
  
 

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

TRÌNH BÀY KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ Ở TÂY 

ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1950) 

Câu hỏi 

Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1945 – 1950).  

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử trang 47 để trả lời 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 47 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

Tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1950) có những 

nét nổi bật sau đây: 

- Thể chế chính trị: là những nước cộng hòa (Pháp, Đức, Italia) hoặc quân chủ lập 

hiến (Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan…) nhưng đều theo chế độ dân chủ đại nghị, đại diện 

cho quyền lợi của giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ trong các chính sách đối 

ngoại. 

- Ưu tiên hàng đầu là củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình chính 

trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế, liên minh chặt chẽ 

với Mĩ và tìm cách trở lại các thuộc địa cũ của mình. 

- Hầu hết các nước Tây Âu đã gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do 

Mĩ đứng đầu. Cộng hòa Liên bang Đức (chính thức thành lập tháng 9-1949) đã trở 

thành một tâm điểm của sự đối đầu ở châu Âu giữ hai cực Liên Xô và Mĩ. 

⟹ Như vậy, từ năm 1945 đến năm 1950, các nước tư bản Tây Âu với sự viện trợ của 

Mĩ đã cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối xã hội- chủ 

nghĩa Đông Âu vừa mới hình thành. 
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