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СТАЛИЙ РОЗВИТОК КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ:
ІНКЛЮЗИВНІ ІННОВАЦІЇ
О. В. Дроботюк
Поглиблення глобалізаційних процесів у світогосподарських відносинах
призвело до асиметричного розвитку країн. За останні три десятиріччя суттєво зросла нерівність доходів населення як розвинутих країн, так і країн, що
розвиваються. Така прірва між багатими та бідними верствами населення
несе в собі соціально-економічні загрози. Тому економісти та експерти міжнародних організацій шукають шляхи розв’язання проблем у впровадженні
інновацій, які ліквідують або знизять дискримінацію окремих категорій населення та підвищать рівень їхньої інтеграції в інноваційний процес. Інклюзивні інновації покликані покращити добробут малозабезпечених груп населення,
зокрема у процесах доступу до освіти, медицини, інфраструктури.
У науковій літературі та звітах міжнародних організацій інклюзивні інновації трактують таким чином:
1. Розробка та впровадження нових ідей, які покликані створити можливості, що сприяють соціальному та економічному добробуту для безправних
членів суспільства [George 2012].
2. Інклюзивні інновації спрямовані на розширення доступу до базових товарів та послуг, що сприяє покращенню якості життя та економічної залученості. Інклюзивні інновації – це будь-які інновації, які допомагають розширити
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доступ до якісних продуктів та послуг для маргінальних груп населення
[World Bank 2013].
3. Інклюзивні інновації – засоби, за допомогою яких розробляються товари
та послуги для маргінальних груп [Heeks 2014].
4. Інклюзивні інновації – інновації, які безпосередньо сприяють добробуту
груп з меншими доходами, можуть сприяти розвитку та створенню можливостей для працевлаштування, що інтегрує в ланку економічної діяльності
[OECD 2015].
Таким чином, інклюзивні інновації спрямовані на розширення доступу до
базових товарів та послуг, що сприяє покращенню якості життя та посиленню
економічної активності бідних верств населення.
Питання подолання нерівності в регіональному розвитку є нагальним для
китайського уряду. За 40 років Китай здійснив соціально-економічний прорив. З 1978-го по 2017 р. економіка Китаю зростає в середньому на 9,6 % щорічно. Показники номінального ВВП та ВВП на душу населення зросли в 56
та 38 разів відповідно. Такі високі темпи зростання економіки забезпечені позитивним торговельним сальдо та притоком іноземних інвестицій. Сучасна
економічна політика КНР спрямована на розвиток внутрішнього ринку та
зменшення залежності від експорту і ПІІ.
Таблиця 1
Соціально-економічний профіль КНР
Показники
1980
1990
2000
2010
Номінальний ВВП,
215,6
305,3
398,6
1214,9
млрд. дол.
∆ реального ВВП, %
12 %
8%
4%
9%
ВВП на душу населен223
307
340
947
ня, дол.
ПІІ, млрд. дол
57
3487
40715
Експорт, млрд. дол
9,95
18,1
62,1
249,2
Імпорт, млрд. дол
11,1
19,9
53,3
225
Чисельність населен966,0
993,9
1172,5
1283,2
ня, осіб
Рівень урбанізації, %
17,9
19,4
26,4
35,9
Рівень бідності у сіль96,2
73,5
49,8
17,2
ській місцевості, %
Джерело: складено автором на основі даних World Bank, UNCTAD

2017
6066,4
11 %
4461
114734
1577,8
1396,2
1359,8
49,2
4,5
(2016 р.)

Стрімкий розвиток економіки зумовив зростання рівня урбанізації, зокрема вже станом на 2017 рік показник сягнув 49 %. Також скорочується рівень
бідності в сільській місцевості – з 96 % у 1980 р. до 4,5 % у 2016 р.
Ключовим чинником такого успіху є поступова та незмінна політика реформ та відкритості уряду Китаю протягом 40 років. Китайську модель економічного розвитку можна розглядати крізь призму періоду правління Мао
Цзедуна, реформаторської політики Ден Сяопіна та його послідовників. Тож
ключові віхи економічного розвитку КНР такі:
• перші чотири п’ятирічні плани (1953–1975 рр.) – індустріалізація та колективізація;
• з 5-го по 9-й п’ятирічні плани (1976–2000 рр.) – етап економічного “відродження”;
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• з 10-го по 13-й п’ятирічні плани (2001–2020 рр.) – етап інноваційної економіки.
Однією з ключових політик китайського уряду є інноваційна політика держави, яка спрямована на розвиток науки і техніки задля соціально-економічного розвитку держави. Наприкінці 1970-х років перші кроки були зроблені у
стимулюванні інклюзивних інновацій у сільському господарстві з метою покращення якості життя населення на селі. Однак і досі залишається великий
розрив між багатими та бідними верствами населення, про що свідчить коефіцієнт Джині, який у 2016 році ставив 0,465.

Рис. 1. Коефіцієнт GINI в КНР, США, ЄС та Україні
Джерело: складено автором на основі даних World Bank

Такі диспропорції обумовлені різним рівнем доходів у сільській та міській
місцевостях. Однак варто зазначити, що при зростанні витрат на дослідження
і розробки (ДіР) спостерігається пропорційне збільшення доходів населення
(рис. 2). Зокрема, коефіцієнт Енгеля свідчить про більш швидші темпи скорочення частки витрат на харчування в сільській місцевості від доходів, що є
результатом зростання доходів.

Рис. 2. Витрати на ДіР та коефіцієнт Енгеля
Джерело: складено автором на основі даних National Bureau of Statistics of China
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У період із 2013-го по 2016 р. чисті доходи міського населення зростали в
середньому на 8 % щорічно, а сільського населення – на 9 % щорічно при
збільшенні витрат на ДіР від 1,99 % до 2,11 % ВВП. Доход населення міської
місцевості майже втричі перевищували доходи населення сільської місцевості (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка витрат на ДіР та доходи населення КНР
Джерело: складено автором на основі даних National Bureau of Statistics of China

Рис. 4. Регіональний розподіл доходів населення в КНР, 2016
Джерело: складено автором на основі даних National Bureau of Statistics of China

А в регіональному розрізі найвищий рівень чистого доходу в Шанхаї, Пекіні, у провінціях Чжецзян, Тяньцзінь, Цзянсу та Гуандун. Саме ці провінції
є лідерами за показниками інноваційної активності. Провінції ж із найменшим рівнем доходів – Цінхай, Юньнань, Гуйчжоу, Гансу та Тибет (рис. 4). Це
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регіони з найнижчими показниками інноваційної активності, а також рівнем
охоплення освітою. Такі регіональні диспропорції обумовлені політикою реформ та відкритості, у межах якої стимулювалися провінції ПівнічноСхідного та Південного Китаю, уздовж узбережжя. Саме в цих провінціях
утворилися спеціальні економічні зони, до яких залучається іноземний капітал, створюються нові робочі місця та зростають доходи населення. Децентралізація фіскальної та бюджетної політики також посилила розрив між
провінціями. Тобто чим менше створюється ВРП, тим менші доходи та соціальні виплати в регіоні. Тож для подолання цієї проблеми уряд Китаю взяв
курс на інклюзивний розвиток економіки, де інновації є основою.
Політика уряду КНР у розвитку інклюзивних інновацій. У період з
1986-го по 2018 рік уряд Китаю запровадив 4 великі проекти у стимулюванні
інклюзивних інновацій: Програма Іскра (1986–2015), Інноваційний фонд для
МСП (1999 – нині), система представників (2002 – нині) та Національний
план дій з наукової грамотності (2006–2020).
Таблиця 2
Державні проекти розвитку інклюзивних інновацій
Проект

Мета

Цільова
аудиторія

Інструменти

Програма Іскра
(1986–2015)

підвищення інновасільські районавчання технологій
ційної
ефективності ни
та менеджменту, підсільського господарства
тримка науково-технолошляхом розвитку науки і
гічних проектів або протехнологій та їхньої поектів, які використовують
пуляризації
ноу-хау дослідницьких
інституцій для впровадження локальних технологічних програм
малі та середфінансова підтримка
Інноваційний
підвищення науковофонд для МСП технічних та інновацій- ні підприємства (гранти, субсидії на
отримання позики для
(1999 – нині)
них можливостей МСП
інноваційних продуктів
та пілотного виробництва,
а також інвестиції в
акціонерний капітал) та
консультаційні послуги
Система предстимулювання іннофермери
в
кваліфіковані фахівці
ставників
ваційної активності в сільській місце- в галузі науки і техноло(2002 – нині)
сільській місцевості шля- вості
гій надають фермерам
хом направлення туди
науково-технічні послуфахівців у галузі науки
ги, включно з демонстрацією нових технологій,
та технологій, а також
навчанням та персоналісприяння інноваційному
зованим консалтингом
підприємництву
Національний
підвищення загальвсі громадяни,
інвестиції в обов’язплан дій з науко- ної наукової грамотності особливо з мало- кову державну освіту, в
вої грамотності в країні (до 2050 року з а б е з п е ч е н и х освітню інфраструктуру
(2006–2020)
кожний дорослий має верств населення та організацію наукововолодіти базовою науко- н е р о з в и н е н и х популярної діяльності
вою грамотністю)
регіонів

131

Інноваційна політика щодо інклюзивного розвитку спрямована на подолання бар’єрів, з якими стикаються певні соціальні групи, компанії, регіони,
для участі в інноваційній діяльності. Китайська інноваційна політика щодо
інклюзивного розвитку узгоджується з такими глобальними цілями ООН, як
подолання бідності, особливо в сільській місцевості, забезпечення якісною
освітою та підвищення рівня наукової грамотності, стимулювання підприємницької діяльності в сільській місцевості задля забезпечення достойними робочими місцями, розвиток інновацій у сільському господарстві та подолання
нерівності.
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Сталий розвиток Китайської Народної Республіки:
інклюзивні інновації
О. В. Дроботюк
Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам економічного розвитку
на основі інклюзивних інновацій. У статті подано трактування поняття “інклюзивна
інновація”, авторами яких є економісти та експерти міжнародних організацій. Проаналізовано соціально-економічні показники Китаю та регіонів, а також визначено
роль інклюзивних інновацій у китайській економіці. У дослідженні систематизовано
ключові проекти розвитку інклюзивних інновацій у КНР.
Ключові слова: сталий розвиток, КНР, інклюзивна інновація, економічне зростання, китайська економіка
Устойчивое развитие Китайской Народной Республики:
инклюзивные инновации
О. В. Дроботюк
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам экономического развития на основе инклюзивных инноваций. В статье представлены трактовки понятия
“инклюзивная инновация”, авторами которых являются экономисты и эксперты международных организаций. Проанализированы социально-экономические показатели
Китая и его регионов, а также определена роль инклюзивных инноваций в китайской
экономике. Исследование систематизирует ключевые государственные проекты развития инклюзивных инноваций в КНР.
Ключевые слова: устойчивое развитие, КНР, инклюзивная инновация, экономический рост, китайская экономика
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