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De energiecrisis waar Europa voor staat wordt erger, terwijl de winter langzaam 
dichterbij komt. De afhankelijkheid van de regio van gas uit Rusland heeft geleid tot 
aanzienlijke economische kwetsbaarheid, en de kans op verstoring van het aanbod 
neemt steeds verder toe. In deze publicatie bieden we een kader om inzicht te 
krijgen in de gevolgen van een energiegerelateerde schok en gaan we in op:

• De gevoeligheid van landen voor aanbodverstoringen

• Opties voor diversificatie van het aanbod en vermindering van de vraag

• De mogelijke reactie van beleidsmakers, zowel fiscaal als monetair

• De gevolgen voor de bedrijfswinsten

Kwetsbaarheden beoordelen
Drie belangrijke maatstaven zijn van cruciaal belang voor inzicht in de 
gasgerelateerde risico’s voor Europese landen: de afhankelijkheid van de invoer 
uit Rusland, het aandeel van gas in de energiemix, en de opslagcapaciteit. Vóór 
de inval in Oekraïne importeerde de Europese Unie (EU) iets minder dan 40% van 
haar aardgas uit Rusland, hoewel dit cijfer sterk varieert van land tot land (Figuur 1). 
Zo was Duitsland vorig jaar qua volume de grootste importeur van Russisch gas, 
terwijl terminals voor vloeibaar aardgas (LNG) in België en Spanje helpen om hun 
afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Het aandeel van gas in de energiemix 
van een land kan echter een aanzienlijke impact hebben op het risico. Zo is meer 
dan 90% van Finlands gasinvoer oorspronkelijk afkomstig uit Rusland, maar maakt 
gas minder dan 10% uit van de Finse energiemix. Dat beperkt de kwetsbaarheid van 
Finland aanzienlijk. Verder hebben de EU-lidstaten weliswaar goede vooruitgang 
geboekt bij het aanleggen van voorraden tijdens de zomer, maar de opslagcapaciteit 
kan een beperkende factor zijn als die niet een aanzienlijk deel van het jaarlijkse 
verbruik dekt. 

Figuur 1: Afhankelijkheid van import van Russisch gas voor een aantal 
Europese landen

Aandeel gasimport 
uit Rusland in 

gasverbruik (%, 
2019/2020)

Aandeel gas  in primair 
energieverbruik (%)

Opslagcapaciteit 
in verhouding tot 

jaarlijks verbruik (%)

EU 38 24 27

België 8 23 4

Denemarken 52 14 35

Finland 92 7 0

Frankrijk 20 17 28

Duitsland 59 27 25

Italië 40 42 25

Nederland 36 37 34

Spanje 11 22 9

Zweden 14 2 1

VK 4 40 1

Bronnen: AGSI, Europese Raad, Eurostat, J.P. Morgan Asset Management. Verbruiksgegevens 
betreffen 2019 of 2020 (laatst beschikbaar), aandeel in energieverbruik betreft 2021 en 
opslagcapaciteit betreft 2022.
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Leveringsbronnen
De daling van de gasimport uit Rusland dit jaar is het resultaat 
van verschillende factoren, uiteenlopend van beleidsinitiatieven 
tot verstoring van de levering (Figuur 2). Het REPowerEU-plan 
van de Europese Commissie - dat begin maart voor het eerst 
werd voorgesteld als reactie op de Russische invasie van 
Oekraïne - omvatte doelstellingen om de afhankelijkheid van 
de EU van Russisch gas dit jaar met tweederde te verminderen, 
maar een totaal verbod bleef uit. De leveringsonderbrekingen 
begonnen in de zomer, toen verschillende landen van de 
Russische pijpleiding werden afgesneden omdat zij weigerden 
in Russische roebels te betalen. Meer recentelijk heeft Rusland 
de aanvoer via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 volledig 
stopgezet – iets dat eerder als een worstcasescenario werd 
beschouwd – en verklaard dat de leveringen pas volledig zullen 
worden hervat wanneer de westerse sancties vanwege de 
invasie van Oekraïne zijn opgeheven.

Figuur 2: EU-import van aardgas uit Rusland
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De bovengemiddelde import van LNG heeft geholpen om 
dit leveringstekort in de zomer aan te kunnen, waarbij de 
invoer vanuit de VS aanzienlijk is versneld. In de eerste zeven 
maanden van het jaar bedroeg de Europese invoer uit de 
VS gemiddeld 6,5 miljard m³, tegenover een maandelijks 
gemiddelde van 1,9 miljard m³ in de periode 2019 - 2020. Een 
tijdelijke factor die de levering aan Europa heeft gestimuleerd, 
is de lagere vraag naar LNG vanuit China, die waarschijnlijk 
beperkt zal blijven tot de Chinese economie weer op gang 
komt. De kosten van de invoer waren echter hoog, wat nog 
werd verergerd door de daling van de euro ten opzichte van 
de Amerikaanse dollar met 12%, gemeten vanaf januari tot 
september. Europese inspanningen om de LNG-capaciteit uit 
te breiden, zoals drijvende LNG-terminals in Nederlandse en 
Duitse havens, zullen later dit jaar een bijdrage beginnen te 
leveren, maar zullen tegen eind 2023 waarschijnlijk een veel 
grotere bijdrage leveren aan het aanbod.

Ook de alternatieven voor aardgas hebben met wisselend 
succes een impuls gekregen. Het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) raamt dat het steenkoolverbruik 
in de EU in 2022 met 7% stijgt – zelfs nu de steenkoolprijzen 
in mei 2022 het hoogste punt ooit hebben bereikt – door 
de toegenomen vraag naar elektriciteitsopwekking. 
Kernenergie is momenteel goed voor ongeveer 25% van de 
elektriciteitsproductie in de EU, maar het is niet eenvoudig 
om dat percentage op te hogen, zelfs na het besluit van de 
Europese Commissie in juli om deze energiebron op te nemen 
in de milieutaxonomie van de EU. Frankrijk blijft de grootste 
voorstander, maar de Franse elektriciteitsopwekking werd 
in de zomer verstoord doordat de helft van de kernreactoren 
van het land buiten werking werd gesteld voor onderhoud dat 
was vertraagd door de coronapandemie en het lage waterpeil 
in de rivieren, dat van invloed was op de koelsystemen. De 
weerstand tegen kernenergie in Duitsland blijft sterk, hoewel 
twee van de drie Duitse kerncentrales die eigenlijk tegen het 
einde van het jaar zouden worden gesloten, nu tot april stand-
by worden gehouden.

Een grotere afhankelijkheid van andere fossiele brandstoffen 
is een onvermijdelijk gevolg op korte termijn van de gehaaste 
afbouw van de import van Russisch aardgas, maar een 
versnelde uitrol van hernieuwbare energie zal uiteindelijk 
naar verwachting de oplossing op middellange termijn 
bieden voor het energietekort. De EU heeft nu het voorstel 
gedaan om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen 
in de totale energiemix tegen 2030 te verhogen tot 45%, 
tegenover 40% in de eerdere plannen en ongeveer 20% nu. 
Met name de aanbevelingen in het REPowerEU-plan om het 
trage en complexe vergunningsproces voor grote projecten 
op het gebied van hernieuwbare energie aan te pakken 
– iets dat momenteel tot vijf jaar kan duren – kunnen de 
energietransitie aanzienlijk versnellen.
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De vraag dempen
De EU lijkt goed op weg om haar doelstelling te halen om 
85% van de totale ondergrondse gasopslagcapaciteit 
voor de komende winter te vullen (Figuur 3). Ondanks 
deze vooruitgang blijkt uit scenarioanalyses van het IEA 
dat zelfs als de gasopslag later dit jaar 90% bereikt, de 
opslagniveaus in februari 2023 gevaarlijk laag kunnen 
worden als de Russische gasstromen worden stopgezet, 
omdat niet-Russische import ontoereikend zal zijn om het 
tekort te dekken. De situatie wordt verder bemoeilijkt door 
seizoensinvloeden: ondanks dat de opslagcapaciteit van 
de EU ruwweg 27% bedraagt van het gemiddelde jaarlijkse 
verbruik, wordt meer dan 55% van de jaarlijkse vraag naar 
gas normaal gesproken verbruikt tussen november en 
maart. Verder is de infrastructuur om gas van west naar 
oost over te brengen binnen het Europese blok beperkt. Als 
de opslagcapaciteit op enig moment opgebruikt wordt tot 
onder het gemiddelde niveau om de winter door te komen, 
zou de herbevoorrading tijdens de zomer van 2023 wel eens 
bijzonder lastig kunnen zijn, vooral als de Aziatische vraag 
naar LNG weer aantrekt. De kans op verdere maatregelen om 
de vraag te beperken, waaronder energierantsoenering voor 
de industrie, is duidelijk aanwezig.

Figuur 3: Aardgasvoorraden in de EU

% van capaciteit

2021/22 Gemiddelde voorgaande 10 jaar              
Bandbreedte voorgaande 10 jaar

0

20

40

60

80

100

120

Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun JulJul Aug Sep

Bronnen: Bloomberg, Gas Infrastructure Europe, J.P. Morgan Asset 
Management. Gegevens per 31 augustus 2022.

Een nadere blik op de vraag naar gas per sector helpt om 
te anticiperen op de mogelijke beleidsreactie die in het 
verschiet ligt. Productiebedrijven en huishoudens zijn elk 
verantwoordelijk voor ruwweg 40% van de jaarlijkse vraag 
naar gas, terwijl de dienstensector een groot deel van de rest 
voor zijn rekening neemt. Terwijl de hoge prijzen de vraag 
van de industrie in de zomer hebben beperkt, zal het in de 
winter, wanneer de vraag van huishoudens naar verwarming 
toeneemt, veel moeilijker zijn om het totale verbruik laag te 
houden.

De EU heeft doelstellingen aangekondigd om het verbruik 
met 15% te verminderen ten opzichte van een vijfjarig 
gemiddelde, hoewel de effectieve vraagvermindering door 
vrijstellingen voor sommige landen waarschijnlijk dichter bij 
10% zal liggen. De lidstaten hebben de opdracht gekregen 
om voorrang te geven aan maatregelen die geen invloed 
hebben op de beschikbaarheid van gas voor huishoudens 
of essentiële diensten. Duitsland neemt het voortouw bij de 
inspanningen om energie te rantsoeneren in Europa, terwijl 
de acties die tot dusver in andere delen van Europa zijn 
ondernomen, meestal vrijwillig zijn.

De stijgende energieprijzen blijken tot dusver de grootste 
rem te zijn op de vraag van het bedrijfsleven, maar als 
de gasstromen in de komende maanden niet aanzienlijk 
verbeteren, is energierantsoenering zeer wel mogelijk. De 
chemiesector, die meer dan 35% van de industriële vraag 
vertegenwoordigt, lijkt bijzonder kwetsbaar.

Beleidsreactie
Nu de stijgende gasprijzen de elektriciteitsprijzen de hoogte 
in hebben gejaagd, staan regeringen onder toenemende 
druk om de steun aan zowel huishoudens als consumenten 
op te voeren (Figuur 4). Het verband tussen gas en 
elektriciteitsprijzen is te wijten aan het geldende systeem 
van “marginale prijsstelling”, waarbij de elektriciteitsprijzen 
worden bepaald door de duurste (en vaak met gas gestookte) 
elektriciteitscentrale die in bedrijf is om op elk moment aan 
de vraag te voldoen. De omvang van de prijsstijging is moeilijk 
te bevatten: de basislaststroomprijzen voor 2023 in Duitsland 
bereikten op het hoogtepunt in augustus bijna EUR 1.000 per 
megawattuur (MWh), een stijging met meer dan 700% in het 
jaar tot nu toe, en tegenover een gemiddelde van EUR 71 per 
MWh in de eerste helft van 2021. Zonder beleidsinterventie 
zouden de energierekeningen van huishoudens op basis 
van de huidige spotprijzen kunnen oplopen tot 30% van 
het besteedbaar inkomen, drie keer meer dan de typische 
definitie van “brandstofarmoede”.
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De Europese consument staat een strenge winter te 
wachten, al zullen fiscale maatregelen voorkomen dat de 
energiekosten volledig worden doorberekend aan gezinnen 
(Figuur 5). Daardoor zou de klap voor de groei wat moeten 
worden gedempt. Voor alle duidelijkheid: de spotprijzen in 
de bovenstaande grafiek zijn niet wat wij verwachten dat 
de consument zal betalen, maar zijn een mechanische 
berekening waarbij uitgegaan wordt van het afwezig zijn 
van zowel overheidsingrijpen als een vraagrespons. De 
omvang en vorm van overheidssteun zal van land tot land 
verschillen, aangezien het energiebeleid doorgaans op 
nationaal niveau wordt bepaald. (Wij merken echter op dat 
de steun voor een EU-breed prijsplafond op het moment 
van schrijven snel toeneemt). De aard van de interventie zal 
waarschijnlijk ook leiden tot significante inflatieverschillen in 
de regio. Het doen van betalingen aan consumenten terwijl 

de energierekeningen mogen stijgen, kan namelijk resulteren 
in zeer verschillende inflatiecijfers in vergelijking met een 
plafond voor elektriciteitskosten. De onzekerheid rond de 
beleidsreactie is waarschijnlijk een belangrijke factor achter 
de brede waaier aan opvallende inflatieprognoses voor de 
komende maanden.

De maatregelen ter ondersteuning van de industrie zijn tot 
nu toe niet erg uitgebreid en vaak gericht op een verlaging 
van de energieheffingen die bedoeld waren om energie-
efficiëntie bij energie-intensieve bedrijven aan te moedigen. 
Frankrijk heeft tot dusver enkele van de meest ingrijpende 
maatregelen genomen. Als in de winter uitgebreidere 
rantsoeneringsmaatregelen nodig zijn, verwachten 
wij dat de steun voor de zwaarst getroffen industrieën 
dienovereenkomstig zal toenemen, zodat de klap voor de 
groei enigszins wordt afgezwakt.

Figuur 5: Overheidsmaatregelen ter ondersteuning van huishoudens 
Aangekondigde maatregelen per 8 september 2022

Land Steunmaatregelen

Frankrijk De stijging van de gereguleerde elektriciteitskosten wordt beperkt tot 4% in 2022, wat mede mogelijk is door het 
aandeel van 80% dat de regering heeft in nutsbedrijf EDF.

Duitsland Tot dusver drie steunpakketten. Het meest recente pakket bedraagt EUR 65 miljard (1,8% van het BBP) en omvat 
maximumprijzen voor elektriciteit uit andere bronnen dan gas, naast andere inkomensondersteunende maatregelen. 
Eerdere maatregelen omvatten een eenmalige energieprijstoeslag van EUR 300 met extra betalingen voor gezinnen 
met kinderen, en een BTW-verlaging op gas van 19% naar 7%.

Italië Verhogingen van de energieprijzen worden geblokkeerd tot eind april 2023, met extra betalingen voor huishoudens 
met een laag inkomen. Belastingverlagingen op benzine worden doorgevoerd. Ook BTW-verlagingen op 
energierekeningen worden verwacht, maar deze worden nog niet doorgevoerd.

Spanje De stroomkosten van centrales die fossiele brandstoffen gebruiken, worden tijdelijk gedrukt met subsidies om de 
prijsstijgingen tot mei 2023 te beperken. De BTW op gas wordt van oktober tot december verlaagd van 21% tot 5%. De 
BTW op elektriciteit is al gemaximeerd op 5%.

VK De gemiddelde jaarlijkse energierekening voor huishoudens wordt vanaf oktober gedurende twee jaar beperkt tot 
GBP 2.500. Gelijkwaardige steun voor bedrijven is voor zes maanden bevestigd. De aankondiging van september 
kwam bovenop de bestaande steunmaatregelen ten belope van GBP 37 miljard voor de kosten van levensonderhoud, 
waaronder een korting van GBP 400 op de energierekening tijdens de winter.

Bron: J.P. Morgan Asset Management, per 8 september 2022.

Figuur 4: Energierekeningen van huishoudens in Europa

Gemiddelde jaarlijkse rekening per huishouden in EUR/GBP; balken tonen % stijging sinds begin 2020
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In tegenstelling tot de positie van regeringen zullen de 
Bank of England en de Europese Centrale Bank (ECB) hun 
economieën waarschijnlijk minder steun kunnen bieden, 
gezien de stijgende inflatie. Omdat de economische activiteit 
in de zomer sterker was dan verwacht, gaan wij in ons 
basisscenario uit van verdere renteverhogingen in het najaar, 
zowel in het VK als in de eurozone. Zelfs nu er een grote 
kans is op een recessie in 2023 zal het voor beide centrale 
banken moeilijk zijn om van koers te veranderen totdat zij 
er veel meer vertrouwen in hebben dat de inflatie weer in 
de richting van hun doelstelling gaat. Vooral voor de ECB 
zal deze beslissing worden bemoeilijkt door het hierboven 
beschreven uiteenlopende effect van overheidsinterventies in 
de lidstaten.

Gevolgen voor de winsten

Momenteel wordt verwacht dat de Europese bedrijfswinsten 
in 2022 met meer dan 17% zullen stijgen, tegen iets minder 
dan 6% begin dit jaar. Aanzienlijke bijdragen komen daarbij 
van de gestegen winstverwachtingen in de energiesector 
en valutadepreciaties waardoor buitenlandse winsten meer 
waard worden (Figuur 6). Wij verwachten echter dat de 
winstverwachtingen wat zullen afzwakken, want analisten 
beginnen de verslechtering van de macro-economische 
vooruitzichten al te weerspiegelen.

Op sectorniveau lijken de winsten in de Europese 
materialensector bijzonder kwetsbaar voor een verstoring 
van de gasvoorziening, aangezien chemiebedrijven ruwweg 
de helft van de sector uitmaken. Ook de winst van sommige 
bedrijven in de consumentensector kan teruglopen, als de 
hogere energieprijzen gaan drukken op de consumptie en 
ook de kosten verhogen van synthetische materialen die in 
verzorgingsproducten worden gebruikt. Voeding & dranken 
is een andere sector die sterk afhankelijk is van aardgas, met 
toepassingen in de gehele waardeketen.

Figuur 6: Verandering in het jaar tot nu toe van 
winstgroeiverwachtingen 2022 MSCI Europe Index, per sector
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Energiebedrijven hebben uiteraard het meest te maken met 
hogere aardgasprijzen, terwijl de gevolgen voor Europese 
nutsbedrijven sterk kunnen variëren binnen de sector. 
Nutsbedrijven met een grote blootstelling aan hernieuwbare 
energiebronnen zullen op termijn waarschijnlijk profiteren 
van de versterkte steun voor de overstap op hernieuwbare 
energie, terwijl andere onder druk zullen komen te staan door 
prijsplafonds opgelegd door de overheid.

Als de winsten van Europese bedrijven inderdaad naar 
beneden gaan, zouden de relatief bescheiden waarderingen 
de klap voor de aandelenkoersen enigszins kunnen 
verzachten. De waarderingen voor de MSCI Europe ex-UK 
Index liggen nog steeds dicht bij de gemiddelden over 20 
jaar, maar in vergelijking met de VS naderen ze nu de niveaus 
die voor het laatst werden gezien op het hoogtepunt van 
de financiële crisis van 2008-2009. Dat duidt erop dat er 
al flink wat slecht nieuws is ingeprijsd. Zowel wat betreft 
leidende multinationals in de industriesector die in Europa 
zijn gevestigd maar economisch weinig gevoelig zijn voor 
de regio, als bedrijven die cruciaal zijn voor de groene 
transitie, zouden beleggers alert moeten blijven op kansen 
op middellange termijn die zich voordoen te midden van de 
narigheid van de aankomende winter.

Samenvatting

De Europese beleidsmakers zullen een combinatie van geluk en gezond verstand nodig hebben om een ernstige 
energiecrisis in de komende maanden te voorkomen. De recordprijzen voor gas leiden nu al tot vernietiging van de vraag in 
de industrie, maar als de Russische gasleveringen niet toenemen, zullen waarschijnlijk verdere beleidsmaatregelen nodig 
zijn om de vraag af te remmen. Een grotere vraag naar fossiele brandstoffen is onvermijdelijk om de energiezekerheid 
op korte termijn te ondersteunen, maar wij verwachten uiteindelijk dat deze crisis de overgang naar hernieuwbare 
energiebronnen op middellange termijn een grote impuls zal geven. Met beleidsondersteuning zal worden getracht de 
gevolgen voor de groei af te zwakken, maar deze verantwoordelijkheid zal bij regeringen berusten en niet bij de centrale 
banken, want die worstelen met de sterk oplopende inflatie. Winstverlagingen zijn het waarschijnlijke gevolg van de klap 
voor de groei, hoewel de waarderingsratio’s erop duiden dat ten minste een deel van de gasgerelateerde risico’s al in de 
aandelenkoersen is verwerkt.
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