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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 6. do 10. junija 2022 
 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je, po umiritvi rasti v prvem letošnjem četrtletju, aprila nekoliko povečala. Na 

trgu dela se ob velikem povpraševanju po delovni sili nadaljuje upadanje števila registriranih brezposelnih oseb. Maja 

jih je bilo za več kot četrtino manj kot v enakem obdobju lani, prav tako tudi dolgotrajno brezposelnih. Promet 

tovornih vozil na slovenskih avtocestah je bil večji kot pred letom in presega tudi ravni izpred začetka epidemije. 

Poraba elektrike je bila maja podobno kot v večini naših trgovinskih partneric nižja kot v enakem obdobju lani in tudi 

nižja kot maja 2019. Ocenjujemo, da se je zmanjšal tako industrijski kot gospodinjski del porabe.   

 

Predelovalne dejavnosti, april 2022   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je, po 
umiritvi rasti v prvem četrtletju letos, aprila 
nekoliko povečala. Najmočneje v visoko tehnološko 

zahtevnih panogah, skromneje kot v preteklih 

mesecih pa v srednje nizko tehnološko zahtevnih. V 

nizko in srednje visoko tehnološko zahtevnih 

panogah se je proizvodnja zmanjšala. V slednjih je 

proizvodnja v prvih štirih mesecih nižja kot v enakem 

obdobju lani, k čemur največ prispeva proizvodnja 

motornih vozil (predvsem vpliv skrčenja proizvodnje 

pri večjem proizvajalcu osebnih vozil zaradi 

zahtevnih razmer na avtomobilskem trgu).  
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Registrirane brezposelne osebe, maj 2022   

 

Ob najnižji ravni brezposelnosti doslej1 je bil maja 
upad števila registriranih brezposelnih oseb po 
sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot 
prejšnja dva meseca (–2,2 %). Po originalnih 

podatkih je bilo konec maja brezposelnih 55.854 

oseb, kar je 3,8 % manj kot konec aprila in 25,7 % 

manj kot pred letom. Ob velikem povpraševanju po 

delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih 

delovnih mest, od maja lani upada tudi število 

dolgotrajno brezposelnih – maja jih je bilo medletno 

za četrtino manj.2 Med dolgotrajno brezposelnimi pa 

je delež oseb, ki so brezposelne več kot dve leti, že 70-

odstoten. 

 

 

 

 

 

Promet elektronsko cestninjenih vozil  
na slovenskih avtocestah, maj 2022 

 

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je 
bil maja medletno večji za 8 %. Maja 2020 je bil 

promet zaradi zajezitvenih ukrepov ob epidemiji (in 

delovnega dneva manj) za četrtino nižji kot v maju 

2019, maja 2021 pa se je že vrnil na raven pred 

epidemijo. Znatna medletna rast v maju 2022 je 

skoraj tolikšna (7 %) tudi v primerjavi z majem 2019 

in obenem tudi koledarsko prilagojena, saj je imel 

maj v vseh treh primerjanih letih 21 delovnih dni. V 

letošnjem maju je bil obseg prometa tovornih vozil 

za 9 % večji kot aprila. Delež prometa tujih vozil, ki po 

mesecih nekoliko niha, je bil maja s 60 % sicer za 1,8 

o. t. nižji kot v enakem mesecu pred epidemijo, v 

primerjanih kumulativah od januarja do maja pa je 

bila razlika dosti manjša, le 0,6 o. t., kar kaže, da 

epidemija ni opazneje spremenila strukture 

prevozov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Po podatkih ZRSZ gre za najnižjo brezposelnost po letu 1990. 
2 Delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi ostaja visok (55,5 %). 
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Poraba elektrike, maj 2022   

 

Poraba elektrike je bila maja medletno nižja za 
3 %, v primerjavi z majem 2019 pa za 7 %. 
Ocenjujemo, da je zaostanek izhajal tako iz nižje 

industrijske kot gospodinjske porabe. Pri 

gospodinjski porabi so razlog boljše epidemične 

razmere, pri industrijski porabi pa sta za to vsaj dva 

razloga. Prvi razlog so lahko težave z dobavnimi 

verigami in s pomanjkanjem materialov, ki so se 

sodeč po anketnih podatkih ob prehodu v drugo 

letošnje četrtletje na splošno spet okrepile, potem ko 

so se v prvem četrtletju leta že nekoliko umirile. Drugi 

razlog pa je lahko trenutna energetska kriza, zaradi 

katere so nekatera bolj energetsko intenzivna 

podjetja prilagodila obseg proizvodnje. V naših 

glavnih trgovinskih partnericah je bila maja poraba 

medletno nižja v Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem 

(povsod za okoli 2 %), v Italiji in Franciji pa višja (za 3 

in 9 %). V primerjavi z majem 2019 so nižjo porabo 

zabeležili v Avstriji (–5%), na Hrvaškem (–5 %) in v 

Nemčiji (–3 %), v Franciji in Italiji pa je bila poraba 

približno enaka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 -0,2 1,6 1,9 1,3 5,3 0,8

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) -3,1 1,5 16,1 5,0 10,4 9,8

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 -11,0 4,2 4,2 10,9 2,1 1,6

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) -11,2 -1,1 17,9 7,2 22,9 20,0

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 -1,4 2,8 1,1 0,7 2,1 -1,0

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) 3,5 1,2 4,4 3,2 7,0 2,9

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 23,4 -6,3 13,9 -4,7 -0,1 12,4

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) 12,0 5,6 36,3 24,5 0,8 22,6

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 5,2 3,9 1,0 1,2 5,3 -0,8

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) -0,7 1,6 30,5 11,6 12,1 7,7

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-1)
3 7,6 4,7 4,6 1,3 5,1 3,0

18.05.2022 18.08.2022 % (Q/Q-4) -0,8 1,2 36,1 19,1 16,8 15,7

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

Trgovinska bilanca1 13.05.2022 14.06.2022 mio EUR -227,1 -14,0 -254,3 -220,9 : :

Tekoči račun1 13.05.2022 14.06.2022 mio EUR -159,4 120,0 -212,7 -95,8 : :

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-1)
4 -0,2 0,2 -0,1 3,0 4,7 :

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-12) 17,3 8,6 4,3 7,2 9,8 :

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-1)
4 7,3 -1,9 4,7 -0,2 2,8 :

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-12) 19,8 20,0 19,2 12,5 10,4 :

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

31.05.2022 30.06.2022 % (M/M-1) 0,0 0,4 1,4 -1,1 2,6 2,0

31.05.2022 30.06.2022 % (M/M-12) 4,9 5,8 6,9 5,4 6,9 8,1

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-1) -1,0 -6,8 0,2 4,2 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-12) 2,1 -2,7 -1,0 -0,1 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-1) -2,2 -7,6 1,6 4,2 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-12) 7,8 3,4 4,2 5,6 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-1) 1,5 -5,2 -2,4 4,3 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-12) -6,3 -10,8 -8,4 -8,3 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-1) 4,8 -3,2 -3,0 1,6 : :

23.05.2022 22.06.2022 % (M/M-12) -8,2 -13,3 -10,8 -11,2 : :

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

17.05.2022 16.06.2022 % (M/M-1)
4 0,9 -0,5 0,2 0,2 : :

17.05.2022 16.06.2022 % (M/M-12) 3,0 3,3 3,2 2,9 : :

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-1)
4 -3,1 -2,8 -2,4 -2,1 -2,1 -2,2

03.06.2022 05.07.2022 % (M/M-12) -24,4 -25,9 -26,4 -26,7 -26,7 -25,7

Stopnja registrirane brezposelnosti 17.05.2022 16.06.2022 % 6,7 6,9 6,6 6,2 : :

2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1

31.05.2022 30.08.2022 % (Q/Q-1)
5 1,2 -5,1 4,9 1,1 -0,9 0,5

31.05.2022 30.08.2022 % (Q/Q-4) 0,4 -5,5 1,1 1,9 -0,3 5,6

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 31.05.2022 30.08.2022 % 5,1 5,6 4,3 4,5 4,5 4,3

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

20.05.2022 21.06.2022 % (M/M-1) 0,4 2,5 5,7 1,7 3,2 :

20.05.2022 21.06.2022 % (M/M-12) 10,6 12,8 18,4 20,3 23,4 :

10.06.2022 11.07.2022 % (M/M-1)
3 1,4 -1,3 -2,3 2,6 0,9 :

10.06.2022 11.07.2022 % (M/M-12) 16,0 10,8 2,4 5,2 2,8 :

13.05.2022 15.06.2022 % (M/M-1)
3 -4,9 32,3 8,5 -7,8 : :

13.05.2022 15.06.2022 % (M/M-12) -9,7 15,1 32,5 12,3 : :

27.05.2022 28.06.2022 % (M/M-1)
3 -0,4 -0,8 3,3 -0,4 : :

27.05.2022 28.06.2022 % (M/M-12) 24,5 21,9 12,6 10,4 : :

31.05.2022 29.06.2022 % (M/M-1)
3 -1,7 -0,5 3,2 2,1 : :

31.05.2022 29.06.2022 % (M/M-12) 21,0 26,0 15,9 19,2 : :

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 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 25.05.2022 24.06.2022 %
3 4,9 5,6 6,7 1,6 4,3 2,9

2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4 2022 m 5

EURIBOR, 3-mesečni % -0,5820 -0,5601 -0,5323 -0,4967 -0,4479 -0,3857

Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 0,2600 0,4400 0,8400 1,1700 1,7500 2,0500

Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1304 1,1314 1,1342 1,1019 1,0819 1,0578

* Izračun UMAR. 

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

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

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


