На састанку у Травнику разматрани начини да се прошири
утицај “булдожер иницијативе” као и судјеловање у њој

Предсједавајући регионалних “булдожер комисија”, и представници привредних организација, синдиката и
привредника састали су се у петак у творници обуће Олип у Травнику, како би разговарали о начинима
проширења утицаја “булдожер иницијативе” као и учествовање у њој.
Предсједавајући булдожер комисија обавијестили су присутне о раду комисија од када је ова иницијатива
покренута, крајем 2002. године. У оквиру прве фазе, до љета 2003. Године, усвојено је 50 реформи. У другој
фази, у којој се међународна заједница повукла са водећег мјеста како се овај процес све више
осамостаљивао, донесено је сљедећих 50 реформи, о којима ће државно, ентитетска и водство Дистрикта
Брчко разговарати на плеанрном састанку који ће бити одржан у Јајцу у сриједу сљедеће седмице. Очекује
се да ће се ових 50 реформи бити усвојено до љета ове године. Крајем овог мјесеца биће покренута фаза
ИИИ.
На састанку који је одржан у петак, разговарано је о постојећим препрекама са којима се суочава привреда
у БиХ; међу њима се налазе недосљедан, а самим тим и неправедан систем прикупљања пореза и даџбина,
неодговарајући систем транспорта те проблеми који проистичу из расцјепканог економског простора –
јединствен економски простор је основни предуслов за опоравак босанскохерцеговачке привреде.
Устапостављање 15 привредних одјела у судовима БиХ до краја овог мјесеца поздрављено је као позитиван
допринос пословном окружењу, који би могао помоћи у привлачењу неопходних инвестиција, те је изражен
заједнички став да камате комерцијалних банака морају бити смањене уколико се жели ојачати сектор
малих и средњих предузећа.
Неколико представника привреде изразило је став да булдожер комисије и агенције за регионални развој,
које су све више међусобно повезане, треба да се позабаве питањима макроекономије и економске
политике, јер чињеница да је булдожер иницијатива фокусирана на конкретне реформе које је могуће
провести неминовно ограничава њен укупни утицај. Разговор о овом темељном питању биће дио
стратешких припрема за покретање треће фазе булдожер иницијативе.
Учесници су нагласили да, иако одговорност домаћих фактора за овај процес све више јача, пуна подршка
међународне заједнице овом процесу и даље је неопходна.

