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PMI Slovenija 

PMI za Slovenijo še vedno vztraja na visokih vrednostih 

Ključni podatki:  

 PMI avgust 2017 = 48,8 
(julij 2017 = 63,7) 

 Padec proizvodnje 

 Stagnacija novih naročil 

 Zvišanje nabavnih cen 

 Stagnacija zaposlovanja 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se že od začetka leta 2017 nahaja 

visoko nad mejo 50, v mesecu avgustu pa se je spu-

stil rahlo pod mejo 50 in znaša 48,8, kar pomeni, da 

so podjetja, ki sodelujejo v vsakomesečni anketi po 

sedmih mesecih izrazite rasti gospodarstva zaznala 

stagnacijo. Velik vpliv na padec PMI v mesecu avgu-

stu ima prav gotovo dejstvo, da se je upočasnila rast 

v juliju v najpomembnejših izvoznih državah SLO, saj 

sta se tako proizvodni PMI Eurozone kot tudi nemški 

proizvodni PMI znašla na 3 mesečnem dnu, medtem 

ko se je kompozitni PMI znašel celo na 6 mesečnem 

dnu. 

Poleg tega gre padec proizvodnje pripisati dejstvu, 

da ima kar nekaj podjetij v mesecu avgustu zaradi 

kolektivnih dopustov in dopustov zaposlenih zmanj-

šano proizvodnjo in kapacitete.  

  

Komentar 

Nemški proizvodni PMI se v mesecu avgustu ponov-

no nahaja na 2 mesečnem vrhu in znaša 60,0 (julij 

57,7), kakor tudi proizvodni PMI Eurozone, ki znaša v 

mesecu avgustu 57,4 (julij 56,6).  

Zanimivo je, da se je ameriški kompozitni PMI znašel 

na 27 mesečnem vrhu in znaša 56,0 (julij 54,6), med-

tem, ko se je proizvodni PMI znašel na 14 mesečnem 

dnu in znaša 52,2 (julij 54,1). 

Francoski kompozitni PMI ostaja nespremenjen pri 

vrednosti 55,6, kako ostaja pri nizki rasti tudi PMI 

japonski PMI pri vrednosti 52,8 (julij 52,1). 

Očitno se zelo hitra rast in ekspanzija gospodarstva, 

kateri smo bili priča v prvem polletju 2017 resnično 

umirja, vendar je rast še vedno dovolj visoka, da da 

je dobro popotnico tretjemu kvartalu leta 2017. 
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 

velikih svetovnih ekonomijah in državah sveta 
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