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PMI Slovenija 

PMI meseca junija  malo pod mejo 50 točk 

Ključni podatki:  

 PMI junij 2020 = 49,5 

      (maj 2020 = 36,3) 

 Ponoven zagon proizvodnih aktivnosti 

 Povečanje novih naročil 

 Zmanjšanje nabavnih cen 

 Skrajšanje dobavnih rokov 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca junija ustavil na 49,5 toč-

ke in se nahaja na 3 mesečnem vrhu, saj je bil pretekla 

dva meseca krepko pod mejo 40 oz. 30 točk.. Za višjo 

raven indeksa sta poskrbela predvsem indeksa novih 

naročil, katerega vrednost znaša 57,1 točke in indeks 

proizvodnih aktivnosti, ki znaša 51,9 točke. 

Na drugi strani sta za padec vrednosti PMI indeksa pod 

mejo 50 zaslužna podindeksa števila zaposlenih v pod-

jetju, saj indeks znaša 43,2 točke in višjih zalog materi-

ala, saj podjetja poročajo o najvišji rasti zalog materiala 

vse od januarja 2019. 

Zanimiv je poindeks nabavnih cen, saj se nahaja na 

zgodovinsko najnižji ravni od kar merimo proizvodni 

PMI Slovenije in znaša 31,2 točke. Prav tako podjetja 

poročajo o skrajšanih dobavnih rokih, katerih vrednost 

indeksa znaša 29,5 točke. 

Komentar 
Proizvodni PMI Eurozone se je meseca junija ustavil na 

46,9 točke (maj 39,4 točke) in še vedno kaže na rahlo 

nadaljevanje ohlajanja gospodarstva, čeprav glede na 

prejšnje mesece z nižjo stopnjo, saj so države v juniju 

nadaljevale s sproščanjem sprejetih omejevalnih ukre-

pov v gospodarstvu.  

Nemški proizvodni PMI se je iz majske vrednosti 36,6 

točke povzpel na vrednost 44,6 točke. Prav tako se je v 

juniju iz vrednosti 32,6 točke meseca maja, povzpel 

storitveni PMI, na vrednost 45,8 točke  

V Franciji se je proizvodni PMI povzpel celo nad mejo 

50 točk in znaša 52,1 točke (maj 40,6 točke).  

Tudi ameriški proizvodni PMI se je meseca junija povz-

pel do meje 50 točk in znaša 49,6 točke (maj 39,8 toč-

ke), medtem ko japonski PMI ostaja na nizkih ravneh, 

saj indeks še vedno znaša le 28,9 točke (maj 30,3 toč-

ke). 

Gibanje indeksa PMI pri meji 50 točk kaže, da se gospo-

darstva po treh mesecih padcev počasi pobirajo pred-

vsem po zaslugi povečanja novih naročil. Prav tako  

lahko podjetja krajše dobavne roke in padec nabavnih 

cen izkoristijo za hitrejši odboj od dna in poskrbijo, da 

bo indeks v prihodnjih mesecih ponovno nad 50 točk.  
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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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