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Purchasing Managers Index® 

Objava: november 2019 

PMI Slovenija 

Oživitev proizvodnega PMI  po dopustih  

Ključni podatki:  

 PMI oktober 2019 = 54,0 

      (september 2019 = 56,4) 

 Dviganje proizvodnih aktivnosti 

 Rast novih naročil 

 Povečanje zaposlovanja 

 Znižanje nabavnih cen 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je v mesecu oktobru znašel na 

54,0 točke, kar je 2,4 odstotne točke manj, kot je 

bila njegova vrednost meseca septembra. PMI kljub 

temu nakazuje, da so podjetja zabeležila rast naročil 

in dvig proizvodnih aktivnosti.  

Največjo rast je zabeležil indeks proizvodnih aktivno-

sti, ki se je znašel na ravni 61,5 točke (sept. 61,0), 

sledi indeks novih naročil z vrednostjo 55,3 točke 

(sept. 55,6 točke) in indeks zaposlovanja s 54,2 točke 

(sept 57,0).  

Največji padec je zabeležil indeks nabavnih cen, saj 

se je znašel na 37,5 točke in je na najnižji vrednosti v 

zadnjih 17 mesecih in zabeležil precejšen padec, saj 

je meseca septembra znašal 62,8 točke. 

 

Komentar 

Nemški proizvodni PMI se je meseca oktobra ustavil 

na 41,9 točke (sept. 41,7 točke) in je na dvomeseč-

nem vrhu, vednar kljub temu je nemški proizvodni 

PMI tudi v zadnjem četrtletju leta 2019 začel relativ-

no nizko, predvsem zaradi ponovnega padca novih 

zaposlitev in zmanjšanja nakupov. 

Prav tako kot nemški PMI je pod mejo 50 že od janu-

arja proizvodni PMI Eurozone in znaša meseca okto-

bra 45,7 točke in ostaja na enaki ravni kot meseca 

septembra in hkrati na 83 mesečnem dnu, prav tako 

zahvaljujoč indeksu novih zaposlitev, ki so posledica 

trgovinskih vojn in prihajajočega Brexita.  

PMI ZDA ostaja nad mejo 50 ročk in znaša 51,5 točke 

(september 51,1 točke), medtem ko japonski PMI 

ostaja pod mejo 50 točk in znaša 48,5 točke (sept. 

48,9 točke) 
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 
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