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Концепцію «Нова норма» в стратегії довгострокового розвитку Китаю було представлено
світові у травні 2014 року на фоні скорочення темпів росту ВВП країни, загострення соціальних,
економічних та демографічних проблем. Запровадження концепції «Нова норма» передбачає перехід
до високої якості економічної структури, збалансованості між галузями та регіонами, підвищення
ефективності капіталовкладень, зменшення енергомісткості та скорочення викидів шкідливих
речовин.
На зміну зорієнтованості на зовнішні ринки та залучення іноземних інвестицій приходить
соціально-економічна модель спрямована на задоволення потреб внутрішнього ринку, якісного
покращення та зближення умов життя у містах та селах. Економіка Китаю більше не встроюється до
світових виробничих ланок як постачальник дешевої робочої сили, не вкладає значні кошти у
фінансові інститути заходу.
Соціально-економічна модель розвитку Китаю за концепцією «Нова норма» зорієнтована на
виробництво високоякісних та конкурентоспроможних товарів заснованого на досягненнях
вітчизняної науки, створення самостійної фінансової системи та забеспечення глобальних
торговельних інтересів країни. «Нова норма» має на меті поліпшення якості життя населення Китаю
шляхом забеспечення безперервним доступом до освіти, росту доходів населення, якісному
медичному обслуговуванню, доступному комфортабельному житлу, пом’якшенню жорсткої
демографічної політики, запровадження системи страхування міських та сільських жителів. Така
політика реструктуризації та стабілізація за останні кілька років призвела до значних результатів
особливо у соціальній сфері.
Україні будуючи власну стратегію економічного розвитку варто адептувати досвід держави,
що провадить неопротекціоністьску модель «Нова норма» економічного зростання та соціальної
рівності.
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“New Norm” concept in the long-term development srategy of China has been represented to the
globe in May 2015 on term of GDP’s growth reduction, escalation of social, economic and demografic
problems. Implementation of the “New Norm” concept involves the transition to high quality structure of
the economy, balancing between industries and regions, increasing the efficiency of investments, decrease in
capitali ntensity and reduction of enviromental pollution.
The shift from foreign markets orientation and foreign investments attraction to the model of social
and economic development aimed at internal market demand satisfying, improvement of quality and living
conditions, convergence of life conditions in cities and villages. The Chinese economy does not adjust to

global production chains as a low-cost labor source and is not donating global financial institutions any
more.
“New Norm” model of social and economic development in China is a high quality and competitive
goods oriented on the base of national science achievements, creation of independent financial system and
protection of global trade interests. The “New Norm” aim is to improve the qulity of life-standarts of the
Chinese population through acess to education, income growth, high quality medical care, available
comfortable accomodations, insurance system for inhabitants of cities and villages, improvement of strict
demografic policy. Such kind of policy had lead to significant results in social sphere just in few years.
The main issues on the way to economic growht and social eqality for Ukraine is an experience
adoptation of “New Norm” model of China.
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