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1. Resumo 

      A Rússia sofreu diversas alterações na sua política e economia nos últimos 

anos. Desde o fim da União Soviética, quando nasceu a Federação Russa, a 

crise que permanecia no país era devastadora. Desde então, seus presidentes 

vêm tomando medidas para reerguer a economia do país, estabilizar sua política 

e melhorar as condições de vida de sua população. 

       A finalidade desta pesquisa será estudar e entender como Boris Yeltsin, o 

primeiro presidente da Federação Russa, guiou sua política externa, tanto no 

âmbito econômico quanto no âmbito político, resultando no reerguimento do país 

depois da conturbada década de 1990. 

 

2. Introdução 

       Durante os últimos vinte e cinco anos a política externa da Rússia não 

permaneceu constante. Atualmente a Rússia está entre os países mais influentes 

do mundo e se torna cada vez mais necessária para outros países, no que 

concerne, por exemplo, à energia ou até mesmo nas relações bilaterais destes 

países. 

       Acreditamos que as medidas adotadas na política externa da Rússia pelos 

seus presidentes, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Dimitri Medvedev e Vladimir 

Putin, foram de extrema importância para que ocorressem as transformações 

durante todos esses anos. Boris Yeltsin conseguiu ser o primeiro presidente da 

Federação Russa, de 1991 a 1999, enfrentando uma das eras mais conturbadas 

do país. Sendo assim, quais foram as medidas adotadas no governo Yeltsin que 

impactaram na política externa russa? Quais influências seu antecessor teve 

sobre as medidas adotadas por Yeltsin? E como as medidas de Yeltsin 

influenciaram seus sucessores? 

 

3. Objetivos 

       O objetivo dessa pesquisa é estudar a política externa da Rússia no pós Guerra 

Fria, dando enfoque às políticas realizadas no governo de Boris Yeltsin que 

influenciaram a ascensão do país, já que a década de 1990 ficou marcada como um 



período cheio de transformações para o país, que além de passar pelo fim da União 

Soviética, tentara se adaptar a uma nova economia de mercado. 

 

4. Metodologia 

 

      Esta pesquisa tem como base diversos livros, artigos, documentos, artigos de 

jornal e revistas. O uso de vários autores se faz muito presente para enriquecer a 

discussão proposta.  

 

5. Desenvolvimento 

       A Rússia foi o único país de toda a história que conseguiu ser uma 

superpotência junto com os Estados Unidos, durante o período da Guerra Fria, 

quando o mundo vivia em um cenário de bipolaridade. E para compreender a política 

externa desse país, é interessante entender quais foram as práticas políticas e 

econômicas adotadas principalmente por Boris Yeltsin, o primeiro presidente da 

Federação Russa. 

As mudanças e inovações totalmente liberais que aconteceram na Rússia foram 

resultados das medidas transformacionais de Boris Yeltsin, tanto relacionados à 

política quanto à economia. A pluralização do partido político soviético, a transição 

de uma economia centralmente planificada, o fim da Guerra Fria, o abandono dos 

regimes comunistas da Europa Oriental e, por fim, a fragmentação da União 

Soviética, foram mudanças ocorridas no governo de Yeltsin. (BROWN, s/d, p.23). 

6. Resultados Preliminares  

Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia em um momento muito difícil, 

pois além do anúncio do fim da União Soviética, o país iria tentar se adaptar a uma 

economia de mercado e a democracia, haja vista que o Partido Comunista fora 

totalmente banido do país. Yeltsin chegou ao poder prometendo diversas reformas 

econômicas e de liberdade comercial, por meio de seu espírito de liderança liberal. 

Entretanto a economia ficou defasada, e mediadas para combater a inflação, o 

déficit público e uma moeda totalmente desvalorizada, foram adotadas. 



Se na esfera econômica o governo de Yeltsin fora um total fracasso, na área 

política ficou marcado por seguir com uma política liberal, totalmente aberta e 

democrática, haja vista que, todas as suas medidas radicais foram indispensáveis 

para a atual posição de desenvolvimento da economia russa, sendo que, por meio 

das privatizações e das reformas, novos investimentos, tecnologias, pode-se chegar 

à Rússia atual. 

Diego Cristóvão Alves de Souza Paes comentou que: 

   A nova Rússia existe hoje graças às impopularidades 

políticas de Boris Yeltsin nos anos 1990. Enquanto os políticos 

russos lembravam com saudosismo os antigos tempos de 

planejamento estatal, Yeltsin sabia que a liberalização seria a 

única maneira de salvar a Rússia após os últimos anos de 

estagnação. Certamente, o futuro da Rússia será guiado pela 

herança deixada por Boris Yeltsin, em que a liberdade do povo, 

e não o capricho ideológico de poucos, ditará os rumos da 

nação. (PAES, 2007). 

Sendo assim, as medidas adotadas no governo de Yeltsin tiveram grande 

impacto na política externa da Rússia, haja visa o grave período que rodeava o país 

na década de 1990. Graças às medidas transformacionais, um estilo populista, 

reformas econômicas, liberdade comercial de Yeltsin, a Rússia pode se salvar da 

completa estagnação e desordem que se encontrava na transição do socialismo 

para o capitalismo e se estabelecer novamente no sistema internacional. 
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