НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Говор на презентацији стања и изазова
у финансијском систему

Др Јоргованка Табаковић, гувернер

Београд, 4. децембар 2015.

Даме и господо, представници медија, драге колеге,
Добро дошли на презентацију током које ћемо вам дати оцену стања и изазова у нашем
финансијском систему. Данас имамо велику част и посебно задовољство што је с нама и
господин Франциско Рамон-Балестер, наш драг и уважен гост из Европске централне банке.
Он ће дати своју оцену кључних изазова и ризика којима је изложен наш финансијски
систем.
Господин Рамон-Балестер и моје колеге више пажње ће посветити ризицима у
финансијском систему, због чега ћу ја искористити прилику да у уводном делу изнесем
податке за неколико кључних показатеља стања у домаћем банкарском систему. Почела бих
од адекватности капитала. Показатељ адекватности капитала, чији ниво прелази 21%,
недвосмислено указује на то да је капитализованост банкарског система Србије изузетно
висока. Иако је Народна банка Србије често критикована због своје конзервативности,
управо је њена конзервативна регулација и супервизија омогућила да домаћи банкарски
систем, упркос бројним изазовима којима је био изложен, остане стабилан и отпоран на
шокове из домаћег и међународног окружења. То потврђују и резултати последњих
макропруденцијалних стрес-тестова који су спроведени на подацима банака за крај другог
тромесечја 2015. године. Поред добре капитализованости, и ликвидност банкарског сектора
је висока. На ликвидна средства се односи више од 35% укупних средстава банака, док
резултати стрес-тестова ликвидности указују на отпорност система и у условима већег
повлачења депозита.
С друге стране, учешће проблематичних кредита с нивоом од 22% је високо. Међутим,
могућност банкарског сектора Србије да апсорбује потенцијалне губитке по основу тих
кредита јесте и даље на задовољавајућем нивоу, ако се има у виду да је њихов ниво у
потпуности покривен резервисањима. Додатни ризик у систему представља висок ниво
евроизације кредита и депозита. Ти проблеми су акумулирани годинама. Ипак, Народна
банка Србије је мерама, које су обезбедиле не само ценовну већ и стабилност курса,
успорила настајање нових проблематичних кредита и утицала на повећање динарске штедње
и динарских кредита становништва. Mеђугодишња инфлација је знатно смањена – са 12,8% у
јануару 2013. на 1,4% у октобру 2015. године. Захваљујући постигнутом на плану снижавања
инфлације, и референтна каматна стопа Народне банке Србије је снижена за 7 процентних
поена (са 11,5% на 4,5%) у односу на јануар 2013. године, што се одразило и на каматнe
стопe на динарске кредите. У односу на јануар 2013. године просечно пондерисане каматне
стопе на новоодобрене динарске кредите привреди снижене су за 7,6 процентних поена (са
15,1% на 7,5%), а становништву за 8,7 процентна поена (са 21,9% на 13,2%). Да подсетим,
током конференције у јулу рекла сам да ће каматне стопе на динарске кредите извесно
наставити да падају, што се и десило. Током четири месеца каматне стопе на новоодобрене
динарске кредите привреди су снижене за 2,7 процентних поена – на 7,5%, а становништву за
2,6 процентних поена – на 13,2%, што је њихов најнижи ниво. Такође, упркос изазовима, а
посебно онимa из међународног окружења, постигнута је и одржана релативна стабилност
девизног курса динара.

Даме и господо, представници медија, драге колеге,
Дозволите ми да уводно обраћање закључим поруком да је наш финансијски систем
солвентан, ликвидан и стабилан. Ризици су присутни, посебно они који долазе из
међународног окружења, али их ублажавамо инструментима које имамо на располагању.
Захваљујем вам на доласку и реч сада дајем нашем драгом госту и пријатељу господину
Франциску Рамон-Балестеру.

