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ABSTRACT 

De internationale gasmarkt is onderhevig aan tal van ontwikkelingen. Zo zorgt LNG 

(Liquefied Natural Gas) voor een toenemende globalisering van deze gasmarkt. Het ontginnen 

van shale gas heeft een hoger gasaanbod tot gevolg, terwijl de wereldwijde economische 

crisis de vraag doet dalen. Hierdoor dalen ook de gasprijzen. Tenslotte spelen ook de 

opkomende economieën van groeilanden als China een rol in de locatie van grote (potentiële) 

gasmarkten.  

 

Rusland, de grootste gasexporteur in de wereld, zal bij het bepalen van zijn strategie rekening 

moeten houden met deze ontwikkelingen. Het streeft naar het behoud van 

langetermijncontracten, aan olie geïndexeerde prijzen en pijpleidingentransport. Hoewel de 

beschreven ontwikkelingen dit geliefkoosde systeem bedreigen, doet Rusland toegevingen 

aan zijn importeurs om het systeem alsnog te behouden. Op geografisch vlak kan het 

Europese streven naar meer onafhankelijkheid van Rusland, de ‘boom’ van Amerikaanse 

shale gas productie en het gebrek aan voet aan grond op Aziatische markten kan op lange 

termijn (LT) de internationale status van Rusland als gasreus deels aantasten. 
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 bcf: billion cubic feet 

 bcm: billion cubic meters 

 BRIC: Brazilië, Rusland, India en China 

 DCQ: Daily Contract Quantity (= Daily Minimum Quantity) 

 EIA: Energy Information Administration 

 ENI: Ente Nazionale Idrocarburi (Italiaans energiebedrijf) 

 EU: Europese Unie 

 FTS: Federal Tariff Service 

 GDP: Gross Domestic Product  

 GECF: Gas Exporting Countries Forum 

 IEA: International Energy Agency 

 IEEI: Institut Européen – European Institute 

 IEEJ: Institute of Energy Economics of Japan 

 IGU: International Gas Union 

 IMF: International Monetary Found 

 KT: Korte Termijn  

 LNG: Liquefied Natural Gas  

 LT: Lange Termijn  

 MAD: Mutually Assured Destruction 

 MOP: Daily Maximum Quantity 

 MoU: Memorandum of Understanding 

 NPC: National Petroleum Council 

 OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) 

 OPEC: Organisation of the Petroleum Exporting Countries 

 PGC: Potential Gas Committee 

 PSA: Production Sharing Agreement 

 SU: Sovjet-Unie 

 tcf: trillion cubic feet 

 tcm: trillion cubic meters 

 VK: Verenigd Koninkrijk 

 VSA: Verenigde Staten van Amerika 
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 WEO: World Energy Outlook 

 WETO: World Energy, Technology and climate policy Outlook 

 WTO: World Trade Organisation 
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1. INLEIDING 

In de internationale setting zijn er allerlei zaken die permanent onderhevig zijn aan 

verandering en ontwikkeling. Deze hebben hoe dan ook een invloed op het beleid van landen. 

Dit is voor de gassector niet anders. Daarom houdt schrijven over Rusland en zijn gassector 

het gevaar in een bewegend doel te missen. Op het moment dat dit werk afgerond werd, 

kunnen er weer bepaalde veranderingen hebben plaatsgevonden die de uitkomst van dit werk 

in twijfel trekken.  

 

Ondanks deze onzekerheid, werd er toch getracht om de huidige ontwikkelingen op de 

internationale gasmarkt in kaart te brengen. De ramp van Fukushima kan hier als illustratie 

dienen. Deze heeft overheden over de hele wereld aan het denken gezet over het nut, maar 

ook het gevaar van kernenergie. Na een afweging werd er o.a. in Japan en Duitsland de 

drastische beslissing genomen om kernenergie af te bouwen en stop te zetten. Dit gaat 

gepaard met een uitbouw van bijvoorbeeld gascentrales.  

 

Rusland, het land met de grootste gasproductie en -export van de wereld, heeft er alle belang 

bij om dergelijke ontwikkelingen op de voet te volgen en hier een aangepaste reactie op te 

geven. Grote trends als de stijging van LNG of shale gas, de verandering van prijzen en een 

groei of verkleining van markten kunnen een exporteur ertoe aanzetten zijn strategie over een 

andere boeg te gooien.  

 

Een strategie is meer dan alleen gasproductie doen stijgen of dalen. Het gaat om belangen, 

zowel politiek als economisch. Het belang van het behoud van een bepaald prijsmechanisme, 

het belang van het behoud van een markt of het innemen van nieuwe markten, het belang van 

het al dan niet oprichten van een gaskartel of het uitbouwen van LNG terminals, … Dat 

belang verschilt uiteraard van land tot land.  

 

De keuze om hier op Rusland te focussen ligt voor de hand, gezien de grootte van de 

gasmarkt in de wereld en het belang van deze markt voor hun economie. Allesomvattend kan 

men stellen dat de uiteindelijke vraag in dit werk alsvolgt kan omschreven worden: 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends op de gasmarkt en wat is de Russische 

strategische reactie hierop om zijn belangen veilig te stellen? 
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2. METHODOLOGIE  

In het werk dat u zonet aanvatte te lezen wordt regelmatig cijfermateriaal meegegeven om 

bepaalde trends of situaties duidelijk te schetsen. Over de hele wereld worden echter 

verschillende eenheden en valuta gebruikt. In dit werk zullen deze telkens worden omgezet in 

eenzelfde eenheid of munt.  

 

Zo zullen de prijzen, GDP, … steeds in dollar ($) worden weergegeven. Dit is om de 

internationale prijzen vergelijkbaar te maken. Daarbij komt dat prijzen van olie en gas op de 

wereldmarkt meestal in dollar worden uitgedrukt. Daarom lijkt het me ook het handigst om in 

dit werk de dollar als standaardmunt te gebruiken. Prijzen die in officiële documenten of 

artikels in Euro of Roebel worden uitgedrukt, zullen hier volgens de wisselkoers van 10 

september 2012 worden omgezet in dollar (www.xe.xom, 2012): 

 

 

 

 

Indien er in publicaties nog andere munten worden gebruikt, zal de gebruikte wisselkoers 

vermeld worden. 

 

Ook de hoeveelheden gas worden in Europa anders uitgedrukt dan in de VSA. De Europeanen 

geven deze weer in kubieke meter (billion cubic meters (bcm) of trillion cubic meters (tcm)), 

terwijl de VSA cubic feet gebruikt (billion cubic feet (bcf) of trillion cubic feet (tcf)). 

(www.metric-conversions.org, 2012) Wij zullen hier steeds de Amerikaanse maten omzetten 

in Europese: 

 

 

 

 

Tenslotte wordt er ook wel eens gesproken van Mtoe. Dit zijn Million Tons of Oil Equivalent. 

Ook deze maat kan makkelijk omgezet worden in bcm: 

 

 

 

 

 

 

http://www.xe.xom/
http://www.metric-conversions.org/
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Om de evolutie van cijfermateriaal duidelijk te kunnen vatten, gaan we regelmatig 20 jaar 

terug in de tijd tot 1992. Dit is meteen ook de start van het Post-Sovjet tijdperk. Zo wordt een 

goed beeld geschetst hoe productie, consumptie, export, prijzen, … zijn geëvolueerd sinds de 

val van het Sovjet regime.  
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DEEL I: ALGEMEEN KADER RUSSISCHE GASSECTOR 

3. RUSSISCHE ECONOMIE 

De Russische Federatie is, als onderdeel van de Sovjet-Unie (SU), zeer lang een centraal 

geleide planeconomie geweest. Echter, eind jaren 80 voerde Gorbatsjov, de toenmalige 

president van de SU, economische hervormingen door die bekend staan als Perestroika en 

gekoppeld werden aan Glasnost.
1
 Toen een groep opstandelingen in 1991 deze hervormingen 

een halt trachtten toe te roepen, stuikte het hele systeem in elkaar. Er kwam definitief een 

einde aan de tweestrijd tussen de Communistische en de Kapitalistische economieën. Dit 

betekende dus meteen ook het einde van de Koude Oorlog – die sinds de Tweede 

Wereldoorlog woedde – en de implosie van het SU regime. Gorbatsjov droop af en Yeltsin 

werd de eerste president van een onafhankelijke Russische Federatie. (Stoner-Weiss, 2006, p. 

31-33) 

 

Rusland bleef verweesd achter en moest hervormd worden. Ze moesten op zoek naar een 

nieuwe identiteit. Gedurende de jaren 90 probeerde Yeltsin Rusland op de rails te krijgen, 

maar zijn termijn als president werd achteraf als een grote flop ervaren. De economie – die, 

sinds Yeltsin de macht had, geen staatsgeleide economie meer was – ondervond veel hinder 

bij de overgang naar een markteconomie. Het Russisch economisch systeem was nog vrij 

labiel, maar begon toch meer investeerders te overtuigen van de meerwaarde van het land. In 

1998 werd deze lichte euforie meteen weer gefnuikt door grote muntontwaardering en een 

wereldwijde crisis. (Malfliet, 2004, p. 17-19) 

 

Het is pas na deze crisis dat Rusland zich echt heeft kunnen ontplooien. Sinds 1999 bedroeg 

de groei de volgende jaren gemiddeld 6,5%. Spectaculaire groeicijfers bleven tot op de dag 

van vandaag bestaan met de grote uitzondering van 2009. Hier kromp de economie, die zwaar 

leed onder de wereldwijde financiële crisis, met 7,8%. (Bijlage 1) (Europese Commissie, 

2012, 19 september 2012) De vraag die hier gesteld kan worden is of de economie gedurende 

het eerste decennium van het nieuwe millennium daadwerkelijk aan een heropleving bezig 

was of heeft Rusland deze mooie groeicijfers enkel te danken aan stijgende grondstofprijzen?  

Om hierop te antwoorden moeten we gaan kijken in hoeverre de grondstoffen en meer 

bepaald het natuurlijk gas een rol spelen in de Russische economie. Zo bestaat hun huidige 

                                                 
1
 Perestroika en Glasnost betekenen respectievelijk 'Hervormingen' en 'Openheid'. 
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GDP voor meer dan 20% uit olie en gas. (Poedrou, 2012, p.79) In 2011 besloeg de 

energiesector maar liefst 65,2% van de totale export. (Bijlage 2) (White, 2011, p. 3). Dit duidt 

op een weinig gedifferentieerde economie en export. 

 

Bijlage 3 maakt het een en andere duidelijk met betrekking tot het aandeel van gas in de totale 

economie. Deze heeft tijdens de voorbije 20 jaar slechts twee keer onder de 5% gezeten, 

namelijk in 2009 en 2010. De dalende trend is positief voor het land. Zo wordt het minder 

afhankelijk van zijn natuurlijk grondstoffen en de fluctuerende prijzen. Echter, toen Rusland 

zijn grootste groeicijfers kon voorleggen (tussen 2000 en 2006) was dit aandeel nog 

gemiddeld 15,5%. (Wereldbank, 2011, 18 september 2012) Zowel deze cijfers van de 

Wereldbank als Proedrou bevestigen dat een derde van de hoge groei een gevolg is van de 

hoge gasprijzen en het grote aandeel van de gassector in het GDP. (Proedrou, 2012, p. 79). 

 

Bijlage 4 geeft aan dat Rusland hier geen alleenstaand geval in is. Het GDP van de drie 

grootste gasproducenten van de wereld (Rusland, Iran en Qatar) was namelijk ook enorm 

afhankelijk van gas (hoewel het de laatste 3 jaar dus weer in dalende lijn is). In vergelijking 

met deze drie is het aandeel van de gassector in de economie van de Europese Unie (EU), de 

Verenigde Staten van Amerika (VSA) of van de hele wereld helemaal te verwaarlozen (allen 

kleiner dan 1%). (Wereldbank, 2011, 18 september 2012) 

 

Voor dit en het komende jaar heeft Rusland ook mooie economische groeivooruitzichten van 

3,4% in 2012 en 4% in 2013. (EC, 2012, 19 september 2012) 
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4. RUSSISCHE ENERGIEFICHE 

Wanneer we de gasstrategie uit de doeken willen doen, is een algemene energiefiche van 

enerzijds de Russische Federatie en anders het aandeel van hun energie in de wereld 

onontbeerlijk. Aan de hand van verscheidene figuren zullen de evoluties doorheen de tijd en 

de huidige trends duidelijk worden.  

4.1.  Gasconsumptie 

De evolutie van de gasconsumptie is afhankelijk van de prijzen van gas en de ontwikkeling 

van de economie.
2
 Deze was de voorbije 20 jaar gemiddeld 431 bcm. (Bijlage 5) Echter, door 

de instabiliteit van de gasprijzen kunnen daar grote fluctuaties in zitten. Zo daalde de 

gasconsumptie – gelijklopend met de slechte economie – gedurende de eerste helft van de 

jaren 90 met 14%, waarna ze in de tweede helft stagneerde. In 1997 bereikte deze een 

dieptepunt van 380,4 bcm. Sinds Poetin in 1999 aan de macht kwam begon de economie weer 

aan te zwengelen. Dit vertaalde zich ook in een toenemende vraag naar gas. Pas tijdens de 

huidige financiële crisis daalde de gasconsumptie weer fel, met 2009 als dieptepunt. Dan 

daalde deze met maar liefst 7,6% van 475,7 bcm in 2008 naar 439,6 bcm in 2009. Intussen zit 

de gasconsumptie weer in de lift. (EIAa, 2010, 12 september 2012) 

4.2.  Gasproductie 

Ook de gasproductie is van gasprijzen en de economie afhankelijk. Hier komt echter een 

derde factor bij kijken, namelijk de wisselkoers. Deze is belangrijk voor de export en dus ook 

voor de productie. Ten tijde van de laatste dagen van de SU produceerde deze laatste meer 

dan 800 bcm per jaar. In die tijd was dat meer dan 40% van de wereldwijde productie. Na de 

val van het regime bleef Rusland achter met 640 bcm per jaar (wat nog steeds meer dan 32% 

van de wereldwijde productie was). (Eder, Korzhubaev, Sokolova, 2011) In bijlage 6 zien we 

(net als bij de gasconsumptie) een daling gedurende de eerste helft van de jaren 90. Met 571,1 

bcm betekende 1997 een dieptepunt. Tijdens de financiële crisis in 2009 wordt dit punt bijna 

opnieuw bereikt (met 583,6 bcm). Het maximum werd net voor het echte uitbreken van die 

crisis bereikt (662,2 bcm). (EIAa, 2010, 12 september 2012) In de wereldwijde gasproductie 

kan een daling van het Russisch aandeel worden vastgesteld. Dit heeft te maken met een 

tragere ontwikkeling van de Russische gasindustrie ten opzichte van de andere 

gasproducerende landen. (Eder, Korzhubaev, Sokolova, 2011) 

                                                 
2
 Ook een strenge winter e.d. kan een determinant zijn, maar in vele mindere mate. 
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4.3.  Gasexport 

Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt tussen de gasconsumptie en gasproductie. 

Door de gigantische hoeveelheden gas onder de Russische bodem kan het land zich 

permitteren om meer te produceren dan te consumeren. Deze overschotten worden 

geëxporteerd.  Bijlage 7 geeft een overzicht van de jaarlijkse exportgegevens. Het is duidelijk 

dat de curve die kan getrokken worden doorheen de jaren opnieuw hoogtes en laagtes kent 

zoals bij de productie en consumptie. Het exportcijfer zal echter niet steeds zomaar het 

verschil zijn tussen consumptie en productie. Er zal regelmatig, zowel door Rusland als door 

de buitenlandse gasconsumenten van Russisch gas, ook beroep worden gedaan op reserves die 

landen hebben aangelegd. Ook koopt Rusland gas in Centraal-Azië om dit nadien (duurder) te 

exporteren. De dieptepunten van 1997 en 2009 zijn ook hier te onderscheiden. (EIAa, 2010, 

12 september 2012) Wetende dat de gassector altijd een vrij belangrijk aandeel heeft gehad in 

het Russisch GDP, heeft de combinatie van een lage gasprijs en een laag exportcijfer in 2009 

hard toegeslagen in Rusland.  

 

Naar waar wordt het gas dan voornamelijk geëxporteerd? Uiteraard zijn deze cijfers alle jaren 

verschillend. Toch kan men uit de huidige exportcijfers afleiden waar voorlopig de prioriteit 

ligt voor het Russische gasexportbeleid. Bijlage 8 geeft aan dat in de top 15 van importeurs 

van Russisch gas maar liefst 12 landen uit de EU-27 zijn.
3
 In de top 4 staan echter drie niet-

EU-27 landen, namelijk Oekraïne met 26,7%, Turkije met 9,86% en Wit-Rusland met 9,10%. 

Enkel Duitsland zet zich hier op de 2e plaats met 16,43%. (EIA, 2007, 13 september 2012) 

 

Het is opletten voor foute interpretaties. Deze cijfers geven weer wat het aandeel van deze 

importeurs is in de totale Russische gasexport. Het zijn m.a.w. relatieve gegevens en zeggen 

niets over de absolute rangschikking. Ook zeggen deze cijfers niets over het relatieve belang 

van Russisch gas in het totale gasgebruik van deze landen. Zo zijn sommige landen 

bijvoorbeeld voor 100% afhankelijk van Russisch gas. Hun aandeel in de Russische gasexport 

is echter meestal slechts klein. 

 

De verwachtingen in de World Energy Outlook (WEO) voor Rusland zijn dat de consumptie 

gestaag zal blijven stijgen. In 2035 schat men deze op 520 bcm (t.o.v. 420 bcm nu). (Bijlage 

                                                 
3
 De drie Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) worden hier als één beschouwd. Zij hebben samen 

een aandeel van 2,9% procent van de Russische gasexport en komen hiermee op de 9e plaats. 
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9) Na een evenredige stijging van productie en consumptie de komende jaren, wordt er voor 

de productie tussen 2020 en 2035 plots een grotere stijging verwacht van 25% (van 680 bcm 

naar 850 bcm). Hieruit leiden we af dat men verwacht dat ook de export nog stevig zal 

toenemen tijdens die periode. (IE-EI, 2011, 17 september 2012)  

4.4.  Energiemix 

De consumptie- en productiecijfers maken duidelijk dat Rusland een land is met een grote 

hoeveelheid aan natuurlijke grondstoffen. Het spreekt dan ook voor zich dat het land ervan 

profiteert en zijn eigen energie voor het grootste deel hieruit haalt. (Bijlage 10)  Zo bestaat 

90% van zijn totale energiemix uit fossiele brandstoffen. De grote slokop is natuurlijk gas met 

54%. In 1990 was dit nog 43%. (IEA, 2011, 12 september 2012) Daarnaast heeft olie een 

aandeel van 21,3% en steenkool van 14,7%. De overige 10% wordt verdeeld onder nucleaire 

energie (6,6%) en groene energie (Hydro 2,3%; Bio-energie 1%; wind en zon 0,1%). (IEA, 

2009, 12 september 2012) 

 

Bij de vergelijking van de Europese energiemix en deze van Rusland zien we meteen grote 

verschillen. (Bijlage 11) Hier zijn meerdere redenen voor. Om te beginnen is Rusland, zoals 

we dadelijk zullen zien, een land met grote olie- en gasreserves. Deze worden dan ook 

gebruikt om aan een groot deel van de energievoorziening te voldoen. De EU zelf heeft 

dergelijk bronnen niet en moet ze van elders importeren. Hoe kleiner dit aandeel voor de EU, 

des te minder afhankelijk ze zullen zijn van externe olie- en gaslanden. Dit verklaart waarom 

de fossiele brandstoffen in Rusland zo'n 90% van de energiemix uitmaken en in de EU 

'slechts' 60%. De EU focust daarentegen veel meer op nucleaire energie (14,1% tegenover 

6,6%). Ook het feit dat de EU zich met o.a. Kyoto engageert om de CO2-uitstoot te 

verminderen zorgt voor een totaal aandeel van 10% groene energie (tegenover slechts 3,4% in 

Rusland). (EIA, 2012) 

 

Naar de toekomst toe - tot 2035 - zal het aandeel van de fossiele brandstoffen dalen van 90% 

naar 83%. Het aandeel van gas in de Russische energiemix zal echter steeds boven de 50% 

blijven. (Bijlage 12) (IE-EI, 2011, 17 september 2012) 

4.5.  Gasreserves 

Ook de gasreserves geven aan waarom olie en gas zo belangrijk zijn voor het land. Volgens 

cijfers van 2010 heeft de Russische Federatie de grootste gasreserves in de wereld. (Bijlage 
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13) Met 47570,9 bcm (of 1680 tcf in de bijlage) springt ze ver boven de anderen uit. Hier gaat 

het om bewezen gasreserves. Waarschijnlijk zitten er nog meer grote hoeveelheden onder de 

bodem. Deze werden echter nog niet bij de huidige reserves geteld, gezien ze niet zeker zijn. 

Het aandeel van Rusland in de totale wereldwijde gasreserves (172109 bcm) komt met 

47570,9 bcm op zo'n 27,6%. De eerste achtervolgers zijn Iran met 29619 bcm (17,2%) en 

Qatar met 25456 bcm (14,8%). Dit zijn de drie landen die met kop en schouders boven de 

andere landen met gasreserves uitsteken. Zij zullen verder in het werk nog een rol toebedeeld 

krijgen. Turkmenistan valt met grote achterstand van het podium met 'slechts' 7503 bcm. 

(EIAb, 2010, 13 september 2012) 

4.6.  Energie-efficiëntie 

De energie-efficiëntie zal (indirect) eveneens een rol spelen in dit werk. Hoe efficiënter het 

land omspringt met zijn natuurlijke bronnen, des te meer het kan exporteren.
4
 Echter, deze 

efficiëntie staat helemaal niet op punt. Rusland is één van de meest energie-inefficiënte 

landen van de wereld. Als Rusland in 2008 bijvoorbeeld even efficiënt was omgesprongen 

met zijn energie als alle andere OESO-landen doen in de verschillende sectoren van de 

economie, dan zou het meer dan 200 Mtoe (of 240,8 bcm) besparen. Dit komt neer op 30% 

van de huidige jaarlijkse consumptie. Rusland zou dan de efficiëntie van Canada, een land dat 

qua aandeel van de zware industrie in het totale GDP het meest op Rusland lijkt, heel dicht 

benaderen. (IEAa, 2011, 12 september 2012) Medvedev stelde in 2008 het doel om tegen 

2020 de energie-intensiteit met 40% te doen dalen ten opzichte van 2007. (Bijlage 14) (IEEJ, 

2010, p.1) Indien het land op volledige energie-efficiëntie zou draaien, zou het $120-$150 

miljard per jaar besparen. (Wereldbank, 2008, p.5) Deze energie-efficiëntie kan men  

beschouwen als een onderdeel van de gasstrategie. Echter, in het verdere verloop van het 

werk zal voornamelijk gefocust worden op het internationale aspect van de gasstrategie en 

minder over interne veranderingen die (zouden moeten) doorgevoerd worden. 

                                                 
4
 Gas in het binnenland verkopen of exporteren geeft voor Gazprom een enorm verschil in zijn boekhouding. 

Verder in het werk zal duidelijk worden dat Gazprom zijn inkomsten vooral haalt uit de exportactiviteiten. 

De binnenlandse gasprijs ligt in Rusland namelijk gevoelig lager.  
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5. RUSSISCHE GASSECTOR 

Hoewel er meerdere actoren en instituties zijn, springt er in de Russische gassector maar één 

echte speler bovenuit, namelijk Gazprom. Na de val van de SU werden verschillende 

bedrijven stap na stap gedereguleerd. Gazprom bleef echter onder de hoede van de staat. Het 

bedrijf is dus een staatsgereguleerd bedrijf. Hierdoor kan men stellen dat het Kremlin niet 

alleen op wetgevend vlak, maar misschien ook op beleidsvlak een stevig woordje te zeggen 

heeft in het reilen en zeilen van de Russische gassector. Naast Gazprom zijn er uiteraard nog 

andere gasbedrijven die onafhankelijk van het Kremlin fungeren. Novatek en oliebedrijven 

(Rosneft, Lukoil) die ook activiteiten in de gasproductie hebben zijn hier de belangrijkste. 

Bijlage 15 geeft duidelijk het verschil tussen Gazprom en de andere spelers weer op vlak van 

waarde en hoeveelheid bewezen reserves. (White, 2011, p.3) 

 

Nemen we een kijkje op deze binnenlandse markt, dan zien we dat Gazprom inderdaad een 

groot aandeel heeft. In 2007 was dit zo'n 85%. Echter, de voorbije jaren is dit al stelselmatig 

afgenomen. In 2008 werd over heel Rusland met 664 bcm een record aan gas geproduceerd. 

Hiervan werd 550 bcm door Gazprom gewonnen. De overschot wordt verdeeld onder  

oliebedrijven (57 bcm), Novatek en andere (onafhankelijke) gasbedrijven (49 bcm) en de 

Production Sharing Agreement (PSA)
5
/ Sachalin 1 (8 bcm). Gazprom had toen nog een 

aandeel van 82%. (Fernandez & Palaruelos, 2011, p. 1070-1071) 

 

Twee jaar later was dit aandeel al geslonken naar 77%.  De niet-Gazprom spelers 

produceerden samen zo'n 142 bcm van de totale 610 bcm (of 23%). (Henderson, 2010, p. 239) 

Volgens de voorspelling van de Russian Energy Strategy zou het aandeel van Gazprom tegen 

2030 nog zo'n 73% bedragen. (Henderson, 2010, p. 239) Dit is uiteraard nog steeds een grote 

brok. De vraag is of deze voorspelling van de Russen niet te optimistisch is. 

 

Deze negatieve trend waarbij Gazprom aandeel verliest op de binnenlandse markt is, helaas 

voor het bedrijf, geen alleenstaand feit. Het Kremlin heeft zo bijvoorbeeld de taks die 

bedrijven moeten betalen om gas te mogen ontginnen bij Gazprom in 2011 verdubbeld. 

(Paszyc, 2012, p. 2) Ook andere privileges dreigen in de toekomst danig gereduceerd te 

worden. 

                                                 
5
 Deze PSA bestaat uit Gazprom (50% + 1 aandeel), Shell (27,5% – 1 aandeel), Mitsui (12,5%) en Mitsubishi 

(10%) (Op het Veld, 2008, p. 25) 
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Zo profiteert het bedrijf ook al verschillende jaren (sinds 2006) van een exportmonopolie. Dit 

wil zeggen dat het andere bedrijven verboden is te exporteren. Een enorm privilege voor 

Gazprom, zeker gezien de exportprijzen vele malen hoger liggen dan de binnenlandse prijzen 

waardoor de grootste winsten vooral via het buitenland verkregen worden. (Ahrend & 

Tompson, 2005) Ook wordt het pijpleidingennet in Rusland volledig beheerd door Gazprom. 

Hiermee kan het bedrijf andere bedrijven de toegang tot bepaalde velden ontzeggen. Indien 

een onafhankelijk bedrijf een bepaald veld wil ontginnen, zal het dus toestemming moeten 

krijgen van Gazprom om gebruik te mogen maken van de pijpleidingen die de verbinding 

maken tussen het veld en de rest van het pijpleidingennetwerk. (Paszyc, 2012, p. 3-4) 

 

Deze twee privileges liggen intussen ook al op de tafel en zouden in de toekomst Gazprom 

wel eens ontnomen kunnen worden. Er zou namelijk te veel misbruik gemaakt worden door 

Gazprom. De vraag is uiteraard hoe lang een aanpassing van de wetgeving nog op zich zal 

laten wachten. Poetin kan wel ijveren voor aanpassingen, maar de Doema
6
 lijkt niet te staan 

springen om het bedrijf zijn privileges af te nemen. Zo streeft Poetin naar gelijke prijzen in 

het binnenland. De prijzen van Gazprom liggen namelijk tot 15% hoger dan deze van andere 

producenten. Het voorstel viel in dovemansoren. (Paszyc, 2012, p. 7)  

 

Als laatste punt kunnen we nog de gasreserves vermelden (Bijlage 15) Ook hier heeft 

Gazprom een groot voordeel ten opzichte van de anderen. Het bedrijf bezit zo'n 72% van de 

reserves. (Gazprom, 2012)  

 

Hoewel Gazprom dus veel macht heeft in de Russische gassector, is het duidelijk dat het 

Kremlin een stukje van deze macht wil laten varen en meer competitie wil teweegbrengen.  

                                                 
6
 De Doema is de overkoepelende naam voor alle vertegenwoordigende lichamen in Rusland. 
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6. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP DE GASMARKT 

De gasmarkt is de voorbije decennia stelselmatig veranderd. Sommige determinanten kunnen 

op een aantal weken plots helemaal de andere kant opgaan (zoals de gasprijs) terwijl andere 

net iets rigider zijn (zoals de grootte van een bepaalde markt). Ook nieuwe ontdekkingen en 

technologieën hebben zeker een invloed.  

 

Orttung en Overland maken gewag van 4 belangrijke factoren die de gasmarkt doen 

veranderen. Deze zijn vandaag de dag zeker van toepassing: Shale gas, LNG, prijs en locatie. 

(Orttung & Overland, 2011, p. 55-56) In dit deel volgt een heel algemene duiding bij deze 

determinanten. In het tweede grote deel zal hier dieper op ingegaan worden. 

6.1.  Shale gas 

Over het bestaan van schalie- of leisteengassen waren geologen het al langer eens, maar tot de 

jaren 2000 wisten technici niet hoe het gas best ontgonnen kon worden. Intussen werden er 

technieken voor ontworpen die hun vruchten vooral in de VSA al hebben afgeworpen. Deze 

nieuwe ontginningsmethode waarbij men horizontaal boort en gesteenten laat scheuren door 

er water in te persen, heeft voor een ware 'boom' in de gasvoorraden gezorgd. Dit heeft 

uiteraard gevolgen voor de wereldwijde gasmarkt. Landen die deze technieken zouden 

toepassen zullen minder moeten importeren, terwijl andere producerende landen net minder 

zullen kunnen exporteren. Ook de prijs ondervindt hier enige gevolgen van. (EIA, 2012; 

Zuidema, 2009) 

6.2.  LNG 

Deze technologie heeft ervoor gezorgd dat gas niet meer noodzakelijk via pijpleidingen hoeft 

vervoerd te worden. Indien een land installaties heeft waarmee vloeibaar gas opnieuw 

gasvormig gemaakt kan worden, heeft het alternatieven in handen om niet meer van een 

selecte groep van exporteurs afhankelijk te zijn. In theorie kunnen dan alle landen met LNG-

installaties gas exporteren naar alle landen met regasification terminals
7
. In de praktijk spelen 

uiteraard de kostenplaatjes van het opstarten van dergelijke installaties, het transport, … ook 

een belangrijke rol.  

                                                 
7
 Dit zijn terminals waar het vloeibare gas opnieuw gasvormig kan gemaakt worden. Ze zijn dus uiteraard 

belangrijk voor de importeurs. 
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Echter, het is duidelijk dat een meer regionale gasmarkt, waar landen onderling van elkaar 

afhankelijk zijn, zich op die manier kan omvormen naar een globalere markt waar bij vraag en 

aanbod iedereen met iedereen rekening moet houden. 

6.3.  Prijs 

Elke exporteur wil uiteraard hoge prijzen voor zijn gas krijgen. Echter, de verschillende 

prijsmechanismen en regio's zorgen er ook voor dat er wereldwijd verschillende prijzen 

gebruikt worden. Door de vorige twee nieuwe ontginnings- en transporttechnieken is het 

aanbod op de markt gestegen, terwijl de vraag door de wereldwijde economische en financiële 

crisis is gedaald. De beginselen van de economie leren ons dat prijzen dan dalen. Echter, op 

sommige markten werkt men met lange termijncontracten waarbij de prijs al langer is 

vastgelegd. Deze is daarbij ook in veel gevallen aan olieproducten gebonden. Wetende dat de 

olieprijs wel in stijgende lijn is, zijn er op de markt verschillende partijen en academici die 

ijveren voor meer korte termijncontracten gebaseerd op andere alternatieve brandstoffen of 

gas-to-gas-competition. Deze zouden de vraag- en aanbodbalans beter weerspiegelen. 

6.4.  Locatie 

De plaats waar de vraag gelocaliseerd is, is eveneens van enorm belang voor exporteurs. Deze 

plaatsen zijn vaak gekoppeld aan grote of opkomende economieën. Wanneer er op wereldvlak 

een economische machtswissel plaatsvindt zal de gasvraag van deze opkomende economie 

doorheen de tijd toenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de BRIC landen: Brazilië, 

Rusland, India, China. Ook Zuid-Afrika is een opkomende economie. Deze wijzigingen zijn 

eerder van toepassing op LT. In tegenstelling tot de prijs die relatief snel kan veranderen, zal 

een land of regio niet van de ene dag op de andere een economische grootmacht worden. De 

opmars van Oost-Aziatische landen (bvb. China) is reeds 3 decennia bezig en wordt nog 

steeds niet gestuit. De gasvraag stijgt als gevolg van deze groei. Dit betekent uiteraard niet dat 

andere grote markten aan belang moeten inboeten. Ook hier zal steeds een grote gasvraag 

blijven. Het is aan de exporteurs om wereldwijde wijzigingen van de gasvraag op de markt te 

doorzien en zijn lange termijnvisie hierop af te stellen.  

 

Bij deze opmars van bepaalde markten en de stijging van de gasvraag in deze regio, gaat ook 

het uitbouwen van transportsystemen gepaard. Hier zal de exporteur opnieuw op LT moeten 

anticiperen en nieuwe strategische pijpleidingen moeten leggen. Ook dit komt dus bij de 

opkomende Aziatische markten kijken.  
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7. GASSTRATEGIE 

In dit deel zal meer duidelijkheid geschept worden over het concept 'gasstrategie' en wat dit 

voor de verschillende landen in de wereld betekent.  

 

Het woord 'strategie' heeft iets geheimzinnigs. Dit is het echter meestal niet. Vaak kan men 

zelf uit cijfermateriaal ook wel afleiden wat een land best doet om zijn gassector zo goed 

mogelijk te laten draaien. Elk land moet een gasstrategie hebben: landen die voldoende gas 

hebben voor eigen gebruik maar niets exporteren, landen die ook exporteren, landen die enkel 

importeren en tenslotte landen die beide doen. Hoewel een strategie voor alle landen 

belangrijk is, zal het vooral voor de laatste drie groepen van landen van enorm belang zijn. 

Deze zijn namelijk niet enkel op (eventuele) eigen bronnen aangewezen, maar ook afhankelijk 

van het buitenland.  

 

Een groot deel van de gasstrategie zal met deze afhankelijkheid te maken hebben. Een term 

die hiermee gepaard gaat is 'Energy Security'. Voor alle landen draait alles om het 

veiligstellen van de gasin- of uitvoer. Men moet zorgen dat er steeds gas ter beschikking is 

voor gezinnen en bedrijven en bronnen gediversifieerd worden. Deze energieveiligheid wordt 

vaak ten onrechte enkel vanuit het perspectief van importeurs beschouwd. Echter, ook de 

exporteurs moeten rekening houden met hun energie security én deze van hun importeurs. De 

gasexport van een land (A) mag zo bijvoorbeeld niet te afhankelijk zijn van één land (B). 

Indien dit land B zijn import meer zou beginnen te diversifiëren, zou de exporteur verweesd 

kunnen achterblijven. Wanneer deze laatste op meer paarden zou 'wedden', hoeft het 

wegvallen van dat stukje export naar land B geen ramp te betekenen. Deze idee van 

diversificatie zou door elke importeur én exporteur gevolgd moeten worden. Alleen zo zullen 

deze hun import en export veilig kunnen stellen. 

 

Het probleem hier is echter vaak dat een regio met bijvoorbeeld grote gasreserves erg gegeerd 

is door (in de buurt liggende) andere landen. Andersom zullen exporteurs ook trachten grote 

markten met een hoge gasvraag 'in te lijven' om zo mee te profiteren van de goede 

economische prestaties. 

 

Een ander aspect dat op alle landen van toepassing is, zijn de evoluties en ontwikkelingen die 

plaatsvinden op de gasmarkt – zowel nationaal als internationaal. Deze werden in vorig 
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hoofdstuk uit de doeken gedaan. Ze beïnvloeden de langetermijnvisie van hoe een exporteur 

naar de markt kijkt en zijn voor het opstellen van de strategie van enorm belang. Een land met 

een goede strategie zal zich zo spoedig mogelijk aanpassen aan de marktontwikkelingen. Zo 

creëert bijvoorbeeld een nieuw transportmiddel voor gas als LNG nieuwe opportuniteiten 

voor zowel importeurs als exporteurs. Terminals bouwen lijkt de logische oplossing.  

 

Naast deze algemene aspecten zijn er ook landspecifieke voorkeuren die spelen in het 

opstellen van de strategie. Zo geeft Rusland de voorkeur aan export via pijpleidingen 

tegenover deze over zee via LNG. De contracten die het afsluit zullen eerder 

langetermijncontracten zijn om de financiering van de geprefereerde pijpleidingen te 

verzekeren. Zo is het land langer zeker van zijn export. Een derde aspect gaat over de prijs die 

voor de Russen het liefst aan de olieprijs gebonden is. Rusland heeft al veel kunnen profiteren 

van de relatieve status quo die op de internationale gasmarkt heeft geheerst. Het streeft in zijn 

strategie naar het behoud van zijn geliefde systeem. Echter, de beschreven determinanten uit 

vorig hoofdstuk brengen verandering en daar is Rusland niet zo happig naar. Ze brengen de 

Russische preferenties en de status quo in gevaar. Hoe zal Rusland daarmee omgaan? 

 

Het volgende deel zal trachten hier een antwoord op te vinden en allerlei zaken concreet te 

maken.  
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DEEL II: ONTWIKKELINGEN EN STRATEGIEËN 

8. INLEIDING DEEL II 

Na in deel I een algemeen kader te hebben geschetst waarin zaken als de Russische 

energiefiche, de gassector en ontwikkelingen op de gasmarkt verduidelijkt werden, is het nu 

zaak om de ontwikkelingen en strategieën, waar het tenslotte om draait in dit werk, concreet 

te maken. De onderverdeling van dit tweede deel is deels gebaseerd op de ontwikkelingen die 

in hoofdstuk 6 kort werden beschreven en op de aspecten die een (Russische) strategie 

omvatten.  

 

Zo zal in het eerste grote hoofdstuk gefocust worden op de prijzen en contracten met 

betrekking tot de export. Er zijn namelijk verschillende aspecten betreffende de prijzen en 

contracten waar Rusland een enorme voorkeur voor heeft. Als gevolg van bepaalde 

ontwikkelingen (LNG) zouden deze wel eens vervangen kunnen worden door andere 

prijsmechanismen of contractvormen. Een tweede (kleiner) hoofdstuk gaat over de 

binnenlandse prijzen, want ook hier zijn veranderingen aan de gang. Als laatste laten we de 

geopolitieke belangen naar voor komen waar op de diversificatie van export wordt ingegaan. 

Hier komt dan weer het aspect van locatie aan bod, maar ook shale gas kan belangrijke 

implicaties hebben. Zo zullen alle ontwikkelingen (shale gas, LNG, prijzen en locatie) een rol 

toebedeeld krijgen in dit tweede deel. 
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9. PRIJSBELANGEN 

Rusland is een land dat betreffende zijn gassector tracht vast te houden aan zijn drie 

voornaamste pijlers, namelijk (i) bij export gaat de voorkeur naar pijpleidingen in plaats van 

LNG, (ii) deze export moet gebaseerd zijn op lange termijncontracten en (iii) de gasprijs moet 

gekoppeld blijven aan de olieprijs. Al deze voorkeuren komen nu op de helling te staan door 

de opkomst van LNG. Hoe zitten de huidige ontwikkelingen in elkaar en hoe reageert Rusland 

hierop? Dit zal in drie punten, gebaseerd op de drie pijlers, beschreven worden.  

 

Als vierde punt zal hier de vraag gesteld worden of Rusland er goed aan zou doen om een 

gaskartel op te richten à la OPEC. Het voorbije decennium werden er reeds af en toe 

voorstellen geformuleerd waar zo'n gaskartel ter sprake kwam.  

9.1. Pijpleiding vs. LNG 

9.1.1. Algemene ontwikkelingen 

Een eerste belangrijke trend werd eerder al aangehaald. LNG-handel startte reeds in de jaren 

60. De opkomst van LNG is echter pas sinds de start van het millennium stelselmatig aan 

belang aan het winnen. (UNECE, 2011, 30 november 2012) Hoewel ze traag op gang komt, is 

het naar de toekomst toe wel een technologie waar gasproducenten en -importeurs rekening 

mee moeten houden. Via de pijpleidingen, die nog steeds het meest zijn ingeburgerd in de 

gassector, zijn importeurs afhankelijk van zowel de exporteurs als de transitlanden. De 

dichtheid van zo'n pijpleidingennetwerk verschilt sterk van regio tot regio. Sommige regio's 

zullen meerdere pijpleidingen hebben, meerdere importeurs kennen en in een gasrijke regio 

leven, waar andere regio's meer afgezonderd zijn van de grote gasbellen en 

gastransportsystemen. LNG kan een oplossing bieden om meer in contact gebracht te worden 

met gasproducenten. Landen kunnen hun gastoevoer meer diversifiëren én de afhankelijkheid 

van transitlanden doen afnemen. 
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LNG of Liquified Natural Gas is gas dat tot -162,22°C (260 graden fahrenheit) werd 

afgekoeld en op die manier vloeibaar is geworden. Dit vloeibare gas reduceert het volume 

van natuurlijk gas 600 keer. Via speciale tankers wordt het naar terminals elders in de wereld 

verscheept waar het vloeibare gas weer tot natuurlijk gas kan worden omgevormd. LNG is 

(zoals zijn gasvormige gelijke) de minst vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Indien er 

LNG in natuur terecht komt, zal het voor 100% verdampen. (LNG facts.org, 2012) 

 

Het belangrijkste voordeel is dus dat regio's niet enkel meer van pijpleidingen afhankelijk 

hoeven te zijn. Zo kan men van alle LNG exporteurs ter wereld gas kopen. West-Europa kan 

bvb. van Qatar kopen, waar dit voordien niet mogelijk was via pijpleidingen. Minder 

afhankelijkheid van de huidige exporteurs en importdiversificatie in het resultaat. Uiteindelijk 

zou dit zich kunnen vertalen in een globalere markt met meer gelijke prijzen in plaats van de 

huidige verzameling van regionale markten. De weg hiernaartoe is nog lang, toch moet er 

rekening mee gehouden worden.  

 

Wereldwijd wordt het grootste deel van de export dus nog steeds via pijpleidingen vervoerd, 

maar het aandeel van LNG stijgt wel. In 2009 had LNG een aandeel van 8% van de 

wereldgasproductie, maar dit zou tegen 2015 kunnen stijgen tot 14-16%. (Kavalev, Petric & 

Georgakaki, 2009, p. 6) Bijlage 16 geeft een duidelijk beeld van de evolutie in Europa. 

(UNECE, 2011, 30 november 2012) Landen zien de voordelen in en willen in de nieuwe 

technologie investeren. De wereldwijde LNG-handel groeide in 2011 met 8%. (IGU,  2011, p. 

6) 

 

De voordelen die LNG biedt zorgen ervoor dat er een grote vraag naar is. Langs de vraagzijde 

zijn er intussen 27 landen die importfaciliteiten hebben geplaatst. De dominantste LNG 

importeurs zijn ongetwijfeld Japan en Korea. Ze trekken 48% van het aangeboden LNG naar 

zich toe. Reken hier nog China, India en Taiwan bij met elk 5% en je hebt al een aandeel van 

63% in Aziatische markt alleen al. Dit duidt maar het belang van deze regio voor LNG. 

Echter, ook de Europese landen missen de boot niet en bouwen allen re-gasificatie terminals. 

(IGU, 2011, p. 6-7) 

 

Ook het aanbod speelt handig in op deze nieuwe mogelijkheden en hoge vraag. Wereldwijd 

exporteren reeds 18 landen LNG. (Bijlage 17) Hier is Qatar met voorsprong de grootste (31% 
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van het globale aanbod). De landen van en omtrent het Australische continent hebben ook hun 

weg naar de markt gevonden: Maleisië (10%), Indonesië (9%) en Australië (8%) staan samen 

in voor 27% van het aanbod. Rusland (waarover verder meer) staat op de 8ste plaats met 

slechts 4%. Daarnaast zijn er nog 5 landen die LNG herexporteren.
8
 (IGU, 2011, p. 8-10) 

 

De voordelen van LNG zijn niet voor alle landen evenredig. Sommige landen zijn via 

pijpleidingen erg afhankelijk van bepaalde exporteurs. Deze kunnen nu diversifiëren. Andere 

landen hebben misschien veel gasvoorraden, maar geen grote markten rondom zich.  Zij 

kunnen nu hun markt verruimen en krijgen meer exportmogelijkheden. Allemaal voordelen 

dus. Echter, Rusland had de voordelen van én grote gasbellen te hebben én grote markten 

rondom zich te hebben. Het heeft een uitgebreid transportnetwerk en had dus helemaal geen 

nood aan het opkomende LNG. Nu de LNG-markt voor landen als Qatar of Australië enorme 

extra mogelijkheden biedt, worden deze voor Rusland belangrijke concurrenten. Het Kremlin 

kan zich niet permitteren achter te blijven. Toch duurde het tot 2009 eer het land zijn eerste 

LNG-terminal opende. (Kramer, 2009, 16 november 2012) 

9.1.2. Russische strategische reactie 

Rusland heeft voorlopig dus slechts één terminal (met twee 'trains'
9
), namelijk Sachalin (sinds 

2009).
10

 Deze is gericht op de Aziatische markt. (Kramer, 2009, 16 november 2012) In 

vergelijking met andere gasproducenten is Gazprom hiermee bij de laatste nieuwkomers op de 

LNG-markt. Bijlage 18 maakt dit duidelijk. In 2006 waren er al 13 LNG-exporteurs, maar 

Rusland hoorde nog niet tot dit kransje. Nu is het één van de 18 LNG-exporteurs. (IGU, 2011, 

p. 5-7) Waarom nam het zoveel tijd in beslag vooraleer Rusland op de trein van LNG sprong? 

 

Ten eerste gaan landen die geen keuze hebben tussen LNG of pijpleidingen zich veel meer 

verdiepen in de know-how van LNG. Deze know-how was bij Rusland nog niet aanwezig 

simpelweg omdat ze het niet nodig hadden gezien hun uitgebreid 

pijpleidingentransportnetwerk. Qatar en Algerije hebben die kennis bijvoorbeeld wel. Voor de 

ontwikkeling van zijn LNG-terminal berustte het op de kennis van Shell (en Algerije zoals we 

verder zullen zien), dat op dat moment de grootste LNG producent ter wereld was. Voorheen 

was Shell nog meerderheidsaandeelhouder in dat project. Vrijwel meteen na het operationeel 

                                                 
8
  Deze vijf landen zijn België, Brazilië, Mexico, Spanje en de VSA. 

9
  Dit zijn de LNG installaties 

10
  De eerste LNG is ingewijd in Prigorodnoe op Sachalin, in de zee van Okhotsk. 
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worden – dat sinds de start van de bouw 6 jaar heeft geduurd – werd er een ruildeal afgesloten 

waarbij Gazprom 50% plus één aandeel kreeg. Het beleid van Rusland is intussen ook zo dat 

buitenlandse bedrijven geen meerderheid meer kunnen hebben in gas- of olieprojecten. 

Opmerkelijk is dat bij deze onderhandelingen nog een ander verlangen van Rusland naar 

voren was gekomen, namelijk de vraag om ook in de Shell-LNG installaties van de VSA 

medeaandeelhouder te worden. De topman van Shell, Jeroen Van der Veer, ging hier uiteraard 

niet mee akkoord, gezien dit politiek een erg gevaarlijk issue was. (Op het Veld, 2008, p. 18-

22) 

 

De startkostprijs voor een LNG-terminal is daarbij ook hoog. Voor deze op Sachalin werden 

de kosten op 12 miljard dollar geschat. Uiteindelijk zouden ze om en bij de 20 miljard liggen. 

(Op het Veld, 2008, p. 16) Deze kosten wegen nog eens extra door als je het risico loopt dat 

de pijpleidingen waar ook veel in geïnvesteerd is geweest, in de toekomst misschien minder 

zouden renderen door een switch naar LNG. 

 

De strategie om eerst in Oost-Rusland een LNG terminal te bouwen is logisch, gezien daar de 

vraag naar gas en meer bepaald naar LNG (Japan, Z-Korea, China) enorm in de lift zit. Ook 

de relatieve  afwezigheid (t.o.v. EU) van pijpleidingen is hier een bepalende factor. (IGU, 

2011, p. 10) De EU heeft veel pijpleidingen en daar lijkt dus minder nood aan LNG-terminals. 

Miller zei in 2010 al dat hij niet verwacht dat LNG een significante rol zal gaan spelen op het 

Europese continent. De toekomst zal uitwijzen of hij zich hier vergiste. (Orttung & Overland, 

2011, p. 55) Bijlage 16 geeft alvast aan dat er wel degelijk een stijgende vraag naar LNG is in 

Europa. In Azië lijkt LNG dus voorlopig één van de enige manieren om in deze markt te 

infiltreren. Het grootste deel van de jaarlijkse capaciteit van 9,6 miljoen ton Russische LNG 

zal dus naar de drie vermelde landen gaan. (Gorshkova, 2012, 13 oktober) In hoofdstuk 28 

wordt dieper ingegaan op het geografische luik van de exportstrategie. 

 

Als gevolg van de ontdekking van shale gas, zullen er eveneens grote hoeveelheden LNG van 

Canada en de VSA naar Europa en Azië worden verscheept. Deze zorgen voor extra 

competitieve druk op Gazprom. (Ryzhkova, 2012, 16 oktober 2012) In zekere zin kan LNG 

als concurrentieel transportsysteem gezien worden van de pijpleidingen, waar Rusland zo'n 

voorstander van is. Rusland mag de boot absoluut niet missen. Daarom zijn er reeds plannen 

om twee nieuwe LNG-installaties te bouwen in het noorden van Rusland. Yamal en Shtokman 

zullen gasvelden gebruiken die samen 1,5 tcm aan reserves hebben. Opnieuw heeft Gazprom 
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echter de technische hulp nodig van externe bedrijven. Statoil, Total en Novatek zullen 

meedraaien in de projecten, met telkens wel een meerderheid voor Gazprom. De tijdspanne 

tot deze operationeel zijn, is zeer onduidelijk. Er worden vaak grote vertragingen opgelopen. 

Voorlopig heeft Rusland dus enkel twee 'trains' vanuit Sachalin 1 & 2 operationeel. Deze 

zorgden samen voor een capaciteit van 9,6 ton. In de toekomst zou er nog een derde train 

komen waar nu volop over gerekend en onderhandeld wordt.  Ook Khoroshavin, gouverneur 

van Sachalin, is voorstander om zo snel mogelijk met die derde train te starten. (Gorshkova, 

2012, 13 oktober) 

 

“We need to start construction right away. If time is lost between 2016 and 2020, then 

other LNG producers such as Qatar, New Zealand and Australia will corner this 

market.” (Gorshkova, 2012, 13 oktober) 

 

De uitbreidingen naar het noorden van Rusland zouden wel meer LNG opleveren, toch zal 

deze nog voor een zeer groot deel bestemd blijven voor de Aziatische markt. Op die manier 

laat men een opkomende LNG-markt in Europa links liggen. De redenering hierachter is dat 

ze daar alle macht in handen hebben op vlak van pijpleidingen. Hoewel Miller (zoals gezegd) 

verwacht dat Europa maar een beperkte LNG-importeur zal worden, kan op LT toenemende 

concurrentie en Europese importdiversifiëring via LNG deze macht in gedrang brengen. 

(IGU, 2011, p. 32)  

 

Er zijn bronnen die de opkomst van LNG gelijkstellen aan een grote toekomstige 

exportreductie voor Gazprom. Het bedrijf zou de voorbije jaren een te kortzichtig beleid 

hebben gevoerd en zijn export onvoldoende hebben gediversifieerd. Zo zal in de toekomst 

blijken dat zijn export niet meer veiliggesteld is. (Ponomareva, 2012, 15 oktober) Komende 

twee jaar staan wereldwijd weinig nieuwe projecten klaar. (IGU, 2011, p. 21) Experten 

verwachten echter wel dat vanaf 2014 een nieuwe golf van LNG-projecten zal ontstaan, 

vooral in de VSA met hun shale gas. Rusland mag zich dus niet laten wegdrummen. 

(Ponomareva, 2012, 15 oktober) Valeriy Yazev, president van de Russian Gas Society, 

antwoordde deze experts dat Rusland veel moeite doet om zich op de eerste positie van de 

gasmarkt staande te houden en van een exportreductie geen sprake zal zijn als gevolg van de 

LNG 'boom'. Daarboven vertelde ze dat tegen 2030 verwacht wordt dat het aandeel van LNG 

in de Russische gasexport zo'n 15% zal bedragen. (GazpromExport, 2011, 30 november 2012) 

Er staan in Rusland dus wel degelijk projecten op stapel. Hopelijk voor Gazprom kan het zo 
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de concurrentie aan en zijn wereldwijde aandeel opkrikken, want de huidige 4% is te weinig 

voor een gasreus als Rusland.  

 

Het is niet zo dat Rusland zich volledig neerlegt bij het stijgende LNG-aandeel. Rusland 

probeert zelf ook de andere landen te overtuigen om nog steeds pijpleidingen vanuit Rusland 

te gebruiken. Deze pijpleidingen liggen er namelijk al en kunnen maar beter intensief gebruikt 

worden, zo redeneert het. (Orttung & Overland, 2011, p. 55) Wat zijn nu mogelijke gevolgen 

van deze steeds stijgende LNG markt voor de gascontracten en prijsmechanismen die gebruikt 

worden? Dit wordt in de volgende twee onderdelen uit de doeken gedaan. 

9.2. Langetermijn- vs. kortetermijncontract 

9.2.1. Algemene ontwikkelingen 

Op vlak van LNG mocht Rusland niet achterblijven. Na een zeer langzame start heeft het 

intussen een zeer bescheiden LNG-infrastructuur opgebouwd en zijn er nog twee projecten 

onderweg. De wereldwijde opkomst van LNG de laatste jaren heeft nog een impact op de 

gasmarkt. Daar waar voorheen vrijwel altijd langetermijncontracten werden afgesloten, is dit 

nu niet meer zozeer het geval.  

 

De aanbieders van gas doen enorme investeringen in enerzijds het ontginnen en de productie 

van gas en anderzijds in het transport en de export van deze natuurlijke energiebron. Hier 

komt veel infrastructuur bij kijken. Commercieel gezien zou het voor deze bedrijven 

onmogelijk en irrationeel zijn om grote investeringen te doen zonder zeker te zijn dat deze 

investeringen ook rendabel zullen zijn. Daarom stelden de gasexporteurs steeds lange termijn 

(LT) contracten voor. Op die manier waren deze bedrijven en hun overheden zeker van hun 

inkomsten. Het geeft ook zekerheid voor de exporteur om te weten waar je gas de komende 

20-25 jaar naartoe gaat. (Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 28-29) 

 

Deze zekerheden die met langetermijncontracten gepaard gaan én het gebrek aan een korte 

termijn (KT) markt (Spot market)
11

 zorgden ervoor dat al vanaf de jaren 70 deze contracten de 

standaard zijn. Aanvankelijk was ook bij LNG-contracten het langetermijncontract de 

standaard. Echter, de veranderingen waaraan de gasmarkt onderhevig is (toenemende shale 

gas, LNG) doen de spot markets stelselmatig aan belang winnen. Waar in 1997 nog maar 

                                                 
11

 Spot & KT contracten zijn transacties waar het contract niet langer loopt dan vier jaar. 
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1,5% van de internationale LNG handel op KT werd verhandeld, was dit in 2003 reeds 8,9% 

en in 2011 al 25%. Tijdens de crisis kende deze stijging wel een klein dipje (Bijlage 19)
12

. De 

lijst van kopers op de LNG spot market steeg zeer snel, echter de verkopers van LNG 

trachtten langer vast te houden aan de langetermijncontracten, net als Rusland. (IGUa, 2011, 

p. 15-17; Jensen, 2004, p. 34) 

 

Een reden waarom de spot prijs meer in trek raakt kan zijn dat de duur van een contract 

gedeeltelijk de duur van een upstream project weerspiegelt. Deze duur is de voorbije decennia 

verminderd, waardoor ook de duur van de contracten niet noodzakelijk zo lang hoefde te zijn. 

(Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 38-39) Echter, ook de prijzen veranderen. Door het hogere 

aanbod van gas de laatste jaren met de opkomst van LNG (en Shale gas) is het evenwicht van 

vraag en aanbod verstoord.  De spot prijs daalt hierdoor, maar de LT-prijzen blijven hoger. 

Het voordeel ligt dus bij de kortetermijncontracten waar men de spot prijs kan volgen. 

Vandaar dat men hier de voorbije jaren als importeur eerder voorstander van werd. Bijlage 20 

geeft de relatie weer van de opkomst van de LNG-contracten doorheen de jaren en de daling 

van de gemiddelde duur van contracten. (Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 40) 

 

Daarbij komt een bepaald principe dat vrijwel altijd in langetermijncontracten wordt 

opgenomen: het Take or Pay Principle. Dit is een cruciaal begrip geworden doorheen de tijd. 

Hier wordt door de exporteur een minimum (DCQ, Daily Minimum Quantity) en een 

maximum (MOP, Daily Maximum Quantity) hoeveelheid voorzien waartussen de vraag van 

de koper mag fluctueren. (Melling, 2010)  Deze hoeveelheden zou de exporteur steeds moeten 

kunnen bieden. Indien de koper meer vraagt dan MOP zal het afhangen van de exporteur of 

die aan deze vraag kan voldoen. Indien de koper een lagere vraag heeft dan DCQ, zal deze 

een boete moeten betalen. Het principe stelt dus dat de koper ofwel minimum de DCQ 

hoeveelheid moet kopen (take) of een boete moet betalen indien de vraag eronder ligt (pay). 

(Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 30-31) 

 

Het principe was aanvankelijk positief voor beide partijen. Het spreekt voor zich dat dit 

principe in het voordeel is van de exporteurs die zo meer zekerheid hebben betreffende hun 

inkomsten. Zelf zegt Gazprom, als grootste exporteur van de wereld, dat dit principe net een 

even groot voordeel is voor de importeurs. Het zorgt namelijk voor flexibiliteit. Ook de 

                                                 
12

 Andere bronnen durven nog maar van een aandeel van 20% spreken. Er lijkt dus geen eenduidig cijfer, maar 

IGU maakt de trend wel duidelijk. 
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Europese landen zagen geen graten in het principe waardoor het al langer standaard in 

contracten wordt opgenomen. Echter, een slechte economie of een warme winter zou er voor 

zorgen dat de koper in de problemen kan komen. Dus als deze laatste op een bepaald moment 

een zeer lage gasvraag heeft die lager is dan het minimum van zijn langetermijncontract, zal 

hij bovenop het gekochte gas nog een bedrag moeten betalen voor het niet gekochte gas. 

(gazprom, 2012) Dit probleem doet zich nu voor tijdens de financiële en economische crisis. 

De grote daling van de gasvraag heeft tot gevolg dat vele Europese importeurs niet tot het 

minimum komen.  

9.2.2. Russische strategische reactie 

Rusland hield lang stand met zijn langetermijncontracten en het Take or Pay Principle. De 

Europese landen, die een boete moesten betalen omdat ze hun minimum hoeveelheid niet 

opnamen, begonnen echter in deze moeilijke tijden toegevingen te vragen aan Gazprom. 

Sergey Chelpanov van de Gazprom Export Unit zegt dat de langetermijncontracten met het 

Take or Pay Principle net zorgt voor energiezekerheid voor Europa.  

 

“There is no reason to think that the new realities we are facing now, will not be 

incorporated into the structure of these long contracts. But long term contracts, it’s a 

vital part of the business. If at a wholesale level, at the level of importing large 

volumes of natural gas into the European Union, there will be no changes in that 

perspective.” (Chelpanov, 2009) 

 

Aleksander Nazarov, Russisch energie-expert, vertelde dat er op zijn minst een gedeeltelijke 

kwijtschelding van de boetes moest zijn. Rusland zal tijdens de crisis flexibler moeten worden 

in zijn prijs- en volumebeleid om zijn geliefde LT contracten in de toekomst te kunnen blijven 

behouden. In 2009 al vroegen 8 bedrijven aan Gazprom om te reageren op de wijzigende 

marktomstandigheden. Deze laatste realiseerde zich uiteraard dat ze een groot deel van hun 

marktaandeel kon verliezen als ze geen toegifte deed. Noorwegen en Qatar zouden dit 

aandeel, door meer op de korte termijn in te spelen, kunnen inpikken. (Rianovosti, 2010) 

Uiteindelijk zal Rusland water bij de wijn doen en het Take or Pay Principle voor sommige 

importeurs verzachten. De achterliggende strategie hier is om het systeem van de belangrijke 

LT contracten te kunnen behouden. 
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Zo heeft ENI in 2011 zo'n 600 miljoen Euro verloren door dit principe. Het LT contract met 

Gazprom loopt nog tot 2035. In oktober 2012 heronderhandelde ENI dit principe zodat de 

minima en maxima konden aangepast worden. Ook andere bedrijven als het Duitse E.ON en 

het Franse GDF Suez hadden al tegemoetkomingen verkregen. (Sposito, 2012, 15 oktober) In 

totaal zou Gazprom met dergelijke daden zo'n 2 miljard dollar verliezen in 2010 alleen al. 

(Rianovosti, 2010) 

 

Vladimir Kirillov verwoordde waarom de langetermijncontracten moeten behouden worden: 

 

“Only long-term contracts containing take-or-pay provisions ensure payback of multi-

billion dollar investments to producer and exporter. Otherwise, the whole system of 

investments into gas supply system will be undermined.” (Kirillov, 2010, p. 6) 

 

De situatie van langetermijncontracten lijkt niet aantrekkelijk tot 2015. Vanaf dan wordt er 

weer een tekort aan gas verwacht op de markt en zouden de prijzen weer stijgen. Het verschil 

tussen de kortetermijn- en langetermijncontracten zal dan ook verdwijnen waardoor landen 

niet zozeer zullen willen overschakelen naar kortetermijncontracten. (Hedge & Fjeldstad, 

2010, p. 3) Ook is het zo dat de kortetermijncontracten vooral in de VSA en het VK van 

toepassing zijn. Op de Aziatische en Europees continentale markten, wat de belangrijkste 

markten zijn voor Russisch gas – nu en waarschijnlijk ook in de toekomst – is het 

kortetermijncontract nog veel beperkter. Rusland heeft, als voorstander van LT contracten, 

deze twee zaken alvast in zijn voordeel.  

 

Het is dus voor Rusland belangrijk om de periode tot 2015 te overbruggen en af en toe toe te 

geven aan klanten en de LT contracten te verzachten. De belangrijkste kwestie is om de 

langetermijncontracten te behouden om zo zeker te zijn dat investeringen kunnen betaald 

worden. 

9.3. Gasprijs en prijsmechanisme  

9.3.1. Algemene ontwikkelingen 

Iets wat zeer nauw samenhangt met het vorige deel is het prijsmechanisme dat gebruikt wordt. 

Ook hier zijn grote veranderingen op til door prijsveranderingen en de toenemende druk van 

importeurs. Zoals eerder gezegd is er vandaag de dag nog geen wereldmarkt voor gas. 
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Verschillende regio's hebben elk hun eigen kenmerken. Zo bestaan er verschillende 

prijsmechanismen. Waar in de ene regio het ene mechanisme heerst, zal er in een andere regio 

een ander prijsmechanisme de bovenhand nemen.  

 

Het eerste systeem werd ontworpen nadat in Groningen in 1959 een gasbel werd ontdekt. Het 

gas zou in Europa worden verkocht, maar Nederland wilde dit uiteraard niet goedkoop 

verhandelen. Men wilde de prijs niet baseren op productiekosten die op dat moment in 

Groningen vrij laag waren. Daarop besliste men om de prijs te baseren op de prijs van het 

beste alternatief voor gas en dat is olie.
13

 Er is een deel basisprijs en een deel van de prijs is op 

deze van olie gebaseerd. (IGU, 2011, p. 18-20) Dit systeem, ingevoerd in 1970, wordt 

vandaag nog steeds gebruikt in Continentaal Europa en Azië. (Goldthau & Witte, 2009) 

 

In het VK en de VSA is dan weer een ander mechanisme dominant, namelijk gas-to-gas-

competition. Hier spelen vraag en aanbod de hoofdrol en wordt de prijs van alternatieven niet 

in rekening gebracht. De handel zal hier op (al dan niet fysieke) hubs plaatsvinden. Een 

voorbeeld van een fysieke hub is de Henry Hub in de VSA (Louisiana). De National 

Balancing Point (NBP) is dan weer de bekendste niet-fysieke hub, gelegen in het VK. (IGU, 

2011, p. 15-16) 

 

Daarnaast zijn er nog mechanismen, maar in dit deel doen vooral deze twee ertoe. Het is 

belangrijk te weten dat het eerste systeem uiteraard niet volledig los staat van vraag en 

aanbod. Wanneer de aan olie geïndexeerde prijs hoger ligt dan deze van de gas-to-gas-

competition, dan zouden klanten kunnen overschakelen naar deze goedkopere laatste prijs. De 

exporteurs die het eerste systeem gebruiken zouden op die manier gedwongen kunnen worden 

om toegevingen te doen om opnieuw competitiever te worden op de markt. Op de lange 

termijn maakt het niet uit welk systeem gebruikt wordt, gezien beide dan zullen convergeren. 

Echter, op korte termijn zouden de verschillen tussen beide wel kunnen doorwegen. Het is 

dan ook frustrerend voor importeurs als ze gebonden zijn door de hoge prijzen van hun LT 

contract, terwijl de gas-to-gas competitie (die eerder op de KT markt werkt ) op een bepaald 

moment lagere prijzen kent. (IGU, 2011, p. 18) 

 

                                                 
13

 Europa gebruikt hiervoor gasoil of brandstof olie, terwijl Azië ruwe olie gebruikt.  
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Net als in het vorige deel, is het net datgene wat er de voorbije jaren is gebeurd.  In 1970, bij 

de installatie van het eerste systeem, was er een duidelijke incentive om de gasprijs aan de 

olieprijs te linken. De redenering achter de aan olie gelinkte gasprijs is sinds 1985 in Europese 

en Aziatische landen echter steeds zwakker geworden, zo bewees onderzoek. (Rogers & 

Stern, 2011, p. 2) Een combinatie van een aantal zaken (zoals minder aanvaarden van olie als 

alternatief voor gas) zorgden ervoor dat de gasmarkt en markt voor olieproducten 

divergeerden wat voor een ommekeer in het prijsmechanisme kon zorgen. De belangrijkere en 

recentere economische crisis heeft de ontkoppeling van olie- en gasprijzen nog meer op de 

voorgrond gebracht. 

 

Nadat deze was losgebarsten kwam over de hele wereld de gasvraag onder druk te staan. Voor 

Rusland zijn vooral Azië en Continentaal Europa van belang. Ter illustratie: In Europa daalde 

de vraag met 7% in de eerste helft van 2009 (t.o.v. zelfde periode in 2008). (Stern, 2009, p. 6) 

De problemen waarin sommige importeurs in terecht kwamen werden in het vorig deel ook al 

geschetst, namelijk dat ze de minimum gasvraag (DCQ) niet meer haalden. Rusland zelf 

kwam op dat moment ook in de problemen doordat ze minder konden exporteren én de 

olieprijs (waar de gasprijs aan gekoppeld is) sinds 2008 ook even in vrije val verkeerde. Ze 

zouden op dat moment dus zeker geen sympathie tonen voor de problemen van hun 

importeurs.    

 

Daarbij komt dat ook het aanbod over de hele wereld de voorbije jaren is gestegen. De 

Amerikaanse Shale gas evolutie en de opkomst van LNG hebben hier veel mee te maken. Het 

grote aanbod en de lage vraag van gas zorgt voor lage gas-tot-gas competition prijzen. 

Hierdoor bedroegen de hub-prijzen van gas-to-gas competition tijdens 2009-2010 de helft van 

de aan olie geïndexeerde gasprijzen. (IGU, 2011) 

9.3.2. Russische strategische reactie 

Rusland is een hevig voorstander van de gasprijzen die gelinkt zijn aan de olieprijs. Indien dit 

moet opgegeven worden ten voordele van de marktprijs, zal Gazprom meer in competitie 

moeten treden met andere grote gasexporteurs. Pirrong beschrijft de nadelen kort: 

 

“This hits Russia hard in many ways. First, it will limit a huge source of money 

flowing to connected parties in Russia. Second, as pahoben pointed out in the 

comments, Gazprom is a notoriously inefficient company, with far more employees 
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and far more capital employed to produce an MCM of gas than Western companies. It 

can survive under the oil price umbrella, but its prospects are far less favorable if it 

actually has to, you know, actually compete on price in the gas market. Third, 

Gazprom subsidizes Russian gas consumers, and provides considerable sums for the 

budget. A less profitable Gazprom produces domestic political problems, and creates 

fiscal challenges...Every compromise on oil linkage, every customer that walks away 

from an oil linked deal (as Turkey did, and as China has just done), is a thorn in 

Putin’s vitals.” (Pirrong, 2011) 

 

Doordat er zo'n grote verschillen zijn tussen de gas-to-gas-competition prijzen en de aan olie 

geïndexeerde prijzen, willen de Europese bedrijven tegemoetkomingen. Er wordt (ook vanuit 

academische hoek) geopperd om de gasprijzen los te laten van de olieprijs waardoor de 

gasprijs beter de balans van vraag en aanbod zou weerspiegelen. (Stern & Rogers, 2011, p. 6) 

In Noord-Amerika is de transitie naar een markt op basis van hub prijzen reeds gebeurd. Dit 

ging door een zwaar proces van 6 jaar (1984 – 1990). Gasimporteurs tekenden 

langetermijncontracten met producenten tegen hoge prijzen en hoge niveau's van 'take or pay'. 

Echter, toen er een gas overschot ontstond op de markt en de marktprijzen fel daalden, konden 

de overheden niet aanvaarden dat de klanten nog steeds de hoge prijzen zouden moeten 

betalen die in het LT contract overeen gekomen waren. Deze prijzen werden namelijk 

doorgerekend door de importeur aan de klant. (Stern, 2011, p. 33-36) 

 

Rusland is tegen zo'n gas-to-gas-competition prijs, maar deed toch een tegemoetkoming. Zo 

werd er eind 2008 een 'two price'- of 'hybrid price' model ontworpen voor de LT contracten. 

Dit zorgde ervoor dat de contractprijs deels bestond uit een prijs gekoppeld aan deze van olie 

(zoals voordien) en deels was opgesteld volgens het gas-to-gas-competition systeem. Zo was 

de prijs dus meer dan voordien afhankelijk van de vraag en aanbod op de markt, wat (de 

laatste jaren) in de kaart speelde van de importeurs. (Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 57) 

 

Gazprom heeft prijstoegevingen gedaan aan o.a. Italiaanse en Griekse bedrijven in ruil voor 

het handhaven van zijn langetermijncontracten met aan olie geïndexeerde prijzen. Het heeft 

daarbij nog het voordeel dat de toegevingen ten aanzien van enkele bedrijven zorgden voor 

een toegenomen competitiviteit en de marktpositie van Gazprom zou verbeteren, zo vertelde 

het hoofd van de afdeling van contractstructuren Sergei Komlev. (Gloystein, 2012, 15 

november) Het risico bestond dat verschillende landen zouden overschakelen naar het 
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goedkopere, maar minder milieuvriendelijke alternatief van steenkool. Ook hierdoor werden 

de Russen dus gedreven om toegevingen te doen.  

 

Komlev ziet in de strategie om aan de Europese en Aziatische druk tegemoet te komen een 

manier om zijn prijsmodel naar de toekomst toe te handhaven. De toegevingen in het deel 

over langetermijn- en kortetermijncontracten, waarbij Gazprom soms plooide betreffende het 

Take or Pay principle, waren ook gebaseerd op deze gedachtengang om zo zijn geliefde 

systeem te handhaven. 

 

E.ON was alleszins zo tevreden met het deels opnemen van Spot prices in het contract (in 

plaats van volledige koppeling aan olie) dat het prompt sprak van het herstel van de 

competitiviteit van LT contracten. De strategie leek dus al meteen zijn vruchten af te werpen. 

(Gloystein, 2012, 22 oktober) 

 

Rusland probeert dus de Europese en Aziatische importeurs te overtuigen van de meerwaarde 

van gasprijzen gelinkt aan de olieprijs. Gazprom heeft bijvoorbeeld zeker gelijk als het zegt 

dat er zowel in theorie als in de praktijk geen enkele reden is om te denken dat de marktprijs 

de aan olie geïndexeerde gasprijzen niet zou kunnen overtreffen. De Europeanen en Aziaten 

moeten zich ervan bewust zijn dat de marktprijs binnen enkele maanden de aan olie 

geïndexeerde prijzen weer kan bijgebeend en zelfs overschreden hebben. Dan hadden ze beter 

af geweest met de geïndexeerde prijzen. (Stern & Rogers, 2011, p. 6-7) 

 

Alexey Miller, topman van Gazprom, liet op het European Business Congress in 2010 alvast 

duidelijk weten dat alle contracten die het gedurende deze periode heeft aangepast naar een 

hybride model, waar ook hub prijzen in rekening werden gebracht, niet opnieuw zullen 

aangepast worden zodra deze hub prijzen weer hoger zullen uitvallen dan de aan olie 

geïndexeerde gasprijzen. (Miller, 2010) 

 

Het komt er voor de Russische strategie op aan om zijn LT contracten met gasprijzen aan de 

olieprijs gekoppeld te behouden en niet teveel toe te geven aan zijn importeurs. De 

onevenwichten die er op de vraag- en aanbodbalans zijn, zouden tegen 2015 weer verdwenen 

zijn. (Orttung & Overland, 2011, p. 57) Dan kan het Kremlin zijn geliefde systeem weer 

uitoefenen zonder druk van buitenaf, gezien gas-to-gas-competition prijzen weer zullen 

convergeren naar de aan olie geïndexeerde prijzen.  Daarnaast heeft Rusland het voordeel dat 
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er in Europa noch Azië een éénduidige hub. De hub markt is zich nog aan het ontwikkelen. 

(Hegde & Fjeldstad, 2010, p. 47; Stern & Rogers, 2011, p. 16) 

9.4. Gaskartel? 

De zonet uitvoerig beschreven situatie waarbij er een overschot is in het gasaanbod (o.a. door 

shale gas en LNG opkomst), een lage gasvraag en bijgevolg een lage gasprijs op de markt 

doet het idee opspelen om een gaskartel op te richten net zoals er een oliekartel (OPEC) 

bestaat. Is dit wel een strategisch plan voor Rusland? Is het wel een haalbaar plan? In het 

verleden zijn er alvast plannen geweest om op zijn minst een stevige samenwerking tussen 

gasproducenten op poten te zetten. Zo werd in 2001 het Gas Exporting Countries Forum 

(GECF)
14

 opgericht.  

 

GECF 

 

Het GECF is een verzameling van de grootste gasproducenten van de wereld die via dit 

forum hun gemeenschappelijke belangen willen verdedigen. Anno 2012 zetelen er 12  landen 

en 3 observerende leden. (GECF, 2012) Deze beschikken allen samen over 73% van de 

gasreserves en 42% van de gasproductie. (Korotkov, 2009, 22 oktober 2012)  Het secretariaat 

bevindt zich in Doha, Qatar. (GECF, 2012) 

 

De organisatie ruilt info over wereldwijde gasprojecten, de vraag- en aanbodbalans, 

gasproductie- en transporttechnieken, manieren om het aandeel van gas in verschillende 

energiemixen te verhogen en over de impact van Kyoto op de gasconsumptie. Het 

belangrijkste uiteindelijke doel is om te zorgen dat de leden zoveel mogelijk inkomsten halen 

uit hun gasreserves en dat er eerlijke prijzen voor producenten en consumenten worden 

nagestreefd.  (Orttung & Overland, 2011, p. 54) 

 

 

Dit is dus eerder een forum om gedachten en informatie te wisselen tussen de belangrijkste 

gasproducenten. Prijzen worden niet opgelegd door het GECF. Over een kartel was pas echt 

sprake in 2006 en 2007, toen tweemaal een voorstel tot kartel werd gedaan aan het adres van 

het Kremlin. De eerste keer was het Poetin die in maart 2006 op een uitnodiging van de 

                                                 
14

 De 12 landen zijn Algerije, Bolivië, Egypte, Equatoriaal Guinea, Iran, Libië, Nigeria, Oman, Qatar, Rusland, 

Trinidad & Tobago en venezuela. De drie observerende leden zijn Kazachstan, Nederland en Noorwegen. 
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Algerijnse president Bouteflika inging. Dit zeldzame bezoek ging officieel over de Algerijnse 

schuld uit het SU-tijdperk, maar officieus stond een gassamenwerking op de agenda. Pas in 

augustus werd er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen de  Algerijnse 

staatsmaatschappij Sonatrach en Gazprom. Meteen werd het idee geopperd om ook met 

andere gasexporteurs een diepere samenwerking op te bouwen dan op dat moment al met het 

GECF bestond. Poetin hield de boot van een kartel echter liever af en hield het bij deze 

bilaterale MoU. (Darbouche, 2007, p. 1-2) Uiteindelijk zou de overeenkomst ook vooral gaan 

over de know-how die Algerije aangaande LNG heeft.  

 

De Iraanse president Khameini sprak begin 2007 eveneens zijn voorkeur voor een gaskartel 

uit. Ook hier was de reactie van Poetin vrij duidelijk: 

 

“It is an interesting idea and we will think about it... We have no plans to create some 

kind of cartel, but I think it would be a good idea to coordinate our activities, 

especially in the contract of achieving our main aim of ensuring certain and reliable 

supply of energy resources for our main consumers” (Kremlin, 2007, 8 oktober 2012) 

 

Nadat Poetin een week later een bezoek had gebracht aan Qatar, voegde hij hier nog aan toe 

dat hij het idee van een kartel zeker niet wil verwerpen, integendeel. Maar er moeten eerst nog 

tal van studies over gedaan worden om te zien wat er mogelijk is. (Stern, 2007) De 

energieminister Viktor Khristenko vond het echter een slecht idee en schoot het af. Topman 

van Gazprom, Miller, kondigde op zijn beurt dan weer een 'gastrojka'
15

 aan. (Cohen, 2008, 8 

oktober 2012) Deze voorzichtige reacties zijn logisch, aangezien de olie- en gasmarkt danig 

van elkaar verschillen. Zoals we gezien hebben zijn er regionaal in de wereldmarkt tal van 

verschillen op te merken. De voordelen van een OPEC zijn dus niet automatisch van 

toepassing op een Gaskartel. 

 

Tot het moment dat deze verschillende voorstellen tot een gaskartel elkaar opvolgden, waren 

er tal van obstakels die zo'n kartel in de weg stonden. Om te beginnen is er vooralsnog geen 

wereldmarkt voor gas. Wel kunnen er een aantal regionale markten worden onderscheiden. 

Deze hebben elk hun eigen prijsmechanisme en hun eigen prijzen, waardoor er ook een 

gebrek aan een eenduidige internationale gasprijs is. De Russische exporteurs gebruiken aan 

                                                 
15

 Dit zijn de drie landen met de grootste gasreserves: Rusland, Iran en Qatar. 
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olie gelinkte gasprijzen terwijl andere exporteurs de marktprijs volgen. Vóór LNG doorbrak, 

was er niets dat deze verschillende regionale markten met elkaar verbond. (Orttung & 

Overland, 2011, p. 59) 

 

Ook werden de contracten steeds voor een langere termijn afgesloten. Dit zorgt ervoor dat 

aanbieders en ontvangers een overeenkomst van lange duur aangaan ten opzichte van elkaar. 

Er is dus een groot gebrek aan liquiditeit en weinig ruimte voor een kartel om tussen te komen 

in de markt, gezien beide partijen aan elkaar gebonden zijn. Hoofdstuk 9.2 maakte duidelijk 

dat Rusland voorstander is van zo'n LT contracten. 

 

Het belangrijkste aspect is dat de prijzen vrij hoog waren ten tijde van deze voorstellen. De 

verschillende producenten hebben er op dat moment geen baat bij om een kartel op te richten 

en productie te verminderen om de  prijs te doen stijgen. (Darbouche, 2007, p.3) 

 

Deze verschillende aspecten lijken dus de oprichting van een kartel tegen te houden. Voor 

Rusland is dit voorlopig geen probleem. Het land heeft, zoals in de vorige delen uit de doeken 

gedaan, een voorkeur voor pijpleidingen, lange termijncontracten en een gasprijs geïndexeerd 

aan de olieprijs. Het houdt van een status quo en ziet niet graag veranderingen optreden die 

zijn geliefde systeem in gevaar brengt. 

 

Echter, de vorige hoofdstukken hebben ook aangetoond dat er net wel ontwikkelingen aan de 

gang zijn die deze verschillende voorkeuren bedreigen. Zo werd er shale gas ontdekt dat de 

gasproductie deed stijgen en bijgevolg voor een dalende gasprijs zorgde. Om een hogere 

gasprijs te bekomen zou er een beperkte productie moeten volgen over de hele wereld. De 

overkoepelende instantie die hiervoor instaat en dit kan regelen bestaat echter nog niet. Een 

kartel zou een oplossing kunnen bieden. 

 

De LNG opkomst kan een ander obstakel wegnemen. Hierdoor kunnen alle grote markten via 

zeehandel gelinkt worden wat de mogelijkheden bood op een globalere markt in plaats van de 

verschillende regionale markten. In theorie zouden exporteurs hun gas verkopen aan de markt 

met de hoogste prijzen, wat daar voor een hoger aanbod en dus lagere prijs zorgt. Er zal dus 

over de hele wereld een prijsconvergentie plaatsvinden. (Orttung & Overland, 2011, p. 59-60) 
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Daarnaast viel het op dat er, samen met de LNG opkomst, ook meer  kortetermijncontracten 

werden afgesloten en er meer gebruik werd gemaakt van de spot price. (Bijlage 19) Waar  

men de aan olie geïndexeerde prijzen zou verlaten voor meer spot prijzen, daar zullen 

exporteurs de prijzen makkelijker kunnen manipuleren door het gasaanbod te beheren. (Stern 

& Rogers, 2011, p. 3) 

 

Ondanks de verschillende trends die hier beschreven staan, is de weg naar een globale 

gasmarkt/prijs nog zeer lang. Een kartel is nog veraf. Rusland zal eerder voorstander blijven 

van het behoud van zijn LT contracten met aan olie geïndexeerde prijzen, dan dit op te geven 

en een kartel aan te gaan. Ze zullen er dan ook alles aan doen om dit prijsmechanisme te 

behouden. 
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10. BINNENLANDSE GASPRIJS  

Ook op binnenlands niveau zijn de voorbije jaren veranderingen aan de gang. Hoewel het 

vooral de export is die voor de grote inkomsten zorgt in de Russische gassector, mag men de 

binnenlandse ontwikkelingen zeker niet uit het oog verliezen. 

 

De manier waarop de binnenlandse gasprijzen worden vastgelegd komt deels voort uit het SU 

tijdperk. Gas werd aanzien als een 'good of the first priority'. De prijzen van deze laatsten 

werden kunstmatig laag gehouden voor de industrie en de burgers. Echter, nadat de SU ten val 

was gekomen, kwamen tal van industrietakken door deregulering in de problemen, gezien 

subsidies wegvielen. Indien ook energieprijzen dan zouden stijgen, zou het hek helemaal van 

de dam zijn. Dit zag men door de vele wanbetalingen die volgden. Daarop besliste men om de 

gassector te blijven subsidiëren en de gasprijzen nog laag te houden. (Tsygankova, 2009, p. 2) 

In 2007 bijvoorbeeld was de prijs voor Europa zo'n $262/tcm, terwijl dit voor de Russische 

industriële gebruiker zo'n $44/tcm was. (Federall Tariff Service, 2009) 

 

Hoewel de gasprijzen wel stegen, liepen deze stijgingen gelijkmatig met de inflatie. Van 

2000-2007 stegen gasprijzen tussen 10-15%, maar met een gemiddelde inflatie van 10% bleef 

er slechts een stijging van om en bij de 3% over. (Tsygankova, 2009, p. 2) Bij een grotere 

prijsstijging zouden onlusten kunnen uitbreken bij de ontevreden bevolking. Het Kremlin 

bleef dus ook om politieke redenen lang subsidies en lage prijzen aanbieden om de 

populariteit in het land te behouden en de rust te bewaren. (Orttung, 2009, p. 66) Nog een 

factor waarom Rusland de prijzen laag hield was omdat Gazprom o.a. op het beheer van de 

pijpleidingenstructuren een monopolie heeft in Rusland. Zo kan het zelf min of meer bepalen 

welk bedrijf waar kan ontginnen en gas verdelen.  Om te vermijden dat Gazprom hiervan zou 

profiteren en de consumenten zou uitmelken, legde Rusland de prijzen aan Gazprom op. 

(Henderson, 2011, p. 9) 

 

Jaarlijks onderhandelen het Kremlin en Gazprom de gasbalans voor het volgende jaar waarin 

de hoeveelheid gas voor binnenlands gebruik aan gereguleerde prijzen wordt vastgelegd (dus 

de hoeveelheid gas dat Gazprom voor het binnenland moet voorzien). Dit is nodig gezien deze 

laatste immers zoveel als mogelijk naar het meer profijtelijke buitenland wil exporteren. De 

binnenlandse markt brengt namelijk nauwelijks iets op. (Ahrend & Tompson, 2005) Bij 
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vraagoverschot wordt hier door de overige kleine gasbedrijven aan hogere (vrij gekozen) 

prijzen tegemoet gekomen.  

 

Gazprom en de EU ijverde echter voor hogere binnenlandse prijzen. Voor Gazprom was de 

voornaamste reden dat ze meer wilde verdienen op de Russische markt. Een bedrijf als 

Novatek, dat niet gebonden was door de staatsgereguleerde prijzen, kon wel hogere prijzen 

vragen. Voor de EU speelden twee redenen mee. Enerzijds is het een voorloper op vlak van 

energie-efficiëntie en milieubewustzijn. Door hogere prijzen zou de Russische consument 

bewuster met zijn energie omspringen. Anderzijds zal Europa, als gevolg van minder 

Russische vraag door hogere prijzen, zijn eigen energievraag minder snel in gevaar zien 

komen, hoewel dat misschien wel heel voorbarig is. Ook kan de lage prijs die Russische 

bedrijven voor hun gas betalen voor een betere concurrentiepositie zorgen en dus als een 

verdoken subsidie bekeken worden. 

 

Onder deze druk van Gazprom en de EU kondigde President Poetin in 2006 een nieuwe 

binnenlandse prijsstrategie aan. Tegen 2011 moesten de subsidies bijna verdwenen zijn en de 

binnenlandse prijs op hetzelfde niveau zitten als deze van Europa (na aanpassing aan 

transportkost, transitkost en exportbelastingen, d.i. de 'netback price'). (Interfax, 2006) Ahrend 

& Tompson waarschuwden in 2005 dat een gasprijsstijging in Rusland zware gevolgen kan 

hebben voor de burgers en bedrijven. Niet alleen de gasfactuur, maar ook deze van 

verwarming en electriciteit zullen stijgen. (Ahrend & Tompson, 2005, p. 810) Poetin heeft 

echter benadrukt dat de prijsstijging het leven van de burgers en de ontwikkeling van de 

industriële activiteiten niet mag hinderen. Daarom kozen ze voor een langzame stijging. 

(Henderson, 2011, p. 21) De gelijkheid van binnenlandse prijzen aan de netback prijs is 

intussen nog steeds niet het geval als gevolg van de crisis, hoewel er ten opzicht van 2006 wel 

al veel verbetering is. In 2006 bedroeg de binnenlandse gasprijs voor de industrie zo'n 30% 

van de netback price voor Europa. In 2010 was dus reeds 50%. (Henderson, 2011, p. 9) 

 

Waarom kiest het Kremlin er nu toch voor om toe te geven aan de druk en de binnenlandse 

prijzen te verhogen? Om te beginnen wordt er soms gevreesd dat er binnen een aantal jaar een 

tekort zal ontstaan op de Russische gasmarkt. Dit heeft te maken met een grote vraag in zowel 

binnen- als buitenland en met onvoldoende investeringen vanwege Gazprom. Indien men de 

binnenlandse gasprijzen op hetzelfde niveau brengt als de 'netback price' van Europa zouden 

deze twee problemen verholpen kunnen worden. Laat ons beginnen met de hoge binnenlandse 



44 

 

gasvraag. De Russische gasgebruikers betaalden tot 2006 een kunstmatig laaggehouden prijs 

voor hun gas. Energie-inefficiënt gebruik is het gevolg (zie ook hoofdstuk 4.6). Bij een hogere 

prijs zal de Rus veel bewuster omspringen met zijn energie om zijn energiekost eigenhandig 

te drukken. Een lagere vraag is het gevolg, wat een Russisch gasdeficit op zijn minst kan 

doorschuiven naar de toekomst. (IEA, 2011, 12 september 2012) 

 

Daarbij komt dat de hogere prijzen ook extra opbrengsten voor Gazprom teweegbrengen. In 

2006 werd er onderzoek gevoerd naar de invloed van hogere binnenlandse gasprijzen op het 

investeringsniveau in de gassector voor de periode 2006-2020. Uiteraard moest men er hier 

vanuit gaan dat de inkomsten ontvangen uit de export constant bleven gedurende deze 

periode. Deze inkomsten zijn namelijk normaal vrij volatiel. Uiteindelijk bleek dat in het 

eerste scenario, waarbij men geen netback price invoert (en de prijs dus kunstmatig laag blijft) 

de totale investeringen doorheen de vermelde periode op $ 177 miljard komt. In het tweede 

scenario zal men de prijs wel doen stijgen, wat meteen het totale investeringsbedrag op $ 385 

miljard brengt, dankzij de hogere inkomsten. Broodnodige investeringen in (nieuwe) 

transportinfrastructuur en ontginningsvelden zullen sneller gefinancierd kunnen worden, wat 

voorheen minder het geval was. (Tsygankova, 2009, p. 17-19) De ontginning van de velden 

Yamal en Shtockman werd lang uitgesteld, maar sedert 2010 kwam er toch vooruitgang, 

misschien wel als gevolg van de beperkte binnenlandse prijsstijging. (Tsygankova, 2009, p. 4) 

 

Dit zijn meteen ook de twee voornaamste gedachten waarom het Kremlin nu de prijzen doet 

stijgen. Daarnaast was de stijging ook van belang voor de eventuele toetreding van Rusland 

tot de World Trade Organisation (WTO). De lage gasprijs die de industriële gebruikers 

betaalden werd aanzien als een subsidie aan eigen industrie. De evolutie naar de netback price 

werd als een sleutelvoorwaarde bij de onderhandelingen tussen Rusland en het WTO 

beschouwd. (Aslund, 2006) Intussen is Rusland (sinds augustus 2012) het 156
ste

 lid van de 

WTO geworden. (WTO, 2012) 

 

Het Kremlin heeft dus de eerste stappen naar marktgerelateerde binnenlandse prijzen gezet. 

De overheid blijft echter wel nog een stevige hand in de beleidsbepaling van Gazprom 

hebben. Sinds 2005 heeft het al een aandeel van 51% in het bedrijf, tegenover 38,4% 

voordien. (Grigoryev, 2007, p. 3036) De vraag kan gesteld worden of het Kremlin voordeel 

kan halen uit een eventuele volledige deregulering van Gazporm. In de academische wereld 

werd een gedereguleerd Gazprom al eens gesimuleerd. Hier werd besloten dat Rusland nog 
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geen voordeel zou halen indien het nu Gazprom zou loslaten. Ook Poetin was in 2003 nog 

zeer duidelijk toen hij zei dat hij Gazprom niet zou opsplitsen of dereguleren. We gaan er in 

dit werk niet verder op in. 
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11. GEOPOLITIEKE BELANGEN 

De relatie tussen gasaanbieders en gasontvangers wordt vaak als een éénrichtingsrelatie 

beschouwd. De gasaanbieders hebben de macht en de ontvangers zijn afhankelijk van de 

goodwill van de aanbieders. Echter, deze eenrichtingsrelatie moet men met een korrel zout 

nemen. Zoals we reeds zagen in het derde hoofdstuk is de Russische economie weinig 

gediversifieerd. Energie neemt een erg belangrijk deel in van het Russisch BBP. Zo exporteert 

Rusland bijvoorbeeld een zeer groot deel van zijn fossiele brandstoffen naar Europa. Dit 

betekent dat niet alleen deze laatste erg afhankelijk is van Rusland voor zijn gasimport, maar 

dat deze Russen zelf ook zeer afhankelijk zijn van Europa voor hun gasexport. 

 

Bij exporteurs is er dus eveneens nood aan diversificatie. Grootmachten als China (of meer 

algemeen de NO-Aziatische markt) of de VSA zouden voor deze Russische diversificatie 

kunnen zorgen. De vraag is of deze markten op hun beurt nood hebben aan extra gasimport. 

Ook kan men zich de vraag stellen of de Europese markt op LT wel zo lucratief zal blijven als 

ze nu is. Determinanten als de opkomst van LNG en Shale gas en de evolutie van de 

economie spelen hier een rol. 

 

In het volgende deel wordt het geografische vraagstuk ter harte genomen waarbij getracht 

wordt een antwoord te bieden op deze vragen. Er zal gefocust worden op het Europese 

continent, Noord-Oost Azië en de VSA. Voor elke geografische regio zal geschetst worden 

wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op de gasmarkt zijn en hoe Rusland hiermee omgaat 

en zijn strategie erop tracht af te stellen.  

11.1. Europese continent  

11.1.1. Algemene ontwikkelingen 

Wanneer we hier spreken over het Europese Continent omvat dit zowel de EU als belangrijke 

naburige landen zoals Turkije, Oekraïne en Wit-Rusland. In bijlage 8 werd al duidelijk dat 

deze landen samen met de EU de grootste importeurs zijn van het Russische gas. We zullen 

vooral ingaan op hoe de Europese Unie en Rusland reageren op de wederzijdse 

afhankelijkheid. Want afhankelijk zijn ze zeker.  

 

De EU beschikt over zo'n 1,4% van de wereldwijde gasreserves. Gezien de grootte van de 

economie heeft het nood aan veel import: 64,2% van zijn gasconsumptie wordt geïmporteerd. 
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(Europese Commissie, 2011) Zo komen we meteen bij de Russische Federatie terecht, waar 

de EU voor ongeveer 34% afhankelijk van is. (Eurostat, 2012). Er is dus een wederzijdse 

afhankelijkheid tussen Rusland en Europa.   

 

In Europa zijn er veranderingen op til die zeer langzaam op de LT aan de oppervlakte (zullen) 

komen. Wanneer men over gasstrategie spreekt, mag men deze LT niet uit het oog verliezen. 

Zo zijn er een aantal zaken die vooralsnog enkel mondeling of schriftelijk werden uitgedrukt, 

maar waar in de praktijk nog niet veel van werd uitgevoerd. Om te beginnen zegt de EU al 

jaren dat het zijn energieverbruik (en vooral dat van fossiele brandstoffen) wil 

terugschroeven. De EU is al lang een voorloper op vlak van het promoten van een groene 

economie en de strijd tegen klimaatverandering. Het positieve voor de EU is dat de economie, 

dankzij nieuwe technologie en beleid, al een stukje groener is dan pakweg 20 jaar geleden. 

Het nadeel is dat het energieverbruik zelf nog niet daalde. Daarbij komt dat er in 2011 een 

stijging was in de vraag naar steenkool van 3,6%, terwijl de gasvraag in de EU met maar liefst 

9 % daalde. (Itinera, 2012, p.1) In de toekomst zal de EU verder blijven hameren op de 

overgang naar een groenere economie en minder energieverbruik.  

 

Ook de nieuwe technologie van horizontaal boren in leisteen werd eerder al kort uit de doeken 

gedaan. Deze is vooral in de VSA populair (zie verder), maar ook onder het Europese 

continent zouden shale gassen te vinden zijn. De technologie is echter nog te beperkt om 

hiervan te profiteren (9 à 10% van het ontgonnen gas verdwijnt in de atmosfeer wat zeer 

vervuilend is)
16

. Daarom zal de EU deze gassen nog niet ontginnen. (European Parliament, 

2011, 11 november 2012) In het VK zijn onlangs de plannen concreet geworden om toch in 

de nabije toekomst shale gas te gaan ontginnen. Rusland zal dus zeker rekening moeten 

houden met de ontwikkelingen. Zeker omdat je ziet wat het met de VSA heeft gedaan op vlak 

van energievoorziening en op economisch vlak. Het kan dus te aantrekkelijk zijn om eraan te 

weerstaan.  

 

Deze twee zaken geven aan dat er enerzijds getracht wordt om (o.a. via het ETS systeem) het 

gebruik van fossiele brandstoffen (en dus ook gas) te ontmoedigen en anderzijds dankzij shale 

gas en dus meer eigen productie op de LT minder afhankelijk te worden van gasimport uit de 

niet-Europese landen. Dit is slecht nieuws voor de gasexporteurs en dan vooral voor Rusland. 

                                                 
16

   Sommigen beweren dat de ontginning van shale gas even vervuilend is als steenkool, de meest 

vervuilende onder de fossiele brandstoffen. 
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Deze dreigen hun exportaandeel naar Europa gereduceerd te zien worden. Toch zal er, 

ondanks deze twee trends die waarschijnlijk pas op de LT echt invloed zullen hebben, een 

grote vraag naar gasimport blijven bestaan. Ze zullen nooit volledig zonder het ‘buitenland’ 

kunnen. Importeren is geen probleem, maar Europa is hiervoor, zoals gezegd, zeer afhankelijk 

van Rusland. Het Europees beleid is zich hier ook van bewust en tracht zijn gastoevoer te 

diversifiëren. Het aandeel van de gasimport van Europa uit Rusland is als gevolg van 'groene' 

maatregelen en diversificatie van import tussen 2001 en 2009 gedaald van 47,7% naar 34,2%. 

(Eurostat, 2012) Dit probeert ze door enerzijds beroep te doen op LNG vanuit de hele wereld 

en anderzijds door projecten van pijpleidingen op poten te zetten die Rusland mijden.  

 

De eerste manier om Rusland te mijden (en die in de toekomst waarschijnlijk nog couranter 

zal worden), nl. door middel van LNG, gaan we hier niet uitgebreid behandelen, gezien dit al 

voor een stuk in hoofdstuk 9.1 werd beschreven. Het is duidelijk dat o.a. Qatar en in de 

toekomst misschien de VSA hier voordeel uit haalt en Rusland aandeel zal verliezen, zelfs al 

zou ze zelf nog grote sommen investeren in LNG. Een andere manier is via het bouwen van 

nieuwe pijpleidingen. Hier speelt Nabucco uiteraard de hoofdrol. Dit project werd opgestart 

door verschillende bedrijven uit relevante landen.
17

 De pijpleiding zou zo'n 3300 km lang 

worden met een capaciteit van ongeveer 31 bcm. (nabucco-pipeline.com, 2012) Het project 

zou ervoor zorgen dat Nabucco met de bestaande BTE-pijpleiding (Baku-Tbilisi-Erzurum) 

wordt verbonden. Op die manier kan Europa gas rechtstreeks invoeren van Azerbeidjan en 

eventueel (mits een extra pijpleiding in Centraal-Azië) van Turkmenistan.  

 

De landen die vooralsnog voor 100% afhankelijk zijn van Rusland, zullen deze 

afhankelijkheid gevoelig doen afnemen. Daarbij komt dat Europa dankzij Nabucco niet alleen 

zijn gasinvoer zal diversifiëren, maar ook gebruik zal maken van andere transitlanden dan 

Oekraïne. Voorlopig is de EU nog voor 80% afhankelijk van Oekraïne, wat in 2006 en 2009 

reeds tot bevoorradingsproblemen heeft geleid. Via alternatieve routes zoals Nabucco kan dit 

aandeel eveneens tot 30% gereduceerd worden. (Fernandez, 2011, p. 72) 

 

De bouw van het project is echter nog niet gestart gezien nog niet alle beslissingen 

hieromtrent genomen zijn – hoewel de start gepland was voor 2011. (nabucco-pipeline.com, 

2012) 

                                                 
17

 Deze bedrijven zijn OMV (Oostenrijk), MOL (Hongarije), Bulgargaz (Bulgarije), Transgaz (Roemenië), 

BOTAS (Turkije) en RWE (Duitsland) 
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11.1.2. Russische strategische reactie 

Een zeer belangrijk aspect van de Russische gasstrategie ten opzichte van Europa is om (via 

pijpleidingen) te trachten de projecten die Europa op poten wil zetten te counteren. Gezien het 

grote belang van Europa voor Gazprom en voor de Russische economie zal deze laatste er 

alles aan doen om zijn macht op het continent te behouden. Doelstellingen van het Kremlin in 

Europa zijn om o.a. niet te afhankelijk te zijn van transitlanden als Oekraïne of Wit-Rusland, 

de transportinfrastructuur te blijven uitbreiden en tenslotte de export naar Europa veilig te 

stellen en zelfs te doen toenemen en hiermee ook hun inkomsten te verzekeren. 

 

Twee projecten trachtten alvast om aan deze doelstellingen te voldoen: Nord Stream en Blue 

Stream. De bouw van de eerste werd in april 2012 afgerond. (Bijlage 21) Ze bestaat uit twee 

pijpleidingen met een totale capaciteit van 55 bcm. Vijf bedrijven zijn de voortrekkers met 

een aandeel van 51%¨voor Gazprom.
18

 (Nord-Stream.com, 2012) De leidingen liggen op de 

bodem van de Baltische zee en komen weer aan land in Duitsland. Hiermee wordt enerzijds 

de totale capaciteit voor Russische export enorm verhoogd, maar wat belangrijker is, is dat het 

Kremlin op die manier Wit-Rusland en Oekraïne ontloopt. (Fernandez, 2011, p. 74-75) 

 

De tweede, namelijk Blue Stream, is gelegen in de Zwarte Zee. De pijpleiding zal in Rusland 

de zee induiken en in Turkije weer bovenkomen. (Bijlage 22) Deze is intussen reeds 

operationeel. Het Italiaanse ENI heeft hier op technisch vlak veel bij geholpen. Er wordt zo'n 

16 bcm per jaar door getransporteerd. (Gazprom, 2012) Turkije heeft hier grote voordelen 

behaald in de onderhandelingen betreffende de prijsvoorwaarden. Dit had tot gevolg dat het 

project voor Gazprom financieel niet zo rooskleurig is gebleken dan verhoopt.  

 

Door Nabucco komen, ondanks deze twee nieuwe Russische pijpleidingen, toch twee 

belangrijke aspecten van de Russische macht in gevaar. Enerzijds is dit het praktische 

monopolie dat het Kremlin heeft in vele Europese landen. De export naar Europa zal drastisch 

dalen als deze laatste zich naar Centraal-Aziatisch gas keert, volledig onafhankelijk van 

Rusland. Anderzijds wordt ook het Russisch monopsonie in Centraal-Azië beperkt door de 

infiltratie van Europa. Hoewel de bouw ervan nog niet begonnen is, moet het land toch 

rekening houden met Nabucco, mocht het uiteindelijk tot stand komen.  

                                                 
18

 De vijf bedrijven zijn OAO Gazprom (Rusland), Wintershall Holding GmbH (een BASF onderdeel), E.ON 

Ruhrgas AG (Duitsland), NV Nederlandse Gasunie (Nederland) en GDF Suez (Frankrijk). De twee Duitse 

bedrijven hebben elks 15,5%. De Franse en Nederlandse bedrijven elk 9%. 
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Het moet dus zorgen dat het op een goed blaadje blijft staan bij Centraal-Aziatische landen. 

Rusland is namelijk ook vrij afhankelijk van deze landen voor zijn export. Al vele jaren doet 

Rusland beroep op gas uit Turkmenistan om dit vervolgens duurder te verkopen aan Europa. 

Echter, conflicten zorgen regelmatig voor onderbrekingen en soms verzuurde relaties. Men 

zou van een haat-liefdeverhouding kunnen spreken. Het is voor de Russische export nodig om 

deze landen te vriend te houden en voor de Centraal-Aziaten is Rusland ook nog steeds 

belangrijk. De Centraal-Aziatische landen hebben er namelijk alle belang bij dat ook zij hun 

export kunnen diversifiëren (zie ook deel China). Nabucco biedt hen die mogelijkheid. 

 

De strategie van Rusland is tweeledig. Ten eerste tracht het Centraal-Azië aan zich te binden. 

Dit doet het door langetermijncontracten af te sluiten en af en toe een toegifte te doen. In 

maart 2008 sloten Rusland en drie Centraal-Aziatische (Kazachstan, Oezbekistan en 

Turkmenistan) een deal waarbij ze vanaf 2009 ook 'Europese' prijzen ($350 per 1000 cm) 

zouden krijgen voor hun gas. Dit is meer dan het dubbele dan voordien. (Chun, 2009, p. 333) 

Toen konden de Russen immers nog profiteren van het gebrek aan  concurrentie voor het 

Aziatische gas. Nu moesten ze wel aan de eis voor hogere prijzen zwichten. Deze geeft een 

enorme knauw aan de kansen voor de EU en Nabucco. Zo heeft Rusland ook meteen zijn 

eigen kansen op het instand houden van zijn monopsonistische positie in Centraal-Azië gaaf 

gehouden.  

 

Ten tweede biedt Rusland de Europeanen een alternatief aan voor Nabucco, namelijk South 

Stream. Deze pijpleiding zou vanop Russische bodem de Zwarte Zee induiken en in Bulgarije 

weer aan land gaan. Vervolgens komen Servië, Hongarije, Slovenië en Oostenrijk aan de 

beurt. (Zie opnieuw bijlage 22) Van de twee doelen dat Nabucco voor ogen had – zowel 

transitland Oekraïne als exporteur Rusland mijden om te diversifiëren – zou bij South Stream 

de eerste doelstelling ook volbracht worden. Het enige nadeel is dat dus Rusland nog wel voor 

het gas zal blijven zorgen, wat toch een groot minpunt is voor Europa. (IGU, 2011) 

 

Uiteraard zal er moeten gekozen worden tussen beide routes. Hier gebruikt het Kremlin een 

oude techniek van verdeeldheid zaaien om te krijgen wat het wil, namelijk verdeel-en-heers. 

Het tracht te voorkomen dat de EU als één blok achter Nabucco tegen het Kremlin komt te 

staan. Dit doet het door zijn zakelijk netwerk uit te bouwen in Europa. Voor Nord Stream 

lukte dit al door E.ON aan boord te nemen. Bij Blue Stream heeft ENI een technische rol 
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toebedeeld gekregen. Voor South Stream lijkt de belangrijkste partner opnieuw het Italiaanse 

ENI te worden. Ook GDF Suez is intussen meegestapt in Nord Stream en EDF in South 

Stream. De bedrijven die overtuigd worden om met South Stream mee te werken is Nabucco 

kwijt omdat ze niet als complementaire pijpleidingen aanzien worden. Het is het één of het 

ander. Deze Italiaanse participatie brengt nog voordelen teweeg voor Rusland. Zo wordt 

bijvoorbeeld de economische haalbaarheid van de pijpleiding en de vraagstabiliteit van grote 

markten als Italië, Duitsland en Frankrijk gegarandeerd. (Fernandez, 2011, p.76-78) Ook wil 

het een bepaalde dominantie verwerven over de interne markten in Europa, zoals over de 

pijpleidingennetwerken. Via deze drie landen en het South Stream project heeft het nu alvast 

een kleine voet binnen. 

 

Terwijl de EU er dus een groot thema van maakt om zich energie-onafhankelijker te maken 

van Rusland en eventuele dominantie over de netwerken te vermijden, gaat onder andere ENI 

de volledig andere kant op. Uiteraard heeft het bedrijf hier ook zijn eigen belang bij. Zo zal 

het op die manier strategisch voordeel halen t.o.v. zijn Westerse concurrenten indien het olie- 

of gasbronnen in Rusland wil ontginnen. Rusland beseft daarnaast ook dat Bulgarije een zeer 

belangrijke rol zal spelen, gezien zowel Nabucco als South Stream hier Europa binnenkomen. 

Als één van de laatste EU lidstaten (sinds 2007) moest dit land al snel kiezen tussen zijn 

geloof in één Europees blok en zijn banden met Rusland. Vrijwel al zijn gas en olie komt 

namelijk van Rusland. Het heeft echter voor de Russische variant gekozen omwille van de 

lucratieve transitinkomsten. (Chun, 2009, p. 332) Op die manier heeft Rusland met zijn 

verdeel-en-heers tactiek het Europese project en daarmee ook de Europese eenheidsgedachte 

opnieuw een dreun verkocht.  

 

Voorlopig lijkt het Rusland dus nog aardig te lukken om enerzijds zijn machtspositie in 

Europa te behouden en anderzijds bepaalde transitlanden te ontlopen. Echter, de drie 

beschreven trends (Europees doel om minder (fossiele) energie te verbruiken; de 

leisteengassen die op termijn kunnen ontgonnen worden (indien de technologie een meer 

ecologische methode vindt) en de bedreiging van Nabucco die het Russisch monopsonie in 

Centraal -Azië kan breken) kunnen op de langere termijn voor problemen zorgen. Zal Europa 

even lucratief blijven zoals het nu is en blijft investeren in nieuwe gaspijpleidingen naar 

Europa, zoals Rusland de laatste jaren heeft gedaan, wel een goede strategie met het oog op 

de toekomst? 
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Rekening houdend met het feit dat er een shift is naar meer korte termijn contracten die de 

financiering van de pijpleidingen niet meer garanderen zoals de LT contracten dat deden én 

rekening houdend met de lagere gasprijzen, is het misschien beter om meer op olie te gaan 

spelen en gas meer los te laten. 

11.2. NO-Azië 

11.2.1. Algemene ontwikkelingen 

Wanneer we in dit deel spreken over Noord-Oost Azië bedoelen we de drie meest relevante 

landen voor Rusland, namelijk China, Japan en Zuid-Korea. Ook bij deze landen kan men een 

aantal trends naar voren schuiven die de gassector en -strategie van Rusland kunnen 

beïnvloeden. Wat men hier ondervindt is dat de situatie op sommige vlakken net omgekeerd is 

aan deze van de EU: sterk groeiende economieën met veel potentieel (bvb. China) en geen 

(opgelegde) reducties op het gebruik van fossiele brandstoffen. Anderzijds hebben ze ook 

weinig interne gasreserves, waardoor importeren een noodzaak wordt. We gaan eerst na wat 

de situatie in deze landen op dit moment is en wat de toekomst zou kunnen brengen. Nadien 

zullen we zien hoe Rusland hiermee omgaat en deze regio strategisch benadert. We bijten de 

spits af met China. 

 

Eerst en vooral is hier de economie, die sinds 1976 met Deng Xiaoping een enorme boost 

heeft gekregen, een belangrijke determinant voor de gasconsumptie in het land. Politieke en 

economische hervormingen zorgden voor een grote opmars. Sinds 1991 daalde de 

economische groeicijfers zelfs niet meer onder de 6% met een aantal pieken boven de 10%. 

(Bijlage 23) (Trading Economics, 2012, 18 november) Voor de jaren 2011-2015 sprak de 

Chinese premier Wen Jiabao van een gemiddelde groei van 7%. (Yong, 2011) Ook economen 

volgden dit cijfer en voorspelden dat China in 2027 de VSA zou voorbijsteken als land met 

het grootste BNP en in 2050 zou het zelfs het dubbele van de VSA hebben. (Coolsaet, 2010, 

p. 110-111) De economie 'boomt' en dit vertaalt zich ook in een andere levensstijl van de (ook 

steeds toenemende) Chinese bevolking. Dit geheel zorgt uiteraard voor een grote toename van 

de vraag naar gas, gezien de economie en de gasconsumptie positief gecorreleerd zijn. 

(Homan & Van der Linde, 2007) Een kanttekening is uiteraard dat niemand met zekerheid 

kan voorspellen hoe duurzaam deze economische groei echt is.  
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Voorlopig beslaat natuurlijk gas echter nog maar een aandeel van 3% in de totale energiemix. 

Steenkool daarentegen heeft een gigantisch aandeel van maar liefst 71%. (Song & Woo, 2008, 

p. 310) Enerzijds heeft gas dus nog maar een zeer klein aandeel van het totale 

energieverbruik, maar anderzijds geeft dit aan dat er nog wel veel groeipotentieel is. De 

huidige 80 bcm zou tegen 2020 al minstens 200 bcm zijn. (Garcia & Palazuelos, 2008) 

Gazprom en verschillende energiespecialisten (ook van China) spreken zelfs van 300 à 400 

bcm tegen 2020 (Gazprom, 2012, 15 november) Anderzijds neemt steenkool een zeer groot 

aandeel in beslag. Deze brandstof is de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. 

Vooralsnog houdt China weinig rekening met het milieu, maar de internationale instanties 

zouden de druk op landen die veel CO2 uitstoten kunnen doen toenemen om maatregelen te 

treffen en voor de toekomst meer milieuvriendelijke alternatieven te zoeken. Onder andere de 

tropische storm Sandy heeft nog maar net geduid welke ravage kan worden aangericht als 

gevolg van de klimaatsverandering. De moment dat China hier rekening mee zal houden zou 

gas een ideaal alternatief vormen voor het ecologisch slechte steenkool. Opnieuw zou een 

stijging van de gasconsumptie het gevolg zijn. Bijlage 24 geeft aan dat de groeiende economie 

en mogelijke switch van steenkool naar gas voor een groeiende gasconsumptie zorgt die niet 

kan bijgehouden worden door de productie. (EIAc, 2010, 18 november 2012) 

 

Ook de andere twee landen, Japan en Z-Korea, zien hun gasvraag stijgen in de toekomst. 

Hoewel men in Japan al van twee verloren decennia spreekt, liggen er toch ook kansen. De 

economie zal op termijn terug uit het slop komen en de gasvraag zal weer aanzwengelen. 

Daarbij komt dat ook de ramp van Fukushima een ware angstgolf doorheen Japan (en de rest 

van de wereld) heeft gestuurd betreffende kernenergie. Beleidsmakers streven ernaar om 

nucleaire reactoren te vervangen door alternatieve energiebronnen. Gascentrales zouden hier 

opnieuw een goede vervanging bieden. Dit betekent voor het land echter meer import, wegens 

gebrek aan eigen gasvelden.  

11.2.2. Russische strategische reactie 

De doelstellingen van Rusland met betrekking tot de NO-Aziatische regio spitsen zich toe op 

de mogelijkheden die zich er voordoen. Rusland zou er namelijk veel voordeel uithalen om 

hier voet aan grond te krijgen. Zo zou het zijn eigen gasexport meer kunnen diversifiëren. 

Tegelijk zal het proberen om aan de vraag van Europa te kunnen blijven voldoen. Indien de 

Russische vraag van Europa plots zou dalen als gevolg van Europese diversificatie (via bvb. 

LNG), zou Russische export door zijn Aziatische markt minder hard getroffen worden. 
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Uiteraard gaan er met de vraag die nu en op termijn weer zal aanzwengelen ook hogere 

exportinkomsten gepaard. Voorlopig is dit nog steeds dé voornaamste inkomstenbron van 

Gazprom, gezien de binnenlandse prijzen nog niet hoog liggen. Daarnaast heeft het in Oost-

Siberië en het Verre Oosten nog zeer grote gasvelden liggen die onaangeroerd zijn. De 

hoeveelheid gas wordt hier geschat op 4,5 tcm. Dit komt volgens sommige bronnen zelfs 

overeen met 75 % van de totale Russische gasreserves. (Chun, 2011; Simonia, 2006) Met het 

betreden van nieuwe markten 'vlak naast' deze velden (waar men meer zou verdienen dan in 

het binnenland) zou men meteen ook een duidelijke incentive hebben om deze te ontginnen.  

 

De strategische LT visie is alvast positief en ziet in de nabije toekomst het NO-Aziatische 

aandeel in de Russische exportmarkt flink toenemen. Zo wilde men volgens de energie 

strategie van 2003 in 2010 al dat de regio een aandeel van 10% besloeg van de Russische 

exportmarkt. (Fernandez & Palazuelos, 2011, p. 1073) Wetende dat de eerste export naar een 

Aziatisch land pas plaatsvond in 2008 kan men concluderen dat de strategie iets te voorbarig 

en optimistisch was. (Fernandez & Palazuelos, 2011, p. 1072) Toen in 2009 duidelijk werd 

dat Rusland nog maar 5% van zijn export naar Azië stuurde via Sachalin 1 en 2, volgden er 

nieuwe streefcijfers met hetzelfde doel voor ogen: de Aziatische markt betreden en eigen 

export diversifiëren. Deze cijfers streven naar 11-12% Aziatische export in 2013-2015; 16-

17% in 2020-2022 en 19-20% in 2030. Ook deze cijfers zijn vrij optimistisch. (Interfax, 2009) 

 

Er zijn nog verschillende vereisten waaraan Rusland moet voldoen vooraleer men deze cijfers 

kan behalen. Deze zijn drieledig. Eerst en vooral moeten de gasbronnen in Oost-Siberië en het 

Verre Oosten ontgonnen worden. Dit is nodig gezien de productie van de huidige gasvelden 

taant. Wanneer men aan de hoge vraag wil voldoen die de combinatie van Europese en 

Aziatische markten zal teweegbrengen, moet men zijn productieniveau opkrikken. Het feit dat 

deze gigantische en onaangeroerde bronnen aan de grens met China liggen is voor de 

transportprijs mooi meegenomen. (Fernandez & Palazuelos, 2011, p. 1072) Vervolgens is de 

infrastructuur nog niet aanwezig om de export naar NO-Azië te verhogen. De landen hier zijn 

vooral afhankelijk van LNG. In hoofdstuk 9.1 werd reeds duidelijk dat Rusland deze boot niet 

mag missen en hierin fors zal moeten blijven investeren. Zeker als het een rol van betekenis 

wil spelen voor Japan en Zuid-Korea, die al veel in LNG importinfrastructuur hebben 

geïnvesteerd. Ook China is zijn LNG-terminals aan het uitbouwen, maar dit land heeft ook 

voldoende mogelijkheden om pijpleidingen te leggen. Dit is echter een kostelijke zaak, gezien 

de economische centra in China eerder in ZO-China gelegen zijn. Het verbinden met 
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bestaande binnenlandse infrastructuren in China is moeilijk wegens het gebrek aan een 

uitgebouwd intern gastransportnetwerk. Ook in Japan ontbreekt een deftig binnenlands 

pijpleidingennetwerk. LNG is dus van enorm belang wil men in Aziatische landen voet aan 

grond krijgen. Als laatste punt zijn de overeenkomsten die de landen sluiten zeer belangrijk. 

De ontginning en het plaatsen van infrastructuren is enkel en alleen mogelijk indien er ook 

contracten worden afgesloten waarbij Rusland de garantie krijgt dat het de investeringen die 

zouden worden gedaan ook terugverdiend zullen worden en effectief zullen zijn. Zonder deze 

zekerheid kan de uitbouw van de andere twee vereisten niet van start gaan. (Fernandez & 

Palazuelos, 2011, p. 1072-1073) 

 

China  

 

De gasconsumptie in China zal volgens het IEA WEO rapport van 2011 tot 2035 jaarlijks met 

6,1% groeien. Intern kan de gasproductie de consumptie niet bijhouden wat ervoor heeft 

gezorgd dat het land in 2007 netto-importeur werd. (Bijlage 24) Stap voor stap zal het 

afhankelijker worden van het buitenland. Deze import komt echter vooral via LNG naar 

China en komt vooral ten goede van de landen uit ZO-Azië. Australië, Maleisië en Indonesië 

(59%) en Qatar (19%) zijn de grootste LNG exporteurs naar het land. Rusland speelt slechts 

een heel kleine rol hier. (IEA, 2012, p. 14-16) De reden dat Rusland nauwelijks iets naar 

China exporteert is omdat Rusland nog maar een kleine speler is op de LNG markt en via 

pijpleidingen geen voet aan grond krijgt op de Chinese markt. Onderhandelingen lopen vaak 

vast.  

 

Zo werd er in 1997 al onderhandeld tussen Rusland en China over een leiding van Irkutsk 

naar China en Z-Korea. In 2006 volgden nog onderhandelingen en werd er zelfs een contract 

ondertekend tussen Poetin en President Hu Jintao betreffende twee pijpleidingen. Twee jaar 

later kondigde Gazprom de bouw aan van de Altai pijpleiding. (Fernandez & Palazuelos, 

2011, p. 1076) Deze zou zo'n 1700 km overbruggen. (Gazprom, 2012) Normaal zou de bouw 

van deze pijpleiding tegen 2011 al afgerond moeten geweest zijn en kon de export starten. 

Onenigheden over de gasprijs gooien echter al 6 jaar roet in het eten. (Caijing, 2012) 

 

Intussen zijn we verschillende MoU's verder, maar de prijsconflicten zijn nog niet opgelost 

met als gevolg dat de bouw van de Altai nog niet gestart is. De Russen willen uiteraard het 

maximum uit hun gasexport halen en dat is hun volste recht. Ze vragen de Chinezen om de 
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netback prijs te betalen, welke zo hoog is als deze in Europa. De prijzen moeten ook aan deze 

van olie gekoppeld zijn. Zo kan Rusland zijn geliefkoosde systeem hanteren met 

pijpleidingen, aan olie gekoppelde prijzen en langetermijncontracten. Op dit laatste vlak heeft 

Rusland in 2010 al een MoU met China afgesloten waarbij men zou gaan voor een 30-jarig 

contract. China van zijn kant wil net de prijzen laten bepaald worden door de markt. Dit komt 

overeen met de eis van de Europese gasimporteurs die ook niet meer teveel willen betalen 

(t.o.v. de marktprijs) voor hun gas. Rusland zal enkel de transmissiekosten zal nog mogen 

verrekenen. (Gazprom, 2012) 

 

De Russen leven daarbij ook in onzekerheid over wat nu eigenlijk het uiteindelijke doel is van 

de Chinese energiepolitiek. Wil het zich op transport over land of over zee richten? Voorlopig 

lijkt China LNG de voorkeur te geven, wat stevig in het nadeel speelt van Rusland. China 

bouwt zijn LNG netwerk stelselmatig uit. Echter, Turkmenistan is Rusland een aantal jaren 

geleden te snel af geweest. Dit land haalde namelijk wel een contract binnen met de Chinese 

grootmacht. Sinds 2009 importeert China dus ook gas uit Centraal-Azië. (Fernandez & 

Palazuelos, 2011, p. 1072) Dit raakt de Russische strategie uiteraard dubbel. Ten eerste zijn er 

andere spelers die de groeiende Chinese markt inpalmen voor de neus van Rusland. Het doel 

van deze laatsten om te diversifiëren wordt hiermee niet gefnuikt, maar het is een teken aan de 

wand dat er nog kapers op de kust zijn waar China blijkbaar de voorkeur aan geeft. Ten 

tweede komt hiermee ook het praktische monopsonie van Rusland in Centraal-Azië ten einde. 

Als uiteindelijk ook Europa (via Nabucco) hier gas komt kopen zal Rusland misschien niet 

meer dezelfde hoeveelheid gas kunnen kopen om nadien door te verkopen, laat staan aan 

dezelfde lage prijs die het nu geeft (hoewel deze recent werd verhoogd).  

 

Het voordeel van deze Chinese zet is dat de optie van pijpleidingen door China nog niet werd 

verlaten. Nieuwe onderhandelingen tussen de twee partijen moeten Altai levend houden in de 

hoop dat er in de nabije toekomst toch een akkoord komt. Het is echter de vraag of Rusland 

zijn gevraagde prijs niet zal moeten terugschroeven. China heeft nog tal van 

importmogelijkheden in Zuid-Azië, Australië en het Midden-Oosten via LNG en recent ook 

vanuit Centraal-Azië. Een deal met Rusland lijkt voor China dus nog niet van levensbelang. 
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Japan 

 

Voorlopig voorziet Rusland de Japanners van 7% van hun LNG import. Het land importeert  

voornamelijk uit het Midden-Oosten. (Energy Daily, 2009) Diversificatie is voor beide 

partijen een noodzaak en er is zeker ruimte voor groei voor de Russen gezien de sluitingen 

van de nucleaire installaties de gasvraag doen stijgen. Daarom onderhandelen beide partijen 

over nieuwe overeenkomsten. Echter, de Russen hebben de Japanners de voorbije jaren niet 

echt te vriend gehouden door een aantal voorvallen. Zo zijn de Japanse bedrijven Mitsui en 

Mitsubishi elk moeten terugvallen op een aandeel van respectievelijk 12,5% en 10% in het 

Sachalin 2 project opdat Gazprom een meerderheid zou kunnen verwerven. Ook waren er 

strubbelingen over bepaalde gebieden in zee. (Krysiek, 2007; Op het Veld, 2008, p. 25) 

 

Ondanks deze strubbelingen blijft de interesse van Japanse bedrijven om rond Sachalin te 

ontginnen bestaan, deels omwille van de nabijheid. Zo werd er eind september 2012 nog een 

akkoord gesloten over het opstarten van een nieuw project op Sachalin waarbij LNG terminals 

de toevoer van gas naar Japan moeten doen toenemen. Ook van Gazprom's kant laat men 

duidelijk weten dat Japan een grote prioriteit verdient: 

 

"I would like to emphasize that the Japanese market has an advantageous size and is 

considered a top-priority in the Far East” (Miller, 2012) 

 

Zuid-Korea 

 

De Koreaanse markt is een veel kleinere markt dan de twee voorgaande. Hij is ook al goed en 

gediversifieerd bevoorraad. Er lag in 2008 een voorstel op tafel waarbij men vanaf 2015 zo'n 

10 bcm per jaar zou verkopen en dit voor 30 jaar lang. Dit akkoord zou aan een bestaande 

overeenkomst gebreid worden die jaarlijks 1,5 bcm verhandelt sinds 2008 tot 2028. Het gas 

voor het reeds in werking zijnde akkoord komt van Sachalin 2. Dit betekent dat er hier geen 

extra investeringen nodig waren. (Reuters, 2012; Gazprom, 2012) Echter, wanneer men nog 

een extra 10 bcm gedurende 30 jaar wil verschepen, zal men nieuwe velden moeten 

ontginnen. Dit zou niet rendabel zijn mochten er naast de kleine Koreaanse markt geen andere 

markten zijn in Azië waar men zekerheden heeft betreffende export. Daarom is deze 

overeenkomst min of meer afhankelijk van het afsluiten van contracten met China en Japan. 
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Deze laatste twee zouden immers meer zekerheid kunnen geven over de toekomstige 

ontginning van de gasvelden.  

 

De algemene strategie in NO-Azië is dus tweeledig. Enerzijds komt het er voor Rusland 

vooral op neer dat ze de trein van LNG in Azië niet mist. De drie besproken markten fixeren 

zich hierop. Hoewel ze vele mogelijkheden bieden zullen ze anderzijds bij de 

onderhandelingen rekening moeten houden met de prijsvereisten als ze effectief een voet aan 

grond willen krijgen. Zeker indien Rusland via pijpleidingen wil blijven werken zijn LT 

contracten nodig die zekerheid bieden. 

11.3. VSA  

11.3.1. Algemene ontwikkelingen 

De ontwikkelingen op de Amerikaanse markt kunnen eigenlijk op één aspect worden 

toegespitst, namelijk de ontdekking van een ontginningsmethode voor shale gas. De voorbije 

10 jaar veranderde de hoeveelheid technisch en economisch ontginbaar gas snel. In 2003 werd 

deze hoeveelheid door de National Petroleum Council (NPC) op 1,08 bcm geschat in Noord-

Amerika. Twee jaar later zou deze hoeveelheid volgens cijfers van het IEA al gestegen zijn 

tot 3,96 bcm. In 2008 stond de teller reeds op 7,93 bcm, terwijl in 2009 het Potential Gas 

Committee (PGC) al sprak van 19,26 bcm. Vorig jaar (2011) werd de grootste sprong in de 

schattingen gemaakt, namelijk 54,65 bcm. (EIA, 2011, p. 36) 

 

Waar dus helemaal in het begin van het millennium nog maar weinig gas ontginbaar werd 

bevonden in Noord-Amerika, zien we dat naarmate de technologie het toeliet ook shale gas tot 

de ontginbare gassen ging behoren. Van de 54,65 bcm uit Noord-Amerika was zo'n 24,35 

bcm shale gas afkomstig van de VSA. Wanneer we enkel focussen op de shale gas-voorraden, 

hebben geologen de totale wereldwijde shale gas-voorraad op 453,1 bcm geschat. Hiervan 

zou een vierde (ongeveer 113,27 bcm) in Noord-Amerika liggen. Dit cijfer ligt meer dan 

dubbel zo hoog dan de 54,65 bcm omdat niet alle shale gas al technologisch en economisch 

ontginbaar is bevonden. (Medlock, 2011, p. 36) Het grootste veld ligt onder Pennsylvania en 

New York: Marcellus. Dit zou zo'n 14 bcm herbergen. Ook in Texas liggen grote gasvelden. 

(Zuidema, 2009) 
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De VSA is nog steeds een importeur van gas, maar deze import wordt snel afgebouwd als 

gevolg van de shale gas evolutie. In 2011 werd 89,9% van deze import via pijpleidingen 

georganiseerd (Mexico en Canada). De overige 10,1% werd uit een 7-tal landen via LNG 

geïmporteerd. Rusland zat hier niet bij. (EIA, 2012) Daarnaast exporteert het ook gas, 

opnieuw voor het grootste deel via pijpleidingen – voorlopig toch. Tegen 2015 zouden echter 

de terminals die nu gebouwd worden klaar zijn en zou de VSA vanaf 2016 grote 

hoeveelheden LNG kunnen exporteren. (Flynn, 2012) 

 

Niet alleen op vlak van energy security is dit voor de VSA een voordeel, maar dit brengt ook 

geld in het laadje en zou positieve gevolgen hebben voor de op dit moment erg slecht 

uitvallende betalingsbalans. 

11.3.2. Russische strategische reactie 

Gezien de vrij recente doorbraak van shale gas is het zowel voor Rusland als voor mij 

vooralsnog moeilijk een eenduidige analyse te maken van deze ontwikkeling. Hoe wordt deze 

evolutie gepercipieerd? 

 

Om te beginnen werd de VSA door Rusland altijd bekeken als een mogelijke markt om in de 

toekomst via LNG te bereiken. Deze markt dreigt dus weg te vallen. Op zich vormt dit geen 

grote problemen. Rusland exporteerde nog niets naar de VSA, zijn LNG-vloot is nog verre 

van uitgebouwd om dit te kunnen bewerkstelligen en de nabijliggende markten als Europa en 

vooral NO-Azië zullen al voldoende uitdagingen bieden. (Begos, 2012) Het had wel enige 

politiek invloed kunnen verkrijgen wanneer de VSA gas had geïmporteerd van Rusland. De 

Amerikanen hadden echter anderzijds sluw genoeg geweest om andere importeurs te zoeken 

om aan hun gasvraag te voldoen indien dit nodig was. 

 

Niet alleen moeten deze ontwikkelingen gepercipieerd worden vanuit het weggevallen 

Amerikaanse importeursperspectief, maar ook is er een nieuwe exportgrootmacht bijgekomen 

die zoals gezegd binnen een paar jaar (2016) de markten kan gaan veroveren via LNG. Er 

komt dus een concurrent bij voor Rusland. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral Iran en 

Rusland hier wel eens de grote verliezers zouden kunnen zijn. (Medlock, 2012, p. 35) De 

Russen lijken zich echter helemaal geen zorgen te maken over een potentiële overspoeling 

van de Europese en Aziatische markten door Amerikaanse gas.  
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In een e-mail naar Associated Press (AP) schreef Komlev, hoofd van de afdeling contracten 

en prijzen bij Gazprom, het volgende: 

 

“Although we heard that the motive of these activities was to decrease dependence of 

certain countries on Gazprom gas, the end results of these efforts will be utterly 

favorable to us. The reason for remaining tranquil is that we do not expect the 

currently abnormally low prices in the USA to last for long.” (Begos, 2012) 

 

De prijzen van Russisch gas en Amerikaans shale gas verschillen dus ook danig. Het vreemde 

is dat er verschillende vergelijkingen gemaakt worden. Orlov gaf aan dat de prijs van het gas 

van Gazprom tussen de $3 en de $50 per 1000 cm ligt, terwijl deze van het Amerikaanse shale 

gas tussen de $80 en de $320 per 1000 cm ligt. Een enorm verschil. Rusland gelooft dus niet 

in een overspoeling van de Europese en Aziatische markten. De VSA kan gewoon niet met 

zo'n hoge ontginningskosten een degelijk aandeel van gasexport in deze markten opbouwen. 

Andere bronnen zijn het echter oneens met Orlov en zeggen dat de prijs in de VSA wel 

degelijk lager ligt dan deze van Rusland. Zo is de huidige ratio van de Russische 

prijs/Amerikaanse prijs zo'n $10 / $3. Dit is net het omgekeerde van wat Orlov beweert in zijn 

propaganda tegen shale gas. Het citaat van Komlev gaf ook al aan dat de prijs van de VSA 

lager is dan deze van Gazprom, maar hij verwacht niet dat dit kan blijven duren. De laatste 

cijfers zijn dus meer aannemelijk dan deze van Orlov. 

 

Daarbij heeft Rusland al onderzoeken laten uitvoeren naar de samenstelling van dit shale gas 

en dit zou volgens de uitkomsten zo'n 50% stikstof bevatten in plaats van de normalere 6%. 

Daarmee zou het zelfs nauwelijks brandbaar zijn. Het Kremlin tracht de media negatief te 

beïnvloeden en via deze media de bevolking in (het ecologisch bewuste) Europa te doen 

afzien van shale gas. Rusland benadrukt steevast de milieuvervuilende effecten die de 

ontginning van het gas teweegbrengt, zoals water dat wordt aangelengd met chemicaliën en 

ondergronds wordt gebruikt om rotsen te splijten, maar nadien voor een groot deel opnieuw 

aan de oppervlakte komt. Zo werd in Pennsylvania al veel verontreinigd water gevonden. 

(Orlov, 2012) 

 

De shale gas revolutie in de VSA heeft ook grote gevolgen in de rest van de wereld. Europa 

zou voorraden hebben, maar ecologische spelbrekers zorgen ervoor dat deze vooralsnog niet 

ontgonnen worden (hoewel in december 2012 het VK zijn plannen om shale gas te ontginnen 
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concreet maakte). China heeft volgens sommige bronnen zelfs nog grotere shale gas 

voorraden dan de VSA, maar hier ontbreekt vooral de know-how om de gassen zo efficiënt 

mogelijk aan de oppervlakte te brengen. Echter, indien ze hier de kennis zullen gaan 

toepassen en starten met het ontginnen van het shale gas – de ecologische motieven om het 

niet te doen spelen in China geen rol –  dan zouden landen als Japan en Z-Korea eerder 

geneigd zijn om bij hun Chinese buren gas te kopen dan bij Rusland.  

 

Voor Rusland zal het niet makkelijk zijn om – gezien de hoge moeilijkheidsgraad om nu al 

contracten in NO-Azië binnen te slepen – in de toekomst een greep te krijgen op die markten 

zoals ze die voorlopig nog heeft op Europa. Het kan proberen om de shale gas revolutie te 

stoppen via negatieve propaganda en met ecologische motieven te goochelen. 

 

Rusland annuleerde eind augustus 2012 nog bepaalde plannen van het Stockman gasveld. Dit 

heeft alles te maken met het goedkope shale gas dat op de markten zou kunnen terechtkomen 

(van de VSA dan wel van eigen makelij). Rusland zou minimum $14 moeten kunnen krijgen 

voor het gas uit Stockman om rendabel te zijn, terwijl dit helemaal niet gegarandeerd is. 

(Helman, 2012) Hoewel ze een punt hebben met het feit dat shale gas ecologisch vrij slecht is, 

geeft deze annulatie toch aan dat Rusland niet helemaal gerust is op de huidige 

ontwikkelingen.  
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DEEL III: CONCLUSIE  

 

12. CONCLUSIE 

De verschillende ontwikkelingen op de internationale gasmarkt die doorheen dit werk aan bod 

kwamen hebben allen gevolgen voor Rusland en zijn gasbeleid. Zo geeft Rusland de voorkeur 

aan langetermijncontracten, aan olie geïndexeerde prijzen en een uitgebouwd 

pijpleidingentransportnetwerk. Op allerlei vlakken lijkt Rusland aan macht te moeten 

inboeten, maar het land tracht telkens gepast te reageren en zijn machtspositie op de LT veilig 

te stellen. 

 

Door de opkomst van LNG, de lage gasvraag als gevolg van de economische crisis en het 

hoge gasaanbod door het ontginnen van shale gas komt dit geliefkoosde systeem in gevaar. 

Prijzen dalen, KT wordt goedkoper dan LT en de gas-to-gas-competition is goedkoper dan de 

aan olie geïndexeerde prijzen. 

 

Om op LT zijn geprefereerde systeem te handhaven probeert Rusland zijn importeurs te 

overtuigen en aan zich te binden. Zo treedt het land voor sommige Europese energiebedrijven 

soepeler op betreffende het Take or Pay Principle om de langetermijncontracten ook in de 

toekomst te kunnen blijven gebruiken. Ook introduceerde het een hybride prijsmechanisme 

waarbij prijzen niet alleen aan olieproducten zijn gekoppeld, maar die ook de balans van 

vraag en aanbod weerspiegelen.  

 

Voor de volledigheid werden ook kort de binnenlandse prijsontwikkelingen beschreven. Deze 

worden nu door het Kremlin verhoogd wat moet leiden tot meer efficiëntie, hogere inkomsten 

en ontginning van nieuwe gasvelden. 

 

Een derde grote deel betrof de geografische belangen, want ook hier lijken verschuivingen op 

te treden. De Europese markt tracht zich los te koppelen van Rusland, energieverbruik te 

verminderen, een groenere economie uit te bouwen en in de toekomst (d.m.v. shale gas) meer 

in eigen gas te voorzien. De NO-Aziatische markt wordt steeds meer door grote LNG-

exporteurs ingepalmd. Hier is Rusland niet in gespecialiseerd. Daarenboven kan een land als 

Turkmenistan wel akkoorden smeden met bvb. China, terwijl Rusland op het continent 
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nauwelijks voet aan grond krijgt. Tenslotte zorgen LNG en shale gas voor een evolutie 

waarbij iedereen van iedereen gas zal kunnen kopen. De VSA zou daarom in de toekomst een 

grote rol als exporteur kunnen toebedeeld krijgen.  

 

Betreffende de toekomst lijkt Rusland de geografische ontwikkelingen tegen te hebben. Toch 

doet het ook hier moeite om dit ogenschijnlijk minder rooskleurig toekomstperspectief een 

positieve wending te geven. Zo probeert Rusland de voorgestelde alternatieve routes als 

Nabucco te counteren en te boycotten door een verdeel-en-heersstrategie. Om in Azië te 

kunnen infiltreren moet het meer investeren in het LNG-verhaal. Het mag deze boot niet 

missen. Hoewel het al een aantal investeringen heeft gedaan op Sachalin, speelt het verre van 

de eerste viool op wereldvlak.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat, hoewel Rusland de ontwikkelingen op vlak van LNG, 

shale gas, prijzen en locatie tegen lijkt te hebben, het toch tracht om zijn status als grootste 

gasexporteur op LT veilig te stellen. De toekomst zal moeten uitwijzen of Rusland zijn 

geliefkoosde systeem en zijn greep op Europa zal kunnen behouden en of het op nieuwe 

markten als NO-Azië zal kunnen binnendringen.  
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 Rank Company Market  Cap(USD) Proved Crude Oil Reserves  Proved Gas Reserves 

 1 Gazprom   $348 billion  5.9 bln barrels    18,200 bln cubic meters 

 2 Rosneft   $73 billion  15.9 bln barrels    701 bln cubic meters 

 3 Lukoil    $65 billion  15.7 bln barrels    765 bln cubic meters 

 4 Surgutneftegas   $36 billion  Does not disclose reserves   -- 

 5 TNK-BP Holding  $28 billion  10.3 bln barrels    -- 

 6 Gazprom Neft   $28 billion  6.9 bln barrels    -- 

 7 Novatek   $15 billion  --    690 bln cubic meters 

 8 Tatneft   $10 billion  5.9 bln barrels    37.4 bln cubic meters 
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