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De Saoedische Olie-oorlog Tegen Rusland, Iran En De VS

Russia Today – 15 oktober 2014 – Pepe Escobar

Saoedi-Arabië heeft een economische oorlog tegen geselecteerde olieproducenten ont-
ketend. De strategie maskeert de echte agenda van de Saudi’s. Maar zal het werken?

Vice President van Rosneft Mikhail Leontyev; “De prijzen kunnen manipulatief zijn … Saudi-Arabië is
begonnen met het aanbieden van grote kortingen op olie. Dit is politieke manipulatie, en Saudi-Arabië wordt
gemanipuleerd, wat slecht zou kunnen uitpakken.”1

Een correctie is op zijn plaats; de Saoedi’s zijn niet gemanipuleerd. Wat de Saudi’s doen is het bouwen van
een luchtkasteel, door aan te dringen dat ze tevreden zijn met olie op $ 90 per vat; Ook op $ 80 voor de
komende twee jaar; en zelfs op $ 50 tot $ 60 voor de Aziatische en Noord-Amerikaanse klanten.2

Feit is dat olie van de Brentspar (Noordzee) al was gedaald tot onder de 90 dollar per vat, omdat China
– en Azië als geheel – vertraagde economische groei vertonen, zij het in mindere mate dan het Westen.
Productie bleef evenwel hoog – vooral door Saoedi-Arabië en Koeweit – zelfs met zeer weinig Libische en
Syrische olie op de markt en Iran gedwongen was om de uitvoer met een miljoen vaten per dag, als gevolg
van de Amerikaanse economische oorlog, aka sancties, in te perken.

De Saudi’s passen de strategie toe van sterke afbraakprijzen, wat neerkomt op het verminderen van het
marktaandeel van haar concurrenten, op de midden- tot lange termijn, voor een aantal spelers – voor de
VS (energie-ontwikkeling, fracking en diepzee boren worden onrendabel) en de producenten van zware,
zure ruwe zoals Iran en Venezuela – zou dit het leven zuur kunnen maken, althans in theorie. Toch is het
belangrijkste doel, vergis je niet, Rusland.

Een strategie die tegelijkertijd pijn doet aan Iran, Irak, Venezuela, Ecuador en Rusland kan niet anders
worden beschouwd dan als machtspolitiek van het “Rijk van de Chaos”, net als Washington het op een
akkoord gooit met Riyadh. Een deal zou inhouden bombarderen van ISIS / ISIL / Daesh leider kalief Ibrahim
wat slechts een voorspel is op het bombarderen van Bashar al-Assad’s troepen; in ruil daarvoor, houden
de Saoedi’s de olieprijzen laag om de vijanden van het “Rijk van de Chaos” pijn te doen.

Maar het is veel ingewikkelder dan dat.

Vastklampen aan Washington

De Russische staatsbegroting voor 2015 vereist een olieprijs van ten minste 100 dollar per vat. Toch leent
het Kremlin niet meer dan 7 miljard dollar in 2015 van de gebruikelijke “buitenlandse investeerders”, plus
$ 27.2 miljard intern. Nauwelijks een economische aardbeving.

1 http://en.ria.ru/business/20141012/193992405/Oil-Surplus-in-World-Market-Temporary-Rosneft-Vice-President.html
2 http://www.aa.com.tr/en/economy/402343--saudi-arabia-to-pressure-russia-iran-with-price-of-oil
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De roebel is trouwens al meer dan 14 procent gevallen sinds juli tegenover de Amerikaanse dollar. Overigens
zijn de valuta’s van de belangrijkste BRICS-leden ook gedaald; 7,8 procent voor de Braziliaanse real,
1,6 procent voor de Indiase roepie. Rusland is, in tegenstelling tot het Jeltsin-tijdperk, niet gebroken; het
heeft buitenlandse reserves van ten minste $ 455 milard.

De doelstelling van de Saudi’s om te proberen om Rusland te omzeilen als een top leverancier van olie aan
de EU is niets anders dan een utopie; Raffinaderijen in de EU zouden moeten worden omgevormd voor de
verwerking van Saoedische lichte ruwe olie, en dat kost een fortuin.

Geopolitiek gezien wordt het interessanter wanneer we zien dat de centrale strategie van de Saudi’s is om
vast te klampen aan Washington’s niet nagekomen “Assad must go” belofte, evenals de neo-conservatieve
obsessie van het bombarderen van Iran. Het wordt nog erger (voor de Saoedi’s), omdat Washington –
althans voorlopig – gefocused lijkt te zijn op het omverwerpen van kalief Ibrahim ipv. Bashar al-Assad, en
misschien wel op de rand staat van het ondertekenen van een nucleaire deal met Teheran als onderdeel
van de P5+1 op 24 november.

Op energiegebied, zou de uiteindelijke Saudische nachtmerrie zijn als zowel Iran als Irak binnenkort de
mogelijkheid om de Saoedische status als de belangrijkste olieproducenten in de wereld over te nemen.
Vandaar het Saoedische streven om beide landen de broodnodige olie-inkomsten te ontnemen. Het zou
kunnenwerken – als de sancties voor Teheran harder doorwerken. Toch kan Teheran altijd nog compensatie
vinden door de verkoop van meer gas aan Azië.

Dus hier is de bottom line. Een belegerd Huis van Saudi’s gelooft dat het Moskou kan dwingen haar steun
aan Damascus op te geven, en Washington af kan houden van een deal met Teheran. Dit alles door de
verkoop van olie onder de gemiddelde spotprijs. Dat riekt naar wanhoop. Bovendien kan het worden
opgevat als de verstoring zoniet sabotering door de Saudi’s van de coalitie van de lafaards / radelozen in
haar campagne tegen de kalief Ibrahim’s sukkels.

Met gemengde somberheid mag de EU deze winter doormodderen – zelfs uitzien op mogelijke problemen
met de gastoevoer uit Rusland omwille van de Oekraïne. Toch kan een lage Saudische olieprijs een vierde
recessie binnen zes jaar bijna zeker niet voorkomen.
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Foto – Reuters / Hamad I Mohammad

Go East, jonge Rus

Rusland ontwikkelt zich langzaam maar zeker naar het Oosten. Chinese vice-premier Wang Yang vat
het keurig samen; “China is bereid om dergelijke concurrerende producten te exporteren naar Rusland als
landbouwproducten, olie en gas apparatuur, en is bereid om Russische technische producten te importeren.”
Koppel dat met een verhoogde invoer van voedsel uit Latijns-Amerika, en het ziet er niet naar uit dat
Moskou in problemen is.

Een flinke Chinese delegatie onder leiding van premier Li Keqiang heeft net een pakket van contracten
in Moskou getekend, variërend van energie tot financiering, en van satellietnavigatie tot high-speed rail
samenwerking. Voor China, dat Duitsland ingehaald heeft als top handelspartner van Rusland in 2011, is
dit een puur win-win scenario.3

De centrale banken van China en Rusland hebben net een cruciale, 3 jarige, 150 miljard yuan bilaterale
lokale valuta ruil overeenkomst getekend. En de overeenkomst is uitbreidbaar. De City of London gromt –
maar dat is wat ze meestal doen.

Deze nieuwe overeenkomst, en dat is cruciaal, omzeilt de Amerikaanse dollar. Geen wonder dat het nu
een belangrijk onderdeel is van de onbegrensde proxy economische oorlog tussen de VS en Azië. Moskou
kan niet veel anders doen dan de bijwerkingen van de Saoedische strategie buitenspel te zetten.

3 http://www.chinadaily.com.cn/world/2014livisitgrl/2014-10/14/content_18732940.htm
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Het strategische partnerschap Rusland-China zit volop in de lift, vanwege de “baanbrekende” (Poetin’s defi-
nitie) $ 400 miljard 30-jaar “gasdeal van de eeuw”4 in mei. En de economische nagalm zal lang doorklinken.

Er komt vrijwel zeker een koppeling van het door China gedreven New Silk Roads (hogesnelheidslijnen)
project5 met een vernieuwde Trans-Siberische spoorweg. Op de Shanghai Cooperation Organization (SCO)
top van vorige maand in Dushanbe prees president Poetin het “grote potentieel” van het ontwikkelen
van een “gemeenschappelijke SCO transportsysteem”, het koppelen van de “Trans-Siberische spoorweg van
Rusland en de Baikal-Amur Mainline” met de Chinese Silk Roads, dus “voor alle landen in Eurazië.”

Moskou heft geleidelijk beperkingen op en biedt Beijing nu een schat aan potentiële investeringen. Beijing
krijgt geleidelijk meer toegang tot niet alleen de broodnodige Russische grondstoffen, maar verwerfd ook
cutting-edge technologie en geavanceerde wapens.

Peking zal S-400 raket systemen en Su-35 straaljagers al in het eerste kwartaal van 2015 geleverd krijgen
en op iets langere termijn de gloednieuwe onderzeeër van Rusland, de Amur 1650, evenals componenten
voor nucleair aangedreven satellieten.

Foto – Reuters / Hamad I Mohammad

4 http://rt.com/business/195412-russia-china-new-gas-route/
5 http://www.commondreams.org/views/2014/10/06/can-china-and-russia-squeeze-washington-out-eurasia
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De weg is geplaveid met yuan

Presidenten Poetin en Xi, die elkaar niet minder dan negen keer hebben ontmoet sinds Xi aan de macht
kwamvorig jaar, brengen het “Rijk van de Chaos” de schrik van hun leven toe; hun nummer één gezamenlijke
prioriteit is om een slag toe te brengen aan de hegemonie van de Amerikaanse dollar – en met name de
petro-dollar – in het mondiale financiële systeem.

De yuan wordt verhandeld op de Moskouse Exchange – de eerste beurs buiten China die gereglementeerde
yuan valutahandel biedt. De omvang bedraagt nog steeds slechts $ 1,1 miljard (in september). Russische
importeurs betalen voor 8 procent van alle Chinese goederen met yuan in plaats van dollars, maar dat is
snel aan het stijgen. En het zal exponentieel stijgen wanneer Moskou uiteindelijk yuan accepteert voor de
Gazprom $ 400 miljard “gasdeal van de eeuw.”

Dit is de manier waarop de multipolaire wereld werkt. De Saudi’s zetten de oliedollar in als wapen? De
tegenreactie is toegenomen handel in een mandje van valuta’s. Daarnaast stuurt Moskou een bericht naar
de EU, dat veel handel met Rusland verliest vanwege contra-productieve sancties, dus de volgende recessie
van de EU versnelt. Economische oorlog werkt in beide richtingen.

De Saudi’s geloven dat ze een tsunami van olie kan dumpen op de markt met als onderpand een tsunami
aan luchtkastelen – het creëren van de illusie dat de Saoedi’s de olieprijzen beheersen. Dat doen ze niet. Net
zo zeker als dat deze strategie zal mislukken, toont Beijing de uitweg; handel in andere valuta stabiliseert de
prijzen. De enige uiteindelijke verliezers zullen degenen zijn die vastklampen aan de handel in Amerikaanse
dollars.

Pepe Escobar is de zwervende correspondent voor Asia Times / Hong Kong, een analist voor RT
en TomDispatch, en een frequente medewerker aan websites en radio-programma’s, variërend
van de VS tot Oost-Azië.

Eerst verschenen op: http://rt.com/op-edge/196148-saudiarabia-oil-russia-economic-confrontation/
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