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1з зростанням прострочено! заборгованосН банювський сектор вщчувае все бгиыпе наванта- 
ження за проблемними активами. Одним з вар1анта вирпнення проблеми з проблемною 
заборговашстю можуть стати кредита пайов1 швестицпнп фонда - нов1 i потенцшно ефективш 
шфраструктурш шституцп, яки1 нещодавно з’явилися на росшському ринку колективних 
швестицш.

Кредитний пайовий швестицшний фонд (кредитний П1Ф) являе собою це об'еднання кошта 
швестор1в для придбання зобов'язань за наданими кредитами, забезпеченми заставою, поручи
тельством або гарантию, з метою одержания доходу вщ погашения цих зобов'язань позичальни- 
ками.

Кредитш фонди переслщують дв1 цип — тнвестицшну i реструктуризацшну. В ochobi 
швестицшно! функцп лежить куп1вля з дисконтом проблемних борпв банку та !х наступна 
реструктуризацы або розмнцення актив1в, з метою отримання доход1в. Якщо за такими активами 
проводитиметься результативна робота, фонд отримас високу дохццпсть. Реструктуризацшна 
функгця випдна для банюв, осюльки дозволяе позбавитися вщ проблемних актив1в, яю перево- 
дяться з балансу банку на баланс фонду, а банк патомють отримуе па! фонду, за якими не потр1бно 
формувати резерви.

KpiM того, створений кредитний фонд може у майбутньому функщонувати як небанк1вська 
кредитна оргашзац1я, надаючи позики та маючи дохщ вщ кредатно! д1яльносп, який може вико- 
ристовуватися для подалыпого фшансування позичальниюв, куп1вл1 нових кредитних портфел1в, 
виплати пайовикам пром1жних доход1в, забезпечення поточно! д1яльносп тощо. При наявносп 
вщповцщих законодавчих i нормативно-правових документа таю фонди зможуть не титьки вику-
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повувати зобов'язання по укладених кредитных договорах, але i caMi видавати кредиты за рахунок 
майна фонду, а також залучати кредиты та iHini фшансов! ресурсы.

Дана категориг фонд1в може бути створена винятково у форм! закрытого ШФу, призначеного 
для квал1фпсованих 1нвестор1в, тобто швесторами - власниками па'1в такого фонду можуть бути 
тшьки оргашзаци, яю професшно працюють на фшансовому ринку, у тому числ1 кредиты 
оргашзаци, або ёнпп ф1зичш i юридачш особи при вщповщноста визначеним критер1ям стосовно 
досвщу роботи з фшансовими шструментами. Причому nai таких фонд1в е обмеженими в оборота, 
але при цьому icHye можливюгь ix поетапно! оплати.

3 позицш банку можна також розглядати мехашзм створення кредитного ШФу i передач! в 
нього частини зобов'язань за кредитами, що е ефективним способом полшшення фшансових 
показниюв банку; у результата на баланс! банку замыть зобов'язань за кредитами будуть 
вщображатися щнш папери - швестицшш nai, що класифисуються як ф1нансов1 вкладення. Для 
банк1в передача прав вимог по кредитах у фонда стане способом пщвищити лисвщшсть та дозво
лить диверсифжувати ризики за виданими кредитами, вщокремити ix вщ шших ризиюв кредитно! 
оргашзаци [1].

Дов!рче управления кредитним енвестицейним фондом здейснюе управляюча компан1я, яка 
отримуе винагороду (у вигляд! комышних) за управлшня фондом, а також може отримувати до- 
датковий дохщ (так званий «гонорар за усшшну д1яльшсть»). Разом з шфраструктурними агента
ми (аудитором, ощнювачем, дапозитар!ем, реестратором) формуеоть i обслуговують фонд (рис.).

Рисунок - Порядок функщонування кредитного швестицшного фонду
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Кредитний фонд здшснюе кушвлю кредитно! заборгованосп у бангав, а банки передають право 
вимоги за кредитами, що входить до фонду, обслуговують pi кредита, навпъ якщо вони виступа- 
ютъ пайовиками фонду. Своею чертою швестори (пайовики) придбавають pi активи i отримують 
прибуток. Такими суб’ектами можугь виступати як банки, так i колекторсып агентства. Оскшьки 
робота з «поганими» бортами не е профшьною д1ялыпстю управляючо! компанн, pi функцп мо- 
жуть бути перекладеш на колекторське агентство, що мае вщповщний досвщ робота.

В економ1чнш ситуацй, що склалася в Pocii, кредита! фонда використовуються як тнструмент 
для рефшансування бангавсько! системи. При рьому можлив! два вар1анти подш. По-перше, фор- 
мування фонду завдяки кредатним портфелям на еташ його утворення, вщповщно, при рьому 
замють списування кредатних портфел!в на баланс банку надходять nai. Вщбуваеться ре наступ- 
ним чином:

• прострочен! кредита! портфел! переходить до складу активов кредитного ШФу;
• в облжовш полггиц! зазначаеться, що па! ШФу оршюються за справедливою варпстю;
• оскшьки piHHi папери, тобто па!, що оршюються за поточною вартютю, не резервуються, 

то немае необхщносп створювати резерви nip П1Ф, а отже, за простроченими кредитами повнгстю 
списуються резерви;

• оскшьки оцшка проведена на за ринковим котируванням, то переоцшка па!в не впливае на 
каштал банку [2].

По-друге, можливою е ситуац1я, коли фонд з самого початку формуеться швестиршними кош- 
тами, за яга у майбутньому викуповуютъся кредита! зобов’язання банку. Таким чином, у 
результат! обмшу пулу проблемних кредита банку на па! фонду з балансу банку виводиться про
блемна заборговашсть, внаслщок чого зникае необхщшсть нарахування резерв!в. Банк 
«оздоровлюе» баланс за рахунок замирения кредита швестиршними паями.

Але, кр1м свого основного призначення, розглядаються ще додатков! можливост! i перевали ви- 
користання мехашзму кредитних фондтв. У випадку прийняття вщповщного нормативного акта, 
що дозволяе фондам для квал!фжованих швестортв надавати i залучати позики, д!яльнють кредит
ного ШФу може стати практично аналогом д!яльност! кредитно! оргашзацп i3 залучения i 
розмпцення KonrriB, але без вщповщного регулювання, контролю, необхщност! резервування 
коптв i дотримання норматив1в. У даному випадку Bci ризики стосовно тако! д1яльносП лягають 
на власнигав швестиршних па!в фонду i визначаютъся швестицшною декларарюю фонду й 
швестиршних рппень управляючо! компанй.

За допомогою даного шструмента можливий перепродаж прийнятих кредитором ризигав. 
Оскшьки шструмент новий, то поки що залишаетъся не достатньо зрозумшим, яка саме активи 
буде доцшьно продавати банкам i яга саме активи будуть готов! купувата пайовики таких фонд!в, 
оскшьки при застосуванш тако! схеми мае бути реальний взаемний штерес. Наприклад, досить 
привабливою виглядае передача у таю фонди вимог за простроченими кредитами з реальною су
довою перспективою i наступними штрафами щодо позичальнигав. Тага прострочен! кредита пе- 
ребувають на балансах бангав, яга, незважаючи на де, намагаються й надал1 нарощувати кредита! 
портфель Перепродавши !х пайовикам кредитного фонду, банк вившьняе необхщну л1квщшсть, а 
у пайовигав з’являеться можливгсть одержати хорошу прибутковють.

Використання кредитного фонду банком розширить можливост! щодо видач1 так званих "не- 
стандартних" кредитив, дозволить бшып гнучко й шдивщуально пщходити до кредатування в 
кожному конкретному випадку. Бангавське законодавство обмежуе банки, наприклад, 
необхщнгстю створювати пщ нестандарта! кредита icTOTHi додатков! резерви, або встановлюючи 
норматив видач! кредита rpyni взаемозалежних позичальнигав. Найчастппе де виправдаш заходи. 
Однак бангавське законодавство н1як не враховуе специфжу робота регюнальних малих i середопх 
бангав, що прадюють у сегмент! кредитування малого i середнього б1знесу. Тут велике значения 
мае такий критерш, як дшова репутад!я позичальника. При розумному, зваженому й 
шдивщуальному nipxopi до одшки кредатних ризиюв, при наявносп гарних застав, використанш 
додаткових способ!в забезпечення, тага угоди можуть бута не тшьки прийнятаими для кредатних 
оргашзацш, але й помпно бшып прибутковими в шдавнянш з1 стандартаим кредитуванням.

Завдяки вщсутност! регулювання з боку центрального банку кредитний фонд забезпечуе гнуч- 
кий пщхщ до надання позик i дозволяе здшснювата нестандартае кредитування, пщ яке банки 
змушеш звичайно резервувати суттев! додатков! кошта. KpiM того, за допомогою кредитних 
фондов у зарубгжних крашах розвивають окремий вид кредитування, при якому у якосп застави 
можуть бути прийнят! земелып активи, активи у стадп реконструкцп, тобто п заморожен! активи, 
яга фактично стають джерелом лпсвщносп для компанш-позичальнигав.
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Як бачимо, особливютю ще! категорп фощцв е те, що до складу !х актив1в можуть входити не 
тшьки шотечш кредита, яга вщповщають визначеним вимогам (як в шотечних фондах), але й 
будь-яга шпп кредита, повернення основно! суми борту за якими забезпечене заставою майна, по
ручительством або бангавською гараниею. Тага активи повишп займати не менше 65% у структур! 
кредитного фонду.

Також, у кредитному фонд! дозволено мата практично будь-яга активи, що можуть служита 
предметом застави — векселе майно, акцп i частки в каштал1 оргашзацш та mini вида активи, що 
не можуть бути включен! до складу актав1в шших тап1в фонд1в — у випадку невиконання 
зобов'язання, забезпеченого заставою, що неважко оргашзувати в раз! потреби. Гранична дозволе
на величина таких актив1в — 20% вартосп актав!в фонду [3].

Створення системи управлшня заборгованютю через кредита! швестицшш фонди дасть змогу 
банкам «очистита» баланс i зосередатися на профшьному 6i3Heci, однак, разом з там за банками 
залишаеться банки i надал! несуть вщповщальнють за наданими кредитами i вони повинш працю- 
вати з такою заборгованютю до моменту Г! лпсвщацн, що позитивно вщображатиметься на 
подалышй робон з такими активами.

При запровадженш тако!’ схеми вигоду матимуть не лише банки та кредита! швестицшш фон
ди, а й yci и учасники. Так, швестори (пайовики) отримують можливють отримання регулярних 
виплат i3 фонду; мають змогу впливати на управлшсьга р1шення, пов’язаш з д1яльнютю фонду у 
сфер! надання кредита та придбання заборгованосп; отримують доходи з рахунок зростання 
вартосп майна фонду у вигляд1 збшыпення вартосп па!в, яга своею чергою можуть бута 
використаш в якосп забезпечення при отриманш кредиту в установ1 банку. Кр1м того, nai кредит
ного швестицшного фонду виступають хорошею альтернативою бангавським депозитами та 
операц!ям на фондовому ринку. Позичальники мають можливють швидко отримата кредит у 
фонд! шд вщповщне забезпечення з гнучкими умовами погашения основно! суми борту та 
процента за нею. Причому виплата основно! суми борту може здшснюватися у будь-який час, 
зокрема в к!нщ термшу ди кредитно! угоди (за узгодження з управляючою компашею). А 
управляйте компанп мають низку таких переваг: можливють запропонувати новий шструмент для 
реал!зацп i фшансування проекта; залучита нових юпенпв i розширити сферу д1яльносп пайових 
швестицшних фонд1в, яга перебувають тд п управлшням.
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