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Београд, 30. јул 2015.  



Даме и господо, представници медија и колеге економисти, 

 

Добро дошли на прву презентацију Годишњег извештаја о стабилности финансијског 

система за 2014. годину. На самом почетку желим да изразим задовољство што ћу бити 

део тима који ће вам, први пут у историји наше институције, званично представити 

кључне поруке из тог извештаја. Поред већ препознатљивог Извештаја о инфлацији, ово је 

нови канал комуникације Народне банке Србије с јавношћу и учесницима на светском 

финансијском тржишту.  

Посебна ми је привилегија што могу да поделим с вама утисак да наш извештај по 

квалитету не заостаје за извештајима централних банака развијених земаља. То није наша 

субјективна оцена, већ суд оних који овај извештај пажљиво читају већ пуних пет година.  

Као што ћете од мојих колега данас чути, у Извештају су истакнути кључни ризици по 

наш финансијски систем који потичу из домаћег окружења. Изложени смо и ризицима из 

међународног окружења и њих пажљиво пратимо и анализирамо. Размере последица ових 

ризика по наш систем зависиће у великој мери од наше способности да реагујемо добро 

одмереним и правовременим мерама. До сада смо у томе успевали. Такође, у Извештају 

објављујемо и резултате макропруденцијалних стрес-тестова за цео банкарски сектор, што 

је додатна потврда нашег опредељења да будемо транспарентни у извештавању. 

Анализирамо и тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и 

међународном окружењу и кретања с најважнијих сегмената финансијског тржишта. Кроз 

посебне осврте, на начин који је разумљив широкој јавности, обрађују се најактуелније 

теме на светском и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности.  

Последња финансијска криза нас је подсетила на важност стабилности финансијског 

система и разорне последице финансијске нестабилности. На светском нивоу обликује се 

нова финансијска архитектура како би се спречио настанак кризе сличних размера у 

будућности. Тај процес још није завршен. Улога централне банке у одржању и јачању 

финансијске стабилности је веома важна, али се морају укључити и друге институције и 

актери на финансијском тржишту. Да бисмо били делотворни, непрекидан развој 

аналитичких способности за рано откривање ризика по стабилност финансијских система 

је conditio sine qua non. Финансијска тржишта су повезана, па су и ризици често повезани, 

неретко и заједнички. Што боље разумемо ризик, боље ћемо дозирати мере за његово 

ублажавање. Управо то је један од кључних задатака Сектора за финансијску стабилност, 

који ће, слично новој финансијској архитектури, морати стално да се развија под будним 

оком јавности. Због тога ће вам данас, уз мене, домаћини бити и вицегувернер Диана 

Драгутиновић и представници Сектора за финансијску стабилност. Чућете да, поред 

израде извештаја о стабилности финансијског система, они спроводе макропруденцијалне 

стрес-тестове, развијају алате за праћење ризика у финансијском систему и раде 

интензивно на успостављању оквира за макропруденцијалну политику.  



Такође, задовољство ми је што могу да констатујем да ни на овом плану не заостајемо за 

развијеним земљама, већ идемо у корак с њима. Желимо и морамо да развијамо 

макропруденцијалну политику и њене инструменте, не због тога што је убрзано развијају 

и друге земље, већ због тога што смо одговорни и свесни да ризици који су појачани након 

кризе захтевају и нове, комплексније мере. Њихов значај је препознат и као такав је и део 

Меморандума о економској и финансијској политици, који смо закључили с 

Међународним монетарним фондом. И до сада смо користили бројне мере и инструменте 

ради очувања стабилности финансијског система, иако нису званично названи 

инструментима макропруденцијалне политике. Даљи развој ове политике биће 

транспарентан, као што је и режим таргетирања инфлације уведен и развијан на 

транспарентан начин. О ризицима у финансијском систему говорићемо отворено, као и о 

мерама које планирамо да уведемо како бисмо ублажили те ризике. Извештаваћемо 

јавност и о мерама које су, ради очувања финансијске стабилности, увеле или планирају 

да уведу друге земље.  

Управо због тога сте нам и ви – представници медија и колеге економисти – изузетно 

важни. Финансијска стабилност је у великој мери заснована на поверењу. Сви смо сведоци 

да погрешно интерпретирана информација може да покрене читав низ негативних догађаја 

кроз тај, све израженији, психолошки канал. У том сегменту је ваша улога готово 

подједнако важна као и наша. Не тражимо да улепшавате реалност или да умањујете 

озбиљност ситуације, већ професионалност и објективност у извештавању. Очекујемо да 

ће наша отворена комуникација и на овај начин допринети још бољем разумевању, а тиме 

и извештавању о кретањима која имају утицаја на финансијски систем Републике Србије.  

На самом крају, желим још једном да вам пожелим добродошлицу на презентацију нашег 

Годишњег извештаја о стабилности финансијског система за 2014. годину. Дозволите ми 

да своје уводно обраћање завршим кључном поруком из oвог извештаја. Наш финансијски 

систем је стабилан и након шест година кризе. Банкарски сектор је солвентан и ликвидан, 

а резултати стрес-тестова су потврдили његову отпорност и на велике шокове. Ризици у 

систему постоје, али и мере које могу да их ублаже. Уз помоћ међународних финансијских 

институција, али пре свега сопственим снагама, радићемо на развоју макропруденцијалне 

политике и унапређењу функције финансијске стабилности. 

Захваљујем на пажњи и реч сада дајем вицегувернеру Диани Драгутиновић. 


