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PMI Slovenija 

Padec proizvodnega PMI  

Ključni podatki:  

 PMI junij 2019 = 42,2 

      (maj 2019 = 51,9) 

 Zmanjšanje proizvodne aktivnosti 

 Upad novih naročil 

 Povečanje zalog repromateriala 

 Zmanjšanje zaposlenosti 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI je meseca junija pričakovano padel 

pod mejo 50 točk in znaša 42,4 točke.  

Tako nova naročila, katerih indeks znaša 39,7, kot 

tudi indeksa proizvodne aktivnosti in zaposlenosti, ki 

sta poleg novih naročil ključna v strukturi PMI, sta 

pod mejo 50 točk. Indeks proizvodne aktivnosti zna-

ša 36,4 točke, medtem ko je indeks zaposlovanja 

padel na 36,7 točke in je na najnižji ravni od lanske-

ga decembra. Indeks novih naročil je celo na najnižji 

ravni od decembra 2016. 

Hkrati so podjetja zaznala povečanje dobavnih rokov 

in že drugi mesec zapored povečane zaloge materia-

la, saj indeks rasti zalog znaša celo 59,2 točke. 

Povprečje slovenskega proizvodnega PMI je za ob-

dobje od lanskega novembra dalje zgolj 50,5, saj so 

od konca lanskega leta največje izvoznice Slovenije 

(Nemčija, Italija) tudi same začele meriti padanje 

proizvodnega PMI. 

Komentar 

Čeprav so glavne izvozne države Slovenije v maju 

zabeležile rahel popravek PMI, se glede na globalni 

PMI, o katerem poroča J. P. Morgan, verjetno vpliv 

ne bo prenesel v gibanje PMI Slovenije. J.P. Morgan 

za globalni PMI namreč  poroča , da so proizvodne 

aktivnosti in nova naročila zabeležila največji padec 

od oktobra 2012.  

Prav tako IHS Markit poroča, da je poslovno zaupa-

nje zaradi Brexita, trgovinske vojne med ZDA in Kitaj-

sko meseca maja padla na najnižjo raven od začetka 

leta.  

Prav tako nemška podjetja poročajo o daleč najnižji 

stopnji zaupanja glede gospodarske aktivnosti v pri-

hajajočem letu.  
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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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