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Virus Covid 19 je v nekaj mesecih močno zamajal pričakovanja o stabilni, čeprav nekoliko nižji 

gospodarski rasti kot zadnjih nekaj let, ki so jo napovedovali tako IMF, OECD in drugi 

((International Monetary Fund, 2020; OECD, 2020). Tako je napoved, ki jo je sredi marca 2020 

izdal OECD, še napovedala »samo« razpolovitev gospodarske rasti na 1,5% (OECD, 2020). Z 

vsakim dnem so bile potem napovedi nekoliko bolj pesimistične. Tako npr. Oxford economics 

(2020) napoveduje padec za 2% v prvem kvartalu ter dodatnih 0,4% v drugem kvartalu glede 

na lansko leto. Napovedani padec v drugem kvartalu pa je tudi že znak, da se poglablja 

pesimizem glede oblike krize, ki morda ne bo kratka, v obliki črke V, pač pa bi lahko bila U ali 

L oblike, torej tudi daljša.  

 

Pandemija je že povzročila veliko gospodarsko škodo. Neposredni ukrepi, ki omejujejo širitev 

virusa (omejitve gibanja in potovanj, karantena, zaprtje javnih institucij in površin) imajo 

pomembne gospodarske učinke tako na strani ponudbe kot tudi povpraševanja. Podjetja so 

morala omejiti svoje aktivnosti, nekatera so začasno zaprla svoja vrata, pojavljajo se izrazite 

težave v ponudbenih verigah (domačih in mednarodnih), težave se pojavljajo pri zagotavljanju 

storitev, itd. Na strani povpraševanja je možno opaziti močan upad optimizma, oziroma 

porast pesimizma  (OECD, 2020), če omenimo le nekaj bolj pomembnih dejavnikov. Kriza je 

tudi razkrila ranljivost izjemno povezanega in hkrati razdrobljenega procesa zagotavljanja 

dobrin in storitev ter jasno opozorila podjetja, kako pomembno je ves čas, predvsem pa v času 

debelih krav, krepiti svojo konkurenčnost in odpornost.   

 

Tudi v Sloveniji se vpliv krize že močno čuti. Banka Slovenije (2020) je tako napovedala, da bo 

kriza, ki jo je in bo povzročil virus v Sloveniji, globlja, kot je bila kriza, ki se je začela leta 2008, 

saj naj bi bil medletni padec BDP med 6 in 16%. Ob tem, podobno kot vse mednarodne 

institucije, opozarja na veliko neznank glede trajanja ukrepov in okrevanja po koncu ukrepov.  

 

Da bo kriza globoka in dolga kažejo tudi mnenja poslovne javnosti. V okviru priprave spletnega 

seminarja z naslovom “Kaj lahko državljani in poslovneži pričakujemo od države – sedaj in po 

koronaotoplitvi?”, ki je potekal v torek, 31.marca, smo zbrali mnenja poslovne javnosti o 

predvidenih učinkih krize. V anketi, ki je potekala med 30.3. in 1.4., sta se odzvala 402 

respondenta (naslovniki so bili obstoječa baza respondentov iz podjetij ter poslovna javnost, 

ki se je udeležila seminarja). Slaba polovica respondentov, 46 %, jih je bila iz mikro podjetij 

(do 9 zaposlenih), 22 % iz majhnih (10-49 zaposlenih), 17 % iz srednjih, 16 % pa iz velikih. 

Tretjina respondentov je bila ali lastnikov podjetij ali samozaposlenih, ki zaposlujejo tudi 

druge, 17 % pa je bilo samozaposlenih, ki ne zaposlujejo.  

 



V povprečju pričakujejo respondent, da bo kriza trajala slabih 13 mesecev. Praktično vsi 

respondenti napovedujejo negative vpliv na evropsko gospodarstvo, kar je skladno z 

napovedmi, podobno velja tudi s pričakovanji za Slovenijo. (Eden do štirje respondenti, 

odvisno od podvprašanja, so navajali pozitiven vpliv na agregatne kategorije.) Slika se je 

nekoliko izboljšala, ko se je vprašanje dotaknilo predvsem posameznega sektorja in pa 

podjetja, kjer manjši odstotek podjetij, tretjina ali manj, meni, da bo vpliv zelo negativen. V 

povprečju velja, da so glede padca prihodkov bolj črnogleda manjša podjetja, med panogami 

pa izstopajo “gostinstvo” (SKD klasifikacija, panoga I) ter “kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti” (SKD klasifikacija, panoga R) ter “druge raznovrstne poslovne dejavnosti” (SKD 

klasifikacija, panoga N) (zaradi manjšega števila respondentov v nekaterih panogah te niso 

podrobneje analizirane).  

 

Slika 1: Pričakovanja respondentov o vplivu virusa na gospodarstvo*  

 
N=280-294 (Eden do največ štirje respondenti so izbrali pri posameznih kategorijah tudi pozitiven vpliv, pri 

čemer isti respondent niso vedno izbrali istega odgovora, npr. samo “zelo pozitiven”). 

 

Skoraj 70% respondentov navaja, da bo virus povzročil velik ali zelo velik padec padec 

domačega povpraševanja, okoli 60% jih navaja tudi velik ali zelo velik padec tujega 

povpraševanja zaradi virusa. Močno prisotne so tudi težave pri dobavi materialov 

polizdelokov, težave zaradi omejitev gibanja in druženja, zato težave z organizacijo dela in 

težave z likvidnostjo.  

 

Kot prikazuje Slika 2, velika večina respondentov meni, da bo prišlo zaradi posledic virusa do 

poslabšanja plačilne discipline in podaljševanja plačilnih rokov, do zmanjšanja izplačil 

dobičkov lastnikom. Podjetja se tudi strinjajo, da bo prišlo do sprememb poslovnih modelov, 

vpeljave novih oblik dela ter tudi novih poslovnih priložnosti.  
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Slika 2: Ocena strinjanja glede možnih posledic corona virusa na gospodarstvo 

 
N=282-299 (odvisno od trditve) 

 

Z vidika vpliva virusa na poslovne rezultate in naložbe ter zaposlovanje so respondenti prav 

tako pesimistični (Slika 3). Okoli 95% respondentov pričakuje padec dobička, dobrih 60% 

padec števila zaposlenih, okoli 80% jih napoveduje padec naložb v opredmetena sredstva in 

okoli tri četrtine jih napoveduje padec investicij v neotipljivi kapital. Podoben odstotek jih 

napoveduje tudi upad naložb v usposabljanje in izobraževanje, dve tretjini pa napovedujeta 

padec naložb v razvoj novih izdelkov. Štirideset odstotkov respondentov napoveduje 

povečanje dolga.  

 

Slika 3: Vpliv virusa na posamezne kategorije: Odstotek respondentov, ki pričakuje določeno 

spremembo* 
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V povprečju so respondenti pozitivno ocenili reforme, ki jih je za pomoč gospodarstvu vpeljala 

vlada ali so bili napovedani (zaradi časovnice izvedbe ankete so bili vključeni ukrepi za pomoč, 

ki so bili znani ali napovedani do 28.3.). V povprečju so bili kot zelo koristni ocenjeni vsi ukrepi, 

s katerimi vlada skuša ohranjati zaposlenost oziroma delovna mesta. Ohranjanje človeškega 

kapitala, ki je del razvojno izjemno pomembnega neotipljivega kapitala (Corrado et al., 2009; 

Roth, 2020), ohranjanje znanja, ki ga imajo dobro utečene skupine v podjetjih, tudi njihovega 

kolektivnega znanja, je z vidika prihodnjega razvoja podjetij izjemno pomembno. Prav tako so 

kot koristne ocenili ukrepe, ki razbremenjujejo podjetja zaradi začasnega odloga plačila 

davčnih in nekaterih drugih obveznosti. V komentarjih pa so bili vseeno nekateri respondenti 

kritični do pogojev za pridobitev pomoči iz ukrepov in pa neustreznost posameznih ukrepov 

za posamezne panoge ter opozorili na časovnico, kar je skladno tudi z opozorili, ki jih je v teh 

dneh možno zaslediti v medijih.    

 

Slika 4: Odstotek respondentov, ki se strinja s koristnostjo reform, ki jih je vlada 

vpeljala/napovedala (28.3.) 

 
 

Respondenti so navedli tudi nekaj dodatnih predlogov ukrepov. Med temi so na primer 

predlog, da se izpad dohodka v 2020 ugotavlja tako, da se primerja z ustreznimi meseci v letu 

2019 in ne mesecem pred krizo, saj je veliko podjetij sezonske narave. Respondenti so 

predlagali tudi, da bi morala za zagotavljanje likvidnosti država prevzeti terjatve, ki so se 

podaljšale zaradi covid-19 in jih kupci ne morejo poravnavati ob dogovorjenem roku, uvajanje 

25.5

27.1

23.4

28.2

30.9

27.0

29.3

31.6

29.7

25.4

29.6

27.6

27.3

31.6

28.8

26.2

24.3

24.4

22.8

22.1

34.7

36.4

43.3

49.8

50.0

50.6

51.0

53.8

54.1

57.0

57.0

58.2

59.6

61.2

62.5

64.8

66.2

69.7

70.4

70.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Zvišanje mejne vrednosti za javno naročilo z 20 na 40 tisoč evrov

Posebna pomoč za študente

Dodatek za upokojence in kmete ter ostale posebej izpostavljene v krizi

Zamznitev plačila akontacije davkov od dohodkov pravnih oseb

Odlog plačila akontacije dohodnine

Izenačitev statusa delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (varstvo otrok,…

Zagotovitev preskrbe s hrano tudi s pomočjo omejevanja prodaje in nadzora cen

Plačilo nadomestila dohodka za samozaposlene v višini 700 evrov

Enoletni odlog plačila posojil za posameznike

Vzpostavitev garancijske sheme in odkup terjatev podjetij do slovenskih podjetij

Povračilo stroškov dela za delavce na čakanju v višini 80% plače

Odpis prispevkov za samozaposlene

Enoletni odlog plačila posojil za podjetja in gospodarske družbe

Sistem dodatnega nagrajevanja zaposlenih v kritičnih dejavnostih (zdravstvo,…

Izredna pomoč za samozaposlene

Država skrajša plačilni rok za svoja plačila domačim dobaviteljem na 8 dni

Plačilo prispevkov za delavce, ki ostanejo na delu, plača država z namenom…

Plačilo vseh prispevkov za delavce na čakanju s strani države

Kritje nadomestila za delavce na bolniški s strani ZZZS od prvega dne dalje

Oprostitev plačila javnih storitev, ki se v času krize ne izvajajo

Zagotovo ni koristna Ni koristna Mogoče je koristna Je koristna Zagotovo je koristna



poroštev. Izvoznik izpostavlja tudi, da jim garancijska shema za odkup terjatev do domačih 

podjetij “ne pomaga popolnoma nič”, ker podjetje so slovenskih podjetij trenutno nima 

terjatev. Predlagajo tudi davčno razbremenitev povišanja plač za delavce, ki še vedno 

obiskujejo stranke in so zato bolj izpostavljeni. Prav tako je bilo predlagano, da bi podjetjem 

dopustili v bilanci leta 2019 oblikovati rezervacije za leto 2020. Med predlogi pa se je našel 

tudi predlog, da podjetja ne bi bila obvezana izplačati regresa za leto 2020. Predlogov je bilo 

precej, bili so seveda raznoliki, kar je odraz dejstva, da se podjetja soočajo z zelo različnimi 

težavami, kar je odvisno od panoge, ciljnega trga, verig vrednosti, organizacije in stanja v 

podjetju pred krizo in številnih drugih. Hkrati je na drugi strani država pred izjemno zahtevno 

nalogo, kako na hitro oblikovati ustrezne ukrepe, ki bodo naslovili čim več najbolj pomembnih 

problemov in doseglji ključne dele gospodarstva, pri čemer so seveda sredstva omejena.  

 

Kako uspešno se podjetja soočajo z današnjo krizo pa je odvisno tudi od značilnosti in stanja 

v podjetju. Respondenti so navedli kar nekaj dejavnikov, ki po njihovem mnenju prispevajo k 

večji odpornosti. Nekatere bolj pogoste povzema Tabela 1, razdeljeni pa so na tiste, ki so bolj 

kratkoročni, in tiste, ki so bolj dolgoročne narave. Na kratek rok podjetja sistematično 

izpostavljajo pomen prilagodljivosti, poudarijo tudi vidike zaposlovanja, sposobnost dela na 

daljavo, kar pa seveda ni mogoče za vse dejavnosti. Pomembno je bilo tudi, da so imela 

podjetja na zalogi surovine in polproizvode, oziroma stabilne dobavne verige, ki delujejo, ki 

niso časovno prenapete (just in time) ali pa so podjetja vertikalno integrirana.   Pomembno je 

tudi, da podjetja niso bila preveč zadolžena. Na dolgi rok pa respondent izpostavijo pomen 

klasičnih dejavnikov, ki dvigujejo konkurenčnost, predvsem vlaganje v razvoj ter neotipljivi 

kapital.  

 

Tabela 1: Predlogi za povečanje odpornosti podjetij (izbor odgovorov, tekst je bil le minimalno 

spremenjen zaradi krajšanja, razdelitev med kratkoročne, dolgoročne dejavnike naknadna) 

Kratkoročni vidiki Dolgoročni vidiki 

- poslovni model s krizno skupino, ki pregleda vse 
elemente poslovanja družbe, in angažira vse 
kadrovske resurse in potenciale v družbi, s ciljem, da 
pregleda možnosti znižanja stroškov (...) 

- mi delamo on-line in na daljavo že leta (…) sedaj 
koristi, težava (…) veliko drugih ne dela 

- plačilni pogoji, kratki postopki izterjav; 
- likvidnost 
- pomoč pri dobavi surovin/polizdelkov 
- Prilagodljivost  
- razpršenost kupcev iz različnih držav, različnih branž  
- zavarovanje terjatev, tekoče terjanje plačil (plačilna 

disciplina)  
- fleksibilnost glede zaposlovanja. 
- v našem sektorju (..) v prednosti podjetniki, ki imajo 

manj zaposlenih  (…) podjetja z veliko zaposlenimi talci 
državnih odločitev in v tem pogledu nismo 
konkurenčni. 

- podjetja … ustvarjati več dodane vrednosti,  večjo 
akumulacijo kapitala in smo manj ranljivi 

- živeti za to kar delamo, spoštovati kupca (in obratno), 
spoštovati dobavne roke in proizvajati kvaliteto! 
kupec nas mora imeti rad! :-) 

- razpršenost  
- fleksibilnost glede zaposlovanja. 
- razvoj lastnih izdelkov 
- visoko razvita zavest sodelavcev, zaupanje v vodenje, 

pripadnost podjetju, ... 
- vitka organizacija, prilagojivost, odzivnost 



Res pa je tudi, da gre za zelo specifičen vzrok krize, oziroma kot je dejal eden od respondentov: 

“je ni takšne odpornosti, ker je prihodnost zelo nepredvidljiva, težave na trgih pa zelo 

specifične, od lokalnih do globalnih problemov, ki vplivajo na delovanje določenega trga.” 

 

Seveda se vsak dan sprašujemo vsi, kako dolgo lahko družba še zdrži tako zamrznitev. 

Smiselno je postopno odpiranje dejavnosti, ker bo virus vztrajal med nami še nekaj časa. Ob 

tem je pomembno ohranjati varnost zaposlenih in družbe, kot poudarjajo tudi strokovnjaki 

(Jaklič, 2020). Podjetja so, kot kažejo anketni rezultati, že sedaj pod izjemno močnim 

pritiskom, izrazit je tudi pesimizem glede prihodnosti. Zato je postopno umikanje omejitev 

lahko pomemben signal za gospodarstvo in družbo, da kriza morda vseeno ne bo tako globoka 

in da pomladna otoplitev.  

 

Hvala vsem, ki ste posredovali svoje odgovore.  
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