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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: Een ander eetpatroon is de enige 
manier om hoge grondstofprijzen te voor-
komen.
Grondstofprijzen en daarmee de prijzen van voedingsmidde-
len zullen de komende vijf jaar blijven stijgen, zo blijkt uit 
een onlangs gepubliceerd rapport van de Rabobank. Voedsel 
zal steeds schaarser worden. Samenwerking in de keten is 
een van de oplossingen die de bank aanraadt.
Wat is er volgens u nodig om de prijzen in toom te houden?

a. Eens. Als alle mensen in China en India het westerse eet-
patroon overnemen, zal de prijs inderdaad blijven stijgen.

b. Oneens. Er is voldoende om iedereen te voeden. Specula-
ties met grondstoffen zorgen voor kunstmatige schaars-
te.

c. De schaarste wordt bepaald door machtige partijen in de  
keten.

d. Anders, namelijk ...

Hans Dagevos, senior onderzoeker bij het LEI reageert:
“Een ander eetpatroon is belangrijk, maar niet het enige. 
Falende overheden, landbouw als roofbouw of klimaatin-
vloeden zijn een paar andere factoren die van grote invloed 
zijn op grondstofprijzen. Bovendien kan het Chinezen of 
Indiërs toch moeilijk kwalijk worden genomen dat ze hopen 
te gaan eten zoals westerlingen al enige decennia doen. Iets 
anders is dat ik het opmerkelijk aan het rapport van de Rabo-
bank vind dat er kennelijk wordt gesproken over stijgende 
grondstofprijzen en daarmee de hogere prijzen voor voe-
dingsmiddelen. Dat verband is volgens mij ingewikkelder 
omdat de consumentenprijs van veel etenswaren helemaal 
(nog) niet zo sterk zijn gestegen als de stijging van grond-
stoffen. De stijgende kosten worden blijkbaar elders in de 
keten afgewenteld en niet één-op-één de consumentprijs 
verdisconteerd.”

Schaarste en prijsschomme-
lingen in grondstoffen

De wereld krijgt de komende tien jaar te maken met toenemende 
schaarste van voedselgrondstoffen. Dat voorspelt de Rabobank in 
het rapport ‘The Impact of Agricultural Price Volatility on Sourcing 
Strategies’. De prijzen van grondstoffen zullen verder stijgen en de 
volatiliteit zal toenemen. Oorzaak is dat de wereldwijde voedselpro-
ductie de bevolkingsgroei niet bij kan houden, omdat de oogst van 
grondstoffen achterblijft. Tegelijkertijd is aanhoudend sprake van 
prijsvolatiliteit van deze grondstoffen. 
Oplossingen voor de problemen ziet Rabobank in samenwerking 
tussen alle grote partijen in de productieketen, van kennisinstel-
lingen tot handelaren, overheden en producenten. Zij moeten, 
samen met de boeren, inzetten op verdubbeling van duurzame pro-
ductie. Dat houdt in dat er met de helft van het huidige verbruik van 
water, landbouwgrond, fossiele brandstoffen, meststoffen en che-
micaliën, meer moet worden geproduceerd. Volgens Rabobank is 
er op deze manier in 2050 genoeg voedsel voor de totale wereld-
bevolking, die met 50% zal stijgen tot 9 miljard. “In het westen is er 
nu geen tekort, maar op lange termijn zal dat er wel komen als niet 
wordt geïnvesteerd in duurzame en efficiënte productie”, stelt Sip-
ko Schat, lid van Raad van Bestuur Rabobank groep. Verder voor-
spelt Rabobank dat overheden steeds vaker zelf hun levering van 
grondstoffen regelen. Voor opbrengstverhoging ziet de bank heil in 
technologische innovaties. 
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VMT workshop Grondstofprijzen
VMT organiseert samen met inkoopconsultant Solvint Supply 
Management de bijeenkomst ‘Grondstofprijzen - Inzicht in bewe-
gingen in de grondstoffenmarkten’, die laat zien hoe is te antici-
peren op de prijzen van grondstoffen. Basisinzichten en analyse-
technieken voor het inkopen van grondstoffen worden bespro-
ken. Daarbij komen de klassieke financiële producten als futures 
en opties aan bod, maar ligt de nadruk op concrete en eenvoudig 
toepasbare instrumenten. Deze heldere uiteenzetting wordt aan-
gevuld met praktijkcases. 
Datum: 22 november, locatie: Nieuwegein
QQwww.vmt.nl/grondstofprijzen, zie ook pag. 41
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