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© Gebruik van de inhoud van dit rapport is toegestaan,
Mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Voorwoord

De ontwikkeling van de export van bloembollen naar Polen vormde de aanleiding tot
een onderzoek naar de droogverkoop in Polen. In het najaar van 1993 zijn ruim 50
bedrijfsbezoeken afgelegd in de distributieketen van bloembollen in Polen. De
bedrijfsbezoeken zijn verricht door de Poolse student Andrzej Derdulki, student aan de
Warschau School of Economics. Aan de hand van gestructureerde vraaggesprekken is
getracht een beeld te vormen van de huidige situatie en de toekomstverwachtingen van
de droogverkoopmarkt in Polen. Dit rapport vormt een weergave van de bevindingen
in het onderzoek. De meningen en de gegevens zijn dus gebaseerd op gesprekken met
Poolse groothandelaren en detailhandelaren.
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1. Opzet van het onderzoek
In Polen is momenteel weinig betrouwbare en consistente statistische informatie te
verkrijgen betreffende de bloembollenmarkt in Polen. In tegenstelling tot Nederland
waar de economie stabiel is ontworsteld Polen zich gedurende de laatste drie jaar van
de oude economische structuren. Dit houdt zowel in een radicale veranderingen van de
omvang en de richting van de buitenlandse handel als de structuur van de produktie en
de handel. Gezien het kleine belang van de bloembollensektor voor de nationale
economie, herstructurering van het land, de privatisering en de veranderende filosofie
ten aanzien van het regelen van de economie is het geen wonder dat zelfs het Central
Statistical Agency nauwelijks relevante informatie kan leveren. Daarom is de
Nederlandse informatie de enige betrouwbare informatie wanneer het gaat om de
hoeveelheid bloembollen van Nederland naar Polen.
In het onderzoek is getracht om een indicatie en een beschrijving van structuren en
feiten gegeven die belangrijk zijn in de markt voor bloembollen. Om de markt in kaart
te brengen zijn vooral die gebieden bezocht met de grootste bevolkingsconcentraties
omdat hier ook de grootste consumptie van bloembollen te verwachten valt. Natuurlijk
is het aantal inwoners niet de enige indicator als het gaat om de markt voor
bloembollen. Ook het aantal tuinen, de tuingewoonten en de aanwezigheid van
voldoende kapitaal zijn van belang. De volgende regio's zijn in het kader van het
onderzoek bezocht: Warschau, Krakow, Poznan, Gdansk en Katowice (zie ook tabel 1)
Een andere indicator voor lokale potentie van de markt van bloembollen is het aantal
bedrijven met van tuinartikelen. De telefoonboeken gepubliceerd door "US WEST
POLSKA" en "Polskie Ksazki Telefoniczne" (zie index van bedrijven aan het einde van
het rapport) geven 103 tuinartikelen zaken aan inclusief 16 groothandelaren in
Warschau en het Warschau district, 72 bedrijven inclusief groothandelaren in Poznan
en het Poznan district, 50 bedrijven inclusief 20 groothandelaren in Gdansk en het
Gdansk district, 30 bedrijven inclusief 15 groothandelaren in Krakow en het Krakow
district. Voor het district upper silesia (Katowic) zijn deze gegevens niet beschikbaar.
De bovengenoemde bedrijven omvatten de meeste gangbare tuinartikelen winkels,
groothandelaren en producenten. Kleine tuinbouwbedrijven fungeren vaak als
groothandelaar en soms als importeur omdat zij vaak meer kennis hebben over het
handelen in deze artikelen en betere contacten hebben met de Nederlandse
bloembollensektor dan de "pure" handelaren.
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2. Algemene informatie Polen

2.1 Demografie en geografie
Polen beslaat een oppervlakte van 312.677 km2, en is daarmee 7,5 keer zo groot als
Nederland. Gelegen in Centraal Europa grenst het land in het Oosten aan Wit Rusland
en de Oekraine, in het Zuiden aan Tsjechië en Slowakije, in het Westen aan Duitsland
en in het Noorden aan de Oostzee. Het grootste gedeelte van het land is een deel van
de Europese laagvlakte terwijl in het Zuiden het Karpaten- en Sudetengebergte ligt.
Van het land ligt 75% tussen de 0 en 200 meter hoogte.
Polen kent een bewogen geschiedenis. In de loop der tijden heeft het land voortdurend
wisselende grenzen gehad als gevolg van conflicten met en bezettingen van Duitsland,
de Sowjet-Unie, Oostenrijk en Zweden.Na de tweede wereldoorlog is Polen van Oost
naar West opgeschoven. De gevolgen hiervan zijn nog steeds te merken: Het Westen
van het land kent veel Duits sprekende mensen, terwijl het Oosten een grotere
Russische invloed heeft gehad. De handelstalen zijn naast het Pools veelal Duits en in
mindere mate Engels. Veel oudere mensen spreken Duits, terwijl jonge mensen meer
Engels spreken. De generatie van na de Tweede wereldoorlog was verplicht Russisch
te leren waardoor veel mensen Russisch kennen. Omdat er veel minder relaties met het
westen waren en een vreemde taal leren facultatief was, ligt de kennis van vreemde
talen in Polen gemiddeld lager dan bij ons. De bevolking bestaat uit ruim 38 miljoen
mensen. Dit betekent een bevolkingsdichtheid van 121 mensen per km2 tegenover 360
mensen per km2 in Nederland.
Polen is administratief ingedeeld in 49 zogenaamde "wojewodztwa", vergelijkbaar met
onze provincies. De Hoofdstad is Warschau en dit is tevens verreweg de grootste stad.
De grootste bevolkingsconcentraties bevinden zich in het industriële Zuiden, rond de
steden Katowice, Chestochowa en Krakau.
Tabel 1. De belangrijkste steden en regio's naar aantal inwoners
Stad
Warschau
Lodz
Krakau
Wroclaw
Poznan
Gdansk
Szczecin
Katowice

aantal inw.
(x 1.000)
1.655
852
748
642
589
468
412
367

Regio
Katowice
Warschau
Poznan
Krakau
Gdansk

aantal inw.
(x 1.000)
3.968
2.419
1.328
1.228
1.000

% van de
bevolking
10,4
6,4
3,5
3,2
2,6

Bron: GUS
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2.2 Klimaat
Polen ligt klimatologisch gezien in een overgangszone en kent zowel maritieme als
continentale invloeden. In het Westen en in het Noorden wordt het weer door het
West-Europese klimaat beïnvloed, en in Oosten en in het Zuiden door het OostEuropese landklimaat. De gemiddelde januari-temperatuur varieert van -1°C aan de
Westkust tot -5°C in het Zuidelijke gebergte. In strenge winters komen temperaturen
van -30°C voor. De gemiddelde juli-temperatuur is ongeveer 18°C. Landbouwkundig
gezien vormen de late nachtvorsten (tot half mei) en de vroeg invallende winter een
probleem. Het groeiseizoen is daardoor vrij kort. De gemiddelde regenval varieert van
ongeveer 1000 mm per jaar in het Zuiden tot 450-600 mm in Centraal Polen. In de
Westelijke kustgebieden valt ongeveer 700 mm per jaar.

2.3 Economische ontwikkeling
De lonen zijn sterk gedaald in 1990 en stijgen daarna constant volgens de statistieken,
(zie tabel 3) Volgens de meeste van de geïnterviewde bedrijven was het zogenaamde
geldsurplus in de zakken van de mensen toen veel groten dan nu en is sindsdien
constant dalende. De kosten voor brandstof, energie en de rente zijn gestegen als gevolg
van de radicale economische hervormingen. De prijs van 1 ton kolen is bv gestegen tot
ƒ 150 - 160 en de prijzen van de meeste consumentengoederen en vele
voedingsmiddelen tot een West-Europees niveau. Het gemiddelde maandelijkse netto
inkomen ligt echter rond de zl 3,137 min (ca. ƒ 294)
Tabel 2. Ontwikkelingen in de lonen in Polen
1989

1990

1991

1992

1. workers' households
2. worker/farmers' households
3. farmers' households
4. pensioners' and the retired house.

100
100
100
100

74,3
72,4
63,9
85,4

75,1
67,5
54,9
95,3

76,8
67,4
56,3
88,7

Totaal

100

85,3

90,33

93,5

Ook is van belang dat het aantal werklozen gestegen is naar 2,83 personen (sept 1993,
zie tabel 3). Zoals te zien is in tabel 2 hadden de gepensioneerde huishoudens het
relatief goed in 1991. Sinds dien is hun situatie echter verslechterd. Men moet zich wel
realiseren dat deze groep een tamelijk groot gedeelte van de gehele bevolking uitmaakt
(8,89 min - IX 1993) en het grootste gedeelte uitmaakt van de 2 min volkstuineigenaren.
Daarnaast hebben gepensioneerde relatief veel tijd om in hun tuin door te brengen. Al
deze dingen hebben bijgedragen tot een val in de verkopen van bloembollen. Deze
situatie heeft zich echter niet alleen in de bloembollenmarkt voorgedaan maar vindt in
alle sectoren plaats.
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2.4 Huidige Situatie.
Sinds 1993 ondergaat Polen grote veranderingen in eigendom en de structuur van de
economie. Deze veranderingen waren het beste zichtbaar in handel. Er is nu nog maar
een klein gedeelte van de handel in handen staatsbedrijven of coöperatieve bedrijven.
Dankzij het feit dat handel in de meeste gevallen een gemakkelijker manier is om geld
te verdienen dan produktie is het aantal privé handelsbedrijven schrikbarend gestegen.
In plaats van 3 of 4 staats tuinbouwartikelen groothandelsbedrijven met een aantal
detailhandelsbedrijven zoals het 3 a 4 jaar geleden was, heeft een regio als Gdansk of
de provincie Warschau tientallen groothandelaren die in tuinbouwartikelen handelen
met vele detailhandels outlets. Deze snelle veranderingen in privé concurrentie heeft in
vele gevallen de voormalige monopolisten van de markt verdreven. Dat wil zeggen de
Cooperative of Gardening Articles Producers and Traders zowel als de staatsimporteurs
in Warschau waar de Garden and Bee-keeping Coöperatieve nog steeds 10
detailhandelsoutlets heeft maar van gering belang is in de flexibele privé concurrentie
en nog steeds afneemt. Structurele veranderingen in de economie die begonnen in 1989
hebben geresulteerd in het sluiten van vele niet winstgevende bedrijven. Deze
onvermijdelijke en op de lange termijn positieve veranderingen echter gecombineerd
met het wegvallen van de Oost-Europese markten heeft geresulteerd in een dieper
wordende recessie. Het Centrale statistische bureau herkent symptomen van herstel en
een rapport van Morgan Stanley beschouwd Polen als een toekomstige economische
tijger van Oost-Europa. Op dit moment echter ondervinden de meeste van de bedrijven
een afname in de vraag. De recessie heeft de afzet van bloembollen, vooral in het
droogverkoopsegment ook hard getroffen. Veel van de bedrijven 'klaagden' twee
seizoenen geleden dat 1 levering van bloembollen al na 3 dagen uitverkocht was waarna
men een nieuwe order moest plaatsen bij de leverancier. Op dit moment zijn twee of
drie orders in een seizoen meer dan voldoende.

Tabel 3. Economische en demografische gegevens
Inwoners
Werkloos
Arbeidsongesch. en gepensioneerden
Personen beneden 24 jaar
Koers
Gemiddeld inkomen
gemiddelde rente op leningen
inflatie
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38,309 min (1993)
2,803 min (1993)
8,706 min
14,931 min. (1993)
Z 10650 = 1 NLG (1993)
Z 20500 = 1 US$ (1993)
Z 3,137 min (294 NLG)
46%
31% p.a. (1993)
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Behalve de afname van de vraag blijven andere factoren van de economische en
politieke omgeving hoogst onvoorspelbaar. De recente plotselinge veranderingen van de
koers van de Poolse Zloty, die normaal geleidelijk devalueerde om de slechter wordende
handelsbalans te verbeteren heeft vele importeurs en groothandelaren van bloembollen
zwaar getroffen. Nog steeds bestaat het gevaar dat de Poolse zloty verder zal
devalueren. Ofschoon het risico in de prijzen gecalculeerd kan worden heeft de
onstabiele wisselkoers effect op de markt en laat de marges noodgedwongen stijgen.
Daarboven bestaat er nog het risico dat invoerrechten en belasting verder kunnen
stijgen.
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3. De bloembollenmarkt in Polen
3.1 Export van bloembollen
Zoals te zien is in grafiek 1 is in de periode 1980 - 1985 de Nederlandse export van
bloembollen snel gestegen tot ruim 5,6 miljoen gulden. De geëxporteerde bloembollen
waren in die tijd bijna uitsluitend bestemd voor de broeierij. In de tweede helft van de
jaren tachtig nam de export weer snel af tot een bedrag van minder dan 1 miljoen
gulden. De reden hiervan moet gezocht worden in een terugvallende vraag naar
snijbloemen en stijgende kosten in de glastuinbouw (vooral stijgende prijzen van
brandstof).
De verslechtering van de economische crises heeft geleid tot de ineenstorting van
socialistische regels en heeft de weg vrijgemaakt voor de vrije economie. Dit was het
begin van de economische vrijheid die extreme toename van de buitenlandse handel tot
gevolg had (vooral de import van westerse aantrekkelijke consumentengoederen).
Daarnaast namen ook de kosten van levensonderhoud schrikbarend toe en trof het
verlies van de Oost-Europese markten vele staatsbedrijven hard. De bloembollenimport
liftte dan ook mee op de 'rush' van het kopen van westerse goederen wat terug te
vinden valt in de groei van de Nederlandse bloembollenexport naar Polen tot een omzet
van ruim 9,2 miljoen gulden in seizoen 1991/1992 (zie grafiek 1). Dit betekende meer
dan een vertienvoudiging ten opzichte van twee seizoenen er voor.
Grafiek 1. De Nederlandse export van bloembollen naar Polen.

Export van bloembollen
naar Polen
x min gld

-'— export bloembollen
PVS Marktonderzoek
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Verdwenen in het verleden de geëxporteerde bollen naar Polen bijna geheel in de
broeierij, de toename in 1991/1992 werd voor een groot gedeelte veroorzaakt door een
sterk toenemende droogverkoop. Dit is ook duidelijk te zien in tabel 4. Een breed
sortiment van droogverkoopsoorten nam plotseling sterk toe. Het is echter ook duidelijk
dat in de twee jaren daarna de export weer gedaald is. Ook hier is in tabel 2 duidelijk
te zien dat veel droogverkoopsoorten weer snel terugvallen. In seizoen 1993/1994 heeft
alleen de export van lelies de sinds 1990/1991 stijgende lijn vast weten te houden. Dat
de export van lelies is blijven stijgen is er dan ook de oorzaak van dat de waarde van
de export niet verder is teruggevallen maar in 1993/1994 weer iets is toegenomen (zie
grafiek 1)
Tabel 4. Export naar assortiment van bloembollen naar Polen
stuks x 1.000

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

Allium
Anemone
Freesia
Gladiool
Hyacint
Iris
Crocus
Lelie
Narcis
Tulp
Acidanthera
Begonia
Brodiaea
Ixia
Muscari
Pushkinia
Sparaxis
Triteleiea

7
222
486
285
85
2.164
11
1.065
28
216
7
256
217
15
5
52
1
3

677
2.869
3.083
15.458
660
6.464
827
5.682
851
2.988
1.161
900
1.218
1.583
643
1.467
1.266
1.655

2.968
4.748
5.119
12.751
2.307
13.251
4.457
7.849
3.886
14.985
716
1.279
566
471
2.278
192
424
133

513
1.767
2.448
11.606
1.232
8.844
2.291
11.889
2.774
11.213
356
899
136
254
1.303
193
272

506
2.615
2.327
8.032
915
6.946
2.133
13.917
1.538
8.316
263
694
45
134
589
219
127

Totaal

4.837

49.524

84.885

60.534

53.362
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3.2 Omvang van de Poolse bloembollenmarkt
Doordat er geen officiële data over de verkoop van bloembollen beschikbaar is en het
areaal bloembollen niet geheel zeker is, is het moeilijk om de totale bloembollenmarkt
te schatten. Als het areaal van de bollenteelt zich nog ongeveer op het niveau van 1990
bevindt (710 ha) kan de produktie ongeveer geschat worden op 180 min stuks. De
invoer bedroeg ongeveer 60 min bollen voor het overgrote gedeelte uit Nederland.
Wanneer er rekening gehouden wordt met een export van 7,5 min bollen verkrijgen we
een totale markt van ongeveer 230 min bollen. Deze berekening impliceert dat het
aandeel van de Nederlandse bollen tussen de 25% en de 30% bedraagt. Uit de
gesprekken met diverse bedrijven is gebleken dat ongeveer 15% van de Poolse produktie
naar de droogverkoop gaat en 85% naar de broeierij. Hieruit valt af te leiden dat op de
droogverkoopmarkt in Polen de Nederlandse bollen overheersen en dat de broeierij
voor een belangrijk gedeelte wordt voorzien van bollen uit de lokale produktie.
Ook uit de gesprekken met de detailhandelaren blijkt dat het Nederlandse produkt
overheerst op de droogverkoopmarkt. Dit is begrijpelijk als in overweging genomen
wordt dat het assortiment van de poolse bloembollenproduktie maar bescheiden is in
vergelijking met het Nederlandse aanbod. De Poolse bloembollen zijn echter wel zeer
concurrerend in prijs. Winkeleigenaren zeggen dat de Poolse bollen wel 50% goedkoper
kunnen zijn dan de Nederlandse bollen. Het is echter een feit dat de tuinbezitters steeds
naar nieuwe variëteiten zoeken en dan de Nederlandse selecties in beeld komen.
Er van uitgaande dat de lokale produktie voor een belangrijk gedeelte voor de broeierij
bestemd is duidt op het aanvullend karakter van de Nederlandse import op dit gebied.
De Poolse produktie van snijbloemen is dus gebaseerd op de Poolse produktie. In Polen
wordt in de broeierij dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van verouderde soorten.
Het is zeer moeilijk om de exacte Poolse buitenlandse handel van bloembollen in kaart
te brengen omdat de data niet consistent is. In de officiële Poolse statistieken wordt de
import het ene jaar in stuks gegeven en het andere jaar in kg of in waarde.
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Om die reden zijn hieronder in tabel 5 en 6 de aandelen van de verschillende landen
weergegeven.

Tabel 5. Poolse Export van Bloembollen (totaal x 1.000 stuks)
1990
Totaal
Rusland
Bulgarije
Tsjechosl.

5.335
68%
17%
15%

1991

1992

Totaal

7.270

Totaal

7.410

Holland
Tsjechosl.
Rusland
Noorwegen
Duitsland
Zweden
Wit Rusland

90%
8%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

Holland
Zweden
Frankrijk
Rusland
Duitsland
Denemarken
Tsjechosl.
Oekraine
Overigen

51%
15%
13%
12%
7%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

Tabel 6. Poolse import van bloembollen (totaal x 1.000 stuks)
1990
Totaal
Holland

174
100%

1991

1992

Totaal

29.761

Totaal

42.900

Holland
Oostenrijk
Duitsland
Thailand
Hong Kong

97%
2%
1%
< 1%
< 1%

Holland
Duitsland
Rusland
Frankrijk
Oostenrijk
België
Tsjechosl.
ov.oost-eur.

99%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

Duidelijk is Nederland het belangrijkste handelspartner in bloembollen. Echter na het
verlies van de Oost-Europese markt hebben Poolse exporteurs getracht om contact te
leggen met Scandinavische landen en in 1992 is de handel met de landen van de
voormalige USSR weer op gang gekomen. Nog steeds echter is de export maar een
klein gedeelte van de Poolse produktie en het aandeel van de import uit landen anders
dan Nederland is maar klein.
Met ca. 12 min huishoudingen en een droogverkoopomvang in 1992/1993 van ongeveer
ƒ 4,5 min spendeert de gemiddelde Poolse huishouding gemiddeld minder dan ƒ 0,40
aan bloembollen. Dit is weliswaar een factor 10 minder dan in Westerse landen, maar
ook de lonen liggen veel lagen. Het netto Poolse inkomen bedraagt ongeveer ƒ 300.
Hierdoor is het niet reëel om op korte termijn een grote stijging in de droogverkoop te
verwachten.

PVS Marktonderzoek
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4. Bestemming van bloembollen.
Uitgaande van de dichtheid van de tuinwinkels zou men verwachten dat de regio
Warschau, Poznan en Gdansk de regio's zijn met de beste vooruitzichten. De
groothandelaren zeggen echter dat de regio lower Silesia (Wroclaw) Wielkopolska
(Poznan) en het gehele westelijke gedeelte van Polen welke een betere relatie hebben
met de westerse cultuur en met tuin-tradities die meer lijken op die van het westen.
Hierdoor wordt er gemiddeld meer verkocht als in andere delen van het land.
De interviews met de bedrijven bevestigen dat veel van de kopers gepensioneerd zijn.
Dit lijkt niet onlogisch omdat van een populatie van 38,3 min personen er 15 min
beneden de 24 jaar zijn en niet veel interesse hebben in tuinieren. Er zijn bijna 9 min
personen gepensioneerd. De laatste groep is ook de grootste groep van de eigenaren van
de volkstuinen. Deze zijn georganiseerd in 7828 complexen van tuinen in een landelijke
vereniging. Ongeveer 2 min eigenaren houden bijna 1 min tuinen met een gemiddelde
oppervlakte van 350 m2. Naar schatting is 1% hiervan is beplant met bloembollen. Daar
gepensioneerden in Polen altijd afhankelijk zijn van staatsbudgetten is het begrijpelijk
dat mensen vaak 2 of 3 bollen kopen in plaats van 10. Toch neemt het aantal tuinen
met sierwaarde toe in Polen.
Volgens de detailhandelaren wordt het overgrote deel van de droogverkoop gebruikt in
de volkstuinen of in de tuinen bij het huis. Bloembollen planten in bakken wordt bijna
niet gedaan en de amateurbroei lijkt onbelangrijk. De verkoop aan institutionele
verbruikers (steden, districten of provincies) is tot zeer kleine proporties teruggevallen.
Dit is te wijten aan afnemende budgetten voor groenbeheer in vergelijking met het
begin van de jaren '80. Ook is het mogelijk dat men nu eigen produktie heeft.
Begraafplaatsen zijn meer plaatsen voor snijbloemen (al of niet bolbloemen) dan voor
bloembollen.

18
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5. Distributiestructuur

5.1 Inleiding.
Zoals al eerder is opgemerkt is door de snelle ontwikkeling van tuinwinkels sinds 1989
het land dicht bezaaid met relatief veel groothandelaren en detailhandelaren. In een
aantal gevallen is er zelfs sprake van overdaad. In Wejherowo (in de provincie Gdansk)
met 47.000 inwoners zijn 4 tuinwinkels die allen bloembollen verkopen op een kleine
consumentenmarkt, terwijl allen een behoorlijke daling in de verkoop van bloembollen
waarnemen. Daarnaast werden in deze stad nog vele bloembollen verkocht door een
postorderbedrijf.

5.2 Groothandelsniveau.
Op groothandelsniveau opereren over het algemeen bedrijven die allerlei assortiment
tuinartikelen verkopen. Door het seizoenmatige karakter van veel tuinartikelen proberen
de bedrijven een zo breed mogelijk assortiment te voeren in markt met zeer veel
concurrentie.
Het groothandelsniveau werd een aantal jaren geleden bijna uitsluitend beheerst door
de coöperatieve organisaties: de CNOSes (Cooperatives for Garden Seeds and Nursery
Marerial Production). Dit zijn autonome organisaties in Poznan, Wroclaw, Krakow,
Torun en Ozarow Maz. vlakbij Warschau. Daarnaast zijn er grote producenten zoals
"Hortus Bulborum" in Blonie vlakbij Warschau die ook vaak fungeren als importeur of
distributeur.
Onder de CNOSes (of PNOSes) zijn een aantal zeer omvangrijke organisaties. In
Ozarow Maz. bijvoorbeeld zijn uit twee provincies producenten vertegenwoordigd die
ongeveer 4 min bloembollen produceren in 150 variëteiten. Daarnaast worden vele
groenten en bloemzaden geproduceerd. Deze organisatie heeft een netwerk van
exclusieve distributeurs in elk van de 49 Poolse provincies. De PNOS in Torun heeft
samen met andere staats tuinzaden- en plantproducenten een nationaal
samenwerkingsverband met netwerk van groothandelaren en meer dan 100 winkels waar
meer dan 80 soorten Poolse en geïmporteerde Nederlandse bloembollen verkocht
worden.
Deze organisaties ondervinden echter een sterke concurrentie van privé producenten (bv
"Hortus Bulborum" met 6 min bollen voor de droogverkoop en de broeierij) en
Nederlandse exporteurs. De grootste exporteurs werken met een vertegenwoordiging in
Polen. Deze organiseert het transport en de distributie en eventueel promotie van hun
Produkten.
Er zijn een aantal goed georganiseerde, exclusieve groothandelaren in de grotere steden
die autonoom opereren en met allerlei tuinartikelen de markt proberen te penetreren.
Deze grote groothandelaren beleveren soms meer dan 100 grotere of kleinere winkels.

PVS Marktonderzoek

19

Grote exporteurs proberen om samenwerking te bewerkstelligen met deze
groothandelaren in verschillende regio's in het land. Sommige importeurs zijn
professionele kwekers die al jarenlange relaties hebben met de Nederlandse exporteurs
en zij verbreden hun aanbod van lokaal geproduceerde bloembollen met Nederlandse.
In het geval dat zij de bollen niet kunnen verkopen planten zij deze zelf op en verkopen
de bloemen. Handelaren die deze mogelijkheid niet hebben lopen het risico met een
onverkochte voorraad te blijven zitten. In een aantal gevallen is het zelfs voorgekomen
dat handelaren bloembollen het volgende seizoen te koop aangeboden hebben.
Verkoop via supermarkten komt wel voor, maar gaat op een heel andere manier dan
in de meeste Westerse landen. Er slechts in geringe mate sprake van ketenvorming,
waardoor met elke individuele supermarkt onderhandelingen verricht moeten worden.
De aanbiedingen die de exporteurs doen bevatten vaak 100 tot 200 variëteiten. In veel
gevallen wordt Nederlandse en Poolse produktie samengevoegd. Lokale groothandelaren
bieden weliswaar een iets kleiner pakket aan, (gemiddeld 100 variëteiten) maar daar
staat tegenover dat zij vaak precies weten wat de lokale markt vraagt.
Een goede plaats voor vraag en aanbod vormen de bloemenmarkten die vooral in het
zuiden een belangrijke rol spelen (Krakow and Tychy). De markten waar leveranciers
en detaillisten elkaar ontmoeten wisselen bloemen en planten en bloembollen van
eigenaar. Meestal vinden de activiteiten één of twee dagen per week intensief plaats
terwijl de andere dagen weinig activiteiten zijn. Ook over grote afstand komen
groothandelaren een of twee keer per week om de lokale detailhandel te bevoorraden.
Veel grote steden (zoals Katowice of Lodz, Gdansk) organiseren een of twee keer per
seizoen (in het voorjaar en het najaar of alleen in het voorjaar) lokale bloemen markten
waar groothandelaren hun aanbiedingen tentoonstellen en detailhandelaren de
mogelijkheid hebben om hun voorraad bloembollen aan te leggen voor het seizoen.
Groothandelaren die aan het einde van het seizoen nog bollen over hebben gaan soms
over tot de verkoop aan consumenten. Dit gebeurt dan op de lokale markten of speciale
markten die door een aantal groothandelaren georganiseerd worden. Ook komt het voor
dat aan het einde van het seizoen bollen tegen een lage prijs van de hand gaan of alsnog
geforceerd worden.
5.3 Detailhandelsniveau.
Het belangrijkste afzetkanaal (naast de postorderverkoop) vormen de kleine tuinwinkels.
Hun gemiddelde grootte varieert van 10-20 vierkante meter. Met verkoopt een breed
assortiment aan tuinartikelen zoals tuingereedschap, meststoffen en zaden. Het aandeel
van de verkoop van bloembollen in dit soort winkels varieert van weinig (10-20%) tot
een belangrijk artikel van het verkochte assortiment. In de Domena winkels in
Warschau bijvoorbeeld maken 200 variëteiten bloembollen samen met de zaden
ongeveer 90 % van de verkopen uit. Slechts een klein aantal tuinwinkels werken met
zelfbediening waar de mogelijkheid bestaat om de bollen aan te raken en dan een keuze
te maken. Feitelijk zijn er tijdens het onderzoek slechts twee winkels gezien waar
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mensen zelf hun keus konden maken door de bollen in de hand te nemen.
Sommige groothandelaren proberen om bloembollen via supermarkten te verkopen. In
een aantal gevallen gaat deze verkoop goed, in andere gevallen verloopt dit slecht. Een
slechte ervaring op dit gebied heeft een bedrijf in Gdansk. Het bedrijf heft geprobeerd
om bijna alle supermarkten te beleveren in de regio Gdansk, (ca. 1 min inwoners).
Ofschoon er een krediet afgegeven was voor de bollen en de verkoopdisplay's gratis ter
beschikking waren gesteld is de verkoop geen succes geworden. Redenen voor het
mislukken van het experiment zijn het gebrek aan interesse van de winkels in branche
vreemde artikelen als bloembollen te voeren en er aanzienlijke verliezen geleden door
diefstal, (bollen worden van de cappers gestolen) Daarnaast is de bevoorrading
onvoldoende geweest. De laatste reden lijkt het belangrijkste struikelblok te zijn voor
deze vorm van distributie in Polen. Zelfs privé supermarkten die netwerken opzetten
dragen weliswaar dezelfde naam maar worden door verschillende centra bevoorraad.
Toch zijn groothandelaren optimistisch over deze manier van verkopen en zien in de
toekomst hier mogelijkheden.
Bloemenwinkels zijn een ander distributiekanaal die in tijden van recessie proberen om
meer verschillende artikelen te verkopen om zo winst te blijven maken. Het initiatief om
bloembollen op te nemen in het assortiment komt in vele gevallen van de
groothandelaren die manieren zoeken om hun handel uit te breiden. Een probleem
hierbij is wel dat de bloemenzaken de tuinwinkels die door dezelfde groothandelaar
beleverd wordt beconcurreren. Sommige detailhandelaren verkopen permanent op
marktplaatsen die zeven dagen per week open zijn.
Een groot gedeelte van de verkoop van bloembollen verloopt via postorder. Door het
sturen van catalogussen naar de klanten via databases en het verspreiden van folders
worden de kleinste dorpjes en stadjes bereikt. In de steden kunnen de tuinwinkels
weliswaar op prijs concurreren (soms de helft van de prijs) maar toch is de handel via
postorder zeer succesvol. Dit kanaal heeft de verkopen weten te behouden waar andere
bedrijven met een sterke vermindering van de verkopen te maken hadden. Om dit te
realiseren zijn echter wel veel hogere promotiekosten gemaakt.

5.4 Problemen in de distributie van bloembollen.
Daar de structuur van de leveranciers enigszins onstabiel is en er sprake is van een
sterke concurrentie, is het van het grootste belang voor de groothandelaar om de bollen
in de winkel te krijgen voor de concurrentie. Contacten met afnemers die slechts een
paar dagen later plaats vinden dan de concurrentie betekent in veel gevallen het verlies
van een klant. Dit is de reden dat groothandelaren de bloembollen zo vroeg mogelijk
willen hebben.
Een ander probleem in de Poolse verkoop is de snel wisselende vraag naar variëteiten.
Het is mogelijk dat van een breed sortiment maar een paar variëteiten goed verkopen
terwijl elk jaar de voorkeur totaal verandert. Dit in combinatie met de afnemende
verkopen in het algemeen maken dat vele winkels van een breed sortiment een kleine
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hoeveelheid kopen en zo uitmaken wat de voorkeuren van de consumenten zijn in het
betreffende seizoen. Daarna vullen zij alleen het sortiment aan wat goed verkoopt. Veel
handelaren bevestigen dat door een terugvallende vraag ook het aangeboden sortiment
verschraalt.
Op het groothandelsniveau is de concurrentie zo groot dat de leveranciers steeds voor
de afnemer gunstigere betalingscondities afspreken, waardoor wel betalingstermijnen
voorkomen van 30 of 60 dagen. Dit soort betalingstermijnen zijn niet gebruikelijk in
Polen. Zeker niet wanneer men de rentepercentages in overweging neemt die wel tot
40 a 50% per jaar kunnen oplopen. Leveranciers zijn over het algemeen alleen in staat
om krediet aan hun afnemers te geven indien zij krediet krijgen van de Nederlandse
exporteur. Sommige groothandelaren verkopen op commissiebasis hun bloembollen. De
leverancier krijgt dan ook alleen betaald voor de bollen die daadwerkelijk verkocht zijn.
Dit is vooral populair in supermarkten die bloembollen met argwaan bekijken en de
handelaren met de meest verregaande betalingscondities moeten komen willen de
supermarkten bollen als additionele goederen opnemen.

5.5 Het bereiken van distributiekanalen
De beste manier om in contact te komen met handelaren in Polen is de "Polagra"
agrarische beurs in Poznan te bezoeken. Op deze zeer bekende beurs laat het
bedrijfsleven zien wat men te bieden heeft. De beurs wordt gehouden in het begin van
oktober. Er elk jaar een officiële catalogus gepubliceerd met daarin veel
adressenmateriaal. Een andere catalogus op het agrarische vlak is de "Info-Flora 93/94"
agrarische bedrijven catalogus waarin 1600 adressen van producenten, handelaren en
dienstverlenende bedrijven staan. Deze wordt gepubliceerd door Biuro DoradczoUslugowe i Handlowe.
Een andere mogelijkheid om aan adressen te komen bieden de telefoonboeken die
gepubliceerd worden door de "Telekomunikacja Polska" en de "US WEST POLSKA".
Deze boeken bevatten relevante categorieën als "Ogrodnicze Artykuly" (Tuinartikelen)
of "Cebulki, Rosliny" (Bollen, Planten). Groothandelaren en detailhandelaren staan
echter veelal door elkaar. In Nederland zijn deze boeken beschikbaar in de Poolse
ambassade in Den Haag.
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6. Presentatie and Promotie.

6.1 Presentatie
De meeste winkels houden de ter verkoop aangeboden bloembollen achter de toonbank,
ver van de klant. Vaak is de presentatie onvoldoende en worden de produkten
tentoongesteld zonder goede displays, houders of dozen. Daarom hebben veel kopers,
vooral ouderen, moeilijkheden met het maken van de juiste keus. De nieuwere winkels,
vooral in de steden, presenteren hun bollen op een veel betere manier. Ook
supermarkten variëren in hun presentatie van bloembollen van goed met goed display
materiaal tot zeer slecht waarbij verschillende soorten bloembollen in één bak door
elkaar liggen.
Door de slechte economische situatie is ook de meest populaire vorm van verpakking
veranderd: Tot seizoen 1991/1992 verkochten bollen in kleinverpakking met cappers
beter dan losse bollen. Vanaf die tijd verkoopt men echter veel vaker losse bloembollen
Door het lage besteedbare inkomen koopt men liever losse bollen uit de showdozen.
Men heeft dan de mogelijkheid van het kiezen van kleinere hoeveelheden (2-3 in plaats
van 10 bollen) van een groter assortiment. De meeste kopers zeggen zich niet te kunnen
veroorloven om genoeg bollen te kunnen kopen voor een mooie compositie in de tuin.
Wel kijkt men steeds uit naar iets nieuws wat men nog niet heeft. Gemengde pakketten
worden steeds minder populair.

6.2 Promotiemateriaal.
Het meeste promotiemateriaal bestaat uit kleurrijke posters. De groothandelaar stelt
promotiemateriaal soms gratis ter beschikking, maar soms wordt er een bepaald bedrag
voor gerekend. Dit hangt in de meeste gevallen af van de grootte van de order. Meestal
is promotiemateriaal verkrijgbaar in redelijke hoeveelheden aan het begin van het
seizoen. Hoewel promotiemateriaal van het IBC ook beschikbaar is ziet men dit niet
overal in de winkels. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds onwetendheid, maar
anderzijds zijn ook de lage marges (20-30%) reden om dit materiaal niet aan te schaffen
indien er voor betaald moet worden. Begrijpelijk wordt in een neergaande markt
voorzichtig geïnvesteerd, maar het lijkt dat Poolse handelaren het belang van goede
advertenties en promotioneel materiaal onderschatten.
Evenwel worden in bepaalde gevallen goede pogingen gedaan om de verkoop te
stimuleren en de consument informatie te verschaffen. Voor een klein bedrag is er een
16 pagina's groot boekje beschikbaar met daarin beschrijvingen van plant en teelt
methoden van 135 variëteiten bloembollen. Postorderbedrijven hebben de mogelijkheid
om door middel van catalogi en folders die met de bestelde produkten meegestuurd
wordt informatie te geven.
Een uitstekende plaats om bekendheid aan bloembollen en de promotionele activiteiten
te geven zijn de beurzen waarvan de "Polagra" agrarische beurs in Poznan in het begin
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van oktober waar honderdduizenden mensen komen en de veel kleinere Lodz beurs in
november de belangrijkste zijn. Mooi gearrangeerde paviljoens trekken zowel
consumenten als handelaren aan. Deze beurzen zijn dan ook uitermate geschikt om
contacten te leggen. Op deze beurzen is ook het IBC materiaal verkrijgbaar. Daarnaast
worden er ook vele brochures en boeken over het kweken van bolbloemen verkocht.

6.3 Media
TV programma's
Onder de tv programma's lijken "alles voor een volkstuintje" wat tussen 8.25 en 8.50
wordt uitgezonden op zaterdag op kanaal 1 het meeste invloed uit te oefenen waar het
gaat om promotie van tuinprodukten. Veel verkopers bevestigen dat na dit programma
de verkoop van de goederen die men heeft laten zien snel omhoog gaan. Daarom kijkt
men naar dit programma om in te schatten voor welke produkten men extra vraag kan
verwachten. Het publiek voor dit programma zijn veelal personen met een volkstuin die
op zaterdag morgen na het programma gezien te hebben in hun tuin gaan werken. Een
ander programma wat bruikbaar kan zijn in de toekomst voor het seizoenmatig
promoten van bloembollen is "Koffie of thee", een dagelijks familie programma van 6.00
tot 9.00 uur 's morgens.
Grote importeurs die een groot gedeelte van de markt hebben zien graag algemene
promotie acties. Zij zijn graag bereid om samen te werken in het organiseren en op te
nemen van TV materiaal voor eerdergenoemde tv programma's waarin de pracht van
tuinen met composities van bloembollen als integraal geheel in de tuin te zien zijn.
Zonder hulp van buitenaf zijn zij echter niet in staat om de hoge kosten van een
dergelijke actie te dragen.
Tijdschriften over tuinieren.
Er zijn drie tijdschriften in Polen die zeer geschikt zijn voor de promotie van
bloembollen. Dit zijn tijdschriften over tuinieren. "Kwiaty" (bloemen) is een kwartaalblad
voor hobbyisten. Het is zeer geschikt om voorbeelden van tuincomposities te laten zien.
Daarnaast is het ook geschikt voor groothandelaren, detailhandelaren en
postorderbedrijven om in te adverteren. Het blad wordt echter maar weinig via de vele
kiosken verkocht. Een tweede blad is "Owoce Warzywa Kwiaty" (Fruit Groenten
Bloemen). Dit is een twee wekelijks blad met een wat meer professioneel karakter. In
principe geschikt om in te adverteren, maar de gewone hobby tuinier zal dit blad niet
zo veel kopen. Een veel populairder blad is "Dzialkowiec" (Volkstuinier). Dit blad
verschijnt maandelijks en biedt daarom goede mogelijkheden voor advertenties en om
informatie te geven, speciaal voor de hobbyist. Het afgelopen seizoen werd onder
andere informatie gegeven over het kweken van bloembollen en het bewaren ervan. Dit
blad wordt wijd verspreid via de kiosken. Het laatste blad heeft een oplaag van 150.000
stuks. In alle genoemde bladen wordt geadverteerd met bloembollen door importeurs,
producenten en detailhandelaren.
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Een ander type bladen wat geschikt is voor bloembollenpromotie zijn de vrouwenbladen.
Voorbeelden zijn "Claudia", Przyjaciolka" en "Gospodyni Domowa". Deze bladen worden
door postorderbedrijven nogal eens gebruikt om foldermateriaal te verspreiden. In deze
bladen zijn regelmatig artikelen te vinden over het gebruik van bloemen in huis maar
ook over de mogelijkheid om bloembollen in potten in huis te kweken. Andere
familietijdschriften zoals het maandelijks verschijnende "Poradnik Domowy"
(Huisadviseur) of "Cztery Katy" (Vier Hoeken) wijden gewoonlijk een artikel aan het
groen in en om het huis.
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7 Imago Nederlandse en Poolse bloembollen

7.1 Handel.
De meningen over de kwaliteit van de Nederlandse bloembollen lopen nogal uiteen.
Over het algemeen hebben de handelaren de mening dat het mindere sortiment
Nederlandse bloembollen naar Polen gestuurd worden in vergelijking met de bollen die
naar bv Het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten gestuurd worden. Reden
hiervoor kan zijn dat vele kleinere handelaren het goedkoopste sortiment willen hebben
in een poging om concurrerend te kunnen werken. Wel vindt men de bollen meestal
goed gekweekt, groter dan de Poolse bollen en dank zij de betere behandelingen beter
bestand tegen ziekten dan de lokaal geproduceerde bloembollen. Er wordt gezegd dat
Nederlandse bollen na een jaar afsterven alsof ze zo geprogrammeerd zijn. Men denkt
dat in Polen geproduceerde bollen beter bestand zijn tegen de drogere, warmere
klimaatscondities en daarom langer meegaan. Door de minder geschikte
weersomstandigheden zijn Poolse bloembollen gewoonlijk kleiner.
Sommige handelaren zijn erg voorzichtig met het kopen van poolse bollen omdat men
bang is voor en inferieure kwaliteit en met rottende bollen blijft zitten. Anderen zeggen
dat de Poolse kwekers het grootste gedeelte van de Nederlandse variëteiten kunnen
kweken, maar dat de kwaliteit nooit zo goed zal zijn dan de Nederlandse. Aan de
andere kant zijn er handelaren die zeer voorzichtig zijn met de Nederlandse
leveranciers, omdat volgens hen zelfs leveranciers met een goede reputatie niet altijd
gegarandeerd een top kwaliteit levert. Over ver het algemeen is er een duidelijke trend
om meer Poolse variëteiten te gebruiken omdat deze aanzienlijk goedkoper zijn en de
produktie nog steeds toeneemt.

7.2 Consument.
Ook bij consumenten varieert de voorkeur voor Nederlandse of Poolse bloembollen. De
Nederlandse cappers zijn over het algemeen mooier en geven daarom alleen al een
indruk van een betere kwaliteit. Anderen die eens slechte ervaringen met Nederlandse
bollen gehad hebben preferen Poolse bollen. Klachten over Nederlandse bollen hoeven
echter niet altijd gegrond te zijn. Doordat veel consumenten maar één of enkele bollen
per variëteit willen kopen komt het nogal eens voor dat bollen door elkaar gehaald
worden. Indien bollen los worden verkocht worden ze meestal in een bruine zak
verpakt. Ook komt het voor dat bollen uit showdozen verkeerd teruggelegd worden
zodat een latere klant een ander soort koopt dan verwacht werd. Ook komt het voor dat
de handelaar Poolse bollen verpakt in uit Nederland afkomstig verpakkingsmateriaal.
De consument denkt hierbij ten onrechte dat hij met Nederlandse bollen te doen heeft.
De Nederlandse bollen blijven toch altijd in trek omdat Poolse consumenten altijd op
zoek zijn naar iets nieuws.
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8. Toekomstperspectieven

8.1 Poolse produktie
Vooruitzichten voor de lokale markt zien er redelijk goed uit. Kleine slecht
gemechaniseerde producenten zullen verdwijnen en de grote lijken zich snel te
ontwikkelen. Producenten met minder dan een hectare klagen over moeilijke en weinig
winstgevende zaken. Omdat ze weinig of geen machines en geen opslagfaciliteiten
hebben kunnen ze niet concurrerend werken. De grote producenten echter produceren
op bedrijven van bv 20 ha met goede opslagfaciliteiten en een goed gemechaniseerde
produktie zijn optimistisch over de toekomst en verklaren hun oppervlakte uit te breiden
omdat men concurrerend kan werken en hopen een gedeelte van de droogverkoopmarkt
te kunnen winnen.

8.2 Nederlandse Export
In het droogverkoopsegment zeggen de kenners dat de Nederlandse import dankzij het
brede sortiment nog steeds de overhand heeft in de markt. Hoewel de Poolse produktie
stijgt in volume en aantal variJteiten wat aangeboden wordt is het nog steeds beperkt
in vergelijking met het Nederlandse aanbod. Niettemin heeft de aantrekkende waarde
van een schitterend plaatje aan importantie verloren en de mensen nemen sneller bollen
tegen lagere prijzen van de lokale produktie.
Volgens de schattingen heeft het nu bereikte niveau in de verkoop van bloembollen de
markt in een relatief stabiele fase gebracht met een verwachte geringe daling voor het
volgende seizoen. Door de snelle toename in seizoen 1991/1992 lijken groothandelaren
te veel ingekocht te hebben. Hierdoor zijn verschillende mensen met overschotten
blijven zitten. Voor het jaren daarna zijn de groothandelaren veel voorzichtiger
geworden met het inkopen, vooral nu er nog geen tekenen zijn van een economisch
herstel. Toch zijn er nu in de Poolse markt een groot aantal vaste groothandelaren en
verkooppunten waardoor het voorzien van de Poolse markt van bloembollen een goede
uitgangspositie heeft. In alle gebieden van het land zijn verkooppunten die bloembollen
aanbieden.
Volgens Poolse groothandelaren zal het aandeel van de Nederlandse bloembollen in
Polen waarschijnlijk afnemen door een constante ontwikkeling van de Poolse lokaal
geproduceerde bloembollen voor de droogverkoop. Het economische herstel van Polen
lijkt toch het belangrijkste voor de Nederlandse export van bloembollen in Polen. De
CNOS-Ozarow Maz. heeft een zeer uitgebreid netwerk van verkooppunten en verkoopt
ongeveer 4 miljoen bloembollen per seizoen.. Zij kopen hun bollen in van geassocieerde
bedrijven. Doordat deze CNOS echter meer geRnteresseerdis in zaad vormt dit
nauwelijks een concurrent voor de toekomst. Een beperkt aantal grote privF bedrijven
die bloembollen op grote schaal produceren zouden dit in de toekomst echter wel
kunnen worden. Vooral omdat er op groothandelsniveau nogal wat concurrentie is
vormt de prijs voor deze producenten een mogelijkheid om in de markt te blijven.
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INDEX OF FIRMS AND INSTITUTIONS

Appendix 1

1. Embassy of Holland in Poland
ul.Chocimska 6, 00-791 Warszawa
tel (022) 492351/2
2. GUS - Central Statistical Agency
ul.Niepodleglosci 208, Warszawa
tel. (022) 252431
3. "Info-Flora 93/94"
catalogue of gardening producers, traders and service companies
Biuro Doradczo-Uslugowe i Handlowe
ul.Sobieskiego 47/51 m 10, Skierniewice
tel 2373
4. Polskie Ksiazki Telefoniczne Sp.z o.o. phonebooks publisher
P.O. box 134, 00-950 Warszawa 1
tel (022) 279783
fax (022) 279547
5. "US WEST Polska" - phonebooks publisher
Distribution Department
ul.Wspolna 30, room 536a, Warszawa
tel (02) 6231466, 6231355, 6232450
6. "Plantico" - corporation of gardening producers
Marketing Centre: PNOS ul.Zolkiewskiego 35, 87-100 Torun
tel 30021
fax 398931
7. Polski Zwiazek Dzialkowcow Polish Association of Gardening Hobby Lots' Holders
National Board
ul.Wspolna 30, 00-950 Warszawa
tel (022) 218885
8. "Pozarowska i Spolka" - press consultancy company
publisher of "Estimators of press reading"
ul. Prokuratorska 11, 02-074 Warszawa
komertel 39120914
tel/fax (022) 252765
tel (022) 250110

PVS Marktonderzoek

1

9. SITO - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierow i Technikow Ogrodnictwa
- Zarzad Glowny
Association of Engineers and Technicians of Gardening - National Headquarters
ul. Czackiego 3/5
Warszawa
tel (022) 270261
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