Gospodarska predstavitev celjske regije v letu 2003
OZ Celje

GZS OZ Celje deluje na območju, ki meri 1691 km2 površine, kar je 8,3% površi ne
Slovenije in je razdeljeno na 23 občin in 6 upravnih enot.
V letu 2003 je bilo na tem področju registriranih 3318 gospodarskih družb (brez s.p.),
obrazce iz bilance stanja in izkaza uspeha pa je po podatkih AJPES oddalo 2983
gospodarskih družb(v letu 2002 = 2774), ki so zaposlovale skupaj 38.917 delavcev.
Podatke iz letnih poročil je AJPES-u predložilo tudi 5274 majhnih in 5 srednjih
podjetnikov, ki so zaposlovali 6837 delavcev. V tem številu niso vključeni nosilci
dejavnosti.
Ustvarjeni prihodki in število zaposlenih v letu 2003 v gospodarskih družbah in pri
podjetnikih skupaj
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Premoženjsko finančni položaj
Premoženje gospodarskih družb v regiji je konec leta 2003 znašalo 873.123 milijonov
Sit in se je povečalo glede na leto 2002 za 12,8 %.V strukturi sredstev ni večjih
sprememb med stalnimi sredstvi ( 61,7%) in gibljivimi (37,9%).
Med obveznostmi do virov sredstev je opazno zmanjšanje deleža osnovnega kapitala
za 2,8 odstotne točke, ter povečanje dolgoročnih obveznosti za 1 odstotno točko
in kratkoročnih za 2,1 odstotno točko.
Financiranje celotnih dolgoročnih sredstev in zalog je slabše kot v Sloveniji in le
86,4% teh sredstev je financiranih z najkvalitetnejšimi dolgoročnimi viri (v Sloveniji
96,4%), kar kaže na prisotnost težav pri priskrbi sredstev za pokrivanje obveznosti ob
roku zapadlosti.

Zaključek
Gospodarstvo celjske regije je poslovno leto 2003 zaključilo bolje kot leto poprej in je
povečalo čisti poslovni izid ob koncu leta iz 14.432 mio v letu 2002 na 19.334 mio
koncem leta 2003.
Pozitivni vidik poslovanja je tudi povečano število zaposlenih, in sicer za 4 % ter realni
porast dodane vrednosti na zaposlenega, kar pomeni realno rast produktivnosti.
Seveda pa to velja za agregatne podatke, medtem ko kar 646 družb (17 več kot v letu
2002) iz ustvarjene dodane vrednosti ni zmoglo pokriti niti vseh plač in stroškov
amortizacije
Seveda pa primerjave regijskih gospodarskih rezultatov z rezultati povprečja
države ne kažejo izboljšav. Še vedno je preveliko število družb, ki leta ne zaključijo z
dobičkom, torej poslujejo z izgubo ali na meji rentabilnosti. Takih je kar 35 % ali 1.046
od vseh 2.983. Tudi število družb, ki izvažajo je še premajhno, samo 22,5%, izvoz pa
je praviloma tudi potrditev usposobljenosti za konkurenčnost.
V letu 2003 se ni izboljšala struktura premoženjsko finančnega stanja družb, celo
poslabšala se je v delu financiranja zalog. Skoraj celotne zaloge so bile financirane s
kratkoročnimi viri, v letu 2002 pa le ena petina. Tako financiranje poslabšuje finančno
disciplino v gospodarstvu regije.
Področje plač zaostaja za Slovenijo saj so plače v globalu realno porasle za 0,6%, s
povprečno plačo 199.147 sit na zaposlenega pa povečale zaostanek za slovenskim
povprečjem za 1,1 odstotno točko in tako zaostajajo že za 11,6 %.
Razlike v ravni povprečnih plač so tudi po občinah znotraj celjske regije zelo veli ke,
slovensko povprečje plač presega samo gospodarstvo občine Laško, regijsko pa v
občini Celje, Štore, Zreče, Slovenske Konjice in Žalec.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar dve dejavnosti kot celota, in sicer gradbeništvo ter
dejavnost poslovanja z nepremičninami, nista zaključili leta s pozitivnim izidom.
Za bistveno izboljšanje primerjalnih rezultatov regijskega gospodarstva brez kvalitetnih
strukturnih sprememb, razvojnih premikov in kadrovskih izboljšav očitno ne bo šlo.
Težave se lahko le stopnjujejo, ker bo konkurenca vedno večja.

