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IN DEZE WEEK
Massale beleggersvlucht uit Rusland
De inwoners van de Krim bepalen zondag per referendum of zij Oekraïne verlaten en zich
aansluiten bij Rusland. Beleggers stemmen intussen met hun voeten. Sinds januari hebben zij al
45 miljard dollar uit Rusland teruggetrokken, zo heeft Goldman Sachs becijferd. Volgens de
zakenbank kan de kapitaalvlucht voor heel 2014 oplopen tot 130 miljard dollar. De Russische
beursindex MICEX verloor dit jaar al 18,5% en bereikte vrijdag zijn laagste punt sinds 2009.
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Dat bericht zakenzender CNBC. Er klinken ook andere geluiden. East Capital runt 3,5 miljard
euro aan kapitaal in beleggingsfondsen die zijn gespecialiseerd in Oost-Europa en opkomend
Azië. Deze vermogensbeheerder meldde een week geleden dat er nauwelijks uitstroom is uit
zijn fondsen. Volgens East Capital komt dat doordat de Oekraïne-crisis tot dusver niet is
geëscaleerd tot een oorlog, en doordat de Russische beurs en roebel toch al laag staan.
De RTS, een andere Russische index, heeft 50% ingeleverd sinds zijn hoogtepunt in 2010-2011.
Vrijdag waren de grootste verliezers op de beurs van Moskou de diamantmijnbouwer Alrosa
(min 9,4%), het energiebedrijf MOESK (min 6,7%) en vliegmaatschappij Aeroflot (min 7,5%). Dat
levert ook koopkansen op, aldus East Capital. De gemiddelde K/W van Russische aandelen is nu
4,6, een historisch dieptepunt, net als de price to book-waarde van 0,6.
Meer banen dankzij buitenland
Dankzij investeringen van buitenlandse bedrijven zijn er vorig jaar een recordaantal nieuwe
banen bij gekomen in Nederland. De 193 nieuwe projecten leverden 8500 banen op en een
investering van 1,7 miljard euro in de Nederlandse economie. Ook de waardering voor het
Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar toegenomen. Vooral in Eindhoven kwamen
veel nieuwe banen vrij na investeringen van buitenlandse bedrijven.
Asscher wil discriminatie op arbeidsmarkt aanpakken
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) belooft een ‘stevig pakket maatregelen’ om
discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De minister wil daarbij vooral discriminatie bij
sollicitaties bestrijden.
De maatregelen werden vandaag door Asscher aangekondigd bij de presentatie van een
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de positie van allochtonen op de
arbeidsmarkt. Zodra er een advies is van de Sociaal-Economische Raad (SER) komt Asscher zo
snel mogelijk met een plan.
In dat plan staat in ieder geval dat bedrijven die worden veroordeeld voor discriminatie, geen
overheidsopdrachten meer krijgen. Asscher kondigde dit een week geleden al aan.
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