




 Temeljne društvene promjene u Hrvatskoj započele su 
osamostaljenjem Hrvatske 1991. godine.

 Tešku situaciju u gospodarstvu izazvali su rat, gubitak 
tržišta raspadom Jugoslavije, transformacija iz planskog 
u tržišno gospodarstvo, tehnološko zaostajanje te 
uključenje  u postindustrijsko doba i globalizaciju tj. u 
svjetske i europske integracije. 

 Posljedica spomenutih problema je pad proizvodnje. 

 Sve ovo označilo je razdoblje tranzicije Hrvatskog 
gospodarstva .
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 gospodarska tranzicija – prijelaz s planskog na 
tržišno gospodarstvo 

 problemi tranzicije: 
 proizvodnja prepolovljena – industrija slabi 
 hrvatski proizvodi se teško probijaju na strana tržišta 
 velika nezaposlenost, manji broj zaposlenih (1,2 mil) 

od umirovljenika (1,4 mil) – veći porezi radi većeg 
broja uzdržavanog stanovništva 

 visok vanjski (46 mlrd. €) i unutarnji dug te viši uvoz 
od izvoza 

 Hrvatska je srednje razvijena zemlja (slabije od 
Zapadne Europe) po BDP-u

 Obnova uništenih pogona za proizvodnju, 
modernizacija tehnologije, ulaganje u znanost,  
uključenje na europsko i svjetsko tržište, 
smanjenje nezaposlenosti samo su neki od činitelja 
za uspješnu revitalizaciju gospodarstva. 



 Danas u gospodarstvu RH prevladava tercijarni 
sektor uslužnih djelatnosti. 

 Iako je, od 2009. teško pogođena svjetskom 
financijskom krizom, ostala je jedna od jačih 
ekonomija u jugoistočnoj Europi, a prema BDP-u 
bolja je i od nekih članica Europske unije. 

 Ulaskom EU 1.srpnja 2013. god. Hrvatska dobiva 
određene pogodnosti.

 Danas glavne gospodarske grane u Hrvatskoj 
čine: poljoprivreda, prehrambena industrija, 
tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, 
metaloprerađivačka industrija, kemijska 
industrija, naftna industrija, elektroindustrija, 
graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo 
i turizam.



 Hrvatska je siromašna rudama, fosilnim izvorima i mineralnim 
sirovinama.

 Posljednji rudnik željezne rude zatvoren je 1966. 

 NEMETALI 
‒zalihe nemetala – šljunak i pijesak (Panonska Hrvatska), 

građevni kamena– vapnenac (Benkovac, Brač), glina u 
unutrašnjosti Hrvatske (brojne ciglane) 

 ENERGENTI 
‒zalihe energenata (ugljen, nafta i zemni plin) ne zadovoljavaju 

niti 50% domaćih potreba – ostatak uvoze 
- oko 30-ak naftnih polja u Hrvatskoj – Donji Miholjac, Ivanić-

Grad, Kutina, Vinkovci, Đurđevac i Bjelovar 
‒rafinerije nafte – Rijeka, Sisak i Zagreb 
-proizvodnja zemnog plina je u stalnom porastu 
‒ nalazišta plina – Podravina (Molve) i sjeverni Jadran
‒30% plina uvoze(uglavnom iz Rusije) 



 Hrvatski energetski sustav uključuje 26 
hidroelektrana i 7 termoelektrana 

 Nuklearna elektrana Krško izgrađena u suradnji sa 
Slovenijom 

 Većinu električne energije dobivaju iz 
hidroelektrana – 30 do 50% potreba 

 Termoelektrane su uglavnom izgrađene uz veće 
gradove – Zagreb, Rijeka, Sisak, Osijek, Plomin I i II 

 hidroelektrane na Cetini, Lici, Gackoj i Dravi 

 termoelektrane koriste loživo ulje, plin ili ugljen 

 Hrvatska danas dosta energije dobiva i iz 
vjetroelektrana. 



Hidroelektrana 

Zakučac na Cetini

Vjetroelektrane iznad SenjaRafinerija Sisak



-Za ponavljanje nastavne jedinice koristiti kartu RH i 
pronaći sva navedena mjesta 

1. Objasniti pojam i probleme gospodarske 
tranzicije RH? 

2. Koje su danas glavne grane gospodarstva u RH?

3. Na čemu se temelji energetski sustav Hrvatske?


