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UPDATE COVID-19 agrosector 16 maart (20 uur)
Hierbij stuur de update van landbouwraden voor maandag 16 maart, 20:00 uur. Het
betreft hier met name de berichten over de agrohandel. Informatie vanuit RVO over
Corona en Internationaal Zakendoen staat nu op de homepagina onder Uitgelicht, zie
link:
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2020/03/10/coronavirus -enzakendoen

Ethiopië:
Bloemensector (met name Nederlandse bedrijven in Ethiopië) hard getroffen. Export naar schatting
met 80% afgenomen. Productie wordt geminimaliseerd en de rest doorgedraaid ter plekke
(transportkosten worden niet eens geriskeerd).
Duitsland:
Aldi Nord en Sud hebben 12 maart afspraken over de inkoopprijs van melk gemaakt. Per mei 2020 voor
een half jaar, een hogere melkprijs van 5 cent per liter. DBV heeft met Aldi gesproken over eerlijke
prijzen. Aldi hecht waarde aan de langdurige relaties met hun leveranciers en heeft aangegeven dat zij
ondanks de internationale negatieve marktontwikkelingen, een prijs hebben afgesproken die de hoge
kwaliteitsnormen van de Duitse melkindustrie weerspiegelt. Ze gaan ervan uit dat een eerlijk deel ook
de boeren zal bereiken en niet in de keten blijft hangen. Mogelijk heeft de corona-crisis ook een rol
gespeeld in de overwegingen.
Landbouwbedrijven met seizoenswerkers uit het buitenland komen voor problemen te staan door het
sluiten van de Duitse grens (alleen grens naar NL en BE zijn momenteel nog open). Goederenverkeer
en werk gerelateerde reizigers mogen wel vrij reizen. Minister Klockner heeft ondersteuning
toegezegd.
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/coronagastronomiebeschaeftigte-fuer-die-landwirtschaft-11998286.html
Nogmaals de bevestiging dat er geen tekort aan producten en levensmiddelen is, er ligt genoeg in
opslag, het moet alleen bevoorraad worden.
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Spanje:
Spanje gaat grenscontroles invoeren op de landgrenzen. Vanaf dinsdag 17 maart 00 uur CET zullen er
bij Spaanse grensovergangen op land paspoortcontroles plaatsvinden. Op deze controles na gelden er
vooralsnog geen beperkingen op de logistieke routes van en naar Spanje. Goederen- en in het
bijzonder levensmiddelentransport mogen het land in en uit.
Qatar:
Alle inkomende passagiersvluchten worden vanaf aanstaande woensdag gecanceld, crachtvluchten en
transitvluchten mogen wel doorgaan. Levensmiddelen en medicijnen worden gedurende een periode
van 6 maanden vrijgesteld van invoerheffingen (mits dit tot uitdrukking komt in de consumentenprijs).
Elektriciteit en water zijn gedurende 6 maanden gratis voor de Retail sector.
Rusland:
Rusland heeft besloten dat vertegenwoordigers van de Russische autoriteiten komende twee
maanden niet naar het buitenland mogen reizen. Dit heeft tot gevolg dat experts / inspecteurs van
Rosselkhoznadzor (= Russische NVWA) ook geen landen gaan bezoeken voor een systeem audit of preshipment inspectie om export van plant materiaal naar Rusland mogelijk te maken.
De jaarlijks in Kazachstan (Almaty) gehouden internationale glastuinbouw (22-24 april) met een groot
aantal Nederlandse standhouders is uitgesteld en verplaatst naar 7-9 oktober 2020. Kazachstan heeft
strikte maatregelen genomen voor buitenlandse transporten en transportmiddelen die het land
binnenkomen, waaronder het wisselen van truck en chauffeur.
Oezbekistan: De eind mei 2020 in Tasjkent geplande Agro Expo / Tech Agro (met gepland Nederlands
Paviljoen) is uitgesteld naar het najaar van 2020. Nieuwe data voor de Agro Expo worden in maart
verwacht.
Polen:
Veel Polen proberen terug te komen naar Polen. Inmiddels is er een website van de Poolse overheid
en media campagne #lotdodomu wat betekent ‘vliegtuig naar huis’. De Poolse overheid is charter
vluchten aan het regelen om Polen terug te krijgen naar eigen land. In eerste instantie vanuit VS, VK,
Ierland, Malta, Cyprus en vervolgens andere (minder populaire) bestemmingen in de periode 15 maart29 maart. Het gaat hierbij om bestemmingen waarbij Polen niet zelf over de weg terug kunnen naar
Polen vanwege de afstand. De maatregel is in eerste instantie ingezet vanuit druk van de Polen en de
media, maar het komt deze conservatief-nationalistische regering ook niet slecht uit om een goede
campagne hierop te voeren, mede met het oog op de presidentsverkiezingen op 10 mei as die
vooralsnog gewoon doorgang zullen vinden. De huidige president Duda stijgt nu in de peilingen en
verschijnt graag in beeld bij ziekenhuizen en in legerpak, terwijl de campagne voor de oppositie geen
doorgang kan vinden vanwege het verbod op bijeenkomsten met meer dan 50 mensen. In
nieuwsberichten wordt aangegeven dat het gaat om 20.000 Polen in het VK die deze gelegenheid van
#lotdodomu aangrijpen om ook met oog op de Brexit terug te keren.
Ook Oekraïners proberen terug te komen naar het thuisland. Voor Oekraïne geldt dat komende nacht
de maatregel in gaat dat de grens voor buitenlanders gesloten is en Oekraïners in verplichte
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quarantaine moeten. De collega’s in Kiev melden dat er lange rijen staan aan de Pools-Oekraïense
grens waarbij Oekraïners nog terug het land in willen.
Bulgarije:
De Bulgaarse retail rapporteerde op de eerste dag van de noodtoestand een tien keer hogere omzet
aan levensmiddelen. Naar aanleiding van onrust onder consumenten in het land gaf Landbouwminister
Dessislava Tanevadat een publiek statement. De eerste paniek lijkt wat weg te ebben. De minister gaf
aan dat er genoeg Bulgaars voedsel is en dat er geen reden is voor paniek. “Zelfs als de komende oogst
zou mislukken kunnen de Bulgaarse producenten de komende twee jaar aan de binnenlandse vraag
voldoen.” Bulgarije heeft meer dan 1,7 miljoen ton tarwe en meer dan 2 miljoen ton maïs op voorraad.
En er is ook voldoende zonnebloemolie aldus de minister. Commentaar: Het Bulgaars bedrijfsleven en
onderwijs zijn minder bereid om online te werken wat de economie en dus ook de samenleving ernstig
kan schaden. De prognose is dat de verliezen voor de economie in Bulgarije hoger zullen zijn dan het
EU-gemiddelde.

17-03-2020

