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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КНР:  
СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
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Частка осіб похилого віку в структурі населення КНР на відміну від країн Західної Європи 
залишається помірною. Вона значно підвищиться, коли люди, які були народжені протягом 
періоду політики штучного обмеження народжуваності, досягнуть пенсійного віку. Уже 
сьогодні в національній моделі пенсійного забезпечення КНР існують помітні проблеми. 
В чому їх специфіка, а також які загрози вони несуть на фоні очікуваного старіння нації, 
намагався розібратися автор даної статті.
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Постановка проблеми. Аксіоматичним є твер-
дження, що пенсійному забезпеченню в системі соці-
ального страхування як в розвинутих країнах, так і в 
тих, що розвиваються, належить провідна роль. У су-
часних умовах на фоні старіння населення воно стика-
ється зі значними проблемами. Їх вирішення криється 
в пошуку оптимальної моделі забезпечення, що орга-
нічно розвʼязувала б суперечності між інтересами по-
колінь населення країни. Різні держави вирішують цю 
проблему в різний спосіб, але в даному контексті для 
України корисним є вивчення досвіду тих країн, які, на-
магаючись прискорити власний розвиток, підлаштову-
ють під нього свою пенсійну систему. І хоча Китай не 
схожий з нашою країною за такими демографічними 
параметрами, як чисельність населення та його вікова 
структура, швидкий розвиток (на який і ми сподіває-
мось) накладає значний відбиток на систему соціаль-
ного захисту і пенсійне забезпечення – її основний еле-
мент, – про що яскраво говорить китайська практика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ці-
кавість до вивчення проблем пенсійного забезпе-
чення КНР демонструють як китайські [2; 5], так і 
західноєвропейські та американські вчені [1; 4] та 
суспільно-політичні організації [3]. Всіх хвилюють 
перспективи розвитку китайської економіки та по-
тенційні загрози цим процесам, що можуть утво-
ритися внаслідок загострення суспільних протиріч. 
Активно досліджують спроби Китаю поєднати в на-
ціональному господарстві капіталістичні відносини 
та соціалістичні елементи російські вчені [6; 7]. Сі-
нологічні студії в Україні практично відсутні або ж 
не стосуються прикладних проблем.

Мета статті. Тому в межах даної статті автор 
ставить завдання частково усунути ці прогалини та, 
спираючись на результати провідних світових дослі-
джень, проілюструвати гострі проблеми пенсійно-
го забезпечення, що спостерігаються в КНР, досвід 
боротьби з якими є актуальним для реформованої в 
Україні пенсійної системи.

Виклад основного матеріалу. Сучасна китай-
ська національна модель пенсійного забезпечення 

почала вибудовуватися після відмови від старої 
траєкторії розвитку за командно-адміністратив-
ним сценарієм та переходу до спроб підвести під 
економічні відносини ринковий фундамент. Вна-
слідок трансформацій з 1980-х років стали відчу-
ватися прогалини в сфері пенсійного забезпечен-
ня: поганий рівень покриття населення, низький, 
прив’язаний до застарілих стандартів обсяг виплат, 
регіональні диспропорції. Їх загострення стало по-
штовхом до широких реформ в згаданій сфері та 
адаптації її до сучасних умов, хоча перетворення 
почалися з помітним часовим лагом.

Першочергова реформа, спрямована на охоплен-
ня пенсіями робітників підприємств у містах, мала 
місце лише в 1995-1997 роках. Її метою було запро-
вадження класичного трирівневого пенсійного за-
безпечення, де перший обов’язковий щабель форму-
ється за рахунок внесків роботодавців у спеціальний 
державний солідарний фонд в обсязі 17% від оплати 
праці. 11-відсоткові обов’язкові персональні нако-
пичення другого обов’язкового рівня фінансуються 
спільно працівником та роботодавцем: внесок пер-
шого коливається від 3 до 8%, а другий покриває 
решту. Внески третього добровільного рівня форму-
ються індивідуально через комерційні структури.

Значно пізніше стартували реформи, спрямова-
ні на охоплення пенсійним забезпеченням жителів 
аграрних районів, яке до того ж відзначалося гіршою 
якістю. Запроваджені з 1992 р. Міністерством гро-
мадських справ заходи виявилися малоефективни-
ми, оскільки не змогли забезпечити селян похилого 
віку страховим покриттям на прийнятному рівні та 
сформувати привабливі умови добровільної участі в 
пенсійних накопиченнях; родина залишалася осно-
вним фінансовим донором для них ще тривалий час. 
Лише з 2009 р. Державною радою КНР у практику 
була запроваджена сучасна система, якою одразу 
вдалося охопити 13% сільського населення.

Зазначений факт провідної ролі пенсійного забез-
печення в структурі системи соціального захисту по-
требує глибокого аналізу. Корисним видається порів-
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няння розмірів пенсійних виплат в різних секторах 
та регіонах національного господарства Китаю.

По-перше, розмір гарантованої державою пенсії 
не є однаковим в приватному та суспільному секто-
рах (табл. 1): в першому він в 1,45-1,83 рази менший, 
ніж у другому. Економісти [5] пояснюють це специ-
фікою нарахування розмірів пенсій, а також відмін-
ностями оплати праці в згаданих секторах.

Таблиця 1
Динаміка середнього рівня гарантованих  
державою пенсій у приватному та суспільному 
секторах КНР*
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1999 494 721 725 0,73 0,97 1,00
2000 544 947 871 0,71 1,13 1,08
2001 556 940 894 0,64 0,93 0,93
2002 618 1077 1031 0,62 0,92 0,93
2003 640 1124 1091 0,57 0,86 0,90
2004 667 1223 1154 0,51 0,82 0,84
2005 719 1257 1208 0,48 0,72 0,77
2006 835 1364 1290 0,49 0,70 0,73
2007 947 1717 1576 0,47 0,72 0,73
2008 1121 1822 1663 0,47 0,65 0,67

* Джерело: [5]

Оскільки пенсії співробітників приватних під-
приємств утворюються на основі поєднання невели-
ких за обсягами державних пенсійних виплат солі-
дарного типу (І рівень) та накопичених робітником 
коштів на обов’язкових рахунках (ІІ рівень), в той 
час як колишні працівники органів державної влади 
у вигляді пенсій отримують від 75 до 100% власної 
передпенсійної зарплати, то на виході пенсії в сус-
пільному секторі виявляються на 35-40% вищими, 
ніж в приватному.

З іншого боку, є позитивна тенденція скорочення 
частки пенсій у середніх заробітних платах зайнятих 
як в державній сфері, так і в приватному виробни-
цтві. Вочевидь, рівень оплати праці в національному 
господарстві країни зростає випереджаючими тем-
пами, що дозволяє послабити тиск з боку системи 
соціального забезпечення на суспільні фінанси.

У просторово-географічному розрізі рівень ви-
трат державних органів на пенсійне забезпечення 
осіб похилого віку суттєво різниться (рис. 1). Най-
більшу соціальну підтримку мають ті, хто проживає 
у важливих економічних центрах (Пекін, Шанхай, 
Шаньдун), а також нестабільних з етнічної та по-
літичної точки зору територіях (Тибет, Сіньцзян). 

Натомість менше всього витрат державних коштів у 
перерахунку на одного пенсіонера можна спостері-
гати в Північно-Східних та деяких густонаселених 
Південно-Західних провінціях.
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середній по країні обсяг витрат на пенсійне …

Рис. 1. Середній обсяг державних витрат (юанів) 
на одного пенсіонера в різних провінціях КНР  
у 2012 р.

Якщо використовувати середній обсяг витрат 
держави на одну особу похилого віку в якості на-
ближеного еквівалента виплачуваних їм пенсій, слід 
констатувати, що в Китаї присутня регіональна ди-
ференціація в рівні пенсійного забезпечення, хоча 
вона носить помірний характер. Створюючи більш 
уніфіковану систему пенсійного забезпечення між 
містом та селом, а також між секторами економіки, 
уряд країни отримає ефект згладжування диспропор-
цій та посилення соціальної справедливості в гео-
графічному розрізі. 

Зважаючи на свою провідну роль в структурі соці-
ального забезпечення, пенсійне страхування відтягує 
на себе основний масив соціальних витрат нації: його 
частка в суспільних видатках демонструє повільне 
зростання з 14% у 1995 р. до 16% у 2012 р. разом із 
поступовим збільшенням чисельності осіб похилого 
віку в країні (рис. 2). Роль інших складових соціаль-
ного захисту в порівнянні з ними залишається неспів-
мірною: менше 1 відсотка щорічно витрачається на 
страхування по безробіттю та готівкові трансферти 
бідним. Хоча останні в кризові моменти – 1998 та 2008 
роки – демонструють стрімке зростання, що свідчить 
про деяку їх чутливість до економічної кон’юнктури. 
В той же час, видатки на базове медичне забезпечен-
ня населення за аналізований період стабільно розши-
рювалися, внаслідок чого їх частка в загальнонаціо-
нальних витратах підвищилася з 0,5 до 5,5%. В першу 
чергу такі зміни пояснюються зростанням особистих 
доходів населення, розширенням їх сукупних потреб, 
зокрема в якісному лікуванні.

Не зважаючи на те, що внески на різні види со-
ціального забезпечення концентруються в окремих 
позабюджетних фондах, при частих випадках їх 
балансових дефіцитів обов’язки із покриття таких 
розривів бере на себе бюджетна система. Особливо 
характерною подібна ситуація є для пенсійного фон-
ду: з 1997 р. він хронічно показує від’ємне сальдо, 
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яке стрімко розширюється – з 5 млрд. юанів на той 
період до понад 156 млрд. у 2010 р.. Це говорить про 
домінування солідарної компоненти першого рівня 
пенсійної системи в цих соціальних виплатах. Зро-
зуміло, що для того, щоб на повну потужність за-
працювали другий та третій рівні системи, мають 
накопичитись кошти поки що працюючих осіб на 
індивідуальних рахунках. Тим не менше, бажано по-
мірковано ставитись до прирощення гарантованих 
державою пенсійних виплат, оскільки із очікуваним 
старінням населення воно ставитиме під сумнів ста-
більність фінансової системи. 
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Рис. 2. Динаміка часток витрат на основні 
елементи соціального забезпечення в структурі 
загальнонаціональних суспільних видатків 
Китаю 

Як стверджує теорія економіки суспільного сектору, 
хоча накопичувальна пенсійна система веде до поси-
лення соціальної нерівності між представниками одно-
го покоління, натомість, домінуюча в КНР солідарна 
модель ставить під загрозу справедливий розподіл до-
ходів між сучасниками та їх майбутніми нащадками. 
Тому основними бенефіціарами соціального захисту 
виступають особи похилого віку – за розрахунками під 
його впливом їх доходи покращуються на понад 50%, 
в той час як для працездатного населення очікувані ви-
годи коливаються довкола 1% [5]. 

Тобто центральне місце в створеній системі захисту 
населення займає пенсійне забезпечення. Зміщення її в 
згаданий бік, з однієї сторони, опосередковано свідчить 
про низький відносний рівень пенсійних виплат, який 
поки що припадає на кожного їх отримувача, з іншої, 
говорить про велике значення, яке в соціальній політиці 
уряду відводиться старшим стратам населення. За про-
гнозами, з 2000 до 2025 р. у КНР очікується подвоєння 
частки осіб віком понад 65 років з 7 до 14%; між 2025 і  
2030 роками їх чисельність перетне позначку в  
200 мільйонів осіб, а до 2040 р. сягне рівня 300 мільйо-
нів [3]. Очевидно, що складність забезпечення гідних 
пенсійних виплат в довгостроковій перспективі постій-
но посилюватиметься. Молодь у Китаї (у віці від 20 до 
30 років – 17% населення в 2012 р.), як і в багатьох кра-
їнах світу, належить до страт населення з найнижчим 
або нижчим від середнього рівнем доходів і одночасно 
є найменш покритою соціальним забезпеченням гру-
пою. Вартість чистих вигід, отримуваних нею від сис-
теми соціального забезпечення, в середньому в 3,4 рази 
нижча від тієї, яка припадає на осіб пенсійного віку 
(кількість яких в 2012 р. становила 14% населення). 

Висновки і пропозиції. У підсумку, супереч-
ливим результатом створеної в КНР системи пен-
сійного забезпечення, що проявився з плином часу, 
став «реверсивний характер перерозподілу дохо-
дів». Причиною такого явища, як було зʼясовано в 
ході цього дослідження, є фактичне зміщення цен-
тру ваги соціальної системи в бік пенсійного забез-
печення. Завданням виваженої далекосяжної соці-
альної політики для країн подібного типу має стати 
пошук компромісу між інтересами всіх суб’єктів 
національної економіки як теперішнього, так і при-
йдешніх поколінь.

Діюча ж система пенсійного забезпечення Китаю 
1) не сприяє відновленню вертикальної справедли-
вості в суспільстві, 2) націлена на зворотній розпо-
діл первинних доходів між поколіннями, 3) містить у 
собі дестабілізуючий потенціал, що може проявити-
ся із очікуваним старінням населення.
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Доля пожилых людей в структуре населения КНР в отличие от стран Западной Европы остается уме-
ренной. Она значительно повысится, когда люди, которые были рождены в период политики искус-
ственного ограничения рождаемости, достигнут пенсионного возраста. Уже сегодня в национальной 
модели пенсионного обеспечения КНР существуют заметные проблемы. В чем их специфика, а так-
же угрозы они несут на фоне ожидаемого старения нации, пытался разобраться автор данной статьи.
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The share of older people in the population structure of China, unlike in Western Europe remains moderate. 
It would greatly increase when people who were born during the period of the policy of artificial birth 
control, reach retirement age. There are notable problems in the national pension model of China today. 
What are they and what threats do they contain on the background of the expected aging of the nation? The 
author of the article is trying to figure out.
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В статье представлена особенность изменения потребления стального проката в странах 
Европейского союза за 2013 год. Также проведен анализ особенности изменения инвес-
тиционной политики после мирового кризиса 2006 года. Отслежена динамика измене-
ния строительного сектора на основе изменения инвестиционного климата и состояния 
экономики стран ЕС в целом.
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промышленный сектор, обрабатывающий сектор, индекс промышленного производства, 
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Постановка проблемы. В течение последних 
семи лет стало ясно, что страны Европейского Со-
юза не смогут пережить последствия мирового фи-
нансового кризиса, опираясь только на внутренние 
инвестиции, надеясь на устойчивость курса евро, 
а также непоколебимость европейской экономики. 
Объединение европейских стран и взаимопомощь 

должны стать ключевым фактором в устойчивос-
ти стран ЕС. Постепенное наращивание внешнего 
долга в таких странах (страны PIIGS), как: Греции, 
Испания, Португалия и Ирландия, Италия и Велико-
британия, чрезмерная увлеченность стран внешни-
ми кредитами привела к ухудшению ситуации, как в 
самих странах, так и в целом в ЕС


