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Purchasing Managers Index® 

Objava: avgust 2020 

PMI Slovenija 

PMI meseca julija ponovno nam mejo 50 točk 

Ključni podatki:  

 PMI julij 2020 = 58,2 

      (junij 2020 = 49,5) 

 Ponoven zagon proizvodnih aktivnosti 

 Povečanje novih naročil 

 Povečanje zaposlovanja 

 Kratki dobavni roki in nižje nabavne cene 

 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca julija ustavil na 58,2 točke 

in se nahaja na 5 mesečnem vrhu. Za ponovno rast in-

deksa nad mejo 50 točk so poskrbeli indeksi dviga pro-

izvodnih aktivnosti, kateri znaša 64 točke, raven novih 

naročil se je povzpela na 71 točke, kar je najvišje od 

marca 2018, prav tako so podjetja ponovno zaposlova-

la, saj indeks zaposlovanja znaša 58 točk in je na najviš-

ji ravni od oktobra 2018.  

Podindeks nabavnih cen se še vedno nahaja na zgodo-

vinsko najnižji ravni od kar merimo proizvodni PMI Slo-

venije in znaša 32 točke. Prav tako podjetja poročajo o 

skrajšanih dobavnih rokih, katerih vrednost indeksa je 

še vedno nizka in znaša 33 točke. 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone se je meseca julija ustavil na 

51,1 točke (junij 46,9 točke) kar kaže na ponovno oživ-

ljanje gospodarstva. Prav tako se popravlja kompozitni 

PMI, saj je storitveni sektor pripomogel, da kompozitni 

PMI znaša celo 54,8 točke in je na 25 mesečnem vrhu.  

Nemški proizvodni PMI se je iz junijske vrednosti 44,6 

točke povzpel na vrednost 50,0 točke, vendar tudi v 

Nemčiji kompozitni PMI znaša 55.5 točke in je na 23 

mesečnem vrhu.  

Tudi ameriški proizvodni PMI se je meseca julija povz-

pel nad mejo 50 točk in znaša 51,3 točke (junij 49,8 

točke), vendar je storitveni sektor potisnil kompozitne-

ga na mejo 50,0 točke.  

Japonski PMI še vedno ostaja na nizkih ravneh in znaša 

le 41,2 točke (junij 32,3 točke). 

Gibanje indeksa PMI nad mejo 50 točk kaže, da se 

gospodarstva štirih mesecih padcev počasi pobirajo in 

vračajo svoje proizvodnje in naročila na nivoje pred 

začetkom pandemije Covid-19.  Trend rasti bo odvisen 

predvsem od morebitnega drugega vala in predvsem 

od povpraševanja, kateremu bomo priča do konca leta.  

Upajmo, da drugega vala ne bo, in da bo povpraševa-

nje raslo, sicer bo višek ponudbe pomenil zgolj nižanje 

prodajnih cen in ponovne težave zaposlovanja. 

Združenje nabavnikov Slovenije 
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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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