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Samenvatting

Duurzame energieontwikkeling onder onzekerheid

De opwekking van elektriciteit vormt met 40% de belangrijkste bron van CO2

emissies. Onderzoek heeft aangetoond dat de mens inderdaad in belangrijke mate

bijdraagt aan de versnelling van de opwarming van de aarde door het gebruik van

fossiele brandstoffen en daarmee samenhangende CO2 emissies. Vanwege de stijging

van de temperatuur verandert het klimaat, hetgeen een groot aantal negatieve gevolgen

heeft, zoals de stijging van de zeespiegel, de uitbreiding van woestijnen en meer extreme

weersomstandigheden.

Aangezien de meeste landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling) reeds bestaande productie capaciteit binnen de elektriciteits-

sector in de komende 10 tot 20 jaren zullen moeten vervangen, zullen de investeringen

voor de komende jaren de toekomstige energiesamenstelling en de daarbij behorende

ontwikkeling van CO2 emissies gaan bepalen.

Het is daarom van uitermate groot belang te begrijpen hoe investeerders in deze

sector hun beslissingen nemen. Investeringen in de elektriciteitssector worden geken-

merkt door hun onomkeerbaarheid, die is toe te schrijven aan de omvangrijke vaste

kosten waarmee de bouw van elektriciteitscentrales gepaard gaat. Daarnaast zijn

er verschillende bronnen van onzekerheid die investeringsbeslissingen bëınvloeden,

zoals onzekerheid veroorzaakt door fluctuerende brandstofprijzen, onzekerheid over

het tempo en de richting van technologische verandering, en onzekerheid ten aanzien

van het te voeren beleid. De flexibiliteit om besluiten in het licht van deze onzekerheid

uit te stellen, maakt de zogenaamde “real option theory” tot een waardevol hulpmid-

del om het effect van verschillende soorten onzekerheid op het investeringsgedrag te

onderzoeken.

In tegenstelling tot het standpunt van de industrie dat de schommelingen in de prij-

zen van CO2 emissie vergunningen tot een uitstel van investeringen in moderne, minder

koolstofintensieve technologieën zullen leiden, tonen de in dit proefschrift verkregen

resultaten aan dat bij onzekerheid voortvloeiend uit onvolledige informatie, optimaal

investeringsgedrag leidt tot investeringen die eerder plaatsvinden dan onder perfecte

informatie het geval zou zijn geweest. De onzekerheid die het gevolg is van onduide-
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lijke signalen over het te verwachten beleid ten aanzien van de sanctionering van

CO2-emissies, leidt tot het ontstaan van een hoge optiewaarde van wachten en dus tot

een veel latere overgang naar schone technologie.

Ook de onzekerheid waarmee de technische vooruitgang in hernieuwbare technolo-

gieën gepaard gaat, leidt tot uitstel van investeringen zoals uit analyse met behulp van

het “real option”-model blijkt. De reden is dat de optiewaarde van wachten hoog is, in

het geval er grote sprongen in de productiviteit of sterke dalingen in de investerings-

prijzen van de betreffende technologie verwacht kunnen worden. Zelfs het gelijktijdig

opnemen van de onzekerheid van de fossiele brandstofprijs in het model leidt er niet toe

dat hernieuwbare energie concurrerend wordt met bestaande capaciteit die gebaseerd

is op fossiele brandstoffen, althans op basis van de relevante gegevens die hier gebruikt

zijn voor de korte en de middellange termijn. Dit impliceert dat de beleidsmakers

investeringen extra aantrekkelijk zullen moeten maken, bijvoorbeeld door middel van

een sanctie gekoppeld aan het uitstoten van CO2. Anders zal de vervanging van ver-

ouderde capaciteit plaatsvinden in de vorm van investeringen in capaciteit die op fos-

siele brandstoffen is gebaseerd, hetgeen tot een versterkte “lock-in” in niet-duurzame

elektriciteitsopwekking zal leiden.

Het jaargangen-portefeuille-model dat in deze thesis wordt ontwikkeld, biedt een

enigszins optimistischer beeld van de toekomst van duurzame brandstoffen door met

de voordelen van diversificatie rekening te houden. Weliswaar brengen in het geval van

bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk de Britse doelstellingen om de emissies van CO2

te verminderen extra kosten met zich mee (die overigens nagenoeg verwaarloosbaar

zijn als fractie van totale kosten), door naast andere maatregelen, de “Renewables

Obligation” te verhogen. Daar staat echter tegenover dat de variantie van de elek-

triciteitsproducerende technologieportefeuille lager zal zijn, hetgeen op zichzelf (per

assumptie, maar ook in de praktijk) positief wordt gewaardeerd. Aangezien de analyse

zich toespitst op de kostenkant van de elektriciteitsproductie en aldus veiligheidsrisico’s

en kwesties rond de afvalverwijdering buiten beschouwing laat, komt kernenergie naar

voren als een alternatief om de kloof tussen de bestaande, op fossiele brandstoffen

gebaseerde, capaciteit en een koolstofvrij systeem te overbruggen.

Methodologisch levert de nieuwe jaargangen-portefeuille-benadering resultaten over

technologische onzekerheid op die verschillen van de resultaten van ‘real option’ mo-

dellen en standaard optimale portfolio modellen. Onder grotere technologische ze-

kerheid worden investeringen slechts tijdelijk uitgesteld, terwijl grotere onzekerheid

in brandstofprijzen tot minder investeringen leidt in alle drie types van modellen.

Alle drie modellen vinden dus een negatieve relatie tussen onzekerheid en investerin-

gen voor grotere onzekerheid rond brandstofprijzen, en het standaard portefeuille-

model en de ‘real option’ modellen doen dit ook voor technologische onzekerheid.

Alleen het jaargangen-portefeuille-model vindt een positieve relatie tussen technolo-

gische onzekerheid en investeringen aan het begin van de planningsperiode die is toe

te schrijven aan het feit dat de technische verandering belichaamd is in de nieuwste

jaargangen (“vintages”) van investeringsgoederen. Het is daarom verstandig (en dus

optimaal) om te wachten op de mogelijkheid te investeren in verbeterde jaargangen
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van investeringsgoederen, naarmate men er zekerder van is dat deze verbeteringen

ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Intertemporele optimalisering in combinatie

met het cumulatieve karakter van technische verandering genereert daarom resultaten

die consistent zijn met de creatie van een impliciete optiewaarde van wachten in het

jaargangen-portefeuille-model.


