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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Microfinance as a Socially Responsible Investment

van Rients Galema

1. Investeerders die geloven in een Fama-French wereld verliezen geen risico-

gecorrigeerde rendementen door maatschappelijk verantwoord te investeren

(hoofdstuk 2).

2. Vooral investeren in commerciële microfinanciering biedt investeerders di-

versificatievoordelen. Commerciële microfinanciering is het meest winstge-

vend, zodat dit resultaat waarschijnlijk gedreven wordt door de hoge ver-

wachte rendementen van microfinanciering en niet zozeer door haar lage cor-

relatie met andere internationale waardepapieren (hoofdstuk 3).

3. De uitdrukking de wet van behoud van ellende ofwel there is no free lunch gaat ook

op voor sociale investeerders in microfinanciering: om te investeren in micro-

financieringsinstellingen die meer aan armoedebestrijding doen, zal men een

lager verwacht rendement en/of hoger risico moeten accepteren (hoofdstuk 4).

4. Machtige bestuursvoorzitters zijn niet per definitie slecht wanneer er vol-

doende controlemechanismen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat ze hun

macht niet misbruiken. Helaas zijn die niet altijd aanwezig in non-gouverne-

mentele microfinancieringsinstellingen, waardoor de beslissingen van mach-

tige bestuursvoorzitters daar extreem slecht kunnen uitvallen (hoofdstuk 5).

5. Voor zover microfinancieringsinstellingen niet afhankelijk zijn van zwakke

instituties voor incassoprocedures en reguliere financiële instellingen wel, kan

microfinanciering fungeren als een substituut voor deze instituties (hoofdstuk

6).

6. Om te bepalen of nieuw beleid ook het beoogde resultaat heeft, moet de over-

heid waar mogelijk nieuw beleid eerst uittesten binnen een gerandomiseerd

onderzoek met controlegroep.

7. In organisaties waar monetaire prikkels ontbreken, zoals verenigingen en

stichtingen, motiveert een bestuur mensen door ze ruimte te geven voor het

bedenken en uitvoeren van eigen initiatieven.



8. Het muzikale begrip klankvoorstelling is ook voor schrijvers van belang: een

tekst is mooi wanneer hij goed klinkt als je hem voorleest.

9. Stellingen zijn voor een discussie als voorgekookte grappen voor humor.

10. Zolang de wereld blijft draaien zijn alle aardse zaken relatief (vrij naar Folkert

Galema).


