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DE FDPA CONFERENTIE  
"POLICY OPTIONS FOR POLISH AGRICULTURE" VAN 22 TOT 14 APRIL 1993 TE 
WARSAW  
 
Jos Geerligs 
 
De inleidingen 
De conferentie heeft vijf hoofdthema's, die in 18 inleidingen en enkele co-referaten werden 
uitgewerkt.  
 
Opening  
De opening door de minister van Europese Zaken, de voormalige eerste minister, de heer J.K. 
Bielecki.  
In Polen werkt thans 26% van de bevolking in de landbouw; als dat zo blijft dat wordt zelfs bij een 
redelijke export het voedselpakket te duur. De Europese gemeenschap schermt haar belangen af. 
Polen moet daarop reageren. Niet omdat zij de vrije markt wantrouwt, maar wel omdat zij niet 
gelooft dat het spel fair wordt gespeeld.  
Hoe houd je het voedselpakket goedkoop, hoe houd je grote werkloosheid tegen, hoe voorkom je 
verlammende protectie, hoe voorkom je genadeloze buitenlandse concurrentie op dit moment?  
 
Perspectief voor de landbouw in Europa in een wereldwijd verband  
S. Tangermann van de uinversiteit van Göttingen, Duitsland  
Er zijn belangrijke stappen gezet om van een commando-economie te groeien naar een markt-
economie: de prijzen zijn geliberaliseerd en de grenzen zijn geopend. De binnenlandse markt is 
echter verre van transparant. De produktie is teruggelopen door een afnemende binnenlandse 
vraag en door het wegvallen van de COMECON-afzet. Ook de aanbodzijde is zwak door de 
afbouw van de collectieve ondernemeningen en de afschaffing van subsidies; de aanbodzijde kan 
zich krachtig herstellen.  
Diverse inleiders hebben benadrukt dat de afspraken met EG slechts 3-5% van het 
produktievolume behelzen en dat deze afspraken (omdat de zo gespecificeerd zijn) moeilijk zijn 
waar te maken voor Polen. Tangermann en ook anderen zeggen dat Polen veel meer van 
vergaande GATT-afspraken te verwachten heeft dan van afspraken met de EG.  
 
G. Viatte directeur voor Voedsel, landbouw en visserij, OESO Polen wordt gewaarschuwd niet te 
varen op de huidige gemeenschappelijke landbouwpolitiek; ze is achterhaald. Met de gevleugelde 
term "moving targets" wordt wat eufemistische naar dit fenomeen verwezen. De viscositeit van 
regelgeving is groot; de tweede waarschuwing is dan ook niet teveel willen regelen.  
De veranderingen in OESO verband hebben de volgende kern: * vermindering van 
prijsondersteuning en marktverstoring * directe inkomensteun ten behoeve van structurele doelen 
* samenhangende plattelandspolitiek.  
Vanuit verschillende startposities kan naar deze doelen worden toegewerkt.  
 
H. von Witzke van de universiteit van Minnesota, VS  
Polen heeft de potenties om mondiaal een belangrijke agrarische producent te zijn. Voorwaarden 
zijn dat binnenlands het eigendomsrecht goed geregeld wordt, dat banken hun werk kunnen doen 
en dat de markt niet wordt afgeschermd. Geen enkel land kan op de duur de hoge kosten van 
beschermende maatregelen opbrengen (zie bv Zwitserland). Bij het doorvoeren van maatregelen 
dient sociale onrust te worden vermeden en dus ook een te grote werkloosheid.  
In de discussie wordt niet helder hoe groot de producenten subsidie (producer subsidy equivalent, 
PSE) en hoe groot de consumenten subsidies zijn (geweest). Voor Polen zijn open grenzen een 
voor de schatkist voordelig alternatief voor consumenten subsidies.  
 
De transitie van een planeconomie naar een markteconomie  
Mw. K. Duczkowska van de Poolse academie voor wetenschappen  
De netto productie, de import- en exportverhoudingen en de prijzen zijn voor de 
landbouwproducten in Polen slechts enkele procenten veranderd in de jaren 90-92. De landbouw 
is stabiel in vergelijking met de industrie; daar gaat het om veranderingen in de orde van grootte 
van tientallen procenten. De problemen liggen niet bij de boeren of bij de productietechniek: het 
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gaat om (1) werkvoorziening op het platteland, (2) schaalvergroting van landbouwbedrijven en (3) 
privatisering (van oa collectieve bedrijven). Hierbij bestaat zonder twijfel het volgende verband: 
He beter de conditie van de nationale economie, hoe lager de transformatiekosten zijn die door de 
overheid en de landbouw moeten worden opgebracht.  
 
I. Benet van de Hongaarse academie voor wetenschappen  
De Hongaarse landbouw was succesvol, maar verkeert sinds 1988 in een crisis. Het wegvallen van 
de COMECON-vraag en de recessie in de EG spelen daarbij een belangrijke rol. Het is ongelukkig 
dat de Hongaarse staats- (27%) en coöperatieve (42% van de oppervlakte) bedrijven in 1990 
zonder onderscheid politiek zijn afgeschreven. Het gezinsbedrijf wordt krachtig ondersteund, maar 
een oplossing voor het gebrek aan know-how is er niet. De kosten van de onrust zijn hoog. Er zijn 
te weinig nieuwe landeigenaren. De hervorming was nodig, maar is heel slecht ingezet.  
De Hongaarse steun aan producenten is zeer laag, vergelijkbaar met Nieuw Zeeland. Hongarije 
kan nu niet bij de EG aansluiten (je krijgt dan een Duitse situatie; nu kan het land zelf het een en 
ander regelen met een inflatoire politiek).  
 
L. Kabat van de Landbouwuniversiteit van Nitra, Slowakije  
Kabat ergerde zich aan de 2*3 grenscontroles die hij onderging op zijn reis van Slowakije naar 
Tsjechië.  
Ongeveer 95% van de grond behoorde enkele jaren geleden toe aan staats- of coöperatieve 
bedrijven. Uit oogpunt van rechtvaardigheid wordt in Slowakije met een ingewikkelde sleutel al 
de grond verdeeld: het is een moeilijk en heilloos proces. In de plaats Kozarovze gaat het om 1400 
ha, 2200 eigenaren en 7752 kavels. In Slowakije is een gezinsbedrijf 2-4 ha; in Tsjechië is het 50-
100 ha. De kleine landeigenaren produceren weinig (of soms niet) en zij krijgen sinds 1990 
financiële steun.  
Een van de grootste problemen met de markteconomie is de beschikking over informatie op 
macro-niveau. OESO/FAO (standaards) en EG (experts) zouden hieraan moeten meewerken, 
zodat ook de uitwisselbaarheid goed is. Reeds eerder werd door Tangermann opgemerkt dat de 
Poolse markt niet transparant is. De Centraal en Oost-Europese landen moeten ook hun onderlinge 
handel versterken.  
Overal wordt de landbouwlobby sterk, overal vragen ze de verkeerde maatregelen: 
prijsondersteuning en marktbescherming.  
Wat is een levenskrachtige unit (vergelijke de kavelgroottes in de nieuwe polders in Nederland)? 
Volgens Benet zijn er drie grenzen: (1) technologisch efficiënt, (2) economisch efficiënt en (3) 
sociaal acceptabel.  
 
Strategie voor agrarische ontwikkeling in Polen  
A. Wos van de economische universiteit van Warsaw  
In Polen is eigenlijk alleen maar zeker dat er een markteconomie moeten komen en dat er familie 
bedrijven zullen zijn, de rest is keuze. strategische verkenningen zijn in zo'n situatie erg onbe-
trouwbaar.  
De eerste vraag is 'wie neemt de besluiten?'; de boeren lobby of enigszins geobjectiveerd de 
politiek?  
De tweede vraag hangt nauw samen met het antwoord op de eerste vraag en ze luidt 'liberalisme of 
protectionisme?' Het is waarschijnlijk dat nog lang een gemengd model zal bestaan.  
Zowel de binnenlandse als de exportmarkt vraagt om een productstrategie. Moeten de kleine 
gezinsbedrijven zich blijven toeleggen op import van graan en export van (varkens)vlees? Sinds 
enkele jaren is de situatie fundamenteel veranderd: er wordt een toenemende hoeveelheid verwerkt 
voedsel geïmporteerd.  
De nationale en wereldwijde voedselvoorziening en de betekenis van de bijdrage van eigen grond 
en industrie biedt tal van opties; deze moeten worden bestudeerd en beschreven.  
Het is voor Polen nieuw de natuurlijke omgeving en de integriteit van het voedsel als strategische 
opties mee te wegen. Daarnaast heeft het platteland ook andere functies voor het publiek zoals 
recreatie, toerisme en sportbeoefening.  
Polen behoeft een nieuwe productietechniek, hierover is ieder het eens. Tot nu toe heeft de 
technische vooruitgang vooral op mechanisatie gelegen en is de biologie uit het oog verloren.  
Een zeer controversieel vraagstuk betreft het concurrentievermogen van de Poolse landbouw en 
het kostenaspect. De keuterboer brengt geen arbeidskosten in rekening waardoor de Poolse arbeid 
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goedkoop zou zijn. Van Polen en van de EG zijn geen berekeningen van de sociale kosten van 
voedselproductie voorhanden; de marktprijzen geven geen informatie over de kostenstructuur.  
 
J. Lewandowski van de universiteit van Warsaw  
Sinds de liberalisatie zijn vraag en aanbod op de binnenlandse markt verzwakt. De Poolse 
landbouw concurreert slecht op de binnenlandse markt. Het buitenlandse verwerkte product 
verdringt het binnenlandse product. De binnenlandse productie van verpakte consumptiemelk is 
een belangrijke stap vooruit.  
Een groot probleem is dat boeren sinds de transitie steeds minder kunstmest en gecertificeerd 
zaaizaad (in 1991 20% t.o.v 1986) zijn gaan gebruiken. Ook door de verdeling van gronden loopt 
de productie terug. In Polen werken op 100 hectare gemiddeld 25 mensen: de arbeidsproductiviteit 
ligt dus laag. De politiek is nu vooral gericht op de verdeling van de staatbedrijven.  
 
Associatie en integratie met de EG als de factor van een ontwikkelingsstrategie voor de 
landbouw  
T. Hunek van de Poolse academie voor wetenschappen in Warsaw  
Het Poolse perspectief  
Er zijn twee belangrijke doelen; (1) het verkleinen van de omvang van de agrarische sector en (2) 
het vergroten van de effectiviteit van de landbouwproductie.  
Een beleid dat gericht is op associatie en integratie van Polen met de EG zal de landbouw 
economisch en technologisch versterken. Hierbij is de politieke wil van beide zijden een 
voorwaarde. Door de GATT en EG politiek die gericht zijn op grotere werking van de markt en 
door een Marshall-achtige hulp kan een succesvolle ontwikkeling worden ingezet. Vrije markt is 
een voorwaarde; Polen vraagt een importheffing voor alle producten van 6%; de EG vraagt voor 
landbouw-marktverordenings-producten importheffingen tot 40%. Een sterke interactie zal 
vertrouwen wekken en een kapitaalstroom naar Polen op gang kunnen brengen.  
 
Mw. J. Kiss van het instituut voor wereldeconomie in Budapest Het Hongaarse perspectief  
Hongarije is slecht af met de verdragen die met de EG werden getekend. De afspraken zijn 
onvoordelig en moeilijk na te komen.  
 
J. Kola van de universiteit van Helsinki Het Fins perspectief  
Finland kan door een beperkt aantal groeidagen «180) en door de kleinschaligheid van de 
productie onmogelijk concurreren op de EG-markt. Het is een illusie te veronderstellen dat de EG-
burger uit zijn achterzak een sociaal plan voor het Finse platteland zal bekostigen.  
Op het eerste gezicht lijkt de EG-gemeenschappelijke landbouwpolitiek heel veel op de Finse 
landbouwpolitiek: meer markt, meer natuur en meer ethiek. De Finse boer heeft grote problemen 
met het verlies van de rol van de nationale voedselvoorziener en de beschermde positie die daar 
bij past (zie de sheets).  
 
Poolse landbouwpolitiek - harmonisatie met de GLP van de EG  
W. Poczta van de landbouwuniversiteit van Poznan  
De helft van de Poolse bedrijven is te klein om een kans te kunnen hebben op de binnen- en 
buitenlandse markt. Er wordt een economisch onderbouwd pleidooi gehouden voor een rationele 
privatisering. Dat is heel iets anders dan aan iedereen een perceeltje te geven die in het verre 
verleden een eigendomsclaim heeft; 30 ha zou een goede maat voor uitgifte zijn.  
 
Mw. S. Senior van de universiteit van Sienna, Italië  
In de EG en in Polen bestaat een krachtige landbouwlobby die prijsliberalisatie tegenhoudt. Polen 
zal niet zonder een bescherming van de binnenlandse markt kunnen. Een te sterke bescherming zal 
de ontwikkeling van de sector remmen. Met marktonderzoek moeten de meest kansrijke producten 
en technologieën worden opgespoord. Vooral op het punt van standaarden en gezondheidsverkla-
ringen moet met de EG worden samengewerkt. Joint ventures zullen helpen de kwaliteitskloof te 
overbruggen. Polen heeft minsten zoveel belang bij een succesvolle afronding van de Uraquay-
ronde als van associatie met de EG.  
 
Y. Leon van het INRA uit Frankrijk  
Uit een vergelijkende studie in de EG blijkt dat in Nederland, Ierland, Denemarken en Ver. 
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Koninkrijk de banken de landbouwbedrijven op dezelfde wijze financieren als het overig 
bedrijfsleven. In Nederland en Ver.Koninkrijk bestaat weinig verschil in de wijze van heffing van 
inkomstenbelasting voor landbouwbedrijven en overig bedrijfsleven. In Nederland, Duitsland en 
Italië is de belasting bij bedrijfsovername relatief laag. Harmoniseren van belastingheffing staat 
niet op de EG-agenda.  
Polen kan in de EG-landen de effecten van een verschillend beleid in de financiële sfeer 
bestuderen; de consequenties van de verschillen zijn niet te verwaarlozen.  
 
W. Grosskkopf van de universiteit van Hohenheim  
Polen zou een ontwikkelmodel moeten kiezen met lage inputprijzen, lage prijzen voor het 
voedselpakket, goedkope binnenlandse arbeid en een sterke concurrentiepositie met het 
buitenland. Het model vertoont veel overeenkomsten met het Nederlandse model na W.O.II. Er is 
één belangrijk verschil: waar in Nederland structuurpolitiek (gericht op avo en ruilverkaveling) ter 
stimulering werd gekozen kiest Grosskopf (en met hem oa. Tracy van de EG) voor 
inkomensondersteuning in Polen. 
 
J. Belinski, minister van Landbouw  
De minister haalt enkele feiten aan: 38% van de bevolking woont op het platteland, 26% werkt in 
de productielandbouw, 75% van de grond is in particulier bezit en de gemiddelde bedrijfsgrootte 
is 5 hectare.  
Er moet in de politiek rekening worden gehouden met de grote samenhang die bestaat tussen 
voedselproductie, plattelandsontwikkeling en verwerkende industrie.  
Belangrijk is een vriendelijk financieel klimaat: lage rentes en kredietgaranties voor banken (zou 
moeten). Stabiele handelsverhoudingen en reële wisselkoersen (met name de roebel). 
Technologische ontwikkeling om de binnenlandse markt te behouden.  
De EG moet niet krampachtig doen over het Poolse apparaat en maatregelen voor de gezondheid 
van dieren: er dreigt geen mond en klauwzeer.  
Er komt geen prijsondersteuning: wij hebben niet het geld om producten in de markt te houden 
waarnaar geen vraag is. Het opzetten van een systeem van inkomstenbelasting voor boeren zal nog 
wel 10 jaar duren: alle zeilen moeten worden bijgezet om het boekhouden tijdig onder de knie te 
krijgen.  
De EG-regelingen zijn verre van doorzichtig; geeft ons de gelegenheid wetenschappers te scholen 
en de boeren uit te leggen hoe het zit.  
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Algemene opmerkingen  
Een Poolse academie onderzoekt en een Poolse universiteit onderwijst.  
In 1990 is de overgang (transitie) naar de markteconomie begonnen.  
De Foundation for the Development of Polisch Agriculture is een goed platform voor contacten 
met het Poolse landbouwkennissysteem; degenen die Polen vertegenwoordigen bij het overleg 
over hoger agrarisch onderwijs bij de OESO zijn ook hier prominent aanwezig.  
Nederland is geen lid van het bestuur van de foundation; de heer Braks zou gevraagd zijn om 
zitting te nemen in bestuur en hij zou daar niet op zijn ingegaan. Nederland heeft geen bijdrage 
geleverd met een inleiding en neemt niet deel aan onderzoekingen die lopen; Duitsland en 
Engeland zijn sterk aanwezig en in mindere mate ook Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Frankrijk en 
Italië.  
In verband met de toenemende complexiteit van de functies van het platteland verliezen de 
ministeries van Landbouw in tal van landen aan betekenis (bv USDA in de USA) en groeit voor 
de landbouw het belang van andere ministeries.  
Schaalvergroting en uitstoot van arbeid in de sector, duurzaamheid, plattelandsontwikkeling en de 
noodzaak van belangrijke technologische vernieuwingen in de primaire productie en de 
verwerkende industrie werden tijdens de conferentie vaak genoemd maar niet uitgewerkt. De 
ontwikkeling en bijscholing die een voorwaarde is voor het bereiken van de gestelde doelen bleef 
onderbelicht. Kennisoverdracht door voorlichting, cursussen en onderwijs zal naar mijn mening 
een kritische succes factor zijn. Men had er nu geen oren naar.  
De valkuil van een conferentie als deze is dat de economische analyse (de enige blijft en daardoor 
de strategie en) de opties voor de Poolse landbouw zal bepalen.  
De meningen over 'Maastricht' zijn sterk verdeeld. Een Federaal Europa maakt aansluiting van de 
Centraal en Midden Europese landen moeilijk. Het voorbeeld van het voormalig Oost-Duitsland 
dat relatief rijk was en dat een 'verwoestende' werking op de Duitse conjunctuur heeft, werkt 
afschrikwekkend.  
De EG heeft geen Oost-Europa politiek: wat gebeurt is de som van interesses van sterke lobbies.  
Het is opvallend dat vaak over commando-economie wordt gesproken waar planeconomie is de 
tekst staat geschreven.  
Kola en Kabat vertoonden sheets. Benet deed dat in de discussie.  
De minister van landbouw beantwoorde in de discussie de vragen met intensief gebruik van het 
zakrekenmachine in zijn hand.  
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Copij InterLOkaal  
 
48 uur Polen  
 
Donderdagochtend weg en zaterdagavond terug, van 22 tot 24 april 1993; wat is dat netto waard? 
Het is net als met het wetenschappelijk onderzoek: je weet precies wat het kost, maar over de 
opbrengst kun je met zekerheid niet zoveel zeggen.  
Een copieuze receptie op donderdagavond en een bezoek aan het staatsballet met een uitvoering 
van het Zwanenmeer op vrijdagavond spreken het meest aan, maar daar draaide het niet om.  
Achttien inleiders en de inleidingen in goed engels op papier; zes flinke discussierondes; met 80-
100 mensen aan vier lange tafels met groen laken en daarop het mineraalwater; lange zittingen en 
pauzes met kookkoffie (zoals mijn oma die 40 jaar geleden in de Achterhoek brouwde); veel 
gepraat (in het Pools waar je geen touw aan kunt vastknopen).  
Het was vooral een conferentie van economen die over de grenzen heen wilden kijken; het waren 
vooral de buitenlanders die de inleidingen verzorgden.  
Polen heeft een aantal problemen: 26% van de bevolking werkt in de primaire agrarische 
productie, de bedrijven zijn klein en men heeft moeite om op de binnenlandse markt te 
concurreren met bijvoorbeeld de industrieel bewerkte producten uit Nederland.  
Wat zal er gebeuren? Wordt de landbouwlobby door haar grote aantal machtig; zal zij in Polen 
marktbescherming en inkomenssteun kunnen afdwingen; zal daardoor de internationale 
concurrentie aan Polen voorbij gaan, en zal daardoor de Poolse landbouw niet tot ontwikkeling 
komen?  
Men was erg onzeker. Het werd duidelijk dat de EG er vooral is voor de lidstaten. De doelen 
waarnaar de EG streeft veranderen voortdurend. De conferentie was op de economie gericht en 
minder op de (productie)techniek en het ontwikkelen van producten, meer op inkomens steun en 
minder op structuurmaatregelen zoals landinrichting, voorlichting en onderwijs.  
Het functioneren van de vrije markt was het centrale thema. Bestaat er wel een vrije markt? Komt 
die ooit? Hoe kan Polen zich daar op voorbereiden? In deze conferentie werd vooral gezocht naar 
de (bijdrage aan) oplossing door de economen.  
Ik heb mijn kijk op Midden en Oost Europa flink bijgesteld; mijn verwachting was dat het gebied 
al snel een concurrerend aanbod van bulkproducten zou leveren. Nou, dat zal nog even duren, en 
het is de vraag of het bulkproducten zullen zijn.  
Er waren aardige mensen met interessante gezichtspunten en stellingnames; het is leuk om daar 
kennis mee te maken of om ze (in een aantal gevallen) beter te leren kennen.  
 
 



NOTA 
 
Aan:  ir. L. Braakenburg  
 Landbouwraad te Warschau 
 
Van:  dr. ir. H. Beltman  
 directeur Landbouwonderwijs 
 
Redacteur: Geerligs 
 
Van 22-24 april 1993 was in Warschau de conferentie "Policy options for Polish agriculture". De 
conferentie werd bezocht door ir. J.W.G. Geerligs, hoofd van de afdeling Beleidsvorming van de 
directie Landbouwonderwijs.  
Naar zijn waarneming heeft men in Polen hoge verwachtingen van de vrije markt en wordt 
daardoor de aandacht bepaald door vragen over de te volgen economische landbouwpolitiek. De 
structuurpolitiek die voor Nederland zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de 
agrarische sector, kreeg in de conferentie weinig aandacht.  
Bij deze zend ik u zijn kort verslag toe van de conferentie en het artikeltje voor het interne 
informatiebulletin van LO: interLOkaal.  
Zoals u wellicht bekend is, wordt door het Nederlandse landbouwonderwijs projectmatig 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een agrarisch middenkader in de Russische Federatie. Indien 
voor Polen iets soortgelijks zou plaatsvinden kan het landbouwonderwijs, mede door de Russische 
ervaringen daar slagvaardig aan bijdragen. 
 
 
 
Notitie  
Van: Landbouwraad Warschau  
 
Aan Dr. Ir. A. Beltman, directeur Landbouwonderwijs 
Datum 17 06 1993 
Onderwerp verslag conferentie FDPA 
 
1. Hartelijk dank voor het onderwerpelijke verslag van Ir. J.W.G. Geerligs.  
2. Ik had aan de conferentie zullen deelnemen, was echter die week in Nederland met de heer 

Waldemar Pawlak en delegatie. Pawlak is de politiek leider van de PSL (=Boerenpartij) die na 
de verkiezingen van 19 september a.s. ongetwijfeld nog sterker dan in het vorige Poolse 
parlement vertegenwoordigd zal zijn. Toen hadden ze 49 zetels (van de 460) en waren 
daarmee één van de grote drie partijen.  

3. Ik ben het geheel eens met de opmerking van Geerlings dat er in de landbouwpolitiek 
discussie nauwelijks over structuurpolitiek gesproken wordt; vrijwel alleen over 
prijsinterventie en bescherming, via compenserende heffingen op importen, van de locale 
productie.  
Het is duidelijk dat een akkerbouwbedrijf je van 2 a 3 ha in de toekomst nooit voor een 
fatsoenlijk gezinsinkomen kan zorgen.  

4. Zoals u bekend zijn er gesprekken geweest (in het kader van de landbouwwerkgroep ) over 
samenwerking op het gebied van het landbouwonderwijs.  
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