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 Samenvatting
Het Bloemenbureau Holland (BBH) heeft het Productschap Tuinbouw (PT) verzocht om een studie te
doen naar de productie en afzet van Russische siergewassen. Nederland is de grootste exporteur van
bloemen en planten naar Rusland. In  en  is de groeiende afzet naar Rusland tijdelijk
gestagneerd door het sluiten van de grenzen voor bloemen en planten vanwege fytosanitaire eisen.
Nu de grenzen voor Nederlands product weer open zijn, biedt deze markt voor Nederlandse
exporteurs weer nieuwe mogelijkheden.
Groeiende economie
Het lijkt er op dat Rusland, na een paar slecht jaren op het einde van het vorige millenium,
economisch duidelijk aan het groeien is. De eerdere economische groei onder leiding van Boris
Jeltsin zorgde aanvankelijk voor groeiende welvaart bij een klein deel van de bevolking. Alleen de
nieuwe elite en mensen uit de zakenwereld wisten te profiteren van de stijgende welvaart. Voor de
gewone bevolking veranderde er weinig. Dit lijkt nu anders te zijn, er zijn meer mogelijkheden voor
iedereen. Dit blijkt onder andere uit het deel van het inkomen dat door Russen aan primaire
levensbehoeften worden uitgegeven, dit deel wordt steeds kleiner waardoor er meer geld overblijft
voor andere (luxe) zaken. Dat de economie in Rusland het op dit moment goed doet blijkt onder
andere uit de groei van het Bruto Nationaal Product en de scherpe groei van de binnenlandse
investeringen.
Buitenlandse handel
De Russische productie van snijbloemen is beperkt en gericht op lokale afzet. De productie wordt in
haar piekperiode geschat op maximaal % van de totale vraag. Om te kunnen voldoen aan de
groeiende vraag van sierproducten is Rusland dan ook voor het grootste deel afhankelijk van import.
Nederland is hiervoor de belangrijkste leverancier, andere belangrijke leveranciers zijn Ecuador en
Colombia. De totale export van snijbloemen, potplanten en uitgangsmateriaal vanuit Nederland
naar Rusland is sinds  sterk toegenomen. In  en  heeft de export zich gestabiliseerd.
De oorzaak van deze stabilisatie ligt in het importverbod dat door Rusland werd afgekondigd. In
 heeft de exporttrend van de voorgaande jaren zich echter weer hersteld, nadat Nederland haar
exportcertificering voor fytosanitaire keuring had aangepast.
Wanneer de Nederlandse afzet van snijbloemen over het jaar wordt bekeken, is er een piek in de
afname te zien in februari, welke wordt veroorzaakt door de vrouwendag op  maart. Een kleinere
piek is zichtbaar rond  september, wanneer alle kinderen de eerste schooldag hebben en bloemen
meenemen voor de leerkrachten. Dit zorgt er voor dat  september na vrouwendag de belangrijkste
bloemendag is van het jaar.
De roos is in waarde de belangrijkste importbloem in Rusland, gevolgd door chrysant en anjer.
Vanuit Nederland is chrysant de belangrijkste exportbloem, met roos op een tweede plaats. Dit kan
verklaard worden door het feit dat er veel rozen worden geïmporteerd uit Ecuador en Colombia.
Voor potplanten is Nederland verreweg het belangrijkste herkomstland. Voor de export van
Nederlandse potplanten zijn groene potplanten in waarde het belangrijkst, het belang van bloeiende
potplanten is de afgelopen jaren echter wel toegenomen.
Voor de export van bloembollen uit Nederland is de tulp verreweg het belangrijkst, op afstand
volgen gladiool, narcis en hyacinth.
Productie
De totale productie van sierteeltproducten is nog bescheiden van omvang en wordt geschat rond 
tot  hectare, waarvan circa % voor de teelt van roos. Andere siergewassen die worden geteeld,
zijn chrysant, gerbera, tulp, lelie, alstroemeria, anjer, gerbera, gladiolen en hyacinthen. Ter
vergelijking: in Nederland bedroeg het totale areaal aan bloemen en planten in  . hectare.
Het areaal snijbloemen onder glas bedroeg . hectare, waarvan  hectare roos. Bovendien ligt

© Productschap Tuinbouw



het productieniveau per m in Nederland nog aanzienlijk hoger dan in Rusland. Momenteel worden
er in Rusland echte verschillende nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De verwachting is dat in de
komende jaren het areaal roos zal groeien tot circa  hectare. Er bestaan in Rusland geen grote
tuinbouwgebieden. De productiebedrijven richten zich in hun afzet met name op grote steden in de
directe omgeving. De productie breidt zich, net als de welvaart, steeds meer uit van Moskou naar het
e
oosten. De productiebedrijven liggen veelal solitair, met name op of onder de  breedtegraad.
De belangrijkste productieregio’s voor snijbloemen en potplanten bevinden zich in Moskou, Penza,
Krasnodar, Omsk, Kaluga, Izhevsk, Novosibirsk en Yekaterinburg. Ook in plaatsen als Ufa,
Chelyabinsk en Tomsk ontstaan nieuwe bedrijven. De kwekerijen in Rusland zijn doorgaans van
Russische eigenaren. Er zijn geen Nederlanders die een eigen bedrijf hebben in Rusland, maar er zijn
wel een aantal Nederlandse (en Franse) adviseurs actief op de Russische markt.
Grofweg zijn er drie typen bedrijven te onderscheiden: Nieuwe projecten, voormalige
staatsbedrijven en familiebedrijven. Familiebedrijven zijn veelal klein van omvang en bestaan uit
plastic tunnel. De voormalige staatbedrijven zijn doorgaans technologisch verouderd, met een
oppervlakte tot  hectare. De nieuwe projecten zijn vaak grote bedrijven met moderne technologie
(venlokassen, substraat, belichting, WKK’s). Deze bedrijven beginnen veelal met een oppervlakte van
 hectare en groeien uit tot bedrijven van  hectare. Deze bedrijven zijn gefinancierd met privévermogen of via een investeringsmaatschappij. Hiernaast zijn er nog de datsja’s. Dit zijn kleine
hutjes met tuin buiten de stad, waar de stedelingen in het weekendgroente, fruit en bloemen telen.
De productie van de datsja’s concurreert met name in het segment van de minst kapitaalkrachtigen.
Het grootste knelpunt dat telers aangeven is het vinden van goed personeel. Veelal is het personeel
niet bekend met de sector en moeten ze binnen het bedrijf worden opgeleid. Hiernaast is het
verloop van personeel door de personeelsomstandigheden behoorlijk groot (door fysiek zwaar werk
en hitte in de zomer). Zeker voor het middenkader is het moeilijk om goed personeel te vinden.
Afzet
Vanwege de relatief beperkte productiecapaciteit in Rusland en de geografische spreiding van de
productiebedrijven in Rusland, kan een veilingsysteem zoals in Nederland in Rusland niet werken.
Russische producenten volgen de prijsvorming op de Nederlandse veilingen wel als referentie bij het
bepalen van hun eigen productprijs. Doorgaans verkopen productiebedrijven hun producten via
verschillende afzetkanalen. Veel bedrijven hebben een winkel op het bedrijf waar consumenten uit
de regio hun bloemen kunnen kopen. Een aantal telers heeft eigen tuincentra of bloemenwinkels,
waar zij hun producten verkopen, aangevuld met geïmporteerde bloemen, planten en accessoires.
Hiernaast verkopen veel productenten een groot deel van hun producten aan groothandelaren. Via
de groothandelaren komen de bloemen bij bloemenwinkels, kiosken en kleine bloemenketens in
naburige steden. De afnemers verzorgen zelf doorgaans het transport vanaf het productiebedrijf.
Voor grote afnemers kan dit gebeuren in gekoelde vrachtwagens, eventueel met bloemen op water.
Voor kleinere afnemers is dit minder vanzelfsprekend. Steeds meer productiebedrijven willen in
toenemende mate hun bloemen direct verkopen aan de consument, om zo een hogere winstmarge
te kunnen realiseren.
Assortiment en consument
Snijbloemen zijn een vrijwel onmisbaar onderdeel in het leven van Russische consumenten. De
totale markt voor snijbloemen werd in  ingeschat op , tot , miljard euro (retail omzet,
inclusief “grijze import”). Uit consumentenonderzoek is gebleken dat ruim % van de
ondervraagde consumenten  tot  keer per jaar snijbloemen koopt. Ongeveer één derde koopt eens
per twee maanden of vaker snijbloemen. De gemiddelde bloemenkoper in Rusland besteed ,
Euro per aankoop. Iedere regio in Rusland heeft haar eigen wensen. Moskou ligt in trends voor op de
rest van Rusland, maar loopt op West-Europa  tot  jaar achter. Ongeveer de helft van de
bloemenomzet wordt gerealiseerd in Moskou. Men wil in Moskou voor kwalitatief goede kwaliteit
en mooie boeketten betalen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat in  gemiddeld % van de
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Russen het afgelopen jaar bloemen hadden gekocht. Meer dan driekwart van de consumenten die
wel eens een snijbloemen kopen doet dit niet voor zichzelf. De Russische markt vraagt daardoor om
relatief rijpe bloemen. De consumenten die wel eens bloemen voor zichzelf kopen, bijna een kwart,
schaffen met name rozen, chrysanten en tulpen aan. De meest populaire gelegenheid waarom
mensen bloemen kopen voor anderen is de verjaardag, gevolgd door vrouwendag. Traditioneel
gezien zijn snijbloemen een belangrijk onderdeel bij vele gebruiken, nationale vakanties, privéaangelegenheden, vieringen, jubilea en verjaardagen, etc. De consument in Rusland hecht nog erg
veel waarde aan tradities, traditionele feest dagen en symboliek. Zo is het nog steeds ongepast een
even aantal bloemen cadeau te geven, dit wordt geassocieerd met droevige dingen en ongeluk. Er is
echter wel een verschuiving zichtbaar. Westerse bloemendagen winnen terrein en gele bloemen, die
vroeger werden geassocieerd met ongeluk, kunnen nu wel gegeven worden. Gele bloemen worden,
mede onder invloed van bekende personen, geassocieerd met rijkdom en geluk.
Verreweg de populairste bloem in Rusland is de roos, het aandeel roos in de totale bloemenomzet
bedraagt circa %. Naar schatting voorziet de Russische productie in -% van de totale vraag naar
rozen In Rusland. De Russische rozen kunnen, met gedurende de hete zomer, wel wat kleinere
bloemen en kortere stengels geven. Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn zolang de consument
denkt dat het vaasleven beter is vanwege kortere transporttijden. Uit consumentenonderzoek is
gebleken dat kwaliteit en vaasleven door de Russische consument steeds belangrijker worden. Dit
kan ook de stijging in het marktaandeel van de bloemist verklaren.
De chrysant staat wat populariteit betref op de tweede plaats en wordt door de consument gezien
als een typisch najaarproduct (doordat het van nature een korte dagplant is). Een importeur geeft
aan dat chrysant wel minder populairder wordt. De vraag naar troschrysant is vrij stabiel, geplozen
chrysant wordt minder populair en het aandeel santini’s groeit. Santini’s worden veel in boeketten
gebruikt als boeketvuller en is bovendien goedkoper dan troschrysant.
Verwachtingen
De Russische markt is niet direct voor iedereen geschikt om naar toe te exporteren. De export
richting Rusland vereist een grondige voorbereiding. Het aangaan van handelsrelaties met partners
in Rusland maakt het noodzakelijk om wederzijds vertrouwen te winnen. De welvaart in Rusland is
sterk gestegen de afgelopen jaren en ook voor de komende jaren wordt verwacht dat deze trend zich
doorzet. Dit zal zeker een effect hebben op de bestedingen aan bloemen op de consumenten- en
institutionele markt. Alhoewel er momenteel wordt geïnvesteerd in moderne en grootschalige
nieuwbouwprojecten, zal de hoeveelheid en het assortiment van de Russische productie van
snijbloemen op korte termijn onvoldoende zijn om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Door
de toetreding van Rusland tot de WTO zullen bovendien handelsbarrières verminderen. De Russische
consument stelt bovendien in toenemende mate eisen aan de kwaliteit, vaasleven en (de breedte
van) het assortiment van bloemen. Nederland is door haar functie als logistiek handelscentrum
uitstekend in staat om het gewenste assortiment in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. De
afzet van de lokale productiebedrijven richt zich met name op de grote steden in de directe
omgeving. Transport over grotere afstanden is moeilijk, vanwege de slechte wegen, logistiek en een
ongeorganiseerde afzet. Bovendien zal de stijgende welvaart de komende jaren ook een
kostenverhogend effect met zich meebrengen voor de lokale productie.
De grootste bedreigingen voor de Nederlandse snijbloemenexport zijn op termijn de groeiende
productie in Rusland en een groeiende export vanuit Ecuador en Colombia. De rozen uit Ecuador zijn
populair omdat deze over het algemeen een grotere bloemknop hebben dan de Nederlandse.
Ten opzichte van de lokale productie is de relatief grote afstand tussen Nederland en Rusland een
zwak punt. Ten opzichte van Ecuador en Colombia ligt Nederland echter nog relatief gunstig ten
opzichte van Rusland. Wanneer het Dubai Flower Centre echter succesvol blijkt, zou een deel van de
productie uit Zuid-Amerika (en Afrika) op via Dubai naar Rusland kunnen worden vervoerd. Dit
proces zou kunnen worden versneld door de relatie dure euro ten opzichte van de dollar.
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 Algemeen
.
Inleiding
Op verzoek van het Bloemenbureau Holland heeft het Productschap Tuinbouw in de afgelopen
maanden een onderzoek uitgevoerd naar de Russische productie van bloemen en planten. De
Russische markt is een zeer interessante markt. De afgelopen jaren is de export van
sierteeltproducten naar het enorme land fors toegenomen. Tezamen met de groei echter zijn ook de
knelpunten aan het licht gekomen. De importstop van juni  t/m februari  is hiervan een
duidelijk voorbeeld.
Kenmerkend voor de groeiende aandacht voor Rusland is de oprichting van het Netherlands
AgriBusiness Support Office (NABSO) in . Dit is een initiatief van de Nederlandse Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (MLNV) en wordt ondersteund door het Bloemenbureau
Holland (BBH), de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten
(ANTHOS) en het Hoofd Bedrijfschap voor Agrarische Groothandel (HBAG) bloemen en planten. Het
NABSO heeft als doelstelling om de Russische markt voor sierteeltproducten te ontwikkelen en
daardoor als verbinding te kunnen dienen tussen Nederland en Rusland. Het NABSO heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderzoeksrapport. Naast gesprekken
in Rusland is het onderzoek tot stand gekomen doordat er gesprekken hebben plaatsgevonden met
Nederlandse bedrijven. Ook heeft een uitgebreide bronnenstudie plaatsgevonden.
Het veldwerk voor het onderzoek is toegespitst op Moskou, Sochi, Krasnodar en Kaluga. Hieraan
liggen enkele verklaringen ten grondslag. Allereerst is het land dermate groot, dat het onmogelijk is
het gehele land in het onderzoek te betrekken. Met het oog op productie blijkt dat Rusland geen
echte productiegebieden kent. De productie is sterk verspreid, maar er lijkt wel een trend zichtbaar
dat de productie zich steeds meer uitbreidt over de e breedtegraad richting het oosten.

.
Rusland Algemeen
De totale oppervlakte van Rusland bedraagt .. km en het is daarmee het grootste land ter
wereld en ruim  keer zo groot als Nederland. De maximale afstand van oost naar west bedraagt
maar liefst ca. . km (van Polen tot de Beringstraat), en Rusland telt dan ook elf tijdzones. Het
Europese gedeelte van Rusland beslaat ca. een kwart van het totale grondgebied. De grens tussen
Europa en Azië wordt gevormd door het Oeralgebergte. Rusland grenst verder aan de volgende
landen: Noorwegen, Finland, Estland en Letland in het noorden en westen, en via de enclave
Kaliningrad aan Litouwen en Polen, in het zuidwesten Wit-Rusland en Oekraïne en in het zuiden aan
Georgië, Azerbeidzjan en Kazakstan. In het verre oosten grenst Rusland aan China, Mongolië en
Noord-Korea. Rusland wordt in het noorden omsloten door een groot aantal randzeeën van
Noordelijke IJszee, zoals de Barentsz Zee, de Witte Zee, de Karische Zee, de Laptev Zee en de OostSiberische Zee. In het oosten grenst Rusland aan de Bering Zee, de Zee van Ochotsk en de Japanse
Zee; in het zuiden aan de Kaspische Zee en de Zwarte Zee; in het westen aan de Oostzee en de Finse
Golf. De kustlijn van Rusland bedraagt in totaal . km.
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Figuur ..

Landenkaart Rusland

.
Klimaat
Het Russische klimaat varieert sterk. De centrale regio’s hebben een typisch landklimaat met grote
temperatuurverschillen tussen zomer en winter, waarin het vaak overvloedig sneeuwt. In Moskou is
de gemiddelde temperatuur in juli °C en in januari -°C. In het noorden en in Siberië heerst een
poolklimaat met zeer koude, lange winters en hete, korte zomers. De gemiddelde temperaturen in
Irkoetsk zijn -,°C in januari en ,°C in juli. In het uiterste noorden van Siberië is de gemiddelde
temperatuur in januari zelfs -,°C. In het zuiden van Rusland heerst een subtropisch klimaat.

.
Landschap
Door de grote oppervlakte van Rusland is er sprake van een grote diversiteit aan landschappen. De
Oost-Europese laagvlakte is een zwak golvend gebied dat naar het oosten toe iets oploopt en daar
door het Oeralgebergte wordt begrensd. Deze vlakte ligt grotendeels op een hoogte van minder dan
 meter, maar sommige heuvelgebieden bereiken hoogten van  à  meter (o.a. de
Timanrug, de Valdajhoogte en de Noord-Russische Rug). De hoogste top van het Oeralgebergte is de
Narodnaja met  meter, de rest van het gebergte is veel lager.
Ten oosten van het Oeralgebergte komen drie landschapstypen voor. In het verre noorden ligt de
boomloze toendra, die op een permanent bevroren ondergrond, de permafrost, de Euraziatische
landmassa over een lengte van  km bedekt. Ten zuiden hiervan maken uitgestrekte
naaldwouden van de taiga plaats voor uitgestrekte graslanden, de steppes.
De toendra is een verlaten koudewoestijn die van de boomgrens tot de Noordelijke IJszee als een kap
over het noordelijke deel van de Euraziatische landmassa ligt. Door de intense kou en de lange
winters groeien er alleen mossen, korstmossen en, in het zuidelijke gedeelte, dwergstruiken. De
gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de -°C. Tijdens de drie zomermaanden wordt het
bodemoppervlak enkele decimeters ontdooid. Daaronder bevindt zich de permafrost of ‘vetsjnaja
mertslota’, een permanent bevroren laag aarde van enkele tientallen tot honderden meters dik.
De wouden van de taiga strekken zich uit van de Oostzee tot de Beringstraat en van de
noordpoolcirkel tot de centrale Siberische hooglanden ten noorden van het Bajkalmeer; in totaal ,
miljoen km en daarmee een van de grootste aaneengesloten bosgebieden ter aarde. De taiga wordt
doorsneden door rivieren die langer dan de helft van het jaar zijn dichtgevroren. De steppen van
Rusland vormen een grote gordel van open grasland, die zich uitstrekt van de Zwarte Zee tot
Mantsjoerije. In de loop van millennia is het plantenmateriaal afgebroken tot een donkere,
humusrijke aarde, de ‘zwarte aarde’ (tsjernozjom) die zeer geschikt is voor de landbouw.
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.
Bevolking
Rusland heeft een lage bevolkingsdichtheid. Van de grootste landen hebben alleen Canada en

Australië een lagere bevolkingsdichtheid. Qua oppervlakte is Rusland met ruim  miljoen km het
grootste land ter wereld, qua bevolkingsaantal komt Rusland op de achtste plaats. In  telde
Rusland ruim  miljoen inwoners. De meerderheid van de bevolking woont in het westelijke
gedeelte van Rusland. Van de Russische bevolking woont  procent in de steden, maar dit
percentage verschilt sterk per regio: in centraal Rusland woont maar liefst  procent van de
bevolking in de steden, in de Noord-Kaukasus is dat maar  procent.
Afname bevolking
sinds het begin van de jaren ’ is de natuurlijke bevolkingsgroei is negatief, dat wil zeggen dat het
sterftecijfer boven het geboortecijfer ligt. Daardoor neemt de bevolking van Rusland elk jaar af. Men
verwacht dat Rusland in  nog ruim  miljoen inwoners telt. Momenteel is de
levensverwachting voor mannen  jaar en voor vrouwen  jaar. Dientengevolge zijn de vrouwen in
de meerderheid met  procent (tegenover  procent mannen). Overmatig gebruik van (kwalitatief
slechte) alcohol en (daaraan gerelateerde) verkeersongevallen zijn belangrijke oorzaken van de lage
levensverwachting voor mannen. De verhouding tussen het sterftecijfer en geboortecijfer is op dit
moment :. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de overheidsfinanciën. Het afnemend aantal
geboortes zal op termijn de omvang van de belastinginkomsten beïnvloeden. Bovendien zal de druk
van verplichtingen jegens gepensioneerden op de actieve bevolking toenemen. Het gemiddelde
pensioen bedraagt in  . roebel (circa €) per maand, maar van de meer dan  miljoen
gepensioneerden in het land ontvangt bijna de helft een pensioen dat lager is dan het gemiddelde.
Voor % van de gepensioneerden is het pensioen net voldoende om de noodzakelijke
levensmiddelen van te kopen, voor % is het pensioen zelfs daarvoor niet toereikend.

.
Economie
Tot de veranderingen in  was Rusland binnen de Sovjet-Unie een communistisch land. Daarna is
onder leiding van Boris Jeltsin in sneltreinvaart een beweging in de richting van het altijd zo
verguisde westers “kapitalisme” op gang gekomen. Deze ontwikkeling heeft het sociaaleconomische systeem van Rusland omgewoeld, waardoor aanvankelijk geen grotere welvaart werd
bereikt, behalve door de nieuwe elite en zakenwereld.
In  kende Rusland voor het eerst sinds het begin van de hervormingen een geringe economische
groei, maar door de financiële crisis die begon op  augustus  werd deze positieve tendens
doorbroken. Op deze datum startte een ongecontroleerde devaluatie van de roebel. Rusland heeft de
afgelopen jaren een redelijk stabiele economische situatie weten te realiseren, indicatoren die hier
op wijzen zijn de significante groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) en de scherpe groei van
het volume van de binnenlandse investeringen. Ook de dalende inflatiecijfers hebben een positieve
bijdrage aan de stabiele Roebel geleverd.
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Figuur .. Ontwikkeling BNP van Rusland in procenten
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Het ministerie van economische zaken heeft een programma voor de middellange termijn opgesteld
voor socio-economische ontwikkeling. Dit programma moet als resultaat hebben dat het Bruto
Nationaal Product van Rusland in  ten opzichte van  verdubbeld is. De belangrijkste
uitdaging voor de toekomst is het bevorderen van de ontwikkeling van de klein- en middengrote
bedrijven. De ontwikkeling van deze bedrijven blijft nu nog achter doordat het economisch klimaat
tot nu toe gedomineerd wordt door de grote oligarchen en het onvoldoende functionerende
banksysteem.
Na jarenlange onderhandelingen hebben Rusland en de Verenigde Staten een bilaterale
overeenkomst getekend. Hiermee lijkt de weg voor Rusland vrij om eind  of begin  toe te
treden tot de WTO. Rusland heeft al aangegeven dat bij lidmaatschap van de WTO het gemiddelde
douanetarief, aan het eind van een overgangsperiode, zal zijn verlaagd van , naar , %. Voor
sommige zeer gevoelige producten in de vleessector wil Rusland vooralsnog blijven werken met
invoerquota.



Ondernemers of politici met enorme economische macht
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..
Valuta
De koers van de Russische Roebel ten opzichte van de Dollar en de Euro is de laatste jaren steeds
stabieler geworden. Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat deze redelijk stabiel zullen
blijven.

Figuur ... Koersverloop Russische Roebel ten opzichte van de euro en de US dollar
(gemiddelde koers over het jaar)
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Bron: The Economist Intelligence Unit
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..
Consumentenbestedingen
Consumenten geven relatief steeds minder uit aan primaire levensbehoeften als voeding (zie figuur
...), wat een teken is van toenemende welvaart in het land. Overigens zijn de verschillen in het
land nog wel groot, bijna % van de Russische bevolking had in de periode jan-sept  een
maandelijks inkomen lager dan $. In een regio als Moskou ligt het gemiddeld besteedbaar
inkomen per hoofd van de bevolking op $. De bevolking van Moskou, circa % van de totale
bevolking, heeft in totaal % van het totale besteedbare inkomen van Rusland.

Figuur ... Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking in
Rusland (in Roebel)
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Figuur ... Ontwikkeling uitgavenpatroon
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In de periode tussen  en  was de detailhandel één van de meest succesvolle branches in de
Russische economie. Alleen de communicatie- en bouwsector groeiden nog sterker. De detailhandel
wordt met name gestimuleerd door de groeiende investeringen en de groei van het besteedbaar
inkomen van de bevolking. Met name het laatste jaar groeide de omzet van non-food producten iets
sneller dan de omzet van food. Waar de markt voor consumentengoederen voorheen met name
groeide rond de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg breidt het zich steeds meer uit over de
regio’s. Dit blijkt onder andere uit het feit dat grote internationale ketens als Ikea en Metro op steeds
meer verschillende plekken in het land te vinden zijn. Voor de tuinmarkt is de grote Duitse doe-hetzelfketen OBI bezig met uitbreiding. In december  waren er nog maar  vestigingen, maar zij
zullen op steeds meer lokaties te vinden zijn. De Nederlandse formule van tuincentra Intratuin opent
in de komende jaren zes vestigingen in de regio’s Moskou en Sint Petersburg van . tot .

m , in  moeten dit er  zijn.
Ook voor de toekomst zien marketeers volgens de “Interactive Research Group” positieve
ontwikkelingen en misschien nog wel belangrijker, deze positieve beelden komen ook terug in de
strategische plannen en het investeringsgedrag van de bedrijven. Dit wordt versterkt door de
combinatie van een hoog vertrouwen en de groeiende koopkracht van de consument. Hierdoor lijkt
de groei eigenlijk verzekerd.

.
Buitenlandse investeringen
De eigendomsstructuur, grootte en de aanwezigheid/participatie van buitenlandse bedrijven
verschilt sterk per sector. Enerzijds zijn er markten als de telecom- en de tabaksmarkt die duidelijk
goed ontwikkeld zijn en vergelijkbaar zijn met de westerse markten voor deze producten. Aan de
andere kant zijn er nog detailhandelssectoren die nog steeds worden gedomineerd door ontelbaar
veel kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers. Er zijn vrijwel geen beperkingen voor
buitenlandse investeerders om de Russische markt te betreden. Er zijn nog wel genoeg barrières en
risico’s, maar er zijn zeker voorbeelden van succesvolle bedrijven die aantonen dat de risico’s
geminimaliseerd kunnen worden.
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 Buitenlandse handel
De Russische productie van snijbloemen is beperkt en gericht op lokale afzet. De productie wordt in
haar piekperiode geschat op maximaal % van de totale vraag. Om te kunnen voldoen aan de
groeiende vraag van sierproducten is Rusland dan ook voor het grootste deel afhankelijk van import.
Nederland is hiervoor de belangrijkste leverancier. De totale export van snijbloemen, potplanten en
uitgangsmateriaal vanuit Nederland naar Rusland is sinds  sterk toegenomen. In  en 
lijkt de export zich te hebben gestabiliseerd. De oorzaak van deze stabilisatie ligt in het
importverbod dat door Rusland werd afgekondigd. Vanaf eind juni  tot medio  is de
Russische markt gesloten voor bloemen en potplanten uit Nederland, omdat er Californische trips
(Frankliniella occidentalis) was gevonden in zendingen naar Rusland. In  heeft de exporttrend
van de voorgaande jaren zich echter weer hersteld, nadat Nederland haar exportcertificering naast
partij-inspectij had aangevuld met bedrijfsinspectie. Teeltbedrijven die voldoen aan de eis van
bedrijfsvrijheid staan vermeld in het overzicht toegelaten bedrijven voor de export naar Rusland.
Naar verwachting kan Rusland eind  of begin  toe te treden tot de WTO. Naar verwachting
zal dit een positief effect hebben op de export van sierproducten naar Rusland. De piek in de export
van uitgangsmateriaal naar Rusland in  zou er op kunnen duiden dat de productie in Rusland
toeneemt.

Figuur . Export bloemen, potplanten en uitgangsmateriaal naar Rusland per jaar (x . Euro)
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Bron: HBAG

Nederland heeft op de Russische markt een dominante positie als leverancier van snijbloemen. Van
buiten de EU zijn Colombia en Ecuador de belangrijkste concurrenten voor Nederland, met name op
het gebied van rozen. Volgens de State Customs Committee in Rusland bedroeg de totale import van
snijbloemen in Rusland in   miljoen Euro. Het belangrijkste importproduct was roos, met een
totale importwaarde van circa  miljoen Euro, op afstand gevolgd door chrysant ( miljoen Euro)
en Anjer ( miljoen Euro). Naar inschatting zijn er op de Russische markt circa  importeurs van
bloemen actief. Eigenaren van Russische bloemenwinkels schatten in dat circa  van deze
importeurs kwalitatief goede producten kunnen leveren.
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Export uitgangsmateriaal (x 1.000 Euro)

Export bloemen / potplanten (x 1.000 Euro)

120.000

Tabel . Import verse snijbloemen in Rusland in *
Bloemsoort

Hoeveelheid
(stuks)
Roos
..
Chrysant
..
Anjer
..
Boeketgroen
.
Orchidee
..
Gladiool
.
Overig
..
Totaal
..
Bron: State Customs Committee

%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

Importwaarde
(x . Euro)
.
.
.
.
.

.
.

%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%
,%

* Ten tijde van publicatie van dit rapport waren de cijfers voor  nog niet beschikbaar bij de State
Customs Committee. Zodra deze bekend zijn, worden deze als addendum aan dit rapport toegevoegd.

De export vanuit Nederland bedroeg in  volgens de HBAG , miljoen Euro. Dit zou betekenen
dat het aandeel van Nederland in de totale snijbloemenimport in Rusland circa % bedraagt.
Volgens een importeursstudie uit  was % van de geïmporteerde snijbloemen in Moskou van
Nederlandse herkomst. In St. Petersburg, Novosibirsk en Jekaterinburg was dit respectievelijk %,
% en %. Volgens de officiële statistieken van de State Customs Committee bedroeg de
importwaarde vanuit Nederland in  slechts % van de totale import. Het is echter onbekend
hoeveel producten buiten de officiële kanalen hun weg naar de Russische markt vinden. Bekeken
vanuit de importwaarde vormen Litouwen, Ecuador en Colombia na Nederland de belangrijkste
toeleveranciers van snijbloemen. Wanneer gekeken wordt naar het aantal geïmporteerde bloemen,
staat Litouwen volgens de State Customs Committee echter op de eerste plaats. Waarschijnlijk
betreft dit echter voor een groot deel bloemen uit Nederland, welke gedurende het importverbod via
alternatieve routes (waaronder Litouwen) hun weg vonden naar Rusland. De Russische productie
van snijbloemen wordt geschat op maximaal % in de piekperiode.
Wanneer Russische importeurs bloemen kopen van Nederlandse exporteurs, worden de bloemen
voor het grootste deel gekocht via de veilingklok. De exporteurs dienen dan ook het transport naar
Rusland te verzorgen. Meestal gebeurt dit met vrachtwagens van een Russisch transportbedrijf.
Transport via trein en vliegtuig gebeurt zelden. Door de Russische importregels en –beperkingen is
het slechts een beperkt aantal transportbedrijven (naar schatting  bedrijven) toegestaan bloemen
in te voeren (Wijnands et al, ).
De rijtijd met een geconditioneerde vrachtwagen vanuit Nederland naar Moskou bedraagt  tot 
uur, inclusief stops en oponthoud bij de douane loopt de totale reistijd op tot drie tot vier dagen. De
meeste bloemen uit Colombia en Ecuador worden naar Rusland vervoerd via Nederland. De
consument in Moskou wil het liefst rozen met grote knoppen en deze komen voornamelijk uit
Ecuador. Daarnaast is er ook veel Grand Prix te vinden bij de groothandel, deze komen allemaal uit
Nederland.



© Productschap Tuinbouw

Tabel . Importherkomst verse snijbloemen in Rusland in *
Land

Hoeveelheid
(stuks)
Nederland
..
Litouwen
..
Ecuador
..
Colombia
..
Spanje
..
Polen
..
Overig
..
Totaal
..
Bron: State Customs Committee

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Importwaarde
(x . Euro)
.
.
.
.
.
.
.
.

%
%
%
%
%
%
%
%
%

* Ten tijde van publicatie van dit rapport waren de cijfers voor  nog niet beschikbaar bij de State
Customs Committee. Zodra deze bekend zijn, worden deze als addendum aan dit rapport toegevoegd.

Van de export van verse snijbloemen naar Rusland vanuit de EU was in  circa % afkomstig uit
Nederland. Wanneer de aanvoer vanuit de EU naar Rusland over de afgelopen jaren wordt bekeken,
dan is er gedurende het importverbod voor Nederland een piek te zien in de export van verse
snijbloemen aan Rusland vanuit Polen en Duitsland (zie onderstaande tabel). Het lijkt er dan ook op
dat (een deel) van de Nederlandse producten via alternatieve wegen haar weg tot de Russische
markt heeft gevonden. Hiernaast zijn er gedurende de importstop extra bloemen geïmporteerd
vanuit Zuid-Amerika en Israël.

Tabel . Export verse snijbloemen vanuit EU naar Rusland (x . Euro)
2003
2004
2006
2006
Nederland
99%
88,4%
89,5%
97,2%
Polen
0%
3,2%
4,8%
1,9%
Duitsland
0%
6,6%
2,2%
0,0%
Overig
1%
2%
3%
1%
Bron: Eurostat

Wanneer de Nederlandse afzet van snijbloemen over het jaar wordt bekeken, is er een piek in de
afname te zien in februari, die wordt veroorzaakt door vrouwendag op  maart. Een kleinere piek in
de afzet is zichtbaar voor  september. Op  september is de eerste schooldag en dan is het de
gewoonte dat alle leerlingen bloemen meenemen voor de leerkrachten. Dit zorgt ervoor dat 
september na de Vrouwendag de belangrijkste bloemendag is van het jaar. Voor de export van
uitgangsmateriaal voor snijbloemen zijn per jaar drie afnamepieken te zien, in april, augustus en
oktober/november. Voor het uitgangsmateriaal van potplanten is jaarlijks een piek te zien in juli.
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Figuur . Export bloemen, potplanten en uitgangsmateriaal naar Rusland per maand
(x . Euro)
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In de exportstatistieken worden vier soorten snijbloemen apart geregistreerd: roos, anjer
(Dianthus), orchidee en chrysant. Op basis van exportwaarde is chrysant voor Nederland met een
aandeel van % het belangrijkste product voor de Russische markt. Roos staat met een aandeel van
% op een tweede plaats.

Figuur . Nederlandse export van verse snijbloemen naar Rusland per bloemsoort (x . Euro)
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Nederland is voor Russische potplantenimport verreweg het belangrijkste herkomstland. Voor
export van Nederlandse potplanten, zijn de groene potplanten in omzetaandeel het belangrijkst. Het
belang van de bloeiende potplanten is de laatste jaren echter wel toegenomen.
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Figuur . Nederlandse export van bloeiende/groene potplanten naar Rusland (x . Euro)
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Voor de export van bloembollen vanuit Nederland naar Rusland worden Tulp, Gladiool, Narcis en
Hyacint apart geregistreerd. Op basis van exportwaarde is tulp met een aandeel van % het
belangrijkste exportproduct. Op afstand volgen gladiool, narcis en hyacint.

Figuur . Nederlandse export van bloembollen naar Rusland per bloemsoort (x . Euro)
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 De sierteeltsector in Rusland
.
Positie van de sierteelt
Er zijn geen betrouwbare statistieken beschikbaar over de productie van sierteelt in Rusland. Uit
gesprekken blijkt echter dat de totale snijbloemenproductie onder bedekte teelt in Rusland beperkt
is in omvang en wordt geschat rond de  tot  ha, waarvan  tot  ha roos. De verwachting is
echter wel dat het areaal sterk zal groeien en dat het areaal roos de komende jaren zal groeien tot
circa  hectare. Het areaal snijbloemen wordt ingeschat op % tot % van het totale bedekte
sierteeltareaal. Het areaal potplanten wordt geschat op -%. Hiernaast telen veel russen bloemen
in de datsja’s buiten de stad. Verreweg het belangrijkste geteelde product in Rusland is roos, er
wordt ingeschat dat dit gewas circa % van het totale snijbloemenareaal beslaat. Daarna komen de
chrysant, gerbera, tulp en lelie. Andere siergewassen die worden geteeld zijn o.a. alstroemeria, anjer,
gerbera’s, gladiolen en hyacinten. De kwaliteit van lokaal geteeld product verschilt, de moderne
bedrijven produceren echter een goede kwaliteit. Het vertrouwen in de economie zorgt er voor dat
de koopkracht toeneemt, waardoor er gaande weg ook meer in de agrarische sector wordt
geïnvesteerd. Veel Russen hebben net genoeg inkomen om in hun eerste levensbehoefte te
voorzien, maar ook voor anderen zijn snijbloemen en planten luxe producten. Desondanks geven
Russen aan dat bloemen in hun cultuur een belangrijke rol spelen: “Een rus geeft zijn laatste geld uit
aan bloemen voor zijn vrouw!”. Ongeveer % van de Russen kocht bijvoorbeeld in  wel eens
bloemen en % kocht in  wel eens een kamerplant.
Slechts % van het Russisch grondgebied (..km)wordt voor landbouw gebruikt. De rest
leent zich niet goed voor agrarisch gebruik, de bodem is of permanent bevroren of maar beperkt
bruikbaar door bebossing, bodemvervuiling of een te intensief gebruik in het verleden. De regering
heeft in de eerste helft van de jaren negentig getracht de agrarische sector te hervormen. Hierdoor
zijn inmiddels nagenoeg alle staats- en collectieve bedrijven ‘gedecolectiviseerd’. In de meeste
gevallen is deze hervorming slechts een cosmetische operatie gebleken. Dit geldt ook voor de
kwekerijen rond Moskou die nog steeds staatsbezit zijn.

.

Lokale productie

.. Teeltgebieden
Er bestaan in Rusland geen grote tuinbouwgebieden, de bedrijven zijn zeer verspreid en richten zich
in hun afzet op de grote steden in de regio waar zij zijn gevestigd. Tussen verschillende regio’s
worden weinig bloemen getransporteerd. Vanuit bijvoorbeeld Krasnodar worden er weinig bloemen
in Moskou afgezet. Bovendien wordt de markt in Moskou “afgeschermd” door de importeurs die in
deze regio actief zijn. Deze hebben nauwe banden met hun (veelal) Nederlandse toeleveranciers. Zij
geven bovendien aan dat de Russische kwaliteit en het assortiment achterblijft bij de
importproducten. Er is wel een trend zichtbaar dat er naar het oosten toe steeds meer teeltbedrijven
worden gebouwd. De reden hiervoor is dat de welvaart, die in eerste instantie alleen in Moskou was
te vinden, zich nu ook steeds meer verspreidt naar andere grote steden in het Oosten.
Uitzonderingen daargelaten, worden er echter geen productiebedrijven opgezet boven de 
breedtegraad. De belangrijkste productieregio’s voor snijbloemen en potplanten bevinden zich in
Moskou, Penza, Krasnodar, Omsk, Kaluga, Izhevsk, Novosibirsk en Yekaterinburg. Ook in plaatsen als
Ufa, Chelyabinsk en Tomsk ontstaan nieuwe bedrijven.
De kwekerijen in Rusland zijn doorgaans van Russische eigenaren, er zijn geen Nederlanders die een
eigen bedrijf hebben in Rusland. Er zijn wel een aantal Nederlandse (en Franse) adviseurs actief op
de Russische markt. Telers geven echter wel aan dat het moeilijk is om goede adviseurs te vinden.
Het is echter wel belangrijk goede adviseurs in te huren, omdat de grootschalige teelt van
snijbloemen in Rusland nog in de kinderschoenen staat en er nog veel geleerd kan worden.
e
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Figuur ... Productieregionen in Rusland
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Er zijn drie typen bedrijven te onderscheiden:
. Nieuwe projecten
 Modern, vergelijkbaar met Nederland, belichting, substraat etc.
 Venlo kassen (veelal Nederlandse kassenbouwer) of moderne plastic tunnels (ZuidEuropese herkomst )
 Begint vaak met  hectare en dan het jaar later nog eens  erbij. Sommige projecten
lopen op tot  hectare.
 Gefinancierd met privé-vermogen of via een investeringsmaatschappij.
. Voormalig staatsbedrijven
 Vaak ouderwetse breedkappers (cm ramen)
 Oppervlakte tot  hectare
. Oude en kleine familiebedrijven
 Klein en meestal plastic tunnel, zowel hoge als lage.
Hiernaast zijn er nog de datsja’s, de belangrijkste bron van eigen productie. De datsja’s zijn kleine
huisjes (met tuin) buiten de stad waar de stedelingen vaak ontspanning zoeken. Vele Russen
verbouwen op deze datsja’s groente en fruit en telen er bloemen (chrysanten, dahlia’s en gladiolen).
Alleen al rond St. Petersburg bevinden zich ongeveer  miljoen datsja’s en rond Moskou misschien
wel meer dan  miljoen datsja’s. Een deel van de datsja-productie wordt in de zomermaanden op
straat en op de markten te koop aangeboden. Een klein deel van de geïnterviewden in
consumentenonderzoek gaf aan dat ze nooit bloemen kochten omdat ze die zelf telen op de datsja’s,
dit aandeel lijkt echter terug te lopen. Er gaat van de datsja’s dus enige concurrentie uit, maar dan
uitsluitend in het segment van de minst kapitaalkrachtigen.
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Figuur ... Beelden Rozenbedrijven

.. Productiemiddelen
De stand van de techniek en gebruikte productiemiddelen varieert sterk van bedrijf tot bedrijf. De
staatsbedrijven zijn veelal zeer oude bedrijven, met een “breedkap-achtige” constructie. Hiernaast
zijn er de privaat gefinancierde productiebedrijven. Deze kunnen uit zeer oude (houten) kassen
bestaan, maar er bestaan ook moderne venlokassen van  hectare of groter of moderne
zuideuropese plastic kassen (Frankrijk of Spanje). De investering voor een moderne venlokas
bedraagt circa , miljoen Euro per hectare, de investering voor een kas inclusief alle benodigdheden
bedraagt  tot  Euro per m. Het productieniveau voor grootbloemige roos ligt op - rozen
/m/jaar. Ter vergelijk: het productieniveau van het (grootbloemige) ras Grand Prix, een van de
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populairste rassen, ligt in Nederland op  tot  rozen/m/jaar. Het aantal cultivars dat op een
bedrijf wordt geteeld varieert sterk. Op de grotere en meer gespecialiseerde rozenbedrijven varieert
dit van  tot  cultivars. Veelal zijn er enkele “grote” rassen op het bedrijf (zoals Grand Prix), met
daarnaast een aantal “kleine” rassen waarvan een beperkt aantal planten wordt geplant.
De benodigde energie kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn. In de regio Penza staat
bijvoorbeeld een nucleaire energiecentrale die bedrijven in de regio van elektriciteit en warmte
voorziet. In sommige gebieden rond moskou is er een centrale warmtevoorziening aanwezig, die ook
glastuinbouwgebieden van warmte voorziet. Oudere bedrijven worden ook wel verwarmd met
verwarmingsunits in de kas die gas verstoken en de warmte verspreiden met een ventilator. De
moderne kassen worden echter verwarmd met een eigen ketel. Sommige moderne bedrijven hebben
hiernaast generatoren of WKK’s, om (naast warmte) ook de elektriciteit voor de assimilatiebelichting
zelf te kunnen produceren. Andere bedrijven kopen de elektriciteit voor belichting in van het

elektriciteitsnet. De kosten voor gas bedragen circa €, per m , de verwachting is echter wel dat de
gasprijs de komende jaren sterk zal stijgen. Een belangrijke eis van de Europese Unie voor de
toetreding van Rusland tot de WTO was dat Rusland het binnenlandse energieprijs minimaal zou
verhogen tot het niveau van de kostprijs. De gesubsidieerde energie wordt door de Europese Unie
namelijk gezien als oneerlijk concurrentievoordeel. Het belichtingsniveau voor de rozen varieert
doorgaans van . tot . lux. Er wordt van ongeveer  oktober t/m  april belicht, gedurende
 uur per dag. Wanneer er wordt gestookt, wordt er op de bedrijven waar dat mogelijk is ook CO
gedoseerd. In de zomerperiode wordt er echter geen CO gedoseerd. Een aantal ondernemers denkt
er wel over na om in de toekomst bijvoorbeeld vloeibare CO te gaan doseren.
Veel bedrijven vinden chrysant een interessante teelt, doordat het een populaire bloem is.
Bovendien is de teeltduur relatief kort, waardoor de raskeuze eenvoudiger kan worden aangepast
dan bij roos. Vele telers beginnen er tot nu toe echter nog niet aan door de hoge investeringen voor
o.a. een verduisteringsinstallatie. Momenteel wordt er wel steeds meer geïnvesteerd in
chrysantenteelt.
Rozen worden op vrijwel alle bedrijven op steenwol in goten geteeld, waarbij er water (veelal uit
eigen waterbron) en bemesting wordt toegediend via een druppelinstallatie. Op sommige bedrijven
wordt ook gewerkt met een mix van ca. % perliet en % turf. De bemestingsunit varieert van
zeer eenvoudig tot “Nederlandse” bemestingsunits met vloeibare bemesting. Meststoffen kunnen
eenvoudig worden verkregen bij dealerbedrijven. Sommige bedrijven kopen geïmporteerde
meststoffen, maar er worden ook in Rusland meststoffen gefabriceerd.
Bestrijding van schimmels, ziekten en plagen gebeurt met name chemisch. De belangrijkste ziekten
en plagen voor roos zijn meeldauw, trips (waaronder californisch) en spint. Overige voorkomende
ziekten en plagen zijn wortelziekte en luis. Tegen meeldauw wordt zwavel gebruikt. Op de moderne
bedrijven wordt dit door de kas verspreid met zwavelverdampers, op oudere bedrijven gebeurt dit
ook wel via de ventilatoren van de verbrandingskachels in de kas. Voor de chemische bestrijding
worden o.a. Fundazol, Previcur en Eupareen gebruikt. Er wordt echter wel gezegd dat het moeilijk
kan zijn bestrijdingsmiddelen in te kopen. Middelen worden gespoten met een hangende spuitboom
of een spuitkar. Biologische bestrijding wordt zelden toegepast, soms wordt in de winter
Phytoseiulus of Amblyseiulus uitgezet tegen spintmijt. In de zomer is het hiervoor vaak te heet.
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Figuur ... Spuitapparatuur

Veel telers geven aan dat het moeilijk is om goed personeel te vinden. Veelal is het personeel niet
bekend met de sector en moeten ze binnen het bedrijf worden opgeleid. Hiernaast is het verloop van
personeel door de arbeidsomstandigheden vaak behoorlijk groot (zwaar werk en hitte in de zomer).
Zeker voor het middenkader op een bedrijf is het moeilijk om goed personeel te vinden. Er zijn in de
meeste grote steden wel agrarische universiteiten te vinden. De agrarische opleidingen zijn echter
zeer algemeen en bieden geen mogelijkheden voor specialisatie. Op een gespecialiseerd rozenbedrijf
van  hectare werken circa  medewerkers, inclusief verkopers en juridische afdeling.
Het loon voor een productiemedewerker bedraagt . tot . roebel per maand ( – 
Euro). De loonkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, zoals ook te zien is in figuur ... Ook
voor de komende jaren is de verwachting dat de lonen nog sterk zullen stijgen.
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Figuur ... Ontwikkeling loonkosten per uur in Rusland

Bron: The Economist Intelligence Unit
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 Verkoop en distributie
.

Afzet

Vanwege de relatief beperkte productiecapaciteit in Rusland en de geografische spreiding van de
productiebedrijven in Rusland, kan een veilingsysteem zoals in Nederland in Rusland niet werken.
Russische producenten volgen de prijsvorming op de Nederlandse veilingen wel als referentie bij het
bepalen van hun eigen productprijs.
Doorgaans verkopen productiebedrijven hun producten via verschillende afzetkanalen. Veel
bedrijven hebben een winkel op het bedrijf waar consumenten uit de regio hun bloemen kunnen
kopen. Een aantal telers heeft eigen tuincentra of bloemenwinkels, waar zij hun producten
verkopen, aangevuld met geïmporteerde bloemen, planten en accessoires. Hiernaast verkopen veel
productenten een groot deel van hun producten aan groothandelaren. Via de groothandelaren
komen de bloemen bij bloemenwinkels, kiosken en kleine bloemenketens in naburige steden. De
afnemers verzorgen zelf doorgaans het transport vanaf het productiebedrijf. Voor grote afnemers
kan dit gebeuren in gekoelde vrachtwagens, eventueel met bloemen op water. Voor kleinere
afnemers is dit minder vanzelfsprekend. Steeds meer productiebedrijven willen in toenemende mate
hun bloemen direct verkopen aan de consument, om zo een hogere winstmarge te kunnen
realiseren.

Figuur .. Tuincentra van telers
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Figuur .. Groothandel / Cash & Carry

Wanneer de consumentenprijs op % wordt gesteld, worden de verkoopprijzen door de keten als
volgt ingeschat:
Teler
Cash & Carry
Bloemenwinkel

%
%
%

Volgens consumentenonderzoek uit  is de bloemist het belangrijkste afzetkanaal van bloemen,
circa % van de Russische consumenten kocht hier in  doorgaans haar bloemen. De
belangrijkste reden hiervoor was de goede kwaliteit, het exclusieve assortiment en de afstand tot de
bloemist. De kiosk staat met % op de tweede plaats, met name vanwege de afstand en de lage
prijs. Hierna volgen de markt- en straathandel. Het aantal consumenten dat doorgaans snijbloemen
in de supermarkt koopt is sinds  gestegen van % naar %.
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Figuur .. Aankoopkanalen snijbloemen onder kopers
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Figuur .. Kiosken, bloemenwinkel en straatverkoop Moskou
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Assortiment & consument

Snijbloemen zijn een vrijwel onmisbaar onderdeel in het leven van Russische consumenten. Uit
consumentenonderzoek blijkt dat in  gemiddeld % van de Russen het afgelopen jaar
bloemen had gekocht. Het gemiddelde percentage mannen dat snijbloemen koopt ligt met %
duidelijk hoger dan het percentage kopende vrouwen (%). Meer dan driekwart van de
consumenten die wel eens een snijbloemen kopen doet dit niet voor zichzelf. De Russische markt
vraagt daardoor om relatief rijpe bloemen. De consumenten die wel eens bloemen voor zichzelf
kopen, bijna een kwart, schaffen met name rozen, chrysanten en tulpen aan. De meest populaire
gelegenheid waarom mensen bloemen kopen voor anderen is de verjaardag, gevolgd door
vrouwendag. Traditioneel gezien zijn snijbloemen een belangrijk onderdeel bij vele gebruiken,
nationale vakanties, privé-aangelegenheden, vieringen, jubilea en verjaardagen, etc. De consument
in Rusland hecht nog erg veel waarde aan tradities, traditionele feest dagen en symboliek. Zo is het
nog steeds ongepast een even aantal bloemen cadeau te geven, dit wordt geassocieerd met
droevige dingen en ongeluk. Er is echter wel een verschuiving zichtbaar. Westerse bloemendagen
winnen terrein en gele bloemen, die vroeger werden geassocieerd met ongeluk, kunnen nu wel
gegeven worden. Gele bloemen worden, mede onder invloed van bekende personen, geassocieerd
met rijkdom en geluk.
De totale consumptiewaarde voor snijbloemen werd in  door Bloemenbureau Holland
ingeschat op circa  miljoen euro. Voor potplanten werd de totale consumptiewaarde ingeschat
op ruim  miljoen euro. Iedere regio in Rusland heeft haar eigen wensen. Moskou ligt in trends
voor op de rest van Rusland, maar loopt op West-Europa  tot  jaar achter. Ongeveer de helft van de
bloemenomzet wordt gerealiseerd in Moskou. Men wil in Moskou voor goede kwaliteit en mooie
boeketten betalen. Uit onderzoek van Mercer Human Resource Consulting (juni ) bleek Moskou
de duurste stad ter wereld, met name door de sterke stijging van prijzen in onroerend goed.
Verreweg het meeste geld in Rusland bevindt zich echter ook in Moskou. Er wonen in Moskou veel
mensen met geld, en door de Russische bloemencultuur geven zelfs de arme russen “hun laatste
geld nog uit aan bloemen voor hun vrouw”.
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Verreweg de populairste bloem in Rusland is de roos, het aandeel roos in de totale bloemenomzet
bedraagt circa %. Een rozengewas wordt  tot  jaar gebruikt. Het is voor de Russische teler dan
ook belangrijk om vooraf goede keuzes te maken welke rassen er worden geteeld voor de komende
jaren. Er wordt bewust gekozen voor bepaalde cultivars. Er wordt goed gekeken wat het goed doet in
Europa en wat lokaal goed te telen is. Met name rozen met lange stelen en grote bloemen zijn
populair. Het populairste ras is Grand Prix, gevolgd door Aqua, Sphinx, Ilios, Cherry Lady en
Avalanche. Naar schatting voorziet de Russische productie in -% van de totale vraag naar rozen In
Rusland. Voor roos is er in de zomer een voorkeur voor wit, in het najaar voor donkere kleuren, in het
voorjaar heldere kleuren zoals geel en oranje, in de winter voor rood. De productie per m ligt in
vergelijking met Nederland laag, maar de kwaliteit wordt goed beoordeeld door de Russische
consument. Deze heeft het beeld dat Russische producten verser zijn dan importproducten. De
Russische rozen kunnen, met gedurende de hete zomer, wel wat kleinere bloemen en kortere
stengels geven. Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn zolang de consument denkt dat het vaasleven
beter is vanwege kortere transporttijden. Uit consumentenonderzoek is gebleken dat kwaliteit en
vaasleven door de Russische consument steeds belangrijker worden. Dit kan ook de stijging in het
marktaandeel van de bloemist verklaren.
De chrysant staat wat populariteit betref op de tweede plaats en wordt door de consument gezien
als een typisch najaarproduct (doordat het van nature een korte dagplant is). Een importeur geeft
aan dat chrysant wel minder populairder wordt. De kleur chrysant is afhankelijk van het seizoen. In
de zomer is er met name vraag naar wit, in het najaar donkere kleuren, in het voorjaar heldere
kleuren ( geel, oranje). Najaar bestaat in Rusland (Moskou) klimatologisch gezien niet echt, van
zomer slaat het klimaat om naar winter. De vraag naar troschrysant is vrij stabiel, geplozen chrysant
wordt minder populair en het aandeel santini’s groeit. De populairste troschrysantenrassen zijn
White Reagan, Euro (wit) en Yellow Reagan. De populairste rassen Santini zijn Green Kermit en Yoko
Ono. Santini’s worden veel in boeketten gebruikt als boeketvuller en is bovendien goedkoper dan
troschrysant. Rozen kan je als monobos geven, met troschrysant of santini is dat moeilijker. Deze
moet in een boeket worden gebruikt. Chrysant kan goed worden verwerkt in een boeket en worden
gegeven bij begrafenissen en aan zakelijke relaties.
De tulp staat op de derde plaats wat betreft populariteit in Rusland. Ongeveer % van de jaarlijkse
verkoop van tulpen vindt plaats rond  maart (vrouwendag). De belangrijkste rassen zijn Yokohama
(geel), Ile de France (rood) en Rosario (roze). Gerbera is na tulp de populairste snijbloem. Het aandeel
gerbera groeit in de afzet. Met name van grote bloemen met heldere kleuren, zoals geel, roze en
rood. De vraag hiernaar is jaarrond.
Binnen de afzet van potplanten groeit het aandeel bloeiende potplanten (roos, chrysant, Azalea,
begonia) de afgelopen jaren ten opzichte van groene potplanten. In het seizoen worden er veel
buitenplanten afgezet. Het aandeel potplanten is echter klein in vergelijking met bloemen (circa %
van de groothandel in Moskou bestaat uit bloemen).
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Uit consumentenonderzoek is gebleken dat ruim % van de ondervraagde consumenten  tot 
keer per jaar snijbloemen koopt. Ongeveer één derde koopt eens per twee maanden of vaker
snijbloemen. De gemiddelde bloemenkoper in Rusland besteed , Euro per aankoop. In een Kiosk
in Moskou bedroegen de kosten voor één roos in augustus , tot , Euro (Zie tabel).

Tabel .. Prijzen bloemen in kiosk centrum Moskou,  augustus 
Kiosk
Grote roos
Groot boeket met Lelie & Chrysant
Geplozen chrysant
Lelie
Bloemenwinkel
Boeket met roos & gerbera

Prijs (Roebel)

Prijs (Euro)

-
 – 
-


, – ,
, – ,
, – ,
,



,

Figuur .. Boeket bloemenwinkel
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 Overheid & regelgeving
De Russische markt van bloemen en planten wordt veelal gekenmerkt als een markt met grote
potentie, maar ook als een onvoorspelbare markt. Als voorbeeld hiervan wordt veelal de importstop
van eind juni  tot medio  genoemd. De Russische markt was toen gesloten voor bloemen
en potplanten uit Nederland, omdat er Californische trips (Frankliniella occidentalis) was gevonden
in zendingen naar Rusland. Het importverbod heeft echter geen groot effect gehad op de
bloemenprijzen in Rusland, doordat:
•
•

De import vanuit Zuid-Amerikaanse landen en Israël toenam;
Nederlandse bloemen via alternatieve transportroutes naar Rusland werden vervoerd. Dit
gebeurde via landen waarvoor het Russische importverbod niet gold, zoals België, Duitsland
of Polen.

Nadat Nederland haar exportcertificering van partij-inspectij had aangevuld metbedrijfsinspectie
werd Russische grens weer open gesteld voor Nederlandse bloemen. Teeltbedrijven die voldoen aan
de eis van bedrijfsvrijheid staan vermeld in het overzicht toegelaten bedrijven voor de export naar
Rusland (zie www.minlnv.nl voor meer informatie). In de exportstatistieken is zichtbaar dat de
exporttrend, welke is ingezet voor het importverbod, zich daarna weer heeft voortgezet. Een aantal
russische producenten is door het importverbod echter wel gestimuleerd om de productiecapaciteit
uit te breiden en zich te gaan richten op een luxer segment dan voorheen.
Voorheen verschilden de importtarieven voor bloemen (%) en snijgroen (%), waardoor veel
snijbloemen onder naam van een ander product werden geïmporteerd. Om dit tegen te gaan, heeft
het State Customs Committee in  het aantal douanekantoren waar bloemen kunnen worden
geïmporteerd gereduceerd tot drie. De importtarieven voor bloemen en snijgroen zijn ook
gelijkgesteld op %.
Na jarenlange onderhandelingen hebben Rusland en de Verenigde Staten een bilaterale
overeenkomst getekend. Hiermee lijkt de weg voor Rusland vrij om eind  of begin  toe te
treden tot de WTO. Rusland heeft al aangegeven dat bij lidmaatschap van de WTO het gemiddelde
douanetarief, aan het eind van een overgangsperiode, zal zijn verlaagd van , naar , %. Voor
sommige zeer gevoelige producten in de vleessector wil Rusland vooralsnog blijven werken met
invoerquota.
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 SWOT
Op grond van de resultaten van deze studie kunnen voor de Nederlandse sierteeltsector de
belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de Russische markt geformuleerd:

Sterkten:
-

Grote kennis van de Nederlandse sector
Levering van een compleet assortiment
Functie van Nederland als logistiek handelscentrum wereldwijd
Nederlandse sector is innovatief
Nauwe banden van Nederlandse leveranciers met de Russische importeurs

Zwakten:
Relatief hoge transportkosten door grote afstand Nederland - Moskou
Kostprijs
Kansen:
Stijgende welvaart, ook steeds meer buiten Moskou
⇒ Groeiende institutionele markt
⇒ Groeiende consumentenmarkt
⇒ Groeiende vraag naar kwaliteit
⇒ Groeiende vraag naar breed en exclusief assortiment
Beperkt assortiment lokaal product beschikbaar in Rusland
Afzet lokale producten weinig georganiseerd
Afzetmogelijkheden voor lokale productie beperkt door slechte logistiek en wegennet
Verwachting sterke stijging kosten lokale productie (lonen, energie)
Samenwerking zoeken met lokale kwekers om producten ter plaatse af te kweken
Groeiend aantal verkooppunten
Toename belang hyper- en supermarkten en bloemenverkoop via deze kanalen
Toetreding Rusland tot de WTO
⇒ Handelsbelemmeringen worden afgebouwd
⇒ Energiesubsidie lokale productie wordt afgebouwd
Mogelijkheid voor toenemende afzet uitgangsmateriaal
Bedreigingen:
Grote investeringen in grote, nieuwe en moderne kassen in Rusland
Onzekere situatie voor wat betreft de fytosanitaire eisen van Rusland
Constant veranderende regelgeving
Concurrentie van o.a. Ecuador en Colombia (grotere roosknoppen dan Nederland)
Flower Centre Dubai, indien het Flower Centre Dubai een succes wordt zou (een deel) van
de snijbloemen uit Afrika en Zuid-Amerika via deze overslagplaats naar Rusland kunnen
worden getransporteerd
Relatief “dure” euro ten opzichte van de dollar, dit stimuleert de export van bloemen uit
Zuid-Amerika naar Rusland
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 Verwachtingen voor de toekomst
De genoemde kansen/bedreigingen en sterkten/zwakten tonen aan dat de Russische markt niet
direct voor iedereen een geschikt land is om naar toe te exporteren. Export richting Rusland vereist
een grondige voorbereiding. Het aangaan van handelsrelaties met partners in Rusland maakt het
noodzakelijk om wederzijds vertrouwen te winnen. In Nederland is er vaak wantrouwen over het
betalingsgedrag van de Russische klanten terwijl andersom Russen twijfelen over de geleverde
kwaliteit van de producten. Verschillende Russische ondernemers geven aan graag
samenwerkingsverbanden aan te gaan met Nederlandse bedrijven. Deze telers hebben
uitbreidingsplannen, maar de rente voor de benodigde investeringen bedragen circa %. Door
samenwerkingsverbanden aan te gaan kan er een samenwerking worden bewerkstelligd waarbij er
een wederzijds belang is.
De welvaart in Rusland is echter sterk gestegen de afgelopen jaren en ook voor de komende jaren
wordt verwacht dat deze trend zich doorzet. Dit zal zeker een effect hebben op de bestedingen aan
bloemen op de consumenten- en institutionele markt. Alhoewel er momenteel wordt geïnvesteerd
in nieuwbouwprojecten, zal de Russische productie in hoeveelheid en assortiment van snijbloemen
op korte termijn onvoldoende zijn om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Door de
toetreding van Rusland tot de WTO zullen bovendien handelsbarrières verminderen. De Russische
consument stelt bovendien in toenemende mate eisen aan de kwaliteit, vaasleven en (de breedte
van) het assortiment van bloemen. Nederland is door haar functie als logistiek handelscentrum
uitstekend in staat om het gewenste assortiment in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. De
afzet van de lokale productiebedrijven richt zich met name op de grote steden in de directe
omgeving. Transport over grotere afstanden is moeilijk, vanwege de slechte wegen, logistiek en een
ongeorganiseerde afzet. Bovendien zal de stijgende welvaart de komende jaren ook een
kostenverhogend effect met zich meebrengen voor de lokale productie. Toch wordt er voor de
komende jaren een stijging van het areaal moderne kassen in Rusland verwacht. Voor de komende
jaren zijn er in Rusland grootschalige nieuwbouwprojecten gepland welke op langere termijn een
deel van de lokale markt van snijbloemen kan voorzien. Op deze moderne grote bedrijven lopen
doorgaans Nederlandse of Franse adviseurs voor de teeltbegeleiding.
De grootste bedreigingen voor de Nederlandse snijbloemenexport zijn op termijn de groeiende
productie in Rusland en een groeiende export vanuit Ecuador en Colombia. De rozen uit Ecuador zijn
populair omdat deze over het algemeen een grotere bloemknop hebben dan de Nederlandse.
Ten opzichte van de lokale productie is de relatief grote afstand tussen Nederland en Rusland een
zwak punt. Ten opzichte van Ecuador en Colombia ligt Nederland echter nog relatief gunstig ten
opzichte van Rusland. Wanneer het Dubai Flower Centre echter succesvol blijkt, zou een deel van de
productie uit Zuid-Amerika (en Afrika) op via Dubai naar Rusland kunnen worden vervoerd. Dit
proces zou kunnen worden versneld door de relatie dure euro ten opzichte van de dollar.
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Bijlage A: Zaken doen in Rusland
De Sovjetmanier van zakendoen werkt nog steeds door in de bestaande zakelijke gedragscode. Zo
zijn formulieren, stempels en handtekeningen onverminderd belangrijk, zelfs al ziet de westerse
ondernemer het nut er niet van in. Vaak bestaat er angst voor de betrouwbaarheid van de Russische
handelspartners, maar dit blijkt lang niet altijd terecht. Als eenmaal het vertrouwen van de
Russische klant gewonnen is en men als leverancier de beloften waarmaakt, is er een hele goede
basis voor een duurzame relatie. Er wordt erg veel belang gehecht aan relaties en vertrouwen.
Besprekingen
Russische zakenlieden stellen persoonlijk contact op prijs. Het is dan ook ongewoon om
besprekingen telefonisch te voeren. Beslissingen worden meestal genomen in persoonlijke
gesprekken.
Zakelijke besprekingen vinden vaak plaats in een formeel kader en beginnen met het uitwisselen
van visitekaartjes. Het is raadzaam om die zowel in het Engels als het Russisch te laten bedrukken.
Zakengesprekken kunnen in eindeloze betogen uitlopen. Vaak zit er een hele delegatie tegenover u
bij de besprekingen: een gespreksleider, een of meer deskundigen en een notulist. Tijdens
besprekingen wordt meestal een drankje aangeboden (van thee tot wodka). Na afloop is het vaak de
bedoeling dat er uitgebreid gegeten en gedronken wordt. De gast wordt geacht van alles mee te
eten en te drinken. Men toost herhaalde malen op allerlei aspecten van het leven, zoals vriendschap
en succes.
Status
Een erfenis uit de Sovjettijd is de duidelijke samenhang tussen leeftijd, wijsheid en positie. Het is nog
steeds gebruikelijk dat een oudere gesprekspartner ‘meer weet’ en dus belangrijker is dan een
jongere. Het is dan ook erg belangrijk respect te tonen voor de oudere partner. Het probleem is
echter dat juist bij ouderen de taalbarrière erg hoog is en elk gevoel voor de westerse manier van
zakendoen ontbreekt. De jongere generatie kan zich beter inleven. Vrouwelijke zakenlieden uit het
westen worden volledig geaccepteerd, al kan het langer duren voordat het ijs gebroken is.
Contracten
Hoewel vaak gezegd wordt dat contracten zinloos zijn in de Russische maatschappij en dat de
Russen contracten hebben om ervan af te wijken, is het voor beide partijen van groot belang de
afspraken nauwkeurig op papier te zetten. Het westen krijgt met malafide Russische ‘bisnismenni’
(zakenlui) te maken, maar omgekeerd ook. Menig Russisch ondernemer is dan ook slachtoffer
geweest van oplichting. Het is raadzaam voor het opstellen van een contract een juridisch adviseur
in de arm te nemen die goed op de hoogte is van het Russische recht. Vroeger werden alle
transacties vooraf betaald. Tegenwoordig volgt de Russische meer het Europese model waarbij een
betalingstermijn van  tot  dagen vrij gewoon is.
Afspraken maken
Afspraken worden meestal op korte termijn (enkele dagen van tevoren) gemaakt. Als een afspraak
plaats moet vinden tijdens een kort verblijf en de gewenste gesprekspartners nog geen exacte tijd
voor een afspraak hebben kunnen vaststellen, is het raadzaam direct na aankomst te proberen
definitieve afspraken te maken. Het is aan te bevelen de afspraak op de dag zelf te bevestigen. Als
uw gesprekspartner weinig tijd heeft, wil het nog wel eens helpen hem of haar voor de lunch (de
hoofdmaaltijd - ‘objed’ - wordt ‘s middags gebruikt) of voor het diner uit te nodigen. Daarbij is het
verstandig zijn of haar aanwezigheid te laten bevestigen. Het is van belang zelf op tijd te zijn, ook al
is het niet ongebruikelijk dat uw gesprekspartners te laat komen. Het kan soms lastig zijn om
afspraken voor de maandag(morgen) re realiseren. Over het algemeen willen Russen de week ‘rustig
beginnen’. Beter is het om afspraken naar de maandagmiddag en soms zelfs naar de dinsdag te
verschuiven. In de zomer is het vrijwel onmogelijk afspraken te maken op vrijdagmiddag, aangezien
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men zich dan opmaakt om naar de ‘datsja’ te gaan. De datsja is voor veel Russen niet alleen
belangrijk als recreatieobject, maar ook als volkstuin. Wie de prijzen voor groente en fruit op de
markten vergelijkt met de gemiddelde inkomens, begrijpt waarom.
Kleding
Het is gebruikelijk dat zakenlieden er netjes uitzien en vrij conservatief gekleed gaan. In het voor- en
najaar, als het vaak regent en de straten smerig worden, zijn overschoenen geen overbodige luxe. In
de winter kan het in het Europese gedeelte van Rusland bijzonder koud zijn. Temperaturen lager dan
-°C overdag zijn eerder regelmaat dan uitzondering. Goede warme winterkleding, zoals een lange
gevoerde jas, handschoenen, hoofdbedekking en eventueel (gevoerde) laarzen kunnen goed van pas
komen. De in Rusland populaire ‘sjapka’ (bontmuts met oorflappen) beschermt het hoofd voldoende
tegen de kou. Hij kan het beste in Rusland zelf worden gekocht. Als u buitenshuis laarzen draagt, is
het verstandig een paar schoenen voor binnenshuis mee te nemen. De meeste bedrijven en
instellingen hebben een garderobe, waar bezoekers naast hun jas ook hun muts, laarzen of
overschoenen kunnen inleveren.
Relatiegeschenken
Kleine relatiegeschenken of attenties worden altijd gewaardeerd, net als uitnodigingen voor lunches
en zakendiners. Voorkom overdaad bij het geven van relatiegeschenken. Een boeket bloemen wordt
al erg op prijs gesteld. Maar let wel op het aantal bloemen, want een even aantal is niet gepast.
Verder zijn pennen en andere kantoorartikelen met het logo van uw bedrijf gewild. Ook kunnen
typische Hollandsouvenirs als geschenk dienen. Abonnementen op vakbladen - mits leesbaar voor
Russen - zijn eveneens in trek. Russen zijn zelf ook geneigd kleine geschenken mee te nemen, zoals
chocolaatjes en wodka.
Het kan nuttig zijn zakenrelaties in een bepaald stadium van de onderhandelingen (zeker niet in het
begin) uit te nodigen voor een (studie-)bezoek aan Nederland om uw bedrijf of product met eigen
ogen te kunnen zien. Zo’n bezoek zal meestal ook een aantal recreatieve elementen moeten
bevatten.
Vakbeurs
In  werd voor de e keer de grootste vakbeurs, Flowers  georganiseerd in Moskou. Dit is de
grootste vakbeurs voor deze sector in Rusland. De vakbeurs vond plaats van  augustus tot en met
 september  en vindt ieder jaar plaats. Meer informatie over deze vakbeurs is te verkrijgen op
www.expoflowers.ru.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op:
www.executiveplanet.com/business-etiquette/Russia.html
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