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PMI Slovenija 

PMI meseca julija ponovno nam mejo 50 točk 

Ključni podatki:  

 PMI avgust 2020 = 53,0 

      (julij 2020 = 58,2) 

 Rast proizvodnih aktivnosti 

 Povečanje novih naročil 

 Rast nabavnih cen 

 Stagnacija zaposlovanja 

 

Zgodovinski pregled 

 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca avgusta ustavil na 53,0. Za 

ponovno rast indeksa nad mejo 50 točk sta poskrbela 

predvsem indeksa proizvodnih aktivnosti, kateri znaša 

54 točke ter raven novih naročil, katerega indeks se je 

povzpela na 55,1 točke (indeks izvoznih naročil znaša 

celo 58,2 točke). Podjetja so zaznala po trimesečnem 

padanju nabavnih cen rahel dvig, saj indeks znaša 53,2 

točke, medtem ko je bilo povprečje preteklih treh me-

secev 36 točke. Najmanj sprememb glede na pretekli 

mesec so podjetja zaznala pri novem zaposlovanju, 

katerega indeks znaša 50,6 točke in dobavnih rokih, 

katerih indeks znaša 49,1 točke.  

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je meseca avgusta ustavil 

na 51,7 točke (julij 51,8 točke) kar kaže na kontinuirano 

rahlo oživljanje gospodarstva. Medtem se je kompozit-

ni PMI znašel na 51,6 točke, čeprav je meseca julija 

znašal celo 54,9 točke. 

Nemški proizvodni PMI se je iz julijske vrednosti 51,0 

točke povzpel na vrednost 53,0 točke, vendar tudi v 

Nemčiji kompozitni PMI nižji kot pretekli mesec in zna-

ša 53,7 točke, medtem ko je julija znašal 55,3 točke. 

Ameriški proizvodni PMI se je meseca avgusta povzpel 

nad mejo 50 točk in znaša 53,6 točke (julij 50,9 točke), 

vendar je storitveni sektor potisnil kompozitnega na 

mejo 54,7 točke in je višji kot meseca julija, ko je znašal 

50,3 točke. 

Japonski PMI še vedno ostaja na nizkih ravneh in znaša 

le 44,7 točke (julij 43,9 točke). 

Gibanje indeksa PMI rahlo nad mejo 50 točk kaže, da 

se gospodarstva po štirih mesecih velikih padcev zelo 

počasi krepijo in polnijo svoje proizvodnje kapacitete in 

sprejemajo nova naročila. Nadaljnji trend rasti je odvi-

sen predvsem od morebitnega drugega vala Covid-19, 

kateremu smo že priča in predvsem od povpraševanja 

ter morebitnih ponovnih protekcionističnih ekonom-

skih ukrepov politike predsednika Trumpa.  
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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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