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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 11. do 15. aprila 2022 
 
 
Marca je industrijska poraba elektrike še vedno zaostajala za primerljivim obdobjem pred epidemijo, kar je povezano 
z motnjami v dobavnih verigah in s tem pomanjkanjem surovin, ki močno otežujejo poslovanje podjetij. Poraba malih 
poslovnih odjemalcev je bila sicer višja, prav tako pa je bila višja tudi gospodinjska poraba zaradi še vedno velikega 
števila aktivno okuženih s covidom-19 in več dela od doma. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je februarja drugi 
mesec zapored upadla; ob nadaljevanju motenj v dobavnih verigah se je zmanjšala v visoko in srednje visoko 
tehnološko zahtevnih panogah. Gradbena aktivnost se je, po zniževanju lani, tudi februarja povečala, po daljšem času 
tudi v gradnji nestanovanjskih stavb; še naprej pa se v gradbeništvu povečujejo stroškovni pritiski. Presežek tekočega 
računa plačilne bilance se je v zadnjih mesecih precej znižal, kar povezujemo z naraščajočimi cenami energentov in 
ostalih primarnih surovin ter posledično hitrejšo rastjo uvoznih od izvoznih cen. 
 
 

Poraba elektrike po odjemnih skupinah, marec 2022  

 

Marca je industrijska poraba elektrike še vedno 
zaostajala za primerljivim obdobjem pred 
epidemijo, poraba malih poslovnih odjemalcev 
pa je bila višja. Industrijska poraba je bila marca 
medletno skoraj povsem enaka, prav tako tudi 
gospodinjska poraba. Poraba malega poslovnega 
odjema1 pa je bila marca pretežno zaradi nizke lanske 
osnove medletno višja za 12,3 %. V primerjavi z 
marcem 2019 je bila poraba malega poslovnega 
odjema višja za 2,8 %, k čemur sta poleg februarske 
sprostitve zajezitvenih ukrepov pripomogla tudi dva 
delovna dneva več. Kljub slednjemu pa je bila 
industrijska poraba za približno 1 % nižja kot marca 
2019, zelo verjetno kot posledica dobavnih težav in 
pomanjkanja surovin. Gospodinjska poraba je bila 
marca zaradi še vedno prisotnega dela od doma 
nekaterih zaposlenih in okužb s covidom-19 za 8,5 % 
višja kot v primerljivem obdobju leta 2019. 
 
 

 
 
  

                                                                    
1 V tej odjemni skupini so najbolj pogosta merilna mesta trgovine in storitvene dejavnosti, sem spadajo tudi skladišča, kmetijska dejavnost ipd., 
lahko pa gre tudi za večja proizvodna podjetja, ki na nekaterih merilnih mestih ne potrebujejo velike priključne moči. 
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Predelovalne dejavnosti, februar 2022  

 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je 
februarja drugi mesec zapored upadla. Ob 
nadaljevanju motenj v dobavnih verigah se je obseg 
proizvodnje v primerjavi z januarjem zmanjšal v 
visoko in srednje visoko tehnološko zahtevnih 
panogah, v srednje nizko in nizko tehnološko 
zahtevnih panogah pa se je nekoliko povečal. 
Medletno so predelovalne dejavnosti z 2,4 %2 
dosegle najnižjo rast od lanskega oktobra, pri čemer 
se je obseg proizvodnje najbolj povečal v visoko 
tehnološko zahtevnih panogah, v srednje visoko 
tehnološko zahtevnih panogah pa je upadel. K temu 
padcu je največ prispevala avtomobilska industrija, 
kjer je bil medletni upad največji od lanskega 
septembra (22,1 %), negativna pa sta bila tudi 
prispevka proizvodnje električnih naprav ter drugih 
strojev in naprav. 

 
 

Gradbeništvo, februar 2022 

 

Po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih 
del se je gradbena aktivnost februarja povečala. 
Po postopnem zniževanju gradbene aktivnosti lani 
se je v začetku letošnjega leta vrednost del povečala 
in februarja ob ugodnih vremenskih razmerah 
presegla vrednost iz lanskega februarja za 32,3 %. V 
začetku leta se je aktivnost po daljšem času povečala 
v gradnji nestanovanjskih stavb; to je tudi segment 
gradbeništva, ki se je lani najbolj skrčil. Aktivnost se 
je povečala tudi v gradnji stanovanjskih stavb in 
inženirskih objektov, v specializiranih gradbenih 
delih pa je ostala na ravni iz konca lanskega leta.  
Še naprej se povečujejo stroškovni pritiski. Implicitni 
deflator vrednosti opravljenih gradbenih del (ki meri 
cene v gradbeništvu) je bil februarja 15 %, kar je 
največ v zadnjih 20 letih. Po podatkih poslovnih 
tendenc v gradbeništvu je marca dve tretjini podjetij 
kot omejitveni dejavnik izpostavilo visoke stroške 
materiala, 30 % podjetij pa pomanjkanje materiala, 
kar je prav tako v obeh primerih najvišje v zadnjih 20 
letih. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
2 Izračun na podlagi originalnih podatkov. 
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Tekoči račun, februar 2022 

 

Presežek tekočega računa plačilne bilance se 
znižuje. Presežek tekočega računa plačilne bilance je 
bil v zadnjih dvanajstih mesecih nižji kot leto prej in 
je znašal 1,1 mrd EUR (2,0 % ocenjenega BDP). K 
medletno nižjemu presežku tekočih transakcij je 
največ prispeval blagovni saldo, ki se je iz presežka 
prevesil v primanjkljaj. To povezujemo z 
naraščajočimi cenami energentov in ostalih 
primarnih surovin, saj so uvozne cene v zadnjih 
mesecih naraščale precej hitreje od izvoznih. Višji je 
bil tudi primanjkljaj primarnih dohodkov, predvsem 
zaradi večjih izplačil dividend in dobička tujih 
vlagateljev. Storitveni presežek pa se je nadalje 
povečal, zlasti v menjavi potovanj ter v menjavi 
ostalih poslovnih storitev. Nižji primanjkljaj 
sekundarnih dohodkov so zaznamovala predvsem 
medletno nižja vplačila sredstev v proračun EU iz 
naslova davka na dodano vrednost in bruto 
nacionalnega dohodka. 

 

Obseg cestnega in železniškega blagovnega prometa, 4. četrtletje 2021   

 
 

Obseg cestnega blagovnega prometa se je v 
zadnjem četrtletju 2021 drugič zapored nekoliko 
znižal, obseg železniškega pa malenkost zvišal. 
Obseg cestnih prevozov slovenskih prevoznikov se je 
medčetrtletno znižal predvsem zaradi znižanja 
prevoza po tujini, obseg prevozov, ki vsaj delno 
potekajo po Sloveniji (izvoz, uvoz in notranji prevoz 
skupaj), pa se je zvišal. V primerjavi z enakim 
četrtletjem 2019 je bil obseg cestnih prevozov za 1 % 
višji (prevoz po tujini za desetino nižji, ostali 
omenjeni prevoz pa za več kot toliko višji). Železniški 
prevoz blaga, ki se je zniževal že pred epidemijo, je bil 
glede na isto četrtletje v letu 2019 za 3 % nižji. V letu 
2021 je bil obseg cestnih prevozov glede na leto 2019 
višji za 4 %, obseg železniških pa nižji za skoraj 7 %.  
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Tabela: izbrani makroekonomski kazalci za Slovenijo 

Za bralnike zaslona dostopna oblika tabel se nahaja na spletni strani UMAR, med prilogami ob aktualnih grafih tedna 
(Aktualni podatki v Sloveniji). 
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Zadnja Naslednja 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 11,8 -0,2 1,5 2,0 1,3 5,4
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) -1,4 -3,1 1,5 16,1 5,0 10,4
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 20,7 -11,0 4,1 4,3 10,9 2,2
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) 1,4 -11,2 -1,1 17,9 7,2 22,9
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 2,0 -1,1 2,1 1,4 0,9 2,4
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) 5,0 3,5 1,2 4,4 3,2 7,0
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 2,1 22,8 -3,7 11,9 -5,4 -0,9
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) -21,7 12,0 5,6 36,3 24,5 0,8
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 17,5 5,6 3,2 1,2 1,3 5,8
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) -8,9 -0,7 1,6 30,5 11,6 12,1
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-1)3 14,5 7,5 5,0 4,5 1,2 5,0
28.02.2022 16.05.2022 % (Q/Q-4) -12,2 -0,8 1,2 36,1 19,1 16,8

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
Trgovinska bilanca1 13.04.2022 13.05.2022 mio EUR 20,7 23,0 -227,1 -46,8 -248,7 :
Tekoči račun1 13.04.2022 13.05.2022 mio EUR 168,4 135,1 -159,4 78,9 -217,9 :

04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 2,3 3,3 -0,5 -0,5 0,0 :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) 4,0 13,8 17,3 7,4 3,6 :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 1,5 -2,8 7,2 -2,1 4,6 :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) 11,3 -3,3 19,8 19,7 18,6 :

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
31.03.2022 29.04.2022 % (M/M-1) 0,9 0,7 0,0 0,4 1,4 -1,1
31.03.2022 29.04.2022 % (M/M-12) 3,0 4,6 4,9 5,8 6,9 5,4

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-1) 0,7 10,5 -1,0 -6,8 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-12) 3,6 2,8 2,1 -2,7 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-1) -0,2 13,4 -2,2 -7,6 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-12) 5,7 7,1 7,8 3,4 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-1) 2,4 5,4 1,5 -5,2 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-12) 0,5 -4,2 -6,3 -10,8 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-1) 2,6 0,5 4,8 -3,2 : :
22.03.2022 22.04.2022 % (M/M-12) -0,4 -8,5 -8,2 -13,3 : :

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
16.03.2022 19.04.2022 % (M/M-1)4 0,2 0,2 0,9 -0,5 : :
16.03.2022 19.04.2022 % (M/M-12) 2,5 2,8 3,0 3,3 : :
05.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 -2,0 -2,7 -3,0 -2,7 -2,3 -2,0
05.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) -20,3 -22,3 -24,4 -25,9 -26,4 -26,7

Stopnja registrirane brezposelnosti 16.03.2022 19.04.2022 % 6,8 6,7 6,7 6,9 : :

2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4
28.02.2022 31.05.2022 % (Q/Q-1)5 0,4 1,2 -4,9 4,8 1,1 -1,0
28.02.2022 31.05.2022 % (Q/Q-4) -0,3 0,4 -5,5 1,1 1,9 -0,3

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 28.02.2022 31.05.2022 % 5,1 5,1 5,6 4,3 4,5 4,5

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
21.03.2022 21.04.2022 % (M/M-1) 0,7 0,8 0,4 2,5 5,7 :
21.03.2022 21.04.2022 % (M/M-12) 9,5 10,1 10,6 12,8 18,4 :
11.04.2022 10.05.2022 % (M/M-1)3 0,2 3,2 1,1 -1,2 -2,3 :
11.04.2022 10.05.2022 % (M/M-12) 1,9 9,4 15,8 10,8 2,4 :
15.04.2022 13.05.2022 % (M/M-1)3 -8,5 3,8 -3,6 22,0 8,4 :
15.04.2022 13.05.2022 % (M/M-12) -8,9 -13,7 -9,7 15,7 32,3 :
29.03.2022 28.04.2022 % (M/M-1)3 1,4 5,5 -1,4 -1,2 : :
29.03.2022 28.04.2022 % (M/M-12) 11,6 23,6 24,4 22,3 : :
30.03.2022 29.04.2022 % (M/M-1)3 -1,4 1,2 -1,9 -0,7 : :
30.03.2022 29.04.2022 % (M/M-12) 17,2 17,9 20,8 25,5 : :

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primanjkljaj/presežek sektorja država (ESA 2010) 31.03.2022 30.09.2022 % BDP -1,9 -0,1 0,7 0,4 -7,8 -5,2
Konsolidirani bruto dolg države (ESA 2010) 31.03.2022 30.09.2022 % BDP 78,5 74,2 70,3 65,6 79,8 74,7

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 25.03.2022 22.04.2022 %3 2,3 3,0 4,9 5,5 6,7 1,5

2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5498 -0,5674 -0,5820 -0,5601 -0,5323 -0,4967
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 0,2500 0,2300 0,2600 0,4400 0,8400 1,1700
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1601 1,1414 1,1304 1,1314 1,1342 1,1019

* Izračun UMAR. 

Prihodek v trgovini, realno

Cene industrijskih proizvodov, domači trg

Zaposlenost, ADS

Prihodek v tržnih storitvah, realno

Gradbeništvo, realna vrednost opravljenih del

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, realno

Referenčno obdobje

BDP, realno

Potrošnja države, realno

Zasebna potrošnja, realno

Enota
Datum objave

Bruto investicije, realno

- od tega sektor država

Za primerjavo z EU in EMU gl.: http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis

Opombe: 1Plačilnobilančna statistika BS. 2Zunanjetrgovinska statistika SURS. 3Desezonirano - SURS. 4Desezonirano - UMAR. 5Razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori, v %.

Vir podatkov: SURS, BS, ECB, EUROSTAT, EURIBOR.org, preračuni UMAR. 

začetek meseca

začetek meseca*
začetek meseca

Delovno aktivni

Registrirane brezposelne osebe

Uvoz blaga, realno2

- zasebni sektor

Izvoz proizvodov in storitev, realno

Inflacija (CPI)

Izvoz blaga, realno2

Uvoz proizvodov in storitev, realno

Bruto plača na zaposlenega, nominalno

- javni sektor
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