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Boven Europa zweeft als een zwaard van Damocles een dreigende forintcrisis. Financiële
deskundigen gaan ervan uit dat de val van de Hongaarse munteenheid een kwestie van tijd is.
Het wordt steeds moeilijker om de forint kunstmatig hoog te houden. Toen Eurostat in augustus
de tweede kwartaalcijfers van dit jaar presenteerde, bleek de groei van de Hongaarse economie
met 1,4 procent ver achter te blijven bij die van de andere nieuwe EU-lidstaten in Midden- en
Oost-Europa. De koers van de forint reageerde als een seismograaf. De munt maakte een
stevige val naar beneden en er brak lichte paniek uit op de Europese financiële markten.
Precies een jaar geleden liepen de politieke en maatschappelijke spanningen in Hongarije hoog
op, nadat de regering van socialisten en liberalen toegegeven had de financieel-economische
situatie van het land veel rooskleuriger voor te stellen dan die in werkelijkheid was. Het
begrotingstekort van Hongarije bleek ruim tien procent van het BNP te zijn in plaats van de drie
procent die door de regering was opgegeven. Lands’ schuldenlast heeft de kritische grens van
70 procent van het BNP inmiddels gepasseerd. De regering onder leiding van premier
Gyurcsány die echter van geen wijken wist en met bruut politie geweld demonstranten tegen
zijn beleid aan de kant zette, presenteerde met instemming van de EU het zogeheten
‘Convergentieprogramma’ om de crisis te bezweren. Het Convergentieprogramma is uitgelopen
op een totale mislukking. Het programma bleek niet veel meer te zijn dan een hard
bezuinigingsprogramma waarin het verhogen van de belastingen het belangrijkste
beleidsinstrument was. De Hongaarse burgers krijgen van dit beleid de rekening gepresenteerd.
Het onderwijssysteem en de gezondheidszorg zijn in een slechtere toestand dan onder het
communisme. Iets wat zeventien jaar na de val van het communisme nauwelijks voor te stellen
is. Buitenlandse investeerders trekken zich inmiddels uit Hongarije terug waardoor de crisis
verergerd wordt.
De forintcrisis die bijvoorbeeld zou kunnen uitbreken als de Hongaarse economie
krimpbewegingen gaat vertonen, biedt de Hongaren een weinig aanlokkelijke toekomst. Maar
een forintcrisis kan ook vergaande internationale gevolgen hebben. Nog nooit is er een munt in
de euro-zone ten val gekomen. Wat de eventuele effecten daarvan zijn, zijn moeilijk te overzien.
In ieder geval zal een ingestorte forint de stabiliteit van de euro aantasten wat weer gevolgen
kan hebben voor het mondiale financiële systeem. Een instabiele euro veroorzaakt door
lidstaten die een wankel financieel-economisch systeem hebben, ondermijnt het vertrouwen in
de EU die een rol van belang wil spelen op het wereldtoneel en misschien moet gaan spelen
vanwege de dreigende dollarcrisis. Dit nu wordt onmogelijk als EU-lidstaten zoals Hongarije niet
in staat zijn orde in hun financieel-economische chaos te scheppen.
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