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PMI Slovenija 
PMI po osmih mesecih pod mejo 50 točk zopet rahlo nad to mejo 

Ključni podatki:  

PMI februar 2023 = 51,1 

      (januar 2023 =  41,8) 

• Višja proizvodna aktivnost 

• Ponovna rast novih naročil 

• Ponovno zaposlovanje 

• Padec nabavnih cen 

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša februarja 51,1 točke (jan. 41,8) in po 

osmih mesecih pod mejo 50 točk končno izkazuje rahlo 

obuditev gospodarstva. Indeks proizvodnih aktivnosti znaša 

55,2 točke (jan. 43,0), indeks novih naročil pa 52,2  točke 

(jan. 43,8).  

Podjetja ponovno beležijo povečevanje števila zaposlenih, 

saj indeks znaša 57,1 točke (jan. 32,2). Že enajst mesecev 

zapored se skrajšujejo dobavni roki, katerih indeks znaša 

meseca februarja 36,1 točke (jan. 43,5), je pa močno po-

skočil indeks zalog končnih produktov, ki ima ta mesec vi-

soko vrednost 61,5 točke (jan. 44,0).  

Nabavne cene se z indeksom v vrednosti 38,8 točke (jan. 

48,8) že peti mesec zapored gibajo pod mejo 50 točk. In-

deks novih nabavnih nakupov znaša je iz visokih 69,9 točke 

v januarju, padel na 46,6 točke, indeks rasti zalog reproma-

teriala pa že drugi mesec zapored nakazuje približno enake 

nivoje zalog in znaša 48,2 (jan. 49,6). 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca februarja 48,5 toč-

ke (jan. 48,8) in je s tem že osmi mesec pod mejo 50 točk. 

Kompozitni PMI se je ponovno dvignil nad mejo 50 točk in 

znaša 52,3 točke (jan. 50,3) in se nahaja na 9 mesečnem 

vrhu, kar nakazuje, da se upadanje gospodarstva počasi 

umirja oz. ostaja na približno enakih nivojih kot pretekli 

mesec.  

Tudi nemški proizvodni PMI je ponovno nižji kot prejšnji 

mesec in znaša 46,5 točke (jan. 47,3)  in je s tem že 8 mese-

cev zapored pod mejo 50 točk, podobno kot v EU pa je tudi 

v Nemčiji kompozitni PMI nad mejo 50 točk in znaša 51,1 

točke (jan. 49,9). Kljub zgodovinski inflaciji, le ta počasi iz-

gublja začetni zagon, saj so se znižali stroški proizvodnje in 

materialov ter skrajšali dobavni roki. Tudi razmere na trgu 

delovne sile se po mesecih negotovosti umirjajo.   

Ameriški proizvodni PMI je prav tako že peti mesec zapo-

red pod mejo 50 točk in znaša 47,8 točke (jan. 46,9),  kar je 

sicer rahlo višje kot pretekla meseca, ko je bil indeks na 

najnižjih vrednostih v zadnjih 2,5 letih. Tudi kompozitni 

PMI v ZDA se je znašel rahlo nad mejo 50 točk in znaša 50,2 

točke (ja. 46,8).  

Gibanje proizvodnih indeksov PMI kaže, da gospodarska 

aktivnost še vedno vztrajno pada, kljub nižjim stroškom 

materialov oz. nabavnih cen in krajšim dobavnim rokom, a 

se je v januarju okrepila storitvena dejavnost in dvignila vse 

kompozitne PMI rahlo nad mejo 50 točk. Inflacija in višanje 

obrestnih mer očitno še nadalje vplivata na padec povpra-

ševanja v pridelovalni dejavnosti.. 
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Gibanje posameznih ključnih kazalcev za izračun vrednosti PMI in gibanje PMI v ostalih 
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