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Đánh giá môn học 

 Bài tập giữa kỳ: 50%  

– Chuyên cần: 10% 

– Bài kiểm tra: 40% 

 Thi cuối môn: 50% 

– Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận  

– Sinh viên  không được sử dụng tài liệu 

 



Chƣơng 1: Những vấn đề kinh tế - xã hội trong 

thời kỳ hiện đại 

 Địa lý kinh tế 

 Toàn cầu hóa 

 Tình hình kinh tế - xã hội trong thế giới hiện đại 

 Một số tổ chức hợp tác kinh tế - xã hội tiêu biểu 

 Tập đoàn xuyên quốc gia 

 



ĐIA LÝ HỌC 

Khoa học nghiên cứu những hiện 

tượng, tiến trình của môi trường 

tự nhiên và những mô hình tổ 

chức đời sống của con người như 

một chỉnh thể không gian 



ĐỊA LÝ KINH TẾ  

Khoa học nghiên cứu quá trình sử 

dụng và quản lý các nguồn lực 

phân bổ theo không gian phục vụ 

cho hoạt động kinh tế của con 

người 

 



KINH TẾ HỌC 

Khoa học nghiên cứu xã hội sử dụng 

các nguồn lực khan hiếm như thế nào 

để sản xuất ra các hàng hóa có giá trị 

và phân phối chúng cho các đối tượng 

khác nhau (Paul Samuelson) 

 



1. KINH TẾ HỌC VI MÔ  (MICRO-
ECONOMICS) 

 Nghiên cứu sâu về hành vi của các chủ thể 
riêng biệt: các thị trường, công ty, hộ gia 
đình… 

2. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ  (MACRO-
ECONOMICS) 

 Nghiên cứu các hoạt động tổng thể của nền 
kinh tế: thất nghiệp, suy thoái kinh tế, đầu tư-
tiêu dùng, lãi suất và tiền tệ, lạm phát…      

 



TOÀN CẦU HÓA 

 Toàn cầu hóa là sự gia tăng các dòng chảy 
xuyên biên giới về con người, dịch vụ, vốn, 
thông tin và văn hóa. 

 

 

 Lợi ích và  

ảnh hƣởng tiêu cực của TCH? 



TOÀN CẦU HÓA 

 TOÀN CẦU HÓA ĐANG DIỄN RA MẠNH MẼ 
TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC, TRUNG TÂM LÀ LĨNH 
VỰC KINH TẾ 

 CẠNH TRANH KT NGÀY CÀNG GAY GẮT 

 QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP CTY LÀ ĐẶC ĐIỂM KT 
NỔI BẬC Ở NHỮNG NĂM ĐẦU TK 21 

 QUÁ TRÌNH KHU VỰC HÓA NGÀY CÀNG 
MẠNH MẼ 



TOÀN CẦU HÓA:  
KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU 

1. Tài chính-Thương mại  

2. Khoa học-Công nghệ  

3. Văn hóa  

4. Chính trị 

5. An ninh quốc gia 

6. Sinh thái môi trường 

…  

 



TÌNH HÌNH KT-XH TRONG TG HIỆN ĐẠI 

Giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 

nhất, thứ 2 

Quá trình hình thành và tan dã của 

các nƣớc  XHCN 

Các cuộc cách mạng KHKT thời kỳ 

hiện đại 



CHIẾN TRANH TG THỨ NHẤT 

 Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha đi đầu trong cuộc 

xâm lƣợc thuộc địa vào cuối TK15, đến nửa cuối 

TK17 là Anh, Pháp. 

 Cuối TK19, Mỹ, Đức chiếm ƣu thế về kinh tế, lực 

lƣợng giữa các đế quốc lớn đã thay đổi, mâu thuẫn 

ngày càng trầm trọng và cuộc đấu tranh nhằm 

chia lại thị trƣờng TG ngày càng gay gắt. 

 



CHIẾN TRANH TG THỨ NHẤT 

Ngày 1/8/1914, chiến tranh TG lần 1 nổ ra, 

kéo dài đến cuối 1918, kết thúc với sự thất 

bại của Đức và các nƣớc đồng minh. 

Phần thắng thuộc về các nƣớc Anh, Pháp, 

Nga 



CHIẾN TRANH TG THỨ HAI 

 Đƣợc sự giúp đỡ của Mỹ và một số nƣớc Phƣơng Tây, 

Đức nhanh chóng phục hồi tiềm lực kinh tế, quân sự  

Chế độ phát xít Hitle đƣợc thành lập (1933) 

 Hình thành trục Berlin – Rome – Tokyo 

 1/9/1939 chiến tranh TG lần 2 

 1945 kết thúc chiến tranh, các nƣớc phát xít thất bại 

 



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TAN DÃ CỦA CÁC NƢỚC  

XHCN 

 

 Trƣớc chiến tranh TG thứ 2, Liên Xô là nƣớc duy 

nhất theo chế độ XHCN. 

 Trong và sau chiến tranh, hàng loạt các nƣớc 

Châu Á và Châu Âu rời khỏi hệ thống TBCN. 

 Đầu thập niên 60, hệ thống XHCN bao gồm 14 

nƣớc thuộc Châu Âu, Châu Á và khu vực Mỹ La 

Tinh. 



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TAN DÃ 

CỦA CÁC NƢỚC  XHCN 

Đầu thập niên 80 – 90 tình hình kinh tế - xã 

hội tại các nƣớc XHCN ngày càng khó khăn, 

phức tạp và không kiểm soát đƣợc 

Từ 1991 Liên Xô không còn tồn tại và tan ra 

thành 15 nƣớc. 



CÁC CUỘC CÁCH MẠNG KHKT 

 Cuộc CM công nghiệp lần 1 (cuối TK18 đến nửa 

đầu TK19), đánh dấu bằng sự ra đời của động cơ hơi 

nƣớc, rồi sau đó là động cơ đốt trong, mở rộng sử 

dụng nhiên liệu than đá, xây dựng các tuyến đƣờng 

sắt, mở ra kỷ nguyên sản xuất cơ khí và phát triển 

giao thƣơng.. 



Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 bắt đầu 

từ nửa cuối thế kỷ 19 kéo dài tới đầu thế kỷ 20, 

với sự ra đời của máy phát điện, đèn điện, động 

cơ điện, mở rộng việc sử dụng điện năng trong 

sản xuất, mở ra kỷ nguyên sản xuất hàng loạt.. 



 Cuộc CM công nghiệp lần thứ 3 bắt đầu vào thập niên 1960. 

Lần đầu tiên sáng tạo ra loại máy có thể thay thế một phần 

quan trọng của lao động trí óc- đó là máy tính. Sự ra đời của 

chất bán dẫn đã dẫn tới việc sáng chế ra các siêu máy tính (thập 

niên 1960), máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và 

Internet (thập niên 1990). 



 Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ và toàn diện cuộc CM 

công nghiệp lần 3, đặc biệt là các phần mềm và hệ thống 

mạng trở nên ngày càng phổ biến, đƣợc tích hợp cả về 

tính năng lẫn phạm vi ứng dụng. Đây là cơ sở ra đời của 

cuộc CM công nghiệp lần thứ 4 (FIR) vào giữa thập kỷ 

thứ hai của thế kỷ 21. 



MỘT SỐ TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 

 1. Walmart: Lĩnh vực kinh doanh: bán lẻ. Doanh thu năm 

2015: 488 tỷ USD. Hãng bán lẻ lớn nhất thế giới có 2,2 

triệu nhân viên đang làm việc. 

 2. Exxonmobile: Lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu. Doanh 

thu năm 2015: 269 tỷ USD. Đƣợc thành lập vào năm 

1859 tại Mỹ, ngày nay Exxonmobile phát triển với đội 

ngũ 75.300 nhân viên khai thác dầu ở khắp 6 châu lục. 

 



 3. Royal Dutch Shell: Lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu. 

Doanh thu năm 2015: 265 tỷ USD. Royal Dutch Shell có 

lợi nhuận kinh doanh dầu từ khắp nơi trên thế giới – tại 

hơn 70 quốc gia, là một công ty dầu khí đa quốc gia liên 

kết giữa Hà Lan và Anh 

 4. Apple: Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ. Doanh thu 

năm 2015: 234 tỷ USD. 



5. Glencore: Lĩnh vực kinh doanh: giao dịch hàng hóa và 

khai thác mỏ. Doanh thu năm 2015: 221 tỷ USD, trụ sở 

tại Baar, Thụy Sĩ và sử dụng khoảng 190.000 nhân viên. 

Mạng lƣới hoạt động của Glencore bao trùm toàn cầu với 

hơn 90 văn phòng đại diện tại hơn 50 quốc gia 

6. Samsung: Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ. Doanh thu 

năm 2015: 163 tỷ USD.  

 



 7. Amazon: Lĩnh vực kinh doanh: thƣơng mại điện tử. 

Doanh thu năm 2015: 107 tỷ USD. Amazon có 244 triệu 

thành viên đăng ký. 

 8. Microsoft: Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ. Doanh 

thu năm 2015: 84 tỷ USD. Microsoft Office có 1,2 tỷ 

ngƣời dùng với 107 ngôn ngữ.  

 



9. Nestle: Lĩnh vực kinh doanh: thực phẩm và đồ uống. 

Doanh thu năm 2014: 93 tỷ USD. Với 333 nghìn nhân 

viên và 447 nhà máy ở 86 quốc gia, Nestle là nhà sản 

xuất thực phẩm lớn nhất thế giới, sản phẩm đƣợc bán tại 

196 quốc gia. 

10. Alphabet: Lĩnh vực kinh doanh: tổ hợp công nghệ. 

Doanh thu năm 2015: 75 tỷ USD. Đƣợc thành lập vào 

năm ngoái và trở thành công ty mẹ của Google, tổ hợp 

công nghệ đa quốc gia này có mức vốn hóa thị trƣờng 

547 tỷ USD và trở thành công ty đại chúng có giá trị lớn 

nhất. 



NHÓM G7 

Nhóm G7 là tập hợp 7 bộ trƣởng tài chính của 

bảy nƣớc phát triển hàng đầu trên thế giới. 

Nhóm này thành hình vào năm 1976. 

Các thành viên: Mỹ, Nhật, Đức, Anh, 

Pháp, Ý, Canada 



NHÓM G20 

Thành lập từ năm 1999, G20 bao gồm nhóm 7 

nƣớc công nghiệp phát triển (G7)  và 13 thành 

viên khác: Liên minh châu Âu (EU) và các 

nƣớc Argentina, Úc, Brasil, Trung Quốc, Ấn 

Độ, Indonesia, México, Nga, Ả Rập Saudi, Nam 

Phi, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. 



MỘT SỐ TỔ CHỨC HỢP TÁC KINH TẾ - XÃ 

HỘI TIÊU BIỂU 

Liên hợp quốc 

Tổ chức thƣơng mại thế giới – WTO 

Diễn đàn hợp tác Châu Á – Thái Bình 

Dƣơng (APEC) 



LIÊN HỢP QUỐC 

 Liên Hiệp Quốc hay Liên Hợp Quốc (thƣờng đƣợc 

viết tắt là LHQ) là một tổ chức quốc tế có mục đích 

duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển 

các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến 

hành hợp tác quốc tế giữa các nƣớc trên cơ sở tôn 

trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của 

các dân tộc. 



LIÊN HỢP QUỐC 

 Ngày 24 tháng 10 năm 1945, Liên Hiệp Quốc chính 

thức đƣợc thành lập 

 Trụ sở tại New York, Mỹ. 

 Liên Hợp Quốc gồm 6 cơ quan chính là: Đại hội 

đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế–Xã hội, 

Hội đồng Quản thác, Toà án Quốc tế và Ban Thƣ ký. 



LIÊN HỢP QUỐC 

Nhân vật đại diện tiêu biểu nhất của Liên Hiệp 

Quốc là Tổng Thƣ ký Liên Hiệp Quốc, đƣơng 

nhiệm là António Guterres. cựu Thủ tƣớng Bồ 

Đào Nha 

Việt Nam gia nhập 9/1977 

 

 



LIÊN HỢP QUỐC 

4 mục tiêu: 

  Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế;  

 Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn 

trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc và 

nguyên tắc dân tộc tự quyết;  

 Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết các vấn đề quốc 

tế trên các lĩnh vực KT, XH, VH và nhân đạo trên cơ sở tôn 

trọng các quyền con ngƣời và quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi 

ngƣời, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn 

giáo;  

 Xây dựng LHQ làm trung tâm điều hoà các nỗ lực quốc tế vì 

các mục tiêu chung. 

 



TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI - WTO 

 đƣợc thành lập và hoạt động từ 01/01/1995 với mục tiêu 

thiết lập và duy trì một nền thƣơng mại toàn cầu tự do, 

thuận lợi và minh bạch. đặt trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ, 

với 162 thành viên 

 Tổ chức này kế thừa và phát triển các quy định và thực 

tiễn thực thi Hiệp định chung về Thƣơng mại và Thuế 

quan - GATT 1947 

 

 11 tháng 1 năm 2007 ??? 



NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

 Thúc đẩy việc thực hiện các Hiệp định và cam kết đã 

đạt đƣợc trong khuôn khổ WTO (và cả những cam kết 

trong tƣơng lai, nếu có); 

 Tạo diễn đàn để các thành viên tiếp tục đàm phán, ký 

kết những Hiệp định, cam kết mới về tự do hoá và tạo 

điều kiện thuận lợi cho thƣơng mại; 

 Giải quyết các tranh chấp thƣơng mại phát sinh giữa 

các thành viên WTO; và 

 Rà soát định kỳ các chính sách thƣơng mại của các 

thành viên. 

 



DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CHÂU Á – THÁI BÌNH 

DƢƠNG (APEC) 

 

 APEC đƣợc thành lập vào tháng 11 năm 1989 với 12 thành 

viên sáng lập: Úc, Nhật Bản, Malaysia, Hàn 

Quốc, TháiLan, Philippines, Singapore, Brunei, Indonesia, 

New Zealand, Canada và Hoa Kỳ. 

 Hiện nay, APEC gồm 21 thành viên, ngoài 12 thành viên 

sáng lập, các thành viên khác bao gồm: Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa, Hồng Kông, Đài Loan, México, Papua New 

Guinea, Chile, Peru, Nga và Việt Nam. 

 



DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CHÂU Á – THÁI BÌNH 

DƢƠNG (APEC) 

 Năm APEC 2017, với chủ đề “Tạo động lực mới, 

cùng vun đắp tương lai chung” (tháng 11/2017) 

Khoảng 10.000 ngƣời tham dự 

 Tháng 11 năm 1998 Việt Nam 

 



CHƢƠNG 2: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI MỘT SỐ 

KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI 
 

ASEAN 

 Liên minh châu Âu 

Mỹ La Tinh 

 Trung Đông 



ASEAN 

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đƣợc thành lập 

ngày 8 tháng 8 năm 1967  

  Là một thực thể chính trị-kinh tế quan trọng ở Châu Á - Thái 

Bình Dƣơng và là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu 

vực của các nƣớc lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. 

 ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với mục 

tiêu bao trùm là hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 

và hoạt động dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chƣơng ASEAN 



ASEAN 

Cộng đồng ASEAN sẽ đƣợc hình thành 

dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị-

An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng 

đồng Văn hóa-Xã hội. 

28/07/1995 



LIÊN MINH CHÂU ÂU 

Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là 

EU) hiện bao gồm 28 nƣớc thành viên, với hơn 

500 triệu dân. 

Thành lập: 1 tháng 11, 1993, Maastricht, 

Hà Lan 



LIÊN MINH CHÂU ÂU 

 Liên minh châu Âu ban đầu bao gồm 6 quốc gia thành 

viên: Bỉ, Đức, Ý, Luxembourg, Pháp, Hà Lan. Năm 

1973, tăng lên thành gồm 9 quốc gia thành viên. Năm 

1981, tăng lên thành 10. Năm 1986, tăng lên thành 12. 

Năm 1995, tăng lên thành 15. Năm 2004, tăng lên thành 

25. Năm 2007 tăng lên thành 27. Từ 01.07.2013 EU có 

28 thành viên 



LIÊN MINH CHÂU ÂU 

EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với 

mức độ liên kết sâu sắc. Về cơ bản, EU có 

các định chế chính là: Hội đồng châu Âu, Hội 

đồng Bộ trưởng, Nghị viện châu Âu, Uỷ 

ban châu Âu và Toà án châu Âu. 



LIÊN MINH CHÂU ÂU 

Khu vực các nƣớc sử dụng đồng tiền chung châu 

Âu là một nhóm các quốc gia thành viên của Liên 

minh châu Âu sử dụng đồng Euro làm đơn vị tiền tệ 

chính thức của mình. Hiện thời có 19 nƣớc. 



MỸ LATINH 

 Mỹ Latinh là một khu vực của châu Mỹ, nơi mà ngƣời 

dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman (có nguồn gốc từ 

tiếng Latinh) – đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng 

Bồ Đào Nha. 

  Mỹ Latinh là một khu vực có diện tích xấp xỉ 

21.069.500 km², chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 

14,1% tổng diện tích đất liền của Trái đất 



TRUNG ĐÔNG 

Khu vực gồm các nƣớc phía Tây và Tây Nam 

của Châu Á. Bao gổm các quốc gia: Bahrain, Ai 

Cập, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Các 

vùng lãnh thổ Palestine, Oman, Qatar, Ả Rập 

Saudi, Sudan, Syria, Các Tiểu Vƣơng quốc Ả Rập 

Thống  nhất(UAE) và Yemen 

 



CHƢƠNG 3: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI MỘT SỐ 

QUỐC GIA 

 

1. Hoa Kỳ 

2. Nhật  

3. Trung Quốc 

4. Đức 

5. Pháp 

6. Anh 

7. Nga 

8. Ấn Độ 

9. Hàn Quốc 

 


