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Nederlandse Samenvatting 
 

Naar een Hybride Mondiale Energie Orde - Staatsoliemaatschappijen, 
bedrijfselite-netwerken en bestuur 

 

Inleiding 

Energie ligt aan de basis van onze levensstijl. Met name olie vormt nog steeds 
het weefsel van moderne geïndustrialiseerde samenlevingen. Een overgroot deel 
van de producten die wij gebruiken in het dagelijkse leven, van elektronische 
apparaten zoals mobiele telefoons en laptops tot geneesmiddelen, cosmetica en 
zelfs levensmiddelen, bevatten petrochemische producten afgeleid van olie of 
gas. Daarbij zijn fossiele brandstoffen nog steeds onmisbaar in het wereldwijde 
vervoer van deze producten en van mensen. Olie is daarbij ook een ‘strategisch 
goed’: het is van cruciaal belang voor staten zowel vanwege de macro-
economische impact als de nauwe verbondenheid met nationale veiligheid en 
defensie. Daarnaast hebben vraagstukken over de huidige fossiele energie orde 
uiteraard een belangrijke ecologische dimensie. Tot slot gaat er in de olie-
industrie veel kapitaal om dat zich grotendeels concentreert binnen een toplaag 
van bedrijven en bestuurders. Inzichten in wie de leiders in deze industrie zijn, 
hoe er bestuurd wordt en waarom zijn dus van groot belang. 

Sinds de eeuwwisseling is de mondiale energie orde, de politieke en 
economische organisatie van de energiesector, aan een ingrijpende 
transformatie onderhevig. Deze transformatie wordt gekenmerkt door onder 
andere de wereldwijde expansie van niet-Westerse staatsoliemaatschappijen, 
een heropleving van zogenaamd ‘resource nationalism’ (grondstoffen-
nationalisme) in belangrijke producerende regio's, een uitzonderlijk hoge 
olieprijs en een groeiend bewustzijn over de dramatische gevolgen van de 
klimaatverandering. Recent heeft ook de mogelijkheid van winning van 
schaliegas op grote commerciële schaal de energiewereld op zijn kop gezet. Het 
meest ingrijpende aspect van deze transformatie is echter de snelle economische 
ontwikkeling van een aantal landen buiten de OESO wereld. OESO staat voor 
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een overwegend 
Westerse organisatie die zich inzet voor de bevordering van de markteconomie 
en liberale democratieën. De opkomst van deze nieuwe groeipolen leidt tot 
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bredere transformatie binnen de mondiale politieke economie en betekent een 
drastische herschikking van de geografische patronen van energieproductie en -
consumptie.  

Deze studie draagt bij aan de groeiende hoeveelheid onderzoek over de 
opkomst van deze nieuwe niet-Westerse spelers door zich te richten op een 
analyse van de expansie van niet-Westerse staatsoliemaatschappijen en hun 
impact op de bestaande zakelijke en institutionele machtsverhoudingen binnen 
de mondiale energie orde. Daarbij richt ik mij met name op de impact die dit 
heeft gehad op bedrijfsnetwerken en elitenetwerken in de top van de olie en gas 
industrie. Daarnaast is onderzocht in welke mate en op welke manier de 
opkomst van deze staatsoliemaatschappijen, de zogenaamde National Oil 
Companies (hierna NOC's), het bestuur van de energiesector hebben beïnvloed, 
oftewel: de regels van het spel.  De opkomst en wereldwijde expansie van de 
NOC's heeft recentelijk geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid literatuur en 
‘case studies’ die zich met name richten op (vergelijkende) vragen naar de 
efficiëntie en strategieën van deze bedrijven ten opzichte van elkaar en van 
private oliemaatschappijen (de zogenaamde International Oil Companies, hierna 
IOCs). Verrassend weinig aandacht is gericht op de vraag hoe de expansie van 
NOC’s de bestaande (machts)verhoudingen en gevestigde belangen binnen de 
energie-industrie heeft beïnvloedt. Deze studie – die geplaatst kan worden in de 
traditie van power structure research - draagt bij aan de bestaande literatuur 
door meer inzicht te geven in de veranderingen van de machtsstructuren aan de 
top van de olie- en gasindustrie, als gevolg van de opkomst van deze nieuwe 
niet-Westerse spelers. 

 

Theorie, Methode en Structuur 

Dit onderzoek bevat ook een theoretische puzzel binnen het gebied van de 
Internationale Politieke Economie. De mondiale expansie van staatsbedrijven en 
staatskapitaal wijzen op een toename van macht en invloed van de staat. Dit 
druist in tegen een aanname in de literatuur die lange tijd dominant was; 
namelijk dat transnationalisering (een trend die vaak wordt toegeschreven aan 
globalisering en verwijst naar relaties en processen die de nationale grenzen 
overstijgen en ook niet-statelijke actoren omvat) een onomkeerbare afname van 
de macht van de staat teweeg zou brengen. Dat blijkt niet het geval, zoals ook in 
deze studie wordt aangetoond. In tegendeel: sinds het begin van dit millennium 
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is er in de mondiale energie orde sprake van een opleving van staatsmacht en 
een versterking van de staatsgrenzen. Tegelijkertijd heeft het hernieuwde belang 
van de rol van de staat en van staatskapitaal niet geleid tot een beperking van de 
transnationalisering en financialisering van de mondiale politieke economie. De 
paradox die uit mijn onderzoek naar voren komt is dat deze 'opleving van de 
staat' zich voltrekt naast een voortgaande verdieping en uitbreiding van 
transnationale processen en betrekkingen. In dit proefschrift heb ik deze 
tegenstrijdigheid verklaard door een kritische politiek-economische benadering 
te hanteren. Met behulp van deze benadering heb ik verklaard hoe globalisering 
- en dus transnationalisering - voor een groot deel gedreven wordt door de 
expansie van het kapitaal en hoe zowel de geografische als de staatsrechterlijke 
grenzen van de staat cruciaal zijn voor kapitaalexpansie. In dit verband heb ik 
het concept sovereign social space geïntroduceerd om te illustreren dat de 
soevereiniteit van staten zowel een geografische dimensie als een gerechtelijke 
(en dus sociaal geconstitueerde) dimensie omvat. De dialectiek tussen kapitaal 
expansie en haar behoefte aan de grenzen die geboden worden door deze 
sovereign social spaces, verklaart de parallelle - ogenschijnlijk tegenstrijdige - 
tendensen van transnationalisatie enerzijds en een voortdurende herformulering 
van staatsmacht aan de andere kant. 

In de hoofdstukken die volgen op het theoretische raamwerk wordt 
aangetoond hoe deze tegenstrijdige tendensen zich manifesteren in de mondiale 
energie orde. Als achtergrond wordt in een historisch hoofdstuk de 
ontwikkeling van de olie- en gassector sinds de Tweede Wereldoorlog 
geschetst. In dit hoofdstuk wordt ook een globaal overzicht gegeven van de 
geografische verschuiving van de mondiale energieproductie- en consumptie in 
de afgelopen decennia, alsmede van de verschuivingen in de zakelijke top van 
de mondiale energiesector. Het empirische hart van dit proefschrift is een 
analyse van de expansie van een selectie van ’s werelds grootste 
staatsoliemaatschappijen (NOCs) in de periode 1997-2007, en de wijze waarop 
dit de machtsstructuur, geoperationaliseerd als bedrijfs- en elitenetwerken, aan 
de top van de olie-en gasindustrie heeft beïnvloed. Ten eerste, door middel van 
een analyse van de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de mondiale 
bedrijfsnetwerken van deze niet-Westerse NOCs. Ten tweede, door een analyse 
van de elitenetwerken van de bestuurders van deze bedrijven. Hierbij worden 
ook de elitenetwerken van de bestuursleden van ’s werelds grootste Westerse 
private oliemaatschappijen (IOCs) betrokken om te beoordelen in hoeverre de 
uitbreiding van de NOC's heeft geleid tot de integratie van hun bestuurders in de 
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gevestigde bedrijfs-elitenetwerken van het Westen. Het derde deel van het 
proefschrift behandelt de wijze waarop de ‘regels van het spel’ zijn veranderd in 
het licht van de expansie van niet-Westerse NOC’s. Drie aspecten worden hier 
geanalyseerd: een ‘verstatelijking’ van het bestuur van de energie relaties, de 
‘vermarkting’ en de financialisering van de energie sector en een analyse van 
veranderingen in het institutionele landschap van mondiaal energie-bestuur. 

In de netwerkanalyses van dit proefschrift combineer ik een methode 
die ik 'organisatorische en biografische mapping' heb genoemd, met de methode 
van Social Network Analysis (SNA). SNA maakt visualisatie en analyse van de 
relaties tussen actoren mogelijk en helpt de patronen in deze sociale structuren 
in kaart te brengen. Ter aanvulling van de patronen die door de netwerkanalyses 
naar voren kwamen werden voor deze studie drieëndertig elite-interviews 
afgenomen met bestuurders en medewerkers van oliemaatschappijen, 
bestuurders van beleidsplanning-organisaties, diplomaten en deskundigen. Deze 
interviews werden getranscribeerd, geanalyseerd door middel van een 
thematische structurering en aangevuld met secundaire bronnen. Hoewel deze 
interview gegevens in de hele thesis gebruikt worden, spelen ze de meest 
prominente rol in het laatste empirische deel van deze studie. 

 

Centrale Bevindingen 

De belangrijkste bevindingen van de netwerkanalyses zijn dat  er sinds  1997 
een significante mondiale expansie heeft plaatsgevonden van ‘s werelds 
grootste niet-Westerse NOCs. Deze uitbreiding wordt echter niet gekenmerkt 
door een eenvoudige overname van NOC's ten koste van IOC’s, maar vond 
plaats door middel van toenemende samenwerking van niet-Westerse NOCs met 
zowel private oliemaatschappijen als andere staatsoliemaatschappijen. De 
mondiale expansie van de niet-Westerse NOC’s heeft dus geleid tot een meer 
transnationaal mondiaal energienetwerk, gekenmerkt door een toename van 
meer hybride allianties waarin private ondernemingen en staatsbedrijven 
samenwerken. Een heel ander beeld kwam echter naar voren uit de analyse van 
wat ik de ‘olie-elite netwerken’ noem. Niet-westerse bestuurders van NOCs 
bleken nauwelijks geïntegreerd  in de sociale netwerken van de bestuurders van 
's werelds grootste private oliemaatschappijen. Overeenkomstig bestaand 
onderzoek waren de Westerse bestuurders verbonden door zowel nationale als 
transnationale bedrijfsnetwerken door middel van ‘interlocking directorates’ 
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(het bekleden van meerdere gelijktijdige bestuursfuncties) en door hun relaties 
met belangrijke beleidsplanning organisaties. Het verrassende resultaat van deze 
studie is dat de niet-Westerse olie-elite zich niet volgens deze gekende patronen 
organiseert, ondanks het feit dat de bedrijven die ze besturen zich steeds meer 
mengen in de Westerse netwerken.  Wat ook naar voren kwam uit deze 
systematische ‘mappings’ is de directe en hechte relatie van veel niet-Westerse 
olie-elites met de overheid van hun land, waar ze vaak uitvoerende functies op 
hoog niveau bekleden. Deze bevinding - hoewel wellicht weinig verrassend - 
benadrukt de verschillen tussen niet-Westerse en Westerse olie-elites; de 
laatstgenoemden hebben een meer indirecte en adviserende relatie tot de 
overheid, vaak gekenmerkt door de zogeheten ‘revolving door’ (het afwisselen 
van functies in het bedrijfsleven met posities binnen de overheid). 

Ook in het derde empirische deel van de studie worden twee 
verschillende en schijnbaar tegenstrijdige tendensen blootgelegd. Enerzijds gaan 
niet-westerse NOCs - als gevolg van hun expansie en transnationalisering – 
steeds meer lijken op IOCs: ze worden concurrenten van de IOCs, maar worden 
tegelijkertijd ook geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen en moeten in 
toenemende mate voldoen aan de regels van het spel zoals gedicteerd door het 
Westerse kapitalisme en haar protagonisten. Anderszijds is er een ontwikkeling 
gaande die misschien het best kan worden aangeduid als een toenemende 
‘verstatelijking’ van het bestuur van energie-relaties.  Dit uit zich bijvoorbeeld 
in de voorkeur van niet-Westerse NOC's (met name wanneer zij omvangrijke 
energiebronnen bezitten) voor ‘state-to-state’ onderhandelingen en dwingt 
zowel IOCs als overheden om hun strategieën aan te passen. Voor de IOCs 
betekent dit dat ze nauwere samenwerking moeten aangaan met staatsbedrijven 
en voor overheden betekent het dat ze strategische en bilaterale betrekkingen op 
energiegebied moeten gaan ontwikkelen. Wat ook naar voren kwam uit het 
onderzoek was dat de samenwerking met IOCs voor veel niet-Westerse NOCs 
een middel is om vaardigheden te verwerven die hen in staat stellen om 
uiteindelijk minder afhankelijk van de IOCs  te worden, in het bijzonder met 
betrekking tot kennis van technologie en project management. Tot slot bevestigt 
deze studie dat mondiaal energie-bestuur nog steeds sterk gericht is op de 
belangen van de Westerse mogendheden en bedrijven en dat dus de veranderde 
verhoudingen, waarbij niet-Westerse landen zijn uitgegroeid tot 's werelds 
grootste producenten en consumenten van energie, hier nog niet voldoende 
weerspiegeld worden. 
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Implicaties van het onderzoek 

Samengevat tonen de bevindingen van deze studie aan dat de expansie van de 
niet-Westerse staatsoliemaatschappijen, sinds 1997, tot een meer hybride 
mondiale energie orde heeft geleid. Bedrijfsnetwerken aan de top van de 
industrie zijn in toenemende mate getransnationaliseeerd en gehybridiseerd. 
Echter, de olie-elite is nog steeds georganiseerd in gescheiden netwerken 
waarbij de niet-Westerse nieuwkomers (nog) weinig toegang hebben tot de 
bedrijfselite-netwerken die kenmerkend zijn voor het Westerse bedrijfsleven. 
Dit vraagt om vervolgonderzoek naar de alternatieve organisatie van niet-
Westerse bedrijfs-elite netwerken. Met betrekking tot ‘de regels van het spel’ 
heeft de opkomst en expansie van de niet-Westerse NOCs niet automatisch 
geleid tot hun ‘empowerment’, zoals vaak wordt beweerd. Het lijkt erop dat de 
expansie voor een groot deel afhankelijk is geweest van hun vermogen om het 
spel te spelen volgens de regels zoals deze gedefinieerd zijn door Westerse 
(zakelijke en politieke) belangen en normen. Tijdens dit aanpassingsproces 
vindt een socialisatie proces plaats waarin de huidige regels – en de ideeën en 
waarden die hieraan ten grondslag liggen - gedeeltelijk geïnternaliseerd raken. 
Dit zal weerspiegeld worden op het moment dat de nieuwe spelers regelmakers 
worden. 

Het blijft een open vraag wanneer het omslagpunt bereikt zal worden 
waarop niet-Westerse spelers daadwerkelijk de regels (mede) gaan bepalen. Dat 
er zo'n moment komt, lijkt duidelijk, gezien de gestage groei en uitbreiding van 
een aantal van de grotere spelers, met name China.  Wat deze studie aantoont is 
dat dit echter niet zal leiden tot een radicale breuk met de bestaande 
bestuursvormen, maar tot een meer hybride vorm van bestuur zal leiden waarin 
elementen van de huidige regels worden gecombineerd met de waarden en 
belangen van niet-Westerse mogendheden. 


