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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 9. do 13. maja 2022 
 
Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je v prvem četrtletju letošnjega leta ostala na ravni preteklega četrtletja, 
medletno pa je bila še naprej precej višja. V gradbeništvu se je, po postopnem zniževanju v lanskem letu, vrednost 
opravljenih del v prvem četrtletju močno okrepila, po daljšem času tudi v gradnji nestanovanjskih stavb. Še naprej se 
v gradbeništvu povečujejo stroškovni pritiski. Saldo tekočega računa plačilne bilance se je ob visokem domačem 
trošenju in poslabšanih pogojih menjave v prvem četrtletju, po večletnem presežku, prevesil v primanjkljaj.  
 

Predelovalne dejavnosti, marec 2022  

 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je v prvem 
četrtletju letos ostala na ravni preteklega 
četrtletja. Umiritev rasti je bila posledica upada 
aktivnosti v prvih dveh mesecih leta, saj se je v marcu 
okrepila. V prvem četrtletju so upadle tako visoko kot 
srednje visoko tehnološko zahtevne panoge, obseg 
proizvodnje v srednje nizko tehnološko zahtevnih 
panogah pa se je povečal. Medletno je bila 
proizvodnja predelovalnih dejavnosti v prvem 
četrtletju višja za 5.8 %, kar je nekoliko manjša rast 
kot v preteklem četrtletju. Visoke medletne rasti so 
bile zabeležene predvsem v visoko in nizko 
tehnološko zahtevnih panogah, povečanje obsega 
proizvodnje v srednje visoko tehnološko zahtevnih 
panogah pa je bilo zelo skromno. To je posledica 
nadaljevanja neugodnih razmer v avtomobilski 
industriji, ki je v prvem četrtletju medletno zopet 
utrpela močan upad obsega proizvodnje; k temu so 
pripomogle tudi težave večjega slovenskega 
proizvajalca avtomobilov. 
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Plačilna bilanca, marec 2022  

 

Tekoči račun plačilne bilance je po desetih letih 
presežkov v prvem letošnjem četrtletju izkazoval 
primanjkljaj. K temu je največ prispeval saldo 
blagovne menjave, ki se je iz presežka prevesil v 
primanjkljaj, saj je bila ob okrepljenem domačem 
trošenju in poslabšanih pogojih menjave rast uvoza 
hitrejša od izvoza blaga. Ocenjujemo, da so 
poslabšani pogoji menjave v prvem letošnjem 
četrtletju k medletni spremembi blagovnega salda 
(1.030 mio EUR) prispevali 200 mio EUR. K 
primanjkljaju tekočih transakcij so nekoliko prispevali 
še neto odlivi primarnih dohodkov, predvsem zaradi 
večjih plačil davkov na proizvode v proračun EU. Rast 
storitvenega presežka se je nadaljevala, predvsem pri 
potovanjih in transportnih storitvah. Medletno nižji 
pa je bil primanjkljaj sekundarnih dohodkov, 
predvsem zaradi manjših vplačil sredstev v proračun 
EU iz naslova davka na dodano vrednost in bruto 
nacionalnega dohodka. Dvanajstmesečni presežek 
tekočega računa plačilne bilance je marca znašal 792 
mio EUR (1,4 % ocenjenega BDP).  
 

Gradbeništvo, marec 2022  

Po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih 
del se je gradbena aktivnost v prvem četrtletju 
povečala. Po postopnem zniževanju v letu 2021 se je 
v začetku letošnjega leta vrednost del povečala in 
marca presegla vrednost iz lanskega marca za 12,3 %. 
Po daljšem času se je v prvem četrtletju aktivnost 
močno povečala v gradnji nestanovanjskih stavb; to 
je tudi segment gradbeništva, ki se je lani najbolj 
skrčil. Povečala se je tudi gradnja stanovanjskih stavb 
in inženirskih objektov, v specializiranih gradbenih
delih pa se je malce znižala.  
Še naprej se povečujejo stroškovni pritiski. Implicitni 
deflator vrednosti opravljenih gradbenih del (ki meri 
cene v gradbeništvu) se je marca dodatno povečal, 
na 17,6 %, kar je največ v zadnjih dvajsetih letih. 
Aprila je po podatkih poslovnih tendenc v 
gradbeništvu več kot 70 % podjetij kot omejitveni 
dejavnik izpostavilo visoke stroške materiala, več kot 
40 % podjetij pa pomanjkanje materiala. Vrednosti 
obeh kazalnikov so se močno povečale v zadnjem 
letu in aprila dosegle najvišje ravni v zadnjih dvajsetih 
letih. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 13.05.2022 14.06.2022 mio EUR 23,0 -227,1 -14,0 -254,3 -220,9 :

Tekoči račun1 13.05.2022 14.06.2022 mio EUR 135,1 -159,4 120,0 -212,7 -95,8 :

05.05.2022 09.06.2022 % (M/M-1)
4 3,4 -0,5 -0,4 0,0 3,3 :

05.05.2022 09.06.2022 % (M/M-12) 13,8 17,3 7,4 3,6 7,2 :

05.05.2022 09.06.2022 % (M/M-1)4 -2,9 7,2 -2,1 4,6 -1,2 :

05.05.2022 09.06.2022 % (M/M-12) -3,3 19,8 19,7 18,6 12,5 :

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 : :

05.05.2022 03.06.2022 % (M/M-1)
4 -2,7 -3,0 -2,7 -2,3 -2,0 -2,1

05.05.2022 03.06.2022 % (M/M-12) -22,3 -24,4 -25,9 -26,4 -26,7 -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 :

10.05.2022 10.06.2022 % (M/M-1)3 3,7 1,1 -1,1 -2,2 2,2 :

10.05.2022 10.06.2022 % (M/M-12) 9,4 15,7 10,7 2,4 4,7 :

13.05.2022 15.06.2022 % (M/M-1)3 3,6 -4,9 32,3 8,5 -7,8 :

13.05.2022 15.06.2022 % (M/M-12) -13,7 -9,7 15,1 32,5 12,3 :

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 1,7500

Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1414 1,1304 1,1314 1,1342 1,1019 1,0819

* 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


