
 O BLOQUE COMUNISTA. DE 1945 EN DIANTE.

1- Características:

1.1- Predominio do Estado  :  

- O Estado garante  ós cidadáns uns dereitos básicos (educación, sanidade, 
traballo...)  pero estes  dereitos están supeditados á  necesidade de lograr  a 
realización do socialismo.

- As eleccións son por sufraxio universal pero con candidaturas e listas de 
partido único.

1.2- Control soviético dos países de todo o bloque:

-  Segundo Moscova,  a URSS é a  patria do socialismo e  a única vía para 
establecer a sociedade comunista.

-  Polo tanto:  as súas institucións deben ser  imitadas e  as súas indicacións 
aceptadas.

1.3- Medidas económicas comúns que  seguían o modelo que Stalin   puxo en   
práctica desde 1928:

- Os medios de produción (fábricas, transportes, vivendas, bancos...) son 
do  Estado.  O  Estado  realiza  o  papel  que  no  sistema  capitalista  desempeñan  os 
empresarios privados.

-  Colectivización agraria:  a terra é propiedade do Estado.  Explótase en 
réxime de  grandes  granxas  ou  cooperativas  estatais.  Ós  campesiños  concédeselle  o 
usufruto privado dunha pequena parcela e algunhas cabezas de gando. 

-Planificación  centralizada  polo  goberno que  especificaba os  sectores 
produtivos a desenvolver e as metas a alcanzar.  A planificación necesitaba dunha  gran 
burocracia para elaborar e vixiar a execución das medidas adoptadas.

- Dominio da industria pesada (siderurxia)  e militar  sobre a industria de 
bens de consumo.

-  Papel  secundario  da  agricultura  e  dos  transportes o  que  xeraba 
problemas de abastecemento da poboación.

- Autarquía socialista caracterizada pola ruptura dos lazos comerciais cos 
países capitalistas e polos intercambios entre os países socialistas.

- A URSS xogou con vantaxe ó impoñer os prezos e a especialización produtiva de 
acordo co seu  interese.  Tamén contou cun mercado en exclusiva para colocar os seus 
produtos.



2- Evolución política  da  URSS despois da morte de Stalin   en 1953.  

2.1- Entre 1956 e 1964 comeza a   era de Krushev   :

- No interior  foi protagonista da chamada “ revisión Staliniana” na que 8 millóns de 
rusos volveron as súas casas e 6 millóns foron rehabilitados.

- No exterior mantivo unha política de predomio ruso:

- En 1956 esmagou a insurrección de Poznan en Polonia.

- En 1957 as tropas rusas invadiron  Hungría para frear os levantamentos  
populares.

- En 1961 mandou construír o  muro de  Berlín despois de propoñer facer 
dela unha cidade desmilitarizada.

- En 1962 desencadeou a crise dos mísiles cubanos.

2.2- Entre 1964 e 1982 foi a era de    Breznev que continuou con Andropov e   
Chernenko entre 1982-1985:

- No interior  fortaleceuse e ampliouse o aparato do partido comunista chamado 
“Nomenclatura”.Tamén aumentou  a  corrupción do  sistema  xa  que  poucas 

decisións  do  goberno  chegaban  a  cumprirse  (  Só  unha  de  cada  10)  e  os  informes 
falsificábanse. 

- No exterior continuouse ca carreira de armamentos ata alcanzar a USA en 1970. 

- Axudou a Afganistán fronte a USA e perde.

- En 1968 invade Checoslovaquia e executa ó seu presidente Dudck que 
pretendía un socialismo de “face humana.” 

2.3- Gorbachov e a “perestroika”   (reestruturación) acompañada de “glasnot”   
(transparencia) 1985-1991:

- En 1985 prodúcese a catástrofe nuclear de Chernobill.

- En 1991 dáse un golpe de Estado  ca dimisión de Gorbachov e o ascenso de 
Yeltsein. Creouse o CEI “Comunidade de Estados Independentes”.

2.4- En 1999 ascende ó poder   Putin  .

3- Repercusións internacionais   da desaparición da URSS  :

- Caída do muro de Berlín en 1989.

- Instauración de réximes democráticos en Polonia, Hungría, e Romanía en 1989

- Guerra de Iugoslavia e intervención da OTAN en 1999.  


