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Koronavirus

Kako smo se spoprijeli s posledicami 
epidemije v gospodarstvu
Čeprav je še prezgodaj za oceno, koliko časa bodo trajale izredne razmere, pa 
se v gospodarstvu pripravljamo na daljše obdobje, v katerem se bomo soočali s 
posledicami epidemije.
Samo Hribar Milič, GZS

Virus, ki je konec lanskega leta začel svoj pohod na 
Kitajskem, smo v Evropi vse do druge polovice febru-
arja spremljali s precejšno zadržanostjo. Podjetja so 
imela težave z dobavami iz Kitajske, preskrbovalne 
verige so se trgale, vendar so se podjetja znašla na 
različne načine in v večini uspešno zapolnjevala 
vrzeli. Vse do druge polovice februarja, do prvih 
znakov epidemije v Italiji, smo koronavirus razumeli 
kot problem Kitajske. Še v začetku marca so številne 
analitske skupine, tudi pri nas, napovedovale ničelno 
gospodarsko rast, predvsem kot posledico upadanja 
povpraševanja na Kitajskem.

24. februarja je bil organiziran prvi sestanek 
ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška s 
predstavniki zbornic, bank in nekaterih večjih pod-
jetij. In na sestanku je bilo opozorjeno, da z vdorom 

virusa v Evropo tudi Slovenijo čakajo hudi časi in da 
preprečitev globoke krize izpred desetih let lahko 
preprečimo s pravočasnimi ukrepi, ki bodo preprečili 
ustavitev gospodarstva. 

Predlogi GZS za pomoč gospodarstvu
Gospodarska zbornica Slovenije je že v začetku marca 
pripravila predlog ukrepov za pomoč gospodarstvu 
zaradi koronavirusa. Ukrepe smo razdelili na tri 
področja:
•  ukrepi za preživetje,
•  ukrepi za zagotavljanje finančne stabilnosti in 

likvidnosti,
•  ukrepi za zagon gospodarstva.

Med ukrepi za preživetje so bili v prvi vrsti ukrepi 
povezani z zaposlovanjem. Predlagali smo subven-

Ukrepi državne pomoči za pomoč gospodarstvu (sprejeti  do 24. 4. 2020)
Za podjetja:
1. Oprostitev plačila pokojninskih prispevkov in 

krizni dodatek (za delavce, ki delajo)
2. Delno povračilo izplačanih nadomestil plače 

in oprostitev plačila prispevkov zaposlenim 
na čakanju

3. Delno povračilo nadomestila in oprostitev pla-
čila prispevkov zaradi odsotnosti zaradi višje sile

4. Obrazci REK
5. Predlaganje davčnih obračunov
6. Zamrznjeno plačevanje akontacij davka 

na dobiček
7. Poenostavljen postopek za odlog ali obročno 

plačilo davka
8. 12-mesečni odlog plačila posojila
9. Kritje bolniške odsotnosti

10. Moratorij za stečaje
11. Ustavijo se izvršbe
12.  Poroštva
13. Prek SID banke do likvidnostnih posojil 

in jamstev
14.  Za MSP ukrepi prek Slovenskega podjetni-

škega sklada

15.  Subvencije za turistično promocijo
16.  Pomoč na področju širjenja na tuje trge
17. Povračilo nadomestila za delavce, ki so v 

karanteni
18. Daljše referenčno obdobje za izravnavo 

presežka ur

Za samostojne podjetnike:
1. Oddaja davčnega obračuna
2.  Oddaja letnega poročila
3.  Mesečni temeljni dohodek
4.  Oprostitev plačila prispevkov
5.  Odlog plačila prispevkov
6.  Nadomestilo za brezposelnost

Podrobnejše informacije najdete na https://www.
gzs.si/koronavirus/, lahko pa pokličete naše 
svetovalce Infopike GZS (01 58 98 000 oz. info@
gzs.si), svetovalnega centra, kjer na enem mestu 
nudimo različne poslovne informacije in nasvete, 
namenjene članom zbornice. Na vaša vprašanja 
bomo skušali najti odgovore s pomočjo naših 
strokovnjakov. 

Gospodarska 
zbornica Slovenije je 

že v začetku marca 
pripravila predlog 
ukrepov za pomoč 

gospodarstvu zaradi 
koronavirusa.

Večina gospodarskih 
subjektov opozarja, 

da bodo zaostrene 
razmere trajale dalj 
časa, da bo recesija 

globlja in da bodo 
ukrepi državne 
pomoči morali 

trajati dalj časa.
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cioniranje čakanja na delo za zaposlene in 
nosilce dejavnosti, subvencioniranje stroškov 
dela tistih, ki ne morejo delati zaradi višje sile, 
skrajšanje delovnega časa, možnost prehoda 
dela zaposlenih med začasno brezposelne, 
skrajšanje bolniške v breme delodajalca ter 
poenostavljen postopek dela na domu.

Med ukrepi za zagotavljanje finančne sta-
bilnosti in likvidnosti velja posebej izpostaviti 
odpis plačila prispevkov in davkov za določno 
obdobje pandemije, moratorij za obveznosti 
do bank in države, poroštveno shemo, 
ukrepe za mala podjetja, povečanje de 
minimisa ter podporo za ponovni zagon 
poslovanja in investicij prek privlačnih 
kreditnih linij.

Pri ukrepih za zagon gospodarstva 
so bili številni povezani z zagotavlja-
njem prostega prometa, prehodov 
meje, izdajanjem gradbenih dovoljenj, 
zagotavljanjem surovin ter obliko-
vanjem jasnih navodil, pod katerimi 
pogoji je možno poslovati. Prav tako pa 
smo predlagali pripravo projektov za 
javne investicije, pripravo posebnega 
programa za modernizacijo javne infrastrukture, poenostavitve 
v prostorskem urejanju, aktiviranje raziskovalnega vavčerja, 
stimulacije za zasebne investicije, okrepitev skladov rizičnega 
kapitala in poseben sklad za start up podjetja, podporo digita-
lizaciji poslovanja ter okrepitev olajšav za raziskave in razvoj ter 
nove investicije.

Posamezne panožne ter regijske zbornice so 
pripravile še vrsto svojih konkretnih predlogov. 
Zbornica ugotavlja razmere v gospodarstvu 
tudi z anketami med članicami, kjer člani 
predlagajo še številne  dodatne predloge za 
omilitev posledic koronavirusa. Posebej je 
bilo aktivno članstvo pri predlaganju ponov-
nega odprtja številnih dejavnosti, ki so bile 
z razglasitvijo epidemije zaprte. Postopno 
odpiranje se je že začelo izvajati, zbornica pa 
tudi s konkretnimi nasveti pomaga podje-

tjem izpolnjevati vse obveznosti 
za zagotavljanje  ustrezne varnosti 
zaposlenih in poslovanja.

Sprejeti bo treba še 
dodatne ukrepe
Čeprav je v času pred prvim majem 
še prezgodaj za oceno, koliko časa 
bodo trajale izredne razmere, pa 
se v gospodarstvu pripravljamo na 
daljše obdobje. Nekatere dejavnosti 
sicer ves čas normalno poslujejo, 
nekatere imajo celo več naročil kot 
kapacitet in se še vedno ukvarjajo 

tudi s pomanjkanjem razpoložljivih delavcev za delo. Vendar pa 
večina, več kot dve tretjini gospodarskih subjektov opozarja, da 
bodo zaostrene razmere trajale dalj časa, da bo recesija globlja 
in da bodo ukrepi državne pomoči morali trajati dalj časa ter da 
bodo morali biti sprejeti tudi še številni dodatni ukrepi, ki bodo 
omogočili normalno poslovanje. gg

Lab market

Iščete zanesljivega ponudnika 
zaščitne opreme?
Vsem odgovornim delodajalcem, ki bi radi zaščitili svoje delavce pred morebitno 
okužbo in si s tem zagotovili nemoteno delovanje podjetja, predstavljamo zaščitne 
izdelke, ki si jih lahko ogledate na www.labmarket.si.

www.labmarket.si / info@labmarket.si / t: 041 973 721

»Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja 
vse korake v smeri pomoči gospodarstvu  
in zato tudi Zakon o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije COVID-19. Že večkrat smo 

poudarili nujnost priprave takega paketa, 
ki bo poskrbel za preživetje podjetij v času 

izrednega likvidnostnega krča in ustrezen zagon 
gospodarstva, ko se bo proizvodnja zopet pričela 

povečevati. Najpomembnejša je jamstvena 
shema za nova bančna posojila, ki mora biti 
relativno enostavna in za majhna podjetja 

administrativno manj obremenjujoča.«
 Boštjan Gorjup, predsednik GZS
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