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Anketa GZS: Vpliv covid-19 med slovenskimi podjetji  
(panožna analiza med velikimi in srednjimi podjetji) 
 
Anketa o vplivu koronavirusa na slovenko gospodarstvo je potekala med 2. aprilom in 14. 
aprilom. Na anketo je odgovorilo 275 srednjih in velikih podjetij – članov GZS. Med njimi je 
bilo 66 % iz predelovalnih dejavnosti in 34 % iz storitvenih. Povprečno (mediana) so imela 211 
zaposlenih, skupaj pa blizu 103.900 zaposlenih. Po prihodkih so anketirana podjetja ustvarila 
40 % prihodkov izmed vseh velikih in srednjih družb. 
 
Kar 59 % velikih in srednjih družb letos pričakuje med 10-30 % upad letnih prihodkov, 19 % 
podjetij pričakuje manj kot 10 % upad prihodkov, 12 % podjetij pričakuje upad prihodkov med 
30 in 50 %  ter 2 % podjetij upad prihodkov več kot 50 %. Med anketiranimi, 8 % srednjih in 
velikih podjetij ne pričakuje letos sprememb prihodkov glede na lani.  
 
Velika in srednja podjetja bi lahko v povprečju v 2020 beležila tudi 17 % znižanje prihodkov.  
 
Najbolj izrazit upad prihodkov (med 10 in 30 %) pričakujejo v elektroindustriji  (78 % vseh v 
panogi), v prometu (67 % vseh v panogi) ter v panogi kovinskih materialov in kemiji (65 % vseh 
v panogi1).   
 
Najbolj izrazit upad prihodkov (med 30 in 50 %) pričakujejo v prometu (33 % vseh v panogi), 
panogi kovinskih materialov (18 % vseh v panogi) ter v trgovini (16 % vseh v panogi) 

 
Za koliko bo vaše podjetje zmanjšalo letne prihodke iz poslovanja 

 
Vir: Anketa GZS 

 

Slaba polovica srednjih in velikih podjetij pričakuje, da bodo zaradi koronavirusa imeli motnje 
v poslovanju (nekoliko višji delež je pri storitvenih dejavnostih), 35 % jih ocenjuje, da bo motnja 
v poslovanju trajala med 2-4 mesece (tu je bolj na udaru industrija). Šestina podjetji meni, da 
bodo imeli do 2 meseca motnje zaradi koronavirusa.  
 

 
1 Predstavljamo panoge, za katere smo prejeli dovolj odgovorov, da so rezultati reprezentativni (npr. ni turizme, 
ki bo precej na udaru) 
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Več kot 70 % podjetij v panogi gradbeništva meni, da bodo imeli motnje zaradi koronavirusa 
več kot 3 mesece; 66 % podjetji v panogi kovinskih materialov, 57 % v informatiki in 53 % v 
trgovini. Najmanj motenj pa pričakujejo v energetiki in komunali. 
 
Srednja in velika podjetja se bodo izmed finančnih instrumentov, ki so na razpolago, najbolj 
posluževala moratorija na obveznosti (32 %, predvsem več storitvena podjetja), drugih oblik 
zagotavljanja likvidnosti (25 %, predvsem več storitvena podjetja), poroštev na kredite (24 %), 
odkupa terjatev (15 %) ter drugih finančnih instrumentov (32 %). Pomoč finančnih 
instrumentov po anketi srednjih in velikih podjetij ne bo rabila 28 % anketiranih podjetij.  
 

Boste uporabili finančne instrumente, ki so na razpolago  
Možnih je več odgovorov 

 

 
Vir: Anketa GZS 

 

Kar 60 % velikih in srednjih podjetij si za lažje poslovanje želi odpravo administrativnih ovir, 59 
% sprememb na trgu dela, 38 % večjo pomoč pri likvidnosti in financ ter 13 % pri neposredni 
pomoči (npr. pri internacionalizaciji in javnih naročilih). Razporeditev je podobna tako pri 
industrijskih podjetjih kot pri storitvenih. Odprava administrativnih ovir pesti najbolj podjetja 
v gradbeništvu (93 % vseh v panogi), prometu (89 % vseh v panogi) ter panogi kovinskih 
materialov (72 %). Večjo pomoč pri likvidnosti in financah pogrešajo srednja in velika podjetja 
iz komunalnega gospodarstva, prometa, kovinske industrije (nad 50 % vseh v panogi).  

 

Kaj bi si še želeli, da bi bilo vaše poslovanje lažje 
Možnih je več odgovorov 

 

 
Vir: Anketa GZS 
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Največ, 37 % srednjih in velikih podjetij bo dalo na čakanje med 10 in 30 % vseh zaposlenih, 
predvsem več iz storitvenega sektorja. Ta delež je predvsem visok v zbornici komunalnega 
gospodarstva in združenju elektronske in  elektroindustrije, najnižji pa v energetski zbornici in 
podjetniško trgovski zbornici. Kar petina podjetij bo na čakanje dala 30-50 % vseh zaposlenih 
(največ v energetiki, informatiki, najmanj gradbeništvu. Da bodo dali na čakanje več kot 50 %  
vseh zaposlenih, je po anketi odgovorilo kar 26 % vseh srednjih in velikih podjetij (predvsem 
iz panoge kovinskih materialov in trgovine). Manj kot 10 % zaposlenih naj bi na čakanje na delo 
po anketi dalo 17 % vseh srednjih in velikih podjetij. 
 
78 % podjetij meni, da bodo uporabili program Nadomestila plače in prispevkov za delavce. Ta 
delež je predvsem močan (100 %) v panogi kovinskih materialov, trgovini, prometu, energetiki 
in informatiki. 

Koliko odstotkov zaposlenih boste dali na čakanje 

 

 
Vir: Anketa GZS 

 

Kar 73 % velikih in srednjih podjetij, ki so sodelovala v anketi, zaradi koronavirusa v času 
anketiranja ne namerava odpuščati, 26 % podjetij naj bi jih odpustilo za več kot 20 % 
zaposlenih. Manjši delež podjetij, 1 % vprašanih, namerava odpustiti več kot 30 % zaposlenih. 
Panoge, ki so najbolj na udaru in napovedujejo zmanjšanje zaposlenih, so: kovinska industrija, 
panoga kovinskih materialov, kemijska industrija, trgovina, kot tudi gradbeništvo.  
 

Ali boste zmanjšali število zaposlenih 

 

 
Vir: Anketa GZS 

 

Največ velikih in srednjih podjetij pričakuje največje težave (40 % vseh) v naslednjih 60 dneh 
(predvsem promet, komunala, panoga kovinskih materialov), 36 % podjetij jih pričakuje težave 
čez več kot 60 dni (predvsem informatika, gradbeništvo, kovinska industrija), 16 % podjetij jih 
pričakuje težave v naslednjih 30 dneh. 8 % podjetij ne pričakuje težav.  
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Kdaj pričakujete največje težave 
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Velika in srednja podjetja so zaradi uspešnih poslovnih rezultatov v preteklih letih in nižje 
zadolženosti dokaj dobro preskrbljena za likvidnostne težave, zato jih 35 % podjetij ocenjuje, 
da ne potrebujejo dodatnih sredstev za premagovanje likvidnostnih težav. A na drugi strani jih 
33 % srednjih in velikih podjetij meni, da bi potrebovala med 100 tisoč EUR do 1 mio EUR 
sredstev za premagovanje likvidnostnih težav. 27 % podjetij je takšnih, ki bi rabila več kot 1 
mio EUR sredstev (predvsem energetika, panoga kovinskih materialov in kovinska industrija).  

 

Koliko sredstev za premagovanje likvidnostnih težav boste potrebovali 

 
Vir: Anketa GZS 
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