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Zastupničko pitanje Davora Vlaovića, u vezi s industrijskom proizvodnjom te
procesom nagodbe u trgovačkom društvu Agrokor
- odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Davor Vlaović, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s industrijskom proizvodnjom te procesom nagodbe u
trgovačkom društvu Agrokor.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Kretanje obujma industrijske proizvodnje prikazuje se stopama promjena
izračunatih na temelju sezonskih i kalendarski prilagođenih indeksa i to za gotove industrijske
proizvode. Za ispravno razumijevanje i usporedbu kretanja industrijske proizvodnje potrebno
je uspoređivati kalendarske indekse na godišnjoj razini jer kretanja industrijske proizvodnje se
svode na iste uvjete.
Uzroci nešto lošijih pokazatelja za prethodna četiri mjeseca u odnosu na iste
mjesece prethodne godine posljedica su nekoliko čimbenika koje navodimo u nastavku:
-

Struktura hrvatske industrijske proizvodnje u kojoj pojedini proizvodi zauzimaju
značajnu vrijednost u ukupnom obujmu industrijske proizvodnje. Naime, vrijeme
izrade takvih proizvoda traje duže od promatranog jednog mjeseca, pa je za očekivati
da će se efekt vidjeti u slijedećem izvještajnom razdoblju. Drugim riječima, zbog
cikličkih kretanja industrijske proizvodnje, a koja proizlazi iz strukture iste, te zbog
promatranog vremenskog obuhvata, za usporedbu promjena obujma industrijske
proizvodnje potrebno je obuhvatiti duže vremensko razdoblje.

-

Promjena ponderacijskih koeficijenata pojedinačnih proizvoda, koje je Državni zavod
za statistiku revidirao za 2018. godinu i za slijedećih pet godina. Navedeno je također
u manjoj mjeri doprinos neočekivanim promjenama indeksa industrijske proizvodnje.

2
Ipak, da se ne radi o povezanosti kretanja industrijske proizvodnje sa, kako se u
zastupničkom pitanju navodi, situacijom u pojedinim trgovačkim društvima vidljivo je kod
kretanja industrijske proizvodnje na razini prerađivačke industrije koja u ukupnoj
industrijskoj proizvodnji sudjeluje sa 80%. Prerađivačka industrija je u siječnju i veljači 2018.
godine u usporedbi s obujmom industrijske proizvodnje iz usporedivih mjeseci 2017. godine
rasla 2,8 odnosno 3,1%.
Vlada Republike Hrvatske je svjesna činjenice da eventualna negativna
kretanja u pojedinim velikim trgovačkim društvima mogu izazvati značajne posljedice na
kretanje industrijske proizvodnje, a posljedično i na sveukupni BDP, te se stoga razrađuje niz
mjera kako bi se spriječila moguća negativna kretanja. U tom smislu, Vlada Republike
Hrvatske je donijela nužne odluke kako bi se negativna kretanja i otvorena pitanja eliminirala
za trgovačka društva koja se navode u zastupničkom pitanju, te su se stvorili preduvjeti za
buduće održivo poslovanje.
Vlada Republike Hrvatske je na 75. sjednici, održanoj 11. siječnja 2018.
godine, donijela Odluku o davanju državnog jamstava u korist Hrvatske poštanske banke d.d.,
i drugih poslovnih banaka u zemlji i inozemstvu, za kreditno zaduženje društva Uljanik
Brodogradilište d.d., Pula, a radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije
društva. Europska komisija je 22. siječnja 2018. godine dala suglasnost na navedenu Odluku,
te je stvoren preduvjet za početak procesa sanacije i restrukturiranja društva, koji je nužno
provesti sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i
restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01). Društvo u suradnji
sa strateškim partnerom, Ministarstvom financija i Ministarstvom gospodarstva,
poduzetništva i obrta usuglašava program restrukturiranja. Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta, u cilju pružanja potpore sektoru brodogradnje, izrađuje jamstveni
program po uzoru na druge europske zemlje, a sve u cilju dugoročne podrške poduzetnicima
iz navedenog sektora.
Vezano uz Društvo Petrokemija d.d., u cilju osiguranja dugoročnog i održivog
modela izrađen je Program restrukturiranja, kojeg je 30. lipnja 2017. godine prihvatio
Nadzorni odbor društva kao i Upravno vijeće CERP-a. U cilju provedbe odredbi usvojenog
programa restrukturiranja, definirane su mjere za restrukturiranje društva koje su u većoj
mjeri provedene, te se ubrzo očekuje uspješno okončanje procesa. Implementacijom mjera i
provedbom Odluka definiranih u Programu restrukturiranja, očekuje se stvaranje preduvjeta
za uspješno dugoročno poslovanje društva uz strateške partnere. Vlada Republike Hrvatske je
na 97. sjednici, održanoj 24. svibnja 2018. godine, donijela Odluku o davanju ovlasti za
sklapanje ugovora o ustupu i kupoprodaji tražbina prema trgovačkom društvu Petrokemija
d.d. što će u naravi značiti pretvaranje duga u kapital društva.
Vezano uz Grupu Đuro Đaković d.d., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva
i obrta, kao i u ostalim gospodarskim subjektima koji imaju značajnu ulogu u ukupnim
gospodarskim kretanjima, prati poslovanje društva te su u ovom trenutku, stvoreni preduvjeti
za uspješno dugoročno restrukturiranje društva, ulaganje u razvoj, te održivo financiranje
društva. Isto tako, društvo je sazvalo za 29. lipnja 2018. godine Glavnu skupštinu društva na
kojoj bi se trebala donijeti Odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica
za najviše 100 milijuna kuna. Prema podacima o poslovanju vidljivo je da je društvo u 2017.
godini smanjilo gubitak u odnosu na 2016. godinu za 2 milijuna kuna, a u prvom kvartalu
2018. godine ostvarena je dobit u iznosu 3,7 milijuna kuna, što upućuje na stabilizaciju
poslovanja društva Đuro Đaković d.d.
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Vezano uz dio zastupničkog pitanja koji se odnosi na proces nagodbe u društvu
Agrokor d.d., ukazujemo da se nagodba provodi sukladno odredbama Zakona o postupku
izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku
(Narodne novine, broj 32/17, u daljnjem tekstu: Zakon). Javnost se o tijeku nagodbe
svakodnevno izvještava kroz informacije koje se javno objavljuju na internet stranicama
društva, kao i kroz mjesečna izvješća o gospodarskom i financijskom stanju te o provedbi
mjera izvanredne uprave u Agrokoru d.d., koja izvanredni povjerenik, sukladno Zakonu,
dostavlja Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, a koja se javno objavljuju na
internetskim stranicama tog Ministarstva.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
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Zagreb, 4. svibnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Davora Vlaovića, zastupnika 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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Zagreb, 4. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH mr. sc. Andreju Plenkoviću

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine" br. 81/13) upućujem
slijedeće pitanje predsjedniku Vlade RH mr. sc. Andreju Plenkoviću:

Što će Vlada RH poduzeti oko pada industrijske proizvodnje? Hoće li se Vlada službeno očitovati o
tome? Hoće li se Vlada RH, a i saborsko Povjerenstvo za fiskalnu politiku, očitovati oko situacije u
Agrokoru i oko nezakonitog i netransparentnog procesa realizacije nagodbe? Hoće li, oko ne dođe do
nagodbe, ti konzultanti vratiti novac?
Obrazloženje:

U Hrvatskoj imamo pad industrijske proizvodnje već 4 mjesec za redom, više od 4% u odnosu na
prethodna 3 mjeseca. To je sigurno i prostorgdje bi povjerenstvo za fiskalnu politiku trebalo reagirati.
Reakcija premijera i ministra financija je mlaka, kažu da će se to analizirati i da se ne očekuju bitni
poremećaji na tom području. Nešto se loše događa na našem gospodarskom planu i u provođenju
fiskalnih politika. Sigurno da nije dobro da imamo pad industrijske proizvodnje, što će sigurno imati i
reperkusiju prema smanjenju broja radnih mjesta, a ne možemo onda očekivati ni rast plaća u RH.
Ako se događa pad proizvodnje, to je vjerojatno reakcija na lošu situaciju u Petrokemiji Kutina, Uljaniku
i grupaciji Đuro Đaković. To su ozbiljni poremećaji, gdje bi Vlada, Ministarstvo financija, a Povjerenstvo
za fiskalnu politiku trebalo reagirati.
Dok sjedne strane imamo pad industrijske proizvodnje, banke i dalje pozitivno posluju i iskazuju velike
dobiti u svom poslovanju svake godine. A s druge strane, imamo sudske presude, da su nezakonito
naplaćivale kamate i druge usluge. Što se tiče Agrokora, nagodba je upitna, nisu svi u istom položaju i
zato dobavljači reagiraju. Može se dogoditi, da ako ne dođe do nagodbe, do narušavanja ukupnog
financijskog sustava RH, jer su dugovanja kompanije u okviru Agrokora preko 60 milijardi.
Kako je moguće da nitko nije reagirao na to da su u okviru sustava Agrokor iskazivana financijska
izvješća koja su netransparentna, pa možda i nezakonita? Reagiralo se tek kada su međunarodne
financijske institucije na to upozorile. Nikad nisam dobio odgovor ovdje ni od ministra financija, ni od
premjera, koliko je mjenica izdano bez pokrića. I sad isti ti koji imaju te mjenice su u privremenom
vjerovničkom vijeću s našim dobavljačima, a mali dobavljači nisu svi isplaćeni. Ima ih više od 200 kojima
nije sve isplaćeno, isplaćeno im je oko 30% i oni su u tom privremenom vjerovničkom vijeću u
neravnopravnom položaju s velikim dobavljačima, s bankama i strvinarskim fondovima.
S poštovanjem!
A
Davor Vlaović
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