KÍNA
Terület: 9.597.000 km2 (103xHU)
Lakosság: 1,387 milliárd fő (2017)
Főváros: Peking (22 millió fő)
GDP: 12,2 billió USD (2017) (88xHU)
GDP/fő: 8.800 USD (0,6xHU)

AHOL A MÚLT ÁTLÉP A JELENBE
Folyam menti kultúrák (Sárga-folyó, Jangce) – öntözéses gazdálkodás.
Selyemút: porcelán, selyem stb. Európába.
Elszigeteltség – szegénység.
A 19. század második felétől nyitás.
1912-1949 között köztársaság, 1949-től máig kommunista diktatúra.
Magántulajdon eltörlése, erőltetett iparosítás.
Az 1970-es évektől modernizáció, a magánvállalatok engedélyezése, a külföldi tőke beáramlása →
gazdasági fejlődés.
Népességrobbanás, majd a népességnövekedés mérséklése.
A világ legnépesebb országa.
Lakosságának 91%-a a han népcsoporthoz tartozik.
Népsűrűség egyenlőtlen eloszlása: Kelet-Kínában a népesség 90%-a.
Migráció: országon belüli (nyugatról keletre), külföldre (pl. USA, Magyarország stb.)

AZ EMBERISÉG EGYÖTÖDÉNEK ÉLELEMFORRÁSA
Az ország területének 15%-a van művelés alatt.
A keresők 17%-a dolgozik a mezőgazdaságban! (Csak! World Bank, 2018)
Óriási eredmények a termésátlagok növelésében: sok termékből exportra is jut.
Nyugat-Kína:
nomád állattartás (havasi legelőkön: juh és jak; száraz medencékben: juh, kecske, teve).
Kelet-Kína: Kínai-alföld, Mandzsu-medence, Sárga-folyó löszvidéke
 gabona (búza, rizs, árpa, kukorica, köles)
 szója
 repce
 tea
 gyapot
 cukorrépa
 édesburgonya
állattenyésztés: sertés, baromfi
tengeri és folyami halászat

SZÉDÍTŐ TEMPÓBAN NÖVEKVŐ KÍNAI GAZDASÁG
Alapja: olcsó munkaerő.
A 80-as évektől jöttek a világcégek
Külföldi tőke, külföldi technológia
Technológia megvásárlása, megszerzése, saját kutatás, fejlesztés (K + F)
Húzóágazatok: elektronika, számítástechnikai ipar, járműgyártás.
Ma már kínai világcégek: pl. Huawei, Lenovo stb.
A világ 20 legnagyobb vállalata közül az első négy helyen Kína négy legnagyobb bankja van.
Nyersanyag- és energiaéhség.

EGY ORSZÁG – KÉT VILÁG
Nyugat-Kína:
szegény, elmaradott terület
Tibet – földünk legnagyobb fennsíkja
Kelet-Kína:
gazdag, gyorsan fejlődő terület
Vuhan
Sanghaj – Kína legnagyobb, legfejlettebb városa
Peking
Kanton
Hongkong – forgalmas kikötő, pénzügyi központ

KÍNAI TALÁLMÁNYOK
porcelán, selyem, papír, nyomtatás, puskapor, kengyel, tea, papírpénz stb.
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Sárga-tenger
Kelet-kínai-tenger
Dél-kínai-tenger
Sárga-folyó
Jangce
Himalája
Tibet
Takla-Makán
Tien-san
Mandzsúria
Kínai-alföld
Dél-kínai-hegyvidék
Peking
Sanghaj
Kanton
Hongkong
Vuhan
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