ČLANEK 3/2019
POMURSKO GOSPODARSTVO ŠE NIKOLI TAKO USPEŠNO!
Pomursko gospodarstvo je v letu 2018 doseglo izjemne rezultate. Tako vsaj kažejo rezultati in so
razvidni iz analize o poslovanju pomurskega gospodarstva v letu 2018, ki jo je pripravila
murskosoboška izpostava Ajpesa.
Ajpes je na podlagi zbranih podatkov iz letnih poročil pripravil informacijo za poslovno leto
2018, ki jo je nadgradil vsakoletni komentar Pomurske gospodarske zbornice. S tem se
uporabnikom olajša pregled nad množico podatkov, obenem pa nudi dovolj možnosti za
poglobljeno strokovno analizo in črpanje podatkov za različne potrebe.
V tokratnem članku bomo povzeli in pogledali, kaj nam kažejo zbirni podatki za
leto 2018?
V pomurski regiji, ki jo pokriva s svojimi brezplačnimi storitvami tudi SPOT svetovanje Pomurje,
je v letu 2018 poslovalo 1.856 gospodarskih družb. Družbe so povečale obseg premoženja za 8%
in izkazale rekordnih 99 mio EUR neto čistega dobička.
Prihodki gospodarskih družb v tej regiji so dosegli 2 milijardi 743 milijonov evrov (od tega kar
čez 1 milijardo na tujih trgih) in so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 11 %. Neto čisti
dobiček je znašal 99 milijonov evrov in je bil za 66 o% večji kot leta 2017. Ob tem so gospodarske
družbe povečale tudi število zaposlenih po delovnih urah za 758 delavcev. Pomurska regija se je
po rasti neto čistega dobička zavihtela na prvo mesto med 12 statističnimi regijami, po
ustvarjenem neto čistem poslovnem izidu pa se je uvrstila na deveto mesto.
Od skupaj 1.856 pomurskih gospodarskih družb je čisti dobiček v višini 122,7 milijona evrov
ustvarilo 1.284 družb (69,2%), tega pa so v primerjavi z letom 2017 povečale za 34%. Neuspešno
je poslovalo 500 družb, ki so ustvarile čisto izgubo v višini 23,1 milijona evrov. V teh družbah je
bilo zaposlenih 1.752 delavcev, v vseh pomurskih družbah pa je zaposlenih skupaj 16.471
delavcev.

Pomursko gospodarstvo se je tudi po drugih kazalnikih o poslovanju in v
slovenskem merilu odlepilo od dna in verjetno zagotovilo dobro podlago
za nadaljnje poslovanje v morebitni novi gospodarski in finančni krizi.
Kljub očiti rasti in dobremu poslovanju pa skrbi podatek, da še vedno 537 podjetij v regiji iz
dodane vrednosti niso zmožne pokriti plač in stroškov amortizacije. V teh podjetjih je zaposlenih
2.206 delavcev, kar pomeni 13,4 odstotka vseh zaposlenih v gospodarskih družbah.
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Vir: AJPES (Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v pomurski
regiji v letu 2018)
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regiji v letu 2018)

Izbrane zbirne podatke o poslovanju regijskega gospodarstva, si lahko pogledate tudi v brošuri
Regijski kazalniki gospodarjenja Pomurje 2018, ki jo najdete tukaj:
https://www.pgz.si/upload/File/2019/pgz_regijski_kazalniki_gospodarjenja-pomurje_2018.pdf

Uspešno pa so poslovali tudi samostojni podjetniki posamezniki.
Lani so ustvarili prihodke v višini 248,7 milijona evrov, kar je za 9% več kot leta 2017, neto
podjetnikov dohodek pa je znašal 19 milijonov evrov, kar je za 12% več kot leto prej. Najbolj
uspešni so bili podjetniki, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, predelovalno dejavnostjo in trgovino.
Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri samostojnih podjetnikih znašala 29.457 in je bila
občutno nižja kot v letu 2017, povprečna plača na zaposlenega pa je znašala 1.062 evrov in je bila
za 45 evrov višja kot leto prej in tudi nekoliko višja od povprečja v Sloveniji.
Kje je Pomurje v primerjavi s slovenskim povprečjem?

Vir: PGZ (Regijski kazalniki gospodarjenja Pomurje 2018)
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