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Objava: marec 2022 

PMI Slovenija 

PMI Slovenija tudi v marcu 2022 nadaljuje z vrednostmi nad 50 točk  

Ključni podatki:  

PMI marec 2022 = 52,2 

      (februar 2022 = 54,4) 

 Padec izvoznih naročil 

 Padec zalog končnih produktov 

 Rast nabavnih cen 

 Rast nabavnih nakupov 
 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša meseca marca 52,2 točke (feb. 55,4) in že 

peti mesec zapored nadaljuje trend rasti v predelovalni industri-

ji. Indeks proizvodnih aktivnosti znaša 58,8 točke (feb. 57,6), 

medtem, ko se je indeks novih naročil približal meji 50 točk in 

znaša 50,6 točke (feb. 42,9), kar prav gotovo ni spodbudno z 

vidika pričakovanja nadaljnjih rasti, saj je indeks novih naročil iz 

tujine celo na vrednosti 42,7 točke. Pod mejo 50 točk sta se zna-

šla tudi indeksa novih zaposlitev z vrednostjo 49,9 točke (feb. 

60) in indeks zalog repromateriala, ki znaša le 39,5 točke (feb. 

73,7).  

Podjetja že 5 mesecev zapored poročajo o podaljševanju dobav-

nih rokov. Indeks se je meseca marca ustavil na visokih 56,0 

točke (feb. 51,3), kar je najverjetneje vplivalo (poleg zmanjšanja 

zalog repromateriala) na visok dvig nabavnih nakupov, katerih 

indeks znaša 85,6 točke (feb. 64,4). Ta indeks ima tudi najvišje 

povprečje v preteklih 12 mesecih in znaša kar 84,3 točke. 

Tudi nabavne cene še vedno izkazujejo visoko stopnjo rasti z 

indeksom 70,3 točke (feb. 79,3) in 12 mesečnim povprečjem 

66,3 točke. Podjetja prav tako že 5 mesecev zapored kopičijo 

zaloge končnih produktov s povprečno vrednotjo 70,0 točke, 

medtem ko je zadnji izračunani indeks 65,2 točke (feb. 77,2). 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca januarja 57,0 točke (feb. 

58,2) in se nahaja najnižje v zadnjih 14 mesecih, predvsem na 

račun vojne v Ukrajini. V kolikor ne bi bilo sprostitve ukrepov 

proti Covid-19, bi bil rezultat še slabši. Tudi kompozitni PMI se je 

spustil za dodatno točko in znaša meseca marca 54,5 točke (feb. 

55,5).  

Prav tako se je nemški PMI iz februarske vrednosti 58,4 točke 

spustil na 57,6 točke in kompozitni iz 55,6 točke na vrednost 

54,6 točke. Največjo negotovost predstavljajo otežene oskrbne 

verige in inflatorna gibanja, ki poganjajo skupaj z vojno v Ukraji-

ni nabavne cene in dobavne roke v nebo.  

V nasprotju z Evropo se indeksi v ZDA še vedno krepijo in so v 

primeru proizvodnega PMI z vrednostjo 58,5 točke (feb. 57,3) na 

najvišji ravni v zadnje pol leta, medtem ko je kompozitni celo na 

8 mesečnem vrhu in znaša 58,5 toče (feb. 55,9). Japonski PMI se 

je meseca marca zopet (a komaj) dvignil nad mejo 50 točk in 

50,6 točke (feb. 49,3). 

Gibanje proizvodnih indeksov kaže, da se gospodarska aktivnost 

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

en mesec trajajoča vojna in ukrepi vezani na poslovanje z Rusijo 

prinašajo v različna gospodarstva veliko negotovosti, dvige cen 

in podaljšanje dobavnih rokov, motnje v oskrbi. In to ravno v 

času, ko bi se zaradi sprostitve COVID-19 ukrepov morali indeksi 

obrniti kvečjemu na bolje. In v naslednjih nekaj mesecih ne kaže 

na to (predvsem z vidika novih naročil in motene oskrbe), da bi 

bilo kaj bolje. 

Združenje nabavnikov Slovenije 
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