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Ovdje, u Hrvatskoj narodnoj banci nije potrebno posebno predstavljati Antu Čičin-Šaina. Međutim,
primjereno je reći nekoliko riječi o onome što je prethodilo današnjem događaju.
Irska i Hrvatska oduvijek su imale mnogo toga zajedničkog.
Obje su male zemlje sa sličnom povijesti i zajedničkim vrijednostima. Isto tako, obje zemlje morale su
se u iznimno nepovoljnim okolnostima izboriti za političku neovisnost i nacionalni opstanak. Zbog toga
ne čudi što je u Iraca postojala velika potencijalna podrška Hrvatskoj. Međutim, da bi se taj potencijal
ostvario, Hrvatsku je u Irskoj trebao predstavljati čovjek koji nije samo uspješan diplomat već i čovjek
s kojim se irski narod mogao poistovjetiti. Pokojni predsjednik Tuđman zasigurno je odabrao pravog
čovjeka za taj posao kad je imenovao dr. Čičin-Šaina za prvog veleposlanika Hrvatske u Irskoj.
Dr. Čičin-Šain nikad nije bio rezidentni veleposlanik u Dublinu. Međutim, njegovom zaslugom i
zaslugom vlade koju je predstavljao, to nije spriječilo ubrzani i iznimno uspješni razvoj irsko-hrvatskih
odnosa.
U tom je smislu osobito primjereno što se današnji događaji odvijaju u vrijeme kad je predsjednik
Vlade dr. Ivo Sanader. Kao zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Sanader ostavio
je snažan dojam u Dublinu i bitno pridonio političkim i gospodarskim vezama koje su se tada stvarale.
Povezanost dviju zemalja neizmjerno je ojačana bliskim odnosima koje je on tijekom godina razvio s
našim premijerom, g. Ahernom, kao i s našim tadašnjim iznimno uspješnim ministrom financija,
Charliejem McCreevyjem.
Doista, da bismo razumjeli važnost povezanosti koja se razvila između Irske i Hrvatske, trebamo se
samo podsjetiti da je Hrvatskoj odobren pristup u Vijeće Europe u vrijeme kad je Irska predsjedala
EU, te da je tijekom posljednjeg irskog predsjedanja EU dr. Sanader ponovno bio u Dublinu u trenutku
kad je Hrvatska ostvarila status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Kako se Hrvatska približava punopravnom članstvu u EU, važno je da dodatno ojačamo i razvijamo
povezanost naših dviju zemalja. Iako sve države članice EU dijele slične vrijednosti, neke dijele i
određene posebne interese. Osobito je bliska suradnja manjih država članica u interesu svih zemalja,
ne samo zato što povećava utjecaj manjih zemalja već i zato što pomaže većim zemljama time što
olakšava povezivanje i promiče stabilnost.
Irsko-hrvatska poslovna udruga odlučila je započeti ovu seriju predavanja kako bi se jednom godišnje
razgovori i kontakti između Irske i Hrvatske usredotočili na bitna gospodarska pitanja, te obilježio
jedinstveni doprinos dr. Čičin-Šaina ovom procesu.
Velika pomoć Udruzi u poduzimanju ove inicijative bila je bezrezervna podrška sadašnjih hrvatskih
diplomata u Irskoj, posebice veleposlanika Veselka Grubišića te zamjenika veleposlanika Antuna
Babića, koji je počasni tajnik Udruge. Udruga je duboko zahvalna na pomoći veleposlanstvu Republike
Hrvatske u Dublinu.
U ime Udruge također bih želio zahvaliti veleposlaniku Irske u Hrvatskoj što je danas ovdje.
Veleposlanik McCabe svjestan je kao nerezidentni veleposlanik poteškoća s kojima su se u prošlosti
suočavali njegovi hrvatski kolege. Ipak, veliku pomoć pruža mu iznimno aktivni počasni konzul Irske u
Hrvatskoj, a to je, neobičnog li spleta okolnosti, nitko drugi do dr. Čičin-Šain.
Udruga je ponajviše zahvalna Hrvatskoj narodnoj banci. U ovom slučaju to nije samo puka fraza jer
bez Hrvatske narodne banke ovaj događaj ne bi bio ni upola uspješan kao što će biti. S obzirom na
blisku povezanost Hrvatske narodne banke, Središnje banke Irske i Irsko-hrvatske poslovne udruge, a

da i ne spominjem osobnu ulogu koju je dr. Čičin-Šain imao u središnjoj banci, naša su očekivanja
glede podrške i pomoći Hrvatske narodne banke kao domaćina ovoga događaja doista opravdano bila
vrlo velika. Od prvog trenutka kad je pozvana da sudjeluje u ovome projektu, Hrvatska narodna banka
pokazala je zaista iznimnu angažiranost.
U ime Udruge želio bih izraziti našu iskrenu zahvalnost guverneru Željku Rohatinskom na njegovoj
cjelokupnoj pomoći i podršci. Posebice bih želio zahvaliti viceguverneru Tomislavu Presečanu s kojim
sam prethodno imao čast surađivati na drugom projektu, a čija je posvećenost uspješnom ostvarenju
ovoga predavanja dovela do toga da je stekao gotovo jednak broj irskih prijatelja kao sam dr. ČičinŠain.
Ne sumnjam da današnji dan nije samo vrhunac jednog zajedničkog pothvata u kojemu sudjeluju
Hrvatska narodna banka i Udruga, već i polazište za mnoge druge pothvate.
Naposljetku stižem i do naših gostujućih govornika.
Udruzi je čast što je, kao važan član Vlade Republike Hrvatske, odgovoran za sva ministarstva
povezana s gospodarstvom, potpredsjednik Vlade Polančec pristao održati uzvratno izlaganje na
ovogodišnje predavanje. Zbog dobro poznate uspješnosti Vlade u vođenju hrvatskoga gospodarstva
posljednjih nekoliko godina izlaganje potpredsjednika Vlade Polančeca iščekujemo s velikim
zanimanjem.
I tako dolazimo do povjerenika McCreevyja.
Na moje veliko osobno zadovoljstvo, kao i zadovoljstvo svih ostalih njegovih prijatelja u Irskohrvatskoj poslovnoj udruzi, on je pristao održati ovo predavanje. Kao ministar financija u Dublinu
oduvijek je bio veliki zagovornik Udruge i dobar prijatelj Hrvatske.
Naravno, vjerojatnije je da će biti zapamćen po onim danima kad je kao ministar financija bio na čelu
najuspješnijega gospodarstva u Europskoj uniji. Tijekom tih godina provedeno je mnogo inventivnih
političkih odluka, napravljeno mnogo smionih izbora i doneseno mnogo teških odluka, te pomno
praćena njihova provedba. Često je bilo vrlo teško i izazovno napraviti neke od spomenutih izbora i
nadgledati provedbu nekih odluka. Međutim, nema sumnje da je današnje blagostanje Irske uvelike
posljedica njegove sposobnosti da gotovo uvijek napravi dobar izbor i da apsolutno uvijek pomno prati
njegovo ostvarivanje.
Dok je bio ministar financija, uvijek je bio iznimno svjestan goleme važnosti članstva Irske u Europskoj
uniji.
Sada, kao povjerenik nadležan za unutarnje tržište Europske unije, u idealnoj je poziciji procijeniti
izazove i mogućnosti s kojima se Hrvatska suočava na svom putu k punopravnom članstvu u
Europskoj uniji, koje se pokazalo tako uspješnim za Irsku.
Dame i gospodo, velika mi je čast predstaviti povjerenika McCreevyja.

