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PMI v letu 2022 z nižjo stopnjo rasti kot v letu 2021  

Ključni podatki:  

PMI maj 2022 = 52,8 

      (april 2022 = 57,3) 

 Stagnacija novih naročil 

 Padec nabavnih cen 

 Rast zaposlovanja 

 Skrajšanje dobavnih rokov 
 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša meseca maja 52,8 točke (apr. 57,3). Indeks 

proizvodnih aktivnosti še vedno znaša visokih  61,6 točke (apr. 

64,2), medtem ko je indeks novih naročil ponovno blizu meje 50 

točk in znaša le 51,4 točke (apr. 55,5). Največjo rast je doživel 

indeks zalog končnih produktov in znaša 71 točke (apr. 59,5), 

medtem ko je največji padec doživel indeks nabavnih cen in po 

21 mesecih konstantne rasti znaša zgolj 37,5 točke (apr. 55,8). 

Podjetja že drugi mesec zapored poročajo o skrajšanju dobavnih 

rokov. Tako indeks meseca maja znaša 41,9 točke (apr. 47,6), 

zmanjšale pa so se tudi zaloge repromateriala z indeksom v vre-

dnosti 39,6 točke (apr. 54,7). Podjetja še vedno iščejo nove za-

poslene. Indeks zaposlovanja se je meseca maja povzpel na 58,6 

točke (apr. 60,1) in je nad mejo 50 točk že od lanskega novem-

bra, z 12 mesečnim povprečjem 61,7 točke.  

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca maja 54,4 točke (apr. 

55,5) in se nahaja najnižje v zadnjih 18 mesecih. Tudi kompozitni 

PMI je padel na najnižjo raven v zadnjih 2 mesecih in znaša 54,9 

točke (apr. 55,8), kar kaže na upočasnjevanje hitre rasti gospo-

darstev. Zaposlovanje se trenutno povečuje predvsem v sektorju 

storitev, kar zmanjšuje zaostanek rasti storitvenega PMI nad 

proizvodnim PMI. 

Nemški PMI se je sicer iz aprilske vrednosti 54,6 povzpel na 54,7 

točke. Z nespremenjeno rastjo opozarja na počasnejšo rast, kot 

smo ji bili priča v preteklosti, kar pa je predvsem posledica manj-

šega števila novih naročil, ki so zabeležila najvišji padec v zadnjih 

2 letih. Velik vpliv na zmanjšanje povpraševanja pripisujejo infla-

tornim gibanjem v celotnem gospodarstvu, predvsem na račun 

povišanih stroškov logistike, energije in ostalih stroškov poveza-

nih v celotni dobavni verigi. 

Ameriški proizvodni PMI se je meseca maja znižal iz visokih 59,2 

točke na 57,5 točke in se tako nahaja na 3 mesečnem dnu, če-

prav je rast še vedno višja kot v državah EU. Veliko večji padec je 

doživel indeks storitvenih dejavnosti, saj je iz aprilske vrednosti 

55,6 točke padel na 53,5 točke, kar sicer še vedno predstavlja 

rast, a vendar ne tako intenzivno, kateri smo bili priča v prete-

klosti.  

Gibanje indeksov PMI kaže, da se gospodarska aktivnost kljub 

vsem zaostrenim razmeram na trgu še vedno krepi, a z nižjimi 

stopnjami rasti in negotovostjo kot smo jih bili vajeni v prete-

klem obdobju. Glavni razlog so predvsem inflatorna gibanja in 

posledično zmanjšanje povpraševanja, kar se odraža predvsem 

na nižjih rasteh ali celo stagniranih stopnjah novih naročil.   
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