
 

 

 

 

COVID-19 I GOSPODARSTVO: PREGLED STANJA U ADRIA REGIJI 

 

Interventne mjere koje su donijele vlade država Adria regije mogu ublažiti prvi šok 

krize i donekle smiriti neizvjesnost u gospodarstvu, ali će za opstanak kupovne moći i 

standarda građana u idućim tjednima ključno biti uspostaviti balans između mjera 

zaštite od širenja epidemije i osiguranja gospodarskih aktivnosti 

 

 

BDP U SLOBODNOM PADU 

Borba protiv pandemije uzrokovane koronavirusom zaustavila je globalno 

gospodarstvo, a posljedica žrtvovanja gospodarstva zbog fokusa na zaštitu zdravlja bit 

će intenzivna recesija na svjetskoj razini, kojom će biti pogođeni svi, a naročito 

gospodarstva ovisna o sektorima poput turizma. U tom kontekstu Hrvatsku se svrstava 

među države s najvećim očekivanim padom BDP-a pa je tako u travanjskim 

prognozama za 2020. godinu Međunarodni monetarni fond (MMF) istaknuo Hrvatsku 

u skupinu s najvećom kontrakcijom ekonomije prognozirajući joj pad BDP-a od čak 

devet postotnih poena. Ipak, mnogi stručnjaci s domaćeg polja očekuju da bi realni 

pad ekonomije mogao biti i znatno dublji pa neki najavljuju i dvoznamenkasti pad 

gospodarstva.   

Posredno i neposredno turizam i turistička potrošnja donose od 16 do 18 posto 

hrvatskog BDP-a godišnje pa će njegova potpuna blokada tijekom 2020., očekivano, 

predstavljati najveći udar na potrošnju, ujedno i najjaču sastavnicu hrvatskog BDP-a. 

Dio tog udara neutralizirat će performanse domaće prerađivačke industrije s 

naglaskom na prehrambeni dio sektora te dio uslužnih djelatnosti poput IT sektora, 

međutim njihova ukupna kontribucija ekonomiji nije dovoljno jaka da osjetnije ublaži 

pad. MMF predviđa kako će kao posljedicu nedostatka turističkih aktivnosti Hrvatska 

zabilježiti i rast broja nezaposlenih po ILO metodi za 70-tak tisuća građana, pa bi stopa 

nezaposlenosti sa 7,8 posto mogla narasti na oko 11 posto. Ta brojka korespondira s 

prosječnim brojem ljudi zaposlenih tijekom turističke sezone u svim sektorima 

gospodarstva čija se aktivnost intenzivira tijekom ljetnih mjeseci u godini.  

 



 

 

JENJAVA I SIVA EKONOMIJA 

Iz kalkulacije MMF-a pak izostavljen je utjecaj dvaju važnih odrednica životnog 

standarda u Hrvatskoj i službene statistike, a tu su aktivnosti ostvarene u 'sivoj' 

ekonomiji te novčani transferi iz inozemstva.  

Naime, prema okvirnim procjenama Državnog zavoda za statistiku u sivoj zoni u 

Hrvatskoj ostvaruje se oko osam posto BDP-a, što je više od 30 milijardi kuna, međutim 

MMF procjenjuje da je brojka puno veća, odnosno da se svaka četvrta kuna ostvaruje 

u zoni neevidentiranoj od strane Porezne uprave, što bi značilo da se u Hrvatskoj ne 

prijavi gotovo 100 milijardi kuna ostvarenih prihoda. Pritom se najviše sivih aktivnosti 

odvija u trgovini, graditeljstvu, ribarstvu i ugostiteljstvu te naravno u turističkom 

smještaju. Uzimajući u obzir te podatke, udar na kupovnu moć građana kroz recesiju 

mogao bi biti i znatno osjetniji od očekivanih devet posto s obzirom na to da je dodatni 

izvor prihoda, koji do sada nije bio evidentiran, dolazio iz sektora koji će tijekom 2020. 

godine zamrijeti.  

 

S PADOM INOZEMNIH DOZNAKA OPADA I KUPOVNA MOĆ 

Valja podsjetiti i kako je ubrzani pad broja nezaposlenih u Hrvatskoj proteklih godina 

uz blagi rast ekonomije prije svega bio pod jakim utjecajem otvaranja granica za 

hrvatske radnike i posljedično iseljavanja. U posljednjih pet godina prema službenim 

podacima iselilo se 189 tisuća građana, ali riječ je samo o onim ljudima koji su odjavili 

boravište ili prebivalište u Hrvatskoj što većina ne radi zbog zdravstvenog osiguranja i 

ostalih socijalnih benefita tako da je realnija procjena koja govori o višestruko većem 

broju građana. Oni su nestali iz evidencije nezaposlenih, a lako je moguće da bi ih 

globalna recesija mogla natjerati da se vrate u Hrvatsku. Njihov eventualni povratak 

neće samo pokvariti statistiku već i utjecati na realni pad standarda, obzirom da se 

može najaviti ozbiljniji pad deviznih transfera iz inozemstva prema Hrvatskoj.  

Naime, ukupni prihodi od osobnih doznaka iz inozemstva lani su iznosili 3,52 milijarde 

eura, a u njima su primanja zaposlenika izvan Hrvatske koji imaju račune u domaćim 

bankama, mirovine ostvarene u inozemstvu, primanja pomoraca i sl. Važno je 

napomenuti kako su se ti prihodi od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do prošle godine 

udvostručili pa je razvidno očekivati da će njihov pad imati znatan utjecaj na kupovnu 

moć u Hrvatskoj.  

 



 

 

SLIČNE INTERVENTNE MJERE KROZ ADRIA REGIJU 

Vlada Republike Hrvatske na globalnu krizu odgovorila je mjerama usmjerenima na 

pomoć u zadržavanju radnih mjesta kroz subvencioniranje isplata plaća za zaposlene 

i reprogram poreznih obveza u paketu koji su procijenili na vrijednost od 60 milijardi 

kuna. Najviše je poslodavaca reagiralo zahtjevom za mjeru subvencije isplate plaća 

pa su za čak 563 tisuća svojih radnika tražili pomoć države od 4000 kuna po radniku 

te oslobađanje od plaćanja doprinosa na plaću. Već u prvom mjesecu od aktivacije te 

mjere isplaćena je 1,2 milijarda kuna, a Vlada je za tu mjeru osigurala oko pet milijardi 

kuna u proračunu.  

Može se zatražiti i odgađanje plaćanja poreza na dobit, dohodak ili pak naplatu PDV-

a, najizdašnijeg prihoda države, po naplati. Hrvatska nudi i zajmove putem svojih 

razvojnih banaka i agencija za obrtna sredstva, pregovara o moratoriju na kredite u 

poslovnim bankama, donosi se propis koji bi onemogućio ovrhe, a lokalne zajednice 

poduzetnike oslobađaju pojedinih nameta. Hrvatska Vlada u ovom trenutku nije 

objavila spremnost na injektiranje novca direktno u velike tvrtke kroz dokapitalizaciju, 

poput Francuske, koja je pripremila nekoliko desetaka milijardi eura za velike tvrtke u 

svom sustavu. Mjere koje je donijela Hrvatska popularne su i u zemljama u okruženju.  

Tako u Srbiji, kojoj MMF predviđa pad gospodarstva od svega tri posto, mjere porezne 

politike uključuju odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na plaće za tvrtke u privatnom 

sektoru, za trajanja izvanrednog stanja, a u razdoblju od tri mjeseca, uz kasniju otplatu 

nastale obaveze u ratama s početkom najranije od 2021. godine. Uz to, odlaže se i 

plaćanje akontacije poreza na dobit u drugom kvartalu 2020. godine za sva poduzeća, 

a uvela se novčana potpora za sve punoljetne građane u iznosu od 100 eura u 

dinarskoj protuvrijednosti, što će Vladu koštati 600 milijuna eura. Za gotovo milijun ljudi 

u Srbiji država će isplatiti tromjesečnu minimalnu plaću od 750 eura, pod uvjetom da 

od proglašenja izvanrednog stanja 15. ožujka nisu otpustili više od 10 posto radne 

snage. Gospodarstvenici ne moraju plaćati poreze na plaće, a to će proračun stajati 

1,3 milijarde eura, a ukupni paket pomoći u ovoj krizi u Srbiji, koji uključuje i osiguranje 

kredita za likvidnost, procijenjen je na 5,1 milijardu eura.  

Crna Gora  će zaposlenima koji su radili u tvrtkama koje su zbog epidemije 

koronavirusa zatvorene osigurati 70 posto minimalne plaće i osloboditi poslodavce od 

plaćanja doprinosa u travnju i svibnju, kao i za svakog zaposlenika u drugim tvrtkama 

koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina te onih koji su 

morali u samoizolaciju. Subvencionirat će sa 70 posto minimalne plaće i sve 



 

 

poduzetnike koji u travnju zaposle nove radnike, oslobađa od obveze plaćanja 

električne energije, obećavaju brži povrat PDV-a te povoljne kredite za likvidnost. 

Crnogorska Vlada isplatit će i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim 

nezaposlenima koji ne primaju naknadu.  

 

Federacija BiH osmislila je mjere čija je ukupna vrijednost milijardu konvertibilnih 

maraka, što je oko 500 milijuna eura. Subvencionirat će iz tih sredstava doprinose na 

minimalnu plaću svim poduzetnicima ugroženima koronavirusom, a planiraju za taj 

fond osigurati do 250 milijuna eura. Ukinuli su obvezu plaćanja akontacije poreza na 

dobit i poreza na dohodak, te obračun svih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja, a 

poput drugih država osigurali su i fond za povoljne kredite za likvidnost.  

 

Slovenija, čija će ekonomija prema očekivanjima osjetiti kontrakciju BDP-a za pet 

posto, je pak donijela paket mjera ukupno vrijednih tri milijarde eura. Ključna mjera je 

subvencija 80 posto naknade za plaću radnicima koji su prisilno prestali raditi, a 

umjesto poslodavaca država isplaćuje i doprinose i naknadu za bolovanje. Ukinuta je 

obveza plaćanja predujma poreza na dobit, a kao i u Hrvatskoj ugovaraju se moratoriji 

na otplatu kredita poslovnim bankama. Slovenci su odlučili studentima isplatiti pomoć 

od 150 eura, a umirovljenicima s najnižim mirovinama od 130 do 300 eura dodatne 

pomoći. Za razliku od drugih u regiji Slovenci su osigurali povišice za zaposlenike 

javnog sektora poput liječnika, zdravstvenog osoblja, policajaca ili pak vatrogasaca i 

do 100 posto osnovne zarade po satu.  

 

ADMINISTRATIVNI APARAT ZA SADA NETAKNUT 

  

Primjetno je da u manje više svim državama Adria regije najveću globalnu krizu od 

Velike depresije administracija dočekuje zaštićena. Nijedna od Vlada ni u situaciji koja 

prijeti slomom javnih financija nema plan o rezanju države ni kroz troškove ni kroz broj 

zaposlenih, što bi bila veća pomoć od tromjesečnih subvencija jer bi trajno smanjila 

porezni teret koji koči razvoj poduzetnicima i umanjuje kupovnu moć građana. 

Deklarativno, pokazuje se spremnost kratkoročnog solidarnog rezanja plaća 

dužnosnika, ali za sada nema konkretnih najava transformacije državne uprave, 

lokalne samouprave, iako situacija tjera administraciju da okrećući se pružanju svojih 

usluga online ipak prihvati pojednostavljenje svojih birokratskih procesa.  

 

 



 

 

PRITISAK PRIVATNOG SEKTORA 

 

U svim se državama Adria regije, a naročito u Sloveniji i Hrvatskoj, vlade nalaze pod  

pritiskom privatnog sektora te zaposlenika realnog gospodarstva koji u osvit nove krize 

inzistiraju na trajnim promjenama u birokratiziranom sustavu, a ignoriranje tih zahtjeva 

koji imaju potporu kritične mase moglo bi dovesti do trajnih promjena na političkoj sceni 

u regiji te radikalizirati zahtjeve za tzv. manjom državom u srednjoročnom razdoblju.  

 

Zaključno se može reći kako interventne mjere koje su donijele vlade država Adria 

regije mogu ublažiti prvi šok krize i donekle smiriti neizvjesnost u gospodarstvu, ali će 

za opstanak kupovne moći i standarda građana u idućim tjednima ključno biti 

uspostaviti balans između mjera zaštite od širenja epidemije i osiguranja gospodarskih 

aktivnosti. Kao što je prije mjesec dana žrtvovano gospodarstvo da bi se zaštitilo 

zdravlje, u idućim tjednima fokus će morati biti stavljen na preživljavanje gospodarstva 

pri čemu bi zdravstvene mjere morale dočekati fazu pametnog i selektivnog 

popuštanja. 

 

 

* * * 

 
MKPS je domaća konzultantska tvrtka specijalizirana na području upravljanja političkim rizicima. Tvrtka se bavi 
poslovnim savjetovanjem, osobito u odnosima s javnom administracijom, zatim zagovaranjem i strateškim 
komuniciranjem. Tim čine domaći i međunarodni stručnjaci s bogatim iskustvom u javnom i u privatnom sektoru. 
www.mkps.hr  
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