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Nederlandse samenvatting
Olie is de belangrijkste fossiele brandstof in het mondiale energiesysteem. De snelheid van
de transitie naar een gedecarboniseerde economie hangt in sterke mate af van de toekomstige rol van olie. Bestaande modellen van het toekomstige olie-aanbod behandelen maar
één aspect van de oliebeschikbaarheid. Ze richten zich ofwel op de economische aspecten
van olie-uitputting, met minder nadruk op technische en geologische factoren, of negeren
juist de economische mechanismen. Deze dissertatie integreert de twee dimensies en ontwikkelt een gecalibeerd model om de langetermijnontwikkelingen op de wereldoliemarkten
te analyseren.
Onze resultaten benadrukken de urgentie van een geintegreerde aanpak van het piekolieen het klimaatprobleem. Hoewel energiezuinigheid belangrijk blijft om de afhankelijkheid van olie te verminderen, vereist een effectieve overgang naar een gedecarboniseerde
economie ook een koolstofbelasting en subsidies voor duurzame energie. Een koolstofprijs
verhoogt de gebruiksprijs van olie op de korte en midellange termijn en geeft een prikkel
voor het ontwikkelen van schone alternatieven, bovenop het effect van olieschaarste op
de olieprijs. Om het aanbod van schone technologieën te stimuleren zijn subsidies voor
het gebruik van deze technologieën ook dringend gewenst. Onze analyses laten zien dat
het olieaanbod waarschijnlijk op de korte termijn stabiel blijft, maar begint te dalen rond
2030. De mogelijkheid dat olieproducenten hun grondstoffen sneller oppompen omdat ze
een streng klimaatbeleid in de toekomst verwachten (de zgn. groene paradox) is empirisch
niet relevant.
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