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Sjednica: 4

Aktualno prijepodne
07.06.2017.
Jandroković, Gordan
(HDZ)

Hvala vam lijepa.
Dakle, postoji Zakon o Vladi koji vam jasno kaže da će na prvoj idućoj sjednici Hrvatskog sabora
predsjednik Vlade predložiti ministre. Ovo je ta sjednica. To će se na toj sjednici i dogoditi.
Dakle, ja ću raditi sukladnu Ustavu, zakonu i Poslovniku Hrvatskog sabora i to je ono što smatram
ispravnim. Dakle, mi nastavljamo sa aktualnim prijepodnevom.
Sedmo pitanje je uvaženi kolega Ivan Lovrinović, postavlja pitanje predsjedniku Vlade, gospodinu
Plenkoviću.

Lovrinović, Ivan
(Promijenimo
Hrvatsku)

Hvala gospodine predsjedniče Sabora.
Gospodine premjer, jeste li spremni donijeti uredbu o stavljanju iznad sage lex Agrokora, zbog mogućih
tužbi kreditora i dobavljača koji bi RH učinili sudužnikom, jer je preuzela odgovornost upravljanja u
privatnoj firmi, donošenjem lex Agrokora.
Kao zastupnik, moram upozoriti građane, na ovu opasnost, koja je realna.

Jandroković, Gordan
(HDZ)

Izvolite predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej
(HDZ)

Dakle, cijenjeni kolega Lovrinović, Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog
značaja, donesen je u Hrvatskom saboru, zbog zaštite radnih mjesta, zaštite hrvatskog gospodarstva,
zaštite našeg financijskog sustava.
Možda ne bi bilo loše da oni koji kritiziraju taj zakon, njegovu primjenu, kažu što bi danas bila alternativa.
Kako bi izgledala hrvatska ekonomija da nema tog zakon? Što bi se dogodilo sa 60 tisuća radnih mjesta?
Što bi se dogodilo sa 200 tisuća ljudi koji su zaposlenici kod dobavljača? Što bi se dogodilo sa hrvatskim
gospodarstvom i hrvatskom ekonomijom?
To je pitanje na koje u proteklih nekoliko tjedan i mjeseci ja nisam čuo nikakav suvišan odgovor. Nisam ga
čuo ni ovdje u Hrvatskom saboru, nisam ga čuo ni u vrijeme kada smo pripremali zakon, kada smo oporbi
ponudili da sudjeluje u konsenzualnom rješavanju jednog od najvažnijih gospodarskih i financijskih
problema s kojima je zemlja suočena od njene neovisnosti, a ne čujem ga ni danas.
Naprotiv, usvajanjem tog zakona, stvorili smo jedan proces kojim upravljamo, proces koji je spriječio
lančane reakcije, koji nije odveo do gubitka radnih mjesta, koji je omogućio prekretnički trenutak novog
povjerenja, kada je riječ o poslovanju te kompanije i ono što je najvažnije, omogućuje i svježu likvidnost.
Ta likvidnost osigurala je plaće za travanj, osigurala je plaće za svibanj, osigurat će plaće za lipanj. Ta
nova likvidnost i povjerenje vjerovnika, osigurava i u ovom trenutku, praktički finalizirajućoj fazi pregovora
o novom kreditu, koji će biti pod bitno povoljnijim uvjetima i kamatama, nego što su bila zaduženja
kompanije, u kojoj je radila prethodna uprava i vlasti.
I svi ti procesi, omogućit će da kroz sljedećih 12 do 15 mjeseci uz najrenoviranije svjetske savjetnike za
rekonstruiranje i poslovno i financijsko, uz temeljitu analizu jedne od 4 ključne svjetske kuće za reviziju
snimimo realno stanje u kompaniji uz najbolje pravne savjetnike, da pogledamo cijeli kontekst, zamršenih
i kompleksnih odnosa unutar i izvan kompanije, da nastojimo naći rješenje koje će dovesti do održivosti
poslovanja i koje će dovesti do održivosti radnih mjesta, bez većih udara na hrvatsko gospodarstvo, na
naš kreditni rejting i na našu financijsku stabilnost.
Stoga je cilj Vlade, temeljem zakona da držimo taj proces, da držimo to kormilo u rukama, da u dijalogu i
sa dobavljačima i sa vjerovnicima i sa svim drugim akterima nastojimo naći rješenja koja će biti
najbezbolnija i koja će omogućiti i društvima u okviru koncerna da posluju u budućnosti temeljnih svojih
prihoda i nakon nagodbe sa vjerovnicima.
To je proces u kojeg smo ušli, svjesni odgovornosti, ali smo uvijek i baš uvijek inzistirali da nikada dugovi
kompanije postanu dugovi države, odnosno, dugovi poreznih obveznika. I tu je ključ i tu je bit a ujedno i
moj odgovor na vaše pitanje.

Jandroković, Gordan
(HDZ)

Zahvaljujem se.
Izvolite kolega Lovrinović.

Lovrinović, Ivan
(Promijenimo
Hrvatsku)

Gospodine premjeru, nisam zadovoljan vašim odgovorom.
Zašto? Ukoliko biste donijeli Uredbu o hitnom postupku, time biste vratili upravljanje tvrtkom u privatne
ruke, u privatne okvire i spriječili da porezni obveznici, odnosno RH postane sudužnik Agrokora, po svim
vrstama dugova koji kumulativno premašuju preko 40 milijardi kuna.
Ukoliko se to ne desi, izgledne su tužbe vjerovnika pred domaćim, inozemnom sudovima i arbitraže i
prijeti realna opasnost da dugovi postanu dio javnog duga RH, da ga povećaju, da građani prema tome,
odnosno porezni obveznici to plaćaju.
To će pogoršati poziciju RH, vratiti nas ponovno, aktivirati proceduru prekomjernog deficita, a rejting
agencije će nas još više spustiti, time poskupiti zaduživanje Hrvatske u inozemstvu. Želim naglasiti da od
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trenutka aktiviranja lex Agrokora, za koju su glasovali zastupnici HDZ-a i MOST-a, nije riješeno pitanje
vlasništva, struktura članova nadzornih odbora u povezanim društvima, a koncerni pored toga što je ovim
zakonom proglašen moratorij, na bilo kakve naplate, potraživanje po kreditima i drugim osnovama, nije u
stanju generirati niti keš flou za redovno poslovanje.
To ne vidim. Time se suštinski ništa nije promijenilo, na ovaj način. Moglo bi se pokazati točnim
upozorenjem jednog ruskog bankara koji je država preuzela upravljanje privatnom tvrtkom, onda mora
preuzeti potencijalne obveze i troškove promašaja. To je realna opasnost.
Vladajući političari su to sve znali, u kakvom je stanju Agrokor, a i dalje je to tako. To potvrđuje nedavna
izjava potpredsjednice Vlade, Martine Dalić, koja je javno rekla i priznala da je znala da Agrokor
dobavljačima, omogućuje veće marže, nego što su bile moguće kod konkurencije.
Ono što će prije ili kasnije dio čelnih ljudi države morati objasniti jest zašto su se tajno sastajali sa
kreditorima Agrokora. … /Upadica Jandroković: Hvala./ …
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