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NÊU NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH LIÊN BANG NGA 

TRONG NHỮNG NĂM 1991 – 2000 

Câu hỏi 

Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa váo sgk trang 17 và tóm tắt ý chính. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 18 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

*Sau khí Liên Xô tan rã, Liên bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô, được kế thừa địa 

vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại 

giao của Liên Xô ở nước ngoài. 

- Về kinh tế: 

+ Trong những năm 1990 - 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP 

luôn là con số âm: 1990: - 3,6%, 1995: -4,1%. 

+ Từ năm 1996, kinh tế Liên bang Nga bắt đầu có những tín hiệu phục hồi: năm 1997 

tốc độ tăng trưởng là 0,5%, năm 2000 lên đến 9%. 

- Về chính trị: tháng 12 - 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành quy định 

thể chế Tổng thống Liên bang. - Về đối nội: nước Nga phải đối mặt với hai thách thức 

lớn: 

+ Tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái. 

+ Những vụ xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào lo khai ở vùng Trecxnia. 

- Về đối ngoại: 

+ Một mặt nước Nga ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị 

và sự viện trợ kinh tế. 

+ Mặt khác, nước Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á 

(Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN). 

*Từ năm 2000 V. Putin lên làm Tổng thống: 

- Thuận lợi: Nước Nga có những chuyển biến khả quan: 

+ Kinh tế dần dần hồi phục và phát triển, chính trị và xã hội tương đối ổn định. 

+ Vị thế quốc tế được nâng cao. 

- Khó khăn: 
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+ Nước Nga vẫn phải đương đầu với nạn khủng bố do các phần tử li khai gây ra. 

+ Tiếp tục khắc phục những trở ngại trên con đường phát triển để giữ vững địa vị của 

một cường quốc Âu - Á. 
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