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ЗРОСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЯК
ЧИННИК ЗРОСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ КРАЇНИ
Актуальність теми дослідження в тому, що сучасна інформаційноінвестиційна складова слугує технологічному прориву країни та розбудові
держави, прискоренню темпів економічного розвитку та зростанню країни.
Треба всіма силами подолати інфраструктурний розрив, щоб досягнути
зростання на кшталт китайського, але для цього треба, щоб і освіта і
інфраструктурний потенціал зростали одночасно. У моделях, що описують
ці процеси, змінні величини бувають двох видів. Одну групу змінних
визначає сама модель – вони існують у середині системи (ендогенні), а
другу – набір чинників поза її межами (екзогенні). Для екзогенних змінних
усе більшою чи меншою мірою спричиняє все інше, а це означає, що вони
взаємно детерміновані. Екзогенні змінні (тобто позасистемні) слід
розглядати як причини або необхідні умови зростання. Економічні
екзогенні змінні описують явища на кшталт державної політики,
інвестицій у державний сектор і умов цифрової економіки [5]. Моделі є
спрощеними конструкціями, якими користуються, щоб розібратися у
важливих рушійних силах і взаємодіях Їх екзогенність та ендогенність питання вибору, так як у царині політекономії традиційні екзогенні змінні
давно перетворюються на ендогенні. Брак інфраструктури та відповідних
технологій у державному сеторі та на підприємствах сприяє постійному
відставанню продуктивності та появі феномена бідного населення.
Структурні зрушення, поєднані з інновацією, стимулюють стабільне
зростання. Без них продуктивність і зростання переживатимуть застій.
Стратегія й політика зростання спрямована на впровадження та підтримку
структурних зрушень і супровідного навчання за допомогою уникнення
бар’єрів і структурних перешкод та інвестицій у необхідний людський
капітал, передачу знань та інфраструктуру. Стабільне зростання та
структурні зміни йдуть у парі, стимульовані зміною цін і рушійних сил
ринку [3]. Головне завдання уряду – полегшити структурні зміни за
допомогою інвестування в людський капітал, захистити людей у
перехідний період за допомогою підтримки доходів і гарантування
доступу до основних послуг і сприяти рушійним силам ринку й роботі
інвестиційних стимулів. Із дослідження 13 економік із стабільно високим
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зростанням
випливає, що інвестиції мають становити понад 25%
загального обсягу ВВП. Державне інвестування є ключовим [3].
Ключовими галузями державних інвестицій є освіта й інфраструктура, що
лежать в основі навздогінного зростання. Слід розбудувати партнерські
стосунки з приватними інвесторами (національними та іноземними), які
допоможуть профінансувати й побудувати необхідну інфраструктуру,
сприяючи стимулюванню та адаптації до змін. Створення інституційної
інфраструктури є не менш важливою складовою процесу розвитку, ніж
економіка. Найпоширенішими причинами низьких економічних показників
є відсутність відкритості до глобальної економіки та державне
недофінансуванням
найважливіших
ресурсів
–
здебільшого
інфраструктури та освіти. Через надто низькі інвестиції знижується їхня
ефективність у виробництві продуктів із певного обсягу сировини. У
бідних країнах безпосередні щоденні потреби спричиняють політичний
тиск і зрештою витісняють інвестиції з довготерміновими прибутками.
Така ситуація викликала припущення про існування «пастки бідності» [1,
с. 148]. Наприклад, Китай заохочує прямі іноземні інвестиції компаній,
оскільки їх супроводжує ефект передачі знань. Донедавна цей вид
інвестицій користувався сприятливим режимом оподаткування, який
передбачав спеціальні зони експорту з допоміжною інфраструктурою і
тарифними пільгами на імпорт проміжних продуктів, які повернулися у
вигляді експорту Потрібен комплекси інвестицій та реформ державного
сектора, необхідних для підтримки довгострокового зростання, в
інфраструктури, освіті та програмах, спрямованих на створення стимулів
для
активізації
експортного
сектора
та
збільшення
конкурентоспроможності Зробимо посилання на Китай, де пакет
стимуляційних заходів головним чином був спрямованими у бік
інвестицій, особливо в інфраструктуру, сферу освіти, наслідком чого став
швидкий перехід до високих темпів зростання. Люди живуть у середовищі,
де за стандартами розвиненої країни бракує фізичної інфраструктури [2].
Щоб її побудувати, потрібно багато років, але розрив у знаннях,
інформації, транзакціях та зв’язку у віртуальному світі скорочується
швидше, ніж будь-хто міг уявити навіть якихось 10 років тому. Річ у тім,
що наші економіки та способи життя підтримуються набором ресурсів, і не
тільки звичайним, як, наприклад, інфраструктури, а й набагато ширшим,
куди належить екологія планети та база знань, на якій ми функціонуємо,
підтримка розвитку та досягнення сталого розвитку. Якщо ми згодом
розтратимо ці ресурси, наш матеріальний добробут та якість життя так чи
інакше постраждають і ми зашкодимо можливостям майбутніх поколінь, і
більшість із нас упевнені в існуванні морального імперативу, який
забороняє це робити [4;5]. Висновки. Складні перетворення, що чекають
нас
у наступні 50 років, виймають чогось більшого, ніж просте
попередження деградації «балансу», а підтримка майбутнього зростання
117

вимагатиме чогось більшого, ніж звичайне утримання статус-кво. Для
пристосування до величезних змін у світовій економіці, які на нас чекають,
старих інституційних та інтелектуальних ресурсів уже недостатньо. Ми
потребуватиме нових речей: структур управління, технологій, систем
стимулювання, інституцій, навіть цінностей. Ми повинні вміти вирішувати
нові проблеми Деякі з яких ми можемо розгледіти з теперішньої позиції,
деякі проявляться пізніше, і зараз вони ще за обрієм. У цьому плані
доречним є досвід країн, які розвиваються. За с вою базу країни, що
розвиваються, прийняли важливість децентралізації, ринкових стимулів та
підприємницької капіталістичної динаміки, зростання інформаційноінвестиційної складової як чинник зростання технологічного прогресу
країни. Мабуть, справедливо сказати, що ми стоїмо на крутій і довгій
кривій навчання, й попереду далека дорога. Проблеми, які ми
обнг8оворюємо, складні, бо вони глобальні й нові. Минулий досвід та
концептуальні методи будуть корисними, нам і прийдешнім поколінням
доведеться винаходити власний шлях, дорогою оминаючи перешкоди.
Практичні рекомендації. Слід розвивати інформаційні технології, які є
одним з найпотужніших чинників зростання та поширення економічної
активності
у глобальній економіці. 2. Прогрес слід очікувати на
міжнародних ринках, у глобальних ланцюгах постачання й доступі до
інформації та послуг на віддалі від цих ланцюгів, то ж слід інтегруватися у
міжнародний простір й сприяти новій конвергенції, що розвивається в
багато швидкісному світі і сприяє економічному зростанню високо
розвинутих країн та країн, що розвиваються. 3. Сприяти зростанню
інформаційно-інвестиційної складової як чинник зростання технологічного
прогресу країни задля чого слід розвивати робототехніку, штучний
інтелект, біотехнології та нано технології, що будуть сприяти прориву
технологій та технологічному розмаїттю світу.
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