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HET FAMEUZE ‘OLIE CRISIS’ SCENARIO

� Voortgekomen uit een trend: die van snelle groei van de vraag naar 
olie

� Trend = onvermijdelijke ontwikkeling

� Scenario’s: mogelijke gevolgen van deze trend



THE 1972 SCENARIOS



LEER- EN ONTWIKKELINGSPUNTEN

� Dominante trends Drijvende krachten beperkt aantal: 1 tot 2

� Vertakkingen worden nog steeds gebruikt

� 6 Scenario’s wordt als ‘te veel’ beschouwd (2 tot 4 max.)



HET LIEVELINGSSCENARIO IN NEDERLAND

� ‘Sustained Growth’ is een tijd de lieveling, echt een wensscenario met 
veel duurzame energie

� Sterk normatief – vandaar geliefd



THE EVOLUTION OF THE WORLD’S ENERGY 
SYSTEMS



THE EVOLUTION OF THE WORLD’S ENERGY 
SYSTEMS



ENERGY PATHS

What needs, possibilities and choices will shape an energy system 
staying below 550 ppmv CO2?

We believe we are entering a particularly innovative period for the energy 
system and that

“there is more than one path to a sustainable energy system”



ENERGY NEEDS, CHOICES AND POSSIBILITIES



OIL PRICE COMPARISON

2000 $ per barrel
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SCENARIOS – COMMON FEATURES

� Natural gas as a bridge fuel over the next two decades and the 
importance of mitigating supply security fears.

� Strong pressures which oil markets will face as new vehicle 
technologies diffuse.

� Gradual shift towards distributed heat and power for economic and 
social reasons.

� Potential for renewables, particularly solar and biofuels, to dominate 
primary energy supply in the longer term.



LEERPUNTEN

� Ontwikkeling van olieprijzen in scenario’s gaat altijd mis! 

� Sommige ontwikkelen zijn in scenario’s te ver ‘voor de muziek uit’, bijv. 
Waterstof, de Aziatische Eeuw in Da Wo (1995-2020) 



ECHTE SCENARIO MISSER

� Brent Spar in 1995: 
publieke woede tegen afzinken olie opslag succesvolle GreenPeace
actie hoewel ‘Angry Fringes’ wel worden geadresseerd (Just-do-it 

scenario 1995-2020)

� Vandaag zou Brent Spar waarschijnlijk als een ‘Black Swan’ worden 
bestempeld



DILEMMA’S EN TRILEMMA’S

� Dilemma is geregeld terugkerend thema bijv. ‘empty core’

investeringen ‘Catch 22’ elementen

� Trilemma in 2005 scenario’s, geeft stabiliteit in krachtenveld: 
2 win, 1 loose



DILEMMA’S EN TRILEMMA’S

GS05: Three Forces, “two wins – one loss”

Market incentives 

Coercion, regulation The force of community 

“Business Class”

“Prism”



DILLEMA’S EN TRILEMMA’S

The Three 2005 Global Scenarios 3 forces and 3 sets of objectives: a 
“Trilemma”



NORMATIEF - EXPLORATIEF

� ‘Blueprints’ en ‘Scramble’ preferentie uitgesproken voor Blueprints voor 
het eerst in Shell scenario historie sterk normatieve kleuring richting 
onderneming en samenleving !



2008 SHELL ENERGY SCENARIOS

Shell energy scenarios help us to imagine alternative futures

A world of

energy nationalism
and reactive change

A world of

emerging coalitions

and accelerated change 



SCENARIO CORNERS

What can we expect?
Explorative scenarios

What do we want?
Normative scenarios

What do we have?
Fact base

What do we think we have? 
Perceptions
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SIGNALS & SIGNPOSTS

� Belangrijkste drijvende kracht: sterk toenemende vraag naar energie –
net als in 1972

� Nog geen scenario’s voor ‘Zone of Uncertainty’

� U schrijft de krantenkop voor 2052!



SIGNALS & SIGNPOSTS 2011

Energy drivers and the zone of uncertainty




