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EU
BREZPOSELNOST
Stopnja brezposelnosti v EU27 decembra 2011 10,4%, v Evro območju 9,9%
Po zadnjih podatkih EUROSTAT-a z dne 31.1. 2012 je sezonsko usklajena stopnja
brezposelnosti v Evro-območju v decembru 2011 bila 10,4%, kar je enaka številka kot
novembra 2011. Decembra 2010 pa je bila 10%. Stopnja brezposelnosti v EU je bila
decembra 2011 9,9%,kar je prav tako nespremenjena številka glede na prejšnji mesec.
Decembra 2010 pa je bila 9,5%.
V enem letu je število brezposelnih v EU27 naraslo za skoraj milijon, v Evro območju
za tričetrt milijona
EUROSTAT ocenjuje, da je bilo v decembru 2011 brezposelnih 23.816.000 oseb v EU27, od
tega 16.469.000 v Evro območju. V primerjavi z novembrom 2011 je število brezposelnih
naraslo za 24.000 v EU27 in za 20.000 v Evro območju. V primerjavi z decembrom 2010 je
brezposelnost narasla za 923.000 oseb v EU27 in za 751.000 oseb v Evro območju.
Med državami članicami so bile najnižje stopnje brezposelnosti zabeležene v Avstriji (4,1%),
na Nizozemskem (4,9%) in Luksemburgu (5,2%), najvišje pa v Španiji (22,9%), Grčiji (19,2%
v oktobru 2011) in Litvi (15,3% v tretji četrtini 2011).
V zadnjem letu se je stopnja brezposelnosti v 14 državah EU27 znižala, v 1 ostala
enaka in v 12 državah zvišala
V primerjavi z letom poprej, je stopnja brezposelnosti padla v 14 državah članicah EU27, na
Irskem je ostala nespremenjena, v 12 članicah EU27 pa se je povečala. Največji padec
stopnje brezposelnosti je bil zabeležen v Estoniji (iz 16,1% na 11,3% med tretjim četrtletjem
2010 in 2011), Latviji (iz 18,2% na 14,8% v istem času) ter Litvi (iz 18,3% na 15,3% v istem
času). Največji porast stopnje brezposelnosti so bile zabeležene v Grčiji (iz 13,9% na 19,2%
v času med oktobrom 2010 in 2011), Cipru (iz 6,1% na 9,3%) ter Španiji (iz 20,4% na
22,9%).
Decembra 2011 je bilo v EU27 skoraj šest milijonov brezposelnih mladih
Decembra 2011 je bilo v EU27 brezposelnih 5.493.000 mladih (stari do 25 let), od tega jih je
bilo 3.290.000 v Evro območju. V primerjavi z decembrom 2010 se je število brezposelnih
mladih povečalo za 241.000 v EU27 oziroma za 113.000 v Evro območju.
Stopnja brezposelnih mladih v EU27 je bila decembra 2011 22,1%
Decembra 2011 je bila stopnja brezposelnosti mladih v EU27 22,1% in 21,3% v Evro
območju. Decembra 2010 sta bili številki 21% in 20,6%. Najnižje stopnje brezposelnosti
mladih so bile v Nemčiji (7,8%), Avstriji (8,2%), na Nizozemskem (8,6%), medtem ko so bile
najvišje v Španiji (48,7%), Grčiji (47,2% v oktobru 2011) in na Slovaškem (35,6%).
Vir: EUROSTAT, 31. 1. 2012

Delež dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi narašča
V drugi četrtini 2011 je po podatkih Evropske komisije delež dolgotrajno brezposelnih med
brezposelnimi 43%, kar pomeni, da je skoraj 10 milijonov oseb v EU27 bilo brezposelnih več
kot eno leto.

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je v tem času zelo različna – od 1% v Avstriji in Cipru do
8% na Irskem, Latviji, Slovaški in Španiji.
Vir: Evropska komisija, EU Employment and Social Situation Quarterly Review, December 2011

ZAPOSLOVANJE
V drugi četrtini 2011 je bilo v EU27 skoraj 214 milijonov zaposlenih oseb starih med 15 in 65
let, kar je 0,47% več kot v prvem četrtletju 2011.
Skupno število oseb v 26 državah EU, ki so se zaposlile v drugem četrtletju 2011, je bilo 12,2
milijona, kar je okoli 1,8 milijona več kot v drugem četrtletju 2010. Od konca drugega
četrtletja 2010 do konca drugega četrtletja 2011 se je v 26 državah EU zaposlilo okoli 46,7
milijona oseb. Zaposlovanje se je v tem času povečalo za okoli 1 milijon novih zaposlitev.
Nemčija vleče voz zaposlovanja
Skupno število oseb, ki so našle novo zaposlitev je bilo v veliki meri posledica močne vloge
Nemčije, ki je izkazala največji porast števila oseb, ki so našle novo zaposlitev v času med
drugo četrtino 2010 in 2011 (+57%), nato sledi Litva (+42%), Malta (+36%) in Romunija
(+33%). Nemčija je z 954.000 novimi zaposlitvami v času med drugo četrtino 2010 in 2011
proizvedla 95% dviga zaposlitve v EU.
Število prostih delovnih mest v javnem sektorju še naprej upada
Po podatkih iz drugega četrtletja 2011 je število prostih delovnih mest v javnem sektorju še
naprej padalo. Medletno število prostih delovnih mest v sektorju izobraževanja se je znižalo
za 19% in v sektorju zdravstva in socialnega varstva za 5%.
Sektor z največjim medletnim številom prostih delovnih mest je predelovalna industrija
(+39%). Ponovno je to posledica zelo močnega nemškega vpliva.
Narašča povpraševanje po visoko izobraženem kadru
Število visoko izobraženih oseb v skupini »strokovnjaki«, ki so našli zaposlitev, se je v istem
času povečalo za 34%. Po drugi strani se je tudi za 22% povečalo število oseb iz skupine
»osnovni poklici«, ki so se zaposlile.
Vir: European Job Vacancy Monitor, 30.1. 2012

»Prekerna« rast novih delovnih mest
Večina novih zaposlitev je za določen čas. 56% novo zaposlenih v EU27 v drugem četrtletju
2011 je imelo pogodbo za določen čas. V Španiji je ta delež 82%, medtem ko je v Romuniji
18%.
Po podatkih Evropske komisije, povzetih po podatkih EUROSTAT-a, je število začasnih
zaposlitev pričelo naraščati že v prvem četrtletju 2010, medtem ko je je število stalnih
zaposlitev pričelo naraščati šele eno leto kasneje, v prvem četrtletju 2011.

Slika 1: Sprememba števila stalnih delovnih mest po starostnih skupinah

Slika 2: Sprememba števila začasnih delovnih mest po starostnih skupinah

Vir: osnutek poročila Evropske komisije o zaposlovanju k pregledu rasti 2012 (23.11. 2011)

SLO
BREZPOSELNOST
Registrirana brezposelnost narašča že četrti mesec zapored
Decembra 2011 se je registrirana brezposelnost četrti mesec zapored povečala. Ob koncu
leta je bilo na Zavodu prijavljenih 112.754 brezposelnih oseb, 1.685 oseb oziroma 1,5 % več
kot konec novembra. V primerjavi z decembrom 2010 je bila brezposelnost višja za 2,5 %. V
letu 2011 je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 110.692 brezposelnih oseb, 10,1 % več
kot v povprečju leta 2010.
Decembra 2011 se je v evidence ZRSZ na novo prijavilo skoraj 9.000 brezposelnih
oseb
Decembra 2011 se je na novo prijavilo 8.995 brezposelnih oseb, kar je 4,7 % več kot v
novembru in 39,4 % manj kot decembra 2010. Med novo prijavljenimi je bilo 753 iskalcev
prve zaposlitve, 2.204 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4.944 brezposelnih zaradi
izteka zaposlitev za določen čas. V letu 2011 se je pri Zavodu prijavilo 99.674 brezposelnih
oseb, 8,7 % manj kot v letu 2010, med njimi je bilo največ oseb, ki so izgubile zaposlitev za
določen čas (45.154), prijavilo pa se je še 14.391 iskalcev prve zaposlitve ter 23.908 trajno
presežnih delavcev oz. stečajnikov.
Registrirana brezposelnost se je decembra 2011 povečala v vseh območnih službah
ZRSZ
Decembra 2011 se je v primerjavi z novembrom brezposelnost povečala v vseh območnih
službah Zavoda, najbolj v OS Murska Sobota (+4,1 %), sledijo OS Sevnica (+2,9 %), OS Ptuj
(+2,6 %), OS Kranj (+2,4 %), OS Maribor (+2,3 %), OS Velenje (+1,6 %) ter druge OS, v
katerih je bil porast manjši.
Brezposelnost je bila ob koncu leta 2011 večja kot pred letom v sedmih območnih službah
Zavoda. Bolj kot na ravni celotne države se je v letu 2011 povečala v OS Novo mesto (+14,9
%), v OS Koper (+10,8 %), v OS Trbovlje (+8,8 %), v OS Nova Gorica (+6,0 %), v OS
Maribor (+5,9 %) in v OS Ljubljana (+4,8 %); v Sloveniji je porasla za 2,5 %. Manj
brezposelnih kot ob koncu leta 2010 pa je bilo v OS Velenje (-7,6 %), v OS Murska Sobota (6,9 %), v OS Kranj (-1,9 %), v OS Ptuj (-0,8 %) in v OS Celje (-0,5 %).
Delež dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi se še naprej povečuje

Delež mladih do 24. leta starosti, delež iskalcev prve zaposlitve in delež brezposelnih žensk
so se zmanjšali tudi decembra, prav tako je bil manjši delež brezposelnih, starih 50 let ali
več. Še naprej pa so se povečevali deleži starih od 25 do 39 let in od 40 do 49 let ter
brezposelnih z najnižjo izobrazbo. Ponovno se je povečal tudi delež dolgotrajno brezposelnih
oseb. V primerjavi s strukturo v decembru leta 2010 je bilo med brezposelnimi več žensk,
brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let ter dolgotrajno brezposelnih oseb. V
izobrazbeni strukturi so se glede na december 2010 povečali deleži brezposelnih oseb s
terciarno izobrazbo (VI. stopnja in več), zmanjšali pa deleži brezposelnih z osnovnošolsko (I.II. stopnja), poklicno (III.-IV. stopnja) in srednješolsko izobrazbo (V. stopnja).
Povprečni čas brezposelnosti se je nekoliko skrajšal
Povprečni čas brezposelnosti se je decembra glede na november nekoliko skrajšal. Ob
koncu decembra 2011 je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna 1 leto in 9
mesecev, konec decembra 2010 pa dva meseca in 10 dni manj, to je 1 leto, 6 mesecev in 20
dni.
v%
december 2010 december 2011
Ženske

46,5

47,2

Stari od 15 do 24 let

10,4

9,3

Stari od 25 do 39 let

35,1

36,7

Stari od 40 do 49 let

19,2

19,9

Stari 50 let in več

35,4

34,0

Trajno presežni delavci in brezposelni zaradi stečajev

29,0

27,5

Iskalci prve zaposlitve

14,9

14,4

Dolgotrajno brezposelni

43,1

50,2

Brezposelni s I.-II. stopnjo izobrazbe

36,3

35,6

Vir: ZRSZ, december 2011, trg dela, obvestilo za javnost

ZAPOSLOVANJE
V letu 2011 se je iz evidence ZRSZ zaradi zaposlitve odjavilo nekaj več kot 61.000 oseb
Od 7.310 brezposelnih oseb, ki jih je decembra Zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo
oziroma samozaposlilo 3.990, kar je 11,8 % manj kot novembra, v primerjavi z decembrom
2010 pa je bilo zaposlitev za 15,5 % manj. V letu 2011 se je iz evidence odjavilo skupaj
96.941 oseb, od teh 61.010 zaradi zaposlitve, kar je 7,0 % več zaposlenih kot v letu 2010.
V zadnjih treh mesecih leta 2011 se je povpraševanje delodajalcev po delavcih
zmanjšalo
Povpraševanje delodajalcev po delavcih se je v zadnjih treh mesecih lani zmanjševalo.
Decembra so delodajalci prijavili 13.635 prostih delovnih mest, kar je 4,7 % manj prostih
delovnih mest kot novembra 2011 in 4,8 % manj kot decembra 2010.
Največ prostih delovnih mest so decembra 2011 prijavili delodajalci iz predelovalnih
dejavnostih (2.708). Delodajalci iz gradbeništva so prijavili 2.167 prostih delovnih mest,
delodajalci iz drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so razpisali 1.648 prostih delovnih
mest, delodajalci iz dejavnosti trgovine in vzdrževanja in popravila motornih vozil pa 1.517
prostih delovnih mest.
Velik del prostih delovnih mest v decembru 2011 je bilo za določen čas
Za določen čas je bilo razpisanih 78,5 % vseh prostih del, za krajši delovni čas pa 11,1 %.
V letu 2011 so delodajalci prijavili skoraj 200.000 prostih delovnih mest
V letu 2011 so delodajalci prijavili 194.468 prostih delovnih mest. Povpraševanje po delavcih
je bilo glede na enako obdobje leta 2010, kljub znižanju števila prostih delovnih mest ob
koncu leta, večje za 11,4 %.
Največje povpraševanje po delavcih je bilo na področju predelovalnih dejavnosti
Največ prostih delovnih mest je bilo na področju predelovalnih dejavnosti, samo nekoliko
nižje je bilo povpraševanje delodajalcev iz gradbeništva, porast v tej dejavnosti pa je bil
največji med vsemi dejavnostmi, in sicer +46,6 %. Lani je bilo povečanje povpraševanja
nadpovprečno še v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro (+29,0 %), v
prometu in skladiščenju (+17,8 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (+16,5
%), v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranju okolja (+14,8 %),
v predelovalnih dejavnostih (+12,0 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (+11,9
%). Manj prostih delovnih mest kot v predhodnem letu pa je bilo predvsem v rudarstvu (-17,1
%), na področju kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti (-14,2 %), v dejavnosti
javne uprave in obrambe (-9,8 %), v poslovanju z nepremičninami (-9,6 %) in izobraževanju
(-8,9 %).
Delodajalci iz predelovalnih dejavnosti so v letu 2011 prijavili 38.548 prostih delovnih mest,
pri tem je njihovo število najbolj poraslo v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, v
dejavnosti popravil in montaže strojev in naprav, v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja, v
obdelavi in predelavi lesa, v proizvodnji drugih strojev in naprav, v proizvodnji kovinskih
izdelkov, razen strojev in naprav ter v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov.

Največji upad prostih delovnih mest v proizvodnji tekstilij, kemikalij, kemičnih izdelkov
Največji upad prostih delovnih mest je bil v proizvodnji tekstilij, v proizvodnji kemikalij,
kemičnih izdelkov, v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, v proizvodnji drugih
vozil in plovil, v proizvodnji pohištva, proizvodnji oblačil ter v proizvodnji izdelkov iz gume in
plastičnih mas.
Na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih se je decembra 2011 zaposlilo
skoraj 13.000 oseb
Po podatkih ZZZS-ja sta se na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih decembra
2011 zaposlili 12.802 osebi, kar je 1,2 % več kot novembra, v letu 2011 pa je bilo zaposlenih
118.298 oseb, kar je 13,6 % več kot v letu 2010.
Vir: ZRSZ, december 2011, trg dela, obvestilo za javnost, mesečne informacije (december 2011)

DODATEK 1
Zaposlene osebe po dejavnostih – november 2008 - 2011

Zaposlene osebe SKUPAJ

2008M11

2009M11

2010M11

2011M11

A KMETIJSTVO IN LOV,
GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

5187

5068

4927

4500

B RUDARSTVO

3457

3198

2948

2813

C PREDELOVALNE
DEJAVNOSTI
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO
ENERGIJO, PLINOM IN
PARO
E OSKRBA Z VODO,
RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI, SANIRANJE
OKOLJA
F GRADBENIŠTVO

212507

184710

180765

179578

7711

7979

7927

7912

8908

9006

9139

9559

80138

73711

64896

54499

G TRGOVINA,
VZDRŽEVANJE IN
POPRAVILA MOTORNIH
VOZIL
H PROMET IN
SKLADIŠČENJE
I GOSTINSTVO

109735

105826

102595

101191

46393

43920

42782

41981

30286

29731

28423

28067

J INFORMACIJSKE IN
KOMUNIKACIJSKE
DEJAVNOSTI
K FINANČNE IN
ZAVAROVALNIŠKE
DEJAVNOSTI
L POSLOVANJE Z
NEPREMIČNINAMI
M STROKOVNE,
ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI
N DRUGE RAZNOVRSTNE
POSLOVNE DEJAVNOSTI

21036

20827

20831

20576

24139

23495

23700

23183

4033

4087

4060

3730

37517

38217

39609

39328

25129

24318

24835

24588

O DEJAVNOST JAVNE
UPRAVE IN OBRAMBE,
DEJAVNOST OBVEZNE
SOCIALNE VARNOSTI
P IZOBRAŽEVANJE

51045

51724

52005

51337

60471

61811

63656

64241

Q ZDRAVSTVO IN
SOCIALNO VARSTVO
R KULTURNE,
RAZVEDRILNE IN
REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI

49632

50464

51928

52858

10649

10701

10686

10407

S DRUGE DEJAVNOSTI

8486

8354

8325

8028

T DEJAVNOST
GOSPODINJSTEV Z
ZAPOSLENIM HIŠNIM
OSEBJEM, PROIZVODNJA
ZA LASTNO RABO
U DEJAVNOST
EKSTERITORIALNIH
ORGANIZACIJ IN TELES

530

529

541

575

-

-

-

-

Vir: SURS, SI Stat, 2012

DODATEK 2
ZIMSKA NAPOVED UMAR- zaposlenost
ZAPOSLENOST

2010

2011

2012

2013

Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v %

-2,5

-1,7

-1,4

-0,7

Število registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč

100,5

110,7

116,1

118,8

Stopnja registrirane brezposelnosti v %

10,7

11,8

12,5

12,8

Stopnja brezposelnosti po ILO v %

7,2

8,1

8,6

8,8

Opomba: 2011/ 2012/ 2013 – zimske napovedi

Vir: UMAR, 26. 1. 2012

