Председник Одбора директора Агенције за осигурање депозита
на Међународном финансијском конгресу у Санкт Петербургу

Двадесет осми међународни финансијски конгрес у организацији Централне банке Руске
Федерације одржан је 3-5. јула 2019. у Санкт Петербургу. Као један од најзначајнијих стручних
скупова из области финансија у Русији, окупио је више од хиљаду представника централних
банака, извршне и законодавне власти, регулатора, осигуравача депозита, пословних банака и
других финансијских институција, финансијских удружења и експерата. Скуп је отворила
гувернер Банке Русије Елвира Набјулина.
Конгрес је обухватио око 50 панела посвећених монетарној политици и макроекономији,
банкарском тржишту, тржишту осигурања, инвестиционим пословима и микрофинансирању, а
по први пут је организован панел посвећен осигурању депозита. Ове године посебна је пажња
посвећена темама као што су дигитална трансформација и високотехнолошки ризици у
финансијском сектору, увођење института заштитника грађана у области финансија, као и развој
и едукација финансијских стручњака.
На позив гувернера Централне банке Руске Федерације, председник Одбора директора Агенције
за осигурање депозита Владимир Шарић учествовао је на панелу посвећеном осигурању
депозита заједно са генералним директорима агенција за осигурање депозита Француске,
Уругваја, Русије и Белорусије. Модератор панела био је заменик гувернера Банке Русије Василиј
Поздајшев, који је и представник Русије у Базелском комитету за супервизију банака.

У фокусу дискусије били су међународни трендови развоја система осигурања депозита у
Европској унији и земљама БРИКС, као и потенцијали брзорастућег заједничког финансијског
тржишта Евроазијске економске уније (ЕОЕУ), а било је речи и о начинима обезбеђења
самоодрживог финансирања фонда за обавезно осигурање депозита, одређивању основице за
обрачун премије осигурања депозита, примени Базних принципа и другим темама.

Господин Шарић представио је мандат и
активности Агенције на унапређењу система
осигурања депозита у Србији и његовог
усклађивања с међународним стандардима и
најбољом праксом система осигурања
депозита најразвијенијих земаља света, а
говорио је и о искуствима с продајом
потраживања банака у стечају, изменама
законског оквира и другим важним питањима.
Председник Одбора директора Агенције
одржао је више билатералних сусрета с
представницима Банке Русије, Агенције за
осигурање депозита Русије и агенција других
земаља у циљу унапређења сарадње и јачања
билатералних односа.

