Priopćenje za javnost
sa tribine Pokreta za modernu Hrvatsku

SLUČAJ AGROKOR – UZROCI I POSLJEDICE
Sustav se hitno mora mijenjati!
Danas je u Zagrebu održana tribina stranke Pokreta za modernu Hrvatsku na temu
nastanka i posljedica slučaja koncerna Agrokor i posljedica na hrvatsko društvo i
ekonomiju.
Na tribinu su govorili profesor dr Tihomir Domazet, prof dr Zdravko Petak, te
predsjednik Sindikata hrvatskog vozača Miljenko Gočin i domaćin tribine
predsjednik Pokreta za modernu Hrvatsku Damir Gašparović.
Damir Gašparović je između ostalog istaknuo:
Slučaj Agrokor se nije smio dogoditi a od sadašnje krize još je veći problem
tko će doći u posjed 32 tisuće hektara najboljeg poljoprivrednog zemljišta u
Europi!
Pokret za modernu Hrvatsku je o stvarnoj pozadini progovorio još u ožujku te da je u
otvorenom pismu premijeru Plenkoviću, upućenom 7. svibnja zatražio objavljivanje
kupoprodajnih ugovora između hrvatske države i Deutsche Telekoma o prodaji HT-a
kao i kupoprodajnog ugovora o prodaji INA-e MOL-u. Još bitnijim smatra objavu
kupoprodajnih ugovora između hrvatske države i Agrokora kojima je Agrokor došao u
posjed 32 tisuće hektara najboljeg poljoprivrednog zemljišta. Hrvatska javnost mora
znati pod kojim uvjetima su te prodaje izvršene te da li je to poljoprivredno zemljište
još uopće pod kontrolom Republike Hrvatske.
Profesor dr Tihomir Domazet je između ostalog istaknuo da je hrvatsko
gospodarstvo, pa i ukupno hrvatsko društvo još je uvijek u dubokoj krizi.
Dovoljno je vidjeti da je danas BDP 8% niži nego prije krize, a o blokiranim i
nezaposlenima država uopće ne brine. Zbog besperspektivnosti mladi odlaze iz
Hrvatske a Hrvatska je od najperspektivnije države prije tranzicije postala jedna od
najlošijih u EU. Ekonomski sustav je nefunkcionalan, a Agrokor je samo najizrazitiji i
golemi problem te jasna po(r)uka:
Institucije države su nefunkcionalne a Hrvatskoj treba ubrzani gospodarski razvoj i
puna zaposlenost. Vjerojatno će se većina složiti s ovim ocjenama. Jedino rješenje
za nagomilane probleme Hrvatske, a to je novi sustav u paradigmi - Ekonomika
i tehnologija koja oblikuje društvo 21. stoljeća.
Profesor dr Zdravko Petak istaknuo je kako se Hrvatska po svim kriterijima
javnih politika nalazi na dnu Europske unije. Slučaj Agrokor se i mogao dogoditi
jer u Hrvatskoj ne postoji kontrola ponašanja vlasti, politika i političara a u javnosti ne
postoji niti svijest niti uvjerenje da se išta može promijeniti.

„ZA HRVATSKU SRETNIH LJUDI!“

na kraju, dok Hrvatska rasprodaje svoje vodene resurse Slovenija stavlja u Ustav
zabranu otuđivanja izvora voda kao nacionalnog dobra.
Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača upozorio je na težak
današnji položaj radnika i zaposlenika sustava Agrokor. A o stanju u sutavu je
istaknuo:

Tvrtke u sustavu Agrokora, a i sam Agrokor bile su organizirane na "direktorskom
sustavu", nema područja u kojem nije bio imenovan barem jedan direktor za nešto,
nema regije u kojoj nije imenovan direktor, nema područja poslovanja i djelatnosti za
koju nije imenovan direktor, nema centra koji nema direktora i tako za svaku tvrtku.
Do sada smo imali prilike čuti da je samo predsjednika uprave Agrokora zamijenio
vladin povjerenik, a svi drugi uglavnom su ostali na pozicijama na kojima su se
trenutno zatekli.
S obzirom na to da je prema dostupnim informacijama kompletna imovina tvrtki u
sustavu koncerna Agrokora prezadužena, moramo biti jasni i reći da je jedini kapital
kojim raspolažu tvrtke unutar koncerna Agrokor, vrijedni i marljivi radnici, koji su već
premoreni od svakodnevnih slušanja da se sve poduzima u cilju kako bi se sačuvala
njihova radna mjesta.
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