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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 25. do 29. aprila 2022 
 
 
Medletna inflacija se je aprila zvišala na 6,9 %. K visoki rasti so prispevale zlasti visoke cene energentov, v največji meri 
naftnih derivatov. Ob tem in ob naraščajočih cenah vhodnih surovin ter geopolitičnih negotovostih se je nadaljevala 
visoka medletna rast cen hrane in trajnega blaga, krepijo pa se tudi cene storitev. Prodaja v trgovini se je februarja 
povečala, ocenjujemo, da je k pozitivnim gibanjem v trgovini na drobno z neživili prispevala tudi odprava pogoja PCT. 
Po dveh mesecih upadanja se je februarja tekoče povečal tudi prihodek v tržnih storitvah, ki pa je bil medletno opazno 
višji tudi zaradi nizke lanske osnove. Glede na enako obdobje pred epidemijo je prihodek izrazito zaostajal le še v 
potovalnih agencijah. 
 

Inflacija, april 2022  

 

Aprila se je inflacija ponovno izraziteje okrepila in 
na medletni ravni dosegla 6,9 %. K rasti so 
pomembno prispevali energenti, trenutno v največji 
meri cene naftnih derivatov, ki so bile, kljub še 
veljavni regulaciji, medletno višje za več kot 30 %. 
Cene električne energije so bile zaradi začasne 
oprostitve plačila določenih prispevkov na medletni 
ravni nižje za več kot petino, a se je medletni padec v 
primerjavi z marcem, zaradi visoke mesečne rasti 
(11,6 %), ko so ponudniki višje cene na grosističnih 
trgih nadalje prenašali na končne odjemalce, precej 
zmanjšal. Ob visokih cenah energentov in vhodnih 
surovin ter geopolitičnih negotovostih se nadalje 
krepi tudi rast cen hrane in brezalkoholnih pijač, ki so 
bile medletno višje za skoraj desetino. Precej 
odstopajo cene olja in maščob, ki so bile višje za 
petino, nadpovprečno pa so se okrepile tudi cene v 
skupini kruha in izdelkov iz žit (13 %). Medletna rast 
cen trajnega blaga je bila aprila podobna kot v 
prejšnjih mesecih (8,8 %). Pri storitvah, kjer se je v 
začetku letošnjega leta gibala okrog 3 %, pa se je 
aprila okrepila na 5 %. K temu so pomembno 
prispevale višje cene v skupini rekreacija in kultura, 
kjer so bile ob visokem povpraševanju cene 
počitniških paketov višje za približno 8 %, mesečno 
pa so se zvišale za skoraj petino. Nadalje se krepijo 
tudi cene v skupini restavracije in hoteli ter storitev, 
povezanih s stanovanjem.  
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Prihodek v trgovini, februar−marec 2022 

 

Prodaja v trgovini se je februarja, po dveh 
mesecih zmanjševanja, povečala. Večja je bila v 
vseh treh glavnih panogah. Rast je bila najvišja v 
trgovini na drobno, katere dinamiko v zadnjih 
mesecih določa močno nihanje realnega prihodka v 
trgovini z motornimi gorivi. Po visokem upadu 
januarja se je ta februarja močno povečal in se po 
predhodnih podatkih marca še okrepil. Po odpravi 
pogoja PCT se je februarja in marca okrepila tudi 
prodaja neživil v trgovini na drobno, prodaja živil, 
pijač in tobačnih izdelkov pa je ostala na ravni 
zadnjega lanskega četrtletja. Februarja se je nadalje 
okrepil prihodek v trgovini na debelo. Po 
zmanjševanju od oktobra se je nekoliko okrepil tudi 
prihodek v trgovini z motornimi vozili, ki pa se je po 
predhodnih podatkih marca ponovno zmanjšal in še 
zaostaja za prodajo pred epidemijo. 

 

Prihodek v tržnih storitvah, februar 2022 

 

Februarja se je prihodek tržnih storitev po dveh 
mesecih upadanja ponovno povečal. Skupni realni 
prihodek je bil glede na predhodni mesec večji za 
3,5 %, ob nizki osnovi v februarju 2021 pa medletno 
višji za 17 %. Prihodek se je tekoče najbolj povečal v  
prometu in skladiščenju, kjer se je pred tem dva 
meseca zniževal, tokrat zlasti zaradi močne rasti v 
kopenskem prometu. Nadalje se je okrepil še v 
gostinstvu ter v informacijsko-komunikacijskih 
dejavnostih, kjer so se nadaljevala pozitivna gibanja 
v obeh najpomembnejših storitvah (računalniške in 
telekomunikacijske). Po visoki rasti v predhodnem 
mesecu pa se je prihodek nekoliko zmanjšal v 
strokovno-tehničnih dejavnostih. Znižal se je tudi v 
drugih poslovnih dejavnostih, predvsem kot 
posledica nižjega prihodka v zaposlovalnih storitvah, 
kjer se je sicer povečeval od lanskega decembra. 
Zaostanek glede na prihodek pred epidemijo (na 
februar 2020) je bil izrazit le še v potovalnih agencijah 
(za 48 %). 
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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 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4

Trgovinska bilanca1 13.04.2022 13.05.2022 mio EUR 23,0 -227,1 -46,8 -248,7 : :

Tekoči račun1 13.04.2022 13.05.2022 mio EUR 135,1 -159,4 78,9 -217,9 : :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 3,3 -0,5 -0,5 0,0 : :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) 13,8 17,3 7,4 3,6 : :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 -2,8 7,2 -2,1 4,6 : :
04.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) -3,3 19,8 19,7 18,6 : :

2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4
29.04.2022 31.05.2022 % (M/M-1) 0,7 0,0 0,4 1,4 -1,1 2,6
29.04.2022 31.05.2022 % (M/M-12) 4,6 4,9 5,8 6,9 5,4 6,9

2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-1) 10,5 -1,0 -6,8 0,2 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-12) 2,8 2,1 -2,7 -1,0 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-1) 13,4 -2,2 -7,6 1,6 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-12) 7,1 7,8 3,4 4,2 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-1) 5,4 1,5 -5,2 -2,4 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-12) -4,2 -6,3 -10,8 -8,4 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-1) 0,5 4,8 -3,2 -3,0 : :
22.04.2022 23.05.2022 % (M/M-12) -8,5 -8,2 -13,3 -10,8 : :

2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4
19.04.2022 17.05.2022 % (M/M-1)4 0,2 0,9 -0,5 0,3 : :
19.04.2022 17.05.2022 % (M/M-12) 2,8 3,0 3,3 3,2 : :
05.04.2022 05.05.2022 % (M/M-1)4 -2,7 -3,0 -2,7 -2,3 -2,0 :
05.04.2022 05.05.2022 % (M/M-12) -22,3 -24,4 -25,9 -26,4 -26,7 :

Stopnja registrirane brezposelnosti 19.04.2022 17.05.2022 % 6,7 6,7 6,9 6,6 : :

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 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4
21.04.2022 20.05.2022 % (M/M-1) 0,8 0,4 2,5 5,7 1,7 :
21.04.2022 20.05.2022 % (M/M-12) 10,1 10,6 12,8 18,4 20,3 :
11.04.2022 10.05.2022 % (M/M-1)3 3,2 1,1 -1,2 -2,3 : :
11.04.2022 10.05.2022 % (M/M-12) 9,4 15,8 10,8 2,4 : :
15.04.2022 13.05.2022 % (M/M-1)3 3,8 -3,6 22,0 8,4 : :
15.04.2022 13.05.2022 % (M/M-12) -13,7 -9,7 15,7 32,3 : :
28.04.2022 27.05.2022 % (M/M-1)3 6,0 -0,4 -0,8 3,4 : :
28.04.2022 27.05.2022 % (M/M-12) 23,6 24,5 22,1 12,7 : :
29.04.2022 31.05.2022 % (M/M-1)3 1,5 -1,5 -0,5 3,5 : :
29.04.2022 31.05.2022 % (M/M-12) 17,9 21,0 25,9 17,0 : :

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 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4

Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 22.04.2022 25.05.2022 %3 3,0 5,0 5,5 6,7 1,6 4,3

2021 m 11 2021 m 12 2022 m 1 2022 m 2 2022 m 3 2022 m 4
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5674 -0,5820 -0,5601 -0,5323 -0,4967 -0,4479
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 0,2300 0,2600 0,4400 0,8400 1,1700 :
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1414 1,1304 1,1314 1,1342 1,1019 1,0819

* 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
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