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PMI Slovenija 

PMI Slovenija že 15 mesecev zapored nad mejo 50 točk  

Ključni podatki:  

PMI september 2021 = 58,1 

      (avgust 2021 = 53,4) 

 Ponovna rast novih naročil 

 Visoka rast nabavnih cen 

 Rast nabavnih nakupov 

 Povečevanje zaposlovanja 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca septembra povzpel na 58,1 točke 

(avg. 53,4) in je tako že 15 mesecev zapored nad mejo 50 točk. 

Indeks novih naročil je meseca septembra ponovno nad medjo 

50 točk in znaša 54,0 točke (avg. 48,1), indeks proizvodnih aktiv-

nosti znaša 59,1 točke (avg. 53,3) in kaže na ponovno visoko rast 

proizvodnih aktivnosti. Podjetja že 8 mesecev zapored poročajo 

o podaljšanju dobavnih rokov, saj znaša indeks 57,3 točke (avg. 

62,5) in hkrati o ponovni rasti cen reprometariala, katerega in-

deks znaša visokih 78,0 točke (avg. 57,6).  

Indeks nabavnih nakupov se je iz visoke avgustovske ravni 90,6 

točke meseca septembra ponovno dvignil na visokih 80,6 točke. 

Podjetja ponovno poročajo o povečanju zaposlovanja, saj indeks 

znaša kar 58,9 točke (avg. 54,9).  

Od julija 2020 dalje skoraj konstantno rastejo tudi zaloge konč-

nih produktov, katerih indeks se je septembra povzpel na raven 

72,2 točke (avg. 55,6), Po dveh mesecih rahle rasti zalog repro-

materiala, se je indeks le teh, ponovno dvignil visoko na vre-

dnost 67,6 točke (avg. 51,1).  

 Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca septembra 55,6 točke 

(avg. 59) in se s tem nahaja na 8 mesečnem dnu, čeprav se na-

bavne cene nahajajo na 21 letnem vrhu. Storitveni PMI se je iz 

avgustovske vrednosti 59,0 točke spustil le za malenkost na 56,6 

točke. Kompozitni PMI se je z obeh razlogov zmanjšal iz avgu-

stovske vrednosti 59,0 točke na 56,1 ročke in je najnižje v zad-

njih 5 mesecih, a še vedno kaže na rast gospodarskih aktivnosti, 

tako proizvodnih kot storitvenih. 

Podobno se je meseca avgusta zgodilo z nemškim PMI, ki se je iz 

avgustovske vrednosti 62,6 točke spustil na vrednost 58,5 točke, 

kar še vedno predstavlja zelo visoko vrednost rasti. Storitveni 

PMI se spustil na najnižjo vrednost v zadnjih 4 mesecih in znaša 

56,0 točke (avg. 60,8). Kompozitni PMI tako znaša meseca sep-

tembra 55,3 točke (avg. 60,0). Visoki indeksi so predvsem posle-

dica visokih nabavnih cen in novih naročil. 

Ameriški proizvodni PMI je meseca septembra znašal 60,5 točke 

(avg. 61,1) in se ravno tako nahaja na 5-mesečnem dnu, med-

tem ko znaša vrednost storitvenega PMI s 54,4 točke (avg. 55,1) 

celo na 14 mesečnem dnu Japonski PMI je po zelo kratki dobi 

nad mejo 50 točk ponovno padel pod to mejo in znaša le 48,1 

točke (avg. 51,0). Razlog naj bi bile visoke cene materiala, dela 

in logistike, ki rastejo najhitreje v zadnjih 13 letih.  

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se gospodarska ak-

tivnost še vedno krepi, a hkrati na primeru japonskega PMI po-

kaže, da lahko inflacija cen povzroči tudi hitro ohlajanje rasti. 

Ozka grla in nezmožnost dobav ter rast cen so tudi ostale PMI 

potisnile rahlo navzdol, poleg že znanega sezonskega vpliva. 

Dobavne verige namreč še vedno komaj sledijo rasti povpraše-

vanja in podjetja s težavo sledijo novim naročilom, povečevanju 

obsega proizvodnje in novemu zaposlovanju.  

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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