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MEDEDELING AAN HET GB}MLE SHELL-PERSONEEL IN NEDERLAND

DE ENERGIESITUATTE

De wereld-olievoorziening levert momenteel problemen op als gevolg
van door een aantal- olieproducerende landen genomen of beoogde maat-
regelen ten aanzien van de produktie en export van aardolie.
In de eerste plaats hebben àeze landen, die in bijna 2/i van de
Nederl_andse oliebehoeften voorzien, medio oktober besloten hun ruwe-
olieproduktie met onmiddelli jke ingang te beperken met 5/, tot lO./'.
Voor de votgende maand:n is ielkens eèn verdere beperking met 5%
aangekondigd.
fn de tweede plaats heeft een aantal van deze landen aangekondigd
de ol-ieleveranties aan de V.S. en Nederland te staken, of althans
het voornemen daartoe kenbaar gemaakt.

Er is over deze situatie voortdurend nauw overleg tussen het Minis -
terie van Economische Zaken en de aardolie-industrie. Het Ministerie
heeft maatregeten aangekondigd die onder meer inhouden een algemene
àfïévèÍiàg=5epefkïrrg r--dè ómè--Ifldust-rTë; één--
rijverbod, een verzoek tot snelheidsbeperking tot maximaal 100 km
per uur, een verzoek om zuinigheid te betrachten bij ruimteverwar-
ming, zowe! met olie aIs met gas en de mogelijke invoering van een
rantsoeneringssysteem indien de situatie nog ernstiger wordt.
Daarnaast hebben de oliemaatschappijen op verzoek van het Ministerie
van Economische Zaken besloten om samen met Nederlandse leveranciers
van energie een publicite_itscampagne op te zetten onder het motto
"Stop enàrgieverspillingrr die erop gericht za.L zijn het Nederlandse
publiek te attenderen op de ernst van de situatie en op de mogeliik-
heden die er z:-jn om een aanzienlijke hoeveelheid energie te besparen.

Hoewel de toestand op dit moment nog onzeker is, lijdt het geen twij-
fel dat wij - vooral met de winter in zicht - een moeilijke periode
tegemoet gaan.
Shel1 heeft reeds stappen ondernomen om alle afnemers op de hoogte
te stellen van de stand van zaken en van de maatregelen die nodig
z:-jn om de situatie het hoofd te bieden. Zo zal een algemene afleve-
riàgsbeperking van l-J/o noeten worden toegepast, wi.t - in verband met
een aantal vrijstellingen - het gemiddelde van l-O/o worden gehaald.
Voorts ziet het ernaar uit dat met forse verhogingen van de prijzen
van aardolieprodukten rekening moet worden gehouden en het zal daarom
ook van groot belang zLjn zeer serieus alle mogelijkheden te onderzoe-
ken die kunnen leiden tot een beperking van het gebruik van aardolie-
produkten.
Vrijdag a,s. zul}en de Ondernemingsraden in bijzondere vergaderingen
nader worden ingelicht. Hiervan zal op de gebruikelijke wijze ver-
slag worden gedaan.
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