5.

A kínai gazdasági nyitás

A szöveg elolvasása után térképen kell dolgoznod. Készíts elő
színes ceruzákat a térképes feladat megoldásához!
A kínai gazdasági nyitás
Kína a Föld legnépesebb és harmadik legnagyobb területű országa. A 2.
világháború előtt a textilgyártás volt az egyetlen jelentősebb iparága.
Napjainkban Földünk egyik legjelentősebb gazdasága. Ha a világ bármelyik
országában bemegyünk egy áruházba, biztos, hogy a polcai Kínában gyártott
iparcikkekkel és ruházati termékekkel vannak tele. Kína szédületes gazdasági
fejlődése gyakorlatilag az 1980-as évektől indult, amikor öt különleges
gazdasági övezetet hoztak létre a kínai kormány döntése alapján a délkeleti
partvidéken. 1984-ben a külföldiek előtt megnyitottak 14 kikötővárost.
Vámszabad-területeket, gazdaság- és technológiafejlesztési övezeteket hoztak
létre. A becsalogatott külföldi tőkének köszönhetően létesült üzemek exportra
termeltek. Egyre több városban engedélyezték a külföldi magánvállalatok és
vegyesvállalatok működését. A külföldi nyitás politikája meghozta gyümölcsét
és ezeken a területeken az egy főre jutó GDP az országos átlagot meghaladja.
A kikötővárosokból folyamatosan indulnak a kínai termékekkel megpakolt
óriási teherhajók. Ugyanezekbe a kikötőkbe érkeznek az ipari termeléshez
szükséges kőolajat és más hiányzó nyersanyagot szállító hajók.
A belsői tartományokban élő vidékiek a sokkal fejlettebb, keleten lévő
nagyvárosokban próbálnak meg munkát találni, így az olcsó munkaerő
biztosított a gyárakban. A gyári munkások nagy része megtartja a falusi
kapcsolatait,

mert

alkalmi

munkásként

csak

időszakosan

dolgozik

a

nagyvárosokban.
A gyors gazdasági fejlődés eredményeinek kiterjesztése ország belső és
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nyugati területeire fontos a kínai vezetés számára, ezért a vasút- és autóúthálózat fejlesztése rendkívüli ütemben zajlik.

A szöveg lényege akkor érthető meg a legkönnyebben, ha a
következő térképen beszínezed azokat a tartományokat, ahol
nyitott kikötőváros vagy különleges gazdasági övezet található!
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Jelöld a térképen a kikötővárosok felé mutató kék nyilakkal az
országba érkező, és a kikötővárosokból kiinduló kék nyilakkal az
országot elhagyó árukat! Nevezd is meg őket! Írd rá a nyilakra,
hogy melyek ezek!

Jelöld piros nyilakkal a térképen hogy milyen irányú a
népességvándorlás Kínában!
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Igaz – hamis feladat
Melyik állítás igaz, és melyik hamis?

Kína gyors gazdasági fejlődését
segítette,

Igaz

Hamis

hogy a világ legnépesebb országa.

Igaz

Igaz

hogy olcsó a munkaerő.

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

hogy a világ áruházaiban rendkívül sok a
kínai áru.
hogy a világ harmadik legnagyobb területű
országa.
hogy a külföldi tőke számára kedvező
feltételekkel lehetővé tették az országban a

Igaz

működést.
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