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PMI Slovenija 
PMI že osmi mesec zapored pod mejo 50 točk  

Ključni podatki:  

PMI januar 2023 = 41,8 

      (december 2022 =  40,0) 

• Padec novih naročil 

• Nadaljevanje zmanjševanja števila zaposlenih 

• Nizka proizvodna aktivnost 

• Stagnacija nabavnih cen  

Zgodovinski pregled 

Povzetek 

Proizvodni PMI znaša januarja 41,8 točke (dec. 40,0) in je že 

osmi mesec zapored pod mejo 50 točk. Indeks proizvodnih 

aktivnosti znaša 43,0 točke (dec. 30,1), indeks novih naročil pa 

43,8 točke (dec. 42,3). Podjetja še vedno beležijo zmanjševa-

nje števila zaposlenih, saj indeks znaša le 32,2 točke (dec. 

38,6). Že deset mesecev zapored se skrajšujejo dobavni roki, 

katerih indeks znaša meseca januarja 43,5 točke (dec. 40,1). 

Tudi indeks zalog končnih produktov ima še vedno nizko vre-

dnost in znaša 44,0 točke (dec. 27,9).  

Nabavne cene se že četrti mesec zapored gibajo pod mejo 50 

točk, vendar so se januarja približale tej meji, saj indeks znaša 

48,8 točke (dec. 26,4). Indeks novih nabavnih nakupov znaša 

69,9 točke (dec. 51,8), kar pomeni, da so podjetja povečala 

nakupe, kar je značilno za januar, ko podjetja ponovno začne-

jo s proizvodnjo. Hkrati so zaloge repromateriala z indeksom 

49,6 točke (dec. 60,0) ostale na enaki ravni zalog kot pretekli 

mesec. 

Povprečna vrednost indeksa PMI v prvem polletju leta 2022 je 

bila 55,9 točke, medtem ko je v drugem polletju povprečna 

vrednost znašala le 37,4 točke. Letna povprečna vrednost 

indeksa PMI za leto 2022 je 46,7 točke. 

Komentar 

Proizvodni PMI Eurozone znaša meseca januarja 48,8 točke 

(dec. 47,8) in je s tem že sedmi mesec pod mejo 50 točk. Kom-

pozitni PMI je ponovno rahlo nad 50 točk in znaša 50,2 točke 

(dec. 49,3) in se nahaja na 7 mesečnem vrhu, kar nakazuje, da 

se gospodarstvo ne krči več glede na pretekli mesec, temveč 

je ostalo na istem nivoju.  

Nemški proizvodni PMI je ostal na približno enako nizki ravni 

kot prejšnji mesec in znaša 47,0 točke (dec. 47,1)  in je s tem 

že 7 mesecev zapored pod mejo 50 točk, kompozitni PMI pa 

se je približal meji 50 točk in znaša 49,7 točke (dec. 49,0). 

Kljub še  vedno zgodovinski inflaciji, le ta počasi izgublja začet-

ni zagon, saj so se znižali stroški materialov ter skrajšali do-

bavni roki. Tudi razmere na trgu delovne sile se po mesecih 

negotovosti umirjajo.   

Ameriški proizvodni PMI je prav tako že četrti mesec zapored 

pod mejo 50 točk in znaša 46,8 točke (dec. 46,2),  kar še ve-

dno predstavlja eno izmed najnižjih vrednosti v zadnjih 32 

mesecih. Tudi kompozitni PMI se nahaja na nizki vrednosti in 

znaša 46,6 točke (dec. 45,0).  

Gibanje indeksov PMI kaže, da gospodarska aktivnost še ve-

dno v trendu upadanja, kljub nižjim stroškom materialov oz. 

nabavnih cen in krajšimi dobavnimi roki.  Inflacija in višanje 

obrestnih mer še nadalje vplivata na padec povpraševanja, 

tako v predelovalni dejavnosti, kot tudi pri storitvah. Na nižji 

PMI še vedno vplita pritisk na povišanje plač in navsezadnje 

dejstvo, da podjetja že nekaj mesecev zmanjšujejo število 

zaposlenih. 

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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