
 A REVOLUCIÓN RUSA DE 1917. FORMACIÓN E 
EVOLUCIÓN DA URSS.

l A Revolución Rusa de 1917 marcará decisivamente a historia. Tanto no aspecto 
político como no económico serviu de modelo para aqueles que querían unha resposta 
alternativa ó capitalismo e o liberalismo, tentando poñer por primeira vez en práctica os 
principios do socialismo. 

1 - A  Rusia tsarista.  

l A diferencia do acontecido nos pobos de Europa occidental, a Rusia tsarista ficou 
allea ao proceso de industrialización e liberalización política que se produciu ao longo do 
século XIX. De aí que se considere que a Rusia dos tsares era a principios do século XX 
un imperio en crise. Vexamos cales eran as principais características estruturais da Rusia 
no cambio de século:

1.1 - A sociedade:  

l Na Rusia tsarista a poboación experimentara un forte crecemento (pasando de 
87 millóns en 1870 a 147 en 1910). A maior parte desta poboación (máis do 80%), era 
unha poboación rural e a escasa poboación urbana concentrábase en poucas cidades, 
como Moscova e San Petersburgo, en torno a unha aínda feble industria.

l  A estrutura social  da Rusia tsarista,  presentábase cunhas clases dominantes 
que eran a nobreza terratenente,  unha reducida burguesía industrial  e comercial  e os 
kulaks, grandes propietarios agrarios. Existía tamén unha pequena burguesía urbana e 
os profesionais e intelectuais, que constituían o que podemos chamar unha escasa clase 
media. Pero a maior parte da poboación situábase nunha posición moi desfavorecida, 
tanto as enormes masas campesiñas, como os obreiros asalariados que comezaban a 
aparecer nas cidades industriais. Estes últimos, pese a seren moi minoritarios, eran tamén 
o sector máis reivindicativo.

1.2 -  A economía.   

l A agricultura  era  a  actividade  económica predominante  e  manifestaba  claros 
síntomas de atraso, sendo o máis destacado deles a persistencia da servidume. Ademais, 
a propiedade das terras estruturábase en grandes latifundios nas mans da aristocracia e 
da Igrexa,  de xeito  que  a  situación  no campo ruso mantéñase  nunha estrutura  case 
feudal, que xeraba un profundo malestar entre o campesiñado. Os primeiros intentos de 
modificar esta estrutura xorden dende o propio réxime tsarista cando promulga, en 1861,  
un ukasse (decreto) que supoñía a abolición da servidume. Pero a situación dos labregos 
rusos non mellorou. 

l A porcentaxe de poboación activa ocupada na industria a comezos de século era 
un 9%, o que indica a feble industrialización do país. As principais características son: o 
seu comezo tardío, xa que arranca na década 1880-90, e a súa concentración xeográfica 
en puntos como Moscova, San Petersburgo e Ucrania; ademais, debido á ausencia dunha 
burguesía  forte,  esta  industrialización  fíxose  en  base  aos  investimentos  estranxeiros 
(capital francés e británico), e do Estado, que recorreu para financiala ao aumento dos 
impostos sobre o sector máis castigado da sociedade rusa, o campesiñado.
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1.3 - A estrutura política.   

l A forma de goberno na época tsarista era unha autocracia  :     o tsar exercía unha 
monarquía absoluta apoiado na alta nobreza, que controlaba a burocracia  ,   o exército e a 
igrexa ortodoxa rusa . 

l Durante  todo  o  século  XIX  houbo  unha oposición  política  á  autocracia 
tsarista, que foi dirixida polas elites culturais que denunciaban a situación económica e 
social do país. Os principais grupos de oposición ao tsarismo serán os seguintes: 

̶ Nihilismo  e  anarquismo. Partidarios  dunha  revolución  campesiña e  da 
socialización  das  terras.  Consideraban  lexítimo  o  uso  da  violencia para 
conseguir a fin do tsarismo. Kropotkin e Bakunin eran representantes desta 
corrente. 

̶ O populismo. Tamén propoñía una revolución socialista campesiña, liderada 
dende as comunidades rurais e a colectivización das terras,  Rexeitaban  sen 
embargo  a violencia terrorista e avogaban por unha  concienciación social 
do pobo a través da educación e da propaganda socialista. 

̶ O  Partido  Social  Revolucionario  (eserita).  Vinculado  na  súa  orixe  ao 
populismo, o seu líder principal foi  Kerensky. A súa base social segue a ser 
maioritariamente o  campesiñado, xa que a súa reivindicación principal era a 
colectivización  das  terras,  pero  tamén  contaban  con  apoios dentro  dos 
obreiros industriais.

̶ O Partido  Constitucional  Democrático  (Kadette).  Era  un partido  de corte 
liberal, que tomaba como modelo as revolucións liberais da Europa occidental, 
sendo partidarios dunha república parlamentaria.

̶ O Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso (POSDR). De ideoloxía marxista, 
vaise  escindir  en  dúas  correntes:  os menxeviques que   era  a  corrente 
minoritaria  e  defendían  a  necesidade  dun  período  de  transición  previo  á 
revolución  obreira,  seguindo  o  modelo  occidental,  e  seguidamente  unha 
revolución proletaria que abrira paso a unha sociedade socialista. O líder desta 
corrente  era  Plejanov. E  os bolxeviques que  eran  a   corrente  maioritaria. 
Estes,  liderados por  Lenin, defendían unha toma de poder  máis  radical  por 
parte do proletariado, xa que negaban a necesidade dunha revolución liberal  
burguesa  previa,  e  propoñían  unha  revolución  que  puxera  de inmediato  en 
marcha a ditadura do proletariado. Será esta a corrente que lidere a revolución 
de 1917. 

2 - Os antecedentes da Revolución bolxevique.  

l Serán  tres  os  acontecementos  fundamentais  que  acabarán  definitivamente  a 
autocracia tsarista: a derrota na guerra ruso - xaponesa de 1904 , a revolución de 1905, e 
a Primeira Guerra Mundial. 

l No ano  1904 tivo lugar  unha  guerra  contra Xapón  polo control  de Corea e 
Manchuria,  que supuxo un estrepitoso  e  inesperado  fracaso para  o  imperio  ruso.  Os 
campesiños queixábanse dos recrutamentos e as clases populares urbanas da suba dos 
prezos e dos altos impostos; entre as propias tropas estendíase o descontento, xa que á 
derrota militar, uníanse unhas penosas condicións de traballo. 
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l A  revolución  de  1905 comeza  como  unha  protesta  con  reivindicacións 
puramente sociais en xaneiro de 1905; no chamado «domingo sanguento» campesiños, 
obreiros,  mulleres  e  nenos  de  San  Petersburgo  nunha  marcha  pacífica,  pretenderon 
dirixirse ao tsar para protestar polas duras condicións económicas, e en particular pola 
subida do prezo do pan. A resposta a esta petición foi unha durísima represión, con máis  
de mil mortos, o que provocou a ruptura definitiva entre o tsar e o pobo, e transformou as 
protestas sociais en protestas políticas.

̶ As manifestacións e folgas pedindo a convocatoria da Duma (Parlamento) e 
melloras salariais e laborais ampliáronse ao longo da primavera dirixidas por 
comités de obreiros  (soviets) en San Petersburgo e Moscova. A sublevación 
das  tropas  do«acoirazado  Potemkin» amosou  a  primeira  implicación  das 
forzas  armadas  nos  movementos  revolucionarios.  Estes  acontecementos 
decidiron ao tsar a convocar unha «Duma» ou parlamento que case non tiña 
atribucións, e o tsar tiña   dereito de veto   e podía disolvela. 

̶ Neste contexto, a oposición política ao tsar fortalecese e amplía a súa base 
social.  As súas demandas recóllense no chamado  “Manifesto de Outubro”, 
que  solicitaba  dereitos  individuais,  sufraxio  universal  e  a  ampliación  dos 
poderes da Duma ata converterse nunha auténtica cámara representativa. 

̶ Nun  principio  o  tsar  aceptou  pero  pouco  a  pouco  foi  recortando  todas  as 
medidas  liberalizadoras  recollidas  no  Manifesto  de  Outubro,  restrinxindo  a 
autonomía  da  Duma,  e  substituíndo  o  sufraxio  universal  por  un  sufraxio 
censatario moi restrinxido. Ademais, levou a cabo unha forte represión política e 
os  proxectos  de  modernización  do  campo  fracasaron,  favorecendo  aos 
campesiños  ricos  (kulaks)  e  empeorando  aínda  máis  as  condicións  dos 
pequenos  campesiños,  que  se  viron  obrigados  a  vender  as  súas  terras, 
emigrando en moitos casos ás cidades. 

l Coa entrada de Rusia na Primeira Guerra Mundial a situación fíxose insostible. 
foron recrutados 15 millóns de soldados (un 10% da poboación),  houbo preto de 3´5 
millóns  de mortos,  4´5 millóns de mutilados  e uns 2 millóns  de prisioneiros.  Ademais  
deriváronse para o país toda unha serie de consecuencias económicas negativas, como a 
baixada da actividade produtiva, o desabastecemento do mercado interno, a forte subida 
dos prezos, o colapso nos transportes, e a diminución das terras cultivadas, xa que a 
maior parte dos recrutados eran campesiños, que ao ir á guerra deixaban ás súas familias 
sen sustento. 

l Esta situación aumentou o malestar da poboación, desencadeando unha  folga 
xeral en San Petersburgo en 1916, á que se uniron incluso parte das tropas do exército 
encargado de sufocala.  Ante a ouleada de protestas esixindo o fin da participación rusa 
na guerra, o tsar reaccionou disolvendo a Duma, o que favorecerá a unión tanto da 
oposición burguesa como da obreira nun obxectivo común: derrotar o tsarismo. 

3 - As revolucións de 1917.   

l En 1917 tiveron lugar dúas revolucións, unha en febreiro, de carácter liberal 
burgués, e outra en outubro, liderada polos bolxeviques e que se coñece como 
Revolución Rusa pola súa transcendencia para o futuro tanto en Rusia, como no marco 
internacional do século XX. 
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3.1 -  A Revolución de Febreiro de 1917   

l Estoupou ante  os continuos fracasos da guerra, o desabastecemento, tanto no 
exército, (que loitaba nunhas condicións penosas e no que as desercións eran cada vez 
máis comúns), como nas cidades co peche de fábricas e falta dos alimentos básicos. A 
consecuencia  disto  proclamouse  unha  folga  xeral,  con  manifestacións  e  peticións 
sindicais e políticas que se poden resumir no desexo de constituír un novo goberno. O 
tsar deu orde de disparar sobre a multitude pero os soldados negáronse, amotináronse e 
fusilaron aos seus oficiais, formando soviets cos folguistas. 

l Ese  mesmo  día  o tsar  1   abdicou   e  constituíuse  un Goberno  Provisional, 
presidido polo príncipe Luov e formado por liberais burgueses e socialistas moderados. 
Os obxectivos do Goberno Provisional eran ben claros: transformar a estrutura política do 
Estado e gañar a guerra deixando que unha asemblea constituínte fixese as reformas 
básicas. Sen embargo a súa decisión de continuar na guerra (polos vínculos establecidos 
pola burguesía rusa co capitalismo internacional), e a negativa a levar a cabo un reparto 
de  terras  ante  a  oposición  dos  terratenentes,  non  satisfarán  as  principais  demandas 
populares. 

l Ó  mesmo  tempo  os soviets  vanse  fortalecendo:  o  17  de  Marzo  estaban 
organizados en 49 cidades e o día 22 xa o estaban en 77. Estes soviets eran grupos de 
obreiros e soldados que se creaban nos lugares de traballo para a coordinación de folgas 
e  outras  accións  de  loita,  así  como  para  a  concienciación  dos  outros  traballadores. 
Reclamaban melloras salariais, o control na xestión do traballo, indemnizacións para os 
mutilados e asignacións ás familias dos soldados. Pedían sobre todo a fin da guerra.  Polo 
tanto, neste Goberno Provisional, van adquirir cada vez maior «poder real» os soviets, 
orixinando o que se chamará a “dualidade de poderes”. 

l Dentro dos soviets vivíase unha confrontación entre os  bolxeviques,  dirixidos 
Lenin,  defensores  da  instauración  inmediata  dunha  ditadura  do  proletariado,  e  os 
menxeviques,  que   eran  partidarios  de  colaborar  co Partido  Social  Revolucionario 
(eserita) de Kerensky e co  Partido Constitucional Democrático (Kadette).

l En Abril,  Lenin expón as súas famosas  «Teses de Abril», que habían de ser 
unha auténtica guía revolucionaria.  Os seus principais obxectivos son: a supresión do 
réxime  parlamentario  burgués,  a  nacionalización  da  banca  privada,  das  terras  e  dos 
medios  de produción,  a  saída inmediata da guerra  e a creación dunha República  de 
soviets co lema de “todo o poder para os soviets”. 

l A presión levada a cabo polos soviets fixo que o Goberno Provisional tivese que 
admitir algunhas das súas propostas, dando paso a un Goberno de Coalición presidido 
por  Kerensky, no que participaban menxeviques e socialistas revolucionarios. Mentres, 
os bolxeviques xa optaran pola ruptura definitiva co goberno.

l O goberno derrubase definitivamente  ante  a situación  militar:  continuaban os 
problemas xerados pola participación na Primeira Guerra Mundial, xorden movementos 
independentistas en Polonia, Finlandia e Ucraína, e a isto engádese o  intento de golpe 
de Estado dos militares máis intransixentes, encabezados polo xeneral Kornilov, que se 
opoñían a unha posible firma da paz con Alemaña. O golpe fracasa gracias á actuación 
dos  bolxeviques  que  organizaron  a  resistencia  coa  formación  da  Garda  Roxa  e 
aumentarán así aínda máis o seu prestixio dentro dos soviets. 

1 Asasinado polos bolxeviques en xullo de 1918.

1ª Bac. Historia do Mundo contemporáneo. Rev. Rusa.
 4 de 13



3.2 - A Revolución de Outubro de 1917.  

l Lenin,  exiliado en Finlandia, viu con claridade a necesidade de tomar o poder 
antes de que os alemáns puideran chegar a San Petersburgo e acabar co movemento 
revolucionario.

l En outubro, seguindo os consellos de Lenin, o Comité Central dos bolxeviques 
adoptou o principio de insurrección armada para que todo o poder pasase aos soviets e 
días despois creouse un Comité militar revolucionario, presidido por Trostki. 

l O 25 de Outubro impuxéronse os bolxeviques, tomando os centros neurálxicos 
de  San  Petersburgo  e  conquistando  ao  día  seguinte  o  Palacio  de  Inverno,  sede  do 
goberno. Desta maneira remataba a fase democrático-burguesa da revolución. 

l Os obxectivos prioritarios do novo goberno serán: 

̶ Afrontar  o  problema  da  guerra:  en  Decembro  o  novo  goberno  conclúe  un 
tratado de paz con Alemaña e asina o  Tratado de Brest-Litovsk  (marzo de 
1918),  no  que  Rusia  renunciaba  a  Estonia,  Letonia  e  Lituania,  recoñecía  a 
independencia  de  Polonia,  Finlandia  e  Ucraína,  así  como  os  estados 
caucásicos  de  Xeorxia,  Armenia  e  Acerbaixán.  Facía,  ademais,  cesións 
territoriais a Turquía e Romanía. 

̶ Solucionar o problema da terra que tratou de resolvelo a través da abolición da 
propiedade privada da terra,  confiscándose as  terras  dos  latifundistas,  da 
Coroa, da Igrexa, e poñéndoas a disposición dos comités agrícolas. Aboliuse o 
traballo asalariado nos campos e proclamouse que a terra debía ser repartida 
entre os traballadores de acordo co traballo realizado ou as necesidades de 
consumo. 

̶ Establecer  o control  obreiro  da  produción  nas  empresas industriais, 
comerciais, bancarias e agrícolas con máis de cinco obreiros. 

̶ Decretar a igualdade de todos os pobos de Rusia e recoñecer o seu dereito á 
autodeterminación. 

̶ Prometer  a convocatoria  de  eleccións para  unha  Asemblea  Constituínte, 
encargada de elaborar unha Constitución.

4 - A construción do Réxime soviético: de Lenin a   
Stalin.

4.1 - Cambio político e guerra civil: a economía de guerra.   

l Os resultados das eleccións de Novembro para a Asemblea Constituínte foron 
desfavorables para os bolxeviques. Lenin, propuxo a convocatoria de novas eleccións, 
o recoñecemento dos  decretos xa promulgados  e o poder para os soviets. A Asemblea 
Constituínte foi substituída polo Congreso dos Soviets o que levará aos bolxeviques ao 
poder. 

l Este Congreso encargouse da redacción da chamada Constitución de 1918, 
que establecía como órgano de poder o Consello de Comisarios do Pobo e creaba a 
RSFSR (República Socialista Federativa Soviética Rusa),  baseada na unión libre e 
voluntaria  de  todas  as  nacionalidades  para  así  manter  unidos  ós  antigos  pobos  que 
formaban o vello imperio tsarista. 
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l Os restantes grupos políticos serán marxinados e incluso perseguidos quedando 
o poder político enteiramente en mans dos bolxeviques; estes deberon enfrontarse 
dende o comezo a unha dobre oposición:  a interior,  constituída por  militares,  liberais,  
kadetes,  menxeviques  e  socialistas,  e  a  exterior  de  potencias  como  Francia,  Gran 
Bretaña, Estados Unidos e Xapón, que esixían o pago da débeda externa rusa e non 
admitían o triunfo dos bolxeviques. 

l O  desembarco  franco-británico  en  Xuño  do 1918 (  a  1ªGM  terminará  en 
novembro dese mesmo ano) supuxo o comezo das hostilidades estranxeiras na guerra 
civil que enfrontaba a dous bloques: o Exército Branco, formado polas tropas opositoras 
apoiadas polos aliados internacionais, e o Exército Vermello, organizado por Trostki. Ata 
1919 a maior  parte  do país estivo nas mans do Exército  Branco pero,  o fracaso das 
ofensivas militares, a oposición do pobo ruso á ocupación estranxeira e, por último a fin 
do apoio internacional  ao rematar  a  Primeira  Guerra  Mundial,  supuxeron o triunfo do 
Exército Vermello. 

l  En  canto  á  política  económica, implantouse  o  chamado  “comunismo  de 
guerra”,  que  consistiu  nunha  atención  prioritaria  aos  gastos  bélicos  controlando 
totalmente os recursos agrarios e industriais. As principais medidas tomadas foron: 

̶ Nacionalización e centralización de todos os medios de produción tanto 
agrícolas como industriais. 

̶ No campo créanse as primeiras colectivizacións   (  koljos   ou     cooperativa agrícola   
e    sovjos    ou  granxa  estatal  )    e  lévanse  a  cabo  requisas para  abastecer  ó 
exército e ás cidades. 

̶ Militarización do traballo e pago en especie de parte do salario.

l Todas estas medidas levábanse a cabo a través da expropiación e da requisa, o 
que  desembocou  na  grave  crise  de  1921,  causada  polo  descenso  da  produtividade 
agraria xa que os campesiños, afogados polas requisas, non producían máis que para o 
seu autoconsumo. 

l A crise afecta tamén ó descenso da produción industrial, á desorganización dos 
transportes e ó desabastecemento do mercado,  agravado polo bloqueo das potencias 
occidentais. A escaseza de produtos no mercado provocou unha subida de prezos e o 
nacemento do mercado negro. 

l A crise  do  1921  afectou  fondamente  a  toda  a  sociedade  soviética  e  houbo 
numerosos levantamentos e protestas entre as cales, a sublevación das tropas da base 
naval de Kronstadt, un dos bastións ata o momento do apoio ó goberno revolucionario.

l Esta  crise  tivo  tamén repercusións  dentro  dos  bolxeviques,  entre  os  que  se 
estendían as protestas pola utilización da forza contra obreiros e campesiños e por o 
aumento  dos  burócratas dentro  do  partido.  Debido  a  isto  no  X  Congreso  do  Partido 
Comunista prohibiuse a existencia de correntes de opinión diferentes dentro do partido.

4.2 -  A N.E.P. (Nova Política Económica).  

l No X Congreso do PC impulsouse tamén unha nova política  económica que 
supoñía a ruptura coa economía de guerra mantida ata entón debido a que esta tivera uns 
resultados económicos nefastos (a produción agrícola descendera nun 60% con respecto 
a 1914, e a produción industrial nun 15%.e o desabastecemento das cidades provocara 
unha emigración cara o campo, ademais a fame empezaba a causar millóns de mortos). 
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l A  nova  política  económica,  coñecida  como  N.E.P.,  manterase  ata  1928  e 
supoñía, en verbas do propio Lenin, un “obrigado paso atrás” no control  da economía 
polo  Estado,  pero  permitía  certa  iniciativa  privada  para  fomentar  a  produtividade. 
Permítese a instalación de empresas estranxeiras, o investimento de capitais foráneos, e 
as  pequenas  industrias  foron  desnacionalizadas.  Permitíuselles  tamén  a  libre 
comercialización dos excedentes ós campesiños,  e só o 10% da produción debía ser 
entregado  ó  Estado.  Tamén  se  liberalizou  o  comercio  ao  por  menor  (a  venta  nas 
pequenas tendas).

l  Estas medidas provocaron unha rápida reactivación da economía pero trouxeron 
tamén a chamada «crise das tesoiras»: os prezos dos produtos agrícolas e industriais 
ían distanciándose xa que os produtos industriais eran moi caros en relación ós agrícolas.  
O goberno, para igualar os prezos, forzou a baixa dos produtos industriais a través de 
diferentes decretos que establecían o control dos prezos e o aumento da produtividade.  
As medidas foron efectivas e no ano 1924 os prezos agrícolas e industriais achegábanse 
xa moito. Esta crise orixinou un debate no P.C. sobre a necesidade de manter ou non as  
medidas da N.E.P. En calquera caso esta política económica supuxo melloras económicas 
notorias, acadándose niveis de produción semellantes ós de 1913.

4.3 - A construción do Estado soviético e as loitas de poder tras a morte   
de Lenin.

l En 1922 crease unha República Federal coa incorporación de novas repúblicas 
(Bielorrusia,  Ucraína,  Armenia,  Xeorxia  e  Acerbaixán),  o  que  dará  lugar  á  Unión  de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ampliada con novas repúblicas ata 1940. 

l En  1923 elaborouse  unha  nova  Constitución na  que  se  delimitaban  as 
competencias da Unión ( política exterior, planificación económica, defensa...) e as das 
diferentes repúblicas, ás que se lles respectaba a posibilidade de abandono da Unión.

l Establécese así a organización do novo Estado: 

̶ o órgano supremo( lexislativo) era o Soviet Supremo, integrado por delegados 
dos soviets das repúblicas. 

̶ O Soviet Supremo elexía o Presídium, cuxo presidente era o xefe de Estado da 
URSS. 

̶ Do goberno encargábase o Consello de Comisarios do Pobo, unha especie 
de consello de ministros. 

̶ Toda a organización política era controlada polo  Partido Comunista  (PCUS), 
dirixido por un Secretario Xeral . Esta constitución estivo vixente ata 1936. 

l A desaparición da figura de Lenin, líder indiscutible da revolución, en Xaneiro de 
1924,  supuxo  unha  loita  polo  poder,  da  que  sairía  vencedor  Stalin,  quen  conseguiu 
facerse co pleno control do PCUS (Partido Comunista da Unión Soviética) e do Estado 
soviético. 

l Os enfrontamentos non tiñan só un carácter persoal senón que tamén estaban 
en xogo opinións políticas claramente opostas:

̶ Trostki era o máximo defensor da idea de que o socialismo non podía triunfar 
nun país illado e atrasado como Rusia, e polo tanto defendía a extensión da 
revolución a outros países (a revolución permanente);
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̶ Fronte  a  esta  formulación,  Stalin conseguiu  que  triunfara  unha  tese  da 
inmediata  construción  do  socialismo  na  URSS,  sen  agardar  ao  seu  triunfo 
noutros estados europeos (o socialismo nun só país). 

̶ Un segundo tema de discrepancia referíase ao mantemento ou supresión da 
NEP.  Trostki (  co  apoio  de  dous  dirixentes  como  Zinoviev e  Kamenev) 
lanzouse a unha dura crítica contra o «capitalismo de Estado» e o crecente 
enriquecemento dos kulaks (campesiños ricos) e dos empresarios industriais; 
ao  seu  xuízo,  para  acelerar  a  industrialización  cumpría  rematar  co  sector 
agrario capitalista e substituílo pola colectivización da terra. Pola contra, Stalin, 
apoiado  neses  momentos  por  Bujarin,  defendeu  durante  varios  anos  a 
permanencia  da NEP no campo como forma de obter excedentes  agrícolas 
para alimentar á poboación urbana, dado que a produción das granxas estatais 
e das cooperativas campesiñas era aínda insuficiente.

5 -  A época de Stalin.   

5.1 -  A planificación económica:  

l Xa dende os  anos  1926-27 levábase a  cabo  un control  máis  sistemático  da 
produción e da distribución. Stalin, unha vez que se fixo co control político, é dicir, dende 
1928, optou por unha política económica que supoñía un maior control e planificación por  
parte do Estado. 

l Esta política desenvolveuse a través dos chamados  Plans Quinquenais  ,   que 
tiveron como obxectivo básico transformar a URSS nun país industrial, crear unha grande 
economía colectivizada (eliminando aos kulaks e aos campesiños medios) e incrementar 
a capacidade defensiva do país. Leváronse a cabo tres Plans: o primeiro entre 1928 e 
1932; o segundo de 1933 a 1937 e o terceiro iniciouse en 1938 pero viuse interrompido 
pola II Guerra Mundial (continuaron cos plans despois da guerra). 

l As medidas adoptadas foron moi ríxidas: os medios de produción agrícolas e 
industriais foron estatalizados e o Goberno determinou as directrices xerais da economía 
e mesmo de cada empresa en particular. Eliminouse aos kulaks, levando a cabo unha 
colectivización  da  agricultura  a  través  da  implantación  de  dúas  formas  agrícolas:  o 
kolkhoz  ou  koljos (  cooperativa  de  produción  agrícola  soviética  na  que  había  unha 
produción colectiva con medios estatais e unha pequena produción campesiña que se 
comercializaba libremente)  e o sovkhoz ou  sovjos (granxa estatal  na que traballaban 
obreiros agrícolas, asalariados do Estado, dirixidos por técnicos estatais e sobre terras de 
propiedade estatal nas que non se deixaba ningunha parcela ó traballador) . Creáronse 
tamén  as  E.T.M.  (Estacións  de  Tractores  e  Maquinaria)  que  centralizaban  a  gran 
maquinaria agrícola, que logo era cedida ás cooperativas. As pequenas industrias e as 
empresas comerciais privadas desapareceron.

l Todo  este  proceso  levouse  a  cabo  cunha  forte  resistencia  á  política 
colectivizadora  dos kulaks que  trataron  de  impedir  que  lles  quitasen  as  súas  terras. 
Consecuencia desta oposición, duramente reprimida, foi a caída da produción agrícola 
que non se recuperou ata 1934.

l  A segunda gran consecuencia desta política foi un forte crecemento industrial, 
que fixo que a URSS fose, en 1940, a terceira potencia industrial detrás Estados Unidos e  
Alemaña.  Despegou sobre todo a industria pesada ao contrario do que aconteceu no 
desenvolvemento industrial dos países capitalistas. Na URSS outorgóuselle prioridade á 
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industria  pesada debido a que as decisións económicas non dependían de iniciativas 
individuais,  como  nos  países  capitalistas,  senón  de  medidas  estatais  que  todas  as 
empresas estaban obrigadas a cumprir. 

6 -  As consecuencias políticas e sociais:   

l A era staliniana supuxo tamén cambios políticos e socias:

̶ Redactouse  a  nova  Constitución  de  1936,  que  enumeraba  os  dereitos  e 
deberes  dos  cidadáns  e  garantía  a  liberdade  dos  individuos  pero  «  de 
conformidade cos intereses dos traballadores e a consolidación do socialismo». 
Defendía a independencia do poder xudicial e a liberdade de cultos xunto coa 
liberdade de propaganda antirrelixiosa. 

̶ A base política do sistema fixábase no Partido Bolxevique e nos soviets, elixidos 
mediante sufraxio universal, directo e secreto, por todos os cidadáns maiores 
de 18 anos. Pero deixaba o poder real nas mans do Partido, a través do control 
do Politburó e da Secretaría Xeral. 

l Na práctica, estas liberdades constitucionais non puideron ser exercidas durante 
o período stalinista xa que neste período déronse grandes depuracións e purgas entre 
os anos 1936 e 1939. A partir do ano 34, pero especialmente dende o ano 36, iniciouse un 
período de represión e terror. Deportacións masivas, asasinatos e desaparicións son a 
resposta a calquera disidencia, real ou imaxinada, da doutrina de Stalin. Nestes anos son 
condenados antigos bolxeviques (Kamenev, Zinoviev, Bujarin,...) dirixentes e técnicos da 
planificación,  mandos  do  Exército  Roxo....  Máis  de  6  millóns  de  persoas  sufriron  as 
consecuencias das investigacións secretas, os arrestos, as deportacións ou os traballos 
forzados.  Desta maneira  Stalin  eliminou toda posible  alternativa ao seu propio  poder, 
ademais  de  crear  un  clima  de  medo  que  anulou  calquera  posible  manifestación  de 
descontento. Proba da magnitude da represión é que o propio Partido Comunista pasou 
de 3´5 millóns de afiliados no ano 33 a 1´9 millóns no 38. 

l O desenvolvemento  da  burocracia,  coñecida  co  nome de  Nomenklatura, foi 
outra  das  características  deste  período.  Os  burócratas  instaláronse  como  grupo 
privilexiado dentro do país chegando a supoñer ata o 14% da poboación. Apareceu unha 
nova intelligentsia que se mantivo no poder ata a morte de Stalin , ao que se lle rendía un 
auténtico culto á personalidade. 

l O totalitarismo stalinista afectou á vida cultural facendo que se abandonaran as 
propostas  innovadoras  do  período  inicial  da  revolución  e  que  se  volvera  a  fórmulas 
tradicionais na educación, coa implantación dun sistema escolar conservador, nas artes , 
coa imposición do realismo socialista, e mesmo a ciencia, sometida a criterios políticos, 
perderon todo impulso renovador. Mesmo a doutrina marxista viuse reducida a unha serie 
de dogmas elementais e indiscutibles, á vez que da historia oficial do PCUS se eliminaban 
os personaxes enfrontados a Stalin. 
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7 - A Terceira Internacional.   

l O exemplo da Revolución Rusa fixo que noutros países se iniciasen revoltas de 
carácter  bolxevique.  As máis importantes serán as dos espartaquistas  alemáns (Rosa 
Luxemburg) e a dos comunistas húngaros (Bela Kun), falidas nos dous casos. 

l Malia todo, a confianza na posibilidade da expansión da revolución levarán a 
Lenin e o seu partido a convocar en xaneiro de 1919 unha conferencia internacional de 
partidos obreiros revolucionarios, que se inaugurará o 3 de marzo e se converterá na 
chamada Internacional Comunista ou Terceira Internacional ( Komitern). 

l A súa formación avivará as disensións internas entre os partidarios de sumarse á 
Terceira ou á Segunda Internacional Socialista (reconstituída en febreiro do ano 1919.) A 
Internacional Comunista promulgou 21 condicións para se integrar na nova Internacional.  
Entre 1920 e 1923 a aceptación ou non destas condicións provocou en moitos países a 
división dos partidos socialistas entre unha maioría que continuou aceptando os principios 
socialdemócratas  e  unha  minoría  que  abandonou  o  partido  para  constituír  grupos 
comunistas moi vencellados ás orientacións de Moscova. As discrepancias entre estes 
dous sectores do movemento obreiro  (  socialistas e comunistas) foron aprazadas nos 
anos trinta,  cando, ante o auxe dos fascismos formaron coalicións electorais,  xunto a 
partidos burgueses democráticos nas chamadas “Frontes Populares”. A III Internacional 
foi disolta por Stalin en 1943, no contexto da II Guerra Mundial.   

8 - Resume de contidos:  

8.1 -  A Rusia tsarista prerevolucionaria.  

8.1.1 - Réxime político autocrático.   

l O poder político era de tipo absolutista exercido polo tsar e estaba baseado no: 

̶ Control intelectual mediante a censura e o control da cultura universitaria.

̶ Control do territorio a través dunha Administración imperial que controlaba ós 
nobres e as comunidades rurais.

̶ Nunha política rusificadora ca imposición da lingua rusa na Administración de 
Polonia e Finlandia.

̶ Nunha Corte dominada pola “camarilla real” (Rasputin).

8.1.2 - Economía basicamente agraria:  

l Os campesiños ricos ou “kulaks” favorecidos pola exportación de cereais.

l Campesiños moi pobres en réxime de servidume, aínda que a servidume fora 
abolida legalmente en 1861, é dicir que non podían abandonar a terra que cultivaban se o 
permiso do señor.

8.1.3 -  Desenvolvemento industrial:  

l  O desenvolvemento industrial fíxose con capital  estranxeiro, inglés e francés 
sobre todo e estaba moi localizado en Moscú e S. Petersburgo (Petrogrado).
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8.1.4 - A Oposición política ó tsarismo.  

l  Desenvolvía a súa actividade na clandestinidade. Destacan:

̶ Os  anarquistas, responsables do asasinato do tsar Alejandro II en 1881.

̶ O partido liberal ruso,  “Kadet” formado por intelectuais. Tamén se lle chama 
Partido Constitucional Demócrata. Fundase en 1905. Destaca MILYUKOV.

̶ Os social - demócratas ( PSDR) formado por marxistas con dúas tendencias no 
seu interior: os menxeviques con PLEJANOV E MARTOV partidarios de formar 
un  partido  de  masas  do  proletariado  (traballadores  da  industria),  e  os 
bolxeviques con  LENIN  de  líder,  partidarios  de  formar  un  partido  con 
revolucionarios profesionais que dirixisen á masa proletaria.

̶ Partido  Social  Revolucionario  ou  Partido  Eserita fundado  en  1901  por 
CHERNOV e que ten como principal líder a KERENSKY.

8.2 -  A revolución de 1905.  

l O feito detonante foi a derrota de Rusia fronte a Xapón en 1904 ( Rusia cedeulle 
a Xapón: Corea, o ferrocarril do sur de Manchuria e o sur da illa de Sajalín) polo territorio  
do extremo oriente asiático. Os feitos máis importantes foron:

̶ O “domingo sanguento” pola subida do prezo do pan.

̶ O motín do acoirazado Potemkim  por negarse os mariñeiros a comer carne 
con vermes.

̶ O  “Manifesto de outubro”, promulgado pola tsar,  polo cal se deu paso a 
creación do Parlamento ou Duma.

8.3 - A revolución de 1917.  

l Debeuse ás pésimas condicións nas que tiñan que combater os soldados rusos 
na 1ªG.M.  As datas máis importantes foron:

̶ Febreiro de 1917,  mes en que se produciu a abdicación de Nicolás  II  e  a 
proclamación da República rusa baixo a presidencia de Kerenski ( primeiro foi 
ministro de xustiza e despois sucedeu ó príncipe LUOU)2

̶ Outubro  de  1917 que  comeza  unha  insurrección  armada  e  o  ataque  e 
detención dos membros do goberno provisional. Os soviets toman o poder e os 
bolxeviques desprazan ós menxeviques.

̶ Unha vez no poder os bolxeviques proclaman os “Decretos de outubro” nos 
que  se  socializan  os  medios  de  produción  (  as  fábricas),  que  pasan  a  ser 
controladas polos obreiros, e se nacionaliza a propiedade da terra, a banca, e o 
comercio exterior. 

8.4 - O nacemento da URSS e a época de Lenin (1917-24)  

l En 1918 fírmase a paz de Brest-Litosv pola que Rusia sae da 1ªG.M.

l Entre 1918 e 1921 líbrase dentro do territorio ruso unha guerra civil que gaña o 
“exército vermello” baixo o mando de Trotski.  

2 Non era príncipe  senón que procedía dunha familia nobre moi antiga pero de limitados 
recursos económicos. 
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l En 1921 suprímese a “economía de guerra” e pásase a un novo plan económico, 
a NEP ( Nova Política Económica).

l En 1922 créase a URSS  (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ó unirse 
Ucrania, Bielorrusia, e Transcaucasia. 

l A NEP supuxo a supresión das requisas e a baixada de impostos. O paso ó 
sector privado da pequena produción agrícola e artesanal e das empresas de menos de 
20 obreiros. Pero mantívose no sector público a gran industria, os transportes, o comercio 
exterior, e a  banca.

l Con esta política económica  aumentou a produción agrícola, baixou o paro, e 
subiu  o  nivel  de  vida.  Pero  non  prosperou  a  industria  pesada,  e  naceu  unha  nova 
burguesía (algo que quería evitar o goberno dos soviets). Debido a isto abandónase en 
1928 e substitúese pola economía planificada.

8.5 - A época de Stalin: 1927-53.  

l Á morte de Lenin  en 1924 quedaban dous grandes líderes: Troski, gañador da 
guerra civil e defensor da internacionalización da Revolución, e  Stalin, máis discreto e 
partidario de asentar a  Revolución nun só país. Stalin acabou facéndose co poder grazas 
ó seu manexo do Partido e ó cansazo do pobo, farto de tantas guerras e penurias, que 
prefería non quería embarcarse na exportación da Revolución. 

l Troski  acabou  sendo  desterrado  e  asasinado  por  un  axente  de  Stalin  en 
Latinoamérica (1939).

8.5.1 - O “terror”  3    staliniano e o culto a súa persoa:  

l Stalin iniciou unha política represora contra todo aquel que lle fixese sombra  ou 
manifestase a máis mínima crítica. 

l Iniciáronse así  desaparicións misteriosas como a do escritor  Gorki en 1936, 
procesos a líderes políticos da revolución como Bujarin, Kamenev, e Zinoviev que foron 
executados, e purgas e depuracións  que afectaron a máis de 6 millóns de persoas baixo 
a man do “Comisariado de Asuntos Interiores”.

l Stalin  proclama unha nova Constitución pero o poder  real  estaba no Partido 
Comunista da Unión Soviética (PCUS) e dentro do Partido o poder estaba en Stalin que 
primeiro foi o seu Secretariado Xeral e despois o seu presidente.

l Este proceso culminou no culto a súa personalidade que se establece a partir de 
1930.

8.5.2 - A planificación económica.  

l Comeza a facerse en 1928 en que se abandona a NEP.

̶ 1º plan: 1928-33. Na industria déuselle prioridade  a siderurxia, ó petróleo, o 
carbón,  e  a  electricidade.  O  campo  colectivizouse  a  través  da  creación  de 
Koljós ou cooperativas agrarias e de sovjós ou granxas piloto do Estado.

̶ 2º plan: 1933-37. Na industria favoreceuse á industria de bens de consumo e os 
transportes de metro e ferrocarril. No ensino déuselle prioridade a ensinanza 

3 Os campos de concentración stalinianos se lle chamaba “GULAGS”
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técnica e profesional.  No traballo creouse a figura do “heroe do traballo”  en 
1934,  cuxo gañador,  Stajanov,  tivo  publicidade  nacional  (base  da  expresión 
“Traballo a destajo”)  

̶ 3º plan: 1938-41. Foi interrompido pola 2ªG.M. Pretendía superar ás potencias 
occidentais. En 1941 xa era a 3ª potencia industrial despois de Estados Unidos 
e Inglaterra.

̶ 4º plan: 1946-51. Fíxose especialmente para reconstruír a economía do país 
despois dos desastres da guerra.

8.6 - A influencia da Revolución Rusa no exterior.  

A R. R xerou medo na burguesía e nos propietarios agrícolas dos países capitalistas 
e entusiasmo nas clases traballadoras que vían no exemplo de Rusia a fin do capitalismo.

O entusiasmo das clases traballadoras levou a formación dos partidos comunistas a 
partir da III Internacional (Moscova 1919), a  desordes públicos en numerosos países, e a 
conversión de Hungría e Baviera en repúblicas soviéticas.
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	l A Revolución Rusa de 1917 marcará decisivamente a historia. Tanto no aspecto político como no económico serviu de modelo para aqueles que querían unha resposta alternativa ó capitalismo e o liberalismo, tentando poñer por primeira vez en práctica os principios do socialismo.
	1 - A Rusia tsarista.
	l A diferencia do acontecido nos pobos de Europa occidental, a Rusia tsarista ficou allea ao proceso de industrialización e liberalización política que se produciu ao longo do século XIX. De aí que se considere que a Rusia dos tsares era a principios do século XX un imperio en crise. Vexamos cales eran as principais características estruturais da Rusia no cambio de século:
	1.1 - A sociedade:
	l Na Rusia tsarista a poboación experimentara un forte crecemento (pasando de 87 millóns en 1870 a 147 en 1910). A maior parte desta poboación (máis do 80%), era unha poboación rural e a escasa poboación urbana concentrábase en poucas cidades, como Moscova e San Petersburgo, en torno a unha aínda feble industria.
	l A estrutura social da Rusia tsarista, presentábase cunhas clases dominantes que eran a nobreza terratenente, unha reducida burguesía industrial e comercial e os kulaks, grandes propietarios agrarios. Existía tamén unha pequena burguesía urbana e os profesionais e intelectuais, que constituían o que podemos chamar unha escasa clase media. Pero a maior parte da poboación situábase nunha posición moi desfavorecida, tanto as enormes masas campesiñas, como os obreiros asalariados que comezaban a aparecer nas cidades industriais. Estes últimos, pese a seren moi minoritarios, eran tamén o sector máis reivindicativo.

	1.2 - A economía.
	l A agricultura era a actividade económica predominante e manifestaba claros síntomas de atraso, sendo o máis destacado deles a persistencia da servidume. Ademais, a propiedade das terras estruturábase en grandes latifundios nas mans da aristocracia e da Igrexa, de xeito que a situación no campo ruso mantéñase nunha estrutura case feudal, que xeraba un profundo malestar entre o campesiñado. Os primeiros intentos de modificar esta estrutura xorden dende o propio réxime tsarista cando promulga, en 1861, un ukasse (decreto) que supoñía a abolición da servidume. Pero a situación dos labregos rusos non mellorou.
	l A porcentaxe de poboación activa ocupada na industria a comezos de século era un 9%, o que indica a feble industrialización do país. As principais características son: o seu comezo tardío, xa que arranca na década 1880-90, e a súa concentración xeográfica en puntos como Moscova, San Petersburgo e Ucrania; ademais, debido á ausencia dunha burguesía forte, esta industrialización fíxose en base aos investimentos estranxeiros (capital francés e británico), e do Estado, que recorreu para financiala ao aumento dos impostos sobre o sector máis castigado da sociedade rusa, o campesiñado.

	1.3 - A estrutura política.
	l A forma de goberno na época tsarista era unha autocracia: o tsar exercía unha monarquía absoluta apoiado na alta nobreza, que controlaba a burocracia, o exército e a igrexa ortodoxa rusa .
	l Durante todo o século XIX houbo unha oposición política á autocracia tsarista, que foi dirixida polas elites culturais que denunciaban a situación económica e social do país. Os principais grupos de oposición ao tsarismo serán os seguintes:
	̶ Nihilismo e anarquismo. Partidarios dunha revolución campesiña e da socialización das terras. Consideraban lexítimo o uso da violencia para conseguir a fin do tsarismo. Kropotkin e Bakunin eran representantes desta corrente.
	̶ O populismo. Tamén propoñía una revolución socialista campesiña, liderada dende as comunidades rurais e a colectivización das terras, Rexeitaban sen embargo a violencia terrorista e avogaban por unha concienciación social do pobo a través da educación e da propaganda socialista.
	̶ O Partido Social Revolucionario (eserita). Vinculado na súa orixe ao populismo, o seu líder principal foi Kerensky. A súa base social segue a ser maioritariamente o campesiñado, xa que a súa reivindicación principal era a colectivización das terras, pero tamén contaban con apoios dentro dos obreiros industriais.
	̶ O Partido Constitucional Democrático (Kadette). Era un partido de corte liberal, que tomaba como modelo as revolucións liberais da Europa occidental, sendo partidarios dunha república parlamentaria.
	̶ O Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso (POSDR). De ideoloxía marxista, vaise escindir en dúas correntes: os menxeviques que era a corrente minoritaria e defendían a necesidade dun período de transición previo á revolución obreira, seguindo o modelo occidental, e seguidamente unha revolución proletaria que abrira paso a unha sociedade socialista. O líder desta corrente era Plejanov. E os bolxeviques que eran a corrente maioritaria. Estes, liderados por Lenin, defendían unha toma de poder máis radical por parte do proletariado, xa que negaban a necesidade dunha revolución liberal burguesa previa, e propoñían unha revolución que puxera de inmediato en marcha a ditadura do proletariado. Será esta a corrente que lidere a revolución de 1917.



	2 - Os antecedentes da Revolución bolxevique.
	l Serán tres os acontecementos fundamentais que acabarán definitivamente a autocracia tsarista: a derrota na guerra ruso - xaponesa de 1904 , a revolución de 1905, e a Primeira Guerra Mundial.
	l No ano 1904 tivo lugar unha guerra contra Xapón polo control de Corea e Manchuria, que supuxo un estrepitoso e inesperado fracaso para o imperio ruso. Os campesiños queixábanse dos recrutamentos e as clases populares urbanas da suba dos prezos e dos altos impostos; entre as propias tropas estendíase o descontento, xa que á derrota militar, uníanse unhas penosas condicións de traballo.
	l A revolución de 1905 comeza como unha protesta con reivindicacións puramente sociais en xaneiro de 1905; no chamado «domingo sanguento» campesiños, obreiros, mulleres e nenos de San Petersburgo nunha marcha pacífica, pretenderon dirixirse ao tsar para protestar polas duras condicións económicas, e en particular pola subida do prezo do pan. A resposta a esta petición foi unha durísima represión, con máis de mil mortos, o que provocou a ruptura definitiva entre o tsar e o pobo, e transformou as protestas sociais en protestas políticas.
	̶ As manifestacións e folgas pedindo a convocatoria da Duma (Parlamento) e melloras salariais e laborais ampliáronse ao longo da primavera dirixidas por comités de obreiros (soviets) en San Petersburgo e Moscova. A sublevación das tropas do«acoirazado Potemkin» amosou a primeira implicación das forzas armadas nos movementos revolucionarios. Estes acontecementos decidiron ao tsar a convocar unha «Duma» ou parlamento que case non tiña atribucións, e o tsar tiña dereito de veto e podía disolvela.
	̶ Neste contexto, a oposición política ao tsar fortalecese e amplía a súa base social. As súas demandas recóllense no chamado “Manifesto de Outubro”, que solicitaba dereitos individuais, sufraxio universal e a ampliación dos poderes da Duma ata converterse nunha auténtica cámara representativa.
	̶ Nun principio o tsar aceptou pero pouco a pouco foi recortando todas as medidas liberalizadoras recollidas no Manifesto de Outubro, restrinxindo a autonomía da Duma, e substituíndo o sufraxio universal por un sufraxio censatario moi restrinxido. Ademais, levou a cabo unha forte represión política e os proxectos de modernización do campo fracasaron, favorecendo aos campesiños ricos (kulaks) e empeorando aínda máis as condicións dos pequenos campesiños, que se viron obrigados a vender as súas terras, emigrando en moitos casos ás cidades.

	l Coa entrada de Rusia na Primeira Guerra Mundial a situación fíxose insostible. foron recrutados 15 millóns de soldados (un 10% da poboación), houbo preto de 3´5 millóns de mortos, 4´5 millóns de mutilados e uns 2 millóns de prisioneiros. Ademais deriváronse para o país toda unha serie de consecuencias económicas negativas, como a baixada da actividade produtiva, o desabastecemento do mercado interno, a forte subida dos prezos, o colapso nos transportes, e a diminución das terras cultivadas, xa que a maior parte dos recrutados eran campesiños, que ao ir á guerra deixaban ás súas familias sen sustento.
	l Esta situación aumentou o malestar da poboación, desencadeando unha folga xeral en San Petersburgo en 1916, á que se uniron incluso parte das tropas do exército encargado de sufocala. Ante a ouleada de protestas esixindo o fin da participación rusa na guerra, o tsar reaccionou disolvendo a Duma, o que favorecerá a unión tanto da oposición burguesa como da obreira nun obxectivo común: derrotar o tsarismo.

	3 - As revolucións de 1917.
	l En 1917 tiveron lugar dúas revolucións, unha en febreiro, de carácter liberal burgués, e outra en outubro, liderada polos bolxeviques e que se coñece como Revolución Rusa pola súa transcendencia para o futuro tanto en Rusia, como no marco internacional do século XX.
	3.1 - A Revolución de Febreiro de 1917
	l Estoupou ante os continuos fracasos da guerra, o desabastecemento, tanto no exército, (que loitaba nunhas condicións penosas e no que as desercións eran cada vez máis comúns), como nas cidades co peche de fábricas e falta dos alimentos básicos. A consecuencia disto proclamouse unha folga xeral, con manifestacións e peticións sindicais e políticas que se poden resumir no desexo de constituír un novo goberno. O tsar deu orde de disparar sobre a multitude pero os soldados negáronse, amotináronse e fusilaron aos seus oficiais, formando soviets cos folguistas.
	l Ese mesmo día o tsar1 abdicou e constituíuse un Goberno Provisional, presidido polo príncipe Luov e formado por liberais burgueses e socialistas moderados. Os obxectivos do Goberno Provisional eran ben claros: transformar a estrutura política do Estado e gañar a guerra deixando que unha asemblea constituínte fixese as reformas básicas. Sen embargo a súa decisión de continuar na guerra (polos vínculos establecidos pola burguesía rusa co capitalismo internacional), e a negativa a levar a cabo un reparto de terras ante a oposición dos terratenentes, non satisfarán as principais demandas populares.
	l Ó mesmo tempo os soviets vanse fortalecendo: o 17 de Marzo estaban organizados en 49 cidades e o día 22 xa o estaban en 77. Estes soviets eran grupos de obreiros e soldados que se creaban nos lugares de traballo para a coordinación de folgas e outras accións de loita, así como para a concienciación dos outros traballadores. Reclamaban melloras salariais, o control na xestión do traballo, indemnizacións para os mutilados e asignacións ás familias dos soldados. Pedían sobre todo a fin da guerra. Polo tanto, neste Goberno Provisional, van adquirir cada vez maior «poder real» os soviets, orixinando o que se chamará a “dualidade de poderes”.
	l Dentro dos soviets vivíase unha confrontación entre os bolxeviques, dirixidos Lenin, defensores da instauración inmediata dunha ditadura do proletariado, e os menxeviques, que eran partidarios de colaborar co Partido Social Revolucionario (eserita) de Kerensky e co Partido Constitucional Democrático (Kadette).
	l En Abril, Lenin expón as súas famosas «Teses de Abril», que habían de ser unha auténtica guía revolucionaria. Os seus principais obxectivos son: a supresión do réxime parlamentario burgués, a nacionalización da banca privada, das terras e dos medios de produción, a saída inmediata da guerra e a creación dunha República de soviets co lema de “todo o poder para os soviets”.
	l A presión levada a cabo polos soviets fixo que o Goberno Provisional tivese que admitir algunhas das súas propostas, dando paso a un Goberno de Coalición presidido por Kerensky, no que participaban menxeviques e socialistas revolucionarios. Mentres, os bolxeviques xa optaran pola ruptura definitiva co goberno.
	l O goberno derrubase definitivamente ante a situación militar: continuaban os problemas xerados pola participación na Primeira Guerra Mundial, xorden movementos independentistas en Polonia, Finlandia e Ucraína, e a isto engádese o intento de golpe de Estado dos militares máis intransixentes, encabezados polo xeneral Kornilov, que se opoñían a unha posible firma da paz con Alemaña. O golpe fracasa gracias á actuación dos bolxeviques que organizaron a resistencia coa formación da Garda Roxa e aumentarán así aínda máis o seu prestixio dentro dos soviets.

	3.2 - A Revolución de Outubro de 1917.
	l Lenin, exiliado en Finlandia, viu con claridade a necesidade de tomar o poder antes de que os alemáns puideran chegar a San Petersburgo e acabar co movemento revolucionario.
	l En outubro, seguindo os consellos de Lenin, o Comité Central dos bolxeviques adoptou o principio de insurrección armada para que todo o poder pasase aos soviets e días despois creouse un Comité militar revolucionario, presidido por Trostki.
	l O 25 de Outubro impuxéronse os bolxeviques, tomando os centros neurálxicos de San Petersburgo e conquistando ao día seguinte o Palacio de Inverno, sede do goberno. Desta maneira remataba a fase democrático-burguesa da revolución.
	l Os obxectivos prioritarios do novo goberno serán:
	̶ Afrontar o problema da guerra: en Decembro o novo goberno conclúe un tratado de paz con Alemaña e asina o Tratado de Brest-Litovsk (marzo de 1918), no que Rusia renunciaba a Estonia, Letonia e Lituania, recoñecía a independencia de Polonia, Finlandia e Ucraína, así como os estados caucásicos de Xeorxia, Armenia e Acerbaixán. Facía, ademais, cesións territoriais a Turquía e Romanía.
	̶ Solucionar o problema da terra que tratou de resolvelo a través da abolición da propiedade privada da terra, confiscándose as terras dos latifundistas, da Coroa, da Igrexa, e poñéndoas a disposición dos comités agrícolas. Aboliuse o traballo asalariado nos campos e proclamouse que a terra debía ser repartida entre os traballadores de acordo co traballo realizado ou as necesidades de consumo.
	̶ Establecer o control obreiro da produción nas empresas industriais, comerciais, bancarias e agrícolas con máis de cinco obreiros.
	̶ Decretar a igualdade de todos os pobos de Rusia e recoñecer o seu dereito á autodeterminación.
	̶ Prometer a convocatoria de eleccións para unha Asemblea Constituínte, encargada de elaborar unha Constitución.



	4 - A construción do Réxime soviético: de Lenin a Stalin.
	4.1 - Cambio político e guerra civil: a economía de guerra.
	l Os resultados das eleccións de Novembro para a Asemblea Constituínte foron desfavorables para os bolxeviques. Lenin, propuxo a convocatoria de novas eleccións, o recoñecemento dos decretos xa promulgados e o poder para os soviets. A Asemblea Constituínte foi substituída polo Congreso dos Soviets o que levará aos bolxeviques ao poder.
	l Este Congreso encargouse da redacción da chamada Constitución de 1918, que establecía como órgano de poder o Consello de Comisarios do Pobo e creaba a RSFSR (República Socialista Federativa Soviética Rusa), baseada na unión libre e voluntaria de todas as nacionalidades para así manter unidos ós antigos pobos que formaban o vello imperio tsarista.
	l Os restantes grupos políticos serán marxinados e incluso perseguidos quedando o poder político enteiramente en mans dos bolxeviques; estes deberon enfrontarse dende o comezo a unha dobre oposición: a interior, constituída por militares, liberais, kadetes, menxeviques e socialistas, e a exterior de potencias como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Xapón, que esixían o pago da débeda externa rusa e non admitían o triunfo dos bolxeviques.
	l O desembarco franco-británico en Xuño do 1918 ( a 1ªGM terminará en novembro dese mesmo ano) supuxo o comezo das hostilidades estranxeiras na guerra civil que enfrontaba a dous bloques: o Exército Branco, formado polas tropas opositoras apoiadas polos aliados internacionais, e o Exército Vermello, organizado por Trostki. Ata 1919 a maior parte do país estivo nas mans do Exército Branco pero, o fracaso das ofensivas militares, a oposición do pobo ruso á ocupación estranxeira e, por último a fin do apoio internacional ao rematar a Primeira Guerra Mundial, supuxeron o triunfo do Exército Vermello.
	l En canto á política económica, implantouse o chamado “comunismo de guerra”, que consistiu nunha atención prioritaria aos gastos bélicos controlando totalmente os recursos agrarios e industriais. As principais medidas tomadas foron:
	̶ Nacionalización e centralización de todos os medios de produción tanto agrícolas como industriais.
	̶ No campo créanse as primeiras colectivizacións (koljos ou cooperativa agrícola e sovjos ou granxa estatal) e lévanse a cabo requisas para abastecer ó exército e ás cidades.
	̶ Militarización do traballo e pago en especie de parte do salario.

	l Todas estas medidas levábanse a cabo a través da expropiación e da requisa, o que desembocou na grave crise de 1921, causada polo descenso da produtividade agraria xa que os campesiños, afogados polas requisas, non producían máis que para o seu autoconsumo.
	l A crise afecta tamén ó descenso da produción industrial, á desorganización dos transportes e ó desabastecemento do mercado, agravado polo bloqueo das potencias occidentais. A escaseza de produtos no mercado provocou unha subida de prezos e o nacemento do mercado negro.
	l A crise do 1921 afectou fondamente a toda a sociedade soviética e houbo numerosos levantamentos e protestas entre as cales, a sublevación das tropas da base naval de Kronstadt, un dos bastións ata o momento do apoio ó goberno revolucionario.
	l Esta crise tivo tamén repercusións dentro dos bolxeviques, entre os que se estendían as protestas pola utilización da forza contra obreiros e campesiños e por o aumento dos burócratas dentro do partido. Debido a isto no X Congreso do Partido Comunista prohibiuse a existencia de correntes de opinión diferentes dentro do partido.

	4.2 - A N.E.P. (Nova Política Económica).
	l No X Congreso do PC impulsouse tamén unha nova política económica que supoñía a ruptura coa economía de guerra mantida ata entón debido a que esta tivera uns resultados económicos nefastos (a produción agrícola descendera nun 60% con respecto a 1914, e a produción industrial nun 15%.e o desabastecemento das cidades provocara unha emigración cara o campo, ademais a fame empezaba a causar millóns de mortos).
	l A nova política económica, coñecida como N.E.P., manterase ata 1928 e supoñía, en verbas do propio Lenin, un “obrigado paso atrás” no control da economía polo Estado, pero permitía certa iniciativa privada para fomentar a produtividade. Permítese a instalación de empresas estranxeiras, o investimento de capitais foráneos, e as pequenas industrias foron desnacionalizadas. Permitíuselles tamén a libre comercialización dos excedentes ós campesiños, e só o 10% da produción debía ser entregado ó Estado. Tamén se liberalizou o comercio ao por menor (a venta nas pequenas tendas).
	l Estas medidas provocaron unha rápida reactivación da economía pero trouxeron tamén a chamada «crise das tesoiras»: os prezos dos produtos agrícolas e industriais ían distanciándose xa que os produtos industriais eran moi caros en relación ós agrícolas. O goberno, para igualar os prezos, forzou a baixa dos produtos industriais a través de diferentes decretos que establecían o control dos prezos e o aumento da produtividade. As medidas foron efectivas e no ano 1924 os prezos agrícolas e industriais achegábanse xa moito. Esta crise orixinou un debate no P.C. sobre a necesidade de manter ou non as medidas da N.E.P. En calquera caso esta política económica supuxo melloras económicas notorias, acadándose niveis de produción semellantes ós de 1913.

	4.3 - A construción do Estado soviético e as loitas de poder tras a morte de Lenin.
	l En 1922 crease unha República Federal coa incorporación de novas repúblicas (Bielorrusia, Ucraína, Armenia, Xeorxia e Acerbaixán), o que dará lugar á Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ampliada con novas repúblicas ata 1940.
	l En 1923 elaborouse unha nova Constitución na que se delimitaban as competencias da Unión ( política exterior, planificación económica, defensa...) e as das diferentes repúblicas, ás que se lles respectaba a posibilidade de abandono da Unión.
	l Establécese así a organización do novo Estado:
	̶ o órgano supremo( lexislativo) era o Soviet Supremo, integrado por delegados dos soviets das repúblicas.
	̶ O Soviet Supremo elexía o Presídium, cuxo presidente era o xefe de Estado da URSS.
	̶ Do goberno encargábase o Consello de Comisarios do Pobo, unha especie de consello de ministros.
	̶ Toda a organización política era controlada polo Partido Comunista (PCUS), dirixido por un Secretario Xeral . Esta constitución estivo vixente ata 1936.

	l A desaparición da figura de Lenin, líder indiscutible da revolución, en Xaneiro de 1924, supuxo unha loita polo poder, da que sairía vencedor Stalin, quen conseguiu facerse co pleno control do PCUS (Partido Comunista da Unión Soviética) e do Estado soviético.
	l Os enfrontamentos non tiñan só un carácter persoal senón que tamén estaban en xogo opinións políticas claramente opostas:
	̶ Trostki era o máximo defensor da idea de que o socialismo non podía triunfar nun país illado e atrasado como Rusia, e polo tanto defendía a extensión da revolución a outros países (a revolución permanente);
	̶ Fronte a esta formulación, Stalin conseguiu que triunfara unha tese da inmediata construción do socialismo na URSS, sen agardar ao seu triunfo noutros estados europeos (o socialismo nun só país).
	̶ Un segundo tema de discrepancia referíase ao mantemento ou supresión da NEP. Trostki ( co apoio de dous dirixentes como Zinoviev e Kamenev) lanzouse a unha dura crítica contra o «capitalismo de Estado» e o crecente enriquecemento dos kulaks (campesiños ricos) e dos empresarios industriais; ao seu xuízo, para acelerar a industrialización cumpría rematar co sector agrario capitalista e substituílo pola colectivización da terra. Pola contra, Stalin, apoiado neses momentos por Bujarin, defendeu durante varios anos a permanencia da NEP no campo como forma de obter excedentes agrícolas para alimentar á poboación urbana, dado que a produción das granxas estatais e das cooperativas campesiñas era aínda insuficiente.



	5 - A época de Stalin.
	5.1 - A planificación económica:
	l Xa dende os anos 1926-27 levábase a cabo un control máis sistemático da produción e da distribución. Stalin, unha vez que se fixo co control político, é dicir, dende 1928, optou por unha política económica que supoñía un maior control e planificación por parte do Estado.
	l Esta política desenvolveuse a través dos chamados Plans Quinquenais, que tiveron como obxectivo básico transformar a URSS nun país industrial, crear unha grande economía colectivizada (eliminando aos kulaks e aos campesiños medios) e incrementar a capacidade defensiva do país. Leváronse a cabo tres Plans: o primeiro entre 1928 e 1932; o segundo de 1933 a 1937 e o terceiro iniciouse en 1938 pero viuse interrompido pola II Guerra Mundial (continuaron cos plans despois da guerra).
	l As medidas adoptadas foron moi ríxidas: os medios de produción agrícolas e industriais foron estatalizados e o Goberno determinou as directrices xerais da economía e mesmo de cada empresa en particular. Eliminouse aos kulaks, levando a cabo unha colectivización da agricultura a través da implantación de dúas formas agrícolas: o kolkhoz ou koljos ( cooperativa de produción agrícola soviética na que había unha produción colectiva con medios estatais e unha pequena produción campesiña que se comercializaba libremente) e o sovkhoz ou sovjos (granxa estatal na que traballaban obreiros agrícolas, asalariados do Estado, dirixidos por técnicos estatais e sobre terras de propiedade estatal nas que non se deixaba ningunha parcela ó traballador) . Creáronse tamén as E.T.M. (Estacións de Tractores e Maquinaria) que centralizaban a gran maquinaria agrícola, que logo era cedida ás cooperativas. As pequenas industrias e as empresas comerciais privadas desapareceron.
	l Todo este proceso levouse a cabo cunha forte resistencia á política colectivizadora dos kulaks que trataron de impedir que lles quitasen as súas terras. Consecuencia desta oposición, duramente reprimida, foi a caída da produción agrícola que non se recuperou ata 1934.
	l A segunda gran consecuencia desta política foi un forte crecemento industrial, que fixo que a URSS fose, en 1940, a terceira potencia industrial detrás Estados Unidos e Alemaña. Despegou sobre todo a industria pesada ao contrario do que aconteceu no desenvolvemento industrial dos países capitalistas. Na URSS outorgóuselle prioridade á industria pesada debido a que as decisións económicas non dependían de iniciativas individuais, como nos países capitalistas, senón de medidas estatais que todas as empresas estaban obrigadas a cumprir.


	6 - As consecuencias políticas e sociais:
	l A era staliniana supuxo tamén cambios políticos e socias:
	̶ Redactouse a nova Constitución de 1936, que enumeraba os dereitos e deberes dos cidadáns e garantía a liberdade dos individuos pero « de conformidade cos intereses dos traballadores e a consolidación do socialismo». Defendía a independencia do poder xudicial e a liberdade de cultos xunto coa liberdade de propaganda antirrelixiosa.
	̶ A base política do sistema fixábase no Partido Bolxevique e nos soviets, elixidos mediante sufraxio universal, directo e secreto, por todos os cidadáns maiores de 18 anos. Pero deixaba o poder real nas mans do Partido, a través do control do Politburó e da Secretaría Xeral.

	l Na práctica, estas liberdades constitucionais non puideron ser exercidas durante o período stalinista xa que neste período déronse grandes depuracións e purgas entre os anos 1936 e 1939. A partir do ano 34, pero especialmente dende o ano 36, iniciouse un período de represión e terror. Deportacións masivas, asasinatos e desaparicións son a resposta a calquera disidencia, real ou imaxinada, da doutrina de Stalin. Nestes anos son condenados antigos bolxeviques (Kamenev, Zinoviev, Bujarin,...) dirixentes e técnicos da planificación, mandos do Exército Roxo.... Máis de 6 millóns de persoas sufriron as consecuencias das investigacións secretas, os arrestos, as deportacións ou os traballos forzados. Desta maneira Stalin eliminou toda posible alternativa ao seu propio poder, ademais de crear un clima de medo que anulou calquera posible manifestación de descontento. Proba da magnitude da represión é que o propio Partido Comunista pasou de 3´5 millóns de afiliados no ano 33 a 1´9 millóns no 38.
	l O desenvolvemento da burocracia, coñecida co nome de Nomenklatura, foi outra das características deste período. Os burócratas instaláronse como grupo privilexiado dentro do país chegando a supoñer ata o 14% da poboación. Apareceu unha nova intelligentsia que se mantivo no poder ata a morte de Stalin , ao que se lle rendía un auténtico culto á personalidade.
	l O totalitarismo stalinista afectou á vida cultural facendo que se abandonaran as propostas innovadoras do período inicial da revolución e que se volvera a fórmulas tradicionais na educación, coa implantación dun sistema escolar conservador, nas artes , coa imposición do realismo socialista, e mesmo a ciencia, sometida a criterios políticos, perderon todo impulso renovador. Mesmo a doutrina marxista viuse reducida a unha serie de dogmas elementais e indiscutibles, á vez que da historia oficial do PCUS se eliminaban os personaxes enfrontados a Stalin.

	7 - A Terceira Internacional.
	l O exemplo da Revolución Rusa fixo que noutros países se iniciasen revoltas de carácter bolxevique. As máis importantes serán as dos espartaquistas alemáns (Rosa Luxemburg) e a dos comunistas húngaros (Bela Kun), falidas nos dous casos.
	l Malia todo, a confianza na posibilidade da expansión da revolución levarán a Lenin e o seu partido a convocar en xaneiro de 1919 unha conferencia internacional de partidos obreiros revolucionarios, que se inaugurará o 3 de marzo e se converterá na chamada Internacional Comunista ou Terceira Internacional ( Komitern).
	l A súa formación avivará as disensións internas entre os partidarios de sumarse á Terceira ou á Segunda Internacional Socialista (reconstituída en febreiro do ano 1919.) A Internacional Comunista promulgou 21 condicións para se integrar na nova Internacional. Entre 1920 e 1923 a aceptación ou non destas condicións provocou en moitos países a división dos partidos socialistas entre unha maioría que continuou aceptando os principios socialdemócratas e unha minoría que abandonou o partido para constituír grupos comunistas moi vencellados ás orientacións de Moscova. As discrepancias entre estes dous sectores do movemento obreiro ( socialistas e comunistas) foron aprazadas nos anos trinta, cando, ante o auxe dos fascismos formaron coalicións electorais, xunto a partidos burgueses democráticos nas chamadas “Frontes Populares”. A III Internacional foi disolta por Stalin en 1943, no contexto da II Guerra Mundial.

	8 - Resume de contidos:
	8.1 - A Rusia tsarista prerevolucionaria.
	8.1.1 - Réxime político autocrático.
	l O poder político era de tipo absolutista exercido polo tsar e estaba baseado no:
	̶ Control intelectual mediante a censura e o control da cultura universitaria.
	̶ Control do territorio a través dunha Administración imperial que controlaba ós nobres e as comunidades rurais.
	̶ Nunha política rusificadora ca imposición da lingua rusa na Administración de Polonia e Finlandia.
	̶ Nunha Corte dominada pola “camarilla real” (Rasputin).


	8.1.2 - Economía basicamente agraria:
	l Os campesiños ricos ou “kulaks” favorecidos pola exportación de cereais.
	l Campesiños moi pobres en réxime de servidume, aínda que a servidume fora abolida legalmente en 1861, é dicir que non podían abandonar a terra que cultivaban se o permiso do señor.

	8.1.3 - Desenvolvemento industrial:
	l O desenvolvemento industrial fíxose con capital estranxeiro, inglés e francés sobre todo e estaba moi localizado en Moscú e S. Petersburgo (Petrogrado).

	8.1.4 - A Oposición política ó tsarismo.
	l Desenvolvía a súa actividade na clandestinidade. Destacan:
	̶ Os anarquistas, responsables do asasinato do tsar Alejandro II en 1881.
	̶ O partido liberal ruso, “Kadet” formado por intelectuais. Tamén se lle chama Partido Constitucional Demócrata. Fundase en 1905. Destaca MILYUKOV.
	̶ Os social - demócratas ( PSDR) formado por marxistas con dúas tendencias no seu interior: os menxeviques con PLEJANOV E MARTOV partidarios de formar un partido de masas do proletariado (traballadores da industria), e os bolxeviques con LENIN de líder, partidarios de formar un partido con revolucionarios profesionais que dirixisen á masa proletaria.
	̶ Partido Social Revolucionario ou Partido Eserita fundado en 1901 por CHERNOV e que ten como principal líder a KERENSKY.



	8.2 - A revolución de 1905.
	l O feito detonante foi a derrota de Rusia fronte a Xapón en 1904 ( Rusia cedeulle a Xapón: Corea, o ferrocarril do sur de Manchuria e o sur da illa de Sajalín) polo territorio do extremo oriente asiático. Os feitos máis importantes foron:
	̶ O “domingo sanguento” pola subida do prezo do pan.
	̶ O motín do acoirazado Potemkim por negarse os mariñeiros a comer carne con vermes.
	̶ O “Manifesto de outubro”, promulgado pola tsar, polo cal se deu paso a creación do Parlamento ou Duma.


	8.3 - A revolución de 1917.
	l Debeuse ás pésimas condicións nas que tiñan que combater os soldados rusos na 1ªG.M. As datas máis importantes foron:
	̶ Febreiro de 1917, mes en que se produciu a abdicación de Nicolás II e a proclamación da República rusa baixo a presidencia de Kerenski ( primeiro foi ministro de xustiza e despois sucedeu ó príncipe LUOU)2
	̶ Outubro de 1917 que comeza unha insurrección armada e o ataque e detención dos membros do goberno provisional. Os soviets toman o poder e os bolxeviques desprazan ós menxeviques.
	̶ Unha vez no poder os bolxeviques proclaman os “Decretos de outubro” nos que se socializan os medios de produción ( as fábricas), que pasan a ser controladas polos obreiros, e se nacionaliza a propiedade da terra, a banca, e o comercio exterior.


	8.4 - O nacemento da URSS e a época de Lenin (1917-24)
	l En 1918 fírmase a paz de Brest-Litosv pola que Rusia sae da 1ªG.M.
	l Entre 1918 e 1921 líbrase dentro do territorio ruso unha guerra civil que gaña o “exército vermello” baixo o mando de Trotski.
	l En 1921 suprímese a “economía de guerra” e pásase a un novo plan económico, a NEP ( Nova Política Económica).
	l En 1922 créase a URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ó unirse Ucrania, Bielorrusia, e Transcaucasia.
	l A NEP supuxo a supresión das requisas e a baixada de impostos. O paso ó sector privado da pequena produción agrícola e artesanal e das empresas de menos de 20 obreiros. Pero mantívose no sector público a gran industria, os transportes, o comercio exterior, e a banca.
	l Con esta política económica aumentou a produción agrícola, baixou o paro, e subiu o nivel de vida. Pero non prosperou a industria pesada, e naceu unha nova burguesía (algo que quería evitar o goberno dos soviets). Debido a isto abandónase en 1928 e substitúese pola economía planificada.

	8.5 - A época de Stalin: 1927-53.
	l Á morte de Lenin en 1924 quedaban dous grandes líderes: Troski, gañador da guerra civil e defensor da internacionalización da Revolución, e Stalin, máis discreto e partidario de asentar a Revolución nun só país. Stalin acabou facéndose co poder grazas ó seu manexo do Partido e ó cansazo do pobo, farto de tantas guerras e penurias, que prefería non quería embarcarse na exportación da Revolución.
	l Troski acabou sendo desterrado e asasinado por un axente de Stalin en Latinoamérica (1939).
	8.5.1 - O “terror”3 staliniano e o culto a súa persoa:
	l Stalin iniciou unha política represora contra todo aquel que lle fixese sombra ou manifestase a máis mínima crítica.
	l Iniciáronse así desaparicións misteriosas como a do escritor Gorki en 1936, procesos a líderes políticos da revolución como Bujarin, Kamenev, e Zinoviev que foron executados, e purgas e depuracións que afectaron a máis de 6 millóns de persoas baixo a man do “Comisariado de Asuntos Interiores”.
	l Stalin proclama unha nova Constitución pero o poder real estaba no Partido Comunista da Unión Soviética (PCUS) e dentro do Partido o poder estaba en Stalin que primeiro foi o seu Secretariado Xeral e despois o seu presidente.
	l Este proceso culminou no culto a súa personalidade que se establece a partir de 1930.

	8.5.2 - A planificación económica.
	l Comeza a facerse en 1928 en que se abandona a NEP.
	̶ 1º plan: 1928-33. Na industria déuselle prioridade a siderurxia, ó petróleo, o carbón, e a electricidade. O campo colectivizouse a través da creación de Koljós ou cooperativas agrarias e de sovjós ou granxas piloto do Estado.
	̶ 2º plan: 1933-37. Na industria favoreceuse á industria de bens de consumo e os transportes de metro e ferrocarril. No ensino déuselle prioridade a ensinanza técnica e profesional. No traballo creouse a figura do “heroe do traballo” en 1934, cuxo gañador, Stajanov, tivo publicidade nacional (base da expresión “Traballo a destajo”)
	̶ 3º plan: 1938-41. Foi interrompido pola 2ªG.M. Pretendía superar ás potencias occidentais. En 1941 xa era a 3ª potencia industrial despois de Estados Unidos e Inglaterra.
	̶ 4º plan: 1946-51. Fíxose especialmente para reconstruír a economía do país despois dos desastres da guerra.



	8.6 - A influencia da Revolución Rusa no exterior.


