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DeproductiekostenvanlossetomatenbedrageninSpanjeongeveerdehelftvan
die in Nederland. Vooral de toonaangevende en grote bedrijven in Murcia en de
modernemaarveelkleinerebedrijveninAlmeriakunnentegen lagekostentelen.De
afzetkostennaardeWest-EuropesemarktzijnvoorSpanjeforshoger,vooraldoorde
hogeretransportkosten.Hierdoorwordt hetverschilinintegrale(keten)kostprijsmet
ƒ0,25totƒ0,44teruggebracht,nogsteedsinhetnadeelvanNederland.Deintegrale
(keten)kostprijsvoorkomkommersgeeft hetzelfdebeeldalsdatwatwerdgevonden
bij tomaten. Bij paprika ishet verschil in kostprijsveel groter; in het bijzonder de
zomerproductievanuitMurciawordtdaarveelgoedkopervoortgebracht.
Bijdebeoordelingvankostprijsverschillenspeeltdetoegevoegdewaardeeen
belangrijke rol.Heel beperkt is gekeken naardemeerprijsvanhet Nederlandseten
opzichtevanhetSpaanseproductopDuitsegroothandelsmarkten. Hieruit komtnaar
vorendatNederlanddeafgelopenjarenzowelbijdetomaat,paprikaenkomkommer
eenhogereprijswisttegenereren.Met namelukteNederlanddit inhetvoorjaar. In
deherfstishetverschilinprijsniveauveelkleiner.
Kassen/Beschermdetuinbouw/Productiekosten/Afzetkosten/Ketenkosten/Economie/Kostprijs/Tomaat/Komkommer/Paprika/Spanje/Nederland
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WOORDVOORAF

Nederlandondervindtintoenemende mateconcurrentievande expanderendeSpaansevruchtgroentensector. Hierbijzaleencomparatiefvoordeel
voorSpanjegelegenzijnineengoedkopereproductie.Eenvoordeeldatweer
gedeeltelijkverlorenzalgaandooreengrotereafstandtot hetafzetgebied.
Inhetkadervanhettevoerenstrategischeproductie-enmarketingbeleidin
Nederlandishetvanbelangkwantitatief inzichttehebbenindeSpaanseproductieenafzet invergelijking metdesituatieinNederland.
Ditrapportgeeftdebevindingenvaneenonderzoek naardeintegralekostprijsvantomaten,komkommersenpaprika uitbeidelanden."Integraal"wil
zeggen dat zowel de productiekosten alsde afzetkosten zijngeanalyseerd.
VoorSpanjezijnAImena,MurciaendeCanarischeEilandeninhetonderzoek
betrokken.Voordetomaatzijnalledriedegebiedenbekeken; voorpaprika
MurciaenAlmerfa;envoorkomkommeralleenAlmeria.
LEI-DLOverrichtteditonderzoekinopdrachtvanhetMinisterievan Landbouw,NatuurbeheerenVisserij,TheGreeneryInternational (aanvankelijk het
Centraal BureauvanTuinbouwveilingen) enRabobankNederland.
Tijdensdewerkzaamheden waren erverschillende bijeenkomstenvan
eenbegeleidingsgroep,waarvandevastekernbestonduitCarolineSas (IKCEde), HansVerwegen (The Greenery), Cor Hendriks (Rabobank Eindhoven),
NicodeGroot(LEI-DLO)enNolVerhaegh(LEI-DLO).Ookisdankverschuldigd
aan de drie partners inSpanje,Julian Briz,Ana Maria Aldanondo Ochoaen
JavierCalatrava,enaanPieterJornaenRinusKlein.RinusKleinvanTheGreeneryverleendeondersteuningmethetverzamelenvanafzetgegevensvanhet
Nederlandseproduct.PieterJornawasbehulpzaambijverzamelen,verklaren
enaanvullenvanSpaanse gegevens.
directeur.

DenHaag,mei1998

Zachariasse

SAMENVATTING ENDISCUSSIE

Tomaat
DeproductiekostenvanlossetomatenbedrageninSpanjedehelftvan
dieinNederland.VooraldetoonaangevendeengrotebedrijveninMurciaen
demodernemaarveelkleinerebedrijveninAlmerfakunnentegenlagekosten
telen.Zijproducerentomatentegeneenkostprijsvanrespectievelijkƒ0,58en
ƒ0,60perkilogram.Deproductiekostenopvergelijkbare bedrijveninNederlandbedragengemiddeldƒ1,22perkilogram.Deafzetkostenbetaalddoorde
Nederlandse teler zijn hierbij niet in de productiekosten opgenomen maar
verwerktinde:"collecterendehandelskosten".
InNederlandsorteertdeteleropheteigenbedrijf.InSpanjegebeurtdit
collectiefopgespecialiseerdesorteer-enpakstations.Dearbeidskostenhiervan
worden inSpanjebegrootopzo'ntiencentper kilogram.Inclusiefdezearbeidskosten bedragendeproductiekostenvanlossetomaten inSpanje57%
vandieinNederland.
OpdeCanarischeEilandenliggenbedrijvenmetnoglagereproductiekosten,tot ƒ0,53 per kilogram. Dit betreft echter een heel beperkte groep
bedrijven. Devanuit concurrentie-oogpunt meest belangrijke groep maakt
meerkosten.DetraditionelebedrijvenopdeCanarischeEilanden,een belangrijkegroep,hebbenzelfseengemiddeldekostprijsvanbovendegulden.
Deafzetkosten zijnvoorSpanjeforshoger, metnamedoordehogere
transportkosten.VooréénkgtomatenvanhetSpaansevastelandzijnbijafleveringinFrankfurtgemiddeldƒ0,69aantotaleafzetkostennodiggeweest.Dit
isinclusiefdekostenvansorteer-enpakstations.Voor Nederlandsetomaten
zijndeafzetkostenslechtsƒ0,38.Ditmaaktdeverschilleninintegrale(keten)kostprijswatkleiner.InSpanjevarieertdievanƒ 1,16totƒ 1,35 perkilogram,
eninNederlandvanƒ 1,60bijeenmaligfusttotƒ 1,50bijmeermaligfust.Bij
eenmaligfustishetverschildusƒ0,25totƒ0,44inhetnadeelvanNederland.
Komkommer
Op telersniveau bedraagt de kostprijs van Nederlandse komkommers
ƒ1,08perkilogram.Ditisexclusiefdeafzetkostenbetaalddoordetuinder.De
teeltkostenvankomkommersuitAlmeria(Spanje)bedragenƒ0,45voormodernetotƒ0,52perkilogramvoortraditionele bedrijven.Deproductiekosten
inSpanjezijndusminderdandehelftvandieinNederland.Ookhierliggen
deafzetkostenvanhetSpaanseproductveel hoger.Voorsortering,verpakking,transportnaarFrankfurtenverhandelingmoetendeSpanjaardenƒ0,63
uitgeven.VoorhetNederlandseproductisdatƒ0,36bijgebruikvaneenmalig
fustenƒ0,25bijmeermaligfust.VoorNederlandishetexclusiefkostensorte-

ren,dezezijnverwerktindeproductiekosten.DeketenkostprijsvanhetSpaanseproductligtzoopeenniveauvanƒ1,08totƒ1,15perkilogramtegeninNederlandƒ1,33bijmeermaligenƒ1,44bijeenmaligfust.Bijeenmaligfustishet
verschilƒ0,29totƒ0,36per kilogram inhet nadeelvanhet Nederlandse product.
Paprika
Bijhetvergelijkenvanproductie-enafzetkostenvanpaprika's moeteigenlijk rekeningwordengehoudenmetverschillenintype,kleur en kwaliteit.
Indit onderzoek zijn kleur en kwaliteit echter niet meegenomen.De hierna
gemaakte vergelijkingen gevendanook niet meerdaneen indicatie vande
verschillen.
Bij paprika bestaat eengrootverschil in productiekostentussenSpanje
en Nederland.Detelerskosten per eenheid product liggen in Murcia op een
kwartvandieinNederland:ƒ0,64àƒ0,65tegenƒ2,59inNederland.InAlmerfaisdat ƒ 1,15 àƒ 1,25.
Voor Nederlandzijndeafzetkosten duidelijk lager:ƒ0,72bij eenmalig
en ƒ 0,52 bij meermalig fust,tegen ƒ0,91 àƒ0,96 per kilogram paprika uit
Spanje.TussenMurciaenAlmerfabestaangrotemicro-klimatologischeverschillen. Daardoor produceert Almerfa vooral in herfst enwinter haar paprika's
voor deexportterwijl Murcia datvooral inlenteenzomer doet.
VoorAlmerialigtdeintegrale(keten)kostprijsvanhetgebloktetypepaprika, dat in dewinter wordt aangevoerd,op ƒ 2,07 àƒ 2,17 per kilogram.
Voor Murcia (aanvoer inde zomer) ligt dat op ƒ 1,55 àƒ 1,56 per kilogram.
Hoewel de afzetkosten lager zijn blijft de integrale kostprijsvan het Nederlandseproduct metƒ3,31 twee keerzohoog.
Discussie
Indediscussiehoebovengenoemdekostprijsverschillenbeoordeeldmoetenwordennemenaspectenovertoegevoegdewaardevanbijvoorbeeld het
Nederlandseproductentoekomstigetechnischeeneconomischeontwikkelingeneenbelangrijke plaatsin.
Toegevoegde waarde
De genoemde kostprijsverschillen worden nog eenssamengevat in de
volgendetabel.Hierinwordt ook demeerprijsgegevendie het Nederlandse
productafgelopenjarenopdeDuitsegroothandelsmarktenwistterealiseren.
Hoewel deze prijs - gezien het summiere onderzoek -slechts alseen eerste
indicatiebeschouwdmagworden,lijkt Nederlandoverdehelelinieeenhogeremarktprijste behalendanSpanje.
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Tabel1 Integrale(keten)kostprijsenmeerprijsvan vruchtgroentenopgroothandelsmarkten
inDuitsland, Spanje (Peninsula)enNederland(inguldens)
Spanje

Lossetomatenb)
Paprika (gebloktetype):
aanvoerperiode
- winter
- zomer
Komkommer

Nederlanda )

Verschil 1
absoluut

%

Meerprijsvoor
Ned.product
per kilogram

1,16-1,37

1,60

0,25-0,44

26

0,52 c)

2,07-2,17
1,55-1,56
1,08-1,15

3,31
3,31
1,44

1,14-1,24
1,75-1,76
0,29-0,36

56
113
29

2,32 d)
2,32
0,45 e)

a)Eenmaligfust'b)Bedrijvendievooroplopeninhettoepassenvanmoderneteelttechnieken;
c)Sortering47-57 mm;d) rood70mm+;e)Gem.vansortering350-400,400-500en 500-600
gram.

Dezemeerprijswordtvooralinhetvoorjaargerealiseerd.Inhetnajaaris
hetverschilinprijsniveauvooralleproductenveelkleinerenuitbreidingvan
deSpaanseexportzalinNederlandhetmeestindezeperiodewordengevoeld.
Hetis niethelemaalduidelijkwaaropdemeerprijsvanhetNederlandse
productisgestoeld.Traditionele,vooralfysiekekwaliteitskenmerkenalsuniformiteit bewaarbaarheid,kleur,smaak,hardheidenverpakking,zullenzeker
eenbelangrijkeoorzaakvormen.Onduidelijkisnoginhoeverremodernekwaliteitskenmerken-zoalsdievooropstaanbijhetIntegrale KetenZorgproject
(IKZ-project)-ookopeengroothandelsmarkttothunrechtkomen.Evenmin
isalinformatie beschikbaar overdedoorwerkingvaneenalgemeneimagoverbeteringmiddelseenprojectals"MilieuBewustTelen".
Het IKZ-projectisgericht op kwaliteit en betrouwbaarheid envolgens
BaljeuvanEdekawildeconsumentzekerheidhebbenoverdewijzevanproduceren.Naamenadresvandetelerstaanopdeverpakking.Dezeaanpakdeed
deomzetinbetreffendesupermarkteninDuitslandmetvijftig procenttoenemen(Baljeu,1996).
Toekomst
De Spaanse telers zijn hun productieproces aan het intensiveren. Dit
wordtookdirectduidelijkalswedebedrijfsgegevensuitdeverschillendeproductiegebiedennaderbekijken.Debedrijvenmetmodernebedrijfsuitrustingeninvesterennietalleenméérpervierkantemetermaarzemakenookhogeredirectekosten.Hetnettoresultaatvanhetinzettenvaneenhoogwaardiger
inputiseenzodanigeproductieverhogingdatdekostprijspereenheidproduct
lagerligtdanopdebedrijvendieditprocesminderofnietvolgen.Bedrijven
diedezeintensiveringswegheteerstvolgenhalendevoorsprongspremiebinnen.En debedrijvendienietmeedoenaandezeeconomischegroeizullenna
verloopvantijdafvallen.

11

Illustrerendvoordezeontwikkeling isdetoenamevandetomatenproductie per m2kasinAlmeria.Gemiddeldvooralle bedrijven namdeze inde
periode91/92-95/96toevan6,6naar 11,7kgperm2;eenstijgingvan gemiddeld 19%perjaar.Indetoekomstzalditproceszichvoortzetten.
Hoewelongetwijfelddeprijzenvanproductiemiddelen,enmetnamevan
arbeid,inSpanjezullengaanstijgenmagverwachtwordendatdebeterebedrijvenhunkostprijsnogverdernaarbenedenkunnenbrengenenvooralook
dat het aantal moderne bedrijven nogsterkzaltoenemen. Daarmee zalde
gemiddeldekostprijsvanhettotaleaanbodopdeinternationalemarktverder
dalen. Hierbij lijkt vooral Almeria, verreweg het grootste productiegebied,
sterketroeveninhandentehebben.
DeCanarischeEilandenzullenwaarschijnlijkgrotemoeitehebbenomde
huidige achterstand op hetvastelandvanSpanjeomte zetten ineenvoorsprong.Hetzijnnietalleendehogerevrachtkostendiedebetzijnaanhun relatiefzwakkerepositie,maarookdehogereproductiekostenpereenheidproduct.Ondanksbetereklimatologischeomstandighedenblijftdeproductieper
m2namelijknogalachter.
OpditmomentzitdeSpaansetuinbouwnogineengroeifasewaarinde
meeste productie-bedrijven eengoede rentabiliteit zullen hebben.Aan het
einde van de groeifase zal de kosten-opbrengstenverhouding meer onder
spanningkomenenzaldedrukgroterwordenomenerzijdsverderteintensiverenenanderzijdskostentebesparen.Nietalleenopdeproductiebedrijven,
maarookopdesorteer-enpakstationslijkendergelijkebesparingengoed mogelijk.
Nederlandse vruchtgroentenbedrijven hebben sindshet begin vande
jarennegentighunkostprijswetenteverlagen,metnamebijtomatenenpaprika.Deverlagingbijkomkommersbleefwatbeperkter.Eenverderekostprijsdalingzaldeconcurrentiepositietengoedekomen.Opdeeersteplaatszouden bedrijven methogere kostprijzenversneldmoetengroeien naar hetniveauvandebeterebedrijven.Ditisnodigomdatdekrachtvaneensectormedewordtbepaalddoordeomvang.Opkortetermijnlijkenookopdebetere
bedrijven nog besparingen mogelijk. Dit gezien relatief grote spreiding bij
verschillendekostensoorten.AfgelopenjarenversterkteNederlandhaarpositie
dooreensterkegroeiintros-encherrytomaten.Dezetypenwarennietinhet
onderzoekbetrokken.
Aanbevelingen
Hetverdientaanbeveling meer inzichtteverwervenindeexpansievan
deproductieendeexportvandeSpaansevruchtgroentensector enwel
metnameindeontwikkelingvandegroeifase.Aandachtspuntenhierbij
zijnintensiveringvanhetproductieproces,deontwikkelingvandereële
marktprijzen,arealen en aantallen bedrijven,prijsontwikkelingen van
ingezette productiemiddelen,rentabiliteit vandebedrijvenenkostenbesparingenopzowelproductie-alshandelsniveau.
Meer specifiek inzicht is gewenst indeaangewende hoeveelheden en
prijzenvanproductiemiddelen(duurzameenvariabele)bijdeverschillen12

deteeltenengewassenomzobeterdetechnischeeneconomischeverschillentussen Spaanseen Nederlandse productiesystemen te kunnen
onderkennen.
Nederlandzalhaarproductiekostenpereenheidproductverdermoeten
verlagenmeteenextra impulsaanteelttechnischeeneconomischebedrijfsvergelijkingen.
Erismeerinzichtnodigindemeerprijsopafzetmarkten (deelmarkten):
in de verschillende periodenvan hetjaar en naar traditionele fysieke
kwaliteitskenmerkenalshomogeniteit,hardheid,smaak,kleur,rijpheid,
enzovoort.
Eris ook meerkwantitatief inzichtnodignaardemeerwaardevanhet
Nederlandse productopbasisvanmoderne kwaliteitskenmerkenzoals
het "vertrouwen"vandeconsumentinbepaaldeproductiewijzen.
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SUMMARYANDDISCUSSION

Tomato
ThecostsofproductionofSpanishtomatoesamounttohalfofthosein
the Netherlandsapproximately. Especiallythe leadingandbigenterprisesin
the area of Murcia and the modern, however much smaller holdings in
Almen'a,havelowproductioncosts.Theyproducetomatoesagainstacostprice
ofrespectivelyƒ0.58andƒ0.60perkilogram.Theproductioncostsonsimilar
Dutchholdings,thismeansthebetterenterprisesinthe Netherlands,amount
toƒ1.22perkilogramonaverage.Thecostsofƒ1.22isexcludingdeliverycosts
paidbyDutchgrowers,thesecostsarecalculatedinthecost-item"collecting
tradecosts".
The Dutch growers are sorting and packing ontheir own holding,in
Spaingrowersaredoingthiscollectivelyonindependentandspecializedsorting/packingstations.Thelabourcostsforsortingandpackingfortomatoeson
thesestationsarecalculatedon10centsperkilogram.Includedtheselabour
coststhetotalproductioncostsinSpainamountto57%ofthoseintheNetherlands.
TheCanaryIslandshavealittlegroupofenterpriseswithproductioncosts
of ƒ0.53 perkilogram.Tisisalittlegroupandforexportquantitywith limit
importance.Themostimportantgrouprelatedtoexporthavehighercosts.The
traditionalenterprisesonTheCanaryIslands,animportantgroup,haveaveragecostpricesaboveoneguilder.
The salescostsin Spain are substantially higher, in particulary caused
throughhighertransportcosts.For1 kilogramSpanishtomatoes,producedon
thePeninsula,thetotalsalescostsamounttoƒ0.69bydeliveryinFrankfurt.
Theƒ0.69 isincludedcostsforsortingandpacking.ForDutchtomatoesonly
ƒ0.38havetobepaid.Thelatterisexcludingcostsforsorting.Thetotalresult,
inanintegral(chain)costspriceofbothcountries,isnowclosertoeachother.
Onthe better holdingsthe integralcostpricevariesinSpainbetweenƒ 1.16
andƒ 1.35 per kilogramme and inthe Netherlandsthe integralcostpriceis
ƒ1.60foronetimeusedboxesandƒ1.50forboxesusedrepeatedly.Thedifferencesinintegralcostpricebyonetimeusedboxesamountstoƒ0.25tillƒ0.44
indisadvantageoftheNetherlands.
Cucumber
TheproductioncostsofDutchcucumbersamountstoƒ1.08perkilogram,
excludingsomedeliverycostspaidbytheDutchgrower.Thesecostsforcucumberscultivated inAlmeriaamountstoƒ0.45 andƒ0.52 perkilogramforrespectivelymodernandtraditionalholdings.Theproductioncostsarelessthan
14

halfofthoseintheNetherlands.ThesalescostsforSpainishigher.Tosort,to
pack,to transportto Frankfurtandtradecostsaretogether ƒ0.63 perkilogram. Inthe Netherlandsthesalescosts amountstoƒ0.36foronetimeused
boxesandƒ0.25forboxesused repeatedly.TheintegralcostpriceoftheSpanish produceisnowonalevelofƒ1.08tillƒ1.15andfortheNetherlandsƒ1.33
forboxesusedrepeatedlyandƒ1.44foronetimeusedboxes.Bytheonetime
usedboxesthedifferencesinintegralcostpriceisƒ0.29tillƒ0.36perkilogram
indisadvantageofthe Dutchproduce.
Sweetpepper
Differencesintype,colourandqualityhavetobetakenintoaccountby
international costpricecalculationsofsweetpeppers.Inthisresearchcolour
andqualityandnotinvolved.Thecomparisonshereafter aremoreanindicationof regionaldifferences.
A big difference existsin production costsof sweet peppers between
SpainandtheNetherlands.
TheproductioncostsperkilogramareinMurciaaquarterofthoseinthe
Netherlands;ƒ0.64àƒ0.65againstƒ2.59.ThecostpriceinAlmeriaamounts
into/1.15 a/1.25.
Thedeliverycostsareclearlylowerforthe Netherlands;ƒ0.72foronetime boxesandƒ0.52for boxesusedrepeatedly,againstƒ0.91àƒ0.96 per
kilogramfromSpain.MurciaandAlmeria havegreatdifferencesin micro-climate.ThereforeAlmerfacultivatesweetpeppersespeciallyintheautumnand
winterandMurciaspringtimeandsummer.
The integralcostpricefortheCaliforniatypeswithoriginAlmeriaand
suppliedinwinteramountsintoƒ2.07àƒ2.17perkilogram.ForMurcia(supplysummer)amountsintoƒ1.55àƒ1.56perkilogram.Althoughthedelivery
costsarelowertheintegralcostpriceoftheDutchproduceremainswithƒ3.31
twiceso high.
Discussion
Howtojudgeabovedescribeddifferencesincostprices. Inthisdiscussion
twoaspectswillplayanimportantrole;addedvalueoff.e.theDutchproduce
andtechnicalandeconomicaldevelopmentsinthenextfuture
Addedvalue
Theabovementionedcostpricesanddifferencesincostpricesbetween
SpainandtheNetherlandsareoncemoresummarizedinthenexttable.Added
tothesedata isthe higher pricelevelrealisedbytheDutchonthewholesale
marketsinGermany.Althoughthesedifferences inmarketprices-inviewof
theverylimitedresearch-onlycan beseenasanindication,itseemstobethat
the Dutchrealiseahighermarketpriceoverthewholeline.Thehigherprice
levelisrealisedespeciallyinthebeginningoftheDutchseason,slowlydecrease
tothesummerandinautumnthedifferencesaremuchsmallerforall produce.
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AfurtherexpansionoftheSpanishexportwillhavemostconsequencesin autumn, becausetheaddedvalueofthe Dutchproduceisdiminishingstrongly
andevendisappearsinthisperiodoftheyear.
Table1 IntegralcostpriceandpricesdifferencesonthewholesalemarketsinGermany, Spain
(Peninsula)andtheNetherlands(inguilders)
Spain

TheNetherlands
a)

•
Tomatoesb)
Sweetpeppers
(California-type)
- supply-period-winter
- supply-period-summer
Cucumbers

Differences
absolute

%

Higherpricelevel
for Dutchprod.
perkilogram

1,16-1,37

1,60

0,25-0,44

26

0,52 c)

2,07-2,17
1,55-1,56
1,08-1,15

3,31
3,31
1,44

1,14-1,24 56
1,75-1,76 113
0,29-0,36 29

2,32 d)
2.32
0,45 e)

a)Onetimeusedboxes; b)Leadingenterprises;c)Sorting47-57mm;d)Redsorting70mm+;e)
Averageofsorting350-400,400-500,and500-600grammes.

OnwhichfactorsthehighermarketpriceleveloftheDutchproducerest
onisnotclear.Traditionalfactors,mainlyphysicalqualityfactorsasuniformity,
shelflife,colour,taste,firmnessandpackagingwillbecertainlyanimportant
cause.Itisnotcleartowhatextentmodernqualityfactors-asfocusonbythe
project "IntegraleKetenZorg(IKZ-project)"-comeoutonwholesalemarkets
inGermany.Neitherinformationisavailableabouttheeffectofageneralimageupgradingbymeansofaprojectas"MilieuBewustTelen".The "IKZ-project" isorientedonqualityandconfidenceandaccordingBaljeuof Edekathe
consumerwantssecurityaboutthewayofproducing.Nameandaddressofthe
groweriswrittenonthepackaging.Thisformulaincreasedtheturnoverinthe
concernedsupermarketsinGermanywithfiftypercent(Baljeu,1996).
Future
Spanish growers intensify the production process.This becomes clear
whenwelookmoreexactatthefarmdataofthedifferentSpanishproduction
regions.Theholdingswith modernfarmequipmentdonotonlyinvestmore
persquaremeterofgreenhouse,theyhavealsohigherdirectcosts. Thenetresultofahighervalueinputissuchanincreaseinyieldthatthecostpricedecrease.Growerswhofollowthisintensifyingprocessgatherinthelead-bonus.
Growerswhodo notfollowthisprocessof economicgrowthwill disappear
soonorlater.
Theprocessof intensifyingcanbeillustratedthroughthe increasingof
theyieldoftomatoescultivatedingreenhousesinAlmeria.Onaverageofall
holdings inthis area the yield increased of 6.6 to 11.7 kg inthe period of
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1991/92-1995/96:anincreaseof 19percentonaverageperyear.Inthenext
futurethisprocesswillcontinue.
Althoughwithout anydoubt pricesof production means,especiallyof
labour,inSpainwillincrease,itisexpectedthatthe betterenterpriseswilldecreasethecostpricemoreandaboveallthatthe numberofmodernholdings
will increasestrongly.Asa resultthe averagecostpriceofthetotalSpanish
supplyonthe international marketwilldecreasefurther.Almerfa,byfarthe
biggestproductionarea,seemsnowtohavethebestopportunities.
TheCanaryIslandswillprobablyhavethegreatesttroublestoeliminate
the recentbacklogonthe Peninsula.Therelativelyweak positionis notonly
causedbythe highertransportcosts,butespeciallybythefactthattheyield
persquaremetergreenhouselagratherbehind,inspiteofbetterclimaticcircumstances.
AtthismomenttheSpanishgreenhouseindustryisstillinanexpansion
period and most holdings have now good farm-results. At the end of the
expansionperiodthecost/revenuerelationshipwillcomeunderpressureand
growerswillincreasetheprocessofintensifyingandreducingcosts.Especially
onsorting/packingstationseconomiseoncostsseemspossible.
Dutchgrowershaveintheninetiesreducedthecostprice,especiallyby
tomatoesandsweetpeppers.Thereducingbycucumberswasmorelimited.A
further diminishing of costpricewill benefit the competitive power of the
Dutch. Firstlyholdingswith higher cost-pricesshouldquickenedjoin to the
levelofthebetterholdings.Thisbecausethecompetitivepowerofanindustry
isalsodeterminedbythesize.Onshorttermreducingcostsonbetterholdings
seemspossible,inviewofthespreadingindifferentcost-itemsamongagroup
of holdings.The Dutchhaverecentlystrengthenedtheir competitivenessby
tomatoes bya strong growth of truss-andcherrytomatoes.Thesetypesof
tomatoesarenotinvolvedinthisresearchofcalculationsofthecostprices.
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1. INLEIDING ENWERKWIJZE

1.1 Inleiding
DeNederlandseexportvanvruchtgroenten ondervindtsteedsmeer concurrentievanexportuitSpanje.Datgeldtvoortomaten,maar intoenemende
mateookvoorkomkommersenpaprika.OpdeWest-Europesemarktenneemt
deaanvoeruitSpanjedelaatstejarennietalleenkwantitatief maarookkwalitatief sterktoe.Bovendienheeft Spanjehetaanvoerseizoenverlengdeneen
afzetstructuur die flexibel weette reageren opwensen vanafnemers. In dit
krachtenveld speelt de prijswaartegen kanworden afgezet een belangrijke
rol.
Ditonderzoek richtzichspecifiek opdekostenvanhet product. Daarbij
moetworden bedacht datde(keten)kostprijs maaréénelementvormt inde
concurrentietussenSpanjeen Nederland.Daarnaastspelenook factoren als
"product onderscheidendheid" en "handelsgedrag" eenbelangrijke rol.
Producten zijn opverschillende manierenvanelkaarte onderscheiden.
ZoonderscheidenFranzenetal., 1990enHuijssoonetal.,1993naasthet "physicalproduct" ook het "augmented product":hetproductzoalshetdoor marketingmensenwordt "aangekleed" meteenmerknaam,verpakking,garantie,
enzovoort. Daarnaastonderscheiden zijook het "psychologisch product":de
vertaling van het totaalproduct in het hoofd van de consument (cognitieve
systeem).Daarbijspelendriezakeneenrol:dezintuiglijkwaarneembareeigenschappen van het "physical product"; deemotionele associatiesalsmen het
productzietoferaandenkt,enrationele,feitelijkeeigenschappendiealszodanignietwaarneembaarzijnenwaar mendusopgewezenmoetworden(zoals
bijvoorbeeld dehoudbaarheidvaneen potplant).
Bij "Handelsgedrag" moetgedachtwordenaandebegeleidingvan het
productvanproducent naarconsument. Hierbijzijnzakenvanbelangalshet
contacttussenexporteur enafnemer,service,hetvoldoenaanlogistieke wensen,hetassortiment,samenwerking indekolom,(tijdige) informatie-uitwisseling,hetoppikkenvannieuweontwikkelingen,flexibiliteitenvisieopdekorte
enmiddellangetermijn.
Zo bezienworden eventueleverschillen inprijsopde Duitsegroothandelsmarktveroorzaakt door eencomplexvanfactoren,diete maken hebben
met "Product onderscheidendheid" en "Handelsgedrag".
Zoalsgezegdgaatdit rapport nietopdezeaspectenin.Omtocheenindruk te gevenvanhun belang,gevenwe hieronder enkelevoorbeelden van
verschilleninprijsniveauzoalsdieopDuitsegroothandelsmarkten gerealiseerd
werden.Dekeuzevandevoorbeelden isoverigensvrijwillekeurig ende prijzenzijnnietgewogen metdeaangevoerde hoeveelheden inde betreffende
perioden.
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BijderodepaprikazagenwedeafgelopendriejaaropdeDuitsegroothandelsmarkt eengrootverschil inprijsinhetvoordeelvanNederland.Voor
de maat >70mm liep hetverschilopjaarbasis in 1997optot ƒ2,62 per kilogram.Vooralinmaart,aprilenmei(week 10t/m23)washetprijsverschilgroot.
Bijgroene paprika's ishetverschilveel kleiner.
Tabel1.1 MeerprijsNederlandsproduct bovenhetSpaanse, rodegeblokte paprika's, >70mm,
Duitsegroothandelsmarkten, (in guldens)per kilogram
Week

10t/m 23

1995
1996
1997

24t/m48

10t/m 48

1,36
1,17
1,68

- a)
3,48
4,21

2,02
2,62

a)Geengegevens of onvolledig.

Ookbijdetomaatishetprijsverschilhetgrootstindeeersteperiode.Dat
halveert indeperiodeeindmeitot halfjuli(week22t/m28)enwordt daarna
nog kleiner. Maar het helejaar blijft het Nederlandse prijsniveau boven het
Spaanse,met uitzondering vande laatstewekenvan hetseizoen in 1995en
1996(week 43t/m 47).Dan halen Canarische Eilanden een paar weken een
hogere prijs.
Tabel 1.2 Meerprijs Nederlands product boven het Spaanse, tomaat, 47IS7mm, op Duitse
groothandelsmarkten, (in guldens)per kilogram
Vaste landvan Spanje

Canarische Eilanden

Week

15t/m 21

22t/m 28

27t/m47

15Vm47

15t/m 21

1995
1996
1997

1,02
1,05

0,54
0,52

0,19
0,26
0,33

0,48
0,55

0,91
0,88

43t/m 47
0,04
0,04
0,23

Voorkomkommerszijndeweekprijzeninbijlage 1 vermeldenzijndegegevenssamengevatinonderstaandetabel.Hetgrootsteverschilin prijsniveau
doetzichbijkomkommersookvoor inhetbeginvanhetNederlandse oogstseizoenenligtopeenveellagerniveauinhet najaar.Voor Spanjebegint het
exportseizoenvankomkommers indetweedeweekvanseptember,week37,
iniedergevalbeginnen dandemarktnoteringen in Duitsland.Hetzelfdeverschilinprijsniveauzagenweookbijtomaatenpaprika.Ditpatroonwordtveroorzaakt door het klimaat in Spanje. In Spanje worden de kassen niet verwarmd.Hetgewasindekasisdussterkafhankelijkvandetemperatuur buiten
dekas.Degewassendiegeoogstwordentot dewinter,groeienbijtempera20

turen die meeraansluiten bij deoptimaletemperatuurbehoeftevandeverschillende gewassen.Indewinter ishet ook koud inSpanje met regelmatig
zeer lage nachttemperaturen.Temperaturen ver van de optimale groeiomstandigheden van vruchtgroentengewassen. De productie en met name de
kwaliteit zalnuachterblijven.Ditlaatstekomttot uiting ineenrelatief lagere
prijsinhetvoorjaar op Duitsegroothandelsmarkten. Een verderegroeivande
Spaanseexport zal nuinNederlandhet meestgevoeldworden inhet najaar,
eenperiodemethetkleinsteverschilinmeerprijsopDuitsegroothandelsmarkten. Detoegevoegde waarde van het Nederlandse product,te realiseren via
"Productonderscheidendheid" en "Handelsgedrag",isdanhet kleinst.
Zowel inhetvoorjaar als hetnajaar isdemeerprijsperstukhogervande
grotere komkommers,echterperkilogramgeoogstproduct ishet prijsverschil
hetgrootst bijdekleineregewichtklassen.
Tabel1.3 MeerprijsNederlandsproductbovenhetSpaanse,komkommer, Duitsegroothandelsmarkten,(inguldens)per 100stuks
Jaar
Sortering(gr/st)
Voorjaar
Najaar
Beideperioden
Gem.95/96
Prijsverschilperkilogram

1995 1996

1995 1996

1995 1996

350-400

400-500

500-600

22
16
18

22
15
18

18
0,48 a)

25
15
20

24
16
20
20
0,44

29
20
24

23
21
22
23
0,42

a)(1.000:375)0,18= 0,48.

1.2 Werkwijze en opzet onderzoek
1.2.1 Keuzegebieden en product
Hetonderzoek isprimairgerichtoplossetomaten (geentros-encherrytomaten),paprikaen komkommer.
DebelangrijksteSpaanseproductiegebiedenvoortomatenzijnAlmeria,
deregiovan MurciaendeCanarischeEilanden.Voorpaprikahebbenwealleen
Almeria en Murcia meegenomen,envoor komkommer alleenAlmeria.Deze
keuzenzijningegevendoordebelangrijkheidvanhetgebiedvoorhet betreffende product.
Valencia,tennoordenvan Murcia,enMotril,tenzuidenvan Almeria,producerenookveelvruchtgroenten.Dezegebiedenzijnechter buitenbeschouwing geblevenom hetonderzoek nietteveelte latenuitdijen.
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1.2.2 Organisatie onderzoek
Het onderzoek isdoor LEI-DLOuitgevoerd in samenwerking met drie
Spaansesub-contractanten:
prof.JulianBriz Escribano,Universidad Politecnica de Madrid,DepartamentoDeEconomiaYCienciasSocialesAgrarias,UnidaddeComercializacionYDivulgacionAgraria,Madrid;
AnaMariaAldanondoOchoa,Universidad PublicadeNavarra,DepartamentoDeGestionDeEmpresasenDna,ConsueloLaMaestra,Las Palmas;
JavierCalatrava,JuntadeAndalucia Consejeria DeAgricultura YPesca,
DireccionGeneraldeInvestigacionAgraria,DPTO.DeEconomiaYSociologiaAgrarias,Granada,Spanje.
Prof.Brizenzijnteam(I.DeFelipeenM.Mahlau)legdendebevindingen
van hun onderzoek bijtomaten enpaprika in Murcia neer ineenbasisdocument "Vegetablesector inthe regionof Murcia (Spain)".Hetdocument "The
vegetablesector inthe CanaryIslands(Tomato productionandexports)" geeft
de bevindingen weer van Aldanondo Ochoa's onderzoek op de Canarische
Eilanden.Beidenwerkten metgemiddeldenvangroepenbedrijven.Calatrava
verzameldedebedrijfsgegevensopbasiswaarvanvoorAlmeria eenrepresentatief beeldkonwordenopgesteldvoordekostprijsvantomaten,paprika en
komkommers.
Dezesub-contractantenzijnzelfgebiedsdeskundigen en/ofwerkten met
lokaledeskundigen.Zemaaktengebruikvanbestaandedocumentatie-bestanden en legden bedrijfsbezoeken af. Ineen uitvoerig basisdocument gafLEIDLOvoorafaanopwelkewijzeergewerkt moestworden.Ditdocument werd
ook persoonlijkdoorgenomen metdeSpaansecollega's.Ineenlaterefasewareneruitvoerigecontactenoverhetzorgvuldigverklareneninvullenvangegevens. Hergroeperingen en aanvullende berekeningen vonden plaats bijLEIDLO.LEI-DLOachtzichuiteindelijkgeheelverantwoordelijkvoorderesultaten,
gelegdeverbanden engetrokkenconclusies.
1.2.3 Keuze bedrijven
Dekeuzevande bedrijven isgedaandoor dedrieSpaansecollega's,in
samenwerking met lokale specialisten.Ten behoeve van het onderzoek zijn
dezebedrijventevoren ingedeeld naar leidinggevende,moderneentraditionelebedrijven.
Leidinggevende bedrijvenzijndiebedrijvendievooroplopen inhettoepassenvannieuwesystemenentechniekeneninarbeidsorganisatie.Over het
algemeenzijnditgrotetotzeergrotebedrijven,diegemakkelijker enzelfstandigdebenodigde kenniseninformatie (inclusief marktkennis)wetentevergaren.Ook inhetbuitenland.Moderne bedrijvenvolgendeze "leiders" opgeringe afstand.Meestalontberen zij hetorganisatorische niveauende kennis
omecht leidinggevendte zijn.Traditionele bedrijven zijnoverhet algemeen
dekleinstebedrijvenmetmeertraditioneleteeltmetodenenbedrijfsuitrusting.
Zijvolgenopveelgrotereafstand.
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In Murcia zijnvoortomaten 120moderne bedrijven onderzocht en12
leidinggevende bedrijven.Gegevensvandezebedrijvenwerdengebruiktom
toteengroepsgemiddeldetekomen.Informatieovertraditionelebedrijvenin
Murciawerdsamenmetlokaleexpertsbijeengebracht.
OokopdeCanarischeeilandenvallenleidinggevendebedrijventeonderscheiden.Hunkarakter is echterandersdandieinMurcia.InMurciazijnhet
bedrijvendieoverde hele linievooroplopen:inomvang,quatoepassingen
ontwikkelingvannieuweproductietechnieken enqua kilogramopbrengsten
perm2.Bovendienzijndezebedrijvenzeeractiefopdemarkt:zehebbenhun
afzet ineigenhandengaandaarbijzeerefficiënttewerk.OpdeCanarische
Eilandenonderscheidtdegroepleidinggevendebedrijvenzichvooralinteelttechniekenmanagementwaardoor zedehoogstekilogramopbrengsten per
m2kas behalen.Bijdebesprekingvanderesultatenzalhieropwordenteruggekomen.
Tabel1.4 Aantalbedrijven(waarnemingen)inhetonderzoekpergebiedengewas
Leidinggevend
Murcia:
-tomaat
- paprika
Almerfa:
- tomaat
- komkommer
- paprika
CanarischeEilanden:
-tomaat

Modern

Traditioneel

Totaal

132
90

12

120

0
0
0

9
7
7

10
7
11

19
14
18

3

11

4

18

InAlmeriazijnslechtstweegroepenonderscheiden:moderneentraditionelebedrijven.Ditomdatechttoonaangevendebedrijven-zoalsjedieinMurciaziet-inAlmeriaveelmindervoorkomen.
InAlmeria zijn ook veel minder gespecialiseerde bedrijven. Het iseen
tomatengebied,maarerkomenookdemeestepaprika'senkomkommersvandaan.Ookinhetonderzoekginghetvooralomniet-gespecialiseerdebedrijven.Degegevenszijnafkomstigvanintotaal36bedrijven.
1.2.4 Rekenmethode
Perbedrijfiseenbedrijfseconomische kostprijsopbasisvanvervangingswaarde berekend.Hierbijpassenenkeleopmerkingen:
inSpanje,enmetnameinAlmeria,stijgtdegrondprijssnel.Zoweltelers
alsderden ziengrond alseen beleggingsobject. Velen zijn daarbijgeneigdgeen(rente)kostenvoordegrondterekenen.Inonsonderzoekis
datwelgebeurd;
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kostenvoor zakenalsgrondontsmetting,substraatenplasticalskasbedekking, worden meestal over twee tot drie teeltseizoenen verdeeld.
Dezekosten kunnenalsvariabelworden gezien maar indit onderzoek
wordenzebehandeldalsinvestering.Dearbeid isondergebracht onder
devariabelekosten;
alsomrekeningsfactor issteedsaangehouden 100pta=ƒ 1,33.
1.2.5 Subsidies
De berekeningen zijn gemaakt exclusief subsidies.Niettemin moet bedachtwordendateengebiedalsAndalusiëmomenteelveelsubsidiesontvangt
van Spaanseen Europeseoverheden.Volgensplaatselijke deskundigen gaat
zo'n negentig procentvandezesubsidiesnaarverbeteringvande infrastructuur zoalswegen,telefoonverbindingen,watervoorziening,enzakenalssorteer- en pakstations.Debouw vandergelijke stationszoutot voor 30à 40%
gesubsidieerdworden.
Op bedrijfsniveau worden slechts beperkte subsidies gegeven, onder
meervoorhetoverschakelenvanplanmatigspuitennaareenmeergeïntegreerde bestrijding,waarbij biologische bestrijding eenbelangrijke rolspeelt.
Ooksubsidiesoptelersniveauzijn niet indeberekeningen opgenomen.
Andersomzijnvoordesorteer-enpakstationsdetarievenaangehouden zoals
die in praktijk aan detelers in rekening worden gebracht. Zoals hierboven
aangegevenzit daar infeite eenflinke subsidie inverborgen.

1.3 Opzet rapport
Inhoofdstuk 2zaleerstworden ingegaanopdebedrijfstypen zoalsdie
inSpanjevoorkomen,hetgebruikvanproductiemiddelen,het investeringsniveaubijtomaten,dedaarbijbehorendevastekosten,entenslottedevariabele
kosten.
Indedrie volgende hoofdstukken worden deanalyses beschrevenvan
respectievelijk tomaat, paprika en komkommer.
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2. GEBIEDS- EN BEDRIJFSKENMERKEN IN
SPANJE

2.1 Inleiding
Dithoofdstukgeefteenkortebeschrijvingvandeonderzochteproductiegebieden.Hierbijligtdenadrukopverschilleninbedrijfstypen enhet gebruik
van productiemiddelen bij tomaten. Investeringsniveaus en de hiermee gepaardgaandevastekostenwordenbesprokeninparagraaf2.3endevariabele
kosten inparagraaf 2.4.
2.2 Gebieds-en bedrijfskenmerken
2.2.1 Omvang bedrijven engewassen
InAlmeriazijndebedrijvenhet kleinste.Demoderne bedrijven hebben
eengemiddeldeomvangvan1,8hametkassen,waarvan 1,3hatomaten.Voor
traditionele bedrijven isdatrespectievelijk 1,3 en0,9.Omvangen bedrijfsuitrustingvanbedrijvenmetkomkommersof paprika'szijnnauwelijksanders.De
specialisatie isgering.Meerdandehelft vandebedrijventeelt (gelijktijdig of
volgtijdig) meer danééngewas.Meerdere bedrijven hebbentwee hoofdgewassen (met nametomaat naast komkommer of tomaat naast paprika).Als
tweede teelt wordt op komkommerbedrijvenmeestalmeloen,watermeloen
of bonengeteeld.Tegenwoordig komhetookvoor-zijhetnog beperkt -dat
ereentweedekomkommerteeltwordtgezet.Oppaprikabedrijven isveelminder sprakevaneenvolgteelt enoptomatenbedrijven bijna nooit.Almeria is
belangrijk voordeSpaanseexportvantomaten,paprika'sénkomkommers.
InMurciadominerendegrotebedrijven.Dezebedrijven-meteengemiddeldeomvangvan 13,3hakas-zijngezichtsbepalendvoor hetgebied.Detelershebbenzelfsdeexportgeheelineigen beheer. Bijdegroep modernebedrijvenvarieertdegemiddeldeomvangvan 1,9 hakasinAquilastot 0,8ha in
Mazarron.Detraditionele bedrijvenzijnkleintot zeerklein.
OpdeCanarische Eilandenzijn 17bedrijven inhetonderzoek betrokken
meteentotaalkas-oppervlakvan640ha.Ditisgemiddeld38haenaanzienlijk
meer dan inbeide anderegebieden.Maar hetgaatook omeenheelandere
type kas:deafdekkinggeschiedtnamelijk meteennet inplaatsvanmetplasticfolie.Zo'nnetheeft hetmicroklimaat-effect vaneenwindscherm,maar het
karakteristieke van een kas- het broeikaseffect - ontbreekt. Netkassen zijn
goedkoper maar biedenook minder bescherming.
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2.2.2 Plantdatum
Almeria en Murcia kennen behoorlijke verschillen in microklimaat. In
Almerfa isdewinter minder koudendezomer heter.Omdat dekassen niet
gestooktworden,zijndezeverschillendirectterugtevinden indeproductieperioden.InMurciawordentomateneerdergeplant:menbegintalinjuni.Het
iserdanminderwarmdaninAlmeria.Deplantperiode duurttot oktober. De
oogststrektzichbijdemeestebedrijvenuitvandeperiode oktober/november
tot mei/juni.DegrotebedrijveninMurciaplantenhethelejaardoor.Ditvooral
om een betere arbeidsfilmop het bedrijf te realiseren.Indezomer iserveel
concurrentie omarbeid metdetoeristenindustrie.Omdat dezomertemperaturenzeerhoogoplopenwordt 'szomersuitgeplant innetkasseninplaatsvan
onderplasticfolie.Datisgunstigervoorzowelgewasalspersoneel.Indewinter
zijndezenetkassenop hetvasteland niettegebruikenvanwege deregenen
dekoude.
OpdeCanarischeEilandenwordt geplant indeperiodejuli-novemberen
geoogstvanoktobertot april-mei. Menstopt hierduseerder metdeoogst.
Omdatpaprikawarmtebehoeftiger isdantomaatzijndeklimaatverschillendaarnogduidelijkerterugtevinden.Depaprika-export uitSpanjekomt in
dewinter uitAlmeria endaarna,invoorjaar enzomer,uit Murcia.
2.2.3 Afzet
Demeestegrote bedrijven hebben deverkoop ineigen beheer. Kleine
enmiddelgrotebedrijvenmakengebruikvanalhondiga's,afzetorganisatiesals
deAgrarianTransformationSociety(SAT), coöperatiesenparticuliere handelaren.Alhondiga'szijnbedrijvendieviahetveilingsysteem het productvoortelers/aanvoerdersverkopen.Almeria,hetgrootste productiegebied,wordt gekenmerktdooreenversnipperdeafzetstructuur,metrelatiefkleinschaligeafzetorganisaties.InAlmeria nemenalhondiga's eenbelangrijke plaatsin.
Inallegevallen leverendetelers hun product ruw gesorteerd af. Dit in
tegenstellingtot deNederlandsetelerdiezelfsorteert.Daardoor zijnkostprijzenoptelersniveau nietdirect vergelijkbaar.
Exporteurs,coöperaties en SAThebben meestal hun eigen sorteer- en
pakstation.Alhondiga'skunnenzelfwelsorteren,maardoenditalleenopverzoek.
2.2.4 Grond
Zoweltussenalsbinnendeproductiegebieden looptdegrondprijssterk
uiteen.InAlmeria kosteenhectare9tot 25miljoenpta;inMurcia4tot 15;en
opdeCanarischeEilanden3tot 10miljoen.Gemiddeldishetrespectievelijk14,
7en4miljoen pta ofwel 180,90en50duizendgulden.
OpdeCanarischeEilandenzijndriebelangrijke gebiedenteonderscheiden.InhetnoordwestelijkdeelvanGranCanaria(LaAldea)varieertdegrondprijstussende8en 10miljoen pta perhectare.Dezehoge prijswordt veroorzaaktdoordeaanwezigheidvangoedkoopwater.Hetirrigatiewater ispubliek
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engebondenaandeeigendomsrechtenvandegrond.InhetzuidenvanGran
Canaria variëren de prijzen tussen de4en 5miljoen pta.Water ishier duur
maarerisookconcurrentieomgrondmetdetoeristen-industrie.Inhetzuiden
vanTenerife variëren de grondprijzen tussen de 3en de4 miljoen pta. Eris
meer water dan in het zuidenvanGranCanaria maar de grond iser minder
vruchtbaar.
Dezevoorbeelden gevenalaandatdegrotevariatie ingrondprijs door
meerderefactoren veroorzaakt wordt.Voorbeelden zijn de beschikbaarheid
van (goedkoop of duur)water, deeigendomsrechten vanwater, topografie,
vervuiling met stenen,de vruchtbaarheid van de grond en concurrentie om
grond metanderesectoren.
InAlmerïakandegrondvaneenbestaandbedrijf-datwilzeggen:grond
dienietmeerhoefttewordengeschoondengeëgaliseerd-tot liefst40miljoen
pta per hectare kosten(ruimeenhalf miljoen gulden).Vooral inAlmeria zijn
degrondprijzendelaatstejarensterkgestegen.Waarschijnlijk medealsgevolg
vaneenzeergunstigerentabiliteit indezejaren.Nahetrelatiefslechteseizoen
96/97isdegrondprijs nu meerstabiel.
InMurciaenopdeCanarischeEilandenwordt ookveellandgehuurd.Bij
de "traditionele bedrijven" inMurciabetreftdatzelfseenderdevanhettotale
areaal.Hethurenvanlandisnietduur: 100tot 150.000pta per hectare(1.330
à2.000gulden).
ResumerendliggendegrondkostenhethoogstinAlmerïa.Rekenendmet
6,5% rentekomendegrondkosten hiergemiddeld uitopƒ 11.757,-perhectare.Murcia komt op4.500endeCanarische Eilandenop3.500gulden.
Overigensvalt op datde kavels in Murcia aanzienlijk groter zijndan in
Almerïa.Oplangeretermijn kandateenduidelijk locatievoordeel betekenen
voor Murcia.
2.2.5 Bodemverbetering
Bodemverbetering behelsteigenlijktwee belangrijke fasen.Eerstmoet
de bodem geschikt gemaakt worden om ereen kasopte zetten.Vaak isde
bodemergstenigenisersprakevanhellingen.Dekostenvanbouwrijp maken
zijnsterkafhankelijkvandematevanvervuiling metstenen,de hellingshoek
vanhetterrein endevraagof er muurtjes moetenwordengebouwd.
InMurciaisdegrond inCampodeCartagena redelijkvlak,maarmoet in
Mazarron en Aguilas meestal fors geëgaliseerd worden. Het bouwen van
muurtjes komt met namevoor op deCanarischeEilanden.
Eentweedefasebetreft hetvruchtbaar makenvanhetteeltmedium.Na
deegaliseringwordtopdeoorspronkelijke bodem(suelooriginal)eentwintig
centimeterdikke laaggrond aangebracht (sueloaportado).Dezegrond blijft
aanwezigvoor degehele levensduurvande kas(vijftien tot twintigjaar).
Dekostenvanbodemverbetering lopenperbedrijfsterkuiteen.Vanvrijwelnultot maximaalvijf miljoenptaperhectare.Inhetonderzoek lopendeze
kostenvoordeverschillende bedrijfstypen uiteenvanomgerekend 18.600tot
36.000gulden perhectare.
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2.2.6 Vruchtbaarheid grond
Isdeondergrondklaar,danwordteerstzo'nvijfcentimeter mest(estiercol)aangebracht envervolgenszo'ntiencentimeter zand(arena).Ditsysteem
van het aanbrengen van extra aarde, mest en zand wordt enarenado genoemd.
InAlmerïagevendetelersinhetonderzoekaandatomdevieràtienjaar
opnieuw organische mestwordt ingebracht. Ineen met de hand gemaakte
voorworden mestenzanddangemengd.InMurciawordt zo'nvoor meestal
nietgebruikt.Dewerkwijzeverschiltdaarafhankelijkvandeomstandigheden.
Op de Canarische Eilandenwordt inprincipe omdetwee àdriejaar gemest.
Geziendebeperkteveestapelisorganische mesterergduur. Erzijn nogmaar
een paartomatentelers die hetgebruiken.Ookzandwordt erslechtsbij uitzondering gebruikt. Detelers hebben veel belangstelling voor "picon",een
lava-derivaat. Hetgebruik vandit middel isechter verboden door de milieuautoriteiten enpiconkomtslechtsmondjesmaatopdevrijemarkt.Ineenaantal gebieden van de Canarische Eilanden beperkt dit de mogelijkheden om
zakenalsbodemziektenenbodemvruchtbaarheid aantepakken.
Hetvoorkomen vanschadelijke nematodenvormt hetgrootstebodemprobleeminSpanje.Hettraditionele middelvoorgrondontsmetting ismethylbromide.Eensindetweeàdriejaarmoeter "gemethyld"worden.Tochwordt
algemeen verwacht dat dit zeer giftige product binnen enkele jaren ook in
Spanjezalwordenverboden.Met namemetam-natrium en dichloorpropeen
worden (nual)gebruikt alsalternatieven.Dezemoetenechtervaker worden
ingezetenbovendienvakerwordenondersteundmetanderefungiciden.Dat
zalhetontsmettenduurder maken.InAlmerïakostmethylen50à 100pta per
m2.
Meteensubstraat-zoalsrockwoolofzakkenmetperlita,piconofzandkanproductieverhogingwordenverkregenmeteenmeera-septisch groeimedium. Geschatwordt dat dat op deCanarische Eilandenop 150vande3.500
ha kashetgeval is(1996).Tochisnogsprakevaneenexperimentele fase:de
meeropbrengsten zijn nog nietspectaculair endekwaliteitvanhet geoogste
productvalttegen.InMurcia ishetgebruikvanzandzakken bijdegrotetelers
al behoorlijk ingeburgerd. Op zo'n 1.000 van de 5.000 ha kas in dit gebied
wordt opsubstraatgeteeld.Hoofdzakelijk inAguilas-Mazarron,waar vrijwel
dehelft substraat is.InAlmerïa (inclusief Motril) isdepenetratievansubstraat
het geringst: 600van de23.000 ha kas.Optraditionele bedrijven komtsubstraatgeheel niet voor.
Kostenvoorhetopvoerenvandebodemvruchtbaarheid,dusvoororganischemest,grondontsmetting ensubstraat,zijngemiddeld het hoogste inAlmerïaenMurcia:2,2resp1,5 miljoenpta per hectare.OpdeCanarischeEilanden isdat0,5 miljoen pta perhectare.
2.2.7 Kastype
Gewoonlijkwordendriekastypenonderscheiden.Het "traditionele kastype" (ook wel parral of Almeria-type genoemd); "verbeterd parral";en de
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moderne "multispankas".DelaatsteiseenbijnaNederlandsekas:moderningericht met verwarmingsmogelijkheden (buisof hete lucht) en automatische
beluchtingendergelijke,maarwelmetplasticbedekking.Voorwiewilverwarmeniseenmultispankashetgeschiktstetype.InSpanjeworden kasseninprincipe nietverwarmd,ook multispankassen niet, maar er iseenduidelijke tendens om dit wel te gaan doen. Het areaal multispantype wordt momenteel
geschatopvijftigàzestigha.Ditisnoggeenhalveprocentvanhettotaleareaal.HetzijnmetnamegroteenleidinggevendebedrijveninMurciadiemetdit
kastypeeenvoorsprongspremie proberen binnentehalen.
OverwegendkomtinSpanjehetparral-enhetverbeterdparraItypevoor.
Hettraditionele parraltypewordtnietmeergebouwd.Dittypebestaatuitzeer
eenvoudige houten palendiesamenmeteencomplexraamwerkvan ijzeren
dradendebasisvandekasconstructievormen.Zo'nkasis2à2,5 meter hoog,
heefteenrelatiefslechtebeluchtingengeengoten.Zezijnmoeilijkte bouwen
enhet ismoeilijk omermet machinesintewerken.
Hetverbeterdparraltypeishoger,3,5à4meter,heeft metalenpalenen
eengoedbeluchtingssysteem.Hetnetwerkvangegalvaniseerddraadom het
plasticoptespannen isbovendien minder complex.
Deconstructievannetkassenlijktopdievanhettraditionele parraltype,
maardanmetminder pijlersendraad.Hetnetmoetomdevieràzesjaarwordenvervangen.Ditzogenaamde "mallastype" geeftduidelijk minder bescherming daneenkasdie geheelvanplastic is,met name natuurlijk tegenderegen.Ookhetmallastype isindeloopderjarengemoderniseerd.OpdeCanarischeEilandenzijndrietypenteonderscheiden.Hetoudstetypeislaagenheeft
een houten onderbouw. Het nieuweretypewerdwat hoger meteenonderbouwvanstaal.Enhetallernieuwstetype isduidelijk weerwat hoger.
Voordeinvesteringinkassenmetplasticfoliewordenoverhetalgemeen
(bijvoorbeelddoordeCajaRural,voorlichtingenproefstations) bedragenaangehouden indeordevan500pta per m2voor detraditionele kas,1.000voor
hetverbeterdtypeen2.000voor multispan.Ditbetreft dandekalekas,inclusief plastic bedekking. Despreiding isniet alleen groot tussen maar ook de
typen.Dithangtondermeerafvandegebruikte materialenenconstrubinnen
cties,envandewensenvandetelers.
DeprijsvandeverschillendenetkassenopdeCanarischeEilandenvarieert
tussende350en600pta per m2.Hetnetzelf kost 120tot 200pta perm2.
Hetpercentagemodernekasseniseengoede indicatievan moderniteit
vaneenbedrijf of gebied:inMurcia heeft 95%vandeleidinggevende bedrijvenverbeterdparralenvandetraditionelebedrijvenheeft95%kassenvanhet
traditionele type.
2.2.8 Bedrijfsfaciliteiten
Hetbetreft hierbedrijfsuitrustingen alswaterbassin,watergeefsysteem,
schuurenbestrijdingsmiddelenapparatuur.
Eenwaterbassin isopeenZuid-Europees kassenbedrijf onmisbaar.Zo'n
bassinkanvanheelverschillendmateriaalzijn: louter pvc,pvcpluszand, hard
plastic,rubbermaterialen en(opdeCanarische Eilanden)vansteenenbeton.
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Investeringenkostenhangensterksamenmetde levensduur. Deprijzenvariërenvanduizendpta/m3vooreenpvc-bassintotdrie-àzesduizendpta/m3voor
eenbetonnen constructie.
InSpanjewordt hetwaterverkregenuitverschillendebronnen.InMurcia
hebben veeltelers eigen bronnen, maar door hetgrote aantal en het hoge
gebruik zakthetgrondwaterpeil snel.Bijdedroogtevanenkelejarenterugis
het gebeurd dat water van vijfhonderd meter diepte moest worden opgepompt.Ditwaterwas38gradenCelsiusenmoesttegen hoge kosten worden
ontzout.Zelfswatervanmeerondiepebronnenmoestvoor40%wordenweggegooidomschadeaaninstallatiestevoorkomen.Bronwater isinMurcia het
duurste:50tot 70pta/m3(67tot 93cent).
Eentweede belangrijke bron ishetTajo-Segura kanaal.De gebruikers
hiervanzijngeorganiseerd in "comunidadesderegantes" (irrigatieverenigingen), die dedistributie regelen.Hetwater komt vancentraal Spanjeen kost
zo'n30pta/m3.Eenrelatief lageprijsdiedewerkelijkeschaarsteaanwater niet
weerspiegelt. Enkelegemeentenenbedrijvenhebben ontzoutingsapparatuur
gebouwdomdateenaantalbronnenwaarvanhetwaterafkomstigisinmiddels
te zout zijngeworden.Hetontzoute water kost30tot 60pta/m3.
Op de Canarische Eilanden komt het water vooral uit LaAldea (in het
noordwestenvanGranCanaria),waarregenwaterwordtopgeslageninpubliekestuwmeren.Ditwater kost minder dan 16pta/m3.InhetzuidenvanGran
Canaria komt irrigatiewater van bronnen enwaterdammen. Hiervarieert de
prijsmethetzoutgehalte.Watermetveelzoutkost28enzoetwater 69pta/m3.
Telersmengenvaakzoutwater metminder zoutwater. InhetzuidenvanTenerifewordt zowel regenwater (stuwdammen) alsbodemwater gebruikt.De
prijzenzijnlager daninhetzuidenvanGranCanaria endekwaliteit isbeter.
OpdeCanarischeEilandeniswater privé-eigendom entuinders hebben rechtenopbasisvanbillijkheidofzekopenwatervaneenbrondieverderweg ligt.
Deaanvoerleidingen zijnookprivé-eigendom,vaakvandebedrijven zelf.Een
zeergrootdeelvandeinvesteringen indit netwerk zijnlanggeledengedaan.
BijnaalleSpaansetelershebbendruppelbevloeiing.Slechtsenkelebedrijvenmakennoggebruikvaninundatie.Voordeheleinstallatie(inclusiefslangen,buizenenpomp)wordt opdeCanarische Eilanden 1,25 miljoenenin Murcia1,5miljoenptaperhectaregerekend.InAlmerïanoemendemeestebedrijvenbedragentussende0,75en0,95miljoen pta per hectare.Hetduurstesysteem kwam uitop 5miljoen pta perhectare.
Uitgezonderddemeestegrotetelersmakendeoverigebedrijvengebruik
van onafhankelijke gespecialiseerde sorteer- en verpakkingsstations. Na de
oogst gaat het product direct naardezestations.Daardoor iserminder aandacht nodig voor eenvastewerkplek op het bedrijf. InMurcia bedragen de
investeringen ineenschuurdanook nietmeerdan300à325duizend pta per
hectare:eendikkevierduizendgulden.Opdeleidinggevende bedrijvenopde
CanarischeEilandenisditslechts60.000pta:vaaknietmeerdaneenafdak.Op
detraditionele bedrijven komt zelfsdat niet voor.
Wat verder aanmachinerie enapparatuur aanwezig ishangt vooral af
vandeomvangvanhetbedrijf.Vooralkleineenmiddelgrote bedrijvenbestedenveeltakenuit.Eengemiddeld machinepark zalapparatuur behelzenvoor
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grondbewerking, het spuiten tegen plagen en ziekten en bemesting. Op
leidinggevende bedrijven,maarookwelopmodernebedrijven,ishet gebruik
vanvloeibaremeststoffenheelgewoon.Detotaleinvesteringindezecategorie
bedraagtinAlmeria2,9miljoen,inMurcia3,5enopdeCanarischeEilanden6,2
miljoenpta(39.000,47.000en82.000gulden) per hectare.Hetverschiltussen
Almeria enMurcia zitvooral inhetverschilinbedrijfsomvang.DeCanarische
Eilandenkomenzoduur uitomdatenkele bedrijven zeer hoge investeringen
dedenindeaanvoerleidingenvanwater.Zonderdezekomt mendaarop 3,9
miljoen pta perhectare.
2.2.9 Bedrijfstransport
InMurciakomtopdetraditionele bedrijvengeentractorvoor,maar op
de moderne enzekeropde leidinggevende bedrijvenvrijwel altijd. Eenluxe
bedrijfswagen(investering:éénàtweemiljoenptaperhectare)isinMurciaerg
populair evenals - in iets mindere mate - inAlmeria. Op de leidinggevende
bedrijveninMurciaismeertransportapparatuur aanwezigdanopdemoderne
bedrijven, maar door deeconomicsof scaleisde investering per hectaregeringer:1,6tegen2,9miljoenpta.DetraditionelebedrijveninMurciakomenuit
op 1,3miljoen.Almeriakomtgemiddeldop 1,9miljoenendeCanarischeEilandenop0,7 miljoen pta perhectare.
2.3 Investeringen op Spaanse tomatenbedrijven
Debeschrevenverschilleninkosteneninvesteringenleidentotgroteverschillen intotale kosteneninvesteringen (tabel2.1).
Dehoogste investeringen zienweopde moderne bedrijven inAlmeria:
428.616gulden per hectare.Dit is137.000gulden meer dan op de moderne
bedrijveninMurcia.Hetverschilzitvrijwel geheel indehogeregrondprijs en
het nauwelijks voorkomen van pacht inAlmeria. InAlmeria wordt (inclusief
grondverbetering) 125.000guldenmeer indegrond geïnvesteerd.Dehogere
vastekosten hangen hiermeesamen.
BinnenMurciaverschillendeinvesteringenenkostenvanleidinggevende
enmodernebedrijvennietveel.De"economicsofscale"makendatdemoderneruitrusting per hectare nauwelijks méér investeringen enkostenvergt.De
traditionele bedrijvenhebbeneenduidelijk lager investeringen-enkostenniveau.Exclusiefgrondgeldtdit ookvoorAlmeria.
DebedrijvenopdeCanarischeEilandenlateneenduidelijk lagerkostenniveauzien.Ditisnietalleentedankenaaneenlageregrondprijsenhetgoedkoperekastypemaarookdeandere kostensoorten zijn lager.Dit metuitzonderingvande "bedrijfsfaciliteiten" diehooguitvallen door het noodzakelijke
watersysteem.Uitgezonderd debedrijvendieveel investeerden inwateraanvoer iseropdeCanarischeEilandenweinigverschilininvesterings-enkostenniveautussendedrieonderscheidentypenbedrijven.
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Tabel2.1 TotaleinvesteringenenvastekostenopSpaansetomatenbedrijven, (inguldens) per
hectare kasgrond,seizoen 1995/96

Regio Murcia
Almeria
Canarische Eilanden

Leidinggevende
bedrijven

Moderne
bedrijven

invest.

invest.

kosten

300.807 35.671
207.613 18.900

Traditionele
bedrijven
kosten

292.547 35.737
428.616 42.350
277.718 26.308

invest.

kosten

219.929
342.285
212.401

26.573
39.000
21.280

2.4 Variabel kosten (inclusief arbeid) op Spaanse tomatenbedrijven
InMurcia zijndetotale variabele kostenmetƒ98.234,-per hectare het
hoogsteopde leidinggevende bedrijven.Opafstandvolgendemodernebedrijvenmetƒ83.498,-perhectare.Detraditionele bedrijven maken in Murcia
aanzienlijk mindervariabele kosten.Opvallendisdatdemodernebedrijven in
Almeria aanzienlijk mindervariabele kostenmakendandie inMurcia.
Tabel2.3 Variabelekosten
1995/96

vanSpaanse tomaten, (in guldens)per hectare kasgrond,seizoen

Leidinggevende
bedrijven
Regio Murcia
Almeria
Canarische Eilanden

98.234
77.194

Moderne
bedrijven
83.498
55.391
60.622

Traditionele
bedrijven
49.197
47.941
73.735

Detotale variabele kosten behelzen zaai- en plantgoed;water; kunstmest;bestrijdingsmiddelen;overigematerialen(waaronderenergie)enarbeid.
Dearbeidskostenspringenhetmeestinhetoog:zemaken47tot 63%uitvan
detotale variabelekosten.
Debenodigdearbeidhangtsterksamenmetdeoogstomvang.Figuur2.1
relateertdegeoogste kilogrammenaandearbeidskosten.InAlmeria enMurciaisditverbandpraktischrechtlijnig.AlleendeCanarischeEilanden vertonen
eensterkafwijkendverband:bijeengelijkeoogstomvangzijndearbeidskosten daar veel hoger.Omdat het uurloon erzeker niet hoger ligt danop het
vastelandmoetdeconclusieluidendatdearbeidsproductiviteit er laag is. Gemiddeld maken dearbeidskosten inSpanje39% uit vandetotale (variabele
plusvaste)kosten.OpdeCanarische Eilanden isdit40tot48%.
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Figuur 2.1 Verband tussen kilogramopbrengsten bij tomaten enarbeidskosten,Spanje
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Figuur2.2 Verband tussen kilogramopbrengsten bij tomaten en "gewasvruchtbaarheid",
Spanjea)
a)Gewasvruchtbaarheid gedefinieerd alsdesomvandekostenvanzaad-/pootgoed, meststoffen (exclusief organische mest)en gewasbeschermingsmiddelen.
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Eenanderopmerkelijkverschilishetkostenniveauvanenkele productiefactoren alsbemesting,gewasbeschermingsmiddelen enzaad-enpootgoed.
OpdeleidinggevendeenmodernebedrijvenopdeCanarischeEilandenliggen
deze kosten relatief laag(figuur 2.2).
Dekostenvoor "Bodemvruchtbaarheid" (zand, substraat,mest,ontsmettingendergelijke) liggeninalledriedegebieden ietsbovende6.000gulden
perhectare.
Devariabelekostenvoorwater liggenopdeCanarischeEilandenruimde
helft hogerdaninMurcia.Debelangrijkstegroep,demodernebedrijven,heeft
eenjaarlijkse "waterrekening"van12.994guldenperhectare.Dezekostenpost
ishet laagsteinAlmeria.
Groteverschillenzijnookte zienbijdekostenpost "energie enoverige
materialen".Deleidinggevende bedrijven inMurciagevenhier 17.290gulden
perhectareaanuit.Ditbetreftvooralenergie:elektriciteitvoor meerdere motoreneneenzeerbeperkteverwarmingtervoorkomingvanvorst-schade.Een
enkel bedrijf heefteenbeperkt areaal lichtverwarmd.Traditionele bedrijven
inAlmerfa zijnaandezepostslechts 1.469 gulden per hectare kwijt.
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3. KOSTPRIJSTOMATEN

3.1 Productiekosten van Spaanse tomaten
Tabel3.1laatziendatdeproductiekostenvanSpaansetomaten uiteen
lopenvaneenkleinezestigcenttot eenguldenperkilogramgeoogst product.
Ondankshunhogevariabele kostenbereikende leidinggevende bedrijven in
Murcia op basisvaneenbeter management eninzetvanmoderne kassenen
bedrijfsapparatuur een bijzonder lage kostprijs: 58cent per kilogram. Deze
kostprijsisbelangrijkomdatjuistdezegroepbedrijvenhetbelangrijkste isvoor
deexportvanuit Murcia (veertigàzestigprocent).
Tabel3.1 Kostprijsvan tomatenoptelersniveauinSpanje, seizoen 1995/96

RegioMurcia

Productiekosten inguldens
Kilogrammen per hectare
Kostenperkilogram inet

Leidinggevende
bedrijven

Moderne
bedrijven

Traditionele
bedrijven

meest
belangrijk

belangrijk

beperkt
belangrijk

133.905
230.000
58,2

Almeria

Productiekosten inguldens
Kilogrammen perhectare
Kostenper kilogram inet
Canarische Eilanden

Productiekosten inguldens
Kilogrammen per hectare
Kostenper kilogram inet.

119.235
180.000
66,2

75.770
90.000
84,2

-

belangrijk

meest
belangrijk

;

97.741
163.000
60

86.941
129.000
67,4

meest
belangrijk

belangrijk

heel
beperkt
96.092
181.100
53,1

86.928
106.000
82,0

95.015
91.800
103,5

Voor Almeria schatten lokale experts in dat 70tot 75%van de export
afkomstig isvandetraditionele bedrijven.Dezenoteren ook een relatief lage
kostprijstenopzichtevantraditionele bedrijveneldersinSpanje.Aanhet eind
vandeze paragraaf komenwedaaropterug.Zoalseerder isopgemerkt wer-
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den in Almeria geen leidinggevende bedrijven onderscheiden omdat deze
groep inAlmeria niet dominant aanwezigis.
DezeerlagekostprijsvandeleidinggevendebedrijvenopdeCanarische
Eilandengeeftvooralweerwatdepotentie isvandit gebied.Vooralsnog zijn
ermaareenpaarbedrijvendieditniveaubereiken:goedvoorminderdan5%
vanderegionaleexport.Dehogekostprijsvanmoderne bedrijven indezeregiokomtopcontovanenkelezeergrotebedrijvenindezegroep.Degegevens
zijn gewogen naar productie per bedrijf. Achtvandetien bedrijven in deze
categorie komen lager enenkele zelfsveellager uit danhetgemiddeldevan
82cent. Herschikkingvandegegevens leert danook dateenbelangrijk deel
vandeexportvandeCanarische Eilandenafkomstig isvanbedrijven meteen
kostprijs van gemiddeld even boven de zestig cent per kilogram. Niettemin
wordt degrootste hoeveelheid geproduceerdtegeneenzeer hogekostprijs.
Ditvooraldoor de lagefysieke opbrengsten pervierkante meter.
Figuur3.1illustreertdeinvloedvandeoogstopbrengst perm2.Dedaling
inkostprijsishetsterkstbijlageoogstenenzwaktafbijeenhogereoogstomvangperm2kasgrond.Uitdefiguur isook afte leidendatdegegevens,hoewelzeafkomstigzijnuitdriegeheelonafhankelijke bronnen(Briz-Almeria,
Calatrava-AlmeriaenAldanondoOchoa-CanarischeEilanden),goedopelkaar
aansluiten.
Kostprijs (ct/kg)
120

Can. Eil

40
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Bedrijven:

10
A leidinggevend
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Bijlage 2geeft hetverbandweertussen geoogste kilogrammen en de
kostprijsvantomatenopindividuelebedrijveninAlmerfa.Duidelijkwordt dat
sprake isvaneengrote spreiding tussende individuele bedrijven en dat de
kilogram-opbrengsten débepalendefactor vormenvoordekostprijs.
Deverticalespreiding bijeenbepaaldeoogstomvang illustreert deverschilleninkosten.Demoderne bedrijven komenhetmeestvoor inhet traject
vandelagekostprijsendebedrijvenmetdelaagstekostprijszijnmodernebedrijven.Omgekeerdkomendetraditionele bedrijvenhetmeestvoorinhetrajectvandehogekostprijzenenwordendehoogstekostprijzengerealiseerdop
traditionele bedrijven.
3.1.1 Stijgende kilogramopbrengsten
Spaansetelerszijnhetproductieprocesvantomatenaanhetintensiveren.
Tabel3.2 laat bijvoorbeeldzienhoedegemiddelde productie inderegio Almeriasteegvan6,6kgin 1991/92tot 11,7kgin 1995/96.Ditkomt neeropeen
gemiddeldetoenamevan19%perjaar.Indezelfdeperiodegavendevariabele
kosteneenstijgingtezienineenzelfdeordevangrootte.Watopvalt isdatde
hoogsteoogstomvang nietzoveelmeeropschuift. Hetlijktalsofdietegeneen
bovengrensaanzit.Hetgemiddelde neemtvooraltoedooreenstijgingvande
ondergrens.Dithangtsamenmetdegroeivanhetaantal moderne bedrijven
inAlmeriatenkostevandetraditionele bedrijven.Geconcludeerdkanworden
datdatdekostprijskondalendoor herstructureringvande bedrijfsstructuur.
Tabel3.2 GemiddeldeoogstomvangbijtomateninderegioAlmerfa
Seizoen

1991/92
1992/93
1993/94
1995/96

Oogstomvang
kg/m2
6,6
7,2
8,0
11,7

Spreiding
inkg/m2
2,4-16,2
4,2-19,5
5,1-19,1
7,2-20,6

Alswedegegevensvantabel3.1 en3.2vergelijken,danblijktdatdegemiddelde opbrengstvan 12,9kg per m2opdetraditionele bedrijven intabel
3.1hoger isdanhetalgemeengemiddeldevan 11,7kgperm2intabel3.2. Nadere analyse leertdatjuist bijdetraditionele bedrijven inAlmeriatweesubgroepenteonderscheidenzijndiewattotale productiebetreftongeveergelijk
inomvangzijn:eengroepdiemeegaatindeontwikkelingen eneengroepdie
het minder goed doet. Degegevens intabel 3.1 zijn representatief voor de
eerstegroep.Dekostprijsvandetweedegroep is76centper kilogram bijeen
twintig procent lagereoogstomvangeneentien procent lagerkostenniveau.
Diekostprijskomt indebuurtvandekostprijsvandetraditionele bedrijven in
Murcia.
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Dealgemene conclusie isdatAlmeria metde moderne bedrijven énde
beteretraditionele bedrijveneengroot bestandbedrijven heeft meteenrelatief lagekostprijs.Datgeefthetgebiedveelpotentievooreenverdere ontwikkeling.
3.2 Integrale (keten)kostprijsvan Spaanse tomaten
Deintegrale kostprijsomvat kostenvanproductie,handel entransport,
datwilzeggenallekostendiegemaaktwordentot hetproductopzijneindbestemming is.Tabel3.3 geeft eenoverzichtvande productie-enafzetkosten.
Hierbij is rekening gehouden met de grote variatie in verkoopsystemen in
Spanje.VanuitSpanjewordengrote hoeveelheden vruchtgroenten aangebodenvia eenversnipperde relatief kleinschalig afzetstructuur. Naastentegen
elkaaroperereneengrootaantalveilingen,coöperaties,afzetorganisaties en
particuliere handelaren metenzonder veilingen.Aldeze lokale organisaties
strevennaarrechtstreeksecontactenencontractenmetinkopersvandeEuropesegrootwinkelbedrijven. Hetaantal handelsmerken isontelbaar. Afzetkostenkunnen nusterkverschillen,ditwordtversterktdoorverschillen inkostenberekening,bijvoorbeeldopbasisvanhistorischeaanschaffingswaarde ofvervangingswaarde en ex-of inclusief overheidssubsidies. Vele pakstations zijn
metflinkesubsidiesgebouwd.Geprobeerdisineenbandbreedtedeverschillen
inafzetkosten tevangen.
Degrote "leidinggevende" productiebedrijven,die met name in Murcia
voorkomen, houden alle marktactiviteiten ineigen hand (A).Desorteer- en
pakstationsstaanópofvlakbijdebedrijven,zodatgeenlokaaltransport nodig
is.Handelskosten hoevennietteworden betaald.Welzegteenaantaltelers
anderehandelskostente maken(B). Sommigeleidinggevende bedrijven laten
deafzet of zelfshetsorterenover aanderden(C).
Hetblijktdattussendezedriegroepengroteverschillenbestaaninafzetkosten:van58tot 72centperkilogramgeoogstproduct.Ditwordt met name
veroorzaaktdoordehoge "Algemene marketingkosten" diesommigenopgegeven.Hierondervallenkostenvooracquisitie,promotie,verzamelingeninterpretatie van marktinformatie, het onderhouden vancontacten met inkopers
vansupermarktketens,enzovoort.DespreidingindezekostenpostliepinMurciauiteenvan0tot 21centperkilogramopdeCanarischeEilandenwordenze
geheelnietopgegeven.Bijnavraagblijken dezekostenniet gemaaktte worden.EenconclusiezounukunnenzijndatdeCanarischeEilandenweinigactief
zijnopditterrein.
Deresulterende integrale kostprijs inMurciavanƒ1,16tot ƒ 1,30 iseen
ergbelangrijkcijfer.Hetbetreft immersleidinggevende bedrijvendieeenzeer
grootaandeelhebbenindeexportvanMurcia.Dezepositiewordt inAlmeria
ingenomendoor demoderne eneendeelvandetraditionele bedrijven.Hier
looptdeintegralekostprijsuiteenvanƒ1,35totƒ1,42.OpdeCanarischeEilandenkomt alleendekleinegroep "leidinggevende" bedrijven metƒ 1,27 goed
uitdebus.Opdemoderneentraditionele bedrijvenvaltdeintegrale kostprijs
metƒ 1,63 enƒ 1,84 hoog uit.
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