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Poolse landbouw en platteland
vijf jaar na toetreding
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stevige bijdrage leveren. Op dit ogenblik telt
Polen circa 2,5 miljoen landbouwbedrijven.

de plattelandsbevolking is omgeslagen
naar zeer grote en brede steun. In april 2008
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De gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt
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euro naar 9,8 miljard euro. Zo’n 80% van de

Daarnaast is er nog (steeds) het probleem

Helemaal gesmeerd loopt dat nog niet
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van het verbod van verkoop van grond aan
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als belangrijkste bestemming.

buitenlanders. Polen heeft bij de toetreding
bedongen dat het tot 2015 een verbod op
verkoop van grond aan buitenlanders mag
handhaven.
Veel van de grote bedrijven, vooral gelegen
in het westen van het land, worden nu
gepacht door buitenlanders. Daaronder
zijn zo’n 120 Nederlanders. Dit betreft vaak
bedrijven van meer dan 1000 hectare. Er
wordt overwogen een maximum te stellen
aan de bedrijfsomvang. Hierdoor zouden
Poolse boeren, nu de perspectieven voor de
landbouw beter zijn dan 15 jaar geleden,
weer de kans krijgen een bedrijf over te
nemen.
LNV-afdeling Warschau
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