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Rússia após a reeleição de Putine 

 

Transcrevemos de Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido 

Operário Independente, de França) uma análise sobre a reeleição de Putine como Presidente da 

Rússia, da autoria de Lucien Gauthier, publicada no seu nº 495, de 21 de Março de 2018. 

 

 

 

E agora? 

Sem surpresas, Putine foi reeleito Presidente. A imprensa fala de plebiscito, 

de fraudes, mas de qualquer forma, Putine teria sido reeleito. 

De facto, ele aparece aos olhos da maioria da população russa como o mal 

menor, após o período de anarquia que a Rússia viveu na década de 1990. 

Aparece como tendo restabelecido a autoridade do Estado e a sua 

soberania perante os EUA e as outras grandes potências. 

 

 

A natureza do regime autoritário de 
Putin tem uma particularidade: após a queda 
da URSS, a Rússia era um barco sem rumo, as 
privatizações proliferavam sem limites. O 
roubo da propriedade social era evidente. 
Putin e o seu clã – que, na sua maioria, tinham 
pertencido ao aparelho do Partido Comunista 
da União Soviética (PCUS) – tomaram o 
controlo do Estado, voltaram a centralizá-lo e 
reintegraram no sector público ou 
renacionalizaram as empresas que tinham sido 
privatizadas. 

Actualmente, cerca de 70% dos sectores 
industriais estão sob o controlo do Estado. Há 
uma oligarquia, dependente do aparelho de 

Estado, que coloniza estas empresas públicas 
(das quais obtém as suas riquezas). Para a 
defesa dos seus privilégios ela apoia-se nos 
órgãos de repressão estatais e no aparelho 
militar. Esta oligarquia mafiosa é constituída 
por multimilionários, que enriqueceram graças 
a actos de pilhagem, mas são todos 
dependentes do aparelho de Estado chefiado 
por Putine. 

Para poder reconstruir a máquina 
estatal, após a miséria da década de 1990, 
Putine – temendo uma explosão social – teve 
que dar algumas coisas à população 
trabalhadora. E, ao mesmo tempo, reforçou o 
carácter autoritário do regime limitando as 
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liberdades democráticas e sindicais, 
incentivando os “sindicatos oficiais” e 
reprimindo os sindicatos independentes e as 
greves espontâneas que tem havido. No 
entanto, desde 2012 o rendimento médio dos 
Russos baixou 12% e a taxa oficial de pobreza 
é 14% da população. Em contrapartida, 10% 
dos Russos possuem 77% da riqueza do país. É 
esta a oligarquia que dirige a Rússia. Uma das 
bases desta oligarquia – que se exprime na 
política internacional de Putine (Síria, 
Ucrânia,…) – é a economia de armamento. Em 
2016, a Rússia consagrou à sua defesa cerca de 
60 mil milhões de euros (o que representa um 
aumento de 6% em relação a 2015). A pressão 
exercida pelos EUA, através da corrida aos 
armamentos, pesa enormemente sobre a 
Rússia. Em 2010, o Orçamento militar russo 
era de 40 mil milhões, e hoje é de 60 mil 
milhões (ou seja, 6% do seu PIB). 

Isto tem como consequência cortes de 
3,5% tanto no orçamento da Educação como 
no da Saúde (o que tornará insustentável a 
situação já catastrófica em que estão os 
hospitais e constitui um ataque frontal ao 
sistema de saúde gratuito que existia na URSS). 
É preciso também sublinhar que imensas 
zonas da Rússia, como a Sibéria, estão 
desertificadas e cheias de miseráveis.  

Mas na própria Rússia, tal como à 
escala internacional, os peritos defensores do 
capital financeiro fingem estar preocupados 
com a dependência da economia russa em 
relação ao petróleo e ao gás. Todos 
consideram que é necessário reformar a 
economia russa. As pistas para as reformas 
estão em cima da mesa: todos insistem no 
facto do sistema das pensões de aposentação 
não ser sustentável, dado o envelhecimento 
da população. A idade para a aposentação por 
inteiro é ainda a que existia na URSS: 55 anos 
para as mulheres e 60 anos para os homens. 
Alguns preconizam um aumento gradual desse 
limite para 63 anos. Mas “mexer nesta 
conquista social da época soviética poderia 
tornar-se impopular onde muitos dos 

aposentados têm, têm dificuldade em 
satisfazer as suas necessidades com a sua 
magra pensão” (Agência France Press, 19 de 
Março). 

Entre os planos de reforma da 
economia, há o apelo aos investidores 
estrangeiros: “A Rússia deve atrair mais 
investimento estrangeiro, deve criar um 
ambiente concorrencial favorável (rublo fraco, 
baixa das taxas para a indústria e incitação ao 
investimento) e reduzir a burocracia” (Extratos 
do Relatório da sociedade de aconselhamento 
Macro Advisory). O Kremlin anunciou ter dado 
ao Primeiro-ministro e à Presidente do Banco 
central russo o encargo de elaborarem, até 15 
de Julho, um plano de acção para reforço dos 
investimentos na economia. 

Uma outra pista é, evidentemente, o 
aumento da produtividade do trabalho 
dirigido contra os trabalhadores. Um perito 
afirma: “A economia é muito ineficaz, devido à 
herança do sistema soviético.” Com efeito, 
tratar-se-ia – através desta reforma do Direito 
do Trabalho – de acentuar a degradação das 
condições de trabalho na Rússia, eliminando 
tudo o que resta das normas e regulamentos 
existentes na ex-URSS, que já foram 
grandemente atacados. 

Portanto, Putine e a sua oligarquia teriam que 
efectuar um choque brutal e frontal com a 
classe operária russa, o que até agora ele tem 
procurado evitar. 


