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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020
Groen monetair beleid: webinar 12 oktober
Op 12 oktober presenteert Jens van ’t Klooster het rapport dat hij samen met SFLdirecteur Rens van Tilburg schreef over het vergroenen van het TLTRO-instrument van
de ECB. Via dit instrument is dit jaar al bijna 1500 miljard euro aan goedkope leningen
verstrekt aan banken in de eurozone. In reactie op vragen in het Europees Parlement
gaf ECB-president Lagarde aan dat deze optie nu serieus te overwegen. Het rapport
wordt aanstaande maandag besproken in een webinar met Isabel Vansteenkiste
(ECB), Frederik Ducrozet (Pictet) en Claire Jones (FT).
Eerder rapporteerde SFL-lid Dirk Schoenmaker over de mogelijkheid om de
opkoopprogramma’s van de ECB te vergroenen. Onlangs kwamen maar liefst 180
ECB-medewerkers af op zijn presentatie van dit rapport.
SFL-postdoc Moutaz Altaghlibi heeft een grant ontvangen voor onderzoek naar de
gevolgen van groen monetair beleid.

Natuur in de stad
Op 4 novemer zal SFL-onderzoeker Helen Toxopeus op een webinar in Pakhuis de
Zwijger haar aanbevelingen presenteren over de financiering van natuur in de stad.
Helen heeft met een Europees consortium onderzoek gedaan naar de praktijk in
verschillende landen. Groen in de stad is niet alleen mooi en gezond, maar ook
noodzakelijk om steden te koelen en water op te nemen. Nu dit zogenaamde
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Naturvation programma zijn einde nadert vertelt Helen het verhaal. Zoals ze dat
recentelijk al deed tijdens het Rooftop symposium en op de Naturvation 2020
conferentie.

Groen begrotingsbeleid
Voor Prinsjesdag verscheen een mede door SFL opgestelde enquête onder
Nederlandse economen over het begrotingsbeleid. De economen zien volop ruimte en
noodzaak voor de Nederlandse overheid om de economie te stimuleren. Daarbij
vinden zij het creëren van werkgelegenheid het belangrijkste, gevolgd door bijdragen
aan de duurzaamheid en het verkleinen van sociale ongelijkheid. Met de jonge
economen van ONE scoorde SFL mogelijke investeringen op deze criteria. In een
opinieartikel waarschuwt Arnoud Boot voor een te dominante rol van de overheid:
private partijen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. SFL-lid Karen Maas
pleitte ervoor om naleving van de OESO-richtlijnen voor internationaal verantwoord
ondernemen als voorwaarde voor overheidssteun te verbinden.

Een land van kleine buffers
SFL-lid Dirk Bezemer presenteerde op 11 september zijn boek Een land van kleine
buffers en ging daarover onder leiding van Jeroen Smit in gesprek met Barbara
Baarsma (Rabobank) en Jasper Lukkezen (ESB). Bezemer schetst hoe geld zich heeft
opgehoopt bij een steeds kleiner wordende groep mensen, ten koste van lonen en
financiële buffers bij huishoudens. Maar ook hoe de corona crisis kan worden
aangegrepen om de Nederlandse economie structureel te versterken. In zowel
Volkskrant als Trouw schreef Bezemer over de noodzaak voor het juiste soort
investeringen van de overheid. Bezemer besprak zijn boek ook uitgebreid met Paul
van Liempt.

Jacht naar nieuwe ideeën
In de maanden oktober en november gaan elke maandagavond om 18:30 jongeren,
waaronder SFL-medewerker Jim Richard Surie, online in gesprek met bekende
denkers, waaronder Nobelprijswinnaars als Joseph Stiglitz en Muhammad Yunus. Zij
zijn op zoek naar ideeën, als onderdeel van de Future Markets Consultation van VUhoogleraar Govert Buijs.
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De financiële relatie

Europa is de afgelopen decennia de City en Wall Street achterna gegaan. Daardoor
draait het in de financiële wereld steeds meer om de transactie. Sinds 2008 zoekt
Europa naar nieuwe financiële vormen waar juist de relatie centraal staat. In
samenwerking met Socires verkent SFL deze nieuwe vormen in het programma
‘Finance and the Common Good’.
Op 29 juni vond de eerste internationale conferentie plaats, mede mogelijk gemaakt
door de NVB. Voorstellen werden gelanceerd voor een nieuwe omgang met schuld
(met o.a. Arjo Klamer (SFL), Luigino Bruni (University of Rome, het Vaticaan) en
Maurice Oostendorp (Volksbank)) en investeren (met o.a. Mats Andersson (Zweedse
fondsbestuurder), Dirk Schoenmaker (SFL), Andre Snellen (PF Detailhandel) en Masja
Zandbergen (Robeco). In het afsluitende internationale panel spraken Jean Pisani
Ferry, Nils Goldschmidt, Arnoud Boot (SFL), Joanne Kellerman (PFZW), Jan Peter
Balkenende en Jaap Winter.

Alternatieve financiering voor groen herstel

Tachtig onderzoekers woonden op 6 oktober de jaarlijkse conferentie van het
European Centre for Alternative Finance (ECAF) van SFL-onderzoeker
Friedemann Polzin bij De COVID19 crisis blijkt een positieve invloed te hebben
gehad op de groei van veel fintech bedrijven. Ook de nieuwe Europese
crowdfunding wetgeving vormt ene basis voor verdere groei. Gesproken werd
over de spanning tussen de verdere professionalisering van de sector enerzijds en
de wens tot verdere democratisering van ondernemingsfinanciering anderzijds.

Een verrassende wending
Op 2 september had Mathias Schmidt, stagiair bij SFL, een gesprek met Eduardo
Suplicy, een voormalig Braziliaanse federale senator over het basisinkomen. Mathias
rekende op een half uur durende zoom meeting. Tot verrassing van Mathias maakte de
oud-senator er een via Instagram live uitgezonden conversatie van. Voor wie het
Portugees machtig is, is het gesprek hier terug te vinden.
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