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Нови Сад – Војводина је са око три и по милијарде „приватизационих” динара и
формално постала већински власник 61,9 одсто капитала новосадске Металс банке.
Одмах затим из Народне банке Србије стигло је саопштењеда јој је у целости исплаћен
кредит за ликвидност, чиме су створени сви услови за престанак принудне управе у
Металс банци. Ново руководство биће именовано најраније крајем августа.

  

И док се чека та седница Скупштине акционара, покрајински секретар за финансије
Јовица Ђукић каже за „Политику” да је задовољан како протиче први излазак Металс
банке на тржиште.

  

– Биће то комерцијална банка са јаким развојним аспектом која ће радити на целој
територији Србије. Сада је најважније да полако стаје на ноге и да је новац грађана
потпуно сигуран.

  

На питање зашто је Војводина изабрала баш Металс банку, Ђукић открива:

  

– У тренутку када је банка готово дошла на ивицу понора, Покрајина је била један од
највећих депонената. Народна банка је тада убризгала помоћ за ликвидност, а ми смо
изразили жељу да се банка спаси, не само због капитала акционара и депозита грађана,
већ и због целог банкарског система у држави. Испоштована је комплетна процедура и
сада је Покрајина постала власник већинског пакета акција. Наравно, акције су купљене
новцем од приватизације, али не само од НИС-а, иако је он у овој години био
доминантан.

  

У Покрајини већ постоје Фонд за развој, Гаранцијски фонд и Фонд за капитална
улагања. Осим очигледног затварања „финансијског круга”, спекулише се да је план да
Металс банка прерасте у развојну банку Војводине, чије је оснивање и планирамо новим
Статутом.

  

– Овде је битно да ова банка има чврст и јак капитал, а њена развојност ће бити
показана одабиром пројеката, начином реализације кредита... Развојност не значи дати
некоме бесповратан кредит, већ и бирати пројекте који утичу на развој укупне заједнице.
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У том смислу, недавна најава Министарства за пословно планирање да ће се кренути са
пројектом масовне изградње станова изузетно је значајна, јер је грађевинарство врло
витално, посебно у годинама кризе. Битно је да ћемо ми сада моћи да правимо синергију
са нашим пројектима запошљавања, развоја, са Фондом за капиталнa улагања ... Дакле,
биће могућ један врло широк спектар рада и повезивања и сигуран сам у то да ћемо
заједно имати много боље резултате.

  

Иако још увек није познато ко ће у име Покрајине руководити Металс банком, неке
контуре њене политике већ се знају: подршка даљем развоју инфраструктуре и
запошљавања, што су уједно и приоритети кабинета Бојана Пајтића. Међутим, питање је
да ли ће се у првој војвођанској банци повољни кредитидобијати пооснову локалних
„перформанси” зајмотражилацаили ће бити финансиран сваки добар пројекат.

  

– У власништву банке је 110 пословница и банка ће и даље радити на територији целе
Србије. Свако сужење њеног рада сузило би њену моћ. Банка ће имати развојни аспект
јер је то предвиђено политиком Покрајине, али да би могла да користи што већем броју
предузећа, општина, грађана... она мора да буде јака као банка, да би на дужи рок могла
да ради.

  

На питање да ли је куповина већинског пакета акција Металс банке била добра одлука,
Ђукић каже:

  

– Мислим да јесмо зарадили, иако наш циљ сада није био да тргујемо на тржишту,да
банку купимо јефтино, а продамо скупо. Наш циљ је био да останемо у банци као
већински акционар и да са осталим акционарима учинимо све да банка ради дуго. Важно
је да је новац у банци сада апсолутно сигуран, посебно након ове докапитализације, а да
се нови депоненти већ увелико јављају.

  

(Политика)
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