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5Књига која је пред вама наставак 
је књиге „МОЈИ ОДГОВОРИ – При-
лог историји банкарства Србије 
у 21. веку“. У овом наставку који 
носи назив „ТАЧКА ПРЕОКРЕТА 
– У равнотежи је кључ успеха“ 
налазе се одговори које сам давала 
и питања која сам постављала 
кроз интервјуе, чланке, говоре, 
саопштења, реакције... од августа 
2012. године. Верујем да се кроз њи-
хову хронологију може сагледати 
и ток реформи и промена услова у 
којима смо спроводили политике.

Живимо у доба комуникације 
која добија значај новог и готово равноправног инструмента моне-
тарне и других политика. Али, треба наћи меру. У свему. Није лако 
наћи границу између извесности/предвидивости и рањивости, јер 
свака јавно изговорена реч везује руке, сужава простор за деловање, 
носи опасност да се речено порекне а то директно угрожава креди-
билитет стваран с муком. Поверење је кула од карата и разруши 
је свака сумња, а тврђаве сумње су од најтврђег материјала – пред- 
расуда и страха. 

Где смо данас? У Србији је стабилност постала нова реалност. 
Поједини, истина ретки, желе да верују да је стабилност дошла 
лако. Да имамо систем који се самоодржава. Ништа се не одржава 
само, чак ни машине. И њих морамо да подмажемо. Биљке траже 
воду, стабилност тражи целодневну посвећеност. На почетку и 
на крају дана, људи ипак знају. Знају како су живели пре, гледајући 
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у курсне листе са стрепњом, и када им је инфлација умањивала ре-
алну вредност зарада. Мене радује и то што је, поред инфлације и 
курса, Народна банка Србије постала синоним и за сигурније, брже 
и јефтиније трансакције. 

Централне банке су посебне институције и оне захтевају добро 
вођење, не ретко и храбро, за које се каже „вођење срцем“. Мој деда 
ми је одавно рекао „свачију слушај, а своју сматрај“. Тако и радим. 
Доносила сам одлуке у тој просторији препуној историје, где је и сат 
стар дуже од једног века. За мене функција гувернера није и никада 
неће бити фотеља. То је мој живот. 

У Београду, јануара 2021. године
Јоргованка Табаковић


