DeNederlandsevoedingsmiddelenindustrie inhaarmarkten
Tijdenshetcongresvoorde levensmiddelenindustrie
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nieuwe voedingsmiddelen dooreentechnologischevoorsprong ofdoorpatentenover
langere termijnvaneen overheersende
marktpositie verzekerdzijn.Consumententrouw wordt bevorderddoor meteenprodukt
zo goed mogelijk intespelenopdewensen
enbehoeftenvaneengekozendoelgroepals
wordt ingespeeldophetrealiserenvaneen
algemeen zohoogmogelijk kwaliteitsniveau.
Verder kanhetgoedworden ondersteund
door een merkenpolitiek.
Concurrentiepositie

De heer Meulenberg steldevastdatdevraag
naar voedingsmiddelen inde Europese
Gemeenschap indeafgelopenjarenmaar
matig isgestegen.Bijzetmeelhoudende
voedingsmiddelen isersprakevaneen
zekere stabilisatie,terwijldevraag naar
dierlijkeeiwittennogistoegenomen.Almetal
iswel duidelijk datdeWesterse marktvan
voedingsmiddelen geenspectaculairegroeimogelijkheden meer biedt.Ditintegenstellingtotdemarkten inontwikkelingslanden. Demogelijkhedenvoor de
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie
aldaar zijnechtersterk afhankelijk vande
koopkracht envandeontwikkelingvande
landbouw indebetreffende landen.De
verwachte rustigegroei indevraag naar
voedingsmiddelen sluit evenweldynamiek in
de markten niet uit,aldusdeinleider.Welzal
er bijdezegeleidelijke groeieen sterke
concurrentie om hetmarktaandeelontstaan.
Van belang isook hetoptredenvaneen
aantalveranderingen ininkomenenvan

demografische aard.Zozijner aanwijzingen
dat dedifferentiatie inbesteedbaar inkomen
enigszins toeneemt alsgevolgvanhet aantal
huishoudensdatisaangewezenopenerzijds
een sociale uitkering enanderzijds een
toegenomen aantal tweeverdieners.
Segmentatie naar prijsbewusteenkwaliteitsbewuste kopers krijgthierdoor nogmeer
betekenis.
Belangrijk isookdetoenemende vergrijzing
vanonze bevolking.Zovoorziethet Sociaal
Cultureel Planbureaudatde leeftijdsgroep
vannultot 19jaar indeperiode1950tot2030
zal dalen van37tot22%vandetotale
beroepsbevolking,terwijlde leeftijdsgroep
van 65jaarenouder overdezelfde periode
zaloplopenvan8tot22%. Ditheeft uiteraard
gevolgen voor hetkoop-enverbruiksgedrag.
Een andere belangrijke demografische
ontwikkeling tenslotte isde groeiende
betekenis vanethnische minderheden;van
447.000 in 1983tot540.000 naar
verwachting in1990.
Sprekende overdeontwikkelingen inkoopenverbruiksgedrag steldedeheer
Meulenbergvastdatcultureleontwikkelingen
zoals onder meerdemilieubeleving,de
waarderingvangezondheidenvanhet
natuurlijke inprodukten belangrijk kunnen
zijnvoor deevolutievandevoedselconsumptiedoorde Nederlandse
consument. Inwelke matedithetgeval isis
evenwel moeilijk tetraceren.Gesteld kan
worden dat bijv.smaak een belangrijk
criteriumisvoorvoedselkeuze,hoewelerook
voedingsmiddelen zijnwaarbij gezondheid
zeer belangrijk is.Zowerdbijeen nationaal
consumentenonderzoek smaak alséénvan
detwee belangrijkste verbruiksredenen
genoemd enhetargument gezondheid
slechts door 30%.Bijconsumenten van
vetarme melk lagendezepercentages juist
andersom. Debetereopleiding van
consumenten endegroeiende voorlichting
overvoedingzalvermoedelijk oorzaak zijn
datconsumenten meer gezondheidsbewust
worden inhunvoeding.Uiteraardbieden,
aldus de hoogleraar, ook culturele
veranderingen tenaanzienvan levensstijl
zoals meer buitenshuiswerkendevrouwen,
meer vrije tijd,meer hobby's envakantie
nieuwe mogelijkheden aanproducenten om
specifieke marktsegmenten teontwikkelen.
Hijwees erverder opdateen permanente
bewaking en regelmatige bijstellingvan
produkten opbasisvanconsumentenonderzoek wenselijk zijnomdat weinig
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In 1980bedroegdejaaromzetvande
Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustriebijna54miljardguldenenin1982al
64 miljard gulden,resp.26,6en28,2% van
deomzet vandenationale industrie.
Het aantalwerkzame personen indesector
bedroeg in 1980en 1982resp.143.500en
138.000personen. Deinvesteringen vormen
een belangrijk deelvandetotale industriële
investeringen inons land.Opvallendisook
dat de Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie relatief meer invervoersmiddelen investeert dandeoverige
Nederlandse industrie.Desector verbruikt
verder grote hoeveelheden energiedragers,
desector iseenbelangrijke bronvoor
investeringen invervoermiddelen, machines
engebouwen enz.Eenandere algemene
karakteristiek isdesterkeoriëntatieop
exportmarkten.Almetalvormtdevoedingsen genotmiddelenindustrie een belangrijke
endynamische sectorvanonzeeconomie.
Met het bovenstaande karakteriseerde Prof.
Dr. Ir.M.T. G.Meulenberg, hoogleraar
marktkunde enmarktonderzoek in
Wageningen,debetekenisvandesector
voor onze nationale economie.Hijsprak
hierover op hetcongres voordelevensmiddelenindustrie datop7november jl.werd
gehouden.
Ontwikkeling van de vraag

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie
issterk exportgericht. Zowerdindejaren
1975,1979en1982,resp.63,66en66%van
detotale exportvanlandbouwprodukten en
voedingsmiddelen doorde sector
gerealiseerd.Hetillustreert datdebedrijfstak
haar rolindegroeiende agrarische export
heeft wetentebehouden.
Ook in 1983en 1984meldt het Centraal
Planbureau aanmerkelijke groeipercentages
indeexportvanvoedings-engenotmiddelen
inons land.Deexportmogelijkheden zijn
aanzienlijk vergroot doorde open
EEG-markt,maardit leidtooktot meer
concurrentie van buitenlandse ondernemingen.Zokondendiverse EEG-landen
geleidelijk substantiële exportenontwikkelen. Hetgevolg isdatde Nederlandse
levensmiddelenindustrie thansookophaar
binnenlandse markt geconfronteerdwordt
met concurrentie vanWestduitsevleeswaren, Belgische consumptiemelk,Franse
zuivelprodukten en groentenconserveren
enz. Deverwachting isdatdeze ontwikkeling
zich bijverderevergrotingvandeEEGzal
voortzetten. Degrotevariatieinbuitenlandse
concurrenten endegrotediversiteit inde
Nederlandse sector maakt hetmakenvan
een sterkte/zwakte analyse moeilijk.
Prof.Meulenberg citeerdeookeenaantal
onderzoeken ensteldeonder meervastdat
deze uitwijzen datdeontwikkelingenophet
gebiedvanautomatisering, produktontwikkeling,informatiegebruik ensociaal
beleid indeondernemingen indetoekomst
aandefactor arbeidindebedrijfstak hoge
eisenzullenstellen.Gebleken isdatde
opleidingsgraad vandewerknemers inde
Nederlandse voedingsmiddelen-engenotmiddelenindustrie lager isdan gemiddeld
voor alle industriële activiteitentezamenin
ons land. Echter, nietderelatievepositieten
opzichte van andere Nederlandse industrieën isindeconcurrentiestrijd vanbelang
maar dietenopzichtevan buitenlandse
voedingsmiddelenindustrieën. Hoewel
gegevens inditopzicht nietwerdenverstrekt
werdwelvastgestelddatdekwaliteitvanhet
onderwijs vangroot belangisvoorde
kwaliteit vandearbeid.Een regelmatige
dialoogtussenvoedings-engenotmiddelenindustrie enerzijds eneen relevante
onderwijsinstelling ishiertoevan grote
betekenis.
Betrekkelijk ongunstigtenopzichtevande
andere EEG-landen zijninonslandde
uurloonkosten. Eenpositieve ontwikkeling

kangenoemdworden datdeloonkosten per
eenheid in 1983en 1984inons landminder
stegendan inhettotaalvandeEEGeninde
Verenigde StatenenJapan.Een bekend
verschijnsel isookdat indevoedingsmiddelenindustrie veelmidden-enkleinbedrijvenvoorkomen,terwijlanderzijds de
concentratieverdervoortschrijdt. Een
voorbeeldvandit laatstevormtdezuivelindustrie. Naast grootschalige volumeproduktie kent desector produktie van
speciale produktenopkleineschaal.
Prof.Meulenbergheeftdeindrukdat in
laatstgenoemde sector,steunendopeen
door dejaren heenverworven ambachtelijk
vakmanschap, deNederlandse voedingsmiddelenindustrieminderte biedenheeftdan
debuitenlandse.Alsvoorbeeldnoemde hij
FransewijnenWestduitsevleeswaren.
Verticale integratietenslotteals
concurrentiefactor lijkt inNederland even
sterk,zo nietmeerontwikkelddaninvele
andereWesteuropese landen.Eenpositief
punt noemde hijdegrotebetekenisvande
coöperatieve onderneming inde
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie.
Hierdoor wordt eenrelatietussengrondstoffenproducent enverwerker vande
grondstof gelegddie inbeginseleengoede
afstemming tussenhetbeleidvan beide
partijenkan bevorderen.

Infra-structuur
DeNederlandse voedings-engenotmiddelenindustrieheeftdoordeinfrastructuur waarbinnenzijopereert sterke
punten. Indeeerste plaatssteuntzijop
landbouwprodukten dievan uitstekende
kwaliteit zijn.Vooralle industrieëngeldtook
datzijkunnen steunenopde bekwaamheid
vande Nederlandse handelsondernemingen
omindewereldmarktopconcurrerendewijze
grondstof teverwerken.Ookdetoeleverende
industrie isvoor haartaak berekend.Ineen
aantalsectoren evenwel isde nationale
industrievan machines enapparaten achtergebleven bijdeexpansievandevoedingsmiddelenindustrie. Eenvoorbeeld lijktde
zuivelsector. Hoewel hier toeleverende
industrieënvoldoende internationaal
gespreid zijnomvande nieuwste
Ontwikkeling sneltekunnenprofiteren,lijkt
hetgemisvaneensterkenationale industrie
eenconcurrentienadeel voordeexportvan
agro-systemen.Quaafzet heeftde
Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie een infra-structuur diede
concurrentiekrachttenopzichtevande
buitenlandse producenten versterkt:
gunstige liggingtenopzichtevanbevolkingscentra,omvang eninternationale ervaring
VanNederlandse transportondernemingen,
sterke internationale ontwikkelde groothandelsondernemingen en internationaal
een ruimvertakt bankwezen.
Mogelijkheden voor concurrentieVersterking
Concurrentie-nadeel kan bijvoorbeeld

ontstaandooreen relatieveachteruitgang in
de kwaliteit vandearbeid,inde
geavanceerdheid vanprocessenen
produktenen indeontwikkelingvan
milieukosten.Dezeontwikkelenzichvaak
geleidelijk enzijnvaakalleengeleidelijkterug
tedraaien.Tijdigeonderkenning isdaarom
van hetgrootste gewicht,aldusde
hoogleraar. Hijhadoverigensdeindruk dat
onze concurrentiekracht groeit;naastde
invloed vande EEG noemdehijde positieve
invloedvandeopgetredenconcentratie inde
geparalelliseerde levensmiddelendetailhandel enbijvoorbeeld hetstrevenomhet
aanbod over meer marktentespreiden.Zeer
belangrijk isookmarktinnovatie,daarbijdient
voldoende onderzoek tewordenverrichtom
fundamentelevernieuwingeninproduktenen
produktieprocessen tijdigdoortevoeren.
Groteinternationaalgerichteondernemingen
hebbenvaak eenaanzienlijke onderzoekscapaciteit indeeigen onderneming
beschikbaar. Middelgroteenkleineondernemingen zijninditopzichtvaak afhankelijk
van collectief onderzoek gefinancierddoor
een groep ondernemingen,door de
bedrijfstak alsgeheelendoordeoverheid.
Goed fundamenteel onderzoek blijft absoluut
noodzakelijk voor hetverzekerenvaneen
geavanceerde produktie enproduktontwikkeling. DeNederlandsevoedings-en
genotmiddelenindustrie zalimmers inde
toekomst steedsmeer kennisgaan
exporteren indevormvanhogere
toegevoegde waarde inhaarprodukten,
'meer convenience,hogerekwaliteit,maar
ook indevormvanlicentiesensystemen,
eventueel gekoppeldaanprodukten'.Naast
goed koopmanschapzalverder veel
aandacht moetenwordenbesteedaan
marktstrategie opexportmarkten.
Conclusies
Wijwillen besluiten meteenaantal
conclusies:
- de Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie isinhetalgemeen een
dynamische sectorvande Nederlandse
economie;
- de Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie zalopontwikkelingen bij
deconsumenten,zoalsbetereopleiding,
meervrije tijd,meer buitenshuis werkende
huisvrouwen,vergrijzingvandebevolking,
gematigde inkomens enandere inkomensverhoudingen,moeteninspelendoorde
ontwikkeling vanpassende produkt/prijscombinaties voor interessante doelgroepen:
marktsegmentatiewordt nogbelangrijker als
marketingstrategie, hetisvangroot belang
ombinnenhetgekozenmarktsegmenteen zo
goed mogelijke kwaliteitterealiseren;
- de Nederlandse voedings-engenotmiddelenindustrie bezitinhetalgemeengeen
fundamenteel zwakke eigenschappen ten
opzichtevandebuitenlandse concurrentie.
Nadelenkunnenwordengenoemdderelatief
hoge loonkosten enhetbezitvan minder
ambachtelijk vakmanschap.Voordelenzijn
degunstige infra-structuur endeaanZuivelzicht76(1984) 49

trekkelijke geografische ligging;
- deconcurrentiepositie vande bedrijfstak
zal regelmatigdoor eengoedconcurrentieinformatiesysteemmoetenworden
aangepast;
- het produktbeleidzalveelzorgmoeten
besteden aandeuitbouwvan succesvolle
produkten enproduktconcepten. Marktinnovatie isvoorsuccesvol gebleken
produkten erg belangrijk;
- de industrie zalsteedsmeer kennis
exporteren indevormvanmeer produktconvenience, produktkwaliteit maarookdoor
deverkoopvan licentiesenvandeelname
aan deverkoop vanagro-systemen;
- inde relatietussende individuele
voedings- engenotmiddelenindustrieën en
levensmiddelendetailhandel dienenzich
regelmatig marketingvraagstukken aan.
Devoedings-engenotmiddelenindustrie als
collectief heefttenopzichtevande
levensmiddelendetailhandel eenmarketingtaak van algemeen karakter;
- hetstimulerenenondersteunenvande
marktactiviteitenvandevoedings-en
genotmiddelenindustrie doordeoverheiden
produktschappen zoumenkunnen opvatten
als een 'marketing-service' aandeze
industrie. Devormgeving aandeze
marketingdienstverleningvanuit het
marketingconcept bevordert een logische
samenhang tussen uitbouw/aanpassing van
dergelijke ondersteunende activiteitenvan
overheid en produktschappen.
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Invoer Finsekaas
Inschriftelijke vragenaande Europese
CommissieheeftdeheerAndrew Searce
(Engeland),lidvanhetEuropees Parlement,
inlichtingengevraagdoverdevergrotingvan
het invoercontingent voorFinsekaas,nude
marktvoor kaasmomenteelovervoerdismet
kaasvanproducenten uitde Gemeenschap.
DeCommissiedeeltterzakemeedatde
tijdelijke invoerregelinggeldttoteindvandit
jaar,dochdathetinhetbelangvande
Gemeenschap isdezeregelingookna
31 decembertehandhaven. Indiende
regelingzouworden beëindigd,zoude
Gemeenschap zichopnieuw bevindeninde
contractuele situatie (verplichtingen
ingevolgedeGATTendebilateraleovereenkomsten),dievóórderegeling(totenmet
31december 1984)bestondenzouzij
bovendien Finlandmoeten compenseren
voordeconcessiesdiezijningetrokken naar
aanleidingvandetoetreding van
Griekenland.DeCommissiedeeltverder
meedatdewijzigingen inde bestaande
overeenkomstvrijbeperktzijn.Voor 1984
bedraagt deextraverhogingvandeinvoerin
deGemeenschap slechts500ton.Voorde
Gemeenschapstaandaareen verhogingmet
250 toneneenextraverlagingvande Finse
invoerrechten tegenover.
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