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Spółdzielczość kredytowa ma długie i bogate tradycje. Różnorodne uwarunkowania
sprawiły, że jej obecna sytuacja na świecie jest bardzo zróżnicowana. W jednych syste-
mach finansowych odgrywa ona istotną rolę, w innych małą, a jeszcze w innych w ogóle
nie jest znana. Wśród ponad setki krajów na świecie, w których jest ona obecna – obok
Polski – są również Stany Zjednoczone, przywoływane jako przykład państwa, w którym
spółdzielczość kredytowa – działająca w postaci credit unions – rozwinęła się na niespo-
tykaną skalę, osiągnęła pełną dojrzałość i największy sukces. Zweryfikowanie tego po-
glądu stało się motywem przewodnim, pobudzającym do napisania niniejszej książki.
Za jej cel uznano zbadanie i zdiagnozowanie rzeczywistej sytuacji spółdzielczości kredy-
towej we wspomnianym kraju, aby umożliwić polskiemu Czytelnikowi zapoznanie się
z nią i wyciągnięcie stosownych wniosków, które być może staną się w przyszłości
podwaliną działań warunkujących i umacniających sukces spółdzielczości kredytowej
w Polsce. W rezultacie, w książce przedstawiono charakterystykę unii kredytowych
w Stanach Zjednoczonych, dokonaną na podstawie analizy różnych aspektów ich
działania zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Zakres czasowy książki obejmuje cały
okres funkcjonowania amerykańskich unii kredytowych – od ich powstania w pierwszej
dekadzie XX wieku, aż do dziś, ale szczególną uwagę poświęcono w niej przede wszyst-
kim okre-sowi 2006-2010.

W konkluzji końcowej zawarto spostrzeżenie, że amerykańskie unie kredytowe, kie-
rując się w swoim działaniu mottem „nie dla zysku, nie dla miłosierdzia, ale po to, by
służyć” („not  for profit, not for charity, but for service”), wyznają chrześcijańską filozofię
„ludzie dla ludzi” („people helping people”), co uzasadnia nazywanie ich „instytucjami
finansowymi z sercem” („financial institutions with heart”). Identyfikowanie ich jako
takich, daje im swoistą przewagę konkurencyjną, na którą uczciwie sobie zapracowały,
konsekwentnie i skutecznie dbając o interesy swoich członków od zarania, aż do chwili
obecnej, czyli już ponad 100 lat.
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