Др Сенад Софтић
Гувернер Централне банке БиХ
Сарајево, 7. 6. 2020.

Интегрални говор захвалности на додјели награде за Особу
године за 2019. у категорији Јавна управа у организацији
Вечерњег листа

Као прво, желим се захвалити на указаном повјерењу и части што сам
номинован и изабран за ову престижну награду за особу године у овој
категорији. То је велико признање и мени лично, али и цијелој
Централној банци Босне и Херцеговине. Зато захвалност наравно иде и
свима у Централној банци. Посебну захвалност упућујем и мојој
породици на подршци коју ми пружају све ово вријеме.

Вечерњаков печат и награде за особу године у разним категоријама су
престижне награде и ова манифестација Вечерњег листа је давно
прерасла оквире БиХ те постала регионални догађај. Зато је велика
част само бити номинован, а камоли добити такво признање.

Наш рад су препознале међународне финансијске институције и
институције Европске уније које су ЦББиХ и њену монетарну политику
оцијениле као темељ макроекономске стабилности у БиХ.

Двије кључне ријечи обиљежавају наше пословање: унапређење и
стабилност. Континуирано унапређујемо процесе рада и компетенције
свих наших ресурса, односно потенцијала. Настојећи, при томе, да се
што више прилагодимо савременим токовима централног банкарства
и процесима Европске уније како би били у потпуности
компатибилини.

С друге стране, настојимо сачувати темељне вриједности којима
централна банка тежи, а то је стабилност. Првенствено стабилност
наше конвертибилне марке, која ужива изузетно повјерење свих
грађана БиХ.

Пред нама су времена економске неизвјесности. А када је будућност
неизвјесна онда су стубови стабилности важнији него икада раније. Без
јаких темеља нема ни будуће градње. Зато сам увјерен да ће улога

централне банке, као једног од темеља, не само економске него и
укупне друштвене стабилности бити у будућности још већа.

Наставићемо проводити наш мандате професионално и одговорно и у
интересу свих наших грађана.

Још једном се захваљујем, честитам свим номинованим и другим
добитницима у осталим категоријама уз сљедећу поруку:

“Само заједничким снагама, одржавањем стабилности и вјером у боље
сутра можемо не само превладати ову актуелну кризу него из ње изаћи
јачи”. Централна банка Босне и Херцеговине и ја лично ћемо учинити
све што је у нашој моћи да тако и буде.”
Хвала!

