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Financieel-economische strijd tegen Poetin 

Sancties, olie, en de Russische economie  

Erik Dirksen 

Wat is het effect van de economische sancties tegen Rusland? Doen ze voldoende pijn? Is 
het mogelijk Poetins gedrag ermee te beïnvloeden? En wat betekenen de maatregelen 
voor Poetins positie in eigen land? Dit artikel gaat in op de internationale gevolgen van de 
sancties en de staat van de Russische economie. 

De Russische annexatie van de Krim en de daaropvolgende bemoeienissen met het Oosten 
van Oekraïne hebben geleid tot herijking van de westerse relatie met Rusland.1 Het is een 
conflict geworden tussen twee verschillende zienswijzen. Het Westen ziet Oekraïne als een 
onafhankelijk land dat zelf zijn toekomst dient te kunnen bepalen. In Rusland wordt de (in 
westerse ogen negentiende-eeuwse) gedachtegang gevolgd dat Oekraïne deel uitmaakt van 
een Russische invloedsfeer, waardoor Rusland het recht heeft om zich met die toekomst te 
bemoeien. Die bemoeienis heeft inmiddels geleid tot een burgeroorlog in de twee 
Oostelijke oblasts (te vergelijken met ons begrip provincie) van Oekraïne, Loehansk en 
Donetsk, met naar verluidt reeds meer dan 5.000 dodelijke slachtoffers. Het (per ongeluk?) 
neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 en de lauwe Russische reactie hier op heeft de 
situatie ‘op scherp’ gezet. Rusland, dat als politiek doel ook heeft dat Oekraïne onder geen 
beding lid mag worden van de NAVO en ook niet van de EU, accepteert de zelfstandigheid 
van Oekraïne niet. 

Sancties en dilemma’s 

Het Westen heeft economische sancties ingesteld, maar zit daarmee in een strategisch 
dilemma. De sancties hebben tot doel het Russische beleid t.a.v. Oekraïne zo te veranderen, 
dat de westerse kijk op onafhankelijkheid wordt geaccepteerd. Zij moeten dus ‘pijn’ doen. 
Echter, ze mogen ook niet leiden tot een totale ineenstorting van de Russische economie. 
Dat zou onvoorspelbare politieke gevolgen kunnen hebben, met mogelijk een Russische 
militaire reactie. Een totaal op ramkoers met NAVO en EU liggend Russisch beleid en een 
economische implosie van het gehele Euraziatische hartland moet absoluut worden 
voorkomen. De Centraal-Aziatische republieken zijn economisch voor een groot deel 
afhankelijk van geldovermakingen van in Rusland werkzame ‘gastarbeiders’.  

Op 17 maart 2014 stelde de EU sancties in gericht tegen 21 personen. In april en mei werd 
die lijst uitgebreid tot 61 personen en enkele bedrijven. Het gaat hierbij om de bevriezing 
van tegoeden, een boycot van transacties met de entiteiten op de lijst en reisbeperkingen. 
De eerste 21 personen op de lijst hadden allen op een of andere manier een rol gespeeld bij 
het zich afscheiden van de Krim van Oekraïne. Op 30 juli werd een nieuwe verordening van 
de Europese Raad vastgesteld, waarin handel met een aantal van de Krim afkomstige 
goederen en grondstoffen werd verboden. Ook werden weer een aantal namen van 
personen aan de lijst toegevoegd. 



Begin januari 2015 stond de teller van de sancties op 95 personen en 23 instanties 
(hoofdzakelijk ondernemingen). Hun tegoeden zijn bevroren en er is een inreisverbod in de 
EU aan ze opgelegd. Daarnaast zijn de Europese Investeringsbank (EIB) en de ‘Oost-Europa 
Bank’ (EBRD) gevraagd te stoppen met investeren in Rusland. Ook export van wapens en 
energietechnologie is gestaakt. Op financieel gebied is toegang tot zowel de Europese als 
Amerikaanse kapitaalmarkt geblokkeerd voor Russische Banken die voor meer dan 50% in 
handen zijn van de Russische staat. Ook mogen zij geen obligaties meer verkopen in de EU 
en VS. Lopende contracten mogen wel worden afgemaakt. 

Op internationaal politiek gebied is Rusland uit de G8 gezet. Bovendien zijn het niet alleen 
de VS en de EU die sancties hebben ingesteld. Andere westerse landen als Noorwegen, 
IJsland, Canada, Australië en Zwitserland doen ook mee. Daarnaast hebben ook Albanië, 
Montenegro en uiteraard Oekraïne zelf sancties ingesteld. Japan stopte besprekingen op het 
gebied van investeringen, visavereisten en militaire en ruimtevaartzaken. 

Olieprijs en roebelkoers 

Tegelijkertijd met de sancties speelt een andere ontwikkeling: de spectaculair gedaalde 
olieprijs. Sinds medio 2014 is de olieprijs meer dan gehalveerd, van 110$/vat tot ongeveer 
48$/vat (begin februari). 

Wisselkoers en overheidsbegroting 

De algemene verwachting is zeker niet dat de olieprijs op korte termijn weer substantieel zal 
stijgen. De gevolgen voor Rusland zijn daarom groot: Investeringsfonds Renaissance Capital 
schatte dat bij een olieprijs van zo’n 60$/vat het Russische BBP ruim 4% zou dalen, de 
roebelkoers op ongeveer 47R/$ zou uitkomen, de inflatie zou stijgen tot ruim 8%, en het 
begrotingstekort ruim 3% uitmaakt van het BBP (inmiddels is de inflatie al 11%). Hierbij 
springt de daling van het BBP het meest in het oog. De dalende olieprijzen zorgen voor een 
hefboomeffect van de ingestelde sancties. 

De impact van de sancties is daardoor nu moeilijk te onderscheiden van de gevolgen van de 
lagere olieprijs. Wel kan gezegd worden dat door de sancties het aanbod van dollars (en 
andere buitenlandse valuta) op de valutamarkt afnam, waardoor de Russische Centrale 
Bank (RCB) met dollars intervenieerde om de koers op peil te houden. Vanaf augustus 2014 
is zichtbaar dat de roebelkoers ging dalen, van 36R/$ tot rond de 51R/$ (medio december 
2014). De RCB had duidelijk het besluit genomen, vanwege afnemende reserves, om de 
interventies te verminderen. Medio december werd het extreme besluit genomen om de 
interventies enige tijd totaal te staken. De koers daalde toen, op 16 december 2014, binnen 
één dag van 58R/$ tot 68,6R/$!  

In een poging om de koers nog enigszins onder controle te houden verhoogde de RCB de 
rente met 6,5 procentpunt, hopend dat dit tot een verminderde uitstroom van roebels zou 
leiden. De RCB had op dat moment nog ongeveer 420 miljard dollar aan reserves. Echter, in 
2014 waren de reserves al met $100 miljard afgenomen. Bovendien zit ongeveer $170 
miljard van die reserves in de kas van de twee grote staatsinvesteringsfondsen, en dat geld 
is niet voor interventies bedoeld. Een waarde van ongeveer $45 miljard wordt in goud 
aangehouden. Waarschijnlijk was het een politiek besluit om de reserves als een soort 



appeltje voor de dorst te bewaren en daarmee de gevolgen van de sancties te verzachten. 
Op 1 februari 2015 lag de koers rond 70R/$: de Russische munt was in zes maanden tijd in 
waarde gehalveerd. 

Rusland zelf had begin 2014 tegenmaatregelen genomen door de invoer van 
voedingsmiddelen uit de EU te staken. In het najaar werd het voor de Russische burger 
duidelijk dat de gedaalde koers van de roebel tot hogere prijzen van geïmporteerde 
consumptiegoederen leidde. Na de explosief stijgende koers in december ontstond er even 
een run op de winkels. Het geheel zal leiden tot een daling van het Russische BBP met enige 
procenten. 

De Russische overheidsbegroting is gebaseerd op een olieprijs van $100/vat. Op het 
moment van schrijven van dit artikel bedroeg die olieprijs $46/vat. Het gevolg hiervan is dat 
Rusland ongeveer $45 miljard aan inkomsten misloopt, inkomsten die al waren 
ingecalculeerd in de begroting. Dat is een zeer aanzienlijk bedrag en het zal er volgens 
minister van Financiën Siloeanov in ieder geval toe leiden dat de overheidsuitgaven niet met 
de eerder verwachte 11% zullen stijgen, maar met slechts 5%.2 

Kapitaalvlucht en schuld 

De ‘kapitaalvlucht’ uit Rusland zou afgelopen jaar zijn toegenomen tot zo’n $120 miljard, 
vergeleken met $60 miljard in 2013. De betekenis van kapitaalvlucht is dat er te weinig in de 
Russische economie wordt geïnvesteerd. Maar een gedeelte van deze kapitaalvlucht bestaat 
uit legitieme investeringen in andere GOS-staten. Die bedragen jaarlijks ongeveer $50 
miljard. 

Rusland hanteert een eigen berekeningsmethode en beschouwt winsten door Russische 
bedrijven in het buitenland gemaakt en daarna geherinvesteerd ook als kapitaalvlucht. 
Hierbij gaat het om ongeveer $20 miljard per jaar. In het derde kwartaal bedroeg de 
kapitaalvlucht $30 miljard. Maar dat was juist het moment dat de EU/VS-sancties gingen 
werken. Dit bedrag is niets anders dan het afbetalen van schulden, daar er geen 
mogelijkheden meer waren voor herfinanciering. Echte ‘vlucht’ wordt voor 2014 nu geschat 
op $20 miljard, hetgeen vergeleken met het eerder genoemde bedrag van $120 miljard dus 
wel meevalt. 

Echter, de legitieme, in dollars uitgedrukte schuld van Russische banken en bedrijven 
bedraagt (medio december 2014) 614 miljard. Dat is veel hoger dan de huidige reserves 
aankunnen. In 2015 moet ongeveer 115 miljard worden afgelost, terwijl financiering uit 
olieopbrengsten en herfinanciering vanuit westerse banken een stuk moeilijker is 
geworden.3 Op 26 januari 2015 werd de financiële situatie van de Russen nog verder 
verslechterd door de afwaardering van Russische leningen tot ‘junk’ (rommel) door het 
Amerikaanse waarderingsbureau Standard & Poor. Dit was meer dan tien jaar geleden voor 
het laatst gebeurd met Russische leningen. De twee andere waarderingsbureaus, Moody’s 
en Fitch, bleven nog net een niveau hoger met hun waarderingen. 

De algemene economische toestand 

Toch kan men stellen dat de echte problemen van de Russische economie niet door boycot 
of olieprijs worden veroorzaakt. De oorzaak ligt eerder in het feit dat Rusland geen echte 



markteconomie is, waarin sprake is van een gezonde dosis concurrentie tussen bedrijven. 
De economie wordt gedomineerd door staats- of semi-staatsbedrijven die hun 
bestaansrecht niet ontlenen aan efficiënt produceren maar aan het hebben van de juiste 
politieke contacten. 

De economische groei tussen 1998 en 2008 was in essentie een geïmporteerde groei, 
veroorzaakt door goedkoop krediet en gestegen olieprijzen. Stijgende consumptie als gevolg 
hiervan werd bevredigd door importen en binnenlandse productie. Modernisering van de 
economie bleef achterwege, het was veeleer een kwestie van herverdeling van 
economische ‘rent’. 

Er gaan ook stemmen op die zeggen dat de gevolgen van sancties mee zullen vallen. Een 
bekende econoom van Sberbank, Evgeny Gavrilenkov, wees erop dat het eerder de 
volatiliteit van de roebel/dollarkoers is dan het lagere niveau dat problemen veroorzaakt. Is 
er, zij het op een lager niveau, weer stabiliteit in de roebel/dollar koers, dan zal een proces 
van importsubstitutie toch nog tot enige groei kunnen leiden. Dat standpunt wordt ook door 
de OESO onderschreven. 

Rusland slaat terug  

Rusland heeft zelf tegensancties ingesteld. Op 7 augustus werd door premier Medvedev 
aangekondigd dat Rusland de import van alle rundvlees, varkensvlees, vis, fruit, groenten en 
zuivelproducten afkomstig uit de EU, VS, Canada, Australië en Noorwegen voor een jaar zou 
staken. 

Dit is een gevoelige klap voor de Europese agrarische sector. In 2013 bedroeg de Europese 
agrarische export naar Rusland €11,9 miljard ($15,7 miljard), ongeveer 10% van de totale 
agrarische export. Los van de sancties waren eerder al importverboden vanwege 
‘voedselveiligheid’ ingesteld door de Russische autoriteiten in een politiek geïrriteerd 
klimaat. Zo was bijvoorbeeld de Duitse export van varkensvlees teruggelopen naar 9.000 ton 
in de eerste drie maanden van 2014, vergeleken met 83.000 ton in de zelfde periode in 
2013. 

Zolang de westerse sancties alleen gericht waren tegen personen kan men stellen dat ze 
eerder een waarschuwend effect hadden dan een reëel effect. Toen de VS echter ook in de 
sancties opnam dat niet-Amerikaanse bedrijven, die wel zaken doen in de VS, geen leningen 
mogen verstrekken of investeren in Russische bedrijven, kregen ook andere investeerders te 
lijden onder de sancties. Met name in Duitsland is men beducht dat een recessie in Rusland 
indirect 25.000 banen in Duitsland in gevaar brengt. 

Een studie van Deutsche Bank waarschuwt voor een verminderde Duitse groei met 0,5%. 
Opel zag zich genoodzaakt zijn fabriek in Sint-Petersburg enige weken te sluiten. De omzet 
van Volkswagen in Rusland daalde in 2014 met 10%. Het Duitse energiebedrijf Eon heeft een 
sterk verminderd rendement op energiecentrales.4 De Duitse minister van Economische 
Zaken Sigmar Gabriel wees erop dat een ineenstorting van de Russische economie niet in 
het belang van Rusland is, maar zeker ook niet in het belang van Europa. 

Begin van dit jaar begonnen ook andere politici zich te realiseren dat de sancties als een 
boemerang kunnen werken. Zo waarschuwde de Deense minister van Buitenlandse Zaken, 



Martin Lidegaard, voor de destabiliserende gevolgen van de sancties. De Italiaanse politicus 
Romano Prodi benadrukte dat een zwakke Russische economie ook voor Italië zeer nadelig 
is en hij is bang dat de Italiaanse export naar Rusland met 50% kan dalen. Kortom: het 
gehele investeringsklimaat is in gevaar gekomen. 

Natuurlijk hebben Europese en Amerikaans exporteurs last van de sancties en de Russische 
tegenmaatregelen. De Russische consument daarentegen zal er ook onder lijden. Het is nu 
de vraag hoe zich dit politiek vertaalt. 

Poetins populariteit 

Hoewel het vaak de vraag is in hoeverre ze correct zijn uitgevoerd, geven opiniepeilingen in 
Rusland opvallende resultaten. Het overheersende beeld is dat Poetin ongekend populair is. 
Het Amerikaanse bureau Gallup hield tussen 22 april en 9 juni 2014 interviews met 2.000 
Russen van 15 jaar en ouder. Dit was dus na de annexatie van Krim in maart 2014 en de 
Olympische Winterspelen in Sotsji in februari. De bevindingen waren dat 83% van de 
ondervraagden Poetins leiderschap onderschreven, terwijl dat medio 2013 nog 54% was. 

Het militaire apparaat en de regering genoten een hoge mate van vertrouwen, met 
respectievelijk 78% en 64%, en 39% was van mening dat de verkiezingen eerlijk waren 
verlopen. Dit waren alle drie recordcijfers! Daarnaast was 65% van de Russen tevreden over 
de mate van vrijheid waarin zij leefden. Een peiling van het Levada Center (een zich van de 
overheid onafhankelijk noemend opinie- en sociologisch onderzoekbureau) in augustus 
2014 gaf een nog hogere instemming met Poetins beleid weer, namelijk door 85% van de 
ondervraagden. 

Het ziet er niet naar uit dat er snel een einde komt aan Poetins populariteit, ondanks 
schommelingen in de metingen hiervan. Terwijl de roebel daalde in koers, kwam een tussen 
22 november en 7 december 2014 door Associated Press gedane peiling tot 81% 
goedkeuring van Poetins leiderschap. Dit werd gevolgd door de voor de 15e opeenvolgende 
verkiezing van Poetin als ‘Man van het Jaar’.  

Het lijkt er op dat sancties de Russen tot een vastberadenheid rond Poetin brengen, te 
vergelijken met die van het Britse volk in 1940 rond Churchill. Een eind aan Poetins regime is 
niet in zicht, zelfs verre van dat. De sancties werden in maart 2014 ingesteld voor een half 
jaar, tot 17 september. Ze zijn inmiddels twee keer verlengd, vooralsnog tot september 
2015. Door de verkiezing van de nieuwe Griekse regering op 25 januari 2015 lijkt het erop 
dat de eenheid binnen de EU in gevaar komt. De nieuwe Griekse premier Tsipras en zijn 
partij Syriza zijn sterk Ruslandgezind en tegen de sancties. Op 29 januari 2015 werd toch 
door de Grieken meegewerkt aan verlenging tot september 2015. Nieuwe, zwaardere 
sancties werden echter tegengehouden. Nederland, dat tot voor kort een pro-
Ruslandgericht economisch beleid voerde, is mede door premier Ruttes uitspraak dat (in het 
geval van de ramp met MH17) “de onderste steen boven dient te komen” in het kamp 
geraakt van de hardliners (Verenigd Koninkrijk, Duitsland),die sancties absoluut willen 
doorvoeren.  

Het begint er op te lijken dat er een 21e-eeuwse versie van de Koude Oorlog aan het 
ontstaan is, waarbij de eenheid van het westerse kamp ook nog eens op het spel zou 



kunnen komen te staan. Meer dan 20 jaar lang, van 1992 tot begin 2014, heeft het Westen 
er alles aan gedaan om van Rusland een land te maken met een in westerse ogen ‘normaal’ 
functionerende economie (rule of law, geen corruptie). De sancties en de hieruit volgende 
destructie van het ondernemingsklimaat hebben een streep gehaald door meer dan 20 jaar 
inspanningen.  
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Amsterdam. 
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