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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 3. do 6. maja 2022 
 
Na trgu dela se nadaljuje upadanje brezposelnosti in veliko povpraševanje po delovni sili. Število brezposelnih je bilo 
aprila za več kot četrtino manjše kot v enakem obdobju lani in najnižje doslej. Poraba elektrike je bila aprila, podobno 
kot v večini naših trgovinskih partneric, nižja kot v enakem obdobju lani in tudi nižja kot aprila 2019. Večji kot pred 
letom pa ostaja promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah, ki opazno presega ravni izpred začetka epidemije. 
Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je bila prodaja v drugi polovici aprila v večini dejavnosti (razen v prodaji 
motornih vozil) nominalno višja kot pred letom. Po predhodnih podatkih se je blagovna menjava v prvem četrtletju 
tekoče nekoliko povečala, medletna rast je ostala visoka. Manj ugodna izvozna pričakovanja ob vztrajanju motenj v 
dobavnih verigah in razmahu vojne v Ukrajini se zaenkrat še niso opazneje odrazila v zunanjetrgovinskih podatkih. 
 

Registrirane brezposelne osebe, april 2022  

 

Ob najnižji ravni brezposelnosti doslej1 je bil 
aprila upad števila registriranih brezposelnih po 
sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot 
prejšnji mesec (–2,1 %). Po originalnih podatkih je 
bilo konec aprila brezposelnih 58.081 oseb, kar je 
4,1 % manj kot konec marca in 26,7 % 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 – aprila jih je bilo za 23,6 % manj kot 
aprila lani. Med dolgotrajno brezposelnimi je delež 
oseb, ki so brezposelne več kot dve leti, že približno 
dvotretjinski. 

 
  

                                                                    
1 Po podatkih ZRSZ gre za najnižjo brezposelnost po letu 1990.  
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Poraba elektrike, april 2022   

 

Poraba elektrike je bila aprila za 2 % nižja kot 
pred letom, v primerjavi z aprilom 2019 pa za 8 %. 
Zaostanek povezujemo z industrijskim delom porabe 
v povezavi s težavami v dobavnih verigah in 
pomanjkanjem materialov, ki so se z začetkom vojne 
v Ukrajini za nekatere panoge (kot je avtomobilska) 
še povečale. Na zaostanek za aprilom 2019 je lahko 
dodatno vplivala tudi nekoliko manj ugodna 
razporeditev praznikov ob letošnjem prvem maju z 
vidika delovanja gospodarstva. V naših glavnih 
trgovinskih partnericah je bila aprila poraba v Franciji 
medletno višja (4 %), v Italiji in na Hrvaškem približno 
enaka, v Avstriji in Nemčiji pa nižja (–1 in –3 %). V 
primerjavi z aprilom 2019 so nižjo porabo beležile 
Avstrija (–4 %), Nemčija (–5 %), Italija (–2 %) in 
Francija (–6 %), višjo pa Hrvaška (3 %).  
 

 

Promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, april 2022  

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je 
bil aprila medletno večji za 1 %. Gibanja niso več 
opazneje povezana z vplivi epidemije, medletna rast 
pa je bila manjša zlasti zaradi enega delovnega dneva 
manj. Glede na enako obdobje 2019 je bil koledarsko 
prilagojeni obseg prometa tovornih vozil aprila večji 
za 14 %. Delež prometa tujih vozil, ki po mesecih 
nekoliko niha, je bil aprila z 59 % enak običajnim 
aprilskim povprečjem, medtem ko je bil v prvem letu 
epidemije aprila precej nižji, 51-odstoten. April je 
zaradi več prazničnih, dela prostih dni le povprečno 
prometen mesec in tudi letos je bil v tem mesecu 
promet precej, za več kot desetino, nižji kot v marcu. 
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Prodaja na osnovi davčno potrjenih računov, nominalno, od 17. do 30. aprila 2022  

 

Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je 
bila skupna prodaja med 17. in 30. aprilom 2022 
medletno nominalno višja za 11 %, glede na 
enako obdobje 2019 pa za 9 %. Medletna rast je 
bila glede na rast v prejšnjih dveh tednih precej nižja, 
kar je bila posledica lanskega odprtja trgovin in 
nekaterih storitev (po zaprtju javnega življenja od 1. 
do 11. aprila) ter dovoljenega prehoda med regijami. 
Rast se je tako močno zmanjšala v trgovini na drobno 
in na debelo, prodaja v trgovini z motornimi vozili pa 
je bila nižja kot pred letom. S postopnim lanskim 
odpiranjem gostinskih in nastanitvenih obratov ter 
nekaterih razvedrilnih storitev se je precej zmanjšala 
tudi medletna rast prodaje v teh storitvah, ki pa je še 
vedno ostala zelo visoka. 
 

 

Blagovna menjava, marec 2022  

 

Blagovna menjava se je v prvem letošnjem 
četrtletju tekoče povečala. V primerjavi s 
četrtletjem prej se je realni izvoz blaga povečal, višji 
je bil tudi realni izvoz v države EU (desez.). Na 
povečanje je vplivala zlasti rast v marcu2, saj se je v 
prvih dveh mesecih izvoz tekoče zmanjšal. Še bolj kot 
izvoz pa se je četrtletno povečal realni uvoz blaga, 
predvsem iz držav EU (desez.). Medletna rast menjave 
z državami EU je v prvem četrtletju ostala zelo visoka, 
od začetka lanskega leta pa menjava tudi že presega 
ravni izpred epidemije. Zaradi vojne v Ukrajini3 so se 
marca in aprila izvozna pričakovanja opazno znižala, 
a so višja kot pred epidemijo.  

 
 

                                                                    
2 Na skupni izvoz je pomembno vplival ponovni izvoz farmacevtskih izdelkov v Švico, opazno višji pa je bil marca tudi izvoz v države EU.  
3 Po objavljenih predhodnih podatkih še ni mogoče oceniti vpliva vojne v Ukrajini na blagovno menjavo marca. 
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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 : :

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 :
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 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
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