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PMI Slovenija 

PMI Slovenija s povprečno vrednostjo 60,9 točke v letu 2021  

Ključni podatki:  

PMI december 2021 = 55,4 

      (november 2021 = 62,2) 

 Stagnacija proizvodnih aktivnosti 

 Rast novih naročil 

 Rast novih zaposlitev 

 Zmanjšanje zalog repromateriala 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša meseca decembra 55,4 točke (nov. 62,2). 

Povprečna vrednost PMI za leto 2021 je tako 60,9 točke, kar jo 

postavlja na visoko drugo mesto, saj je povprečna vrednost PMI 

v letu 2017 znašala 61,8 točke. Indeks proizvodnih aktivnosti 

znaša 50,7 točke (nov. 63,0), indeks novih naročila je dosegel 

54,8 točke (nov. 57,7). Najbolj je zrastel indeks novih nakupov, 

saj znaša 84,8 točke (nov. 89,0), drugi najvišji je indeks stanja 

končnih zalog, ki znaša 73,1 točke (nov. 63,2). Podjetja že 17 

mesecev zapored poročajo o visoki rasti in dvigu nabavnih cen, 

katerih indeks vztraja na visokih 60,2 točke (nov. 64,2) in hkrati 

o podaljševanju dobavnih rokov, saj je indeks na 54,4 točke 

(nov. 64,8). Podjetja še vedno poročajo o rasti zaposlovanja, 

katerega indeks je 71,7 točke (nov. 65,8), upadle so le zaloge 

repromateriala, saj je indeks pod mejo 50 točk in znaša 37,4 

točke (nov. 62,6).  

Povprečne vrednosti indeksov v letu 2021 kažejo, da so s pov-

prečno vrednostjo 84,8 najbolj rastli nabavni nakupi, sledili pa 

so mu končne zaloge z vrednostjo 70,5 točke, rast cen s 65,3 

točke, zaposlovanje s 64,7 točke, kateremu so sledila nova naro-

čila z vrednostjo 62,3 točke, proizvodne aktivnosti z 59,9 točke 

in podaljševanje dobavnih rokov z 58,8 točkami. Najnižjo vre-

dnost je dosegel indeks zalog repromateraila. Le ta je v letu 

2021 imel povprečno vrednost 54,8 točke.  

 Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca decembra 58,0 točke 

(nov. 58,4) in se kljub visoki vrednoti nahaja na 10 mesečnem 

dnu. Kot glavni vzrok navajajo poslabšanje razmer s COVID-19, 

predvsem zaradi nove različice Omikron. Storitveni PMI se je iz 

novembrske vrednosti 55,9 točke spustil na 53,3 točke in s tem 

prispeval, da je kompozitni PMI na 9 mesečnem dnu z vrednos-

tjo 53,4 točke (nov. 55,4).   

Nemški PMI se je iz novembrske vrednosti 57,4 točke dvignil na 

57,9 točke, se je pa storitveni PMI  spustil pod mejo 50 točk in 

znaša 48,4 točke (nov. 52,7), kar je kompozitni PMI potisnilo 

točno na mejo 50 točk (nov. 52,2) in se tako nahaja na 18 me-

sečnem dnu. Največjo nevarnost podjetja vidijo v rasti  cen suro-

vin in energije, hkrati pa novih omejevanjih zaradi nove različice 

COVID-19. 

Ameriški proizvodni PMI je meseca decembra znašal 57,8 točke 

(nov. 58,3) in se tako nahaja na 12-mesečnem dnu, medtem ko 

znaša vrednost storitvenega PMI s 57,5 točke (nov. 58,0) in se 

nahaja na 3 mesečnem dnu. Japonski PMI je po padcu pod mejo 

50 točk že 3 mesec zapored dvignil nad njo in znaša 53,3 točke 

(nov. 54,0).  

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se gospodarska ak-

tivnost še vedno krepi, a njihovo višjo rast omejujejo predvsem 

cene energentov, plač, materialov in logističnih storitev, k nižji 

rasti pa prispeva predvsem negotovost in nove omejitve zaradi 

COVID-19 in nove različice Omikron.   

Združenje nabavnikov Slovenije  
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 

velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta 
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