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PMI Slovenija 

PMI Slovenija raste, a z nižjimi vrednostmi kot v letu 2021 

Ključni podatki:  

PMI april 2022 = 57,3 

      (marec 2022 = 52,7) 

 Ponovna rast proizvodnih aktivnosti 

 Rast novih naročil 

 Skrajšanje dobavnih rokov 

 Povečevanje zaposlovanja 
 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša meseca aprila 57,3 točke (mar. 52,2) in že 

šesti mesec zapored nadaljuje trend rasti v predelovalni indu-

striji, čeprav je rast počasnejša, kot smo bili navajeni v prete-

klem letu. Indeks proizvodnih aktivnosti znaša 64,2 točke (mar. 

58,8) in je s tem na najvišji ravni od lanskega julija. Nova naroči-

la so se po dveh mesecih padca in stagnacije ponovno znašla 

nad mejo 50 točk in indeks dvignila na 55,5 točke. 

Podjetja poročajo o rahlem skrajšanju dobavnih rokov, saj je 

indeks padel pod mejo  50 točk  in znaša 47,6 točke.  Na zelo 

visoki ravni ostajata indeksa novih nakupov z vrednostjo 69,4 

točke, čeprav je povprečje tega indeksa v zadnjih 12 mesecih 

karkar 84,3 točke in indeks novih zaposlitev z aprilsko vrednos-

tjo 60,1 točke (mar. 49,9). 

Tudi nabavne cene še vedno izkazujejo rahlo stopnjo rasti, če-

prav se je indeks z vrednostjo 55,8 točke znašel daleč pod 12 

mesečnim povprečjem, ki znaša 66,3 točke. Podjetja prav tako 

že 6 mesecev zapored kopičijo zaloge končnih produktov s pov-

prečno vrednostjo 70,0 točke, medtem ko je zadnji izračunani 

indeks 59,5 točke (mar. 65,2). 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca aprila 55,3 točke (mar. 

56,5) in se nahaja najnižje v zadnjih 15 mesecih, predvsem na 

račun: vojne v Ukrajini, novih omejitvah v dobavnih verigah, 

rasti cen energentov, rasti cen surovin in pritiskov na dvig plač. 

Večino stroškov so bila podjetja primorana prenesti na končne 

kupce in s tem povzročila dvig cen blaga in storitev. Posledica 

teh dražitev so rekordne stopnje inflacije v EU državah. 

Prav tako se je nemški PMI iz marčevske vrednosti 56,9 točke 

spustil na vrednost 54,1 točke, predvsem na račun zmanjšanja 

proizvodnih aktivnosti, ki so s 47,4 točke (mar.53,0) na 22 me-

sečnem dnu. Največjo negotovost še naprej predstavljajo oteže-

ne oskrbne verige, inflatorna gibanja ter po novem celo zmanj-

šanje povpraševanja. Sicer še slabšo situacijo trenutno rešuje 

zgolj storitveni sektor, ki zmanjšuje padce na kompozitni strani. 

V nasprotju z Evropo se proizvodni indeks v ZDA še vedno krepi 

in znaša kar 59,7 točke (mar. 58,8) kar je na najvišji ravni v zad-

njih 7 mesecih. Japonski PMI se je meseca aprila drugi mesec 

zapored dvignil nad mejo 50 točk in znaša 51,7 točke (mar. 

52,2). 

Gibanje proizvodnih indeksov kaže, da se gospodarska aktivnost 

še vedno krepi, a z veliko nižjo rastjo kot v preteklih mesecih. 

Skoraj dva meseca trajajoča vojna in ukrepi vezani na poslovanje 

z Rusijo prinašajo v različna gospodarstva veliko negotovosti, 

dvige cen, podaljšanje dobavnih rokov ter naraščajoče motnje v 

oskrbi. In v naslednjih nekaj mesecih ne kaže na to (predvsem z 

vidika novih naročil in motene oskrbe), da bi bilo kaj bolje. 
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