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A
lles wijst erop dat de interna-
tionale energiemarkt zich kan
opmaken voor een nieuw kartel.
Op de bijeenkomst van de vijftien

belangrijkste gasexporterende landen
(GEFG) in Doha, Katar, heeft een groep
landen, waaronder Iran, Rusland, Vene-
zuela and Algerije, een oproep gedaan tot
het vormen van een gaskartel. Onder druk
van andere gasproducerende landen,
zoals Nederland, Noorwegen en Canada,
is het nog niet direct gekomen tot het
opzetten van een kartelstructuur. De
eerste stappen zijn echter al wel gezet.
Analisten verwachten dat de grote gas-
producerende landen een nieuw gaskartel
officieel zullen presenteren tijdens de
GEFG vergadering in Moskou in 2008. 
De komende maanden zal de nieuwe
groep vooral onderzoek doen naar moge-
lijkheden om de gasprijs te reguleren, en
gezamenlijk contracten en investerings-
besprekingen te houden met afnemers.

Leveringszekerheid
Vanaf de eerste aanzet van de nieuwe
kartelgroep is duidelijk dat het een
bedreiging kan vormen voor de energie-
voorziening van Europa. Een mogelijk
nieuw energie kartel zal meer dan 70%
van alle gasreserves in de wereld in han-
den hebben. Rusland, Iran en andere lan-
den kunnen tevens het kartel gebruiken
voor politieke doeleinden. Menig analist
ziet dan ook de hand van president Putin
in de oprichting van het kartel, vooral

omdat Rusland op zoek is naar een nieu-
we leiderspositie in de wereld. De gasex-
porterende landen zien het kartel als een
noodzaak om een grotere zeggenschap te
krijgen over binnenlandse en wereldwijde
investeringen in de olie- en gassector.
Voor Europa is dat slecht nieuws. 

Op dit moment staat Europa’s energie-
voorziening al onder druk, vooral door de
toenemende afhankelijkheid van olie- en
gasimport. De Europese Commissie heeft
al diverse keren aangegeven dat verdere
diversificatie van energiebronnen en toe-
leveranciers noodzakelijk is. Niet alleen
worden landen zoals Duitsland, Polen,
Italië en Groot-Brittannië geconfronteerd
met groeiende importvraag, Nederland

staat ook al op het punt om een netto
energie-importeur te worden. Tijdens de
presentatie van de jaarcijfers meldde gas-
leverancier GasTerra dat de Nederlandse
gasreserves nu definitief afnemen. Voor-
heen was dat niet zo duidelijk het geval:
tussen 1980 en 2000 krompen de reserves
niet fundamenteel, voornamelijk door
nieuwe vondsten uit kleine velden. Dat
beeld is drastisch aan het veranderen.
Begin 2007 gaf GasTerra-directeur Gert-
Jan Lankhorst al aan dat diverse Noordzee
gasvelden onrendabel zijn geworden,
onder meer door het schrappen van fiscale
voordelen. Uit het jaarverslag blijkt dat
GasTerra in 2006 al 10 miljard kubieke
meter (13%) van de totale binnenlandse
afzet moest importeren. De komende
jaren zal dat alleen maar meer worden. 

De vorming van een gaskartel door de
grootste leveranciers aan de EU (Rusland,
Algerije en Qatar), is vooral een gevaar
gezien de ‘relatief’ gemakkelijke manier
om het Westen onder druk te zetten. De
jaren van grootschalige samenwerking
tussen Rusland, Algerije en de EU op het
gebied van gas waren vooral gebaseerd
op het feit dat Europa veruit de belang-
rijkste markt was voor deze immense gas-
reserves. Gas was tot voor kort een rest-
product bij de olieproductie. Wereldwijd
zijn jarenlang miljarden kubieke meters
gas afgefakkeld omdat niemand interesse
had. De noodzaak voor producenten om
op goede voet te staan met de klant was
in die situatie duidelijk aanwezig. Echter,
sinds eind jaren ‘90 is hier structureel
verandering in gekomen. Niet alleen
heeft de industriële en elektriciteitsmarkt
wereldwijd gas als brandstof aanvaard,
tevens zijn er grote alternatieve markten
ontstaan (China, India) welke producen-
ten meer keuzevrijheid geven. 

De Russische welwillendheid om haar oor
te luister te leggen bij de Europese
staten is voorbij, Moskou heeft ervoor
gekozen om een meer agressieve buiten-
landse en energie politiek te voeren. 
De Russische gasreserves hebben Moskou
een belangrijk wapen in handen gegeven
om haar wil aan kleinere landen op te
leggen, zoals al meerdere malen is bewe-
zen in de gasconflicten met Wit Rusland,
Oekraïne, Georgië en Polen. Om echter de
volledige Europese Unie haar wil op te
leggen moest Moskou echter verhinderen
dat deze landen alternatieve gasimport
bronnen konden vinden. Iran, Algerije,
Egypte, Noorwegen en Nigeria zijn hierbij

van doorslaggevende betekenis. Analyse
van de Europese en Nederlandse gasmarkt
geeft al aan dat de macht van een gas-
kartel potentieel zeer groot is. Indien
twee mogelijke gasexporteurs, Algerije en
Rusland, besluiten om hun gasexport stil
te leggen, zal de Europese markt worden
geconfronteerd met een import tekort
van 35% (2007). Rond 2020 zal echter
meer dan 70% van de totale import
behoefte aan gas in Europa worden
geleverd door Rusland, Algerije en moge-
lijkerwijs Iran en Egypte. 

Scepticisme
Niet iedereen laat zich echter afschrikken
door de kartelvorming. De vuist die gas-
exporterende landen kunnen maken is
niet zo groot, denken veel marktana-
listen. Zij staan nogal sceptisch tegen-
over de machtspositie van een gaskartel,
vooral gezien de geschiedenis van lang-
jarige contracten. De miljardeninveste-
ringen in de gaspijpleidingen en overige
infrastructuur naar de diverse markten
wordt ook aangevoerd als reden waarom
gasexporteurs geen vuist kunnen maken.
De machtspolitiek van de OPEC laat
echter zien dat deze factoren in nationaal
belang geen belangrijke rol spelen. Voor
veel energie-exporteurs wegen de inves-
teringen niet op tegen mogelijke posi-
tieve prijseffecten. 

Aan de andere kant is een vergelijking
met de OPEC niet aan de orde. Gas-
productie en -transport ligt in de handen
van een zeer klein aantal landen, waarbij
de keus voor importeurs niet vrij is. 
In tegenstelling tot de gasmarkt, is de
oliemarkt veel vrijer. Een structureel deel
van de wereld-olieproductie kan dagelijks
vrij worden verhandeld. Klanten zijn zeer
goed instaat om alternatieve leveranciers
te vinden indien er kortstondige tekorten
ontstaan. Tevens kunnen grootschalige
olievoorraden worden opgezet, zoals al
sinds de jaren ‘70 is gedaan door alle
OESO landen. In de gassector dit is

theoretisch mogelijk, maar gasopslag is
aanmerkelijk duurder, de huidige techno-
logie staat nog relatief in de kinder-
schoenen. LNG-producenten zoals Qatar-
gas of Nigeria LNG poneren dan ook vaak

de stelling dat LNG een versterking
betekent van de ‘security of energy
supply’, vooral omdat LNG redelijk vrij
kan worden verhandeld en getranspor-
teerd naar nieuwe markten.  Een mogelijk
gaskartel zal hier echter geen negatieve
gevolgen van ondervinden, gezien het
feit dat de grootste LNG firma’s geheel of
gedeeltelijk in de handen zijn van de
nationale overheid. 

Ondanks de twijfel over de macht van een
gaskartel, is duidelijk dat de macht van
de energieproducerende landen de laatste
jaren is toegenomen. Feitelijk zonder dat
de afnemers (Westerse landen), zich dat
hebben gerealiseerd. Gedwongen door
een toenemende binnenlandse vraag naar
gas in landen zoals Rusland of het
Midden-Oosten, in combinatie met een
groeiend economisch potentieel van
China, zou de huidige aanvoer van gas
naar het Westen wel eens kunnen af-
nemen. Energie is tevens een nieuw
wapen in de handen van potentiële anti-
westerse regeringen. Verdeeldheid binnen
de olie- en gasproducerende landen heeft
voor een deel onze welvaart bepaald. Nu
zal echter de verdeeldheid binnen Europa
de welvaart kunnen gaan bedreigen.

Europa: papieren reus?
De dreiging moet dus wel degelijk serieus
worden genomen, en zal door de EU
moeten worden beantwoord. Europa kan
nu voor het eerst laten zien of dat het
een papieren reus is of echt een machts-

factor van betekenis. Een eensgezind
optreden van de EU, zonder dat de staten
afzonderlijk met energie producerende
landen gaan onderhandelen, is noodzake-
lijk. De vraag is echter of dat snel zal
gaan gebeuren. Eurocommissaris Andres
Piebalgs (energie) waarschuwt al jaren
voor het gevaar voor de leveringszeker-
heid indien Europa wordt geconfronteerd
met niet alleen een oliekartel maar ook
een gaskartel. Zijn waarschuwingen zijn
echter door iedereen in de wind geslagen.
Steeds bleken nationale politieke en eco-
nomische belangen een eensluidende
aanpak te verhinderen. 

Gazprom’s machtspositie, gebaseerd op
de steun van Moskou, heeft al geresul-
teerd in vergaande concessies in Italië,
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Op
dit moment kan de EU, als grootste
afnemer van gas uit Rusland, Algerije,
Egypte en andere gasexporterende

landen, nog steeds haar invloed doen
gelden. Gasexporterende landen zijn zich
ervan bewust dat Europa de enige open
markt is voor gas. Europa zou hiervan
gebruik moeten maken voordat er nieuwe
open markten ontstaan, zoals China en
India, die producenten een keuze-
mogelijkheid kunnen bieden. Een effec-
tief middel om de macht van een gas-
kartel in te perken is om Rusland te
dwingen internationale olie- en gasmaat-
schappijen toegang te verlenen tot haar
oost-west pijpleiding om gas naar Europa
te brengen. 

Indien Europa te lang wacht kan het tij
totaal keren. Brussel moet nu de touwtjes
strak in de hand nemen, vooral om een
betrouwbaar energiebeleid neer te zet-
ten. Gezien de groeiende invloed van het
Russische gasbedrijf Gazprom op de Euro-
pese markt, zijn veel spelers al uitgele-
verd aan het kartel. Energie is politiek,
niet alleen voor de producenten maar
tevens voor de afnemers. Indien men het
in Brussel niet eens wordt of besluit om
af te wachten, kan men worden overgele-
verd aan twee energiekartels die uitein-
delijk de belangen van hun leden zullen
nastreven. Deze belangen komen, met
name op de lange termijn, niet overeen
met de Europese belangen. Korte termijn-
planning, zoals tot op heden is door-
gevoerd, staat haaks op een proactief en
functioneel energie beleid. Als produ-
centen een kartel vormen kan Europa niet
aan de zijlijn blijven staan. 
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Gaskartel potentieel gevaar voor leveringszekerheid

Rusland, Iran en Algerije hebben de eerste stappen gezet op weg naar een kartel van gasproducerende
landen, vergelijkbaar met de OPEC. Hoewel aan de machtspositie van een GASPEC getwijfeld wordt, kan
dit voor Europa toch een gevaar opleveren voor de leveringszekerheid. Eensgezindheid binnen Europa en
één buitenlandse energiepolitiek wordt steeds noodzakelijker. 

Door Cyril Widdershoven

“Einde aan Frans gereguleerde tarief”
Het Franse ‘transitie’ elektriciteitstarief (TaRTAM) moet dit jaar nog worden
opgeheven. Dat vindt de Europese federatie van energiehandelaren. Het 
TaRTAM-tarief is beschikbaar voor zakelijke klanten die terug willen naar
vaste gereguleerde prijzen. Het tarief, dat sinds 2007 van toepassing is, is
ruim lager dan de huidige geliberaliseerde tarieven voor elektriciteit. Volgens
de EFET heeft de introductie van dit tarief liquiditeit weggenomen van de
Franse markt, en bedreigt het daardoor de leveringszekerheid. “De reductie
in handelsactiviteiten is nu al merkbaar. Sommige producten zijn moeilijk
verkrijgbaar, waardoor accurate levering door energiebedrijven belemmerd
wordt,” aldus de federatie.

Fortis start gashandel in Zeebrugge
Fortis is onlangs gestart met de handel in aardgas op de Belgische gashub in
Zeebrugge. Daarnaast kondigde de bank uitbreiding aan van de activiteiten
op de gas- en elektriciteitsmarkt. Fortis tekende op 18 april een overeen-
komst met beheerder Huberator. Dit manoeuvre is onderdeel van een "conti-
nue uitrol" van de handelsactiviteiten op de energiemarkt. In januari van dit
jaar startte de bank al met gashandel op het NBP in het Verenigd Konink-
rijk. Eind van dit jaar wil Fortis bovendien actief zijn op de Nederlandse TTF,
en op de Nederlandse, Belgische en Franse stroommarkt. "Fortis wil een
leidende rol spelen in de ontwikkeling van Zeebrugge als het centrale punt
van liquiditeit voor gashandel in België", aldus de bank in een verklaring.

kort nieuws

Een Gaspec kan op termijn ook de positie van de Rotterdamse haven bedreigen.

Rusland is op zoek naar een
nieuwe leiderspositie in de

wereld

Verdeeldheid binnen Europa
zou de welvaart nu kunnen

bedreigen

Gasexporterende landen zijn
zich ervan bewust dat

Europa de enige open markt
is voor gas.


