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Inleiding

De inval van Russische troepen in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft veel menselijk leed veroorzaakt en
tot een grote vernietiging geleid. Naast de grote humanitaire gevolgen heeft de oorlog ook impact op de
Nederlandse economie. Deze loopt via verschillende kanalen (zie het tekstkader over de oorlog in Oekraïne in
de CEP link). De onzekerheid over het verloop van de oorlog en de impact op het consumenten- en
producentenvertrouwen kan ook al een neerwaarts effect hebben op de Nederlandse economie (zie het
zwartere scenario in het verdiepingsdocument van de CEP link).
Als reactie op deze inval heeft een groot aantal landen sancties opgelegd, die er vooral op zijn gericht om
Rusland economisch te treffen en af te sluiten van internationale markten (zie figuur 1). Rusland is
financieel geïsoleerd door bevriezing van Russische tegoeden en het deels buitensluiten van Rusland van het
internationale betalingssysteem SWIFT. Daarnaast is de in- en uitvoer van Russische goederen en diensten
gestaakt.
Een grote uitzondering is de invoer van Russisch olie en gas, maar dat kan nog veranderen. De VS hebben
al besloten geen Russische olie meer in te voeren. Ook Europa kan ervoor kiezen om geen Russische energie
(olie en gas) meer in te voeren. Of, de Russische regering kan besluiten de gaskraan dicht te draaien, om ook
Europa, dat voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van gas uit Rusland en, in mindere mate, van Russische
olie, economisch te treffen.
Deze analyse laat zien dat de huidige handelssancties Rusland het hardst raken, maar dat ook de landen
die meedoen aan de sancties er last van hebben, zij het in veel mindere mate. Nederland, als handelsland,
zal relatief harder geraakt worden dan andere EU landen, naast landen wiens economie sterk is geïntegreerd
met Rusland, zoals de Baltische Staten. Op de middellange termijn blijven door handelsverschuiving de
gevolgen voor handel voor Nederland beperkt: Nederland zal meer met andere landen handelen. Toch zal
Nederland, als handelsland, er enige economische schade van ondervinden; de handel met derde landen is
door de sancties beperkter en tegen hogere prijzen.
Ook laat deze analyse zien dat Nederland indirect zeer verweven is met Russisch gas en olie via
ketenafhankelijkheid met Europa. Nederland is voor een relatief klein deel afhankelijk van Russisch gas,
maar door ketenverbindingen met de rest van Europa, is het indirect verweven met Russisch gas. Bijvoorbeeld
door ketenverbindingen met Oost-Europa. Dus zelfs als Nederland maatregelen treft in het geval de Russische
gaskraan wordt dichtgedraaid, blijft het potentieel kwetsbaar als de rest van Europa geen maatregelen treft.
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Figuur 1: Landen die deelnemen aan handelssancties tegen Rusland

2 Het effect van handelssancties
Rusland is geen grote handelspartner van de EU of Nederland (zie figuur 2). Van de Nederlandse uitvoer
gaat ongeveer 1% naar Rusland, met name machines, en in mindere mate farmaceutische producten en
bloemen. Ongeveer 3% van de Nederlandse invoer komt uit Rusland, waarvan zo’n 90% uit gas en olie bestaat.
De handelsstromen tussen Rusland en de EU als geheel zijn groter, omdat een aantal zuidoost-Europese
landen veel meer handel met Rusland drijven. De EU exporteert ook vooral machines en farmaceutische
producten naar Rusland. Van de totale import bestaat zo’n 75% uit gas en olie. Naast olie en gas, exporteert
Rusland ook nog een aantal belangrijke metalen. Rusland is een belangrijke producent van palladium, dat
wordt gebruikt om de uitstoot van uitlaatgassen van voertuigen te verminderen. Alhoewel de handelsstromen
van dit soort grondstoffen zeer klein zijn, kan een verstoring in de wereldwijde bevoorrading toch specifieke
industrieën of bedrijven ernstig ontwrichten en de al bestaande problemen in de productieketens verlengen
(denk aan auto's), waardoor de prijzen hoog blijven. Zie ook een studie van NIESR (link).
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Figuur 2: Handel tussen Rusland en de EU en Nederland

Bron: Comtrade (link)

We gebruiken een graviteitsmodel om door te rekenen wat de effecten zijn op de middellange termijn,
zo drie tot zes jaar, als de landen die sancties opleggen (“coalitie”) de handel met Rusland volledig
stilleggen, uitgezonderd gas en olie. Dit modelleren we door importtarieven op handel van en naar Rusland
met 100%-punt te verhogen. 1 Dit verlaagt de-facto de handel tussen Rusland en de coalitielanden naar nul. In
deze analyse schetsen we de impact van de sancties op de middellange termijn en hoe handel verschuift als
gevolg daarvan.
Op de middellange termijn verliest vooral Rusland veel handel, maar ook sanctielanden dicht bij
Rusland in de Baltische staten en Oost-Europa zitten bij de grote verliezers (zie figuur 3). In West-Europa is
het beeld gemixt, zo zijn sommige landen sterker verbonden met de Russische economie en zal de aanpassing
van de handelsstromen meer kosten met zich meebrengen. De landen zonder sancties verliezen dikwijls niet
of profiteren zelfs licht van de sancties door andere landen. Sanctielanden betrekken meer producten uit die
landen en de handel tussen die landen en Rusland houdt eveneens stand. Turkije is een van de landen die het
meest profiteert aangezien het relatief dicht bij Rusland ligt en niet meedoet aan de sancties.

1

Oftewel een verhoging van het importtarief met 100% van de waarde van invoer.

CPB PUBLICATIE – Analyse van de internationale handelssancties tegen Rusland

Pagina 4 van 15

Figuur 3: Impact op de uitvoer van de sancties door de “coalitie”

Figuurnoot: Dit is de impact op uitvoer op de middellange termijn voor een scenario waarbij importtarieven tussen Rusland en
westerse landen wederzijds stijgen met 100%-punt.

Figuur 4: Impact op de productie van de sancties door de “coalitie”

Figuurnoot: Dit is de impact op productie op de middellange termijn voor een scenario waarbij importtarieven tussen Rusland en
westerse landen wederzijds stijgen met 100%-punt.

Voor Nederland zijn de gevolgen van de huidige sancties op middellange termijn relatief groot, omdat
Nederland als handelsland relatief gevoelig is voor schokken in Europa. Alhoewel figuur 3 toont dat de
impact op de handel van Nederland meevalt op de middellange termijn, kan de Nederlandse economie wel
geraakt worden. Dit is omdat handel een belangrijk deel van de Nederlandse economie uitmaakt. Daarmee zal
een vergelijkbare handelsschok in Nederland een grotere impact hebben dan voor bijvoorbeeld de VS. Figuur 4
laat de impact zien op productie. Het is duidelijk te zien dat de productie van Nederland harder geraakt wordt
dan uitvoer. Voor grote landen die veel minder afhankelijk zijn van internationale handel is het
tegenovergestelde effect te zien: zo verliest Spanje relatief veel uitvoer, maar de impact op productie is relatief
beperkt.
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Rusland verschuift de invoer van landen met sancties naar landen die niet meedoen (Figuur 5). Landen
zonder sancties zijn voor Rusland relatief goedkoper geworden ten opzichte van de sanctielanden en daarom
voeren deze landen meer uit naar Rusland. Bij sommige landen gaat dit ten koste van de uitvoer naar
sanctielanden. Zo zien we dat Nederland en Duitsland minder importeren van Turkije en China. Maar andere
landen, bijvoorbeeld Mexico en India, voeren zowel naar Nederland en Duitsland als naar Rusland meer uit.
Mogelijk komt dit verschil doordat Turkije en China dichter bij Rusland liggen en daarmee lagere
handelskosten hebben dan bijvoorbeeld Mexico en India. Tegelijkertijd zien we dat de sanctielanden hun
uitvoer verschuiven van Rusland naar andere landen, waaronder landen zonder sancties.
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Figuur 5: Handelsverschuivingen door wederzijdse sancties ( Nederland, Duitsland en Rusland)

Figuurnoot: Selectie van landen en regio’s waaronder de twee landen waar het meest handel naar en van is verschoven. Dit zijn de
resultaten van een scenario waarbij importtarieven tussen Rusland en westerse landen wederzijds stijgen met 100%.
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In Nederland wordt een aantal bedrijfstakken relatief flink geraakt. Zo zien we dat in de Nederlandse
mijnbouw en olieverwerkingssector de waarde van de uitvoer zal stijgen, doordat prijzen van deze goederen
zullen stijgen (zie figuur 6). Echter, doordat Nederland van deze producten ook veel importeert, al dan niet
voor de uitvoermarkten, zal de toegevoegde waarde in deze sectoren afnemen (zie figuur 7). Voor de
kledingsector, met zeer geïnternationaliseerde productieketens geldt ook dat de ingevoerde sancties een
relatief zware impact kunnen hebben op uitvoer en toegevoegde waarde. De dienstensectoren daarentegen
lijken minder last te hebben van eventuele sancties. Sommige bedrijfstakken die hard worden geraakt, zoals
de kledingindustrie, zijn echter absoluut gezien een klein deel van de Nederlandse economie, waardoor het
macro-effect beperkt blijft. Daarentegen is voor de voedselindustrie en landbouw de procentuele daling in
toegevoegde waarde nog vrij beperkt, maar in absolute omvang krijgen deze bedrijfstakken met de grootste
daling te maken.
Figuur 6: Impact van wederzijdse sancties op Nederlandse uitvoer

Figuurnoot: Dit is de impact op uitvoer per sector in Nederland op de middellange termijn voor een scenario waarbij importtarieven
tussen Rusland en westerse landen wederzijds stijgen met 100%. Deze resultaten zijn geschat op basis van een graviteitsmodel.

Figuur 7: Impact van wederzijdse sancties op Nederlandse toegevoegde waarde

Figuurnoot: Dit is de impact op toegevoegde waarde per sector in Nederland op de middellange termijn voor een scenario waarbij
importtarieven tussen Rusland en westerse landen wederzijds stijgen met 100%. Deze resultaten zijn geschat op basis van een
graviteitsmodel.
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3 Verwevenheid van Europa met
Russisch gas en olie
Europa is voor een groot deel van de gas- en olieleveringen afhankelijk van Rusland (zie figuur 8). Voor de
EU als geheel leverde Rusland in 2021 zo’n 34% van de totale gasleveringen (via pijpleiding en in LNG-vorm) en
25% van de totale olieleveringen. 2 Noorwegen (geen lid van de EU) is goed voor zo’n 20% van de gasleveringen
aan de EU en bijna 10% van de olie. De eigen productie in de EU is vrij klein voor zowel gas als olie.
Figuur 8: Gas- en olieleveranciers van de EU

Bron: ACER (link) en Eurostat (link)
NB: data zijn van 2021 voor gas en 2020 voor olie. Gas komt via pijpleiding (Rusland en Noorwegen) of via scheepsvaart in LNG-vorm
(VS en overig). De aandelen kunnen per jaar verschillen

De EU-landen verschillen in hun afhankelijkheid van Rusland (zie figuur 9). In landen als Hongarije, Italië
en Slowakije is gas een zeer belangrijk deel van de energiemix en het aandeel dat uit Rusland komt is relatief
groot. Nederland is, vergeleken met andere EU-landen, een relatief grote gasgebruiker; 40% van ons totale
energieverbruik bestaat uit gas. Tot voor kort konden we een groot deel van het gasverbruik uit onze eigen
gaswinning halen. Maar sinds het vorige kabinet in 2018 heeft besloten de gaswinning in Groningen zo snel
mogelijk te beëindigen, wordt de eigen gaswinning snel afgebouwd. 3 Toch is onze invoer uit Rusland beperkt,
die schommelt rond de 15%.

2
3

Deze cijfers verschillen per jaar
Was deze in 2018/19 nog 17, 51 Nm3, in 21/22 is het meer dan gehalveerd naar 7,6 Nm3 (link)
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Figuur 9: Aandeel gas in totale energieconsumptie in de EU, in aflopende volgorde van gasafhankelijkheid

Bron: ACER (link) en IAE (link). De cijfers van het IAE geven de total final consumption weer.
NB: de aandelen van gas in het totaal en Russisch gas verschillen per jaar. De grafiek is een combinatie van cijfers van 2021 en 2019.
2020 was een uitzonderlijk jaar door corona

Een aantal studies heeft berekend wat een totale stop van Russische olie en gas zou betekenen.
Bachmann en anderen (2022) laten zien dat de effecten voor Duitsland waarschijnlijk substantieel maar
beheersbaar zijn en daar op de korte termijn tot een afname in bbp van 0,5-3,0% leidt. 4 In een recente analyse
van McMillan en anderen (link), verwachten de auteurs dat met bijna volledig inelastische aanbodcurven en
zeer steile vraagcurven, Europese overheden elkaar zullen overbieden. Dit leidt tot hogere prijzen voor
iedereen (waardoor externe leveranciers rijker worden zonder aanzienlijk hogere importen mogelijk te
maken). Het Algebris-instituut heeft uitgerekend dat de EU met een aantal maatregelen (zoals het deels
openen van het Groningse gasveld) slechts ongeveer 60% van het energieverbruik dat momenteel door
Russisch gas wordt geleverd, via alternatieve bronnen kan vervangen. De gasreserves zullen in dit scenario
binnen ongeveer vijf tot zes maanden zijn uitgeput (link). 5 Alhoewel er dus wel alternatieven zijn voor
Russisch gas, wijzen sommige studies erop dat er een aantal belemmeringen zijn. McWilliams en anderen
(link) wijzen erop dat producenten hun gasproductie of -export naar Europa niet meteen kunnen opschalen en
velen hebben al langetermijncontracten met andere partijen buiten Europa. Ten slotte is de infrastructuur van
de gasmarkt niet ontworpen om heel Midden- en Oost-Europa vanuit het westen te bevoorraden. Daarnaast
maken McWilliams en anderen in een andere studie (link) ook nog het punt dat Europa partijen moet vinden
die het extra gas willen en kunnen kopen. Normaal gesproken wordt dit gedaan door Europese gasbedrijven,
maar die zijn winstgericht en risicomijdend. Zij lopen het risico dat, als ze gas kopen tegen recordprijzen, ze
enorme verliezen lijden als Rusland de gaskraan weer opendraait en de prijzen dalen.
Om te analyseren hoe verweven Europa momenteel is met Russische energie (gas en olie), maken we
gebruik van een input-outputanalyse. Multi-Regionale Input-Outputtabellen (MRIO) bevatten de waarde van
de onderlinge leveringen tussen bedrijfstakken in verschillende landen. Deze bestaan uit handelsstromen van
goederen en diensten ten behoeve van intermediair gebruik. We gebruiken deze data voor de analyse van de
economische verwevenheid van Europa met Rusland via productieketens. We gaan gemakshalve ervan uit dat

Dit betreft een unilateraal scenario, niet onderzocht is wat de gevolgen zouden zijn wanneer er meer landen, zeg alle lidstaten van de
EU, bij betrokken zouden zijn.
5
Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSOG) doet jaarlijks een stresstest van de
voorzieningszekerheid van verschillende leveringen van geïmporteerd gas , waaronder de Nordstream-pijpleiding. Hieruit komt dat het
twee weken stopzetten van een van de verschillende leveringen geen groot probleem zou vormen. Maar de test houdt geen rekening
met het volledig ontbreken van Russisch gas. (link)
4
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er geen substitutie is van gas naar andere energiebronnen, en maken ook geen onderscheid tussen hoog en
laag calorisch gas. 6 Daarnaast laten we het punt dat raffinaderijen afhankelijk zijn van een bepaalde mix van
ruwe oliesoorten, waaronder de Russische Ural, buiten de analyse. 7
Ketenafhankelijkheid is wereldwijd. Zo heeft VDL Nedcar, door het wegvallen van de levering van
onderdelen uit Oekraïne, de productie moeten stilleggen. 8 De economieën van de wereld zijn met elkaar
verknoopt via dergelijke leveringen van inputs, ruim meer dan de helft van de waarde van de wereldhandel is
ten behoeve van intermediair gebruik. De onderlinge afhankelijkheid in de mondiale productieketens houden
ook een kwetsbaarheid in voor lokale schokken. Heel letterlijk, de zeebeving in 2011 ten oosten van Japan, en
de daarop volgende tsunami, heeft economische gevolgen gehad in Europa en de Verenigde Staten. 9 In het
bijzonder werd ook, op afstand in de wereld, de auto-industrie getroffen. Als verklaring hiervoor wordt
genoemd dat deze bedrijfstak een just-in-time productiestrategie heeft, om te minimaliseren op
voorraadkosten. Daardoor heeft deze industrie echter ook geen buffer om schokken op te vangen. Een recente
publicatie van DNB (Berben et al., 2022) geeft weer hoe Nederland met Rusland is verbonden via
productieketens. Onze analyse gaat een stap verder door te laten zien hoe een schok in olie en gas zou
doorwerken. Onze resultaten komen daarmee dus niet overeen met die van DNB.
Nederland laat een grote ketenafhankelijkheid van Russisch gas en olie zien, dus zonder extra
maatregelen is Nederland kwetsbaar voor het dichtdraaien van de Russische gaskraan (zie figuur 10).
Hetzelfde geldt voor de Scandinavische landen en vooral de Baltische staten. Nederland scoort wat betreft
kwetsbaarheid hoger dan het EU-gemiddelde, omdat het meer handelsstromen met de rest van de wereld
heeft. Juist minder kwetsbaar blijken grotere economieën op grotere afstand, zoals de Verenigde Staten,
China, India en Australië. Hier speelt de omvang van de binnenlandse intermediaire leveringen een rol. Voor
China en India geldt ook, net als voor Argentinië, Brazilië en Mexico, dat zij niet betrokken zijn bij de sancties.
Alhoewel de analyse geen prijzen bevat, moet er rekening mee gehouden worden dat tekorten samen zullen
gaan met hogere prijzen, die ook via ketens zullen worden doorgegeven. Het dichtdraaien van de gaskraan zal
niet alleen tot hogere energieprijzen leiden, maar ook hogere inputprijzen, die niet alleen bedrijven zullen
moeten betalen maar uiteindelijk bij de consument terecht komen, omdat niet alleen Nederland maar ook de
Europese handelsconcurrenten met dezelfde problematiek te maken hebben.

Laag calorisch gas uit het Groningenveld heeft een hoog stikstofgehalte en wordt vooral gebruikt in de gebouwde omgeving terwijl
hoog calorisch gas uit de kleine velden en via invoer komt, en in de elektriciteitsproductie en de industrie wordt gebruikt.
7
Met dank aan Paul Koutstaal (PBL) en Aad Correlje (TU Delft) voor deze punten.
8 Oekraïne is belangrijke toeleverancier van ‘ kabelbomen’, die essentieel zijn voor het besturingssysteem van voertuigen. Zie het FD
van 10 maart (link).
9
Deze transmission of shocks is uitgebreid gedocumenteerd in onder meer Carvalho et al. (2021).
6
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Figuur 10: Ketenafhankelijkheid van Russisch gas en olie

Figuurnoot: Dit laat outputafhankelijkheid zien van de producten van de mijnbouwsector en de olie etc. sector uit Rusland.

Nederland is via de handel direct en indirect kwetsbaar (zie figuur 11). Als de bedrijfstakken die direct
importeren krimpen, worden andere Nederlandse sectoren ook indirect geraakt. Bedrijfstakken die nauw
verweven zijn met internationale ketens, zoals de auto-industrie, zijn daardoor extra kwetsbaar. Dit wordt
geïllustreerd in figuur 11. Slechts een beperkt aantal bedrijfstakken wordt direct getroffen door gereduceerde
toevoer van Russisch gas en olie, maar alle bedrijfstakken krimpen. Als de reductie 50% zou zijn, dan krimpt
bijvoorbeeld de auto-industrie, die niet direct getroffen is, met 72%, een impactfactor van ongeveer 1,4. Dus
ook als Nederland er binnenlands in slaagt om energietekorten aan te vullen, kan het bedrijfsleven alsnog
hard geraakt worden door uitblijvende inputs van bedrijfstakken elders in Europa die getroffen worden door
tekort aan energie uit Rusland.
Figuur 11: Mate van verwevenheid van Nederlandse bedrijfstakken met Russisch gas en olie, in aflopende volgorde, met
direct importerende bedrijfstakken in het roze

Figuurnoot: Dit is de impact op output als er een handelsbeperking is van de producten van de mijnbouwsector en de olie etc. sector
uit Rusland. De impact wordt gegeven in verhouding tot de initiële krimp van de direct importerende bedrijfstakken (roze gekleurd), zie
ook Appendix 6.1.
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4 Conclusies
De handelssancties die een coalitie van landen heeft opgelegd aan Rusland, treffen Rusland het meest,
maar ook de coalitie wordt (licht) geraakt. Rusland is meer afhankelijk van handel met de rest van de wereld
dan andersom. Handelssancties zullen dus vooral Rusland raken. Door de sancties gaat Rusland meer met
landen handelen die niet meedoen aan de sancties, zoals China, India, Indonesië , Mexico en Turkije. Door
handelsverschuiving zal Rusland in (zeer) beperkte mate alsnog goederen van sanctielanden kunnen
importeren via niet-sanctielanden. Dit zal echter tegen hogere prijzen zijn.
Voor Nederland zijn de economische gevolgen van de sancties groter dan voor andere Europese landen
(behalve Baltische staten) omdat Nederland als handelsland relatief gevoelig is voor schokken in Europa.
Vooral de Baltische staten en Oost-Europese landen worden relatief hard geraakt door de sancties, waardoor
Nederland indirect het effect voelt via handelsrelaties. Omdat Nederland op termijn meer gaat handelen met
derde landen blijven de uiteindelijke handelseffecten relatief beperkt. Maar omdat handel belangrijk is voor
de Nederlandse economie, wordt deze hierdoor toch relatief meer geraakt.
De Europese economie is sterk verweven met de invoer van Russisch gas en olie. De directe
afhankelijkheid van Russisch gas is zo’n 40% van de energieconsumptie. Maar dit getal geeft niet weer wat de
indirecte afhankelijkheid is die via aanbodketens loopt. Als de toevoer van Russisch gas plotseling zou stokken
(zonder compenserende maatregelen), wordt de productie in verschillende bedrijfstakken geraakt. Deze
kunnen dan weer minder leveren aan andere bedrijfstakken, waardoor het effect versterkt wordt en uitbreidt
naar andere bedrijfstakken en andere landen. Het dichtdraaien van de gaskraan zal daarom niet alleen tot
hogere energieprijzen leiden, maar ook hogere inputprijzen, die niet alleen door bedrijven betaald moeten
worden, maar uiteindelijk ook bij de consument terecht komen.
Met name Nederland is, via ketens, relatief meer verbonden met de invoer van Russisch gas dan andere
Europese landen. Dit heeft weer te maken met het feit dat de Nederlandse handel sterk is geïntegreerd met
die van Europa. Dit is te zien aan het feit dat bedrijfstakken, waar motorvoertuigen en kleding gemaakt
worden relatief het meest kwetsbaar zijn als de invoer van Russisch gas en olie in gevaar komt. Deze
bedrijfstakken zijn zeer afhankelijk van internationale productieketens voor hun in- en outputs. Dit betekent
dat als Nederland zijn gasvoorziening op peil weet te houden maar de rest van Europa niet, Nederland toch
flink geraakt kan worden als de Russische energietoevoer naar Europa stokt. Deze verwevenheid onderstreept
het belang voor Nederland van een Europa-brede aanpak van mogelijke energietekorten.
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6 Appendix
6.1

IO-tool

Het IIO-instrument is een Input-Output model voor de impact-analyse van ingrijpende gebeurtenissen met
een nadruk op de economische doorwerking via productieketens. Bij deze gebeurtenissen gaat het om grote
schokken in de fysieke wereld en op de economie, vaak ook lokaal zoals bij natuurrampen, vandaar ook de
benaming van disaster impact analysis. Naast de directe gevolgen van een schok kunnen er indirecte effecten zijn
op andere delen van de economie of zelfs, via getroffen internationale handel, in andere delen van de wereld.
Beperkingen van IO-modellen zijn de vaste inputcoëfficiënten en dat ze prijsveranderingen noch substitutie
kennen. Daardoor worden ze in het algemeen alleen voor de impact-analyse op de korte termijn geschikt
geacht.
Met vaste input-coëfficiënten is er sprake van een Leontief-technologie, er is steeds een vaste verhouding van
inputs nodig. De input die dan, relatief gezien, het minst beschikbaar is bepaalt het niveau van de productie.
Het gevolg is dat een aanbodrestrictie bij een gegeven bedrijfstak in een gegeven land desastreuze gevolgen
kan hebben voor alle afnemende bedrijfstakken, waar dan ook ter wereld, en dan weer op de afnemende
bedrijfstakken daarvan, en zo verder. Ook deze propagatie is kenmerkend voor disaster models.
In de wereld buiten deze IO-modellen bestaan er verwachtingen, prijsaanpassingen, substitutiemogelijkheden
naar andere inputs, of substitutie naar andere leveranciers. Ook bestaande voorraden van inputs kunnen eraan
bijdragen dat schokken in de supply-chain opgevangen kunnen worden. De uitkomsten van het IIO-instrument
moeten daarom vooral gezien worden als een bovengrens van wat de schade op de korte termijn van schokken
kan zijn.
De impact op de output kan minder zijn bij meer afwenteling van tekorten op huishoudens. De exercitie met
het IIO-instrument is uitgevoerd op voorwaarde dat de verminderde output van direct getroffen sectoren niet
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bovenproportioneel afgewenteld mag worden op de finale vraag. Dat doet recht aan contracten die bestaan
voor exporten en aan bescherming van huishoudens. In dit verband wijzen we ook op het Bescherm- en
Herstelplan Gas (Min EZK, september 2019), een handvat om te gebruiken bij een aanzienlijke verslechtering
van de gaslevering, met een voorrang voor ‘door solidariteit beschermde afnemers’. Output van getroffen
sectoren die aangewend wordt voor finaal gebruik is dan niet beschikbaar voor intermediair gebruik.
Versoepeling van bovengenoemde voorwaarde, die we uitgevoerd hebben als een gevoeligheidsanalyse, laat
voor Nederland inderdaad een afruil zien tussen output en consumptie. Maar de analyse is te grof om dit effect
toe te kunnen wijzen aan een specifieke sector, zoals ‘elektriciteit en gas’. Ook meer algemeen geldt dat het
aggregatieniveau van de bedrijfstakken in de gebruikte Multi-Regionale Input-Outputtabel (MRIO) hoog is.
Toelichting bij de ‘impactfactor’ bij figuur 11. De direct betrokken bedrijfstakken zijn die die direct getroffen
worden door gereduceerde energie-importen uit Rusland. We veronderstellen dat voor al deze direct
betrokken bedrijfstakken, in alle landen, de output initieel met eenzelfde percentage verminderd wordt. De
uiteindelijk reductie van de output van de bedrijfstakken wordt weergegeven in verhouding tot dit initiële
percentage, de impactfactor. Een voorbeeld. Als de initiële reductie 25% is, dan is de uiteindelijke reductie van
de ‘motorrijtuigen’-bedrijfstak – 35,8%. Dat komt overeen met een impact-factor van 1,432. Omdat het
instrument grotendeels lineair is, zijn de impactfactoren ook grotendeels stabiel over verschillende initiële
schokken.

6.2 Zwaartekrachtmodel
Het zwaartekrachtmodel past de analogie van zwaartekracht toe op handelsstromen. 10 Kort gezegd voorspelt
het de omvang van handelsstromen tussen twee landen op basis van de omvang van de economie van, en de
afstand tussen, deze landen. Afstand kan gemeten worden in kilometers, maar ook in economische, culturele
of historische afstand. 11 Voor Nederland geldt dus dat landen die economisch groot zijn en dicht bij Nederland
liggen, een belangrijke handelspartner voor Nederland zullen zijn, zoals bijvoorbeeld Duitsland.
Maar handel hangt niet alleen af van de absolute afstand tussen twee landen, maar ook van de relatieve
afstand ten opzichte van derde landen. Dus Australië en Nieuw-Zeeland zullen relatief veel met elkaar
handelen ondanks dat de onderlinge afstand absoluut gezien nog vrij groot is, maar ten opzichte van andere
landen liggen ze juist weer relatief dicht bij elkaar. Daarentegen liggen Nederland en België dicht bij elkaar,
maar omdat andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, ook dichtbij liggen, zullen Nederland en België
relatief minder met elkaar handelen dan Australië en Nieuw-Zeeland. Daarbovenop heeft de EU ervoor gezorgd
dat, onder andere, de economische afstand tot andere lidstaten nog kleiner is geworden en dat er nog meer
concurrentie is voor Nederlandse uitvoer naar België en omgekeerd. 12
We berekenen met behulp van een zwaartekrachtmodel (zie Bollen et al, 2019) niet alleen de impact op
Nederlandse handelsstromen en bedrijfstakken maar ook op derde landen. Deze analyse laat de effecten op
middellange termijn zien. Voor een uitgebreide beschrijving van het zwaartekrachtmodel zie Bollen et al
(2020) en Freeman et al (2022). Voor een toelichting op de specifieke schattingsvergelijking die voor de analyse
in deze publicatie is gebruikt verwijzen wij naar de publicatie over de gevolgen van de ontkoppeling met China
(nog te verschijnen).

10 Zwaartekracht is de aantrekkende kracht tussen twee objecten in de ruimte. Deze kracht is evenredig aan het product van de massa’s
van beide objecten en omgekeerd evenredig met de afstand tussen de zwaartepunten van beide objecten in het kwadraat.
11 Het CBS heeft echter berekend dat economiegrootte en afstand, afzonderlijk, een groot deel van de Nederlandse handel verklaren
(Ramaekers en de Wit, 2012).
12
Zie voor uitgebreide literatuuroverzichten van het zwaartekrachtmodel Anderson (2011) en Head & Mayer (2014).
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