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 poplavi raznih, što profesio-
nalnih, što amaterskih nezavi-

snih izbornih kandidata, pojava je-
dnog kandidata plijenila je pozor-
nost hrvatskih birača. Pojavio se 
iznenada, iz Minnessote, kao oliče-
nje i ostvarenje američkog sna. Pri-
stao, mlad pedesetgodišnjak, zdra-
va izgleda i kondicije. Boris Mik-
šić, sa zagrebačke Trešnjevke, od-
mah nakon završenog fakulteta, a 
ne namjeravajući otići na služenje 
JNA, odlazi s par desetaka dolara u 
džepu u Minneapolis. U potrazi za 
ostvarenjem svojeg američkog sna, 
uspijeva, ali nakon desetak godina 
pokušaja i promašaja. Videći kako 
njegov poslodavac, proizvođač ke-
mijskih antikorozivnih premaza, 
radi na staromodni i nekreativni na-
čin i ismijava Mikšićeve nove ide-
je, u ljutnji počinje sam graditi svoje 
kemijsko carstvo — u garaži! Danas 
je njegov "Cortec" najinventivnija i 
često nagrađivana velika tvrtka 
koja izvozi svoje antikorozivne 
proizvode u 70 zemalja svijeta. 

Dva posto glasova 
Na proteklim parlamentarnim 

izborima, kao gotovo nepoznata 
osoba u Hrvatskoj, osvojili ste u 
dvije izborne jedinice oko 2 po- 

sto glasova i utrošili pri tome do 
milijun US dolara. Je li Vani se 
isplatilo? 

— Spontano sam odlučio 
pristu 
piti izborima, nije bilo vremena za 
neke veće pripreme, no jednostav 
no htio sam, kao 55-godišnji poslov 
ni čovjek staviti svoje znanje i kon 
takte u službu domovine i tako joj 
vratiti dug za svoje školovanje. Či 
njenica jest da sam kao nepoznat 
pobijedio mnoge poznatije hrvat 
ske političare i stranke. Čini se da 
su ljudi procijenili da je moja izbor 
na platforma zdrava. Sve u svemu, 
isplatilo se, nije sve u novcu. 

Ne bi li bilo lakše da ste se za 
odlučili za stvaranje političke ka-
rijere u SAD-u? 

— Kao Schwarzenegger? 
Mene 
ne   zanima   politička   karijera   u 
SAD-u, nemam u tome smislu ništa 
ponuditi SAD-u. Ovdje sam uspio 
kao poslovni čovjek. Ja, međutim 
volim svoju domovinu Hrvatsku i 
želim pomoći njezinu razvoju. Ja 
sam imućan poslovni čovjek, sam fi 
nanciram svoj proboj u hrvatsku 
politiku i ne tražim nikakvu plaću 
kada dobijem neku od  državnih 

funkcija. 
Naši ljudi su Vas sada pomalo i 

upoznali, no još se mnogi pitaju 
koji su Vaši motivi. Radi li se o že-
lji za stjecanjem i potvrdom druš-
tvenog ugleda i u Hrvatskoj? 

- Jasno. No, morate znati da 
sam ja već 8 godina počasni konzul 
RH, kada me je postavio predsje-
dnik Tuđman. Sebi mogu pripisati 
uspješan rad na povezivanju Nacio-
nalne garde Minnessote i  
MORH-a, a utjecajni vojni i politi-
čki krugovi iz ove savezne ameri- • 
čke države dobro su lobirali za uvr-
štenje Hrvatske u "Partnerstvo za 
mir", kao početni korak ka uključe-
nju RH u NATO. Ja, naravno želim 
biti ugledna osoba i u svojoj domo-
vini, no ne kao profesionalni politi-
čar, ja sam poslovni čovjek i znam 
način kako Hrvatska može ostvariti 
brzi gospodarski razvoj. 

U mojoj izbornoj platformi na-
glašavam svoj cilj — razvoj Hrvat-
ske u modernu državu, porast proi-
zvodnje i izvoza, školovanje mla-
dih talentiranih stručnjaka koji će 
ostati i razvijati svoju zemlju. 

Budući da ste iznimno uspje- 

 
Boris Mikšić: "Nudim perspektivu za 

naše ljude" 

san biznismen, ne bi li bilo razu-
mljivije da ste u stjecanje druš-
tvenog ugleda u Hrvatskoj kre-
nuli putem biznisa, investicija u 
rodnu sredinu, otvaranjem no-
vih radnih mjesta? 

— Upravo to i radim, u dogovo-
ru s Inom otvorili smo zajedničko 
jako poduzeće u Kaštel Sućurcu i 

tako počeli biznis. Za sada radi se 
tek o poduzeću koje plasira moje 
proizvode, no to je tek početak. 

Nakon izbora izjavili ste da će 
se "o vama još slušati". Što to 
konkretno znači? 

- To znači da sam zadovoljan 
rezultatima svojeg prvog istupa na 
hrvatskom političkom tržištu i zna-
či da ću se kandidirati na izborima 
za predsjednika RH 2005. godine. 

Nova lica 
Čudno ambiciozan pothvat 

za hrvatske uvjete, neki će Vas 
smatrati čudakom? 

Vjerujte, nisam čudak. 
Schwarzenegger je u Kaliforniji 
uspio jer je shvatio kako Kaliforniji 
trebaju nova lica u politici, jer je na 
djelu duboka ekonomska i poli-
tička kriza. Smatram, dakle, daje i 
u Hrvatskoj potrebno i najbolje 
pristupiti politici iz sasvim novog 
smjera, sa sasvim novim licima. 
Nudim sasvim drukčije perspekti-
ve za naše ljude, a moji ljudi i ja 
znamo kako ćemo to uspjeti učiniti. 
Smatram da će to i naši ljudi pre-
poznati. Pita li tko zašto to meni 
treba, odgovorit ću da sam s 55 go-
dina ostvario mnoge životne cilje-
ve i kao "fajter" odlučio sam si sa-
da postaviti novi cilj. Naravno da 
vjerujem kako ću ga uspjeti na kra-
ju, i ostvariti. 

Zadovoljan sam rezultatima svojeg prvog istupa na 
hrvatskom političkom tržištu i kandidirat ću se na 
predsjedničkim izborimaU 


