
Rússia e CEI

Anos 1980 - Crise Soviética: 
abordagem tradicional

Burocratização

Redução da atividade 
econômica

Permanência dos 
privilégios 

(Nomenklatura)

Queda da qualidade 
de vida

Pressão da sociedade

Reformas:

•Perestroika

•Glasnost

Aceleração da 
degradação econômica

Fim da URSS (1991)
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Anos 1980 - Crise Soviética: 
nova abordagem

Burocratização

Redução da atividade 
econômica

Baixa desigualdade 
de renda

Pressão da 
Nomenklatura por 

maior renda Reformas:

•Perestroika

•Glasnost

•Aumento da 
concentração de 
renda

•Redução do 
investimento

•Piora nas 
condições 
econômicas

Fim da URSS

Obs.: 1980  0,2

C.E.I.

• Comunidade de 
Estados 
Independentes
– Ex-repúblicas 

soviéticas
– Fragilidade

• Econômica
• Política 

• Ausência de 
integração de fato 

• Dependência de 
externa



Rússia – tensões políticas – anos 90
•Composição: 

•89 unidades
•49 Regiões Administrativas
• 21 Repúblicas 
•10 Áreas Autônomas
•6 Territórios
•2 Cidades Autônomas

•Idioma Oficial: Russo 
•muitas línguas minoritárias

•Diversidade 

•Étnica  

•Nacional 

•Tensões separatistas

Rússia – economia – anos 90 
• Permanência de problemas: queda do PIB real

Rússia – economia – anos 90 
• Permanência de problemas: redução dos investimentos

Rússia – economia – anos 90 
• Permanência de problemas:

Rússia – século XXI
Crescimento do PIB

Investimento industrial

Retomada econômica e geopolítica

Geopolítica russa na Ásia 
Central e Leste Europeu



Recursos naturais – Ásia 
Central

• Ásia Central
– Periferia soviética
– Petróleo e gás 

natural

– Rota de oleodutos 
e gasodutos

Influência sobre a Ásia Central
• Séc. XX

– Conferências de 
Yalta 

• Divisão da área entre 
EUA e URSS

• Séc. XXI
– Fim da URSS

• Rompimento de Yalta

– Expansionismo
• Americano
• Chinês
• Russo

EUA x Rússia – pró-EUA
• Orientação pró-EUA em

– Geórgia
– Ucrânia

• Dutos periféricos à 
Rússia

• Bases militares dos 
EUA
– Uzbequistão
– Cazaquistão 

•Contexto: doutrina Bush

•Guerra contra o 
terrorismo islâmico

EUA x Rússia – pró-Rússia

• Reação russa
– Tardia 

– Aumento da pressão 
sobre a região

• Geórgia – Ossétia do Sul
• Chechênia

– Construção de 
gasodutos e oleodutos

•Justificativa humanitária

•Perseguições a russos 
na Ossétia do Sul

“Guerra contra o 
terror”

Rússia – Leste Europeu

Regiões com 
expressivas 
populações russas

Leste da Ucrânia:

•Região de acesso:

•Ao Mar Negro

•Gasodutos para a Europa

Anexação da Criméia pela 
Rússia

•Controle do trânsito de 
embarcações no Mar Negro


