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ПОДАЦИ О КАРТИЧНОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине
(ЦББиХ), на крају 2017. године услуге картичног пословања
пружале су 24 комерцијалне банке у БиХ. Ријеч је о
глобалним брендовима: MasterCard, Visa, American Express
и Diners, док само двије банке нуде једину домаћу картицу
– Bamcard.
Прошле године, укупан број активних картица био је
2.005.213, за разлику од 2016. године када је било 2.042.280
картица код грађана БиХ. То је смањење од 37.067 картица
у односу на 2016. годину, али се није рефлектовало на
износ. Најзаступљеније су дебитне картице.
Вриједност трансакција које су протекле године
реализоване картицама у земљи и иностранству, износила
је 9.511.334.218 КМ, што је повећање за 719.953.149 КМ у
односу на 2016. годину када је вриједност реализованих
трансакција била 8.791.381.069 КМ.
Од укупне вриједности трансакција реализованих
употребом картица у земљи и иностранству, у 2017.
години, путем АТМ апарата подигнуто је, што у земљи
што у иностранству, готовине у износу од 6.754.333.637
или 71% вриједности, а на POS апаратима је реализовано
2.757.000.581 КМ или 29% вриједности. У протеклој години
постотак реализоване готовине на АТМ и POS уређајима је
износио 81%, а вриједност роба и услуга је износила само
19% од укупног промета путем картица.
Укупан број трансакција у 2017. години био 78.902.847, а
просјечна вриједност једне трансакције била је 121 КМ и
већа је у односу на 2016. годину за 9 КМ. Просјечан годишњи
промет по једној картици прошле године износио је 4.743

КМ, што представља повећање у односу на 2016. у висини
од 439 КМ.
У протеклој години, на АТМ и POS уређајима банака у
иностранству, грађани БиХ су, преко картица издатих у
нашој земљи, реализовали износ од 529.460.973 КМ, што
је за 35.795.102 КМ више у односу на годину раније. Од
тог износа, на АТМ и POS уређајима је подигнуто готовог
новца 149.116.978 КМ, а робе и услуга на POS уређајима је
реализовано у висини од 380.343.995 КМ.
Инострани грађани су картицама својих банака из
иностранства, на АТМ и POS уређајима банака у БиХ, у 2017.
години реализовали 1.740.228.080 КМ, од чега је преко АТМ
и POS уређаја дигнуто готовине у износу од 1.212.928.661
КМ, док је робе и услуга преко POS уређаја реализовано у
висини од 527.299.419 КМ.
Банке интензивно раде на увођењу у понуду све већег
броја АТМ и POS уређаја. У протеклој години било је укупно
1.539 инсталисаних АТМ уређаја и 27.458 POS уређаја, од
тога 26.673 у трговинама и 785 на шалтерима банака.
Све банке у БиХ нуде интернетско банкарство или неку
врсту електронског банкарства. Подаци показују изражен
тренд повећања броја клијената који користе ове услуге.
Овом врстом услуге у 2017. години обухваћено је укупно
490.859 субјеката, док је у 2016. години било укупно 383.761
субјекат који су користили ову услугу. Од укупног броја
корисника интернетског или неке врсте електронског
банкарства, 64.961 је било правних субјеката, а 425.898
физичких лица.
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ИЗВЈЕШТАЈ „ПЛАТНИ СИСТЕМИ У 2017. ГОДИНИ“
Одјељење за платне системе Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) објавило је извјештај „Платни системи у БиХ
у 2017. години“ о раду платних система у БиХ, на основу података прикупљених у 24 банке у БиХ и интерних података
ЦББиХ.
У 2017. години у платним системима ЦББиХ забиљежен је раст броја трансакција као и њихове вриједности. Тако је у 2017.
години забиљежено 41.107.361 трансакција у укупној вриједности од 96.243.249.000 КМ. Од укупног броја трансакција,
путем RTGS-а забиљежено је 996.043 трансакција укупне вриједности 79.855.384.343 КМ, док је путем жироклиринга
забиљежено 40.111.318 трансакција укупне вриједности 16.387.864.656 КМ. Учешће броја RTGS трансакција у укупним
трансакцијама у 2017. години износи 2%, док је учешће вриједности 83% те је за 1% веће у односу на годину раније.
Учешће жироклиринга у броју укупних трансакција износи 98%, а вриједности 17%.
Почевши од 1.3.2017. године, ЦББиХ је увела четири поравнања у платном систему жироклиринга. Као и претходних
година, комерцијалне банке су више користиле временски период пласирања платних трансакција стимулисан нижом
тарифом понуђеном од стране ЦББиХ.
Кроз систем клириншког обрачуна међународних плаћања са Србијом, у 2017. години је пласирано укупно 10.602 налога
чија је вриједност била 172.103.917 евра.
За Јединствени регистар трансакционих рачуна број приступних тачака био је 1.264. Податке из Јединственог регистра
рачуна путем веб приступа преузимало је 27 комерцијалних банака, десет микрокредитних организација, осам лизинг
компанија и осигурања те 88 осталих институција. У регистру је 224.946 активних и 75.236 блокираних рачуна.
Организационе јединице ЦББиХ у 2017. години издале су укупно 10.282 извода из Јединственог регистра трансакционих
рачуна.
Податке у Централни регистар кредита у 2017. години достављало је 27 комерцијалних банака, 27 микрокредитних
организација те 19 лизинг компанија, осигурања и посебних институција. Укупан број приступних тачака регистру је
1.325.
Током 2017. године је реализовано 41.107.361 међубанкарско плаћање и 68.389.937 унутарбанкарских плаћања. У
процентима исказано, у укупном броју трансакција, 38% је међубанкарских трансакција насупрот 62% налога пласираних
унутар банака. Посматрајући по вриједности, у 2017. години је реализовано 96.243.249.000 КМ или 45% кроз налоге међу
банкама и 117.098.818.192 КМ или 55% унутар банака.

ГУВЕРНЕР ЦББИХ НА 6. СУСРЕТУ ГУВЕРНЕРА ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА
РЕГИОНА И ЛИДЕРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА
Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) др. Сенад Софтић учествовао је у раду 6. сусрета гувернера
централних банака региона и лидера финансијског сектора.
Сусрет је одржан 27.3.2018. у Ровињу, Република Хрватска. Овај скуп, који је одржан у организацији Пословног магазина
„Лидер“ и Хрватске народне банке, ове године у фокусу је имао расправу о теми изазова који се налазе пред економијама
земаља региона у свјетлу нормализације монетарне политике у еврозони, као и рјешавања акумулисаних неквалитетних
кредита (NPL).
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Обрађујући тему могућих ефеката нормализације монетарне политике, дискусија гувернера регије покушала је дати
одговоре на питање у којој ће мјери очекивано заоштравање глобалних финансијских услова утицати на макроекономске
перформансе тржишта у развоју, посебно гледајући из угла фискалне ефикасности и финансијске стабилности. Свјесни
чињенице да потенцијални раст каматних стопа са собом може носити успорење кредитне и економске активности, те
могући пораст NPL-ова, циљ је био да се види у којој су мјери домаћа предузећа и потрошачи изложени каматном ризику
и које им мјере евентуално стоје на располагању.
„ЦББиХ, због аранжмана валутног одбора, не може утицати на висину каматних стопа у земљи. Од макропруденцијалних
мјера на располагању јој је само обавезна резерва. Континуирано пратимо и анализирамо потенцијалне ефекте
монетарне политике водећих економија свијета. Зависно од врстe ризика, ризика ликвидности у банкарском сектору
или ризика од неконтролисаног прекограничног одлива стране ефективе, ЦББиХ ће користити инструмент обавезне
резерве, у свим његовим сегментима, по потреби“, рекао је гувернер Софтић, додавши да уколико прије или касније
дође до раста каматних стопа, очекује се њихов постепен раст, те да не би требало представљати значајну кочницу
економског развоја.
„Мале и отворене економије, као што је Босна и Херцеговина, првенствено се требају фокусирати на структурне
реформе, повећање ефикасности привреде, учинити је извозно конкурентном и отпорном на вањске шокове“, закључио
је гувернер Софтић своје излагање.

ГУВЕРНЕР ЦББИХ ПРЕДВОДИО ДЕЛЕГАЦИЈУ БИХ НА ПРОЉЕТНОМ
ЗАСЈЕДАЊУ ММФ И СБ У ВАШИНГТОНУ

Гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ)
др Сенад Софтић предводио је делегацију Босне и
Херцеговине, којa је у Вашингтону од 21. до 23. априла
присуствовала састанцима одржаним током прољећног
засједања Међународног монетарног фонда (ММФ) и
Свјетске банке (СБ).
Делегацију су још сачињавали премијер Федерације БиХ
Фадил Новалић, представници Министарства финансија и
трезора БиХ, те представници ентитетских влада. Oдржали
су већи број састанака са високим званичницима ММФ-а
и СБ, међу којима треба истаћи сусрете са Taom Zhangom,
замјеником извршне директорице ММФ-а, Poulom
Thomsenom, директором Одјељења за Европу у ММФ-у,
као и Cyrilom Mullerom, потпредсједником СБ за регион
источне и централне Еуропе.
Током састанака са представницима ММФ-а и СБ
разговарало се о актуелним темама, са посебним фокусом

на проведбу преосталих мјера из Писма намјере са ММФом, те пројектима финансираним од стране СБ.
Са представницима ММФ-а посебно су истакнуте мјере из
трећег циља из Писма намјере, а које се односе на очување
стабилности финансијског система и пружање прилика за
кредитни раст. У том смислу од велике је важности усвајање
закона о Агенцији за осигурање депозита БиХ, утврђивање
идентичне методологије за одређивање системски важних
банака, те припрема Меморандума о разумијевању у
области финансијске стабилност на начин како је то
усаглашено Писмом намјере. Високи представници
ММФ-а су исказали спремност и подршку проведби свих
преосталих мјера договорених са властима, а што ће бити
тема другог прегледа проведбе мјера током посјете мисије
ММФ-а Босни и Херцеговини која је планирана половином
маја ове године.
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ЦББИХ УПЛАТИЛА ДИО ДОБИТИ НА РАЧУН БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БИХ
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је 5. априла
2018. године уплатила износ од 7.311.129,83 КМу буџет
институција БиХ.
То је урађено на основу Одлуке Управног одбора ЦББиХ о
расподјели чистог профита који је ЦББиХ остварила у 2017.
години.
Нето добит ЦББиХ за 2017. годину износи 12.185.216,39
КМ. У складу с чланом 27. Закона о ЦББиХ, од тог износа
је на рачун обавеза према буџету институција Босне и
Херцеговине трансферисано 60% или 7.311.129,83 КМ,
док је 40% или 4.874.086,56 КМ распоређено у генералне
резерве ЦББиХ.
На пословање ЦББиХ протеклих година, константни притисак врше каматни расходи по основу негативне каматне стопе
на депозите код иностраних банака у еврозони. Финансијска тржишта еврозоне су већ дужи период у знаку негативних
и ниских приноса на државне обвезнице земаља из нашег инвестиционог спектра те изразито негативних каматних
стопа на орочене депозите и депозите по виђењу код иностраних банака. Неизвјесни и негативни тржишни трендови
заједно са законским оквиром улагања девизних резерви ЦББиХ су неминовно утицали на процес управљања девизним
резервама и висину прихода од инвестирања те се ЦББиХ суочава са све тежим остварењем позитивног финансијског
резултата.
Остварени профит за 2017. годину је резултат рационалне политике управљања ЦББиХ која је у 2017. години испунила
свој законски мандат одржавања монетарне стабилности, уз рационални утрошак ресурса. ЦББиХ и даље успјева у
временима негативне каматне стопе на тржишту еврозоне остварити позитиван финансијски резултат, иако примарни
циљ у централном банкарству није остварење профита већ одржавање монетарне стабилности.

ПРИМЈЕТАН ПОВЕЋАН БРОЈ НАМЈЕРНО ОШТЕЋЕНИХ НОВЧАНИЦА
У посљедње вријеме приликом редовних пословних
процеса у раду с готовим новцем уочен је повећан број
„оштећених“ новчаница чије оштећење је настало писањем/
цртањем на бијелом дијелу површине новчанице, како
графитном тако и хемијском оловком.
Оштећења се најчешће односе на уписивање броја
хемијском оловком на новчаници за које претпостављамо
да је везано за процес ручног бројања новчаница, гдје
особа која броји новчанице на неодговоран и незаконит
начин механички уписује оловком неки износ на
новчаници, чиме новчаницу директно оштећује за даљи
оптицај. Такође, нису страни и случајеви када се новчанице
оштећују ручним уписивањем графичким или хемијским
оловкама у смислу уписивања текста, цртежа, симбола и
слично.
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) и овим
путем скреће пажњу свим привредним субјектима као и
грађанима да се у банкарској пракси свако писање или
цртање по новчаницама сматра намјерним оштећењем
новчаница које су законско средство плаћања.
У складу са Законом о Централној банци Босне и
Херцеговине и Одлуком о поступању с новчаницама и
кованим новцем конвертибилне марке који је неподобан
за оптицај и оштећеним новчаницама ефективног страног
новца („Службени гласник БиХ“, 17/17 од 10. марта 2017.
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године), ЦББиХ новац поднесен на замјену за који сумња,
има доказ или оправдан разлог да сматра да се ради
о намјерном оштећењу, може одузети и уништити без
надокнаде подносиоцу.
Стога, ЦББиХ позива све привредне субјекте који у своме
раду рукују с готовим новцем да особама које врше ове
послове скрену пажњу да је најстроже забрањено писати
по новчаницама јер се тиме новчанице директно оштећују
и такве новчанице се морају уништити у ЦББиХ као
неподобне за оптицај.
Истовремено с повећаним бројем овакве врсте
оштећења новца, повећан је и број притужби грађана да
комерцијалне банке не желе извршити замјену без обзира
на начин и степен оштећења. У складу с горенаведном
Одлуком, комерцијалне банке су дужне замијенити

оштећене новчанице КМ, под условом да подносилац
захтјева (физичко или правно лице) предочи више од 60%
новчанице КМ, која је:
а) у једном дијелу и садржи барем један серијски број или
б) из два или више дијелова и садржи оба серијска броја,
у пуном износу и без накнаде.
Уколико новчанице не испуњавају прописане услове за
замјену у комерцијалним банкама, исте се уз попуњен
Захтјев за замјену оштећеног новца (доступан на веб
страници www.cbbh.ba ) могу предати у Централни
уред Централне банке БиХ у Сарајеву или у Главну
банку Републике Српске Централне банке БиХ у Бањој
Луци. Подносилац захтјева (физичко или правно лице)
приликом предаје оштећених новчаница КМ на замјену,

дужан је навести поријекло новчаница КМ, начин на који
је дошло до оштећења, шта се догодило с дијеловима
који недостају и навести опис врсте мрље, онечишћења и
другог оштећења на приложеној новчаници КМ. Такође, у
обавези је доставити копију личне карте и доказе којима
потврђује наводе из захтјева. ЦББиХ за сваки појединачни
случај, на основу поднесеног Захтјева с приложеном
документацијом, утврђује аутентичност и процјењује
оштећење, односно утврђује постојање основа за замјену
оштећених новчаница КМ.
ЦББиХ и овим путем указује на потребу и обавезу да се
сви учесници у готовинском платном промету према
новчаницама и кованицама конвертибилне марке које
су законско средство плаћања односе одговорно, а да се
замјена оштећеног новца обавља у складу с прописима
објављеним у службеним гласилима Босне и Херцеговине.

СТАЛНИ ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ ОДРЖАО РЕДОВНИ САСТАНАК
У Сарајеву је 15.3.2018. године одржан редовни састанак Сталног одбора за финансијску стабилност.
Поред опште оцјене о стабилности банкарског сектора, на састанку је разговарано о реформама у финансијском сектору
које су у претходном периоду реализоване, као и о унапређењу сарадње и размјене информација чланица Сталног
одбора за финансијску стабилност у области финансијске стабилности. Истакнуто је да је, у циљу даље хармонизације
законског оквира за пословање банака, нарочито важно усвајање новог Закона о осигурању депозита у банкама у БиХ.
Данашњим састанком предсједавао је гувернер Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББиХ) др Сенад Софтић, а
присуствовали су представници Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Министарства финансија
Федерације Босне и Херцеговине, Министарства финансија Републике Српске, представник Агенције за банкарство
Републике Српске, директор Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и директор Агенције за осигурање
депозита Босне и Херцеговине.

ГУВЕРНЕР СОФТИЋ ПРИМИО У ПОСЈЕТУ АМБАСАДОРИЦУ НР КИНЕ
Амбасадорица Народне Републике Кине у Босни и
Херцеговини Њ.Е. Chen Bo посјетила је 22.3.2018. године
Централну банку Босне и Херцеговине (ЦББиХ), гдје се
састала с гувернером ЦББиХ др Сенадом Софтићем.

Њ.Е. Chen Bo је посебно нагласила интерес владе Народне
Републике Кине за инвестирање у инфраструктурне
пројекте, као и могуће облике подршке малим и средњим
предузећима у БиХ.

Током разговора, гувернер др Софтић је упознаo
амбасадорицу
с
најновијим
макроекономским
индикаторима за БиХ, те се и 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
је главна одлика модернизација и усклађивање домаћих
прописа с регулативом ЕУ, што би требало допринијети
јачању стабилности банкарског сектора.
Гувернер је истакао особиту важност усвајања новог
Закона о осигурању депозита у банкама БиХ, а у циљу даље
хармонизације законског оквира за банкарски сектор.
Амбасадорица Bo је гувернера упознала о неколико
иницијатива које за циљ имају унапређење економске
размјене између двије државе, чије ће могућности
значајно порасти очекиваним укидањем визног режима,
што ће омогућити лакшу комуникацију привредника и
развој сектора туризма.
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СТУДЕНТИ ПРЕСТИЖНОГ АМЕРИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТА YALE ПОСЈЕТИЛИ ЦББИХ

У оквиру посјете Босни и Херцеговини, група од 35 студената MBA студија престижног Универзитета Yale посјетила је
14.3.2018. godine Централну банку Босне и Херцеговине (ЦББиХ).
Један од циљева посјете Босне и Херцеговине је да студентима буду представљене различите перспективе – од
политичког врха, преко домаћих и страних компанија, до невладиних организација. Имајући у виду значај ЦББиХ
за босанскохерцеговачку економију, студенти овог америчког универзитета су исказали жељу да се боље упознају о
институцији и њеном раду. ЦББиХ је веома задовољна због наставка овакве врсте сарадње с Универзитетом Yale, имајући
у виду чињеницу да је ово већ друга група студената овог универзитета која посјећује ЦББиХ.
Посјета је почела приказивањем корпоративног филма о ЦББиХ, након чега је уприличена и презентација о
макроекономском моделу БиХ током које су студенти, великим бројем питања, показали изузетно интересовање за
институцију, монетарну политику и макроекономску слику БиХ.
Ова посјета и презентација су дио активности које је ЦББиХ уприличила у оквиру обиљежавања Свјетске седмице новца
(Global Money Week), a која се већ годинама обиљежава у цијелом свијету на иницијативу Међународног покрета за
финансијску едукацију дјеце и омладине (Child and Youth Finance International).

ДЕБАТОМ СРЕДЊОШКОЛАЦА У ЦББИХ ОБИЉЕЖЕНА СВЈЕТСКА СЕДМИЦА НОВЦА

Обиљежавајући Свјетску седмицу новца (Global Money Week), а у оквиру финансијске едукације коју међу ученицима и
студентима проводи, Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је, у сарадњи с Европским фондом за југоисточну
Европу – Development Facility (EFSE – DF), 16.3.2018. године организовала дебату средњошколаца о теми „Готовинско
плаћање је повољније од безготовинског“.
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У дебати су учествовали ученици Католичког школског
центра „Св. Јосип“ из Сарајева и ЈУ Средњошколски центар
„Источна Илиџа“ из Источног Сарајева. Судије, у чијем
саставу су били три представника ЦББиХ, побједницима
су прогласили дебатантску екипу ЈУ Средњошколски
центар „Источна Илиџа“ из Источног Сарајева, а најбољим
дебатантом ученика ове школе Марка Мојсиловића.
Обје екипе, од којих је једна била афирмацијска (Католички
школски центар „Св. Јосип“ из Сарајева) и презентирала
аргументе у корист готовинског плаћања, а друга
негацијска (ЈУ Средњошколски центар „Источна Илиџа“
из Источног Сарајева) која је заступала безготовинско
плаћање, показале су изванредну припремљеност и
знање у овој сфери финансија, зрелост свог размишљања
и коректно аплицирање према ставовима супротне
екипе. У завршној ријечи суци су истакли како је одлуку
о побједнику било тешко донијети с обзиром на добро
аргументоване ставове обје екипе.
Организовање дебате била је прилика за упознавање
ученика о појединим важним темама из области
финансијске едукације, а истовремено, ЦББиХ, у сарадњи

с EFSE – DF, обиљежила је и Свјетску седмицу новца
(Global Money Week) која се већ годинама обиљежава у
цијелом свијету на иницијативу Међународног покрета за
финансијску едукацију дјеце и омладине (Child and Youth
Finance International).
Обиљежавањем Свјетске седмице новца проводе се
различите активности чији је циљ инспирисати дјецу и
младе да уче о вриједностима и токовима новца, штедњи
и њеном значају и другим питањима из области финансија.
На овај начин жели се постићи већи степен финансијске
писмености и укључености младих и дјеце.

МАТУРАНТИ САРАЈЕВСКЕ ТРЕЋЕ ГИМНАЗИЈЕ ПОСЈЕТИЛИ ЦББиХ

Група од 22 матуранта сарајевске Треће гимназије, с професорицом, посјетила је 7.3.2018. године Централну банку Босне
и Херцеговине (ЦББиХ) са жељом да се упозна с радом ове институције.
Након обиласка поставке новца у аули ЦББиХ, гдје су им о новцу кроз историју БиХ говорили запослени у Одјељењу
трезора, ученицима је о задацима, циљевима и структури у ЦББиХ говорила вицегувернерка мр Ернадина Бајровић те
су том приликом ученици добили основне информације о раду институције. Судећи по постављању питања, ученици
су били врло заинтересовани да сазнају што је могуће више. За њих је организован и квиз знања из области финансија
који је реализован у сарадњи с Удружењем „У плусу“, а чија је сврха научити дјецу како да рационалније троше властити
новац, које су предности ране штедње и основне карактеристике финансијских производа.
Ученици су исказали задовољство и захвалност због реализоване посјете, а такође и жељу да се и током школске године
оствари сарадња Треће гимназије, ЦББиХ и Удружења „У плусу“ у погледу континуисане едукације ученика.
ЦББиХ већ дуже вријеме посвећује пажњу финансијском описмењавању дјеце и омладине, проводећи разне активности
засноване на едукацији. Наиме, стајалиште је ЦББиХ да је финансијско описмењавање дјеце и младих јако важно и
корисно, јер представља квалитетну основу стицања знања управљања новцем као и вјештина потребних за доношење
свакодневних финансијских одлука. У разговорима с педагозима и професорима основних и средњих школа који су
посјећивали ЦББиХ често је истицано да би увођење предмета везано за финансијску едукацију било веома корисно, јер
финансијска едукација ствара могућност да особа буде финансијски писмена, а тиме и одговорна за управљање новцем.
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ДИРЕКТОРИЦЕ ИЗ KUVEYT TURK PARTICIPATION BANK ПОСЈЕТИЛЕ ЦББиХ
Централну банку Босне и Херцеговне (ЦББиХ) 26.4.2018. године посјетиле су директорица Сектора за међународно
банкарство и менаџерица за међународно банкарство Kuveyt Turk Participation Bank из Истанбула Fatma Cinar и Sevde
Nur Toprak.
Разлог њиховог боравка у Босни и Херцеговини био је учешће на Sarajevo Business Forumu 2018., али су директорице
ове банке исказале жељу да посјете ЦББиХ и да разговарају с њеним представницима. У разговору с руководиоцем
Одјељељења за банкарство мр Емином Ћеман и руководиоцем Одјељења за финансијску стабилност Весном Папић,
размијењене су информације из области банкарског сектора у Босни и Херцеговини и Турској.

STANDARD&POOR’S ПОТВРДИО КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ БиХ

Међународна агенција Standard and Poor’s потврдила је кредитни рејтинг Босне и Херцеговине, Б са стабилним изгледима.
Рејтинг се базира на чињеници да земља има стабилан економски раст, који омогућава раст прихода од индиректних
пореза које Босна и Херцеговина користи за сервисирање спољног дуга те да је релативно ниско задужена и то углавном
под кoнцeсиoнaлним условима.
Ова оцјена је базирана на стабилној фискалној позицији земље те процјени да ће буџетски дефицити остати на истом
нивоу и током периода смањеног финансирања из спољних извора, навели су аналитичари агенције Standard and Poor’s
у образложењу.
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