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Anketa

Slaba polovica velikih in srednjih 
podjetij z motnjami v poslovanju
Kar 73 odstotkov velikih in srednjih podjetij v 2020 pričakuje več kot 10-odstoten upad 
letnih prihodkov. Najtežje obdobje je pred podjetji v elektroindustriji, prometu ter v 
panogi kovinskih materialov in kemiji. 
Barbara Perko

Gospodarska zbornica Slovenije je med 2. in 14. 
aprilom med 275 srednjimi in velikimi podjetji izvedla 
anketo o vplivu koronavirusa na slovensko gospodar-
stvo. V anketi je sodelovalo 66 odstotkov podjetij iz 
predelovalnih dejavnosti in 34 odstotkov iz storitvenih 
dejavnosti. Situacija se lahko še bistveno poslabša, če 
bo prišlo do upada naročil.

Velik udarec za elektroindustrijo ter panogo 
kovinskih materialov
Anketa je pokazala, da 59 % velikih in srednjih družb 
letos pričakuje med 10- in 30-odstotni upad letnih pri-
hodkov, 19 % podjetij pričakuje manj kot 10-odstotni 
upad prihodkov, 12 % podjetij pričakuje upad 
prihodkov med 30 in 50 %, 2 % podjetij pa pričakujeta 
več kot 50-odstotni upad prihodkov. Osem odstotkov 
anketiranih podjetij ne pričakuje sprememb pri-
hodkov glede na lansko leto. 

Upad med 10 in 30 % pričakuje 78 % podjetij v 
elektroindustriji, 67 % podjetij v prometu ter 65 % v 
panogi kovinskih materialov in kemiji. Najbolj izrazit 
upad prihodkov, med 30 in 50 %, pričakuje 33 % 

podjetij v prometu, 18 % podjetij v panogi kovinskih 
materialov ter 16 % podjetij v trgovini. 

Poslovanje bo trpelo tudi več kot tri mesece
Najmanj motenj v poslovanju zaradi koronavirusa 
pričakujejo v energetiki in komunali. Slaba polovica 
srednjih in velikih podjetij pričakuje, da bodo zaradi 
koronavirusa imeli motnje v poslovanju. 35 % podjetij 
ocenjuje, da bo motnja v poslovanju trajala med 
dvema in štirimi meseci, medtem ko jih šestina meni, 
da bodo imeli motnje zaradi koronavirusa do dva 
meseca. Več kot tri mesece motenj pričakuje več kot 
70 % podjetij v panogi gradbeništva, 66 % podjetij v 
panogi kovinskih materialov, 57 % v informatiki in 53 
% v trgovini. 

Želijo odpravo administrativnih ovir
Podjetja so odgovarjala na vprašanje, kaj bi si še želeli 
za lažje poslovanje. 60 % velikih in srednjih podjetij 
si za lažje poslovanje želi odpravo administrativnih 
ovir. 59 % jih želi sprememb na trgu dela, 38 % 
večjo pomoč pri likvidnosti in financah ter 13 % pri 
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neposredni pomoči. Administrativne ovire najbolj 
pestijo podjetja v gradbeništvu, prometu ter panogi 
kovinskih materialov. Večjo pomoč pri likvidnosti in 
financah pogrešajo srednja in velika podjetja iz komu-
nalnega gospodarstva, prometa, kovinske industrije. 

Kaj bo z zaposlenimi?
Največ, 37 % srednjih in velikih podjetij bo dalo na 
čakanje med 10 in 30 % vseh zaposlenih, predvsem 
več iz storitvenega sektorja. Petina podjetij bo na 
čakanje dala med 30 in 50 % vseh zaposlenih, največ 
v energetiki in informatiki, najmanj v gradbeništvu. 
V anketi je kar 26 % vseh srednjih in velikih podjetij 
(predvsem iz panoge kovinskih materialov in trgovine) 
odgovorilo, da bo na čakanje dalo več kot 50 % vseh 
zaposlenih. 17 % vseh srednjih in velikih podjetij naj bi 
na čakanje dalo manj kot 10 % zaposlenih. Anketa je 
bila izvedena še pred sprejetjem drugega protikoron-
skega svežnja in popravki prvega. Ker naj bi bili pogoji 
za čakanje na delo po novem ugodnejši, bi se lahko 
delež zaposlenih na čakanju na delo še povišal. 
      Da bodo uporabili program Nadomestila plače 
in prispevkov za delavce meni 78 % podjetij. Delež 
je predvsem močan v panogi kovinskih materialov, 
trgovin, prometu, energetiki in informatiki. 

Le en odstotek vprašanih namerava zaradi 
koronavirusa odpustiti več kot 30 % zaposlenih. Kar 

73 % velikih in srednjih podjetij, ki so sodelovala v 
anketi, ne namerava odpuščati, 26 % podjetij pa naj bi  
odpustilo več kot 20 % zaposlenih. Panoge, ki so naj-
bolj na udaru in napovedujejo zmanjšanje zaposlenih, 
so kovinska industrija, panoga kovinskih materialov, 
kemijska industrija, trgovina, pa tudi gradbeništvo. 

Tretjina bo rabila med 100 tisoč in milijon evrov
Največ velikih in srednjih podjetij (40 %) pričakuje naj-
večje težave v obdobju 60 dni od izvajanja ankete, gre 
predvsem za panogo kovinskih materialov, komunalo 
in promet. V panogah informatika, gradbeništvo in 
kovinska industrija (36 %) težave pričakujejo čez več 
kot 60 dni. 

Petintrideset odstotkov podjetij ocenjuje, da ne 
potrebujejo dodatnih sredstev za premagovanje 
likvidnostih težav, medtem pa ena tretjina (33 %) 
ocenjuje, da bodo potrebovali med 100 tisoč in  
1 milijonom evrov sredstev za premagovanje likvidno-
stnih težav. 27 % podjetij je takšnih, ki bi rabila več 
kot milijon evrov sredstev, gre predvsem za panoge 
energetika, panoga kovinskih materialov in kovinska 
industrija. Srednja in velika podjetja bodo med finanč-
nimi instrumenti, ki so na razpolago, največ izbirala 
moratorij na obveznosti, druge oblike zagotavljanja 
likvidnosti, poroštva na kredite, odkup terjatev ter 
druge finančne instrumente. gg
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