
Україна Бізнес Ревю №40 (1109), 10 жовтня 2011

3кредитні спілки

актуальне інтерв’ю

СтатИСтИЧна інФОрМаЦіЯ

До міжнародного дня кредитних спілок
Інтерв’ю з президентом Національної 
асоціації кредитних спілок України 
Петром КОЗИНЦЕМ.

— Щороку кожен третій четвер жов-
тня усі кредитні спілки світу відзнача-
ють професійне свято – Міжнародний 
день кредитних спілок. Петре Микола-
йовичу, розкажіть, будь ласка, як і коли 
рух кредитних спілок України долучився 
до святкування.

— В червні 1994 року було створено 
національну асоціацію кредитних спілок 
України, і вже в липні того ж року нАксУ 
була офіційно представлена на щорічному 
світовому форумі Всесвітньої ради кредит-
них спілок (WOCCU) в м. корку (ірлан-
дія), а в 1995 році Асоціація стала офіцій-
ним членом WOCCU. Відтоді в Україні 
щорічно, як і в усьому світі, відзначається 
Міжнародний день кредитних спілок.

— Як представлена Україна в WOCCU, 
в цій авторитетній міжнародній орга-
нізації?

— сьогодні WOCCU об’єднує рухи кре-
дитних спілок із 79 країн світу, що налічу-
ють майже 53 тисячі кредитних спілок із 
загальними активами близько 1,5 триль-
йона доларів сША та чисельністю майже 
200 мільйонів осіб. Варто зауважити, що 
WOCCU ще на початку 90-х років мину-
лого століття безпосередньо брала участь у 
відродженні руху кредитних спілок в Украї- 
ні та надавала предметну допомогу в ство-
ренні та становленні національної асоціа-
ції кредитних спілок України. 

сьогодні нАксУ офіційно представ-
ляє рух кредитних спілок України у Все-
світній раді, бере активну участь у всіх за-
ходах WOCCU, офіційно представлена в 
Генеральній Асамблеї WOCCU, де має два 
голоси при ухваленні важливих рішень. 
про місце руху кредитних спілок Украї-
ни в світовій системі кредитної кооперації 
можна дізнатися зі статистичної інформа-
ції WOCCU.

— Як зазвичай проходить святкуван-
ня Міжнародного дня кредитних спілок?  
Як би Ви порадили відзначити його ві-
тчизняним кредитним спілкам? 

— Зазвичай у світі день кредитних спі-
лок – це не урочисті масові засідання на 
загальнонаціональному рівні та банкети. 
перш за все це благодійні акції, відзначен-
ня кращих громадських активістів, прес-
конференції, круглі столи та дні відкритих 
дверей кредитних спілок для широкої гро-
мадськості.

сьогодні в Україні кредитні спілки пере-
живають не найкращі часи. Завдяки декіль-
ком десяткам кредитних спілок (чи, ско-
ріше, псевдокредитних спілок), які, м’яко 
кажучи, мало переймалися кооперативними 
принципами та відповідальністю за дові-
ру населення, тінь впала на весь кредитно-
кооперативний рух. і не дивлячись на те, що 
абсолютна більшість спілок в Україні пра-
цює стабільно й надійно та не має жодних 
невиконаних зобов’язань перед вкладни-
ками, не дивлячись на те, що в багатьох ра-
йонах кредитна спілка нерідко є чи не єди-
ною фінансовою установою, де пересічний 
громадянин може отримати кредит, засоби 
масової інформації, а інколи й державні чи-
новники говорять про всі кредитні спілки 
як про суспільне зло, а деякі взагалі ствер-
джують, що спілки суспільству не потрібні. 

тому ми вважаємо дуже доречним у 
Міжнародний день кредитних спілок про-
вести по всій Україні день відкритих две-

рей та прес-конференції в кожному регі-
оні, в кожній справжній кредитній спілці.  
сьогодні нам є що сказати суспільству.  
Зробивши вибірковий аналіз по деяких регі-
онах, ми виявили цікаву статистику. В кож-
ному районі нашої держави працюють де-
сятки банківських установ. Якщо проаналі-
зувати кількість та суми залучених депози-
тів у цих установах та порівняти їх із залу-
ченими коштами однієї чи декількох спілок, 
що теж працюють у районі, то цифри будуть 
не зіставні в рази, і, звичайно ж, на користь 
банків. Але якщо порівняти кількість креди-
тів громадянам району, виданих усіма бан-
ками, з кількістю виданих кредитів кредит-
ними спілками, то картина буде зовсім ін-
шою. непоодинокі випадки, коли одна спіл-
ка району видала кредитів населенню біль-
ше, ніж усі банківські установи разом узяті. 
і все тому, що фінансові ресурси, залучені 
спілками, працюють на добробут і розвиток 
підприємництва свого ж регіону (якщо не 
брати до уваги спілки із всеукраїнським ста-
тусом, які себе скомпрометували). на про-
тивагу цьому банківські депозити йдуть за-
звичай до промислових центрів. і те, що за 
останніх два роки обсяги кредитування в 
ломбардах (під 150-300% річних) виросли 
в декілька разів, є підтвердженням переко-
сів державної політики в ставленні до кре-
дитних спілок.

саме про ці речі ми рекомендуємо гово-
рити лідерам кредитних спілок у день від-
критих дверей чи на інших просвітницьких 
заходах.

Хочу додати, що ми дуже вдячні нашим 
співгромадянам за довіру, за те, що, незва-
жаючи на цілеспрямовану кампанію з дис-
кредитації кредитних спілок, більшість з 
установ, і особливо ті, які працюють вже 
багато років, практично не відчувають на 
собі її згубної дії.

— Просимо прокоментувати позицію 
НАКСУ щодо необхідності законодавчих 
змін у діяльності кредитних спілок. 

— по-перше, хочу сказати, що ми не по-
годжуємося з поширеною думкою про те, 
що майже всі сьогоднішні проблеми окре-
мих спілок – це результат значних недолі-
ків у законодавстві, в тому числі відсутнос-
ті державної системи гарантування вкладів.  
на нашу думку, головна проблема полягає 
не в законодавстві (не такий вже й поганий 
нинішній профільний закон, з чим пого-
джуються і міжнародні експерти). Головна 
проблема – в практиці державного регулю-
вання, яка склалася в Україні. і те, що сьо-
годні сталося в нашому регуляторі (держ-
фінпослуг), – ще одне тому підтвердження.  
З іншого боку, зміни в законодавстві дійсно 
потрібні, про це свідчать і наслідки світової 
фінансової кризи. 

— НАКСУ є активним ініціатором за-
конодавчих змін для оздоровлення та роз-
витку ринку кредитних спілок України. 
Розкажіть про них детальніше.

— на нашу думку, законодавчі зміни по-
винні впроваджуватися в таких чотирьох 
напрямках:

– цивілізоване виведення з ринку недо-
бросовісних і некредитоспроможних кре-
дитних спілок із максимальним врахуван-
ням інтересів споживачів фінансових по-
слуг (за два останніх роки в цьому напрямку 
не зроблено абсолютно нічого); 

– законодавчі зміни, які максимально 
сприятимуть неможливості повторення  
подібного; 

– законодавча підтримка подальшого 
успішного розвитку абсолютної більшості 

кредитних спілок, які чесно працюють на 
ринку (а таких більше 80%);

– введення на державному рівні додатко-
вих механізмів, які дозволили б максималь-
но усунути махінації з боку псевдо ринку та 
виключити корупційну складову в держав-
ному регулюванні ринку.

Законодавчих ініціатив і пропозицій, 
яким чином вирішити дані питання в за-
конодавчому полі, багато, а на нашу думку, 
аж занадто. Зараз у Верховній раді на різ-
них стадіях розгляду знаходяться три за-
конопроекти, що мають забезпечити діяль-
ність кредитних спілок у нинішніх умовах:  
це проект закону №2256, який вносить іс-
тотні зміни в усю систему кредитної коопе-
рації, проект закону про фонд гарантування 
вкладів і проект закону стосовно саморегу-
лівних організацій. Окрім цього, продовжу-
ючи супровід та підтримку цих законопро-
ектів, регулятор готує ще два законопроек-
ти по кредитних спілках: про фонд гаранту-
вання вкладів і стосовно питань санації (лік-
відації) кредитних спілок, які багато в чому 
суперечать трьом попереднім. З цього при-
воду нАксУ вважає, що було б розумно 
представникам законодавчої й виконавчої 
влади разом з учасниками ринку чітко ви-
значитися з цими законодавчими ініціатива-
ми. передусім необхідно негайно допрацю-
вати Закон України №2256 «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
з питань діяльності системи кредитної коо-
перації», максимально включивши до ньо-
го питання інших законопроектів. сьогод-
ні основна маса здорового ринку підтримує 
цілий ряд змін, які торкаються перелічених 
чотирьох питань.

— Одне з найболючіших питань стосу-
ється створення системи гарантування 
вкладів членів кредитних спілок. В якому 
вигляді, на Вашу думку, вона була б най-
дієвішою?

— нАксУ весь час свого існування ви-
ступала і виступає за створення державної 
системи гарантування вкладів. поняття 
«державна» в жодному разі не означає «за 
державні гроші». Це означає «під держав-
ним контролем», тобто так, як це зроблено в 
банківській системі України. Акумулювати-
муть відповідний фонд самі кредитні спіл-
ки. З такою ініціативою нАксУ виступала 
до 2008 року, коли близько 600 кредитних 
спілок мали ліцензії на залучення депози-
тів, а їхній сумарний розмір складав більше 
5 млрд. грн. на той час створення фонду 
гарантування вкладів самими спілками, за 
умови, що немає необхідності гарантувати 
150 тис. грн., як це відбувається в банків-

ській сфері, було реальним. на першому 
етапі функціонування фонду було б до-
статньо 25 тис. грн., оскільки такою була і є 
середня сума кредитів у кредитних спілках. 

сьогодні ж створення окремої держав-
ної структури – фонду гарантування вкла-
дів, – яка повинна повністю формуватися 
кредитними спілками – це утопія. В опри-
люднених держфінпослуг відповідних 
законопроектах закладено такі цифри: за-
гальна сума депозитів складає трохи більше 
мільярда гривень, ліцензії мають близько 
240 кредитних спілок. і створювати під цей 
ринок окрему державну структуру – абсо-
лютно нелогічно і неефективно. поясню, 
чому. Якщо виходити з сьогоднішніх цифр, 
на які спирається державний регулятор, при 
оптимістичному прогнозі наявні 240 спілок 
можуть акумулювати до 3 млн. грн. на рік, 
по подвійній ставці в надзвичайній ситуа-
ції – вдвічі більше. проте лише операційні 
витрати цієї контори складатимуть наба-
гато більше. Виникає питання: що і кому 
цим можна гарантувати? Яких споживачів 
фінансових послуг захищатиме цей фонд?

Усе це вкрай негативно відіб'ється на 
ринку. Адже справа не лише в платежах. 
Цей законопроект передбачає, що фонд га-
рантування буде паралельно з держфінпос-
луг здійснювати перевірки, збирати звіт-
ність тощо. проте ми не настільки багата 
країна, щоб дублювати функції. тому по-
зиція нАксУ така: систему гарантування 
створювати потрібно при держфінпослуг, 
яка займатиметься його адмініструванням, 
нестиме повну фінансову відповідальність, 
а отже, буде зацікавлена в розвитку ринку 
кредитних спілок. такий досвід є в цілій 
низці країн світу. сам регулятор здійсню-
ватиме операційний супровід фонду, не ду-
блюючи функцій.

при нАксУ, наприклад, вже більше де-
сяти років діє стабілізаційний фонд. У ньо-
му кожна кредитна спілка – член нАксУ 
тримає 1% від активів поворотних грошей. 
на сьогодні у фонді близько 7 млн. грн.  
і навіть пасивні доходи спрямовуються на 
поповнення цього фонду, а не на операцій-
ні витрати (операційно здійснює супровід 
діяльності фонду виконавча дирекція нА-
ксУ). 

Ще одне принципове питання: в жодно-
му разі не можна пов'язувати функціону-
вання цього фонду з нинішніми проблемни-
ми кредитними спілками. Це скомпрометує 
саму ідею й нічого хорошого не принесе. 
Фонд гарантування повинен працювати на 
завтрашній день.

Якщо ця ініціатива не буде сприйнята 
належним чином, ми не маємо нічого проти 
приєднання ринку місткістю трохи більше 
1 млрд. грн. до банківського фонду гаранту-
вання вкладів. Це не кращий варіант, але в 
ньому теж є логіка.

— Вже не перший рік іде обгово-
рення питання надання професійним 
об’єднанням статусу саморегулівних 
організацій. Яка позиція НАКСУ щодо 
створення СРО в Україні?

— саморегулівні організації – це окрема 
тема. на нашу думку, було б правильним іс-
нування на ринку однієї саморегулівної ор-
ганізації. Але на сьогодні ситуація склалася 
таким чином, що це практично нереально. 
Це підтверджується й тим, що така можли-
вість законодавчо існує вже з 2004 року, але 
питання не вирішується. тому більш логіч-
ною була б, на наше переконання, норма, яка 
не обмежує саморегулівність однією асоціа-
цією. приміром, у росії законодавчо перед-
бачено об'єднання не менше 100 кредитних 

пілок, яке може стати саморегулівною ор-
ганізацією. проте, застосовуючи цю модель 
в Україні, необхідно прописати вимоги до 
срО стосовно чисельності спілок (напри-
клад, сто), наявності компенсаційних або 
стабілізаційних фондів, відповідного кадро-
вого потенціалу й фінансового забезпечен-
ня. для цього не треба ухвалювати окремий 
закон – досить знову ж таки внести зміни до 
Закону України №2256.

Всі представлені нами пропозиції одно-
значно не є істиною в останній інстанції.  
Все можна і потрібно обговорювати.  
причому обговорювати обов’язково з рин-
ком. Адже сьогодні ніхто не є більш зацікав-
леним у цивілізованому вирішенні всіх про-
блем, які накопичилися у русі кредитних 
спілок, ніж керівники здорової частини рин-
ку, і ніхто в країні не має більших професій-
них знань та досвіду, як вітчизняного, так і 
закордонного, ніж лідери кредитних спілок. 
Ми віримо, що це візьмуть до уваги всі, від 
кого залежить ухвалення рішень.

на завершення бесіди з нагоди свята від 
імені нАксУ щиро вітаю кредитні спілки, 
їхніх лідерів і всіх спілчан з Міжнародним 
днем кредитних спілок!

Інтервю провела 
Оксана ГАЙДУК

Міжнародний день 
кредитних спілок 

20 жовтня – Міжнародний день кредитних 
спілок. Цього року кредитні спілки в усьому світі 
відзначатимуть його під девізом «Кредитні спілки 
будують кращий світ!», який, вочевидь, цілком від-
биває суть діяльності кредитних спілок, що ґрунту-
ється на довірі та єднанні. 

Уже понад 80 років кредитні спілки в усьому 
світі відзначають своє професійне свято. 17 січня 
1927 року Ліга Кредитних Спілок штату Массачу-
сетс (США) організувала перше офіційне свято для 
пайовиків кредитних спілок і робітників. Цей день 
було обрано тому, що 17 січня – день народження 
«ангела-хранителя» Америки – Бенджаміна Фран-
кліна (1706–1790 рр.). Хоча в той час у Північній 
Америці кредитні спілки розвивалися досить ак-
тивно, у людей або бракувало часу для святкуван-
ня Міжнародного дня кредитних спілок, або вони 
ще не усвідомлювали важливості своєї діяльності.  
Таким чином, через певний час практика відзначан-
ня Дня кредитних спілок припинилася. 

1948 року Національна Асоціація Кредитних  
Спілок США (CUNA) вирішила відновити святкуван-
ня міжнародного професійного свята кооператорів. 
CUNA і Товариство взаємного страхування обра-
ли для нього третій четвер жовтня. Причиною від-
новлення святкування було те, що на той час бага-
то керівників кредитних спілок Сполучених Штатів 
вважали, що потрібен привід, з якого б коопера-
тори збиралися разом, аби віддати данину історії 
руху кредитних спілок, вплинути на кооперативну 
історію, поділитися результатами діяльності й про-
пагувати ідею кредитної кооперації по всій країні.  
Цей день символізує міжнародне визнання пози-
тивного впливу кредитних кооперативів на зміни 
в економічній і соціальній сферах.

Сьогодні, незважаючи на економічний спад, 
кредитні спілки та інші кооперативи в усьому сві-
ті показують високу стійкість на ринку фінансо-
вих послуг. Міжнародний день кредитних спілок –  
це насамперед велика подія для кожної кредитної 
спілки в будь-якій країні і, звичайно ж, для усьо-
го її членства. Крім того, цей день – слушна наго-
да для того, щоб привернути більше уваги до про-
блем кредитних спілок, які роблять велику і важ-
ливу справу – надають фінансову допомогу спів-
громадянам. Окрім того, це день для проведення 
кредитними спілками різних заходів: дня відкри-
тих дверей, ярмарок, конкурсів, радіо- й телепере-
дач, висвітлення подій у ЗМІ, благодійних акції тощо.

зі СвЯтОМ!

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЧЛЕНІВ ВСЕСВІТНЬОЇ РАДИ (станом на 01.01.2011, в доларах США)
АФРИКА

ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи
Гана 422 314,963 2.1% 113,751,191 74,204,833 14,381,946 136,829,229
Камерун 212 341,105 3.1% 214,515,040 139,925,588 10,826,551 247,195,681
Кенія 4,020 3,918,490 17.3% 2,794,431,047 3,245,333,881 215,194,040 3,703,506,074
Малаві 53 119,243 1.4% 16,147,927 16,274,373 2,620,689 22,182,952
Південно-Афри-
канська Республіка (b) 31 20,012 0.1% 15,308,275 11,395,054 1,035,942 16,548,317

Сейшельські острови 1 11,525 18.2% 10,076,043 8,356,156 1,095,345 11,804,133
ВСЬОГО по членах 4,739 4,725,338 5.3% 3,164,229,523 3,495,489,884 245,154,513 4,138,066,386
Інші країни
Бенін (a) 30 1,454,187 29.6% 101,769,971 74,910,157 н.д. н.д.
Буркіна-Фасо (a) 69 1,624,568 18.8% 188,831,859 158,655,225 н.д. н.д.
Гамбія 61 40,546 4.0% 10,592,408 8,201,157 н.д. 10,826,909
Гвінея-Бісау (a) 18 21,985 2.4% 614,963 418,208 н.д. н.д.
Ефіопія 4,337 268,422 0.6% 20,459,416 17,644,214 722,630 38,826,260
Замбія 26 2,050 0.3% 6,384,226 5,546,950 515,971 н.д.
Зімбабве 53 90,000 1.4% 840,000 900,000 650,000 2,700,000
Кот-д'Івуар (a) 72 2,103,012 17.1% 198,747,439 57,962,088 н.д. н.д.
Лесото 51 51,685 4.4% 8,138,891 4,280,852 н.д. 8,986,347
Ліберія 22 10,000 0.5% н.д. н.д. н.д. н.д.
Малі (a) 69 1,433,105 20.3% 119,782,897 135,918,692 н.д. н.д.
Маврикій 95 100,000 10.9% 102,273,889 92,046,501 19,602,495 143,183,445
Нігерія (a) 74 186,263 2.4% 11,351,310 13,261,529 н.д. н.д.
Свазіленд 60 37,804 4.7% 83,119,987 72,980,808 4,883,931 95,302,009
Сенегал (a) 340 2,150,707 31.6% 312,174,882 364,529,284 н.д. н.д.
Танзанія 5,344 911,873 3.9% 151,672,710 111,377,164 н.д. 368,912,394
Того (a) 80 990,823 26.1% 158,106,851 134,902,385 н.д. н.д.
Уганда 2,021 878,912 5.3% 63,506,634 63,773,468 20,546,264 117,674,056
ВСЬОГО по інших 
країнах 12,822 12,355,942 9.2% 1,538,368,331 1,317,308,682 46,921,292 1,732,515,939

ВЬОГО по Африці 17 561 17 081 280 7,6% 4 702 597 855 4 812 798 556 292 075 805 5 870 582 325 (e)

АЗІЯ
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Азербайджан 69 18,763 0.3% 10,075,140 34,128,726 2,731,741 38,353,372
Індія 1,674 20,000,000 2.6% 40,348,628,104 24,338,434,042 5,537,449,940 52,086,362,684
Сінгапур 31 225,725 6.2% 852,323,356 178,987,905 58,112,956 929,807,297
Узбекистан 116 212,000 1.1% 161,402,439 173,780,488 27,012,195 201,219,512
ВСЬОГО по 
членах 1,890 20,456,488 2.6% 41,372,429,040 24,725,331,160 5,625,306,832 53,255,742,865

Інші країни  
Афганістан 30 63,747 0.4% 3,066,094 11,710,044 н.д. 16,789,518
Бангладеш 1,058 266,430 0.3% 73,939,869 80,383,090 9,015,048 96,888,731
В'єтнам 1,057 1,577,204 2.5% 1,023,193,726 1,154,591,442 23,125,615 1,360,330,284
Гонконг (c) 44 74,086 1.4% 862,000,000 73,000,000 23,000,000 908,000,000
Індонезія (c) 943 1,534,151 0.9% 915,000,000 807,000,000 45,000,000 1,117,000,000
Іран (b, c) 50 16,600 0.3% 67,000,000 26,000,000 н.д. 68,000,000
Камбоджа (c) 32 34,860 0.4% 1,030,000 3,370,000 400,000 3,910,000
Киргизстан 217 27,376 0.7% 5,090,795 13,683,930 6,723,135 26,784,083
Корея 963 5,578,995 15.7% 37,020,716,230 24,351,067,628 761,543,288 42,200,015,908
Лаос (c) 28 13,556 0.4% 2,729,000 2,120,000 н.д. 3,996,000
Малайзія (c) 350 129,377 0.7% 61,000,000 17,000,000 600,000 98,000,000
Маянмар (c) 1,897 388,295 1.1% 10,200,000 2,000,000 900,000 11,000,000
Монголія (c) 179 25,990 1.2% 32,000,000 27,000,000 1,000,000 39,000,000
Непал 876 497,568 2.8% 153,707,932 138,419,717 3,369,668 175,621,820
Таїланд 2,339 3,621,119 7.7% 24,675,012,436 28,315,782,771 1,217,033,222 37,984,821,612
Тайвань 336 203,767 1.2% 619,265,447 322,805,495 67,844,159 742,971,481
Філіппіни 1,433 2,396,314 3.9% 752,919,713 569,828,525 42,087,349 1,259,911,769
Шрі-Ланка 8,440 895,132 6.3% 42,990,164 35,825,393 9,402,635 58,852,193
ВСЬОГО по 
інших країнах 20,272 17,344,567 2.6% 66,320,861,407 55,951,588,033 2,211,044,120 86,171,893,399

ВСЬОГО по Азії 22,162 37,801,055 2,6% 107,693,290,447 80,676,919,194 7,836,350,952 139,427,636,264

КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Антигуа і 
Барбуда (d) 5 26,575 44.9% 35,730,471 36,966,261 1,949,455 49,734,137

Багамські 
острови (d) 10 36,618 16.9% 208,170,657 162,148,859 14,369,764 247,230,587

Барбадос 35 146,169 71.5% 556,676,176 564,426,940 51,031,993 733,769,122
Беліз 13 123,834 64.7% 227,315,680 188,176,501 39,027,078 267,222,941
Бермудські 
острови (d) 1 4,712 10.2% 6,913,518 7,692,484 1,018,741 8,292,578

Гайана 29 31,814 6.8% 14,692,243 15,147,765 4,227,235 23,393,462
Гренада (d) 13 41,686 58.5% 99,786,827 95,128,004 5,723,728 122,887,469
Домініка 10 61,695 н.д. 154,981,988 127,589,727 10,409,231 185,343,655
Домініканська 
Республіка (d) 14 329,676 5.2% 381,214,202 314,717,621 23,557,407 465,571,886

Кайманові 
острови 1 12,622 34.6% 188,293,040 168,701,093 17,621,966 209,375,960

Монсеррат (d) 1 4,308 н.д. 19,550,003 18,866,602 1,362,695 24,175,936
Нідерландські 
Антіли (d) 13 19,531 20.6% 45,197,740 81,920,904 2,711,864 109,604,520

Сент-Вінсент і 
Гренадіни (d) 9 53,815 76.8% 92,524,259 67,271,053 12,525,083 93,792,386

Сент-Кітс і Невіс 4 17,055 48.7% 47,965,943 45,018,543 7,105,345 69,833,253
Сент-Люсія (d) 15 73,343 67.3% 126,656,660 111,314,611 22,387,479 155,614,564
Суринам (d) 25 21,480 6.5% 2,459,805 2,116,595 325,054 3,459,828
Тринідад і 
Тобаго (d) 130 479,197 54.1% 1,056,978,749 793,565,074 90,630,347 1,270,310,478

Ямайка 46 955,762 53.5% 550,643,986 434,272,436 118,100,525 699,428,055
ВСЬОГО по 
членах 374 2,439,892 22.1% 3,815,751,947 3,235,041,074 424,084,990 4,739,040,815

Інші країни
Гаїті (e) 73 365,404 6.3% 47,445,970 32,891,914 н.д. 66,708,915
ВСЬОГО по 
Карибському 
Басейну

447 2,805,296 16.6% 3,863,197,917 3,267,932,988 424,084,990 4,805,749,730

ВСЬОГО Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи
Члени 
(включаючи 
афілійованих та 
асоційованих)

18,815 151,758,064 9.2% 1,154,180,518,534 893,870,490,884 128,105,566,337 1,361,666,159,405

Інші країни 34,130 36,228,903 4.1% 75,208,855,460 66,218,833,765 3,553,910,636 98,885,506,886
ВСЬОГО У СВІТІ 52,945 187,986,967 7.5% 1,229,389,373,994 960,089,324,649 131,659,476,973 1,460,551,666,291

ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Австралія 105 3,400,000 23.1% 45,541,485,426 42,742,591,162 4,502,215,537 53,420,870,767
Нова Зеландія 21 171,096 6.0% 378,549,426 339,661,200 86,874,776 478,183,211
ВСЬОГО по 
членах 146 3,821,096 18.1% 46,037,794,853 43,158,882,362 4,695,890,313 54,148,213,978

Інші країни 
Папуа Нова 
Гвінея (b) 20 250,000 7.0% 117,760,000 76,630,000 106,800,000 249,160,000

Соломонові 
острови 13 5,395 1.6% 3,663,158 3,695,626 н.д. н.д.

Тонґа 80 3,600 6.0% 1,415,398 1,332,757 52,891 2,663,067
Фіджі (b) 29 15,243 2.5% 19,952,445 21,037,941 н.д. 24,501,189
ВСЬОГО по 
інших 122 24,238 2.4% 25,031,001 26,066,324 52,891 27,164,255

ВСЬОГО по 
Тихоокеансько-
му регіону

268 3,845,334 17.3% 46,062,825,853 43,184,948,686 4,695,943,204 54,175,378,234

ПІВНІЧНА АМЕРИКА
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Канада 877 10,763,934 46.2% 218,413,104,786 212,086,725,204 16,360,217,613 256,187,371,242
Сполучені Штати 
Америки 7,491 91,758,307 43.9% 797,303,427,039 572,445,189,342 92,007,376,955 926,610,091,685

ВСЬОГО по 
Північній 
Америці

8,368 102,522,241 44.1% 1,015,716,531,825 784,531,914,546 108,367,594,568 1,182,797,462,927

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Болівія (b) 24 466,685 8.0% 430,157,431 357,443,803 62,156,732 513,692,000
Бразилія 812 3,915,158 2.9% 16,527,215,482 16,053,480,784 5,099,595,271 28,454,405,422
Гватемала 27 1,017,500 12.7% 655,004,305 550,758,007 129,859,824 829,709,442
Коста Ріка 66 636,226 20.1% 611,845,485 1,558,792,570 50,327,211 2,278,643,216
Мексика (b) 54 2,588,357 3.6% 2,353,779,770 2,117,172,898 193,227,454 2,760,388,682
Нікарагуа 8 46,027 1.3% 6,557,201 3,908,412 -754,809 6,806,039
Панама 165 109,578 3.0% 377,034,504 135,914,959 36,447,008 697,417,986
Парагвай 50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 630,000,000
Перу 160 889,941 4.7% 1,132,637,225 1,032,902,760 67,211,100 1,324,393,164
Сальвадор 32 139,611 3.7% 200,200,000 189,200,000 14,300,000 241,900,000
ВСЬОГО по 
членах 1,394 10,159,083 3.9% 24,190,009,054 23,613,727,881 5,698,006,211 39,437,993,762

Інші країни 
Гондурас 78 620,008 12.8% 461,267,953 470,061,053 92,349,819 621,100,252
Еквадор (b) 34 1,856,643 20.3% 1,589,075,873 1,314,381,117 н.д. 1,936,792,081
Колумбія 197 2,240,986 7.5% 3,645,188,596 4,324,838,116 553,712,695 5,126,969,397
Уругвай (b) 33 196,776 8.8% 6,025,821 н.д. н.д. 7,446,769
Чилі 5 954,516 8.3% 1,167,469,728 2,488,263,612 645,209,121 2,694,739,189
ВСЬОГО по 
інших країнах 347 5,868,929 10.2% 6,869,027,971 8,597,543,898 1,291,271,634 10,387,047,689

ВСЬОГО по 
Латинській 
Америці

1,745 15,678,012 5.0% 29,163,459,375 30,597,118,091 6,943,641,426 48,124,403,641

ЄВРОПА
ЧЛЕНИ ВРКС Кількість КС Кількість членів Проникнення * Заощадження Кредитний портфель Резерви Активи

Білорусь 17 2,508 0.04% 1,797,550 2,485,796 80,847 2,844,883
Велика Британія 480 891,283 2.25% 1,002,583,113 794,141,360 126,311,713 1,191,183,584
Естонія 19 3,144 0.36% 6,476,673 10,435,823 1,952,379 14,795,920
Ірландія 498 3,000,000 70.7% 15,877,012,789 8,084,288,649 2,518,057,120 18,289,046,452
Македонія 1 7,192 0.5% 2,804,168 3,928,076 1,925,564 5,058,330
Польща 59 2,176,541 7.9% 4,360,918,788 3,277,925,810 382,368,793 4,728,838,661
Румунія 17 64,248 0.4% 33,977,360 29,756,730 7,484,950 42,115,851
Росія (b) 130 207,710 0.2% 129,586,120 128,796,405 4,465,122 162,082,723
Україна 679 1,631,300 5.1% 364,193,381 392,499,017 52,518,842 414,310,077
ВСЬОГО по 
членах 1,900 7,983,926 3.5% 21,779,349,942 12,724,257,665 3,095,165,328 24,850,276,480

Інші країни
Латвія 34 25,540 1.7% 18,155,202 16,085,956 1,040,931 21,880,038
Литва 61 112,608 4.6% 378,564,584 256,870,595 3,284,722 454,037,022
Молдова 399 131,675 4.1% 11,400,994 20,478,363 295,046 24,259,629
Всього по 
інших країнах 494 269,823 3.8% 408,120,780 293,434,915 4,620,699 500,176,689

ВСЬОГО по 
Європі 2,394 8,253,749 3.5% 22,187,470,722 13,017,692,579 3,099,786,027 25,350,453,170

Всього по 
інших країнах 494 269,823 3.8% 408,120,780 293,434,915 4,620,699 500,176,689

ВСЬОГО по 
Європі 2,394 8,253,749 3.5% 22,187,470,722 13,017,692,579 3,099,786,027 25,350,453,170

* Проникнення вираховується як відношення кількості членів кредитних спілок до економічно активного населення від 15 до 64 років. 
н. д. — немає даних.
(a) Дані Західно-Африканського Центрального банку.                               (b) Дані станом на 31 грудня 2009 року.                                        (c) Дані від Асоціації Азіатської Конфедерації Кредитних Спілок.                                                    (d) Дані від Карибської Конфедерації Кредитних Спілок. 
(e) Дані Міжнародної Системи Дежарден.                                                        (f ) Сумарні активи по Африці було вирахувано приблизно по кредитних портфелях окремих країн Африканського континенту.


