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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.
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…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.
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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

9

Emerging Markets Vis
sie – November 2014

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
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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.

