№ 01-62 від 03.07.2013

Голові Державної служби України з
питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
пану Бродському М.Ю.
Шановний Михайло Юрійовичу!
Від імені Всеукраїнської асоціації кредитних спілок дозвольте засвідчити Вам
свою повагу та вдячність за підтримку ініціатив, спрямованих на розвиток системи
кредитної кооперації в Україні як каталізатора механізму фінансування, насамперед,
малого підприємництва в Україні.
Ознайомившись з проектом концепції «Загальнодержавної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2014 – 2024 роки», актуальність та
нагальність прийняття якої не викликає сумнівів, пропонуємо розглянути пропозиції,
врахування яких, на нашу думку, розширить можливості доступу малого і середнього
бізнесу до внутрішніх джерел фінансування, а також забезпечать реалізацію ініціатив
Президента України В.Януковича стосовно розвитку системи кредитної кооперації,
задекларовані у Щорічному посланні Глави держави до Верховної Ради України.
Зазначені пропозиції основані на світовому досвіді розвитку інструментів
самофінансування підприємців і враховують позитивні соціальні та економічні
надбання в результаті еволюційного удосконалення таких інструментів та їх
перетворення на комплексну систему кредитної, а пізніше виробничої та
обслуговуючої кооперації. Як результат, нині у світі існує більше 49 тис. кредитних
кооперативів, що діють у 100 країнах, а загальне членство складає 184 млн. осіб. У
розвинутих країнах фінансова кооперативна система, витримуючи серйозну
конкуренцію із сектором комерційних банків, є одним з головних джерел
кредитування малого і середнього бізнесу. В Австрії, Франції, Нідерландах,
Німеччині, Італії, Польщі ринкова частка фінансової кооперативної системи у
кредитах малому і середньому бізнесу коливається в межах 20-47%. Тобто кожен
другий - п’ятий кредит для МСБ в цих країнах виданий системою кооперативних
банків/кредитних спілок.
При цьому фінансові установи кооперативного типу здійснюють
кредитування МСБ за рахунок залучення на депозити коштів громади, на
території якої вони діють.
З огляду на вищевикладене, пропонуємо пункт 2) розділу проекту Концепції
«Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми» доповнити
частиною третьою у такій редакції:

«- підвищення спроможності системи кредитної кооперації фінансувати малий і
середній бізнес, що передбачає:
фінансову централізацію сектору кредитної кооперації шляхом утворення
центрального розрахункового банку системи кредитної кооперації;
запровадження в системі механізмів внутрішнього контролю та зовнішнього
аудиту їх фінансово-господарської діяльності;
розширення кола користувачів фінансових послуг фінансових організацій
системи кредитної кооперації - кредитних спілок/кооперативних банків;
запровадження у системі механізмів гарантування вкладів фізичних осіб - членів
кредитних спілок.»

З глибокою повагою,
Президент ВАКС

В. Волковська

