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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
IX

2003
IX 2003/
VIII 2003

I-IX 2003/
I-IX 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 874.7 0.3 -1.3 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 776.5 0.3 -0.8 0.6

Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 633.5 0.4 0.3 0.7
Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 66.8 0.3 -1.2 -2.3B
Samozaposleni  (vključno s kmeti) 85.6 84.4 76.2 0.0 -8.4 1.7

Registrirani brezposelni 102.6 99.6 98.2 0.0 -4.8 1.2
Ženske 52.5 51.4 52.7 -0.7 -1.5 1.1
Starejši od 40 let 50.7 46.3 42.2 -2.0 -14.9 0.2C
Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 46.9 -0.4 -14.0 -6.7

Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 11.2 - - -
Moški 10.0 10,0 9.5 - - -D
Ženske 13.1 12,8 13.4 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 14.8 37.6 3.5 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 75.5 - - -
Nove zaposlitve 0.8 7.5 11.1 55.1 -1.0 0.6

Z nižjo izobrazbo 2.3 2.1 2.6 11.5 3.4 -4.6
S srednjo izobrazbo 0.1 4.2 5.1 29.2 -5.7 2.0F
Z višjo in visoko izobrazbo 0.3 1.1 3.4 298.7 8.0 6.2

Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Število delovno aktivnih se je po poletnem sezonskem zmanjšanju za 0.8% (skupaj v juliju in avgustu)
septembra povečalo za 2,563 ali 0.3% glede na avgust. Gre za sezonsko običajno dinamiko. Glavni vzrok zanjo
so vsakoletne nove zaposlitve v področju izobraževanja (1,869), ki letos predstavljajo skoraj tri četrtine povečanja
števila zaposlenih v septembru, tako da še težko govorimo o oživljanju zaposlovanja v tem mesecu, katerega
vzrok bi bilo oživljanje gospodarstva. Število registriranih brezposelnih se je oktobra povečalo le za 760 (na
98,925), kar je mnogo manj, kot je sezonsko običajno. Oktobra se namreč prijavi na zavode za zaposlovanje še
zadnji večji val iskalcev prve zaposlitve po zaključenem ali opuščenem šolanju. Tudi letos je bil sezonsko običajno
visok (6,037). Tudi priliv v brezposelnost zaradi izgube dela (5,646) je bil (za razliko od septembra) oktobra višji od
odliva brezposelnih v zaposlitev (4,864). Do manjšega porasta brezposelnosti kot bi bilo sezonsko običajno, je
prišlo predvsem zaradi visokega števila drugih črtanj iz evidence (6,059, od tega 2,739 zaradi vključitve v redno
šolanje). Število prostih delovnih mest (13,460) je bilo oktobra nekoliko nižje kot septembra, število realiziranih
zaposlitev (16,852) pa precej višje. Največja rast realiziranih zaposlitev v oktobru je bila v predelovalnih
dejavnostih in tržnih storitvah, kar pa (v kolikor ne gre za kakšne administrativne vzroke) lahko že kaže na
oživljanje gospodarstva. Stopnja anketne brezposelnosti je v tretjem četrtletju ostala enaka kot v drugem
(6.6%), kar je sezonsko običajno. Tudi število brezposelnih je ostalo nespremenjeno, nekoliko se je znižal le delež
žensk med njimi. Število delovno aktivnih je upadlo, predvsem formalno delovno aktivnih, medtem ko se je
neformalna delovna aktivnost nekoliko sezonsko povečala.
Ministrstvi za šolstvo in šport ter za delo, družino in socialne zadeve sta letos avgusta že šesto leto zapored
sprejeli “Program izobraževanja in pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij – certifikatov za brezposelne osebe
za šolsko leto 2003/2004”. Program se je iz prejšnjega “Programa 5,000” preimenoval v “Program 10,000”, saj si
je letos namesto dosedanjih 5,000 zastavil kot cilj 10,000 brezposelnih, ki bi jih vsako leto vključili v izobraževanje
po javno veljavnih programih s ciljem povečanja njihovih zaposlitvenih možnosti ter izboljševanja izobrazbene
sestave brezposelnih. Program je dolgoročno načrtovan. Do sedaj je bilo v petih letih vanj vključenih 18,555 oseb,
povprečno število vključenih v posameznem šolskem letu pa je večinoma preseglo 5000 (gl. graf). Udeleženci so v
program vključeni na podlagi zaposlitvenih načrtov. Z ZRSZ morajo skleniti pogodbo o vključitvi v program, po
kateri jim zavod sofinancira nekatere stroške (šolnine, prevoz, bivanje in drugo do višine, sprejete s programom),
pogodba pa vsebuje tudi obveznosti udeležencev. Za vsako nadaljnje leto šolanja skleneta udeleženec in ZRSZ
aneks k pogodbi na podlagi ugotovljenega izpolnjevanja obveznosti v preteklem letu.

Graf: Vključeni v Program 5000 v šolskih letih 1998/99 – 2002/03
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Vir podatkov: MDDSZ.
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