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Inleiding 

 

„The economic might of many of the growth market countries – certainly the four BRICs 

(Brazil, Russia, India and China) –is so vital to the world economy that the people have to 

start thinking about just how much the world is changing, and what better place it is as a result 

of it.“
1
 Jim O’Neill, bedenker van het acroniem BRIC en voorzitter van Goldman Sachs Asset 

Management, geeft hiermee in één zin de potentie aan van deze opkomende landen. Brazilië, 

Rusland, India en China worden hiermee beschouwd als de economische grootmachten van de 

21
e
 eeuw.   

In dit onderzoek staat de economische ontwikkeling van Rusland van 1991 tot en met 

2010 centraal. Rusland is economisch gezien voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de 

export van grondstoffen. Landen die sterk afhankelijk zijn van grondstoffen zijn economisch 

gezien vaak zeer instabiel en hebben grote kans op economische stagnatie.
2
 Dit fenomeen, 

later aangeduid als de resource curse, wordt uitgebreid beschreven in het artikel van de 

economen Jeffrey Sachs en Andrew Warner.
3
 Hiermee lijkt het bovenstaande citaat van 

O’Neill enigszins in tegenspraak. In dit onderzoek zal daarom onderzocht worden in hoeverre 

de economische ontwikkeling die Rusland doormaakte in de periode 1991-2010 te rijmen valt 

aan de hand van de resource curse. 

Dit onderzoek kan als aanvulling gezien worden op eerder verschenen historisch 

onderzoek over de economische ontwikkeling van Rusland, omdat daarin vrijwel geen 

aandacht wordt besteed aan de resource curse. Tot op heden is de literatuur waarin de 

resource curse wordt behandeld voornamelijk van de hand van economen. De nadruk in deze 

literatuur ligt daarom op economische ontwikkelingen in de vorm van cijfermatig materiaal, 

en minder op de ontwikkeling in zijn geheel. Een groot deel van de werken gebruikt in dit 

onderzoek, dat betrekking heeft op de resource curse, gaat niet specifiek over Rusland, of in 

het geheel niet over Rusland.
4
 De situatie waar Rusland zich in bevond gedurende de periode 
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1991-2010 is, doordat het land een transformatieproces onderging, moeilijk te vergelijken met 

de situatie in landen die wel centraal stonden in de totstandkoming van de resource curse 

theorie. In de literatuur waar Rusland wel wordt behandeld en waar de resource curse op 

Rusland wordt getoetst bestaat geen consensus over de vraag of, en in welke mate, deze 

theorie als verklaring kan dienen voor de economische ontwikkeling van het land. Bovendien 

gaat de meeste literatuur niet verder dan 2005.
5
 

In het eerste hoofdstuk zal ter introductie kort in worden gegaan op de huidige 

economische situatie van Rusland. Vervolgens zal in hoofdstuk twee de theorievorming van 

de resource curse aandacht krijgen, waarbij er ook in wordt gegaan op de discussie die er in 

de wetenschappelijke literatuur gevoerd wordt over de invloed van de exploitatie van 

grondstoffen op de economie van een land. Hierbij zullen allereerst auteurs aan bod komen 

die niet specifiek over Rusland schrijven, maar wel van grote invloed zijn geweest op de 

wetenschappelijke discussie over de resource curse. Aangezien er veel over deze theorie is 

geschreven en niet alles relevant is voor de situatie in Rusland, zal dit hoofdstuk nog niet 

specifiek over Rusland gaan. De situatie in Rusland zal wel benoemd worden, zodat het  in de 

daarop volgende hoofdstukken makkelijker is terug te grijpen op de theorievorming die in 

hoofdstuk twee behandeld is.  

In het derde hoofdstuk worden de ontwikkelingen die in Rusland plaatsvonden in de 

periode die in dit onderzoek centraal staat, en die in het eerste hoofdstuk globaal zijn 

behandeld, verder uiteengezet. Hierbij zal de periode 1991-2010 worden verdeeld in twee 

verschillende perioden, te weten 1991-1998 en 1999-2010. De reden voor deze indeling is het 

duidelijke verschil dat zichtbaar is binnen de economische en politieke ontwikkeling van het 

land. De nadruk zal hierbij liggen op de economische ontwikkelingen, hoewel er ook aandacht 

zal worden besteed aan politieke gebeurtenissen die hiermee samenhangen. Dit hoofdstuk 

begint met de laatste fase van de Sovjet Unie, aangezien hierin een deel van de verklaring 

gevonden kan worden voor de economische wanorde waarin de Russische Federatie zich 

bevond gedurende de eerste acht jaar van haar bestaan. Aan de hand van onder andere de 
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ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product, het percentage dat de opbrengst verschillende 

soorten grondstoffen van het BNP uitmaakte, de waarde van de Roebel, en de olieprijs zal een 

overzichtelijk beeld worden geschetst waaruit duidelijk wordt welke rol grondstoffen hebben 

gespeeld in de economische ontwikkeling van Rusland. Vervolgens zal voor iedere periode 

terug worden gegrepen op het tweede hoofdstuk, waarbij de symptomen van de resource 

curse getoetst zullen worden op de desbetreffende periode.  

Wanneer deze aspecten uiteen zijn gezet is het mogelijk de periode weer als geheel te zien 

en de mogelijke symptomen die wijzen op de resource curse  te benoemen. Er zal na worden 

gegaan of deze symptomen als een verklaring kunnen dienen voor de economische 

ontwikkelingen die Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet Unie doormaakte. Daarbij is het 

van belang om na te onderzoeken of alternatieve oorzaken de economische keerpunten 

kunnen verklaren, zonder dat de mogelijk aanwezige symptomen van de resource curse hier 

invloed op hebben gehad. Hiertoe zal in hoofdstuk 4 de economische ontwikkeling van 

Rusland in de periode 1991-2010 vergeleken worden met de economische ontwikkeling van 

een aantal andere staten met een communistische achtergrond, met of zonder grondstoffen. 

Op deze manier kan ook de rol van het transformatieproces, onafhankelijk van de 

aanwezigheid van grondstoffen, onderzocht worden.   

 Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van primaire bronnen, afkomstig van het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, het Russische centraal bureau voor 

statistiek (Rosstat), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OECD), de CIA en het Internationale Energie Agentschap (IEA). De data waar de grafieken  

op gebaseerd zijn, zijn na te vinden in de appendix. Andere belangrijke bronnen zijn van 

Rudiger Ahrend
6
, Steven Rosefielde

7
, John D. Grace

8
, Younkyoo Kim

9
 en een bundel, 

samengesteld en deels geschreven door Macartan Humphreys, Jeffrey D. Sachs en Joseph E. 

Stiglitz.
10

 Voor het hoofdstuk over de resource curse is voornamelijk gebruik gemaakt van 

een artikel geschreven door Peter J. Neary en Sweder van Wijnbergen
11

 en een artikel van 
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Jeffrey D. Sachs en Andrew M. Warner.
12

 De werken van Sachs en Warner, Neary en Van 

Wijnbergen en dat van Ahrend worden veelvuldig aangehaald door de andere auteurs die in 

dit onderzoek gebruikt zijn. Sachs en Warner en Neary en Van Wijnbergen staan aan de basis 

van de resource curse theorie, de werken van Ahrend gaan specifiek over de economische 

ontwikkeling van Rusland al dan niet met betrekking tot de resource curse. Rosefielde, Grace 

en Kim hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor dit onderzoek doordat zij in de door 

hun geschreven boeken een uitgebreide analyse ten toon spreiden van de Russische 

economische ontwikkelingen, of in het geval van Grace, de olie industrie.   

  

 

 

H1. Russische economie 

 

In dit hoofdstuk zal kort in worden gegaan op de economische situatie van Rusland in de 

periode 1991-2010. De informatie in dit hoofdstuk dient als fundament voor de hoofdstukken 

die hierna zullen volgen. De economische ontwikkeling zal in dit hoofdstuk globaal worden 

behandeld, hierdoor zal duidelijk worden welke ontwikkeling Rusland door heeft gemaakt en 

zal, wanneer in hoofdstuk 2 de resource curse theorie uiteen wordt gezet verwezen kunnen 

worden naar de situatie in Rusland, zonder dat hier in dat hoofdstuk te ver over uitgeweid 

hoeft te worden.  

De paradox die in de inleiding aan bod is gekomen wordt duidelijker wanneer gekeken 

wordt naar de economische situatie van Rusland in de laatste fase van de in dit onderzoek 

behandelde periode. Moskou is (gemeten in US dollars) met 79 miljardairs de hoofdstad met 

de meeste miljardairs.
13

 Daarnaast woonden er in 2011 rond de 375.000 miljonairs in de 

Russische hoofdstad. Een aantal dat naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toe zal nemen in 

de komende jaren.
14

 Het land wordt daarnaast, zo blijkt uit de uitspraak van de in de inleiding 

genoemde Jim O’Neill, door economen een grote toekomst toegedicht. Dit vertrouwen, zowel 

vanuit Rusland als vanuit de rest van de wereld, is onder andere tot uiting gekomen in de 

toezegging om in de nabije toekomst twee zeer prestigieuze sportevenementen te organiseren, 
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namelijk de Olympische winterspelen en het Wereldkampioenschap voetbal. Hoewel deze 

feiten tekenend zijn voor de economische ontwikkeling die het land doormaakte sinds het 

ontstaan van de Russische Federatie na het uiteenvallen van de Sovjet Unie, is dit niet het 

volledige beeld van de Russische economische situatie.  

Rusland heeft namelijk tegelijkertijd te maken met grote politieke, sociale en 

economische problemen, waarvan er veel structureel van aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn 

de criminaliteit, een wetenschappelijke en onderwijskundige crisis, onvoldoende sociale 

ontwikkeling, corruptie, en niet werkende instituties.
15

 Het percentage van de bevolking dat 

onder de armoedegrens leeft nam in de periode 1999-2010 af van 40 procent naar 13.1 

procent.
16

 Deze 13.1 procent is nog steeds een hoog percentage, maar de 

inkomensongelijkheid in Rusland is vergeleken met die van andere BRIC landen en de 

Verenigde Staten laag.
17

 Deze sterke afname van het percentage dat onder de armoedegrens 

leeft geeft, ondanks de problemen waar Rusland mee te maken heeft, wederom weer dat 

Rusland zich in de afgelopen jaren economisch sterk heeft ontwikkeld.   

De economische ontwikkeling van Rusland in de periode 1991-2010 wordt in figuur 1 

weergegeven aan de hand van de jaarlijkse groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 

procenten. De data uit deze grafiek zijn afkomstig van de Wereldbank.
18

 Wat opvalt is dat de 

periode 1991-2010, wanneer gekeken wordt naar de economische groei, opgedeeld kan 

worden in twee periodes, waarbij 1998-1999 een duidelijk keerpunt is. Ondanks een 

behoorlijke terugval in 2009 is er vanaf 1999 tot 2010 een constante groei zichtbaar, terwijl 

het BNP tussen 1991 en 1998 afnam. De twee tijdsvakken voor en na 1998 zijn op hun beurt 

weer op te delen in twee periodes. De eerste periode loopt van 1991 tot en met 1994. Deze 

afbakening is ondermeer gemaakt doordat de krimp van het BNP na 1994 kleiner wordt. De 

tweede periode valt om deze reden van 1995 tot en met 1998. In deze periode is allereerst een 

sterke afname van de jaarlijkse krimp waarneembaar en laat 1997 zelfs groei zien ten opzichte 

van het voorgaande jaar. Deze groei is echter van korte duur en de periode wordt in 1998 

afgesloten met de roebelcrisis. De derde periode, die begint in 1999 en eindigt in 2004, laat 

met name in de eerste jaren een zeer sterke groei zien. Deze periode eindigt in 2004 omdat er 

aan het eind van de periode een aantal politieke besluiten werden genomen door de 
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toenmalige (en huidige) president, Vladimir Poetin, die een prominente invloed zouden 

hebben op de economie van het land. Wat deze besluiten inhielden, en wat de gevolgen 

hiervan waren, zal in hoofdstuk 3 aan bod komen. De laatste periode, 2005-2010, kent in de 

eerste drie jaar groeicijfers van het BNP rond de zeven procent, maar deze nemen sterk af na 

2007, met als dieptepunt 2009, het jaar van de wereldwijde economische crisis.  

De indeling in categorieën, zoals hierboven beschreven, is overigens enigszins 

arbitrair en dient om op een overzichtelijke wijze dieper in te kunnen gaan op de economische 

ontwikkelingen.     

 

 

Nu kort de economische ontwikkelingen van Rusland in de periode 1991-2010 zijn 

weergegeven is het voor dit onderzoek van belang na te gaan waar de Russische economie op 

is gebaseerd. Het is algemeen bekend dat Rusland zeer rijk is aan vele soorten grondstoffen 

als olie, gas, ijzers en andere metalen en mineralen. Een land dat meer dan tien procent van 

haar BNP uit de export van grondstoffen haalt, en waar de grondstoffen 40% van de export 

voor hun rekening nemen, wordt aangeduid als een grondstofafhankelijke staat.
19

 In figuur 2 

wordt geïllustreerd dat Rusland in de gehele periode een grondstofafhankelijke staat is. In de 

gehele periode zijn de grondstofopbrengsten bij elkaar opgeteld als percentages van het BNP 

hoger dan 10%. Daarnaast valt op dat de curves van olie en gas opbrengsten enige 

gelijkenissen vertonen met de grafiek in figuur 1. 

 Het aandeel van grondstoffen op de gehele export van Rusland gedurende de periode 

1991-2010 is moeilijk in een grafiek weer te geven gezien het feit dat deze niet voor ieder jaar 
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Figuur 1: Jaarlijkse groei BNP in procenten  



 

zijn verstrekt. Uit cijfers verkrijgbaar bij Rosstat, het Russische centraal bureau voor 

statistiek, valt op te maken dat dit percentage in ieder geval vanaf 1995 tot 2009 tussen de 

69.2% in 1995 en 83% in 2008 schommelde.
20

 Niet alleen zijn in de informatie van de Rosstat 

de cijfers van niet alle jaren bekend, de informatie is waarschijnlijk ook tegenstrijdig met 

andere bronnen. In het artikel van Rudiger Ahrend en William Tompson komt naar voren dat 

in 2003 het percentage dat grondstoffen van de totale export uitmaakte 67% bedroeg. Hoewel 

Rosstat de cijfers van 2003 niet noemt, noemen zij wel de cijfers van 2004 en dit is een 

beduidend hoger percentage, te weten 78%. Uitgaande van figuur 1 en 2 lijkt het niet 

aannemelijk dat dit percentage in 2003 aanzienlijk lager lag dan in het jaar daarop, en zelfs 

lager dan in 1995.Ondanks dat deze exportcijfers niet geheel overeenkomen, mag het 

duidelijk zijn dat het ruim meer dan veertig procent van de totale export omvat.  

 

 

 

 

Op basis van het voorgaande kan dus gesteld worden dat Rusland in de gehele periode 

zeer sterk afhankelijk is van de export van grondstoffen en dat deze afhankelijkheid een 

verloop heeft dat lijkt op de veranderingen in BNP van het land. Wanneer voorgaande zaken 

met elkaar gecombineerd worden dan kan de vraag gesteld worden of, en in welke mate, deze 

zaken met elkaar te maken hebben. Het feit dat Rusland momenteel tot de BRIC wordt 

gerekend en economische voorspoed kent, kan middels de grondstoffenexport verklaard 

worden. Voor de economische teruggang tot 1999 worden sneller andere oorzaken gezocht, 
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namelijk het moeizame transformatieproces na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991. 

Volgens de theorie van de resource curse zou deze economische malaise juist verklaard 

kunnen worden aan de hand van de grondstofafhankelijkheid. 

Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw houden economen zich bezig met de vraag of deze 

grondstofafhankelijkheid niet juist tot economische stagnatie leidt en dus eerder een negatief 

effect heeft op de economie van een land dan een positief effect. Om na te gaan of, en in 

welke mate, dit voor Rusland in deze periode van toepassing is, zal in het komende hoofdstuk 

deze theorie uiteen worden gezet en in het daaropvolgende hoofdstuk verder in worden 

gegaan op de keerpunten in de Russische economie in de periode 1991-2010. 

 

H2.De negatieve invloed van grondstoffen op een economie 

 

Nu duidelijk is welke economische ontwikkelingen Rusland heeft doorgemaakt zal in dit 

hoofdstuk uiteen worden gezet waarom economen tegenwoordig van mening zijn dat een op 

grondstoffenexport gebaseerde economie in de meeste gevallen eerder een negatief dan een 

positief effect heeft op de economie van het exporterende land. In dit hoofdstuk zal de 

resource curse theorie worden uitgelegd. Dit zal gebeuren nadat kort in wordt gegaan op het 

op het eerste gezicht tegenstrijdige effect van grondstoffen op een economie en tevens de 

unieke eigenschappen van grondstoffen, waardoor deze negatieve effecten zich bij de export 

van deze grondstoffen voor kunnen doen. Nadat deze punten zijn weergegeven wordt er 

ingegaan op de verschillende aspecten waaruit de resource curse theorie is opgebouwd. Dit 

zal in chronologische volgorde gebeuren. Dit wordt gedaan omdat verschillende auteurs in 

hun onderzoek naar de economische ontwikkelingen van Rusland, deze ontwikkelingen vanuit 

één van deze aspecten hebben geanalyseerd, in plaats van de gehele theorie. Tot slot zal dit 

hoofdstuk eindigen met nieuwe aspecten die als aanvulling op de theorie gezien kunnen 

worden.  

De idee dat de export van grondstoffen een negatief effect kan hebben op de economie 

van het exporterende land lijkt onlogisch aangezien de huidige wereldeconomie niet kan 

functioneren zonder olie, gas en andere grondstoffen. Deze grondstoffen zijn onmisbaar voor 

het draaiende houden van de productie binnen landen en de handel tussen landen. Theoretisch 

gezien zou het daarom logisch zijn dat landen die beschikken over een grote hoeveelheid van 

deze onontbeerlijke grondstoffen in een zeer sterke machtspositie verkeren en dat deze landen 

over een sterke en stabiele economie beschikken. 



 

Deze gedachte sluit aan bij de in de jaren ’20 van de vorige eeuw ontwikkelde Staples 

thesis. Met deze, door de Canadese historici Harold Innis en William A. Mackintosh bedachte 

theorie wordt ervan uitgegaan dat landen die geen beschikking hebben over grondstoffen 

minder economische groei realiseren dan landen waarbij dit wel het geval is.
21

 Al snel werd 

duidelijk dat praktijkvoorbeelden het tegendeel bewezen, maar tot aan de jaren ’60 werd door 

veel economen gedacht dat het bezit van grondstoffen in ieder geval geen negatief effect had 

op de economie van een land. Tegenwoordig zijn economen het er daarentegen in het 

algemeen over eens dat het hebben van een overdaad aan grondstoffen een zeer groot risico 

met zich meebrengt voor de ontwikkeling van een economie. De idee dat het exporteren van 

grondstoffen slecht is voor de economie van een land wordt in de wetenschap aangeduid als 

de resource curse. 

Wat maken grondstoffen uniek ten opzichte van andere inkomstenbronnen voor een 

land, en waarom is de kans groot dat het exporteren ervan een negatief effect heeft op de 

economie van een land? Grondstoffen zijn al aanwezig en hoeven zodoende niet 

geproduceerd of verbouwd  te worden. Het staat hiermee los van de rest van het economisch 

functioneren van een land.
22

 Daarbij is het ontginnen van grondstoffen een kapitaalintensieve 

onderneming, waar relatief weinig werknemers voor nodig zijn.
23

 Dit brengt een aantal 

belangrijke gevolgen met zich mee. Ten eerste is het zo dat deze sector los kan functioneren 

van andere sectoren. Hierdoor is het voor de regering gemakkelijk om andere sectoren, om 

welke reden dan ook, te verwaarlozen en onafhankelijk te worden van haar burgers. Dit heeft 

vaak een negatief effect op de ontwikkeling van de economie.  Daarnaast zijn grondstoffen 

niet eindeloos voor handen. Het zou daarom niet beschouwd moeten worden als een 

inkomen.
24

  

 De wetenschappelijke discussie over de invloed van grondstofinkomsten op de 

economie van een land, is zoals uit bovenstaande tekst al is gebleken, aan verandering 

onderhevig geweest, doordat praktijkvoorbeelden de op dat moment bestaande theorieën 

tegenspraken. Het debat dat uiteindelijk zou uitmonden in de resource curse theorie kent vier 

fases. Te beginnen met het onderzoek uit 1970 van Hossein Mahdavy waar het begrip rentier 
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state wordt geïntroduceerd
25

, en daarna de in de jaren ’80 ontwikkelde Dutch disease 

theorie.
26

 Dit zijn beide essentiële bijdragen voor de derde fase; de resource curse theorie, in 

1995 ontwikkeld door Jeffrey Sachs en Andrew Warner.
27

 De vierde fase is de 

wetenschappelijke discussie, bestaande uit werken die op basis van de resource curse theorie 

een nieuw invalshoek belichten. Deze fase ging van start na 1995 en is tot op de dag van 

vandaag gaande. Hieronder zijn de belangrijke bijdragen in deze discussie op chronologische 

volgorde weergegeven.  

   

 

Rentier State 

In het in 1970 verschenen werk van Hossein Mahdavy, Patterns and problems of economic 

development in rentier states: the case of Iran, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

idee van de invloed van de export van grondstoffen op de economie van een land, middels de 

definiëring van de rentier state. Mahdavy plaatst, zoals de titel al aangeeft, dit begrip op de 

situatie van Iran. Onder het begrip rentier state verstaat hij ‘die landen die op een regelmatige 

basis substantiële inkomsten ontvangen uit het buitenland – betaald door buitenlandse 

individuen, ondernemingen of regeringen aan individuen, ondernemingen of regeringen van 

een zekere staat.’
28

 Olie, of een andere grondstof zijn producten die voor het exporterende 

land volgens Mahdavy snel zullen leiden tot een rentier state. Ze zijn, zoals al eerder in dit 

hoofdstuk is weergegeven, al aanwezig en het is relatief makkelijk voor een kleine groep 

mensen om deze grondstoffen uit de grond te krijgen en te exporteren.  

 Een gevolg van deze relatief makkelijke inkomstenbron is dat er weinig rekening 

gehouden hoeft te worden met belastinginkomsten, andere vormen van taxatie, of de 

negatieve invloed van inflatie. Aangezien de olieprijs over het algemeen procentueel harder 

stijgt dan de lokale economie, blijft de economie ondanks alles groeien. De regering wordt 

hiermee de dominante factor in de economie.
29

 Hiermee is echter nog niet duidelijk waarom 

een rentier state niet als een positieve ontwikkeling gezien moet worden. Ondanks het beeld 

dat het land er economisch goed voor staat en economische groei kent, heeft een rentier state 
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door de wijze waarop de economie is gebaseerd een grote kans dat een groot deel van de 

bevolking achtergesteld is en dat er weinig oog is voor de lange termijn ontwikkeling van de 

economie.
30

 Hervormingen blijven uit doordat het land niet in staat is snelle veranderingen 

door te voeren en de elite die de belangrijkste inkomsten in handen heeft hier geen belang bij 

heeft.  

Volgens Mahdavy kan economische en technologische onderontwikkeling snel leiden 

tot sociaal-politieke achteruitgang.
31

 Dit heeft tot gevolg dat de bevolking van de rentier state 

nog meer afhankelijker wordt van de elite die de rijkdom van het land in handen heeft, en dat 

verandering alleen maar moeilijker zal worden. Hoewel Mahdavy over Iran schrijft, is deze 

theorie veelvuldig voor andere onderzoeken gebruikt en geldt het als elementair onderdeel  

voor de verderop behandelde resource curse theorie.
32

 Om deze reden is deze theorie ook 

goed toe te passen op Rusland. In hoofdstuk drie zal daarom ook worden geanalyseerd of de 

stagnerende economie na 2004 in dit licht bezien moet worden.         

 

Dutch disease 

Belangrijk voor de theorievorming van de resource curse was de gaswinning nabij het 

Groningse plaatsje Slochteren in 1959. De gaswinning had in de daaropvolgende decennia  

een negatieve invloed op de Nederlandse economie.
33

 De plotselinge toename van 

beschikbaar gas zorgde ervoor dat er in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas kon 

worden geëxporteerd. Dit had tot gevolg dat de waarde van de gulden steeg. Het gevolg van 

deze waardestijging was enerzijds dat er veel geld werd gegenereerd door de export van gas, 

maar dat er anderzijds een situatie was ontstaan waar de niet aan gas gerelateerde sectoren 

hun concurrentiepositie verloren ten opzichte van landen met een lagere muntwaarde.
34

 

Doordat dit proces voor het eerst op deze wijze werd geanalyseerd in de wetenschappelijke 

literatuur wordt het sindsdien aangeduid als de Dutch disease. Belangrijk hierbij is om te 

beseffen dat het om de economische gevolgen van de export van de grondstoffen gaat, en dat 

er dus niet alleen sprake kan zijn van een Dutch disease bij een plotselinge toename van 

beschikbare grondstoffen, maar dat hier ook sprake van kan zijn bij een plotselinge stijging 
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van de prijs van een grondstof. Prijsfluctuaties en de daarmee samenhangende veranderingen 

van de inkomsten kunnen een negatief effect hebben op de economie van een land en de 

Dutch disease versterken.
35

 Een op grondstoffenexport gerelateerde economie kent door 

toedoen van de snelle inkomsten namelijk vaak overconsumptie.
36

 Deze overconsumptie 

hangt samen met lage investeringen. Het gebrek aan investeringen doet een economie op 

korte termijn geen goed doordat het de ontwikkeling van de economie tegenhoudt. Op lange 

termijn kan het ontbreken van investeringen zelfs grotere gevolgen hebben aangezien met 

name in grondstofrijke landen er relatief weinig wordt geïnvesteerd in onderwijs.
37

 

Aan de basis voor de theorievorming van de Dutch disease staat het artikel van J. Peter 

Neary en Sweder van Wijnbergen Natural Resources and the Macro Economy: A Theoretical 

Framework. Wat centraal staat in hun analyse is het onderscheid tussen twee effecten die de 

‘resource boom’ teweegbrengen op de economie van dat land, de resource movement effect of 

a boom en de spending effect of a boom. De resource movement effect houdt in dat er een 

verschuiving plaatsvindt van de economische activiteiten in het land richting de 

grondstofsector waar de hausse plaatsvindt. Dit zorgt er voor dat kapitaal en arbeid uit de 

andere sectoren worden ‘opgezogen’ door deze grondstofsector. Dit heeft een groeiende vraag 

naar de dienstensector tot gevolg en een toename van de relatieve prijs in deze sector. Het 

spending effect houdt in dat door toedoen van de stijgende inkomsten uit de desbetreffende 

grondstofsector, de uitgaven in dat land toenemen. Dit zorgt weer voor een waardestijging van 

de munt door de stijgende inkomsten uit de export van grondstoffen en de groeiende vraag 

naar andere goederen en diensten.
38

 Aangezien de prijs van goederen die verhandelbaar zijn 

afhangt van de internationale markt, hebben de toegenomen uitgaven vooral effect op de prijs 

van de niet verhandelbare zaken. Dit zorgt wederom voor een prijsstijging van de munt en tast 

daarmee de concurrentiepositie van de niet grondstofgerelateerde sectoren aan.  

 

Resource curse 

In de wetenschappelijke discussie over de invloed van de export van grondstoffen op de 

economie van een land staat het in 1995 verschenen artikel Natural Resource Abundance and 
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Economic Growth van Jeffrey Sachs en Andrew Warner centraal. In dit artikel geven zij weer 

wat zij verstaan onder een resource curse en wat de gevolgen hiervan zijn op de economie 

van een land. De auteurs zijn tot deze theorie gekomen aan de hand van een vergelijkend 

onderzoek naar de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Product van 97 landen in de periode 

1970-1989, en de relatie tussen het BNP en de export van grondstoffen. Zij concludeerden 

hieruit dat een hoog percentage aan geëxporteerde grondstoffen gemiddeld genomen leidt tot 

lagere economische groeicijfers.
39

  

Als kanttekening geven Sachs en Warner aan dat er ook situaties voor kunnen komen 

waarbij het in bezit hebben van grondstoffen wel een positief effect op de economie heeft. Dit 

is het geval wanneer de transportkosten van deze grondstof dusdanig hoog zijn dat het niet 

rendabel is deze in te voeren. Daarnaast dienen de  grondstoffen gebruikt te worden voor de 

totstandkoming van een nieuwe industrie of technologie. Als voorbeeld hiervan geven zij ijzer 

en kolen in bepaalde delen van de wereld aan het eind van de negentiende eeuw. Hierbij geldt 

echter wel dat deze grondstoffen in de eerste plaats voor binnenlandse consumptie of 

productie werden gebruikt.
40

 Momenteel zijn er ook nog voorbeelden van landen te noemen 

waarbij de economie voor een groot deel afhankelijk is van de export van grondstoffen en 

waar de economie hier niet direct negatieve gevolgen aan ondervindt. Deze landen, waaronder 

Duitsland, Australië
41

, Canada en de Scandinavische staten vormen echter wel de 

uitzondering.
42

 

 In het artikel geven Sachs en Warner drie verklaringen voor de bevindingen van hun 

onderzoek. Allereerst het sociale aspect, waarbij er vanuit wordt gegaan dat rijkdom die 

relatief makkelijk gegenereerd wordt leidt tot een apathische houding van de mensen die deze 

rijkdom vergaren. Over het exporten van grondstoffen kan gesteld worden dat dit een relatief 

makkelijke wijze is om geld te verdienen. Ten tweede geven zij een politiek economische 

verklaring, waarbij het begrip ‘rent-seeking behavior’ centraal staat. Hiermee wordt het 

fenomeen aangeduid waarbij de nationale elite er in de eerste plaats op gericht is haar 

inkomsten bij elkaar te graaien, zonder dat deze inkomsten gebruikt worden om de economie 

van het land te stimuleren. De inkomsten komen hierbij per definitie uit het buitenland. Sachs 

en Warner gaan er van uit dat de elite in een land dat rijk is aan grondstoffen eerder geneigd is 
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tot ‘rent-seeking behavior’, aangezien het exporteren van grondstoffen hier bij uitstek 

geschikt voor is. Voor de uiteenzetting van dit punt wordt gerefereerd naar Hossein Mahdavy. 

De derde verklaring die Sachs en Warner geven is een economische verklaring, hierbij haken 

zij ondermeer in op de Dutch disease theorie.
43

 Deze theorie gaat er van uit dat door een 

plotselinge toename van grondstoffenexport, of door een plotselinge waardestijging van de 

grondstof, de munt van het land in korte tijd in waarde zal stijgen, wat een negatief effect zal 

hebben op de concurrentiepositie van het land. 

Een interessante conclusie die Sachs en Warner trekken is dat zij op basis van de 

metingen constateren dat landen met een open economie meer economische groei kennen dan 

landen met een gesloten economie.
44

 Hoewel dit niet direct een verrassende conclusie lijkt, is 

het wel interessant wanneer de economische ontwikkelingen van Rusland van 1991 tot 2010 

worden geanalyseerd. Het is namelijk geen vreemde gedachte om er van uit te gaan dat in 

Rusland precies de omgekeerde ontwikkeling plaats vond. De Russische economie in deze 

periode lijkt in de periode van groei, onder Poetin, minder open te zijn geworden in 

vergelijking met de jaren onder Jeltsin, waarin het BNP afnam. Hier zal verderop in het 

onderzoek dieper op in worden gegaan. 

 

Kritiek op de resource curse theorie 

Voor een onderzoek waarin onderzocht wordt in hoeverre de wijze waarop de 

economische ontwikkelingen van Rusland te verklaren zijn aan de hand van de resource curse 

is het van essentieel belang voorgaande theorieën op juiste wijze toe te kunnen passen. Wel 

behoort daarbij de wetenschappelijke discussie over dit onderwerp verder geanalyseerd te 

worden. Dit omdat niet ieder onderdeel van de resource curse specifiek voor Rusland van 

toepassing is, en omdat er nieuwe inzichten zijn over sommige aspecten van de theorie die 

voor Rusland relevant kunnen zijn. 

Voor Rusland zijn de onderzoeken die gaan over de relatie tussen de resource curse en 

de wijze waarop de machthebbende elite zich manifesteert van belang, evenals de specifieke 

invloed van de export van olie op de economie van het land. De reden voor deze relevantie is 

omdat de machthebbende elite zich in de loop van de periode 1991-2010 anders op is gaan 

stellen. Dit zou verklaard kunnen worden aan de hand van de resource curse. Het tweede punt 
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is belangrijk omdat, zoals in het eerste hoofdstuk naar voren is gekomen, de grondstoffen die 

Rusland exporteert voornamelijk bestaan uit  olie en gas.  

Wat betreft de relatie tussen de elite en de resource curse, waar Sachs en Warner een 

verklaring zochten voor het ontstaan van de resource curse, is het artikel van Caselli en 

Cunningham, evenals dat van Ross van belang. Caselli en Cunningham proberen in het artikel 

‘Leader behaviour and the natural resource curse’ na te gaan op welke wijze grondstoffen en 

leiderschap met elkaar samenhangen. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop publieke 

mechanismen mogelijk bijdragen aan het versterken van de resource curse. Zij geven aan dat 

een toename aan grondstoffen invloed kan hebben op het handelen van de elite.
45

 Caselli en 

Cunningham haken met hun verklaring aan bij de eerder genoemde auteurs die hier over 

hebben geschreven. Een groei in de grondstofopbrengsten leidt tot hogere inkomsten bij deze 

groep, en daarmee meer macht en politieke controle. Doordat deze factoren met elkaar 

samenhangen is het de elite er erg aan gelegen greep te houden op deze bron van inkomsten. 

Politieke machthebbers zijn er volgens deze theorie per definitie op gericht hun macht te 

handhaven. De manier waarop dit gebeurt hangt met name af van de mogelijkheden die er 

binnen de instituties van een land zijn. Doordat dit samenhangt is de kans aanzienlijk dat de 

elite er baat bij heeft deze macht te behouden door haar activiteiten steeds meer te richten op 

de grondstoffenindustrie. Dit zorgt er voor dat de andere sectoren in de economie achter 

blijven, en bovendien heeft het ook een negatief effect op de private sector. Caselli en 

Cunningham benoemen het niet expliciet, maar hierin valt de Dutch disease te ontdekken. 

Deze punten zijn volgens de auteurs echter niet onlosmakelijk verbonden met een toename 

van beschikbare grondstoffen in een land.
46

 Het is ook mogelijk dat de elite juist, doordat zij 

aan de macht willen blijven, de burgers en de private sector bevoordelen. Dit hangt met name 

af van het type regering.   

 Essentieel om te beseffen is dat de inkomsten die niet grondstof gerelateerd zijn voor 

een deel afhankelijk zijn van de mogelijkheden die een regering schept. Denk aan 

infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en bepaalde wetgeving. Caselli en Cunningham 

beweren dat wanneer de inkomsten uit grondstoffen toenemen, de politieke leiders minder 

ruimte geven voor de ontwikkeling van andere sectoren zonder grondstof connectie. Des te 

beter andere sectoren zonder grondstof connectie functioneren, des te groter de kans op 
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voldoende ruimte voor het vormen  van een (eventuele) oppositie.
47

 Hierom, en dit wordt ook 

ondersteund door empirisch onderzoek van ondermeer Michael Ross, bestaat er een duidelijk 

positief verband tussen de grondstofinkomsten en dictatorschap.
48

 Zonder Vladimir Poetin als 

dictator te willen bestempelen, lijkt dit verband ook onder zijn bewind van toepassing te zijn, 

aangezien vrije pers onder zijn presidentschap tot het verleden behoorde en er op een voor een 

democratie ongebruikelijke manier met politieke tegenstanders werd omgegaan. Deze zaken 

zullen in hoofdstuk drie verder worden uitgewerkt.  

Andere auteurs noemen naast de verhoogde kans op een dictatuur, ook een verhoogde 

kans op corruptie en burgeroorlog als mogelijke gevolgen van een sterke 

grondstofafhankelijkheid.
49

 Ook deze factoren, zo zal blijken in het volgende hoofdstuk, zijn 

op Rusland van toepassing. Wanneer naast de staat ook andere groepen, die als (potentieel) 

gevaarlijk voor machtsbehoud worden gezien, kunnen profiteren van economische 

ontwikkelingen dan kan de staat er voor kiezen de investeringen af te doen nemen, zodat zij 

hun macht kunnen behouden. In het artikel van Caselli en Cunningham wordt hiervoor het 

voorbeeld van het voormalige Zaïre gebruikt, waar de toenmalige president van het land, 

Mobutu Sese Seko, om deze reden de infrastructuur van Zaïre achterstelde.
50

  

Volgens de organisatie Transparency International kwam Rusland in 2010 op plaats 

151 ( van in totaal 178 gemeten landen) van de minst corrupte landen ter wereld.
51

 Er mag dus 

geconcludeerd worden dat in 2010 in Rusland corruptie veel voorkwam. Daarom wordt hier 

verder op de negatieve gevolgen van corruptie op de economie ingegaan. Een belangrijk 

negatief gevolg van corruptie op de economie van een land is namelijk dat corruptie het 

investeringsklimaat aan kan tasten. De reden hiervoor is dat corruptie een zwakke rechterlijke 

macht impliceert. In praktijk betekent dit dat er willekeur plaats vindt in iedere laag van de 

maatschappij. De regering van een land is op deze manier niet in staat, of heeft niet de 

intentie, om bijvoorbeeld het eigendomsrecht te waarborgen. Investeerders uit binnen- en 

buitenland zijn hierdoor minder snel geneigd in dat land te investeren of een onderneming te 

starten. Dit heeft uiteraard een negatief effect op de economische ontwikkelingen van het 

land. Rudiger Ahrend, auteur van het atikel ‘How to sustain growth in a resource based 
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economy?’, beargumenteert in dit artikel ondermeer dat er een relatie bestaat tussen de 

hoeveelheid grondstoffen die een land tot zijn beschikking heeft ( en in staat en van plan is te 

exporteren) en de mate waarop het land te maken heeft met corruptie. Dit hangt weer samen 

met minder economische groei op lange termijn.
52

 

De hierboven staande uiteenzetting is direct ook een belangrijk kritiekpunt op het werk 

van Sachs en Warner. Het wordt deze auteurs verweten te weinig stil te staan bij het 

functioneren van de instituties van een land. Op deze wijze worden de negatieve gevolgen van 

de exploitatie van grondstoffen op de economie niet als een causaal verband gezien. Wanneer 

er een negatief effect bestaat, en dus een resource curse, dient de verklaring gezocht te 

worden bij het disfunctioneren van de staat en niet zozeer vanwege de aanwezigheid van 

grondstoffen.
53

 Hierbij leggen Daron Acemoglu en Thierry Verdier naast bureaucratie en 

corruptie de nadruk op het niet kunnen veiligstellen van het eigendomsrecht door de staat.
54

 

Van belang hierbij, en evenzogoed een kritiekpunt op Sachs en Warner, is dat zij 

weinig rekening hebben gehouden met de verschillen tussen soorten grondstoffen en de 

uitwerking van deze grondstoffen op de economie van het land. Zo zouden mineralen een 

grotere kans hebben op een resource curse dan andere grondstoftypen.
55

 Ondermeer Karl 

maakt in The Paradox of Plenty een duidelijk onderscheid tussen landen die voornamelijk 

metalen of mineralen exporten en olie exporterende landen. Zij beargumenteert dat beide 

typen grondstoffen een andere uitwerking hebben op de economie van het land.
56

 Aangezien 

Rusland voornamelijk olie en gas exporteert en in veel mindere mate andere typen 

grondstoffen, zijn de kenmerken die Karl weergeeft van een petro-state voor Rusland 

waarschijnlijk van toepassing. Daarom is het nuttig dieper in te gaan op deze kenmerken die 

olie anders maakt dan andere grondstoffen. 

Landen die afhankelijk zijn van de inkomsten uit olie-export hebben een sterkere 

afhankelijkheid van deze grondstof dan landen die voor de olieconsumptie van andere landen 

afhankelijk zijn.
57

 De reden hiervoor is de importantie van olie voor de wereldeconomie. De 

constant stijgende vraag, en als gevolg daarvan de stijgende prijzen, zorgen bij een land dat 

afhankelijk is van olie-export voor een stijgend inkomen. Daarbij is olie vanwege haar 
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importantie strategisch van groot belang.
58

 Daarnaast zijn voor de exploitatie van olie en gas  

technologische vaardigheden nodig die vaak niet voorhanden zijn in het exporterende land. 

Daarom zijn maatschappijen uit andere landen hiervoor nodig, met als gevolg dat deze olie- of 

gasdistributeurs een beter zicht hebben op de hoeveelheid grondstof die aanwezig is. Hierdoor 

heeft de koper ( de olie of gasmaatschappij ) veel macht in het bepalen van de prijs.
59

 

Naast het feit dat het niet bezitten van grondstoffen voor een land geen cruciale 

tekortkoming is om economische successen te behalen, is het tevens niet zo dat het hebben 

van grondstoffen per definitie leidt tot economische stagnatie.
60

 De economische groei die in 

Rusland plaatsvond vanaf 1999 valt daarom waarschijnlijk (deels) te verklaren uit de export 

van grondstoffen. Deze economische groei in Rusland, in de periode na 1999, sluit de 

resource curse echter niet uit. Er is namelijk niet alleen een groot verschil waarneembaar 

tussen de economische ontwikkelingen van verschillende grondstofrijke landen, maar ook 

binnen deze landen zijn grote verschillen tussen groepen in de bevolking. Humphreys, Sachs 

en Stiglitz schrijven hier heel treffend het volgende over ‘Even when resource-rich countries 

have done fairly well, they have often been plagued by rising inequality – they become rich 

countries with poor people.’
61

  

De economische groei, weergegeven als groei in BNP, na 1999 kan dus een vertekend 

beeld geven. In deze periode staat Rusland er op papier goed voor, maar het kan een ‘rich 

country with poor people’ zijn. Nog interessanter wordt het wanneer de economische krimp in 

de periode 1991-2010 wordt geanalyseerd, volgens de resource curse theorie kan de 

grondstofafhankelijkheid van Rusland hier een verklaring voor bieden. In het volgende 

hoofdstuk zal dieper in worden gegaan op deze punten.  

Geconcludeerd kan worden dat de grootschalige export van grondstoffen alleen bij 

uitzondering een positief effect heeft op de lange termijn ontwikkeling van de economie van 

het exporterende land. Voor deze positieve ontwikkeling van de economie op lange termijn 

zijn goedwerkende instituties van essentieel belang. Deze goedwerkende instituties worden in 

stand gehouden door een open economie, waar de staat investeringen in andere sectoren dan 

de grondstoffensector stimuleert en beschermt, en waar de regering niet de dominante factor 

van de economie is. Daarnaast zijn investeringen in onderwijs hierbij fundamenteel, evenals 
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een vrije media. Zonder het voorgaande kan corruptie en bureaucratie welig tieren en zullen 

investeringen uitblijven waardoor er een grote kans bestaat dat de economie stagneert. De 

symptomen genoemd in dit hoofdstuk zijn ter verduidelijking te vinden in de onderstaande 

Box 1. Naar deze box zal in het verloop van dit onderzoek weer worden verwezen, waardoor 

het gemakkelijker wordt de symptomen waar te nemen in de Russische economie. 

  



 

 

 

Box 1. Symptomen Resource curse 

 

Grondstofafhankelijke economie      

 minimaal 10% BNP en 

 minimaal 40% export uit grondstoffen. 

 

Dutch Disease 

 Plotselinge toename beschikbare grondstoffen, of waardestijging grondstof. 

 Waardestijging munt. 

 Overconsumptie binnen economie. 

 Afname investeringen van binnen- en buitenaf. 

 Verschuiving economische activiteiten. 

 Aantasting concurrentiepositie niet grondstofgerelateerde sectoren. 

 

Rentier state 

 Substantieel vast inkomen uit buitenland. 

 Regering dominante factor economie. 

 Belang bij regering om hervormingen tegen te houden. 

 Economische, technologische en sociaal-politieke achteruitgang. 

 

Resource curse 

 Apathische houding machthebbende elite. 

 Open economie geeft minder kans op ‘curse’. 

 

Invloed op instituties 

 Corruptie. 

 Burgeroorlog. 

 Machthebbers werken (potentiële) tegenstanders tegen door gebrek aan investeringen. 

 Grotere kans op niet werkende democratie. 

 Niet kunnen waarborgen eigendomsrecht. 

 

Eigenschap Olie 

 Het strategisch belang in de wereld en de sterk stijgende prijs leidt relatief tot meer 

afhankelijkheid in vergelijking met andere grondstoffen. 

 Bij dalende olieprijs minder investeringen mogelijk  

 



 

H3 Toepasbaarheid van de resource curse op de Russische economie (1991-

2010) 

 

In de vorige twee hoofdstukken zijn de economische ontwikkelingen van Rusland in de 

periode 1991-2010 en de theorievorming van de resource curse behandeld. Hoewel de situatie 

in Rusland al zijdelings aan bod is gekomen is, is de toepasbaarheid van de resource curse op 

de Russische economische ontwikkelingen in de periode 1991-2010 nog niet grondig 

geanalyseerd. In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat in dit hoofdstuk deze theorie getoetst wordt 

door de periode 1991-2010 op te delen in verschillende tijdvakken. Om aan te geven dat er 

geen consensus bestaat over de vraag of, en in welke mate, Rusland te maken heeft gehad met 

de symptomen van de resource curse in de periode 1991-2010, zullen, voordat ingegaan 

wordt op de verschillende periodes, eerst een aantal studies, die dit onderwerp betreffen, 

uiteen worden gezet.  

De studies zijn in te delen in drie categorieën. Ten eerste de studies waarin er vanuit 

wordt gegaan dat Rusland in de periode 1991-2010, gedurende verschillende jaren, te maken 

had met alle symptomen van de resource curse en dat de economische ontwikkelingen te 

verklaren zijn aan de hand van deze resource curse. Tot deze groep behoren ondermeer de 

Wereldbank
62

 en ICEG European Center.
63

 De tweede groep bestaat uit studies waarin 

symptomen die bijvoorbeeld wijzen op de Dutch disease beschreven worden, maar volgens 

deze auteurs is het onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een resource curse, en of 

economische ontwikkelingen hieruit te verklaren zijn. Tot deze groep behoren ondermeer 

Oomes en Kalcheva
64

, het onderzoek van Roland
65

 en dat van Ahrend en Tompson
66

. Het 

onderzoek van Ollus en Barisitz
67

 kan in zowel de eerste als de tweede groep ingedeeld 

worden, aangezien zij niet van mening zijn dat Rusland aan alle symptomen van de Dutch 

disease voldoet, maar zij er wel op wijzen dat de negatieve gevolgen op de economie van 

Rusland veroorzaakt zijn door een aantal symptomen die onder de Dutch disease vallen. De 

                                                           
62

 Worldbank,’ Russian Federation From Transition to Development’ (Maart 2005) 1-132. 
63

 Tamás Borkó, ‘The suspicion of Dutch disease in Russia and the ability of the government to counteract’ 35 
Working Paper ICEG European Centre (December 2007) 2-22. 
64

 Nienke Oomes en Katerina Kalcheva, ’Diagnosing Dutch Disease: does Russia Have the Symptoms?’ in IMF 
Working Paper (April 2007) 2-32. 
65

 Gérard Roland, ’The Russian Economy in the Year 2005’ in 22 Post-Soviet Affairs 1 (Januari-Maart 2006) 90-
98. 
66

 Rudiger Ahrend en William Tompson, ’Fifteen Years of Economic Reform in Russia. What has been achieved? 
What remains to be done? In 430 OECD Economics Department Working Papers (Mei 2005) 2-71. 
67

 Simon-Erik Ollus, Stephan Barisitz,’The Russian Non-Fuel Sector: Signs of Dutch Disease? Evidence from EU-
25 Import Competition’ in 2 BOFIT Online ( Januari 2007) 2-15. 



 

derde groep beschrijft de situatie in Rusland positiever. Hoewel de auteurs wel van mening 

zijn dat er symptomen voor de resource curse in Rusland aanwezig zijn, is er geen sprake van 

een curse en bieden de symptomen niet direct een verklaring voor de economische 

ontwikkelingen in de periode die in dit onderzoek centraal staan. Tot deze groep behoort 

ondermeer Anders Ǻslund.
68

  

 

Methode en afbakening 

Iedere periode die in dit onderzoek aan bod zal komen, zal opgedeeld worden in drie 

onderdelen. In het eerste deel wordt de politieke situatie behandeld. Deze politieke situatie zal 

mogelijk symptomen van de resource curse openbaren, in de vorm van slecht werkende 

instituties. Onder de politieke situatie wordt ook de structuur van de olie-industrie geplaatst. 

In het tweede deel wordt de economische situatie geanalyseerd. Voor deze economische 

situatie zijn zowel de economische keerpunten van belang, als de structuur van de economie. 

In dit onderdeel worden het BNP, de grondstofafhankelijkheid, de industriële productie, de 

export- en importcijfers, en de waarde van de roebel ten opzichte van de dollar genoemd. 

Wanneer voorgaande punten zijn behandeld kan er in het derde onderdeel geconcludeerd 

worden of er zichtbare symptomen van de resource curse aanwezig zijn, en kan tot slot de 

vraag beantwoord worden of deze symptomen als verklaring kunnen dienen voor de 

economische keerpunten in deze periode. Hierbij zullen, afhankelijk van de periode, de 

studies die zich met dit onderwerp bezig houden aan bod komen.    

In hoofdstuk 1 zijn de verschillende periodes opgedeeld, namelijk 1991-1998 en 1999-

2010. Alvorens te kunnen beginnen met de eerste periode is het noodzakelijk om de laatste 

fase van de Sovjet Unie te behandelen. De transformatie van communisme naar kapitalisme, 

twee ver van elkaar afstaande systemen, was een ingrijpende gebeurtenis voor Rusland. 

Wanneer niet eerst op de jaren voor 1991 in wordt gegaan, bestaat de kans dat er ten onrechte 

wordt gewezen op de resource curse als verklarende factor voor deze voor Rusland, vanuit 

economisch en politiek oogpunt, povere jaren. Enkel de aspecten die relevant zijn om de 

periode na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in perspectief te kunnen zien, zullen in dit deel 

aandacht krijgen. 
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Laatste fase van de Sovjet Unie 

Het vervangen van het communistische systeem voor een kapitalistische vorm van economie 

was nooit het doel van Michail Gorbatsjov.
69

 Terwijl hij met zijn in 1985 ingevoerde 

economische hervormingen, de bekende perestrokjka, juist tot doel had de Sovjet Unie te 

behoeden voor haar ondergang en de economie om te vormen tot een meer op de markt 

gericht communistisch systeem, luidde dit het begin van het einde in voor de Sovjet Unie.
70

  

Gorbatsjov hield bij de hervormingen die hij doorvoerde geen rekening met de 

voorwaarden waar een goed werkende markteconomie aan zou moeten voldoen. Volgens 

Steven Rosefielde werd niet aan de volgende voorwaarden voldaan: ‘gelijke verdeling van 

bezit, gelijke kansen, vrije ingang, werkend verbintenissenrecht, goed werkende, gepaste 

controle en regulering, bescherming tegen moreel wangedrag en een disciplinair mechanisme 

om corruptie tegen te gaan’.
71

  

Heel belangrijk voor het verloop van de Russische economie tijdens het 

transformatieproces is dat er ten tijde van de Sovjet Unie sprake was van stelselmatige 

overproductie.
72

 Veel van de ondernemingen kenden een zeer inefficiënte manier van 

produceren en naar de producten die werden gefabriceerd was, zelfs in perioden waarin er 

sprake was van tekorten,  weinig vraag. Dit is een belangrijke reden voor het instorten van de 

economie op het moment dat de Sovjet Unie, onder Michail Gorbatsjov, de eerste stap zette 

richting een vrije markt, en een voorname verklaring voor de economisch moeizame jaren in 

de eerste fase van het kapitalistische vrije markt systeem dat de Russische Federatie 

hanteerde. 

Een andere reden voor de economisch moeizame jaren kan gevonden worden in de 

tegenvallende opbrengsten uit olie. Voor 1914 was het Russische Tsarenrijk al één van ‘s 

werelds belangrijkste olieproducenten.
73

 Ook ten tijde van het communistische systeem, toen 

Rusland onderdeel uitmaakte van de Sovjet Unie, was het land één van ‘s werelds grootste 

olieproducenten. Toch hebben de communistische jaren, en vooral de overgang naar een 

ander economisch en politiek systeem, er toe geleid dat het land niet wist te profiteren van de 

opbrengsten uit olie. In de periode voor 1991 schommelden de inkomsten die de Sovjet Unie 

uit olie haalde namelijk sterk. In 1982 was, van deze periode, procentueel gezien, het hoogste 

                                                           
69

 Henry Kissinger, Diplomacy (New York 1994) 786. 
70

 R.R. Palmer, Joe Colton en Lloyd Kramer, A history of the modern world (New York 2007) 1034. 
71

 Steven Rosefielde, The Russian Economy: From Lenin to Putin (Oxford 2007) 130. 
72

 Rudiger Ahrend en William Tompson, ’Fifteen Years of Economic Reform in Russia. What has been achieved? 
What remains to be done? In 430 OECD Economics Department Working Papers (Mei 2005) 8. 
73

 Rafael Kandiyoti, Pipelines. Flowing Oil and Crude Politics (Londen 2008) 115. 



 

percentage van het BNP afkomstig uit de oliesector. Vanaf 1987 is een sterke daling 

zichtbaar.
74

 De oorzaak hiervoor kan deels gevonden worden in de nieuwe politiek, ingevoerd 

door Gorbatsjov, maar had ook te maken met de wereldwijde daling van de olieprijs, 

begonnen in het voorgaande jaar, en de lage olieprijs die de Sovjet Unie hanteerde voor staten 

binnen de eigen invloedsfeer. Dit laatste had te maken met het feit dat er destijds geen 

onafhankelijke oliemaatschappijen waren. De gehele productie en export van olie viel onder 

het ministerie van olie, en dit ministerie bepaalde de prijzen. De combinatie van de 

wereldwijde daling van de olieprijs en de lage binnenlandse olieprijs zorgde ervoor dat de 

binnenlandse olieconsumptie niet gedekt werd door de export van olie.
75

 De daling van de 

inkomsten uit de olie-export had, naast de stagnatie van de gehele economie, ook tot gevolg 

dat er minder geld beschikbaar was voor het onderhoud van bestaande oliebronnen en het 

ontginnen van nieuwe olievelden. Dit had een groot nadelig effect op de oliesector van 

Rusland in de eerste jaren van haar bestaan na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. 

De plannen van Gorbatsjov waren alleen haalbaar wanneer de inkomsten uit olie en 

gas hoog bleven. Dit was echter niet het geval, de jaren ’80 kenden een vrijwel constante 

prijsdaling van olie.
76

 Op het moment dat de Russische economie na het uiteenvallen van de 

Sovjet Unie te maken kreeg met de wetten van de vrije markt, waren de stelselmatige 

overproductie en het ontbreken van de voorwaarden om aan een goed werkende 

markteconomie te voldoen een pijnlijke erfenis voor het nieuwe Rusland.   

Naast de hierboven beschreven economische factoren, is de communistische periode 

ook één van de redenen voor een zwak ontwikkelde civil society in Rusland.
77

 Ten tijde van 

de Sovjet Unie bestond er wel een civil society, maar de organisaties en belangengroepen die 

hier een belangrijke basis voor zouden moeten vormen, werden geleid en gecontroleerd door 

de communistische partij.
78

 Een onderontwikkelde civil society kan gezien worden als een 

factor die de resource curse kan versterken, of versterkt kan worden door de resource curse. 

Een civil society impliceert namelijk dat er sprake is van een grote, zelfbewuste, en uit vrije 

wil betrokken groep burgers binnen de samenleving.  Dit valt echter niet geheel toe te 

schrijven aan de communistische periode, aangezien Rusland voor die tijd ook geen bevolking 
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had die de mogelijkheid, of de drang had om zich bezig te houden met het functioneren van 

de staat. 

Of er tijdens de Sovjet Unie sprake was van een resource curse, is moeilijk in te 

schatten. Ondermeer omdat de export van olie met name gericht was op onderdelen van de 

eigen unie en staten binnen de eigen invloedsfeer, waarvoor een lagere olieprijs gehanteerd 

werd. Wel is duidelijk dat er sterke afhankelijkheid was van olie, zowel voor de fabrieken en 

het transport binnen de Sovjet Unie, als voor de export binnen de eigen invloedsfeer.      

 

Chaos en economische crisis onder Boris Jeltsin – 1991-1998 

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie 25 december 1991
79

 bleef Rusland als één van de 

landen over uit de puinhopen van de communistische statenbond. De levensstandaard daalde 

sterk in de jaren negentig en de armoede nam zienderogen toe.
80

 De verklaring hiervoor kan 

deels gezocht worden in de politieke en economische wanorde in de eerste jaren van het 

transformatieproces. Aleksashenko ziet in deze verklaring de belangrijkste reden voor de 

economische krimp en is van mening dat deze krimp tot 1996 te verklaren is aan de hand van 

het transformatieproces dat het land onderging.
81

 Dit is uiteraard moeilijk om vast te stellen en 

deze uitspraak hoeft het bestaan van een resource curse in Rusland in de eerste jaren van deze 

periode bovendien niet uit te sluiten. Het is namelijk goed mogelijk dat de 

grondstofafhankelijkheid van Rusland de omwenteling naar het nieuwe politieke en 

economische systeem moeizamer heeft doen verlopen.  

Deze periode, waarbinnen zich het transformatieproces van een planeconomie naar een 

vrije markt economie, en van een communistisch eenpartijstelsel naar een politiek systeem dat 

veel weg heeft van een democratisch systeem voltrok, is op deze wijze afgebakend omdat er 

een aantal economische en politieke processen plaatsvonden die karakteristiek zijn voor deze 

periode. In hoofdstuk 1 is, middels figuur 1, gewezen op de krimp van het BNP in de eerste 

vier jaar van de periode, 1991-1994. Deze curve van het BNP schiet na 1994 omhoog en zal 

in de gehele daaropvolgende periode niet meer zo laag zijn als in dit eerste vier jaar, maar 

blijft de gehele periode met uitzondering van 1997 negatief.  

Binnen de periode 1991-1998 zijn er overigens grote verschillen waarneembaar, de 

wijze waarop geprivatiseerd werd verschilt de eerste jaren bijvoorbeeld sterk met de jaren na 

1995-1996. Ook op politiek vlak is er een duidelijke verschuiving waarneembaar binnen deze 
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periode, maar voor beide hier bovenstaande punten geldt dat de verschillen met  de tweede 

periode 1999-2010 nog duidelijker aanwezig zijn. Zo valt de eerste periode grotendeels samen 

met het ambtstermijn van Boris Jeltsin en het tweede met dat van Vladimir Poetin en Dmitri 

Medvedev. Daarnaast valt er voor de economische ontwikkeling van Rusland in de periode 

1991-2010 een breuk waar te nemen, met de roebelcrisis van 1998 die de scheiding tussen de 

twee verschillende tijdsvakken weergeeft.    

   

 

Politieke situatie 

Bij de verkiezingen van juni 1991 werd Boris Jeltsin met een overweldigende meerderheid 

verkozen tot de nieuwe president van de Russische Republiek. Jeltsin riep de 

onafhankelijkheid uit van de Baltische staten en Rusland.
82

 Op het moment dat de nieuwe 

president de onafhankelijkheid uitriep was de vreemde situatie ontstaan dat naast Jeltsin, 

Gorbatsjov feitelijk nog aan het hoofd stond van de Sovjet Unie. Terwijl Gorbatsjov een 

laatste verwoede poging deed de Unie te redden, liet de praktijk blijken dat zijn macht tot het 

verleden behoorde. In december 1991 kwam er officieel een einde aan de Sovjet Unie.
83

   

Boris Jeltsin was, misschien wel terecht, van mening dat de hervormingen die 

Gorbatsjov doorvoerde halve maatregelen waren.
84

 Op het moment dat hij de macht greep 

bestond de groep politici om hem heen, die de nieuwe regering zou vormen, uit mensen die 

zonder uitzondering een vooraanstaande functie hadden binnen de Communistische partij.
85

 

Hij wilde met deze mensen de transformatie richting een kapitalistisch systeem doorvoeren. 

Het is niet verrassend dat deze communisten hierin niet verder kwamen dan het stereotype 

beeld dat er vanuit de communistische ideologie bestond van het kapitalisme.
86

 Dit kwam 

ondermeer naar voren in de verstrengeling van criminele organisaties en legale organisaties in 

de eerste jaren van de nieuwe staat, en het slappe optreden hiertegen van de staat.
87

  

De nieuwe hervormingen die Jeltsin en zijn team wilden doorvoeren om de halve 

maatregelen van Gorbatsjov te vervangen worden aangeduid als de shock therapy.
88

  Jeltsin 

werd hierin ondermeer door de in hoofdstuk twee veelvuldig aangehaalde Jeffrey Sachs en de 
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ook in dit onderzoek gebruikte Anders Ǻslund, geadviseerd.
89

  De naam van deze methode 

geeft goed weer wat het inhield. Het economische en politieke systeem van het nieuwe land 

zouden in een zeer kort tijdsbestek veranderen van een communistische planeconomie in een 

kapitalistische vrije markt, en van een door een kleine groep mensen van boven af geleide 

politieke structuur in een democratisch systeem waar de stem van het volk bepalend zou zijn. 

De hervormingen werden noodzakelijk bevonden, maar het gevolg van deze radicale 

maatregelen was een totale ontwrichting van de Russische economie. Doordat tijdens de 

Sovjet Unie sprake was van stelselmatige overproductie, hadden Jeltsin en zijn adviseurs 

haast met het afstoten van ondernemingen die onder de verantwoordelijkheid stonden van de 

staat. Door politiek en economie meer van elkaar te scheiden dachten zij in korte tijd tot een 

vrije markt te komen.
90

 Zoals al is aangegeven, was Rusland in deze periode echter niet in 

staat om de fundamentele kerntaken van een staat te volbrengen. Dit in combinatie met de 

drang om in korte tijd een radicale privatisering door te voeren, had een situatie tot gevolg 

waar sprake was van bijna volledige anarchie.  

Een andere reden voor de toestand waar Rusland in deze periode in verkeerde was dat 

in het land na het vallen van het communistische regime, in tegenstelling tot Midden- en 

Oost-Europese landen, niet de oppositie de macht overnam, maar dat de macht in handen 

bleef van dezelfde groep mensen die voorheen de macht in handen had. Ook waren er geen 

grote massabetogingen zoals in de Oost-Europese staten het geval was.
91

 Met name dit laatste 

punt getuigt van het ontbreken van een civil society. Eerder is al aangegeven dat het ontbreken 

van een civil society mede door de communistische jaren werd veroorzaakt. In een aantal, 

eveneens  voormalige communistische, Oost-Europese staten was dit minder het geval. Dit 

doet vermoeden dat er meer redenen zijn voor het ontbreken van een civil society in Rusland. 

De resource curse kan om deze reden niet uitgesloten worden, in een rentier state bestaat 

namelijk weinig ruimte voor de burgerbevolking om op vrijwillige basis te participeren en 

zich te verenigen in het publieke leven. 

De tweede privatiseringsperiode, die plaatsvond in de periode 1995-1996, vond haar 

oorsprong in de verkiezingen van 1996. Deze verkiezingen, de aanloop er naartoe, en de 

gevolgen ervan, zijn van groot belang om de economische en politieke besluitvorming van de 

laatste drie jaar van de periode 1991-1998 goed te begrijpen. In het jaar voor de verkiezingen, 
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in 1995, zat Rusland economisch en politiek aan de grond. De staatskas was leeg als gevolg 

van de economische depressie, Rusland was verwikkeld in een zeer impopulaire en bovendien 

onsuccesvolle oorlog in de Noordelijke Kaukasus en de bevolking was een illusie armer 

geworden door de moeizame transitie. Voor Boris Jeltsin leek het daarom een haast 

onmogelijke opgave herkozen te worden. Een kleine groep succesvolle Russische 

zakenmannen, beter bekend als de ‘oligarchen’, boden Jeltsin een oplossing. Deze mannen, in 

het bezit van private banken, boden  het geld waar het Jeltsin aan ontbrak. Ze waren bereid de 

campagne van Jeltsin financieel te steunen. Hiertegenover hadden zij echter de voorwaarde 

gesteld dat grote delen van het overheidsbezit in handen zou komen van deze private banken.  

Deze afspraak wordt in de literatuur aangeduid als ‘Loans for Shares’. Deze ‘Loans for 

Shares’ hadden als voorwaarde dat de staatsrijkdommen, waaronder mijnen, olievelden, maar 

ook communicatiemiddelen en transport, binnen een jaar, met extra rente, terug betaald 

dienden te worden door de staat. Wanneer dit niet zou gebeuren zouden de bezittingen van de 

staat in handen blijven van deze banken. 

 De uitkomst van deze afspraak tussen de oligarchen en de staat is achteraf niet 

verrassend te noemen. Jeltsin werd door de steun van de oligarchen herkozen tijdens de 

verkiezingen van 1996, maar het gevolg was dat deze oligarchen, een groep bestaande uit 

zeven mannen, in zeer korte tijd een meerderheidsbelang verkregen in veel economische 

sectoren. Hiermee ‘beroofden’ ze in een jaar tijd Rusland van 100 tot 150 miljard US$.
92

 

Daarnaast versterkte een aantal oligarchen de positie van hun eigen bedrijf of kwam aan het 

hoofd te staan van de al bestaande ondernemingen. Op deze wijze kregen zij vrijwel de gehele 

oliesector in handen in de vorm van Lukoil, Yukos en Sidanco.
93

 De afspraak tussen Jeltsin en 

de oligarchen had grote gevolgen voor zowel de machtstructuur van Rusland als op de 

structuur van de olie-industrie.  

 

 

Economische situatie 

In hoofdstuk 1 is de economische situatie van Rusland gedurende de jaren 1991-1998 al 

globaal aan bod gekomen. Op basis hiervan, en op basis van bovenstaande informatie, wordt 

duidelijk dat Rusland in deze periode te maken had met een economische malaise. Hier zal 

dieper in worden gegaan op deze economische situatie waar Rusland in verkeerde.  
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 In deze jaren vonden er ondermeer grootschalige privatiseringen plaats. Dit had grote 

gevolgen voor de olie industrie. Deze privatiseringen zouden geïnterpreteerd kunnen worden 

als een handeling dat van Rusland in mindere mate een rentier state maakt. De vraag is op 

welke wijze de politieke handelingen invloed hebben gehad op de economische ontwikkeling 

van Rusland.  

 

Bruto Nationaal Product in 1991 - 1998 

In  figuur 3a wordt het BNP van Rusland in US dollars  en Russische roebels in 1991 tot en 

met 1998 weergegeven. Deze grafiek laat zien dat het BNP van Rusland in deze periode, 

gemeten in US dollars, in absolute cijfers daalde. In 1991 had Rusland een BNP van iets meer 

dan 509 miljard US$. In 1994 was dit gezakt naar iets meer dan 395 miljard US$. Deze daling 

is, gezien de politieke omwentelingen, niet geheel onverwacht.  Opvallend, maar niet 

verrassend, is de sterke daling van het BNP in de periode 1997-1998. Deze daling is 

opvallend is omdat het gezien de ontwikkeling in de jaren ervoor abrupt lijkt te komen. Dit is 

echter niet het geval,  aangezien er in 1997 een grote crisis plaatsvond in Azië, en Rusland te 

maken had met een Roebelcrisis in 1998.  

Het leek voorspoedig te gaan met Rusland rond 1997, dit valt ook te zien in de grafiek.   

De reden voor deze groei valt voor een deel te vinden in het groeiende vertrouwen dat 

buitenlandse investeerders kregen in de Russische economie, onder andere als gevolg van een 

verbeterde wetgeving, waarbij het eigendomsrecht beter beschermd kon worden. De groei van 

1997 werd, zoals ook in de grafiek te zien valt, gevolgd door een economische krimp. Wat 

kan hier de oorzaak voor zijn? De wetgeving was niet anders dan in het jaar ervoor, en ook de 

privatisering van de Russische economie was op dat moment al afgerond. De reden voor deze 

krimp kan daarom niet in deze factoren gezocht worden. Toch namen de investeringen in 

Rusland sterk af, enerzijds doordat in praktijk de nieuwe wetgeving beperkt werd toegepast, 

en anderzijds doordat, door toedoen van de Aziatische crisis in 1997, investeringen  werden 

teruggeroepen (veelal afkomstig uit landen die zwaar getroffen werden in deze crisis). Met 

deze verklaringen voor de crisis van 1998 lijkt een grote rol van de resource curse als 

verklaring hiervoor uitgesloten. Om hier meer zekerheid over te krijgen zullen wederom 

andere symptomen van de resource curse bekeken worden.  

 

Grondstofafhankelijkheid 

Om na te gaan of er sprake was van een resource curse, is het relevant na te gaan in hoeverre 

de economie afhankelijk was van opbrengsten uit grondstoffen. In figuur 3b is de 



 

grondstofafhankelijkheid van Rusland in de periode 1991-1998 weergegeven. Gedurende de 

gehele periode was de totale opbrengst van grondstoffen meer dan 10 procent van het BNP , 

wat inhoudt dat Rusland in de gehele periode een grondstofafhankelijke economie had.  

In deze periode nam de economische afhankelijkheid van olie opbrengsten af. In 1991 

was 9.3% van het Russische BNP afkomstig uit de opbrengsten uit olie. In 1992 daalde dit 

naar 8.3% en in 1993 en 1994, respectievelijk naar 6.7% en 6.2% van het BNP. De opbrengst 

uit gas, gemeten in percentage van het Russische BNP, steeg daarentegen in deze periode van 

5.6% in 1991 naar 6.3% in 1994, en is er zelfs een piek waarneembaar van 6.8% in 1993. De 

opbrengsten uit mineralen in deze periode steeg constant van 0.0% in 1991 naar 0.3% in 

1994. De grondstoffensector in het geheel kende een lichte daling, maar bleef tamelijk stabiel.  

Aangezien er in deze periode sprake is van een daling van het BNP (zie figuur 3a), is 

er sprake van een absolute afname van opbrengsten uit grondstoffen. Deze grafiek wijst er 

daarom niet op dat de afname in BNP in de eerste jaren van de periode te verklaren valt door 

de resource curse theorie.     Een daling van olieprijzen kan in een land dat sterk afhankelijk 

is van de inkomsten uit olie export er toe leiden dat de daling van het BNP versterkt wordt en 

in een negatieve spiraal terecht komt. Als gevolg van de lagere olieprijs zijn de verschillende 

actoren die betrokken zijn bij de oliewinning minder snel bereid investeringen te doen in de 

olie industrie. Hierdoor kan de economie op de lange termijn nog last hebben van deze lage 

olieprijs, zelfs als de olieprijs inmiddels al weer is gestegen. Door de afname van 

investeringen zijn olievelden in onbruik geraakt en is de ontwikkeling van nieuwe velden 

uitgebleven. Hoe dit in Rusland plaats heeft gevonden in de periode 1991-2010 wordt in 

hoofdstuk vier verder op in gegaan.    

 Ook in de jaren 1995-1998 had Rusland een grondstofafhankelijke economie. 

Vergeleken met de vorige periode is er, na een lichte daling in 1995-1996, een hele duidelijke 

stijging zichtbaar rond 1996 in opbrengsten uit grondstoffen als percentage van het BNP. De 

stijging in inkomsten uit grondstoffen lijkt echter groter te zijn dan de daling in het BNP, en 

kan dus niet alleen veroorzaakt worden door deze daling. Er lijkt in 1996 een absolute 

toename te zijn in de inkomsten uit grondstoffen. De stijging in de inkomsten uit grondstoffen 

heeft te maken met twee belangrijke zaken. Allereerst de eerder beschreven privatiseringen. 

Deze zorgde ervoor dat het productieproces efficiënter werd en dat er meer bronnen weer 

beschikbaar waren voor gebruik. Een tweede verklaring hiervoor is de toename van 

investeringen in deze jaren door een verhoogd vertrouwen in de economie van zowel binnen- 

als buitenlandse investeerders. Deze stijging in 1996 van de grondstofopbrengsten zou kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van de resource curse,  maar na 1996 dalen de opbrengsten uit 



 

grondstoffen als percentage van het BNP weer tot waarden die vergelijkbaar zijn met die van 

1995.  

 

Industriële productie 

Een ander symptoom dat op de aanwezigheid van de resource curse kan wijzen is een 

afname van de waarde van de industrie. In figuur 3c wordt de waarde van de industrie als 

percentage van het BNP weergegeven. Van 1991 tot 1992 lijkt hier een afname in te zijn, 

maar er was een lichte stijging na 1992 en in de jaren 1993 en 1994 bleef het stabiel. Er is dus 

geen overtuigend bewijs voor de-industrialisatie. Aangezien dit alleen in het eerste jaar 

zichtbaar is, is het aannemelijk dat de de-industrialisatie in deze periode vooral door de 

transitie van het communistische naar het kapitalistische systeem verklaard kan worden.    

Deze veronderstelling kan verder onderbouwd worden wanneer de privatiseringen die in 

deze periode plaatsvonden onderzocht worden. Mede door een heilig geloof in de vrije markt 

stonden algehele privatiseringen hoog op de agenda van het Kremlin. Deze privatiseringen 

zijn op te delen in twee perioden. De eerste vond plaats in de periode 1992-1994 en voor de 

tweede termijn werd de aanzet gegeven in 1995 en deze golf aan privatiseringen duurde tot en 

met 1997. Deze tweede golf van privatisering zal verderop in dit onderzoek behandeld 

worden.  Al in de laatste jaren van de Sovjet Unie vonden de eerste privatiseringen plaats. Dit 

had met name grote gevolgen voor de oliesector waar hieronder verder op in zal worden 

gegaan. De privatiseringen voor 1992 waren echter kleiner van schaal en waren minder vanuit 

de staat geleid.    

De eerste privatiseringsronde wordt aangeduid als de voucherfase. In deze periode werden 

vouchers, waardebonnen die in 1992 tienduizend roebel waard waren ( ongeveer $25,-), 

verdeeld onder de Russische bevolking. Elk van deze vouchers stond voor een aandeel in een 

bepaalde onderneming die voorheen in handen was van de staat, bijvoorbeeld mijnen, 

fabrieken en olievelden. De staat bleef echter in het bezit van de meerderheid van de aandelen 

van deze Russische rijkdommen. Daarnaast kregen de werknemers binnen deze 

ondernemingen de meeste vouchers, de hoeveelheid hing af van de functie die zij binnen het 

bedrijf bekleedden. Tot slot werden de overige vouchers verdeeld onder rest van de Russische 

bevolking. Echter door een gebrek aan ervaring met aandelen, mede veroorzaakt door meer 

dan zeventig jaar communisme, hechtte een groot deel van de bevolking weinig waarde aan 

deze gratis verkregen vouchers. Hier werd slim op ingespeeld door handelaren die vele 

vouchers in handen kregen door ze te ruilen tegen wodka, etenswaar en andere, voor Russen, 



 

elementaire levensbehoeften.
94

 Op deze wijze wist een kleine groep mensen in korte tijd een 

sterk aandeel te verkrijgen van de Russische rijkdom. Ook de olie- en andere 

grondstofindustrieën kwamen op deze manier in handen van een kleine groep mensen. De 

privatisering van de oliesector was minder rigoureus dan van de andere sectoren en vond met 

name plaats in de jaren 1993-1994.
95

 

Deze eerste privatiseringsronde was weliswaar een zeer ingrijpende stap voor de 

Russische economie en samenleving, maar had geen duidelijke korte termijn gevolgen voor 

de de-industrialisatie. Deze privatiseringen gingen namelijk pas van start in 1992 en vanaf dat 

jaar was de de-industrialisatie al afgenomen. De privatiseringen hadden voor de lange termijn 

wel een grote invloed op de structuur van de Russische economie, de olie-industrie en het 

functioneren van de staat.  

De mate van de-industrialisatie in deze periode is lastig op waarde te schatten. Er is sprake 

van een afname in de waarde van de industriële productie, de curve in figuur 3c kent 

gelijkenissen met de curve in figuur 3a. De daling van de industrie na 1997 is echter niet 

overtuigend genoeg om de diepe daling van het BNP te verklaren. Hoewel de de-

industrialisatie als symptoom van de resource curse zichtbaar is, is het op basis van figuur 3c 

nog onvoldoende bewijs om de economische ontwikkelingen in deze periode te zien als en 

gevolg van de aanwezigheid van de resource curse. 
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Figuur 3. Economische situatie 1991 – 1998 

3A, Bruto Nationaal Product Rusland in miljard US$. B, De opbrengst van grondstoffen als 

percentage van het BNP. C, De waarde van de industrie als percentage van het BNP. D, De 

waarde van de import en export als percentage van het BNP. E, De wisselkoers roebel t.o.v. 

US$. F, Bruto Nationaal Product Rusland in miljard Russische roebel.  



 

Import- Exportcijfers 

Een plotselinge stijging van import en een afname van export in dezelfde periode zou kunnen 

wijzen op een symptoom van de Dutch disease. Na 1991 is een duidelijke stijging van zowel 

de export- als importcijfers zichtbaar. Deze stijging valt te verklaren aan de hand van de 

transformatie van een communistisch systeem naar een vrije markt systeem. Aangezien zowel 

de import als export cijfers na 1992 een vrijwel gelijke sterke daling lieten zien, en in dezelfde 

periode geen sprake was van een plotseling sterke stijging of daling van de 

grondstofopbrengsten ( zoals uit figuur 3d blijkt), is het niet aannemelijk dat hier een duidelijk 

verband tussen bestaat.    

 Wanneer de daling van het BNP in 1998 een schoolvoorbeeld zou zijn van de resource 

curse, dan zou de import in de jaren voorafgaand aan de economische crisis in 1998 sterk 

moeten stijgen. Zoals in figuur 3d te zien is is hier slechts in beperkte mate sprake van is. In 

de jaren 1996-1998 is er sprake van een stijging van de importcijfers. Gezien het feit dat de 

economie na 1997 in korte tijd ineenzakt, is dit een opvallend gegeven. Echter, de 

exportcijfers kennen in dezelfde periode een nog sterkere stijging, en op basis van figuur 4b 

kan gesteld worden dat dit waarschijnlijk niet het gevolg is van een verhoogde 

grondstoffenexport is. Naar alle waarschijnlijkheid stijgt de export van de niet 

grondstofgerelateerde producten. Dit staat haaks op de aantasting van de concurrentiepositie, 

zoals is weergegeven in hoofdstuk twee als één van de symptomen van de Dutch disease. 

 

Roebel 

In de laatste fase van de Sovjet Unie werden er meerdere wisselkoersen van de roebel 

gehanteerd. Tussen november 1990 en 1 april 1991 hield de Sovjet Unie een wisselkoers van 

1,8 roebels voor 1 US$ aan voor commerciële doeleinden. Vanaf 1 april 1991 werd begonnen 

met een nieuw systeem waarbij uit werd gegaan van vraag en aanbod. De prijs werd vanaf dat 

moment twee keer per week aangepast. Drie dagen na de introductie van het nieuwe systeem 

was de waarde van de roebel al flink gedaald en was de wisselkoers 27.6 roebel voor 1 US$.
96

 

Uit een artikel van de New York Times, verschenen op 4 november 1991, blijkt dat de 

wisselkoers van 32 roebel voor 1 US$ tot 47 voor 1 US$ fluctueerde.
97

 Vanaf 1992 zijn de 

cijfers overzichtelijker te raadplegen, deze zijn weergegeven in figuur 3e. Uit deze grafiek 

valt op te maken dat er geen sprake is van een waardestijging van de roebel, één van de 

symptomen van de resource curse.    
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In Rusland was in deze periode juist sprake van een hyperinflatie. In de laatste 

maanden voor het uiteenvallen van de Sovjet Unie kreeg de communistische statenbond te 

maken met een inflatie van 138,1 procent. Deze sterke inflatie had een stijging van de 

voedselprijzen van 112 procent en een prijsstijging van 90,4 procent in de detailhandel tot 

gevolg.
98

 Deze cijfers wijzen dus op een tegenovergestelde trend dan de Dutch disease  en de 

resource curse doen vermoeden. 

Wanneer het BNP in roebels wordt berekend met behulp van het BNP in US$ en de 

wisselkoers laat dit een heel ander verloop zien dan het BNP in US$ (figuur 3f). Hieruit komt 

duidelijk naar voren dat de daling in het BNP, gemeten in US$ , verklaard kan worden door 

de daling van de waarde van de roebel, en niet door een daling van de productie in het land.  

  Tot slot de wisselkoers van de roebel. Zoals aan het begin van deze periodeanalyse is 

beschreven, had Rusland in 1998 te maken met een roebelcrisis. Deze crisis, die grote 

armoede tot gevolg had, is voor een aanzienlijk deel het gevolg van politiek wanbeleid,  

waardoor de klap van de Aziatische crisis in 1997 zwaar aankwam in Rusland. De Centrale 

Bank van Rusland (CBR) was in de jaren 1992-1994 nog geen onafhankelijk instituut, dat 

zich er op toe hield de waarde van de roebel te waarborgen. In latere jaren zou de bank pas 

veranderen in een onafhankelijke bank en een eind maken aan de flexibele wisselkoers van de 

roebel. Het gevolg hiervan was dat vanaf 1995 de inflatie in eerste instantie in snel tempo af 

begon te nemen. De waardestijging van de roebel taste echter de Russische 

concurrentiepositie op de wereldmarkt aan.
99

  De roebelcrisis, weergegeven in figuur 3e, laat 

wederom het tegenovergestelde beeld zien van de waardestijging van de munt ( één van de 

symptomen van de Dutch disease en resource curse). 

 

Resource curse 

Op basis van de hierboven behandelde symptomen valt op te maken dat er gedurende deze 

periode enkele symptomen aanwezig waren die overeenkomen met de punten in box 1, te 

weten de de-industrialisatie en een sterke stijging van de import. Deze symptomen zijn in dit 

geval echter niet toe te schrijven aan de resource curse, maar kunnen verklaard worden uit het 

feit dat het transformatieproces een zware tol eiste op de Russische economie. De 

privatiseringen die in deze periode van start gingen wijzen bovendien op een 

tegenovergestelde ontwikkeling dan wanneer er sprake is van de resource curse. 
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Privatiseringen maken de rol van de staat minder sterk, waardoor er minder snel sprake zou 

moeten zijn van een rentier state. 

 Uit voorgaande lijkt geen sprake te zijn geweest van de resource curse theorie. Hier 

sluiten de andere auteurs, gebruikt in dit onderzoek bij aan. Wel benoemen Oomes en 

Kalcheva de waardestijging van de roebel vanaf halverwege 1997 tot de crisis in 1998 en 

tevens de-industrialisatie in 1998 als zichtbare symptomen, maar deze symptomen niet als 

bewijs voor de resource curse in deze periode.
100

 De Wereldbank benoemd in haar rapport  

van 2005 wel de gemiddeld jaarlijkse krimp van de industrie van Rusland in de periode 1990-

1996, die in de jaren 1996-2002 is afgenomen van -5.8% naar -1.8%, maar trekt voor deze 

jaren niet het verband met de resource curse.
101

 De andere auteurs behandelen in hun 

onderzoek de periode voor 1999 niet uitgebreid en benoemen deze jaren niet in hun analyse 

over de resource curse. 
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Economische bloei onder Poetin – 1999-2010 

 

De jaren 1999-2010 laten een economische bloei zien die uniek is voor Rusland. In de eerste 

jaren van deze periode werd de basis gelegd voor het vertrouwen dat veel economen 

momenteel hebben in de Russische economie. Ook ligt hier het begin van de langdurige 

machtsperiode van Vladimir Poetin. Interessant is om na te gaan of de besluiten die Poetin in 

deze periode doorvoerde een grote invloed hebben gehad op de lange- en korte termijn 

ontwikkelingen van de Russische economie. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of de 

economische groei die plaatsvond vanaf 1999 en de politieke veranderingen, die vanaf 

dezelfde periode van start zijn gegaan, duiden op de resource curse. 

 De economische ontwikkelingen na 2005 kunnen op twee manieren geïnterpreteerd 

worden. De eerste mogelijkheid is dat er sprake is van een voortzetting van de groei 

waarneembaar in de periode 1999-2004; dit zou betekenen dat de Russische economie zich 

stabiel heeft ontwikkeld in de periode 1999-2010. Het kan ook geïnterpreteerd worden als een 

periode waar, zeker in de laatste twee jaar, de eerste tekenen van stagnatie zichtbaar zijn. In 

dit geval kan er sprake zijn van een resource curse. In dit onderzoek is gekozen voor de 

afbakening 1999-2010, aangezien er in deze periode een aantal politieke veranderingen 

plaatsvonden die een grote invloed gehad kunnen hebben op de economie van het land.  

Hiermee wordt gedoeld op het presidentschap van Vladimir Poetin. 

Echter, net als in de vorige periode zijn er ook in de periode 1999-2010 

kanttekeningen te plaatsen tegen de afbakening. Met name de jaren na 2006 verschillen sterk 

met de eerdere jaren. Op politiek vlak is dit zichtbaar met het presidentschap van Dmitri 

Medvedev in 2008 en de gevolgen van de terugdraaiing van de privatiseringen, uitgevoerd 

tijdens het ambtstermijn van Poetin. Op economisch vlak is dit verschil ook zichtbaar te 

kiezen, in de jaren 2008-2009 is er namelijk een scherpe daling waarneembaar in de 

economische ontwikkeling van Rusland.  

 

 

 

Politieke situatie 

In december 1999 werd Vladimir Poetin tot president van de Russische Federatie verkozen. 

Ook hij was, net als zijn voorganger, van plan het roer radicaal om te gooien. Dit keer hadden 

de veranderingen wel een positief effect op de stabiliteit van het land. In de jaren die volgden 

groeide Rusland uit tot een economische en politieke grootmacht, in de ogen van veel 



 

economen klaar om in de 21
e
 eeuw samen met China, Brazilië en India tot de belangrijkste 

spelers op de wereldmarkt uit te groeien. De belangrijkste maatregel van Poetin om deze 

stabiliteit te bewerkstelligen was het terugdraaien van de vergaande privatiseringen en 

decentralisatie die onder Jeltsin plaatsvonden. 

Ondanks de economische voorspoed is er volgens Aleksashenko geen reden om 

positief te zijn over de Russische economische situatie. Volgens hem is Rusland niet in staat 

te concurreren met ontwikkelde landen, noch met de ontwikkelingslanden. Het ontbreekt de 

Russen aan de technologische benodigdheden om te concurreren met ontwikkelde landen, en 

aan een grote, voor weinig geld werkende beroepsbevolking om te concurreren met de lage 

loonlanden. Als belangrijkste reden hiervoor geeft hij de starre houding van de 

machthebbende elite die er geen belang bij lijkt te hebben, of niet in staat is, grootschalige 

hervormingen door te voeren.
102

 Kan dit gezien worden als een symptoom van de resource 

curse? 

 In de onderstaande, door politieksocioloog Charles Tilly gemaakte figuur  wordt 

schematisch weergegeven hoe Rusland ( en daarvoor de Sovjet Unie), zich in de periode 

1985-2006 op politiek vlak heeft ontwikkeld.
103

 In 1995, het jaar van de vergaande 

privatiseringen, was de werking van de State Capacity het laagst en de democratisering het 

hoogst. Het concept State Capacity, geeft aan in welke mate de autoriteiten in staat zijn het 

geweldsmonopolie te handhaven en zodoende de soevereiniteit te bewaren binnen de eigen 

landsgrenzen.
104

 In dit onderzoek zal niet diep op dit concept in worden gegaan. Het is 

belangrijk om te beseffen dat het twee extremen kent; een politiestaat met een voor burgers 

moeilijk te bereiken machtstructuur (State Capicity = 1) en aan de andere kant anarchie (State 

Capicity= 0).  

Wanneer er voor een land sprake is van een hoge State Capacity en een lage mate van 

democratie dan is er een grote kans dat het land ook de eigenschappen van een rentier state 

heeft. Bij dit in hoofdstuk twee behandelde begrip wordt immers uitgegaan van een 

dominante rol van de regering wat betreft de economie en politiek. Met name na 1999-2000 is 

een duidelijke omwenteling zichtbaar. Dit is de periode waarin Poetin aan de macht kwam. 

De democratisering nam in deze periode steeds verder af en de macht van de staat werd het 

grootst. Dit zijn aspecten die kunnen wijzen op het bestaan van een rentier state.  
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Dat de democratie afnam en de State Capicity toe houdt niet automatisch in dat er 

sprake is van een resource curse. Hiervoor dient er geanalyseerd te worden wat de gevolgen 

van deze politieke verandering waren op de olie industrie. Op het moment dat Poetin aan de 

macht kwam was vrijwel de gehele grondstofsector in handen van de oligarchen. Zij hadden 

net als bij de verkiezingen van 1996 het idee om de eigen macht uit te breiden door Poetin te 

steunen. Ze waren echter niet de enige partij die het presidentschap van Poetin veilig wilde 

stellen. De andere groep was de geheime dienst. De laatste groep bleek zo machtig te zijn dat 

de nieuwe president de steun van de oligarchen niet nodig had tijdens zijn presidentschap. In 

tegendeel, Poetin had als doel de grote rijkdommen die zij hadden vergaard weer in handen 

van de staat te krijgen. De eerste slachtoffers van deze machtverschuiving waren Gusinsky en 

Berezovsky, twee oligarchen die zich kort daarvoor tegen Poetin hadden gekeerd. De 

ondernemingen van beide heren werden vernietigd en Gusinsky en Berezovsky eindigden in 

ballingschap in het buitenland.
105

  Een ander voorbeeld was de terechtstelling van Michail 

Khodorkhovsky, CEO van de private oliemaatschappij Yukos. De strijd tussen Poetin en 

Khordorkhovsky is symbolisch voor de wijze waarop het nieuwe beleid invloed had op de 

structuur van de oliesector. Hier zal hieronder, in box 2, dieper op in worden gegaan.  
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Box 2 De opkomst en ondergang van Yukos 

 

 

Op 15 april 1993 werd de olie- en gasmaatschappij Yukos opgericht, het werd gevormd door 

het samenvoegen van meerdere maatschappijen die tijdens de Sovjet periode werkzaam 

waren. In de eerste jaren was Yukos nog in handen van de staat, maar eind 1995 werden de 

aandelen verkocht doordat het niet lukte om de financiële tekorten waar het bedrijf mee te 

maken had te dekken. 

 

De aandelen kwamen ondermeer middels de ‘Loans-for-shares’ regeling in handen van 

investeringsbedrijf AO Laguna, de private bank Menatep stond garant voor deze aandelen. 

Uiteindelijk wist de financiele groep van de bank 85 procent van Yukos te bemachtigen.    

 

De man die aan de basis stond van het succes van Yukos was Mikhail Khodorkovsky. 

Ten tijde van de overname door Menatep, had hij de leiding over deze bank. Op het moment 

dat hij de hoogste baas van Yukos werd investeerde Menatep naar schatting 350 miljoen US$ 

in inactieve olievelden, moderniseringen en het samenvoegen van velden. In de jaren die 

volgde groeide Yukos uit tot één van Rusland’s grootste bedrijven. Khodorkovsky op zijn 

beurt, werd aan het begin van de 21
e
 eeuw één van de rijkste inwoners van Rusland. Volgens 

Forbes werd zijn  vermogen in 2004 nog geschat op ongeveer 15 miljard US$.   

 

Aan het grote succes kwam echter abrupt een eind toen Khodorkovsky zijn hand 

overspeelde door Vladimir Poetin op politiek vlak aan te vallen. Hij steunde de politieke 

oppositie middels financiële hulp en ging openlijk de strijd aan met Poetin door de corruptie 

van de staat in de olie- en gassector aan te kaarten. De president reageerde op deze aanval met 

een genadeloos antwoord. Op 25 Oktober 2003 werd Khodorkovsky gearresteerd en werd hij 

verdacht van fraude en belastingontduiking. 1 Juli 2004 werd Yukos de straf opgelegd 6.4 

miljard US$ aan de staat terug te betalen en  op 31 Mei 2005 kwam er een eind aan het proces 

van Khodorkovsky, hij werd veroordeeld tot negen jaar cel.  

 

 

Yukos staat symbool voor de wijze waarop voormalige staatsbedrijven halverwege jaren ’90 

in handen kwamen van investeringsgroepen en oligarchen. In de jaren die volgde kende veel 

van deze ondernemingen grote voorspoed,maar kregen ze met de komst van Vladimir Poetin 

te maken met de harde hand van de nieuwe president. De vraag is of Khodorkovsky, die door 

Poetin wordt afgeschilderd als crimineel, een slimme ondernemer was, of eigenlijk gewoon 

een zakkenvuller. Zonder hier een eenduidig antwoord op te willen geven, dient beseft te 

worden dat andere oligarchen die op een vergelijkbare wijze aan hun kapitaal zijn gekomen, 

niet een zelfde lot is toebedeeld enkel en alleen omdat ze de toenmalige en huidige president 

Vladimir Poetin niet in de weg hebben gezeten. 

 

Bron:  1) Younkyoo Kim, The Resource Curse in a Post-Communist Regime: Russia in Comparative Perspective 

(Burlington 2003) 96-97. 

 2) www.forbes.com (2004). 

 3) Yuri Felshtinsky, Vladimir Pribylovsky, The Age of Assassins: The Rise and Rise of Vladimir Putin 

(London 2007) 143. 
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Uit de grafiek van Charles Tilly, die in de beschrijving van de politieke situatie van 1999-

2006 is weergegeven, valt op te maken dat de State Capacity en de democratisering zich in de 

periode 2005-2006 op een zelfde wijze ontwikkelden als in de periode 1999-2004. Het proces 

van democratisering nam in deze periode af en de State Capacity nam toe. Het lijkt 

aannemelijk dat deze ontwikkeling in de jaren 2007-2010 niet zou veranderen. De organisatie 

Freedomhouse, die zich bezighoudt met het in kaart brengen van de mate van politieke 

vrijheid, corruptie en persvrijheid in een bepaald land, geeft aan dat de democratisering in 

Rusland in  2007 een nieuw dieptepunt kende als gevolg van nieuwe wetgeving,waarmee het 

oppositie moeilijker werd gemaakt de machthebbende elite de macht te ontnemen.
106

 

Daarnaast is 2007 het jaar dat vast werd gesteld dat Poetin zich in een latere periode voor de 

derde keer verkiesbaar kon stellen als president van Rusland.  

 In 2008 werd Medvedev gekozen als president van Rusland. Hoewel Poetin als 

premier nog zeer prominent aanwezig bleef in de regering, zijn er een aantal veranderingen 

waar te nemen wat betreft het democratiseringsproces en de State Capacity. Medvedev 

trachtte veranderingen door te voeren tegen corruptie ( een symptoom van de resource curse), 

en wetgeving in te voeren om eigendomsrecht beter te beschermen. Hoewel er in praktijk 

weinig verbetering merkbaar was, is de politieke ontwikkeling die Rusland doormaakte in de 

jaren dat Poetin de president was een halt toegeroepen. Daarnaast blijkt er uit de 

massademonstraties in 2010 dat de civil society zich ontwikkeld heeft. Hiermee kan gesteld 

worden dat, hoewel de veranderingen summier zijn, Rusland zich vanaf 2008 langzaam van 

de rentier state verwijderde. Dit symptoom, dat kan wijzen op de resource curse, was zeker 

nog zichtbaar is in de jaren 2008-2010, maar werd onder Medvedev minder. 

 

Economische situatie 

Geen econoom had begin 1999 de ongekende economische groei durven voorspellen die 

Rusland kende in de periode 1999-2004. In grafiek 1 valt te zien dat deze groeicijfers voor en 

na deze periode niet geëvenaard zouden worden. Wat maakt deze periode zo uniek? Op 

politiek vlak vond er een grote verschuiving plaats met de komst van de nieuwe president 

Vladimir Poetin. De komst van de nieuwe president  had grote gevolgen voor de structuur van 

het land en voor de structuur en wetgeving van de economie. Daarnaast steeg de wereldwijde 

olieprijs zoals in figuur 4 te zien valt vanaf 2002 sterk. Dit zorgde er uiteraard voor dat de 

Rusland hogere olieopbrengsten kon genereren.  
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Figuur 4. Olieprijs in US$ per vat  

 

 

 

 

In 2001 werd door Jim O’Neill, de term BRIC landen bedacht.
107

 In de periode 2005-2010 

leek de verwachting die met deze term geïmpliceerd werd waarheid te worden. De 

economische groei ontwikkelde zich ook in deze periode gestaag door. Wel kent deze periode 

een krimp in de jaren 2008-2009. In deze periode vond er een wereldwijde economische 

depressie plaats. De vraag is of, en in welke mate, Rusland getroffen werd door deze 

wereldwijde crisis. Het zou kunnen zijn dat de krimp van de Russische economie versterkt, of 

juist verzwakt werd door de grondstofafhankelijkheid. Door dit te onderzoeken, kan er 

antwoord gegeven worden of er in deze jaren sprake was van een resource curse.    

 

Bruto Nationaal Product in 1999-2010 

De periode wordt gekenmerkt door een constante groei van het BNP, met name vanaf 2002, 

zoals te zien in figuur 5a. Terwijl er in de voorgaande politieke analyse van deze periode hele 

duidelijke symptomen van de resource curse naar voren komen, geeft de ontwikkeling van 

het Bruto Nationaal Product in dezelfde jaren geen enkele blijk van een resource curse. In de 

hier op volgende figuren blijkt echter dat er wel andere symptomen aanwezig zijn. Met dit in 

het achterhoofd is het interessant om na te gaan hoe deze positieve ontwikkeling van het 

Bruto Nationaal Product gezien moet worden. 

 De in figuur 5a weergegeven ontwikkeling van het BNP van Rusland in de periode 

2005-2010 geeft een interessante ontwikkeling weer wanneer deze gekoppeld wordt aan de 

presidentstermijnen van respectievelijk Poetin en Medvedev. Uit de politieke analyse is 
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gebleken dat Rusland in de periode dat Medvedev president was van Rusland langzaam 

afstand nam van het politieke beleid van Poetin. Hoewel hier geen extreme ontwikkelingen in 

plaatsvonden, kan gesteld worden dat Rusland onder Medvedev verder afstond van een 

rentier state, dan onder Poetin. Vanaf het moment dat Medvedev de hoogste ambtelijke 

positie van het land bekleedde zakte het BNP van Rusland in. Ook na de  economische dip 

van 2008-2009 is  niet de groei zichtbaar zoals die aanwezig was in de periode 1999-2008. 

 Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de eerder aangehaalde 

economische crisis, waar een groot deel van de wereld in deze periode mee te kampen had. 

 

 

Grondstofafhankelijkheid 

Uit grafiek 6b blijkt dat de grondstofafhankelijkheid in de periode 1999-2004, zeker in 

vergelijking met de grondstofafhankelijkheid in eerdere periodes, zeer sterk is. De totale 

bijdrage van de inkomsten uit grondstoffen komt in de gehele periode niet onder de 20 

procent va het BNP, en bereikt in 2000 meer dan 40 procent, dit is respectievelijk twee en vier 

keer zoveel als het benodigde percentage om tot een grondstofafhankelijke staat gerekend te 

worden. Dit is aanzienlijk meer dan in de hiervoor geanalyseerde periodes (zie figuur 3b en 

4b). Deze zeer sterke toename in grondstofafhankelijkheid en de eerder geanalyseerde 

politieke situatie wijzen beiden op de aanwezigheid van de resource curse. In dit licht is de 

sterke stijging van het BNP (figuur 5a) in de periode 1999-2004 een uitkomst die indruist 

tegen wat de theorie van de resource curse voorschrijft. 

Dat Rusland in deze periode economisch gezien sterk afhankelijk was van de export 

van grondstoffen staat buiten kijf. De vraag is echter in hoeverre de grondstoffen als directe 

verklaring kunnen dienen voor de groei van het BNP. Deze vraag kan terecht gesteld worden 

om twee redenen. Ten eerste eindigde de voorgaande periode met een diepe depressie. Een 

sterke afhankelijkheid van grondstoffen, producten die, zoals in hoofdstuk twee is 

aangegeven, relatief makkelijk te verhandelen zijn, is een logisch gevolg van een periode 

waarin de economie uit een diep dal moet komen. Ten tweede blijft de groei van het BNP 

constant en laat het zelfs vanaf 2002 een lichte stijging zien ten opzichte van de voorgaande 

jaren in deze periode, in tegenstelling tot de opbrengst van grondstoffen. Wanneer de grafiek 

van het BNP naast die van de opbrengst van grondstoffen wordt geplaatst, dan valt op dat zij 

niet overeen komen. Terwijl er wat betreft opbrengsten uit grondstoffen een duidelijke piek te 

zien is in 2000, waarna dit afneemt, stijgt het BNP gedurende de hele periode gestaag door. 

Deze piek komt overeen met de piek die er in 2000 te zien is in de olieprijs (figuur 4). Hoewel 



 

de groei van de grondstofafhankelijkheid in de periode 2002-2004 stijgt, is er zeker geen 

sprake van een constante groei en kan de grondstofafhankelijkheid daarom niet beschouwd 

worden als een doorslaggevende factor van de BNP ontwikkeling van Rusland gedurende de 

jaren 1999-2004.    

 Figuur 5b geeft de grondstofafhankelijkheid van Rusland in deze periode weer. Deze 

curve illustreert goed dat ondanks de groei van het BNP in de jaren 2005-2008, de 

grondstofafhankelijkheid van Rusland in deze periode afnam. Alleen in 2007 was een groei 

waarneembaar, maar Rusland is in de gehele periode 2005-2010 minder grondstofafhankelijk 

geworden. Dit wijst er op dat het land een groeiend deel van haar BNP uit andere sectoren 

haalde en dat het steeds verder verwijderd raakte van de resource curse. Hierbij dient wel 

vermeld te worden dat in de jaren waarin de grondstofafhankelijkheid het laagst was (2009-

2010), de inkomsten uit grondstoffenexport nog steeds bijna tweemaal zo hoog waren als de 

ondergrens die gesteld wordt om als land getypeerd te worden als grondstofafhankelijke staat.  

  



 

Figuur 5. Economische situatie 1999-2005 

5A, Bruto Nationaal Product Rusland in miljard US$. B, De opbrengst van grondstoffen als 

percentage van het BNP. C, De waarde van de industrie als percentage van het BNP. D, De 

waarde van de import en export als percentage van het BNP. E, De wisselkoers roebel t.o.v. 

US$. F, Bruto Nationaal Product Rusland in miljard Russische roebel. 



 

Industriële productie 

De mate van industrialisatie zou, aangezien voorgaande factoren geen eenduidig beeld geven 

dat wijst op de aanwezigheid van de resource curse, als belangrijk element beschouwd 

kunnen worden. In figuur 5c wordt de waarde van de industrie in deze periode weergegeven. 

Hoewel de percentages in de gehele periode niet veel van elkaar verschillen, lijkt er wel een 

negatief verband te bestaan tussen de groei van het BNP en de waarde van de industrie.  

 Figuur 5c zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een symptoom van de resource 

curse. Dit zou echter impliceren dat in de momenten van groei sprake zou moeten zijn van 

een stijging van de grondstoffenexport. Hier is echter geen sprake van. De daling in figuur 5c 

vindt in dezelfde periode plaats als de daling in figuur 5b. 

Hiermee kan geconcludeerd worden dat de groei van het BNP niet duidelijk verband houdt 

met een stijging in de export van grondstoffen en dat er slechts in beperkte mate sprake is van 

de-industrialisatie. Hiermee is er wel een symptoom van de resource curse in lichte vorm 

waarneembaar, maar dit biedt deze geen verklaring voor de sterke economische groei in 

dezelfde periode.    

 De industriële ontwikkeling van Rusland in de jaren 2005-2010 laat een lichte 

stagnatie zien in de eerste jaren (figuur 5c). Na 2009 stijgt de waarde van de industrie als 

percentage van het BNP. In deze periode is zoals in figuur 5a te zien valt een relatief lichte 

groei in BNP waarneembaar. Deze lichte groei kan, wanneer het vergeleken wordt met de 

groeicijfers voor 2008, geïnterpreteerd worden als stagnatie. Wanneer deze stagnatie het 

gevolg zou moeten zijn van de resource curse, dan zou de relatieve opbrengst uit grondstoffen 

in deze periode moeten stijgen. Dit was, zoals hierboven al is aangegeven, niet het geval. 

Aangezien de groei van de waarde van de industrie in de jaren 2009-2010 een 

tegenovergestelde ontwikkeling laat zien dan de resource curse voorschrijft, is het 

onaannemelijk dat, op basis van deze grafiek, gesteld kan worden dat Rusland in deze periode 

te maken zou hebben met de resource curse. 

 

Import- Exportcijfers 

Wanneer er sprake zou zijn van een resource curse, dan zouden de importcijfers in dezelfde 

periode moeten stijgen en de exportcijfer ( in ieder geval van de niet grondstofgerelateerde 

producten) dalen. Hoewel de export als percentage van het BNP afneemt laten de 

importcijfers niets zien wat wijst op een resource curse. 

 Figuur 5d geeft in de periode 2006-2008 een symptoom weer van de resource curse. 

Er is namelijk sprake van een toename van de import en een afname van export in deze 



 

periode. Na 2008 is er wel een daling van het BNP waarneembaar, maar deze daling is mede 

veroorzaakt door de wereldwijde economische depressie. Aangezien uit de voorgaande 

factoren niet duidelijk naar voren komt dat Rusland te maken heeft gehad met de resource 

curse, is het onwaarschijnlijk dat dit symptoom als belangrijke verklaring kan dienen voor de 

economische krimp na 2008.  

 

Roebel 

De eerste jaren in deze periode is er nog sprake van een waardedaling van de roebel (figuur 

5e), waarna de roebel in 2001 plots sterk in waarde toeneemt. Aangezien het BNP van 

Rusland in grafiek 6a weergegeven wordt in US$, is het logisch dat het BNP toeneemt als de 

waarde van de roebel toeneemt. Dit verklaart een toename van het BNP die niet gepaard gaat 

met een grote relatieve toename van een van de factoren die een rol spelen in het genereren 

van het BNP, zoals de opbrengsten uit grondstoffen. Desondanks is er ook wanneer hiervoor 

gecorrigeerd wordt, en de waarde van het BNP weergegeven wordt in roebel (figuur 5f), een 

stijging in het BNP zichtbaar van 2001 – 2004. 

   

 

 

Resource curse 

Bovenstaande  cijfers wijzen niet direct op de aanwezigheid van de resource curse, er is in 

ieder geval geen directe werking van de resource curse. De cijfers uit de andere figuren laten 

voor deze jaren niet de gevolgen zien, die er wanneer er sprake zou zijn van de resource 

curse, op moeten treden. Bij de andere auteurs die zich bezig houden met dit vraagstuk bestaat 

echter geen consensus. Roland vindt het te vroeg om over een Dutch disease te spreken in 

Rusland. Een belangrijk argument dat hij geeft om zijn opvatting te onderbouwen, is dat 

Rusland een grote economie is en Rusland is als gevolg daarvan minder afhankelijk van 

export dan veel kleinere economieën. Een waardestijging van de munt heeft daardoor minder 

effect op de economie van Rusland dan bijvoorbeeld op de economie van Nederland.
108

  

Daarnaast geeft hij aan dat de waardestijging van de munt niet direct hoeft te wijzen 

op een negatieve economische ontwikkeling. Hierbij wijst hij op het Balassa-Samuelson 

effect, waarbij uit wordt gegaan van de veronderstelling dat een waardestijging van de munt 

een normale ontwikkeling is voor groeiende economieën die zich weten te ontplooien tot een 
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meer geavanceerde economie.
109

 Daarnaast wijst Roland op het feit dat de export in de gehele 

Russische economie groeit in de periode 2002-2004, bij de aanwezigheid van de Dutch 

disease zou dit minder waarschijnlijk zijn.
110

 Het stijgende BNP is volgens Roland een andere 

factor waaruit opgemaakt kan worden dat in Rusland, in deze periode, geen sprake was van de 

Dutch disease.
111

  

Anders Ǻslund benoemd  de stijgende lonen als een symptoom van de Dutch disease, 

zichtbaar in Rusland.
112

 Daarnaast geeft hij verschillende symptomen weer die wijzen op de 

door Mahdavy beschreven rentier state. Ǻslund benoemd Mahdavy echter niet noch heeft hij 

het in zijn artikel over de rentier state. De punten die hij benoemd die desalniettemin onder 

het kopje rentier state zouden passen, zijn de verschillende belangen die staatsgeleide 

oliemaatschappijen enerzijds en private oliemaatschappijen anderzijds hebben. Hierbij haalt 

hij tevens de Yukos affaire, beschreven in box 2 aan om aan te geven waarom de 

olieproductie van private oliemaatschappijen vanaf de tweede helft van 2005 sterk afnam 

vergeleken eerdere jaren.
113

 Ondanks deze symptomen lijkt Ǻslund het in het midden te laten 

of er daadwerkelijk sprake is van de resource curse in Rusland en wijst hij voornamelijk op 

de economische groei die Rusland in deze jaren kent en bovendien belicht hij het feit dat de 

staat de strijd met de oligarchen gewonnen lijkt te hebben.
114

  

Ollus en Barisitz  zien een aantal symptomen  van de Dutch disease waaruit zij 

opmerken dat Rusland reden heeft om zich zorgen te maken. Met name de toename van 

import en de aantasting hierdoor van de binnenlandse productie van ondermeer textiel 

benoemen zij als een duidelijk symptoom.
115

  Ook Oomes en Kalcheva wijzen op dit 

gegeven.
116

 Daarnaast laten zij zien dat de dienstensector is gegroeid, wat wijst op een 

‘spending effect’ een ander symptoom van de Dutch disease.
117

 Hoewel zij van mening zijn 

dat Rusland aan alle symptomen van de Dutch disease voldoet, zijn ze van mening dat er nog 
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te weinig bewijs is om te spreken van een Dutch disease aangezien de oorzaak van de 

symptomen ergens anders in gezocht kunnen worden.
118

 

In deze onderzoeken is de aanwezigheid van de Dutch disease onderzocht en niet 

zozeer gekeken naar de andere aspecten van de resource curse. Zoals hierboven al is 

aangegeven kan er echter geconcludeerd worden dat Anders Ǻslund hier wel antwoord op 

geeft. Hieronder zijn in een overzicht de symptomen weergegeven die op basis van dit 

onderzoek aanwezig dan wel afwezig waren in Rusland in de periode 1999-2010. 
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H.4 Analyse 

 

Op basis van voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat Rusland wel een aantal 

symptomen van de resource curse lijkt te hebben, maar dat dit zeker nog geen overtuigende 

verklaring kan bieden voor de economische ontwikkelingen in de beschreven periode. In 

tegendeel. De eerste twee periodes, 1991-1995 en 1995-1998, laten zeer weinig symptomen 

zien, en deze periodes verliepen op economisch vlak uiterst moeizaam. In de derde en vierde 

periodes, 1999-2004 en 2005-2010 zijn meer symptomen voor de resource curse zichtbaar, in 

deze periode is echter weinig zichtbaar van de, wanneer er sprake zou zijn van een resource 

curse, veronderstelde economische stagnatie. 

 Daarom zullen de economische ontwikkelingen van Rusland in de periode 1991-2010 

nogmaals geanalyseerd worden, door allereerst een vergelijking te maken met andere landen 

met een communistisch verleden. Door deze vergelijking te maken kan er een betere 

inschatting gemaakt worden over de invloed van de communistische jaren op  de economische 

ontwikkeling. Doordat niet elk van deze landen grondstofafhankelijk is, kan ook een 

inschatting gemaakt worden van de invloed van grondstoffen op de economie in deze periode. 

 Een tweede vergelijking wordt gemaakt tussen de economische ontwikkelingen van de 

Europese Unie, de andere BRIC landen, en Rusland. Met deze vergelijking zal de nadruk 

liggen op de economische krimp, door toedoen van de wereldwijde economische crisis. 

Wanneer deze krimp alleen in Rusland wordt waargenomen, dan is het lastig in te schatten of 

het om een relatief zware of kleine economische krimp gaat. Door de vergelijking met de 

economische ontwikkelingen van de bovenstaande landen met Rusland te maken, kan 

geanalyseerd worden in welke mate er toch sprake zou kunnen zijn van een resource curse. 

 

Vergelijking met andere post-communistische staten 

De omschakeling van het politieke en economische systeem van de Sovjet Unie naar Rusland 

was een moeizaam proces dat door haar radicale vorm veel teweeg heeft gebracht. In de 

voorgaande delen van het onderzoek is aandacht besteed aan het feit dat er enige discussie 

bestaat over de vraag of Rusland te maken heeft en had met een resource curse en wanneer 

hier sprake van zou zijn in welke mate dit het geval is. Om deze reden is het belangrijk dieper 

in te gaan op de economische processen. Allereerst zal er een vergelijking worden gemaakt 

tussen vier landen die allemaal in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn, maar wat andere 

kenmerken betreft wezenlijk anders. Deze landen, Polen, Oekraïne en Kazachstan, hebben als 



 

overeenkomst met elkaar en met Rusland, dat zij allen een communistisch verleden met elkaar 

delen en dat zij alle vier de omschakeling hebben gemaakt naar een vrijemarkteconomie. 

Daarnaast zijn de landen wat ligging en cultuur betreft min of meer vergelijkbare landen. Wat 

Polen anders maakt dan de andere landen is het feit dat het geen deel uitmaakte van de Sovjet 

Unie, al eind jaren ’80 de transformatie doormaakte, en bovendien al heel snel werd 

opgenomen in de westerse invloedssfeer. Sinds 1999 is het land lid van de NAVO en op 1 mei 

2004 werd het toegelaten tot de Europese Unie. Polen en Oekraïne beschikken als enige twee 

landen binnen deze groep niet over een aanzienlijke hoeveelheid olie. Oekraïne en Kazachstan 

hebben als overeenkomst dat het landen zijn die net als Rusland hun recente oorsprong vinden 

in de Sovjet Unie. Kazachstan is net als Rusland een belangrijke olie exporteur. 

 Om de bovenstaande redenen zijn de landen gekozen en door de verschillen en 

overeenkomsten zijn ze met elkaar te vergelijken. De uitkomst van deze vergelijking zorgt 

ervoor dat het transformatieproces en de invloed van grondstoffen op de economie van 

Rusland in breder perspectief geplaatst kan worden.  

In figuur 6a wordt het BNP per capita van de vier landen met elkaar vergeleken in de 

periode 1992-2012. Hierbij is gekozen om dit pas vanaf 1992 te doen, aangezien de data van 

1991 niet voor ieder land beschikbaar zijn. Uit deze grafiek wordt duidelijk dat, hoewel alle 

vier de landen over de jaren een positieve ontwikkeling doormaakten, de welvaart van Polen 

gedurende de periode 1998 tot en met 2005 per hoofd van de bevolking duidelijk hoger was 

dan in de andere landen. Ook is het zichtbaar dat Rusland en Kazachstan, de twee 

olieproducerende landen, een vergelijkbare ontwikkeling doormaakten als het nauwelijks 

olieproducerende Polen. Oekraïne raakte met name na 2004 erg achter op de andere drie 

landen.  

Overigens valt op dat voor Rusland met name de sterke daling in de periode 1997 tot 

en met 1999 nader bekeken dient te worden. De sterke stijging na afloop van deze dip is ook 

in Kazachstan en Polen goed zichtbaar en in mindere mate in Oekraïne. De dip in 2009, die 

bij ieder land goed zichtbaar is, valt samen met de wereldwijde economische crisis. 

Doordat Polen een minder pijnlijke transformatie onderging in vergelijking met de 

andere drie landen is het logisch dat het BNP per hoofd van de bevolking met name in de 

eerste periode hoger was dan dat van de andere landen, maar aangezien de ontwikkeling van 

het BNP per hoofd van de bevolking van Polen sterk overeenkomt met die van Rusland en 

Kazachstan, valt de sterke stijging van deze laatste twee landen niet direct te verklaren aan de 

hand van de olie export. Dit valt echter ook niet uit te sluiten, aangezien de cijfers van 

Oekraïne relatief zwak blijven.  



 

 

 

 

  

Figuur 6. Vergelijking economische situatie Rusland, Kazachstan, Oekraïne en Polen 

6A, BNP per capita in USD. B, Opbrengst export olie in miljard USD. C, Verandering van 

de waarde van de export van niet grondstof in procenten. 



 

Volgens de theorieën uiteengezet in hoofdstuk 2, zijn economische ontwikkelingen 

voor een grondstofrijk land voor een belangrijk deel te verklaren aan de hand van de 

exportontwikkelingen van deze grondstoffen. In figuur 6b wordt de olie-export van dezelfde 

vier landen, over dezelfde periode als in grafiek 8a, vergeleken. Hierbij valt allereerst op dat, 

zoals al eerder vermeld, Oekraïne en Polen geen noemenswaardige olie-export hebben. 

Daarnaast valt op dat het olie-exporterende Kazachstan een zeer matige groei van de export 

kent. De opbrengsten van de olie-export van Rusland stegen met name na 2001 sterk, met een 

tijdelijke dip in 2009  De lijn van de Russische olie-export komt zeer sterk overeen met de 

ontwikkelingen van het BNP per hoofd van de bevolking. Wat echter opvalt is dat de twee 

dalingen die zichtbaar zijn in grafiek 8a (te weten rond 1998 en in 2009overeenkomen met 

twee dips in de de export van Russische olie. Een direct verband lijkt daarom een logische 

verklaring.    

De Dutch disease zou volgens de onderzoekers die zich met deze kwestie bezig 

hebben gehouden een negatieve invloed hebben op de export van niet grondstofgerelateerde 

producten of diensten. Figuur 6c geeft de verandering van de waarde van export van niet 

grondstofgerelateerde producten of diensten weer. Aangezien Rusland een grondstofrijk land 

is en het grote hoeveelheden olie exporteert, zou het aannemelijk moeten zijn dat de 

ontwikkeling van de export van niet-grondstof gerelateerde producten of diensten het sterkst 

overeen zou moeten komen met de ontwikkelingen van Kazachstan, en dat deze ontwikkeling 

een negatieve relatie heeft met de exportcijfers van olie, te zien in figuur 6b. Dit is niet direct 

het geval. De lijn van het niet olieproducerende Oekraïne komt eerder overeen met die van 

Kazachstan, dan dat de exportontwikkeling van Rusland op die van Kazachstan lijkt. 

Bovendien is te zien dat de groei of krimp juist vaak overeen komt met groei danwel krimp in 

de olie-export cijfers.  

 

Vergelijking economische ontwikkeling BRIC landen en Europese Unie 

Door de economische ontwikkelingen van Rusland in breder perspectief te plaatsen 

wordt duidelijker hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden. Naast de hierboven regionale 

vergelijking, is een wereldwijde vergelijking ook nuttig om te maken. Dit wordt gedaan door 

de economische ontwikkelingen in de periode 2005-2010 te vergelijken met de economische 

ontwikkelingen van de andere BRIC landen en de EU. Hierbij zal de nadruk liggen op de 

invloed van de wereldwijde economische depressie die van start ging in 2008. Op deze 

wereldwijde ontwikkelingen zal hieronder verder in worden gegaan. Hierbij zal de nadruk 

liggen op de ontwikkelingen van de grondstof olie. Uit de figuren 8a en 8b, waarin 



 

respectievelijk de ontwikkeling van het BNP en de ontwikkeling van de olie-export werd 

weergegeven, kwam al naar voren dat het BNP in 2009 in Rusland scherper daalde dan in de 

andere landen waarmee het vergeleken werd, en dat de olie-export een vergelijkbare curve ten 

toon spreidt. Een verband tussen beiden is makkelijk te leggen, bovendien kwam uit de 

figuren uit hoofdstuk 3 naar voren dat in 2007 duidelijke symptomen van de resource curse 

zichtbaar zijn. Het is echter nog onduidelijk in welke mate de symptomen, zichtbaar in 2007, 

verband houden met de economische krimp in de daaropvolgende jaren.   

  Om deze reden zijn in figuur 7 de economische ontwikkelingen van de BRIC landen 

en de EU in de periode 2005-2010 weergegeven. 

 

 

 

Rusland werd zoals in figuur 7 naar voren komt, in vergelijking met de andere landen heel 

zwaar getroffen door de economische crisis van 2008-2009, met een daling van bijna -10%, 

bijna een twee keer zo sterke daling als in de EU. In de andere landen is, net als in Rusland de 

daling zichtbaar vanaf 2007. Aangezien de daling ook in de andere landen zichtbaar was 

vanaf 2007, kan de causaliteit tussen de symptomen van de resource curse die in Rusland in 

2007 aanwezig waren en de daling in twijfel worden getrokken.  

Figuur 7. Verandering in BNP in procenten 



 

Echter, het feit dat deze krimp veel hardnekkiger is geweest in Rusland, en er na 2009 

in vergelijking met de andere BRIC landen een minder sterke stijging waarneembaar is, sluit 

de resource curse voor de periode 2005-2010 niet uit. 

 

Prijsdaling van olie 

 

Voor Rusland is de resource curse in de periode 1991-2010 zoals blijkt uit bovenstaande 

hoofdstukken niet duidelijk zichtbaar. Het is echter mogelijk dat negatieve gevolgen van de 

grondstofafhankelijkheid niet zichtbaar zijn geworden door de hoge prijs van olie en gas. 

Hierdoor kunnen de symptomen van de resource curse theorie aanwezig zijn zonder dat er 

sprake is van economische krimp. De Russische nationale begroting is sterk afgestemd op de 

hoge olieprijs en is in de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2008 was er geen sprake van een 

begrotingstekort in Rusland wanneer de olieprijs op minimaal $ 62 per barrel bleef, dit bedrag 

steeg in de daaropvolgende jaren naar $99 in 2009 en $105 in 2010.
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 Deze cijfers impliceren 

een groeiende afhankelijkheid van Rusland in haar grondstoffen in de periode 2008-2010.  

 Hoewel dit onderzoek zich beperkt tot de periode tot 2010 is het interessant om de 

latere jaartallen te bekijken. In 2012 is de olieprijs namelijk verder gestegen tot boven de 

$116. Tot op heden heeft de Russische regering een steeds hogere olieprijs nodig om haar 

begroting rond te krijgen. Een problematische ontwikkeling, zeker omdat de olieprijs onder 

deze bedragen blijft steken.     

 Het gevaar van een structurele prijsdaling van olie voor een land dat haar economie zo 

heeft afgestemd op de inkomsten van de export van dit product, is in Rusland zichtbaar 

geworden aan het begin van de jaren ’90. Ondanks dat er meer redenen zijn voor de 

economische chaos waarin het land toen verkeerde, speelt de lage olieprijs hierin zeker een 

rol. In het algemeen kan gesteld worden dat een lage olieprijs, voor landen die afhankelijk zijn 

van de olieopbrengsten, tot gevolg heeft dat er minder investeringen worden gedaan in de 

economie zowel vanuit binnen- als buitenland. 

Dit is in Rusland in deze periode ook zichtbaar doordat er steeds meer olievelden in 

onbruik raakten, aangezien het niet meer rendabel is ze verder te ontwikkelen. Hierdoor raakt 

de economie die zo ingesteld is op deze inkomsten in een negatieve spiraal die moeilijk valt te 

doorbreken zolang de olieprijs laag blijft. Op dit moment is het nog te vroeg om deze 

negatieve spiraal in de huidige Russische economie vast te stellen. 
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Conclusie 

Op basis van dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat de Russische economie zeer 

sterk afhankelijk is van grondstofinkomsten, en in het bijzonder de inkomsten uit olie- en 

gasexport. Toch biedt dit onderzoek te weinig bewijs om te concluderen dat de Russische 

economische ontwikkelingen te verklaren zijn aan de hand van de resource curse theorie. 

Alleen in de periode rond het jaar 2007 zijn er meerdere symptomen waarneembaar, en zijn 

de economische en politieke gevolgen, die de theorie toeschrijft, zichtbaar. Doordat Rusland 

na 2007 getroffen werd door de wereldwijde economische depressie is het lastig om vast te 

stellen in welke mate de krimp verklaard kan worden aan de hand van de resource curse. 

 Wel is het zo dat er aspecten van de resource curse in de in deze periode voor Rusland 

onderzochte periode van toepassing zijn. Dit geldt met name voor de door Mahdavy 

ontwikkelde rentier state theorie. De symptomen van de rentier state, weergegeven in box 1, 

zijn allen zichtbaar in Rusland in de periode 1991-2010 en lijken in de tweede periode sterker 

te zijn geworden dan in de eerste periode.  Uit dit onderzoek bleek daarnaast dat er 

aanwijzingen te vinden zijn voor de aanwezigheid van de Dutch disease in Rusland. Dit geldt 

echter pas voor de tweede periode, 1999-2010. De symptomen die wijzen op de Dutch disease 

bieden op dit moment echter nog onvoldoende bewijs om te concluderen dat er sprake is van 

een Dutch disease. De gevolgen van de Dutch disease, zoals deze theorie voorschrijft, zijn 

namelijk niet duidelijk zichtbaar in Rusland. In de jaren waarin er economische stagnatie 

plaats lijkt te vinden in Rusland (jaren benoemen), kan deze stagnatie ook veroorzaakt zijn 

door andere factoren dan de Dutch disease, zoals bijvoorbeeld de wereldwijde economische 

crisis.     

 De artikelen, behandeld in dit onderzoek, waarin de invloed van 

grondstofafhankelijkheid op het functioneren van instituties aan bod komt, bieden voor 

Rusland een goede aanvulling op de onderzoeken waarin enkel de Dutch disease met 

betrekking tot Rusland centraal staat. Deze artikelen plaatsen indirect bijvoorbeeld de Yukos 

affaire in een ander licht, waardoor nog duidelijker naar voren komt dat Rusland, met name 

onder het bewind van Vladimir Poetin, is verworden tot een staat waar de machtshandhaving 

van de bestuurlijke elite boven het landsbelang zijn uitgestegen. Deze ontwikkeling hangt 

nauw samen met de vraag wie de belangrijke inkomstenbronnen van het land in handen 

hebben en weten te behouden. De belangrijkste inkomstenbronnen voor Rusland zijn, zo mag 

duidelijk zijn, de vele grondstoffen. Hoewel de economische stagnatie in de jaren 1999-2010 

op basis van dit onderzoek niet verklaard kan worden aan de hand van deze ontwikkeling, is 

het een heel duidelijk symptoom van de resource curse.  
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Appendix 

 

Primaire bronnen verwerkt in grafieken 

 

Figuur 1 

 

Groei BNP in procenten in de periode 1991-2010. 

Bron: databank.worldbank.org 

 

 GDP 
Growth 
(annual, 
%) 

1991 -5 

1992 -14,5 

1993 -8,7 

1994 -12,6 

1995 -4,1 

1996 -3,6 

1997 1,4 

1998 -5,3 

1999 6,4 

2000 10 

2001 5,1 

2002 4,7 

2003 7,3 

2004 7,2 

2005 6,4 

2006 8,2 

2007 8,5 

2008 5,2 

2009 -7,8 

2010 4,3 

 

 

Figuur 2 

 

Zie figuren 3B en 5B 

 

 



 

Figuur 3A en 5A 

 

Het Bruto Nationaal Product van Rusland in de periode 1991-2010. Bron: 

databank.worldbank.org  

 

 

 

GDP (current 

US$) 

 

Russian 

Federation 

1991 509,381,638,906 

1992 460,205,414,726 

1993 435,060,123,491 

1994 395,086,555,837 

1995 395,528,488,656 

1996 391,721,392,325 

1997 404,926,534,140 

1998 270,953,116,950 

1999 195,905,767,669 

2000 259,708,496,267 

2001 306,602,673,980 

2002 345,110,438,694 

2003 430,347,770,733 

2004 591,016,690,743 

2005 764,000,901,161 

2006 989,930,542,279 

2007 1,299,705,764,824 

2008 1,660,846,387,626 

2009 1,222,648,134,225 

2010 1,487,515,608,183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figuur 3B en 5B 

 

Opbrengsten van grondstoffen als percentage van het BNP in de jaren 1991-2010 ( van boven 

naar beneden). Bron: databank.worldbank.org 
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Figuur 3C en 5C 

 

Waarde industrie als percentage van het BNP. Bron: databank.worldbank.org 

 Industry, value added (% 

of GDP) 

 Russian Federation  

1991 48  

1992 43  

1993 45  

1994 45  

1995 37  

1996 39  

1997 38  

1998 37  

1999 37  

2000 38  

2001 36  

2002 33  

2003 33  

2004 36  

2005 38  

2006 37  

2007 36  

2008 36  

2009 34  

2010 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figuur 3D en 5D 

 

Import- en exportcijfers als percentage van het BNP. Bron: databank.worldbank.org 

 

 

Imports of 

goods and 

services (% of 

GDP) 

 

Russian 

Federation 

1991 13 

1992 48 

1993 30 

1994 23 

1995 26 

1996 22 

1997 23 

1998 25 

1999 26 

2000 24 

2001 24 

2002 24 

2003 24 

2004 22 

2005 22 

2006 21 

2007 22 

2008 22 

2009 20 

2010 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exports of 

goods and 

services (% of 

GDP) 

 

Russian 

Federation 

1991 13 

1992 62 

1993 38 

1994 28 

1995 29 

1996 26 

1997 25 

1998 31 

1999 43 

2000 44 

2001 37 

2002 35 

2003 35 

2004 34 

2005 35 

2006 34 

2007 30 

2008 31 

2009 28 

2010 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figuur 3E en 5E 

 

Waarde roebel ( ten opzichte van US$) in de periode 1991-2010. In 1991 schommelde de 

wisselkoers sterk en was er bovendien hield de Sovjet regering vast aan een kunstmatige 

wisselkoers van 1 roebel voor 1,80US$. Bron 1991: ‘Exchange Rate Cut for Ruble’, in New 

York Times 4 november 1991 (www.nytimes.com), CIA data Sovjet Unie- Rusland 1991 

(vastgelegd door Project Gutenberg januari 1992 www.umsl.edu). 

De wisselkoers van 2007-2010 is te vinden in CIA The World Factbook ( 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook), eerdere jaren zijn te raadplegen via 

www.rollins.edu/library/docs/ciawfb.html, op deze website wordt verwezen naar data van de 

CIA van eerdere jaren.   

 

 

 

1991   - 27.6 / 32 / 47 

1992   - 415 

1993   - 1.247 

1994   - 3.550 

1995   - 4.640 

1996   - 5.121 

1997   - 5.785 

1998   - 9.7051 

1999   - 24.6199 

2000   - 28.1292 

2001   - 29.169 

2002   - 31.349 

2003   - 30.692 

2004   - 28.814 

2005   - 28.284 

2006   - 27.19 

2007   - 25.581 

2008   - 24.853 

2009   - 31.74 

2010   - 30.38 

 

 

 

 

http://www.nytimes.com/
http://www.umsl.edu/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://www.rollins.edu/library/docs/ciawfb.html


 

 

Figuur 3F en 5F 

 

 

Het BNP van Rusland in de periode 1992-2010 ( van boven naar beneden) in miljard 

Russische roebel. 1991 is hierbij niet te raadplegen. 

 

 

Roebel 
 

190,9852 

542,52 

1402,557 

1835,252 

2006,005 

2342,5 

26296,27 

 48231,8 

73053,92 

8943,293 

10818,87 

13208,23 

17029,55 

21609 

26916,21 

33247,77 

41277,02 

38806,85 

45190,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 4 

Olieprijzen per jaar bekeken. Eerste kolom is het jaartal, tweede kolom het bedrag voor een 

barrel in US$ in het desbetreffende jaar. Derde kolom is het bedrag per barrel in US$ uit 

2011.  

Bron: www.bp.com/extendedsectiongenericarticle 

 

1990 23,73 40,83 

 1991 20,00 33,04 

 1992 19,32 30,98 

 1993 16,97 26,42 

 1994 15,82 24,01 

 1995 17,02 25,12 

 1996 20,67 29,63 

 1997 19,09 26,76 

 1998 12,72 17,55 

 1999 17,97 24,26 

 2000 28,50 37,22 

 2001 24,44 31,05 

 2002 25,02 31,29 

 2003 28,83 35,25 

 2004 38,27 45,57 

 2005 54,52 62,80 

 2006 65,14 72,69 

 2007 72,39 78,53 

 2008 97,26 101,61 

 2009 61,67 64,66 

 2010 79,50 82,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 6 A 

 

BNP per hoofd van de bevolking in de periode 1992-2010 in US$. 

 

Country Kazakhstan Russia Ukraine Poland 

Subject 
Descriptor 

Gross domestic 
product per capita. 
current prices 

Gross domestic 
product per capita. 
current prices 

Gross domestic 
product per capita. 
current prices 

Gross domestic 
product per capita, 
current prices 

Units U.S. dollars U.S. dollars U.S. dollars U.S. dollars 

Scale Units Units Units Units 

1992 168.657 575.990 415.009 2.310.231 

1993 304.872 1.238.650 652.902 2.346.241 

1994 737.296 1.864.657 710.711 2.686.407 

1995 1.058.591 2.113.628 721.409 3.603.964 

1996 1.349.644 2.647.127 875.865 4.056.011 

1997 1.456.990 2.739.827 995.070 4.064.243 

1998 1.445.845 1.837.544 838.095 4.494.274 

1999 1.137.831 1.333.606 637.416 4.385.571 

2000 1.229.359 1.775.131 636.497 4.477.701 

2001 1.490.433 2.105.654 781.055 4.980.861 

2002 1.654.654 2.380.178 878.771 5.187.941 

2003 2.063.273 2.983.971 1.048.302 5.678.281 

2004 2.862.502 4.119.698 1.367.637 6.629.566 

2005 3.753.441 5.348.070 1.829.762 7.969.802 

2006 5.261.812 6.961.547 2.304.918 8.962.896 

2007 6.626.298 9.152.838 3.071.492                      ######## 

2008 8.570.614                       ######## 3.899.267                      ######## 

2009 7.118.531 8.616.579 2.550.447                     ######## 

2010 9.008.699                       ######## 3.012.804                     ######## 

2011                       ########                       ######## 3.621.222                    ######## 

2012                       ########                       ######## 4.042.507                   ######## 

   

 

Bron: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012 

  

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 6B 

 

Export olie in US$ in de periode 1992-2010 

 

exort 
olie 
miljard 
USD Country Kazakhstan Russia Ukraine Poland 

 

Subject 
Descriptor 

Value of oil 
exports 

Value of oil 
exports 

Value of oil 
exports 

Value of oil 
exports 

 
Units U.S. dollars U.S. dollars U.S. dollars U.S. dollars 

 
Scale Billions Billions Billions Billions 

 
1992                     0.480 14.745 

 
0.000 

 
1993                      0.724 14.436 

 
0.000 

 
1994                      0.638 14.615 

 
0.000 

 
1995                      0.907 18.349 

 
0.000 

 
1996 1.257 23.412 

 
0.000 

 
1997 1.671 22.060 

 
0.000 

 
1998 1.650 14.507 

 
0.000 

 
1999 2.174 19.596 

 
0.000 

 
2000 4.429 36.191       0.377 0.000 

 
2001 4.463 34.392      0.749 0.000 

 
2002 5.028 40.366      1.189 0.000 

 
2003 7.023 53.739      1.752 0.000 

 
2004 11.417 78.314      1.783 0.000 

 
2005 17.395 117.245      2.064 0.000 

 
2006 23.612 146.955      1.729 0.000 

 
2007 28.126 173.731       1.562 0.000 

 
2008 43.508 241.033       2.469 0.000 

 
2009 26.207 148.738       1.205 0.000 

 
2010 37.023 206.270       2.196 0.000 

 
2011 55.124 275.800       4.276 0.000 

 
2012 59.140 309.955       6.286 0.000 

 

Bron: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 6C 

 

Verandering waarde export niet grondstofgerelateerde producten in de periode 1992-2010 

 

verandering 
waarde niet 
grondstof 
in % 

Subject 
Descriptor 

Volume of 
exports of 
goods and 
services 

Volume of 
exports of 
goods and 
services 

Volume of 
exports of 
goods and 
services 

Volume of 
exports of 
goods and 
services 

 
Units 

Percent 
change 

Percent 
change 

Percent 
change 

Percent 
change 

 
Scale 

    

 
1992 41.185 -2.100 46.893 -1.716 

 
1993 -30.209 4.900 -15.806 10.782 

 
1994 24.822 7.666 4.919 3.152 

 
1995 10.526 6.775 9.366 21.287 

 
1996 15.527               -0.270 -2.689 17.833 

 
1997 6.818 1.269 -12.395 11.952 

 
1998 -8.292 -4.405 -10.154 12.246 

 
1999 57.497 7.590 16.525 14.432 

 
2000 2.109 3.054 6.999 -2.515 

 
2001 9.178 9.573 6.860 23.210 

 
2002 12.852 12.826 14.126 3.118 

 
2003 34.774 11.953 18.187 4.824 

 
2004 22.061 6.346 -8.461 14.204 

 
2005 25.572 7.928 2.713 13.981 

 
2006 13.624 7.231 3.173 7.962 

 
2007 22.549 -5.585 2.282 14.638 

 
2008 -26.472 -8.762 -24.226 9.118 

 
2009 23.496 7.069 9.293 7.051 

 
2010 23.565 4.856 7.093 -6.806 

 
2011 4.060 2.628 3.041 12.087 

 

Bron: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 7 

 

Verandering BNP in procenten periode 2005-2010. 

 

Country 
Name 

Brazil China European 
Union 

India Russian 
Federatio
n 

Country 
Code 

BRA CHN EUU IND RUS 

Indicator 
Name 

GDP 
growth 
(annual %) 

GDP 
growth 
(annual %) 

GDP 
growth 
(annual %) 

GDP 
growth 
(annual %) 

GDP 
growth 
(annual %) 

Indicator 
Code 

NY.GDP.M
KTP.KD.ZG 

NY.GDP.M
KTP.KD.ZG 

NY.GDP.M
KTP.KD.ZG 

NY.GDP.M
KTP.KD.ZG 

NY.GDP.M
KTP.KD.ZG 

2005 3,159674 11,3 1,941616 9,284873 6,376187 

2006 3,95536 12,7 3,313639 9,263968 8,153432 

2007 6,091544 14,2 3,189628 9,801345 8,53508 

2008 5,171269 9,6 0,257152 3,890968 5,247954 

2009 -0,32825 9,2 -4,40792 8,238228 -7,83213 

2010 7,533615 10,4 2,194082 9,552864 4,3 

 

Bron: databank.worldbank.org  

 

 


