У Санкт Петербургу одржана међународна конференција посвећена осигурању депозита и
стечају банака

Од 25. до 29. јуна 2019. године у Санкт Петербургу одржана је 17. годишња седница Скупштине
Азијско-пацифичког регионалног одбора (APRC) Међународног удружења осигуравача депозита
(IADI), у организацији Државне корпорације „Агенције за осигурање депозита“ Руске Федерације
(АОД).
Централни догађај скупа, коме је присуствовао и председник Одбора директора Агенције за
осигурање депозита, била је међународна конференција под називом „Осигурање депозита и стечај
банака: стандарди, најбоља пракса и иновације“. Током отварања конференције присутнима су се
обратили генерални директор АОД Руске Федерације Јуриј Исајев, председник Извршног одбора
IADI и директор Корпорације за осигурање депозита Јапана Кацунори Микунија, као и први заменик
гувернера централне банке Руске Федерације Василиј Поздишев.
Конференција је окупила представнике осигуравача депозита и експерте из целог света који су
изнели своја виђења развоја система осигурања депозита и представили своја професионална
искуства. Одржана су излагања на тему техничке оспособљености осигуравача депозита за исплату
депонената у року од седам дана, предности и изазова мандата осигуравача депозита који обухвата
и управљање стечајним поступком над банком, као и наплате потраживања од банака у стечају.

Поред годишње седнице Скупштине Азијско-пацифичког регионалног одбора, одржана је и стручна
радионица посвећена примени међународних стандарда у домену мандата и надлежности
осигуравача депозита, односно нивоа и обима покрића осигураних депозита (Базни принципи).
Председник Одбора директора Агенције за осигурање депозита одржао је низ билатералних сусрета
с високим званичницима IADI, као и централних банака и осигуравача депозита из више земаља,
док је са домаћином, АОД Руске Федерације, настављен дијалог у оквирима билатералног
Меморандума о сарадњи, закљученог крајем 2017. године.
Основан 2002. године ради увођења међународних стандарда и унапређење система осигурања
депозита у свету, IADI данас међу своје чланове убраја 91 институцију за осигурање депозита међу
којима је и Агенција за осигурање депозита. Да би се обезбедила релевантна размена и сарадња међу
чланицама, у оквиру удружења образовани су одбори на територијалном принципу, чији се чланови
најмање једном годишње окупљају да би донели одлуке од значаја за одбор и IADI у целини.

