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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 3. do 7. januarja 2022 
 
 
Razmere na trgu dela ostajajo ugodne in so bile decembra predvsem pod vplivom sezonskih gibanj. Brezposelnih je 
bilo konec lanskega leta opazno manj kot v enakem obdobju 2020 (za 24,4 %) in 2019 (za 12,4 %). Ob velikem 
povpraševanju po delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih mest, se je tekom lanskega leta znižalo 
tudi število dolgotrajno brezposelnih, ki pa je še vedno nekoliko višje kot pred začetkom epidemije. Decembra je bila 
poraba elektrike nekoliko višja kot v enakih obdobjih v letih 2019 in 2020, medletna rast prometa tovornih vozil po 
avtocestah pa se je pospešila, a je bil po prilagoditvi delovnih dni promet nižji kot decembra 2019. Blagovna menjava 
se je v prvih dveh mesecih zadnjega lanskega četrtletja tekoče povečala (desez.) in je bila še naprej opazno višja 
medletno in v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Na gibanja menjave še vplivajo negotovosti iz mednarodnega 
okolja in razmere v evropski avtomobilski industriji, ob tem pa ostajajo izvozna pričakovanja slovenskih podjetij 
visoka.  
 
 

Registrirane brezposelne osebe, december 2021  

 

Sezonsko prilagojeni podatki o registriranih 
brezposelnih tudi decembra kažejo na
zmanjšanje (za 2,9 %), ki je bilo večje kot v 
predhodnih mesecih. Po originalnih podatkih je bilo 
konec decembra brezposelnih 65.969 oseb, kar je 
sicer 0,9 % več kot konec novembra, a je to večinoma 
odraz sezonskih gibanj, povezanih z večjim prilivom 
v brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za določen 
čas. Brezposelnih je bilo za 24,4 % manj kot pred 
letom in tudi za 12,4 % manj kot decembra 2019. Med 
brezposelnimi se je v prvih štirih mesecih lanskega 
leta povečevalo število dolgotrajno brezposelnih, 
nato pa se je ob velikem povpraševanju po delovni 
sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih 
mest, njihovo število do konca leta nekoliko znižalo. 
Konec decembra 2021 je bilo za 5,6 % manj 
dolgotrajno brezposelnih kot konec leta 2020 in za 
1 % več kot konec leta 2019. Med dolgotrajno 
brezposelnimi je več kot polovica takšnih, ki so 
brezposelni več kot dve leti. 
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Vir: ZRSZ.

Vsi brezposelni Dolgotrajno brezposelni
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Promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, december 2021  

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je 
bil decembra medletno večji za 12 %. Visoka 
medletna rast je bila povezana z manjšim prometom 
v drugem valu epidemije predlani, pa tudi z 
dodatnim delovnim dnevom. Glede na december 
2019 je bil obseg prometa tovornih vozil prav tako 
precej večji, po prilagoditvi za različno število 
delovnih dni (bili so trije več) pa je bil za okoli 3 % 
manjši. V celem letu 2021 je bil promet za 14 % večji 
kot v letu 2020, glede na leto 2019 pa je bil 
(koledarsko prilagojeno) večji za 1 %. Delež prometa 
tujih vozil, ki se je v letu 2020 nekoliko znižal, se je v 
letu 2021 s 60 % skoraj vrnil na raven iz leta pred 
epidemijo. 

 

Poraba elektrike, december 2021  

 

Poraba elektrike je bila decembra v primerjavi z 
decembrom 2019 in 2020 višja za okoli 4 %. K rasti 
porabe sta prispevali zlasti nizka osnova v decembru 
2020 zaradi strogih omejitvenih ukrepov in manj 
ugodna razporeditev praznikov z vidika delovanja 
gospodarstva v decembru 2019. Med našimi
glavnimi trgovinskimi partnericami so glede na 
december 2020 višjo porabo beležile Francija (4 %), 
Hrvaška (5 %) in Italija (6 %). V Avstriji in Nemčiji je 
bila poraba približno enaka kot decembra 2020, kar 
je bilo v Avstriji povezano s ponovnim zaprtjem 
celotne države, v Nemčiji pa z zaprtjem nekaterih 
zveznih dežel. V primerjavi z decembrom 2019 je bila 
poraba v Franciji in na Hrvaškem višja za 6 %, v Italiji 
za 8 %, v Nemčiji za 2 %, v Avstriji pa približno enaka. 
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Blagovna menjava, november 2021   

 

Blagovna menjava se je novembra še povečala; 
negotovosti v mednarodnem okolju opazneje
vplivajo na nihanja izvozne in uvozne aktivnosti v 
Sloveniji. Izvoz blaga, še posebno v države EU, se je 
novembra povečal drugi mesec zapored, uvoz pa je 
ostal na doseženi ravni (desez.). Ob tem je v zadnjih 
mesecih prihajalo do vidnejših mesečnih nihanj 
blagovne menjave1 z državami EU (Nemčija, Francija, 
Avstrija), ki so bila po naši oceni povezana predvsem 
z izvozom avtomobilov ter rezervnih in sestavnih 
delov za vozila. Na blagovno menjavo, predvsem pa 
na menjavo proizvodov z avtomobilsko industrijo, še 
naprej vplivajo zlasti negotovosti povezane z 
motnjami v dobavnih verigah (zlasti v avtomobilski 
industriji) in cenami surovin. V prvih enajstih mesecih 
je bil v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 izvoz 
blaga v EU države večji za okoli 13,8 %, uvoz iz držav 
EU pa za 11,8 %. Izvozna pričakovanja in naročila so 
se decembra nadalje zvišala in opazno presegajo 
dolgoletna povprečja.  

 

  

 
1 Po zunanjetrgovinski statistiki.  



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 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
Trgovinska bilanca1 14.12.2021 13.01.2022 mio EUR 49,9 -58,8 -121,6 71,6 : :

Tekoči račun1 14.12.2021 13.01.2022 mio EUR 162,1 115,3 33,7 217,3 : :
04.01.2022 04.02.2022 % (M/M-1)4 2,7 -0,2 -0,3 1,0 3,0 :
04.01.2022 04.02.2022 % (M/M-12) 11,2 17,0 10,4 3,9 13,2 :
04.01.2022 04.02.2022 % (M/M-1)4 0,3 6,5 -2,7 -0,9 -1,1 :
04.01.2022 04.02.2022 % (M/M-12) 12,6 23,3 26,1 11,7 0,5 :

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

2021 m 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-1) -0,6 -2,1 -1,4 0,7 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-12) 7,1 4,8 4,1 3,6 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-1) 0,1 0,9 -1,1 -0,2 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-12) 6,1 6,0 6,2 5,7 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-1) -1,4 -7,0 -2,1 2,4 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-12) 9,3 3,4 1,0 0,5 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-1) -1,1 -9,4 -1,6 2,6 : :
22.12.2021 24.01.2022 % (M/M-12) 10,6 2,9 0,4 -0,4 : :

2021 m 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
16.12.2021 18.01.2022 % (M/M-1)4 0,3 0,2 0,2 0,2 : :
16.12.2021 18.01.2022 % (M/M-12) 2,3 2,4 2,3 2,5 : :
05.01.2022 03.02.2022 % (M/M-1)4 -2,0 -1,9 -1,9 -1,9 -2,5 -2,9
05.01.2022 03.02.2022 % (M/M-12) -21,0 -21,4 -21,1 -20,3 -22,3 -24,4

Stopnja registrirane brezposelnosti 16.12.2021 18.01.2022 % 7,3 7,1 6,8 6,8 : :

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 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
21.12.2021 21.01.2022 % (M/M-1) 1,4 1,5 0,7 0,7 0,8 :
21.12.2021 21.01.2022 % (M/M-12) 6,9 8,2 9,0 9,5 10,1 :
10.12.2021 10.01.2022 % (M/M-1)3 -1,4 1,0 0,7 0,2 : :
10.12.2021 10.01.2022 % (M/M-12) 7,1 13,5 9,9 4,1 : :
15.12.2021 14.01.2022 % (M/M-1)3 -3,9 0,7 8,4 -9,2 : :
15.12.2021 14.01.2022 % (M/M-12) -8,2 -7,5 0,8 -10,7 : :
29.12.2021 28.01.2022 % (M/M-1)3 -2,9 1,4 1,5 1,5 : :
29.12.2021 28.01.2022 % (M/M-12) -0,7 9,2 8,6 11,9 : :
29.12.2021 28.01.2022 % (M/M-1)3 3,0 2,2 0,9 -1,7 : :
29.12.2021 28.01.2022 % (M/M-12) 10,9 16,6 14,0 16,8 : :

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 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 23.12.2021 25.01.2022 %3 5,7 6,5 4,7 2,3 3,1 5,0

2021 m 7 2021 m 8 2021 m 9 2021 m 10 2021 m 11 2021 m 12
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5448 -0,5476 -0,5450 -0,5498 -0,5674 -0,5824
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % -0,0200 -0,1179 0,0800 0,2500 0,2300 0,2500
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1822 1,1772 1,1770 1,1601 1,1414 1,1304

* 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



 

 

 


