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Đề bài 

Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 19 trang 98 sgk Sử 8 

Hướng dẫn giải 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản là nước thứ hai (sau Mĩ) thu được nhiều lợi 

nhuận và không thiệt hại gì nhiều. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật Bản cũng chỉ phát triển 

trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

- Trong vòng 5 năm (1914 - 1919), sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng; gấp 5 lần 

Sau chiến tranh, nhiều công ty mới xuất hiện, mở rộng sản xuất và xuất khẩu hàng hóa ra 

các thị trường châu Á. 

- Tuy nhiên, nền nông nghiệp không có gì thay đổi, những tàn dư phong kiến còn tồn tại 

nặng nề ở nông; thôn Giá thực phẩm, nhất là giá gạo tăng cao làm cho đời sống nhân dân 

rất khó khăn. Đặc biệt là trận động đất lớn tháng 9 - 1923 làm cho thủ đô Tô-ki-ô hầu như 

sụp đổ hoàn toàn. 

- Năm 1927. Nhật Bản lại lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng 

phải đóng cửa. Khủng hoảng tài chính đã làm mất lòng tin của nhân dân và giới kinh 

doanh vào chính phủ, đồng thời chấm dứt sự phục hồi ngắn ngủi của nền kinh tế Nhật 

Bản. 

» Xem tiếp Bài 2 trang 98 sgk Sử 8 

---------------------------------------------------------- 

Xem thêm Nhật Bản thực hiện chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài và đáp án 

các bài tập Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - sgk 
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