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ПРЕДСТАВНИЦИ ЦББИХ НА
РАДИОНИЦИ У АМБАСАДИ
ШВАЈЦАРСКЕ У БИХ

СТАТИСТИКА ЦББИХ ОБУХВАЋЕНА EУ TWINNING ПРОЈЕКТОМ
ПОДРШКЕ РЕФОРМИ СТАТИСТИЧКОГ СЕКТОРА У БИХ
У Сарајеву је 16. 2. 2018. године званично отворен EУ
Twinning пројекат у БиХ под називом “Подршка реформи
статистичког сектора у Босни и Херцеговини“ у који је
укључена и Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ).
У пројекат су укључене државна Агенција за статистику и
ентитетски заводи.
Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у БиХ и специјални
представник ЕУ амбасадор Lars-Gunnar Wigemark рекао је
да је статистика изузетно битна за сваку земљу која жели да
постане чланицом ЕУ, јер су поуздана статистика и подаци
од кључне важности за одређивање врсте реформи које
ће се провести. Wigemark је изразио задовољство што
ЕУ има прилику да поново пружи подршку државној и
ентитетским агенцијама за статистику које играју значајну
улогу у прикупљању и обради података за цијелу БиХ.
Како је рекао, у оквиру овог twinning пројекта Данска, која
је чланица ЕУ, подијелиће са БиХ своја национална искуства,
али и искуства из поступања у европским оквирима рада с
EUROSTAT-ом, што ће допринијети унапређењу капацитета
завода и агенција за статистику БиХ.
Шеф Делегације ЕУ је мишљења да су статистички подаци
битни и у контексту недавно представљене Стратегије ЕУ
за западни Балкан.
„Важно је имати поуздане индикаторе који ће омогућити
дугорочно планирање неких наредних мјера у будућности,
а оно што Стратегија са собом носи јесте, заправо,
планирање“, казао је.
ЦББиХ ставља велики акценат на компилацију квалитетне
и правовремене статистике у складу с ЕУ и осталим
међународним стандардима, што је један од стратешких
циљева ЦББиХ како би били осигурани поуздани,
квалитетни, разумљиви, правовремени и међународно
упоредиви статистички подаци за потребе ЦББиХ и свих
домаћих и страних корисника.
У тим настојањима, техничка помоћ из ЕУ представља
кључни ослонац, и у многим ранијим инстанцама помогла
је ЦББиХ у олакшавању процеса увођења нових статистика.
Отварању пројекта, у име ЦББиХ, присуствовала је
вицегувернерка мр Ернадина Бајровић која је овом
приликом истакла да је ЦББиХ, као и свака централна
банка, веома заинтересована за побољшање квалитета,
поузданости, обухвата и правовремености статистике.
„С једне стране, ми имамо наглашене потребе као
корисник макроекономских статистика, које представљају
незамјењиве инпуте за анализе и мониторинг економских
ефеката, те правовремено формулисање економских
политика и планова. Без поузданих статистика је немогуће
управљати економијом, нити јавности образлагати и
тумачити поједине економске мјере. С друге стране, наша
институција је званични произвођач статистике у БиХ
и компилује широки сет статистика и индикатора, које
ставља на располагање домаћој јавности, а истовремено
извршава међународне обавезе у погледу презентовања
економских индикатора. Ми улажемо велике напоре
и ресурсе да побољшамо квалитет и проширимо

макроекономске статистике из наше надлежности. У тим
настојањима, техничка помоћ из ЕУ представља кључни
ослонац, и у многим ранијим инстанцама нам је помогло
да скратимо процес увођења нових статистика“, истакла је
вицегувернерка Бајровић.
Twinning пројектом ће, у оквиру статистике коју продукује
ЦББиХ, бити обухваћене статистика платног биланса и
статистика међународне инвестицијске позиције. Такође,
пројектом ће бити уведен извјештај о квалитету, према
ЕУ праксама, са свим елементима на основу којег ће
корисници имати увид у досљедност и кохерентност
платнобилансне статистике БиХ, те бити у позицији да је
упореде са осталим земљама. Статистика међународне
инвестицијске позиције биће рађена на тромјесечној
основи, умјесто на годишњој као до сада, те ће стога
захтијевати додатне изворе података, нови начин обраде
и одговарајуће методолошке прилагодбе.
„Врло нам је драго да Европска комисија препознаје наше
потребе и нарастајуће захтјеве, те нам пружа издашну
техничку и финансијску помоћ кроз различите националне
и вишекорисничке IPA пројекте. Сва радна тијела и
форуми између БиХ и ЕУ истичу потребу за статистичким
информацијама и овај Twinning пројекат нам даје подршку
да направимо потребан напредак. Наши партнери из
Данске, заједно с институцијама из других ЕУ земаља,
а већ их послије вишегодишње сарадње можемо звати
пријатељима, помоћи ће нам да у наредне двије године
успјешно реализујемо што је планирано“, закључила је
своје излагање вицегувернерка Бајровић.
Директор Агенције за статистику БиХ и вођа Twinning
projekta Велимир Јукић подсјетио је да је ова врста
пројеката заправо помоћ ЕУ земљама које су на путу
да постану њене чланице, у смислу усвајања европских
стандарда и приближавања правне стечевине ЕУ. Истакао је
да је овај пројекат значајан за БиХ, јер ће кроз реализацију
циљева пројекта остварити резултате у неколико подручја
статистике те да се у области националних рачуна очекује
израда индикатора на нивоу регија, који ће показати
колико су оне развијене. Између осталог, кроз овај пројекат
биће унапријеђен и статистички пословни регистар БиХ
који је битан, не само за економију, већ и за институције
и стручну јавност. Имајући у виду искуства из претходних
twinning пројеката из подручја статистике Јукић је изразио
очекивање да ће и овај пројекат дати добре резултате те
да ће бх. експерти кроз реализацију пројекта усвојити нова
знања.
Директорица Републичког завода за статистику Републике
Српске (РС) Радмила Чичковић такође је оцијенила да ће
овај пројекат, као и претходни, дати јасне, конкретне и
мјерљиве резултате, док је директор Федералног завода
за статистику Емир Кремић закључио да ће статистика БиХ
играти битну улогу у даљем напретку ка ЕУ.
Пројект финансира ЕУ с 1,5 милиона евра из Инструмента
претприступне помоћи – IPA 2015, трајаће двије године, а
биће реализован кроз сарадњу с експертима из Централне
банке Данске и статистичких институција Данске, Финске,
Француске и Хрватске.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ТРЕЗОРА ИСПИТАЛО ФАЛСИФИКАТЕ
НОВЧАНИЦЕ АПОЕНА 100 КМ
Одјељење трезора Централног уреда Централне банке
Босне и Херцеговине (ЦУ ЦББиХ) је испитало фалсификате
новчанице апоена 100 КМ које почињу са серијским бројем
D37, а које су се појавиле у оптицају.
У евиденцији СЕК евидентирано је укупно 15 комада
фалсификата овог типа - 11 комада у 2018. години и по 1
комад у 2017., 2016., 2014. и 2013. години, те је установљено
да се ради о фалсификатима лоше квалитете. Папир на
којем је фалсификат штампан је комерцијални, штампа
којим је фалсификат израђен је обична ink-јеt, имитиран је заштитни знак intaglio са наличја - утиснути знакови, OVI
форма – премазана лаком.
Број регистрованих фалсификата није велики, па се даље прати њихово појављивање.

АМБАСАДОРИЦА САД-А У БИХ ПОСЈЕТИЛА ЦББИХ
Амбасадорица Сједињених Америчких Држава (САД) у
Босни и Херцеговини Њ.Е. Maureen E. Cormack посјетила је
26. 1. 2018. године Централну банку Босне и Херцеговине
(ЦББиХ), гдје се састала с гувернером ЦББиХ др Сенадом
Софтићем.
Током разговора размијењене су информације о стању у
бх. економији и финансијском сектору, као и тренутним и
планираним активностима ЦББиХ.
Гувернер је искористио посјету амбасадорице Cormack
као прилику да се захвали на великој помоћи коју је
влада САД-а до сада обезбиједила у процесу реформи
финансијског сектора у Босни и Херцеговини.
„Влада САД-а, посебно кроз пројекте које је финансирао
USAID, је дала кључан допринос ефикасној и брзој
реформи финансијског сектора у БиХ. Помоћ коју смо
имали у реформи платног промета, а која се сматра једном
од најуспјешнијих реформи у Босни и Херцеговине, те
у успостави Централног регистра кредита физичких
и правних лица и другим пројектима, омогућила је
ЦББиХ квалитетнији рад. Успјешна имплементација
ових пројеката је такође дала комерцијалним банкама
могућност за увођење нових услуга захваљујући којима
грађани БиХ на располагању имају финансијске услуге на
нивоу развијених западних економија“, рекао је гувернер
Софтић, нагласивши да су ово само неки од примјера
успјешне сарадње ЦББиХ с америчком владом, те истакао
увјерење да ће се она наставити и у будућности.
Током разговора, гувернер Софтић је амбасадорици
Cormack презентирао и најновије макроекономске
показатеље за БиХ, те се осврнуо на стање у банкарском
сектору, гдје је истакао да је 2017. годину обиљежило
јачање стабилности сектора кроз континуирани процес
консолидације, те усвајања нове законске регулативе чија
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је главна одлика модернизација и усклађивање домаћих
прописа с регулативом ЕУ, што би требало допринијети
јачању стабилности банкарског сектора.
„ЦББиХ је преузела и значајне обавезе везано за европске
интеграције БиХ, те је успјешно и на вријеме завршила свој
дио посла везан за упитник Европске уније, у коме ЦББиХ
има значајну улогу. Свјесни смо да је то само први корак
на дугом путу ка пуноправном чланству БиХ у ЕУ и уласка
ЦББиХ у Европски систем централних банака (ЕСЦБ). Тај
пут ће захтијевати значајно унапређење компетенција, на
чему ћемо ми континуирано радити,“ истакао је гувернер
Софтић.
Амбасадорица Cormack је истакла значај ЦББиХ у
финансијском сектору и подржала њене садашње и будуће
активности.

НА РАЧУН ЦББИХ ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ДРУГЕ ТРАНШЕ НА ОСНОВУ
ПРОШИРЕНОГ АРАНЖМАНА СА ММФ-ОМ
На рачун Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) 14.
2. 2018. дозначена је друга транша на основу Проширеног
аранжмана (Extended Fund Facility – EFF) с Међународним
монетарним фондом (ММФ).
Ради се о средствима у износу од 145.828.711,65 КМ
(противвриједност 63.412.500 СДР).
Након увећања поменутог износа за рефундацију ММФових накнада за обезбјеђење средстава и умањења
ММФ-ове накнаде за услуге, укупан износ за расподјелу
средстава је 145.822.158,02 КМ.
Расподјела је извршена по уобичајеном односу: 1/3 за
рачун Министарства финансија Републике Српске тј.
48.607.386,00 КМ и 2/3 за рачун Федералног министарства
финансија тј. 97.214.772,02 КМ.
Укупан износ цјелокупног Проширеног аранжмана ММФ-а
за БиХ је 443,04 милиона СДР.

MOODY’S ПОТВРДИО КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ БИХ
Међународна агенција за оцјену државног (сувереног) кредитног рејтинга Moody’s Investors Service потврдила је
кредитни рејтинг БиХ који гласи „Б3 са стабилним изгледима“.
У прилог потврђеном кредитном рејтингу аналитичари агенције Moody’s истакли су стабилан економски раст Босне и
Херцеговине, иако структурални изазови, у које се убраја висока незапосленост, негативно утичу на економску снагу
БиХ. Аналитичари су навели да је БиХ умјерено задужена и с релативно ниским каматним издацима, што доприноси
њеној фискалној снази.
Аналитичари су коментарисали да тренутна политичка нестабилност не доприноси ефикасности у доношењу и
провођењу одлука, а то посебно утиче на провођење договореног програма реформи.
Оцјена „стабилних изгледа“ заснована је на очекивању да ће БиХ наставити испуњавати услове, првенствено
Међународног монетарног фонда (ММФ) за повољно спољње финансирање које ће омогућити потребну финансијску
и техничку помоћ за постепено провођење реформске агенде. Такође, из Moody’s су навели да очекују да ће власти
наставити напредак у вези с ЕУ интеграцијама, посебно у свјетлу недавно објављене стратегије Европске комисије за
западни Балкан.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ЦББИХ НА РАДИОНИЦИ У АМБАСАДИ ШВАЈЦАРСКЕ У БИХ
Амбасада Швајцарске у Босни и Херцеговини организовала
је 23. 2. 2018. године радионицу за службенике служби за
односе са јавношћу и лидере пројеката из партнерских
организација у БиХ које финансирају агенције швајцарске
Владе - SDC, SECO и SEM. Радионици су присуствовали
и представници Централне банке Босне и Херцеговине
(ЦББиХ) из Одјељења за европске интеграције и Службе за
односе са јавношћу. Учеснике радионице поздравила је и
амбасадорица Швајцарске у БиХ Andrea Rauber Saxer, а тема
радионице била је практична примјена комуникацијских
и „visibility“ смјерница 2017-2020 Амбасаде Швајцарске и
њихово значење за швајцарске партнере у БиХ.
У оквиру ове теме представници служби за односе са јавношћу и вође пројеката са представницима Амбасаде
Швајцарске разговарали су о главним алатима комуникације Амбасаде Швајцарске у БиХ – синергија са партнерима,
смјерницама Амбасаде Швајцарске о комуникацији и визуелном идентитету у БиХ 2017 – 2020 и њиховом значењу за
партнере, кључним комуникацијским могућностима партнера – презентација и дискусија, те идентификацији успјешних
прича.
Представницима ЦББиХ је размјена искустава и информација била драгоцјена, будући да је и ЦББиХ, преко партнерских
организација, обухваћена пројектима швајцарске Владе.

ИМЕНОВАН ПРЕДСТАВНИК ЦББИХ У РАДНУ ГРУПУ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
САРАДЊЕ СА ИСЕЉЕНИШТВОМ
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) именовао је економског истраживача-експерта у Канцеларији
водећег економисте ЦББиХ Фериху Имамовић у Радну групу за израду Стратегије сарадње са исељеништвом.
Наиме, Савјет министара БиХ је на сједници одржаној у априлу 2017. године донио Одлуку о усвајању Политике о сарадњи
с исељеништвом којом је предвиђена израда оквирне стратегије сарадње с исељеништвом. Министарство за људска
права и избјеглице БиХ дужно је да покрене реализацију предвиђених активности у најкраћем року.
Стратегија сарадње с исељеништвом као оквирни документ биће важан корак у процесу успостављања и уређења односа
БиХ с исељеништвом. Израда оквирне стратегије, која подразумијева укљученост свих нивоа власти и институција, треба
створити неопходне претпоставке за системско и квалитетно унапређење сарадње с исељеништвом на средњорочном
плану.
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