e-časopis Združenja nabavnikov Slovenije

št. 4 / 2021

1

kazalo

03
08
12
15
17
18
20
22
24
26
28

Marina LINDIČ

Voščilo za 2022

Srečko BUKOVEC

Uvodni nagovor

Irena CIRNSKI

Alenka Triplat,
Vizija nabave
Tilen KLOBUČAR

mag. Maja Bednaš,
UMAR
dr. Marko BUDLER

dr. Aleš Kuhar
Jaša ENGELMAN

dr. Dejan Paravan,
Gen-i
Jani LOČIČNIK

Gabriele Braga,
Arrow Electronics

Sponzorji

Katja NOSE

Marjana Drolc Kaluža

Vlado PROSENIK

Claudio Bruggi

Partnerji

Aurelija MARCINA

Jure Fišer, Surovina

Uroš ZUPANČIČ

PMI Slovenija

piše Marina Lindič / Predsednica ZNS / Predsednica IFPSM

Drage članice in člani
našega združenja, drage
bralke in bralci Nabavnika,
dragi sponzorji!
V zadnjih skoraj dveh letih od izbruha Covid 19
doživljamo vsi, in še posebej nabavniki, velike
spremembe v našem zasebnem in poklicnem življenju. V začetku pandemije, smo nabavniki morali čez noč obvladati popolnoma nove rizike, novonastale situacije in probleme ter se prilagoditi,
tako kot ostali sodelavci, novim načinom dela
in novim realnostim. Po, bolj ali manj uspešno,
prebrodenem prvem valu epidemije, so nas doletele nove težave: pretrgane oskrbovalne verige
(še posebej pri dobavah iz Azije), pomanjkanje ladijskih kontejnerjev, kar je posledično povzročilo
drastično povečanje cen ladijskega transporta in
zamude pri dobavah ter podaljševanje dobavnih
rokov.
Sledili so problemi z oskrbo nekaterih nabavnih
kategorij, zaradi razglasitev višje sile velikega števila dobaviteljev iz področja kemije, plastike, elektronskih komponent ,… temu so sledili veliki dvigi cen. V veliko primerih so se cene zviševale za
vsako naročilo posebej. Boj za že naročene in napovedane količine in boj za eventualno dodatne
količine, zaradi rasti prodaje v večini podjetij je
kreiralo potrebe po dodatnih surovinah, polizdelkih in izdelkih je postal naš vsakdan! Izpostavljeni
smo bili in smo še, dodatnim pogajanjem zaradi
prekinitev že podpisanih pogodb, odpovedovanjem že potrjenih naročil, višanjem že dogovorjenih cen in odpovedmi ali prestavitvam rokov že
potrjenih količin.

Nabavniki smo napeli vse svoje sile, da smo lahko zagotavljali nemoteno delovanje naših podjetij po še sprejemljivih pogojih.
Omenjenim težavah se je v zadnjem obdobju
pridružilo še drastično povečevanje cen energentov. Nekajkratno povečanje cen zemeljskega
plina in elektrike dodatno povzroča dvigovanje
nabavnih in posledično prodajnih cen.
V Združenju nabavnikom Slovenije smo se soočali s spremembami pri načinu našega dela, organiziranja naših dogodkov in sestankom članov
organov združenja, kot tudi z našimi zunanjimi
partnerji in sodelavci. Naša običajno srečevanja z
vami in s sodelavci v živo, smo nadomeščali zaradi poslabšane epidemiološke situacije ali restriktivnih Covid ukrepov, z virtualno ali vsaj s hibridno obliko, če so okoliščine to dopuščale.
Na žalost, niti COVID krize, niti z njo povezanih
izzivov, s katerimi se pri vsakodnevne delu spričujemo nabavniki, še ni konec.
Kljub vsemu je bilo leto 2021, katerega počasi zapuščamo, za naše Združenje uspešno leto!
Šteje še vedno preko 350 članov. Veseli nas, da
tudi v Covid 19 krizi ne beležimo upada članov.
Letošnjega Nabavnega vrha se je udeležilo rekordno število udeležencev! Oboje je dokaz, da
delamo prave stvari in na pravi način.
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Izkaznica našega dela
za leto 2021
Člani ZNS vsak mesec brezplačno prejemamo
slovenski proizvodni PMI in vsak kvartal elektronski časopis Nabavnik.si, ki je vsako leto vsebinsko bogatejši in obširnejši.

Izvedene aktivnosti v letu 2021:
J 18. novembra je bil izveden virtualni Jesenski
strokovni posvet – Organizacija in kompetence v nabavi
J 21 oktobra je bil izveden webinar partnerja
Osir-Erpis- Nabava prihodnosti: praktični
primeri digitalizacije, ki je bil za naše člane
brezplačen
J 22.9.21 smo v Cinkarni Celje izvedli prvo celodnevno delavnico s strani strokovnjakov,
praktikov ZNS z naslovom- Nabava v praksi
J 7. oktobra 2021 - je bil izpeljan hibridni dogodek ZNS » NABAVNI VRH 2021 z Alenko
Triplat, BCG: Napovedi gibanj nabavnih
cen na izbranih energetskih in surovinskih
trgih v letu 2022
J V juliju je izšla 3. številka e-časopisa Združenja nabavnikov Slovenije
»Nabavnik SI«
J V juniju je izšla izredna izdaja e-časopisa
Združenja nabavnikov Slovenije »Nabavnik
SI«, posvečena Dr. Kraljiču in njegovi matriki
J 14. in 15. Junija smo skupaj s partnerjem
Planet GV izvedli hibridno že 20. Nabavno
konferenco z osrednjo temo: Nabava po
pandemiji. Na konferenci smo obravnavali
teme:
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| Krepitve odpornosti in robustnosti v luči
makroekonomskih, geostrateških in strateških sprememb

| Pogledali smo, kakšna je/bo Nabava v novem
normalnem
| Poglobili smo se, v ponovno zelo aktualno temo,
inovacije in povečanje učinkovitosti v nabavi
| Podrobneje smo seznanili z obvladovanje tveganj v nabavi
| Prvi dan konference smo zaključili z motivacijsko delavnico
| Večerni del smo pričeli s slavnostno podelitvijo priznanja Nabavni manager 2021.
Nabavni manager 2021 je Luka Rutar iz podjetja Danfoss
| Drugi dan smo pričeli z Nabavnimi strategijami v praksi - kako so jo - oz. jo niso prilagajali
glede na nove Covidne razmere nekateri naši
bivši Nabavni Managerji leta
| V zadnjem delu konference smo osvetlili,
kakšno je Voditeljstvo v nabavi v obdobju
negotovosti.,
J 11. maja do 31. maja je bila izvedena 19. redna skupščina v elektronski obliki.
J 27. maja je bil izpeljan, za člane ZNS brezplačni, webinar z naslovom Energenti na izhodu
iz epidemije.
J 30. aprila smo članom ZNS omogočili brezplačno udeležbo na spletnem srečanju partnerske družbe SAP na temo Nabava tlakuje
pot do uspeha pri usklajevanju zunanje delovne sile in zunanjih izvajalcev na podlagi
praktičnih primerov uspešnega mednarodnega podjetja Novartis za uspešno upravljanje
s podizvajalci ne glede na lokacijo poslovanja
J 16. aprila smo članom ZNS omogočili brezplačno udeležbo na spletnem srečanju par-

tnerske družbe SAP na temo Nabava tlakuje
pot do uspeha pri iskanju rešitev za elektronsko podpisovanje pogodb na podlagi
praktičnih primerov uspešnega mednarodnega podjetja Uniqua za poenostavitev zapletenih ročnih procesov, povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov
J V aprilu smo izdali 2. številko elektronskega časopisa Združenja nabavnikov Slovenije
»Nabavnik si«
J 18. marca smo izvedli delavnico »Back to
Basics« ali nazaj k osnovam.

| Rezervirajte si čas in se nam pridružite na strokovnem posvetu tretji četrtek v marcu in
tretji četrtek v novembru. Vmes planiramo
izvedo poldnevnih delavnic ali webinarjev.

Planirani dogodki v letu 2022:
| 20. 1. - Webinar –Kompetence v nabavi
| 17. 3. - strokovni posvet - Etika v Nabavi

J 11. februarja je bil brezplačni Webinar
za člane o Brexitu, organiziran skupaj z
Veleposlaništvom Velike Britanije v Sloveniji

| 21. Nabavna konferenca s podelitvijo
Nabavnika leta 2022 bo 5-6.maja 2022.
Vsi, ki se lahko pohvalite s svojimi dosežki ali dosežki svojih kolegov – pošljite prijavo!

J V februarju je izšla 1.številka elektronskega časopisa Združenja nabavnikov Slovenije
»Nabavnik si«

| 19. 5. - webinar- Gibanje cen energentov

Hvala vsem predavateljicam, predavateljem
in seveda organizatorjem ter moderatorjem
na naših dogodkih!
Iskrena zahvala vsem kolegom, ki aktivno delajo v organih ZNS in brez katerih vsega tega
ne bi mogli izpeljati.
V Sloveniji nadaljujemo uspešno sodelovanja z Trgovinsko zbornico, Mediadami,
Planetom GV, Gospodarsko zbornico, GDBKGospodarsko zbornico Dolenjske Bele krajine, IEDC Bled, Ekonomsko fakulteto v
Ljubljani, …
V tujini smo aktivni član svetovne federacije
IFPSM- International Federation for Purchasing
and Supply Management; plodno sodelujemo s
partnerskimi združenji: Italijanski Adaci in Adaci
Treveneto; hrvaškim HUND in srbskim SUPLS.
Povečali smo našo pojavljanje v medijih in tem
prepoznavnost združenja.
V letu 2022 bomo za vas ponovno pripravili dogodke z zanimivimi in aktualnimi temami, o katerih boste obveščeni po mailu in tudi z najavami
na naši internetni strani, na LinkedIn in Facebook
profilu.

| Nabavni Vrh 2022 bo 6. oktobra
| 17. 11. – strokovni posvet – predvidena tema - Nabavnikova »orodjarna«
– predstavitev posameznih orodij ali
Trajnostna nabava
Vabljeni, da se nam pridružite na naslednjem GMP – General management
Program s specializacijo za nabavne managerje ali na naslednjem Nabavnem tednu na Bledu. Vpišite se!

Rezervirajte si termine v vašem
koledarju in se nam pridružite!

Tudi v prihodnjem letu bomo poskušali biti v
Združenju čim bolj aktualni in vas s kratkimi »webinarji« obveščati tudi o tem, kaj se dogaja na
nabavnem področju in na področjih, ki se navezujejo na nabavo in na naše delo nabavnikov. Na
delavnicah, s v tistem trenutku aktualno vsebino,
bomo skupaj z vami poskušali osvetliti in poglobiti aktualno temo.
Vabimo vse tiste, kateri še ne izpolnjujete proizvodni PMI, da to čim prej začetne, saj vam vzelo
le 3-5 minut vašega časa vsak mesec. S svojim so-
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delovanjem boste pripomogli k še večji kredibilnosti in ugledu slovenskega PMI. Svojo pripravljenost sodelovanja pri mesečni anketi, sporočite
na info@zns-zdruzenje.si.
Skozi naš, slovenski proizvodni PMI bomo naše
člane vsak mesec brezplačno obveščali, kaj se
dogaja v naših proizvodnih podjetjih:
J s proizvodnjo v zadnjem mesecu
J z novimi naročili, v celoti in še posebej z izvoznimi naročili
J s ceno naših nakupov
J z roki dobav naših dobaviteljev

bi želeli poglobiti na naših naslednjih dogodkih,
predvsem pa želimo razširiti krog aktivnih članov
v Združenju, zato vas vabimo, da se nam pridružite vsak 3. četrtek v mesecu. V sedanji epidemični
situaciji se večinoma srečujemo virtualno preko
Teamsov. Ko nam bo epidemiološka situacija dopuščala, se bomo srečevali v živo ali »hibridno«.
Če ste zainteresirani, da bi se aktivneje vključili v
naše delo nam pišite na info@zns-zdruzenje.si.
Letos smo izvedli že četrto Elektronsko ESkupščino. Taka oblika izvedbe bo ostala naša
praksa tudi v prihodnje, saj želimo omogočiti vsem
našim članom, da se lahko virtualno udeležijo skupščine, kjer dobijo informacije o našem delovanju
in poslovnih rezultatih ter glasujejo o relevantnih
sklepih in tako sooblikujejo naše Združenje.

J z zalogami surovin
J s številom zaposlenih

Za dosedanjo podporo in sodelovanje se
zahvaljujemo našim članom, partnerjem in
pokroviteljem!

J s količinami nabav
J z zalogami končnih izdelkov
Tako slovenski PMI, kot PMI-ji naših največjih
trgovinskih partneric, naj vam bo v pomoč pri
vašem vsakdanjem delu, da boste lažje in pravočasno sprejeli prave odločitve pri vašem vsakdanjem delu in izvedli optimalnejša pogajanja!
Upamo, da bo Covid situacija in nenormalno divjanje cen ter pomanjkanje nekaterih materialov v
naslednjem letu izzvenela in bo spet mogoče bolj
normalno živeti ter delati.

Naj vam prihajajoče leto prinese nov zagon,
še večjo učinkovitost, večjo konkurenčnost in
spoštljive ter iskrene medosebne odnose. Želimo
vam Vesel Božič in naj bo leto 2022 uspešno in
srečno na vseh področjih, tako na osebnem kot
poslovnem področju! Veliko zdravja vsem vam in
vašim najbližjim!
Lepo praznujte in uživajte, v krogu tistih, ki jih
imate najraje in se v prazničnih dnevih dobro
spočite, saj nam bo Novo leto 2022, prav gotovo
prineslo polno novih izzivov!
Veselimo se srečanj z vami na naših dogodkih
tudi v letu 2022!

Drage prijateljice in prijatelji nabave! Želimo si
vaše aktivne vloge in vašega sodelovanja pri dvigovanju ugleda poklica nabavnika v Sloveniji in
pri uresničevanju naše vizije, ki glasi:
Nabava bo postala strateška funkcija v vsakem slovenskem podjetju, v okviru katere
nabavniki s svojim strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti
poslovanja podjetja in njegovem razvoju.
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Dobrodošli so vaši predlogi za naše nadaljnje
delo, predlogi novih izobraževalnih vsebin, katere

Spoštovani,
Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije organiziramo osrednji
letni dogodek za vse strokovnjake za nabavo, tradicionalno
Nabavno konferenco, ki bo 5. in 6. maja 2022 v Portorožu.
Na njej bomo bomo podelili osrednje slovensko priznanje nabavne
stroke, priznanje Nabavni manager 2022.
Z izborom nabavnega managerja leta želimo pospešiti
profesionalizacijo nabave, vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne
stroke, krepiti povezanost poslovne in nabavne strategije, nagraditi
nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev,
povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije
kot tudi v širšem okolju, povečati vplivnost nabavnih managerjev v
organizacijah in širiti dobre primere prakse na področju nabave.
Vabimo vas k sodelovanju in prijavi na razpis.
S sodelovanjem boste prispevali h krepitvi ugleda nabavnega poklica
in ugledu vašega podjetja. Prijavo na razpis nam prosim
posredujte do petka, 8. aprila 2022.
Več o razpisu (razpisni pogoji in merila) smo objavili na spletni strani
www.planetgv.si/nabavna-konferenca.
Za dodatne informacije nam prosim pišite na
e-naslov nk@planetgv.si.
Veselimo se vašega sodelovanja in vas lepo pozdravljamo,
Marina Lindič

mag. Peter Ribarič

predsednica
Združenje nabavnikov Slovenije

direktor
Planet GV
7

piše Srečko Bukovec

Uvodni nagovor
predsednika strokovnega
sveta ZNS na Nabavnem
vrhu 2021

Lep pozdrav , spoštovane nabavnice in nabavniki, lepo da ste v tako velikem številu prisotni
v živo , toplo pozdravljam tudi naše prijatelje,
predavatelje, med njimi še posebej ga. Alenko
Triplat, priznano mednarodno strokovnjakinjo
za nabavo iz družbe BCG; naše stare znance,
vrhunske nabavne strokovnjake in direktorico
UMAR-ja ter seveda italijanske kolege, strokovnjake g. Bruggija in letos prvič g.Braga, iz Arrow
elelctronics, največjega distribucijskega podjetja za elektronske komponente na svetu, ki
bodo z nami delili svoje znanje preko ZOOM-a .
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Letošnji NABAVNI VRH je očitno zgodovinski,
sovpada z izjemno pozornostjo, ki jo poslovna
javnost posveča dogajanju na surovinskih in na
splošno oskrbnih trgih (kar se kaže v množici
člankov, analiz, tudi anketah in komentarjih naših

članov v medijih)v zadnjih mesecih, še posebej intenzivno v zadnjem mesecu;mislim, da bo letošnji VRH izjemno dinamičen, saj takega stanja na
trgih v času Vrha ne pomnim. Tako napeto je, da
težave postajajo že tudi politični problem-vlade
intervenirajo, obljubljajo subvencije za porabnike
EE, plina, države članice zahtevajo usklajen EU dogovor , ukrepe na blagovnih borzah tako, da se bi
zmanjšal vpliv finančnih vlagateljev (špekulantov)
na trg npr. EE, CO2 kuponov, ALU…; in najmanj,
kar bi še potrebovali za tki. »perfect storm« je npr.
stečaj kitajskega podjetja Evergrande in posledice
tega za finančnih sistem.
Vsako leto se pogledamo v ogledalo in preverimo lanska stališča, ocene; lanski epidemični
Nabavni vrh 2020 smo zaključili z ugotovitvijo: »Vstopamo v obdobje obsežnejše preno-

ve globalnih oskrbnih verig, prioritete in cilji
ter tveganja se spreminjajo« in z ključnimi
zaključki, kot jih lahko preberete na zaslonuocenjujem, da so bili zaključki in opozorila več
kot pravilni.
Pandemija je spremenila svet v katerem živimo,
v katerem delujemo poslovno, kot družba, kot
posamezniki; v gospodarstvu se spreminjajo poslovni modeli, dobavne verige se preoblikujejo,
načini poslovanja,vzorci potrošniškega vedenja.
Temu se pridružujejo zastoji v proizvodnji , zastoji in prekinitve logističnih in oskrbnih verig,
kar je povzročilo dvig cen tako proizvodov, surovin kot transportnih stroškov; strokovnjaki
(predvsem finančni) ocenjujejo, da je dvig cen
(posledično inflacija) začasen, povzročen zaradi
neenakomerne hitrosti odziva proizvodnje na
hiter dvig plačilno sposobnega povpraševanja
– kot razkorak med realnim (proizvodnja) in finančnim vidikom (povpraševanje), da to ni posledica ukrepov CBank ter se bo iznihala najkasneje v 2023; pospešila se je digitalizacija, ki je
kot proces bil že precej let v ospredju, sedaj pa
je to stvar »live or die«; cilji oskrbnih verig (GVV)
primarno niso več lean oskrba (JIT), brez zalog,
temveč robustnost, izdobavljivost v razumnem
času, ne glede v prvi vrsti na ceno; poleg tega se
v sistemih povečujejo zaloge kar sicer trenutno
ne povzroča pomembno višjih stroškov finannciranja , zahteva pa večji obseg obratnih sredstev
in s tem povpraševanje po denarju;
Ugibanja konec 2020 so bila, ali bo okrevanje
po epidemiji W,V, U ali L ; zaradi bojazni o tretjem valu epidemije je bilo malo pričakovanj, da
se lahko svetovno in EU ter tudi slovensko gospodarstvo konec 2021 ali v H1 2022 že vrne na
prekrizno raven; hitra rast v Q2 2021 je bila zato
pozitivno presenečenje…..
Globalno gospodarstvo bo očitno letos doživelo najhitrejše okrevanje v zadnjih 50 letih
(ocena UNCTAD sept.2021) z velikimi razlikami
med razvitimi in nerazvitimi, med precepljenimi in podcepljenimi državami; prav tako se je
povečala neenakomernost med sektorji (storitve prizadete, industrija manj); po padcu 3,5%
lansko leto, je letos ocena +5,3% rast GDP zaradi izjemnih ukrepov nosilcev politik (finančnih,
fiskalnih, gospodarskih) in vsaj v razvitih tudi
zdravstevnih; istočasno WTO predvideva rast

svetovne trgovine letos za 10,8% in na 4,7%
naslednje leto.
Cena za tako intenziven odboj in rast trgovine
so motnje v oskrbi (in glavoboli nabavnikov) ,
rast cen (energentov, surovin, polproizvodov,
transportnih storitev, predvsem ladijskih prevozov); sporočilni so npr. ključni vzroki za rast cen
prevozov: SUEZ (Ever Given- 1 teden z učinkom
metulja po logistični verigi); COVID-19 (epidemija in ukrepi za zaščito delavcev; posledično
zatrpanost pristanišč, podaljšanje časa naklada/
raztovora); trg pomorskih prevozov z visoko koncentracijo in izkoristek povečanega povpraševanja (ponudb/povpraševanje- dobički ladjarjev v
nebo…); finančni stimulusi povečali povpraševanje po blagu , večji uvoz blaga (pomanjkanje
kontejnerjev zaradi preveč enosmerne trgovine,
polnjenja povratnih voženj)
Pogled na GVV se je drastično spremenil: oboževani just-in-time modeli so povzročili prazne police in drage zastoje v proizvodnji; ni minil dan,
da ne bi poročali o »izrednih razmerah pri GVV«;
dejstvo je, da se JIT metode niso zmogle ustrezno spopasti z istočasnimi, izrednimi motnjami
tako na ponudbeni kot povpraševalni strani; JIT
dobave, dolga leta izgrajevani oskrbni procesi in
odnosi med deležniki v GVV so se v zelo kratkem
času v veliko primerih (veliko industrijah) obrnili
na glavo- zaradi nizkih medfaznih zalog in nepravočasnih dobavah se ustavljajo cele industrije-panoge; usmeritev podjetij je na kopičenje zalog, to pomeni potrebe po skladiščih, to pomeni
večje potrebe po obratnih stroških itd.
Stanje na energetskih trgih je še bolj hektično;
plin v EU je včeraj dosegel ekvivalent 233$/sod
nafte, v UK celo 250$/sod;v GB se je plin podražil za fantastičnih 850%; razlog- tudi podatek,
da je Rusija v obdobju sept. 20-sept. 21 dobavila
za 28% manj plina EU; včeraj g.Putin omeni »pomoč«EU in cene plina padejo iz 155eur/MwH na
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100 eur in EE iz 178 eur/Mwh na 140 eur ; bankroti prodajalcev EE se vrstijo, ne samo v GB,
tudi pri nas prvi primer prekinitev pogodb; ali
lahko kakorkoli povezujemo trenutno energetsko krizo s prehodom v zeleno energijo ali gre za
geopolitiko je izziv za dr.Paravana.
Surovine in polproizvodi sledijo trendu rasti
cen;naj se izognem surovinam in omenim samo
eklatantni primer elektronike (polprevodniki,
IT oprema), ki je precej simptomatičen-zastoji v
avtoindustriji, zapiranje tovarn za tedne, celo za
nekaj mesecev (OPEL, celo VW, naš REVOZ, slišim tudi ADRIA Mobil itd.); izpadi proizvedenih
avtomobilov se merijo v milijonih /leto, rastejo
cene novih in rabljenih vozil; kar je na eni strani
logično- avto s klasičnim pogonom ima od 50150 polprevodnikov, električni avtomobili do
3000 polprevodnikov; težavam z polprevodniki
se pridružuje usmeritev EU v pospešeno digitalizacijo ; postavlja se vprašanje, kdo bo ob taki
politiki in obvladovanju IT panoge s strani ZDA
in Kitajske s sredstvi EU profitiral (ZDA, Kitajska
in ne EU); zato ne preseneča ideja predsednice
Komisije von der Layen: Evropa mora postati vodilna proizvajalka polprevodnikov. Motnje avto
industrije z zapiranjem tovarn zaradi socijalne
dimenzije ob tem postajajo politični problem!
Naj omenim še na kratko (pa mogoče zaradi socijalnih in političnih posledic) najpomembnejše
surovine-hrane ; ali tak porast cen hrane lahko
mine brez inflacijskih pritiskov na plače?
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Na začetku jeseni se torej kopičijo zaskrbljujoče novice: izjemna rast cen energije (od plina,
premoga, NLG,do EE; kako in koliko časa bo na
cene vplival ukaz kitajske vlade, da se državna
podjetja oskrbijo z energijo ne glede na ceno, ne
vemo…); epidemija se s precepljenostjo počasi
umirja; višje cene energije že vplivajo na ceno
hrane (Kitajski izpadi oskrbe z EE lahko vplivajo
na količino pridelka- soja,bombaž,koruza,um.
gnojila,…) in ostalih proizvodov, zatrpana pristanišča podaljšujejo oskrbne čase, nekatera podjetja najemajo kar svoje ladje za prevoz iz Kitajske
(npr. Walmart, Home Depot, celo COCACola itd.);
letošnji Božič bo po mojem drugačen- manj potrošen, ker ne bo dovolj blaga (čas dobave iz
Kitajske v ZDA iz 40 na 73 dni!); pomanjkanje
delavcev dviga pritiske na stroške dela, nekatere
panoge ostajajo brez (turizem, gostinstvo, oskr-

ba starejših itd.); posledica bo rast cen storitev v
teh panogah.
Torej, posledice težav v oskrbnih verigah zaradi
epidemije že močno vplivajo na gospodarstvo in
gospodinjstva in se odražajo v višjih cenah blaga,
zamudah pri dobavah in pomanjkanju. Deloitteova analiza 96 CFO v podjetjih iz ZDA (nad 1 mlrd
$ prometa/leto) ugotavlja:
-44% CFO-jev ugotavlja, da so motnje v GVV
povzročile letos rast stroškov že za 5% in več;
32% jih poroča, da jim je zaradi zamud in pomanjkanja blaga padla prodaja; posledično več
kot 2/3 jih predvideva večjo diverzifikacijo oskrbnih virov v naslednjih 3 letih; 1/3 bo zmanjšala
uvoz iz Kitajske, nekoliko več jih bo povečalo nabave v ZDA; to bo imelo finančne posledice- padec prihodkov, dobičkov, investicij, nižje dividende;posledice na trgu dela kažejo na pritiske za
dvig stroškov dela¬¬¬-¬ če bo prišlo do tega to
dejstvo lahko sproži dolgoročno inflacijo;
Inflacija je vsaj kratkoročno izjemno poskočila,
na višino, ki jih nismo videli zadnje desetletje,
CB mirijo, daje stanje začasno, da se bo trend
rasti obrnil, vendar je vedno več glasov, da bo
relativno visoka inflacija vztrajala dalj časa, da
ni posledica kratkotrajnih , temveč strukturnih
neskladij v delovanju globalnega gospodarstva;
dalj časa bo trajala konsolidacija oskrbnih verig
in rast povpraševanja po blagu, večja verjetnost
višje in dalj časa trajajoče inflacije;
Kako odraža PMI indeks stanje v slovenski predelovalni industriji: PMI september sicer kaže
porast na 58 točk, raste podindeks novih naročil,proizvodnih aktivnosti, podaljšujejo se dobavni roki, visok porast cen repromaterijala;
nadaljuje se rast zalog, vendar se je trend obrnil
navzdol…
Ali takšna mešanica lahko močneje vpliva na znižanje rasti GDP, hitrejšo inflacijo ali celo deflacijo
in celo finančno krizo? Mogoče so predvidevanja
po gladkem izhodu iz pandmične krize in vrnitvijo na nivoje pred krizo v nekaj kvartalih še preuranjena in lahko polno okrevanje pričakujemo
šele v letih, ne mesecih .
In glavni izzivi 2022: zamujanje dobav (izdobavljivost), izpadi proizvodnje ob istočasnih zastojih

v logistični verigi in reakcija: razpršitev dobaviteljev (večje število, ne samo Kitajska +1), lokalizacija oz.regionalizacija -dobavitelji bliže kupcu ( in
sicer tako, da večji kupci večajo število dobaviteljev, MSVP pa gradijo skladišča) ; iz trga presežne
ponudbe (trga kupca) smo v kratkem obdobju
prešli na trg dobavitelja; kupec ni več kralj; več
pozornosti bo posvečene dolžini oskrbnih verig,
njeni geostrategiji z namenom zmanjšanja tveganj in povečanja odpornosti. In ne pozabimo- o
okoljski dimenziji, sustainability zaradi kratkoročnih izzivov nismo rekli še nič…..

Fokus drugega desetletja enaindvajsetega
stoletja je na nabavi, pretekli odnosi z dobavitelji, tesno sodelovanje in vpetost dobaviteljev v razvoj, inovacije so pogoj uspešnega premoščanja nastalih razmer, v kakšnih primerih
celo preživetja podjetja; nabava je postala »in«,
top management je ugotovil, da usmeritev nabave na cost cutting, na zniževanje stroškov je
sicer obvezno, smiselno, vendar v primeru, da je
to vzpostavilo »sodelovanje iz nuje« v spremenjenih pogojih vpliva na kvaliteto sodelovanja in
dobave;

Key faktorji tveganja 2021 in naprej :

Dogajanje zadnjega leta in pol ima in mora
imeti pozitivne posledice za nabavno stroko,
nabavnike- težave so podjetja bolj fokusirala
k pozornosti procesu (in zaposlenim), ki se je
zdel skoraj obskuren- k nabavi in nabavnikom,
ki so ponavadi v senci, dokler ne pride seveda
do težav; to je priložnost za dvig usposobljenosti
nabavnikov, za boljše izobraževalne programe ;
študentje, ki so v preteklih letih drli na finance in
marketing so sedaj zainteresirani za študij nabave oz. supply chain managementa.Tudi podjetja
so odkrila nabavnike , njihova znanja dopolnjujejo z znanji o obvladovanju tveganj, analitiki
podatkov, reshoringu proizvodnje, pa tudi etike,
komunikacijskih veščin in predvsem sustainability- kako z nabavo vplivati na okoljsko vzdržnost
proizvodnje.

J delovanje oskrbnih verig, povezano s povečanim povpraševanjem po blagu (to naj
bi predstavljalo 66% vzrokov za zamude);
Indeks Supplier Deliveries od ISM (ZDA) v poprečju 6 mesecev znaša 74 (več kot 50 pomeni zamujanje izdobav) in je najvišje po 1974!
J gibanje cen nafte, energentov nasploh
J stroški dela-pomanjkanje del.sile, pritiski na
višje plače(tudi v SLO)
J Kitajska (zaradi pomanjkanja EE nižja rast,
težave nepremičninski trg…)
Lahko ugotovimo, da bo normalizacija oskrbnih verig trajala precej dlje kot pričakujemo,
daleč v 2022 in 2023.
Kaj je šlo narobe , bolje kaj je v 2021 povzročilo,
da so se prvotne napovedi, da se bo hitra rast
cen surovin v H1 v umirila v H2 in da imamo celo
stanje, ko se ustavljajo tovarne, ko zaradi rasti cen plina, kmalu tudi hrane intervenirajo ne
samo države s sproščanjem strateških rezerv
temveč tudi z zamrznitvijo cen, subvencijami za
socijalno šibkejše in to v razvitem svetu (Španija
, Italija npr.) nam bodo bolj poglobljeno predstavili naši današnji gostje, ki jim predajam besedo.

Zaključek:
Zaključek današnjega Nabavnega vrha ne
bom zaključil klasično , s povzetki predavanj,
temveč s poudarki na priložnostih, ki jih vidim pred nabavniki in nabavno funkcijo v
podjetjih.

Nihalo je zanihalo na drugo stran- ali je to dolgoročno ali je dogodek, bomo videli, dejstvo je,
da je poudarek na zniževanje stroškov kot ciljem nabave COVID epidemija močno zamajala;
že nekaj zadnjih let na dogodkih poudarjamo
nove veščine, ki jih potrebuje nabavnik in v sedanjih razmerah se je to izkazalo kot nujnost;
prepričan sem, da so podjetja, ki so se temu področju posvetila v preteklosti sedaj med manj
prizadetimi.
In tudi vaše sodelovanje na Vrhu 2021 kaže na
to, da je sodelovanje med nabavniki, izmenjava
informacij in stališč med samimi nabavniki, nujna in potrebna . Upam, da odhajate bogatejši iz
tega dogodka!
Za zaključek: Prišel je čas nabavnikov in uspešnost njihovega dela bo v naslednjih letih
zaznamovalo uspešnost podjetij!
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Alenka Triplat, Boston Consulting Group / pripravila: Irena Cirnski

Vizija nabave - Nabava v
post pandemičnem obdobju

V času epidemije je prišla nabava s svojimi številnimi izzivi na naslovnice svetovnih medijev.
Kljub pomembnosti nabave v času epidemije
analize kažejo, da v večjih podjetjih, v katerih
strošek nabave predstavlja 60% in več, njihovi
direktorji nabavi in njenim težavam namenijo
le 1-2% svojega časa. Podatki med leti 2000 in
2020 kažejo, da podjetja, ki imajo v svoji upravi nabavo ali supply chain, na trgu dosegajo
134% višjo vrednost delnic, kot pa ostala podjetja. Apple je primer podjetja, ki je povezalo
nabavo, razvoj in prodajo ter tako postalo eno
najuspešnejših svetovnih podjetij na svojem
področju.

Kam gre nabava, kje je vizija nabave, kaj
mora delati nabava prihodnosti
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V preteklem obdobju je bil fokus nabave na zmanjšanju stroškov- znižanju cen in na upravljanju nabavnih kategorij (category management). Sedaj je
fokus nabave na dobičkonosni rasti, na izdelkih in
na maržah, ki jih dosegamo skupaj v sodelovanju

z našimi dobavitelji. Fokus z upravljanja nabavnih
kategorij je prešel na kvalitetno delo z dobavitelji.
Če bo podjetje uspešno, dobičkonosno, bo uspešen, dobičkonosen tudi dobavitelj.
Pri tem je zelo pomembno, kakšen mandat ima
nabava v podjetju. Ali je nabava zgolj funkcija,
podrejena finančni funkciji, ki skrbi za stroške in
kakovost, ali pa ima strateško vlogo pri upravljanju podjetja in pomaga podjetju definirati, kam
bo šel njegov razvoj.

Nabava je več kot samo obvladovanje
stroškov
Dodana vrednost nabave se kaže na naslednjih področjih ki jih obvladuje skupaj s svojimi
dobavitelji:
| stroški
| inovacije
| kakovost

| trajnost

J Spremljamo dosežene rezultate.

| hitrost

Inovacije, izboljšave, razvoj izdelkov- izzovite dobavitelje

| tveganje
Prihranke v nabavi ne iščemo toliko pri nabavnih kategorijah, ampak vse bolj pri dobaviteljih. Ko gledamo kategorije, pogosto pozabljamo na manjše dobavitelje, ki običajno
ustvarijo cca. 5% prihrankov. Če fokus obrnemo s kategorij na dobavitelje, potem vidimo,
da lahko ustvarimo prihranke tudi pri manjših
dobaviteljih.

A dobavitelji- program 360°
J Največjih 20- 40 dobaviteljev praviloma predstavlja 60% prihrankov.

Dobavitelja povabimo k iskanju boljših in novih
rešitev za nas. Namesto da damo dobavitelju rešitev, kaj naj nam izdela in dobavi, ga izzovimo k
iskanju rešitve za nas. To pa zahteva intenzivno
delo in komunikacijo z obeh strani na več nivojih
(razvoj, marketing, prodaja, …).

Trajnost- nabava ima velik vpliv na
ogljični odtis
Na višino emisij v okolje vplivajo naslednji sklopi
poslovanja podjetja:
| osnovne operacije (proizvodnja)

J To so najpomembnejši dobavitelji. Če je le
mogoče, je naš sogovornik pri dobavitelju direktor podjetja ali direktor regije.

| poraba energije

J Preden investiramo v vire na obeh straneh,
želimo dobaviteljevo zavezo, kaj bomo pridobili finančno, kakovostno, razvojno.

Pri proizvajalcih osnovnih materialov praviloma
povzročita večji del emisij osnovne operacije in
poraba energije. Pri proizvajalcih, ki proizvajajo
končne izdelke za potrošnike, pa več emisij, kar
77% in več, povzroči oskrbna veriga.

J Ali lahko s temi dobavitelji delamo še več,
rastemo skupaj? Damo več, dobimo več, smo
drug drugemu pomembnejši.
J Dobavitelje nagovorimo za sodelovanje in
iskanje stroškovne učinkovitosti ter za spodbujanju vzajemne koristi za obe podjetji. Kaj
lahko ponudimo tem podjetjem, kako smo
lahko za njih še bolj zanimivi?

C dobavitelji- običajno izven našega
fokusa
J Manj pomembne nabavne kategorije, oskrba
manjših lokacij, skriti prihranki
J Pripravimo standardiziran postopek z opredeljenimi odgovornostmi in zavezami za dobavitelje.
J Vprašamo za znižanje cen, izračunano na
podlagi različnih dejavnikov (delež porabe,
bližina dobavitelja, konkurenčnost kategorije, …).

| oskrbna veriga

Večji del našega ogljičnega odtisa je pri naših dobaviteljih, zato je odgovornost nabave, da ovrednoti in izbere dobavitelje tudi na podlagi njihovih emisij CO2 na naslednjih področjih:
| surovine, sestavni deli
| proizvodnja, sestava
| logistika
Na podlagi preučitve dobaviteljev, materialov
in ostalih dejavnikov določimo prednostne ukrepe, na osnovi katerih bomo zmanjšali ogljični
odtis. V prihodnje bo velik poudarek na vgradnji
mono materialov, ki se jih da reciklirati.

Tveganje- vzvodi za znižanje tveganja
Za nabavo je eno večjih tveganj pomanjkanje
materialov, kar nam je v zadnjem letu pokazal
primer pomanjkanja polprevodnikov.
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Kratkoročni in dolgoročni vzvodi za zavarovanje
dobav, relevantni za sedanjo krizo:

da sodelovanje še okrepimo, ga povečamo in
skupaj dosežemo boljše rezultate.

J taktična nabava (takojšnji nakupi, novi viri
dobav)

Nabava od začetka do konca razvojnega
cikla izdelkov

J večji nadzor nad dobavo (boljši podatki, bolje
definiramo kaj potrebujemo, kaj načrtujemo)

Za učinkovito nabavno funkcijo je zelo pomembno, da je vključena v celoten proces življenjskega cikla izdelka, od idejne zasnove in
začetka njegovega razvoja, do konca življenjskega cikla. Na ta način lahko dobro načrtujemo
stroške, materiale, nadaljnje delo z dobavitelji in
imamo nadzor nad celotnim dogajanjem od začetka do konca.

J spremeniti miselnost (delati direktno s proizvajalci, inovacije)
Kratkoročni in dolgoročni vzvodi za zavarovanje
dobav, relevantni za pripravo na prihodnje krize:
J tehnični vzvod (nominiranje alternativnih
materialov in dobaviteljev, tehnične rešitve
za povečanje fleksibilnosti sestavnih delovmodularnost)
J redefinicija oskrbne verige (vzpostavitev varnostne zaloge, ustanavljanje nabavnih konzorcijev)

Vzpostavitev novih dinamičnejših odnosov s ključnimi dobavitelji
Za učinkovito delo nabavne službe bo v prihodnje pomembno upravljanje odnosov z dobavitelji na način, da skozi svoje procese povežemo
celotno verigo, na eni strani kupce, na drugi pa
dobavitelje.
Po matriki razdelimo dobavitelje na devet
kategorij, glede na to, kako je dober njihov
»performance« in kako so za nas strateško
pomembni.

Da to dosežemo, ni dovolj samo komercialno
znanje nabavnikov, potrebno je tudi zelo dobro
tehnično znanje o lastnostih in uporabi materialov, proizvodnih procesih, proizvodnih napravah. Tako bo nabava kompetentni sogovornik
ostalim službam in bo v razvojnem procesu lahko sodelovala od samega začetka.

Kakšna bo nabava prihodnosti?
V današnji nabavi je poudarek na operativni nabavi, ki zavzema večji del, kot pa strateška nabava. Običajno so poleg še podporne funkcije,
kontroling in raziskave.
Nabava prihodnosti bo digitalizirana, avtomatizirana, kar pomeni naslednje:
J manj operativne nabave
J več strateške nabave, ki bo imela ustrezne
kompetence in bo lahko sprejemala strateške
odločitve

Fokus pri delu z dobavitelji v prihodnje bo na:
J A dobaviteljih, ki predstavljajo 50-80% naše
celotne porabe
J dobaviteljih, ki imajo velik strateški potencial
J usmerjanju komunikacije z dobaviteljem na
način, da skupaj dosegamo konkurenčno
prednost
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S pomembnimi dobavitelji skupaj določimo »interakcijski model«, korake, ki jih bomo naredili,

J sproščenih bo 30% resursov, ki bodo lahko z
operativnega dela usmerjeni v strateški del
J bolje digitalno usposobljene podporne funkcije za upravljanje s podatki, raziskave, kontoling
Produktivnost in učinkovitost nabavnega procesa bo v prihodnje pogojena z digitalizacijo in avtomatizacijo nalog v nabavi. Strateški del nabave
bo še vedno v večji domeni ljudi, operativni del
pa bo v veliki meri avtomatiziran.

Maja Bednas, UMAR / povzetek Tilen Klobučar

Ali UMAR drži »kristalni
globus« napovedi za leto
2022?

Na minulem Nabavnem vrhu je imela mag.
Maja Bednaš, direktorica UMAR-ja zagotovo
eno izmed najtežjih, a hkrati najzanimivejših in
najbolj relevantnih tem. In sicer napovedovanje
prihodnosti: kaj nas čaka v letu 2022? Kako se
bo gospodarstvo nadalje odzivalo na še vedno
zelo prisotno in aktivno pandemijo Covid-19?
V zelo zanimivem predavanju, smo s pomočjo
velikega števila zanimivih grafičnih prikazov in
podatkovnih analiz, spoznali jesensko napoved
gospodarskih gibanj.
Najprej nas je ga. Maja nekoliko spomnila na
globok upad aktivnosti z letu 2020, ki je, kot še
nikoli poprej, preverilo moč, odpornost in pomen zdrave gospodarske in socialne družbe.
Praktično ni bilo sektorja, ki ne bi negativno
prispeval k spremembi BDP-ja, izjema so le javne storitve. Konkretno je padla zasebna potrošnja, izvoz proizvodov in storitev je drastično
upadel, zmanjšale so se tudi bruto investicije v
osnovna sredstva. Nenaden zastoj je bil seveda
prvovrstni šok, se je pa izvozni sektor izjemno

dobro prilagodil in vse od primarnega zastoja
lepo raste. Tako je bil tudi 4% upad rasti (objava
31.8.2021) manjši od načrtovanega, gospodarstvo je dobro okrevalo in sprejete prilagoditve
so več kot očitno obrodile sadove – medletna
rast v Sloveniji je bila višja od rast v EU-27.
Pobližje smo se dotaknili predelovalnih dejavnosti in UMAR je lepo prikazal dobro okrevanje
le teh. Kot nekoliko težavno gre posebej izpostaviti predvsem avtomobilsko (in povezane)
industrijo, vendar k temu so jasno botrovale
tudi določene strukturne težave. Farmacija (po
pričakovanjih) ni upadla, vendar se je v letu 2021
rast upočasnila. Prav tako ni bilo presenetljivo
izvedeti, da je bilo močno prizadeto gostinstvo
v sklopu storitvenega sektorja. Gradbeništvo
zaznava upad, predvsem zaradi visoke rasti
stroškov gradbenega materiala, ki pa še kar ne
pojenja. Ga. Bednaš je kot pomemben indikator izpostavila tudi nekatere visokofrenkvenčne
kazalnike, ki so presegli raven 2019 – promet tovornih vozil in promet po davčno potrjenih ra-
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znanje, digitalno infrastrukturo in t.i. zeleno
agendo.
čunih. Poleti pa se je rast začela umirjati. Tudi
PMI, ki ga v Sloveniji spremljamo v ZNS, ja začel
kazati umiritev stanja.
Zgoraj povedano je vodilo v zaključek, da je letošnja jesenska napoved BDP-ja znašala 6,1%,
kar pomeni vrnitev na nivo pred izbruhom pandemije. K tej napovedi ključno pripomore okrevanje zasebne potrošnje, ki je bilo boljše kot v
spomladanski napovedi, prav tako pa je izvoz
zmogel zelo dobro realizacijo. Kar lahko navdaja z optimizmom so tudi izboljšane predpostavke gospodarske rasti v najpomembnejših trgovinskih partnericah (Nemčija, Italija, Avstrija,
Francija, Hrvaška in Rusija).
Mislim, da se vsi nabavniki v trenutnem obdobju še kako dobro zavedamo situacije na trgu
kovin ter surovin. Posebej jo je izpostavila tudi
direktorica UMAR-ja, ki je navedla, da so cene
najvišje v zadnjih 10 letih (še več, od Nabavnega
vrha naprej so bili doseženi še številni rekordi).
Visoka rast kovin (in surovin) je bila ena izmed
pomembnih predpostavk UMAR-ja. Dejavnik
omejevanja proizvodnje, nedobavljivost pa ima
prav tako visok efekt – na predavanju smo se
podrobneje dotaknili situacija polprevodnikov,
ki dodaja kompleksnosti gospodarskega okolja.
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Izvoz proizvodov in storitev v 2021 (Jesenska
napoved) je na ravni 10,9%, za leto 2022 pa
nekaj nad 8%. Rast izvoza nekoliko omejujejo
storitve, predvsem manj potovanj zavira okrevanje. Na raven iz leta 2019 naj bi prišli šele leta
2023 ali 2024. Izpostavljena je bila tudi krepitev
tržnih deležev v EU, zlasti v zadnem četrtletju
2020, praktično na vseh segmentih. Element
konkurenčnosti je vsekakor spodbuden, a pozorni bi morali biti na napredek – investicije v

Z okrevanjem se posledično izboljšujejo razmere na trgu dela, negativne posledice krize so
letos blažili tudi vladni ukrepi. Ko pogledamo
na področje rasti cen (2,5% medletno), pa smo
spoznali in trenutno še bolj spoznavamo, da
bodo k višji rasti prispevale predvsem višje cene
energentov, krepiti se bodo začele tudi cene neenergetskega industrijskega blaga. Tveganja so
velika, v prvi vrsti še vedno tista, ki izhajajo iz
področja Covid-19 (precepljenost, mutacije, ...).
Razmere so zagotovo nekoliko bolj predvidljive,
a je negotovost zaradi omenjenega še vedno na
visoki ravni.
Zelo relevantno in zanimivo je bilo prisluhniti
temi strukturnih, razvojnih izzivov, ki bi morali
imeti večji fokus: raven produktivnosti nekoliko
stagnira (rahlo sicer raste, a vendar konkretnega napredka na sami ravni ni). Pozitiven vpliv na
produktivnost izhaja predvsem iz večjih vlaganj
v raziskave in razvoj, digitalizacije (krepitev znanja, opreme, ..) ter tudi večje vpetosti v globalne
verige vrednosti. Na teh področjih pa Slovenija
ni najbolje pozicionirana, če se primerjamo s
povprečjem EU. Ob koncu predavanja je bila izpostavljena tudi pomanjkljivost spretnosti prebivalstva (predvsem digitalnih) in nizke vključenosti v vseživljenjsko učenje. Na trgu dela je
torej opaženo pomanjkanje ustreznih kadrov
za zaposlitev, preveč prekvalificiranih kadrov, ki
morajo opravljati nižje kompleksna dela.
Zakjučimo lahko s tezo, da tudi UMAR seveda
nima kristalnega globusa, ki bi napovedal prihodnost. Izpostavljenih pa je bilo veliko relevantnih faktorjev, ki bodo bližnjo prihodnost
brez dvoma zaznamovali in nam vsaj nekoliko pomagali pri predvidevanju, kaj nas čaka v
njej čaka.

Nabavni vrh 2021 / povzetek dr. Marko Budler

dr. Aleš Kuhar

Prof. dr. Aleš Kuhar, strokovnjak, svetovalec in
predavatelj na področju agroživilstva in oskrbe
ter oskrbovalnih verig s hrano, je v svojem prispevku povzel izzive, pa tudi priložnosti, ki izhajajo iz oskrbe s hrano v času pandemije. Pri naslavljanju cenovnih gibanj se je prof. Kuhar dotaknil
dviga nabavnih cen oz. cen surovin na globalnih
trgih. Poudaril je, da te stalno, a močneje rastejo, a da navkljub njihovemu dvigu, surovine (npr.
sladkor) predstavljajo majhen delež v količini in
ceni končnega izdelka na trgovinskih policah.
Zaradi tega je težko govoriti o povezavi med dvigom cen surovin na svetovnih trgih in »odzivih«
cen potrošniških izdelkov, za katere pa prav tako
pričakujemo, da bodo nekoliko višje.
Pandemija je razkrila, da so oskrbovalne verige
s hrano relativno koherentne in rigidne, medtem ko je pandemija zahtevala fleksibilnost in
sposobnost prilagajanja bodisi v smeri agilnosti
ali sprememb ponudbe in povpraševanja. Prof.
Kuhar meni, da se napovedi o negativnih posledicah makroekonomskih sprememb (npr. krčenje
gospodarstva, nezaposlenost, …) niso uresničile v meri, v kakršni so bile napovedana. Zaradi
»kritičnosti« oz. esencialnega pomena agroživilske industrije je ta ostala precej nedotaknjena
in brez večjih neželenih posledic, a s kratkimi
disrupcijami (motnjami).

Kot ugotavlja tudi prof. Kuhar, so te motnje spodbudile iniciative po selitvi procesov in delov verig
s hrano nazaj v regijo (t. i. regionalizacija in lokalizacija), na same cene v verigah s hrano pa vplivajo drugi dejavniki (npr. ExR, energenti, finančni
trgi, logistika…). Vpliv inflacije na MPC je majhen,
saj je tudi delež surovine v izdelkih relativno majhen, kar pomeni, da v kolikor je v določenem
osnovnem izdelku sicer 80-% delež surovine, je
v končni ceni MPC ta delež lahko zgolj 10%, kar
pomeni, da tudi 200-% podražitev dvigne MPCizdelka zgolj za 2 %.
Gibanja na svetovnih ravneh so popolnoma nelogična: povpraševanje pada, cene rastejo ali pa
povpraševanje raste in cene padajo. Na področju
svinjskih polovic, poudarja dr. Kuhar, cena pada,
cenovni »peak« popušča, dodaten problem v
Sloveniji imamo še zaradi relativno velikega zamika kot posledice dolgih oskrbovalnih (preskrbovalnih) verig. Regionalno gledano, MPC hrane
v Sloveniji niha okrog povprečja EU. Večji problem, izpostavlja dr. Kuhar, je razkroj nekaterih
večjih sistemov in »slovenska realnost« na trgu
prašičev, kjer ne obstaja register vzreje, transparentnosti, urejenosti, ni jasnih evidenc idr. Pa tudi
razpršenost – le 48 % vseh prašičev je vzrejenih
na kmetijah, ki ima več kot 99 prašičev, zaključuje
prof. Kuhar.
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Nabavni vrh 2021 / povzetek Jaša Engelman

dr. Dejan Paravan,
Gen-i: Trg energentov po
pandemiji

Na nabavnem vrhu 2021, ki je bil dne 7.10.2021 v
hotelu Four points je imel zanimivo predavanje
dr. dejan Paravan iz podjetja Gen-I o trgu energentov po pandemiji.
Tema je nadvse primerna ravno za trenutni čas,
saj se soočamo z dnevnimi dvigi cen surovin,
energentov, hrane….
V tem trenutki gredo cene elektrike in zemeljskega plina v nebo. Premiki cen znotraj enega dneva
so sedaj višji kot so bili včasih v letu dni.
Razlogov za tak dvig električne energije in zemeljskega plina je več:
J CO2 kuponi: cena kuponov se je v krastkem
času dvignila iz 30 na 60€
J Potrebe določenih držav po večjem odjemu
plina oz.elektrike (Kitajska)
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J Vremenske nevšečnosti (mrzla zima in posledično višja poraba plina)
J Politične igre: Plinovod Severni tok 2
(Nordstream 2) in Ukrainsko omejevanje prehoda plina iz Rusije čez njihovo ozemlje.
J Ker je cena plina visoka se ugašajo plinske
elektrarne in zaganjajo termo elektrarnein
posledično se je pojavil dvig cene premoga in
njegovo pomanjkanje.
J Premalo uskladiščenega zemeljskega plina v
plinohramih v Evropi
J Različne cene energentov po Svetu: plin je
dražji v Aziji in se ga torej več proda v Azijo in
tako zaobide Evropo.
To je samo nekaj razlogov za dvig cen. Dejstvo
je, da ni nihče napovedoval takega dviga cen in
so vse analize, ki so bile opravljene brez pomena.

Zaradi te enormne rasti cen el. energije in plina
v tujini že propadajo podjetja, ki prodajajo ta dva
energenta, saj niso imeli zakupljenih cen in enostavno niso zmožni distribuirati energenta po cenah, ki so jih navedli v pogodbah do odjemalcev.
Tudi v Sloveniji so nekaterim odjemalcem odpovedali pogodbe o dobavi el.energije.
Kako se bodo gibale cene v prihodnosti so samo
ugibanja. Če bo pritisnila huda zima, se bo povečal odjem plina in elektrike, kar posledično poveča porabo in dvigne cene.

Malenkostno se je trenutno znižala cena plina, sa
je g. Putin napovedal da bodo povečali dobavo
plina Evropi.
Zaradi dviga cen el. energije je vedno bolj smotrn
nakup sončne elektrarne saj se je ekonomika
projekta postavitve lastne sončne elektrarne znižala iz 10 let na 6 let
Se pravi inesticija v elektrarno za gospodinjski
odjem se povrne že nekje v 6 letih.
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Nabavni vrh 2021 / povzetek Jani Ločičnik

Gabriele Braga, Arrow
Electronics: Trg elektronskih
komponent
Gabrielle Braga je vodja inženiringa
italijanske podružnice globalnega
podjetja Arrow Electronics, ki razvija
rešitve in inovacije za več kot 180.000
vodilnih proizvajalcev tehnologije in
ponudnikov storitev. Strankam pomagajo ustvarjati, izdelovati in upravljati
pametne napredne izdelke, dostopne
širokemu krogu uporabnikov.
Vsi vemo, da na trgu trenutno vlada
veliko pomanjkanje čipov in ostalih
polprevodniških elementov. Gabriele
nam je na Nabavnem vrhu zelo zanimivo in razumljivo predstavil ozadje te situacije.
Najprej nam je pojasnil, kako sploh poteka proizvodnja čipov, saj nam bo že to precej razširilo
pogled na trenutno situacijo.
Proizvodnja čipov je zapleten kemijski in tehnološki proces. Že samo okolje za proizvodnjo čipov
mora biti izjemno čisto, hermetično. Operacijska
bolnišnična soba, na primer, lahko po standardih vsebuje do 10.000 prašnih delcev v m3 zraka.
V proizvodnem okolju za proizvodnjo čipov je ta
vsebnost lahko le 10 prašnih delcev v m3 zraka.
To nam da vedeti, da je obrate za proizvodnjo
čipov izredno težko in drago zgraditi.
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Čip sestavljajo elementi – tranzistorji.
Proizvodnja čipov obstaja od leta 1972. Od takrat dalje se število tranzistorjev v čipu vsako leto
podvoji. V preteklosti so bili elementi v čipu razporejeni ploskovno, danes so čipi narejeni že v
3D tehnologiji. Postajajo tudi čedalje manjši, trenutno se velikost elementov v čipu meri v nanometrih (1 nanometer = 1/1000 mikrometra). Na
sliki 1 vidimo rast števila tranzistorjev v čipu.

Slika 1 Vir: Gabriele Braga, NABAVNI VRH 2021, oktober 2021

Čip je treba po izdelavi notranje tranzistorske
vsebine tudi zapreti v neko ohišje in ga pripraviti za vgradnjo v izdelke. Glede na slišano si lahko predstavljamo, kako kompleksna je izdelava
čipov. V vsaki tovarni je v povprečju 500 in več
različnih visoko tehnoloških strojev. Za proizvodnjo vsakega čipa je potrebnih tudi preko 1000
korakov in vsak čip gre v postopku proizvodnje
v povprečju preko 50 teh strojev.
Stroški izgradnje take tovarne znašajo od 4 pa vse
do 15 milijard dolarjev. Običajen čas izgradnje, od
projekta pa do začetka proizvedenega in testiranega prvega čipa pa je v povprečju 4 leta.
V drugi točki se je Gabriele Braga dotaknil razmer na prodajnem trgu čipov in drugih polprevodnikov, saj so tudi ti pomembni pri proizvodnji končnih elektronskih proizvodov. Na sliki
2 vidimo, da povpraševanje in poraba čipov in
polprevodnikov kratkoročno precej niha. Precej
je odvisna tudi od kompleksnosti čipov. Vendar
vidimo tudi, da na dolgi rok prodajne količine ves
čas rastejo, hkrati pa se povprečna cena čipa ves
čas znižuje.

dov, večinoma računalnikov in pametnih telefonov. To so Apple, Samsung, Huawei, Lenovo,
Dell, HP, HPE, Xiaomi in HHPC. Apple sam, na
primer, porabi delež čipov, kot ga porabi vsa
evropska industrija elektronskih izdelkov skupaj. Jasno, na trgu veljajo pravila kapitalizma
in imajo večji igralci prednost pred majhnimi.
Tako lahko v Evropi še naprej pričakujemo težave z dobavami.
Slika 2 Vir: Gabriele Braga, NABAVNI VRH 2021, oktober 2021

V letu 2019 je povpraševanje po čipih in polprevodnikih beležilo precej velik padec, zato v industriji niso planirali povečanja zmogljivosti za prihodnja leta. Prav to pa nam zdaj povzroča težave
zaradi skokovitega povečanja povpraševanja v
od konca leta 2020 dalje.
Treba je sicer vedeti, da so capex - investicijska
vlaganja v branži proizvodnje čipov in polprevodnikov že od nekdaj na najvišjem nivoju, višja so
od farmacevtske branže, višja od proizvajalcev
programske opreme, višja od vlaganj v proizvodnjo elektrike.
Gabriele je posebej izpostavil tudi problem pomanjkanja čipov v Evropi, ki se vidi v razmerju
med proizvodno in porabo v geografskem vidiku.
Problem Evrope je v tem, da ima bistveno manjši delež razvoja in proizvodnje čipov & polprevodnikov v svetovnem merilu – le približno 10%.
Prevladujeta ZDA in Kitajska s skupnim deležem
~50%. Delež končnih uporabnikov v primerjavi z
ZDA in Azijo pa ni bistveno manjši.
Nadalje nam je Gabriele predstavil tudi delovanje poslovnega modela proizvodnje čipov
in polprevodnikov. V preteklosti se je kompletna proizvodnja enega čipa izvedla v eni tovarni. Danes pa zaradi kompleksnosti elementov
temu ni več tako. Elementi za sestavo so tako
čedalje v večjem obsegu proizvedeni s strani
podizvajalcev, ki so specializirani za posamezno
tehnologijo.
Tako je približno 75% vseh kapacitet proizvodnje sestavnih delov čipov koncentriranih v
vzhodni Aziji in na Kitajskem. Približno pol svetovne proizvodnje čipov je v rokah treh velikih proizvajalcev: Intel, Samsung in TSMC. Pol
svetovne proizvodnje pa pokupi le 10 največjih
proizvajalcev končnih elektronskih proizvo-

V zaključku je Gabriele v nekaj točkah opozoril
na ranljivosti porabnikov in na to, kako se jim
izogniti ali jih v čim večji meri zmanjšati.
Lahko bi rekli, da se industrija elektronskih proizvodov trenutno nahaja v neki točki prave nevihte na trgu, kot je opisano na sliki 3. Imamo bistveno povečano povpraševanje, dvig cen surovin na
globalni ravni, globalne transportne probleme,
neusmiljen, na momente že perverzen odnos
deležnikov na trgu, trgovinsko vojno med ZDA in
Kitajsko, probleme s potresi in drugimi vremenskimi naravnimi nesrečami…

Slika 3 Vir: Gabriele Braga, NABAVNI VRH 2021, oktober 2021

Kako si pomagati? Treba je čimbolj optimizirati
nabavne verige. To lahko dosežemo tako, da še
bolj poglobimo partnerske odnose z dobavitelji
in jih, če še niso, prenesemo na nivo strateške
pomembnosti. Že danes moramo planirati nabavo za najmanj celotno leto 2022 in ugotoviti
vse možne alternative. Obnoviti zastarelo tehnologijo z modernejšo. Pristopiti k načrtovanju
proizvodov z bolj modularno strategijo in tako
zmanjšati vplive nabavne verige.
Gabriele je zaključil s kratko mislijo:
»The situation may get worse before getting
better!«
Mislim, da ni potrebe po prevodu.
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Marjana Drolc Kaluža, Izvršna direktorica za nabavo / povzetek Katja Nose

Trg jekla in jeklenih surovin
Skupina SIJ se uvršča med največje tri proizvajalce nerjavne debele pločevine v Evropski uniji,
med najboljše tri proizvajalce orodnih jekel v
Evrop¬ski uniji ter med najboljših deset proizvajalcev industrijskih nožev na svetu.

so padale in po pričakovanjih se bodo vrnile na
ustrezen nivo tekom leta 2022. Efekt pomanjkanja zalog naj bi se izničil, ni pa za pričakovati,
da se bo drastično znižal prevoz kontejnerjev
predvsem s Kitajske.

Svetovna napoved povpraševanja po jeklu je letos presenetilo vse.

Graf 2: Napoved povpraševanja v Evropi
2021/22 –V 2022 se bodo zaloge jekla spet
uravnotežile

Graf 1: Krepitev svetovne proizvodnje nerjavnega jekla

Vir: SMR GmbH, 2021

Vir: CommoditireCompendiumJune202

V lanskem letu je EU in skupina SIJ beležila padec naročil, medtem ko je Kitajska rasla z 9%
rastjo. V letošnjem letu so se vsi EU proizvajalci
soočili s povečanim povpraševanjem in praznimi skladišči po celotni dobavni verigi. Zaradi
prenizke cene jekla v preteklosti je prišlo v EU
do dezinvesticij, ter posledično zmanjšanjem
kapacitet zaradi nekonkurenčnosti.
Tudi skupina SIJ letos beležijo visoko povpraševanje. Za proizvodnjo so potrebne surovine. Cene nekaterih so šle zaradi preseženega povpraševanja nad ponudbo »v nebo«.
Dodaten udarec so povzročile cene zabojnikov. Poceni uvozi so postali preteklost in
postavili pod vprašanje dobavljivost surovin
s tretjih držav.

22

Za naslednje leto se za trg jekla predvideva
»normalna rast«. Odboj v sektorjih porabe naj
bi bil večji predvsem v tam, kjer so beležili večje padce v preteklem letu. Zaloge v letu 2020

Na področju nerjavnega jekla se je v zadnjih
letih precej spremenilo. Pojavile so se trgovinske omejitve povsod tam, kjer se jeklo proizvaja (Amerika, Kitajska, Indija, Indonezija…),
EU je zaščite uvedla s kvotami. Regulative se
pospešeno pojavljajo od 2018 tudi za ostale surovine. Rusija je uvedla splošne izvozne
takse, ker želijo zadržati določene surovine
doma. Kitajska je zaostrila izvoz določenih surovin celo s 50% izvozno takso. To je povzročilo kratkoročne šoke za ostale trge, ki so hitro
ostali brez željenih količin. Tudi v EU se zaščita
pred uvozom tretjih držav povečuje. Delujejo
pa trgovinske omejitve in regulative v obe
smeri.
Grafitne elektrode: Težave s katerimi se soočajo jeklarne je dodatna uvedba anti-dumpinga
za grafitne elektrode od predhodnih 2,7% za
dodatnih 20%. EU nima dovolj kapacitet za zadostitev potreb za domači trg.
Graf 3: Povečanje zaščite EU gospodarstva
v zadnjem letu pred uvozom iz tretjih držav

energije in politične odločitve je Kitajska prenehala z domačo proizvodnjo, ter povečala uvoz
ferokroma, kar je posledično povzročilo dvig
cen ter podaljševanje dobavnih rokov v Evropi.

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
actions-against-imports-into-the-eu/

Če na kratko pogledamo trenutno znana dejstva, kaj se dogaja na trgu ključnih surovin za
izdelavo jekla, lahko hitro ugotovimo kako zelo
pomembne so za našo skupno prihodnost,
kako se bodo gibale cene in predvsem razpoložljive količine v prihodnosti.
Nikelj: Lani še presežek, letos že deficit v nekem
obdobju. Vpliv razpoložljivosti količin na trgu je
odvisen od delovanja rudnikov v Indoneziji ter
ostalih tretjih državah. Veliko je še neznank glede porabe niklja predvsem za izdelavo baterij
za električne avtomobile. Ali bodo na razpolago
še drugi materiali, tehnologije za baterije? Sedaj
imamo eno borzo in praktično dve vrsti niklja,
eden za industrijo, drugi za električne avtomobile. Po prognozah sodeč, niklja ne bo dovolj
za pokrivanje vseh potreb, ki so napovedane v
prihodnosti.
Molibden: Kitajska ima enega največjih proizvajajalcev molibdena na svetu. Bila je tudi velika
izvoznica. Ta proizvajalec začasno ni bil aktiven
na trgu, kar je povzročilo takojšnji primanjkljaj
surovine. Vendar so bila pričakovanja ostalih
držav, da bo količin dovolj takoj, ko spet prične
s proizvodnjo. Kitajska je začela proizvajati nazaj, vendar zaradi tako velikega povpraševanja
na domačen trgu ni več izvoznica, pač pa je še
začela kupovati molibden od ostalih proizvajalcev. Zakaj je prišlo do tega scenarija obstaja
več razlag – od tako zelo povečanega povpraševanja do polnjenja skladišč državnih rezerv,
špekulacije, političnih ozadij... kakorkoli, posledično rast cen in nizka razpoložljivost v EU.
Krom: Ponovno velik vpliv Kitajske, kot velike proizvajalke ferokroma in velike uvoznice kromove rude. Dodano vrednost so delali
doma, uvažali so rudo iz Afrike, Kazahstana,
Mongolije.., zaradi okoljevastvenih zavez, dražje

Mangan, Silicij: Ponovno ključno vlogo prevzema Kitajska in njene okoljevarstvene zahteve.
Drastično zmanjšujejo proizvodnjo. Samo za
primer - do konca letošnjega leta lahko proizvedejo samo 10% proizvodnje letošnjega avgusta,
povpraševanje po materialih pa je zelo visoko,
kar spet povzroča motnje na trgu. Kitajska je
zelo pomembna s svojimi odločitvami.
Jekleni odpadek : EU nima trenutno nobenih
restrikcij kar se tiče izvoza jeklenega odpadka,
Turčija je velika uvoznica jeklenega odpadka iz
EU-ja in s povečanjem izvoza, dviguje cene na
domačih trgih. To je praktično edina surovina ki
jo EU ima. Zelo pomembno vlogo bo imel jekleni
odpadek tudi v prihodnosti, saj omogoča uresničitev zavez glede znižanja ogljičnega odtisa.
To je tudi razlog, da EU komisija preučuje možnost uvedbe omejitev tudi za jekleni odpad.
Graf 4: 12-mesečna napoved gibanja surovin

Vir: Commoditire Compendium September 2021

V preteklosti je bila železova ruda neko merilo
gibanja cen jekla, sedaj je teh dejavnikov, ki delujejo v nasprotni smeri, preveč. Tudi govoriti na
splošno o jeklu ne moremo več, vsako jeklo ima
svojo specifiko in kompleksno sestavo. Dejstvo
je, da zaradi rasti stroška energije, surovin,
kuponov, strukturnih sprememb, trajnost in
zmanjšanja ogljičnega odtisa, jeklo ne more biti
več tako poceni kot v preteklosti.
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Claudio Bruggi / povzetek Vlado Prosenik

Trg plastičnih materialov

V predavanju Claudia Bruggija nabavnega strokovnjaka na področju polimerov je bilo obdelano
področje trga plastičnih materialov.
Polovica svetovne proizvodnje polimerov je na
daljnjem vzhodu. Drugo najpomembnejše področje proizvodnje je ZDA, kjer je zaradi lanske
hude zime prišlo do zmanjšane proizvodnje.
Evropa iz ZDA uvaža približno petino količine
polimerov. Zato je v Evropi prihajalo do pomanjkanja že lani. V letu 2020 se je zmanjšal uvoz polimerov v EU med 8 in 25 odstotkov odvisno od
tipa polimera.
Indeks porabe in indeks proizvodnje sta se od leta
2018 naprej začela razhajati v smer večje porabe
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od proizvodnje. Torej smo v Evropi vedno bolj odvisni od uvoza.
Force majeure objave proizvajalcev v svetu so se
v zadnjem letu več kot potrojile. Vzrok je tudi v neizvajanju vzdrževanja proizvonih kapacitet zaradi lanske velike volatilnosti trga, kar zna biti tudi
vzrok za vse objave višje sile. Še vedno se vsak teden pojavi nekaj razglasitev višje sile.
Primerjava dobičkov največjih proizvajalcev pokaže, da so po lanskem padcu letos precej nadpovprečni, kar lastnikom seveda ustreza.
S spremljanjem cen surovin za proizvodnjo polimerov na spot marketu si lahko pomagamo pri

predvidevanju kakšna bo cena polimerov nasledni mesec. Te surovine so predvsem produkti iz
proizvodnje plina in nafte.
Zgodovinsko je oktober dober mesec za zakup polimerov. Za letos bi to težko rekli.
Generalno gospod Bruggi na podlagi več kriterijev ocenjuje, da bodo cene polimerov stabilno visoke vsaj do pomladi naslednjega leta. Predstavil
je trende, ki najbolj vplivajo na cene polimerov:
cene nafte, potrebe, proizvodnja, valutna razmerja, sezonskost, carine, marže in transport.
Indeksi proizvodnje so se od spomladanskih visokih vrednosti postopoma začeli nižati v ZDA,

na Kitajskem in v Evropi. Tudi to bi lahko vplivalo
na umiritev cen polimerov.
S ceno polimerov so zelo povezani tudi aditivi za
barvo, UV zaščito, antistatičnost in druge lastnosti. Titanov dioksid je na primer še vedno v velikem porastu.
Tudi stroški brzganja plastike se lahko s porastom
cen energije še kar nekaj spremenijo.
Gospod Bruggi nakoncu povzema njegovo oceno, da se v naslednjih nekaj mesecih razmere na
trgu še ne bodo zelo spremenile. V začetku naslednjega leta pa bi lahko prišlo do umiritve.
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Jure Fišer, Surovina / povzetek Aurelija Marcina

Trg odpadnih surovin v
konjunkturi
G. Jure Fišer, direktor družbe Surovina in predsednik sekcije Zbiralcev in predelovalcev kovinskih
in nekovinskih odpadkov, je v popoldanskem delu
Nabavnega vrha predstavil trg odpadnih surovin
v konjunkturi. V letu 2020 je sekcija, ki jo združuje
približno 30 podjetij, imela najboljši poslovni izid
v zadnjih desetih letih.
Jure Fišer je uvodoma predstavil nepredvidljivosti, ki so se dogajale v domačem okolju in so
vplivale na trg odpadnih surovin:
1 | Rast cen kovinskih materialov.
2 | Direktiva SUP (single use plastic), ki zapoveduje prepoved plastike za enkratno uporabo.
3 | Direktiva o okoljski dajatvi za nepredelano
plastiko, ki jo bo v letih 2021 in 2022 krila država,
nato pa podjetja sama.
4 | Zakon o varovanju okolja (ROP).
5 | Uredba o embalaži – širi proizvajalčevo odgovornost za vso embalažo, ki je prisotna na trgu in
ne samo za embalažo zavezancev.
6 | Uredba o skladiščenju gorljivih odpadkov na
prostem – skladnost z vidika požarne oboroženost. Potrebna visoka sredstva za implementacijo avtomatske detekcije in avtomatskega gašenja
požarov, kar morebitno vpliva na dražitev ravnanje z odpadki.
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kot 100 €/t. Cena odpadnega železa je septembra
2021 znašala 456,33 €/t, kar je najvišji nivo v zadnjih desetih letih.
Prikazana je bila tudi primerjava napovedi cen surovin World Bank za oktober 2021, ki je napovedala stabilno rast surovin na eni strani in dejanske
situacije na borzi dne 7. 10. 2021 na drugi strani.
J Nafta – World bank 56 USD/sodček: borza 75
USD/sodček
J Železova ruda – World bank 135 €/t: borza
117 USD/t. Razlog za dvig cene je Covid-19,
okoljske težave, kulturne težave (dovoljenja
za izkopavanje rude v Avstraliji).
J Aluminij – World bank 2.000 USD/t: borza
2.897,30 USD/t. Eden izmed razlogov za odstopanja so podnebni vplivi (sušno obdobje na
Kitajskem – omejena poraba elektrike in posledično zmanjšanje proizvodnje aluminija).
J Baker – World bank 8.500 USD/t: borza 9.000
USD/t. Razlogi za odstopanja so Covid-19,
protesti za izboljšanje plače v Peruju, Čilu in
Braziliji, okoljske težave (požari v Kanadi).
J Nikelj – World bank: 16.500 USD/t: borza
18.000 USD/t.
J Zink – World bank 2.700 USD/t: borza 3.000
USD/t.

7 | Okoljski kriminal – podjetja, ki se predstavljajo kot zbiralci odpadkov.

J Svinec – World bank 1.950 USD/t: borza 2.200
USD/t.

V branži reciklaže surovin imajo v letošnjem letu
20 % fizični obseg povečanja poslovanja in več
kot 100 % vrednostno povečanje poslovanja, kar
se odraža kot posledica rasti cen surovin (kovin
in barvnih kovin). V letošnjem letu imajo tudi nenavadno rast cen starega papirja, ki znaša več

J Kositer – World bank 25.000 USD/t: borza
36.750 USD/t.
G. Jure Fišer je predavanje zaključil z vprašanjem,
koliko časa ta situacija lahko še traja, ki se prav tako
konstanto poraja nabavnikom v letošnjem letu.

Od prilagajanja v preobrazbo

SHRANITE
DATUM!
5. in 6. maj 2022

Grand Hotel Bernardin, Portorož

Osrednje teme:
makroekonomski in geostrateški trendi
trajnostna nabava
preobrazba nabave po pandemiji
ustvarjanje vrednosti v nabavi
odličnost v nabavi
voditeljstvo v nabavi
odnosi z dobavitelji

Razglasitev

Nabavnega managerja leta 2022
Najugodnejše kotizacije do

31. decembra 2021
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www. p lan etg v. si /n a b a vn a - ko n fe re n c a

November 2021 / Purchasing Managers Index

PMI Slovenija
PMI Slovenija po rahlem padcu pod mejo 50 točk zopet nad njo
Ključni podatki:
J PMI november 2021 = 62,2
(oktober 2021 = 48,8)
J Rast proizvodnih aktivnosti
J Rast novih naročil
J Rast novih zaposlitev
J Podaljševanje dobavnih rokov

Zgodovinski pregled

o visoki rasti in dvigovanju nabavnih cen, katerih
indeks je še vedno na visokih 64,2 točke (okt. 71,1)
in hkrati o podaljševanju dobavnih rokov, saj je
indeks na 64,8 točke, medtem ko je bil meseca
oktobra pod mejo 50 in je znašal 45,6 točke. Po 1
mesečni prekinitvi so nad mejo 50 točk ponovno
zaloge končnih produktov, katerih indeks znaša
63,2 točke (okt. 49,1). Enako se je zgodilo z zalogami repromateriala, katerih indeks znaša v novembru 62,6 točke (okt. 49,5).
Trije indeksi z najvišjo letošnjo rastjo so: količina
nakupov s 84,8 točke, sledi rast zalog končnih produktov z indeksom 70,3 točke, na tretjem mestu
pa so dvigi nabavnih cen z indeksom 65,7 točke.

Komentar
Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca novembra 58,6 točke (okt. 58,3. K visoki vrednosti je
pripomogla predvsem visoka in skoraj rekordna
rast števila novih zaposlitev, ki so dosegle drugo
najvišjo vrednost v 21 letih. Storitveni PMI se je iz
oktobrske vrednosti 54,5 točke ponovno dvignil
na 56,6 točke in s tem prispeval, da je kompozitnim PMI ponovno na 2 mesečnem vrhu s 55,8
točkami (okt. 54,3).

Povzetek
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Proizvodni PMI znaša meseca novembra 62,2 točke (okt. 48,8) in je tako po 15 mesečni prekinitvi
zopet ponovno visoko nad mejo 50 točk. Prav vsi
podindeksi so se znašli nad mejo 50 točk. Indeks
proizvodnih aktivnosti tako znaša 63,0 točke
(okt. 50,8), indeks novih naročila je dosegel 57,7
točke (okt. 49,3). Najbolj je zrastel indeks novih
nakupov, saj znaša 89 točke (okt. 85,1), naslednji
najvišji pa novo zaposlovanje saj je indeks najvišje od letošnje pomladi in znaša 65,8 točke (okt.
47,7). Podjetja že 16 mesecev zapored poročajo

Nemški PMI se je iz oktobrske vrednosti 57,8 točke
spustil le za malenkost, in sicer na 57,6 točke, kar
še vedno predstavlja zelo visoko vrednost rasti.
Storitveni PMI se je novembra dvignil na 53,4 točke (okt. 52,4) in je s to vrednostjo na 2 mesečnem
vrhu. Največjo nevarnost za nadaljnjo hitro rast
gre pripisati predvsem pomanjkanju materialov
ter inflatornim gibanjem, predvsem iz področja
cen energentov, plač zaradi pomanjkanja delovne sile in hkrati z dviganjem cen surovin in z njimi
povezanimi višjimi stroški logističnih storitev.
Ameriški proizvodni PMI je meseca novembra
znašal 59,1 točke (okt. 58,4) in se tako nahaja na

2-mesečnem vrhu, medtem ko znaša vrednost
storitvenega PMI s 57,0 točke (okt. 58,7) in se
nahaja na 2 mesečnem dnu. Japonski PMI je po
padcu po mejo 50 točk 2 mesec zapored dvignil
rahlo nad njo in znaša 53,5 točke (okt. 50,6) in še
to predvsem na račun privatnega sektorja zaradi
boljših COVID-19 razmer v državi.
Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da se
gospodarska aktivnost še vedno krepi, a njihovo

rast omejujejo ali celo ogrožajo cene energentov,
plač, materialov in logističnih storitev. Podjetja
bodo leto 2021, kljub vsem oviram, ki smo jim
bili letos priča, končala uspešno, se pa lahko ob
nadaljevanju vseh naštetih trendov in faktorjev,
ki vplivajo na rast, in navsezadnje zaradi morebitnega zmanjšanja povpraševanj v primeru dviga
prodajnih cen, trend v naslednjem letu obrne.
Združenje nabavnikov Slovenije
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Zlati sponzor

Sponzorji

Partnerji

Medijski sponzor
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Nabava bo postala strateška funkcija v vsakem
slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim
strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k
uspešnosti poslovanja podjetja in njegovem razvoju.

