Factsheet - Handelsrelatie met Rusland en Oekraïne
Rusland
De goederenexport van Nederland naar Rusland bedraagt jaarlijks zo’n € 6 miljard (2021). Dat is
ongeveer 1,2% van de totale Nederlandse export. Rusland is daarmee een relatief kleine
handelspartner (plaats 16). Belangrijkste exportproducten van Nederland naar Rusland zijn:
o Machines en vervoermaterieel
o Chemische producten
o Diverse gefabriceerde goederen en fabricaten
o Voeding en levende dieren
o Grondstoffen
Tegenover de export van € 6 miljard staat een goederenimport vanuit Rusland van bijna € 17 miljard
(2021). De import wordt gedomineerd door minerale brandstoffen. Verder in beperkte mate
fabricaten, chemische producten en grondstoffen.
Ook vanuit Oost Nederland is de totale export naar Rusland beperkt. Hoewel specifieke bedrijven –
bijvoorbeeld producenten van machines – substantiële export naar Rusland kunnen hebben. Met
name in 2021 groeide de import door Rusland van agrarische machines spectaculair.
Voor Gelderland staat Rusland bij geen van de productgroepen in de top 10 van
exportbestemmingen, behalve in de topsector hightech. In de hightech-gerelateerde export vanuit
Gelderland, staat Rusland op nummer 7 met een exportvolume van € 348M (2020). Dit betreft
producten van de maakindustrie zoals machines, automotive, etc.
Voor Overijssel staat Rusland in de top 10 van exportbestemmingen in de topsectoren logistiek (in de
range van €13M en €21M in 2020), lifescience (meer dan € 57M in 2020) en energie (€ 24M in 2020).
Bij logistiek moet gedacht worden aan systemen voor voorraadbeheer, transportmiddelen, etc.
Export vanuit lifescience gaat bijvoorbeeld over medtech apparatuur, farmaceutische producten, etc.
Bij de topsector energie kan het gaan over energieopslagsystemen, apparatuur en componenten die
gebruikt worden in de olie- en gasindustrie, etc.
Oekraïne
De Nederlandse goederenexport naar Oekraïne is met jaarlijks zo’n € 1 miljard (2020) zeer beperkt.
Het gaat dan vooral over machines en vervoermaterieel, en over medicinale en farmaceutische
producten. Ook de import vanuit Oekraïne is met een volume van € 1,6 miljard zeer beperkt.
Voor Gelderland en Overijssel staat Oekraïne bij geen van de productgroepen in de top 10 van
exportbestemmingen, behalve voor Overijssel in de topsector lifescience. In de lifesciencegerelateerde export vanuit Overijssel, staat Oekraïne op nummer 6 met een exportvolume in de
range van € 48M en € 57M (2020). Dit kan producten betreffen zoals medtech apparatuur,
farmaceutische producten, etc.
Overigens stonden tot enkele dagen geleden alle seinen op groen om de handel met Oekraïne te
intensiveren. De associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, die in 2017 in werking is
getreden, heeft een speciaal hoofdstuk met handelsafspraken. Hierin staan onder meer afspraken
over betalingsverkeer, intellectueel eigendom en duurzaam ondernemen. De afspraken zouden de
komende jaren moeten leiden tot het wegnemen van handelsbarrières tussen de EU en Oekraïne.
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