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. De koffieprijs bereikte
recentelijk het laagste
niveau in dertien jaar.. De enorme productie
van Brazilië leidt tot een
flink overschot op de
markt. Dat drukt de kof-
fieprijs.. Koffieboeren worden
steeds armer. 25 miljoen
huishoudens ontlenen
inkomen aan koffie.. Er wordt geëxperi-
menteerd met directe
handel tegen een hoge-
re prijs.

G R O N D S T O F F E N

Hoelang
ploetert
dekoffieboer
nogvoort?

De koffieprijs staat op het laagste niveau in
jaren. Tot wanhoop van miljoenen boeren
is verbetering niet in zicht. Colombia pleit
al voor het schrappen van de ‘oneerlijke en
speculatieve’ koffieprijs. Vijf vragen over de
crisis op een markt van ruim $200 mrd.

In het kort
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E
erst de radeloosheiddie zichop-
dringt. ‘Ze trokken indeKeniaanse
regioNyeri dekoffiestruikenuit de
grond,wantmetmais vielmeer te
verdienen. Inhet champagnegebied
voor koffie!’, vertelt deNederlandse

koffiehandelaarMennoSimons vanTrabocca.
‘Onzeboeren lijden’, zegt voorzitterRoberto

Vélez vandeColombiaansekoffieorganisatie
FNC. ‘Zemoeten leveren voor eenprijs die on-
der deproductiekosten ligt. Zo is koffieproduc-
tie niet houdbaar.’

Dat botst nogalmethet beeld van JuanVal-
dez, het reclame-icoon vandeFNC.Met zijn
strooienhoed, eenezeltje volgepaktmet koffie
eneeuwige glimlachonder een volle snor laat
Valdez al decennialang eenonbekommerd le-
venonderde zon zien.

De realiteit is andersmet eenkoffieprijs die
recentelijkhet laagsteniveau indertien jaar be-
reikte.Dat heeft ook elders ontwrichtende effec-
ten.Deboerenkondenwel eensbesluitenkoffie
te laten vallen voorhet lucratievere coca, valt te
beluisterenbij deNederlandsekoffieconsultant
WillemBoot, tevenskoffieboer inPanama.Of
deboer laat deoogst hangen, zoals al gebeurde
inHonduras, enpakt zijnbiezen. ‘Die groep
staatmogelijk straks aandegrensmetdeVS.’

1.
De koffieprijs staat wel vaker laag.
Wat is er nu anders?
Hetdraait opnieuwomBrazilië, datmet
zijn enormeproductie dehelemarkt

inbewegingkan zetten. Vorig jaar leidde een
overvloedige oogst tot eenflinkoverschot opde
markt, dit jaarwaarschijnlijkweer. ‘Dat drukt
dekoffieprijs’, zegt grondstoffenanalistCarlos
Mera vanRabobank.Deprijs vanarabicabonen
zakte in een jaarmet ruim25%,naar $89,25per
Amerikaansepondop vrijdag.

DieBraziliaansemacht zal niet snel afnemen.
‘Degrootschaligeproductie groeit daar, het
land leent zich er goed voor’, zegtBoot. ‘Brazilië
concurreert daarnaast op eenoneerlijkemanier
met subsidies voorhunkoffieproducenten.’

Mera: ‘Het verschilmet de vorige crisis is de
zwakkeBraziliaansemunt.’Die leidt totmeer
export, vanwegedebetaling inwaardevolle dol-
lars. ‘Dat tast deprijs verder aan.De zwakte van
de reaal verdwijnt pas als het landeconomische
problemenoplost, zoals dehervorming vanhet
pensioenstelsel.’Mera is daarom ‘bearish’ (ne-
gatief gestemd) over dekoffieprijs.

Eenander verschil: de armoedeonderde cir-
ca 25miljoenhuishoudensdie vankoffie leven
neemt toe. Terwijl de koffiemarkt jaarlijksmet
zo’n 2%groeit, ‘zienkoffietelers al decenniahun
koopkracht teruglopen’, aldusdeproducenten
inmaart. Zo’n $200mrdgroot is diemarkt en
10%komtdekoffieproducerende landen toe
(2015).

2.
De lage prijs maakt een cappucci-
no niet goedkoper. Hoe zit dat?
‘Koffie gaat via zo’ndertig paarhan-
dennaarde consument’, schetst Si-

mons (Trabocca) de langeketen. Vaneenkop
koffie in een café indeVSbestaat $0,30uit kof-
fie, becijferde vakbladSTIR vorig jaar, ende rest
uit kosten voorhuur, personeel, verzekeringen
enmelk voorde cappuccino.

Dekoffieprijs is dusmaar een vande vele fac-
toren voorbedrijven verderop indeketen.De fo-
cus inde sector lagde afgelopen jarenookmeer
op concentratie, zoals rondhet Luxemburgse
JAB (JacobsDouweEgberts). Aandacht voorde
eerste schakel indeketen is erwel; zo reserveer-

Brazilië met afstand aan kop
Grootste koffieproducenten in de wereld. In miljoen
zakken koffiebonen van elk 60 kilogram.
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Het zijnnogplannen,maarVélez klinkt stel-
lig: ‘WieColombiaansekoffiewil kopenmoet
straksdeminimumprijs betalen.’Het voorstel
slaat volgenshemaanbij andere landen.Het ri-
sico? ‘Afnemers kunnenonzebonen vervangen
door goedkopere alternatieven.’

Al eerderwas erhandel los vandekoffieprijs.
Het InternationalCoffeeAgreementwerkte tot
inde jaren tachtigmet vaste quota’s enprijsaf-
spraken.Hetmodel sneuveldemetnamedoor-
dat groteproducenten, zoalsBrazilië,meerwil-
den exporteren.

5.
Welke uitwegen zijn er
uit de crisis?
Demeeste koffieboeren ziengeen
kansfinanciële buffers op tebou-

wen, valt bijmeerderepartijen tebeluisteren,
ooknietwanneer dekoffieprijs hoger staat. ‘Ze
kunnenniet eens verder kijkendande volgende
oogst’, vat Simons (Trabocca) het samen.

Directehandel tegeneenhogereprijs is een
oplossingdie Simonsnu inhet ‘champagne-
gebied’ inKenia indepraktijk brengt.Dathad
nogalwat voeten inaarde.Deboerenwildenwel,
ze krijgendehelftmeerbetaalddan voorheen,
maar gevestigdemarktpartijen lagendwars. Si-
mons verhaalt over intimidatie vanboerenom
zijnplanomzeep tehelpen.

VolgensBoot zijn er vijf knoppenomaan te
draaien. Betere kwaliteit en traceerbaarheid van
dekoffie levert eenhogereprijs op. Zelfwerkt hij
inColombia aandie route (via ‘Coffee for peace
inColombia’), vooral om te voorkomendat kof-
fie ingeruildwordt voorhet lucratievere coca.
Anderemiddelen: innovatie indeproductie sti-
muleren, binnenlandse consumptie aanjagen
indeproducerende landenenkoffieorganisatie
ICOde ‘oneerlijke concurrentie’ vanBrazilië la-
ten aankaarten.

Het begint volgensBootmethet te lijf gaan
vande eerder genoemde ‘moraalcrisis’ inde
koffiesector.Hij ziet eenparallelmet definanci-
ele crisis,waarop ingrepen indie sector volgden.
‘Zo’ndiscussiemoet indekoffiewereld gevoerd
worden.Ook inons eigenbelang.De armoede
bij degenendiedekoffie verbouwen, is onaan-
vaardbaar enonhoudbaar.’

Arabicabonen: meer dal dan piek
Prijs in $ per Amerikaanse pond. Koffietelers in Colombia zeggen met $1,45 winst te maken.
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deStarbucks er recentelijknog$20mln voor.
Maarde inspanningen ‘zijnnogonvoldoende’,
oordeeldekoffieorganisatie ICOdit jaar.

Boot zegt dat het ‘erg stil’ is geblevenbij
grotemarktpartijenover de crisis. ‘Ookbij de
SpecialtyCoffeeAssociation (SCA)’, eenorga-
nisatie die zich inzet voor kwaliteitskoffie en
duurzamehandel. ‘Dat is zuur, erg zuur.’Hij
typeert het zwijgenals ‘eenmoraalcrisis’ inde
koffie-industrie.

3.
Waarom hangt iedereen dan toch
zo aan die koffieprijs?
In éénwoord: prijsstabiliteit. Grote
koffiebranders, -handelaren en -re-

tailers proberende risico’s vanprijsfluctuaties
weg tenemenmet termijncontracten, oftewel
afsprakenover prijzen en leveranties inde
toekomst, eengebruikelijkemanier bij grond-
stoffen.Dehandel indie contracten (futures)
gebeurt opdebeurs, voor koffie is dat de ICE
inNewYork.Dekoffieprijs die daardoor ont-
staat voor zowel robusta- als arabicabonen (het
C-contract) is eenbenchmark.Want afhankelijk
vanhet landendekwaliteit vandebonengelden
‘premies’; die voorColombia ligt op20%extra.

Die futurescontractenwordenniet alleen
verhandeld tussengrotepartijen indekoffie-
handel,maar ookdoorhandelarendiehopen
opeenprijsbeweging.Net als bij aandelen.
FNC-voorzitter Vélezwijt dehuidige lage kof-
fieprijs deels aan ‘speculatie doorhedgefond-
sen’. Zij kunnen short gaan, oftewel inzettenop
eenprijsdaling.Die shortposities lagen vorige
maandop recordhoogte.Ookkoffieorganisatie
ICO levert geregelddie kritiek.

AnalistMera (Rabobank) ziet dat anders. ‘Die
shortposities drukkendeprijsmomenteel naar
beneden.Maarhet effect is beperkt in vergelij-
kingmetde rol vanBrazilië.’ Beleggersmatigen
debestaandeprijsfluctuaties ook, bleek al enke-
le kerenuit onderzoek.

4.
Wat als de producerende landen
die koffieprijs eens negeren?
Dat stelt deColombiaanseFNCvoor.
‘HetC-contractweerspiegelt niet de

daadwerkelijkeprijs vankoffie’, aldusVélez.
Ookmetdepremie voorColombiaansebonen
erbij (de 20%) is het onvoldoende, zegt hij. ‘We
hebbenminimaal $1,45per pondnodig om
winst temaken.’

“
‘De armoede
bij degenendie
dekoffie
verbouwen
is onaan-
vaardbaar en
onhoudbaar’

WillemBoot
koffieconsultant

Plukken, met de hand,
van arabicabonen

in Colombia.
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