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Hoge olieprijs goed voor de economie

De ouderen onder ons herinneren het zich als de dag van gisteren: Aan het begin van de jaren ‘70 vindt er een conﬂict plaats tussen de westerse landen en de Arabische wereld. De inzet was onder andere de steun aan Israël (jdens
de Jom Kipoeroorlog. Bovendien vonden de Arabische landen sowieso al dat de westerse landen te weinig voor hun
olie betaalden. Een boycot aan met name Nederland en de VS volgde en de olieprijs werd met 70% verhoogd.

Het goede nieuws was dat we op zondag konden rolschaatsen op de snelweg. Het slechte nieuws was echter dat er
abrupt een einde komt aan de ongebreidelde groei van de periode na de tweede wereldoorlog. De combina(e van
een hoge inﬂa(e en krimp leidde de wereldeconomie in een recessie zoals die niet meer was gezien sinds de jaren
‘30.

Dus is een hoge olieprijs slecht voor de wereldeconomie? Ja, zult u zowel intuï(ef als ra(oneel denken. Nee, zegt
Goldman Sachs.

De redenering van Goldman Sachs is als volgt. In de jaren ‘70 vloeide ﬁnanciële middelen van hoge consump(elanden naar lage consump(elanden en bleven daar. Hierdoor werd eﬀec(ef kas aan het globale ﬁnanciële systeem
on;rokken en volgde stagﬂa(e.
Nu echter is het ﬁnanciële systeem dermate gemoderniseerd en denken de lage consump(e, olieproducerende
landen dermate globaal, dat de toevloed van ﬁnanciële middelen naar de lage consump(e landen onmiddellijk wereldwijd opnieuw in omloop wordt gebracht. Dit creëert liquiditeit, hogere waarden van investeringsmiddelen en
dus een hoger consumentenvertrouwen alsook een permanente druk op de rente.

Geen slechte redenering. Het verklaart in ieder geval waarom de wereldeconomie zich meer dan kon handhaven in
de periode 2000-2008, toen de prijs van een vat olie explodeerde van rond de $20 per vat tot boven de $140 per
vat.
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