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PMI Slovenija 

PMI še vedno podpira rast PMI EU, ki je na najvišji ravni v zadnjih 17 letih in pol.  

Ključni podatki:  

 PMI november 2017 = 52,9 
(oktober 2017 = 57,7) 

 Rast proizvodnje 

 Zmanjšanje novih naročil 

 Dvig nabavnih cen 

 Nespremenjeni dobavni roki 

 

Zgodovinski pregled 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se že od začetka leta 2017 nahaja 

visoko nad mejo 50. Tudi v mesecu novembru je 

kljub manjši rasti, kot je bila izmerjena meseca okto-

bra še vedno na nivoju 52,9. Proizvodna podjetja, ki 

odgovarjajo na vprašalnik, so tokrat zaznala upad 

novih naročil a še vedno ohranjajo proizvodnjo na 

visokem nivoju, saj se proizvodni indeks nahaja na 

vrednosti 61,0.  

Prejšnjim mesec smo sklepali, da podjetja sproti ser-

visirajo nova naročila in ne ustvarjajo presežnih za-

log in ne zmanjšujejo zalog gotovih produktov, kar v  

tem mesecu potrjuje dejstvo, saj so podjetja zaradi 

upada zunanjih naročil povečala zaloge končnih pro-

duktov, podprto z rastjo proizvodnje. Prav tako so se 

glede na pretekli mesec ponovno dvignile nabavne 

cene in to z najvišjo rastjo indeksa, od kar merimo 

PMI (rast nabavnih cen 70,6). 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je v mesecu novembru 

znašel na 211 mesečnem vrhu oz. 17 in polletnem in 

znaša 60 (oktober 58,5), predvsem po zaslugi novih 

povečane rasti zaposlovanja, ki raste z najbolj strmo 

rastjo v zadnjem desetletju 

Nemški proizvodni PMI se je v mesecu novembru 

zopet povzpel na 81 mesečni (skoraj 7 letni) vrh in 

znaša 62,5 (oktober 60,6), medtem kot se je franco-

ski proizvodni PMI znašel na 79 mesečnem vrhu in 

znaša 59,7 (oktober 57,5), prav tako po zaslugi zapo-

slovanja, ki v Franciji beleži največjo rast v zadnjih 16 

letih in pol. 

Očitno se rast evropskega gospodarstva ne ohlaja in 

posledično  lahko pričakujemo nadaljnjo rast tudi v 

Sloveniji. Vsi kazalci zagotavljajo dobro osnovo in 

pričakovanje nadaljevanja trenda vse do konca leta.  
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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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