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UVOD 

Brodsko -  posavska županija jedna je od najnerazvijenijih županija u Republici Hrvatskoj. Razlozi za to 

stanje mogu se tražiti u posljedicama ratnog razaranja, i posljedica netransparentne i loše 

privatizacije, prije svih, velikih industrijskih i poljoprivrednih sustava. No, razlozi su i centralizacija, 

površan odnos državnih institucija prema području Slavonije i Baranje, pa time i prema Brodsko 

posavskoj županiji, ali i više desetljetno nepostojanje gospodarske strategije za ovo područje. Tu 

mislimo na strategiju i stvaranje uvjeta koji će privući nove investicije, a prirodne potencijale kojima 

raspolaže naša županija oplemenjivati kroz stvaranje novih vrijednosti. 

 

TRENUTAČNO STANJE U BRODSKO POSAVSKOJ ŽUPANIJI 

-zaostajanje za drugim županijama u RH 

-kontinuirano povećanje nezaposlenih 

-nestajanje obrta, pravnih i poljoprivrednih subjekata 

-minimalna investicijska aktivnost i financijsko mrtvilo 

-neiskorišteni prirodni potencijali 

http://www.hdssb.hr/


 

-neodgovarajuće zbrinjavanje otpada i zaštita okoliša, ali i u smislu gospodarskih aktivnosti 

-odlazak radno sposobnog i visokoobrazovanog stanovništva iz Brodsko posavske županije 

 

MJERE ZA IZLAZAK IZ KRIZE (gospodarska politika socijalno-tržišnog gospodarstva), 
 
•Maksimalno iskoristiti poziciju križanja važnijih cestovnih i željeznički pravaca, te riječnih (Luka Brod, 
te stvoriti uvjete za razvoj logističke industrije sa svim popratnim sadržajima, te 
 podizanje razine poduzetničke klime i pogodovanje novim poduzetničkim poduhvatima, 
• politika osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća sa sjedištem na području regije, 
• razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, 
• podizanje razine konkurentnosti regionalnog gospodarstva, 
• stvaranje povoljnih uvjeta za ulaganje novog kapitala u regiju, 
• izgradnju pouzdanog sustava zemljišno-knjižnih evidencija vlasništva nad nekretninama i 
drugim stvarnim pravima kao elementa sigurnosti investitora o ulaganju kapitala, 
• politiku racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te s tim povezane projekte 
osposobljavanja poljoprivrednog zemljišta za visokoproduktivnu i ekonomski isplativu 
proizvodnju, što uključuje i njegovo melioracijsko uređenje, 
• razvojnu politiku poljoprivrede kao dijela proizvodnog ciklusa proizvodnje hrane a ne 
sirovina, 
• politiku modernizacije seoskih gospodarstava i njihovog osposobljavanja za 
visokoproduktivnu i kvalitetnu proizvodnju radi podizanja njihove konkurentnosti na domaćem 
i svjetskom tržištu, 
• gospodarsko-socijalnu zaštitu seljaka u odnosima seljak - država u slučaju otkupa i 
plaćanja poljoprivrednih proizvoda, 
• valorizaciju turističkih potencijala regije i razvoj ruralnog, zdravstvenog, vjerskog i drugih 
oblika kontinentalnog turizma, 
• reformu poreznog sustava u funkciji razvoja gospodarstva i poticanja poduzetništva u regiji, 
• propitivanje i redefiniranje sustava poticaja u gospodarstvu, a osobito u poljoprivredi, 
• interesno povezivanje proizvođača u oblikovanju zaokružene i kvalitetne ponude kako na 
domaćem tako i na svjetskom tržištu, 
• politiku integracije hrvatskog gospodarstva na regionalnoj i državnoj razini u globalne 
integracijske procese, 
• izgradnju potrebne gospodarske infrastrukture 

 

ZAKLJUČAK 

U tekstu potrebnih mjera za razvoj gospodarstva više puta je naznačena regija kao poželjan prostor u 

kojem se stvaraju uvjeti i razvija gospodarstvo. Ovo je danas poglavito važno u svijetlu činjenice da je 

Hrvatska postala članicom Europske unije, te da Unija preferira regionalni razvoj. Stoga je za Slavoniju 

i Baranju, pa time i za Brodsko posavsku županiju važno da Hrvatska bude podijeljena u pet regija, od 

kojih bi jednu činila Slavonija i Baranja. Na taj način bila bi nam pristupačnija sredstva iz europskih 

kohezijskih i strukturnih fondova koji bi mogli pokrenuti razvoj naše regije i županije. Svakako da u 

tom smislu moraju početi učinkovito raditi i razvojne agencije koje osnivaju gradovi i županija. 

Brodsko posavska županija se mora aktivno uključiti u sve procese povlačenja bespovratnih sredstava 

iz Europske unije koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, a koja po svojoj strukturi služe za razvoj 

ruralnih dijelova, ali putem razvojnih agencija povlačiti sredstva iz državnih fondova, ministarstava i 

državnih poduzeća. 
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