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De wisselkoers en struktuurprobleem
in België gedurende 1970-'76

1. ENKELE VASTSTELLINGEN

De meeste waarnemers gaan er nu over akkoord dat de Belgische
frank (BF) ondergewaardeerd was tijdens de periode 1970-74.
Deze onderwaardering van de BF wordt geïllustreerd door de
omvang van de surplussen op de basisbalans gedurende deze
periode. Dit wordt gedaan in figuur 1. België wordt vergeleken
met W.-Duitsland (een surplusland par excellence). Het surplus
wordt uitgedrukt als een percentage van het BNP. We con
stateren dat België gedurende de beschouwde periode substantiële
surplussen kende vergelijkbaar met de Duitse surplussen.

Deze vaststellingen bevestigen dat de BF een sterk onder
gewaardeerde munt was tijdens het begin van de zeventiger jaren.
Deze onderwaardering was vergelijkbaar met de onderwaardering
van de DM. En toch werd de BF niet gerevalueerd in tegenstelling
tot de DM.!

Figuur 2 illustreert hoe de effectieve wisselkoers van de BF
sinds 1970 bijna onveranderd is gebleven. De DM daarentegen
kende een sterke effectieve opwaardering. De beslissing om de BP
niet te laten appreciëren was dus een beslissing om de BF op
een artificieel laag niveau te behouden. In de volgende paragraaf
gaan we na wat de effecten van deze beslissing zijn geweest,
eerst theoretisch daarna empirisch.

1. De weigering om de BF te revalueren werd reeds eerder door sommige
ekonomen als een verkissing bestempeld. Zie Th. Pee ter s, De Belgische
Exportcontroverse en de Inflatie. in .Revue de la Banque. nr. 1, 1974.
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Figuur 1

Aandeel surplus basisbalans in B.N.P.
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Figuur 2

Effectieve wisselkoersen (jaargemiddelden)
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2. THEORETISCHE BESCHOUWINGEN

De economische theorie leert ons dat een ondergewaardeerde munt
werkt als een exportsubsidie gecombineerd met een importbelasting .
Het is van belang even stil te staan bij de mogelijke effecten
die zulk een impliciete subsidie~ en belastingspolitiek heeft op
het economisch gebeuren.

Een eerste belangrijk effect is op de rendabiliteit en de ex~

pansie van de exportsector. De subsidie impliciet aan een onder~

gewaardeerde munt verhoogt de winst van de exportsector, sti~

muleert er de investeringen en leidt zo tot een expansie van de
produktiecapaciteit. De omvang van de exportsector stijgt boven
wat deze zou geweest zijn indien de munt niet ondergewaardeerd
zou zijn.

Deze overexpansie van de exportsector is des te groter naar~

mate het land klein is. Immers een klein land is «price~taker»

op de wereldmarkt. De buitenlandse prijzen zijn voor de exporteur
van een klein land gegeven, zodat elke subsidie integraal ten
goede komt aan de exporteur. Dit laatste fenomeen wordt grafisch
geïllustreerd in appendix.

Een tweede effect is op het volume buitenlandse investeringen.
Met een ondergewaardeerde munt hebben buitenlandse onder~

nemingen er alle belang bij produktie~eenheden op te richten in
het binnenland. Op die manier ontwijken ze de impliciete belasting
die weegt op de import in het beschouwde land. De onder~

gewaardeerde munt werkt hier dus als een tariefmuur en spoort
de buitenlandse ondernemingen aan hun produktie uit te breiden
in het binnenland, Lp.v. te exporteren naar dit land. Daarenboven
komt nog dat deze buitenlandse ondernemingen aangemoedigd
worden hun export naar derde landen te laten uitvoeren door
de produktie-eenheden opgericht in het binnenland. Op die manier
genieten deze ondernemingen van de impliciete exportsubsidie in~

herent aan een ondergewaardeerde munt.
De twee effecten van een ondergewaardeerde munt hebben

dit gemeen dat ze tot distorties leiden in het investeringspatroon
en dus in de struktuur van de produktie. Teveel produktiefaktoren
(arbeid en kapitaal) worden ingeschakeld in de aktiviteiten gericht
op de export of op importvervanging. Deze scheefgetrokken
struktuur kan slechts in stand gehouden worden zolang de munt
ondergewaardeerd blijft.
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Een derde belangrijk effect, dat echter met een zekere ver~

traging optreedt, is op de binnenlandse loon~ en prijsvorming. Dit
effect treedt op langs twee kanalen. Ten eerste leidt de accumulatie
van exportsurplussen tot een toename van de binnenlandse geld~

hoeveelheid (tenzij de Centrale Bank dit kan compenseren door
een restrictieve monetaire politiek; de laatste mogelijkheid is echter
beperkt). De toename van de geldhoeveelheid leidt dan onver~

mijdelijk tot inflatoire spanningen. Ten tweede leiden de hoge
winsten in de exportsector tot sterkere looneisen. De werknemers
in deze sector realiseren zich dat de ondernemingen «buiten~

gewone» winsten maken en wensen een groter deel van de koek.
Het resultaat is een acceleratie in de loonstijgingen in de export~

sector, die een demonstratie~effect heeft in de andere sectoren.
Deze inflatoire spanningen ten gevolge van de ol1derwaar~

dering van de munt moeten gezien worden als evenwichtsher~

stellend. Door het genereren van interne inflatie komt een auto~

matisch mechanisme op gang dat de onderwaardering van de
munt te niet doet en zodoende de exportsurplussen doet ver~

dwijnen. Dit evenwichtsherstellend mechanisme impliceert ook dat
geleidelijk de impliciete subsidie voor de exportactiviteiten (en
voor investeringen vanuit het buitenland) wegvalt. De overexpansie
in de exportsector wordt stopgezet. Daarenboven blijken een aantal
exportactiviteiten die slechts renderend waren dank zij de im~

pliciete subsidie, het niet meer te zijn zodra deze subsidie
wegvalt. Het resultaat is dat de produktie in de exportsector
moet ingekrompen worden, gepaard gaande met sluitingen en af~

dankingen. Tegelijkertijd valt de aantrekkingskracht voor buiten~

landse ondernemingen om in het binnenland te investeren weg.
Deze investeringen worden drastisch ingekrompen en bestaande
aktiva worden gelikwideerd.

Samengevat kan gezegd worden dat een ondergewaardeerde
munt eerst leidt tot een overexpansie van de export~ en de
importvervangende sector, die nadien echter een omslag en een
contractie teweeg brengt. Dit laatste fenomeen wordt veroorzaakt
door de inflatoire spanningen die eveneens het resultaat zijn van
een ondergewaardeerde munt.

Uit dit alles volgt ook dat indien men de rendabiliteit van
de exportsector wil herstellen de munt moet gedevalueerd worden.
Het herstel van een situatie van onderwaardering van de munt
zal dan echter opnieuw inflatoire spanningen in gang zetten. De
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economie geraakt dan vlug in een inflatoire spiraal die nieuwe
devaluaties in de toekomst uitlokken.

3. TOEPASSING OP BELGIE

Het voorgaand theoretisch schema voorspelt dat een onderge~

waardeerde munt in een eerste fase leidt tot een sterke expansie
van de export en van investeringen vanuit het buitenland, in
een tweede fase tot een kontraktie in deze twee variabelen. De
bedoeling is in deze sektie de valideit van dit scenario voor België
na te gaan.

Het is uiteraard moeilijk een rigoureuze empirische toets van
deze theorie op te steIlen. De beschikbare gegevens zijn ver van
volmaakt. Daarenboven kunnen een aantal van de zojuist beschreven
fenomenen het gevolg zijn van andere variabelen dan de wissel~

koers (bijv. belastingspolitiek) . Nochtans lijkt het ons dat de
beschikbare evidentie een sterke geloofwaardigheid verleent aan
de hypothese die we hier vooropsteIlen.

De sterke expansie van de Belgische exportsector gedurende
de periode van substantiële onderwaardering van de BF (1970~73),

en de daaropvolgende kontraktie wordt geïlIustreerd door figuur 3.
Figuur 3 toont aan hoe de Belgische export als een percentage
van de totale wereldexport voortdurend toenam van 1970 tot 1973.
In 1974 en 75 volgen dan scherpe dalingen, zodat in 1975 de
Belgische export opnieuw het wereldaandeel van 1970 bereikt,
nl. 4,6 %. Een gelijkaardig verschijnsel vinden we wanneer we
de evolutie van de Belgische export vergelijken met W.~Duitsland.

De keuze van W.~Duitsland als een referentieland is hier wel
gepast, vermits dit land ook een ondergewaardeerde munt heeft
gehad, doch in tegensteIIing met België tot revaluaties is over~

gegaan. Figuur 4 leert ons dat de expansie van de Belgische
export (in konstante prijzen) sterker was dan in Duitsland tot
in 1973. Nadien observeren we een afzwakking tegenover Duits~

land met het gevolg dat in het derde kwartaal van 1976 de
Belgische exportindex gevoelig onder de Duitse exportindex ligt.

Additionele indirekte evidentie wordt verschaft door enkele
sectoriële produktiecijfers. We nemen twee sterk exportgerichte
industrieën, de basismetaalnijverheid en de chemische sector, en
vergelijken de gegevens van België, W.~Duitsland en het geheel
van de O.E.S.O.~landen.Dit wordt weergegeven in figuren 5 en 6.
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Figuur 3
Aandeel Belgische Export in Wereldexport

%

~.60

69

Bron: I.M.F., International Financial Statistics.

Figuur 4
Index Export in kwantiteiten
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Figuur 5

Index produktie chemische nijverheid
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Deze gegevens illustreren op treffende wijze hoe de produktie
van de chemische~ en basismetaalnijverheid tot in 1974 een sterkere
expansie vertoonde dan in W.~Duitsland en in de O.E.S.OAanden
in hun geheel. De kontraktie die vanaf 1975 waarneembaar was,
was echter belangrijker in België dan in de O.E.S.O.~landen.

Ook de heropleving van 1976 verliep minder gunstig in België,
en vooral voor de chemische nijverheid.

Een laatste reeks gegevens heeft betrekking op de inves
teringen in België van buitenlandse ondernemingen. In tabel 1
worden de geplande buitenlandse industriële investeringen in België
uitgedrukt als een percent van het totaal der binnenlandse indus~

triële investeringen. Weliswaar is de statistische kwaliteit van deze

113



Figuur 6

Index produktie basismetaalnijverheid
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Bron: a.E.C.D.• Industrial Production.

gegevens laag en gezen ze nog geen duidelijk beeld van de ge~

realiseerde buitenlandse investeringen. Toch laten ze toe te zien
dat over de periode 1971~74 het aandeel van de buitenlandse in~

dustriële investeringen toenam. In 1975 echter daalde deze proportie
gevoelig om een niveau te bereiken dat beneden het niveau van 1971
ligt.

TABEL 1

Aandeel geplande buitenlandse investeringen in het totaal van
de Belgische industriële investeringen, in %

1971

8.':15

1972

8.98

1973

8.62

197':1

15.90

1975

5.81

Bron: Ministerie van Economische Zaken. De Belgische Economie in
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Figuur 7

Index uurlonen
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De voorgaande gegevens bevestigen onze theoretische be~

sluiten dat een ondergewaardeerde munt eerst tot een overexpansie
van de externe sector (exportsector en buitenlandse investeringen)
en dan tot een overcontractie leidt. Het mechanisme dat deze
overcontractie teweegbrengt ligt, zoals betoogd, in de inflatoire
impulsen die uitgaan van een ondergewaardeerde munt. Deze in~

flatoire impulsen worden geïllustreerd door figuren 7 en 8, waarin
de evolutie van de uurlonen en de consumptieprijzen van België
en W.~Duitsland worden vergeleken. Tot in 1972~73 is er een
zeer gelijklopende evolutie waar te nemen in België en Duitsland.
De breuk komt rond 1973. Na 1973 divergeren de loon~ en prijs~

indices in beide landen voortdurend. Deze inflatoire impulsen in
België hebben geleidelijk de situatie van onderwaardering van
de BP te niet gedaan en verklaren de sterke contractie in export~

en produktiecij fers die we geobserveerd hebben.

115



Figuur 8

Index consumptieprijzen
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4. BESLUIT

Samenvattend kan gezegd worden dat de situatie van
waardering van de BF die zeer uitgesproken was
periode 1970-73 een sterke expansie van de Belgische externe
sector heeft teweeggebracht tot 1973-74.

Vanaf dat ogenblik zijn de inflatoire impulsen veroorzaakt
door deze onderwaardering, dominerend geworden. De export
surplussen maakten het de Nationale Bank onmogelijk de groei
van de geldhoeveelheid onder controle te houden. Tegelijkertijd
stegen de looneisen ten gevolge van het bestaan van meer dan
normale winsten in de externe sector. Het resultaat was dat de
rendabiliteit van de externe sector zeer snel negatief beïnvloed
werd. en dat de overexpansie in deze sector werd stopgezet.
Het wegvallen van de wisselkoerssubsidie bracht de lage ren~

dabiliteit van vele exportactiviteiten aan het licht en leidde tot
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een contractie in de Belgische externe sector die dieper was dan
elders. De «structurele» problemen die de Belgische economie
nu kenmerken kunnen, tenminste voor een deel, teruggebracht
worden tot een verkeerd geïnspireerde wisselkoerspolitiek in het
verleden. Deze wisselkoerspolitiek stimuleerde de export op arti~

fieiële wijze en leidde tot de uitbouw van een exportcapaeiteit die
te groot bleek te zijn wanneer de ·wisselkoers opnieuw zijn even~

wicht had bereikt.
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BIJLAGE:

ECONOMISCHE ASPECTEN

VAN EEN ONDERGEWAARDEERDE MUNT

In deze bijlage worden de theoretische beschouwingen ontwikkeld
in het voorgaande op een iets formelere wijze uiteengezet. We
maken gebruik van eenvoudige vraag~ en aanbodschema's.

In figuur 9 en 10 worden de markten van export~ en import~

goederen uitgebeeld.

Figuur 9

Exportmarkt

Figuur 10

Importmarkt
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x. M

Op de verticale assen staan de prijzen in binnenlandse munt,
op de horizontale as de hoeveelheden. Beschouwen we eerst de
exportmarkt. We veronderstellen dat we hier te maken hebben
met een klein land, dat een «price~taker» is op de wereldmarkt.
Dit betekent dat de wereldprijs voor het exportpakket gegeven is.
De vraagcurve is dus een horizontale. De aanbodcurve heeft een
normaal positief verloop. Aan de wereldprijs Pxw wordt Xl ge~

exporteerd. Noteer dat rPxw de wereldprijs voorstelt omgezet
in binnenlandse munt; r is de wisselkoers, m.a.w. de prijs van
de vreemde munt.

Voor een klein land is ook de wereldprijs van importgoederen
gegeven. Dit betekent dat het wereldaanbod van importgoederen
perfect elastisch is. De binnenlandse vraag van importgoederen,
daarentegen, heeft de normale negatieve inklinatie. Aan de wereld~
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prijs PMw, omgezet in binnenlandse munt, wordt de hoeveel~

heid Mi geïmporteerd.
Laten we nu aannemen dat de wisselkoers c een evenwichts~

koers is, in die zin dat een evenwichtige handelsbalans wordt
gerealiseerd (cPxW Xl = cPMw Mi)'

Wat zal er nu gebeuren indien de wisselkoers geen even~

wichtskoers is. We analyseren het geval van een onderwaardering.
Dit wordt geïllustreerd in figuren 11 en 12.

Figuur 11

Exportmarkt
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Figuur 12

Importmarkt
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De onevenwichtswisselkoers wordt voorgesteld door c'. We
hebben hier een situatie waarbij c' > c, vermits het hier gaat om
een analyse van de onderwaardering van de munt (= te hoge
prijs van de buitenlandse munt). De hoge wisselkoers c' brengt
hogere gemiddelde opbrengsten mee in de exportsector en leidt
tot een uitbreiding van de produktiecapaciteit. De export stijgt
tot X 2 • Deze toegenomen export zal slechts blijven bestaan indien
de wisselkoerssubsidie blijft bestaan.

In de importmarkt leidt de onevenwichtskoers tot een ver~

mindering van de vraag naar import. Deze daalt tot l02 • Noteer
dat de handelsbalans nu een surplus vertoont, tenzij in het extreme
geval dat het binnenlands aanbod van exportgoederen en de binnen~

landse vraag van importgoederen volledig inelastisch zijn (Ax en
V M zijn dan verticaal).
De inflatoire gevolgen van dit handelsbalanssurplus, die in de
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tekst worden beschreven, zullen na verloop van tijd een invloed
uitoefenen op de exportaanbodcurve en op de importvraagcurve.
Beide zullen naar boven verschuiven. De aanbodcurve verschuift
opwaarts omdat de kosten stijgen; de vraagcurve omdat het
nominale inkomen gestegen is. Het nieuwe evenwicht wordt be~

reikt wanneer de handelsbalans in evenwicht is. Dit wordt be~

reikt door een verschuiving van de aanbodcurve tot in A x ', en
van de vraagcurve tot in VM'. In dit nieuw evenwicht is het
exportvolume gereduceerd tot het oorspronkelijk niveau. Het im~

portvolume daarentegen is gestegen tot het oorspronkelijk niveau.
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