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D
eEuropese geopolitieke
kookpot isweer eenpaar gra-
denopgestooktnade verga-
dering vandeG7afgelopen
weekendendedaaropvol-
gendeNavobijeenkomst.De

G7was eenhoogstandje vangeopolitiek
manoeuvreren tegenChina enandere au-
tocratischeuitdagers.

Investeringen inkoolstofarme tech-
nologie en vaccinswerdenditweekend
belangrijkepionnenophetwereldschaak-
bord.Metdenettonulstudie vanhet Inter-
nationaal Energieagentschap (IEA)nog in
het geheugen, gemaakt inopdracht van
hetVerenigdKoninkrijk in aanloopnaar
deklimaatconferentie inGlasgow, is het
voornemenomhet kolenverbruik vande
landen te verminderenendekolenver-
branding zonder afvang enopslag (CCS)
uit te faseren, niet alleen inde eigenener-
gievoorziening,maar ook indie in andere
landen.Daartoemoetenflinke fondsen
worden vrijgemaakt.Dekopstukken van
deG7hebben zich voorgenomendat de
Chinesekolenintensieve zijderoute con-
currentiemoet krijgen vaneenkoolstofar-
meevenknie.

MINERALEN
Bidenneemt zijn collega’s inhetWesten
mee in zijn omvangrijkeplannen voorde
reconstructie vandeAmerikaanse eco-
nomie.Hij spoort deG7enwesterse con-
sorten aan zelf ook eendergelijke stap te
zetten.Hijwil de energietransitie gebrui-
kenals een vande instrumentenomhet
wereldleiderschapweer op te eisen.Maar
biedt dit Amerikaanseplangenoegwen-
kendperspectief voor deEU?Daarvoor is
toegangnodig tot debenodigdemineralen
engrondstoffenomnieuwewaardeke-
tens te ontwikkelen. Eenandere recente
IEA-studie, TheRole ofCriticalMinerals
inCleanEnergyTransitions,werpt daarop
een interessant licht.

Sindsdefinanciële crisis van2008 isEu-
ropa een verhaal van een immerkrimpend
belang indewereldopeconomisch en
politiek gebied. Europesebedrijvenheb-
benal veel aan internationale relevantie
ingeboet endepogingenomeenEuropees
strategisch industriebeleid vandegrond

te krijgenhebbendeze trendnogniet kun-
nenombuigen.Ookde energietransitie is
indeEU langzamerhandeeneconomisch
reconstructieverhaal geworden, doorde
coronacrisis enhet oormerken vaneen
aanzienlijk deel vanhet coronaherstel-
fonds voordeze transitie.

NunodigtBidendewesterse landenuit
omdeenergietransitie een instrument
van internationale politiek temaken.Dit
appelleert enerzijds aanhet verhaal vande
EuropeseCommissie,maar stuit ander-
zijds ookopde realiteit vande sterkeposi-
tie vanChina inde verwerking van zeldza-
meaardenenmineralen.

De vraagnaar lithium,kobalt, nikkel,
koper en zeldzameaarden zal flink stijgen,
doordewereldwijde investeringen innieu-
we energietechnologie.Het aandeel van
China indeproductie van zeldzameaar-
den is alombekend.

Watminderbekend is, endoorde
IEA-studie scherpnaar vorenwordt ge-
bracht, is datChinaookeenbelangrijke
rol vervult inde verwerking vandeze cru-
ciale grondstoffen.China’s aandeel inde
verwerkende industrie indewereldbe-
draagt circa 40%voor koper ennikkel, on-
geveer 60%voor kobalt en lithiumen80%
voor zeldzameaarden.

DeEUzal vooralsnog importafhankelijk
zijn omdeenergietransitie te realiseren.
Een voordeel iswel dat, eenmaal geïmpor-
teerd, eendeel vandezematerialendoor
middel van recyclen tot debinnenlandse
productiebasis kanwordenbeschouwd.
Een voorwaardehiervoor is natuurlijk
wel datwe er als EUopaansturendat de
capaciteit voor deze recycling snelwordt
opgebouwd.Wellicht is dat eenbelangrijk
aandachtspunt bij het formuleren vanhet
strategisch industriebeleid, enhet energie-
enklimaatbeleid vandeEU?

PRODUCEREN OF IMPORTEREN?
Betekentde energietransitie dat inde toe-
komstde grondstoffen voor energie inde
EUkoolstofarmwordengeproduceerd,
of vooral geïmporteerd?Dat is eenniet
onbelangrijk verschil inde economische
positionering vandeEUvoordekomende
decennia.HetBidenplangeeft hieropnog
geen concreet antwoord.

Degrote schaalwaaropwindmolensop
zee en zonneparkenmoetenwordenge-
bouwdengekoppeld aannieuwe conver-
siecapaciteit en infrastructuur,wordt vaak
enormonderschat.Dit komtmededoor
het inonze samenleving eerder ontstane
beeld vankleinschaligheid endecentrali-
satie, enookdoor eenwenkendperspec-
tief van toekomstige energiezelfvoorzie-
ning.Dat speelt somseenbelemmerende
rol inhet begrip voordeomvang vandit
stadiumvande energietransitie.

Zowel het klimaatbeleid als circulariteit
steunen vaak vooral opmoraliteit, enniet
op strategische economischeposities.
De vraag ‘Willenweeen sterke, Europese
energieproducerende engrondstoffen-
verwerkende industrie opbouwen?’wordt
doorprincipiële enmorele discussiesnaar
de achtergrondgedrongen indeplannen
enbesluitvorming.

LOKROEP
Inmiddels liggenerheelwat investerings-
plannen vanhetEuropesebedrijfsleven
voornieuwegrootschaligewaardeketens
tewachtenopeenherziening vanhetETS,
de anderemaatregelen ter versterking van
het investeringsklimaat endeCO2-grens-
belasting.Maar voordeEUwordthet nog
knokken voor een significantepositie inde
nieuwewaardeketens tussendebig tech
vandeVSende cleantech vanChina.

De lokroep vandeAmerikaanse sirene is
aantrekkelijk,maardwingt tot eenkeuze
deChinese sirenemeer los te laten. Voor
sommigeEU-lidstaten zal het korteter-
mijnhemdnunognader zijndande lan-
getermijnrok. PresidentBiden zal het vuur
nogwatmoetenopstoken.

E N E R G I E

Bidenverleidt EUertoe transitie geopolitiek temaken
$ Biden spoort
westerse landen
aan tot grote
sprong in
energietransitie

$ China heeft
stevige positie
in verwerking
cruciale
grondstoffen

$ EU is import-
afhankelijk en
moet capaciteit
opbouwen voor
recycling

Betekent de
transitie dat
de EU in de
toekomst
koolstofarm
produceert
of vooral
importeert?
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