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Inleiding

In 2014 en 2015 maakte de olieprijs in de wereld een vrije val: in
juli 2014 kostte een vat olie nog ruim 100 dollar, in januari 2015
nog maar 47 dollar. De prijs is sindsdien wel weer iets gestegen,
maar lijkt vooralsnog niet boven de 70 dollar uit te komen.
De olieprijs en de wereldwijde oliehandel laten zien dat we in
een sterk veranderende wereld leven. Voor geografen is dat
interessant, maar soms ook lastig. Hoe lang blijft de informatie
die we onze leerlingen vertellen actueel?
In het 3/4 vmbo-katern ‘Arm en rijk’ wordt de oliehandel
van Nigeria behandeld. In deze lesbrief wordt de informatie
geactualiseerd, want tussen 2010 en 2014 is de Nigeriaanse
oliehandel flink veranderd. U krijgt nieuw lesmateriaal zodat u
en uw leerlingen een actueler beeld krijgen van de Nigeriaanse
oliehandel. Ook zorgt de lesbrief voor een beter begrip van de
sterk veranderende oliehandel in de wereld.

Nigeria ligt in het westen van Afrika. Het is een groot land in
de tropen (22× Nederland). Er wonen ongeveer 180 miljoen
mensen. Nigeria heeft grote voorraden aardolie. Aan de export
van aardolie verdient het land per jaar tientallen miljarden euro’s.
Geld verdienen aan olie is natuurlijk positief. Maar voor Nigeria
zit er ook een groot gevaar aan vast. De olieopbrengsten zijn
namelijk de belangrijkste inkomsten van de overheid. Wat
gebeurt er als Nigeria minder olie aan andere landen verkoopt?
Of wat gebeurt er als de prijs van olie daalt en Nigeria minder
geld voor de olie krijgt?
Sinds 2010 heeft het land heeft te maken met minder olie-export
naar bepaalde landen en met dalende olieprijzen. In deze
lesbrief leer je over de oorzaken van deze veranderingen en je
zoekt uit wat de gevolgen voor Nigeria zijn.

De Nigeriaanse olie-industrie in beeld
Het eerste deel van de lesbrief (opdracht 1 t/m 10) gaat over
de veranderingen in de Nigeriaanse oliehandel tussen 2010 en
2014 en over de achtergronden van deze veranderingen. Dit
deel sluit aan bij het 3/4 vmbo-katern ‘Arm en rijk’ § 3.3 en 3.5.
De opdrachten 2, 4, 7 en 8 zijn een actualisatie van opdracht 4a
uit § 3.3 en van de opdrachten 1, 2 en 3 uit § 3.5. In het eerste
deel van deze lesbrief vindt u ook nieuwe figuren die u in de les
kunt gebruiken (onder andere de geüpdatete versie van figuur
11 in § 3.3 en van bron 15 in § 3.5).
Het tweede deel van de lesbrief (opdracht 11 t/m 16) gaat over
de olieprijs en de veranderingen daarin. Leerlingen ontdekken
dat de olieprijs niet constant is en zoeken uit waardoor de olieprijs zo schommelt.

Niveau
Deze lesbrief is in de eerste plaats bedoeld voor de bovenbouw
van het vmbo. Het eerste deel van de lesbrief (opdracht 1 t/m
10) is een verbreding en verdieping bij hoofdstuk 3 van het 3/4
vmbo-katern ‘Arm en rijk’. Het tweede deel (over de olieprijs) is
voor deze leerlingen extra.
De lesbrief kan ook worden gemaakt door leerlingen van
3 havo/vwo. Dit is vooral interessant als u nog niet met de
9e editie van De Geo onderbouw werkt. In deel 3 havo/vwo van
de 9e editie gaat heel hoofdstuk 1 over Nigeria en de oliehandel.

Opdracht 1
Lees tekst 1. Bekijk figuur 2.
Schrijf drie getallen op die laten zien hoe belangrijk de olieexport voor Nigeria is (twee percentages en één bedrag).

Aardolie in Nigeria
In het zuiden van Nigeria werd in 1956 olie ontdekt. Daarna is
een enorme olie-industrie tot ontwikkeling gekomen. Tegenwoordig halen oliebedrijven zoals Shell en Texaco er per dag
meer dan 2 miljoen vaten olie uit de grond.
Aardolie is het belangrijkste exportproduct van Nigeria. In
2013 werd voor bijna 80 miljard euro aan olie geëxporteerd.
Voor de Nigeriaanse regering zijn de olie-inkomsten onmisbaar: ongeveer 70 procent van de inkomsten komt uit de
olie-industrie. Van dat geld kan de regering haar taken uitvoeren en investeren in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.
TEKST 1
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U kunt deze lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor de
leerlingen is de kleurenversie van de lesbrief ook toegankelijk
via www.degeo-online.nl. Op het docentendeel van deze
website vindt u ook de antwoorden bij de opdrachten.
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FIGUUR 2

06.

Samenstelling van de export van Nigeria (in 2012).
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FIGUUR 3

Export van ruwe olie uit Nigeria in 2010.
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Export van ruwe olie uit Nigeria in 2014.

Opdracht 2
In de afgelopen jaren is de olie-export van Nigeria naar de VS
flink veranderd.
Bekijk figuur 3, 4 en 5.
a	De VS importeerden in 2010 de meeste Nigeriaanse
	aardolie. Hoeveel procent van de Nigeriaanse olie-export
ging naar de VS?
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b	Beschrijf wat er sinds 2010 met de export van olie uit Nigeria
naar de VS is gebeurd.
c	Bedenk een negatief gevolg van deze verandering voor
Nigeria.
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Import van Nigeriaanse olie in de VS (van januari 2009
tot april 2015).

Opdracht 3
Bekijk nog een keer figuur 5.
Ga op internet naar www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=PET&s=MCRIMUSNI1&f=M.
Je ziet een diagram van de import van Nigeriaanse olie in de VS.
Schrijf de onderstaande zin over. Kies daarbij het goede woord
en vul de meest recente gegevens in.

FIGUUR 7

Aandeel naar land van totale olie-import in de VS in
2014 (in procenten).

b Welk land levert de meeste olie aan de VS?
c	Nigeria is een kleine leverancier van aardolie in de VS.
Dat is juist / onjuist.
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Sinds januari 2015 is de olie-import uit Nigeria in de VS
gestegen / ongeveer gelijk gebleven / gedaald, van 598.000
vaten in januari 2015 tot ...... vaten in de maand ...... van het
jaar ...... .
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FIGUUR 8

Import en eigen productie van aardolie in de VS
(2010-2014).

Opdracht 5

Opdracht 4

Bekijk figuur 8.
Omcirkel de juiste antwoorden.

Gebruik figuur 6 en 7.
a	Maak in figuur 7 het cirkeldiagram over het aandeel van de
verschillende landen in de olie-import in de VS. Gebruik
hiervoor de gegevens uit figuur 6. Kleur eerst het aandeel
van het land dat de meeste olie levert aan de VS. Kleur
daarna met de klok mee het aandeel van de twee na grootste olieleverancier enzovoort. Let op: de groep ‘overige
landen’ doe je als laatst.

Het gebruik van aardolie in de VS is sinds 2010 gestegen /
gedaald.
Nigeria is het enige / niet het enige land waaruit de VS minder
aardolie importeren.
De VS importeren steeds meer / minder aardolie uit Canada.
De VS importeren in totaal steeds meer / minder aardolie en
produceren zelf steeds meer / minder.
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Opdracht 6

Opdracht 7

Bekijk nog een keer figuur 8. Lees tekst 9. Bekijk figuur 10.
a	Wat is schalieolie?
b	Wat heeft schalieolie te maken met de verandering in de
export van Nigeriaanse aardolie naar de VS?

Bekijk figuur 11 op bladzijde 10.
a	Wat is het belangrijkste product dat Nigeria naar de VS
exporteert?
b	Welke andere producten importeren de VS uit Nigeria?
c	
Voor hoeveel dollar per jaar importeren de VS deze producten uit Nigeria?
d	Wat zijn de belangrijkste producten die de VS naar Nigeria
exporteren?
e	Welk ander product importeert Nigeria uit de VS?
f	Voor hoeveel dollar per jaar importeert Nigeria deze producten uit de VS?
g	Welk land verdient het meest aan de handel?

Schalieolie
Aardolie wordt uit de grond gehaald met grote boortorens
en ja-knikkers. Wist je dat je aardolie ook uit bepaalde harde
gesteentes kunt halen? Op de foto in figuur 10 zie je zo’n
gesteentelaag. Het donkere gesteente zit vol met kleine stukjes aardolie. Als je deze gesteenten uit de grond haalt en de
olie van de steen scheidt (bijvoorbeeld door sterke verhitting),
kun je uit deze gesteenten flink wat olie halen. Dit noem je
schalieolie (‘schalie’
de naam van het soort
gesteente).
Gevolgen
van de isveranderingen
in de
olie-export
Vooral in de VS zit veel schalieolie in de grond. Ze zijn daar
in de afgelopen jaren op grote schaal begonnen om de
schalieolie te winnen. In 2014 werden in de VS per dag zo’n
4,2 miljoen vaten schalieolie geproduceerd. De VS produceren op deze manier steeds meer olie voor hun eigen gebruik.
Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de import. Dat zie je
in figuur 8.
TEKST 9

Opdracht 8
Bekijk nog een keer figuur 11.
a Vul de juiste cijfers in.
	
	Nigeria heeft de VS nodig voor ...... % van hun olie-export
en ...... % van hun graanimport.
De VS hebben Nigeria nodig voor ...... % van hun olie-import
en ...... % van hun graanexport.
b	Wat is het gevolg voor de VS als Nigeria geen graan meer
uit de VS zou importeren?
c Wat is het gevolg daarvan voor Nigeria?
d	Welk land is volgens jou afhankelijker van het andere land?
Nigeria of de VS? Leg je antwoord uit.

Opdracht 9
Bekijk nog een keer figuur 3 en 4.
a	Is de hoeveelheid aardolie die Nigeria exporteerde tussen
2010 en 2014 toegenomen of afgenomen?
b	Naar welk werelddeel werd in 2014 de meeste aardolie uit
Nigeria geëxporteerd?
c Welk land importeerde in 2014 de meeste olie uit Nigeria?

Opdracht 10

FIGUUR 10 Een aardlaag met schalieolie.
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a	Welke vier landen zijn de BRIC-landen? (Zoek het eventueel
op internet op.)
b Naar welke BRIC-landen exporteert Nigeria veel aardolie?
c	Bedenk een reden waarom het gebruik van aardolie in deze
landen toeneemt.
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Handel tussen Nigeria en VS in 2014 (in dollars)
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FIGUUR 11 Handel tussen Nigeria en de VS in 2014.

Veranderingen in de olieprijs
Opdracht 11
Lees tekst 12. Bekijk figuur 13 en 14.
Wat heeft de olieprijs te maken met de overheidsinkomsten
in Nigeria?

Schommelende olie-inkomsten
Hoeveel geld Nigeria aan de olie-export verdient, is niet elk
jaar hetzelfde. Dat komt doordat Nigeria niet elk jaar evenveel
olie exporteert en doordat de prijs van olie veel schommelt.
De olieprijs druk je uit in dollars per vat (in een vat gaat
159 liter aardolie). Eén vat olie kost soms 100 dollar, maar
soms ook 120 of 50 dollar. In figuur 14 zie je hoe sterk de
olieprijs kan schommelen. In jaren dat de olieprijs hoog is,
verdient Nigeria veel aan de aardolie. De regering heeft in
dat geval veel geld om haar taken uit te voeren. Maar als de
olieprijs laag is, is er veel minder geld om uit te geven.
TEKST 12

FIGUUR 13 Olievaten in Nigeria.

Opdracht 12
Lees tekst 15.
Bekijk nog een keer figuur 14.
a Omcirkel de juiste antwoorden:
	De olieprijs is hoog als de vraag naar olie groot / klein is en
het aanbod van olie groot / klein is.
b 	Schrijf drie gebeurtenissen uit het verleden op waardoor de
olieprijs in de wereld steeg.
c 	Schrijf ook twee gebeurtenissen op waardoor de olieprijs in
de wereld daalde.
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Olieprijs, 1965 - 2015
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FIGUUR 14 Olieprijs tussen 1965 en 2015.

Gevolgen van de veranderingen in de olieprijs
Waarom schommelt de olieprijs?
Nigeria bepaalt de olieprijs niet zelf. Door allerlei gebeurtenissen in de wereld verandert de prijs. Kijk maar naar de
volgende voorbeelden.
Rond 2005 groeide de economie in China en India sterk.
Deze landen werden rijker, waardoor steeds meer mensen
producten als auto’s en wasmachines konden kopen. Hierdoor
gingen de inwoners meer energie (en dus aardolie) gebruiken. Bedrijven in deze landen gingen ook meer goederen
produceren. Daardoor gebruikten ook zij meer energie. Door
de economische groei steeg de vraag naar aardolie. Als er
veel aardolie nodig is, kunnen olieproducenten hoge prijzen
vragen. De olieprijs stijgt dan.
In 2008 en 2009 was er in veel landen in de wereld crisis.
Tijdens de crisis hadden veel mensen minder geld te besteden. Ze kochten minder spullen en bedrijven hoefden minder
goederen te produceren en te vervoeren. Dat zorgde allemaal
voor een kleinere vraag naar aardolie. Als er weinig olie nodig
is, vragen olieproducenten minder geld voor hun olie. Ze zijn
namelijk al blij als hun olie wordt verkocht. De olieprijs daalt in
dat geval.
De olieprijs heeft ook te maken met de hoeveelheid olie die
wordt gewonnen. Als er weinig olie wordt gewonnen, is olie
schaars en dus duur. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er oorlog
is in een olieproducerend land.
Als er veel olie wordt gewonnen, daalt de olieprijs. Er is
dan voldoende olie op de markt. Kopers kiezen meestal de
olieproducent met de laagste prijs. Om hun olie te kunnen
verkopen, moeten olieproducenten zorgen dat hun olie niet te
duur is. Ze verlagen dan dus de olieprijs.
TEKST 15

Opdracht 13
Lees tekst 9 nog een keer. Bekijk figuur 8 en 14 nog een keer.
In figuur 14 zie je dat de olieprijs rond het begin van 2014 daalt.
Welke belangrijke oorzaak daarvan vind je in tekst 9 en figuur 8?
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Opdracht 14
Lees tekst 16.
a Wat merken Nigerianen volgens Yele van de lage olieprijs?
b	In tijden van een lage olieprijs kan de Nigeriaanse regering
kiezen om meer belasting te vragen van de Nigerianen.
Wat denk je dat de Nigerianen van deze maatregel vinden?

Gevolgen van een lage olieprijs
‘De lage olieprijs is voor ons heel vervelend’, zegt Yele. Hij
werkt in een telefoonwinkel in een winkelcentrum in Abuja,
de hoofdstad van Nigeria. ‘Door de lage olieprijs heeft de
Nigeriaanse regering minder geld te besteden. Dat kan grote
gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat mensen die voor de overheid werken hun salaris later of helemaal niet krijgen. Of dat
grote projecten van de overheid, zoals de aanleg van wegen,
gestopt moeten worden en dat de arbeiders ontslagen worden. Deze mensen hebben dan geen inkomen meer en als
mensen minder inkomen hebben, kopen ze minder. Bijvoorbeeld minder telefoons. Als mensen minder kopen, hebben
winkels minder inkomsten en worden medewerkers ontslagen.
Die hebben dan ook geen inkomsten meer, kunnen minder
kopen … afijn, je begrijpt het wel: van het een komt het ander.’
TEKST 16

Opdracht 15
Bedenk een voordeel van de lage olieprijzen in de wereld.

Opdracht 16
Ga naar www.eia.gov/finance/markets/spot_prices.cfm. Je ziet
een diagram van de actuele olieprijs. Schrijf de volgende zin
over. Kies het goede woord en vul de meest recente cijfers in.
Sinds januari 2015 is de olieprijs in de wereld gestegen /
ongeveer gelijk gebleven / gedaald, van zo’n 47 dollar in
januari 2015 tot ...... dollar in de maand ...... van het jaar ...... .
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