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Anketa: Avstrijska podjetja v Sloveniji že čutijo posledice 
izbruha novega koronavirusa 

 
 
Avstrijska podjetja v Sloveniji so zelo zaskrbljena zaradi trenutnih razmer in njihovega vpliva 

na gospodarstvo. To je pokazala hitra anketa, ki jo je izvedlo predstavništvo avstrijske 

gospodarske zbornice v Sloveniji, ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana (n=30). 

Anketa je razkrila, da 87 odstotkov avstrijskih podružnic v Sloveniji že čuti posledice izbruha novega 

koronavirusa. Podjetja v prihajajočih mesecih pričakujejo večji upad prometa. 13 odstotkov 

podjetij ocenjuje, da se bo prihodek v prvi polovici leta zmanjšal za več kot 80 odstotkov. 27 

odstotkov podjetij predvideva, da se bo zmanjšal za vsaj 50 odstotkov, 40 odstotkov pa meni, da za 

vsaj 30 odstotkov. Le 7 odstotkov pričakuje, da trenutne razmere ne bodo vplivale na poslovanje 

podjetja.  

VPRAŠANJE: Kolikšen upad prometa pričakujete zaradi koronavirusa v prvi polovici leta? 

 

 

 

 

 

 

Likvidnostne težave so ob širjenju koronavirusa vse večja skrb podjetnikov. Več kot polovica 

avstrijskih podružnic v Sloveniji, kar 56 odstotkov, predvideva, da bo likvidnost zagotovljena znotraj 

družbe oziroma skupine. 37 odstotkov podjetij pa izpostavlja, da brez premostitvenih likvidnostnih 

sredstev in dodatnih posojil nadaljevanje poslovanja ne bo možno.  

VPRAŠANJE: Kako uspešno boste z likvidnostnimi rezervami prebrodili naslednje mesece, če 

se bodo trenutne razmere nadaljevale še vse do konca junija 2020? 

 

 

 

 

 

 

http://www.advantageaustria.org/si/Oesterreich-in-Slowenien.sl.html


 

 

Avstrijske podružnice v Sloveniji cenijo že sprejete oziroma na novo predlagane ukrepe slovenske 

vlade za pomoč podjetjem, vendar si obenem želijo še dodatne podpore. 10 odstotkov podjetij 

ocenjuje, da so prvi ukrepi zelo dobri, 30 odstotkov meni, da so dobri, 30 odstotkov, da so 

zadovoljivi in 10 odstotkov, da so zadostni. 20 odstotkov meni, da so ukrepi nezadostni. 

VPRAŠANJE: Kako ocenjujete prve sprejete oz. nove predlagane ukrepe slovenske vlade? 

 

 

 

 

 

Avstrijska podjetja v Sloveniji upajo, da bodo s pomočjo ustrezne podpore države  lahko obdržala 

čim več svojih zaposlenih. Izpostavljen je bil predvsem predlagan ukrep, v skladu s katerim bo 

država sofinancirala 80 odstotkov neto plače zaposlenim ter vse prispevke. 44 odstotkov podjetij 

ocenjuje, da bi zaradi tega lahko ohranila več kot 80 odstotkov svojih zaposlenih. 20 odstotkov 

podjetij meni, da bi na ta način obdržali vsaj 50 odstotkov svojih zaposlenih, 10 odstotkov pa, da 

vsaj 30 odstotkov. 23 odstotkov vprašanih zaradi hitro spreminjajočih se razmer natančne ocene ni 

znalo podati.   

VPRAŠANJE: Kakšen se vam zdi ukrep Vlade RS v zvezi z zaposlenimi na čakanju, v skladu s 

katerim bo del stroškov prevzela država? Koliko zaposlenih boste zaradi tega lahko obdržali? 

 

 

 

 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je v anketi avstrijska podjetja v Sloveniji pozvala tudi h komentarju 

sprejetih oziroma predlaganih ukrepov. Podjetja si želijo predvsem zmanjšanje nekaterih pogojev 

za sofinanciranje države pri finančni pomoči in nadaljnje ukrepe za podjetja, ki so najbolj 

prizadeta, med drugim proizvodnja in turizem. Med drugim predlagajo moratorij na odplačevanje 

hipotekarnih kreditov in več fleksibilnosti na trgu dela. Izpostavljen je bil tudi v Avstriji uspešno 

uveljavljen model skrajšanega delovnega časa (t.i. Kurzarbeit), po katerem se delovni čas skrajša 

za 10-90 odstotkov. Delavci torej niso napoteni na čakanje na domu, ampak delajo v omenjenem 

okviru, ki je sofinanciran s strani države.  

 



 

 

Avstrija z naskokom največji tuji investitor v Sloveniji 

Avstrijska podjetja so s približno 3,6 milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji (op. 

Luksemburg 2,1 mrd. evrov, Švica 1,6 mrd. evrov, Nemčija 1,4 mrd. evrov). V Sloveniji je trenutno 

več kot 1.000 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20.000 ljudi. 

Največ avstrijskih naložb je v Osrednjeslovenski regiji in na vzhodu Slovenije. Največ vlagateljev 

prihaja z Dunaja, sledita Koroška in avstrijska Štajerska.  
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