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Purchasing Managers Index® 

Objava: marec 2021 

PMI Slovenija 

PMI že devet mesecev zapored nad mejo 50 in z drugo najvišjo izmerjeno vrednostjo 

Ključni podatki:  

 PMI marec 2021 = 72,8 

      (februar 2021 = 65,9) 

 Rast novih naročil 

 Povečanje proizvodnih aktivnosti 

 Rast nabavnih cen 

 Povečevanje zaposlovanja 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca marca povzpel na 72,8 točke (feb. 

65,9) in je tako že 9 mesecev zapored nad mejo 50 točk in hkra-

ti na drugi najvišji izmerjeni vrednosti (apr.17 = 73,3) od kar 

merimo PMI Slovenija. Za skoraj rekordno vrednost indeksa so 

poskrbeli praktično vsi pomembni podindeksi. Indeks novih 

naročil se je povzpel na 79,1 točke (feb. 73,5) in je na najvišji 

ravni od aprila 2017. Indeks proizvodnih aktivnosti znaša 69,8 

točke (feb. 64,7) in kaže na visoko nadaljevanje rasti proizvo-

dnih aktivnosti po decembrskem padcu indeksa na 37,8 točke. 

Podjetja ponovno poročajo o podaljšanju dobavnih rokov, saj 

znaša indeks kar 70,7 točke (feb. 60,7) in hkrati o ponovni visoki 

rasti cen reprometariala, saj znaša indeks kar 70,3 točke (feb. 

69,7) kar pomeni drugo najvišjo stopnjo rasti.  

Indeks nabavnih nakupov se je povzpel še višje od preteklega 

meseca in znaša 78,1 točke (feb. 79,8). Podjetja ponovno poro-

čajo o povečanju zaposlovanja, saj indeks znaša 74,5 točke (feb. 

63,3). Od julija 2020 dalje skoraj konstantno rastejo tudi zaloge 

končnih produktov, katerih indeks se je marca povzpel na 79,8 

točke, kar zna v prihodnosti vplivati na padec proizvodnih aktiv-

nosti.  

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je meseca marca ustavil na rekor-

dni ravni 62,4 točke (feb. 57,9 točke), vse od junija 1997 od kar 

se izračunava PMI Eurozone. Zaradi visokega proizvodnega PMI 

se je po 8 mesecih tudi kompozitni PMI končno dvignil nad me-

jo 50 točk in znaša 52,5 točke, medtem ko je storitveni PMI še 

vedno pod mejo 50 točk in znaša 48,8 točke (feb. 45,7). 

Nemški proizvodni PMI se je iz februarske vrednosti 60,7 točke 

dvignil na rekordno vrednost od začetka merjenja PMI (april 

1996) in znaša 66,6 točke. Tudi storitveni PMI se je po 8 mese-

cih dvignil nad mejo 50 točk in znaša meseca marca 50,8 točke 

(feb. 45,7).  

Ameriški proizvodni PMI znaša meseca marca 59,0 točke (feb. 

58,6). Storitveni PMI je v ZDA izjemno visoko, saj znaša kar 60,0 

točke (feb. 59,8) in se nahaja celo na 80 mesečnem vrhu. Japon-

ski PMI se je od začetka krize šele drugi mesec zapored povzpel 

nad mejo 50 točk in znaša 52,0 točke (feb. 52,4).  

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se gospodarstva še 

vedno vztrajno krepijo in podjetja z novimi naročili, povečeva-

njem proizvodnje in zaposlovanjem polnijo svoje proizvodnje 

kapacitete. Se je pa prvič od začetka epidemije indeks storitve-

nih dejavnosti približal ali dvignil nad 50 točk, predvsem zaradi 

sprostitve določenih ukrepov, a velja opozoriti, da se zna trend 

v primeru tretjega vala ponovno obrniti v kontra smer. 

Združenje nabavnikov Slovenije 
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