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DUURZAAM ONDERNEMEN

Next Generation EU

Om burgers, bedrijven en landen van de EU te ondersteunen bij het 
herstel van de economische neergang door de Covid-19 pandemie, 

werkten de EU-leiders een herstelplan voor Europa uit. Op 23 
april 2020 beslisten ze dat er een Europees herstelfonds moet 

komen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Op 21 juli 2020 
bereikten ze overeenstemming over een algemene begroting van 

1,824 biljoen EUR voor de periode 2021-2027. 

ls combinatie van het Meerja-
rig Financieel Kader (MFK – 1.074 
miljard EUR) met een Fonds voor 
buitengewone herstelinspanning 
(Next Generation EU – 750 miljard 

EUR) zal dit pakket de EU helpen bij de wederopbouw na de 
Covid-19 pandemie. Het zal steun bieden aan investeringen in 
de groene en de digitale transitie, gebaseerd op de doelstel-
lingen van de European Green Deal. Het fonds zal bestaan uit 
360 miljard EUR aan leningen en 390 miljard EUR aan subsidies. 
De EU zal het volledige bedrag van 750 miljard EUR lenen op 
de internationale kapitaalmarkten. De bedoeling is dat deze 
leningen vanaf 2028 worden afgelost en dit over een periode 

van 30 jaar, wat wil zeggen dat het volledige bedrag in 2058 
moet terugbetaald zijn. 

En ook al heeft de recente crisis de politieke focus op het mi-
lieu in gevaar gebracht, toch heeft de EU verklaard dat de 
European Green Deal dé kern van het Europees economisch 
herstel zal vormen. De bestaande klimaatambities werden 
recent dan ook nog eens fors opgetrokken. Tegen 2030 moet 
de CO2-uitstoot geen 40 maar 55 procent lager liggen dan 
in 1990. De keerzijde van de medaille is dat het kostenplaatje 
voor het bereiken van koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050 
volgens de Europese Commissie kan oplopen tot 4.600 miljard 
EUR.
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EUROPEAN GREEN DEAL

1. Versnelde energietransformatie
De pandemie versterkt de opkomst van hernieuwbare ener-
giebronnen en het afstoten van fossiele brandstoffen. Her-
nieuwbare energiebronnen zijn momenteel goed voor onge-
veer een derde van de elektriciteitsproductie in de ontwikkelde 
landen. Toch domineren fossiele brandstoffen wereldwijd nog 
steeds de energiesector. Desalniettemin zien we dat techno-
logische vooruitgang, groeiende schaalvoordelen, dalende 
kosten voor hernieuwbare energie, volatiliteit van de olie- en 
gasprijzen en veranderingen in de regelgeving (met inbegrip 
van de onvermijdelijk veel hogere prijs voor koolstofemissies) 
drijvende krachten zijn achter de transformatie van de ener-
giesector.  

Aangezien tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% moet worden 
teruggedrongen zullen de ambities van de EU dus op heel wat 
gebieden moeten worden verhoogd. Hierbij zal het aandeel van 
de hernieuwbare energiebronnen in de energiemix tegen 2030 
moeten stijgen tot 38-40%, tegenover het huidige streefcijfer 
van 32%. Omgekeerd zal het steenkoolverbruik met 70%  en ‘olie 
en gas’ met meer dan 30% moeten dalen ten opzichte van 2015. 

Dit alles betekent dat de jaarlijkse investeringen in de EU in her-
nieuwbare energie zullen moeten opgetrokken worden met 
ongeveer 350 miljard EUR per jaar. Grafiek 1 geeft een beeld 
van de evolutie van de investeringen wereldwijd op het vlak 
van hernieuwbare energie. Verwacht wordt dat tegen eind 
2020 de totale investeringen in hernieuwbare energiebron-
nen volgens het Internationaal Agentschap voor hernieuwba-
re energie (IRENA) voor het eerst hoger zullen liggen dan de 
investeringen in fossiele brandstoffen. Investeerders geraken 
steeds meer geïnteresseerd in wind- en zonne-energiepar-
ken, infrastructuur voor het terugwinnen van elektriciteit in 
slimme netwerken (smart grids) en opslag. Dit zal het aandeel 
van duurzame energie in de totale elektriciteitsproductie en 
de bredere toepassing van elektriciteit ongetwijfeld aanzienlijk 
vergroten. 

Maar niet enkel de overheid heeft de groene kaart getrokken; 
ook bedrijven wereldwijd dragen hun steentje bij. 

Een van de meest sprekende voorbeelden hier is British Pe-
troleum (BP) dat reeds voor de pandemie grote veranderin-
gen in strategie en bedrijfsvoering aankondigde. Het gaat 
hier onder andere over de verkoop van grote olie-activa, het 
verminderen van de exploratie van fossiele brandstoffen en 
het opvoeren van de investeringen in koolstofarme energie-
opwekking. Tegen 2030 is BP van plan om ongeveer een der-
de van haar kapitaaluitgaven (15 Miljard USD) te investeren 
in koolstofarme bedrijven. Dit moet hen samen met andere, 
voornamelijk Europese, sectorgenoten tot belangrijke inves-
teerders in koolstofarme energie maken, wat de energie-
transformatie ongetwijfeld verder zal versnellen. Idem dito 
staat de transportsector, die goed is voor ongeveer een der-
de van het totale wereldwijde energieverbruik en een gelijk 
aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot, aan de vooravond 
van een grote e-mobiliteit revolutie. De opkomst van Tesla, 
qua marktkapitalisatie het meest waardevolle autobedrijf 
ter wereld, zal hierbij anderen zeker geïnspireerd hebben. De 
Europese Volkswagen Group in Duitsland, 's werelds grootste 
producent van auto's, heeft zichzelf reeds in een vroeg stadi-
um verplicht om meer dan 40 miljard dollar te investeren in 
e-mobiliteit en digitalisering. Grafiek 2 geeft een beeld van de 

FIGURE 44. CORPORATE AND GOVERNMENT RENEWABLE ENERGY 
R&D 2004-2019, $BN
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GRAFIEK 1 - BEDRIJFS- EN OVERHEIDSINVESTERINGEN IN HER-
NIEUWBARE ENERGIE R&D, 2004-2019, $MIA
Bron: UNEP, Frankfurt School-UNEP Center, BloombergNEF
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verwachte evolutie van de verkoop van elektrische wagens 
wereldwijd voor de volgende 10 jaar. 

2. Digitalisering
Het uitbreken van Covid-19, het opleggen van de lockdown 
maatregelen en het daaruit voortvloeiende effect op het con-
sumentengedrag zijn een belangrijke katalysator geweest 
voor digitale trends. Denken we hierbij aan telewerken, maar 
ook aan scholen en universiteiten die werden gedwongen te 
sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs. Naderhand 
zagen we in dat de digitale instrumenten die we reeds dagda-
gelijks gebruiken een enorme bijdrage hebben geleverd tot 
het in stand houden van de economie en de samenleving 
tijdens de duur van de pandemie. Gezien deze context en er-
varing plaatst de EU 'digitalisering' als een van haar centrale 
pijlers. Met de ontwikkeling van de Europese digitale economie  
met name de uitrol van 5G, het gebruik van het ‘internet of 
things’, de cloudinfrastructuur, AI, e.d. zal de werking van nuts-
bedrijven, mobiliteit, transport en industriële processen wor-
den geoptimaliseerd. Daarenboven kan Europa, daar waar 
het tot nu toe het voortouw heeft gelaten aan de VS en in toe-
nemende mate ook aan China, op die manier haar positie als 
digitale wereldspeler opeisen en zich zo beter wapenen tegen 
mogelijks machtsmisbruik van internetgiganten en economi-
sche welvaart creëren. 

3. Duurzame financiering
Ook de schuldenmarkt omarmt duurzaamheid. De uitgifte van 
groene, sociale en duurzame obligaties zal naar verwachting 
toenemen van 50 miljard USD in 2015 tot meer dan 400 miljard 
USD in 2020. En omdat banken steeds betere voorwaarden 
bieden voor aan duurzaamheid gerelateerde leningen nemen 
deze beleggingsproducten een steeds belangrijker plaats in. 
De pandemie en de daaropvolgende golf van fiscale en mo-
netaire steunmaatregelen heeft de honger naar dergelijke 
obligaties alleen maar doen toenemen. 

Recente aankondigingen van toonaangevende Amerikaanse 
technologiebedrijven geven die trend aan. Zo kondigde Alp-
habet begin augustus 2020 de grootste duurzaamheidsobli-
gatie ooit aan van 5,75 miljard USD en kondigde Microsoft aan 
dat het de ambitie heeft om tegen 2030 koolstofnegatief te 

worden, terwijl het tegelijkertijd 1 miljard USD opzij zet om te 
investeren in innovaties om dit doel te bereiken. Het feit dat 
Duitsland voor het eerst een ‘Green Bond’ op de markt heeft 
gebracht (6,5 miljard EUR met een looptijd van 10 jaar en een 
negatief rendement van minus 0,463%) duidt erop dat ook de 
Europese overheden in toenemende mate zullen meegaan in 
dit verhaal van duurzame financiering ter ondersteuning van 
de ‘European Green Deal’. 

Een ‘Green Bond’ is een obligatie die specifiek bedoeld is om 
geld in te zamelen voor klimaat- en milieuprojecten, waaron-
der hiernieuwbare energie, efficiënt energieverbruik, proper 
wagenpark en verantwoord afvalbeheer.

WORDT 2020 HET ESG-KANTELJAAR?

Covid-19 heeft de hele wereld tot ‘Terra Incognita’ gemaakt. De 
afgelopen decennia werd er wereldwijd weinig of geen voor-
uitgang geboekt bij het terugdringen van de CO2 emissies die 
als belangrijkste oorzaak voor de opwarming van de aarde 
worden gezien. De aanzienlijke maar tijdelijke emissiereducties 
begin dit jaar, ten gevolge van de Covid-19 lockdown, zullen 
hierop trouwens zo goed als geen impact hebben. Voorzich-
tige schattingen wijzen er op dat we dramatisch op weg zijn 
-wanneer er geen drastische maatregelen genomen wor-
den- naar een wereld die meer dan 3 graden Celsius warmer 
zal zijn ten opzichte van de industriële revolutie, wat uiteraard 
onomkeerbare en catastrofale gevolgen zou hebben voor al 
het leven op aarde. 

Maar te midden van dit alles zouden de gevolgen van de 
pandemie wel eens een katalysator en enorme impuls kun-
nen zijn die de huidige trends naar milieuvriendelijkere pro-
ductie- en consumptiepatronen drastisch versnellen. Vermits 
de klimaatverandering steeds meer wordt gezien als cruciaal 
voor de groeivooruitzichten van bedrijven op lange termijn 
zagen we de ESG-discussies in 2018 in een stroomversnelling 
geraken. Terwijl 2019 kan worden beschouwd als het keerpunt 
waar investeringen in een recordstroom richting ESG werden 
gestuwd, denken we dat de aandacht voor ESG de volgende 
decennia nog verder zal toenemen. •

GRAFIEK 2 - VERWACHTE EVOLUTIE VAN DE VERKOOP VAN 
ELEKTRISCHE WAGENS WERELDWIJD. VERKOOP VAN 24,4 
MILJOEN ELEKTRISCHE WAGENS TEGEN 2030
Bron: Bloomberg New Energy Finance Straits Times Graphics

Annual global electric vehicle sales are forecast
to hit 24.4 million by 2030

25

20

15

10

5

0

Million

One Million

Rest of the world
Rest of Europe 
France

Germany
Japan

China

United States

United Kingdom

2017 2020 2025 2030

Source: Bloomberg new energy finance straits times graphics



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.
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