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O TUJI NALOŽBI IZ FRANCIJE, KI NAS VLEČE IZ KRIZE  
 

Statistični urad RS (Surs) je v ponedeljek objavil najnovejše podatke o gibanju industrijske 

proizvodnje, po katerih je prišlo novembra do eksplozivne medletne rasti proizvodnje v avtomobilski 

industriji, ki jo v Sloveniji pooseblja Renaultova tovarna Revoz .  

Rekordna novembrska proizvodnja avtomobilov je francosko 

tovarno v Novem mestu spremenila v našega glavnega 

industrijskega vlečnega konja iz gospodarske krize, kar je v 

nasprotju z razvpito razlago branilca nacionalnih interesov Jožeta Mencingerja, da tuje naložbe 

zmanjšujejo gospodarsko rast.  

Novembrska eksplozija proizvodnje v Revozu  

Ponedeljkovi podatki Sursa o gibanju obsega proizvodnje v večinoma izvozno usmerjenih podjetjih 

predelovalnih dejavnosti, ki so najpomembnejši del slovenskega gospodarstva, sporočajo, da je prišlo 

novembra lani v primerjavi z novembrom predlanskim do izredno velike, kar 34,1-odstotne rasti 

obsega proizvodnje v panogi proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic, kjer je najbolj 

zastopana novomeška avtomobilska tovarna Revoz (glej graf Predelovalne dejavnosti, november 

2009).  

Podatki iz grafa tudi kažejo, da je bil v večini panog predelovalnih dejavnosti obseg lanske 

novembrske proizvodnje še vedno manjši od primerljivega obsega v novembru predlanskim, čeprav 

je prišlo prav novembra 2008 do velikega upada svetovnega povpraševanja po našem izvoznem 

blagu, sunkovitega zloma proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in gospodarskega preobrata iz 

dolgoletne konjunkture v globoko gospodarsko krizo.  

Najbolj drastična je razlika med Revozovo proizvodnjo motornih vozil in proizvodnjo oblačil, ki jo 

pooseblja propadajoči tekstilni velikan Mura ; medtem ko se je prva novembra lani na medletni ravni 

povečala za 31,4 odstotka, se je druga skrčila kar za 49,1 odstotka.  

Revoz v ospredju tudi leta 2008  

Proizvodnja motornih vozil v Revozu je lani odstopala od večine panog predelovalnih dejavnosti tudi 

v primerjavi s celoletnim obdobjem od januarja do novembra.  
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Obseg proizvodnje v vseh predelovalnih dejavnostih je bil v prvih 11 mesecih leta 2009 v primerjavi z 

istim obdobjem 2008 manjši za 19,7 odstotka, medtem ko se je v Revozovi panogi proizvodnje 

motornih vozil, prikolic in polprikolic obseg proizvodnje skrčil po še enkrat nižji stopnji, za 8,5 

odstotka (glej graf Predelovalne dejavnosti, januar-november 2009). Manjši upad obsega proizvodnje 

je bil v prvih devetih mesecih lani glede na isto obdobje predlanskim zabeležen le še v proizvodnji 

živil (za 6,4 odstotka) in proizvodnji pijač (za 4,1 odstotka).  

Za predelovalni panogi proizvodnja živil in pijač je sicer značilno, da ju je gospodarska kriza najmanj 

prizadela, saj proizvajata nujne življenjske potrebščine, ki se jim kupci v razmerah gospodarske krize 

odrečejo najpozneje in najmanj. Povsem drugače velja za avtomobilsko industrijo, saj se nakupi 

avtomobilov uvrščajo med izdatke, pri katerih kupci v kriznih razmerah najprej varčujejo.  

Avtomobilski proizvodni rekord  

Iz Revoza so 12. decembra lani sporočili, da je podjetje kljub svetovni gospodarski krizi 8. decembra 

2009 preseglo dosedanji letni proizvodni rekord 200.164 izdelanih avtomobilov iz leta 2007: "Visoka 

raven proizvodnih količin je predvsem posledica finančnih spodbud številnih evropskih držav, ki so se 

najbolj izrazito pokazale ravno v nižjem prodajnem razredu vozil. Zahvaljujoč dobrim rezultatom 

bomo v Revozu izplačali najvišjo letno nagrado doslej, in sicer decembra akontacijo tisoč evrov bruto 

na zaposlenega ter poračun januarja 2010."  

Iz Revoza so že aprila lani sporočili, da so zaradi ukrepov, ki so jih sprejele nekatere 

zahodnoevropske vlade za spodbudo prodaje novih vozil, sredi aprila po več kot petih mesecih 

delovanja v dveh izmenah in pol znova prešli na obratovanje s polno zmogljivostjo in zaposlili več kot 

150 novih sodelavcev.  

Mencingerjanska mantra o tujih naložbah  

Podatki o doseganju proizvodnih rekordov v Revozu so v nasprotju z ekonomsko dogmo naših 

številnih branilcev nacionalnega interesa na čelu z ekonomistom Jožetom Mencingerjem. Ta je leta 

2002 in 2004 objavil raziskavi Nominalna in realna konvergenca kandidatk za EU in EMU in Tuje 

neposredne naložbe - mana z neba?, kjer je dokazoval, da tuje naložbe v tranzicijskih državah (tudi v 

Sloveniji) zmanjšujejo gospodarsko rast.  

Ker so ekonomisti z Mencingerjevega EIPF glavni vladni svetovalci, bi lahko Pahorjeva vlada 

Mencingerjevo mantro o škodljivem vplivu tujih naložb na gospodarsko aktivnost vključila tudi v 

najnovejšo izhodno strategijo iz gospodarske krize - če po Mencingerju tuje naložbe zmanjšujejo 

gospodarsko rast, potem bi moralo veljati tudi nasprotno, da bi odprava tujih naložb v Sloveniji 

(konkretno takojšnje zaprtje Revoza) spodbudila našo gospodarsko aktivnost in nas popeljala iz 

gospodarske krize.  
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Tuje naložbe so koristne  

Da pri odnosu do tujih naložb v Sloveniji ne gre verjeti mantram slovenskih varuhov nacionalnih 

interesov, potrjuje že vsakoletno poročilo Banke Slovenije o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji.  

Analitiki naše centralne banke v najnovejšem poročilu z naslovom Neposredne naložbe 2008 

(december 2009) v uvodu ugotavljajo: "Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so konec leta 2008 

predstavljala 4,7 odstotka celotne populacije slovenskih podjetij, konec leta 2007 pa več, in sicer 5,2 

odstotka. Kljub majhnemu deležu podjetij s tujimi neposrednimi naložbami so ta zelo pomembna za 

slovenski podjetniški prostor."  

Po istem viru BS je bila leta 2008 v vseh podjetjih povprečna bruto plača na zaposlenega 15.494 

evrov, medtem ko je v podjetjih s tujimi neposrednimi naložbami višja za 14,8 odstotka in je znašala 

17.784 evrov. Za izvozno usmerjeno slovensko gospodarstvo je pomembna zlasti naslednja 

ugotovitev naše centralne banke: "Pri vseh podjetjih se je izvoz od leta 1995 do leta 2008 povečal za 

226 odstotkov, medtem ko se je v podjetjih s tujimi neposrednimi naložbami povečal kar za 444 

odstotkov."  

Pri tem spomnimo, da je prav Revoz že sedemnajsto leto zapored največji slovenski izvoznik.  

Tajkunska izrojenost nacionalkapitalizma  

Slovenija je celotno obdobje tranzicije veljala za zaprto poslovno okolje do tujega kapitala zaradi 

prevlade medijsko in politično zelo vplivnih ideologov nacionalnega interesa. Utemeljitelji slovenskega 

modela nacionalkapitalizma so v tujem kapitalu preganjavično iskali "zunanjega sovražnika", ki 

menda krivično izčrpava naša podjetja in odliva dobičke v tujino.  

Na drugi strani so bili isti zagovorniki slovenskega modela 

nacionalkapitalizma sistemski utemeljitelji menedžerskih 

(notranjih) odkupov podjetij (glej Jože Mencinger je oče 

tajkunizacije Slovenije, Finance 85/2009) in oblikovanja omrežja 

gospodarskih stebrov z usmerjanjem bančnih posojil v nakupe 

delnic slovenskih "nacionalnih šampionov" (glej Rumeni cenzor 

Franjo Štiblar, Finance 18/2009).  

Štiblar-Mencingerjeva ideologija nacionalkapitalizma se je v tranziciji na koncu izrodila v tajkunske 

"nacionalne šampione", ki danes zaradi prezadolženosti ogrožajo stabilnost našega bančnega sistema 

in izčrpavajo podjetja prek odlivanja dobičkov za poplačilo tajkunskih posojil.  

Revoz slavi, Mencinger besni  

Po ponedeljkovih statističnih podatkih o gibanju industrijske proizvodnje je prišlo novembra do 

eksplozivne, 34,1-odstotne medletne rasti proizvodnje v avtomobilski industriji, ki jo v Sloveniji 
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cenzor Franjo Štiblar 



4 

 

pooseblja Renaultova tovarna Revoz. Podatki o industrijski proizvodnji potrjujejo Revozovo 

večmesečno polno izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, ki je v začetku decembra kulminirala v 

letnem rekordu izdelanih avtomobilov.  

Novomeška tovarna Revoz v lasti tujega kapitala se je tako spremenila v glavnega industrijskega 

vlečnega konja iz gospodarske krize, kar spravlja v slabo voljo zlasti naše mencigerjanske varuhe 

nacionalnih interesov.  

Ali konkretno: tuji kapital v Revozu slavi, Mencinger besni.  

 
 
 


