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V tisoč Rast v %
Izbrani kazalci trga delovne sile Φ

2002
XII

2002
XI

2003
XI 2003/
X 2003

I–XI 2003/
I–XI 2002

Φ 2002/
Φ 2001

A Aktivni po mesečnih poročilih (A=B+C) 886.1 881.5 875.3 -0.2 -1.3 0.6
Formalno delovno aktivni 783.5 781.9 779.1 0.1 -0.8 0.6

Zaposleni v podjetjih in organizacijah 631.1 631.6 636.2 0.1 0.3 0.7
Zaposleni pri samozaposlenih osebah 66.8 66.0 66.9 -0.2 -1.0 -2.3B

Samozaposleni (vključno s kmeti) 85.6 84.4 76.1 0.0 -8.7 1.7
Registrirani brezposelni 102.6 99.6 96.2 -2.8 -4.9 1.2

Ženske 52.5 51.4 51.0 -3.2 -1.7 1.1
Starejši od 40 let 50.7 46.3 41.1 -1.2 -15.2 0.2C

Brezposelni več kot 1 leto 55.8 52.0 45.1 -3.4 -14.8 -6.7
Stopnja registrirane brezposelnosti (C/A), % 11.6 11.3 11.0 - - -

Moški 10.0 10.0 9.5 - - -D
Ženske 13.1 12.8 12.8 - - -

Prosta delovna mesta 11.6 10.1 12.6 -6.7 4.7 -2.9E Za določen čas, v % 74.4 70.9 75.3 - - -
Viri podatkov: SURS, ZRSZ, izračuni UMAR.

Tudi novembra se je število formalno delovno aktivnih povečalo (sicer le za 605 ali 0.1%). Več kot polovico tega
povečanja je bilo v predelovalnih dejavnostih. Novembrsko število formalno delovno aktivnih je bilo za 0.8% nižje kot
novembra 2002 (predvsem zaradi zmanjšanja števila kmetov v letu 2003), za enak odstotek pa je bilo nižje tudi
povprečno število formalno delovno aktivnih v obdobju januar–november 2003 v primerjavi s povprečjem v istem obdobju
leta 2002. Število registriranih brezposelnih se je decembra znižalo za nadaljnjih 181 oseb, na 95,993. Tudi tokrat je k
temu pripomoglo relativno visoko črtanje iz evidenc (4,702), ki pa je bilo nižje kot predhodna dva meseca. Tako kot
pretekla leta je tudi v lanskem decembru prišlo do močno povečanega priliva v brezposelnost zaradi izgube zaposlitve
(6,396), od česar skoraj 54% zaradi izgube dela za določen čas. Po drugi strani pa je delo dobilo le 3,323 brezposelnih
oseb. Zmanjšalo se je tudi število prostih delovnih mest in realiziranih zaposlitev: prvih na 10,166 in drugih na 7,512,
to je na raven, ki je približno za 1% višja kot decembra 2002.
SURS je objavil revidirane podatke četrtletnih nacionalnih računov za obdobje 2000–2003, iz katerih lahko izračunamo
četrtletne stopnje rasti produktivnosti od 1. četrtletja 2001 dalje (gl. graf). Rast produktivnosti (izražene kot BDP na
delovno aktivnega v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki se je v 90-ih letih gibala na ravni približno 4% letno, je
začela upadati že v letu 2000, v začetku leta 2001 pa je dosegla najnižjo raven po letu 1993. Gospodarska rast je začela
upadati, zaposlenost, ki se je v konjunkturnem obdobju 1999–2000 v ekvivalentu polnega delovnega časa povečevala za
več kot 1% letno (po številu delovno aktivnih oseb celo za 1.7% letno), pa je ostala še na visoki ravni. Pozitivno rast po
številu oseb je imela še vse do 2. četrtletja 2002, vendar je v tem času upadal povprečni delovni čas na delovno aktivno
osebo, tako da je zaposlenost v ekvivalentu polnega delovnega časa začela upadati že v 3. četrtletju 2001. Z upadanjem
zaposlenosti se je produktivnost povečevala in v 3. četrtletju 2002 ponovno dosegla raven 3.9%, nato pa se je začela
zaradi slabših gospodarskih razmer spet zniževati. Število delovno aktivnih oseb je od 3. četrtletja 2002 sicer upadalo
proporcionalno z gospodarsko rastjo, povečal pa se je povprečni delovni čas na delovno aktivno osebo. Zato je bilo
zmanjševanje zaposlenosti v ekvivalentu polnega delovnega časa manjše od zmanjševanja števila delovno aktivnih. Rast
povprečnega delovnega časa na delovno aktivnega smo v UMAR ocenili na podlagi razmerja med številom delovno
aktivnih v ekvivalentu polnega delovnega časa, kot izhaja iz statistike nacionalnih računov, in številom delovno aktivnih
oseb po anketi o delovni sili. Podatki statistike nacionalnih računov za zadnja četrtletja še niso dokončni, zato je možno,
da bodo še popravljeni, predvidevamo, da v smeri zniževanja števila zaposlenih. To bi pomenilo nekoliko višjo rast
produktivnosti po četrtletjih 2003, kot jo je mogoče izračunati na podlagi do sedaj objavljenih podatkov.

Graf: Realne stopnje rasti bruto domačega proizvoda, zaposlenosti in produktivnosti po četrtletjih 2001–
2003 glede na isto četrtletje predhodnega leta (v %)
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Vir podatkov: SURS, preračuni UMAR.
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