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Marktactueel

Stelling: ‘2010 wordt het jaar van de her-
nieuwde groei voor de voedingsmiddelenin-
dustrie’

a)  Eens. In de loop van het jaar 
komt de groei weer op zijn oude 
niveau van voor de crisis. 

b)  Oneens. De retail zal weer flink 
groeien, maar voor de voedings-
industrie blijft het kwakkelen.

c)  Zowel retail als voedingsindu-
strie zullen groeien. Maar het 
groeiniveau van voor de crisis zal bij lange na niet wor-
den bereikt.

d) Anders, namelijk …

Niels Dijkman, sector banker Agrifood van ABN, kiest voor 
antwoord c. 
“Pas in 2012 zal de omzetgroei weer net zo groot zijn als 
voor de economische crisis. Macro-economen hinken op 
twee gedachten: is het definitief herstel ingezet mede door 
de aantrekkende export of zal, nu de overheden stoppen 
met investeren, de consument ook de hand op de knip blij-
ven houden bijvoorbeeld door een oplopende werkeloos-
heid? Op dit moment verwacht ik dat in navolging van een 
voorzichtig herstel van de Nederlandse economie ook de 
voedingsmiddelenindustrie zich zal herstellen. De investe-
ringsbereidheid in de sector is relatief groot en de pieken en 
dalen qua vraaguitval zijn beperkt door de aard van de pro-
ducten (‘men blijft eten en drinken’).”

Sebastiaan Schreijen, associate director Processed Food & 
Retail van de Rabobank denkt dat nog wel even duurt voor 
het oude groeiniveau is bereikt.
“Enerzijds omdat de grondstofprijspiek van 2007/08 een 
zwaar stempel heeft gedrukt op de groei tot en met 2009. 
Anderzijds omdat de recente ontwikkelingen in het Neder-
landse supermarktlandschap naar verwachting een druk-
kend effect zullen hebben op het prijsniveau in 2010. Met 
de vorming van Bijeen (nieuwe inkooporganisatie, red.) is 
de onderhandelingsmacht van de retailers ten opzichte van 
de voedingsindustrie weer iets toegenomen. Daarnaast lijkt 
de overname van Super de Boer de aanzet te zijn voor een 
nieuwe prijzenslag tussen de verschillende retail-formules. 
Kostenbesparingen in de voedingsindustrie zullen dus ook in 
2010 nog aan de orde van de dag zijn.”

Hoogleraar Food, Farming and Agribusiness Siem Korver van 
de Universiteit van Tilburg houdt het op d.
“In 2010 zal er gematigde groei voor de voedingsmiddelen-
industrie in Nederland zijn als we in staat zijn om klantloya-
liteit te vergroten, onze exportpositie te verbeteren, creatief 
om te gaan met de ontwikkelingen van private label-produc-
ten versus A-merken en strategische samenwerking aan te 
gaan met afnemers. Voor Nederland liggen er mogelijkhe-
den in een verdere ontwikkeling van de concurrentiekracht, 
gebruikmakend van innovatie en van de grote verschillen 
van de wereldwijde consumentenmarkten. Tevens zal de voe-
dingsmiddelenindustrie de uitdagingen op het terrein van 
duurzaamheid en gezondheid in 2010 moeten aangaan.”

Reageren op onze stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’.

Stelling

Voedingsmiddelenindustrie 
herstelt zich langzaam
De voedingsmiddelenindustrie lijkt zich te herpakken na een eco-
nomisch moeilijk jaar. De omzet in november was ruim 1% hoger 
dan een jaar eerder, terwijl in diezelfde maand de productie onge-
veer 1,8% lager lag, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).
Vanaf augustus 2009 tot en met oktober dat jaar was de omzet tel-
kens minder dan in 2008. In oktober waren de verkopen 5,2% lager 
en in het gehele derde kwartaal van vorig jaar bedroeg de daling 
3,9%. Sinds november 2009 lijkt de weg omhoog weer ingezet. 
De productie herstelt zich minder snel. De gemiddelde dagpro-
ductie was ruim 0,5% hoger in het derde kwartaal van 2009 dan in 
diezelfde periode vorig jaar. Maar oktober (-0,7%) en november 
(-1,8%) lieten toch weer een afname zien. 
In vergelijking met andere bedrijfstakken nam de productie in de 
voedingsmiddelenindustrie wel minder snel af. Zo viel de productie 
van transportmiddelen in november 2009 met 30% terug. 
Voor de gehele Nederlandse industrie geldt dat de export bijna 
weer terug is op zijn oude niveau. De uitvoer was ‘slechts’ 2% min-
der dan een jaar eerder, terwijl dat in oktober nog �% was. Voor 
de voedings- en genotmiddelenindustrie stijgt de export de laatste 
paar maanden weer licht.
• www.cbs.nl

Stakingen Inbev
De vakbonden stopten op 22 
januari met de blokkades van 
de brouwerijen in Leuven, 
Jupille en Hoegaarden en zijn 
bereid om weer met de directie 
van bierbrouwer Inbev om de 
tafel te gaan. Dit gebeurde 
nadat Inbev toezegde om het 
voorgenomen ontslag van 2�3 
van de 2.700 banen in België 
terug te draaien. Bemidde-
ling van de Belgische overheid 
zorgde voor deze toezegging. 
Eerdere pogingen om tot een 
oplossing te komen mislukten, 
waardoor de brouwerijen twee 
weken geblokkeerd waren. Nu 
ontslagen van de baan zijn, 
kan er “met een leeg papier” 
verder onderhandeld worden 
over de reorganisatieplannen 
van Inbev. 
• www.inbev.be

Yama
Yama Products heeft met 
ingang van 1 januari 2010 de 
vertegenwoordiging voor gist-
extracten van Bio Springer 
France op de Nederlandse 
markt. Met de overeenkomst 
met Bio Springer heeft Yama 
een assortiment in aromatise-
rende ingrediënten dat, volgens 
de leverancier, aansluit op de 
huidige ontwikkelingen in de 
markt.
• www.yama.nl

“Het stunten met vlees-
prijzen is het stunten met 
niet duurzame produc-
ten. Dat is tegenstrijdig 
met wat de supermarkten 
met de mond belijden, 
terwijl consumenten 
steeds meer om duur-
zaamheid vragen.”
Gerda Verburg, minister 
van LNV, voorafgaand 
aan gesprek met super-
marktketens, 11 januari.
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