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Samenvatting (Summary in Dutch) 

 

 

 

Mitigatie van klimaatverandering vereist aanzienlijke maatschappelijke verandering. Maar 

wereldwijde actie om de temperatuurstijging binnen veilige grenzen te houden, is nog 

steeds sterk ontoereikend (UNEP, 2019). Tegen deze achtergrond bestaat er een verhit 

debat over de rol die bedrijven en financiële markten spelen in het bijdragen aan een 

oplossing (Bénabou en Tirole, 2010). Maar waarom en in welke mate zouden bedrijven en 

investeerders zich zorgen maken over stijgende temperaturen? Op basis van een financieel-

economisch kader van risicobeheersing, doe ik empirisch onderzoek naar de relevantie van 

klimaat-gerelateerde factoren voor investeringsgedrag en financiële prestaties. In vier 

hoofdstukken besteed ik aandacht aan de perspectieven van investeerders, ondernemingen, 

en overheidsbeleid en instituties. 

In Hoofdstuk 2 bestudeer ik een sterk groeiende beleggerspraktijk waarin 

geprobeerd wordt om zowel klimaat-gerelateerde financiële risico’s als sociale voorkeuren 

mee te nemen in kapitaalallocatiebeslissingen, namelijk, fossiel-vrij beleggen. Ik onderzoek 

de risico- en rendementskenmerken van activa van de fossiele brandstoffenindustrie en die 

van fossielvrije beleggingsportefeuilles. Ik laat zien dat het uitsluiten van activa van de 

fossiele brandstoffenindustrie, over een lange periode genomen, geen significant negatief 

effect heeft op risico-gecorrigeerde rendementen en geen afbreuk doet aan de 

mogelijkheden voor diversificatie van de portefeuille. Deze bevindingen kunnen worden 

verklaard door de relatief beperkte diversificatievoordelen die activa van de fossiele 

brandstoffenindustrie bieden in beleggingsportefeuilles, evenals door het ontbreken van 

sterke invloeden van uitsluitingspraktijken op activaprijzen. 

Hoofdstukken 3 en 4 nemen het perspectief in van de multinationale onderneming. 

Hoofdstuk 3 maakt gebruik van een portefeuillebenadering om te testen hoe bedrijven met 

een hoge en lage uitstoot geprijsd worden op financiële markten, en 

panelschattingstechnieken om de impact te onderzoeken van de CO2-intensiteit van 

bedrijven op het financieel risico en daarmee de vermogenskostenvoet. In het hoofdstuk 

worden weinig aanwijzingen gevonden voor misprijzingspraktijken met betrekking tot CO2-

intensiteiten. In plaats daarvan wordt er sterk bewijs gevonden voor een direct positief 

effect van CO2-intensiteit op het systematische risico: bedrijven met een relatief hoge 

uitstoot zijn aanzienlijk gevoeliger voor macro-economische schommelingen dan hun 
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concurrenten met een lagere uitstoot. Dit houdt in dat emissiereductie een waardevolle 

risico-beperkende functie kan vervullen. 

In Hoofdstuk 4 geef ik een meer gedetailleerd beeld van de relatieve afhankelijkheid 

van broeikasgasemissies in productieactiviteiten van bedrijven. Ik introduceer een maatstaf 

van ‘CO2-efficiëntie’, die voortbouwt op recente ontwikkelingen in de productietheorie, om 

de CO2-uitstoot van bedrijven te evalueren in een gezamenlijk productiekader, rekening 

houdend met aspecten van totale factorproductiviteit, sector-relatieve prestaties en 

inefficiënties in het gebruik van productiefactoren. Op basis van panelschattingstechnieken 

documenteer ik superieure operationele prestaties en een lager systematisch risico in CO2-

efficiënte bedrijven. Dit effect is gedeeltelijk te wijten aan de nauwe samenhang tussen CO2-

efficiëntie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Echter, wanneer gecontroleerd wordt voor 

deze effecten blijft er een positieve invloed bestaan van CO2-efficiëntie op de financiële 

prestaties, met name een verlaging van het systematische risico. De bevindingen in dit 

hoofdstuk suggereren daarom dat CO2-efficiënte productie waardevol kan zijn vanuit zowel 

operationele als risicobeheersingsperspectieven. 

Hoofdstuk 5 richt zich op de rol die klimaatbeleid en institutionele factoren spelen 

in het beïnvloeden van investeringsgedrag. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van 

logistische regressietechnieken om de factoren te onderzoeken die schuilgaan achter een 

opkomende bedrijfspraktijk om emissie-reducerende projecten te helpen realiseren, 

namelijk interne CO2-beprijzing. Ik ga specifiek na in welke mate deze praktijk wordt 

verklaard door de verwachte strengheid van, en onzekerheid over, toekomstige beperkingen 

op CO2-uitstoot. De bevindingen tonen aan dat bedrijven geneigd zijn om rekening te 

houden met toekomstige CO2-beperkingen wanneer het overheidsbeleid ten aanzien van 

CO2-beperking voldoende stringent en tastbaar is. 

Over het geheel genomen benadrukt dit proefschrift dat risicobeheersing een 

belangrijke reden biedt voor bedrijven en beleggers om zich zorgen te maken over stijgende 

temperaturen. 
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