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Ponoven popravek rasti proizvodnega PMI glede na visok padec konec leta 2018 

Ključni podatki:  

 PMI februar 2019 = 56,8 

      (januar 2019 = 54,5) 

 Rast proizvodnje 

 Rast novih naročil 

 Stagnacija dobav, zaposlovanja, ... 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI je meseca februarja znašal 56,8 toč-

ke, kar je celo  višje, kot meseca januarja, ko je zna-

šal 54,5 točke.  

Največji vpliv sta imela ravno indeks proizvodnje, ki 

je znašal kar 61,1 točke in indeks novih naročil, ki je 

znašal 59,2 točke in je na najvišji ravni od lanskega 

junija.  

Ostali trije podindeksi so znašali le malo nad 50 toč-

kami in s tem uravnotežili celotni PMI indeks. 

Indeks zaposlovanja je znašal 53,8 točke, indeks do-

bav 50,3 točke in dobavni časi 53,6 točke.  

Glede na gibanje PMI Nemčije in PMI EU v zadnjih 

dveh mesecih pa lahko v tudi v Sloveniji pričakujemo 

ponoven padec PMI. 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je v mesecu februarju 

znašel na 68 mesečnem dnu in znaša 49,2 točke 

(januar 50,5), medtem ko znaša kompozitni PMI in-

deks 51,4 (januar 51,0). 

Nemški proizvodni PMI indeks se je znašel celo na  

74 mesečnem dnu in je že drugi mesec zapored pod 

mejo 50 točk in znaša 47,6 točke (januar 49,7). 

Tudi japonski proizvodni PMI je padel pod mejo 50 

točk in znaša 48,5 točke (januar 50,3). Tudi proizvo-

dni PMI ZDA se je zmanjšal in ustavil na 53,7 točke 

(januar 54,9) in se znašel na 17 mesečnem dnu.  

Glede na to, da ima Nemčija PMI že dva meseca pod 

mejo 50 in da je Italija, kot druga največja izvoznica 

Slovenije, tudi uradno v recesiji, lahko podoben 

trend in počasno ohlajanje gospodarstva pričakuje-

mo tudi  v Sloveniji in slovenskem PMI. .             
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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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