
India isde snelst groeiende
grote economie.Een ‘stralen-
de ster’, volgens IMF-direc-
teurChristineLagarde. FD-re-
dacteurFrankGersdorfwas
inmei inhet landomdeconse-
quenties vandieontwikkeling
teduiden—voor India zelf en
voorbijvoorbeeldhetNeder-
landsebedrijfsleven.Andere
artikelenvanzijnhand lezen
over India?Kijkop fd.nl/india

De Indiase
groeispurt

Nederlandseagrifoodbedrijvenvinden
hunweg in Indiase levensmiddelensector

FrankGersdorf
Mumbai

Mexicaanse tomatensalsa,Griekse tzat-
ziki en Italiaansepesto: deberoemde
buitenlandsedipsausjes staannetjes
naast elkaar inhet schapbij BigBazaar,
de supermarkt voor rijke Indiërs. Indeze
buitenwijk vanMumbai betaal je € 7 voor
eendoosje bosbessenuitNieuw-Zeeland

Eenpaar jaar geleden verkochtende
weinige supermarktendie India telt nog
amperproductenuit debuitenlandse
keuken.Nuwel, in ieder geval inhet top-
segment vandenog steedsweinig ont-
wikkeldedetailhandel.Het is een voor-
zichtig tekendat India internationaler
aanhetworden is. Indiase consumenten
nemenbuitenlandse eettrendsover.

Deze internationalisering valt samen
met twee anderebelangrijke ontwikke-
lingen inhet land: de Indiase consument
wil betere engezondeproductenop tafel
endemarkt voor voedinggroeit enorm
snel.Dit alles heeft grote gevolgen voor
de levensmiddelenindustrie. Enhet
biedt kansen voorbuitenlandse inves-
teerders enbedrijven—ook voorNeder-
landsepartijen.

Hoegroot de totale vraagnaar voeding
is enhoeharddie groeit, weet Sumit
Saran, die bijwinkelconcernFuture
verantwoordelijk is voorde contacten
metbuitenlandse leveranciers. Future,
ookde eigenaar van luxe supermarktBig
Bazaar, heeft in totaalmeerdan1000
winkels in India, 40.000werknemers en
eenomzet van€2mrdper jaar. In zijn
kleinewerkkamer inde eigentijdsewol-
kenkrabber vanFuturedist Saranmoei-
teloos een reeks cijfers op.

Zogroeiende consumptievebeste-
dingen van Indiërsmet 10 tot 12%per
jaar—een stukharder dusdande totale
economische groei, die rondde7,5% ligt.
Eenanderbelangrijk gegeven is volgens
Sarandat zij van elke 100 roepies er 45
aan voedingbesteden. Endanheb jede
middenklassenog, die verantwoordelijk
is voorde snelle groei vande consump-
tie.Nubestaat die al uit 300miljoen
mensenendegroepwordt in rap tempo
groter.

Het gevolghiervan is dat deomzet
vande Indiase levensmiddelenindustrie
omhooggaat schieten van$258mrd
nunaar $ 482mrd in2020, denkt Saran.
‘India is het landmetdeopeennagroot-
ste bevolking terwereld,maarhet staat
nogopde elfdeplek als het gaat over de
voedingconsumptie.Dat zal snel veran-
deren: ik verwacht dat India in 2025 al
nummer vijf zal zijn.’

Doorde enorme toename vande
vraag zullen Indiaseboeren veelmeer
moetengaanproducerenen zijn ermeer
bedrijvennodigdie agrarische grond-
stoffen verwerken tot goede, gezonde en
gevarieerde levensmiddelen.Ookhet lo-
gistieke systeemzalmoeten verbeteren:
35%vandeproductenbederft onderweg
vandeboernaar de consumentdoorde
gebrekkigeoogst-, sorteer-, bewaar- en
transportmethodes in India.

Nederlandheeft een sterke agrarische
sector; daarom ishet niet verrassenddat
er allerleiNederlandseondernemersuit
de agrifoodsector in Indiawerkenof er

De snel groeiendemidden-
klasse van India doet zijn bood-
schappen graag bij Big Bazaar,
een luxe supermarktketen.
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India moet meer
produceren en de
middenklasse wil
westers eten.
Nederlandse
bedrijven springen
daarop in

ophet vinkentouwzitten.
Niet ver vanMumbaihelpt deNeder-

landse consultant FrankBaesjoubijvoor-
beeld een lokalemelkveehoudermethet
verhogen van zijnproductiviteit— India
is veruit de grootstemelkproducent ter
wereld. En inAmbala, inNoord-India,
heeft hetWest-Friesebedrijf Allround
afgelopenmaandeengrote,moderne
fabriek geopend voor rooi- en sorteerma-
chines.Daarnaastwil de fabrikantmet
eenkleindozijn anderebedrijven,waar-

Veel producten
bederven onderweg
van de boer naar de
consument door
gebrekkigemethodes

Links: lokalemedewerkers van
het Nederlandse East-West
Seed verpakken uien.
Rechts: minipakjes zaden voor
Indiase boeren.
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INDIA VOEDSELPRODUCTIE

onder vele regionalepartijen zoalsBejo
Zadenendeurenfabrikant Salco, distri-
butiecentra inheel India opzetten. Voor
dat project heeft deWereldbankonlangs
$50.000 toegezegd.

‘Het is onzemissie omwesterse tech-
nologie enmodernemachines in India
te introduceren’, zegtHuibSmit, dedi-
recteur vanAllround.Volgenshem loopt
Nederland internationaal voorop inde
agrifoodindustrie.Hij laat de aardappel-
enuiensorteermachines ziendie al inde

OutsourcingWaarommachinemaker Allrounduit Andijk een fabriek opende inNoord-India

Machinefabrikant
Allround uit hetWest-
Friese plaatsje Andijk
heeft een deel van de
productie van zijn rooi-,
sorteer- en koelappa-
raten voor de agrari-
sche sector verplaatst
naar Ambala, een grote
stad in Noord-India.
Na eenmislukt, duur
avontuurmet een
lokale partner, zeven
jaar geleden, besloten
de twee eigenaren van
Allround, Huib (foto)
en Gerard Smit om zelf
in India een fabriek te

bouwen— voor de nati-
onalemarkt daar, maar
ook voor export naar
bijvoorbeeld Zuid-Ame-
rika. De Indiase produc-
tievestiging, die dit
jaar half mei geopend
werd, voldoet aan de
Europese bouweisen en
ziet er wijds, functioneel
en netjes uit.
Een groot voordeel

van produceren in India
zijn volgens directeur
Smit de lage lonen.
‘Onze kostprijs in India
ligt 30% onder het
niveau in Andijk.’ Maar

dat is niet de enige
redenwaarom hij in
India wil zitten. ‘Een
ander groot voordeel
van een fabriek hier
is dat Indiase klanten
weten dat je niet snel

weer zult vertrekken.’
Smit voorziet dat

de omzet dit jaar zal
verdrievoudigen tot €
8 à € 10mln. Dat levert
ook banengroei op in
Nederland. ‘In Andijk
hebbenwemeer werk
doordat we in India
goede zaken doen.’
In Andijk worden de
complexe onderdelen
voor de Indiase
machines gemaakt.
Voor de € 2,5mln die de
nieuwe Indiase fabriek
kostte, klopte Smit
destijds tevergeefs aan

bij de banken. ‘Het was
voor ons een grote stap
om er zo’n grote fabriek
te bouwen.’ Hij kreeg
noch van Nederlandse
noch van Indiase banken
krediet enmoest alles
zelf financieren. De
ondernemer slaagde
erin bevriende relaties in
Nederland voor zijn plan
te winnen. Die leenden
hemgeld.
Minder lastig waren

de Indiase autoriteiten.
Zij hebben zakendoen
voor buitenlanders
duidelijk makkelijker

gemaakt en ook de
Indiase centrale bank
werkt mee, is de erva-
ring van Allround. Maar
met het verplaatsen
van de productie heeft
hetWest-Friese bedrijf
dan ook precies gedaan
wat de Indiase premier
Narendra Modi zo graag
wil. Vlak na zijn verkie-
zing in 2014 riep hij
het programma ‘Make
in India’ in het leven,
dat partijen oproept
om zoveel mogelijk
producten in India zelf
te produceren.

nieuwe fabriek inAmbala gemaakt zijn.
Die zijn volgenshemevengoedals de ap-
paratendiehetmoederbedrijf inAndijk
vervaardigt.

Deplannenomdistributiecentra op
te zetten, noemtSmit gecompliceerd.
‘Alleende voorbereiding al vergt zeker
een jaar.’ Volgend jaarwil Allroundhet
concept van elf van zulke centra (drie
kleintjes enacht grote) verkopen.Het
West-Friesebedrijf regelt niet definan-
cieringdaarvan. ‘Goededistributiecen-
tra zijn voor India van levensbelang.De
overheid, private investeerders ende
Wereldbank zullen voordefinanciering
moeten zorgen.’

Vijftienhonderdkilometer zuidelijker,
vlakbijmiljoenenstadAurangabad, heeft
East-West Seed—net als Allroundeen
West-Fries bedrijf—ookeenmissie. ‘Bij
ons staannietwinst en rendement voor-
op, zoals bij veel zaadconcerns.Nee,wij
willenkleineboerenaaneenbeter inko-
menhelpen’, zegt Satish Joshi, directeur
vande Indiasedochter vanEast-West
Seed.Met $ 28mlnaan jaaromzet is het
het vierde zaadbedrijf van India.

Eenhoger inkomenmoetdehonder-
denmiljoenenkleineboeren in staat
stellenommeer te produceren. East-
West Seed veredelt zaad van commerci-
eelminder interessante gewassen, zoals
spinazie enuien.Die verkoopthet aan
kleineboeren inminiverpakkingen voor
100 roepies, ietsmeerdan€1.

Volgens supermarktketenFuture is er
ruimte voormeerNederlandsepartijen.
SamenmetLarive, een consultantsbu-
reauuit Zeist gespecialiseerd inopko-
mendemarkten,wil Futurebedrijven
vindendie zichop IndiaFoodParkwillen
vestigen.Dit grotebedrijvenpark vlakbij
Bengaluru, speciaal voor de levensmid-
delenindustrie, heeft Future anderhalf
jaar geledenmethulp vande Indiase
overheidopgezet.

‘Wijwetenhoewe voedingmoeten
verkopen,maarniet hoewediemoeten
maken’, zegt Saran.Daaromzoekthij
partners, vooralNederlandse, die kun-
nenhelpen. ‘De infrastructuur ligt er al,
dushet is eenkwestie van “plug&play”.
Wij zorgen voorde afzet.’

De consultants vanLarivebegeleiden
nual anderhalf jaar lokale boerenbij de
productie van tomaten, komkommers
enandere groenten.Diemoetennet zo
goed zijn als groenteuit hetWestland,
zegt Saran: ‘Demoderne Indiase con-
sument eist hogekwaliteit’. Eenmaal
geteeld komtdiedan viahet FoodPark
terecht inde supermarkten vanFuture.
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