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PMI meseca aprila na zgodovinsko nizki vrednosti 

Ključni podatki:  

 PMI april 2020 = 24,9 

      (marec 2020 = 51,4) 

 Najnižja vrednost proizvodnih aktivnosti 

 Najmanj novih naročil 

 Najnižja stopnja zaposlovanja 

 Povišanje zalog materialov 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca april ustavil na 24,9 točke 

in se nahaja na najnižji vrednosti od maja 2014, ko smo 

začeli v Sloveniji meriti Purchasing Managers Index. Na 

najnižji vrednosti se nahajajo vsi trije najpomembnejši 

podindeksi. Indeks proizvodnih aktivnosti se je spustil 

vse do vrednosti 15-ih točk, indeks novih naročil znaša 

17,8 točke, indeks zaposlovanja pa znaša 20,7 točke. 

Druga najnižja vrednost indeksa proizvodnih aktivnosti 

je bila dosežena decembra 2017 in je znašala 27,4 toč-

ke, indeks novih naročil je drugo najnižjo vrednost do-

segel decembra 2016, ko je znašal 27 točke in indeks 

zaposlovanja ravno tako decembra 2016 23,8 točke. V 

vseh primerih pa gre za mesec, ki še ni desezioniran in 

ima že tako zaradi sezonskega vpliva nizke vrednosti.  

Vse to pomeni, da je virus globoko in korenito posegel 

v vse gospodarske aktivnosti, ki so zajete in vplivajo na 

izračun vrednosti PMI. 

Komentar 
Proizvodni PMI Eurozone se je meseca aprila znašel na 

33,6 točke in je na 134 mesečnem dnu, medtem ko je 

kompozitni PMI (vključujoč storitveni PMI) rekordno 

nizko (od julija 1998) in znaša zgolj 13,5 točke (marec 

29,7). 

Nemški proizvodni PMI znaša meseca aprila 34,4 točke 

(marec 45,4) in je na 133 mesečnem dnu, medtem ko 

znaša kompozitni PMI le 17,1 točke in je na najnižji 

zgodovinski odkar v Nemčiji merijo PMI.  Storitveni PMI 

v Nemčiji namreč znaša  15,9 točke.  

V Franciji, kjer je kompozitni PMI na rekordno nizki rav-

ni in znaša le 11,2 točke, medtem ko je proizvodni PMI 

s 31,5 točkami in je prav tako na rekordno nizkem nivo-

ju. Enako velja za Veliko Britanijo, kjer znaša kompozit-

ni PMI 12,9 točke in proizvodni PMI 32,9 točke. Oba sta 

na zgodovinsko nizki ravni. 

Tudi proizvodni in kompozitni PMI ZDA sta s svojimi 

36,9  in 27,4 točkami na zgodovinskem dnu- 

Prav gotovo se bo PMI indeks v naslednjih mesecih 

dvignil, vendar tudi vrednosti nad 50 točkami še ne 

bodo pomenile dejanskega dviga na prejšnje nivoje, 

temveč zgolj rast glede na trenutne razmere. Vsekakor 

pa bo rast gospodarstva počasna in negotova.  
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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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