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PMI Slovenija 

PMI meseca maja še vedno na zgodovinsko nizkih ravneh 

Ključni podatki:  

 PMI maj 2020 = 36,3 

      (april 2020 = 24,9) 

 Nizka vrednost proizvodnih aktivnosti 

 Zmanjšanje novih naročil 

 Zmanjšanje zaposlovanja 

 Povišanje zalog materialov 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI se je meseca maja ustavil na 36,3 toč-

ke, kar je sicer več kot meseca aprila, a še vedno kaže 

na visoko ohlajanje gospodarstva in nadaljevanje 

zmanjševanja oz. upočasnjevanja gospodarskih aktiv-

nosti. Na nizek indeks so vplivale predvsem proizvodne 

aktivnosti, padec novih naročil in zmanjšanje zaposlo-

vanja.  

Če izvzamemo iz analize podatke po letih za mesec de-

cember, je indeks na  drugi najnižji ravni od junija 

2016. Na najnižji ravni od začetka merjenja PMI Slove-

nija je tudi podindeks dobavnih časov, katerega vre-

dnost znaša 23,2 točke. Hkrati podjetja beležijo najviš-

jo vrednost zalog nabavnega materiala v zadnjih 17 

mesecih.  

Komentar 
Proizvodni PMI Eurozone se je meseca maja znašel na 

39,5 točke in še vedno kaže na nadaljevanje ohlajanja 

gospodarstva, čeprav glede na mesec april z manjšo 

stopnjo, saj so nekatere države meseca maja že spro-

stile sprejete omejevalne ukrepe v gospodarstvu.  

Nemški proizvodni PMI se je iz aprilske vrednosti 34,5 

točke povzpel na 36,8 točke, kar pa še vedno predstav-

lja relativno velik padec rasti, in sicer predvsem po za-

slugi zmanjšanja zaposlovanja in nižjih cen dobrin in 

storitev. 

V Franciji se je proizvodni PMI povzpel na 40,3 točke, 

medtem ko je bil meseca aprila na 31,5 točke.  

Ameriški proizvodni PMI znaša meseca maja 39,8 točke 

(april 36,1 točke), medtem ko je japonski PMI celo pa-

del iz aprilskih 34,7 točke na 31,7 točke.  

Zmanjšane stopnje rasti so zabeležili tudi kompozitni 

PMI. Vrednosti le teh so se sicer popravile navzgor, 

vendar še vedno ostajajo na zelo nizkih vrednostih oko-

li 30 točk, medtem, ko so bili meseca aprila na rekor-

dno nizkih vrednostih okoli 15 točk. Storitveni sektor 

tako še vedno ostaja pomemben zaviralec skupne rasti 

gospodarstva. Vsekakor se bo nadaljevanje ohlajanje 

gospodarstva po svetu poznalo tudi v prihodnjih izra-

čunih PMI 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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