
 

 

 

 

 

 

 

HUP: Pregled ekonomskih događanja u tjednu 27.-31.7.2020.  

Prema preliminarnim podacima Eurostata, sezonski prilagođeni BDP manji je za 12,1% u eurozoni i 

za 11,9% u EU u drugom tromjesečju 2020. u usporedbi s prethodnim tromjesečjem. Za sve 

zemlje članice za koje je dostupna procjena zabilježen je pad gospodarske aktivnosti na 

tromjesečnoj razini, uključujući i najveća gospodarstva EU; Španjolska: -18,5%,  Francuska: -13,8%; 

Italija: -12,4%, Njemačka: -10,1%. Ovo je najoštriji pad tromjesečnog BDP-a zabilježen od početka 

praćenja vremenske serije 1995. godine. U odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, 

sezonski prilagođeni BDP manji je za 15,0% u eurozoni i za 14,4% u EU. Najveća gospodarstva 

EU doživjela su drastičan pad BDP-a i na godišnjoj razini; Španjolska: -22,1%; Francuska: -19,0%;  

Italija: -17,3%, Njemačka: -14,5%. Istovremeno je pad BDP-a u SAD-u u odnosu na drugo 

tromjesečje 2019. iznosio 32,9%. Podsjetimo, pad BDP-a u prvom tromjesečju na razini EU iznosio 

je 3,2% na tromjesečnoj i 2,6% na godišnjoj razini. Preliminarna procjena kretanja BDP-a u EU u 

drugom tromjesečju 2020. godine temelji se na podacima država članica koji pokrivaju 93% BDP-a 

EA-19 i  88% BDP-a EU-27. Nažalost, procjene za Hrvatsku još uvijek nisu dostupne. 

Osim toga, Eurostat je objavio i kako je stopa nezaposlenosti (sezonski prilagođena, temeljna na 

podacima Ankete o radnoj snazi) iznosila 7,1% u EU u lipnju 2020. (u eurozoni 7,8%), u odnosu na 

7,0% u svibnju. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti pala s 8,9% u svibnju na 8,8% u lipnju. U 

lipnju 2020. stopa nezaposlenosti mladih iznosila je 16,8% u EU i 17,0% u eurozoni, što je porast u 

odnosu na 16,2%, odnosno 16,5% u prethodnom mjesecu. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti 

mladih iznosila 23,7%, jednako kao i prethodni mjesec. Eurostat procjenjuje da je 15,023 milijuna 

osoba u EU, od čega 12,685 milijuna u eurozoni, u lipnju 2020. bilo nezaposleno (161 tisuće u 

Hrvatskoj, smanjenje sa 164 tisuće u svibnju). Istovremeno je na posljednji dan srpnja pri 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) bilo registrirano 151.451 nezaposlena osoba, što 

predstavlja porast od 0,5% u odnosu na kraj lipnja te porast od čak 32,4% u odnosu na službenu 

brojku iz srpnja 2019. 

Nakon svibnja i lipnja, indeks ekonomskog sentimenta (ESI) nastavio je s oporavkom i u srpnju 

kada je u EU porastao za 6,9 indeksnih bodova u odnosu na lipanj te iznosi 81,8 indeksnih 

bodova (u europodručju za 6,5 bodova na 82,3). Kako se navodi u priopćenju Europske komisije, 

indeks je i dalje ispod svog dugoročnog prosjeka u iznosu od 100 bodova; međutim, ovime je 

nadoknađeno oko polovice gubitka iz ožujka i travnja. Kao što je najavljeno prošli tjedan, oporavak 

ESI-ja potaknut je značajnim povećanjem povjerenja u industriji, uslugama i trgovini na malo. 

Nasuprot tome, pouzdanje se blago pogoršalo u građevinarstvu i ostalo uglavnom stabilno među 

potrošačima. U Hrvatskoj je ESI indeks u srpnju pao za 1,6 bodova u odnosu na lipanj te sada 

iznosi 83,2 indeksna boda. Značajno povećanje u odnosu na lipanj zabilježeno je jedino u 

građevinarstvu, uz blagi rast pouzdanja u industriji, dok je u sektorima usluga i trgovine na malo, 

kao i kod potrošača, zabilježen pad povjerenja u odnosu na lipanj. U srpnju je, treći mjesec 

zaredom, porastao i pokazatelj očekivanja zaposlenosti (EEI) (za 4,1 boda u EU i 2,2 boda u 

RH). Povrh toga, Eurostat je objavio i preliminarne podatke o inflaciji za eurozonu u srpnju. Nakon 

0,3% u lipnju, prva procjena godišnje stope inflacije u srpnju za eurozonu iznosi 0,4%. Cijene 

hrane, alkohola i duhana trebale bi imati najviši porast (2,0%), nakon čega slijede neenergetski 

industrijski proizvodi (1,7%), usluge (0,9%) te energija (-8,3%). Najniža godišnja stopa inflacije u 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156775/2-31072020-BP-EN.pdf
https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-2020-advance-estimate-and-annual-update
https://www.hup.hr/pregled-ekonomskih-kretanja--9-lipnja-2020.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156668/3-30072020-AP-EN.pdf
https://www.hzz.hr/statistika/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2020_07_en.pdf
https://www.hup.hr/pregled-ekonomskih-dogadjanja-u-tjednu-20-2472020.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156763/2-31072020-AP-EN.pdf


 

 

srpnju među zemljama eurozone očekuje se na Cipru (-2,1%), dok se najviši porast cijena očekuje u 

Slovačkoj (1,8%) 

  
Napomena: Indeks ekonomskog sentimenta (ESI) predstavlja sažetak pet sektorskih pokazatelja povjerenja na razini čitavog 

gospodarstva: industrija, građevina, maloprodaja, usluge i potrošači. Izvor: EK; obrada: HUP. 

Prema objavi DZS-a, u prvih šest mjeseci (kalendarski prilagođeni) promet od trgovine na malo 

realno je pao za 6,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupan sezonski i kalendarski 

prilagođeni promet od trgovine na malo u lipnju 2020. realno je porastao za 2,9% u odnosu na 

svibanj 2020. Od toga je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine 

motornim gorivima i mazivima) porastao za 11,9%, dok je promet od trgovine na malo prehrambenim 

proizvodima pao za 4,5%. U lipnju 2020., u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, 

kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 6,2%. Pritom je promet od 

trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 10,5%, dok je promet od trgovine 

neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) porastao za 4,6%. S 

druge strane, prema posljednjim Informacijama iz sustava fiskalizacije Porezne uprave, za sve 

djelatnosti u razdoblju od 24. veljače do 26. srpnja u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je 

smanjenje broja izdanih računa od 29% i smanjenje iznosa računa od 19%. U djelatnosti 

trgovine vidljivo je smanjenje broja računa od 23% i smanjenje iznosa računa od 11%, a u 

djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa 

od 47%, a iznosa računa od 55%. Za sve djelatnosti u razdoblju između 20. i 26. srpnja u odnosu 

na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 22% i smanjenje iznosa računa od 18%, 

dok je za sve djelatnosti u razdoblju između 20. i 26. srpnja u odnosu na prethodni tjedan vidljivo 

povećanje broja računa od 1% dok je iznos računa ostao isti. Nadalje, DZS je objavio i kako je u 

prvih pet mjeseci kalendarski prilagođeni promet uslužnih djelatnosti u padu za 11,9% u odnosu 

na isto razdoblje prethodne godine. Pritom je najveći pad zabilježen u djelatnosti pružanja smještaja 

te pripreme i usluživanja hrane (-52,6%). U svibnju je, pak, ukupni promet uslužnih djelatnosti pao za 

21,2% u odnosu na svibanj 2019., ali i porastao za 18,0% u odnosu na travanj. 

U prvih šest mjeseci (kalendarski prilagođeni) obujam industrijske proizvodnje pao je za 6,4% u 

odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema priopćenju DZS-a, ukupna sezonski i kalendarski 

prilagođena industrijska proizvodnja u RH u lipnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2020. porasla 

je za 7,4%. U prerađivačkoj industriji porasla je za 8,9%, u rudarstvu i vađenju za 3,7% te u opskrbi 

električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 0,1%. U lipnju 2020. u usporedbi s lipnjem 

2019. industrijska proizvodnja u RH, kalendarski prilagođena, pala je za 1,8%. Prema istoj objavi, 

ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u lipnju 2020. manji je za 0,5% u usporedbi sa svibnjem 

2020., a u usporedbi s lipnjem 2019. manji je za 3,3%, dok je ukupna proizvodnost rada u 

industriji od siječnja do lipnja 2020. u usporedbi s istim razdobljem 2019. manja za 2,8%. Ranije 

je, pak, objavljeno kako je ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije u RH u 

svibnju 2020. u usporedbi s travnjem 2020. porastao za 0,9%. Ukupni kalendarski prilagođen 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/04-01-01_06_2020.htm
https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Corona_Fiskalizacija_20200727.pdf?csf=1&e=8RVrHe
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/04-01-02_05_2020.htm
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/02-01-03_06_2020.htm
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/02-01-04_05_2020.htm


 

 

promet industrije u RH u svibnju 2020. u usporedbi sa svibnjem 2019. pao je za 16,2%, a u prvih 

pet mjeseci 2020. za 8,6%. 

  
Napomena: Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi. Izvor: DZS; obrada: HUP. 

Nastavno na prošlotjednu objavu o iznosu deficita državnog proračuna i javnog duga u prvom 

tromjesečju 2020. (-4,1% i 74,3% BDP-a), potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić 

objavio je ovaj tjedan kako su porezni prihodi od početka godine do sada između 14% i 15% niži 

u odnosu na lani. Međutim, izjavio je i kako su od ukupnih potreba za financiranjem u 2020. godini 

od 63,4 milijardi kuna do ljetne stanke osigurane gotovo kompletne potrebe, uz opasku kako od 

planiranog suficita (od 1,5 milijardi kuna) idemo u planirani deficit od gotovo 25 milijardi kuna. S 

druge strane, s obzirom na i dalje visoku likvidnost sustava (preko 42 milijarde kuna), ni ovaj tjedan 

nije bilo potražnje na redovitoj operaciji HNB-a. 

Prema objavi Hrvatske udruge turizma – HUT (Croatia Tourism & Travel Weekly 9/2020), u Hrvatskoj 

je (do 29. srpnja) ostvareno više od 2,2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju, što je 53,2% 

dolazaka ostvarenih u istom razdoblju prošle godine, dok je od početka godine Hrvatsku 

posjetilo gotovo 3,9 milijuna turista koji su ostvarili preko 24 milijuna noćenja. Na web stranicama 

Hrvatske turističke zajednice (HTZ) na dan 31. srpnja 2020., navodi se kako je od početka godine 

(prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnom i 

nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru) u Hrvatskoj ostvareno više od četiri milijuna 

dolazaka te preko 26 milijuna noćenja. Osim toga, HUT je ovaj tjedan pokrenuo i web stranicu 

(www.croatiacovid19.info) s ciljem svakodnevnog ažuriranog i točnog informiranja o broju slučajeva 

Covid-19 u Hrvatskoj te njenim regijama. 

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) 

lansirala je, pak, personaliziranu digitalnu platformu www.mirovinskifondovi.hr kako bi građani na 

jednom mjestu mogli dobiti relevantne informacije o mirovinskom sustavu, obveznim i dobrovoljnim 

mirovinskim fondovima te svojim mirovinama. 

Nakon preliminarnih rezultata, Fina je protekli tjedan objavila i konačne rezultate poslovanja 

poduzetnika u RH u 2019. godini. U Registru godišnjih financijskih izvještaja evidentirani su i 

obrađeni godišnji financijski izvještaji 136.260 poduzetnika, obveznika poreza na dobit (bez banaka, 

osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija), koji su u 2019. godini imali 969.776 

zaposlenih (prema satima rada), što je 6,4% više u odnosu na 2018. godinu. U odnosu na 2018. 

godinu, ukupni prihodi veći su za 10,4%, a ukupni rashodi za 10,8%. Neto dobit je za 0,7% viša u 

odnosu na 2018. godinu dok je prosječna mjesečna neto obračunata plaća zaposlenih kod 

poduzetnika bila 4,2% viša u odnosu na 2018. godinu. Poduzetnici su ostvarili pozitivan konsolidirani 

rezultat (neto dobit) na razini svih područja djelatnosti, osim u području financijske djelatnosti i 

djelatnosti osiguranja (bez banaka i drugih financijskih institucija). Analiza godišnjih financijskih 

izvještaja koji su sastavljeni i obrađeni prema pretežitoj djelatnosti, pokazala je da u posljednjih 

https://www.hup.hr/pregled-ekonomskih-dogadjanja-u-tjednu-20-2472020.aspx
https://vlada.gov.hr/vijesti/maric-porezni-prihodi-izmedju-14-i-15-posto-manji-u-odnosu-na-lani/30046
https://vlada.gov.hr/vijesti/ministar-maric-osigurane-gotovo-kompletne-potrebe-za-financiranjem-u-2020-godini/30048
https://www.hnb.hr/-/redovita-operacija
https://mailchi.mp/0de056d6f38b/croatia-tourism-travel-weekly-4563745
https://www.htz.hr/hr-HR
https://www.htz.hr/hr-HR
http://www.croatiacovid19.info/
http://www.mirovinskifondovi.hr/
https://www.hup.hr/pregled-ekonomskih-dogadjanja-u-tjednu-67-1072020.aspx
https://www.fina.hr/-/rezultati-poslovanja-poduzetnika-rh-u-2019.-godini
https://www.fina.hr/-/rezultati-poslovanja-poduzetnika-rh-u-2019.-godini
https://www.fina.hr/-/broj-zaposlenih-u-2019.-godini-najvise-je-porastao-u-trgovini-gradevinarstvu-i-preradivackoj-industriji
https://www.fina.hr/-/broj-zaposlenih-u-2019.-godini-najvise-je-porastao-u-trgovini-gradevinarstvu-i-preradivackoj-industriji


 

 

dvadeset i više godina prema broju dominiraju poduzetnici u području djelatnosti trgovine. Od 

136.260 poduzetnika u 2019. godini 21,2%, ili skoro svaki peti, poslovao je u djelatnosti trgovine, 

nakon čega slijede poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (15,8%), 

građevinarstvu (11,9%) i prerađivačkoj industriji (10,9%). Najveći broj zaposlenih bio je, kao i ranijih 

godina, u prerađivačkoj industriji (24,8%) i trgovini (20,2%). Prema neto dobiti u 2019. godini, najbolji 

su poduzetnici u trgovini sa 7,4 milijarde kuna (smanjenje od 4,1% u odnosu na 2018. godinu), nakon 

čega slijede poduzetnici prerađivačke industrije sa 7,2 milijarde kuna, a treći su poduzetnici stručnih, 

znanstvenih i tehničkih djelatnosti sa 3,9 milijardi kuna neto dobiti. 

 

 


