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Onderwerp. Mogelijke devaluatie Belgische frank binnen EMS 

Het moet niet geheel uitgesloten worden geacht dat al op 

korte termijn, bijvoorbeeld dit weekend, in EMS-kader be

sloten zal worden tot een devaluatie van de Belgische frank. 

De Belgische frank staat onder zware druk; massieve inter

venties waren de afgelopen week nodig om de Belgische frank 

binnen de toegestane EMS-marges te houden. 

De wankele positie van de Belgische frank is te verklaren 

uit de structureel buitengewoon zorgelijke situatie waarin 

de Belgische economie verkeert en daarenboven het uitlekken 

van IMF-adviezen aan de Belgische regering, waaronder het 

advies te devalueren. 

Aangetekend zij overigens dat dit weekend al devalueren in 

strijd zou zijn met de gangbare praktijk om niet te deva

lueren op het moment van zeer grote onrust op de wissel

markten, maar daarmee te wachten tot een moment van rela

tieve ontspanning. Nochtans is het duidelijk dat op termijn 

een devaluatie van de Belgische frank onvermijdelijk is, de 

vraag is alleen wanneer. 

Een devaluatie van de Belgische frank betekent niet 

meer dan een alsnog doen î at bij de laatste realignment werd 

nagelaten namelijk ook de koers van de Belgische frank her

zien naast die van de andere EMS-valuta1s. Het niet de

valueren toen werd door België gerechtvaardigd met een beroep 

op de demissionaire status van het kabinet. Die demissionaire 

status bestaat nog steeds, maar naarmate die langer voortduurt, 

wordt het onhoudbaarder om daaraan een argument te ontlenen om 

noodzakelijke maatregelen uit de weg te gaan; de economische 

situatie zal op een gegeven moment tot handelen dwingen. 
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Ter illustratie van de economische nood waarin België verkeert 

het tekort op de betalingsbalans voor 1981 

BNP bedraagt, terwijl het financieringtekort 

moge dienen dat 

ruim 7% van het 

vermoedelijk op 15,5% van het BNP zal uitkomen. 

Een onopgeloste complicatie wordt gevormd door het feit dat 

België een bijna complete loonindexatie bestaat. Zonder dat 

systeem aan te tasten heeft een devaluatie nauwelijks zin; die 

leidt alleen maar tot een devaluatie - inflatie spiraal. Het 

bijstellen van de indexatiemechanismen behoort tot de grote 

strijdpunten van de Belgische politiek: de grootste Waalse 

partij, de Partie Socialiste, is mordicus tegen elke aantas

ting van het systeem: zonder de Waalse socialisten echter zouden 

de Walen ondervertegenwoordigd zijn in de regering. 

Nederland zou zich naar het voorkomt tegen een devaluatie van 

de B.Fr. niet moeten verzetten. Sinds de invoering van MCB's 

naar aanleiding van de laatste realignment is deze extra barrière 

toch al aangebracht in het intra-Benelux-verkeer. 

Bovendien moet een devaluatie van de Belgische frank gezien 

worden als een uitvoering van datgene wat per 4 oktober bij 

de jongste realignment in het EMS al had dienen te geschieden, 

(tiet valt overigens te betreuren dat deze inhaalmanoeuvre als

nog moet worden uitgevoerd, het zal op de publieke opinie de 

indruk maken dat de realignments in het EMS steeds frequenter 

voorkomen, hetgeen het imago van het EMS geen goed zal doen.) 

Ontegenzeggelijk betekent een devaluatie van de Belgische frank 

een nadeel voor de Nederlandse concurrentiepositie vis è. vis 

België; nochtans kan Nederland daar geen argument aan ontlenen 

zich teg<,n devaluatie te verzetten, aangezien een devaluatie 

noodzakelijk geacht moet worden in een pakket maatregelen ter 

sanering van de Belgische economie. 
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(Voorlopig ziet het er niet naar uit dat enige andere EMS-
valuta het Belgische voorbeeld zal volgen; een devaluatie 
van de Belgische frank ten opzichte van de ECU zal betekenen 
dat alle andere valuta's ten gevolge van het zgn. "mandeffect" 
een zeer geringe revaluatie ten opzichte van de ECU doormaken.) 
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