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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 16. do 20. maja 2022 
 
Rast realnega bruto domačega proizvoda se je v prvem letošnjem četrtletju glede na zadnje lansko umirila, medletna 
rast pa je predvsem zaradi nizke lanske osnove ostala visoka. Rast števila delovno aktivnih se je marca medletno 
umirila, visoka je ostala v gostinstvu in gradbeništvu, ki izstopa po deležu tujih delavcev. Medletna rast cen 
industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je tudi aprila okrepila; cene naraščajo v vseh namenskih skupinah 
in izraziteje na domačem trgu. Po prilagoditvi za število delovnih dni je aprila poraba elektrike industrijskih in malih 
poslovnih odjemalcev dosegla ravni primerljivega obdobja pred epidemijo, prav tako tudi gospodinjska poraba, ki pa 
je bila medletno nižja. Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je bila prodaja v prvi polovici maja medletno 
nominalno višja za dobro desetino, in sicer zaradi večje prodaje v trgovini in v nekaterih s turizmom povezanih 
storitvah. 
 

Bruto domači proizvod, 1. četrtletje 2022  

 

Realni bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem 
letošnjem četrtletju glede na zadnje lansko 
povečal za 0,8 %, kar je manj kot v preteklih 
četrtletjih, medletna rast (9,8 %) pa je predvsem 
zaradi nizke lanske osnove ostala visoka. Rast 
gospodarske aktivnosti se je umirila zlasti v izvoznem 
delu gospodarstva, ki se že dalj časa sooča z 
motnjami v dobavnih verigah in rastočimi stroški, 
razmere pa so se še zaostrile zaradi vojne v Ukrajini. 
Na nadaljnjo rast trošenja gospodinjstev pa sta 
ugodno vplivala postopno sproščanje zajezitvenih 
ukrepov in razmere na trgu dela z rekordno 
zaposlenostjo. Kupna moč gospodinjstev je pod 
vedno večjim vplivom naraščajočih cen, zlasti 
energentov in hrane. V prvem četrtletju je bila visoka 
tudi medletna rast investicij, kjer se letos hitreje krepi 
gradnja nestanovanjskih in stanovanjskih stavb ter 
inženirskih objektov. V gradbeništvu se sicer 
povečujejo stroškovni pritiski ter težave zaradi 
pomanjkanja materiala. Tudi državna potrošnja je 
bila višja kot v enakem lanskem obdobju, rast je 
izhajala predvsem iz rasti zaposlenosti ter rasti 
izdatkov za blago in storitve v zdravstvu. 
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Trg dela, marec 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 

Marca je bila medletna rast števila delovno 
aktivnih (v nadaljevanju DA) nekoliko nižja kot v 
prvih dveh mesecih (2,9 %). Zelo visoka je ostala v 
gostinstvu ter tudi v gradbeništvu. Rast števila DA je 
bila ob konjunkturi ponovno v veliki meri povezana z 
delovno aktivnostjo tujcev, ki so k skupni medletni 
rasti marca prispevali več kot polovico. Raste tudi 
delež tujcev med vsemi DA, v zadnjem letu se je 
povečal za 1,2 o. t. na 12,9 %. To je v veliki meri 
povezano s pomanjkanjem domače delovne sile, ki je 
(glede na visoke stopnje prostih delovnih mest) 
največje v gradbeništvu, gostinstvu in drugih 
raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Po deležu tujcev 
med dejavnostmi sicer izstopajo gradbeništvo 
(45 %), promet in skladiščenje (31 %) ter druge 
raznovrstne poslovne dejavnosti (25 %). 
 

Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, april 2022  

 

Geopolitične napetosti, zaostrene razmere na 
trgu surovin ter ozka grla v dobavnih verigah še 
naprej pospešujejo rast cen industrijskih 
proizvodov slovenskih proizvajalcev, ki je bila 
aprila medletno že 20,4-odstotna. Rast cen se krepi 
v vseh namenskih skupinah, izraziteje na domačem 
trgu, kjer je bila na medletni ravni 23,4-odstotna. K 
skupni rasti še naprej največ prispevajo cene surovin, 
ki so bile medletno višje že za 27,1 %. Najvišja ostaja 
medletna rast cen energentov, ki je presegla 60 %, a 
je bil prispevek k skupni rasti v primerjavi s 
surovinami, zaradi manjše uteži, nižji. Po tem ko se je 
medletna rast cen proizvodov za investicije v prvem 
četrtletju letos gibala okrog 10 %, se je aprila okrepila 
na 12,0 %. Rast pod 10 % je tako le še v skupini 
proizvodov za končno porabo, kjer so bile cene 
trajnega blaga medletno višje za 6,6 %, netrajnega pa 
za 8,7 %. 
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Poraba elektrike po odjemnih skupinah, april 2022  

 

Aprila sta porabi elektrike industrijskih in malih 
poslovnih odjemalcev, prilagojeni za število 
delovnih dni, dosegli ravni iz enakega obdobja 
leta 2019. Industrijska poraba je bila aprila ob enem 
delovnem dnevu manj medletno nižja za 1,7 %, 
poraba malega poslovnega odjema1 pa višja za 
12,2 %. Slednje je bilo predvsem zaradi nizke porabe 
ob zaprtju države v začetku lanskega aprila, ko je bilo 
med drugim prekinjeno poslovanje nenujnih trgovin 
in storitvenih dejavnosti. Posledično je bila aprila 
gospodinjska poraba za 3,1 % nižja kot pred letom. V 
primerjavi z aprilom 2019 je bila industrijska poraba 
nižja za 6,5 %, poraba malega poslovnega odjema pa 
za 3,7 %, kot posledica dveh delovnih dni manj in 
manj ugodne razporeditve praznikov ob letošnjem 
prvem maju z vidika delovanja gospodarstva. Po 
prilagoditvi za število delovnih dni sta aprila porabi 
dosegli ravni iz enakega obdobja leta 2019. 
Gospodinjska poraba je tudi aprila presegla tisto iz 
enakega obdobja leta 2019 (5,2 %), a je bil presežek 
zaradi boljših epidemičnih razmer in verjetno 
manjšega obsega dela od doma manjši kot mesec 
prej (8,5 %).  
 
 
 

 
 

Prodaja na osnovi davčno potrjenih računov, nominalno, od 1. do 14. maja 2022  

 

Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je 
bila skupna prodaja med 1. in 14. majem 2022 
medletno nominalno višja za 13 %, glede na 
enako obdobje 2019 pa za 19 %. Medletna rast je 
bila podobna rasti v prejšnjih dveh tednih. Pri tem se 
je v trgovini okrepila (predvsem zaradi višje rasti v 
trgovini na drobno in manjšega medletnega upada v 
trgovini z motornimi vozili), v nekaterih s turizmom 
povezanih storitvah pa je bila nižja (a še vedno zelo 
visoka), saj so se lani maja postopno odpravljale 
omejitve za poslovanje. 
 
 

 
 

                                                                    
1 V tej odjemni skupini so najbolj pogosta merilna mesta trgovine in storitvene dejavnosti, sem spadajo tudi skladišča, kmetijska dejavnost, ipd., 
lahko pa gre tudi za večja proizvodna podjetja, ki na nekaterih merilnih mestih ne potrebujejo velike priključne moči. 
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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 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 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
17.05.2022 16.06.2022 % (M/M-1)4 0,2 0,9 -0,5 0,2 0,2 :
17.05.2022 16.06.2022 % (M/M-12) 2,8 3,0 3,3 3,2 2,9 :
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 17.05.2022 16.06.2022 % 6,7 6,7 6,9 6,6 6,2 :

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
20.05.2022 21.06.2022 % (M/M-1) 0,8 0,4 2,5 5,7 1,7 3,2
20.05.2022 21.06.2022 % (M/M-12) 10,1 10,6 12,8 18,4 20,3 23,4
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. 

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


