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Abstract: In the last decade after the so-called “Global Crisis”, the People’s Republic 
of China (PRC) demonstrated rapid dynamics in its innovation and technology devel-
opment towards the establishment of its own “technology zone” and the implementation 
of the so-called “Fourth Industrial Revolution”. The Government of the PRC announced 
the “Innovative Development Strategy”. The aim of the project is to develop a series of 
innovations in the field of production and infrastructure. Based on which the “Celestial” 
is striving to become a leader in key areas of material production and infrastructure. 
Undoubtedly, when we talk about the latter, we have to mention the “One Belt – One 
Road” (OBOR) initiative, which contains a gigantic geopolitical and geo-economic sig-
nificance.

On July 20, 2017, PRC announced a “Next Generation Artificial Intelligence” De-
velopment Plan, which sets another ambitious goal – by 2030, China to become a leading 
global leader in this direction. Other ambitious projects such as the “Made in China 2025 
”Plan”, Internet Plus and others. It should not ignore the space program of the country 
aiming at the creation of its own space station, as well as the sending of manned flight to 
the Moon.

Within the framework of the innovation and technology strategies and plans of the 
PRC, the focus is on the human factor. Proof of this is the Social Innovation for Inclusive 
Human Development strategy. This Strategy answers to the challenges posed by the new 
type of technological, economic, social and cultural development to society, state and local 
politics and the individual.

All this, as something already achieved, but also as projects and initiatives in a closer 
or more distant perspective, testify that today a global innovation-technological power is 
born before us – the People’s Republic of China.

Keywords: The PRC‘s Innovation development to the “Global Crisis”, “Innovative 
Development Strategy”, “National Innovation System, “One Belt-One Road”(OBOR), 
Next Generation Artificial Intelligence” Development Plan, “Made in China 2025”Plan, 
Ten key sectors in the frame of “Made in China 2025 “Plan, “Social Innovation for Inclu-
sive Human Development” Strategy, New Generation of Information Technology, “Fourth 
Industrial Revolution”, “Internet Plus” Program, PRC’s Space Program.
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Въведение

В съвременните условия на глобална криза в социално-икономиче-
ски, технико-технологически, светогледно-културни, цивилизационни и 
прочее аспекти става изключително ясно, че иновационата платформа на 
развитие, както на микро, така и на мезо- и на макроравнище е безалтер-
нативен начин на организационна и обществена динамика, ако желаем да 
осигурим устойчивост в стопански, обществен и социо-културен план.

В тази връзка примерът на иновационно-технологическото развитие 
на КНР, която през последните години демонстрира изключителен ръст в 
сферата на иновационно-технологическото развитие, несъмнено предста-
влява интерес не само за специалистите, но и за широката публика, а да се 
надяваме и на „държавните мъже“ у нас. 

Основна цел на предлаганата разработка е да се направи обща харак-
теристика на иновационния модел на съвременен Китай. По този начин да 
се постигне възможно най-обща абстракция за движещите сили по създа-
ването и функционирането на иновационна платформа на социално-ико-
номическа динамика на „Поднебесната“. Китайската държава се стреми 
да въведе в масовото съзнание стандарти за иновативно поведение, което 
е необходимо условие за създаване на непрекъснато възпроизвеждане на 
иновации на национална почва. КНР продължава да осъществява изпре-
варваща динамика на високотехнологичната индустрия и производство 
на оборудване. Инвестициите в традиционните производствени сектори 
продължават да се забавят, а при високотехнологичните производства и 
производството на оборудване растежът на инвестициите остава висок.

Безспорно, когато става дума за иновационен процес на национална 
почва, последният в никакъв случай не бива да бъде откъсван както от 
вътрешните социално-политически, социо-културни и социо-икономи-
чески условия, фактори и тенденции, така и от цялостната външна геопо-
литическа, геоикономическа и цивилизационна динамика. Но фокусът на 
дадената разработка е върху иновационния процес и как той се проектира 
и осъществява в рамките на горепосочените условия, тенденции и дина-
мики.

Тази цел се постига чрез следните задачи, структурирани в основните 
раздели на предложения материал, а именно:

1. Кратък преглед на иновационното развитие на КНР до „Глобалната 
криза“;

2. Иновационно-технологическа динамика на съвременен Китай през 
последното десетилетие;
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3. Иновативни планове, програми и проекти в рамките на национал-
ната иновационна система на КНР.

Методологическите подходи в основата на дадения материал са: 
• Системният подход – разглежда изследвания обект като система, 

т. е. съвкупност от взаимносвързани компоненти, действащи като цяло. 
При което тази съвкупност формира вътрешна среда, спрямо която цяла-
та останала реалност извън тази среда се явява външна такава;

• Исторически подход – обектът на изследване не може да бъде раз-
крит като съдържание и логика, ако не се разбере неговото развитие в 
миналото;

• Логическият подход – разкрива „логиката“, т. е. схемата на вътреш-
ни зависимости, взаимоотношения и взаимодействия, определяща дина-
мика на функциониране и развитие на изследвания обект.

1.  Кратък преглед на иновационното развитие  
на КНР до „Глобалната криза“1

Ключови 
аспекти

Етапи 
на развитие 

Основни характеристики на 
етапа 

Достижения в рамките 
на етапа 

Етап на форми-
ране на НИС  – 
50 – 60-те годи-
ни на ХХ век

Формиране на основите на инова-
ционно развитие – „първоначално 
централизирано структуриране“. 
Характеризира се с масово използ-
ване на чужд опит, най-вече съвет-
ски и с държавно доминиране в 
рамките на иновационния процес.

В редица стратегически 
области  – ракетно-кос-
мическа техника и яд-
рени технологии КНР 
демонстрира важно 
развитие. 

Последният е тесен като простран-
ство, акцентиран е върху военните 
аспекти, просто структуриран.
Главна насока е рационализация на 
заимствани „отвън“ достижения и 
подпомагане на усилията за осъ-
ществяване на „догонващ растеж“. 

 Това става основа за 
търсене на технологи-
ческо лидерство във 
важни от гледна точка 
на геополитическия 
баланс области на раз-
витие.  

1 Цит. по Стефанов Н., А.Колева. Китай  – социално-икономическо развитие от 
древността до наши дни. София, „Изток-Запад“, 2015, с. 379 – 382.
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Етап на центра-
лизирано раз-
витие – НИС на 
Китай от втора-
та половина на  
60-те до края на 
70-те години на 
ХХ век

НИС (националната иновационна 
система) на КНР до края на 70-те 
години на ХХ век следва съветския 
модел, включващ:
Китайската Академия на науки-
те – наследява „хилава“ структура- 
„Академия Синика“, съществувала 
до 1949 г. Става мощна йерархична 
структура със стотици институти, 
занимаващи се с фундаментални и 
приложни разработки;
Общи и специализирани универ-
ститети, осъществяващи освен 
обучение фундаментални и при-
ложни изследвания;
Отраслеви институти, занимаващи 
се с НИРД (научно-изследователска 
и развойна дейности). Предприя-
тията не провеждат такава дейност.
Въпреки размирното време на 
„Културната революция“ в област-
та на военните аспекти на инова-
ционния процес ситуацията е раз-
лична. Изследванията в областта 
на космическата техника, ядрената 
енергетика продължават с високо 
темпо. 

През 1968  г. е обявен 
стартът на програма за 
научни изследвания на 
космоса. През април с.г. 
е основан НИИ за кос-
мическа медицина и ин-
женерство, превърнат в 
център за обучение на 
китайските тайконавти. 
През 1968 г. китайското 
министерство на от-
браната започва подбор 
на кандидати за първи 
пилотиран китайски 
полет. През 1970 година 
в КНР е изстрелян из-
куствен спътник на Зе-
мята (ИСЗ). КНР става 
3-та страна в света със 
своя ракета със спътник 
и пета изстреляла спът-
ник на орбита. 

Етап на прехо-
да от края на 
70-те години до 
1985 г.

Научната политика, изследовател-
ските структури, както и осъщест-
вяваната от тях дейност, напълно се 
подчиняват на общата стратегия на 
развитие, включваща „отваряне“, 
привличане на чужди инвестиции 
и преход към въвеждане на пазар-
ни елементи в начина на действие. 
За фундаменталните и отчасти за 
приложните изследвания въобще 
не е възможна пазарна платформа 
на функциониране. Друга е ситуа-
цията при НИРД и възможността 
за преход към пазарна платформа 
при структури, занимаващи се та-
кава дейност.

Научно-изследовател-
ските и инженерно-тех-
нологическите институ-
ти и звена осъществяват 
важни задачи, свързани 
с овладяване на вносни 
технологии и продукти, 
които успешно са реа-
лизирани.
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Етап от 1985 до 
1995 г. 
Първи стъпки 
в програмното 
функциониране 
на научните и тех-
нологични струк-
тури в КНР

През 1985 г. ЦК на ККП и Държав-
ния съвет излизат с „Резолюция 
за реформи на научно-техноло-
гическата система“. Основна цел 
на реформата е преодоляване 
на централизирания модел на 
функциониране чрез въвеждане 
на грантове и програми за фунда-
ментални, приложни изследвания 
и НИРД. Реформата предполага 
университети и отраслеви ин-
ститути да засилят връзките си с 
предприятията и фирмите. В рам-
ките на индустриалната политика, 
провеждана от правителството, са 
заложени целите КНР да премине 
към технологически-интензивен 
тип динамика. За тази цел е фор-
миран Национален съвет по наука 
и технологии, както и е създаден 
Национален научен фонд. 

На основата на про-
грами като 973 и 
проектите 211 и 985 
университетите се пре-
върщат във важна база 
на иновационната дей-
ност. В края на етапа 
те осъществяват 1/3 от 
фундаментални и над 
¼ от приложни изслед-
вания. През 1988  г. в 
програма „Факел“ в Пе-
кин е създаден първият 
технополис, последван 
от още 52 такива.

Етап от 1995 до 
половината на 
първото десетиле-
тие на ХХI век
Пазарна транс-
формация на 
с т р у к т у р и т е , 
осъществяващи 
приложни изслед-
вания и НИРД

През 1995 г. ЦК на ККП и Държав-
ният съвет постановяват разходи-
те на Китай за научно обслужване 
да достигнат 1.5 % от БВП на стра-
ната за 2000 г. 
Заложена административна ре-
форма на системата. В тази връзка 
след 1999  г. започва трансформа-
ция на държавните научно-из-
следователски и технологически 
институти основно в два формата:
Превръщането им в търговски 
дружества;

В резултат на реформа-
та се постига:
Усилване на инова-
ционния потенциал 
на големите държавни 
предприятия. Укрепва 
се регионалната инова-
ционна система;
Предприятията започ-
ват да финансират над 
¼ от приложните из-
следвания и над 50 % от 
НИРД. 

Включването им като звена по 
НИРД в големи държавни пред-
приятия;
Към 2001 г. 242 държавни НИИ 
(научно-изследователски инсти-
тута) са трансформирани по този 
начин. Съответно 5000 отраслеви 
института, принадлежащи към 
провинциалните власти, също 
стават обект на такава трансфор-
мация. 
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2.  Иновационно-технологическа динамика на съвременен 
Китай през последното десетилетие

Още преди началото на т. нар. „Глобална криза“ на 4-та Национална 
конференция по наука и технологии, проведена през януари 2006 г. гене-
ралният секретар на ЦК на ККП Ху Дзинтао и министър-председателят 
Уън Дзябао излизат с призив за превръщане на Китай в иновационно-
ориентирана страна. 

Уън Дзябао подчертава нуждата от изпълнение на Националната 
рамка на средно- и дългосрочния план за развитие на науката и техно-
логията (2006 – 2020). На 9.02. 2006 г. ЦК на ККП и Държавният съвет на 
КНР излизат с резолюция за осъществяване на гореспоменатата Нацио-
нална рамка, както и за създаване на собствен иновационен потенциал. 

Планът, който има 15-годишен хоризонт, предвижда две ключови 
цели:

• В 2020 г. делът за научно обслужване да достигне 2.5 % от БВП на 
страната;

• В 2020 г., като се използва 2000 г. за база, БВП да се увеличи 4 пъти.
Във връзка със създаването на собствен иновационен потенциал, 

планът предвижда 11 ключови области за развитие и 16 проекта за осъ-
ществяване. Още през юни 2006 г. са представени 99 мероприятия за из-
пълнение на проектите. Ако до началото на реформите разходите за на-
учни изследвания в КНР са по-малко от 1 % от БВП, то през петилетката 
2006 – 2010 год. тези разходи нарастват от 1.3 % до 2 % от БВП.

По отношение на производството на високотехнологични продукти 
в четири области като електроника и телекомуникационно оборудване, 
компютри и офис техника, КНР влиза в четворката на лидерите в света. 
Малко по-скромни са позициите на Китай в сферата на фармацевтиката 
и медицинските инструменти. Планът предвижда също засилване на ро-
лята на университетите в иновационната дейност. На картата по-долу се 
демонстрира разпределение на градовете с университети влизащи в пър-
вите 100 на Китай, както и заетите в НИРД и интензивността на НИРД по 
региони. Както се вижда, водещи са столичният регион и Шанхай. 
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Ролята на университетите в иновационната дейност в първите  
десетилетия на XXI век значително нараства2

В изпълнение на Националната рамка 2006 – 2020 през последното де-
сетилетие след т. нар. „Глобална криза“ КНР демонстрира ускорена дина-
мика в сферата на иновационно-технологическото си развитие в посока на 
създаване на собствена „технологическа зона“ и осъществяване на т. нар. 
„Четвърта индустриална революция“. Правителството на КНР обяви т. нар. 
„Иновационна стратегия на развитие“. Целта на същата е разработката на 
серия от иновации в сферата на производството и инфраструктурата, на 
основата на които „Поднебесната“ да стане водеща в ключови области на 
материалното производство и инфраструктурното строителство. Несъм-
нено, когато говорим за последното, не може да не споменем инициатива-
та „Един пояс – един път“, съдържаща в себе си гигантско геополитическо 
и геоикономическо трансформиране на Китай и света.3

2 Цит. по www.innovativechina.com
3 Вж. China’s 13th Five Year Plan: 2016 – 2020: What does it mean for your business? в 

http://www.lehmanbrown.com/insights-newsletter/the-13th-five-year-plan-2016-2020-what-
does-it-mean-for-your-business/
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На 20 юли 2017 год. в КНР бе оповестен „План за развитие на „изкуст-
вен интелект от следващо поколение“, който поставя една друга амбициоз-
на цел – до 2030 год. Китай да стане водеща глобален лидер в тази насока. 

Не може да се пренебрегнат и други амбициозни проекти като Пла-
на „Направено в Китай 2025“, „Интернет плюс“ и други.4 И безспорно не 
бива да се пренебрегва космическата програма на страната, поставяща си 
за цел създаването на собствена космическа станция, както и изпращане-
то на „тайконавти“ на Луната.

Инициативата „Направено в Китай 2025“ има за цел Китай да рефор-
мира производствените си практики и да направи скок във високотехно-
логичното производство. Това ще позволи на Китай да разшири своя дял 
на международния пазар и да се адаптира към нарастващите предизви-
кателства, пред които е изправена световната производствена индустрия. 
Успехът на политиката на „Нова нормалност“ зависи от това КНР да се 
възползва от променящата се световна производствена структура. 

3.  Иновативни планове, програми и проекти в рамките  
на националната иновационна система на КНР

Отрицателното въздействие, което имат част от сегашните производ-
ства, създадени на относително невисоки по своето равнище технологии, 
върху околната среда, нарастващите разходи за работна ръка и нараства-
щата конкуренция от страна на конкурентни региони с работна ръка с 
ниска цена (особено в Южна и Югоизточна Азия) налагат Китай да обно-
вява своите производствени процеси. Въпреки че Китай има най-големи-

4 Вж. China 2017 OECD Economic Survey More resilient and inclusive growth в www.
oecd.org/eco/surveys/economic-survey-china.htm
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ят производствен сектор в света, той все още изостава от редица западни 
икономики по отношение на иновациите и технологическото равнище.

Успехът на инициативата „Направено в Китай 2025“ ще даде възмож-
ност Китай от най-големият производител в света да се превърне в най-
силния по технологическо равнище производител в света. Десетте клю-
чови сектора на „Направено в Китай 2025“ са както са показани по-долу:

• Самолетостроене;
• Съвременно селско стопанство;
• Производство на електроенергия на базата на ядрена енергетика;
• Нови енергийни източници;
• Роботика;
• Ново поколение информационни технологии;
• Съвременен жп транспорт;
• Морски инженериг и акватехнологии;
• Биотехнологии и модерно медицинско оборудване.

Десетте ключови сектора на развитие в рамките на „Направено в Китай“5

Космическата програма на КНР несъмнено заслужава отделно раз-
глеждане. Това, което тук можем съвсем накратко да споменем, са следни-
те проекти: (1) Създаване на космическа станция; (2) Осъществяване на 
пилотирани мисии до Луната; (3) Създаване на лунна база; (4) Безпилотна 
мисия на Марс; (5) Използване на пространството Земя-Луна за индус-
триално развитие. Целта е изграждане на спътникови соларни системи, 
базирани в космоса, които ще пращат енергия на Земята.

5 Пак там.
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Логото на Националната космическа агенция на КНР

В рамките на иновационно-технологическите стратегии и планове на 
КНР основно внимание се обръща на човешкия фактор. Доказателство за 
това внимание е стратегията „Социални иновации за приобщаващо чо-
вешко развитие“. Нейните хоризонти са свързани с предизвикателствата, 
които поставя новия тип техонологическо, икономическо и прочее разви-
тие пред обществото, държавната и местна политика и отделния човек.6

 

Трите движещи сили на „човешкото развитие“ в КНР – равенство  
на възможностите, социална координация и икономически растеж7

6 Вж. http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/human_development/china 
-human-development-report – 2016.html

7 Пак там.
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Заключение 

Новото състояние на развитие на китайската икономика, изразено 
чрез термина „Новата нормалност“, свидетелства за напълното изчерп-
ване на възможностите и позитивните стойности на екстензивния тип 
развитие на Китай. Това налага в нарастваща степен необходимостта от 
преход към интензивен тип развитие. Осъществяването на интензивен 
тип динамика е невъзможен без активното внедряване и използване на 
научно-техническия прогрес, като основа на социално-икономическото 
функциониране на КНР;

Съответно като основна цел се поставя изграждането на най-висо-
коефективна национална иновационна система (НИС) като базова плат-
форма за прогресивна динамика на КНР. Трябва да се каже, че в Китай се 
използват както оригинални подходи, така и такива, заимствани от опита 
на други страни от Източна Азия, а също така и от други страни по света – 
САЩ, ЕС, РФ, за да успеят в създаването на водеща НИС в глобален план. 
Въпреки определени диспропорции и проблеми зони, в КНР са твърдо 
устремени да „превземат и тази височина“ – изграждането на работеща 
НИС, като фактор за интензивен тип развитие и залог за бъдещи успехи.

Знaчителната обществено-икономическа динамика изисква и ново 
концептуално осмисляне, довело до концепцията за „Китйската мечта“, 
станала важна програмна платформа за развитието на КНР. 

Всичко това като нещо вече постигнато, но и като проекти и инициа-
тиви в една по-близка или по-далечна перспектива, свидетелстват, че днес 
пред очите ни се ражда глболана иновационно-технологическа сила – Ки-
тайската народна република. 
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