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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА
Поняття «економічне диво» вперше з’явилося як неформальне поняття
у другій половині XX століття. В першу чергу розглядалася низка країн, які
сильно постраждали від подій Другої світової війни, але незважаючи на це швидко
не тільки відновилися до довоєнного рівня, а й перевершили його.
Після цього стали з’являтися наукові праці та дослідження, тому економічне диво
перестало бути зовсім неформальним поняттям та перейшло до розряду наукових.
Різні джерела наводять різні визначення цього поняття. Зокрема, на думку
Р. Айзека, «економічне диво – це концепція, за якою країна, яка знаходиться
у непривабливій економічній позиції у світі, але потім піднімається як «фенікс
із попелу» [1]. У Бізнес-словникові зазначається, що «економічне диво – період
бурхливого економічного зростання, який перевершує всі очікування» [13].
Отже, можна описати економічне диво як неформальне поняття в економіці, що
означає різкий та неочікуваний розвиток економіки деякої країни або регіону.
Економічне диво можна класифікувати за різними ознаками:
–

за кількістю хвиль. Економічне диво може проходити у одну (Бразилія,

Чилі, Ірландія, Іспанія), дві та більше хвиль (КНР, Гонконг, Ізраїль, Японія,
Республіка Корея, Сінгапур). Економічне зростання країни може перериватися
на деякий період та поновлюватися;
–

за темпами росту ВВП. Економічне диво поділене на три групи за

темпами росту ВВП: 8-10 % – швидке (Чилі, Ірландія, Іспанія), >10 % – надшвидке
(КНР, Гонконг, Ізраїль, Японія, Республіка Корея, Сінгапур), змішане (Бразилія) –
якщо немає домінуючого типу;
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–

за географічним розташуванням країни (Південна Америка Бразилія,

Чилі; Європа – Ірландія, Іспанія; Азія – КНР, Гонконг, Японія, Республіка Корея,
Сінгапур, Ізраїль). Від географічного розташування залежать наявність покладів
природних ресурсів, менталітет народу, що проживає на території регіону,
транспортна розв’язка. А отже і можливі кроки до економічного дива.
Існують сформульовані «кроки» до економічного дива [1]:
-

Перейняття технологій та патентів від більш розвинених країн,

впровадження та розвиток їх на своїй території.
-

Підтримка соціальної та політичної стабільності для приваблення за-

кордонних інвесторів. Намагання знизити різницю між найвищим та найнижчим рівнем заробітку тільки допоможуть цьому.
-

Самостійність, яка спостерігається на початку, має стати постійною метою.

-

Урядові ініціативи мають бути спрямовані на заощадження державних

коштів, які у перспективі будуть витрачені на інфраструктуру, транспорт, освіту
і так далі.
-

Прив'язати значення національної валюти до великої міжнародної

резервної валюти заради стабільності, а потім за сприятливого моменту девальвувати чи ревальвувати його з метою стимулювання економічного розвитку
і зростання експорту.
-

Встановити союзи із ключовими торговими партнерами дозволяючи

виробництво, що потребує освічену працю, але що низькооплачувану.
-

Підтримка конкуренції компаній на власному ринку.

-

Для уникнення надмірної залежності від податків, вимушених заощаджень

та субсидій для міжнародних компаній субсидіювати проривні дослідження та
розвиток технологій, постійно підвищувати кваліфікацію робочої сили та заохочувати девіз «вік живи – вік вчися».
В Україні для заощадження державних коштів та перенаправлення їхнього
витрачання на розвиток галузей, які будуть розвивати економіку, підвищувати
ВВП та наповнювати державний бюджет необхідно перейти від споживання
іноземної закупленої продукції на споживання виробленої власно. Треба
переорієнтуватися на експорт товарів. Експортуючи товари за кордон країна
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отримує грошові надходження до бюджету і має можливість інвестувати ці
грошові надходження у розвиток виробництва – підвищення якості продукції,
підвищення ефективності виробництва або у розвиток інших галузей.
У той же час потрібно імпортувати технології. У більш розвинених країнах
вже будо винайдено технології, як зробити виробництво більш ефективним та
більш екологічних. І таким чином немає необхідності винаходити їх ще раз
самостійно. Залучення зарубіжних корпорацій відкривати свої виробництва на
території країни створить нові робочі місця для працівників, будуть платити
податки до бюджету країни.
На жаль, рівень життя зовсім не одразу почне рости разом із ростом ВВП.
Підвищення рівня життя вимагає, аби держава вже мала деякий накопичений
капітал. Під час самого економічного дива держала лише накопичує капітал за
рахунок підвищення обсягів виробництва та торгівлі. Тому рівень оплати праці,
соціальні виплати не є на своєму бажаному рівні. Але потрібно розуміти, що
підвищення рівня життя народу є однією з першочергових задач, тому що низький
рівень життя спричиняє незадоволеність діяльністю держави і як наслідок
небажання працювати на її благо.
Важливим кроком є позбавлення від корупції. Тільки таким чином
державні кошти будуть витрачатися максимально ефективно та у населення
буде мотивація розвивати свою державу.
Важливо зосередитися на підвищенні якості освіти та заохоченості населення
в освіченні. Для розвитку науки, розвитку високотехнологічного виробництва
необхідні висококваліфіковані кадри. Освіта повинна бути актуальною для
того, щоби була мотивація її здобувати та можливість застосовувати.
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