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Met een jaarlijkse economische groei van -3,8%, een inflatie van meer dan 10% en een 

duidelijk negatieve handelsbalans is Brazilië in 2015 dieper weggezakt in een economi-

sche depressie. Aan het begin van het millennium werd de grootste economie van Zuid- 

Amerika evenwel nog beschouwd als een baken van hoop voor de wereldeconomie.  

Samen met Rusland, India en China was Brazilië een van de zogenaamde BRIC- 

landen: opkomende landen met een bijzonder sterk ontwikkelingspotentieel. In het begin 

maakten ze de verwachtingen waar: hun sterke economische momentum stuwde de  

wereldwijde groei tijdelijk naar 4%, tot in 2008 de grondstoffenbubbel barstte.

India en China lijken zich op een relatief 
veelbelovende weg te bevinden, terwijl Brazilië en 
Rusland voor enorme uitdagingen staan. Toch werden 
ooit alle vier de BRIC-landen bestempeld als de baken 
van hoop voor de wereldeconomie. Waarom loopt 
hun ontwikkeling uiteen?
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Uiteenlopende ontwikkeling
Sindsdien is de wereld aanzienlijk veranderd, vooral in 

opkomende landen. China en India blijven, ondanks 

enige onzekerheid over de schuldenlast en economische 

turbulentie in China en de verlammende corruptie en 

bureaucratie in India, doorgaan op de betrekkelijk 

veelbelovende ingeslagen weg. Brazilië en Rusland 

lijken echter achter te blijven. Maar hoe zijn deze 

verschillende ontwikkelingstrends te verklaren?

Om deze vraag te beantwoorden loont het de moeite om de 

factoren te bekijken die het fundament van een welvarende 

economie vormen, zoals de kwaliteit van infrastructuur, 

onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten en de beschik-

baarheid van grondstoffen en arbeidskrachten. Naast 

deze ‘harde’ locatiespecifieke factoren, die gemakkelijk 

meetbaar zijn, zijn er ook enkele ‘zachte’ factoren, zoals de 

mentaliteit en de taalvaardigheden van de bevolking of 

de veiligheidssituatie.

Hoewel in geïndustrialiseerde landen ook niet alle factoren 

in dezelfde mate positief zijn, bestaat er doorgaans wel een 

goede wisselwerking tussen. Als we bijvoorbeeld een land 

als Brazilië nemen, is dit precies de reden voor de rampzalige 

ontwikkeling van de laatste jaren: de wisselwerking tussen 

de factoren is niet goed. Dit is duidelijk te zien in de huidige 

politieke situatie van het land, een andere belangrijke 

locatiespecifieke factor.
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De ‘Dutch Disease’ van Brazilië
Niet alleen is Dilma Rousseff er in haar vijf jaar als presidente niet in geslaagd om 

het land economisch en sociaal te stabiliseren, ze is nu ook geschorst op grond 

van ernstige corruptiebeschuldigingen. Niettemin biedt het land een gigantisch 

economisch potentieel: Brazilië heeft enorme olie- en ijzerertsvoorraden, 

belangrijke exportgoederen zoals vlees en soja, een jonge, groeiende bevolking, en 

telt daarnaast een van de belangrijkste vliegtuigproducenten ter wereld: Embraer. 

Bovendien hebben de jaren van economische bloei een welvarende middenklasse 

voortgebracht.

Maar nu vreest juist deze groep haar economische positie te verliezen. En niet 

zonder reden, aangezien de potentiële rijkdom niet gelijkmatig is verdeeld, maar 

in plaats daarvan is verspild door een combinatie van buitensporige bureaucratie, 

corruptie en rigide overheidscontrole. Daarnaast lijkt de natie te lijden aan de ‘Dutch 

Disease’: net als Nederland na de ontdekking van de aardgasreserves in de jaren 

60, heeft Brazilië te veel gesteund op zijn grondstoffenvoorraden– vooral 

ruwe olie – en andere cruciale domeinen verwaarloosd. Volgens het Wereld 

Economisch Forum neemt de qua omvang zevende economie van de wereld nu de 

74ste plaats van 140 landen in voor infrastructuur, de 93ste plaats voor hoger onderwijs 

en pas de 122ste plaats voor een goed functionerende arbeidsmarkt.
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Het toenemende Russische isolement
De symptomen van Rusland zijn te vergelijken met die van 

Brazilië. Ook hier heeft de afhankelijkheid van olie een 

rampzalig effect op de totale economie. Met 14,5% 

maakt de oliemarkt in Rusland zelfs nog een groter deel 

van het bbp uit dan in Brazilië (13%; beide cijfers in 2014). 

Behalve de defensie- en wapenindustrie heeft Rusland 

amper exportgoederen van betekenis. 

De toenemende politieke afzondering van geïndustria-

liseerde landen en de sancties door de EU, de VS en ande-

re grootmachten, waarvan sommige al meer dan twee jaar  

duren, eisen ook hun tol.  Wij verwachten momenteel niet 

dat de economische situatie van Rusland in de nabije toe-

komst duurzaam zal verbeteren.

14,5%
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Noodzakelijke veranderingen in China
Een van de voornaamste verschillen met de belangrijkste Aziatische groeimarkten: 

ondanks alle uitdagingen waar China en India voor staan, zijn deze landen er de 

laatste jaren toch in geslaagd hun economieën verder te ontwikkelen. Tot enkele 

jaren geleden profiteerde bijvoorbeeld China door zijn goedkope arbeidskrachten nog 

steeds exclusief van zijn status van ‘werkbank van de wereld’. Tegelijkertijd heeft 

Beijing echter ook zijn binnenlandse markten opengesteld door middel van de 

oprichting van speciale economische zones, die als proefterrein fungeerden voor 

nieuwe economische structuren. Dit model bleek te werken en werd daarna over 

heel het land verspreid. Bijgevolg is naast de staatsbedrijven geleidelijk een 

functionerende private economie ontstaan, een ontwikkeling die president 

Xi Jinping sinds zijn aantreden in 2013 heeft aangemoedigd via een uitgebreid 

hervormingsprogramma.

Hoewel het China tot dusver niet is gelukt om met name de zachte 

locatiespecifieke factoren duurzaam te verbeteren – het land is nog 

steeds geen bestemming voor hoogopgeleide werknemers, heeft geen 

onderwijsinstellingen van wereldniveau en de overheidscontrole laat nog 

steeds onvoldoende ruimte voor ondernemerschap en creativiteit – kan 

de koers van China, als die systematisch wordt voortgezet, tot het 

gewenste resultaat leiden.
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De grote uitdagingen van India
India daarentegen profiteert van een goed ontwikkeld onderwijsstelsel, een 

wijdverspreid gebruik van het Engels en een betrekkelijk modern juridisch systeem. 

Volgens Deutsche Bank is het land nu uitstekend gepositioneerd, vooral wat 

digitalisering en diensten betreft, om in de wereldwijde concurrentie de overhand 

te krijgen. Als premier Narendra Modi, ondanks de politieke weerstand, erin slaagt om 

zijn in 2014 gestarte hervormingsprogramma verder door te drukken, kan de Indiase 

economie in haar geheel zich positief blijven ontwikkelen. Op lange termijn is de vraag 

hoe het kastenstelsel kan worden ontmanteld. Daarnaast is Modi begonnen 

met het aanpakken van enkele andere struikelblokken die de verdere sociale en 

economische ontwikkeling van het land in de weg staan – zoals het verbeteren van de 

infrastructuur, het intomen van de bureaucratie en het bestrijden van de corruptie –, zij 

het met wisselend succes.
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Het lichtende voorbeeld  
van Zuid-Korea
Er is geen pasklare oplossing voor opkomende markten om meer groei en welvaart te 

bereiken. Elk land moet dus zijn eigen weg zoeken. Zuid-Korea, tot midden jaren 60 

een van de armste landen ter wereld, is daarvan een goed voorbeeld. Het is nu een 

welvarend, ontwikkeld land. In termen van inkomen per hoofd van de bevolking is het 

land nu de 28e economie van de wereld; het staat net achter Spanje en ver voor G20-

landen als Turkije of de BRIC-landen. De voorwaarden voor deze ontwikkeling waren 

economische en sociale hervormingen, uitgaven aan onderwijs, een hoge 

besparings- en investeringsratio en een hardwerkende bevolking.

Het is dan ook geen verrassing dat Zuid-Korea tot dusver het enige opkomende land 

is dat succes kent bij consumenten in geïndustrialiseerde landen. Terwijl veel 

mensen Brazilië associëren met samba en Rusland met wodka, hebben Zuid-Koreaanse 

bedrijven hun plaats verdiend op de consumentenradars. In Duitsland of de VS is een 

gsm van Samsung of een auto van Hyundai kopen nu heel gewoon. Wereldmerken 

vestigen is de hoogste eer voor een nationale economie: Indiase en Chinese bedrijven 

lijken ten minste klaar om dit in de nabije toekomst te bereiken. De eerste stappen 

lijken al te zijn gezet door de Indiase autobouwer Tata en de Chinese computerfabrikant 

Huawei.
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