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Đề bài 

Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? 

» Ôn tập Câu hỏi bài 18 trang 95 sgk Sử 8 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

- Sự phồn vinh của kinh tế Mĩ được thể hiện ở mức tăng trưởng cao của các ngành kinh 

tế. Chỉ trong vòng 6 năm (1923-1929), sản lượng công nghiệp tăng 69%. Năm 1929, Mĩ 

chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt qua sản lượng công nghiệp của 5 cường 

quốc công nghiệp là Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại. Mĩ đứng đầu thế giới 

về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thép, dầu mỏ… Đặc biệt, sự bùng nổ của ngành 

sản xuất ô tô đã tác động mạnh đến các ngành công nghiệp khác. Năm 1919, nước Mĩ sản 

xuất được 7 triệu ô tô, đến năm 1924 đạt 24 triệu chiếc. 

- Về tài chính, từ chỗ phải vay nợ châu Âu 6 tỉ đô la trước chiến tranh, Mĩ đã trở thành 

chủ nợ của thế giới (riêng Anh và Pháp nợ Mĩ 10 tỉ đô la). Năm 1929, Mĩ nắm 60% số 

vàng dự trữ của thế giới. 

- Mặc dù đạt mức tăng trưởng cao, nhưng ngay cả trong thời kì phồn vinh này, nhiều 

ngành công nghiệp của Mĩ chỉ sử dụng 60-80% công suất. Sự phát triển kinh tế chạy theo 

lợi nhuận, theo chủ nghĩa tự do thái quá đã đưa đến sự phát triển không đồng bộ giữa các 

ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và không có kế hoạch dài hạn cho 

sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

» Xem tiếp Bài 2 trang 95 sgk Sử 8 

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

Để biết nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách nào? mời các em xem 

ngay đáp án các bài tập Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế 

giới (1918 - 1939) - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác 
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