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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
V

2003
V 2003/
IV 2003

I-V 2003/
I-V 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 874.6 -0.1 -1.1 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 779.3 0.1 -0.6 0.6
          Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 633.6 0.1 0.3 0.7
          Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 66.6 0.7 -1.9 -2.3B

          Samozaposleni in kmetje 85.6 84.4 79.1 0.0 -6.6 1.7
Registrirani brezposelni 102.6 99.6 95.3 -1.8 -4.8 0.8

Ženske 52.5 51.4 50.6 -0.8 -2.2 1.6
Starejši od 40 let 50.7 46.3 42.5 -2.3 -13.6 -1.5C

Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 47.1 -3.0 -11.8 -6.9
Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 10.9 - - -

Moški 10.0 0.0 9.4 - - -D
Ženske 13.1 0.0 12.7 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 12.5 1.1 -0.7 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 74.0 - - -
Nove zaposlitve 0.8 7.5 9.4 7.3 -1.6 0.6

Z nižjo izobrazbo 2.3 2.1 3.2 -9.7 1.4 -5.0
S srednjo izobrazbo 0.1 4.2 5.0 -13.2 -5.4 -2.5F

Z višjo in visoko izobrazbo 0.3 1.1 1.2 -12.4 7.6 -9.1
Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Maja se je rast števila zaposlenih (oseb v delovnem razmerju) v podjetjih in organizacijah ter pri samozaposlenih
nadaljevala, čeprav je bila nižja kot v prejšnjih dveh mesecih. Število samozaposlenih (vključno s kmeti) je ostalo
nespremenjeno. Število formalno delovno aktivnih se je tako povečalo za 0.1%, v povprečju pa je v prvih petih
mesecih letos zaradi močnega upada števila zasebnih kmetov še vedno za 0.6% nižje kot v istem obdobju lani. Po drugi
strani pa tudi število registriranih brezposelnih še naprej sezonsko upada. Konec junija jih je bilo le še 94,385. Priliv
oseb, ki so izgubile delo (4,786), je bil najnižji letos, vendar je bilo nizko tudi število brezposelnih, ki so delo dobili (3,576).
Črtanih je bilo 3,069 oseb, od tega 550 zaradi prepisov v posebno evidenco (gl. EO 12/02:14). Število prostih delovnih
mest in novih zaposlitev se je junija ponovno zmanjšalo, prvih na 12,103, drugih pa na 7,342.
V prvih šestih mesecih letos je znašal skupni priliv v registrirano brezposelnost 42,332 oseb, kar je 7.3% več kot v
istem obdobju lani. Iskalcev prve zaposlitve je bilo 8,220 ali 18.5% več kot v istem obdobju lani. Med njimi je 17.5% takih
z visoko izobrazbo. Ta delež se povečuje, podaljšuje se tudi doba čakanja na prvo zaposlitev z visoko izobrazbo, ki pa je
še vedno krajša od 10-ih mesecev. Delo je v prvih šestih mesecih letos izgubilo 34,112 oseb (4.9% več kot lani), največ
(15,628 ali 45.8%) zaradi izteka zaposlitve za določen čas. 5,098 oseb je izgubilo delo zaradi poslovnih razlogov, 4,285
po lastni volji, 2,342 zaradi stečaja, 6,759 pa iz drugih razlogov. Skupni odliv iz brezposelnosti (47,554) je bil za 8.8%
večji kot lani. Zaposlilo se je 26,600 oseb (6.4% manj kot lani), 20,954 oseb (37.0% več kot lani) se je odjavilo ali so bile
črtane iz drugih razlogov, od tega je bilo 5,919 oseb prenesenih v evidenco po drugih zakonih. Še naprej se torej
nadaljuje nekajletni trend naraščanja priliva v brezposelnost zaradi izgube dela (predvsem zaradi izteka zaposlitev za
določen čas) in hkratno zmanjševanje zaposlovanja brezposelnih. Število registriranih brezposelnih se tako še naprej
zmanjšuje predvsem zaradi visokih črtanj iz drugih razlogov, med katerimi je največ (32.7%) odjav po lastni volji ali črtanj
zaradi nezglašanja na enotah ZRSZ. S temi tokovi pa se je spremenila tudi struktura registrirane brezposelnosti.
Povečali so se deleži žensk (junija letos že 53.4%, junija lani 51.3%), iskalcev prve zaposlitve (22.2% v primerjavi z
18.5% junija lani) in mladih brezposelnih (25.1% v primerjavi z 22.9% lani), znižali pa deleži starejših brezposelnih
(starejših od 40 let je že manj kot 45%, starejših od 50 let pa le še 21.5%, v primerjavi s 26% junija lani), dolgotrajno
brezposelnih (48.9%, junija lani 55.3%) ter brezposelnih brez izobrazbe (44.9%, junija lani 47.7%).

Graf: Komponente prirasta registriranih brezposelnih po četrtletjih 2000–2003
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Vir podatkov: ZRSZ.
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