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2.3.3. Вплив глобалізації на фінансово-кредитні кооперативи

Сектор кредитної кооперації у сучасних фінансово-кредитних системах 
різних країн представлений кредитними спілками і кооперативними банками. 
Ці організації мають кооперативну природу і діють на основі міжнародних 
кооперативних принципів. В їх основі лежать історичні моделі «сільських кас» 
Ф.Райффайзена та «народних банків» Г.Шульце-Деліча. Вони багато в чому 
подібні - є фінансовими установами, створеними, як і будь-який інший 
кооператив, для обслуговування потреб своїх членів, що одночасно є їх 
рівноправними власниками і клієнтами. Фактично ці установи належать своїм 
клієнтам-власникам і управляються ними. І кредитні спілки, і кооперативні 
банки, в більшості країн світу об’єднані в потужні дво- чи трирівневі 
кооперативно-кредитні системи (банківські групи) і складають гідну 
конкуренцію приватним банкам.

Відмінності між цими двома моделями кредитних кооперативів викликані 
еволюційним розвитком перших кредитних кооперативів Ф.Райфайзена та 
Г.Шульце-Деліча під впливом національного законодавства. Кооперативні 
банки -  це, переважно, європейська, а кредитні спілки -  північноамериканська 
моделі кредитного кооперативу.

У більшості країн кредитні спілки надають фінансові послуги виключно 
своїм членам, а для кооперативних банків дозволяється обслуговування й осіб, 
що не є членами. Членами кредитних спілок можуть бути лише фізичні особи, 
а кооперативних банків -  також юридичні особи, що належать членам 
кооперативу.

Детальний розгляд особливостей та відмінностей цих моделей кредитних 
кооперативів не є предметом даного дослідження і здійснено в інших роботах 
авторів [18].

Показники, що характеризують розвиток кооперативних банків європей
ських країн, відображені у таблицях 2.3.4-2.3.6 [19-21].

Глобалізація суттєво і досить негативно вплинула на розвиток кредитних 
кооперативів, особливо -  кооперативних банків. Діяльність транснаціональних 
банків, надзвичайно жорстка конкуренція у фінансово-кредитному секторі, 
запровадження інновацій у фінансовій сфері та впровадження нових фінан
сових продуктів змусили кооперативні банки адаптовуватись і шукати нові 
шляхи свого розвитку.
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Таблиця 2.3.4
Чисельність кооперативних банків та їх відділень у європейських країнах

у 200^ -2 0 1 6  р ок ах .
Регіональн і/м ісцеві 

кооперативн і банки

В ідд ілення
кооперативних банків

2004 2010 2016 2004 2010 2016

А встр ія

Ö sterre ich ische R aiffe isenbanken 576 551 434 1619 1738 1500

Ö ste rre ich ische r G enossenschaftsverband 68 80 16 611 1042 402

Н ім еччина

BVR /D Z Bank 1335 1138 972 14554 13474 11787

Ф ранц ія

C réd it A grico le 43 39 39 9060 11500 11000

C réd it M utue 18 18 18 4990 5875 5247

Banques Popula ires 22 20 32 2692 2938 8000

Італія

A ssoc. N aziona le  fra le Banche Popolari 88 100 п/а 7386 9514 п/а

Federcasse 439 415 335 3478 4375 4311

Іспанія

Union N acional de C oopera tivas de Crédita 83 80 43 4607 5079 3303

Кіпр

C o-opera tive  C entra l Bank 357 111 18 472 426 246

Д анія

S am m enslu tn ingen D anske A nde lskasse r 34 16 п.а 76 51 п.а

Греція

A ssoc ia tion  o f C oopera tive  Banks o f G reece 16 16 9 114 191 112

Л ю ксем бург

Banque Raiffe isen 18 13 13 65 49 42

Литва

A ssoc ia tion  o f L ithuan ian cred it unions 53 61 60 91 167 94

Угорщ ина

National Federation o f Savings C o
operatives

156 112 65 1650 1520 1491

Польщ а

Kra jow y Z w iazek Bankôw  Spô ldzie lczych 599 576 558 3383 4395 4602

Джерело: [19-21]
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Таблиця 2.3.5
Чисельність членів, клієнтів та персоналу кооперативних банків 
____________ у європейських країнах в 2004-2016 рр.__________________

Кількість членів, тис. К ількість  кл ієнтів, тис.
К ількість  працівників , 

тис.

2004 2010 2016 2004 2010 2016 2004 2010 2016

Австр ія

Ö sterre ich ische
R aiffe isenbanken

1655 1720 1700 3600 3600 3600 ЗО 26 29

Ö ste rre ich ische r
G enossenscha ftsverband

650 701 688 700 1500 1180 7 13 4

Н ім еччина

BVR /D Z Bank 15506 16689 18435 30000 30000 32000 164 187 181

Ф ранція

C réd it A grico le 5700 6500 9300 21000 54000 52000 134 161 138

C réd it M utue 6500 7200 7700 13800 29200 30700 56 75 81

Banques Popula ires 2800 3300 9000 6600 7800 31200 44 40 108

Італія

Assoc. N azionale fra le 
Banche Popolari

1035 1212 п/а 8400 9593 п/а 53 84 п/а

Federcasse 729 1010 1250 1422 5700 6000 26 32 ЗО

Іспанія

Union N acional de 
C oopera tivas de C rédita

1669 2223 1450 9592 10819 7149 17 20 12

Кіпр

C o-opera tive  C entra l Bank 530 633 201 600 746 702 2 2 2

Д анія

S am m enslu tn ingen 
D anske A nde lskasse r

63 63 п.а 63 125 п.а 0,5 0,6 п.а

Греція

A ssoc ia tion  o f C oopera tive  
Banks o f G reece

144 212 163 144 430 352 0,7 1,3 0,9

Л ю ксем бург

Banque R aiffe isen 4,5 7,5 27 117 124 114 0,4 0,5 0,6

Литва

A ssoc ia tion  o f L ithuanian 
cred it un ions

43 101 143 43 102 5 0,2 0,4 0,5

Угорщ ина

National Federation o f 
S avings C o-opera tives

500 120 420 1000 1100 1573 8111 7101 8231

П ольщ а

Kra jow y Z w iazek Bankôw  
Spô ldzie lczych

2500 2500 979 10500 7500 п.а. 27 32 31

Джерело: [19-21]



РОЗДІЛ 2, Взаємовплив глобалізації та регіоналізації ... 207

Таблиця 2.3.6
Активи, депозити і кредити кооперативних банків 
_____ у європейських країнах в 2004-2016 рр.__________________

Активи  
(млн. евро)

Д епозити  
(млн. евро)

Кредити 
(млн. евро)

2004 2010 2016 2004 2010 2016 2004 2010 2016
Австр ія

Ö sterre ich ische
R aiffe isenbanken 145530 255220 279649 86061 149742 189424 86399 162777 186955

Ö ste rre ich ischer
G enossen
schaftsverband

33773 65167 24466 22054 29588 20018 17617 45021 19386

Н ім еччина
BVR /D Z Bank 848688 1020313 1215780 513172 619985 774302 473553 583326 733155

Ф ранц ія
C réd it A grico le 913000 1730846 1722849 378000 811800 693260 410000 882035 773964
C réd it M utue 387886 591309 793522 144394 228412 358195 164777 323065 415052
Banques
Popula ires 250404 349000 1235240 94800 167900 531778 121000 122700 666898

Італія
Assoc. Nazionale 
fra le Banche 
Popolari

414000 481472 n/a 239600 425375 n/a 213800 378391 n/a

Federcasse 116413 179960 217600 94395 151037 160680 76442 135300 132500
Іспанія

Union N acional de 
C oopera tivas de 
Crédita

63655 119455 93604 53255 98222 72923 48847 95589 53529

Кіпр
C o-opera tive  
C entra l Bank 7849 19936 14101 7231 13513 12568 5591 12515 12034

Д анія
S am m enslu tn inge 
n Danske 
Andelskasser

1021 2037 n.a 834 1333 n.a 660 1283 n.a

Греція
A ssoc ia tion  o f 
C ooperative  
Banks o f G reece

1574 4500 2539 1273 3400 1880 1270 3500 2647

Л ю ксем бург
Banque Raiffe isen 3214 5868 7501 2901 4695 6312 1752 3746 5419

Литва
A ssoc ia tion  o f 
L ithuan ian cred it 
unions

65 315 449 42 259 396 37 173 251

Угорщ ина
National Federation 
of Savings Co
operatives

4460 5075 7219 3875 4240 5009 2023 2070 3487

П ольщ а
Krajow y Z w iazek
B ankôw
Spöldzie lczych

7039 17625 35767 5212 13400 24730 3978 9900 17785

Джерело: [19-21]
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В одних країнах кредитні кооперативи не витримали конкуренції з боку 
приватних фінансових установ і припинили своє існування, перетворившись 
у комерційні банки, в інших -  укрупнились і консолідувались, зміцнивши, таким 
чином кредитно-кооперативну систему, в третіх -  вийшли за національні межі і 
почали експансію на зовнішні фінансові ринки, придбаваючи чи створюючи 
комерційні банки в інших країнах, при цьому, не втрачаючи свою кооперативну 
природу.

Так, наприклад, у Швеції у 1991 році, внаслідок кризи в банківському 
секторі, відбулося злиття 12-ти регіональних сільськогосподарських коопера
тивних банків і зміна форми власності. Було створено банк Föreningsbanken. 
А у 1992 році, внаслідок злиття 11-ти регіональних ощадних банків, -  створено 
банк Sparbanken Sverige. В 1997 році два зазначених банки знову злились, 
утворивши банк FöreningsSparbanken. В 2006 році на зібранні акціонерів було 
вирішено перейменувати банк у Swedbank [22]. На даний момент, в Швеції 
функціонують 3 кооперативних банки: Ekobanken medlemsbank, JAK 
Medlemsbank та Landshypotek, діяльність яких є соціально-орієнтованою, 
некомерційною [23].

У Бельгії банківська система мала солідний кооперативний сектор, 
представлений групами ВасоЬ та Cera, проте приєднання обох груп до більших 
комерційних установ призвело до взагалі зникнення кооперативних банків 
в країні. Bacob group стала частиною Dexia, a Cera -  частиною КВС [24].

У Великобританії загальна чисельність кооперативних банків скоротилася на 
75 %. Саме така їх частка змінила статус з кооперативного на комерційний. 
Причиною цьому стала зумовлена законодавством неспроможність кооператив
них банків випускати акції та розмішувати їх на фондовому ринку [25].

Таким чином, прагнення отримати прибуток від ІРО призвело до зміни 
форми власності багатьох кооперативних банків. При цьому, такий вид 
кредитних кооперативів, як кредитні спілки продовжує активну діяльність на 
ринку фінансових послуг [26].

Сьогодні кооперативні банки успішно адаптувалися до змін на ринках 
фінансових послуг, обравши різні ніші та стратегії. Спільними рисами сучасних 
кооперативних банків і досі залишаються специфічна модель управління, властива 
кооперативам, а також відсутність максимізації прибутків в переліку першо
рядних цілей. Звичайно, кооперативні банки різних країн мають відмінності, проте 
існують і загальні закономірності їх розвитку. Створені в свій час як місцеві 
банки, більшість сучасних кооперативних банків перетворилися на загально
національні мережі -  інколи через вимоги державних регуляторів, а інколи через 
прагнення отримати економію від масштабів діяльності. При цьому, міра їх 
інтегрованості в різних країнах може суттєво відрізнятися.

Глобалізація сприяла налагодженню співпраці між кооперативними бан
ками не тільки на національному, а й на регіональному рівні. Кооперативні 
банки європейських країн утворили платформи для налагодження міжнародних 
зв’язків, а саме: Європейську асоціацію кооперативних банків (ЕАСВ) та 
банківську групу Unico.
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Співпраця кооперативних банків у ЕАСВ (що об’єднує понад 4200 коопера
тивних банків із 23 країн [27]) направлена на захист їх інтересів у Європі, 
популяризацію кооперативної ідеї та донесення широким верствам населення 
інформації про соціальну місію кооперативних банків. Асоціація ініціює важливі 
зміни у регуляторному середовищі з метою створення недискримінаційних умов 
для кооперативних банків на фінансових ринках європейських країн.

В свою чергу, Unico Banking Group (об’єднує Banco Cooperativo Espagnol 
(Іспанія), Crédit Agricole S.A. (Франція), DZ BANK (Німеччина), ICCREA 
Holding (Італія), OP Financial Group (Фінляндія), Rabobank (Нідерланди), 
Raiffeisen Bank International (Австрія) та Raiffeisen Bank (Швейцарія) [28]) надає 
підтримку кооперативним банкам у справі розширення їх міжнародної 
діяльності. Пріоритетними напрямками діяльності Unico є обмін технологіями 
й досвідом, а також навчання та підготовка кадрів. Учасниками банківської 
групи створено інструмент взаємного кредитування -  систему UniCash. Він доз
воляє стабілізувати та відновити довіру до європейського ринку коопера
тивного міжбанківського фінансування. Банки узгодили взаємні незабезпечені 
міжбанківські кредитні лінії на термін до трьох місяців, загальним обсягом 
фінансування 10-15 млрд. євро [29].

Причини міжнародної експансії кооперативних банків певною мірою 
відрізняються, але в основному є тотожними мотивації комерційних банків. 
Так, в якості важливої причини декларується «обмежений потенціал зростання 
на внутрішніх національних ринках». Також кооперативні банки посилаються 
на міжнародну діяльність споживачів своїх послуг, що спонукає фінансові 
установи «супроводжувати клієнтів, де б вони не були». За оцінками Рабобанка, 
європейські кооперативні банки наразі отримують близько 25% своїх доходів 
за межами своїх країн [ЗО]

Способом, який більшість кооперативних банків використовують для 
виходу на зарубіжні ринки, є, як правило, придбання інших банків або 
укладення стратегічних альянсів із уже діючими на тих ринках банками. Так, 
банк Raiffeisen International, що є дочірнім банком центральної установи 
кооперативної банківської групи Raiffeisen (Австрія), створив широку мережу 
комерційних банків у країнах Центральної та Східної Європи, переважно 
шляхом придбання державних банків (табл. 2.3.7) [31]. Raiffeisen International 
була трансформована у акціонерне товариство у 2005 році, а її акції були 
розміщені на Віденській фондовій біржі [32].

В Німеччині та Австрії кредитні кооперативи об’єднані в ще одну 
кооперативну банківську групу Volksbanken, що в дослівному перекладі 
означає «народні банки». Народні банки досить успішно освоюють зарубіжні 
фінансові ринки Центральної і Східної Європи.

З метою координації своєї міжнародної діяльності, вони створили 
спеціальне акціонерне товариство Volksbank International AG. Воно є між 
народним спільним підприємством, створеним за участі австрійської національ
ної системи народних банків VBAG (51 %), Banque Federale des Banques 
Populaires (24,5 %) та DZBank / WGZ-Bank (24,5 %) [24].
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Таблиця 2.3.7
Присутність кооперативної банківської групи Raiffeisen

в країнах Центральної та Східної Європи_________________
Країна Назва банку Країна Назва банку

А лбан ія R aiffe isen Bank S h .а. Польщ а R aiffe isen Bank Polska S.A.

Б ілорусь Priorbank, JSC Румунія R aiffe isen Bank S.A.

Боснія і 
Герцеговина

R aiffe isen Bank d.d. Bosna і 
H ercegovina

Росія ZAO  R aiffe isenbank

Болгарія R a iffe isenbank (Bu lgaria) EAD Сербія R aiffe isen banka a.d.

Х орватія R a iffe isenbank A ustria  d.d. С ловакія Tatra  banka, a.s.

Чехія R a iffe isenbank a.s. Україна V A T  R aiffe isen Bank Aval

Угорщ ина R aiffe isen Bank Zrt. Косово R aiffe isen Bank Kosovo J.S .C .

Джерело: [31] .

Масштабність діяльності Volksbank International AG певною мірою 
ілюструє табл. 2.3.8 [34].

Таблиця 2.3.8
Присутність банківської групи Volksbank International AG в країнах

Центральної та Східної Європи станом на початок 2009 року

Назва банку Країна
Рік

заснування
Кількість

ф ілій
К ількість

прац івників

Балансова 
сума, млн 

євро

V o lksbank
S lovensko

С ловаччина 1991 47 639 1530

V o lksbank  CZ Чехія 1993 56 659 1778
M agyarorszag i 
V o lksbank  Zrt

У горщ ина 1993 67 705 2011

Banka V o lksbank 
d.d.

С ловенія 1993 11 194 866

V o lksbank  d.d. Х орватія 1997 28 406 1049
V o lksbank 

R om ania s.a.
Румунія 2000 246 1405 5307

V o lksbank  BH 
d.d Боснія і 

Герцеговина

2000 29 354 474

V o lksbank  a.d. 
Banja Luka

2000 21 336 238

V o lksbank  a.d. С ербія 2003 26 450 720
O JSC  V o lksbank Україна 1991 78 737 277

Всього: 609 5785 14223
Джерело: [3̂ 4

Французькі кооперативні банківські групи Crédit Agricole та Crédit Mutuel 
здійснили міжнародні поглинання банків Італії, Греції, Польщі та Німеччини. 
Так, Credit Agricole став одним з найбільших банків не тільки у Франції, 
а й у світі (здійснює діяльність у 70 країнах світу [24]), поширивши сферу своєї 
активності за межі традиційних банківських продуктів, взявшись за обслугову-
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вання великих корпоративних клієнтів, управління активами та послуги зі 
страхування [33]. У першій половині 1990-х років Credit Agricole за обсягами 
капіталу та активів займав восьме місце в світі та перше в Європі. У 2003 році 
було придбано один з трьох найбільших комерційних банків Франції -  
Credit Lyonnais [32].

Credit Mutuel, в свою чергу, у 1998 році придбав Credit Industriel et 
Commercial (банківсько-страхову групу), що значно розширило спектр послуг: 
від споживчого кредитування та фінансування малого і середнього бізнесу до 
ощадних продуктів та страхування [32]. Протягом 1997-2007 років Credit 
Mutuel поширив свою діяльність на Бельгію, Люксембург та Швейцарію [21].

Ще одна французька кооперативна банківська мережа Banque Populaire 
також суттєво розширила свій спектр діяльності, придбавши, наприклад, 
у 1999 році Natexis (інвестиційний банк, світовий лідер у сфері факторингу), 
а також інші кредитно-кооперативні установи -  Credit Cooperatif та Credit 
Mututel Maritime у 2003 році. В 2004 році придбано частку глобального лідера 
кредитного страхування Coface, а також частку Австрійського Фольксбанку 
(Austrian Volksbank International AG (VBI)) [32].

Нідерландський Рабобанк (Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, 
що також називають Rabobank Nederland) був створений у 1972 році шляхом 
злиття двох центральних кооперативних банків. Будучи з самого початку 
аграрним банком, Рабобанк з рештою став надавати повний перелік банків
ських послуг та поширювати свій вплив у містах [32].

Хоча Rabobank International формально був заснований лише у 1996 році, 
міжнародні операції Рабобанку почали здійснюватися значно раніше. Було 
відкрито філії в Європі, Північній Америці, Азії та Південній Америці, що 
увійшли у стратегічні альянси із європейськими партнерами. Було також 
придбано існуючі банки, наприклад ADCA в Німеччині, РІВА в Австралії, АСС 
в Ірландії, Valley Independent Bank в США, що дало змогу Рабобанку заявити 
про себе на зарубіжних ринках споживчих банківських послуг та аграрного 
кредитування [35].

У 2006 році засновано «Інтернет-ощадний-банк» RaboPlus. Вперше він 
з’явився в Ірландії під назвою RaboDirect, а потім -  як RaboPlus у Бельгії, Новій 
Зеландії та Австралії [36]. В травні 2007 року Рабобанк закінчив придбання 
Mid-State Bank & Trust, а в 2010 році -  Pacific State Bank, що дозволило йому 
поширити свій вплив у Каліфорнії (США) [36]. В цілому, кооперативна 
банківська група Рабобанк представлена у 45 країнах світу. Її успішну роботу 
забезпечують 60 тис. співробітників.

Важливо відзначити, що здійснюючи зарубіжні придбання, злиття і погли
нання, кооперативні банки у більшості випадків не перетворювали свої нові 
установи на кооперативну модель і не застосовували виключно кооперативні 
принципи управління ними, віддаючи перевагу класичному способу ведення 
банківського бізнесу.

З метою зміцнення своїх ринкових позицій в умовах глобалізації, деякі 
кооперативні банки прагнули увійти на міжнародний ринок інвестиційного
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банкінгу. Проте цей вид банківського бізнесу суттєво відрізняється від звичного 
для них. Інвестиційний банкінг є занадто віддаленим від філософії кооперативних 
банків, орієнтованих не стільки на прибуток, скільки на клієнта, як най
вищу цінність.

Таким чином, консервативна політика кооперативних банків, що перед
бачає мінімізацію ризиків і помірну дохідність -  складно адаптується до сфери 
фінансування корпоративних інвестицій.

Деякі кооперативні банки віддали перевагу міжнародній нішовій стратегії, 
тобто розширюють свою міжнародну присутність у певних географічних чи 
виробничих секторах, де вони мають порівняльні переваги. Наприклад, Рабо
банк прагне стати провідним міжнародним банком для харчової і агропро
мислової сфер [ЗО].

Спроби розповсюдити кооперативну модель банківського бізнесу до країн 
Азії та Африки до недавнього часу були мало поширеними. Однак, ситуація 
змінилася, відколи зріс попит на мікрофінансування у цих країнах. Так, 
наприклад, французька кооперативна банківська група Crédit Agricole заснувала 
Grameen Crédit Agricole Fund, призначений для інвестування в компанії 
соціально-орієнтованого бізнесу, в першу чергу в країнах, що розвиваються. 
Відповідно до підходу, запропонованого професором Юнусом, соціально- 
орієнтовані підприємства -  це компанії, які виробляють товари та послуги, 
доступні для найбідніших верств населення. [37] В якості іншого прикладу 
можна навести ініціативи Рабобанку щодо допомоги урядам країн та місцевим 
громадам у створенні кооперативних банків для фінансування сільськогоспо
дарських та обслуговуючих кооперативів. [ЗО]

Таким чином, сучасні кооперативні банки роблять суттєвий внесок у роз
виток мікрофінансування сільських мешканців у багатьох країнах світу. В цьому 
плані, деякі кооперативні банки повернулися до своєї первинної природи і суті, 
адже причини створення перших кооперативних банків у XIX столітті були дуже 
подібними до сучасних ініціатив мікрофінансування: дати людям інструмент для 
колективної самодопомоги. А це є надзвичайно важливим завданням в умовах 
розвитку глобалізаційних процесів у світовій економіці.
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2.4. Глобальна водогосподарська проблема 
та її вплив на процеси регіоналізації

«Води на всіх не вистачить» - так можна 
резюмувати підсумки першого Азіатсько- 
Тихоокеанського саміту води, який відбувся в 
2007 р. в японському місті Беппу. Головною 
подією заходу став виступ голови ООН Пай Гі 
Муна, який заявив, що світ стоїть на порозі 
«водних війн» [1 ]

В умовах глобалізації, різкого зростання чисельності населення та 
розвитку національних економік кран світу, включаючи й ті що розвиваються, 
загострилася проблема з використанням природно-ресурсного потенціалу 
(ПРП) людства. Особливо це відчутно з станом та використанням водно- 
ресурсної складової ПРП. Не дивлячись на заходи світового співтовариства 
виникла й набирає сили глобальна водогосподарська проблема, основною 
ознакою якої є дефіцит водних ресурсів, який на думку експертів ВЕФ є одним 
з найважливіших викликів людству на даному етапі його існування. Водний 
фактор стає стримуючим чинником розвитку національних економік багатьох 
країн і цілих регіонів світу. Дана ситуація зумовлюється рядом причин -  
географічних, економічних, демографічних, політичних, антропогенних.

Неабияке значення у створенні водогосподарських проблем має наявність 
у різних частинах світу значної кількості транскордонних річкових систем. 
Через це виникають міждержавні суперечки з використання обсягів поверх-
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