Япония

Площ: 377 835 km2

Население: 126,8 млн. души

Столица: Токио

Официален език: японски

Религия: будисти (55 %)

Официален празник: 23 декември

Парична единица: йена

Административно деление: 43 префектури, 3 окръга, губернаторство Хокайдо.

Държавно устройство: конституционна монархия. Държавен глава - император.
Законодателен орган - Диета (двукамарен парламент). Изпълнителен орган правителство начело с министър-председател, избиран от парламента и назначаван от
императора.

Население: японци.

Природа: Разположена на Японските острови в Тихия океан (Хоншу, Хокайдо, Кюшу,
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Шикоку и неколкостотин по-малки), архипелага Рюкю и архипелага Нампо. Релефът е
предимно планински (над 3/4). Много действащи и угаснали вулкани (най-висок връх е
вулканът Фуджи на остров Хоншу - 3776 m). Чести земетресения и цунами. Равнините са
малки по площ и са обработваеми земи. Умерен климат на север, до тропичен мусонен на
юг (средна януарска температура -5о -16 оС, средна юлска температура 22-28 оС,
валежи 1700-4000 mm годишно). Характерни са тайфуните. Къси пълноводни реки.
Хвойнови, вечнозелени субтропични и тропични гори. 27 национални, 52
квазинационални, около 300 префектурни природни парка с обща площ над 5 млн. ha, 5
комплексни, 141 геоложки, 515 ботанически, 109 зоологически, 93 горски резервата и
други с обща площ над 1,2 млн. ha.

Стопанство: БВП 3,15 трилиона USD (2000): селско стопанство 2 %, промишленост 35 %,
услуги 63 %. Високоразвита икономически страна. Радиоелектронна,
електротехническа,приборостроителна, машиностроителна,автомобилостроителна,
корабостроителна,металургична,строителна, химическа,текстилна,целулозно-хартиена,
дървообработващапромишленост.Традиционни занаяти (порцеланови, художествени
изделия, играчки). Основни промишлени агломерации: Кейхин (Токио - Йокохама),
Хансин (Осака - Кобе), Нагоя, Хирошима, Китакюшу, Нагасаки, Нагано, Ниигата, Сендай,
Сапоро и др. Ориз (40 % от обработваемата земя), зеленчуци, овощия, захарно цвекло,
чай, тютюн. Едър рогат добитък, свине, птици. Оризопроизводство. Бубарство.
Дърводобив. Риболов, добив на морски продукти. Туризъм. 23 654 km жп линии, 1 152
207 km шосета, 406 km петролопроводи, 1800 km газопроводи, 11,7 млн. бр.р.т.
търговски флот, 173 летища (2000).

Главни пристанища: Токио, Хирошима, Кавасаки, Кобе, Нагоя, Осака\'Чиба, Хакодате,
Хагаши Харима, Сакаи, Томакомаи.

Износ: 450 млрд. USD (2000) - моторни превозни средства, полупроводници, офис
оборудване, химикали (САЩ, Тайван, Китай, Република Корея, Хонконг).

Внос: 355 млрд. USD (2000) - горива, хранителни продукти, химикали, текстил, офис
оборудване (САЩ, Китай, Република Корея, Австралия, Тайван).

История: Япония е заселена от края на неолита. 6 в. - разпространение на будизма и
културен разцвет. 7 в. - създава се централизирана държава начело с император. 1185
- династията Минамото побеждава династията Фудживара и завзема властта. 1192 -
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Йеритомо Минамото се обявява за шогун и установява военната система шогунат.
1338-1573 - управлява втората шогунска династия Ашикага; настъпва периодът
Муромаши, характеризира се с формиране на градска прослойка и проникване на
португалски и испански мисионери. 1584 - завършва обединението на Япония при
шогуна Хидейоши Тойотоми. 1603-1867 - управлява третата шогунска династия Токугава.
1854-58 - Япония сключва търговски договори със САЩ, Великобритания, Франция и
Русия. 1867-68 - демократични преобразувания (виж Мейджи ишин). 1868-1911 - период
на реформите Мейджи. Победна война срещу Китай (1894-95); Руско-японска война
1904-05, след която Япония установява протекторат над Корея (1905), а по-късно я
анексира (1910). 1914 - в I световна война Япония участва на страната на Антантата.
1918 - народни вълнения (\"оризови бунтове\"). 1919 - на Япония са предадени като
подмандатни територии бившите германски владения в Тихия океан (Маршаловите,
Марианските и Каролинските острови) и в китайската провинция Шандун. 1926 - умира
император Йошихито, властта е наследена от император Хирохито. 1931 - Япония
окупира Манджурия и създава там марионетната държава Манчукуо (Манджоу Го).
1936 - сключва с Германия Антикоминтернския пакт. 1937 - започва война за
завладяване на Китай. 1940 - подписва Тристранния пакт. 1941-45 - Япония се включва
във II световна война. 6 и 9 авг. 1945 - САЩ извършват ядрени бомбардировки над
Хирошима и Нагасаки. 2 септ. 1945 - безусловна капитулация на Япония. 1947 - приета е
конституция. Япония е обявена за конституционна монархия. Ограничават се
прерогативите на императора. 1951 - подписан мирен договор на Конференцията в Сан
Франсиско без участието на СССР. 1956 - СССР и Япония подписват съвместна
декларация за прекратяване на състоянието на война между тях. 1960 - САЩ и Япония
подписват договор \"за взаимно сътрудничество и сигурност\" (продължен за
неопределен срок през 1970). От 1955 - Япония се управлява от
либерално-демократични правителства. 1960-70 - Япония става една от световните
икономически сили. 1978 - подписан договор за мир и дружба с Китай. 1989 - император
Акихито наследява властта след смъртта на баща си император Хирохито. 1992 парламентът приема предложение за закон за участие на японски войски в мирните
мисии на ООН. 1995 - земетресение на остров Кобе, 5000 жертви. 1996 министър-председател Р. Хашимото, 1998 - К. Обучи, 2001 - Дж. Коидзуми. Япония е
членка на ООН (1956).
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