
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000) 

NHỮNG YẾU TỐ NÀO KHIẾN NHẬT BẢN TRỞ THÀNH MỘT 

TRONG BA TRUNG TÂM KINH TẾ - TÀI CHÍNH LỚN CỦA THẾ 

GIỚI VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XX ? 

Câu hỏi 

Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính 

của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 và suy luận để tìm ra câu trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU 1 TRANG 57 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - 

tài chính của thế giới. Để có được điều đó, Nhật Bản hội tụ các yếu tố sau: 

- Con người được coi là nhân tố quan trọng nhất ở Nhật Bản. Người dân Nhật Bản cần 

cù, có tính kỉ luật cao trong lao động. 

- Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước. 

- Các công ti của Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và 

khả năng cạnh tranh cao. 

- Nhật Bản biết cách áp dụng các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại để nâng cao 

năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

- Chi phí cho Quốc phòng của Nhật Bản rất thấp, có điều kiện để tập trung để phát 

triển kinh tế. 

- Nhật Bản đã tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế. 

Chú ý: 

Câu hỏi này trả lời giống với những nguyên nhân đưa đến sự phát triển “thần kì” của 

kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973.  
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