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Почитуван гувернер Богов, 

Почитуван директор Мос, 

Ваши екселенции,  

Дами и господа, 

 

Ми претставува чест да бидам денеска овде со вас на 

официјалното отворање на проектот финансиран од ЕУ: 

„Проект за соработка на Народната банка со 

Евросистемот“. 

Проектот, кој го спроведува Европската централна банка во 

партнерство со националните централни банки од 

Евросистемот, ќе обезбеди поддршка за Народната банка 

во зајакнувањето на нејзините капацитети и 

усогласувањето со стандардите за централно банкарство 

во ЕУ.  

Нашата помош за Народната банка не претставува цел 

сама по себе, туку претставува начин на кој се зајакнува 

нејзината улога во одржувањето на одржлива стабилност 

на макроекономскиот и финансискиот систем. Со оглед на 

тековната економска криза, оваа нејзина улога сега е многу 

позначајна од било кога порано.  

Случувањата во и надвор од евро зоната во изминатите 

неколку години, ги поставија централните банки во 
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средиште на случувањата кога станува збор за одговор на 

економските турбуленции. 

Сведоци сме дека добро управуваните централни банки, 

кои можат да преземат соодветни и навремени мерки, во 

честопати тешки околности, беа ефективни во 

олеснувањето на економскиот пад и негативните 

последици.  

Како дел од споделената посветеност на Европската 

комисија и Европската централна банка да обезбедат 

поддршка за земјите-кандидатки и потенцијални кандидатки 

во справувањето со економската криза и поттикнувањето 

на развојот, овој проект ќе ѝ помогне на Народната банка 

да го зајакне својот капацитет за справување со новите 

предизвици и да обезбеди насоки за понатамошно 

унапредување на нејзините функции и работење. 

Имајќи го предвид огромното искуство на Европската 

централна банка во спроведување на слични проекти во 

други земји, верувам дека Народната банка со својот 

професионален пристап и мотивираност е одлучна да 

оствари максимални придобивки од овој проект. Учеството 

на експертите од 11 земји-членки на ЕУ дава вредна основа 

за поттикнување на понатамошна соработка и помош во 

иднина. 
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Би сакал да им се заблагодарам на сите страни кои се 

вклучени во проектот за нивните заложби и да им посакам 

успешно спроведување на целите на програмата. 

Ви благодарам. 

 


