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Twee keer per jaar, in april en oktober, publiceert het IMF zijn World Economic 
Outlook, waarin het zijn economische verwachtingen voor de wereld schetst. 
Voor negen van de elf landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
(GOS), plus Georgië en Mongolië, verwacht het IMF voor dit jaar gemiddeld een 
hogere economische groei dan in de vorige prognose van oktober 2010. Alleen 
in Armenië en Turkmenistan is de groei lager dan in oktober was voorspeld.

In Turkmenistan zal de groeivertraging vanaf 2011 zelfs fors negatief uitvallen; in 
2012 naar verwachting 4,3 procentpunt. Opmerkelijk is dat deze vertragingen noch 
in Turkmenistan, noch in Armenië zichtbaar zijn als de omvang van hun economieën 
uitgedrukt wordt in dollars. Dit proces is in de regio vaker zichtbaar. 

In Armenië viel de economische groei in 2010 1,4 procentpunt lager uit dan waar het 
IMF in oktober 2010 nog vanuit ging. Uitgedrukt in ppp (koopkrachtpariteit, dat wil 
zeggen: de werkelijke koopkracht na compensatie voor prijsverschillen) zal de 
inkomensgroei per hoofd van de bevolking afnemen. Maar uitgedrukt in dollars 
neemt het sneller toe: in 2013 zal het inkomen ruim 7000 dollar bedragen, terwijl in 
de prognose van oktober 2010 nog sprake was van iets meer dan 5700 dollar in 
2013. De ppp-koopkracht van de nationale Armeense munt, de dram, steeg minder 
dan voorspeld, maar is toch nog altijd bijna twee keer groter dan de dollar-
koopkracht. Het verschil is slechts iets afgenomen. In ruil voor dollars leverde de 
nationale munt in 2010 169 dollar extra op.

In alle dertien landen is sprake van een flinke toename van het nationaal inkomen 
per hoofd van de bevolking, zowel omgerekend in dollars als in koopkrachtpariteit. 
Het IMF denkt dat Turkmenistan in 2015 het eerste land van de hier besproken 13 
landen zal zijn waar de koopkracht omgerekend in dollars hoger zal zijn dan de 
werkelijke koopkracht van de nationale munt, de manat. Een jaar geleden 
verwachtte het Fonds dit voor Rusland in 2015, maar nu denkt het IMF dat het 
omslagpunt in Rusland een jaar later, in 2016, zal plaatsvinden.

Wel is de gemiddelde Rus ruim twee keer zo rijk als de gemiddelde Turkmeen. 
Hiermee nemen de Turkmenen een vrij uitzonderlijke en negatieve positie in, want 
inwoners van armere landen zijn in werkelijkheid vaak veel rijker (of minder arm) dan 
het lijkt wanneer hun inkomen wordt omgerekend in dollars. Turkmenen zouden, 
gezien hun welvaartsniveau, meer moeten kunnen kopen met hun eigen munt.

De gemiddelde inwoner van Mongolië zit in hetzelfde schuitje. In 2013 zal in 
Mongolië het verschil tussen het dollar-inkomen en het ppp-inkomen nog maar 653 
dollar zijn. Maar in tegenstelling tot Turkmenistan zal in Mongolië tussen 2013 en 
2015 het verschil weer oplopen, omdat de Mongoolse economie hard zal groeien en 
daarmee het ppp-inkomen navenant zal toenemen.

Ook in andere grondstofrijke landen zal de koopkracht uitgedrukt in dollars snel 
toenemen. In Azerbeidzjan, waar de economische groei per saldo iets stijgt ten 
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opzichte van de vorige prognose, neemt de koopkracht uitgedrukt in dollars 
momenteel veel sneller toe dan de nationale economie groeit. In 2011 verdient de 
gemiddelde Azerbeidzjaan naar verwachting 7.914 dollar tegen 6.349 in de 
prognose van een half jaar geleden. Ook in Rusland is een dergelijk proces gaande. 
Kazachstan weet zo’n revaluatie enigszins te vermijden. Weliswaar groeit het 
dollarinkomen ook daar, maar minder hard, zeker als men er rekening mee houdt dat 
de economie er vanaf 2010 naar verwachting elk jaar extra groeit.

Elf van de dertien landen groeien economisch gemiddeld harder dan voorspeld in de 
prognose van oktober 2010. Dit betekent niet dat er in de komende jaren geen jaar 
met lagere groei zal zijn. Dit kan zeker gebeuren, alleen zal een lagere groei 
gecompenseerd worden door een hogere groei in de jaren ervoor of erna.
 
Zo verwachtte het IMF in oktober 2010 dat de economie van het Centraal-Aziatische 
Kirgizstan over heel 2010 vanwege alle politieke strubbelingen en etnisch geweld 
3,5 procent zou krimpen. (In april 2010 verwachtte het IMF nog een groei van 4,6 
procent.) Nu blijkt de krimp beperkt gebleven tot 1,4 procent. Het jaar 2009 gaf ook 
al een hogere groei te zien. Maar aangezien de verwachte groei in de komende 
jaren lager uitvalt, is er slechts sprake van een eerder herstel en niet van een 
grotere groei. Het eindresultaat in 2013 is bijna gelijk.

Het armste land van het GOS blijft Tadzjikistan. Ten opzichte van de vorige prognose 
zijn de economische groei en het inkomen per hoofd van de bevolking in de jaren 
2009-2011 opwaarts bijgesteld. Maar het verwachte inkomensniveau van een jaar 
geleden in de prognose van april 2010 is nog niet bereikt, ook al was de 
economische groeiverwachting toen lager dan de nieuwe groeiverwachting.

Wit-Rusland is grondstofarm, maar niettemin het op een na rijkste land van het 
GOS, na het grondstofrijke Rusland. Dat het feitelijk welvaartsniveau in Wit-Rusland 
hoog is, is goed zichtbaar aan het ppp-inkomen, dat ruim twee keer hoger is dan het 
dollar-inkomen. Gemeten in dollars zijn ook Kazachstan en Azerbeidzjan (2010 t/m 
2012) rijker dan Wit-Rusland. Aangezien het Wit-Russische inkomen relatief gelijk 
verdeeld wordt over de bevolking, is de gemiddelde Wit-Rus nog rijker dan het lijkt. 
Dit zal een belangrijke reden zijn voor de blijvende populariteit van dictator 
Aleksandr Loekasjenko onder de Wit-Russische bevolking.

Overigens schatte het IMF het Wit-Russische dollar-inkomen nogal rooskleurig in. 
Het recente besluit van de Wit-Russische autoriteiten om de Wit-Russische roebel 
te laten zweven zal leiden tot een fikse devaluatie van de munt en dus tot een nog 
groter verschil tussen de dollar-koopkracht en de ppp-koopkracht. Hoewel 
devaluatie eraan zat te komen, heeft het IMF in deze prognose onvoldoende 
rekening hiermee gehouden. Wit-Rusland wordt misschien het enige land waar in 
2011 en 2012 het dollar-inkomen lager zal zijn dan in de voorafgaande jaren.



IMF-prognose voor het GOS, Georgië en Mongolië, 2005-2014 (april 2011)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Armenië 
groei bbp (%) 13,9 13,2 13,9 6,9 -14,2 2,6 4,6 4,3 4,2 4,0
bbp per capita ($) 1.523 1.982 2.853 3.606 2.615 2.846 2.959 3.098 3.211 3.359
bbp per capita (ppp)* 3.903 4.558 5.328 5.809 4.983 5.110 5.350 5.601 5.852 6.115

 Azerbeidzjan 
groei bbp (%) 26,4 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0 2,8 2,5 2,6 2,6
bbp per capita ($) 1.538 2.415 3.759 5.213 4.798 6.008 7.914 8.513 8.856 9.237
bbp per capita (ppp)* 4.456 6.121 7.792 8.728 9.540 10.033 10.340 10.659 10.984 11.349

 Georgië#
groei bbp (%) 9,6 9,4 12,3 2,4 -3,8 6,4 5,5 4,8 4,8 4,8
bbp per capita ($) 1.484 1.765 2.326 2.937 2.455 2.658 2.927 3.018 3.104 3.230
bbp per capita (ppp)* 3.644 4.041 4.681 4.912 4.765 5.114 5.450 5.783 6.131 6.512

 Wit-Rusland
groei bbp (%) 9,4 10,0 8,6 10,2 0,2 7,6 6,8 4,8 4,8 4,8
bbp per capita ($) 3.098 3.805 4.672 6.400 5.191 5.800 7.092 8.244 9.052 9.910
bbp per capita (ppp)* 8.562 9.762 10.946 12.587 12.741 13.909 15.094 16.116 17.194 18.370

 Moldavië
groei bbp (%) 7,5 4,8 3,0 7,8 -6,0 6,9 4,5 4,8 5,0 4,5
bbp per capita ($) 830 949 1.229 1.695 1.524 1.630 1.860 2.054 2.255 2.464
bbp per capita (ppp)* 2.359 2.559 2.720 3.004 2.853 3.083 3.261 3.470 3.690 3.913

 Rusland 
groei bbp (%) 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,0 4,8 4,5 4,3 4,2
bbp per capita ($) 5.348 6.962 9.153 11.701 8.614 10.437 13.543 15.765 17.296 19.169
bbp per capita (ppp)* 11.882 13.325 14.909 16.043 14.927 15.837 16.841 17.904 18.986 20.152

 Oekraïne 
groei bbp (%) 2,8 7,4 7,9 1,9 -14,8 4,2 4,5 4,9 4,5 4,2
bbp per capita ($) 1.844 2.319 3.090 3.921 2.569 3.000 3.483 3.806 3.918 4.022
bbp per capita (ppp)* 5.626 6.275 7.014 7.347 6.347 6.712 7.126 7.616 8.102 8.610

 Kirgizstan 
groei bbp (%) -0,2 3,1 8,5 7,6 2,9 -1,4 5,0 6,0 6,0 6,0
bbp per capita ($) 479 547 728 973 881 864 942 1.030 1.108 1.201
bbp per capita (ppp)* 1.729 1.823 2.021 2.203 2.269 2.248 2.363 2.514 2.672 2.844

 Tadzjikistan 
groei bbp (%) 6,7 7,0 7,8 7,9 3,9 6,5 5,8 5,0 5,0 5,0
bbp per capita ($) 337 402 520 704 667 741 879 979 1.085 1.187
bbp per capita (ppp)* 1.412 1.529 1.661 1.793 1.836 1.935 2.028 2.117 2.207 2.305



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Turkmenistan
groei bbp (%) 13,0 11,0 11,1 14,7 6,1 9,2 9,0 6,4 6,7 6,6
bbp per capita ($) 3.418 4.191 5.006 4.084 3.451 3.939 4.993 6.044 7.012 8.194
bbp per capita (ppp)* 4.051 4.569 5.141 5.933 6.252 6.785 7.358 7.813 8.308 8.846

 Kazachstan 
groei bbp (%) 9,7 10,7 8,9 3,2 1,2 7,0 5,9 5,6 5,9 6,1
bbp per capita ($) 3.786 5.261 6.638 8.695 7.298 8.883 10.820 11.957 13.058 14.417
bbp per capita (ppp)* 8.732 9.782 10.867 11.449 11.679 12.603 13.484 14.420 15.451 16.619

 Oezbekistan 
groei bbp (%) 7,0 7,5 9,5 9,0 8,1 8,5 7,0 7,0 6,5 6,5
bbp per capita ($) 542 636 821 1.038 1.199 1.380 1.514 1.656 1.783 1.918
bbp per capita (ppp)* 1.952 2.138 2.374 2.607 2.808 3.039 3.249 3.482 3.712 3.964

 Mongolië# 
groei bbp (%) 7,3 18,8 10,2 8,9 -1,3 6,1 9,8 7,1 23,1 15,8
bbp per capita ($) 905 1.327 1.620 2.108 1.668 2.111 3.174 3.773 5.118 6.041
bbp per capita (ppp)* 2.615 3.169 3.547 3.881 3.795 4.006 4.384 4.692 5.771 6.688

Opm De gemarkeerde cijfers zijn schattingen.
* ppp is de Engelse afkorting van koopkrachtpariteit. De ppp wordt hier weergegeven in internationale dollars en is even hoog als de 

koopkracht van de dollar in de VS.
# Georgië heeft in augustus 2009 officieel het Gemenebest van Onafhankelijke Staten verlaten en Mongolië is nooit lid geweest.

Bron: Internationaal Monetair Fonds, World Economic Outlook Database, april 2011
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