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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 31. januarja do 4. februarja 2022 
 
Razmere na trgu dela ostajajo ugodne in so bile januarja predvsem pod vplivom sezonskih gibanj. Registrirano 
brezposelnih oseb je bilo opazno manj kot v enakem obdobju lani (za 25,9 %) in tudi manj kot januarja 2020 (za 15 %). 
Nadaljeval se je tudi upad dolgotrajno brezposelnih, njihovo število je bilo manjše kot pred začetkom epidemije. 
Januarja je bila poraba elektrike približno enaka kot v enakem obdobju lani, v primerjavi z januarjem 2020 pa je bila 
nižja za 2 %. Blagovna menjava se je v zadnjem lanskem četrtletju povečala in bila višja kot v enakem obdobju 2020, 
ko je tudi že dosegla ravni pred epidemijo. Izvozna pričakovanja slovenskih podjetij ostajajo visoka, njihova mesečna 
nihanja pa kažejo na nadaljevanje negotovosti, ki izhaja predvsem iz mednarodnega okolja.  
 

Registrirane brezposelne osebe, januar 2022  

 

Sezonsko prilagojeni podatki o registriranih 
brezposelnih osebah tudi januarja kažejo na 
zmanjšanje (za 2,6 %).  Po originalnih podatkih je 
bilo konec januarja brezposelnih 67.834 oseb, kar je 
sicer 2,8 % več kot konec decembra lani, a je to 
večinoma odraz sezonskih gibanj, povezanih z večjim 
prilivom v brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za 
določen čas. Brezposelnih je bilo za 25,9 % manj kot 
v lanskem letu in tudi za 15 % manj kot januarja 2020. 
Med brezposelnimi osebami se je v prvih štirih 
mesecih lanskega leta povečevalo število 
dolgotrajno brezposelnih oseb, nato pa se je ob 
velikem povpraševanju po delovni sili, ki se kaže tudi 
v visoki stopnji prostih delovnih mest, do konca leta 
znižalo. Upad dolgotrajno brezposelnih oseb se je 
nadaljeval tudi januarja, s čimer jih je bilo za 10,4 % 
manj kot januarja lani in tudi za 2,2 % manj kot pred 
izbruhom epidemije pred dvema letoma. Med 
dolgotrajno brezposelnimi osebami je več kot 
polovica takšnih, ki so brezposelni več kot dve leti. 
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Poraba elektrike, januar 2022   

 

Poraba elektrike je bila januarja približno enaka 
kot januarja 2021, v primerjavi z januarjem 2020 
pa nižja za 2 %. Omenjena gibanja lahko pripišemo 
tudi motnjam v delovnih procesih zaradi odsotnosti
zaposlenih, ki ga je povzročilo hitro širjenje različice
omikron. Podobna gibanja so bila značilna tudi za 
naše glavne trgovinske partnerice. V Avstriji in Italiji 
je bila januarja poraba približno enaka kot januarja 
2021, v Nemčiji in Franciji je bila nižja za 3 oziroma 1 
%, na Hrvaškem pa višja za 1 %. V primerjavi z 
januarjem 2020 je večina naših partneric beležila 
nižjo porabo, Avstrija za 4 %, Francija, Italija in 
Nemčija pa za okoli 2 %. Izjema je bila Hrvaška, ki je 
imela za 6 % višjo porabo kot januarja 2020. 
 
 

 
 
 

Blagovna menjava, december 2021   

Blagovna menjava se je v zadnjem lanskem 
četrtletju povečala in opazno presega ravni 
izpred epidemije. V primerjavi s četrtletjem prej se 
je realni izvoz blaga močno povečal, opazno višji je 
bil predvsem realni izvoz v države EU (za 6,8 %, 
desez.). Po predhodnih podatkih1 je k temu največ 
prispevalo okrevanje izvoza v Italijo in Nemčijo, po 
daljšem obdobju upadanja pa je nekoliko okreval 
tudi izvoz vozil. Po upadu v tretjem četrtletju je bil 
višji tudi uvoz iz držav EU (za 1,6 %, desez.). Medletno 
sta bila v zadnjem četrtletju izvoz in uvoz v in iz držav 
EU višja (za 11,4 % oziroma 4,2 %), opazno sta
presegla tudi ravni iz enakega obdobja leta 2019, pri 
čemer je bilo okrevanje uvoza počasnejše. Na začetku 
letošnjega leta ostajajo izvozna pričakovanja visoka, 
njihova mesečna nihanja pa kažejo na nadaljevanje 
negotovosti, ki izhaja predvsem iz mednarodnega 
okolja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Podrobni podatki po klasifikaciji SMTK so na voljo do novembra 2021.  



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 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -9,4 11,9 -0,2 1,5 2,0 1,3
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -11,0 -1,4 -3,1 1,6 16,3 5,0
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -11,3 20,7 -10,8 4,3 4,3 12,6
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -13,1 1,4 -11,2 -0,8 18,4 9,3
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -1,6 1,9 -0,7 1,5 0,4 0,2
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) 3,2 5,0 3,5 1,2 3,3 1,6
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -12,2 1,9 21,6 -2,9 13,0 -3,7
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -13,3 -21,7 12,0 5,4 37,2 27,8
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -20,7 17,4 6,4 2,8 0,9 0,3
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -23,5 -8,9 -0,7 1,5 30,5 10,6
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)3 -21,6 14,2 8,1 4,7 4,4 1,6
30.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -23,6 -12,2 -0,8 1,1 36,1 19,9

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1

Trgovinska bilanca1 13.01.2022 14.02.2022 mio EUR -63,6 -109,5 13,6 -135,1 : :
Tekoči račun1 13.01.2022 14.02.2022 mio EUR 110,8 46,9 140,4 -37,0 : :

04.02.2022 07.03.2022 % (M/M-1)4 -0,2 -0,3 1,0 3,0 -0,6 :
04.02.2022 07.03.2022 % (M/M-12) 17,0 10,4 3,9 13,2 16,1 :
04.02.2022 07.03.2022 % (M/M-1)4 6,5 -2,7 -0,9 -0,9 4,7 :
04.02.2022 07.03.2022 % (M/M-12) 23,3 26,1 11,7 0,5 19,3 :

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1
30.12.2021 07.02.2022 % (M/M-1) 0,1 -0,1 0,9 0,7 0,0 :
30.12.2021 07.02.2022 % (M/M-12) 2,1 2,4 3,0 4,6 4,9 :

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-1) -2,1 -1,4 0,7 10,5 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-12) 4,8 4,1 3,6 2,8 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-1) 0,9 -1,1 -0,2 13,4 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-12) 6,0 6,2 5,7 7,1 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-1) -7,0 -2,1 2,4 5,4 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-12) 3,4 1,0 0,5 -4,2 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-1) -9,4 -1,6 2,6 0,5 : :
24.01.2022 22.02.2022 % (M/M-12) 2,9 0,4 -0,4 -8,5 : :

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1
18.01.2022 16.02.2022 % (M/M-1)4 0,2 0,2 0,2 0,1 : :
18.01.2022 16.02.2022 % (M/M-12) 2,4 2,3 2,5 2,8 : :
03.02.2022 03.03.2022 % (M/M-1)4 -1,9 -1,9 -1,9 -2,5 -2,9 -2,6
03.02.2022 03.03.2022 % (M/M-12) -21,4 -21,1 -20,3 -22,3 -24,4 -25,9

Stopnja registrirane brezposelnosti 18.01.2022 16.02.2022 % 7,1 6,8 6,8 6,7 : :

2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3
26.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-1)5 -2,0 0,5 0,9 -4,9 5,1 1,1
26.11.2021 28.02.2022 % (Q/Q-4) -2,3 -0,3 0,4 -5,5 1,1 1,9

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 26.11.2021 28.02.2022 % 5,2 5,1 5,1 5,6 4,3 4,5

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1
21.01.2022 24.02.2022 % (M/M-1) 1,5 0,7 0,7 0,8 0,4 :
21.01.2022 24.02.2022 % (M/M-12) 8,2 9,0 9,5 10,1 10,6 :
10.01.2022 10.02.2022 % (M/M-1)3 0,9 0,9 -0,1 3,2 : :
10.01.2022 10.02.2022 % (M/M-12) 13,4 9,9 3,6 11,3 : :
14.01.2022 15.02.2022 % (M/M-1)3 0,8 8,4 -9,2 2,2 : :
14.01.2022 15.02.2022 % (M/M-12) -7,5 0,8 -10,6 -17,3 : :
28.01.2022 28.02.2022 % (M/M-1)3 1,4 1,5 1,4 5,7 : :
28.01.2022 28.02.2022 % (M/M-12) 9,1 8,6 11,7 24,0 : :
28.01.2022 28.02.2022 % (M/M-1)3 2,1 1,0 -1,4 2,0 : :
28.01.2022 28.02.2022 % (M/M-12) 16,6 14,0 17,2 18,9 : :

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Primanjkljaj/presežek sektorja država (ESA 2010) 30.09.2021 31.03.2022 % BDP -2,8 -1,9 -0,1 0,7 0,4 -7,7
Konsolidirani bruto dolg države (ESA 2010) 30.09.2021 31.03.2022 % BDP 82,6 78,5 74,2 70,3 65,6 79,8

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1

Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 25.01.2022 22.02.2022 %3 6,4 4,6 2,3 3,1 5,1 5,7

2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5476 -0,5450 -0,5498 -0,5674 -0,5824 -0,5601
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % -0,1179 0,0800 0,2500 0,2300 0,2600 0,4400
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1772 1,1770 1,1601 1,1414 1,1304 1,1314

* 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



 

 

 


