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Wordt Polen teruggeworpen in 
de tijd nu de ultraconservatieve 
partij Recht en Rechtvaardigheid 
(PiS) de verkiezingen afgelopen 
zondag heeft gewonnen? Komt er 
misschien zelfs een breuk in de 
Europese Unie nu er naast Hon-
garije nog een eurosceptische en 
nationalistische regering aan de 
macht komt? 

Het zijn vragen die veel vrien-
den van de Europese Unie bezig-
houden nu de PiS de absolute 
meerderheid heeft verkregen in 
het Poolse parlement. De vorige 
periode dat de PiS aan de macht 
was, tussen 2005 en 2007, was 
immers niet de leukste. In de bin-
nenlandse politiek heerste toen 
een grimmige stemming, econo-
misch ging het niet al te best en 
er was voortdurend geruzie met 
Brussel en Berlijn.

Waarom zou dat dit keer an-
ders zijn? De partijleider is im-
mers nog altijd dezelfde Jaroslaw 
Kaczynski die alles wat van buiten 
Polen komt, lijkt te wantrouwen. 

Toch zijn er signalen dat het 
allemaal wel meevalt. Ten eerste 
is de PiS niet meer de partij van 
tien jaar geleden. Toen hadden 
Jaroslaw Kaczynski en zijn broer 
Lech het toen alleen voor het 
zeggen. Nu is de partijtop veel 
breder bezet met onder andere 

president Andrzej Duda en de 
gematigde kandidaat-premier 
Beata Szydlo. 

Ten tweede heeft Polen veel te 
winnen bij een goede verhouding 
met Brussel. Warschau ontvangt 
elk jaar immers miljarden euro’s 
aan subsidies. Ook tussen nu en 
2020 gaat het weer om opgeteld 
ruim €76 mrd uit het cohesie-
fonds. Daar komt bij dat lidmaat-
schap van de EU garant staat voor 
een constante stroom aan buiten-
landse investeringen. De PiS zal 
dat niet snel op het spel zetten.

Zeker lijkt wel dat Polen zich de 
komende tijd op een aantal pun-
ten minder coöperatief zal opstel-
len in Brussel. Dat geldt onder 
meer voor de vluchtelingencrisis 
en plannen tot verdere integratie 
van de EU. Maar op beide punten 
was de vorige regering ook niet 
zo constructief. Verder lijkt met 
de PiS een toetreding van Polen 
tot de euro definitief van de baan, 
al zal ook dat weinig stof doen 
opwaaien. 

De grootste veranderingen lij-
ken vooral in Polen zelf plaats te 
vinden. Szydlo heeft beloofd een 
veel socialere koers te varen. Er 
komt kinderbijslag, meer sociale 
woningbouw, goedkopere me-
dicijnen en de pensioenleeftijd 
gaat omlaag. Het zijn allemaal 
plannen die veel geld kosten.

Een deel van dat geld wil de 
PiS halen bij de centrale bank, 
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Poolse regering zal de Europese 
miljarden niet op het spel zetten

Affiches van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in het Poolse Leczyca. PiS heeft de verkiezingen zondag gewonnen.  FOTO: REUTERS

een ander deel bij bedrijven. En 
dan wordt het voor Nederland 
ook spannend. Polen is voor ons 
een belangrijke handelspartner. 
Sinds Polen in 2004 lid werd van 
de EU is de handel met Nederland 
verdrievoudigd. 2014 was weer 
een recordjaar met € 9,6 mrd aan 
export naar Polen en € 6 mrd aan 
import uit het land. 

Verder zijn er zo’n 1400 Ne-
derlandse bedrijven gevestigd 
in Polen. Voor al deze bedrijven 
wordt het interessant te zien hoe 
nationalistisch de PiS daadwer-
kelijk is. Een van de voorstellen 
is bijvoorbeeld internationale 
supermarktketens zwaarder te 
belasten ten faveure regionale be-
drijven. Een ander plan is de be-
lasting voor buitenlandse banken 
te verhogen. Zo wordt het investe-
ringsklimaat er niet beter op.

De reacties in de Poolse me-
dia waren gemengd. Het meest 
negatief was de liberale krant 
Gazeta Wyborcza die herinnerde 
aan de woorden van Kaczynski 
vier jaar geleden toen hij de wens 
uitspraak om van Warschau een 
tweede Boedapest te maken. 
Andere kranten waren milder en 
adviseren de PiS vooral niet te 
overdrijven met de sociale hervor-
mingen. Met name de verlaging 
van de pensioenleeftijd kan Po-
len duur komen te staan. Polen 
is namelijk een van de meest ver-
grijsde landen van Europa.
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Er komen meer 
sociale woningen 
en een lagere 
pensioenleeftijd
Band met EU 
Polen heeft veel 
te winnen bij  
een goede 
verhouding 

R
T

R
  

KANDIDAAT 
Pagina 12 $

pagina 9, 27-10-2015 © Het Financieele Dagblad


