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Samenvatting (Dutch Summary)  
 
Achtergrond 

De onderhavige dissertatie gaat in op de investeringsstrategie van Gazprom ten aanzien van 
de Russische gasexporten en het marktgedrag in de exportmarkt, met de nadruk op Euro-
pese infrastructuurprojecten en in het licht van de geopolitieke context.  
 
Vanwege zijn grote gasreserves is Rusland goed gepositioneerd om te profiteren van de 
export van aardgas, ook al kampt het met toenemende concurrentie en staat de toekomsti-
ge gasvraag onder druk. De gasopbrengsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor Rus-
land. Het staatsgecontroleerde gasbedrijf, Gazprom, is grotendeels afhankelijk van Europa 
voor zijn harde-valuta inkomsten. Voor Rusland en Gazprom zijn het behoud en uitbrei-
ding van de inkomstenstroom uit de gasexport van vitaal economisch belang. In dat ver-
band fungeert gasinfrastructuur, zoals de Nord en South Stream gaspijpleidingen, als een 
belangrijk instrument om Gazprom’s marktaandeel uit te breiden in zowel bestaande 
markten als groeimarkten in Europa. In deze dissertatie worden enkele geplande investe-
ringsprojecten van Gazprom beoordeeld volgens economisch-strategische theorieën.  
 
De politiek-strategische implicaties van Gazprom’s investeringen hebben uiteindelijk een 
uitwerking op de Europese energievoorziening in het algemeen, en op de Europese gas-
voorziening in het bijzonder. Bovendien heeft de Russische positie in de Europese gas-
markt zowel geo-economische als geopolitieke gevolgen. Nadere inzichten ten aanzien van 
het gedrag van Rusland en Gazprom in de exportmarkt voor gas dragen bij aan het begrij-
pen van bovenstaande thema’s. 
 
Onderzoeksdoelstelling en -vragen 

Deze studie beoogt de volgende onderzoeksdoelstelling na te streven: “Het identificeren, 
evalueren en extrapoleren van Gazprom’s investeringsstrategie ten aanzien van de Russi-
sche gasexporten en het marktgedrag in de exportmarkt, met de nadruk op de Europese 
infrastructuurprojecten en in het licht van de relevante geopolitieke context.” 
 
Op basis van deze onderzoeksdoelstelling zijn vier onderzoeksvragen afgeleid: 

1) Wat zijn de verschillende institutionele en theoretische aspecten evenals de rele-
vante waarderingsmechanismen in relatie tot investeringen in gasinfrastructuur en 
in het licht van bedrijfsstrategieën en markten? 

2) Wat is de historisch-institutionele achtergrond met betrekking tot de Russische, 
en Gazprom’s, investeringsstrategie ten aanzien van exportmarkten? 

3) Wat is de Russische, en Gazprom’s, positie in de continu veranderende interre-
gionale gasmarkt die betrekking heeft op Europa? 
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4) Hoe kunnen we Gazprom’s investeringsstrategie ten aanzien van de Russische 
gasexporten en het marktgedrag in de exportmarkt identificeren, evalueren en ex-
trapoleren, gebaseerd op de empirische analyse van een aantal casusstudies?  

 
Deze samenvatting is voorts onderverdeeld in vier paragrafen, met als doel antwoord te 
geven op de vier onderzoeksvragen. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de capaci-
teitsuitbreiding van gastransport in het licht van volumeconcurrentie. 
 

Institutionele en theoretische aspecten  

De transmissie en levering van aardgas is een complex vraagstuk, waarbij veel actoren be-
trokken zijn. De kapitaal-intensieve projecten zijn onderworpen aan grote risico's voor 
zowel de overheid als de particuliere sector. In het algemeen wordt het marktrisico als het 
meest dominante risico gezien voor investeringen in gasinfrastructuur (zoals pijpleidingen 
en infrastructuur ten behoeve van vloeibaar gas). Andere belangrijke risico's zijn gerela-
teerd aan overheidsbeleid (bijvoorbeeld regulering), macro-economische ontwikkelingen, 
de financiering, de transit en geopolitieke ontwikkelingen. Er zijn verschillende bedrijfs-
modellen om gasinfrastructuur te realiseren en instrumenten om de gerelateerde risico’s te 
mitigeren. 
 
De overheid speelt een belangrijke rol in de vormgeving van de gassector vanwege de ri-
sico's en voordelen (overwinsten) in de waardeketen. De moderne variant van de interna-
tionale politieke economie stelt dat het noodzakelijk is om de studie van internationale 
betrekkingen en (politieke) economie te integreren, teneinde complexe vraagstukken, zoals 
in de gasmarkt, en het samenspel tussen staten en markten te analyseren. Zij wijst erop dat 
wanneer een land van nature gezegend is met grondstoffen een voordeel heeft. Het blijft 
echter de vraag of een land de rijkdom afkomstig van grondstoffen kan vertalen in andere 
structurele machtsbronnen, zoals intellectueel kapitaal en veiligheid, vanwege onder meer 
het risico van een ‘grondstoffenvloek’. In de meeste gas-producerende en -exporterende 
landen zijn de nationale gas- of energiebedrijven, onder auspiciën van de overheid, verant-
woordelijk voor de gasvoorraden van het land. 
 
De nationale gasbedrijven die in exportmarkten opereren, dienen ten aanzien van hun 
strategieën en de prioriteitsstelling van investeringen te anticiperen op de dynamiek van de 
regionale gasmarkten. Langs de levenscyclus concurreren ondernemingen in eerste instan-
tie op de uitbreiding van capaciteit om nieuwe volumes te leveren op de markt. In een 
later stadium wordt prijsconcurrentie steeds belangrijker. In het geval van gastransport 
over een lange afstand is het grootste deel van de totale kosten in de waardeketen gerela-
teerd aan de transportcomponent. Schaalvoordelen in deze component, zowel in relatieve 
als in absolute zin, helpen dus de gemiddelde totale kosten te laten dalen ten opzichte van 
de concurrentie.  
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Investeringsmogelijkheden in infrastructuur moeten worden beoordeeld in een context van 
strategie en concurrentie. In hoofdstuk 4 betogen we daarom dat er rekening gehouden 
moet worden met zowel vraagonzekerheden als concurrentie om de totale waarde van 
investeringen in gasinfrastructuur vast te kunnen stellen. Het real-option game model, 
ontwikkeld door Smit en Trigeorgis [2001], is een twee-traps model dat deze twee aspec-
ten meeneemt in een duopolistische omgeving. Dit model rekent de totale waarde van 
investeringen terug naar het begin van het spel als een functie van de marktuitkomsten aan 
het einde van het tweede stadium. We betogen dat het besluit om te investeren gebaseerd 
dient te worden op een ‘totale’ netto contante waarde criterium dat de netto-strategische 
(speltheoretische) waarde en de flexibiliteit (optie) waarde – via real-option waardering – 
integreert. Op basis van deze waardecomponenten kunnen we een onderscheid maken 
tussen de waarde van het hebben van een strategische optie om te concurreren (strategische 
option-game waarde) en de waarde van het uitstellen van strategisch actie (de waarde van de 
optie om strategisch investeren uit te stellen). Deze waarden zijn collectief een aanvulling 
op de traditionele directe (statische) netto contante waarde, die gelijk is aan de verwachte 
toekomstige kasstromen uit directe investering. Een onderneming dient te investeren in 
een strategisch project indien de som van de totale netto projectwaarde positief is, waarbij 
de netto strategische optiewaarde hoger is dan de uitstelwaarde van het maken van een 
strategische investering. 
 
Het toegepaste model is sterk gestileerd. Een conceptuele toolbox, die in hoofdstuk 4 is 
geïntroduceerd, heeft als doel andere aspecten mee te nemen in de beoordeling van inves-
teringen. Andere aspecten die van invloed zijn op investeringsbeslissingen in de gasindu-
strie, en dus ook op de prioriteitsvolgorde, zijn onder meer: (1) de financiële en organisa-
torische haalbaarheid, met inbegrip van bedrijfsmodellen en overheidssteun; (2) het alge-
mene investeringsklimaat, zoals macro-economische ontwikkelingen en fiscale regimes, (3) 
transitrisico's, en (4) geopolitieke en geo-economische vraagstukken. 
 
De toegevoegde waarde van het model ligt in de kwantitatieve onderbouwing van strategi-
sche investeringen, terwijl de toolbox meer conceptueel is. Voorts zijn de dynamische 
markttheorie, de theoretische inzichten vanuit de institutionele economie en de interna-
tionale politieke economie nuttig bij het begrijpen van gas-infrastructurele investeringen in 
het licht van bedrijfs- en overheidsstrategieën en marktdynamiek. Een dergelijke multidis-
ciplinaire aanpak draagt daardoor bij aan de verwezenlijking van de onderzoeksdoelstel-
ling. 
 
De Russische gasstrategie: Een historisch-institutionele achtergrond 
De huidige Russische exportnadruk op Europa is het resultaat van meer dan een halve 
eeuw van gasontwikkelingen. De Sovjet-Unie startte net na de Tweede Wereldoorlog haar 
gasexporten naar Europa in Polen; in 1968 gevolgd door Oostenrijk als eerste land met 
een kapitalistisch systeem. Ondanks Amerikaanse bezwaren vanwege de Koude Oorlog, 
groeide de Sovjet-export naar West-Europa in de jaren zeventig en tachtig. Via de zoge-
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naamde ‘gas-voor-pijp’-overeenkomsten met West-Europa kon de Sovjet-Unie olieleveran-
ties vrijmaken, die bestemd waren voor de Centraal- en Oost-Europese landen binnen de 
Raad voor Wederzijdse Economische Hulp (RWEH) in ruil voor gesubsidieerde gasleve-
ringen. 
 
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verloor Moskou de absolute controle over de 
voormalige Sovjet-republieken en de RWEH. Voor wat betreft de gassector werd het pijp-
leidingsysteem in dit gebied opgebroken qua eigendom, zowel in productiegebieden zoals 
in Centraal-Azië als in transitlanden zoals Oekraïne. Het eigendom kwam onder nieuwe 
overheden en nationale gasbedrijven te vallen. Als gevolg van het economisch hervor-
mingsproces werd de Russische gassector gedeeltelijk geprivatiseerd, maar niet opgebroken 
zoals dat gebeurde in de oliesector. Gazprom werd vanaf 1989 verantwoordelijk voor de 
Russische gasproductie, distributie en verkoop. 
 
Gedurende de jaren negentig zochten de landen uit Centraal-Azië naar nieuwe afzetmark-
ten naast Rusland, zonder veel succes. Pas vanaf het einde van de jaren negentig kwamen 
er concrete projecten op tafel, zoals een pijpleiding van Turkmenistan naar China. Daar-
naast verloor Gazprom de controle over het belangrijkste transitland Oekraïne. De ver-
slechterende economie in de nasleep van de ineenstorting van het Sovjet-systeem, een 
langzame en complexe overgang naar een markteconomie, onder meer vanwege het voort-
duren van ruilhandel, en het verhogen van de gasprijzen hebben geleid tot betalingspro-
blemen en schulden in onder meer Oekraïne. Dit vertraagde het proces naar een normale, 
commerciële relatie tussen Gazprom en het nationale gasbedrijf in Oekraïne, Naftogaz. 
Gazprom trachtte de controle over bestaande en nieuwe transitroutes via Oekraïne te ver-
sterken, echter zonder enig succes vanwege politieke obstakels. 
 
De lage energieprijzen in de jaren negentig, gecombineerd met een gebrek aan financiële 
middelen, beperkten ook de groeimogelijkheden van Gazprom in de exportmarkten. Uit-
eindelijk werden twee projecten – de Jamal-Europa en de Blue Stream pijpleiding – gereali-
seerd, die inspeelden op de toenemende vraag in respectievelijk de Noordwest-Europese en 
Turkse markten. Hoewel beide projecten de afhankelijkheid van de Oekraïnse transit ver-
laagden en deels concurrentie tegenhielden, viel het commerciële succes initieel tegen.  
 
De Russische positie in een toenemend interregionale en dynamische gasmarkt  

Tegen de achtergrond van de recentralisatie van de Russische gassector vanaf 2000, ver-
kreeg Gazprom in 2006 het monopolie over de Russische gasexport. Het besluitvormings-
proces is sterk gecentraliseerd en wordt in hoge mate beïnvloed door de overheid. De Rus-
sische positie ten opzichte van de andere gas-exporterende landen zullen in hoge mate 
bepalen in hoeverre Rusland haar interregionale rol als belangrijke exporteur van gas kan 
vervullen. Bovendien hebben de geopolitieke dimensie en andere marktaspecten invloed 
op de Russische groeistrategie. 
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De verwachte stijging van de vraag en de importafhankelijkheid in de belangrijkste regio-
nale markten roepen om nieuwe gasstromen voor de middellange termijn (2015 tot 2030). 
Echter, de algehele vraagvermindering vanwege de economische recessie in 2008/2009, 
gecombineerd met de ontwikkeling van (flexibel) vloeibaar gas in onder meer het Midden-
Oosten en van onconventioneel gas in de Verenigde Staten (VS), resulteerden in een sterk 
concurrerende markt sinds 2009. De lange-termijn vooruitzichten voor de gasvraag in de 
belangrijkste regio’s zijn ook erg onzeker, onder meer vanwege de groeiende rol van duur-
zame energiebronnen.  
 
Als gevolg van de dalende binnenlandse productie in Europa wordt echter verwacht dat de 
gasimport in Europa zal toenemen. De vraag naar additionele importen van vloeibaar gas 
in de VS is ter discussie komen te staan, voornamelijk door de ontwikkelingen rondom 
onconventioneel gas. In de andere regionale gasmarkt, Azië, wordt een relatief grote groei 
van de vraag naar gas verwacht, voornamelijk in de opkomende landen zoals China. De 
gashandel in Azië en Europa is grotendeels gebaseerd op de lange-termijn take-or-pay con-
tracten, met een koppeling aan de prijzen van onder meer (steenkool-) en olieproducten. 
De Amerikaanse, en deels ook de Europese, handel in gas is gebaseerd op korte-termijn en 
spot-verkopen. 
 
Voor Gazprom biedt Europa nog steeds de meeste groeimogelijkheden, ook al vindt er een 
verschuiving plaats in Gazprom’s strategie naar Azië en de VS via nieuwe infrastructuur-
plannen in pijpleidingen en ten behoeve van vloeibaar gas. In de Europese gasmarkt on-
dervindt Rusland concurrentie van gasleveranciers per pijpleiding: Noorwegen, Algerije en 
Nederland. In toenemende mate bereiken ook aanbieders van vloeibaar gas Europa, zoals 
uit Nigeria, Egypte en Qatar, evenals gasleveranciers per pijpleiding vanuit de Kaspische 
regio, Noord-Afrika en eventueel het Midden-Oosten. Ten aanzien van de coördinatie van 
marktrisico’s werkt Gazprom op projectniveau in toenemende mate samen met (nationale) 
energiebedrijven in de verschillende gas-exporterende landen. Het Gas Exporting Countries 
Forum (GECF) biedt voor de Russische overheid onder meer een platform voor een derge-
lijke coördinatie. 
 
Rusland dient dus te opereren in een onzekere en aan concurrentie onderhevige markt, 
zoals ook is gevat in het gekozen theoretische raamwerk. Het investeringsbeleid van Rus-
land en Gazprom is daarmee een dynamisch proces, met veel onzekerheden, die onder 
meer voortvloeien uit de binnenlandse vraag, de importen vanuit de Kaspische regio, en 
het overheidsbeleid in de exportmarkten. 
 
De Russische, en Gazprom’s, investeringsstrategie ten aanzien van gasinfrastructuur in 

mogelijk groeiende (sub)regionale exportmarkten 

Door middel van verschillende casusstudies in hoofdstuk 11 is een analyse gemaakt van de 
verschillende strategische investeringen van Gazprom. Deze studies omvatten de toepas-
sing van het real-option game model en de conceptuele toolbox. De eerste casusstudie is 
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geanalyseerd vanuit een historisch (ex post) perspectief en kijkt naar het Blue Stream pro-
ject, gericht op de Turkse markt. De andere twee casusstudies dekken het strategisch ge-
drag vanuit Gazprom’s perspectief in de huidige en toekomstige markten (ex ante). Daarbij 
wordt in de tweede casusstudie gekeken naar het South Stream project, gericht op de Zuid-
zuidoost-Europesegasmarkt met concurrentie vanuit onder meer de Kaspische regio en 
Noord Afrika. De derde casusstudie analyseert het Nord Stream project, dat geoormerkt is 
voor de Noordwest-Europese gasmarkt met concurrentie vanuit Europese landen en vloei-
baar gas vanuit onder meer Qatar. Beide subregionale markten zijn verantwoordelijk voor 
bijna 85 procent van de huidige Europese gasvraag. Hoofdstuk 12 gaat in op andere be-
weegredenen voor Gazprom’s investeringen en onderzoek van de invloed ervan op de Eu-
ropese marktstructuur via een scenarioanalyse.  
 
Het resultaat van de casusstudies laat zien dat Gazprom’s infrastructuurinvesteringen een 
strategisch-economisch karakter hebben om mogelijkerwijs toekomstige first-mover voor-
delen te gelde te kunnen maken. Vanwege de schaalvoordelen is Gazprom in staat de ge-
middelde kosten per eenheid naar beneden te brengen. De schaalvoordelen zorgen boven-
dien voor een afschrikkingseffect voor de concurrentie, waardoor Gazprom uiteindelijk de 
marktstructuur kan beïnvloeden in haar voordeel. Echter, het uitstellen van dergelijke 
investeringen blijkt in een aantal gevallen ook een aantrekkelijke strategie te zijn vanwege 
onder meer het risico van daling van de vraag. Deze componenten vormen samen de totale 
waarde van een investering, in aanvulling op de ‘statische’ waarde. Volgens de modeluit-
komsten hebben de South Stream pijpleiding en de Nord Stream pijpleiding, afhankelijk 
van de mate van vraagonzekerheid, dergelijke strategisch-economische waarden. Het Blue 
Stream project blijkt volgens de modeluitkomsten een negatieve waarde te hebben vanwege 
zijn beperkte schaalvoordelen, ondanks dat het project achteraf bezien een afschrikkingsef-
fect heeft gehad. 
 
Hoewel het toegepaste model een belangrijk verklarend instrument is, heeft het beperkin-
gen omdat het sterk gestileerd is. Het model gaat bijvoorbeeld uit van de interactie tussen 
slechts twee spelers, terwijl de gasindustrie wordt gekenmerkt door meer dan twee (interre-
gionale) spelers. Bovendien gaat het model uit van een twee-traps spel met een steady state 
na het einde van het spel. In werkelijkheid blijven de strategische interactie en de vraagon-
zekerheden echter dynamisch. Een andere beperking is dat het model exclusief nadruk legt 
op volume-concurrentie, terwijl in de werkelijkheid prijsstelling een even belangrijke rol 
speelt. Daarnaast wordt er onder meer geen rekening gehouden met belastingen en wordt 
een interregionale dimensie buiten beschouwing gelaten.  
 
Voorts kan het model geen rekening houden met het feit dat Gazprom praktische proble-
men heeft in het ontwikkelen van een pro-actieve strategie. De problemen die via de con-
ceptuele toolbox worden beschouwd, zijn onder meer: (1) een pro-actief investeringsbeleid 
is onderworpen aan de haalbaarheid rondom financiering en organisatie; (2) potentiële 
alternatieve brandstoffen die een pro-actieve investeringsstrategie kunnen ontmoedigen; 
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(3) in geliberaliseerde markten kan de verplichting tot toegang van derden afbreuk doen 
aan de exclusiviteit van strategische pijpleidingcapaciteit; (4) activiteiten en regelgeving van 
EU-mededingingsautoriteiten kunnen een pro-actieve investeringsstrategie ontmoedigen; 
(5) als gevolg van geopolitieke en geo-economische overwegingen neemt de roep om extra 
Russisch gas te importeren geleidelijk minder luid klinkt. 
 
Lange-termijn contracten met de Europese kopers, eventueel vergezeld van uitruil van 
belangen langs de waardeketen, stellen Gazprom in staat haar marktpositie in volumeter-
men te garanderen. De Nord Stream pijpleiding is voor een deel al gebaseerd op dergelijke 
transport- en volumecontracten in de toekomst. Bovendien helpt verticale gasdiplomatie 
op overheidsniveau Gazprom toegang tot de markt te verschaffen. Een dergelijk bedrijfs-
model is wenselijk in een relatief volwassen markt. Naast de uitbreiding van Gazprom’s 
marktaandeel, kunnen infrastructuurinvesteringen eventuele transitrisico’s spreiden en 
bieden zij mogelijkheden voor arbitrage op de korte termijn en spotmarkt. 
 
Afhankelijk van de keuze om investeringen te realiseren, zijn er verschillende scenario’s 
voor Gazprom’s marktuitkomst denkbaar: (1) een (quasi-) monopolie (marktaandeel bo-
ven 70 procent); (2) een dominante positie (marktaandeel tussen 30 en 70 procent); en (3) 
een niet-dominante of marginale positie (onder 30 procent). In ieder scenario bestaat een 
mogelijke situatie van overaanbod. De extreme marktuitkomsten en condities – zoals een 
monopolie, een dominante uitkomst of overaanbod – zijn het minst wenselijk vanuit een 
praktisch-economisch perspectief. Dit is grotendeels het gevolg van coördinatieproblemen, 
regelgeving, en de mogelijke geopolitieke barrières.  
 
De gewenste marktuitkomsten voor Gazprom zijn van invloed op de prioriteitsstelling van 
Russische investeringen binnen de gaswaardeketen. Bijvoorbeeld in het geval van een hoge 
marktpenetratie dient Gazprom forse maatregelen te nemen om gas beschikbaar te stellen 
voor export. In bredere zin bieden gas en de exportpositie in Europa Rusland een belang-
rijke rol op het internationale politieke podium. Daarnaast zou Gazprom voor haar export 
kunnen uitwijken naar Azië en de VS via investeringen in pijpleidinginfrastructuur en 
infrastructuur ten behoeve van vloeibaar gas. 
 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de Russische investeringsstrategie in hoge mate gera-
tionaliseerd kan worden door middel van strategisch-economische theorieën. Verdere 
ontwikkeling van het theoretisch raamwerk is gewenst bij het identificeren, evalueren en 
extrapoleren van de investeringsstrategie. Hoewel deze dissertatie, onder meer via de con-
ceptuele toolbox, de kloof probeert te dichten tussen de verschillende theoretische discipli-
nes en tussen de theoretische analyse en de praktische toepassing, is verder onderzoek no-
dig ten aanzien van onder andere prijsconcurrentie en meer dynamiek. Voor een discussie 
omtrent mogelijke vormen van aanbodscoördinatie vanuit Russisch en Gazprom’s perspec-
tief – bijvoorbeeld om de negatieve effecten op prijsvorming te coördineren – zie Boon 
von Ochssée [2010]. 






