
 

 

 
 
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

U POVODU OBJAVE 
PRVE PROCJENE TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA 

za drugo tromjesečje 2014. (ESA 2010) 
 

 
Državni zavod za statistiku publicira po prvi puta podatke procjene tromjesečnog BDP-a za 
drugo tromjesečje 2014. prema novom sustavu nacionalnih računa, ESA 2010. 
 
Globalizacija i nove ekonomske pojave uzrokovali su promjene u sustavu nacionalnih 
računa, te počevši od rujna 2014 godine sve države članice Europske Unije prelaze na 
ESA 2010 sustav. 
 
Napominjemo da je u ovoj procjeni stopa izračunata primjenom nove metodologije, i kao 
takva nije metodološki usporediva sa dosad objavljenim stopama. Cijela serija podataka 
tromjesečnog BDP-a prema ESA 2010 metodologiji biti će objavljena u priopćenju 
„Procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda od prvog tromjesečja 2000. do drugog 
tromjesečja 2014.(ESA 2010)“ te prezentirana na konferenciji za tisak, 10. rujna 2014. 
Istovremeno podaci o godišnjem BDP-u prema ESA 2010 metodologiji biti će objavljeni u 
priopćenju „Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995 – 2012. (ESA 2010)“. 
 
Državni zavod za statistiku objavljuje prvu procjenu tromjesečnog bruto domaćeg 
proizvoda za drugo tromjesečje 2014. Rezultat je to nastojanja Državnog zavoda za 
statistiku da daljnjim usklađivanjem sa standardima objavljivanja statističkih podataka u 
državama Europske unije skrati razdoblje između prikupljanja i objavljivanja statističkih 
podataka, kako to nalaže jedno od temeljnih načela službene statistike, načelo 
pravodobnosti.  
 
Državni zavod za statistiku će 10. rujna po prvi put objaviti sezonski prilagođenu seriju 
tromjesečnog BDP-a, koja omogućuje usporedbu s prethodnim tromjesečjem. 
 
Prva procjena pokazuje da je tromjesečni bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju 
2014. realno manji za 0,8% u odnosu na isto tromjesečje 2013. 
 
Prema rashodnoj metodi najveći doprinos povećanju obujma bruto domaćeg proizvoda u 
drugom tromjesečju 2014. ostvaren je većim izvozom roba, dok je najveći doprinos 
smanjenju obujma prouzročen padom bruto investicija u fiksni kapital. 
 
Prema proizvodnoj metodi najveći doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda u drugom 
tromjesečju 2014. ostvaren je u djelatnosti prerađivačke industrije (C), dok je najveći 
doprinos smanjenju obujma ostvaren u djelatnosti građevinarstva (F). 
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Stavljanjem na raspolaganje prve procjene tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda 
korisnicima omogućit će se kvalitetnije donošenje odluka na ekonomskom, demografskom 
i društvenom području. 
 
Prva procjena o realnoj stopi promjene tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda može se 
razlikovati od podatka u priopćenju standardnog oblika i sadržaja „Procjena tromjesečnog 
bruto domaćeg proizvoda od prvog tromjesečja 2000. do drugog tromjesečja 2014. (ESA 
2010)“, koje će biti objavljeno 10. rujna 2014. u tiskanom obliku i na internetskim 
stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr). 
 
Ovaj način objave podataka o tromjesečnom bruto domaćem proizvodu odnosit će se i na 
sljedeća tromjesečja. 
 
Zagreb, 29. kolovoza 2014. 


