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je pritisk na zmanjševanje stroškov 
dela s tem zmanjšal. Država je 
podjetjem v različnih dejavnostih 
omogočila tudi različne subvencije, 
pri čemer podjetja pričakujejo tudi 
večjo intenzivnost bank pri zagota-
vljanju premostitvenih kreditov.

Kakšne vrste ukrepov za prilago-
ditev novim razmeram so spreje-
mala podjetja sama?
Gospodarske družbe so se že od 
prvih zaznav širitve virusa prizade-
vala za ohranitev poslovanja, zato 
so delovne procese reorganizirala, 
omogočala delo z oddaljenim 
dostopom in razmejevala priso-
tnost zaposlenih znotraj organiza-
cijskih enot, vse zato, da se širitev 
ogroženosti zaposlenih zmanjša in 
poslovanje družb nadaljuje. Pri sa-
mostojnih podjetnikih je bil odziv 
na covid-19 opazen tudi v številnih 
izbrisih, saj jih je bilo marca letos 
izbrisanih 2092, aprila 1513 in maja 
1072 samostojnih podjetnikov. V 
teh mesecih beležimo negativno 
bilanco vpisov oziroma izbrisov 
samostojnih podjetnikov, pri čemer 
se je podjetniški optimizem povrnil 
pri samostojnih podjetnikih šele 
junija. Na področju gospodarskih 
družb je bil takšen »registrski« pe-
simizem zaznan le aprila. Podjetja 
so se prilagodila razmeram tudi 
z večjo digitalizacijo poslovanja, 
dopolnjevanjem razpršenosti 
dobaviteljev ter kupcev, marsika-

tero manjše podjetje pa je razširilo 
svoj nabor dejavnosti na področje 
dobave in izdelave zaščitne opreme.

Kakšne možnosti za prestruktu-
riranje svojega poslovanja imajo 
podjetja, če bodo izredne zdra-
vstvene razmere v zvezi s covi-
dom-19 trajale dlje, morda tudi v 
leto 2021?
Večja prestrukturiranja podjetij v 
kratkem času je težko pričakovati. 
V času epidemije se je pokaza-
la pomembnost digitalizacije 
poslovanja, urejenost logistike ter 
samopreskrbe. Medtem ko oskrba 
z energenti ni bila motena, je bila 
zaznana izpostavljenost Slovenije 
tujim dobavnim verigam živilskih 
proizvodov. Prav tako je postala 
očitna vrzel v delovni zakonoda-
ji, kar nakazuje, da je treba tudi 
za čas normalnega poslovanja 
podjetij ustrezno zakonsko urediti 
izvajanje dela z oddaljenim dos-
topom.

Panoge, kot so farmacija, že 
zdaj poročajo, da bo leto 2020 
zanje poslovno uspešno. Na 
drugi strani je na primer turi-
zem, ki mu v določenih segmen-
tih grozi popoln zastoj. Kako 
utegne covid-19 vplivati na 
spremembe v strukturi sloven-
skega gospodarstva?
Širši ekonomski prostor Evrop-
ske unije se usklajuje in prilagaja 

ukrepe ekonomske politike 
razmeram, tudi z rahljanjem 
določenih pravil. Tudi slovensko 
gospodarstvo je večinoma odvisno 
od prodaje na tujih trgih. Glede 
na naravo dela je in bo v primeru 
nastanka izrednih razmer najbolj 
ogrožena storitvena dejavnost – 
turizem, gostinstvo in tudi gradbe-
ništvo ter javni prevoz. V tem kon-
tekstu bo pomembna predvsem 
elastičnost podjetij in zmožnost 
prilagajanja njihovega delovanja 
tudi v čas motenih �zičnih stikov. 
Pomembna je predvsem zdrava 
podstat delovanja podjetja, brez 
zadolženosti. Za delovanje v času 
izrednih razmer so zelo pomemb-
ni lastni viri. K slovenskemu BDP 
največ pripomore predelovalna 
dejavnost, sledijo trgovina, promet 
in skladiščenje, strokovne, znan-
stvene in tehnične dejavnosti, 
na petem mestu je gradbeništvo. 
Glede na navedeno in zadolže-
nost lahko v primeru poslabšanja 
razmer pričakujemo večji vpliv na 
padec BDP predvsem zaradi ne-
ugodnih razmer za delovanje grad-
beništva, strokovnih, znanstvenih 
in tehničnih dejavnosti in tudi na 
nekaterih področjih trgovine. Pri 
tem ima seveda pomembno vlogo 
tudi država z ukrepi, ki ustvar-
jajo primerno gospodarsko in 
konkurenčno okolje za vse vrste 
gospodarskih subjektov v vseh 
razmerah.

Enostavno spletno poslovanje s 
PANTHEON Web Light. Go Digital!
S spletnim poslovnim programom boste zadostili svoji želji  
po mobilnosti, saj program prek spletnega brskalnika omogoča,  
da poslujete od koderkoli, enostavno izdajate in prejemate račune 
ter izmenjujete dokumente z računovodskim servisom.

01 252 89 50 prodaja@datalab.si www.datalab.si/pantheon-web
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IZPOSTAVLJENO
Certifikat kakovosti za okna AJM 
AJM, največji slovenski ponudnik stavbnega pohištva iz vseh materialov in 
eno največjih družinskih podjetij, je letos, ko praznuje 30 let delovanja, znova 
prejel švicarski certifikat kakovosti QUDAL. Ta je potrdil, da so s svojimi 
prizadevanji pri izdelavi kakovostnih oken iz PVC-ja, aluminija in lesa na 
pravi poti. QUDAL ni prvi, ki 
dokazuje kakovost izdelkov AJM. 
Podjetje je prejemnik zlatega 
znaka kakovosti v graditeljstvu, 
certifikata Best buy za najboljše 
razmerje med kakovostjo in ceno 
na slovenskem trgu ter zdaj spet 
tudi certifikata QUDAL.  
Več na www.ajm.si 

Pogrinjek s pridihom morja
Z novimi trendi za bogato pogrnjeno mizo vas pričakujejo v Merkurju. 
Izbirajte med jedilnimi servisi in priborom, kozarci in drugimi izdelki, ki ne 

smejo manjkati v kuhinji. Za 
druženja s prijatelji in veliko 
zabave vam priporočamo veliko 
posodo Tognana Big family. 
Vabljeni tudi na prenovljene 
oddelke s tekstilom in poletno 
dekoracijo, ki bosta vaš dom 
spremenila v popolno obmorsko 
destinacijo. Za ideje in nakup 
obiščite tudi spletno trgovino  
www.merkur.si

»Ni potrebe, da bi v prihodnost gledali preveč pesimistično«
Intervju  Na izzive, ki jih je prinesel covid-19, se je velika večina gospodarskih družb odzvala s pospešitvijo digitalizacije svojega delovanja – tempo je hitrejši kot pred epidemijo

Subvencijski ukrepi države ob epidemiji so bili za gospodarstvo in zaposlene dobri tudi zato, ker se je zmanjšal 
pritisk na zniževanje stroškov dela, meni Mojca Kunšek. Foto Uroš Hočevar

Huawei
Poslovna rast kljub 
pritiskom ZDA

Kitajski telekomunikacijski 
velikan Huawei je v prvi polovici 
leta 2020 ustvaril 454 milijard 
juanov (57 milijard evrov) 
prihodkov, kar je 13,1 odstotka 
več kot v istem obdobju lani, 
neto stopnja dobičkonosnosti 
prihodkov pa je znašala 9,2 
odstotka. Huawei je s storitva-
mi za operaterje ustvaril 159,6 
milijarde juanov (20 milijard 
evrov) prihodkov, poslovnim 
uporabnikom je prodal za 36,3 
milijarde juanov (4,5 milijarde 
evrov), potrošnikom pa za 255,8 
milijarde juanov (32 milijard 

evrov) izdelkov. Ob objavi 
rezultatov je Huawei zagotovil, 
da bo še naprej izpolnjeval svoje 
obveznosti do kupcev in doba-
viteljev, preživel in napredoval 
ter še prispeval h globalnemu 
digitalnemu gospodarstvu in 
tehnološkemu razvoju.

Heineken
Koronavirus potopil 
polletni dobiček

Drugi največji svetovni proizva-
jalec piva na svetu, nizozemski 
Heineken, je v prvi polovici leta 
po prvi oceni posloval s 300 
milijoni evrov izgube, saj se je 
v drugem četrtletju negativen 
vpliv covida-19 še povečal. Pro-
daja se je najbolj zmanjšala na 
ameriški in afriški celini, padce 
pa so zabeležili tudi na Bližnjem 
vzhodu in v vzhodni Evorpi. Kot 
pozitivno novico so izpostavili, 
da se je za dvomestno število 
okrepila prodaja brezalkoholne-
ga piva. D. Vi.
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»Ni potrebe, da bi v prihodnost gledali preveč pesimistično«
Intervju  Na izzive, ki jih je prinesel covid-19, se je velika večina gospodarskih družb odzvala s pospešitvijo digitalizacije svojega delovanja – tempo je hitrejši kot pred epidemijo

Damjan Viršek

Sredi leta 2020, ki ga je zaznamoval 
koronavirus, je že jasno, da se spopa-
damo z gospodarskim zastojem na 
globalni ravni, ki je podoben udar-
cu mednarodne �nančne krize leta 
2009. Nekaj optimizma vliva novica 
iz Kitajske, kjer so prejšnji teden ob-
javili, da je izvoz v zadnjih mesecih 
spet začel rasti, v drugem trimesečju 
leta pa je BDP imel 3,2-odstotno rast. 
Če bo izboljšanje vzdržno, bo Kitaj-
ska prvo večje gospodarstvo, ki se bo 
vrnilo k okrevanju.

Slovensko gospodarstvo priča-
kuje, da se bo v območje rastočih 
povprečij vrnilo v drugi polovici 
letošnjega leta. Pogovarjali smo se 
z Mojco Kunšek, direktorico Ajpesa.

Ajpes je ob predstavitvi zbirnih 
rezultatov poslovanja podjetij 
leta 2019 ocenil, da so ta na seda-
njo krizo bolje pripravljena, kot so 
bila na prejšnjo. Kje je to opazno?

Leto 2019 lahko označimo kot 
leto intenzivnejšega vlaganja 
v nadaljnje delovanje podjetij. 
Tako so se, bolj kot prejšnja leta, 
povečala vlaganja v opredmetena 
in neopredmetena sredstva, na-
ložbene nepremičnine, intenziv-
nejša je bila tudi rast dolgoročnih 
�nančnih naložb, ob stabilni rasti 
prostih likvidnih sredstev. Boljše 
je bilo tudi gospodarjenje z zalo-
gami ter boljša pokritost terjatev z 
obveznostmi. Gospodarske družbe 
so se bolj �nancirale z lastnimi 
viri sredstev, bile so manj odvisne 
od tujih izposojenih virov ter s 
tem bolje pripravljene na izredne 
razmere. Tako so družbe leta 2008 
razpolagale s 34,8 odstotka, leta 
2019 pa z 48,8 odstotka kapitala 
v vseh virih sredstev. Prav tako 
so poslovanje razpršile na širša 
gospodarska področja, saj so pri-
hodke na trgih zunaj EU povečala 
za kar 12 odstotkov ob stabilni 

rasti prodaje tako na trgih EU kot 
na domačem trgu. Leta 2019 so 
gospodarske družbe tudi intenziv-
no zaposlovale, pri čemer je rast 
stroškov dela prvič po krizi precej 
zaostajala za rastjo produktivno-
sti, kar je temelj gospodarnega 
poslovanja.

V zmožnostih za absorbiranje 
posledic krize so med različni-
mi dejavnostmi gospodarstva 
najbrž razlike. Katere so najbo-
lje pripravljene, katere najbolj 
izpostavljene?
Tudi lani so najboljše rezultate 
dosegale gospodarske družbe v 
predelovalni dejavnosti, predvsem 
v farmaciji ter gospodarske družbe 
v dejavnosti trgovina. Gospodarske 
družbe v predelovalni dejavnosti so 
se tudi v času epidemije covida-19 
intenzivno zavzemale za nadalje-
vanje delovnih procesov, iskale 
nove nabavne kanale, vse zato, da 
se poslovanje nadaljuje v dobro 
zaposlenim in družbi. Prav tako so 
se razmeram primerno prilagodile 
gospodarske družbe v dejavnosti 
trgovina, ki se je večinoma preselila 
na splet. Najranljivejše so pri tem 
dejavnosti, kjer je prilagoditev na 
spremenjene pogoje najtežja – to so 
storitvene dejavnosti, gostinstvo, 
gradbeništvo, promet, kulturne in 
razvedrilne dejavnosti ter določene 
družbe s področja trgovine, kjer si 
stranka želi pred nakupom blago 
ogledati.

Različne organizacije, ki sprem-
ljajo gospodarska gibanja, v zad-
njih mesecih z vsako novo napo-
vedjo izrazijo bolj pesimistična 
pričakovanja (nazadnje evropska 
komisija). Kako globoko se bo po 
vaši oceni »spustila« recesija, to-
rej, kakšen upad BDP lahko letos 
pričakuje Slovenija in kako hitro 
ter močno bo okrevanje?
Na Uradu RS za makroekonomske 
analize in razvoj za letos predvi-
devajo 7,6-odstotni upad BDP in 
4,5-odstotno rast leta 2021. Po 
drugi strani gospodarska zborni-
ca bolj optimistično napoveduje 
4,8-odstotni upad BDP letos 
in 5,5-odstotno rast prihodnje 
leto. Po eni strani imamo veliko 
podjetij, kjer se je rast prihodkov 
ohranila ali še povečala, po drugi 
(predvsem v storitveni dejavnosti) 
pa se bojujejo za obstanek. Dejstvo 
je, da se je velika večina gospodar-
skih družb razmeram prilagodila 
in bistveno hitreje dvignila stop-
njo digitalizacije svojega delovanja 
kot pred nastopom epidemije. 
Ocenjujem, da ni potrebe po pre-
tirano pesimističnem pogledu na 
prihodnost.

Država je v prvih mesecih epide-
mije covida-19 sprejela različne 
sheme pomoči podjetjem, ki so 
morala ustaviti poslovanje, zača-
sno poslati zaposlene na čakanje 
in podobno. Kako ocenjujete us-
pešnost teh ukrepov?

Odziv slovenske ekonomske 
politike na covid-19 je bil hiter in 
�nančno izdaten, gospodarstvu je 
prolongiral obveznosti, podaljšal 
plačilne roke, �nanciral čakanje 
na delo, uvedel »turistične bone« 
in podobno. Tudi Ajpes je aktivno 
sodeloval pri uvajanju protikoron-
skih ukrepov na področju admini-
strativnih razbremenitev in na po-
dročju zagotavljanja likvidnosti, saj 
od aprila izvaja večstranski pobot 
medsebojnih obveznosti dvakrat 
na mesec, potrdilo o sodelovanju v 
obveznem pobotu pa je dokazilo o 
izpolnjevanju pogoja za pridobitev 
likvidnostnega bančnega kredita z 
državnim poroštvom. Ajpes je tudi 
razširil krog prejemnikov podat-
kov registra nastanitvenih obratov 
ter sistema eTurizem, na podlagi 
česar �nančna uprava lahko izvaja 
nadzor pri uporabi turističnih 
bonov. Vsi ukrepi so bili dobrodošli 
za gospodarstvo in zaposlene, saj se 

 ◼ V sedanjo krizo so podjetja 
vstopila poslovno trdnejša 
kot med krizo leta 2009.
 ◼ Odziv slovenske ekonom-
ske politike na covid-19 je 
bil hiter in �nančno izda-
ten.
 ◼ Za delovanje v času izre-
dnih razmer so za podjetja 
zelo pomembni lastni viri.

»V sedanjih razmerah 
so najranljivejše 
dejavnosti, v katerih 
je prilagoditev 
najtežja: storitvene 
dejavnosti, gostinstvo, 
gradbeništvo, promet, 
kultura in razvedrilo.«

»Pri samostojnih 
podjetnikih je odziv na 
covid-19 opazen tudi 
v številnih izbrisih, saj 
jih je bilo marca letos 
iz registra izbrisanih 
2092, aprila 1513 in maja 
1072.«

število zaposlenih 
po delovnih urahpodjetje

čisti dobiček 
(v eur)podjetje

čisti izguba
(v eur) podjetje

Mercator, Ljubljana
Pošta Slovenije, Maribor
Krka, Novo mesto
Gorenje, Velenje
Lek, Ljubljana
Revoz, Novo mesto
Engrotuš, Celje
Adecco H. R., Ljubljana
SŽ- infrastruktura, Ljubljana
Telekom Slovenije, Ljubljana
SŽ - VIT, Ljubljana
Petrol, Ljubljana
Mahle Electric Drives Slovenija, Šempeter pri Gorici
Hella Saturnus Slovenija, Ljubljana 
LTH Castings, Škofja Loka
Unior, Zreče
Hit Nova Gorica
Luka Koper, Koper
Perutnina Ptuj 
Odelo Slovenija, Prebold
Dars, Celje
SŽ - tovorni promet, Ljubljana
Sava Turizem, Ljubljana
Premogovnik Velenje
BSH hišni aparati, Nazarje

Krka, Novo mesto
KD Group, Ljubljana
Dars, Celje
Lek, Ljubljana
Petrol, Ljubljana
HSE, Ljubljana
DUTB, Ljubljana
Luka Koper, Koper
Centrice Real Estate, Ljubljana 
Adria Mobil,  Novo mesto
LTH Castings, Škofja Loka
Hella Saturnus Slovenija, Ljubljana 
Gen, Krško
OMV Slovenija, Koper
Pivovarna Laško Union, Ljubljana
Revoz, Novo mesto
Atlantic Droga Kolinska, Ljubljana
Heta Asset Resolution, Ljubljana
Cinkarna Celje
TAB, Mežica
Količevo Karton, Domžale
Eles, Ljubljana
Akrapovič, Ivančna Gorica
Gen-I, Krško
Salonit Anhovo

Gorenje, Velenje
Mahle Electric Drives Slovenija, Šempeter pri Gorici

TEŠ, Šoštanj
SDH, Ljubljana

Kapitalska družba, Ljubljana
Mercator, Ljubljana

SG Automotive, Slovenske Konjice
Ansaldo Nucleare Slovenija, Ljubljana

DZS, Ljubljana
Litostroj Power, Ljubljana

R. I. N., Ljubljana
Premogovnik Velenje

Holtec International, Ljubljana
KD, Ljubljana

FC Olimpija, Ljubljana
Mytilineos, Ljubljana

Mons, Ljubljana
AstraZeneca, Ljubljana

M1, Ljubljana
Marifarm, Maribor

Sportina Bled 
Istrabenz, Portorož

Impresa Grassetto, Ljubljana
KS Naložbe, Ljubljana

IP Obala, Ljubljana
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Vir: Ajpes

PODJETJA Z NAJVEČ ZAPOSLENIMI 2019 NAJVEČJI DOBIČKI NAJVEČJE IZGUBE

Velikost podjetja še ni zagotovilo, da (vedno) posluje z dobičkom


