Јоргованка Табаковић: Док је Вучић на месту са ког управља државом, ја ћу бити гувернерка НБС петак, 17 јануар 2020 17:57

БЕОГРАД - Док је Српска напредна странка на власти, односно Александар Вучић
председник или на месту са ког управља државом - ја сам гувернер, јер нисам од оних
који би се грчевито држали за ову столицу, изјавила је у интервјуу за ББЦ на српском
гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

Гувернерка је нагласила да стабилан курс динара остаје циљ јер је он инструмент којим
је створена стабилност целог система.
Јоргованка Табаковић је одбацила критике, пре свега извозника, због јаког динара, јер
је остварен двоцифрени раст извоза, а привреда не губи на курсној разлици.

Она је одбацила и критике да се уз садашњи курс динара лакше дође до обећања
председника Србије о просечној плати од 500 евра и додала као контрааргумент да је
НБС у 2019. години купила 2,7 милијарди евра да би спречила претерано јачање курса
динара.

Коментаришући процес приватизације Комерцијалне банке, гувернерка НБС истиче да
"би била врло срећна да се тај процес не заврши приватизацијом, бар не у овом
тренутку".

Обавезујућа понуда словеначке Нове љубљанске банке (НЛБ) највиша је на тендеру који
спроводи Министарство финансија, па би преговори о купопродаји требало да буду
одржани ускоро.
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Ипак, гувернерка тврди да Србија има добрих банкара који би могли да се докажу у
вођењу Комерцијалне банке.

Поводом пројекта јачања домаће Дина платне картице, она је истакла да се није
бринула због чињеница да је у једној од компанија која се бави обрадом трансакција
плаћања картицама (Асеко) на функцији директора брат премијерке Ане Брнабић.

"Ко се иоле бави овим послом, зна да за 26 банака у Србији не ради само Асеко, где је
њен брат, него макар осам тзв. подизвођача", каже Табаковић. Она тврди да је притисак
због Дина картице долазио и од светских компанија - Визе и Мастера.

Гувернерка НБС најавила је да ће домаћа картица до марта имати и верзију са чипом, а
да ће, кроз сарадњу са америчком и кинеском компанијом, до средине године постати
део светског тржишта.

У претходној години, Србија је увећала своје резерве злата куповином готово 10 тона на
светском тржишту, а гувернерка је објаснила да је куповини претходила детаљна
анализа, пажљив одабир времена и партнера у куповини и одбацила тврдње да јој је
председник Србије наредио да купује злато.

Гувернерка тврди да је позиција централне банке баш онаква каквим је описују
међународне агенције - независна и кредибилна.

"Ја јесам овде гувернер, али не бих ја ово могла да нема тог и таквог Александра јуче на
месту председника Владе, данас на месту председника државе", казала је Јоргованка
Табаковић.

Поводом навода да је плагирала значајан део доктората, она је рекла да то нису људи
до чијег јој је мишљења стало и да њен живот и каријеру одређују резултати, а не
аплаузи и примедбе те врсте.
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