BÀI 10: CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
TIẾT 2: KINH TẾ
1. Khái quát:
* Thành tựu của công cuộc hiện đại hóa:
-Tốc độ tăng trưởng KT cao nhất TG
- Quy mô nền kinh tế lớn thứ 2 TG
- Cơ cấu kinh tế thay đổi tích cực
- Đời sống người dân hiện được cải thiện rất nhiều
2. Các ngành kinh tế
a. Công nghiệp
* Điều kiện phát triển:
- Thuận lợi:
+ TNTN phong phú, đặc biệt tài nguyên khoáng sản
+ Tiềm năng thủy điện lớn
+ Nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao
+ Nguồn nguyên liệu dồi dào từ nông nghiệp, thủy sản
- Khó khăn: thiếu vốn và công nghệ
* Chính sách phát triển:
- Chuyển đổi từ nền KT chỉ huy sang nền KT thị trường
- Thực hiện chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài
- Chủ động đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ
- Chính sách CN mới: Tập trung chủ yếu vào 5 ngành (chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, SX ô tô và xây dựng)
* Thành tựu:
- Đứng thứ 2 TG về sản lượng CN (năm 2017)
- Tốc độ tăng trưởng CN đạt 6,1% (năm 2017), cao hơn TĐTT của Hoa Kì, Nhật Bản.
- Chiếm ¼ GTSX công nghiệp toàn cầu, 40% GDP của Trung Quốc (năm 2017)
- Sản lượng nhiều ngành CN liên tục tăng, đứng hàng đầu TG (than, thép…)
- Cơ cấu ngành: đa dạng, phát triển các ngành công nghệ cao.
* Phân bố:
- Các trung tâm CN lớn đều tập trung ở miền Đông
- Xu hướng phân bố:
+ Các ngành CNHĐ: các TTCN
+ CN truyền thống: khắp cả nước, nhất là các vùng nông thôn
b. Nông nghiệp
* Điều kiện phát triển:
- Thuận lợi:
+ Nhiều đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất màu mỡ
+ Khí hậu đa dạng:…………………………………..
+ Nhiều sông lớn, mạng lưới sông ngòi dày đặc
+ Lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn
- Khó khăn:
+ Miền Tây: núi cao, khí hậu khắc nghiệt, sa mạc lớn
+ Miền Đông: bão, lũ lụt, hạn hán.
* Chính sách phát triển:
- Giao quyền sử dụng đất cho nông dân
- Cải tạo, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi
- Áp dụng KHKT, phổ biến giống mới vào SX
- Miễn thuế nông nghiêp
* Thành tựu:
- Cơ cấu ngành, sản phẩm: đa dạng
+ Trồng trọt:….
+ Chăn nuôi:…
→Trồng trọt chiếm ưu thế, chăn nuôi có xu hướng tăng
- Tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp trung bình hằng năm đạt: 4,49% (gđ 1978 – 2018)
- Sản lượng nông sản tăng, nhiều loại đứng hàng đầu TG (lương thực, bông, thịt lợn)
- SX nông nghiệp được chú trọng HĐH
* Phân bố: tập trung chủ yếu ở phía Đông (H10.9/ SGK trang 94)
3. Quan hệ Trung - Việt (sgk/95)

