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Zaposlenost gotovo dosegnula pred-pandemijsku razinu 

Ukupan je broj zaposlenih osoba u veljači, prema 

podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

dosegnuo 1,536 mln, odnosno gotovo se vratio na 

pred-pandemijsku razinu prošlogodišnje veljače (1,542 

mln), prvenstveno zahvaljujući produženim mjerama 

očuvanja radnih mjesta kroz programe potpore plaća te 

skraćenog radnog tjedna. Broj radnika pod mjerama je 

u jednom trenutku lani dosegnuo gotovo 600 tis., 

posljednji dostupni podatci, oni za prosinac, ukazuju na 

158 tis. korisnika državnih potpora, a procjenjujemo da je trenutno taj broj dodatno smanjen. U odnosu na 

lanjsku veljaču, broj zaposlenih je u drugom ovogodišnjem mjesecu bio za 0,4% manji (najmanji godišnji pad 

od početka pandemije u zemlji), ponajviše zbog relativno snažnog smanjenja zaposlenosti u turistički 

povezanim djelatnostima (u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane pad je iznosio 

relativno visokih 7,8% ili 7 tis. osoba manje). S druge pak strane, ponovno je najsnažniji rast zaposlenosti 

(+5,0%) zabilježen u građevinskom sektoru, koji se nalazi u zamahu, potaknut snažnom aktivnošću izgradnje 

stambenih nekretnina (uslijed zamjetne potražnje i rasta cijena stambenih nekretnina, koje su u prvih devet 

prošlogodišnjih mjeseci porasle za 8,1%), infrastrukturnim radovima, ali i obnovom potresom pogođenih 

područja, za koju tek očekujemo jačanje. Međutim, dvije najveće djelatnosti (s obzirom na udjel u ukupnom 

broju zaposlenih) – Prerađivačka industrija i Trgovina na veliko i malo, i dalje bilježe godišnje smanjenje 

zaposlenosti od 1,1% odnosno 1,9%, reflektirajući strukturne probleme industrijskog sektora odnosno pad 

aktivnosti uslijed smanjene potrošnje domaćih kućanstava uz izostanak turističke potrošnje. Promatrajući 

razdoblje od siječnja do veljače ove godine, prosječan je broj zaposlenih smanjen za 0,4% u odnosu na isto 

razdoblje lani (na 1,534 mln), dok je istovremeno broj nezaposlenih osoba bio veći za 17,9% (dosegnuvši u 

prosjeku 164 tis.), a prilagođena stopa nezaposlenosti je dosegnula 9,7% (+1,4 p.b. na godišnjoj razini). 

Pred kraj ožujka (26.3.), ukupan se broj nezaposlenih spustio na 156 tis., što je za 6 tis. osoba manje u 

odnosu na kraj ovogodišnje veljače, dok je u odnosu na kraj ožujka 2020. godine brojka veća za 14 tis. ili 

9,7%, sugerirajući da će povratak na stare razine (ne)zaposlenosti još neko vrijeme potrajati. Na tome su 

tragu i posljednji podatci (veljača) očekivanja o zapošljavanju po sektorima (objavljeni unutar ankete o 

poslovnim očekivanjima Europske Komisije), a koji ukazuju na poboljšanja očekivanja zapošljavanja u 

naredna tri mjeseca u manje pogođenim sektorima kao što su građevinarstvo i industrija, ali nažalost i 

nadalje potisnuta očekivanja zbog dužeg i sporijeg oporavka u uslužnom sektoru, na koji će najviše utjecati 

stupanj procijepljenosti domaćeg i stranog stanovništva, praćen ublažavanjem epidemioloških mjera te 

snažnijim oporavkom turističke aktivnosti tijekom ljetnih mjeseci.    



Tjedni pregled 

• Iza nas je još jedan miran tjedan na domaćem deviznom tržištu. Srednji je tečaj krajem tjedna iznosio

7,5694 kune za euro, što je gotovo nepromijenjeno na tjednoj razini, dok je prema dolaru kuna oslabila

za 0,9% na 6,4256 kuna za dolar. Ovaj tjedan očekujemo nastavak stabilnog trgovanja.

• Višak likvidnosti protekli se tjedan popeo na 68 mlrd kn. Kamatne su stope mirovale, a na repo aukciji

HNB-a nije bilo potražnje. Ovaj tjedan nema dospijeća trezorskih zapisa pa izostaje aukcija. Sljedeće

dospijeće je 22. travnja (2,6 mlrd kn).

• Indeks Crobex je prošli petak zaključio na 1.848.06 bodova ili 0,3% nižoj tjednoj razini, dok je Crobis

stagnirao (na 111,88 bodova). Kod sektorskih indeksa, CROBEXindustrija je tjedan zaključio na

1.043,12 bodova, odnosno porastao je za 0,6% na tjednoj razini, dok su CROBEXturist i

CROBEXkonstrukt istovremeno pali za 0,1% svaki (na 3.502,06 i 765,77 bodova). Ukupan je promet na

ZSE u prošlome tjednu dosegnuo 362,5 mln kn, što je 2,8 puta više u odnosu na tjedan prije,

zahvaljujući 3,1 puta većem prometu obveznicama (koji je dosegnuo 324,0 mln kn) i 61,3% većem

prometu dionicama (38,5 mln kn).



Statistika 



EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA 

Ivana Jović 

Ana Lokin 

Ivan Odrčić 

RIZNICA 

Eugen Bulat 

PRAVNE NAPOMENE 

Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička 50 (dalje: PBZ) i 

namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se ni na koji 

način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju bilo koje imovine ili prava koji se u njoj spominju. Informativni karakter ove 

publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove 

publikacije. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koji se ovdje iznose zasnivaju se na javno 

dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, 

mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama koje ovise o promjenama 

podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dopušta daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno 

navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira 

može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.  


