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Gesteund door een groeiversnelling in de industrielanden verwachten we dat de opkomende markten in de
komende twee jaar een gematigd herstel laten zien. Als belangrijkste risico’s zien wij een sneller dan verwachte
rentestijging in de VS en het oplopen van de kapitaal-marktrentes, een harde landing in China, en een verdere
daling van de grondstofprijzen, om nog maar te zwijgen over (geo)politieke risico’s.



Azië, nog steeds mondiale groeimotor, ondanks China’s afkoeling: Onder de opkomende economieën blijft

Azië het goed doen. We verwachten dat de regionale groei in de komende Jaren circa 6% blijft, veel hoger dan
in andere regio’s. Tegenover de geleidelijke groeivertraging in China staat het herstel van India en andere
economieën, die profiteren van een groeiversnelling in de VS en de eurozone.


Opkomend Europa, Sterk uiteenlopende trends: De groei in opkomend Europa is in de loop van het jaar

vertraagd door het conflict rond Oekraïne en Rusland en het tegenvallende herstel in de eurozone. Wij
verwachten dat de komende twee jaar de groei geleidelijk zal aantrekken. Er zullen echter grote verschillen zijn
tussen de landen. Rusland zal in het beste geval stagneren en de risico’s zijn duidelijk neerwaarts gericht.
Tsjechië, Hongarije en Polen zullen ondertussen profiteren van het geleidelijke herstel van de eurozone.


Latijns-Amerika, lange leve de VS: Grootste pluspunt voor de groeivooruitzichten in Latijns-Amerika 2015/2016

is het wereldwijde herstel en met name de sterke groei in de VS. Interne ontwikkelingen spelen daarentegen in
toenemende mate een negatieve rol.
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or Hongkong, waar
w
de
dem
monstraties het ondernemerssvertrouwen he
ebben aangetasst.
De regionale gro
oei blijft in 201
14 6% …
Ondanks de waarrschijnlijke teru
ugval in het derrde kwartaal
verrwachten we da
at de regionale
e groei dit jaar rond
r
6% uitkom
mt,
nett als in 2013. D
De groei in Chin
na vertraagt van 7,7% naar ne
et

% j-o-j

K1-1
14

K2-14

K
K3-14

2015
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6

Ch
hina
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Ho
ongkong
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2,0

2,5
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Ind
dia

4,6

5,7

-

5,0

5,5

6,0

Ind
donesië

5,2

5,1

55,0

5,0

5,5

5,5

Ma
aleisië

6,2

6,5

55,6

6,0

5,5

5,5

Singapore

4,8

2,4

22,4

3,0

3,5

3,5
3,5

Ta
aiwan

2014

3,2

3,7

33,8

3,5

3,5

-0,5

0,4

00,6

1,0

3,5

4,0

Zu
uid-Korea

3,9

3,5

33,2

3,5

3,5

3,5

Re
egiogem.

5,9

6,2

6,0

6,0

6,1

Th
hailand

Brronnen: EIU, Bloom
mberg, ABN AMR
RO Economisch Bureau

… evenals in 20
015/16, ondan
nks groeivertra
aging China
De
e regionale gro
oei blijft in 20155 en 2016 naarr verwachting rond
r
6%
%. Ons basissc
cenario gaat uitt van een geleidelijke vertrag
ging
in China. We verrwachten dat dde Chinese gro
oei afzwakt tot 7%
7
in 2015/16. Hierttegenover staaat echter een hogere groei in
ndere exportge
erichte Aziatischhe landen, die kunnen profite
eren
an
va
an het aanhoud
dende herstel inn de VS en de eurozone.
Bo
ovendien schud
dden landen alls Hongkong en
e Thailand de
efffecten van de politieke onrusst van zich af. Volgens
V
onze
prrognoses blijft China
C
in 2015 een 2016 de snelste groeier,
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ond
danks de vertra
aging. De groe
ei in India conve
ergeert
geleidelijk naar he
et Chinese nive
eau (prognose: 5,5% in 2015
5
Andere landen met een relatie
ef laag
en 6% in 2016). A
nesië, Maleisië
ë, Filippijnen, Vietnam)
V
blijven
n
BBP/capita (Indon
eneens snel gro
oeien. De rijke
ere landen (Zuid
d-Korea, Taiwa
an,
eve
Sin
ngapore, Hongkkong) groeien minder
m
spectac
culair.
nnaars en verrliezers van lagere olieprijze
en
Win
De gevolgen van de lagere energie- en gronds
stoffenprijzen
nd. Behalve he
et inflatie-effectt profiteren
verrschillen per lan
ene
ergie-importeurrs als China, In
ndia, Zuid-Kore
ea en Indonesië
ë
van
n een lagere en
nergierekening
g. Voor India en
n Indonesië
vorrmen de lage e
energieprijzen een
e unieke kan
ns om de nood-zak
kelijke hervorm
ming van de bra
andstofsubsidie
es door te voerren
(Ind
donesië begon
n medio november al met het verlagen van
dez
ze subsidies). D
De lagere gron
ndstoffenprijzen
n hebben ook
neg
gatieve effecten voor grondsttoffenexporteurrs zoals Maleissië,
Indonesië en Tha
ailand.
edt ruimte voo
or soepeler be
eleid
Infllatiedaling bie
Dankzij de lagere
e grondstoffenp
prijzen is de inflatie in de regio
o
n, van 4,1% j-o
o-j in mei naar 3,0% in
verrder afgenomen
sep
ptember. De ke
erninflatie bereikte in septemb
ber het laagste
e
niveau in een jaarr (2,1% j-o-j). Wij
W verwachten
n dat de regiona
ale
inflatie op jaarbassis daalt van 4,6% in 2013 tott 3,7% in 2014..
or 2015 voorzie
en we een lichte stijging tot 4%,
4 ervan
Voo
uitg
gaande dat hett effect van de dalende grond
dstoffenprijzen
geleidelijk wegebtt. Achter deze regionale gem
middelden gaan
n
ote verschillen ttussen landen schuil. De infla
atie blijft relatie
ef
gro
hoo
og in India (pro
ognose 2015: 7%)
7 en Indones
sië (7,5%).
aling ontstaat er
e over het alge
emeen meer
Door de inflatieda
mte voor extra (monetaire) stimulering. Chin
na heeft onlang
gs
ruim
zo’n USD 115 milljard in de binnenlandse bank
ken gepompt e n
dere gerichte sstimuleringsmaatregelen geno
omen. In Zuidand
Korrea is de beleid
dsrente in twee
e stappen met 50 basispunten
n
verrlaagd tot 2%, e
een historisch laag niveau. In
n India is door d
de
sne
elle inflatiedalin
ng de verwachtting gegroeid dat
d de rente
eerrder wordt verla
aagd. Wij zien voor India ook
k enige ruimte
voo
or renteverlagin
ngen. Toch den
nken we dat de
e centrale bankk –
die behoedzaam opereert sindss de marktonrus
st vorig jaar – zzal
chten tot er me
eer bewijs is da
at de lagere infflatie standhoud
wac
dt.
In Maleisië,
M
Indon
nesië en de Filippijnen zijn de
e beleidsrentess
de afgelopen maa
anden juist verrhoogd.
sico’s
Belangrijkste ris
n belangrijk risico voor onze prognose is ee
en lager dan
Een
verrwachte groei vvan de relevantte handelspartners. De
exp
portbasis van o
opkomend Azië
ë is vrij divers. In de meeste
landen gaat minder dan 50% va
an de export na
aar China, de V
VS,
maal 50% van d
de
de eurozone en JJapan. Dit betekent dat minim
port naar anderre landen/regio
o’s gaat, inclusief de rest van
exp
opk
komend Azië. T
Toch zou een tegenvallende
t
groei in de
industrielanden en/of China natu
uurlijk een negatief effect
bben op de gro
oeivooruitzichte
en in Azië.
heb

Exportbestem
E
mming Azië: m
meer dan China
aandeel in 2013, %
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Brron: Thomson Reu
uters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau

en ander risico betreft de verw
wachte renteve
erhogingen doo
or
Ee
de
e Federal Rese
erve in 2015 enn 2016. Wanne
eer deze snelle
er
ga
aan dan verwac
cht, kan opnieuuw marktonrus
st ontstaan. Dit
ka
an tot hernieuw
wde kapitaalvluccht uit de opko
omende markte
en
leiden. De extern
ne indicatoren van de meeste
e opkomende
V de twee
landen in Azië zijn over het alggemeen goed. Van
ziatische lande
en die vorig jaaar in de vuurlinie
e lagen, lijkt
Az
Indonesië nog altijd kwetsbaarr. Het tekort op de lopende
ekening en de buitenlandse
b
scchuld zijn relatief hoog en de
re
de
eviezenreserve
es relatief laag.. Wel kan de ve
erlaging van
brrandstofsubsidies de (energiee)consumptie drukken
d
en possitief
do
oorwerken op het
h lopende-rekkeningsaldo. Door
D
verstandig
g
be
eleid is India ten opzichte vann vorig jaar vee
erkrachtiger
ge
eworden. Ande
ere kwetsbaarhheden in de reg
gio zijn de hoge
e
sc
chulden van huishoudens en (staats)bedrijven (China,
Ho
ongkong, Singa
apore, Maleisiëë en Thailand) en de kwetsba
are
ov
verheidsfinanciën (met name in India, Maleisië en Indonessië).

Azië:
A
externe indicatoren
22014

Saldo lopende re
ekening (% bbp)
12

Taiwan

8
Korea

Maleisië
4
hina
Singapore Ch

Thailand

0

Filip
ppijnen
Hongkong
Indonesië

India
a
-4
0

0.25
5

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Externe schu
uld/uitvoer (ratio))
Brronnen: EIU, ABN AMRO Economissch Bureau

ot slot kunnen de
d groeivooruittzichten ook ge
eschaad worde
en
To
do
oor (geo)politieke risico’s. Reccente ontwikke
elingen in Thailland
en
n Hongkong he
ebben dat opnieeuw laten zien. Bovendien wo
ordt
Ch
hina steeds assertiever, waarrdoor territorialle conflicten rond
de
e Zuid-Chinese
e Zee van tijd toot tijd de kop kunnen opsteke
en.
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Ch
hina: Economie blijft gele
eidelijk a
afkoelen

Hervorming economisch mod
del gaat jaren duren
d
De autoriteiten wiillen China’s grroeimodel aanp
passen. Nadat
jare
en is geleund o
op publieke invvesteringen in combinatie
c
mett
de uitvoer, moet d
de particuliere consumptie ee
en sterkere rol
gaa
an krijgen. Sind
ds 1990 is de in
nvesteringsratiio gestegen va
an
circ
ca 25% naar ru
uim 45%. Het aandeel
a
van de
e particuliere
con
nsumptie in hett BBP is juist gedaald van circ
ca 45% begin
jare
en negentig na
aar ongeveer 35
5%, hoewel sin
nds 2011 weerr
een
n bescheiden sstijging plaatsvo
ond.

Sa
amenstelling BBP
% BBP
B
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P
co
onsumptie in
n perspectief
%
% BBP
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De correctie van
n de vastgoedm
markt, de maa
atregelen tege
en
sch
haduwbankierren en de anti-corruptiecam
mpagne drage n
bij aan de voortd
durende economische vertrraging van
China. Wij denke
en dat deze affkoeling geleid
delijk blijft
verrlopen. De ove
erheid hecht veel
v
belang aa
an stabiliteit e n
zal, indien nodig
g, overgaan to
ot gerichte extra stimulering
g.
Wijj denken dat d
de groei afzwa
akt van 7,7% in 2012 en 201 3
naa
ar net onder 7
7,5% in 2014 en
e 7% in 2015 en 2016. De
bellangrijkste risico’s betreffen de vastgoed
dsector, de
hog
ge schuldenla
ast van lokale overheden en
n (semi-)over-heiidsbedrijven, het schaduwb
bankwezen en
n (geo)politiek
ke
kwesties. Ontwik
kkelingen in de
d externe vraag kunnen
zow
wel tot positie
eve als negatie
eve verrassing
gen leiden.

Brron: EIU

Ec
conomie blijft geleidelijk afk
fkoelen
De
e geleidelijke afkoeling
a
van d e economie ze
et in 2014 doorr.
De
e groei daalde in het derde kw
wartaal tot 7,3%
% j-o-j, het
laagste tempo sinds de mondiaale crisis, en na
aar 1,9% k-o-kk.
De
e vertraging in het derde kwaartaal kwam nie
et onverwacht. De
cijjfers over juli en augustus waaren zwak, hoewel de meeste
e
cijjfers over septe
ember wat beteer waren. Na een
e scherpe da
aling
in augustus tot 50,2
5
(net bovenn de neutrale grens van 50)
sta
abiliseerde de inkoopmanageersindex voor de
d verwerkende
ind
dustrie (PMI) van
v HSBC/Mark
rkit in septembe
er en verbeterd
de
de
eze iets in oktober naar 50,4. De officiële PM
MI daalde in
ok
ktober naar 50,8. Al met al dru
rukken de corre
ectie van de va
astgo
oedmarkt, de maatregelen
m
teggen schaduwbankieren en de
e
an
nti-corruptiecam
mpagne de bin nenlandse vraag. Ook duurt het
ev
ven voordat stim
muleringsmaattregelen effect hebben. Wij
ve
erwachten dat de
d groei in 20114 net onder de
e officiële
do
oelstelling van 7,5% uitkomt ((2012 en 2013:: 7,7%).
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Bron: EIU

Toc
ch blijft het BBP
P-aandeel van de particuliere
e consumptie
laag vergeleken m
met de grotere industrielanden en andere
opk
komende economieën in Azië
ë en daarbuiten
n (o.a. Turkije,
Me
exico, Brazilië e
en Rusland). Vo
olgens ons ond
derschatten de
e
nattionale rekening
gen echter dive
erse consumpttie-categorieën
n,
waa
aronder huisve
esting en consu
umptie betaald via werkgeverrs.
Ook zijn huishoud
dens met een relatief
r
hoog inkomen ondervvertegenwoordigd in de onderliggende steekproef. Ondanks dit
soo
ort datakwestie
es is duidelijk dat China nog een
e lange weg
hee
eft te gaan in d
de omschakelin
ng naar een me
eer consumptie
eged
dreven econom
mie. Dit proces gaat nog jaren
n duren, maar n
na
verrloop van tijd w
wordt China’s grroeimodel zo wel
w houdbaarde
er.

In
ndustriële pro
oductie en deetailhandelsv
verkopen
%
% j-o-j
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Detailh
handelsverkopen
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Industriiële productie

Brron: Thomson Reu
uters Datastream

De
e industriële prroductie is na dde scherpe teru
ugval in augusttus
we
eer opgeveerd, maar vertoonnt nog wel een dalende trend.. De
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dettailhandelsverkkopen en de invvesteringen in vaste activa
zettten de neergaa
ande lijn voort en daalden naar respectieve
elijk
11,5% en 15,9% jj-o-j in oktoberr. Recentelijk is
s de discussie
ove
er de vraag of d
de detailhande
elsverkopen een goed beeld
gev
ven van de feitelijke consump
ptie weer opgelaaid, nadat
enk
kele in China o
opererende buittenlandse bedrrijven een sterkke
om
mzetdaling meld
dden. Hun aand
deel in de totale omzet is
ech
hter gering. Ovverigens zijn in de detailhande
elsverkopen nie
et
alle
e huishoudelijke bestedingen meegenomen, maar bevatte
en
dez
ze wel bepaald
de verkopen aa
an bedrijven en
n overheden.
Uitvoer blijft op peil, invoergro
oei is weer po
ositief
In de
d periode meii – oktober stee
eg de export met
m gemiddeld
11%
% j-o-j tegen 2,,6% in dezelfde
e periode vorig
g jaar. Zelfs alss
voo
or vertekeninge
en wordt gecorrrigeerd, blijft de export het
goe
ed doen. De im
mportgroei op ja
aarbasis was negatief
n
in juli/
aug
gustus, maar w
weer positief in september en oktober. Wij
voo
orzien geen strructureel negattieve importgroei, maar de ho
oge
gro
oeipercentagess uit het verlede
en blijven buite
en bereik. Los
van
n deze algemene trends zien we wel dat de invoer van
pro
oducten zoals ju
uwelen en and
dere luxeartikelen, waaronderr
gou
ud, is getroffen
n, mede door de
d anti-corruptiecampagne.

Uitvoer en invo
oer
% j-o-j
j
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Bron: Thomson Reute
ers Datastream

Kre
edietverlening
g, lage inflatie en ruimte voo
or stimulering
g
De sterke daling vvan de kredietvverlening in julii was grotendee
els te wijten aa
an speciale facttoren. In augus
stus en
sep
ptember volgde
e een herstel. In oktober daalde de kredietverrlening echter w
weer, mede do
oor seizoensinv
vloeden (de
jaarlijkse groei va
an uitstaande bankleningen
b
bleef onverande
erd
op 13,2% j-o-j). T
Toch blijft de tottale kredietverlening duidelijkk
ond
der het niveau van begin 2014. Dit is een lo
ogisch gevolg vvan
initiatieven om de
e rol van het scchaduwbankwe
ezen te beperke
en.
Dit komt ook tot u
uiting in het teru
uglopend aand
deel van aan he
et
sch
haduwbankwezzen gelieerde trustleningen.
De inflatie daalde
e in september//oktober tot 1,6
6% j-o-j, het
laagste niveau sin
nds januari 201
10 en ruim ond
der de doelstelling (3,5%). Va
anuit dit perspe
ectief is er ruim
mte voor gerich
hte
stim
mulering, maarr we denken da
at de autoriteite
en voorzichtig

zu
ullen blijven me
et grootschaligee verruiming. Onlangs
O
be
evestigde de ce
entrale bank dee invoering van
n een nieuwe
leenfaciliteit, waa
armee in septeember en oktob
ber circa USD 125
1
mld in het binnen
nlandse bankeen-stelsel is gep
pompt. Andere
e
re
ecente maatreg
gelen zijn de veersoepeling van
n de beperking
gen
vo
oor woninglenin
ngen en –aankkopen (het eers
ste effect hierva
an
op
p de vastgoeds
sector is al merrkbaar) en bela
astingverlagingen
en
n kredietsubsidies voor het m
midden- en klein
nbedrijf.
Onze vooruitzic
chten voor 20115 en 2016
De
e overheid hec
cht sterk aan sttabiliteit. We ve
erwachten dan
oo
ok dat ze indien
n nodig doorgaaat met gerichte
e extra
stimulering. Toch
h lijken de autooriteiten iets so
oepeler met de
grroeidoelstelling om te gaan enn hebben ze ve
erklaard niet op
p
alle economische en marktbew
wegingen te zullen reageren. In
Ch
hina wonen nog altijd veel miinder mensen in
i steden (circa
a
50
0% van de bevolking) dan in dde welvarende
e economieën. De
urrbanisatie zal de groei dan oook blijven steun
nen. In ons
ba
asisscenario ga
aan wij ervan uuit dat de econo
omie geleidelijkk
blijft afkoelen, maar dat een haarde landing ka
an worden
vo
oorkomen. Wij voorzien een ggroei van 7% in
n 2015 en 2016
6.
Be
elangrijkste risico’s
He
et grootste risic
co voor ons baasisscenario sc
chuilt in drie
on
nderling samen
nhangende facttoren: de voorttgaande correcctie
va
an de vastgoed
dmarkt, de hogee schuldenlastt van lokale
ov
verheden en (semi-)overheidssbedrijven en het
h schaduwba
ankwezen. De ontwikkelingenn in deze secto
oren zijn nauw
ve
erbonden met de
d economie een de geregulee
erde
ba
ankensector. Gelet
G
op China’ss sterke budge
ettaire en exterrne
po
ositie, zijn de autoriteiten bereeid en in staat om in te grijpen,
ind
dien nodig. De kans bestaat eechter altijd da
at er beleids- off
uittvoeringsfouten
n worden gemaaakt. Andere riisico’s die op de
d
langere termijn spelen,
s
betreffeen binnenlands
se sociaalec
conomische en
n politieke zakeen. Verder zijn er ook
ge
eopolitieke risic
co’s: China stellt zich in internationaal verband
as
ssertiever op. Tot
T slot, ontwikkkelingen in de externe vraag
ku
unnen zowel tot positieve als negatieve verrrassingen leide
en.
Ho
oofdindicatoren ec
conomie China
20012

2013

2014
4e

2015e

2016e

BB
BP (% j-o-j)

77.7

7.7

7.5
7

7.0

7.0

Inflatie (% j-o-j)

22.6

2.6

2.0
2

2.5

3.0

verheidssaldo (% BBP)
Ov

-11.6

-1.9

-2
2.0

-2.0

-2.0

Ov
verheidsschuld (%
% BBP)

144.7

14.8

16
6.7

18.4

20.0

Lo
opende rekening (%
% BBP)

22.7

2.1

2.0
2

1.5

1.5

Investeringsquote (%
% BBP)

46

46

46
4

46

45

Sa
avingsquote (% BB
BP)

500.3

49.7

49
9.0

48.1

47.3

US
SD/CNY (ultimo)

6..29

6.10

6.1
17

6.3

6.3

EU
UR/CNY (ultimo)

8..29

8.41

7.7
71

7.2

6.3

Overheidssaldo en lop
p. rekening voor 20144,2015 en 2016 zijn afgeronde getallen

Brron: EIU, ABN AMR
RO Economisch Buureau
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Opkomend Europa
a: Sterk uiteenlopende trrends
De groei in opko
omend Europa
a is in de loop van het jaar
het conflict rond Oekraïne en
e Rusland en
n
verrtraagd door h
hett tegenvallend
d herstel in de
e eurozone. Vo
olgens recente
e
geg
gevens waren
n er wel wat po
ositieve ontwikkelingen in h
het
vie
erde kwartaal. Wij verwachte
en dat gedure
ende onze
pro
ognoseperiode
e de groei gelleidelijk gaat aantrekken.
a
Er
zullen echter gro
ote verschillen
n zijn tussen landen
l
in de
reg
gio. Zo zal de R
Russische economie in hett beste geval
sta
agneren, terwijjl Tsjechië, Ho
ongarije en Po
olen zullen
pro
ofiteren van ee
en geleidelijk herstel van de
e eurozone. D
De
Turrkse economie blijft vermoe
edelijk vrij kra
achtig groeien
n,
ond
danks het rela
atief krappe monetaire
m
beleid.
herpe afzwakk
king groei opk
komend Europ
pa…
Sch
In het
h afgelopen jaar is de groei in opkomend Europa verderr
verrtraagd, nameliijk van 2,7% in het vierde kwa
artaal van 2013
3
tot een geschatte schamele 1.3%
% in het derde kwartaal van d
dit
weerspiegelt dit twee factoren
n. Allereerst
jaar. In essentie w
aïne en Ruslan
nd. De
nattuurlijk het confflict rond Oekra
Oekraïense econo
omie is hierdoo
or ingestort. In Rusland zijn
or de kapitaaluitstroom, in combinatie met de
d groeiende
doo
onz
zekerheid, de vvooruitzichten voor
v
de bedrijfs
sinvesteringen
verrslechterd, terw
wijl de sterke sttijging van de in
nflatie als gevo
olg
van
n de vrije val va
an de roebel de
e koopkracht van
v huishouden
ns
hee
eft uitgehold. D
Door het conflicct stevent de Russische
eco
onomie af op een recessie, als zij daar niet al in is beland..
Hett conflict heeft ook een negattieve uitstraling
g naar andere
landen in de regio
o. In Tsjechië, Hongarije en Polen
P
zijn
danks betere vvooruitzichten de
d vertrouwens
sindicatoren in de
ond
afgelopen maand
den over het alg
gemeen terugg
gelopen.
n de regio druktte, was het
De tweede factor die de groei in
dt
ger dan verwacchte herstel in de eurozone. Deze
D
regio geld
trag
als de belangrijksste exportbeste
emming voor op
pkomend
e
erke correlatie tussen de twee
Eurropa. Dat verkllaart ook de ste
reg
gio’s.

Ec
conomische g
groei
% j--o-j

14K1

14K2
2

14K3

2014
4

2015
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Tsje
echië

2,6

2,5

2,3

2,5

3,0

3,0

Hon
ngarije

3,7

3,9

3,2

3,0

2,5

2,5

Pole
en

3,4

3,5

3,3

3,5

3,5

4,0

Roe
emenië

3,9

1,2

3,2

2,5

3,0

3,5

Rus
sland

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

1,5

Turrkije

4,7

2,1

3,0

3,5

4,0

Oek
kraïne

-1,2

-4,6

-6,5

1,0

3,5

Reg
giogemiddelde

2,1

1,3

1,3

1,8

2,5

-5,1

…maar
…
lichtpun
ntjes in het vieerde kwartaal
De
e eerste cijfers duiden erop ddat er enkele po
ositieve
on
ntwikkelingen waren
w
in het vieerde kwartaal. Dit kwam tot
uitting in de inkoo
opmanagersinddices van de ve
erwerkende
ind
dustrie voor ok
ktober. De indeex voor Polen kwam
k
weer bovven
50
0, het omslagpunt tussen groeei en krimp, terwijl die van
Tu
urkije steeg en voor de derdee achtereenvolg
gende maand
bo
oven deze gren
nswaarde bleeff. Dit doet verm
moeden dat dezze
ec
conomieën het dieptepunt zijnn gepasseerd. De inkoopmanagersindex was in Ruslannd iets lager ma
aar liet in de
an
ndere landen in
n de regio per ssaldo een besc
cheiden
ve
erbetering zien. Gemiddeld stteeg de index voor
v
de industrrie
in opkomend Europa in oktobeer van 50,6 naa
ar 51,1.

BBP
B
opkomen
nd Europa en
n eurozone
%
% j-o-j
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Op
pkomend Europa (l.a.)
(

Euro
ozone (r.a.)

Brron: Thomson Reu
uters Datastream

Wij
W zien enkele positieve onttwikkelingen…
…
Wij
W denken dat de
d groei in opkoomend Europa
a tijdens onze
prrognoseperiode
e geleidelijk aaantrekt. Hierbij moet wel worden
aa
angetekend dat de trends bin nen de regio sterk
s
uiteen zullen
lopen. Laten we beginnen met de positieve kant van het
ve
erhaal. Dankzij de langzaam aaantrekkende groei
g
in de
eu
urozone in 2015 en 2016 zulleen de exportvo
ooruitzichten vo
oor
landen als Polen
n, Tsjechië en H
Hongarije verb
beteren. In deze
e
landen zal boven
ndien de binneenlandse vraag toenemen,
ge
esteund door de verdere verbbetering van de
e arbeidsmarkt en
de
e geleidelijke lo
oongroei. Dit zoou zich moeten
n vertalen in ee
en
ste
erkere econom
mische groei. W
Wat Hongarije betreft,
b
zijn wij
ec
chter wat voorz
zichtiger vanweege het onortho
odoxe
ec
conomisch bele
eid van de regeeringspartij Fidesz. Bovendien
zu
ullen er de kom
mende jaren naaar verwachting
g minder EUge
elden beschikbaar zullen zijn dan in 2014. Een
E krachtiger
he
erstel van de eurozone zal oook de Turkse ec
conomie steun
nen,
al blijft het mone
etair beleid hierr vermoedelijk relatief krap.

Bron: ABN AMRO, EIU, Thomson Reu
uters Datastream

…maar
…
conflictt rond Oekraïn
ne/Rusland bliijft een risico
De
e negatieve kant van het verhhaal betreft Rusland en
Oe
ekraïne. Wij de
enken nog steeeds dat beide la
anden op een
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bep
paald moment tot het besef komen
k
dat er ho
oe dan ook een
n
oplossing moet ko
omen, maar de
e recente ontwikkelingen
en
verreisen een grottere terughoudendheid. Door de verkiezinge
van
n de separatisten in Oost-Oekkraïne en de erkenning door
Rusland van ‘de w
wil van de inwo
oners van de re
egio’ is het
waarschijnlijk d
dat de sanctiess van de VS/EU
U op korte term
mijn
onw
verrsoepeld worde
en. De kapitaaluitstroom uit Rusland
R
zal duss
verrmoedelijk aanh
houden. Om de
e roebel te bes
schermen, moe
est
de Russische cen
ntrale bank de rente agressief verhogen.
erdoor zijn de kkredietvoorwaa
arden aangesch
herpt.
Hie
Wa
aarschijnlijk mo
oet de rente verrder worden ve
erhoogd om de
e
val van de roebel te stoppen
n andere negatieve factor voo
or Rusland is de
d scherpe dal ing
Een
van
n de olieprijs in
n de afgelopen maanden. Om
mdat de roebel
sne
eller is gedaald
d dan de oliepriijs, is een vat Oeral-olie,
O
uitg
gedrukt in roeb
bel, feitelijk duu
urder geworden
n. Hierdoor zal
hett effect op de b
begroting klein zijn. Wel is hett zo dat er omd
dat
er per
p vat olie min
nder dollars bin
nnenkomen en het land door de
san
ncties moeilijk a
aan harde valu
uta kan komen,, het risico
bes
staat dat de kapitaalvlucht inttensifieert. Dit zou
z de
investeringsvooru
uitzichten nog verder
v
aantaste
en. In het beste
e
val zal de Russsische econom
mie de komende
e jaren dan ookk
gev
stagneren. Wij he
ebben onze BB
BP-raming voorr 2015 verlaagd
d
n 1,0% naar 0,5
5% en voor 20
016 voorzien wiij een groei van
n
van
slechts 1,5%. Cijffers die ver ach
hterblijven bij de groei van 4%
%
d laatste paarr jaar.
in de
onetair beleid in Rusland en
n Turkije blijft krap...
Mo
De sterk uiteenlop
pende vooruitzzichten zijn de reden
r
waarom
chten. Zoals
wij grote verschillen in monetairr beleid verwac
zegd, moet de Russische cen
ntrale bank (CB
BR) op korte
gez
term
mijn meer doen
n om de val va
an de roebel te stoppen.
Verrmoedelijk zal d
de CBR pas eiind 2015 haar beleid weer
verrsoepelen, mitss de scherpe ka
antjes dan van het conflict af
zijn
n en de roebel is gestabiliseerd. Ook de Turrkse centrale
ban
nk (CBRT) zal waarschijnlijk een
e vrij restricttief monetair
beleid blijven voeren. Sinds sep
ptember van ditt jaar heeft de
BRT de interban
ncaire rente me
et ongeveer 20
00 basispunten
n
CB
om
mhoog gedrukt. Gezien het no
og altijd forse te
ekort op de
lopende rekening, de hardnekkige inflatie, de verwachte
v
nteverhogingen
n door de Fed in 2015 en de geopolitieke
g
ren
onrrust in buurland
den, blijft de CB
BRT voorlopig waarschijnlijk
een
n relatief restricctieve koers va
aren.
erwijl CE-3 lan
nden een zeerr ruim beleid voeren
v
...te
Hett monetair bele
eid in de Centra
aal-Europese landen blijft
ged
durende onze p
prognoseperiod
de vermoedelijjk zeer ruim.
Pollen kent al vierr maanden een
n negatieve infla
atie en door de
e
rec
cente daling van de olieprijzen
n kan de inflatie
e nog verder
afnemen. Voor de
e Poolse centra
ale bank was dit
d reden om in
okttober de beleidsrente te verla
agen van 2,5% naar een
abs
soluut laagterecord van 2,0%
%. Dat de rente in november n
niet
verrder is verlaagd
d, komt waarscchijnlijk doordatt we in die
ma
aand wat betere
e economische
e cijfers hebben
n gezien. Een

erder dalende inflatie zou de ccentrale bank kunnen
k
doen
ve
be
esluiten om de rente verder tee verlagen. Bov
vendien zal de
e
aa
anzienlijke onbenutte capaciteeit in de econo
omie de prijsdru
uk
be
eperken. De ee
erste renteverhhoging verwach
hten wij dan oo
ok
niet voor 2016. Hongarije
H
is evveneens in deflatie beland. De
e
ce
entrale bank he
eeft haar beleidd nog niet verder verruimd, maar
m
nu
u ook de kernin
nflatie geleidelijjk afneemt, behoren verdere
re
enteverlagingen
n in 2015 duideelijk tot de mog
gelijkheden. Oo
ok
de
e Hongaarse re
ente zal niet vooor 2016 worde
en verhoogd. In
n
Ts
sjechië is de sittuatie iets gunsstiger en loopt de inflatie lichtt op.
Ve
erdere monetaire verruiming ligt hier dus nie
et voor de hand
d.
De
e Tsjechische centrale
c
bank ((CNB) liet de beleidsrente
b
op
p
ha
aar laatste verg
gadering dan oook ongewijzigd
d op 0,05% en
ha
andhaafde het koersdoel voorr de EUR/CZK
K op 27. Door de
re
ecente daling va
an de olieprijzeen en de omvangrijke onbenu
utte
ca
apaciteit in de economie
e
zal dde inflatiedruk echter
e
relatief
be
eperkt blijven. Wij
W denken datt de CNB pas in het begin van
20
016 haar valuta
ainterventies zaal terugdraaien
n, terwijl de eerrste
re
enteverhoging nog
n langer op zzich zal laten wachten.
w

Turkije:
T
Tekorrt lopende rekkening een bron van zorg
US
SD mld
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Lopende rekkening
Directe buiteenlandse investerin
ngen
Portfolio investeringen

Brron: Thomson Reu
uters Datastream

eopolitieke sittuatie en Fed belangrijkste risico’s
Ge
De
e grootste bedreiging voor onnze visie is dat het conflict ron
nd
Oe
ekraïne en Rus
sland escaleert
rt. Als Rusland de rebellen blijft
ste
eunen, worden
n de sancties w
waarschijnlijk opgevoerd, met
ee
en sterkere daling van de inveesteringen en een
e nog dieperre
va
al van de roebe
el als gevolg. E
Een verdere daling van de
olieprijzen zou de roebel eveneeens kunnen doen verzwakke
en.
In een uiterst risicoscenario moondt dit uit in een financiële
ensen op grotee schaal proberen roebels om
m te
crrisis doordat me
wiisselen in stabielere valuta’s. En dan Turkije
e. De strijd aan
n de
zu
uidgrens tussen
n Isis en de Kooerden vormt een geopolitiek
ris
sico. Verder is het Turkse teko
kort op de lopen
nde rekening ie
ets
kle
einer geworden
n maar het blijfft nog altijd gro
oot. Bovendien is
ditt tekort vooral gefinancierd
g
m
met beleggingsk
kapitaal, dat
mogelijk snel terruggetrokken w
wordt wanneer het marktentiment versle
echtert als de F
Fed de rente ste
erker en/of sne
eller
se
da
an verwacht ve
erhoogt. Een laaatste risicofacttor is de
ec
conomische gro
oei in de eurozzone. Een tege
envallende groe
ei
za
al niet ongemerrkt aan opkomeend Europa vo
oorbijgaan.
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La
atijns-Am
merika: la
ange lev
ve de VS
Sin
nds 2009 is de
e groei in Latijns-Amerika niet meer zo la
aag
gew
weest. Met een geschatte groei
g
van net 1%
1 is LatijnsAm
merika in 2014 de traagst grroeiende regio
o binnen de
opk
komende marrkten. Ook hett verwachte he
erstel in de
twe
eede helft van
n het jaar lijkt niet zo sterk. In 2015/2016
verrwachten we e
een opleving van
v de regionale groei maa
ar
de groei blijft ne
et als in de afg
gelopen jaren achter bij de
oei van de werreldeconomie
e. De opleving in de
gro
ind
dustrielanden en met name het sterke herstel in de VS is
de belangrijkste oorzaak van de verbetering
g. Interne
spelen daaren
ntegen in toen
nemende mate
e
onttwikkelingen s
een
n negatieve ro
ol. Verslechterrde structurele
e
om
mstandigheden
n maken dat in
n de meeste la
anden de ruim
mte
voo
or begrotingsmaatregelen en
e de ruimte voor
v
monetairre
stim
mulering bepe
erkt is.
2
het slech
htste jongetje van de klas
In 2014
Terrwijl we een jaa
ar geleden voo
orspelden dat de
d groei zou
aan
ntrekken van 2,4% in 2013 na
aar 3,5% in 2014, mogen we nu
blij zijn als de groei op 1% uitkomt. Ons toen geschetste
g
nario te zijn gew
worden:
risicoscenario lijktt het basisscen
oei in de ontwikkkelde landen en
e China, pluss
tegenvallende gro
effe
ecten van politiieke onzekerhe
eden en een to
oename van
risicoaversie. Toe
egenomen interrne onevenwic
chtigheden
m
sterk mo
ondiaal herstell.
verrsterken de invloed van een minder
Dit maakt de regio
o vatbaar voorr toegenomen risicoaversie
r
in
n
nloop naar een
n minder accom
mmoderend mo
onetair beleid in
n
aan
de VS, met als resultaat een gro
oeivertraging in
n plaats van he
et
verrwachte herstel.

Ec
conomische g
groei
% j--o-j

2014
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Bra
azilië

K4-13 K1-14
4 K2-14
2,2

1,9
9

-0,9

0,5
5

2

2,55

Chili

2,7

2,4
4

1,9

2,5
5

3

3,55

Colombia

5,4

6,4
4

4,2

5

4,5

4,55

Mex
xico

0,7

1,9
9

1,6

2,5
5

4

4

Perru

6,9

5,1

1,7

3,0
0

4

4

Argentinië

-1

0

2

Ven
nezuela

-2,5
5

-0,5

1

Gem
middeld

1,3
3

2,5

2,99

Bron: EIU, Bloomberg
g, ABN AMRO Ecconomisch Bureau
u

Me
et uitzondering van Colombia presteren de zeven
z
grootste
eco
onomieën slech
ht. Voor zowel Argentinië en Venezuela
voo
orspelden we e
een jaar gelede
en een licht pos
sitieve groei.
Hoewel data wein
nig betrouwbaa
ar zijn, lijkt er geen twijfel
mo
ogelijk dat deze
e landen in een
n recessie zitten
n. Daarbij
kam
mpen ze met een sterke verslechtering van hun externe
fina
anciële positie en toenemend
de problemen met
m het nakome
en
van
n de buitenland
dse-schuldverp
plichtingen. Beide landen
nem
men gezien hun politieke koe
ers en hun mac
cro-economisch
h

be
eleid een uitzon
nderingspositiee in de regio in, maar
on
nzekerheid ove
er de politieke kkoers en het te
e volgen
ec
conomisch bele
eid speelden m
met algemene verkiezingen
v
in
maar liefst zeven
n landen in veeel landen een rol.
r Daarbij late
en
niet alleen de inv
vesteerders maaar ook de con
nsumenten, lan
nge
tijd
d aanjagers va
an de groei, hett in steeds mee
er landen afwe
eten.
Vo
olgens schattin
ng daalt de bijddrage van de pa
articuliere
co
onsumptie aan de groei van ieets meer dan 4 procentpunt (pp)
(
in 2010 naar min
nder dan 1,5 ppp in 2014. De bijdrage
b
van de
e
inv
vesteringen da
aalt in dezelfdee periode van 3,4 pp naar licht
ne
egatief. In Braz
zilië werden In aaanloop naar de
d verkiezingen
n
inv
vesteringsbeslissingen opgesschort en sloeg
g het voorzichtige
he
erstel van de in
nvesteringen inn 2013, begin 2014
2
om in een
n
aa
anzienlijke krim
mp. In Chili lijkt onzekerheid over
o
het te voerren
be
eleid van de nie
euwe socialistissche regering onder leiding van
v
prresident Michelle Bachelet meede oorzaak va
an de sterke
da
aling van de gro
oei in het tweeede kwartaal. Maar
M
hoofdoorzzaak
lijk
kt hier toch voo
oral de daling vvan de export van
v koper.
In Peru, waar on
nzekerheid oveer de te varen economische
e
ko
oers veel minde
er een rol speeelt, daalde de groei
g
in dezelfde
pe
eriode vrijwel even sterk. Coloombia is de be
elangrijkste
uittzondering, De
e verkiezingen iin het voorjaarr gingen daar niet
ge
epaard met een
n daling van heet vertrouwen en
e zowel de
inv
vesteringen als
s de consumpttie namen verder toe. In Mexico
vie
el de groei in de eerste helft vvan het jaar teg
gen. Dit is echtter
we
el vrijwel het en
nige land waarr er in de tweed
de helft van het
jaar daadwerkelijk sprake lijkt tte zijn van een forse kentering
g,
ge
estimuleerd doo
or het herstel inn de VS en belangrijke
he
ervormingen in de energiesecctor. Opvallend
d is overigens dat
d
kle
einere econom
mieën, zoals Boolivia, Ecuador en Paraguay het
h
met een verwach
hte groei van m
meer dan 4% erg
e goed doen.
Ru
uimte voor mo
onetaire stimu
ulering gering
g
Sttructurele tekorrtkomingen zorrgen er voor da
at veel landen met
m
prroblemen aan de
d aanbodkantt kampen, onda
anks de lagere
e
grroei. Dit zorgt voor
v
een oplopeende of hoog blijvende
b
inflatie
e.
Hiierdoor zien we
e dat in de landden waar de grroei vertraagde
e de
infflatie hoog blee
ef (Brazilië) of ssterk toenam (Chili). In de ve
ette
jaren zijn in grote
e delen van dee regio, met name ook in Brazzilië,
grrote stappen zijjn gezet bij hett verminderen van
v de armoed
de
en
n ook de inkom
mensongelijkheiid iets is afgenomen. Er is
ec
chter veel mind
der vooruitgangg geboekt bij he
et verbeteren van
v
de
e gebrekkige in
nfrastructuur enn het onderwijs
s. Zo zorgt gebrek
aa
an goed gescho
oold personeell en een lage
arrbeidsproductiv
viteit ervoor datt ook in de land
den waar de grroei
ha
apert de werklo
oosheid laag bllijft en de loons
stijgingen
aa
anzienlijk. Een andere factor iis protectionism
me. In zijn mee
est
ex
xtreme vorm zie
en we dat in Arrgentinië en Ve
enezuela, waar
he
et overheidsbeleid niet alleen leidt tot misallocatie, maar ook
o
tot daadwerkelijk
ke schaarste enn rantsoenering van goedere
en
en
n diensten, mett een levendigee zwarte marktt als gevolg.
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Verrder zijn de mu
unten van veel landen als gev
volg van een
oaversie aanziienlijk verzwakt en ook dat
toe
egenomen risico
hee
eft een inflatoirr effect. De lage
ere olieprijs zal in de komend
de
tijd wel een drukkkend effect heb
bben op de infla
atie en daardoo
or
at met name Chili
C en Peru no
og ruimte hebbe
verrwachten we da
en
om
m de rente iets tte verlagen. In Brazilië lijkt da
aarentegen hett
einde van de mon
netaire verkrap
pping nog niet in zicht.
nflatie in alle la
anden, met uitz
zondering van
Overigens is de in
gentinië en Ven
nezuela, onderr de 10%. Dat is ver weg van de
Arg
hyp
perinflatie die zzo kenmerkend
d was voor de jaren tachtig en
n
beg
gin jaren negen
ntig.
merende factorr
Dalende bespariingen andere groei belemm
d hele regio iss er ook weinig
g gedaan om in
n de vette jaren
n
In de
tussen 2003 en 2011 (met een klein
k
dipje in 20
009) de
sparingen te ve
erhogen en zo minder afhank
kelijk te worden
n
bes
van
n buitenlands kkapitaal.

Sp
paarquote
% BBP
B

2
26
2
24
2
22
2
20
1
18
1
16
1
14

vesteringsquotte is het laagst in Brazilië (17%) en het hoog
gst
inv
in Peru en Colom
mbia (26%). Daalende besparingen zien we ook
o
nemend tekort op de lopende
e rekening. Daa
arbij
terug in een toen
aalt het deel da
at gedekt wordtt door directe buitenlandse
b
da
inv
vesteringen en
n neemt ook dee buitenlandse schuld toe. De
e
structuur van de buitenlandse sschuld is in de meeste landen
n
el gezond, wat zich vertaalt inn nog altijd gun
nstige rente en
we
afflossingsbedrag
gen. Bovendienn is het niveau van de
intternationale reserves nog hooog. Dat neemt niet weg dat het
h
landen kwetsbaa
ar maakt voor nnegatieve ontw
wikkelingen. Mo
ocht
e rente op de in
nternationale kkapitaalmarkt onverwacht sterrk
de
op
plopen dan kun
nnen deze ratioo’s snel verder verslechteren..
Vo
ooruitzichten voor 2015/20116; lange leve de VS
Grootste pluspun
nt voor de groeeivooruitzichten
n in Latijnsmerika 2015/20
016 is het wereeldwijde herste
el en met name
e de
Am
ste
erke groei in de
e VS. Plezierigg is ook dat voo
or de meeste
landen politieke onzekerheid inn de komende twee jaar mind
der
en rol speelt. Grootste
G
uitzonddering is Argen
ntinië, waar tot de
ee
ve
erkiezingen eind 2015 geen vverbetering worrdt verwacht. Een
E
an
ndere positieve
e ontwikkeling, met name voo
or Chili en Peru
u, is
ee
en lagere olieprijs. Voor Argenntinië, Brazilië,, Colombia en
Mexico is dit min
nder het geval. Een lagere olieprijs heeft
eliswaar ook hier een drukkennd effect op de
e inflatie, maar
we
da
aar staat tegenover dat een ddeel van de pos
sitievere
toekomstverwachting hier gebaaseerd is op de
e verdere
ntwikkeling van
n de oliesector.. Investeringen zouden bij een
on
lag
gere olieprijs wel
w eens lager kkunnen uitvalle
en.
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Bron: EIU

d
de bes
sparingen in ve
eel
Na de financiële ccrisis in 2009 daalden
p tempo, terwijjl de kredietgro
oei tot 2013
landen zelfs in rap
delijk sterk blee
ef. De daling va
an de spaarquo
ote vond in
red
vrijw
wel alle grote landen plaats, maar Brazilië spande
s
met ee
en
toch al lage spaarrquote de kroo
on. Daar daalde
e de spaarquotte
van
n een hoogtepu
unt van 19% va
an het BBP in 2008
2
naar een
ook
k historisch gezzien laag nivea
au van slechts 13% van het
BBP nu. De gemiddelde spaarquote in de regio komt uit op
aar 17% en ligt daarmee zowe
el onder het ge
emiddelde nive
eau
ma
van
n de niet-OECD
D landen (34%) maar ook ond
der het niveau
van
n de OECD (20
0%).
k
voor een deel
d
op het con
nto
De daling van de besparingen komt
n een verslechttering van de overheidsfinanc
o
ciën. Dat maakkt
van
hett voor de meesste landen ook lastig om via een
e expansief
beg
grotingsbeleid sstructurele teko
ortkomingen zo
oals onderwijs en
infrrastructuur aan
n te pakken en zo de economie niet alleen o
op
de korte termijn, m
maar ook op vo
oor de langere termijn een
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