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Vrh malega gospodarstva

Epidemija bo odnesla malemu 
gospodarstvu 1,8 mrd EUR dodane 
vrednosti
V 2021 bo malo gospodarstvo sicer nadomestilo 1,2 mrd EUR dodane vrednosti.
Bojan Ivanc, glavni ekonomist Analitike GZS

Malo gospodarstvo predstavlja po oceni Analitike GZS 
okoli 120 tisoč subjektov, ki so v letu 2019 predstav-
ljali polovico prihodkov v zasebnem sektorju, 60 % 
dodane vrednosti in 70 % zaposlenih. Ta razmerja 
odražajo nekoliko večjo usmerjenost malega gospo-
darstva na domače gospodarstvo, še posebej zaradi 
nadpovprečnega pomena storitev za malo gospodar-
stvo. Na drugi strani je pomen malega gospodarstva 
v dodani vrednosti višji kot pri velikih družbah, kar je 
posledica manjše potrebe po kapitalski opremljenosti 
malega gospodarstva. Pomen z vidika zaposlovanja 
je še pomembnejši. Sedem od 10 delovnih mest v 
zasebnem gospodarstvu je v malem gospodarstvu. 

2019 najuspešnejše v zgodovini
V letu 2019 je bilo poslovanje malega gospodarstva 
najboljše v zgodovini, podobno kot to velja za velike 
družbe. Gospodarske družbe malega gospodarstva 
so okrepile prihodke za 2 mrd EUR (+4,2 %), dodano 
vrednost pa za 1,1 mrd EUR (+8,5 %), medtem ko je 
bila rast dodane vrednosti pri samostojnih podje-
tnikih nekoliko šibkejša (75 mio EUR; +5 %). Pri tem se 
je močno okrepilo zaposlovanje, saj je število zapo-
slenih, merjeno po delovnih urah, naraslo za več kot 
4 % tako v gospodarskih družbah kot pri samostojnih 
podjetnikih. Ob tem so družbe okrepile neto dobiček 
za 12 %, pri samostojnih podjetnikih pa je upadel za 
4,3 %, vendar je bil trend pri zadnjih tudi posledica 

prehoda dela samostojnih podjetnikov na ugotav-
ljanje odhodkov po normiranih odhodkih, katerih 
poročila o poslovanju javno niso dosegljiva. Med hitro 
rastočimi sektorji so izstopali IKT, finance, strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti, promet in skladi-
ščenje, poslovanje z nepremičninami in gostinstvo. Pri 
prvih dveh dejavnostih je rast prodaje znašala nad 10 
%, pri preostalih štirih med 6 in 8 %. 

Padec BDP v 2020 pri 6,5 %
Odlično poslovno leto 2019 je ustrezno dvignilo 
pričakovanja o poslovanju v letu 2020, in sicer vse do 
implementacije zajezitvenih ukrepov v marcu 2020. 
Hitra uvedba teh ukrepov je bistveno zmanjšala 
gospodarsko aktivnost, kar se je odrazilo v 20-odsto-
tnem padcu BDP v 2. četrtletju 2020. Okrevanje v 
3. četrtletju je bilo krepko in padec v gospodarski 
aktivnosti je bil v 3. četrtletju medletno le še pri 2,5 
%. Zaradi vnovične uvedbe omejitvenih ukrepov v 
septembru pričakujemo, da se bo BDP v zadnjem četr-
tletju medletno znižal še za 8 %, kar pomeni znižanje 
BDP na letni ravni pri 6,5 %. Padec v ekonomski aktiv-
nosti je bil precej nižji zaradi implementacije izrednih 
ukrepov države, kar je zmanjšalo padec v BDP za okoli 
3 odstotne točke. Ti ukrepi so bili predvsem usmerjeni 
v ohranjanje zaposlenosti, delno tudi v spodbujanje 
domače potrošnje (izredna izplačila zaposlenim, upo-
kojencem, študentom, drugim skupinam). V poletnih 
mesecih je na rast domačega povpraševanja imel 
velik vpliv tudi turistični vavčer, ki ni povsem nado-
mestil izpada prihodkov iz tujskega turizma, vseeno 
pa je ublažil padec realizacije v domačem turističnem 
sektorju. Zelo pomembni ukrepi, še posebej za malo 
gospodarstvo, so bili plačilo temeljnega dohodka za 
upravičene samozaposlene ter možnost moratorija 
na davčne in kreditne obveznosti. Posledično se 
je število insolvenčnih postopkov celo medletno 
znižalo. Gospodarske napovedi za leti 2021 in 2022 
so relativno optimistične (5 in 3,5 %) in odražajo tako 
pričakovanja pri uspešnem boju z epidemijo kot tudi 
določene podporne ukrepe države v letu 2021. 

Poslovanje malega gospodarstva v tekočem in naslednjem letu

2019 2020E, 
sprememba

2021E, 
sprememba

Prodaja (mio EUR) 57.300 -14,0 % 9,0 %

Dodana vrednost (mio EUR) 15.100 -12,0 % 9,5 %

Dodana vrednost na zaposlenega* 40.000 -7,0 % 5,8 %

Neto dobiček (mio EUR) 2.680 -20,0 % 10,0 %

Zaposleni po del. urah** 385.000 -5,5 % 3,5 %

Samozaposlene osebe – s.p. posamezniki*** 66.132 +0,5 % +0,3 %

* le pri gospodarskih družbah malega gospodarstva
** pri s. p. in gospodarskih družbah
*** podatki iz registra registrirano delovno aktivnih (SURS)
Vir: podatki Ajpes, Statistični urad RS, obdelava Analitika GZS  

7 od 10  
delovnih mest 

v zasebnem 
gospodarstvu 

je v malem 
gospodarstvu.
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2020.
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E-trgovina z dostavo zmagovalec 
leta 2020
Epidemija covida-19 je še posebej prizadela 
dejavnosti, kot so turizem, organizacija 
množičnih prireditev, javni potniški promet, 
gostinstvo in osebne storitve, kjer je fizični 
stik s potrošnikom neizbežen. Na drugi strani 
so bile odporne dejavnosti industrija (znotraj 
te farmacevtska industrija, industrija hrane 
in elektronska industrija), e-trgovina (skupaj 
z dostavo), IKT podporne storitve, vezane 
na potrošnike in podjetja ter javne storitve 
(izobraževanje, zdravstvo), kjer je plačnik 
izvajanja programov država. 

Sektor gostinstva z najvišjimi 
pričakovanji
Sektorsko gledano pričakujemo rast indu-
strijske proizvodnje pri 5 % v 2021, krepkejšo 
rast trgovine na drobno, brez goriv (+3 %) kot 
tudi izrazitejšo rast v trgovini z motornimi 
vozili (7 %) in v gradbeništvu (8 %). Storitvene 
dejavnosti, kjer je pomen malega gospodar-
stva nadpovprečen, bodo v 2021 beležile še 
nekoliko višjo rast prodaje. V povprečju naj 
bi se realni prihodki v storitvenih dejavnostih 
okrepili za 6,5 %, od tega najbolj v gostinstvu 
(18 %), kar je skladno z velikim padcem v 2020 
(25 %). Rast naj bi bila visoka še v sektorju 
prometa in skladiščenja. 

V 2021 rast dodane vrednosti pri 10 %
V letu 2020 pričakujemo, da bo epidemija 
covida-19 nekoliko bolj prizadela malo 
gospodarstvo kot velike družbe. Pričakujemo 
tehtano 14-odstotno znižanje prodaje, 
12-odstotno dodane vrednosti. Število 
delovnih ur se bo znižalo za okoli 5,5 %, 
predvsem zaradi večje uporabe instrumenta 
čakanja na delo ter skrajšanega delovnega 
časa (delno tudi zaradi znižanja števila 
zaposlenih, vendar je ta učinek manjši od 
prvi dveh). Ob tem se bo število s. p. celo 
še nekoliko povečalo, kar je tudi posledica 
delne substitucije za redna delovna razmerja 
(ljudje, ki so izgubili zaposlitev, so se odločili 
za odprtje te statusne oblike). Produktivnost 
dela bo posledično močno upadla, in sicer 
za okoli 7 %, še bolj pa dobiček, ki naj bi se 
znižal za petino. 

V letu 2021 pričakujemo odboj poslovanja, 
ker v osnovi ne pričakujemo podobnih zaje-
zitvenih ukrepov, kot so bili spomladi 2020. 
Dodana vrednost naj bi se okrepila skoraj za 
desetino, produktivnost za okoli 5,8 %, neto 
dobiček za desetino. Prav tako pričakujemo, 
da se bo število zaposlenih, merjeno po 
delovnih urah, povečalo za 3,5 %. gg 

Intervju

»Dal sem vse od sebe in 
presenetil vse«
V tisto, kar si želiš, moraš vložiti veliko dela, pravi naš 
kolesarski šampion Tadej Pogačar. 
dr. Aleš Ugovšek, GZS - Tehnološki razvoj in inovativnost

Eden junakov letošnjega leta je 22-letni Tadej Pogačar, zmagovalec dirke 
Tour de France, prejemnik pikčaste majice za najboljšega hribolazca in 
prejemnik bele majice za najboljšega mladega kolesarja. Belo majico je 
Tadej ponudil na dražbi GZS, zbrana sredstva pa bodo namenjena mladin-
skim selekcijam slovenskih kolesarjev za njihov nadaljnji trening in razvoj. 

Z njim smo se pogovarjali o tem, kaj je pomembno za uspeh, kako je 
videti njegov dan in kakšni so cilji za prihodnjo sezono.

Tadej, po vseh teh uspehih vas vsi že dobro poznajo. Pa vendar me zanima, s 
katerimi petimi pridevniki bi se opisali?
Potrpežljiv, marljiv, nepopustljiv, skromen in prijazen.

Ljudje radi zavidamo drugim srečo in mnogokrat slišimo, da imamo srečo, če 
nam nekaj uspe. Kako vi gledate na to, verjamete v srečo?
Pri vsaki stvari, ki jo želiš doseči, mora biti tudi nekaj sreče. Na splet okoliščin 
kdaj ne moremo vplivati, z malo sreče pa se lahko obrne v tvoj prid. Vseeno 
pa moraš vložiti veliko dela v tisto, kar si želiš in samo sreča ni dovolj. 

Tako športniki, posamezniki kot podjetniki se kdaj znajdejo med zmagovalci 
in drugič med poraženci. Kako se počuti zmagovalec ali poraženec dan 
po dirki?
Če zmagaš, se veseliš, saj si dosegel svoj cilj. Veselje po navadi delimo z 
ekipo, pri večerji nazdravimo. Če izgubiš, je malo težje. Na napakah se učimo, 
pa tudi sam pri sebi veš, da ne moreš vedno zmagati. Takrat ni nazdravljanja, 
ampak bolj spodbujanje, analiza, učenje za naslednjič, da bo več zmag. 
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