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Samenvatting

Met het veranderen van het klimaat verandert zowel het natuurlijke milieu als de

manier waarop de mens ermee omgaat. Een deel van de economische literatuur

is eraan gewijdt de economische impact van deze veranderingen te kwantificeren.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van algemeen-evenwichtstheorie en gëıntegreerde

beoordelingsmodellen. De complete impact van klimaatverandering op de econo-

mie wordt onderzocht door delen van deze impact door te rekenen. Economische

modellen kijken naar de directe en indirecte gevolgen van klimaatverandering

door uit te rekenen wat de impact is van verandering in onder andere: productie

in de agrarische sector (bijvoorbeeld als gevolg van landverlies aan zeespiegel-

stijging), productiviteit van de samenleving (als gevolg van veranderingen in de

volksgezondheid) en kapitaal (als gevolg van aanpassing of vernietiging van ka-

pitaal). De impact van klimaatverandering op de transportsector en de manier

waarop deze de economie bëınvloedt was nog niet onderzocht.

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift is er een model ontwikkeld dat de totale

economische impact kwantificeert van klimaatverandering en specifiek zeespiegel-

stijging. Hierbij wordt rekening gehouden met het verlies van land, kapitaal en

voor het eerst ook verandering in infrastructuur. De analyse in dit hoofdstuk

is gebaseerd op algemeen-evenwichtstheorie, waardoor zowel directe als indirecte

macro-economische gevolgen van zeespiegelstijging worden meegenomen. Ver-

storing van de transportsector door zeespiegelstijging zijn gëımplementeerd als

direct verlies van productiviteit in watertransport. De resultaten van het model

wijzen erop dat het BBP er op globaal niveau op achteruit gaat, maar op Euro-

pees niveau een stuk minder. Bovenop dit verlies van BBP is er een mondiaal

welvaartsverlies van ongeveer 61 miljard USD. Dit verlies is grotendeels te wijden

aan het verlies van productiviteit in zeetransport. Het verlies van land en kapitaal

alleen levert een welvaartsverlies van ongeveer 7 miljard USD op. Handel is di-

rect afhankelijk van zeetransport. Ontwikkelde regio’s kunnen beter omgaan met

prijsstijgingen in de transportsector dan ontwikkelingslanden. Hierdoor wordt het
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mechanisme van economische aanpassing door handel verstoord. Doordat water-

transport minder productief is, wordt handel minder elastisch. Hierdoor wordt

het egaliserende effect van handel minder prominent. Zeespiegelstijging heeft een

significant effect op de wereldeconomie door aantasting van de transportsector.

Hoewel de bevindingen in Hoofdstuk 2 significant zijn, is het model sterk af-

hankelijk van de input data van de fysieke veranderingen als gevolg van zeespiegel-

stijging. Deze veranderingen zijn erg onzeker, en daarom wordt er in Hoofdstuk

3 een Systematic Sensitivity Analysis (SSA) uitgevoerd om de onzekerheid in

kaart te brengen van de resultaten van het algemeen-evenwichtsmodel. Deze sys-

tematische gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd op basis van een Monte Carlo

simulatie in samenwerking met de Gaussian Quadrature methode. De resulta-

ten van Hoofdstuk 3 laten zien dat ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van

een lineaire of driehoekige kansverdelingsfunctie, de Monte Carlo simulatie een

hoger welvaartsverlies laat zien dan het deterministische model uit Hoofdstuk 2.

Dit suggereert dat de huidige literatuur omtrend algemeen-evenwichtstheorie het

effect van zeespiegelstijging op de economie onderschat. Hiermee wordt het be-

lang van een systematische gevoeligheidsanalyse is aangetoon wanneer algemeen-

evenwichtsmodel gebruikt wordt om de effecten van zeespiegelstijging te simule-

ren.

Hoewel in Hoofdstuk 3 is aangetoond dat het van belang is om een syste-

matische gevoeligheidsanalyse uit te voeren op een algemeen-evenwichtsmodel is

het een tijd- en rekenkrachtrovende procedure. Om het gebruik van deze analy-

ses te bevorderen is in Hoofdstuk 4 een methode gëıntroduceerd om het proces

te versnellen zonder de relevante informatie omtrend de assymetrische effecten

van zeespiegelstijging op de economie te verliezen, gebaseerd op het model uit

Hoofdstuk 2. De resultaten van Hoofdstuk 4 laten zien dat door Quasi-Monte

Carlo methoden te gebruiken die zijn gebaseerd op Halton en Sobol’ reeksen

(d.w.z. gebruik makende lage discrepantiereeksen), het aantal benodige Monte

Carlo simulaties sterk gereduceerd kan worden, waardoor de doorrekentijd van de

systematische gevoeligheidsanalyse van het algemeen-evenwichtsmodel ook sterk

achteruit gaat.

Het is niet duidelijk of het toenemen van onze kennis over de gevolgen van

klimaatverandering op wetenschappelijk gebied ook heeft geleid tot een toename

van kennis en begrip op maatschappelijk niveau. Door te kijken naar de reacties

van de beurs op het verschijnen van de publicaties van het Intergovernmental

Panel on Climate Change (IPCC) en haar werkgroepen, wordt in Hoofdstuk 5

onderzocht in hoeverre de maatschappij de wetenschappelijke informatie rond
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klimaatverandering begrijpt en absorbeert. De resultaten van Hoofdstuk 5 laten

zien dat de markt het belang van de IPCC onderschrijft. Aan de andere kant

zien we dat met het verschijnen van meer IPCC rapporten de reactie van de

markt afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat elk nieuw IPCC rapport

minder nieuwe informatie bevat, een verandering in de houding van mensen te-

genover klimaatverandering, en de manier waarop de media het onderwerp onder

de aandacht brengt. Hoewel het IPCC rapport op zich voor opschudding in de

markt zorgt, heeft het nieuws juist een kalmerend effect op investeerders.

In Hoofdstuk 5 wordt behandeld dat niet alleen wetenschappelijke informatie

bëınvloedt hoe we over klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan benaderen.

Dit perspectief wordt bëınvloed door natuurrampen die aan klimaatverandering

worden toegewezen, zoals tropische cyclonen. Deze gebeurtenissen kunnen dienen

als waarschuwing dienen in het geheugen voor soortgelijke toekomstige gebeur-

tenissen. We hebben het hier niet alleen over een persoonlijk geheugen, maar

ook het geheugen van de media die parallelen legt tussen een natuurramp in

het verleden en een toekomstig voorspelde gebeurtenis. Hierop wordt in Hoofd-

stuk 6 verder ingegaan, waarin het effect van geheugen en berichtgeving rond

grote orkanen op de beurs wordt onderzocht. Het empirische bewijs laat zien dat

nieuws aan orkanen is gerelateerd een negatief effect op de beurs genereert voor

alle onderzochte orkanen behalve Irene. Nieuws gerelateerd aan orkaan Katrina

heeft 10 jaar na de natuurramp nog steeds effect op de beurt. Het geheugen van

Katrina heeft corrigeert de initieel negatieve reactie van investeerders op nieuws

gerelateerd aan orkanen. De resultaten laten ook een ruimtelijke differentiatie

zien in de reactie, afhankelijk van de locatie van de natuurramp, maar er is geen

bewijs dat er een relatie bestaat tussen de nabijheid van de natuurramp tot de

fysieke locatie van de beursmarkt. Hoofdstuk 6 laat zien dat investeerder zich

laten bëınvloeden door het nieuws en historische gebeurtenissen in hun beslis-

singen. Om het perspectief van de maatschappij over klimaatverandering en de

effecten daarvan te veranderen, moet er aandacht worden geschonken aan het me-

chanisme waarin berichtgeving van de media in combinatie met de herinnering

aan een vroegere natuurramp beslissingen kan bëınvloeden.
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