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Korekcija PMI v EU in še vedno visok proizvodni PMI Slovenije 

Ključni podatki:  

 PMI maj 2018 = 55,9 

      (april 2018 = 62,4) 

 Visoka rast novih naročil 

 Podaljšanje dobavnih rokov 

 Povečanje proizvodnje 

 Rast zaposlovanja 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se že od začetka leta nahaja nad me-

jo 50 in v mesecu maju znaša 55,9 (april 62,4), med-

tem ko znaša povprečje prvih petih mesecev  leta 

2018 60,1, povprečje maj 2017—maj 2018 pa znaša  

61,4.  

Nad vrednostjo 50 se nahajajo štirje izmed podin-

deksov, ki se upoštevajo pri izračunu PMI. Pod mejo 

50 se je v mesecu maju znašel indeks zalog reproma-

teriala in znaša 38 in je na najnižjem nivoju od junija 

2016.  

Inceks proizvodnje je z vrednostjo 64,3 nad indek-

som novih naročil, ki znaša 56,6, kar lahko pomeni, 

da proizvodnja dela viške glede na prejeta naročila in 

lahko v nadaljevanju tega trenda vpliva na padec 

PMI. 

 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je v mesecu maju znašel 

na najnižji vrednosti v zadnjih 15 mesecih in znaša 

55,5 (april 56,2), medtem ko je kompozitni indeks na 

18 mesečnem dnu in znaša 54,1 (april 55,1).   

Prav tako se je nemški proizvodni PMI znašel na 15 

mesečnem dnu, vendar se še vedno nahaja na viso-

kih 56,8 točke (april 58,1), medtem ko se je kompo-

zitni znašel celo na 20 mesečnem dnu pri 53,1 (april 

54,6) 

Precejšen relativen padec PMI v EU in Nemčiji sicer 

pripisujejo praznikom in dopustom v mesecu maju. 

Pričakujejo ponoven dvig PMI in korekcijo navzgor v 

juniju, vendar več kot očitno je, da se rast v EU umir-

ja, saj PMI že od začetka leta iz meseca v mesec iz-

gublja vrednost. 
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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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