
‘Ook met de nationalisten aan het roer zal 
Polen niet breken met de Europese Unie’

Maurits Kuypers
Warschau

Wordt het voor buitenlanders moeilijker 
zaken doen in Polen nu de euroscepti-
sche partij Recht en Rechtvaardigheid 
(PiS) een absolute meerderheid heeft in 
het parlement? Voor een aantal sectoren 
ziet het daar zeker naar uit. Nederlandse 
bedrijven houden het hoofd echter koel, 
en maken zich voorlopig nog geen al te 
grote zorgen.

Tijdens een deze week georganiseerd 
buffet voor Nederlandse ondernemers in 
Warschau was de stemming zelfs uitste-
kend. ‘Het gaat goed met Polen. De eco-
nomie groeit al jaren en er liggen volop 
kansen’, was de algemene mening.

Het bedrijf 2theloo, dat openbare toi-
letten exploiteert, bijvoorbeeld timmert 
stevig aan de weg. Als de Nederlandse 
bedrijfsleider Marc Overweter naar het 
gevaar van een anti-Europese stemming 
wordt gevraagd, haalt hij de schouders 
op. Alle speculaties over mogelijke ge-
volgen van een nieuwe regering zijn wat 
hem betreft koffiedik kijken.

Toch zijn er zeker sectoren waar het 
er weinig florissant uitziet voor het inter-
nationale bedrijfsleven. Zo bevestigde 
het PiS-parlementslid Henryk Kowalczyk 
deze week dat de nieuwe PiS-regering, 
zodra zij is geïnstalleerd, serieus werk 
zal maken van een nieuwe belasting voor 
grote supermarktketens. Alle winkels 
met een vloeroppervlakte boven de 250 
m2 zullen 2% van hun omzet moeten af-
dragen. De maatregel is bedoeld om klei-
nere winkeliers te beschermen, en een 
ramp voor de Franse bedrijven Auchan 
en Carrefour, het Britse Tesco, het Duitse 
Lidl en het Portugese Jeronimo Martins. 
Zij bezitten namelijk vrijwel alle grote su-
permarkten en zullen de kosten van ge-
schat € 840 mln per jaar moeten dragen.

Een ander bedrijf dat het zwaar voor 
de kiezen krijgt, is de Europese vliegtuig-
bouwer Airbus, die te horen heeft gekre-
gen dat het niet meer hoeft te rekenen op 
een order voor vijftig gevechtshelikop-
ters ter waarde van zo’n € 2,75 mrd. De 
PiS vindt dat Airbus te weinig gebruik-
maakt van Poolse toeleveranciers. Het 

Een verkiezingsposter van Recht en 
Rechtvaardigheid. De partij is conser-
vatief en eurosceptisch. FOTO: REUTERS 
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wil onder meer een 
belasting invoeren 
voor grote 
supermarktketens

pagina 7, 06-11-2015 © Het Financieele Dagblad


