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8. svibnja 2020. 

Dokument o stajalištu Skupine poslodavaca EGSO-a  

Pomognimo poduzećima da prežive krizu izazvanu koronavirusom  

Kriza izazvana koronavirusom golema je ljudska i društvena tragedija koja je dovela do dosad neviđene 

potrebe za snažnim suosjećanjem sa svim pogođenim osobama i odavanjem priznanja svima onima 

koji na prvoj liniji obavljaju ključne zadaće tijekom krize. 

Kriza izazvana koronavirusom svakodnevno mijenja svjetsko gospodarstvo, a rezultati su i dalje 

nesagledivi. Među njezine izravne posljedice spadaju problemi u pogledu likvidnosti i pristupa 

financiranju, poremećaji u lancima opskrbe, protekcionizam i posljedične poteškoće s pristupom 

tržištu, kao i prepreke slobodnom kretanju ljudi, robe i usluga.  

Kriza je pogodila sve sektore, od uslužnog sektora do industrije i poljoprivrede. Posljedice su 

najizravnije i najvidljivije u sektorima kao što su turizam i prijevoz u kojima su ograničenja bila 

usmjerena i na korisnike i na pružatelje usluga. S najvećim se problemima suočavaju mikro, mali i 

srednji poduzetnici, čija su poduzeća propala i koji se nalaze u vrlo kritičnoj situaciji. Međutim, 

posljedice osjećaju i veća poduzeća u raznim industrijskim sektorima, pri čemu je velik broj problema 

uzrokovan raspadom europskih i međunarodnih lanaca opskrbe.  

Ekonomske analize pokazuju i predviđaju golemo smanjenje gospodarske aktivnosti i zaposlenosti, a 

šteta će biti to veća što dulje budu trajala ograničenja i obustave poslovanja. Procjenjuje se da se nakon 

svakih mjesec dana kontinuirane obustave poslovanja rast BDP smanjuje za nekoliko postotnih bodova  

Ograničenja aktivnosti u gospodarstvu i društvu bila su nužna za zaustavljanje izbijanja koronavirusa te 

prvenstveno za zaštitu zdravlja i života ljudi. Za ograničavanje gospodarske i društvene štete 

uzrokovane ovom kritičnom situacijom potreban nam je niz mjera – najprije za svladavanje 

izvanrednog stanja, a potom za oporavak i obnovu. Trenutačno je najvažnije osigurati promptnu i 

učinkovitu provedbu hitnih mjera. Vrijeme je i da se, u skladu sa zajedničkom odgovornošću EU-a i 

država članica, daljnji napori poduzimaju zajednički.  

Hitne mjere za spašavanje poduzeća i radnih mjesta 

Potrebno je dodatno ojačati hitne mjere – na koje se čeka već mjesecima – kako bi se poduzećima 

pomoglo da prežive i očuvaju radna mjesta te tako ljude zadrže na tržištu rada. Za to je potrebno 

osigurati likvidnost svih poduzeća, i to posebno MSP-ova, a u javnim proračunima izdvojiti sredstva za 

pokrivanje izdataka za zaposlenike i najamnine. Valja priznati da su u tu svrhu države članice poduzele 

velik broj mjera, primjerice u području oporezivanja, kreditiranja, radnih pravila i socijalne zaštite. U 

tome ključnu ulogu imaju i programi rada sa skraćenim radnim vremenom u kombinaciji s učenjem na 

daljinu i osposobljavanjem. 

EU pruža i sve veći doprinos kako svladavanju zdravstvene krize tako i rješavanju akutnih problema u 

vezi s poduzećima i radnim mjestima. Ta je potpora dosad pružana u obliku sredstava iz europskih 

fondova i povećane fleksibilnosti pravila EU-a, a obuhvaća i instrumente Europske središnje banke, 

Europske investicijske banke i Europskog stabilizacijskog mehanizma.  
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Ključno je hitno primijeniti financijska sredstva kako bi ona doprla do poduzeća na terenu. Za to je 

potrebno biti dobro upoznat sa svim mogućnostima potpore i moći joj pristupiti jednostavno i bez 

birokratskih prepreka. Institucije EU-a moraju se u provedbenu fazu uključiti u većoj mjeri nego inače. 

Također je neophodno pomno i kontinuirano pratiti učinkovitost i primjerenost pružene pomoći. Time 

bi se stvorio odgovarajući temelj za sve daljnje aktivnosti EU-a naspram država članica. 

Pored financijskih sredstava, za gospodarstvo i društvo pogođeno krizom od presudne je važnosti 

nesmetan protok robe, usluga i radnika. Iako su društvu potrebna osnovna dobra i usluge (prije svega 

hrana, zdravstvena skrb, voda i energija), za kontinuitet poslovanja nužan je i pristup sirovinama, 

energiji, logističkim podacima i radnoj snazi. Stoga je ključno održavati funkcioniranje najosnovnijih 

veza – i na jedinstvenom tržištu i na međunarodnoj razini. S obzirom na to da se tri četvrtine vanjske 

trgovine EU-a odvija međunarodnim pomorskim prometom, europski sektor pomorskog prometa 

mora zadržati svoju stratešku ulogu u opskrbi EU-a osnovnom robom i tijekom krize i kasnije, kada se 

gospodarstvo EU-a ponovno pokrene. 

Praktična suradnja u zdravstvenom sektoru među državama članicama, koju koordinira Komisija, 

jedan je od aspekata solidarnosti, a tiče se i poduzeća. Ta suradnja obuhvaća i mjere kao što su nabava 

i dostava sanitarne opreme i usluga u području zaštite, spašavanja, liječenja i skrbi, na primjer u okviru 

programa RescEU za civilnu zaštitu. Istraživački rad na terapijama i pronalasku cjepiva još je jedno 

važno područje suradnje.  

Osim vlastitog djelovanja, EU-u su za svladavanje krize izazvane koronavirusom potrebne i 

međunarodna suradnja i pomoć međunarodnih organizacija. Iako je globalni pristup potreban zbog 

globalne prirode same pandemije, neophodan je i zbog raširenosti globalnih lanaca opskrbe i brojnih 

veza među gospodarstvima.  

Prema ukidanju ograničenja 

Kako bi se spriječilo pogoršanje posljedica, potrebno je poduzeti dobro promišljene, kontrolirane i 

kompatibilne korake za ukidanje ograničenja i pretvaranje općih ograničenja u ciljane mjere, uz 

odgovarajuće praćenje mogućeg utjecaja na zdravlje i osiguravanje dostatnih kapaciteta za 

zdravstvenu skrb. Neke države članice već su započele s tom fazom izlaska, a Komisija je iznijela 

zajedničke preporuke koje bi trebalo slijediti. Jasno i predvidljivo otvaranje unutarnjih granica EU-a 

trebalo bi biti sastavni dio izlaznih strategija država članica i trebalo bi ga koordinirati na razini EU-a 

kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve. 

Povratak na posao i u škole, slobodnije kretanje i sigurno korištenje usluga jedna su od izlaznih mjera 

usmjerenih na građane. Tim se mjerama pridonosi i nastavku poslovanja, kao i rješavanju problema 

troškova i financiranja te otvaranju granica. Kako bi se rizici ukidanja ograničenja sveli na minimum, 

nužno je testiranje, praćenje i zaštita zdravlja građana. Poduzetnički sektor u tom pogledu može 

ponuditi mnoštvo praktičnih rješenja.  

Aktivna uloga poduzeća 

Poduzeća moraju biti tijesno i stalno uključena u planiranje i provedbu mjera jer posjeduju praktična 

znanja i stručnost za utvrđivanje problema, zadovoljavanje potreba i pronalaženje mogućih rješenja. 

Također je ključno osigurati opća savjetovanja i aktivno sudjelovanje socijalnih partnera u svakoj 

državi članici i na razini EU-a, posebno – ali ne isključivo – pri razmatranju mjera povezanih s radom. 
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Potrebno je spriječiti da ubrzana gospodarska kriza dovede do smanjenja kapaciteta socijalnih 

partnera. 

Europska poduzeća iz svih sektora i svih veličina ulažu goleme napore u prevladavanje krize. Mnoga 

poduzeća uključena su u pružanje osnovnih proizvoda i usluga za održavanje svakodnevnog života ljudi. 

Nakon izbijanja koronavirusa poljoprivredno-prehrambeni sektor EU-a pokazao je svoju otpornost i 

odigrao ključnu ulogu u opskrbi Europljana kvalitetnom i sigurnom hranom. Kako bi se uklonile 

poteškoće i sve veći pritisak, svi akteri u lancu opskrbe hranom EU-a zaslužuju snažnu potporu na 

europskoj i nacionalnoj razini, dok bi sigurnost opskrbe hranom trebala ostati jedan od glavnih 

prioriteta EU-a za budućnost.  

Kriza je također ukazala na potrebu za praktičnom solidarnošću u prekograničnoj opskrbi sanitarnom 

opremom i medicinskim uslugama. Štoviše, pokazala je da je ovisnost o dobavljačima proizvoda iz 

zemalja izvan EU-a smanjila sposobnost optimalnog suočavanja s krizom. Mnoga su poduzeća zbog 

toga preusmjerila svoje poslovanje i ponudila stručna znanja za potrebe upravljanja potražnjom za 

sanitarnom opremom. Poduzeća su u svojim aktivnostima usmjerenima na radnike i njihov siguran 

povratak na posao pokazala i da posluju na društveno odgovoran način.  


