
Economía soviética: os Plans Quinquenais 

A necesidade de transformar a economía soviética conseguindo excedentes agrarios 

para financiar o desenvolvemento industrial levou a Stalin a introducir un elemento 

novo: a planificación. Naceron así os Plans Quinquenais, que conseguiron gan parte dos 

obxectivos marcados. 

 

 

Para coñecer algo máis sobre a planificación económica na URSS de Stalin, busca 

información e redacta un informe no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Cales eran os obxectivos básicos dos Plans 

Quinquenais? 

-Cando comezaron a poñerse en práctica? 

-Cantos plans houbo durante o mandato de Stalin? 

-En que ámbitos da industria tiveron máis éxito? 

-Ademais da industria, a que outros campos da 

economía soviética afectou a planificación stalinista? 

 

 

 



Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento que fai 

referencia directa ao tema tratado: 

Obxectivos do Plan Quinquenal 

A tarefa principal do Plan Quinquenal consistía en facer pasar o noso país, cunha 

técnica atrasada, ás veces medieval, á vía dunha técnica nova, moderna (...). 

A tarefa esencial do Plan Quinquenal consistía en transformar a URSS nun país 

industrial, en eliminar por completo os dereitos capitalistas, en ampliar a fronte das 

formas socialistas de economía e en crear unha base económica para a supresión das 

clases na URSS, para a construción dunha sociedade socialista (...). 

A tarefa principal do Plan Quinquenal consistía en facer pasar a pequena economía 

rural fragmentaria á grande economía colectivizada, asegurar por ela a base 

económica do socialismo no campo e liquidar así a posibilidade de restauración do 

capitalismo na URSS. 

A tarefa do Plan Quinquenal en materia de agricultura consistía en transformar a 

URSS dun país de pequenos campesiños e atrasado que era, nun país de agricultura 

organizada sobre a base do traballo colectivo, proporcionando o máximo de produtos 

para o mercado (...). 

Finalmente, a tarefa do Plan Quinquenal consistía en crear no país todas as condicións 

técnicas e económicas necesarias para aumentar ao máximo a capacidade de defensa 

do país, para permitir organizar unha resposta vigorosa a todos os (...) intentos de 

agresión armada procedentes do exterior. 

STALIN. Discurso. 7-1-1933  

 


