Також слід зазначити, що не у всіх аспектах вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку стосовно питання подій після дати балансу програють міжнародним. Наявні певні випадки тих або інших подій після дати балансу, які не
розглядаються в міжнародних стандартах, а саме – отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату у переліку подій, які свідчать про умови,
що існували на дату балансу; дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу та укладення контрактів щодо значних капітальних і
фінансових інвестицій у переліку подій, які свідчать про умови, що виникли
після дати балансу.
Проте все ж таки більш широко дане питання розглядається саме європейськими стандартами (IAS), так як саме вони містять найбільш широкий перелік
прикладів подій кожної з груп.
Щодо американських стандартів (GAAP), то слід зазначити, що саме стосовно питання подій після дати балансу дані стандарти регламентують його
досить обмежено, оскільки саме ці стандарти з аналізованих трьох видів мають
найменший і найбільш вузький перелік конкретних подій після дати балансу
того чи іншого виду і не мають жодного з прикладів, які б не враховували європейські стандарти [5].
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ США ТА КИТАЮ
На сучасному етапі суспільного розвитку світове господарство відіграє
значну роль для економіки кожної країни окремо і світу вцілому та поєднує
національні господарства, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародно154

го поділу праці. Історія світового господарства проходила різні етапи свого
становлення, протягом яких відбувалися різні процеси та явища: промисловий
переворот, фінансова криза, світові війни, розподіл ресурсів тощо. Наслідком
цих процесів стало те, що певні країни за своїм економічним розвитком випереджали інші. Саме тому структура сучасного світового господарства розподіляє країни за своїм економічним розвитком на 3 види: країни – лідери, країни,
що розвиваються та країни третього світу. У своєму виступі я представлю Вашій увазі економічний огляд двох країн – гігантів, які на мою думку в даний
час мають найбільший вплив на розвиток сучасної світової економічної спільноти-Сполучені Штати Америки та Китай.
З моменту закінчення II Світової Війни і до теперішнього дня Сполучені
Штати Америки були абсолютним гегемоном світу. Передумовами гегемонії
США стали: вигідне географічне положення за межами основного театру військових дій в ході Першої та Другої Світових Війн, геостратегічна ізольованість від основних областей міждержавного конфлікту, з одного боку, і абсолютна або відносна близькість до перетину шляхів світової торгівлі, а також те,
що економіка США була незалежною від економік інших країн в той час, коли
вони суттєво ослабли [3, c. 52]. У свою чергу Китай протягом 20 століття майже не приймав участі в економічних, військових та соціальних світових процесах, але з кожним роком твердо набував статусу країни, що швидко розвивається, і сьогодні, на початку 21 століття займає другу позицію після США за
світовим економічним розвитком.
Протягом довгих 70 років п’єдестал світового лідера займала Америка, однак все частіше і частіше експерти задаються сакраментальним питанням, чи
зможуть Сполучені Штати Америки зберегти свою лідируючу роль у світі? Численні експерти переконані, що Китай зможе затьмарити собою США і стати
новою наддержавою. Розходяться вони лише в часі, коли саме відбудеться ця
історична зміна. Так чи інакше, але багато хто вважає, що Американське століття підійшло до свого кінця. Як добре відомо, змагання – це гра, в якій визначається переможець. Однак у змаганні спаринг-партнерів – США-Китай – з виявленням лідера не все так однозначно. Давайте ж оцінимо основні переваги і
недоліки кожної з країн, які вплинуть на перерозподіл або збереження світового лідерства. Почнемо порівняння з стратегічних макроекономічних показників. Про яку зміну лідерства можна казати, якщо:
США на відміну від Китаю володіють багатими природними копалинами–
мідь, свинець, уран, золото, срібло, ртуть, нікель, нафту, природний газ, деревина. У американців – найбільші в світі вугільні запаси (27 % загальних розвіданих запасів у світі). Минулого року країна вперше за 20 років стала чистим
експортером палива. Надра ж Китаю бідні природними ресурсами, країна імпортує дуже великий обсяг сировини та енергоресурсів. ВВП США в 2.5 рази
більше КНР. Американський ВВП на кінець 2013 року склав 14,6 трлн доларів,
що майже в 2,5 рази більше, ніж у Китаю. США залишаються найбільшою світовою економікою [2, c. 24]. Америка – це одна з нечисленних країн у світі, яка
здатна самостійно виробляти будь-який вид продукції – від космічних кораблів
до гамбургерів. Продуктивність праці в США перевищує китайську майже в 15
разів. При такій продуктивності праці Китаю до лідера світової економіки як і
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раніше ще дуже і дуже далеко [5, c. 12]. У американців ВВП на душу населення
знаходиться на рівні 47 тисяч доларів, а у китайців – всього 7500 доларів, тобто
різниця – у понад 6 разів. КНР, незважаючи на всі зусилля, поки залишається
багато в чому сільськогосподарською країною з масовою бідністю населення.
Так, в Китаї офіційний річний прожитковий мінімум становить близько 200
доларів, тоді як в США він дорівнює 17,347 тис. доларів для сім’ї, що складається з трьох чоловік. США має членство в таких великих інтеграційних угрупованнях, як НАФТА, АТЕС, Велика двадцятка, ООН, ЮНКТАД та ін. Але хоча за обсягом зовнішньоторговельного обороту країна перевершує всі інші
економічно розвинені країни, залежність економіки США від зовнішньої торгівлі менше, ніж в зарубіжній Європі. Зовнішньоекономічна політика США
спрямована на зміцнення їхніх позицій у світовій економіці. Вона здійснюється
як через механізм діяльності ТНК, так і відстоюванням інтересів США їхніми
представниками в міжнародних організаціях. Зокрема, США постійно відстоюють політику відкритої торгівлі, фрітредерства для доступу своїх товарів на
міжнародні ринки.
Тепер давайте розглянемо головні переваги Китаю над гегемоном світу. По–
перше Китай має дуже високі темпи зростання. Відомо, що протягом останніх 10
років ВВП Китаю зростав в середньому на 10,3 % на рік, тільки минулого року
він дещо знизився – 9,2 %. Китай, що почав перше десятиліття XXI століття на 7 му місці за обсягом економіки, до сьогоднішнього дня вже обігнав всіх своїх конкурентів, крім США. Несподіваним було інше – як швидко це відбулося. Китайська економіка з 2007 року зросла з 52 % до 73 % від розміру економіки Сполучених Штатів [2, c. 50]. Китай є найбільшим світовим експортером, а невдовзі – через пару років (зрозуміло, за сприятливих умов) КНР відбере у США і звання
найбільшого імпортера. Також Китай є найбільшим утримувачем боргу США
(володіє 26 % всього іноземного боргу Америки ), нація – кредитор, що володіє
найбільшими золотовалютними резервами в $ 2650 млрд. (проти американських
150 мільярдів), з яких 1,5 трлн. дол складають доларові вклади [4, c. 6]. Найбільша
у світі промисловість сьогодні – китайська. Країна випускає практично всі види
промислових виробів, за винятком хіба що пасажирських літаків. У різних довідниках перерахування сфер господарства, в яких Китай знаходиться на першому
місці в світі, займає майже десяток позицій – від рису до телефонів і мотоциклів
[3, c. 107]. У чому КНР все ще значно його поступається Америці, так це з виробництва в сфері послуг. Головна перевага Китаю – це величезне населення, а саме
– понад 1,3 млрд. чоловік (п’ята частина населення світу ), це в 4,3 рази більше,
ніж проживає в США [5, c. 5]. Що ж, головні переваги обох країн ми розглянули.
В чому ж полягають основні недоліки економіки США?! По – перше, зменшується частка США в світовій торгівлі. До 2014 року США опустилися на 2-е місце в
списку світових експортерів (11%), тоді як КНР вийшла на 1-е місце (12%), що
свідчить про зниження конкурентоспроможності Америки на світових ринках.
Державний борг досяг астрономічних величин – порядку 15трлн. доларів, він перевищив 100% від обсягу ВВП (взагалі, за останніх 50 років боргову стелю в країні підвищувався 78 разів), дефіцит бюджету склав 1,5 трильйона доларів (11 %
ВВП). Наступною проблемою є деіндустріалізація країни. Так, в Америці без усяких революцій і воєн закрилося близько 75% заводів, що налічували понад 500
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робітників. Купити американські товари в Америці – справжня проблема, майже
всі, зрозуміло, крім військової техніки зроблено в Китаї, включаючи, до речі, зоряно – смугасті прапорці та національні сувеніри. Наступною важливою проблемою є повільне економічне зростання. Торік воно склало усього 1,7%. Посилення
нерівності доходів також завжди було слабким місцем США. Якщо 20 років тому
різниця в заробітній платі директора та середнього американця була в 70 разів, то
тепер вона доходить до 325 разів. На 1 % населення припадає майже 25% національного доходу (чверть століття тому було 12%), 40% активів в США [1, c. 3].
Правда, успіх КНР зовсім не гарантований, тому що у Китая також є ряд важливих проблем: по– перше існує « пастка середнього доходу». Експерти стверджують, що якщо в країні негайно не проведуть реформи, підйом економіки Піднебесної просто загальмується. Бідність в Китаї. Понад 128 мільйонів чоловік в КНР
живуть нижче межі бідності, отримуючи дохід менше 1 долар в день. Експортна
потужність Китаю залежить від ... США.
55% експорту КНР припадає на США, Японію, країни ЄС. Тепер давайте
розглянемо переваги Сполучених Штатів з фінансової точки зору. Як вважають
багато дослідників – у чиїх руках «друкарський верстат «, той і буде керувати
нашим світом. Америку не випадково називають світовим банкіром, фінансовим центром і друкарським верстатом світу. Її міць, насамперед, тримається на
вільному випуску світової валюти. Нагадаємо, частка США в світових фінансах становить 70%, тоді як в глобальній економіці – лише 20%. Саме через
свою національну валюту Америка контролює весь фінансовий світ [1, c. 6].
Але на мою думку, головною перевагою Сполучених Штатів Америки над Китаєм є їхнє незаперечне лідерство в сфері НДДКР. Саме тут здійснюються основні фундаментальні дослідження. Саме ця країна є батьківщиною для значної частини нобелівських лауреатів. Саме вона подарувала світові такі винаходи, як персональні комп’ютери, лазери, сонячні батареї, роботи, ядерну медицину, всього не перелічити. А в сучасному світі саме технології визначають,
хто є хто. Так що, у китайців немає жодних шансів обійти Америку ? Подивимося на факти: витрати США в минулому році склали ⅓ від світового обсягу
витрат – більше 405 млрд. доларів, це становить близько 2,7% американського
ВВП. Втім, в 2010 році вони становили 3,2% ВВП. Але й Китай вкачує і вколачує в дослідження і розробки величезні ресурси – 153,7 млрд. доларів (1,4 %
ВВП), це другий найбільший в світі обсяг коштів на НДДКР [4, c. 7]. Відомо,
що доступність інтернету – це показник економічного і соціального розвитку
країни. У США охоплення населення інтернетом сьогодні становить 77%, в новій програмі розвитку високошвидкісних бездротових інтернет-мереж Барака
Обами поставлено завдання довести цю цифру до 98%. Ясна річ, що Китай
цього не суперник для США. Рівень охоплення інтернетом населення в КНР
складає всього 38,3 %. IT -технології. Експерти вже заявили, що інновації все
більше будуть приходити зі Сходу.
В кінці мого виступу можу сказати, що проаналізувавши сучасне економічне становище обох країн, можна прийти до висновку, що поки ситуація зовсім
не однозначна. Як ми змогли переконатися, багато факторів, процесів, показників та дослідників вважає, що Америка і в XXI столітті все ще буде великою
державою. Американські експерти вважають, що США точно не варто побою157

ватися Китаю. Вважається, що ще кілька років Китай буде другим, після чого
почне поступатися місцем новим переслідувачам. Інша ж частина факторів,
фактів та експертів вказує на те, що КНР рано чи пізно стане економічно наймогутнішою державою світу. Як воно буде – покаже майбутнє. Нам лише залишається аналізувати та будувати прогнози.
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