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"Конкурентоспроможність у контексті суперечностей
відтворювальної структури економіки країн світу"
У період становлення економіки знань конкуренція набуває особливих ознак під впливом поширення інновацій у всіх сферах життя
суспільства. Конкурентоспроможність країн істотним чином визначає
технологічний рівень секторів та галузей економіки. Можливості суспільства продукувати та впроваджувати інновації безпосередньо
пов'язані з нагромадженням капіталу та пропорціями відтворювальної
структури ВВП.
Метою статті є визначення сучасної специфіки взаємообумовленості
та суперечливості процесів формування макроекономічної конкурентоспроможності, зумовлених станом і динамікою відтворювальної структури ВВП.
У статті з'ясовано витоки формування конкурентоспроможності
країн. Методологія аналізу ґрунтується на поєднанні фундаментальних
наукових положень політичної економії щодо відтворювальної структури
ВВП, основ макроекономіки щодо динаміки ВВП і процесів споживання
й нагромадження та здобутків прикладних економічних наук щодо проблем
національного і світогосподарського розвитку.
Досліджено сучасні тенденції відтворюваної структури ВВП провідних країн світу, країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Обґрунтовано необхідність забезпечення оптимального співвідношення між споживанням та нагромадженням капіталу у межах відтворювальної структури ВВП як визначальної передумови формування
конкурентоспроможності країн на основі інновацій.
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