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Verantwoording 
De unit ECN Beleidsstudies beschikt over kennis en modellen voor analyse van energiemarkten. 
Daarbij heeft ECN zich tot dusverre vooral toegelegd op de gasmarkt, elektriciteitsmarkt en de 
CO2-markt. De ontwikkeling van de olieprijs de afgelopen jaren en de toenemende onzekerheid 
over de toekomstige ontwikkelingen zijn aanleiding voor ECN om de kennis van de oliemarkt te 
versterken. Het uitvoeren van onderhavige kwalitatieve verkenning vormt daartoe één van de 
eerste stappen.  
 
Bij de totstandkoming van dit rapport is dankbaar gebruik gemaakt van de visie en commentaar 
van een aantal personen waarmee gesprekken zijn gevoerd. Het gaat daarbij om A. Correljé 
(Technische Universiteit Delft/Clingendael International Energy Program), L.C. van Geuns 
(Clingendael International Energy Program), L. Cozzi (International Energy Agency), O. Rech 
(International Energy Agency), W. Suyker (Centraal Planbureau), H. Stolwijk (Centraal Planbu-
reau), D. Kingma (Centraal Planbureau), J. Bollen (Milieu- en Natuurplanbureau), W. Thomas 
(Shell) en J.J.C. Bruggink (Energieonderzoek Centrum Nederland). 
 
Deze studie is opgesteld op verzoek van het Ministerie van Economisch Zaken en is uitgevoerd 
onder projectnummer 7.7724. 
 
 
Abstract 
As the relevance of the oil price has been recognised since the early seventies of the last century 
one would expect that both monitoring and modelling practice of the international oil industry 
would be well developed and effective. The recent developments on the international oil market 
seem to have come as a surprise to many sector analysts however. This report seeks to review 
the structure of the international oil market in order to identify relevant drivers and internal 
dynamics of the international oil market. In addition several modelling approaches, as 
undertaken by institutions in this field, have been reviewed on the basis of this narrative and 
qualitative analysis. 
 
The analysis of the international oil market suggests that the role of OPEC policies has gained 
increasing importance, both due to the increasing dependence on OPEC production and increas-
ing coherence of OPEC decision making. None of the models surveyed structures the interna-
tional oil market as an oligopolistic or cartel-driven market however, but rather as a competitive 
market with OPEC either as a price-following or a price-setting marginal producer. The first ap-
proach seems adequate for the simulation of the international market structure over the nineties 
of the past century but seems problematic for the current and future term. The second approach 
reflects the recent trend of increasing OPEC pricing power but fails to present a transparent 
logic on the price-setting strategy of OPEC. On the basis of these notions it is suggested that fu-
ture modelling practice should embed game theoretic considerations regarding the strategic be-
haviour of the large oil producers.  
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Samenvatting en Conclusies 

In dit rapport is gepoogd inzicht te verschaffen in de dynamiek van de internationale oliemark-
ten, waarbij de nadruk lag op een analyse van de wereldwijde voorzieningszekerheid van olie op 
een termijn van tien tot twintig jaar. Dit vraagstuk is geadresseerd in twee fasen.  
 
In het eerste deel van dit rapport is een narratieve analyse gepresenteerd van de internationale 
oliemarkt gestructureerd volgens de productieketen van olie. Hierbij zijn de verschillende ele-
menten van de productieketen onderscheiden en per segment nader geanalyseerd op grond van 
bestaand onderzoek, actuele berichtgeving in de professionele en populaire media en consultatie 
van verscheidene experts op het gebied van de internationale oliemarkt of deelgebieden daar-
van. In het tweede deel is nader ingegaan op de verschillende determinanten van de ontwikke-
lingen op de internationale oliemarkt op de middellange termijn, zoals die geïdentificeerd kun-
nen worden op grond van de analyse in het eerste deel. Vervolgens is de onderlinge samenhang 
tussen de determinanten in kaart gebracht zodat er een kwalitatief beeld ontstaat van de interna-
tionale oliemarkt als een semi-autonoom dynamisch systeem. Tot slot is een aantal modellen 
van de internationale oliemarkt, zoals die gehanteerd worden door verscheidende kennisinstitu-
ten die zich bezighouden met de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt, nader geanaly-
seerd.  
 
Ontwikkelingen op de Internationale oliemarkt 
Het debat over de aanstaande uitputting van de wereldwijde oliereserves wordt gekenmerkt door 
een groot aantal onzekerheden. Afgezien van een gebrek aan betrouwbare gegevens met betrek-
king tot de beschikbaarheid van reserves is er sprake van een fundamentele onzekerheid vanwe-
ge het feit dat reserves niet gemeten kunnen worden, maar op grond van indirecte meetmetho-
den geschat worden. Naast deze onzekerheden worden er verschillende definities met betrek-
king tot fysiek sterk verschillende soorten oliereserves gehanteerd.  
 
Het begrip ‘uiteindelijk winbare hoeveelheid olie’ toegepast op de context van conventionele 
olie, of zelfs goedkoop produceerbare olie, heeft het debat over de eindigheid van de groei van 
het aanbod van ruwe olie niet verhelderd. Het begrip suggereert dat het een schatting van de to-
tale hoeveelheid olie in de grond betreft, en terecht stellen economen dat de dynamiek van de 
markten, door investeringen in technologie en substitutie een significante impact kunnen hebben 
op de ontwikkeling van deze reserves. Ook binnen de context van conventionele olie lijken 
technologische factoren en beperkingen van doorslaggevend belang. Gezien het feit dat volgens 
de huidige schattingen gemiddeld slechts 35% van de fysiek aanwezige olie in een oliereservoir 
geproduceerd wordt, kan vrijelijk gesteld worden dat de grenzen van de fysieke aanwezigheid 
van olie nog niet bereikt zijn. Dat laat overigens onverlet dat de technologische grenzen ook in 
zicht kunnen zijn, een verhoging van de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie niet of niet snel 
genoeg zal plaatshebben. Vanuit dat perspectief dienen overwegingen met betrekking tot uitput-
ting van conventionele reserves op de middellange termijn serieus genomen te worden. 
 
Bij nadere analyse van de verschillende olieprovincies in de wereld volgt dat de productiviteit 
van de regio’s die in de afgelopen decennia in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de we-
reldwijde olieproductie, zoals de Noordzee-regio en de Golf van Mexico, onder druk staat. Het 
belang van deze ontwikkeling overstijgt de relatieve bijdrage van het productievolume in deze 
regio’s, vanwege de grote bijdrage die zij in de jaren tachtig en negentig leverden aan de pro-
ductiviteit van de westerse oliemaatschappijen. 
 
De beoogde productie-uitbreiding in Afrika zal bescheiden zijn in verhouding tot de wereldwij-
de vraag naar ruwe olie gecombineerd met de westerse productieafname, terwijl de ontwikke-
ling van relatief onontgonnen regio’s in Rusland en in de regio rond de Kaspische zee moei-
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zaam verloopt. Daarmee wordt de internationale gemeenschap geconfronteerd met de situatie 
dat toekomstige productiegroei die noodzakelijk zal blijken om te voldoen aan de groeiende 
vraag en compensatie van de afnemende productie in andere regio’s voor een zeer belangrijk 
deel uit het Midden-Oosten zal moeten komen. De bewezen conventionele reserves van olie in 
deze regio zijn volgens huidige schattingen op korte termijn voldoende, maar op middellangere 
termijn zal er in toenemende mate behoefte ontstaan aan productie uit onconventionele reserves. 
 
Het groeiende marktaandeel van OPEC, in combinatie met de sterk teruggelopen overcapaciteit 
van OPEC en politieke ontwikkelingen in verscheidene OPEC-landen heeft de afgelopen jaren 
geresulteerd in een tamelijk goed functionerend kartel. Tenzij er zich een sterke terugval van de 
vraag zal voordoen, hetzij door een financiële of economische crisis, hetzij door agressief be-
sparingsbeleid in met name de Verenigde Staten en China, mag aangenomen worden dat ook in 
de toekomst beslissingen van OPEC de ruwe oliemarkt in belangrijke mate zullen beïnvloeden. 
Daarmee wordt een analyse van de strategische overwegingen van OPEC relevant.  
 
Alhoewel de officiële doelstelling van OPEC tot Januari 2005 gericht was op handhaving van 
olieprijzen tussen de 22 en 28 dollar per vat, leek OPEC in de periode 2000-2004 niet te hande-
len naar deze doelstelling. De bandbreedte lijkt daarmee vooral een bodem te leggen onder de 
door de OPEC nagestreefde olieprijzen. Anderzijds kan gesteld worden dat het belang van 
OPEC gediend is bij een stabiele ontwikkeling van de vraag naar ruwe olie. Deze stabiele ont-
wikkeling kan gecompromitteerd worden door afnemende bestedingsruimte van consumenten, 
ofwel door substitutie van olie of olieproducten door alternatieven. Het is bijvoorbeeld niet on-
aannemelijk dat een hoogte van de olieprijs van 80 dollar per vat op jaarbasis reeds aanleiding 
geeft tot zorg over de vraagontwikkeling op grond van mogelijke gevolgen voor de wereldwijde 
economische groei, zodat dit prijsniveau wellicht reeds een plafond vormt waarboven de OPEC 
tegemoet zal komen aan krapte in de markt. Voor wat betreft substitutiemogelijkheden suggere-
ren de huidige schattingen van de productiekosten van bio-brandstoffen dat deze brandstoffen 
een concurrerend substituut vormen voor fossiele brandstoffen bij olieprijzen van 100 tot 120 
dollar per vat. Ruwweg kan daarmee gesteld worden dat OPEC zal streven naar een prijsband 
tussen de 20 en de 120 dollar per vat. Westerse oliemaatschappijen zullen binnen deze prijsband 
over kunnen gaan tot exploitatie van onconventionele reserves, maar gezien de snelheid waar-
mee deze reserves gemobiliseerd kunnen worden zal dit vermoedelijk geen gevaar opleveren 
voor het marktaandeel van OPEC. 
 
Voor wat betreft de raffinagesector is van belang dat de verandering van de aangeboden ruwe 
oliekwaliteit, gecombineerd met een verschuiving van de behoefte naar lichtere olieproducten 
leidt tot een toenemende noodzaak tot omzetting van olieproducten die geproduceerd worden 
door destillatie. Prijsverschillen tussen oliekwaliteiten zullen daarom in de toekomst vermoede-
lijk hoger zijn dan in de afgelopen decennia het geval was.  
 
Tot slot zal het grootste deel van de toename van de vraag in het komende decennium naar ver-
wachting gerealiseerd worden in China en de Verenigde Staten. Echter naar verwachting zal de 
vraagontwikkeling in beide regio’s gevoelig zijn voor de prijsontwikkeling, vanwege de relatief 
lage op brandstoffen in de Verenigde Staten en de afnemende bereidheid van de Chinese over-
heid om olieproducten te subsidiëren. Anderzijds wordt de Chinese vraag gegenereerd door de 
sterke economische groei die in China plaatsheeft en die ondermeer het gevolg is van haar con-
currentievermogen op arbeidskosten. Aangezien de Chinese arbeidsmarkt gevoed kan worden 
door goedkope arbeidskrachten uit het westen van het land zal dit concurrentievoordeel op een 
termijn van 10 tot 15 jaar nog wel een rol blijven spelen en kan de groei van de vraag uit China 
ook aanhouden ondanks de huidige hoge olieprijsniveaus. 
 
Modelontwikkeling van internationale oliemarkten 
Een drietal modellen is in dit rapport beschreven en geanalyseerd. De drie modellen vertonen 
sterk uiteenlopende benaderingen van de internationale oliemarkt. De modellen kennen elk een 
aantal sterke en zwakke punten. Zo wordt de vraag naar ruwe olie relatief uitgebreid gerepresen-
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teerd door het World Energy Model (WEM) van het International Energy Agency, terwijl raffi-
nage relatief uitgebreid wordt gerepresenteerd door het International Energy Model (IEM) van 
de Energy Information Administration van het Amerikaanse Department of Energy. De interac-
ties tussen de internationale oliemarkt en de wereldeconomie worden juist sterk in beeld ge-
bracht in het Worldscan Model (WM) van het Centraal Planbureau.  
 
Opvallend is dat in alle drie de modellen het aanbod van ruwe olie slechts in beperkte mate in 
beeld gebracht wordt. Zo veronderstelt het World Energy Model productiemaximalisatie voor 
non-OPEC-productie voor de korte termijn, terwijl zij voor de lange termijn uitgaat van produc-
tieafname door uitputting en investeringen indirect representeert door de winningpercentage af-
hankelijk te stellen van de olieprijzen. De OPEC-productie wordt verondersteld mogelijke di-
vergenties tussen wereldwijde vraag en non-OPEC en onconventionele productie aan te vullen. 
Alhoewel dit gedrag verdedigbaar is op historische gronden, zijn er ook redenen om aan te ne-
men dat OPEC niet langer zal optreden als de leverancier die produceert naar behoefte. Het 
Worldscan Model representeert de ruwe oliemarkt niet expliciet, maar door middel van de markt 
voor olieproducten. Het aanbod van olieproducten wordt gestructureerd volgens maximalisatie 
van productie waarbij er uitgegaan wordt van een zekere prijselasticiteit van het aanbod. Hierbij 
wordt aangegeven dat de gekozen waarden voor de prijselasticiteit van het aanbod niet eenvou-
dig te valideren zijn. Bovendien wordt er een productiemaximum vastgesteld dat zich ruwweg 
gedraagt als de exponentiële uitputtingscurven zoals die afgeleid worden op grond van reservoi-
ranalyse. Tot slot wordt ook in het IEM verondersteld dat de productie in non-OPEC regio geka-
rakteriseerd kan worden door aanbodcurven met een zekere prijselasticiteit. Daarnaast wordt het 
aanbod in de OPEC-regio gebaseerd op expert-judgement. 
 
Geen van de modellen onderkent de verschillende benaderingen van de structuur van het aanbod 
van ruwe olie, zoals daarvoor binnen de economische wetenschap verscheidene analytische 
raamwerken ontwikkeld zijn, zoals kartelanalyse. In alle gevallen wordt uitgegaan van competi-
tieve markten, al (WEM en IEM) of niet (PM) aangevuld met de nuance dat OPEC optreedt als 
de prijsvolgende marginale producent (WEM), of als prijszettende marginale producent (IEM) 
waarbij in het midden gelaten wordt hoe OPEC-prijzen bepaald.  
 
Investeringsratio met betrekking tot de productie van ruwe olie wordt niet expliciet gemodel-
leerd. In plaats daarvan wordt uitgegaan van mogelijk haalbare productie op grond van uitput-
tingscurven (WM), aangevuld met verbetering van het winningpercentage en technologische 
vooruitgang (IEM). Hierbij wordt in alle gevallen uitgegaan van optimistische schattingen van 
de bestaande reserves. 
 
Op grond van deze noties strekt het tot de aanbeveling om met name de beschrijving van het 
olieproducentengedrag genuanceerder in beeld te brengen, tegen de achtergrond van de recente 
ontwikkelingen op de internationale oliemarkt. Door de overwegingen van OPEC-leden in kaart 
te brengen en toe te passen vanuit het perspectief van economische theorie met betrekking tot 
kartelanalyse en/of op speltheoretische gronden kan zo geanalyseerd worden welk strategisch 
gedrag er van de OPEC-leden verwacht mag worden. 
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1. Inleiding 

In de afgelopen jaren hebben een aantal ontwikkelingen geleid tot een structurele omslag in de 
wereldoliemarkten. Na enkele decennia van overvloedige beschikbaarheid van goedkope olie is 
er tamelijk plotseling een situatie ontstaan van een krappe voorziening op de internationale 
oliemarkt. Ten gevolge van deze ontwikkeling heeft er een sterke prijsstijging plaatsgevonden 
en is de volatiliteit toegenomen. Zo leiden schijnbaar marginale gebeurtenissen die de productie 
van olie op beperkte schaal beïnvloeden tot grote prijsschommelingen op de internationale 
oliemarkt. 
 
Inmiddels lijken enkele oorzaken van de schijnbaar onverwachte krapte geïdentificeerd en 
wordt er door verschillende experts verwezen naar de snelle groei van de vraag naar olie vanuit 
China en bijvoorbeeld de moeizame winning van lichte ruwe olie die leidt tot een behoefte aan 
raffinagecapaciteit die geschikt is voor zwaardere oliekwaliteiten. 
 
Toch dient zich de vraag aan hoe het mogelijk is dat de prijsstijging van olie zo onverwacht is 
ontstaan. Het economische belang van de beschikbaarheid van betaalbare olie wordt onder an-
dere op historische gronden breed onderkend. Op basis daarvan mag verwacht worden dat de 
kennisinstituten die de voorzieningszekerheid tot hun kennisdomein rekenen zich onder andere 
bezig houden met het ontwikkelen van een functioneel instrumentarium dat de mogelijkheden 
biedt om dergelijke structurele veranderingen in de markt tijdig te signaleren zodat daarop gean-
ticipeerd kan worden door marktpartijen en centrale overheden. 
 
In de tweede plaats heeft de plotselinge prijsstijging voeding gegeven aan een debat over de 
eindigheid van oliereserves dat reeds een lange geschiedenis kent. Signalen uit de westerse olie-
industrie lijken te bevestigen dat de vervangingsratio van geproduceerde olie versus vondsten 
van nieuwe reserves voor verscheidene grote westerse olieproducenten een dalende trend ver-
toont en voor enkele bedrijven al jaren onder de één ligt. Bovendien hebben zich in de afgelo-
pen jaren enkele boekhoudschandalen voorgedaan met betrekking tot de inschatting van de re-
serves. Tot slot wordt sinds enkele jaren meer en meer aandacht besteed aan de zienswijze van 
de ‘Association for the Studie of Peak Oil and Gas’ (ASPO) die grotendeels bestaat uit natuur-
wetenschappers en petro-geologen. Deze organisatie waarschuwt voor de eindigheid van oliere-
serves en alhoewel schattingen van verschillende leden van ASPO aanmerkelijk verschillen, kan 
vrijelijk gesteld worden dat de verwachtingen van deze organisatie met betrekking tot de be-
schikbaarheid van reserves aanzienlijk lager liggen dan de verwachtingen van eerder genoemde 
kennisinstituten. In dit licht mag het opmerkelijk genoemd worden dat deze kennisinstituten het 
afgelopen jaar de verwachtingen met betrekking tot beschikbaarheid van olie heroverwegen (In-
ternational Energy Agency) of ronduit neerwaarts bijstellen (Energy Information Administrati-
on), terwijl andere gerenommeerde instituten juist vasthouden aan de oorspronkelijke verwach-
tingen (Cambridge Energy Research Associates, Inc.). 
 
Deze gebeurtenissen wekken de indruk dat er behoefte bestaat aan een nadere analyse van de 
beschikbaarheid van olie en de prijsvorming op de wereldoliemarkten. De strategische doelstel-
ling waarbinnen dit project geformuleerd is en waaraan dit project beoogd wordt een bijdrage te 
leveren, omvat het ontwikkelen van voldoende kennis om op gedegen kwantitatieve wijze te 
kunnen evalueren welke factoren in welke mate van invloed zijn op de middellange termijn 
ontwikkelingen van de globale vraag naar en aanbod van olie en wat de daaruit volgende uitein-
delijke effecten op prijsontwikkelingen van olie zouden kunnen zijn.  
 
De nauwere doelstelling van dit project betreft de evaluatie van de voorzieningszekerheid van 
olie op globale schaal op een termijn van tien tot twintig jaar, met nadrukkelijke aandacht voor 
de beschikbaarheid van olie. 
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Deze doelstelling zal worden gefaseerd aan de hand van een drietal subdoelstellingen: 
• In de eerste plaats is een kwalitatieve vraag en aanbod analyse uitgevoerd die leidt tot de 

identificatie van de relevante factoren die een rol kunnen spelen in de ontwikkelingen van 
vraag en aanbod op de middellange termijn. 

• Daarna volgt een evaluatie van de cruciale determinanten die bij kwantitatieve analyses van 
de voorzieningszekerheid van olie op de middellange termijn een rol spelen. 

• Tot slot is een evaluatie uitgevoerd van bestaande wereldoliemarkt modellen op basis van 
voorgaande kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de wereldoliemarkten. 

 
In dit rapport worden deze vraagstukken achtereenvolgens geadresseerd in twee stappen. In het 
eerste deel van dit rapport wordt een narratieve analyse gepresenteerd van de internationale 
oliemarkt gestructureerd volgens de productieketen van olie. Hierbij zijn de verschillende ele-
menten van de productieketen onderscheiden en per segment nader geanalyseerd op grond van 
bestaand onderzoek, actuele berichtgeving in de professionele en populaire media en consultatie 
van verscheidene experts op het gebied van de internationale oliemarkt of deelgebieden daar-
van. 
 
In het tweede deel is nader ingegaan op de verschillende determinanten van de ontwikkelingen 
op de internationale oliemarkt op de middellange termijn, zoals die geïdentificeerd kunnen wor-
den op grond van de analyse in het eerste deel. Vervolgens is de onderlinge samenhang tussen 
de determinanten in kaart gebracht zodat er een kwalitatief beeld ontstaat van de internationale 
oliemarkt als een semi-autonoom dynamisch systeem. Tot slot zijn een aantal modellen van de 
internationale oliemarkt, zoals die gehanteerd worden door verscheidende kennisinstituten die 
zich bezighouden met de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt, nader geanalyseerd. 
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2. Mondiale oliereserves 

In de analyse van de ontwikkeling van het aanbod van olie wordt ingegaan op de verschillende 
domeinen die een rol spelen. In de eerste plaats gaat het hierbij om de fysieke aanwezigheid van 
voldoende olie om aan de verwachte vraag op de middellange termijn te voldoen. Hierbij komen 
verscheidene zaken aan de orde zoals databeschikbaarheid, de afhankelijkheid van de uiteinde-
lijke winbare hoeveelheid olie van geologische, technische en economische beperking en de 
(on)mogelijkheid om de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie te kennen. Daarnaast is het van 
belang dat de aanwezige olie met voldoende snelheid aan de bronnen onttrokken kan worden. 
Door uitputting van bestaande reservoirs zal het aanbod van een deel van de bestaande produc-
tieve bronnen afnemen. Dit afnemende aanbod zal moeten worden aangevuld door de producti-
viteit van bestaande faciliteiten uit te breiden of reserves in productie te nemen. Bovendien 
neemt de wereldwijde vraag naar olie toe, zodat ook hierdoor behoefte ontstaat aan additionele 
productie. De combinatie van deze factoren leidt in potentie tot een grotere behoefte aan uit-
breiding van productie dan tot op heden het geval is geweest. Zowel het vraagstuk met betrek-
king tot beschikbaarheid van winbare olie en de toenemende behoefte aan productie uitbreiding 
zullen in dit hoofdstuk worden besproken. 
 

2.1 Wereldoliereserves 
Het debat over het optreden van tekorten aan olie ten gevolge van de eindigheid van olie kent 
reeds een lange historie. Hoewel er in de geschiedenis van de internationale oliesector geen 
sprake is geweest van een gebrek aan oliereserves, heeft de internationale oliemarkt wel perio-
den van tijdelijke krapte gekend. In dergelijke perioden lijkt het debat met betrekking tot de uit-
putting van oliereserves meer op de voorgrond te treden, terwijl deze aandacht in perioden van 
ontspanning weer wegebt. Ook in de afgelopen jaren is het debat met betrekking tot de eindig-
heid van wereldoliereserves weer op de voorgrond getreden, waarbij met name de pessimisten 
zich kunnen verheugen op een groeiende belangstelling van de media. 
 
Het debat kan worden gekenschetst als een debat tussen geologen en economen. Gedurende de 
jaren negentig van de afgelopen eeuw zijn er een aantal publicaties verschenen van verscheide-
ne auteurs (Campbell, Laherrère en Deffeyes), die allen een academische achtergrond hebben in 
de (fysische) geologie en die bovendien veel ervaring hebben opgedaan in exploratie en produc-
tie in de westerse olie-industrie. Een select gezelschap van economen, ondermeer bestaande uit 
Odell, Lynch en Adelman, heeft een meer optimistische kijk op het vraagstuk. Zij houden zich 
met het vraagstuk van de eindigheid van oliereserves en of natuurlijke hulpbronnen bezig vanuit 
een overwegend economisch perspectief. 
 

2.1.1 Databeschikbaarheid 
De onzekerheid in de data over de gevonden hoeveelheid olie vindt zijn oorsprong in het ont-
breken van consistentie en de veronderstelde belangen die een rol spelen bij de rapportage door 
enerzijds de OPEC-landen en anderzijds de grote westerse oliemaatschappijen. 
 
De rapportage met betrekking tot reserves in OPEC-landen vertoont een hoge graad van incon-
sistentie en lijkt daarmee slechts in betrekkelijke mate betrouwbaar. Sinds 1980 zijn de gerap-
porteerde reserves in enkele landen substantieel opgewaardeerd met jaar-op-jaar toenames van 
30% tot 50%. De waarschijnlijkheid van dergelijke aanpassingen op jaarbasis is gering en werd 
indertijd ook door OPEC-leden onderling bekritiseerd. Zo beschuldigde Irak in de vroege jaren 
tachtig Koeweit van overschatting van haar reserves en suggereerde Irak dat deze overschatting 
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geïnstigeerd was op basis van de inrichting van het quotasysteem1 dat o.a. gebaseerd was op de 
reserves (Campbell, 1997). Afgezien van enkele onwaarschijnlijke opwaarderingen van nationa-
le oliereserves is de rapportage in verscheidene OPEC-landen ook jarenlang onveranderd geble-
ven terwijl er in de betreffende perioden wel sprake is geweest van substantiële productie die 
per definitie zou hebben moeten leiden tot afname van de beschikbare reserves. 
 
Voor private westerse oliemaatschappijen spelen met name de eisen die de ‘Securities Exchange 
Commission’ (SEC), de toezichthouder op de Amerikaanse aandelenbeurzen, stelt aan de boek-
houding van bedrijven die een notering hebben aan Amerikaanse beurzen een rol. Deze regels 
zijn volgens deskundigen overwegend te conservatief van aard. Overigens gaat deze kritiek ver-
der en constateren deskundigen dat de eisen met betrekking tot bewijsvoering op basis van kost-
bare proefboringen achterhaald zijn aangezien nieuwe remote sensing technologieën reeds veel 
inzicht kunnen bieden (Yergin, 2006). Met name in geval van diepzee reserves zijn proefborin-
gen een kostbare aangelegenheid die daarom pas uitgevoerd worden als dat voor de operationele 
bedrijfsvoering nodig is. 
 
Daarnaast constateert Campbell dat de zogenaamde ‘super-majors’2 gestimuleerd worden om 
reserves te onderschatten op basis van belastingstructuur en het feit dat consequenties van on-
derschatting over het algemeen minder schadelijk zijn dan de consequenties van overschatting. 
Tot slot worden reserves in de boekhouding geclassificeerd als inventaris, die in feite lasten ge-
nereren en derhalve zo laag mogelijk gehouden dienen te worden. Daar staat overigens tegen-
over dat er vanuit het perspectief van de aandeelhouders in toenemende mate belang wordt ge-
hecht aan het vermogen om de reserves op peil te houden zodat de continuïteit van de bedrijfs-
voering op de lange termijn gewaarborgd blijft. Dit kan private oliemaatschappijen er toe ver-
leiden om de reserves positiever in te schatten dan zij daadwerkelijk zijn. In de praktijk lijkt dit 
mogelijke effect in de financiële en boekhoudkundige sfeer te liggen. In het geval van de aan-
passing van de gerapporteerde reserves van Shell in 2004 bijvoorbeeld is er sprake geweest van 
een aanpassing van de status van de gerapporteerde reserves, aangezien exploitatie nog niet was 
goedgekeurd door de betrokken overheden. De fysieke aanwezigheid van de reserves werd niet 
aangevochten door de toezichthouder (zie Lynch, 2004).  
 
In 2000 is er op de 7de bijeenkomst van het Internationale Energie Forum3 besloten tot een ini-
tiatief ter verbetering van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data met betrekking tot de 
oliemarkt vanwege de toenemende behoefte aan transparantie. Een zestal internationale organi-
saties - APEC, Eurostat, IEA, OLADE, OPEC and UNSD - werken sindsdien samen aan de 
ontwikkeling van een database, binnen de context van het zogenaamde ‘Joint Oil Data Initiati-
ve’. Sinds oktober 2005 is de JODI-database beschikbaar voor het publiek.4 Ook andere institu-
ties hebben geconstateerd dat transparantie bevordert dient te worden. Zo heeft het Saoedi-
Arabische ARAMCO, naar aanleiding van toenemende twijfel over de haalbaarheid van haar 
productieprojecties, sinds 2004 aanzienlijk meer openheid van zaken gegeven met betrekking 
tot de status van haar oliereserves (The Economist, 2005e). 
 

2.1.2 Oliekwaliteiten in techno-economisch winningperspectief 
Naast de databeschikbaarheid met betrekking tot de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie, is er 
sprake van grote heterogeniteit van de (technische) karakteristiek van de bronnen. Sommige re-
servoirs worden gekenmerkt door een grote permeabiliteit zodat de olie in het reservoir relatief 

                                                 
1  Om te komen tot een verdeling van de productiebeperking maakt OPEC gebruik van een quotasysteem dat de pro-

ductiequota voor de leden vaststelt op basis van de bewezen nationale reserves  
2  Sinds 2000 heeft er zich een consolidatiegolf voorgedaan resulterend in het ontstaan van een zestal zeer grote 

oliemaatschappijen, de zogenaamde ‘super-majors’, te weten ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron en Cono-
coPhillips. 

3  Het Internationale Energie Forum is een platform voor energieministers van olieproducerende en olieconsumeren-
de landen, zie http://www.energyforum.gov.sa/html/objects.html. 

4  Zie http://www.jodidata.org/. 
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mobiel is terwijl andere formaties gekenmerkt worden door lage permeabiliteit. Sommige bron-
nen liggen in oppervlakkige formaties in aride gebieden, terwijl andere bronnen zich in noorde-
lijke ijszeeën bevinden op grote diepte. Sommige bronnen bevinden zich nabij bewoonde gebie-
den, zodat infrastructuur reeds beschikbaar is, terwijl andere bronnen zich bevinden in moeilijk 
toegankelijke gebieden zodat er grote inspanningen verricht moeten worden om infrastructuur 
aan te leggen. Ook verandert de productiekarakteristiek van een bron door uitputting. Zo neemt 
over het algemeen de druk af zodat additionele inspanning verricht moeten worden om de olie 
aan de bron te onttrekken.  
 

Deze en andere zaken kunnen grote consequenties hebben voor de aanlooptijd die nodig is 
voordat een reservoir operationeel is, de operationele continuïteit van de exploitatieactiviteiten, 
de continuïteit van de productie en de kostenstructuur van exploratie en exploitatie van een 
bron. Productiekosten kunnen variëren van $2 per vat in het Midden-Oosten tot $15 per vat in 
de Golf van Mexico. Een veelgebruikte globale classificatie van oliebronnen die betrekking 
heeft op het gemak waarmee de olie onttrokken wordt aan het reservoir, wordt geboden door de 
concepten van conventionele en onconventionele oliereserves. Verscheidene definities van deze 
categorieën worden gehanteerd variërend van een classificatie op grond van de toegepaste ex-
ploitatietechnieken tot een classificatie op grond van de exploitatiekosten per vat. Zo classifi-
ceert Campbell bronnen die door middel van primaire en secundaire exploitatietechnieken5 eco-
nomisch exploitabel zijn bij een olieprijs regime onder de $20 per vat tot de conventionele olie-
reserves. Alle andere oliereserves worden als onconventioneel aangeduid en vallen daarmee bui-
ten de projecties die Campbell uitvoert. 
 

In Figuur 2.1 zijn schattingen van het International Energy Agency (IEA) gepresenteerd van de 
hoeveelheid en de kosten van zowel conventionele als onconventionele bronnen. De schattingen 
van de conventionele reserves suggereren dat er sprake is van substantiële conventionele reser-
ves, in de orde grootte van 3 biljoen vaten. Overigens zijn deze schattingen gebaseerd op de 
schattingen van de United States Geological Survey (USGS, 2000).  
 

 
Figuur 2.1 De aanbodcurve van ruwe olie, op grond van exploratie en productiekosten, 

inclusief de kosten van CO2-reductie van onconventionele oliereserves, waarbij er 
rekening gehouden wordt met de technologische vooruitgang die geboekt zal worden 
in de periode tot 2030  

Bron: IEA, 2005a. 

                                                 
5  Primaire exploitatietechnieken hebben betrekking op extractie op basis van natuurlijke lift, i.e. de natuurlijke druk. 

Na verloop van tijd neemt de natuurlijke druk af en dienen secondaire exploitatie toegepast te worden, waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van artificiële lift door water, lucht of CO2 te injecteren, gewonnen aardgas te herinjecteren 
of olie op te pompen. 
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Schattingen van Campbell en Laherrère (Campbell and Laherrère, 1998) en Deffeyes (Deffeyes, 
2001) liggen daarentegen aanmerkelijk lager, in de orde van 1,85 bilkoen vaten. Daarmee be-
staat er dus een sterk verschil van inzicht tussen verscheidene geologen voor wat betreft de in-
schatting van de wereldwijd beschikbare conventionele oliereserves. 
 
Hoewel Campbell onconventionele oliebronnen buiten beschouwing laat, beschouwt hij deze 
bronnen wel als reserves die in de toekomst bij kunnen dragen aan het aanbod van olie. Hij on-
derscheidt hierbij: 
• olie uit schalie 
• olie uit teerzanden 
• zware olie 
• extractie door toepassing van tertiaire exploitatietechnieken (enhanced recovery)6 
• olie uit kleine reserves in productieve formaties (infill drilling) 
• olie uit moeilijk toegankelijke gebieden 
• olie uit kleine geïsoleerde bronnen. 
 
Deze classificatie stemt ruwweg overeen met de verscheidene categorieën die Figuur 2.1 weer-
gegeven worden. Zonder uitgebreid op deze materie in te gaan stelt Campbell echter dat voor 
vrijwel alle bronnen van onconventionele olie de mogelijkheden beperkt zijn, met name omdat 
de productiesnelheid zeer beperkt is vergeleken met productiesnelheid uit conventionele bron-
nen. Het IEA daarentegen verondersteld dat winning van olie uit teerzanden tot 2030 in toene-
mende mate een rol zal spelen voor de wereldwijde olie productie (IEA, 2006c). Naar deze ver-
wachting zal de productie van olie uit teerzanden wereldwijd groeien van de huidige 1.6 miljoen 
vaten per dag (2% van wereldwijde productie) tot 9 miljoen vaten per dag (8% van de wereld-
wijde productie) in 2030. Voor het grootste deel zal deze productie gerealiseerd worden in Ca-
nada (5 miljoen vaten per dag in 2030). Belangrijke beperkingen met betrekking tot de produc-
tie van olie uit teerzanden liggen in de behoefte aan grote hoeveelheden water en gas voor 
scheiding van de bitumen en het zand. De productie heeft grote consequenties voor lokaal en 
globaal milieu, gezien de grote hoeveelheden afvalwater en CO2 emissies die bij het winning-
proces vrijkomen. Zo heeft Canada recentelijk al te kampen met sterk toenemende CO2 emis-
sies, die klimaatsdoelstellingen compromitteren. In een nadere analyse van de mogelijke pro-
ductie-uitbreiding van olie uit de Canadese teerzanden worden deze en andere problemen tegen 
het licht gehouden door Södergerbergh et al. (Södergerbergh et al., 2006). Zij concluderen dat 
de productie van 5 miljoen vaten per dag in 2030 in Canada mogelijk zou kunnen zijn, zij het 
dat deze projectie tamelijk extreme ontwikkelingen vergt met betrekking tot de beschikbaarheid 
van energie voor het scheidingsproces.  
 
Opvallend is dat Campbell nauwelijks ingaat op de vraag of het winningpercentage7, het winba-
re percentage van een oliebron, verbeterd kan worden door toepassing van verbeterde winning-
methoden. In de afgelopen 50 jaar is deze ratio gegroeid van 20% tot 35% en projecties sugge-
reren dat winningpercentages van meer dan 50% in 2010 haalbaar zouden moeten zijn (zie An-
derson, 1998). Gezien het feit dat een verbetering van dit percentage een zeer groot potentieel 
heeft, te weten de resterende 65% van de huidige conventionele oliebronnen, lijkt een nadere 
analyse van de mogelijkheden op dit gebied gerechtvaardigd. Een verdere verbetering van het 
winningpercentage impliceert dan ook een grote opwaartse bijstelling van de uiteindelijk winba-
re hoeveelheid. Campbell en anderen stellen echter dat de verbetering van dit winningpercenta-
ge over het algemeen enkel de uitputtingssnelheid verhoogt, maar laat na die stelling te onder-
bouwen. Overigens wordt meestal in het midden gelaten hoe het winningpercentage bepaald 
wordt. Gezien het feit dat voor de berekening de totale hoeveelheid aanwezige olie geschat moet 

                                                 
6  Enhanced recovery heeft betrekking op de zogenaamde tertiaire exploitatietechnieken die gericht zijn op verbete-

ring van de stromingseigenschappen door de viscositeit van ruwe olie te verhogen door injectie van stoom of che-
micaliën. 

7  Het winningpercentage betreft het percentage van de totale hoeveelheid olie in een reservoir dat gewonnen kan 
worden en wordt in de industrie de recovery rate genoemd. 
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worden en dat die juist zeer lastig in te schatten is, lijkt de vraag gerechtvaardigd in hoeverre het 
winningpercentage een hanteerbare karakteristiek van een oliebron vormt. 
 

2.1.3 De uiteindelijke hoeveelheid winbare olie 
Verscheidene instituten en auteurs hebben schattingen van de uiteindelijke hoeveelheid winbare 
olie opgesteld en gepubliceerd. Binnen dit kader worden de schattingen van de United States 
Geological Survey, dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verscheidene schattingen heeft 
uitgevoerd en gepubliceerd, veruit het meest gehanteerd en geciteerd. In 2000 heeft de USGS 
haar methoden herzien en een uitgebreide analyse uitgevoerd in samenspraak met een groot aan-
tal experts buiten de organisatie (USGS, 2000). Hierbij is met name de schatting van de groei 
van de bestaande reserves en schatting van de nog te ontdekken reserves aangepast vergeleken 
met voorgaande USGS schattingen. De schattingen van de USGS uit 2000 worden veruit het 
meest gehanteerd en geciteerd. Andere relatief recente schattingen zijn uitgevoerd en gepubli-
ceerd door Campbell en Laherrère (Campbell and Laherrère, 1998).  
 
Voor de schatting van de uiteindelijk winbare hoeveelheid winbare conventionele olie maakt 
Campbell gebruik van zogenaamde ‘creaming curves’, een methode die haar oorsprong kent in 
de olie-industrie. De creaming curve is een plot van het cumulatieve volume van ontdekkingen 
als functie van het aantal zogenaamde wildcats, i.e. proefboringen op locaties waar aanwezig-
heid van olie nog niet aangetoond is (Figuur 2.2). Vaak worden in eerste instantie de grote vel-
den in een regio gevonden, zodat het totale volume van de ontdekkingen in de eerste fase sterk 
toeneemt met het aantal proefboringen, terwijl in een latere fase de volumes van ontdekkingen 
afnemen. Overigens blijkt tijdens de levenscyclus van veel reservoirs dat het feitelijke volume 
groter is dan de initiële schattingen. Campbell en Laherrère corrigeren hiervoor door te ‘back-
daten’, ergo door de feitelijke totale productie of recente schattingen daarvan te associëren met 
de datum van ontdekking van het reservoir. 
 

 
Figuur 2.2 Illustratie van een creaming curve. 
Bron: Campbell, 2000. 

De creaming curve is een hyperbolische functie die naar een maximum tendeert en Campbell 
hanteert dit maximum als een schatting van de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie. Hier kan 
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tegen in gebracht worden dat de hyperbolische functie gebaseerd is op de rapportage van de be-
staande reserves die overwegend bestaan uit relatief grote oliebronnen, omdat kleinere bronnen 
tot op heden niet aantrekkelijk zijn om te exploiteren. Mocht de verdeling van oliebronnen in de 
wereld van dien aard zijn dat het grootste deel van de olie voorkomt in kleine bronnen dan zou 
de voorgestelde methode tot een onderschatting van de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie 
leiden. Anderzijds betreft de analyse van Campbell conventionele olie, ondermeer gekarakteri-
seerd als olie die tegen lage kosten gewonnen kan worden. Kleinere bronnen, die over het alge-
meen tegen relatief hoge kosten gewonnen kunnen worden, zijn in dat geval wellicht op voor-
hand uitgesloten van de projectie van de uiteindelijke hoeveelheid winbare conventionele olie. 
Bovendien maakt Laherrère aannemelijk dat de verdeling van olie over grote en kleine olie-
bronnen een parabolisch verband vertonen op een logaritmische schaal (Campbell, 1997). 
Hiermee wordt gesuggereerd dat er geen hoop is op het vinden van steeds kleinere bronnen die 
alsnog productie uit reeds gevonden grote bronnen kan aanvullen. 
 
De schattingen van de United States Geological Survey (USGS, 2000) worden veruit het meest 
gehanteerd en geciteerd. De USGS analyse onderscheidt zich in het bijzonder op een tweetal 
punten van de schattingen van Campbell en Laherrère. In de eerste plaats veronderstelt USGS 
dat er nog een substantiële groei van de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie kan plaatsheb-
ben, op grond van historische opwaarderingen in de Verenigde Staten. In de tweede plaats han-
teert de USGS en schatting van onontdekte reserves. Daarbij onderscheidt de USGS potentiële 
nieuwe ontdekkingen die met een waarschijnlijkheid van 5% zullen worden gerealiseerd (in de 
orde van 1,5 biljoen vaten wereldwijd) en ontdekkingen die met een waarschijnlijkheid van 95% 
zullen worden gerealiseerd (in de orde van 0,4 biljoen vaten wereldwijd). Voor de uiteindelijke 
schatting wordt op basis hiervan een gemiddelde berekend, aan de hand van een Monte Carlo 
simulatie. 
 
Met betrekking tot de groei van de bestaande reserves die de USGS verwacht merken critici op 
dat het potentieel voor groei van bestaande reserves aanzienlijk is afgenomen omdat hedendaag-
se schattingen tamelijk accuraat zijn vergeleken met de schattingen in bijvoorbeeld de jaren ze-
ventig van de afgelopen eeuw. Enerzijds zijn deze schattingen verbeterd ten gevolge van tech-
nologische vooruitgang. Anderzijds is de noodzaak tot verbetering van de schattingen toegeno-
men om te kunnen komen tot rationele investeringsbeslissingen vanwege het feit dat in toene-
mende mate kleinere velden geëxploiteerd worden (zie Zittel et al., 2004). Voor wat betreft de 
schattingen van onontdekte reserves stellen critici dat de schatting van de potentiële ontdekkin-
gen niet overeenstemt met de gerealiseerde ontdekkingen in de periode 1995-2002. De schatting 
van de potentiële ontdekkingen die met 95% waarschijnlijkheid gerealiseerd zouden worden, 
komen echter wel tamelijk goed overeen met gerealiseerde ontdekkingen. Hiermee wordt ge-
suggereerd dat deze conservatieve schatting representatiever is voor de te verwachten ontdek-
kingen (zie Zittel et al., 2004). Bovendien constateert Zittel et al. dat de USGS schattingen van 
de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie op grond van deze conservatievere schatting van toe-
komstige ontdekkingen aanmerkelijk dichter bij de schattingen van Campbell en Laherrère lig-
gen, te weten in de orde van 2,25 biljoen vaten. 
 
Concluderend mag gesteld worden dat de twee benaderingen met name verschillen voor wat be-
treft de schattingen van groei van bestaande reserves en de te verwachtten ontdekkingen. De 
groei van de bestaande reserves wordt binnen de context van de creaming curve methode niet 
geadresseerd. De potentiële groei die zou volgen uit bijvoorbeeld verhoging van de winningper-
centages kunnen op grond van deze methode niet geprojecteerd worden, zodat deze vermoede-
lijk worden ondergewaardeerd. De USGS kwantificeert de groei van bestaande reserves, zoals 
geobserveerd in de Verenigde Staten en past deze groei toe op de wereldwijde reserves. Onder-
meer de historische groei van de reserves in de Verenigde Staten, die volgt uit verbetering van 
de winningpercentages, wordt zo geprojecteerd en toegepast op de huidige wereldwijde reser-
ves. Ingeval het potentieel van de groei van reserves in de afgelopen dertig jaar sterk is veran-
derd of het patroon van de groei in de Verenigde Staten afwijkt van die van de groei in andere 
delen van de wereld, dan kan de betrouwbaarheid van deze laatste benadering in twijfel getrok-
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ken worden. Critici maken slechts aannemelijk dat deze schatting van de USGS een overschat-
ting betreft, maar een degelijke bewijsvoering ontbreekt zodat een onderschatting in feite ook 
mogelijk aan de orde is. Voor wat betreft de schatting van de te verwachten ontdekkingen is 
aannemelijk dat de creaming curve methode leidt tot een onderschatting, terwijl de methode die 
de USGS in 2000 hanteerde vermoedelijk leidt tot een overschatting van toekomstige ontdek-
kingen. Het is opmerkelijk dat als wordt uitgegaan van de conservatieve schatting van de USGS, 
op grond van de te verwachten ontdekkingen die met 95% waarschijnlijkheid gerealiseerd zul-
len worden, de schattingen van de USGS aanmerkelijk dichter bij de schattingen van Campbell 
en Laherrère liggen. 
 
De stelling dat de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie geschat kan worden, wordt aangevoch-
ten door verscheidene auteurs. Met name P.R. Odell die zich reeds sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw bezighoudt met dit vraagstuk, toont aan dat voorspellingen met betrekking tot de 
uiteindelijk winbare hoeveelheid consequent foutief gebleken zijn (Arnott, 2002). Ook M.C. 
Lynch toont aan dat uiteindelijk winbare hoeveelheden olie over het algemeen onderschattingen 
blijken te zijn en voortdurend opwaarts bij worden gesteld (Lynch, 1996). In zijn studie van 
2001 toont Lynch bovendien aan dat de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie zoals afgeleid op 
basis van gehanteerde methodiek en database van Campbell en Laherrère (Campbell and Laher-
rère, 1998) ook een opwaartse bijstelling behoeft, met name ten gevolge van nieuwe ontdekkin-
gen in Iran en Kazachstan. 
 
Gezien de onzekerheden in de data en inherente beperkingen die samenhangen met de verschil-
lende methoden lijkt de vraag gerechtvaardigd of de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie met 
redelijke zekerheid bepaald kan worden. Technologische ontwikkelingen die zouden leiden tot 
substantiële verhoging van het winningpercentage zouden bijvoorbeeld tot substantiële opwaar-
dering van de bestaande reserves leiden. Een dergelijke ontwikkeling zou in de toepassing van 
beide methoden leiden tot verhoging van de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie, aangezien 
de creaming curve methode slechts zicht biedt op gerealiseerde uitbreiding van bestaande reser-
ves en de methode van de USGS de gerealiseerde verbeteringen ten dele projecteert op grond 
van gerealiseerde verhoging van de reserves in de Verenigde Staten. Daarnaast kennen beide 
methoden elk nog eigen beperkingen. Daarmee lijkt het raadzaam om de onzekerheden te on-
derkennen, bijvoorbeeld middels scenario’s. 
 

2.2 Uitputtingsmodel  
Een veelbesproken model voor de extrapolatie van uitputting van oliebronnen betreft Hubbert’s 
model. King Hubbert constateerde dat het totale volume van de ontdekte reserves in de Vere-
nigde Staten een zogenaamde logistische curve vormde (Hubbert, 1956).8 Bovendien volgde de 
cumulatie van de jaarlijkse productie in de Verenigde Staten een vergelijkbaar patroon, met een 
vertraging van ongeveer dertig jaar. Door deze laatste functie te ijken op uiteindelijk winbare 
hoeveelheid conventionele olie kon een inschatting gemaakt worden van het verloop van de 
productie van olie, zo stelde Hubbert. Dit model heeft sterk aan autoriteit gewonnen nadat King 
Hubbert het toepaste op de depletie van de oliebronnen op het Amerikaanse vaste land en het 
jaar van de maximale productie in de Verenigde Staten rond 1970 vrijwel correct voorspeld had. 
Critici stellen overigens dat de aangenomen uiteindelijk winbare hoeveelheid een onderschatting 
betrof en dat de staart van de productie veel dikker en langer is dan op basis van Hubbert’s mo-
del verwacht mag worden. Ook Hubbert zelf had reeds geconstateerd dat de productiecurven 
konden afwijken van de logistics curve (Hubbert, 1956; Hubbert, 1971). 
 

                                                 
8  Vaak wordt Hubbert’s model ook voorgesteld als een model dat stelt dat de productie van olie uit een bron of ver-

scheidene bronnen zich ontwikkeld volgens een Gaussische curve. Mathematisch is dit identiek aan de veronder-
stelling dat de cumulatieve productie zich ontwikkeld volgens en logistische curve, waarbij de laatste afgeleid kan 
worden door de eerste te integreren over tijd. 
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Verscheidene auteurs hebben Hubbert’s model bekritiseerd op grond van het feit dat slechts 
productie als beperkende factor beschouwd wordt op basis van een statistisch verband tussen 
exploratie en exploitatie, terwijl beleid, vraag, etc. ook van belang zijn. Met andere woorden, er 
wordt aangenomen dat er zo snel mogelijk, zo veel mogelijk geproduceerd wordt (Arnott, 
2002). In feite wordt in dit model de geologie als enige determinant van de uitputtingssnelheid 
onderkend. McCabe constateert dan ook dat Hubbert’s model geclassificeerd kan worden als 
een gesloten marktmodel, dat wil zeggen een marktmodel waarbij geen nieuwe technologieën of 
substitutiemogelijkheden zich aandienen. Een open marktmodel daarentegen houdt rekening 
met nieuwe energiebronnen, kostenreductie door technologische innovatie, schaalvoordelen en 
logistieke optimalisatie (McCabe, 1998). Ook Campbell en Laherrère constateren dat het model 
niet altijd voldoet en passen het model aan door te constateren dat er meerdere pieken op kun-
nen treden en te stellen dat er op historische gronden niet meer dan een viertal pieken kan optre-
den (Campbell en Laherrère, 1998). De oorzaak van deze pieken voeren zij terug op de intro-
ductie van nieuwe technologieën op het gebied van E&P, waarmee zij impliciet een correctie 
voor technologische ontwikkeling toepassen. Echter, de veronderstelling dat er slechts een vier-
tal pieken op kan treden betreft in feite de impliciete veronderstelling dat er geen nieuwe tech-
nologische doorbraken plaats zullen hebben. Daarnaast kunnen politieke, beleidsmatige of eco-
nomische ontwikkelingen ook belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van productie. Zo 
vertoont een sterke afname van productie na de val van het Sovjetregime, terwijl de olieproduc-
tie in Venezuela stagneerde en terugliep na politieke ingrepen in het management van de natio-
nale oliemaatschappij. 
 
De toepassing van het model op regionale schaal lijkt in verscheidene andere gevallen te leiden 
tot productiepatronen die tamelijk goed overeenstemmen met gerealiseerde productiepaden, met 
name in de Verenigde Staten (zie ook Brandt, 2006). Daarbij zij echter opgemerkt dat de toe-
passing op de ontwikkeling van olieproductie gedurende de vorige eeuw in Verenigde Staten 
niet geheel vergelijkbaar is met de ontwikkeling van de olieproductie op wereldwijde schaal. 
Voor producenten in de Verenigde Staten was destijds substitutie door productie in andere re-
gio’s nog mogelijk terwijl dat ingeval van de wereldwijde productie niet meer mogelijk is. Men 
mag aannemen dat er in dat geval naar andere mogelijkheden gezocht zal gaan worden, ergo dat 
er een zeer sterke R&D-prikkel uit zou gaan van het bereiken of benaderen van een wereldwijde 
piek in olieproductie. 
 
Naast Hubbert’s model worden nog enkele andere methoden toegepast om te komen tot een pro-
jectie van de uitputting. Zo hanteert de Energy Information Administration (EIA) een benade-
ring die geïnspireerd is op Hubbert’s model, maar waarbij getracht is te corrigeren voor het feit 
dat de Amerikaanse productie na de piek in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
een ander patroon volgde dan het spiegelbeeld van de groei voor deze productiepiek. Daartoe 
wordt voor het groeipad uitgegaan van exponentiële groei, terwijl de uitputting wordt gemodel-
leerd door te stellen dat de ‘R/P ratio’9 naar een constant niveau van 10 convergeert (Wood et 
al., 2003). In feite betreft deze methodiek een asymmetrische exponentiële groei- en uitputting-
model. De combinatie van de exponentiële groei en de uitputtingscurve vormt een scheve piek, 
waarbij gesteld wordt dat het oppervlak gelijk zou moeten zijn aan de uiteindelijke hoeveelheid 
winbare olie. Omdat de uitputtingscurve relatief stijl is in de beginfase na de piekproductie, is 
de totale resterende totale productie lager dan de resterende totale productie na de piekproductie 
die volgt uit Hubbert’s analyse. Als uitgegaan wordt van eenzelfde uiteindelijke hoeveelheid 
winbare olie, is daarom een groter deel van deze productie toe te wijzen aan de pre-piek periode 
zodat de exponentiële groei langer doorgezet dan op grond van Hubbert’s analyse verwacht zou 
worden. In dat geval liggen schattingen van het moment van optreden van de piekproductie op 
wereldwijde schaal op grond van deze methodiek dan ook verder in de toekomst dan schattingen 
op grond van Hubbert’s analyse. De onderbouwing van deze benadering reikt niet verder dan de 
notie dat een dergelijke functie het Amerikaanse uitputtingsprofiel goed benadert, maar daarin 
onderscheidt de methodiek zich in essentie niet van Hubbert’s model. Wel kan gesteld worden 

                                                 
9  De ratio van de reserves R op de jaarlijkse productie P. 
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dat de convergentie naar een vaste R/P ratio minder voor de hand ligt dan de door Hubbert im-
pliciet veronderstelde relatie tussen het totale volume van ontdekking en productie. 
 
Tot slot gaat het IEA uit van de geprojecteerde vraag tot het einde van de projectieperiode. Ver-
volgens wordt de verwachte vraag vergeleken met huidige productie en verwachte toekomstige 
productie. De huidige productie wordt hierbij gecorrigeerd voor geobserveerde productieafna-
me, waarbij verondersteld wordt dat de productie voor reservoirs die teruglopende productie 
vertonen een exponentiele afname van productie vertonen. De projectie van nieuwe productie-
capaciteit wordt gebaseerd op de identificatie van aangekondigde en lopende investeringsprojec-
ten (IEA, 2005c; IEA, 2006a; IEA, 2006c). De methodiek is echter beperkt tot de investerings-
horizon, die in de praktijk vijf tot tien jaar beloopt. Betrouwbare gegevens over toekomstige in-
vesteringen reiken in feite niet verder dan vijf jaar. Voor de navolgende periode wordt slechts 
nagegaan of de cumulatieve verwachtte vraag geadresseerd kan worden door de bestaande re-
serves. Deze reservoiranalyse kan als empirische reservoiranalyse gekenschetst worden. Een 
vergelijkbare methodiek wordt ook toegepast in analyses van verscheidene andere analisten, zo-
als het Oil Depletion Analysis Center (ODAC), Cambridge Research Associates (CERA) en 
Stichting Peakoil-Nederland (PONL) (zie ook Koppelaar, 2005). Koppelaar merkt daarbij op dat 
uitkomsten van deze analyses sterk verschillen op grond van verschil aan inzicht met betrekking 
tot de inschatting dat investeringsprojecten gerealiseerd zullen worden en de inschatting van de 
uitputtingscurven. 
 
Samenvattend zijn in het voorgaande drie methoden besproken om te komen tot een projectie 
van de uitputting van oliereserves. De empirische reservoiranalyse, die door het IEA toegepast 
wordt, projecteert groei en uitputting op grond van exponentiele groei en afname, gecombineerd 
met verwachtte investeringen in nieuwe productie en productie uitbreiding. Projecties zijn 
daarmee betrouwbaar voor de eerstvolgende vijf jaar, maar in de navolgende periode zal op an-
dere methoden vertrouwd moeten worden. De andere twee methoden, Hubbert’s methode en het 
asymmetrische exponentiële groei- en uitputtingmodel, zijn vergelijkbaar, in de zin dat er een 
functioneel verband verondersteld wordt tussen productie en tijd, ofwel er wordt een specifieke 
dynamische mathematische structuur in productie verondersteld. In beide gevallen wordt ver-
volgens dit mathematische verband geparameteriseerd op grond van gerealiseerde productie en 
een schatting van de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie. De uitputtingscurve van het sym-
metrische Hubbert’s model behoeft geen aparte parameterisatie voor de uitputting aangezien de 
uitputting zich gedraagt als het spiegelbeeld van de groeicurve. Impliciet wordt de uitputting dus 
geparameteriseerd op basis van de groei. De uitputtingscurve van het asymmetrische exponenti-
ele groei- en uitputtingmodel, zoals dat wordt toegepast door Wood et al. (Wood et al., 2003), 
wordt geparameteriseerd door te veronderstellen dat de uitputting zich gedraagt volgens een 
vaste R/P ratio zoals die volgt uit de productiehistorie in de Verenigde Staten. Beide mathemati-
sche curven worden door Brandt toegepast om te komen tot een reproductie van de productiege-
gevens in de Verenigde Staten (Brand, 2006). In het algemeen concludeert Brandt dat asymme-
trische curven tot betere resultaten leiden dan symmetrische curven, in het bijzonder als het gaat 
de exponentiële groei- en uitputtingscurve. Dit stemt overigens overeen met de verwachting, ge-
zien het feit dat het EIA deze methodiek introduceerde om tot een verbetering van Hubbert’s 
model binnen de context van de historische productiedata in de Verenigde Staten te komen. 
 
Zowel Hubbert’s methode als het asymmetrische exponentiële groei- en uitputtingmodel betreft 
een closed market model waarin impliciet geologie, gerealiseerde productie en verwachtte uit-
eindelijke hoeveelheid winbare olie als determinant van het te verwachten olieproductieprofiel 
verondersteld wordt. Beide modellen kennen een beperking in de parameterisatie van de uitput-
ting. In het gaval van Hubbert’s model wordt namelijk aangenomen dat uitputting zich gedraagt 
als het spiegelbeeld van de groei terwijl in het EIA-model wordt aangenomen dat de uitputtings-
curve van de wereldwijde olieproductie zich zal gedragen als de uitputtingscurve van de produc-
tie in de Verenigde Staten. Door asymmetrie te veronderstellen, gecombineerd met een uitput-
ting die sterker afloopt dan de groei, volgt uit toepassing van het asymmetrische exponentiële 
groei- en uitputtingmodel wel een verschuiving van het optreden van de piek naar de toekomst. 
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Zo verwachten Campbell en Laherrère dat de piek van de wereldwijde productie van conventio-
nele olie rond 2010 zal optreden (uitgaande van 1,8 biljoen vaten uiteindelijke hoeveelheid win-
bare olie), terwijl het Wood et al., op grond van de conservatieve USGS schatting van 2,25 bil-
joen vaten uiteindelijke hoeveelheid winbare olie, verwacht dat de piek in wereldwijde produc-
tie rond 2025 zal optreden. Het verschil volgt hoofdzakelijk uit de asymmetrie van het EIA-
model. 
 

2.3 Conclusie 
Bij de bepaling van de omvang van de wereldoliereserves is in de eerste plaats sprake van een 
aanzienlijk probleem met betrekking tot de databeschikbaarheid. Dit leidt tot grote onzekerhe-
den met betrekking tot de schattingen van de wereldoliereserves en projecties van de productie. 
 
Het begrip ‘uiteindelijke hoeveelheid winbare olie’, toegepast op de context van conventionele 
olie, heeft het debat over de eindigheid van de groei van het aanbod van ruwe olie niet verhel-
derd. Gezien het feit dat volgens de huidige schattingen gemiddeld slechts 35% van de fysiek 
aanwezige olie in een oliereservoir geproduceerd wordt, kan vrijelijk gesteld worden dat de 
grenzen van de fysieke aanwezigheid van olie nog niet bereikt zijn. Dat laat onverlet dat indien 
de technologische grenzen in zicht zouden zijn een verhoging van de productie uit conventione-
le bronnen inderdaad niet eenvoudig zal blijken en in ieder geval gepaard zal gaan met hoge 
kosten. Het begrip uiteindelijk winbare hoeveelheid olie suggereert dat het een schatting van de 
totale hoeveelheid olie in de grond betreft, en terecht stellen economen dat de dynamiek van de 
markten, door investeringen in technologie en substitutie een grote impact zouden kunnen heb-
ben op de ontwikkeling van de winning van deze reserves. Bovendien is de historie van de olie-
productie niet representatief voor de ontwikkeling van de productie van deze olie, juist vanwege 
de technologische ontwikkeling. Afgezien van deze notie kennen de verschillende methoden om 
te komen tot een inschatting van de uiteindelijke hoeveelheid winbare olie elk een aantal sterk-
ten en zwakten. De onzekerheden die daaruit volgen en de verschillen in uitkomsten suggereren 
dat de onzekerheden in deze schattingen substantieel zijn.  
 
De verschillende modellen voor de projectie van de wereldwijde productiecurven gaan in feite 
uit van de geologie als beperkende factor, terwijl een veelheid aan andere factoren zoals techni-
sche, economische, bestuurlijke en (geo)politieke ontwikkelingen van doorslaggevend belang 
kunnen zijn voor de olieproductie. De modellen verschillen in symmetrie waardoor schattingen 
van het jaar van optreden van een piek in wereldwijde olieproductie enkele decennia uiteen 
kunnen lopen. Ondanks deze beperkingen kan gesteld worden dat deze modellen redelijke resul-
taten hebben opgeleverd in toepassing op historische productiegegevens in verscheidene regio’s, 
met name in de Verenigde Staten. Vergeleken met een naïeve benadering die de dynamiek van 
productiecycli niet onderkent lijken deze benaderingen een welkome aanvulling op het analyti-
sche instrumentarium. Het lijkt daarom gerechtvaardigd om onzekerheden in uiteindelijke hoe-
veelheid winbare olie en in ontwikkeling van de productie te adresseren door verschillende sce-
nario’s te op te stellen. 
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3. Olie en geopolitiek 

In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele perspectieven en overwegingen gepresenteerd die de 
ontwikkelingen op het gebied van het wereldwijde aanbod van olie in kaart brengen. Het aanbod 
van olie wordt echter gekenmerkt door grote regionale verschillen in de ontwikkeling van pro-
ductie. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door grote verschillen in mate van uitputting, maar de 
ook door de lokale en regionale politieke ontwikkelingen. Afgezien van het uitzonderlijke geval 
van de Verenigde Staten, waar de eigendomsrechten met betrekking tot olie samenhangen met 
het eigendom van de bodem waarin zij voorkomen, valt het beheer van grondstoffen in het al-
gemeen en het beheer van rechten op exploitatie van oliebronnen in het bijzonder onder nationa-
le overheden. De beschikbaarheid van oliereserves voor ontwikkeling is daarmee bijvoorbeeld 
mede afhankelijk van de beheersstructuur van exploitatierechten. De politieke besluitvorming 
met betrekking tot de exploitatie van oliereserves in een land dient daarom beschouwd te wor-
den in de context van zowel binnenlandse en buitenlandse politieke ontwikkelingen. De fysieke 
conditie van de nationale oliereserves en de politieke besluitvorming met betrekking tot de ex-
ploitatie staan in nauw verband met elkaar. Zo kan de politieke besluitvorming zich niet ont-
trekken aan de fysieke realiteit van uitputting. Anderzijds kan de politieke besluitvorming wel 
grote invloed hebben op de financiële, operationele of technische efficiëntie van exploitatie, 
terwijl de technische efficiëntie is op haar beurt weer van invloed op de fysieke conditie van de 
regionale oliereserves.  
 
In dit hoofdstuk wordt daarom de politieke besluitvorming binnen nationale overheden die be-
schikken over oliereserves besproken. Hierbij gaat het met name om de achtergrond van de poli-
tieke besluitvorming die gevormd wordt door het fysieke karakter en de conditie van de nationa-
le oliereserves en de binnenlandse en buitenlandse politieke ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de besluitvorming binnen nationale overheden over de exploitatie van de bestaande oliere-
serves. In eerste instantie worden enkele beheersstructuren van exploitatierechten besproken, 
waarna in zal worden gegaan op de ontwikkelingen in de belangrijkste olieproducerende landen 
en regio’s. 
 

3.1 Beheersstructuur van exploitatierechten 
In de meeste landen behoren de mijnrechten aan de Staat. De olie-industrie kan daarom uitslui-
tend opereren onder contracten met de Staat. De beheersstructuur van rechten op exploitatie van 
oliereserves kan van grote invloed zijn op de toegankelijkheid van oliereserves voor de olie-
industrie. De nationale overheden verlenen het recht tot exploitatie aan derden door middel van 
één van drie basismodellen van beheersstructuren of een combinatie daarvan (zie ook SPE, 
2007): 
• Beheer via genationaliseerde industrie 
 In dit beheersmodel wordt de exploitatie van de nationale oliereserves uitbesteed aan de na-

tionale industrie en worden beslissingen overwegend op politiek niveau genomen. Buiten-
landse betrokkenheid beperkt zich veelal tot dienstverlening volgens ‘technical service con-
tracts’ of ‘pure-service contracts’, waarin de betreffende diensten strikt gedefinieerd worden, 
de periode waarbinnen deze contracten van toepassing zijn vastligt en waarvoor een vaste 
vergoeding geboden wordt. 
Een variant hierop betreft het ‘risk service contract’ waarin een private onderneming investe-
ringskapitaal en technische ondersteuning/expertise verstrekt voor exploratie en ontwikke-
ling. Ingeval van succesvolle ontwikkeling ontvangt de private onderneming een vergoeding 
in de vorm van een vaste en op voorhand overeengekomen aandeel van de opbrengsten.  
Het zogenaamde ‘buy-back contract’ is op vergelijkbare wijze gestructureerd, afgezien van 
het feit dat de contractant verplicht wordt de geproduceerde olie te leveren aan de nationale 
overheid tegen een overeengekomen vergoeding. De vergoeding is meestal gericht op ver-
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goeding van de gemaakte kosten, inclusief een zekere marge, aangevuld met financiële prik-
kels gericht op productiekosten minimalisatie en minimale productieniveaus.  

• Beheer door het aangaan van een ‘production sharing agreement’ (PSA) 
 In deze beheersvorm worden de investeringskosten, operationele kosten en de technische en 

economische risico’s van de exploratie gedragen door de private onderneming. Het gaat 
hierbij om de kosten en risico’s die samenhangen met bijvoorbeeld proefboringen, de con-
structie van de infrastructuur en uiteindelijk de operationele kosten en risico’s van productie. 
In geval van succesvolle exploratie wordt de private onderneming de mogelijkheid geboden 
de gemaakte kosten te dekken, inclusief een overeengekomen marge. Hiertoe wordt een deel 
van het productievolume toegewezen aan de private onderneming. Deze olie wordt daarom 
wel de ‘cost oil’ genoemd. Als de investeringskosten eenmaal gedekt zijn, wordt de resteren-
de ‘profit oil’ verdeeld tussen staat en private onderneming volgens vooraf overeengekomen 
vaste aandelen. Meestal is er sprake van additionele belastingheffing met betrekking tot de 
‘profit oil’ en ook kan er nog sprake zijn van royalty constructie. 

 Een variant hierop is de ‘revenue sharing agreement’, die vergelijkbaar van structuur zijn, 
afgezien van het feit dat de vergoeding van de contractant vormgegeven is als een overeen-
gekomen deel van de opbrengst in plaats van de productie. Deze variant wordt vaak gebruikt 
in geval van het toepassen van verbeterde winningmethoden of het opnieuw opstarten van 
productie in bestaande velden. 

 Tot slot kan de nationale overheid ook als commerciële deelnemer participeren in deze con-
structie, waartoe een joint venture wordt opgericht met de private onderneming.  

• Beheer door middel van uitgifte van concessies 
 Bij het verlenen van een concessie wordt een private onderneming het recht verleent om olie 

aan de betreffende reserves te onttrekken. Eenmaal onttrokken is de olie eigendom van de 
private onderneming. Voor dit recht betaald de private onderneming royalty’s en/of belasting 
aan de nationale overheid. 

 
Middels de verschillende overeenkomsten wordt de wederzijdse afhankelijkheid tussen nationa-
le overheid en private onderneming bepaald. De private onderneming biedt investeringskapitaal 
en de technische en operationele competentie om oliereserves te exploiteren, terwijl de Staat de 
nationale reserves beschikbaar stelt voor exploitatie. Hierbij dienen beide partijen te komen tot 
een verdeling van de opbrengsten, kosten en risico’s. De genoemde beheersconstructies onder-
scheiden zich naar inrichting van deze verdeling.  
 
De eigendomsstructuur van de reserves en/of de geproduceerde olie is voor de verschillende 
constructies onderscheidend. Verder onderscheiden de genoemde contractstructuren zich door 
verschillen in toewijzing van technische en financiële risico’s. Voor een private onderneming is 
het eigendom van cruciaal belang voor het risicoprofiel van de investering en de operationele 
activiteiten, maar bijvoorbeeld ook voor de reserves die zij kan rapporteren. Voor de nationale 
overheden is de eigendomsstructuur van belang voor haar invloed op de exploitatie. Als een-
maal afstand is gedaan van de eigendomsrechten is deze invloed beperkt tot indirecte instrumen-
ten en kunnen de eigendomsrechten slechts herwonnen worden door extreme maatregelen te 
treffen.  
 
In de afgelopen jaren is er sprake van toenemende druk op bestaande afspraken. Dit fenomeen, 
waaraan soms gerefereerd wordt als ‘resource nationalism’, lijkt in eerste instantie een aanpas-
sing aan de veranderde marktomstandigheden van de voorwaarden die gesteld worden door be-
trokken overheden aan de toegekende exploitatierechten. Ook in enkele westerse landen die ge-
kenmerkt worden door een open olie- en gassector zijn in het verleden dergelijke aanpassingen 
aan de orde geweest, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse belasting op ‘windfall profits’ in de 
oliesector in de jaren zeventig. Daar staat tegenover dat er ook sprake is van toenemende bin-
nenlandse druk op de nationale overheden om beslag te leggen op nationale grondstofreserves 
bij hoge grondstofprijzen, met name in geval van exploitatie door buitenlandse ondernemingen. 
Dit fenomeen kan met recht aangeduid worden als resource nationalism en kan zeer schadelijk 
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zijn voor het investeringsklimaat en daarmee de ontwikkeling van de productiviteit van de olie- 
en gassector in het betreffende land. 
 

3.2 Regionale ontwikkelingen van de productie van ruwe olie 
De bewezen oliereserves zijn nogal onevenwichtig verdeeld over de wereld. Zoals blijkt uit 
Figuur 3.1, bevindt veruit het grootste deel van de bewezen reserves zich in het Midden-Oosten, 
waarmee deze regio een sleutelrol speelt in de huidige en toekomstige olievoorziening. De 
tweede regio die een belangrijke rol kan spelen in de toekomst, op grond van haar huidige re-
serves is Europa en Eurazië. Met name de reserves in de Russische Federatie en Kazakstan zijn, 
met respectievelijk 74 miljard en 40 miljard vaten, substantieel. Voor Kazakstan geldt boven-
dien dat haar huidige productie relatief laag is in verhouding tot de bewezen reserves, zodat hier 
nog substantiële ruimte is voor productieverhoging. De Noordzee-regio speelde in de afgelopen 
decennia een belangrijke rol in de olievoorziening, maar is inmiddels over haar productiehoog-
tepunt heen en zal in de toekomst verder in belang afnemen. In Afrika beschikken Nigeria, Libië 
en in mindere mate Algerije en Angola met respectievelijk 36 miljard, 39 miljard, 12 miljard en 
9 miljard vaten een rol. De verwachting is dat er in de komende jaren nog substantiële uitbrei-
ding van bewezen offshore reserves zal plaatshebben in Nigeria en Angola. Met name Libië en, 
zij het in veel mindere mate, Nigeria bieden op grond van de huidige productieniveaus nog de 
nodige ruimte voor productieverhoging. De Zuid-Amerikaanse reserves worden grotendeels ge-
domineerd door Venezuela met 80 miljard vaten. De tweede plaats in dit continent wordt inge-
nomen door Brazilië met 12 miljard vaten. Ook voor Brazilië geldt dat de er de komende jaren 
nog de nodige reserves kunnen worden toegevoegd op grond van offshore exploratie. Op basis 
van de huidige productieniveaus en bewezen reserves verkeert echter vooral Venezuela in de 
positie om productie uit te breiden. Het Noord-Amerikaanse continent is de productie in de Ve-
renigde Staten reeds lang over haar hoogtepunt, terwijl de productie in Mexico en Canada (ex-
clusief de productie van olie uit teerzanden) de afgelopen jaren nauwelijks nog groei vertoont. 
In de afgelopen decennia leverde met name de productie in de Golf van Mexico een belangrijke 
bijdrage aan de mondiale groei van productie, maar in de toekomst zal de productie in deze re-
gio onder druk komen te staan. Ook de groei van productie in Pacifisch Azië hapert de laatste 
jaren en lijkt haar hoogtepunt te hebben bereikt. 

Mondiale bewezen oliereserves

743
141

114

104

59
40

Midden-Oosten Europa en Eurazië Afrika Zuid Amerika Noord Amerika Pacifisch Azië  
Figuur 3.1 Wereldwijde bewezen reserves anno 2005, in miljarden vaten  
Bron: BP, 2006. 
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Productieontwikkeling in de Noordzee Regio
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Figuur 3.2 Historische ontwikkeling van de olieproductie in de Noordzee-regio 
Bron: BP, 2006. 

Hiermee zijn de belangrijkste productie regio’s uit het recente verleden en voor de toekomst in 
kaart gebracht. De productiegroei van de afgelopen decennia is in hoge mate gerealiseerd in het 
Midden-Oosten, de Noordzee-regio en de Golf van Mexico. De productie in de laatste twee re-
gio’s staat echter in toenemende mate onder druk. Op grond van de bewezen reserves vormen, 
naast het Midden-Oosten, vooral Afrika, de Kaspische zee regio en de Russische Federatie het 
belangrijkste potentieel voor uitbreiding van productie. In het resterende deel van dit hoofdstuk 
zullen de politieke ontwikkelingen in deze regio’s nader besproken worden. 
 

3.3 Noordzee-regio 
Zoals blijkt uit de productiehistorie van de Noordzee-regio, weergegeven in Figuur 3.2, vertoont 
de productie sinds het einde van de jaren negentig ernstige stagnatie. Bovendien nemen de kos-
ten van productie, mede dankzij inspanningen om de productiviteit op peil te houden nemen, 
hand over hand toe (The Economist, 2005d). De regio leverde in de afgelopen decennia overi-
gens een belangrijke bijdrage aan de productieportfolio van de grote westerse oliemaatschappij-
en.  
 
De toegankelijkheid van de resterende reserves in de regio is relatief goed. De betrokken over-
heden hanteren een beheersstructuur door middel van de uitgifte van concessies. Bovendien 
richten betrokken overheden zich er actief op om oliemaatschappijen aan te trekken om explora-
tie- en productieactiviteiten te ondernemen. 
 

3.4 Golf van Mexico 
Ook in deze regio staat de productie van olie onder druk. Er zijn binnen deze regio echter nog 
mogelijkheden om productie uit te breiden op basis van diepzee reserves. De technologie van 
olieproductie in dergelijke bronnen is nog sterk in ontwikkeling en de diepte waarop nog geëx-
ploreerd kan worden neemt nog altijd toe. Recentelijk is bijvoorbeeld een vondst van 3 tot 15 
miljard vaten gerapporteerd op een diepte van meer dan 2 km (The New York Times, 2006).  
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Een problematische ontwikkeling in deze regio heeft betrekking op de toenemende stormschade. 
Over de afgelopen jaren laat de frequentie en de intensiteit van tropische stromen in de regio een 
stijgende trend zien (EIA, 2005d), wat door sommigen gezien wordt als een gevolg van kli-
maatverandering. Hiermee komt de continuïteit van de productie in gevaar, zoals in 2005 is ge-
bleken, en nemen de productiekosten toe. 
 

3.5 Afrika 
Voor wat betreft het Afrikaanse continent beschikken met name Nigeria en Libië over substan-
tiële reserves. Nigeria kent reeds een lange periode van stabiele olieproductie. Wel is er de laats-
te jaren regelmatig sprake van verstoring van de productie door onrust in de Niger Delta. Verder 
wordt er de laatste jaren actief geïnvesteerd in offshore activiteiten in Nigeria. De Libische re-
serves waren tot enkele jaren geleden niet toegankelijk voor buitenlandse maatschappijen, maar 
sinds de Libische olie-industrie geherstructureerd wordt zijn de vooruitzichten met betrekking 
tot productieontwikkeling positief en neem de productie toe na jaren van stagnatie. 
 
Andere productieactiviteiten vinden met name plaats in de West-Afrikaanse regio maar deze ac-
tiviteiten spelen de middellange termijn een bescheiden rol. In de jaren negentig zijn er grote 
offshore reserves ontdekt in de West-Afrikaanse kustregio en de verwachting is dat er nog meer 
ontdekkingen zullen volgen. Er is dan ook sprake van een sterke toename van exploratie- en 
productieactiviteiten van westerse oliemaatschappijen in de regio. De relatieve bijdrage aan de 
wereldwijde productie zal, op basis van de geschatte reserves, echter bescheiden zijn. 
 

3.6 Kaspische Regio 
De Kaspische regio omvat de landen die rond de Kaspische zee gelegen zijn, te weten Rusland, 
Iran, Azerbeidzjan, Kazakstan en Turkmenistan. Reeds lang is bekend dat deze regio zeer grote 
olie- en gasreserves herbergt. Tot op heden zijn deze reserves in bescheiden mate tot ontwikke-
ling gebracht, met name door het gebrek aan exportmogelijkheden voor de regio.  
 
Een drietal oorzaken ligt hieraan ten grondslag. In de eerste plaats gaat de ontwikkeling van de-
ze exportmogelijkheden gepaard met hoge kosten die tot het begin van dit decennium niet ge-
rechtvaardigd geacht werden. Tegen het einde van de afgelopen eeuw echter werd duidelijk dat 
er een markt aan het ontstaan was voor de reserves in de Kaspische zee en werd de ontwikkeling 
van exportcapaciteit opportuun.  
 
Echter de ontwikkeling van exportcapaciteit hangt ook samen met de politieke ambities en 
machtsverhoudingen in de regio. De regio kent een aantal jonge staten die pas in de jaren tachtig 
van de afgelopen eeuw onafhankelijk verwierven, na de val van het Sovjetregime. De staten 
worden overwegend geleidt door de oude Russische elite, kennen een betrekkelijke mate van 
democratisering, en ondervinden een toenemende invloed van de politieke islam die de politieke 
stabiliteit aantast. Er bestaan dan ook gerede twijfels over de stabiliteit van de verschillende re-
gimes in de regio, gezien de politieke legitimiteit van deze regimes. Hierbij aansluitend, bestaat 
er de nodige onzekerheid over de economische positie en rechtspositie van minderheden, sociale 
ongelijkheid en trage ontwikkeling van rechtsspraak in de regio (Van der Linde, 2001). Ook de 
verschillende regionale grootmachten Iran, Rusland en Turkije spelen een belangrijke rol. Deze 
drie landen richten zich op het uitbreiden van de invloedssfeer in de regio in het algemeen, en de 
beheersing van de aan te leggen exportcapaciteit in het bijzonder. Rusland wenst transitland te 
worden voor de Kaspische regio, om haar politieke en economische positie in de regio te ver-
sterken. Reeds in 2001 is er een pijplijn, ook wel bekend als de CPC, geopend tussen de Tengiz 
olievelden in Kazakstan en het Russische Novorossisk aan de Zwarte Zee. Iran wenst dat er ex-
portcapaciteit voor de regio wordt ontwikkeld die de Kaspische regio via Iran verbindt met de 
Perzische golf. Ook voor de olieproducenten is dit alternatief aantrekkelijk, gezien het feit dat 
dit de kortste pijplijn optie is en het een gunstige exportroute naar Zuidoost-Azië vormt. Het af-
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gelopen decennium heeft de grootste groei van vraag naar olie in Azië plaatsgehad. Overigens 
hebben ook de internationale oliemaatschappijen om deze reden belangstelling voor de route 
door Iran (Amineh, 2002). Turkije ambieert herstel van haar invloed in de regio. Turkije heeft 
zich daarom sterk gemaakt voor een exportroute via de Bakoe - Tbilisi - Ceyhan, de kostbaarste 
route van de verschillende alternatieven. Een alternatief zou via Georgië op de Zwarte Zee uit-
komen, maar Turkije is hier fel tegen gekant vanwege de belasting van de Bosporus door de 
olietankervaart. Op grond van de goede onderlinge relaties werd Turkije hierin gesteund door de 
Verenigde Staten. De onderhandelingen over de exportroute hebben de ontwikkeling ernstig 
vertraagd, maar inmiddels is de bouw van de Turkse route recentelijk afgerond en is de pijplijn 
met een capaciteit van 1 miljoen vaten per dag in gebruik genomen (The Economist, 2005f, 
2006b). 
 
Tot slot is het juridische vraagstuk met betrekking tot de verdeling van de Kaspische Zee nog 
niet opgelost. De betrokken partijen dienen tot een overeenkomst te komen over het juridische 
raamwerk dat van toepassing is op de Kaspische zee. Enerzijds zou het raamwerk dat van toe-
passing is op binnenzeeën en meren kunnen worden gehanteerd, terwijl er anderzijds gekozen 
kan worden voor het raamwerk dat van toepassing is op territoriale wateren. De inzet van deze 
keuze betreft de verdeling van de reserves die in de Kaspische zee gelegen zijn. De risico’s met 
betrekking tot het uitblijven van een overeenkomst over het juridische kader is een belangrijk 
politiek risico dat de exploitatie van de reserves in de toekomst bedreigt (Van der Linde, 2001). 
 
Concluderend kan de exploitatie van de oliereserves die de regio herbergt problematisch ge-
noemd worden. De politieke stabiliteit van de nieuwe staten in de regio, in combinatie met de 
bemoeienis van de regionale grootmachten, Iran, Rusland en Turkije, vormt een belangrijk poli-
tiek risico voor buitenlandse investeerders. Alhoewel er recentelijk een pijplijn met een capaci-
teit van een miljoen vaten per dag geopend is zal de exportcapaciteit in de toekomst verder moe-
ten worden uitgebreid om de regio een substantiële rol te laten spelen in de productie voor de 
internationale oliemarkt. Verdere ontsluiting van de regio wordt echter ernstig gehinderd door 
de politieke tegenstellingen in de regio. Tot slot is het juridische vraagstuk met betrekking tot de 
eigendomsrechten van de reserves in de Kaspische zee nog niet opgelost, waarmee de inzet van 
de politieke tegenstellingen hoog is. 
 

3.7 Rusland 
Rusland beschikt over zeer grote olie- en gasreserves. Alhoewel er de nodige onduidelijkheid 
bestaat over omvang van de aanwezige oliereserves, variërend van 60 miljard vaten volgens de 
Oil & Gas Journal (EIA, 2006g), 75 miljard vaten volgens BP (BP, 2006), tot zelfs 322 miljard 
vaten volgens de Russische overheid (Ministery of Energy of the Russian Federation, 2003)10, 
lijken de verschillende commentatoren het er over eens te zijn dat er nog substantiële reserves 
beschikbaar moeten zijn. 
 
Gedurende de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw groeide Rusland uit tot een van de 
grootste olieproducenten in de wereld met een dagelijkse productie van meer dan 11 miljoen va-
ten per dag in 1987. Na de val van het Sovjetregime maakte de industrie echter een periode van 
stagnatie door ten gevolge van de hervorming en liberalisering van de oliesector in de Russische 
Federatie. De inkomsten liepen sterk terug en de investeringen in productie stonden onder druk. 
De excessieve productie in de Sovjetperiode had de nodige schade aangericht door slecht reser-
voirmanagement. Extra investeringen waren dan ook nodig voor het onderhoud van de velden. 
Daarnaast had het Sovjetregime geen ‘kleine veldenbeleid’ gevoerd zodat uitbreiding van pro-
ductie gerealiseerd diende te worden door kleinere velden te exploiteren die de nodige infra-
structurele kosten met zich meebrachten. Deze ontwikkelingen leidden tot een sterke terugval in 
                                                 
10  Alhoewel niet expliciet toegelicht, gaat het in het laatste geval vermoedelijk om schattingen inclusief de substanti-

ele zware olie reserves en de Russische teerzanden. De andere schattingen betreffen bewezen conventionele reser-
ves. 
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de productiviteit van de Russische olie-industrie tijdens de transitieperiode. Pas halverwege de 
jaren negentig bleek de Russische industrie in staat het tij te keren en begonnen de productiecij-
fers weer op te lopen. Gedurende de eerste helft van het huidige decennium zette dit herstel door 
en in 2005 was de productie weer opgelopen tot meer dan 9 miljoen vaten per dag. 
 
Verdere uitbreiding van het productiepotentieel zal echter problematisch blijken aangezien deze 
afhankelijk zal zijn van bronnen die hogere kosten met zich mee zullen brengen vanwege 
schaal, locatie, ontbrekende infrastructuur en vereiste technologie. Met name exportcapaciteit 
vormde de afgelopen jaren een beperking. De huidige exportcapaciteit via pijpleidingen ligt 
rond de 4 miljoen vaten per dag. Dit netwerk wordt beheerd door de staatsonderneming Tran-
sneft. Private projecten voor pijpleidingen komen daarom niet van de grond, terwijl investerin-
gen door Transneft achterblijven. Bovendien verlopen investeringen moeizaam aangezien de 
Russische overheid het netwerk als onderdeel van nationale veiligheid beschouwt, zodat be-
sluitvormingsprocedures traag verlopen. Bovendien is de greep op de exportroutes buiten Rus-
sisch grondgebied sinds de val van de USSR sterk afgenomen en ziet de Federatie zich gecon-
fronteerd met afhankelijkheid van de Baltische staten die zich westers oriënteren en zich niet 
altijd schikken naar de Russische belangen. In de afgelopen jaren worden er daarom alternatie-
ven gezocht in dure oplossingen via het spoor en waterwegen, die slechts vanwege de huidige 
hoge olieprijzen haalbaar zijn. Bovendien treden ook daar knelpunten op, zoals de scheepvaart 
via de Bosporus waar Turkije bezwaar tegen maakt. 
 
Verder zal de toekomst van de Russische productie op de middellange termijn afhangen van on-
ontgonnen en onontsloten regio’s in Oost-Siberië, Timon-Pecora, Sachalin en de Kaspische zee. 
De ontwikkeling van deze reserves zal gepaard gaan met zeer hoge kosten voor de aan te leggen 
infrastructuur en naar verwachting van verschillende analyses kunnen de productiekosten per 
vat oplopen van de huidige $7 per vat tot ongeveer $25 per vat (Janssen, 2001). 
 

 
Figuur 3.3 De bestaande en potentiële productieregio’s in de Russische Federatie  
Bron: IEA, 2002. 

Voor de mobilisatie van de bestaande reserves bestaat er dan ook grote behoefte aan investerin-
gen in de Russische oliesector, zoals ook onderkend wordt door de Russische overheid. In de 
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Russische White Paper voor energiebeleid (Ministery of Energy of the Russian Federation, 
2003), wordt gesteld dat er $250 miljard geïnvesteerd moet worden in de Russische olie-
industrie, waarvan een kwart gefinancierd zou moeten worden door het buitenland. Tot op he-
den stellen zowel binnenlandse en buitenlandse investeringen echter teleur, vanwege het ver-
slechterende investeringsklimaat ten gevolge van de politieke ontwikkelingen in Rusland. 
 
Een belangrijk element op de politieke agenda van Poetin in de afgelopen jaren betrof het terug-
dringen van de invloed van de oligarchie, een kleine elite die in de periode van Yeltsin’s bewind 
de controle had verkregen over belangrijke delen van de Russische industrie in ruil voor politie-
ke ondersteuning (Milov, 2006). Vanaf zijn aantreden in 1999 gaf Poetin verscheidene malen te 
kennen dat hij de politieke interventies van de oligarchen niet langer zou tolereren. De spraak-
makende Yukos affaire werd door de meeste commentatoren gezien als een cruciale ontwikke-
ling in deze strijd. Yukos werd beschuldigd van belastingfraude en er werd een claim van $27 
miljard neergelegd door de Russische staat, waarvan op voorhand duidelijk was dat Yukos daar 
niet aan kon voldoen. Vervolgens werd Yukos ontmanteld en het belangrijkste bedrijfsonderdeel 
Yugansk werd verkocht aan het staatsbedrijf Rosneft. In feite kwam deze procedure neer op na-
tionalisatie van de reserves in de portfolio van Yukos. De affaire had directe consequenties op 
de investeringen aangezien de rekeningen van Yukos gedurende een jaar bevroren werden. 
Daarnaast nam het wantrouwen ten opzichte van de Russische overheid toe zodat buitenlandse 
investeringen beperkt werden. Alhoewel de strijd om Yukos in eerste instantie het karakter had 
van de strijd tussen de politiek en de oligarchie, bleek in latere instantie dat de Russische rege-
ring tegelijkertijd van zins was haar grip op de olie-industrie te verstevigen. Na de val van het 
Sovjet Regime kregen in de vroege jaren negentig enkele buitenlandse ondernemingen toegang 
tot de Russische reserves middels production sharing agreements. Alhoewel er in 1996 een juri-
disch raamwerk werd vastgelegd bleef regelgeving ondoorzichtig en bleef het aantal uitgegeven 
PSA’s beperkt. In 2003 verklaarde de Russische overheid bij monde van de eerste Minister Vik-
tor Khristenko dat het kabinet regelgeving zou aanpassen, ten einde buitenlandse meerderheids-
aandelen in nieuwe olie- en gasvelden onmogelijk te maken (Janssen, 2005). Bovendien stelde 
de Russische overheid dat er slechts in het geval van technisch complexe projecten, zoals in het 
geval van Sachalin, ruimte zou zijn voor buitenlandse partijen. Verder verklaarde Viktor Khris-
tenko dat de bestaande PSA’s gerespecteerd worden zouden, maar de bestaande dertigtal aan-
vragen zouden op grond van nieuwe criteria geen kans maken. Sindsdien is echter ook de be-
staande PSA die betrekking had op Sachalin II opnieuw onderdeel van onderhandeling gewor-
den na een langdurige indirecte druk door de Russische overheid op grond van Milieuwetge-
ving. Recentelijk is er overeenstemming bereikt, waarbij het Russische staatsbedrijf Gazprom 
middels 50% en één extra aandeel een meerderheidsbelang verwierf. 
 
Het is onder deze omstandigheden niet verwonderlijk dat de interesse van buitenlandse inves-
teerders in de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Ook voor binnenlandse oliemaatschappijen 
is de situatie echter niet gunstig. De toegankelijkheid van internationale kapitaalmarkt is door de 
politieke ontwikkelingen in Rusland afgenomen. Bovendien zijn internationale banken in de re-
gel geneigd om additionele zekerheden te eisen ingeval van het ontbreken van westerse deelne-
ming in projecten vanwege de veronderstelde grotere risico’s. De nationale oliemaatschappijen 
weten slechts in beperkte mate te profiteren van de huidige gespannen oliemarkt omdat zij een 
substantieel deel van haar winsten af moet dragen aan de overheid. Schattingen suggereren dat 
winsten boven $25 per vat terecht komen bij de overheid. Ook de binnenlandse investeringen 
zijn terugteruggelopen wegens afnemende aantrekkelijkheid door belastingstructuur en toene-
mende onzekerheid. In 2005 bekritiseerde de OECD de Russische overheid dan ook door te stel-
len dat “de combinatie van excessieve regulering, frequente verandering van regulering en in-
consistente handhaving leiden tot onzekerheid bij zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven 
over hun rechtspositie” (Janssen, 2005).  
 
Samenvattend liggen er enkele belangrijke barrières voor de groei van productie in Rusland, in 
de exportinfrastructuur en de regulering van de Russische olie- en gassector. Vooruitzichten 
voor groei van productie van ruwe olie voor de export zijn dan ook niet erg positief. Zo ver-
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wacht het EIA (zie EIA, 2006g) bijvoorbeeld dat de export van ruwe olie uit Rusland, die in 
2005 ongeveer 4 miljoen vaten per dag beliep, slechts zal toenemen tot 6,2 miljoen vaten per 
dag in 2015. 

3.8 Het Midden-Oosten 
Het Midden-Oosten herbergt veruit de grootste bewezen oliereserves in de wereld. Met name 
Saoedi-Arabië, Iran en Irak, maar ook Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten, beschik-
ken over zeer grote bewezen oliereserves zoals blijkt uit het overzicht in Figuur 3.4. Gezien de 
grote reserves en relatief goede toegankelijkheid van deze reserves vanuit het perspectief van de 
relatief lage exploitatiekosten en reeds bestaande institutionele en logistieke infrastructuur wordt 
deze regio gezien als de belangrijkste bron van incrementeel aanbod van ruwe olie. Vanwege de 
afnemende opbrengsten in andere regio’s, zoals de Golf van Mexico en de Noordzee, en de pro-
blematische ontwikkeling van het Russische aanbod en het aanbod in de Kaspische regio wordt 
algemeen aangenomen dat het marktaandeel van het Midden-Oosten zal toenemen. 
 
Alhoewel de beschikbaarheid van voldoende oliereserves in het Midden-Oosten om op de mid-
dellange termijn te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag niet onomstreden is, is de con-
sensus dat mogelijke toekomstige problemen met olieproductie hoofdzakelijk voortkomen uit 
regionale politieke en sociaal-economische ontwikkelingen. Reeds in 1990 onderkende Mabro 
een drietal centrale componenten die de bestuurlijke stabiliteit in het Midden-Oosten compro-
mitteren (Mabro, 1990). 
 

Reserves in het Midden-Ooosten
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Figuur 3.4 Bewezen reserves in het Midden-Oosten anno 2005, in miljarden vaten 
Bron: BP, 2006. 

In de eerste plaats stelt Mabro dat de economische ontwikkeling in de regio, ondanks de hoge 
olie-inkomsten, ernstig is achtergebleven. De beroepsbevolking wordt gekenmerkt door een laag 
opleidingsniveau, de instituties zijn bureaucratisch en inefficiënt, en de ontwikkeling van eco-
nomische activiteiten buiten de oliesector verloopt moeizaam. Voor de grote olieproducenten 
geldt dat het bruto nationaal product (BNP) in zeer grote mate afhankelijk is van de olie-
inkomsten en in bescheiden mate van de agrarische sector. Inspanningen om te komen tot diver-
sificatie van de nationale economie zijn tot op heden overwegend onsuccesvol geweest. De be-
schikbaarheid van olie heeft in verschillende delen van de regio wel geleidt tot verhoging van de 
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levensstandaard, maar heeft vooral geleidt tot de opkomst van een kleine zeer rijke elite. Naast 
de lage productiviteit, de sterke afhankelijkheid van olie-inkomsten en een onevenredige verde-
ling van de inkomsten, hebben deze landen bovendien te maken met een explosieve bevolkings-
groei. Zowel met betrekking tot de landbouwgrond, als met betrekking tot de olie-inkomsten is 
er dus sprake van een afnemende grondstofbasis zodat de inkomsten per capita sterk onder druk 
staan. De eerste ontwikkeling leidt tot explosieve urbanisatie, terwijl de tweede ontwikkeling 
leidt tot achterblijvende ontwikkeling van sociale voorzieningen, zoals het gezondheidsstelsel 
en het onderwijsstelsel. Daarmee zijn zowel het verdelingsvraagstuk als het ontwikkelings-
vraagstuk beeldbepalend voor de sociaaleconomische situatie in de regio, waarbij welvaartsver-
schillen leiden tot groeiende sociale tegenstellingen en sociale spanningen. 
 
Naast de afnemende stabiliteit van de nationale bestuursstructuren van verschillende grote olie-
producenten in de regio is er, aldus Mabro, sprake van instabiliteit ten gevolge van het koloniale 
verleden. De grenzen die dateren uit de koloniale periode of het einde daarvan zijn het resultaat 
van ‘verdeel-en-heers’ strategieën en machtsverhoudingen tussen koloniale mogendheden en 
daarmee een gebrekkige reflectie van de historische verwantschappen op etnische of religieuze 
gronden. Bovendien sloot het concept van begrenzing gebrekkig aan bij de overwegend noma-
dische culturen. De resulterende grenzen zijn daarom niet nauwkeurig gedefinieerd en omstre-
den, vooral als het gaat om grenzen die betrekking hebben op de eigendomsrechten van olie. Zo 
is er sprake van langlopende grensconflicten tussen Irak en Iran. Alhoewel deze disputen in het 
verdrag van Algiers daterend uit 1975 ten dele waren opgelost, worden deze sluimerende con-
flicten gezien als belangrijke indirecte aanleiding tot de Irak-Iran oorlog in 1980. Ook de Irake-
se inval in Koeweit werd door Irak ondermeer gerechtvaardigd door vermeende schendingen 
van de grens tussen beide landen, waarbij Koeweit militaire installaties en (olie)boorinstallaties 
aan Iraakse zijde zouden hebben ingericht. De mogelijke opbrengsten van de olie en de mono-
polistische marktmacht die gewonnen kunnen worden door militaire invasie van buurlanden 
vormen een aantrekkelijk vooruitzicht en kunnen beschouwd worden als een belangrijke indi-
recte oorzaak van de Iraakse invasies van zowel Iran als Koeweit (Stern, 2006). 
 
De laatste belangrijke component die de politieke structuur in de regio beïnvloed volgens Ma-
bro, heeft betrekking op de buitenlandse inmenging in het gebied. Nationale belangen, die vaak 
samenhangen met de legitimiteit van het politieke leiderschap in postkoloniale staten, zijn ook 
overwegend conflicterend met buitenlandse belangen. De belangen van buitenlandse mogend-
heden hebben dan ook aanleiding gegeven tot ondersteuning van autoritaire politieke elites in 
ruil voor de behartiging van buitenlandse belangen en vaak ten koste van de binnenlandse be-
hoeften. Leiders die nationale belangen nastreven die mogelijk belangen van buitenlandse be-
langen konden schaden hebben zich systematisch geconfronteerd gezien met obstructie door de 
buitenlandse mogendheden.  
 
Concluderend, kan gesteld worden dat Mabro problemen op nationaal, regionaal en supra-
regionaal niveau onderkent die overwegend betrekking hebben op het verdelingsvraagstuk van 
de olieopbrengsten. Op grond van de recentere analyses (zie bijvoorbeeld de country analyses 
briefs van het EIA) blijken deze problemen anno 2007 nog niet aan actualiteit te hebben inge-
boet.  
 
Zowel vanuit het perspectief van interne stabiliteit als vanuit het perspectief van regionale stabi-
liteit spelen met name Saoedi-Arabië, Iran en Irak en belangrijke rol. Deze drie landen beschik-
ken gezamenlijk over ruwweg 70% van de geschatte bewezen reserves en spelen daarmee een 
cruciale rol in de regionale productieverwachtingen. Bovendien zijn dit ook de grootste landen 
in de regio. Deze landen kunnen in feite zowel financieel, als diplomatiek en militair veruit de 
grootste capaciteit mobiliseren, zodat zij een belangrijke rol spelen voor de regionale stabiliteit. 
Om de ontwikkelingen in de regio te schetsen zullen deze drie landen daarom nader beschouwd 
worden in de navolgende bespreking. 
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3.8.1 Saoedi-Arabië 
Het Saoedische schiereiland beschikt over veruit de grootste bewezen oliereserves in de regio en 
in de wereld, die bovendien tegen relatief lage kosten geëxploiteerd kunnen worden. Daarmee 
speelt Saoedi-Arabië een belangrijke rol voor wat betreft de wereldwijde toekomstige behoefte 
aan ruwe olie. 
 
In vergelijking tot de omliggende landen is de Saoedische bestuursstructuur relatief stabiel van 
aard. Het koninkrijk wordt bestuurd door de Koninklijke familie die zowel op historische gron-
den als op grond van haar goede relaties met de religieuze elite kan bogen op een tamelijk solide 
draagvlak onder de bevolking. Alhoewel de Koninklijke familie een belangrijk deel van de nati-
onale olie-inkomsten absorbeert, volgens eigen richtlijnen 18%, is de Koninklijke familie er re-
latief goed in geslaagd om te komen tot welvaartsverdeling middels grootschalige financie-
ringsprogramma’s voor bijvoorbeeld onderwijs en zorg.  
 
Alhoewel het hier in technische zin gaat om een absolute monarchie kent de heersende familie 
een brede basis, waarvan een belangrijk deel via familieberaad betrokken is bij de politieke be-
sluitvorming.11 Dit leidt tot een relatief evenwichtig besluitvormingsorgaan, gebaseerd op con-
sensus, zodat er een overwegend gematigd en consistent beleid gevoerd wordt. Wel kunnen er 
volgens waarnemers een vijftal facties geïdentificeerd worden binnen de familie. Aan het be-
staan van deze facties worden de schijnbaar minder consistente ontwikkelingen op het gebied 
van politieke besluitvorming meestal toegeschreven. De rivaliteit tussen de verschillende fami-
lies van het koningshuis wordt dan ook als belangrijkste dreiging voor de stabiliteit van de be-
stuursstructuur gezien, met name als het gaat om opvolging. De recente opvolging van de voor-
malige koning Fahd door de huidige koning Abdullah, na het overlijden van koning Fahd in au-
gustus 2005 is echter verlopen volgens protocol en de gevreesde machtsstrijd binnen de Ko-
ninklijke familie is uitgebleven (The Economist, 2005a, 2005b, 2005c, 2006a).  
 
Alhoewel Saoedi-Arabië zich geconfronteerd ziet met vergelijkbare demografische ontwikke-
lingen als de rest van de regio, waarbij sprake is van een explosieve groei van de bevolking en 
een relatief hoge werkloosheid, met name de jongeren, is Saoedi-Arabië beduidend beter gepo-
sitioneerd om die problemen het hoofd te bieden. Evenals in de omliggende landen zijn in Saoe-
di-Arabië de olie-inkomsten per capita sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk terugge-
lopen, vanwege de sterke bevolkingsgroei. Zowel de totale olieproductie als de totale oliereser-
ves zijn echter beduiden groter dan in de omliggende landen, terwijl Saoedi-Arabië bovendien 
een veel kleinere bevolking kent dan bijvoorbeeld Irak en Iran.  
 
De Saoedische reserves zijn in principe voorbehouden voor de Saoudische staatsonderneming 
Aramco. Deze onderneming is echter zowel technisch als financieel relatief goed in staat om 
productie- en inkomstenverwachtingen waar te maken, in vergelijking met de ondernemingen in 
Irak en Iran. Anderzijds bestaat er wel enige onduidelijkheid over zowel de conditie van de be-
staande operationele Saoedische oliebronnen als de resterende reserves. Onderzoek van M.R. 
Simmons (Simmons, 2005) op basis van uitgebreide analyse van secundaire informatie, te weten 
ongeveer 200 technische en wetenschappelijke publicaties van Saoedische ingenieurs, sugge-
reert dat er sprake is van een sterk verslechterde conditie van de operationele oliebronnen. 
 
In de tweede plaats bestaat er de nodige dispariteit tussen verwachtingen met betrekking tot de 
uiteindelijk winbare hoeveelheid olie, zoals die volgt uit analyses van de twee meest vooraan-
staande westerse technische consultants, Wood McKenzie en IHS. Een vergelijkende analyse 
van Laherre concludeert dat de 2005 schatting van uiteindelijk winbare hoeveelheid olie in 
Saoedi-Arabië door Wood McKenzie op ongeveer 260 miljard vaten uitkomt, terwijl IHS uit-
komt op 400 miljard vaten (Laherrère, 2005). 
 
                                                 
11  Volgens schattingen bestaat de Koninklijke familie uit meer dan 25.000 leden, waarvan 7000 prinsen en ongeveer 

200 leden die actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling. 
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Naast het belang van de Saoedische overheid voor de productie in Saoedi-Arabië, speelt zij een 
belangrijke rol binnen de OPEC en in de relaties tussen producerende en consumerende landen. 
Saoedi-Arabië wordt vaak beschouwd als de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten 
in het Midden-Oosten, mede vanwege haar gematigde bereidheid om Amerikaanse troepen op 
haar grondgebied te accepteren tijdens de eerste golfoorlog. Ondanks het feit dat er tegen deze 
beslissing grote binnenlandse weerstand bestond, diende deze opstelling het belang van Saoedi-
Arabië. Saoedi-Arabië heeft een relatief kleine bevolking, een zeer groot grondgebied en zeer 
grote olievoorraden. Militair-strategisch is voor Saoedi-Arabië een handhaving van de machts-
balans in de regio essentieel, en volgens sommige commentatoren is zij hiervoor in feite afhan-
kelijk van de Verenigde Staten (Stern, 2006). Sommigen analisten beschouwen de Saoedische 
opstelling in de afgelopen twintig jaar, waarin zij als volumespeler optrad die productie maxi-
maliseerde en daarmee tijdelijke krapte op de internationale oliemarkt opving als welwillend-
heid ten aanzien van de olieconsumerende landen in het algemeen en ten aanzien van de vere-
nigde Staten in het bijzonder. Deze strategie volgde echter op herhaaldelijke ontduiking van 
productiebeperkende afspraken van andere landen binnen de OPEC in de vroege jaren tachtig en 
dient beschouwd te worden in het licht van het falende kartel. Bovendien kampte Saoedi-Arabië 
in deze jaren met chronische overcapaciteit. Deze achtergrond suggereert dat de Saoedische 
keuze voor de strategie van productie maximalisatie en rationele, opportunistische productie-
strategie betrof. De omstandigheden die tot deze opstelling leidden zijn echter sterk veranderd in 
de afgelopen jaren. In 1998 had er een economische crisis plaats in Zuidoost-Azië die leidde tot 
een sterke onvoorziene terugval van de vraag naar ruwe olie. Dit bracht ondermeer enkele non-
OPEC-landen zoals Rusland, Oman en Mexico er toe om overeenstemming te bereiken met de 
OPEC om te komen tot productiebeperkingen. Bovendien was Hugo Chavez aangetreden die 
een einde maakte aan de chronische ontduiking van productiebeperkingen door Venezuela (zie 
Mabro, 1998). Tot slot was, door de jarenlange groei van de internationale vraag naar olie de 
overcapaciteit van Saoedi-Arabië danig geslonken. Deze ontwikkelingen leidde er toe dat Saoe-
di-Arabië ertoe besloot haar strategie als volumespeler te beëindigen, zodat de functionaliteit 
van de OPEC als kartelorganisatie weer bestendigd werd. Het valt in dit licht te betwijfelen dat 
Saoedi-Arabië zich in de komende jaren zal opstellen als het vangnet voor tijdelijke krapte op 
de markt.  
 

3.8.2 Iran 
Op Saoedi-Arabië na, beschikt Iran over de grootste oliereserves in de regio. Echter het land ziet 
zich geconfronteerd met een groot aantal problemen, dat ertoe bijdraagt dat zij slechts in be-
perkte mate in staat zal blijken om de productie voor export te verhogen. 
 
Sinds de Islamitische revolutie in 1979 kent het land een unieke bestuurlijke organisatie die 
aangeduid wordt als een islamitische republiek. Het land wordt officieel geleid door vier entitei-
ten, te weten de religieuze leider, de raad van hoeders, de president en het parlement. Terwijl in 
de jaren tachtig met name de religieuze leider op de voorgrond trad, lijkt sinds de eeuwwisseling 
met name de president de belangrijkste publieke rol te spelen in het land. Daarmee is het religi-
euze leiderschap in het publieke domein enigszins naar de achtergrond getreden, maar speelt zij 
wel een cruciale rol in de selectie van verkiesbare kandidaten voor het politieke leiderschap. 
 
Zowel het terugtreden van de religieuze leiders uit het politieke domein als de verkiezing van 
enkele gematigd hervormingsgezinde politieke leiders in de jaren negentig, werd gezien als een 
tegemoetkoming aan de toenemende roep om hervormingen. In de laatste verkiezingen in 2005 
werd echter de uiterst conservatieve Mahmoud Ahmadinejad verkozen. Ahmadinejad voerde 
een populistische campagne waarbij de nadruk werd gelegd op verbetering van de economische 
omstandigheden en de welvaartsverdeling door gebruik te maken van de olie-inkomsten. Daar-
naast heeft Ahmadinejad zich regelmatig geprofileerd als leider met uitgesproken antiwesterse 
en met name een anti-Amerikaanse en anti-Israëlische visie. Daarnaast lijkt Ahmadinejad ernaar 
te streven om, gebruikmakende van het vacuüm dat ontstaan is door internationaal militair op-
treden in Afghanistan en Irak, Iran te ontwikkelen tot de regionale supermacht. Dit komt on-
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dermeer tot uiting in groeiende uitgaven aan militair materieel, boven op de toch al niet onaan-
zienlijke uitgaven. Hierbij springen met name de uitgaven aan rakettechnologie met mogelijk-
heid tot nucleaire gebruik voor wapens, anti-scheepsraketten en kleinschalige onderzee vaartui-
gen in het oog die een strategisch verschuiving naar een offensief apparaat gebaseerd op conti-
nentale raket aanvallen en een defensief apparaat gebaseerd op gedecentraliseerd maritiem ver-
zet suggereert (Stern, 2006). In samenhang met deze ontwikkeling zijn de overheidsuitgaven 
sinds 1999 verviervoudigd zodat, de huidige president er tot op heden niet in lijkt te slagen om 
zijn beloften met betrekking tot verbetering van de economische situatie waar te maken. Vol-
gens analisten is er sprake van toenemende inflatie, toenemende werkloosheid en toenemende 
uitstroom van buitenlands kapitaal vanwege de harde lijn die Ahmadinejad volgt in zijn buiten-
landse politieke optreden. Verder treden de algemene sociaaleconomische problemen in de re-
gio, in versterkte mate op in Iran. In de eerste plaats kent het land een zeer grotere bevolking die 
evenals de bevolking in de rest van de regio explosief groeit. De werkeloosheid onder jongeren 
is bijvoorbeeld zeer hoog en vanwege de demografische opbouw zal zij naar verwachting sterk 
toenemen. 
 
Ondanks hoge olie-inkomsten ziet het land zich geconfronteerd met aanhoudende overheidste-
korten. Vanwege de druk die het overheidstekort legt op de olie-inkomsten, ontbreekt het aan 
investeringskapitaal voor uitbreiding van het productiepotentieel. Het aantrekken van buiten-
landse kapitaal wordt bemoeilijkt door het verslechterende investeringsklimaat en constitutione-
le beperkingen. Deze problematiek speelt al sinds het verbod op directe buitenlandse investerin-
gen sinds 1979. Sinds 1987 is het daarom toegestaan om buy-back contracten aan te gaan, maar 
tot op heden zijn de voorwaarden van dien aard dat hiermee slechts bescheiden successen zijn 
geboekt. Het Iraanse buy-back systeem kent significante beperkingen voor zowel de nationale 
oliemaatschappij, die de Iraanse overheid vertegenwoordigt, als voor de betrokken buitenlandse 
private ondernemingen. In de eerste plaats wordt er uitgegaan van een vaste vergoeding voor het 
contract zodat de nationale oliemaatschappij prijsrisico’s draagt. Anderzijds krijgen de interna-
tionale oliemaatschappijen niet de garantie dat zij ontdekkingen mogen exploiteren of de pro-
ductie mogen leiden. Bovendien is de looptijd van deze contracten relatief kort (zie EIA, 
2006c). Tot slot is de betrouwbaarheid van de Iraanse overheid als onderhandelingspartner da-
nig afgenomen door eenzijdige heroverweging van verscheidene contracten sinds 1998 (Stern, 
2006). Iran is er dan ook sinds het begin van de jaren tachtig nauwelijks in geslaagd productie 
substantieel harder te laten groeien dan de groei van de binnenlandse vraag. De afgelopen jaren 
is er zelfs sprake van langdurige perioden van productie die onder de OPEC-quota liggen, wat 
door sommigen gezien word als bewijs dat Iran haar huidige productieniveaus niet weet te 
handhaven (zie Stern, 2006). 
 

3.8.3 Irak 
Sinds de Amerikaanse inval in Irak verkeert het land in een langdurige staat van crisis, waarbij 
het nieuw geïnstalleerde democratische bewind in praktijk geen gezag heeft, en ook niet beschik 
over een effectief handhavend apparaat. Zelfs de Amerikaanse aanwezigheid kan dit gezag tot 
op heden niet bestendigen en de vooruitzichten daartoe lijken vooralsnog niet te verbeteren. Bo-
vendien is er sprake van toenemende de binnenlandse politieke druk in de Verenigde Staten om 
de Amerikaanse aanwezigheid af te bouwen.  
 
In het afgelopen jaar is er met regelmaat gesproken van een burgeroorlog en is er informatie uit-
gelekt dat een tweede scenario in feite een opdeling van Irak in verschillende regio’s zou kun-
nen plaatshebben die zich meer vormt naar etnische en religieuze achtergrond. Zo zou Irak uit-
een kunnen vallen waarbij een mogelijk nieuwe stabiele situatie zou kunnen ontstaan door een 
opdeling in een Sjiitische, Soennitische en Koerdische regio. Een dergelijke inrichting kent ech-
ter een aantal grote problemen. Zo mag verwacht worden dat Turkije niet gediend zal zijn van 
een Koerdische staat, die de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd in Oostelijk Turkije een nieu-
we impuls kan geven, zowel op financiële en politiek-militaire gronden als wel op ideologische 
gronden. De opdeling zou bovendien impliceren dat de Sjiiten de beschikking krijgen over het 
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grootste deel van de bewezen reserves die zich grotendeels in westelijk Irak bevinden. Het valt 
daarom te betwijfelen of de soennitische factie van de Iraakse bevolking gelukkig zal zijn met 
deze oplossing.  
 
De verwachtingen met betrekking tot de toekomstige Iraakse productie dienen dan ook uiterst 
conservatief te worden gesteld en met grote omzichtigheid geïnterpreteerd te worden.  
 

3.9 Conclusie 
Op basis van de voorgaande discussie kan geconcludeerd worden dat in de productiviteit van de 
regio’s die de afgelopen decennia in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de olieproductie 
door westerse oliemaatschappijen, zoals de Noordzee-regio en de Golf van Mexico, onder druk 
staat. Het belang van deze ontwikkeling overstijgt de relatieve bijdrage van het productievolume 
in deze regio’s, vanwege de grote bijdrage die zij in de jaren tachtig en negentig leverden aan de 
productiviteit van de westerse oliemaatschappijen. De beoogde productie-uitbreiding in de Afri-
ka zal bescheiden zijn in verhouding tot de wereldwijde vraag naar ruwe olie gecombineerd met 
de westerse productieafname, terwijl de ontwikkeling van relatief onontgonnen regio’s in Rus-
land en in de regio rond de Kaspische zee moeizaam verloopt. In de Perzische Golf is er sprake 
van zeer grote reserves die snel gemobiliseerd kunnen worden tegen lage kosten. De sociaal-
economische en geopolitieke spanningen in deze regio zijn echter zeer groot, zodat de continuï-
teit van de productie niet gegarandeerd is. Tegelijkertijd neemt de toegankelijkheid van regio’s 
die rijk zijn aan reserves af door afnemende bereidwilligheid van overheden om buitenlandse 
partijen toe te laten. In verscheiden gevallen is er bovendien sprake van heronderhandeling van 
bestaande afspraken en in enkele gevallen zelfs van (dreiging van) nationalisatie. Bovendien is 
er sprake van een grote behoefte aan investeringskapitaal. Vanwege de genoemde risico’s en de 
gebrekkige toegang die westerse oliemaatschappijen tot de regio hebben, is de kapitaalverstrek-
king in de regio problematisch. De gebrekkige toegang van westerse oliemaatschappijen leidt er 
bovendien toe dat deze oliemaatschappijen weinig nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden hebben, 
terwijl de klassieke reservebasis in de westerse regio’s onder druk staat.  
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4. Marktstructuur 

De hedendaagse structuur van de oliemarkt kan gekenschetst worden door verschillende typolo-
gieën van olieproducenten en handelsmaatschappijen. In de eerste plaats is er sprake van een 
selecte groep van zeer grote westerse private oliemaatschappijen. Deze oliemaatschappijen ken-
nen een sterke verticale integratie, van exploratie en productie tot marketing en distributie. Ver-
der is er, sinds de herstructurering van de westerse oliemaatschappijen in de jaren negentig met 
het oog op kostenreductie, in toenemende mate ruimte ontstaan voor toeleveranciers en service-
bedrijven. Daarnaast is er sprake van een groter aantal nationale oliemaatschappijen die hun 
oorsprong vinden in het feit dat het land van oorsprong beschikt over oliereserves. Hoewel deze 
bedrijven in toenemende mate zoeken naar mogelijkheden om toe te treden tot de zogenaamde 
downstream activiteiten, worden zij over het algemeen gekarakteriseerd door activiteiten in ex-
ploratie en productie. Tot slot is er de laatste jaren sprake van een toenemende activiteit van fi-
nanciële instellingen op de oliemarkt die zich richten op financiële handelsactiviteiten. Buiten 
deze actoren op bedrijfsniveau is er tot slot sprake van een supranationaal orgaan dat ten dele de 
coördinatie van nationale oliemaatschappijen in de aangesloten landen beïnvloed, de OPEC. 
Ook dit is in feite een economische agent en haar rol zal dit hoofdstuk aan de orde komen. 
  
Na een korte beschrijving van de historische ontwikkelingen in de oliemarkt die tot deze struc-
tuur geleid hebben, zullen in dit hoofdstuk de verschillende actoren nader beschreven worden. 
Tot slot worden de mogelijke consequenties voor de toekomstige marktontwikkelingen toege-
licht. 
 

4.1 Historisch perspectief 

4.1.1 Ontstaansgeschiedenis 
De ontstaansgeschiedenis van de oliesector had haar aanvang in de Noord-Amerika tegen het 
einde van de jaren vijftig van de 19de eeuw. Met name in de Verenigde Staten maakte de sector 
vanaf 1860 een stormachtige ontwikkeling door die rond 1900 uitmondde in het ontstaan van 
het Standard Oil dat geleid werd door J.D. Rockefeller. Dit bedrijf monopoliseerde in eerste in-
stantie de binnenlandse olietransporten, maar in latere fases ook andere segmenten van de keten. 
In 1911 werd Standard Oil door de Amerikaanse overheid ontbonden op basis van mededin-
gingswetgeving. Hiermee werd het fundament gelegd voor de huidige grote Amerikaanse olie-
maatschappijen. De huidige Europese oliemaatschappijen vinden hun oorsprong in de ontwikke-
ling van olieproductie in de overzeese gebiedsdelen in de tweede helft van de 19de eeuw en het 
begin van de vorige eeuw. De Europese oliemaatschappijen werden in deze periode opgericht 
om de reserves, die onder meer in het Midden-Oosten aangetroffen waren, tot ontwikkeling te 
brengen. 
 
In de eerste helft van de 20ste eeuw ontwikkelden zich een zevental Europese en Amerikaanse 
bedrijven, ook wel de ‘Seven Sisters’ genoemd, tot zeer grote oliemaatschappijen die de olie-
productie, raffinage en distributie in de westerse wereld feitelijk monopoliseerden. 
 
Na de onafhankelijkheidsgolf in het Midden-Oosten gedurende de jaren veertig en vijftig van de 
vorige eeuw zagen de Europese oliemaatschappijen zich geconfronteerd met nationalisatie van 
verkregen oliereserves en heronderhandeling van de bestaande concessies over de verdeling van 
de opbrengsten tussen de nieuwe overheden en de betrokken bedrijven. In deze periode kregen 
Amerikaanse bedrijven door de heronderhandeling van bestaande rechten juist de mogelijkheid 
om zich op deze markten te vestigen. De nieuwe condities vormden voor deze bedrijven een 
mogelijkheid om toegang te krijgen tot de reserves in het Midden-Oosten.  
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Het werd voor alle westerse oliemaatschappijen echter wel duidelijk dat de toegankelijkheid van 
de reserves in het Midden-Oosten in de toekomst af zou kunnen nemen voor buitenlandse maat-
schappijen. Met name de Europese maatschappijen, die in enkele gevallen geconfronteerd wer-
den met een aanzienlijke achteruitgang van de toegang tot beschikbare reserves, zagen zich ge-
dwongen tot het ontwikkelingen van exploratieactiviteiten buiten het Midden-Oosten.  
 
In deze periode werd ook de basis gelegd voor een groot aantal ‘national oil companies’ 
(NOC’s) in de voormalige koloniën met het doel de nationale oliereserves te ontwikkelen en te 
beheren. Bovendien werd in 1960 de ‘Organization of Oil Exporting Countries’ (OPEC) opge-
richt, waarmee de nieuwe verhoudingen tussen producenten en afnemers nadrukkelijk geïllu-
streerd werd. 
 

4.1.2 Eerste golf van grootschalige exploratie  
Gedurende de jaren vijftig en zestig van de 20ste eeuw werden er door de westerse oliemaat-
schappijen op grote schaal exploratieactiviteiten ontplooid in regio’s buiten het Midden-Oosten. 
Zo leidde exploratieactiviteiten in West-Afrika in de jaren vijftig tot ontdekkingen in Nigeria, 
terwijl exploratieactiviteiten in Europa en de Verenigde Staten in de jaren zestig werden ge-
volgd door de ontdekking van de reserves in de Noordzee en Alaska. Ook kwamen de eerste 
offshore activiteiten tot ontwikkeling in Golf van Mexico, vooral na de introductie van het zwe-
vende boorplatform in jaren zestig. 
 

4.1.3 De oliecrises 
Oplopende spanningen in het Midden-Oosten leidden in 1973 tot de Yom Kippur oorlog waarna 
de Arabische olieministers besloten om druk uit te oefenen op de westerse landen ten einde de 
westerse steun aan Israël in te doen trekken. De OAPEC (de Arabische leden van OPEC en 
Egypte en Syrië) besloot tot een reductie van productie met 5%. Gezien het feit dat de productie 
afname niet direct kon worden opgevangen door andere olieproducenten12, leidde deze reductie 
tot sterke toename van de prijs voor ruwe olie. Terwijl de historische prijzen rond de $2 per vat 
lagen, liepen de prijzen in deze periode op tot ongeveer $17 per vat. Hiermee werd de eerste 
oliecrisis een feit. Na een jaar werd de productiebeperking beëindigd en zakten de prijzen tot 
een bescheiden bandbreedte rond de $10 per vat. 
 
De tweede oliecrisis in de jaren zeventig volgde na het uitbreken van een revolutie en de val van 
de Shah in Iran. Het nieuwe regime, geleid door de Ayatollah Khomeini, richtte zich op de in-
richting van een Islamitische staat. Iran leverde in deze periode een substantiële bijdrage aan de 
wereldwijde productie van olie en de revolutie leidde dan ook tot paniek op de oliemarkten die 
gepaard ging met grote prijsstijgingen, waarbij prijzen opliepen tot ongeveer $50 per vat. 
 

4.1.4 Jaren van overvloed 
Tegen het einde van de jaren zeventig was een deel van de nieuwe reserves van de westerse 
oliemaatschappijen, gevonden in de jaren vijftig en zestig, operationeel geworden en steeg de 
olieproductie in de non-OPEC regio’s gestaag. Het marktaandeel van OPEC daalde in de eerste 
helft van de jaren tachtig dan ook sterk. Bovendien liep de vraag naar olie sterk terug ten gevol-
ge van de hoge olieprijzen evenals door actief beleid van westerse overheden dat zich richtte op 
het terugdringen van oliegebruik. Overproductie volgde en prijzen vielen in de periode tot 1985 
terug tot onder de $30 per vat. De teruglopende prijzen gecombineerd met het afnemende 
                                                 
12  Met name de productieontwikkeling in de Verenigde Staten, destijds een zeer grote olieproducent, was daartoe 

doorslaggevend. De productie in de Verenigde Staten had enkele jaren daarvoor, rond 1970, haar piek bereikt. 
Verscheidene analisten stellen dat dit één van de belangrijkste omstandigheden was die het succesvolle optreden 
van de OAPEC mogelijk maakte. 
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marktaandeel leidde tot financieringsproblemen voor verschillende olieproducerende landen, 
waaronder de OPEC-landen. 
 
De besluitvorming binnen de OPEC verliep in deze jaren ook moeizaam. Begin jaren tachtig 
werd besloten tot coördinatie van productie. Hierbij werd een verdeelsleutel van productie over-
eengekomen op basis van bestaande reserves per land. Al vroeg in de jaren tachtig leidde dit tot 
inflatie van gerapporteerde reserves. Zo rapporteerde Koeweit in 1984 een uitbreiding van de 
bewezen reserves van 50% zonder dat met een ontdekking te onderbouwen, terwijl enkele ande-
re landen dit voorbeeld volgden in de tweede helft van de jaren tachtig (zie Campbell, 1997). 
 
Het teruglopende marktaandeel van de OPEC-leden en de moeizame besluitvorming binnen de 
OPEC leidden ertoe dat Saoedi-Arabië in 1986 besloot om zich als een volumespeler op te stel-
len, in plaats van het prijsbeleid te voeren dat sinds het einde van de jaren zeventig werd ge-
voerd (zie Van der Linde, 2001). In plaats van inkomsten op te drijven door productie te beper-
ken ten einde prijzen te ondersteunen besloot Saoedi-Arabië haar productie te maximaliseren 
om inkomsten te genereren. Hiermee was de oliemarkt de facto verworden tot een ‘buyers mar-
ket’, met een overvloed aan productie en een problematisch opererend kartel. Alhoewel er, bij-
voorbeeld bij het uitbreken van de eerste golfoorlog in 1990, sprake was van stijgende prijzen-
was het onderliggende aanbod van olie niet gevaar. Saoedi-Arabië, als belanghebbende bij de 
handhaving van de machtsverhoudingen binnen de Golf-regio, steunde de Amerikaanse inmen-
ging en verzekerde de markten van voldoende aanbod. De prijsstijging die optrad tijdens de gol-
foorlog bleek dan ook van tijdelijke aard. 
 

4.1.5 Jaren van kostenreductie 
Gedurende de jaren negentig leidden lage olieprijzen op de internationale oliemarkt in combina-
tie met een toenemende aandacht voor informatie technologie en internet op de aandelenbeurzen 
ertoe dat de westerse oliemaatschappijen zich minder goed konden manifesteren op de kapi-
taalmarkt. Het vermeende gebrek aan aandeelhouderswaarde werd door de westerse oliemaat-
schappijen bestreden met kostenreductie. Deze kostenreductie ging in belangrijke mate gepaard 
met teruglopende competentie op het gebied van exploratie en productie (E&P) en research en 
development (R&D). Gedurende deze periode worden deze activiteiten afgestoten en overge-
nomen door de zogenaamde ‘oil service companies’ (OSC’s), die zich als specialisten ontwik-
kelden op het gebied van technische ondersteuning van oliemaatschappijen bij de ontwikkeling 
van de olieproductie. 
 

4.2 Westerse private oliemaatschappijen 
Sinds 2000 heeft er een nieuwe consolidatiegolf plaatsgehad, leidend tot een vijftal zeer grote 
oliemaatschappijen, de zogenaamde ‘super-majors’. Alhoewel het gezamenlijke marktaandeel 
van deze grote westerse oliebedrijven slechts 14% van de totale olieproductie betreft, spelen zij 
een belangrijke rol als marginale speler in de oliemarkt. Zoals is gebleken tijdens de jaren tach-
tig vormt de marktconforme opstelling van deze maatschappijen een belangrijke beperking van 
de marktmacht van de OPEC. Daarnaast vormden deze bedrijven de voorhoede in technologi-
sche en organisatorische ontwikkeling in de sector, omdat zij in sterkere mate onderhevig waren 
aan concurrentiedruk dan de oliebedrijven in staatshanden. 
 
In de afgelopen jaren lijken de grote westerse oliemaatschappijen in toenemende mate proble-
men te ondervinden met het op pijl houden van de oliereserves. Deze problematiek komt onder 
andere tot uiting in de rapportage over de vervangingsratio13 die voor de grote westerse olie-
maatschappijen al jaren een dalende trend vertoont en sinds 2004 onder de één liggen (Bozon, 

                                                 
13  De vervangingsratio betreft de jaarlijkse toename van bewezen reserves door E&P-activiteiten in verhouding tot 

de jaarlijkse productie, i.e. de jaarlijkse afname van de bewezen reserves.  



38  ECN-E--07-040 

2005). Een groot deel van de bestaande reserves van deze maatschappijen ligt in het Noordzee-
gebied, de Golf van Mexico en Alaska, ontdekt in de eerste fase van non-OPEC-exploratie. 
Vooral de productie in Noordzee-regio en de Golf van Mexico staat sinds enkele jaren onder 
druk (The Economist, 2005d). Westerse oliemaatschappijen hebben daarom in toenemende mate 
behoefte aan nieuwe reserves of verbetering van de winningpercentages van de bestaande bron-
nen.  
 
De westerse oliemaatschappijen worden in toenemende mate geconfronteerd met een beperkte 
toegang tot nieuwe bronnen. Slechts 35% van de bestaande reserves is toegankelijk voor de 
westerse oliemaatschappijen, terwijl het resterende deel in handen is van nationale oliemaat-
schappijen. Bovendien liggen deze reserves in overwegend moeilijk toegankelijke gebieden, 
ofwel vanuit technisch perspectief ofwel vanwege politieke instabiliteit. Dit leidt tot toenemen-
de kosten van exploratie en productie.  
 
Daarnaast ondervinden de westerse oliemaatschappijen in toenemende mate concurrentie op het 
gebied van exploitatie van deze reserves. Het afbouwen van de eigen competentie op het gebied 
van E&P en R&D blijkt nu schadelijk in het licht van de nieuwe uitdagingen die er liggen voor 
het ontwikkelen van nieuwe productiecapaciteit. Bovendien vormde deze competentie een be-
langrijke reden voor nationale oliemaatschappijen om projectmatige samenwerkingsverbanden 
aan te gaan met de westerse oliemaatschappijen voor de exploitatie van minder toegankelijke 
reserves. De olieservice bedrijven, die in belangrijke mate de competentie van de grote olie-
maatschappijen op het gebied van E&P en R&D hebben overgenomen, bieden hun diensten on-
der meer aan de nationale oliemaatschappijen aan die zich daardoor ook kunnen richten op 
moeilijk winbare reserves. Het op peil houden van de bestaande productie gaat gepaard met stij-
gende kosten van onderhoud. Bovendien is de eigen competentie op het gebied van E&P en 
R&D afgenomen door de kostenreductie die in de jaren negentig nagestreefd werd. 
 
De grote operationele risico’s die tot ver in de 20ste eeuw gemoeid waren bij de activiteiten in 
verscheidene segmenten van de oliesector hadden geleid tot de inmiddels klassieke geworden 
strategie van verticale integratie. Door de hele productieketen te beheersen konden operationele 
risico’s beheersbaar gemaakt worden en hoefde er bovendien enkel op de markten voor oliere-
serves en de consumentenmarkt geconcurreerd te worden. Sinds de jaren zeventig van de afge-
lopen eeuw is er echter in toenemende mate sprake van volgroeiing van de oliemarkt. De ver-
schillende segmenten van de productieketen kennen inmiddels elk hun eigen internationale 
markten waarin bovendien in toenemende mate gebruik gemaakt kan worden van financiële 
producten om risico’s af te dekken. Door de sterke groei in liquiditeit en transparantie van de 
internationale oliemarkten zijn er minder operationele risico’s verbonden aan strategieën die 
zich enkel richten op de productie van olie zoals gehanteerd door veel nationale oliemaatschap-
pijen. De voordelen van de klassieke strategie van verticale integratie staan daarmee onder druk 
en volstaan in feite niet om de concurrentie met nationale oliemaatschappijen aan te gaan.  
 
Ondanks de verslechterende concurrentiepositie van de westerse oliemaatschappijen beschikken 
zij over een tweetal competenties dat voor de toekomst van de sector van groot belang is. De 
westerse oliemaatschappijen zijn goed gepositioneerd door de toegang die zij hebben tot kapi-
taal. De voortzetting van de consolidatie in de sector heeft geleid tot enkele zeer grote maat-
schappijen die, afgezien van het eigen investeringskapitaal, toegang hebben tot de kapitaalmarkt 
tegen aantrekkelijke condities. Zo laten Antill en Arnott op basis van een sectoranalyse zien dat 
de kosten van kapitaal afnemen met marktkapitalisatie (Antill en Arnott, 2002). Een tweede be-
langrijke competentie van de westerse oliemaatschappijen die in de toekomst relevant zal zijn is 
de vaardigheid om de operationele uitvoering en de kosten van grootschalige complexe projec-
ten te beheersen. Deze competentie is over een lange periode van ervaring met grootschalige 
projecten opgebouwd en is een voorwaarde voor de exploitatie van olie- en gasreserves in moei-
lijk toegankelijke gebieden. 
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4.3 Nationale oliemaatschappijen 
De nationale oliemaatschappijen vinden over het algemeen hun oorsprong in de tweede helft 
van de 20ste eeuw. In deze periode, na de onafhankelijkheidsgolf in het Midden-Oosten, werden 
in de meeste landen met oliereserves nationale oliemaatschappijen opgericht om de nationale 
reserves te beheren en te exploiteren. Er zijn in de huidige oliemarkt dan ook meer dan honderd 
nationale oliemaatschappijen actief, één voor elk olieproducerend land, terwijl er in enkele lan-
den meerdere nationale oliemaatschappijen actief zijn. 
 
Op grond van de oorspronkelijke doelstelling tot beheer van de nationale olieproductieactivitei-
ten, hebben de NOC’s zich historisch gezien dan ook meestal beperkt tot de zogenaamde 
upstream activiteiten. Bovendien bleken ambities met betrekking tot de ontwikkeling van af-
zetmarkten overwegend zijn voor deze maatschappijen problematisch (zie Assis et al., 2005). 
Dit probleem lijkt in de huidige markt echter aan relevantie in te boeten vanwege de toegeno-
men liquiditeit en transparantie van de internationale oliemarkten. 
 
Enkele uitzondering daargelaten, zijn deze maatschappijen over het algemeen minder goed in 
staat gebleken om winstgevend te opereren. Vaak dienen deze bedrijven verscheidene (politie-
ke) belangen, worden zij ondersteund door de nationale overheid zodat kostenbeheersing minder 
relevant is en zijn zij minder goed in staat om de hooggekwalificeerde medewerkers aan te trek-
ken. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de internationale kapitaalmarkten minder toegankelijk 
zijn voor deze bedrijven. 
 
Voor een aantal nationale oliemaatschappijen geldt echter dat professionalisering op technisch 
gebied sterk is toegenomen en bovendien hebben deze bedrijven toegang tot hoogwaardige 
technologische vaardigheden zoals die door de olie service bedrijven actief aangeboden worden. 
Ook beschikken deze maatschappijen in toenemende mate over investeringskapitaal vanwege de 
opgelopen olieprijzen als gevolg van de toegenomen krapte op de oliemarkten, alhoewel in veel 
gevallen een belangrijk deel van de winst bij de nationale overheid terechtkomt via belastingen 
of op basis van de eigendomsstructuur.  
 
In de laatste jaren ontwikkelt een aantal nationale oliemaatschappijen steeds grootschaliger acti-
viteiten buiten de eigen regio. Daarmee concurreren zij in toenemende mate met de westerse 
oliemaatschappijen om de toegang tot reserves. 
 

4.4 Financiële instellingen 
De handel in olie werd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in hoofdzaak beheerst 
door westerse oliemaatschappijen. De oliemarkten hadden in die periode een sterk fysiek karak-
ter en dienden met name ter verhoging van de flexibiliteit van de oliemarkt. Sinds die periode 
zijn de verschillende oliemarkten verder ontwikkeld waarbij liquiditeit maar ook flexibiliteit 
sterk zijn toegenomen. Zo is het aantal producten dat verhandeld wordt sterk uitgebreid. Het 
flexibele karakter van deze financiële instrumenten bieden deelnemers in toenemende mate de 
mogelijkheid om risico’s af te dekken. Bovendien leiden de toenemende arbitrage mogelijkhe-
den tot verbetering van de transparantie. 
 
De geleidelijke ontkoppeling tussen de financiële en fysieke handel in olie heeft er echter ook 
toe geleid dat financiële instellingen in toenemende mate deelnemen in de financiële handel. 
Met name in de afgelopen jaren, waarin de stijging van de prijzen van olie en de toenemende 
volatiliteit op de oliemarkten lucratieve arbitrage mogelijkheden boden, worden gekenmerkt 
door verhoogde activiteit van banken, beleggingsinstellingen en hedge funds op deze markten. 
Zo is momenteel 31% van de openstaande termijncontracten in handen van beleggers, terwijl dit 
vijf jaar geleden nog slechts 9% betrof.14 
                                                 
14  Onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder op de goederenbeurzen. 
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Naast arbitrage biedt de termijnmarkt voor olie echter ook mogelijkheid tot speculatie. Een con-
sequentie daarvan is dat speculatieve vraag de prijs hoger op kan drijven dan op basis van vraag 
en aanbod gerechtvaardigd is. Schattingen van de prijstoename ten gevolge van speculatieve 
vraag in de huidige oliemarkten variëren van $5 tot $20 per vat. 
 
Afgezien van het directe effect op de olieprijzen, heeft de speculatieve vraag in potentie een in-
direct effect op de investeringen in de sector. Speculatieve vraag in een krappe markt leidt tot 
hoge prijzen en hiermee worden investeringen gestimuleerd. Anderzijds mag gesteld worden dat 
OPEC-landen de hoge prijzen wantrouwen, juist vanwege de veronderstelde effecten van specu-
latieve vraag die de informatie over de fundamentele verhouding tussen vraag en aanbod ver-
stoort. Deze stelling wordt ondersteund door commentaren van woordvoerders van OPEC, die 
aangeven dat de huidige hoge prijzen niet zozeer een gevolg zijn van gebrek van aanbod van 
olie, maar van een gevolg zijn van speculatieve vraag.15 Dat duidt erop dat OPEC-landen de 
huidige hoge prijzen als een vals signaal interpreteren, zodat er vermoedelijk geen investerings-
prikkel van uitgaat. 
 

4.5 OPEC 
In 1960 werd de organisatie van petroleum exporterende landen (OPEC) opgericht. De organi-
satie werd opgericht door Irak, Iran, Koeweit, Saoedi-Arabië en Venezuela, waarna zij in de 
loop van de jaren zestig uitbreidde met het lidmaatschap van Algerije, Indonesië, Libië, Nigeria, 
Qatar de Verenigde Arabische Emiraten en in de jaren zeventig Ecuador en Gabon die beiden in 
de jaren negentig overigens de organisatie weer verlieten. Recentelijk is Angola tot de OPEC 
toegetreden. Deze kartelorganisatie stelde zichzelf tot doel “de coördinatie en harmonisatie van 
het petroleumbeleid van zijn leden en de bepaling van de beste middelen om hun individuele en 
gemeenschappelijke belangen te behartigen, de ontwikkeling van methoden en middelen om 
stabilisatie van prijzen op de internationale oliemarkten na te streven met als doel schadelijke en 
onnodige fluctuaties te bestrijden met het oog op de noodzaak van het zekerstellen van een sta-
biele bron van inkomsten van de olieproducerende landen, een efficiënt, economisch en stabiel 
aanbod van olie aan de olieconsumerende landen en een redelijke marge voor investeerders in 
de olie-industrie”.16 
 
Het belang van deze organisatie voor de oliemarkten wordt direct duidelijk als geconstateerd 
wordt dat het marktaandeel in de olieproductie al sinds de jaren zeventig tussen de 30% en 50% 
ligt, terwijl de bewezen reserves in de OPEC-landen ongeveer 70% van de totale bewezen re-
serves omvatten. In 2005 was ongeveer 40% procent van de totale olieproductie afkomstig uit 
OPEC-landen (zie Figuur 3.2). 
 

                                                 
15  Dhr. Mohammed Barkindo, Acting for the Secretary General, to the 8th Arab Energy conference on ‘Energy & 

Arab Cooperation’, Amman, Jordan, 14-17 Mei 2006. 
16  Chapter I, Article 2 of The Statute of the Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
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Historie wereldwijde olieproductie
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Figuur 4.1 Historie van de wereldwijde olieproductie onderscheiden naar OPEC, Non-OPEC 

(excl. FSU) en FSU 
Bron:BP 2006. 

In de jaren zeventig van de afgelopen eeuw speelde de organisatie een belangrijke rol door, uit 
eerder besproken politieke motieven, het aanbod van olie te beperken. In de jaren tachtig volgde 
een periode van ondermijning van de marktmacht van het kartel door afnemende vraag, sterk 
toenemende productie van andere olieproducenten en grote interne problemen door het gewa-
pende conflict tussen twee van de grondleggers van de OPEC, te weten Iran en Irak. Halverwe-
ge de jaren negentig echter keerde het tij voor de organisatie. De conflicten binnen de OPEC 
werden gecontroleerd, het marktaandeel van de OPEC-landen herstelde zich van 30% in de ja-
ren tachtig tot ongeveer 40% in 1995 en de vraag naar olie steeg al weer jaren stabiel met 2% op 
jaarbasis. Met name in Zuidoost-Azië, waar grote economische groei plaats had, groeide de 
vraag naar olie sterk met zo’n 5% op jaarbasis. De prijzen van olie herstelden zich daarom, tot 
boven de $20 per vat. In 1997 echter trof een serie van financiële crisissen verscheidene indu-
strialiserende landen, waaronder de landen in Zuidoost-Azië. De vraag naar olie vanuit deze 
landen viel terug en de prijs van olie zakte in tot onder de $10 per barrel.  
 
Begin 1998 kwamen enkele grote non-OPEC-producenten en de OPEC tot een overeenkomst 
om in een gezamenlijke inspanning de olieprijzen te ondersteunen door productie te beperken. 
Dit was de eerste overeenkomst sinds vele jaren om gecoördineerd het aanbod aan te passen aan 
de terugvallende vraag, een succes dat toegeschreven wordt aan de uitgebreide diplomatieke in-
spanningen van de destijds juist aangetreden Venezolaanse president Chavez. Hoewel de eerste 
productiebeperking onvoldoende effect sorteerden, wisten de OPEC-leden nog tweemaal over-
eenstemming te bereiken over verdergaande productiebeperkingen. Bovendien liet Saoedi-
Arabië in 1999 haar marktaandeelbeleid los. In 2000 herstelde de olieprijs tot gemiddeld $28 
per vat. Officieel hanteerde OPEC sindsdien als doelstelling de handhaving van de olieprijs bin-
nen een bandbreedte van $22 tot $28 per vat, tot begin 2005. 
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Figuur 4.2 Ontwikkeling van de wereldwijde productiecapaciteit en de wereldwijde productie 

van ruwe olie in miljoenen vaten per dag 
Bron: Fatouh, 2006. 

Sinds 2004 kampen de OPEC-landen met zeer geringe overcapaciteit, een gegeven dat door veel 
analisten gezien wordt als één van de oorzaken van de huidige krapte op de internationale olie-
markt. Hoewel Chavez reeds publiekelijk heeft opgeroepen tot handhaving van de productie-
quota om de olieprijzen boven de $50 per vat te houden, is de dit niet als officiële doelstelling 
aangenomen. Wel verklaarde OPEC in januari 2005 dat de maximale productie bereikt was en 
de prijsband niet meer verdedigd kon worden. Het valt te betwijfelen of de overcapaciteit zich 
zal herstellen tot niveaus zoals die zich sinds 1980 hebben vergedaan. Na de oliecrisis was spra-
ke van een sterke toename van de wereldwijde overcapaciteit ten gevolge van de sterke groei 
van productie in de nieuwe olieprovincies, terugvallende vraag ten gevolge van de hoge prijzen 
en het flankerende overheidsbeleid in de olieconsumerende landen dat gericht was op terugdrin-
ging van de vraag. Zo blijkt uit Figuur 4.2 dat de overcapaciteit in de vroege jaren tachtig sterk 
opliep. Afgezien van een sterke terugval tijdens de eerste golfoorlog in de vroege jaren negentig 
nam de overcapaciteit in de navolgende periode geleidelijk af. De overcapaciteit betrof in 
hoofdzaak capaciteit van OPEC-producenten. Zoals blijkt uit Figuur 4.1, viel in de vroege jaren 
tachtig de OPEC-productie sterk terug terwijl de non-OPEC-productie en de productie in de 
voormalige Sovjet Unie gestaag bleef toenemen. Pas toen Saoedi-Arabië overging tot een stra-
tegie van productie maximalisatie, in 1986, begon het marktaandeel van de OPEC te herstellen. 
In de vroege jaren negentig zette dit herstel sterk door tijdens de terugval van de olieproductie in 
de voormalige Sovjet Unie ten gevolge van de val van Sovjetregime. Pas na 2000 was de pro-
ductie in de OPEC-landen hersteld tot de productieniveaus die tegen het einde van de jaren ze-
ventig gerealiseerd werden. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de overcapaciteit voorname-
lijk een ongewenst gevolg van de oliecrisis was. Het feit dat Saoedi-Arabië de overcapaciteit ten 
dele te gelde heeft weten te maken door als swing supplier op te treden, waarbij geprofiteerd 
wordt van productie-uitbreiding ten tijde van hoge prijzen als gevolg van krapte op de internati-
onale oliemarkt, impliceert niet dat investeren in overcapaciteit relatief goed rendeert. Op eco-
nomische gronden zal een winstmaximaliserende producent investeren in productiecapaciteit die 
voldoet voor de verwachte vraag, maar bij voorkeur geen overcapaciteit ontwikkelen. Het valt 
dan ook te betwijfelen of er in de toekomst sprake zal zijn van grote overcapaciteit, tenzij dit 
opnieuw een gevolg is van sterk terugvallende vraag. 
 
Na het loslaten van de officiële OPEC-doelstelling gericht op handhaving van olieprijzen tussen 
de $22 en $28 per is er geen nieuwe officiële doelstelling geformuleerd. Op grond van een aan-
tal andere redenen kan echter een ruwere bandbreedte opgesteld worden tussen de $22-28 en 
$100-120 als streefwaarden voor OPEC. In de eerste plaats zullen OPEC-leden streven naar 
kostendekkende olieprijzen. In de tweede plaats kan gesteld worden dat OPEC-leden zullen 
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streven naar olieprijzen die de ten minste leiden tot een positief resultaat op de nationale han-
delsbalans, gegeven de productiecapaciteit. Schattingen hiervoor variëren, maar zullen voor alle 
leden onder de $22 per vat liggen, aangezien dit de door alle leden onderschreven minimum 
streefprijs is. Tot slot geven de recente uitlatingen van verschillende regeringsleiders van 
OPEC-leden, en de recente afspraken met betrekking tot productiebeperking door OPEC-leden 
aanleiding om te geloven dat OPEC de internationale olieprijzen ondersteund om deze boven 
$50 per vat te houden.  
 
De maximale prijsniveaus die OPEC nastreeft of zou moeten nastreven hangen samen met het 
streven naar een stabiele ontwikkeling van de vraag. Zo zal OPEC in de eerste plaats niet gebaat 
zijn bij een wereldwijde of zelfs maar regionale economische crisis. Daarnaast zal OPEC stre-
ven naar prijsniveaus die geen substantiële substitutie-effecten zullen genereren. De enige in-
formatie die OPEC heeft over de prijsniveaus waarbij het risico van economische stagnatie op-
treedt, of juist niet optreedt, zijn de historische ontwikkelingen. Zo leidde de jaargemiddelde re-
ele prijzen van tachtig dollar per vat aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot 
een ernstige stagnatie van de vraag naar ruwe olie. Dat prijsniveau zal op het eerste gezicht niet 
nagestreefd worden door de OPEC, hoewel de mondiale economische omstandigheden in die 
periode beduidend minder solide waren dan de huidige. Recente ontwikkelingen met jaargemid-
delde prijzen tot 60 dollar per vat lijken de mondiale economische groei nauwelijks aan te tas-
ten, dus aangenomen kan worden dat dit niveau in ieder geval acceptabel is voor OPEC. Wel-
licht zijn er bovendien hogere prijsniveaus haalbaar zonder dat de mondiale economische groei 
substantieel ondermijnd wordt. Tot slot zal OPEC ernaar streven om grootschalige substitutie-
effecten te vermijden. Zo zal vanuit het perspectief van OPEC een olieprijs beneden het huidige 
productiekostenniveau van biobrandstoffen nagestreefd moeten worden. Huidige schattingen 
suggereren dat het productiekostenniveau voor de productie van bijvoorbeeld (eerste generatie) 
bio-diesel op basis van verschillende grondstoffen rond 16 tot 18 €/GJ ligt (Edwards et al., 
2006), wat vergelijkbaar is met een olieprijs van 100 à 120 dollar per vat.17 
 

4.6 Conclusie 
De structuur van de oliemarkt, zoals die zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld, kan geken-
schetst worden als een markt die beheerst werd door een selecte groep westerse oliemaatschap-
pijen en nationale oliemaatschappijen. Tegen het einde van de afgelopen eeuw hebben zich drie 
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan: 
• In de eerste plaats zijn de E&P- en R&D-activiteiten van de westerse oliemaatschappijen af-

gebouwd en hebben zich nieuwe zogenaamde olieservice bedrijven kunnen ontwikkelen die 
een sterke competentie op het gebied van R&D en ondersteuning van E&P-activiteiten heb-
ben opgebouwd en die deze op commerciële basis aanbieden aan zowel de westerse als de 
nationale oliebedrijven. Dit leidt tot een toenemende druk op de concurrentiepositie van wes-
terse oliemaatschappijen. 

• De reserves van de westerse oliemaatschappijen staan onder druk door uitputting en de mo-
gelijkheid om deze uit te breiden zijn beperkt, vanwege de beperkte toegang die deze maat-
schappijen hebben tot bestaande reserves door afscherming van reserves door nationale 
overheden. Ook de mogelijkheden tot vergroting van reserves op technische basis zijn be-
perkt vanwege de teruggelopen competentie op dit gebied. 

• Daarnaast is er sprake van toenemende activiteit van financiële instellingen op de oliemarkt, 
die zich bezighouden met handelsactiviteiten op de wereldoliemarkt. Dit leidt tot een toena-
me van speculatie in de wereldoliemarkt en daarmee een toename van de volatiliteit op deze 
markt. 

 

                                                 
17  Hierbij wordt uitgegaan van een dollarkoers van 1,25 dollar per euro, en een energie-inhoud van olie van 6,3 GJ 

per vat. 
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Alhoewel het marktaandeel van de westerse oliemaatschappijen sterk is afgenomen in de tweede 
helft van de 20ste eeuw hebben zij een belangrijke rol vervuld door te opereren als volumespe-
lers. Met andere woorden, zij bepaalden hun productie op basis van winstgevendheid. Met name 
tegen het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw steeg de productie van de westerse 
oliemaatschappijen dan ook sterk vanwege de toegenomen olieprijzen. Bovendien beschikten 
deze maatschappijen over het algemeen over reserves die relatief duur zijn om te exploiteren en 
treden zij daarom op als marginale spelers. Daarmee speelden en spelen de westerse oliemaat-
schappijen de rol van prijszetter in de oliemarkt. De bovengenoemde ontwikkelingen zullen be-
langwekkende consequenties hebben voor de prijsontwikkeling op de oliemarkten: 
• In de eerste plaats mag het onwaarschijnlijk geacht worden dat de westerse oliemaatschap-

pijen opnieuw de rol zullen spelen, die zij in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw ge-
speeld hebben. In tegenstelling tot die periode beschikken de westerse oliemaatschappijen 
momenteel niet over grote reserves die op korte termijn op de markt gebracht kunnen wor-
den. Het mag zelfs waarschijnlijk geacht worden dat het marktaandeel verder afkalft.  

• Zo de westerse oliemaatschappijen het huidige marktaandeel weten te handhaven, dan zal dat 
gepaard gaan met substantiële investeringen in R&D en E&P, of in de exploitatie van niet-
conventionele oliereserves. Bovendien zullen de risico’s toenemen omdat zij aangewezen 
zijn op technologisch risicovolle projecten of projecten in instabiele regio’s. Daarmee zullen 
de kosten voor de westerse oliemaatschappijen sterk toenemen zodat de marginale kosten 
van olieproductie toenemen. 

• Het toenemende belang van financiële instellingen op de wereldoliemarkt zal leiden tot gro-
tere volatiliteit en daarmee gepaard gaande financiële risico’s. In de huidige oliemarkt, waar-
in de rol van de nationale oliemaatschappijen steeds groter wordt, die slechts in beperkte ma-
te gebaseerd is op economische ratio, valt te betwijfelen of dit leidt tot substantiële toename 
van de investeringsbereidheid van deze maatschappijen in de productiecapaciteit.  

• Tot slot neemt kans op succesvolle kartelvorming, met de toenemende het toenemende 
marktaandeel van nationale oliemaatschappijen in het algemeen en die van de nationale 
oliemaatschappijen binnen OPEC in het bijzonder, sterk toe. 

 
Deze tendensen suggereren dat de prijzen van ruwe olie op de wereldoliemarkt substantieel ho-
ger zullen liggen dan gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw het geval was. 
Afgezien van deze ontwikkelingen lijkt de marktstructuur in de afgelopen jaren te veranderen. 
In de jaren tachtig en negentig van de afgelopen eeuw was de internationale olieproductie een 
overwegend competitieve markt, waarin prijzen werden gezet door het kostenniveau van de 
westerse oliemaatschappijen. De huidige markt vertoont de kenmerken van een markt met een 
tamelijk sterk kartel dat in staat is om door productiebeperkingen de prijzen significant boven 
het niveau van de productiekosten te brengen. 
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5. De raffinagesector 

Vrijwel alle ruwe olie wordt verwerkt tot andere producten in de raffinage-industrie. In dat licht 
wordt de vraag naar ruwe olie vrijwel volledig gegenereerd door de raffinagesector, die op haar 
beurt weer de vraag naar de zogenaamde raffinageproducten in de consumentenmarkt en de in-
dustriële markt bedient. De rol die de raffinagesector daarmee speelt in de keten tussen ruwe 
olie productie en eindverbruikersmarkten is cruciaal. In de navolgende analyse wordt de we-
reldwijde raffinagesector besproken, in samenhang met de ontwikkelingen van de wereldwijde 
vraag naar raffinageproducten. 
 

5.1 Oliekwaliteiten 
Ruwe olie bestaat hoofdzakelijk uit koolwaterstoffen. Vier typen koolwaterstoffen komen in 
aardolie voor, te weten de alifatische koolwaterstoffen (alkanen), cyclische koolwaterstoffen 
(cycloalkanen), aromatische koolwaterstoffen en asfalt. De chemische compositie van aardolie 
varieert echter van reservoir tot reservoir, waarbij het onderscheid voortkomt uit de verschillen-
de relatieve percentages van de genoemde koolwaterstoffen.  
 

 
Figuur 5.1 Kwaliteiten en productievolume van aardolie naar oorsprong  
Bron: ENI, 2006. 
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Over het algemeen wordt de kwaliteit van aardolie in de industrie niet gekarakteriseerd op basis 
van de chemische compositie, maar op basis van de zogenaamde °API graad. Deze standaard, 
opgesteld door het American Petroleum Institute, is een maat voor de dichtheid van de aardolie 
en daarmee een indicatie van de relatieve percentages van de verschillende componenten. Ruwe 
olie wordt ondermeer geclassificeerd als lichte olie (vanaf 31,1 °API), halfzware olie (tussen 
22,3 °API en de 31,1 °API) en zware olie (onder de 22,3 °API). Lichte aardolie is fluïde, vaak 
transparant, rijk aan benzine en daarom relatief waardevol. Zware aardolie is juist viscues, don-
ker gekleurd en bevat veel laagwaardige bitumen, waardoor deze ruwe olie minder marktwaarde 
heeft. 
 
Afgezien van koolwaterstoffen bevat ruwe olie nog enkele andere componenten. Eén van de be-
langrijkste hiervan is zwavel. Bij verbranding worden zwavelhoudende verbindingen onder 
meer omgezet in zwaveldioxide, een gas die schadelijk is voor het milieu. Bovendien kunnen 
zwavelhoudende verbindingen schadelijk zijn voor onderdelen van de raffinage-installatie. 
Zwavelhoudende aardolie kan daarmee additionele stappen vereisen om zwavel te verwijderen.  
 
Laagzwavelige aardolie, ‘sweet crude’, wordt geclassificeerd als aardolie met minder dan één 
massaprocent zwavel, terwijl er met hoogzwavelige aardolie, ‘sour crude’, aan aardolie met 
meer dan één massaprocent zwavel gerefereerd wordt. Laagzwavelige aardolie vertegenwoor-
digt een hogere marktwaarde dan hoogzwavelige olie omdat de laatste additionele processen 
vereist om zwavel te verwijderen, ofwel uit oogpunt van de efficiëntie van het raffinageproces, 
ofwel vanwege regelgeving met betrekking tot de zwavelconcentratie in raffinageproducten. 
Zowel de °API graad, als de zwavelconcentratie bepalen in belangrijke mate de marktwaarde 
van een specifieke aardoliesoort voor de raffinage-industrie, en daarmee op de internationale 
oliemarkt. 
 
In Figuur 5.1 zijn verscheidene aardoliekwaliteiten weergegeven, onderscheiden naar °API 
graad en zwavelconcentratie, evenals de oorsprong en de geschatte grootte van enkele veelver-
handelde oliesoorten. De structuur van de aardoliekwaliteiten in termen van °API graad en zwa-
velconcentratie suggereert een sterke correlatie tussen de twee karakteristieken, waarbij zware 
olie vaak hoogzwavelig is terwijl lichte olie vaak laagzwavelig is. Zo is bijvoorbeeld de ruwe 
olie afkomstig uit de Noordzee-regio en Noord-Afrika meestal een lichte laagzwavelige aard-
olie, terwijl bijvoorbeeld aardolie afkomstig uit de voormalige Sovjet Unie vaak zware hoog-
zwavelige aardolie betreft. De mate van aggregatie van deze gegevens verhult overigens dat 
oliekwaliteiten binnen bepaalde regio’s sterk uiteen kunnen lopen. 
 
Alhoewel de ontwikkelingen het aanbod van kwaliteiten van aardolie tamelijk geleidelijk verlo-
pen, mag gesteld worden dat er sprake is van een lange termijn trend waarbij in toenemende ma-
te zwaardere hoogzwavelige oliekwaliteiten aangeboden zullen worden (Reinaud, 2005). 
 

5.2 Het raffinageproces 
Binnen het raffinageproces kunnen twee deelprocessen onderscheiden worden. In de eerste 
plaats wordt de scheiding van ruwe olie in haar componenten of destillaten bewerkstelligd door 
middel van het destillatieproces. Vervolgens zijn er verscheidene technieken beschikbaar voor 
conversie van enkele resulterende destillaten naar olieproducten zoals die gebruikt worden op de 
eindverbruikersmarkten. Hierbij kan het gaan om conversie van laagwaardige destillaten naar 
hoogwaardige olieproducten, toevoeging van enkele bestanddelen zodat de olieproducten aan-
sluiten bij de specificaties die nodig zijn voor de toepassing en tot slot verwijdering van onge-
wenste bestanddelen. Aan deze tweede stap in het raffinageproces wordt gewoonlijk gerefereerd 
als conversie. 
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Figuur 5.2 Schematische weergave van het destillatieproces 

In de meeste gevallen worden de componenten gescheiden door middel van destillatie bij at-
mosferische druk. Hierbij wordt de ruwe olie verhit tot 350 tot 400 °C zodat de olie grotendeels 
verdampt. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van het feit dat de verschillende componenten 
condenseren bij verschillende temperaturen. De zware bestanddelen, die met name uit de lange 
koolstofketens opgebouwd zijn, condenseren bij hoge temperaturen, terwijl lichte bestanddelen 
condenseren bij lagere temperaturen. Door de oliedamp stapsgewijs af te laten koelen conden-
seert bij elke temperatuurverlaging een bestanddeel waarna dit liquide bestanddeel en de reste-
rende damp gescheiden kunnen worden.  
 
Dit proces wordt bewerkstelligd in een destillatietoren, een toren waarin de condensatietempera-
tuur afneemt met de hoogte, zoals aangegeven in Figuur 5.2. De oliedamp wordt door de destil-
latietoren geleid, zodat de verschillende componenten op verschillende hoogten condenseren en 
uit de installatie afgetapt kunnen worden. Atmosferische destillatie resulteert in een relatief 
groot volume aan stookolie, dat nog veel middeldestillaat bevat, een resultaat dat verbeterd kan 
worden door middel van vacuümdestillatie. Na scheiding, volgt de tweede stap in het raffinage-
proces. De verschillende producten die voortkomen uit destillatie kunnen worden omgezet door 
koolwaterstoffen te delen of te recombineren. Bovendien kunnen ongewenste componenten, zo-
als zwavel, verwijderd worden.  
 
Binnen de grenzen van technische karakteristiek van de raffinage-installatie kan gekozen wor-
den voor verschillende verhoudingen van de productie van olieproducten. Beslissingen met be-
trekking tot de inzet van raffinagecapaciteit worden gebaseerd op complexe optimalisaties aan 
de hand van de kosten van verschillende oliekwaliteiten en de opbrengsten van verschillende 
olieproducten. Nemen de kosten van een bepaalde oliekwaliteit toe dan zal de vraag verschuiven 
naar andere kwaliteiten. Neemt de opbrengst van een bepaald olieproduct toe, dan zal het aan-
bod verschuiven van andere olieproducten naar het product met toenemende toegevoegde waar-
de. Dankzij deze dynamiek ontstaat er een koppeling tussen de prijzen van verschillende olie-
kwaliteiten. Ingeval de prijs van een bepaalde oliekwaliteit toeneemt, verschuift de vraag naar 
andere oliekwaliteiten, zodat de prijzen van deze andere kwaliteiten ook toenemen. Daarmee 
worden de markten voor verschillende oliekwaliteiten tot op zekere hoogte gekoppeld in het raf-
finagesegment.  
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Op de langere termijn kunnen investeringen in capaciteitsuitbreiding en vernieuwing de techni-
sche karakteristieken van een raffinage-installatie veranderen, zodat additionele flexibiliteit ge-
boden wordt met betrekking tot de relatieve productie van de verschillende raffinageproducten. 
 

5.3 Marktontwikkelingen 
De wereldwijde raffinagesector wordt gekenschetst door haar regionale karakter. Over het al-
gemeen wordt de vraag naar raffinageproducten gegenereerd in andere regio’s dan de regio’s 
waar de ruwe olie aangetroffen wordt. Ondermeer vanwege de relatief lage transportkosten van 
ruwe olie in verhouding tot de transportkosten van olieproducten, politieke risico’s in regio’s 
waar olie aangetroffen wordt in verhouding tot regio’s waar olieproducten afgezet worden en 
valutarisico’s, wordt raffinagecapaciteit met name aangetroffen in de nabijheid van haar afzet-
markten. Zo bevindt zich het grootste deel van de wereldwijde raffinagecapaciteit in de Vere-
nigde Staten en Noordwest Europa en in toenemende mate in China en Zuidoost-Azië.  
 
In de afgelopen decennia is er sprake van een toenemende behoefte aan lichte olieproducten. 
Met name de behoefte aan de transportbrandstoffen diesel en benzine zijn in deze periode toe-
genomen, terwijl de behoefte aan (zware) stookolie is afgenomen. Bovendien ziet de raffinage-
sector in deze regio’s zich in toenemende mate geconfronteerd met regulering met betrekking 
tot de kwaliteit van de olieproducten. Vooral de transportbrandstoffen in Europa en de Verenig-
de Staten staan onder druk, door eisen met betrekking tot ondermeer het zwavelgehalte. Tegelij-
kertijd is er de afgelopen decennia sprake van een verschuiving van het aanbod van oliekwalitei-
ten van lichte laagzwavelige olie naar zwaardere hoogzwavelige olie kwaliteiten (Swaty, 2005). 
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een toenemende spanning op de markt van lichte olie-
kwaliteiten, waardoor prijsverschillen tussen lichte en zware olie is toegenomen. Dit blijkt ook 
uit de historische ontwikkeling van de prijsverschillen tussen de zware Iraanse olie en de lichte 
Texaanse olie zoals weergegeven in Figuur 5.3. 
 

 
Figuur 5.3 Ontwikkelingen van de spreiding tussen prijzen van lichte en zware oliekwaliteiten  
Bron: Fatouh, 2006. 
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5.4 Conclusie 
De verschuiving van de aangeboden ruwe oliekwaliteit, gecombineerd met een verschuiving van 
de behoefte naar lichtere olieproducten leidt tot een toenemende noodzaak tot omzetting van 
olieproducten die geproduceerd worden door destillatie. Dergelijke processen gaan over het al-
gemeen gepaard met een hoog verbruik van energie, waarmee de energie-intensiteit van het raf-
finageproces toe zal nemen. Bovendien zal de noodzaak tot verwijdering van ongewenste com-
ponenten zoals zwavel toenemen, een proces dat ook de nodige energie kost. 
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6. Eindverbruikersmarkten 

De verschillende eindverbruikersmarkten voor raffinageproducten kunnen onderscheiden wor-
den naar product en regio. Wereldwijd laten de verschillende productmarkten vergelijkbare ten-
densen zien. In algemene zin is er de afgelopen decennia sprake van een verschuiving van de 
behoefte naar lichtere producten in het algemeen en naar transportbrandstoffen in het bijzonder. 
In vrijwel alle regio’s is er sprake van een sterke toename van de behoefte aan transportbrand-
stoffen, met name diesel. Deze trend zal zich volgens de huidige verwachtingen voortzetten. 
Ook de behoefte aan kerosine zal naar verwachting toenemen, na een periode van relatieve sta-
biliteit volgend op de gebeurtenissen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Zwaardere 
producten, zoals stookoliën, laten al vele jaren een afname van de vraag zien. Deze producten 
werden traditioneel onder andere toegepast in processen in de zware industrie, elektriciteitspro-
ductie, de scheepvaart en op huishoudelijk niveau voor verwarming. Met name de toepassing in 
de zware industrie en de elektriciteitsproductie neemt wereldwijd af door substitutie door aard-
gas, ondermeer tengevolge van stringentere emissie-eisen. Het gebruik in de scheepvaart neem 
echter toe met de groeiende handelsstromen dankzij de steeds verdergaande globalisering (IEA, 
2006a). Tot slot worden enkele raffinageproducten, ook wel ‘feedstocks’ genoemd, gebruikt 
door de chemische industrie voor de productie van derivaten zoals plastics e.d. Alhoewel dit 
segment een tamelijk sterke groei kent, in de orde grootte van 5% op jaarbasis, is de volume-
stroom van dit segment relatief bescheiden. 
 
De regionale vraag naar olie kan in brede zin geclassificeerd worden op basis van de economi-
sche ontwikkeling van verschillende regio’s. Zo is er sprake van relatief stabiele vraagontwikke-
ling in economisch sterk ontwikkelde regio’s zoals Europa, terwijl er juist sprake is van sterke 
toename in opkomende economieën zoals in China en Zuidoost-Azië. 
 
In Figuur 6.1 vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats werd in 2005 de bulk van de we-
reldwijde vraag naar olie gegenereerd door de Noord-Amerika, Eurazië (met name Europa) en 
de Aziatische Pacifische regio. Van de 84 miljoen vaten per dag worden 20 tot 25 miljoen vaten 
in elk van deze drie regio’s geconsumeerd, waarmee deze regio’s respectievelijk 30%, 25% en 
29% van de wereldwijde vraag naar olie genereren. 
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Regionale Consumpie van Ruwe Olie
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Figuur 6.1 Historische ontwikkeling van regionale dagelijkse consumptie van ruwe olie in 

miljoenen vaten per dag  
Bron: BP, 2006. 

In de tweede plaats valt op dat de vraag naar olie in enkele van de getoonde regio’s een relatief 
sterke groei laat zien. Het gaat hierbij met name om de Noord-Amerika, de Aziatische Pacifi-
sche regio en het Midden-Oosten. De gemiddelde jaarlijkse groei van de vraag in deze regio’s 
over de periode 1995-2005 betrof respectievelijk 331000, 627000 en 148000 vaten per dag. 
Overigens is de groei in de Euraziatische regio in deze periode gestremd door de sterke terug-
gang in economische groei van de voormalige Oostbloklanden en de voormalige Sovjet Repu-
bliek. 
 
Op basis van deze gegevens mag gesteld worden dat de vraag in grote mate afkomstig is uit de 
westerse wereld en de Aziatische Pacifische regio, terwijl de groei met name in Noord-Amerika 
(met name de Verenigde Staten) en de Aziatische Pacifische regio (met name China) plaats 
heeft. Daarmee zullen potentiële substituties en besparingen in Noord Amerika, Europa en de 
Aziatische Pacifische regio, met name in China, naar verwachting de grootste invloed hebben 
op de wereldwijde vraag naar ruwe olie. 
 

6.1 De Verenigde Staten 
De vraag naar ruwe olie in de Verenigde Staten is relatief groot, zowel in termen van absoluut 
volume als het relatieve verbruik per hoofd van de bevolking. Alhoewel de Amerikaanse over-
heid reeds in het begin van de jaren negentig de noodzaak van een vermindering van de olieaf-
hankelijkheid geïdentificeerd heeft, is er in de afgelopen decennia in bescheiden mate beleid ge-
voerd om een dergelijke vermindering tot stand te brengen. In 2005 is er een nieuwe energiewet 
aangenomen waarin onder andere aandacht besteedt wordt aan de groeiende olie importafhanke-
lijkheid van de Verenigde Staten. Dit onderwerp is opnieuw onder de aandacht gekomen van-
wege de toegenomen olieprijzen. Zo gaf G.W. Bush in de State of the Union in 2006 aan dat de-
ze afhankelijkheid problematische vormen begint aan te nemen door de stellen dat de Verenigde 
Staten “verslaafd is aan olie”. Hij stelde daarbij het doel om de importafhankelijkheid uit het 
Midden-Oosten in 2025 met 75% gereduceerd te hebben. Daarom kondigde hij een nieuw ener-
gieprogramma aan, het ‘Advanced Energy Initiative’, waarin budgetten voor technologieont-
wikkeling met betrekking tot energie fors worden uitgebreid. De Amerikaanse overheid lijkt 
daarmee met name in te zetten op nieuwe technologieën en in mindere mate op energiebespa-
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ring. Een opmerkelijke inzet gezien het feit dat ongeveer 70% van het olieverbruik gegenereerd 
wordt door de transportsector, die in vergelijking tot andere landen een belangrijk besparingspo-
tentieel biedt. Het bewerkstelligen van besparingsdoelstellingen met betrekking tot transport, in 
het bijzonder als het gaat om belastingheffing, ligt politiek echter gevoelig in de Verenigde Sta-
ten waar de kiezer een grote behoefte aan mobiliteit kent. Analisten zijn dan ook kritisch over 
de recentelijk ontwikkelingen en stellen dat de huidige maatregelen aan de voorzichtige kant 
zijn (Auer, 2005). 
 
Vanwege de politieke gevoeligheid van de toegankelijkheid van transport is er in de Verenigde 
Staten een relatief bescheiden belastingtarief van toepassing op transportbrandstoffen. Daarmee 
is de Amerikaanse consument sterker blootgesteld aan prijsveranderingen in de ruwe oliemarkt 
dan bijvoorbeeld de Europese of de Japanse consumenten. De prijsstijging in de afgelopen jaren 
gecombineerd met de verzwakking van de dollar lijken daarmee reeds gevolgen te hebben voor 
de Amerikaanse consumptie. Zo is er in de afgelopen jaren bijvoorbeeld sprake van een sterke 
afname van de vraag naar SUV’s (Washington Post, 2005). 
 

6.2 China 
De Chinese economie wordt al vele jaren gekenmerkt door een zeer sterke groei, die typerend is 
voor een economie in transitie. De huidige Chinese economie ontwikkelt zich in hoog tempo 
van een hoofdzakelijk agrarische samenleving naar een industriële samenleving met een snel 
groeiende middenklasse. Deze industrialisatie leidt tot een groeiende energie behoefte in sa-
menhang met productieprocessen, maar ook een groeiende behoefte aan energie in de transport-
sector die karakteristiek is voor massaproductie. Daarnaast is er sprake van een sterke welvaart-
stoename die leidt tot een sterk groeiende middenklasse. Deze groep beschikt in toenemende 
mate over de financiële middelen om transportbehoeften te voorzien. 
 
Gezien de aard van de economische ontwikkeling van de Chinese economie draagt de groei van 
de Chinese vraag naar olie in substantiële mate bij aan de marginale groei van de wereldwijde 
vraag naar olie. Daarmee vormt zij een belangrijke determinant van de verhoudingen tussen 
vraag naar en aanbod van olie op de internationale oliemarkt. 
 
Alhoewel de olieconsumptie van het wegtransport een lage bijdrage levert aan de nationale be-
hoefte aan olie in verhouding tot ontwikkelde economieën (32% in 2002), zal de bijdrage naar 
verwachting sterk toenemen. Met name de groei in personenauto’s maakte in de afgelopen jaren 
een sterke groei door van 3.38 miljoen voertuigen in 1997 tot 6,7 miljoen voertuigen in 2002. 
Deze groei zal zich volgens de huidige verwachtingen doorzetten, in samenhang met de explo-
sieve groei van transportbehoefte van groeiende middenklasse (He et. al, 2005). Daarnaast 
vormt het gebrekkige nationale transport van goederen in toenemende mate een beperking voor 
industriële ontwikkeling (Perliz, 2005). 
 
Projectie van de Chinese vraag naar olie gebaseerd op een vergelijking met de ervaringen in an-
dere opkomende economieën, met name Zuid Korea, Japan en Spanje, suggereert een voort-
gaande groei van de behoefte aan olie. De groeiverwachting die volgt uit deze benadering sug-
gereert een groei van de huidige vraag naar ruwe olie van 91 miljoen ton tot 1860 miljoen ton in 
2020 (Trinh, 2006). Hierbij wordt verondersteld dat de groeiende behoefte van China een lineai-
re trend volgt en schaarste geen consequenties heeft voor de vraagtoename. Bovendien veron-
achtzaamt dit model de toenemende Chinese beleidsontwikkeling ter bevordering van energie-
efficiëntie, die met name in de afgelopen jaren vorm is gegeven. Tot slot is de binnenlandse 
Chinese markt voor raffinageproducten tot op heden volledig gereguleerd geweest. De prijzen 
die vastgesteld werden voor bijvoorbeeld benzine en diesel, lagen in 2005 ruim onder de inter-
nationale marktprijzen (Trinh, 2006). Daarmee is de Chinese consument gedeeltelijk afge-
schermd van de prijsontwikkeling op de internationale oliemarkt en dus minder gevoelig voor 
prijssignalen. Schattingen van de prijselasticiteit van de Chinese vraag naar ruwe olie basis van 
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prijs en vraagontwikkeling sinds 1973 suggereren dan ook dat de Chinese prijselasticiteit van de 
vraag naar ruwe olie vrijwel verwaarloosbaar is (zie bijvoorbeeld Cooper, 2003). Er zijn echter 
sterke indicaties dat het Chinese prijsbeleid wordt aangepast zodat het de ontwikkelingen op de 
wereldoliemarkt beter reflecteert (Hanke, 2006). 
 
Anderzijds wordt de Chinese vraag gegenereerd door de sterke economische groei die in China 
plaatsheeft en die ondermeer het gevolg is van haar concurrentievermogen op arbeidskosten 
(Pitsilis et al., 2004), terwijl tegelijkertijd de groei van de Chinese middenklasse leidt tot een 
sterke groei van de binnenlandse vraag (Farrel et al., 2006). Aangezien de Chinese arbeidsmarkt 
gevoed kan worden door goedkope arbeidskrachten uit het westen van het land zal dit concur-
rentievoordeel op een termijn van 10 tot 15 jaar een grote rol blijven spelen en kan de groei van 
de vraag uit China ook aanhouden ondanks de huidige hoge prijsniveaus. 
 

6.3 Europese Unie 
De vraagontwikkeling in Europa vertoont al sinds het begin van de jaren negentig een opvallen-
de stabiliteit. De vraagontwikkeling zoals die is weergegeven in Figuur 6.1 voor Europa en Eu-
razië betreft ondermeer voormalige Oostbloklanden en enkele voormalige Sovjetstaten, die na 
de jaren tachtig een economische terugval hebben ondervonden. In veel gevallen is herstel nog 
niet of in bescheiden mate ingetreden. De integratie van enkele voormalige Oostbloklanden in 
de EU kan in de toekomst leiden tot een sterkere economische ontwikkeling in deze landen en 
een versterkte toename van de vraag naar olie vanuit de in de EU. De vraagontwikkeling in de 
West-Europese lidstaten is bescheiden van aard en zal naar verwachting niet sterk stijgen. De 
vraagontwikkeling in deze regio is al jaren stabiel en bescheiden en hangt met name samen met 
het wegtransport. 
 
Overigens is de vraagontwikkeling in deze regio relatief ongevoelig voor prijsstijgingen in de 
ruwe oliemarkt aangezien er substantiële belastingen van toepassing zijn op de olieproducten. 
De olieprijs maakt daarmee maar een relatief bescheiden onderdeel uit van de prijs van oliepro-
ducten in de EU. 
 

6.4 Conclusie 
Het grootste deel van de incrementele toename van de vraag in het komende decennium zal naar 
verwachting gerealiseerd worden in China en de Verenigde Staten. Echter naar verwachting zal 
de vraagontwikkeling in beide regio’s gevoelig zijn voor de prijsontwikkeling, vanwege de be-
scheiden belastingen in de Verenigde Staten en de afnemende bereidheid van de Chinese over-
heid om olieproducten te subsidiëren. Tegelijkertijd echter lijken de fundamenten van de Chine-
se economische groei solide op de middellange termijn en is het niet onaannemelijk dat de Chi-
nese vraag aan zal houden, ondanks de hogere prijsniveaus. 
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7. Kwalitatief model van de internationale oliemarkt 

In dit hoofdstuk zal een kwalitatief model voor de internationale oliemarkt ontwikkeld worden 
om te komen tot een identificatie van de componenten en de structuur die leiden tot een comple-
te representatie van de internationale oliemarkt. Ter onderbouwing van de keuzes die gemaakt 
zullen worden voor de karaktersering van het kwalitatieve raamwerk zal in de eerste plaats een 
aantal generieke eigenschappen van modellen van markten als dynamische systemen besproken 
worden. 
 

7.1 Enkele globale karakteristieken van marktmodellen 
Marktmodellen hebben in hoofdzaak tot doel om het mechanisme van prijsvorming op een 
markt te onderzoeken of projecteren. Hierbij gaat het in hoofdzaak om de dynamische relatie 
tussen vraag, aanbod en prijs. Over het algemeen bestaat er een veelheid aan generieke en 
marktspecifieke mechanismen en structuren die een rol spelen in de betreffende markt. Voor de 
karakterisering van marktmodellen kunnen daarom verscheidene eigenschappen geïdentificeerd 
worden die van belang zijn voor ontwikkelingen in een markt. Meestal wordt er bij de ontwik-
keling van een marktmodel gekozen voor de implementatie van slechts enkele kenmerken van 
de markt, ten einde specifieke vragen die betrekking hebben op het onderliggende mechanisme 
te kunnen beantwoorden. Deze selectieve benadering is in feite onvermijdelijk, zowel vanuit 
pragmatische motieven met betrekking tot de haalbaarheid van de gestelde ambities alsook 
vanwege de transparantie van de resultaten van modelberekeningen.  
 
In de volgende paragrafen zullen enkele generieke modeleigenschappen besproken die bepalend 
zijn voor het type marktontwikkelingen dat gesimuleerd kan worden. Alhoewel deze karakteris-
tieken gepresenteerd worden als duale structuren, kunnen in de praktijk ook melanges ontwik-
keld worden.  
 
Statische en dynamische modellen 
Statische modellen worden gekenmerkt door een vereenvoudigde representatie van de markt die 
verondersteld dat vraag, aanbod en prijs op een gegeven moment onafhankelijk zijn van vraag, 
aanbod en prijs in de voorgaande perioden. Dynamische modellen houden rekening met de 
tijdsafhankelijke interactie van productie, vraag en prijsvorming, waarbij de evaluatie op een 
bepaald moment afhankelijk is van de evaluaties in de voorgaande perioden. Dergelijke tijdaf-
hankelijkheid kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van vertragingseffecten in het productiesysteem, 
leereffecten of optimale allocatie over verschillende perioden zodat de kosten over een periode 
geminimaliseerd worden. Dynamische modellen faciliteren het modelleren van padafhankelijk-
heid18, zoals bijvoorbeeld investeringsgedrag of uitputting van grondstoffen.  
 
Dynamische modellen kunnen op hun beurt weer onderscheiden worden in recursieve simulatie 
modellen en optimalisatiemodellen. In het eerste geval wordt uitgegaan van een bepaalde vraag, 
allocatie en bijbehorende prijs op een gegeven moment in de tijd. De producenten worden ge-
modelleerd als besluitvormers die de productie in de volgende tijdsstap bepalen op basis van de-
ze variabelen. In geval van optimalisatiemodellen wordt verondersteld dat producenten de opti-
male productie bepalen over een periode, op grond van verwachtingen die de producent heeft 
omtrent bijvoorbeeld de vraag over een bepaalde periode. Een dergelijke methodiek maakt het 
mogelijk om te simuleren dat producenten anticiperen op mogelijke ontwikkelingen in de toe-
komst, waarbij traagheden in het productiesysteem vragen om vroegtijdige besluitvorming.  

                                                 
18  Padafhankelijkheid van een variabele refereert aan het tijdspad van een variabele. Een padafhankelijke variabele 

neemt op een gegeven moment een waarde aan die ondermeer afhangt van de waarden van deze variabele op voor-
gaande momenten. 
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Bottom-up en top-down modellen 
Alhoewel de terminologie met betrekking tot bottom-up versus top-down gemeengoed in het 
systeemdenken en daarbuiten genoemd mag worden, wordt hier toch een korte toelichting gege-
ven op deze karakterisering zodat de begrippen helder toegepast kunnen worden in de context 
van de bespreking van de wereldoliemarkten.  
 
Bottom-up modellen worden gebaseerd op modellen van de besluitvorming van agenten en de 
structurele samenhang daartussen. Zo kan de vraagontwikkeling van een regio afgeleid door het 
gedrag van verschillende categorieën afnemers te modelleren en vervolgens de gezamenlijke 
vraag te berekenen. Anderzijds kan ook het gedrag van de totale vraag in samenhang met de 
prijs afgeleid worden, bijvoorbeeld op grond van statistische analyse. Deze top-down methodiek 
wordt bijvoorbeeld veelvuldig toegepast in econometrische analyses.  
 
De eerste benadering biedt in potentie de mogelijkheid om ontwikkelingen te kunnen simuleren 
die zich in de historie niet hebben voorgedaan. Een nadeel van deze benadering is dat in de 
praktijk een accuraat en gedetailleerd model van het gedrag van de marktparticipanten niet 
haalbaar is en er met sterke vereenvoudigingen moet worden gewerkt. Bovendien beschikt men 
over het algemeen niet over voldoende data om dergelijke modellen te parameteriseren. Voor 
top-down modellen worden meestal enkele globale systeemvariabelen gekoppeld, zoals de tota-
le vraag, het totale aanbod en de prijs voor een gegeven product. Voorbeelden van dergelijke 
modellen zijn bijvoorbeeld tijdreeks modellen waarbij gebruik gemaakt wordt van regressie-
technieken. Vaak zijn hiervoor statistische gegevens beschikbaar en kunnen de modellen goed 
geparameteriseerd worden. Ingeval de gebruikte historische gegevens een goede weergave vor-
men van de verwachte toekomstige ontwikkeling leveren dergelijke modellen meestal betere 
projecties op dan bottom-up modellen. In geval men wenst te hypothetiseren over en/of wenst te 
anticiperen op structurele veranderingen in het te beschrijven systeem echter, kan beter gebruik 
gemaakt worden van bottom-up benaderingen. 
 
Micro-economische en techno-operationele modellen 
Met micro-economische modellen wordt hier gerefereerd aan modellen die zich richten op de 
beschrijving van de karakteristiek van de markt op grond van de karakteristiek van de markt-
structuur, zoals competitieve markten, oligopolistische markten, monopolistische of monopso-
nistische markten, markten met een enkele zeer sterke speler of markten met kartelvorming. Het 
gaat hierbij in hoofdzaak om de karakterisering van de besluitvorming van marktparticipanten 
die in hoofdzaak tot uitdrukking komen in besluiten die betrekking hebben op de geproduceerde 
hoeveelheid van een product, de te vragen prijs van een product, of beide, al of niet in anticipa-
tie op de reactie van concurrenten en afnemers. 
 
Techno-operationele modellen daarentegen hebben juist betrekking op de fysieke karakteristiek 
van het productiepark, beschikbaarheid van informatie, traagheden in het systeem door onver-
mijdelijkheden als transport en opslag. Dergelijke modellen zijn vaak gestoeld op modellen die 
ook in praktijk gebruikt worden voor optimalisatie van besluitvorming op bedrijfsniveau zoals 
die met name in de (kapitaalintensieve) industrie voorkomen. Door en sector volgens deze me-
thodiek te modelleren worden de nuances van de operationele besluitvorming binnen de beper-
kingen van het operationele productiesysteem in beeld gebracht.  
 
Micro-economische modellen lenen zich dus beter voor de simulatie van markten waarin aan-
bod en de prijs zich in hoofdzaak laten bepalen door de marktstructuur, terwijl techno-
operationele modellen sterker zijn in de beschrijving van markten waarin de fysieke beperkin-
gen van het productiesysteem een belangrijke rol spelen. 
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7.2 Kwalitatief model van de internationale oliemarkt 
Het kwalitatieve model dat hier gepresenteerd zal worden kan beschouwd worden als een dy-
namisch techno-operationeel bottom-up model van de internationale oliemarkt. In de overtui-
ging dat de operationele complexiteit van ruwe oliemarkt grote invloed heeft op de dynamiek 
van de ontwikkeling van prijs, de vraag en het aanbod lijkt een dergelijk model het meest ge-
schikt om te komen tot de genoemde identificatie. 
 
Om te komen tot een identificatie van de factoren die de wereldoliemarkt bepalen en hun onder-
linge samenhang nader te analyseren wordt de wereldoliemarkt in dit hoofdstuk gekarakteri-
seerd op basis van een systeemdynamische benadering. Het raamwerk van de systeemdynamica 
biedt een grote mate van flexibiliteit en faciliteert de representatie en combinatie van analyti-
sche kaders die tot verschillende kennisdomeinen behoren. Bovendien sluit de representatie 
goed aan bij de intuïtie van analisten, beleidsmakers en producenten. Tot slot laat het raamwerk 
van de systeemdynamica toe dat er in eerste instantie een kwalitatief model ontwikkeld dat 
dwingt tot de articulatie van de modelstructuur. 
 
Dynamische Structuur 
De basis voor de dynamische structuur van de wereldoliemarkt ligt in het systeem van prijsvor-
ming in haar meest elementaire vorm, zoals aangegeven in Figuur 7.1. Hier is de olieprijs ge-
modelleerd als een functie van vraag en aanbod, terwijl vraag en aanbod op hun beurt weer af-
hangen van de olieprijs. De onderliggende dynamiek bestaat uit een tweevoudige terugkoppe-
lingsstructuur, waarbij de prijsvorming op tijdstip t, vraag en aanbod en daarmee ook de prijs-
vorming op tijdstip t+1 bepaalt. De combinatie van de twee terugkoppelingen leidt tot een sta-
biel systeem dat convergeert naar een evenwichtsprijs. Neemt de prijs toe, dan neemt de vraag 
af en het aanbod toe, zodat de prijs weer daalt. Neemt de prijs af, dan neemt de vraag toe en het 
aanbod af, zodat de prijs weer toeneemt. In de micro-economische theorie wordt deze even-
wichtsprijs aangeduid als de Pareto efficiënte prijs.  
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Figuur 7.1 Vereenvoudigde structuur van de internationale oliemarkt als dynamisch systeem 
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Figuur 7.2 Illustratieve dynamische structuur van de aanbodzijde van de internationale 

oliemarkt 

De vereenvoudigde weergave van het marktsysteem dient sterk genuanceerd te worden om te 
komen tot een beter inzicht in de structuur. In de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat het 
marktsysteem in Figuur 7.1 gepresenteerd wordt als een geïsoleerd systeem zodat een even-
wichtsprijs bereikt zal worden binnen enkele iteraties of tijdsstappen.  
 
Werkelijke markten zijn niet geïsoleerd en verschillende exogene impactfactoren kunnen in 
ogenschouw worden genomen om perturbaties van het systeem toe te staan die leiden tot ver-
schuivingen van de evenwichtsprijs. Daarnaast is het karakter van de feedbackstructuren op het 
meest elementaire niveau weergegeven, waardoor complexiteiten die in werkelijkheid deel uit-
maken van deze terugkoppelingen niet inzichtelijk worden gemaakt.  
 
In een eerste benadering is de terugkoppelingsstructuur van het aanbod weergegeven in Figuur 
7.2. De aanbodzijde van de internationale oliemarkt is gestructureerd op basis van de verschil-
lende tijdsschalen die deel uit maken van de respons van het aanbod. De korte termijn respons 
wordt vooral bepaald door allocatieve beslissingen betreffende de productiecapaciteit, die be-
perkt wordt door de totale geïnstalleerde productiecapaciteit, mogelijk beperkt door onder-
houdswerkzaamheden. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke korte termijn effecten de olieprijs 
op de middellange en lange termijn beïnvloeden en deze feedback is daarom ook niet opgeno-
men in het figuur. Langere termijn effecten hebben betrekking op capaciteitsuitbreiding en effi-
ciency verbeteringen, beperkt door de voorraad bewezen reserves. Dergelijke aanpassingen uit-
breidingen en verbeteringen laten een verhoging van de productie toe. In Figuur 7.2 is de pro-
ductie aangegeven met een pijl, aangezien het een overdracht van de voorraad bewezen reserves 
naar de internationale oliemarkt representeert. Alhoewel de maximale productie verhoogd kan 
worden vergt het in het algemeen significante investeringen. Bovendien vereisen dergelijke in-
vesteringen een lange doorlooptijd vanaf het moment dat een prijssignaal wordt afgegeven tot 
het moment van oplevering. Karakteristiek voor de wereldoliemarkt is het proces van de boek-
houding van reserves en de daaraan gerelateerde activiteit van exploratie en productie. Dit pro-
ces betreft twee lange termijn feedback loops die de olieprijs koppelen met de productie. In de 
eerste plaats kan de voorraad van bewezen reserves uitgebreid worden door verhoging van de 
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winningpercentage. In de tweede plaats kunnen voorraden van onbewezen reserves naar de 
voorraden van bewezen reserves worden overgeheveld door exploratieactiviteiten. 
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Figuur 7.3 Illustratieve dynamische structuur van de vraagzijde van de internationale oliemarkt 

Op deze wijze kunnen de beide terugkoppelingen de beperking van de maximale productiecapa-
citeit door de voorraad van bewezen reserves terug brengen. Verder is er sprake van een directe 
koppeling tussen de olieprijs en het winningpercentage, in die zin dat er geen vertraging in de 
betreffende feedback loop optreed. Het gaat hier om de boekhoudkundige regulering zoals die 
wordt vereist door de toezichthouder op de Amerikaanse aandelenbeurzen, de ‘Securities and 
Exchange Commission’, en daarmee betrekking heeft op de reserves van alle ondernemingen 
met een notering aan een Amerikaanse beurs. Deze regulering stelt dat bewezen reserves be-
staan uit reserves die kosten effectief gewonnen kunnen worden op basis van de olieprijs tegen 
het einde van het fiscale jaar. Een toename van de olieprijs leidt daarmee direct tot een toename 
van de bewezen reserves. 
 
Een vereenvoudigde weergave van de structuur van de vraag naar olie op de wereldoliemarkt is 
complexer van aard aangezien de vraag in eerste instantie vrijwel volledig gegenereerd wordt 
door de raffinagesector, waarmee de oliemarkt gekoppeld wordt met de markten voor oliepro-
ducten. Als, ter vereenvoudiging, de markt voor olieproducten beschouwd wordt als een enkel-
voudige markt, kan de vraagzijde van de wereldoliemarkt gestructureerd worden zoals aangege-
ven in Figuur 7.3. De vraag naar olieproducten correspondeert volledig met het aanbod van olie 
als korte termijn effecten zoals strategische reserves buiten beschouwing worden gelaten. De 
tijdsschalen die de raffinageactiviteiten bepalen, kunnen op vergelijkbare wijze gestructureerd 
worden als de tijdschalen die het aanbod van ruwe olie bepalen. 
 
Op de korte termijn kunnen er op basis van de olieprijzen en de olieproduct prijzen beslissingen 
worden genomen met betrekking tot de allocatie van de installeerde capaciteit, beperkt door de 
totale geïnstalleerde capaciteit. Evenals in Figuur 7.2, zijn dergelijke korte termijn effecten niet 
weergegeven in Figuur 7.3 omdat deze geacht worden een beperkte invloed te hebben op de dy-
namiek van de wereldoliemarkten op de middellange en lange termijn. Terugkoppelingen op de 
langere termijn met betrekking tot olieproducten zijn gebaseerd op investeringen in uitbreiding 
van geïnstalleerde capaciteit en verbetering van de efficiëntie van bestaande capaciteit. Een ver-
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eenvoudigde benadering van de vraag naar olieproducten verondersteld economische groei en 
structurele verschuivingen in economische activiteit als de belangrijkste determinant van de 
vraag naar olieproducten. Als voorbeeld van het eerste geval kan gedacht worden aan de sub-
stantiële groei van de koopkracht van de middenklasse in China en India, die in de afgelopen 
jaren de groei van vraag naar mobiliteit en daarmee naar transportbrandstoffen heeft aangewak-
kerd. Een voorbeeld van structurele verandering van economische activiteit vindt men in de ver-
schuiving van agrarische activiteit naar industriële activiteit in China. Verder kunnen er, in reac-
tie op duurzame verhoging van de olieprijs op de wereldoliemarkt, investeringen gemobiliseerd 
worden die de afhankelijkheid van olie reduceren door ofwel substitutie door andere vormen 
van energievoorziening ofwel door verbetering van de brandstofefficiëntie. Hierbij kan men 
denken aan substitutie van olieproducten door biobrandstoffen, respectievelijk de introductie 
van de hybride auto. Zowel investeringen in substitutie als investeringen in energiebesparing 
staan onder invloed van het investeringsklimaat in het algemeen en milieugerelateerde regule-
ring en regelgeving in het bijzonder. De vraag naar olieproducten kan ook direct beïnvloed wor-
den door een breed scala aan beleidsmaatregelen, zoals milieugerelateerde regelgeving, belas-
tingheffing, subsidiering of zelfs afname- en productieverplichtingen. 
 
Ruimtelijke structuur 
Naast de dynamische of temporale structuur, vraagt de complexiteit van de wereldoliemarkt om 
een beschrijving van de geografische of ruimtelijke structuur, zoals weergegeven in Figuur 7.4. 
Deze structuur is hier weergegeven in een statische context, maar dient in samenhang te worden 
gezien met de dynamische structuur van de wereldoliemarkt, zoals beschreven in het voorgaan-
de. 
 
Over het algemeen wordt het aanbod van olie gegenereerd door exploratie- en productieactivi-
teiten in regio’s waar reeds reserves zijn aangetroffen of in regio’s waar de aanwezigheid van 
olie kansrijk geacht wordt op basis van de geologische karakteristieken, zoals de Perzische Golf, 
de Golf van Mexico, de Noordzee en de Kaspische regio ofwel de zogenaamde olieprovincies. 
Vaak komen in elk van deze regionen verschillende oliekwaliteiten voor, gekarakteriseerd door 
de API graad en het zwavelgehalte. In Figuur 7.4 worden de verschillende kwaliteiten aangege-
ven met verschillende kleuren die variëren van licht geel tot donker bruin. Aangezien de ver-
schillende kwaliteiten slechts in beperkte mate uitgewisseld kunnen worden, kan men verschei-
dene wereldoliemarkten onderscheiden die de handel in verscheidene oliekwaliteiten represente-
ren. Voor elke regio is er daarom sprake van een aantal aanbodcurven die elk de kosten of 
vraagprijs representeren geassocieerd met verschillende productieniveaus. Het aanbod van con-
currerende kwaliteiten uit verschillende regio’s kan geaggregeerd worden zodat wereldwijde 
aanbodcurven ontstaan voor elke betreffende oliekwaliteit. 
 
Regionale vraag naar olieproducten in olieconsumerende landen wordt over het algemeen be-
diend door regionale raffinagecapaciteit. De vraag naar een bepaalde oliekwaliteit door de regi-
onale raffinage-industrie kan op haar beurt gekarakteriseerd worden door een regionale vraag-
curve. Omdat raffinaderijen een zekere flexibiliteit hebben met betrekking tot de aangewende 
oliekwaliteiten, is de regionale vraagcurve voor een specifieke oliekwaliteit afhankelijk van de 
regionale vraagcurven van andere oliekwaliteiten, zoals aangegeven in Figuur 7.4. Tot slot kun-
nen de regionale vraagcurven voor een specifieke oliekwaliteit wederom geaggregeerd worden 
tot een wereldwijde vraagcurve voor de betreffende oliekwaliteit. 
 
Het wereldwijde aanbod van en de wereldwijde vraag naar ruwe olie van een specifieke kwali-
teit vinden elkaar op de internationale oliemarkt. Hierbij kan men zich de internationale olie-
markt voorstellen als het geheel van handelsplatforms zoals de International Petroleum Exchan-
ge in Londen voor Noordwest Europa en de New York Mercantile Exchange in the het Noorde-
lijke deel van de Verenigde Staten, maar ook bilaterale handelsovereenkomsten tussen produ-
centen en consumenten in andere delen van de wereld. 
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Figuur 7.4 Illustratie van de ruimtelijke structuur van de internationale oliemarkt 

Interregionale transportkosten kunnen worden geabsorbeerd in de regionale aanbodcurven, de 
regionale vraagcurven of gedeeltelijk in beide. Een generieke representatie van deze kosten 
heeft daarmee een directe invloed op het prijsmechanisme, zoals aangegeven in Figuur 7.4. tot 
slot is de totale transportcapaciteit beperkt. 
 
Samenvattend is in het voorgaande een kwalitatief model voor de dynamiek van de internationa-
le oliemarkt ontwikkeld, waarbij de ontwikkelingen op de middellange termijn centraal staan. 
De feitelijke ontwikkeling van een dergelijk model zal in de praktijk bemoeilijkt worden door 
gebrekkige databeschikbaarheid. Echter, de articulatie van dit model biedt inzicht in de compo-
nenten en mechanismen die relevant zijn voor de simulatie van ontwikkelingen op de wereld-
oliemarkt. Daarmee vormt dit model een blauwdruk op grond waarvan de beperkingen van an-
dere modellen inzichtelijk gemaakt kunnen worden, teneinde de resultaten van andere modellen 
te kunnen interpreteren. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de structuur van en-
kele modellen van de internationale oliemarkt, zoals die ontwikkeld zijn en toegepast worden 
door enkele toonaangevende kennisinstituten op het gebied van economische analyse of analyse 
van de energiesector. 
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8. Modellen van de internationale oliemarkt 

De ontwikkeling van modellen van de internationale oliemarkt neemt binnen de academische 
literatuur op het gebied van marktmodellen een bescheiden plaats in. Met name in de periode na 
de energiecrisis van de jaren zeventig is er sprake geweest van een substantiële inspanning op 
dit gebied, met name in de vorm van het Energy Modelling Forum (EMF). Deze inspanningen 
werden gekenschetst door pogingen om de historische ontwikkelingen in de internationale olie-
markt te simuleren en op grond daarvan projecties te ontwikkelen. Zoals besproken in onder-
meer Huntington (Huntington, 1994) bleken vrijwel alle modellen die in deze periode ontwik-
keld werden de olieprijzen in de jaren negentig structureel te overschatten. Sinds de jaren ne-
gentig is de aandacht voor modellen van de internationale oliemarkt sterk teruggelopen. 
  
Om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van modelontwikkeling met betrekking tot de 
beschrijving van de internationale oliemarkt worden er in dit hoofdstuk enkele modellen be-
sproken zoals die gebruikt worden door vooraanstaande instituten op het gebied van beleidsana-
lyse met betrekking tot energievraagstukken. In de eerste plaats zal het ‘World Energy Model’ 
(WEM) van het International Energy Agency (IEA) besproken worden, vanwege de leidende rol 
die dit instituut speelt op het gebied van de analyse van de internationale energiemarkten. Ver-
volgens wordt het zogeheten ‘Worldscan Model’ (WM) nader beschreven dat ontwikkeld is bij 
het Centraal Planbureau (CPB), vanwege de vooraanstaande positie die dit instituut inneemt 
binnen het domein van economische analyse. Tot slot wordt de ‘International Energy Module’ 
(IEM) van het Energy Information Administration (EIA) beschreven. Ook dit instituut speelt 
een vooraanstaande rol in de analyse van internationale energiemarkten in het algemeen en de 
internationale oliemarkt in het bijzonder. 
 

8.1 Het World Energy Model 
Het International Energy Agency (IEA) vormt een energieforum voor 26 geïndustrialiseerde 
landen. IEA leden hebben zich gecommitteerd om gezamenlijk maatregelen te treffen ten einde 
de voorziening van olie veilig te stellen ten tijde van noodsituaties. Daarnaast zijn de leden 
overeengekomen om informatie met betrekking tot energie te delen, energiebeleid te coördine-
ren en samen te werken in de ontwikkeling van rationele energieprogramma’s. Deze doelstellin-
gen zijn vastgelegd in ‘ the Agreement on an International Energy Program’, dat is opgesteld in 
1974. Vanuit deze achtergrond richt het IEA zich op het verstrekken van beleidsadvies op het 
gebied van de nationale energiehuishouding aan de deelnemende landen, ter ondersteuning van 
de doelstelling om de betrouwbare voorziening van betaalbare en schone energie garant te stel-
len. Binnen deze context voert het IEA een breed programma met betrekking tot onderzoek, da-
taverwerking, publicatie van nieuwe inzichten en doet het IEA aanbevelingen met betrekking tot 
beleidsontwikkeling op het gebied van energie.  
 
Een belangrijke jaarlijkse IEA publicatie binnen deze context betreft de ‘World Energy Out-
look’ (WEO) waarin lange termijn analyses van de internationale energiemarkten worden ge-
presenteerd, waarbij een projectietermijn van ongeveer dertig jaar gehanteerd wordt. Sinds het 
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft het IEA een model ontwikkeld ter onder-
steuning van de analyses van de internationale energiemarkten. Dit zogeheten ‘World Energy 
Model’ (WEM) is ontwikkeld met als doel de simulatie van de internationale energiemarkten en 
hun onderlinge relaties.  
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Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende invalshoeken: 
• Wereldwijde vooruitzichten op het gebied van energie 

Het gaat hierbij om ontwikkelingen in de vraag, beschikbaarheid en beperkingen met betrek-
king tot het aanbod, internationale handel en energiebalansen per sector en energiedrager tot 
2030. 

• Milieurapportages met betrekking tot het wereldwijde energie gebruik 
De CO2-emissies ten gevolge van brandstofgebruik worden afgeleid van de projecties voor 
energieverbruik. 

• De gevolgen van beleid en technologische ontwikkeling 
Voor verscheidene beleidsscenario’s word de invloed van beleidsmaatregelen en technologi-
sche ontwikkeling op energieconsumptie, -aanbod, -handel en -emissies geanalyseerd. 

• Investeringen in de energiesector  
De behoefte aan investeringen in de brandstofvoorzieningketen die noodzakelijk zijn om in 
de verwachte vraag naar energie te voorzien worden geëvalueerd. 

 
Sinds 2004 is er een modelbeschrijving van het WEM beschikbaar in het publieke domein. 
Sindsdien zijn er enkele aanpassingen van het model doorgevoerd en weergegeven in recentere 
beschrijvingen van het WEM (IEA, 2006b).  
 
Het WEM wordt ondermeer ingezet om lange termijn projecties voor de internationale olie-
markt te ontwikkelen. In de volgende paragraaf zal de structuur van het WEM worden bespro-
ken. De volgende bespreking van het WEM is gebaseerd op de genoemde documenten en ge-
sprekken met enkele medewerkers van het IEA. 
 

8.1.1 Structuur van het World Energy Model 
Het WEM betreft een model dat omschreven wordt als mathematisch construct waarmee beoogd 
wordt het gedrag van energiemarkten te simuleren. De energiesector wordt op wereldwijd ni-
veau gerepresenteerd door de markten van verscheidene energiedragers op regionaal niveau te 
onderscheiden. Het model is daartoe opgedeeld in modules die respectievelijk het finale energie 
gebruik, de elektriciteitsproductie, de raffinage en andere transformaties, het aanbod van fossie-
le brandstoffen, de resulterende CO2-emissies en benodigde investeringen representeren. De 
verschillende modules en de onderlinge relaties worden weergegeven in  
Figuur 8.1. 
 



 

ECN-E--07-040  63 

Exogenous assumptions

Final energy
demand

Power generaton,
refinery

Fossil fuel
supply

Regional energy balance

CO2 emissions Investment

Exogenous assumptions

Final energy
demand

Power generaton,
refinery

Fossil fuel
supply

Regional energy balance

CO2 emissions Investment
 

Figuur 8.1 Globale structuur van het World Energy 
Bron: IEA, 2006b. 

Voor de berekening van de ontwikkeling van de vraag en het aanbod van de verschillende pri-
maire en secundaire energiedragers in de verschillende regio’s wordt uitgegaan van een aantal 
exogene veronderstelde variabelen zoals economische groei, ofwel het bruto nationaal product 
(BNP), demografische ontwikkeling, internationale brandstofprijzen en technologische ontwik-
keling. Deze gegevens worden ontleend aan andere analyses en projecties van derden en dienen 
als input voor de verschillende modules.  
 
Zo worden de veronderstellingen met betrekking tot economische groei voor de korte en mid-
dellange termijn gebaseerd op de projecties van de Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO), het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank. 
Voor de lange termijn verwachtingen wordt verondersteld dat de regionale groei convergeert 
naar een jaarlijkse groeiverwachting voor de lange termijn. Deze groeiverwachting is gebaseerd 
op demografische factoren, productiviteitsontwikkelingen, macro-economische factoren en 
technologische veranderingen. De verwachten met betrekking tot de demografische ontwikke-
ling wordt gebaseerd op projecties zoals die gepresenteerd worden door de Verenigde Naties in 
‘World Population Prospects: The 2004 Revision’. Tot slot worden de scenario’s voor de inter-
nationale brandstofprijzen gebaseerd op een proces van articulatie door consultatie van een uit-
gebreid internationaal netwerk van energie-experts.  
 
Op basis van de projecties van de exogene variabelen wordt de totale finale energievraag op 
jaarbasis afgeleidt. Hieruit volgt de verwachte behoefte aan verscheidene secundaire energie-
dragers, zoals elektriciteit en olieproducten, waaruit de vraag naar primaire energiedragers 
wordt afgeleid. De voorziening van deze vraag wordt bepaald in de module voor fossiele brand-
stoffen. De regionale vraag- en aanbodontwikkeling voor verschillende energiedragers wordt 
vervolgens in balans gebracht op wereldwijd niveau en tot slot worden de verwachte resulteren-
de CO2-emissies en verwachte benodigde investeringen afgeleid. 
 
De verschillende modules van het WEM zullen in de hierna volgende secties nader beschreven 
worden. Alhoewel de gehele internationale energiesector gesimuleerd wordt met het WEM, zal 
deze samenvatting zich enkel richten op de modulen die segmenten van de internationale olie-
markt representeren. 
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Total Final Energy Demand Module 
In de module voor de berekening van het totale finale energiegebruik wordt de projectie van de 
regionale vraag naar verschillende energiedragers bepaald op basis van de exogene projecties 
van respectievelijk het BNP (of een multinationaal ofwel een regionaal equivalent), energieprij-
zen en demografische ontwikkeling. Hierbij gaat het om de vraagontwikkeling voor kolen, 
olie(producten), gas, elektriciteit, warmte en hernieuwbare energiebronnen. 
 
De regionale vraag bestaat uit de aggregatie van de vraag die volgt uit verschillende toepassin-
gen. Voor elk van deze toepassingen zullen de gebruikers verschillende economische, operatio-
nele en technische afwegingen kunnen of moeten maken en bovendien geconfronteerd worden 
met verschillende beleidsprikkels die direct of indirect betrekking hebben op hun energiever-
bruik. Ten einde de ontwikkeling van de vraag te kunnen onderscheiden naar de onderliggende 
verbruiksrationale wordt de vraagontwikkeling voor verschillende energiedragers hiërarchische 
gestructureerd naar achtereenvolgens regio, economische sectoren per regio en tot slot de toe-
passing binnen elke sector in elke regio, zoals weergegeven in Figuur 8.2.  
 
Per eindcategorie, ofwel per toepassing in een gegeven sector en regio, wordt een vraagcurve 
opgesteld aan de hand van activiteitsparameters en structurele/technische parameters. De acti-
viteitsparameters zijn overwegend gebaseerd op het BNP en BNP per capita en reflecteren de 
economische activiteit zodat zij daarmee een maat voor de totale behoefte in andere eindcatego-
rieën vormen. 
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Figuur 8.2 De hiërarchische structuur van de verschillende categorieën van de vraag naar 
energie, zoals die gehanteerd worden in het World Energy Model  

De structurele/technische parameters hebben betrekking op veranderingen van de onderliggende 
operationele structuur en/of gedragsstructuur van het verbruik en de technologische achtergrond 
van het energieverbruik. Voorbeelden van beide typen parameters worden gegeven in Figuur 
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8.3, waarin het stroomdiagram van de berekening van de vraag in de residentiele sector en de 
dienstensector weergegeven wordt. Zo wordt het gebruikte vloeroppervlak in de dienstensector, 
‘floor area in services’, afhankelijk verondersteld van de toegevoegde waarde in de dienstensec-
tor en indirect van de ontwikkeling van het BNP, zodat dit een activiteitsparameter betreft. Het 
energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak, ‘total heating, hot water, and cooling ener-
gy per square meter’, betreft daarentegen juist een structurele/technische parameter. 
 
De parameters van de onderliggende operationele structuur en/of gedragsstructuur van het ver-
bruik en de technologische achtergrond van het energieverbruik wordt afgeleid van de histori-
sche gegevens. De gebruikte gegevens hebben betrekking op de periode 1971-2004. 
 
In geval van een tijdelijke of een structurele veranderingen in de karakteristiek van de vraag-
ontwikkeling, wordt er gebruik gemaakt van segmenten van deze periode. Deze parameters 
worden in verscheidene gevallen gecorrigeerd voor verwachtte toekomstige veranderingen in 
operationele structuur of gedragsstructuur, beleid of technologie. Op basis van de historische 
ontwikkelingen in westerse economieën wordt bijvoorbeeld verondersteld dat economische 
ontwikkeling gepaard gaat met een verschuiving van economische activiteit van primaire secto-
ren naar quartaire sectoren. Voor alle regio’s, maar met name in de ontwikkelingsregio’s, wordt 
daarom aangenomen dat de activiteit in de energie-intensieve zware industrie afneemt en de ac-
tiviteit in lichtere industrieën en dienstensectoren toeneemt.  
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Figuur 8.3 Stroomdiagram voor de afleiding van de vraag in de residentiele sector en de 

dienstensector 
Bron: IEA, 2006b. 

Andere voorbeelden van correcties voor verwachtte toekomstige veranderingen in de structuur 
van de vraag hebben betrekking op tendensen en ontwikkelingen in operationele structuur of de 
gedragsstructuur van eindverbruikers en verwachtingen met betrekking tot veranderingen van 
technische karakteristiek van de toepassingen op basis van de levenscyclus van kapitaalgoede-
ren. Zo wordt er bijvoorbeeld een projectie gemaakt worden van de tendens van toenemend au-
tobezit in China, ten gevolge van de groei van de middenklasse, maar wordt er rekening gehou-
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den met de verzadiging van de groei van het autobezit op basis van de geobserveerde verzadi-
ging in westerse economieën. 
 
Gegeven de vraagcurven kan, tot slot, op basis van de prijs voor verschillende energiedragers, 
de finale vraag per eindcategorie vastgesteld worden. De projecties van de gemiddelde industri-
ele prijzen, prijzen in het zakelijke segment en de consumentenprijzen van elke brandstof, wor-
den afgeleid van de veronderstelde prijsscenario’s voor de internationale brandstofprijzen. Af-
hankelijk van de karakteristiek van de prijselasticiteit van de vraag wordt hiervoor overigens 
gebruik gemaakt van de energieprijs in de periode van evaluatie (korte termijn prijselasticiteit 
van de vraag), de energieprijs in voorliggende perioden (lange termijn prijselasticiteit van de 
vraag) of een middeling19 van de energieprijzen in voorliggende perioden (gewogen gemiddelde 
van korte en lange termijn prijselasticiteit van de vraag).  
 
De Refinery Module 
Met de raffinagemodule van het WEM, weergegeven in Figuur 8.4, wordt de ontwikkeling van 
de regionale raffinagecapaciteit bepaald op basis van de verwachte regionale finale vraag naar 
olieproducten. Deze wordt ontleend aan de finale energievraagmodule. Vervolgens wordt de al-
locatie van het wereldwijde raffinagesysteem berekend, waaruit de regionale behoefte aan ruwe 
olie volgt. 
 
De projectie van de regionale capaciteitsontwikkeling wordt in de eerste plaats gebaseerd op be-
staande capaciteit en aangekondigde projecten met betrekking tot capaciteitsuitbreiding. Ver-
volgens wordt de benodigde aanpassing van de regionale raffinagecapaciteit in kaart gebracht, 
op basis van de regionale projectie van de vraag naar lichte, middelzware en zware producten 
zoals die volgt uit de finale energievraagmodule en historische gegevens met betrekking tot be-
zettingsgraad. 
 
Voor de capaciteitsprojectie wordt er onderscheidt gemaakt tussen aanpassing van de destilla-
tiecapaciteit en de conversiecapaciteit. Drie vormen van aanpassing van de destillatiecapaciteit 
worden onderscheiden, te weten nieuwe installaties (hoge kosten en lange realisatietijd, maar 
relatief lage operationele kosten), capaciteitsuitbreiding van bestaande installaties, en tot slot de 
zogenaamde capacity creep20. Hierbij gaat de eerste optie gepaard met relatief hoge investe-
ringskosten en een relatief lange realisatietijd, terwijl de laatste optie juist gekenmerkt wordt 
door relatief hoge operationele kosten en een relatief korte realisatietijd. 
 

                                                 
19  In dit geval wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘moving average’ van de betreffende energieprijzen.Dit 

begrip heeft betrekking op het verschuivende tijdsgemiddelde van een variabele over een segment van de totale 
horizon. Door bijvoorbeeld voor elk datapunt een middeling over het betreffende datapunt en de omliggende data-
punten toe te passen ontstaat een tijdreeks die minder sterk varieert dan de oorspronkelijke tijdreeks, zodat korte 
termijn variaties niet gerepresenteerd worden terwijl lange termijn variaties nog wel terug te vinden zijn in de re-
sulterende reeks. 

20  De industriespecifieke term capacity creep heeft betrekking op de mogelijkheid om door middel van aanpassing 
van de operationele besturing van een raffinage-installatie de productie te verhogen. Meestal gaat een dergelijke 
maatregel ten koste van de efficiëntie zodat de marginale kosten toenemen. 
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Figuur 8.4 Structuur van de raffinagemodule in het World Energy Model  
Bron: IEA, 2006b. 

Als de projectie met betrekking tot de ontwikkeling van de raffinagecapaciteit bepaald is, wordt 
de wereldwijde productie van olieproducten berekend op basis van een lineaire optimalisatie21. 
Door middel van deze procedure wordt de allocatie van de geïnstalleerde raffinagecapaciteit be-
paald die leidt tot de minimale raffinagekosten, terwijl gelijktijdig de totale finale vraag naar de 
verschillende olieproducten voorzien wordt. Bovendien worden verscheidene andere beperkin-
gen, zoals de regionale raffinagecapaciteit, beperkingen ten gevolge van milieuwet- en regelge-
ving e.d. ook gerespecteerd. Naast de allocatie van de raffinagesector en het kostenniveau van 
raffinage volgt hieruit ook de vraag naar ruwe olie op regionaal niveau. 
 
Fossil Fuel Supply Module 
In deze module wordt de olievoorziening bepaald op basis van de verwachte vraag naar ruwe 
olie, ontleent aan de raffinagemodule, om te komen tot productieverwachting voor verschillende 
regio’s.  
 
De totale vraag naar ruwe olie wordt gecorrigeerd voor aanpassingen van voorraden in bunkers 
en andere voorraden.22 Productie wordt onderscheiden naar een drietal categorieën, te weten de 
conventionele olieproductie van koolwaterstoffen23 in non-OPEC regio’s, conventionele olie-

                                                 
21  Mathematische optimalisatie procedures worden in veel allocatie vraagstukken in de industrie toegepast. Met be-

hulp van deze procedures kan de inzet van installaties bepaald worden die de operationele kosten minimaliseren, 
terwijl gelijktijdig aan de vraag voldaan wordt en fysieke beperkingen aan de vrijheid van inzet gerespecteerd 
worden.  

22  Bunkers zijn opslagfaciliteiten voor brandstoffen voor de scheepvaart. Naast deze faciliteiten worden er door de 
OESO landen bijvoorbeeld ook nationale voorraden van ruwe olie aangehouden op grond van de in 1974 overeen-
gekomen ‘Agreement on an International Energy Program’ waarin ondermeer vastgelegd is dat alle betrokken lan-
den een voorraad van ruwe olie aanhouden die overeenkomt met het totale nationale verbruik gedurende 90 dagen 
in het voorgaande jaar. 

23  De term koolwaterstoffen heeft in deze context betrekking op ruwe olie, natural gas liquids (NGLs) en condensa-
ten 
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productie in OPEC-regio’s en tot slot de onconventionele olieproductie, zoals aangegeven in 
Figuur 8.5. 
 
De productie in de non-OPEC regio wordt bepaald op basis van de uiteindelijk winbare hoe-
veelheid olie en de uitputtingssnelheid op basis van historische data en informatie uit de indu-
strie. De uiteindelijk winbare hoeveelheid olie hangt af van het winningpercentage, die op haar 
beurt weer afhankelijk is van de olieprijs en de technische ontwikkeling. De productie van non-
conventionele olie wordt afgeleid op basis van de veronderstelde afhankelijkheid van de olie-
prijs. 
 
De productie in de OPEC-regio wordt afgeleid uit het verschil tussen de verwachte vraag naar 
ruwe olie en het geaggregeerde aanbod van conventionele olie in de non-OPEC regio’s en de 
onconventionele olieproductie. Daarmee is de afleiding uit de productie in de OPEC-regio niet 
zozeer een schatting van de productie, als wel een schatting van de productie die nodig is om het 
tekort aan non-OPEC en onconventionele productie aan te vullen. De haalbaarheid van deze 
productie in de OPEC-regio’s werd in de WEO 2005 getoetst door ruwweg 200 grote operatio-
nele reservoirs te onderwerpen aan een productiecurve analyse, terwijl deze analyse in 2006 
werd uitgebreid naar kleinere bronnen. 
 
In deze reservoiranalyse is er voor elke geselecteerde bron een regressie24 uitgevoerd op de his-
torische productiegegevens, waarbij de veronderstelde regressiecurve een exponentiele functie 
betrof. De productiecurve analyse werd bovendien aangevuld met een analyse van aangekon-
digde projecten ter verhoging van de productie voor elk veld.  
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Figuur 8.5 Overzicht van de berekening van de projectie van de olieproductie in de 

verschillende regio’s in het World Energy Model  
Bron: IEA, 2006b. 

                                                 
24  Regressie analyse betreft een wiskundige techniek om te komen tot een kwantitatieve schatting van parameters 

van een wiskundige functie die verondersteld wordt een dataset te beschrijven, door de afstand tussen de data en 
de functie zo klein mogelijk te maken. 
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De technologische vooruitgang voor de toekomstige productie worden op deze wijze in kaart 
gebracht en de mogelijke consequenties voor de toekomstige productiecurven worden op basis 
van consultatie van experts geschat en verwerkt door aanpassing van de uit regressie afgeleidde 
parameters van de productiecurven. 
 
Investeringsmodule 
In deze module wordt de totale investeringsbehoefte van de aanbodzijde van de wereldwijde 
energiesector berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de projecties voor capaciteitsuit-
breiding in de productie, transport en conversie, waarbij rekening gehouden wordt met noodza-
kelijke vervanging en vernieuwing van de bestaande infrastructuur. Voor alle componenten van 
de productieketen worden vervolgens de projecties bepaald van de verwachte regionale kapi-
taalslasten per eenheid product op basis van technologische en economische ontwikkeling. Tot 
slot worden de verwachte regionale investeringskosten afgeleid van de verwachte behoefte aan 
capaciteitsuitbreiding en vervanging en de verwachte kapitaalslasten per eenheid product. 
 

8.1.2 Bespreking van het World Energy Model 
Globale Structuur 
Het WEM-model kan gekarakteriseerd worden als een statisch techno-operationeel bottom-up 
model. De verschillende structurele componenten die in het dynamische model in het voorgaan-
de hoofdstuk beschreven worden komen ruwweg overeen met de voorgestelde componenten, 
afgezien van de ruimtelijke structuur en het onderscheid tussen verschillende oliekwaliteiten. 
 
Het gaat hier om een statisch model omdat terugkoppelingen tussen de modules niet worden 
gemodelleerd. Zo wordt de totale vraag over gehele projectieperiode afgeleid in de daartoe ont-
wikkelde module, waarna de ontwikkeling en allocatie van de mondiale raffinagecapaciteit 
wordt berekend over de gehele projectieperiode in de raffinagemodule en tot slot de productie 
van ruwe olie over de gehele projectietermijn in de fossil fuel supply module. Binnen de ver-
scheidene modules worden overigens wel enkele padafhankelijke25 ontwikkelingen gemodel-
leerd worden, zoals de ontwikkeling van de gemiddelde efficiëntie van de bestaande vloot van 
transportvoertuigen in de total final energy demand module, de ontwikkeling van de raffinage-
capaciteit in de refinery module en de set van in productie genomen oliebronnen in fossil fuel 
supply module.  
 
Door afwezigheid van terugkoppelingen tussen de modules kunnen verscheidene dynamische 
ontwikkelingen niet worden gesimuleerd. Zo kan een tijdelijke krapte in de raffinagesector lei-
den tot hoge prijzen voor olieproducten en daarmee tot een verlaging van de vraag (ofwel door 
gedragsverandering van de automobilist, ofwel door een versnelde vernieuwing van het wagen-
park die leidt tot een hogere gemiddelde efficiëntie). Dergelijke ontwikkelingen kunnen dus niet 
in beeld gebracht worden met door middel van een modelconstructie zoals die in het WEM ge-
realiseerd is. 
 
Bijkomend nadeel van statische modellen is dat er een ‘drijvende’ variabele gekozen dient te 
worden. In tegenstelling tot dynamische modellen waarin de vraag, het aanbod en prijs zich 
ontwikkelen vanuit een exogene uitgangssituatie op een bepaald moment, dient in geval van een 
statisch model één van deze drie variabelen als uitgangsvariabele gekozen te worden voor de 
gehele evaluatie periode. Naast de notie dat terugkoppelingen van de resulterende twee variabe-
len naar de uitgangsvariabele dus niet gerepresenteerd worden, dient er daarom bovendien een 
exogene projectie van de gekozen uitgangsvariabele ontwikkeld te worden buiten de context van 
het model.  
 

                                                 
25  Padafhankelijkheid van een variabele refereert aan het tijdspad van een variabele. Een padafhankelijke variabele 

neemt op een gegeven moment een waarde aan die ondermeer afhangt van de waarden van deze variabele op voor-
gaande momenten. 
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Veelal wordt binnen het domein van de energiemarktmodellen meestal gekozen voor de vraag 
als uitgangspunt voor marktmodellen omdat deze zich in de veel gevallen relatief goed laat 
voorspellen door top-down benaderingen door middel van econometrische technieken voor tijd-
reeks analyse. Vanwege de lage prijselasticiteit van de vraag naar energiedragers op de korte 
termijn, veroorzaakt door de overwegend gebrekkige substitutiemogelijkheden en de cruciale 
functie in het economische systeem, kan de vraagontwikkeling voor verscheidene energiedra-
gers in hoge mate bepaald worden op basis van economische activiteit en bevolkingsgroei die 
beide gerepresenteerd worden in de ontwikkeling van het BNP. Zelfs op grond van de histori-
sche ontwikkeling van de vraag kan reeds een tamelijk betrouwbare projectie van de vraagont-
wikkeling afgeleid worden. Zo gedroeg de ontwikkeling van de dagelijkse mondiale vraag naar 
ruwe olie zich de afgelopen twintig jaren in hoge mate volgens een lineaire groeicurve, zoals 
blijkt uit Figuur 8.6. Ter illustratie is een lineaire regressiecurve afgebeeld, met een R2 van 
0,989 en een maximale relatieve afwijking van de werkelijke vraag van ongeveer 2%. Hoewel 
deze lineaire benadering naar statistische maatstaven al een goede representatie van de wereld-
wijde groei van de vraag geeft, zou de benadering nog verbeterd kunnen worden door de cycli-
sche structuur te representeren die reeds op grond van visuele inspectie van de historische gege-
vens goed te onderscheiden valt. In vergelijking met de lineaire groeicurve vertoont de dagelijk-
se mondiale vraag naar ruwe olie opeenvolgende perioden van versnelling en vertraging van de 
groei, met een cyclus van ongeveer zeven à acht jaar.  
 

Historische ontwikkeling van de mondiale vraag naar ruwe olie
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Figuur 8.6 De historische ontwikkeling van de internationale olieconsumptie in miljoenen vaten 

per dag  
Bron: BP, 2006. 

De resulterende tijdreeks is weergegeven in Figuur 8.6 en aangeduid als ‘simulatie’. De aanpas-
sing leidt tot een lichte verbetering van het initiële resultaat van de lineaire regressie met een 
resulterende R2 van 0,994 en een maximale relatieve afwijking van de werkelijke vraag van on-
geveer 1,65%. Op dergelijke wijze kan de tijdsafhankelijke structuur van de groei van het we-
reldwijde dagelijkse olieverbruik gerepresenteerd worden met elementaire wiskundige technie-
ken met een zeer redelijke mate van nauwkeurigheid. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat er, ingeval van de ontwikkeling van een statisch model 
binnen de context van energiemarkt modellen, gewoonlijk gekozen wordt voor de vraag als 
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exogene drijvende variabele aangezien die zich over het algemeen relatief goed laat voorspellen 
zonder de ontwikkeling van prijs en aanbod in acht te nemen. In het voorgaande wordt geïllu-
streerd dat ook de dagelijkse mondiale vraag naar ruwe olie zich goed laat projecteren met ele-
mentaire mathematische middelen. Binnen de context van het WEM is er echter gekozen voor 
een prijsgedreven constructie. Dat wil zeggen dat de verwachte prijs van ruwe olie over de ge-
hele projectiehorizon buiten het model wordt vastgesteld. De keuze voor een prijsgedreven mo-
del is verrassend op grond van voorgenoemde redenen. De prijs van olie laat minder goed voor-
spellen zonder ontwikkelingen in vraag en aanbod in ogenschouw te nemen. Daarbij rijst de 
vraag hoe de prijsprojectie afgeleidt wordt. In geval van het IEA wordt de projectie gebaseerd 
op consultatie van een uitgebreid netwerk van internationale energie-experts. Afgezien van het 
feit dat deze procedure de nodige transparantie ontbeert, mag ook gesteld worden dat dit panel 
in de afgelopen tien jaar weinig succesvol is geweest in haar projecties. 
 
Total Final Energy Demand Module 
De methode die gehanteerd wordt voor de projectie van de finale energievraag in het World 
Energy Model is zeer uitgebreid en gedetailleerd, zeker in het licht van de relatief stabiele ont-
wikkeling van de wereldwijde finale vraag naar ruwe olie. Zoals toegelicht in voorgaande be-
spreking en aangegeven in Figuur 8.6, gedroeg de mondiale vraag zich in hoge mate volgens 
een lineair groeimodel. De jaren die de sterkste afwijking vertonen laten zich bovendien ken-
merken door aanwijsbare historische eventualiteiten. Zo vertonen de jaren na 1985 sterkere 
groei, die samenvalt met de periode waarin Saoedi-Arabië haar productiebeleid aanpaste en 
sterk opvoerde zodat de olieprijs sterk terugviel. In 1991 viel de gerealiseerde vraag naar ruwe 
olie juist sterk lager uit dan het voorgestelde model, volgend op de prijsstijgingen na de inval 
van Irak in Koeweit. In 1998 lag de gerealiseerde vraag opnieuw substantieel lager dan de back-
cast, ten gevolge van terugvallende vraag in Zuidoost-Azië in samenhang met de economische 
crisis in die regio. De toename van de vraag in 2004 valt samen met de observatie van verschei-
dene analisten dat de groei in China en de Verenigde Staten beduidend sterker uitviel dan ver-
wacht door de onverwacht sterke economische groei in deze landen. Het feit dat afwijkingen 
van het voorgestelde tijdreeks model zich laten verklaren door deze historische eventualiteiten is 
van belang omdat dergelijke eventualiteiten die ook buiten het domein van de finale vraag mo-
dule van het WEM liggen. Dergelijke veranderingen zijn gewoonlijk lastig te vervatten in 
marktmodellen en de tekortkomingen kunnen dan ook niet toegeschreven worden aan de mo-
delkeuze. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat de voorgestelde tijdreeks model zich 
onttrekt aan mogelijke structurele veranderingen in de vraag naar ruwe olie. In feite wordt ver-
ondersteld dat de mondiale vraag naar ruwe olie zich zal gedragen zoals zij zich de afgelopen 
twintig jaar gedroeg. 
 
De gedetailleerde modellering in de finale vraag module wordt gerechtvaardigd door de notie 
dat hier veranderingen in kunnen optreden. Bovendien ondersteunt het IEA met name overhe-
den van olieconsumerende landen. Voor de analyse van de effectiviteit van mogelijke beleidsin-
strumenten is een hoge mate van differentiatie van de onderliggende structuur van de vraag 
noodzakelijk. 
 
De Refinery Module 
De raffinagesector wordt expliciet gemodelleerd, maar aangezien er slechts een enkele oliekwa-
liteit onderscheiden wordt in het WEM vallen de ontwikkelingen die leiden tot toenemende 
prijsverschillen tussen oliekwaliteiten ten gevolge van de verschuiving van het aanbod van ruwe 
olie naar zwaardere oliekwaliteiten en toenemende vraag naar laagzwavelig middeldestillaat 
buiten de context van het model. 
 
Fossil Fuel Supply Module 
Het aanbod van ruwe olie gaat uit van productie maximalisatie in de non-OPEC regio’s. Op 
grond van de analyse in Hoofdstuk 4 lijkt deze veronderstelling gerechtvaardigd voor zover het 
de internationale oliemaatschappijen betreft, maar valt zij in twijfel te trekken als het gaat om de 
nationale oliemaatschappijen. Zo valt het te betwijfelen of de Russische olieproductie in de toe-
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komst gebaseerd zal zijn op productie maximalisatie. Daarnaast is het maximum van de produc-
tie gebaseerd op reservoiranalyse, aangevuld met verwachtte technische ontwikkeling en een 
uiteindelijk winbare hoeveelheid olie die afhankelijk wordt gesteld van de olieprijs. De uiteinde-
lijk winbare hoeveelheid olie en de vermeende relatie met de olieprijs valt op grond van de ana-
lyse gepresenteerd in Hoofdstuk 1 obscuur te noemen. 
 
De projectie van de olieproductie in de OPEC-regio wordt afgeleidt door, na verrekening van de 
finale wereldwijde vraag naar olie, de non-OPEC-productie en de non-conventionele productie, 
de resterende vraag aan OPEC toe te wijzen. Vervolgens wordt de haalbaarheid van de resulte-
rende OPEC-productie getoetst op grond van een reservoiranalyse en aangekondigde projecten 
ter verhoging van de bestaande productie.  
 
In de eerste plaats komt de methodiek neer op de impliciete veronderstelling dat de OPEC op-
treedt als marginale producent. Daarmee impliceert de methodiek dat alle beschikbare productie 
van non-OPEC-producenten betrokken wordt en dat pas in tweede instantie de productie van 
OPEC-leden afgenomen wordt. Impliciet wordt met deze constructie gesteld dat de marktstruc-
tuur van de internationale oliemarkt niet competitief is. Competitieve markten worden geken-
merkt door het feit dat geen van de marktpartijen beschikt over voldoende marktmacht om de 
prijs te beïnvloeden. Producenten kunnen in dat geval enkel winst maximaliseren door de pro-
ductie te maximaliseren tot het niveau waarbij de marginale kosten equivalent zijn aan de markt 
prijs. De aanbodcurve bestaat in dat geval uit de marginale kosten en de marktprijs wordt be-
paald door de prijs waarbij de marginale kosten van het volledige productiesysteem gelijk zijn 
aan de marginale baten van het gebruik. In dat geval wordt productie in eerste instantie betrok-
ken van producenten met de laagste marginale kosten. Met name de productiecapaciteit van de 
OPEC-producenten wordt gekenmerkt door lage kosten, zodat in geval van competitieve mark-
ten in eerste instantie olie van de OPEC-producenten wordt afgenomen. In oligopolistische 
markten zijn er enkele grote producenten die de marktprijs kunnen beïnvloeden door productie-
capaciteit aan de markt te onttrekken, zonder dat dit het marktaandeel van de betreffende produ-
cent te sterk onder druk zet. Daarmee kan de situatie ontstaan dat deze producenten de winst 
kunnen maximaliseren door productie aan de markt te onttrekken. Deze situatie lijkt van toepas-
sing op de internationale oliemarkt. Naast de marktstructuur blijkt uit de discussie in Hoofdstuk 
4 dat beslissingen in OPEC-landen niet enkel op grond van winstmaximalisatie genomen wor-
den. Alhoewel inkomsten een belangrijke drijfveer vormen, ten einde te komen tot een positief 
saldo op de handelsbalans, zijn er verscheidene redenen om aan te nemen dat andere motieven 
een rol kunnen spelen. Zo wordt algemeen aangenomen dat Saoedi-Arabië rekening houdt met 
de productiviteit van haar reservoirs op de lange termijn en daarom uit het oogpunt van reser-
voirmanagement de productie niet maximaliseert. In de tweede plaats beschikken OPEC-
producenten over beperkt investeringskapitaal, aangezien enerzijds de opbrengsten van bestaan-
de productie aangewend worden voor andere doeleinden en anderzijds de toegang tot de interna-
tionale kapitaalmarkt beperkt wordt door de reputatie-effecten die samenhangen met de veron-
derstelling dat OPEC-producenten niet streven naar winst maximalisatie, en de operationele en 
financiële efficiency niet voldoen. Tot slot mag aangenomen worden dat de betrouwbaarheid 
van OPEC-producenten door de gebeurtenissen sinds de jaren zeventig ernstig onder druk staat. 
De betrouwbaarheid van de continuïteit van leveranties uit met name het Midden-Oosten is in 
deze periode enkele malen ernstig geschaad, bijvoorbeeld door de productiebeperkingen sinds 
de vroege jaren zeventig, de revolutie in Iran in 1979, de anti-westerse houding van het Iraanse 
bewind sindsdien, de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig en tot slot de inval van Irak in 
Koeweit in de jaren negentig. Het is in dat licht aannemelijk dat op grond van de betrouwbaar-
heid van de continuïteit van leveranties uit het Midden-Oosten de voorkeur van afnemers uitgaat 
naar andere producenten. De methodiek die in het World Energy Model gehanteerd wordt om 
de productie in de OPEC-landen af te leiden is daarmee in lijn met de observaties aangaande de 
marktstructuur van de internationale oliemarkt. De constructie komt in feite neer op de implicie-
te veronderstelling dat OPEC optreedt als marginale producent, en als producent die ingeval van 
tijdelijke krapte op de ruwe oliemarkt gebrek aan productie aanvult en leverancier van incre-
menteel productiepotentieel ingeval van divergentie tussen vraag en aanbod. Deze constructie is 
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consistent met de observaties sinds 1986. Voor wat betreft de swing die OPEC-producenten le-
veren dient opgemerkt te worden dat OPEC in de periode 1985-2000 te kampen had met sub-
stantiële overcapaciteit, waardoor het aantrekkelijk was om swing te leveren. Nu de overcapaci-
teit beperkt is, is een dergelijke strategie minder winstgevend omdat daarvoor actief geïnves-
teerd dient te worden in productiecapaciteit, terwijl slechts bij tijdelijke divergenties tussen 
vraag en aanbod opbrengsten genoten worden. Zo is het ook voor meer marktgedreven produ-
centen niet gebruikelijk om grote hoeveelheden aan overcapaciteit te ontwikkelen. 
 
In de tweede plaats impliceerde de WEM methodiek dat er voldoende productiecapaciteit in de 
OPEC-regio aanwezig is en zal zijn om aan de resterende vraag te voldoen. Met name vanuit het 
perspectief van commentatoren die vrezen dat de beschikbaarheid van olie onder druk staat lijkt 
dit wellicht een moedwillig naïeve benadering. Als de voorgaande notie, waaruit blijkt dat de 
structuur in feite een impliciete veronderstelling betreft met betrekking tot de structuur van de 
internationale oliemarkt, veronachtzaamd wordt, kan de methodiek geïnterpreteerd worden als 
een moedwillige veronachtzaming van het gevaar van toekomstige uitputting van reserves. De 
notie van de marktstructuur is echter hoogst relevant en vormt een goede basis voor de benade-
ring. Bovendien wordt sinds 2005 de haalbaarheid van de verwachte OPEC-productie getoetst 
door een uitgebreide reservoiranalyse, waarmee de zorg aangaande de beschikbaarheid van re-
serves geadresseerd wordt. Overigens dient opgemerkt te worden dat het IEA gebruik maakt van 
de IHS database voor wat betreft de reservoiranalyse. Zoals opgemerkt in Paragraaf 3.8.1 is er 
sprake van significante divergentie tussen de schattingen van Wood McKenzie enerzijds en de 
IHS schattingen anderzijds met betrekking tot de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie. De IHS 
schattingen zijn substantieel hoger dan de schattingen van Wood McKenzie, zodat de validatie 
van de benodigde Saoedische productie verre van conservatief is. Een indicatie dat de IHS 
schatting een substantiële overschatting van de haalbare Saoedische productie betreft kan wor-
den afgeleid uit een interview met Sadad Al-Husseini in 2004. Volgens de oud-directeur van 
Aramco’s exploratiedivisie achtten de Saoedi’s, op grond van eigen projecties, productieniveaus 
van 15 miljoen vaten per dag haalbaar (ASPO, 2004). De schattingen van het EIA liggen daar 
met 18 miljoen vaten per dag in 2030 substantieel boven (WEO, 2005). Daarnaast ging het IEA 
in 2005 op grond van de productie die door het WEM toegekend was aan Irak, en de navolgende 
toetsing van de haalbaarheid, uit van een significante groei van de productie in Irak vanaf 2006 
(WEO, 2005). Alhoewel dit op lange termijn wellicht haalbaar zou kunnen zijn, waren er in 
2005 reeds aanwijzingen dat dit voor de korte termijn verwachting onwaarschijnlijk geacht 
moest worden. Deze zaken suggereren dat de gehanteerde methodiek van validatie van de 
OPEC-productieverwachting nog de nodige ruimte laat voor discussie. 
  

8.2 Het Worldscan Model 
Het Centraal Plan Bureau (CPB) richt zich op economische (beleids)analyse en past binnen deze 
context verschillende kwantitatieve methoden en technieken toe voor analyse van economische 
ontwikkelingen. Vanwege de grote invloed die de ontwikkelingen op de internationale olie-
markten kunnen hebben op macro-economische analyses onderhoud het CPB een instrumentari-
um ter ondersteuning van de analyses met betrekking tot verwachtingen op termijnen tot vijf 
jaar op basis van econometrische analyse van de internationale olieprijs.  
 
Daarnaast heeft het CPB sinds 1992 (CPB, 1992) een instrument ontwikkelt om lange termijn 
scenario’s te kunnen construeren binnen een internationale context ter ondersteuning van be-
leidsanalyse met betrekking tot vraagstukken die zich onttrekken aan de gebruikelijke horizon 
van vijf jaar. Het gaat hier om het zogeheten ‘Worldscan Model’ (WM), ter analyse van lange 
termijn ontwikkelingen zoals vergrijzing, de opkomst van nieuwe industrielanden, de emissie 
van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen. Doelstellingen met betrekking tot de 
ontwikkeling van lange termijn scenario’s betreffen: 
• De ondersteuning en structurering van verkenningen van toekomstige ontwikkelingen op de 

lange termijn. Simulatie van mogelijke toekomstige ontwikkeling en de invloed op de we-
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reldeconomie kan leiden tot en identificatie van onverwachte consequenties en bijdragen aan 
de identificatie van toekomstige beleidsvraagstukken. 

• De lange termijn scenario’s kunnen worden gehanteerd als referentie voor de evaluatie van 
alternatieve beleidsopties. 

 
Sinds de oorspronkelijke versie zijn er verscheiden aanpassingen gepleegd en in 2004 is de 
component die het internationale energiesysteem representeert uitgebreid (Lejour et al., 2004) 
en toegepast voor de ontwikkeling van een aantal scenario’s met betrekking tot de internationale 
energiehuishouding (Bollen et al., 2004).  
 

8.2.1 Structuur van het Worldscan Model 
Het WM wordt gekarakteriseerd als een recursief dynamisch algemeen evenwichtsmodel. De 
ontwikkeling van algemene evenwichtsmodellen kent een tamelijk lange historie en begon reeds 
tegen het einde van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het raamwerk betreft een wiskundig 
model gebaseerd op neoklassieke economische grondslag. De methodiek beoogde oorspronke-
lijk te komen tot een bottom-up model van complete economische systemen, op basis van mi-
cro-economische fundamenten van productie en consumptie. Hierbij wordt de economie gere-
presenteerd als een verzameling van productmarkten, factormarkten26 en kapitaalmarkten. 
 
Door uit te gaan van winst- en/of kostengedreven gedrag voor bedrijven, dat wiskundig be-
schreven kan worden door winstmaximalisatie en/of kosten minimalisatie, en preferentiegedre-
ven gedrag van consumenten, dat wiskundig beschreven wordt door maximalisatie van een nuts-
functie, kan er een wiskundig model geformuleerd worden dat het gedrag van het bedrijfsleven 
en de huishoudens beschrijft. Door de wiskundige optimalisaties te koppelen aan product- en 
kapitaalsstromen kan een integrale wiskundige beschrijving van de economie geformuleerd 
worden, dat gerepresenteerd kan worden door een enkelvoudige grootschalige wiskundige op-
timalisatie.  
 
Als er bovendien enkele veronderstellingen worden aangenomen met betrekking tot het te be-
schrijven economische systeem (zoals rationeel gedrag, complete markten, afwezigheid van ex-
ternaliteiten, beschikbaarheid van perfecte informatie) en de wiskundige karakteristiek van het 
gedrag van de economische agenten (strikt stijgende winst- en/of kostenfuncties en nutsfuncties, 
etc), kan bovendien worden aangetoond dat er een unieke oplossing voor dit wiskundige pro-
bleem bestaat. Deze oplossing wordt gekenmerkt door het feit dat vraag en aanbod op alle mark-
ten in evenwicht zijn, een oplossing waaraan gerefereerd wordt als het algemene evenwicht. 
 
Tot in de vroege jaren zeventig betrof dit een theoretisch concept, maar door de stormachtige 
ontwikkeling van de computerindustrie is het een toepasbaar raamwerk geworden dat sindsdien 
een brede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hiermee ontstonden de zogenaamde computable 
general equilibrium (CGE) modellen. Belangrijke aanpassingen van het theoretische raamwerk 
hebben sindsdien geleid tot verdere nuancering van het basis model door wiskundige representa-
ties te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de internationale handel, overheden en de kapitaalmarkt.  
Naast de groeiende beschikbaarheid van rekenvermogen, stellen P.B. Dixon en Parmenter 
(Amman et al., 2006) dat de oliecrises in de jaren zeventig de techniek een belangrijke impuls 
hebben gegeven. De beschikbare kwantitatieve methoden om de consequenties van de sterk stij-
gende energieprijzen te analyseren betroffen hoofdzakelijk tijdreeks analyses, die slechts van 
toepassing zijn als de te analyseren dynamiek ook gerepresenteerd wordt in historische tijdreek-
sen. Dit was uiteraard niet het geval in de context van de oliecrisis van de jaren zeventig. Het 
raamwerk van CGE modellen bood de mogelijkheid om de consequenties van sterke prijsstij-
gingen van olie voor de productiekosten van de industrie in te schatten. 

                                                 
26  De term factormarkt refereert aan de markten voor productiemiddelen, zoals kapitaalgoederen, arbeid en grond-

stoffen. 
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Figuur 8.7 Vereenvoudigde weergave van de structuur van het Worldscan Model 

In Figuur 8.7 wordt een vereenvoudigd overzicht gepresenteerd van de structuur van het WM. 
In deze weergave wordt een nationaal economisch systeem gemodelleerd als een systeem dat 
bestaat uit verscheidene productmarkten, factormarkten, een kapitaalmarkt en interacties met het 
buitenland. Het buitenland is in Worldscan op haar beurt weer onderscheiden naar verschillende 
regio’s die elk een vergelijkbare structuur kennen als de nationale structuur die in Figuur 8.7 
weergegeven wordt. Alle interacties tussen de verschillende elementen worden weergegeven 
door financiële transacties. 
 
Huishoudens worden gemodelleerd als consumerende agenten met een bekend veronderstelde 
set aan preferenties en een gegeven budget. Op basis hiervan zullen de huishoudens een bundel 
aan producten en diensten kopen volgens vraagcurven, waarbij de vraag toeneemt bij afnemen-
de prijs. De preferenties worden vormgegeven door middel van een regiospecifieke en sector-
specifieke inkomenselasticiteit27 en een parameter voor substitutie-elasticiteit28. De inkomense-
lasticiteit voor verschillende productklassen, zoals voeding, kleding, onderwijs, liggen relatief 
laag voor eerste levensbehoeften terwijl de inkomenselasticiteit voor luxe artikelen juist hoger 
ligt. De substitutie-elasticiteit kenmerkt beperkte substitutiemogelijkheden voor eerste levens-
behoeften, terwijl substitutiemogelijkheden voor luxe artikelen groter zijn. 
 
Het aanbod op de productmarkten bestaat uit een bundel producten en diensten die aangeboden 
worden door de bedrijven. Elke sector binnen een regio produceert een uniek product, of unieke 
productkwaliteit. Hierdoor zijn de producten niet volledig substitueerbaar zodat er sprake is van 

                                                 
27  De inkomenselasticiteit van een product heeft betrekking op consumptie geeft de procentuele verandering van de 

vraag naar een product weer voor een gegeven procentuele verandering van het inkomen. 
28  De substitutie-elasticiteit kan, binnen de context van consumptie, worden geïnterpreteerd als de procentuele ver-

andering van de relatieve vraag naar producten, gegeven een procentuele verandering van de relatieve prijzen van 
de betreffende producten. 
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enige marktmacht en de prijzen voor producten dus boven de marginale productiekosten, ofwel 
de kosten van de productiefactoren liggen. Bedrijven beslissen daarom over hun productie op 
basis van de verwachte vraagcurve en de verwachte productiekosten. Deze verwachtingen in 
een gegeven periode wordt verondersteld gelijk te zijn aan de feitelijke vraagcurve en produc-
tiekosten in de voorliggende periode. Op basis hiervan kan de optimale productie bepaald wor-
den die de winst maximaliseert. 
 
De productiekosten worden bepaald door de technologie die door een bedrijf wordt toegepast en 
kan gekarakteriseerd worden door de productiefunctie. De productiefunctie wordt per regio en 
sector gedifferentieerd, maar heeft afgezien daarvan een generieke vorm. De functie beschrijft 
de hoeveelheid productie als functie van de hoeveelheid gebruikte productiefactoren en halffa-
bricaten, waarbij substitutie tussen deze factoren plaats kan hebben. Substitutie impliceert hier 
dat de bijdrage van de ene productiefactor vervangen kan worden door de bijdrage van de ande-
re productiefactor. Zo kan in verscheidene productieprocessen bijvoorbeeld arbeid ten dele ver-
vangen worden door investeringen in machines en inkoop van energiedragers. De mogelijkheid 
tot substitutie wordt wiskundig ingebed door gebruik te maken van de substitutie-elasticiteit. 
Deze elasticiteit geeft de procentuele verandering van het relatieve gebruik van een productie-
factor weer, gegeven een procentuele verandering van de relatieve prijs van een productiefactor. 
Ter modellering van de besluitvorming van de bedrijven wordt gebruik gemaakt van de zoge-
naamde constante elasticiteit functie29, die binnen de context van CGE modellen veelvuldig toe-
gepast wordt, niet in de laatste plaats vanwege de gunstige mathematische eigenschappen. 
 
De prijzen voor de verschillende producten worden bepaald door de het vraag en het aanbod in 
evenwicht te brengen, waarbij de prijs overeenstemt met het marginale nut voor de huishoudens. 
Het geheel van transacties leidt tot een goederenstroom van producent naar huishouden en een 
kapitaalstroom van huishouden naar producent.  
 
De producenten hebben voor het productieproces behoefte aan productiefactoren zoals grond, 
grondstoffen, kapitaalgoederen en arbeid die onttrokken worden aan de markt voor productie-
middelen, de zogeheten factormarkt. De vraag op de factormarkt volgt uit de productie voor de 
productmarkten. Arbeid wordt op de factormarkt aangeboden door de huishoudens. Door de 
transacties op deze markt ontstaat er een stroom van productiefactoren naar de producenten, 
terwijl er een kapitaalstroom van de producenten naar de huishoudens ontstaat. Hiermee wordt 
het budget gegenereerd voor de huishoudens dat in de navolgende periode respectievelijk ge-
bruikt wordt voor het opbouwen van spaargelden die aangeboden worden aan de kapitaalmarkt, 
terwijl het resterende deel gebruikt wordt voor consumptie. De beschikbaarheid van budget voor 
consumptie en de opbouw van spaartegoeden in de navolgende periode op basis van de op-
brengsten van arbeid dat door de kostwinners van de huishoudens geleverd wordt sluit de cyclus 
van kapitaal en vormt de basis voor de recursieve structuur.30 De overheid, tot slot, wordt op ru-
dimentair niveau gerepresenteerd. Zij participeert in het systeem door belasting te heffen op im-
port en consumptie (indirecte belastingen) en subsidie te verstrekken voor export en consump-
tieve bestedingen te plegen. 
 
Hiermee is in het kort de generieke structuur van de verschillende elementen die de economi-
sche cyclus bepalen in het Worldscan model beschreven. Echter verscheidene sectoren onttrek-
ken zich ten dele aan deze generieke beschrijving. Daarom zijn er voor verschillende toepassin-
gen modules ontwikkeld die de mogelijkheid bieden, om specifieke ontwikkelingen genuan-
ceerder te simuleren. Zo is er binnen de context van Worldscan een module ontwikkeld die het 
energiesysteem genuanceerder in beeld brengt (Bollen, 2004). In de volgende paragraaf wordt 
deze module nader beschreven. 
 

                                                 
29  Veelal wordt hiervoor de Engelse term ‘constant elasticity of substitution function’ of ‘CES function’ gebruikt. 
30  Recursieve relaties betreffen wiskundige relaties waarbij een variabele op een gegeven tijdstip afhankelijk is van 

de waarden op voorgaande tijdstippen. 
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Energiemodule 
De energiemodule van het WM is ontwikkeld om enerzijds de uitputting van fossiele brandstof-
fen te kunnen simuleren en anderzijds de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen 
voor het milieu en klimaat. Tot slot worden mogelijke terugkoppelingseffecten op de economie 
gesimuleerd (zie Figuur 8.8).31 
 
Binnen de energiemodule wordt de vraag en het aanbod naar verschillende energiedragers ge-
modelleerd. Hierbij wordt ruwe olie niet expliciet gerepresenteerd. In plaats daarvan worden 
olieproducten gerepresenteerd, aangezien ruwe olie in de praktijk vrijwel volledig omgezet 
wordt in olieproducten. 
 
De totale vraag naar energiedragers bestaat uit de vraag naar primaire energiedragers en secun-
daire energiedragers voor huishoudelijk gebruik en productie. De substitutie-elasticiteit voor de 
totale bundel aan energiedragers is zeer laag waarmee de vraag naar energiedragers relatief on-
gevoelig is voor prijsveranderingen. 
 
Binnen de bundel van energiedragers worden verschillende energiedragers onderscheiden op 
basis van de veronderstelde substitutiemogelijkheden, zoals aangegeven in Figuur 8.9. Zo wordt 
er in de eerste plaats onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en andere energiedragers, met be-
perkte mogelijkheden tot substitutie. Binnen de groep resterende energiedragers wordt kolen en 
niet-kolen onderscheiden, waartussen substantiële substitutiemogelijkheden verondersteld wor-
den. Tot slot wordt binnen de resterende groep van energiedragers onderscheidt gemaakt tussen 
aardgas, olieproducten, biomassa en niet-fossiele brandstoffen32, met overwegend bescheiden 
onderlinge substitutiemogelijkheden. 
 

 
Figuur 8.8 De koppelingen tussen het energiesysteem en het economische systeem, zoals 

gehanteerd in het Worldscan Model  
Bron: CPB, 2004. 

                                                 
31  Voor wat betreft de terugkoppelingseffecten van de gevolgen van gebruik van fossiele brandstoffen voor milieu en 

klimaat gaat het met name om de milieu- en klimaatbeleid. 
32  Niet-fossiele brandstoffen binnen de context van het Worldscan model betreffen nucleaire, geothermische, zonne- 

en windenergie.  
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Figuur 8.9 Structuur van de substitutiemogelijkheden in de energiesector zoals gehanteerd in 
het Worldscan Model  

Bron: CPB, 2004. 

Verder wordt verondersteld dat huishoudelijk gebruik van kolen, aardgas en elektriciteit betrek-
king heeft op de toepassing voor huishoudelijk gebruik, terwijl gebruik van olieproducten ge-
bruikt worden voor transport, waarmee de laatste toepassing met een hogere inkomenselastici-
teit wordt gekarakteriseerd.33  
 
De generieke structuur van de productiesectoren wordt in Worldscan gemodelleerd op basis van 
winstmaximalisatie. Echter voor de productie van fossiele brandstoffen, met de lage substitutie-
elasticiteit voor de gehele bundel van energiedragers en beperkte substitutiemogelijkheden bin-
nen deze bundel, zou een dergelijke methodiek leiden tot monopolistisch gedrag en zeer hoge 
prijzen. Daarom wordt er voor deze energiedragers gebruik gemaakt van een expliciete prijs-
elasticiteit van het aanbod34 en wordt er verondersteld dat producenten de productie maximalise-
ren, i.e. de productiekosten minimaliseren. 
 
Daarnaast biedt de generieke structuur van productie geen mogelijkheid om het optreden van 
beperkingen in het aanbod, van bijvoorbeeld eindige grondstoffen, expliciet te modelleren. De 
productie van fossiele brandstoffen wordt daarom beperkt door een dynamisch maximum. De 
grondslag voor dit maximum wordt gebaseerd op de veronderstelling dat er een gegeven hoe-
veelheid grondstoffen beschikbaar is, die afneemt door productie. Door aan te nemen dat de 
maximale productie afneemt bij een afname van de beschikbare reserves, volgt een productie-
maximum dat een dynamisch karakter heeft en afneemt in de tijd.35 Zolang dit productiemaxi-
mum niet bereikt is, omdat de vraag naar de betreffende primaire energiedrager eenvoudigweg 
lager ligt dan het productiemaximum, heeft het productiemaximum geen consequenties. Als het 
productiemaximum echter bereikt wordt, kan dit als een productiebeperking gaan functioneren 
en leiden tot een prijsstijgingen. Ingeval de vraag aanhoudt ondanks de prijsstijging die zal vol-

                                                 
33  Hiermee wordt gesteld dat de toepassing van energie voor huishoudelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld voor verwar-

ming, minder gevoelig is voor veranderingen van het inkomen, dan toepassingen voor transport. 
34  Het betreft hier de relatieve verandering van het aanbod, bij gegeven relatieve verandering van de prijs. Overigens 

wordt in (Lejour et al., 2006) expliciet aangegeven dat de empirische grondslag voor de waarde van deze elastici-
teit gebrekkig is en toetsing door middel van een gevoeligheidsanalyse behoeft. 

35  Er wordt in het Worldscan model uitgegaan van een kenbaar en gefixeerde uiteindelijk winbare hoeveelheid olie, 
waarmee de prijsdynamiek die leidt tot verbetering van de winningpercentage veronachtzaamd wordt. 
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gen op de productiebeperking, zal de productie het dynamische productiemaximum volgen. Als 
de prijsstijging van dien aard is dat de vraag sterker afneemt dan het productiemaximum, dan 
zal de productie in eerste instantie weer onder het maximum vallen, maar na verloop van tijd 
weer het maximum bereiken en zo met horten en stoten ruwweg het dynamische profiel van het 
productiemaximum volgen. 
 
Het productiemaximum wordt gemodelleerd door middel van een recursieve relatie waarbij de 
jaarlijkse procentuele afname van het productiemaximum gelijk is aan de procentuele afname 
van de reserves. Als het productiemaximum bereikt is productie de dynamiek van het maximum 
volgt, volgt het dynamische profiel van het productiemaximum bij benadering een exponentiële 
afname. Voor het geval van productie van ruwe olie van een specifieke oliebron zijn er sterke 
empirische aanwijzingen dat de productie zich inderdaad volgens een exponentiele afname ge-
draagt, zoals reeds aangegeven in de bespreking van het WEM model. 
 
Tot slot worden twee ontwikkelingen met betrekking tot energie technologieën in Worldscan 
geadresseerd. Het gaat hierbij om alternatieve energietechnologieën, ofwel backstop technolo-
gieën36, en energie-efficiënte.  
 
In de opzet van het Worldscan model wordt verondersteld dat biomassa en niet-fossiele brand-
stoffen als substituten kunnen dienen van gas en olieproducten. Echter, deze substitutiemoge-
lijkheid wordt enkel toegestaan aan de zakelijke markt, ergo in de toepassing van gas en olie-
producten voor productiedoeleinden. Binnen de context van Worldscan heeft de productie van 
biomassa plaats in de agrarische sector, terwijl de productie van niet-fossiele brandstoffen 
plaatsheeft in de dienstensector. Aangezien de dienstensector in het WM gekenmerkt wordt 
door een zeer grote prijselasticiteit van het aanbod, kan deze benadering geïnterpreteerd worden 
als het opzetten van niet-fossiele brandstofproductie als een backstop technologie. 
 
De energiespecifieke technologische vooruitgang wordt gemodelleerd door uit te gaan van de 
notie dat energie-efficiënte verbeteringen in het productieproces neer komen op verlaging van 
de energiebehoefte voor gelijkblijvende productie. Dit verschijnsel wordt gemodelleerd door 
toepassing van een energiespecifieke efficiëntiefactor, die exogeen is aan het model. Aan de 
verbetering van de energie-efficiëntie worden binnen het model geen kosten verbonden, zodat er 
sprake kan zijn van sterke reboundeffecten; dalende energiebehoefte leidt tot dalende prijzen 
van energie, waardoor de vraag naar energie-intensieve producten toeneemt. Voor wat betreft de 
consumentenmarkt wordt de verbetering van de energie-efficiëntie in de productie geprojecteerd 
op de preferenties van consumenten; ergo verlaging van de energiebehoefte voor gelijkblijvend 
nut. Hierbij wordt de projectie gebaseerd op basis van de energie-intensiteit37 van nationale eco-
nomieën in het basisjaar van evaluatie. 
 

8.2.2 Bespreking van het Worldscan Model 
In het WM wordt de ruwe oliemarkt niet expliciet gemodelleerd. Wel wordt de raffinagesector 
gemodelleerd zodat de vraag naar een enkelvoudig raffinageproduct in kaart gebracht wordt. 
Vervolgens wordt aangenomen dat ruwe olie, als onderdeel van de factormarkt, geleverd wordt 
door productie maximaliserende agenten die mogelijk beperkt worden door een regionale uit-
puttingscurve. Overwegingen met betrekking tot de marktstructuur zoals mogelijk oligopolisti-
sche tendensen of kartelvorming worden daarmee veronachtzaamd. 
 
De uitputtingscurve wordt vormgegeven naar het EIA-model voor uitputting. De groeicurve 
wordt echter endogeen gegenereerd door simulatie van de vraag die samenhangt met de econo-

                                                 
36  De term backstop technologie heeft in deze context betrekking op een energiebron die nog niet commercieel ver-

krijgbaar is, maar die fysiek een perfecte substitutiemogelijkheid biedt en in ongelimiteerde hoeveelheid beschik-
baar is tegen constante marginale kosten. 

37  Energie-intensiteit van een nationale economie betreft de vraag neer energie gedeeld door het BNP. 
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mische ontwikkeling in Worldscan. Zolang het productiemaximum niet bereikt is, kan de pro-
ductie in Worldscan ongelimiteerd groeien als gevolg van de gesimuleerde internationale eco-
nomische ontwikkelingen. Pas als de benodigde productie groter wordt dan het dynamische 
productiemaximum, treedt er een beperking op die zich ruwweg gedraagt volgens een exponen-
tiele afname. Een dergelijke exponentiële afname wordt ook gehanteerd door het IEA en wordt 
bevestigd door empirische observatie. Echter, de parameterizering van deze exponentiële afna-
me van productie is in Worldscan vastgelegd door de verhouding tussen de bijdrage van de 
grondstoffen en van andere kapitaalgoederen aan de productie van olie. Dat wil zeggen dat zij 
niet gebaseerd is een op feitelijk geobserveerde afnamesnelheid. 
 
De olie-industrie wordt in Worldscan voorgesteld als de raffinage-industrie die mogelijk onder-
hevig is aan inkoopbeperkingen die gemodelleerd worden door middel van en rudimentaire uit-
puttingscurve. Daarmee is de aanbodzijde van de ruwe oliemarkt wereldwijd gereduceerd tot 
een productiemaximaliserende industrie. Daarnaast wordt er uitgegaan van slechts één oliekwa-
liteit, waarmee de problematische dynamiek van aangeboden oliekwaliteiten enerzijds en ge-
wenste oliekwaliteiten anderzijds buiten beschouwing wordt gelaten. 
 
De raffinagesector wordt expliciet gemodelleerd aan de hand van kostencurven en opererend op 
basis van winstmaximalisatie. Technologische beperkingen zoals het type raffinage-installatie 
en de benodigde oliekwaliteiten kunnen in het huidige raamwerk van Worldscan niet geadres-
seerd worden. Vanwege het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 
oliekwaliteiten zullen gevolgen van veranderende technologie, milieuwet en regelgeving met 
betrekking tot de olieproductmarkten e.d. niet geanalyseerd kunnen worden.  
 
Het is duidelijk dat het generieke karakter van de beschrijving voor bedrijven en huishoudens 
een minder sterk punt van CGE-modellen is ingeval van sectoranalyse. Met name de rationale 
van de besluitvorming in bedrijven wordt in werkelijkheid bepaald door technische en/of opera-
tionele beperkingen die zonder nadere bewerkingen niet in het basismodel worden gereflecteerd. 
In haar generieke representatie zijn CGE-modellen daarom over het algemeen minder geschikt 
voor de analyse van specifieke sectoren. 
 

 
Figuur 8.10 Vier scenario’s voor de ontwikkeling van de wereldwijde vraag zoals die volgen 

uit berekeningen op basis van het Worldscan Model  
Bron: Bollen et al., 2004. 
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Dergelijke analyses vereisen over het algemeen een nadere uitwerking van de besluitvormings-
rationale van de verschillende economische agenten en sectorspecifieke karakteristiek van de 
economische agenten.38 
 
Anderzijds is belangrijke sterkte van het Woldscan model dat de interactie tussen wereld olie-
markt en de rest van de wereldwijde economie gesimuleerd worden. Gezien de vermeende di-
recte relatie tussen olieprijzen een economische groei is dit een interessante karakteristiek.  
 
Binnen dit raamwerk kunnen in feite ook de gevolgen van plotseling explosieve groei van olie-
inkomsten door sterke prijsstijgingen geanalyseerd worden, op grond van de ontwikkelingen op 
de gesimuleerde regionale kapitaalmarkten. Gezien het feit dat er enige zorg bestaat omtrent de 
investeringsbehoefte in de internationale olie-industrie biedt dit in potentie interessante inzich-
ten. Ter illustratie van de resulterende prijsprojecties in het Worldscan model zijn in Figuur 8.11 
de prijsprojecties weergegeven die resulteerden uit een scenarioanalyse van de internationale 
oliemarkt, waarbij de werkelijke olieprijs tot 2000 is weergegeven in reële dollars per vat, ter-
wijl in de periode erna de prijstrajecten weergegeven zijn die resulteren uit de vier sterk uiteen-
lopende scenario’s zoals die zijn vast gelegd in (Bollen et al., 2004). 
 
Het gaat hierbij om vier scenario’s waarbij, afgezien van een veelheid aan andere factoren, on-
dermeer de ontwikkeling van de internationale vraag naar olie sterk uiteenloopt. Zo wordt in het 
‘Global Economy’ scenario verondersteld dat de groei van internationale vraag naar olie zich 
versterkt voortzet volgens de trend van de afgelopen jaren, terwijl in bijvoorbeeld het ‘Regional 
Communities’ scenario verondersteld wordt dat de groei van de internationale vraag sterk af-
vlakt en dat de vraag vanaf 2010 min of meer constant blijft. 
 

 
Figuur 8.11 Vier olieprijsscenario’s zoals die volgen uit een scenarioanalyse op basis van het 

Worldscan model  
Bron: Bollen et al., 2004. 

Opvallend is dat de variabiliteit van de werkelijke olieprijs veel hoger is dan die van de scena-
rio’s. Zelfs als de projecties slechts vergeleken worden met de historische data na 1985, in een 
relatief stabiele internationale oliemarkt, lijken de projecties wel erg stabiel. Nog opvallender is 

                                                 
38  Zie ook ‘Computable General Equilibrium Modelling’; Dixon, P.B., B.R. Barmenter; in Handbook of Computati-

onal Economics; Volume 1; 1996. 
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dat de projecties onderling ook weinig verschil vertonen. Pas tegen het einde van de periode be-
ginnen verschillen op te treden, juist in de periode dat de productiegrenzen van verschillende 
regio’s zoals die in Worldscan gemodelleerd zijn in zicht beginnen te komen. Dit suggereert dat 
het de snelheid van het bereiken van de productiegrenzen de belangrijkste onderscheidend ka-
rakteristiek voor verschillende scenario’s is. Op grond van de ontwikkelingen van de internatio-
nale olieprijs in de jaren zeventig en de recente ontwikkelingen in de internationale oliemarkt 
kan gesteld worden dat hiermee een aantal belangrijke invloedsfactoren factoren veronacht-
zaamd worden. In de jaren zeventig, maar ook recentelijk, is bijvoorbeeld duidelijk geworden 
dat marktmacht van de grote producenten een belangrijke rol kan spelen. 
 

8.3 Het International Energy Model 
De Energy Information Administration (EIA) is in 1977 opgericht als statistische divisie van het 
Amerikaanse Department of Energy (DOE). De globale doelstellingen van het EIA betreffen 
onafhankelijke dataverstrekking, projectie en analyse van ontwikkelingen op de nationale en in-
ternationale energiemarkten ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, verbetering van 
marktefficiëntie en informatieverstrekking aan het publiek met betrekking tot energie en de rela-
tie tussen energie, economie en milieu.  
 
Het EIA houdt zich binnen deze context ondermeer bezig met de verstrekking van lange termijn 
projecties voor de verschillende energiemarkten, waaronder de internationale oliemarkt. Zo pu-
bliceert het EIA jaarlijks de ‘International Energy Outlook’ (IEO) waarin projecties worden ge-
presenteerd voor de verschillende internationale energiemarkten. Het EIA maakt voor haar lan-
ge termijn analyses van de energiesector het ‘National Energy Modeling System’ (NEMS) ont-
wikkeld, dat gericht is op de ondersteuning van de analyse van de energiesector en de mogelijk-
heid biedt tot lange termijn projecties. De ‘International Energy Module’ (IEM) van dit systeem 
representeert het aanbod van ruwe olie op de internationale oliemarkt. De doelstellingen van het 
IEA met betrekking tot het IEM betreffen: 
• Berekening van de gemiddelde internationale olieprijs en de aanbodcurven voor vijf olie-

kwaliteiten voor import naar de Verenigde Staten. 
• Berekening van de verandering van de internationale olieprijs ten gevolge van veranderingen 

van de vraag vanuit de Verenigde Staten. 
• Berekening van de ruwe olie- en olieproduct aanbodcurven met representatie van internatio-

nale aanbod niveaus en bijbehorende kosten voor import naar de Verenigde Staten. 
• Berekening van de aanbodcurven van zuurstofhoudende hulpstoffen39 voor import naar de 

Verenigde Staten. 
 
Het EIA gebruikt dit model sinds de vroege jaren negentig en heeft sindsdien substantiële uit-
breidingen en veranderingen doorgevoerd. 
 

8.3.1 Structuur van het International Energy Model 
Het IEM vormt onderdeel van de integrale representatie van de internationale energiemarkten 
(NEMS). Het IEM is op haar beurt opgebouwd uit een aantal (sub)modules die productie-, 
transformatie- en vraagsegmenten representeren. Deze componenten betreffen de ‘World Oil 
Market’ (WOM), de ‘Petroleum Product Supply’ (PPS) en de ‘Oxygenates Supply’ (OS), 
waarmee respectievelijk de internationale prijzen voor ruwe olie, olieproducten en zuurstofhou-
dende hulpstoffen bepaald worden. 
 
Binnen het IEM wordt de projectie van vijf oliekwaliteiten afgeleidt op basis van regionale 
vraag. Informatie met betrekking tot deze curven vormt de input voor het model, gebaseerd op 

                                                 
39  Zuurstofhoudende hulpstoffen worden in het Engels aangeduid met de term ‘oxygenates’ en heeft meestal betrek-

king op ethanol of methyl tertiary butyl ether (MBTE).  
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exogene aannamen met betrekking tot referentiewaarden voor vraag, aanbod, groeifactoren, etc. 
Met behulp van het IEM kan een set aan internationale olieprijzen berekend worden, waarmee 
de regionale vraag en aanbod wereldwijd in evenwicht gebracht worden. De vraag en het aan-
bod in de non-OPEC regio’s wordt gekarakteriseerd aan de hand van vraag- en aanbodcurven. 
In de evenwichtssituatie wordt het verschil tussen het non-OPEC-aanbod en de wereldwijde 
vraag gelijk gesteld aan het aanbod van OPEC, waarna de productieontwikkeling in de OPEC-
landen getoetst wordt op basis van exogene criteria. De uitkomsten van het model betreffen pro-
jecties van de internationale olieprijzen, OPEC-productie, de wereldwijde productie en con-
sumptie van ruwe olie, netto import per regio, de omzet van OPEC en de OPEC-overcapaciteit. 
 
In Figuur 8.12 is de globale procedure gerepresenteerd die in het IEM doorlopen wordt. In eer-
ste instantie worden vraag, aanbod en prijzen voor ruwe olie bepaald, terwijl vervolgens vraag, 
aanbod en prijzen voor olieproducten bepaald worden. De procedure voor de vraag en aanbod-
ontwikkeling van ruwe olie worden in verscheidene modules geadresseerd. Zo wordt vraag bui-
ten de Verenigde Staten en het aanbod buiten de Verenigde Staten in non-OPEC regio’s bepaald 
in de WOM module terwijl de vraag en het aanbod in de Verenigde Staten in de ‘Petroleum 
Market Module’ (PMM) worden bepaald. Voor het aanbod van de OPEC-regio kan, in theorie, 
gebruik gemaakt worden van exogeen gegenereerde aanbodcurven voor de OPEC. 
 
Alhoewel in de documentatie van het IEM gesuggereerd wordt dat er expliciete aanbodcurven 
voor OPEC gehanteerd worden, blijkt uit de beschrijving van de projecties in de IEO 2006 dat 
het EIA feitelijk gebruik maakt van de analyse van oliereserves en preferente productieniveaus 
van de belangrijkste OPEC-leden. Op basis van de oliereserves kan de fysieke haalbaarheid van 
productie beoordeeld worden, terwijl preferente productieniveaus inzicht geven in de bereidheid 
van OPEC-leden om te komen tot bepaalde productieniveaus. Zo wordt in de IEO 2006 gesteld 
dat; 
 

“…Finally, the level of OPEC conventional production that would be needed to balance 
world oil markets for the assumed reference case price path was calculated by subtracting 
non-OPEC conventional supplies and total unconventional supplies from total world oil 
demand. The likelihood that OPEC producers would supply this residual demand at the 
assumed price path was then evaluated, based on estimates of total OPEC oil resources and 
the apparent preferred production levels of key OPEC members.” 

 
De procedure voor de uiteindelijke toewijzing van productie van ruwe olie aan de verschillende 
regio’s volgt uit een iteratieve procedure, zoals weergegeven in Figuur 8.12. Een eerste tentatie-
ve prijs wordt verondersteld, de resulterende vraag en aanbod uit WOM en PMM worden be-
paald en verschil tussen wereldwijde vraag en non-OPEC-productie wordt toegewezen aan 
OPEC, en vergeleken met het OPEC-aanbod resulterend uit de exogene OPEC-aanbodcurven en 
de tentatieve olieprijs. Als de OPEC-productie niet voldoet, dient de prijs verhoogd te worden, 
en met deze nieuwe prijs wordt de procedure herhaald. 
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Figuur 8.12 Iteratieve procedure voor de prijsbepaling van olie op de internationale oliemarkt, 

zoals geïmplementeerd in het International Energy Model  
Bron: EIA, 2005a. 

De relatie tussen de markt voor ruwe olie en de olieproductmarkten wordt gerepresenteerd in de 
PPM module. Deze module genereert import aanbodcurven van de Verenigde Staten, en beïn-
vloedt daarmee de vraagcurven in de Verenigde Staten. In Figuur 8.12 wordt deze procedure 
gerepresenteerd door de stap ‘Adjust U.S. Import Supply Curves for Crude Oil and Refined 
Products’. Een nadere bespreking van de PPM module volgt hieronder.  
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World Oil Market module 
De WOM-module heeft als doel de bepaling van de vraag en het aanbod op de internationale 
oliemarkt, exclusief vraag en aanbod van de Verenigde Staten en het aanbod vanuit de OPEC- 
landen, en gegeven een bepaalde internationale olieprijs. 
 
Voor de projectie van de regionale vraag wordt een recursieve relatie verondersteld tussen de 
regionale vraag enerzijds en anderzijds de regionale inkomensontwikkeling, internationale olie-
prijs, de regionale vraag in de voorgaande periode, de regionale korte termijn prijselasticiteit 
van de vraag, de inkomenselasticiteit in combinatie met inkomenseffecten40. Alhoewel het on-
derscheid tussen korte termijn en lange termijn prijselasticiteit van de vraag wordt onderkend, 
worden deze factoren in de mathematische formulering niet geëxpliciteerd. Slechts de korte 
termijn prijselasticiteit en de vraag uit de voorgaande periode worden in de mathematische for-
mulering betrokken. 
 
Naast de projectie van de regionale vraag wordt in deze module een projectie gegenereerd voor 
het aanbod van ruwe olie in de non-OPEC regio’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
conventionele41 en onconventionele olieproductie. Voor beide categorieën wordt het regionale 
aanbod van ruwe olie in de non-OPEC regio’s bepaald op basis van een recursieve relatie, 
evenals in het geval van de vraagontwikkeling. De ontwikkeling van het aanbod wordt veron-
dersteld afhankelijk te zijn van de internationale olieprijs, het regionale aanbod in de voorgaan-
de periode en korte termijn prijselasticiteit van het aanbod. Verder is productie beperkt door de 
productiecapaciteit. Ondanks de beschikbaarheid van uitgebreide modeldocumentatie wordt 
hieruit niet duidelijk hoe productiecapaciteit op de lange termijn bepaald wordt. Wel wordt in de 
IEO 2006 aangegeven dat; 

 
“…For the period out to 2030, there is sufficient oil to meet worldwide demand. Peaking of 
world oil production is not anticipated until after 2030.” 

 
Echter in (Wood et al., 2006) wordt aangegeven hoe het EIA omgaat met lange termijn produc-
tiebeperkingen. In dit document wordt het basismodel van Hubbert onderschreven. Ook wordt 
onderschreven dat de groei voor het optreden van de piek zich gedraagt volgens een exponentië-
le groeicurve. Echter voor de periode na het productiemaximum wordt gesteld dat de productie 
in de periode na het productiemaximum zich niet gedraagt volgens de spiegeling van de expo-
nentiële groei in de aanloop naar het productiemaximum, maar als afname waarbij de R/P ratio 
constant blijft (zie ook Sectie 2.2). Hierbij wordt gesteld dat de R/P ratio stabiel blijft na het op-
treden van de productiepiek en een waarde van 10 aanneemt, conform de observaties met be-
trekking tot de productie in de Verenigde Staten. Deze samengestelde functie wordt genormali-
seerd op de geschatte uiteindelijk winbare hoeveelheid olie. Met andere woorden het oppervlak 
onder deze samengestelde functie is gelijk aan de uiteindelijk winbare hoeveelheid olie. Omdat 
de afname met constante R/P ratio sterker is dan de exponentiële afname die volgt uit de spiege-
ling van de groei, zoals die voorgesteld is door Hubbert, is het relatieve oppervlak onder de 
staart van deze samengestelde functie kleiner dan het relatieve oppervlak onder de staart van de 
Hubbert curve. Daarmee neemt het relatieve oppervlak onder de groeicurve toe en bij gelijk 
veronderstelde uiteindelijk winbare hoeveelheden zal de groei dus langer aanhouden en het pro-
ductiemaximum later optreden. Overigens gedraagt de staart van deze curve zich volgens een 
exponentiële afname, maar in tegenstelling tot het IEA-model is deze niet geparameteriseerd op 
geobserveerde afname van productie van een specifieke bron, maar op de veronderstelling dat 
de wereldwijde uitputtingscurve zich zal gedragen als de Amerikaanse uitputtingscurve die ge-
karakteriseerd wordt door een constante R/P ratio met waarde tien. Het gaat hierbij dus om een 
top-down benadering. Op logische gronden mag gesteld worden dat de empirie die toegepast 

                                                 
40  Prijstoename van olie leidt tot afname van het besteedbaar inkomen en daarmee via de inkomenselasticiteit tot 

afname van de vraag naar olie. 
41  Conventionele olie heeft hier betrekking op ruwe olie, natural gas liquids (NGLs), en condensaten. 
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wordt door het IEA op reservoirniveau vertrouwenwekkender is dan het ad hoc gepostuleerde 
model voor regionale productie van het EIA. 
 
Tot slot worden de parameters voor de recursieve functies die vraag en aanbod in de non-OPEC 
regio’s buiten de Verenigde Staten geschat op basis van projecties van andere modellen. 
 
Petroleum Product Supply module 
Met de PPS module wordt beoogd de beschikbaarheid van olieproducten op de internationale 
markt voor de markten in de Verenigde Staten vast te stellen, gegeven een bepaalde internatio-
nale olieprijs, zodat olieproducten tegen minimale kosten ingekocht kunnen worden op de nati-
onale en internationale markten. 
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Figuur 8.13 De relatie tussen de productmarkt en de internationale oliemarkt, zoals 

gestructureerd in het IEM  
Bron: EIA, 2005a. 
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In de PPS module wordt gebruik gemaakt van een serie aanbodcurven voor de import van ver-
schillende olieproducten naar de Verenigde Staten, die extern gegenereerd worden in de ‘World 
Oil Refining, Logistics and Demand (WORLD) Linear Program (LP) model’42, een grootschali-
ge lineaire optimalisatie van de geïntegreerde internationale raffinage- en transportmarkten van 
zowel ruwe oliekwaliteiten als olieproducten.43 De import aanbodcurven worden geconstrueerd 
door met het WORLD LP model de kosten te berekenen die geassocieerd zijn met verschillende 
importniveaus van de verschillende olieproducten. Hiertoe wordt uitgegaan van een bepaalde 
referentiewaarde van de wereldolieprijs. De PPS module past de import aanbodcurven van olie-
producten aan voor afwijkingen tussen de berekende internationale olieprijs en de gehanteerde 
referentiewaarde. Deze import aanbodcurven worden vervolgens gebruikt in de PM module om 
het binnenlandse en buitenlandse aanbod toe te wijzen aan de binnenlandse vraag tegen minima-
le kosten. 
 
Alhoewel er niet gerapporteerd wordt over een expliciete gevoeligheidsanalyse van de dynami-
sche ontkoppeling tussen de WORLD LP model en het IEM en de benadering van deze dyna-
miek door het internationale olieprijs aanpassingsalgoritme van de import aanbodcurven in de 
PPS module, stelt het EIA dat de ontkoppeling tot verwaarloosbare afwijkingen leidt voor de 
BAU44 case op de middellange termijn. 
 
Oxygenates Supply module 
De OS module bepaalt de import aanbodcurven van een zuurstofhoudende hulpstof45, te weten 
MBTE, voor zover beschikbaar voor import naar de Verenigde Staten. Ook deze import aanbod 
curven worden ontleend aan het WORLD LP model. 
 
MBTE wordt in de raffinagesector gebruikt ter vervanging van loodhoudende stoffen om het 
octaangehalte van transportbrandstoffen aan te passen aan de technische vereisten die samen-
hangen met het verbrandingsproces in verbrandingsmotoren. Daarnaast werden deze stoffen in 
toenemende mate toegepast ter verlaging van de koolstofmonoxide emissies ten gevolge van 
onvolledige verbranding. In de Verenigde Staten werden sinds 1995 expliciete eisen gesteld aan 
de zuurstofgehalten van transportbrandstoffen, zodat er gebruik diende te worden gemaakt van 
zuurstofhoudende hulpstoffen. Gebruik van zuurstofhoudende stoffen brengen echter de nodige 
gevaren met zich mee. Na verscheidene problemen met lekkage, is er in verschillende staten in 
de Verenigde Staten sprake van een verbod op het gebruik van MBTE. 
 
In de Europese Unie worden eisen gesteld aan de koolstofmonoxide emissies, terwijl er een 
maximum wordt gesteld aan het gebruik van MBTE. Gebruik van MBTE heeft dan ook met 
name betrekking op het octaangehalte van transportbrandstoffen, terwijl koolstofmonoxide 
emissies bestreden worden door toepassing van de drie-weg katalysator. 
 
In andere regio’s in de wereld vloeit toenemende behoefte aan MBTE met name voort uit toe-
nemende regulering met betrekking tot het gebruik van loodhoudende stoffen in transportbrand-
stoffen en mag aangenomen worden dat de vraag naar MBTE zal toenemen. Vanwege de recen-
te ontwikkelingen in de Verenigde Staten komt beschikbaarheid van MBTE naar verwachting 
minder onder druk te staan en lijkt de relevantie van de analyse van de internationale markt voor 
MBTE sterk afgenomen. 
 

                                                 
42  Het gaat hier om een commercieel verkrijgbaar model dat aangeboden wordt door Ensys Energy & Systems, Inc. 
43  Voor de ontkoppeling tussen het IEM en het WORLD LP model, door gebruik te maken van de PPS module, is 

gekozen vanwege het feit dat het WORLD LP model te veel rekenvermogen vergt om iteratief, ergo bij veelvuldi-
ge herhaling, aan te kunnen roepen. De benodigde tijd voor dergelijke berekeningen met het IEM model in sa-
menhang met het WORLD LP model zouden praktische toepassing onmogelijk maken.  

44  BAU staat voor business as usual. 
45  Zuurstofhoudende hulpstoffen worden in het engels aangeduid met de term ‘oxygenates’ en heeft meestal betrek-

king op ethanol of methyl tertiary butyl ether (MBTE).  
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8.3.2 Bespreking van het International Energy Model 
De structurele componenten die gemodelleerd zijn in het IEM stemmen vrij goed overeen met 
de het kwalitatieve model dat in Hoofdstuk 7 gepresenteerd is. Het IEM ondersteund, als enige 
van de drie geanalyseerde modellen, de representatie van verschillende oliekwaliteiten. Het IEM 
kan gekarakteriseerd worden als een dynamisch techno-operationeel bottom-up model. Voor de 
modellering van de zowel de vraag als het aanbod voor de non-OPEC regio’s buiten de Vere-
nigde Staten wordt echter gebruikt gemaakt van recursieve relaties. Bij het gebruik van deze re-
laties wordt verondersteld dat beide variabelen bepaald worden door globale variabelen zoals 
regionale inkomensontwikkeling, internationale olieprijs, de regionale vraag in de voorgaande 
periode, de regionale korte termijn prijselasticiteit van de vraag, de inkomenselasticiteit. De 
vraag- en aanbodontwikkeling worden dus benaderd met behulp van een tijdsafhankelijke wis-
kundige functie en zijn daarmee top-down gemodelleerd. De vraag wordt dus losgekoppeld van 
de onderliggende structuur die samenhangt met ontwikkelingen in de internationale raffinage-
sector (bijvoorbeeld toenemend energieverbruik voor conversie, afnemende energie-intensiteit 
op grond van efficiëntieverbetering), en de ontwikkelingen in de olieproductmarkten (zoals re-
gulering met betrekking tot emissies in de transportsector). Enkel als deze ontwikkelingen gere-
presenteerd worden in de parameters van de functionele schatting zullen deze ontwikkelingen 
ook in de projecties gerepresenteerd worden. Deze parameters worden afgeleid van andere mo-
dellen, zoals het ‘Short-Term Integrated Forecasting System’ (STIFS), ‘The National Energy 
Modelling System’(NEMS), ‘The World Energy Projection System’(WEPS) en de ‘Domestic 
and International Macroeconomic Activity Models’ van Global Insight. Geen van deze model-
len representeert de dynamiek van de buitenlandse raffinagesectoren en de regulering van de 
buitenlandse productmarkten expliciet en er mag dus aangenomen worden dat deze ontwikke-
lingen nog impliciet, nog expliciet in de projecties van het EIA worden meegenomen. 
De belangrijkste ontwikkelingen in het aanbod van ruwe olie in non-OPEC regio’s is de afne-
mende beschikbaarheid van ruwe olie in het algemeen en die van lichte laagzwavelige olie in 
het bijzonder. De top-down methodiek voor het internationale aanbod van olie onderscheidt vijf 
oliekwaliteiten en wordt geprojecteerd met medeneming van uitputting. Zoals aangegeven is het 
EIA uitputtingsmodel echter zodanig geconstrueerd dat er voorlopig nog geen sprake is van uit-
putting van ruwe olie, en in de IEO wordt dan ook geconcludeerd dat uitputting binnen de pro-
jectietermijn geen rol speelt. Overigens wordt er over de uitputtingsprojectie per oliekwaliteit 
niet expliciet gerapporteerd door het EIA. Ook wordt er de verschuiving van productie van lich-
te laagzwavelige olie naar zware hoogzwavelige olie niet expliciet opgemerkt in de IEO 2006.  
 
Naast de productie in non-OPEC regio’s wordt binnen het IEM de productieverwachting voor 
de OPEC geconstrueerd, op basis van de resterende vraag na verrekening van het non-OPEC-
aanbod en de mondiale vraag. De OPEC-productie wordt volgens de model documentatie be-
paald op basis van expliciete aanbodcurven. Echter, uit de bespreking van de internationale 
oliemarkt in de IEO 2006 blijkt dat er feitelijk gebruik gemaakt wordt van de analyse van de 
haalbaarheid van de benodigde productieniveaus om de resterende vraag te voorzien, en de be-
reidheid/mogelijkheid van de belangrijkste OPEC-leden om tot deze productieniveaus te komen 
(EIA, 2006a). De analyse van deze bereidheid wordt in bescheiden mate toegelicht en zou uit-
gaan van preferente productieniveaus. Tot slot wordt in de model documentatie aangegeven dat 
er verondersteld wordt dat OPEC-leden een productiebeleid voeren, waarbij gestreefd wordt 
naar prijsniveaus die investeringen in alternatieven onaantrekkelijk maken, in het bijzonder als 
het gaat om synthetische brandstoffen.  
 
Alhoewel deze OPEC-aanbodanalyse overeenkomsten vertoont met de analyse die gepresen-
teerd is in Hoofdstuk 4, wordt deze niet gepresenteerd als een samenhangende systematische 
analyse, en waarbij bovendien expliciete productie- of prijsniveaus niet gerapporteerd worden. 
Daarnaast zijn enkele onderdelen van de analyse inconsistent met de gangbare economische 
theorie. Zo ontbreken voor het bestaan van preferente productieniveaus economische gronden, 
afgezien van de productiedoelstellingen die volgen uit de productieverdeling ter ondersteuning 
van het productiebeleid van de OPEC als geheel en beschikbare productiecapaciteit. In principe 
opereert een OPEC-lid onder de productiegrens die volgt uit de afspraken over de verdeelsleutel 
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in OPEC-verband en onder uiteraard onder de maximale productiecapaciteit. Echter, zoals aan-
gegeven in Hoofdstuk 4, kunnen er voor individuele leden redenen zijn om zich te onttrekken 
aan de productieafspraken in OPEC-verband, terwijl de maximale productiecapaciteit binnen 
enkele jaren aangepast kan worden door investeringen. In principe streeft een OPEC-lid naar 
minimale en maximale prijsniveaus en minimale omzetniveaus, door haar productie aan te pas-
sen. Het vastleggen van productie op grond van preferente productieniveaus ondermijnt de 
flexibiliteit om de doelstellingen met betrekking tot prijs- en omzetniveaus te behalen en mag 
dus onwaarschijnlijk geacht worden. 
 
De a-posteriori analyse van de verwachte OPEC-productie die grotendeels gestoeld lijkt op ‘ex-
pert judgement’ verwordt tot een nogal impliciete en intransparante procedure. 
 
Alhoewel het EIA beschikt over een zeer gedetailleerd en complex model van de internationale 
raffinage- en transportsector, het zogenaamde WORLD LP model, wordt hier slechts in geringe 
mate gebruik van gemaakt. Op basis van dit model worden bij benadering de aanbodcurven 
voor import van olieproducten naar de Verenigde Staten afgeleid. Deze curven worden gebruikt 
om de import van olieproducten naar de Verenigde Staten af te leiden voor gegeven ruwe olie-
prijzen, in samenhang met de binnenlandse raffinage-industrie, zodat de activiteit van de Ame-
rikaanse raffinage-industrie geprojecteerd kan worden en de binnenlandse vraag naar ruwe olie 
dus afgeleid kan worden. 
 
Opvallend in deze is dat voor de Amerikaanse vraagontwikkeling dus wel gebruik gemaakt 
wordt van een bottom-up raffinagemodel. Gezien het feit dat deze functionaliteit voor de rest 
van de wereld ook ondersteund wordt in de vorm van het WORLD LP model is het verbazend 
dat deze functionaliteit niet ingezet wordt. De stelling dat het model veel rekenvermogen vergt 
om in te zetten voor de analyse van de wereldwijde vraag is in deze context ten dele gerecht-
vaardigd. In de eerste plaats zouden er internationale vraagcurven gegenereerd kunnen worden 
met het WORLD LP model zodat de regionale vraag beter in beeld gebracht kan worden, onder 
medeneming van verwachtte consequenties van veranderende raffinagestructuur en regulering 
van de olieproductmarkten. Een andere mogelijke benadering betreft vereenvoudiging van de 
representatie van de internationale raffinagemarkt. Het WORLD LP model onderkent in haar 
huidige vorm 120 verschillende oliekwaliteiten, 28 verschillende olieproducten (voorheen zelfs 
60) en 50 verschillende raffinagetechnologieën. Dit niveau van detaillering lijkt niet gerecht-
vaardigd in het licht van de bescheiden complexiteit van de andere modellen die gebruikt wor-
den voor de lange termijn projecties voor de internationale oliemarkt. Een reductie van het aan-
tal oliekwaliteiten tot een vijftal zoals gehanteerd in de World Oil Market module zal reeds een 
aanzienlijke reductie van het benodigde rekenvermogen impliceren en tot een substantiële ver-
snelling van het algoritme leiden. 
 
Ter illustratie van de resulterende prijsprojecties die gegenereerd zijn met het IEM zijn in 
Figuur 8.14 de projecties weergegeven zoals die door het EIA gepresenteerd zijn in 2004, 2005 
en 2006. Het EIA ontwikkeld voor elke projectie een referentieprijs projectie en een ‘hoge’ en 
‘lage’ prijsprojectie. De prijsprojecties zijn weergegeven in respectievelijk 2002, 2003 en 2004 
dollars, maar, zoals blijkt uit de geringe verschillen in de historische prijzen, kan dat onder-
scheidt genegeerd worden. Verder hebben de projecties in IEO 2004 en IEO 2005 betrekking op 
de prijs gemiddeld over enkele oliekwaliteiten, terwijl de projectie in IEO 2006 betrekking heeft 
op lichte, laagzwavelige olie. Hierbij zij aangetekend dat het prijsverschil tot enkele dollars kan 
oplopen. 
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EIA Olieprijsprojecties 2004 - 2006
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Figuur 8.14 Olieprijs projecties van het EIA in 2004, 2005 en 2006.  
Bron: EIA, 2004, 2005b, 2006a. 

De onderlinge verschillen tussen de prijsprojecties zijn echter beduiden groter dan de genoemde 
verschillen. Het mag duidelijk zijn dat een model dat lange termijn projecties genereert, op jaar-
basis geringe verschillen zou moeten vertonen. In de IEO 2005 en 2006 wordt aangegeven dat 
de verschillen zich laten verklaren door aanpassing van de veronderstellingen met betrekking tot 
gedrag van OPEC en het investeringsgedrag van producenten in het algemeen. Hieruit blijkt dat, 
conform de analyse gepresenteerd in Hoofdstuk 4 ook het EIA constateert dat de recente ont-
wikkelingen voor een belangrijk deel bepaald worden door de veranderende markt structuur van 
het aanbod van olie. Aangezien dergelijke ontwikkelingen niet goed weer te simuleren zijn met 
de opzet van het IEM is gekozen voor aanpassing van de streefwaarden van de OPEC-productie. 
Deze oplossing reflecteert de recente ontwikkeling wel, maar maakt de veranderingen van de 
marktstructuur geen generiek onderdeel van de analyse. Daarom dient de oplossing opnieuw ge-
ijkt te worden door ieder jaar opnieuw de preferente OPEC-productieniveaus zodanig aan te 
passen dat de internationale olieprijzen in het jaar van evaluatie op het zelfde niveau liggen als 
de werkelijke olieprijzen. De analyse wordt daardoor in feite prijsvolgend. 
 

8.4 Conclusies 
Het drietal modellen dat in dit hoofdstuk beschreven is, vertoont sterk uiteenlopende benaderin-
gen van de internationale oliemarkt. De modellen kennen elk een aantal sterke en zwakke pun-
ten. Zo wordt de vraag naar ruwe olie relatief uitgebreid gerepresenteerd door het WEM, terwijl 
raffinage relatief uitgebreid wordt gerepresenteerd door het IEM. De interacties tussen de inter-
nationale oliemarkt en de wereldeconomie worden juist sterk in beeld gebracht in het WM. Op-
vallend is dat in alle gevallen het aanbod van ruwe olie slechts in beperkte mate in beeld ge-
bracht wordt. Zo verondersteld het WEM productie maximalisatie voor non-OPEC-productie 
voor de korte termijn, terwijl zij voor de lange termijn uitgaat van productieafname door uitput-
ting en investeringen indirect representeert door de winningpercentage afhankelijk te stellen van 
de olieprijzen. De OPEC-productie wordt verondersteld mogelijke divergenties tussen wereld-
wijde vraag en non-OPEC en onconventionele productie aan te vullen. Alhoewel dit gedrag ver-
dedigbaar is op historische gronden, zijn er ook redenen om aan te nemen dat OPEC niet langer 
zal optreden als de leverancier van swing. Het WM representeert de ruwe oliemarkt niet expli-
ciet, maar door middel van de markt voor olieproducten. Het aanbod van olieproducten wordt 
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gestructureerd volgens maximalisatie van productie waarbij er uitgegaan wordt van een zekere 
prijselasticiteit van het aanbod. Hierbij wordt aangegeven dat de gekozen waarden voor de 
prijselasticiteit van het aanbod niet eenvoudig te valideren zijn. Bovendien wordt er een produc-
tiemaximum vastgesteld die zich ruwweg gedraagt als de exponentiële uitputtingscurven zoals 
die afgeleid worden op grond van reservoiranalyse. Tot slot wordt ook in het IEM verondersteld 
dat de productie in non-OPEC regio gekarakteriseerd kan worden door aanbodcurven met een 
zekere prijselasticiteit. Daarnaast wordt het aanbod in de OPEC-regio gebaseerd op exogene 
analyse. 
 
Geen van de modellen onderkent de verschillende benaderingen van de structuur van het aanbod 
van ruwe olie, zoals daarvoor binnen de economische wetenschap verscheidene analytische 
raamwerken ontwikkeld zijn, zoals kartel analyse of oligopolistische marktstructuren. In alle 
gevallen wordt uitgegaan van competitieve markten, al (WEM en IEM) of niet (PM) aangevuld 
met de nuance dat OPEC optreedt als de prijsvolgende marginale producent (WEM), of als 
prijszettende marginale producent (IEM) waarbij in het midden gelaten wordt hoe OPEC-
prijzen bepaald. Investeringsratio met betrekking tot de productie van ruwe olie wordt niet ex-
pliciet gemodelleerd. In plaats daarvan wordt uitgegaan van mogelijk haalbare productie op 
grond van uitputtingscurven (WM) aangevuld met verbetering van de winningpercentage en 
technologische vooruitgang (IEM).  
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