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PMI tudi meseca julija s krepkim padcem pod mejo 50 točk  

Ključni podatki:  

PMI julij 2022 = 36,6 

      (junij 2022 =  36,2) 

 Padec novih naročil 

 Padec proizvodnih aktivnosti 

 Zmanjšanje števila zaposlenih 

 Rast nabavnih cen 
 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša meseca julija 36,6 točke (jun. 36,2) in je že 

drugi mesec zapored krepko pod mejo 50 točk. Indeks novih 

naročil se je znašel na najnižji točki (če izvzamemo april '20 in 

Covid lockdown) od kar merimo PMI in znaša 25,5 točke (jun. 

34,7), medtem ko je indeks proizvodnih aktivnosti na najnižji 

ravni v zadnjih 31 mesecih in znaša 31,7 točke (jun. 34,1). Podje-

tja prav tako poročajo o zmanjšanju števila zaposlitev, saj indeks 

znaša 44,9 točke (jun. 34,7), skrajšujejo se tudi dobavni roki, 

katerih indeks je že četrti mesec zapored pod vrednostjo 50 točk 

in znaša meseca julija 35,1 točke (jun. 32,3). Indeks zalog konč-

nih produktov je padel še na nižjo vrednost in znaša 30,6 točke 

(jun. 37,8) in je po zelo visoki rasti zadnjih 21 mesecev 

(povprečje 69,1) globoko pod mejo 50 točk. Nabavne cene so po 

padcu v maju že drugi mesec zapored ponovno doživele rast z 

indeksom 57,0 točke (jun. 62,2), prav tako so podjetja zabeležila 

rast zalog materialov z visoko vrednostjo 67,4 točke (jun. 54,7), 

medtem ko se je indeks novih nakupov padel pod mejo 50 točk 

in znaša 46,4 točke (jun. 49,9), kar kaže na to, da z zmanjšanjem 

novih naročil in zmanjšanjem proizvodnih aktivnosti materiali iz 

preteklih nabavnih naročil še vedno prihajajo v podjetja, hkrati 

pa podjetja zmanjšujejo svoja nova nabavna naročila. 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca julija 49,6 točke (jun. 

52,1) in se nahaja najnižje v zadnjih 25 mesecih. Tudi kompozitni 

PMI je padel na najnižjo raven v zadnjih 17 mesecih in znaša 

49,4 točke (jun. 52,0), kar kaže na ohlajanje in padec aktivnosti 

gospodarstev. Padci so predvsem posledica zmanjšanega pov-

praševanja zaradi visokih rasti cen in padca novih naročil.  

Nemški PMI je ravno tako iz junijske vrednosti 52,0 točke padel 

pod mejo 50 točk in znaša 49,2 točke in je s to vrednostjo na 

najnižji vrednosti v zadnjih 25 mesecih. Kompozitni PMI pa je 

padel celo nižje in znaša 48,0 točke (jun. 51,3). Glavni razlogi so 

padec domačega in tujega povpraševanja, visoki pritiski na cene 

in težave v dobavni verigi.  

Tudi ameriški proizvodni PMI se je meseca maja znižal na 52,3 

točke (jun. 52,7) in se tako nahaja na 24 mesečnem dnu. Še nižjo 

stopnjo rasti je doživel indeks storitvenih dejavnosti, ki znaša 

zgolj 47,0 točke (jun. 52,7) in se tako s kompozitnim PMI, ki zna-

ša 47,5 točke (jun. 52,3) nahaja najnižje v zadnjih 26 mesecih.  

Gibanje indeksov PMI kaže, da gospodarska aktivnost pada, 

predvsem zaradi zaostrenih razmer na trgu. Negotove razmere 

in motena oskrba, dvigi cen, vse višja inflacija in višanje življenj-

skih stroškov zmanjšujejo povpraševanje na vseh trgih. Podjetja 

vse težje prenašajo višje vhodne stroške materialov in energen-

tov na končne kupce, kar se vidi iz dejstva, da povprečne cene 

blaga in storitev naraščajo počasneje kot se povišujejo vhodni 

stroški podjetij. Poleg vsega pa so pritiski na rast plač vse višji. 

Podjetja tako že zmanjšujejo število zaposlenih. 

Združenje nabavnikov Slovenije  
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 
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