
VU Research Portal

Prudence and Precaution for Natural Resource and Climate Uncertainty

van den Bremer, T.S.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
van den Bremer, T. S. (2018). Prudence and Precaution for Natural Resource and Climate Uncertainty. [PhD-
Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/49ce2218-5ed5-4ca6-a1b3-6474c30622ea


Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de optimale macro-economische beleidsaanpak van de
onzekerheid van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen en de onzekerheid van kli-
maatverandering. Beide bevinden zich buiten het domein van het dagelijks hande-
len van huishoudens en vereisen expliciet overheidsingrijpen, hetgeen onderhavig
is aan fundamentele normatieve aannames met invloed op de waardering van kos-
ten en baten in een onzekere toekomst. Als de beleidsmaker prudent is, dat wil
zeggen minder risico-avers bij een hoger inkomensniveau, dan leidt onzekerheid
over toekomstig inkomen tot extra sparen en het uitstellen van consumptie.

In het geval van onzekerheid omtrent natuurlijke hulpbronnen neemt prudent
beleid de vorm van extra (voorzorgs) sparen van de inkomsten uit dergelijke hulp-
bronnen, vaak in een staatsvermogensfonds. De beleggingen in een dergelijk fonds
moeten optimaal worden toegewezen in de context van de onzekerheid op financiële
markten, rekening houdend met hun correlatie met de waarde van ondergrondse
bezittingen. Voor klimaatonzekerheid leidt een prudent beleid doorgaans tot een
hogere optimale CO2-belasting, wat een weerspiegeling is van hogere maatschap-
pelijke kosten van het uitstoten van CO2. De effecten van economische en klimato-
logische onzekerheid zijn echter verschillend en vereisen een zorgvuldige afweging
van de risico-aversie die impliciet is in het klimaatmodel en in de specificatie van
klimaatschade.

Dit proefschrift gebruikt een dynamisch stochastisch kader in continue en scheid-
bare tijd voor optimalisatie van welvaart en maakt gebruik van perturbatietheorie
om schattingen te maken van de orde van grootte van het effect van deze twee typen
onzekerheid in combinatie met risico-aversie en prudentie. De doelstellingen zijn
tweevoudig: verbeteren van ons begrip van de mechanismen waarmee onzekerheid
haar werk doet en het maken van schattingen van de orde van grootte van effecten
om derhalve het belang ervan te kunnen beoordelen binnen de bredere context van
macro-economisch beleid.
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Hoofdstuk 2 Voorzorgssparen voor prijsonzekerheid van
natuurlijke hulpbronnen

Hoofdstuk 2 onderzoekt de rol van voorzorgssparen bij het optimale beheer van tij-
delijke inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen. Het gaat over de vraag hoe grond-
stofrijke landen het tijdelijke en zeer volatiele inkomen dat zij ontvangen uit de
winning van natuurlijke hulpbronnen moeten besteden. Dit vaak tijdelijke inko-
men kan worden geconsumeerd, geı̈nvesteerd of gespaard. Over het algemeen zijn
er derhalve drie soorten fondsen nodig: intergenerationele, liquiditeits- en inves-
teringsfondsen. Voorzorgssparen voor onzekerheid over de prijs van grondstoffen
drijft de omvang van het liquiditeitsfonds op, en het optimale liquiditeitsfonds is
groter als de inkomsten van langere duur zijn en de olieprijsvolatiliteit, pruden-
tie en het bbp-aandeel van de olie-inkomsten hoog zijn en de productiviteitsgroei
laag. De theoretische inzichten verkregen in dit hoofdstuk worden toegepast op
de olie- en gas-inkomsten van Noorwegen, Irak en Ghana. De optimale omvang
van het liquiditeitsfonds van Ghana is klein, zelfs met een hoge mate van pru-
dentie. Het liquiditeitsfonds van Noorwegen is groter dan dat van Ghana. Irak’s
liquiditeitsfonds is kolossaal vergeleken met zijn intergenerationeel fonds. Alleen
met kapitaalschaarste moet een deel van de olie-inkomsten worden gebruikt om
te investeren. Voor ontwikkelende economiën zoals Ghana, waar publiek kapitaal
schaars is en de schuldenlast hoog is, kunnen het betalen van staatsschulden en het
investeren in publiek kapitaal een belangrijker drijfveer zijn dan voorzorgssparen.

Hoofdstuk 3 Casestudy: inkomsten uit natuurlijke hulp-
bronnen in Alberta

Door middel van een casestudy van de Canadese provincie Alberta onderzoekt
Hoofdstuk 3 de beleidsimplicaties van tijdelijke onzekere inkomsten uit natuur-
lijke hulpbronnen voor de overheidsfinanciën in het bijzonder. Gebaseerd op het-
zelfde, op welvaart gebaseerde intertemporeel stochastisch optimalisatiemodel als
in Hoofdstuk 2, raamt Hoofdstuk 3 de omvang van de optimale intergenerationele
en liquiditeitsfondsen en het bijbehorende grondstoffendividend voor de overheid
van Alberta. Dit dividend moet een ongeveer constant deel uitmaken van het totale
vermogen boven en onder de grond, aangevuld met extra voorzorgssparen in het
begin om een klein liquiditeitsfonds op te bouwen om de schommelingen van de
olieprijzen aan te kunnen. Tenslotte wordt het effect van de daling van de olieprij-
zen in 2014 op de schattingen onderzocht.

138



Hoofdstuk 4 Asset-allocatie en grondstoffenwinning voor
staatsvermogensfondsen met natuurlijke hulpbronnen

Hoofdstuk 4 beschouwt de belangrijke bron van onzekerheid genegeerd in Hoofd-
stukken 2 en 3: de onzekerheid van het rendement van het staatsvermogensfonds
waarin de opbrengsten van de winning van natuurlijke rijkdommen zijn belegd.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de internationale financiële en grondstoffen-
economie in de afgelopen twintig jaar is de snelle en wijdverspreide opkomst van
staatsvermogensfonden (sovereign wealth funds) met een gezamenlijke waarde van
$6 biljoen, waarvan vele hun inkomsten werven uit natuurlijke hulpbronnen. Olie-
exporteurs negeren doorgaans ondergrondse assets bij de toewijzing van beleg-
gingen in deze fondsen en negeren bovengrondse assets bij het winnen van olie.
Dit hoofdstuk presenteert een uniform gestileerd raamwerk voor beide. Olie in
de grond zou de portefeuille van een fonds moeten veranderen door extra hef-
boomwerking en hedging. De optimale bestedingen moeten een aandeel zijn in
de totale welvaart, en elke niet-verhandelbare volatiliteit moet worden gemitigeerd
door voorzorgssparen. Een optimaal gekozen financiële portefeuille zal de geag-
gregeerde onzekerheid waaraan de economie blootstaat verminderen door assets te
kiezen die het olieprijsrisico compenseren. Als een dergelijk portfolio niet beschik-
baar is, kan extra voorzorgssparen vereist zijn. Als de olieprijzen procyclisch zijn,
moet olie sneller worden gewonnen dan de Hotelling-regel om een risicopremie te
genereren voor de oliewaarde. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk besproken hoe de
analyse ervan het beheer van het Noorse staatsvermogensfonds in de praktijk kan
verbeteren.

Hoofdstuk 5 De voor risico gecorrigeerde CO2 prijs

Hoofdstuk 5 onderzoekt het effect van onzekerheid op schattingen van de maat-
schappelijke kosten van CO2 en de overeenkomstige optimale CO2-belasting. Het
bestaande en populaire model van de economie en klimaatverandering door Golosov et al.
(2014) heeft een logaritmische nutsfunctie en een klimaatschadespecificatie even-
redig aan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, in welk geval de zekerheids-equivalente
CO2-prijs optimaal is. Dit hoofdstuk generaliseert dit resultaat voor verschillende
aversies tegen risico’s en intertemporele fluctuaties, convexe klimaatschade, on-
zekerheden in economische groei, atmosferische CO2, klimaatsensitiviteit en kli-
maatschade, gecorreleerde risico’s en kansverdelingen die op de langere termijn
scheef worden door klimaatterugkoppeling. Dit hoofdstuk leidt een niet zekerheids-
equivalente regel af voor de CO2-prijs, die prudentie, risicoverzekering en risi-
coblootstelling omvat, en klimaat-bèta-effecten om toekomstige economische en
klimatologische risico’s het hoofd te bieden. Dit wordt bereikt in de context van
een gestileerd geı̈ntegreerd beoordelingsmodel (integrated assessment model) op
basis van een endogeen groeimodel. Een combinatie van verschillende pertur-
batiemethoden wordt gebruikt om vereenvoudigde regels te ontwikkelen voor de
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maatschappelijke kosten van CO2 en de afhankelijkheid van vier categorieën van
onzekerheid: schokken in de CO2-cyclus, onzekere klimaatsensitiviteit en schat-
tingen van de klimaatschadespecificatie en, tenslotte, de onzekere evolutie van de
totale factor productiviteit. Kwantitatieve schattingen van de voor risico gecorri-
geerde CO2-prijs worden verkregen na kalibratie van het model.
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