
 

Effecten van Russische boycot van vlees, zuivel, groente en fruit 

Door de boycot moet de export naar Rusland een andere bestemming vinden. Welke 

omzet loopt de sector daardoor mis?  

Vlees en zuivel kunnen worden bewaard en (zijn vaak al) bewerkt zodat alternatieve markten voor 

de Russische kunnen worden gevonden. Het LEI gaat er voorlopig vanuit dat de sector die 

alternatieven zal vinden, onder andere doordat er kansen ontstaan op markten waar ‘nieuwe’ 

leveranciers aan Rusland gaten zullen laten vallen. Wel zal het zoeken van de nieuwe afnemers 

kosten met zich meebrengen. 

Voor groente en fruit is de situatie lastiger: het grootste deel wordt als vers product verhandeld en 

moet binnen enkele dagen de consument hebben bereikt, anders is het waardeloos geworden. De 

blokkade van Rusland levert dus vooral schade aan omzet op binnen deze sector. 

Naast dat groente en fruit in Nederland wordt ingeklaard voor export naar Rusland (in 2013 

232.000 ton ter waarde van 140 miljoen), vindt ook uitvoer plaats via Litouwen. In Litouwen komt 

maar liefst 385.000 ton groente en fruit binnen uit Nederland. Op basis van opgaven van de 

grootste exporteurs op Rusland schatten we in dat 85% van dat volume door gaat naar Rusland. 

Deze uitvoerstroom nemen we ook mee in het overzicht van de export die direct te maken heeft 

met de boycot (zie tabel 1). 

Tabel 1. Exportwaarde en -volume naar Rusland van producten die per 7 augustus 2014 onder de 

Russische boycot vallen, 2013  

 Export uit NL naar Rusland Export uit EU naar Rusland 

 Waarde (mln euro) Volume (ton) Waarde (miljard 
euro) 

Volume (1.000 
ton) 

Vlees 91 76.351 1,6 859 

Zuivel 258  1,4 414 

Groente en fruit1) 600  560.000 2,5 2.607 

Vis en Overig 2) 41  0,7  

Totaal 990  6,2  

Bron: Eurostat. Noot: 1) groente en fruit is inclusief Litouwen-route.  2) ‘Overig’ zijn enkele 

bewerkte producten (items uit HS 16, 19 en 21).  

Ervan uitgaande dat het wegvallen van de exportomzet voor zuivel, vlees, vis en overige producten 

wordt opgevangen door afzet op alternatieve markten, is de conclusie dat de boycot met name de 

groente- en fruitsector treft die, gebaseerd op de resultaten van vorig jaar, met een omzetderving 

van 600 miljoen euro te maken kan krijgen.  

Is het mislopen van de omzet van de export naar Rusland een goede indicator van de (te 

verwachten) schade? 

De indicaties van de schade als gevolg van de Russische boycot zoals die in de pers zijn geuit, zijn 

veelal gebaseerd op de weggevallen omzet op de Russische markt gecombineerd met de schade bij 

producenten als gevolg van de zeer slechte prijsvorming. Hier lijkt een nuancering op zijn plaats. 

De schade aan omzet is het verschil tussen de omzet die zou kunnen worden behaald op de 

Russische markt en de omzet die met het volume dat wordt geboycot wordt behaald op de 

alternatieve markten.  

De alternatieve markt voor verse groente en fruit is vooral de interne Europese markt (met name 

vanwege logistieke aspecten).  Omdat niet alleen Nederlandse producten onder de boycot vallen, 



maar ook de producten uit andere Europese productiegebieden, ontstaat een overschot dat op de 

Europese markt moet worden afgezet. Door de gewijzigde verhoudingen tussen vraag en aanbod 

staan de producentenprijzen sterk onder druk. 

Deze prijsdruk lijkt een betere indicator voor de geleden schade (op producentenniveau) dan de 

weggevallen omzet. Immers, het volume (q) dat anders op de Russische markt zou worden 

afgezet, komt nu op de Europese markt of elders terecht, tegen een lagere prijs (p). In 

formuletaal: de ‘q’ blijft hetzelfde, maar de ‘p’ verandert, waardoor minder omzet wordt behaald 

dan zonder de boycot het geval zou zijn geweest. Die lagere prijs geldt niet alleen voor het volume 

dat anders op de Russische markt zou zijn verhandeld, maar voor alle afzet (het zgn. prijsbederf). 

Hoe groot is de schade als gevolg van de prijsdruk? 

Er is eigenlijk te weinig informatie beschikbaar om op dit moment een goede calculatie van de 

geleden schade te maken. Er zijn geen betrouwbare prijs- en aanbodgegevens (op dag- en 

weekniveau) en er is geen goed inzicht in hoe (snel) de vraag zal reageren op de prijsdaling (de 

prijselasticiteit van de vraag), noch in hoe (snel) het aanbod zich zal aanpassen als gevolg van de 

prijsveranderingen (de aanbodselasticiteit) voor de betrokken producten op handelsniveau.  

We baseren een eerste calculatie van de schade als gevolg van de prijsdruk derhalve op gegevens 

die we van een aantal ondernemers hebben ontvangen en combineren deze informatie met de 

ervaringen over prijsontwikkelingen uit de EHEC crisis van 2011.  

In de glasgroententeelt (met name tomaat en paprika) liggen de laatst beschikbare prijsniveaus op 

gemiddeld 50% van het niveau van vlak voor de boycot. In de nasleep van de EHEC affaire zijn de 

prijzen in de rest van dat seizoen op die 50% van het normale niveau gebleven. We gaan er vanuit 

dat deze ontwikkeling zich ook nu gaat voordoen. Een andere aanname is dat (op basis van een 

gemiddeld teeltseizoen) 40% van de jaarlijkse productiewaarde (1,3 miljard euro) in de 

glasgroententeelt plaatsvindt in de periode na het ingaan van de boycot. 

Dit leidt tot de conclusie dat de schade voor de glasgroententeelt als gevolg van de prijsdruk voor 

de rest van dit jaar moet worden ingeschat op  260 miljoen euro (namelijk: 40% van 1,3 miljard 

euro, tegen 50% van de prijs).  

Voor het hardfruit (appels en peren) kan een soortgelijke berekening worden gemaakt met het 

verschil dat in het hardfruit het seizoen net begint en dat daardoor de prijsdruk het hele seizoen 

door zal werken. Daar staat tegenover dat de bewaarmogelijkheden voor hardfruit meer 

afzetalternatieven biedt en dat de prijsdruk minder groot zal zijn dan in de glasgroenten. 

Gesprekken met producenten en handelaren geven echter aan dat men ook daar grote prijsdruk 

verwacht. We zijn in onze inschatting uitgegaan van een prijsdruk van 30% ten opzichte van het 

normale niveau die het hele seizoen invloed heeft op de productiewaarde (0,3 miljard euro per 

jaar) 

Dit leidt tot de conclusie dat de schade voor de fruitsector als gevolg van de te verwachten 

prijsdruk moet worden ingeschat op 90 miljoeneuro (namelijk: 30% van 0,3 miljard euro). 

De totale schade als gevolg van de prijsdruk voor de groenten en fruit bedraagt dan 350 miljoen 

euro voor de oogst 2014 (waarvan bij fruit de verkoop doorloopt in 2015). 

Zijn er nog andere gevolgen van de ingestelde boycot? 

Bij de bovenstaande inschatting van de schade als gevolg van de Russische boycot wordt uitgegaan 

van de directe schade door prijsdruk. Het betreft dan vooral de schade die op productieniveau (in 

de tuinbouw) wordt geleden. 

Voor de handelaren en logistieke dienstverleners treedt ook schade op als gevolg van het 

wegvallen van de handelsstroom naar Rusland. Het gaat dan niet meer alleen over 

tuinbouwproducten, maar over het hele agrarisch productenpakket dat door de boycot wordt 



getroffen. Te denken valt aan het wegvallen van marge/winst als gevolg van het wegvallen van de 

omzet en kostprijsverhogingen door bijvoorbeeld leegstand van koel-, rijpings-, overslag-,  en 

transportsystemen en onderbezetting van systemen op het gebied van verwerking, verpakking en 

sorteren. 

Een inschatting van deze kosten is zeer lastig te maken omdat onvoldoende informatie beschikbaar 

is vanuit de handelsbedrijven. Maar uitgaande van een kostprijsverhogend effect van 5% (over de 

totale exportwaarde van de gesanctioneerde producten, dus ter waarde van 990 miljoen euro)en 

een marge inschatting van 5% (groente en fruit exportwaarde van 600 miljoen euro) leidt tot bijna 

80 miljoen euro schade voor de handelssector. 

Handelaren/exporteurs in groente en fruit vrezen ook dat een deel van de uitstaande facturen niet 

geïnd kunnen worden. Dat zou om circa 10 miljoen euro kunnen gaan (indicatie o.b.v. gesprek bij 

Groente & Fruit Huis). Naast deze direct optredende effecten bestaat voor handelsbedrijven het 

risico op lange termijn omdat opgebouwde handelsrelaties met Russische importeurs en retailers 

door de boycot zullen worden verstoord doordat nieuwe leveranciers worden gezocht. 

 

Wat moeten we doen om in geval van toekomstige crises snel en accuraat inschattingen 

van schade te kunnen maken? 

In de afgelopen weken zijn verschillende inschattingen van de ontstane schade gemaakt die soms 

ver uit elkaar liggen en tot verwarring hebben geleid. De gebruikte data, de beschikbare 

achtergrondkennis, de gebruikte calculatiemethoden (en de belangen van de afzender) verschillen 

sterk en leiden tot een uiteenlopend beeld.  

Er is behoefte aan onafhankelijke en betrouwbare schade-inschattingen ten tijde van crises en er is 

behoefte aan scenario studies om mogelijke crisissituaties vooraf te onderzoeken om ‘als de nood 

aan de man is’ snel en accuraat te kunnen inspelen op de ontstane situatie. 

Om dit goed te kunnen doen zou een inventarisatie moeten worden gemaakt van de benodigde 

data en  een keuze in de te gebruiken modellen van schadecalculaties (afhankelijk van het type 

crisis).  
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Resumerend: we schatten in dat de groente- en fruitsector 440 miljoen euro schade 

zal ondervinden van de boycot. Deze inschatting is gebaseerd op diverse aannames 

en op verwachtingen ten aanzien van reacties in de markt (vraag en aanbod) in de 

eerst komende drie tot vier maanden. 

 


