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INLEIDING 

Rusland heeft zijn economische macht grotendeels te danken aan zijn enorme olie- en 

gasreserves. Het land beschikt met 23,4 procent1 over de grootste gasreserves ter wereld.   

Nu de energievoorziening wereldwijd door de toenemende schaarste aan olie en gas een 

belangrijk thema is geworden, heeft Rusland met zijn energierijkdom een belangrijke troef in 

handen. Wereldwijd is de gasconsumptie toegenomen en heeft de internationale gashandel aan 

belang gewonnen. Gas is een relatief schone brandstof waarvan de populariteit toeneemt, 

aangezien gas een belangrijke bijdrage kan leveren aan de vermindering van de CO2 -uitstoot.2  

De voormalige Russische president en huidige premier Vladimir Poetin ziet in Ruslands 

rijkdom aan olie en gas een middel om de politieke en economische invloed van het land op 

wereldniveau, die na het uiteenvallen van de Sovjetunie sterk was verminderd, te herstellen. 

Rusland moet zich opnieuw ontwikkelen tot supermacht, maar ditmaal op basis van zijn grote 

energiereserves in plaats van op basis van militaire macht. Het Russische staatsgasbedrijf 

Gazprom speelt in dit streven van de Russische machthebbers een centrale rol.  

Het gasconcern Gazprom, dat in 1989 ontstond uit het sovjetministerie van Gasindustrie, 

is goed voor 84 procent van de totale Russische gasproductie en voor meer dan 17 procent van 

de wereldgasproductie.3 Daarmee is het concern de grootste gasproducent ter wereld. Gazprom 

is tevens in het bezit van het grootste gaspijpleidingennetwerk ter wereld. Gazprom houdt zich

voornamelijk bezig met geologisch onderzoek naar gasbronnen, de ontwikkeling van gasvelden, 

gasproductie, gastransport, gasopslag, en de verkoop van gas in zowel binnen- als buitenland. 

Daarnaast bezit het concern ook aandelen in Russische elektriciteitscentrales en oliebedrijven.  

 

                                                

Gazprom wordt vaak getypeerd als ‘een staat in de Russische staat’. Het Gazprom-

imperium omvat naast de ‘core-business’ ook bedrijven buiten de energiebranche, zoals banken, 

autobedrijven, landbouwbedrijven, meubelfabrieken, luchtvaartmaatschappijen en hotels. Tevens 

bezit het gasconcern een media holding, Gazprom-Media, waarin de Russische nationale tv-

zenders NTV en TNT, verschillende radiozenders, kranten en internetsites zijn ondergebracht. In 

2008 telde het concern ongeveer 376.000 werknemers.4 Voor werknemers in de afgelegen 

ontginningsgebieden zijn in de afgelopen 30 jaar hele ‘gassteden’ verrezen, zoals Novy Oerengoj, 

gelegen in het hoge noorden van Rusland in de Siberische toendra.5  

 
1 BP website, BP statistical review of world energy June 2009, p. 22, beschikbaar op www.bp.com/statisticalreview, 
geraadpleegd op 20 juni 2009. 
2 O.N. Wagbara, ‘How would the gas exporting countries forum influence gas trade?’ Energy Policy 35 (2007),  p. 1224. 
3 Gazprom website, ‘Gas and oil production’, http://www.gazprom.com/production/extraction, geraadpleegd op 26 juni 2009. 
4 Gazprom website, ‘Gazprom in questions and answers. Social responsibility’, 
http://eng.gazpromquestions.ru/index.php?id=16, geraadpleegd op 26 juni 2009. 
5 G. Pörzgen, Gasprom. Die Macht aus der Pipeline. Hamburg, EVA Europäische Verlagsanstalt, 2008, pp. 23-26.  
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Onder Poetin wist het Kremlin de staatscontrole over de Russische energiesector 

aanzienlijk te vergroten. In 2005 kreeg de Russische staat een controlerend belang van 50,002 

procent6 in Gazprom, waardoor het gasconcern en de Russische politieke macht nauw met elkaar 

verweven raakten. Gazprom wordt dan ook gezien als het voornaamste economische en politieke 

machtsmiddel in handen van het Kremlin. Belangrijk hierbij is te bedenken dat Gazprom het 

wettelijk monopolie heeft op de gasexport en daarmee het exclusieve recht om Russisch gas naar 

het buitenland te transporteren.  

Vanwege de grote vraag naar Russisch gas in Europa heeft niet alleen Rusland, maar ook 

Gazprom een steeds grotere invloed weten te krijgen op de lidstaten van de Europese Unie. De 

stijgende vraag naar energie in combinatie met de daling van de eigen gasproductie van de EU-

lidstaten zorgen ervoor dat de import van Russisch gas voor de EU van essentieel belang is. De 

lidstaten zijn voor meer dan 50 procent van hun totale gasimport aangewezen op Rusland. De 

invloed van Rusland op de Europese Unie wordt verder versterkt door het feit dat gas nog 

voornamelijk wordt getransporteerd via pijpleidingen, waardoor gasimporterende landen meestal 

afhankelijk zijn van één gasleverancier. Een  alternatief voor het gastransport via pijpleidingen is 

Liquefied Natural Gas (LNG), gas dat in speciale centrales vloeibaar is gemaakt en per tankschip 

kan worden vervoerd. Ondanks het feit dat LNG in opkomst is, speelt het tot op heden nog een 

ondergeschikte rol in de gashandel, mede omdat de bouw van LNG-installaties erg kostbaar is.  

De gascrisissen tussen Rusland en buurland Oekraïne in januari 2006 en januari 2009 

hebben het bewustzijn van de Europese energieafhankelijkheid van Rusland doen toenemen.  

Conflicten tussen Rusland en doorvoerlanden naar Europa hebben grote gevolgen voor de 

Europese gasvoorziening. Onderbrekingen in de gastoevoer, waarop de EU niet of nauwelijks 

invloed kan uitoefenen, vergroten de kwetsbaarheid van Europa. De toenemende Europese 

afhankelijkheid van Russisch gas in combinatie met de grote staatscontrole over Gazprom 

hebben in de EU een discussie over de energievoorzieningszekerheid op gang gebracht en 

energieveiligheid hoog op de Europese politieke agenda geplaatst. In de EU bestaat de vrees dat 

de Russische machthebbers gas in de toekomst kunnen inzetten als politiek pressiemiddel in 

mogelijke conflicten met EU-lidstaten. Naast de mogelijke inzet van gas als politiek wapen 

bestaat ook de vrees dat de nauwe relatie tussen Gazprom en het Kremlin negatieve invloed heeft 

op de Russische gassector en zal leiden tot het ontstaan van een gastekort. Dit met alle gevolgen 

van dien voor de Europese energievoorzieningszekerheid. Ook een mogelijk internationaal 

samenwerkingsverband tussen gasproducerende en gasexporterende landen in de vorm van een 

                                                 
6 50 procent plus één aandeel. Gazprom website, ‘Shares’, http://www.gazprom.com/investors/stock, geraadpleegd op 26 juni 
2009. 
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kartel wordt gezien als een factor die de invloed van Rusland op Europa mogelijk nog meer zal 

doen toenemen en baart Europese politici en beleidsmakers zorgen. 

 

In deze scriptie staat de verhouding tussen Gazprom en Kremlin en de gevolgen hiervan voor de 

Europese Unie centraal. De hoofdvraag luidt dan ook: welke rol speelt Gazprom in Rusland en 

wat zijn de mogelijke implicaties hiervan voor de Europese Unie? 

In het eerste hoofdstuk wordt ingaan op de ontwikkeling van de verhouding tussen 

Gazprom en het Kremlin, vanaf het ontstaan van het gasconcern in 1989. Daarbij wordt in de 

eerste plaats aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Gazprom. Vervolgens zal de 

relatie tussen de staat en het gasconcern onder president Jeltsin en president Poetin worden 

besproken. De centrale vraag hierbij is: hoe verhoudt Gazprom zich tot het Kremlin, en hoe 

heeft de relatie tussen beiden zich ontwikkeld? De wederzijdse afhankelijkheid tussen beiden is 

hierbij een terugkerend thema.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen die de toegenomen 

staatscontrole over de Russische gassector kan hebben voor de Europese energieveiligheid.  

Hierbij zal worden ingegaan op de vraag: wat zijn de implicaties van de verhouding tussen 

Gazprom en het Kremlin voor de Europese energieveiligheid? Ten eerste zal aandacht worden 

besteed aan de angst die er in Europa bestaat voor de mogelijke inzet van gas als politiek wapen. 

Hierbij wordt ingegaan op de discussie of Rusland gas al dan niet als instrument zal kunnen 

inzetten tegen EU-lidstaten om politieke doelen na te jagen. Daarnaast zullen de gevolgen die de 

nauwe relatie tussen Gazprom en het Kremlin heeft voor het functioneren van de Russische 

gassector worden besproken. Er wordt ingegaan op het ontstaan van een mogelijk Russisch 

gastekort en de implicaties daarvan voor de Europese energievoorzieningszekerheid.  

In het derde hoofdstuk komt de mogelijke vorming van een kartel van gasproducerende 

en gasexporterende landen naar het voorbeeld van oliekartel OPEC aan de orde. Daarbij zal 

worden ingegaan op de verschillende initiatieven tot vorming van een kartelachtige organisatie. 

Vervolgens zal de vraag aan bod komen in hoeverre een gaskartel naar het model van de OPEC 

haalbaar is.  

Deze scriptie wijst uit dat de verhouding tussen Gazprom en het Kremlin negatieve 

gevolgen heeft voor de Europese energieveiligheid. Niet de inzet van gas als wapen, of de 

vorming van een gaskartel, maar het ontstaan van een gastekort vormt daarbij de meest reële 

dreiging voor de Europese Unie. 

Voor deze scriptie is veelal gebruik gemaakt van journalistieke bronnen, omdat er voor 

bepaalde onderwerpen nog onvoldoende wetenschappelijke literatuur voorhanden is. Toch is 
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waar mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur, zoals boeken, artikelen in 

vaktijdschriften, rapporten van wetenschappelijke instituten en denktanks, en publicaties van 

door overheden ingestelde commissies.   

De bevindingen in deze scriptie leveren mogelijk een bijdrage aan de discussie over 

Europese energieveiligheid, doordat een aantal onderwerpen scherper worden belicht en de 

aandacht op zaken wordt gevestigd die in het huidige publieke debat te weinig naar voren worden 

gebracht. Tevens werpt deze scriptie nieuw licht op de totstandkoming van het idee van de 

vorming van een mogelijk kartel van gasproducerende en gasexporterende landen. 
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1. GAZPROM EN HET KREMLIN 

In dit hoofdstuk staat de verhouding tussen Gazprom en het Kremlin centraal. Het hoofdstuk 

bestaat uit drie paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de ontstaansgeschiedenis van Gazprom 

besproken. De tweede paragraaf behandelt de ontwikkeling van de verhouding tussen Gazprom 

en het Kremlin onder president Boris Jeltsin in de jaren negentig van de vorige eeuw. De derde 

paragraaf is gewijd aan het beleid dat president Vladimir Poetin vanaf zijn aantreden in 2000 ten 

aanzien van Gazprom voerde. De paragrafen worden afgesloten met een korte conclusie. 

 

1.1 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN GAZPROM  

In deze paragraaf staat de privatisering van Gazprom centraal. In het eerste deel van deze 

paragraaf wordt beschreven hoe het sovjetministerie van Gasindustrie werd getransformeerd in 

het staatsbedrijf Gazprom. Hierbij zal specifieke aandacht worden geschonken aan Viktor 

Tsjernomyrdin en Rem Vjachirev, de hoofdrolspelers in de ontstaansgeschiedenis van Gazprom. 

Vervolgens wordt in het tweede deel van de paragraaf beschreven hoe het staatsbedrijf Gazprom 

werd geprivatiseerd in een naamloze vennootschap. Tenslotte zal aan bod komen hoe de 

Gazprom-bestuurders gedurende het privatiseringsproces de macht over Gazprom wisten te 

behouden.  

 

1.1.1 Van ministerie tot staatsgasconcern 

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw zette secretaris-generaal van de communistische partij van 

de Sovjetunie, Michail Gorbatsjov, een economisch hervormingsproces in gang, in het kader van 

zijn hervormingspolitiek ‘perestrojka’. De toenmalige minister van Gasindustrie, Viktor 

Tsjernomyrdin, wist goed op deze economische veranderingen in te spelen.7 In augustus 1989 

transformeerde hij het ministerie van Gasindustrie, met hulp van zijn vice-ministers Rem 

Vjachirev en Pavel Sjeremet, in de staatsgasmaatschappij Gazprom.8 De ‘privatisering’ van het 

sovjetministerie van Gasindustrie is volgens de Russische sociologe Olga Krysjtanovskaja 

kenmerkend voor de manier waarop oude sovjetministeries in deze periode werden omgevormd 

tot staatsbedrijven. Het transformatieproces kan volgens haar worden gezien als een ‘privatisering 

van de staat door de staat’.9 Bij deze ‘semi-privatisering’10 behield het nieuwe staatsgasconcern 

het monopolie op de productie en de verkoop van gas. De staat kreeg aanvankelijk alle aandelen

in handen en behield daarmee de volledige controle over het gasconcern. Tsjernomyrdin wer

 

d 

                                                 
7 M.I. Goldman, Petrostate. Putin, power and the new Russia.  New York (enz.), Oxford University Press, 2008,  p. 60.  
8 V. Panjoesjkin en M. Zygar, Gazprom. Ruslands nieuwe wapen. Houten, Spectrum, 2008, pp. 21-22.  
9 Pörzgen, Gasprom, p. 28. 
10 Term overgenomen uit J.W. Bezemer en M. Jansen, Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Poetin. Amsterdam, van 
Oorschot, 7e aangepaste ed., 2008, p. 352. 
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vanwege het grote staatsbelang in Gazprom als directeur aangesteld.11 Van een geprivatiseerd en 

van de staat onafhankelijk bedrijf was in deze fase nog geen sprake.  

Omdat Tsjernomyrdin en Vjachirev een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan 

van Gazprom is het van belang nader in te gaan op hun achtergrond. Tsjernomyrdin en Vjachirev 

kunnen worden gezien als typische apparatsjiks. Beiden hadden in het sovjettijdperk een lange 

loopbaan gehad in de energiesector en ook carrière gemaakt binnen het communistische 

partijapparaat.12 Ondanks het feit dat zij zogeheten ‘rode directeuren’ waren, die in de sovjettijd 

aan het hoofd hadden gestaan van grote staatsbedrijven, wisten zij zich goed aan te passen aan 

het economische hervormingsklimaat. Tsjernomyrdin en Vjachirev zagen de hervormingen van 

Gorbatsjov als een kans, in tegenstelling tot andere rode directeuren die in de economische 

hervormingen een bedreiging van het communistische systeem zagen.13  

Zowel Tsjernomyrdin als Vjachirev hadden hun opleiding genoten aan het Instituut voor 

Hoger Beroepsonderwijs in Samara, het toenmalige Koejbysjev. Tsjernomyrdin had na zijn 

opleiding in 1967 een aanstelling gekregen als plaatsvervangend directeur bij het departement van 

Industrie van de communistische partij in de stad Orsk in de provincie Orenburg. 14 In deze 

periode leerde hij Boris Jeltsin, de latere president van Rusland, kennen.15 In 1978 had het 

Centrale Comité van de communistische partij Tsjernomyrdin naar Moskou gehaald en had hij 

een functie op het departement van Zware Industrie gekregen. Vanuit de energiesector wist 

Tsjernomyrdin het in 1982 te brengen tot onderminister van Gasindustrie en werd hij in 1985 

door Michail Gorbatsjov benoemd tot minister.16  

Ook Vjachirev had na zijn opleiding carrière gemaakt in de gas- en oliesector.17 Vjachirev 

had in de sovjettijd leiding gegeven aan verschillende bedrijven in de olie-industrie in de provincie 

Orenburg. In die functie had hij dan ook voor het eerst kennis gemaakt met zijn toekomstige 

baas Tsjernomyrdin. In 1983 werd Vjachirev in Moskou aangesteld als onderminister van de 

Olie- en Gasindustrie en kwam hij onder Tsjernomyrdin te werken. Na de privatisering van het 

ministerie van Gasindustrie in 1989 werd Vjachirev vice-directeur van Gazprom.18 

De sovjetachtergrond van Tsjernomyrdin en Vjachirev zou meespelen in de manier 

waarop zij Gazprom in de jaren negentig zouden leiden. Gazprom zou in de jaren negentig 

gekenmerkt kunnen worden als een verticaal-geïntegreerd door de staat gecontroleerd bedrijf. 

                                                 
11 Goldman, Petrostate, pp. 59-60. 
12 M.I. Goldman, The piratization of Russia. Russian reform goes awry. London (enz.), Routledge, 2003, p. 105. 
13 C. Freeland, Sale of the century. Russia's wild ride from communism to capitalism. New York, Crown Business, 2000, pp. 
73-74. 
14 Goldman, Piratization of Russia, pp. 105-106. 
15 M. McCauley, Who's who in Russia since 1900. London, Routledge, 1997, pp. 63-64. 
16 Goldman, Petrostate, p. 60. 
17 Ibidem, pp. 60-61. 
18 T. Lysova, Y. Bushueva en Y. Osetinskaya, ‘From Gazprom king to second string.’ The Moscow Times, 4 juni 2001. 
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Het nieuwe staatsgasconcern bleef namelijk, net zoals het sovjetministerie van Gasindustrie, 

betrokken bij de verschillende fases uit het gehele productieproces, van de exploratie tot en met 

distributie. Ook de extreme centralisatie van besluitvorming en de hiërarchische 

organisatiestructuur, die sovjetministeries hadden gekenmerkt, bleven behouden. In veel 

opzichten zou Gazprom dan ook in de jaren negentig blijven functioneren als quasi-ministerie.19 

 

1.1.2 Tsjernomyrdin krijgt een sleutelpositie in de regering 

Met de overgang naar een vrijemarkteconomie ging begin 1992 het radicale economische 

hervormingsprogramma van de shocktherapie van start. Dit programma, dat ingrijpende 

economische maatregelen inhield, was bedacht door jonge Russische hervormingsgezinde 

economen, zoals Jegor Gajdar en Anatoli Tsjoebajs. Deze shocktherapie moest de 

communistische planeconomie in korte tijd omvormen tot een goed functionerende 

vrijemarkteconomie. Dit kon volgens de economen worden gerealiseerd door prijsliberalisering, 

het stopzetten van subsidies voor de landbouw en industrie en door grootschalige privatisering 

van Russische staatsbedrijven.20 De staat zou echter de prijzen moeten blijven reguleren voor de 

gas-, olie- en energiesector.21  

De economische shocktherapie liep al snel uit op een catastrofe. Enorme prijsstijgingen, 

inflatie en verslechtering van de levensstandaard voor een groot deel van de Russische bevolking 

waren het gevolg. Vanuit het parlement kwam er steeds meer kritiek op het radicale 

hervormingsprogramma. De industriële lobby en de conservatieve vleugel binnen de Russische 

regering drongen er bij president Jeltsin op aan om iemand met praktische ervaring uit de 

industriële sector in de regering aan te stellen.22 Tsjernomyrdin beantwoordde aan dit profiel, en 

leek bovendien een bindende kracht te kunnen zijn tussen de markthervormers en de 

conservatieven in de regering. In mei 1992 werd Tsjernomyrdin door Jelstin als vice-premier en 

minister voor Brandstof en Energie aangesteld in de regering van premier Jegor Gajdar. 

Tsjernomyrdin werd als directeur van Gazprom opgevolgd door Rem Vjachirev, die op dat 

moment vice-directeur van Gazprom was. De verantwoordelijkheid voor de brandstof- en 

energiesector kwam op deze manier bij het voormalige hoofd van Gazprom te liggen. 

Belangenverstrengeling leek hierdoor dan ook niet uit te kunnen blijven.23  

                                                 
19 S. Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe. Oxford (enz.), Oxford University Press, 2009, 
pp. 22-23. 
20 N.V. Riasanovsky en M.D. Steinberg,  A history of Russia. New York (enz.), Oxford University Press, 7e ed., 2005, pp. 
613-614. 
21 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 29. 
22 R. Sakwa, Russian politics and society. London (enz.), Routledge, 4e ed., 2008, p. 118. 
23 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 27. 
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Eind 1992 besloot Jeltsin, onder toenemende druk vanuit het parlement, premier Gajdar 

te vervangen door vice-premier Tsjernomyrdin. Met Tsjernomyrdin op de een na hoogste 

regeringspositie zouden de bedrijfsbelangen van Gazprom voortaan ook in de regering worden 

verdedigd. Bovendien was Tsjernomyrdin er als voormalig Gazprom-topman van verzekerd dat 

het machtige gasconcern zijn regeringsbeleid zou steunen.24  

 

1.1.3 Gazprom wordt naamloze vennootschap 

Na het uiteenvallen van de Sovjetunie eind 1991 was er binnen de Russische regering een 

discussie op gang gekomen over de toekomst van de industriële sector. De overgang van de 

communistische planeconomie naar een vrijemarkteconomie maakte het noodzakelijk na te 

denken over de verdere privatisering van de industrie.  

Ook de leiders van de gasindustrie namen actief deel aan de discussie. Zij waren van 

mening dat de staatsgasmaatschappij Gazprom een geïntegreerde eenheid moest blijven en niet 

moest worden opgesplitst in een aantal particuliere ondernemingen.  Mededinging op de 

Russische gasmarkt was volgens hen in de praktijk niet mogelijk, omdat de gasvoorraden en 

pijpleidingen deel uitmaakten van één systeem en niet los van elkaar konden functioneren.25 Een 

monopolistisch bedrijf zou daarom volgens de leiders van de gasindustrie het meest voor de hand 

liggend zijn. Tegenstanders van dit idee waren de hervormingsgezinde politici in de Russische 

regering en de leden van het Comité voor Staatsbezit. Zij propageerden in het kader van de 

privatisering de opdeling van de gassector in verschillende met elkaar concurrerende particuliere 

bedrijven, die als naamloze vennootschappen zouden worden georganiseerd.26  

In november 1992 vaardigde president Jeltsin een decreet uit waardoor het 

staatsgasconcern Gazprom in februari 1993 daadwerkelijk werd geprivatiseerd en omgevormd in 

een Russische aandelenvennootschap (Russian Joint Stock Company, ofwel RAO).27 Gazprom 

kreeg hiermee de gehele gasindustrie en het gehele systeem van gaspijpleidingen in handen. 

Daarnaast werd Gazprom verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gassector en 

voor de binnenlandse gasleveranties en de gasexport.28 Het Gazprom-management zorgde ervoor 

                                                 
24 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 35-36. 
25 Ibidem, p. 29.  
26 V. Kryukov en A. Moe, The new Russian corporatism? A case study of Gazprom. London,  Royal Institute of International 
Affairs, 1996, p. 10. 
27 Pas in 1998 zou RAO Gazprom omgevormd worden tot een zogeheten ‘Open Joint Stock Company’ (afgekort OAO), een 
open aandelenvennootschap waarvan de aandelen vrij kunnen worden verhandeld zonder toestemming van het Gazprom-
bestuur of andere aandeelhouders.  (Gazprom website, ‘Gazprom in questions and answers’, 
http://eng.gazpromquestions.ru/?id=10#c489, geraadpleegd op 12 maart 2009. ) 
28 Kryukov en Moe, The new Russian corporatism?, pp. 13-14. 
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dat het bedrijf tevens de volledige controle kreeg over bedrijven die indirect met de gasleverantie 

te maken hadden, zoals bouwbedrijven, machineproducenten en landbouwbedrijven.29  

In tegenstelling tot het ministerie van Aardolie, dat tijdens de privatisering wel in 

verschillende met elkaar concurrerende bedrijven werd opgesplitst, bleef Gazprom gedurende de 

grote transformatie van de Russische economie in de praktijk als monopolistisch bedrijf 

functioneren.30 Omdat Gazprom andere gasproducenten toegang moest verlenen tot het 

gasdistributiesysteem werd het bedrijf aanvankelijk niet formeel als monopolist aangemerkt.31 

Onderzoeker Andreas Heinrich benadrukt dat met het aantreden van Tsjernomyrdin als vice-

premier en minister voor Brandstof en Energie de monopoliepositie van Gazprom werd 

verankerd. Eind 1993 probeerden hervormingsgezinde krachten onder leiding van Gajdar nog 

eenmaal een einde te maken aan de monopoliepositie van Gazprom, maar deze poging 

mislukt

 

. 

 

delen in handen zouden krijgen. De macht bleef hierdoor bij de Gazprom-bestuurders 

liggen. 

r van de 

, hoewel Tsjernomyrdin altijd heeft ontkend aandelen van Gazprom in bezit te hebben 

had.35  

                                                

e.32  

In 1993 werd gestart met de verkoop van de Gazprom-aandelen. De leiders van Gazprom

hadden er belang bij om ook tijdens de privatisering de macht over het gasconcern te behouden

De verkoop van Gazprom-aandelen vond daarom alleen plaats op besloten aandelenveilingen. 

De Gazprom-leiding kon hierdoor toezicht houden op de aandelenverkoop. Bovendien werd er 

officieel vastgelegd dat geen van de aandeelhouders de aandelen vrij zou kunnen doorverkopen 

zonder toestemming van het Gazprom-bestuur. Door de aan- en verkoop van aandelen op deze

manier te beperken, wist het Gazprom-management te voorkomen dat investeerders een groot 

pakket aan
33  

In 1994 was 33 procent van de Gazprom-aandelen in handen van particulieren. Zij 

konden de Gazprom-aandelen kopen met privatiseringsvouchers, die de staat in het kade

privatisering aan de Russische bevolking had verstrekt voor de aankoop van aandelen in 

staatsbedrijven. Nog eens 15 procent van de aandelen was verkocht aan werknemers van 

Gazprom. De staat behield aanvankelijk een aandeel van 41 procent.34 Critici beweren dat 

Tsjernomyrdin en Vjachirev persoonlijk enorm hebben geprofiteerd van de privatisering van 

Gazprom

ge

 
29 A. Heinrich, Rußlands Gazprom. Teil 1: Die Rolle des Gaskonzerns in der russischen Politik und Wirtschaft. Köln, 
Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1999, p. 6. 
30 Pörzgen, Gasprom, p. 27. 
31 Kryukov en Moe, The new Russian corporatism?, p. 14. 
32 Heinrich, Rußlands Gazprom 1, p. 15. 
33 Kryukov en Moe, The new Russian corporatism?, pp. 16-17. 
34 Gazprom website, ‘Gazprom in questions and answers’, http://eng.gazpromquestions.ru/?id=10#c492, geraadpleegd op 12 
maart 2009.  
35 Goldman, Piratization of Russia, p. 107; Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 39.  
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1.1.4 Staatsaandelen worden onder trustbeheer gesteld 

Als grootaandeelhouder kon de Russische regering sterke invloed uitoefenen op de 

bedrijfsvoering van Gazprom. Toch wist het management van Gazprom de bedrijfsvoering en de

besluitvorming binnen het bedrijf grotendeels in eigen handen te houden. De staat had namelijk 

in het begin van de jaren negentig 35 procent van het staatsaandeel in trustbeheer aan de leiding 

van het gasconcern toevertrouwd. 

 

ze manier zijn aandelenpakket 

ter beh

el 

ev. 

in hebben 

ritus 

 

 toe was dat Vjachirev jarenlang 

Gazpro

n de 

eld 

etin zou na zijn aantreden als 

resident in 2000 aan deze praktijk definitief een einde maken. 

                                                

36 De Russische staat had op de

eer afgestaan aan het Gazprom-bestuur via een trustakte. 

Over de precieze inhoud van de trustakte bestaat veel onduidelijkheid en spreken 

verschillende bronnen elkaar tegen. De Russische journalisten Valeri Panjoesjkin en Michail 

Zygar vermelden in hun boek dat volgens de Russische politicus Boris Nemtsov het staatsaande

in Gazprom via de trustakte volledig was overgedragen aan Gazprom-topman Rem Vjachir

Volgens Nemtsov, die beweert de trustakte te hebben ingezien, had Vjachirev daarmee de 

feitelijke controle over het gasconcern in handen gekregen. Vjachirev en Tsjernomyrd

dit beiden ontkend. Volgens hen zou het staatsaandelenpakket door de trustakte zijn 

overgedragen aan Gazprom en niet aan Vjachirev persoonlijk.37 Marshall I. Goldman, eme

hoogleraar in de Russische economie aan het Wellesley College in de VS, beweert evenals

Nemtsov dat de affaire met de trustakte er de aanleiding

m kon leiden alsof het zijn eigen bedrijf was.38  

Tevens was er in de trustakte opgenomen dat Vjachirev en zijn medebestuurders als 

beloning voor het uitvoeren van dit trustbeheer het recht hadden om in 1999 30 procent va

staatsaandelen in Gazprom tegen een fractie van de oorspronkelijke waarde van de staat te 

kopen.39 Nemtsov zou zich er tijdens zijn vice-premierschap in 1997 voor inzetten om deze optie 

uit de trustakte te schrappen. Toch wist het Gazprom-management de volledige macht te 

behouden over de staatsaandelen. Volgens Andreas Heinrich was de passieve rol van de staat als 

aandeelhouder in het Rusland van de jaren negentig eerder regel dan uitzondering. De staat hi

zich voornamelijk bezig met privatiseringsstrategieën en zag er vaak vanaf als aandeelhouder 

actief aan het ondernemingsbeleid deel te nemen.40 Vladimir Po

p

 
 

 
36 Heinrich, Rußlands Gazprom 1, p. 12.  
37 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 48-49. 
38 Goldman, Piratization of Russia, p. 107. 
39 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 49-50. 
40 Heinrich, Rußlands Gazprom 1, p. 12. 
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1.1.5 Conclusie 

Hoewel het staatsgasconcern Gazprom begin jaren negentig werd geprivatiseerd, bleef h

opzichten functioneren zoals het sovjetministerie van Gasindustrie. Er was sprake van 

continuïteit van de bestuurlijke en organisatorische structuur tussen het ministerie en Gazprom. 

Het staatsgasconcern bleef gedurende het privatiseringsproces functioneren als monopolistisch 

bedrijf. De controle over de bedrijfsvoering bleef grotendeels geconcentreerd bij de Gazprom

bestuurders, mede via trustbeheer van de staatsaandelen. Het gasconcern raakte steeds meer 

et in veel 

-

erweven met de Russische politieke macht toen Tsjernomyrdin werd aangesteld als premier.  

 

 in 

n 

eenvolgende regeringsleiders en hun 

ositie ten opzichte van Gazprom worden besproken.  

allen van 

 

betalen.42 In de nieuwe Russische markteconomie was het eerder regel dan uitzondering dat 

rekeningen niet werden betaald in harde valuta. Rekeningen werden veelal vereffend in de vorm 

                                                

v

 
1.2 DE VERHOUDING TUSSEN GAZPROM EN HET KREMLIN ONDER PRESIDENT JELTSIN 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verhouding tussen Gazprom en de Russische politieke 

macht tijdens de regeerperiode van president Jeltsin. Daarbij staat de wederzijdse afhankelijkheid

tussen Gazprom en het Kremlin in deze periode centraal. In het eerste deel van deze paragraaf 

wordt aandacht geschonken aan de manier waarop deze relatie van wederzijdse afhankelijkheid

het begin van de jaren negentig tot stand kwam. In het tweede deel wordt beschreven hoe de 

relatie tussen Gazprom en het Kremlin vanaf de tweede helft van de jaren negentig veranderde 

toen hervormingsgezinde krachten in de regering de machtige positie van Gazprom probeerde

in te perken. Omdat persoonlijke relaties tussen Gazprom-topman Vjachirev en de Russische 

regeringsleiders een bepalende rol speelden, zullen de op

p

 

1.2.1 Gazprom als belangrijke pijler van de Russische economie 

Gazprom had in het begin van de jaren negentig geaccepteerd dat de gasprijs door de regering 

kunstmatig laag werd gehouden en leverde gas op de binnenlandse markt tegen gesubsidieerde 

prijzen. Goedkope gasleveranties hadden in het Sovjettijdperk een belangrijke rol gespeeld in de 

ontwikkeling van de industrie en de daarmee gepaard gaande urbanisatie. Na het uiteenv

de Sovjetunie dienden de goedkope gasleveranties als vangnet voor zowel de Russische

industriële sector als voor de Russische bevolking. Energie werd beschouwd als eerste 

levensbehoefte en daarmee als ‘recht’.41 Gazprom accepteerde dat Russische afnemers, 

waaronder ook overheidsinstellingen en fabrieken, veelal niet in staat waren hun rekeningen te 

 
41 Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets, pp. 7, 33-34.  
42 Freeland, Sale of the century, p. 75. 
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van het tegen elkaar wegstrepen van schulden en door ruilhandel, maar bleven vaak ook 

openstaan.43  

Gazprom wist echter door deze verkapte vorm van ‘subsidie’ aan de Russische bevolking 

een machtige positie ten opzichte van de Russische staat te verwerven en zijn invloed uit te 

breiden. Het op grote schaal afsluiten van wanbetalers zou immers grote politieke gevolgen 

kunnen hebben. De faillissementen en werkeloosheid die hiervan het gevolg zouden zijn, zouden 

leiden tot grote sociale onrust.44 Gazprom-topman Vjachirev vatte de positie van Gazprom dan 

ook kernachtig samen als: ‘We heat and feed all of Russia’.45 De uitkomst van dit machtsspel met 

het Kremlin was dat Gazprom in ruil voor de subsidiëring van gas belastingvoordelen kreeg en 

onder andere werd vrijgesteld van exportbelasting, importtarieven en BTW-heffing.46  

 

1.2.2 Gazprom investeert in de politiek 

Om het gunstige ondernemingsklimaat te waarborgen47 en de financiële privileges te behouden, 

mengde Gazprom zich in de jaren negentig verschillende malen in de Russische politiek om het 

Kremlin te steunen. Het werd duidelijk dat de economische positie van Gazprom en het feit dat 

Tsjernomyrdin premier was het gasconcern grote politieke macht gaven.48 Hierdoor ontstond in 

de jaren negentig een relatie van wederzijdse afhankelijkheid tussen Gazprom en het Kremlin. 

Gazprom profiteerde enorm van de financiële concessies die de staat het gasconcern had gedaan, 

terwijl de Russische machthebbers op hun beurt voordeel zouden hebben bij de politieke steun 

die de gasgigant hen zou geven.49 

In 1995 werd de belangenverstrengeling tussen het gasconcern en premier Tsjernomyrdin 

voor het eerst duidelijk zichtbaar. In dat jaar richtte Tsjernomyrdin namelijk, op voorstel van 

president Jeltsin, het centrum-rechtse politieke blok ‘Ons Huis Rusland’ (Nasj Dom – Rossia) op, 

waarvan hijzelf partijleider werd. Voor Jeltsin was het van groot belang om voor de 

Doemaverkiezingen van 1995 een dergelijke regeringspartij te vormen die zijn impopulaire 

regeringsbeleid zou steunen. Jeltsin zag in Tsjernomyrdin bovendien een mogelijke opvolger.50  

                                                 
43 H. Smeets, ‘De roebel leek net echt; oorzaken van de Russische crisis.’ NRC Handelsblad, 10 oktober 1998. 
44 J. Stern, The future of Russian gas and Gazprom. Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 49-50. 
45 Freeland, Sale of the century, p. 75. 
46 Ibidem, p. 75. 
47 P. Remarque, ‘Vol gas, vol macht.’ De Volkskrant, 1 juni 1996. 
48 Volgens Gazprom-topman Vjachirev was Gazprom een bepalende factor in de Russische politiek. Hij zei: ‘Anybody who 
comes to power is going to have to manage to live with Gazprom, because without Gazprom they won’t manage to live at 
all.’ (D. Hoffman, ‘Russia’s economic colossus; natural gas monopoly, nation’s largest company, is also at the center of its 
political struggles.’ The Washington Post, 3 december 1995.) 
49 Voor de wederzijdse afhankelijkheid tussen financiële groepen en de staat in het algemeen zie H. Schröder, ‘El'tsin and the 
oligarchs: the role of financial groups in Russian politics between 1993 and July 1998.’ Europe-Asia Studies 6 (1999), p. 976. 
50 L. Belin en R. Orttung, The Russian parliamentary elections of 1995. The battle for the Duma. Armonk (enz.), M.E. 
Sharpe, 1997, p. 32. 
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De partij van Tsjernomyrdin kreeg veel steun vanuit de industriële sector en de zakenwereld. 

Ook Gazprom-baas Rem Vjachirev steunde de nieuwe partij van zijn oud-collega Tsjernomyrdin 

en zorgde ervoor dat de partijkas flink werd gespekt door Gazprom.51 Vanwege Tsjernomyrdins 

langdurige betrekkingen met Gazprom en gezien de vermeende corrupte financiering van ‘Ons 

Huis Rusland’, werd het politieke blok in de volksmond ook wel ‘Ons Huis Gazprom’ (Nasj 

Dom – Gazprom) genoemd.52 Uiteindelijk leidde de partij bij de Doemaverkiezingen van 1995 

een enorme nederlaag.53 

Bij de presidentsverkiezingen van 1996 zette Vjachirev wederom Gazprom in om het 

Kremlin te steunen. De populariteit van Jeltsin was enorm afgenomen en Jeltsin stond er dan ook 

slecht voor in de opiniepeilingen. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen maakte Vjachirev 

publiekelijk bekend dat hij tijdens de verkiezingsstrijd Jeltsin zou steunen in diens strijd met de 

communistische presidentskandidaat Zjoeganov. De Gazprom-topman sloot zich daarmee aan 

bij de andere belangrijke zakenlieden van Rusland, die de handen ineen sloegen om hun recent 

opgebouwde imperia veilig te stellen tegen een mogelijke communistische overwinning.54  

Ook Vjachirev had begrepen dat een eventuele machtsovername van de communisten ertoe 

zou kunnen leiden dat Gazprom opnieuw werd genationaliseerd, waardoor hij zijn functie als 

directeur zou verliezen. De communisten waren namelijk voorstander van een genationaliseerde 

energie- en banksector en wilden de privatisering terugdraaien.55 Vjachirev zette Gazprom 

daarom actief in tijdens de verkiezingscampagne van Jeltsin. Het gasconcern verlaagde onder 

andere de gasprijs in sommige regio’s om kiezers te trekken.56 Uiteindelijk lukte het Jeltsin mede 

door grote steun vanuit de zakenwereld de presidentsverkiezingen te winnen.  

De zakenlieden werden achteraf beloond voor hun politieke steun aan Jeltsin. Mediamagnaat 

Vladimir Goesinski werd echter al vóór de verkiezingen beloond toen Gazprom, destijds voor 40 

procent in staatshanden, een aandeel van 30 procent kocht in zijn televisiezender NTV. Tevens 

verstrekte Gazprom een lening van 40 miljoen dollar voor de verdere ontwikkeling van de 

zender.57 Aangenomen werd dat Gazprom nooit gebruik zou maken van zijn aandeel in de 

zender en zich niet zou bemoeien met de gang van zaken bij NTV.58 Toch zou Gazpro

aandelenpakket in de zender later inzetten voor politieke doeleinden. 

m het 

                                                 
51 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 39-40. 
52 Belin en Orttung, Russian parliamentary elections of 1995, p. 35. 
53 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 41. 
54 Ibidem, p. 44. 
55 Vjachirev zei hier destijds over: ‘We are seriously worried about a possible redivision of property and serious upheaval if 
the radical opposition takes over power at the presidential elections. […] If the Communists win, neither I nor Kazakov 
[regeringsambtenaar belast met privatiseringszaken, die een toppositie kreeg bij Gazprom] will be at Gazprom.’ (M.R. 
Gordon, ‘Huge Russian company is biggest Yeltsin backer.’ The New York Times, 1 juli 1996.) 
56 Ibidem. 
57 Freeland, Sale of the century, p. 240. 
58 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 44. 
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1.2.3 Hervormingsgezinde politici binden de strijd aan met Gazprom 

De goede verhouding tussen Gazprom en het Kremlin veranderde nadat Jeltsin in 1997 de ‘jonge 

liberale hervormers’ Boris Nemtsov en Anatoli Tsjoebajs als vice-premiers had aangesteld in de 

regering van Tsjernomyrdin. Met de benoeming van deze jonge hervormers nam de invloed van 

premier Tsjernomyrdin af en daarmee ook diens macht om Gazprom in bescherming te nemen.59 

De belastingvoordelen waarvan Gazprom profiteerde, de hoge belastingschuld, en de nauwe 

relatie tussen Gazprom en het Kremlin waren de aanleiding dat de hervormingsgezinde politici 

besloten hard op te treden tegen het gasconcern. Zij zagen Gazprom als een van de grootste 

obstakels voor een liberale en transparante markteconomie60, omdat het gasconcern een van de 

belangrijkste factoren was in de Russische ‘ruileconomie’.  

De jonge hervormers en de oudere garde, waarvan Vjachirev en Tsjernomyrdin deel 

uitmaakten, kwamen dan ook in 1997 lijnrecht tegenover elkaar te staan.61 Volgens de 

hervormers moest de staat zijn greep op Gazprom verstevigen en ervoor zorgen dat het 

gasconcern meer aan de Russische schatkist zou afdragen in harde valuta. Zij eisten dat

zijn hoge belastingschuld zou voldoen, omdat de overheid  geld nodig had om de salarissen en 

pensioenen van overheidsambtenaren te betalen. Het Gazprom-management verdedigde zich 

hiertegen met het argument dat de overheid ook veel geld verschuldigd was aan Gazprom door

openstaande rekeningen voor gasle

 Gazprom 

 

veranties.62  

                                                

Om Gazprom te dwingen tot belastingbetaling  probeerden de hervormers druk uit te 

oefenen op het Gazprom-management. Zij dreigden de monopoliepositie van Gazprom in te 

perken door grootschalige hervorming en herstructurering. Het Internationaal Monetair Fonds 

had dit immers als eis gesteld voor de verdere verstrekking van kredieten aan de Russische 

overheid.63 Om de aanval van de jonge hervormers op de monopoliepositie van Gazprom af te 

wenden zocht Vjachirev steun bij de communistische en nationalistische fracties in het Russische 

parlement. Het werd wederom duidelijk dat Vjachirevs controle over Gazprom hem enorme 

politieke macht gaf.64 De Gazprom-baas betoogde in het door de communisten gedomineerde 

parlement dat de regeringsvoorstellen voor de herstructurering van Gazprom waren ingegeven 

door het Westen, dat volgens hem de bedoeling had Gazprom te verzwakken. Het parlement, dat 

gevoelig bleek te zijn voor het nationalistische betoog van Vjachirev en zich bewust was van de 

grote invloed die Gazprom kon uitoefenen tijdens verkiezingscampagnes, gaf openlijk steun aan 
 

59 C. Freeland, ‘A behemoth tamed: Chrystia Freeland on Russian government attempts to curb the power of Gazprom, the 
country’s mightiest company.’ Financial Times, 17 mei 1997. 
60 Freeland, Sale of the century, p. 75.  
61 E. Arvedlund, ‘State strikes back against Gazprom.’ The Moscow Times, 11 april 1997. 
62 B. Lanting, ‘Tsjoebais probeert miljarden aan achterstallige belasting binnen te krijgen. Moskou wil gasmonopolist 
Gazprom temmen.’ De Volkskrant, 11 april 1997. 
63 Heinrich, Rußlands Gazprom 1, p. 15. 
64 Arvedlund, ‘State strikes back.’ 
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Vjachirev. Het parlement nam direct een resolutie aan waarin de demonopolisering van Gazprom 

sterk werd veroordeeld.65 Hierdoor ontbrak het de jonge hervormers aan steun voor de 

herstructurering van Gazprom.  

Naast de demonopolisering dreigden de hervormers de macht en belangen van de 

Gazprom-bestuurders aan te tasten door vraagtekens te zetten bij de trustovereenkomst tussen 

Gazprom en de staat. De staat moest volgens hen een actievere rol spelen in het beheer van het 

staatsaandeel en de macht van de Gazprom-bestuurders moest worden teruggedrongen. Er werd 

daarom een commissie opgericht die onder leiding van vice-premier Nemtsov moest toezien op 

het trustbeheer van het staatsaandelenpakket in Gazprom. Gazprom-baas Vjachirev zou voortaan 

alleen na goedkeuring van deze commissie belangrijke beslissingen mogen nemen.66 Nemtsov 

zorgde er tevens voor dat de voor de staat nadelige voorwaarden uit de trustovereenkomst 

werden herzien. De optie dat Vjachirev op termijn 30 procent van het staatsaandelenpakket tegen 

de nominale waarde kon kopen, werd geschrapt. Nemtsov zag van verdere staatsinmenging in 

Gazprom af, omdat Vjachirev had toegezegd dat Gazprom de helft van de belastingschuld nog 

datzelfde jaar zou voldoen.67 

Om ervoor te zorgen dat Gazprom-topman Vjachirev, ondanks aanvallen vanuit de 

regering, de macht over het gasconcern zou behouden, ging Gazprom vanaf eind 1997 actiever 

deelnemen aan de mediabusiness. Via de media hoopten de Gazprom-bestuurders de reputatie en 

het imago van het gasconcern in Rusland en het buitenland te verbeteren en de publieke opinie 

voor zich te kunnen winnen.68 Gazprom had in de loop der jaren al aandelen verworven in 

verschillende invloedrijke nationale en regionale media, waaronder de tv-zenders NTV en ORT, 

de kranten Troed en Rabotsjaja Triboena en de radio- en televisieomroep Prometej. In januari 1998 

werd Gazprom-Media opgericht, een overkoepelend dochterbedrijf van Gazprom dat alle 

activiteiten van Gazprom’s media-imperium voortaan zou aansturen. Hoewel bij de oprichting 

van Gazprom-Media uitdrukkelijk werd vermeld dat dit dochterbedrijf zich afzijdig zou houden 

van de politiek en van propagandacampagnes, zou dit in de praktijk anders uitpakken.69  

 

1.2.4 De regering-Kiriënko zet de fiscus in om Gazprom aan te pakken 

In maart 1998 ontsloeg president Jeltsin de voltallige regering van premier Tsjernomyrdin.  

Volgens de president vereisten de economische hervormingen een nieuw regeringsteam van  

                                                 
65 C. Freeland, ‘Gazprom chief turns to MPs for support.’ Financial Times, 10 april 1997. 
66 D. Hoffman, ‘Yeltsin curbs Russia’s gas monopoly; deputy premier leads crackdown on energy’. The Washington Post, 14 
mei 1997. 
67 Heinrich, Rußlands Gazprom 1, p. 13. 
68 Goldman, Piratization of Russia, p. 113. 
69 ‘Gazprom-Media elects board of directors chair.’ Interfax, 29 december 1997.  
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jonge en energieke hervormers.70 Over het algemeen wordt verondersteld dat het ontslag van 

Tsjernomyrdin als premier grote gevolgen had voor  de verhouding tussen Gazprom en het 

Kremlin, omdat het gasconcern hierdoor zijn beschermheer in de regering verloor.71 Gazprom-

baas Rem Vjachirev ontkende echter dat het ontslag van Tsjernomyrdin zijn weerslag had op de 

relaties tussen Gazprom en het Kremlin. In een interview zei Vjachirev:  

 
‘[…] when Viktor Stepanovich Chernomyrdin was Prime Minister we did not see any 
outright care and concern for Gazprom. Chernomyrdin did not pamper and spare us. I 
have developed other relations with him throughout my life – human, manly relations. 
In instances when the law required that we be helped, Chernomyrdin did help us. And 
he never interfered in our relations without good reason. […] There are dozens of 
examples when he signed government executive orders that were not to our 
advantage.’72  

 
De Russische journalisten Panjoeskin en Zygar beweren echter dat Vjachirev zich er na het 

ontslag van Tsjernomyrdin juist voor inzette om zijn oud-collega opnieuw op een sleutelpositie in 

de politiek te brengen. De Gazprom-topman zou Tsjernomyrdin actief  steunen bij diens 

kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van 2000. Hiervoor zou Vjachirev een fonds hebben 

opgericht dat de public relations van Tsjernomyrdin voor zijn rekening nam.73  

Tsjernomyrdins opvolger, de jonge hervormingsgezinde econoom Sergej Kiriënko, 

probeerde evenals als de hervormers Nemtsov en Tsjoebajs de greep van de regering op 

Gazprom te versterken en ging politieke strijd hierbij niet uit de weg. De relatie tussen Gazprom 

en het Kremlin verslechterde dan ook enorm doordat er in 1998 opnieuw conflicten ontstonden 

tussen de hervormingsgezinde politici en Gazprom.74 Deze conflicten kwamen wederom voort 

uit het feit dat Gazprom nog steeds niet aan al zijn belastingverplichtingen had voldaan. Een 

belangrijk geschilpunt was het belastingvoordeel dat Gazprom had weten te bedingen bij het 

hoofd van de Federale belastingdienst, Potsjinok.75 

Rusland verkeerde in 1998 in een financiële crisis, die grotendeels was veroorzaakt door 

gebrekkige belastinginning.76 Toen de nieuwe Russische regering in de zomer van 1998 in 

aanmerking wilde komen voor een aanvullend krediet van het IMF, verplichtte het fonds de 

regering om eerst het belastingsysteem te verbeteren en wanbetalers harder aan te pakken. Om 

druk uit te oefenen op Gazprom gaf premier Kiriënko de Federale belastingdienst opdracht 

beslag te leggen op alle bezittingen van de gasgigant.77 Met deze harde aanpak van Gazprom 

                                                 
70 Riasanovsky en Steinberg, History of Russia, p. 623. 
71 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 63-64; Goldman, Piratization of Russia, p. 114. 
72 ‘Interview with Gazprom president Rem Vyakhirev.’ Nezavisimaya Gazeta Daily, 4 april 1998..  
73 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 63. 
74 Ibidem, p. 64. 
75 B. Lanting, ‘Russisch parlement behoedt Gazprom voor beslag.’ De Volkskrant, 3 juli 1998. 
76 M. Reynolds, ‘Russia demands Gazprom’s back taxes.’ Associated Press Online, 2 juli 1998. 
77 Stern, The future of Russian gas and Gazprom, p. 56. 
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wilden de regering en de Federale belastingdienst tevens een voorbeeld stellen voor andere grote 

bedrijven die verzuimden belastingen te betalen.78 Daarnaast dreigde Kiriënko de 

trustovereenkomst met Gazprom op te zeggen en het Gazprom-management onder volledige 

controle van de regering te stellen.79  

De aanval van de regering op Gazprom zorgde voor felle protesten van met name de 

communistische oppositie in het parlement. De harde kritiek van het parlement op de 

maatregelen van Kiriënko zorgde ervoor dat president Jeltsin het gasconcern in bescherming 

nam.80 Naast steun vanuit het parlement, schaarden ook de verschillende media waarin Gazprom 

een aandeel had, zich achter het gasconcern. Er ontstond hierdoor een informatie-oorlog tussen 

Gazprom en de regering-Kiriënko, waarin volgens de Russische journalist Leonid Bersjidski 

voornamelijk de tv-zenders NTV en ORT werden ingezet om de publieke opinie ten gunste van 

Gazprom te beïnvloeden.81 De aanval van de hervormers op Gazprom werd met dit 

tegenoffensief vanuit het parlement en de media afgewend en de regering zag zich gedwongen 

een compromis met Gazprom te sluiten over de betaling van de wederzijdse schulden.  

De harde aanpak van Gazprom door de regering-Kiriënko maakte duidelijk dat de macht 

en invloed van Gazprom niet meer onbeperkt was, zoals onder premier Tsjernomyrdin.82 Toch 

zou wederzijdse afhankelijkheid de relatie tussen Gazprom en het Kremlin blijven bepalen. Het 

werd duidelijk dat de regering de relaties met Gazprom niet volledig op het spel durfde te zetten. 

Het Kremlin bleef sterk afhankelijk van Gazprom, aangezien de gasgigant een kwart van de 

belastinginkomsten inbracht.83 Bovendien was Gazprom een van de weinige Russische bedrijven, 

dat op internationaal niveau van betekenis was. Hoewel Gazprom sterk genoeg bleek om een 

aanval vanuit de regering op de commerciële belangen van het gasconcern af te wenden, bleef  

Gazprom toch afhankelijk van samenwerking met de staat.84  

 

1.2.5 Primakov komt Gazprom tegemoet 

Op 17 augustus 1998 moest de Russische regering vanwege de economische recessie de roebel 

devalueren. Door de enorme financiële crisis zag Jeltsin zich genoodzaakt premier Kiriënko te 

ontslaan. Hij stelde Tsjernomyrdin aan als tijdelijk premier, maar diens aanstelling werd niet door 

                                                 
78 ‘Gazprom betaalt snel belasting.’ NRC Handelsblad, 3 juli 1998. 
79 M. Wines, ‘Russian tax men challenge major debtor; debtor blinks.’ The New York Times, 3 juli 1998. 
80 Volgens Jeltsin was de rol van Gazprom in de Russische economie van cruciaal belang voor Rusland.  Hij zei: ‘A strong 
Gazprom means a strong state.’ (Reynolds, ‘Gazprom’s Back Taxes.’). 
81 L. Bershidsky, ‘Gazprom wins PR battle.’ The Moscow Times, 10 juli 1998. 
82 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 68. 
83 Stern, The future of Russian gas and Gazprom,  p. 56. 
84 Schröder, ‘El'tsin and the oligarchs’, p. 977. 
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het parlement goedgekeurd, omdat de oud-premier te veel geassocieerd werd met het falende 

economische systeem.85  

In de economische chaos ontstond er behoefte aan een conservatievere regeringsleider 

met veel ervaring, die orde op zaken zou kunnen stellen. Onder druk van het door communisten 

en nationalisten gedomineerde parlement werd in september 1998 de toenmalige minister van 

Buitenlandse Zaken, Jevgeni Primakov, tot premier benoemd. Primakov was een ervaren 

politicus die in het Gorbatsjov-tijdperk belangrijke functies binnen het communistische 

partijapparaat had bekleed.86 De liberale koers die de jonge hervormers hadden ingezet, kwam 

met de aanstelling van Primakov, die tot de oude garde behoorde, op een zijspoor.87   

De relatie tussen Gazprom en de nieuwe regering van Primakov verbeterde aanzienlijk. 

Primakov koos namelijk voor een mildere benadering van Gazprom met betrekking tot de 

belastingschuld die het gasconcern had. De Russische journalisten Panjoesjkin en Zygar beweren 

dat ook persoonlijke relaties een grote rol speelden in de verbeterde verhouding tussen Gazprom 

en het Kremlin. Gazprom-baas Vjachirev en premier Primakov waren van dezelfde generatie en 

hadden dezelfde sovjetachtergrond.88 

De nieuwe regering probeerde de belastingconflicten met Gazprom op een vreedzame 

manier op te lossen. De regering ging ermee akkoord dat een deel van de belastingschuld van 

Gazprom werd verrekend met de betalingsachterstand die de regering bij Gazprom had. Dit 

betekende dat Gazprom een deel van zijn belastingschuld mocht afbetalen in de vorm van 

gasleveranties aan overheidsinstellingen.89 Met het geld dat hierdoor vrij zou komen hoopte 

Primakov de noodlijdende economie een financiële injectie te geven, zonder dat verdere 

gelduitgifte noodzakelijk zou zijn.90 Deze overeenkomst van Gazprom met de regering stond in 

schril contrast met het beleid van de regering-Kiriënko, die ‘ruilhandel’ had proberen terug te 

dringen en Gazprom had gedwongen om belasting af te dragen in harde valuta.91 Ook het feit dat 

Gazprom volgens berekeningen van de Federale belastingdienst in 1998 zelfs 3,1 miljard roebel te 

veel belasting had betaald aan de Russische overheid, leek het bewijs van een betere 

samenwerking tussen de staat en Gazprom.92  

In verschillende bronnen wordt beweerd dat Primakov begin 1999 met Vjachirev 

overeenkwam dat Gazprom zich niet langer zou inmengen in politieke aangelegenheden. 
                                                 
85 Riasanovsky en Steinberg, History of Russia, p. 624. 
86 A. Åslund, Russia's capitalist revolution. Why market reform succeeded and democracy failed. Washington DC, The 
Peterson Institute for International Economics, 2007, p. 189. 
87 Sakwa, Russian politics, p. 121. 
88 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 72. 
89 ‘Gazprom reaches tax agreement with Kremlin.’ East European Energy Report, 1 oktober 1998. 
90 W. de Jong, ‘Primakov wil wegstrepen schulden toestaan.’ Het Financieele Dagblad, 15 oktober 1998.  
91 D. McHugh, ‘Gazprom pledges to pay all of its taxes for 1998.’ The Moscow Times, 10 oktober 1998. 
92 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 73; ‘State tax service and Gazprom signed agreement on regulating reciprocal debts.’ 
Kommersant, 19 oktober 1998.   
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Vjachirev zou vervolgens op verzoek van Primakov de afdeling van Gazprom die was belast met 

public relations hebben opgeheven, evenals dochterbedrijf Gazprom-Media.93 In ruil hiervoor 

verminderde de regering-Primakov de belastingen die Gazprom moest voldoen. Hierdoor werd 

Gazprom in staat gesteld te investeren in de uitbreiding van het gaspijpleidingennetwerk naar 

Europa.94 

 
1.2.6 Belangenverstrengeling bereikt hoogtepunt 

Door de gunstige voorwaarden in de trustakte had het Gazprom-management gedurende de jaren 

negentig vrijwel autonoom kunnen handelen. Vanuit de staat was er weinig controle op het reilen 

en zeilen bij Gazprom geweest. Het Gazprom-imperium had zich steeds meer ontwikkeld als een 

ondoorzichtig vlechtwerk van ondernemingen. Eind jaren negentig werd steeds duidelijker dat de 

leiding van Gazprom zichzelf onrechtmatig had verrijkt, niet alleen ten koste van het gasconcern, 

maar ook ten koste van de staat. De uitwassen van corruptie binnen Gazprom hadden een 

hoogtepunt bereikt.95  

Zo hadden Vjachirev en Tsjernomyrdin hun familieleden en getrouwen bij het Gazprom-

imperium betrokken. Zij hadden een aantal dochterbedrijven opgericht, waarvan de aandelen in 

de loop der jaren op naam werden gezet van deze familieleden en vertrouwelingen.96 Zo was 

Rem Vjachirevs broer, Viktor, hoofd van dochterbedrijf  Boergaz, een bedrijf dat belast was 

boorwerkzaamheden.

met 

                                                

97 Zijn zoon Joeri was directeur van Wingas, een joint venture tussen 

Gazprom en de Duitse olie- en aardgasproducent Wintershall. Daarnaast stond Joeri Vjachirev 

tot begin 2002 tevens aan het hoofd van GazExport, het dochterbedrijf dat de gasexport naar 

Europa verzorgde.98 Gazprom bood deze dochterbedrijven vaak lucratieve 

samenwerkingscontracten aan, waarmee de dochterbedrijven werden gespekt.99 

Via het netwerk van dochterbedrijven kon makkelijk geld worden witgewassen en werden 

geleidelijk aan Gazprom-activa weggesluisd. Op deze manier werd een deel van de winst van 

Gazprom aan de Russische staat onttrokken.100 Volgens Boris Fjodorov, die als lid van de raad 

van bestuur van Gazprom de belangen van de minderheids-aandeelhouders verdedigde, 

verdween er bij Gazprom ieder jaar bijna twee miljard dollar door diefstal en vriendjespolitiek. 

 
93 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 73-74; V. Shiryaev, ‘The face of Gazprom has been changed’. Novye Izvestia, 22 
januari 1999. 
94 S. Rao, ‘Government Cuts Gazprom’s Taxes.’ The Moscow Times, 19 februari 1999. 
95 Pörzgen, Gasprom, p. 31-32. 
96 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 126. 
97 Ibidem. 
98 Goldman, Piratization of Russia, p. 108. 
99 P. Starobin en C. Belton, ‘Gazprom on the grill.’ Business Week, 4 december 2000. 
100 Goldman, Piratization of Russia, p. 108. 
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Dit geld zou voor een groot deel zijn aangewend voor het privé-vermogen van Vjachirev en 

Tsjernomyrdin, ook al hebben beiden deze aantijgingen ontkend. 101 

Een illustratief voorbeeld van een bedrijf waarbij belangenverstrengeling zichtbaar werd, 

was Strojtransgaz, een constructiebedrijf  voor gaspijpleidingen. Als grootaandeelhouders in dit 

bedrijf stonden de twee zonen van Tsjernomyrdin, Andrej en Vitali, en de dochter van Vjachirev, 

Tatjana Dedikova, geregistreerd. 102 De directeur van Strojtransgaz, Arngolt Bekker, was 

tegelijkertijd lid van de raad van bestuur van Gazprom en volgens Marshall I. Goldman waren 

ook de drie kinderen van Bekker aandeelhouder in Strojtransgaz. Ook Gazprom-manager 

Vjatsjeslav Sjeremet en diens naasten bezaten aandelen.103 In 1995 had Gazprom volgens de 

Russische Federale Commissie voor de Effectenmarkt 4,8 procent  van de Gazprom-aandelen 

ver onder de marktwaarde verkocht aan Strojtransgaz.104 De familieleden van Vjachirev, 

Tsjernomyrdin, Bekker en Sjeremet deelden daarmee als aandeelhouders jarenlang in de winst van 

Gazprom.105 Volgens de journalisten Paul Starobin en Catherine Belton gebruikte Tsjernomyrdin 

zijn positie om Strojtransgaz te begunstigen. Zo had hij zich er in de laatste maanden van zijn 

premierschap nog sterk voor gemaakt dat Strojtransgaz een miljoenencontract binnensleepte van 

de Russische staat voor de aanleg van gaspijpleidingen. De bestuurders van Strojtransgaz hebben 

deze aantijgingen echter altijd ontkend.106  

Een ander dochterbedrijf van Gazprom dat naast Strojtransgaz voor veel ophef zorgde, 

was het in Florida geregistreerde Russische gasbedrijf Itera. Dit in 1992 opgerichte bedrijf 

verzorgde als tussenpersoon van Gazprom vanaf 1994 gasleveranties vanuit Turkmenistan naar 

voormalige Sovjetrepublieken. In de loop van de jaren negentig wist het bedrijf grote gasreserves 

in handen te krijgen. Tevens wist Itera belangrijke licenties te bemachtigen voor de ontwikkeling 

van gasvelden.107 Itera groeide in korte tijd uit tot een machtig concern en werd een belangrijke 

speler op de wereldgasmarkt. Terwijl de productie van Itera echter toenam, nam die van 

Gazprom steeds meer af. Door gebrek aan transparantie in de bedrijfsvoering van Itera en de 

financiële operaties van het bedrijf ontstonden in 2000 geruchten dat Gazprom-bestuurders 

                                                 
101 Pörzgen, Gasprom, p. 32; E. Follath en M. Schepp, ‘Der Konzern des Zaren.’ Der Spiegel 10 (2007), p. 134. 
102 In een interview met de Duitse journalisten Enrich Follath en Matthias Schepp zei Tsjernomyrdin hier later over: ‘Meine 
Söhne waren schon im Gasprom-System tätig und besaßen Aktien […] Aber ich habe sie gebeten, diese zu verkaufen, um 
mich als Staatsdiener nicht in Verruf zu bringen. Jetzt haben weder sie noch ich Gasprom-Aktien.’ (Follath en Schepp, 
‘Konzern des Zaren’, p. 134.)  
103 Goldman, Piratization of Russia, pp. 108-109. 
104 D. Hoffman, ‘Foreign investors criticize deals by Russian gas giant; questions about asset transfers may provide challenge 
to Putin.’ The Washington Post, 24 december 2000. 
105 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 127. 
106 Starobin en Belton, ‘Gazprom on the grill.’ 
107 Goldman, Petrostate, p. 146. 
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waardevolle activa ver beneden de marktwaarde aan Itera hadden verkocht.108 Harde bewijzen 

hiervoor werden door accountants echter nooit gevonden.109 

Onderzoekers verschillen van mening over de manier waarop de corruptie en 

belangenverstrengeling binnen Gazprom moet worden geïnterpreteerd. Zo plaatst Jonathan 

Stern, expert op het gebied van de Russische gassector, een kanttekening bij de academische en 

journalistieke literatuur die de corruptie binnen Gazprom behandelt. Hij constateert dat het 

Gazprom van de jaren negentig in de academische literatuur vaak wordt gekarakteriseerd als 

‘familiebedrijf van Vjachirev en Tsjernomyrdin’. Stern wijst erop dat deze literatuur veelal 

gebaseerd is op krantenartikelen en op aannames van de onderzoekers zelf, terwijl de inhoud 

volgens hem niet is geverifieerd.  

Stern is het met de onderzoekers eens dat Gazprom in de jaren negentig niet als 

transparant bedrijf functioneerde. Het wanbestuur van Gazprom en de vermeende corruptie 

waren volgens hem echter geen uitzondering in de wereldgasindustrie in die jaren. Volgens Stern 

zou er meer nadruk moeten worden gelegd op het feit dat de Russische economie en politiek in 

de jaren negentig een moeilijke transitieperiode doormaakten. In deze periode kwamen veel 

Russische staatseigendommen gemakkelijk in handen van degenen die een geprivilegieerde positie 

hadden.110  

Volgens Marshall Goldman verschilt de corruptie binnen Gazprom echter duidelijk van 

vergelijkbare praktijken in Rusland of elders ter wereld. Oud Gazprom-directeur Tsjernomyrdin 

bekleedde immers de positie van vice-premier en premier toen Gazprom-bezittingen massaal 

werden weggesluisd. Volgens Goldman was de corruptie binnen Gazprom dan ook een extreem 

voorbeeld van belangenverstrengeling.111 

 

1.2.7 Conclusie 

Samenvattend was het staatsbeleid ten opzichte van Gazprom in de jaren negentig tweeslachtig. 

Aan de ene kant probeerde de regering vanaf 1997 onder leiding van hervormingsgezinde politici 

verschillende malen de machtspositie van Gazprom in te perken en greep op de financiële 

stromen van het concern te krijgen. Aan de andere kant was het Kremlin afhankelijk van 

Gazprom, en moest een goede relatie met het gasconcern worden behouden. De gasgigant was 

namelijk verantwoordelijk voor een kwart van de Russische staatsinkomsten en vormde de 

ruggengraat van de Russische economie. Bovendien subsidieerde Gazprom de Russische 

economie als gevolg van onbetaalde gasleveranties.  
                                                 
108 D. Hoffman, ‘Itera: mystery player in Russia’s natural gas market.’ The Washington Post, 21 mei 2000. 
109 Stern, The future of Russian gas and Gazprom, p. 23. 
110 Ibidem, pp. 189-190. 
111 Goldman, Piratization of Russia, p. 108. 

21 
 



Gazprom wist in ruil hiervoor financiële concessies te bedingen bij de staat. Om deze 

financiële privileges en het voor Gazprom gunstige politieke klimaat te kunnen behouden, was 

het gasconcern op zijn beurt genoodzaakt samen te werken met de machthebbers en hen te 

steunen tijdens verkiezingen. Gazprom was hierdoor, ondanks zijn machtspositie, ook afhankelijk 

geworden van het Kremlin. Op deze manier ontstond in de jaren negentig een vicieuze cirkel van 

wederzijdse afhankelijkheid tussen Gazprom en het Kremlin, die moeilijk te doorbreken was. 

 

1.3 DE VERHOUDING TUSSEN GAZPROM EN HET KREMLIN ONDER PRESIDENT POETIN 

Deze paragraaf behandelt het beleid dat president Poetin ten aanzien van Gazprom voerde. In 

het eerste deel van de paragraaf worden de algemene ideeën van Poetin over de grondstoffen- en 

energiesector toegelicht. Daarna zal worden beschreven hoe Poetin deze ideeën tijdens zijn 

presidentschap vormgaf en op Gazprom toepaste.   

 

1.3.1 Poetins ideeën over de rol van de staat in de grondstoffen- en energiesector 

Al ver voor zijn aanstelling als premier in 1999 hield Poetin zich bezig met energievraagstukken. 

Voor hem was het duidelijk dat Rusland in de toekomst enorm voordeel zou kunnen hebben bij 

zijn grote olie- en gasvoorraden en het netwerk van gaspijpleidingen.112 De energiepolitiek 

vormde volgens hem dan ook niet alleen de hoeksteen van het Russische economische beleid, 

maar zou tevens de motor kunnen zijn achter de ontwikkeling van Rusland tot grootmacht.113 De 

interesse van Poetin in de grondstoffen- en energiesector kwam al naar voren in zijn proefschrift 

van 1997. 114 In een wetenschappelijk artikel dat Poetin twee jaar na de verdediging van zijn 

proefschrift in 1999 publiceerde, beschreef hij zijn ideeën over de rol van de Russische staat in de 

grondstoffen- en energiesector.115  

In het artikel gaat Poetin in op het belang van de grondstoffen- en energiesector voor de 

Russische economie en de rol die de staat in deze sectoren moet hebben. Volgens Poetin had de 

Russische regering gedurende de privatisering van de jaren negentig te veel de controle verloren 
                                                 
112 Goldman, Petrostate, p. 139. 
113 Pörzgen, Gasprom, p. 49. 
114 In juni 1997 promoveerde Poetin aan het Mijnbouw-Instituut van Sint-Petersburg op zijn proefschrift ‘The strategic 
planning of regional resources during the formation of a market economy.’ (R. Sakwa, Putin. Russia’s Choice. London 
(enz.), Routledge, 2e ed., 2007, p. 12.) 
115 Dit artikel ‘Mineralno-syrevye resursy v strategii razvitiia Rossiiskoi ekonomiki’ is vanuit het Russisch in het Engels 
vertaald door Harley Balzer. Zie V.V. Putin, ‘Mineral natural resources in the strategy for development of the Russian 
economy’ in: H. Balzer, ‘Vladimir Putin’s academic writings and Russian natural resource policy.’ Problems of Post-
Communism 1(2006), pp. 49-54. 
In de academische wereld is er verwarring ontstaan over de inhoud van het proefschrift, omdat veel wetenschappers het 
proefschrift niet hebben kunnen inzien. In veel bronnen wordt het proefschrift hierdoor verward met het in 1999 door Poetin 
gepubliceerd wetenschappelijke artikel. Volgens econoom Clifford Gaddy, die het proefschrift wél heeft ingezien, verschilt 
de inhoud van het proefschrift wel degelijk van die van het wetenschappelijke artikel (Johnson’s Russia List website, ‘‘It All 
Boils Down to Plagiarism.’ An interview with Brookings Senior Fellow Clifford Gaddy,’ 
http://www.cdi.org/russia/johnson/2006-78-3a.cfm, geraadpleegd op 10 maart 2009). In deze paragraaf zal verder alleen 
worden ingegaan op de inhoud van het in 1999 verschenen artikel.  
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over de grondstoffen- en energiesector. Tijdens het presidentschap van Boris Jeltsin waren deze 

sectoren namelijk grotendeels in handen gekomen van oligarchen en de aan hun verbonden 

financiële groepen.116 Dit was volgens Poetin een slechte zaak. 

Poetin betoogt in het artikel dat de grondstoffen- en energiesector de basis moet vormen 

voor het herstel van de Russische economie, die in de jaren negentig in het slop was geraakt.117 

De grondstoffensector zou volgens Poetin drastisch moeten worden geherstructureerd om de 

effectiviteit ervan te verhogen. Om in korte tijd economische groei tot stand te kunnen brengen, 

zouden er volgens Poetin met steun van de Russische staat, verticaal geïntegreerde, financieel-

industriële conglomeraten moeten worden gecreëerd.118 Deze financieel-industriële 

conglomeraten zijn samengesteld uit een groep bedrijven, en omvatten naast een kernactiviteit in 

de industriële sector ook bedrijven in andere economische sectoren.119 Alleen deze zogenaamde 

‘nationale kampioenen’ zouden volgens Poetin op gelijke voet kunnen concurreren met Westerse 

multinationals.120  

Poetin stelde in zijn artikel dat de energiesector niet afhankelijk moest zijn van 

marktmechanismen. Als gevolg van de organisatiestructuur van ondernemingen in het  

sovjettijdperk, zou Rusland volgens hem zonder directe staatshulp geen internationaal 

concurrerende bedrijven kunnen vormen. Om als economische macht op wereldniveau mee te 

kunnen tellen zou de Russische staat de controle over de grondstoffen- en energiesector moeten 

krijgen.121 Poetin concludeert in zijn artikel dat Rusland alleen door effectieve staatsinmenging in 

de grondstoffen- en energiesector, uit zijn diepe crisis kan komen en zijn economische en 

politieke invloed op internationaal niveau kan herstellen.122 In de volgende paragraaf zal worden 

ingegaan op de manier waarop Poetin zijn ideeën in de praktijk bracht en deze toepaste op 

Gazprom. 

 

1.3.2 Gazprom wordt nationale kampioen 

Na het aantreden van president Poetin in 2000 werd al snel duidelijk dat het beleid van de 

Russische staat ten opzichte van Gazprom sterk zou veranderen. Poetin wilde het staatsgezag 

over alle strategische sectoren, zoals de grondstoffenindustrie, de wapenindustrie, de 

                                                 
116 Goldman, Petrostate, p. 173. 
117 Putin, ‘Mineral Natural Resources’, p. 51. 
118 Ibidem, p. 51. 
119 Sakwa, Putin, p. 250. 
120 Putin, ‘Mineral Natural Resources’, pp. 51-52. 
121 Ibidem, p. 52. Poetin schreef: ‘Regardless of whose property the natural resources and in particular the mineral resources 
might be, the state has the right to regulate the process of their development and use […].’ (Ibidem.). Zie ook: Sakwa, Putin, 
p. 41. 
122 Putin, ‘Mineral Natural Resources’, p. 54. 
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vliegtuigbouw, de ruimtevaart en de atoomindustrie, herstellen.123 Zoals Poetin al had 

aangekondigd in zijn artikel van 1999, werd de vorming van nationale kampioenen nu een 

belangrijk onderdeel van zijn economische beleid.  

Poetin wilde met Gazprom een voorbeeld stellen voor alle bedrijven in de strategische 

sector. Om Gazprom tot een succesvolle nationale kampioen te maken moest er een einde 

worden gemaakt aan het wanbestuur binnen het gasconcern en de onrechtmatige zelfverrijking 

door de Gazprom-bestuurders. Poetin besloot daarom direct na zijn verkiezing tot president flink 

de bezem door het gasconcern te halen.124 Russische staatsbedrijven zouden voortaan moeten 

worden geleid door Poetin-gezinde managers. 

In juni 2000 werd als eerste stap Viktor Tsjernomyrdin, die in juli 1999 bij Gazprom was 

teruggekeerd als bestuursvoorzitter, weggepromoveerd als ambassadeur voor Rusland naar 

Oekraïne.125 Poetin zorgde ervoor dat de directieraad van Gazprom de in mei 2001 aflopende 

arbeidsovereenkomst van Gazprom-baas Rem Vjachirev niet verlengde.126 Poetin stelde hierna 

een aantal oude bekenden uit Sint-Petersburg aan in het management van Gazprom. Het waren 

voornamelijk oud-collega’s en vrienden uit Poetins KGB-tijd en uit de periode waarin Poetin als 

hoofd van het comité voor externe relaties in het stadsbestuur van Sint-Petersburg werkzaam was 

geweest.127  

Tsjernomyrdin werd als voorzitter van de raad van bestuur van Gazprom vervangen door 

de toenmalige Kremlin-stafchef Dmitri Medvedev. Poetin had Medvedev begin jaren negentig 

leren kennen toen Medvedev onder zijn leiding kwam te werken bij het stadsbestuur van Sint-

Petersburg. In 1990 was Medvedev, nadat hij was gepromoveerd in het burgerrecht, benoemd als 

juridisch adviseur van het Comité voor Externe Relaties in het stadsbestuur van Sint-Petersburg, 

dat onder leiding van Poetin stond. In 2000 benoemde Poetin zijn oude vriend Medvedev tot 

vice-voorzitter van de presidentiële administratie en leidde Medvedev de verkiezingscampagne 

van Poetin. Vervolgens werd hij aangesteld bij Gazprom.128 

Vervolgens benoemde Poetin in de zomer van 2001 de toenmalige minister van Energie 

Alexej Miller als directeur van Gazprom, die daarmee Rem Vjachirev opvolgde. Miller was 

eveneens een oude bekende van Poetin uit Sint-Petersburg. Ook Miller had gewerkt in het 

stadsbestuur van Sint-Petersburg na de afronding van zijn studie aan het financieel-economische 

instituut van Sint-Petersburg en zijn daaropvolgende promotie in de economie in 1989. Hier 

                                                 
123 Pörzgen, Gasprom, p. 50. 
124 Goldman, Petrostate, p. 139. 
125 Ibidem, p. 140. 
126 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 113, 116. 
127 Goldman, Petrostate, p. 139. 
128 V. Yasmann en D. Jensen, ‘Putin’s choice: a profile of Dmitry Medvedev’. Radio Free Europe/ Radio Liberty, 23 maart 
2008, http://www.rferl.org/content/article/1079677.html, geraadpleegd op 8 april 2009. 
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werkte hij enige tijd onder de liberale markthervormer en latere privatiseringschef Anatoli 

Tsjoebajs in het Comité voor Economische Ontwikkeling. In 1991 kreeg Miller vervolgens een 

functie in het door Poetin voorgezeten Comité voor Externe Relaties, waar hij belast was met de 

vestiging van buitenlandse bedrijven. Na de machtswisseling in het stadsbestuur, als gevolg van 

de gemeenteraadsverkiezingen van 1996, was Miller gedwongen een andere baan te zoeken en 

werd hij directeur voor ontwikkeling en investeringen bij de Zeehaven van Sint-Petersburg. In 

1999 werd hij aangesteld als algemeen directeur van het bedrijf Baltijskaja Troeboprovodnaja 

Sistema (Baltische Pijpleidingensysteem). Vanuit deze functie had Poetin zijn oud-collega begin 

2000 tot onderminister van Energie benoemd.129  

Met Poetins vertrouwelingen Miller en Medvedev aan het roer van Gazprom begon een 

nieuwe fase in de geschiedenis van het gasconcern, waarin de hervorming van het bedrijf en de 

bedrijfsvoering centraal kwamen te staan.130 Volgens gasexpert Jonathan Stern werd Gazprom, 

door de directe verbondenheid van het bedrijfsmanagement aan Poetin, vanaf dit moment als het 

ware deel van de Russische staat. Gazprom zou in het vervolg worden ingezet als instrument van 

het regeringsbeleid zowel op nationaal als internationaal niveau.131 

Miller en Medvedev werden belast met de opdracht om de financiële chaos binnen 

Gazprom, waarvan vooral de Gazprom-leiding jarenlang had geprofiteerd, op orde te brengen. 

Ook de bedrijfsorganisatie moest worden opgeschoond. Daarnaast moest het gasconcern onder 

sterkere staatsinvloed worden gebracht. Gazproms aandelen moesten voor meer dan 50 procent 

in handen van de staat komen, zodat de staat een meerderheidsbelang in het concern zou 

hebben.132  

Begin september 2001 verving Miller veel medewerkers uit het managementteam van oud 

Gazprom-topman Vjachirev door jonge Kremlin-gezinde managers. Miller stelde, in navolging 

van Poetin, veel oude bekenden en oud-collega’s uit Sint-Petersburg aan op belangrijke posities in 

het bestuur van Gazprom. Het merendeel van hen had in het verleden samengewerkt met Miller 

in de Zeehaven van Sint-Petersburg of bij het Baltische Pijpleidingensysteem. Bij hun benoeming 

speelde vooral hun loyaliteit aan de leiding van Gazprom een beslissende rol.133 In de directieraad 

van Gazprom zetelde naast Miller en Medvedev bovendien een meerderheid van 

staatsvertegenwoordigers, zoals de minister van Economische Ontwikkeling en Handel, de 

                                                 
129 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 116-117.  Zie ook Gazprom website, ‘Biography Alexey Borisovich Miller’,  
http://www.gazprom.com/eng/articles/article8603.shtml, geraadpleegd op 12 maart 2009. 
130 Pörzgen, Gasprom, p. 27. 
131 Stern, The future of Russian gas and Gazprom, p. 172. 
132 Pörzgen, Gasprom, p. 40. 
133 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 119. 

25 
 



minister van Energie, de presidentiële adviseur voor internationale samenwerking op 

energiegebied en het voormalige hoofd van het Fonds voor het Staatseigendom.134 

Het wegsluizen van activa uit het Gazprom-imperium, dat plaats had gevonden onder het 

bestuur van Tsjernomyrdin en Vjachirev, werd door het nieuwe bedrijfsbestuur grondig 

aangepakt. Miller en Medvedev probeerden de financiële stromen van Gazprom onder controle 

krijgen. De in het verleden aan derden verkochte gasvelden en licenties werden waar mogelijk 

teruggehaald.135  

Dat de scheiding tussen de zakenwereld en de staat steeds meer vervaagde, leek te worden 

bevestigd toen Gazprom-topman Dmitri Medvedev in maart 2008 werd verkozen tot president. 

Poetin werd premier en nam daarmee de plaats in van Viktor Zoebkov, die op zijn beurt in juni 

2008 werd verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van Gazprom.136 

 

1.3.3 Conclusie 

Onder president Poetin herstelde de Russische staat de controle over de nationale energiesector. 

Gazprom stond model voor het nieuwe economische beleid van Poetin, waarin de vorming van 

nationale kampioenen centraal kwam te staan. Het nieuwe Gazprom-bestuur, dat loyaal was aan 

de Russische machthebbers, rekende af met de bedrijfsvoering van de jaren negentig. Gazprom 

bleef weliswaar verweven met het Kremlin, maar werd nu eerder een verlengstuk van de 

Russische politieke macht. 

                                                 
134 Stern, The future of Russian gas and Gazprom, p. 172. 
135 Ibidem, pp. 190-191; Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 121.  
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2. RUSSISCH GAS EN DE EUROPESE ENERGIEVEILIGHEID 

In hoofdstuk 1 is de verhouding tussen Gazprom en het Kremlin beschreven. In dit hoofdstuk 

wordt de aandacht verlegd naar Europa. Er zal worden ingegaan op de mogelijke gevolgen die de 

toegenomen staatscontrole over de Russische gassector zal hebben voor de Europese 

afhankelijkheid van Russische gasleveranties. Uitgangspunt vormt de vraag: ‘Wat zijn de 

implicaties van de verhouding tussen Gazprom en het Kremlin voor de Europese 

energieveiligheid?’ Het hoofdstuk bestaat uit twee paragrafen. In de eerste paragraaf wordt 

aandacht besteed aan de angst die er in Europa bestaat dat Rusland gas zal inzetten als instrument 

om politieke doelen na te jagen. De tweede paragraaf behandelt de vrees voor een dreigend 

Russisch gastekort. Aan het eind van iedere paragraaf volgt een korte conclusie. 

 

Europa ziet zich met betrekking tot zijn energieveiligheid voor een aantal uitdagingen gesteld die 

te maken hebben met de Europese afhankelijkheid van Russische energie en met de noodzaak 

om energiebronnen, leveranciers en aanvoerroutes te diversifiëren. De stijgende Europese vraag 

naar energie en de afnemende eigen gasproductie onderstrepen het belang van de import van gas 

uit Rusland.137  

De lidstaten van de Europese Unie zijn voor meer dan 50 procent van de totale gasimport 

aangewezen op Rusland.138 Het gas dat de EU-lidstaten uit Rusland betrekken is goed voor 25 

procent van hun totale gasconsumptie.139 In Oost-Europese EU-lidstaten is het Russische 

aandeel in de energievoorziening groter. Zo zijn de Baltische staten volledig afhankelijk van 

Russisch gas, terwijl Tsjechië en Polen meer dan tweederde van hun gasimport uit Rusland 

betrekken.140 Volgens voorspellingen zal de eigen gasproductie van de EU-lidstaten, die in 

nog 43 procent van de Europese vraag bedroeg, in 2030 nog maar 25 procent van de Europese

vraag dekken.

2005 

 

ische 

                                                

141 De Russische gasexport naar Europa, die 30 procent van de totale Russ

gasproductie beslaat, is goed voor 70 procent van de Russische gasinkomsten. De inkomsten uit 

de gasexport zijn op hun beurt goed voor 20 procent van de Russische staatsinkomsten.142  

De Europese afhankelijkheid van Russische energie werd zichtbaar tijdens de gascrisissen 

met buurland Oekraïne in 2006 en 2009, en werd nog eens bevestigd door de Russische 

 
137 S.E. Cornell en N. Nilsson (eds.), Europe’s energy security. Gazprom’s dominance and Caspian supply alternatives. 
Singapore, Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2008, p. 9. 
138 A. Goldthau, ‘Rhetoric versus reality: Russian threats to European energy supply.’ Energy Policy 36 (2008),  p. 686; Z. 
Baran, ‘EU energy security. Time to end Russian leverage.’ The Washington Quarterly 4 (2007), p. 132. 
139 Z. Baran, ‘Developing a cohesive EU approach to energy security’ in: S.E. Cornell en N. Nilsson (eds.), Europe’s energy 
security. Gazprom’s dominance and Caspian supply alternatives. Singapore, Caucasus Institute & Silk Road Studies 
Program, 2008, pp. 156-157. 
140 Goldthau, ‘Rhetoric versus reality’, p. 687. 
141 D. Finon en C. Locatelli, ‘Russian and European gas interdependence: could contractual trade channel geopolitics?’ 
Energy Policy 36 (2008), p. 424.  
142 Finon en Locatelli, ‘Russian and European gas interdependence’, p. 424. 
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energiediplomatie jegens Wit-Rusland, Georgië en Litouwen. Deze voorvallen hebben duidelijk 

gemaakt dat Rusland bereid is zijn energieleveranties in te zetten als instrument van zijn 

buitenlandse politiek en onderstrepen de kwetsbaarheid van Europa.143 De toenemende Europese 

afhankelijkheid in combinatie met de grotere controle van het Kremlin over de Russische 

gassector, heeft tot bezorgdheid geleid bij de Europese gasimporterende landen. Europa lijkt in 

toenemende mate geconfronteerd te worden met een ‘corporate Russia’, een land waarvan de 

bestuurders de controle hebben over de belangrijkste strategische industrieën en ondernemingen, 

en zakelijke belangen de beleidskeuzes beïnvloeden.144 Sinds 2005 heeft het Kremlin een 

staatsbelang van meer dan 50 procent in Gazprom, en heeft daarmee de feitelijke macht over het 

gasconcern.  

Analisten en wetenschappers onderscheiden grofweg twee mogelijke gevolgen van de 

grotere staatscontrole in de Russische gassector voor de Europese energieveiligheid. Ten eerste 

kan Rusland gas inzetten als politiek wapen en ten tweede kan er een mogelijk Russisch gastekort 

ontstaan. Deze twee aspecten zullen in dit hoofdstuk worden besproken.  

 

2.1 Russisch gas als politiek wapen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen die de grotere staatscontrole over Gazprom 

heeft voor de betrouwbaarheid van Russische gasleveranties aan Europa. Er zal aandacht worden 

besteed aan analisten en wetenschappers die beweren dat de Europese energieveiligheid wordt 

bedreigd doordat Rusland zijn gasleveranties mogelijk inzet als politiek wapen om politieke 

concessies af te dwingen. Daarnaast zal worden ingegaan op argumenten van analisten die in 

twijfel trekken of Rusland überhaupt gas kan inzetten om politieke doelen te bereiken. Er wordt 

specifiek aandacht besteed aan de gascrisissen tussen Rusland en Oekraïne van januari 2006 en 

2009. Tevens komen de politieke en economische factoren aan de orde die in deze conflicten een 

rol speelden. Daarna worden de Europese afhankelijkheid van Russisch gas en de gevolgen 

hiervan voor de Europese energieveiligheid besproken. 

 

2.1.1 Politiek via de pijpleiding 

De Sovjetunie was ten tijde van de Koude Oorlog altijd een betrouwbare energieleverancier voor 

Europa. De aanleg van een grootschalige infrastructuur van gaspijpleidingen naar West-Europa 

werd door de leiders van de Sovjetunie niet gezien als middel om economische en politieke druk 

                                                 
143 Cornell en Nilsson, Europe’s energy security, p. 9. 
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op Europa uit te kunnen oefenen. Het belangrijkste doel was het verdienen van harde valuta met 

destijds nieuw ontdekte gasreserves. Ondanks de politieke confrontatie tussen de Sovjetunie en 

het Westen was het dan ook voor de Sovjetunie belangrijk om de energiebetrekkingen met 

Europa zo goed mogelijk te houden. 145 Begin jaren negentig, toen het einde van het 

sovjettijdperk naderde, werd energie echter vaker tegen buurlanden ingezet als politiek wapen. 

Een aantal analisten en wetenschappers wijst op het feit dat eerst de Sovjetunie en later Rusland 

nooit hebben geaarzeld om de olie- en gastoevoer te onderbreken of met afsluiting te dreigen ten 

tijde van politieke conflicten met buurlanden.146 Om de inzet van energie als politiek wapen in de 

jaren negentig en daarna te illustreren, halen zij een aantal voorbeelden aan. 

Het eerste voorval dateert uit 1990, toen de Sovjetunie onder president Gorbatsjov de 

olietoevoer naar Litouwen staakte en de gasleveranties drastisch verminderde om het land te 

dwingen tot opschorting van zijn onafhankelijkheidsverklaring.147 Het energiewapen werd 

opnieuw ingezet tegen de Baltische staten in 1992, als vergelding voor de Baltische eis dat 

Rusland de nog aanwezige militaire troepen uit de regio zou terugtrekken. In 1993 en 1994 

beperkte Rusland gasleveranties aan Oekraïne, deels om Oekraïne te dwingen tot aflossing van 

zijn gasschulden, maar ook om politieke druk uit te oefenen op Oekraïne. De Russen probeerden 

destijds grotere controle over de Zwarte-Zeevloot en over de energie-infrastructuur van Oekraïne 

af te dwingen. Eind jaren negentig werd de olietoevoer naar Litouwen negen keer gestaakt toen 

Rusland de verkoop van de Litouwse olieraffinaderij Mažeikių Nafta, havenfaciliteiten en 

oliepijpleiding aan het Amerikaanse oliebedrijf Williams Company probeerde te voorkomen.148  

In 2003 staakte Rusland de olietoevoer naar Letland toen de Letse regering zijn Ventspils 

Nafta exportterminal niet aan een Russisch bedrijf wilde verkopen.149 In 2004 kregen Wit-

Rusland en indirect ook Polen en Litouwen te maken met onderbrekingen in de gastoevoer. De 

gaskraan werd dichtgedraaid  toen onderhandelingen tussen Rusland en Wit-Rusland over 

verhoging van de gasprijs, het afsluiten van nieuwe contracten en over de verkoop van de Wit-

Russische gasdistributeur Beltransgaz, vastliepen.150 In juli 2006 werd de olietoevoer naar 

Litouwen opnieuw gestaakt, nadat de Litouwse regering Mažeikių Nafta aan het Poolse bedrijf 

PKN ORLEN had verkocht in plaats van aan het Russische olieconcern Lukoil.151  

                                                 
145 V. Milov, Russia and the West. The energy factor. Washington (etc.), Center for Strategic and International Studies/ 
Institut Français des Relations Internationales, 2008, p. 6. 
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In de volgende paragraaf zal specifiek worden ingegaan op de gasconflicten tussen Rusland en 

Oekraïne in 2006 en 2009.  

 

2.1.2 De gascrisissen tussen Rusland en Oekraïne van 2006 en 2009 

Zowel in januari 2006 als in januari 2009 werden de EU-lidstaten geconfronteerd met 

onderbrekingen in de gastoevoer vanwege gasconflicten tussen Rusland en Oekraïne. Omdat 

deze gascrisissen vergaande gevolgen hadden voor de Europese energieveiligheid, zullen in deze 

paragraaf de achtergronden van deze gascrisissen worden toegelicht. 

Voorafgaand aan de crisis van 2006 liepen onderhandelingen tussen Gazprom en de 

Oekraïense staatsgasmaatschappij NAK Naftogaz Oekrainy over een nieuw gascontract en de 

verhoging van de gasprijs uit op een conflict. De Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko had 

begin 2005 voorgesteld orde op zaken te stellen in de gasbetrekkingen tussen Rusland en 

Oekraïne, en de gasprijs op te trekken tot marktniveau.152 Ook de Russische Doema kwam in juli 

2005 tot het unanieme besluit dat de voormalige sovjetrepublieken voortaan marktconforme 

gasprijzen moesten betalen.153 

Eind 2005 stelde Gazprom dat het vanaf 1 januari 2006 niet langer gas zou leveren tegen 

gesubsidieerde prijzen. Gazprom had namelijk, naast subsidiëring van de binnenlandse markt, 

ook de economieën van de voormalige sovjetrepublieken jarenlang gesubsidieerd met goedkope 

gasleveranties. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 was dit beleid nog een overblijfsel uit het 

sovjettijdperk, en had als doel gehad de industrialisatie in de Sovjetunie te stimuleren. De 

Russische regering zette de subsidiëring van de voormalige sovjetstaten in de jaren negentig voort 

om sociale onrust te voorkomen en de lucratieve gasdoorvoer naar Europa veilig te stellen.154 

Vanaf 2004-2005 stelden politici en het Gazprom-management de voor het gasconcern 

verliesgevende subsidiëring ter discussie. Het nieuwe Gazprom-management onder Alexej Miller 

en Dmitri Medvedev was in toenemende mate gericht op winstmaximalisatie.155 De snelle stijging 

van de Europese gasprijs, volgend op de stijging van de wereldolieprijs156, en het aan de macht 

komen van westers georiënteerde regeringen in een aantal voormalige sovjetrepublieken, 

versnelden de omslag in het Russische beleid van subsidiëring. Ook de ‘economisering’ van de 

Russische buitenlandse politiek droeg bij aan de verhoging van de gasprijs. In de jaren negentig 

en gedurende de eerste ambtstermijn van Poetin van 2000-2004 had de Russische regering 
                                                 
152 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 164. 
153 J. Stern, The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006. Oxford, Oxford Institute for Energy Studies, 2006, p. 5, 
beschikbaar op www.oxfordenergy.org/pdfs/comment_0106.pdf, geraadpleegd op 11 mei 2009. 
154 Goldman, Petrostate, p. 144; Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets, p. 8. 
155 Ibidem, p. 396; R.F. Price, ‘Energy reform in Russia and the implications for European energy security.’ 
Demokratizatsiya (2007), pp. 392, 397-398. Zie voor subsidiëring van de Russische binnenlandse gasprijs ook paragraaf 
2.2.6. 
156 De Europese gasprijs is gekoppeld aan de wereldolieprijs met een vertraging van zes maanden. 
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goedkope gasleveranties gezien als troef in de politieke contacten met de regeringen van 

voormalige sovjetstaten. Vanaf 2004-2005 kregen de economische belangen van Rusland echter 

voorrang en kreeg het genereren van inkomsten uit de gasexport prioriteit.157  

Zowel in het binnenland als in de GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) 

zou geleidelijk aan moeten worden overgegaan op marktconforme prijzen. In de loop van 2007 

en 2008 hebben Gazprom-managers duidelijk gemaakt wat zij bedoelen met marktconforme 

prijzen, door te verwijzen naar het principe van ‘European netback’ prijzen.158 ‘European 

netback’ prijzen kunnen over het algemeen worden gedefinieerd als de aan de wereldolieprijs 

gekoppelde gasprijs die Europese afnemers moeten betalen, exclusief belastingen en 

transportkosten.159 Rusland hanteert het principe van ‘European netback’ prijzen, vanwege het 

gebrek aan een wereldgasprijs160 (zie ook hoofdstuk 3).  

Gazprom eiste eind 2005 dan ook dat Oekraïne voortaan 230 dollar per duizend kubieke 

meter moest betalen, bijna een vervijfvoudiging van de oude gasprijs. Gazprom werd hierin 

gesteund door president Poetin, die zich persoonlijk in de onderhandelingen mengde.161 Oekraïne 

accepteerde dat het marktprijzen moest gaan betalen, maar stelde dat de prijsverhoging gefaseerd 

zou moeten worden ingevoerd. Omdat Rusland hier niet mee akkoord ging, weigerde Oekraïne 

het nieuwe contract te ondertekenen.162 

De betrekkingen tussen Rusland en Oekraïne verslechterden nog meer toen Gazprom een 

akkoord had gesloten met Turkmenistan over gasleveranties. Beide partijen waren 

overeengekomen dat Gazprom alle gasexportvolumes van Turkmenistan voor het eerste kwartaal 

van 2006 zou opkopen. Daarmee doorkruiste Gazprom de strategie van Oekraïne, dat ook 

goedkoop Turkmeens gas had willen importeren. Oekraïne had al eerder dan Rusland met 

Turkmenistan onderhandeld over gasleveranties, maar werd nu gepasseerd.163  

Toen Oekraïne weigerde akkoord te gaan met de nieuwe gasprijs besloot Gazprom de 

prijsverhoging af te dwingen door op 1 januari 2006 de gastoevoer naar Oekraïne drastisch te 

verminderen. Omdat bijna 80 procent van het Russische gas dat aan Europa wordt geleverd via 

Oekraïne wordt getransporteerd, ondervonden de gasimporterende landen van Europa nadelige 

gevolgen van het gasconflict. De gastoevoer naar Hongarije, Oostenrijk, Slowakije, Roemenië, 

Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland verminderde, ondanks dat Rusland de gasexport had 

gegarandeerd. De Europese consumenten ondervonden weinig hinder van de onderbrekingen in 
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de gasleveranties, omdat het gasconflict slechts drie dagen duurde.164 Het conflict zorgde 

niettemin voor grote ophef in Europa, mede omdat de gaskraan was dichtgedraaid zonder dat de 

Europese gasimporteurs vooraf daarvan in kennis waren gesteld. De reputatie van Rusland als 

betrouwbare leverancier werd hierdoor geschaad.  

In januari 2009 draaide Gazprom opnieuw de gaskraan naar Oekraïne dicht. Het geschil 

was dit keer ontstaan door onenigheid over openstaande rekeningen en wederom door de 

verhoging van de gasprijs die Oekraïne in 2009 zou moeten gaan betalen. Gedurende 13 dagen 

was de gastoevoer naar landen in Zuidoost-Europa, die voor 100 procent afhankelijk zijn van 

Russische gasleveranties, volledig afgesloten. Een dergelijke algehele afsluiting van de gastoevoer 

was niet eerder voorgekomen tussen Rusland en Europa. De langdurige onderbreking in de 

gastoevoer  had ernstige humanitaire gevolgen voor de landen in Zuidoost-Europa, vanwege de 

winterse omstandigheden.165 

 

2.1.3 Politieke en economische visies op de gascrisissen 

In de Europese media werd het gasconflict van 2006 vooral uitgelegd als een politiek gemotiveerd 

conflict, waarin Rusland het pro-Westerse Oekraïne chanteerde door grote economische druk uit 

te oefenen.166 Gezien het feit dat het Moskou-gezinde Wit-Rusland nog geen marktconforme 

prijs hoefde te betalen, en het feit dat de nieuwe prijs voor Oekraïne substantieel hoger was dan

die voor de andere voormalige sovjetstaten, veronderstelden critici dat Rusland gas inzette als 

politiek wapen.

 

ngen.168  

                                                

167 Zij stelden dat het gasconflict met Oekraïne plaats had tegen de achtergrond 

van voor Rusland negatieve politieke ontwikkeli

Het conflict werd gezien als middel waarmee Rusland de Westers georiënteerde regering 

van president Viktor Joesjtsjenko, die na de ‘oranje revolutie’ van eind 2004 in Oekraïne aan de 

macht was gekomen, in diskrediet wilde brengen. Onder Joesjtsjenko had Oekraïne meer afstand 

genomen van Rusland en toenadering gezocht tot Westerse organisaties als de EU en de 

NAVO.169 Poetin zou hebben willen voorkomen dat Oekraïne uit de invloedssfeer van Rusland 

zou raken. Volgens analisten speelden deze motieven ook op de achtergrond mee in de gascrisis 

van 2009. Daarbij zou ook het feit meespelen dat president Joesjtsjenko Georgië steunde tijdens 

de oorlog in Zuid-Ossetië in de zomer van 2008.170 

 
164 Stern, The Russian-Ukrainian gas crisis 2006, pp. 8-9. 
165 S. Pirani, J. Stern, K. Yafimava, The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive assessment. Oxford, 
Oxford Institute for Energy Studies, 2008, pp. 22, 60. 
166 Stern, The Russian-Ukrainian gas crisis 2006, pp. 10-11. 
167 Goldman, Petrostate, p. 7. 
168 V. Milov, Russia and the West,  p. 7. 
169 Goldman, Petrostate, p. 144. 
170 A. Brouwers, ‘Rusland sluit Oekraïne af wegens wanbetaling.’ De Volkskrant, 2 januari 2009. 
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Andere analisten stellen dat het beleid, dat Gazprom ten aanzien van gasimporterende 

buurlanden zoals Oekraïne voert, niet zozeer het gevolg is van een geopolitiek machtsspel van 

het Kremlin, maar voortkomt uit bedrijfseconomische overwegingen.171 Zo zijn de gasruzies van 

Rusland met voormalige sovjetrepublieken volgens Andreas Goldthau, verbonden aan de Central 

European University in Boedapest, voornamelijk het gevolg van de gereguleerde gasprijzen op de 

Russische binnenlandse markt, die Gazprom ertoe dwingen zich te richten op lucratieve 

buitenlandse markten.172  

Aangezien de staat de binnenlandse gasprijs nog altijd kunstmatig laag houdt en Gazprom 

op de binnenlandse gasverkoop geen winst maakt, moet het concern het voor zijn inkomsten 

vooral hebben van de gasexport naar Europa. Gazprom probeert buitenlandse markten die 

financieel niet aantrekkelijk zijn, zoals die van de voormalige sovjetrepublieken, winstgevender te 

maken door het voor Rusland nadelige beleid van de subsidiëring van de gasprijs te beëindigen en 

de gasprijs te verhogen.173 De prijsverhoging die Gazprom in 2006 oplegde aan Oekraïne kon 

daarmee, gezien het stijgen van de internationale gasprijzen, legitiem geacht worden.  

Ook gassector-expert Jonathan Stern is van mening dat er te veel voorbij wordt gegaan 

aan het feit dat de gasexport van cruciaal belang is voor de Russische economie en de 

staatsinkomsten. Ook al is het misschien in het politieke belang van Rusland om 

verzoeningsgezind te zijn tegenover zijn gasimporterende buurlanden, maakt de subsidiëring van 

de gasprijs verzoeningsgezindheid een kostbare aangelegenheid.174 Analisten voegen hier aan toe 

dat de prijsverhoging voor Oekraïne ook voortkwam uit de onderhandelingen die Rusland en de 

EU voerden over de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (World Trade 

Organization, WTO). De WTO stelde immers als voorwaarde voor toetreding dat Rusland de 

prijssubsidies zou afschaffen en marktconforme prijzen zou rekenen in binnen- en buitenland.175  

Het gasconflict van januari 2009 moet volgens analisten voornamelijk worden gezien in 

het licht van de financiële crisis van 2008-2009, die de Russische economie hard heeft geraakt. 

Gazprom bevindt zich door de crisis in een moeilijke positie. Het concern lijdt grote verliezen en 

heeft hoge schulden opgebouwd. Door de sterke daling van de olieprijs en de daarmee gepaard 

gaande daling van de gasprijs, zijn de voor Rusland cruciale inkomsten uit de gasexport sterk 

gedaald. Rusland was genoodzaakt om het gebrek aan inkomsten aan te vullen en probeerde 

                                                 
171 Goldthau, ‘Resurgent Russia?’, p. 58. 
172 Ibidem, p. 57. 
173 Ibidem. 
174 Stern, The future of Russian gas and Gazprom, p. 104. 
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daarom zoveel mogelijk geld van Oekraïne los te krijgen. Gazprom zou de gaskraan in 2009 dan 

ook voornamelijk hebben dichtgedraaid uit economische overwegingen.176 

Zowel de politieke als economische visies zijn aannemelijk, maar juist een combinatie van 

beiden lijkt ten grondslag te liggen aan de gascrisissen met Oekraïne. Volgens Goldthau is het 

belangrijk om Gazprom en het Kremlin als twee verschillende entiteiten te beschouwen die, 

hoewel zij met elkaar vervlochten zijn, niet noodzakelijkerwijs dezelfde belangen hebben. Alleen 

wanneer de belangen van beiden samenvallen kan het Kremlin Gazprom inzetten voor politieke 

doelen.177 Ook Simon Pirani stelt dat tijdens de gascrisissen met Oekraïne de politieke doelen van 

Rusland, namelijk het in diskrediet brengen van de regering van Joesjtsjenko, samenvielen met de 

commerciële doelen van Gazprom, namelijk het winstgevend maken van de verliesgevende 

gasexport naar voormalige sovjetstaten.178 

 

2.1.4 Europese angst voor gas als politiek wapen 

De gascrisis tussen Oekraïne en Rusland had een enorme impact op de energierelaties tussen 

Rusland en de Europese Unie en zorgde ervoor dat energieveiligheid hoog op de Europese 

agenda werd geplaatst. Het bewustzijn werd groter dat met de afhankelijkheid van Rusland de 

geopolitieke kwetsbaarheid van Europa is toegenomen.  

Volgens een aantal wetenschappers en analisten heeft de grotere staatscontrole over de 

Russische gassector tot gevolg dat de Russische machthebbers de gasexport inzetten om politieke 

doelen te verwezenlijken. Omdat de EU-lidstaten voor meer dan 50 procent van hun gasimport 

zijn aangewezen op Rusland, is in het Westen de angst ontstaan dat het Kremlin misbruik zou 

kunnen maken van deze Europese afhankelijkheid en gas mogelijk zou kunnen inzetten als 

instrument van de Russische buitenlandse politiek.  

Volgens veel Westerse analisten bewijzen de recente gasruzies met buurlanden Oekraïne, 

Georgië en Wit-Rusland dat Rusland er niet voor terugdeinst gas in te zetten als politiek 

pressiemiddel.179 Zij beargumenteren dat Rusland de strategieën die het gebruikt in de 

betrekkingen met zijn buurlanden ook zou kunnen toepassen op de Europese gasimporteurs.180 

Aangezien olie en gas steeds schaarser worden is de export van energie een krachtig politiek 

wapen en heeft Rusland als energierijke natie een belangrijke troef in handen.181  

 

                                                 
176 E. Crooks, ‘Gazprom battles to restore its reputation.’ Financial Times, 8 januari 2009; A. Kramer, ‘Russia stops its flow 
of gas to Ukraine’. The New York Times, 2 januari 2009; C. Hensen, ‘Rusland heeft gasopbrengst hard nodig’. NRC 
Handelsblad, 24 december 2008; Pirani, Stern en Yafimava, The Russo-Ukrainian gas dispute 2009, pp. 34-35.  
177 Goldthau, ‘Resurgent Russia?’, p. 58. 
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2.1.5 Gasleveranties als machtsmiddel 

Een aantal analisten en wetenschappers suggereert dat Europa gevaarlijk afhankelijk is geworden 

van Russische gasleveranties. Aangezien bijna al het gas vanuit Rusland naar Europa wordt 

getransporteerd via pijpleidingen, maakt een onderbreking van de gasstroom de Europese 

consument kwetsbaar.182 Marshall Goldman is daarom van mening dat Rusland met zijn 

gaspijpleidingen naar Europa onbelemmerde macht en invloed heeft gekregen, die de militaire 

macht en invloed van de Sovjetunie tijdens de Koude Oorlog overtreft.183 Zeyno Baran, directeur 

van het Centrum voor Euraziatische Politiek van het Hudson Instituut in Washington, voegt daar 

aan toe dat de onderbreking in gasleveranties net zozeer een bedreiging voor de Europese 

veiligheid vormt als militair ingrijpen, vooral vanwege de grote afhankelijkheid van Europa.184 

Goldman vergelijkt de huidige energierelatie tussen Rusland en Europa met de 

verhouding tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten ten tijde van de Koude Oorlog en stelt 

dat de machtsbalans vandaag de dag is verschoven in het voordeel van Rusland.  Gedurende de 

Koude Oorlog werd een nucleaire aanval van de Sovjetunie op de VS voorkomen door het 

principe van wederzijdse afschrikking. De zogeheten Mutually Assured Destruction (MAD) 

zorgde ervoor dat beide machtsblokken elkaar niet aan durfden te vallen. Goldman stelt dat de 

gascrisis met Oekraïne duidelijk heeft gemaakt dat vandaag de dag niets Rusland ervan kan 

weerhouden om gasleveranties te verminderen of volledig te staken.185 De Europese 

afhankelijkheid van Russische gasleveranties via pijpleidingen versterkt dit alleen maar.  

Ook wanneer gas niet daadwerkelijk als politiek wapen wordt ingezet, versterkt de 

rijkdom aan gasreserves de politieke invloed van Rusland. De sterke marktpositie van Rusland is 

al genoeg om politieke doelen te bereiken, zo stellen analisten. De perceptie van kwetsbaarheid 

zorgt ervoor dat politici en beleidsmakers in gasimporterende landen zich veelal soepeler 

opstellen tegenover  gasexporteurs.186 Zeyno Baran stelt dat de Europese afhankelijkheid van 

Russisch gas de politieke doelen van het buitenland-beleid van de EU-lidstaten ondermijnt. De 

EU-lidstaten beperken volgens Baran hun kritiek op Rusland uit vrees de dupe te worden van 

onderbrekingen in de gastoevoer. Als de Europese Unie niet zo afhankelijk was van Russisch gas, 

zouden de lidstaten waarschijnlijk eerder kritiek durven leveren op de slechte reputatie van 

Rusland op het gebied van transparantie, verantwoordelijk bestuur en mensenrechten.187  

   

                                                 
182 Goldman, Petrostate, p. 138. 
183 Ibidem, p. 15. 
184 Z. Baran, ‘EU energy security’, p. 132. 
185 Goldman, Petrostate, pp. 15, 178, 207.  
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2.1.6 Russische investeringen in Europa versterken afhankelijkheid 

De bedrijfsstrategie die Gazprom in Europa nastreeft is erop gericht om een groot marktaandeel 

in de Europese energiesector te verwerven. Gazprom streeft ernaar meer zeggenschap te krijgen 

in het gehele proces vanaf de gasproductie tot en met de gasdistributie in de EU-lidstaten.188 Dit 

streven komt voort uit het feit dat energieveiligheid in de Russische perceptie het creëren van 

afzetzekerheid betekent. Deze opvatting is daarmee tegengesteld aan het Europese begrip van 

energieveiligheid, dat diversificatie van de energievoorziening inhoudt. De EU streeft ernaar de 

energievoorziening veilig te stellen door het aantal gasleveranciers en aanvoerroutes te vergroten 

en op zoek te gaan naar nieuwe energiebronnen. Rusland wil voorkomen unilateraal afhankelijk te 

zijn van Europa en probeert daarom een relatie van wederzijdse afhankelijkheid met EU-lidstaten 

te bewerkstelligen.189                                                                                                                                               

Critici zijn van mening dat Rusland gebruik maakt van de verdeeldheid onder Europese 

lidstaten over een eensgezind energiebeleid en hiermee de Europese afhankelijkheid van 

Russische gasleveranties versterkt. De EU heeft geen gecoördineerd energiebeleid, in 

tegenstelling tot het gemeenschappelijk beleid dat de EU op andere gebieden voert, zoals het 

monetair beleid en het mededingingsbeleid. De meeste EU-lidstaten beschouwen het 

energiebeleid als essentieel voor hun nationale veiligheid en economie, en willen hun 

soevereiniteit op energiegebied daarom niet opgeven.190 Zeyno Baran benadrukt dat Rusland 

hierdoor de ruimte heeft om een verdeel-en-heers-strategie na te jagen en bilaterale 

overeenkomsten te sluiten met individuele EU-lidstaten.191  

Naast de verdeeldheid tussen EU-lidstaten heeft ook de liberalisering van de Europese 

energiesector ertoe geleid dat de Europese afhankelijkheid van Russische gasleveranties is 

toegenomen. Door de liberalisering van de Europese energiemarkt werd de Europese gasmarkt 

vanaf 1 juli 2007 opengesteld voor derden.192 Volgens nieuwe Europese regelgeving over 

marktliberalisatie moesten nationale energiemonopolies worden opgesplitst in aparte productie- 

en transportbedrijven en in bedrijven die het distributienetwerk beheren.193 Gazprom heeft 

hierdoor aandelen kunnen verwerven in Europese energiebedrijven en in gasdistributienetwerken 

                                                 
188 Handke en De Jong, Energy as a bond, p. 33.  
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van de EU-lidstaten. Het gasconcern kreeg de mogelijkheid om gas rechtstreeks aan Europese 

burgers en bedrijven te verkopen, zonder tussenkomst van Europese gasbedrijven.194 Gazprom 

heeft op deze manier directe toegang weten te verkrijgen tot consumenten in Groot-Brittannië, 

Italië, Duitsland en Frankrijk.195 

Gazprom heeft zijn positie op de Europese gasmarkt versterkt door het sluiten van 

langetermijncontracten met Europese energiebedrijven. Tevens heeft Gazprom directe en 

indirecte bedrijfsbelangen in de EU-lidstaten verkregen, onder andere door de vorming van joint-

ventures met Europese energiebedrijven in de transport- en handelssector. Daarnaast heeft 

Gazprom overeenkomsten met Europese energiebedrijven gesloten waarbij bedrijfsbelangen zijn 

uitgeruild via zogenaamde ‘asset swaps’. Dit betekent dat Europese bedrijven een belang in de 

exploratie en ontginning van Russische gasvelden krijgen, wanneer Gazprom in ruil hiervoor 

direct aan Europese klanten mag leveren.196  

Het feit dat de Russische staat veel activa heeft weten te bemachtigen in heel Europa 

baart analisten en critici zorgen. Zij wijzen erop dat Europa, door het steeds grotere marktaandeel 

van Gazprom in de Europese energiesector, teveel afhankelijk wordt van Russische energie, 

waardoor de positie van Europa ten opzichte van Rusland verzwakt.197 Volgens hen is een 

dergelijk machtsoverwicht van Gazprom problematisch, omdat het gasconcern geen transparante 

privé-onderneming is en niet aan marktregels onderhevig is.198 Edward Lucas, journalist en auteur 

van het boek The new Cold War, stelt dat Gazprom kan worden gezien als de gasdivisie van het 

Kremlin en daarom direct verbonden is met zaken als persvrijheid. Zo heeft Gazprom 

verschillende onafhankelijke en ‘lastige’ media opgekocht en deze ondergeschikt gemaakt aan het 

Kremlin.199 Ook de grote politieke betrokkenheid van de Russische staat op energiegebied is 

zorgwekkend.  

 

2.1.7 Gas niet inzetbaar als wapen 

Een aantal wetenschappers en analisten is van mening dat Rusland gas niet zo snel als politiek 

wapen zal inzetten tegen Europese gasimporterende landen. Zij stellen dat de angst die er in 

Europa bestaat voor het mogelijke inzetten van gas als politiek drukmiddel voorbij gaat aan de 
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sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen Rusland en Europa.200 Zij betogen dat de inzet van gas 

als politiek wapen een mes is dat aan twee kanten snijdt. 

Ten eerste heeft Rusland de inkomsten van de lucratieve gasexport naar Europa hard 

nodig om zijn economie te ontwikkelen, noodzakelijke investeringen te kunnen doen in de 

gassector en zijn internationale status als grootmacht te herstellen.201 Wanneer Rusland 

gasleveranties zou inzetten voor politieke doeleinden dan zal dit onmiddellijk resulteren in een 

enorme terugloop van de inkomsten uit de gasexport, die zowel voor de Russische staat als voor 

Gazprom onmisbaar zijn. Zoals in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, is de Russische 

economie immers voor een belangrijk deel gebaseerd op inkomsten uit de gasexport naar 

Europa.202  

Daarnaast heeft Rusland zich mede vanwege de hoge energieprijzen grotendeels op 

Europa gericht als afzetmarkt. Rusland investeert voornamelijk in de kostbare aanleg van 

gaspijpleidingen naar Europa en in het verwerven van een groter marktaandeel op de Europese 

gasmarkt. De investeringen in Europa krijgen prioriteit boven investeringen in de aanleg van 

pijpleidingen naar Aziatische landen en de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur voor 

Liquefied Natural Gas (LNG, vloeibaar aardgas).203 Vanwege het gebrek aan een goede 

exportinfrastructuur naar een andere regio dan naar Europa, heeft Rusland op korte termijn geen 

alternatief voor Europa als afzetmarkt. In die zin is Rusland volgens Zeyno Baran afhankelijker 

van Europa, dan dat Europa afhankelijk is van Rusland. Baran merkt hierbij op dat dit verschil in 

afhankelijkheid echter alleen opgaat als de EU met één stem spreekt. Wanneer elke EU-lidstaat 

afzonderlijk blijft onderhandelen met Gazprom, zal de machtsbalans verschuiven in het voordeel 

van Rusland.204  

Volgens een aantal analisten kan Rusland gas niet als wapen inzetten tegen Europa, omdat 

de gasmarkt zich hier niet voor leent. Andreas Goldthau betoogt dat de extreem hoge kosten die 

gemoeid zijn met de aanleg van pijpleidingen het voor Rusland financieel onaantrekkelijk maken 

om de contractuele gasrelaties met Europa op het spel te zetten. Het dichte netwerk van 

gaspijpleidingen tussen Europa en Rusland maakt volgens hem duidelijk dat geen van beide 

partijen er belang bij kan hebben om het geïnvesteerde geld te verspelen.205 

Ook Christoph Tönjes en Wilbur Perlot, werkzaam bij het Clingendael International 

Energy Programme, zijn van mening dat een gasproducent zichzelf in de vingers snijdt wanneer 

hij gasleveranties om politieke redenen onderbreekt. De exporteur verliest niet alleen inkomsten, 
                                                 
200 Closson, ‘Russia’s key customer’, p. 89. 
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maar ook de vraag naar zijn gasleveranties zal afnemen, omdat zijn reputatie als betrouwbare 

partner is geschaad. Aangezien de exporteur en consument via een pijpleiding onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, is het voor de exporteur vrijwel onmogelijk om zijn gasstroom op korte 

termijn te verleggen naar andere afzetmarkten.206  

Daarnaast verhinderen volgens Andreas Goldthau ook langetermijncontracten dat 

Rusland gas als wapen kan inzetten. Aangezien de ontginning van gasvelden en de aanleg van 

gaspijpleidingen kostbaar en tijdrovend zijn, gaan producenten en consumenten alleen 

langetermijncontracten aan met een looptijd van minimaal 20 jaar. De gasproducent kan door 

deze langetermijncontracten investeren in grote projecten, omdat de investering een betrouwbaar 

rendement zal opleveren. De consument heeft dan voor langere tijd een gegarandeerde 

gasvoorziening.207 Vanaf 2000 heeft Gazprom de belangrijkste langetermijncontracten met de 

Europese afnemers Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en de Tsjechische Republiek verlengd 

voor 20 tot 30 jaar. Deze contracten zijn wettelijk bindend en onderworpen aan internationale 

arbitrage. Als Rusland zijn leveringsverplichtingen niet nakomt kunnen afnemers hoge 

schadevergoedingen eisen.208 Rusland en Europa zijn dan ook wederzijds afhankelijk vanaf het 

moment dat zij een contract met elkaar zijn aangegaan.209  

Goldthau stelt evenals de andere analisten dat Rusland en Europa wederzijds afhankelijk 

zijn, maar hij voegt daaraan toe dat dit niet het geval is als het gaat om de verhouding tussen 

Rusland en kleinere gasimporterende buurlanden. Het dichtdraaien van de gaskraan raakt deze 

landen onevenredig harder dan dat het verlies aan inkomsten Rusland raakt. Deze ongelijke 

verhouding geeft Rusland op korte termijn een zeker machtsoverwicht.210 Bovendien worden de 

contracten met voormalige sovjetrepublieken, zoals Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië, jaarlijks 

vernieuwd, waardoor steeds opnieuw over prijzen en volumes moet worden onderhandeld.211 

Rusland kan echter slechts beperkt gebruik maken van zijn machtspositie, omdat de meeste van 

deze landen ook doorvoerlanden zijn. Het dichtdraaien van de gaskraan heeft daarmee direct 

gevolgen voor de Europese markt. Bovendien hebben pogingen van Rusland om van de 

ongelijke verhouding gebruik te maken, niet geleid tot grote politieke veranderingen in deze 

landen.212 
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2.1.8 Concurrentiestrijd om pijpleidingen 

Om de energieveiligheid in Europa te waarborgen en gasaanvoerroutes naar Europa te 

diversifiëren, heeft de EU in 2002 het plan opgevat om een nieuwe corridor te creëren, de 

Nabucco-pijpleiding. Het doel van de Nabucco-pijpleiding is het monopolie van Rusland op 

gasleveranties vanuit de Kaspische regio te doorbreken en daarmee de Europese afhankelijkheid 

van Rusland en Gazprom terug te dringen.213 De sterke grip van Rusland op de doorvoerroutes 

die Kaspisch gas naar Europa transporteren, heeft de Europese afhankelijkheid van Rusland 

vergroot.214 De Centraal-Aziatische landen kunnen alleen gas naar Europa exporteren via de door 

Gazprom gecontroleerde gaspijpleidingen over Russisch grondgebied. Met de Nabucco-

pijpleiding als alternatief kan het Russisch grondgebied worden omzeild. De nieuwe pijpleiding 

zou gas vanuit Centraal-Azië, via Turkije, Bulgarije, Roemenië en Hongarije naar Oostenrijk 

moeten gaan transporteren, van waaruit het gas verder naar Europa gedistribueerd zou worden.215  

Edward Lucas betoogt dat de aanleg van de Nabucco-pijpleiding Centraal-Aziatische 

landen zoals Turkmenistan en Kazachstan minder afhankelijk zal maken van het bestaande 

pijpleidingennetwerk dat nog uit het sovjettijdperk stamt en daarmee minder afhankelijk van het 

Kremlin. Daarnaast zou Nabucco ervoor zorgen dat Europese gasbedrijven vanuit een sterkere 

positie met Gazprom kunnen onderhandelen.216  

Rusland probeert de directe toegang van Europa tot de gasreserves in de Kaspische regio 

te bemoeilijken. De Russen willen voorkomen dat Europa het Russische monopolie op de 

gaspijpleidingen vanuit Centraal-Azië doorbreekt.217 Gazprom en het Kremlin willen de 

gasreserves in Centraal-Azië blijven controleren, evenals de transportroutes naar Europa en de 

export van gas vanuit Centraal-Azië.218 Gazprom probeert de aanleg van de Nabucco-pijpleiding 

te ondermijnen door het opkopen van gasreserves van Centraal-Aziatische landen en de aanleg 

van de concurrerende pijpleiding South Stream.  

Rusland heeft controle proberen te krijgen over de Kaspische gasreserves door zoveel 

mogelijk gas uit Centraal-Aziatische landen te contracteren. Het had al in 2003 een 25-jarige 

overeenkomst gesloten met Turkmenistan over gasleveranties tot 2028. In december 2007 

ondertekende Poetin een akkoord met de leiders van Kazachstan en Turkmenistan over de aanleg 

van een nieuwe pijpleiding die vanuit Turkmenistan via de noordelijke kust van de Kaspische Zee 

en Kazachstan gas naar Rusland zou transporteren.219 Door deze overeenkomsten zou er nog 

                                                 
213 A. Kramer, ‘Putin’s grasp of energy drives Russian agenda.’ The New York Times, 29 januari 2009. 
214 Mankoff, ‘Eurasian energy security’, p. 3.  
215 Op het Veld, De strĳd om energie, p. 155. 
216 Lucas, New Cold War, p. 176.                                                          
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maar weinig Turkmeens gas over blijven om via Nabucco naar Europa te transporteren. Zolang 

Europa potentiële investeerders en afnemers er niet van kan overtuigen dat er voldoende gas 

beschikbaar is voor Nabucco, zullen de investeerders geen geld in het project steken en 

afhaken.220  

De Russische strategie om al het Kaspische gas via Rusland naar Europa te 

transporteren221 werd enigszins doorkruist toen Turkmenistan in april 2008 de toezegging deed 

om vanaf 2009 tien miljard kubieke meter gas per jaar rechtstreeks naar de EU te transporteren. 

Met deze toezegging  leek de aanleg van de door de EU voorgestelde Trans-Kaspische 

gaspijpleiding een stap dichterbij te komen. Deze Trans-Kaspische gaspijpleiding zal volgens de 

plannen gas vanuit Turkmenistan en Kazachstan via Azerbeidzjan en Georgië naar Turkije 

transporteren, van waaruit het verder naar Europa zal worden getransporteerd via de Nabucco-

pijpleiding. Toch sloot Turkmenistan geen concrete overeenkomst met de EU.222 Een conflict in 

april 2009 tussen Turkmenistan en Rusland over een geëxplodeerde gaspijpleiding leidde ertoe 

dat  Turkmenistan besloot de energiebetrekkingen met de EU aan te halen.223  

Naast het opkopen van grote hoeveelheden gas uit de Kaspische regio, dwarsboomt 

Rusland de aanleg van de Nabucco-pijpleiding door een nieuwe zuidelijke gascorridor te plannen, 

South Stream genaamd. De Russische regering en Gazprom beweren echter dat South Stream 

belangrijk is om de afhankelijkheid van de doorvoerlanden Oekraïne en Wit-Rusland terug te 

dringen. Door de diversificatie van gasaanvoerroutes moet South Stream een bijdrage leveren aan 

de Europese energieveiligheid.224 In juni 2007 tekenden Gazprom en het Italiaanse energiebedrijf 

Eni een beginselakkoord over de aanleg van deze nieuwe pijpleiding. De South Stream-

pijpleiding, die in 2015 operationeel moet zijn, zal Russisch gas via de Zwarte Zee en Bulgarije 

naar Italië transporteren. Vanuit Bulgarije zal South Stream zich splitsen in een pijpleiding die via 

Griekenland naar Zuid-Italië loopt en in een pijpleiding die via Servië, Hongarije en Slovenië naar 

Noord-Italië en zelfs via een vertakking naar Oostenrijk loopt. De voorgestelde route van South 

Stream komt daarmee overeen met die van het Europese Nabucco-project, met als cruciaal 

verschil dat South Stream zal worden geëxploiteerd door het Kremlin.225  

                                                 
220 Goldman, Petrostate, p. 149. 
221 Hoewel Gazprom en de Russische regering ernaar streefden het Centraal-Aziatische en Kaspische gas te monopoliseren 
hebben zij concurrentie gekregen van China, dat contracten heeft gesloten met Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan 
over gasleveranties en de aanleg van een gaspijpleiding van Turkmenistan naar China. (Pirani (ed.), Russian and CIS gas 
markets, pp. 346, 388-89, 407.) 
222 Ibidem, pp. 299, 310, 404. 
223 Turkmenistan sloot een beginselakkoord met  het Duitse energieconcern RWE, dat partner in het Nabucco-project is, over 
Turkmeense gasleveranties aan Europa. (A. Kramer, ‘Falling gas prices deny Russia a lever of power.’ The New York Times, 
16 mei 2009.) 
224 Gazprom website, ‘South Stream’, http://www.gazprom.com/production/projects/pipelines/south-stream, geraadpleegd op 
26 juni 2009. Een andere belangrijke pijpleiding die de afhankelijkheid van de doorvoerlanden moet terugdringen is Nord 
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Rusland probeert met het South Stream-project de aanleg van de Nabucco-pijpleiding 

voor investeerders financieel onhaalbaar te maken. Edward Lucas stelt dat degene die als eerste 

een pijpleiding aanlegt altijd in het voordeel is. Deze kan namelijk gas tegen de laagste prijs 

aanbieden en het daarmee voor een nieuwkomer onmogelijk maken investeerders aan te trekken 

voor de aanleg van een concurrerende pijpleiding.226  

Rusland probeert zijn macht over de aandeelhouders in het Nabucco-project uit te 

breiden en hen te winnen voor South Stream. Zo tekende Rusland in januari 2008 een gasdeal 

met Bulgarije. Ook kocht Gazprom een aandeel van 51 procent in de Servische olie- en 

gasmaatschappij NIS, waardoor Servië bij het South Stream-project werd betrokken. Diezelfde 

maand verwierf Gazprom tevens een aandeel van 50 procent in het Oostenrijkse gasknooppunt 

Baumgarten, van waaruit het gas van Nabucco oorspronkelijk over Europa zou worden 

gedistribueerd.227 In april 2008 werd Griekenland toegevoegd aan de South Stream-deelnemers. 

Een jaar later, in mei 2009, tekende Gazprom een akkoord met energiebedrijven uit Italië, 

Griekenland, Bulgarije en Servië over de aanleg van South Stream.228 

Toch leek ook de aanleg van de Nabucco-pijpleiding in juli 2009 een stap dichterbij te 

komen toen Turkije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Oostenrijk, de landen waardoor de 

pijpleiding zou moeten komen te lopen, een transitakkoord met elkaar sloten. Welke 

gasleveranciers de Nabucco-pijpleiding precies van gas gaan voorzien bleef echter na het akkoord 

nog steeds onduidelijk. Daarom lijkt het vooralsnog dat er door de South Stream-pijpleiding, die 

wel verzekerd is van gasleveranciers, eerder gas zal stromen dan door de Nabucco-pijpleiding.229  

 

2.1.9 Conclusie 

Samenvattend heeft de nauwe relatie tussen Gazprom en het Kremlin volgens verschillende 

analisten negatieve gevolgen voor de Europese energieveiligheid, omdat de Russische 

machthebbers hierdoor gas als politiek wapen kunnen inzetten, ook tegen de EU-lidstaten. De 

gascrisissen tussen Rusland en Oekraïne tonen volgens hen aan dat het Kremlin hiertoe bereid 

zou zijn. De EU bevindt zich in een kwetsbare positie. De lidstaten zijn grotendeels voor hun 

gasimport afhankelijk van gastransport via pijpleidingen vanuit Rusland. Ook het gebrek aan een 

gemeenschappelijk energiebeleid en het gebrek aan diversificatie van energiebronnen, 

aanvoerroutes en energieleveranciers versterken de kwetsbaarheid. Andere analisten betogen dat 
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Rusland gas niet zal inzetten als wapen tegen de EU-lidstaten, vanwege de onmisbare 

gasexportinkomsten, het gebrek aan alternatieve afzetmarkten en de langetermijncontracten. 

 

2.2 GASGIGANT MET EEN DREIGEND GASTEKORT 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen die de verhouding tussen Gazprom en het 

Kremlin heeft voor het functioneren van de Russische gassector. Er wordt aandacht besteed aan 

de bevindingen van wetenschappers die stellen dat het grootste gevaar voor de Europese 

energieveiligheid schuilt in een dreigend Russisch gastekort en niet zozeer in het gebruik van gas 

als politiek wapen.  

 

2.2.1 Grotere staatscontrole ondermijnt de efficiëntie van Gazprom 

Een aantal wetenschappers en analisten is van mening dat de grote staatscontrole over de 

Russische gassector tot gevolg heeft dat Gazprom als bedrijf inefficiënt functioneert.230 Gazprom 

kan volgens hen worden gezien als een verlengstuk van het Kremlin, zowel in de binnenlandse als 

buitenlandse politiek. Als gevolg van deze nauwe relatie tussen Gazprom en het Kremlin, jaagt 

het gasconcern bedrijfsstrategieën na die economisch gezien van weinig betekenis zijn, maar die 

vooral de politiek-strategische belangen van de Russische staat dienen.231 Het gasconcern zou 

hierdoor minder commercieel ingesteld zijn dan privé-ondernemingen.232 

Dit inefficiënte functioneren zal ertoe leiden dat Gazprom in de nabije toekomst niet in 

staat zal zijn voldoende gas te produceren om zowel aan de binnenlandse vraag als aan de 

exportcontracten met Europa te kunnen voldoen. Wetenschappers wijzen erop dat de Russische 

gassector zich in een crisis bevindt, die vergaande gevolgen zal hebben voor de Europese 

energieveiligheid.233 De bedreiging van de Europese energieveiligheid moet volgens hen dan ook 

niet in de geopolitiek gezocht worden, maar in een gebrek aan investeringen in de Russische 

gassector.234 De grootste vraag zal volgens hen zijn hoe Europa in de toekomst moet omgaan 

met een dreigend Russisch gastekort.235  

                                                

 

2.2.2 Een door het Kremlin ingegeven investeringsbeleid 

In de eerste plaats wordt dit inefficiënte functioneren volgens analisten veroorzaakt door het feit 

dat de Russische staat grote invloed uitoefent op het investeringsbeleid van Gazprom. Het 

 
230 A. Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb. Does increased state control in the Russian gas sector endanger European 
energy security.’ Europe-Asia Studies 9 (2008),  p. 1555. 
231 Baran, ‘EU energy security’, p. 135.  
232 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1555. 
233 Lucas, New Cold War, p. 182. 
234 Goldthau, ‘Rhetoric versus reality’,  p. 686. 
235 Lucas, New Cold War, p. 185. 

43 
 



investeringsbeleid van Gazprom lijkt er de afgelopen jaren vooral op gericht te zijn geweest de 

belangen van het Kremlin te dienen en de kapitalisatie van het gasconcern te vergroten.236 Veel 

investeringen hebben weinig te maken met Gazproms ‘core business’237 en lijken door de politiek 

te zijn ingegeven.  

Gazprom heeft voornamelijk uit strategische overwegingen geïnvesteerd in de 

infrastructuur voor de gasexport, in buitenlandse gasdistributienetwerken en raffinaderijen, en in 

het uitkopen van buitenlandse investeerders als Shell. Daarnaast investeerde het gasconcern in 

zaken die niets met de gassector van doen hebben, zoals oliebedrijven, elektriciteitsbedrijven en 

media. Investeringen in de gasexport en in het buitenland deden de schulden van het concern 

flink oplopen.238  

Volgens critici, onder wie voormalig vice-premier Boris Nemtsov, heeft Gazprom de 

afgelopen jaren de winst voornamelijk aangewend om zinloze aankopen van activa te doen die 

niet passen binnen het profiel van het gasconcern.239 Zo kwam in september 2005 het 

olieconcern Sibneft, dat eigendom was van oligarch Roman Abramovitsj, via Gazprom in 

staatshanden terecht. Deze overname kostte Gazprom 13 miljard dollar, maar zorgde ervoor dat 

het Kremlin de controle kreeg over een derde van de totale Russische olieproductie.240 Tevens 

verwierf het gasconcern onder meer aandelenpakketten in de elektriciteitsbedrijven RAO EES 

Rossii (Unified Energy Systems) en Mosenergo. Hiermee kreeg de staat ook een derde van de 

elektriciteitssector in handen. Daarnaast werd Gazprom ingezet om de invloed van Westerse 

investeerders in de Russische olie- en gassector terug te dringen.  In 2006 kocht Gazprom voor 7

miljard dollar een belang van 50 procent in het gaswinnings-project Sachalin 2, dat het 

Nederlands-Britse olieconcern Shell aanvankelijk uitvoerde.

 

 grip kreeg 

ctor. 

                                                

241 Deze aanwinsten zorgden ervoor 

dat Gazprom een zwaargewicht werd op de wereldenergiemarkt en het Kremlin meer

op de binnenlandse energiese

Tevens investeerde Gazprom in zaken als de Russische media, waaronder de tv-zender 

NTV, en in de bouw van een luxe ski-resort voor de Olympische Winterspelen van 2014 in 

Sotsji.242 Dat Gazprom zich voor deze aankopen flink in de schulden moest steken, leek van 

ondergeschikt belang, maar had grote gevolgen voor de financiële draagkracht van het concern. 

 
236 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’,  p. 1558. 
237 Term overgenomen uit L. Starink, ‘De spil in het grote spel.’ NRC Handelsblad, 7 januari 2009. 
238 Goldthau, ‘Rhetoric versus reality’, p. 689. 
239 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 248-249. 
240 Goldman, Petrostate, p. 123. 
241 A. Kramer, ‘From White Hot to Deep Freeze.’ The New York Times, 30 december 2008. 
242 Goldman, Petrostate, p. 182 en Follath en Schepp, ‘Konzern des Zaren’, p. 137. 
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Marshall Goldman benadrukt dat deze investeringen rechtstreeks voortvloeien uit het feit 

dat Gazprom onder Poetin is uitgegroeid tot nationale kampioen.243 Hiermee hangt de 

interpretatie die voormalig onderminister Vladimir Milov aan het investeringsbeleid van 

Gazprom geeft samen. Volgens Milov, die nu hoofd is van een onafhankelijke denktank in 

Moskou, komt het investeringsbeleid voort uit wat hij aanduidt als ‘energienationalisme’. Het 

begrip ‘energienationalisme’ is gebaseerd op de gedachte dat ‘nationale grondstoffen moeten 

worden ingezet voor het algemeen welzijn van het volk van een natie’. Dit heeft tot gevolg dat 

regeringen van energierijke landen zich steeds vaker inzetten voor de renationalisatie van de 

energiesector en de toegang voor buitenlandse investeerders beperken.244 De Nederlandse 

journalist Roy op het Veld interpreteert de investeringen van Gazprom in het licht van het 

verleden van het gasconcern. Hij stelt dat Gazprom als het ware nog steeds als een 

sovjetministerie wordt geleid. Het idee om een breed conglomeraat te vormen is nog een 

overblijfsel uit het sovjettijdperk, toen staatsbedrijven hun werknemers van de wieg tot het graf 

verzorgden. Op het Veld beschrijft Gazprom als een ‘kerstboom die volhangt met uiteenlopende 

activiteiten’.245  

Volgens een aantal critici heeft ook corruptie een grote rol gespeeld in het 

investeringsbeleid van Gazprom. In een onafhankelijk rapport, dat de politicus Boris Nemtsov 

samen met Vladimir Milov in 2008 publiceerde, beweren deze twee Kremlin-critici dat er tijdens 

Poetins tweede ambtstermijn belangrijke activa werden ontvreemd aan Gazprom.246 Aanvankelijk 

had het managementteam van Gazprom-directeur Alexej Miller juist als opdracht gekregen activa 

terug te kopen die tijdens het bestuur van oud-directeur Rem Vjachirev uit Gazprom waren 

weggesluisd.  

Evenals Milov en Nemtsov beweren ook de Russische journalisten Panjoesjkin en Zygar 

dat het team van Miller aan de haal ging met de teruggehaalde activa.247 Aandelen van 

waardevolle dochterbedrijven van Gazprom werden ver onder hun marktwaarde verkocht en 

kwamen terecht bij banken en bedrijven die in handen waren van zakenlieden die op 

vriendschappelijke voet met Poetin stonden. Volgens schattingen van Nemtsov en Milov leed 

Gazprom tijdens de tweede ambtstermijn van Poetin als gevolg van deze schimmige transacties 

een verlies van meer dan 60 miljard dollar. Dit bedrag staat volgens hen gelijk aan de kosten die 

met de ontwikkeling van nieuwe gasvelden gemoeid zouden zijn. Als Gazprom de activa had 
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behouden, had het geld kunnen worden ingezet om de crisis in de gassector te boven te kom

zo stellen zij.

en, 

                                                

248 

 

2.2.3 Rusland moet investeren in de toekomst van zijn gassector 

Door de veelal politieke investeringen en het vermeende wegsluizen van activa heeft Gazprom 

volgens de analisten niet de absoluut noodzakelijke investeringen kunnen doen in de 

modernisering van het pijpleidingennetwerk en in de ontginning van nieuwe gasvelden. Hierdoor 

is de gasproductie van Gazprom teruggelopen, en zal er in de toekomst eerder sprake zijn van 

een gastekort. 

Het pijpleidingnetwerk van Gazprom verkeert volgens waarnemers in erbarmelijke 

staat.249 Jarenlang is er niet of nauwelijks geïnvesteerd in de modernisering van de Russische 

gasinfrastructuur, die nog voor een groot deel stamt uit het sovjettijdperk. Volgens het 

Internationaal Energie Agentschap (IEA), een denktank op energiegebied, wordt als gevolg 

hiervan gemiddeld een vijfde van de Russische gasexport naar Europa verkwist, met name door 

lekkende pijpleidingen en sterk verouderde compressoren.250  

Naast een verouderd systeem van pijpleidingen, vormt volgens energie-experts de 

gaswinning een nog groter probleem. Op dit moment is Gazprom voor 75 procent van zijn totale 

gasproductie afhankelijk van drie in West-Siberië gelegen gasvelden, namelijk Jamburg, Oerengoj 

en Medvezhye. Deze grote gasvelden werden in het sovjettijdperk in gebruik genomen. Naast 

deze drie grote gasvelden zijn in 2001 en in 2007  twee grote gasvelden, Zapoljarnoje en Yuzhno 

Russkoye, in gebruik genomen. Verder heeft Gazprom nog een aantal kleinere gasvelden in 

Noordwest-Siberië aangeboord.251 De grote gasvelden zijn echter in verval en hun 

productiecapaciteit neemt af.252 De snelheid waarmee dit gebeurt is volgens experts schrikbarend 

door het uitblijven van noodzakelijke investeringen.253  

Om de afnemende productiecapaciteit van deze gasvelden op te vangen en zowel aan de 

binnenlandse vraag als aan de exportverplichtingen te kunnen blijven voldoen, moet Rusland 

nieuwe gasvelden aanboren.254 Rusland heeft voldoende gasreserves, maar de nieuw te ontginnen 

gasvelden liggen in moeilijk begaanbare gebieden in het verre noorden, zoals in de Barentsz Zee 

en op het schiereiland Jamal.255 De meest belovende nieuwe gasvelden zijn Jamal, Shtokman en 

 
248 B. Nemtsov en V. Milov, ‘Putin and Gazprom [2]. How and in whose interests the assets worth $60 bn were taken away 
from the concern’, http://en.novayagazeta.ru/data/2008/65/00.html, geraadpleegd op 25 februari 2009.  
249 Op het Veld, De strĳd om energie, p. 117. 
250 Lucas, New Cold War, p. 184. 
251 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1556. 
252 Op het Veld, De strĳd om energie, p. 117. 
253 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1556. 
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Kovykta, maar de kosten die met de ontwikkeling van deze gasvelden gemoeid gaan, zijn zeer 

hoog. Door de moeilijke geologische omstandigheden zijn voor de ontwikkeling ervan speciale 

technologieën vereist en moet er een kostbare nieuwe infrastructuur worden aangelegd.256  

Naast deze gasvelden rekenen de Russen nog op grote gasreserves die onder de 

Noordpool zijn aangetroffen. Onderzoekers van het Amerikaanse onderzoeksinstituut US 

Geological Survey (USGS) vermoeden dat ongeveer 30 procent van de onontdekte gasreserves 

onder de Noordpool liggen.257 Het ijs van de Noordelijke IJszee smelt steeds sneller, waardoor de 

komende decennia grote olie- en gasvelden bereikbaar zullen worden voor exploratie. De vijf 

landen die rond de Noordpool liggen, namelijk de VS, Canada, Groenland (waarover 

Denemarken soevereiniteit heeft), Noorwegen en Rusland, maken allen aanspraak op delen van 

de Noordpool. Deze landen mogen volgens een verdrag van de VN een ‘Exclusieve 

Economische Zone’ van 200 zeemijl commercieel exploiteren. Vanwege de belangen die op het 

spel staan is er een territoriale ‘race’ om het poolgebied losgebarsten.258 De Russen beweerden na 

een expeditie, die zij in augustus 2007 naar de bodem van de Noordelijke IJszee hadden 

ondernomen, dat de zeebodem onder de Noordpoolcirkel in geologisch opzicht een verlenging is 

van de Russische landmassa. De Russen gaan er daarom van uit dat de reserves hun eigendom 

zijn.259 De winning van deze gasreserves zal echter nog veel onderzoek vergen.260 

Om de gasproductie op peil te kunnen houden zal Gazprom volgens schattingen van het 

IEA tot 2030 jaarlijks 17 miljard dollar moeten investeren in zowel het behoud van huidige 

gasvelden en infrastructuur als in de ontwikkeling van nieuwe gasvelden.261 De Russen zelf gaan 

echter van veel optimistischer schattingen uit en trekken zich niet veel aan van de bevindingen 

van het IEA.262 Volgens het Russische beleidsplan ‘Energiestrategie tot 2020’ zal Gazprom tussen 

de 6,7 miljard en 11 miljard dollar per jaar gaan investeren.263 

Experts waarschuwen dat een Russisch gastekort vooral in tijden van een stijgende vraag 

in binnen- en buitenland een bedreiging vormt voor de Europese energieveiligheid.264  

Voordat de economische crisis zich eind 2008 inzette, ging het gastekort een steeds reëlere 

bedreiging vormen voor de Europese energieveiligheid. De Russische binnenlandse vraag steeg 

door de economische groei dermate dat er op de binnenlandse markt een gat ontstond tussen 
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259 Lucas, New Cold War, pp. 186-187. 
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264 De langetermijncontracten met de EU-lidstaten zullen niet zo snel in gevaar komen vanwege de juridische en financiële 
gevolgen die in gebreke blijven met zich meebrengt. Het gastekort zal vooral gevolgen hebben voor gasleveringen buiten 
langetermijncontracten om. (Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets, p.86.)  
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vraag en aanbod. Het probleem van onvoldoende gasleveranties op de binnenlandse markt werd 

zichtbaarder naarmate de exportverplichtingen van Gazprom toenamen.265 

De economische crisis heeft echter een negatieve invloed gehad op de vraag naar energie. 

Als gevolg daarvan heeft Gazprom zijn gasleveranties op de binnenlandse markt en zijn 

exportvolumes moeten verminderen. Zo is in het eerste kwartaal van 2009 de gasexport in 

vergelijk met 2008 afgenomen met 56 procent.266 Gazprom zelf stelt echter dat de economische 

crisis van tijdelijke aard is en slechts op korte termijn een negatieve invloed heeft op de vraag 

naar energie. Op lange termijn zal de vraag naar gas volgens hun schattingen in binnen- en 

buitenland weer stijgen.267 De Zweedse econoom Anders Åslund beweert dat Gazprom door de 

economische crisis niet langer genoodzaakt is de kostbare ontwikkeling van nieuwe gasvelden als 

Shtokman en Jamal door te zetten.268 Toch zullen de investeringen volgens het IEA in de 

toekomst van wezenlijk belang zijn. In het eind juni 2009 verschenen rapport Natural gas market 

review 2009 stelt het IEA dat de door de recessie sterk afgenomen vraag naar gas en de gekelderde 

gasprijzen het gebrek aan noodzakelijke investeringen verergert. De economische crisis zal 

daarmee de energieveiligheid op lange termijn ondermijnen, omdat Rusland investeringen in 

kapitaalintensieve exploratie- en ontginningsprojecten zal uitstellen.269   

 

2.2.4 Gas uit Centraal-Azië 

Om het gastekort aan te vullen zag Gazprom zich genoodzaakt gas te importeren uit Centraal-

Azië. Alleen door verhoging van de Russische gasproductie en door de inkoop van extra gas 

vanuit Centraal-Azië, zou Rusland immers kunnen voldoen aan de stijgende binnenlandse vraag 

en de vraag vanuit de Europese Unie. Door de gasimport uit Centraal-Azië werd Gazprom 

afhankelijker van gasproducerende landen zoals Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan. Deze 

landen rond de Kaspische Zee hebben grote gasvoorraden, maar niet de pijpleidingen om het gas 

te exporteren naar Europa. Daarom was de strategie van Gazprom er aanvankelijk op gericht om 

goedkoop gas uit deze landen te betrekken en dit gas via Rusland naar Europa te transporteren.270 

Poetin zorgde er tijdens zijn presidentschap voor dat Gazprom langetermijncontracten tekende 

met de Centraal-Aziatische gasproducenten over gasleveranties aan Rusland.271 Zo tekende 

Poetin met de Turkmeense president Saparmoerat Niazov in april 2003 een 25-jarig contract voor 

                                                 
265 Nemtsov en Milov, ‘Putin and Gazprom [1]’. 
266 A. Åslund,  ‘Gazprom's new weakness offers opportunity.’ The Moscow Times, 27 mei 2009.  
267 Kramer, ‘Falling gas prices.’ 
268 Ibidem. 
269 IEA press release, ‘IEA calls oil and natural gas outlook very uncertain as economic crisis hits markets: Oil prices may be 
rebounding; Gas demand dips for first time in 50 years’, 29 juni 2009, 
http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=285, geraadpleegd op 30 juni 2009. 
270 Op het Veld, De strĳd om energie, p. 120. 
271 Kramer, ‘Falling gas prices.’ 
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de aankoop van Turkmeens gas.272 Aanvankelijk verkocht Gazprom het goedkope Centra

Aziatische gas op de Europese markt tegen hoge prijzen en maakte hiermee behoorlijke winst. 

Daarmee was het voor Rusland lucratiever om gas uit Centraal-Azië te importeren, dan te 

investeren in ontginning van nieuwe gasvelden.

al-

                                                

273  

Deze strategie van Gazprom werd gedwarsboomd door de Centraal-Aziatische 

gasproducenten, die begin 2009 de gasprijs aanzienlijk verhoogden tot Europees niveau. De 

prijsverhoging van het Centraal-Aziatische gas en de daarmee gepaard gaande kostenstijging, 

werd een grote verliespost voor Gazprom. Gazprom genereerde door de hoge kosten minder 

winst uit de doorverkoop van het gas, ondanks het feit dat de gasprijs begin 2009 nog hoog 

was.274  

De strategie van Gazprom werd verder onderuit gehaald door de economische crisis die 

zich in 2008 inzette.  De dalende vraag naar gas als gevolg van de crisis heeft ertoe geleid dat 

Gazprom is opgezadeld met een overvloed aan kostbaar gas uit Centraal-Azië.275 Door de daling 

van de gasprijs moet Gazprom het Centraal-Aziatische gas met verlies verkopen op de Europese 

markt.276 Econoom Anders Åslund stelt dat de markt vanwege de dalende vraag met gas is 

overvoerd en dat Gazprom daarom het Centraal-Aziatische gas eigenlijk niet meer nodig heeft 

om tekorten in de eigen productie aan te vullen. Het gasconcern zit echter vast aan de afname 

van Centraal-Aziatisch gas door de langetermijncontracten.277 Gazprom geeft toe dat het concern 

in 2009 verlies lijdt op de contracten met Centraal-Aziatische gasproducenten, maar benadrukt 

dat deze contracten waardevol zijn zodra de economie weer aantrekt.278 

 

2.2.5 Monopoliepositie hindert onafhankelijke gasproducenten 

De grote invloed van de staat op het investeringsbeleid van Gazprom is niet de enige oorzaak 

voor het inefficiënte functioneren van het gasconcern. In de tweede plaats is inefficiëntie te 

wijten aan het feit dat de Russische staat de monopolistische gassector in stand houdt. Dit heeft 

volgens analisten tot gevolg dat onafhankelijke gasproducenten te weinig worden benut om het 

dreigende gastekort aan te vullen. 

 
272 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1561. 
273 J. Perovic en R. Orttung, ‘Russia’s energy policy: should Europe worry?’ Russian analytical digest 18 (2007), p. 5.  
274 Nemtsov en Milov, ‘Putin and Gazprom [1].’  
275 Volgens Jonathan Stern, expert op het gebied van de internationale gasmarkt, zal de vraag naar Gazproms gas in 2009 
afnemen met ongeveer 60 miljard kubieke meter, een hoeveelheid die volgens hem ongeveer gelijk is aan de gasvolumes die 
Gazprom contractueel verplicht is af te nemen van de Centraal-Aziatische landen. (Kramer, ‘Falling gas prices.’) 
276 Ibidem.      
277 Åslund,  ‘Gazprom’s New Weakness.’ 
278 Kramer, ‘Falling gas prices.’  
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Omdat Gazprom met 60 procent de controle heeft over het grootste deel van de 

Russische gasreserves,279 domineert het de Russische gassector. Bovendien heeft Gazprom de 

volledige controle over het Russische pijpleidingennetwerk, en bezit het monopolierechten voor 

de gasexport naar Europa en de voormalige sovjetrepublieken. De monopolistische structuur van 

de Russische gassector heeft Gazprom afgeschermd van concurrentie van onafhankelijke 

Russische gasproducenten.280 De groep onafhankelijke producenten bestaat uit gasproducenten, 

zoals Novatek en Itera, die niet volledig in handen zijn van Gazprom, en uit oliebedrijven die gas 

als bijproduct produceren.  

Verschillende experts en de onafhankelijke gasproducenten zelf beweren dat Gazprom de 

controle over het pijpleidingennetwerk gebruikt om te verhinderen dat onafhankelijke bedrijven 

gas vrij kunnen exporteren, ondanks dat dit bij de wet verboden is.281 Vanwege beperkte toegang 

tot het door Gazprom gecontroleerde pijpleidingennetwerk benutten de onafhankelijke 

producenten niet hun volledige productiecapaciteit en functioneren zij over het algemeen 

inefficiënt. Zij zetten hun gasproductie voornamelijk direct af aan elektriciteitscentrales en andere 

consumenten in hun eigen productiegebied, waarvoor geen toegang nodig is tot het nationale 

pijpleidingennetwerk. Het overige deel van hun productie wordt vaak direct aan Gazprom of aan 

gasdistributiebedrijven verkocht. 282 Ondanks alle restricties hebben deze producenten hun 

gasproductie kunnen opvoeren.283  

Om aan de binnenlandse en Europese vraag te kunnen blijven voldoen, zal de productie 

van Gazprom naast de gasimport uit Centraal-Azië echter moeten worden aangevuld met gas van 

onafhankelijke Russische gasproducenten. Om te bewerkstelligen dat ook onafhankelijke 

gasproducenten betere toegang krijgen tot de markt, zou de gasmarkt moeten worden 

geliberaliseerd. Poetin zag het belang van liberalisering echter niet in. Zijn beleid was gericht op 

monopolisering en op het vestigen van staatscontrole over de energiesector.284  

 

2.2.6 Te lage binnenlandse gasprijs   

Naast de Kremlin-bemoeienis met het investeringsbeleid van Gazprom en de instandhouding van 

de monopolistische gassector kan als derde oorzaak voor het inefficiënte functioneren van 

Gazprom de invloed van het Kremlin op het prijsbeleid worden aangemerkt. 

                                                 
279 Gazprom website, ‘Gazprom in questions and answers. Reserves.’, http://eng.gazpromquestions.ru/index.php?id=8, 
geraadpleegd op 12 maart 2009. 
280 Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1544. 
281 Golthau, ‘Rhetoric versus reality’, p. 689. 
282 R. Ahrend en W. Tompson, ‘Unnatural monopoly: the endless wait for gas sector reform in Russia.’ Europe-Asia Studies 
6 (2005), p. 804; Heinrich, ‘Under the Kremlin’s thumb’, p. 1547. 
283 Mankoff, ‘Eurasian energy security’, p. 10. 
284 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, p. 254. 

50 
 



In Rusland is er sprake van een zeer inefficiënt energieverbruik. In Rusland is de 

gasconsumptie toegenomen van 41 procent van de totale primaire energiebehoefte in 1985 tot 

meer dan 52 procent in 2006, waarmee Rusland een van de hoogste gasconsumptieniveaus ter 

wereld heeft.285 De energieverspilling komt voornamelijk voort uit de lage prijs van gas, dat de 

belangrijkste energiebron in Rusland is. De Russische gasprijs ligt vier tot vijf keer onder het 

niveau van de EU-prijs.286 Zoals in hoofdstuk 1 en in de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 al is 

besproken, is de gereguleerde gasprijs een van de laatste overblijfselen van de centraal geleide 

planeconomie van de Sovjetunie. In het post-sovjettijdperk heeft de Russische regering de 

regulering van de gasprijs voortgezet en de gasprijs kunstmatig laag gehouden. Deze lage gasprijs 

heeft tot gevolg dat er geen impuls is om efficiënter en zuiniger om te gaan met energie.287  

Om het tij te keren moet de Russische regering de gasprijzen dereguleren. Ook Gazprom 

zelf lobbyde al sinds 2002 bij de Russische regering voor hogere gasprijzen. Alleen op deze wijze 

zou het binnenlandse gasverbruik volgens Gazprom kunnen worden teruggedrongen, waardoor 

er meer gas zou overblijven voor de lucratieve export naar Europa.288 Gazprom hoopte door een 

nieuw prijsbeleid ook de binnenlandse gasmarkt winstgevend te kunnen maken.  

De lobby van Gazprom had aanvankelijk geen effect, maar dit veranderde toen Rusland 

in mei 2004 een akkoord sloot met de EU over toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. De 

EU stelde als voorwaarde voor toetreding dat de Russische regering de binnenlandse gasprijs 

voor industriële verbruikers aanzienlijk zou verhogen. Volgens de EU vormden de lage 

binnenlandse gastarieven namelijk een verborgen prijssubsidie.289 In november 2006 kwam de 

Russische regering met een plan dat voorzag in de stijging van de gereguleerde gasprijzen.290  De 

gasprijzen voor de industrie, goed voor 80 procent van het binnenlandse verbruik, moesten 

volgens dit plan in 2011 volledig zijn gedereguleerd en opgetrokken tot het prijsniveau van de 

EU. De gasprijs voor particulier gebruik zou tot 2016 door de staat worden gereguleerd.291 

Het is volgens journalist Edward Lucas echter de vraag of het Kremlin ook de 

prijsstijgingen voor particulier gebruik daadwerkelijk zal doorzetten. Een dergelijke impopulaire 

maatregel zou immers tot sociale onrust kunnen leiden en potentiële kiezers kunnen afschrikken. 

Lucas stelt dat het probleem niet zozeer ligt bij het verhogen van de gasprijs, maar dat het 

afsluiten van wanbetalers het grootste probleem vormt. In een land waar de temperatuur in de 

winter kan dalen tot dertig graden onder nul, is het afsluiten van gas een zaak van leven en 
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dood.292 Het is vanuit dit opzicht dan ook denkbaar dat de Russische regering in de toekomst 

gasleveranties aan de binnenlandse markt de voorkeur zal geven en de volumes van de gasexport 

zal terugbrengen. 

Volgens sommige analisten en volgens Alexander Medvedev, directeur van Gazexport, 

zullen hogere gasprijzen bedrijven en consumenten ertoe aanzetten om zuiniger met energie om 

te gaan.293 Robert Price betoogt dat de prijsliberalisering in de gassector positieve gevolgen zal 

hebben voor de Europese gasvoorziening en energieveiligheid. Een hogere gasprijs zal namelijk 

leiden tot een vermindering in de Russische binnenlandse vraag en energiebesparing, 

modernisering en omschakeling naar duurzame en andere energiebronnen stimuleren. Wanneer 

er op de Russische binnenlandse markt minder gas zal worden geconsumeerd zal er meer gas 

beschikbaar zijn voor de exportmarkt.294 

Volgens andere analisten kan het gastekort echter ook niet door een hogere gasprijs en 

zuiniger energieverbruik worden opgelost. Zij stellen dat een sterke groei van de Russische 

economie, zoals het geval was vóór de economische crisis van 2008-2009, een grotere vraag naar 

energie tot gevolg heeft.295 Bovendien worden steeds meer Russische huishoudens aangesloten 

op het gasleidingnetwerk, waardoor de vraag verder zal stijgen. De hogere gasprijs zal daarom 

niet leiden tot een forse daling van het gasverbruik en zal niet van invloed zijn op het gastekort. 

Boris Nemtsov voegt daar nog aan toe dat elektriciteitscentrales toch wel gas zullen blijven kopen

ook al is de prijs daarvan verhoogd.

 

bijgaande aard. 

                                                

296 De prijsverhogingen worden te geleidelijk doorgevoerd om 

een sterke vermindering in de vraag teweeg te brengen.297 Bovendien zal de prijsverhoging 

uiteindelijk worden doorberekend aan de consument.298 Door de economische crisis is het 

energieverbruik echter teruggelopen, maar volgens analisten is de crisis van voor

 

2.2.7 Conclusie 

Samenvattend  heeft de nauwe relatie tussen Gazprom en het Kremlin, evenals de grotere 

staatscontrole over de Russische gassector, volgens een aantal wetenschappers en analisten 

negatieve gevolgen voor de Russische gasproductie. Vanwege het gebrek aan efficiëntie in het 

functioneren van Gazprom dreigt er in Rusland een groot tekort in de gasproductie te ontstaan, 

waardoor de gasexport naar Europa in gevaar kan komen. Oorzaken van het inefficiënte 

functioneren van Gazprom kunnen worden gezocht in de bemoeienis van het Kremlin met het 

 
292 Lucas, New Cold War, p. 183. 
293 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 256-257. 
294 Price, ‘Energy reform in Russia’, p. 403. 
295 Lucas, New Cold War, p. 183. 
296 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 252. 
297 Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets, p. 76. 
298 Panjoesjkin en Zygar, Gazprom, pp. 252. 
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investeringsbeleid van Gazprom, de instandhouding van de monopolistische gassector, en de 

regulering van de gasprijs. De economische crisis en de daarmee gepaard gaande dalende vraag 

naar energie heeft ervoor gezorgd dat het dreigende gastekort op korte termijn geen urgente 

problemen zal opleveren voor Europa. Toch zal het gebrek aan investeringen, dat door de crisis 

is versterkt, een structureel probleem blijven. Als de economie zal aantrekken en de vraag naar 

energie zich weer herstelt zal een ernstig gastekort ontstaan, dat een bedreiging zal vormen voor 

de Europese energieveiligheid.  
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3. RUSLAND EN DE MOGELIJKE VORMING VAN EEN GASKARTEL 

In dit hoofdstuk staat de mogelijke vorming van een kartel van gasproducerende en 

gasexporterende landen naar het voorbeeld van het oliekartel OPEC centraal. In de eerste 

paragraaf wordt aandacht geschonken aan de verschillende voorstellen en initiatieven tot 

samenwerking tussen gasproducerende en gasexporterende landen. Hierbij wordt specifieke 

aandacht besteed aan de positie van Rusland en Gazprom ten aanzien van de vorming van een 

kartelachtige organisatie. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op de haalbaarheid van een 

gaskartel naar het model van de OPEC. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte conclusie. 

 

Jaarlijkse bijeenkomsten van het Gas Exporting Countries Forum (GECF), een overlegorgaan 

van gasproducerende en gasexporterende landen, hebben in Europa de angst doen ontstaan voor 

de mogelijke vorming van een gaskartel naar het voorbeeld van het oliekartel OPEC 

(Organisation of Petroleum Exporting Countries).299 Media beweren dat een dergelijke 

organisatie wereldwijd het monopolie over gasleveranties zou kunnen krijgen en hierdoor de 

gasprijs naar eigen goeddunken zou kunnen bepalen.300 Omdat Rusland met 23,4 procent

grootste gasreserves ter wereld heeft en tezamen met Iran en Qatar goed is voor 53,2 procent

de wereldgasreserves

 de 

 van 

d 

                                                

301, wijzen Westerse media op de bedreiging van een mogelijk door Ruslan

geleid gaskartel. Zij suggereren dat Rusland via een dergelijk gaskartel de energiestromen naar 

Europa nog meer onder controle probeert te krijgen.302  

 

3.1 EEN GASKARTEL: MEER RETORIEK DAN REALITEIT  

 

3.1.1 Het Gas Exporting Countries Forum 

In mei 2001 richtten gasexporterende landen in Teheran het Gas Exporting Countries Forum 

(GECF) op, een forum van gasproducerende en -exporterende landen waarvan de 

energieministers jaarlijks bij elkaar komen. Het Forum werd opgezet om de samenwerking tussen 

de leden te coördineren en te versterken. Ook was het doel een dialoog tussen gasproducenten en 

consumenten op gang te brengen.303 In de beginjaren was het lidmaatschap vrijblijvend en 

 
299 In de media en literatuur worden verschillende benamingen gebruikt voor een mogelijk gaskartel, zoals gas-OPEC (Gas 
Organisation of Petroleum Exporting Countries), OGEC (Organisation of Gas Exporting Countries) en Gaspec 
(samentrekking van Gas en OPEC). Er moet echter enige terughoudendheid worden betracht met deze benamingen, zie 
paragraaf 3.2. 
300 ‘Putin says ‘cheap gas era’ ending.’ BBC News, 23 december 2008,  http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/2/hi/europe/7796806.stm, geraadpleegd op 27 december 2008. 
301 BP statistical review 2009, p. 22. 
302 M. Fachinotti, ‘Will Russia create a gas cartel?’ Russian analytical digest 18 (2007), p. 14. 
303 Gas Exporting Countries Forum website, http://www.gecforum.org, geraadpleegd op 15 juni 2009. 
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wisselde het GECF van samenstelling.304 Het huidige GECF bestaat uit  Algerije, Bolivia, Brunei, 

Egypte, Equatoriaal-Guinea, Indonesië, Iran, Libië, Maleisië, Nigeria, Qatar, Rusland, Trinidad en 

Tobago, Venezuela en de Verenigde Arabische Emiraten, met als waarnemers Kazachstan, 

Noorwegen en Nederland.305 

Vanaf de oprichting van het GECF bestond in gasimporterende landen de angst dat het 

Forum zich geleidelijk aan zou ontwikkelen tot een kartel van gasproducerende landen naar 

model van de OPEC.306 De leden van het GECF controleren gezamenlijk immers meer dan 70 

procent van de wereldgasreserves en ongeveer 42 procent van de wereldgasproductie.307 Het 

GECF functioneerde echter jarenlang als informeel discussieplatform en op de jaarlijkse 

bijeenkomsten kwamen de gasexporterende landen nauwelijks tot concrete afspraken. De leden 

ontkenden bovendien met het Forum de intentie te hebben de gasprijs en de omvang van 

gasleveranties te willen controleren. Het GECF had jarenlang geen hoofdkantoor, geen 

medewerkers, geen budget en zelfs geen handvest.308 

 

3.1.2 Russische voorstellen voor de oprichting van een gaskartel 

Het idee om een gaskartel op te richten bestond al geruime tijd vóór het GECF werd opgericht. 

Al in oktober 1999 had Gazprom-baas Rem Vjachirev een voorstel gedaan tot oprichting van een 

gaskartel naar het model van de OPEC. Gasproducerende landen als Noorwegen en Algerije 

zouden volgens de Gazprom-topman samen met Rusland deel kunnen uitmaken van een 

dergelijk gaskartel.309  

Vjachirev kwam tot het voorstel van een zogenaamde ‘Gas-OPEC’ vanwege de destijds 

lage Europese gasprijzen. Deze lage gasprijzen in combinatie met de hoge productie- en 

transportkosten in Rusland hadden tot gevolg dat Gazprom onvoldoende kapitaal kon opbouwen 

om te kunnen investeren in de ontwikkeling van gasvelden en in de aanleg van nieuwe 

pijpleidingen voor gasleveranties naar Europa. Vanwege het gebrek aan noodzakelijke 

investeringen zou Europa volgens Vjachirev geconfronteerd kunnen worden met een 

                                                 
304 H. Hallouche, The GECF: is it really a gas-OPEC in the making? Oxford, Oxford Institute for Energy Studies, 2006, 
p.16, beschikbaar op http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG13.pdf, geraadpleegd op 29 mei 2009.   
305 In 2007 had de Nederlandse minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, al gelobbyd om een status van 
waarnemer bij het GECF.  Tijdens de achtste bijeenkomst van het GECF op 30 juni 2009 hebben de forumleden 
waarnemersstatus van Nederland goedgekeurd. Voor Nederland als gasproducent, nu de enige EU-lidstaat met een formele 
status bij het GECF, is deze status van belang om op de hoogte te blijven van de internationale ontwikkelingen op gasgebied. 
Wanneer het GECF ‘kartelachtige trekjes’ gaat vertonen, zal Nederland zich echter terugtrekken, om het Europese 
energiebeleid niet te ondermijnen. (F. Vermeulen en C. van Zwol, ‘Nederland wil Russisch gas veiligstellen.’ NRC 
Handelsblad, 7 juni 2007; ‘Nederland bij officiële formatie ‘gaskartel’.’ Het Financieele Dagblad, 24 december 2008; H. 
Jessayan, ‘Nederland waarnemer omstreden ‘gaskartel’.’ Het Financieele Dagblad, 2 juli 2009.) 
306 Op het Veld, De strijd om energie, p. 166. 
307 R. Pagnamenta, ‘Gas-producing countries mull over forming Opec-type cartel.’ The Times, 26 januari 2008. 
308 Op het Veld, De strijd om energie, p. 166. 
309 B. Bahree, ‘Gazprom chief proposes gas cartel. Other producers wouldn’t join in, analysts believe, calling idea ‘unlikely’.’ 
The Wall Street Journal, 8 oktober 1999.  

55 
 



energiecrisis, aangezien Gazprom op termijn niet aan de Europese vraag naar gas zou kunnen 

voldoen.310 Om het tij te keren zouden de grote gasexporterende landen een organisatie moeten 

oprichten om de gasproductie te monitoren, de verkoop te controleren en de gasprijs te 

reguleren. 311 

Analisten stonden destijds zeer sceptisch tegenover het initiatief van Vjachirev en 

twijfelden aan de haalbaarheid van een gaskartel. Een anti-competitief verband van 

gasproducerende landen stond namelijk haaks op het proces van liberalisering op de Europese 

gasmarkt. De Europese gasmarkt werd steeds meer opengesteld voor onafhankelijke 

gasproducenten en concurrentie werd gestimuleerd. De toenemende marktwerking en versterkte 

concurrentie zouden volgens de Europese Commissie juist moeten leiden tot een daling van de 

gasprijs.312 Van het voorstel van Vjachirev werd in de jaren na 1999 weinig vernomen, al zou het 

idee van een gaskartel een grote rol blijven spelen. 

In 2002, een jaar na de oprichting van het GECF, deed president Poetin het voorstel voor 

de oprichting van een door Rusland geleid bondgenootschap van gasproducerende landen. Hij 

richtte zich daarbij voornamelijk op de Centraal-Aziatische landen Turkmenistan, Kazachstan en 

Oezbekistan. Zoals in hoofdstuk 2 is besproken, was de strategie van Poetin erop gericht dat 

Rusland goedkoop gas uit deze landen kon betrekken om het vervolgens door te verkopen aan 

Europa tegen een aanzienlijk hogere prijs. Het voorstel van Poetin bracht op internationaal 

niveau opnieuw de discussie op gang over de mogelijke oprichting van een gaskartel. De 

gasbetrekkingen tussen Rusland en de Centraal-Aziatische landen kregen tussen 2002 en 2007 

echter vaste vorm door bilaterale overeenkomsten, zonder dat er sprake was van 

kartelvorming.313 Pas in 2006 zou het idee van een gaskartel weer ter sprake komen. 

                                                

In mei 2006 dreigde Alexander Medvedev, destijds vice-voorzitter van de raad van 

bestuur van Gazprom, de EU met de oprichting van een kartel van gasexporterende landen dat 

invloedrijker zou zijn dan de OPEC. Dit dreigement kwam mede voort uit het feit dat Rusland 

het niet eens was met de voorwaarden in het ‘Energy Charter’.314 Het Energy Charter is een 

multilaterale overeenkomst op energiegebied die samenwerking op het gebied van handel, 

investeringen, doorvoer en geschilbeslechting omvat. De overeenkomst werd in 1994 
 

310 ‘Gazprom proposes organization of gas cartel.’ Finansovye Izvestia, 12 oktober 1999. 
311 E. Gismatullin, ‘European deal deflates Gazprom cartel dreams.’ The Moscow Times, 9 november 1999. 
Gazprom-topman Rem Vjachirev zei tijdens een conferentie voor managers van gasbedrijven: ‘It is necessary to create a 
body which will group countries exporting natural gas, a body that would exercise real concrete regulation of prices. […] 
Everybody should get together to pool their ideas and come up with an agreement about the way we should behave on the 
market instead of each exporter doing his own thing.’ (‘Gazprom chief calls for gas cartel to mimic OPEC.’ The Electricity 
Daily, 3 november 1999.) 
312 Gismatullin, ‘European deal’; ‘Gazprom wil kartel voor aardgasexport.’ NRC Handelsblad, 8 oktober 1999. 
313 V. Socor, ‘Gazprom, the prospects of gas cartel, and Europe’s energy security’ in: S.E. Cornell en N. Nilsson (eds.), 
Europe’s energy security. Gazprom’s dominance and Caspian supply alternatives. Singapore, Caucasus Institute & Silk 
Road Studies Program, 2008, pp. 75-76.  
314 N. Grib en V. Visloguzov, ‘Gas patronage.’ Kommersant, 29 mei 2006.  
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ondertekend en werd in 1998 wettelijk van kracht. In 2008 was het handvest ondertekend door 

51 landen in Europa en Azië, waaronder de EU-lidstaten. Rusland heeft altijd geweigerd om het 

handvest te ratificeren, omdat het handvest verplicht stelde om derde partijen toegang te 

verschaffen tot het Russische pijpleidingennetwerk.315  

Ook Valeri Yazev, vice-voorzitter van de Doema en voorzitter van de Russian Gas 

Society, benadrukte dat pogingen van EU-lidstaten om de activiteiten van Gazprom op de 

Europese markt te beperken zouden leiden tot de vorming van een OPEC-achtig 

bondgenootschap van gasexporterende landen.316 In oktober 2006 deed hij het voorstel tot de 

oprichting van een internationaal bondgenootschap van gasproducerende en -exporterende 

GOS-landen, de International Alliance of National Nonprofit Gas Organisations (IANNGO).317 

Rusland zou als IANNGO-lid met de grootste gasreserves en het grootste 

gaspijpleidingennetwerk een leidende rol in het bondgenootschap moeten krijgen. Yazev 

beweerde dat het idee tot oprichting van het samenwerkingsverband oorspronkelijk van president 

Poetin afkomstig was, maar dat het tijdelijk op de achtergrond was geraakt vanwege de G8-top, 

die in juli 2006 in Sint-Petersburg werd gehouden. Rusland zou zijn westerse partners destijds 

niet tegen zich in het harnas hebben willen jagen. Yazev benadrukte dat de Russen de EU-

lidstaten als een ‘kartel van consumenten’ beschouwden, en zag de IANNGO als mogelijk 

tegenwicht.318  

Het voorstel tot oprichting van de IANNGO kwam in 2008 opnieuw in het vizier, maar 

ditmaal in de vorm van een denktank die nationale regeringen zou adviseren op het gebied van 

gasbeleid en gasprijzen, maar die geen beslissingsrecht zou hebben. IANNGO zou een aanvulling 

zijn op het GECF, omdat in deze nieuwe organisatie gasbedrijven vertegenwoordigd zouden zijn 

in plaats van regeringen.319 Van het IANNGO-initiatief werd verder weinig vernomen.    

 

3.1.3 Gaskartel lijkt op internationaal niveau vorm te krijgen 

Niet alleen in Rusland maar ook op internationaal niveau werd nagedacht over mogelijke 

samenwerkingsverbanden van gaslanden. Vanaf 2006 gingen politici en machthebbers van de 

GECF-leden steeds vaker het belang van een mogelijk gaskartel benadrukken. 

In juni 2006 kwam het idee van een mogelijk gaskartel opnieuw ter sprake tijdens de 

jaarlijkse bijeenkomst van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO), een 
                                                 
315 Pirani (ed.), Russian and CIS gas markets, p. 428. 
316 Grib en Visloguzov, ‘Gas patronage.’  
317 Als leden van IANNGO zag Yazev Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, 
Oekraïne en Moldavië. Op termijn zou ook Iran kunnen toetreden.  
318 N. Grib, E. Dudareva and D. Butrin, ‘Russia to rally energy suppliers against consumers.’ Kommersant, 31 oktober 2006; 
A. Mihailescu, ‘Officials pushing for natural-gas alliance; Group would control more than half of world’s reserves.’ The 
Washington Times, 3 november 2006. 
319 ‘Russia reportedly planning to present draft charter to GECF next week.’ Global Insight, 22 april 2008. 
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samenwerkingsverband van China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. 

President Mahmoud Ahmadinejad van Iran, dat de status van waarnemer bij de SCO heeft, deed 

op de bijeenkomst het voorstel om de samenwerking tussen Rusland en Iran op energiegebied uit 

te breiden. Beide landen zouden volgens Ahmadinejad gezamenlijk de gasprijs kunnen vaststellen, 

evenals de belangrijkste gastransportroutes. Poetin bagatelliseerde de vorming van een 

gaskartel320, maar stelde dat samenwerking op energiegebied prioriteit zou moeten krijgen binnen 

de SCO. Hij deed het voorstel voor de vorming van een ‘energieclub’ binnen de SCO om de 

energieleveranties tussen de lidstaten te coördineren en de economische samenwerking tussen de 

leden van de organisatie uit te breiden.321 Ondanks de terughoudendheid van Poetin over een 

kartel heeft de SCO volgens Alexander Rahr, expert op het gebied van Russische politiek, wel 

degelijk de potentie om zich te ontwikkelen tot de drijvende kracht achter een mogelijke ‘Gas-

OPEC’.322  

De totstandkoming van een gaskartel leek daadwerkelijk een stap dichterbij te komen 

toen Gazprom en het Algerijnse staatsenergieconcern Sonatrach in augustus 2006 een 

beginselakkoord over samenwerking sloten. Het akkoord voorzag in samenwerking op het gebied 

van gaswinning en het uitwisselen van informatie over LNG-projecten. Rusland hoopte met 

Algerijnse expertise zijn markt voor LNG verder te kunnen ontwikkelen.323 In januari 2007 werd 

de samenwerkingsovereenkomst van augustus 2006 verder uitgebreid. Beide landen spraken af 

om samen te werken op het gebied gasdistributie, niet alleen in Algerije en Rusland, maar ook in 

de EU.324 De hechte samenwerking tussen Rusland en Algerije, die samen goed zijn voor 

ongeveer 35 procent van de Europese gasmarkt, leidde in de media tot speculaties dat beide 

landen erop uit zouden zijn een gaskartel te vormen. Door deze samenwerkingsovereenkomsten 

dreigde de diversificatie van de Europese gasimport in gevaar te komen, en daarmee de Europese 

energieveiligheid.325  

De spanningen tussen de EU-lidstaten en Rusland op het gebied van energieveiligheid 

liepen verder op toen een rapport van NAVO-adviseurs de Europese angst voor een gaskartel 

leek te bevestigen. Volgens de Financial Times had een groep economische adviseurs van de 
                                                 
320 Poetin zei hierover: ‘Our companies are holding talks about pooling efforts in the oil and gas sphere […] This is no gas 
version of OPEC.’ (S. Boykewich, ‘A new OPEC in the making?’ The Moscow Times, 22 juni 2006.)   
321 Poetin zei tijdens de bijeenkomst van de SCO: ‘I consider very timely the proposal to create the energy club of the 
Shanghai Cooperation Organization […]. (V. Korchagina, ‘Putin calls for energy club in Asia.’ The Moscow Times, 16 juni 
2006.)  
322 A. Rahr, Russland gibt Gas. Die Rückkehr einer Weltmacht. München, Carl Hanser Verlag, 2008, p. 138. 
323 ‘Russia’s Gazprom, Algeria’s Sonatrach sign cooperation memorandum.’ Prime-Tass, 4 augustus 2006; Op het Veld, De 
strijd om energie, p. 165. 
324 ‘Gazprom, Sonatrach discuss projects, exchanging assets.’ Kazakhstan Oil & Gas Weekly, 29 januari 2007. 
325 Eurocommissaris van Energie Andris Piebalgs waarschuwde ervoor dat Algerije en Rusland erop uit zouden zijn 
gezamenlijk gasleveranties en prijzen te controleren: ‘Our worries are the development of the contacts between Russia and 
Algeria. We, Europe, are their biggest customers. We want to have a fair price. This is not only about commercial interests. It 
is about transparency too.’ (S. Bogle, ‘EU energy commissioner warns of Russia-Algeria gas cooperation, fears emergence of 
gas cartel.’  Global Insight, 25 januari 2007.) 
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NAVO in november 2006 in een vertrouwelijk rapport al gewaarschuwd dat Rusland een 

gaskartel zou willen opzetten. Volgens het rapport probeerde Rusland samenwerking te zoeken 

met Algerije, Qatar, Libië, Iran en Centraal-Aziatische landen. Het rapport werd echter niet 

gepubliceerd. Het Kremlin ontkende de aantijgingen.326  

 

3.1.4 Idee gaskartel krijgt nieuwe impuls binnen het GECF  

Het idee om het GECF te formaliseren en een gaskartel te vormen kreeg in januari 2007 een 

nieuwe impuls. Ditmaal deed de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, een voorstel 

tot nauwere samenwerking tussen Iran en Rusland op het gebied van gasproductie en gasexport. 

Deze samenwerking kon volgens Khamenei het beste vorm krijgen binnen een OPEC-achtige 

organisatie.327 De Iraanse voorstellen tot verdere samenwerking met Rusland kwamen mede 

voort uit het feit dat Iran in een internationaal isolement verkeerde vanwege zijn nucleaire 

ambities. De VS houden de ontwikkeling van Iraanse gasvelden en gasexport tegen met 

economische sancties. Het voorstel van Iran baarde de EU-lidstaten zorgen, omdat Iran in

toekomst, evenals Rusland en Algerije, Europa van gas zou moeten voorzien. In Europa werd 

hierdoor de angst aangewakkerd voor een ‘strategische omsingeling van gasleveranciers’, die met 

een kartelachtige organisatie gasprijzen zouden kunnen opdrijven.

 de 

328   

                                                

De officiële Russische reacties op het Iraanse initiatief waren aanvankelijk terughoudend.  

Maar tijdens een persconferentie in het Kremlin op 1 februari 2007 zei president Poetin dat hij 

het voorstel van Iran tot oprichting van een gaskartel ‘een interessant idee’ vond en dat de 

gasexporterende landen het zeker in overweging zouden nemen. Poetin benadrukte dat hij echter 

met name geïnteresseerd was in de coördinatie van gasleveranties tussen verschillende 

producenten en het waarborgen van de energieveiligheid, en dat hij geen prijsbepalende 

organisatie voor ogen had.329 Rusland, zo stelde Poetin, was er niet op uit een gaskartel op te 

zetten. Betrouwbare gasleveranties zouden het belangrijkste doel van de gasexporterende landen 

blijven.330  

Het idee van een gaskartel werd verder besproken tijdens een staatsbezoek dat Poetin in 

februari 2007 aan Qatar bracht. Poetin en Sjeik Hamad bin Khalifa Al-Thani, de emir van Qatar, 

spraken af om de samenwerking op het gebied van gasleveranties te zullen uitbreiden, maar beide 
 

326 N. Buckley, D. Dombey en C. Hoyos, ‘Nato fears Russian plans for ‘gas Opec’.’ Financial Times, 14 november 2006. 
327 D. Butrin, N. Grib en P. Yezh, ‘The energy jihad; Ayatollah Khamenei calls on Russia to join a natural gas version of 
OPEC.’ Kommersant, 30 januari 2007. 
328 A. Brouwers, ‘Kremlin verwerpt idee gaskartel; Europa vreest strategische omsingeling van gasleveranciers.’ De 
Volkskrant, 1 februari 2007. 
329 N. Buckley, ‘Putin considers creation of ‘gas Opec’ but denies plans for cartel.’ Financial Times, 2 februari 2007. 
330 Poetin zei op 1 februari 2007 tijdens een persconferentie in het Kremlin: ‘A gas OPEC is an interesting idea. We will 
think about it. […] We are not going to set up a cartel. But it would be correct to co-ordinate our activities with an eye to the 
solution of the main goal of unconditionally and securely supplying the main consumers of energy resources.’ (A. Medetsky, 
‘Putin warms to idea of a gas OPEC.’ The Moscow Times, 2 februari 2007.)  
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leiders waren terughoudend over de mogelijke oprichting van een gaskartel. Beide leiders stelden 

dat zij de haalbaarheid van een OPEC-achtig gaskartel verder zouden onderzoeken.331 Ook 

machthebbers en ministers uit andere landen van het GECF steunden het idee van een gaskartel.  

Toch bleven de uitspraken van de machthebbers en politici van de gasproducerende 

landen over de daadwerkelijke oprichting van een gaskartel sterk uiteenlopen. Terwijl Poetin 

aangaf een gaskartel serieus te overwegen, deed zijn minister van Energie Viktor Christenko, het 

idee van een gaskartel bijvoorbeeld af als een ‘fantasie’.332 Ook de minister van Energie van Qatar 

zei dat er geen noodzaak was om een gaskartel op te richten. Analisten stellen, door deze 

uiteenlopende meningen, dat de landen van het GECF zullen kiezen voor een ‘evolutionaire 

benadering’ en een kartel geleidelijk aan vorm zullen geven. Zij zullen hun grootste afnemers 

namelijk niet tegen zich in het harnas willen jagen en willen voorkomen dat gasimporterende 

landen zich zullen toeleggen op diversificatie van hun energiebronnen. Daarom zullen de 

gasproducenten de wereldgasmarkt niet van de ene op de ander dag hervormen.333 

  

3.1.5 Het GECF ontwikkelt zich tot formele organisatie 

In april 2007 kwamen de energieministers van de gasproducerende landen tijdens de jaarlijkse  

conferentie van het GECF in Doha overeen nauwer te gaan samenwerken om prijsvorming op 

de gasmarkt te onderzoeken. Zij besloten daartoe een ‘studiegroep’ op te richten bestaande uit 

ministers van Energie en andere belangrijke energie-experts. Omdat er geen standaardformule is 

voor totstandkoming van de gasprijs, lopen de gasprijzen tussen de regionale gasmarkten van 

Europa, Azië en de VS uiteen. Om tot goede handelsafspraken te kunnen komen over de 

onderlinge verdeling van markten, en om de mogelijkheden te onderzoeken hoe de gasmarkt kan 

worden beïnvloed, was het voor de Forum-leden van belang om de totstandkoming van 

gasprijzen te bestuderen. Rusland zou het onderzoek leiden.334  

Sommige afgevaardigden suggereerden dat deze ‘studiegroep’ de eerste stap was in de 

richting van de totstandkoming van een OPEC-achtige organisatie. Zo beweerde de Algerijnse 

minister van Energie, Chakib Khelil, dat de samenwerking tussen de gasproducerende landen op 

lange termijn zou leiden tot de oprichting van een prijskartel, maar hij benadrukte tevens dat dit 

                                                 
331 Poetin zei tijdens het staatsbezoek aan Qatar: ‘We do not reject the idea of creating a gas cartel. […] But this initiative 
requires more study.’ (H.M. Fattah, ‘Putin visits Qatar for talks on natural gas and trade.’ The New York Times, 13 februari 
2009.) 
332 Poetin reageerde in Qatar op de soms tegenstrijdige uitspraken van machthebbers en politici en zei: ‘Who said that we 
rejected the idea of a cartel? […] I said it was an interesting idea. Whether we need a cartel, whether we will create such an 
organization, is a separate conversation. But of course we should co-ordinate our activities with other producers.’ (N. 
Buckley en A. England, ‘Putin visits Qatar amid talk of ‘gas Opec’.’ Financial Times, 13 februari 2007.) 
333 Op het Veld, De strijd om energie, p. 172. 
334 A. Medetsky, ‘Khristenko backs gas-pricing group.’ The Moscow Times, 10 april 2007; A. England, ‘Gas exporters launch 
pricing study.’ Financial Times, 10 april 2007. 
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nog lange tijd zou duren.335 Anderen ontkenden ook op de lange termijn een gaskartel te beogen. 

Lenny Saith, de Energieminister van Trinidad en Tobago benadrukte juist dat het niet haalbaar 

zou zijn een kartel op te richten. Ook de olieministers van Iran en van Qatar, Seyed Hamaneh en 

Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, probeerden het idee van een mogelijk gaskartel af te zwakken.336  

In 2008 maakte het GECF belangrijke ontwikkelingen door. In de eerste plaats sloten 

Rusland, Iran en Qatar in oktober 2008 een samenwerkingsovereenkomst. De Iraanse minister 

van Olie, Gholamhossein Nozari, verklaarde naar aanleiding hiervan dat de drie landen een ‘Gas-

OPEC’ hadden opgericht.337 Gazprom-topman Alexej Miller ontkende echter dat er sprake was 

van kartelvorming en sprak over een zogenaamde ‘gas-trojka’, een overlegorgaan tussen de drie 

landen. Volgens Miller zou de ‘gas-trojka’ de drijvende kracht worden binnen het GECF. De drie 

landen kwamen overeen drie tot vier keer per jaar bijeen te komen om gezamenlijke projecten te 

bespreken, zowel op het gebied van ontginning en productie als op het gebied van transport en 

distributie.338 In de tweede plaats ondertekenden de Forum-leden tijdens hun zevende 

bijeenkomst in Moskou in december 2008 een handvest. Het handvest, waarin de doelstellingen 

van het Forum werden geformaliseerd, voorzag tevens in de oprichting van een permanent 

hoofdkantoor in Doha, Qatar. Hiermee kreeg het GECF een formele status.339 Volgens Europese 

media en analisten leek de formalisering van het GECF erop te wijzen dat de Forum-leden wel 

degelijk een gaskartel beoogden.  

Hoewel deze ontwikkelingen hoge verwachtingen hadden gewekt, leek op de bijeenkomst 

van het GECF van 30 juni 2009 de interesse voor het Forum te zijn afgenomen. Ondanks de 

afspraak tussen de leden om het Forum verder te formaliseren door de verkiezing van een 

secretaris-generaal, had zelfs Rusland geen kandidaat voorgedragen, en moest de verkiezing 

worden uitgesteld. Het schijnbare gebrek aan interesse van Rusland leek aan te tonen dat het land 

een iets andere houding heeft aangenomen ten aanzien van het GECF.340  Het idee van de 

vorming van een gaskartel lijkt in 2009 op de achtergrond te zijn geraakt. De financiële crisis van 

2008-2009 en de steeds grotere rol die LNG speelt hebben geleid tot een nieuwe situatie op de 

gasmarkt waarin de gasvoorziening overvloedig is en er weinig afname is. Ook onderlinge 

                                                 
335 Chakib Khelil zei na afloop van de bijeenkomst van het GECF: ‘In the long term we are moving toward a gas OPEC. […] 
It will take a long time.’ (Medetsky, ‘Khristenko backs gas-pricing group.’) 
336 De olieminister van Iran, Seyed Hamenah, zei na de bijeenkomst: ‘There is no discussion about a cartel in this meeting. 
The cartel is not an issue.’ Zijn Qatarese collega Abdullah bin Hamad Al-Attiya zei: ‘I hate the name cartel. We are not a 
cartel. […] We are just here to consider our interests.’ (Ibidem.) 
337 ‘‘Gas troika’ talks, but gas forum stumbles.’ World Gas Intelligence, 29 oktober 2008.  
338 Gazprom press release, ‘Alexey Miller. Full Version of OAO Gazprom CEO’s Interview to Channel One Russia’, 1 
november 2008, http://old.gazprom.ru/eng/articles/article33041.shtml, geraadpleegd op 26 juni 2009. 
339 I. Gorst en E. Crooks, ‘Fears of gas cartel rise after exporters meet.’ Financial Times, 24 december 2008; ‘GECF adopts 
charter, chooses Doha as HQ.’ Kazakhstan Oil & Gas Weekly, 29 december 2008. 
340 A. Medetsky, ‘Russia fails to offer gas candidate.’ The Moscow Times, 1 juli 2009. 
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concurrentie van de GECF-leden zou kartelvorming in de weg staan en daarmee interesse voor 

het Forum doen afnemen.341  

 

3.2 OBSTAKELS VOOR EEN GASKARTEL 

In deze paragraaf staat de haalbaarheid van een gaskartel centraal. Naar aanleiding van de 

verschillende initiatieven tot oprichting van samenwerkingsverbanden van gasproducenten is er 

discussie ontstaan over de haalbaarheid van een kartel van gasproducerende en gasexporterende 

landen. De meeste experts zijn van mening dat de oprichting van een gaskartel naar het 

voorbeeld van oliekartel OPEC niet haalbaar is. Zij beargumenteren dat de structuur van de 

gasmarkt, de hoge kosten van reserveproductiecapaciteit en het feit dat gas kan worden 

vervangen door andere brandstoffen de vorming van een effectief kartel verhinderen. 

 

3.2.1 Structuur van de gasmarkt verhindert kartelvorming 

In de eerste plaats trekken experts de haalbaarheid van een gaskartel in twijfel vanwege de 

specifieke eigenschappen van de gasmarkt. Het transport van gas is namelijk grotendeels 

afhankelijk van een kostbare en vaste infrastructuur van pijpleidingen. Hierdoor zijn 

gasexporterende en gasimporterende landen nauw met elkaar verbonden, aangezien een 

verandering van de gasstroom moeilijk, zo niet onmogelijk is.342 Pijpleidingen beperken hierdoor 

de afzetmogelijkheden van een gasexporteur.343 Bovendien wordt het, naarmate gaspijpleidingen 

in lengte toenemen, steeds moeilijker voldoende gasdruk in de leidingen te houden. De maximale 

reikwijdte van pijpleidingen ligt als gevolg hiervan rond 4000 kilometer.344 Vanwege het 

gastransport via pijpleidingen, zijn gasmarkten veelal regionaal georganiseerd, in tegenstelling tot 

de wereldoliemarkt.345 

Met de infrastructuur van pijpleidingen zijn grote investeringen gemoeid, die het sluiten 

van langetermijncontracten tussen gasproducenten en afnemers noodzakelijk maken. 

Gasproducenten investeren namelijk alleen in de winning van gas en in de aanleg van 

pijpleidingen als zij afzetzekerheid hebben. Zoals in hoofdstuk 2 is besproken heeft ook 

Gazprom, om investeringen zeker te stellen, veelal langdurige contracten afgesloten voor 

gasleveranties aan Europa.346 In tegenstelling tot de olieprijs, die op de beurs continu wordt 

                                                 
341 S. Shekhar, ‘Slow demand likely to delay Opec-style gas cartel plan’, 28 juni 2009, http://www.business24-
7.ae/Articles/2009/6/Pages/27062009/06282009_4f9ff351db264c63b7cad0e182fe0d76.aspx, geraadpleegd op 29 juni 2009.    
342 L. Watts, ‘Why little brother is unlikely to bully gas importers.’ Financial Times, 5 april 2007. 
343 C. van der Linde, ‘Gaspec heeft een naam.’ Energie Nederland, 7 (2005), p. 8. 
344 Pörzgen, Gasprom, p. 12. 
345 C. Tönjes en J.J. de Jong, ‘Perspectives on security of supply in European natural gas markets.’ Working Paper. Den 
Haag, Clingendael International Energy Programme, 2007, p. 18. 
346 Het motto van Gazprom is volgens Gazprom-topman Alexej Miller dan ook: ‘We will not produce gas until we have sold 
it.’ (‘Gazprom to produce gas only under contracts.’ RIA Novosti, 30 juni 2006.) 
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bijgesteld naar vraag en aanbod, wordt de gasprijs vastgelegd in contracten met een looptijd van 

25 jaar. De gasprijzen in de langetermijncontracten worden direct overeengekomen tussen 

producenten en consumenten, en zijn gekoppeld aan de wereldolieprijs.347 Deze contracten 

kunnen tussentijds niet worden opengebroken.348  

Analisten zijn van mening dat langetermijncontracten het op elkaar afstemmen van 

prijzen bemoeilijken. Sommige analisten benadrukken dat de oliemarkt ten tijde van de oprichting 

van het oliekartel OPEC ook voornamelijk gebaseerd was op langetermijncontracten, maar dat 

dit in de loop der tijd veranderde. Daarmee suggereren zij dat ook de gasmarkt aan verandering 

onderhevig is en een gaskartel wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.349 

De meeste experts zijn van mening dat een gaskartel alleen zou kunnen functioneren als 

zich een internationale gasmarkt ontwikkelt. Een dergelijke ontwikkeling kan alleen plaatshebben 

als LNG een grotere rol gaat spelen naast gasleveranties via pijpleidingen.350 Anders dan bij 

pijpleidingen is het bij LNG, dat door tankschepen over de gehele wereld kan worden verscheept, 

minder belangrijk hoe groot de afstand tot de markt is. De drie grote regionale gasmarkten, de 

VS, Azië en Europa, worden in toenemende mate door LNG aan elkaar verbonden, waardoor 

een wereldmarkt voor gas een stap dichterbij komt.351 Een groter aandeel van LNG op de markt 

brengt meer flexibiliteit met zich mee voor gasexporteurs dan het transport via pijpleidingen. 

Ondanks het feit dat de LNG-markt in opkomst is, maakt het minder dan 10 procent uit van de 

wereldgashandel. Vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met de productie en de levering van 

LNG, gaan producenten en consumenten echter nog veelal langetermijncontracten met elkaar 

aan.352 

 

3.2.2 Gaskartel, een kostbare aangelegenheid voor gasproducenten 

Naast het feit dat de structuur van de gasmarkt kartelvorming lijkt te verhinderen, betwijfelen 

analisten in de tweede plaats of een kartel van gaslanden in staat zou zijn om op korte termijn de 

gasprijs te beïnvloeden. Een gaskartel zou volgens hen niet maandelijks de productie kunnen 

bijstellen, zoals de OPEC. Een belangrijke voorwaarde voor het controleren van de gasprijs is 

echter de mogelijkheid om de totale productiecapaciteit te reguleren en aan kartelleden 

productiequota op te leggen.353 Een kartel heeft alleen kans van slagen als alle leden zich aan  

                                                 
347 Pagnamenta, ‘Gas-producing countries.’ 
348 ‘Gas exporters soften talk of cartel.’ The Washington Post, 10 april 2007.  
349 Medetsky, ‘Putin warms to idea.’ 
350 Fachinotti, ‘Will Russia create a gas cartel?’, p. 15. 
351 C. van der Linde, ‘De gasmarkt ‘goes global’.’ Energie Nederland 2 (2005), p. 9. 
352 Goldman, Petrostate, p. 165. 
353 ‘Nieuw ‘gaskartel’ wekt bezorgdheid.’ NRC Handelsblad, 24 december 2008; Fachinotti, ‘Will Russia create a gas 
cartel?’, p. 15. 
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productiebeperkingen houden. Pas in dat geval is er sprake van schaarste, waardoor de prijs kan 

worden opgedreven.354  

Op de oliemarkt vervult de OPEC de rol van ‘swing producer’, die de markt kan 

beïnvloeden. De swing producer moet altijd over voldoende reserveproductiecapaciteit 

beschikken, dat wil zeggen extra infrastructuur, zoals boorputten, pijpleidingen en opslagplaatsen, 

om op elk moment snel en adequaat aan de vraag te kunnen voldoen. Deze extra infrastructuur 

wordt alleen aangewend als de productie in korte tijd moet worden opgevoerd of moet worden 

teruggebracht om de marktprijs te kunnen beïnvloeden. De overige tijd blijft deze infrastructuur 

ongebruikt. In het geval van de OPEC heeft Saudi-Arabië altijd de taak als ‘swing producer’ op 

zich genomen, omdat het land over de grootste oliereserves beschikt.355  

De rol van ‘swing producer’ en het creëren van voldoende reservecapaciteit zal voor leden 

van een gaskartel echter veel onaantrekkelijker zijn dan voor olieproducenten. De infrastructuur 

voor gastransport in de vorm van pijpleidingen en LNG-installaties is namelijk zeer 

kapitaalintensief. Gasproducenten zullen extra gasproductiecapaciteit, opslagcapaciteit en 

gaspijpleidingen moeten hebben om de rol van ‘swing producer’ te kunnen vervullen. 

Gasproducenten hebben echter vanwege de enorme kosten, in tegenstelling tot olieproducenten, 

een sterke neiging om hun infrastructuur ten volle te benutten.356 

Analisten noemen Rusland vaak als potentiële kandidaat voor de rol van ‘swing producer’ 

binnen een gaskartel, vanwege de omvang van zijn gasreserves. Het is echter niet duidelijk of 

Rusland de rol van ‘swing producer’ zou willen vervullen. Rusland heeft een groter aantal 

inwoners dan Saudi-Arabië en heeft in toenemende mate te maken met een stijgende nationale 

vraag naar gas. Het zou onder dergelijke omstandigheden te kostbaar zijn om 

reserveproductiecapaciteit in stand te houden en daardoor staatsinkomsten mis te lopen.357 

  

3.2.3 Gas concurreert met andere brandstoffen 

Naast de structuur van de gasmarkt en de in twijfel getrokken vorming van reservecapaciteit, is 

een ander obstakel voor de vorming van een gaskartel het feit dat gas, meer dan olie, concurreert 

met andere brandstoffen. Voor olie, dat in de vorm van benzine, diesel en kerosine vooral in de 

transportsector wordt gebruikt, bestaan nog weinig alternatieven. Gas, voornamelijk gebruikt 

voor het opwekken van elektriciteit en voor verwarming, kan echter worden vervangen door een 

aantal andere energiebronnen, zoals olie, kolen, en kernenergie. 
                                                 
354 Op het Veld, De strĳd om energie, pp. 169-170.  
355 J. Morecroft, Strategic modelling and business dynamics. A feedback systems approach. Chichester, John Wiley and Sons 
Ltd., 2007, pp. 272-273; L. van Geuns, ‘Olie-afhankelijkheid van het Midden-Oosten: een sluipende crisis?’ Nieuwsbrief 
crisisbeheersing november (2007), p. 23.  
356 Tönjes en De Jong, ‘Perspectives on security of supply’, p. 18. 
357 Fachinotti, ‘Will Russia create a gas cartel?’, p. 15. 
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 Vanwege het feit dat er voor gas alternatieven zijn, moeten gasproducerende en 

gasexporterende landen zorgvuldig omgaan met het bepalen van de gasprijs. Als een gaskartel de 

gasprijs te veel zou opdrijven, gaan fabrieken en elektriciteitscentrales op grote schaal over op 

andere energiebronnen. 358 Een te hoge gasprijs gaat daarom ten koste van de vraag. Gaslanden 

zullen hun vraagzekerheid niet snel op het spel durven zetten.359 Analisten benadrukken echter 

wel dat het overschakelen van gas op andere energiebronnen veel tijd vergt en kostbaar is, omdat 

er bijvoorbeeld aanpassingen moeten worden gedaan aan energiecentrales en 

verwarmingsinstallaties.360 

 

3.3 Conclusie 

Ondanks menige speculatie over de oprichting van een gaskartel, zowel vanuit Europa als vanuit 

het GECF, lijkt de daadwerkelijke totstandkoming van een kartel nog ver weg en moeilijk 

realiseerbaar. Hoewel gasproducerende en gasexporterende landen verschillende initiatieven 

hebben aangedragen voor de oprichting van een organisatie die hun marktpositie zou versterken, 

is er nog geen consensus bereikt over de manier waarop een gaskartel vorm zou moeten krijgen. 

Daarnaast lijkt de vorming van een gaskartel naar het model van de OPEC vooralsnog niet 

haalbaar te zijn.   

                                                 
358 Fachinotti, ‘Will Russia create a gas cartel?’, p. 15; Op het Veld, De strĳd om energie, p. 169; Tönjes en De Jong, 
‘Perspectives on security of supply’, p. 17. 
359 C. de Horde, ‘Kartel bundelt alle grote gasreserves; Onduidelijk of gaslanden aansturen op grote prijsstijgingen.’ Het 
Financieel Dagblad, 23 maart 2007. 
360 Op het Veld, De strĳd om energie, p. 169. 
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4. CONCLUSIE 
Het feit dat Gazprom voortkwam uit het sovjetministerie van Gasindustrie had grote gevolgen 

voor de manier waarop het gasconcern in de jaren negentig en daarna zou functioneren. 

Gazprom werd in de jaren negentig als quasi-ministerie geleid door Tsjernomyrdin en Vjachirev, 

die beiden hun sporen hadden verdiend binnen het communistische partijapparaat.  

De verwevenheid van Gazprom met het Kremlin werd zichtbaarder toen Tsjernomyrdin na een 

korte periode als directeur van Gazprom werd benoemd tot premier van Rusland.  

De Russische staat nam dan ook een tolerante houding aan ten opzichte van Gazprom, 

aangezien het gasconcern bereid was om de oude sovjettraditie van goedkope gasleveranties 

voort te zetten. Door deze subsidiëring van gasleveranties, speelde Gazprom in de jaren negentig 

een sleutelrol in de Russische economie. Daarnaast leverde Gazprom een belangrijke bijdrage aan 

de Russische schatkist, omdat het concern een kwart van de belastinginkomsten inbracht. Het 

gasconcern kon in ruil hiervoor financiële concessies van de staat eisen en verwierf daarmee een 

voorkeurspositie. Om deze voorkeurspositie veilig te stellen, begaf Gazprom zich verschillende 

malen op het politieke vlak om het Kremlin te steunen. Het concern leverde een belangrijke 

bijdrage aan de financiering van verkiezingscampagnes. De machthebbers sloten in ruil voor de 

loyaliteit van Gazprom lange tijd de ogen voor de hoge belastingschuld die het concern had 

opgebouwd. In de loop van de jaren negentig ontstond er op deze manier een sterke wederzijdse 

afhankelijkheid tussen Gazprom en het Kremlin. 

In de tweede helft van de jaren negentig stelden hervormingsgezinde krachten in de 

regering de voorkeurspositie van Gazprom en de belastingschuld ter discussie. Zij probeerden 

vaak tevergeefs de macht van Gazprom en topman Vjachirev ten opzichte van de staat terug te 

dringen. Met de groeiende macht van Gazprom had Vjachirev ook een steeds invloedrijkere 

positie gekregen. De verhouding tussen Gazprom en het Kremlin werd steeds minder 

harmonieus. Zolang Gazprom politieke connecties had binnen de regering, waren de aanvallen 

van de hervormingsgezinde politici op het gasconcern weinig succesvol. Dat de staat onder 

president Jeltsin zijn grip op het concern had verloren werd duidelijk toen de grootschalige 

corruptie binnen het Gazprom-imperium eind jaren negentig aan het licht kwam. Het Gazprom-

bestuur was aan de haal gegaan met activa en dreigde Gazprom financieel uit te hollen.  

Het aantreden van president Poetin in 2000 betekende een keerpunt in de verhouding 

tussen de Russische staat en Gazprom. Volgens Poetin was staatscontrole over de Russische 

energiesector van essentieel belang voor de ontwikkeling van de Russische economie en voor het 

herstel van de grootmachtstatus van Rusland. Gazprom moest als nationale kampioen een sterke 

internationale marktpositie opbouwen. Door reorganisatie van het Gazprom-bestuur wist het 

66 
 



Kremlin zijn grip op het concern te verstevigen. Poetin stelde vertrouwelingen aan op topposities 

om te bewerkstelligen dat het concern de staatsbelangen optimaal zou behartigen. Met zijn beleid 

zorgde Poetin ervoor dat Gazprom een instrument van het Kremlin werd. Binnen de Europese 

Unie werd Gazprom dan ook steeds vaker gezien als divisie van het Kremlin met een duidelijk 

politieke agenda. De staatsinmenging in het concern had belangrijke gevolgen voor de Europese 

energieveiligheid.  

De toegenomen staatsinmenging in de Russische energiesector baarde Europese 

beleidsmakers zorgen. De gasconflicten tussen Rusland en Oekraïne van 2006 en 2009, waarbij 

Gazprom de gastoevoer staakte, zijn vaak genoemd als bewijs dat de Russische regering in de 

toekomst er niet voor zou terugdeinzen om gas in te zetten als politiek wapen, ook tegen de EU-

lidstaten. Doordat de EU-lidstaten indirect door de gasconflicten werden getroffen, werden 

vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van Rusland als gasleverancier aan de Europese Unie. 

Daarnaast wierpen de gascrisissen vragen op over de mate waarin de Europese afhankelijkheid 

van Russische gasleveranties de energieveiligheid in Europa in gevaar brengt. Hoewel er 

verschillende visies bestaan op de motieven van Rusland voor het dichtdraaien van de gaskraan 

naar doorvoerland Oekraïne, lijkt het dat een combinatie van politieke en economische factoren 

van doorslaggevende betekenis is geweest in de gascrisissen. De bedrijfseconomische belangen 

van Gazprom en de politieke belangen van het Kremlin vielen samen. 

Het is de vraag of Rusland gas als politiek wapen zal inzetten tegen de EU-lidstaten om 

politieke concessies af te dwingen. Dit lijkt onwaarschijnlijk, omdat de wederzijdse 

afhankelijkheid tussen Rusland en de EU dermate sterk is dat Rusland zichzelf met een dergelijke 

actie enorm in de vingers zou snijden. Er lijken voor Rusland te grote nadelen te kleven aan het 

gebruik van gas als wapen tegen de EU-lidstaten. De voor Rusland onmisbare inkomsten uit de 

gasexport, het gebrek aan direct beschikbare alternatieve afzetmarkten en de bindende 

langetermijncontracten maken dat een onderbreking in de gastoevoer zal uitdraaien op een groot 

financieel fiasco voor Rusland. 

Problemen tussen Rusland en de transitlanden zullen een gevaar blijven vormen voor de 

Europese energieveiligheid, zolang de relaties op gasgebied tussen Rusland en deze landen nog 

niet gebaseerd zijn op marktconforme prijzen, en alternatieve gasaanvoerroutes naar Europa nog 

niet gereed zijn. Het is goed mogelijk dat Europa de komende jaren opnieuw indirect betrokken 

raakt bij een gasconflict tussen Rusland en één van de doorvoerlanden. De overgang naar 

‘European netback’ prijzen is dan ook een belangrijke ontwikkeling, die de marktrelaties tussen 

Rusland en de voormalige Sovjetstaten transparanter zal maken. 
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Rusland zal echter voorzichtig moeten zijn met het inzetten van gas als politiek wapen tegen de 

doorvoerlanden, vanwege de directe gevolgen voor de Europese markt en voor de betrekkingen 

tussen Rusland en de Europese Unie. 

Het zal moeten blijken of het Kremlin gas daadwerkelijk zal inzetten om politieke druk uit 

te oefenen op de EU-lidstaten. Het staken van de gastoevoer in geval van politieke of 

economische geschillen toont aan dat het Kremlin bereid is om vergaande maatregelen te nemen, 

zelfs als hiermee de Europese energietoevoer in gevaar komt. Om de afhankelijkheid van 

Russische gasleveranties terug te dringen is diversificatie van aanvoerroutes, gasleveranciers en 

energiebronnen dan ook van essentieel belang voor de EU-lidstaten. Directe toegang van de EU-

lidstaten tot de gasreserves in Centraal-Azië en de Kaspische regio, die een goed alternatief 

bieden voor de Russische gasleveranties, wordt bemoeilijkt, niet alleen door Rusland, maar ook 

door een gebrek aan eensgezindheid onder de EU-lidstaten. De lidstaten zouden dan ook moeten 

streven naar een gemeenschappelijk energiebeleid en hun nationale belangen minder moeten 

laten prevaleren.  

Hoewel de inzet van gas als wapen een factor blijft om rekening mee te houden, zou de 

nadruk wellicht meer moeten komen te liggen op de gevolgen die de nauwe relatie tussen 

Gazprom en het Kremlin heeft voor het functioneren van de Russische gassector. De 

staatsbemoeienis met de Russische gassector belemmert de ontwikkeling van de sector en heeft 

tot gevolg dat de gassector door teruglopende productiecapaciteit een crisis doormaakt. Het is 

dan ook mogelijk dat de EU-lidstaten in de toekomst met onderbrekingen in de gastoevoer te 

maken krijgen, maar dan niet vanwege politieke conflicten, maar vanwege een tekort aan Russisch 

gas.  

Gazprom functioneert als gevolg van de staatscontrole zeer inefficiënt, waardoor de 

productiecapaciteit van het gasconcern afneemt en er een gastekort dreigt te ontstaan. Het 

inefficiënte functioneren wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat het investeringsbeleid van 

Gazprom voornamelijk door politiek-strategische motieven van het Kremlin wordt ingegeven. 

Daardoor zijn noodzakelijke investeringen in de infrastructuur en in de ontginning van nieuwe 

gasvelden veelal achterwege gebleven. Ten tweede wordt de monopoliepositie van Gazprom in 

stand gehouden, waardoor er te weinig gebruik wordt gemaakt van onafhankelijke Russische 

gasproducenten, die de dalende productie van Gazprom zouden kunnen opvangen. Daarnaast 

loopt Gazprom inkomsten mis, doordat de prijsliberalisering op de binnenlandse markt maar 

langzaam wordt doorgevoerd. De import van Centraal-Aziatisch gas, waarvan de prijs sinds 2009 

is gestegen tot ‘European netback’ niveau, is voor Rusland met de economische crisis een extra 

financiële last geworden. 
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De financieel-economische crisis van 2008-2009 heeft tijdelijk een remmende werking op 

het ontstaan van een gastekort door de wereldwijd teruglopende vraag naar gas. Dat is echter 

geen reden om een dreigend gastekort te bagatelliseren. Op lange termijn zal Gazprom, dat hard 

geraakt is door de crisis, nog meer moeten snijden in noodzakelijke investeringen, waarmee in de 

toekomst de kans op een gastekort alleen maar zal toenemen. Een gastekort lijkt daarmee een 

reëlere dreiging te vormen voor de Europese energieveiligheid dan de inzet van gas als politiek 

wapen tegen EU-lidstaten.  

Naast de Europese angst voor de inzet van gas als politiek wapen, voerde de vorming van 

een mogelijk gaskartel waarbinnen Rusland en Gazprom een dominante rol zouden spelen ook 

de boventoon in het publieke debat over Europese energieveiligheid. De positieve reactie van 

Poetin op het idee van een gaskartel, de formalisering van het Gas Exporting Countries Forum 

(GECF), en de belangrijke rol die Rusland binnen het GECF ging spelen, leidden tot de 

bezorgdheid dat Rusland zijn greep op Europa via een gaskartel zou versterken. Dit zou de 

diversificatie van de Europese gasimport bemoeilijken. 

In Rusland en binnen het GECF werden verschillende voorstellen gedaan voor de 

oprichting van een kartelachtige organisatie. Het ging daarbij vooral om de versterking van de 

marktpositie van de gasproducerende en gasexporterende landen. De concretisering van deze 

initiatieven bleef achterwege doordat de gaslanden niet op een lijn zaten over de manier waarop 

de ideeën gerealiseerd konden worden.  

Een kartel van gasproducerende en gasexporterende landen lijkt echter eerder 

spierballentaal van het Kremlin, dan dat het een reële bedreiging is voor de Europese 

energieveiligheid. Een gaskartel naar het model van de OPEC zal niet haalbaar zijn gezien de 

structuur van de gasmarkt, de hoge investeringskosten voor de kartelleden, en het feit dat gas 

vervangbaar is door andere brandstoffen. Vanwege de sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen 

Rusland en de Europese Unie is het niet in het belang van Rusland om de Europese afnemers 

tegen zich in het harnas te jagen en een versnelde diversificatie van energiebronnen in de hand te 

werken. Voor Rusland is afzetzekerheid immers van cruciaal belang. Wél kunnen de gaslanden in 

de toekomst handelsafspraken met elkaar maken over productie en over onderlinge verdeling van 

markten. Ook bilaterale overeenkomsten tussen gaslanden blijven tot de mogelijkheden behoren. 
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