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Purchasing Managers Index® 

Objava: oktober 2019 

PMI Slovenija 

Oživitev proizvodnega PMI  po dopustih  

Ključni podatki:  

 PMI september 2019 = 56,4 

      (avgust 2019 = 44,2) 

 Dvig proizvodne aktivnosti 

 Dvig naročil 

 Povečanje zaposlovanja 

 Dvig nabavnih cen 

 

Zgodovinski pregled 

 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je enako kot pretekla leta v mese-

cu septembru pričakovano dvignil nad mejo 50 točk 

in znaša 56,4 točke. Glede na to, da slovenski PMI še 

ni desezioniran, gre za pričakovan dvig, glede na to, 

da so tudi vsi avgustovski PMI vedno pod mejo 50, 

ker podjetja zaradi dopustov ne delujejo s polnimi 

zmogljivostmi. 

Vendar je septembrski PMI nižji kot so bili pretekla 

leta, kjer je povprečje septembrskih PMI celo 60,5 

točke. 

Največjo rast je zabeležil indeks proizvodnih aktivno-

sti, ki se je znašel na ravni 61 točk, sledi indeks zapo-

slovanja s 57 točkami in novimi naročili z vrednostjo 

56 točke. 

Rahlo nad mejo 50 točk so se znašli indeksi nakupnih 

količin ter zalog končnih proizvodov. 

 

Komentar 

Nemški proizvodni PMI se je meseca septembra spu-

stil na najnižjo raven v 123 mesecih, in znaša zgolj še 

41,4 točke (avgust 43,5 točke).  Največji padec so v 

Nemčiji povzročili zmanjšano zaposlovanje, ki je na 

in padec proizvodnih aktivnosti, ki so posledica trgo-

vindkih vojn, napovedi za avtomobilsko industrijo in 

približevanja Brexita. September je po merilih naj-

slabši mesec od finančne krize leta 2009. 

Prav tako je pod mejo 50 že od januarja proizvodni 

PMI Eurozone in znaša meseca septembra 45,6 toč-

ke (avgust  47,0 točke) in se nahaja na 83 mesečnem 

dnu. 

PMI ZDA ostaja nad mejo 50 ročk in znaša 51,0 točke 

(avgust 50,8 točke), medtem ko japonski PMI ostaja 

pod mejo 50 točk in znaša 48,9 točke (avgust 49,3 

točke) 
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