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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Algemeen
De Tsjechische bevolking, ruim 10 miljoen inwoners, zal de komende jaren niet meer in omvang
groeien. Ook in Tsjechië vergrijst de bevolking. De groei van het besteedbaar inkomen fluctueerde de
laatste jaren tussen de 0% en 5%. De Tsjechen worden over het algemeen steeds koopkrachtiger. Er
wordt daarom in verhouding steeds minder geld uitgegeven aan basisproducten. Wel zien de Tsjechen
de lasten voor met name onderwijs, communicatie en gezondheidszorg stijgen.

Marktomvang
De markt voor snijbloemen en kamerplanten kwam in 2007 naar schatting uit op een waarde van 262
miljoen euro. Hiervan kwam 53% voor rekening van de snijbloemen en 47% kwam voor rekening van
de kamerplanten. Tsjechië is een groeimarkt met nog veel potentie.

Consumptie
De consumptie van snijbloemen en kamerplanten stijgt de laatste vijf jaar, dankzij de toegenomen
koopkracht en de sterke Tsjechische Kroon. Mogelijk resulteert de verdere ontwikkeling van
supermarkten en bouwmarkten de komende jaren tot een grotere groei. De meeste snijbloemen worden
als cadeau gekocht, de meeste kamerplanten voor eigen gebruik. De regio Praag kent door haar sterke
economische ontwikkeling een duidelijk hogere consumptie en vraagt een breder en dieper assortiment
bloemen dan de rest van het land.

In 2007 heeft bijna 85% van de Tsjechische vrouwen minimaal één keer bloemen gekocht.
Kamerplanten zijn door zo’n 51% van de vrouwen gekocht.

Als cadeau en voor de grafmarkt worden met name monobossen gekocht, voor eigen gebruik koopt
men meestal een enkele bloem. De roos is hierbij veruit favoriet, gevolgd door de anjer en de gerbera.
De Tsjechische consument heeft bij kamerplanten een sterke voorkeur voor bloeiende planten, met een
aandeel van circa 80% in de totale bestedingen aan kamerplanten.

In Tsjechië worden 58% van de bestedingen aan snijbloemen gedaan om cadeau te geven. Bij
kamerplanten wordt ongeveer 47% voor eigen gebruik gekocht.

Bloemenbureau Holland

7

Productschap Tuinbouw

Detailhandel
De bloemist is het belangrijkste aankoopkanaal voor de aankopen van snijbloemen en kamerplanten,
maar de positie van de bloemist staat duidelijk onder druk. Bij zowel snijbloemen als kamerplanten
eisen de supermarkten een steeds groter deel van de omzet op. Bij kamerplanten hebben ook de
bouwmarkten een aanzienlijk marktaandeel.
De markt- en straathandel is niet zo groot als in Polen en Hongarije vanwege de geringe betekenis van
de lokale productie.

Nederlandse bloemen zijn zeer goed vertegenwoordigd in het Tsjechische aanbod. Circa 96% van de
Tsjechische bloemisten verkoopt Nederlandse producten. Tweederde van de Tsjechische bloemisten
die Nederlandse producten verkopen, geeft aan dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit
Nederlandse producten bestaat. De importerende groothandelaar is het belangrijkste aankoopkanaal
voor de aankopen van snijbloemen en kamerplanten door de bloemist.

Groothandel
In Tsjechië zijn ca. 15-20 grote importeurs van bloemen en planten. Daarnaast is een groot aantal
kleine handelsbedrijven actief. Tsjechië kent geen groothandelsmarkten. De grote importeurs zitten
rondom Praag en daarnaast ook in andere middelgrote steden zoals Brno. Er is een tendens naar
schaalvergroting, waarbij de grote importeurs meerdere vestigingen hebben verspreid over het land.
Lokale kwekers leveren vaak direct aan bloemisten en aan consumenten via (week) markten. De
concurrentie onder de importeurs is groot: er zijn veel handelsbedrijven en de directe import uit
Nederland neemt toe. Vooral supermarkten en bouwmarkten importeren direct vanuit Nederland. Het
aandeel van lijnrijders lijkt redelijk stabiel.

Import en export
De importwaarde van snijbloemen in Tsjechië lag in 2007 op bijna 42 miljoen euro. Ruim 87% van de
snijbloemenimport komt uit Nederland. De totale importwaarde van kamerplanten bedroeg in 2007
circa 30 miljoen euro. Hierbij ligt het importaandeel van Nederland met 68% lager dan voor
snijbloemen. De export van bloemkwekerijproducten uit Tsjechië is heel klein en omvat voornamelijk
potplanten.

Lokale productie
De lokale productie is van weinig betekenis en betreft voornamelijk potplanten, vrijwel geen
snijbloemen. De Tsjechen telen vooral balkon- en perkplanten en slechts een klein deel bloeiende
kamerplanten.
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1.

INLEIDING

Actuele informatie over afzetmarkten is van groot belang bij het bepalen van een afzetvisie en een
strategie voor de toekomst. In de Marktmonitor Tsjechië is geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld
te geven van ontwikkelingen binnen de productie en afzet van sierteeltproducten in dit land. De
Marktmonitor Tsjechië is een gezamenlijke uitgave van het Productschap Tuinbouw en
Bloemenbureau Holland.

Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen op de Tsjechische markt is gebruik gemaakt van
verschillende bronnen. Helaas leiden verschillende bronnen vaak tot verschillende gegevens. In de
Marktmonitor zijn, op basis van de expertise en kennis van de Tsjechische markt bij het
Bloemenbureau Holland en het Productschap Tuinbouw, hierin keuzes gemaakt. Als u vragen of
opmerkingen heeft over de Marktmonitor kunt u contact opnemen met de afdeling Markt & Innovatie
van het Productschap Tuinbouw (René van Paassen) of de areamanager Tsjechië bij het
Bloemenbureau Holland (Jeroen Groenewegen).

Productschap Tuinbouw

Bloemenbureau Holland

René van Paassen

Jeroen Groenewegen

Postbus 280

Schipholweg 1

2700 AG Zoetermeer

2316 XB Leiden

T +31 (0) 79 – 34 706 53

T +31 (0) 71 - 565 95 65

F +31 (0) 79 – 34 708 00

F +31 (0) 71 - 565 95 55

r.vanpaassen@tuinbouw.nl

j.groenewegen@tuinbouw.nl

www.tuinbouw.nl

www.flowercouncil.org

Op de website van het Productschap Tuinbouw of het extranet van Bloemenbureau Holland kunt u de
belangrijkste informatie uit deze en andere marktmonitoren nog eens nalezen.
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2.

ALGEMEEN

Tsjechië ligt in Midden-Europa en heeft ruim 10 miljoen inwoners. De republiek grenst aan vier
landen: Duitsland in het westen en noordwesten, Oostenrijk in het zuiden, Slowakije in het oosten en
Polen in het noordoosten.

Figuur 2.1

Landkaart Tsjechië

Bron: CIA
De totale oppervlakte van Tsjechië is 78.864 km2 (1,9 x Nederland).

Tsjechië kent drie historische regio's: Bohemen (in het westen), Moravië (in het oosten) en Silezië (ten
noorden van Moravië). Bohemen kent veel licht glooiende vlaktes en plateaus omringd door lage
bergen, terwijl Moravië erg heuvelachtig is. Bergketens en heuvelland vormen de natuurlijke grenzen
met de buurlanden. Van de vele rivieren zijn de belangrijkste de Elbe, de Moldau, de Morava en de
Oder. Tsjechië telt honderden meren, vooral in Zuid-Bohemen. Van de totale landoppervlakte in
Tsjechië is eenderde bedekt met bos en wordt iets meer dan de helft gebruikt voor de landbouw.
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2.1

Demografische factoren

2.1.1

Prognose en ontwikkeling aantal inwoners

In Tsjechië wonen 10,2 miljoen mensen. Tsjechië kent de afgelopen jaren een stabiele
bevolkingsomvang, ook voor de komende jaren wordt voorspeld dat de bevolkingsomvang stabiel zal
blijven.

Tabel 2.1.1.1

Ontwikkeling en prognose van het aantal inwoners in Tsjechië (x mln.)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aantal inwoners 10,3
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
Bron: The Economist Intelligence Unit

* Schatting

2012
10,2

** Prognose

In 2007 telde Tsjechië circa 3,8 miljoen huishoudens. Voor de komende jaren wordt een lichte daling
van het aantal huishoudens voorspeld.
Tabel 2.1.1.2

Aantal huishoudens Tsjechië (x 1000)
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aantal huishoudens 4.045 3.997 3.918 3.837 3.785 3.774 3.766 3.760 3.752 3.743 3.734 3.726

Bron: Euromonitor

2.1.2

Leeftijdsopbouw

Net als in andere Europese landen heeft ook Tsjechië te maken met een toenemende vergrijzing. Het
aandeel van de jongeren (tot 15 jaar) neemt af, ten gunste van de groep 15-64 jaar en de ouderen
boven de 64 jaar. Voor de komende jaren wordt verwacht dat deze trend zich voort zal zetten.

Tabel 2.1.2.1
Jaar

Bevolkingsopbouw naar leeftijd (%)
0 - 14 jaar
15 – 64 jaar

65 jaar en ouder

1998

17,4

69,0

13,6

1999

17,0

69,3

13,7

2000

16,6

69,6

13,8

2001

16,2

70,0

13,8

2002

15,9

70,3

13,9

2003

15,6

70,5

13,9

2004

15,2

70,9

14,0

2005

14,9

71,1

14,0

2006

14,4

71,2

14,5

2007

14,1

71,2

14,7

Bron: World in Figures
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Figuur 2.1.2.1 Leeftijdsopbouw in Tsjechië op 1 januari 2005

Bron: Euromonitor

2.1.3

Belangrijkste steden

Praag is veruit de grootste stad, waar ca. 12% van de bevolking woont. Deze stad is ruim drie keer zo
groot als Brno, de tweede stad in Tsjechië. Daarnaast zijn Ostrava, Pilzen en Olomouc van enige
betekenis. De bevolking is redelijk evenredig over Tsjechië verspreid. Ongeveer 20 procent woont in
de vijf grootste steden en 35 procent woont in steden met meer dan 50.000 inwoners. Eenvierde van de
bevolking woont in kleinere dorpen en steden van 2.000 tot 5.000 inwoners. De landelijke
bevolkingsdichtheid is 130 personen per km2, wat laag is in vergelijking met West-Europese landen.

Tabel 2.1.3.1

De grootste steden van Tsjechië (31 december 2006)
Aantal inwoners
Percentage totale bevolking

Praag

1.188.126

11,5%

Brno

366.680

3,6%

Ostrava

309.098

3,0%

Pilzen

163.392

1,6%

Olomouc

100.168

1,0%

Bron: World in Figures
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2.1.4

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking in Tsjechië is 5,3 mln. personen groot. Ruim de helft van de bevolking werkt.
De werkloosheid bedroeg in 2007 circa 6,7%. Dit is een daling ten opzichte van 2002, toen de
werkloosheid nog 9,2% bedroeg. Er bestaan grote regionale verschillen op de Tsjechische
arbeidsmarkt. Praag en de regio Centraal-Bohemen vertonen de laagste werkloosheidscijfers van het
land van ongeveer 2,8 procent. De regio's Ústi en Silesië-Moravië kennen de hoogste
werkloosheidspercentages van ongeveer 13 procent. Naar verwachting zal de werkloosheid de
komende jaren verder dalen, tot 6,5% in 2010. De verbetering van de werkgelegenheid is te danken
aan de (buitenlandse) investeringen in zakelijke dienstverlening en industriële sectoren. Een opleving
is met name te zien in industriële sectoren als elektrotechniek, automobielproductie, rubber- en
houtverwerking. Bedrijven in de sectoren kleding, textiel en leerbewerking hebben het echter zwaar.

Tabel 2.1.4.1 Beroepsbevolking
Beroepsbevolking
(x 1 miljoen)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

5,20
5,30
5,30
5,30
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,30

Werkenden
(x 1 miljoen)

% van
beroepsbevolking

% van totale
bevolking

4,72
4,73
4,80
4,86
4,97
5,04
5,09
5,12
5,13
5,14

90,8%
89,2%
90,6%
91,7%
92,0%
93,3%
94,3%
94,8%
95,0%
97,0%

50,5%
52,0%
52,0%
52,0%
52,9%
52,9%
52,9%
52,9%
52,9%
52,0%

Bron: The Economist Intelligence Unit

Het aantal analfabeten in Tsjechië is op vergelijkbaar niveau met moderne markteconomieën en
studenten scoren hoog op internationale tests voor wetenschap en wiskunde. Opleidingen zijn
aangepast om tegemoet te komen aan de groeiende vraag voor goed opgeleid personeel. Veel aandacht
gaat binnen het onderwijssysteem naar de nodige verbetering van de talenkennis. Met het programma
'English for Everyone' wil de Tsjechische overheid de beheersing van Engels bevorderen. Engels is
inmiddels de tweede taal in Tsjechië geworden en wordt gesproken door eenderde van de bevolking.
Bedrijven geven echter wel aan moeite te hebben met het vinden van personeel met management- en
financiële expertise. Volgens de wereldbank (Doing business) scoort Tsjechië beter dan andere
Centraal- en Oost-Europese landen. De uurlonen zijn in Tsjechië echter ook hoger dan in omringende
landen, veroorzaakt door een sterke groei in de eerste jaren van transitie. Het uurloon bedroeg in 2007
gemiddeld € 8,45. Voor 2010 wordt een gemiddeld uurloon voorspeld van circa € 10,40. Werknemers
verdienden in het derde kwartaal van 2007 een gemiddeld brutomaandloon van 21.470 kroon (843
Bloemenbureau Holland
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euro). Dat is een stijging van 7,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2006. Naar
verwachting zal het gemiddelde brutomaandloon de komende jaren met ongeveer 6,5 procent per jaar
toenemen. In Praag kunnen werknemers door het tekort aan arbeidskrachten 20 tot 25 procent meer
brutoloon vragen dan het landelijke gemiddelde. Medio 2006 verdienden Tsjechen, berekend naar
koopkrachtpariteit, een brutoloon dat op 55 procent van het EU-gemiddelde lag.
Door de komst van vele buitenlandse bedrijven is er een grote vraag naar o.a. ingenieurs, softwareontwikkelaars, bedrijfskundigen, accountmanagers en personeel voor human resources. Alhoewel er
nog weinig sprake is van arbeidsmigratie naar het buitenland, is het op langere termijn goed mogelijk
dat Tsjechen met de juiste opleiding worden verleid om in West-Europa te komen werken. Goed
opgeleid personeel zou op termijn dan ook een groot knelpunt voor Tsjechïe kunnen gaan vormen. De
mobiliteit van personeel is tot nu toe laag, door maatregelen van de overheid zal deze in de toekomst
echter toenemen. Dit zou moeten helpen om de verschillen in welvaart tussen verschillende regio’s te
verkleinen.
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2.1.5

Besteedbaar inkomen

De groei van het besteedbare inkomen varieerde in de afgelopen jaren sterk. Voor 2008 wordt nog een
relatief beperkte groei van het besteedbare inkomen verwacht. Daarna wordt een piek verwacht in
2009, waarna de groei afvlakt tot 3,5% in 2012.

Tabel 2.1.5.1

Groei van besteedbaar inkomen (%)

7%
5,8%

6%
5,3%

5,3%
5,0%

4,8%

5%

3,7%

4%

3,7%

3,5%

3%
1,9%
2%

1%
-0,1%
0%
2003

2004

2005

2006

2007*

2008**

2009**

2010**

2011**

2012**

-1%

Bron: The Economist Intelligence Unit
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2.1.6

Uitgavenpatroon

Tsjechen worden over het algemeen steeds koopkrachtiger en het uitgavenpatroon gaat steeds meer op
het West-Europese model lijken. In verhouding wordt steeds minder geld uitgegeven aan voedsel en
andere basisproducten, terwijl met name de uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en
communicatie (telefoons e.d.) en overige luxe zaken (auto’s, tourisme) sterk zijn gestegen. De EIU
(Economist Intelligence Unit) verwacht dat de consumptie zal stijgen van 68 miljard US$ in 2006 tot
97 miljard US$ eind 2011. Het probleem van een vergrijzende bevolking, alhoewel kleiner dan in
West-Europese landen, zal naar verwachting in de toekomst ook invloed hebben op het
bestedingspatroon.

Tabel 2.1.6.1

Uitgavenpatroon in Tsjechische kronen
2006

Percentage

Procentuele

2006

verandering
2002-2006

Voedingsmiddelen & dranken

265.382

16,5%

13,2%

Alcoholische dranken & tabak

123.924

7,7%

17,7%

Kleding & schoeisel

76.764

4,8%

13,7%

Huisvesting

355.560

22,0%

26,8%

Woninginrichting en huish. app.

80.469

5,0%

16,5%

Gezondheidszorg

32.265

2,0%

52,1%

Transport

175.325

10,9%

38,2%

Communicatie

59.898

3,7%

56,9%

Vrije tijd, amusement en cultuur

190.131

11,8%

28,1%

Onderwijs / studie

13.462

0,8%

96,4%

Hotels & cafés

99.687

6,2%

15,4%

Overige

139.955

8,7%

29,6%

Bron: Euromonitor

Bloemenbureau Holland

17

Productschap Tuinbouw

Figuur 2.1.6.2 Uitgavenpatroon Tsjechische bevolking

2006

24,1

2005

26,4

5,1

22,8

5,6

14,7

10,3

15,1

2004

27,2

5,6

20,7

6,1

14,7

10,3

15,4

4,8

22,0

5,0

14,6

11,8

17,7

Eten en drinken
Kleding en schoenen

2003

25,8

5,1

22,9

5,4

13,6

11,4

15,8

2002

26,1

5,3

22,6

5,4

13,1

11,8

15,7

Woonlasten
Inrichting
Transport en communicatie

2001

26,9

5,5

21,4

5,5

13,2

11,6

15,9

2000

28

5,3

21

6

13,2

11,5

15

1999

28,7

5,3

20,8

5,9

12,5

11,3

15,5

0%

20%

40%

60%

80%

Vrije tijd/ vakantie
Overig

100%

Bron:Euromonitor
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2.2

Cultureel Maatschappelijke ontwikkelingen

Na de Fluwelen Revolutie van 1989 en de splitsing met Slowakije in 1993, heeft Tsjechië zich in de
jaren negentig ontwikkeld tot één van de koplopers van de Midden-Europese landen. Het land heeft,
net als Polen, de grenzen opengesteld waarna multinationals zich hier in rap tempo vestigden. In de
afgelopen jaren hebben deze West-Europese bedrijven hun vestigingen sterk uitgebreid; vanuit Praag
naar andere steden in Tsjechië. De centrale ligging van Tsjechië in Europa en de relatief geringe
afstand tot West-Europa hebben hier mede aan bijgedragen. De investeringen van deze bedrijven
gaven de economie, in het bijzonder in de regio Praag, een enorme stimulans. Het bracht
werkgelegenheid en westerse valuta. Nog steeds wordt Tsjechië gekenmerkt als een land met grote
groeipotentie.

Tegelijkertijd heeft het toerisme zich vanaf begin jaren negentig steeds verder ontwikkeld. Dit
concentreert zich op de eerste plaats op Praag met haar prachtige oude centrum en de regio eromheen.
Daarnaast zijn er veel wandelpaden en het Reuzengebergte biedt goede wintersportmogelijkheden.
Verder zijn er een aantal traditionele spa´s, waarvan Karlovy Vary en Marianske Lazne de bekendste
zijn.

Onder invloed van West-Europese bedrijven en het toerisme hebben de Tsjechen een steeds grotere
hang gekregen naar de West-Europese cultuur. Dit is ook terug te zien in hun feestdagen.
Valentijnsdag wordt steeds belangrijker, terwijl vrouwendag aan betekenis afneemt. Ook de
naamdagen kunnen minder belangrijk worden met het geven van meer westerse namen aan kinderen.

De bevolking van Tsjechië bestaat voor 81% uit Tsjechen, 13% uit Moraviërs en 3% uit Slowaken,
terwijl het land nog een aantal etnische minderheden telt, namelijk Duitsers, Polen, Hongaren. Geen
van deze drie bevolkingsgroepen maken meer dan 0,5% van de bevolking uit. Een andere minderheid
in de Tsjechische Republiek zijn de zigeuners of Roma, welke bevolkingsgroep veel te verduren heeft
gehad van discriminatie en vooroordelen.

Van 1949 tot 1990 stonden alle kerkelijke organisaties onder controle van de staat, die ook de
salarissen van de geestelijken betaalde. In 1990 is de kerk officieel van de staat gescheiden. De
belangrijkste kerk is de Rooms-Katholieke Kerk, waartoe zich ca. 39% van de bevolking rekent. Naast
dit geloof kent Tsjechië nog verschillende godsdiensten zoals Tsjechoslowaakse Hussitische Kerk,
protestantse kerk (2,5%), Orthodoxe Kerk en de Grieks-Katholieke Kerk. Verder zijn er nog
lutheranen, presbyterianen, gereformeerden, baptisten, hernhutters, methodisten en joden. Ca. 40% van
de Tsjechische bevolking is ongelovig.
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2.3

Economische factoren

De Tsjechische economie is vanaf 1991 geleidelijk omgevormd van een sociaal economisch stelsel in
een vrije markt economie. Een maatregel om de economie te veranderen in een vrije markteconomie
was het vrijgeven van de prijzen. Dit leidde aanvankelijk tot een hoge inflatie (in 1991: 52%), maar
deze daalde snel naar een niveau onder de 10% (in 2007: 2,9%). Veel meer dan buurland Slowakije
heeft Tsjechië buitenlandse (m.n. westerse) ondernemers weten aan te trekken om in het land te
investeren. De nabijheid van de Europese en vooral de Duitse markt, het geschoolde personeel en de
relatief lage lonen hebben hiertoe in belangrijke mate bijgedragen. Het bruto binnenlands product
(bbp) groeit sinds 2001 jaarlijks met minimaal 3,5%. De werkloosheid is de afgelopen jaren gestaag
afgenomen en zal zich de komende jaren waarschijnlijk stabiliseren rond een kleine 6%. Een
belangrijk kenmerk van de Tsjechische beroepsbevolking is de hoge opleidingsgraad. Ongeveer 80 %
van de beroepsbevolking heeft naast de verplichte negen jaar basisonderwijs ook voortgezet onderwijs
genoten.
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2.3.1

Consumentenvertrouwen

Uit de onderstaande figuur blijkt dat het consumentenvertrouwen in 2005 fors is toegenomen. In 2003
en 2004 was het consumentenvertrouwen duidelijk tanende wat vooral wordt toegeschreven aan de
onzekerheid rondom de toetreding tot de EU. Nu deze een feit is ziet de Tsjechische consument de
toekomst met vertrouwen tegemoet. De aanhoudende economische groei speelt hierbij natuurlijk een
cruciale rol. Het toegenomen vertrouwen van de consument vertaalt zich ook in een stijging van de
consumentenbestedingen.

De levensstandaard en het consumentenvertrouwen zijn echter aanzienlijk lager in plaatsen met hoge
werkloosheid. De snelle groei in handel en diensten heeft werkloosheid in de steden (met name rond
Praag) laag gehouden. In landelijke gebieden zijn nieuwe banen ontstaan in zowel de dienstensector
als in productie, met name in de gebieden nabij Duitsland en Oostenrijk. Minder goed gaat het in het
noorden van de Bohemen en het noorden van Moravië, welke worden gedomineerd door de kool- en
staalindustrie. Deze regios, welke al lijden onder milieuvervuiling, hebben de hoogste werkloosheid
(soms meer van 20%) en de laagste levensstandaard.

Tabel 2.3.1.1
CVI

Consumentenvertrouwenindicatoren (CVI) Tsjechië
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005

2006

2007

-28,4

-2,2

1,9

-2,2

-30,8

-19,3

-3,5

-6,5

-15,6

-14,8

Bron: CBS

Figuur 2.3.1.2 Consumentenvertrouwen in Tsjechië

Bron: CBS
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2.3.2

Bruto Nationaal Product

Het Bruto Nationaal Product bedroeg in 2007 ongeveer 106 miljard euro, ruim 7% meer dan in 2006.
De verwachting is dat deze groei de komende jaren doorzet.

Tabel 2.3.2.1
BNP (CZK)
BNP (€)

BNP, miljard
2002 2003
2286 2368
73,9
74,1

2004
2476
77,5

2005
2637
88,3

2006
2805
98,9

Bron: Economist Intelligence Unit

2007* 2008* 2009* 2010* 2011*
2951 3068 3206 3334 3455
106,3 113,2 121,0 128,2 135,0
*Schatting

Na een sterke stijging van de groei van het BNP van 2002 t/m 2005 is de groei van het BNP sinds
2006 weer gedaald. Voor de komende jaren voorspelt de EIU een redelijk stabiele groei van het BNP.

Figuur 2.3.2.2 Groei van het BNP in % (op basis Tsjechische Kronen; constante prijzen 1995)

Bron: The Economist Intelligence Unit
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2.3.3

Particuliere consumptie

De particuliere consumptie vertoont een piek in 2006/2007 door sterk stijgende lonen, teruglopende
werkloosheid, een groeiend consumentenvertrouwen en de vestiging van Toyota/Peugeot/Citroën in
Tsjechië. De groei van de lonen is in de komende jaren waarschijnlijk minder sterk. Na een opleving
in 2009, onder meer veroorzaakt door de vestiging van een autofabriek van Hyundai, wordt dan ook
verwacht dat de groei van de particuliere consumptie zal afnemen. Een belangrijke reden hiervoor is
dat de overheid haar fiscale beleid zal verscherpen in aanloop naar de toetreding tot de EMU.

Figuur 2.3.3.1 Groei van de particuliere consumptie(%)

Bron: The Economist Intelligence Unit
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2.3.4

Inflatie

De inflatie is hoog geweest sinds eind 2007 door verhoging van indirecte belastingen, hogere
elektriciteit- en gasprijzen. Daarnaast zullen huren van bepaalde huurwoningen tot 2011 jaarlijks met
bijna 20 procent moeten stijgen. Dit is nodig om de waarde van deze huurwoningen marktconform te
maken. Bovendien zijn de olie- en voedselprijzen sterker gestegen dan vooraf verwacht, waardoor een
inflatie van 6,5% wordt verwacht voor 2008. De waardestijging van de kroon ten opzichte van de euro
en de dollar zal het effect van duurdere importproducten naar verwachting echter beperken. Vanaf
2009 zal de inflatie afnemen omdat de overheid maatregelen gaat nemen om aan het
Maastrichtcriterium voor inflatie te voldoen.

Figuur 2.3.4.1 Inflatie

Bron: The Economist Intelligence Unit

2.3.5

* Schatting

Werkloosheid
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De werkloosheid in Tsjechië vertoont door de groeiende economie een dalende lijn. Voor de komende
jaren wordt verwacht dat de werkloosheid stabiel zal blijven rond 5,7%. Wel zijn de verschillen tussen
de regio’s nog steeds groot. In gebieden als Moravië ligt het werkloosheidpercentage door de recessie
in de kolen- en staalindustrie soms boven de 20%. Daarentegen kampt Tsjechië in gebieden met grote
buitenlandse investeringen met een tekort aan goede arbeidskrachten.

Figuur 2.3.5.1 Werkloosheid

Bron: The Economist Intelligence Unit
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2.3.6

Valuta

De afgelopen jaren is sprake geweest van een duidelijke waardevermeerdering van de Tsjechische
kroon ten opzichte van de euro. Hierdoor zijn de oplopende prijzen van geïmporteerde brandstoffen
deels opgevangen. Voor de komende jaren verwacht men een verdere waardevermeerdering van de
Tsjechische kroon vanwege de toenemende buitenlandse investeringen en het relatief lage renteniveau
dat Tsjechië kent. Op termijn wil Tsjechië ook toetreden tot de Europese Monetaire Unie en de euro in
2012 invoeren.

Figuur 2.3.6.1 Koersverloop Tsjechische kroon ten opzichte van de euro

Bron: The Economist Intelligence Unit

2.3.7

* Schatting

** Prognose

Economische sectoren

Landbouw, bosbouw en visserij
De EU-toetreding heeft de economische situatie van de Tsjechische agrarische sector aanzienlijk
verbeterd. In de jaren voorafgaand aan de toetreding had deze sector nog met rode cijfers te kampen.
Sinds de EU-toetreding laat de sector eindelijk positieve resultaten zien. Dit is overwegend te danken
aan deelname aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en de
bijbehorende subsidies. Zonder deze subsidies zou de sector niet kunnen overleven. De agrarische
inkomsten worden namelijk voor bijna 80 procent gefinancierd met EU-subsidies. Het Tsjechische
ministerie van Landbouw onderkent hierin een grote keerzijde: de landbouwsubsidies vertragen de
noodzakelijke herstructurering van de landbouwsector. Veel inefficiënte bedrijven blijven
voortbestaan en zijn niet snel geneigd hun prestaties te verbeteren.
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Het aandeel van de primaire sector (inclusief bosbouw en visserij) nam af van 3,9 procent van het bnp
in 2000 naar 2,4 procent in 2007. De werkgelegenheid in de landbouwsector kromp in de periode
1990-2006 met 60 procent. Nu werkt ongeveer 3,5 procent van de beroepsbevolking in de agrarische
sector. Van alle sectoren daalde de veeteeltsector het sterkst. In de 1990-2006 nam de veestapel af van
3,4 miljoen naar 1,4 miljoen stuks vee. De oppervlakte van bewerkte landbouwgrond nam niet sterk af
door de toegenomen teelt van raapzaad, zonnebloemen en papaver; deze landbouwproducten worden
gebruikt voor de productie van bio-energie.

Deelname aan de interne markt heeft grote gevolgen voor aanbod van en vraag naar diverse
landbouwproducten. In 2007 exporteerde Tsjechië voor 3,7 miljard euro aan vee, dierlijke producten,
voedingsmiddelen en dranken. De import van deze goederen bedroeg 4,9 miljard euro. Hoewel de
exportstijging (21 procent) hoger lag dan de importstijging (16 procent) is en blijft Tsjechië
vooralsnog een netto-importeur van agrarische producten.

Industrie, mijnbouw en energievoorziening
Het accent in deze sector ligt op de zware industrie (ijzer- en staalfabricage en zware machineindustrie). Belangrijke centra van staalindustrie zijn Ostrava en omgeving, Kladno, Chomutov en
Plzen. De sterk toegenomen export van staal naar West-Europa leidde in 1992 zelfs tot een tijdelijke
EU-stop op staalimport uit Tsjechië. De belangrijkste tak van industrie is de machine-industrie, met als
grote centra Praag, Plzen, Brno en Ostrava. Verder zijn van belang de fabricage van personenauto's bij
Škoda, welk bedrijf in 1990 is overgenomen door het Duitse concern Volkswagen. In 2006 heeft
Toyota/Peugeot/Citroen een autofabriek gebouwd en in 2008 vestigt Hyundai zich ook in Tsjechië.
Hiernaast worden er elektrische locomotieven gefabriceerd. Chemische industrie is er in Most, Ústí
nad Labem, Kladno en Pardubice (o.a. aardolieraffinage). De textielindustrie is geconcentreerd in
Praag, Brno en Zlín. De laatste plaats is ook een centrum van de schoenindustrie (Bata-fabriek).
Porselein komt uit Karlovy Vary, glas, kristal en sieraden uit Jablonec. Van de
levensmiddelenindustrie zijn de bierbrouwerijen in Plzen (Pilsen) bekend. In de mijnbouw was de
steenkolenwinning van groot belang, waarvan het meeste in Silezië wordt gewonnen, en verder
bruinkool, in het bekken van Most en in het bekken van Sokolov. De eigen aardoliewinning is van
geringe betekenis. Voorts is er ijzererts, grafiet en zilver. De productie van elektrische energie vindt
plaats in thermische centrales, vnl. door steenkolen gevoed. Daarnaast zijn er kern- en
waterkrachtcentrales.
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Handel
Tsjechië is een echte handelsnatie. De buitenlandse handel ligt in termen van euro's per inwoner op
hetzelfde niveau als in Groot-Brittannië en hoger dan in landen als Spanje en Griekenland. De
openheid van de handelseconomie heeft bijgedragen aan sterkere concurrentie tussen lokale bedrijven,
verlaging van de werkloosheid en verhoging van de arbeidsproductiviteit. Tsjechië had voor de
Tweede Wereldoorlog nauwe handelsrelaties met westerse landen. Na het communistische tijdperk
herstelden deze relaties zeer snel. Daardoor is de Tsjechische buitenlandse handel de afgelopen dertien
jaar dynamisch gegroeid. De handelswaarde met landen van de Europese Unie is in die periode met
300 procent gestegen. Ondanks de recessie van de afgelopen jaren in de vijftien oude EU-landen,
vertoont de Tsjechische handelsbalans met deze landen sinds 2001 jaarlijks een overschot. Ook voor
de komende jaren wordt een handelsoverschot voorspeld.
De volgende cijfers van het Tsjechische Bureau voor de Statistiek hebben betrekking op de eerste drie
kwartalen van 2007. Van de totale import kwam 71 procent uit de EU-27 en vond 85,3 procent van de
export zijn weg naar de EU. De rol van de Europese Unie als belangrijkste handelspartner neemt nog
steeds toe. Van alle EU-landen blijft Duitsland de belangrijkste handelspartner. Nederland bekleedde
de achtste positie onder de import- en exportpartners. Omgerekend naar een heel jaar zullen in 2007 de
invoer- en uitvoerwaarde respectievelijk met 9,8 en 12,1 procent stijgen ten opzichte van 2006. De
handelsbalans met China verslechterde aanzienlijk, terwijl die met Rusland en Slowakije het meest
verbeterde. Ondanks pogingen om de export naar China te vergroten, stijgt het bilaterale
handelstekort. Dit toont aan dat bepaalde Tsjechische sectoren onder druk staan door goedkope
importen uit lagelonenlanden. De kleding-, textiel- en papiersector ondervinden concurrentie uit Azië
en in de agro- en voedingsmiddelenindustrie uit Zuid-Europa en de Balkanregio.

Machines, transportmaterieel, halffabricaten en eindproducten vormen de hoofdmoot van de in- en
uitvoergoederen. Geïmporteerde halffabricaten en eindproducten worden voornamelijk gebruikt voor
de productie van transportmiddelen- en machines. Het betreft hier onder andere ijzer en staal,
industriële machines en elektronische apparaten. Tsjechië is geen agrarisch land bij uitstek en
importeert daardoor veel landbouwproducten en voedingsmiddelen.

Het lidmaatschap van de Europese Unie maakt dat Tsjechië geen eigen handelspolitiek voert, maar de
tarieven, quotasystemen, handelspolitiek en -verdragen van de Europese Unie heeft overgenomen.
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2.4

Politieke factoren

2.4.1 Geschiedenis
In 1989 scheidde Tsjecho-Slowakije zich af van de USSR en het communistische regime, waarna het land
een parlementaire democratie vestigde. Na de splitsing van Tsjecho-Slowakije in Tsjechië en Slowakije
per 1 januari 1993, bleef Václav Klaus premier. Václav Havel werd de eerste president van Tsjechië, voor
vijf jaar gekozen. De kroon werd losgekoppeld van de Slowaakse munt. Dit maakte het mogelijk snelle
veranderingen in de economie door te voeren, gericht op liberalisering. De groei van het toerisme en de
binnenlandse bestedingen leidden tot een gunstige economische ontwikkeling. Op buitenlands gebied
werd nauwere aansluiting bij het westen gezocht: partnerschap voor Vrede met de NAVO (1994),
lidmaatschap OESO (1995), aanvraag lidmaatschap Europese Unie (EU, 1996). In 1997 volgde
verzoening met Duitsland: beide landen verontschuldigden zich voor de bezetting van Bohemen en
Moravië tijdens de Tweede Wereldoorlog, respectievelijk voor de verdrijving van ca. 3 miljoen
Sudetenduitsers kort na de oorlog.

In maart 1999 werd Tsjechië samen met Polen en Hongarije officieel lid van de NAVO. Na enkele jaren
van negatieve groei ontwikkelde de economie zich vanaf 2000 weer gunstig en was het land hard op weg
naar het lidmaatschap van de EU. Dit is inmiddels gehaald. Tsjechië behoort sinds mei 2004 bij de EU.

2.4.2 Binnenlandse politiek
Tsjechië is een parlementaire republiek met een president aan het hoofd. Op 1 januari 2000 is een nieuwe
administratieve structuur van kracht geworden. Het land is opgedeeld in 14 administratieve regio's.
De republiek bestaat in haar huidige vorm pas sinds 1 januari 1993, toen de Tsjecho-Slowaakse
Federatie werd opgesplitst in Tsjechië en Slowakije. De macht van het staatshoofd is relatief beperkt;
de regeringsverantwoordelijkheid berust bij de eerste minister. De wetgevende macht berust bij het
parlement, dat via rechtstreekse algemene verkiezingen wordt gekozen. Dit parlement bestaat uit een
Kamer van Afgevaardigden met 200 leden en een Senaat met 81 leden. Begin juni 2006 vonden de
Tsjechische parlementsverkiezingen plaats die de twee potentieel te vormen coalities evenveel
stemmen bezorgden. De coalitieonderhandelingen verliepen moeizaam en namen acht maanden in
beslag. In januari 2007 presenteerde de nieuwe premier Mirek Topolanek zijn rechtse coalitie,
bestaande uit de Democratische Burgerpartij (ODS), de Christen Democraten (KDU-CSL) en de
Groenen (SZ). Het kabinet kan echter niet rekenen op een meerderheid in het parlement. Zowel de
coalitie- als oppositiepartijen beschikken elk over 100 van de 200 beschikbare zetels. Dit maakt het
moeilijk om structurele hervormingen door te voeren.
In februari 2008 is Vaclav Klaus, voormalig leider van ODS, herverkozen tot president. In 2003
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volgde hij Vaclav Havel op die aftrad na de maximale twee periodes.

De rechterlijke macht is onafhankelijk. Het rechtssysteem kent vier verschillende niveaus, van
districtsrechtbanken tot het Hoge Gerechtshof, met rechters die door de president voor onbepaalde tijd
worden benoemd. Voor zaken die betrekking hebben op de grondwet, is er het Constitutionele Hof met
vijftien rechters die benoemd zijn door de president op aanbeveling van de Senaat.

2.4.3

Tsjechië en de Europese Unie

Sinds mei 2004 is de oostgrens van de Europese Unie een stuk naar het oosten verschoven. In totaal 10
landen zijn er bijgekomen, waaronder Tsjechië. Hieronder is weergegeven welke landen bij de
Europese Unie zijn gekomen.
Figuur 2.4.3.1 Toegetreden kandidaten in de Europese Unie

Bron: NRC, 2004

De Europese Unie is tevreden over de Tsjechische economie, die wordt beschouwd als "een
functionerende markteconomie". Op dit moment is deze economie echter nog niet in staat om de
concurrentiedruk binnen de Unie te weerstaan. Daarvoor zijn er nog te veel structurele en fiscale
hervormingen nodig. De economische groei is volgens de eisen van de EU echter hoog genoeg en de
inflatie op voldoende laag peil. Tsjechië heeft bovendien in de jaren negentig goed geprofiteerd van
buitenlandse investeringen, die een sterke groei van de productiviteit hebben teweeggebracht. De
overheid heeft gesteld dat de invoering van euro in 2012 niet haalbaar is zonder structurele
hervormingen. De benodigde hervormingen lijken met de huidige oppositie echter niet op korte
termijn haalbaar.
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3

MARKTOMVANG EN STRUCTUUR

3.1

Totale marktomvang snijbloemen en potplanten

De markt voor snijbloemen en kamerplanten kwam in 2007 naar schatting uit op een waarde van 262
miljoen euro. Hiervan kwam 53% voor rekening van de snijbloemen en kamerplanten hadden een
aandeel van 47%.
Marktomvang consumptiewaarde 2000 – 2007 (mln. €)

Tabel 3.1.1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Snijbloemen

108

109

118

132

123

115

125

140

Kamerplanten

49

61

74

81

78

87

108

122

Totaal

157

170

192

213

201

202

233

262

Bron: Bloemenbureau Holland

Uit de onderstaande grafiek is af te lezen dat de marktontwikkeling van snijbloemen, na een terugval
in 2004, weer enigszins is hersteld. Ook de bestedingen aan kamerplanten lijken na een dip in
2004/2005 weer toe te nemen.

Figuur 3.1.2

Marktontwikkeling snijbloemen en kamerplanten (procentuele groei)
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Bron: Berekening Productschap Tuinbouw/ Bloemenbureau Holland
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3.1.1

Visie

De marktomvang van zowel snijbloemen als kamerplanten in Tsjechië is de afgelopen jaren sterk
gestegen. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de marktomvang verder zal groeien. De
consument heeft steeds meer belangstelling voor bloemen en planten wat zich uit in een toenemende
consumptie hiervan. Met name op het gebied van planten wordt een sterke verdere stijging verwacht.
Bij planten zijn met name de bouwmarkten debet aan de stijging. De bouwmarkten proberen zich van
de concurrentie te onderscheiden door middel van hun afdeling “groen”. Een stijging van de welvaart
kan leiden tot een verdere groei van de marktomvang van planten. Ook het feit dat de consument op
steeds meer plekken met bloemen en planten wordt geconfronteerd, kan leiden tot meer
(impuls)aankopen.

3.2

Consumptie per hoofd van de bevolking

De totale consumptie per hoofd kwam in 2007 uit op € 25,70. Hiervan werd € 13,70 besteed aan
snijbloemen en € 12,00 aan kamerplanten.

Tabel 3.2.1

Consumptie per hoofd van de bevolking, in €

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Snijbloemen

Potplanten

Totaal

10,40
10,60
11,60
12,90
12,10
11,30
12,30
13,70

4,80
5,90
7,30
8,00
7,60
8,60
10,60
12,00

15,20
16,50
18,90
20,90
19,70
19,90
22,90
25,70

Bron: Bloemenbureau Holland
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4

DE TSJECHISCHE CONSUMENT

4.1

Betekenis bloemen en planten

De Tsjechen zijn bloemenminded, maar iets minder sterk dan in echte productielanden zoals Hongarije
en Polen. De associaties met snijbloemen zijn zonder meer zeer positief. Bloemen worden
geassocieerd met gevoelens van vreugde, feestelijke momenten, geliefde personen, thuis, het brengen
van kleur, de natuur en cadeaus.

In 2008 is er een kwantitatief consumentenonderzoek uitgevoerd onder vrouwelijke consumenten.
Hieruit blijkt dat bloemen op de eerste plaats worden gekocht om cadeau te geven. Belangrijke
gelegenheden zijn moederdag, bezoek, ziekenbezoek, Allerheiligen en Kerstmis. Wat men koopt en
besteedt hangt af van de persoon waarvoor het bedoeld is en de gelegenheid. Met Allerheiligen,
moederdag, Kerstmis en op visite wordt het meeste uitgegeven aan snijbloemen. Het eigen gebruik is
nog laag en betreft vooral de impulsmarkt.
De bekendste bloemen onder de Tsjechische consumenten zijn rozen, anjers, gerbera’s, tulpen en
orchidee. Het percentage vrouwen dat spontaan de anjer noemt is gedaald ten opzichte van 2003, net
als bij narcis, gladiool en freesia. Er is echter ook een aantal bloemsoorten dat sinds 2003 juist vaker
wordt genoemd, zoals de orchidee, de lelie en de tulp. De meest populaire kleur is rood, alhoewel de
populariteit van deze kleur wel wat is teruggelopen sinds 2003.

Uit onderzoek blijkt dat kamerplanten geassocieerd worden met iets moois, met een hoge decoratieve
en emotionele waarde. Over het algemeen houden Tsjechen van de natuur en met planten brengen ze
een stukje natuur in huis. Planten worden gezien als iets levends en in sommige gevallen zelfs als deel
van de familie. De Tsjechen vinden tevens dat kamerplanten een kalmerend en rustgevend effect
hebben op hen.

Verder komt naar voren dat bij het krijgen van kamerplanten de Tsjechen herinnerd worden aan de
persoon van wie ze de plant gekregen hebben en de gelegenheid waarvoor. Planten in huis is een
‘must’ omdat ze het huis gezellig maken, de lucht verschonen en men zich gelukkiger voelt met
planten om zich heen.
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4.2

Koopgedrag

In 2007 kocht bijna 85% van de Tsjechische vrouwen wel eens snijbloemen en ruim 51%
kamerplanten. Ten opzichte 2003 is het percentage kopende vrouwen van snijbloemen stabiel, maar
zijn minder vrouwen kamerplanten gaan kopen.

Tabel 4.2.1

Penetratiegraad bloemen en planten in Tsjechië
Snijbloemen

Kamerplanten

2003

2007

2003

2007

85%

85%

56%

51%

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008

4.3

Bestedingen

Circa 25% van de vrouwelijke bloemenkopers besteedde in 2007 per aankoop 1-500 CZK (€0-20). Bij
31% van de aankopen wordt 501 tot 1000 CZK besteed aan snijbloemen (€20-40). Ongeveer 27%
geeft per aankoop 1001 tot 2000 CZK uit (€40-80).

De gemiddelde uitgaven per aankoop voor kamerplanten voor eigen gebruik liggen in 2007 rond de
246 CZK. Voor cadeaus wordt gemiddeld 215 CZK uitgegeven per aankoop en voor de grafmarkt is
dit 166 CZK.
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4.4

Assortiment

Voor de Tsjechen is het heel gebruikelijk om voor eigen gebruik slechts één bloem te kopen. In 2007
geeft circa 55% van de vrouwen, die weleens bloemen voor zichzelf koopt, aan dat dit meestal één
bloem is. Wanneer het een cadeau betreft, dan worden er procentueel meer monoboeketten (45%) en
gemengde boeketten (39%) gekocht. Wanneer er bloemen worden gekocht voor de grafmarkt, dan zijn
dit meestal monoboeketten (58%).

Figuur 4.4.1

Aantal kopers per productvorm snijbloemen (basis: kopers per aankoopdoel)
9%
28%
39%
36%

gemengd
mono

58%

enkele bloem

45%
55%

15%
cadeau 2008

14%
eigen gebruik 2008

graf 2008

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008

In de onderstaande tabel staan de bloemen vermeld die door de Tsjechische vrouw worden
geassocieerd met bepaalde kenmerken. Zo is de top drie van mooiste bloemen in 2007 bijvoorbeeld
onveranderd ten opzichte van 2003.
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Tabel 4.4.2
Mooiste bloem
2003
2007

Beleving bloemsoorten (basis: alle ondervraagde vrouwen, kopers en niet-kopers)
1

2

3

Roos: 59%
Roos: 57%

Orchidee: 14%
Orchidee: 16%

Gerbera: 6%
Gerbera: 5%

Anjer: 16%
Anjer: 16%

Tulp: 12%
Tulp: 10%

Chrysant: 7%
Chrysant: 7%

Gerbera: 11%
Gerbera: 15%

Anjer: 15%
Anjer: 10%

Chrysant: 14%
Chrysant: 18%

Tulp: 13%
Tulp: 15%

Anjer: 12%
Anjer: 12%

Orchidee: 61%
Orchidee: 59%

Roos: 10%
Roos: 13%

Anthurium: 11%
Anthurium: 8%

Anjer: 30%
Anjer: 33%

Narcis: 20%
Narcis: 14%

Tulp: 11%
Tulp: 11%

Gerbera: 14%
Gerbera: 15%

Narcis: 12%
Narcis: 11%

Roos: 13%
Roos: 11%

Minst mooie bloem
2003
2007

Meest geschikt om weg te geven
2003
2007

Roos: 52%
Roos: 55%

Minst geschikt om weg te geven
2003
2007
Duurste bloem
2003
2007
Minst dure bloem
2003
2007
Vrolijkste bloem
2003
2007

In onderstaande tabel staan de meest verkochte soorten snijbloemen in 2005.

Tabel 4.4.3

Meest gekochte snijbloemen (basis: waarde)

Enkele bloem

Monobos

Orchidee

26%

Roos

37%

Roos

23%

Anjer

23%

Anthurium

10%

Gerbera

16%

Anjer

9%

Chrysant

8%

Gerbera

7%

Lelie

3%

Bron: GfK 2005
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De Tsjechische consument heeft bij potplanten een sterke voorkeur voor bloeiende planten. In 2005
bestond bijna 80% van de bestedingen aan potplanten uit een bloeiende plant.

Figuur 4.4.4

Assortiment potplanten (basis: waarde)

100%
90%

Bloeiende plant

80%
70%
73%

60%

79%
Groene plant

50%
40%
30%
20%
26%

10%

Plantenbak

20%

0%
1998

2005

Bron: GfK 2005

Tabel 4.4.5

Meest gekochte potplanten (basis: waarde)

Bloeiende planten

Groene planten

Chrysant

14%

Dracaena

12%

Geranium

12%

Palm

12%

Azalea

6%

Cactus

10%

Poinsettia

6%

Ficus

10%

Primula

5%

Hedera

2%

Bron: GfK 2005
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4.5

Aankoopgelegenheid

In Tsjechië worden bloemen vooral gekocht voor speciale gelegenheden. Belangrijke gelegenheden
zijn moederdag, bezoek, ziekenbezoek, Allerheiligen en Kerstmis. Wat men koopt en besteedt hangt af
van de persoon voor wie het bedoeld is en de gelegenheid. Met Allerheiligen, moederdag, Kerstmis en
op visite wordt het meeste uitgegeven aan snijbloemen. Het eigen gebruik is nog laag en betreft vooral
de impulsmarkt.

Figuur 4.5.1

Belang cadeaugelegenheden (basis: totaal aantal kopers van bloemen)

Bezoek

48%

Allerheiligen

41%

Moederdag

53%

Kerstmis

27%

Ziekenbezoek

43%

Valentijnsdag

8%

Vrouwendag

14%

Einde schooljaar

22%

Pasen
Lerarendag

18%
4%

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008
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In de onderstaande figuur staat een inschatting van Tsjechische bloemisten gegeven over het
aankoopdoel van de bestedingen van de consument bij de bloemist. Het cadeausegment is volgens de
bloemisten het belangrijkste segment voor snijbloemen. Het grafsegment is voor snijbloemen
belangrijker dan het eigen gebruik. Een zesde van de snijbloemenomzet wordt gerealiseerd door de
verkoop van bloemen voor het eigen gebruik van de consument. Bij kamerplanten is het aandeel van
dit segment, met 47%, juist het grootst.

Figuur 4.5.2

Verdeling consumentenmarkt naar segment (basis:bestedingen bij bloemist)

100%
90%

25

17

80%
70%

17

60%

47

50%

Eigen gebruik

40%
30%

Grafsegment

Cadeau
58

20%

36

10%
0%
Snijbloemen

Kamerplanten

Bron: Productschap Tuinbouw, 2007
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De figuur hieronder laat de bestedingen zien voor aankopen voor eigen gebruik, als cadeau en het
grafsegment. Het meest wordt per koop uitgegeven aan snijbloemen voor eigen gebruik en
kamerplanten die cadeau worden gegeven.

Van de mensen die geen snijbloemen koopt, geeft 28% aan hier geen behoefte aan te hebben. Circa
26% kweekt de bloemen zelf. Andere redenen die worden gegeven zijn “te duur” (18%) en een
voorkeur voor potplanten (14%).

Figuur 4.5.3 Besteding snijbloemen en kamerplanten per aankoop naar segmenten
Snijbloemen

Kamerplanten

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008

Wanneer wordt gekeken naar de verschillende gelegenheden waarop snijbloemen cadeau worden
gegeven, dan geeft men het meeste uit voor Allerheiligen, gevolgd door moederdag, Kerstmis en
“visite”.
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4.6

Leeftijd

De meeste snijbloemen worden gekocht door vrouwen van 40 tot 49 jaar, circa 90% hiervan heeft in
2007 snijbloemen gekocht. Vrouwen in de leeftijd van 50 tot 59 jaar kopen het minst vaak snijbloemen
(78%). Van de vrouwen van 20 tot 29 jaar en van 30 tot 39 jaar heeft respectievelijk 82% en 87%
snijbloemen gekocht in het afgelopen jaar.

Ook de meeste kamerplanten worden gekocht door vrouwen van 40 tot 49 jaar, circa 56% hiervan
heeft in 2007 kamerplanten gekocht. Vrouwen in de leeftijd van 20 tot 29 jaar kopen het minst vaak
kamerplanten (42%). Van de vrouwen van 30 tot 39 jaar en van 50 tot 59 jaar heeft respectievelijk
52% en 53% kamerplanten gekocht in het afgelopen jaar.

4.7

Regionale verschillen

Er zijn, met name in het geval van kamerplanten, grote verschillen zichtbaar in het aantal kopers per
stad. De meeste snijbloemenkopers bevinden zich in Ústecký en Královéhradecký, de minste
snijbloemenkopers zijn te vinden in Karlovarský. De meeste kamerplantenkopers bevinden zich in
Královéhradecký en Pardubický, de minste kamerplantenenkopers zijn te vinden in Liberecký.

Tabel 4.7.1

Percentage kamerplanten- en snijbloemenkopers per stad (2007)

Plaats

Kamerplanten

Snijbloemen

Praag

38,7%

82,8%

Středočeský

55,8%

87,3%

Jihočeský

46,2%

85,8%

Plzeňský

50,2%

86,7%

Karlovarský

41,3%

80,7%

Ústecký

46,1%

92,1%

Liberecký

25,0%

89,7%

Královéhradecký

77,9%

92,1%

Pardubický

64,5%

85,7%

Vysočina

54,3%

81,9%

Jihomoravský

58,8%

81,3%

Olomoucký

41,1%

84,5%

Zlínský

55,2%

85,9%

Moravskoslezský

53,3%

80,3%

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008
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5

BEDRIJVENMARKT

Circa 88% van de Tsjechische bloemisten is actief op de bedrijvenmarkt. Het totale omzetaandeel van
de bedrijvenmarkt bedraagt gemiddeld 17% van de bloemisten. Een kwart van de bloemisten heeft de
omzet van de bedrijvenmarkt in 2006 zien toenemen ten opzichte van 2005. Bijna drie vijfde geeft aan
dat de omzet in deze periode gelijk gebleven is, terwijl 12% de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd.
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6

DETAILHANDEL

6.1

Algemene marktaandelen

De bloemist is het belangrijkste aankoopkanaal voor de aankopen van snijbloemen en kamerplanten,
maar verwacht wordt dat de positie van de bloemist steeds meer onder druk zal komen te staan door de
opkomst van grote supermarkt- en bouwmarktketens en tuincentra. De toekomstverwachting van de
Tsjechische bloemisten zelf is desondanks positief, circa 40% verwacht dat de omzet zal toenemen
(2007). Bij de supermarkt worden met name bloemen voor eigen gebruik gekocht. Gemak,
tijdsbesparing en voordelige prijzen zijn volgens de Tsjechische consument de grootste voordelen van
het kopen van bloemen in een supermarkt of hypermarkt in vergelijking met andere aankoopkanalen.

Tabel 6.1.1

Waar koopt Tsjechische vrouw meestal snijbloemen/planten? (basis: kopers)
Snijbloemen
Cadeau

Kamerplanten

Eigen gebruik Kerkhof/begrafenis

Cadeau

Eigen gebruik

Bloemist

89%

68%

68%

65%

57%

Supermarkt

4%

11%

3%

8%

10%

Bouwmarkt

0%

0%

0%

13%

12%

Tuincentrum

0%

0%

0%

7%

9%

Groothandel

0%

0%

0%

1%

1%

Kiosk

3%

8%

2%

0%

0%

Markt

0%

3%

1%

0%

0%

Op straat

0%

2%

1%

0%

0%

Begraafplaats

0%

0%

18%

0%

0%

Kwekerij

4%

5%

7%

5%

9%

Overig

0%

3%

0%

2%

3%

Bron: Productschap Tuinbouw, 2008

6.1.1

Visie

Voor de komende jaren zal de bloemist verreweg het belangrijkste afzetkanaal blijven. Met name voor
bloemen blijft zijn positie dominant. De meeste consumenten geven er nog steeds de voorkeur aan om
bij de vakhandel zijn producten te kopen wegens haar expertise en de versheid van de producten. Voor
de bloemist is het dan ook zaak om zich te blijven onderscheiden van het grootwinkelbedrijf door het
leveren van kwaliteit, toegevoegde waarde en service. Desondanks wordt voor de komende jaren een
stijging van de verkopen via het grootwinkelbedrijf verwacht. Op het gebied van planten zal met name
een groei te zien zijn in verkoop bij de bouwmarkten. Bouwmarkten gebruiken hun
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tuincentrumafdeling steeds meer om zich te profileren ten opzichte van de concurrenten waardoor het
assortiment steeds breder en dieper wordt. Tevens wordt er steeds meer aandacht besteed aan de
presentatie van de producten en neemt het kwaliteitsniveau zienderogen toe. Op het gebied van
snijbloemen is met name een toename te verwachten van de verkopen via de hypermarkten, zeker als
zij erin slagen de presentatie van bloemen en planten op het verkooppunt te verbeteren. Verwacht
wordt dat een dergelijke stijging met name ten koste zal gaan van het marktaandeel van de markt- en
straathandel.

6.2

Bloemist

De bloemist wordt nog steeds gezien als het belangrijkste aankoopkanaal voor snijbloemen en
kamerplanten. In Tsjechië zijn ca. 2000 bloemenwinkels.

Vrijwel alle Tsjechische bloemisten verkopen snijbloemen en potplanten. Binnen de totale omzet van
een bloemenwinkel hebben de snijbloemen een aandeel van gemiddeld 40%, gevolgd door balkon-,
perk- en tuinplanten met een aandeel van 14%, bloeiende kamerplanten (13%) en groene kamerplanten
(12%). Circa 96% van de producten die worden verkocht bij de bloemist zijn afkomstig uit Nederland.

Figuur 6.2.1

Percentage Tsjechische bloemisten dat product verkoopt en omzetaandeel per
productgroep.

Bron: Productschap Tuinbouw, 2007(Bloemisten Structuur Onderzoek)
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Nederlandse producten zijn in bijna alle (96%) winkels te vinden. Twee derde van de Tsjechische
bloemisten die Nederlandse producten verkopen, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde
uit Nederlandse producten bestaat. De belangrijkste inkoopkanalen voor de bloemist zijn de
groothandelaar op de groothandelsmarkt en de importeur. Wanneer gevraagd wordt naar de
verschillende aandelen wat betreft snijbloemen, blijkt dat 58% van de snijbloemenomzet door de
verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van
25% en losse bloemen voor een aandeel van 17%.

Tabel 6.2.2

Aandeel van diverse inkoopkanalen van de bloemist (waarde) 2006
Snijbloemen

Kamerplanten

Groothandelaar

41%

39%

Via een importeur

33%

26%

Direct bij producent/kweker

3%

12%

Lokale lijnrijder

11%

10%

Eigen productie

2%

5%

Nederlandse bloemenveiling

3%

3%

Lokale cash & carry

2%

2%

Rechtstreeks via Nederlandse exporteur

2%

1%

Nederlandse lijnrijder

1%

1%

Rechtstreeks via niet-Nederlandse exporteur

1%

0%

Anders

1%

1%

Bron: PT Bloemistenstructuur onderzoek 2007
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6.3

Grootwinkelbedrijven

West-Europese grootwinkelbedrijven hebben een sterke marktpositie weten te verwerven op de
Tsjechische markt. De eerste hypermarkt vestigde zich in 1996 en dit is uitgegroeid tot 240
hypermarkten eind 2007, verspreid over het hele land. Praag, Brno en Ostrava kennen de grootste
concentratie hypermarkten. Tsjechië heeft twee maal zoveel hypermarkten per inwoner als Hongarije.
Ze zijn vaak beeldbepalend voor winkelcentra, die veelal dichter bij het centrum zijn gevestigd dan de
“stand-alone” hypermarkten.
De retailsales bedragen circa 45% van de totale consumentenbestedingen. Dit is vrij laag in
vergelijking met andere Oost-Europese landen, maar aanzienlijk hoger dan in West-Europa. Dit kan
worden verklaard door de relatief lage levensstandaard in vergelijking met West-Europa, waardoor een
groot deel van het besteedbare inkomen wordt uitgegeven aan primaire levensbehoeften. Door de
toenemende koopkracht is er nog ruimte voor groei van het aantal hypermarkets, maar deze zal
plaatsvinden buiten de grote steden. In deze gebieden concurreren de grote retailers met kleinere
supermarkten. Circa 38% van de consumenten gaf in 2008 aan dat ze met name in hypermarkten hun
boodschappen doen (in 2000 was dit nog 20%).

Naast de hypermarkten vormen ook discounters een belangrijk winkelformat. Voor circa 24% van de
consumenten was dit in 2006 het voornaamste winkelkanaal. De discountmarkt wordt aangevoerd door
Duitse ketens zoals Rewe, de Schwarz Group en een klein netwerk van Norma. Lidl heeft aanzienlijk
grotere winkels en werd in 2007 leider op de discountmarkt. Rewe heeft echter in 2008 een netwerk
van 146 winkels opgekocht van Tengelmann.
Tsjechië heeft het meest aantal hypermarkten per miljoen inwoners van de Midden-Europese landen.
Niet alleen het aantal hypermarkten groeit snel in Tsjechië, ook telt het land steeds meer discounters.
In 2005 telde Tsjechië al 480 discountwinkels wat min of meer een verdubbeling is ten opzichte van
2000. De verwachting is dat dit aantal ook de komende jaren nog snel zal groeien.

Een overzicht van de top 15 ketens staat in de onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 6.3.1

Marktaandelen grootwinkelbedrijven in Tsjechië in 2007

Supermarktorganisatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Schwarz Group (Lidl)
Rewe Group
Tesco
Ahold
Metro Group
COOP EURO
Globus
Tengelmann
SPAR (Austria)
Lekkerland
dm
AS Watson
Norma
OMV
PKN ORLEN
Subtotaal
Overige
Totaal

Bron: M+M Planet Retail

Totale omzet

Omzet Grocery

Marktaandeel

x mln euro

x mln euro

Grocery (%)

2.318
1.402
1.792
1.475
1.429
942
695
528
487
180
139
139
97
76
70
11.769

1.752
1.262
1.238
1.200
1.000
635
486
478
338
171
125
99
87
57
53
8.981
4.291
13.272

13,2
9,5
9,3
9,0
7,5
4,8
3,7
3,6
2,5
1,3
0,9
0,7
0,7
0,4
0,4
67,7
32,3
100

Grocery omvat onder meer levensmiddelen, dranken, tabak, kruidenierswaren en
kleine alledaagse huishoudelijke artikelen. Buiten deze categorie vallen zaken als
kleding, boeken en cd's, elektrische apparaten en meubelen.

De top 5 grootwinkelbedrijven omvat circa 49% van de totale levensmiddelenomzet in Tsjechië.
Met het terugtrekken van Meinl, Edeka, Carrefour en Delhaize in 2005/2006 en het terugtrekken van
Tengelmann in 2008, lijkt het verzadigingspunt in zicht en de posities en marktaandelen in Tsjechïe
bepaald. De grootste groei ligt nu bij de hypermarkten en discounters. Supermarktketens laten een
meer stabiele ontwikkeling zien, terwijl de onafhankelijke winkels marktaandeel verliezen. De
gemakswinkels komen ook meer op maar beïnvloeden het marktaandeel niet substantieel.
De enige lokale speler is COOP EURO, een samenwerking van lokale retailers die winkels door het
gehele land hebben.

Bij de supermarkt worden met name bloemen voor eigen gebruik gekocht. Gemak, tijdsbesparing en
voordelige prijzen zijn volgens de Tsjechische consument de grootste voordelen van het kopen van
bloemen in een supermarkt of hypermarkt in vergelijking met andere aankoopkanalen. Consumenten
geven de meeste negatieve reacties over de huidige versheid van de gepresenteerde
supermarktbloemen en het gebrek aan creativiteit, originaliteit en variatie in het assortiment. Er is niet
alleen verschil in kwaliteit tussen, maar ook binnen supermarktketens. Dit resulteert in
onbetrouwbaarheid als het gaat om het kopen van bloemen bij een supermarkt. Ook de presentatie en
verzorging van snijbloemen in de supermarkt behoeft nog de nodige aandacht.
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Verkoop van bloemen en planten bij grootwinkelbedrijven
Bijna alle westerse grootwinkelbedrijven hebben snijbloemen en kamerplanten in hun assortiment
opgenomen. Vooral de hypermarkten hebben deze productgroep in hun assortiment om een totaal
pakket aan de Tsjechische consument te bieden. Zij doen dit ook om de hevige concurrentie het hoofd
te bieden. De omzet en het aanbod bij de grootwinkelbedrijven van snijbloemen en planten is nog wel
vrij beperkt, en niet op zo’n niveau als in West Europese landen is te zien. Echter, met speciale dagen
zoals kerstmis, Valentijnsdag en moederdag wordt er extra aandacht besteed aan deze productgroep en
ligt de omzet een stuk hoger.

De meeste grootwinkelbedrijven kopen de snijbloemen en kamerplanten direct van Nederlandse
leveranciers of uit andere landen. De schakel van importeurs en tussenhandel ontbreekt dan ook veelal.
Doordat zij bovendien relatief grote volumes inkopen voor al hun vestigingen, kunnen zij
aantrekkelijke prijzen aanbieden. De verwachting is dat de afzet bij de grootwinkelbedrijven zal
toenemen, zij het op bescheiden schaal. De groei zal vooral plaatsvinden als de inkomens van de
Tsjechen toenemen.

De productkwaliteit van de aangeboden snijbloemen en kamerplanten wisselt sterk bij de
grootwinkelbedrijven, zowel per keten als gedurende het jaar. Over het algemeen laat de productkwaliteit nog wel te wensen over doordat er onvoldoende aandacht van het personeel is, zij bovendien
onvoldoende geschoold zijn en ook wisselen van baan. Het aangeboden assortiment is nog vrij klein
en beperkt tot de traditionele bloemen en planten.
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6.4

Bouwmarkten en tuincentra

Duitse bouwmarkten hebben zich in rap tempo op de Tsjechische markt gevestigd. De grote
bouwmarkten hebben een tuinafdeling, waar kamerplanten worden verkocht. Kleine vestigingen
bieden ook kamerplanten aan, in een aparte hoek. Het gaat hierbij ondermeer om de ketens Baumax,
Obi, Hornbach, Baumarkt en Bauhaus. De ketens hebben allen vestigingen in Praag en in andere grote
steden zoals Brno en Ostrava.

Tabel 6.4.1

Bouwmarkten in Tsjechië
Aantal vestigingen

Locatie

Baumax

23

Praag (3)

Obi

21

Verspreid over het land

Hornbach

6

Praag (2), Brno, Ostrava

Globus Baumarkt

13

Praag (2), Brno, Chomutov, Pardubice, Plzeň,

Bauhaus

5

Praag (3), Brno, Ostrava

Bron: Internetsites van de organisaties

De vestigingen met een tuincentrum bieden een groot en gevarieerd aanbod aan kamerplanten. Er
wordt aandacht besteed aan de verzorging en de productpresentatie. De kwaliteit van de kamerplanten
is daar overwegend redelijk tot goed.

Het aanbod van kamerplanten bij de bouwmarkten neemt steeds meer toe. Zij onderscheiden zich als
specialisten voor kamerplanten. Snijbloemen worden hier meestal niet aangeboden, met uitzondering
tijdens de speciale feestdagen. Deze productgroep vraagt om een andere verzorging en ook een ander
inkoopkanaal.

Naast de genoemde bouwmarkten heeft Ikea vier vestigingen in Tsjechië en biedt een breed
assortiment van voornamelijk groene kamerplanten aan. Zij bieden toegevoegde waarde door
aantrekkelijke pot-plant combinaties aan te bieden.
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6.5

Markt- en straathandel

Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de rol van markt en straathandel in de verkoop van bloemen en planten in
Tsjechië beperkt is. De marktpositie is duidelijk zwakker dan in andere Midden-Europese
productielanden zoals bijvoorbeeld Polen. In Tsjechië beperkt de verkoop zich voornamelijk tot de
weekmarkten en is de verkoop via stalletjes niet zo gebruikelijk als in Polen en Hongarije. Op de
markt worden vooral lokaal geteelde bloeiende kamerplanten verkocht. Bij de snijbloemenverkoop
zijn ondermeer de grafkransen populair. Het grafsegment speelt een belangrijke rol bij de markten en
stalletjes. Bij begraafplaatsen zijn veelal stalletjes te vinden, waar men de bloemen voor op het graf
koopt.

Positieve associaties met de markt en straathandel zijn voor de Tsjechische consumenten vooral dat de
verkooppunten dichtbij zijn, bloemen aangeboden worden tegen lage prijzen en de goede service.

De markt- en straathandel in Tsjechië ondervindt de nodige concurrentie van de sterk opgekomen
supermarkten en bouwmarkten. Daarnaast staat ook de productie in Tsjechië onder druk waardoor dit
marktsegment in de toekomst aan betekenis zal inboeten.
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7.

GROOTHANDEL

Na de Fluwelen Revolutie van 1989, heeft de private groothandel zich vanaf 1990 ontwikkeld in
Tsjechië. Diegene die ervaring hadden in de branche gingen toen eigen handelsbedrijven opzetten. Dit
was meer handels georiënteerd, dan dat dit vanuit productiebedrijven plaatsvond. Voorheen verliep de
bloemenhandel grotendeels via staatsbedrijven, die ook over eigen bloemenwinkels beschikten. Met de
ontwikkeling van de private groothandel verdwenen de staatsbloemenwinkels en kwamen de
particuliere bloemenwinkels op.

In Tsjechië zijn ca. 15-20 grote importeurs op het gebied van bloemen en planten actief en daarnaast
een groot aantal kleinere import- en handelsbedrijven. Er heeft de laatste jaren een schaalvergroting
plaatsgevonden, waarbij kleine handelsbedrijven zijn wegvallen en grote bedrijven in omvang zijn
toegenomen. De markt is daardoor transparanter geworden. Tegelijkertijd is de concurrentie de laatste
jaren fors toegenomen. Het aantal Nederlandse exporteurs dat op deze markt actief is, is ook gegroeid.
Als gevolg van de stagnatie van de snijbloemenexport op de Duitse markt, zijn exporteurs zich sinds
steeds meer gaan toeleggen op nieuwe markten. Tsjechië was daarbij een interessante markt vanwege
de groeiende markt, de relatief korte afstand tot Nederland en met het oog op de toetreding tot de EU
in 2004.

Tsjechië kent geen groothandelsmarkten voor bloemen en planten als gevolg van het ontbreken van
een sterke tuinbouwproductie. De belangrijkste concentratie van groothandelaren bevindt zich in en
rond Praag, welke overwegend geïmporteerde producten verkopen. Daarnaast zijn er rondom de grote
steden zoals Brno, Morava en Ostrava handelsbedrijven gevestigd. Er is een tendens gaande dat grote
importbedrijven lokale vestigingen openen verspreid over het land. Daarnaast is er een opkomst van de
verkoop via cash&carries.

De belangrijkste afnemer van de importerende groothandel van snijbloemen is de Tsjechische
bloemist. De bloemist wordt op bestelling beleverd en het is ook heel gebruikelijk dat bloemen vanuit
de vrachtwagen aangeboden worden bij de bloemist. Zij hebben meerdere leveranciers en door het
grote aanbod wordt er ook regelmatig gewisseld van leverancier. Importeurs leveren ook aan de
tussenhandel, maar dit zal naar verwachting afnemen als gevolg van de toetreding tot de EU.
Importeren is voor deze bedrijven eenvoudiger geworden.
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De dynamische ontwikkeling van de retailsector heeft grote gevolgen gehad voor de groothandel.
Deze had voorheen een dominante positie in de handel en distributie. Nu krijgen retailers echter steeds
meer eigen distributiecentra en is er steeds meer sprake van directe inkoop en import. De sterk
opgekomen grootwinkelbedrijven en bouwmarkten kopen hun bloemen en planten voornamelijk direct
in bij Nederlandse exporteurs. Zij maken daarbij gebruik van dezelfde leveranciers die ook aan filialen
van deze keten in andere landen levert. Het gaat daarbij vooral om de inkoop van potplanten en zij
hanteren slechts één of enkele leveranciers. Door de grote inkoopvolumes en het uitschakelen van de
tussenhandel, kunnen producten tegen aantrekkelijke prijzen worden ingekocht. Dit resulteert ook in
aantrekkelijke productprijzen voor de consument in hun filialen.

Lokale kwekers verkopen hun producten vaak rechtstreeks aan bloemisten. Grote partijen worden ook
wel op de markt afgezet via de importeurs, groothandelsbedrijven of direct aan de
grootwinkelbedrijven en bouwmarkten.
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8

IMPORT EN EXPORT

8.1

Import van Tsjechië

De importwaarde van snijbloemen in Tsjechië lag in 2007 op bijna 42 miljoen euro. Nederland is
veruit de belangrijkste leverancier van snijbloemen. Het aandeel van Colombia is de afgelopen jaren
sterk gedaald, van bijna 10% in 2003, tot 1% in 2007.

Figuur 8.1.1

Herkomst van snijbloemenimport in Tsjechië (%)

Bron: Eurostat
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De volgende figuur laat de ontwikkeling van het snijbloemen importassortiment zien. Het
importaandeel van anjer lijkt iets terug te lopen. De importaandelen van de overige snijbloemen zijn
de afgelopen jaren redelijk constant.

Figuur 8.1.2

Assortimentsverdeling geïmporteerde snijbloemen (%)

Bron: Eurostat
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De import van potplanten in Tsjechië bedroeg in 2007 ruim 30 miljoen euro. Het importaandeel van
Nederland ligt bij potplanten rond de 70%. Belangrijkste concurrenten zijn Denemarken en Duitsland,
waarbij het aandeel van Duitsland is gegroeid en van Denemarken is gekrompen.

Figuur 8.1.3

Herkomst van potplanten import in Tsjechië (%)

Bron: Eurostat
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Bloeiende planten nemen 37% van de totale plantenimport voor hun rekening, het aantal groene
planten bedraagt circa 37%. Het aandeel van bloeiende bloembollen stijgt al een aantal jaren en
bedroeg in 2007 circa 6%.

Figuur 8.1.4

Assortimentsverdeling geïmporteerde potplanten (%)

Bron: Eurostat

8.2

Export van Tsjechië

De export van snijbloemen en potplanten vanuit Tsjechië is beperkt van omvang. In 2007 bedroeg de
exportwaarde van snijbloemen en potplanten vanuit Tsjechië circa 5 miljoen Euro. De voornaamste
handelspartners voor zowel snijbloemen als potplanten zijn Slowakije en Duitsland.
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8.3

Nederlandse export naar Tsjechië

In 2007 steeg de export van planten en snijbloemen uit Nederland naar Tsjechië met ruim 16%, naar
58,4 miljoen euro. Snijbloemen vertegenwoordigen veruit de grootste waarde met ruim 35 miljoen
euro. De export van potplanten is in 2007 verder gegroeid naar een waarde van 22 miljoen euro. De
sterke toename van de export kan worden verklaard door de welvaartstijging, de hogere koers van de
Tjechische Kroon en de toenemende verkoop via ketens (met hoge eisen ten aanzien van kwaliteit,
partijgrootte en levering).

Figuur 8.3.1

Nederlandse export naar Tsjechië per jaar (x € mln.)
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8.3.1

Visie

Voor de komende jaren wordt een verdere stijging van de export vanuit Nederland naar Tsjechië
verwacht, met name op het gebied van planten. Ook de export van snijbloemen zal verder stijgen, al
zal die stijging niet zo sterk zijn als bij planten. De reden hiervan is dat steeds meer importeurs zelf
direct inkopen in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. Waar voorheen de voorkeur werd gegeven
om deze stroom via Nederlandse exporteurs te regelen, trachten zij dit nu regelmatig zelf te regelen.
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9

LOKALE PRODUCTIE

De Tsjechische kwekers hebben een lange traditie in het telen van vooral potplanten. Na het
privatiseringsproces, dat na de Fluwelen Revolutie in 1989 in gang werd gezet, werden de nieuwe
kwekers/eigenaren geconfronteerd met verouderde kassen en productiemethoden, verlies van vaste
afzetkanalen, toenemende productiekosten, het wegvallen van staatssubsidies, hoge rente en bovenal
de toenemende import. Desondanks is de productiewaarde van potplanten de afgelopen jaren gestaag
gegroeid (zie onderstaande tabel). De productiewaarde van snijbloemen is de laatste jaren juist
teruggelopen.

Figuur 9.0.1

Productiewaarde sierteelt in Tsjechië (miljoenen CZK)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Bollen

6,6

6,0

5,9

6,1

5,5

5,5

Tuinplanten

354

488

565

605

686

749

Potplanten

558

605

622

666

675

690

Snijbloemen

131

119

129

119

115

107

Snijgroen

44

42

49

46

43

42,5

Gedroogd

30,5

26

27

25

22

20

38

36

25

28

30

27

1 162,1

1 322

1 422,9

1 495,1

1 576,5

1 641

Bloemenzaad
Totaal

Bron: Union of Flowerproducers and Florists

De lokale snijbloementeelt is het hardst getroffen door de import en is de afgelopen jaren gestaag
gekrompen. De productie van roos en snijgroen doen het nog wel goed, maar de anjerproductie is sterk
afgenomen. Desondanks blijft de anjer de meest geteelde snijbloem, op grote afstand gevolgd door de
gerbera, chrysant en de roos.

Het grootste deel van het sierteeltareaal betreft de potplantenproductie, waarbij vooral balkon- en
perkplanten geteeld worden. De bloeiende kamerplantenproductie is beperkt en groene kamerplanten
worden vrijwel niet geteeld. De meest geteelde potplanten zijn Pelargonium, gevolgd door Cyclaam,
Potchrysant, Poinsettia en Primula. Het zijn vooral de perkplanten en de boomkwekerijproducten die
in Tsjechië in belang toenemen. De kwaliteit van potplanten en snijbloemen ligt over het algemeen een
stuk lager dan van het Nederlandse product. Bovendien is er weinig uniformiteit binnen de geteelde
partijen. Nederlandse exporteurs ondervinden weinig of geen concurrentie van de lokale productie
door de kleine omvang en de lage kwaliteit.
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Betrouwbare cijfers over de omvang van de bloemkwekerijproductie in Tsjechië ontbreken. Het areaal
sierteelt onder bedekte teelt werd voor 2006 geschat op ca. 126 hectare. Hiervan wordt 115 hectare
geteeld onder glas. Het marktaandeel van de lokaal geproduceerde snijbloemen wordt in 2005 geschat
op 10% en dat van kamerplanten op 22%.

Figuur 9.0.2

Ontwikkeling areaal sierteelt Tsjechië (ha)
2000

2002

2004

2005

2006

Kassen

115

115

115

115

115

Plastic

5

5

5

6

7

Plat glas/broeibed

9

6

6

5

4

Totaal bedekte teelt

129

126

126

126

126

Open teelt

85

89

89

89

89

Bron: Union of Flowerproducers and Florists
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BIJLAGE I - ZAKELIJKE GEDRAGSCODE
Zakenrelaties
De Tsjechische bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door strenge hiërarchische verhoudingen.
Beslissingen worden veelal aan de top genomen. De ontwikkeling om het middenkader bij
beslissingen te betrekken komt langzaam van de grond. In de wetenschappelijke sector, de medische
sector en het onderwijs bevinden zich veel vrouwen in hoge posities. Overeenkomsten ontstaan niet
door een schriftelijke aanbieding; persoonlijk contact is noodzakelijk voor het tot stand komen van een
overeenkomst. Tsjechen willen weten met wie ze te maken hebben en dit willen ze bijvoorbeeld
ontdekken in de ongedwongen sfeer van een café of restaurant. Vaak kan op die manier meer worden
bereikt dan aan de vergadertafel. Het stemt de Tsjechische zakenpartner goed als de buitenlandse
zakenpartner al enige kennis heeft van het land. Relatiegeschenken worden niet direct gegeven, maar
bij de tweede ontmoeting bijvoorbeeld. Het is niet gepast om zeer dure cadeaus mee te nemen om
mensen niet in verlegenheid te brengen. Er is een vrij strikte scheiding tussen werk en privé, waardoor
een zakelijke relatie niet snel wordt omgezet in een persoonlijke. De Hollandse directheid wordt door
de Tsjechen nog al eens als bot ervaren. Kritiek en 'nee' als antwoord wordt door de Tsjechen op een
indirecte wijze gecommuniceerd. Dit maakt het voor buitenstaanders moeilijk om de mening van de
Tsjechische partner uit te vinden.
Ondanks dat de welvaart toeneemt, staan Tsjechen soms toch nog wat argwanend tegenover nieuwe
Westerse producten. Om de Tsjechen niet het gevoel te geven dat het alleen maar om geld verdienen
gaat, is het raadzaam de meerwaarde van het product te benadrukken, bijvoorbeeld het is goedkoop of
handig in het gebruik. Daar de Tsjechen leergierig en competent zijn, kan bij het onderhandelen de
aanbieding van training, opleiding of stages in Nederland doorslaggevend zijn. Schroom niet om de
Tsjechische zakenpartner uit te nodigen voor een bezoek aan het Nederlandse bedrijf.
Naar Tsjechië kan als beste worden gerefereerd als een Centraal-Europees en geen Oost-Europees
land. Het is goed om te weten dat Tsjechië in de eerste helft van de twintigste eeuw tot de rijkste
landen in Europa behoorde en kans heeft om die positie weer in te nemen.

Afspraken
Tsjechen nemen over het algemeen wat meer tijd voor de onderhandelingen. Nederlanders zijn
gewend meteen tot zakendoen te komen en hebben vaak haast en een drukke agenda. Tsjechen spelen
net als andere Oost-Europeanen in op de tijdsdruk van de Nederlander. Zo kunnen ze op het laatste
moment, vlak voor vertrek van de Nederlandse onderhandelingspartner, nog met een nieuw voorstel
komen, waarvan ze hopen dat de Nederlandse zakenpartner door de tijdsdruk toestemt. Het is dus
raadzaam om de agenda na de afspraak vrij te houden voor eventuele uitloop.
Ervaren Tsjechische onderhandelaars willen elke paragraaf van het contract uitonderhandelen. Bij het
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opstellen van een contract is het raadzaam om een Tsjechische jurist in de arm te nemen die goed op
de hoogte is van de ontwikkelingen en niet alleen op de zakenpartner te vertrouwen. Laat het contract
vertalen zodat er bij de beide partijen geen misverstanden kunnen ontstaan door een taalbarrière. Bij
de levering van een product door de Tsjechische partner is het raadzaam om te wijzen op het belang
van het tijdstip van levering. De Tsjechische bedrijven moeten veelal wennen aan andere
productieprocessen en leveringsvoorwaarden. Om het tijdspad aan te houden is controle van de
Nederlandse partner op het productieproces en de logistiek veelal nodig.

Visitekaartjes
Het wordt aanbevolen om de Tsjechische zakenpartner een Engelstalig visitekaartje aan te bieden.
Vermeld vooral eventuele academische titels; dat verhoogt de status. Tsjechen hechten aan de historie
van een bedrijf en de oprichtingsdatum op het visitekaartje wekt vertrouwen.

Taal
De oudere generatie spreekt over het algemeen een mondje Duits en de jongeren beheersen veelal
Engels. Toch kan een tolk bij een bezoek aan een Tsjechisch bedrijf misverstanden door
taalverwarring voorkomen.

Kleding en attitude
De Tsjechen lijken op het eerste gezicht ietwat stug en ze blijven zeer formeel. Formeel is ook de
kledingcode; voor mannen het pak en voor vrouwen het mantelpak. Onder de rok wordt altijd een
panty gedragen.
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BIJLAGE II - FYTOSANITAIRE VOORSCHRIFTEN
Invoerheffingen en BTW
Tsjechië is lid van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie worden geen invoerrechten geheven.
Als nieuwe lidstaat van de Europese Unie voldoet de Tsjechische btw-wetgeving aan de 6e Richtlijn
van de EU. Het btw-percentage voor goederen en diensten bedraagt 19 procent. Het verlaagde btwtarief van 5 procent is per 1 januari 2008 verhoogd naar 9 procent. Deze btw geldt voor
voedingsmiddelen, levende dieren, zaden en planten, sociale woningen, boeken, tijdschriften, kranten,
een aantal medische producten en een aantal producten en diensten van openbare nutsbedrijven.

Vervoers- en invoerdocumenten
De exporteur dient een verkoopfactuur bij zich te hebben. Hierop moet in ieder geval het btw-nummer
van de importeur en de exporteur worden vermeld.

Fytosanitaire voorschriften
Binnen de Europese Unie is het te exporteren product in principe niet aan fytosanitaire voorwaarden
verbonden. Er is derhalve geen gezondheidscertificaat van de Plantenziektekundige Dienst
noodzakelijk.
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BIJLAGE III - BELANGRIJKE BLOEMEN- EN FEESTDAGEN IN TSJECHIE
2008

2009

Nieuwjaarsdag

1 januari

1 januari

Valentijnsdag

14 februari

14 februari

Vrouwendag

8 maart

8 maart

Naamdag Josef

19 maart

19 maart

23-24 maart

12-13 april

24 april

24 april

Dag van de Arbeid

1 mei

1 mei

Bevrijdingsdag

8 mei

8 mei

Moederdag

11 mei

10 mei

Hemelvaart

5 juni

28 mei

Naamdag Jana

24 mei

24 mei

Pinksteren

15 mei

7 juni

Naamdag Pavel en Petr

29 juni

29 juni

Cyrillus / St Mathodius

5 juli

5 juli

Jan Huss dag

6 juli

6 juli

Naamdag Markéta

13 juli

13 juli

Naamdag Anna

26 juli

26 juli

Naamdag Marie

12 september

12 september

Naamdag Václav

28 september

28 september

Nationale feestdag

28 september

28 september

Onafhankelijkheidsdag

28 oktober

28 oktober

Allerheiligen

1 november

1 november

Allerzielen

2 november

2 november

Naamdag Martin

11 november

11 november

Dag van de Democratie

17 november

17 november

Naamdag Katerina

25 november

25 november

Naamdag Lucie

24 december

24 december

Naamdag Adam en Eva

24 december

24 december

Kerstmis

24-25 december

24-25 december

Oudjaar

31 december

31 december

Pasen
Naamdag Jiri
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BIJLAGE IV - BEURZEN

Flora Olomouc

Internationale vakbeurs voor bloemen en planten

datum: 21/08/2008 - 24/08/2008

Nadere informatie:

land: Olomouc, Tsjechië

Fairgrounds Flora Olomouc Ltd. Co
T +420 (0)585 - 726 232
F +420 (0)585 - 413 370
E nadvornikova@flora-ol.cz
I www.flora-ol.cz

The Green World

Tuinbouwbeurs

datum: 5/09/2008 - 6/09/2008

Nadere informatie:

land: Brno, Tsjechië

I www.zeleny-svet.info/en/

Flora Olomouc

Internationale vakbeurs voor bloemen en planten

datum: 9/10/2008 - 12/10/2008

Nadere informatie:

land: Olomouc, Tsjechië

Fairgrounds Flora Olomouc Ltd. Co
T +420 (0)585 - 726 232
F +420 (0)585 - 413 370
E nadvornikova@flora-ol.cz
I www.flora-ol.cz
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BIJLAGE V - INTERESSANTE ADRESSEN

Instanties die u behulpzaam kunnen zijn bij het exporteren naar Tsjechië

-

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
Postbus 1012

Bezoekadres:

Turfstekerstraat 63

1430 BA Aalsmeer

Kantorencomplex ‘de Legakker’

Tel. 0297-380090

1431 GD Aalsmeer

Fax 0297-380099
Website: www.bloemengroothandel.com
Email: info@bloemengroothandel.com

-

Economische Voorlichtings Dienst (EVD)
Juliana van Stolberglaan 148
2595 CL Den Haag
Tel. 070-778 88 88
Fax 070-778 88 89
Website: www.evd.nl
Email: evd@evd.nl of eic@evd.nl

-

Federatie voor de Nederlandse Export (FENEDEX)
Postbus 90409

Bezoekadres:

2509 LK Den Haag

Raamweg 14
2594 HL Den Haag

Tel. 070-3305600
Fax 070-3305656
Website: www.fenedex.nl
Email: fenedex@export.nl

-

Ministerie van Economische Zaken
Directoraat Generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen
Postbus 20101

Bezoekadres:

2500 EC Den Haag

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Tel. 070-3798911
Fax 070-3474081
Website: www.minez.nl
Email: ezinfo@postbus51.nl
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-

Nederlands Centrum voor Handelsbevordering
Postbus 10

Bezoekadres:

2501 CA Den Haag

Juliana van Stolberglaan 148
2595 CL Den Haag

Tel. 070-3441544
Fax 070-3853531
Website: www.handelsbevordering.nl

-

Plantenziektenkundige Dienst
Postbus 9102

Bezoekadres:

6700 HC Wageningen

Geertjesweg 15
6706 AE Wageningen

Tel. 0317-496911
Fax 0317-421701
Website: www.minlnv.nl/pd

-

Productschap Tuinbouw
Postbus 280

Bezoekadres:

2700 AG Zoetermeer

Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer

Tel. 079-3470707
Fax 079-3470404
Website: www.tuinbouw.nl
Email: info@tuinbouw.nl
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Adressen met betrekking tot Tsjechië

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Ambassadeur: Jan-Lucas van Hoorn
Gotthardska 6/27
160 00 Praha 6 – Bubeneç
T: +420 233 015 200
F: +420 233 015 254
E: nlgovpra@ti.cz
W: www.netherlandsembassy.cz

Ambassade van de Tsjechische Republiek
Ambassadeur: Mr. Petr Mareš
Paleisstraat 4
2514 JA Den Haag
T: 070 313 00 31
F: 070 356 33 49
E: hague@embassy.mzv.cz
W: www.mzv.cz/wwwo/?zu=hague

Nederlandse Kamer van Koophandel in Praag
Zlatý Andìl
Nádražní 25
150 00 Praha 5
Tsjechië
T: +420 2 2422 2336
F: +420 2 5747 3744
E: nlchamber@nlchamber.cz
W: www.nlchamber.cz
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BIJLAGE VI - MARKTONDERZOEKEN
PT 2008-57

De Tsjechische consument van snijbloemen en kamerplanten

PT 2007-17

Bloemisten structuuronderzoek Oost-Europa

PT 2006-82

Supermarkt Boekettest Tsjechië

PT 2006-81

Consumentenonderzoek Tsjechië

PT 2005-27

Perspectieven bloemen en planten bij het GWB in Tsjechië

PT 2005-18

Importeursonderzoek Tsjechië

PT 2003-63

Marktvisie bloemen en planten Centraal-Europa

PT 2003-58

De Tsjechische consument van snijbloemen en potplanten

PT 2003-54

Bloemistenstructuuronderzoek

PT 2001-07

De Tsjechische consument van kamerplanten, een kwalitatief onderzoek

PT 2000-28

Bloemistenactiviteiten monitor

PT 2000-04

De Tsjechische consument van snijbloemen

PT 2000-15

Bloemenaankopen tijdens speciale dagen

Deze onderzoeken kunnen worden opgevraagd bij het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer
(zie contactgegevens in bijlage V).

Bloemenbureau Holland

75

Productschap Tuinbouw

Bloemenbureau Holland

76

Productschap Tuinbouw

BIJLAGE VII - LITERATUURLIJST
Hoofdbedrijfsschap Agrarisch Groothandel Bloemen en Planten (HBAG)
Productschap Tuinbouw, De Tsjechische consument van snijbloemen en kamerplanten, 2008
Productschap Tuinbouw, Bloemistenstructuuronderzoek, 2007
Productschap Tuinbouw, Supermarkt Boekettest Tsjechië, 2006
Productschap Tuinbouw, Consumentenonderzoek Tsjechië, 2006
Productschap Tuinbouw, Perspectieven bloemen en planten bij het GWB in Tsjechië, 2005
Productschap Tuinbouw, Importeursonderzoek Tsjechië, 2005
Rabobank, Country report Czech Republic, 2008

Internetbronnen:
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The Economist Intelligence Unit
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