INCREASE IN PRODUCTION COSTS DUE TO
SCARCITY AND INFLATION.

Increase in production costs due to scarcity and inflation
The food entrepreneurs' sales have been dominated by corona restrictions for the past two years. High
costs, inflation and staff shortages mean that food entrepreneurs will not have an average year. As
more and more corona restrictions are currently being lifted and we increasingly return to "normal" life, it
is likely that food production will also increase slightly. According to industry data, production in the food
industry will increase by about 1 percent.
2022 is not an average year
However, this expected increase unfortunately does not mean that 2022 will be an average year. The
corona crisis has brought structural changes in regards to, working from home. Everyone who works at
home does not consume anything on the road or in the office, which has consequences for the suppliers
of food to kiosks, caterers and sandwich stores.
In addition, higher energy prices, sustained demand, increased transport prices and staff shortages play
a major role in the pressure of price increases. The sector needs a lot of gas and electricity for heating,
cooling and processing products which is directly noticeable on selling prices and ultimately passed on
to consumers.
Price increases and scarcity
Unfortunately, not only are these means of production such as raw materials, labor, transport, energy,
etc. becoming more expensive, but in some cases they are also becoming scarce, which means that we
as a production company are hampered by external factors and there is even more pressure on
production and prices. With all these increases, the question is often not whether we as a production
company are willing to pay this high price but increasingly whether we can purchase it at all.
Conflict
Another big factor is the conflict between Russia and Ukraine which are major suppliers of grain and
wheat. Russia is the world's largest exporter and Ukraine the fifth largest of wheat and grains. The loss
of these suppliers, through destruction, import bans and other restrictions will most likely affect the
harvest, exports, price increases and shortages.
Of course, as a production company, we will do everything we can to ensure the best possible prices.
The coming year will be all about maintaining the quality, security of supply and fruitful partnerships that
we value highly.

STIJGING PRODUCTIEKOSTEN DOOR
SCHAARSTE EN INFLATIE

Stijging productiekosten door schaarste en inflatie.
De afzet van foodondernemers stond de afgelopen twee jaar in het teken van de corona beperkingen.
Hoge kosten, inflatie en personeelstekorten zorgen er voor dat foodondernemers geen doorsnee jaar
tegemoet zullen gaan.
Aangezien op dit moment steeds meer corona restricties komen te vervallen en wij steeds meer terug
gaan naar het ‘normale’ leven, zal naar alle waarschijnlijkheid de productie van voedingsmiddelen ook
weer licht stijgen. Volgens branchegegevens zal de productie in de voedingsmiddelenindustrie stijgen
met circa 1 procent.
2022 geen doorsnee jaar
Echter wil deze verwachte stijging helaas niet zeggen dat 2022 een doorsnee jaar wordt. De
coronacrisis heeft gezorgd voor structurele veranderingen met betrekking tot bijvoorbeeld thuiswerken.
Eenieder die thuis werkt consumeert niets onderweg en op kantoor wat gevolgen heeft voor de
leveranciers van voeding aan kiosken, cateraars en broodjeszaken.
Daarnaast spelen de hogere energieprijzen, de aanhoudende vraag, toegenomen transportprijzen en
personeelstekorten een grote rol in de druk van prijsstijgingen. De sector heeft veel gas en elektriciteit
nodig voor het verwarmen, koelen en verwerken van producten wat direct merkbaar is op de
verkoopprijzen en uiteindelijk doorberekend worden aan de consument.
Prijsstijgingen en schaarste
Helaas worden niet alleen deze productiemiddelen zoals grondstoffen, arbeid, transport, energie etc.
duurder, maar in sommige gevallen ook schaars waardoor wij als productiebedrijf belemmerd worden
door externe factoren en er nog meer druk op de productie en prijzen komt. Door al deze stijgingen is
het vaak niet de vraag of we als productiebedrijf bereid zijn deze hoge prijs te betalen maar steeds
vaker of wij deze überhaupt kunnen inkopen.
Conflict
Een andere grote factor is het conflict tussen Rusland en Oekraïne welke grote leveranciers zijn van
graan en tarwe. Rusland is ’s werelds grootste exporteur en Oekraïne op vier na grootste van graan en
tarwe. Het wegvallen van deze leveranciers, door verwoesting, importverboden en andere beperkingen
zal naar alle waarschijnlijkheid gevolgen hebben voor de oogst, export, prijsstijgingen en tekorten.
Uiteraard zullen wij als productiebedrijf alles in werk stellen om de best mogelijke prijzen te waarborgen.
Het komend jaar zal vooral in het teken staan van het op peil houden van kwaliteit, leveringszekerheid
en vruchtbare samenwerkingen welke wij in hoog in het vaandel hebben staan.

