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V Krki so skoraj 
podvojili razvojno-
raziskovalne 
in analizne 
zmogljivosti za 
zagotavljanje 
kakovosti izdelkov.

Poslovni sektor 
nameni  

74,2 %   
vseh izdatkov za 
raziskave in razvoj 
oz. 1,45 % BDP 
(toliko kot EU-27 v 
povprečju).

Pripravila Analitika GZS

Raziskave in razvoj

V razvoj vlagajo milijone
Od vlaganj v posodobitve proizvodnje do vlaganj v tehnologijo za energetsko 
učinkovitost in varstvo okolja.
Darja Kocbek

Novartis je v Sloveniji vložil več kot 2,5 
milijarde evrov 
Lekov lastnik Novartis je v letu 2019 nadaljeval z 
vlaganji v Sloveniji in je za to namenil okvirno 205 
milijonov evrov. »V 17 letih, odkar smo del Novartisa, 
je Novartis v Sloveniji vložil že več kot 2,5 milijarde 
evrov, od tega je več kot polovico namenil za raziskave 
in razvoj, ostalo pa je vložil v posodobitev in razši-
ritev proizvodnih zmogljivosti,« pojasnjuje Katarina 
Klemenc, direktorica Novartisovega Korporativnega 
komuniciranja za Slovenijo. V obdobju od leta 2003 do 
leta 2019 je Novartis v Sloveniji za naložbe v povprečju 
odštel več kot 140 milijonov evrov letno. Novartisov 
portfelj izdelkov se spreminja. Kot odziv na priložnosti 
v zunanjem okolju se bo v prihodnje osredotočal na 
inovativna ter bolnikom prilagojena in personalizirana 
zdravila v manjših količinah.

Krka vlaga v posodobitev proizvodnje in razvoj
V letu 2019 je skupina Krka za naložbe namenila 
113 milijonov evrov, letos pa bo zanje predvidoma 
namenila 134 milijonov evrov. »Vlagali bomo 
predvsem v povečanje in tehnološko posodobitev 
proizvodnje in razvoja, v zagotavljanje kakovosti in v 
proizvodno-distribucijske centre po svetu. V razvoj in 
raziskave smo vložili 152,4 milijona evrov, kar je 10,2 
odstotka prihodkov od prodaje,« pojasnjujejo v Krki. 
Na začetku oktobra 2019 so v Ločni v Novem mestu 
odprli Razvojno-kontrolni center 4. S to 55,6 milijona 
evrov vredno naložbo so skoraj podvojili razvojno-
-raziskovalne in analizne zmogljivosti za zagotavljanje 
kakovosti izdelkov.

SIJ vlaga v varstvo okolja in energetsko 
učinkovitost
V razvoj precej vlaga tudi Slovenska industrija jekla 
(SIJ), ki je novembra lani uspešno zaključila tretji 
postopek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 
40 milijonov evrov. Del sredstev, ki jih je zbrala s temi 
obveznicami, bo namenila za financiranje dolgoročnih 
naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom 
okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost. 
Družba SIJ Metal Ravne je z mednarodno tehnološko 
skupino ANDRITZ februarja letos podpisala pogodbo 
za izdelavo celotne kalilno popuščne linije, s katero bo 
pridobila specialno linijo za najzahtevnejše toplotne 
obdelave za izdelke, namenjene za energetiko, 
letalsko industrijo in druge zahtevne sektorje. gg

Izdatki za raziskave in razvoj pod povprečjem EU (2,2 % BDP)

Bruto investicije v opremo in stroje so v 2019 
porasle le za 1,5 % (v 2018 za 10,8 %). Tolikšno 
zmanjšanje je bila posledica zmanjšanja investicij 
v transportno opremo, ki se medletno zmanjšujejo 
že od drugega četrtletja 2019 dalje (5,7-odstotno 
zmanjšanje v 2019) ter zmanjšanje investicij v 
drugo opremo in stroje v zadnjem četrtletju lani 
(4-odstotna porast v 2019). Investicije v proizvode 
intelektualne lastnine so porasle pol manj kot 

v 2018. Bruto domači izdatki za raziskovalno – 
razvojno dejavnost (RRD) so v Sloveniji v letu 2018 
znašali 892,7 mio EUR, kar je bilo za 11,3 % več kot 
v letu 2017 ter so znašali 2,0 % BDP. RRD v Sloveniji 
je tako z vidika izvajanja kot z vidika financiranja 
umeščena na poslovni sektor. V letu 2018 so izdatki 
poslovnega sektorja za RRD predstavljali 74,2 % 
vseh izdatkov za R&R ali 1,4 % BDP. 
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