Уводна изјава предсједавајућег
Одбора гувернера EBRD-а
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28. годишњи састанак EBRD-а, Сарајево
7-9. мај 2019.
Одбор гувернера EBRD-а - уводна сједница
8. мај 2019.
Јирки Катајнен (Jyrki Katainen), потпредсједник,
комесар за радна мјеста, раст, улагања и конкурентност,
гувернер EBRD-а у име ЕУ,
предсједавајући Одбора гувернера EBRD-а

Поштовани предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине,
ваше екселенције,
цијењени гувернери, уважени предсједниче,
даме и господо,
након овог инспиративног видео-записа, имам част да вам пожелим
добродошлицу на 28. годишњи састанак Европске банке за обнову и
развој.
Дозволите ми да поздравим предсједавајућег Савјета министара Босне и
Херцеговине, његову екселенцију Дениса Звиздића. Велика ми је част да
предсједавам овогодишњем окупљању гувернера управо овдје, у
Сарајеву, предивном граду с различитим културама, у срцу динамичног
региона који има огроман развојни потенцијал.
Наравно, овај састанак има значај и за Босну и Херцеговину. Међутим,
једнако је важан и за цијели регион Западног Балкана, нарочито зато што
је у оквиру овогодишњег састанка организован панел који ће водити
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шест лидера са Западног Балкана одмах након ове уводне сједнице.
Велика нам је част што су данас с нама.
Тема 28. годишњег састанка EBRD-а „Повезивање економија ради јачег
раста“ релевантна је не само за Западни Балкан него и све земље у
којима Банка послује.
Из мог угла као потпредсједника Европске комисије, ова година кључна
је и за Европску унију пошто је наша Стратегија за Западни Балкан на
снази већ годину.
Европска унија је већ дуго и интензивно ангажована у овом региону, који
има снажне географске и културне везе с државама чланицама Европске
уније у окружењу.
Земље Западног Балкана су дио Европе. Грађани Европске уније и
региона дијеле заједничку историју и наслијеђе, као и будућност коју
одликују заједничке могућности и изазови, што је реалност коју сви
увиђамо.
Ова земља и регион дали су много поука из којих сви можемо да учимо.
То су поуке које говоре о способности прилагођавања, поуке о
предузетништву, поуке о интеграцији и поуке о помирењу.
Када будемо размишљали о овим поукама, уважимо утицај EBRD-а и
значај свих дионичара Банке и кључних актера као најважнијих партнера
који сарађују на рјешавању заједничких изазова.
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Велика снага EBRD-а лежи у подршци њених дионичара и привилегија је
видјети вас у оволиком броју. Окупили смо се да бисмо дошли до
заједничке визије нашег доприноса бржем напретку на путу транзиције
ка изградњи стабилнијих, безбједнијих и просперитетнијих привреда.
Дозволите ми да пожелим топлу добродошлицу делегацији Индије, која
први пут присуствује годишњем састанку EBRD-а. Добродошлицу желим и
делегацијама Ирака и Сан Марина. Надамо се да ћемо их ускоро
поздравити као нове чланице EBRD-а.
Босни и Херцеговини овај годишњи састанак даје јединствену платформу
да представи себе и регион Западног Балкана као дестинацију
атрактивну за инвестиције.
Босна и Херцеговина добила је средства и од Европског заједничког
фонда за Западни Балкан, фонда различитих донатора којим управљају
EBRD и Европска инвестициона банка по основу Инвестиционог оквира
за Западни Балкан. Европска унија је поносна што је била кључни актер у
овим иницијативама у сарадњи с EBRD-ом, EIB-ом и другима.
Да би се обезбиједио адекватан пословни амбијент, интензивније
ангажовање Европске уније на Западном Балкану уопште остаје
релевантно пошто су још присутни многобројни изазови. Комисија је то
јасно навела у својој Стратегији за Западни Балкан, која је објављена у
фебруару 2018. године. Предстојећи пакет проширења конкретније ће се
бавити кретањима у региону.
Током прошле године управа EBRD-а урадила је стратешки преглед важан корак који је услиједио након годишњег састанка. Знам да је
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урађено много добрих ствари, а неке су већ обухваћене најновијим
Планом за спровођење Стратегије за период 2019-2021. Међутим, данас
очекујем да од наших партнера чујемо више о томе како желе да
допринесу раду на овом стратешком прегледу и тако обезбиједе пуно
остварење својих транзиционих циљева у наредним годинама.
У складу са својим етаблираним угледом, од нашег посљедњег састанка
до данас EBRD је већ донио велики број нових политика: еколошку и
социјалну политику, политику приступа информацијама и политику
одговорности за пројекте.
Ове политике допуњавају циљеве EBRD-а из документа Прелазак на
зелену економију и остају високо на листи приоритета.
Одобрена је и нова политика домицилације, којом се промовишу строжи
међународни и европски стандарди, који ће нам помоћи да заштитимо
своју земљу од пракси које еродирају пореску базу на које се наше
друштво ослања.
Важно је да Банка задржи свој рејтинг с оцјеном ААА. Овај рејтинг
потврдиле су три највеће агенције за оцјену кредитног рејтинга, упркос
регионалним и глобалним финансијским и економским изазовима током
посљедњих година.
Захваљујем предсједнику EBRD-а и Одбору директора на њиховом раду,
нарочито за нацрт извјештаја и Резолуцију о припремама за Стратешки
капитални оквир за период 2021-2025. Замолио бих их да и даље
заједнички воде актуелне послове Банке.
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Током наредна два дана биће ријечи о широком спектру питања која су
релевантна за све земље у којима Банка послује: о економској
транзицији, климатским промјенама, иновацијама, приступу малих и
средњих

предузећа

финансирању,

миграцијама,

туризму

и

дигитализацији; о питањима која ће обликовати нашу будућност и
инвестиционе прилике на Западном Балкану.
С обзиром на то да улазимо у посљедњу годину Стратешког капиталног
оквира за период 2016-2020, нешто касније у току дана замолићемо
Банку да преузме иницијативу и припреми наше одлуке у 2020. о
будућем стратешком и капиталном оквиру за период 2012-2025.
Колеге гувернери, на данашњем састанку треба да се осврнемо не само
на искуства и поуке које смо извукли из протекле године него да поглед
усмјеримо на заједничку будућу визију Банке. Свијет је у таквом стању да
су нам потребне енергичне, креативне и мултилатералне институције
усмјерене на резултате да бисмо подигли и реализовали своје амбиције
зарад остваривања бољег свијета.
EBRD је управо таква институција, а многи њени атрибути управо су они
за које смо у току разговора о наредном вишегодишњем оквиру за
финансирање рекли да су кључни за будућност. Банка има здрав апетит
за ризик. То је регионални партнер са снажним присуством на локалном
нивоу. Банка има јединствен пословни модел изградње одрживих
тржишта, гдје користи инвестиције у приватни сектор и комбинује
комерцијално оријентисану подршку пројектима с реформама у сфери
политика. При томе, Банка је лидер међу развојним банкама, а њен
модел треба да послужи другима као рецепт уколико желимо да будемо
успјешни у остварењу транзиције и економског развоја.
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Изузетно се радујем слободној и конструктивној дискусији о овим
питањима, дискусији која ће сигурно помоћи да одредимо правац којим
Банка треба да иде наредних година.
Остваривање

иновативног,

прилагођеног

и

снажног

утицаја

и

висококвалитетних инвестиција и реформи у сфери политика захтијева
енергично ангажовање свих у Банци - не само предсједника
Чакрабартија (Chakrabarti) и његове управе, него и свег особља EBRD-а.
Стога, у име свих гувернера, захваљујем предсједнику и његовим
сарадницима на посвећености у овим временима која обилују
изазовима, као и Одбору директора на усмјеравању стратешких праваца
нашег EBRD-а.
Коначно, у име гувернера и у своје лично име, изражавам велику
захвалност властима Босне и Херцеговине као домаћину овог састанка.
Захваљујем.
*

*
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