HRVATSKI SABOR
KLASA; 021-12/17-18/192
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 29. kolovoza 2017.

MINISTARSTVO FINANCIJA
gospodinu
dr. sc. Zdravku Maricu, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivane NinČević-Lesandrić,
zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.
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- Vladi Republike Hrvatske
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U Zagrebu 29. kolovoza 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

-

Zastupničko pitanje gospodinu Zdravicu Mariću, ministru financija

Temeljeni članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora postavljam gospodinu Zdravku Maricu,
ministru financija u Vladi Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kolika je vrijednost mjenica društva Agrokor d.d. i drugih društava obuhvaćenih
postupkom izvanredne uprave nad tim dioničkim društvom, u vrijeme otvaranja
postupka izvanredne uprave 10. travnja 2017. god. i danas? Proizlazi li u ovom Času od
poslova vezanih uz te mjenice sistemski rizik, tj. rizik poremećaja u financijskom
sustavu koji bi mogao imati ozbiljne negativne posljedice za financijski sustav i realno
gospodarstvo? Ako postoji stanoviti rizik, što Ministarstvo financija i Vlada Republike
Hrvatske poduzimaju da se njime ovlada?

Obrazloženje
Prema odredbama Zakona o vijeću za financijsku stabilnost („Narodne novine" br. 159/2013),
Ministarstvo financija Republike Hrvatske ima značajnu ulogu u radu Vijeća za financijsku
stabilnost (usp. čl. 9, st. 4. i čl. 10. st. 3. Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost), koje je
ključno tijelo u provođenju makrobonitetne politike, tj. mjera za očuvanje stabilnosti
financijskog sustava Republike Hrvatske u skladu s preporukama Europskog odbora za
sistemske rizike (usp, čl. 2. —5. Zakona), te u primjeni Basel III regulatornog okvira.
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Stoga se postavlja ovo zastupničko pitanje, o stvari iz djelokruga Ministarstva financija, a u
skladu sa čk 81. al. 11. Ustava Republike Hrvatske.
Nakon što je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu Posl. broj: 47. St-1138/17 od 10. travnja
2017. god, otvoren postupak izvanredne uprave, izvanredni povjerenik izvješćuje da su
dugovanja proširene grupe Agrokor d.d, po mjenicama iznosila na dan 31. ožujka 2017. god,
7,365 mlrd kuna (Mjesečno izvješće o gospodarskom i financijskom stanju te o provedbi
mjera izvanredne uprave u Agrokor d.d.-u za razdoblje od 10. travnja do 10. svibnja 2017.,
str. 21).
Inače je poslovanje mjenicama postala značajna aktivnost financijskog sektora u Republici
Hrvatskoj proteklih godina, osobito faktoring društava; prema Godišnjem izvješću HANFA-e
za 2015, godinu (v. str. 17-18), ta su društva otkupila tijekom 2015, godine ukupno 14 mlrd
kuna mjenica, a na „pravi" faktoring (otkup faktura za isporučenu robu/usluge) je otpadalo u
poslovanju tih društava mnogo skromniji iznos od 3,8 mlrd kuna.
Prema široj javnosti dostupnim informacijama, među poslovnim subjektima koji su poslovali
s društvima Koncerna Agrokor, postoji znatan broj takvih koja su izložena visokim rizicima
obzirom da su pristajala jamčiti za mjenične obveze Koncerna Agrokor; može se pretpostaviti
da su rizicima izložena i faktoring društva. Međutim javnost nije upoznata s nekom
sustavnom analizom ili preporukom Vijeća za financijsku stabilnost (čl. 5. toč. 2. i 6. Z, o
vijeću za financijsku stabilnost) - koje se doista od početka 2017. godine sastalo na svega
dvije sjednice, i to obje u svibnju 2017. god., te se tom prilikom nešto (javnost ne zna što) i
raspravljalo o Agrokoru.
Obzirom daje djelovanje Vlade Republike Hrvatske izloženo nadzoru Hrvatskoga sabora, te
da njeno djelovanje samo u doista osobito okolnostima može biti tajno, molim da se odgovori
na gore navedena pitanja. Napominjem daje izdavanje mjenica „bez pokrića" i drugi rizični
financijski aranžmani oko „Agrokora" u proteklim godinama bilo i odveć pokriveno
stanovitom tajnovitošću - što je zacijelo i pridonijelo rastu sistemskog rizika za ukupnu
gospodarsku, socijalnu i financijsku stabilnost Republike Hrvatske (usp. čl. 1. Zakona o
postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku
Hrvatsku, „Narodne novine" br. 32/2017).

ZASTUPNICA

Ivana Ninčević-Lesalnch'ić
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