Позив на учешће у Јавном форуму
Министарство финансија Републике Србије позива сва заинтересована лица, укључујући и
банке, инвеститоре и правне и финансијске саветнике да учествују у јавном форуму са циљем
унапређења укупних услова за ефикасно решавање проблематичних кредита, уклањање
препрека за њихово решавање и стварање активног тржишта проблематичних кредита у
Србији.
Документа релевантна за јавни форум (Студија тржишта проблематичних кредита – “Анализа
постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији” припремљена од стране ЕБРД,
заједно са КПМГ и Schoenherr) могу се наћи на званичним интернет страницама Министарства
финансија и ЕБРД [http://www.ebrd.com/news/events/npl-market-development.html].
Коментаре
би
требало
доставити
у
електронској
форми
на
e-mail
адресе
srboljub.kovacevic@mfin.gov.rs, olivera.zdravkovic@mfin.gov.rs и dino.adamovic@mfin.gov.rs, на
српском или енглеском језику, најкасније до 20. маја 2016. године до 16:00 часова. Министарство
финансија и Радна група за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита размотриће све
достављене коментаре када буду одлучивали по одређеним питањима и мерама у оквиру Акционог
плана и у циљу омогућавања ефикасног решавања проблематичних кредита и развоја тржишта истих.
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Увод – Стратегија за решавање проблематичних кредита и тржиште проблематичних
кредита
Узимајући у обзир висок и константан ниво проблематичних кредита и њихов негативан утицај на
кредитну активност банака и реални сектор, надлежни органи Републике Србије, уз помоћ бројних
међународних финансијских институција, образовали су Радну групу у циљу израде свеобухватне
Стратегије за решавање проблематичних кредита (објављене у „Службеном гласнику РС“, број 72/15)
и пратећег Акционог плана за њено извршење, који за циљ имају, између осталог: (i) идентификовање
и уклањање препрека за смислено решавање дугова; (ii) јачање иницијатива за одрживе дужнике који
су запали у потешкоће и за повериоце да учествују у смисленим реструктурирањима дугова; (iii)
обезбеђивање правовременог препознавања губитака; и (iv) спречавање даље акумулације
проблематичних кредита у банкарском систему Србије. Народна банка Србије (НБС) такође је
израдила свој Акциони план у вези са Стратегијом. Стратегија за решавање проблематичних кредита и
Акциони планови требало би да, заједно имплементирани, обезбеде смањење нивоа проблематичних
кредита у будућности.
Једна од области идентификованих у Стратегији и Акционом плану је омогућавање услова за развој
тржишта проблематичних кредита у Србији. У октобру 2015. године, ЕБРД је ангажовао консултанте
КПМГ д.о.о. Београд и адвокатску канцеларију Моравчевић, Војновић и партнери у сарадњи са
Schoenherr да помогну у припреми свеобухватне анализе у циљу идентификације постојећих препрека
за продају проблематичних кредита из финансијског, рачуноводственог, правног, пореског и
практичног угла, и изношења препорука које би решиле или ублажиле идентификоване препреке
(„Студија тржишта проблематичних кредита“).
2
Анализа постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србији – Скраћени
преглед
Студија тржишта проблематичних кредита разматрана је на званичним седницама Радне групе у току
првог квартала 2016. године.
Следеће области биле су анализиране од стране консултаната:









Регулаторни оквир за пренос проблематичних кредита изван банкарског сектора
Питања банкарске тајне и поверљивости података
Комерцијални аспекат – ценовни јаз
Синтетичка наспрам директне продаје проблематичних кредита
Продаја проблематичних кредита и парнични поступак
Пренос проблематичних кредита иностраним ентитетима
Порески аспекти трансакција проблематичним кредитима







2.1

Рачуноводствени аспекти
Пренос средстава обезбеђења
Унос свежег новца
Питања повезаних лица у вези са проблематичним кредитима у оквиру реструктурирања/
стечаја
Групна реструктурирања
Усвајање плана реорганизације
Кључне идентификоване препреке

Следеће најзначајније препреке обрађене су у Студији тржишта проблематичних кредита:










Препреке у обради/преносу важних личних података о клијентима у кашњењу (у оквиру
дефиниције банкарске тајне и личних података) потенцијалним купцима са којима се банке
сусрећу у току „due diligence” фазе;
Немогућност уступања проблематичних кредита сектору становништву ван банкарског
сектора, немогућност уступања добрих кредита привреди ван банкарског сектора и забрана
преноса кредита иностраним ентитетима;
Строги услови за отпис потраживања, укључујући и погрешно тумачење да је отпис једнак
ослобађању од дуга (отпусту дуга) и третирање отписа потраживања од физичких лица као
њиховог приватног прихода;
Различита тумачења резервисања за губитке од стране банака, која су подржана неадекватним
проценама вредности средстава обезбеђења;
Неефикасност процедуре поновног уписа хипотеке и недовољни капацитети другостепених
органа;
Недостатак техничких и људских капацитета и искуства у судству за решавање поступака
стечаја/УППР-ова;
Недостатак гаранција за приоритетност свежег новца у оквиру УППР-ова/судских
реорганизација над стечајним дужником;
Систематско коришћење трансакција са повезаним правним лицима и губитак вредности за
повериоце код великих сложених проблематичних кредита;
Регулисање УППР-а дужника као појединачног правног лица, а не као члана групације у
оквиру Закона о стечају.

Друге препреке нижег приоритета такође су биле обрађене у Студији тржишта проблематичних
кредита.
2.2

Одговори Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита

Чланови Радне групе дали су своје прелиминарне одговоре/коментаре на препреке идентификоване у
Студији тржишта проблематичних кредита и, прецизније, на препоруке за њихово решавање које су у
Студији дате.
Након прикупљања одговора/коментара сваког појединачног члана, Радна група је презентовала ЕБРД
и консултантима своје консолидоване ставове поводом сваке препреке и препоруке за њено решавање,
који се крећу од потпуног слагања са значајем препреке и препорученим модалитетом њеног
решавања, до делимичног слагања (уз потребу за додатним разматрањима/дискусијом), до потпуног
неслагања са значајем препреке и препорученим модалитетом за њено решавање.
Радна група ће заузети своје коначне ставове поводом сваке препреке и препоруке за њено решавање
након завршетка Јавног форума, односно након обраде пристиглих коментара од заинтересованих
лица која ће учествовати на Јавном форуму.

