UVODNIK

›› Poslovni svet na kolenih
Ko sem prejšnji mesec pisal o koronavirusu, si niti predstavljal nisem, da bo svet vzel
za talca. Ne le, da je pred njim pokleknilo
zdravstvo, pokleknilo je tudi gospodarstvo
in z njim cel planet.
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žrtev. Čeprav je izbruh koronavirusa najprej in
predvsem človeška tragedija, ki bo prizadela
na milijone ljudi, bodo milijarde ljudi še dolgo
čutile njegov vpliv na svetovno gospodarstvo.
Kako dolgo? Če gre zaupati v zgodnje napovedi
ekonomistov, bo gospodarstvo za okrevanje po
tokratnem udarcu potrebovalo tri leta. Veliko
ali malo? Vsekakor preveč. To je namreč tri
leta stisk, bolečin, naporov, ki se bodo poznali
na ljudeh.

Medtem ko koronavirus nadaljuje svoj pohod
po svetu, vlade posameznih držav za lajšanje
položaja, v katerem se je znašlo javno zdravstvo, uvajajo vedno strožje ukrepe – različnim
blažjim omejitvam so sledile celo prepovedi
gibanja, omejitev na svojo občino itd. A ukrepi,
ki naj bi pomagali fizično upočasniti širjenje
epidemije, imajo tudi negativen vpliv na pretok
blaga in ljudi. Gospodarstvo je zastalo, pa ne
le v Sloveniji, temveč v svetu. Ekonomisti strokovno komentirajo, da smo v procesu globalne
recesije. Gospodarska okužba se zdaj širi tako
hitro kot virus sam.

Pri tem seveda ni vseeno, kakšna bo krivulja
gospodarskega šoka (v obliki črke V, U ali L).
Klasičen padec in nato okrevanje bi bržkone
takoj podpisali vsi, predvsem v upanju, da nas
čaka črka V raje kot U, o črki L pa si sploh ne
upamo razmišljati. Kaj pa, če res sledi grški
scenarij, ko si država po krizi nikoli ne opomore na predkrizno raven? To bi pomenilo, da je
kriza na strani gospodarstva pustila dolgotrajno strukturno škodo. Vložki kapitala, vložki
dela in produktivnost v tem primeru vedno
znova naletijo na udarce, ki jim preprečijo, da
bi dosegli zastavljene cilje.

Vse to je bilo še pred nekaj tedni neverjetno.
Zato so praktično vse države zamudile ozko
okno, ki bi še omogočilo počasno širjenje
virusa. Njegov izbruh in katastrofalne posledice v sosednji Italiji smo lahko opazovali v
praktično vseh informativnih oddajah, hkrati
pa spremljali prispevke, kako se življenje ob
meji še pred mesecem dni skoraj ni spremenilo.
Da Primorska ni naša najbolj kritična regija, je
malodane svojevrsten čudež.

Klasične finančne krize, ki oslabijo gospodarstva, že poznamo, znamo se soočiti z njimi.
Toda koronavirus razširja težave z likvidnostjo
in kapitalom v realno gospodarstvo – in to v
razsežnostih, ki jim v modernem svetu še nismo bili priča. Svet še nikoli ni bil talec virusa.

Zdaj je tukaj. Koronakriza je nova skovanka.
Cena, ki jo bo plačalo gospodarstvo, bo visoka.
Napovedovanje njenih razsežnosti je postalo
skoraj nemogoče, saj ne obstaja model, ki bi
z zaupanja vredno verjetnostjo znal natančno
oceniti razsežnosti okužbe. Do konca marca
je bilo po svetu (uradno) okuženih več kot tri
četrt milijona ljudi in skoraj 40.000 smrtnih

Kaj storiti, me sprašujejo ljudje? Hja, v tem
trenutku naj vsak posameznik in podjetje
poskrbi najprej za zdravje, potem pa se osredotoči na to, kako čim prej obnoviti poslovanje,
poišče morebitne notranje rezerve itd. Dober
gospodar ima vedno tudi rezervo za hude čase,
mar ne?
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Preverite, ali je žreb tokrat izbral vas!

Vmesno žrebanje v
veliki nagradni igri
za naročnike revije
IRT3000

Pri reviji IRT3000 vas, cenjeni naročniki, kar naprej razvajamo. Skrbimo za vašo odlično
obveščenost, izobraževanje in včasih tudi za razvedrilo.
V tokratnem žrebanju med našimi zvestimi naročniki, nagrado (blok, kocko z listi in
vrečko iz blaga) prejmeta:
• Aljaž Radej, Žiri
• Maj Burger, Brezovica pri Ljubljani
Sodelujte tudi vi. Podaljšajte naročnino ali izpolnite naročilnico na spletni strani www.irt3000.si.
Letna naročnina znaša samo 50 evrov, naročnina na e-revijo pa 30 evrov.
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