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Abstract
Cacao is het belangrijkste exportproduct van Ghana. Sinds de jaren ’90 heeft de Ghanese
overheid verschillend beleid geïmplementeerd ter bevordering van de cacaoproductie.
Daarnaast zijn diverse institutionele hervormingen doorgevoerd, welke tot een
gedeeltelijke liberalisatie van de Ghanese cacaosector hebben geleid. Eveneens zijn er
zowel sociaal-economische, als ecologische problemen in de cacaosector van Ghana
ontstaan. Deze problematieken zijn mogelijke externe effecten van het cacaobeleid, maar
vanwege de complexiteit van de beleidssituatie kan dit niet zomaar geconcludeerd
worden. Om na te gaan of er sprake is van een causaal verband tussen het cacaobeleid en
de problematieken in de cacaosector van Ghana is een beleidsanalyse op basis van een
analysemodel die speciaal gecreëerd is voor deze specifieke beleidssituatie. Dit model
bestaat uit een beleidstheorie-evaluatie, een ex-post impact assessment en een derde
onderzoekscomponent die de invloed van externe actoren op de beleidssituatie
analyseert. Het analysemodel heeft een plausibele impact pathway tussen het Ghanese
cacaobeleid en de sociaal-economische en ecologische problemen in Ghana aangetoond.
De gehele beleidssituatie blijkt echter toch een complex geheel.

Sleutelbegrippen: Ghana, cacao, complexiteit, beleidstheorie-evaluatie, ex-post impact
assessment, impact pathway, plausibiliteit
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Samenvatting
Ghana is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de mondiale cacaoproductie. Meer dan
6,3 miljoen Ghanezen zijn betrokken bij de cacaosector. Vanwege de economische
belangen en de mondiale vraagstijging naar cacao heeft de Ghanese regering de
afgelopen decennia verschillende beleidsmaatregelen geïmplementeerd om de
cacaosector te ontwikkelen en de cacaoproductie te doen stijgen. Daarnaast zijn er in de
jaren ’90 verschillende hervormingen doorgevoerd, die tot een gedeeltelijke liberalisering
van de Ghanese cacaosector hebben geleid. De macht van het belangrijkste
overheidsorgaan in de cacaosector, de Cocoa Board of Ghana (Cocobod), is daardoor
afgenomen, maar desondanks heeft de Ghanese overheid nog steeds de meeste invloed
in de cacaosector.
Tegelijk met de toename van de cacaoproductie zijn een aantal sociaaleconomische en ecologische problemen ontstaan in de cacaosector van Ghana. Het is niet
duidelijk of deze problemen gevolgen zijn van het cacaobeleid van Ghana. Het doel van
deze studie is om de externe effecten van het cacaobeleid te onderzoeken en de
mogelijke causale relatie tussen deze effecten en de problematieken in de cacaosector
aan te tonen. De onderzoeksvraag luidt dan ook:
In hoeverre is het Ghanese overheidsbeleid ter bevordering van de cacaoproductie
verantwoordelijk voor de sociaal-economische en ecologische problemen in de
cacaosector van Ghana?
De cacaosector van Ghana is onderdeel van een mondiaal cacaonetwerk. Hierdoor zijn
veel verschillende actoren betrokken bij de productie van cacao in Ghana, waardoor er
sprake is van een complexe beleidssituatie. Vanwege de complexiteit is het niet mogelijk
om gebruik te maken van eenvoudige lineaire analysemodellen om de causale relatie
tussen beleidsinput en outcomes en impact van dat beleid. Verschillende auteurs hebben
gekeken naar nieuwe modellen om complexe situaties te analyseren . In dit onderzoek is
een adaptatie van het GTZ-model gebruikt om de beleidstheorie van het cacaobeleid te
verbinden aan de sociaal-economische en ecologische problemen in de cacaosector van
Ghana.
Het toegepaste conceptueel model van deze studie bestaat uit een beleidstheorieevaluatie, een ex-post impact assessment en een derde onderzoekscomponent die
gericht is op de invloed van externe actoren op zowel de implementatie van het beleid,
als het ontstaan van de problematieken van de cacaosector. De beleidstheorie-evaluatie
geeft een reconstructie van de beleidstheorie, zoals de Ghanese regering die voor ogen
had. De ex-post impact assessment moet de externe beleidseffecten aantonen, die een
mogelijke plausibele impact pathway moeten vormen naar de problemen van de
cacaosector.
Uit de beleidstheorie-evaluatie is een matrix voortgekomen waarin een tiental
beleidsmaatregelen naar voren zijn gekomen. De input van de beleidsmaatregelen
bestaat uit beleidsinstrumenten en de beleidsactiviteiten zijn in deze situatie de
institutionele hervormingen. Uit deze beleidsinput en -activiteiten ontstaat een causale
keten van beleidsoutput, beleidsoutcomes en beleidsimpact. De toename van de
cacaoproductie is de voornaamste beleidsimpact. De studie is echter gericht op de
externe beleidseffecten van het cacaobeleid. Deze zijn aan de hand van een impact
pathway analyse naar voren gekomen. Er is een duidelijk impact pathway tussen een
aantal beleidsmaatregelen en de sociaal-economische en ecologische problemen in de
cacaosector van Ghana. De invloed van de externe actoren op de cacaosector in Ghana
bleek gering te zijn.
De belangrijkste conclusie van deze studie is dat er een duidelijke en plausibele
impact pathway tussen het Ghanese cacaobeleid en de sociaal-economische en
ecologische problemen is. De externe effecten van het cacaobeleid leiden tot de
problematieken. Het Ghanese overheidsbeleid is daardoor kan daardoor in zeer grote
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mate verantwoordelijk worden gehouden voor de problematieken in de cacaosector van
Ghana.
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1. Inleiding
Cacao is het belangrijkste exportproduct van Ghana. Voor meer dan 700.000
cacaoboeren is de productie van cacao de belangrijkste economische activiteit en
ongeveer 6,3 miljoen Ghanezen (ongeveer 30% van de totale bevolking) zijn deels
afhankelijk van de cacaosector (Gockowski et al., 2013; Laven, 2010). Ghana produceert
ongeveer 20% van de totale wereldproductie aan cacao en is daarmee, na Ivoorkust, het
land met de grootste cacaoproductie ter wereld (Gockowski et al., 2013; Glin et al. 2014).
Het afgelopen decennium is de cacaoproductie explosief gegroeid van een jaarlijkse
productie van 340.000 ton cacao in 2001/02 (Ntiaomah en Afrane, 2008; Kolavelli en
Vigneri, 2011) tot 870.000 ton cacao in 2013/14 (ICCO, 2014). Het overgrote deel van de
totale cacao productie in Ghana (ongeveer 90%) wordt geëxporteerd (Glin et al. 2014;
Laven, 2010). Vanwege de economische belangen en de mondiale toename van de vraag
naar cacao (met name in opkomende economieën) heeft de Ghanese regering het doel
gesteld om de productie in de komende jaren verder te willen ontwikkelen naar meer dan
een miljoen ton cacao per jaar (Gockowski et al., 2011; Cocobod, 2012).
In het begin van de jaren ’90 werden verschillende West-Afrikaanse landen,
waaronder ook Ghana, onder druk van donororganisaties gedwongen tot het liberaliseren
van hun interne markten. Dit had grote gevolgen voor de cacaosectoren in deze landen.
In Ghana zijn in de jaren ’90 verschillende hervormingen doorgevoerd, waarbij onder
andere de centrale rol van de Cocoa Board of Ghana (Cocobod) - onderdeel van de
Ghanese overheid - bij de interne marketing van cacao in Ghana werd ingeperkt. Naast de
institutionele hervormingen in de cacaosector heeft de Ghanese overheid verschillende
beleidsmaatregelen ter bevordering van de cacaoproductie geïmplementeerd (Glin et al.
2014; Laven, 2010; Ton et al., 2008). Al dan niet dankzij dit beleid is de cacaoproductie
de afgelopen tien jaar sterk gestegen.
Simultaan met de toename van de cacaoproductie hebben zich echter verschillende
sociaal-economische en ecologische problemen in de cacaosector voorgedaan. Er is grote
armoede onder de kleine cacaoboeren, waar het gemiddelde daginkomen in 2008 minder
dan 1 dollar was (Barrientos et al. 2008). Ook gaan boeren, door de lage opbrengsten
voor hun cacao, over op zelf-exploitatie, wat leidt tot slechte werkomstandigheden en
gedwongen (kinder)arbeid (Berlan, 2014; Blowfield, 2003). Daarnaast is er sprake van
bodemdegradatie en ontbossing in ruraal Ghana, mede door de cultivering van
landbouwareaal voor de cacaoteelt (Gockowski et al., 2013; Asare et al., 2013; Gockowski
et al., 2011; Ntiaomah en Afrane, 2008).
Er lijkt een zekere relatie te zitten tussen de productiestijging van cacao en de
(milieu)problematieken in de cacaosector in Ghana. Het is echter niet duidelijk of deze
problemen directe gevolgen van het cacaobeleid van de Ghanese regering zijn of dat deze
andere oorzaken hebben. Dit komt doordat de cacaoproductie in Ghana onderdeel is van
een complexe, mondiale productieketen, waarbij de geëxporteerde cacao wereldwijd
verhandeld en verwerkt wordt. Hierdoor heeft de Ghanese overheid beperkte invloed op
de gehele (beleids)situatie (BRON?).
Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat expliciet de externe beleidseffecten van
het cacaobeleid van Ghana heeft onderzocht. Hierdoor is het onduidelijk of het Ghanese
cacaobeleid tot de problematieken in de cacaosector in Ghana heeft geleid. Het doel van
dit onderzoek is om de externe effecten van het Ghanese cacaobeleid in kaart te brengen
en een mogelijke causale relatie is tussen het beleid en de sociaal-economische en
ecologische problemen in de cacaosector van Ghana aan te tonen. Dit wordt aan de hand
van de volgende onderzoeksvraag gedaan:
In hoeverre is het Ghanese overheidsbeleid ter bevordering van de cacaoproductie
verantwoordelijk voor de sociaal-economische en ecologische problemen in de
cacaosector van Ghana?
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Wetenschappelijke relevantie
Er zijn weinig wetenschappelijke studies die expliciet onderzoek hebben gedaan naar de
causaliteit tussen externe beleidseffecten en specifieke (milieu)problematieken in
ontwikkelingslanden. In dit onderzoek is een conceptueel model ontwikkeld en toegepast
om een dergelijke causaliteit aan te tonen en te analyseren. Dit model kan mogelijkerwijs
als leidraad dienen voor soortgelijk wetenschappelijk onderzoek.
Maatschappelijke relevantie
In dit onderzoek wordt het Ghanese cacaobeleid voor de ontwikkeling van de
cacaoproductie geanalyseerd. De Ghanese cacaosector kent haar problemen en door
mogelijke oorzaken en verbanden tussen het cacaobeleid en deze problemen aan te
tonen, wordt het mogelijk om het cacaobeleid op de punten waar dit nodig is aan te
passen. Hopelijk kan deze studie bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de
cacaosector van Ghana.
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2. Theoretisch raamwerk
De cacaosector van Ghana is onderdeel van een mondiaal cacaonetwerk, waarbij lokaal
geproduceerde cacao wereldwijd verhandeld en verwerkt wordt. Vanwege het grote
aandeel in de mondiale cacaoproductie is Ghana een integraal deel van dit netwerk,
waardoor een groot aantal actoren belang hebben bij, en invloed uitoefenen op
verschillende schaalniveaus in de cacaosector van Ghana (Glin et al. 2013; Laven, 2010).
Dit maakt de gehele (beleids)situatie voor de ontwikkeling van de cacaoproductie in
Ghana tot een complex geheel en de problemen die hieruit ontstaan complexe problemen
(Nooteboom en Teisman, 2010; Douthwaite et al., 2003). Deze complexiteit van de
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Figuur 1: Het GTZ-impact model (Kuby, 1999)

Fig. 3. The GTZ impact model (Kuby, 1999).

Dit GTZ-model (in Figuur 1 weergegeven) is een innovatiemodel met de assumptie dat
innovatie een complex proces is met een hoge mate van non-lineariteit tussen de input
en de gerealiseerde uitkomsten van een innovatieprogramma. Hierdoor ontstaat er een
attributieprobleem, waarbij het verband tussen de input en de outcomes van een
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innovatieprogramma niet aangetoond kan worden (Douthwaite et al., 2003). Attributie
betekent dus het verbinden van de input van een programma met de gerealiseerde
uitkomsten en impact (EIARD, 2007).
Het GTZ-model bestaat uit zowel een beleidstheorie-evaluatie (BTE) als een expost impact assessment. Tussen beide analysemethoden zit een zogenaamd attributiegat
welke dus niet lineair kan worden verklaard (Kuby, 1999; EIARD, 2007). De impact
assessment, die later in de beleidsuitvoering wordt uitgevoerd, maakt het verband
inzichtelijk tussen de directe beleidseffecten - die vanuit de beleidstheorie-evaluatie naar
voren zijn gekomen - en de bredere beleidsimpact (Douthwaite et al., 2003; EIARD,
2007), waardoor het attributiegat ‘gedicht’ wordt.
Voor zowel de beleidstheorie-evaluatie als de impact assessment zijn verschillende
theoretische benaderingen. Zo gebruiken Douthwaite et al. de program theory matrixbenadering van Funnel (2000), wordt door Runhaar en Driessen (2007) de
gereconstrueerde beleidstheorie aangedragen en spreken Rossi et al. (2004) over
program impact theory assessment om een BTE te realiseren. Zoals in figuur 1 ook
duidelijk waarneembaar is, kan de BTE in een eenvoudig, lineair model worden
weergegeven. De relatie tussen de beleidsinput of -activiteiten (die het
beleidsprogramma vormen) en de output en de impact hiervan op de beleidssituatie staat
centraal bij de BTE. De belangrijkste beleidsinput zijn de zogenaamde
beleidsinstrumenten die worden ingezet. Beleidsinstrumenten zijn de middelen die tot de
uitput uitkomsten of impact van het beleid moeten leiden (Runhaar en Driessen, 2007).
Driessen en Leroy (2007) onderscheiden vanuit beleidswetenschappelijk perspectief
verschillende
sturingsmodellen, waarbij gekeken wordt naar in hoeverre een
beleidsinstrument gedrag kan beïnvloeden om beleidsdoelen te realiseren (Runhaar en
Driessen, 2007, p. 149). Daarnaast erkennen Hounkonnau et al. (2012) en Djurfeldt et al
(2005) het belang van institutionele hervormingen voor duurzame ontwikkeling in
ontwikkelingslanden. De beleidsinstrumenten en institutionele hervormingen zijn de
input en activiteiten van het beleidsprogramma die uiteindelijk tot uitkomsten en impact
moeten leiden. Rossi et al. (2004) maken nog een belangrijk onderscheid in proximale
outcomes - die de directe effecten van het programma zijn - en finale outcomes. De
distal outcomes hebben betrekking op de finale beleidsuitkomsten en -impact (Rossi et
al., 2004).
Impact assessment is een proces waarbij de toekomstige uitkomsten van huidig of
nog te ontwikkelen beleid wordt geïdentificeerd (IAIA, 2014). Impact assessment wordt
daarnaast gezien als een bruikbare onderzoeksmethode voor het ontwikkelen van beleid
bij complexe probleemsituaties (Nooteboom en Teisman, 2010) en bij beleid voor milieuen ontwikkelingsvraagstukken (EIARD, 2007). Een ex-post impact assessment verschilt
van een reguliere impact assessment, omdat deze tijdens of na afloop van een
beleidsprogramma wordt uitgevoerd (Horton en Mackay, 2003). Deze vorm van impact
assessment kan daardoor ook als onderdeel van een BTE fungeren, omdat het de relatie
tussen de beleidsinput en de finale beleidsimpact aantoont. Een veel toegepaste methode
voor impact assessment is de al eerder genoemde impact pathway-benadering
(Douthwaite et al., 2003; EIARD, 2007). Hierbij worden de (externe) effecten van de
verschillende beleidsinput in direct verband gebracht met de (externe) beleidsuitkomsten
en - impact.
Voor deze studie is een belangrijk aspect nog niet afdoende theoretisch belicht.
Het doel van dit onderzoek is namelijk om te kijken in hoeverre er sprake is van een
causale relatie tussen het Ghanese overheidsbeleid en de problematieken in de
cacaosector in Ghana (ofwel de externe impacts van dit beleid). Het European Initiative for
Agricultural Research for Development (EIARD) stelt terecht dat het zelden mogelijk is om
de volledige impact van een beleidsprogramma aan te tonen. Dit komt doordat de
onderzoekssituatie dusdanig complex is dat het niet mogelijk (of te duur of te tijdrovend
is) om alle actoren en variabelen volledig mee te nemen in het onderzoek (EIARD, 2007,
p.5). Ze stellen daarom dat het aantonen van plausibiliteit van de impact pathways
belangrijker is dan het volledig bewijzen van impact. Dit komt doordat plausibiliteit van
impact pathways wel haalbaar is binnen de meeste onderzoeken en omdat het meer
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bruikbare informatie oplevert voor leringen, aanpassingen
beleidsprogramma en verantwoording (EIARD, 2007).

en

bijsturing

van

Conceptueel model
Op basis van bovenstaande literatuur is expliciet naar voren gekomen dat een PTE
(program theory evaluation) niet op gedegen wijze kan worden uitgevoerd door middel
van eenvoudige, lineaire analysemodellen. Vanwege de complexiteit van de
probleemsituatie is het noodzakelijk om een analysemodel toe te passen waarbij deze
aannames volledig geïntegreerd zijn. Vandaar dat er gekozen is om het al eerder
besproken GTZ-model op deze studie toe te passen. Dit model weet door middel van BTE
en een ex-post impact assessment het attributieprobleem op te lossen, waardoor impact
pathway (en dus de causale relaties) tussen de beleidstheorie en beleidsoutcomes en impact aangetoond kan worden. Echter, omdat dit onderzoek gericht is op het aantonen
van de externe effecten van het Ghanese overheidsbeleid in de cacaosector, was het
noodzakelijk om het GTZ-model aan te passen aan deze studie.
Figuur 2: Conceptueel model

In figuur 2 is het conceptueel model weergegeven welke is toegepast op de
beleidsanalyse van het Ghanese overheidsbeleid voor de bevordering van de
cacaoproductie in Ghana. Evenals bij het GTZ-model bestaat dit conceptueel model uit
een BTE en een ex-post impact assessment. Hier is een extra onderzoekscomponent aan
toegevoegd, namelijk de invloed van externe actoren op zowel de beleidssituatie als de
afzonderlijke problematieken in de cacaosector. Zoals eerder in de literatuur al naar
voren kwam is er sprake van een complexe situatie, waar een groot aantal actoren op
verschillende schaalniveaus invloed uitoefenen op de cacaosector, zo ook op de Ghanese
overheid en haar beleid. Deze externe actoren hebben dus mogelijkerwijs invloed op
zowel het beleid als de problemen rondom cacao-productie in Ghana en zijn daarom
meegenomen in dit analysemodel.
Daarnaast is er in het conceptueel model duidelijk een andere relatie
waarneembaar tussen de BTE en de ex-post impact assessment ten opzichte van het
11

GTZ-model. Het attributie-gat zit namelijk niet tussen de BTE en de beleidsimpact, maar
tussen de BTE en de sociaal-economische en ecologische problemen van de cacaosector.
Deze problematieken zijn de mogelijke externe impacts van het ingezette beleid om de
cacaoproductie in Ghana te doen ontwikkelen. De ex-post impact assessment moet de
externe effecten van de BTE aantonen en verklaren, waardoor de causale relatie – of de
impact pathway – tussen het overheidsbeleid en de problematieken in cacaosector in
Ghana aangetoond worden. Wanneer deze impact pathway wordt aangetoond wordt het
attributie-gat gedicht en is er dus een zekere causaliteit tussen het beleid en problemen
in de cacaosector in Ghana. Mocht er echter geen causaal verband zijn, dan betekend dit
dat er andere redenen zijn voor de sociaal-economische en ecologische problemen in de
cacaosector in Ghana.
Methode
Dit is een literatuuronderzoek naar het overheidsbeleid ter bevordering van de cacaoproductie in Ghana en haar relatie tussen de sociaal-economische en ecologische
problemen die zich in de cacaosector voordoen. In het conceptueel model zijn duidelijk
drie componenten waarneembaar die centraal staan bij dit onderzoek. Dit zijn de BTE, de
ex-post impact assessment en de invloed van externe actoren.
De BTE is op basis van de door Runhaar en Driessen (2007) aangedragen
gereconstrueerde beleidstheorie-benadering uitgevoerd en in een matrix weergeven.
Deze is gedeeltelijk gebaseerd op de program theory matrix van Funnel (2000). In de BTE
is het specifieke overheidsbeleid van Ghana ter bevordering van de productie van cacao
verder onderzocht en uitgewerkt. Concreet zijn het beleidsinstrumentarium en de
institutionele hervormingen beschreven en zijn de causale verbanden tussen beleidsinput
en de te realiseren beleidsoutput, -outcomes en –impact in kaart gebracht. Na de BTE is
de ex-post impact assessment uitgevoerd op basis van een impact pathway analyse van
Douthwaite et al. (2003). Hierbij is getracht de proximale (directe) en finale (indirecte)
externe effecten van het beleid die tot de problemen in de cacaosector in Ghana hebben
geleid aan te tonen.
Simultaan met de ex-post impact assessment is ook de invloed van externe
actoren op het cacaobeleid en de specifieke problematieken in de cacaosector in Ghana
onderzocht. De invloed van externe actoren kan namelijk grote gevolgen hebben op de
implementatie van het Ghanese overheidsbeleid en daardoor externe effecten
veroorzaken op het beleid. Daarnaast kunnen verschillende externe actoren ook direct de
oorzaak zijn voor de problemen die in de cacaosector geconstateerd zijn.
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3. Resultaten
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven bestaat dit onderzoek uit een beleidstheorieevaluatie (BTE), een ex-post impact assessment (EIA) en een derde onderzoekscomponent
waarin de externe invloeden op het cacaobeleid en de problematieken in de cacaosector
in Ghana worden geanalyseerd. In dit hoofdstuk worden afzonderlijk de
onderzoeksresultaten van de BTE, EIA en de invloed van externe actoren gepresenteerd
en toegelicht.
3.1 Beleidstheorie-evaluatie
De beleidstheorie-evaluatie bestaat uit een gereconstrueerde beleidstheorie, die in een
matrix is weergegeven (zie Tabel 1). In deze reconstructie van de beleidstheorie staat de
relatie tussen de beleidsinput en –activiteiten en de output, outcomes en impact van het
voorgenomen cacaobeleid van Ghana centraal. De beleidsinput is in dit onderzoek het
beleidsinstrumentarium, terwijl de beleidsactiviteiten de te implementeren institutionele
hervormingen zijn. Aangaande deze beleidsinput en –activiteiten hoopte de Ghanese
overheid bepaalde beleidseffecten te realiseren; dit zijn de beleidsoutput, de outcomes
hiervan en de impact van het beleid. De beleidsimpact van de beleidstheorie is in het
geval van deze studie de toename van de cacaoproductie. In Tabel 1 (zie volgende
pagina) is de volledige gereconstrueerde beleidstheorie in een matrix weergegeven.
Hierin zijn alle beleidsmaatregelen van het cacaobeleid van de Ghanese regering
meegenomen.
De BTE geeft de geplande beleidstheorie van het Ghanese cacaobeleid schematisch
weer. Dit beleid heeft tot drastische veranderingen in de cacaosector van Ghana geleid.
Duidelijk is dat de rol van de Cocoa Board of Ghana (vanaf nu Cocobod) een behoorlijke
verandering doormaakte, met name met betrekking tot de interne cacaomarkt van Ghana.
Daarnaast heeft de Ghanese overheid een prijsmechanisme op basis van de zogenaamde
Free on Board (FoB) prijs ingevoerd om de interne cacaoprijzen te stabiliseren. Deze twee
veranderingen hebben grote impact gehad op de cacaosector in Ghana.
Achtergrondinformatie over de verandering van de cacaosector sinds 1990 is te vinden in
Bijlage A, terwijl in Bijlage B het prijsmechanisme voor de interne cacaoprijs op basis van
de FoB-prijs verder is uitgelegd. In de volgende paragraaf worden de resultaten van de
ex-post impact assessment gegeven en besproken.
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1995

1998-99 heden

1998-99-heden

3. Vaste prijzen interne
cacaoketen Ghana,
gebaseerd op het FoBprijsmechanisme
(zie ook Bijlage B)

4. Herinvesteringen van
de Cocobod in de
cacaosector door de
allocatie van behaalde
surplus op exportmarges
en belastingen

Implementatie
-periode
1992-2007

2. Privatisering van de
distributie van
landbouwinputs in
cacaosector (zie ook
Beleidsmaatregel 7)

1. Interne
marktliberalisatie
(zie ook Bijlage A en
Bijlage B)

Beleidsmaatregelen

1) Aanvullende
inkomsten voor boeren
door de uitbetaling van
bonussen door de
Ghanese overheid
2) Beloningen voor

Geleidelijke afname
van
overheidsbelastingen
en marketingmarges
op cacao

Input
(beleidsinstrumenten)

De Cocoa Service Division
(CSD), onderdeel van de
Cocobod, fuseert met
Ministerie van Landbouw
(MoFA); de Ghana Cocoa,
Coffee and Sheanut
Farmers Associations
(GCCSFA) wordt
verantwoordelijk voor de
distributie van
landbouwinputs
Vaste productieprijs voor
boeren en vaste
verkoopprijs  LBC’s  aan  !!!

Activiteiten
(hervormingen)
Introductie  van  LBC’s  
(licensed buying
companies) naast de PBC
(public buying company)

Boeren krijgen tot
ongeveer 70% van de
FoB-prijs voor hun
cacao;
15% van de FoB-prijs
wordt
marketingmarge voor
de Cocobod;
en 15% van de Fobprijs wordt belastingen
Boeren worden
beloond en daardoor
gestimuleerd om hun
productievolumes van
hoge kwaliteit cacao te
verhogen

Einde  van  de  CSD’s  
monopolie over de
aanbesteding en
distributie van
landbouwinputs

Competitie voor in- en
verkoop van
binnenlandse cacao

Output(s)

De productie van
cacao wordt
rendabeler en
daardoor
aantrekkelijker

1) Eerlijke en
stabiele/vaste
prijzen in de
cacaoketen
2) Stimulans voor
boeren om hun
productie te
vergroten

1) Diensten en
bonussen  van  LBC’s  
aan boeren
2) Mogelijke
prijsonderhandelinge
n tussen boeren en
LBC’s
1) Toename van de
tijdige
beschikbaarheid van
de juiste
hoeveelheid inputs
2) Lagere kosten
voor inputs

Outcomes

Totale
cacaoproductie in
Ghana neemt toe

Hogere
cacaoproductie in
Ghana

Lagere
productiekosten
voor Ghanese
boeren; dus hoger
inkomen

Prijsvoordelen
leiden tot hogere
productie van
cacao

Impact

Tabel 1: De beleidstheorie-evaluatie van het Ghanese cacaobeleid
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7. Hervorming van de
organisatie van de
allocatie van kennis en
technische middelen aan
boeren

6. Strategische
investeringen in
functionele
opwaardering van
cacaosector
+
Reorganisatie van
verwerkingsactiviteiten

5. Stimuleringsbeleid
moderniseringsprocessen

(zie ook Bijlage B)

1999

Sinds 2003

2001

3) De ontwikkeling van
nieuwe
cacaoproducten in
Ghana

1) Kortingen op cacao
voor buitenlandse
verwerkingsbedrijven
2) Investeringen in
logistiek en
infrastructuur

2) Het verstrekken van
meststoffen op krediet

succesvolle boeren
3) Verstrekking van
studiebeurzen en
huizen voor boeren
1) Cocobod verschaft
gratis pesticiden

Het Cocoa Research
Institute of Ghana (CRIG)
en de Cocoa Processing
Company (CPC) worden
hiervoor verantwoordelijk.
Beide organen zijn
onderdeel van de Cocobod
De Cocoa Services Division
(CSD) fuseert met
Ministerie van Landbouw

Het Cocoa Diseases and
Pest Control (CODAPEC)
programma, onderdeel van
de Cocobod, wordt
hiervoor verantwoordelijk
Publiek-private
partnerschap tussen
NGO’s,  private  partijen  en  
de Cocobod

Minder
(personeels)kosten
voor Cocobod

Betere infrastructuur
en investeringsklimaat
voor buitenlandse
(verwerkings)bedrijven
van cacao

Meststoffen worden
toegankelijker voor
cacaoboeren

Minder cacaoverlies
door ziekten en
ongedierte

Leidt tot de
mogelijkheden voor
het bieden van
goedkopere en
betere technische
middelen aan boeren

Productie van
nieuwe vormen van
cacaoproducten
(zoals duurzame
chocoladeproducten)

Aantrekken van
buitenlandse
bedrijven

Minder
bodemuitputting
door het gebruik van
meststoffen

Hogere opbrengsten

Hogere
opbrengsten en
dus hogere
productie

Hogere
opbrengsten;
daardoor ook
hogere
cacaoproductie

Hogere
cacaoproductie
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Introductie van hybride
cacao rassen en betere
landbouwmethoden

10. Research &
development:
Introducering van nieuwe
cacaogewassen en
verbeterde
landbouwmethoden

120.000 werknemers
in jaren  ’80  tot  5.500  
werknemers in 2006

Sancties voor LBC’s  die  
inferieure cacao
verkopen

1990-2006

9. Kwaliteitscontrole
(QCD)

8. Vermindering van
Cocobod personeel

Cocoa Research Instistiute
of Ghane (CRIG)
verantwoordelijk

Quality Control Division
(QCD) blijft hiervoor
verantwoordelijk
Hogere productiviteit

Afname van
personeelskosten
Cocobod

Vertrouwen van
internationale
bedrijven in de
Ghanese cacaosector
Hogere
productiviteit en dus
hogere opbrengsten

Meer financiële
middelen voor
herinvesteringen in
cacaosector
Internationale
cacaobedrijven
blijven cacao uit
Ghana kopen
Hogere
cacaoproductie

3.2 Ex-post impact assessment
De ex-post impact assessment is op basis van een impact pathway analyse uitgevoerd,
waarbij de proximale en distale externe effecten in kaart zijn gebracht. Deze externe
effecten vormen een impact pathway naar de externe beleidsimpact, welke de sociaaleconomische en ecologische problemen in de cacaosector van Ghana zijn. In de inleiding
zijn deze problematieken al benoemd, namelijk armoede, kinderarbeid (beide sociaaleconomische problemen), ontbossing en bodemdegradatie (beide ecologische
problemen). Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijke
causale verbanden tussen de BTE en deze problematieken, ofwel heeft het Ghanese
cacaobeleid tot deze problemen geleid?
Uit de BTE is gebleken dat er een groot aantal beleidsmaatregelen en
hervormingen genomen zijn in de periode sinds 1990. Niet al deze beleidsmaatregelen
hebben negatieve externe effecten gehad, maar desondanks heeft dit onderzoek de
problematieken aan bepaalde beleidsmaatregelen of hervormingen kunnen relateren. In
Tabel 2 zijn deze maatregelen en hun proximale en finale externe effecten die uiteindelijk
tot een bepaalde externe impact hebben geleid weergegeven.
Tabel 2: De ex-post impact assessment
Beleidsmaatregel

Proximale externe
effecten
2. Privatisering van input Prijsstijging van
distributie
inputs (Ton et al. p.
14; Laven, 2010)

Finale externe effecten

Toename productiekosten
boeren: verdrievoudiging
tussen 1989 en 1999
(Haque, 2004)
3. Vaste prijzen interne Competitie tussen
1) Verminderde motieven/
cacaoketen Ghana,
LBC’s is gebaseerd prikkels voor LBC’s en PC’s
gebaseerd op de FoBop cacaovolumes (in om naar kwaliteit van cacao
prijsmechanisme
plaats van prijs of
te kijken
kwaliteit)
2) Zette PC’s ertoe aan om
boeren te misleiden en te
benadelen d.m.v.
aangepaste weegschalen
voor het wegen van cacao
(Laven en Baud, 2007)
9. Kwaliteitscontrole
De Cocobod betaalt Verminderde inkomsten
door de QCD: sancties slechts de helft van voor LBC’s en cacaoboeren,
voor LBC’s die inferieure de productieprijs
ook omdat boeren hun
cacao verkopen
voor inferieure cacao cacaobonen moeten
(zak met meer dan verkopen, omdat ze niet de
25% paarse bonen) mogelijkheid hebben deze
op te slaan
10. Research &
Nieuwe
Zonder meststoffen zorgen
development:
cacaogewassen door deze cacaogewassen en
Introducering van
een derde van de
landbouwmethoden voor
nieuwe cacaogewassen Ghanese boeren
bodemuitputting en een
en verbeterde
overgenomen (Padi kortere productiecyclus
landbouwmethoden
en Owusu, 1999)
van de cacao

Externe impact
Zelf-exploitatie onder
cacaoboeren; leidt ook
tot kinderarbeid
(Blowfield, 2003)
Boeren krijgen minder
inkomen uit hun
productie

Boeren maken verlies
op hun productie en
verliezen daardoor hun
belangrijkste
inkomstenbron; wat
leidt tot armoede.
Bodemuitputting/
bodemdegradatie
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Drastische expansie
landbouwareaal

1) Vermindering van
productiviteit door
de uitbreiding van
extra
landbouwgronden
(Teal en Vigneri,
2004)
2) Snelle expansie
van extensieve
landbouwsystemen
(Obiri, 2007;
Gockowski en
Sonwa, 2011)

Toename van
De cultivering van
landbouwareaal voor
gebieden voor
cacaoproductie van 73% in landbouwdoeleinden
de periode 1990-1997 (Ton heeft tot ontbossing
et al. 2008)
geleid

Uit Tabel 2 komt duidelijk een plausibele impact pathway naar voren die de
beleidsmaatregelen van het Ghanese cacaobeleid lieert aan de sociaal-economische en
ecologische problemen.
3.3 Invloed van externe actoren op de cacaosector van Ghana
De afgelopen decennia is de macht van grote, internationaal opererende bedrijven in de
cacaoketen enorm toegenomen (Laven, 2010). Deze bedrijven zijn de processors/
verwerkers en fabrikanten van cacaoproducten en de bedrijven die op grote schaal
cacaobulk mondiaal in- en verkopen. Macro-economische ontwikkelingen zoals
globalisering en liberalisering van internationale markten zijn de belangrijkste redenen
voor de machtsuitbreiding van deze multinationals. Dit gegeven heeft ervoor gezorgd dat
deze bedrijven veel invloed hebben op kwaliteitscontrole, het stellen van
productienormen/standaarden en zelfs op de wereldprijs voor cacao (Laven, 2010; Ton,
2008).
De wereldprijs van cacao heeft logischerwijs grote invloed op alle actoren in de
cacaoketen. De cacaoprijs is afhankelijk van de mondiale cacaovoorraden en dus
gebaseerd op het volume (i.e. de totale productie) en de vraag naar cacao. De wereldprijs
van cacao staat bekend om haar grote fluctuaties, waardoor er wekelijkse prijsverschillen
zijn. Deze prijsdifferentiatie heeft grote invloed op beleid- en besluitvormingsprocessen
voor boeren, cacaohandelaren en overheden (Ton et al., 2008, p. 4).
Naast de invloed van grote private actoren en de wereldprijs van cacao hebben
internationale samenwerkingsverbanden ook invloed op de cacaosector in Ghana. Ghana
is lid van de International Cocoa Organization (ICCO) en heeft het International Cocoa
Agreement (ICA) ondertekend. De doelen van dit verdrag zijn met name gericht op het
verder ontwikkelen van de mondiale cacaoketen naar duurzame productie(methoden).
Een belangrijke rol is hierbij voor de grote cacaohandelaren weggelegd, die actief bij
moeten dragen aan het opwaarderen van productietechnieken en landbouwmethoden van
cacaoboeren (Laven, 2010; ICCO, 2010). Dit moet voornamelijk gerealiseerd worden door
het starten van pilotprojecten voor innovaties en kennisontwikkeling. Naast de aan het
ICA-gelieerde ontwikkelingsprojecten in Ghana lopen er nog een groot aantal andere
projecten die geïnitieerd zijn door NGO’s of publiek-private partnerschappen (Laven,
2010; Gockowski et al. 2013).
Ondanks de gedeeltelijke liberalisatie van de cacaosector in Ghana heeft de
Ghanese overheid nog steeds zeer grote invloed op zowel de productie als de export van
cacao. De Producing Buying Company (PBC), onderdeel van de Cocobod heeft nog een
aanzienlijk aandeel in het kopen van cacao van Ghanese boeren. In 2007-08 was dit
ongeveer 30% van de totale binnenlandse cacaohandel (Laven, 2010). Daarnaast is de
volledige export van cacao nog in handen van de Cocoa Marketing Company, welke ook
onderdeel is van de Cocobod. Verder houdt de Ghanese overheid het initiatief stevig in
handen door middel van het FoB-prijsmechanisme.
De centrale rol van de Ghanese overheid heeft grote invloed op de rol van de
externe actoren op enerzijds het beleidsproces en anderzijds op het ontstaan van de
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problematieken in de cacaosector. Dit heeft er namelijk toe geleid dat de invloed van
multinationals op de cacaosector in Ghana beperkt is gebleven. Deze bedrijven hebben
nauwelijks contact met cacaoboeren en onderhandelen alleen met de CMC en de Cocobod
over exportleveringen van de cacao. Ook rondom de kwaliteitscontrole hebben andere
actoren, in tegenstelling tot in andere landen, een beperkte rol. Deze wordt namelijk
centraal door de Cocobod uitgevoerd voordat de cacao geëxporteerd wordt (Laven,
2010). Door het prijsmechanisme dat door de Ghanese overheid wordt toegepast is de
invloed van fluctuaties in wereldprijzen eveneens beperkt. De Ghanese boeren krijgen
jaarlijks een vaste productieprijs welke gebaseerd is op de FoB-prijs. Ook is de invloed
van de pilotprojecten voor kennisontwikkeling en innovatie door NGO’s, de ICA en
publiek-private partnerschappen nog zeer beperkt gebleken en heeft dit (nog) niet tot
grootschalige verbeteringen in de cacaosector geleid. De rol van internationale
organisaties, internationale verdragen en NGO’s in de cacaosector is dus nog uiterst
gering.
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4. Conclusie
Het doel van dit onderzoek was om de externe effecten van het Ghanese overheidsbeleid
ter bevordering van de cacaoproductie in Ghana in kaart te brengen en te kijken welke
relaties deze hebben met de problematieken in de cacaosector van Ghana. Dit is aan de
hand van de volgende onderzoeksvraag gedaan:
In hoeverre is het Ghanese overheidsbeleid ter bevordering van de cacaoproductie
verantwoordelijk voor de sociaal-economische en ecologische problemen in de
cacaosector in Ghana?
Omdat er sprake was van een complexe beleidssituatie ontstond er een
attributieprobleem, wat inhoudt dat het niet zomaar mogelijk was om een directe relatie
van het Ghanese cacaobeleid met de problematieken in de cacaosector aan te tonen.
Vandaar dat er een beleidstheorie-evaluatie en een ex-post impact assessment zijn
uitgevoerd. Daarnaast is de cacaoproductie in Ghana onderdeel van een mondiale
cacaoketen, waardoor er veel andere (externe) actoren invloed hebben op zowel de
ontwikkeling en implementatie van het overheidsbeleid, als op het ontstaan van sociaaleconomische en ecologische problemen in de cacaosector in Ghana. De invloed van deze
actoren is daardoor ook meegenomen en onderzocht.
Uit de resultaten van de BTE en de EIA zijn een aantal beleidsmaatregelen naar
voren gekomen, waarvan de negatieve externe effecten tot de sociaal-economische en
ecologische problemen hebben geleid. Deze beleidsmaatregelen en hun externe impact
zijn hieronder in Tabel 3 weergegeven.
Tabel 3: Resultaten van de ex-post impact assessment
Beleidsmaatregel

Externe impact

De privatisering van de distributie van inputs

Zelfexploitatie, kinderarbeid

Het vaste prijsmechanisme door middel van de FoBprijsconstructie

Laag inkomen boeren, armoede

Het sanctioneren van LBC’s voor inferieure cacaoverkoop Armoede
De introductie van nieuwe cacaogewassen, gepaard met
de toepassing van onjuiste landbouwtechnieken

Bodemuitputting, bodemdegradatie

De drastische expansie van landbouwareaal voor de
productie van cacao

Ontbossing

Uit Tabel 3 zijn duidelijk de verschillende causale verbanden tussen de
beleidsmaatregelen en de externe impacts die hieruit resulteren waar te nemen. De
resultaten uit de EIA hebben dan ook een plausibele impact pathway tussen de BTE en de
problematieken van de cacaosector in Ghana aangetoond.
Aan de hand van de resultaten van de derde onderzoekscomponent, de invloed van
externe actoren op het Ghanese overheidsbeleid en de problematieken in de cacaosector,
valt duidelijk te concluderen dat – in tegenstelling tot de verwachtingen van voor de
uitvoering van dit onderzoek – de rol en invloed van externe actoren beperkt is gebleven.
Dit komt doordat de Ghanese overheid door middel van de Cocobod de grootste
machthebber in de interne marketing van cacao is en ook de volledige export van cacao
beheerst.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat
bepaalde beleidsmaatregelen van de Ghanese overheid om de cacaoproductie in Ghana te
stimuleren tot negatieve externe effecten hebben geleid. Deze externe effecten hebben
tot de veelgenoemde problematieken in de cacaosector van Ghana geleid. De rol van
externe actoren die mogelijkerwijs invloed hebben op het cacaobeleid of de cacaosector
is nihil gebleken. Hierdoor is de algehele conclusie van dit onderzoek dat het Ghanese
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overheidsbeleid verantwoordelijk is voor de sociaal-economische en ecologische
problematieken in de cacaosector in Ghana.
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5. Discussie
In deze literatuurstudie is getracht om de causale relaties tussen het Ghanese cacaobeleid
en de problemen die geconstateerd zijn in de cacaosector in kaart te brengen, om zo bij
te kunnen dragen aan het ontwikkelen van nieuw beleid of het aanpassen van bestaand
beleid. De geconstateerde problemen zijn te classificeren in sociaal-economische
problemen (armoede en kinderarbeid) en ecologische problemen (ontbossing en
bodemdegradatie). Er is in dit onderzoek geen specifieke waarde toegekend aan de
verschillende problemen onderling. Ontbossing wordt in deze studie niet als een groter
probleem dan armoede beschouwd. Het cacaobeleid van de Ghanese overheid is echter
wel explicieter gericht op sociaal-economische ontwikkeling. Met de toename van de
cacaoproductie hoopt de Ghanese overheid economische ontwikkeling te realiseren.2222
Hierdoor vormen ecologische aspecten, zoals duurzame productie en ontwikkeling, een
veel minder belangrijke rol bij het overheidsbeleid en zijn gevolgen, zoals bijvoorbeeld
ontbossing, van ondergeschikt belang aan economisch gewin. Deze studie is wat dit
betreft vanuit een milieuwetenschappelijke (en misschien Westerse) invalshoek benaderd,
terwijl de conclusies, betreffende bijvoorbeeld de problemen rondom ontbossing, minder
relevant zijn voor de Ghanese overheid of haar beleid.
Verder is dit onderzoek specifiek gericht op het cacaobeleid van Ghana. Interessant
in deze is dat er in Ghana sprake is van grote overheidsinvloed en beperkte
marktliberalisatie van de Ghanese cacaosector. Het overheidsbeleid van Ghana verschilt
daarmee drastisch met naburige West-Afrikaanse landen die ook een grote cacaosector
hebben. De cacaosectoren in deze landen zijn namelijk allemaal volledig geliberaliseerd.
Dit onderzoek concludeert dat het Ghanese cacaobeleid tot problemen in de cacaosector
in Ghana leidt. Uit onderzoek van Laven (2010) blijkt echter dat in vergelijking met
andere West-Afrikaanse landen zoals Ivoorkust en Kameroen, de cacaosector van Ghana
zich juist beter heeft ontwikkeld (zie Bijlage C voor overzicht). Dergelijke data zijn niet
meegenomen in deze studie, maar zouden in vervolgonderzoeken wel het gekozen
cacaobeleid van Ghana kunnen verdedigen of verder nuanceren.
Bij dit onderzoek is een conceptueel model ontwikkeld en toegepast dat gericht is
op het aantonen van plausibele impact pathways bij complexe (beleids)situaties. Voor
deze beleidssituatie is dit model bijzonder bruikbaar gebleken om de externe
beleidseffecten van het Ghanese cacaobeleid in kaart te brengen en te verbinden met de
problemen die zich in Ghana voordoen. De combinatie van een beleidstheorie-evalutie
(BTE) en een ex-post impact assessment (EIA) geeft een zeer overzichtelijk beeld van
enerzijds de intenties en doelen van de beleidsbepalers voor de output, outcomes en
impact van hun beleid en anderzijds de onvoorziene externe uitkomsten en effecten die
hieruit voortgekomen zijn. Vanwege de complexiteit van deze beleidssituatie is er voor
deze studie gekozen om een derde onderzoekscomponent toe te voegen. Deze
component onderzoekt de invloed van externe actoren op zowel de implementatie van
het cacaobeleid en de ontwikkeling van de problematieken in de cacaosector. Voor
eenvoudigere beleidssituaties is het wellicht voor te stellen om deze derde component
achterwege te laten. Maar wanneer complexe situaties geanalyseerd worden is het
noodzakelijk om het conceptueel model aan de complexiteit van het vraagstuk aan te
passen. In dit onderzoek is de invloed van de extra onderzoekscomponent beperkt
gebleken, maar dat komt doordat het Ghanese cacaobeleid redelijk uniek is ten opzichte
van andere cacao-producerende landen.
De beleidstheorie-evaluatie (BTE), de ex-post impact assessment (EIA) en de
invloed van externe actoren zijn aan de hand van wetenschappelijke literatuur
uitgevoerd. Dit gegeven heeft zowel voor- als nadelen. Een belangrijk voordeel van
wetenschappelijke literatuur is dat deze veelal betrouwbare informatie bevat in
tegenstelling tot bijvoorbeeld beleidsdocumenten of data uit dergelijke soort bronnen.
Het is echter uitzonderlijk lastig om een volledig beeld van de beleidssituatie in Ghana te
krijgen op basis van wetenschappelijke literatuur. Hoe een organisatie als de Cocobod
precies te werk gaat en wat de specifieke impact van kleine pilotprojecten in Ghana is,
zijn vragen die moeilijk door middel van wetenschappelijke literatuur beantwoord kunnen
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worden. Vandaar dat het onderzoek dat Laven (2010) in Ghana uitgevoerd heeft ook
veelvuldig geraadpleegd is in dit onderzoek. Het is daarom aan te raden om
vervolgonderzoek naar het cacaobeleid in Ghana ook daadwerkelijk in Ghana uit te
voeren.
De contouren van het ingezette cacaobeleid in Ghana en de uitkomsten en impact
hiervan worden steeds zichtbaarder. Het beleid heeft haar negatieve externe effecten die
tot verschillende sociaal-economische en ecologische problemen leiden. Op de
beleidsmaatregelen die verantwoordelijk zijn voor deze problemen moeten aanpassingen
of nieuw beleid worden gemaakt. Het is echter niet reëel om op basis van de
onderzoeksresultaten van deze studie het volledige cacaobeleid van de Ghanese overheid
af te keuren.
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the procurement and distribution of inputs. In addition to its role as input provider,
the CSD was also responsible for cocoa extension services: advising farmers in cocoa
and coffee production, the production and distribution of planting materials, and
the control
of pests
and diseasesvan
(Amezah,
2004:cacaosector
1). The Quality
Division
Bijlage
A: Ontwikkeling
de Ghanese
in de Control
periode 1990QCD) washeden
responsible for executing a strict control on the quality of cocoa. The
Cocoa Research Institute Ghana (CRIG) was the national centre of excellence for the
In Figuur X is de structuur van de cacaosector van Ghana tot de jaren 90 weergegeven.
study andHierin
cultivation
of cocoa
(Figure
is duidelijk
de centrale
rol5.1).
die de Cocoa Board of Ghana (Cocobod) in zowel de
interne marketing als de export van cacao.

Figure 5.1

Organisation of the
cocoaX: sector
in Ghana in van
the 1980s
Figuur
De cacaosector
Ghana in de jaren ‘80

Direction of control
Flow of services

Source: composed by author.
Uit: Laven, 2010, p. 80

80

Sinds begin jaren ’90 heeft de Ghanese overheid, onder druk van internationale
donororganisaties, hervormingen doorgevoerd en nieuw beleid ontwikkeld en
geïmplementeerd voor de cacaosector. In tegenstelling tot naburige landen, zoals
Kameroen en Nigeria, heeft de Ghanese overheid ervoor gekozen om de cacaosector
geleidelijke te liberaliseren en hervormen. Deze periode van geleidelijke hervormingen
speelde zich in de periode 1990-2000 af. De belangrijkste beleidsmaatregelen en
hervormingen zijn in deze periode door de Ghanese overheid geïmplementeerd en
hebben met name betrekking op de rol van de Cocoa Board of Ghana (Cocobod) bij zowel
de productie als de (interne) marketing van cacao. Tot 1990 werd de gehele cacaosector
(van productie tot export) beheerst door de verschillende comissies van de Cocobod. De
belangrijkste hervorming was de geleidelijke (maar onvolledige) liberalisering van de
cacaosector, wat logischerwijs gepaard ging met een afname van taken en invloed van de
Cocobod. Volgens Ton et al. (2008), Laven (2010) en Glin et al. (2014) zijn daarnaast de
belangrijkste beleidsmaatregelen:
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1)
2)
3)
4)
5)

De liberalisering van de interne marketing van de cacaosector
De privatisering van input distributie
Hervormingen van extension services
De reorganisatie van verwerkingsactiviteiten
De reductie van aantal werknemers van de Cocobod
Sinds 2000 is de dynamiek van de gedeeltelijk geliberaliseerde cacaosector duidelijker
geworden. Hierbij hebben nieuwe actoren hun intreden gedaan op verschillende
schaalniveaus en bij verschillende processen van de productie tot de export van cacao
(Ton et al. 2008). De Cocobod speelt echter nog steeds een substantiële rol bij zowel de
Governing the Organic Cocoa Network from Ghana 7
productie als de export van cacao.

Figure 3 A schematic overview
of the
network ininGhana
Figuur
Y: conventional
De huidigecocoa
cacaosector
Ghana
Manufacturing

Processing

EXPORT
Cocoa
Marketing
Company

Licensed
Buying
Companies

INTERNAL
MARKETING

Purchasing
clerks

Quality
Control
Division

COCOBOD

CRIG
CSSVD

SPU

PRODUCTION

MoFA

Farmers

Main nodes

Direct actors

Support organizations
Uit: Glin et al., 2014, p. 7

: Support (Ins tu onal, technical and organiza onal)

In Figuur Y is de huidige cacaosector van Ghana schematisch weergegeven. Vooral de
interne marktliberalisatie is een substantiële verandering ten opzichte van de organisatie
van de cacaosector
de jaren
’80. De Licensed Buying Companies (LBCs) zijn de nieuwe
: Cocoainbeans
ﬂow
private bedrijven die cacao bij boeren kopen om ze vervolgens weer bij de Cocoa
Marketing Company (CMC) te verkopen. Deze bedrijven maken een door de Ghanese
Key:
overheid vastgestelde marge (rond de 15% van de FoB-prijs, zie ook Bijlage B) op de
verkoop van de cacao. Deze bedrijven kunnen daardoor alleen hun inkomen vergroten als
COCOBOD-Ghana Cocoa Board
ze hun cacaovolume vergroten; de marges op de prijs zijn dus vastgesteld (bron). Het
CRIG-Ghana
Cocoa
Ins tute inkoop van cacao bij de Ghanese cacaoboeren wordt
directe contact
enResearch
de daadwerkelijk

CSSCV-Cocoa Swollen shoot and Virus Division
MoFA-Ministry of Agriculture and Food
SPU-Seed Produc on Unit
Source: Own elaboration.
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door tussenpersonen (purchasing clerks) gedaan. Deze tussenpersonen verdienen ook
weer een vaste marge op de cacao die ze in- en verkopen.
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producer price (cf. Akiyama et al., 2001; Gilbert and Varangis, 2003). They concluded
that the liberalisation of state-marketing systems increased the farmers’ share of the
FOB price, thus positively assessing the reforms in these countries. In Cameroon and
Nigeria, the producer price initially increased due to reduced marketing costs and
Bijlage B: Het Free on Board (FoB) prijsmechanisme
taxes, thus producing significantly higher prices than in Côte d’Ivoire and Ghana
(Gilbert
and Varangis, 2003;
Haque,
2004).
undermining
national als
Het
FoB-prijsmechanisme
is eind
jaren
’90 However,
door de the
Ghanese
overheid ofingevoerd
and international
pricedestabilisation
mechanisms
the impact
of the
middel
om geleidelijk
overheidsbelastingen
en negated
de marketing
marges
op initial
cacao te
verminderen.
Daarnaast
zorgde
het
prijsmechanisme
voor
prijsstabilisatie
voor
zowel
price-increase on farmers’ incomes. Higher price fluctuations and the generally low
boeren als lokale cacao handelaren (local buying companies, ofwel LBCs). In 1998-99
world cocoa price made farmer income less secure.
werd de productieprijs van cacao vastgesteld op 56% van de FoB-prijs. De
Also, in Ghana the
of liberalising
internal
marketing
to waren
improve
overheidsbelastingen
en objective
de marketingmarges
(voor
de Cocobod
en de was
LBCs)
in dat
the vastgesteld
operational op
andrespectievelijk
financial performance
its marketing
system,van
in de
order
to
jaar
18,2% en of
26,8%.
De doelstelling
Ghanese
overheid
was
om
over
zes
jaar
de
productieprijs
toe
te
laten
nemen
tot
70%
van
de
FoBsecure higher producer prices. The specific aims were to gradually reduce the export
prijs. De overheidsbelastingen en de marketingmarges zouden dan beide op 15% van de
tax and marketing margins (Table 5.4).
FoB-prijs moeten uitkomen (zie ook Tabel X) (Ton et al. 2008).

Table 5.4
Objectives ofvan
gradual
producer-prices, margins
and taxes
Tabel
X: Doelstelling
het reforms:
FoB-prijsmechanisme
(Laven,
2014, p. 94)
Crop
year
reputation

1998-99
1999-00
2000-01
2001-02good2002-03
2004-05
for honouring
contract and
providing
quality. 2003-04
This resulted
in an
Producer
price
56.0
60.0
62.0
64.0
66.0
68.0
70.0
alliance between global buyers, the Ghanaian government and Cocobod, all three
Marketing/
18.2
16.2
15.9
15.6
15.3
15.0
parties seek to maintain
the 16.5
present system.
Cocobod
operations
For
the Ghanaian government and Cocobod there are strategic reasons why the
Government
tax
23.5
21.8
20.1 has a18.4
16.7 of some
15.0 5,500
cocoa sector
is not25.8
fully liberalised.
Cocobod
still
huge staff
Total
100.0 Already
100.0 for 100.0
100.0
100.0
employees (IMF, 2007).
almost a 100.0
century, 100.0
the Ghanaian
economy
is
largely
based
on cocoa
Source:
Ministry
of Finance,
1999: 90.exports and there is no real substitute for cocoa in terms of
In
Tabel
Y
is
de
samenstelling
van de FoB-prijs
het jaar
weergegeven.
In dat
generating domestic tax revenue.
In other van
words,
the 2002-03
government
has a stake
in
jaar is de productieprijs al hoger vastgesteld dan in de jaren ’90 gepland was. Sinds 2007
retaining
control over cocoa
ItFoB-prijs
is also in (Laven,
the interest
of Cocobod
to
remain
was
de of
productieprijs
70% exports.
van
de and
2010).
Jaarlijks
wordt
de
In terms
increasing producer
prices
reducing margins
and taxes,
the reforms
the sole exporter
ofvan
cocoa,
for which
it receives
a significant
extra altijd
margin
productieprijs
op basis
de wereldprijs
vastgesteld.
Boeren
krijgen hierdoor
een
in Ghana
were voor
successful.
Already
for some years,
farmers
receive around 70 per
bepaald
bedrag
Het innovatieve
van het
is dat
(difference
betweenhun
thecacao.
CIF price
of exportedelement
cocoa and
the prijsmechanisme
Free On Board (FOB)
centminimumbedrag
of the net FOB, equalling
995 USD/tonne
2006-07.
The state officially
een
voor de around
productieprijs
van de in
boeren
gegarandeerd
is; ook in
price). Table 5.3 shows the composition of the ‘net’ (FOB) price during the 2002-2003
perioden
waarin
wereldprijs
van
is Net
dan FOB
toenprice
de FoB-prijs
is vastgesteld.
announced
thatde
it will
increase
thecacao
sharelager
of the
to over 72
per cent for De
season. That
cocoa
season
the
margin
equalled
around
35 per cent,
while er
in sprake
cocoa
verliezen
worden
in
dat
geval
door
andere
stakeholders
opgevangen.
Wanneer
102
the 2007-08 season. Despite this increase in producer price Cocobod’s share of the
isseason
van een
surplus,itdoor
hogere
wereldprijzen,
wordt(Abbott
deze verdeeld
over de Ghanese
2001-2002
climbed
as high
as 45 per cent
et al. 2005).
export value
overheid
en deremains
Ghanesehigh.
boeren (Ton et al. 2008; Ministerie van Financien, 1999;85)

Table 5.3
The composition of
thede
NetNetto
FOB price
2002-03
Tabel
Y: De samenstelling
van
FoBinprijs
in 2002-03 (Laven, 2014, p. 87)
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Component

Mainstream Cocoa

Distribution

USD/tonne 1 = 8700 cedis

in % Net FoB

Producer price

976

68,11

Buyers’ Margin

128

8,93

Domestic transport costs

32,2

2,26

Storage and shipping

18,4

1,27

Disinfectation costs

9,66

0,67

Crop finance costs

33,3

2,3

Government Tax

236

16,44

1433,56

99,98 %

Net FOB price
Extra margin

± 770

Export Value

± 2200

Source: Cocobod, 2003 (white cells) and personal communication industry (dark cells), 2003.

The producer price is adjusted to the level of the current market price through a
yearly review of prices and margins. A bonus is paid for cocoa supplied by farmers
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through the LBCs. The producer bonus is calculated by using the policy defined
percentage of the FOB price (in 2007 it totalled 70 per cent). The calculation of the

producing countries. This evaluation of reforms presents another picture than the
evaluation of the World Bank (Table 5.1), where the free market was presented as
optimal. The next table shows that a ‘free’ market (Côte d’Ivoire, Cameroon and
Nigeria)C:
has
more seriouscacaosectoren
drawbacks then
a partially
liberalised
system. en Nigeria
Bijlage
Vergelijking
Ghana,
Ivoorkust,
Kameroen
(Uit Laven, 2010, p.99)
Table 5.5
The impact of reforms in the major cocoa-producing countries
Characteristics

Prior to reforms

Ghana

Côte d’Ivoire

Cameroon

Nigeria

Price

Price stabilisation

Price stabilisation

Price fluctuations

Price fluctuations

Price fluctuations

Producer-price

Price decline,

Initial increase,

Initial increase,

gradually increasing

later small increase

later decline

later decline

developments
Taxes

High

Decrease

Still high

Absent or very low Absent or very low

Exporter margins

High

High, but (partly)

High, little

Considerable

Considerable

reinvested in

reinvestment in

sector

cocoa sector

Farmer income

Medium/low

Medium/low

Medium/low

Medium/low

Medium/low

Volume of

Decline, only in

Increase

Stagnation

Stagnation

Stagnation, later

production

Côte d’Ivoire boom (boom in 2003)

Quality

Good

small increase

Good, comparing

Mediocre

Loss in quality

Loss in quality

to neighbouring

(quality losses)

(loss of premium)

(loss of premium)

Bad

Bad

Bad

countries
Public extension

Good/

Medium/fragmen-

services

medium

tation of services

Credit

Some countries

Weak and

Weak and

Weak and

Weak and

weak, some

insufficient

insufficient

insufficient

insufficient

medium
Farmer

No formal farmer

Lack of formal

Large number of

Small number of

Attempts to

organisation

organization

farmer organisation

farmer groups, but

farmer

strengthen producer

(one farmer union;

many of them not

organisations

groups

one association)

operational and
weak

Source: created by author.

5.5 Public and private interventions in Ghana
As a result of reforms in the fully-liberalised countries of West Africa, national
institutional mechanisms lost several functions. Global buyers and organised
suppliers, together with NGOs and overseas governments, tried to fill the vacuum by
creating new institutions and new ways of diffusing their risks. In Côte d’Ivoire and
Nigeria the state has been trying to reclaim its coordination over the supply chain.
While it did manage to protect its income through high taxes and levies, it is not
investing any part of its cocoa revenues back into the cocoa communities.
The partially liberalised system in Ghana did not reduce the role of the
government as much as in the fully liberalised countries like Cameroon, Nigeria,
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