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LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(1921 - 1941)

I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921 1925)
1. Chính sách kinh tế mới
a. Hoàn cảnh

Sau 7 năm chiến tranh, kinh tế Nga bị tàn phá, chính trị không ổn định, lực lượng phản
cách mạng chống phá. Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích Nga thực hiện chính sách kinh tế
mới (NEP) do Lê-nin đề xướng.
b. Nội dung

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
- Công nghiệp: khôi phục công nghiệp nặng, cho tư nhân được thuê, xây dựng các xí nghiệp
nhỏ dưới 20 công nhân; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư. Nhà nước vẫn nắm các
ngành kinh tế chính: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương, chấn chỉnh
lại công tác tổ chức quản lý sản xuất.

- Thương nghiệp và tiền tệ: tự do buôn bán, trao đổi, mở chợ, phát hành đồng rúp mới.
c. Tác động (ý nghĩa)
- Là sự chuyển đổi kịp thời, sáng tạo từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt
sang nền kinh tế nhiều thành phần dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
- Nhân dân Xô viết đã vượt qua những khó khăn to lớn về kinh tế, chính trị và hoàn thành
công cuộc khôi phục kinh tế.
- Để lại bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên
thế giới.
2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội Xô viết

Năm 1922, Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang đã tuyên bố thành lập Liên bang
Cộng hòa XHCN Xô viết (Liên Xô), gồm 4 nước Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại
Cáp-ca-dơ. Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước cộng hòa.
II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941)
1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên và thành tựu
- Nhiệm vụ trọng tâm: công nghiệp hóa XHCN, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
Những kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội.
- Thành tựu: kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), kế hoạch 5 năm lần thứ hai (19331937) hoàn thành trước thời hạn. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.
+ Công nghiệp: sản lượng chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
+ Nông nghiệp: 93% nông hộ, 90% diện tích canh tác tập thể hóa…

+ Văn hóa - giáo dục: thanh toán mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước…
+ Xã hội: các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn giai cấp: công nhân, nông dân và tầng lớp
trí thức XHCN.
2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô
- Kiên trì, bền bỉ phá vỡ chính sách bao vây, cô lập kinh tế và ngoại giao của các nước đế
quốc.
- Các cường quốc tư bản Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản lần lượt công nhận và thiết lập
quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
Là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của này càng cao trên
trường quốc tế.
----------------------------------Câu hỏi ôn tập
1/ Vì sao việc thực hiện Chính sách kinh tế mới lại bắt đầu từ nông nghiệp? Chính sách
kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào?
2/ Dựa vào lược đồ SGK, hãy liệt kê tên 15 nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết.

