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UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
KLASA: 302-01/11-01/2
UR. BROJ: 2178/01-05-11-3.
Slavonski Brod,   9.  rujna  2011.

Kolegij Gradonačelnika
       - ovdje -

Predmet: - Informacija o stanju i poslovanju gospodarstva grada Slavonskog Broda u  2010. godini

U gospodarstvu grada Slavonskog Broda  u  2010. godini je zabilježen porast broja poduzetnika u odnosu na
prethodnu  2009. godinu ( sa 802 na 868 subjekata obveznika poreza na dobit ili za  8,2% ).

Istovremeno je za poduzetnike grada Slavonski Brod zabilježen pad ukupnih prihoda za 12,0%, pad ukupnih
rashoda za 11,0%, smanjena je dobit prije oporezivanja za  27,2%, te je smanjena dobit razdoblja za 31,2% .
Dobit razdoblja od 134,8 milijuna kuna ostvarilo je 556 poduzetnika, dok je  gubitke u ukupnoj vrijednosti od 155,6
milijuna kuna iskazalo  312 poduzetnika.
Ovo je rezultiralo neto gubitkom gospodarstva Grada od  20,8 milijuna kuna, dok je gospodarstvo Brodsko-
posavske županije u 2010. godini  ostvarilo neto gubitak od  137  milijuna kuna.

Došlo je i do pada izvoza ( za 11,5%) i uvoza (za 13,0%), dok je broj nezaposlenih u gradu Slavonki Brod na dan
31. 12. 2010. godine iznosio  5.607.

Ukupan broj poduzetnika u 2010. godini (868) iz grada Slavonski Brod čine čak 57,9 % svih aktivnih poduzetnika
Brodsko-posavske županije ( 868  od  1.500 ), te  0,9 % poduzetnika na razini Republike Hrvatske.

U 2010. godini najbrojniji su bili poduzetnici iz područja trgovine na veliko i malo ( 223 poduzetnika ), slijede
poduzetnici iz prerađivačke industrije ( 161 ), potom poduzetnici iz područja građevinarstva ( 132 ), poduzetnici iz
područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti ( 128 ), prijevoz i skladištenje ( 53 )  itd.

Na području Brodsko-posavske županije odnos broja poduzetnika po djelatnostima je gotovo identična kao i u
Gradu (najviše iz područja trgovine na veliko i malo, slijede prerađivačka industrija, građevinarstvo, stručne
djelatnosti, a razlika je da tada u županiji slijedi poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ispred djelatnosti prijevoza i
skladištenja).

U odnosu na prethodnu 2009. godinu ukupan broj poduzetnika Grada  se u 2010.  povećao nominalno za  66
subjekta ( sa 802  na  868 )  ili  za  8,2%, a prema veličini subjekata najviše kod malih poduzetnika ( sa  778 na
842).
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Analizirajući poduzetnike po veličini subjekta vidljivo je da su u 2010. najbrojniji bili mali poduzetnici sa 842
subjekata ili  97,00%, zatim srednje veliki poduzetnici sa  23 subjekta  ili   2,7%, a najmanju zastupljenost i dalje
imaju veliki poduzetnici sa  samo  3 subjekta ili  0,3% .
Istovremeno su na području županije najbrojniji mali poduzetnici (1.461), slijede srednje veliki (35), te veliki sa 4
subjekta.

U 2010. godini je zamjetan rast broja malih poduzetnika (za 66), dok je broj srednje velikih poduzetnika  i velikih
poduzetnika ostao na istoj razini.

Broj zaposlenih u 2010. godini se smanjio  za  4,8 %  u odnosu na prethodnu 2009. godinu ( sa 11.318
zaposlenika na  10.775 zaposlenih ).  Poduzetništvo Grada je zapošljavalo  66,68%  ukupno zaposlenih u
poduzetništvu Brodsko-posavske županije ( 16.160 ).

Najviše su zapošljavali mali poduzetnici (5.455 zaposlenika u Gradu ili 9.062 zaposlenika u županiji), slijede
srednje veliki poduzetnici (2.743 zaposlenika u Gradu ili 3.987 u županiji), te veliki poduzetnici sa  2.577
zaposlenika u Gradu  ili 3.123  zaposlenika u županiji. Jedino su veliki poduzetnici u 2010. neznatno povećali  broj
zaposlenika.

Po broju zaposlenih najviše djelatnika ( 5.162 ili 47,9% ) zapošljavaju poduzetnici u prerađivačkoj industriji, zatim
slijede poduzetnici u građevinarstvu ( 1.880 ili  17,45%), poduzetnici u trgovini na veliko i malo ( 1.014 ili  9,41%),
te poduzetnici u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti ( 542  ili  5,03%).

Broj nezaposlenih u Gradu prema podacima Državnog zavoda za statistiku krajem 2010. godine je iznosio  5.607
osoba, što je za  340  osoba  ili  6,45 %  više  u odnosu na isto razdoblje 2009. godine kada ih je bilo  5.267.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potkraj veljače 2011. godine broj nezaposlenih u Gradu je
narastao na  5.919 osoba, dok je prema podacima iz mjesečnog biltena za kolovoz 2011. godine vidljivo da se
broj nezaposlenih na području Grada Slavonski Brod  smanjio  na  5.348 .

Promatrano prema vlasništvu prevladava broj poduzetnika u privatnom vlasništvu (827 ili 95,27%), slijede
poduzetnici u državnom vlasništvu  (22 ili 2,53%), zatim poduzetnici u mješovitom vlasništvu ( 16 ili 1,93%) i
poduzetnici u zadružnom vlasništvu (3 ili  0,27%).

Na području Brodsko-posavske županije također apsolutno prevladavaju poduzetnici u privatnom vlasništvu
(1.428), slijede poduzetnici u državnom vlasništvu (31), potom u mješovitom vlasništvu (22) i na kraju u
zadružnom vlasništvu (19).

Ukupni prihodi poduzetnika  (4.583.793.000,0 kn) i  rashodi (4.572.032.000,0 kn) su se u 2010. godini smanjili.
Postotak  smanjenja prihoda je  12,0%( smanjeni za 627,65 milijuna kuna ), dok je postotak smanjenja rashoda
bio  11,0 % ( manji su za  565,62  milijuna kuna ). Postotak smanjenja prihoda (9,4%) i rashoda (6,7%) na razini
Brodsko-posavske županije pokazuje isti trend kao i u Gradu Slavonskom Brodu.

Prihodi poduzetnika Grada su u  2010. vrijednosno nadmašili rashode ( pozitivan financijski rezultat ), što je bio
slučaj i u 2009. godini.
U ukupnim prihodima poduzetnika Brodsko-posavske županije poduzetnici Grada Slavonskog Broda sudjeluju sa
čak  63,7% ostvarenih prihoda.

Iz strukture ukupnih prihoda  za  2010. je vidljivo da su kao i prijašnjih godina dominantni poslovni prihodi ( prihodi
od prodaje -  97,7% prihoda), slijede financijski prihodi (1,3% prihoda), te izvanredni prohodi sa  0,9%.
U odnosu na 2009. godinu gledano po strukturi poslovni prihodi su smanjeni za  12,4%, izvanredni prihodi su
smanjeni  za  10,9%, dok su financijski prihodi su  u  2010. godini rasli za  34,0% .
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Ukupni rashodi poslovanja poduzetništva grada su u 2010. godini smanjeni za  565,6  milijuna kuna ili  za 11,0%.
Strukturu ukupnih rashoda u 2010. godini karakteriziraju promjene u odnosu prema usporednoj 2009. godini, a
odnose se na povećanje izvanrednih rashoda za 81,6%, povećanje financijskih rashoda za 24,0% i smanjenje
udjela rashoda poslovanja u ukupnim rashodima  za 1,0%.

U ukupnim rashodima poduzetnika s područja Brodsko-posavske županije poduzetnici Grada Slavonskog Broda
sudjeluju sa  62,8% ostvarenih rashoda.
Kretanja poslovnih rashoda u 2010. godini uglavnom su pratila kretanja poslovnih prihoda, odnosno njihov pad .

Dobit razdoblja gospodarstva grada Slavonskog Broda za 2010. godinu iznosi 134.840.000,0 kuna i ona je za
31,22% manja od dobiti razdoblja u 2009. godini.
Gubitak razdoblja je za 2010. vrijednosno veći od dobiti razdoblja, iznosi 155.620.000,0 kuna i veći je od
prošlogodišnjeg gubitka razdoblja  za  0,9%.

Gospodarstvo grada Slavonski Brod  je ukupno ostvarilo negativan konsolidirani financijski rezultat ( neto gubitak
u iznosu od 20,8 milijuna kuna ). Zaključno  je poslovanje poduzetnika grada Slavonskog Broda  u  2010. godini
bilo nepovoljnije nego li prethodne  2009. godine, financijski rezultati poslovanja su bili negativni, što je bio trend i
na razini Brodsko-posavske županije ( neto gubitak razdoblja od 137,6 milijuna kuna ), pa  i cijele Republike
Hrvatske.

U ostvarenoj dobiti promatranog razdoblja za poduzetnike s područja Brodsko-posavske županije poduzetnici
Grada Slavonskog Broda ostvarili su  62,2%  ostvarene dobiti razdoblja  i 43,7% ostvarenog gubitka razdoblja.

Dobit razdoblja u poduzetništvu Grada je ostvarilo  556 poduzetnika,  a  312  poduzetnika je iskazalo gubitak u
poslovanju.
Iz analize poslovanja je vidljivo da su gradski poduzetnici u gotovo svim važnijim (brojnijim) djelatnostima ostvarili
neto gubitak, a najveći u djelatnostima  prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, te
stručne i tehničke djelatnosti.

Neto dobit ostvarili su poduzetnici u djelatnostima – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, prijevoz i skladištenje,
informacije i komunikacije, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, obrazovanje, djelatnost zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi.

U  2010. godini ukupni prihodi su smanjeni za  12%, a ukupni rashodi za  11,0%  u odnosu na prethodnu  2009.
godinu.
Nositelji najvećeg dijela ukupnog prihoda u poduzetništvu Grada su poduzetnici iz područja prerađivačke
industrije, slijede poduzetnici iz područja građevinarstva, područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, te
trgovine na veliko i malo.

Najveću dobit u 2010. godini su ostvarili poduzetnici iz prerađivačke industrije (55,2 milijuna kuna), ali
istovremeno su ostvarili i najveći gubitak razdoblja  (61,2 milijuna kuna).
Po ostvarenoj neto dobiti slijedi djelatnost građevinarstva (18,2 milijuna kuna), ali uz ostvarene gubitke poslovanja
u iznosu od  27,0 milijuna kuna.

U prerađivačkoj industriji  111 poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  50 sa gubitkom
U djelatnosti trgovine na veliko i malo  130 poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  93 sa gubitkom.
U djelatnosti graditeljstva  76  poduzetnika je poslovalo sa dobiti  i  56 sa gubitkom.
U djelatnosti stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti  97 poduzetnika je poslovalo sa dobiti, a  31 sa gubitkom.

Promatrano po veličini poduzetnika neto gubitak su ostvarili poduzetnici svih veličina, odnosno neto gubitak je
ostvarena kod  malih, srednje velikih i velikih poduzetnika. Najmanji neto gubitak je ostvaren kod velikih
poduzetnika (oko 1,5 milijuna kuna), a najveći kod srednje velikih poduzetnika ( oko 13,5 milijuna kuna ).
U protekloj  2009. godini neto dobit su ostvarili mali poduzetnici, srednje veliki i veliki poduzetnici.
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Promatrano prema vlasništvu neto gubitak u poslovanju poduzetnika Grada su iskazali subjekti iz državnog i
mješovitog vlasništva, dok su  subjekti privatnog i zadružnog vlasništva ostvarili dobit u poslovanju. Identična
situacija je i u poduzetništvu na razini Brodsko-posavske županije.

Troškovi  osoblja su u 2010. iznosili ukupno 862,3 milijuna kuna ( prošle godine 894,1 milijun kuna ), i manji su
za  3,6% u odnosu na prethodnu 2009. godinu.  Udjel troškova osoblja u ukupnim rashodima u 2010. godini iznos
18,9%  i  veći je  za  1,5%  nego u 2009. godini.  Poduzetnici grada Slavonski Brod su u 2010. godini isplatili
plaće za  10.775  zaposlenika.

Promatra li se po veličini poduzetnika, udjel troškova za osoblje u ukupnim rashodima kretao se od 4,8% kod
malih poduzetnika,  3,0% kod srednje velikih poduzetnika,  pa do 4,9 % kod velikih poduzetnika.

Veliki poduzetnici s područja Grada su svojim zaposlenima isplatili najveću prosječnu neto plaću (7.251,0 kuna),
slijede srednje veliki poduzetnici (4.109,0 kuna), te mali poduzetnici (3.360,0 kuna).

U odnosu na prosjeke hrvatskog poduzetništva, prosječne plaće malih i srednje velikih poduzetnika na području
Grada  zaostaju,  dok je prosjek kod velikih poduzetnika s područja grada veći u odnosu na prosjek RH.
Gledano prema Brodsko-posavskoj županiji, gradski prosjek neto plaća je nešto viši kod malih i srednje velikih
poduzetnika, dok je kod velikih veći za  8%.

U privatnom sektoru je bilo najviše zaposlenih ( njih 7.403 ili čak 68,7% ukupno zaposlenih u Gradu ), a po broju
zaposlenih slijede  mješoviti sektor, zatim državni sektor, te na kraju zadružni sektor.

Na razini županije najviše plaće su isplatili poduzetnici mješovitog sektora ( 6.866,00 kn), zatim slijedi državni
privatni, te zadružni sektor.

Prosječna mjesečna neto plaća na razini poduzetništva Slavonskog Broda u 2010. godini je iznosila 4.481,0 kuna,
nominalno je porasla u odnosu na prethodnu 2009. godinu za 6,1%, ali je bila manja od isplaćene prosječne
mjesečne neto plaće poduzetništva na razini Hrvatske za  4,0%.
Prosječna mjesečna neto plaća u poduzetništvu na razini Brodsko-posavske županije je iznosila 4.091,00 kuna
( 2,5%  više nego  2009. godine ).

Konačni konsolidirani financijski rezultat  poduzetništva Grada u 2010. godini bio je negativan s gubitkom od 20,8
milijuna kuna, od čega su veliki poduzetnici ostvarili  gubitak od 1,5 milijuna kuna, mali poduzetnici gubitak od  5,9
milijuna kuna i srednje veliki poduzetnici  13,4 milijuna kuna.
Za razliku od prethodnih godina po prvi puta su sve tri grupacije poduzetnika financijski poslovale negativno.

Dobit od  134,8 milijuna kuna u  2010. godini ostvarilo je  556 poduzetnika. Istovremeno je 312 poduzetnika u
svojim financijskim izvještajima iskazalo gubitak od  155,6 milijuna kuna.
Dobit veća od gubitka poslovanja ostvarena je u 9 područja djelatnosti, a u čak 10 područja gubitak je vrijednosno
nadmašio dobit .

Najveća neto dobit odnosno pozitivan konačni financijski rezultati ostvaren je u djelatnosti poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva (dobit od 4,82 milijuna kuna), za njom slijede poduzetnici iz područja obrazovanja (dobit od
1,4 milijuna kuna), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ( dobit od 1,31 milijuna kuna ), prijevoz i
skladištenje ( dobit od 1,28 milijuna kuna ), zdravstvena zaštita i socijalna skrb ( 1,1 milijun kuna ), rudarstvo i
vađenje ( 0,94 milijun kuna dobiti )  itd.

Najveći neto gubitak u kriznoj 2010. godini na području grada ostvarili su poduzetnici u djelatnosti trgovine na
veliko i malo ( gubitak od  8,92 milijuna kuna), potom u djelatnosti građevinarstva (gubitak od 8,85 milijuna kuna),
slijedi djelatnost opskrbe el. energijom, plinom ( gubitak od 8,03 milijuna kuna), prerađivačka djelatnost ( gubitak
od 6,08 milijuna kuna)  itd.
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Za poduzetništvo Grada karakteristično je da su mali poduzetnici koji čine 97,0% svih poduzetnika ostvarili
najveće ukupne prihode (49,1%) i ukupne rashode (48,9%).
Slijede srednje veliki poduzetnici koji su ostvarili 29,8% ukupnih prihoda, te  30% ukupnih rashoda poslovanja.
Dok u hrvatskom poduzetništvu dominiraju veliki poduzetnici, na lokalnoj razini grada oni ostvaruju najniže udjele
u ukupnim prihodima (21,1%)  i ukupnim rashodima (21,1%).
Mali poduzetnici su u  2010. poslovali sa najvećom dobiti, ali istovremeno i sa najvećim gubicima.
Mali poduzetnici su smanjili broj zaposlenih za 5,2%, smanjili su ukupne prihode za 8,4%, smanjili su ukupne
rashode za 7,8%, smanjili su dobit nakon oporezivanja za 1,1%, ali i povećali gubitak razdoblja nakon
oporezivanja za  24,3%.  Ovakvo poslovanje je rezultiralo gubitkom malih poduzetnika od 5,9 milijuna kuna.

Srednje veliki poduzetnici su u 2010. smanjili broj zaposlenih za 9,1%, smanjili su ukupan prihod za 12,1%,
smanjili su ukupne rashode za 12,4, smanjili dobit nakon oporezivanja za 31,7%, te gubitak nakon oporezivanja
za 35,0%.  Ovo je rezultiralo gubitkom u poslovanju srednje velikih poduzetnika  od  13,4 milijuna kuna.

Veliki poduzetnici su u 2010. povećali broj zaposlenih za 1,1%, smanjili su ukupan prihod za 19,4%, smanjili su
ukupne rashode za 15,9, smanjili dobit nakon oporezivanja za  61,3%, te povećali gubitak razdoblja nakon
oporezivanja za 13,9%.  Ovo je rezultiralo gubitkom u poslovanju velikih poduzetnika  od  1,5 milijuna kuna.

Kretanja rezultata, promatrana po vlasničkim sektorima, od 2001. godine nadalje, kretanja su bila izrazito različita.
Mješoviti sektor vlasništva je od 2001.-2007. iskazivao negativne rezultate. Državni je u istom razdoblju ( izuzev
2005. i 2006. godine ) kao cjelina stalno iskazivao veće gubitke od dobiti poslovanja, ali njihovi su negativni
rezultati bili konstantno manji od onih u mješovitom sektoru.
Za razliku od mješovitog i državnog, privatni je sektor tijekom tog razdoblja kroz sve godine poslovao pozitivno sa
sve većom iskazanom dobiti. Zadružni je sektor također, osim 2004. godine, sve godine poslovao pozitivno.
2007. godina je bila uspješna za sve oblike vlasništva, jer su nakon niza godina svi oblici vlasništva iskazali veću
ili manju neto dobit i poslovali pozitivno.

U 2008. godini ponovno su sva tri sektora poslovala pozitivno, a najuspješniji je bio sektor privatnog vlasništva,
slijedio je mješoviti, pa državni sektor. Jedino je zadružni sektor iskazao gubitak od 46 tisuća kuna.

U 2009. godini dominantno pozitivan utjecaj su ponovno imali poduzetnici u privatnom vlasništvu sa 122,2
milijuna kuna ostvarene neto dobiti. Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali neto gubitke od 38,5 milijuna
kuna, poduzetnici u državnom vlasništvu gubitak od 15,2 milijuna kuna, dok su u zadružnom vlasništvu iskazali
gubitak od 148 tisuća kuna.

U 2010. godini dominantno pozitivan utjecaj su ponovno imali poduzetnici u privatnom vlasništvu sa 111,39
milijuna kuna dobiti razdoblja, sa 73,58 milijuna kuna gubitka razdoblja i sa ostvarenom neto dobiti razdoblja od
37,81 milijun kuna.
Poduzetnici u zadružnom vlasništvu iskazali su neto dobit od 149 tisuća kuna.
Poduzetnici u državnom vlasništvu su iskazali neto gubitak od 18,38 milijuna kuna.
Poduzetnici u mješovitom vlasništvu su iskazali neto gubitak od 40,36 milijuna kuna.

Privatni sektor i dalje ima dominantnu ulogu u poslovanju poduzetnika Grada.
U 2010. godini privatni je sektor sudjelovao sa 95,3% udjela u broju svih poduzetnika na području Grada, sa
68,7%  u ukupnom broju zaposlenih,  sa 71,9% u ukupnom prihodu poduzetnika, sa 70,7% ukupnih rashoda, sa
82,6% dobiti razdoblja  i  sa  47,3% gubitka razdoblja.

Struktura imovine, te kapitala i obveza govori o posebnosti značaja malih poduzetnika grada Slavonskog Broda.
Neto vrijednost imovina poduzetnika grada Slavonskog Broda je na dan 31. 12. 2010. godine iznosila 5,54
milijardi kuna, i u odnosu na stanje 2009. godine je  povećana za 5,1%.

Najveći udio u imovini poduzetnika Grada imaju poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije (30,5%)  i
građevinarstva  (20,8%).  Vrijednost imovine poduzetnika s područja grada Slavonskog Broda krajem 2010. je
činila  60,6% imovine poduzetnika sa područja Brodsko-posavske županije.
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Prema oblicima vlasništva najveći udjel u imovini imaju poduzetnici u privatnom vlasništvu (64,0%), slijede u
mješovitom vlasništvu (21,2%), te državnom vlasništvu (14,8%).
Prema veličini poduzetnika Grada najveći udio u imovini imaju mali poduzetnici (43,3%), slijede srednje veliki
poduzetnici (39,7%), te  veliki poduzetnici (17%).
U strukturi aktive poduzetništva Grada prevladava kratkotrajna imovina (51,6%), slijedi dugotrajna imovina sa
udjelom (47,9%), te plaćeni troškovi budućeg razdoblja  (0,53%).

Imovina poduzetnika je svoje izvore financiranja imala u kratkoročnim obvezama (44,6%), u dugoročnim
obvezama (21,6%), u vlastitom kapitalu i rezervama (24,8%), u odgođenom plaćanju troškova (7,5%), te u
rezerviranjima  (1,5%).

Gospodarstvo Brodsko-posavske županije je u 2010. godini ostvarilo izvoz u iznosu od  169.797.820 USD, te
uvoz od  143.248.387 USD.  Pokrivenost uvoza izvozom je  u 2010. neznatno povećana i iznosi  118,53%  na
razini naše županije.

U odnosu na prethodnu 2009. godinu izvoz se smanjio  za 11,7%, uz istodobno smanjenje uvoza od  13,4%, te je
ostvaren pozitivan vanjskotrgovinski saldo Brodsko-posavske županije i iznosi 26.549.433 USD.

U ukupnom izvozu poduzetnika s područja Brodsko-posavske županije poduzetnici Grada Slavonskog Broda
sudjelovali su sa  79,5% ,  dok su u uvozu sudjelovali sa 74,9% ukupnog uvoza.

Po djelatnostima najveći izvoz je ostvarila prerađivačka industrija – proizvodnja metala i proizvoda od metala
( 70% robnog izvoza ), slijedi djelatnost prerade drveta sa  12,7% izvoza, proizvodnja slada sa 4,74% , itd.

Osim robnog izvoza u 2010. je ostvaren i značajan izvoz usluga koji je ostvaren od najvećeg izvoznika usluga -
Đuro Đaković Montaža d.d.

Porast izvoza zabilježile su djelatnosti poljoprivrede – uzgoj žitarica, prerade drveta, proizvodnja kemijskih
proizvoda, proizvodnja metala, proizvodnja metalnih konstrukcija te proizvodnja alata. Pad izvoza zabilježile su
proizvodnja slada, proizvodnja strojeva i uređaja, proizvodnja motornih vozila, proizvodnja namještaja,
građevinarstvo i trgovina.

Promatrajući izvoz i uvoz po zemljama i ekonomskim grupacijama  možemo reći da je 72,87% izvoza s područja
naše županije ostvareno sa zemljama Europske unije  (najviše u Ujedinjeno kraljevstvo, Njemačku, Austriju,
Nizozemsku, Francusku), te sa zemljama CEFTA-e   - 13,11% izvoza.
Najveći dio uvoza  dolazi također iz zemalja Europske unije.

Gospodarstvo Brodsko-posavske županije je i u prvoj polovici 2011. godine ostvarilo izvoz pozitivnu
vanjskotrgovinsku razmjenu, odnosno od siječnja do konca lipnja 2011. je ostvaren izvoz u iznosu od  94.985.728
USD, te uvoz od  84.164.612  USD.
Pokrivenost uvoza izvozom  u prvih 6 mjeseci  2011. godine iznosi  112,86%  za područje Brodsko-posavske
županije.

Pokazatelji poslovanja Grada za  2010. govore da je poslovanje poduzetništva u 2010. bilo neuspješnije
od poslovanja poduzetnika Grada u prethodnoj 2009. godini , tj. pokazatelji govore da je smanjena
rentabilnost prometa, smanjena je rentabilnost ukupne imovine i rentabilnost vlastitog kapitala, a
smanjena je i produktivnost rada po zaposlenom mjerena sa neto dobiti razdoblja.

Zaključno, u ostvarenju rezultata poduzetništva Grada Slavonskog Broda dominantnu ulogu i dalje imaju
mali poduzetnici, poduzetnici u privatnom vlasništvu, te poduzetnici iz djelatnosti poljoprivrede,
prerađivačke industrije, građevinarstva i trgovine.
Poslovanje poduzetnika grada Slavonskog Broda – obveznika poreza na dobit,  je u  2010. bilo znatno
nepovoljnije nego li prethodne 2009. godine.
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Podloge za izradu informacije - dane u prilogu ;

- Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u  2010. godini, izrađena od
  strane Financijske agencije (FINA),
- Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije   u  2010. godini, izrađena od
  strane Financijske agencije (FINA),
- stanje nezaposlenosti po gradovima RH na dan 31. prosinca 2010. godine – podaci preuzeti sa stranica
  Državnog zavoda za statistiku,
- izvod iz mjesečnog izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područne službe Slavonski Brod  za
  zapošljavanje i nezaposlenost  u mjesecu veljači 2011.,
- podaci Hrvatske gospodarske komore – županijske komore Slavonski Brod, o izvozu i uvozu gospodarstva
  Brodsko-posavske županije za 2010. godinu – preuzeto 9. rujna sa web stranica županijske komore Slavonski
  Brod,
- izvod s podacima iz glasnika Hrvatske gospodarske komore – županijske komore Slavonski Brod, odnosno sa
  komorskih stranica glasnika  za kolovoz 2011. godine,

S poštovanjem !

   Viši stručni referent                                                                                            Pročelnica:
     za gospodarstvo;                                                                                   Ankica Majetić, dipl. iur.
   Krešimir Štetić, ing.


