
80 glas gospodarstva plus, julij-avgust 2019 Izvoz

Pričakovanja 
glede izvoza in 

proizvodnje zaradi 
mednarodnih 

napetosti še 
nekoliko nižja.

Proizvajalci s solidno rastjo proizvodnje, kljub ohlajanju na glavnih izvoznih trgih

V 1. četrtletju 2019 se je nadaljevala razmeroma visoka 
rast blagovne menjave, ki je sovpadala s solidno 
rastjo industrijske proizvodnje. Po ohlajanju blagovne 
menjave v lanskem 2. polletju se je v začetku letošnjega 
leta spet okrepila. Nominalna rast izvoza je bila v prvih 
4 mesecih pri 10 %, medtem ko se je uvoz povečal 
za 14 %. Primanjkljaj v blagovni menjavi je posledica 
večanja uvoza blaga, ki je namenjen domači potrošnji 

gospodinjstev ter investicijam. Presežek v storitveni 
menjavi je v 1. četrtletju znašal 682 mio EUR, tekočega 
računa pa 759 mio EUR, kar je za 80 mio EUR več kot v 
1. četrtletju 2018. Predelovalne dejavnosti so beležile 
4,7-odstotno rast industrijske proizvodnje, pri katerih 
so se zaloge industrijskih proizvodov znižale za 5 %. 
Proizvodnja se je najbolj okrepila v proizvodnji  visoko 
in nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (nad 6,8 %). Pripravila: Analitika GZS

Izvozniki skušajo  
ohraniti finančno stabilnost
Nekatera podjetja že čutijo vplive omejevanja proste trgovine, skrbi jih 
tudi dejstvo, da konkurenca ne implementira priporočil Evropske komisije.
Nina Šprohar

Prognoze so v LTH  

sestavni del načrtovanja poslovanja

V podjetju LTH izvažajo pretežno na trge celinske 
Evrope, a vseeno stalno spremljajo dogajanja na 
globalnih trgih, še posebej v segmentih, ki so zanje 
najbolj relevantni. »Tudi prognoze glede makro 
ekonomskih gibanj so sestavni del načrtovanja 
našega poslovanja. V preteklih letih smo se še posebej 
posvečali finančni stabilnosti in vzdržnosti poslo-
vanja, poleg tega pa veliko vlagamo v ohranjanje 
obstoječih in pridobivanje novih poslov,« pravijo in 
dodajo, da hkrati sistematično investirajo v tehnolo-
gijo, proizvodne kapacitete in vrhunske strokovnjake, 
kar se kaže v njihovi stabilni poziciji med vodilnimi 
livarji v Evropi.

V Impolu pozorno spremljajo razmere v Nemčiji

V Impolu večjih sprememb pri izvozu ne pričakujejo, 
najbolj pozorni so na Nemčijo, saj tja izvozijo tretjino 
svojih izdelkov, zato ta trg najpomembneje vpliva na 
njihove poslovne rezultate. »A zaenkrat je povpraše-
vanje tudi s tega trga stabilno, odpirajo se nam celo 
nove poslovne priložnosti,« zatrjujejo v Impolu.

Nepredvidljive razmere v aluminijski industriji

V Talumu so v preteklem letu prodali nekoliko manj. 
Menijo, da je bil razlog predvsem v rasti cen ključnih 
proizvodnih surovin. »Za letos načrtujemo nekoliko 
nižji fizični obseg prodaje kot v 2018,« pravijo. Ker kar 
85 odstotkov svoje proizvodnje prodajo na tujih trgih, 
med katerimi prevladujejo države EU, zanje največje 
tveganje predstavljajo nepredvidljive razmere v 
panogi, ki so, kot pravi Marko Drobnič, predsednik 
uprave, »izredno zaznamovale že drugo polovico 
minulega leta«. Drobnič ne dvomi, da administrativno 
ali politično omejevanje proste trgovine, ki lahko 
vpliva na borzne indekse in nesorazmerno izboljša 
pogoje poslovanja konkurence, predstavlja nevar-
nost. »Dodatni izziv konkurenčnosti predstavlja mikro 
poslovno okolje Slovenije, ki je za našo panogo nepri-
merljivo s konkurenti. Še najbolj izrazito se to kaže v 
neimplementaciji priporočil Evropske komisije, ki jih 
je ta sprejela za zaščito aluminijske industrije v Evropi, 
da bi ublažila vpliv razmer v panogi in zmanjševala 
uvozno odvisnost,« je zaskrbljen Drobnič. gg

Največje tveganje za 
Talum predstavljajo 

nepredvidljive 
razmere v panogi. 
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