Говор предсједавајућег
Савјета министара Босне и Херцеговине
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Годишњи састанак EBRD-а 2019. године у Сарајеву
Церемонија свечаног отварања: Велика сала
Парламентарне скупштине БиХ
Датум и вријеме: 8. мај, 9.30-10.30
Поштовани предсједници,
цијењени премијери,
поштовани предсједниче Чакрабарти, драги Сума,
поштоване екселенције,
желим вам у своје име и у име Савјета министара БиХ срдачну добродошлицу
у нашу прелијепу државу Босну и Херцеговину и наш главни град Сарајево.
Добро дошли у земљу изузетних природних ресурса, вриједних и
талентованих људи и успјешних менаџера, земљу и град који ће вам се,
сасвим сигурно, допасти, не само због своје љепоте и гостољубивости њених
становника него и као препознатљиво мјесто размјене инвентивних идеја и
атрактивних инвестиционих пројеката, као и бројних пословних могућности
које ће вам бити представљене у току ове конференције.
Изузетно ми је драго и испуњава ме личним поносом да је Босна и
Херцеговина, односно Сарајево, домаћин овог великог догађаја.
Због тога желим да искажем велику захвалност предсједнику EBRD-а
господину Чакрабартију, драгом Суми, на његовом личном ангажману и
великој подршци коју је давао БиХ и Савјету министара у свим процесима
који су довели до реализације овог великог и важног догађаја, не само за БиХ
него и за читав регион Западног Балкана.
На више од 40 различитих сесија, које ће бити организоване у наредних
неколико дана, размијенићемо драгоцјена искуства, знања и вјештине са
својим уваженим гостима, истакнутим и доказаним менаџерима,
привредницима, банкарима, финансијским стручњацима, онима који су били
и јесу ствараоци, руководиоци и реализатори успјешних идеја, пројеката и
компанија.
Разговараћемо о најбољим моделима унапређења економије у БиХ и региону
ЗБ, о реформама потребним за креирање позитивне предузетничке климе и
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унапређење пословног окружења, о најбољим праксама које ће довести до
повећања конкурентности привредног сектора, о потицању домаћих и
привлачењу страних инвеститора, о појединачним, али и регионалним
капацитетима наших природних и људских ресурса, о нашим економским и
инвестиционим потенцијалима, као и о мјерама и даљим правцима дјеловања
с циљем рјешавања кључног макроекономског проблема читавог региона, а
то је питање отварања нових радних мјеста за младе особе како бисмо их
задржали да остану живјети и радити у својој домовини – Босни и
Херцеговини, али и на простору читавог региона који, посебно у економском
смислу, желимо повезивати и изграђивати.
Због свега наведеног, опредјељење Савјета министара Босне и Херцеговине у
посљедње четири године и било је усмјерено ка преузимању европске
економске и правне стечевине, одрживом економском развоју, стабилности и
просперитету наше земље.
Сретан сам што данас могу да кажем да је БиХ остварила врло значајне
помаке и да наши економски параметри показују непрекидан и позитиван
економски раст и развој, побољшање укупне економске ситуације у нашој
земљи, као и повећање нивоа квалитета и конкурентности
босанскохерцеговачких производа и укупне бх. економије.
Раст БДП-а је као и претходних неколико година и у 2018. години био изнад
три посто, и тај тренд се наставио и у 2019. години, обим спољнотрговинске
размјене БиХ у 2018. години први пут се приближио износу од 32 милијарде
КМ, имамо непрекидан раст извоза као кључног индикатора привредног
развоја, и по томе смо међу водећим државама на Западном Балкану.
Наш најзначајнији партнер у спољнотрговинској размјени је Европска унија,
у коју извозимо више од 73 посто својих производа, а најважнији
спољнотрговински партнери и кључна извозна тржишта су: Њемачка,
Италија, Аустрија, Словенија, Србија, Хрватска и Турска.
Босна и Херцеговина је у 2018. години имала рекордних 800 милиона КМ
директних страних улагања, што је повећање од готово 50 посто у односу на
претходну годину, и оно што је за нас најважније јесте чињеница да се тај
тренд раста наставља и у 2019. години, што показује да су бројне реформе
које смо реализовали, као и оне на чијој реализацији тренутно радимо,
получиле резултат и БиХ постаје врло атрактивна дестинација за стране
инвеститоре из региона, Европске уније и цијелог свијета.
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Посебно ме радује да је EBRD кумулативно инвестирао више од 2,3
милијарде евра у БиХ, у више од 160 различитих пројеката, од чега се 82
посто односи на инвестиције у инфраструктуру, посебно у трансевропски
коридор 5ц, у који је EBRD до сада уложио 550 милиона евра. EBRD је у
2018. години у БиХ уложио 200 милиона евра, што је значајно повећање у
односу на 130 милиона евра у 2017. Очекујем да ће доћи до даље експанзије и
да ће те инвестиције премашити износ од 300 милиона евра у 2019. години, не
само у инфраструктурном сектору него и у јачању приватног сектора и
развоју малих и средњих предузећа, енергетској ефикасности и зеленој
економији.
Наравно, наша обавеза и наше чврсто опредјељење је да ћемо наставити с
економским и социјалним реформама, унапређењем пословног окружења,
јачањем владавине права и даљом стабилизацијом политичких и друштвених
прилика, јер то сматрамо кључним предусловима даљег економског развоја.
Ми ћемо и даље радити како бисмо Босну и Херцеговину учинили
конкурентнијом и пожељном дестинацијом. Досадашњи резултати су
видљиви, као што је то нпр. констатовано у анализи Свјетске банке у којој је
БиХ апострофирана као држава с највећом регистрованом смањеном стопом
незапослености у региону у прошлој години, при чему сектор услуга биљежи
највећи број нових радних мјеста.
Дакле, резултати су видљиви и процеси иду у позитивном смјеру, али не
можемо да кажемо да смо потпуно задовољни. Морамо да наставимо с
реформама, морамо да радимо још више како бисмо од своје државе створили
мјесто угодног живљења и уносног пословања. И то не можемо урадити сами,
потребне су нам инвестиције, посебно у секторе у којима имамо велике
потенцијале, потребна нам је регионална инвестициона платформа, рапидан
развој и интегрисање нових технологија, потребан нам је развој транспортне,
енергетске и дигиталне инфраструктуре.
У свим тим нашим плановима Европска банка за обнову и развој била је и
остаје један од кључних ослонаца и фактора будућих процеса изградње
стабилне и економски просперитетне Босне и Херцеговине.
Али ово су теме о којима ћемо посебно говорити на инвестиционој сесији која
ће бити одржана сутра, и на коју ћемо позвати све присутне инвеститоре, и
образложити разлоге због којих треба да улажу у БиХ.
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Свима вама желим много среће у раду, уз искрене жеље да многобројни
данашњи и сутрашњи састанци и догађаји буду успјешни и да допринесу
нашем заједничком циљу, а то је јачање босанскохерцеговачке економије и
економије у нашем региону.
Желим вам угодан и пријатан боравак у нашој лијепој земљи. Надам се да
ћете наћи времена да уживате у босанскохерцеговачким љепотама, уникатном
културноисторијском насљеђу и љепотама Сарајева.
На крају, позивам вас да присуствујете Инвестиционој сесији земље домаћина
БиХ, која ће се одржати сутра у овој сали, с почетком у 9 сати и 30 минута,
гдје ћемо представити инвестиционе потенцијале БиХ.
И на крају, још једном желим да захвалим на конструктивној сарадњи и
снажном ангажману EBRD-а у БиХ, путем којег је спроведен велики број
важних инфраструктурних и других пројеката од изузетног значаја за
економску обнову и развој БиХ.
Због тога ми је част и задовољство да у име Босне и Херцеговине, као земље
домаћина, отворим Годишњи састанак EBRD-а 2019. године у Сарајеву.

Свако добро.
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