
Уговор са „Етихадом“ је штетан и дилетантски

Пише: Саша Радуловић
понедељак, 25 август 2014 13:14

  

(Време)

  

  

Уговор са Етихадом је штетан по Србију. Тачка. Ту чињеницу не може да промени
позоришна представа премијера у Влади Србије, јефтин покушај обмане јавности и
наставак пренемагања премијера коме је увек неко други крив. То је дилетантски
уговор у чијем писању су учествовали Млађан Динкић и Синиша Мали. Због тих и
таквих уговора, свих наших фијата и етихада, неразумних субвенција, свих наших
пљачкашких приватизација, Србија данас и јесте у позицији у којој јесте

  

Вратимо се на почетак. Борба против тајних штетних уговора је кренула одмах након што
сам именован за министра привреде 2. септембра 2013. године. Многе сам зауставио док
сам био министар. Рецимо уговор са Ал Дахром, Вршачке винограде, Прву петолетку.
Међутим, уговор са Етихадом је тада већ био потписан. За пет месеци колико сам био у
влади, покушао сам да поправим позицију Србије по том уговору. Прво тако да попишемо
и проценимо имовину и обавезе. Затим да спроведемо финансијско реструктурирање,
продамо имовину која није потребна за даље оперативно функционисање ЈАТ-а, и затим
конвертујемо велики део дуговања у капитал и тиме значајно смањимо удар на буџет.
Такође да очувамо ЈАТ Технику, да припремимо ЈАТ Подршку пре него што се унесе у
ЈАТ. Све моје напоре су спречили Александар Вучић и његов саветник за економију и
финансије доктор Синиша Мали.

  

Борба је кулминирала мојом оставком 27. јануара 2014. године. У тексту оставке сам
рекао да је реч о штетном тајном уговору. После више од седам месеци притисака
покрета "Доста је било – Саша Радуловић" и великог притиска јавности, после више
обећања премијера да ће уговор бити објављен 16. фебруара, па до избора 16. марта,
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коначно је премијер објавио део уговора између Републике Србије, Етихада и ЈАТ-а.

  

  

Уговори између Републике Србије, Етихада и ЈАТ-а су били у сефу у кабинету министра
привреде. Они су били у сефу и у тренутку када сам поднео оставку на место министра
привреде у јануару 2014. У сефу је било пет уговора: Оквирни уговор, Уговор о улагању,
Уговор акционара, Уговор о пружању услуга подршке, Уговор о конвертибилном зајму.

  

Александар Вучић је објавио три документа: Оквирни уговор, Уговор о улагању и Анекс
на тај уговор. Уговоре 3, 4 и 5 није објавио.

  

Објављени Оквирни уговор није онај уговор који је био у сефу. Реч је о потпуно новом
уговору који је потписан 31. јула 2014. године, који је потписао министар Душан Вујовић.
На самом почетку новог уговора стоји: "Република Србија, Етихад и Друштво желе да
измене текст 2013. Оквирног уговора у целости у складу са условима овог Уговора."
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  Нови уговор је очигледно писан да би се прикриле и покриле дилетантске ствари које суписале у Основном уговору и које су проблем за Европску комисију.  БИРН и "Време" су објавили нацрте свих пет уговора. Објављени нацрти су истинити.Такође, анализа коју је урадио БИРН је такође тачна. Премијер је на конференцији зановинаре у влади Србије обмањивао јавност.  Целу анализу уговора сам дао Александру Вучићу и послао му на имејл 28. октобра 2013.године:  From: Saša Radulović  Date: 10/28/2013 1:00 AM  To: Aleksandar Vucic  У прилогу анализа уговора. Ово је књишки пример како не би требало радитиреструктурирање . Не прави се прво дил, а онда ради нареструктурирању . То кошта к’о светог Петра кајгана. Ради се обратно. Онако како радимо за све остале фирме у реструктурирању.  Уговор је јако лоше испреговаран. Што је обично случај кад се ради напамет. Ниси га, наравно, ти преговарао. Али теби иде на терет. Тим који преговара за Србију то лоше ради. Ниједан дил не ваља. Вршацки, ППТ, Ал Дахра, Етихад. И за сваки има исти одговор: Арапи тражили, Белоруси тражили, Кинези тражили.  Неко мора да ти каже. Како год то звучало. Држава не почиње од мене. Али овиуговори НЕ ВАЉАЈУ.  Ствари се код Етихада могу делимично поправити кроз писање УППР-а. Али то не могуда раде исти људи који су и ово замуљали.  Саша  И шта пише у објављеним уговорима? тихад улаже 40 милиона долара. Тачка. Ни доларавише. За то добија 49 одсто компаније Ер Србија. Република Србија улаже имовинувредну 200 милиона долара. Од тога, само слотови на многобројним аеродромима вреде80 милиона долара. Република Србија улаже 82 милиона долара новог кеша у формисубвенција.  

  Република Србија треба да плати све дугове ЈАТ-а настале пре датума затварањауговора. Не знамо да ли је овај датум наступио или још није. Ако није, држава Србија је иданас одговорна за све нове губитке које прави Ер Србија. Дугови ЈАТА на дан 31.децембра 2013. године по објављеним званичним финансијским извештајима износе око370 милиона долара. Овај износ не укључује необрачунате камате, чак ни многе споровекоји су у току, тако да на основу личне карте ЈАТ-а, са каматама, овај дуг је процењен наоко 500 милиона долара.  Етихад има обавезу да дâ позајмицу од 60 милиона долара. То је позајмица на коју сеплаћа камата и не представља инвестицију већ кредит који Ер Србија мора да врати.Република Србија има обавезу да дâ позајмицу од 20 милиона долара.  Да сумирамо. Држава Србија преузима санацију дугова од 500 милиона долара. ДржаваСрбија улаже 282 милиона долара. За то добија 51 одсто од 320 милиона долара. Етихадулаже 40 милиона долара. За то добија 49 одсто од 320 милиона долара.  Поред свега овога, Ер Србија добија гарантован монополски положај, држава ће носитисве трошкове за отпремнине, држава Србија финансира део трошкова терминаладодељеног Ер Србија, попуст од 50 одсто на аеродромске таксе, попуст од 50 одсто нагориво од НИС-а итд.  
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  У првој половини 2013. године, ЈАТ је имао пословни губитак од око десет милиона евра.У другој половини 2013. године, са новим менаџментом, ЈАТ је направио додатнипословни губитак од више од 35 милиона евра. Само у првом кварталу ове 2014. године,губици су били 17 милиона евра. Премијер је најавио да ће ЈАТ у 2014. години остваритипрофит од милион евра. Како зна? Да ли ће профит наступити тако што ће РепубликаСрбија дати субвенције и опростити дугове? Видећемо.  Шта пише у осталим уговорима које Александар Вучић није објавио? Ер Србија плаћаЕтихаду месечно менаџмент услуге. Ер Србија узима од Етихада десет авиона на лизинг.У одређеним ситуацијама Етихад има право и да врати купљене акције и за то добијеназад 40 милиона долара увећано за камату од ЛИБОР + 3%. Итд.  Уговори за земљиште у Бачкој су такође дубоко штетни. Ал Равафед не улаже узаједничку компанију практично ништа. У обавези је да обезбеди позајмицу (кредит) од115 милиона евра којом ће бити купљено земљиште испод цене и коју ће заједничкакомпанија враћати са каматом. Тиме ће практично приходима оствареним на земљиштукупити земљиште. За то време, наши пољопривредници не могу да дођу до земље, аАлександар Вучић пласира дезинформације о томе како наши пољопривредници нису устању да постигну високе приносе на земљишту. Са земље коју данас обрађују и за којуплаћају 400 евра по хектару ће бити избачени и она ће бити дата Ал Равафеду по цениод 250 евра по хектару.  

  Сви ови уговори су противзаконити. Базирани су и на неуставном кровном споразумуизмеђу Србије и УАЕ по коме за фирме из УАЕ не вреде закони Србије. Покрет "Доста јебило" припрема уставну иницијативу за испитивање уставности овог споразума. Крше сезакони о пољопривредном земљишту, приватизацији, јавним набавкама, привреднимдруштвима итд. Влада је замислила да може да потписује уговоре са приватнимкомпанијама из УАЕ и да тиме што у уговорима напише да се уместо закона РепубликеСрбије примењује кровни споразум. Па је тако и ЕПС потписао меморандум сапосредничком компанијом из УАЕ за набавку бројила за уговор вредан пола милијардеевра.  Оваква промашена економска политика коју водимо дуже од десет година, економскаполитика Млађана Динкића, који је један од кључних аутора свих ових уговора,економска политика заснована на безумним субвенцијама, штетним уговорима страниминвеститорима, довела је Србију на руб пропасти. Александар Вучић је неспособнипремијер који се нада чуду које треба да стигне од страних инвеститора и наставља дасипа наш новац у тај пропали бунар.  Аутор је председник Покрета "Доста је било" 
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