
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 2. Liên xô và các nước đông âu (1945 – 1991).  Liên Bang Nga (1991 

– 2000) 

TRÌNH BÀY SỰ RA ĐỜI VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG 

TƯƠNG TRỢ KINH TẾ (SEV) ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 70 

CỦA THẾ KỈ XX 

Câu hỏi 

Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk trang 13 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU  3 TRANG 14 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

* Sự ra đời: 

- Ngày 8 – 1 – 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) được thành 

lập với sự tham gia của cac nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu là : Liên Xô, Anbani, Ba 

Lan, Bungari, Hungari, Tiệp Khắc, Rumani; năm 1950, kết nạp thêm Cộng hòa dân 

chủ Đức. 

- Mục tiêu: 

+ Tăng cường sự hợp tác  giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 

+ Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật. 

+ Thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên. 

+ Không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân 

* Vai trò của SEV: 

- Từ năm 1951 đến năm 1973, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 

hằng năm của các nước trong khối SEV là khoảng 10%, tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) của các nước thành viên năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950. 

- Liên Xô giữ vai trò quyết định trong khối SEV. Từ năm 1949 đến năm 1970, Liên 

Xô đã viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên tới 20 tỉ rúp. 

Chú ý: phân biệt sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu 

những năm 70 của thế kỉ XX. 
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