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Ukupno Poslovi u proizvodnji Poslovi u uslužnom sektoru

Novozaposleni u svibnju 2021. u odnosu na svibanj 2020.
Izvor: HZMO

Povoljna kretanja na tržištu rada nastavljena i u svibnju 

Ukupan je broj zaposlenih (prema podatcima 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) u svibnju 

2021. godine dosegnuo razinu od 1,574 mln, što 

predstavlja povećanje od 3,3% na godišnjoj i 1,0% na 

mjesečnoj razini (-0,3% u odnosu na svibanj 2019.). U 

odnosu na ovogodišnji travanj, ukupan je broj 

zaposlenih porastao ponajviše zbog snažnijeg 

zapošljavanja u Djelatnosti pružanja smještaja te 

pripreme i usluživanja hrane (+8,6%), što je posljedica 

ublažavanja mjera te početka pripreme za turističku sezonu. S druge pak strane, na godišnji je rast 

zaposlenosti najviše utjecao rast novozaposlenih u Građevinarstvu (+6,9% ili 8.200 novozaposlenih), 

potpomognut Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (+8,8% ili +7.730), Obrazovanja 

(+4,8% ili +5.551) te unutar Prerađivačke industrije (+2,0% ili +4.694). Promatrajući cjelokupno razdoblje od 

prvih pet ovogodišnjih mjeseci, ukupan je broj zaposlenih bio veći za 1,2% u odnosu na isto razdoblje lani i 

to većinom zahvaljujući rastom broja novozaposlenih u Građevinarstvu (+6,1% ili 7.230 novozaposlenih; što 

odražava snažan rast sektora) i Obrazovanju (+3,3% ili 3.822 novozaposlenih). U osam od 19 djelatnosti 

(prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) je pritom zabilježena niža razina broja zaposlenih, pri čemu 

prednjači Trgovina na veliko i malo (-1.104 zaposlenih) i Prijevoz i skladištenje (-677). Povoljnija 

epidemiološka slika u zemlji i inozemstvu utjecala je na snažniji pad broja nezaposlenih, s obzirom na jači 

rast zaposlenosti u turizmu odnosno skorašnji početak glavne turističke sezone, pa je tako broj nezaposlenih 

na kraju svibnja dosegnuo 138 tisuća osoba (7,2% manje u odnosu na kraj travnja 2021.), a na dan 25. lipnja 

se dodatno spustio na 126,4 tis., što predstavlja smanjenje od 8,4% u odnosu na kraj ovogodišnjeg svibnja 

te 16,0% manje u odnosu na kraj lipnja 2020. godine, no još uvijek visokih 12,8% više u odnosu na kraj lipnja 

2019. godine. U daljnjem periodu očekujemo nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada kako sugerira i 

kretanje indeksa očekivanja zaposlenosti za svibanj koji je gotovo dosegnuo predpandemijsku razinu, iako 

se ne očekuje bitno jači rast broja novozaposlenih, dijelom zbog dobrog amortiziranja negativnih kretanja na 

tržištu rada tijekom ove i prošle godine u vidu državnih potpora za očuvanje radnih mjesta, ali i zbog već 

evidentnog pomanjkanja dostupne radne snage. Slično ukazuje i kretanje indeksa slobodnih radnih mjesta 

(OVI indeks) Ekonomskog instituta Zagreb, koji u odnosu na lanjski svibanj bilježi znatno povećanje (2,4 

puta) slobodnih radnih mjesta, no pritom treba znati da je u svibnju 2020. godine, radi oštrih 

protupandemijskih mjera, tržište rada bilo izrazito neaktivno, međutim u odnosu na svibanj 2019. godine, 

indeks slobodnih radnih mjesta bilježi povećanje za 1,6%. Također, ukupan je broj izdanih radnih dozvola za 

strane radnike u prvih šest ovogodišnjih mjeseci (prema podatcima Ministarstva unutarnjih poslova) gotovo 

dosegnuo razinu iz istog razdoblja 2019. godine (32,8 tis. nasuprot 35,3 tis.), dok je taj broj lani iznosio nešto 

manje od 19 tisuća.     



Tjedni pregled 

• Ukupan je obujam građevinskih radova u travnju porastao za 19,9% na godišnjoj razini (+11,3% u

razdoblju od siječnja do travnja), pri čemu je rast aktivnosti na zgradama bio nešto veći (+21,1%) od

onoga na ostalim građevinama (+18,2%).

• Tečaj je prošli tjedan oscilirao oko 7,49 i u petak iznosio 7,4936 kuna za euro, što je 0,1% više na tjednoj

razini. Prema dolaru se tečaj spustio za blagih 0,1% na 6,2755 kuna za dolar.

• Likvidnost se zadržala oko 75 mlrd kn, na repo aukciji središnje banke nije bilo plasmana, a kamatne su

stope zabilježile porast do 20 b.b. na tjednoj razini. Protekli je tjedan dospjelo 586 mln kn jednogodišnjih

kunskih zapisa, a upisano je 600 mln kn uz nepromijenjenu kamatnu stopu od 0,02%. Zaduženost

države putem trezorskih zapisa dosegnula je 24,6 mlrd kn. U nadolazećim tjednima nema dospijeća, a

sljedeća je aukcija najavljena za 17. kolovoza.

• Indeks Crobex je prošli petak prošao kroz psihološku granicu od 2.000 bodova, preciznije tjedan je

zaključio na 2.004,95 bodova (+0,6% na tjednoj razini), dok je Crobis istovremeno pao za 0,2% (na

11,75 bodova). Kod sektorskih indeksa, CROBEXturist i CROBEXkonstrukt bilježe povećanje od 0,2%

odnosno 3,5% na tjednoj razini (na 3.681,98 i 487,45 bodova), dok je CROBEXindustrija stagnirao na

1.079,79 bodova. Ukupan je promet na ZSE u prošlotjedna četiri trgovinska dana dosegnuo 194,7 mln

kn, odnosno smanjio se za 12,3% na tjednoj razini, zahvaljujući padu prometa obveznicama za 14,9%

(na 114,3 mln kn) te padu prometa dionicama za 8,2% (na 80,4 mln kn).
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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.  


