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Risico’s van wereldwijd beleggen? 
 
Het herfstnummer 2022 van het VBA Journaal zal de risico’s van een verbonden wereld belichten. 
 
Het boek ‘The World Is Flat’ van Thomas Friedman beschrijft de mondialisering die in de afgelopen 
decennia heeft plaatsgevonden. Een verschuiving van werk en kapitaal naar die plekken waar de 
hoogste opbrengst zou worden genoten met daarbij de verwachting dat ontwikkelingslanden tot bloei 
zouden komen.  Echter, recente ontwikkelingen zoals COVID-19 en de inval van Rusland in Ukraine 
laten de risico’s van een sterk geïntegreerde wereld zien.   
 
COVID-19 heeft het risico laten zien dat wereldwijde aanvoerketens niet altijd een sterke vraag 
kunnen faciliteren. De roep om dichterbij huis, in plaats van mondiaal, te produceren, werd daarmee 
sterker. De actieve inmenging in de economie door de Chinese overheid – waar vooral techbedrijven 
aan moeten geloven – heeft gevolgen voor bedrijven en diens beleggers. De inval van Rusland in 
Ukraine heeft de wereldwijde en met name Europese afhankelijkheid naar Russisch gas blootgelegd.   
 
Het onderwerp leent zich voor artikelen, geschreven vanuit een financiële, juridische, en 
(bedrijfs)economische achtergrond. Onderstaande onderzoeksvragen dienen als inspiratie en geven 
een beeld van de diversiteit en veelzijdigheid van dit onderwerp.  
 
 Is het zinvol voor institutionele beleggers een home bias in beleggingsportefeuilles te 

heroverwogen? Of zijn de voordelen van een internationaal gediversifieerde portefeuille nog 
evident?  

 Hoe dient een belegger om te gaan met het buitenlandse beleggingsklimaat, bijvoorbeeld de 
interventie van een overheid op de aandelenmarkt (China)? Op welke wijze spelen buitenlandse 
marktomstandigheden (bijvoorbeeld liquiditeit) een rol bij asset allocatie beslissingen of het 
beleggingsproces? 

 Wereldwijd beleggen biedt mogelijkheden tot het optimaliseren van belastingbetalingen. Moet en 
kan de nettowinst uit wereldwijde belastingoptimalisatie voor een pensioenfonds worden 
afgewogen tegen diens morele en sociale rol?  

 Wereldwijd beleggen betekent ook vaak wereldwijde zakenpartners. In welke mate dienen en 
kunnen beleggers weten met wie ze (feitelijk) zaken doen met het oog op eventueel opgelegde 
sancties en/of witwasrisico’s? 

 Op welke manier krijgen geopolitieke ontwikkelingen een plaats bij de inrichting van de 
beleggingsportefeuille? Is het mogelijk om politiek risico te verdisconteren in een 
beleggingsportefeuille? 

 In hoeverre is een wereldwijd perspectief van belang bij de constructie van een duurzame, 
verantwoorde beleggingsportefeuille?   

 Met de opkomst van crypto-currencies, wordt er steeds meer gekeken welke toegevoegde 
waarde deze asset class heeft in een gediversifieerde portfolio. Hoe gedraagt deze asset class 
zich tijdens een geopolitieke crisis? 

 Wat zijn de nationale en internationale macro-economische gevolgen wanneer de globalisatie 
afneemt?   

 
Via deze call for papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op voor 31 mei 2022 contact op te 
nemen met de redactie (irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij gaan om oorspronkelijk werk 
dat nog niet elders is gepubliceerd. 


