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Samenvatting 

 

In deze dissertatie wordt onderzocht, hoe autoritaire regimes omgaan met de mogelijke 

spanningen tussen enerzijds de ideologie die ten grondslag ligt aan hun legitimiteit en 

anderzijds hun economisch beleid. Tevens zal een poging worden ondernomen, 

beleidswijzigingen als gevolg van die spanningen in kaart te brengen. Aangezien deze 

legitimerende ideologie een steunpilaar vormt onder het constituerende verhaal van een 

regime, schept het mogelijk verwachtingen onder zowel de bevolking als elites, over de 

prestaties of performantie van het regime. Economisch beleid daarentegen dient de belangen 

van een kleine kring van machthebbers en bestuurlijke elites, die niet per se met de belangen 

van andere elites of die van de bredere bevolking overeenkomen.   

 

Dit complex van problemen zal worden onderzocht aan de hand van het Rusland van 

Vladimir Poetin. Reeds aangetoond is, hoe de teleurstelling van de Russische bevolking over 

de nominaal liberale hervormingen in de jaren negentig de machtsgreep van Vladimir Poetin 

in het jaar 2000 mogelijk maakte. Poetin was zich van deze teleurstelling terdege bewust en 

schiep daarom een legitimerende schijnideologie, gebaseerd op conservatieve ideeën die na de 

mislukte hervormingen aan populariteit wonnen. De invoering van liberale economische 

hervormingen zette Poetin echter onverminderd door. In deze studie wordt onderzocht, hoe 

Russische beleidsmakers omgingen met de spanningen tussen de ideologische opbouw van 

het systeem enerzijds en de bredere paradigmatische kaders van het economisch beleid 

anderzijds en tevens de invloed van de economische crisis  van 2008-2009 en de 

daaropvolgende politieke crisis op dit spanningsveld. Bijzonder zichtbaar werd dit conflict in 

de vraag, over de verdeling van de baten uit de aardolieproductie, ondergebracht in het 

zogeheten Stability Fund alsmede het hiermee nauw in verbinding staande industriebeleid van 

de Russische Federatie.  

 

Het anti-inflationair beleid, gesymboliseerd door het Stability Fund, en het ontbreken van 

industriebeleid werden door Russische nationaal-conservatieven gezien als een bedreiging 

voor het Russische volk en voor de soevereiniteit van de Russische staat. Elites dichtbij de 

nationaal-conservatieven maten dit af aan de politieke schijn- of quasi-ideologie van Vladimir 

Poetin, waarin het concept van soevereiniteit een belangrijke rol speelde. Deze 

schijnideologie creëerde verwachtingen ten aanzien van een economisch beleid, dat 

“economische en financiële soevereiniteit” voorstond, maar dat zich maar moeilijk liet rijmen 
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met de afhankelijkheid van de Russische economie van geldstromen uit het Westen. Dit 

contrast wederom leidde tot institutionele spanningen binnen Poetins regime. Beleidsmakers 

in instellingen die politiek coöpteerden, zoals de Doema, de Burgerkamer van de Russische 

Federatie en door de staat ondersteunde industriefederaties propageerden een beleid van 

“economische en financiële soevereiniteit”, waar de nauwere machtscirkels geen belang bij 

hadden. Deze spanning nam toe voorafgaand aan de economische crisis.  

 

Het Russische voorbeeld dient ertoe, om de politiek van ideeën, belangen en instituties in 

autoritaire regimes met betrekking tot hun economisch beleid te theoretiseren. Deze analyse 

zal uitmonden in een reeks algemene aannames aangaande de dynamiek van ideologie en 

economische besluitvormingsprocessen in dergelijke regimes. Als eerste zal worden 

geargumenteerd, dat een quasi-ideologie of een ideologie van een regime van betekenis is 

voor economische besluitvorming, omdat dit deze mede beslissend is voor de wijze waarop 

het regime zichzelf en zijn politieke doelen legitimeert. De ideologie komt overeen met de 

zogeheten cognitieve cultuur van een regime. Verder dient een dergelijke funderende set van 

ideeën voor instellingen van politieke coöptatie als grondslag voor besluitvorming. Dit 

samenspel van ideologie en besluitvorming zal beter functioneren, naarmate deze quasi-

ideologie geworteld is in opvattingen die draagvlak genieten in een maatschappij en binnen 

haar elites. Het regime zal, gezien deze relatieve effectiviteit van (quasi-) ideologie, geneigd 

zijn, op maatschappelijke druk met een verdere ideologisering te reageren. 

 

Verdere theses zullen worden geformuleerd met betrekking tot de verhouding tussen (quasi-) 

ideologie en economisch beleid. Ik zal betogen, dat de constituerende quasi-ideologie niet per 

definitie bepalend is voor het paradigmatische kader van openbaar beleid, inclusief het 

economisch beleid. Economisch beleid wordt mede bepaald overeenkomstig ideeën en 

belangen binnen een regime. Echter, in die gevallen waarin er spanning ontstaat tussen de 

schijnbare politieke doelen van het regime, zoals vastgelegd in de quasi-ideologie en het 

economisch beleid, zullen beleidsmakers deze ideologie inzetten om het beleid 

overeenkomstig hun eigen belangen bij te sturen. Op deze wijze zetten zij druk op de 

autoriteiten, teneinde het bestaande beleid aan te passen, en hun inspanningen leiden in alle 

waarschijnlijkheid tot beperkte beleidswijziging. Druk vanuit de elites zal daarbij, vanwege 

het risico op een staatsgreep of regimewissel, vermoedelijk van grotere invloed zijn dan 

maatschappelijk druk.  
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Verdere aannames hebben betrekking op de invloed van crisissen op beleidswijzigingen. Hier 

zal worden betoogd, dat beleidswijzigingen in die gevallen waarschijnlijk zijn, indien zij 

gepaard gaan met een legitimiteitscrisis, die het overleven van het regime in gevaar kan 

brengen. Echter, een legitimiteitscrisis gaat niet noodzakelijkerwijze gepaard met een 

economische crisis, die door het regime nog verklaard en als niet door het regime zelf 

veroorzaakt verklaard kan worden. Duurt zo’n crisis echter voort, gevolgd door een recessie, 

zo kan deze sociale onrust versterken en alsnog een legitimiteitscrisis tot gevolg hebben. Een 

economische crisis kan dus beleidswijzigingen mogelijk maken, maar is er niet automatisch 

de oorzaak van.  

 

In het Rusland van Vladimir Poetin staan de quasi-ideologie en het bredere paradigmatisch 

kader van het economisch beleid reeds sinds het begin van de 21
e
 eeuw op gespannen voet 

met elkaar. Beleidsacteurs aan de zijde van de machthebbers hebben deze discrepantie 

herhaaldelijk aangesproken en hebben een beleid van “economische en financiële” 

soevereiniteit gepropageerd, dat overeenkomstig de politieke doelen van het regime zou zijn. 

Echter, Poetin was nooit een groot voorstander van ideeën die onder de noemer van de 

promotie van soevereiniteit gekaderd werden. Afkomstig uit het milieu van Russische 

“liberalen” gedurende de jaren ‘90, was hij huiverig voor de “manipulatie” en macro-

economisch beleid dat gefavoriseerd werd door aanhangers van de soevereiniteitsbenadering. 

Vrees voor inflatie was de belangrijkste drijfveer achter zijn steun voor liberale technocraten 

binnen het Russische Ministerie van Financiën en de Centrale Bank. Een bijkomend gevolg 

van het anti-inflationaire beleid – dure binnenlandse financiering – was voor hem geen reden, 

zijn beleid te wijzigen, aangezien oligarchen toch afhankelijk waren van buitenlandse 

financiering. Pas na de legitimiteitscrisissen van 2005 en 2012, ideologische consolidatie en, 

als gevolg daarvan, druk vanuit zowel de maatschappij als vanuit de elites, zag Poetin zich 

genoodzaakt, een compromis te smeden tussen het front van de soevereiniteitsfractie binnen 

de beleidselites enerzijds en liberale economen en begunstigden van de status quo anderzijds. 

Bovendien waren de zakenelites, die geprofiteerd hadden van de oude status quo, na de 

stagnatie die volgde op de crisis, op zoek naar nieuwe investeringsobjecten. Dit was een 

verdere drijfveer voor beleidswijzigingen in Poetins derde regeringstermijn. 

Al met al is het Russische economische beleid toenemend rekening is gaan houden met 

soevereniteitsoverwegingen. Het rigide, orthodoxe macro-economische beleid met alle 

negatieve effecten op de prijs van financiering tot gevolg, is echter nog niet opgegeven. 

 


