
 
 

 
                                                                                            Matija Posavec, župan  

Međimurske županije 
 

Međimursko gospodarstvo temelji se pretežno na prerađivačkoj industriji koja ostvaruje 

najveće prihode i zapošljava najviše ljudi. Izvozno je orijentirano i uz sve veći razvitak djelatnosti 

s visokom tehnologijom. Prerađivačka industrija kao okosnica gospodarstva zapošljava 53,8% od 

ukupno zaposlenih u Međimurskoj županiji, te ostvaruje 54,2% ukupnih prihoda. Također, 

poljoprivreda je u odnosu na ostale dijelove Hrvatske, pri samom vrhu u pogledu primjene znanja 

i tehnologija, ostvarenju prinosa i kvaliteti. Značajan za županiju je i rast turizma koji u posljednjih 

desetak godina, po svim pokazateljima raste. 

Gledajući pokazatelje za 2021. godine možemo biti izuzetno zadovoljni, jer većina 

pokazatelja rezultata poslovanja poduzetnika je u porastu (broj poduzetnika, broj zaposlenih, rast 

dobiti, porast investicija, porast prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom).  

Međimurska županija intenzivno izdvaja sredstva u razvoj i unapređenje poduzetništva, 

ali i u rad poduzetničkih potpornih institucija na području županije koje su u svom radu usmjerene 

na jačanje konkurentnosti gospodarstva. 

Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine kao temeljnim 

razvojnim dokumentom odredili smo 3 glavna prioriteta i 13 posebnih ciljeva. Prvi prioritet 

predstavlja održivo gospodarstvo, drugi zdravo, uključivo i otporno društvo, dok je treći prioritet 

zeleno i digitalno Međimurje. Planirani su projekti vrijedni preko 8 milijardi kuna te 12 strateških 

projekata u obrazovanju, zdravstvu, gospodarstvu i turizmu, te je njihovom provedbom osiguran 

ravnomjerni razvoj svih dijelova županije, s vizijom „Međimurska županija – županija 

mogućnosti.“  

Preduvjet za nastavak gospodarskog rasta je osiguranje adekvatnih ljudskih resursa, 

odnosno zadržavanje najvitalnijeg dijela stanovništva u Međimurju. Zaustavljanje odljeva radne 

snage,  daljnje povećanje plaća u regionalnom gospodarstvu, povećanje udjela proizvodnih 

programa koje karakterizira visoka razina tehnologije, dodana vrijednosti proizvoda i intenzivno 

korištenje znanja. 

Možemo reći da je dosadašnji  ključ uspjeha Međimurske županije u sinergiji javne uprave, 

privatnog i javnog sektora, te stanovništva, ali i rezultat sustavnog rada, jasne strategije i 

proaktivne razvojne politike. 


