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Overzichtstabel

Op de volgende pagina’s geven we aan de hand van de volgende weer
symbolen de algemene economische vooruitzichten per sector weer:
Uitstekend
Het kredietrisico in de sector is laag / de
bedrijfsprestaties in de sector zijn sterk
ten opzichte van de trend op lange termijn

Matig
Het kredietrisico in de sector is relatief
hoog / de bedrijfsprestaties in de sector
liggen onder de trend op lange termijn

Goed
Het kredietrisico in de sector is gunstig /
de bedrijfsprestaties in de sector liggen
boven de trend op lange termijn

Slecht
Het kredietrisico in de sector is hoog / de
bedrijfsprestaties in de sector zijn zwak
ten opzichte van de trend op lange termijn

Redelijk
Het kredietrisico in de sector is gemiddeld
/ de bedrijfsprestaties in de sector zijn
stabiel
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Stabiel, maar gevoelig
voor plotselinge
neerwaartse risico’s

OVERZICHTSTABEL
SECTORPRESTATIES

Met een stabiel of zelfs goed kredietrisico in tal van landen blijft
de voedingsindustrie het over het algemeen redelijk goed doen.
Dit is te danken aan het feit dat de voedingssector, vergeleken
met andere sectoren, vrij goed bestand is tegen een neergang
van de conjunctuur. Ondanks de toegenomen onzekerheden als
gevolg van de toenemende handelsgeschillen zijn de voedsel
markten tot nu toe relatief stabiel gebleven dankzij de over het
algemeen goede leveringsvoorwaarden voor de meeste grond
stoffen. Desalniettemin blijven de voedselmarkten in de context
van hogere importrekeningen voor voedsel kwetsbaar, met pro
blemen zoals de volatiele grondstofprijzen, gezondheidskwesties
en natuurrampen die altijd moeilijk te voorspellen zijn.
Consumptiepatronen veranderen en de consument als eindklant
vraagt steeds meer om volledige transparantie. Het wijdverbrei
de wantrouwen heeft de behoefte aan meer transparantie over
de ingrediënten, de productieprocessen en de toeleveringsketens
van voedsel- en drankenproducenten doen toenemen.
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Technologie wordt steeds vaker gebruikt om oplossingen te ont
wikkelen voor een wereldwijde voedselvoorziening. Sommige
toekomstgerichte bedrijven ontwikkelen oplossingen om traditi
onele boerderijen en fabrieken te vervangen door wetenschappe
lijk ontwikkelde ingrediënten en eindproducten. Ontwikkelingen
op het gebied van voedingsmiddelen en dranken, zoals in het
laboratorium gekweekt vlees en diervrije zuivel, hebben de kran
tenkoppen gehaald, maar vaak zijn de resulterende producten
nog steeds duur en sommige zijn nog jaren verwijderd van een
wijdverbreide commerciële beschikbaarheid.

INHOUDSOPGAVE

Denemarken
77 Een harde brexit zou grote gevolgen hebben
77 Betalingen gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 Problemen voor kleinere spelers nemen toe
Overzicht
sterke
verbetering

verbetering

stabiel

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔
zeer hoog

hoog

gemiddeld

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

✔

Algehele schuldenlast van de sector

✔

Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

laag

zeer laag

verslechtering

sterke
verslechtering

OVERZICHTSTABEL

✔

Bedrijfsklimaat

sterke
verslechtering

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

Financieringscondities

verslechtering

✔
sterke
verbetering

verbetering

stabiel

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden

✔

Situatie algemene vraag (verkoop)

✔

SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

Bron: Atradius

De Deense agro-industriële sector neemt bijna 25% van de Deen
se export van grondstoffen voor zijn rekening en meer dan twee
derde van de Deense voedselproductie is bestemd voor de ex
port. China heeft zich gevoegd bij Duitsland, Zweden en het Ver
enigd Koninkrijk als belangrijkste exportmarkten voor levens
middelen en de hogere omzet in de afgelopen jaren is vooral te
danken aan de vraag uit de opkomende markten. De belangrijk
ste exportproducten zijn varkens en varkensvlees (19%), vis- en
zeevruchten (15%) en melk- en zuivelproducten (12%).
Over het algemeen zijn grote Deense voedingsbedrijven wereld
wijd actief en presteren ze goed, terwijl kleinere productie- en
handelsbedrijven de binnenlandse markt bevoorraden en/of
exporteren naar nabije markten zoals Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Oost-Europa. Kleine voedselproducenten
en -groothandelaren hebben over het algemeen te maken met
hevige concurrentie en lage winstmarges.

Gezien de grote afhankelijkheid van de export, zijn vrije handel
en open markten van cruciaal belang voor de Deense voedings
industrie. De huidige problemen in de internationale handel zoals het Russische invoerverbod en het aanhoudende handel
sconflict tussen de VS en China - hebben een negatief effect op
de Deense voedingsexport. Een ‘no deal’-resultaat van de huidige
brexit-onderhandelingen zal ernstige gevolgen hebben voor de
industrie, aangezien het Verenigd Koninkrijk een van de belang
rijkste exportmarkten is. Geschat wordt dat een harde brexit zou
kunnen leiden tot een aanzienlijke daling in de export van voed
sel en landbouwproducten naar Groot-Brittannië.
De omzetontwikkeling in het traditionele segment van de voe
dingsgroothandel en -retail is vrij vlak. De binnenlandse markt
wordt gekenmerkt door overcapaciteit, felle concurrentie en
prijsgevoelige consumenten, waardoor de al geringe winstmar
ges van de retailers onder druk komen te staan. Het discountseg
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Denemarken: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

2,3

1,5

2,2

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

2,4

0,9

2,9

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

2,1

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

0,9

Exportgerichtheid

zeer hoog

Concurrentie

hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

ment is goed voor meer dan 40% van de markt. De binnenlandse
verkoop van voedingsmiddelen via retailers bedraagt 2.300 euro
per hoofd van de bevolking of ongeveer 10% van het beschikba
re inkomen, wat vrij laag is in vergelijking met andere Europese
landen. De sectoren die profiteren van de veranderende gewoon
ten van de consument zijn catering en voedingsdiensten, die de
laatste jaren een sterke groei hebben doorgemaakt, waardoor de
vraag van de traditionele kruidenierswinkels is omgebogen. Ook
de online verkoop van voedingsmiddelen neemt toe, momenteel
goed voor 3% van de totale omzet, maar met een jaarlijkse stij
ging van ongeveer 15%.

SECTORPRESTATIES

Naast het landbouwsegment en sommige onderdelen van de
groenteteelt is externe financiering, waaronder bankleningen,
over het algemeen goed toegankelijk voor voedingsbedrijven.
Betalingen in de Deense voedingssector duren gemiddeld tus
sen de 30 en 60 dagen en de betalingservaring van de afgelopen
twee jaar is goed. Sommige grote spelers blijven de toeleverings

keten onder druk zetten wat de prijzen en betalingsvoorwaar
den betreffen. Vooral voor kleine voedingsbedrijven brengt dit
cashflow-uitdagingen met zich mee. De uitkomst van de prijson
derhandelingen, vooral tussen retailers en kleinere voedingspro
ducenten, zal in grote mate bepalend zijn voor de toekomstige
ontwikkeling van wanbetaling en insolventie in dit deel van de
sector. De betalingsachterstanden zijn in 2018 op jaarbasis toe
genomen, vertrekkend van een laag niveau, en zullen zich naar
verwachting in 2019 stabiliseren.
Het aantal insolventies in de sector is laag en de vooruitzichten
voor 2019 zijn stabiel. Samen met de hoge schuldenlast en de
verslechterende prijzen heeft de droogte in de zomer van 2018
het aantal insolventies onder Deense landbouwers doen toene
men, verwacht wordt dat deze trend zich in de komende maan
den zal doorzetten. We verwachten echter dat dit slechts margi
nale gevolgen zal hebben voor andere delen van de sector.
Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid in alle deelsectoren open.
In de binnenlandse detailhandel heeft de hevige concurrentie
met prijzenoorlogen echter een negatieve invloed op de winst
en de bedrijfsstabiliteit, vooral voor kleinere bedrijven. Aange
zien de winstmarges in de voedingssector over het algemeen
laag zijn, zijn vooral kleinere spelers gevoelig voor plotselinge
marktschokken. Daarom houden we de impact van brexit op
voedingsbedrijven die afhankelijk zijn van de export naar het
Verenigd Koninkrijk (voornamelijk vis-, vlees- en zuivelbedrijven)
nauwlettend in de gaten. We volgen ook de verdere ontwikkelin
gen in het Sino-Amerikaanse handelsgeschil en beoordelen de
eventuele negatieve gevolgen voor Deense exporteurs van voe
dingsmiddelen.

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Deense voedingsindustrie
Bron: Atradius

Sterke Punten

Goede reputatie op het vlak van
kwaliteitsproducten
Zeer efficiënte productie en handel
Goede toegang tot externe financiering

Zwakke Punten

Sterk blootgesteld aan internationale
handelsvraagstukken
Krimpende marges en onvoldoende
investeringen verzwakken kleinere
spelers
Afhankelijk van de ontwikkeling van de
grondstofprijzen
Bron: Atradius
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Frankrijk
77 Belangrijke structurele zwakheden belemmeren de sector
77 Meer concurrentiedruk vanwege sectorgenoten uit de EU

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 S
 tijging van het aantal betalingsachterstanden en insolventies
verwacht in 2019
Overzicht
stabiel

verslechtering

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

✔

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔

Financieringscondities

zeer hoog

hoog

gemiddeld

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

✔

Algehele schuldenlast van de sector

✔

Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector

✔

Bedrijfsklimaat

sterke
verbetering

verbetering

stabiel

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden
Situatie algemene vraag (verkoop)

sterke
verslechtering

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

verbetering

laag

zeer laag

verslechtering

sterke
verslechtering

OVERZICHTSTABEL

sterke
verbetering

SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

✔
✔
Bron: Atradius

De voedingssector is een belangrijke tak binnen de Franse eco
nomie, die volgens de National Association of Food Industries
(ANIA) in 2017 een omzet van 180 miljard euro heeft gegene
reerd, een stijging van 3,8% op jaarbasis. Frankrijk is de zesde
grootste exporteur van voedingsmiddelen wereldwijd, met lei
dende posities in segmenten als wijn, suiker, kaas en gevogelte.
De Franse voedselhandelsbalans genereerde in 2017 een over
schot van 7,5 miljard euro, tegenover 7,2 miljard euro in 2016.
Frankrijk geniet een wereldwijde reputatie voor de kwaliteit op
het vlak van voedingsproducten. Sommige structurele zwakhe
den en uitdagingen staan de prestaties van de sector echter in
de weg.
De stijging van het overschot op de handelsbalans van vorig jaar
is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van zowel de prij
zen als het volume van het drankensegment en de hogere export
van suiker. Voor de segmenten is de huidige handelsbalans al

leen positief voor dranken, zuivel en graan. Wanneer we de dran
ken niet meerekenen is er zelfs een tekort op de voedselhan
delsbalans, dat vorig jaar met 0,5 miljard euro is toegenomen als
gevolg van de lagere export van vlees, vis, fruit, groenten, fruit
en dierlijke en plantaardige olie. Het jaarlijkse tekort op de voed
selhandel binnen de EU verslechtert nog verder doordat Franse
voedselverwerkende bedrijven, met name in de vleesindustrie,
binnenlands marktaandeel verliezen als gevolg van een gebrek
aan concurrentievermogen. Dit blijkt uit een daling van de voed
selproductie met 0,6% in 2017, gevolgd door een daling van 1,1%
in het eerste halfjaar van 2018.
Toenemend volatiele en stijgende grondstofprijzen (bijvoorbeeld
voor boter, melk of tarwe) vormen een grote uitdaging voor de
Franse voedselverwerkende industrie. Veel bedrijven in dit seg
ment hebben moeite om hogere inputprijzen door te berekenen,
wat wordt gehinderd door de hoge concentratie en marktmacht
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Frankrijk: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

2,3

1,6

1,7

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

-0,4

-0,2

1,5

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

0,0

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

0,5

Exportgerichtheid

hoog

Concurrentie

hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

van retailers en de sterke concurrentie van andere bedrijven bin
nen de EU. De marges van de voedselverwerkers hebben in 2018
een historisch dieptepunt bereikt, dat bovendien werd beïnvloed
door hoge arbeidskosten, hogere belastingen en strengere re
gelgeving dan die van hun buitenlandse concurrenten. In de zo
mer van 2017 heeft de Franse regering het initiatief genomen te
bemiddelen tussen producenten/verwerkers en retailers via een
nationale voedselconferentie (Etats Généraux de l’Alimentation).
Dit resulteerde in nieuwe regels voor jaarlijkse prijsonderhande
lingen. De meeste voedselproducenten en consortiums vinden
deze regels echter nu al ontoereikend.

SECTORPRESTATIES

Over het geheel genomen is de Franse voedingsindustrie nog
steeds sterk afhankelijk van de binnenlandse markt, die goed is
voor 75% van de inkomsten. Naast de moeilijkheden om prijs
stijgingen door te berekenen en het verlies van marktaandeel
ten opzichte van buitenlandse sectorgenoten, hebben Franse
voedingsbedrijven te lijden onder de vertraging van de con

sumptiegroei in voeding in Frankrijk. Dit heeft vooral gevolgen
voor de zuivelindustrie, aangezien de verkoopvolumes van alle
zuivelproducten de afgelopen 18 maanden zijn gedaald. In de
vleessector neemt de consumptie van rundvlees en ham struc
tureel af als gevolg van gezondheidsproblemen en veranderde
eetgewoonten, terwijl aan de groeiende vraag naar gevogelte in
toenemende mate wordt voldaan door import (voornamelijk uit
Polen).
Gezien al deze moeilijkheden en uitdagingen is het geen verras
sing dat de betalingservaringen in de afgelopen twee jaar nogal
slecht zijn geweest en dat betalingsachterstanden en insolven
ties in 2018 verder zijn toegenomen, vooral in het vleessegment.
De toename van de kredietverzekeringsclaims, zowel in aantal
als in waarde, wijst erop dat de Franse voedingssector momen
teel niet meer zo veerkrachtig is als voorheen.
Voor 2019 verwachten we geen sterke opleving. De meeste
problemen zijn structureel en volatiele grondstoffenprijzen zijn
gemeengoed geworden, aangezien de meeste tariefbelemme
ringen zijn afgeschaft. Bovendien zorgen de huidige internati
onale handelsgeschillen en brexit voor grote onzekerheid voor
de Franse voedingssector (het voedselhandelsoverschot met
het Verenigd Koninkrijk bedroeg EUR 5,3 miljard in 2017, aange
voerd door wijnen, sterke drank en zuivelproducten). Verwacht
wordt dat de winstmarges van Franse voedingsbedrijven in 2019
verder zullen dalen, terwijl de betalingsachterstanden en insol
venties blijven toenemen.
Daarom hebben we ons toezicht op gevoelige zaken geïnten
siveerd, met meer responsieve en krachtige maatregelen voor
bedrijven in de ‘grijze zone’ die het kwetsbaarst lijken. Over het
geheel genomen hebben we onze risicoacceptatie voor de zwak
kere segmenten (met name vlees) aangepast, maar handhaven
we een vrij neutraal acceptatiebeleid voor de hele sector. Frau
de blijft een probleem in de Franse voedingssector, vooral in de
vleesgroothandel. Opleidingen voor het opsporen van fraude
door risicoacceptanten zijn noodzakelijk om hen te helpen bij het
opsporen van verdachte patronen.

Franse voedingsindustrie

Sterke Punten

De op zes na grootste
voedingsexporteur ter wereld

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Goede reputatie op het vlak van
kwaliteitsproducten
Veerkrachtige consumptie

Zwakke Punten

Sommige deelsectoren zijn te veel
versnipperd
Krimpende marges en onvoldoende
investeringen
Internationaal concurrentievermogen
lijdt onder hoge loonkosten en strenge
Franse regels op het vlak van hygiëne
Bron: Atradius
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Duitsland
77 Binnenlands marktklimaat blijft moeilijk
77 Meer betalingsachterstanden en insolventies

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 Fraudegevallen nemen nog steeds toe
Overzicht
sterke
verbetering

verbetering

stabiel

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

✔

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔
zeer hoog

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

hoog

gemiddeld

laag

zeer laag
OVERZICHTSTABEL

✔
✔

Algehele schuldenlast van de sector
Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector
Bedrijfsklimaat

sterke
verslechtering

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

Financieringscondities

verslechtering

✔
sterke
verbetering

verbetering

stabiel

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden

✔

Situatie algemene vraag (verkoop)

✔

verslechtering

sterke
verslechtering
SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

Bron: Atradius

Volgens de Duitse Voedingsvereniging BVE steeg de nomina
le omzet in de eerste helft van 2018 met 1,1% ten opzichte van
het jaar daarvoor, tot EUR 88,1 miljard, vooral dankzij de hogere
marktprijzen in Duitsland en de grootste exportmarkten.
In 2018 werd het binnenlandse marktklimaat steeds moeilijker
voor voedingsproducenten en -verwerkers als gevolg van stijgen
de inputkosten (waaronder loonkosten) en krimpende marges.
De Duitse retailmarkt voor voeding is de meest competitieve van
Europa, met lage marktprijzen door de overweldigende kracht
van toonaangevende voedingsretailers en -discounters. Samen
met de zware concurrentie en prijzenoorlogen in de voedings
retail wijst dit erop dat producenten, verwerkers en leveranciers
van voeding hun kosten moeilijk konden doorberekenen. Deze
situatie zal naar verwachting in 2019 min of meer onveranderd
blijven.

De situatie in het zuivelsegment is sinds eind 2016 enigszins
gestabiliseerd, maar volatiele marktprijzen en moeilijkheden om
hogere inputkosten door te rekenen in de verkoopprijzen blijven
een probleem. Terwijl de overcapaciteit van invloed is op de deel
sector dranken, hebben veel vleesverwerkers en -producenten
te lijden onder hogere aankoopprijzen, met name voor varkens
vlees, terwijl hun vermogen om deze stijgingen door te bereke
nen aan de retailers beperkt is als gevolg van langetermijncon
tracten. Door de invoering van een minimumloon in januari 2017
kwamen ook de marges en liquiditeit onder extra druk te staan,
terwijl het marktklimaat wordt gekenmerkt door een overaan
bod aan gestandaardiseerde vleesproducten.
Voedingsproducenten en -groothandelaren betalen gemiddeld
binnen 30 dagen, terwijl de betalingsvoorwaarden van voedings
retailers vaak schommelen tussen 45 en zelfs 90 dagen of meer.
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Duitsland: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

2,5

1,8

1,6

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

1,6

1,3

1,5

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

1,0

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

1,4

Exportgerichtheid

hoog

Concurrentie

zeer hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

Doordat voedingsverwerkende bedrijven en retailers langere
betalingstermijnen vragen aan hun directe leveranciers om hun
werkkapitaal te verbeteren, ontstaat in de hele toeleveringske
ten een golf van langere betalingstermijnen. Zo worden de al
lage winstmarges voor veel bedrijven nog kleiner. Hoewel de af
hankelijkheid van banken voor externe financiering groot is, zijn
financiële instellingen in vergelijking met andere bedrijfstakken
eerder onwillig om leningen te verstrekken aan voedingsbedrij
ven.

SECTORPRESTATIES

De betalingsachterstanden en insolventies zijn licht toegeno
men, vooral in het moeilijke vleessegment, maar ook in de deel
sectoren dranken en groenten en fruit. Het meeste risico lopen
de (kleine) bedrijven zonder exportmogelijkheden of gespeciali
seerde producten, naast bedrijven die al financieel zwak staan.

Duitse voedingsindustrie
Niet-cyclische sector
Sterke Punten

Innovatieve industriesector die reageert
op veranderend consumentengedrag
Winstgevende exportbedrijven
Gedeeltelijke overcapaciteit

Zwakke Punten

Afname van het aantal consumenten en
vergrijzing in Duitsland
Krimpende marges
Lage prijsniveaus door sterke
discountsector
Bron: Atradius
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Ons acceptatiebeleid voor de voedingssector blijft over het alge
meen neutraal, met een restrictiever beleid voor vleesproduc
tie/-verwerking en dranken; voor 2019 verwachten we immers
dat het moeilijke bedrijfsklimaat in die sectoren zal aanhouden.
De Duitse voedingsindustrie blijft kampen met grote fraudege
vallen. Hun aantal neemt nog toe en ze worden steeds vernuf
tiger en professioneler. Vooral in de segmenten vis en groenten
en fruit plaatsen criminele kopers bestellingen onder krediet
voorwaarden waarbij ze die goederen gemakkelijk kunnen door
verkopen. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het
aantal kredietlimieten die op korte tijd worden aangevraagd,
vooral wanneer de kopers pas opgericht zijn en wanneer het
management en/of de aandeelhouders onlangs veranderd zijn
of wanneer de bedrijfstak van de koper niet overeenkomt met
de bestelde goederen (bijvoorbeeld een staalbedrijf dat voe
dingswaren bestelt). Hetzelfde geldt wanneer een koper proac
tief financiële cijfers stuurt die op ongewoon hoge winstmarges
wijzen.

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

INHOUDSOPGAVE

Italië
77 Groei van meer dan 2% verwacht in 2018 en 2019
77 Het retailsegment blijft onder druk staan

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 Geen toename van betalingsachterstanden verwacht
Overzicht
verbetering

verslechtering

sterke
verslechtering

gemiddeld

laag

zeer laag

stabiel

verslechtering

sterke
verslechtering

stabiel

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

✔

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔

Financieringscondities

zeer hoog

hoog

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

✔

Algehele schuldenlast van de sector

✔

Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector

✔

Bedrijfsklimaat

sterke
verbetering

verbetering

OVERZICHTSTABEL

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

sterke
verbetering

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden

✔

Situatie algemene vraag (verkoop)

✔

SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

Bron: Atradius

Met ongeveer 385.000 medewerkers in meer dan 6.800 bedrij
ven en een totale omzet van meer dan 137 miljard euro in 2017,
oftewel 8% van het Italiaanse bbp, is de voedingssector een van
de belangrijkste bedrijfstakken in Italië. De voedselproductie
steeg op jaarbasis met 3,2% in 2017 ten opzichte van 2016 en
met 1,9% in de eerste helft van 2018. De export van agrovoe
dingsmiddelen kende in 2017 een solide stijging van 6,8% tot
meer dan 41 miljard euro en 3,1% in de eerste helft van 2018. De
binnenlandse consumptie was minder dynamisch met een stij
ging van slechts 0,9% in de eerste helft van 2018. De productie,
verwerking en retail in de Italiaanse voedingssector blijven sterk
versnipperd, in een zeer competitief bedrijfsklimaat.
Het vleessegment heeft geprofiteerd van de stabilisatie van de
omzet in 2017 en 2018 na een aantal jaren van dalende verkoop
als gevolg van veranderde consumptiegewoonten, terwijl de
drankensector een goede exportprestatie liet optekenen, vooral
voor wijn. Het segment voedingsretail lijdt onder een felle con

currentie, te veel actieve spelers en een lage gemiddelde omvang
van de voedingsretailers. Zelfs de grootste Italiaanse voedings
retailers zijn klein vergeleken met andere, grote internationale
spelers. Tegelijk vormt e-commerce een steeds grotere uitdaging
voor traditionele, fysieke winkels. Voorlopig blijft dit segment
echter vrij veerkrachtig en helpt een positieve kredietcyclus het
risico op liquiditeitsproblemen te beperken.
Hoewel de algemene prognose voor de economische prestaties
van Italië onzekerder is geworden, wordt op basis van de veer
kracht van de sector verwacht dat de groei van de voedingssector
in 2019 zal aanhouden. Ondanks het feit dat de winstgevend
heid van de levensmiddelenbedrijven over het algemeen laag
is, wordt verwacht dat de winstmarges in 2019 stabiel zullen
blijven, mede rekening houdend met het huidige niveau van de
voedselgrondstofprijzen. Voedingsproducenten en voedingsver
werkende bedrijven torsen vaak een grote schuldenlast om het
nodige werkkapitaal te financieren. Als gevolg van de anticycli
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Italië: voeding en dranken

Bbp-groei (%)
Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

2017

2018f

2019f

1,6

1,1

0,9

0,6

2,0

2,4

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

0,9

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

0,9

Exportgerichtheid

hoog

Concurrentie

hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Ons acceptatiebeleid voor Italiaanse voedingsbedrijven blijft
over het algemeen open. We zijn selectiever als het gaat om
de deelsector voedingsretailers als gevolg van de uitdagende
marktomstandigheden, waaronder de toenemende concurrentie
van e-commerce.
Net als in 2017 zien we dit jaar veel gevallen van vermeende
fraude in de voedingssector, vooral in het segment vlees, vis en
groothandel. Daarom kijken we vooral naar de frequentie van
aanvragen voor kredietlimieten en de betrouwbaarheid van de
bedrijfsvoering. Financiële cijfers van afzonderlijke bedrijven die
afwijken van het gemiddelde voor de sector/deelsector, zijn een
waarschuwingssignaal.

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

sche prestaties blijven leningen aan de voedingssector echter
interessant voor banken en andere financiële instellingen. Zo
kunnen ze hun investeringen in activa diversifiëren.

OVERZICHTSTABEL

Sinds 2012 legt een nieuwe wet (‘Artikel 62’) een maximale be
talingstermijn van 30 dagen voor bederfbare waren en van 60
dagen voor niet-bederfbare waren op aan de voedingssector. We
stellen vast dat de meeste bedrijven zich daaraan houden, terwijl
eventuele verzoeken om betalingsuitstel doorgaans te maken
hebben met liquiditeitsproblemen bij de afnemers. Gezien de
voorspelde solide prestaties verwachten wij dat er in 2019 geen
sterke toename van betalingsachterstanden en/of insolventies
zal optreden.

SECTORPRESTATIES

Italiaanse voedingsindustrie
Niet-cyclische sector
Sterke Punten

Goede reputatie van ‘Made in Italy’
Exportmogelijkheden
Veel kleine bedrijven

Zwakke Punten

Lage kapitalisatie en krappe marges
Felle concurrentie
Bron: Atradius
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Bron: Atradius

INHOUDSOPGAVE

Nederland
77 Brexit kan een probleem worden voor vleesexportbedrijven
77 Sterke binnenlandse vraag en goede exportprestaties

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 Betalingen gebeuren na gemiddeld 45 dagen
Overzicht
verbetering

stabiel

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

✔

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔
zeer hoog

hoog

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

gemiddeld

laag

zeer laag

✔
✔

Algehele schuldenlast van de sector
Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector
Bedrijfsklimaat

sterke
verslechtering

OVERZICHTSTABEL

Financieringscondities

verslechtering

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

sterke
verbetering

✔
sterke
verbetering

verbetering

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden

✔

Situatie algemene vraag (verkoop)

✔

stabiel

verslechtering

sterke
verslechtering
SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

Bron: Atradius

De Nederlandse voedings- en drankensector is in 2018 verder
gegroeid, waarbij de groei van de toegevoegde waarde in 2018
naar verwachting met meer dan 4,5% zal toenemen, en in 2019
wordt opnieuw een stijging van meer dan 2% verwacht. De bin
nenlandse consumptie wordt ondersteund door een aanhouden
de economische groei en een hoog consumentenvertrouwen,
terwijl de exportvraag solide is gebleven. De winstgevendheid
van Nederlandse voedingsbedrijven is over het algemeen hoog
en de winstmarges zijn in 2018 gestegen, met stabiele vooruit
zichten voor 2019.
De deelsector van de binnenlandse food-retail bleef in 2017 en
2018 groeien en zal naar verwachting meer dan 59 miljard euro
bedragen. De voedingsdiensten (horeca, restaurants, vrije tijd,
hotels en ‘on the move’ verkooppunten) is goed voor ongeveer
35% van de totale uitgaven, terwijl het aandeel van de food-retail
ongeveer 65% bedraagt.

Het segment voedingsdiensten blijft groeien dankzij solide eco
nomische prestaties en het feit dat meer mensen vaker buitens
huis eten. Deze gewoonte wordt gedreven door het stijgende
aandeel van werkende vrouwen, het groeiende aantal millenials,
drukke werkschema’s en ‘on-the-go’ consumptiegewoonten. Su
permarkten spelen in op deze trend door een kleinere gemaks
winkelvariant te openen in drukke stadscentra, op treinstations
en op bedrijventerreinen. In het tweede halfjaar van 2017 en het
eerste halfjaar van 2018 was er echter sprake van een daling van
het verkoopvolume, omdat de gespecialiseerde winkels niet kon
den profiteren van de algemene groei van de voedseluitgaven. Er
is felle concurrentie van supermarktketens, die hun assortiment
verder hebben verbeterd. Daarom moeten traditionele winkels
zich omvormen tot gespecialiseerde winkels, banketbakkers en
kwaliteitstraiteurs om op de lange termijn te kunnen overleven.
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Nederland: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

3,0

2,8

1,7

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

1,2

4,8

2,2

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

2,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

2,5

Exportgerichtheid

hoog

Concurrentie

hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

De online voedingsretail maakt opgang. Terwijl die online voe
dingsretail nog altijd een klein marktaandeel vertegenwoordigt
(2,8% in 2017), zijn er tal van factoren die op een sterke groei wij
zen voor de komende jaren, tot 9% in 2025. Voor supermarkten
is e-commerce in veel gevallen nog steeds verliesgevend, maar
ook een manier om marktaandeel te vergroten, klanten te bin
den en nieuwkomers buiten de deur te houden.
Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouw- en
voedingsproducten; alleen de VS is groter. De vleesverwerken
de en zuivelsector zijn de belangrijkste sectoren op het vlak van
voedingsexport.

SECTORPRESTATIES

Het bedrijfsmodel van de Nederlandse zuivelindustrie is sterk in
ternationaal georiënteerd. België, Frankrijk en Duitsland zijn de
grootste belangrijke markten binnen de EU, maar ook de over
zeese markten in Azië en het Midden-Oosten zijn van groot be
lang. De verwachting is dat de vraag naar zuivelproducten in 2019
verder zal toenemen, maar het bedrijfsresultaat van bedrijven in
de verwerkende sector staat onder druk door lage prijzen voor ba
siszuivelproducten en prijsconcurrentie in kindervoeding in Azië,
waardoor volume en marges onder druk komen te staan. Tege
lijkertijd is de Nederlandse melkaanvoer in 2017 en 2018 sterk
gedaald door de invoering van een fosfaatreductieprogramma,
omdat melkveehouders hun aantal koeien hebben verminderd.

Moderne logistiek en infrastructuur

Zwakke Punten

Zeer efficiënte productie en handel
Prijsconcurrentie met buitenlandse
voedingsbedrijven
Zware concurrentie in het retailsegment
Bron: Atradius
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De gemiddelde betalingstermijn is 45 dagen en het aantal beta
lingsachterstanden, betalingsuitstel en insolventies blijft laag in
vergelijking met andere Nederlandse sectoren; voor 2019 wor
den geen grote veranderingen verwacht. Banken zijn doorgaans
bereid om leningen te verstrekken en de schuldenlast van kleine
en middelgrote Nederlandse voedingsbedrijven (kleine bedrijven
met minder dan 10 medewerkers niet meegeteld) is laag verge
leken met hun sectorgenoten in andere EU-landen.
Daarom blijft ons acceptatiebeleid openstaan voor de meeste
belangrijke subsectoren van de voedingsindustrie, terwijl het
neutraal is voor speciaalzaken en zuivelverwerking als gevolg
van de hierboven vermelde kwesties.
De risico’s die tot een terugval in de prestaties van de sec
tor kunnen leiden, nemen echter toe, aangezien de sterke ex
portgerichtheid veel Nederlandse voedingsbedrijven gevoelig
maakt voor geopolitieke risico’s, handelsgeschillen en prijs-/
valutaschommelingen. Kwesties zoals een escalatie van het Si
no-Amerikaanse handelsconflict en een harde brexit kunnen in
2019 aanzienlijke risico’s met zich meebrengen (bijvoorbeeld in
termen van toegevoegde waarde is het Verenigd Koninkrijk goed
voor 8% van de Nederlandse export en 3% van het Nederlandse
bbp).

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

Nederlandse voedingsindustrie

Sterke Punten

Nederland is de grootste importeur en exporteur van pluimvee
vlees in Europa. De marktomstandigheden in dit segment zijn
gunstig geweest en de financiële resultaten zullen hoger liggen
dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Voor het sterk ex
portgerichte kalfs- en rundvleessegment wordt verwacht dat het
bedrijfsklimaat in 2019 stabiel zal blijven. In het segment var
kensvlees zijn de marktomstandigheden uitdagender geworden
door de toegenomen concurrentie en hogere grondstofkosten.
Een harde brexit kan grote gevolgen hebben, want met 14% van
het volume en 16% van de waarde is het Verenigd Koninkrijk de
belangrijkste markt voor Nederlands varkensvlees.

INHOUDSOPGAVE

Verenigd Koninkrijk
77 Winstmarges zijn verder verslechterd
77 Betalingen gebeuren na gemiddeld 45 à 60 dagen

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 Meer betalingsachterstanden en insolventies verwacht
Overzicht
verbetering

stabiel

verslechtering

Trend in wanbetaling over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van wanbetaling in
de komende 6 maanden

✔

Trend in insolventies over de
afgelopen 6 maanden

✔

Ontwikkeling van insolventies
in de komende 6 maanden

✔
zeer hoog

hoog

Afhankelijkheid van
bankfinanciering

✔

Algehele schuldenlast van de sector

✔

Bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector

✔

Bedrijfsklimaat

sterke
verbetering

verbetering

gemiddeld

laag

zeer laag

stabiel

verslechtering

sterke
verslechtering

OVERZICHTSTABEL

Financieringscondities

Winstmarges: algemene trend over
de afgelopen 12 maanden
Situatie algemene vraag (verkoop)

sterke
verslechtering

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

sterke
verbetering

SECTORPRESTATIES

Beoordeling kredietrisico

✔
✔
Bron: Atradius

De waardevermindering van het Britse pond sinds het brexit-be
sluit van juni 2016 heeft de kosten van grondstoffen en levens
middelen voor veel Britse voedingsproducenten en -verwerkers
die afhankelijk zijn van import verhoogd (meer dan 45% van
de in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerde levensmiddelen
wordt geïmporteerd). Terwijl de wisselkoers van het Britse pond
in 2018 minder volatiel was dan in 2017, bleef de inflatoire kos
tendruk voor geïmporteerde producten hoog.
Als gevolg hiervan blijven de inputkosten voor Britse voedingsbe
drijven hoog, terwijl de kans om prijsstijgingen door te berekenen
aan de retailers beperkt is. Verdere consolidatie in het retailseg
ment (vooral bij grote retailers) en het toenemende marktsucces
van discounters blijven wegen op de leveranciers in de voed
selvoorzieningsketen. Het hefboomeffect op het retailsegment
wordt beperkt door het feit dat het segment van de voedselpro
ducenten en -verwerkers wordt gedomineerd door kleine en mid
delgrote spelers in een sterk gefragmenteerde markt.

Als gevolg hiervan zijn de winstmarges van de voedingsbedrijven
in 2018 verder verslechterd, een ontwikkeling die zich naar ver
wachting in 2019 zal voortzetten. De trend naar lage winstmar
ges en lastige of destabiliserende contracten blijft in de sector
aan de orde van de dag, gedreven door de noodzaak om klant
relaties te behouden en/of productievolumes te handhaven als
middel om overheadkosten te dekken ten koste van de winstge
vendheid - wat op lange termijn onhoudbaar is. Het is dan ook
geen verrassing dat producenten en verwerkers in toenemende
mate fusies en overnames nastreven om hun hefboomeffect in
prijsonderhandelingen (en productaanbod) met de grote retai
lers te vergroten.
Risicobeperking met termijncontracten en valuta-afdekking blijft
een belangrijke discipline voor bedrijven. Bedrijven die termijn
posities innemen, zullen ongetwijfeld een deel van de neerwaart
se risico’s in verband met prijszetting en brexit verminderen. Dat
gezegd hebbende, hebben veel bedrijven door het hoge aandeel
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Verenigd Koninkrijk: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

1,7

1,3

1,5

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

3,6

1,5

1,0

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

2,0

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

1,9

Exportgerichtheid

gemiddeld

Concurrentie

zeer hoog

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

van mkb-bedrijven in het segment van de voedselproducerende/
verwerkende bedrijven, te kampen met een gebrek aan midde
len en verfijning om deze mechanismen effectief te beheren.

OVERZICHTSTABEL
SECTORPRESTATIES

Betalingen in de Britse voedingssector duren gemiddeld 45 tot
60 dagen. Door het onvermogen om hogere inputkosten te
absorberen en de toegenomen druk op de marges zijn de be
talingsachterstanden en het aantal insolventies dit jaar toege
nomen en blijven ze op een hoog niveau. Wij verwachten dat
deze stijgingen zich in ieder geval in de eerste helft van 2019
zullen voortzetten. Sommige grote spelers blijven de toeleve
ringsketen onder druk zetten wat de prijzen en betalingsvoor
waarden betreft. Vooral voor kleine voedingsbedrijven brengt dit
cashflow-uitdagingen met zich mee.

Britse voedingsindustrie
Veerkrachtig, oude bedrijven
Sterke Punten

Banken blijven ondersteunend ondanks
toegenomen marktonzekerheid
Een gevestigde, sterke wereldwijde
reputatie op het gebied van hoge
voedselkwaliteit en normen voor
dierenwelzijn.

Ondanks de huidige moeilijke marktomstandigheden in de sec
tor blijft de toegang tot externe financiering (bijvoorbeeld bank
leningen) behoorlijk stabiel. In deze sector wordt op grote schaal
gebruikgemaakt van leningen met activa als onderpand.
Door de ongunstige ontwikkelingen is ons acceptatiebeleid voor
de voedingssector over het algemeen restrictiever geworden. Dit
geldt met name voor het sterk importafhankelijke vleessegment,
waar de zwakkere wisselkoers de toch al smalle marges nog ver
der onder druk heeft gezet. Het vleessegment is sterk afhanke
lijk van uitzendkrachten, waarvan de beschikbaarheid sterk is
afgenomen, waardoor de arbeidskosten zijn gestegen. Een harde
brexit zou een wezenlijke bedreiging vormen voor deze deelsec
tor. Ook voor het segment vlees, groenten en fruit zijn we vrij
restrictief, omdat beide deelsectoren sterk afhankelijk zijn van
de import. Zowel fraude door bedrijven die maar kort bestaan
als identiteitsfraude, blijven een hardnekkig probleem in 2018,
vooral in de deelsectoren vlees en fruit en groenten.
We zijn ook voorzichtiger met het zuivelsegment, waar de
ontwikkeling van de prijzen af boerderij en ongunstige weers
omstandigheden in 2018 een negatieve invloed hadden op de
marges en de druk in de hele toeleveringsketen verder hebben
vergroot. Vaste prijscontracten betekenen dat producenten en
verwerkers niet noodzakelijkerwijs in staat zijn om hun marges
terug te verdienen.
Dankzij een redelijk goede prestatie en solide exportverkopen in
sommige segmenten (bijvoorbeeld likeuren) blijft ons accepta
tiebeleid neutraal voor de deelsector dranken, terwijl we over het
algemeen openstaan voor de food-retail, waar de vraag stabiel
blijft. Het toenemende succes van discounters is echter de drij
vende kracht achter de structurele veranderingen in dit segment,
vandaar dat er sprake is van een aanzienlijke consolidatie in de
markt. (bijvoorbeeld de fusie van Tesco met Booker en de moge
lijke fusie tussen Asda en Sainsbury´s).
Door ons voortdurende contact met bedrijven binnen de sector
zitten we zeer dicht op de ontwikkelingen en waken we over de
veranderende dynamiek en uitdagingen in de hele voedselvoor
zieningsketen. Het feit dat we in contact staan en verslagen over
de bedrijfsvoering ontvangen van veel voedingsbedrijven bete
kent dat we grenswaarden en de aanvaardbare risicobereidheid
kunnen blijven aangeven.

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Zwakke Punten

Brexit-besluit heeft grote gevolgen op
korte en middellange termijn

Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Krimpende marges en uitgestelde
investeringen door onduidelijke
vooruitzichten
Slecht en extreem weer heeft de
natuurlijke cyclus van veel in eigen land
verbouwde producten en hun respectieve
opbrengsten onderbroken.
Bron: Atradius
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Marktprestaties in een flits

77 Hoewel de schuldenlast van voedingsbedrijven over het alge
meen hoog is, zijn de financieringsvoorwaarden in de sector
goed, aangezien de agrovoedingssector een van de belang
rijkste bijdragers is aan het bbp in Australië. Banken zijn over
het algemeen bereid om leningen toe te staan aan de sector.
77 Het aantal wanbetalingen in de sector is in 2018 toegenomen
en zal naar verwachting in de komende zes maanden verder
toenemen. Aangezien de droogte in Australië de marges van
de spelers in de sector onder druk heeft gezet als gevolg
van de hogere inputkosten, hebben veel spelers moeite om
de rentabiliteitsdrempel te bereiken en hebben sommige
spelers verliezen geleden. Dat gezegd hebbende, wordt ver
wacht dat het insolventieklimaat stabiel zal blijven, zonder
dat er een grote stijging wordt verwacht.
77 Ons huidige acceptatiebeleid blijft over het algemeen open,
terwijl we de toekomstige effecten van de huidige droogte
op de sector in de gaten houden. We zijn zeer open voor het
drankensegment, dat voornamelijk bestaat uit gevestigde
spelers met solide financiële middelen. We blijven open voor
food-retail, ondanks de lagere winstmarges en felle concur
rentie, omdat de vraag hoog zal blijven.
77 Ons acceptatiebeleid staat over het algemeen open tot neu
traal voor bedrijven in het zuivelsegment. De vraag blijft naar
verwachting hoog, vooral voor babymelk in Azië (vooral Chi
na), maar de marktomstandigheden zijn volatiel.
77 Aangezien voedselhandelaren en groothandelaren door
gaans zeer gevoelig zijn voor de veranderingen in de grond
stofprijzen en de gevolgen daarvan voor de marges, hebben
we meestal een meer conservatieve strategie voor deze spe
lers.

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

2,2

3,3

2,6

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

4,8

3,2

6,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

1,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

0,8

Exportgerichtheid

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

2017

hoog

Concurrentie

zeer hoog
Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

OVERZICHTSTABEL

77 De hogere inputkosten in Australië hebben de laatste jaren
wel de druk op de marges verhoogd, met als extra negatief
effect een recente droogte. In 2019 zullen de winstmarges
van voedingsbedrijven naar verwachting verder dalen. Prijs
oorlogen komen vrij vaak voor in de foodretailsector, waar
grotere spelers concurreren voor marktaandeel door de prij
zen te drukken, wat leidt tot krappere marges voor produ
centen. Als gevolg hiervan zijn er regelmatig fusies en over
names onder voedselproducenten om schaalvoordelen te
behalen.

Australië: voeding en dranken

Food-retail

Bron: Atradius

77 De vleessector wordt beperkt ondersteund als gevolg van
een krap aanbod, hoge prijzen en hogere inputkosten, ver
oorzaakt door de huidige droogte aan de Australische oost
kust. We zijn zeer restrictief ten opzichte van kopers die zich
bezighouden met de verwerking van varkensvlees als ge
volg van een daling van de prijzen af boerderij aan het begin
van 2018 tot een niveau waarop de boeren moeite hadden
om de rentabiliteitsdrempel te bereiken. Als de ongunstige
weersomstandigheden aanhouden, verwachten we dat de
prestaties van de kopers in het vleessegment verder zullen
verslechteren.
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SECTORPRESTATIES

77 De Australische voedselproductie is de afgelopen jaren ge
staag gegroeid. De belangrijkste drijfveren waren de be
volkings- en inkomensgroei en veranderingen in smaak en
voorkeuren.

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Australië

INHOUDSOPGAVE

Ierland

UITGEBREIDE RAPPORTEN

77 De agrivoedings- en drankensector is goed voor ongeveer 8%
van de Ierse economie, meer dan 10% van de export en on
geveer 8% van de totale werkgelegenheid. De totale waarde
van de Ierse voedings- en drankenindustrie bedroeg in 2017
26 miljard euro, waarvan 13,6 miljard euro werd uitgevoerd
(een stijging van 13% op jaarbasis).

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

77 Alle belangrijke deelsectoren hebben de afgelopen twee jaar
vrij goed gepresteerd. Vleesverwerkers hebben geprofiteerd
van de solide binnenlandse en exportvraag, waaronder een
hogere verkoop aan Azië in 2018. Het zuivelsegment heeft
de afzet van melkpoeder in nieuwe overzeese markten zien
toenemen, terwijl de zeer competitieve binnenlandse markt
voor voedingsretail heeft geprofiteerd van de solide en groei
ende vraag van de consument.

OVERZICHTSTABEL

77 In 2017 was de verkoop aan het Verenigd Koninkrijk goed
voor 35% van de export (tegenover 37% in 2016 en 41% in
2015), terwijl de andere EU-markten goed waren voor 33%.
De devaluatie van het Britse pond ten opzichte van de euro na
het brexit referendum van juni 2016 had negatieve gevolgen
voor veel exporteurs. Intussen zijn Ierse bedrijven begonnen
met diversificatie door hun marktaandeel op het Europese
vasteland te vergroten, hoewel dat met lage marges gebeurt.

SECTORPRESTATIES

77 Ondanks de inspanningen van de exporteurs van levens
middelen om de uitvoer te diversifiëren weg van Groot-Brit
tannië, blijft een harde brexit een grote bedreiging voor de
sector. Elke toekomstige heffing van tarieven door de Britse
regering op de invoer van levensmiddelen uit de EU na ver
trek uit Ierland zou verwoestend kunnen zijn voor de Ierse
voedingssector (bijvoorbeeld de uitvoer van cheddarkaas
naar het Verenigd Koninkrijk, ter waarde van meer dan 300
miljoen euro, zou met een tarief van 55% worden geconfron
teerd).
77 Een harde brexit kan ook leiden tot vertragingen in de leve
ringen van vers voedsel naar Europa, waardoor de kosten
stijgen en het concurrentievermogen afneemt (bijna 80% van
de Ierse export naar Europa gaat via het Verenigd Koninkrijk).
Het verschepen van levende dieren tussen de Republiek Ier
land en Noord-Ierland zou ook een probleem worden.
77 Om de dreiging van tarieven in het geval van een harde brexit
tegen te gaan, zijn Ierse ondernemingen doorgegaan met het
overnemen van kleinere Britse bedrijven om na brexit toe
gang tot de Britse markt te behouden. Daarnaast is er een
consolidatieproces gaande onder kleinere Ierse voedingsbe
drijven.
77 De gemiddelde betalingstermijn in de Ierse voedingssector
is 45 dagen. De afgelopen 12 maanden was het betalings
gedrag in deze sector zeer goed; het aantal late betalingen,
wanbetalingen en insolventies is nog altijd zeer laag. Daarom
handhaven we voor deze sector voorlopig de rating ’goed’.
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Ierland: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

7,3

6,1

2,5

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

7,0

4,1

2,0

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

8,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

7,5

Exportgerichtheid

zeer hoog

Concurrentie

hoog
Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

77 Maar naarmate de Ierse voedingssector blijft blootstaan aan
volatiele wisselkoersen en toenemende risico’s in verband
met de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU
te stappen, verwachten we dat zowel het aantal betalings
achterstanden als het aantal insolventies zullen toenemen in
2019.

INHOUDSOPGAVE

Mexico

77 In de Mexicaanse voedingssector kunnen zich belangrijke
structurele veranderingen voordoen met de inauguratie van
president Andrés Manuel López Obrador. De nieuwe regering
zou beleidsmaatregelen kunnen nemen om de binnenlandse
productie te verhogen en de nadruk kunnen leggen op bin
nenlandse programma’s voor landbouwsteun. Momenteel
importeert Mexico nog steeds meer dan 40% van het voed
sel dat het consumeert, voornamelijk uit de VS, en heeft het
een productietekort in zuivel, vee, granen en oliehoudende
zaden.
77 De financieringsbehoeften en de financiële schuldenlast zijn
hoog in de voedingssector en de bereidheid van banken om
leningen te verstrekken heeft verdere investeringen aange
moedigd. De maximale betalingstermijn varieert van 30 tot
120 dagen, afhankelijk van het soort product (bederfelijke of
niet-bederfelijke voedingsproducten).
77 De betalingsachterstanden kunnen de komende maanden
toenemen door de aanhoudende onzekerheid op de markt
over de toekomst van de USMCA. De toezegging van de
nieuwe regering om het minimumloon te verhogen en de
levensstandaard van de bevolking te verhogen, biedt echter
ook goede vooruitzichten voor de groeiverwachtingen in de
voedings- en drankenindustrie. Het aantal insolventies in
de voedingssector is over het algemeen laag en voor 2019
wordt geen grote stijging verwacht. De meeste achterstalli
ge betalingen, meestal kleine bedragen, zijn het gevolg van
langdurige wanbetaling als gevolg van administratieve rede
nen of commerciële geschillen.

2019f

Bbp-groei (%)

2,3

2,0

2,2

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

1,9

2,8

2,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

2,6

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

1,8

Exportgerichtheid

UITGEBREIDE RAPPORTEN

2018f

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

2017

zeer hoog

Concurrentie

hoog
Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

77 De USMCA-overeenkomst moet echter nog in alle drie de lid
staten worden geratificeerd. Als dit mislukt en de handels
geschillen opnieuw oplaaien, kan dit grote gevolgen hebben
voor de Mexicaanse voedingssector, aangezien de Mexicaan
se export van voedings- en landbouwproducten naar de VS
door de tarieven kan worden beïnvloed. Aangezien Mexico
het grootste deel van zijn zuivel uit de VS importeert, zou een
nieuwe verslechtering van de handelsbetrekkingen tussen
de VS en Mexico het land ertoe kunnen aanzetten de produc
tie op eigen gebied op te voeren.

Mexico: voeding en dranken

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

77 Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de voedingssector
over het algemeen openstaan voor alle belangrijke deel
sectoren. De vooruitzichten voor vlees, zuivel, dranken en
food-retail zijn positief, met een gestage omzetgroei op kor
te en middellange termijn. Voor kleine afnemers proberen we
geactualiseerde financiële gegevens te verkrijgen en leggen
we de nadruk op gezonde financiële ratio’s, een laag schuld
profiel en een lage risicoconcentratie. We zullen de heronder
handelingen over USMCA nauwlettend volgen en ons accep
tatiebeleid zo nodig aanpassen.
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SECTORPRESTATIES

77 De Mexicaanse voedingsindustrie presteerde goed in 2018,
met een verwachte stijging van de totale voedselverkoop van
8,7% op jaarbasis in 2018 tot 1.810 miljard MXN (78,7 miljard
euro). De Mexicaanse voedings- en landbouwsector is sterk
exportgericht en de meeste bedrijven hebben de afgelopen
jaren stabiele winstmarges getoond, aangezien de Verenigde
Staten het nultarief voor alle Mexicaanse importen volgens
de NAFTA-overeenkomst hebben gehandhaafd. Volgens het
ontwerp van de heronderhandelde USMCA-overeenkomst
blijven alle huidige nultarieven voor levensmiddelen en land
bouwproducten in het kader van de NAFTA ongewijzigd.

INHOUDSOPGAVE

Polen
77 De voedingssector blijft een van de sterkste bedrijfstakken
in de Poolse economie, goed voor 13% van het bbp in 2017.
De sector ontwikkelt zich goed als gevolg van de groeiende
binnenlandse en exportvraag.

UITGEBREIDE RAPPORTEN
MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

77 De concurrentie op de Poolse voedselmarkt is groot, vooral
wat de prijs betreft, aangezien de meeste producten homo
geen zijn. Hoewel de winstmarges voor de meeste bedrijven
stabiel zijn, blijven ze over het algemeen op een laag niveau.
Hogere winsten worden alleen gegenereerd door grotere
deelnemers of kleine gespecialiseerde spelers, terwijl veel
kleinere en middelgrote bedrijven moeite hebben om goed te
presteren. Het is dan ook geen verrassing dat in dit segment
een consolidatieproces is gestart en dat kleinere spelers op
zoek zijn naar investeerders.

OVERZICHTSTABEL

77 De financieringsbehoefte en financiële schuldenlast zijn
hoog in de voedingssector. Na de toetreding van Polen tot
de EU hebben de voedingsproducenten grote investeringen
gedaan om hun concurrentiepositie op de Europese markt
te verbeteren, voornamelijk via bankleningen. De huidige
lage rentevoeten en de bereidheid van banken om leningen
te verstrekken hebben verdere investeringen aangemoedigd.
De moeilijkheden bij de terugbetaling van bankleningen zou
den echter kunnen toenemen als de rentevoeten weer gaan
stijgen.

SECTORPRESTATIES

77 De gemiddelde betalingstermijn in de Poolse voedingssec
tor bedraagt 30 dagen. Het aantal late betalingen is over
het algemeen hoog, aangezien grotere bedrijven hun hef
boomwerking tegen leveranciers gebruiken door lange be
talingstermijnen te eisen of betalingen te verlengen om hun
eigen cashflow te verbeteren. Het aantal meldingen van
wanbetalingen is hoog en is in 2018 toegenomen, maar naar
verwachting zal het in de komende maanden afnemen. Het
aantal insolventies is gemiddeld vergeleken met andere sec
toren, en zou in 2019 niet stijgen.
77 Ons acceptatiebeleid varieert per deelsector. Het is vooral
neutraal voor de deelsector vlees, waar het in het algemeen
goed gaat met het pluimveesegment, terwijl het varkens
vlees wordt getroffen door de sluiting van verschillende
overzeese markten als gevolg van de Afrikaanse varkenspest
(AVP). Tegelijkertijd zal vlees profiteren van grote investerin
gen van grote internationale spelers in dit segment.
77 Wij staan open voor Poolse zuivelbedrijven, omdat dit seg
ment het momenteel goed doet, en neutraal voor dranken,
waar prijsconcurrentie een probleem is.
77 Dat gezegd hebbende, zijn we restrictief voor de food-retail,
met name voor middelgrote spelers, aangezien veel van hen
werken met kleine of zelfs negatieve marges als gevolg van
de felle prijsconcurrentie op een binnenlandse markt met
zeer prijsgevoelige consumenten.
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Polen: voeding en dranken
2017

2018f

2019f

Bbp-groei (%)

4,6

4,6

3,2

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

4,0

4,4

3,5

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

3,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

2,1

Exportgerichtheid

hoog

Concurrentie

hoog
Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

77 Fraudegevallen zijn een punt van zorg bij zowel binnenland
se als exportactiviteiten in alle voedingssectoren, maar het
meest in de segmenten groenten, fruit en vlees.

INHOUDSOPGAVE

Verenigde Staten

77 De verkoop van biologische voeding in de VS bedraagt nog
steeds slechts 5% van de totale verkoop van voedingsmid
delen, maar is de afgelopen jaren gestegen en zal naar ver
wachting verder groeien boven het gemiddelde groeipercen
tage van de markt. De voedselvoorkeuren van de consument
blijven ten goede komen aan handelaren waar fabrikanten
van verpakte levensmiddelen minder vaak in de rekken lig
gen. Natuurlijke, biologische en glutenvrije voedingsmidde
len zijn strategische gebieden voor bedrijven die de omzet
groei willen verhogen. Tegelijkertijd zal nieuwe regelgeving
een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de vraag naar
voedsel.

2019f

Bbp-groei (%)

2,2

2,9

2,5

Groei van de
toegevoegde waarde
van de sector (%)

4,0

4,0

2,2

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 3 jaar (%)

3,1

Gemiddelde groei van de sector over
de afgelopen 5 jaar (%)

2,6

Exportgerichtheid

UITGEBREIDE RAPPORTEN

2018f

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

77 De laatste jaren zijn er veel bedrijfsfusies en overnames
(M&A) geweest, wat wijst op een trend in de richting van een
grotere consolidatie onder grote en oude voedselmerken.
De fusies en overnames zullen hoog blijven omdat bedrijven
blijven zoeken naar omzetgroei en margeverbetering. Het
succes zal afhangen van het vermogen van bedrijven om de
samenwerkingsverbanden te optimaliseren en soepel te in
tegreren.

2017

hoog

Concurrentie

zeer hoog
Bronnen: Macrobond, Oxford Economics, Atradius

OVERZICHTSTABEL

77 Er is een felle concurrentie in alle belangrijke segmenten van
de waardeketen (producenten, retailers, distributeurs), wat
een negatief effect heeft op de winstmarges van bedrijven.
Na een krimp in 2018 zullen de winstmarges in 2019 naar
verwachting verder dalen, omdat de brandstofprijzen en an
dere inputkosten stijgen.

Verenigde Staten: voeding en dranken

Prestatievooruitzichten volgens deelsectoren
Dranken

Voedselproductie

Food-retail

Bron: Atradius

77 De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse voe
dingssector is 30 dagen. In 2018 bleef het aantal wanbe
talingen laag; voor 2019 verwachten we geen stijging. Ook
verwachten we volgend jaar geen toename van het aantal
insolventies. Toegang tot externe financiering is geen pro
bleem, maar veel voedingsbedrijven zijn in particuliere han
den en hebben dus een grote hefboomwerking.
77 Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid
voor het segment dranken en neutraal voor voedselproduc
tie. We zijn echter restrictiever als het gaat om de food-retail,
vanwege de moordende concurrentie, de trage groei van de
oude retailers en de uiterst krappe marges in deze deelsec
tor.
77 Omdat voedselveiligheid en duurzaamheid steeds belang
rijker worden, hangt het bedrijfssucces af van de kracht en
transparantie van de toeleveringsketen. Door voedsel over
gedragen ziekten, besmetting en fraude blijven risico’s voor
voedselproducenten - met mogelijk een enorm negatief ef
fect op de winstgevendheid.
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SECTORPRESTATIES

77 De sector productie en verwerking van voedsel en drank in
de VS biedt werk aan ongeveer 1,5 miljoen werkkrachten per
jaar en is daarmee de grootste Amerikaanse sector voor de
werkgelegenheid. De sector bestaat uit ongeveer 21.000 be
drijven en de toegevoegde waarde zal in 2018 naar verwach
ting met 4% en in 2019 met 2,2% groeien.

Vooruitzichten prestaties sectoren per land
INHOUDSOPGAVE

December 2018
Landbouw

België
Denemarken
Duitsland

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Nederland

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Oostenrijk
Polen
Portugal
Rusland
Slowakije

OVERZICHTSTABEL

Spanje
Tsjechië
Turkije
VK
Zweden

SECTORPRESTATIES

Zwitserland
Brazilië
Canada
Mexico
VS
Australië
China
Hong Kong
India
Indonesië
Japan
Nieuw-Zeeland
Singapore
Taiwan
Thailand
VAE
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Automotive/
Transport

Chemie /
Farmacie

Bouw / BouwDuurzame
Electronica /
materialen consumptiegoederen
ICT

Financiële
diensten

UITGEBREIDE RAPPORTEN

Diensten
Staal

Goed
UITGEBREIDE RAPPORTEN

Papier

Redelijk
MARKTPRESTATIES
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Textiel
INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

Metaal

Slecht
OVERZICHTSTABEL
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Machines

SECTORPRESTATIES

OVERZICHTSTABEL

Voeding

SECTORPRESTATIES

atradiusmarketmonitor

Uitstekend

Matig
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INHOUDSOPGAVE

Sectorprestaties
Veranderingen sinds november 2018

Europa
UITGEBREIDE RAPPORTEN

Italië

Verenigd Koninkrijk

Bouw

Landbouw

MARKTPRESTATIES
IN EEN FLITS

Verlaagd van Matig naar Slecht

Verlaagd van Redelijk naar Matig

De sector heeft te kampen met negatieve vooruitzichten voor
overheidsinvesteringen en een aanzienlijke toename van het
aantal insolventies van grotere spelers.

De prestaties in de sector worden negatief beïnvloed door de
hogere grondstoffen- en energiekosten, terwijl de aanhouden
de onzekerheid over het definitieve resultaat van de brexit een
domper zet op het ondernemersvertrouwen.

Duurzame consumptiegoederen 

Voeding
Verlaagd van Redelijk naar Matig
Verlaagd van Redelijk naar Matig

OVERZICHTSTABEL

De sector wordt beïnvloed door de gespannen marktomstandig
heden, de felle concurrentie, de lagere consumptie en de nega
tieve marktvooruitzichten. Binnen de sector van de middelgrote
en grote retailers zijn de liquiditeitsspanningen toegenomen.

Zie het artikel op pagina 15.
Duurzame consumptiegoederen
Verlaagd van Redelijk naar Matig

Diensten
Verlaagd van Redelijk naar Matig

Beide sectoren worden beïnvloed door de toegenomen economi
sche onzekerheid, de lagere groeivooruitzichten voor het bbp en
het afgenomen consumentenvertrouwen.
SECTORPRESTATIES
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INHOUDSOPGAVE
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