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STOPNJA BREZPOSELNOSTI
PODROČJE RAZVOJA
OPIS INDIKATORJA

Kontaktna oseba na UMAR: Tomaž Kraigher
Moderna socialna država – Izboljšanje prilagodljivosti trga dela
Definicija: Stopnja brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih v % od aktivnega prebivalstva, pri čemer tvori
aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število brezposelnih.
V Sloveniji razlikujemo dve stopnji brezposelnosti:
- stopnja registrirane brezposelnosti: primerja število oseb, registriranih pri enotah Zavoda RS za zaposlovanje
(registrirano brezposelnih) s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano brezposelnih tvorijo še
zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira SURS preko registra delovno aktivnega prebivalstva;
- stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili. Anketa se izvaja skladno z navodili
Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat). Po teh so brezposelne tiste
anketirane osebe, ki v referenčnem tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z navodili), a aktivno iščejo delo (preko
zavodov za zaposlovanje, so poslale prošnje za zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti
delo. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo
za plačilo, dobiček ali družisnko dobrobit, ali imele status zaposlene ali samozaposlene, čeprav niso delale.
Podrobnejša metodološka pojasnila:
−

SURS: Statistične informacije, Trg dela –Aktivno prebivalstvo po anketi o delovni sili

Mednarodna primerljivost: Mednarodno primerljiva je le stopnja anketne brezposelnosti, ki se računa skladno z
mednarodnimi navodili. Metodologije za računanje registrirane brezposelnosti so v vsaki državi različne.
Način prikaza:

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO

−

registrirana brezposelnost: agregatno za celotno gospodarstvo, po občinah, upravnih enotah, statističnih regijah,
enotah ZRSZ

−

anketna brezposelnost: agregatno za celotno gospodarstvo

Merska enota: %
Institucija (publikacija): SURS (Prva statistična objava in Statistične informacije, Trg dela – Aktivno prebivalstvo in Aktivno
prebivalstvo po anketi o delovni sili), kontaktni osebi: Tatjana Novak, Irena Svetin
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RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA
VRSTA
MEDNARODNE PRIMERJAVE

Frekvenca objavljanja: registrirana brezposelnost – mesečno in letno, anketna brezposelnost – četrtletno in letno
od 1993 dalje
−

EU (po državah in skupaj); vir: Eurostat
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/i)

−

OECD; vir: OECD (Main Indicators - 2 x letno)
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