Саопштење за јавност Агенције за осигурање депозита

Мисија ММФ-а посетила Агенцију за осигурање депозита

Београд, 5.2.2019. године
Делегација ММФ-а, коју предводи Џејмс Роуф, посетила је у четвртак Агенцију за осигурање
депозита, која представља једну од кључних институција за очување финансијске стабилности у
земљи.
Током разговора у Агенцији, представницима ММФ-а су представљени резултати недавне процене
Светске банке о усклађености домаћег система осигурања депозита с Базним принципима
Међународног удружења осигуравача депозита који представљају међународне стандарде и добру
праксу у области осигурања депозита. На основу препорука проистеклих из наведене процене
усклађености биће предложене измене и допуне Закона о осигурању депозита и Закона о Агенцији
за осигурање депозита, којe би током године требало да се нађу у скупштинској процедури. Циљ
Агенције у овом процесу је унапређење система осигурања депозита у Србији и његово
усклађивање с најбољом међународном праксом и стандардима у овој области.
Тежиште разговора било је на моделу за утврђивање оптималног нивоа средстава Фонда за
осигурање депозита, разради опција нових законских решења која би омогућила веће приносе на
улагања девизних средстава Фонда за осигурање депозита, као и на начину обрачуна премија
осигурања које банке плаћају да би осигурале улоге својих клијената, а све у складу са законским
оквиром важећим у ЕУ.
Чланови Одбора директора Агенције упознали су делегацију ММФ-а с тренутним стањем и
структуром средстава Фонда за осигурање депозита, нивоом осигураних депозита код нас, као и са
чињеницом да су осигурани депозити у домаћим банкама током 2018. године увећани за 10,8% у
односу на претходну годину, што је највиши раст забележен још од 2010. године и резултат је
финансијске стабилности у земљи и стеченог поверења у банкарски систем.
Представници ММФ-а изразили су интересовање за текући тендерски поступак продаје
проблематичних потраживања банака у стечају, односно Републике Србије и АП Војводине којима
управља Агенција у складу са законом. Оцењено је да је интересовање потенцијалних инвеститора
изнад очекивања и наведено да је за 12.2.2019. године предвиђено отварање обавезујућих понуда.
Реч је о понуди комбинованог портфеља проблематичних потраживања банака у стечају, Републике
Србије и АП Војводине, којима управља Агенција, номиналне вредности од 240 милиона евра, који
је понуђен за продају на тржишту са циљем постизања најбоље могуће тржишне цене и то
захваљујући синергетском ефекту укључивања већег броја појединачних потраживања различитих
институција у један портфељ значајније номиналне вредности.

