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Economie & Bedrijven

De paprika’s liggen er verschrompeld bij 
in een buurtsuper in Kiev, de hoofdstad 
van Oekraïne. De prijs van €4 doet ver-
moeden dat het verteringsproces zich in 
deze kratten zal voortzetten, want met 
een gemiddeld inkomen rond €400 per 
maand is de groente voor veel inwoners 
van de Oekraïense hoofdstad te kostbaar. 
De verschrompelde paprika’s zijn symbo-
lisch voor de nieuwe post-Sovjet con-
sumptiemaatschappij. Onder invloed van 
de moderne supermarktketen verwester-
de het aanbod van producten, maar door 
een beperkte bestedingskracht kan 
slechts een kleine groep van deze  
ontwikkeling profiteren. 

Moderne retail tot bloei
Rond de eeuwwisseling liet de moderne 
retail zijn gezicht in het Oost-Europese 
land zien, maar het duurde tot 2005 voor-
dat de ontwikkeling tot bloei kwam. Van-

af 2005 tot 2008 verspreidden de supers 
zich in rap tempo over de Oekraïense 
miljoenensteden. Nationale en ook inter-
nationale ketens als Metro Cash & Carri-
er, Auchan en Billa verdreven de traditio-
nele verkoopkanalen naar de achter-
grond. Dit geldt overigens niet voor de 
verkoop van groente, fruit en ook vlees: 
voor deze producten blijft de markt 
populair.

Geen supermarkten op platteland 
Tientallen kilometers buiten de grote 
stad is er van de veranderde wereld wei-
nig zichtbaar. Begin mei werken de inwo-
ners van het dorpje Perosjaslavka ten 
oosten van Kiev in hun moestuintjes. Op 
westerse leest geschoeide supermarkten 
zijn in geen velden of wegen te zien, 
basislevensmiddelen als brood worden 
als vanouds bij de lokale kruidenier ver-
kocht. 
“Bananen, sinaasappelen en kiwi’s had ik 

nog nooit gezien. Nu kun je ze in de stad 
kopen”, vertelt Anna Vladikina, inwoner 
van Perejaslavka. Het consumptiepa-
troon van de 73-jarige Oekraïense is in de 
twintig jaar na de val van de Sovjet-Unie 
in 1991 nauwelijks veranderd. Melk en 
vlees koopt zij bij de buren, terwijl de 
groente en fruit uit eigen tuin komen en 
als alleen in het seizoen beschikbaar zijn. 

Voetbalfans die deze zomer naar de Oekraïense stad Kharkiv 

trekken om Oranje aan te moedigen, hoeven zich geen zorgen te 

maken over wat ze kunnen kopen in de supermarkten. Het 

Sovjetdeficit is ingeruild voor overvloed. Het arme platteland 

blijft echter op een houtje bijten.

Wat is er te koop in het land waar Oranje zijn wedstrijden speelt?

Voedselaanbod Oekraïne  
verandert in rap tempo
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Paprika’s zijn verkrijgbaar, maar een prijs 
van €4 maakt ze voor veel Oekraïners te 
kostbaar.

De opkomst van de moderne consumptiemaatschappij heeft 
in Oekraïne eveneens een revolutie in de verpakkingsindus-
trie teweeggebracht. Nog maar 20 jaar geleden namen 
Oekraïners glazen flessen mee naar de markt, om ze daar te 
vullen met bier en melk. Alleen suiker, zout en melk waren in 
een verpakking verkrijgbaar, terwijl brood en de meeste 
andere producten niet eens ingepakt werden. 
Inmiddels hebben kunststof flessen de glazen verpakking 
naar de achtergrond verdreven. Melk, boter, spaghetti, 
yoghurt en meer zijn er in verpakkingen in allerlei soorten en 
maten. “In het Sovjet-tijdperk was er geen concurrentie. Je 
was verzekerd van afzet en hoefde geen aandacht te beste-
den aan de verpakking”, verklaart Oekraïens verpakkingen-

expert Dmitry Tumarkin. “Inmiddels is de concurrentie hevig 
en zijn verpakkingen een belangrijk onderdeel van marke-
ting- en verkoopstrategie.” 
De enorme toename van verpakkingen hebben Oekraïne vol-
gens milieudeskundigen aan de vooravond van een ecologi-
sche ramp gebracht. Het land, waar afvalsortering en -verwer-
king vrijwel ontbreken, weet zich geen raad met de groeien-
de stromen huisvuil. De plastic verpakkingen worden 
gedumpt op afvalbergen. En Grimberg denkt dat de stijgende 
welvaart de vraag verder zal doen toenemen: “De consument 
wil steeds meer gemak, producten die langer houdbaar zijn 
met hersluitbare verpakkingen. Lokale producenten moeten 
hierin mee, anders verliezen ze de strijd van de import.”

Revolutie in verpakkingen
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Symbool voor groeikansen
De armoede op het platteland en ook in 
de steden symboliseert volgens de ken-
ners de groeikansen voor de retail en 
moderne voedingsmiddelenindustrie in 
Oekraïne, dat met 45 miljoen mensen 
een enorm potentieel heeft. De grote ste-
den zijn slechts het topje van de ijsberg. 
“Doordat er steeds meer via de retail 
wordt afgezet, neemt de vraag naar verse 
kwaliteitsproducten het hele jaar rond 
toe”, stelt Niels Stolk van de Nederlandse 
groente- en fruitvermarkter Cool Fresh 
International (CFI). Hij twijfelt er niet aan 
dat de kleine groentemarktkraampjes en 
straatverkoop hun langste tijd gehad 
hebben.

Goede zaken
CIF, dat fruit en groente naar Oekraïne 
exporteert, doet in de wintermaanden 
goede zaken: tomaten, paprika’s, mini-
ananas, artisjokken, bleekselderij, man-
go, tientallen soorten sla en aardappelen 
worden naar het Oost-Europese land ver-
scheept. In de zomer en het najaar is het 
een stuk rustiger en worden supermark-

ten van Oekraïens groente en fruit voor-
zien. 
“De professionele productie, logistiek en 
opslag is achtergebleven bij de opkomst 
van supermarkten”, verklaart Meeuwes 
Brouwer, landbouwattaché op de Neder-
landse ambassade in Kiev. Door het 
gebrek aan professionele opslag moeten 
groente en fruit gaandeweg het jaar wor-
den geïmporteerd. De prijsverschillen 
zijn hierdoor erg groot.” De glastuin-
bouw, die met hevig verouderde technie-
ken werkt, kan het veranderde productie-
patroon van de steden niet bijbenen. 

Westerse multinationals
De voedingsmiddelenindustrie slaagde 
er daarentegen wel in om te modernise-
ren. Na aanschaf van verpakkingslijnen 
van het Nederlandse Selo Food Technolo-
gy groeide het Oekraïense concern  
Chumak uit tot marktleider in tomaten-
pasta en ketchup, terwijl vodkaproducent 
Nimiroff over de hele wereld afzet en 
chocolademaker Roshen behalve  
Oekraïne ook Rusland bedient. 
Westerse multinationals waren er in de 
jaren negentig als de kippen bij om de 
honger naar moderne producten te stil-
len. Na een succesvolle introductie van 
hun product vestigden Coca-Cola, Kraft 
Food en Nestlé zich al gauw in het land 
ter grootte van Frankrijk en België 
samen. Danone groeide uit tot marktlei-
der in de zuivelproductie, nadat het twee 
jaar geleden het Oekraïens/Russische 
Unimilk overnam. 

Eetcultuur
Toch botst de ontwikkeling van Danone 
in Oekraïne regelmatig met de heersende 
eetcultuur. “Hier leeft sterk het idee dat 
melk van de markt goed is en fabrieks-
producten slecht voor je zijn”, vertelt 

Dario Marcetti, directeur van Danone 
Oekraïne. “Het omgekeerde is eerder het 
geval door minder hygiënische omstan-
digheden en ongekoelde opslag bij de 
lokale boeren.”
Benno Grimberg, namens Grimco Trade 
Holland agent in Rusland en Oekraïne 
voor zo’n 20 Nederlandse levensmidde-
lenfabrikanten (Bolletje, Donkers, Buis-
man, Euro Pâtisserie, Lonka, Jaka, Sier), 
heeft soortgelijke ervaringen: “Oekraï-
ners willen het product zien, ze vertrou-
wen niet blind op de kwaliteit. Verpakkin-
gen moeten daarom doorzichtig zijn of 
op zijn minst een kijkgaatje hebben.”  
Ook Unilever, sinds 1993 met een ver-
koopafdeling actief in Oekraïne, stuitte 
op de grenzen van de eetcultuur. “In 
Oekraïne leeft een sterke kookcultuur”, 
verklaart een persvoorlichter de afwezig-
heid van Knorr kant-en-klaarmaaltijden. 

Voldoende mogelijkheden
Toch laat de specifieke Slavische eetcul-
tuur volgens Grimberg volop ruimte voor 
Nederlandse producten. Nederlandse 
kazen staan al langer goed bekend, maar 
ook een product als chocopasta heeft aan 
populariteit gewonnen. Grimberg wist 
ook snoepjes en koekjes van Lonka, 
Marandi, Donkers, Jaka, Sier en Concorp 
aan de man te brengen. Op het moment 
werkt de Nederlander aan de introductie 
van een hagelslagmerk. “Maar eerst 
moet je de mensen duidelijk maken dat 
zij boter op hun brood moeten smeren.” 
De Nederlandse voetbalfan moet het dus 
vooralsnog zonder een boterham met 
hagelslag stellen. 

Wat is er te koop in het land waar Oranje zijn wedstrijden speelt?

Voedselaanbod Oekraïne  
verandert in rap tempo
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Bananen, sinaasappelen en 
kiwi’s zijn in de supermarkt in  
de stad te koop.

De – inmiddels kunststof – fles 
die in de supermarkt wordt 
gevuld met bier. De Oekraïner 
heeft een sterke hang naar  
producten ‘uit eigen tuin’. 

Onverpakt vlees te koop op de markt.

Bulkaanbod in de supermarkt. 
Oekraïners zien graag de  
producten die ze kopen.

De markt blijft populair.
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