Аналіз діяльності кредитних спілок України та КС-членів ВАКС за І
півріччя 2013 року
За підсумками І півріччя 2013 року спостерігається тенденція зростання основних показників
кредитних спілок України. Це свідчить про те, що попит на послуги кредитних спілок, попри
колишній спад довіри до цього інституту, залишається високим.
За даними Нацкомфінпослуг за І півріччя 2013 року на ринку кредитної кооперації
збільшилась кількість зареєстрованих спілок — з 617 до 622, з яких 152 кредитні спілки входять до
ВАКС.
Система кредитної кооперації, загальні активи якої на сьогодні перевищують 2,8 млрд грн,
об’єднує понад 1 млн громадян України:
- 42 тисячі громадян довірили свої кошти українським кредитним спілкам, з них 60,2 %
вкладники кредитних спілок, які є членами ВАКС;
-

242,5 тисяч громадян мають діючі кредитні договори, зокрема кожен другий позичальник
кредитних спілок отримав кредит у кредитній спілці, яка є членом ВАКС.

За підсумками І півріччя 2013 року активи кредитних спілок України зросли на 146,2 млн грн
(на 5,5 %) — до 2 803,1 млн грн, що на 7,5 % більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року.
Загальний обсяг активів кредитних спілок-членів ВАКС у І півріччі 2013 року зріс на 69,4 млн
грн і на 01.07.2013 р. становив 972,3 млн грн, що на 7,8 % більше ніж в аналогічному періоді 2012
року. Питома вага активів кредитних спілок-членів ВАКС у загальній сумі активів кредитних
спілок України станом на 01.07.2013 року склала майже третину ринка — 34,7 %.
За січень — червень 2013 року відбулось зростання обсягів кредитування в кредитних спілках
України, порівняно з аналогічним періодом минулого року; середній кредит, наданий одному члену,
сягнув понад 10 тис. грн.
З початку 2013 року кредитний портфель кредитних спілок України збільшився на 2,2 % (на
55,2 млн грн.) — до 2 586,2 млн грн. У той же час, кредитний портфель кредитних спілок-членів
ВАКС збільшився на 5,4 % (на 44 млн грн) та склав 878 млн грн (33,9 % від загального кредитного
портфеля України).
Найбільш популярними на ринку є кредити, надані на споживчі потреби, а саме: придбання
техніки для дому, оплату навчання, лікування й інші соціальні потреби. Частка таких кредитів сягає
понад 64 %.
Не менш важливим є також й те, що кількість вкладників зменшується, але при цьому зростає
загальна сума депозитного портфеля кредитних спілок України та членів ВАКС. Так депозитний
портфель кредитних спілок України в І півріччі 2013 року склав 1 304,9 млн грн, що на 1,4 %
більше порівняно з початком року та на 5,1 % більше порівняно з І півріччям 2012 року.
Упродовж І півріччя 2013 року кредитні спілки суттєво підвищили свій рівень капіталізації. З
початку року капітал кредитних спілок України зріс на 98,5 млн грн і на 01.07.2013 р. склав 1 187,2

млн грн, що на 13,8 % більше порівняно з 01.07.2012 року. Капітал кредитних спілок-членів ВАКС
протягом року зріс на 15,8 % і станом на 01.07.2013 склав 269,2 млн грн, що становить 22,7 % від
загального капіталу кредитних спілок України.
Отже, варто відзначити, що з початку 2013 року спостерігається позитивна тенденція
діяльності як кредитних спілок України, так і безпосередньо кредитних спілок-членів ВАКС. У
першу чергу це зумовлено тим, що кредитні спілки намагаються бути ближчими до людей,
шукають шляхи ефективної співпраці та готові до відкритого діалогу. Як результат, зростають
обсяги наданих кредитів і внесків (вкладів) на депозитні рахунки, що в свою чергу говорить як про
підвищення довіри населення до кредитних установ, так і про плідної співпраці спілок зі своїми
членами.
Також варто звернути увагу на те, що кредитні спілки підвищили свій рівень капіталізації.
Така тенденція насамперед свідчить про підвищення надійності й стабільності кредитних спілок.
Аналогічну тенденцію до зростання демонструють і показники кредитних спілок-членів
ВАКС. При цьому, частка кредитних спілок-членів ВАКС по цих показниках займає третину ринку.
У той же час за деякими показниками (наприклад: обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки;
кількість членів, які мають депозитні рахунки; кількість членів, які мають діючі кредитні договори)
питома вага кредитних спілок-членів ВАКС займає половину ринку кредитної кооперації в Україні.
Підготовлено аналітичною службою ВАКС

