Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á
I- Tình hình chung:
- Sau chtr TG II, một cao trào giải phóng dân tộc diễn ra ở châu Á. Đến cuối năm 50, phần
lớn caùc nöôùc chaâu AÙ giaønh ñöôïc ñoäc laäp (Trung Quèc, AÁn ®é...)
- Nöûa sau tk XX, tình hình châu Á lại khoâng oån ñònh: ñeá quoác xl, tranh chaáp bieân giôùi,
noäi chieán, li khai, khủng bố …
- Nhieàu thaäp kæ qua, 1 soá nöôùc châu Á ñaït ñöôc sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế:
Nhaät Baûn, Haøn Quoác, TQ, Sin-ga-po, Ấn Độ,..
II- Trung Quoác:
1/ Söï ra ñôøi cuûa nöôùc CHND Trung Hoa:
- 01 – 10 – 1949, nöôùc CHND Trung Hoa r a ñôøi
- YÙ nghóa: keát thuùc 100 naêm noâ dòch cuûa ñeá quoác vaø haøng ngaøn naêm cuûa cheá ñoä phong
kieán, ñöa Trung Hoa vaøo kyû nguyeân ñoäc laäp, töï do vaø heä thoáng XHCN noái töø AÂu sang
AÙ
2 Coâng cuoäc caûi caùch môû cöûa ( Töø 1978 ñeán nay )
- 12 – 1978, ÑCS TQ ñeà ra ñöôøng loái đổi mới với chủ trương laáy phaùt trieån kinh teá laøm
trung taâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xd TQ một quốc gia giàu mạnh, văn minh.
- Thaønh töïu: Sau hôn 20 naêm caûi caùch, TQ thu ñöôïc nhieàu thaønh töïu to lôùn: Nền kt phaùt
trieån nhanh choùng, đạt toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát theá giôùi, ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc
naâng cao, …
- Ñoái ngoaïi: Trung Quoác caûi thieän quan heä vôùi nhieàu nöôùc, thu hoài chuû quyeàn ñoái vôùi
HK (1997), Ma cao (1999). Đòa vò TQ ñöôïc naâng cao treân tröôøng quoác teá

III. Sự phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc từ năm 1991 đến nay
- Công nghiệp phát triển, nông nghiệp tiên tiến, hạ tầng hiện đại
- Năm 1997, dù bị khủng hoảng tài chính nhưng kinh tế Hàn Quốc vẫn được xếp
thứ 11 thế giới.

