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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

В сучасних ринкових умовах національне багатство є одним із індикаторів стану
розвитку економіки, адже зростання його частки в сукупному багатстві свідчитиме про
підвищення рівня розвитку країни, її можливостей у впливі на ситуації на світових
ринках, при прийнятті міжнародних політичних та економічних рішень.

Національне багатство – це сукупність створених і накопичених в країні працею
всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності,
творчого обдарування населення за всю його історію.

Не випадково теорія відтворення займає важливе місце в історії економічної
науки. Функціонування внутрішніх законів ринкової економіки і механізму
економічного регулювання проявляється насамперед в суспільному відтворенні – його
типах, характері, темпах і соціальних наслідках. На всіх етапах економічного розвитку
об’єктивна необхідність відтворення зумовлюється процесом виробництва
матеріальних благ – економічної основи життя суспільства. Для того, щоб жити і
творити, треба постійно споживати матеріальні блага, а для того щоб їх споживати,
необхідно виробляти суспільний продукт. Коли споживання є безперервним, то й
виробництво повинно постійно відновлюватися, повторюватися і відновлюватися.
Відтворення є необхідною умовою існування різних систем, оскільки з припиненням
його реалізації відбувається занепад, результатом якого може бути деградація, повна
руйнація та зникнення системи або її трансформація в іншу форму. Тому існує
необхідність систематизувати науково-прикладні результати, які стосуються
управління економічною системою раціональних відносин суспільного відтворення та
використання національного багатства [1].

Для існування людського суспільства виробництво має постійно відновлюватись
через свої чотири стадії (виробництво, розподіл обмін та споживання), а для цього
процесу необхідне постійне відновлення всіх факторів виробництва: робочої сили,
засобів виробництва, природних ресурсів та середовища існування.

Головними інструментами формування сучасної моделі українського “соціального
ринкового господарства” є: оцінка, аналіз і прогнозування національного багатства. Це
пов’язано з низкою факторів: 1) в сукупному споживанні населення помітно зростає
роль нагромаджуваних благ; 2) в багатстві отримують відображення кількісні та якісні
параметри стану природного середовища, яке стає значущим пріоритетом соціально-
економічного розвитку; 3) долається одвічне “відчуження” багатства від людини;
багатство все більше стає не тільки виразом якогось запасу речових благ, що належать
людині, але і уособленням рівня розвитку самої людської природи.

Після розпаду адміністративно-командної системи України в економіці різко
посилилися сформовані в «радянський» період тенденції «проїдання» і фактичної
втрати багатьох елементів національного багатства. Всупереч численним
оптимістичними прогнозам, становлення ринкових засад господарювання не змогло
подолати наведених вище тенденцій неефективного відтворення багатства. Це
стосується, перш за все, виходу на економічно і соціально неприйнятні обсяги,
некомпенсовані інвестиціями, фізичного і морального зносу основного капіталу.

Нами виявлено головні макроекономічні чинники, які здійснюють найсуттєвіший
вплив на процес зміни обсягу національного багатства України, до яких належать
рівень безробіття та рівень інфляції. Метою державної політики щодо відтворення
національного багатства є створення умов, які сприятимуть сталому (збалансованому)
екологічному й економічному розвитку та макроекономічній стабільності в Україні.
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Домінуючою повинна стати така політика держави щодо ефективного використання
національного багатства, яка б повністю враховувала національні інтереси, визначені й
обрані з позиції оптимізації власного потенціалу й потреб української нації.

Національне багатство з точки зору сучасної науки не зовсім вірно розглядати
лише як матеріальні блага і природні ресурси. Сьогодні безперечним є той факт, що
найбільшим багатством нації є люди, їх інтелектуальний рівень. Чим цей рівень вищий,
чим освіченішими і культурними є люди, чим більший їх професіоналізм і вища
кваліфікація, тим багатшим є суспільство.

Якщо країна втрачає своє інтелектуальне багатство (скажімо, внаслідок еміграції
провідних вчених і спеціалістів (як це нині спостерігається в Україні та інших країнах
СНД), вона безповоротно втрачає певну частину ВВП (втрата 1 % її населення веде до
втрати кількох відсотків ВВП), а отже, і можливості у нагромадженні більшого
національного багатства. Те ж саме буде спостерігатися і при зниженні
інтелектуального рівня нації (зокрема, при погіршенні якості навчання, скороченні
асигнувань на науку і освіту).

Найбільших збитків економіці України, її майбутньому завдає відплив значної
кількості кадрів високої освіти і кваліфікації. Якщо виходити з оцінок про середню
вартість створюваної однієї складної робочої сили в США (понад 400 тис. дол., а
інженера – до 800 тис. дол.), то у разі постійного виїзду з країни таких спеціалістів (а
тим більше кандидатів чи докторів наук) держава-експортер зазнає відчутних збитків.
Адже підготовка одного ученого, за міжнародними оцінками, обходиться державі
майже у 1,5 млн. дол. Працюючи за кордоном за спеціальністю, такий емігрант на
відповідні суми одразу ж збільшує величину національного багатства країни-імпортера
(оскільки освічена, кваліфікована людина-працівник – основна форма національного
багатства країни) [2].

На нашу думку, базовим національним інтересом в національній економіці є
запобігання втратам, збереження та відтворення джерела свого існування –
національного багатства. Таким чином, забезпечення економічної безпеки
безпосередньо пов’язане з наявністю, стратегічним плануванням та відповідним
використанням, збереженням національного багатства, як необхідної передумови
здійснення економічного розвитку та результату постійно відтворюваного процесу
нагромадження і використання матеріальних, духовних, історичних, природних
елементів для задоволення потреб нації.

В умовах Євроінтеграції, Україні необхідно спрямувати всі зусилля на
примноження та подальше збереження національного багатства шляхом забезпечення
конкурентоспроможного, економічного, соціального та екологічно збалансованого,
довгострокового розвитку держави; покращення інвестиційного клімату держави та
формування безпечного міжнародного середовища, сприятливого для реалізації
національних інтересів України; реформування податкової системи; підвищення
ефективності використання коштів бюджету; зменшення зовнішнього боргу держави;
уникнення критичної залежності національної економіки від кон'юнктури світових
ринків; розширення інвестиційних можливостей для реалізації інноваційних проектів;
визначення власних конкурентних переваг щодо національного багатства як бази
конкурентоспроможності України у міжнародному просторі.
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