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преобразований, а не математическим расчетом эффективности внедрения но-

вой технологии. 
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СВІТОВА ЕКОНОМІКА: ЗАГРОЗА ДЕФОЛТУ  

ТА КРЕДИТНІ РЕЙТИНГИ ПРОВІДНИХ КРАЇН 

Зростання обсягів світового боргу та інформація про дефолт певних країн світу призводить до нег а-

тивних змін на фінансових ринках. На основі показників частки у світовому ВВП та світовому 

експорті визначено найбільш впливові економіки світу. Аналіз державного боргу та кредитних 
рейтингів Moodys та Standard & Poor’s дозволив встановити країни із найбільшими зобов’язаннями: 

Японія, США, 6 країн ЄС. Свідченням впливу потенційного дефолту цих економік стало падіння 

індексів провідних фондових бірж світу.  

Рост объемов мирового долга и информация о дефолте определенных стран мира приводит к нег а-

тивных изменениям на финансовых рынках. На основе показателей доли в мировом ВВП и мировом 

экспорте выделены наиболее влиятельные экономики мира. Анализ государственного долга и кр е-
дитных рейтингов Moodys и Standard & Poor’s позволили установить страны с наибольшими обяза-

тельствами: Япония, США, 6 стран ЕС. Свидетельством влияния потенциального дефолта этих эк о-

номик стало падение индексов ведущих фондовых бирж мира.  

Global public debt growth and potential default of the leading countries collapse the financial market. The 
most influential economies in the world were found based on two indicators: the share of country GDP in the 

world GDP and the share of country export in the total world export. The global public debt and Moodys and 

Standard & Poor’s sovereign-ratings analysis allowed to identify countries with the biggest public debt to 
which belong Japan, the USA and the 6 EU member countries. The influence of the leading economies p o-

tential default was indicated by the world stock exchange indexes slump. 

Останні півроку світова економічна спільнота слідкує за повідомленнями 

про зміни у фінансову стані економік ряду країн та дії урядів цих країн щодо 

уникнення дефолту. Фінансові ринки достатньо чуттєво реагують на найменшу 

інформацію, яка характеризує ступінь кредитних ризиків країни в цілому, та 

підприємств країни, зокрема. Оскільки мова йде про таких «гігантів» за впли-

вом на світову економіку як Сполучені штати Америки та Європейський союз, 

то, щонайменше, коливання курсів світових валют цих країн (долар Сполуче-

них штатів Америки та євро) відбивається на економіці будь-якої країни, не ка-

жучи вже про індикатори фінансових ринків та фондових бірж [1]. 
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Проте, наявні публікації щодо розгляду цього питання носять більш 

публіцистичний характер із фрагментарною інформацією та не надають сис-

темного аналізу поточного стану найбільш впливових економік світу.  

Перш за все, при розгляді цього питання необхідним є визначити ключові 

поняття. Державним боргом країни є зовнішніми зобов’язання уряду та держа-

вних установ країни. Кредитний ризик – фінансовий ризик того, що зо-

бов’язання позичальника не будуть виконані (сплачені). Дефолт є похідним від 

кредитного ризику та характеризує стан, коли позичальник не в спромозі вико-

нати свої боргові зобов’язання. 

Цілями статті є визначення: (1) найбільш впливових економік світу та (2) 

рівню їх боргових зобов’язань та можливості дефолту, (3) впливу потенційного 

дефолту країн на світову економічну систему. 

Для визначення найбільш впливових економік світу дослідимо такі пока-

зники як частка валового внутрішнього продукту (ВВП) у світовому ВВП [3, 

с. 387], а також частка експорту країни у світовому експорті [4, с. 13]. Перший 

показник відображає вплив економіки країни створенні вартості у світі, другий 

– ступінь участі країни у міжнародній торгівлі, та, внесок «наповнення» обсягів 

світової торгівлі (табл.1). Дані було проранжовано за першим та другим показ-

ними, відповідно.  

Слід зазначити, що до переліку найбільш впливових економік світу було 

включено Грецію та Португалію лише у дослідницьких цілях відповідно до ме-

ти статті, оскільки ці країни є членами Європейського Союзу (ЄС), а тому ма-

ють суттєвий вплив на стабільність ЄС та його потенційний дефолт. Зокрема, 

уникнення дефолту Греції призвело до зростання тиску на економіку Німеччи-

ни за рахунок додаткових внесків Німеччини у стабілізаційний фонд ЄС. Так, 

дефіцит бюджету Німеччини у 2011 році склав 0,8% від ВВП. На 2012 рік Ні-

меччина планує скоротити дефіцит бюджету до 0,5% від ВВП [2]. 

Отже, було проаналізовано державний борг 20 найбільш впливових еко-

номік світу та України (див. табл.1) [5]. Слід підкреслити, що отриманий таким 

чином перелік 20 найбільш впливових економік світу відрізняється від країн 

«великої 20-ки» (G-20) [6], що обумовлено не лише нижчим, ніж 1,5% значен-
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ням умовного інтегрального показнику внеску у світову економіку, а метою 

статті. 

Результати порівняльного аналізу показали, що: (1) показник співвідно-

шення ВВП до державного боргу є нижчим за одиницю в Японії, Італії, Греції, а 

також в Бельгії, тобто ці країни є знаходяться на межі дефолту; (2) Італія, Гре-

ція та Бельгія є країнами-членами ЄС; (3) 20 найбільш впливових економік сві-

ту створюють 74,2% світового ВВП при тому, що борг цих країн складає 

91,37% світового боргу (рис.1); (4) за регіональним розподілом визначено, що 

борг лише однієї країни – Сполучених штатів Америки (США) складає 27,6% 

від загального державного боргу найбільш впливових економік світу. 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз показників державного боргу та ВВП за най-

більш впливовими економіками світу та Україною, станом на 28.02.2012 року 

№ 

п/

п 

Країна Частка 

ВВП 

країни 

у сві-
товому 

ВВП, 

% 

Частка 

експор-

ту краї-

ни у 
світо-

вому 

експор-

ті,% 

Державний 

борг, USD 

Держав-

ний борг 

на душу 

населен-
ня, 

USD/чол. 

ВВП країни, 

USD 

ВВП на 

душу 

населен-

ня, 
USD/чол. 

ВВП / 

Дер-

жав-

ний 
борг, 

у 

долях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/5 

1.  США 19.74 8.50 10458919452055 33564.708 1465780000000

0 

47039.733 1.40 

2.  Китай 13.61 9.60 1098109041096 817.030 5878300000000 4373.650 5.35 

3.  Японія 5.82 4.60 10917458904110 86251.345 5458900000000 43127.020 0.50 

4.  Індія 5.40 1.30 979203835616 817.731 1538000000000 1284.381 1.57 

5.  Німеччина 3.96 9.00 2302336712329 27738.997 3315600000000 39946.988 1.44 

6.  Російська Фе-

дерація 

3.00 2.40 151784383562 1072.291 1465100000000 10350.296 9.65 

7.  Великобрита-

нія 

2.94 2.80 1830855068493 29260.333 2247500000000 35919.063 1.23 

8.  Бразилія 2.94 1.20 1137910684932 5728.041 2090300000000 10522.201 1.84 

9.  Франція 2.90 3.90 2089358630137 33099.936 2582500000000 40912.356 1.24 

10.  Італія 2.39 3.20 2247586027397 37305.266 2055100000000 34110.397 0.91 

11.  Мексика 2.09 1.80 432410958904 3810.956 1039100000000 9157.87 2.40 

12.  Південна Ко-

рея 

1.97 2.90 260687397260 5258.525 1007100000000 20314.984 3.86 

13.  Іспанія 1.84 1.70 895289863014 19442.327 1409900000000 30617.723 1.57 

14.  Канада 1.80 2.50 1315304109589 38433.631 1574100000000 45995.734 1.20 

15.  Австралія 1.19 1.20 267779452055 11942.317 1235500000000 55100.316 4.61 

16.  Нідерланди 0.91 4.00 486186301370 29288.331 783300000000 47186.747 1.61 

17.  Бельгія 0.53 3.00 429755342466 40542.957 465700000000 43933.962 1.08 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/5 

18.  Гонг Конг, 

Китай 

0.44 2.60 35719178082 5030.870 225000000000 31690.14 6.30 

19.  Греція 0.44 0.16 377267397260 34297.036 305400000000 27763.64 0.81 

20.  Португалія 0.33 0.30 179464109589 16812.814 229300000000 21481.61 1.28 

21.  Україна 0.41 0.32 39571506849 872.551 136400000000 3007.62 3.45 

Крім того, аналіз показнику державного боргу у відсотках від ВВП пока-

зав, що в Японії, Італії, Греції та Бельгії державний борг перевищив 100% ВВП 

(рис. 2). Обсяг боргових зобов’язань України на фоні найбільш впливових еко-

номік світу не виглядає критичним (див. табл.1, рис. 2). 

  

Світовий державний борг Державний борг за найбільшими економі-

ками світу 

Рис.1 – Розподіл світового державного боргу, 2011 рік 

Втім, звернемося до кредитних рейтингів провідних агенцій світу, які са-

ме відображають оцінку поточного стану країни та є орієнтиром і свідченням 

інвестиційної привабливості країни. З табл. 2 видно, що значення рейтингів не 

співпадає з їх описом, а скоріше відображає очікування рейтингової агенції що-

до майбутнього напрямку їх зміни. Крім того, можна бачити, що кредитні рей-

тинги таких провідних агенцій, як Moodys та Standard & Poor’s не співпадають. 

Тому нами було проведено оцінку за двома рейтингами (див. табл.2), що надало 

змогу поділити країни на групи. Так, до першої групи належать країни з най-

більш низьким рейтингом (негативним), а до четвертої – з найбільш високим 

(позитивним). 
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Рис. 2 – Державний борг найбільш впливових економік світу та України у відсотках 

від ВВП, 2011 рік 

Таблиця 2 – Кредитні рейтинги найбільш впливових економік світу, станом на 

лютий 2012 року 

№ 

п/п 

Країна MOODYS 

рейтинг 

MOODYS 

описання 

рейтингу 

S&P 

рейтинг 

S&P описання 

рейтингу 

Підсумкова 

оцінка за 

рейтингами 

та група 

країни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  США Aaa негативний AA+ негативний 1 

2.  Франція Aaa негативний AA+ негативний 1 

3.  Італія A3 негативний BBB+ негативний 1 

4.  Іспанія A3 негативний A негативний 1 

5.  Греція Ca формується CC негативний 1 

6.  Португалія Ba3 негативний BB негативний 1 

7.  Японія Aa3 стабільний AA- негативний 2 

8.  Німеччина Aaa стабільний AAA 
спостерігається 

негативний 
2 

9.  Великобританія Aaa негативний AAA стабільний 2 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  Нідерланди Aaa стабільний AAA 
спостерігається 

негативний 
2 

11.  Бельгія Aa1 стабільний AA негативний 2 

12.  Індія Baa3 стабільний BBB- стабільний 3 

13.  
Російська Феде-

рація 
Baa1 стабільний BBB стабільний 3 

14.  Канада Aaa стабільний AAA стабільний 3 

15.  Австралія Aaa стабільний AAA стабільний 3 

16.  Україна B2 стабільний B+ стабільний 3 

17.  Мексика Baa1 стабільний BBB стабільний 3 

18.  Китай Aa3 позитивний AA- стабільний 4 

19.  Бразилія Baa2 позитивний BBB стабільний 4 

20.  Гонг Конг, Китай Aa1 позитивний AAA стабільний 4 

21.  Південна Корея н/д н/д н/д н/д - 

 

Отже, до групи країн з безумовно негативним рейтингом та високий кре-

дитним ризиком, а саме ризиком дефолту, належать США та 5 країн ЄС: Греція, 

Італія, Португалія, Франція, Іспанія. 

Слід зазначити, що останні декілька місяців існують певні обмеження 

щодо публікації рейтинговими агенціями значень рейтингів та їх оприлюднен-

ня: фінансові ринки дуже чуттєво реагують на зміни значення рейтингу, зокре-

ма у бік зниження. Індикатором цьому є коливання ключових індексів світових 

фондових бірж, таких як:  

- американські індекси: Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite 

Index, NYSE Composite Index, S&P 500 Index;  

- європейські індекси: FTSE 100 Index, DAX Index, DJ Stoxx 50 ETF, 

CAC 40 Index;  

- азійські індекси: Nikkei Stock Average 225, Tokyo Price Index TOPIX, 

Hang Seng Index, SENSEX Bombay Sensitive 30 Index. 

Зниження значення індексу свідчить про зниження цін акцій компаній рі-

зних галузей економіки країни, які входять до розрахунку цього індексу. Так, 

зниження рейтингу Сполучених штатів Америки влітку 2011 року, пов’язане із 

зростанням кредитних ризиків та можливим дефолтом країни, призвело до 

зниження значення індексу Dow Jones Industrial Average, до складу якого вхо-

дять акції провідних американських компаній. Слід зазначити, що перше повід-

омлення про зниження кредитного рейтингу США з «AAA» до «AA+» 5-го сер-

пня 2011 року призвело до ланцюгової реакції у падінні американських індексів 
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на -2%, європейських – на -3%, азійських – на -5%. Але пік цього падіння від-

бувся 10 серпня 2011 року (табл.3) [7]. 

З табл. 3 можна бачити, що ланцюгова реакція у зниженні індексів йшла 

хвилею із часовим лагом біля 1 тижня за розповсюдженням на континентах 

(див. табл.3, стовпчик 6). 

Таким чином, визначення 20 найбільш впливових економік світу дозво-

лило встановити, що показник співвідношення ВВП до державного боргу є ни-

жчим за одиницю в Японії, Італії, Греції, а також в Бельгії, тобто ці країни є 

знаходяться на межі дефолту. Аналіз кредитних рейтингів агентств Moodys та 

Standard & Poor’s розширив цей перелік країн: Японія, США та 6 країн ЄС 

(Греція, Італія, Бельгія, Португалія, Франція, Іспанія). Так, борг Японії стано-

вить 26,32% від світового боргу, США – 25,22% та 6 країн ЄС – 14,99%. 

Таблиця 3 – Динаміка поведінки індексів фондових бірж США, Європи та Азії 

після інформації про зниження кредитного рейтингу США, рівень державного 

боргу Італії та Іспанії 

К
о
н

ти
н

ен
т 

Індекс Значення 

індексу, 

10 серпня 

2011 року 

Зміна 

протягом 

1 торг. 

сесії, 10 

серпня 

2011 року 

Найбільше зна-

чення індексу 

до інформацій-

них повідом-

лень щодо очі-

кування дефол-

ту США, 21.07.-

01.08. 2011. 

Зміна відпо-

відно до 

очікувань 

дефолту 

США, 

21.07.-

10.08.2011., 

% 

Значення 

індексу, 

28 лютого 

2012 року 

Зміна в пері-

од з 

10.08.2011р. 

по 

28.02.2012р., 

% 

1 2 3 4 6 7 8 9 

А
м

ер
и

к
а 

Dow Jones 

Industrial 

Average 

10719,94 - 4,63% ↓ 12724,41 

(21.07.2011) 

-15.75% ↓  13005,10 21.32% ↑ 

S&P 500 Index 1120,76 - 4,42% ↓ 1343,80 
(21.07.2011) 

-16.60% ↓ 1372.18 22.43% ↑ 

Є
в
р
о
п

а 

Deutsche Borse 

AG German 

Stock Index 

DAX 

5613,42 - 5,12% ↓ 7349,45 

(26.07.2011) 

 

-23.62% ↓ 6925.07 23.37% ↑ 

Financial Times 

Stock Exchange 

FTSE 100 Index 

5007,16 - 3,05% ↓ 5929,73 

(26.07.2011) 

-15.56% ↓ 5927.02 18.37% ↑ 

А
зі

я 

Nikkei 225 9038,74 1,05% ↑ 10132,11 

(22.07.2011) 

-10.79% ↓ 9723.24 7.57% ↑ 

Hong Kong Hang 

Seng Index 

19783,67 2,34% ↑ 22663,37 

(01.08.2011) 

-12.71% ↓ 21680.08 9.59% ↑ 

Отже, найбільшими боржниками у світі є Японія та США. Втім, США 

має більший вплив на світову економіку (19,74% світового ВВП та світова ва-

люта – долар США як наслідок Бреттон Вудської валютної системи), свідчен-

ням чому стала ланцюгова реакція падіння індексів фондових бірж після зни-
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ження кредитного рейтингу США. У подальшому доцільним є дослідити сти-

мулювання державою розвитку ділової активності та інвестиційної привабли-

вості підприємств цих країн. 
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А.В. ІВАНЧЕНКО, магістрант, НТУ «ХПІ», Харків 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

В статті запропоновано методичний підхід до аналізу, оцінки та покращення конкурентного потенці-

алу підприємства (на прикладі ВАТ “Турбогаз”).  

В статье предложен методический подход к анализу, оценке и улучшению конкурентного потенциала 
предприятия (на примере ОАО "Турбогаз"). 

The methodical approach to analyzing, evaluating and improving the competitive capacity of enterprises is 

suggested in the article (as example "Turbogaz" PJSC). 

В умовах швидких змін зовнішнього середовища забезпечити конкурент-

ні переваги підприємства – складне завдання для науковців та керівників, вирі-

шення якого потребує розробки відповідного методичного інструментарію що-

до управління конкурентним потенціалом суб’єктів господарювання. 

На питаннях дослідження конкуренції зосереджували увагу А. Сміт, 

Д. Рікардо, Дж. С. Міль, Й. Шумпетер, Л. Вальрас, Ф. Найт, О. Уільямсон, 

М. Портер тощо. Українські науковці також приділяють увагу дослідженню 

конкурентних відносин. Зокрема, можна назвати таких вчених, як О.І. Амоша, 

Б.М. Данилишин, Ю.Б. Іванов, С.М. Ілляшенко, Л.Г. Мельник, О.В. Прокопен-

ко, О.В. Садченко, С.К. Харічков, Т.Ю. Туниця та інші. Однак окремі проблеми 

забезпечення конкурентних переваг підприємств в умовах нестабільного рин-

кового середовища України потребують подальшого наукового пошуку. У 

зв’язку з цим метою статті є розробка рекомендацій з управління конкурентним 

потенціалом підприємства з урахуванням його наявних конкурентних переваг 

(на прикладі ВАТ “Турбогаз”).  


