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Het is een fraai uitzicht dat de
Nederlandse IMF-econoomBas
Bakkerheeft over het centrumvan
Warschau. Links en rechts rijzen
enormeglazenkantoor-, hotel- en
appartementencomplexenop.Het
is hetmodernePolen, een toon-
beeld van vooruitgang.Maar er
hangt ook eenwolkover Polen.De
nieuwe regeringonder leiding van
premierBeata Szydlo stuit inbin-
nen- enbuitenlandop veelweer-
stand. Zij zouondemocratisch
zijn, reactionair enonliberaal.
Polendreigt volgens critici terug in
de tijd tewordengeworpen.

VHebbende critici gelijk?
‘Als IMFgevenwij nooit com-
mentaar opdepolitieke situatie.
Wij zeggenalleen iets overhet
economischbeleid. Endaar zien
weeenaantal zorgpunten. Polen
heeft tussen1989 ennueenheel
redelijkmacro-economischbeleid
gevoerd.Opmomentendathet
slecht gingwerddegroei gesti-
muleerd,maar als het goedging
werdhet tekort teruggedrongen.
Eenklassiek anticyclischbeleid
dus.Maardeze regeringdoethet
omgekeerde.Deplannenomhet
begrotingstekort naar 1% terug te
dringen zijn opde langebaange-
schoven. Er zijnduremaatregelen
aangekondigd zoals verhoging van
dekinderbijslag, verlaging vande
belastingvrije someneen lagere
pensioenleeftijd.’

VWat zijnde effectendaarvan?
‘In 2016 zullendienogmeevallen.
In 2017kanhet begrotingstekort
tot ruimbovende3%oplopen, en
dat terwijl ermacro-economisch
geen reden voor is. Polengroeit na-
melijkmet 3,5%, endewerkloos-
heid zaktmet 1,5procentpuntper
jaar. Polen zouer verstandig aan
doenhet tekort terug tedringen,
ommeer ruimte tehebbenals het
slechter gaat. Enomgeld te sparen
methet oogop vergrijzing.’

‘Daarnaastmakenwij ons zor-
genover de gevolgen vannieuwe
overheidsmaatregelen voorde
bankensector.Dit jaarwerd een
belastingopdeactiva vanbanken
ingevoerd, diewaarschijnlijk de
kredietverlening afremt.Daar-
naast is er eenprobleemmet
hypotheken inZwitserse franken.
Die verstrektendebanken inhet
verleden toende rente inZwit-
serland veel lagerwasdandie in
Polen.Maar omdatde frank zo
sterk gestegen is, is dewaarde
vandehypotheken in zloty’s sterk
toegenomen,met grote verliezen
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‘Alhet laaghangende fruit is
nuwelgeplukt inPolen’

De Poolse premier Beata
Szydlo is afgestapt van
het anticyclische beleid.
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voorhuishoudens tot gevolg.De
overheidwil dat debankenhun
daarnu voor compenserendoor
de leningenomte zetten in zloty’s
tegeneenwisselkoers van jarenge-
leden.Dat zoudebankenwel zes
keerhungemiddelde jaarwinst
kosten endus grote gevolgenheb-
ben voordekredietverlening ende
hele economie.Wij hebbengead-
viseerddit planniet uit te voeren.’

VStel dat dePoolse regering als-
nogovergaat tot eenmeer anticy-
clischbeleid, kandit landdande
groeiparel vanEuropablijven?
‘De langetermijngroei in een land
wordt bepaalddoordeontwikke-
ling vandearbeidsproductiviteit
endie vandeberoepsbevolking.
Deproductiviteit is sterk geste-

gen sindshet eind vanhet com-
munisme,maarhet laaghangend
fruit is nuwel geplukt.De jaar-
lijkseproductiviteitsgroei is nual
veel lager dan tien jaar geleden.’

‘Ophet gebied vandedemo-
grafieheeft Polen eenprobleem.
Deberoepsbevolkingneemtnual
met 1%per jaar af.Nou valt dat op
korte termijnnogwel te compen-
serenmet eenhogere arbeidspar-
ticipatie enafnamevandewerk-
loosheid,maar groeipercentages
van3ofmeer zullenopdenduur
nietmeerhaalbaar zijn. En juist
daarom ishet vanbelangdat de
overheid zichdaarop voorbereidt.
Een solidebegrotingsbeleidhelpt.
Maarmaatregelenomte zorgen
dat de arbeidsparticipatie verder
stijgt, zijn ookbelangrijk.’

IMF-econoom Bakker ongerust over begrotingstekort en regeringsbeleid

Bas Bakker
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