Gospodarska predstavitev celjske regije v letu 2004
OZ Celje

V letu 2004 je bilo na področju celjske regije registriranih 3449 gospodarskih družb
(brez s.p.), obrazce iz bilance stanja in izkaza uspeha pa je po podatkih AJPES
oddalo 3141 gospodarskih družb (v letu 2002 = 2774, v letu 2003 = 2983), ki so
zaposlovale skupaj 40.429 delavcev. Več si lahko preberete v prispevku!
GZS OZ Celje deluje na območju, ki meri 1691 km2 površine, kar je 8,3% površine
Slovenije in je razdeljeno na 23 občin in 6 upravnih enot.
Podatke iz letnih poročil je AJPES-u predložilo 5381 majhnih in 6 srednjih
podjetnikov, ki so zaposlovali 7472 delavcev. V tem številu niso vključeni nosilci
dejavnosti.
Tabela 1: Struktura družb po velikosti
Velikost gospodarske družbe

Velika
Srednja
Mala
skupaj

Število
delež Število
delež
družb regija v % družb
v%
Slovenija
65 2,1
772 1,8
68 2,2
756 1,8
3.008 95,7
40.540 96,4
3.141 100
42.068 100

Struktura družb po velikosti v regiji ne odstopa bistveno od strukture družb v državi, se
je pa struktura pomembno spremenila glede na leto 2003, in sicer se je predvsem
povečal delež malih družb (2003 = 94,4%) na račun srednjih (2003 = 3,3%), pri velikih
pa skoraj ni sprememb (2003 = 2,2%).
Tabela 2: Ustvarjeni prihodki in število zaposlenih v letu 2004 v gospodarskih
družbah in pri podjetnikih skupaj

Štev. gosp. družb
Štev. podjetnikov

Leto 2003
2983
5274

Leto 2004 Indeks2003/2002
3141
105,3
5387
102,1

Štev.zaposlenih-skupaj
gosp. družbe
podjetniki

45.754
38.917
6.837

47.901
40.429
7.472

104,6
103,8
109,2

Prihodki skupaj-mio sit
gosp. družbe
podjetniki

950.335
836.422
113.913

1.041.890
919.310
122.580

109,6
109,9
107,6

Vir: Rezultati poslovanja gospodarskih družb, Ajpes, izpostava Celje, maj 2005

Graf 1: Ustvarjeni prihodki in število zaposlenih v letu 2004 v gospodarskih družbah in
pri podjetnikih skupaj (klik na obarvano besedilo)
Zaključek
Dolgoročni razvojni cilj celjske regije je zmanjšanje zaostanka za razvitejšimi deli v
državi in s tem za povprečjem. To je možno dosegati samo z nadpovprečnimi rezultati
pri posameznih ekonomskih pokazateljih.
Z rezultati, ki jih regijsko gospodarstvo v povprečju ustvarilo v letu 2004 nismo v trendu
dolgoročnih ciljev, ponekod se od njih celo pomembno odmikamo. Struktura
gospodarstva se prepočasi spreminja in to ne prispeva k konkurenčnejšemu
poslovanju družb.
Uvrstitev regije na 5. mesto med 13 regijami kaže na stagniranje oziroma celo
nazadovanje. Znotraj predelovalnih dejavnosti, ki so še vedno najmočnejši motor
gospodarstva regije, se je položaj poslabšal kar v več pomembnih dejavnostih, to je
imelo odraz na zmanjševanje dobičkov in tudi izvozni rezultati so opešali. Tudi vplivna
panoga gradbeništva ima dalj časa trajajoče težave, hkrati pa storitvena dejavnost
sicer napreduje in izboljšuje svoj položaj, vendar je to bolj posledica slabšanja položaja
predelovalne dejavnosti kot pa izvorno kvalitativnega napredovanja storitvenega
sektorja, vsaj v povprečju.
Ocena gospodarskih rezultatov regije za leto 2004 gledano primerjalno z rezultati v
državi zato ni vzpodbudna.

Povezave
Katere podatke o Sloveniji je dobro vedeti

