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Mede door de dreigende escalatie van het conflict in Syrië is de olieprijs afgelopen dagen hard
gestegen. De gemiddelde Nederlander denkt dan direct aan wat hij betaalt aan de pomp. Dat levert
welbekende maar onzinnige reportages op: 'meneer, merkt u dat nou, op een volle tank?' Zulke
reportages gaan voorbij aan de fundamentele rol van de olieprijs voor de Nederlandse economie.
Nederland smijt door import van olie zoveel geld over de balk, dat een stijgende olieprijs een
bedreiging vormt om uit de crisis te komen. Maar politici tonen zich ook gemiddelde Nederlanders:
aan de hoge olieafhankelijkheid doen ze vrijwel niets.
De wereldeconomie wordt letterlijk en figuurlijk gesmeerd met olie. Transport en militaire actie zijn
ervan afhankelijk, en het is een basisprodukt voor onder meer plastic, medicijnen en voedsel.
Volgens de Wereldbank gaat de prijs van voedsel met 2.7% omhoog wanneer de olieprijs met 10%
stijgt. Een stijgende olieprijs is niet alleen economisch een probleem, maar draagt ook regelmatig bij
aan voedselrellen wereldwijd.
Voedselrellen zijn in Nederland ver weg. Maar Nederland is wel ongelooflijk kwetsbaar voor een
stijgende olieprijs, omdat het 95% van zijn olie importeert. De vraag blijft maar stijgen, terwijl de
eigen productie daalt. Nederland jaagt er dagelijks een miljoen vaten olie doorheen. Bij een olieprijs
van 100 dollar per vat, bedragen de kosten van olie-import zo’n 4 procent van ons BBP. Nederland is
daarin uniek: dit is anderhalf keer meer dan het EU gemiddelde. Een verdere stijging van de olieprijs
kan dramatische gevolgen hebben: het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat een 20
procent hogere olieprijs in Nederland op korte termijn leidt tot een 0,4% lagere economische groei.
En die prijs zal stijgen. De gemiddelde olieprijs lag de eerste maanden van 2013 op 107,5 dollar per
vat. Relatief laag, volgens de OESO. Ze voorspelt dat de prijzen tegen het einde van dit decennium
verdubbeld kunnen zijn, wanneer de economische groei wereldwijd aantrekt. De OESO denkt aan
prijzen van 150-270 dollar per vat. Zo'n prijsstijging kan oplopen tot meerdere procenten krimp van
de Nederlandse economie.
Daarnaast is de olieprijs erg instabiel. In de afgelopen vijf jaar was de maandelijkse prijsverandering
gemiddeld 6.8%. Geopolitiek heeft daar een grote invloed op, dat merken wij nu ook bij de crisis in
Syrië. IHS Global Insight is een bedrijf dat is gespecialiseerd in marktanalyse en berekende de
gevolgen van een militair ingrijpen in Iran. Ongeveer 20% van 's werelds olie wordt geëxporteerd
door de Straat van Hormuz, waar Iran aan grenst. Zelfs een tijdelijke afsluiting van deze vaarweg zal
de Europese economie een gevoelige klap toebrengen, en het BNP met 1.5% verminderen. Ook bij
zulke prijsvariatie is het olieafhankelijke Nederland waarschijnlijk extra kwetsbaar.

Uit de geschiedenis blijkt dat stijgende olieprijzen een realistische bedreiging voor de economie zijn.
In het begin van de tachtiger jaren klom de Amerikaanse economie net uit een dal, toen de oorlog
tussen Iran en Irak de olieprijs met 23% deed stijgen. In juli 1981 zakte de Amerikaanse economie
vervolgens terug in de recessie. Volgens Fatih Birol, de hoofdeconoom van het Internationaal
Energieagentschap, zijn alle recessies in de geïndustrialiseerde landen sinds de Tweede Wereldoorlog
voorafgegaan door een stijgende olieprijs.
'Sterker uit de crisis komen', zoals Rutte vaak zegt, zou dus vooral moeten betekenen 'minder
olieafhankelijk uit de crisis komen'. Eigenlijk wil ik nog toevoegen dat dit ook minder belastend zal
zijn voor klimaat en milieu, en dat Nederland als slechtste jongetje van de klas daar ook wel eens
een prioriteit van mag maken. Maar dit leidt alleen maar af van de kern van dit stuk.
Er is overigens ook goed nieuws. Enerzijds heeft Nederland nu nog maar de helft van de energie
nodig om een eenheid bbp te genereren vergeleken met de periode voor de eerste oliecrisis in de
zeventiger jaren. Anderzijds is de rek er nog lang niet uit. Transport kan veel energieefficienter,
industrie kan verduurzamen, elektriciteit kan zonder fossiele brandstoffen opgewekt worden,
Nederland kan meer en beter recyclen, etc. Een overgang naar schaliegas zie ik overigens niet als
duurzame of verstandige optie: de risico’s en gevolgen voor het milieu en de economie zijn niet te
overzien.
Duitsland geeft het goede voorbeeld: daar is het verbruik van olie sinds 1985 met tien procent
gedaald. Zo maak je een economie duurzamer en minder kwetsbaar voor Iraanse
atoomprogramma's, Arabische dictators of een aantrekkende wereldeconomie. Een lager
olieverbruik betekent bovendien minder olierampen. Het is hoog tijd dat Nederland aanhaakt bij
landen die al wel fors in duurzaamheid investeren, zoals Denemarken, Duitsland en China. Daarnaast
kan iedere burger de inhoud van zijn portemonnee ook direct en indirect minder afhankelijk maken
van de olieprijs, bijvoorbeeld door alleen te vliegen wanneer het echt moet, minder te rijden (of de
auto te verkopen), of minder plastic te gebruiken. Alle beetjes helpen.
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