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E
engrote vloot vanAmerikaanse
schepenmet vloeibaar gas (lng)
is onderwegnaarEuropa.Deze
armada vaart niet in opdracht
vandeAmerikaanse regering
diedit ‘freedomgas’ beschik-

baar stelt inhet kader vanhet geopolitieke
getouwtrekmetRuslandenChina.Ook
komthetniet uitmedelijdenmetdeEuro-
pese consumenten.

De armada is uitgevarennadaling van
de extra vraaguitChina.Dat landheeft in
aanloopnaardewinter endeOlympische
Spelen immers gezorgd voor tjokvolle
gasopslagen.Het resultaat is dat de sche-
penmet lngnudusmaar koersennaarde
laatst overgeblevenmarkt: Europa.

Dehoge gasprijzen inEuropahebben
meerdereoorzakendiedoordeskundigen
meestalmaar tendelewordenbenoemd.
Geopolitieke argumenten voeren vaakde
boventoon,waarbij de vinger steevast ge-
richt is opRusland.Maar ookdegekozen
marktordening indeEuropeseUnie (EU)
enhet uitblijven vande juiste balans tus-
sendedrie prioriteiten vanhet energiebe-
leid—betaalbaarheid, betrouwbaarheid
enduurzaamheid—zijnbelangrijke oor-
zaken vandeprijsverhoging. Verderneemt
de concurrentie omgasmetAziatische
landen toe. InhetVerreOosten laatmen
bovendiende voorzieningszekerheidmin-
der over aankortetermijnmarktkrachten.

SPEELBAL VAN BELANGEN
Duitsland zet dekomende jarennadruk-
kelijk in opaardgas als een transitiebrand-
stof omdeovergang vankolen ennucleair
naar zon,windenwaterstof te realiseren.
Hiermee zijn onzeoosterburenwelmeer
speelbal van internationale belangen.

Het recent aangelegdepijpleidingsys-
teemNordStream1en2moetDuitsland
meer leveringszekerheid vangas gaanbie-
den.Maarde geopolitieke strijd omNord
Stream2, aangevoerddoordeVerenigde
Staten enPolen, betekentnueenenor-
meuitdaging voorhetDuitse energie- en
klimaatbeleid. Zonder eenbetrouwbare
gasvoorzieningkomthetDuitse klimaat-
beleid op losse schroeven te staan, ook
omdatdewaterstofeconomienog inde
kinderschoenen staat. Voor een landdat

elektrificatie hoog inhet vaandel heeft,
is immers veel regelbare stroomproduc-
tie nodig omde luwe zon- enwinddagen
te overbruggen.Nederlandhoudt zich
muisstilmaardeelt deDuitse zorgenover
eenbetrouwbare, betaalbare en regelbare
stroom- enwarmtevoorziening voordeko-
mende jaren.

Ookdegeringemarktpositie vande
Europese energiebedrijvenmaaktEuropa
speelbal van internationalebelangen.Het
gemiddeldeEuropese energiebedrijf is
klein tenopzichte vande (staats)giganten
uit Azië. Zonder eenoverheiddiedepoten-
tiële verliezenafdekt, valt tegendeChinese
energiegigantenniet op teboksen. Toch
zullendeEuropesebedrijvenopde
wereldmarktmoetenblijvenopereren.
Niet alleendezewintermaar ookdedaar-
opvolgendewinters.

ACTIE - REACTIE
Doorwisselendebeleidsplannen vande
EU ishet voor veel gasproducentenniet
meerduidelijkwatnuopde langere ter-
mijnde rol vanaardgaswordt indeEuro-
pese energiemix. Rusland stationeerde
voorhet eerst in jarenhet onverkochte gas
niet indeEuropesebergingen,maarbe-
perkte zich tot het leveren vanalleenhet
gecontracteerde gas.Metdeprijsverho-
gingdiedit veroorzaakte in eenal krappe
markt ontmaskerdeRuslanddekorteter-
mijnoriëntatie vandeEUende lidstaten
als het omgas gaat.

Nederland spantdaarbij de kroon.Ons
landheeft bijna geen langetermijncon-
tractenenging te veel uit vandegedachte
dat het dichtdraaien vanonze gasvelden
enafbraak vandebijbehorende instituties
geengevolgen zouhebben voordeEurope-
se gas- en stroommarkt.

HetRussischeGazpromwilmethet oog
op investeringen inproductie en transport
graagmeer zekerheidover deEuropese
gasvraagopde langere termijn.Nederland
hadmetdegrotewaterstofplannenendie-
pe gasmarkt een voortrekkersrol kunnen
spelendoor inventief gas te contracteren.
Waaromzouons landbijvoorbeeld geen
langetermijngascontractenmetEquinor
ofGazpromafsluiten,waarbij in overleg op
termijnopkoolstofarmemoleculenkan

wordenovergegaan?ZouNederlanddit
doendanontstaat ermeer zekerheidover
vraag enaanbodenkunnenbedrijven in
producerende en consumerende landen
betere investeringendoen.DeNederlandse
enEuropese afkeer van langetermijncon-
tracten toont een fataal gebrek aankennis
over deontwikkeling vanenergiemarkten,
over de concurrentieverhoudingenenover
de vraaghoe je eenenergiesysteem in tran-
sitiemoetmanagen.

Momenteelwijzen alle EU-lidstatenbij
mogelijke tekortennaar debuurlandenom
vandaaruit gas en stroomte importeren.
Maarhet aanbod vanbijvoorbeeld stroom
isbeperkt, zeker indewinter.Denucleaire
vloot vannetto-stroomexporteur Frankrijk
bromtmisschienwel redelijk stabiel.Maar
zelfs dit land is afhankelijk van importen
als dewinterkou toeslaat. Zo gooienalle
landenhet probleembij elkaar over de
schutting,met alle gevolgen vandien.

Doordat deEUvanwegede energietran-
sitie sterkhamert opoverheidsingrijpen,
maardebetaalbaarheid enbetrouwbaar-
heid vanenergieleveringenaandemarkt
overlaat, dreigt deEuropese energiemarkt
te verworden tot dekreukelzone vande in-
ternationale energiemarkt. In eenwereld
waarinAzië structureelmeerwil betalen
voor voorzieningszekerheid, enwaarinGaz-
promdeEuropesemarkt alleenmagbedie-
nen zonder contractuele afnamegaranties
(endaarvoorbedankt) enwaarindeVSde
eigenbelangennajaagt, is het slecht toeven
voorEuropa.

Deopdracht aandeEUende lidstaten is
te zorgendathet ambitieuzeFit for55-pro-
grammavoor klimaat- en energietransitie
ookbetrouwbaar enbetaalbaar is.

E N E R G I E

EUzit in kreukelzone van internationale gasmarkt
$ Hoge
gasprijzen in
Europa hebben
meerdere
oorzaken

$Maar
onduidelijk en
wisselendEU-
gasbeleid
grootste
boosdoener

$ Hierdoor is
Europa speelbal
internationale
energiemarkt

Zonder een
betrouwbare
gasvoorziening
komt het
Duitse
klimaatbeleid
op losse
schroeven te
staan

d
Coby vander Linde is directeur
Clingendael International
EnergyProgramme (CIEP)
en (deeltijd)hoogleraar
geopolitiek enenergie
aandeRUG.Reageer
via opinie@fd.nl

pagina 25, 05-01-2022
© Het Financieele Dagblad


