Program Mezinárodního finančně-bankovního fóra
zemí SNS a Evropy
konaného pod záštitou
Prezidenta České republiky pana Miloše Zemana
(22. - 24. června 2017, Česká republika, Praha)
Čtvrtek 22. června
Během dne
20:00-23:00

Přílet účastníků do Prahy
Večerní recepce v hotelu Ambassador Zlatá Husa
(Václavské náměstí 840/5,110 00, Praha 1)

Pátek 23. června
08:30-09:30

Registrace účastníku fóra v hale hotelu Ambassador Zlatá Husa (Václavské
náměstí 840/5,110 00, Prague 1)
Pauza na kávu

09:30
09:30-12:00

Oficiální otevření fóra
Plenární zasedání
„Země SNS a Evropy: nové formáty ekonomické spolupráce v podmínkách
současných geopolitických reálií “

Vede:
Vystoupení:

Anatolij Borisovič Kazakov – předseda Koordinační rady nekomerčního partnerství
„Finanční a banková rada SNS “
– Председатель Координационного совета НП «Финансово-банковский совет
СНГ»
Sergej Igorevič Ivanov - zástupce předsedy Výkonné komise-Výkonného tajemníka
SNS
Jan Mládek - ministr průmyslu a obchodu ČR (2014-2017)
Alena Vitásková ‒ Předsedkyně Energetické regulační komise ČR
Toty Rysbekovna Kaliaskarova ‒ Ředitelka Oddělení pro makroekonomickou
politiku Euroasijské ekonomické komise (EEK)
Istvan Lengyel ‒ Generální tajemník Bankové asociace Centrální a Východní Evropy
(BACEE)
Alexandr Vasiljevič Muryčov
– vice-prezident Ruského svazu průmyslníků
a podnikatelů, prezident Mezinárodní bankové rady
Leoš Tomíček ‒ Starší vice-prezident společnosti Rusatom Overseas
Irina Vladimirovna Golovčenko‒ Předsedkyně vedení Mezinárodní banky
ekonomické spolupráce (MBES)
Grigorij Alexandrovič Marčenko – Nezávislý specialista (Předseda Kazachstánské
národní banky (1999-2004, 2009-2013)
Aleš Briks – Obchodní ředitel České mincovny
Vladimir Ivanovič Ermakov‒ Předseda Rusko-české smíšené obchodní komory
Albert Nikolajevič Žukov‒ Člen organizační komise Mezinárodního dopravního
ocenění „Zlatý vůz“

Témata k diskuzi:


Ekonomiky zemí SNS: od krize k novým bodům rastu;



Evropská unie: perspektivy obnovení spolupráce na půdě Společenství mezinárodních a národních
institucí rozvoje;



Evropská energetická politika a její vliv na energetické trhy;



Evroasijský ekonomický svaz (EAES): nové integrační možnosti v současné ekonomické realitě;



Bankovní systémy zemí EU a SNS: adaptace na nové výzvy na evroasijských trzích;



Přístup Státní korporace Rosatom k financování projektů výstavby JE;



Perspektivy investiční a exportně-importní činnosti v podmínkách současných sankčních opatření;



České společnosti na trzích SNS– tradiční lídr mezi východoevropskými zeměmi EU;



Zkušenosti a potenciál rozvoje exportních projektů a programů České republiky na území SNS

12:00-13:00

Oběd

13:00-15:00

Sekce 1
«Aktuální otázky exportního financování: mezinárodní zkušenosti a praxe»

Moderátoři:

Pavel Pavlovič Nefidov – generální ředitel nekomerčního partnerství „Finanční a
banková rada SNS nekomerčního partnerství „Finanční a banková rada SNS “
Jan Mládek - ministr průmyslu a obchodu ČR (2014-2017)

Vystoupení:

Jan Procházka ‒ generální ředitel EGAP
Nikita Valerjevič Gusakov ‒ člen představenství – výkonný ředitel pro práci s klienty
a underwritting společnosti EKSAR
Jochen Anton-Boicuk* ‒ vice-prezident, (Exportní financování v zemích Střední a
Východní Evropy, SNS) Commerzbank AG
Алгульян Даниил Валерьевич ‒ Daniil Valerjevič Alguljan – Starší vice-prezident
financování exportu a dokumentárních operací státní korporace „Banka rozvoje
činnosti v zahraniční ekonomice (Vnešekonombank)“
Viktor Viktorovič Doronkevič ‒ Vedoucí představenství společnosti EKSAR
v Bělorusku

Témata k diskuzi:


Finanční a pojistné nástroje k podpoře exportu využívané v různých zemích (na příkladu české,
německé, rakouské a ruské varianty): srovnávaní charakteristik;



Nástroje dlouhodobého financování, tendence činnosti evropských exportně-úvěrových agentur na
pozadí ekonomických problémů v eurozóně;



Dostupnost nástrojů obchodního a exportního financování pro střední banky, malý a střední obchod;



Ruské exportní centrum (REC) – nové priority finanční podpory;



Sjednocení finančních produktů pro úspěšné fungování systému podpory exportu: světové zkušenosti
a aktuální problémy finančních institucí zemí SNS;



Pravděpodobnost rizika při spolufinancování při zastřešení několika pojišťovnami: perspektivy
a zkušenosti při realizaci podobných projektů



Nabídka na trhu mezinárodních převzetí, obchodního a exportního financování v podmínkách
současné finanční turbulentnosti

20:00-23:00

Slavnostní recepce
Slavnost předání Mezinárodního dopravního ocenění
«Zlatý vůz» (The Golden Chariot international transport Award)

Sobota 24. června
08:30-09:30

Registrace účastníku fóra v hale hotelu Ambassador Zlatá Husa (Václavské
náměstí 840/5,110 00, Praha 1)
Pauza na kávu

09:30-12:00

Sekce 2
«Digitální výzvy v nové ekonomice»

Moderátoři:

Alexej Vasiljevič Maslov‒ Zástupce generálního ředitele JCB International Eurasia
LLC
Pavel Pavlovič Nefidov – generální ředitel nekomerčního partnerství „Finanční a
banková rada SNS nekomerčního partnerství „Finanční a banková rada SNS “

Vystoupení:

Jiří Hart ‒ Obchodní ředitel Fornuft Robotics
Miroslav Lukáč* – člen představenství společnosti «Sberbank CZ»
Pjotr Vladimirovič Gladkov‒ vice-prezident, představenství banky Rietumu v Rusku
Levon Viktorovič Israeljan – předseda Rady ředitelů Banky obchodního financování
Alma Sakenovna Obajeva‒ předseda vedení nekomerčního partnerství „Národní
platební rada“
Sergej Valerjevič Nesterov‒ ředitel Oddělení platebních systémů Qiwi bank
Alexandr Jevgňjevič Sotnikov ‒ Výkonný ředitel společnosti Belgazprombank
Jekatěrina Borisovna Solnceva– vice-prezident rozvoje obchodu sídla společnosti
ABBYY
Andrej Anatoljevič Litovčenko‒ Vedoucí Řízení kanálů prodejů platebního systému
CONTACT v Rusku
Valerij Alexandrovič Migirov ‒ Vice-prezident Obchodně-průmyslové komory
Negev (Izrael)
Andrej Grigorjevič Lajkov‒ Vedoucí platebního systému BLIZKO ПАО АКБ
«Svjaz-Bank» (Skupina Vnešekonombank)

Témata k diskuzi:


Vliv nových regulačních standardů (Bazel, zpřísnění zákonů AML) na rozvoj bankovních systémů zemí
SNS;



Vstup globálních korporací oblasti IT technologií na trh finančních služeb – jako rostoucí výzva
tradičním bankovním institucím;



Digitální bankovnictví v zemích SNS, jakožto faktor zvýšení efektivity trhu finančních služeb;



Využití robotů v bankovním a finančním sektoru;



Technologie Blockchain: nové standardy v efektivitě a transparentnosti finančních transakcí, nebo ztráta
kontroly regulátorů národních měn?



Jednota regulačního a právního přístupu k technologii blockchain jakožto nejdůležitější podmínka na
vyhovění novým výzvám na finančních trzích;



Regionální systémy plateb a převodů jakožto nástroj finanční a instituční stability operátorů zemí
Společnosti

09:30-12:00

Sekce 3
«Využití potenciálu pojišťoven v procesu integrace finančních trhů SNS»

Moderátoři:

Igor Nikolajevič Žuk* ‒ ředitel oddělení pojistného trhu Centrální banky Ruské federace
Vsevolod Nikolajevič Žuravljov ‒ tajemník Mezivládní koordinační rady ředitelů orgánů
pojistného dozoru zemí SNS

Vystoupení:

Irina Valerjevna Merzljakova
– generální ředitelka Běloruské asociace
pojišťovatelů
Nikolaj Vladimirovič Galušin– ředitel společnosti Národní přepojišťovací společnost
(Ruská federace)
Jevgenij Vladimirovič Ufimcev‒ výkonný ředitel Ruského svazu pojišťovatelů
automobilů
Žarkyn Kabykenovič Alžanov‒ předseda představenství společnosti Ropná
pojišťovací společnost (Kazachstánská republika)
Andrej Valerjevič Ryčko‒ zástupce generálního ředitele Běloruské národní
přepojišťovací společnosti
Juris Lvovič Gulbis‒ Výkonný ředitel “VIRIDIAN AG” (Švýcarsko)
Andrej Valerjevič Sakovič ‒ Zástupce vedoucího představenství pojištění exportních
rizik Beleximgarant (Bělorusko)
Ahmed Muguddinovič Kachrimanov– Zástupce generálního ředitele Finanční a
bankové rady SNS

Témata k diskuzi
 Rozvoj jednotného trhu přepojištění v zemích SNS


Mezinárodní trh kapitálu a formace finanční stability pojišťovacích společností



O nových možnostech podpory zahraničních investic



Účast pojišťovacích společností investičních projektů a jiné formy sjednocení

12:00-13:00

Oběd

14:00-16:00

Exkurze

20:00-23:00

Gala večer

Neděle 25. června
Během dne

Odlet účastníků z Prahy

