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Міжнародний банк реконструкції та розвитку є головною 
міждержавною інвестиційною установою Групи Світового банку. 
Принципи його кредитної діяльності детально розписані у стату-
ті. Згідно з ними: 

1. Кредити МБРР є суверенними зобов’язаннями. МБРР надає 
позики урядам, урядовим установам та приватним закладам на 
території країн — членів Банку. У разі, якщо кредит надається не 
безпосередньо державі — членові Банку, на території якого буде 
здійснюватись кредитований проект, клієнт має отримати від 
свого уряду, центрального банку чи іншої аналогічної установи 
країни гарантії як повернення самого кредиту, так і оплати його 
обслуговування. 

2. Кредити МБРР призначені для сприяння продуктивному 
використанню ресурсів країнами-членами. Фінансований Банком 
проект повинен відповідати технічним, економічним, фінансо-
вим, інституційним та природоохоронним стандартам МБРР. 
Банк не надає кредитів під проекти, які він вважає економічно 
необґрунтованими. 

3. Під час вирішення питання щодо надання кредитів МБРР 
повинен зважувати перспективи повернення позики (тобто ви-
значає платоспроможність клієнта). Рішенню з проекту має пере-
дувати дослідження Банком економічної ситуації країни, зокрема 
наявності в неї ресурсів та її здатності акумулювати достатню кі-
лькість валютних резервів для повернення кредиту. 

4. МБРР мусить бути впевненим, що за існуючих реалій рин-
ку капіталів клієнт не зможе отримати кредит від іншого креди-
тора на таких же сприятливих умовах (з огляду на загальний об-
сяг потреб клієнта у зовнішньому фінансуванні). Останнє 
пояснюється метою діяльності МБРР, яка полягає у сприянні за-
лученню коштів приватних інвесторів, а не конкуренції з ними. 

5. МБРР контролює використання наданих ним коштів. При 
цьому Банк дбає про те, щоб виділені кошти використовувались 
тільки на узгоджені цілі і до того ж ефективно.  
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Для здійснення дійового нагляду за використанням коштів 
МБРР завжди вимагає від отримувачів кредиту: а) докладну до-
кументацію з проекту; б) проведення відкритих конкурентних 
міжнародних торгів для забезпечення поставок товарів і послуг.  

У вересні 1960 р. у відповідь на появу в результаті розпаду ко-
лоніальної системи великої кількості незалежних, але надзвичайно 
бідних країн, була заснована філія МБРР — Міжнародна асоціація 
розвитку (МАР) — International Development Association (IDA). 
Офіційно метою її створення було визначене надання пільгових 
кредитів урядам тих найбідніших країн, що розвиваються, і не в 
змозі вчасно і в повному обсязі розраховуватись за кредитами, на-
даними МБРР1. Хоча МАР є юридично і фінансово відокремленою 
від МБРР організацією, проте ці дві кредитні установи завжди ма-
ли однакову мету діяльності, спільний штат працівників і виходи-
ли з однакових критеріїв оцінки проектів, для реалізації яких вони 
надають кредити. На сьогодні членами МАР є 160 країн. 

Існування в рамках Світового банку двох кредитних установ, 
що надають кредити урядам країн-членів на різних умовах, зумо-
вило встановлення чіткого розподілу його акціонерів на 4 групи. 
До першої відносяться найбагатші промислово розвинені країни, 
які лише вносять кошти, а в кредитах МБРР, і тим більше МАР, 
потреби не мають. Ця група періодично поповнюється т. зв. «ви-
пускниками» — країнами, які мірою поліпшення власного еконо-
мічного становища поступово перестають користуватись кредита-
ми Банку. Першим випускником Банку в 1947 р. стала Франція, за 
якою через 10 років пішли Нідерланди, а згодом — Бельгія (1958), 
Австралія (1962), Данія, Мальта і Норвегія (1964), Італія (1965), 
Японія (1967), Нова Зеландія (1972), Ірак (1973), Ісландія (1974), 
Фінляндія, Сингапур та Ізраїль (1975), Ірландія (1976), Іспанія 
(1977), Греція (1979), Оман (1987), Багами та Португалія (1989), 
Кіпр (1992) і Барбадос (1993). Останнім за часом випускником 
стала Республіка Корея (в 1994 р.), яка, проте, як і попередній ви-
пускник, недовго затрималась у цій новій якості — в 1998 фінан-
совому році вона перетворилась на найбільшого отримувача кре-
дитів МБРР — сума наданих їй кредитів досягла 5 млрд. дол. 

Не є постійним і склад інших груп акціонерів Банку — більше 
того, не є постійним навіть мірило включення їх до тієї чи іншої 
групи. Серед критеріїв віднесення країни до певної групи головне 
                    

1 Неофіційно метою пільгового кредитування країн, що звільнялись від колоніальної 
залежності, було утримання їх у сфері політичного та економічного впливу розвинених 
держав (в т. ч. і колишніх метрополій). Особливого значення боротьба за вплив у країнах 
«третього світу» набувала у періоди загострення «холодної війни». 
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місце посідає показник величини доходу на душу населення. Так, 
за цим показником до другої групи акціонерів Банку наразі від-
носять претендентів на кредити МБРР, тобто ті платоспроможні 
країни, середньорічний дохід на душу населення в яких зазвичай 
коливається між 1345 і 4866 дол. Наприкінці ХХ ст. до цієї групи 
входили такі різні за показниками економічного розвитку колиш-
ні соціалістичні країни, як Словенія, Чехія, Хорватія, Польща, 
Словаччина, Естонія (із ВНП на душу населення від 9,7 до 3,4 
тис. дол.) та Узбекистан, Туркменістан й Україна (обсяг ВНП в 
яких коливався від 800 до 900 дол. на душу населення)1. 

Не менш різнорідним є склад країн, що входять до третьої 
групи, представники якої мають право отримувати кредити як від 
МБРР, так і від МАР. До неї мають включатись, головним чином, 
ті країни, щорічний дохід на душу населення в яких коливається 
від 835 до 1345 доларів.  

Величина ВНП на душу населення не є єдиним визначальним 
фактором при віднесенні будь-якої країни до отримувачів креди-
тів тієї чи іншої установи Світового банку. Так, зокрема, до тре-
тьої групи входять не тільки такі бідніші країни, як Азербайджан, 
Вірменія та Киргизія (із ВНП на душу населення меншим за 500 
дол.), а й Сент-Люсія (із ВНП на душу населення у розмірі 3620 
дол., тобто вищим, ніж у ПАР, Туреччині чи Польщі) і деякі інші 
острівні держави (в тому числі Домініка, Гренада, Сент-Вінсент і 
Гренадіни). Критерієм включення останніх до третьої групи слу-
жить показник платоспроможності країни, який у цих 4 держав є 
практично нульовим. Крім того, на отримання кредитів і МБРР, і 
МАР можуть претендувати також країни, що здійснюють карди-
нальну структурну трансформацію своїх економік.  

І, нарешті, до четвертої групи належать ті найбідніші країни, 
які отримують тільки пільгові кредити винятково від Міжнародної 
асоціації розвитку. Наразі кредити МАР МБРР надаються, голо-
вним чином, урядам країн із обсягом річного ВНП на душу насе-
лення 925 дол. США або менше (раніше пороговою величиною 
вважалося 659 дол.). Ще одним критерієм можливості приєднання 
будь-якої країни до числа клієнтів МАР є її низька платоспромож-
ність. 

Склад вказаних груп не є постійним — в останні роки, напри-
клад, предметом обговорення керівництвом Банку є питання про 
включення України (економічні показники якої, як і Барбадосу та 

                    
1 До цієї групи входять також Литва, Латвія, Росія, Білорусь, Румунія, Казахстан і 

Болгарія, ВНП на душу населення в яких коливається в межах від 1,2 до 2,4 тис. дол. 
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Венесуели, повністю відповідають критеріям третьої групи акці-
онерів) до числа отримувачів пільгових кредитів МАР. 

Так само, як не є постійним розподіл акціонерів за групами, не є 
постійним і увесь спектр пропонованих МБРР і МАР кредитів у ко-
жний конкретний період часу. За весь період свого функціонування 
Світовий банк надав позики та кредити (станом на 30 червня 2000 
р.) позичальникам із 168 країн на суму 469,8 млрд. дол. З них пози-
ки МБРР — 349,6 млрд. і кредити МАР — 120,2 млрд. дол.1. 

Рекордний рівень кредитів Світового банку був досягнутий у 
1998—1999 рр., що було обумовлено потребами фінансування 
для подолання наслідків фінансової кризи 1997—1998 рр., яка 
тоді охопила країни трьох континентів. З відновленням активнос-
ті на світових ринках капіталів та активізацією приватного інвес-
тування попит на ресурси Світового банку знизився. Обсяг його 
кредитів скоротився з 28,99 млрд. дол. у 1999 р. до 15,27 млрд. 
дол. у 2000 р., тобто дуже істотно. 

Експерти Світового банку виділяють три групи факторів, що 
обумовили таку динаміку: циклічні фактори — стабілізація нових 
ринкових економік після глобальної фінансової кризи; довго-
строкові фактори — зберігається тенденція до зменшення серед-
нього обсягу проектів; специфічні фактори по країнах — полі-
тичні проблеми, конфлікти, дії держав2. 

Таблиця 1* 
КРЕДИТИ СВІТОВОГО БАНКУ ЗА СЕКТОРАМИ В 1992—2000 ФІНАНСОВИХ 

РОКАХ, млн дол. США 

Класифікація за позиками по секторах 

Класифікація 
за компонен-
тами позик 
по секторах* Сектор 

1992—1997 
у середньому 

за рік 
1998 1999 2000 2000 

Сільське госпо-
дарство 2920,2 2691,9 2507,8 1125,2 1150,0 

Розвиток при-
ватного сектора 751,2 431,0 1337,4 221,3 207,3 

Розвиток міст 1122,1 773,5 706,5 621,6 699,5 

                    
1 The World Bank Annual Report, 2000. — P. 148. 
2 The World Bank Annual Report, 2000. — P. 4. 
* The World Bank Annual Report, 2000. — P. 4. 
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Водопостачання 
та каналізація 896,6 552,9 1052,7 903,6 620,5 

Закінчення табл. 1 

Класифікація за позиками по секторах 

Класифікація 
за компонен-
тами позик 
по секторах* Сектор 

1992—1997 
у середньому 

за рік 
1998 1999 2000 2000 

Освіта 1738,7 3129,3 1344,3 684,0 762,3 

Електроенергія 
та енергетика 2549,1 2067,0 440,0 994,2 990,6 

Охорона до-
вкілля 747,5 738,6 539,3 514,1 918,8 

Фінанси 1637,4 5893,5 2322,3 1828,0 1774,0 

Управління 
державним сек-
тором 

575,8 1669,7 963,3 2262,1 1868,0 

Нафтогазовий 
комплекс 550,9 140,0 17,5 167,0 166,6 

Добувна про-
мисловість 220,0 1376,5 315,0 54,5 20,0 

Багатогалузеві 
проекти 125,2 5,0 641,4 726,5 513,7 

Економічна по-
літика 2355,7 1536,1 9890,1 1286,8 1301,0 

Народонаселення, 
охорона здоров’я, 
харчування 

1235,2 1990,9 1106,8 987,0 044,3 

Соціальний за-
хист 788,1 2240,0 2678,6 1101,0 1517,9 

Телекомунікації 261,0 70,5 110,8 109,03 109,4 

Транспорт 3068,4 3287,5 3021,8 1690,0 1612,3 

Всього 21 543,0 28 593,9 28 995,6 15 276,2 15276,2 

в т. ч. МБРР 15 368,3 21 086,3 22182,3 10 918,6  

МАР 3174,7 7507,7 6813,3 4357,6  
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* Класифікація коштів, які формально розпорошені по проектах за секторами, але є 
однорідними. Наприклад, у 2000 р. обсяг кредитів по сектору «Соціальний захист» стано-
вив 1101,0 млн дол., а з урахуванням аналогічних компонентів у позиках по інших секто-
рах загальна сума коштів на цілі соціального захисту сягає 1517,9 млн дол. 

 
При порівнянні галузевої структури фінансових зобов’язань 

МБРР у цілому та в країнах з транзитною економікою привертає 
увагу значно більша частка з останніх фінансових надходжень до 
фінансового сектору та в сільське господарство на тлі меншої ча-
стки фінансових ресурсів, спрямованих до гірничодобувної про-
мисловості країн з транзитною економікою, на розвиток міст та 
на багатогалузеве кредитування. 

Усе розмаїття пропонованих МБРР та МАР кредитів розподі-
ляється на дві великі групи кредитів— інвестиційних та систем-
них. 

ІНВЕСТИЦІЙНІ КРЕДИТИ (Investment lending) призначені: 
• спеціальні інвестиційні кредити (specific investment loans) — 

для створення нових виробничих потужностей та розбудови но-
вих (або виведення на заплановану потужність існуючих) 
об’єктів економічної, соціальної та інституційної інфраструктури 
у країнах — членах МБРР; 

• кредити розвитку галузі/сектору (sector investment and 
maintenance loans) — для надання підприємствам галузі (чи під-
галузі) основних та оборотних коштів для створення та експлуа-
тації об’єктів відповідно до узгоджених пріоритетів; 

• кредити фінансовим посередникам (financial intermediary 
loans) — для підтримки фінансових агентств, які мають надавати 
кредити національним клієнтам. Первинне призначення цих кре-
дитів — підтримка фінансових інституцій і сприяння підвищен-
ню їх операційної ефективності в конкурентному середовищі; 

• надзвичайні постконфліктні кредити (emergency recovery 
loans) — для відновлення активів та відбудови виробництв після 
надзвичайних подій (таких, наприклад, як війни, громадські за-
ворушення чи природні катаклізми);  

• кредити технічної допомоги (technical assistance loans) — 
для підтримки юридичних осіб, що займаються розробкою полі-
тики, стратегії та інституційних реформ у сферах реформування 
громадських підприємств і розпродажу активів, цивільної служби 
і правової реформи, управління державним бюджетом, а також 
розробкою економічної політики;  

• адаптаційні програмні кредити (adaptable program loans — 
APLs) — для фінансової підтримки довгострокових програм роз-
витку, що здійснюються шляхом реалізації низки послідовних 
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• кредити на навчання та інновації (learning and innovation 
loans — LILs) — для підтримки невеликих, найбільш актуальних 
програм з розбудови пілотних проектів нарощування економіч-
ного потенціалу, експериментальних перспективних проектів 
розвитку або дослідних моделей місцевого значення, які у разі їх 
успішного завершення могли б надалі перетворитись на основу 
масштабних програм Банку, здійснюваних у цій країні. Обсяг 
коштів, виділених на підтримку цього різновиду кредитів (що на-
даються на гнучких умовах), не може перевищувати 5 млн доларів. 

Останні два різновиди кредитів є наймолодшими серед усіх інве-
стиційних кредитів МБРР — вони були запроваджені лише у верес-
ні 1997 р. З того часу попит на них зростав швидкими темпами: як-
що в 1998 р. МБРР надав своїм клієнтам 15 кредитів на навчання і 
11 — адаптаційних, то в 1999 р. — уже відповідно 27 і 28 (табл. 2).  

Таблиця 2 
СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНИХ КРЕДИТІВ МБРР У 1996—1999 ФІНАНСОВИХ 

РОКАХ 
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Інструменти 

м
лн

 д
ол

. 

%
 в
ід

 у
сі
х 
по
зи
к 

М
Б
Р
Р

 

м
лн

 д
ол

. 

%
 в
ід

 у
сі
х 
по
зи
к 

М
Б
Р
Р

 

м
лн

 д
ол

. 

%
 в
ід

 у
сі
х 
по
зи
к 

М
Б
Р
Р

 

м
лн

 д
ол

. 

%
 в
ід

 у
сі
х 
по
зи
к 

М
Б
Р
Р

 

Адаптаційні про-
грамні кредити 502 2 682 4 — — — — 

Надзвичайні пози-
ки відбудови 549 2 415 2 — — — — 

Кредитування фінан-
сових посередників 20 — 122  92 1 75 1 

Кредити на на-
вчання та інновації 43 — 33      

Кредити на розви-
ток галузі 120 1 599 3 545 4 1933 13 

Спеціальні інвес-
тиційні кредити 6791 31 9062 43 9477 65 9136 62 
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Кредити технічної 
допомоги 220 1 238 1 273 2 364 3 

Всього 8245 37 11 151 53 10 387 72 11 826 81 

Див.: The World Bank Annual Report, 1999. — Р. 242. 
The World Bank Annual Report, 1998. — Р. 188. 

 
Більшість своїх інвестиційних кредитів Банк надає під конк-

ретні проекти. Основна маса кредитів спрямовується на розви-
ток виробничої інфраструктури та сільського господарства — 
галузей відносно малорентабельних, з високим терміном окуп-
ності та витрат, куди не досить охоче вкладає свої кошти прива-
тний капітал. Крім того, пріоритетні напрями, за якими затвер-
джено надання кредитів Банком, включають: енергетику, 
охорону довкілля, фінанси, промисловість, гірничодобувну та 
інші добувні галузі, освіту, охорону здоров’я та харчову проми-
словість, енергопостачання, управління державним сектором, 
розвиток соціального сектору, створення системи телекомуні-
кацій, транспорт, міський розвиток, водопостачання і санітарно-
профілактичні заходи, а також інші напрями, які важко розбити 
на конкретні сектори. 

Упродовж перших двох десятиліть свого функціонування 
МБРР майже дві третини виділених коштів спрямовував у проек-
ти, пов’язані з розвитком енергетики та транспортних перевезень. 
Хоча фінансова підтримка таких проектів продовжує і тепер по-
сідати важливе місце в операціях МБРР, останнім часом Банк 
значно урізноманітнив свою діяльність, продемонструвавши тим 
самим вдале засвоєння набутого ним досвіду та поглиблення ро-
зуміння процесу економічного розвитку. Протягом останніх років 
дедалі більше коштів вкладається у проекти в соціальній сфері, 
спрямовані на розвиток освіти, системи охорони здоров’я, харчу-
вання і соціального захисту.  

Ще однією новою тенденцією в динаміці кредитної діяльно-
сті МБРР стало те, що інвестиційні кредити поступаються сво-
їми домінуючими позиціями на користь так званих системних. 

Системні кредити на структурну перебудову (Adjustment 
loans). 

Ці кредити cпрямовані на підтримку здійснення радикальних 
змін в економіці, фінансах та інших сферах економічної політи-
ки, що є найважливішими для економічного розвитку країн — 
членів Банку. Загальна мета такх кредитів — допомога у подо-
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ланні труднощів макроекономічного характеру та усунення стру-
ктурних недоліків, що лежать в їх основі.  

Програми надання кредитів на цілі структурної перебудови, 
які підтримуються Банком, спрямовані на прискорення переве-
дення економіки на нові рейки, що має забезпечити неухильне 
економічне зростання і зростання добробуту. Такі програми, як 
правило, реалізуються паралельно з програмами стабілізації по 
лінії МВФ. Загалом політика структурної перебудови включає 
заходи з таких напрямів як перерозподіл державних витрат та їх 
скорочення, відкриття економіки для конкуренції з боку як іно-
земних, так і внутрішніх товаровиробників, лібералізація цін з 
тим, щоб вони могли відбивати реальні економічні вартості, по-
ліпшення роботи державного сектору з надання послуг у сфері 
інфраструктури, а також соціальних послуг. 

Оскільки кредити на цілі структурної перебудови надаються 
для сприяння реалізації процесів стабілізації і структурної пере-
будови економіки, які зазвичай започатковуються ще до почат-
ку переговорів з Банком (а тим паче, до початку фактичної ви-
дачі грошей), виплата коштів у рамках таких кредитів 
здійснюється оперативно. Кошти, надані в рамках системних 
кредитів, спрямовуються траншами безпосередньо до бюджету 
країни-отримувача. А вже потім Міністерство фінансів (чи ана-
логічна національна установа) зі свого бюджету мають забезпе-
чити фінансування вказаних у проекті програм, що є головною 
метою кредитів МБРР. Конкретний рівень і графік надання та-
ких кредитів визначається залежно від умов, що складаються в 
тій чи іншій країні. 

До числа системних кредитів МБРР, які заслуговують на ос-
новну увагу з боку України, належать такі: 

• структурного регулювання (structural adjustment loans); во-
ни призначені для фінансової підтримки трансформації економі-
чної політики і здійснення інституційних реформ у країні, яка 
отримує кредит. Надання цього різновиду кредитів потребує по-
переднього узгодження запланованих макроекономічних індика-
торів, досягнення яких повинно здійснюватись та контролювати-
ся за спеціальним графіком;  

• структурної перебудови сектору (sector adjustment loans), 
що призначені для підтримки всеосяжних змін у політиці й ін-
ституційних реформ у найважливіших секторах. Вони також по-
требують попереднього складання і поетапної реалізації угоди 
про адекватну програму макроекономічних перетворень і моніто-
рингу її виконання;  
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• кредити на відбудову (rehabilitation loans), що призначені 
для підтримки урядової політики програми реформ для підтрим-
ки приватного сектору там, де іноземні капіталовкладення конче 
необхідні для термінової відбудови ключових об’єктів інфра-
структури та виробничих потужностей; 

• кредити на скорочення заборгованості (debt and debt-service 
reduction loans), що призначені для допомоги окремо обраним 
країнам1 з високим рівнем заборгованості для сплати основного ко-
мерційного боргу і відсотків з тим, аби знизити заборгованість цих 
країн до керованого рівня і забезпечити життєздатність середньост-
рокового фінансового плану та досягнення середньострокових цілей 
росту. Обсяги таких кредитів обмежуються певною часткою про-
грам надання коштів на цілі структурної перебудови. Як правило, 
фінансова підтримка боржників здійснюється за рахунок банківсь-
ких кредитів, що надаються за відсутності специфічних обставин, за 
яких доцільнішим було б надання Банком гарантій. 

Кількість і розмір пропонованих Банком системних кредитів 
зазнає постійних змін. Так, зокрема, нещодавно в арсеналі Світо-
вого банку з’явились нові фінансові продукти: в рамках МБРР з 
вересня 1999 р., згідно з рішенням ради директорів, клієнтам про-
понуються Програмні кредити структурного регулювання 
(Programmatic Structural Adjustment Loan — PSAL) та спеціальні 
кредити структурної перебудови сектору (Special Structural 
Adjustment Loan — SSAL), а отримувачі кредитів Міжнародної 
асоціації розвитку з 1999 р. можуть розраховувати на Програмні 
позики структурного регулювання (Programmatic Structural 
Adjustment Credit — PSAC). На думку авторів цих нових фінансо-
вих продуктів, кредити, надані для підтримки довгострокових про-
грам структурних, соціальних та інституційних реформ, мають 
стати крайнім засобом відвернення кризи для країн, що опинилися 
в економічній скруті. Їх надання повинно забезпечити вдоскона-
лення управління бюджетними видатками, поліпшення управління 
та розподілу ресурсів і надання державних послуг. Особливістю 
Програмних кредитів структурного регулювання є надзвичайно 
стислі терміни їх узгодження та надання, а також порівняно чималі 
розміри. Перші спеціальні кредити були надані Аргентині та Бра-
                    

1 У рамках цієї обмеженої програми, затвердженої радою директорів, Банк здійснює 
підтримку хронічних боржників, які: а) розробили і започаткували реалізацію середньо-
строкової програми структурної перебудови, що задовольняє Банк; б) демонструють яв-
ну потребу в скороченні обсягів боргу та/або витрат на його обслуговування для реалі-
зації своїх середньострокових завдань; в) розробили план фінансування, що відображає 
суттєві переваги скорочення обсягів заборгованості, внаслідок чого перспективи розвит-
ку цих країн кардинально поліпшаться. 
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зилії. Аргентина отримала в листопаді 1998 р. спеціальний кредит 
структурної перебудови у розмірі 2,52 млрд. дол., призначених для 
трансформації національної економіки, а Бразилія в січні 1999 р. 
— спеціальний кредит структурної перебудови сектору у розмірі 
252 млн дол. для фінансування соціального захисту населення. 
Вже в 1999 фінансовому році обсяг наданих Банком спеціальних 
кредитів структурної перебудови перевищив 4 млрд. дол. (табл. 3). 

Таблиця 3 
СТРУКТУРА СИСТЕМНИХ КРЕДИТІВ МБРР У 1996—1999 ФІНАНСОВИХ РО-
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Структурного 
регулювання 7690 35 8285 39 1295 9 350 2 

Структурної пе-
ребудови сектору 2206 10 1650 8 2590 18 2450 17 

Кредити на від-
будову — —   70    

Спеціальні кре-
дити структур-
ної перебудови 
сектору 

4041 18       

Всього 13 937 63 9935 47 3955 27 2800 19 

Кредити на ско-
рочення забор-
гованості 

— —   183  30  

Підсумок 13 937 63 9935 47 4138 28 2830 19 

Див.: The World Bank Annual Report, 1999. — Р. 243. 
The World Bank Annual Report, 1998. — Р. 237. 

 
Паралельно з появою нових різновидів кредитів в арсеналі фі-

нансових продуктів Світового банку останнім часом відбувають-
ся радикальні зміни й у співвідношенні між основними групами 
кредитів. Якщо донедавна кредити МБРР надавались переважно 
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для фінансової підтримки конкретних проектів, а рада директорів 
запевняла, що частка системних кредитів (за винятком кредитів 
на погашення і обслуговування боргів) не буде перевищувати 
25% суми загальних кредитів МБРР, то азіатська фінансова криза 
1997 р. призвела до корінних змін не тільки в міжнародних валю-
тно-кредитних і фінансових відносинах, а й у формах кредиту-
вання Світового банку. 

Уже в 1997 фінансовому році частка системних кредитів пере-
вищила встановлений ліміт, досягши 27 %. У 1998 р. вона досяг-
ла 47%, а в 1999 р. — сягнула рекордної величини — 63 %. За 
прогнозом керівництва Світового банку, таке саме співвідношен-
ня між інвестиційними та системними кредитами може зберег-
тись і в наступні роки. 

 
 

І. І. ВІТЕР, канд. екон. наук 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНОМІРНОСТІ Й ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
РОЗВИТКУ 

 
Період зміни століть і тисячоліть характеризується глобаль-

ними змінами у всіх галузях людського життя — економіці, полі-
тиці, виробництві, торгівлі, фінансах, культурі, інформації та ко-
мунікації. Цей феномен став реаліями нашого часу і отримав 
назву «глобалізація». Отже, можна впевнено сказати, що особли-
вістю сучасного розвитку світового господарства є перехід до фа-
зи глобалізації. 

Сьогодні розвиток світової економіки визначається цілим 
комплексом факторів, серед яких велике місце належить міжна-
родному поділу праці, спеціалізації та інтернаціоналізації вироб-
ництва, інтеграційними процесами. Зростають взаємозв’язки та 
взаємозалежність країн, стосунки між якими регулюються за до-
помогою системи міжнародних економічних відносин. Матеріа-
льну основу світового господарства сьогодні складають світові 
ринки капіталів, товарів, послуг, цінних паперів, робочої сили 
тощо. 

Глобалізація економіки виросла з процесів глибокої інтерна-
ціоналізації господарського життя, за умов якої світогосподарські 
зв’язки стали важливою передумовою забезпечення економічно-
го зростання країн, і сьогодні вона перетворює ці зв’язки у вирі-
шальний фактор прогресу національних господарських комплек-
сів. 
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