Automaten vind je overal in Japan.
Coca Cola boekt meer dan de helft
van zijn omzet op deze wijze

Omvangrijke en dynamische markt
Japanse consumenten zijn deskundig, kieskeurig en veeleisend en ze zijn goed bekend
met de authentieke smaakbeleving van veel
Westerse producten. Ze hebben bovendien
een hoog inkomen en zijn bereid te betalen
voor de veiligheid van producten. De consumptie van vlees, zuivel, brood, banket en
kant-en-klare producten is de laatste jaren
sterk toegenomen. Nederlandse ondernemingen die hierop inspelen en vaak ook

400 producten
‘ Ruim
met gezondheidslabel’
Functionele voeding

markt en brengt in cross branding-samen-

een vestiging ter plekke hebben, zijn onder

Ook de consumptie en productie van

werking met de cosmeticagigant Shisheido

andere DSM, DMV, Nutreco, Friesland Foods

functionele voeding is in het oog springend.

een assortiment drankjes op de markt dat

en Avebe. De totale omvang van de Japanse

De zuivelonderneming Yakult is een bedrijf

goed is voor de huid. De Japanse consument

markt voor voedsel en dranken wordt door

dat hiermee ook in Europa bekend is

toont zich zeer gevoelig voor gezondheids-

de Rabobank geschat op maar liefst US$

geworden. Het Franse Danone heeft de

claims van functionele producten. De Japanse

730 miljard. Een positie verwerven op een

onderneming in het verleden trachten in te

overheid heeft dergelijke producten altijd

dergelijk omvangrijke markt kan op zich al

lijven, maar is nooit verder gekomen dan een

een belangrijke rol toegedicht in het tegen-

een reden zijn om te investeren in Japan.

aandeelhoudersbelang van 19%. Ook op dit

gaan van de gevolgen van de vergrijzing en

De markt heeft bovendien een paar eigenaar-

gebied speelt productontwikkeling een grote

de Japanse wetgeving staat aanzienlijk

digheden in zich die het nog eens extra de

rol. Coca-Cola is eveneens zeer actief in deze

ruimere claims toe dan in de EU het geval is.

moeite waard kunnen maken. Eén daarvan is
het kunnen bijhouden van de productont-

De Franse restaurant- annex bakkerijketen Paul serveert typische broodlunches in

wikkeling. De dynamiek van de Japanse

quasi-authentieke setting.

markt is sterk.
Steeds nieuwe producten
Het Belgische Puratos, leverancier van broodverbeteraars en banketmixen, heeft sinds
1992 een dochteronderneming in Japan. Duco
Delgorge, de Nederlandse manager van de
onderneming, onderschrijft het belang van
een lange adem in Japan. “Het zakendoen is
gebaseerd op onderling vertrouwen met je
klanten. Dat kan een rem zetten op een snelle
expansie, maar verschaft wel een stevig
fundament voor stabiele groei”. De markt
oriënteert zich steeds op nieuwe producten.
“We zagen eerst de supermarkten zich richten
op croissants en Danish pastries, nu begeleiden we speciaalbakkerijen in de ontwikkeling
van Italiaanse broodvariëteiten. Ook chocolade voor de verwerkende industrie is een
goed lopend product geworden”. Sinds 2002
heeft Puratos een testbakkerij ingericht. Niet
minder dan tien medewerkers zijn in dienst
om de klanten bij te staan in nieuwe productontwikkeling. Wie daarin kan excelleren, kan
in Japan grote successen boeken.
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Vis is traditioneel populair
en altijd vers

‘Onderling
vertrouwen
als basis voor
zakendoen’
De afgelopen tien jaar hebben ruim 400 pro-

Fides en Hiljo in te lijven. Handelshuizen als

Klein marktaandeel is grote omzet

ducten een gezondheidslabel weten te

Mitsubishi, Mitsui, Marubeni en Itochu

Een voordeel van Japan boven andere landen

verwerven. Naar verwachting zal in de

hebben in heel de wereld vestigingen.

in Azië voor investeerders is zonder twijfel de

toekomst vooral het segment van senioren-

Een strategische verbintenis aangaan met

voortreffelijke infrastructuur, de rechts-

voedsel sterk groeien.

een Japanse onderneming kan grote voor-

bescherming en de kwaliteit en toewijding

delen bieden om andere markten in Azië te

van het personeel. Japan is een aantrekkelijke

Samenwerken met Japanse bedrijven

veroveren, om te beginnen die van China.

markt, waar een klein marktaandeel al snel

Ondanks het feit dat de Japanse landbouw

Maar niet alleen daar. De mogelijkheden van

een grote omzet betekent. Een veraf gelegen

moeite heeft om te kunnen concurreren, is

Japanse ondernemingen om zich in eigen

markt ook. Elke agro-ondernemer voor wie

een aantal sterk gediversifieerde Japanse

land met primaire landbouw bezig te houden

het te ver is om te denken aan fysieke

agrobedrijven in Oost-Azië en ver daarbuiten

zijn door dereguleringsprogramma’s van de

investeringen, zou op z’n minst moeten

toonaangevend. Bedrijven als Ajinomoto,

overheid vergroot. Ze mogen weliswaar nog

overwegen tijd en aandacht te investeren

Kikkoman, Nippon Suisan, Nichirei, Yakult,

geen landbouwgrond verwerven, maar

in deze grote, dynamische en lucratieve

Morinaga en Nissin zijn in heel de wereld

kunnen wel langdurige pachtcontracten

markt.

bekend. Brouwerijen als Kirin en Suntory zijn

aangaan. De tomatenverwerker Kagome kan

belangrijke spelers in de sierteelt, onder

daardoor ineens een speler van formaat

Frederik Vossenaar

andere door Nederlandse ondernemingen als

worden in het verssegment.

LNV-Bureau Tokio

Websites met nuttige informatie over investeren in Japan:

http://www.jetro.go.jp
Site van de Japanse Organisatie ter Bevordering van de Buitenlandse Handel. Deze site bevat allerlei nuttige informatie en
handige links binnen Japan.

http://www.oranda.or.jp
Site van de Nederlandse ambassade in Tokio, met veel actuele
informatie over landbouwontwikkelingen, en links naar
Japanse ministeries en handelsstatistieken.

http://www.atojapan.org en
http://www.fas.usda.gov
Sectorrapporten van de Amerikaanse ambasssade.
De Tsukiji-vismarkt van Tokio waar dagelijks 2.500 ton vis wordt verhandeld.
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In de reeks ‘de meest succesvolle sector’, komen in dit nummer twee sectoren in Brazilië aan bod.

Toekomst in groene
energie en maniok
Brazilië exporteerde in 2004 maar liefst 2,26 miljard liter alcohol, bijna drie keer
zoveel als in 2003. Een grotere vraag op de buitenlandse markt, het enorme succes
van de Flex-motor en de oliecrisis in de Verenigde Staten veroorzaakten deze
toename. Naast suiker gebruikt Brazilië ook soja en maniok als basis voor alternatieve
energiebronnen. Door de toenemende behoefte aan biobrandstof hoopt Brazilië de
aanwezige technologie voor de productie van alcohol uit maniok te kunnen verkopen
en denkt het land dat er meer ruimte op de wereldmarkt zal ontstaan voor
Braziliaanse maniok in vooral de voedingsmiddelenindustrie.
De introductie van de Flex-motor heeft een
forse stimulans aan de nationale consumptie
van alcohol als autobrandstof gegeven.
In 2004 werden 328.774 flex-fuel auto’s
verkocht (circa 20% van het totaal aantal
autoverkopen). Samen met de ‘ethanol’-auto
was de flex-fuel auto goed voor een groei van
348,6% ten opzichte van 2003. In Brazilië
vormen logistiek, opslag en de wetgeving op
energiegebied echter nog belemmeringen
voor het gebruik van alcohol als autobrandstof. Door het huidige belastingsysteem is
import van olie bovendien vooralsnog goedkoper dan het aanwenden van alcohol uit een
naburige deelstaat. Toch is er een strategische marktpositie gecreëerd die vooral met
het wegvallen van de EU-subsidie voor suiker
alleen nog maar zal kunnen toenemen.
Als belangrijkste strategische markten ziet de
sector India, Thailand, China, Japan,
Colombia, Guatemala, de VS en de EU.
Energie in een globaal perspectief
Volgens de gerenommeerde Universiteit van

De verkoop flex-fuel auto’s groeide in 2004 ca. 350 %.

Campinas (UNICAMP) en het Technologie
Centrum voor Suiker (COPERSUCAR) is er voor

tief geworden. Er is een toekomst voor

Brazilië uitsluitend toegestaan voor bussen,

de nabije toekomst geen ander alternatief

nieuwe technologieën, zoals de vergassing

vrachtauto’s en tractoren, maar gezien het

dan alcohol voor het wegvallen van de olie-

van suikerriet en verbeterde vergistingmetho-

grote aandeel van het wegtransport in het

productie. Bovendien stijgt de vraag door de

des, zoals enzymatische vergisting. Behalve

goederenvervoer in Brazilië gaat het om

groei van landen als China. Ook de handel in

suiker en alcohol gebeurt er ook veel op het

aanzienlijke volumes. Ethanol is tevens van

CO2 is met de inwerkingtreding van het

gebied van biodiesel als vervanger van diesel

belang bij de ontwikkelingen rond brandstof-

Kyoto-verdrag voor Brazilië uitermate lucra-

uit aardolie. Het gebruik van diesel is in

cellen en bioplastics.
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Pomphouder is tevreden
over zijn omzet in alcohol.

Biodiesel
Eind 2004 heeft de Braziliaanse overheid het
programma voor biodiesel gelanceerd. Het is
de bedoeling in 2005 een percentage van 2%
biodiesel toe te voegen aan de reguliere
diesel. Dit percentage moet in 2009 zijn
opgelopen tot 5. Het oliebedrijf Petrobrás
heeft aangegeven de komende jaren een
bedrag van US$ 280 miljoen te zullen investeren in de ontwikkeling en het gebruik van
alternatieve energiebronnen. Een aanzienlijk
deel hiervan zal betrekking hebben op
biodiesel. In Brazilië zal het product vooral
worden bereid uit de Mamona of Ricinus
communis, de belangrijkste grondstof voor
‘wonderolie’.
Maniok: van eenvoudige knol naar
hoogwaardig zetmeel
Met het oog op de behoefte aan biobrandstof rekent Brazilië erop dat een deel van de
Thaise productie van maniok voor de
productie van ethanol ingezet zal worden.
Daarmee komt er ruimte op de wereldmarkt
voor Braziliaanse maniok. Tegelijkertijd hoopt
Mogelijkheden voor ethanol en

vraag wordt momenteel al geschat op meer

Brazilië de aanwezige technologie voor de

buitenlandse samenwerking

dan 7,5 keer de huidige Braziliaanse produc-

productie van alcohol uit maniok te kunnen

Verwacht wordt dat de lokale consumptie van

tie. Om aan een dergelijke grote vraag te

verkopen.

ethanol in 2005 omstreeks 25 miljard liter per

kunnen voldoen, is uitbreiding van het teelt-

Maniok (Manihot esculenta L.) is ook bekend

jaar zal bedragen. De export zal uiteraard

areaal noodzakelijk met meer dan 10 miljoen

als cassada, cassava, manioc, yuca, tapioca,

vooral afhankelijk zijn van de wereldwijde

ha. De huidige oppervlakte aan suikerriet is

mandioca, shushu, muk shue, cassave,

autobrandstofmarkt. Maar het autobrand-

5,4 miljoen ha. Ter vergelijking: de sojateelt

maniok, tapioka, imanoka, maniba, kasaba of

stofverbruik in China en India alleen al is in

legt momenteel beslag op een oppervlakte

katela boodin en behoort tot de familie van

de laatste jaren verdrievoudigd. De wereld-

van circa 21 miljoen ha.

de Euphorbiacea of wolfsmelkachtigen.

Ethanol export 2004

Balans van de suikerriet oogst

(miljoen liter)

2003/04

2004/05

variatie %

299,39

327,14

9,27

20,44

22,05

7,88

VS

592,7

Suikerriet (mln. ton)

India

400,9

Suiker (mln. ton)

Zwitserland

297,1

Alcohol anhydraat (mln. ltr.)

8,05

7,29

-9,44

Japan

148,9

Alcohol hydraat (mln. ltr.)

5,02

6,25

25,5

Nigeria

126,3

Korea

112,3

Export*

Overig

581,8

Suiker (mln. ton)
Alcohol (m3)

Totaal

2.260,0

* 2004/05-tot november
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12,91

14,3

10,7

762.147

2.260.072

196,5

bron: Gazeta Mercantil

