UVODNIK

›› Vrnitev v leto 2009?
Še pomnite, kako ste poslovali leta 2009?
Naj spomnim, bilo je leto po finančno-gospodarski krizi in verjetno najbližji
približek tega, kar nas čaka v prihodnjih
mesecih.
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Evropska unija je objavila gospodarsko
napoved za evro območje za poletje 2020.
Ključno vprašanje se glasi: kako hitro se bo
evropsko gospodarstvo pobralo? Seveda nas
vse zanima, kaj nas pravzaprav čaka. Če gre
soditi po mnenju ljudi, ki področje gospodarstva poznajo bolje od večine, potem Evropo
čakata globoka, a ne za vse gospodarske
panoge enaka recesija ter počasno in nejasno
okrevanje.
Pandemija COVID-19 in nujni ukrepi, ki so
sledili za njeno zajezitev, so močno porušili
življenja ljudi in gospodarstvo. Svetovna
trgovina, oskrbovalne verige, delovna sila,
industrijska proizvodnja, cene surovin, kapitalski tokovi … vse in vsi čuti(mo) posledice.
Pandemija je prizadela evropsko gospodarstvo, ko je bilo to na zmerni poti okrevanja in
še vedno dovzetno za nove šoke. Proizvodna
dejavnost in zunanja trgovina sta še v začetku
tega leta kazali znake izboljšanja, zdaj pa sta
padli v novo brezno. Glede na resnost tega
neverjetnega svetovnega šoka je že povsem
jasno, da je EU vstopila v najglobljo gospodarsko recesijo v svoji zgodovini.
Podatki EU kažejo, da je gospodarska
aktivnost v Evropi v zadnjih mesecih upadala
z nenavadno visoko hitrostjo, saj so ukrepi, ki
jih je večina držav članic sredi marca sprožila
kot reakcijo na virusno krizo, gospodarstva
postavili v stanje mirovanja. Proizvodne
dejavnosti so tako v prvi polovici letošnjega

leta doživele znaten padec, večina krčev se je
zgodila v drugem četrtletju.
Slovenci smo jo še dobro odnesli. Ne le z
vidika okužb in smrti za posledicami koronavirusa, temveč tudi v gospodarskem smislu.
S tem, da smo prvi uradno odpravili stanje
pandemije v državi, se ne bi ravno hvalil,
saj kaže na varčevanje države pri ukrepih
– finančni in davčni obliž sta bila za večino
podjetij in podjetnikov premalo, saj so rane
globoke in jih je veliko. Države evro območja
naj bi v letošnjem letu v povprečju utrpele
7,7-odstotni padec BDP (Slovenija »le« minus
7 odstotkov), stopnja nezaposlenosti pa naj
bi se povečala na 9,6 odstotka (Slovenija
spet »le« 7 odstotkov). Zato pravim, da smo
jo Slovenci še dobro odnesli, tudi stopnja
inflacije pri nas ni poskočila tako zelo kot v
nekaterih drugih državah. Omenjene številke
so izračun za primer, če ne bomo doživeli še
drugega vala epidemije in ponovnega zaprtja
gospodarstva, mej in občin. Številke so boleče, kriza pa globlja od globalne finančne krize
in posledično recesije iz leta 2009. To je jasno
vidno tudi s prostim očesom – ljudje smo bolj
previdni pri porabi denarja.
Po najbolj optimističnih scenarijih lahko
pričakujemo odboj. Sicer šele v letu 2021 in
do nekako 6-odstotno rast (lahko bo tudi le
3-odstotna). Korona kriza je območju EU
prinesla simetrični šok, saj so države precej
soodvisne, zato bo tudi morebitno počasno
okrevanje posamezne države zaviralo rast
drugih. To smo v preteklosti že videli in
vemo: če kihne Nemčija, se prehladimo tudi
v Sloveniji. Vem, da sedaj zvenim kot starejši
občan, a v prihodnje si želim le in predvsem
zdravja.

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:
• Edvin Salvi, Salvi orodjarstvo - plastika d.o.o., Koper
• Rodolf Šadl, Arcont d.d., Gornja Radgona
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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