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Forord
(Ved indlevering af ph.d. afhandling, juni 1994)

Den ph.d.-afhandling som nu ligger klar, ligner på nar et par detaljer slet ikke det

produkt jeg havde håbet i efteråret 1991 da jeg startede de indledende ovelser.

Faktisk så lidt at jeg i dag slet ikke tar se naxmere på de farste ideer jeg, uden

hensynstagen til hybris og nemesis, kastede på bordet om problematik, metodik og

indhold. Dog var det allerede dengang besluttet at det skulle handle om energi og

Polen. På mange måder har jeg det sådan i dag at jeg furst lige nu synes jeg ville

vaxe i stand til at skrive noget fornuftigt. At det furst var i sidste måned at de store

a-ha oplevelser indtrådte på scenen. Jeg er imidlertid temmelig sikker på at jeg

snyder mig selv. A-ha oplevelserne igennem så lang et forlob har det med at

sedimentere sig og a.llerede efter en uges forlob at fremtrzde som almindelige

banaliteter. Mangen en gang, når jeg er vendt tilbage til tekster der blot var et par

måneder gamle, har jeg måttet undres over det besvzer jeg havde med at skaffe

empiri, at få regnearket til at stemme O.S.V.

Som den lzser der står rapporten igennem vil opdage er jeg besat af illustrationer og

figurer som jeg tror forklarer teksten bedre end teksten selv. 1 langt mindre grad har

jeg anvendt tabeller, selvom de for talmateriale er mere praxise. Jeg tror dog på at

det visuelle indtryk fra et s0jlediagram setter sig bedre fast. For mig selv har det i

tilgift vaxet et uvurderligt analyseinstrument.

Det er praksis i et forord at sende flere siders tak ud. Det vii jeg ikke gore. Men

overfor de mennesker der i Polen og i Danmark har taget sig tid til at hjzlpe mig

med foreqxngelser, interviews og lignende vil jeg vise min taknemmelighed ved på

samme måde at stille mig beredvilligt når De eller andre henvender sig til mig. Uden

denne gensidighed og hjzelpsomhed vil energisystemet og videnskaben gå i stå. På

privatfronten vii dog benytte lejligheden til at love kompensation for de mange

måneder hvor jeg selvoptaget havde svaxt ved at tale om andet end C02, forsuring,

brunkul, naturgask&nger, kraftvarme, nye spaxdende figurer, diskurser, Laclau &

Mouffe etc.

Afhandlingen er naturligvis tzenkt som en enhed der ikke sådan uden videre kan split-

tes op - sådan skal man jo skrive. For de der saxligt er interesserede i de tekniske

og fysiske data for det polske energisystem, for analysen af dets naturrelationer,
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miljopåvirkninger, energikazder, kulmineindustrien o.s.v. kan der imidlertid henvises

til afhandlingens anden del, kapitlerne 3-6. Kapitel 2 udgor det metodiske grundlag

for denne analyse. For de samfundsteoretisk interesserede kan henvises til kapitel ‘7

som diskuterer politik og aktorbegrebet med udgangspunkt i diskursanalysen (Laclau

og Mouffe) og den universelle hermeneutik (Gadamer). Analysen af Polen under

kommunismen og overgangssituationen falger i kapitlerne 8-10. 1 disse tre kapitler

drages energi- og miljoproblemerne frem igen, men nu som samfundsmoessige pro-

blemer. Det betyder at energisektorens prisforhold, det organisatoriske, diskurserne

og ejendomsrelationerne befmder sig i denne del af afhandlingen.

Kaare Pedersen, 15. juni 19%.
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Forord
(Jamar 1995)

Dette forord skrives et halvt år efter indlevering af afhandlingen og efter at den er blevet

forsvaret med held. 1 forhold ti1 afhandlingen i dens sommerdragt (juni 1994) er der kun sket

mindre axdringer. Det er isax sket i kapitlerne 3 ti1 6 hvor der er blevet luget noget ud i

informationsjunglen. De mere omfattende andringer, som jeg tror de fleste altid gnsker for

deres faxdige rapport, har jeg undladt. Dels fordi jeg mener rapporten uanset de svagheder

jeg har måttet sande kan stå for sig selv i dens nuvaxende form, dels p.g.a. tid og ressourcer.

Efterbearbejdningen har gjort i hvert fald en ting klar for mig som kan vaxe v=rd at formidle

ti1 laxren. Rapporten bor ikke heses som en egentlig strategi og slet ikke handlingsplan for

Polens energisektor som nogen måske har troet den var. Rapporten indeholder ganske vist

strategiske sigtepunkter og en grundig empirisk analyse af Polens energisystem, men

hovedsigtet er i virkeligheden at undersege nogle grundheggende metodiske problemstillinger

ved moderne energiplanhngning. Af samme grund er aktaranalysen stort set ikke en analyse

af konkrete politiske aktBrer. Aktorerne ses derimod som generaliserede udtryk for positioner

i en samfundsstruktur i forandring. Jeg taler altså ikke om specifikke landbrugsorganisationer

eller kraftvzrker, men om 'landbruget' og 'elselskaberne'.

Kaare Pedersen, Januar 1995.
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AFBC Atmosfaxisk fluid bed verk

CDC Kul distributions virksomhed

CPN Centrala Producktov Naftovych, Tidligere monopolistisk polsk oliedistributor.

ERG Energy Restructuring Group, ekspertgruppe der i Warszawa deltager i
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WEWB . * . . Tidligere brancheorganisation for brunkulindustrien og kraftvszrker.

WWK Tidligere brancheorganisation for stenkulindustrien.



Energi og miljø i Polen

"ľ1&Jtíp Energisystemet i
D:fSí í strategisk, teknisk, natur-

í og samfundsmæssigt perspektiv

^&í Ph.d. afhandling

Kaare Pedersen

Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Roskilde Universitetscenter

Januar 1995





Kapitel 1

Energi- og miljaproblematikker
i det post-kommunistiske Polen

Meldingerne om miljokatastrofer i den tidligere Ostblok har siden 1989 meppe kunnet

undgå en eneste danskers opmaxksomhed. 1 en blanding af selvforherligelse og de

drifter som Tom Kristensen med verslinierne 'Jeg henges efter skibskatastrofer og

pludselig drad' har sat ord på, har medierne spyet den ene historie efter den anden ud

om 'okologisk undergang', 'livlose soer' o.S.V. Og det gzlder naturligvis også Polen.

Miljosituationen er vitterlig også alarmerendel. Som et udtryk herfor erklaxede det

Polske miljoministerium i 1988 at 27 områder nu enten var i eller på randen af okolo-

gisk katastrofe.

Energiforsyrringen er den vazsentligste okonorniske aktivitet bag denne misere -

kombinationen af en voluminos brun- og stenkulsektor, et ineffektivt energikonver-

teringsled, store energitab i energiforbruget og mesten fuldstaxdig manglende kontro1

med affaldsprodukter fra energi- og brzndselsproduktionen’. Energiforsynirrgen

fremstår i dag som en kulmonokultu? med 3/4 dele af det primaxe energiforbrug

dakket med indenlandsk sten- og brunkul. Ser vi bort fra transportsektoren udgor kul

lige knap 85 pet. af det primaxe energiforbrug4. Da man samtidig i de sidste 50 år

som tommelfingerregel har lokaliseret kraftvaxker i clusters omfattende industrier,

boliger og allerhelst kulminer har forureningen iszer koncentreret sig de steder hvor

mennesker bor, lever og fierdes og desuden fået ekstia virkning ved synergieffekter

med andre affaldsprodukter. Et sådant kzmpemzssigt cluster er Katowice regionen

1 Se ex. Szpunar et al (1990), Chandler et aI. (1991), Björklund (1991), Hlawiczka (1991),
Ministry of Environmental Protection (1990) og mange flere.

2 Med affald menes her enhver form for unyttiggjort produktion - raggasser, partikler,
spildevand, tungmetaller, slagger, flyveaske, sod m.v.

3 Se ex. Hlawiczka (1991a) for dette udtryk.

4 Beregnet på grundlag af OECDIIEA: Energy statistics and balantes of Non-OECD countries
1991-1992.
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hvor 20 pet. af Polens samlede forurening produceres fia et område der svarer til 2,l

pet. af det samlede areal’. Selvom det ind i mellem lyder at forureningen i Polen kurr

er et regionalt og lokalt problem, og at der fmdes store naturområder der musten er

uberort af mermeskelig aktivitet, så passer det ikke. Polen har ganske vist mange

naturparker og nogle af Europas sidste urskove hvor der stadig lever vilde bjorne,

ulve og bisonokser. Men den atmosfaxiske baggrundsforurening når også disse

egne6. På intet sted langs de to store moderfloder Wisla og Odra er vandkvaliteten

så god at flodeme kan anvendes til industrielle formål. For mere end halvdelen af

flodernes laxrgde står det endda vaxere til (GUS: Rocznik Statystyczny 1992). Den

gennemsnitlige atmosfaxiske deponering af svovl er for Polen som helhed ca. 4 gange

storre pr. km* end i Europa som gemremsnit. Inden den okonorniske recession satte

ind i 1988-1989 var den atmosfaxiske deponering af svovl hele 6-7 gange storre pr.

areal end i det ovrige Europa.

Reaktionen fra vestlig side, men da også fra mange polske parter, på denne situation

er at der må gores noget. Miljoet må gores til et omdrejningspunkt (blandt flere) i

energipolitikken. Men det rejser øjeblikkeligt to problemer, som jeg vil bestiftige

mig med i denne afhandling, nemlig hvorfor? og hvordan? Altså et sporgsmål der

går på motivationen eller drivkraften bag en sådan udvikling og et der går på imple-

menteringen. Urniddelbart virker det, på baggrund af den energi-miljointemktion jeg

beskrev ovenfor, indlysende at der må tages miljohensyn i udviklingen af Polens

fremtidige energisystem, men når man i Polen indtil for blot 5 år siden kurre

acceptere denne situation hvorfor skulle det så vaxe et problem nu? Dette sprxgsmål

går ikke på om vi har moralsk ret til at fortxlle polakkeme hvad de burde gore men
på de szrlige polske grunde og betingelser for at påbegynde en udvikling af
energisystemet under hensynstagen til m.@eet. 1 Danmark indledte vi heller ikke

for 20-25 år diskussionen om miljohensyn i energiproduktion eller -forbrug som falge

af et tilfzldigt lune, eller ud fra de samme grunde som man gjorde det i Japan eller

USA. Hovedparten af de investeringer der har reduceret miljopåvirkningen fra

Danmarks energiforsytring er endog slet ikke blevet iwrksat af hensynet til miljoet,

men derirnod besk&tigelse, privatekonomi (husholdninger) og rentabilitet (virksom-

heder).

5 Se ex. Hlawicka (1991a og b), Surowka (1991) eller Carter (1993)

6 Se OECD: Environmental Data 1993 for baggrunds luftformeningen for Suwalki det nord-
mtlige hjmne af Polen.
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En undersøgelse af interesser og betingelser har praktisk relevans fordi spørgsmålet

om hvorledes Polen bedst sikrer sit miljø, simpelthen hen ikke kan reduceres til

hvilken teknik der er bedst egnet. Skridtet fra planens nok så veldokumenterede og

rationelle visioner til virkeliggørelsen er oftest det største. Det er senest dokumenteret

hos Bent Flyvbjerg (1992) i hans afhandling 'Rationalitet og magt' med et eksempel

fra by- og trafikplanlægningen i Ålborg. Sat lidt på spidsen kan man måske sige at

mange energiplaner, ikke mindst dem der forsøger at overføre erfaringer fra en

kontekst/nation til en anden, falder til jorden fordi analysen af det politiske spil

mellem de mange aktører og analysen afmagten udebliver nøjagtig der hvor dette spil

og denne magt er mest virkningsfuld, i implementeringsfasen. Man dyrker myten om

at det bedste argument vil være magtfuldt nok, og undlader at analysere eller nævne

det mere uhæderlige magtspil der reellt afgør irnplementeringsmulighederne, for ikke

at nævne de strukturer der konstituerer magten.

En strategi for energi og miljø i Polen bliver derfor i denne afhandling et forsøg på

at identificere handlemuligheder, udfra en analyse af de samfundsmæssige inter-

esser der er og kan konstitueres i relation til det problem der undersøges; det

polske energisystems naturpraksisser. Denne analyse er åben for at de miljøproble-

mer der har vægt i Polen ikke er identiske med dem vi kender fra Danmark, ikke blot

som følge af at der er tale om helt andre naturpraksisser, men også fordi de interesser

der er knyttet til problemerne ikke er de samme i Danmark som i Polen. Strategien

må desuden være opmærksom på at den bedste miljøløsning sagtens kan være

motiveret og begrundet med alt andet end lige miljøet.

Energi og miljø i post-kommunismens æra

Det energisystem man står med i dag i Polen er en arv fra 45 års planøkonomisk

styre. Dets funktioner og konsekvenser for det samfund det forsyner med energi var

allerede i 70erne og 80erne et stigende problem, men de nødvendige omstrukturerin-

ger og indgreb blev ikke foretaget. En række naturmæssige, tekniske og sociale

forhold understøttede energisystemets funktion eller forhindrede dets omorganisering,

selvom det på mange måder var uhensigtsmæssigt7. D e n s t o r forhåbning e r a t P o l e n

For at tage ét eksempel: De manglende innovative incitamenter i den polske økonomi
medførte at Polen fra 60erne og fremefter hastigt mistede konkurrenceevne med Vesten på

(fortsættes...)
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med opgøret med planøkonomien vil ændre sig så grundlæggende at der skabes

grobund for én integreret energi- og miljøudvikling. Disse forhåbninger kan knytte

sig til nye økonomiske spilleregler, nye demokratiske procedurer og indflydelser eller

eksempelvis miljøbevægelsernes chance for nu at komme igennem i medierne. Trans-

formationsperioden indebærer også ganske omfattende ændringer for energisystemet.

Fænomener som decentralisering, divisionering, rentabilitet og konkurrence er

introduceret. I den første euforiske tid efter Mazowieckis overtagelse af regerings-

magten fra kommunisterne beroede de store forventninger sig på markedets magiske

evne til at lukke ineffektive virksomheder og introducere ressourceøkonomisering som

overlevelsesstrategi. Men som det har vist sig kræver det finansiel, institutionel og

teknisk kapacitet at indfri sådanne forventninger som mange virksomheder ikke har.

Det er desuden heller ikke en 'struktur' eller et 'marked' der agerer, men konkrete

levende aktører, mennesker, som indtil fornylig var indskolet i helt andre omgangs-

regler og succeskriterier; som det er blevet nævnt dur markedet kun hvis der skabes

en kapitalistisk etik (eks. Rishøj 1992d). En række af de aktører der i dag træffer

beslutninger om energisystemets udvikling sidder samtidig på magtressourcer er-

hvervet i det gamle system - kulindustrien er det bedste eksempel. Hvis der skal

etableres en ny energi-naturrelation kræver det også et opgør eller/og en hegemonise-

ring af disse traditionelle aktører. Et andet, eller er det snart tredje, problem i.f.m

overgangs samfundet er den ophobning af problemer og konflikter det indebærer. Når

befolkningen mangler varme, arbejdsløsheden stiger, inflationen hærger og finan-

sieringsmidlerne er små kræver det en overordentlig god begrundelse at tage miljø-

hensyn som for mange synes luksiøse.

Post-kommunismen indebærer altså forhåbninger for et grønnere polsk energisystem

fordi den indebærer et radikalt brud med den kommandoøkonomi som vi ved har

skabt det nuværende morads, men samtidig en række problemer der kan trække den

anden vej og forhindre en egentlig integreret energi- og miljøløsning.

Analysen af den post-kommunistisk proces og dens betydning for energisektoren og

det polske samfunds miljørelation bliver derfor afgørende for undersøgelsen af den

polske begrundelse for en integreret energi- og miljøløsning. Der kan næppe gives

et fuldendt og entydigt svar på hvilken strategi denne proces bør afføde, da den er

7 (...fortsat)
især højteknologiske og forarbejdede produkter. Hård valuta var imidlertid et knapt gode
i Polen og derfor var man nødsaget til skridt for skridt at ændre eksportmixet henimod
lavtforarbejde og energiintensive produkter. Det øgede forureningen og energiforbruget (se
også kapitel 8)
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uhyre kompleks og indeholder en høj grad af kontingens8. D e t g ø r d e t i m i d l e r t i d

også nødvendigt at fortolkningen af overgangssituation inddrager denne kontingens,

det flukturerende og procesurelle. At undersøge den som en multidetermineret9 kamp

om konstitueringen af et nyt samfund.

På denne baggrund vil jeg formulere denne afhandlings problem på følgende måde:

• Hvilken særlige forhold i relationen natur-samfund konstituerer den polske

begrundelse for integreret energi- og miljøudvikling?

Da det polske samfund i højeste grad er i en tilstand af flux, af ubestemthed, må det

videre spørges:

• Hvilke omkalfatringer i de sociale relationer kan der iagtages i overgangssam-

fundet, hvorledes påvirker det naturrelationen, og hvilke handlemuligheder for

en integreret energi- og miljøstrategi giver det?

Jeg vil i næste kapitel diskutere hvorledes disse to spørgsmål kan undersøges med

udgangspunkt i såvel tekniske/naturmæssige som samfundsmæssige determinanter.

Dermed menes at processen ikke kan anskues som en logisk udvikling af en eller et par
logikker, men tværtimod kan føre til en række alternative udviklinger som næppe forudsiges
med nogen som helst teori, metode eller analyse.
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Undersøgelsesstrategi og metode

Jeg vil i dette kapitel diskutere, hvorledes de opstillede problemstillinger kan under-

søges. Det vil jeg gøre ved skridt for skridt at redegøre for de problemer en energi-

og miljøanalyse indeholder, således atjeg bevæger mig fra et relativt simpelt niveau

henimod et mere og mere komplekst socialt og politisk niveau1' e^ vil u n e r s trege

denne fremgangsmåde, og undskylder hvis de første betragtninger synes en kende

forsimplede. Jeg fremstiller problemerne på denne facon fordi det illustrerer hvor-

ledes simple problemer immanent indebærer problemstillinger på et langt mere

kompliceret niveau, eller omvendt hvorledes de overordnede sociale-politiske kon-

flikter og dynamikker viser sig i konkrete og relativt simple valg.

Ud fra de problemformuleringer jeg opstillede i kapitel 1 rejser den første metodiske

opgave sig, nemlig at finde en fremgangsmåde således at energisystemets naturrela-

tioner kan undersøges. Det første punkt drejer sig om dette problem.

1. Energikæden og livscyklusbetragtningen

At forsyne samfundet med energi er mest simpelt et spørgsmål om at etablere en

produktionsproces hvor produktet er energi i form af kraft eller varme. Denne kraft

eller varme indgår til.opfyldelse af energitjenester. Energitjenesten kan som det gøres

hos Emborg & Juul-Kristensen (1989;67) kort defineres som det fysiske output af den

anvendte energi. Det vi er interesserede i er således egentlig ikke den leverede

Finn Arier (1989) har overbevisende demonstreret denne sammenhæng mellem socialt
simple tekniske spørgsmål og de mere socialt komplekse problemer som fordeling af
ressourcer og institutionalisering af rationalitet. Se også Kaare Pedersen (1992): Bioenergi
og Diskursanalyse.
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energi, men kun hvorledes den kan dække de behov vi efterspørger. Typiske energi-

tjenester kunne være transport af 1 ton kul 1 km, opvarmning af 100 m2 ° l& l

20"C, produktionen af 1 ton stål, eller f.eks. produktionen af 1 twh elektricitet.

Energitjenesten er imidlertid ikke det eneste output. Energisystemet producerer også

affald, eller måske mere præcist naturpåvirkninger. De omfatter forbrug af ud-

tømmelige ressourcer, landskabsforandringer, røggasemissioner, spildvand etc.

Skematisk og temmelig abstrakt kan energisystemets naturrelation defineres som:

Ressourcei-[> Energisystem -j> Energitjeneste -j> , Naturpåvirkning

Energisystemet relaterer sig derfor til naturgrundlaget på 2 måder:

1. naturen som ressource for energisystemet.

2. naturgrundlaget som konsekvensområde. Energisystemet påvirker natur-

grundlaget med konsekvenser for andre aktører, men også energisystemet

selv2.

'Energisystemet' er imidlertid et alt for generelt begreb til at analysere de to relatio-

ner som produktionen af energitjenster forholder sig til naturen på. Energisystemet

omfatter jo både decentral solvarme og de mest forurenende brunkulskraftværker,

energiudvinding og energiforbrug. Vi må derfor finde en måde at skelne mellem

energisystemet delsektorer. Det kan gøres med begrebet energikæde. I figuren

herunder er vist hvad der menes hermed, inkl. denne energikædes naturrelationer.

Det sidste er ikke mindst aktuelt for ekstraktive industrier som kul-, naturgas-, olie- og
uranindustrieme der i dag udvinder de ressourcer de skulle udvinde i morgen.
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ressourceforbrug sted i starten af energikæden og kun sker en påvirkning i slutningen

- tværtimod. Pointen med at betragte hele energikæden er netop at kunne identificere

naturrelationerne i hver enkel delproces og for forskellige energikæder3.

Energikædebetragtningen er anvendelig for vurderingen af energi-/miljøinteraktionen

ved opfyldelsen af forskellige energitjenester. Da produktet af energikæden, energitje-

nesten, kan realiseres med et stort antal af forskellige energikæder involverende
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í naturgas el. f

\t......

•
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Et resultat af ikke at se på hele energikæden ser man bl.a. i danske opgørelser over driv-
huseffektbidraget fra energiproduktionen. Her er for kul kun indregnet CO2 emissioner fra
kul-an-værk, mens de metan-emissioner og det energiforbrug der er fundet sted tidligere i
kulkæden forbigås. Det er klart at sådanne opgørelser er utilstrækkelige og misvisende.
Ressourceforbrug inkluderer altså også det hjælpenergiforbrug, råmaterialeforbrug etc. der
anvendes for at få energikæden til at fungere.
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forskellige brændsler, teknikker, affaldskontrol systemer m.v. er der storjbrskel på

de natureffekter opfyldelsen af ellers identiske energitjenester kan resultere i4.M a n

kan også vurdere den samlede emission ved produktion af en kwh ved forskellige

teknikker. Livscyklusanalyser5 e r n e t o p a n a l y s e r d e r f o r s ø g e r a t i n d t æ n k e h e l e

energikæden og indregne den samlede mængde ressourcer der anvendes og affald der

produceres. En livscyklusanalyse må ideelt set også beregne hvor meget energi og

hvor mange råstoffer der er anvendt til produktion af de råstoffer og den energi der

bruges som input o.s.v. o.s.v.. Og det forsøges også ind imellem, men de fleste

gange er sådanne beregninger stadig kun utopier6. Dataproblemet skal imidlertid ikke

betyde at livscyklusbetragtningen opgives. Det er uhyre vigtigt at man er opmærksom

på hvad en regulering i ét led betyder for de andre produktionsprocesser og i sidste

led den emission der produceres. F.eks. resulterer rensningsstrategier ofte blot i at

der skabes et andet miljøproblem, omend det langt fra altid er resultatet.

Inden jeg går videre er det afgørende at understrege at der ikke er nogen entydig

sammenhæng mellem emission og miljøskadevirkningen. Skadevirkningen afhænger

af en lang række forhold; recipientens følsomhed, immisionen, synergieffekter,

udledningshøjde m.v. Det er også vigtigt, for vurderingen af skadevirkning om

udledningerne rammer beboede/belevede områder. Selvom der ingen entydig sam-

menhæng er mellem skadevirkning og emission/naturpåvirkning så er det under alle

omstændigheder afgørende at kunne identificere hvor og hvorfor emissioner/natur-

påvirkninger skabes og hvad der kan gøres.

Hvilke typer af naturpåvirkninger er der da tale om? Ser man på energikæden ovenfor

er det indlysende at ressourceforbruget må være afgørende. Jo flere ressourcer der

bruges jo større emission vil der alt andet lige produceres. Ressourceforbruget

afhænger primært at to forhold: Sammensætning, niveau og lokalisering af energi-

tjenester og samlet konverteringseffektivitet fra brændsel til energitjeneste. Brændslets

kemiske sammensætning, brændselskarakteristika m.v. har også betydning for hvilke

typer affald der produceres, det gælder særligt for aske, SO2 og CO2 emissioner.

4 Se Emborg og Juul-Kristensen (1989) og Gydesen et al. (1990)

5 Se ex. Bent Sørensen (1992), Gydesen et al. (1990), Emborg og Juul-Kristensen (1989) eller
Lubkert & Virtanen (1993).

6 Se OECD/IEA (1993b): Expert Workshop on life-cycle analysis of energy systems. I
Gydesen et al. (1990) er der et regneeksempel på Avedøreværket der forsøger denne
komplette beregning, men bl.a. energiforbruget til tilvejebringelse af kul synes for højt.
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Endelig har håndteringen og karakteren af de emissioner/affald der produceres i

energikæden betydning for den samlede natureffekt.

Heraf følger at naturpåvirkningen fra energiforsyning- og forbrug grundlæggende kan

reduceres ved fire typer af tiltag, der er illustreret i figuren nedenfor:
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Figur 2.2 Reguleringsmuligheder i.f.t. energikædens naturrela-

tioner.
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Det er vigtigt at være opmærksom på at den samlede effektivitet af energikæden

inkluderer den energi der anvendes for produktion af de maskiner, råstoffer og den

infrastruktur som indgår i hver enkel delproces. F.eks. er energi- og ressource-

forbruget i.f.m konstruktion og drift af dybtliggende kulminer så stort at det er

nødvendigt at indregne det i vurderingen af den samlede effektivitet af energikæder

baseret på den type kul.
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Betragter man energikæden som det er gjort ovenfor bliver to ting klart:

1) Jo senere i energikæden en ændring i energiefterspørgslen indtræffer jo

større effekt på det samlede brændselsbehov og dermed på miljøet. Det er

en følge af at 1 kwh sparet i slutforbruget i en energikæde der har en samlet

virkningsgrad på f.eks. 20 pct. sparer 5 kwh i brændselsleddet.

2) Da brændslets kemiske/fysiske egenskaber er hovedfaktoren bag de potentia-

le miljøskader energikæden kan afstedkomme, udgør brændselssubstitution

den anden radikale vej at påvirke den samlede miljøeffekt fra energisy-

stemet.

Den mest effektive måde at reducere den samlede emission fra energisektoren ville

følgeligt være at reducere energitjenesteniveauet, hhv. at anvende de renest mulige
brændsler7. Alternativt vil energibesparelser i slutleddet og energirationaliseringer

i konverteringsleddene og distribution potentielt give væsentlig effekt. Denne be-

tragtningsmåde er betydningsfuld, men det er også vigtigt at forholde sig til de

konkrete forureningsproblemer der er tale om. Således kan de ellers ofte foragtede

end-of-pipe løsninger være en meget rimelig og nødvendig løsning ved f.eks. partike-

lemissioner. På blot lidt længere sigt er end-of-pipe løsninger imidlertid ofte util-

strækkelige, det har erfaringerne fra vestlig energiregulering tydeligt vist. Således kan

det menneskeskabte bidrag til drivhuseffekten ikke renses væk, og på samme måde

har der vist sig problemer i at genanvende al den aske, afsvolvningsprodukter m.v.

der produceres i røggas- og partikelfiltreanlæg. Det er en af baggrundene for at

vedvarende energi (som brændselssubstitution) og energibesparelser/-rationaliseringer

er blevet draget frem som radikale langtids-bæredygtige løsninger på de miljøproble-

mer som energisektoren skaber.

Ovenstående snævert teknisk problemstillinger illustrerer at energiforsyningen kan

forstås som en række succesive produktionsprocesser med det formål at levere

energitjenester. Det er et perspektiv der er anvendeligt for miljøvurderingen af hele

energikæden, men det er utilstrækkeligt for strategilægning for implementering af

energikæden eller for miljøregulering. Det er således ikke de samme problematikker

Naturligvis et meget uhåndterligt begreb, fordi nogle brændsler er 'rene' i en sammenhæng
og forurenende i anden. De reneste brændsler må derfor vurderes i.f.t. den miljøeffekt man
efterspørger.



Side 16 Undersøgeteesstrategi og metode

der knytter sig til de fire ovenfor nævnte metoder. Der er forskel på de aktører der

skal implementere indgrebene og på indgrebets sociale karakter. Med det sidste

hentydes til at et indgreb der forsøger at påvirke energitjenesteniveauet direkte går

på menneskers adfærd og derigennem med det samme får stor politisk opmærk-

somhed, mens installation af et røggasrensningsanlæg ikke har denne betydning

bortset fra den prisforhøjelser der følger med og så konsekvenserne for de direkte

producenter af energien og røggasrensningsanlægget. Væsentlige forskelle mellem

indgrebene kan katagoriseres ved de økonomiske forhold. End-of-line løsningerne vil

ofte medføre øgede omkostninger, men kan også, hvis affaldsproduktet kan genan-

vendes, føre til en dækning af omkostningerne, eller måske endda en økonomisk

gevinst. End-of-line løsninger er også oftest interessante for de store industrier der

sælger 'add-on teknologier'. Rationaliseringer i energiforbruget kan i mange tilfælde

nedsætte de samlede omkostninger, hvis den økonomiske gevinst er større end inve-

steringerne i de teknikker der nedsætter energiforbruget. Brændselssubstitution vil i

mange tilfælde være økonomisk ugunstig, f.eks. ved skift fra fossile brændstoffer til

vedvarende energikilder. Generelt kan man sige at de forskellige strategier varierer

m.h.t. den økonomiske omfordelingseffekt de har. Det koster for nogle, men giver

en indtjening for andre - optimalt er det et plus-sum-spil. Indgrebsmulighederne er

endelig forskellige m.h.t. typer af miljøproblemer. Reduktion af CO2 emissioner kan

således ikke klares ved affaldskontrol, men kun ved påvirkning af det samlede

forbrug af fossile brændstoffer, hvilket kan reguleres ved at påvirke energitjeneste-

niveau, effektivitet i slutforbrug og konvertering eller ved brændsels skift.

Forskellige interventioner i energi-naturrelationen varierer altså m.h.t.:

• Graden af social/politisk påvirkning.

• De interesser/aktører interventionen berører, og dermed også de motiver og

interesser der kan understøtte og modarbejde interventionen.

Det er uhyre vigtigt at være opmærksom på disse sociale/politisk konsekvenser af

forskellige måde er regulere energi-naturrelationen. Den samme miljøeffekt kan

således håndteres på flere forskellige måder med vidt forskellige sociale/politiske

konsekvenser og aktivere vidt forskellige interesser. Valget mellem energi- og

miljøløsninger kan derfor strategisk styrkes ud fra dette synspunkt. Hvis atmosfæriske

SO2 emissioner fra energisektoren udgør et problem i et område er der flere løsnings-

muligeder. Man kan vælge end-of-pipe løsninger med eller uden genbrug af restmate-

rialet, brændselssubstitution, energibesparelser/rationaliseringer eller forsøge at
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påvirke energitjenestesammensætning, f.eks. ved at lukke eller nedsætte produktionen

i de industrier der udleder meget SO2. Den strategiske synsvinkel vil nu forsøge at

identificere interesser der kan aktiveres for de forskellige løsningsforslag. Er der

eksempelvis aktører som kunne have interesse i en strategi der sigter på at nedsætte

forbruget af energiressourcer? eller på at skifte fra svovlholdig kul til naturgas? Står

disse aktører i sådanne situationer at disse muligheder kan blive strategisk vigtige

handlinger for dem? Denne problematik er kernen i den metodik jeg vil anvende i

afhandlingen. Det drejer sig om at identificere interesser der strategisk kan styrke en

energi- og miljøudvikling for Polen, uagtet om disse interesser i virkeligheden ikke

er miljøorienterede.

Det er imidlertid ikke nok at en aktør er interesseret, realiseringsvilkårerne skal også

være til stede. Dermed menes at en interesse jo ikke kan imødekommes med mindre

aktøren har ressourcer og indflydelser. Et andet problem er ekstensionen og af-

grænsningen af potentielle aktører. Det hentyder til at forskellige strategier for en

integreret energi- og miljøudvikling må adressere de aktører der vil kunne se en

interesse og mulighed i en sådan udvikling. Hvem er da disse aktører? De to pro-

blemer vil jeg vende mig imod nu.

2. Energi som samfundsmæssig produktion

Uanset hvor meget man snakker og 'strategiserer' bliver der ikke implementeret

nogen energikæde nok så miljøvenlig hvis ikke der eksisterer de fornødne energires-

sourcer, teknologier, finansieringsmuligheder m.v. Energikæden både behøver et

input af produktionsfaktorer og en afsætning og værdisætning for sit output. En

hvilken som helst aktør som ønsker at blive del af energikæden8 e l l e r i n d g å i a n d r e

relationer til kæden må vurdere om værdisætningen af outputtet modsvarer inputtet

af produktionsfaktorer. Denne vurdering kan tage udgangspunkt i graden af selvbe-

stemmelse, risiko, profit, beskæftigelse eller noget helt femte. Det er væsentligt at

det samlede produktionskluster (energikæde og eksterne produktionsrelationer) står

Når jeg skriver 'at biive en del af energikæden' menes principielt enhver form for energiak-
tivitet. Forbrugeren der tænder for en lampe bliver en del af en energikæde, lige såvel som
fjernvarmeværket der skifter fra kul til naturgas. Det er også et valg af energikæde at
installere røggasrensningsanlæg da det asndrer energikædens naturrelation.
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under offentlig regulering. Den offentlige regulering er især inden for energiområdet

en meget væsentlig betingelse for hvad der kan lade sig gøre, for energipriserne m.v.

I figuren herunder har jeg illustreret denne samlede situation.

Figur 2.3 Produktionsinput, -output og værdisætning for ener-

gikæden
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I figuren indeholder boxen længst til højre eksempler på de interesser/kriterier forskellige aktører til

forskellige tider og steder og med forskellige vægtninger vil anvende for vurderingen af om de skal

indtræde i en energikæde.

Erfaringsopsamlingen ved at indgå i processen har naturligvis værdi, også selvom den

erhvervede know how ikke realiseres på et marked. Beslutningskraft er en anden type

gevinst eller output ved at indgå i en energikæde. Hermed menes at der opnås en

beslutningskompetence, nok så lille men dog en kompetance, inden for det område

man bemestrer gennem indgåelse i produktionsprocessen. De store elværkers næsten-

monopol på at producere kraft herhjemme giver dem således en særlig kompetance

og magt i.f.t. elsystemets udvikling.

Figuren billedliggør i forsimplet form en række af de relationer som udgør, muliggør

og regulerer et moderne energisystem. Hver af kasserne vil være repræsenteret af

adskellige aktører der naturligvis har meget forskellige midler og interesser. Det

projektøkonomiske afkast vil normalt være vigtigt for den private investor (f.eks. en
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landmand, en husholdning), der overvejer at gå ind som deltager i energikæden, mens

det for kommunen ligesåvel kan være miljøet, det offentlige budget eller for land-

brugsorganisationerne beskæftigelsen der er afgørende. Det er dog på ingen måde

givet, at de nævnte aktørers interesser er sådan skruet sammen. Det afgørende vil

være den historisk konkrete kontekst aktørerne er placeret i.

De aktører der leverer produktionsfaktorerne, f.eks. banker der finansierer investe-

ringer, må ligesom energiaktørerne, også afveje hvorvidt de gennem denne praksis

får et output der modsvarer deres målsætninger. Man skal være opmærksom på at de

forskellige aktører i dette produktionscluster ikke har samme beslutningsmagt.

Forbrugeren er som oftest fuldstændigt overladt til elselskabets beslutninger og kan

ikke sådan uden videre vælge mellem energikæder. Figuren er derfor kun en idealty-

pisk illustration af de relationer og produktionsbetingelser som muliggør en energikæ-

de.

En overordentlig vigtig faktor for dynamikken af energisystemet er myndigheds-

niveauet. Forskellige ministerier, styrelser og direktorater påvirker afgørende imple-

menteringsbetingelserne for energikæden. Men myndighederne må også ses som en

integreret del af en strategi, ikke som udenforstående instanser man neutralt kan

appellere til for hjælp. Centrale, regionale og lokale myndigheder må undersøges,

ikke som autonome enheder hvis legitimitet og funktion er givet alene ved deres

myndighedsrolle, men som aktører. Hermed menes at også myndighederne kontinuer-

ligt i praksis må etablere deres relationer til de økonomiske og civilsamfundsmæssige

aktører. Relationerne er ikke givet - det viser enhver empirisk undersøgelse af

østeuropæiske og vestlige statsdannelser med tydelighed.

Uanset hvor man befinder sig i dette produktions- og reguleringsnetværk man

befinder sig er det grundlæggende denne vurdering af hvad man putter ind og får ud

der afgør de relationer man er villige til at indgå. Så enkelt er det, og selvfølgelig

alligevel ikke. Aktøren der praktisk står i en situation og skal beslutte mellem to

forskellige energikæder vil naturligvis ikke kunne sætte sit valg så skematisk op.

Eksistensen af modstridende mål/kriterier, usikkerhed og informationsstøj vil altid

gøre valget langt mere kompliceret.

Modstridende målsætninger vil der altid være, og det vil så være vægtningen af de

forskellige mål der bliver afgørende. Mere interessant er de andre to 'forstyrrelser'

fordi der er større mulighed for at påvirke dem.
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Usikkerhedsfaktoren knytter sig til den teknologiske udvikling, brændselsprisernes

fluktuationer, skiftende reguleringsrammer for energisektoren, rentens variationer og

meget mere. I øjeblikket er præcis usikkerhedsfaktoren en af de væsentligste årsager

til at vindmølleudbygning i Danmark er gået i stå. Ingen ved hvorledes afregningsfor-

hold, brændselspriser vil udvikle i de kommende år. En energi- og miljøstrategi kan

således, hvis pris svingninger på brændselsmarkedet er problemet, forsøge at stabili-

sere energipriserne. Det er kendt i Danmark, men f.eks. også på valutasamarbejdet

i Europa og i investeringssektoren. I den sidste nævntenedbringer man usikkerheden

ved at diversificere sine investeringer på et stort antal aktiver. På samme måde er en

diversifikation på brændsler (en brændsels portofolio) en måde at gardere sig imod

store energiprisstigninger.

Informationstøj kan både dreje sig om manglende information om anvendelige

alternativer til løsningen af et problem, men også om mis-information, eller korrekt-

men-ensidig-information. Det er indlysende at manglende information kan være et

problem, på samme måde som mis-information. Hvad der er vigtigt er måske også

at informationen om eller markedsføringen af energikæder meget vel kan spille på de

forkerte tangenter. I Danmark har der f.eks. kørt en diskussion om hvorvidt man

skulle vedblive med at fremføre vedvarende energianlæg som rene investerings-

objekter alene appelerende til den økonomiske interesse eller som miljøvenlige

decentrale energianlæg, appelerende til den miljømæssige interesse.

Oven på det her sagte, kan en implementeringsstrategi for en energikæde søge at

påvirke følgende forhold:

• Udbud og kvalitet af produktionsfaktorer.

F.eks. teknologier, kapital og know-how v.h.a. licencer, handelsaftaler, in-

dustripolitik, F&U, støtteprogrammer, uddannelse, afgifter (regulerer den

kvalitet der hedder pris) m.v.

• Aktørernes interesser/konstitution

F.eks. ideologisk påvirkning, ændring af reguleringsrammer, ejendoms-

forhold, fusioner, alliancer m.v.

• Usikkerhed og information

F.eks. gennem sikring af af sætning af produkter, prisaftaler, markedsføring,

uddannelser, kurser...
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Energiplanlægningen idé er simpelthen med rette virkemidler at påvirke udbudet af

produktionsfaktorer og aktørerne interesser, herunder at sikre at de to elementer

kommer i kontakt v.h.a. information og minimering af risici. Hvis man af ideologiske

eller andre grunde mener virkemidlet skal være afgifter, må de simpelthen sættes højt

nok eller reduceres tilstrækkeligt til at målet opnås. Så enkelt er det, og dog er det

naturligvis meget mere kompliceret, for udviklingsmålene formuleres aldrig entydigt,

modsætningsløst, under konsensus eller alene ud fra en energibetragtning. For-

syningssikkerhed kan f.eks. efterstræbes ud fra en nationaløkonomisk betragtning; i

Polen ved at satse på kul. Men den kan derefter stride imod miljømæssige (CO2, SO2,

saltvand m.v. fra kulafbrændning og udvinding) og andre nationaløkonomiske

målsætninger (kulminerne og kulsektoren binder meget kapital og er urentabel).

En energi-/miljøstrategi må i forlængelse af det sagte sikre at alle energikædens led

realiseres. Energikædebetragtningen er altså ikke kun interessant for livscyklusvurde-

ringer, men også i strategiske øjemed. Her undersøges j o også hvilke aktører der ikke

vil indgå i energikæden, hvilke led der er utilstrækkeligt forsynet med adekvate

produktionsinput o. s. v.

3. Metodisk fremgangsmåde -
Energi, miljø, postkommunisme og strategi

Jeg har i dette kapitel 2 diskuteret hvorledes man strategisk kan arbejde med energi-

og miljø i Polen i en situation hvor der hidtil kun har været sporadisk integration og

hvor det polske samfund er under en voldsom transformation.

Som det første punkt diskuterede jeg hvorledes energisektoren overhovedet relaterer

sig til naturen. Jeg argumenterede at denne relation artikulerer naturen som ressource

og som konsekvensområde/affaldsspand, og at vi er nød til at skelne mellem for-

skellige energilcæder. Livscyklusbetragtningen er afgørende i denne sammenhæng.

Skal vi minimere energisektorens påvirkning af naturgrundlaget kan det grundlæggen-

de gøres på fire måder: 1) energitjenesteniveau og sammensætning, 2) ressourceøko-

nomisering (d.v.s. effektivisering og rationalisering), 3) brændsels skift og 4) natur-

påvirkning-/affaldskontrol. Den mest radikale løsning på blot lidt længere sigt er at

minimere ressourcegennemløbet og at anvende de mindst forurenende ressourcer.
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Strategisk set er de fiie indsatsområder forskellige. De involverer forskellige inter-

esser/aktorer ög kan spille på forskellige motiver. Naturligvis kan hensynet til miljoet

ligge bag dem alle, men f.eks. okonorniske motiver kan også vaxe afgorende. En

integregret energi og miljostrategi kan derfor grundkeggende bygge på disse fire ind-

satsområder med det sigte enten at gore disse indsatser attraktive ,e&r måske mere

realistisk at prioritere mellem disse indsatser ud fra de interesser der allerede ek-

sisterer. Hvordan kan man så gore det? hvad er strategiens handtag?

1. At tilveiebringe produktions- og investeringsbetingelser

Interessen er ikke nok. En husholdning vil måske gerne spare energi, men kan ikke

lwbe eller fmansiere isolering, termostater og andre energibesparende foranstalt-

ninger. Omvendt kan det også vazre lige netop kvalitet og kvantitet af produktions-

faktorerne, der forhindrer interessen for denne husholdning. Produktion og forsyrring

af disse produktionsfaktorer er således en forudszetning for at hver enkel af de fue

miljostrategier overhovedet kan realiseres. Samtidig er det afgorende at usikkerheds-

faktorer og informationstoj ikke fjemer interessen fra ellem attraktive projekter.

2. Aktorens interesser og relationer

Den historiske og sociale situation som udgor handle- og råderummet for aktoreme

kan vaxe objekt for en strategi. Det er dog nzeppe overkommeligt at reartikulere mere

grundlazggende okonorniske mekanismer, demokratiets konstitution og lignende.

Strategien behover dog heller ikke at have dette altomfattende tilsnit. 1 stedet kan

sigtet vaxe at reartikulere mere smalle relationer; ejerforhold inden for energisek-

toren, energipriseme, normer, information m.v. Disse axxlringer kan g0re energibe-

sparelser attraktive hvor de ikke tidligere var det, g0re vedvarende energi interessant

hvor kul tidligere var f0rstevalg.

'Akt0ren' omfatter naturligvis ikke blot akt0rer i energikzedeme, men også den fman-

sielle sektor, intemationale organisationer, producenter af energiteknologier, myndig-

hedeme, forskningsinstitutioner m.v. Drivkraften bag en af de fire miljostrategier kan

således sagtens vaxe en falge af den finansielle sektors interesser i sikre investerings-

projekter, eller i regeringspartiets s0gen efter skattegrundlag for sin politik.

3. Prioritere mellem mih0strategier

Den historiske situation er en altid allerede konstitueret virkelighed, med alle de

modsaWnger og konflikter, der h0rer en sådan til. Og denne virkehghed udg0r både

en barriere og en ressource for handling. 1 Polen er denne virkelighed pt. givet ved
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det vi kalder transformationssamfundet eller post-kommunismen. Det interessante i

denne sammenhzeng er derfor at undersege hvorledes denne situation påvirker

energiaktorernes relationer til braxrdsler, de naturpåvirkninger som energisektoren

producerer, ressourceokonomiseringer og energitjenesteniveau. Sporgsmålet er f.eks.

hvorledes disse aktorer (private forbrugere, elselskaber, myndigheder m.fl.) konstitu-

eres i.f.t. som naevnt ressourcesporgsmålet og de virkemidler der kan aktiveres.

4. Aktar- og strukturbegreberne

Til sidst vil jeg kort komme ind på en meget central teoretisk og metodisk problem-

stilling for afhandlingen, nemlig aktor-strukturproblematikken. Jeg har indtil videre

kun loseligt diskuteret hvad det overhovedet vil sige at were en aktor. Hvad er

aktarens relation til strukturen og det politiske? og hvad er relationen mellem politik

og den sociale orden? Hvis ikke disse begreber og relationer przciseres, bliver det

urnuligt at forstå energiaktoremes situation og konstitution, på samme måde som det

bliver urnuligt at analysere magt og muligheder i det post-kommunistiske overgangs-

samfund. Analysen af transformationssamfundet er altså klart knyttet til den måde

aktor-strukturproblematikken forstås på.

I den teoretiske litteratur fmdes en lang rakke tilgange til analysen af relationen

mellem aktorer og strukturer, politik og det strukturelle. Man kan gruppere dem alle

imellem to ekstreme teser: 1) Strukturdeteminismen: Politikken er strukturens

epif=nomen og 2) Ak&vvoZuntarismerz: Politikken er et udtryk for det frie subjekts

onsker og interesser.

Argumentet for den forste tese tager typisk udgangspunkt i, at vi som sociale wsener

reflekterer og udtrykker de interesser der er forbundet med vores strukturposition i

den samfundsmaxsig orden. Sporgsmålet er om vi overhovedet er i stand til at

undslippe disse forudgivne betingelser for vores liv. Har vi nogen fri vilje? Er alt

hvad vi tror og ger ikke blot en afspejling af vores strukturposition og arv? Hvis der

eksisterer en fri vilje må den så at sige opstå ud af intet - uden årsag. På den anden

Hvis alting har en årsag er argumentet at vi så principielt burde vzre i stand ti1 at forudsige
hvad som helst - vi skulle blot som Laplaces ånd sidde inde med en total viden om verden.
Dette ville også betyde at ethvert menneskes handlinger ville vzre 100% forudsigelige, og
at den frie vilje ville vaxe en illusion blot.
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side har ve1 stort set alle mennesker den daglige erfaring at vi tager beslutninger selv

og at en r&ke haxdelser faktisk ikke kan forklares eller henfares til bestemte

årsager. Muligvis i kombination med et eksistentielt 0nske om at vi faktisk har en fri

vilje, at vi ikke blot er marionetdukker for naturlovene, opstår diskussionen følgeligt

mellem strukturdeterminister og akt0rvoluntarister (se også Bondo et al 1991).

Nu vil man meget sjzeldent swde på analyser der henfnrer dem selv entydigt til én af

de to lejre. 1 praksis vil man typisk både inddrage strukturelle som subjektive

momenter i forklaringen af sociale hazndelser og processer. Pointen med at diskutere

forholdet akt0r-struktur er altså ikke at etablere en analyse som formår at fmde en

kombination mellem de to lejre, de eksisterer i lOO-vis, men at etablere en analyse

hvor der er sammenhzeng og konsistens mellem teori og analyse og i analysen selv.

Denne til tider lidt abstrakte diskussion lzgger som sagt grundlaget for en analyse af

en energipolitisk situation. Hvis vi tager de to ekstremer vil energipolitikken ud fra

en strukturdeterministisk indfaldsvinkel skulle forstås som reaktionen på strukturelle

problemer, mens den ud fra en akt0rvoluntaristisk indfaldsvinkel må begribes som

et udtryk for historiske subjekters frie beslutninger som f.eks. teoretisk kan forud-

siges kun at vaxe påvirkelige over for rationel argumentation. Som det ses vil

analyserne falde meget forskellige ud, og ligeledes vii den efterfalgende strategiske

handlen.

Udgangspunktet for afhandlingens diskussion af ak&r-struktur relationen er ikke så

meget hvorledes strukturen determinerer aktaren, som det modsatte, hvorledes

aktnren kan frisa%e sig selv og tage beslutninger med følge virkninger på strukturer-

ne. Jeg understreger dette fordi det så primaxt bliver en diskussion, der forsøger

teoretisk at beskrive hvad der kendetegner en politisk handlernulighed.

Hele denne diskussion vil jeg vende tilbage til i del 3 med udgangspunkt i Gadamers

universelle hermeneutik og den diskursteori som Ernesto Laclau og Chantal Mouffe

i 1985 og Laclau i 1990 grundigst har redegjort for.
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Indledning til anden del

I afhandlingens anden del vil jeg analysere det polske energisystem fra vugge til grav

med det primære formål at identificere dets naturrelationer og de resulterende

naturpåvirkninger. Jeg vil i forlængelse heraf også se på de tekniske årsager til disse

naturrelationer. Det er altså ikke en undersøgelse af energisystemets prisforhold,

organisation eller relationer til økonomi og stat. Sådanne problemer hører til den

mere strategiske diskussion og angår energisystemet som et social og politisk rum.

Et sådant perspektiv anlægger jeg i tredje del.

I forhold til problematikken og metoden for afhandlingen går denne anden del altså

ind på energisystem-naturrelationen. Det gøres ikke med en fuldbyrdet livscyklusana-

lyse, men jeg vil i størst mulig omfang følge energikædetilgangen for, så præcist som

muligt, at fastslå de tekniske og naturmæssige årsager til specifikke typer af naturpå-

virkninger. Som jeg redegjorde for i kapitel 2 er effektiviteten af energisystemet et

afgørende forhold for energi-naturrelationen, derfor ser jeg i kapitel 4 nærmere på

effektiviteten af energisystemet i dets enkelte led. I kapitel 5 redegør jeg for omfanget

og karakteren af energisystemets naturpåvirkninger og forsøger at placere deres

udspring i energikæderne. I kapitel 6 anvender jeg nu den indsigt som de tre forrige

kapitler har bragt og diskuterer forskellige tekniske løsningsmuligheder for reduktion

af det polske energisystems væsentligste naturpåvirkninger. Jeg koncentrerer mig om

forsuringspåvirkninger, drivhuseffekten, saltudledninger fra kulminerne, under-

minering som følge af kuludvinding og affaldsproblemerne.

Jeg vil gennem hele denne anden del fokusere særligt på kulenergikædeme ikke blot

fordi de er meget dominerende i energibilledet, men også fordi relationen mellem

kulkæde og natur er afgørende for forståelse af de miljøproblemer energisystemet

skaber. Fordi kulkæderne alle starter i Polen skaber (ineffektiv) anvendelse af kul

ikke blot miljøproblemer i Polen i.f.m. afbrændingen kul men også i.f.t. udvindingen

og forbehandling.

Et særligt problem for denne del har været datakvantitet og -kvalitet. Miljøstatistikker

er generelt altid behæftet med nogen usikkerhed og mangler ofte på meget væsentlige

områder. Et kvalitetsproblem eksisterer fordi det f.eks. ikke er muligt at måle enhver
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emission og immission af roggasser. Sådanne vaxdier er altid s-anrmensat af malinger

og beregninger. Det er heller ikke muligt praxist at udpege kilderne til en specifik

naturpåvirkning, altså den emission der forer til en immision. Transformations-

perioden har desuden allerede gjort en lang rakke data forzldede således at gode

statistikker og analyser ikke kan anvendes for forståelsen af den nuvaxende situation.

De meget hastige forandringer fra 1989 til l994 forzlder hurtigt data for forurenings-

situationen, energiforbrug m.v. Datakvaliteten berores også, isax for zldre data, for

den manipulation med produktionstal der blev foretaget under det kommunistiske

styre. Information, iszer om produktionstal, var en meget vigtig magtfaktor (som jeg

vil komme ind på i kapitel 8) og det viser sig også i statistikkerne. Transformations-

perioden har iovrigt også betydet at nogle statistikker er blevet mindre nuancerede,

det gzlder f.eks. for kul- og naturgasforbruget. Med den private sektors fremvzkst

har man simpelthen ikke kunnet inddrive de samme datamzengder.

Disse dataproblemer, hvoraf der er endnu flere, har jeg forsogt at overkomme ved

en simpel kritisk forholden mig til den virkelighed der praxenteres, ved inddragelse

af så mange kilder som muligt og ved gennemgang af forudsaztninger for statistik-

kerne hvor det er muligt. Vi må irrridlertid erkende at der indtil videre ikke er nogen

alternativer til de statistikker de polske myndigheder og virksomheder selv frem-

kegger. Jeg vil hvor det synes nodvendigt kommentere kvaliteten af de data der

bygges på.





Kapitel 3

Polske energikæder -

Ressourcer og miljø fra vugge til grav.

Der er adskillige måder at analysere et energisystems tekniske karakter og sammen-

hæng. Jeg vil vælge en tilgang hvor der fokuseres på energikædeme. Det vil jeg gøre

ved hjælp af tre snit på tværs af den polske energiforsynings- og forbrugsstruktur:

Det første skal redegøre for brændselssiden, den primære energiforsyning. Jeg

redegører for produktion, import og eksport af primær (og sekundær energi) fra, til

og i Polen. Det andet led viser hvorledes denne energitilførsel konverteres til sekun-

dære energikilder, det vil primært sige elektricitet, varme og industrielle procesan-

læg. I det tredje og sidste led er vi ved slutenergiforbruget der beskrives m.h.t.

fordelingen på energitjenester (sektorer) og energityper. Altså, tre snit der dækker

energiflowet fra brændsel til energianvendelse. - Se figur:

Figur 3 .1 . Analysefokus i Kapitel 3
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Formalet er at etablere overblikket over den polske energisektor som en rxekke af

energikzeder, .og at placere energiproducenterne i disse energikazder. Derved bestem-

mes de urniddelbare produktionsrelationer i sektoren. Samtidig bliver det muligt

senere at identificere sammenhaxrgene mellem naturpåvirkning og energikzeder.

1. Primare energiforsyning - det 1. snit

Det samlede primax energiforbrug i Polen udgjorde 4090 PJ i 1992, godt fem gange

det danske energiforbrug. Den overvejende del af det primaxe energiforbrug dzekkes

med indenlandsk produceret stenkul og i mindre grad brunkul. Med lige godt 3/4-dele

af det primaxe energiforbrug da&ket af kul taler man ofte om det polske energisy-

stem som en kulmonokultur. Når man ser bort fra energiforbruget i transportsektoren

udgor brun- og stenkul mere end 85 pet. af den primaxe energiforsyrring. 1 figuren

herunder fremgår kompositionen af de den primaxe energiforsyrring m.h.t. energi-

ressourcer.

Figur 3.2 Energiforsyningen i Polen 1992 fordelt på braendsler

Naturgas (7,9%)-\

Råolie & oliepr. ( 1 5 , 0 x

Andet (1,5%)

Brunkul (13,6%)
Stenkul (62,O%)

Kilde: Egen figur pB basis af Central Statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992

s. 12-13. Katagorien 'Andet' &kker Vand og vind (0.1 % af det samlede primsxe energiforbrug) Fast

affald (0.6 %) og Trae og terv (0.8 %). Jeg vii understrege at tallet for 'Andet' hetunder trm og tnrrv med

sikkerhed er en underdrivelse. En stor del af trseforbruget til energiforma registreres aldrig fordi det

primart handles sort eller simpelthen indsamles og hugges (i betydning: feeldes og kleves) fra haver,

skovbryn o.lign.
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Differentieret på oprindelsesland og braxdsler kan den saml-ede energiforsyrring i

1992 vises som på figuren herunder:

Figur 3.3 Energiforsyningen i Polen 1992, fordelt på brandsler og

oprindelse.

Stenkul' Brunkul Råolie & oliepr. HMNG
Traz og bxv Vand-og vind Fast affaid LMNG

I | Egen produktion Nettoimport - lager

Kilde: Egen figur pH basis af Central Statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992

s. 12-13.

'Nettoimport - lager' indikerer tilfnrrsleme af energikilder til det polske marked fia udlandet, fratrukket

eksporten af samme type energikilde og fiatrukket lageropbygning.

Som det fremgti af figuren kommer en lille del af Polens energiforbrug fra vandkraftanlaeg. Der er

hovedsagligt tale om st0rre offentligt ejede anlreg.

Som det ses importeres, på nax en meget lille brakdel, hele råolieforbruget og ca.

2/3 af naturgasforbruget.

Det fremgår af begge ovenstående figurer at råolie og importerede olieprodukter samt

naturgas er vigtige energikilder, men i international sammenligning er det polske

olieforbrug i andel af primzerenergiforbruget ekstremt lavt, og naturgasforbruget blot

meget lavt: 1 1992 udgjorde naturgas og olieforbruget i OECD-Europa således hhv.

17,4 og 45,9 pet. af det samlede primaxe energiforbrug’. Som det senere vil blive

klart hznger denne forsyningsstruktur sammen med en lavt udbygget transportsektor

Beregnet på basis af BP: Statistical review of World Energy 1993



Side 32 Polske energikzeder - Ressourcer og milje tia vugge til grav

og dominans af kul i individuel opvarmning af boliger, fjernvarmevzrker, industrien
O.S.V.

Selvforsyning og import

Polen har i mange år vaxet en af verdens storste kuleksportorer - en enkelt gang i

70eme, ovenikobet den storste. Udover eksport af kul og koks har man også eks-

porteret diverse raffmerede olieprodukter på basis af importeret molie. De enorme

kulreserver (se Side 35) har sikret en positiv selvforsyning. Siden 1985 er det

imidlertid vendt. Importen af naturgas og råolie er nu storre end den samlede

energieksport. Se figur hemnder:

Figur 3.4 Energi selvforsyningsgrad for Polen 1960-90
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Kilde: Ministry of Industry and Trade 1992 s. 5

Selvforsyningsgraden er i dag ca. 93 pet. Selvom dette tilsyneladende er en for-

delagtig situation - eks. i sammenligning med Danmark hvor selvforsyniugsgraden

i 1992 var 66 pet. - så giver denne forsyningsstruktur faktisk store problemer. Det

drejer sig om forsyningssikkerhed og valutaudgifter.
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Rusland - eneforsyneren

Rusland er indtil videre Polens eneste forsyner med naturgas, og den største forsyner

af råolie. I 1990 importerede Polen 87 pet. af sit råolieforbrug fra det nu forhen-

værende Sovjetunionen (OECD/IEA 1991a). Energimporten af såvel råolie som

naturgas fra Rusland er sedimenteret i et internationalt forsyningsledningssystem, der

har udgangspunkt i de enorme russiske naturgas- og oliefelter. Man har indtil videre

ingen andre forsyningsmuligheder for naturgas. På kortet herunder ses de nuværende

forsyningsledninger for olie og naturgas. For naturgas er forsyningssituationen kritisk

på tre måder. For det første vil en russisk beslutning om at lukke for forsyningerne

være en katastrofe for de industrier og de 5 mio. boliger der forsynes med naturgas.

Derfor kan Rusland langt henad vejen fastsætte sine egne betingelser. Økonomisk

giver det selvsagt Polen en temmelig dårlig udgangssituation. For det andet forværres

dette forhold fordi der ikke eksisterer langsigtede forsyningskontrakter. I marts 1993

forhandlede man således stadig om forsyningerne for selvsamme år2. Endelig er

naturgasforsyningssituationen også berørt af at al kapacitet passerer igennem Ukraine.

Konflikterne mellem Ukraine og Rusland muliggør forsyningssvigt. På grund af

denne situation underskrev det polske Industriministerium og det russiske Gazprom

en aftale i marts 1993 om bygningen af en ny transmissionsledning, der skal gå

gennem Balticum og ind i nord-øst Polen. Ledningen skal fortsætte til Vesteuropa

med en samlet kapacitet på 60 mia. m3/år (Petroleum Economist, juni 1993;6-7).

Endelig betyder naturgasnettets struktur at den nordlige del af Polen er særlig udsat

ved brud fordi forsyningen er enstrenget de sidste mange hundrede km3.

På oliesiden ser det umiddelbart bedre ud da man har indskibningsfasciliteter for

råolie i de store havne. Men hovedparten af raffinaderikapaciteten er placeret i Plock

der forsynes med den store olieledning, Druzhba (eller på dansk Venskab) Plock har

en kapacitet på 12,6 ud af en samlet polsk på 16,6 mio. ton råolie/år. Da Plock ikke

er en havneby kan man altså ikke blot begynde at importere råolie fra andre lande -

raffinaderistrukturen forhindrer det.

2 UNDP/ESMAP 1992a, interview med Finn K. Lauritzen (ERG) marts 1993 og Eastern
Europe Energy Report, marts 1993.

3 Interview med Roman Kusmierek, dir. POGC Gdansk, 13/4 1993. Se også OECD/IEA
(1991a)
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Figur 3.5 Olie- og naturgasledninger fra Rusland til Polen.
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Kilde: Reisinger 1992, s. 41 og 46

Valutaudgifteme
Indtil kollapset i 1989, og også i 1990 kunne Polen og de andre 0steuropaziske lande

k0be naturgas og tiolie i Sovjetunionen til under den reelle vaxdi, langt under

verdensmarkedspriseme. Fra den 1. januar 1991 ophcnte dette arrangement. Råolie

og naturgas handles nu med Rusland i dollars og til verdensmarkedspriser (bortset fia

nogle gamle byttehandelsaftaler), og det har med et slag gjort importafhzengigheden

af olie og naturgas til en stor byrde på de i forvejen sparsomme valutareservefl.

Se f.eks. Haus (1991), Gwiazda (1991) og Reisinger (1992). 1 falge Haus (1991) betalte
Polen i 1989 7.08 US$ltnmde olie i Sovjetunionen og havde en samlet udgifi på 0,8 pet. af
BNP ti1 denne impoit. Selv dagens historiske lave oliepriser (i reel werdi lavere end far
Oliepristigningerne i 1973) har sget denne udgift.
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Energireserver

Polens kulreserver er kolossale’. Tabellen demonstrerer at de stort set også er de

eneste konventionelle energireserver Polen er i besiddelse af.

Tabel 3.1 Polens fossile energiressourcer og -reserver 1991

T w e

Stenkul

Brunkul

Molie

Naturaas

Psviste
ressourcer

mio.ton

65029

13148

5

161729 ’

Okonomisk
indvindelig
mio. ton

29654

2742

5

121394 ’

Indvindelig
PJ"

682.042

23.033

208

4.856

Andel af
samlede

indvindelige
reserver

96,0 %

3.2 %

0,o %

0,7 %

*.
** :

Kilde: GUS: Rocznik Statystyczny 1992.

Mio. M3

PB basis af OECD/lEA: "Energy statistics and balances of Non-OECD countries 1989-1990"

s. 399 er felgende energunkvivalenter anvendt for beregningen af energiindholdet i de polske

reserver: 1 tons stenkul = 23 GJ, 1 tons brunkul = 8,4 GJ, 1 tons olie = 41,5 GJ. Der kendes

ingen udligningsfaktor for naturgas derfor anvendes folgende vaerdi: 1 M3 naturgas = 0,04 GJ.

Som det ses udgør stenkulreserverne alene 96 pet. af Polens indenlandske fossile

energiressourcer. Sammen med brunkul er andelen 99,2 pet. De indvindelige råolie-

og naturgasreserver svarer til knapt 15 måneders forbrug af primaxe energikilder i

Polen. Omvendt er der tilstrzekkelig stenkul til de meste 220 år under den nuvzerende

udvindingstakt. Der er ingen urauforekomster Polen. 1 tilgift til disse ressourcer er

Der findes en lang rzkke forskellige kultyper, der med samme navn kan &kke over
forskellige kvaliteter fra land ti1 land. 1 OECD skelner man grundheggende mellem sten- og
brunkul, som derudover opdeles i en r&ke underkatagorier:
Stenkul (Eng.: Hard Coal). Med en varmevzerdi over 5700 kcal/kg (23800 Kj/kg) beregnet
excl. aske men incl. vandmdhold. Stenkul findes i klumper eller sten som navnet siger.
Stenkul opdeles derefter i: Koksagtig kul (eng.: Coking coal el. Metallurgital Coal), der har
en kvalitet der tillader det at omdannes ti1 koks, som anvendes i hojovne ti1 smeltning af stål
og jern. Bituminos kul (Eng.: Steam/Thermal/Bituminous eller Anthratice Coal) er alle
andre typer stenkul.
Brunkul (eng.: Brown Coal). Med en varmevzrdi under 5700 Kcal/kg. Brunkul har en los
ikke sammenhzengende form. Brunkul opdeles i: Sub-fede kul (Eng.: Sub-bltuminous coal)
med en varmevscrdi mellem 4165 og 5700 Kcal/kg (17400-23800 kj/kg). Lirmite med en
varmevaerdi under 4165 KcaVkg. (Kilde: OECD/IEA 1993c;206-207)
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der muligheder for udvinding af en smule kulmetan fia eksisterende og uudnyttede

kullag6.

Af Polens påviste stenkulressourcer befmder godt 88 pet. sig i 0vre-Schlesien og 11

pet. i Lublin, resten ligger i undergrunden i Nedre-Schlesien - se også kortet i

herunder - Figur 3.6. Lublinkullet ligger saxligt dybt, er svaxt at bryde og har hojt

svovlindhold. Hovedparten af stenkulsproduktionen fmder da også sted i 0vre-

Schlesien: 1 1992 stod 65 stenkulminer i 0vre-Silisien for 98 pet. af den samlede

polske stenkulsproduktion. Brunkulsreserverne er beliggene i det centrale og vestlige

Polen. Brunkullet’ udnyttes i store brunkulskraftvzerker placeret ved mineme - at the

mine mouth. Naturgasreserveme ligger dels ved Lublin i @st og i de central-vestlige

regioner.

I falge det amerikanske firma McCormick som skal underssge potentialet forventer man
mindst at kunne udvinde 11,3 mia. m3 de meste 20 Hr (Warsaw Voice d. 25. juli 1993 og
East European Energy Report, marts 1993). D.V.S. omkring 0,5 mia. m3 om ket, hvilket
heller ikke sonderligt axdrer på den samlede reserve. Udover de i tabellen naevnte reserver
er der altså indenlands kun vedvarende energiressourcer.

Generelt har såvel polsk sten- som brunkul hoj kvalitet. At de alligevel fotisager store
miljoproblemer hzenger p& den ene side sammen med den made kullet forbehandles og
konverteres på og pi den anden kullets og kulmixdriftens fysiske og kemiske karakter, der
nodvendigvis fører ti1 store påvirkninger af naturgrundlaget. Se f.eks. Couch et al.
(1990;56-58), Doyle (1989) eller OECD/IEA (1985).
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Figur 3.6 Sten- og brunkulreservernes lokalisering.
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Kilde: OECD/IEA 1991a;131

Udover de fossile brændsler har Polen også en del vedvarende energiressourcer,

hvoraf det stort set kun er vandkraftreserverne der udnyttes. Potentialerne for

udbygning med store vandkraftanlæg opgives af Industriministeriet til yderligere 1,9

twh i år 2010 udover de 2,4 twh der produceres årligt i dag (Ministry of Industry and

Trade 1992;54). En analyse fra 80erne viste at et potentiale for små vandkraftanlæg

(< 5 Mw) ville kunne give en produktion på 1 Twh om året (Majewski & Wroblew-

ski 1992). Der er geotermiske reserver svarende til ca. 160 Pj/året. (Ministry of

Industry and Trade 1992). I følge Ney og Gorecki (1990) udgør de samlede geoter-

miske reserver 308.000 PJ. De første forsøg kører i Zakopane (hvor en swimming-

pool opvarmes!), men ressourcerne er ofte meget omkostningsfulde at udvinde, derfor
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er det reelle potentiale stadig lavt. Vindressourcerne er begraxrsede til de nordlige

Polen hvor vindforeholdene er gode, der fmdes endnu ingen detaljerede analyser af

potentialet. Ifolge Industriministeriet udgor det maximale output fra vindenergi godt

1 twh/året (Ministry of Industry and Trade 1992;57). De storste potentialer synes at

vaxe inden for bioenergi.

Der eksisterer adskillige indenlaudske vurderinger af bioenergipotentialet i Polen*.

Men uheldigvis er de alle meget utilstrzekkelige, hvilket afspejler manglende data,

men iszer arbejdsressourcer. Potentialet for bioenergi kan imidlertid sluzmnes som

gjort i tabellen herunder:

Tabel 3.2 Bioenergiressourcer i Polen - skon baseret på polske kilder.

PJ

Halm, 1990

Travaffald og traebravnde fra skove og traeindustri

Biogas potentiale fra gylle alene

Organisk husholdningsaffald

Lossepladsgas

lalt

Potentiale'

425

190

230

60

10

915

Okonomiske"

60-80

67-111

60

o-?

10

197-261

Kilde: Kowalik (1993), Suska (1992), Mierzejewski (1991), Central Statistical

Offlce (1991), Forsyningskataloget og egne beregninger.

*= Teoretiske potentiale beregnet som de samlede mrengder der produceres.

**= Nkr man tager hensyn til forskellige faktorer der vil grare fuld udnyttelse turkonornisk. Der er ingen

ensartethed i de kriterier der er anvendt for bedommelsen af hvad der er unrkonomisk eller ej. Begraensende

faktorer kan vsere alternative udnyttelsesmuligheder, transportafstande, kalorie vsxdi etc. 0konomisk

udnyttelsesmuligheder er derfor kun et meget last skon.

Til dette potentiale må man lazgge energiskove. De kan i Polen give en betragtelig

forogning af det eksisterende potentiale fordi store dele af landbrugsarealet enten er

Fx. Piotr Kowalik (1993), Anne Suska (1992), Mierzejewski (1992), Rogulska og Ministry
of Industry and Trade (1992).



Kapitel 3 Side 39

for forurenet med tungmetaller og kemikalier til at udnyttes til fodevareproduktion

eller giver for lille udbytte’.

Alt i alt er det okonorniske potentiale for bioenergi i Polen formodemlig noget storre

end 200 PJ/år, d.v.s. storre end 5-6 pet. af det nuvaxende primaxe energiforbrug.

Sammenligner vi med Danmark og Sverige virker dette tal urimeligt lille når man

tager Polens skov- og landbrugsandel i betragtning. 1 Danmark hvor bioenergi

allerede nu udgør 5 pet. er der som det vides planer og initiativer til at udvide

andelen betragteligt. 1 Sverige er udnyttelsen nu 14 pet. af det primrere energifor-

brug.

Fremtidens forsyningssituation

Som energireserverne er sammensat i Polen vil det blive urnuligt at sikre tilstrakkelig

indenlandske forsyninger af naturgas og molie. De eneste indenlandske reserver er

de grundigt undersogte stenkul-, brunkul- og naturgasreserver, kulmetan og de

stedmoderligt undersogte vedvarende energireserver, hvoraf bioenergi så absolut

udger en mulighed.

Indtil videre har jeg redegjort for det polske energisystem som et ojebliksbillede med

få historiske tilbageblik. Det er imidlertid også irrterssant at gore sig forestillinger om

hvad der skal komme. 1 en rapport fra det polske industriministerium - "Energy

Policy of Poland and the Draft Programme to the year 2010" - (Ministry of Industry

and Trade 1992) hengav man sig til praxis denne opgave, at fmde ud hvorledes

energisystemet vil kunne udvikle sig fremtil 2010. Rapporten bygger på en r&ke

okonorniske og tekniske antagelser og opstiller 10 scenarier (!) for denne udvikling.

De to vaesentligeste dimensionerl’ i denne plan er: A) antagelser om den okonomi-

ske vzkst der enten sEttes til lav okonornisk va&st i BNP - lig med 2,3% pr. år -

eller hoj okonornisk vzkst -lig med 4,2% pr. år. B) Den grad hvormed man moder

miljomaxsige målsaztninger. Her antages tre forskellige grader, nemlig ingen hensyn,

9 Energiskove er allerede etablerede i Poland. 1 1993 blev 95 ha plantet i Szczecin amt af
Hvidsted Energy Forest. 1 1991-92 blev 60 ha plantet. (Interview med Eugeniusz Philip,
Hvidsted Energy Forest, Gdynia, april 1993).

10 To andre dimensioner er en 'pris-case' hvor man antager forogede prisstigninger på import
af braxdsler og en 'naturgas-case' hvor man antager stnrrre adgang ti1 naturgasmarkeder.
Disse to cases kombineres kun med de okonomiske scenarier og tager begge udgangspunkt
i den sakaldte basis-skologi case hvor man kun opfylder nationale standarder.
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navsten imødegåelse af regler og yderligere miljøhensyn end de der p-t. er fastsat i

lovgivningen (Ministry of Industry... 1992;42 & 80-81).

I rapportens kapitel 8 gtx man sig betragtninger over de fremtidige indenlandske

energiforsyningsmuligheder og udviklingen i energiforbruget frem til 2010. Det

samlede energiforbrug svinger stort set kun med den ekonomiske vzekst - d.v.s. hc$

ekonomisk vzkst giver tijt energiforbrug og omvendt. Graden af miljahensyn har

kun indflydelse på kompositionen af brzendsler. Der er generelt vurderet at ske en

reduktion af energiintensiteten gennem hele perioden svarende til de forbedringer der

automatisk kommer i.f.m. indk0b af nye teknologier og boligbyggeri der opfylder

gzldende isoleringsstandarder. 1 den nedenstående figur ses Industriministeriets

vurderinger af energieftersp0rgslen frem til 2010, hhv. ud fra en lawzekst- og en

hc3jvzkstantagelse. Derudover har jeg tilfajet kurver der svarer til energieftersp0rg-

slen udvikling hvis energiintensiteten forblev på 1990~niveau. Det sidste er naturligvis

ikke real.istisk, men illustrerer energiefterspcn-gselsniveauet hvis der ikke sker noget

i effektiviseringen af forbruget af brzndsler. Endelig har jeg i figuren indf0i-t den

maximale hjemlige energiforsyrring.
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Figur 3.7 Det polske lndustriministeriums forudsigelserom energifor-

brug og -forsyning fremtil 2010.

350

1X1
O

Lav

Lav, samme intens.

H0j

Haj, samme intens.

CD
Max. hjeml. forsyn.

1988 1990 1995 2000 2010

Kilde: Egen figur p8 basis af Minisky of Industry and Trade 1992; s. 86.

Scenariet gcelder for den säkaldte basis-case, d.v.s. hvor man naxten opfylder de gaeldende miljsregulerin-

ger, men heller ikke mere.

Forventniugeme for energiintensitetens udvikling for Sene 1995-2000-2010 er for lav-vsekst scenariet og

med 1990 lig 100: 114-99-77. For hrajwekst er det: 100-81-63.

Scenariet viser at der, med de gzldende forventninger for energiintensitetens ud-

vikling, såvel i 2000 som i 2010 vil vzere brug for betydelig energiimport set under

et. 1 lawzkstscenariet vil selvforsyningsgraden ved maximal udnyttelse af hjemlig

produktionskapacitet vaxe ca. 85 pet. Det er stadigt hojt, men som i dag baseret 100

pet. på import af råolie og yderligere import af naturgas. 1 hojvzekstscenariet vil

selvforsyningsgraden vzre endnu lavere, godt 70 pet. Som det ses vil en status quo

for energiintensiteten vaxe en okonornisk urnulighed for hojvzkstscenariet - der ville

vaxe behov for import af ca. 150 mtce energi.

Disse scenarier siger også noget om de enkelte brzndsler. På trods af de enorme

kulreserver vil hojvzkstscenariet netto betyde at Polen i 2010 vil importere mesten

ligeså meget kul som der vil blive eksporteret. Se figuren herunder:
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Figur 3.8 Kulproduktion, -eksport og -import 2000 og 201-0.

120-r

100-

80-

LU 60-

2 40-

20-

o-
åå

1

§

L
2000 2010 ™ ^

| I Produktion lav a Produktion haj m Eksport lav

fe%i Eksport h0j gggg Import lav m Import haj

Kilde: Egen figur pB basis af Ministry of Industry and Trade 1992 s. 92

Scenarieme gaelder for basis-casen, d.v.s. overholdelse af nuvrerende miljnrregler.

Der er regnet med samme energiintensitetsfald som i Figur 3.7 ovenfor.

De to sojlegrupperinger indeholder seks sojler. Tager vi grupperingen for året 2010,

kan vi se de to forste sojler som udtryk for den forventede indenlandske kulproduk-

tion. Som det ses er der ikke stor forskel på de to sojler. De naxte to illustrerer

forventninger til eksport, som er hoje for law&st scenariet da den hjemlig efter-

sporgsel da ventes at vaxre lavere end i lmjvrekst. Endelig viser de to sojler yderst

til hojre forventninger til import, og som det ses forventes en import på ca 10 mtce

kul i 2010 i hojvrekstscenariet. Dette kul forventes anvendt i industrier og kraftvaxker

i den nordlige del af Polen op til 100 km fra kysten. Her vil det bedre kunne betale

sig at importere kul end at kobe indenlandsk kul.

Uden at vaxe nod til at citere Storm P. så er det ganske vist at fremtiden er uvis.

Scenarierne skal naturligvis tages med en gran salt og de kan kritiseres for mange

ting. 1 denne sammenh=ng skal de imidlertid bruges til at vise at den nuvzrende

energiforsyningssituation og de enorme kulreserver ikke tegner et billede af frem-

tiden. Fremtidens polske energisystem må nodvendigvis fmde alternativer til stadig

udvidelse af kulproduktion og -forbrug. Ét alternativ er besparelser og effektiviserin-
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ger som ventes at blive en naturlig falge af den okonorniske udvikling, et andet er

naturgas og molie. Et helt tredje alternativ der kun sporadisk indarbejdes i oven-

stående analyser er de vedvarende energikilder.

Det er nu på tide at vende blikket mod produktionsystemet - det andet snit.

2. Produktionssystemet - det 2. snit

Den polske energikonverteringssektor adskiller sig en del fra den typiske OECD-

europaziske ved en relativ hoj produktion af fjern- og kraftvarme, samt naturligvis en

relativ hoj andel af kul i konverteringsledet.

Udover mere praxist at kortlzegge energiproduktionsleddet m.h.t. konverteringstype

og primax energikilde vil jeg opdele gennemgangen ud fra type af aktor. Jeg deler

afsnittet op i fire blokke:

1. Offentlig elproduktionen,

2. Offentlig og kommunal varmeproduktion og naturgasforsynitig, 3. Blo-

kvarmeanlzeg og individuelle varmeovne, samt

4. Industriel og privat kraftvarme-, Varme- og procesanl~g, herunder også

koksanlzeg.

De fire afsnit d&ker over hovedtyper af aktorer, omend der naturligvis er stor

forskel inden for hver type. Jeg vil ikke gå naxmere ind på de polske olieraffinaderi-

er”, som ikke har storre relevans i denne sammenhaeng.

11 Der eksisterer syv polske olieraffinaderier. Fem mindre raffinaderier har en samlet kapaici-
tet på 1.3 Mio. tonIår, mens raffinaderierne i Plock og Gdabk når op på hhv. 12.6 mio.
og 2.7 Mio. tonIår. Raffinaderieme er stadigvEk statsejede, men en reorganiseringen af
oliesektoren er staxkt under vejs.
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Offedig elproduktion

Polsk elektricitetsproduktionen foregår i overvejende grad på offentlige og statsejede

kraft- og kraftvarmewrker. 11991 blev 94 pet. af den polske elektricitet produceret

på offentlige centrale vzerker. Vzrkerne kan opdeles i fire hovedtyper:

o Brunkulsfyrede kraftvaxker,

o Stenkulsfyrede kraftvaxker,

o Stenkulsfyrede kraftvarmewrker og

o Offentlige vandkraft sankeg.

Kapacitets- og produktionsfordelingen i offentligt ejede vaxker fremgår af tabellen

nedenfor:

Tabel 3.3 hen

Type

Stenkul

Heraf KV-vaxker

Brunkul

Brun- og stenkul

Off. Vandkraft

IALT

offentlige

Kapacitet

MW

17887

Ikke kendt’

9103

26.990

2004

28.994

elsektor 1991

output

TWH

67,320

11,681

55,410

122,730

3,385

126,115

Input

33,49 MT

683 pj

Ikke kendt

66,37 MT

552 pj

1.235 PJ

Virkningsgrad

% og KJ/KWH

9570 kjlkwh brutto

37,6 % brutto

Ikke kendt

10470 kjlkwh brutto

34 ‘4 % brutto

33,5 % Netto

Kilde: Delvist beregnet delvist hentet fra Ministerstwo Przemysfu, Centrum Iuformatyki Bnergetyki:

Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1991, s. 59-60.

Nettovirkningsgraden er bereguet som elproduktion ab vserk n&r eget forbrug af energi er fratrukket.

*: Kraftvarmevaerker (inkl. industrielle kraftvarmevaxker) udgjorde 20,8 pet. af den samlede elkapacitet

i 1989, det var et fald p& 3,9 pet-polrit p8 blot 4 k (OECD/lBA 1991a, s.77). Baseret pa elproduktionen

fra specifikke kraftvarmevaxker sammenholdt med disse elkapacitet kan den samlede elkapacitet fra

offentlige kraftvarmevcerker estimeres til mellem 3500 og 4000 Mw.
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Som det fremgår er den offentlige polske elproduktion naxten udelukkende baseret

på kul, med en lille overvzegt til stenkul fremfor brunkul. Det bemaxkes også at 9 5

pet. af elproduktioneni2 produceres med udtag af kraftvarme. Der er imidlertid også

en ra&ke fjernvamreenheder på de offentlige kraftvaxker der oprindeligt var tax&

og konstruerede som kraftvarmevaxker, men som p.g.a. manglende eleftersporgsel

på opforelsestidspunktet aldrig har fået installeret turbiner eller generatorer. Disse

vaxker er derfor reelt blot varmevaxker.

Brunkulvaxkerne består i dag af 5 store vaxker på ialt installeret 9103 MW, med det

storste Belchatow på 4320 Mw (12 blokke a 360 mw). De tre af vaxkerne Patnow,

Adamow og Konin er ejet af samme selskab. Disse vaxker er placeret ved brunkulmi-

neme ('at the mine mouth') og er derfor nu og her fysisk og geografisk bundede til

brunkullene. Ingen af brunkulvaxkeme er kraftvarmevaxker, bortset fra en meget

marginal udnyttelse af overskudsvarmen. Stenkulvaxkerne er samlet i 32 forskellige

selskaber og er gennemsnitlig af zldre årgang end brunkulvaxkerne. Der er 6 vaxker

med en effekt på over 1000 MW, en r&ke mellemstore mellem 500 og 1000 Mw,

og en rzkke mindre hvoraf mange er kraftvarmevaxker placerede i de storre byer

hvor deres vigtigste funktion er at producere varme og dernzest elektricitet13. De tre

store brunkulvaxker og de 6 stenkulvaxker over 1000 Mw producerer tilsammen 77,2

pet. af den samlede elproduktion fra den kulfyrede offentlige kraftsektor.

Brunkulv~rkeme fungerer i storre grad end stenkulvaxkerne som grundlastenheder.

Den ene grund er at brunkulvzerkerne som gemremsnit er yngre og mere velfi.m-

gerende end mange af stenkulvaxkerne. Den anden grund er, som mevnt, at de

stenkulsfyrede kraftvarmevzerker, for en stor dels vedkommende, forst og fremmest

er varme-kraftvaxker, hvor der kun produceres el når der er varmeeftersporgse114.

12 Ministerstsvo Przemysht, Centrum Informatyki Energetyki: Statystyka Elektroenergetyki
Polskiej 1991, s. 59-60. Kraftvarmeandelen har vaxet stigende i nogle k , ikke p.g.a
crkonomiske eller energieffektiviserings hensyn, men p.g.a. varmeeftersp0rgslen der er faldet
mindre end kraftefterquxgslen..

13 Se Centrum Informatyki Energetyki: Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1991 for udførlig
statistik for hvert enkelt vsxk.

14 Af samme grund skal man vaxe meget forsigtig med blot at tage de polske beregninger af
elsystemets virkningsgrader for givet. For kraftvarmevzrkerne setter man nemlig fsxst
virkningsgraden for varmeproduktionen lige med virkningsgraden for et varmevsxk,
hvorefter de ekstra b~ndselsforbrug der skal anvendes for elproduktionen legges oveni.
Elvirkningsgraden for de 4 Warszawa kraftvarmevaxker bliver Gdedes som gemremsnit 56,7

(fortszttes...)
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Kraftvarmevaerkerne

En vazentlig grund til ikke at producere separat elektricitet fra kraftvarmevzrkerne

er deres alder og ineffektivitet. Kraftvarmevzrkerne er efterhånden forzldede, flere

vzrker er over 45 år, d.v.s. fia f0r krigen (Ministry of Industry and Trade 1992).

Det viser sig b1.a. ved den reelle virkningsgrad for disse vzrker, her målt som

virkningsgraden ved kondensationsdrift. Den ligger langt under den gennemsnitlige

elvirkningsgrad på 33,8 pet. (i 1992) for polsk elproduktion (jwnf0r kapitel 4). På

Figur 3.9 ses elproduktionen fia de wesentligste stenkulfyrede kraftvarmewrker med

virkningsgraden ud af x-aksen.

Figur 3.9 Polske kraftvarmevaerker, virkningsgrad og elproduktion

1991
12

Gennemsnitlig virkningsgra /

22 24 26 28 C
Virkningsgrad for elproduktion

Kilde: Egen figur p& basis af Ministerstwo Przemyslu, Centrum Informatyki Eqergetyki: Statystyka

Elektroenergetyki Polskiej 1991, s. 74-76 og 80-82

Der produceredes ialt, som vist i Tabe1 3.3, 11,68 twh i 1991 ved kombineret kraftvarme. De inddragede

vaxker i figuren udger således Is,@ hovedparten af denne produktion. Det skal dog siges at de mesten alle

producerer en smule elektricitet uden samtidig kraftvarmeproduktion, typisk 2-3 pet. Denne kraftproduktion

er medtaget i figuren, men forstyrrer ikke helhedsbilledet.

14(...fortsat)
pet, og for mange andre vaxker over 70, ja endda over 80 pet. Det er den modsatte
fremgangstide af f.eks. i Danmark. Det er desuden en fremgangsdde der ikke tager bjde
for at det termodynamisk er elproduktionen der er vEsentIig& (Se kapitel 4 og GUS 1994).
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Figuren viser hhv. den akkumulerede elproduktion på basis af disse kraftvarmevzerker

set i.f.t. virkningsgraden og den gemremsnitlige elvirkninggrad set i.f.t. den akkumu-

lerede elproduktion. Som det ses producerer ingen af disse vaxker med en elvirk-

ningsgrad over 30 pet. Den genremsnitlige elvirkningsgrad for den samlede maxgde

elektricitet produceret af disse vaxker (ca. 115 twh) kan vi aflaxe at vzere knap 25

pet. Kraftvarmeproduktionen som er et adelsmzerke for det Polske energisystem er

således tmet af en snarlig udskiftning af disse vaxker, eller omvendt: Hvis der skal

nyinvesteres i elkapacitet så er pmxis kraftvarmevaxkerne et sted at szette ind p.g.a.

alderen og ineffektiviteten.

Transmission og distribution
Fra kraftvaxkeme szelges elektriciteten til det statsejede monopolitiske transmis-

sionsselskab PSE som igen saelger videre til 33 distributionsselskaber (Se eks.

Kolakowski 1991). Det storste problem ved elnettet er udover effektivitetsproblemer

(se Tabel 4.2 Side 79) at kapaciteten i de yderste led er for ringe til at sikre en

tilstr&kelig elforsyrring udover de mest basale behov som lys, drift af fjemsyn

o.lign. Det gzelder isax på landet.

Det polske transmissionsselskab PSE driver også en ra&ke såkaldte pumpekraft-

vaxker. D.V.S. vandkraftvaxker der er baseret på elektrisk oppumpning af vand i

store basiner når elektricitetseftersporgslen er lav. Dette vand kan derefter ved

spidsbelastninger ledes tilbage igen, men nu gennem turbiner for produktionen af

elektricitet. Anlazggene fungerer derfor som elektricitetslagre og havde i 1991 en

effektivitet på godt 72 pet. Ialt anvendtes 2,7 twh og 2,0 vendte tilbage til nettet.

Disse pumpekraftvaxker kan anvendes på flere måder. De kan:

• erstatte spidsbelastningsvaxker med lav effektivitet. Det skal dog vaxe

vaxker med meget lav effektivitet. Elektricitet fra en elkzde der omfatter et

kraftvaxk med en elvirkningsgrad på 35% og et pumpekraftvaxk med en

virkningsgrad på 72% er således kun mere effektiv end elkzeder alene

baseret på kraftvaxker med virkningsgrader under 25 pet.

• erstatte spidsbelastningsvaxker baseret på udenlandske brazndsler. Det har

vaxet et vigtigt formål tidligere.

• anvendes til at udligne fluktationer i elproduktionen fra vedvarende energian-

lzeg hvor produktionen er afhsengig af klimatiske forhold - d.v.s. ved vind-

og solkraft.
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• endelig anvendes når varmeeftersporgslen medforer at kraftvarmevaxker

producerer for meget elektricitet som der ikke er afsztning for.

Lokalisering

Et vigt& forhold for de miljopMtkninger der kommer fra den offentlige kraftvaxks-

sektor er lokaliseringen af anlzggene. Ud over placeringen af mindre kraftvarme-

vaxker i de storre byer over hele Polen, er kraftvaxkerne hovedsagligt lokaliserede

i det sydlige og sydvestlige Polen - som hovedregel ved brun- og stenkulminerene.

På figuren herunder er vist lokaliseringen:
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Figur 3.10 Placeringen af de polske offentlige kraft- og kraftvarme-

værker
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Kilde: Egen grafik
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Ikke alle mindre kraftvarmevaxker er taget med i figuren. Som det ses er goncentm-

tionen af kraftvaxker, oven&bet mange af dem store, stor i området ved Katowice.

Som det senere vil blive klart giver det saxlige miljqroblemer i dette område.

Samtidig giver det et inctament til at sprede den fremtidige kraftproduktion i en

geografisk mere ligelig fordeling.

Offentlig og kommunal

fjernvarmeproduktion og naturgasforsyning

Cirka 6.6 mio. boliger forsynes i Polen med fjernvarme og nogle faxre, omkring 4-5

mio. boliger med varmt brugsvand fra fjernvarmenettet. De boliger som får fjern-

varme, men ikke varmt brugsvand forsynes i mange tilfzlde med naturgas fra et

parallelt naturgasnet. Naturgasnettet forsyner ca. 5 mio. boliger i 424 byer (World

Bank 1987b; 177)

De kraftsvaxksejede og kommunale fjemvarmevaxker producerer den største del af

den leverede fjemvarme, i 1991 blev det til 147 PJ krafhrme fra de offentlige

kraftvaxker. Derudover producerede kraftsektoren 26 PJ almindelig fjemvarme uden

sidehbende elproduktion.

I følge en opgørelse fra det 'Polens Statistik' var den offentlige kraftvarme- og

fjemvarmeproduktionen i 1992 fordelt på følgende producenter:
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Tabel 3.4 Offentlige kraftvarme- og fjernvarmeproduktion i Polen

1992

Offentlige kraftvarme-
vzerker

Heraf uden samtidig
elproduktion

Varmevwker på offent-

lige kraftvasker

Kommunale varmevaer-
ker

lalt

Input

PJ

204

77

129

410

Heraf
Stenkul

PJ

196

70

120

386

HjzApe
energi

PJ

11

3

2

16

output

PJ

177

28 '

65

87

329

Netto
virk.

grad

Pet.

81,6

81,5

66,7

76,9"

Kilde: Central Statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992

*: PB basis af den ovenf0r naevnte fordeling for 1991 mellem kraftvarme og varme produceret i den

offentlige kraftvaerkssektor kan det sk.twmes at andelen af varme produceret fra denne sektor i 1992 udgar

28 ud af 177 producerede PJ.

**: Vejet gennemsnit.

Som det ses udgjorde fjemvarmeproduktionen fra offentlige og kommunale anlazg 329

PJ i 1992. Heraf produceres knapt 54 pet. på offentlige kraftvaxker. Den reelle
kraftvarmeproduktion kan beregnes til 149 PJ, svarende til 45,3 pet. af fjem-

varmeproduktionen. Stenkul er den altdominerende energikilde med en andel på 91

pet. af de samlede forsyninger. Brunkul, koks og fuelolie udgor alle til sammen 6

pet. (2 pet. hver). Udover den offentlige fjem- og kraftvarmeproduktion, forsynes

fjemvarmesystemet med en ikke praxist angivet maxgde af industriel kraftvarme. 1

de to forste kvartaller af 1993 blev 16 pet., eller ialt 38,8 pj industriel overskudsvar-

me solgt til fjemvarmenettet (Centrum Informatyki Energetyki: Bulletin of Heat

Industry 2nd quarter 1993). Hvis vi antager at disse 16 pet. er et meget godt bud på

en gennemsnitsandel af fjemvarmeforsyningen på årsbasis så kan den samlede
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industrielle overskudsvarme i 1992 beregnes til ca. 63 PJ. Altså ialt en @lgang på

392 PJ til fj&nvarmenettet’5.

Selvom naturgasforsyrringen involverer mere end tilvejebringelse af varmetjenester

(nemlig industri) kan det vzere på sin plads kort at komme ind på naturgasnettet og -

anvendelsen. Som n%vnt forsynes 424 byer omfattende 5 mio. boliger med naturgas.

Naturgasnettet er (bortset fra forsynirrgen til industrien) primzert konstrueret til

madlavning og varmt brugsvand - kun 550.000 boliger arrvender naturgas til rum-

varme l (World Bank 1987b; 177 & UNDP/E!SMAP 1992a). Det betyder at fjern-

varmenettet og naturgasnettet i mange tilfzlde lober parallelt og forsyner de samme

boligerl7. Det betyder naturligvis at det i.f.t. de rentabilitetskriterier der i stigende

grad ger sig gaAdende er svzerere at forrente re- og nyinvesteringer i nettet, og

desuden for fjernvarmenettet betyder gennemsnitligt storre varmetab (izevnfor kapitel

4).

Gasnettet er i dag opdelt i tre separate net. 1 det syd-vestlige Polen (Nedre Schlesien)

for koksovn-gas, i det vestlige-nordvestlige Polen et net for lav-metanholdigt naturgas

(LMNG) og i resten for hoj-metanholdigt naturgas (HMNG). Hvad der er vigtigere

i denne sammenhaxg er at naturgasnettet tynder ud mod nord og nord-ost. Ikke blot

er forsyningerne mindre til disse egne egne, men nettet er også enstrenget”. Fra

Wlocfawek og de ca. 300 km. til Gdansk er der således ingen altemativer hvis der

kommer et brud på linjen”. 1 ojeblikket udnyttes kapaciteten i disse egne fuldt ud

derfor kan en foroget naturgaseftersporgsel ikke tilfredstilles.

Det er vanskeligt at give et praxist bud på naturgasforsyrringens fordeling på boliger

hhv. andre sektorer, da naturgasforbruget siden 1990 ikke lazngere registereres

15 Man kan ikke blot aflazse tilgangen ti1 fjernvarmenettet eller for dens sags skyld fjemvarmeforbru-
get, fordi de polske statistikker opererer med en katagori, varme, der både omfatter fjemvarme
og industriel damp og varme produceret i industrieme. (Se og& GUS 1994)

16 Frem ti1 1980 anvendtes naturgas kxm ti1 madlavning og varmt brugsvand. Interview med Romau
Kuhierek, direktar Pomorski Okregowej Zakhi Gazownictwa w Gdahku, 13. april 1993.

17 1 følge en UNDP/ESMAP rapport (1992a; 19) er de fleste boliger med individuel varmeforsyning
ikke tilsluttet naturgasnettet.

18 Se kort over naturgasnettet i Polen i OECD/IEA 1991a.

19 Interview med Roman Kulmierek, direkhr Pomorski Okregowej Zaklad Gazownictwa w G&sku,
13. april 1993.
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specifikt for husholdninger. Men samlet er en katagori kaldet-'uspecificeret' (hvor-

under husholdninger nu er registreret) og 'husholdninger' steget fra 118 PJ i 1990

(heraf 107 pj i husholdninger) til 139 PJ i 1991 og 174 PJ i 199220 Det er dog

meget usikkert hvor stor en del af dette forbrug der fmder sted i husholdninger. En

razkke meldinger fra Polen lyder på at en rzekke mindre naturgasfyr installeres i

hoteller og mellemstore energiforbrugere isax p.g.a. bekvemmelighed21. Et godt bud

ligger omkring 145 Pj til husholdninger og handel og service22, hvoraf handel og

service udgor omkring 10 PJ‘23, Tilbage bliver altså ca. 135 Pj til boliger. Forde-

lingen af dette forbrug på varme og varmt brugsvand/madlavning er der ingen rigtigt

overbevisende tal for, men i en undersogelse af UNDP/ESMAP (1992a;25) anvendes

en fordeling for 1990 lydende som 3:2 for varme/madlavning. Da varmeandelen er

steget siden kan vi regne med at varme udgor en endnu storre andel.

Blokvarmecentraler og individuelle varmekilder

Ved siden af fjemvarmemarkedet fmdes et nzesten ligeså stort individuelt bolig-

varmemarked forsynet med individuelle kulovne (anslået lo-15 mio. stk. i polske

husholdningep) og mindre blokvarmecentraler. De individuelle kulovne er primaxt

udbredt i tyndt bebyggede områder, men også i byområder hvor ca. 1 ud af 4

husholdninger har individuelle kulovne25.1 falge det polske Bolig- og Planhegnings-

ministerium dazkker blokvarme og individuelle ovne 46,5 pet. af boligvarmemarkedet

i Polen. Effektiviteten af disse anlag er naturligvis dårlig som falge af manglende

muligheder for brzndselsstyring, adekvat lufttilforsel m.v. og roggasrensning

20 Kilder: 1991: OECD/IEA: Energy statistics and balantes of Non-OECD countries 1990-1991.
1992: Personlig kommunikation med Energy Information Center, Warszawa.

21 Statistisk kan det ses at naturgasforbruget i den nordlige naturgasregion (der er 6 regioner) siden
1987 er steget med ca. 20 pet. i husholdninger, samtidig med at det samlede forbrug er &&& med
ca. 20 pet. (Pomorski Okregowy Zaklad Gazownictwa 1993)

22 Beregnet på basis af Central statistical Office, Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992.
I denne statistik redegores der naturgasforbruget i alle sektorer bortset fra boliger og handel og
service. Resttallet bliver 145 Pj.

23 Ifolge UNDP/ESMAP 1992a

24 Szjaner 1991 og Kowalik 1993

25 UNDP/ESMAP 1992b p. 19. 1 Krakow med over en halv mio. indbyggere er de mange kulfyrede
varmeovne en af de vesentligste forureningsfaktorer.
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fravaxende26. Precis det sidste forhold ger en effektiv forbedring af byemes luftmil-

jo urnulig hvis man kun satser på rensningstiltag på storre vaxker.

Ud fm Boligministeriets fordelingsnogle kan vi skonne energiforbruget i individuelle

kulovne og blokvarmecentraler til ca 200-250 pj i 1992. Det er dog et tal der er

uhyre stor usikkerhed om. Forbruget kan were en del mindre, fordi en reaktion på

stigende kulpriser har vaxet aflukning rum, saxkning af indendorstemperatur etc.

Men med al sandsynlighed større.

Stort set hele energiforbruget i disse spredte kilder var tidligere da&ket v.h.a. kul.

Situationen er anderledes nu. Det kan indikeres statistisk selvom statistikken for

slutforbruget siden 1988 er temmelig udifferentieret. Kulforbruget i husholdninger og

blokanlaeg registreres ikke laxgere som en saxskildt katagori. Dette forbrug er nu

indregnet i katagorien 'Andre forbrugere'. Figuren herunder viser udviklingen i

slutkulforbruget fm 1972-1992:

Figur 3.11 Slutforbruget af kul i husholdninger o.a. 1972-1992.

B e g e ( t i 1989

Uspecificeret

Husholdninger

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
73 75 77 79 81 83 85 87 89 91

Kilde: Egen figur p i basis af OECD/IEA: Energy Statistics and Balantes of Non-OECD countries 1990-

1991 og personlig kommunikation med Polish Energy Information Center.

26 Ministry of Construction and Physical Planning 1993. Se også Leif Hansen 1992 der er en fmste
afrapportering for et stmre renoveringsprojekt af blokvarmecentraler i Gdahk.
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Som figuren viser er forbruget af kul i katagorien 'ikke-specificeret’ hvorunder b re r

husholdninger og blokanlzg faldet fra 42 til 19 Mio ton kul på fue t i 7 , svarende

til hhv. ca. 900 PJ og 420 PJ. Hvis husholdninger og blokanlzeg udgor samme andel

af denne katagori som i 1988 vil det direkte kulforbrug i husholdninger i 1992 udgore

11.3 Mio. ton, eller ca. 245 PJ. Det svarer nogenlunde til det samlede brazndsels-

forbrug vi kan skonne os til i disse enheder. Men det snyder. Kulandelen er faldet

som braxrdsel i små fyringsanlazg, erstattet af trz og sekundaxt af naturgas. Enten

er kulforbruget overvurderet, eller mere realistisk er forbruget i individuelle ovne og

blokvarmeanlzeg samlet storre, svarende til den uregistererede forbrug af trze.

Industrielle anlaeg

Industriens energiforbrug er opdelt på kraftvarmevzerker, varme-/dampvaxker og

procesankeg. Sidstnzevnte forsynes enten med primaxenergi som kul, naturgas eller

affaldsbraxdsler, eller med sekundax energi, det vil primart sige varme, koks eller

elektricitet. Diversifiitionen på brxendsler er klart storre i industrien end i offentlige

og kommunale vaxker. Anvendelsen af affaldsprodukter som energikilde er mere

udbredt, men samtidig er det dog klart at kul er den dominerende energikilde. På

figuren herunder er vist industriens samlede energiforbrug, d.v.s. både det energifor-

brug der går til kraftvarmevaxker, dampvaxker, procesanlzg og maskiner.

27 Personlig kommunikation med Energy Information Center, Warszawa.
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Figur 3.12 Industriens energiforbrug 1992, PJ.

Elektricitet twh

Varme

Andel

Olieprodukter

Træ og fast affald

Andre Gasser

Naturgas

Brunkul

Stenkul og koks

i

769 PJ

50 100 150 200 250 300 350 400

Kilde: Central statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992, s. 22 og 24 og

personlig korrespondence med Energy Information Center Warszawa.

Anden gas dazkker over koksovngas og hrajovnsgas (bhv. 28 og 26 pj) og bygas (4 pj)

Af stenkul & koks udgcar koks omkring 137 PJ.

Af det samlede energiforbrug anvendes lige omkring 630 PJ i kraftvarme- og varme-
vaxker og 400 PJ i procesanlzg.

Som tidligere wvnt producerede den polske industri ca. 63 PJ industriel over-

skudsvarme2*. Industrien er stort set selvforsynende med varme/damp, men må have

hovedparten af elektricitetsforbruget til.f&.

Det er karakteristisk er industrisektoren brzendselsvalg er mere differentieret end det

vi fmder i de kommunale varmevzerker og i kraftvaxkssektoren. For procesanlzggene

er kul og koksandelen således lige godt 6/lo-dele, kulafledet gas yderligere 15%,

men tilbage er ca. 22 pet. af energiforbruget som er baseret på naturgas og trze og

28 Ud fra Central Statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992, s. 32-42. kan
man se nettofjernvarmeforbruget for en ra&ke industrielle sektorer. Sektorsummen er naturligvis
ikke et billede af den fjemvarmeforbrug hhv. produktion i industrien, men det fremgå af statistik-
ken af følgende tre sektorer i 1991 havde et samlet netto bidrag ti1 fjemvarmenettet: Metalindustri-
en (5,2 pj) kul og brrendselsindustrien (lo,3 PJ) og papir og trze (0,7 pj)
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faste affaldsprodukter (4,5%), hvorunder biomasse må forventes at udgore langt

hovedparten. Olieforbruget er koncentreret i raffimaderierne. Andelen af kul og koks

i industriens kraftvarme- og varmeankeggene er imidlertid noget hojere end for

procesanlzggene - godt 82 pet. hvortil skal kegges 3 pet. gas fra kul eller koks

konversion. Trze og faste affaldsbrxndsler udgor godt 3 pet, mens naturgasandelene

er ganske små.

Energikaxlerne fra brzndsel til sekundaer energi

Som det foregående tydeligt har illustreret er kul under et og specielt stenkul den den

altdominerende energikilde i Polen. Elsektoren er mere end nogen anden sektor

bundet op på kulforsyrring, og for de store brunkulvaxker er bindirrgen ikke alene

teknisk, men også geografisk. Billedet axrdrer sig ikke vaxentligt hvis vi kigger på

fjernvarmesektorens kommunale del, mens industrisektoren i det små viser at forskel-

lige industribrancher og -sektorers specifiie situation har åbnet op for andre braxd-

selsvalg. Det helt store sving vzk fra kullet ses i husholdninger med individuelle

kulovne, omend det er svaxt at dokumentere, men let at indikere - kulforbruget er

mere end halveret på bare fire år i sektorer uden for industrien og energiindustrien.

Det er dog evident at betegnelsen en kulmonokultur stadig er rammende for be-

skrivelsen af brzendselsbasis for el, fjemvarme og industrisektoreme. På figuren

herunder har kan vi se braxdselsfordelingen for de tre sektorer, og kul, isax stenkul-

dominansen er slående:
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Figur 3.13 Primare braendslet i el- og fjernvarmeforsyning og i in-

dustrien 1991, 1992.

Vandkraft

Affaldltrre m.v.

Olieprodukter

Naturaas

Brunkul

Stenkul, koks m.m.

Elproduktion Fjernvarme Proces/lndustri

Kilde: Egen figur pSr basis af Central statistical Office: Fuels and Energy Statistics iu the years 1991-1992,

s. 22 og 24 og personlig korrespondence med Energy Information Center Warszawa.

Affald, trae m.v. dzkker ogsb industriel overskudsvarme

Stenkul, koks m.v. dzzkker ogs8 gasser afledt af kul eller koks.

Det sidste og tredje snit mermer sig. Vi skal kort se på hvilke sektorer sekundaxener-

gien anvendes i.

3. Slutenergiforbrugets fordeling på energityper
og -tjenester l det 3. snit.

Den nuvaxende energieftersporgselssituation i Polen er lige som alle andre ting

resultat af en lang udvikling. Selvom kul, som flowdiagrammet ovenfor viste, udgør

en vzesentlig andel af slutenergiforbruget i Polen, har der både i det lange perspektiv

og på kort sigt vaxe tale om en langsom afvikling af kul i slutforbruget, subsidiaxt

en svag afvikling af stenkul til fordel for brunkul. På kort sigt er der desuden tale om

et samlet fald i energiforbruget. Fra 1970 til 1988 steg slutenergiforbruget med ca.

50 pet. hvorefter det er faldet med lige godt 23 pet. frem til 1991. Saxlig markant
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er kulforbruget faldet i tidsrummet. Alle katagorier indregnet er kulforbruget faldet

fra 56 pet. af det samlede slutenergiforbrug i 1970 til 32 pet. i 1991. Se figuren

herunder:

Figur 3.14 Slutenergiforbruget 1970-1991 fordelt på energitype og i andel

af det samlede slutenergiforbrug.
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Kilde: Egen figur pb basis af National Comitee for World Energy Council 1992 og for året 1991:

OECDREA: Energy statistics and Bakmes of Non-OECD countries 1990-1991.

Sammensa%ring af slutenergiforbruget i Polen er atypisk i sammenligtring med hvad

der ger sig gzeldende i Danmark og OECD-Europa. Det gzlder både m.h.t. sammen-

sa%ningen på energityper og m.h.t. branchemwsig sammensa%ning. Se figuren

herunder der gzelder for aret 1991:
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Figur 3.15 Slutenergiforbruget i OECD, Danmark og Polen 1991.

Fordelt på braendsler og sektorer. Procentvis fordeling.

50-l Danmark

Vedvarende energi

Industri Léndbtig Industri L&dbtig Industri Landburg mv.
TrmsporHusholdn. o.s. Trsnqmtlusholdn. o.a. TranspmHusholdn. 0,s.

Kilde: Egen figur p& basis af OECD/JEA: Energy Statistics and Balarmes of Non-OECD countries 1990-

1991 og Energistyrelsen: Energistatistik 1992.

Bemaxk: Summen af de fire sojler for hvert land giver 100 %. Sojlens hojde er derfor et udtryk for

sektorens andel af det samlede slutenergiforbrug. Forbruget af traebrcende er ikke registreret for Polen og

OECD i figureme ovenfor. Langt den overvejende del af forbruget af trarbraende i Polen bliver aldrig

registreret. Efterhanden som kulpriseme er steget er braende blevet en vsesentlig energikilde for individuelle

husstande, herom senere. Endelig er katagorien 'kul' naesten udelukkende stenkul.

Figuren illustrerer flere forhold der er karakteristiske ved det polske energiforbrug:

• Et relativt beskedent energiforbrug i transportsektoren, hvilket hzenger sammen

med et relativt mindre samlet transportarbejde, en mindre bilpark og et udbredt

koll&tivt transportnet.

• Et temmeligt hs;jt slutforbrug af kul i såvel industrien som i katagorien hushold-

ningerne og andet, som så til genguld har et relativt lille elektricitetsforbrug.

• Også et lille forbrug af naturgas og olie.

• Et stort forbrug af fjernvarme og -damp i slutforbruget sammenlignet med

OECD og i lighed med Danmark.
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• Varmebehovet i husholdninger o.a. daekkes i overvejeede grad af kul eller

fjernvarme, mens det i OECD i overvejende grad dakkes af olie og naturgas.

Vil man mere i detaljer med slutenergiforbruget melder problemerne sig. Det er som

diskuteret ovenfor svaxt at differentiere husholdningemes forbrug af naturgas og kul

på anvendelseme varme hhv. madlavning. Det er i det hele taget ikke muligt at få

pålidelige tal der viser fordelirrgen af slutforbruget af kul, naturgas og fjemvarme på

husholdninger, handel og service, skovbrug og en ra&ke andre okonorniske sektorer,

der ikke blev vaxdsat i planekonomien. Kun for industrien og nogle andre erhverv

fmder vi en rimelig nuancering. F.eks. kan det lade sig g0re at få et tal for industri-

ens fjemvarme/damp forbrug, men ikke for husholdninger: 1 1991 var tilgangen fra

fjemvarmenettet til industrien 73 Pj29 og yderligere 17.7 pj i bygningssektoren,

transportsektoren30, landbruget og den kommunale sekto?‘. Da fjemvarmeproduk-

tionen ab vaxk var 394 PJ og tabet ca. 25 pet. (gzt, jzvnfor Side 80) kan det

beregnes at fjemvarmeforbruget i husholdninger og handel og service, altså an

forbruger, er ca, 200 Pj. Det er langt fra de 279 pj en statistik fra Energy Infor-

mation Center Warszawa fastslår for fjemvarmeforbruget i husholdninger og handel

& service3*. Men da det polske energiinformationscenter ikke indregner transmis-

sions- og distributionstab inkluderer disse 279 pj hele transmissions- og distribu-

tionsnettets tab, inkl. tab i.f.t. distribution af fjemvarme til industriens og de andre

erherv. Omvendt betyder det også at den officielle vurdering af Boligministeriet

(Ministry of Construction and Physical Planning) om en storre andel af fjemvarme

end individuel opvarmning meppe holder.

Jeg vil derfor både p.g.a. dårlig datakvalitet og p.g.a. manglende relevans undlade

at gå naxmere ind i slutforbruget af energi end det jeg har gjort ovenfor, blot skal

jeg vil jeg knytte et par få bemzerkninger til industriens energiforbrug og elektricitets-

forbruget.

29 Beregnet pà grundlag af Central statistical Office: Fuels and energy statistics in the years 1991-
1992. Hver enkelt industrisektors (metal, kemi, fsdevare etc.) varmeforbrug og egenproduktion
af varme er registreret, og summen af varmetilforsler giver vrerdien 73,3 pj.

30 Uvist hvad der menes, men ifolge statistikkeme er det ikke desto mindre tilfrcldet.

31 Beregnet på grundlag af Central Statistical office: Fuels and energy Statistics in the years 1991-
1992.

32 Energy Information Center, Warszawa 1993. Personlig korrespondence.
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Industriens energiforbrug domineres af to sektorer, jern & stål og kemi. Tilsammen

anvendes her godt 42 pet. af industriens samlede energiforbrug, i jern og stal alene

25 pet. Derfor er det så afgorende at få inddraget isar jern og stål industrien i en

energistrategi for Polen. Samtidig indebaxer jern & stAlindustrien et stort potentiale

for udnyttelse af industriel kraftvarme p.g.a. de hoje temperaturer der anvendes. På

figuren nedenfor ses industriens energiforbrug i 1991 fordelt på sektorer og braxrds-

ler:

Figur 3.16 Industriens energiforbtug 1991. Fordelt på sektorer og

bramdsler. Petajoule
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Kilde: OECDLEA: Energy Statistics and Balantes of Non-OECD countries 1990-1991

Katagorien 'kul' darkker koks og kul. For jern og SM er det Gledes stort set kun koks.

Siden 1991 er, som vi senere vii se i kapitel 8, jem- og stålindustriens produktion

faldet som den eneste okonorniske sektor. Derfor er billedet ikke laxgere nojagtigt.

Elforbruget i husholdninger blev i 1992 apgjort til 68 PJ, eller 18.95 Twh33. Elek-

tricitetsforbruget er set i relation til andre energityper lavt i husholdninger, handel og

service o. lign. Det er ikke et resultat af mangel på traditionelle husholdningsapparater

som TV, vaskemaskiner og koleskabe, men snarere et resultat af, at opvarmning stort

33 Personlig kommunikation med Energy Information Center, Warszawa.
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set alene dakkes v.h.a. individuelle kulovne og fjernvarme og af en lavere dakning

med moderne elektriske husholdningsmaskiner, computere olign. 1 sammenligning

med OECD, hvor andelen af elektricitet i slutenergiforbruget ligger på omkring 25

pet., er 14,5 pet. i Polen en illustration af dette forhold34. Til genguld er varmean-

delen op imod 70 pet. (Ministry of Industry and Trade 1992). Det er vist flere gange

at en stigende okonornisk velstand forer en oget elektricificering med sig (Eks.

OECD/IEA 1993a). En af grundene er den ogede andel af kontor og service en anden

maskininvasionen i husholdningerne. En sådan udvikling kan også forudsiges i

Polen, derfor skal en besparelsesindsats ikke overse elektricitesforbruget.

4. Energikaederne fra btaendsel til slutforbrug.

Gennemgangen af energikzderne har vist en rzekke karakteristika ved den polske

energiforsyrring og -forbrug som det kan vaxe vaxd at laegge maxke til.

Den polske energiforsyningsstruktur afspejler i dag resultat af en historisk udvikling

hvor man har satset på udnyttelse af hjemlige braxrdsler: kul og brunkul. Det er en

såkaldt autarkisk model hvor import af energi soges minimeret. Der har dog siden

anden verdenskrig vaxet tale om. en reduktion af kulandelen i det primaxe og sekun-

daxe energiforbrug som imidlertid slet ikke står mål med den udvikling vi har set i

OECD landene. Med over 85 pet. af energiforbruget i stationaxe energianlåg og med

mere end 1/3 af det sekundaxe energiforbrug dzekket med kul er der tale om arke-

typisk kulmonokultur. De enorme sten- og brunkulsreserver og meget mindre

naturgasreserver peger på at en fortsat autarkisk forsyningspolitik enten må satse på

kul og/eller udnytte vedvarende energikilder, herunder ikke mindst bioenergi. De

okonorniske og miljnrmaxsige konsekvenser af kulmonokulturen vil jeg vende tilbage

til i senere kapitler.

Konsekvensen af kulmonokulturen er ikke blot at naturgas og olieandelen i energifor-

bruget er lille, men også at udnyttelsen af vedvarende energikilder, bortset fra

vandkraft, er forsvindende lille. På trods af et udprzget autarkisk forsyrtingsstruktur

34 Tilsvarende udgjorde det samkde elforbrug pr. indbygger i 1991 under halvdelen af elforbmget
i OECD (OECD/IEA: Energy statistics and balances of Non-OECD countries 1991-1992, s. 262)
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er selvforsyningsgraden nu dalet under 100. Importafhzengighed for råolie og naturgas

i kombination med Rusland som det stadig altdominerende leveraxeland har gjort

forsyningssikkerheden til et problem i dag, En større satsning på naturgas og olie vil

på sigt krzve nye forsyningsforbindelser. Forsyningssituation er også usikker for det

indenlandske stenkul. De nedskaxinger der rammer sektoren i disse år og den store

regionale betydning sektoren har, @ger risikoen for kulminestrejker. Manglen på

indskibningsfaciliteter for kul i de polske havne kan g0re en sådan strejke til en

katastrofe for det polske samfund. De fremtidsudsigter, som det polske Industrimini-

sterium har beregnet, viser at stenkulindustrien ikke kan tilfredsstille en fremtidig

st0rre energieftersp0rgsel: Under forudsa%ing af en forbedring af energiintensiteten

på 33 pet. fra 1990 til 2010 vil Polen på naer 1 Mtce netto apbre med at eksportere

kul. Samtidig vil et stort energibehov forblive utilfredstillet, eller som Industrimini-

steriet forudsiger det, blive da%.ket med import af naturgas og råolie.

Forsyningsstruktu~en er i international sammenligning atypisk ved en &j grad af

fjernvarme, der ligeså utypisk er baseret på 2/3 dele industriel overskudsvarme og

kraftvarme. 1 forhold til fjemvarmesektoren er isax kraftvzrkeme vigtige aktmer

med over halvdelen af varmeproduktionen. Denne struktur er et afg0rende fortrin for

effektivisering og brzendselsdiversifiitionsfors~g. Det er imidlertid afgarende at

kraftvarmevaxkeme i dag b re r med meget lav elvirkningsgrad. Kraf’tvarmevaxkemes

placering i de større byer forhindrer deres nedlukning - derfor er det kun en ud-

skiftning enten med nye kraftvarmevaxker eller med separat kraft- og varmepro-

duktion som alternativ.

Omvendt er et nzsten lige så stort eller større varmemarked dzkket med små indivi-

duelle kulovne (lo-15 mio. stk) og blokvarmeanlazg. Kulforbruget i disse anlzeg er

efter alt at d a m e halveret de seneste 5 år, til fordel for naturgas, trzbraxdsler og

temperatxnxznkninger. En milj0strategi for varmemarkedet må integrere dette

temmeligt betydende marked - ikke mindst fordi disse individuelle ovne og blokvar-

meanlzeg, som det vil fremgå af de nzste kapitler, b res ineffektivt og med store

milj0konsekvenser.

Forsyningsstrukturen for naturgas og fjemvarme hzemmes i dag af overlap.,Naturgas

har iszer vaxet anvendt til madlavning hvilket har dimensioneret ledningeme således

at de i mange tilfzlde ikke også kan anvendes til varmeformål. Omvendt vil det vaxe
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typisk i byområder at der både fares naturgas og fjemvarme frem til de samme

bobger.

Kulmonokulturen er mindst udbredt i industrien. Her kan vi konstatere den storste

andel af naturgas, olie og andre bramdsier, hvor de sidste omfatter trx, organisk

industri affald o.lign. Det er ikke overraskende, men giver også et startpunkt for

diversifikation af braxrdselsinputtet.

Slutenergiforbruget er karakteriseret ved et beskedent energiforbrug i transportsek-

toren og en lille andel af elektricitet i husholdninger og industri. Til gengzeld, som

en falge af kulmonokulturen, er kulandelen både hoj i husholdninger og industri. Et

stigende naturgasforbrug viser onsker om nye braxdsler.





Kapitel 4

Energieffektivitet

Mulighederne for energibesparelser er, selvom kraftvarme og industriel overskuds-

varme er kendte og udbredte teknologier, temmelig store i Polen. Som det huskes fra

kapitel 2 kan braxdselsokonomisering dels ske gemrem direkte tekniske besparelser

i forbrug eller konvertering, dels gennem strukturelle forandringer i ekonomien,

d.v.s. ved zendringer i energitjenesteniveauet. 1 dette kapitel vil jeg i tråd med

formalet med denne del 2, nojes med at se naxmere på de tekniske besparelser. De

strukturelle zendringer vil jeg komme tilbage til senere i kapitel 9. At der er meget

store muligheder for tekniske besparelser blevet fremhzvet da Verdensbanken i 1987

i et 2-bindsvrerk (World Bank 1987a og 1987b) analyserede situationen i Polen,

herunder energisektoren. Verdensbanken anbefalede kraftigt at energibesparelser

skulle gores til en central komponent i energipolitikken. Senere har analyser vist at

der rent faktisk også er meget store besparelsesmuligheder - ovenikobet med hurtig

tilbagebetalingstid. Det er analyseret af flere forskellige aktorer, her skal naxnes tre

analyser:

• 1 1990 fremlagde Den Polske Fund for Energi Effektivitet (Polish Founda-

tion... 1990) beregninger der viste samlede besparelsesmuligheder i rurnopvamning

på over 50 pet., i varmtvandsforbruget på mellem 1/4 og 113, i elforbruget i hushold-

ninger og offentlige bygninger på knap 114 og i industrien mellem 14 og 85 pet.

afhazngig af branche/proces.

• 1 1991 publicerede Stanislaw Sitnicki fra det Polske Miljoministerium to

artikler (Chandler et al. 1991 og Sitnicki et al. 1991). Den forste diskuterede de

samlede energibesparelsesmuligheder i Osteuropa og kom frem til samlede besparel-

sesmuligheder i energiforbruget i Polen på 42 pet. i 2025 i.f.t. en Business-as-usual

case (Chandler et. al 1991; 1430). 1 den anden artikel (Sitnicki et al. 1991) vurderedes

energibesparelseme i et least-cost perspektiv. På det grundlag fremlagde de folgende

figur der viser energibesparelser i petajoule i.f.t. omkostningeme.



Side 68 Energieffektivitet

Figur 4.1 Omkostninger ved energibesparelser i Polen 2025

0.8

§> 0.6
toc/»

0.4

o
Ň 0.2co

-0.2

-0.4

New indunrial technology

Coal quality improvement

Railway electrification

Automation ana measurements improvement
Building insulation

Reduction in distribution ana transportation losses

Heating efficiency improvements

ICogeneration
Exisring indusrrial eguipmenr

200 400 600 800

Perajouies saved

1000 1200

Kilde: Sitnicki et. al (1991;lOOl)

Heating efficiency improvement = er effektivisering i rumopvarmning

Automation and measurement = refererer til alle industrisektorer, energisektoren og husholdninger.

Eksisting industrial equipment = refererer til forbedringer af eksisterende teknologier.

Som det ses kan der ifolge denne beregning med en okonornisk nettogevinst spares
over 900 petajoule i energiforbrug, distribution og produktion. IfAge papiret vil en
realisering af det samlede besparelsespotentiale på 1400 PJ i 2005 krawe 5 pet. af de

samlede investeringer år for år, hvilket er mindre end de tilsvarende investeringer i

udbudssektoren (Sitnicki et al 1991;999-1000). Figuren kan også keses som en

udpegning af energiressourcer svarende til 1400 PJ årligt, hvilket er langt mere end

de indeqlandske olie- og naturgasreserver.

• Endelig regner det polske Industriministerium i en rapport fra 1992 (Ministry

of Industri and Trade 1992;90) med en besparelseseffekt på 40 pet. af bruttoenergi-

forbruget i 2010, hvis den @konorniske aktivitetet vokser med hoj hastighed. Under

forudsaztning om en mindre okonorniske vzekst forventer man kun en forbedring på
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20 pet. Jzvnfor Figur 3.7 i forrige kapitel hvor denne besparelseseffekt er visuali-

seret.

Selvom der er forskelle på de opgorelser og beregninger der er foretaget af be-

sparelsesmulighederne i energisektoren er der dog en fzlles forståelse af at tekniske

forbedringer i husholdninger, industri, transport og energisektor vil kunne reducere

energiforbruget betragteligt. Jeg vil nu gå nzermere ind på de forskellige led i

energikzden, fra kul frem til slutforbrugerne for at se naxmere på effektivitetspro-

blemet, at identificere dets lokus og årsag. Det er dog nodvendigt forst at praxisere

et par begreber der grar det muligt at skelne mellem lav energieffektivitet og hoj

energiintensitet.

1. Exergi og energi

Når et polsk kraftvaxk omdanner kul til elektricitet med en virkningsgrad på 31 pet.

taler vi om en ineffektiv konverteringsprotes - et stort energispild. Energispild er der

imidlertid ikke egentligt tale om - energien bevares, som det er beskrevet i termody-

namikkens 1. lov, men ikke lzengere i den samme tilstand eller med den samme

kvalitet. Ultimativt ender det anvendte kul som varme og fmder balante på om-

givelsernes temperatur. Den kemiske uligevzegt der eksisterede inden kullet blev

braxrdt af er dermed blevet oplost og erstattet af en termisk balante på et lavt

niveau’. Processen kan ikke gå den anden vej uden tilforelse af store mzengder energi

og et langt tidsrum - det er termodynamikkens 2. lov i udfoldelse. 1 falge den 2. lov

vil et lukket system over tid gå imod storre og storre uordementropi, som når den

samling af molekyler der udgor kullet braxrdes af, eller når skovens blade rådner og

oploses i efteråret.

Når kullet er braxdt af og den udviklede varme har fundet omgivelsernes temperatur

kan vi aldrig igen anvende dets energi. Energien er der stadig i nejagtig lige så stor

1 Som Klaus Illum (1981) har skrevet er vi i energimzssig njemed interesserede i uligevzgtstilstande
som fx. den termiske forskel mellem en 80’C varm radiator og en 19'C varm stue, forskellen
mellem kullets kemiske opbygning og omgivelseme ved h0je temperaturer, tijdeforskellen der får
en flod ti1 at løbe etc.
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mzengde som tidligere, men er nu uanvendelig, den kan ikke bruges til udførelse af

et arbejde. For at kunne skelne mellem forskellige energitilstande taler man derfor

om exergi og anergi, hvor exergi er målet for energiens a.rbejdsevne2, og anergi den

del af energien, der i.f.t. et specificeret arbejde ikke står til rådighed. Exergibegrebet

er i virkeligheden meget ta3 på den daglige betydning af begrebet energi. Når vi siger

at vi skal spare på energien, at vi bruger energi eller at der er begraznsede mzengder

energi til rådighed taler vi i virkeligheden om exergi. Jeg vil a i denne afhandling

forsøge et attentat på denne sedimenterede brug af begrebet energi. Det er heller ikke

mit azrinde at gennemføre en konsekvent analyse af exergiudnyttelsen i den polske

energiforsynin$. At kunne skelne mellem exergi og energi er imidlertid vigtig i

relation til forståelse af muligheder for energibesparelser og det angår relationen

mellem drivkrafttjenester og varmetjenester.

I et samfund vil der vazre en varierende efterspørgsel af forskellige energitjenester:

Varme, varmt van& stål, transport, lys m.v. Normalt, som jeg har gjort det ovenfor,

zkvivalerer vi disse energitjenester med et fazlles mål, eks. petajoule eller Mtoe. En

petajoule fjernvarme ved 100° C er ud fra dette perspektiv det samme som en petajou-

le elektricitet. Men det er imidlertid forkert set ud fm termodynamikkens 2. lov fordi

varme er mindre vzrd end elektricitet, eller m.a.o. at vi ikke kan få samme arbejde

ud af varmt vand ved 100” C som af elektricitet med samme kalorimetriske indhold.

Elektricitet kan anvendes til alle formål - lys, transport, udstandsning, opvarmning

m.v. - mens fjernvarmevand ved 100” C stort set kun kan anvendes til opvarmning

af boligef. Det indikerer også at der er gnmdlzeggende kvalitativ forskel på de to

typer af energitjenester et energisystem leverer: varmeeffekter og drivkraft-effek-

ter. Så afgørende forskel at Klaus Illum (1981) anf0rer at enhver anden betegnelse

for energisystemer end kraftvarme-systemer er misvisende.

Når man skal planlzegge forsyningen med energi i et område er det interessante derfor

i virkeligheden ikke hvor mange petajoule energi der er brug for, men hvor meget

arbejde der skal daekkes og hvor meget varme ved forskellige temperaturer der skal

leveres. W c i s derfor er stor energiintensitet i en @konorni ikke wdvendigvis et

2 Andre udtryk for exergi er 'anvendelig energi' og 'energiens arbejdsevne'. Pi engelsk taler man
ofte om 'available energy' hvilket udtrykker at det er den del af energien som står ti1 Sdighed.

3 1 det engelsk tidskrift 'Energy' har der i en &r&ke vzeret publiceret et st0rre antal exergianalyser
af hele nationale ekonomier (ex. M.A. Rosen 1992 af den Canadiske ekonomi) og af enkelte
industrier, kraftvarmevzrker eller processer.

4 Kun under stort konverteringstab kan fjernvarmevandet anvendes ti1 andre formål.
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resultat af lav energieffektivitet. Hoj energiintensitet kan v%re resultatet af mange

tunge opgaver der krawer meget exergi - som det er tilfa9det i Polen. Hoj energiin-

tensitet er derfor i forste omgang kun en okonornisk målestok. 1 analysen af et

energisystems effektivitet og i planlzgningen af et energisystem er det derfor nodven-

digt at skelne mellem de energitjenester der eftersporges5.

Konsekvensen af den 2. termodynamiske lov er, at et varmesystem bestående af

varmewrker (fjernvarmevzerker, naturgasfyr, kulovne etc.) ganske vist udnytter en

stor del af det kalorimetriske indhold i brazndslerne, langt mere end et kraftwerk, til

gengzeld udnytter varmewrkerne kurr en lille del af brzendslernes exergiindhold, langt

mindre end kraftverket. Et sådant energisystem baseret på varmev~rker bevarer for

lidt af bmndslernes exergiindhold, derfor må det suppleres med kraftvazrker hvis der

eftersporges energitjenester med storre arbejdsindhold -og det ger der jo altid i

moderne samfund.

Et kraftvarmevzrk er udfra denne betragtning et verk, der kombinerer de to typer

energiproduktioner, således at kraftdelen udnytter exergispildet fra varmevaerket,

mens varmedelen udnytter de termiske spild fra kraftverket. Man kan også sige det

således at såhenge man onsker en energiforbrugsstruktur baseret på elektricitet er der

kun én radikal måde at nedbringe det samlede brzendselsforbrug, at oge effektiviteten,

nemlig med kombineret kraft-/varmeproduktion, og/eller besparelser og vedvarende

energi. Et sådant system krwer naturligvis også et fjemvarmenet. Alle andre måder

der involverer forsag på at optimere de separate varme- hhv. elteknologier vil lobe

ind i den 2. termodynamiske lovs virkelighed. Optimeringeme vil blive begraenscde.

2. Kulminer.

I Danmark, hvor vi ikke selv udvinder kul, har der cementeret sig den opfattelse at

emissioneme af COz og forbruget af energi fra anvendelse af kul kun skal regnes ud

fia selve broandslets kulstof indhold og kalometriske energiindhold. På samme måde

som når vi importerer anvendt energi gemrem import af biler, stal, aluminium m.v.

5 1 det foregående afsnit ha.r jeg taget bjde for dette problem gennem en oversigtmaxsig skelnen
mellem de energitjenester der eftersperrgses i Polen. Denne skelnen er dels sket på sektorbasis
(industri/ transport/boliger...), dels på branche-Ajenestebasis (stål/kontor/opvarmning..)
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ser vi bort fra at energiressourcen i sig selv er et produkt og derfor resgltat af en

protes der kicever energi. 1 dette underaf&.it vil jeg se naxmere på processer der

producerer og distribuerer kul frem til slutforbrugeren.

Det energiforbrug der fimder sted for at udvinde, forarbejde og transportere kul har

intet andet formål end at frembringe energi, og derfor ud fra en vurdering af det

samlede energisystem et energispild. Og selvom dette turde were indlysende at det

faktisk ikke muligt at fmde egentlig analyser af dette problem6.

En fuldstaxdig analyse af energiforbruget til produktion af det faxdige kul er en

analyse af kulproduktionsprocessens livscyklus. Det er en analyse der må beregne

hvor meget energi der anvendes i hver enkel produktionsprotes, til produktion af de

maskiner, råstoffer, materialer m.v. der indgår i processen, til bortskaffelse af affald

m.?. Ser vi naxmere på den produktionsprocesser der indgår i kulproduktionen7 så

omfatter de:

6 1 OECDAEA (1992c), med titlen "International Conference on Coal, the Environment and the
Development: Tecbnologies to reduce Greenhouse Gas Emissions' var der pH trads af titlen og mere
end 800 sider papirer, ikke én analyse der gti ind på dette problem. Der er ti1 gengzld flere papirer
der omtaler problemet. Andre berger og artikler der også nzvner problemet er ex OECD/IEA 1993b
ogLübkertet. al. 1991.

7 1 OECD/IEA: The Clean use of Coal (l985) gennemg&s de forskellige stadier i produktione af kul.
Se her for en uddybning.
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Figur 4.2 Energi- og ressourceforbrug i kulkaeden frem til konver-

tering.
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Hver enkel af de nzevnte processer kräver tilforsel af energi. Derudover anvendes

energi til produktion af de maskiner, materialer og energiressourcer der indgår i hver

enkel produktionsprotes, energi til de produktionsfaktorer der indgår hos under-

leverandorerne etc.. Det er indlysende at en total livscyklus analyse måtte håndtere

et utal af data. En fuldstaxrdig livstycklus analyse af disse processer eksisterer derfor

heller Ske*. 1 en analyse fra Miljostyrelsen (Gydesen et al 1990) nawnes dog et

energiforbrug på 5 Gj/ton produceret kul, d.v.s. ca. 20 pet. af energiindholdet i

kullet. For det forste er primaxkilden til og forudsa%ringeme for til dette tal ukendte,

og for det andet er der en del, som det vil fremgå af det meste, der tyder på at det

er en overdrivelse. 1 en anden rapport (OECD/IEA 1991b; 22-24) skelnes mellem

brandslet og det leverede brzndsel, hvor det sidste inkluderer den 'parasitiske

energi” der er forbrugt til tilvejebringelse af braxdslet for kunden. Det afstedkom-

8 1 OECD/IEA 1993b omtales flere tiltag og metodisk overvejelser pi dette felt, men ingen egentlig
resultater.

9 Dermed menes energi der er bundet ti1 forbruget af råmaterialer, maskiner m.v.
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mer at emissionerne af kulstof stiger fra 1.09 til 1.14 Mt Umtoe stenkul,-d.v.s. ca.

4,5 pet. Det er en faktor der d&ker energiforbruget frem til konvertering.

Kulminedriftsforholdene i forskellige lande er imidlertid meget forskellige. 1 Polen

bestar stenkulsdriftens i overvejende grad af dybe undergrundsminer og udvinding af

kul i det man kalder stottepiller, d.v.s. kulaflejringer under byer, industrianlzeg og

infrastruktur (jazvnfor også kapitel 10). Det sidste kraxer ekstra store krav til

afstivning og det forste mere energi til ventilation, loftstotte, boringer m.v. Desuden

har der historisk set vaxet tale om at man har udvundet kul på meget vanskelige

steder med et lille udbytte i.f.t. de maskiner og den arbejdskraft man har skudt ind.

Der er derfor en del der indikerer at energiforbruget til stenkulminedrift i Polen er

vzesentligt storre end i de fleste andre kullande.

Stanislaw Albinowski, en prominent Warszawa ekonom, vurderede i 1988 i en kendt

polsk energianalyse 'Polens energifzlde' at mellem 10 og 20 pet. af energindholdet

i det kul der udvindes hvert år i Polen tabes urniddelbart i.f.m. de processer der

fmder sted i kulindustrien. Dette tab inkluderer energiforbrug og kul som ender som

affald mellem grus og jord (ct. Dakowski 1991). En anden polsk energiforsker,

Stanislaw Szuminski (1991), har vurderet energiforbruget i Polens samlede mineindu-

stri til 11.2 pet. af det samlede energiforbrug i Polen. Szuminskis tal er imidlertid

ikke praxiseret på forskellige mineindustrier og Albinowskis forudsa%ri.nger ukendte.

En lidt mere praxis antydning af energiforbruget i kulmineme kan fmdes hvis- man

kender det direkte energiforbrug i kuhninedriften, stålforbruget og transportarbejdet.

Se tabellen herunder:
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Tabel 4.1 Energiforbrug til kulproduktion

Direkte energiforbrug

Stålforbrug, parasitiske energiforbrug hertil

Jernbanetransport af kul 1991

lalt

i Polen 1992,

PJ’

P J "

P J ” ’

PJ

nogle nsgletal

159,5

ca. 44

14-15

ca. 218

Det direkte energiforbrug er beregnet som den kumulative maengde primaer energi der skal

fremstilles for at forsyne kulindustrien med energi af enhver type, d.v.s. den maengde kul der skal

btuges for at producere den elektricitet som kulindustrien anvender o.s.v.. Tallet er taget fra

Central Statistical Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992; s. 68.

Ifolge Miroslaw Dakowski (1991) anvendes 1/5 del af Polens snilforbrug i kuImineme. Det

kumulative primaxe energiforbmg til jem- og stàlproduktion i Polen i 1992 var 315 PJ (Central

Statistical Office: Fuels and energy statistics in the years 1991-1992"). eksporten af stzY og

stalprodukter udgcar godt 30 pet. af produktionen (World Bank: World Tables 1993)

I 1991 udgjorde stenkul-, brunkul- og kokstransportarbejdet pH polske jembaner 34333 mio.

tonkm.(GUS: Rocznik Statystyczny 1992). OECD/IEA (1991a) opgiver at effektiviten i polske

godsjembanetransport er 250 Mj/lOOO tkm. Det giver derfor et samlet energiforbrug til kul og

kokstransport pir lige knapt 8,6 Pj. Da 1/3 af jembanetransporten er elektricitetsdreven, og

effektiviteten af elproduktionen inkl. distributionstab er ca. 30 pet., er energiforbruget udtrykt i

primax energi omkring 14-15 PJ.

I denne oversigtsmzessige skitsering af energiforbruget i.f.m. kulproduktion, for-

arbejdning m.v. i Polen udgor det samlede energiforbrug altså omkring 218 PJ. Tallet

er ikke langt fra så praxist som det så flat ser ud. Det er forbundet med nogen

usikkerhed. Eksempelvis kan stålanvendelsen i kulminerne ikke bekrazftes statistisk

og kan betyde et storre eller mindre energiforbrug end anfort. Desuden er der tale

om energiforbrug til maskiner, cement, vandtransport, vejtransportlo, sobåren

transport, transport af affald, transport af det stal der indgår i kulminedriften O.S.V.

o.S.V. Tager vi alligevel udgangspunkt i det nwnte tal og sammenholder det med

et samlet energiindhold i brun- og stenkulsproduktionen på 3702 Pj, er der altså tale

om at lige knapt 6 pet. anvendes til kulproduktion, transport m.v. M.a.o. vil der hver

gang der anvendes et ton kul i Polens kraftvaxker, i en husholdning eller et varme-

10 Som er for opadgående efter at den indenlandske kultransport er blevet givet fri. (UNDP/ESMAP
1992b)
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verk, udover energien i kullet vzere anvendt yderligere energi svarende - ca. 6,3

pet. af kullets energiindhold".

Det er indlysende at 6 pet. tab i kulindustrien og -transport kun er en gennemsnits-

vaxdi. For det forste skal man vzere opmzrksom på at det direkte og parasitiske

energiforbrug i stenkulindustrien er storre pr. produceret kul i energienheder end i

brunkulindustrien. Alle brunknlminer er overflademiner der ikke krwer mur det

samme input af energi og råmaterialer. Fordi brunkul anvendes i kraftvaxker ved

brunkulminerne udgor stenknlstransport langt hovedparten af jernbanetransport-

arbejdet. Der er derfor gode grunde til at forvente at energiforbruget i stenkulindu-

strien er storre pr. produceret kul (i energitermer) end den rå beregning ovenfor

kunne antyde. For det andet er der i naxten alle henseender stor forskel på Polens

60-70 stenkulminer. En indikation af dette for energiforbruget kan ses på udgifterne

i stenkuhninerne til energi; i falge UNDP/ESMAP (1992b; lg) er energiudgifterne 3

gange hojere pr. ton kul i de mest energiintensive stenkulminer end i de mindst

energiintensive.

Energiforbruget i stenkulminedriften er ikke som man kunne forvente fm udviklingen

i vestlige industrier for nedadgående pr. produceret ton, tvaxtimod - se figur her-

under. Som en ekstraktiv industri zder stenkuhninedriften sig konstant ind i de mest

profitable lag. Som jeg senere vil komme tilbage til og allerede så småt har mevnt

arbejder de polske kulminer sig ind under industrianlzzg og byer og dybere og dybere

ned. 1 takt hemred og med ogede miljohensyn stiger energiforbrnget til behandling

af affald, miljokontrol, kulfoizdling, afstivning m.v.

11 Der brydes 3702 pj kul, ti1 hvilket der anvendes 219 pj energi. Nettoproduktinen er altsà 3483
pj kul. Energiforbruget på 219 pj svarer ti1 6,3 pet. heraf.
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Figur 4.3 Det direkte energi- og elektricitetsforbpg i stenkulindustri-

en 1985-1992
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Kilde: Egen figur p8 basis af GUS: Rocznilc Statystyczny 1992 (z%r 1985-1991), og Central Statistical

Office: Fuels and Energy Statistics in the years 1991-1992 (z%.r 1992).

3. Elsektoren.

Som jeg har vaxet inde på tidligere blev 9 3 pet. af elproduktionen i 1991 genereret

parallelt med fjernvarme på kraftvarmevzerker. Nettovirkningsgraden af de offentlig

polske kraft- og kraftvarmev~rker når man indregner udnyttelsen af overskudsvarmen

efter elproduktion var i 1992 40,6 pct12 Det kan sammenlignes med 56,l pet. for

den danske offentlige kraft- og kraftvarmesektor (Danske Elvaxkers Forening: Dansk

Elforsyning - statistik 1992). Der er altså, på trods af en vis udnyttelse af kraftvarme,

stadig et stort brzendselsspild i den offentlige kraft- og kraftvarmeproduktion set under

et. Man kan også sige det således, at der er teknologier (kraftvarmevaxker og

12 Beregnet på grundlag af Central Statistical Office: Fuels and energy statistics in the years 1991-
1992, s. 21. Denne virkningsgrad er beregnet som (det samlede input - eget forbrug af varme og
elektricitet)/output.
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industriel overskudsvarme) der sigter på at oge den termodynamiske effektivtet (2.

lov), men at det man henter tabes på gulvet i ineffektive teknologier.

Den gennemsnitlige virkningsgrad af de offentlige kraft- og kraftvarmevaxker på

elsiden har vaxet stigende i en årr&ke men er stadig en del lavere end det danske

gennemsnit. Som det måske huskes fra kapitel 3, er elvirkningsgraden for de polske

kraftvarmevaxker gemremsnitlig kun knapt 25 pet. For den ovrige kraftsektor ser det

imidlertid heller ikke for godt ud. På figuren herunder kan man se fordelingen af

elproduktionen 1991 opdelt efter virkningsgrad.

Figur 4.4 Elvirkningsgrader i elektricitetsproduktionen 1991
45-n — - — — — - r140

40

35

25H

"5 30-

TJ

o. 20-

«- is-

lo-

s'

o

Akkumuleret produktion

_ Vejede Gennemsnit 33,5 %

i—i r J3;

•120

100

80

60

-40

20

0

£
J2

.C

37 36 36 34 33 32 31 30 29 26 27 26 25 24 2322 ~
Virkningsgrad pet.

Kilde: Egen figur. Data beregnet udfra Centrum Intormatyki Rocznik Statystyczny Elektroenergetyki
Polskiej 1991 s. 74-76 og 80-82.

11992 var nettoelvirkningsgraden for de offentlige kraft- og kraftvarmevzerker steget

fra 33,5 til 33,8 pet. Til sammenligning kan det nzvnes at elvirkningsgraden i de

danske kraftvaxker i 1992 var 39,5 pet. i gennemsnit (Danske Elvaxkers Forening:

Dansk elforsyrring statistik 1992) og for Esbjerg-vaxket, idriftsat i 1992, hele 45 pet.

Den danske elproduktion er altså knapt 6 procent-point bedre i gemremsnit. Effektivi-

teten af de polske kraft- og kraftvarmevaxker er imidlertid i bedring, men primaxt

på grund af et fald i efiersporgsel som har muliggjort nedlukning af de mest ineffekti-

ve vaxker. En virkningsgrad på 33,8 pet., som i forvejen er lav i international

sammenligning, er b1.a. opnået på baggrund et eftersporgselsfald fra 1990 til 1992

der ogede virkningsgraden med mere end 1,5 gang den forbedring man havde opnået
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de foregående 11 årl3. Virkningsgraden ved kapacitetsudnyttelse som i 1989 er

derfor efter alt at domme mindre end de 33,8 pet. som produktionen i 1992 indikerer,

med lidt god vilje er den meppe hojre end 325 pet.

Udover tab i kraft- og kraftvarmevaxkeme er der et relativt stort eltab i transmissions

og distributionsnettet.

Tabe1 4.2 Tab i eltransmission og -distribution 1970-89

Pet.

1970

9.78

1975

10.15

1980

11.22

1981

12.21

1983

12.21

1985

11.37

1981

11.37

1981

10.57

Kilde: Ksiezopolski (1990;115)

Disse tal &kker over et aftagende nettab i hojspaxxlingsnettet og et stigende tab i

alle andre net. Isax distributionsnettet et svagt led med over 85 pet. af de samlede

tab14. 1 andre lande med et tilsvarende transmissions- og distributionssystem er

tabene mindre, f.eks. 9.3 pet. i Ungarn og 7.4. pet. i hhv. CSSR og det tidligere

Osttyskland (Ksiezopolski 1990; 115). Da tillige meget stram salges som staxkstrom

til tungindustrien burde tabene vaxe meget lavere. Det er vigtigt at huske at jo senere

i energikxden bespamlseme indfm, jo storm virkning. En effektivisering af transmissions-

og distributionsnettet med eks. to pet-point vil spare ca. 2,5 Twh elektricitet pro-

duceret, hvilket kunne standse de mest ineffektive vaxker. Lad os sige at den

gemremsnitlige virkningsgrad for disse er 25 pet. så spares der 10 Twh, eller 36 Pj

braxrdsler.

Ser vi elsektoren samlet er der tale om et termisk energitab fra braxxdselsinput til

elektriciteten når frem til forbrugeren på mere end 70 pet. Med andre ord bruges 10

ton kul for hver gang eksergi svarende til 3 ton kul udnyttes. Det er et stort tab der

nodvendiggor investeringer i den polske elsektor selvom man i dag står med over-

13 1 1980 udgjorde virkningsgraden 315 pet. og den blev kurr forbedret 0,s pet-pomt fremtil 1990
hvor den var 32,3 pet (Centrum Informatyki Energetyki: Statystyka Elektroenergetyki Polskiej
1991 ;60). Derefter forbedredes virkningsgraden med 1,2 pet-point på et år. Fra 1980 ti1 1991
faldt den gemremsnitlige driftstid pr. kraftvaxk fra 5226 T/år ti1 4091 T/år, fra 1990-1991 med
et fald på 570 timer (Ibid s. 95).

14 Ksiezopolski 1990 og interview med Remigiusz Joeck, Zaklad Energetyczny Gdansk, 2213 1993.
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skudskapacitet. Indregner vi tabet i kulbrydning og transport er der tale om- en samlet

gennemsnitlig udnyttelsesgrad på lige godt 28 pet., fra kulbrydning til elektriciteten

leveres hos forbrugeren.

4. Fjernvatmesektoren, den cwrige varmesektor og
naturgasforsyningen

I et studie af bolig og fjernvarmesektoren fremlagde det polske boligministerium i

1993 en vurdering af tabet i det polske fjernvarmesystem. Denne vurdering fremgti

af figuren herunder:

Figur 4.5 -Fjernvarmesystemets energitab. Det polske boligmini-

steriums vurdering.

Konvertering Nettet Forbrugsinstallation

Brændselsinput
Til nettet V ^ forbrugeren\

9 6 Ú I ' : •••••;.: • •••'•'•'• • • ' • • • ) U d n y t t e t

Polen Vestligt land

100% D 77% + 55,5% + 32,7%

Tallene i figuren henviser til hvor meget af den oprindeligt
indfyrede energi der er tilbage ph den givne stadie.

Kilde: Egen figur på basis af Ministry of Construction and Physical Planning 1993.1 kilden er det vestlige

lande omtalt som 'a developed country', Man kan fundere over den selvopfattelse der ligger i dette udtryk

men ellers regne med at det betegner et vestligt land med fjernvarmeforsyning.
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Tallene i figuren for fjernvarmenettet er Midlertid urealistiske. Energitabet i nettet

vtirderes at vaxe 15 % i Polen og 5 % i det 'udviklede land'. Tager vi Danmark er det

gennemsnitlige varmetab fra fjernvarmenettet ca. 20 pet. med store variationer.

Varmetabet kan reduceres til 13-15 pet. i helt nylagte pm-isolerede fjernvarmeror

med fuld da&ningsgradl5. På den baggrund er for det forste antagelsen om kun 5

pets tab i det 'udviklede land' en klar undervurdering, og for det andet naturligvis

også vurderingen af tabet i det polske fjernvarmenet. Det vi ved er, at den tekniske

standard og reguleringen af de polske fjernvarmenet er ringere end i Danmark. F.eks.

udgjorde det samlede vandtab fra Gdynia fjemvarmenet 800.000 tons i 1991 svarene

til en total udskiftning af vandmaxgden 16 gange om året, givende et termisk tab på

3,5 pet. af fjemvarmeproduktion ab vaxk (World Bank 1991b;6-7). 1 Warszawa i

1987 mistedes 2500 m3 vand/time i 1987 i fjemvarmenettet givende et termisk tab på

3,85 pet. Ialt var man det år udsat for 5500 fejl på nettet. 1 1990 var disse tal

reducerede til hhv. 1500 T/time og 3500 fejl (World Energy Council 1991; A 31).

Til sammenligtring kan det naxnes at man i Danmark ikke hengere indregner vandta-

bet i vurderingen af fjemvarmenettet virkningsgrad fordi det er så ubetydeligt at man

er i promille storrelsen. De mange brud og hukager er en falge af dårlige materialer

(Szajner 1991 og World Bank 1991b) og korrosivt vand. 1 Warszawa har man i

mange år brugt udemineraliseret vand fra Wisla floden som fodevand til nettet. Det

er dels staxkt forurenet, dels korrosivt p.g.a. udledninger af salte og mineraler fia

isax de polske kulminer (jaxnfor kapitel 5). Ironisk nok resulterer udledninger af salt

fra kulmineme i denne forbindelse ikke i en straf, men i en oget kuleftersporgsel. På

samme måde har man i Gdynia kun blodgjort, men ikke demineraliseret fodevand-

indtaget (World Bank 1991b).

En r&ke andre faktorer nedsEtter fjemvarmenettets samlede effektivitet hvor af de

tre vigtigste er: 1) dårlig isolering, 2) et princip med fast flow16 og variabel tem-

peratur (Se eks. Energy Restructuring Group 1993a, 1993b og 1993c.) og 3) hoje

frem- og tilbagelobstempemturer, eks. 150/7O” C i Gdynia og Katowice i varme-

szsonen med resulterende storre tab (World Bank 1991a og 1991b). Yderligere

varmetab kommer fra en tradition med to separate netvaxk; et til fjemvarme og et

til varmt brugsvand (Leif Hansen A/S & Danish Technological Institute 1992).

15 Bjarne Munk Hansen, Danske Fjemvarmevaxkers Forening, telefonisk meddelse 28/3 1994, og
telefonsamtale med Gert Vestergaard Pedersen, indtil 1992 driftsleder på Nzstved Fjemvarme-
vaxk (og tilfzldigvis også min bror!).

16 Der evt. reguleres 2 gange om året. Fast flow giver stwre energiforbrug ti1 pumper.
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Ikke desto mindre og på trods af disse faktorer vurderede også Danish. Board of

District Heating i en rapport for Verdensbanken i 1991 at det samlede varmetab fra

Gdynia fjernvarmenet ikke var mere end 18 pct. inkl. tabet fra vandlækager (World

Bank 1991b;6-7).

Forklaringen på disse undervurderinger af varmetabet kan kun være en kombination

af manglende data for det varmeforbruget i husholdningerne og at man ikke har

undersøgt hvad varmetabet egentlig er i velfungerende fjernvarmenet. I ingen af de

6.6 mio. boliger der forsynes med fjernvarme har der indtil fornylig været installeret

varmemålere17. Man har simpelthen betalt sin varme efter arealet af boligen (jævn-

før Side 86). På den baggrund har man måttet estimere varmeforbruget i hushold-

ningerne. Ved mit første besøg i Polen i 1992, i Krakow på Institute for Physics and

Nuclear Techniques, havde man dengang just målt varmeforbruget for selvsamme

institut og havde rundet frem til at man brugte en del mindre energi end det man blev

afregnet for. Selv om så enkeltstående et eksempel ikke kan generaliseres peger det

dog henpå, i sammenhæng med det ovenstående billede, at fjernvarmenettet er langt

mere ineffektivt end man går rundt og siger/vurderer. Eksemplet illustrerer både

dårlig datakvalitet og elendig styring af fjernvarmesystemet hvor man altså tilsynela-

dende ikke engang selv ved hvor store tab nettet har.

På varmeværkernes drift er der dog bedre data. Som jeg var inde på tidligere i

kapitlet er fjernvarmeforsyningen ikke en uniform generaliserbar enhed. Virknings-

graden for fjernvarmesystemet under ét varierer derfor i høj grad med anlægstyper

og net. Virkningsgraden for kraftvarme og fjernvarme produceret på de offentlige

kraftvarmeværker - der tilsammen udgjorde 7/10 af den samlede fjernvarmeforsyning

i 1992 - ligger således på omkring 83,5 pct., mens fjernvarme produceret på kommu-

nale fjernvarmeværker over 100 TJ/år ligger omkring 70,5 pct18. På det punkt er

Boligministeriets vurdering af fjernvarmesektoren, jævnfør Figur 4.5, vist OK.

Vender vi os imod det øvrige varmemarked er effektiviten om mulig endnu dårligere.

Som jeg nævnte i kapitel 3 er mindst 40-45 pct. og sikkert mere end 50 pct. af

varmemarkedet dækket af individuelle kulovne og små blokvarmecentraler. Det er

fyringsenheder med en meget basal teknologi, få reguleringsmuligheder og følgelig

17 Fra d. 1. januar 1991 skal alle nye boligere med fjernvarme have installeret varmemålere.

18 Centrum Informatyki Energetyki: Bulletin of Heat Industry, 2nd quarter 1993.
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lav effektivitet, ca. 45 pet. for individuelle kulovne og 56 pet- for blokanlazg (Mini-

stry of Construction 1993)19.

I en analyse af mindre kulfyrede fjernvarmevaerker og blokvarmeanlazg i Gdansk har

et dansk konsulentfiia vurderet realiserbare besparelser på 25-30 pet. med en

tilbagebetalingsperiode på 2 år (Leif Hansen Consultings Engineers A/S & Danish

Technological Institute 1992;5). Alene lo-15 pet. kunne hentes ind ved isolering af

skorstene, kedler, måleinstrumenter, tzetningsisolering ved samlinger samt ved

reparationer af rffggas og friskluftsventiler.

Som det sidste led i varmeforsyningstiden fmder vi også, som det kmme ses af

Figur 4.5, store tab i anvendelsen af varmen. Jeg vil vende tilbage til dette punkt på

Side 86, men her blot meget kort sige at varmevekslere, lokale varmenet og radiator-

systemer er indrettet i.f.t. et fjemvarmesystem med konstant flow og h0je tempera-

turer. Det betyder at en zndring i distributionssystem og på forbrugssiden haxger

ul0seligt sammen.

Til sidst skal et par ord om naturgasnettet. 1 f0lge UNDP/ESMAP (1992a; lOl-101)

er tabet fra det polske naturgasnet 2,3 pet. hvilket skal sammenlignes med en inter-

national standard på mellem 0 og 2 pet., hvor normalen ligger under 1 pet., eks. 0,61

pet. i Danmark inkl. produktionen i Nords0en og 0,03 pet. i Sverige (Isaksen &

Roland 1990;49-54). tikagen fra det polske net ligger derfor klart over gennem-

snittet. Da en stor del af naturgassen (2/3) importeres fra Rusland hvor det vides at

den tekniske standard af transmissionsnettet og produktion er saxlig dårlig (Petroleum

Economist juni 1993) er det samlede tab af naturgaskzdeme der ender i Polen noget

st0rre. Tabet er ikke så meget et energimaxsigt problem (sammenlign med fjem-

varmenettets +20 pet.) som et risikomaessigt (eksplosioner) og milj0mzessigt (driv-

huseffekten) problem. Jeg vil i kapitel 5 vende tilbage til drivhusproblemet.

19 Szajner 1991 angiver hhv. 25-40 og 50 pet. i effektivitet for individuelle kulovne og blokvarme-
centraler. Som det nzvnes i GUS (1994) er den reelle virkningsgrad ukendt for mange af disse
små vaxker. Virkningsgrademe beregnes ud fra en kombination af tekniske specifikationer for
anlzgget. brzndselskvalitet m.v.
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5. Energispild i industrien

Et kig på den polske industri viser at den tekniske effektivitet, eller mere praxist

energiforbruget pr. energitjeneste i gennemsnit er hojere end for tilsvarende processer

i udlandet. Se nedenstående figur:

Figur 4.6 Industriens energiforbrug Polen i sammenligning med OECD
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Figurens tal er et udtryk for energiforbrug pr. produceret enhed, f.eks. pr. produceret ton st& Udarbejdet

på grundlag af Pasierb (1990;500) og World Bank 1987b.

Som det fremgår af tabellen er der et generelt overforbrug af energi i industrien på

mellem 20 og 40 pet. Et vejet gemremsnit, alene baseret på Pasierbs ta12’ viser at

energiforbruget i en rxkke udvalgte tunge industrier (råjern, ammoniak, cement/tegl,

stal, sinters og glas) er 68% stsrre end energiforbruget uden for Polen. 1 falge

Verdensbanken (World bank 1987b) er der dog en protes hvor Polen overgår Vesten,

nemlig elektrisk fremstillet stal, som h-nidlertid stadig kun udgsr en mindre del af

stålproduktionen.

Også i sammenligning med energiforbruget i industrien i det ovrige Msteuropa fmder

vi at energiforbruget i Polen har vaxet og er ekstraordinaxt stort.

20 Pasierb er teknisk direktm for den Polske Fond for Energi Effektivitet, FEWE.
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Figur 4.7 Industriel energiintensitet i 0steuropa, 1985.
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Kilde: Chandler et al. 1991;1429

Årsagen til dette ekstraordinzrt hoje energiforbrug er at fmde i nedslidte, dårligt

vedligeholdte, forzldede teknologier samt dårlig styring af energi- og materiale-

stromme21. Et sådant organisatorisk og teknisk regime er naturligvis ikke blot et

tilfaAde, men er skabt som et resultat af historiske og systemspecifiie forhold som

jeg vil vende tilbage til i kapitel 8. Mulighedeme for energibesparelser i industrien

blot ved teknologiske tiltag er store, men krawer enten at prisen sazttes ned på

udenlandsk producerede teknologier eller at de produceres i Polen. Blot renovering

af måleudstyr, indkob af instrumenter til processtyring, ny managementmetoder og

produktplanlregning vil kunne spare mellem 112 og 200 Pj/år ifolge en beregning af

Pasierb (1990;496-497). Yderligere ca. 308 PJ/år kunne spares ved investeringer i

moderne lavenergikrzvende teknologier og modernisering af pumper, motorer,

ventilatorer, kedler m.v. og ved genindvinding af spildenergi (Pasierb 1990;496-497).

21 F.eks. oplystes det i 1992 at 25 pet. af Polens stål produceres ved såkaldte 'Gpen hearth'
processer (Warsaw Voice 4 oct. 1992), der er mere end dobbelt så energikrszvende pr. produceret
ton stål end mere moderne processer (Se GUS: Rocznik Statystyczny 1992;275). Se også Hughes
1992, Polish Foundation... 1990, Pasierb 1992 og Sitnicki et. al 1991 for en bredere diskussion
af effektiviseringsmuligheder i industrien.
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6. Energiforbruget i husholdningerne

Energitabet og navnlig varmetabet fra polske boliger er et saxligt effektivitetspro-

blem. Varmetabet hznger sammen med tre forhold:

• Dårlig isoletingsstandurd. Den typiske polske lejlighed har uisolerede yderwgge

med u&tte et- eller tolags vinduer. Vedligeholdelsen er ofte skruet ned på et

minimum. Effekten af en sådan byggestandard er i et land med kolde vintre, at

man får 'grazdende mure', d.v.s. mure hvor der l.0ber vand på indersiden i

boligerne, som fcdge af kondensering af fugtighed på de kolde ydermure. Dette

giver i sig selv store sundhedsproblemer.

Det typiske varmetab fra de mange polske boligblokke er en faktor 2-3 starre end

fra tilsvarende danske22. Offentlige bygninger i Polen er berygtet for at vaxe

af den dårligste standard og har i gemremsnit et varmetab der er 1,5 gang stcxre

end boligblokkene23.

Besparelsesmulighedeme i boligsektoren er betragtelige. 1 følge beregninger lavet

af Szajner (1991;82-83) har man ved at isolere en r&ke fleretagershuse med 50

mm. mineraluld har opnået reduktioner i varmeforbruget på op til 50%.

• Manglende reguleringsmuligheder. Radiatoreme mangler ventiler og termostater.

Man mangler dels kapital til investering i disse, dels et teknisk system der kan

udnytte dem, da fjemvarmeforsynede boliger ofte er forbundet serielt, således at

én lukket ventil betyder lukning for alle efterfglgende radiatorer. Da man ikke

har kunnet regulere radiatoreme har man i.s.f. åbnet og lukket vinduer efter

behag. Ikke uden grund har vinduet i Polen fået betegnelsen 'den polske termo-

stat'.

• Ingen Varmernåling. Varmeforbruget i fjemvarmeforsynede boliger er som nzvnt

ovenfor ikke blevet målt, men kun afregnet i.f.t. boligens areal. Varmtvandsfor-

bruget er blevet afregnet i.f.t. antallet af beboere i boligen. Dette system har

naturligvis passet sammen med manglende muligheder for at regulere varmen,

22 Varmetabet fra polske boligblokke ligger omkring 1 W/M?K (Szajner 1991). Ti1 sammen ligning
siger den danske byggestandard at ydrevzgge max. t i have et varmetab pA 0,3 W/M2K. Fra
d. 111 1992 har Polen vedtaget en ny byggestandard (Lov PN-9UB-02020) i falge hvilken K-
vaxdien i nye bygninger t i vaxe max. 0.55; 0.60 og 0.65 for hele vzgge, vzgge med vinduer
og vzgge med vinduer og dsre. (Samtale med Dr. Wichowski okt. 1992)

23 Varmetabet fra offentlige bygninger er i Ministry of Construction and Physical Planning (1993)
opgivet ti1 1,4-1,7 WIMLK.
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men har også afstedkommet at varme-, el- og varmtva.ndsmålere mangler de

fleste steder. Installering af målere vil i mange tilfzlde blive meget omkostnings-

fuld fordi målerne dels skal kobes i udlandet, dels for lejlighedskomplekssernes

vedkommende skal installeres flere steder. Det sidste hznger sammen at radia-

torerne i hver lejlighed kan vaxe forbundet til to forskellige varmenet24. Ikke

desto er det blevet beregnet at investeringer til varmemålere i 6.6 mio. boligere

(med fjemvarme) ville koste omkring 1 mia. US$ og betyde en besparelse på ca.

20 pet. Alternativet kunne were, som det er tilf%ldet, at renovere hele fjem-

varmesystemet, hvilket ifolge Fiedor (1992; 175) koster 10 mia. US$ for samme

effekt2’.

Mange vestlige observatorer har givet energipriseme skylden for den meget lave

varmeudnyttelse i boligeme (se eks. Hughes 1992b). Det er imidlertid ikke tilfzldet.

Fjemvarme- og kulpriseme har ganske vist vaxet subsidierede, men har i sammen-

ligning med vestlige lande ikke udgjort en mindre del af husstandens omkosuringer.

De sociale og historiske omstazndigheder gjorde de irrationelt at spare energi og

skubbede sådanne ideer ud af den statslige planl~gning26. Det var det forhold som

forhindrede energibesparelser, der forhindrede produktionen af isoleringsmaterialer,

termostater m.v., ikke energipriseme.

Det polske boligministerium, som er ansvarlig for byggestandarder og, indtil videre,

energibesparelsesinitiativer i boligsektoren, har også forsegt at beregne energibe-

sparelsespotentialet i boligsektoren. Isolering vil alene kunne reducere varmeforbruget

i eksisterende boliger med 15-30 pet. Termostater og varmemålere vil kunne reducere

varmeforbruget med 15-17 pet. Varmtvands målere vil kunne reducere varmtvands-

forbruget med lo-15 pet. etc. Samlet mener ministeriet at energiforbruget til varme

i en typisk Polsk lejlighed er en faktor to storre end en typisk tilsvarende vestlig

(Ministry of Construction and Phuming 1993). Da der anvendes ca. 600 Pj årligt på

boligvarme kan der altså spares ca. 300 Pj, eller ca. 8 pet. af det samlede energifor-

brug i Polen.

24 Interview med Tomasz Wr6blewicz, februar 1993.

25 Er srl igt implementeringsproblem ved energibesparelser i husholdninger, herunder investeringer
i varmemålere, er at husholdninger kræver relativt h0je afkastningsrater for investeringer i
energibesparelsesmidler og installationer. Det gaAder i szrdelshed i Osteuropa hvor der ogsA
mangler finansieringsmuligheder. Se eks. (Hughes 1992a;74)

26 Jeg vi1 diskutere dette meget mere indgående i kapitel 8.
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7. Energibesparelser og naturgrundlag

I forhold til et energisystem baseret nzsten udelukkende på kul er den mest radikale

miljostrategi, som jeg diskuterede i kapitel 2 at nedsa%e braxdselsforbruget. Som jeg

har vist i dette kapitel er de tekniske muligheder formidable ikke mindst set i en

international sammenhazng. Omvendt må det siges at udnyttelsen af kraftvarme og

industriel overskudsvarme faktisk viser en ekonomisering med braxrdsler i kon-

verteringsleddet som man f.eks. ikke fmder i ret mange OECD lande. Kmftvarmeud-

nyttelsen hzemmes dog af meget lave virkningsgrader for forxldede kraftvarmeanl~g.

Samtidig giver eksistensen af et udbredt fjemvarmenet Polen et godt udgangspunkt

for en besparelsesstrategi. Fjemvarmenettets tilstand betyder imidlertid at det ek-

sisterende net i mange tilfzlde helt må udskiftes. En udskiftning af nettet må dog

kombineres med energibesparelsestiltag i såvel produktions- som forbrugsled. Vi kan

ikke pege på et led som det eneste der er årsag til energitabene. Ét er dog klart:

Enhver besparelsesstrategi i.f.t. varmeforbruget må inddrage selve forbruget af varme

i husholdningeme. Det drejer sig om installationer som turde vaxe selvfolgelige i et

land med et hårdt klima: Isolering, varmemålere, termostater, termoglas o.lign. Disse

tiltag må samtidig koordineres med renovering af fjemvarmenettet og dets styring

samt effektiviseringsbestelser hos fjemvarmeleverandoreme: Kraftvaxkeme,

industrien og de kommunale fjemvarmevaxker.

I elforsyrringen er der tydeligt tale om for mange meget ineffektive vaxker. Det

polske elsystem behover således, på trods af stor overskudskapacitet i.f.m. den

konjunkturbestemte produktionsnedgang, nyinvesteringer i elproduktionsteknologier,

herunder kraftvarmevaxker. Hvis disse ny-mvesteringer rettede sig alene mod vaxker

med en effektivitet under 30 pet. skal der installeres ny kapacitet svarende til en

årsproduktion på ca. 20 twh, d.v.s. 3-4000 Mw. Man da over halvdelen af disse 20

twh produceres på kraftvarmevaxker skal man enten installere disse 4000 Mw

elkapacitet og så yderligere nok varmekapacitet individuelt eller i fjemvarmevaxker

til at dzekke et varmeforbrug på 170-180 pj om året m installere ny kraftvarmeka-

pacitet og ny kraftkapacitet som både kan dzekke el- og varmebehovet. Det er klart

at det ud fra en effektiviseringsstrategi vil vaere irrationelt at vaAge andet end den

sidste losning.
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Med den 0konomiske vzkst, der er sat ind i Polen fra 1992-93, og på baggrund af

et, i international sammenlignitig, stadigt lille elforbrug 0ges el-efterspørgslen i årene

fremover, der n0dvendigg0r yderligere investeringer. Som jeg vil komme ind på i de

naxte kapitler, vil det were meningsl0st at installere afsvolvningsankeg på sådanne

vaxker med så lav effektivitet. Nye vaxker med den dobbelte effektivitet og r0ggas-

rensning vil give langt st0rre resultater.

Endelig skal det nzevnes at industrisektorens energiforbrug ikke blot er hrajt på

baggrund af en overwegt af tunge industrier, men også på grund af udtjente, for-

zldede og ineffektive energianheg. Som analyserne fra FEWE viste er der tale om

et 0jeblikkeligt besparelsespotentiale malt i.f.t. vestlig standard på 20-40 pet. Det er

ve1 at maxke besparelser der realiseres alene ved investeringer i nye mere produktive

og 0konomiske teknologier. 1 sammenligning med den fornyede v q t energibesparel-

ser har fået i vestlig energipolitik (Se f.eks. OECDLEA 1991b) kan besparelses-

potentialet i Polsk industri i krbet af de nzste 20 år vurderes at vaxe endnu st0rre.

Som det vil blive klart med meste kapitel er milj0konsekvenserne af det polske

energisystem temmelig alvorlige. 1 en ra&ke vestlige lande som baserer sig på import

af energiressourcer, eller alternativt egen off-shore produktion af olie og naturgas

(DK, England, Norge, Holland..) er den primaxe naturpåvirkning af lav energieffek-

tivitet 0gede emissioner af COL. De lokalelnationale naturpåvirkninger er langt mere

begraznsede. Det er ingenlunde tilfzeldet i Polen. Energikzderne starter ikke i

udlandet, men stort set alle i 0vre Schlesien, i de polske kulminer. Og de varme-,

kraft- og kraftvarmevaxker der konverterer dette kul har ingen kontro1 med affalds-

stofferne. Derfor eksporteres de mere lokale/national miljerproblemer ikke til andre

lande, men forbliver i Polen. Det vil jeg se naxmere på i muste kapitel.





Kapitel 5

Energi og milj0

Alene navnet 'Polen' vil hos mange fremmane et billede af det okologiske mareridt.

Det er også stort set rigtigt, det er f.eks. blevet beregnet at de nuvaxende miljo-

problemer årligt koster hvad der svarer til mellem 11 og 21 pet. af BNP (Sveriges

Tekniska Attachéer 1991;20)’ Miljoproblemerne kan også sa%es i reliefafat et lang-

sigtet miljoprogram, fremlagt af det Polske Miljoministerium ved fuld implementering

er vurderet at ville koste 260 Mia. US$ (Ministry of Environment... 1990a;21). Til

sammenligning: 11991 udgjorde de samlede Polske miljoinvesteringer 8.400 mia. Pzl

svarende til 770 Mio. US$ (GUS: Rocznik Statystyczny 1992;37).

Billedet af den generelle forureningstilstand i Polen er vaxentlig for at forstå om-

fanget af miljoproblememe, men utilstxekkelig for identificeringen af årsager,

konsekvenser og indsatsområder - miljoproblememe er ikke spredt ligeligt over hele

det polske areal. Faktisk er der tale om tendens til staxke koncentrationer på regioner

og byer, forst og fremmest i de 27 omrader i eller på randen af okologisk katastrofe,

dakkende 11 pet. af Polens areal, beboet af 1/3 af Polens indbyggere og kilde for 314

hhv. 4/5 af Polens samlede partikel- og roggasemissioner (GUS: Rocznik Statystycz-

ny 1992). Saxligt forurenet er 0vre Schlesien hvor Polens stenkulindustri og en stor

del af den ovrige industri er lokaliseret. Her emiteres 1/5 af Polens samlede partikel

og roggasemissioner udstardt fra et areal svarende til 1/50 af Polen (Ministry of

Environmental Protection... 1991).

På figuren hesunder er illustreret det saxlige Katowicianske miljoproblem.

1 Andre beregninger viser stort set det samme, f.eks. Budnikowski (1992b), eller Piontek (1993)
der kommer frem ti1 mellem 15 og 25 pet. af det tilige BNP.
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Figur 5.1 Emissionerne i Katowice
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Kilde: Egen figur ph basis af Hlawiczka 1991b

&stallet er 1988-1989. For SOz, NO,, CO og Partikler er det indikeret hvor stor en del af de samlede

nationale emissioner der kommer fra Katowice, dels som det skraverede areal, dels som procentsats.

I Katowice er konsekvenseme af så voldsom en forurening og naturpåvirkning

uoverskuelige. Spontane aborter, luftvejs- og kredslobsproblemer, nedsat levealder

og ikke mindst nedsat levekvalitet er nogle af de helbredsmzessige problemer foru-

reningen forer med sig i dette område2. Som eksemplet illustrerer er der tale om en

mzegtig koncentration af forureningskilder og miljoproblemer på et lille område, og

en smever sammenhzng mellem energi og forurening.

Jeg vil nu gå naxmere ind på årsager til og udviklinger i fem typer af miljoproble-

mer: Luflforurening, spikievand, fast aflald, landskab og drivhuseflekten. Jeg vil

hegge va@ på de energimoessige årsager til disse problemer, lokalisere deres ud-

spring i energikzdeme og redegore for deres konsekvenser. Da disse problemer i

altoverskyggende grad skabes af kulenerg&zdeme vil jeg efterfolgende kort sammen-

fatte de fem problemtyper ud fm en helhedsvurdering af deres placering i kuhnono-

kulturen.

2 Se Szpunar et al (1990), Carter (1993), Hlawiczka (1991b) og mange flere.
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1. Luftforurening

Energiomdannelser er den overhovedet vaesentligste faktor bag luftforureningspro-

blemerne i Polen. Ifolge det Polske miljoministerium er energiprocesser årsag til 90

pet. af de samlede SO, emissioner og mellem 60 og 70 pet. af stav og NO, emissio-

nerne (Ministry of Environmental Protection.. 1991; 14). Som et germemsnit er

raggas- og partikelemissionerne set i.f.t. indbyggertallet ikke saxskildt bemaxkelses-

vaxdige, mens de set i.f.t. det okonorniske produkt er ekstremt hoje. Se figuren

herunder:

Figur 5.2
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Kilde: egen figur på basis af GUS: Rocznik Statystyczny 1993 s. 28 for Polske emissionsdata, Jsrgen

Fenhann & Niels Kilde: Emission inventories i Larsen & Petersen "System analysis department, Ammal

Progress Report 1993 for danske emissionsdata og endelig World Bank: World Tables 1993 for Ind-

byggertal og bruttonationalprodukt. BNP er for &et 1991.

Niveauet for de polske emissioner af SO, er knapt dobbelt så stor som de danske når

vi måler if.t. indbyggertallet, omvendt er NO, emissionerne storre i Danmark set

i.f.t. indbyggertallet. Måler vi derimod i.f.t. det okonorniske output distanceres
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Danmark voldsomt af Polen3. Som det kan ses af figuren var SO, emission_erne mere

end 20 gange større i Polen pr. produceret 1000 $ i 1991 end i Danmark og NO,

mere end 10 gange. Man skal tage de eksakte vaxdier med et gran salt, men for-

skellen skulle vaxe tydelig nok.

Mens de polske partikelemissioner reduceredes gennem 80erne, voksede de samlede

r0ggasemissioner op gennem 70erne og frem til 1987. Kun i starten af 80erne i.f.m.

undtagelsestilstanden og de store strejker var der tale om nogle få nedgangsår. SO,

emissioneme holdt sig nogenlunde konstante i 80erne med en svagt stigende tendens

(Carter 1993; 110-112)4. Siden 1989 er rtiggas og partikelemissionerne faldet. På

figuren ses udviklingen i emissionerne af SO,, NO, og partikler fra 1988 til 1992.

Figur 5.3
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Figuren viser dels faldet i emissioner i absolutte vaxdier (linerne), dels det procentvise fald fra 1988-1992

(ssjleme). Som enhver der beskieftiger sig med Polske statistikker vii opdage kan der vsere afvigelser

meIlem i tallene. 1.f.t. en statistik fra det Polske miljoministerium for 8ret 1987 er der overenstemmelse

for både SO, og NO,, men ikke for partikler. Partikelemissionerne er &ledes vurderede at vaxe 1 mio. T

stsrre end angivet i figuren, denne 1 mio. ton emiteres fia spredte kilder - d.v.s. husholdninger, blokanlaeg

0.ligr.k (Ministry of environmental protection... 1991;12)

Som jeg senere vi1 komme tilbage ti1 - afsnit 5 og Kapitel 9 - fiuder vi samme relation mellem
CO, emissioner/energiforbrug og indbyggertal hhv. BNP.

Carters tal er klart undervurderede da de kun indreguer transport, energi- og industrianheg.
Emissioneme fra husholdninger er ikke indregnet.
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Reduktionen i emissioneme har givet Polen et miljomzssigt pusterum, men kun en

lille del af reduktionen er vedvarende. Installeringen af roggasrensningsanl~g har kw

vaxet svagt stigende5. Hovedparten af reduktionen fra 1988 til 1992 er således et

resultat af den okonorniske recession, der satte ind fra 1989. Fra 1988 til 1991

reduceres outputtet i industrien således med 30 pet og i den samlede okonomi med

21 pet?

Udover de mwnte roggasser og partikler emiteres der også en rzekke andre miljogifte

til atmosfaxen, herunder tungmetaller, flourforbindelser m.v.7 Disse miljogifte

produceres i de tungindustrielle komplekser i urniddelbar naxhed af byeme, og udgor

ad den vej et saxligt miljoproblem. 1 kombination med den luftforurening der er

forårsaget af energisektoren bliver påvirkningen på de mennesker der udszettes for

den eksponentielt storre.

Det storste energirelaterede luftforureningsproblem i Polen er uden tvivl koncentratio-

nen og deponeringen af svovl- og salpetersyre forårsaget af indenlandske og uden-

landske emissioner af SO, og NO,. Jeg vil fokusere på dette saxlige problem og

redegore for dets årsager, sammenszetning og losningsmuligheder.

2. Forsuring

Forswing blev 80emes mest påtraxgende energirelaterede miljoproblem i Ost og i

Vest*. Det er i alt overvejende grad emissioner af SO, og NO, der giver forsurings-

kader. Mens det i 80eme generelt lykkedes de vestlige lande at nedszette udslippet af

5 Fra 1980 ti1 1990 ogedes opfangningen af SO2 i roggasser fra 11,4 ti1 15,7 pet. (GUS: Rocznik
Statystyczny 1992;29)

6 Beregnet på grundlag af GUS: Rosznik Statysztyszny (1992; 119), se også kapitel 9.

7 1 1982 emiteredes 15 pet. af Europas samlede emissioner af arsenik og cadmium i Polen, og
mellem 6 og 9 pet. af krom, kopper, kviksolv og zink (Minisby of Environmental Protection...
1991; 12 & Nowicki 1992; 239-240).

8 Forsuringsskader har vaxet kendt i meget lzengere tid. Tilbage i forrige århundreder var både
London og Paris ramt af syreregn p.g.a. hoj kulintensitet i de centrale byormåder.
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SO,, den vaxentligste faktor til syreregn, gik det den modsatte vej for Polen9. NO,

udslippet fortsatte sin stigning og Polen stod derfor i slutningen af SOerne, for den

okonorniske nedgang for alvor satte ind, med storre forsuringsproblemer end nogen

smde for.

Når SO, og NO, emiteres til atmosfaxen falger der i lobet af nogle tuner eller dage

en oxidering, d.v,s. en kemisk protes hvor der dannes svovlsyre (H,S04) og salpeter-

syre (HNO,)lo. Der er flere reaktionsveje, mange komplekse mellemregninger og.

flere slutresulater end de nawnte (Gould 1985). Når SO2 eller NO, molekylerne

vender tilbage til jorden sker det enten ved våd- eller tordeponering. Ved tordepo-

nering setter den oxiderede SO, setter sig på partikler eller regndrAber og falder til

jorden. Ved tilstedevzerelse af partikler og sollys vil tordeponering dominere nax

udledningsstedet. Den del af den oxiderede SO, der ikke urniddelbart tordeponeres

omdannes videre og oploses i skyer og regndråber i form af sulfationer og brintioner.

På samme måde oploses den oxiderede NO, til brintioner og nitrationer i vand. En

del af disse ioner neutraliseres, mens andre falder til jorden med nedbor og giver

forswingl1. Man har tidligere saxligt fokuseret på våddeponering (syre regn), men

er nu klar over at tordeponering i de fleste tilfalde bidrager med lige så meget

forswing som sur regn (Gould 1985, Alcamo m.fl. 1990a, Miljostyrelsen 1984).

9 1 1985 iudgik en razkke vestlige og 0stlaude i Helsinki en aftale om nedbringelse af SO, emissio-
neme med 30% i.f.t. niveauet i 1980. AfIalen tradte i kraft i 1987 og slutiet var 1993. Polen
var et af de lande der ikke indgik i afIalen, fordi man manglede teknologier og ekonomiske
ressourcer. Aftalen var temmelig billig for de fleste vestlige lande da 30% reduktion af SO2

emissioneme allerede var Get da aftalen blev iudgået, se blot OECD Environmental Data 1993,
s.19.

10 Det sker ikke med alle SO2 og NO, molekyler, ex. vender 1 USA en lille part, ca. 5 pet, af SO,
molekyleme tilbage ti1 jordoverfladen ureageret.

11 Op ti1 visse grznser behsver planter nitrat og sulfat for at gro. Men disse gramser er normalt
overskredet i vores del af verden, derfor fsrer den ekstra tilfwsel af nitrat og sulfat i de fleste
tilfzlde ti1 forswing (Alcamo et al. 1990a). På det seneste er man i Danmark begyndt at diskutere
om rensningstiltagene for SO, fra kraftvzrkeme giver nedsat plantewekst fordi jorden får tilfsrt
fazrre sulfationer.
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Immission

Med lad os sige en gennemsnitlig lige så stor import som eksport12 af SO, kan vi

beregne svovldeponeringen i Polen i 1989 til omkring 13-14 og i 1991 og 1992 til 9-

10 ton/km2. Deponeringen af SO2 i Europa var i 1983 gemremsnitlig 2.3 ton/km2.

I Sverige, Ungarn og det tidligere 0sttyskland udgjorde deponeringen i 1983 gennem-

nitligt hhv. 1.4, 10 og 35 tS02/km2 (Szpunar et al 1990;61)13. Den gennemsnitlige

deponering dxkker dog over voldsomme udsving, med koncentrationer i 1983-84 på

op til det 4 dobbelte i Ovre Schlesien generelt og det 30-dobbelte i Chorzow - den

vaxst ramte polske by (Kabala 1985;38). Som for den internationale transport af SO2

og NO, er det ikke muligt at få opdaterede data for deponeringen, og slet ikke i en

mere differentieret skala. Der fmdes imidlertid bedre data for koncentrationen af

sulfater og nitrater i luften. På kortet herunder er vist koncentrationen af SO, i luften

for Europa:

12 Nar man skal vurdere immisionen og deponeringen sulfater og nitrater m31 man ti1 en vis grad
basere sig på et skon, da man naturligvis ikke kan have målere overalt. En usikkerhed er knyttet
ti1 den atmosfaxiske transport af SOr og NO, mellem lande. Den vi1 jeg vende tilbage til.

13 Ifslge Carter (1993;111) kunne deponeringen af svovlforbindelser i 1989 i Polen sagtens måle
sig med Tjekkoslovakiet. Når man indregner alle kilder skulle deponeringen udgsre 38 tS0,/km2,
men det er med sikkerhed en stor overdrivelse. Dette ville krzve en samIet deponering af SO,
på polsk grund svarende ti1 over 12 mio. ton SO,, eller ca. halvdelen af den samlede emission
i USA alene.
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Figur 5.4 Årlige gennemsnitlige koncentration af SO, i luften i Euro-

pa, 1985,/ /g S/m3.

i.0,

0.4

Kilde: Institute of Environmental Protection 1990, s. 11

Som det e r er koncentrationen af SO2 størst i Centraleuropa, og saxligt ved

grænsen mellem det davaxende Osttyskland og Tjekkoslovakiet. Zoomer vi yderligere

ind på Polen er det tydeligt at der er endnu større variationer end kortet lader ane:
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Figur 5.5 Variationer i SO, koncentrationen i Polen, //g/m3
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REPUBLIC
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Kilde: Szpunar et al. 1990 s. 67.

Årstallet er uvist men tyder på at være fra første halvdel af 80erne.

Kortet illustrerer tydeligt at SO2 immisioneme er koncentrerede i det sydvestlige

hjørne ind mod det der nu er Tyskland og Tjekkiet, området omkring Katowice/-
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Krakow14 og omkring de store byer. Kortet viser betydningen af den indu..trielle og

befolkningsm&ssige koncentration i syd- og sydvest Polen, importen fra Tyskland og

Tjekkiet og koncentrationen fra byerne. For sidstnzvne, byerne, er der mere detal-

jerede malinger, der viser at koncentrationerne mange steder gennemsnitligt når over

de på kortet angivne vaxdier. Et Polsk måleprogmm har vist at koncentration af SO,,

NO, og partikler i luften oversluider nationale standarder i mellem 1/7 og 4/5 af alle

målepunkter i by- og industriområder*’. Det er ovenikobet sådan, ikke overrasken-

de, at koncentrationen af partikler og roggasser er storst de samme steder, givende

szerlige problemer, som b1.a. smog. Malinger for Katowice regionen og den centrale

bydel kan ibustrere situationen, men viser også at årsgennemsnit på 100 SO, pglm3

eller derover ikke fmder sted i Polen.

14 De hoje koncentrationer i byomr&derne og i Katowice hEnger sammen med den lokaliserings-
strategi for industri og kraftvaxker man har fulgt i efterkrigstiden med placering af tunge
industrier tiet på ekstraktive industrier og i naxheden af allerede eksisterende industrianheg.
Andre kort over spredningen af SO, koncentration i Polen kan findes i Institute of Environmemal
Protection 1990 og Carter 1986..

15 Den tilladte koncentration af SO, var i 1988 fastsat ti1 64 pgl& (idag 32 pg/m3), men var
overskredet på 1 ud af 7 målesteder i by og industiområder. Graxsevzrdien for NO, var 22
pg/m3 (N205 pgIM3), men var overskredet i 2 ud af 3 tiepunkter, og ovenikobet var over-
skredet med 500 pet. i 1 ud af 5. Endelig var koncentrationen af partikler overskredet i 77 pet.
af målepunkterne, og med 500 pet. i 15 pet. af mAlepunkterne. (Institute of Environmental
Protection 1990; 13)
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Figur 5.6 Koncentration af NO, og SO, i Katowice region og by

1981-1988.
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Kilde: Egen figur ph basis af Sveriges Tekniske Attacheer 1991 s. 26

Tallene er baseret på m a g e r fra Katowice meteorologiske laboratorium.

Malinger fra Gliwice, der også ligger i 0vre-Schlesien, viser en årsgennemsnitlig

koncentration af SO, i luften i 1989 på 48 pgIM3 i bycentrum, men hele 61 i

industriområderne, og 'kun' 39 i forstzderne (Ramboll & Hanneman m.fl. 1991 ;39)

Konsekvenserne

Forsuringen har lokale, regionale og internationale konsekvenser. Lokalt, i byerne,

overstiger som vi har set, koncentrationen af SO, i flere tilfzlde helbredsmzssige

grznsevaxdier. 1 Katowice lider befolkningen af 15 pet. flere kredslobssygdomme,

30 pet. mere cancer og 47 pet. flere luftvejssygdomme. Man har også den hojeste

bomedodelighed i Europa i denne region (Sveriges Tekniske Attachéer 1991 ;39). I

farige samme kilde har en rapport fra den katolske kirke på baggrund af medicinske

data dokumenteret at 6 ud af 1000 dodsfald i 0vre Schlesien er resultater af forhojede

SO2 koncentration i området (Sveriges tekniske Attachéer 1991;39). 1 specielt Krakow
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giver de saxligt hoje SO,-koncentrationer i bye# store skader på gamle bygnings-

vaxker.

Regionalt, nationalt og intemationalt giver de store emissioner af SO, og NO, skader

på skove og soer. De polske skove har f.eks. nået samme forureningsgrad som de

ellers i den henseende enestående tjekkiske skove (Central Statistical Offrce

1991 ;212). 11987 var godt 1/3 af skovene medium eller hårdt ramt af luftforurening.

Nåleskove, som udgor 3/4 af Polens trzbestand er saxlig folsomme over for atmos-

faxisk forurening17, og viser tegn på skader ved en årlig deposition på ca. 7 5

T/km2, eller ca. 20 pg/m3 (Kabala 1989). 1 1983 var ialt 654.000 ha skov udsat for

koncentrationer over 20 pg/m3, af disse var godt 1/3 udsat for koncentrationer over

40 pglm3 hvilket giver moderat eller svazr skade (over 60 pglm3) (Kabala 1989).

Der er naturligvis usikkerhed om den praxise fastsaettelse af forureningskonsekven-

seme. Det er ikke muligt at udpege praxise Arsager, der er synergieffekter og det

statistiske materiale er ofte for dårligt. Alligevel er der ingen som helst tvivl om at

luftforureningen i Polens storbyer og industriområder, saxligt Ovre Schlesien, mange

gange har overskredet niveauer for hvad der er sundt. Forsuringen er den vaxent-

ligste energirelaterede forureningskilde, men forureningen med tungmetaller er også

en meget vigtig faktor, der dog kun marginalt er forårsaget af energisektoren, derfor

lader jeg denne vzere her.

Strategi

Forsuringssituationen i Polen kan siges både at vaxe et nationalt generelt problem,

og et lokaMregionalt saxligt problem:

• De polske emissioner af SO, er ualmindeligt hoje i international sammenligning,

men faldende i takt med den okonorniske recession og en lille smule p.g.a.

emissionsbegraxsende foranstaltninger. Emissioneme af NO, er hoje set i.f.t.

BNP, men ikke i.f-t. befolkningens storrelse. Det hznger samme med en svagt

udviklet persontrafik sektor.

16 På ,grund af Krakow placering i et dalstrsg, tzt trafik og mange individuelle ovne er byen dels
ramt af en gennemsnitlig hsj immission af SO2 og NO,, men også adskillige smogtilfzlde tiligt.

17 Nåletræer smider kun bladene/nålene hvert 3-4 ti , derfor akkumuleres forureningen pi oversiden
af nålene hvor den optages og forårsager skade.
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• Den generelle forswingssituation overskygges af de voldsomme forsuringspro-

blemer vi fmder i Mvre Schlesien der både er det område der har storst kon-

centration af industrier, bobger og energivirksamheder og er det område der

bliver hårdest ramt af den intemationale atmosfzeriske import af SO, og NO,.

Byer og industriområder er iovrigt de vaxst ramte omrader med koncentrationer

der overgår graxsevaxdieme i mange tilfzelde.

En miljostrategi for at nedbringe forsuringseffekteme i Polen må for det forste sikre

at den samlede pKrkning nedsa%tes. Der må vaxe tale om en samlet nedsa%telse af

SO, og NO, emissioneme, der også involverer den intemationale forswing. For det

andet, men måske forst og fremmest, må en strategi forsege at nedbringe emissioner-

ne fra de kilder der giver storst skade. Dermed menes at der er forskel på skadeeffek-

ten fia forskellige emissionskilder. Således må det primaxe formal vaxe at nedbringe

forsuringen i byeme, hvor folk lever og arbejder.

Det er relativt let at udpege de sektorer hvor der, for reduktion af den samlede

emission, bor szttes ind. Man kan simpelthen vurdere/beregne/måle emissioneme fra

forskellige kilder. Det er gjort i nedenstående figur.
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Figur 5.7 Raggas- og partikelemissionernes fordeling i 1391 på

sektorer.
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Kilde: Egen figur p8 basis af GUS: Rocznik Statystyczrty 1992.

Man skal tage figuren med nogen forbehold, da man, som naevnt i kapitel 3, ikke har priecise data for

forbruget af kul i individuelle kulovne og blokvarmeanlaeg. Derudover er det en fejlkilde at der ikke

angives partikelemissioner fra transportsektoren. Partikelemissioner og sod fra dieseldrevne busser og

lastbiler i byeme er i saerdeleshed et problem i Polen og Danmark, ikke mindst fordi partikleme som

trojanske heste kan baere skadelige stoffer ned i luftvejene.

Som det kan ses af figuren var de store kraftvaxker kilde til lige knap halvdelen af

SO2 emissionerne i 1991, men 'kun' lige godt 1/4 af partikel og knapt 1/3 af af NO,

emissionerne. Trafiien er en vzsentlig faktor for NO, emissioneme med ca. 1/3 af

de samlede emissioner. Industrien er for både SO,, NO, og partikler en meget

vresentlig forureningsfaktor. De såkaldte 'andre stationaxe kilder' (fjemvarmevaxker,

blokvarmeanlazg og individuelle kulovne i husholdningeme) er også vzsentlige

emissionskilder, specielt når vi ser på partikler og SO,.

Ud fra dette billede må man sige at en forsuringsstrategi i hvert fald må have fat i

kraft- og kraftvarmevaxkeme og industrien. Det gzlder ikke mindst i det staxkt

forurenede Katowice. Ser man nzermere på kraftsektoren viser det sig at der ganske

vist er store udsving m.h.t. emissioner, men at alle vaxker er i den tunge ende. Eke
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6t vaerk kunne i 1991 leve op til danske normer eller de star@.rder man har indf0rt

for nye polske kmftvzrker. Se figur herunder:

Figur 5.8 Emissioner af SO, fra Polske kraft- og kraftvarmevaerker

1991.

Q = Brunkulsvaxk

-..-...... Emissionsnorm Brunkul

tmlsslonsnorm.. Stenkul

Eksisterende vmker EFTER i l1 1998

Eksisterende vaxker INDTIL 111 1998

0
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Kilde: Egen figur ph basis af Centrum Informatyki Energetyki: Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1991,

og OECD/lEA: Coal Information 1992 (for emissionsstandard for DK)

Figuren viser st0rrelsen på vzerket ud ad x-aksen målt i.f.t. brzendselsinputtet i 1991.

Yderst ligger Belchatow med et brzndselsinput på knapt 280 PJ og med en emission

på over 1200 gSOz/gj input. De to nzeststrarste vzrker (det ene består af 3 vzrker,

jzevnf0r kapitel 3) er også baseret på brunkul og har også betragtelige emissionsrater.

Det er imidlertid også tydeligt at brunkulvzerkeme for emission af SO, ikke skiller

sig bem=rkelsesvzerdigt ud i.f.t. stenkulvzerkeme imodsztning til hvad der ellers er

god latin at fortzlle. Dog er de en kende overrepmsenteret i den tunge ende.

t igger man nu disse forskellige vzerker sammen og ser hvorledes den kummulative

SOz emission hhv. det kummulative brzndselsforbrug fordeler sig, viser det sig at

lige knap halvdelen af de samlede SO, emissioner blev emiteret fra vzerker med en

emissionsvzrdi på over 1000 gSO,/gj. Se figuren hernnder:
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Figur 5.9 Akkumuleret emission af SO, set i.f.t. forureningsfaktor.
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Kilde: Egen figur ud fra beregninger af data fra Centrum hformatyki Energetyki: Statystyka Elektroenerge-

tyki Polskiej 1991.

På figuren er store spring vertikalt udtryk for vaxker med stor emission. Alle

kraftvzrkerne har store emissionsrater, hvilket er så meget desto mere bemaxkelses-

vaxdigt som at Polen er hårdt ramt af forsuring. Men det er også klart at der er

temmelig stor forskel på emissionsniveauerne fra vaxk til vaerk.

Denne forskel haznger mesten entydigt sammen med svovlindholdet i brazndslet og det

faktum at Polen i hele efterkrigstiden har anvendt uvaskede stenkul i kraftvzrkeme.

Når kullet kommer op af minen knuses det og sorteres i kul hhv. andre materialer.

I Polen har kulelementer under 20 mm hidtil ikke gennemgået de vaskeprocesser der

med en 20-40 pets. effektivitet fjemer pyrit (jernsulfat) og andre mineraler uden

braxidvaxdi (Se UNDPESMAP 1992b og Polish Coal Review no. 7-9 1983 og no.

8-11 1984). På figuren herunder ses sammenhaxrgen mellem emission af SO, og

svovlindhold i brandslet der blev anvendt:
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Figur 5.10 SO,-emissionerfra polske stenkulfyredé kraftvaxker 1991
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Kilde: Egen figur pA basis af Centrum Informatyki Energetyki: Statystyl Elektroenergetyki Polskiej 1991

Krydseme markerer et vaxk, linien viser tendensen.

Polsk stenkul, selv når det er uvasket, er i en sammenligning med udenlandske

konkurrerende kul af god kvalitet (se eks. Nowak 1991). Det er faktisk ikke der

problemet ligger. Det er kombinationen af almindelig svovlholdigt kul, h0j

kuludbredelse, h0j koncentration i klusters og manglende I-aggasrensning som

afstedkommer de voldsomme forsuringsskader.

Emissionsnormer

I modxetning til tidligere har emissioneme fra de polske kraftvaxker siden 1990

vaxet genstand for lovgivning. En ny miljolov blev vedtaget i 1989 d. 12. februar

1990 introducerede man som en konsekvens heraf de første nationale emissions-

normer for stationaxe energianlazg**. På figuren herunder ses emissionsgnenseme

for SO2 og NO, som de blev fastsat med loven og som de vil blive fra d. l/l 1998,

hvor Polen vil falge EU's emissionsnormer for nye energianlazg.

18 Udover de emissionsstandarder der fremgår af Figur 5.11, Figur 5.12 og 5.12 så er der også
fastsat normer for koks-, olie-, naturgas- og tra$wde anlag.
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Figur 5.11 SO, og NO, emissionsgraenser i Polen for kulfyrede kraft-,

kraftvarme- og varmevaerker, 1992 og fra 1998.
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Kilde: Udarbejdet p.gr.a. Ordinance of the Minister of environmental Protection, Natural Resources and

Forestry of 12th february 1990 on Protection of air agsint Pollution.

NO, emissioner er udtrykt som NO, rekvivalenter

Figuren skal lzses fra venstre mod hrajre. Tre typer af kraftvaxker er naxnt svarende

til de tre grupper af søjler. De hvide wjler gzlder SO, de skraverede NO,. Tager vi

eks. stenkulsfyrede ankeg med mekanisk rist”, svarer den yderste hvide sajle til

emissionsstandarden for eksisterende anlag frem til d. 1. januar 1998. Efter denne

dato gzlder den midterste hvide søjle. For nye anlag af denne type gzlder den Mjre

hvide wjle. Som det ses gazlder det for SO2 at emissionsstandarden for eksisterende

anlzeg er langt mildere end for nye. Det gzlder også efter d. 1. januar 1998. Konse-

kvensen af en sådan regulering er naturligvis at den Stiller nye kraftvaxker i en

dårligere @konorniske situation, da afsvovlningsanl~g er omkostningstunge (se kapitel

6). For NO, emissioneme gzelder det imidlertid at gamle og nye anlag stilles lige

efter d. 1. januar 1998, og ovenilwbet for brunkulsfyrede anlag indebaxer en

lempelse for nye anla3g.

De nye emissionsregler gaelder også partikler. En figur tilsvarende den ovenstående

viser emissionsnormeme for sten- og brunkulsfyrede anlzeg:

19 Typisk mindre anlag, f.eks. ijernvarmevaxker
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Figur 5.12 Partikel emissionsgraenser i Polen for Kylarhg, 1992 og

efter l / l 1998
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KiIde: Udarbejdet p.gr.a. Ordinance of the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and

Forestry of 12th february 1990 on Protection or air againt Pollution.

Som for NO, emissioneme gzlder det her at nye og gamle anheg stilles lige fra d.

1. januar 1998. Indtil da tillades lidt storre emissioner for gamle ankeg.

Disse emissionsstandarder er utilstrakkelige og udgor måske ovenikobet en barriere

for nedbringelse af SO, og NO, emissioner. Det gazlder i hvert fald for fire punkter:

1) Som nawnt giver regleme isax m.h.t. SO2 en konkurrencefordel for gamle og

oftest ineffektive vzerker ikke blot frem til d. 1. januar 1998, men også efter.

2) For det andet er emissionsnormeme fastsat efter brzendselsinput. Det betyder at

af to vzrker der producerer lige meget stram er det det som anvender mest kul som

må fornrene mest. Altså jo effektivere, desto skrappere regler. Det er Matt at s&lanne

incitamenter ikke fremmer effektiviseringsbestmzbelser. Man kan sige at da det er

brsendslet som er bestemmende for SO,-emissioner (ikke for NO, i samme grad) er

det rimehgt at lade emissionsstandardeme falge brzendselsinputtet. Men en måde at

overholde standardeme på i dag, for et vaxk der ligger ta% på graxsen kan faktisk

vzre at neds&te effektiviteten af produktionen, hvis omkostningen herved ikke er

storre end ved andre begraxsende foranstaltninger.
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3) Emissionsstandardeme er indrettede efter de interesser kraftvzerkeme h-ar og ikke

miljotilstanden. En sammenligning af emissionsstandardeme for eksisterende anlEg

med de faktiske emissioner som vist i Figur 5.10 viser at ingen bmnkulvaxker i 1991

overskred den nationale grznsevaxdi. Det indikerer at grznsevaxdien er sat ud fra

den nuvaxende situation. To brunkulvaxker, med en samlet emission på mere end 1/2

mio. t SOz, overskrider normen der vii gzlde fra 1998. En majagtig overholdelse af

grznsevaxdien vil til den tid kurr nedsatte emissioneme med ialt 16% fra disse to

vzrker, eller i absolutte tal fra 506.000 til 435.000 t. Tilsammen vil de stadig

emitere mere end 3 gange så meget SO, til atmosfaxen som de samlede danske

kraftvaxker. Fire stenkulsfyrede kraftvserker overskrider gazldende emissionsnormer

for SOz.1.f.t. 1998 vil en nejagtig overholdelse emissionsnormeme for SO, nedszette

den samlede emission med godt 100.000 T SO :
“ .

4) Emissionsstandardeme er som det fremgår teknologiorienterede. 1 stedet for at

fastszette grznser i.f.t. den producerede energi uafhamgig af teknologi og braxdsel

tillades stadig storre emissioner fra visse typer af anhcg.

Som det fremgår er den vedtagende polske luftforureningslov ikke alene svag i.f.t.

eksisterende anlzeg hvor reduktionseffekten kurr vil vzere lille, men også i to hen-

seender en barriere for den udvikling der onskes: Nemlig i.f.t. udskiftning af gamle

med nye anheg og i.f.t. bestrzbelser på effektivisering af brazndselsforbruget21. På

den positive side for den eksisterende lov skal tAle at den også defmerede nye

luftkvalitetsstandarder. FIX 1991 er normen for den årlige gennemsnitskoncentration

af SO2 i luften blevet saenket fra 64 ti1 32 pg/m3.

Som det fremgår er der i falge gzeldende polsk lov kurr små incitamenter til endeligt

at for gjort noget ved SO, problemet. Fokusering på kraftvaxkeme vil endvidere kurr

vedrore mindre end halvdelen af de samlede SO2 emissioner. Begge disse forhold

nodvendiggtir at en strategi også inddrager andre typer af stationaxe energianlazg -

her tznkes isax på varmesiden. Et helt tredje forhold underbygger også en sådan

strategi. Det er nemlig sådan at forholdet mellem en kildes emission og det område

20 Alle tal er beregnede pi baggrund af luftforureningsloven omtalt ovenfor og tileresultater fra
polske kraftvzerker i 1991 i Centrum Informatyki Energetyki: Statystyka elektroenergetyki
Polskiej 1991.

21 1 fslge Wanda Bart i det polske miljraministerium er en ny luftforureningslov under udarbejdelse
(Interview marts 1993).
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der rammes, som allerede antydet, afhaxger af flere forhold: -Vindhastighed, emis-

sionshojde og dermed skorstenshojde, nedborsregime, sollys, partikelkoncentration,

den kemiske sammensa%ing af atmosfaxen m.v. (Gould 1985;55-57).

Emission og immision

Et afgorende forhold for hvor den emiterede NO, eller SO2 deponeres er udlednings-

hojden. Som det vides er atmosfreren opdelt i flere relativt adskildte lag. Hoje

skorstene der udsender varm udstodningsgas er ofte i stand til at gennembryde de

nederste lag af atmosfaxen, blandingslaget (eng. mixing layer). Denne tendens er isax

tilstede om natten hvor blandingslagets tykkelse reduceres. På figuren herunder er

dette faxomen illustreret:
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Figur 5.13 Transport af raggasser og -partikler ved forskelfig tykkel-

se af mixing lag

(a) Daytimt situation

Prevailing winds^

Mixing height
1-2 km

(b) Nighttimc situation

Kilde: Alcamo, Bartnicki og Schöpp 1990 s. 177

Dette faxromen er afgorende for miljostrategier der isax forseger at nedbringe

forsuringseffekten på lokalområder, som f.eks. i de polske byer og industriområder.

Emission fra kraftvaxker og store industrier med hoje skorstene transporteres ofte

lOOO-2000 km. for deponering. Det er urniddelbart klart at SO, og NO, emissioner

fia transportmidler, individuelle kulovne, fjernvarmevaxker, småindustrier og mange

industrianlaeg vil have storre tendens til at deponeres tzt på kilden, og dermed også

at deponeres i storre koncentrationer. 1 en rapport fra World Energy Council (1991)

fremhawes praxis dette faxomen i en argumentation for fjernvarme. 1 tabellen her

ses resultaterne af et studie af en modelby, hvor man har undersegt relationen mellem

emission og immission for en mkke forskellige varmekilder:
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Tabel 5.1 Modelbystudie for emission og immision af raggasser.

Små individuelle varme-

kilde

1

Mellemstore
vaerker

0,4

Store værker

Industri

0,3

KV-
vaerker

0,Ol

Meget

store

værker

Kraft- og
KV-værker

0,004

Kilde: World Energy Council 1991 s. 46

En faktor 1 i tabellen betyder at enhver raggaspartikel der emiteres deponeres i

modelbyen. Faktor 0,Ol som for et stort KV-wrk betyder at kun 1 pet. vender

tilbage. Nu må man naturligvis ikke tage disse faktorer for hojtidligt. Modelbyens

storrelse, geografi og klima er afgorende for prazcis hvilket forhold der vil vzere

mellem emission og deponering. 1 rapporten fra World Energy Council Stiller man

sig imidlertid heller ikke tilfreds med de teoretiske beregninger. 1 Uppsala fx. bor ca.

160.000 mennesker. Der ingen storre industrier. 1 1967/68 var mesten 80 pet. af

opvarmningen i Uppsala individuel, baseret på ohe. På 20 år udbyggede man så

fjernvarmenettet og nedsatte emissionerne fra fjernvarmevzrket med folgende resultat

i SOz koncentrationen ved jordniveau:
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Figur 5.14 Uppsala - SO, koncentrationer- og fjern-

varmeudbygning

Lignende eksempler

kan hentes mange

andre steder, eks.

Düsselforf, Koben-

havn, Stockholm

mfl. (Se WEC 1991

s. 45-51).

Kilde: WEC 1991 s. 51

Selvom kraftvarme og fjernvarme i denne sammenhaxrg til dels er 'de hoje skorstenes

politik', så er det uomtvisteligt at har forbedret luftmiljoet i byerne, beboelseskvar-

terer og andre steder hvor folk faxdes betragteligt. Strategien har blot vaxet util-

stEkkelig (jzvnfor forsuringsskader på skovene) fordi den forblev reduceret til dette

virkemiddel.

Som eksemplerne viser må vi forvente at en stor del af den SO, og NO, der emiteres

fra industrianlåg, kraft- og kraftvarmevaxker i 0vre-Schlesien ikke lander her, men

transporteres videre - på baggrund af vindregimet (Se Szpunar et al 1990) - Til

Ilkrame og Rusland og, i sommerperioden, Krakow og Warszawa, i vinterperioden

Wroclaw og Poznan (Szpunar et al 1990, s. 71-73). Omvendt, at den relativt mindre

emission af SO2 og NO, fra mindre produktionsankeg og transportssektoren, fordi den

udledes &t på jordoveffladen, har meget storre lokal effekt end emissioner fra hoje

skorstene. Katowices 500.000 individuelt opvarmede boliger (Surowka 1993) ud-

sender således SO2 og NO, med meget storre lokal effekt end de iovrigt forurenende

kraft- og kraftvarmevaxker.

22 Udover at sende rnggasserne langt vzk er kraftvarmevaxker naturligvis en miljnfordel i mange
andre sammenhaxge. F.eks. muliggnor det partikel og røggasfiltre, 0ger virkningsgraden, og
muliggsr brug af renere braxdsler.
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Endelig må en strategi også have oje for den international formening. Netop for

Polen er denne atmosfax-iske transport en noglefaktor. Som en stibriens ironi ligger

Polen nemlig i vindretning og klods op ad de voldsomt forurenende tidligere Osttyske

brunkulvaxke~3, og nord for og ta% på de tjekkiske brunkulvaxker, der er mindst

ligeså forurenende. Man har endnu ingen pålidelige vurderinger af den atmosfzeiske

udvekling mellem landende for de seneste år. Tilbage til l985 viser beregninger inden

for det europeiske luftforureningsprogram EMEP at Polen modtog over 530.000 ton

svovl i atmosfaxen fra andre, men også eksporterede knapt 130.000 ton. Kwelstof-

udvekslingen var vaxentlig mindre, knapt 50.000 ton i netto- og godt 80.000 ton i

bruttoimport24. Den vaxentligste import kom fra Osttyskland og seknndaxt Tjek-

koslovakiet. Men disse tal er for laxgst fouzeldede. Som fialge af Tysklands genfore-

ning og den okonorniske nedgang i såvel det tidligere Osttyskland og i Tjekkiet er

importen af SO, og NO, med sikkerhed mindre i dag. Imidlertid er en stor del af for-

suriugsproblemerne i Ovre Schlesien stadig forårsagede af tjekkiske og (0st-)Tyske

emissioner. Eksempelvis har Institute of Environmental Protection (1990;9) anslået

at omkring 45 pet. af den deponerede SO, på polske grund i 1988 var emiteret i

udlandet. Vurderingen bygger imidlertid på at Polen samlet kun emiterede 2,5 mio.

ton SO, det år, hvilket er en underdrivelse på ca. 1,7 Mio. ton25. Det europeiske

måleprogram for tvaxnational luftformening (EMEP) anslår at 53-54 pet. af den

svovl der deponeredes i Polen i 1988 blev emiteret uden for Polens graxrse?.

EMEPs tal bygger også på for små vaxdier for den samlede emission i Polen; man

sporer ca. 2/3 af den emiterede SO,. Årsagen kan vzere at man isax forseger at måle

baggrundsforsuringen og derfor placerer målestationeme uden for byeme. Da

inridlertid en hel del svovl emiteres i byeme og forbliver der, kan man forvente at

den indenlandske andel af deponeringen er noget storre. Denne tendens forstzrkes

med al sandsynlighed fordi de mange lav og spredte varmekilder i Polen, jawnfor

kapitel 3, udsender roggasser der fortrinsvis deponeres lzet på kilden. En praxis

23 1 det tidligere 0sttyskland lige op ti1 den Polske grznser ligger 6 store brunkulsfyrede kraftvzer-
ker, der i 1988 havde en samlet emission på over 1,6 mio. T SO, (Se ACID magazine no. 8,
sept. 1989 og Warsaw Voice 4/4 1993). Driften af disse vzrker er nu skruet ned med 40 pet.

24 For kvzelstof indregnet vzgten af ilt og brint.

25 Jævnfør ex. GUS: Rounik Statystyczny 1992

26 1 følge dette program sporede man 1,492 mio. ton svovl emiteret i Polen i 1988, hvoraf 0,79
landede på eget territorium. Ialt mzilte man en deponering på 1,685 Mton svovl i Polen 1988,
hvilket betyder at 0,9O Mton importeres, svarende ti1 53,4 pet. af den samlede deposition (Acid
magakne no. 8, sept 1989).
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vzrdi for importen af SO, er det derfor ikke muligt at angive. Men de mange små

kilder og nedgangen i iszer den Tyske eksport af SO, betyder at Polen i stadig storre

grad er ansvarlig for den deponering af SO,, der fmder sted på eget territorium.

3. Vandforureningsproblemer

Den generelle forureningssituation for Polens floder, ovrige overfladevand og

grundvand er blevet stedse dårligere i de årtier der er gået siden anden verdenskrig.

Fra 1965-1985 reduceredes fx. mzengden af overfladevand, der er ldassificeret som

drikkeligt for mennesker fra 33 til 6%. På figuren herunder kan udviklingen i

vandkvaliteten for kontrollerede floder ses for Arene 1964-67 og i 1989, samt desuden

specifikke malinger for de to store floder Wisla og Oder. Der er tre klasse vand:

Klasse 1 betyder anvendeligt som drikkevand, klasse 2 anvendeligt for dyr, klasse 3

anvendeligt for &h&ier. En 4. katagori, den dominerende er kort og godt uan-

vendeligt. For Oder floden gzlder det at hele lobet er i denne klasse set ud fra et

biologisk kriterie. For Wisfa er 85 pet. uden for klassifikation ud fia et fysisk/kemisk

kriterie.
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Figur 5.15
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De to yderste snjler til Venstre gcelder de samlede floder for bhv. 1964-67 og 1989. De to midterste galder

Wisla 1989 ud frh bhv. et fysisk/kemisk og et biologisk kriterie, og endelig to yderste til hsjre Oder floden

ud fra samme to kriterier.

Vandforureningssituation er forA.rsaget af en udtalt mangel på rensning af spildevand

fra industrier, husholdninger og landbrug”.

Et saxligt vandforureningsproblem er knyttet til kulminesektoren. 1 1989 pumpede

kuhninerne 400 mio. T vand op fra minerne, hvoraf mere end 1/3 var for saltholdigt

til at kunne anvendes. Dette vand pumpes direkte ud i de to floder Wisla og Oder.

Saltudledninger kommer isax fra minerne i 0vre Schlesien hvor to miner - Piast og

Ziemowit i det sydlige 0vre Schlesien - i 1989 var kilde til naxten 80% af de

27 Af spildevandet udledes 1/3 ubehandlet, 1/3 efter mekanisk behandling og 1/3 efter biologisk/-
kemisk behandling (Ministry of environmental protction... 1991; 16).
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samlede saltudledninge?*. De to miner stod i 1989 for 85 pet. af stenkulsproduktio-

nen i Polen2g.

Saltindholdet svinger fm l/lO ti1 2.3 gange saltindholdet af hawand. Alt i alt pumpe-

des der i 1989 hvad der svarer til 5 mio. tons salt ud i de to floder om året. Saltud-

ledninger påvirker naturligvis livet i floderne og giver også korrisionsskader på skibe,

i kolesystemer og som for nzevnt i fjernvarmenettet (UNDP/ESMAP 1992b;32-33)30.

I falge det polske miljoministerium ville et totalt stop for saltudledninger fra kuhni-

nerne mere end halvere andelen af Wisla floden som er uden for klassifikation.

Der eksisterer muligheder for at af salte kuhnine-spildevandet. Debienko stenkulminen

korer allerede sådan et anlag som behandler 2000 m3/dagen31 og med et output på

120 T salt/dag. Debienko stenkulminen er nu ved at bygge et nyt anlzeg der dagligt

skal kunne behandle yderligere 9000 M3 vand og producere 370 T salt. Vandet får

drikkevandskvahtet og saltet kan szelges p.g.a. gode kvalitetsegenskaber. Prisen for

et sådant anlag er 850 mia. Pzl = 50 mio. US$. Fordi såvel salt som drikkevand

kan szelges og fordi man sparer salt-skatter til staten vil anlzegget betale sig hjem i

lobet af 9 år - i hvert fald ifolge budgettet. Piast, Czeczott, Ziemowitt og Wesola

minerne vil installere tilsvarende anlazg, men her er problemet at saltvandet også

indeholder radioaktive substanser, der forhindrer genanvendelse af saltet og garr det

endnu dyrere at behandle (Warsaw Voice 6. juni. 1993 og UNDP/ESMAP 1992b s.

32-33).

Omkostningerne ved af saltning er imidlertid temmelig store (2 US$/ton kul). En

alternativ måde til den losning der anvendes i Debienko kunne vaxe at tilbagesprojte

saltvandet ind i kuhninelagene. Denne losning er endnu ikke i funktion, men er

estimeret at ville koste omkring 1/7 del af afsaltningslosningen (UNDP/ESMAP

1992b;33).

28 1 falge UNDP/ESMAP 1992b s. 32-33 er de to stenkulsminer sammen med en tredje nabomine
Czeczott kun kilde ti1 20 pet. af udledningeme. Det er korrekt n $ man d e r i.f.t. vandmzngder-
ne. Ses der imidlertid på saltindholdet er billedet helt anderledes. Pia&minen er kilde ti1 mere
end 50 % af de samlede udledninger og Ziemowitt mere end 20 pet., tilsammen lige knapt 80 pet.
(Beregnet pa basis af Gerber 1992 s. 22)

29 Beregnet på grundlag af OECDLIEA 1991a s. 132

30 Saltkoncentration i Wisla og Oder kan ses i Ministry of Environmental Protection (1991 s. 18)

31 Der udledes ialt mere end 350.000 m3 salt spildevand/dag
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Da saltkoncentrationerne i spildevandet fra kulindustrien stiger med kuludvindings-

dybden forventes saltproblemet at oges i de kommende år. 1 falge UNDP/ESMAP

(1992b) vil halvdelen af spildevandet i 2005 under foruds&ring om en produktion

på 150 Mio. tomårligt vaxe for saltholdigt til at kunne anvendes.

4. Fast affald

Energi- og braxrdselsproduktionen medforer ikke blot formening af luft- og vand-

masserne, men også store maxtgder affald. 11991 produceredes ialt 176 mio. ton fast

industrielt affald i Polen, heraf 65 mio. ton fra kulmineindustrien, og 21,7 mio. ton

flyveaske fra den ovrige energiindustri (GUS: Rocznik Statystyczny 1992;31) D.V.S.

sådan noget som 1/2 af den samlede mzngde industriel fast affald. Affaldsproblemet

accentueres af en lav genudnyttelsegrad. Da halvdelen af det producerede affald

deponeres på overfladen oges de akkumulerede affaldsmzngder; fra ca. 914 mio T

i 1980 til 1638 mio T i 1990 (Central Statistical Offrce 1991, s. 24). Affaldsdepo-

neringen er i overvzldende grad placeret i Katowice, Legnita og Walbrzych i den

sydostlige del af Polen, d.v.s. de steder hvor miljoproblemerne i forvejen er storst

(Se GUS: Rocznik Statystyczny 1992). For kulminerne blev 43 pet. af det pro-

ducerede affald genanvendt i 1989 til land nivellering. Andre 12 pet. stuvedes i

mineme sammen med 25 mio. tons sand (!), mens 38 pet. blev deponeret på overA

fladen (TJNDP/ESMAP 1992b;31). Undergrundsstuvningen er faldet fra en andel på

musten 50 pet. i 1967 (Couch et al 1990 s. 59). Undergrundsstuvningen bliver

vanskerligere og dyrere fordi man i stadig storre grad artvender såkaldte Long-Wall

minedriftsteknikker.
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Figur 5.16 Long Wall teknikken

Ved long wall teknikken arbejder

skzeret og ploven sig ind i kullaget

med automatisk loftstotte. Når loft-

stotten flytter sig kollapser loftet

bagved, derved bliver det urnuligt at

anvende stuvning af affald i.f.m.

disse teknikker. Omkostningeme ved

at fore det uhåndterlige og uhomo-

gene mineaffald tilbage til mineme

ventes i stigende grad at gore denne

losning urentabel (UNDPESMAP

1992b;32).

De i ojeblikket anvendte overfladedeponi er i falge UNDP/ESMAP (1992b;31-32)

fyldt i lobet af 13 år. Yderligere 20 deponi som kulindustrien har bedt om tilladelse

til at anvende vii kun foroge kapaciteten med fem år. Man har b1.a. i mange år brugt

de selvsamme grusgrave som man anvendte til stuvning, men som falge af den

intense udvinding af grus falder kapaciteten fra disse grusgrave, således at også de

optirer som mulige deponi.

Problemet i Katowice er som det er nzevnt mange gange at beboelsestaztheden, industri-

og infrastrukturudvygningen er så iutens at arealer for deponering af affald er

knappe. 1 forbindelse med annekteringen af den vestlige livstil inkl. dens plastic

poser, papir forbrug og emballage ventes husholdsningsaffaldsmaxigdeme ligeledes

at stige drastisk. 1 midten af 80eme fragtedes affald fm nogle miner op til 80 km vzk

(World Bank 1987b). Men det var i en epoke hvor man betalte for fragt pr. ton

uanset transportafstand (UNDP/E!WAP 1992b;32). Med nye prisprincipper er

sådanne lominger stedse mere urentable, og ideer om at fragte mineaffaldet de 150

km. til den åbne Belchatow bnmkulmine anses for vaxende urealistiske.
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Affaldsmzngderne pr produceret ton kul bliver ikke mindre i fremtiden. P.g.a. de

voldsomme luftforureningsproblemer og de mevnte saltvandsskader har man planlagt,

og så småt ivaxksat, en r&ke vand-, roggasrensning og kulforarbejdningsprojek-

te?2 , som vil oge maxgdeme af affald og hertil knyttede transportproblemer.

Imidlertid betyder den nuvax-ende nedgang i kulproduktionen at affaldsmaxgdeme er

faldet og formodentlig vil forblive på et niveau der er lavere end i 1989.

5. Landskabs-, jord- og ressourceproblemer

Mimdrift har flere landskabs-, ressource- og arealmossige konsekvenser. En falge

af intensiv mimdrift, ikke mindst brunkulmi&drift, er således ardannelser i land-

skabet: Udover ardannelseme i.f.m. selve kulmimdriften har også affaldsdeponering

og den ovenfor naxnte sandudvinding degraderet det 0vre Schlesiske landskab.

Det måske alvorligste ressourceproblem er den underminering som stenkulminedriften

medforer i Katowiceområdet. Det er også tilfzldet i andre kulmineområder i Verden,

men i Katowice er konsekvenseme langt storre p.g.a. den arealintensive industri,

infrastruktur og beboelse. Overfladen påvirkes således ved egentlige vertikale

bevzgelser af jordgrundlaget, horisontale bevægelser og rystelse?3. Som man kunne

se af Figur 5.16 foroven er jordlagsforskydninger en direkte falge af den den ud-

bredte long wall teknik.

Som falge af disse problemer blev en Overflade Understotnings Fond dannet i 1990

med det formal at fmansiere reparationer af skader forårsaget af jordbev=gelser efter

stenkulminedrift. Skademe er vurderede til at udgore 209 mia. Pzl i 1990. D.V.S. ca.

1250 Pzl/ton, eller godt 0.1 l$/ton. Omkostningeme til reparationer ventes af Stenkul-

styrelsen (PAWK) at stige med 25 pet. frem til 1995 (UNDP/ESMAP 1992b;34).

32 Vandrensningsprojekteme har jeg vaxet inde på. Jeg vi1 senere i kapitel 6 vende tilbage ti1
kulforarbejdning og rraggasrensning.

33 Bevzgelseme mrerkes som sm& jordsk&v hvor glas og genstande st& og ryster (interview med
Janini Fudala, The Institute of Ecology in Industrial Areas og bosiddende i Katowice, april 1993).
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6. Drivhuseffekten.

Hvis forswing var 7Oernes og den farste halvdel af 80ernes mest omtalte energiskabte

miljqroblem så er drivhuseffekten i dag dens vaxdige efterfalger. Uden at skulle gå

i dybden med de tekniske diskussioner af drivhuseffekten - det er gjort mange stexler,

b1.a. Intergovermental Panel on Climate Change (1990) - så er det vigtigt at holde

fire ting for 0je. 1) Drivhuseffekten er et naturligt livsvig@ faxomen ved atmos-

faxen furst og fremmest skabt ved vanddamp. Den menneskeskabte drivhuseffekt

(fremover omtalt alene som drivhuseffekten) er endnu ikke påvist, men antages

efterhånden som en uundgåelig f0lge af emissioner af CO,, metan, CFC gasser og

en razkke andre mindre betydningsfilde gasser. 2) Følgeme af en eventuel stigning

i jordens gennemsnitlige temperatur er navsten uforudsigelige. Der har dog weret en

tendens til nedvurdering af de furste mest skrzmmende scenarier. 3) Følgeme af en

eventuel drivhuseffekt er ikke en trussel mod naturen i dens almenhed. 1 Jordens

historie har 'naturen' vaxet udsat for langt større klimatiske udsving. 4) Drivhusef-

fekten truer heller ikke menneskeheden i abstrakt forstand, men den vil få afgørende

konsekvenser for de regionale 0kologiske klimaafhazx@ge systemer og af den vej få

store ekonomiske, sociale og politiske konsekvenser. Drivhuseffekten vil trzekke

naturgrundlaget vzk under en r&ke af de sociale praksisser der er etableret i det

nuvaxende verdenssamfund.

Drivhuseffekten kalder om noget miljqroblem på katastrofefortazllinger og romanti-

ske forestillinger om den ubemrte natur hhv. pessimistiske om menneskeskets kynis-

me. Problemet er urniddelbart ikke så anderledes end så mange andre miljqroblemer

idet det grundlzggende blot er en zendring i naturgrundlaget. Den store forskel er

imidlertid at miljqroblemet for det furste også rammer dem der har skabt det og for

det andet har langt større sociale og politiske konsekvenser, også i.f.t. en bsning af

problemet. For fmste gang står vi med et miljqroblem der ingen teknologier fmdes

imod. Vi kan ikke rense eller kontrollere os ud af det. Ikke engang de mest gennem-

gribende effektiviseringer i energiforbrug og -konvertering er tilstra=kkelig (OECD-

/IEA 1993f;49). Derfor er det et problem der kalder på en indsats i.f.t. braxdsler og

energitjeneste$4. Begge hxw.inger er kontroversielle, fordi braxdselssubstitution ofte

34 Mzngden af CO, der emiteres fra et brzndsel varierer ikke kun med type (kul, olie, naturgas,
vedvarende energi etc.) men ogsH mellem de forskellige kulforekomster, kultyper etc. Emissioner-

fortsizttes...)
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er en kamp med store forsyningsinteresser og energitjenester er en intervention i.f.t.

de sociale praksisser der er etableret. På den baggrund er viljen til at gore noget ved

drivhuseffekten, at tage de nodvendige skridt, meget lille. Det er tydeligt illustreret

i Danmark hvor Energi 2000 stadig mest er en oratorisk ovelser.

I Polen er drivhuseffekten stort set ignoreret. Drivhuseffekten overskygges fuldstzen-

digt af en xzkke andre problemer; på miljosiden af forsuringsproblematikken. Men

det er ikke fordi Polen ikke bidrager til drivhuseffekten. Som en ineffektiv kulmono-

kultur er bidraget naturligvis betragteligt. Imidlertid er det samlede bidrag pr.

indbygger mindre end for Danmark, men meget storre målt i.f.t. bruttonational-

produktet. Det samme billede som vi så for SO, og NO,. Se figur:

Figur 5.17 CO, emissioner i Polen og Danmark 1991 målt i.f.t. BNP

og Indbyggertal.
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Kilde: Egen figur pb basis af GUS: Rocznik Statystyczny 1992, Energistyrelsen: Energistatistik 1992 og

Centrum Informatyki Energetyki egen korrespondence.

34(... fortsat)
ne varierer ogsH med fugtighedsindholdethvilket isax er betydningsfuldt m.h.t. brunkul, der kan
have store udsving i fugtighedsindhold. Udsvinget i CO, emissioner vi1 normalt for alle kultyper,
olie og naturgastyper vzere + / - 3 gram kulstof per MJ.
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Figuren viser at den enkelte polak ikke bidrager mere til drivhuseffekt- end den

enkelte dansker, tvzertimod, men at det de får ud af det i @konorniske termer er

temmelig pauvert, under l/lO. Ser man på forholdet mellem CO2 emissioner og

primzer energiforbrug emiterede Polen i 1991 24,3 kg C/Gj, mens Danmark var nede

på 21,ps, hvilket viser en storre andel af kul i den polske energiforsyningsstruktur.

Der er imidlertid en r&ke faktorer der ger at beregninger af den mermeskeskabte

drivhuseffekt ikke alene kan basere sig på COz malmger. Den ene årsag er at

drivhuseffekten som nzevnt ikke alene hidrorer fra CO*, men også metan, CFC

gasser, m.v. Den anden årsag er at kulminedrift, olieudvinding og naturgasforsyrting

dels er energikraxende (som det er vist i kapitel 4 med kulminer) dels også resulterer

i emissioner af metan3’j. At beregne COz emissionerne blot ved at betragte slut-

anvendelsen af brzendslet er derfor utilstrzekkeligt. Man må desuden indregne de

bidrag der kommer fra de processer, der er nodvendige for braxdslets nyttiggorelse;

udvinding, foraxlbng, transport, maskmer etc. og for afskaffelse, indsamling og depo-

nering af affaldet - jaxnfor produktionshde betragtningen. Udover CO,-bidraget må

man også indregne emissioner af andre drivhusgasser hvis man vil have en mere

nejagtig vurdering af de enkelte brzendslers drivhuseffektpåvig. Med andre ord

må en precis vurdering af et brzndsels virkning på drivhuseffekten vurdere hele

livscyclusen og indregne alle drivhusgasser. F.eks. er det tilf=ldet at udvinding af

kul, naturgas og olie altid implicerer emissioner af CH, (metan eller hovedbestande-

len af naturgas). Det kan derfor vzre interessant at se naxmere på relative driv-

huseffektbidrag fra de forskellige drivhusgasser. 1 tabellen hetunder er det vist

35 Beregnet p& basis af Energistyrelsen: Energistatistik 1992 og Centrum Informatyki Energetyki
egen korrespondence 1993

36 Kulminedrift er an af de vssentligste memxskeskabte metankilder pH global skala med en samlet
emission på mellem 19 og 50 mio. ton om Aret. Emissionen fra naturgasudvinding og -transmis-
sion ligger på mellem 25 og 50 mio. tons. Se Smith 1991 & Smith & Thambimuthu 1991
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Tabel 5.2 Bidraget til drivhuseffekten fra forskellige gasser set

co*

CH,, metan

N20

Drivhuseffekt
C02

Pr. molekyle

1

21

206

relativt til

Vaegt

1

58

206

Gennemsnitlig levetid

co 2

CH,, Metan

N20

50-200 år

10 år

150 år

co2

CH4, Metan

N2O

Estimeret
Livstid

« 120 år

10 år

150 år

Relativ effekt i.f.t.
tidshorisonter

20 år

1

63

270

CO, over
målt i.f.t.

100 år

1

21

290

forskellige
va?gt

500 år

1

9

190

Kilde: Smith & Thambimuthu 1991 s. 17-23.

Den fsrste tabel viser den relative drivhuseffekt for forskellige gasser udtrykt som CO,-eekvivalenter både

målt pr. molekyle og pr. vcegtenhed. Primaxkilden hertil er IPPC. Den meste tabel viser den estimerede

gemremsnitlige levetid for de tre gasser i t i . Endelig viser den sidste tabel en beregning foretaget af Shine

m.fl. for IPPC og indregner indirekte drivhuseffekter fra CH,, NO, og CO-emissioner. Derfor er vaxdien

for metan efter 20 Ar storre end den vaxdi som IPPC regner med ved selve emissionen.

Tabellen viser at det ikke blot er rwdvendigt at indregne den øjeblikkelige virkning

på drivhuseffekten fra forskellige gasser, men også deres levetid og de indirekte

effekter de skabe?‘. Inddrager man nu disse forhold i vurderingen af det samlede

drivhuseffektbidrag fra en energikzede kan man komme frem til vErdier som udtrykt

i figuren herunder. Her ses drivhusbidraget fra stenkul, olie og naturgas når man

indregn& de ikke energigivende emissioner af CH,:

37 Eksempelvis viser nogle beregnirrger at hver CO molekyle oger levetiden for et CH, molekyle
med 20 pet. Også Ozon koncentration og vanddampe kan oge levetiden for CH4. (Smith &
Thambimuthu 1991 ;20)
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Figur 5.18 Drivhuseffektbidraget fra fossile braendsler indregnet

metan-emissioner ved udvinding.

>

1
J2I
8
o

Stenkul Naturgas 1%
Olie Naturgas 3,5%

Stenkul Naturgas 1%
Olie Naturgas 3.5%

Kilde: Egen figur pH basis Smith og Thimbomuthu 1991, s.27
*= Den h0je vurdering for naturgas korresponderer til en lrekage pB 3,5 pet., den lave til 1 pet. For
kuhninedti er der regnet med en metan-emission pB 0,3gCH,/mj kul. Emissionsfaktorerne der er anvendt
i figuren er, per MJ: Stenkul 23,7. Olie 19,9 og naturgas 13,5.

Figuren viser med de hvide sojler drivhuseffektbidraget fra braxdslet, men de

skraverede sojler viser det yderligere bidrag der kommer fra emissioner af metan

i.f.m. udvinding og transport. Som det ses er ekstrabidraget fra metan meget vxsent-

ligt inden for en 20 års horisont, 22 pet. for kul. Efter 50 år er metanbidraget mindre

svarende til en kortere levetid i atmosfaxen end CO,. Den hoje vurdering for tab i

naturgassystemet er usandsynlig for moderne systemer der meppe kommer over den

lave vurdering. Som vi har set i kapitel 3, var tabet i Polen alene 2,3 pet., hvortil
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skal lazgges tab i Rusland, Ukraine etc. På den baggrund er det ikke usandsynligt at

de polske naturgaskzder som de står i dag, rent faktisk har et tab på 3,5 pet. eller

over og på den led inden for en 20 års horisont er et dårligere brzendsel set i.f.t.

drivhuseffekten end olie. Andre vurderinger viser at det samlede tab fra naturgassy-

stemet i en 20 års horisont skal w r e starrre end 5,3 pet. for at vaxe et dårligere

brzndsel i.f.t. drivhuseffekten end kul. 1 en 100 års horisont skal tabet vaxe 115

pet. (Smith & Thambimuthu 1991;26-27).

Zittel og Selzer har udover emissioner af CH, ved produktion og distribution også

indregnet CO* bidraget ved den tillrorende transport af ressourcerne. Zittel og Selzers

beregninger gzelder for kul i det tidligere Vesttyskland3*. De får folgende figur:

Figur 5.19

40-I

o) 30-j

o
•S
c
o

d
o

20-

10-1

Ekvivalente CO, emissioner fra fossile braendstoffer inkl.

metanemissioner ved udvinding og inkl. energiforbruget

ved transport.

K U CO2 only

| | CO2 + CH1 after
1. 20. 50. 100 y

Brown coal Hard coal Oil Natural gas

Kilde: Smith og Thambimuthu 1991 s. 27

Zittel og Selzer har regnet med ferlgende CO, forbrrendingsvaerdier (Gram kulstof per MJ) og metanemis-

sionsvaerdier Gram CH, per MJ: Bituminers Kul (25,2/0,520), Brunkul (29,9/0,024), Olie (20,1/0,074) og

Naturgas (15,0/0,130).

Som det ses giver stenkul med disse forudsa%ninger et storre bidrag til drivhus-

effekten end brunkul, med mindre vi udvider tidshorisonten til 100 år hvor deres

38 1 (Vest-)tyskland er metanemissioneme i.f.m. udvinding af stenkul bjere end i f.eks. Australien.
Derfor kan man ikke urniddelbart overføre beregningeme ti1 andre lande.
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bidrag er det samme. Det er jo temmelig interessant alt så hurrge som brunkul ud fra

en traditionel beregning bidrager mere til drivhuseffekten end stenkul.

De to figurer ovenfor er som det er nzvnt baseret på andre vaxdier end lige de

polske. Derfor kan man heller ikke uden videre konvertere vaxdieme til en polsk

virkelighed. For en beregning af det samlede drivhuseffektbdirag fra af’braxrding af

1 kg kul må vi dels vide hvad energiforbruget er i.f.m. kuludvinding, forarbejdning

og transport, dels hvor store metanemissioner der fmder sted i.f.m. udvindingen.

• Parasitiske energiforbrug:

Det forste beregnede jeg i kapitel 4. Med nogen forbehold fandt jeg frem til et

'parasitisk' energiforbrug på ca. 6,3 pet. af kullets indre energiindhold.

• Metanemissioneme.

De ikke udnyttede metanemissioner fra Polsk kulmimdrift udgjorde officielt 725 mio.

m3 i 1991 (Surowka 1993). Udregner vi det i.f.t. kulproduktionen får vi 5,17 m3

emiteret metan pr produceret ton kul, svarende til O,l63 gCH,/mj ku13’.

Det er imidlertid sporgsmålet om vurderingen af de nuvaxende metanemissioner er

pålidelige. Den samlede metanemission i 1991 udgjorde 0,205 gCH,/mj ku14’. Det

er kurr lige knapt 2/5 af den vzerdi som Figur 5.19 går ud fra, og ca. 2/3 af

Figur 5.18 og en rakke andre beregninger (Se Smith 1991 & Smith & Thambimuthu

1991 ;26-28). 1.f.t. Figur 5.19 og de estimeringer den bygger på skal det understreges

at beregningen for Polen ikke inddrager metanemissioner i.f.m. transport. Doyle

(1989;22) rapporterer imidlertid at mere end 2/3 af det kul der udvindes indebaxer

metanemissioner over 10m3/t, og at der i nogle tilfzelde er metanemissioner på op til

75-120m3/ton4’. Når det vides at metanemissioneme generelt stiger med dybden af

minedriften kunne det tyde på at de polske metan-emissionsvurderinger er for lave,

det er imidlertid ikke muligt at angive en praxis vurdering.

39 Stenkulsproduktionen i 1991 udgjorde 14O,3 mio. tons. Den gennemsnitlige braxdvsxdi var 22,84
gj/ton kul.
1 m3 naturgas vejer 0,718 kg (Christiansen, Gud 1989: Statusrapport for metanudslip fra
naturgasanlag i nordiske lande)

40 Beregnet pH grundlag af Surowka 1993. Dette tal er stm-re end det ovenstiende fordi noget af
metanen udnyttes.

41 Se også World Bank 1987b s. 183.
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Vender vi tilbage livscyklusbetragtningen kan det siges at forb-get af et kg Polsk kul

udover den emission af CO2 der er forbundet med kulindholdet i brandslet an

forbruger, derudover giver et bidrag til drivhuseffekten på yderligere 6 pet. (mini-

mum) fra det parasitiske energiforbrug, og fra metan yderligere 17 pet. i en 20 årige

skala og 9 pet. i en 50 års skala. Disse resultater er samlet i Tabel 5.3 herunder:

Tabel 5.3 Bidrag til drivhuseffekten ved afbraending af ét ton Polsk kul

når det parasitiske energiforbrug og metanemissioner ved

minedriften indregnes.

CO, arkvivalenter

CO, emissioner ved afbraending

Metan ved minedrift

Kummulative Energiforbrug ved minedrift og transport

lalt

lalt bidrag fra metan og parasitisk energi

Efter 20 år

87

11,9

6,0

104,9

20,6 %

Efter 50 år

87

7,0

5,6

99,6

14,5 %

Kilde: For det parasitiske energiforbrug se Tabel 4.1.

Tabellen er med stor sikkerhed en underdrivelse. Som jeg understregede i.f.m.

beregningen af det parasitiske energiforbrug baserede jeg kurr beregningen på et par

centrale energi og ressourceforbrugende processer, som uden tvivl omfatter hoved-

parten af energiforbruget, men på den anden side dog ser bort fra visse typer af

materiale- og energiforbrug. Samtidig synes metanemissionerne for små i inter-

national sammerdigning.

Det skal bemaxkes at drivhuseffektbidraget fra metanemissioner når de udgor 70-120

m3 metan pr. ton kul er mellem 1.6 oa 2.8 gange storre end bidraget fra CO,

udledningeme i en 20 års horisont og mellem 0.95 og 1.6 gange storre i en 50 års

horisont. Med andre ord udgor metan-emissioneme ved kulminedriften det vaxent-

ligste bidrag til drivhuseffekten fra disse kulminer, ikke bidraget fra CO2 emissioner-

ne - alt dette forudsat metan-emissioneme ikke udnyttes.

Et af altemativer til kulkzedeme kunne vaxe naturgaskEder. Her huskes det måske

fra kapitel 4 at tabet i det samlede naturgasnet i Polen i 1990 udgjorde 2,3 pet. Det

svarer til knapt 18 CO,-Avivalenter over en 50 års periode. Da COz emissioneme
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fra naturgas afbrænding giver 56 gCO2/MJ, svarer bidraget fra metan emissioner til

en forøgelse med 1/3. Samlet er naturgas dog stadig en mere attraktiv brændsel set

i.f.t. drivhuseffekten end Polsk kul.

7. Kulenergikædens naturrelationer

Jeg skal her blot kort sammenfatte kapitles gennemgang af energisystemets naturrela-

tioner for den del der handler om kulkæden. Som en simpel følge af kulkædernes

dominans i sammenligning med alternative brændsler er det også kulkæderne der er

de primære årsager til de energiskabte miljøproblemer man kan iagtage i Polen i dag.

Miljøproblemerne er knyttet til driften og konstruktionen af kulminerne og kon-

verteringsleddet. Men der er naturligvis også meget stor forskel mellem de forskellige

kæder. Det gælder for minerne, konverteringsteknologierne og for affaldskontrol og -

genanvendelsessystemerne. I figuren har jeg oversigtsmæssig sammenfattet de væ-

sentligste emissioner og påvirkninger fra kulkædeme set under ét.
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Figur 5.20 Emissioner fra kulkaederne set under el, 1991-92.
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En miljøstrategi for kulkzden må forholde sig til alle disse problemer, og allerhelst

forsøge at fmde bsninger der nedbringer dem alle på & gang. Det er klart at

effektiviseringer og bmndselsskift vil vaxe de mest radikale bsninger. De vil

nedbringe flowet af kul gennem energisystemet og i alle led nedsatte miljqåvirk-

ningen. Men det betyder ikke at andre hzninger ikke kan bruges. Det er n0dvendigt

også at indszette end-of-line bsninger, eller bedre renere teknologier der nedsztter

emissioneme, End-of-line bsninger kan vaxe adzekvate i.f.t. saltudledningerne til

Wisla og Oder og i.f.t. emissioner af SO,, NO, og partikler fra smrre kraft- og kraft-

varmevaxker. Imidlertid har end-of-line hxninger en tendens til at flytte problememe.

F.eks. koster det energi/brazndsel at rense spildevand, r0ggasser og kul og det giver

fomyede affaldsproblemer. Et foruget energibehov mdvendiggør @gede brzndselspro-

duktion, henmder fastholdelse af kuludvindingsniveauet med de miljqxoblemer der

er knyttet hertil. End-of-line hzninger kräver der stor opmzerksomhed og nraje

vurdering f0r de kan siges at vaxe hensigtsmzessige at anvende.

Med disse afsluttende bemaxkninger til kapitel 5 er jeg så småt trådt ind i kapitel 6

hvor jeg naxmere vil diskutere forskellige strategier for nedbringelse af miljqåvirk-

ningen fra det polske energisystem.
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Udsigt over Katowice by på en smogdag



Kapitel 6

Energi- og milj0
tekniske muligheder

Dette kapitel skal tjene som en del-konklusion - en diskussion på basis af kapitel 3-5

med det formål at pege på milj0problemernes konstitution, deres tekniske årsager,

energtidemzssige placering og l0sningsmuligheder. Det drejer sig om at pege på

tekniske hxminger som både sikrer energiforsyrring og sammenhzngene milj0hxuin

ger. Det kan altså ikke nytte at der fmdes hwringer der klarer forsuringsproblememe

hvis de samtidig skaber et 0get brzendselsforbrug. Der er brug for en integreret

energi- og milj0l0sning.

Når jeg indtil videre vii reducere denne l0sning til dens tekniske muligheder er det

simpelthen fordi der naturligvis ikke kan g0res noget ved milj0påvirkningeme eller

energieffektiviteten uden teknik. Teknik i ordets videste forstand, d.v.s. såvel

maskiner som fremgangsmåder, håndtering o.S.V. Omvendt handler det endnu ikke

om de sociale/politiske implementeringsbetingelser for disse teknikker. Det er emnet

for tredje del.

Jeg vil indledningsvis samle op på de foregående kapitler med det formål at redeg0re

for det polske energisystems naturrelationer og de miljøkonsekvenser de har. Jeg vii

her holde mig til energtidetilgangen som fremlagt i kapitel 2. Jeg vil derefter

diskutere disse tekniske hxminger der byder sig til i.f.t. de forskellige problemer. Det

drejer sig om rensningsteknologier (end of line), mere effektive maskiner, kraftvax-

ker, kraftvarmewrker (energi0konomisering) og brandselskift. Disse l0sninger må

optimalt understartte hinanden således at f.eks. forsuringsbekzempelse ikke f0rer til

0get saltudledninger, drivhuseffekt eller lignende. Stxxst vagt bliver lagt på for-

suringsproblematikken og drivhuseffekten. 1 gentremgangen diskuterer jeg både

muligheder for sndre de eksisterende teknologier og de muligheder som nyinve-

stering åbner op for. 1 slutningen af kapitlet, afsnit 7, gennemregner jeg konsekven-

seme for SOz, CO2 og NO, emissioneme ved valg af forskellige l0sninger for det
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polske energisystem. Disse løsninger omfatter nye kraftvarmeanlæg baseret på kul,

naturgas, biobrændsler, og kulmetan, og eksisterende teknologier evt. i kombination

med mindre moderniseringer.

1. Den Polske energi-natur relation

Som vi har set i de foregående tre kapitler er det polske energisystem domineret af

kul-energikæder. Den største part, stenkul, brydes næsten udelukkende i Øvre-

Schlesien hvorefter det enten konverteres i centrale energianlæg til elektricitet,

kraftvarme eller fjernvarme, eller for en stor dels vedkommende indgår som sekun-

dær energikilde i individuelle kulovne, blokvarmeanlæg eller industrielle anlæg. En,

i de to sidste årtier, voksende andel af brunkul anvendes til kraftproduktionen i fem

store værker. Kun transportsektoren er relativt uberørt af kulsektoren - og dog:

Elektricificering af jernbanerne og sporvejene og nogle få endnu kørende kulfyrede

damplokomotiver betyder at kulkæderne også når ud i transportsektoren. Den

internationalt enestående kuldominans hænger umiddelbart sammen med en autarkisk

energipolitik i efterkrigstiden og eksistensen af kolossale indenlandske stenkuls-

reserver og noget mindre kolossale brunkulsreserver.

En sådan ensidig brændselspolitik har haft sine naturkonsekvenser. De er relateret til

brydningen, transport, konvertering og affald - d.v.s. hele energikæden. Deres

omfang er ikke en konsekvens af at den gennemsnitlige Polak anvender mere energi

end gennemsnitsdanskeren - tværtimod - men tilstedeværelsen af en række sammen-

faldende faktorer:

• Vanskelige fysiske minedriftsforhold i Øvre-Schlesien som imidlertid ikke har

ført til reduktion af minedriften, men kun øget affaldsproduktion og naturpå-

virkninger.

• Ineffektivitet i energikonvertering, -distribution og -forbrug. Selvom Polen i

en international sammenligning har stor udbredelse af kraftvarme og udnytter

industriel overskudsvarme er nytten begrænset p.g.a. meget ineffektive

kraftvarmeværker, et stærkt varmetabende fjernvarmenet og mange små

ineffektive varmekilder.
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• En, bortset fra partikelemissioner, mesten fuldstaxxlig neglect a.f luft- og

vandforureningsproblemer, hvilket reflekteres i manglende roggasrensning,

utilstraekkelig afsvovlning af kul, manglende kontro1 og håndtering af spilde-

vand etc.

• Koncentration af beboelse og industri i spots. Ekstremt manifesteret i Katowi-

ce og 0vreSchlesien hvor minedrift, tung industri, transport og beboelse er

placeret i en stor sort forening.

• International transnational atmosfaxisk forurening fra det ostlige Tyskland og

Tjekkiet.

Kombinationen af disse forhold har skabt flere kraftige naturpåvirkninger. Jeg vil

koncentrere mig om folgende fem hvoraf de to forste er knyttet til forbrxndingspro-

cessen og kun delvist kulminedriften (kulmine-metan+ drivhuseffekten), den tredje

delvist forbraxdingsprocessen men isax kulminedriften, og de sidste to smevert

forbundet med kulminedriften alene:

Forsuringsskader.
Skabt af internationale og nationale emissioner af SO, og NO,. Såvel et

nationalt problem med skader for landbrug og skovbrug, men også og iszr et

problem lokalt og regionalt i industri- og bycentre, primaxt 0vre Schlesien,

Krakow, Warszawa, Lodz m.fl.

Drivhuseffekten

Her refereres til såvel CO, som CH, og N,O emissioner fra produktion, distri-

bution og konvertering af energiressourcer. Drivhuseffektbidraget fra Polens

energisystem er hojt set i.f.t. de energitjenester der tilvejebringes p.g.a.

intensiv kulmimdrift, uta% naturgasnet, hoj kulandel i det primaxe og sekun-

daxe energiforbrug og ineffektive energiteknologier.

Affaldsophobniug
Produktion og ophobning af fast affald fra kulminer og energianlag, hvoraf

ca. 1/3 ikke kan genanvendes, og hvor genanvendelsen generelt bestar i

landskabsnivelering og vejbyggeri - altså det man kalder lav-kvalitive formal.

Vandfortmening - saltkoncentrationer

Udledningerne fra kulminerne af 7000 t salt. pr. dag i Wisla og Oder.
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Andre Lokale effekter af kulminedriit
Landskabsmaxsig degradering, men primaxt underminering af byer, industrier

og infrastruktur.

Selvom det naturligvis er vanskeligt at gradboje disse forskellige miljoproblemer

synes det dog givet at forsurings- og saltproblemerne er storst. Drivhusproblemet kan

måske godt argumenteres at vaxe meget mere omfattende, men det har urniddelbart

meget mindre effekt for Polen end de to andre problemer som presser sig på.

Omvendt må det også siges at affalds- og undermineringsproblemerne er ganske

alvorlige og også må inddrages. Der fmdes en r&ke muligheder for nedbringelse af

disse naturpåvirkninger - muligheder som ikke altid understotter hinanden.

For at få et klarere billede af de tekniske muligheder for at nedbringe den samlede

naturpåvirkning fra energisystemet vil jeg nu gå naxmere ind på losningsmulighe-

derne, deres effekter og bieffekter og systematiseret efter miljoproblem.

2. Forsuringsproblemet og drivhuseffekten

Som det huskes fra kapitel 5 er det polske forsuringsproblem komplekst der kraxer

en strategi der både: 1) nedbringer den internationale forurening, 2) nedbringer

emissioneme fm kraftvaxkerne og andre store industrielle anlazg og 3) nedbringer de

lokale emissioner af SO, og NO,. Teknisk kan Polen naturligvis ikke g0re ned ved

importen af NO, og SO, fra Tjekkiet og Tyskland. Men en aftale indgået i 1989 med

to lande og Tysklandsforening giver gode udsigter til at isax den Tyske transnationale

luftformening nedsattes markant i lobet af de meste ca. 10 år (El & Energi nr. 5

1992 og Warsaw Voice d. 4/4 1993). Derfor forlader vi denne del af strategien nu.

Den konkrete forsurings-losning for Polen må bliver en kombination af udbuds- og

eftersporgselsvirkemidler, med prioritering mellem virkemidler i.f.t. de forskellige

energikzeder og disse delprocesser. Ser vi på udbudssektoren må strategien integrere

såvel de eksisterende som de nye anlag. GrundlEggende går valget på om man skal

skrotte anheg (normalt af andre grunde end forsuringspåvirkningen) eller v.h.a.

tekniske hjzlpemidler nedszette SO,/NO, emissioneme fra de eksisterende. De sidste
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kan gores v.h.a. roggasrensning eller oget forarbejdning af b-ridslet. Det kan også

ske ved modifikationer af det eksisterende ankeg. Når der skal skrottes anheg åbner

det for det forste mulighed for valg imellem fortsat separat kraft og varme eller

etablering af kraftvarmeproduktion og for det andet valg imellem en razkke forskellige

teknologier fra konventionelle kulanlzeg incl. roggasrensning, over avancerede kul-

anlazg hvor roggasemissioneme kontrolleres i forbrzendingsprocessen, til anvendelsen

af alternative brazndsler, det vii primyrt sige naturgas og biobraxrdsler, enten alene

eller i kombination med kul. 1 figuren herunder er disse valgmuligheder illustreret:

Figur 6.1 Beslutningsrum for tekniske investeringer.

Kraftvarme]

Konventionel
kuiméid

Jeg vii nedenfor diskutere disse forskellige valgmuligheder uden at intendere en

tilbundsgående tekniske-miljomaxsig analyse. Formalet er derimod at skaffe et

overblik over de typer af losningsmuligheder der byder sig til og deres anvendelighed

i den Polske kontekst. Da alle disse lominger også har betydning for emissioneme

af CO,, enten p.g.a. brazdselsskift eller effektiviseringer, vii gennemgangen også

lobende tage denne problematik op.
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3. Forsuring og drivhuseffekt: Eksisterende anlæg

For at nedbringe emissionerne af SO2 og NOX fra eksisterende anlæg er der tre

grundlæggende muligheder på udbudssiden:

1. Kulforædling. D.v.s. afsvovlning før forbrænding.

2. Modifikationer af forbrændingsprocessen, evt. ved delvis udskiftning af

anlægget.

3. Røggasrensning.

På efterspørgselssiden vil enhver form for effektivisering naturligvis resultere i lavere

energiefterspørgsel og dermed mindre emisioner. Energieffektiviseringer vender jeg

tilbage til i afsnit 6.

Forbehandling og afsvovlning af kul

Da sådan noget som 2/3 af de polske SO2 emissioner forårsages af forbrænding af

stenkul og da SO2 emissionerne finder sted ved en oxidering af svovl i eller på

stenkullet kunne en strategi for reduktion af SO2 emissioner indebære øget forbehand-

ling/afsvovlning ved minerne - jævnfør kapitel 5.

Behandlingen af kullet starter med en indledende knusning og sortering hvor kulma-

terialet opdeles i forskellige størrelser1. Herefter kan de forskellige størrelser føres

igennem adskilte vaskeprocesser der kan opdeles i tre typer:

1 Konventionel forædling

2 Intensiv fysisk rensning med produktion af super ren kul

3 Kemisk rensning med produktion af ultra ren kul2.

Alle tre typer reducerer svovlindholdet, men da kullets svovlet er fordelt på en del

der er kemisk bundet og en del der sidder på kullet som pyrit (jernsulfat) er effektivi-

1 F.aks. 'Coarse coal' (dan: grovkornet kul +6 mm.)og 'fine coal' (dan: finkornet kul, 0,5-6
mm)

2 Det kaldes det rent faktisk!
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teten af svovlreduktionen meget forskellig. Konventionel kulrensning og -forzedling

fjerner pyritisk svovl og mineraler og kan reducere de samlede SO, emissioner med

lo-30 pet. (OECD/IEA 1988;60-61 og OECDKEA 1985;41-45). Disse processer er

meget udbredte i Polen. Metoden er ikke ufejlbarlig og op til 1/4 af det behandlede

kul kan blive tilbage i restproduktet som deponeres. Nye processer (katagori 2 og 3

ovenfor) introduceres derfor også p.t. men, der er som man kunne forvente sammen-

hzeng mellem processernes effektivitet og prisen. 1 tabellen herunder har jeg sammen-

fattet de vigtigste kulforarbejdningsmetoder:

Tabel 6.1

Konventionelle

Intensiv fysisk

rensning

Kemisk

Kukforbehandlingsmetoder i.f.t.

Protes

Densitetsafhsangig,

f.eks. cykloner, ryst-

ning, vaskning.

Overflade, densitet.

Skumning i en eller to

stadier, magnetisk

separering m.m.

Kemisk eller bes-

trälingsrensning

f.eks. ved oxidering.

Effektivitet

Pyrit Kemisk S

<40% 0

<90% 0

>90% zo-90%

separering af svovl.

USSlton

produ-

ceret kul

3-8

10-50

40-100

Stadie

Kommcer-

ciel

Experimen-

ta l+
kommerciel

Experimen-

tal

Kilde: Baseret pa OECD/IEA 1985 s. 47-58 og Smith 1991 s. 267-273

Prisen er sat i.f.t. slutproduktet. For en prissammenligning kan det naevnes at verdensmarkedsprisen på

'steam' kul i 1992 var godt 50 US$/ton (se OECD/IEA: Coal Information 1992)

Udover de nzvnt afsvovlningsmzssige gevinster indebaxer forarbejdningen en rzekke

andre fordele. For det forste har det vist sig at foraxlling af kullet, d.v.s. reduktion

af askemzengder og svovlkoncentration reducerer reparationer og nedbrud på ankeg

og muligger mindre investeringer i kedelanlaegget. Samtidig kan der opnås effektivi-

tetsgevinster i konverteringsankeggene (OECD/IEA 1985;41-45). For det andet kan

man reducere transporten af, energinuessigt tomme, jord- og lerprodukter.

Pyrit udgcar som en tommelfingerregel 2/3 pet. af svovlindholdet i de mere svovlholdige
stenkulstyper (>2% svovl). Da pyrit er tungere end kul kan det vaskes ud ved vandbaserede
processer (1 og 2 ovenfor). Det kemisk bundede svovl kan derimod kun fjemes ved kemiske
eller biologiske processer (OECD/IEA 1985;42 & OECDIIEA 1988;59-61).
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Men oget kulforarbejdning har udover omkostningerne to minusser. For-det furste

produceres nieget store nxengder spildevand og fast affald der skal deponeres i

Silisien som allerede mangler plads til fast affald (iawnfor kapitel 5). For det andet

er processerne energikxzvende og koster desuden et spild af kul. Jo mere sofistikere-

de metoder man arrvender desto mere kan kultabet reduceres, men som nzvnt kan op

til 1/4 af råkullet mistes i almindelige densitetsbetingede rensningsprocesser. De

effektiviseringsgevinster der vindes ved forbraxrdingsprocessen kan derfor, og vil

sandsynligvis blive mere end Edt op af kulsvind ved selve rensningen, deponering af

affald, drift af maskiner m.v. Naturligvis er tabet af kul urniddelbart ikke et mil-

joproblem i anden forstand end som fast affald og udt0nnring af endelig ressourcer.

Men det betyder også at kulproduktionen samlet må oges for at få samme energiout-

put fra minerne. Og det ved vi fra tidligere ikke er harmlostå i et miljoperspektiv.

Foradling og yderligere vaskning af kullet ved udmundingerne af kuhninerne er en

del af den nuvaxeide Polske miljoplanlzegning. 11989 blev en razkke kommissions-

og forskningsrapporter fra 80erne4 indarbejdet i det nationale miljogram udsendt i

1989 (Ministry of Environmental Protection 199Oa). 1 falge dette vil kulfoizdling

blive indfort ved de fire stenkulsminer der producerer den mest svovlholdige kul

(over 2% svovl), og senere ved yderligere 12 miner omfattende samlet 54 mio. ton

kul. Disse programmer vii ifolge milj0ministeriet reducere svovlindholdet med 25-30

pet, hvilket vil resultere i en reduktion af den samlede lufforureningen med 250.000

T stav og 400.000 T SO,. Forste anheg igangsattes 1991. Status i 1993 var at

forzdling og mere intensiv svovlreduktion5 fra kul var igangsat på de fire stenkuls-

miner (Siersza, Jinina, Jawonno og Kornuna Poiryske) hvor kul med svovlindhold

I 1986 kom den forste rapport fra en regeringsnedsat forskn.ingsgruppe. Heri forudsagde man
en forsgelse af elforbruget ti1 230 twh i år 2000, og en fordobling af SO, emissionerne - altså
hvis situationen ville vrere 'business as usual'. 1 rapporten blev blandt flere midler foreslået
forzdling af 52 mio tons stenkul, heraf 9 mio. tons hojsvovlholdigt. 1 falge programmet ville
det kmme reducere svovlindholdet i kullet med 40 pet., altså en rimelig effektiv protes
(Jedrzejewski et al., Govemmental research program : Complex development of energy
systems, 1986, ct. Szpunar et al. 1990; 136). Forskningsprogrammet er siden kommet ti1 at
danne basis for en r&ke andre forslag, b1.a. en svovlkommisionsrapport i 1988 og et
program fra det davzrende Energidepartement i 1989 hvori det b1.a. fremgAr at programmet
vi1 producere 15 mio. tons fast affald tiligt. Det foreslås heri at 45 pet. transporteres 150 km.
ti1 Belchatow brunkulsminen og dumpes. Derudover viser en senere undersogelse af kultabet
ved rensningen kan estimeres at blive 6-13 pet. (Szpunar et al 1990; 136-139). Rakulproduktio-
nen skal altså oges med 6-13 pet. fra de berorte miner, eller samlet med ca. 2-4 pet. for hele
Polen, hvis ikke energioutputtet for kulminerne samlet skal reduceres.

Skumme Flotation



Kapitel 6 Side 141

på gennemsnitlig 2,35 pet. udvindes. Ialt skal disse tiltag reducere SO2 emissioneme

med 200.000 T/år. Som falge af kulberigelsen skulle de kraftvaxker der arrvender

dette kul kunne 0ge deres kapacitet med samlet 400 MW. (Ministry of Environmental

Protection.... 1993).

Programmeme er imidlertid problematiske af flere årsager. For det forste vil for-

zedlingsprogrammeme forbigå en rakke af de vzesentligste kilder til det polske

forsuringsproblem. Der foknseres på de 50-60 mio. tons lav-kvalitivt ku16, der

brzendes i kraft- og kra&varmevazrkeme. Programmeme er derfor utilstraekkelig til

l0sning af de ofiest lokalt betingede forsuringsproblemer. Samtidig har vi set at

programmet for det forste vil resulterer i et urniddelbart tab af kul på 6-13 pet., som

altså må kompenseres ved st0rre kulproduktion, demzest at programmet producerer

store mzngder fast affald i et område der i forvejen er hårdt belastet med netop fast

affald. Endelig fremgår det klart af de må.lsaMnger som progmmmeme fremszetter

at de er fastsat ud fra 30%~aftalen, altså de intemationale aspirationer, fremfor en

vurdering af de virkelige milj0problemer. Det er på mange måder paradoksalt: 1

Polen hvor forsuringsproblememe er langt mere omfattende end i de lande som

gennemtrumfede 30 pets aftalen forseger man at opfylde dens målsa%ninger ved at

nedszette de emissioner som isax rammer & for Polen, nemlig emissioneme fia

kraftvaxkeme. Programmeme indeholder således ingen kendetegn på det vi kan kalde

en integreret energi- og milj0strategi.

Endelig skal det til sidst nawnes at kulforarbejdningsstrategien kun er smart i.f.t.

gamle kraftvaxker. Som vi så af Figur 5.10 skal svovlindholdet i stenkullet ned på

omkring 0,3-0,4 pet. for at opfylde de polske emissionsnormer for nye kulst0vfyrede

anlag. Da disse anheg rmdvendigvis må have afsvovlningsankeg installeret kan de

indfyre hoj svovlholdigt kul ind og stadig have relativt lave emissionsta17. Vzelger

man r0ggasrensning på stenkulskraftvzerker kan strategiens hovedsigte derfor vzere

at undlade at rense det mest svovlholdige kul og kun vaske de mindre svovlholdige.

I forhold til flere af de eksisterende azldre anheg hvor en investering i roggasrens-

ningsanlzg vil medf0re st0rre omkostninger end vaxkets vaxdi, kan det dog vaxe en

udemaxket strategi at 0ge kulforarbejdningen, med mindre at man, som det måske

er mere reelt, udskifter wrket.

6 1 dag noget mindre p.g.a. produktionsfaldet i kulminerne, anslået 35-40 mio. ton.

7 Eksempelvis en strategi ELSAM fnlger (ELSAM 1992;35)
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En anden type kritik kan være manglende beregninger af de økonomiske forud-

sætninger (Szpunar et al. 1990; 137-144) eventuelt i en least-cost strategi. En sådan

strategi må også vurdere om SO2 emissionerne kan reduceres ved andre indgreb

f.eks. brændselsskift, røggasrensning, renere teknologier og effektivisering. En partiel

analyse som kun ser på udbudssiden og kun sammenligner kulforbehandling med

andre add-on teknikker, renere energiteknologier og gassificering har vist at kulforar-

bejdningsløsningen ikke er attraktiv p.g.a. kultabet på 6-13 pct. I.s.f. foreslås at

lavkvalitet kul brændes i nye værker med røggasrensningsanlæg (Szpunar et al

1990; 139-144 & Ministry of Industry and Trade 1992; 109).

Modifikationer

Eksisterende energianlæg kan også gøres mere miljøvenlige gennem større eller

mindre modfikationer af teknologien. Det gælder for såvel store kraftværker som

mindre blokanlæg. Jeg vil drage to typer af modfikationer frem, nemlig rationali-

sering af brændselsprocesserne for mindre blokanlæg og varmeværker (et projekt i

Gdansk der tidligere har været nævnt i kapitel 5) og såkaldt low-NOx konvertering

for større kulstøvfyrede værker.

Rationalisering af energistyring og -forbrug på mindre blokvarmeanlæg og

varmeværker
I Polen eksisterer som mere end 7000 mindre varmeværker. Langt størstedelen af

disse anvender høj-kvalitiv kul og koks, men brændselsstyring, den tekniske standard,

lufttilførsel m.v. kan forbedres markant.

Et projekt kører p.t. i Gdansk hvor det danske ingeniørfirma Leif Hansen Consulting

engineers A/S sammen med Dansk Teknologisk Institut undersøger mulighederne for

brændselsbesparelser for 207 og af de ca. 360 mindre varmeværker der alene er

placeret i Gdansk. Simple tætninger, isolation, instrumentering m.v. anslås at kunne

give en brændselsbesparelse på 10-15 pct. Den gennemsnitlige effektivitet af 10

værker besøgt i april 1992 var 71 pct. Yderligere forbedringer omfatter ændringer

i fødningssystemer, røggaskanaler, forbrændingsprincipper, automatisering m.v.

Disse investeringer vil betale sig hjem i løbet af anslået 2 år. (Leif Hansen A/S og

DTI1992; 18-29). Yderligere forbedringer af fjernvarmedistributionssystemet - varmt
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brugsvand og fiernvarme i samme ledning, automatisk temperaturkontro& traxing af

mandskabet etc - for de anlåg der er tilsluttet fjernvarmenettet vil yderligere kurre

give besparelser på ca. 15 pet. af den til nettet tilforte energi.

Gdansk-projektet er ikke direkte rettet imod reduktion af forsuringsvirkningerne i

området, men det illustrerer braxrdselsbesparelsesmuligheder som på kort sigt vil

kunne betale sig tilbage - med de positive miljoeffekter det har. 1 en plankegnings-

situation vil det derfor vzre hensigtsmaxsigt for de anheg man ikke har midler til at

konvertere til andre brzndsler eller lukke ned nu at ivaxksaztte de forbedringer som

den undersogelse peger på. Leif Hansen undersogelsen viser iovrigt at hovedparten

af de 360 varmevzrker har skorstene på 20 meter eller mindre. Det gzelder helt op

til vaxker med et brzendselsforbrug på 1000 T/året = 25 Tj. Vaxker med et brand-

selsforbrug storre end 200 Ton kul/året har dog som regel skorstene på mellem 20

og 45 m. (Se Leif Hansen og DTI1992; 11). Det er givet af braxrdselsokonomisering

for disse lavemissions-kilder har stor betydning for det lokale miljo da emis- og

immision vil vaxe snzevert knyttet.

Modifikationer for reduktion af NO,emissioner

Reduktion af NO, emissioner kan med modifikation af eksisterende kraft(-varme)-

vaxker ske ved reduktion af lufttilforslen eller ved saxkning af brzndselstempera-

tureme’. Der er to typer af anvendte og kommercielle modificeringer:

• L.ow-NO, braxdere. Gennem regulering af flammen saxkes temperatureme uden

negative konsekvenser for virkningsgraden. Low-NO, brzndere reducerer NO,

emissioneme med 30-60 pet.

• Off-stokometrisk forbraxiding. Her reguleres iltindholdet i lufttilforslen og det har

givet ca. 30 pet. reduktion for kulfyrede vaxker og 29-48 pet. for naturgasfyrede

anlaitg. (OECD/IEA 1988;64-66, OECD/IEA 1985; 100-101 og OECD/IEA

1993a;23)

Som tidligere rxevnt, ages NOx emissionerne ved lwjere temepraturer og tryk fordi luftens
lwzlstofindhold da i bjere grad oxideres. På samme måde vi1 lwjere iltindhold i forbrzn-
dingsprocessen @ge oxideringen.
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Prisen for retrofit af eksisterende ankeg med sådanne systemer er estimeret til

omkring 15 US$(1982)/KWel. For nye ankeg vii disse modifikationer koste omkring

5US$/(1982)/KWel.

Som det vii fremgå af det meste er modifikationer af brzendselprocesseme for

reduktion af NO,-emissioneme klart billigere end katalytisk eller non-katalytisk

rensning af r0ggasseme.

Udover de nwnte modifikationer kan flere af de eksisterende anheg også omstilles

til andre typer af brandsler - f.eks. naturgas eller biobrandsler. Da det er et skift af

energikazde vil jeg vende tilbage til disse modifikationer i afsnit 4.

Reggasrensning

I&ggasrensningsteknologier eksisterer i dag i en r&ke varianter som primsert er

beregnet på st0rre anlzg - d.v.s. kraft(-varme)vzrker og store industrier over ca. 25

MWel. L0sningen appellerer derfor ikke til varmevazker, mindre kraftvarmevazrker,

mindre industri og individuelle varmeanlzeg.

R0ggasrensningsanlzeg omfatter en rakke forskellige teknikker med forskellige

virkrunger og slutprodukter. Som det ses af tabellen herunder er der teknikker som

kun fjemer SO, hhv. NO,, men også teknikker der går ind og fjemer begge. For SO,

er der grundlzggene tale om to teknikker: De våde og de t0rre. SO, teknikkeme kan

også opdeles efter slutproduktet, hvor de tekniker der producerer anvendelige

biprodukter som gips, svovl, svovlsyre el. lignende er på vej frem, men stadig er

generelt dyrere end anlzeg der blot producerer affald. For de-Nox processeme er der

to typer anlag, katalytisk og non-katalytisk rensning, hvor den f0rste er mest effektiv

og dyrest (Se OECD/IEA 1988).
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Tabel 6.2 Røggasrensning for S02 og IMOX reduktion.

Type

Afvovlning våd,
kalk eller kalksten
(FGD)

Spray absorber
tør, kalk

Genanvendelige
FGD

Kombineret NOX-
/SO2

Selektiv kataly-
tisk reduktion

Selektiv non-
katalytik reduk-
tion

Kommerciel
status

Kommerciel

Kommerciel

Kommerciel

Demo.

Kommerciel

Kommerciel

Anlægs-
typer og

affald

Nye og
retrofit

Nye og
retrofit

Nye

Nye og
retrofit,

Industri
og kraft-
værker

Kompakt
og let at
installere

Affald

Gips eller et
vådt biprodukt

Tørt biprodukt

Begrænsede
affalds-

mængder

Små affalds-
mængder

Affald kan
være risi-

kabelt

Reduktion %

SO2 NOx

> 9 0

70-80

90

90 80

80-90

30-50

Kilde: OECD/IEA 1988 s. 59

Som det ses er der tale om stort set kendte teknologier. Afsvovlningsanlæg har været

anvendt i flere årtier og er fx. i Japan installeret på 85 pct. af den samlede kapacitet.

Katalytisk selektiv reduktion af NOX er mindre anvendt, men der er dog installeret

kapacitet svarende til mere end 37.000 TWe i OECD (OECD/IEA 1988;48-50).

Energiforbrug...
Alle de nævnte teknologier indebærer en eller anden grad for reduktion af virknings-

graden og desuden et parasitisk energiforbrug i.f.m. produktion af de hjælpestoffer

der anvendes i processen. I Gydesen et al (1990) tales om et livscyklus-energifor-

brug9 til afsvovlning baseret på indsprøjtning af kalk svarende til 5 pct. af energiout-

puttet. For selve anlæggets drift svinger energiforbruget fra 1-4 pct. af den pro-

ducerede energi for våde afsvovlningsanlæg med de mest typiske værdier omkring

2 pct10. For de tørre SO2-processer er energiforbruget lavere, omkring 0,75 til 1,5

pct. af energiforbruget, men restproduktet er normalt uanvendeligt. Nyere processer

9 D.v.s. inklusive energi til produktion af hjælpestoffer, anlægget, affaldsbortskaffelse etc.

10 Se kilden nedenfor, men også konfirmeret pr. telefon hos ELSAM d. 5/4 1994 som typisk
energiforbrug i dag. Kalkbaserede anlæg ligger typisk omkring 2 pct.
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kan producere genanvendelige sideprodukter som gips, svovlsyre (Haldar Topsoes

SNOX anlzeg), koncentreret svovl eller ammonium sulfat (OECD/IEA 1988;59-70 &

Energistyrelsen 1990). For de genanvendelige produkter kan man sige at energifor-

bruget til roggasrensningsanlzgget ikke er større end forskellen til den alternative

produktionsprotes med samme produkt - altså f.eks. forskellen til det energiforbrug

der er forbundet med produktion af svovlsyre.

Affald...

Afsvovlningsprocesser baseret på kalk og kalksten producerer store maxrgder affald

hvis produkteme ikke kan anvendes. Som nzvnt kan produktet vaxe gips, svovlsyre,

svovl m.v. Men specielt for gips kan produktet vaxe overflodigt på et marked der

allerede er tilfredsstillet med dette produkt. For et 1000 Mw, FGD anlzeg med en

driftstid på 6000 T/året der af svovler roggasser fm kul med 3,5 % S vil affaldsmzeng-

den blive omkring 350.000 T om året (OECD/IEA 1988;92). På grund af af-

faldsproblememe har man udviklet nogle nye processer, som vist i Tabel 6.2, hvor

biproduktet kan sElges. Men disse processer tenderer imod at vzere mere komplekse,

dyrere og stadig umodne. Haldor Topsoes SNOX-protes er dog et eksempel på et

anlag der nu er installeret på fuldskala. Svovl-biprodukter kan inridlertid også hurtigt

blive et affaldsproblem i.f.m. oversvonming af det eksisterende marked for svovl.

Det er allerede tilfzldet i Polen (Warsaw Voice april 1994).

Omkostninger...

Omkostningeme ved roggasafsvovlning og de-NO, udstyr er temmelig store, men

også meget varierende. 1 falge en undersogelse af OECD udgor afsvovlningsanlzg

og de-NO, anlag som tommelfingerregel hhv. 15 og 6 pet. af de samlede kapital-

udgifter til et nyt anlag, med en variation på lo-40 pet. samlet (OECD/IEA

1988; 103)“. Generelt er som nzvnt genanvendelsesprocesseme dyrere og de våde

afsvovlningsprocesser dyrere end de torre. Jo hojere svovlindhold i kullet desto storre

kanitaludgifter til afsvovlning. Omvendt er totaludgifteme pr. fjemet SO, lavere for

hoj svovlholdigt kul, end for kul med lavere svovlindhold’2.

11 Kapitaludgifterne ti1 FGD var i Tyskland, Japan og USA hhv. 81, 155 og 170 US$/kWe
(1986) (OECD/IEA 1988; l l l ) . D.V.S. mellem halv og en hel mia. Dkk for et 1000 MW
kraftnxk.

12 1 midten af 80eme var erftigeme fra USA at omkostninger ti1 FGD for svovllet kul Iå fra
350 ti1 1340 US$/Ton SO,, mod 165 ti1 650 US$/ton for svovltungt kul. (OECD/IEA
1987a;38)



Kapitel 6 Side 147

Hojere last og udnyttelsestid giver mindre gennemsnitlige årlige omkostninger til

FGD anheg. Med andre ord vil omkostningerne vzre store for kraftvarmevzrker der

isaer fulger varmeeftersporgslen og for kraftvzrker der korer del- eller spidslast. 1

falge OECD/IEA (1988; 104-106) udgor de årlige omkostninger til FGD ca. 9 pet.

ved grundlast og 12 pet. ved mellemlast. Dertil skal kegges eventuel affaldsbortskaf-

felse der kan kegge yderligere 1-2 pet-point oven i (OECD/IEA 1988; 106). Om-

kostningerne for katalytisk rensning af roggasseme for NO, er meget variable. 1 falge

OECD/IEA (1988; 107) har man erfaringer svarende fra 2 til 9 pet. af de årlige

produktionsomkostninger. Ikke-katalytiske De-NO, processer koster kun omkring 113

af de katalytiske (OECDLEA 1985 og 1988).

Ved retrofit på gamle anlag er omkostningeme generelt storre. 1 Tyskland er man

kommet frem til at FGD på eksisterende anlazg giver en omkostningsforogelse på lo-

40%, med 30% som normalen. 1 USA er man imidlertid kommet frem til en om-

kostningsforogelse på mellem 35 og 191 pet.! ved retrofit. Retrofit er generelt dyrere

end ved installation på nye anheg p.g.a. ombygningsomkostninger, fordi de ek-

sisterende anheg normalt har mindre kapacitetsudnyttelse og fordi de gamle ankeg vil

vzre mere eller mindre afskrevede. For NO,-katalysatorer ligger omkostningsfor-

ogelsen på omkring 20% i Tyskland13 (OECD/IEA 1988; 114-115).

På baggrund af disse omkostninger har man i USA sammenlignet omkostninger ved

installation af FGD/SCR på eksisterende anheg med investeringer i såkaldt repo-

wering v.h.a. mere avancerede processer hvor NO, og SO2 reduktionen fmder sted

i.f.m. selve forbrzendingen’4, og er kommet frem til at marginalomkostningeme ved

SO2 og NO, reduktion er mellem 64 og 38 pet. mindre”. Sådan et tal skal naturlig-

vis tages med meget forbehold, b1.a. er USA det land hvor roggasrensning i alle

OECDs undersogelse er klart dyrest. Demzst vil omkostningsforholdene fra land til

land variere så meget at man ikke urniddelbart kan tage undersogelsen til indtaq$ for

situation i fx. Polen. Men den viser de overvejelser der i hvert fald må gores i.f.m.

investeringer i FGD og de-NO, roggasrensningsanlzeg. Generelt kan man sige at

13 1 OECDhEA (1993) er prisen for NOX-katalysator ti1 retrofit sat ti1 mellem 100 og 200
US$/KWel.

14 Om disse teknologier, se afsnit 4.

15 For hhv. Integreret Kulforgasning Combined Cycle og Atmosfaxisk fluid bed anlag.
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retrofit er dyrere end på nye anh-eg og at roggasrensningen er dyrere-jo lavere

kapacitetsfaktor.

Opsamlende kan vi for roggasrensningstrategierne konkludere:

• Strategien henvender sig til storre an lq , d.v.s. kraftvzerker, central kraftvar-

mevzrker og storre industrianlzeg.

• FGD vil give en energistraf på 1-4 pet. af energioutputtet, typisk omkring 2

pet., og med lavere energiforbrug for torre processer.

• FGD kan give meget store affaldsnroblemer hvis ikke der vzelges processer

der producerer anvendelig produkter som svovlsyre eller ren svovl.

• Teknologieme kan både anvendes til nye og gamle anlazg, men generellt vil

omkostningeme vazre storre for gamle ankeg. Man må noje vurdere om ikke

det kan betale sig omstille forbrzndingsprocessen v.h.a. renowering, som vist

i det amerikanske exempel.

• Desuden vil lave kanacitetsudnvttelser give mindre SO, reduktion for pengene.

• FGD på vErker der ind@rer kul med hoit svovlindhold giver storre kapacitets-

og driftsudgifter, men målt i.f.t. den samlede SO, reduktion er det billigere.

Aktuelle FGD planer

Som for kulforarbejdning eksisterer der også polske planer for NO, og SO, reduk-

tioner v.h.a. roggasrensning. Og atter som for kulforarbejdning blev det forste

forslag fremsat i det forskningsprogram der blev lagt frem i 1986 som reaktion på 30

pets aftalen. Heri foreslås:

• Installation af afsvovhringsanl~~g (Våd kalk eller 'spray-dryer') på ialt 12.500

MW stenkulsfyrede kraft- og kraftvarmeanheg.

• Afsvovlningsanlazg (tar metode) på ialt 9700 MW brunkulsanlzeg. (Jednejew-

ski et al., Governmental research program : Complex development of energy

systems, 1986, ct. Szpunar et al. 1990;136).

Den efterfolgende svovlkommision tilsluttede sig rensningsstrategien, men mente at

kun 4800 MW stenkulsfyrede kraftvzerker skulle have FGD. Det ville give en
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reduktion på 400.000 T SO2 årligt, hvortil skal lægges en reduktion på 400.000 fra

FGD på brunkulsværkerne. Dertil foreslog man en reduktion i industriens SO2

emissioner på ialt 305.000 tons/årligt. Svovlkommisionen foreslog imidlertid også

Low-No^ brændere. Endelig blev et tredje program fremlagt i 1989 af den daværende

brancheorganisation for kraftsektoren og brunkulsindustrien (WEWB) som foreslog

FGD på alle brunkulsværker (Szpunar et al. 1990; 136-139).

På basis af disse rapporter, men primært svovlkommisionens rapport, fremlagde

miljøministeriet i 1989 et samlet program for reduktion af NOX og SO2 emissionerne

fremtil 2010. Det omfatter alle de nævnte tiltag i det forrige. Som planerne ligger p.t.

skal der introduceres afsvovmingsanlæg på større kraft- og kraftvarmeanlæg, hvoraf

7 var planlagt i 1990. Det gælder bl.a. de to brunkulsfyrede kraftværker Torun og

Belchatow og det gælder også Jaworzno og Jaworzno m værkerne der ligger midt i

Katowice og har de største SO2 emissioner pr. indfyret Gj.
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Tabel 6.3 Svovlreduktionsplanet for Polske kraft- og kraftvarmevaerker

anno 1993.

Anlasg

Turow
(brunkul)

Belchatow
(brunkul)

Rybnik

Skawina

Halemba

Jarworzno III

Siercza

Opole

IALT

Kapaci-
tet MW

2000

4320

1600

550

200

1200

740

2160

12.770

Afsvovlningsanlaeg

Kapacitet
MW

6x200

3x200

1x200

2x360

2x360

4x200

2x50

2x50

2x50

4x200

4x125

2x125

6x360

8.250

Metode

Repowering,
Fluid bed

Tar CaCO,

Nedlukkes

Vàd kalksten

Våd kalksten

Tar (CaCO,)

Vgd, magnesium

Tar (CaCO,I

Tar (CaCO,)

Våd kalksten

Våd kalksten

Repowering,
fluid bed

Våd kalksten

Fase

Planlagt
faerdig

i
2001

Faerdig Juni 1994
og 1995

Kontrakt. Opferelse
påbegyndt.

Kerer

Skulle kere fra
slutningen af 1993.

Under apfarelse

Faxdig 1995.

Kontrakt

1993-1996

1998-2002

Kontrakt

KiIde: Ministry of Environmental Protection... (1993)

Som det ses involverer de nuvaxende SO, reduktionsinitiativer også såkaldt repowe-

ring med fluid bed kedler. Disse vil jeg vende tilbage til om et ojeblik

For Opole-vaxket der ligger vest for Katowice installeres FGD anlzeg fordi vaxket

er faxdiggjort efter d. 1. januar 1991 hvorefter den skal opfylde emissionskravene

for nye vaxker. Prisen for FGD anlzegget på Turow brunkulsvaxket er ifolge Warsaw

Voice (d. 4. april 1993) 460 mia. Pzl, hvilket på davaxende tidspunkt svarede til ca.

28 mio. US$. Det giver en pris på knapt 47 US$ pr. kw.
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4. Substitution af eksisterende anlaeg

Som det fremgået er det muligt med eksisterende teknikker at nedbringe emissionerne

fra eksisterende vaxker betragteligt. For kraftvzerkerne kan r0ggasrensning uden

problemer reducere op til 90 pet. af såvel NO, som SOz emissioneme. Men samtidig

sker det på bekostning af energieffektiviteten. På samme måde indebar også kulforar-

bejdning en rzekke milj0 og ressourceproblemer. Low-NO, retrofit på eksisterende

kraftvaxker synes dog at vaxe en lovende mulighed. F0rst og fremmest syntes de

forholdvis simple modifikationer på små varmevzerker som unders0gt i Gdansk at

vaxe en l0sning med t i j milj0 og energieffekt. Selv om man planla3gger at lukke

disse små vaxker ned kan disse modifikationer alligevel g0res 0konomiske fordi

tilbagebetalingstiden er mellem 1 og 2 år.

For mere varige Irasninger som på en og samme tid har gavnlige effekter for de fem

vaxentlige miljraproblemer som unders0gt i kapitel 5 (forswing, drivhuseffekten,

affald, salt og underminering) er det n0dvendigt at gå ud over de eksisterende

teknologier. Det involverer mere effektive forbrrendingsprocesser, intern kontro1 med

SO2 og NO, i forbrazndingsprocesseme, skift til andre brrendsler og kombineret

kraftvarmeproduktion

Det er ikke min hensigt at redeg0re for alle de teknologier der i 0jeblikket befmder

sig på markedet, demonstrations-, test- eller laboratoriestadiet. Det ville vaxe alt for

uoverkommeligt og uvedkommende i denne sammenhaxig16. 1 min gennemgang vil

jeg grundlreggende skelne mellem teknologier hvor kraft- og varmeproduktionen er

separate processer og hvor de er kombinerede, d.v.s. kraftvarmeteknologier.

16 Men se f.eks. (OECDAEA 1992c) der indehoider en lang r&ke teknologiredegorelser fra en
konference i Sydney; Smith & Thambimuthu (1991;43-54) der fokuserer på virkningsgraden
og CO, emissionerne; Energistyrelsen (1990), OECD/IEA (1988), (1985) og (1993a) der
indeholder gennemgang af de forskellige teknologier med protesbeskrivelser og erfaringer;
ELSAM-Posten diverse numre, eller endelig World Energy Council (1991) som diskuterer
kraftvarmealternativet.
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Kraft- og varmeværker

Moderne kulkraftværker kan i dag opdeles i tre typer: 1) konventionelle kulstøvfyrede

anlæg, 2) avancerede nyere anlæg baseret på forgasning, combined cycle og/eller

fluid bed forbrænding og 3) brændselceller.

De konventionelle anlæg, som hovedparten af de eksisterende polske kraft- og

kraftvarmeværker, nødvendiggør installation af røggasrensningsanlæg, i første

omgang for reduktion af SO2, sekundært for NOX. I de konventionelle anlæg er det

muligt som vist ovenfor at reducere NOX emissionen ved forskellige modifikationer

af forbrændingsprocessen. Teknologien undergår pt kraftige forbedringer i virknings-

grader og emissionsforhold. ELSAMs såkaldte KAD-anlæg17 i Esbjerg har v.h.a.

superkritiske dampdata indtil videre opnået verdensrekord med en el-nettovirknings-

grad på 45,3 pct. efter afsvovlning af røggasserne. Brændselsbesparelsen ved at gå

fra et 35 pct. effektivt værk svarer til 29,4 pct. Ved yderligere hævning af damptem-

peraturerne venter ELSAM i løbet af 3-4 år at kunne idriftsætte et værk (Skærbæk-

værket) med en elvirkningsgrad på 47 pct. Yderligere hævning af temperaturer og

tryk kræver nyere ståltyper og vil kun hæve el-virkningsgraden til omkring 50 pct.

(ELSAM posten nr 4 1993 og Smith & Thambimuthu 1991 ;42).

I forbindelse med bestræbelserne på at opfylde Energi 2000s målsætning om 30 pct.

reduktion af de samlede CO2 udslip har ELSAM og Elkraft igangsat en række

storskala forsøg med kombineret kul og biobrændselfyring i konventionelle
kulkraftværker. Der er ingen fyringsproblemer med 15-20 pets, halm, men halm-

tilsætningen giver korrisionsproblemer som man dog venter at kunne løse. Før år

2000 regner man dog ikke med nogen egentlig storstilet satning på kul-halm. Det har

vist sig at 15 pct. halm reducerer SO2 emissioner med 30 pct.. Yderligere 15 pcts

halm for reduktionen af SO2 emissionerne op på 55 pct. Til gengæld betyder halm-

fyringen at aske-produktet indtil videre ikke, som hidtil, kan anvendes i cement og

betonindustrien som hidtil. (ELSAM posten nr 1, 1993 og nr. 7, 1993) Udover

reduktionen i SO2 emissioner fører halm naturligvis også til en reduktion i CO2

emissionerne.

Kigger vi ind i den anden gruppe af værker, de avancerede nyere anlæg er den første

type, atmosfærisk fluid bed anlæg (AFBC), ikke ny og ikke særlig avanceret, men

17 Kulstøvsfyret kraftværk med Avanceret Design
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baseret på et noget andet princip end de kulstovfyrede kraftvaxker. Processen kan

for det forste anvende flere forskellige bnendsler (kul, affald, biobraxdsler, naturgas

m.v.) og bygger for det andet på synkron indsprojtning af kalk og kul. Kalken

absorberer svovlpartikleme, således at afsvovlningsanheg er unodvendig. Samtidig

har teknologien så gode varmeoverforelsesegenskaber at temperatureme kan holdes

så lavt at NO, formeringen forbliver så lav at de-NOx-anlaeg overflodiggores. Virk-

ningsgraden er dog et problem, 37 pet. er normalt, og da anvendelsen af kalk i

processen giver CO2 emissioner bliver netto-CO, emissioneme kun en smule bedre

end de bedre polske kulfyredekraftwrker. En nyere AFBC teknologi kaldet Cirku-
lerende tryksat fluid bed anlzeg (CF’BC) opnår dog virkningsgrader på 40 pet. eller

lidt overl’. Der fyres kombineret halmkul (60% halm) på et fluid bed ankeg i

Grenaa. 1 dette anheg produceres der imidlertid ligeså meget affald som der indfyres

halm (ELSAM Posten nr. 1, 1993).

En anden type teknologi er combined cycle anlaeg (CC). Her foregår to forbraxtdings-

processer: Forst en gasturbine hvis varme udstodning bruges som friskluft tilforsel

til en fluid bed kedel som driver en konventionel damp turbine. CC ankeggene

eksisterer i flere typer: Tryksat fluid bed (PF’BC), Integreret kulforgasning
combined cycle (IGCC) og Naturgasfyrede combined cycle (NGCC). Forekob-

lingen af en gasturbine til fluid bed kedlen muligger hojere tryk, mindre kedel og

hojere virkningsgrad. De tre eksisterende PFBC-anlzeg i verden i dag har virknings-

grader på mellem 40 og 44 pet. og kan braxrde såvel hojkvalitets som lav-kvalitets

brzendsler af19. 1 lobet af nogle år forventer man at komme op på 50 pet. el-virk-

18 Man har pt. besluttet sig for i Polen at installere ialt 1450 mw fluid bed anlag på Turow og
Siercza vzerkeme (jzvnfnrr Tabe1 6.3 Side 150). Installationen giver en udskiftning af braender
og kedel og derudover en rrekke mindre modifikationer og virker derfor som såkaldt repowe-
ring. For begge vaxker forventer man at vaxe faxlige i starten af det nzste &tusind. Prisen
for de 1200 Mw p& Turow-vaxket er i Warsaw Voice (4. april 1993) offentliggjort at vaxe
13.000 mia. Pzl, hvilket på davaxende tidspunkt svarede ti1 800-900 mio. US$, eller ca.
omkring 5ooo krkw.

19 Det store brzndselsspekter og mulighedeme for at braxrde lav-kvalitive braxdsler af i fluid
bed anhcg får OECDIIEA (1993a;25) ti1 i en teknologigennemgang at skrive: ... a candidate
for repowering application in Eastem Europe. Jens Erik Pedersen fia NEFO skriver i en
anden teknologiredegorelse: Teknologien (byksat fluid-bed, min ammzrkning) vi1 nok i ferste
omgang få sin udbredelse i lande med egne kulforekomster, som er sxert omsa%elige af
kvalitetsmssige årsager (Energistyrelsen 1990;46). Som vi ved peger begge disse citater på
Polen.
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ningsgrad (Energistyrelsen 1990, Jansson 1991). IGCC ankeggene er baseret på

forgasning af kul. Den forgassede kul kan derefter afsvovles og kvzelstof forbindelser-

ne reduceres. Svovlreduktionen når op ti1 99 pet. og kxelstofreduktionen ca. 40 pet.

Derefter er processen som for naturgasfyrede CC anlag (se nedenfor). IGCC ankeg

kan anvendes til repowering af eksisterende anlag. Potentialerne for disse anlag

vurdres at vaxe store med el-virkningsgrader over 50 pet. Der er desuden ingen eller

naxten ingen partikelemissioner fra et IGCC anlzeg. (Energistyrelsen 1990;34-39 og

OECD/IEA 1988; 76-77) Ankeggene er endnu ikke kommercielle, men ventes på

markedet i bbet af de nzste 5-10 år. NGCC er allerede en kommerciel teknologi.

Udstødningen fra gasturbinen ledes tg en afgaskedel der producerer damp til en

dampturbine. Anlzegget kan både ankegges som decentral kraftvarme og som centralt

kraftvzerk, men bedst som grund- eller mellemlast med belastning over 70-75 pCt.

Elvirkningsgraden er i dag omkring 50 pet. og ventes i bbet af nogle år at nå 55 pet.

Der er ingen emissioner af SO, og partikler og NO, emissioner er meget små -

omkring SOg/GJ ihdfyret. Samtidig produceres ingen affald. NGCC anhggene er

relativt investeringslette, men brzendslet er som det vides dyrere end kul renset for

afgifter.

Den tredje type kraft-/varmeteknologi, bmndselsceller, er stadig en fremtidens

teknologi og jeg vil ikke komme naxmere ind på den. Når den alligevel skal naxnes

er det fordi den ventes at få meget ti je virkningsgrader - 55-70 pcf. og meget gode

miljødata.

Til sidst i teknologigennemgangen skal biobramdsler som en tvzergående katagori

kort naxned. 1 såvel Danmark som Sverige og flere andre steder er fyring med

biobraxdsler til varme, kraftvarme- eller kraftproduktion kendte teknologier. COz

emissionerne er nul, mens Psvrige emissioner svinger meget med typen af bmndsel.

Halm giver således store maxgder partikelemissioner og SO, emissioner som et

kulkraftvzerk med FGD ankeg, mens SO, emissionerne fra Weflis ligger lidt lavere.

For mindre varmevaxker anvendes, som for kulfyrede varmevzrker, ristefyring som

giver lavere effektivitet. Der eksperimenteres i øjeblikket en del med forgasning af

biobrzndsler som for kul (Det faglige udvalg for biomasse til energiformål 1992 og

Biobrändslekommisionen 1992b)
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Emissionsdata for det nzevnte vaerker

Efter den undertiden noget overfladiske gennemgang af de forskellige wrker kan vi

nu se nzermere på deres emissionsdata og driftsforhold. 1 figuren henmder har jeg

sammenfattet de kendte resultater for teknologieme.

Figur 6.2 SO, og NOx emissioner fra en raekke energiteknologier

Træflis

Halm

Fluid bed Kul/60 pct.halm

Konv. kul/halm 15%

Brzendselscelle

Naturgas CC

PFBC

IGCC

PC-KAD Esbjerg

AFBC
H

PCInt

PC POLEN

(

i

NOx 1
1 i l
soa

halm

u

m

) 150 300 450 600

Emission g/GJ input
750

t ) 1 0 5 0

j } ^ - 1050

KiIde: Egen figur p6 basis af Energistyrelsen (1990), OECD/IEA (1988),

Dawes m.fl. (1992), Jansson (1991) og Biobrändslekommisionen (1992). Der er regnet med et svovlindhold

i stenkullet pH 1 pet. "PC" betyder i denne sammenhaeng kulst0vfyret krfivaerk.

Som det ses er der stor spredning i emissionsniveaueme blandt teknologieme. Den

storste reduktion opnås med IGCC og naturgasfyrede anlag, men også tnefyrede

anlag, fluid bed ankeggene og KAD-anligget giver gode data. Bnendselsceller giver

både for NO, og SO, meget små emissioner.

Problemet ved disse data er at de males i.f.t. brazndselsinputtet (jaevnfor kritik heraf

i kapitel 5). En integreret energi- og miljostrategi må vaxe interesseret i emissioner-
ne pr. leveret energitjeneste, eller lidt mindre radikalt, emissionerne pr. pro-
duceret Kwh eller Mj. Dette forhold vil afhzenge af emissionen pr. brzendselsinput,

men også af virkningsgraden for konverteringen. Den integrerede energi- og mil-

jostrategi må endvidere forholde sig til det ressource- og energiforbrug, der iovrigt

er forbundet med processen, f.eks. kalk som absorbent i roggasrensning og fluid bed
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anheg, og det resulterende affald og ovrige emissioner. Endelig må man når det

drejer sig om kraftvarme forholde sig til forholdet mellem el- og varmeproduktionen.

I en mere implementeringsstrategisk diskussion er det selvfolgelig de okonorniske,

politiske og sociale forhold om teknologien der er interessante.

Figur 6.3 Emissioner af rsggasser som

funktion af el-virkningsgraden.

100

Q.

5

c
o
'm
(0

E
LU

Ingen emissions-
foranstaltninger

10-

70 pet reduktion

80 pet. reduktion

90 pet reduktion

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

I figuren til hojre har jeg illu-

streret hvorledes de resulteren-

de emissioner, målt i.f.t. out-

puttet (f.eks. produceret kwh),

reduceres som falge af effek-

tiviseringsgevinster. De fire

kurver svarer til eksempler

hvor der indfores forskellige

grader af emissionsbegrzensen-

de foranstaltninger - i den

overste er der ingen modifii-

tioner sket, i de tre nederste

reduceres emissioneme målt

i.f.t. inputtet med hhv. 70, 80

og 90 pet. Som det ses vil El-virkningsgrad

alene en virkningsgradsforbedring fra 35 til 45 pet. (svarende til udskiftning af et

overgennemsn&ligt effektivt polsk kraftvaxk med et KAD-kulstovsfyret anlag uden

FGD) reducere de samlede emissioner af SO, fra vaxket med mere end 20 pet., hvil-

ket ikke er langt fra den reduktion man få ved intensivert kulvaskning.

Virkningsgraden af energianl~gget er altså et afgrxende forhold for vurderingen af

teknologiens samlede emissionsreduktion, samtidig er virkningsgraden også afgorende

for COz emissioneme. F.eks. kan CO,-emissioner fra et gemremsnitligt kulstovfyret

Polsk kraftvaxk, alene som falge af virkningsgradforbedringen, reduceres med 40

pet. ved at gå over til brzendselsceller. Et KAD-vaxk som Esbjergvaxket giver en

CO2 reduktion på 20 pet.

Vil man opnå virkelig store forbedringer i virkningsgrademe er der kun en vej frem

på udbudssiden - kraftvarme.
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Kraftvarme

Som jeg var inde på i starten af kapitel 4 er energisystemet et begreb der lzgger to

meget forskellige storrelser, kraft og varme sammen. Kraft (elektricitet) er en

hojkvalitiv energiform (d.v.s med meget exergi) derfor kan man ikke ved termo-

dynamiske processer anvende hele brazndslets termiske energiindhold. En termodyna-

misk protes vil altid resultere i et tab af exergi. Den lav-kvalitive varme som

elektricitetsproduktion forer med sig kan derimod anvendes til lavkvalitive formål -

nemlig rum- og vandopvarmning og det er ideen bag kraftvarme. Man kan også sige

det på en anden og mere korrekt måde: Kraftvarmeproduktion er en substituering af

de termodynamisk meget ineffektive individuelle og kollektive varmewrker i

energisystemet ved udnyttelse af lav-kvalitiv energi fra kraftwrker. Energigevinsten

består altså retteligt i udskiftningen af varmevzwker, ikke ved udnyttelse af over-

skudsv-armen (se Illum 1981).

Det kan vises således:
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Figur 6.4 Separat hhv. kombineret kraftvarmeproduktion. Princjp-flow-

diagram.

Brændsel

2,35 MJ

Input energi 2,35 Mj
Tab m 1,35 Mj
Nyttiggjort energi = 1,OO Mj

Separat vatmeproduktion og elproduktion, totaltitkningsgrad 42,5 %

Kombineret kraftva~eproduk-tion, totalvirkningsgrad 56,5 %

Brændsel

1,71 Mj

Til Varme
0,35 mj

Til Kraft
1,36 Mj

0,51 mj varme

0,49 mj el

Tab
0,71 mj

Input energi 1,71 Mj
Tab - 0,71 Mj
Nyttiggjort energi = 1,OO Mj

Kilde: Egen figur p8 basis af eksempel fra WEC (1991) s. 44

I eksemplet hos ?VEC er taget udgangspunkt i at begge anlseg er oliefyrede, men vaxdierne gaelder lige

såvel for kul. Elvirkningsgraden i kraftvarmevaxket er som det er kotume i vestlige lande hvor elproduktio-

nen er vigtigst, sat hg med elvirkningsgraden for et tilsvarende kondenserende vark.

Som det ses af figuren leverer de to energisystemer den samme maxgde energi med

samme fordeling på varme og el. Brzendselsforbruget og dermed tabet er imidlertid

meget forskelligt. Med individuel opvarmning anvendes 0,99 Mj for at få et output

på 0,51 Mj varme, i kmftvarmeeksemplet skal kun anvendes 0,35 Mj. På varmesiden

kan der altså spares ca. 65 pet. energi ved at gå fra individuel varmeforsyning til

kraftvarme20. Går man fra individuel kulfyring til kraftvarmeforsyning med hoj

tilslutning, et moderne naturgasfyret krafIvarmevaxk og med nylagte przeisolerede ror

er besparelsespotentialet endnu storre.

Udover energibesparelseme har kraftvarmeforsyning en rzekke andre fordele:

20 Modelvsxkeme i eksemplet er måske noget undervurdere m.h.t. effektivitet. Eksemplet skal
da også kun i furste omgang illustrere princippet i kraftvarmeproduktionen.
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• Ved at udskifte individuel fyring med olie eller kul får man fjernet lavt-

liggende emissionskilder, med typisk dårlig styring og hoje emis- og immi-

sioner pr. nyttiggjort energi, fra systemet. Samtidig får man mulighed for

gentrem anvendelse af fornawnte forskellige emissionsbegrzensende teknologier

at nedsætte de samlede emissioner.

• Centrale eller decentrale kraftvarmeværker kan indrettes således at et stort
braendselsspektre kan anvendes, hvilket både kan vaxe en @konornisk og

forsyningssikkerhedsmaxsig fordel.

Kraftvarme kan derfor specielt i omrader hvor tilslutningen er lav eller hvor der slet

ikke er fjemvarme eller kraftvarmeforsyning vaxe en meget effektiv måde at nedsatte

de samlede emissioner og måske primaxt de samlede immisioner - jaxnfor kapitel 5

og de konkrete erfaringer man har haft i b1. a Uppsala og Kobenhavn.

Kraftvarme kan baseres på alle de anlzeg der er nzevnt i teknologigennemgangen oven-

for. Der er irrridlertid nogen forskel på de forskellige teknologier m.h.t. virknin~s-

grader, storrelse, fordelingen og regulerbarheden af produktionen af elektricitet og

varme - det sidste kaldet C-vzrdien.

Den totale virkningsgrad for et kraftvarmevaxk vil normalt nå op på eller over 90

pet. ved kombineret kraftvarme-produktion. 1 de fleste tilfazlde bliver den årlige

virkningsgrad dog mindre fordi man producerer elektricitet ved kondensationsdrift21.

Ved nogle brzndsler, som affald, er max-virkningsgraden dog mindre, typisk 80-90

pet. En totalvirkninsgrad på 90 pet. ligger klart over hvad der kan opnås ved almin-

delig kondensationsdrift. For en sammenligning med individuel varmeforsyning skal

fratr&kes tabet i varmenettet - typisk 15-30 pet. af den til nettet tilforte energi.

Trxkker vi også tabet i elnettet fås en maximal totaIvirkningsgrad for et forsynings-

system baseret på kombineret kraftvarmeproduktion på over 70 pet, mod nzeppe over

55 pet. for de bedst fungerende separate varme og elproduktionssystemer.

Ved kombineret kraftvarmeproduktion bliver fordelingen mellem el- og varmeproduk-

tionen vigtig. Urniddelbart kunne man tro at man hvis det onskes at substitutere

varmevaxker, skal have så lille en C, vaxdi som mulig. Det er ikke tilfzldet.

21 Dog ikke for mange vaxker i Polen, som vi så i kapitel 4.
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Generelt anskes en så h0j C, vaxdi som mulig, da vaxkets varmekapacit_et blot kan

indrettes efter varmeeftersp0rgslen. En h@ C, vaerdi betyder så blot at der sub-

stitueres mere separat elproduktion ved den givne varmeproduktion, end når C,

vaxdien er lavere. Samlet giver det st0rre besparelser og mindre ressourceforbrug.

Det kan også vises grafisk. 1 figuren herunder holdes varmeproduktionen konstant,

svarende til at man har et givent varmemarked med en given eftersp0rgsel. En @get

C,-vaxdi betyder derfor blot at der kan produceres mere elektricitet, som derved

substituterer separate kraftvaxker.

Figur 6.5 Besparelser ved kraftvarmeproduktion ved forskellige C,-

vaxdier.

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9

Forudsletninger: Totalvirkningsgrad for Krahwmevaerket=90 pet. Tab i fjemvannenettet=25 pet.

Elvirkningsgraden for substituteret kondenserende krafherk=35 pet. Virkningsgrader for substituerede

varmekilder: Naturgasfyr=95 pet., Kulovn (polsk)=50 pet.
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Den overste kurve viser besparelseme ved inds&ring af et- kraftvarmevzerk i et

område hvor varmesystemet tidligere bestod af individuelle kulovne, den nederste i

et område forsynet med individuelle naturgasfyr. Her ses at brzndselsbesparelser på

nzsten 40 pet. kan hentes allerede med en lav C,-vaxdi på 0,3 hvis de varmevaxker

der substitueres er individuelle kulovne - altså den polske case. Men f.eks. et

naturgasfyret combined cycle anlEg til kraftvarme med en C, vzerdi på 1, vil kunne

oge den samlede besparelse med 10 pet.-point. Figuren kan også illustrere de meget

store besparelser der kan hentes i det polske system ved de lave C,-vaxdi som er

typiske for dagens teknologi, kontra de besparelser som er mulige i.f.t. et dansk

varmemarked baseret på individuel naturgasfyring. Da en antagelse i figuren er et

varmetab på 25 pet. i fjemvarmenettet, og et nyt net normalt vil have langt lavere tab

(13-18 pet.) er der tale om endnu storre besparelsesmuligheder i omrader uden

fjemvarmenet i forvejen. Selv om figuren viser at det er vigt@ med så hoj C,-vaxdi

som mulig, er det dog også klart at de store anstrengelser der foregår i Danmark og

intemationalt for agning af C,-vaxdieme også haxger sammen med at vi i forvejen

har relativt effektive (1. lov) varmesystemer.

I tabellen herunder er vist typisk C,-vaxdier for de fleste af vaxker der er omtalt

tidligere:

Tabel 6.4 Eksempler på kraftvarmeteknologier

Anlaeg

Konventionel kulstavsfyret,

KAD kulst0vsfyret

AFBC (atmos. fluid bed), kul + andet
brandsel

IGCC (kulforgasning)

PFBC (Tryksat fluid bed)

Naturgas CC

Brzndselscelle, carbonat

Halm decentral, dampkedel + turbine

Affald decentral, dampkedel +hrbine

Traeflis

C,-vaerdi

0,4-0,5

0,65-0,75

0,6

0,85

0,8-0,9

0,9-1,2

2-2,6

0,3-0.5

0,25-0,3

0,3-0,4

Totalvirk-
ningsgrad

Pct.

80-90

91

> 8 0

0,85

8-0,9

9 -

90

80-90

75-85

80-105

Størrelser

MWel

> 7 0

200-700

20-150

>300-

8-0

15-1000

0-1000

3-0.5

5 - 0

3 - 0

Kilder: Energistyrelsen 1990, Videnscenter for Halm- og Flisfyring 1993
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Som det kan ses af tabellen er det generelt således at dampkedel/turbine anlag bedst

fungerer i større ankegstyper, mens gasturbiner med fordel kan anvendes i mindre

anlzeg. AFBC ankeg kan fås ned i relativt mindre anlag og kan fyre med alle typer

bmndsler hvilket gm dem til gode kandidater for en strategi der vil udnytte lokale

brazndsler, evt. en sammensztning af lokale brazndsler. Desuden er der typisk mindre

C,-vaxdier for biobraxdsler og affald, hvilket hznger sammen med at damptempera-

turer og tryk ikke kan hawes til samme niveauer. For at forbedre dampdataene for

biobmzndsler forsker man derfor i Bjeblikket meget i forgasning af traz, halm, gylle,

organisk affald, husholdningsaffald m.v. En sådan udvikling vil kunne betyde at

lokale biobraxdsler kan udnyttes med mindre anlzegsomkostninger og s&rre C,-

vaxdie82.

Der kan dog blive tale om så stor kraftvarmeudbygning at det fører til at såkaldt el-

overbb på kolde vinternztter hvor varmeeftersp0rgslen er stor og elefterspmgslen

lille. For at undgå det kan man g0re flere ting:

• Varmevaxker med lavere C,-vzerdi, hvilket generelt ikke kan anbefales

j aw&r Figur 6.5.

• Varme- hhv. elektricitslagring. Varmeakkumulatorer kan fyldes op om dagen

og anvendes ved spidsbelastninger om natten, omvendt kan elektricitslagre,

som de polske pumpekraftvaxker, fyides op v.h.a. overskudselektricitet om

natten og anvendes når der atter er brug for kondenserende lxaftvaxker.

• En tredje mulighed er eksport af elektricitet til lande hvor der ikke er el-

overbb.

• Endelig er en fjerde mulighed en teknologi der tillader variabel el/varme

produktion - jawnf’r det tidligere omtalte LOCUS anlag (Se Illum 1981).

En indpasning af kraftvarme til dzekning af op irnod 80 pet. af det samlede varmebe-

hov anses at vaxe realistisk23, derfor er der ingen fare for at 0get integration af

kraftvarme i det polske energisystem lige nu og her skulle komme til at udgøre et

problem.

22 Se Videncenter for Halm og Flisfyring 1992 og 1993, Bioenergi diverse numre, og Det
faglige udvalg for Biomasse ti1 Energiformål 1992.

23 Jzevnfør Gydesen et. al. (1990), men primaxt Klaus Illum (1981) som dokumenterer mulighe-
den af langt stprre kraftvarmeudbygningen end ellers antaget ved anvendelse af et LOCUS
system.
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Det danske kraftvarmesystem er, ligesom det polske, bygget- op om storre central

kraftvarmevaxker. Men som det vides har man i Danmark nu ivaxksat en plan for

udbygning med decentral kraftvarme. Det giver dels mindre varmetab på grund af

kortere transmission- og distributionsafstande, dels et storre marked da man kan

udlzgge fjernvarmenet i mindre byer. Decentraliseringen giver desuden mulighed for

udnyttelse af lokale energiressourcer (biomasse og affald) som ellers p.g.a. trans-

portomkostumger ikke ville kunne udnyttes. Problemet med konventionelle damp-

kedel-turbineteknologier er imidlertid at prisen pr. installeret effekt stiger voldsomt

med faldende storrelse og at flere ankegstyper ikke normalt udbydes i så små storrel-

ser.

5. Saltudledninger, underminering og affaldsproblemer

Dette punkt vil jeg behandle langt mere kortfattet end forsuring- og drivhusproble-

merne, fordi losningeme både er så langt mere fåtallige end ved de to andre pro-

blemer og fordi jeg allerede i kapitel 5 har introduceret til mulighedeme.

Saltproblemer

Den i Polen anvendte afsaltningsteknik i dag producerer ren drikkevand og ultrarent

salt som anvendes i industrien. Prisen for fuld afsaltning af al det spildevand der

udledes til flodeme ligger på omkring 2 US$/ton kul.

For et nyt projekt i Debienko minen ventes en tilbagebetalingstid på 9 år som falge

af indtzegter ved salg af salt og vand og besparelser på saltafgifter. Lomingen kan

også anvendes for de miner der udleder mest salt, Piast og Ziemowitt, men da der

med udledningeme fra disse to miner f0lger radioaktive materialer vil man stå tilbage

med et affaldsproblem. Efter indforelse af en saltskat skal Piast minen ifolge UNDP/-

ESMAP (1992b;33) betale 5,6 mio. US$ årligt (knapt 1 US$/ton) for sine saltud-

ledninger hvis ikke der igangsa$tes et afsaltningsprojekt. Imidlertid kunne Warsaw

Voice d. 6 juni 1993 meddele at kun 11 pet. af de samlede saltskatter i 1992 blev

indbetalt.
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Det synes muligt at l0se saltproblemerne teknisk. Der mangler imidleoid for det

farste en opgtirelse af energiforbrnget i.f.m. afsaltningsprocesserne. For det andet er

det klart at de knapt 500 T salt/dag som Debienko minen kan afsætte (i=vnf@r kapitel

5) intet forta4ler om mulighederne når Piast og Ziemowitt minerne starter afsaltnings-

anlag. Som nævnt er det saltvand de udledder forurenet med radioaktive materialer,

for det andet ville selv en teknik der kunne fjeme denne radioaktivitet blot f0re til at

de med 80 pet. af de samlede saltudledninger vil oversvømme markedet med salt,

jzvnfør analysen i UNDPESMAP (1992b).

Underminering

Undermineringsproblemet synes at knnne bases på tre måder: k Gennem bedre design

af minedriften således at de uundgåelige jordbevaegelser der fmder sted ikke rammer

installationer, bygninger og infrastruktur, 2 ved i mindre grad af udvinde fra de

såkaldte st&tepdei, d.v.s. kullag under byer, industri o.s.v., eller & ved bjere grad

af automatisk udfyldning.

Den furste l0sning besvxxliggøres af den t&te bebyggelse og anses ikke for nogen

tilstra&kelig l0sning selvom mindre forbedringer kan g0res.

Den anden bsninger er ikke holdbar hvis de polske kulminer i 0vre Schlesien skal

fortsatte deres aktivitet. Hele området er undermineret. 1 midten af 80erne blev 33 %

af den totale mzngde kul således udvnndet fra st&tepiller under byer og industrielle

ankeg. (JOzef Janik, i Polish Coal Review ~01 35, 1986, nr. 1-3). 1 dag befmder 20

pet. af stenkulreserverne sig i ststtqiller (Polish Coal Review 1987, nr. 7-8).

Den tredje og sidste bsning er delvist implementeret. 1 1985 blev 20 pet. af kulpro-

duktionen udvundet med hydraulisk eller t0r stuvning (Polish Coal Review vol 35,

no. 1-3 1986). Men som nævnt i kapitel 5 er man for det furste ved at l0be Wr for

sand til denne teknik, for det andet vil en basning der samtidig reducerer affalds-

maxgderne ved at anvende dem til stuvning fordyre processen voldsomt. Derfor er

der ikke noget der tyder på at denne bsning kan implementeres i nogen videre skala.

Ser man på udviklingen for Polens samlede kulmineindustri er det endvidere således

at minerne i 0vre Schlesien som gennemsnit er de bedste fungerende @konornisk,

mens mineme i Nedre Schlesien der er tyndere befolket er i så dårlig stand at

UNDPBSMAP (1992b;29) skriver:
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In Lower Silesia, only the Slupiec and the Nowa Ruda colliery is

anything than hopelessly inefficient....

Denne ineffektivitet refererer til tab på mellem 301.000 og 470.000 Pzl/ton kul

svarende til næsten dobbelt så store omkostninger som salgsprisen. Lukningen af

stenkulsminer rammer således i første omgang minerne uden for Øvre Schlesien hvor

undermineringproblemerne er størst.

Affald

Affaldsproblemet går delvist mod det bedre p.g.a. neddroslingen af stenkulsproduk-

tionen, men samtidig skabes nye affaldsproblemer i.f.m. flere af de miljøbeskyttende

foranstaltninger jeg har nævnt gennem dette kapitel - f.eks. røggasrensning, kulvask-

ning og afsaltning. Stuvning i undergrunden synes, som nævnt, ikke økonomisk

mulig. Derfor er der ikke nogle andre muligheder end at betale sig fra det. Det

kræver imidlertid stadig deponeringspladser, som i Øvre Schlesien bevilliges af de

lokale kommuner. For at skaffe sig good will foreslår Verdensbanken i en analyse

af kulsektoren som jeg har refereret flittigt til:

The coal mining sector should seek to improve its image by under-

taking small rehabilitation works at highly visible sites in urban areas

near to the mines (UNDP/ESMAP 1992b;32)

Citat skulle næsten have lov til at stå for sig selv. En integreret energi- og mil-

jøløsning eller særlig bæredygtig kan man vel ikke kalde det - propoganda var måske

et mere nærliggende begreb.

6. Energiøkonomisering i transmission,
distribution og forbrug af energi

Der er ikke meget at tilføje til kapitel 4 for dette punkt. Som det blev vist på det sted

er mulighederne for energibesparelser og -effektiviseringer i slutforbruget meget store
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i Polen. Det gazlder såvel som boliger som industri, men også transportsektoren som

jeg imidlertid ikke behandler i denne afhandling.

Som det måske huskes er energiforbruget i Polen set ud fia er den 2. termodynamiske

lov ikke mere ineffektivt end i de fleste vestlige lande, måske tvzrtimod. Anvendel-

sen af kraftvarme, industriel kraftvarme og industriel overskudsvarme i fjemvannesy-

stemet i kombination med mange tunge energiopgaver der krawer hoj tilforelse af

exergi ger at det ikke er exergitabet for den polske ekonomi der generelt er dårlig.

I lande som USA hvor kraftvarme på nzr nogle promiller overhovedet ikke anvendes

i varmeforsyningen er exergitabet sandsynligvis storre pr. leveret energitjeneste.

Disse principper lover godt for Polen. Problemet er en kombination af teknisk

misvedligeholdelse, foreldelse og tilbagestienhed, manglende reguleringsmuligheder

(for fjemvarme), og infrastrukturelle problemer i varmeforsyningen (separate net for

fjemvarme og varmt brugsvand, hoje net-temperaturer, konstant flow m.v.). Hvis det

ikke fordi det er så problematisk for polakkeme lige nu, kunne man se denne situa-

tion som en enestående positiv mulighed for at nedszette energiforbruget pr. leveret

energitjeneste.

De storste brzndselsbesparelsesmuligheder synes at vazre i:

• Husholdninger og offentlige bygningers varmeforbrug.

Besparelsesmuligheder på 50 pet. i almindelige lejligheder og op til 65-70 pet.

i offentlige bygninger, skoler og lignende.

• Industrielle processer.

Store udsving, men som snit omkring 20-40 pet.

• 1 fjemvarme og elnettet.

Energitabet i fjemvarmenettet er ikke kendt, men en virkningsgrad på 60-70

pet. er ikke usandsynlig, hvilket giver en besparelsesmulighed på 13-25 pet.

i.f.t. et net med en virkningsgrad på 80 pet.

Tabet i elnettet på 10,5 pet. giver en besparelsesmulighed i.f.t. et net med et

8 pct.s tab på 2,7 pet.

• Og i individuelle kulvarmekilder.

Med en en virkningsgrad på ca. 45 pet. kan der i.f.t. en nyt naturgasfyr med

en virkningsgrad på 90 pet. spares 50 pet. i brzendselsforbruget. Med kraft-

varme kunne der spares omkring 65-70 pet.
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I et livstycklusperspektiv er disse procentsatser ikke så interessante. For det forste

må vi vide hvor stor energiforbruget er i de forskellige processer, dels hvor stor

meget prinner brzendsel der spares. F.eks. svarer 2,7 pets. besparelse i den elektrici-

tet der passerer elnettet til 3,2 Twh, som kunne give en på ca. 34 Pj kul som input

til kraftvaxkeme24, hvilket igen kunne give en besparelse ved kulmineme på godt

36 Pj25. Dette er ovenikobet en minimumsberegning, da besparelser virker så

snedigt at de forst og fremmest szetter de mest ineffektive vrerker ud.

For en handlingsplan og konkret udvikling af den polske energisektor er det vEsent-

ligt med en pixisering af de samlede besparelsesmuligheder, ikke mindst i et least-

cost perspektiv hvor det gzlder om at få mest mulig ud af pengene. Et er i hvert fald

klart, at 3 ud af 4 sparede Pj eller Twh i den Polske kontekst har omfattende positive

miljovirkninger langs hele energikazden fordi så stor en del af energiforbruget har

udgangspunkt i de store kuhninefelter. 1 et strategisk ojemed er det indtil videre nok

at konstatere dette potentiale.

7. Energi- og natur: Tekniske strategier

Alle vaxentlige energi-naturrelationer i Polen involverer kul; sten- eller brunkul. Som

vi har set har det skabt enestående naturpåvirkninger, men det er ikke fordi polsk kul

er af en saxlig dårlig kvalitet, tvaxtimod. Som vi så i kapitel 5 er det kun en mindre

del af stenkullet som har svovlindhold over 2 pet. Kmftvzerkeme braxder dog indtil

videre uvaskede kulfines af med hojt askeindhold og lavt energiindhold. Miljoproble-

meme er ikke resultat af et meget stort energiforbrug, tvaxtimod bruger den gennem-

snitlige Polak mindre energi end gennemsnitsdanskeren, og endda meget mindre af

det brzndselskrxevende elektricitet. Energisektorens markante naturpåvirkninger er

derimod en falge afz

24 Elvirkningsgrad 33,s pet.

25 Energiforbrug ti1 kulbrydning svarende ti1 6,3 pet. af energiudbyttet - som minimuti.
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• meget hoj kuldominans - kulmonokulturen som isax gzlder for stationaxe

energianheg. Kulanvendelse i små blokvarmeanlazg og individuelle varmeovne

udgor et saxligt problem.

• lokalisering/koncentration af kraftvaxker, kulminer og tung industri i

irrdustrYbolig konglomerater, mest ekstremt udtryk ved 0vre Schlesien,

• lave virkningsgrader på el og varme, i distribution og transmission og

forbrug. De modvirkes dog i nogen grad af en hoj anvendelse af kraftvarme

og industriel overskudsvarme,

• manglende behandling og kontro1 med affaldet, og

• ingen hensynstagen til miljefaktorer ved planlågningen af produktioner,

f.eks. udtrykt gemrem nzevnte lokaliseringsproblem og ved udvinding af kul

fra staxk miljobelastende kulminer.

Et sjette problem har vaxet den internationale atmosfzriske import af forurening fra

(0st-)Tyskla.nd og Tjekkiet. Den Osttyske forurening har så langt vaxet den vzsent-

ligste, men den er allerede nu reduceret med 40 pet. og vil fia 1996 opfylde det

fzlles tyske miljokrav. På det tidspunkt vil 27000 Mw elkapacitet i det tidligere

0sttyskland vaxe reduceret til 7000, hvoraf 2000 er vandkraft, 1000 baseret på

naturgas (El og Energi nr. 5 1992) og 4000 MW på renoverede brunkulsvaxker. Den

internationale import af SO2 og NO, fra udlandet vil derfor i temmelig stor grad lose

sig selv. Tilbage er kun den polske indsats.

Som vi har set i kapitel 5 indeholder den polske luftformeningslov både emissions-

og immisionsnormer. Ganske vist, fremgår det, må kraftvaxker, industri og mindre

varmevaxker forurene så og så meget, men koncentrationen af S02, NO, o.S.V. må

ikke overstige temmelig skrappe grzenser. Imidlertid er der ingen egentlige måder

man kan gennemtrumfe disse reduktioner på over et så stor antal aktorer. 1 0vre

Schlesien og Krakow hvor det storste luftformeningsproblem er lokaliseret, er en af

de vzsentligste immisionskilder de individuelle kul- eller koksfyrede varmeovne.

Alene i Katowice er installerede et antal af 500.000 (ud af 1,3 mio. boliger). Samti-

dig indeholder polsk lovgivning ingen midler som kan tvinge folk på fjernvarmenet-

tet.

Disse faktorer taget i betragtning er recepten klar: Renere brzendsler, decentralisering

af energiproduktionen, effektiviseringer i alle energikzedernes led, behandling og
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opfangning af emissioner og udledninger og lukning af de mest forurenende pro-

duktioner.

De eksisterende teknologier

Enhver miljøstrategi må tage udgangspunkt i det givne. Polen må i mange år endnu

leve med de energianlæg der nu engang eksisterer. Derfor var det vigtigt at se på de

ændringer der kan gøres i.f.t. de eksisterende anlæg. Det gjaldt kraftværkssektoren,

varmeværkerne og kulminerne. I min gennemgang diskuterede jeg mulighederne for

gennem forædling af kulfines, low-NOx ændringer på kraftværker, modifikationer på

mindre varmeværker og røggasrensning at reducere forsuringsproblemerne i Polen.
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I Tabel 6.5 herunder er disse kvsningers fordele og bagdele sammenfattet.

Tabel 6.5 Positive og negative sider ved indgreb i.f .t. eksisterende
anlag

Indgreb

Konse-
kvens

*

Forsu-
ring

Drivhus-
effekten

Salt

Under-
mine-
ring

Affald

Kulforsedting

+ Nedbringer SO,
udslip for stenkuls-
fyrede kraftva?rker.
+ ca. 30 p m re-
duktion på anleeg
uden FGD
+ Kan issw anven-
des ved anlag der
k0rer del- eller spids-
last, d.v.s. gamle
vwker og varme-
kraftvaerker.
- vedrrarer ikke lav-
emissionskilder
- skonomi ved kom-
bination med FGD
eller fluid bed
- vil Oge NO, emis-
sioner som f0lge af
hrajere temperaturer

+ virkningsgrad
- energiforbrug til
processen og til 0get
kulproduktion som
f0lge af kultab.

- hvis Oget kul pro-
duktion

- hvis Oget kul pro-
duktion

+ affaldsreduktion
ved kraftvaerker
- affald i Ovre Sili-
sien

1. Low-NO,

2. Effektivi-
seringer af små

kilder

Ad 1
+ nedsmtter NO,
emissioner fra eksi-
sterende kraftwr-
ker
- vedr0rer ikke lav-
emissionskilder
- ikke så effektiv
som katalytisk
rensning

Ad 2
+ gennem braend-
selsbesparelser
nedsaettes SO,
emissioner
+ lave emissions-
kilder stor immi-
sionsreduktion
- stadig h0jere SO,
emissioner, kun ca.
20 pets reduktion.

Ad 2

+ virkningsgraden.
Ca. 20 pet. reduk-
tion i braendsels-
forbrug

Ad 2
+ sparer kul

Rsggasrensning for
NO, og SO,

+ meget effektiv på
eksisterende som nye
anleeg
- kan ikke anvendes
på lav emissionskilder
- ikke skonornisk ved
spids- eller dellast
- dyrt på nye og
endnu dyrere ved
retrofit.

- en lille nedgang i
virkningsgraden, fra
1 -4 pet af outputtet.
- energiforbrug til kalk
(hvis det anvendes
som medie) og trans-
port.

+ kan indrettes så
restmaterialet kan
genanvendes
- ellers store affalds-
meengder
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Den storste samlede reduktion af forsuringspåvirkningen kan gennemfores v.h.a.

roggasrensning. 90 pct.s reduktion af såvel SO, som NO, er mulig. Men omkost-

ningeme ved roggasrensning ger at denne losning er mest plaucibel på nye anheg,

anlag der korer grund- eller mellemlast og på anheg over ca. 25 MWel. 1 forhold

den forsuringspåvirkningens koncentration i 0vre Schlesien-Krakow området vil det

vaxe nodvendigt at installere FGD på en ra&e kraft- og kraftvarmevaxker i dette

område. Om som vi har set er det også en del af den nuvaxende udbygningsplan for

den polske offentlige kraftsektor. For anheg der korer del- eller spidslast (varmekraft-

vaxkeme), som er Adre med lave virkningsgrader eller af mindre storrelse vil

roggasrensning i mange tilfaAde vaxe al for dyrt og ofte teknisk urnulig. For disse

anlzeg kan oget kulvaskning vaxe en losning. Men som som vi har set giver denne

teknik max. 30-40 pet. reduktion af SO, emissioneme, hvilket ikke er nok taget de

mange vaxker af denne type i betragtning. Kulvaskningen vil dog have gode effekter

på rådighedsfaktoren og virkningsgraden gennem reduktion af askeindholdet. Derfor

kan losningen have sin berettigelse. Det er afgorende at det tab på estimeret 6-13 pet.

af det vaskede kul der vil fmde sted ikke erstattes ved oget minedrift. Det vii blot oge

de affalds, underminering og saltproblemer der eksisterer i forvejen.

I forbindelse med afvejningen mellem kulvaskning og roggasrensning må man i et

least cost perspektiv undersege om ikke det bedre kan betale sig miljomaxsigt og

okonorniske at aIlokere det dårligste stenkul til de vaxker der har FGD eller fluid

bed. Hvis ikke disse lominger afvejes i.f.t. hinanden risikerer man at for mange

midler pumpes ind i en vedligeholdelse af kut ideme med for små resultater.

Low-NO, modificeringer på eksisterende kulstovfyrede ankeg giver gode muligheder

for en partiel reduktion, men kan ikke måle sig med katalysatorer. 0konomisk kan

det imidlertid vaxe fomuftigt at spare den store forskel på Low-NO, og katalysatorer

og anvende midleme i.f.t. de mere vaxentlige SO, reduktioner.

For roggasrensningsanheggene vil det vaxe hensigtmzssigt set ud fra affaldsproble-

meme at anvende processer hvor restproduktet kan sElges, f.eks. gips, svovlsyre,

svovl eller lignende. Blot for en sammenligning kan det siges at Polen i 1991 pro-

ducerede knapt 4 mio. ton svovl i den kemiske industri (GUS: Rocznik Statystyczny

1992;267), samtidig med at 3 mio T SO, blev emiteret fra den samlede energisektor.

Kapitaludgifteme til de regenerative roggasrensn.ingsanl=g er dyrere, men indtagteme

fra sideproduktet kan i nogle tilfaAde opveje udgifteme, samtidig med at der for et
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overordnet energisystem perspektiv spares energi, da de produktionsprocesser, der

ellers skulle .kore, substituteres. Man skal dog, for sådanne lominger welges, vaxe

opmaxksom på om der overhovedet er afsa%ing for restproduktet. Som nawnt

tidligere er det et stigende problem for svovl og svovlsyre.

Som eksempler på lominger der også retter sig imod det eksisterende teknologiske

regime var de tekniske lominger der kan implementeres i eller ved kuhninerne for

reduktion af affalds-, underminering- og saltproblemerne. Tendensen er klar: Hvis

der ikke gores noget vil disse problemer faroges, fordi :

• Saltudledninger oges med stigende dybde

• Affaldsmzngdeme stiger med mekaniseringsgraden og med oget kulforarbejd-

ning og roggasrensni.ng/fluid bed, samtidig med at det bliver dyrere at bort-

transportere og tilbagefore affald.

• Undermineringsproblememe kan reduceres hvis udvindingen fra stottepiller

under industri og byer reduceres, men her ligger 20 pet. af stenkulreserveme

og ofte langt lettere tilgaxrgeligt end de dybere liggende kullag.

Saltproblemet synes at kunne reduceres wsentligt gemrem afsaltningsanl~g. Men de

erfaringer man har indtil videre vedrorer et meget lille anheg (set i.f.t. det samlede

problem) og resulterer i meget rent salt med en stor eftersporgsel i industrien. Fra

de mest saltholdige miner er saltvandet irrridlertid radioaktivt forurenet. Derfor skabes

blot et affaldsmiljoproblem når afsaltningen koncentrerer det radioaktive materiale.

Derfor må man atter overveje mulighedeme for tilbageforing af saltvandet i de

vandforende lag i mineme, eller simpelthen lukke dem. Fuld behandling af al det

saltvand der udledes fra de polske stenkulsindustrier ville producere 5 mio. tons

saltAligt (125 kg/indbygger). Derfor vil et storre afsaltningsprogram under alle

omstazndigheder resultere i atter et affaldsproblem.

Da affaldsmaxrgdeme pr. so@ ton kul vii stige synes affaldsproblemet kun at kunne

loses ved, det der så småt er sket de seneste 5 år, nemlig en reduktion i stenkulpro-

duktionen. Det kan på to måder: Effektiviseringer og braxrdselsskift.

Et braxrdselsaltemativ til stenkul er soster braxdslet brunkul. For brunkulsvaxkeme

er affaldsproblemet langt mindre, da de for det forste er lokaliserede uden for det

Schlesiske industrikompleks og for det andet kan lede de store askemcengder tilbage

i de åbne brunkulsminer. ‘Da samtidig brunkulsvaxkeme ikke emiterer mere SO, pr.
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produceret Kwh end de stenkulsfyrede kraftværker er brunkulsværkeme faktisk en

fornuftig løsning på disse problemer - modsat den almindelige opfattelse.

Brunkulløsningen er imidlertid ingen løsning på drivhusproblemet og kan ikke

anvendes i anden en marginal grad til kraftvarmeproduktion. Som vi har set i dette

kapitel indebærer de radikale løsninger på Polens miljøproblemer følgende midler:

• Effektiviseringer i alle energikædernes led. Mest effektivt i varmeforbruget,

men også i distribution/transmission og produktion af energi.

• Kraftvarme med udskiftning af små varmekedler og mindre varmeværker.

• Nye Avancerede Kulværker (KAD, fluid bed, IGCC)

• Endnu bedre: Nye varme-, kraft- og kraftvarmeværker baseret på naturgas,
kulmetan/lossepladsgas eller biobrændsler, evt. i en kombination med

stenkul.

• Decentralisering af kraftproduktionen, væk fra Øvre Schlesien.

Kraftvarme

Som vi har set tidligere i kapitlet kan kraftvarme tilbyde endog meget store brænd-

selsbesparelser i.f.t. et system med separat el- og varmeproduktion.

Når man sætter et nyt kraftvarmeværk ind substitueres for det første eksisterende

varmeværker - det vil i Polen sige indviduelle kulovne og/eller blokvarmeanlæg

og/eller fjernvarmeværker og/eller eksisterende kraftvarmeværker. Derudover

substitueres eksisterende kraftværker med lav virkningsgrad. Og ikke alene sub-

stitueres disse værker, men også den del af energikæden der ligger før - det vil

normalt sige udvinding, forarbejdning og transport af stenkul. De positive miljøeffek-

ter ved kraftvarme vil dels afhænge af hvilke værker der substitueres og af kraftvar-

meværkets tekniske egenskaber. Til det sidste hører totalvirkningsgrad, Cm værdi,

brændsel og evt. røggasrensning.

På basis af data fra dette kapitel kan konsekvenserne ved syv forskellige nye teknolo-

gier til kraftvarmeproduktionen beregnes og sammenlignes med eksisterende polske

energisystemer. De syv teknologier er gennemgået i kapitel 5 og 6 og omfatter:
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1. KAD Kulkraftvarmevaxk, med avancerede dampdata og FGD anlag og low-

NO, brznder.

2. IGGC Integrated Kulforgasning Combined Cycle

3. PFBC Tryksat fluid bed fyret med stenkul

4. Fluid bed Atmosfaxisk fluid bed fyret med 60 pet. stenkul, 40 pet. halm

5. NGCC Naturgas combined cycle

6. Kulmetan Kulmetan combined cycle, som NGCC blot fyret med kulmetan. 1.s.f.

kulmetan kan med nejagtig samme miljoeffekt anvendes lossepladsgas.

7. Halm Dec. kraftvarme vzerk, dampturbine.

Vi kan nu beregne de miljomressige konsekvenser af at levere 100 GJ varme an

forbrueer ved de forskellige losninger. Da C, vzrdieme ikke er ens er det klart at

elproduktionen varierer. Jo hojere C, vaxdi jo mere el, og dermed storre substitution

af separate kraftvzrker. Jeg har derefter sammenholdt miljokonsekvenseme af hver

af de 7 nye anlag med et energisystem baseret på:

1. individuelle kulovne + separate kraftvaxker, der leverer 100 gj varme og en

tilsvarende maxgde elektricitet som det nye verk.

2. fjemvarme + separate kraftvaxker, der leverer 100 gj varme og en tilsvaren-

de m%ngde elektricitet som det nye vaxk.

3. kraftvarme + evt. separate kraftvaxker, der leverer 100 gj varme og en

tilsvarende mzengde elektricitet som det nye vaxk.

Derudover har jeg beregnet konsekvenseme af, for eksisterende vaxker at hawe

totalvirkningsgraden fra 83,5 til 90 pet., at reducere varmetabet i fjemvarmenettet fra

30 til 20 pet. og at oge C,-vaxdien fra 0,25 til 0,4526.

I Tabel 6.6 herunder er gengivet forudszetninger for beregningeme. Flere af disse

forudszetninger kan diskuteres og nogle er baseret på skon. F.eks. kan virknings-

graden af fjemvarmenettet ikke bekra$tiges, men er skonnet. Det kunne også godt

40 pet. eller 25 pet. På samme måde er C,-vaxdien fra eksisterende kraftvarme-

wrker s - e t uden at kunne bekrzftiges. 0,25 er en relativ lille C, vaxdi hvilket

refererer til en lav elvirkningsgrad -jzevnfor kapitel 3. Som det kan ses af tabellen er

26 Man kan ikke uden videre hacwe C,-vaxdien ved moderniseringer af et eksisterende vaxk.
Ideen bag denne beregning er at vise betydningen af at hzve elproduktionen fra kraftvarme-
werkeme ved at isolere denne faktor.
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drivhuseffektbidraget negativt ved at braende en gj kulmetan som draxes fra aktive

kulminer. Det haxrger sammen med at denne kulmetan i et 50 års perspektiv ellers

i sig selv ville have bidraget til drivhuseffekten med en faktor 7 gange det bidrag der

kommer fra at afbrzende den. Dermed bliver den samlede effekt -6 gange effekten fra

CO2 emissionen i.f.m. afbraxdingen af kulmetanen. Dette gzlder også for losseplads-

gas der eller også blot ville vaxe emiteret til atmosfaxen.
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Tabel 6.6 Forudsaetninger for miljaberegninger

Emissioner ved referen-

cerne. 1 GJ input

Kul kraftværk

Kulkraftvarme

Kul Fjernvarme

Kul individuel

KAD

IGCC

PFBC

Atm. Fluid Bed. 60%

ku1/40% halm

NGCC

Kulmetan CC, baseret på

metan fra kulminedrift (eller

Halm dec. KV

SO2

9
950

950

682

682

95

19

95

69

0

0

3oo

NO,

g ••

290

290

200

51

200

70

70

125

70

70

150

co2-
ækvivalenter

icg
99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

59,a

74,0

-336,0

o,o

for Kraftvarme

Gj/ton

23

23

23

23

23

23

23

23/14

, 0

, 0

14

Total-

virk.grad

33,5

83,5

77,0

45,0

90,0

90,o

84,o

84,o

90,o

90,o

84,o

Cm

0,25

0,65

0,85

0,ao

0,60

1,oo

1,oo

0,40

Virkningsgrad af fjernvarmenettet

Energiforbrug ved kulbrydning som

andel af energiindhold af kul

Tab fra naturgasnettet

Svoviindhold i stenkul

Metanemissioner ved kulbrydning

70 pet.

6,3%

2,3 pet.

1 pet.

5,17 m3pr
= 0.163 a

ton kul
CH./mi kul

På figuren herunder er vist konsekvenserne for SO, emissionerne ved de syv for-

skellige nye teknologier og af tre modifikationer på eksisterende kraftvarmevaxker.
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Figur 6.6 Reduktion af SO, ved forskellige kraftvarmealternativer.
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Figurerne gcelder i en situation hvor vmket afssrtter al varme og elektricitet.

Den arverste figur viser SO, emissioneme fra teknologien i absolutte tal ved at forsyne

et varmemarked med 100 gj an forbruger hhv. SO, emissioneme ved tre altemativer,

nemlig konventionel kraftvarme, fjemvarme og individuel varmeforsyning. Ser vi

f.eks. på PFK! og NGCC werkeme kan vi se at SO, emissioneme fra PITBC vaxket

baseret på stenkul er meget små (29 kg) og at der slet ikke er nogen fra NGCC. Hvis
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den mængde varme og elektricitet de to teknologier producerer skulle produceres med

et konventionelt polsk kraftvarmeværk baseret på stenkul (den skråtskraverede

ekstrasøjle) så ville der emiteres godt 200 kg hhv. knapt 300 kg SQ>. Forskellen

mellem PFBC og NGCC værket består i at sidstnævnte substituerer mere elektricitet

produceret på kondenserende kraftværker. Ved erstatning af et fjernvarmeforsynet

varmemarked ville, kan vi se, emissionerne af SO2 alternativt have været ca. 950 og

1200 og SO2. Begge teknologier, PFBC og NGCC, giver altså store reduktioner i de

samlede SO2 emissioner, og desuden i absolutte tal meget lave emissioner.

Ser vi alene på modfifikationerne af de eksisterende kraftvarmeværker (de fire søjler

til venstre) så kan vi se at især hævningen af Cm-værdien til 0,45 giver en forbedring

i.f.t. det eksisterende kraftvarmeværk.

Den nederste figur beregner netto SO2 emissionerne ved at forsyne et varmemarked

med 100 gj. Negative emissioner svarer til at SO2-emissioner fra teknologien er

mindre end de SO2-emissioner der undgåes ved at der substitueres elektricitet pro-

duceret på et gennemsnits Polsk kondenserende kulfyret kraftværk. Regnstykket

hedder:

SO2-emissioner fra teknologien

Undgåede SO2-emissioner fra substitueret elproduktion

= Nettoemission.

Det er altså ændringen i SO2 emissionerne der undersøges. Alle de eksisterende

Polske teknologier vil i følge denne figur give en netto øgning af SO2 emissionerne,

mens alle nye teknologier vil give en nettoreduktion. Man vil altså kunne øge det

polske varmemarked - f.eks. ved nye boligbyggerier - og samtidig få en reduktion i

de samlede SO? emissioner hvis der vælges en af de 7 undersøgte teknologier. Som

det ses giver især kulmetan/lossepladsgas og naturgas store reduktioner, men også de

fire kulfyrede eller delvist kulfyrede anlæg giver store reduktioner.

For NOX ser det en kende anderledes ud end for SO2. Se Figur 6.7 herunder:
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Figur 6.7 NOx emissionerne ved forskellige forsyningsalternativer.

O)

Yderligere ved FV.

Yderl. ved Individ.

Yderligere ved KV

Teknologien

PL KV T.virk 90% KAD PFBC NGCC Halm
Net 80% Cm=0,45 IGGC Fluid bed Kulmetan

Halm

Kulmetan

NGCC

Fluid bed

PFBC

IGGC

KAD

Cm=0,45

T virk 90%

Net 80%

PL KV

PLFV

PL Indv varme

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0
Kg NOx pr. 100 GJ varme

20 40

Som vi ser er der lidt større emissioner ved fjernvarme end ved individuel varmefor-

syning, hvilket hænger sammen med de lave temperaturer i de individuelle kulovne

der giver mindre NOx-formering. Til gengæld indebærer kulovnene en række andre
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emissioner end dem der er angivet her, herunder ikke mindst partikler. For NO, ser

vi som for SO, de store potentialer ved kraftvarmeforsyning.

Atter som for SO2 ser vi at et nyt varmemarked på 100 gj v.h.a. en af de syv nye

teknologier kan resultere i en samlet reduktion i NO, emissioneme når man fraregner

de undgåede emissioner fra separat elproduktion. Atter engang er de gasfyrede

vzerker bedst, mens KAD og fluid bed vaxkeme taber en smule terrzen.

Det ses for såvel SO, som NO, at en forogelse af virkningsgraden på nettet med 10

pet. hhv. en haxn.ing af totalvirkningsgraden på anlzegget med 6,5 pet. til 90 pet.

giver mesten samme N0,/S02 reduktion i.f.t. det eksistrende kraftvarmevaxk. Det

er urniddelbart i modstrid med tesen om at jo senere i energikzeden effektiviseringen

sker, desto storre samlet effekt. 1 dette tilfazlde hEnger det sammen med at forbe-

dringen på nettet reducerer varmeproduktionen på verket, men dermed også elproduk-

tionen. Derved må der produceres mere elektricitet på eksisterende kraftvazker med

en virkningsgrad på 33,5 pet. og store SO,/NO, emissioner hvilket traekker den anden

vej miljom~ssigt.

De forskellige altemativer har også konsekvenser for indvirkningen på drivhuseffek-

ten, det fremgår af figuren herunder:
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Figur 6.8
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Den erverste figur viser CO, emissionerne ved forskellige alternativer. Eksempelvis
vil et KAD anlag for at dazkke et 100 GJ varmeforbrug resulterer i godt 23 T CO,
zekvivalenter. Hvis i stedet for varmemarkedet skulle vaxe dzkket med kraftvarme
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inkl. yderligere kraftproduktion ville der emiteres godt 38 T CO,-zekvivalenter. Hvis

det var et fjernvarmemarked så ca 43 T og et individuel varmemarked ville det svare

til ca 45 T CO2 &vivalenter.

Som det ses er der ingen CO, emissioner fra halm. Alligevel er et naturgasfyret CC

anlazg en bedre losning for drivhuseffekten hvis vi ser på kmftvarmeanl~g. hsagen

er at det naturgasfyrede combined cycle ankeg med en C, vaxdi på 1,0 substituerer

hele 143 gj elektricitet produceret på kulfyrede kondenserende kraftvaxker (mod kun

57 gj fra hah&aftvarmevaxket). Var der tale om separat fjernvarme- eller kraftpro-

duktion baseret på enten halm eller naturgas ville halm vaxe den bedst drivhus-

losning. Forst i det ojeblik vi underseger et kraftvarmevaxk bliver naturgaslomingen

bedst. Da kraftvarmealternativet imidlertid samlet er bedre losning end separat

produktion vil naturgaslosningen vaxe at foretrazkke. Alt dette gzelder naturligvis kun

såkenge som halmvaxket er en konventionel dampkedel/twbine-losning og de

substituerede kmftvaxker har så lav virkningsgrad som tilfAdet er. Eventuel frem-

tidig halmforgasning vil muliggore anvendelse af combined cycle anlzeg til halmfyring

og atter gore denne losning bedre end naturgas. Endelig skal det siges, at i de tilfzelde

for kraftvarmelosninger ikke er mulige eller af andre grunde orrskelige, vil halm vaxe

den bedste losning i et drivhuseffektperspektiv. Indtil videre kan en strategi derfor

som tommelfingerregel anvende halm i fjemvarmewrker og til individuel fyring,

hhv. naturgas, kulmetan og lossepladsgas i kraftvarmevaxker.

Den helt markant storste reduktion fås med et kulmetanfyret27 Combined cycle

anlag. Reduktionen er så ekstremt meget storm fordi anvendelse af kulmetanAos-

sepladsgas til d&ning af et varmemarked på 100 gj for det forste substituerer separat

elproduktion svarende til 143 gj og for det andet men primaxt forhindrer 7900 m3

kulmetan/lossepladsgas i at sive ud i atmosfaxen og som drivhusgas i et 50 års

perspektiv at give samme opvarmningseffekt som 124 ton CO,.

Samlet viser beregninger for SO,, NO, og drivhuseffekten at det miljomazssigt vil

vzre fordelag@:

1. at udskifte individuel fyring med fjemvarme, og fjemvarme med kraftvarme

27 Eller lossepladsgas-fyret
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2. At indszetningen af moderne kraftvarmetelmologier i enhver henseende og med

meget stor fordel er at foretnekke for individuelle og fjernvarmebaserede

varmemarkeder. Reduktionen for det samlede energisystem når man indregner

substitueret elproduktion er for SO, og NO, mellem 80 og 100 pet. og for

drivhusgasser noget mindre.

3. At eksisterende kraftvarmeanlzg uden roggasrensning, med lave C,-vaxdier,

baseret på kul og lave totalvirkningsgrader med stor fordel også kan erstattes.

Selvom det ikke kan heses af figurerne, kan det betale sig at vzelge teknologi-

er med hoje elvirkningsgrader (og dermed også C,-werdier) da de så også kan

anvendes uden for varmesaxonen.

2. At varmebesparelser og netbesparelser på et kraftvarmeforsynet varmemarked

ganske vist giver en miljofordel, men samtidig også betyder at mindre separat

kraftproduktion erstattes. Varmebesparelser kan derfor bedst betale sig på

individuelle varmemarkeder hvor elproduktionen ikke berores.

5. At, det iovrigt CO, neutrale brzndsel, halm i en drivhuseffekt politik er en

ringere losning end naturgas CC i kraftvarmelosninger, selvom naturgas for

det forste resulterer i emissioner på 54 CO,-ækivalenter pr. mj energiinput og

18 COz-akvivalenter fra nettab af metan. Derfor bor halm og andre bio-

bmxrdsler helst anvendes i forgasset tilstand eller i varmevaxker, hvis man

skal wlge mellem naturgas og biobraxdsel.

6. At den suveraznt bedst losning er kraftvarme baseret på kulmetan/losseplads-

gas combined cycle. 1 tilgift til CO, reduktioneme fra naturgasanlzgget

erstatter kulmetan/lossepladsgas anlzgget også metan der emiteres fra kul-

mineme eller lossepladseme hvilket alt i alt giver en samlet reduktion i en 50

års horisont på hvad der svarer til naxten 150 T COz ved forsyrring af et

varmemarked på 100 GJ. For kulmetan gazlder dette dog kun hvis metanen

ellers var blevet emiteret til atmosfaxen, ikke ved udvinding fra såkaldt

'k-gin coal beds'.

I tilgift til de luftforurenings- og klimamazsige fordele der er ved anvendelse af

naturgas, kulmetan/lossepladsgas og hahn skal det også huskes at der erstattes kul

som i Ovre Schlesien ville give salt, affald og undermineringsproblemer.

Hvis disse losninger skal realiseres knwer det en decentralisering af energiproduktio-

nen. For det forste er kulmetan, lossepladsgas og biobnendsler lokale ressourcer. For

det andet vil en yderligere udbygning med kraftvarme i Polen krzeve en stadig storre
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decentralisering af kraftvarmevaxkeme til mindre og mindre markeder. På disse små

markeder vil kulteknologierne, bortset fm atmosfzerisk fluid bed anlag, ikke kunne

leve op til de emissionsniveauer vi tidligere har set, og for nogle anlazg vil de ikke

engang kun fås i de storrelse. På de små markeder kan anvendes gasfyrede combined

cycle, gasmotorer, og biomassefyrede dampkedel/-turbine lominger. Med hensyn til

de sidste stiger prisen omvendt proportionalt med storrelsen, derfor kan forgasning

af biobraxdsler vaxe en fremtid her.

Potientialet for kulmetan er ganske vist som tidligere mevnt ca. 0,5 mia M3/år de

naxte 20 år, men det inkluderer kulmetan fra ikke-aktive kulfelter. Kulmetan som

ellers blot emiteres til overfladen udgor omkring 500-600 mio. m3/året (Surowka

1993), som kan anvendes i 0vre Schlesien. Det ville reducere de lokale luft- og

vandforureningsproblemer, underminering og affald. Losseplads udgor yderligere ca.

250 mio. m3 metan årligt (jaxr$or kapitel 3). Yderligere kulmetan vii som naturgas

give signifi i te miljofordele og indebaxe en samlet energi- og miljolosning der bor

efterstrzbes.

Hvad angår biobrazndsler er de som kulmetan lokale ressourcer der hugger op til en

decentral forsyningsstruktur. Med meget få decentrale kraftvarmevzerker i Polen

eksisterer der et stort potentiale for decentral kraftvarme. Da bioenergiressourceme

som vi er set også er betragtelige og måske ovenikobet noget storre vil der vaxe et

potentiale, som imidlertid ikke kan kvantificeres p.g.a. manglende data.

En anden mulighed er et atmosfaxisk fluid bed anlazg baseret på en kombination af

stenkul og biobrzndsler, f.eks. 60 pet. kul og 40 pet. halm som det er tilfzeldet i

Grenå. Et sådan anheg er fleksibelt ved lave hostudbytter og vi3 kunne kombinere

kultraditionen og -hensyn, med positive miljofordele. Decentral kraftvarme vil

desuden have den fordel at den kan anvendes for substitution af elektricitet produceret

på ineffektive og forurenende kraftvaxker i 0vre Schlesien, hvor vi ved, jzvnfor

Figur 3.13 og 5.1. at forureningen og immisioneme er storst. Endelig vii decentral

kraftvarme kunne udvide kraftvarmemarkedet til selv mindre områder.

Med en satsning på kraftvarme er det vzsentligt at potentialet for industriel over-

skudvarme/kmftvarme udnyttes maximalt eller omvendt at industrien inddrages som

aftagere af damp/varme fra kraftvarmeanl~ggene. Det ger det muligt at etablere en
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mere stabil varmeafsa%ring og dermed storre samlet årligt virkningsgrad. Industriel

overskudsvarme er allerede kendt i Polen.

Et potentiale for yderligere kraftvarme kan også etableres som falge af den for-

ventede stigning i elektricitsforbruget i.f.m. modernisering af husholdninger og

industrier og vzksten i servicesektoren. Den i ojeblikket eksisterende overskudskapa-

citet i elsektoren bestar af gamle, udtjente vaxker med lave virkningsgrader. 0kono-

mien i at udskifte disse bestar således i de bnendselsbesparelser de nye vaxker kan

give + indtjeningen fra varmesalget. En del af de vaxker der burde udskiftes er

iovrigt kraftvarmevaxker med lave elvirkningsgrader og folgeligt også C, vaxdier.

De investeringer der kommer giver altså en mulighed for nyinvesteringer.

Med hensyn til besparelsesiden har beregningerne i dette kapitel vist at varmebe-

sparelser i kraftvarmeområder ganske vist giver en netto-gevinst energi- og mil-

jamcessigt, men at meget storre gevinster kan opnås i områder med tjernvarmeforsy-

ning. 50 pets. reduktion i varmeforbruget i boliger i et fjemvarmeområde betyder 50

pets. mindre emissioner af SO,, NO, etc., mens det i kraftvarmeområdet delvist

modregnes af den mindre substitution af staxkt forurenende kondenserende kraftvax-

ker. Det er ydermere således at det netto for Polen som helhed ikke vil kunne betale

sig miljomEssigt at spare på varmesiden i varmeområder dzekket af kraftvarmevaxker

med hoje C, vaxdier evt. blot med roggasrensningudstyr. Det fremgik af de tre

forrige figurer hvor det kunne ses af S02, NO, og CO, emissioneme netto for alle

de syv nye vaxker var negative. Eksemplet viser nodvendigheden af en specificeret

og koordineret udvikling af el- og varmeområdet.
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Indledning til tredje del

Hvis der skal etableres energikzeder, der integrerer miljohensynet, må der som jeg

argumenterede i kapitel 2 ske en aktiv tilslutning for de relevante aktorer. Det gjaldt

selvfolgelig de aktorer som befmder sig som en del af energikzden (forsyningsin-

dustxien, elsektoren, fjernvarmeselskabet, husholdningernem.fl), men også de aktorer

som forsyner sektoren med produktionsfaktorer (kapital, teknologi, arbejdskraft,

know how, energiressourcer). En integreret energi- og miljostrategi må ud fra

aktarperspektivet så at sige hverve de relevante aktorer som teknologi baxere’.

Aktoreme må have såvel interesse som mulighed for at bidrage til implementeringen

af energikzden. Den drivende kraft kan principielt komme fra alle aktorer - f.eks.

kraftvaxkerne, bankeme eller de intemationale bistandsorganisationer. Reelt vil de

enkelte aktorers muligheder for at realisere deres interesser dog vaxe meget for-

skellige, beroende på deres position og ressourcer.

Den strategiske kvalificering af de tekniske lominger som blev fremlagt i kapitel 6

indebaxer altså en analyse af aktoren. Hvis analysen ikke blot skal konstatere de

strukturelle barrierer, evt. de politiske brud der fmder sted i Polen, men også påvirke

denne protes må den gå ind som en aktiv kraft. Den må vaxe den ekstm påvirkning

som får specifiie aktorer til at blive agenter for en integreret energi- og mil-

jostrategi. 1 den forstand er den langt mere end den tekniske rapport som kapitel 3

til 6 udgjorde, nemlig en social intervention. At se de forskellige energi- og

miljolosninger som sociale interventioner og vurdere deres betydning for de in-

volverede aktorer kan kort sagt siges at vaxe temaet for denne tredje del af af-

handlingen. Det er Midlertid ikke formalet at foretage en systematisk og gennem-

gribende aktoranalyse på konkret niveau, men derimod at diskutere hvorledes denne

aktoranalyse overhovedet kan foretages, og derefter at analyse den overordnede

situation i Polen.

Se AMa Lorentzen (1988;29-41) som halvejs Iåner begrebet fra Charles Edqvist.
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Det politiske og det sociale

At videnskabelige redegorelser for dette og hint altid er politiske og at de ikke per

automatik implementerer dem selv blot fordi de leverer det bedste argument i en

debat er ve1 ikke laxgere nogen hemmelighed. Som Bent Flyvbjerg skrev i sin

doktomfhandling (Flyvbjerg 1992) er planlzegningen vor tids mest tydelige udtryk for

modernismen og aplysningstidens knzfald for rationalismen. Ud fra det synspunkt

kan anden del ikke stå alene, der er brug for en analyse af det sociale og politiske

rum, der konstituerer fornuften.

Dette kapitel rakker tilbage til kapitel 2 hvor jeg kort skitserede de problemer der

er forbundet med forståelsen af det polske transformationssamfund, dets dynamikker,

konflikter, begnw&nger og muligheder. En lang ra&ke artikler og bager er blevet

publiceret siden 1990 med bud på hvordan processen skal forstås’. For isar vestlige

analytikere er det et stort problem at de analysebegreber og teorier vi har udviklet,

er funderet i en vestlig kontekst, tilrettet analyser af moderne kapitalistiske samfund,

velfaxdsstater, demokratiske processer, &erke civilsamfund m.v. En ra&ke af de

ferudantagelser vi har om hvad en stat er og ger, hvad befolkningen vil, hvad en

virksomhed ger, om den herskende rationalitet, om magtforhold og meget andet slår

enten ikke til eller er helt misvisende. Det har mange danske plankeggere måttet

sande når de moder den Polske virklighed. Blot ordet 'plan' kan få mangen en polsk

til at stivne. Et vigtigt element for analysen af de samfundsmaxsige forhold der

konstituerer energisektoren bliver at kunne aflzse de forskellige aktorer og institutio-

ner for de vaxdier, interesser og magtforhold der konstituerer dem. Det drejer sig

ikke om personlighedsanalyser, men om forståelse af de institutioner der holder det

polske samfund sammen, eller mere praxist, konstituerer det, og at relatere denne

forståelse til de processer der studeres. Ydermere at forstå den dybdegående trans-

F.eks. Offe (1991), Hirst (1991), Stankkis (1991) eller Komai (1992).
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formation der fmder sted som netop et brud med institutioneme og et forsag på at

etablere nye.

Aktmbegrebet

Diskussionen af hvad der konstituerer en aktors interesser og hvad der muligger

hendes brud med etablerede praksisser er også en diskussion af det modsatte, nemlig

strukturen og det sociale (det sociale som modsa%ing til det politiske). Jeg har

introduceret til denne diskussion i kapitel 2 og skal kurr kort knytte et par bemzerk-

ninger til akt@r-strukturproblemet. AktBr-strukturproblematikken indeholder flere

typer af problemer: Ontologisk er det sporgsmålet om mennesket overhovedet er

nog& ud over sine gener og sociale relationer. Er vi blot objekter for strukturen, eller

er vi også subiekter med reelle handlingsmuligheder? Er vi i stand til at overskride

de strukturelle rammer, der hele tiden forsoger at holde os fast. Hvis ikke, så kan der

intet gores strategisk for en integreret energi- og miljostrategi, den vil enten komme

eller lade vaxe, determineret af de strukturelle udviklinger der naturlovsmaxsigt

setter sig igennem. Nzsten ingen samfundsforsker tar vove den påstand at det skulle

vaxe tilfaAdet2. Det er en karikatur. Omvendt kan det meget let ende med i empiri-

ske analyser alene at vaxe de strukturelle rammer der fremhreves. Det tilfaAdige,

subjektive, ulogiske kastes geme bort. Lukker vi op for, at det vi underseger ikke

altid har logiske forklaringer bliver analyseme meget let komplekse og svaxt håndter-

lige - hvad vi normalt ikke kan lide. Men jeg ser ingen grund til at undlade forstiget,

blot fordi det er besvaxligt. Metodisk indeholder aktor-strukturproblemet altså en

afvejning af hvor meget vi skal forklare ud fra struktureme og hvor meget vi skal

tillagge det subjektive element.

Det centrale problem jeg vii beskaSge mig med i dette kapitel er altså aktur-struktur

relationen. Fordi sigtet er handling lzgges saxligt v q t på forståelsen af aktorens

frihedsrum. Hvad muligger overhovedet en praksis som bryder med den etablerede

struktur? hvad muligger opkomsten af nye institutioner og struktur? Og i forlaxrgelse

herafz Hvad besternmer nye politiske prakissers realiseringsbetingelser d.v.s. deres

institutionalisering? Endelig må jeg i kapitlet komme nzermere ind på teknik-natur-

Og dog. Se ex. Lomborg (1992) der hawder den principielle mulighed for at kunne forudsige
alting, med den begrundelse at det er muligt bagud at forklare historiske processer.
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samfundsrelationerne, da det jo i relationen til den overordnede problematik for

afhandlingen netop er denne relation der står til undersogelse.

1. Fortolkning og betydning

I den videnskabsopfattelse der formidles med positivismen ligger i ren form en rakke

antagelser om vores virkelighed og subjektivitet som kan danne afsset for en dis-

kussion af aktor-struktur relationen. Positivismens billede af en vzrdineutral viden-

skab strzbende efter sand og objektiv viden har ofte stået for skud, ikke. mindst inden

for samfundsvidenskaberne. Kriteriet for at denne utopi er gyldig er at mennesket står

overfor verden med en neutral objektiv attitude. Altså at vi kan glemme os selv,

vores- fordomme, traditioner, interesser etc., og foretage et kirurgisk snit ned gennem

virkeligheden, for at komme frem til dens indre sandhed. Jorn Loftager har karak-

teriseret to typiske positivistiske tilgange med begreberne den Naivpositivistisk

induksivisme og den Poppersk FalsijSationisme. Den forste hrevder at den sande

erkendelse opnås gennem uhildede og fordomsfrie observationer af så mange faxome-

ner som muligt for derefter at danne grundlag for teoretiske udsagn. Poppers variant

går den anden vej, deduktivisme, og haxder at teorier er gyldige såhenge de ikke

modbevises. Begge antager dog at sandheden eksisterer og kan erkendes v.h.a. sikre

metoder, hvilket får Loftager til at slå dem sammen under hatten: Erkendelses-

fundamentalisme:

Metoden skal sikre en afbildning af virkeligheden som en kopi i

virkelighedens eget sprog, hvis denne kunne beskrive sig selv. (Lofta-

ger 1991, s.39)

I positivismens menneskebillede er vi i stand til at losrive os fuldstzndig fra vores

historie og kontekst - fra strukturelle bindinger - og konstituere os selv som fuld-

byrdede subjekter. 1 denne model er det videnskabens tijeste formal at kopiere

virkeligheden. Det er en videnskabsopfattelse der indeholder en godhjertet 'udred-

ningsoptimisme'. En tro på at udredninger og korthugninger kan afkode virkeligheden

for dens kompleksitet og stoj. At vi derved kan grundlzegge ethvert normativt

standpunkt på en klar, sand og tuvetydig redegorelse for virkligheden som den er.
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Denne strxben har modt megen kritik i det seneste århundrede. Ét af de centrale

kritikpunkter går på opfattelsen af forskeren som en neutral iagtager. Det er samlings-

punktet for en ra&ke forskelligartede forskningsmiljoer der undertiden samles under

fzelleshatten: Fortolkende samfundsvidenskaber (Eng.: Interpretive social sciences).

Disse meget forskellige forfattere onsker en samfundsvidenskab, der lzgger vagt på,

at vi ikke kan undslippe rollen som fortolkende deltagere i udovelsen af vores

videnskab. 1 introduktionen til "Interpretive Social Science - A Setond Look" skriver

Rabinow og Sullivan (1987) folgende om de fortolkende samfundsvidenskaber:

Intentionality and emphaty are ... seen as dependent on the prior exi-

stence of the skred world of meaning within which the su.@jects of

human discourse constitute themselves. It is in this literal sense that

interpretive social science can be talled a return to the objective

world, seeing that world as in the jrst instance the circle of meaning

within which we jind ourselves and thut we can never fully surpass.

(Rabinow & Sullivan 1987;6-7)

Fortolkende samfundsvidenskab tager således udgangspunkt i at den verden menne-

sker orienterer sig og handler i altid er en verden ladet med betydning. D.V.S. at

ethvert menneskes verden - også forskerens - ikke blot er en verden vi iagtager, men

en verden der har mening - en meningsfuld verden3. Vi agerer i.f.t. et konstrueret

billede af verden, hvor tingene, andre individer etc. altid har en bestemt betydning

for os, en bestemt identitet. Tingen vil aldrig vise sig i dens vaxen, men altid i dens

betydning, fordi vi altid forstår tingen som noget; vi projekterer mening eller identitet

over på det vi oplevefi. Vi er altså ikke i stand til at give den neutral redegorelse for

vedvarende energis fordele og ulemper som positivismen afaxker os, men må erkende

at denne redegorelse altid bygger på forudgivne przeferencer, vaxdier og interesser.

Nogle af disse er eksplicitte og let iagtagelige, andre er implicitte og ktxver en

dyberegående reflektion at få frem i lyset - hvis vi overhovedet får dem frem.

At verden som oftest og med god grund synes meningsbs modsiger ikke at verden er
meniugsfuld for os. Det meningsfulde er det eneste vi kan orientere os efter. En helt meniugs-
10s verden ville vsxe en psykotisk verden. bvrigt er der forskel ph en meniugskomplet og
en meningsfuld verden.

Dette er en indsigt som Husserl er ophavsmand til. (Wamke 1987;77)
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Forstå far du forklarer eller tesen om kontekstens primat

Hvis vi onsker at for@ menneskers handlinger må vi ahså for noget andet tage hojde

for, at mennesker altid fortolker en verden af betydninger. Vi kan derfor ikke blot

forklare menneskers handlinger som respons på visse stimuli, men må for noget

andet forsege at forstå disse handlingers betydning. Forklaringen forudszetter jo, at

vi allerede har forstået betydningen af hvert enkelt moment i handlingen, og forstået

betydningen af handlingen i dens kontekst. Men da dette blot er en uargumenteret og

uafm-ovet fordom (en 'dårlig' fordom), er vi n0d til, i den 'hellige jagt' på sand-

heden, at soge bag handlingen og forstå dens betydning. Forst derefter kan vi forklare

dens årsager og vidminger.

Altså: Forklaring er en redegorelse for årsager og viduringer, der forudsaetter at

aktaremes betydningsunivers er kendt. At lzre dette at kende kalder vi at forstå.

Derfor må forståelse altid komme for forklaring.

Med fortolkende samfundsvidenskaber udskiftes fokus derfor fra forklaring af hvorfor

en given handling fmder sted, til en forståelse af hvilken mening en given handling

har for en aktor:

... understanding what a given action or belief is, is itself a scientific

task that necessarily precedes explaining why it occurs. This task in-

volves reading a situation, placing bodyly movements and words

within the tontext to which they belong and hence understarrding them

in light of other actions and beliefs. (Wamke 1987;s.7) (mine under-

stregninger)

Forståelsesprocessen bestar folgelig i at uddrive betydningen af et subjekts praktiske

eller sproglige handlinger ved at indskrive disse handlinger i deres sammenhzng; i

konteksten. Charles Taylor taler endog om Kontekstens primat (Rabinow & Sullivan,

1987;8). Et eksempel på en sådan analyse fmdes hos Clifford Geertz (1972) i hans

analyse af den Balinesiske Hanekamp. Her forstås hanekampen som et moment i et

storre betydningsunivers, der er den verden hvori det Balinesiske folk bevzger sig.

Hanekampen har sin bestemte betydning og funktion som et moment, der, blandt

mange andre, konstituerer den Balinesiske verden.

Kontekstens betydning medforer endvidere at en forståelse altid vil vzere situations-
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specifik. Vi kan ikke forstå en given aktors handlinger og intentioner ved-en generel

beskrivelse af denne aktors position over en lzengere tidsperiode eller med reference

ti1 kun en diskurs - som fx, den okonomiske diskurs. Konteksten azndres jo kontinuer-

ligt. Aktoren orienterer sig og bliver orienteret (d.v.s bliver aktnr) fra år til år,

måned til måned og time til time. Handlingsuniverset azndres hele tiden med ind-

trzdelse af nye strukturer, muligheder, barrierer og strategier. Samtidig er der dog,

som oftest en dominerende kontinuitet (inerti), der er en simpel nodvendighed. hvis

ikke vi alle skulle fare forvildede og rådvilde rundt. Magt- og rationalitetsstrukturerne

zendres således ofte kun marginalt. Den konkrete analyse må både have 0je for

kontinuiteten og diskontinuiteten i forståelsen af aktorernes handlinger. Analytisk kan

det kun sikres gennem en analyse af aktsrer-i-situationer (Se også Torben K.

Jensen; 1991 s.24). Situationen vil indeholde såvel kontinuere som diskontinuere

trzk. Se figuren herunder som en illustration af argumentet.

Figur 7.1 Aktsrer i situationer
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2. Hans-Georg Gadamer og den universelle hermeneutik.

Hans-Georg Gadame? er en af dette århundredet vaxentligste ffiosoffer. Hans

hermeneutik kan forstås som en analyse af hvorledes mennesket nodvendigvis må

forholde sig til sin verden. Gadamer kan derfor i dette kapitels sammenlxeng ses som

en grundlzggende diskussion af de ontologiske betingelser som besternmer menne-

skets relationer til sin omverden - det w r e sig naturen, sig selv og de andre.

Gadamer går et niveau dybere end de fortolkende samfundsvidenskaber. Han vil ikke

nojes med at konstatere at forståelse kommer for forklaring, men også diskutere

hvorfor og hvorledes vi overhovedet forstår vores verden og ydermere hvordan det

overhovedet er muligt at overskride sin allerede etablerede horisont. Subjekt-objekt

relation er central i denne diskussion da den dualisme som positivismen har skudt ind

i denne relation ophazves når vi forstår at subjektets forholden sig til dette objekt altid

sker gemrem fortolkning. Man kan også sige at Gadamer, udover at fastholde at vi

må soge at forstå en aktors handlinger for vi kan forklare dem, også påpeger at vi

rent faktisk altid gemremgår den protes, uanset om vi vil det eller ej. Forståelse er

et grundvilkar ved livet og forskningen.

Han siger derfor også noget om hvorledes aktoren forholder sig til strukturen: Dels

hvordan strukturen ger individet til subjekt, dels hvordan subjektet er i stand til at

undslippe sin strukturelle bestemmelse.

Forståelsens ontologiske primat

Gadamers hermeneutiske filosofi ger ikke krav på blot at have relevans for viden-

skaben, men også at vaxe en universel beskrivelse af det der altid sker når vi forstår

og handler i verden. Det er en filosofi om praksis fordi selve forståelsen ophawes til

et grundvilkar ved vores eksistens - et eksistenstiale; forståelsen får ontologisk

Hans-Georg Gadamer, Fndt 1900. Doktoralhandling i 1929 hos Heidiegger. 1 1960 udkom
hovedvasket Wahrheit und Methode.
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primat? og den hermeneutiske filosofi bliver folgelig en universalfilosofi, der haevdes

at gzlde til alle tider og steder. Den hermeneutiske filosofi er derfor icke en metodo-

logi, men en beskrivelse af det der altid sker når vi forstår:

The hermeneutic that 1 characterize as philosophy is not introduced as

a new procedure of interpretation or explication. Basically it enly
describes what always happeus whereever an interpretation is cou-
vinciug and succesfull. It is not at all a matter of doctrine about a

technical skill that should state how understanding ought to be. (Gada-

mer 1963; l l l )

Denne universalfiiosofi bygger Gadamer på Heidiggers hermeneutik, sazligt hans

'thrown'-begreb, hvormed menes at vi som individer er 'kastet' ind i historien og

tilhorer den mere end den tilhorer os (se ex. Bernstein 1985; 274). Heidegger

orrskede med 'thrÖwn'-begrebet at udtrykke at vi som menneskelige individer, som

et grundvilkar er kastet ind i historien, hvor vi nodes til i en kontinuerlig protes at

fortolke verden og dermed os selv (da vi er en del af verden). Det sker på basis af

historien, som er den der skaber os. Vi så at sige arver de forrige generationers

erfaringer. Den nuvzrende situation er et historisk produkt, og det er ud fra denne

situation af vi forestiller os vores fremtid, og det er gennem forståelsen af nutiden,

fortiden og fremtiden at vi handler (Warnke 1987;39)7.

Forståelse og fortolkning er altså dels to sider af samme sag. Subjektets fortolkninger

er imidlertid ikke bare hendes egne, men en del af den historie og tradition hun

tilhorer, d.v.s. at subjektet fortolker og forstår på basis af det billede af verden hun

har arvet fra sin samtid og historie. Sporger vi nu hvordan denne forståelse og

D.V.S. at forståelse bliver et primaxt karakteristika ved verden. Altsa at nAr vi skal regne
samme hvad der eksisterer (ontologi) er forstielse primax fordi vores vaxen-i-verden
(eksistens) sker germem forståelse.

Det er naturligvis ikke kun de objekter og aktirer vi studerer, der er historiske og konteks-
tuelle, det er vi og& selv som forskere. Denne vores tilhoren historien og traditionen er et
forhold vi altid må tage op ti1 reflektion. Som Torben K. Jensen skriver det: "Forskeren har
fordomme, forforstielse og horisont, som best& af fatts, teoretisk viden og samftmdsforhold
i almindelighed, bestemte områder i ssxdeleshed, mere eller mindre bevidste og formulerede
vaxdier, forhåbninger og utopier, erfaringer fra forskellige sider af livet og en hel masse
fordomme, som forskeren ikke aner hatAan har, som stammer fra vores opvzkst og
indsocialisering i forskellige miljoer" (Jensen, Torben K. 1991 ;24)
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fortolkning foregår må vi vende os mod begreberne fordom, dialog og horisont.

Fordomme, horisonter, dialog og forståelse

Forståelsesprocessen er en dialogisk protes mellem sagen* og fortolkeren. Dette sker

som sagt ikkz ved at vi, som foreslået af den positivistiske videnskab og introduceret

med aplysningstiden, glemmer os selv i en neutral recipierende attitude, men ved at

man saztter sine fordomme (hes for-domme) på spil:

It is not so much our judgements as it is our prejudices that con-
stitute our being. This is a provocative formulation, for 1 am using

it to restore its rightfull place as a positive concept of prejudice that

was driven out of our linguistic usage by the french and english

enlightment... the historicity of our existence entails that prejudices,
in the literal sense of the word, constitute the initial directedness
of our whole ability to experience. Prejudices are biases of our

opennes to the world. They are simply the conditions whereby we

experience something - whereby what we encounter says something

to us (Bernstein 1985;275, opr. Gadamer: The Universality of the

Hermeneutical Problem)

Gadamer reetablerer derved fordomme som et positivt begreb. Der er imidlertid

fordomme vi kan kalde dårlige og fordomme vi kan kalde gode. Det gazlder for begge

katagorier at de konstituerer os som subjekter, altså at de bestemmer hvem vi er.

Derfor kan vi ikke teste dem ved en monologisk selvreflektion foran spejlet eller i

den dybe Lenestol. På den anden side betyder det ikke at subjektet ikke er istand til

at g0re op med sine fordomme, og dermed at azndre sin subjektivitet. Hvad der

kräves er en dialogisk konfrontation med det anderledes således at vi kan teste og

I middelalderen var hermeneutik et sporgsmål om den rette måde at forstå religisse tekster,
og bestod ofte i egentlige manualer der forklarede vanskelige passager. Senere, med de tyske
filosoffer Schleiermacher og Dilthey, koncentreredes interessen sig om forfatteren ti1 den
enkelte tekst; man ville forstå forfatteren bedre end forfaneren selv gjorde.
Gadamer afviser denne drejning i den hermeneutiske filosofi, og understreger at vi altid
forstår noget; en sag. Hvis vi ikke kan forstå den, kan vi bagefter forssge at gå bagom den
og ti1 dens ophavsmand - fx en forfatter.
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saztte vores fordomme på spil. Dette sker kontinuerligt og vil aldrig fuldendes. Denne

dialog mellein fordomme og det anderledes begrebsliggrx Gadamer den hermeneu-
tisk cirkep. Den består således i den kontinuerlige konfrontation af fordomme med

det anderledes for at opnå forståelse. Dette skaber nye fordomme etc. Det er illu-

streret i Figur 7.2

Figur 7.2 Den Hermeneutiske Cirkel

For-domme
For-udsigelser
For-ventninger

Subiektet:

Ex. eti äktar
eller en forsker.
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Ex. en
energipolitisk

beslutning.

Jørgen K. Bukdahl giver en god beskrivelse af den bev=gelse som figuren illustrerer,

med et eksempel på en person der lzser en tekst:

Forståelsen får en art cirkelbev~gelseskarakter, idet wde t mellem

fordommen og teksten har karakter af stadige fremstød mod tekstens

mening. Al forståelse foregår inden for et på forhånd (gennem for-

dommen) formidlet forhold. (Bukdahl 1980;22-23)

Den hermeneutiske cirkel er ofte beskrevet som det forhold, at en teksts dele mA fortolkes for
at tekstens helhed kan trzede frem, men samtidig må helheden fors& for at delene kan
forstås. Dette samspil mellem del og helhed indtrzder s&ledes i en art cirkelbevzgelse. Hos
Gadamer er definitionen af den hermeneutiske cirkel anderledes i det den nu er et forhold
mellem fortolker og objekt, ikke blot et forhold ved objektet selv.
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Forståelseshorisonten og horisontsammensmeltning

Fortolkerens fordomme, forudsigelser og forbegreber udgor hendes forståelses-

horisont. Horisonten betegner grzenseme for det som fortolkeren til enhver tid kan

forstå.

Men horisonten kan flyttes og udvides. Det er netop det der sker gennem den

dialogiske konfrontation med det anderledes, det fra starten uforståede. 1 sammen-

stodet med en gammel tekst, et hidtil ukendt problem, en anden kultur (som den

polske f.eks.), eller en anden livstil har vi muligheden for at teste vores egne for-

domme, fordi det vi antog at vazre et objektivt, naturligt og uantasteligt forhold ved

vort liv, kan vise sig at vazre et kulturligt og meget kontingent forhold gennemsat og

institutionaliseret i dominerende magt- og rationalitetsstrukturer. Men vi får kun den

erfaring hvis vi setter vores fordomme på spil. Vi må, siger Gadamer, holde os åbne

overfor den anden el.ler sagen, vzere åbne overfor dens krav om at tale sandt, hvis vi

vil opnå forståelse. Dette sandhedskrav betyder i studiet af samfundsmaessige pro-

cesser (f.eks. en energipolitisk kamp og beslutning), at vi for at forstå den må må

stille os åbne overfor at denne er rationel og fomufiig, ikke nodvendigvis set fm

vores perspektiv, men ud fra et eller andet perspektiv.

Når derefter den hermeneutiske erfaring indetmffer, taler Gadamer om horisontsam-

mensmeltning (Fusions of horizons). Min egen horisont udvides eller flyttes netop

som fulge af konfrontationen med en anden. Denne konfrontation involverer:

... a transformation of the initial positions of both "text" and inter-

preter in a "fusion of horizons" or consensus over meaning that

reveals new dimensions of die sache and issues in a new stage of the

tradition of interpretation. ( 1987; 107.)

I horisontsammensmeltningen forbliver det studerede objekt altså ikke uantastet. Som

et objekt, der kun kan vise sig for os gennem dets betvdning, kan det ikke forblive

dette samme for os, når den integreres i vores horisont. 1 denne horisont får det en

position og relateres til andre objekter. Herved skabes objektets betydning for os,

hvilket er det samme som at sige, at vi forstår det. Vil vi f.eks. forstå hvorfor man

i land X har vedtaget at bygge et nyt atomkraftvazrk, og vi i ovrigt ikke kender sagen
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i forvejen, så er vi nod til analysere sagen og relatere dens magtkampe,- interesse-

modszetninger etc. i.f.t. den viden vi har om sådanne eller lignende processer i

forvejen. Kommer vi til en forståelse sker det i relation til den viden vi bar på i

forvejen, vi ser ligheder, paralleller og forskelle, der ger at sagen bliver forstået.

Den sag som i forvejen var uforstået (d.v.s. var menings-los) er nu forstået og

integreret i vores horisont. Samtidig bliver hele vores horisont axxiret, fordi de i

forvejen kendte sager får nyt perspektiv af den nye sag, ved f.eks. at vaxe anderledes

fia denne. Horisontsammensmeltning er således på ingen måde en protes hvor vi

glemmer os selv for at forstå den anden. Min ferudgivne horisont fusionerer med den

horisont hvori et ellers uforståeligt fznomen optrzeder.

Hvis vores horisont og dermed vores fordomme var cementerede i en urokkelig og

selvsluttende blok var forståelse urnuliglo. Det ville jo betyde at vi var pure under-

lagt de strukturelle betingelser, hvad enten de var os påfort udefra, eller blot bestod

i vores fordomme, d.v.s. vores horisont. Imidlertid er forståelse mulig, netop fordi

horisonten er en ustabil og ufuldstindig konstruktion; ufuldstzendig i sin beskrivelse

af verden og dermed også af os selv. Vores egen selvforståelse er ufuldstzendig. Der

hvor der er huller er, er de storste chancer for nye erkendelse, fordi det er her vi

Stiller sporgsmål”. Gadamer siger derfor:

... every statement has to be seen as a response to a question and that

the orrly way to understand a statement is to get hold of the question

to which the statement is an answer. (Gadamer 1983; 106)

Altså er den moderne hermeneutiks hovedinteresse at forstå sp0rgsmålene bag

svarene. Men også sporgsmålene er svar på sporgsmål. D.V.S. at vi ikke blot Stiller

sporgsmål som var de sendt fm himlen, derimod må vi tolke indholdet i sporgsmålene

som svar eller reaktioner på noget. Dette er den hermeneutiske opgave, men den er

ikke på nogen måde abstrakt eller tax&, men derimod normal praksis. Hvad Gada-

mer beskriver er det der sker når vi forstår noget i dagligdags situationer. Vi skal

ikke tro at svarene kommer fm himlen. De kommer som respons på sporgsmål, som

10 Man kutme rohake sige at det tilsyneladende ofte netop er tilfældet i de mange fjendtlige
konfrontationer mellem forskellige kulturer

11 1 en tid med en manglende religins fzllesnzwner og en udbredt samfimdsmazssiggsrelse af
mange sociale processer, er det f.eks. kendetegnende at eksistentielle sp0rgsnGl atter er oppe
i tiden.
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atter kommer som respons på udfordringer. Dette perspektiv -forholder sig klart til

det sporgsmål jeg i kapitel 1 formulerede som det centrale for afhandlingen, nemlig:

Hvorfor energi og milj0 i Polen? Det sporgsmål går altsjå på hvad en integreret

energi- og milj&rsning kan vaxe svaret på? Hvad er det for udfordringer, der

underminerer de polske aktorers horisont og som integrerede energi- og miljolos-

ninger kan va3re svarene på?

Subjekt-objekt

Gemrem sit brud med positivismens objektivitets-utopi og med hzvdelsen af sub-

jektets aktive medskaben af objektet nedbryder Gadamer skellet mellem objekt og

subjekt. Objektet for vores erkendelse er jo ikke lazngere blot et objekt der konstitu-

ere sig selv (Tingen i den selv), men et objekt, der kurr kan fremtrzde for os gennem

dets betydning. Betydningen er determineret af subjektets fordomme og horisont,

hvorfor subjektet er en aktiv medskaber af det studerede objekt12.

Gadamer ender, som nzevnt ovenfor, imidlertid ikke i ren og skax subjektivisme.

Ved, med thrown-begrebet, at kugge vagt på at vi som individer tilhorer historien

mere end det omvendte (at historien tilhorer os), ger Gadamer opmarksom på at vi

i hojere grad selv er objekter end subjekter.

Traditionen giver os en faAles (ikke identisk) horisont, der tillader os overhovedet at

kommunikere og samordne vores aktiviteter. Denne faAles horisont er under stadig

skabelse, men sikrer samtidig at vi har relative fa9les kriterier for form&, sandhed,

det gode etc. Et opgor med disse kriterier er permanent til stede, de bliver uophorligt

testet, men det sker altid i.f.t. traditionen og i en relativ overenstemmelse med

traditionen, fordi kommunikation ellers ville vaxe urnulig.

12 Denne indsigt har samfundsvidenskaben ti1 fzxlles med atomarfysikken, hvor det med kvante-
mekanikken blev klart at de stillede spccgsmål afg0r hvorledes elementarpartikleme opfcxer
sig for os. Man skal dog ikke overfortolke denne lighed og tro at kvantemekanikken be-
stemmer vores makroverdens konstitution.
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Resultater og nye spargsmål

Selvom Gadamer og de fortolkende samfundsvidenskaber taler meget om forståelse

er det ikke forståelse i den forstand som når to psykologer ikke kan dreje en elektrisk

paxe i en fatning fordi de forst må vide om den virkelig onsker det13. Forståelse er

derimod et eksistentiale; den primaxe betingelse for vores vaxen i verden. Selv når

forholdene synes mest objektive, agerer aktorerne måske nok forudsigeligt og

mermest som marionetdukker, men de ger det på basis af den specifikke forståelse

af verden og det perspektiv denne forståelse giver. Det er netop vores dybe indlevelse

i de sociale institutioner vi lever eller forsker i, der ger at vi er i stand til at forklare

et hav af ting, uden at skulle igennem en anstrengende hermeneutisk fortolkningspro-

tes. Man kan sige at de sociale institutioner sedimenterer en fortolkning af verden.

Skal man selektivt og kort formulere nogle af de indsigter Gadamer tilbyder os om

forholdet mellem subjekt og objekt kan det gores som falger:

• Subjekter og objekter fmder vi ikke som rene eksistenser. Subjekter er altid

også objekter, og objekter altid også konstitueret af subjekter. Vi må opgive

tanken om to separate verdener, hvilket også kan formuleres således at vi i

analysen af de såkaldt objektive omstzndigheder altid må gore os klart at

deres objektivitet kun er gyldig gennem en institutionaliseret fortolkning; en

betydningsgivning der ikke kan foregå uden det subjektive indslag.

• Individet er ikke et frit subjekt, men altid indskrevet i en historie og tradition,

som konstituerer individets horisont og fordomme, med hvilke individet bliver

subjekt og fortolker og forstår sm verden. Subjektet er derfor i hoj grad et

strukturprodukt.

• Imidlertid er strukturens (historien, konteksten etc.) konstitution af subjektet

ufuldstaxdig, hvilket viser sig i konfrontationen med det fremmede. Ukendte

problemstillinger, kulturer etc. udfordrer vores verdensforståelse, selvfor-

ståelse og dermed subjektets forståelse af sig-i-verden. Med integrationen af

det fremmede, det ukendte i ens horisont får det fremmede mening, men

13 Det var en vittighed!
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samtidig skifter også det allerede kendte betydning.

• Subjektets frie vilje og handlernulighed kommer derfor fra strukturens ufuld-

stzndige determination af subjektet, men subjektet kan ikke g0re hvad som

helst, ‘fordi subjektet altid baxer på sine fordomme og tradition.

Det perspektiv, som de fortolkende samfundsvidenskaber og Gadamer leverer,

betyder i.f.t. energianalysen:

1) at vi som udgangspunkt må were klar over at de forklaringer vi fors0ger at begribe

den polske virkelighed med hviler på en forudgående fortolkning af akt0rernes

konstitution. Det normale vii vaxe at fors0ge at indpasse de praksisser akt0rerne

foretager sig i den horisont som vi allerede bzrer på. Det inkluderer b1.a. de for-

domme vi har om .elvaxkernes, forbrugernes, myndighedernes O.S.V. virke og

interesser. Det indebzrer antagelser om den rationalitet og magt der pr-ger be-

slutningsprocesseme. Det kan simpelthen ikke vaxe anderledes. Vi kan ikke analysere

det polske energisystem uden disse forudgående antagelser.

Det er imidlertid problematisk hvis vi ikke szetter vores fordomme på spil. Det kan

vi kun g0re ved at were åbne overfor den specificitet den polske virkelighed baxer

på. Åbenheden bliver szrlig rwdvendig fordi der for det f0rste eksisterer en meget

mel kulturel kl0ft mellem Danmark og Polen og for det andet er tale om en meget

omfattende brydningsproces i Polen der underminerer stabiliteten af enhver etableret

struktur.

Det bliver derfor vzesentligt i analysen at fors0ge at forstå betvdningen af de sociale

praksisser og elementer som udg0r rammerne om energibeslutningeme. Hvilken

betydning har f.eks. rentabilitet, information, priser, tid, natur, lovgivning etc. for

akt0rerne?

2) at akt0reme må forstås i den kontekst de handler i. Vi kan ikke fastkegge akt0rin-

teresseme udenfor konteksten, uden for den situation akt0ren er i. Akt0ren er ikke

en fastt0mret enhed med en eviggyldig interesse. Når situationen zndres, axlres også

akt0rens relationer til hendes omverden. Det er i.f.t. denne stadigt omskiftelige

situation akt0ren må forstås.

Gadamers hermeneutik er i dette kapitel blevet laxt som et fors0g på at udrede

hvorledes subjektet produceres af og forholder sig til sin omverden. Gadamer
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ophzever skellet mellem subjekt og objekt; mellem aktor og struktur. Vi kan undgå

Skylla og Karybdis: den strukturdeterministiske hhv. den aktorvoluntaristiske lejr.

Med Gadamer og de fortolkende samfundsvidenskaber er alle problemer imidlertid

ikke last. Det er uklart hvorfor strukturen ikke kan determinere subjektet fuldstzn-

digt, og uklart hvorledes traditionen og konteksten determinere subjektet. Sker det

uden subjektets medvirken? eller tvzertimod gemrem subjektets deltagelse? Det

forkommer også uklart i hvilket medium traditionen eksisterer og bestandigt reprodu-

ceres. Er der tale om rent And? materiel reproduktion? eller er det et mix?

Som det vil fremgå af det meste er der flere paralleller mellem Laclau & Mouffe og

Gadamer. 1 stedet for at remse dem op vil jeg straks gå videre.

3. Laclau, Mouffe og diskursanalysen

Udtrykket 'Diskursanslyse' vil få mange til at taenke på undersagelser af teoretiske

systemer eller politiske taler; analyser af text. Diskurs forudwttes identisk med en

sproglig helhed indenfor hvilken specifiie udsagn får mening. Dette er ikke hvad

diskursanalysen hos Ernesto Laclau og Chantal Mouffe14 drejer sig om, og heller

ikke hvad, der menes med diskursanslyse her. Diskursanalysen er hos Laclau &

Mouffe en analyse af de praksisser hvorigennem samfund og politiske aktmer
nedbrydes og skabes. Den grundlzggende tese er, at dette ikke sker som falge af

en eller anden almen logik eller som en udfoldelse af bestemte vzesenstmk ved

samfundet, men derimod som falge af kamp og konfrontation mellem historisk

konkrete diskurser. Diskurs er simpekhen en betegnelse for et szt af repetetive og

sammenhzengende sproglige og materielle praksisser, der producerer en rationalitet

og magt, der er helt specifik for denne diskurs. Diskursanslyse er altså i denne

forstand ingenlunde en analyse af det sagte, men tvzertimod en analyse af de ofie

14 Ernesto Laclau og Chantal Mouffe udarbejdede i 80eme det teoretiske grundlag for deres
specielle udgave af diskursanalysen. Nawnes skal deres fElles: Hegemony and Socialist
Strategy (1985) og Laclaus: New Rejlections on the Revolutions of out l%ne (1990).
En bredere introduktion ti1 forskellige diskursanalyser findes hos Fairclough (1992). Ph dansk
har der i tidsskriftet Grus vzeret en r&ke artikler som introducerer og diskuterer Laclau og 6

Mouffe, ex. Torfing (1990), Thomsen (1989) og (1990), Halkier (1987), Carsten Jensen
(1987) og (1988) og Ole Jensen (1986). Jeg har selv i Pedersen (1993b) og Bonde et al.
(1991) diskuteret Laclau og Mouffes bidrag.
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ubevidste strukturer, der producerer vores rationalitet og magt15; man kan sige at

diskursanalysen er en måde at belyse Adam Smiths usynlige hånd og Karl Marx' bag-

om-ryggen-mekanismer, og gemrem denne belysning at afmystificere dem. 1 lighed

med hermeneutikken er diskursanalysen, i en vis forstand, en analyse af fordomme

og horisonter, men hvor hermeneutikken fokuserer på selve forståelsesprocessen,

vender diskursanalysen sig i hojere grad mod de diskursive strukturer hvori for-

dommene, horisonterne og traditionen er organiserede.

Jeg vil bruge Laclau & Mouffe til:

• 1 forlaengelse af Gadamer, at få diskuteret aktor-struktur problematikken på

et mere socialt aggregeret niveau, og

• Ud fra denne analyse, at diskutere politikbegrebet, den politiske- handlemulig-

hed og det politiske rum.

Hos L&lau kan man i dag se tre hovedblokke: 1) en hovedblok hvor der redegores

for strukturens determination af sociale processer. Denne redegores der isax for i

afsnittet 'Den enkelte diskurs', 2) en hovedblok hvor der redegores for strukturens

ufuldstaxdighed og dermed den strukturelle frihed, der tvinger menneskets til at tage

beslutninger på egen hånd, at vaxe et subjekt. Denne redegores der isax for afsnittet

'De mange diskurser'. Endelig 3) en hovedblok hvor de to foregående blokke

fusioneres således at analysen retter sig mod kompleksiteten i verden. Det er en blok

hvor man både soger efter objektiviteten og subjektiviten, aktorer og strukturer,

nodvendighed og kontingens. Denne blok redegores der for i afsnittet "Det politiske

og det sociale".

Inden jeg går igang med disse tre blokke vil jeg kort bemaxke at det ofte bliver

fremhwet af kritikere at diskursanalysen da er udemaxket, men kun kan anvendes

i fortolkningen af marginalgrupper - som BZere, fredsbevzzgelser, g r m e bevzgelser

etc. Diskursanalysens udsagnsfelt hazvdes at vaxe begraznset til sociale bewgelser der

tager afstand. Og det er ganske vist at diskursanalysen både er et godt redskab hertil

og ofie prinxert er anvendt i den sammenhazng. Men jeg mener ikke afgraznsningen

er korrekt. Lige såvel som disse sociale bevzgelser konstitueres diskursivt således

15 Diskursen dikterer ikke vores subjektivitet, da ville diskursanalysen blot vzre en gentagelse
af en Althussersk strukturalisme. Som jeg vi1 vende tilbage til, er det den centrale tese i
diskursanalysen, at struktureme altid er utilstr&kelige, at de aldrig helt form2 at lukke sig
med en fuldstsendig beskrivelse af verden. Disse strukturelle huller eller mangler giver plads
for den virkelige subjektivitet; d.v.s. for subjektets selvskabelse.
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gzlder det naturligvis også for 'de normale', det gaxrgse. Det er blot @ngt mere

tydeligt når vi ser på sociale bevzgelser at der er tale om et saxegent sa% af vaxdier

og holdepunkter - jawnfor Gadamer.

4. Den enkelte diskurs

Diskursbegrebet er noglen i Laclau & Mouffes forstielse af sociale processer og

relationer?. Med diskursbegrebet kan der foretages et snit i det samfundsmazssige

for at udskille de samfundsmzssige institutioner, netvaxk og praksisser, der pro-

ducerer bestemte logikker og magtforhold. Hos Laclau & Mouffe er den sociale

diskurs - den diskursive formation - den kontekst der ger en praksis meningsfuld. En

diskurs defmeres -detior i.f.t. en ganske spe&.& praksis, f.eks. en investerings-

beslutning, varmtvandsforbrug olign. Konteksten, d.v.s. diskursen, udgerres af og

konstituerer alle de (sproglige og manifeste) praksisser der, institutionaliserede i
handlemwMre (d.v.s. praksisser der er cementeret som strukturer), giver
praksissen og dens aktsr en specifik betydning og position. En lang definition der

udtrykker at diskursen som et sprogspil (Wittgenstein 1953) forener sproglige og

ikke-sproglige handlinger i en stabil struktur, der sikrer at vi ikke er nod til at

fortolke verden inklusive os selv igen og igen.

De fortolkende samfundsvidenskaber og Gadarner argumenterer at fortolkning altid

ligger for forklarirrgen. Det gores der m op med, men det tilfojes at denne for-

tolkning som regel ikke er en bevidst intellektuel praksis som ved det hermeneutiske

problem, men derimod et cementeret bilIede af verden (inkl. natur, os selv, energi,

ekonomi etc.), som genskabes igen og igen i pmksis. 1 Feuerbach-teserne udtrykker

Marx det samme når han skriver:

16 Diskursbegrebet har sin oprindelse i (sprog)filosofien, Laclau og Mouffe nwner Derrida og
Foucault, hvor diskurs betegner den sproglige kontekst hvori en tekst t i forsUs, men fnrst
og fremmest Wittgenstein hvor hans begreb om sprogspillet har store @heder med diskursbe-
grebet hos Laclau og Mouffe.
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Hovedmanglen ved al hidtidig materialisme - Feuerbachs medregnet -

er, at genstanden, virkeligheden, sanseligheden kurr opfattes i form

af et objekt eller noget, der betragtes; men ikke som mermeskelig,

sanselig virksamhed, praktis,... (tese 1)

Samfundslivet er i sit Vaxen praktisk... (tese 8) Marx (1845;13-16)”

Kemen i diskursanalysen er derfor forståelsen af fixerede sociale praksisser (institu-

tioner) som konstituerer det sociale rum, aktorerne, magten og rationaliteten. P.C.

Jersild har i bogen Humpty Dumptys Fald meget illustrativt beskrevet folgerne af

disse stabile praksisser:

Ethvert menneske, som ikke befmder sig i t i s e , har en identitet, et

billede af sig selv. Den forestilling, jeg har om mig selv, behover ikke

nodvendigvis, på alle punkter at stemme overens med det billede

andre har af mig. Det er tilstr&keligt, at mit billede af mig selv 2&e

til stadighed drages i tvivl. På samme måde har ethvert menneske et

billede af verden. Det behover ikke w r e et detaljeret eller sofistikeret

verdensbillede. Det er nok, at man lever i den tro, at man har en

opfattelse af verden. På den måde kan man til hverdag hvile i sin

identitet og i sit verdensbillede. Man kan sysle med det, man ger,

uden hvert ojeblik at behove at sa%te sporgsmålstegn ved sin opfattelse

af sig selv og verden. Man kan tilmed sige, at billedet af mig selv og

mit billede af verden har så nax en sammenhazg, at man kan tale om

en eneste forestilling, forestillingen om mig i verden. (Jersild 1990)

At hawde at verden og vores identitet er relativ stabil er naturligvis ikke saxlig

origirralt. Den samfundsvidenskabelige sogen efter strukturer og forklaringer forud-

sztter jo netop at der en eller anden form for form&. Selv i det polske overgangs-

samfund, uagtet dets mange ubestemtheder, må vi også vente at fmde kontinuitet,

stabilitet etc. Den store strid går på hvorfra denne kontinuitet skabes. Som vi indtil

videre har set havdes det, at den for det forste skabes i den sociale praksis og for det

andet omfatter såvel bevidsthedsmaxsige som fysiske praksisser. Mere praxist: At

17 Se også Loftager (1991) der i en fremragende artikel diskuterer lighederne mellem ellers så
forskellige Marx og Rorty.
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de sproglige og ikke-sproglige praksisser ikke kan ses uafhzngigt af hinanden. Den

ontologiske opdeling mellem ånd og materie er misvisende. Laclau & Mouffe

argumenterer nu at denne stabilitet && kan vaxe resultatet af en grundkuggende

universel drivkraft i strukturen, f.eks. "ekonomiens determinans", eller i elementer-

ne, som f.eks. i "mennesket". Når det hverken er helheden eller 'delheden' der

skaber det stabile, må det vzere det der ligger imellem, nemlig det der knyttcx helhed

og delhed sammen - relationeme.

I resten af dette afsnit vil jeg kort introducere til de kemebegreber Laclau lancerer

for analysen af den enkelte diskurs. Den enkelte diskurs er en abstraktion, fordi

virkeligheden er karakteriseret ved en r&ke ofte konfronterende diskurser, men

inden vi skal se på hvorledes disse konfrontationer kan analyseres, må vi have mere

hold på selve den måde den enkelte diskurs konstitueres og fungerer på. Dette

involverer en redegorelse for folgende begreber:

D Artikulation

G Kontingens

D Moment-element

D Nodaler

En Artikulatorisk praksis om nodaler.

I begyndelsen af det tredje kapitel i bogen "Hegemony and Socialist Strategy" (Lackur

& Mouffe 1985) skriver Laclau & Mouffe om diskurser:

.. a discursive structure is.... an articulatory practice which constitutes

and organizes social relations (Laclau & Mouffe 1985;96)

At artikulere vil i denne forstand sige, at strukturere og konstituere en rzkke sam-

fundsmzessige elementer på en specifik måde. De relativt stabile relationer, der

skabes gemrem denne artikulation bestemmer hvert enkel elements identitet - uden

relationeme ville der ingen identitet vaxe. For derfor at kunne skelne mellem et

artikuleret element og et der w er artikuleret, kalder Laclau det forste for moment

og det sidste element. Momenteme er altså artikulerede elementer i en diskursiv
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At man ikke har været i stand til at nedbringe energiintensiteten målt ud fra det

økonomisk output hænger sammen med i hvert fald fire forhold. Den ene er den lave

energieffektivtet - det har jeg redegjort for i kapitel 4. De tre andre er:

1. Lavere værdisætning af polske produkter end tilsvarende vestlige p.g.a. manglende

konkurrenceevne, hvilket igen er forårsaget af lavere kvalitet. Det betyder at der skal

produceres flere varer og dermed bruges mere energi for at realisere en given værdi,

eller omvendt at hver gang en Polsk virksomhed producerer en vare med samme

energiindhold som en vestlig vare så vil værdiforøgelsen være mindre for den Polske.

En anden indikation på dette forhold fremgår af tabellen herunder. Tabellen sam-

menligner prisen for Polske produkter solgt i EU i sammenligning med tilsvarende

EU produkter også solgt i EU:

Tabel 8.4 Prisen pr. kilo for polsk eksport til EU som en andel af prisen

for samme produkter mellem EU lande.

Skibe

Transportmidler

Elektronisk udstyr

Jern og Stål

Fodtøj

Beklædning

1972

82

60

26

46

47

62

1978

71

53

37

59

59

65

1981

99

63

35

74

76

66

1985

75

45

25

72

68

65

Kilde: Myant 1989 s. 3 (Se også Winiecki 1988;160-162)

Som det ses er konkurrenceevnen især dårlig på elektronisk udstyr og transport-

midler, mens de mere tunge industrier, stål og skibe, kan udvise en bedre konkur-

renceevne. Man ser samtidig at konkurrenceevnen forbedres frem til 1981 og derefter

falder til 1985 - hvilket viser de problemer som den manglende kreditværdighed i

starten af 80erne gav Polen.

Kvalitetsproblemet har iøvrigt været gældende for hele efterkrigstiden, hvor eks-

portstrukturen i.f.t. Vesten i stigende grad hælder mod energiintensive produkter,

hvorimod forarbejdede produkter tabte markedsandel. Således udgjorde maskiner,
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centralt tema som 'demokrati', eller 'den enkeltes frihed'. 1 sin seneste-bog, New

reflections... (Laclau 1990), taler Laclau om myten som forstadiet til nodalet. Da

fixeringsforsag er en politisk kamp vii jeg vende tilbage til såvel nodal begrebet som

myte begrebet.

Kontingens

Den diskursive formation kan altså forstås som en helhed af relationer som fastholder

de menneskelige praksisser omkring centrale verdensanskuelser eller nodaler. Igen -

der er ikke tale om at disse nodaler tilhorer det bevidsthedsmzessige og relationerne

det materielle. En verdensanskuelse er forst rigtig succesfuld når den som i Jersilds

eksempel regulerer hvad vi ger uden vi tznker over det.

FYaxis ved at xette fokus på det relationelle kan Laclau og Mouffe placere det

kontingente som en betingelse ved den sociale verden. Dermed menes ikke tiKeldig,

men at et objekts betydning ikke er givet med nodvendighed ud fra dets såkaldte

naturlig egenskaber, dets essentielle vzesenskarakter. 1 mere filosofiske termer skriver

Laclau:

Contingent is that bemg whose essence does not entail its existence.

(Laclau 1990; 19)

D.V.S. at et objekt er kontingent hvis dets vaxen, d.v.s. dets betydning og identitet

i et socialt system, ikke er determineret af dets vaxen. Med andre ord at dets

eksistensbetingelse er givet ved noget udover det selv (Laclau 1990; 18-20). Som vi

har set karakteriserer det, den diskursive struktur, hvor de enkelte momenters

betydning/identitet er givet ved deres relationer til de andre momenter. Det er på

baggrund af at vi har et system af forskellige momenter (eng. system of differente),

at identitet og betydning opstår. 1 den forstand er enhver diskursiv identitet en kontin-

gent identitet, fordi den er givet ved noget udenfor den selv.

20(... fortsat)
udtryk for det samme. Hvor Gadamer egentlig ikke g8r nzermere ind pA hvorledes 'kon-
teksten' fungerer og dannes, er det Laclau & Mouffes primaxe analyse.
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Men denne relationelle meningsgivelse, betyder videre at alle- momenter på sin vis

indeholder lidt af de andre i sig. Naturligvis ikke fysisk, men som betydning. 1 en

familie vil moderen ikke vzere den mor hun er, med mindre der også var en far og

bom. Mor-identiteten afhznger af de andre identiteter. Laclau og Mouffe siger

endvidere at denne gensidige identitetsgivelse også indeholder en symbolsk dimen-

sion. Dermed menes at relationeme ikke er entydigt givede og konstituerede, men

også altid barrer på en ekstra betydning. 'Mor' kan f.eks. vzere et symbol på omsorg

eller det modsatte grusomhed - det afhznger vist af hvem man er.

Sammenfattende skriver Laclau:

... every identity is overdetermined inasmuch as all literality appears

as constitutively subverted and exceeded; far from there being an

essentialist totalization, or a no less essentialist separation among

objects, the presence of some objects in the others prevents any of

their identities from being fmed (Laclau & Mouffe 1985; 104)

Som nawnt vil identitet og betydning kun eksistere i diskursive strukturer, og som en

funktion af relationeme mellem de enkelte momenter. Det skal forstås således, at det

er elementets strukturposition, og kun det, der giver elementet dets mening. En

strukturposition kan naturligvis hverken vzere materiel eller sproglig, fordi den netop

er en position. 1 p r z i s den forstand er det forkert at saztte et ske1 op mellem det

sproglige og det materielle. Det er det samme som Wittgenstein (1953) udtrykte med

sit begreb om sprogspillet. 1 dette er det helheden, der sammenfatter det materielle

og det sproglige, og ger en skarp skelnen mellem de to typer praksisser urnulig. 1 et

kendt eksempel refererer Wittgenstein til den sprogspil hvorigennem bygningen af en

mur struktureres:

Processen omfatter tre hovedmomenter. 1) Mureren beder om en mursten, 2) får den

overrakt, og 3) lzgger den på muren. tilsammen udgor de tre momenter en sproglig

og to materielle handlinger, som dog alle er underordnet helheden (at bygge en mur).

Uden denne helhed vil hvert enkelt moment enten vsere uforståelige eller have en helt

anden betydning. (Laclau & Mouffe 1985; 107-109 og 1987;82)
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Laclau & Mouffe skriver, at diskursen er et:

differential and structured system of positions The differential

positions include, therefore, a dispersion of very diverse material

elements (Laclau & Mouffe 1985; lOS)

Og videre:

practice of articulation... cannot tonsist of purely linguistic

phenomena; but must instead pierce the entire materiel density of. the

multivarious institutions, rituals and practices through which a dis-

cursive formation is structured (Laclau & Mouffe 1985; 109)

Det. turde vaxe klart fra citateme og hvad jeg ellers har skrevet at diskursanalyse ikke

drejer sig om an-alyser af snak21. En beslutningstager i erhvervslivet, der skal

foretage en investering vil f.eks. skulle indordne sig en r&ke strukturelle forhold,

der karakterisere den ekonomiske diskursive struktur. Beslutningstagemes eksi-

stensmulighed (som beslutningstager) afhznger, ikke af investeringens overens-

stemmelse med f.eks. naturens kredslob, men prima% af dens fon-entning, der er

underlagt markedsokonomiens konkurrencemekanismer. For investeringstageren er

den okonorniske diskurs alt andet en snak. Det er en yderst rigid og benhård struk-

turel betingelse, som hun ikke alene må indordne sig under, men også selv er med

til at reproducere gennem hendes egne handlinger. Den enkelte diskurs er en benhård

realitet som vi som enkeltsubjekter som regel kun har marginal indflydelse på. Dens

verdensbillede, natursyn, menneskesyn etc. er krystalhseret eller cementeret i

mangfoldige institutioner, der vii eksistere fast og stabilt såhenge de ikke moder deres

negation.

Så langt kan vi nu sige, at analysen af energisystemet må udskille de diskursive

strukturer, der skaber de politiske grupper, deres iuteresser og interessemodsaet-

ninger. Analysen må forholde sig til de praksisser, institutioner, normer m.v. som

dominerer det energipolitiske rums opfattelse af hvad der er energipolitiske pro-

21 Henrik Halkier (1987; 105106) har kritiseret L&M for, gennem diskursbegrebet, at gsre
social dynamik ti1 lutter "snak". Det fremg&r klart af ovenstiende, at det er en eklatant
misfortolkning af L&M"s brug af diskursbegrebet, hvilket Carsten Jensen (1988) ogsH
udtrykkeligt gnor klart i en diskussion af Halkiers artikel.
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blemer, hvilke kriterier ny anlsg skal vazlges ud fra og hvad- der udviklingsmålet.

Den må endvidere give et billede af de forskellige aktorers magt, d.v.s. deres adgang

til og evne til at udnytte dominerende diskursive strukturer. På samme måde må de

naturpåvirkninger som jeg undersogte i del 2, nu underseges som sociale momenter.

Dermed menes at vi må undersege hvorledes disse naturpåvirkninger indvirker på de

institutioner (sociale praksisser) der er etablerede hhv. soges etableret. Naturen er i

den forstand det medie hvorigennem sociale praksisser kan foregå; når Belchatow-

vaxket årligt spyer over 300.000 T SO2 ud gennem skorstenene, etablerer vaxket

således en social relation til skovfogeden på grxnsen til Rusland hvis deponeringen

af svovlet påvirker sidstmevntes social position. Med andre ord må det understiges

hvorledes de specifiikke naturpåvirkninger fra energisystemet konstituerer og negaterer

sociale identiteter og relationer.

Med hensyn til aktaren er han eller hun, ud fra denne indledende diskussion af

diskursanalysen, der fokuserer på dets sociale strukturegenskaber, identisk med sin

position i strukturen. Aktoren har sin identitet som subjektposition. Laclau forklarer

i et interview hvorledes individet 'interpelleres'22 af strukturen.

Faced with the affiiation that there are structures on on side and

practices on the other, we have asserted that social agents are prac-

tially internal to the institutions, thus forting both the notion of

'agency' and 'institution'. To assert that social practices takes place

in a institutional vacuum would be to deny the institutional nature of

subjett position and to refer their unity back to the subjectivity of the

agent itself. (Ernest0 Laclau 1990; 223) (mm fremhaxelse)

Det er altså gemrem individiets praktiske indlevelse i diskursens institutioner at

individet irrdoputger dens rationalitet og magt, og bliver til subjektposition.

I marxistisk-strukturel teori er denne ofte betegnet som 'träger’ eller 'karakterma-

ske'23. Men det er dog afgorende at aktoren ikke baxer sin maske, ud fra en eller

anden grundlzeggende struktur, men i en historisk diskursiv struktur, hvor mange

22 Det er et begreb hentet hos Althusser og det betegner den måde hvorpå ideologien så at sige
anråber individet og g0r dette ti1 subjekt for sig. Se Althusser 1970.

23 Se b1.a. Althusser (1965) og (1970) og Therbom (1986).
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forskelllige diskurser vil artikulere aktoren. Herom i det meste.

5. De mange diskurser

Det foregående har primcert vaxet et forsag på at begribe hvorledes vi kan forstå

sociale ordner, 'det samfundsmcessige', uden at vaxe nodsaget til at reducere deres

karakteristika til 6t faAles almengyldigt strukturerende princip.

Formalet har vaxet at forklare hvordan der kan eksistere sociale logikker og objekti-

vitet i en verden uden et essentielt grundlag. Begreberne har således isrer vaxet rettet

imod de sociale relationers strukturegenskaber. F.eks. er aktaren identisk med sin

subjektpositionen, d.v. s. individets position i den diskursive struktur. Nu axdres

fokus. Begreberne forsager nu at indfange de sociale relationers subjektdimension,

d.v.s. at fokusere på hvordan strukturen gentrem sin ufuldstzndige determination af

aktgrerne nodvendiggor aktorens egne beslutninger. Subjektet er i dette perspektiv

ikke lzengere blot sin position i en diskursiv struktur, men rxlikalt fri.

Hvor det forrige har forsegt at redegore for den diskursive strukturs evne til at skabe

nodvendige beslutninger og en objektiv verden uden subjektive beslutninger, er det

naeste et forsag på at reclegore for den kontingens der er en del af den sociale orden

og den negativitet, der forhindrer objektiviteten i helt at dominere. Det vedrorer som

man nresten kan ga%e i hoj grad det polske overgangssamfund hvor de gamle insti-

tutioner enten er eliminerede eller vakler og de nye endnu ikke konstituerede.

Begreberne forwger nu at indfange den punktvis manglende strukturelle determina-

tion. Med det sidste menes den fravzerende bestemmelse af et fzenomens betydning

og mening; f.eks. en nyt miljoproblems karakter, årsag og betydning.
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Strukturer.

En forudsa%ing for at det lukkede turivers som jeg ovenfor har beskrevet skulle

kunne eksistere ville vaxe dets totale omfang. Strukturen måtte vaxe fuldstzndig i

sin artikulation af alle taxrkelige sociale faxromener. Hvis der eksisterer praksisser

uden for strukturen, praksisser som ikke er determinerede af strukturen, og disse

praksisser rent faktisk indvirker på dens konstitution så må vi opgive tanken om den

totale struktur. Det er netop et hovedargumentet hos Laclau. Vi skal opgive tanken

om samfundet som vaxende en struktur eller styret af en logik, fordi det tvinger os

til at taxke alle processer som en indre udvikling eller transformation af denne

grundkeggende struktur eller logik. Hvis alt er internt vil det også vaxe forudsigeligt

og fuldt determineret. Der er jo intet udefrakommende, der kan forstyrre.

Det sociale kan vi i stedet for tznke som hjemstedet for mange strukturer og logik-

ker, hvis relationer, fordi de ikke er underordnet den samme totale struktur, må vaxe

af ekstem karakter. Dermed menes at de ikke kan fares tilbage til et og samme ophav

(en essens), men er relative autonome. De er delvis selvbestemmende, delvis betinget

af andre diskurser. Derfor skal vi heller ikke tale om samfundet, men om de mange

samfund/sociale ordner. Dette forhold at enhver social ordens eksistens er betinget

af noget udenforstående (eng.: the outside) er afgorende, ikke mindst for muligheden

af antagonistiske relationer.

Antagonismen

I en antagonistisk relation undertrykkes en person, en identitet, d.v.s. at denne

identitet så at sige forhindres i at eksistere. Det vil f .eks. vaxe tilf~ldet for 'naturvan-

dreren' (hendes egen opfattelse af sig selv), der oplever sm skov og strand odelagt

af syreregn og affald. Denne naturvandrer fmder ikke kengere at hendes bestemmelse

kan opfyldes fordi den natur hun går i, ikke længere er natur, men odelagt natur eller

syg kultur.

I en antagonistisk relation kan man derfor sig, at en identitet er benzgtet, d.v.s. at

dennes identitets konstitution forhindres (Laclau 1990; 16). Dette er f.eks. ikke

tilfzldet i den kapitalistiske produktionsrelation, der set isoleret og simpelt blot er en

diskursiv konstruktion af to forskellige subjektpositioner: Kapitalisten og Arbejderen.
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Dette er positive identiter, der på ingen måde benzegter Enanden, men tva@imod som

i enhver diskurs er hinandens forudszetning. Hvis en antagonisme skal opstå mellem

arbejder og kapitalist må der derfor vzere relationer til noget udenforstående i.f.t.

denne produktionsrelation, f.eks. arbejderens rolie som forbruger. Et lonfald kan da

resultere i en antagonisme hvis dette l&ald forhindrer arbejderen i at vaxe for-

bruge?.

There is therefore a 'social objectivity' - the logit of profit - which

denies another objectivity - the tonsumers identity (Laclau 1990; 16)

'Objektivitet' vil her sige, at en identitet er forankret som en stabil og fast del af

virkeligheden og vores virkelighedsbillede, fordi denne identitet er fiieret i en

diskursiv struktur. Parallellen til Gadamers horisontbegreb er tydelig, for så vidt som

han taler om vores horisont, der omfatter alt det vi anser for at vzere objektive

kendsgerninger - at vrere virkeligheden. Når antagonismen derefter er graxtsen for

det objektive, betyder det, at antagonismen m viser at det objektive ikke er så

objektivt endda men i virkeligheden en konstruktion, eller med Gadamer, en horisont,

dels at antagonismen ikke er fixeret i en diskursiv struktur, men er noget der står

imellem en diskursiv struktur og noget udenfor denne.

Fordi antagonismen er en benazgtelse/undertrykkelse af en identitet taler Laclau om

at antagonismen viser det sociales negativitet. 1 modsretning til diskursen hvor

identiteterne er givet positivt gennem der gensidige relationer, er antagonismen en

relation hvor en identitet oplever sin negation.

Den Strukturelle Forskydning og Subjektet.

Antagonismens påvirkning af strukturen sker i form af en forskydning og forstyrrelse,

der forer til strukturens kollaps (eng.: dislocation), dermed menes at en identitet

mister sin strukturposition som falge af at noget udenforstående bryder de relationer

24 På et mere kompliceret niveau vi1 det vaxe klart at, at konkurrenten mellem enkeltkapitalerne
giver disse et incitament ti1 at skaxe ned på lsnningerne (for at bevare deres subjektposition).
Lxmfaldet er derfor ikke noget fuldstzndigt tilfzeldigt. Men reaktionen fra arbejdeme er ikke
en logisk reaktion der fslger af kapitalforholdet, der skal, som Laclau siger det, noget mere
til.
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op som institutionaliserede denne position.

Denne dislokering/strukturforslqdning er konstitutiv i den forstand at den åbner op

for det politisk rum, hvorved subjektiv eller politisk handlen bliver mulig. Det sker

af to årsager:

1) mulighedsrummets mmgedobling

Strukturens kollaps skaber en situation hvor de sociale praksisser ikke lzengere blot

repetereres. Det betyder imidlertid også at der er åbnet op for etableringen af en

rzekke nye praksisser, der principielt giver en radikal mulighed for handling. Situatio-

nen kan vaere grundlag for mange forskellige udviklinger, som ikke er determinerede

af strukturen da denne jo er kollapset.

The dislocated structure thus opens possibilities of multiple and inde-

termined rearticulations for those freed from its coercive forte and

who are consequently outside it (Ernesto Laclau 1990;42-43)

Man skal huske at antagonismen altid er relateret til specifiie praksisser, til szerlige

relationer. Når det siges at mulighedsrummet åbnes op og der skabes grobund for en

'udeterminerede reartikulationer' menes der ikke i.f.t. hvilken som helst relation,

men precis i.f.t. den kollapsede relation. Den struktur der kollapses kunne f.eks.

bestå i en etableret og stabil relation mellem et fjernvarmeværk og en varmeaftager.

Relationen er stabiliseret fordi kontrakten modsvarer aktorens onsker og interesser

i den position de har. Som okonorniske subjekter i et koldt land vil det vzre af-

gørende at der leveres tilstrzkkelig varme til rimelige penge og at betalirrgen falder

på stedet. Kollapset kan ex. komme fra pludselig energiafgifter, afregningsregler,

miljohensyn eller noget helt fjerde som underminerer forbrugerens okonomi, eller

f.eks. tvinger fjernvarmeselskabet til at skifte bmndsel. Dette kollaps nodvendiggor

naturligvis kun denne relations reetablering på et nyt grundlag. En losning kan vzre

forbrugerens accept af prisforhejelsen hvis denne kan indplaceres i hans turivers som

legitimeret af ydre oms&ndigheder (f.eks. hensynet til miljoet). Lomingen kunne

også vzre fjernvarmevzerkets omstilling af kedleme til nye brazdsler eller en anden

af et i praksis meget stort mulighedsrum.

Som det fremgår er prazcis det strukturelle kollaps et afgorende sogepunkt for en

integreret energi- og miljostrategi fordi kollapset nodvendiggor kurszndring.
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2) @hed og subjekn’vitet.

Frihed vil her sige fravaxet for strukturel determination. Dermed menes naturligvis

ikke at individet kan tage helt frie beslutninger, men at den struktur der determmerer

mig ikke formår at konstituere sig selv fordi noget udenforstående får den til at

kollapse. Laclau kan derfor praxist og kort, med Heidiggers 'Thrown-begreb',

skrive:

I am simply thrown up in my constitution as a subjett because 1 have
not achieved constitution as an object. (Ernest0 Laclau 1990;44)

(min fremhzevelse med 'fed')

Min frie vilje er således noget jeg påtvunget som falge af den strukturelle determina-

tions ufuldstzndighed. Laclau indforer altså en fordobling af aktorbegrebet. Subjekt-

positionen betegnede aktoren som fmeret i en stabil diskursiv struktur. Som subjekt-

position er aktoren objekt for strukturen. Nu er det imidlertid klart at aktoren også

er subjekt. I l & fordi aktoren er istand til at overskride sine subjektposition, men

fordi strukturen ikke er i stand til at reducere aktoren til objekt.

Figur 7.3 Subjekt og subjektposition

Subjektivitet er derfor en simpel nod-

vendighed. Subjektiviteten kan jo ikke

vaxe bestemt af strukturen, derfor kan

man sige at subjektet praxis er det

strukturelle tomrum:
Aktøren

Subjektposition

Objekt for strukturen, som
derfor er objektiv for mig.

Subjekt
Undertrykkelse forstået som
manglende mulighed for praktisk
udfoldelse af identitet.

Subjektet:

Subjektiviteten påtvinges os i situa-
tioner hvor den sociale verden dre-
jer om og forhindrer vores identitet i at
blive udlevet i praksis. Strukturen giver
os ingen vejledning. Vi må tage egne
beslutrunger.
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The lack (of structures, ed.) is precisely the lotus of the subjett,

whose relation with the structure takes place through processes of

idenh~cution (Ernest0 Laclau 1990;210)=

Denne tilgang til aktorbegrebet har en raekke vigtige konsekvenser for strategibegre-

bet, for det betyder at aktorbegrebet bliver dynamisk. Det kan bedst udtrykkes med

Laclaus egne ord:

.... the agents are not just blind instruments or bearers of structures

for the simple reason that the latter do not constitute a closed system,

but are riven with antagonisms, threatened by a constitutive outside

and merely have a weak or relative form of integration. All this

requires constant acts of recreation of the institutional complexes
by the agent; that is what constitutes the practice of articulation. It is

not a practice of subjetts constituted outside any system of differentes

(institutions), but of subjetts constituted by those differentes and the

fissures or gaps they reveal. (Ernest0 Laclau 1990;223) (Min under-

stregning)

Derfor må aktoren hele tiden forsege at genskabe sammenhzengen i strukturen, at

genskabe objektiviten, og dermed også at sikre sm egen eksistens, fordi aktarens

eksistens er hzngt op på hendes position i strukturen, hendes subjektposition. Men

akturens subjektivitet er ikke identisk med aktoren som subjektposition, tvaxtimod,

er den aktor, der billedligt talt forseger at sammenvzeve det iturevne fiskenet, et frit

subjekt, fordi strukturen tvinger hende til at tage sine egne beslutrunger.

Hvor den strukturelle determination fejler (f.eks. i tydningen og håndteringen af nye

miljoproblemer), der hvor den strukturelle ubeslutsomhed viser sit ansigt, przecis dér

eksisterer muligheden for politisk handlen. Der er jo tale om frihedsgrad, der kan

udnyttes af subjektet, der praxist her, radikalt har frie valgmuligheder. Og dette skal

ikke lazngere henkastes som tilfazldigheder, men som kontingente udviklinger, der

25 Laclau siger i et interview, gengivet i Laclau (1990) at Althussers begreb interpellation kun
kan udtrykke den måde hvorpå individet som subjektposition modtager sin identitet fra
strukturen. Iaknt@ation derimod betegner både subjektets aktive reception af den identitet
den diskursive struktur tilbyder, og subjektets egen-skabelse. Med identifilcationsbegrebet er
det således muligt at forstå subjektet som et aktivt selv-skabende subjekt, modsat Althussers
subjekt der blot anråbes.
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nodvendigvis må fmde sted. Man kan sige at det kontingente teoretisk får ligeså står

forklaringskraft, som det logiske og nodvendige.

Subjektiviten mulig- og nodvendigores af det strukturelle tomrum. En aktoranalyse,

må derfor vaxe en analyse af aktoren som et resultat af strukturens/det objektives

kollaps. Videre kan man sige, at når strukturen ikke formar at tilvejebringe en

beslutning/determination, så er der kun subjektet tilbage til at tage beslutningen;

subjektet så at sige udfylder strukturens ufuldkommenhed.

The decision based on a undecidable structure is something which

attempts to supplement its defrciencies.

I forhengelse af denne aktm-struktur diskussion har Laclau i flere sammenhznge

understreget at samfundet ikke eksisterer. På samme måde kan man sige at den

integrerede homogene identitet ikke eksisterer. Urniddelbart lyder det enten som et

mislykket forsag på en spidsfmdighed, eller som en uskyldig sa%ni.ng blandt flere.

For mig er det imidlertid et vigt& resultat fordi det udgor fundamentet for en

dynamisk tilgang til aktoren. Aktoren bliver en aldrig fuldbragt identitet der kontinu-

erlig soger sin egen konstitution gemrem sammensmedning og institutionaliseringen

af en stabil struktur. Strategisk handlen, politisk aktion, nedbrydning og konstitution

bliver derved helt centrale begreber for forståelsen af aktoren. Interessebegrebet

dækker altså over aktorens selvkonstitution.

Ser vi f.eks. på de polske kraftvaxker så er de ganske vist sikret i deres position når

vi ser på en r&ke af de relationer de indgår i, men samtidig er de i en masse andre

sammenhaxge udsat for en hastig omskiftelig verden. For de polske kraftvaxker

udgor privatiseringsbalgen, kulprisemes stigninger, miljokrav, stadigt mere om-

fattende miljodiskurser, gennemsa%telsen af nye emissionsnormer og divisionering

vertikalt og horisontalt en potentiel trussel mod deres position. Det nodvendiggar be-

slutrunger og strategier som kan give dem en ny rolle. Strategien kan da godt vaxe

ikke at gore noget, men da er det stadig en strategi, blot temmelig defensiv og passiv.

Aktaranalysens sigtepunkt er derfor at dekonstruere det sociale rum rum som artiku-

lerer aktoren som objekt og som subjekt.
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. Den sodale orden før
• forstyrrelsen udefra

Foiureninøaf
en A

Figur 7.4 Subjektet - det

strukturelle tomrum

I Figur 7.4 har jeg forsegt at illustrere det

foregående. Figuren viser en meget forsimplet

model af 'samfundet' (okonomi, stat og civil-

samfund reprzsenteret ved virksomhed, politi-

kere og lystfiskere). Disse indgår i en relativ

stabil struktur hvor hver isax har deres sub-

jektivitet fra deres relationer iuden for struk-

turen. Som en dislokering/forstyrrelse udefra

kommer imidlertid, som i eksemplet her, et

miljoproblem. Fornreningen af åen axulrer

lystfiskerens forhold til åen, fordi hun netop

plejer at fiske lige her, og nu er fiskene vzk.

Lystfiskerens identitet er dermed i en hvis

forstand benazgtet, og hun må selv beslutte

hvordan hun skal forholde sig. Denne sub-

jektive beslutning er nodvendigjort af at å-forureningen for den sker er et ukendt

faxromen, som strukturen ikke har givet en betydning. F.eks. er 'forureneren' på

davaxende tidspunkt ikke reelt fornrener men blot en virksomhed der producerer

samfundsnyttige varer. Lystfiskeren er derfor af simpel nodvendig tvunget til at gore

et valg. Dette kan, men behover ikke, resultere i at lystfiskeren går ind i en mil-

joorganisation, hvor virksamheden opfattes som forurener og politikkerne som

miljolovgivere. Alles identitet er undret, og det egentlige subjekt, miljoaktivisten,

aktiveret af den strukturelle ufnldstaxdighed.

Den soda» ordan
efter forstyrrelse

6. Det politiske og det sociale.

Som tidligere annonceret vil jeg nu forstige at sammenfatte de to foregående hoved-

blokke. Forsoge at gå op på et analyseniveau, hvor strukturens determinans kan

begribes samtidig med subjektets frihed.

Laclau siger om den sociale virkelighed, som er denne hovedbloks analyseobjekt:
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... what we always fmd is a limited and given situation in which

objectivity is partially constituted and also partially threatened; and in

which the boundaries between the contingent and the necessary are

constautly displaced. Moreover, this interplay of mutual subversion

between the contingent and the necessary is a more primary

ground, ontologitally, than that of pure objectivity or total con-

tingency. (Ernesto Laclau 1990;27) (min fremhzevelse med fed)

Verden er således altid et samspil mellem kontingens (subjektiv frihed) og nodvendig-

hed (strukturel determination) og dette samspil kan betragtes som den ontologiske

grund hvorpå individer handler. 1 en analyse af et energipolitisk felt kraxes det såle-

des, at denne kan dechiffrerer den sociale kontekst og få oje på såvel den strukturelle

determination (det nodvendige) og de politiske muligheder (det kontingente). Det er

som tidligere nzevnt en hovedopgave i dette projektes konkrete problemstilling.

Det er egentlig ganske banalt at verden både er struktureret og indeholder frihed til

selvstzxrdig handlen, men det er uhyre vigtigt atter og atter at mevne det, fordi der

altid er en tendens til at reducere det kontingente til ubetydelighed. Som om kun det

logiske og objektive har betydning. Praxis fordi det sidste er så udbredt i sam-

fimdsvidenskaben har det vaxet så svzert at forstå revolutionerne i 0steuropa. Hvis

perspektivet er at denne revolution pinedod skal vzere resultat af en logisk udvikbng

alene så går vi galt i byen.

De to begreber 'det politiske' og 'det sociale' bliver to kemebegreber for analysen

af den sociale virkelighed. For at udvikle disse to begreber griber Laclau tilbage til

Husserls begrebspar sedimentering og reaktivering.

Sedimentering bestar i en institutionalisering af bestemte rationaliteter og magter, på

en sådan måde at det udviskes og glemmes at andre altemativer har eksisteret.

Tilbage står en verden eller et sediment der synes objektiv og naturlig. Med Gadamer

kunne vi sige, at denne fremstår for os gennem vores uantastede fordomme og

leveres gemrem traditionen.

Reaktivering af det politiske, sker når nye antagonismer forskyder den eksisterende

struktur, sedimentet, og derved åbenbarer at den objektive verden er kontingent og

en konstruktion på basis af tidligere politiske kampe.
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Det sociale og det politiske kan derefter defmeres:

The sedimented forms of 'objectivity' make up the field of what we

will tall the 'social'. The moment of antagonism where the undeci-

dable nature of alternatives and their resolution through power rela-

tions becomes fully visible constitutes the field of the 'politi&'

(Ernest0 Laclau 1990;35)

Disse to dimensioner af den sociale virkelighed er illustreret i figuren herunder:

Figur 7.5 Det politiske og det sociale
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Kilde: Egen figur efter staxk inspiration fia
Bertramsen, Frnrlund-Thomsen og Torfbg 1991

Enhver social relation vii have elementer af begge, både vzre social og politisk. Man

kan faktisk sige at den ontologiske grund hvorpå mennesker lever er en blanding af

det politiske og det sociale (Emesto Laclau 1990;35). Med denne diskussion har

Laclau endvidere påpeget at det sociale altid har en tilblivelseshistorie, at det ikke

blot er givet som et naturligt forhold. At forstå noget historisk vil sige:

.. to refer it back to its contingent conditions of emergence... it is a

question of deconstructing all meaning and tracing it back to its

original facticity. (Ernest0 Laclau 1990;36)
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Praxis i denne forstand kan Laclau tale om politikkens primat. Altså i den forstand

at enhver social orden, enhver objektivitet, altid er en konstruktion på basis af

tidligere beslutninger. Det er også klart at politik && er reduceret til de praksisser

der foregår i parlamenter, kommunalrad og lignende instanser, men omfatter enhver

praksis som opbryder og konstituerer sociale ordner. Energipolitikken omfatter derfor

også de antagonistiske relationer der etableres mellem aktorerne i energisystemet

selvom disse amagortismer ikke bliver genstand for en behandling i det traditionelle

politiske apparat. 1 Figur 7.6 har jeg illustreret det forhold at politikken fra at vaxe

en region i samfundet underordnet statsapparat (den overste figur) bliver den konstitu-

erende dimension, d.v.s. får primat.

Figur 7.6 Politikkens primat
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Kilde: Egen figur, atter efter staxk inspiration fra
Bertramsen, Frslund-Thomsen og Torfing 1991



Den Politiske Kamp

Laclau & Mouffes udgave af diskursanalysen er motiveret af et oriske om at kunne

formulere en politisk strategi for venstrenøjen, og derfor motiveret af ensket om at

kunne forstå selve den politiske protes og kamp. 1 'New reflections on the revolution

of our time' (Laclau 1990), har Ernesto Laclau uddybet og praxiseret de begreber

han bruger i denne analyse.

Baggrunden for overhovedet at tale om politikken er som vi ved fra det foregående,

at antagonismer har skabt en strukturforskydning der reaktiverer det politisk felt.

Dette er kendetegnet ved at indeholde en radikal kontingens, forstået på den måde at

fravaxet af strukturel determination åbner op for mange alternative beslutninger. Den

politiske kamp bestar i at overkomme eller eliminere disse amagomsmer med det

forma at sammenvzve den brudne sociale (u)orden i en ny stabil orden.

Dette sker, siger Laclau, i forste omgang ved at politiske grupper udkegger krise-

situationen ud fra deres interesser og perspektiv26 - det kalder Laclau at fremstille

en myte2’. Mytens effekt er at sammenvaxe det strukturforskudte rum gemrem

konstitutionen af en ny diskurs. Myten er derfor hegemonisk:

It involves fornring a new objectivity by means of the rearticulation

of the dislocated elements. (Ernest0 Laclau 1990;61)

Myten er ingen reprazsentation af strukturen, tvaxtimod er det en kritik af strukturens

utilstmkkelighed:

.. a critique of the lack of structuration accompanying the dominant

order (Ernest0 Laclau 1990;62)

Myten indeholder således både en positiv beskrivelse af en mulig orden, og en kritik

af den fejlslående struktur. 1 overenstemmelse med Laclaus tidligere redegorelse for

26 A principle of reading of a given situation (Ernesto Laclau 1990;61)

27 Myten er efter alt at dwnme det Laclau tidligere kaldte et nodal punkt, bortset fra at nodal
betegner det stadium hvor myten er institutionaliseret, d.v.s. krystalliseret i en stabil og fast
social orden, i strukturen.
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subjektbegrebet konkluderer han at mytens ophavsmand/-kvinde må vaere subjektet,

for netop subjektet står mellem den antagonistiske forskudte struktur og mytens

billede af en ny orden. Det ger subjektet, fordi subjektet, qua antagonismen, for-

hindres i at eksistere fuldt ud og det derfor gennem identif.i.itionsprocesser med

myten tilegner sig en ny identitet.

.. as we have seen this dialectic between absente (dislocation of the

structure) and presence (identification with an unachieved fulhress) is

nothing but the space of the subjett. The subjett (lack within the

structure) only takes on its specific form of representation as the

metaphor of an absent structure. (Ernest0 Laclau 1990;63)

Strategibegrebet knytter sig txt til myte-begrebet som det her lanceres af Laclau.

Hvad er strategi andet end en sogen efter selv-konstitution ud fra en identifikation

med den mulige fremtid realiseringen af strategien vil byde på? Strategien må

simpelthen adressere aktoren-i-hans situation ud fra de antagonistiske relationer der

forhindrer hans fulde konstitution.

Får myten, altså dette samtidige idealbillede og denne kritik, succes og knyttes den

til andre myter kan de transformeres til en samfundsmoessig eller sociale imagi-

naxe2*. Hemred menes en horisont, der beskriver graxrseme for hvad der kan

forstås. Den er derfor mulighedsbetingelsen for at et socialt objekt kan opstå:

The imaginary is a horizon: it is not one among other objects but an

absolute limit which structures a field of intelligibility and is thus the

condition of possibility for the emergence of any object. (Ernest0

Laclau 1990;64)

Sådanne sociale imaginaxe er, siger Laclau, f.eks. Oplysningstiden, Udviklingsbe-

grebet i positivismen, Kommunismen etc. De fungerer simpelthen som overgribende

verdensbillede, der mere eller mindre striks beskriver hvad verden indeholder og

hvad der er at foretrakke. 1 60'emes vestlige samfund kunne man måske sig at

denne sociale imaginaxe karakteriseredes ved en udbredt tro på den materielle vzekst

som vejen til velfaxd. 1 et sådan verdensbillede var det derfor saxdeles vanskeligt,

28 1 disse tider ofte og populaxt kaldet 'paradigmer'.



Kapitel 7 Side 7

at retfaxdiggare eksistensen af miljoproblemer, fordi det netoppegede på det modsat-

te af det den sociale imaginaxe foreskrev. Miljoproblemer havde simpekhen svaxt

ved at blive accepteret, d.v.s. at blive en del af virkeligheden2’.

Sporger vi her på falderebet hvilke muligheder forskellige myter har for at blive

gennemsat som strukturer, d.v.s. at blive institutionahserede, har Laclau kun et

meget last svar. Han siger:

The acceptante of a discource depends on its credibility, and this will

not be gmnted if its proposals clash with the basic principles infor-

ming the organization of a group. (Ernesto Laclau 1990;66)

Altså, at et politisk program kun accepteres hvis det ikke strider imod de basale

interesser for en storre politisk gruppe.

Magt

Sporgsmålet om magt og rationalitet blev i dansk sammerih=ng atter taget op med

Flyvbjerg (1992). Med hans udgangspunkt i Foucault for begrebsliggorelsen af

relationen magt-rationalitet, som i den almindelige forståelse er to modsætninger,

understreges det at rationaliteten ikke kan taxkes uden magten. At rationalitet i lyset

af magt er rationalisering.

Med Flyvbjergs kesning af Foucalt understreges det at studiet af magten brx inde-

holde i hvertfald to perspektiver, nemlig magtens relationer og magten som protes

(Flyvbjerg 1992; 103-111). Ofte underseges magten ud fra sporgmålet om dens

lokalisering og besiddelse, men det er klart, også ud fra diskursanalysen, at sociale

betydninger altid eksisterer i relationer, og at disse relationer etableres igennem social

praksis. Magten forudszetter således at i det mindste to aktorer står i relation til

hinanden, som forudsztter at de udover sociale praksisser der etablere denne relation.

Det er faktisk ganske banalt; jeg kan ikke udove magt over for en anden uden i

praksis at gå i kbnch med denne. At fokusere på magt som en relationel og pro-

cessuel forteelse har dog også andre implikationer:

29 Se ogsi Bondo et. al 1991 og Jesper Pedersen 1991
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• Konstitutiv. Man kwme opfatte magten som et forhold mellem to allerede konsti-

tuerede objekter. Eksempelvis at et varmeselskab udover magt overfor sine leveran-

dorer (eller omvendt) og at det ikke påvirker konstitueringen af disse identiteter. Det

er imidlertid ikke en overbevisende tolkning, for magten etablerer som sagt også en

relation mellem aktorer. Den udoves også i den sociale praksis hvori vi bliver til som

sociale identiteter. For de mere eksplicitte magtinstanser (militzr, domstole, politi,

censorkorps etc.) er netop deres legitime ret til at fastszette andre sociale aktorers

situation en afgorende del@ deres idqtit@.

• Dominans og undertrykkelse. De magtinstanser som jeg ovenfor kaldte 'eks-

plicitte' er imidlertid kun en del af magtens operationsfelt. Alle sociale relationer

involverer magt forstået som et styrkeforhold mellem aktorer i relation til specifikke

praksisser. Dette styrkeforhold involverer en dommans hvor den ene aktor kan

fastsatte betingelserne for den anden, men det er ikke nodvendigvis også en under-

trykkelselantagonisme. For at det skal vaxe det sidste kräves det at den dominerede

aktor rent faktisk fmder sin identitet undertrykt og benaegtet, hvilket kendetegner den

antagonistiske relation. Vi kender det så tydeligt i diskussionen af andre kulturer eller

historiske epoker. Vi er hurtige med at domme dem som patrikalske, borneundertryk-

kende og totalt ignorerende de s&aldte menneskerettigheder. Fra vores perspektiv

med vores horisont er der ganske rigtigt tale om en dominansrelation - kvinder bliver

virkeligt domineret etc. - men samtidig konstitueres de i denne rolle. Hvad vi ser er

ganske enkelt en sedimenteret magtrelation, en magtinstitution. Det er jo altid let at

se når det er de andre der konstituerer ulige dominansrelationer, men det gazlder

naturligvis også i vores samfund. Marx og hans for- og mistolkere i dette århundrede

har ve1 mest radikalt kritiseret det moderne samfund, kapitalismen, for den sedimen-

tering af ulige bytteforhold, indflydelse O.S.V. som den indebzerer. Men at antage at

denne dominansrelation er den ontologisk vigtigste antagonisme er en fejltagelse.

Undertrykkelse/antagonisme bliver den kun i historiske konkrete situationer.

• Allestedsvaxende. Magten er udbredt som en del af det sociale. Hvis alle relatio-

ner involverer ulige dominansforhold kan vi ikke påstå at magten er lokaliseret i et

par få centre. 1 det historisk konkrete samfund vil der ganske vist vzre grupper som

vil konstituere dem selv som saxligt magtfnlde, men de kan kun gore det på basis af

en langt mere omfattende sociale orden der legitimerer deres magt. Man kan ind-

vende at de kommunistiske regimer i Osteuropa ikke behovede at legitimere noget,

men blot brngte tvangmidler - en staxk militaxstat, overvågning etc. Tvangen er



Kapitel 7 Side 229

imidlertid kun mulig i.f.t. et fåtal af sociale relationer. Overvågning og kontro1 af en

komplet sociale orden (som 1 George Orwells ' 1984') ville krzve en fastszettelse af

alle relationer i okonomi og civilsamfund v.h.a. tvang. Men som ex. Staniszkiz

(1991) har argumenteret bred det kommunistiske Polen bla. sammen i 1989 fordi

befolkningen og virksomhederne netop ikke kunne af rettes, men atomiseredes.

• Selvkonstitution. Når magt er en handling der etablerer en relation, må magtfuld

vzre den som i stand til at etablere relationer i sit eget billede - d.v.s. at konstituere

sig selv. At vzere i stand til at konstituere sig selv vil sige at have radighed over de

magtteknikker der i den givne situation er koden, det vzre sig penge, information,

personlige bekendtskaber, medier eller noget helt femte.

7. Det politiske og det sociale

Kapitlet har primazrt med udgangspunkt i to teorier, Gadamers hermeneutik og Iaclau

(& Mouffes) diskursanalyse fors@ at alklare en ra&ke vzesentlige problemer for

analysen af energisystemet som social og politisk pmksis. 1 denne tredje del er det

som nzvnt min hens@ at undersege de forhold der har indflydelse på realiseringen

af de integrerede energi- og miljostrategier, der teknisk set vil have storst effekt for

reduktion og omlqning af energisystemets naturrelationer.

Det saerlig sigte er altså de strukturelle dynamikker og de strategier som påvirker

energiforsytring og forbrug i.f.t. :

• Ressourceokonomisering (kraftvarme og besparelser i varme og elforbrug),

• Affaldskontrol (PGD, de-NOx, proceskontrol med emissioner, CO,/metan

afsaltning af spildevand, fast affald) og

• Brzendselsskift (naturgas, bioenergi, kulmetan).

• Energitjenesternes sammensa%ning og nivea~~~

Som jeg skrev i kapitel 2 er problematikken mest enkelt at etablere nye energikzeder

hvor naturpåvirkningerne dels er mindre (ex. mindre samlet flow af svovl igennem

30 For de fire naturrelationer jzvnfm figur 2.2.
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energikreden) dels omlaegges (ex. reduktion af svovldioxid forurening til gengzeld for

storre mzngder fast affald). Initiativet kan ex. tages i slutleddet ved varmebesparelser

i boliger, og selvom det er nejagtig de samme vazrker og brzndsler der bruges bliver

energikzden ikke kengere den samme fordi brazndselsforbruget reduceres i.f.t. den

leverede energitjeneste. Initiativet kan naturligvis også tages i alle de andre led.

Under alle omstzendigheder nodvendiggor det en aktiv tilslutning fra de relevante

aktmer. De må valge energikveden frem for de mere miljobelastende. Derfor blev

afklaringen af aktorbegrebet så afgorende for dette kapitel.

Aktaren - objekt og subjekt

Aktorbegrebet er snawert knyttet til den mere ontologiske diskussion af menneskets

konstitution. Det er i hoj grad temaet for Gadamer og de fortolkende samfundsviden-

skaber. Her argumenteres det at mennesket altid forholder sig til sin omverden som

deltager p.g.a. den fortolkningspraksis der altid falger med subjektets fordomme og

horisont. Vi kan && forholde os objektivt til verden. Fortolkningen er desuden,

hzevdes det, snwert relateret til aktoren-i-hans-situation, fordi konteksten i tid og

rum er afgorende for vores fortolkning. Således vil det samme objekt i to forskellige

situationer aldrig have helt den samme betydning.

Disse mere grundlreggende diskussioner betyder at aktaranalysen må vzre folsom

overfor de s&.ige betydninger som natur, ressourcer, naturpåvirkninger, energi, stat

etc. har for aktorerne. Vi kan ikke gå ud fra en naturpåvirkning, som ex. forswing,

objektivt er et miljoproblem, for det forudsztter allerede en fortolkning og en hori-

sont. Når vi siger det er et miljraproblem er det i virkeligheden en indskrivning af et

polsk forhold i en dansk horisont. Omvendt betyder det heller ikke at naturpåvirk-

ningen kurr er subjektiv. Den er der naturligvis uafh%ngigt af aktarens fortolkning,

på samme måde som markedsmekanismer, planallokering eller andre samfunds-

mzssige praksisser foregår som såkaldt 'objektive omstzndigheder'. Det der havdes

er blot at ingen af de aktorer der indgår i disse praksisser eller konfronteres med

deres konsekvenser kan forholde sig objektivt til dem. Fortolkningen vil langt fra

altid w r e en bevidst protes som for det hermeneutiske problem. Tvzrtirnod vil den

i de fleste ti.Eelde bero på en indplacering af de fanomener man moder i en allerede

konstitueret horisont. Det ger at vi som Jersild siger kan gå rundt og sysle med de

ting vi ger uden hele tiden at skulle tage os selv og vort verdensbillede op til revi-
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sion. De sociale praksisser, vi indgår i, institutionaliseres og vi kan langt hen ad

vejen agere i et stabilt univers med cementerede relationer til andre sociale aktorer.

Betydningen af faxomener skabes i praksis. Praksisbegrebet er uhyre centralt for at

forstå de processer hvorigennem aktorer konstitueres og verden bliver meningsfuld.

Den sociale praksis er indgåelsen af en relation med en anden social aktor ved hjzlp

af sproglige og manifeste teknikker der også involverer naturen som medie. Det

sociale, strukturen, er simpelthen sedimenterede praksisser der repeteteres igen og

igen. Dem kalder vi institutioner. Institutionerne sikrer således stabile relationer

mellem de samfundmazssige aktorer. Centralstatens befojelser og handlinger stabili-

seres i relation til virksomhederne og borgerne. Virksomhedernes interne relationer

stabiliseres etc. Derfor bliver det centrale sporgsmål for forståelsen af de naturrelatio-

ner som det polske energisystem har udviklet op gennem dette århundrede at under-

soge de institutioner som har fastholdt disse energikzder. De institutioner der har

fastholdt kulmonokulturen, det store energispild og den naxmest totale neglect af

affaldskontrol. Vi taler her om det samlede polske samfunds naturrelation og de

institutioner der har fastholdt det i den kurs vi i kapitel 3-6 har set konsekvenseme

af. 1 kapitel 8 vil jeg forsege en dekonstruktion af de natur-samfundsrelationer denne

komandookonomi skabte, herunder hvorledes energisektoren blev moment heri.

Dekonstruktionen er dog ikke mere logisk end at denne historiske analyse også har

oje for de kontmgente og påtvunge udviklingstrzk.

Den fuldstzendige fastfrysning af de sociale praksisser, deres fuldkommne institntiona-

lisering, ville reducere aktoren til et blot og bart objekt for strukturen. Hvis strategisk

handlen da overhovedet skal vaxe mulig som andet end et resultat af strukturelle

udviklinger, så må der vzere noget der overskrider denne strukturelle determination.

Det er, argumenterede Laclau, ikke strukturens indre udfoldelse eller udfoldelsen af

en organisk modszetning, det er heller ikke aktorens transcendentale evner, men

derimod selve strukturens fejlbarlighed Jeg er et subjekt fordi strukturen ikke formar

at reducere mig til objekt. Det må imidlertid også betyde at der må vaxe noget ud

over strukturen, noget udenforstående som ikke er determineret af strukturen. 1

konfrontationen med dette udenforstående som ikke er integreret i den diskursive

horisont opstår antagonismen. Antagonismen ikke alene forstyrrer, men også ned-

bryder en etableret relation mellem en aktor og hendes omverden. Som Laclau &

Mouffe siger er der tale om en undertrykkelse, da en identitet negateres.



Side 232 Det politiske og det sociale

Antagonistiske relationer kan have uendelige mange former. AWringer i naturgrund-

laget som ftilge af naturkatastrofer, SO, emissioner, teknologisk udvikling eller

udtomning af endelig ressourcer vil således også påvirke de relationer som aktorer

er i stand till at indgå med hinanden. Et jordskalv kan med et fratage mennesker

deres samlede besiddelser, SO2 emissionerne kan reducere udbyttet fra jord- og

skovbrug, den teknologiske udvikling kan oge stofgennemstromningen i en virksom-

hed til det 10 eller 100 dobbelte som derefter udkonkurrerer nabovirksamheden etc.

Det er vigt& at understrege at relationen fra dette perspektiv ikke er en aktor-natur

relation, men en aktor-natur-aktor relation. Emissionerne af SO, skaber således kun

en antagonisme hvis de forhindrer andre aktorer i praksis at udleve deres subjekt-

position. Naturkatastrofen er ganske vist ikke menneskeskabt, men den kan blive

basis for en antagouisme hvis ex. statens legitimitet og konstitution beror på denne

sikring af de nodlidte og i dette tilfa9de m vil gå ind og godtgore de ramtes tab.

Antagonismen er på samme tid, som den nedbryder sociale relationer og de identite-

ter, der er konstituerede gennem disse relationer, den dynamiske og skabende kraft

for udviklingen af samfundet. Når det sociale fragmenterer fris&tes aktoren i relation

til precis denne antagonisme. Begrebet kreativ destruktion31 beskriver illustrativt

antagonismens virkning. Som Laclau siger er antagonismen precis stedet for det

subjektive. Ak&rren er i denne fortolkning på en og samme tid både et objekt (su-

bjektposition) qua de mange stadigt stabile institutioner der sikrer hans position og

identitet, og subjekt qua de strukturelle sammenbrud der tvinger ham til selv at tage

beslutninger. Når strukturen bliver ubeslutsom, d.v.s. ikke tilvejebringer et svar på

hvad der skal .gores fordi institutionerne brydes ned, må aktoren selv tage beslut-

ningen. Beslutning bliver altså et centralt begreb for analysen af den subjektive hand-

len.

For mig er denne tilgang til aktorbegrebet helt central. Aktaren er en identitet der

aldrig helt konstitueres. På samme måde som Laclau siger at samfundet ikke ek-

sisterer, eksisterer aktoren heller aldrig som fuldbragt objekt. De antagonistiske

relationer som altid vil skabes vil atter og atter udgore en trussel og negatere aktarens

position og tvinge ham ud i beslutninger, og som Laclau skriver i et af de citater jeg

bragte tidligere, vil aktaren som subjekt vzre bragt ud i:

31 Lanceret af akonomen Schumpeter i en helt anden sammenhzng.
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... constant acts of recreation of the institutional complexes... (Laclau

1990;223)

Og disse artikuleringer sker kun som falge af de amagomsmer og strukturelle brud

som negaterer aktorens subjektposition. Przcis det forhold ger at politik overhovedet

er en mulighed. Det politiske som bruddet med det etablerede, det sedimenterede.

Som falge af det kan vi slutte at de milj&wringer som blev pnesenteret i kapitel 6

ikke blot er teknikker, men må ses som strategier som de relevante aktorer kan

identificere sig med. At vazlge en energikazde etableret i billedet af den integrerede

energi- og milj&wring er simpelthen en strategi for aktoren. Miljostrategierne må

adressere aktøren i hans situation ud fra en forståelse af de relationer der konstituerer

ham som objekt og de relationer der antagoniserer ham og knever hans beslutninger.

Jeg vil nu lidt mere konkret diskutere konsekvenserne af denne teoreidiskussion for

resten af afhandlingen. Det drejer sig om energi-natur-samfundsrelationen.

Naturen som grundlag for social praksis

Et paradoks er iojnefaldende: 1 Polen hvor de energiforårsagede miljoproblemer er

langt mere omfattende end i Danmark og de fleste industrialiserede lande, er przecis

miljoproblemet ikke i centrum. Eller m.a.o. miljoproblemet er ikke et miljoproblem,

fordi det blot er en anden naturtilstand der accepteres. Og når vestlige og polske

iagtagere, som det sker ind imellem, oven i dette hzevder at miljohensyn i polsk

energipolitik er en 'luksusbetragtning' stoder vi ind i det andet paradoks; modstand

mod 'små' vestlige miljoproblemer er legitimt, mens modstand imod store Polske er

luksusiost. Det sidste henviser naturligvis til at omstillingsprocessen indeholder så

mange konflikter og skaber så mange behov at hensynstagen til miljoet må komme

i anden rakke.

Det forste paradoks er kun et paradoks inden for et givent perspektiv. Paradokset -

den tilsyneladende absurde selvmodsigelse - er kun meningslos, fordi vi ikke evner

at fortolke den (et hermeneutisk problem). Vi evner ikke at give den mening/be-

tydning i en anden kontekst. At forstå hvorfor meget store miljoproblemer ikke er

miljoproblemer krzever derfor en anden tilgang. De to paradokser ovenfor er kun

tilstede hvis vi antager at givne naturpraksisser og -tilstande, uanset tid og sted er
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problematiske, er miljoproblerner. Altså hvis vi antager at so hvor al fiskeliv er dod

af forstiring nodvendigvis skaber en interesse i at for den bragt tilbage til begyndel-

sestilstanden. Denne antagelse dur tilsyneladende ikke. Den modsatte gnmdtese kunne

vazre at mennesket alene er et socialt subjekt, for hvem naturen ikke eksisterer som

universelt fznomen, men kun som social konstruktion. Altså er naturen blot er en

forestilhng om en natur vi aldrig kan nå, en forestilling der helt og aldeles er en

konstruktion i vores hovedeti2. Dette andet perspektiv kunne forklare at det der er

miljoproblemer herhjemme, ikke er det i Polen. Imidlertid er det også et perspektiv

der halter, omend det kan virke meget fristende. For selvom ex. et årligt nedfald på

50 t svovldioxid pr. km* i Katowice ikke nodvendigvis skaber en politisk konflikt

eller overhovedet bliver begrebsliggjort, så har de 50 t uomtvisteligt en virkning på

miljoet og naturtilstanden. Hvis der tilfa%igvis står nåleskov på denne km2 er der

ganske stor risiko for at den stagnerer i vzksten, taber nålene eller ganske enkelt dar.

For den skovfoged der levede af disse nåletrzer er det naturligvis en katastrofe.

Selvom han ikke ved, at det er svovldeponering der har drzbt hans trzeer, er for-

suringsvirkningen og tabet ikke desto mindre reel nok. Hans identitet som skovfoged

vii vzcre bovskudt når naturgrundlaget zndres på en måde som i dette eksempel - med

mindre altså han kan fortsztte som skovfoged på et andet stykke jord. Et tredje

perspektiv kunne tage udgangspunkt i det aktorbegreb jeg ovenfor har diskuteret, og

vazlge at se naturen som grundlag for social praksis, d.v.s. som betingelse for at
visse sociale relationer kan indgås. Dette perspektiv vaAger at se naturen som

ressource33.

32 Se Ole Thyssen (1982) for en sådan tolkning.

33 Ressourcebetragtningen er b1.a. diskuteret i Owens & Owens (1991)
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Figur 7.7 Tre perspektiver på relationen natur-samfund

1. Perspektiv
Natur som universel
vaxdi:
Der er gode og dar-
Ilge naturtllstande som
afkraever reaktion

Natur • Samfund

2. Perspektiv
Natur som Konstruktion:
Naturen er en tydning,
et billede. som er skabt
I det sociale rum.
Vl kan aldrig n& naturen,
derfor er den principielt
uden effekt/virkning pA
det sociale.

Natur Samfund

3. Perspektiv
Natur som naturgrundlag:
Selvom naturen ganske vist
ikke etablere en essentiel
vserdl som haevdet i per-
spektlv 1, SA er den heller
Ikke kun tydning. Som grund
lag for sociale praksisser og
relationer kan drastiske æn-
dringer i naturtilstanden
forhindre sociale praksisser
og relationer I at reproduce-
res eller etableres. Naturen
er derfor naturgrundlag.

Natur Samfund

Den nederste indikation af natur samfundsrelationen skal forstas Aledes at den for det 1. perspektiv bestar

i at naturen producerer sm egen betydning, derfor ensrettet pil fra natur til samfund. 1 det 2. perspektiv

genererer samfundet naturen som en betydning, derfor ensrettet pil fra samfund til natur. 1 det 3. perspektiv

har jeg demagogisk inddraget to pile, der symboliserer at naturen fär betydning gennem de praksisser

samfimdsaktoreme indg&r i over relationen samfund-watur-wamfund.

Hvis det tredje perspektiv kan udgore startpunktet for en fortolkning af det fra-

vzrende miljo i den hidtige polske energipolitik betyder det, at dette frawr:

• && er et resultat en mindre radikal forandring af naturtilstanden end vi kender det

i vesten,

• && er fordi naturen i det socialistiske model ideologiske blot blev negligeret

• m fordi disse naturforandringer ikke antagoniserer allerede konstituerede social

aktorer. Da vi jo er interesserede i hvorfor der ikke skabtes en bred og magtfuld

modstand mod naturudnyttelsen er det måske mere praxist at sige, at disse natur-

forandringer ikke fjernede naturgrundlaget for den polske sociale orden inkl. dens

institutioner. Dette @ d t i hvert fald så henge denne orden eksisterede. Omvendt kan

det jo godt vaxe at netop sammenbruddet i 1989 havde noget med dette destruerede

naturgrundlag at gore. Dette tredje perspektiv ligger tzt op af det andet, men

adskiller sig da naturen inddrages som grundlag og ressource for sociale praksisser.

Som i det andet perspektiv hrevdes det at vi ikke har noget ret til at antage at mil-

joproblemerne i Polen er de samme som i Danmark, blot fordi der er tale om de

samme menneskeskabte fysiske naturforandringer. Til forskel fra det forste perspektiv

skelnes der skarpt mellem naturforandring og miljoproblem, hvor det sidste er en
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naturforandring der er genstand for en social konflikt mellem stridende aktfarer. Et

mtijoproblem kan inden for dette tredje perspektiv defimeres som en naturtilstand der

forhindrer en social praksis, d.v.s. en aktors praktiske ageren.

En integreret energi- og miljostrategi i Polen må derfor tager udgangspunkt i hvor-

ledes naturgrundlaget indgår som eksistensbetingelse og reproduktionsvilkår for det

polske samfund, og hvorledes energisystemet påvirker dette. Nu er hverken samfund

eller energisystem saxligt praxise begreber, og de antyder desuden en enhed og

konsensus som aldrig er tilstede. Derfor skulle man måske snarere sige at en integ-'
reret energi- og müjastrategi må identificere de naturpåvirkninger som genereres
ved energiproduktion, -distribution og -forbrug og undersrrge disse påvirkningers
betydning for eksistensen og reproduktion af etablerede sociale praksisser
herunder de antagonismer der skabes herved.

Et vaxentligt argument for at Polakkerne skal gore noget ved deres energiskabte

miljoforurening, om som måske går ud over dette argument, kunne vaxe de inter-

nationale og globale miljqxoblemer som også Polen bidrager til. Man kan sige at

disse tvaxnationale miljoproblemer er praxis den saxlige begrundelse for en miljo-

orienteret udvikling af den polske energisektor. Men disse internationale interesser

får kun va@ hvis de forholdsregler som det mternationale samfund tager har betyd-

ning for forskellige polske aktorers interesser. Nejagtig som for den internt polske

miljoforurening skal der i Polen fmdes en begrundelse for at nedsa%e den inter-

nationale forurexring, der skal kunne identificeres interesser der antagoniseres. Den

eneste wsentlige forskel er i denne sammenhzeng at vi, Danmark/Sverige o.s.v,

måske har en lidt storre momlsk begrundelse for og en meget storre interesse i at

biande os.

Natur, samfund og miljsproblemer

Da Polen i november 1989 som det første lande i det vi var blevet vænnet til at kalde

Ostblokken fik en ikke-kommunistiske regeringsleder var en revolution fodt. Siden

har man i Polen som i de ovrige tidligere såkaldt 0stbloklande vaxet midt i en fase

som man ikke rigtig ved hvad er, og derfor er tvunget til vigende at begrebsliggore

som transformationssamfundet eller post-kommunismen. Denne omv&ning involve-

rer et opbrud i et utal af etablerede sociale relationer og praksisser. Etablerede
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institutioner mister magt, embedsmzend mister position og vaxdisazt og normer der

havde vundet haxd og blevet en del af den sociale grund mennesker agerede på

ophzeves. Lidt mere forsimplet kan man sige at perioden involverer en omkalfatring

i relationerne mellem de tre gramscianske samfundssfaxer stat, civilsamfund og

okonomi, ikke via en nogtern og velovervejet dialog mellem polske interesserparter,

men som udkommet af en lang og sej politisk kamp mellem stridende aktorer.

Figur 7.8 Den Gramscianske tre-pol

Stat
Denne transformationsprotes indeholder

ganske vist mange determinanter og be-

grznsninger, men også en stor grad kontin-

gens. Vi har en situation hvor det hidtil

eksisterende samfunds institutioner er brudt

ned, men endnu ikke aflost af nye. Dette safr$d 0konoml
institutionelle tomrum er naturligvis ikke

absolut. Nedkeggelsen af kommandoekonomien indebzrer ikke en total afstandstagen

til de magtforhold, rationaliteter, teknikker m.v. som herskede op til 1989. Det er de

samme mennesker der befolker Polen nu, som i 1989, og der produceres, kommuni-

keres, lovgives o.S.V. stadig fra en lang rakke af de instanser der også gjorde det i

70eme og 8oeme.

Situationen, post-kommunismen, kan derfor som udgangspunkt anskues som en

politisk kamp om at etablere en ny social orden (et nyt samfund) ud fra en situation

hvor det sociale rum er splittet på kryds og tvaxs mellem kommandoekonomiens mest

sejlivede institutioner og nye fremvoksende strategier. De sidste både fodes af en

afstandstagen til kommandoekonomien og påvirkninger fra andre samfunds måder at

organisere sig på. Ole Norgaard har skrevet det således:

For at opbygningen af de nye samfund kan lykkes, er man tvunget til

samtidig at nedbryde det gamle systems institutioner, bekzempe de

interesser, der var knyttet til dette system, og forandre de vaxdier og

normer, systemet havde fostret.

I kommandoekonomien blev energisektoren tilfort midler og udviklet under mesten

fuldstazndig tilsideszettelse af miljohensynet. Sporgsmålet er nu om omkalfatringen af
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det polske samfund får konsekvenser for den natur-samfundsrelation jeg d@uterede

ovenfor. Hvis omkalfatringen omfordeler ansvar og adgang til naturen som ressource

er der grobund for en afgorende zndring i mulighederne for at udvikle det polske

energisystem under hensynstagen til miljoet. Som udgangspunkt må vi se denne

historiske situation som en enestående chance for at påbegynde en integreret energi-

og miljoudvikling, fordi den indeholder en nedrivning af en rzekke af de institutioner

og relationer som forhindrede denne udvikling i at starte tidligere. Vi kan derfor

sporge om denne post-kommunistiske epoke indebwer nye forhold eller relationer

som kan konstituere den sociale berekrafi for en integreret energi- og mi@udtikling?

Lidt mindre strukturelt og mere offensivt politisk kan man sporge om hvilke hand-

lernuligheder der byder sig i denne epoke i.$t. en integreret energi- og mi&udvik-

Zing? 1 forlangelse af hvad jeg skrev ovenfor, må vi undersege hvorledes denne

transformationsperiode påvirker natur-samfund relationen og hvorledes det påvirker

sporgsmålet om energisektorens udvikling. 1 figuren herunder har jeg illustreret denne

natur-samfundsrelation med udgangspunkt i Gramscis tre-pol.

Okonomi

aktor

Figur 7.9 Civilsamfund, stat.

ekonomi og natur

Figuren skal forstås således at den sociale orden

(CS-ST-0K) ikke kan ses i abstraktion fra det

naturgrundlag der muligger den. Den kommu-

nistiske stats manglende kontro1 med affalds-

produkter og den dominerende ligegladhed i

civilsamfund og i blandt de okonorniske aktorer

med forureningen må opfattes en del af de kom-

mandookonomiens organiske karakter. Man kan

også sige at det forhold at kraftvaxket Belchatow

fra midten af 80eme har kunnet emitere 300-

400.000 ton svovldioxid årligt ud i atmosfaxen

uden at .der rejste sig en modstand var en del af

dette samfunds karakter. Svovldioxid-relationen

er utvivlsomt social idet emissionen rammer en

tredjepart og utvivlsom naturformidlet idet den indebaxer en sendring i naturgrund-

laget for de berorte aktorer. Forskellen på om denne emission bliver til et miljo-

problem eller ej beror derfor på om den tredjepart, der bliver ramt af forsuringseffek-

teme reagerer. Det sidste kan naturligvis afhaxge af mange ting, men et afgorende

Civilsamfund
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forhold må vaxe denne tredjeparts interesser, eller måske lidt mere praxist hvorledes

hans/hendes identitet relaterer sig ti1 de miljtiforhold der påvirks.

Tredje del - fremgangsmåde

Rauno Sairinen har om energianalyser skrevet:

In doing empiri& research many sociologists have forgotton to think

what is energy as a social phenomenon; what is the social construction

of energy issues. When thinking energy as a social phenomenon, we

have to make the same thing to man-nature relationsship. (Sa.irinen

1992)

Citat kunne stå som programerkkering for denne tredje del i afhandlingen. Malet er

at undersege den sociale konstruktion og politiske reartikulation af energi og natur

i det polske overgangssamfund. Men for at forstå de brydninger der fmder sted i

overgangssamfundet er det nodvendigt at undersege konstitueringen af de institutioner

der nu n e m p e s . Kapitel 8 bliver således en historisk dekonstruktion af komman-

dookonomien i relation til energisektoren og ressourceme. 1 kapitel 9 underseger jeg

transformationsperioden og de antagonismer og strategier den indeholder og artiku-

lerer. Det danner basis for at se på energisektorens situation og de processer hvormed

den inddrages i transformationen (kapitel 10). Naturligvis bliver ressource- og

miljosp0rgsmålet centralt. At forstå det energipolitiske rum i denne protes er på en

og samme tid at fmde frem til det politiske spillerum som aktøreme har, samt den

strukturelle determinans (barrierer), der uden for de antagonistiske relationer, stadig

begnenser aktoremes handlefrihed. Det vil vzere mit håb at jeg kan indfri det i de

naxte kapitler.





Kapitel 8

Kommandoekonomien og ressourcerne

Formalet med dette kapitel er som argumenteret i kapitel 7 at dekonstruere den histo-

riske tilblivelse af de szrlige naturpraksisser der er knyttet til det polske samfund og

som udgor dets nuvezrende eksistensmulighed. En analyse af såvel de logiske meka-

nismer (såkaldt system-specifikke trask) som de mere kontingente/eksteme dislokerin-

ger af systemet. Uden denne analyse bliver det både urnuligt at forstå årsageme bag

situationen i dag, og urnuligt at kunne sige noget om hvad der bor gores. Samtidig

er analysen også en nodvendighed for at kunne forstå hvilke konsekvenser de meget

dybdegående transformationer der foregår i Polen i denne tid får for aktaremes

naturpraksisser.

Med det historiske tilbagebliks mulighed for at generalisere kan man iagtage fire

forskellige perioder i den polske planekonomi (Se ex. Kolarska-Bobitiska 1991, Fan

& Schaeffer 1992 eller Shen 1992):

19451956: Kommunistemes erobringen af magten og fra 1948-1949, konstituerin-

gen af alle de centrale elementer i Stalinismen.

1956-1981: Afvikling af stalinismen, men ellers traditionel planekonomi med

storre politisk og okonornisk frihed,

1981-1989: Decentralisering, oget politisk frihed, introduktion af markedselemen-

ter, men stadig med vzegten på planekonomi.

1990-3 Implementering af centrale markedsinstitutioner

Det er karakteristisk at hver epoke adskilles af en krise med massedemonstrationer

og strejker, resulterende i en reformpakke der introducerer et brud med fortiden -

indtil 1989 og i mindre grad 1981 dog kun inden for rammeme af planekonomien.
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Op til midten af 80erne etablerede centeretl sig hver gang igen i lobet af nogle få år.

På den baggrund trader en tydelige cyklisk karakter frem i den polske efterkrigstids

historie, hvor decentralisering afloser centralisering igen og igen (se f.eks. Shen

1992, World Bank 1987a og mange flere). Hver epoke indebaxer forskellige konstel-

lationer af stat, okonomi og civilsamfund inkl. deres relationer til naturgrundlaget.

Jeg vil i det folgende forsoge at dekonstruere udviklingen frem til l989 med va@ på

de institutionelle zendringer, der fmder sted.

I kapitlet vil jeg først gemremgå udviklingen og transformation af den polske planoko-

nomi siden anden verdenskrig frem til 1989. Her falger jeg ovenstående tidsopdeling,

således at forste afsnit ger fra 1945 til 1956 og så fremdeles. Det sker isax med

fokus på relationerne mellem stat og okonomi/virksomheder fordi de afgorende

årsager til udviklingen af det tungindustrielle kompleks og wksten i de statsejede

energivirksamheder er at fmde i denne relation. Men jeg vil naturligvis også inddrage

civilsamfundsma&ge aspekter og naturgrundlagsfora.ndringer hvor de har haft

politisk betydnin$. Jeg vil derefter diskutere denne udvikling og forsege at dekon-

struere de institutioner der konstituerede det polske samfunds naturpraksisser.

1. Planskonomi 1945-1956

Årene fra 1945 til 1980 er ud fra et strukturelt synspunkt den polske plariokonomis

storhedstid. På trods af kriser og reformer i 1956, 1970 og 1976 rorer man ikke ved

de centrale institutioner i planekonomien - statseje, central allokering af produkter,

administrative prisfastsuttelser m.v. Det er en periode hvor Polen går fra at vaxe et

udprxget agrarsamfund til at blive et industrisamfund af format. Se figur herunder:

1 Metafor for partiet, brancheministerieme, planapparat og andre institutioner der konstituterede
den centrale styring med ekonomien.

2 'Politisk' forstået som dislokerende og sedimenterende praksisser, jævnfør Figur 7.5.
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Figur 8.1 Netto materiale produktet fordelt på byggeri, landbrug, in-

dustri og andet fra 1946 til 1986

c
o
o
o
CL

Industrien

W7Å

Landbruget

Andre

Byggesektoren

6 19.50 1960 19iO 1975 1980 1985 1986

Kilde: Egen figur pB basis af Landau & Tomaszewski 1985 og GUS: Rocznik Statystyczny 1992

Ud fra et makrookoxromisk, miljomzessigt, ideologisk eller hegemonisk synspunkt er

perioden dog ingen succes. De gentagne kriser opst4.r gang på gang af utilstrakkelige

forbrugsvareforsyninger og prisstigninger, hvor de sidste var resultat af de forste. Det

er også en periode, der som bekendt, ender op i en undtagelsestilstand med oplosning

af den sociale orden, miljoodelzeggelser og apati. Jeg vil redegore for den historiske

kronologi fordi den vidner om den politiske konstitution af en r&ke af de institu-

tioner som idag udgor rammebetingelserne for en energi- og miljostrategi.

I de forste år efter anden verdenskrig fixeredes en lang rzekke af de wesentligste

momenter i den polske udgave af kommunismen - en stor set socialiseret okonomi

(bortset fra landbruget), en detaljeret centralplan, statsmonopolistisk kontro1 med

udenrigshandlen, etableringen af en enhedsbank, partiets magtmonopol og etablerin-

gen af brancheministerier. 1 denne forste epoke gennemtrumfes den stalinistiske

industrialiseringsstrategi godt hjulpet af den kolde krig og det sovjettiske militzrs

tilstedevaxelse i Polen. Industrien, energisektoren og kuhnineme nationaliseredes,

planapparatet indsazttes, misforholdet mellem landbruget og staten skabes og det

opslittede landbrug cementeres. Det er alle udviklinger der har deres effekt endnu i
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dag, og som bidrog til acceleringen af energieftersporgslen og den autark&k energi-

forsy ningsstrategi.

Som det vides opdeltes Europa hurtigt efter krigsafslutningen i to blokke. Polens

skzebne, skulle ifolge de formelle vedtagelser ved Yalta og Potsdam moderne efter

krigen mellem Sovjetunionen, USA og England, afgores ved et demokratisk og frit

valg i 1947. Sådan gik det ikke. Mindre formelt f& Stalin råderet over Polen, den

provisoriske regering der skulle lede Polen frem til det fnrrste planlagte frie valg i

1947, blev derfor også en kommunistisk domineret regering som ved valget overtog

magten efter masser af valgsvindel og udemokratiske processe?. Kommunismen var

ellers voldsomt upopulax i Polen og passede, som Stalin skulle have udtrykt det, som

en saddel til en ko4. Sovjetunionens militaxe tilstedevaxelse gjorde dog både polak-

kemes og de vestlige alberedes lyst til at egentligt opgor med kommunismen meget

lille.

I de forste år frem til 1948, hvor Gomulka var partisekretzr fulgte Polen en kommu-

nistisk linie der afveg fra Stalins model. Bla. af%iger man fra tvangskollektivisering

af landbruget. Gomulka havde imidlertid gennemfort nationaliseringer af alle andre

vigtige okonorniske sektorer. De forste nationaliseringer havde vaxet rettet imod

produkter med strategisk betydning for Polens sikkerhed eller ekonomi: Kommuni-

kation, transport, minedrift, energi og de wsentligste lette industrier. På baggrund

af kulproduktionens saxlige betydning som eksportvare (d.v.s. forsyrring af Sovjet-

unionen), men primaxt som forbrugs- og produktionsmiddel for den polske be-

folkningen og industri var kuhnineindustrien en af de forste industrier der blev eks-

proprieret (Shen 1992;22-24). Da en r&ke miner blev indlemmet fra tidligere tysk

Op ti1 valget i 1947 blev den reelle sejrherre Milcolajczyk i mesten enhver henseende for-
hindret i at komme i tale, og valgresultat blev forfalsket. Efter valget nGtte Miiolajczyk
ffygte ti1 England for at undgå fzngsel. Se ex. Ascherson (1987;142-148)

lkke alene havde kommunismen ikke szrlig stor opbakning i Polen, Sovjetunionen var også
hadet af de fleste polakker. Man fslte sig svigtet og udnyttet af Sovjet og havde set den nye
kommunistisk dominerede regering indfort med Sovjetisk militzrmagt i ryggen. Nu stod
Sovjetuionen med store troppestyrker i Polen. Hazdelser hvor Sovjetiske soldater rovede,
voldtog og hzorger polakker var talrige, og Sovjets tnrmning af bevarede polske industri-
komplekset for maskmer og teknik skete i et hejt tempo. Det var derfor ikke sszrt at en
stalinistisk og sovjettro inspirereret kommunisme ikke kunne slå igennem i disse furste år i
Polen. Desuden vidste de fleste polakker at henrettelsen af 10000 polske officerer under
krigen i byen Katyn, ikke som det hed officielt blev begået af tyske tropper, men af de
allierede - Russeme. Katyn var langt op i 80eme stadig et tabuord i Polen symboliserende
hadet mod Sovjetunionen.
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territorium eksisterede der en ekstra motivation for hurtig nationalisering af kuhniner-

ne. Senere blev også bankvzsen og ovrige industrier nationaliseret (Lane & Kolan-

kiewicz 1973). Nationaliseringen af industrien og specielt energisektoren var iovrigt

ikke forskellig fra hvad der skete i f.eks. Frankrig.

For krigen havde Polen vaxet et typisk landbrugsland, og af den smule industri der

var, blev 2/3 smadret af bombardementeme. Krigen havde også kostet 6 mio.

indbyggere (20 pet.) livet og sat over halvdelen af landbruget ud af brug (Krogh

1984;21). På den baggrund er det ikke svaxt at forstå at man i den okonorniske

politik prioriterede reparationer af odelagte industrier, der kunne forsyne befolk-

ningen med basale forbrugsvarer. Den treårs plan som Gomulka offentliggjorde i

1947 sigtede på at få reetableret det polske samfund, at skabe stabilitet og få genop-

bygget industrien. Det industrielle output skulle oges ved hjzlp af reparationer af

eksisterende industrier, og man gav prioritet til forbrugsmiddelindustrieme. Men

virkeligheden overgik planen og allerede samme år som treårsplanen blev vedtaget

havde man naxten nået forkrigens industrielle produktionsniveau. Derfor kunue man

begynde skiftet henimod den tunge basale industri for end planlagt (Landau & Toma-

szewski 1985;200-202).

Som et led i rekonstruktionsperioden blev energisektoren prioriteret tijt. De forste

kulminer startede produktion i februar 1945 og allerede i 1946 havde man nået og

overgået produktionsvolumet fra for krigen (Landau & Tomaszewski 1985; 195-196).

I lobet af de forste 7 år, til og med 1952, påbegyndte man konstruktion af 8 nye

stenkulminer, der alle var operative i 1957 (Polish Coal Review Nr. 1-3 1980).

Yderligere 37 stenkulminer (47 pet. af den davaxende kapacitet) blev modemiserede

i denne ferste periode, alligevel faldt produktiviteten i kulminesektoren (Ziehnski

1974). Derudover investerede man intensivt i elsektoren og forogede elproduktionen

med naxten 100 pet. fra 1950 til 1956. Denne investeringsindsats i energisektoren var

dog ikke helhjertet. Samtidig med at regeringen byggede kulfyrede kraftvaxker

lukkede man også lOOO-vis af små vandkraftvaxker. 1 1953 var der endnu 6330 små

vandkraftvaxker i Polen (Majewski og Wroblewski 1992), i dag eksisterer der godt

100.

Med valget i 1947 og indsa%telsen af en ny kommunistisk regering blev en gruppe

af Stalin tro kommunister valgt ind i Parlamentet - Sejmen. Samtidig tog den kolde

krig til og isolerede Osteuropa. 1 sommeren 1947 tvang Stalin Polen til at afslå
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Marshall midler fra USA og i september etablerede han 'Cominform', der som et

irrtematior& organ skulle gennemfore disciplin og ensartethed i Osteuropa. 1 septem-

ber blev det forste mode med Cominform afholdt i Polen, og i en af beslutningeme

lod det at det polske landbrug skulle kollektiviseres. Gomulka var imidlertid imod og

stottede på samme tid Titos apror i Jugoslavien. Det blev for meget for Stalin, og i

sept. overtog Boleslaw Beirut lederskabet. Dagen efter Gomulkas fald blev kollektivi-

sering af landbruget erkkeret officiel politik. Forsvarsminister blev en sovjetisk

marskal, Konstantin Rokossovsky (Ascherson 1987; 148-154).

Det er uomtvisteligt at Sovjet i den forste periode, både under Gomulka og under

Bienn, udnyttede sin militaxe tilstedevaxelse til at sikre den orrskede industriali-

seringsmodel og udbytning af Polens industrielle og naturmazssige ressourcer gemrem

underbetaling for råvarer og ved ekspropriering af 0steuropzeisk teknologi. Det mest

grelle eksempel var den kulaftale der blev indgået mellem Polen og Sovjetunionen d.

16. august 1945 om leverancer af 100 mio. ton kul fra Polen over en årrakke5.

Prisen for de leverede kul var ca. 1/7-del af verdensmarkedspriseme og var formelt

en betaling til Sovjetunionen for de ofre landet havde ydet i.f.m. befrielsen, men

reellt en nodvendig saltvandsindsprojtning til Sovjetisk industri. Kulleveranceme til

Sovjetunionen var relativt store i sammenligtring med den kuleksport, der siden skulle

fmde sted. I l946 eksporterede man således allerede over 20 pet. af kulproduktionen,

i 1948 over 30 pet. og i 1954 nzsten 40 pet. Niveauet i 1984 da Polen var verdens

4. storste kuleksportor var til sammenligning ca. 22 pet. (se Figur 8.2). Da ialt 56

ud af planlagt 100 mio. tons kul var leveret fik Gomulka en ny ordning med andre

priser ivaxksat (Staniszkis 1992;s.46). 1 1956 efter Sovjetunionens eget opgor med

Stalinismen indrommede Sovjet at Polen var blevet udnyttet ved denne aftale.

Det aftaltes at Polen skulle forsyne Sovjetunionen med 8 mio. ton kul i 1946 og de følgende
4 år med 13 mio. ton tiligt. Derefter med 12 mio. ton årligt (Landau & Tomaszewski 1985)
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Figur 8.2 Polens stenkulsproduktion og -eksport 1945-92
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Kilde: Egen figur pB basis af Polish Coal Review vol 30, nr. 1-3

Som det ses af figuren var eksporten som andel af stenkulproduktionen langt stcwre

i disse fcxste år efter anden verdenskrig frem til 1955, hvilket dels illustrerer

Tvangsaftalen, dels det uudviklede stade for Polens wrige industri.

Denne kulaftale var en af de fcwste af de mange byttehandler med Sovjetunionen som

Polen siden skulle indgå i, og var samtidig med til at forstaxke den isolering af Polen

i.f.t. Vesten som allerede var påbegyndt med delirrgen af Europa: For det fen-ste var

Polen rwdsaget til at lwbe Sovjetiske produkter for den fortjeneste man hentede ved

kulsalg og for det andet betad handlen at man gik glip af hårdt tiltrazngte dollars til

b b af vestlig teknologi.

Tung industriel strategi

Med Beiruts indszttelse indtraf en vending i Polens crkonomiske politik. Selv om

Polen under Gomulka både havde oplevet industriel wkst og nationaliseringer af
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industrien, så blev den okononiiske politik de nzste 8 år, for Gomulka vendte tilbage,

af en anden karakter. Kernen i denne strategi kan bedst udtrykkes med et citat fra

Stalin:

Not every kind of industrial development is industrialisation. The

centre of industrialisation, the basis for it, is the development of

heavy industry (fuel, metal, etc.), the development, in the last ana-

lysis, of the production of the means of production, the development

of our machine-building industry. Industrialisation has the task not

only of increasing the share of manufacturing industry in our national

economy as a whole; it has also the task, within the development, of

ensuring economic independence for our country, surrounded as it is

by capitalist states (sagt i 1926, ct. hos Sobell 1984;73)

I den efierfolgende opbygning af den polske ekonomi blev prioriteringen da også

ganske klar: industrien fremfor landbrug og maskinindustri fremfor forbrugsvare-

industrien. Som Shen skriver det:

Massive resources were poured into industries in the form of capital

investment. Heavy industry were favored over light industry, light

industry were favored over agricultural development, and reproducer

goods were emphasized over tonsumer goods.

Og lidt senere:

Capita&intensive, large, heavy industry complexes were favored over

smaller ones. Emphasis was on steel, metal, chemical, coal, mining

and energy. Enterprises producing exportable goods were granted

more favorable status in the state's development plan.(Shen 1992;s.

22)

I seksårs planen for 1950-55 var der da heller ingen slinger i valsen; malet var

intensiveret vazkst i tungindustrien. Investeringsprogrammet satsede indledningsvist

på metal, halvfabrikata og andre basale produkter. 1 1950 voksede de samlede

investeringer i faste priser med 38 pet. i sammenligning med året for, og i 1953 var

de mere end dobbelt så store, stadig i faste priser. Den tunge industri blev stadig
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favoriseret. Generelt var produktivitetsforbedringerne små, _eller, som nævnt for

kulindustrien, faldende. Ifølge denne seksårsplan skulle 46 pct. af de planlagte

investeringer allokeres til industri og boliger, og af industriinvesteringerne skulle

76% anvendes i de industrier, der producerede produktionsmidler. Landbrug- og

forbrugsvareindustrierne blev lavt prioriteret (Landau & Tomaszewski 1985;218).

I denne fase forsøgtes som nævnt også landbruget konverteret til statsbrug eller

kollektiver, men uden succes. Både en reform fra 1944-19496 og en intensiveret

nationaliseringsstrategi fra 1949 til 1956 blev fiaskoer. I 1949 var statsfarmene

ganske vist etableret på 10 pct. af det samlede landbrugsareal og i 1956 udgjorde de

socialiserede landbrug 23 pct, men det var langt under målet (Landau & Tomaszew-

ski 1985; 227-230). I efteråret 1956 i.f.m. en større reformproces erklærede kommu-

nistpartiet kollektiviseringsideen håbløs. Polsk landbrug har siden været domineret

af private bønder med små lodder, hvilket har været en af grundene til det forholdsvis

lave investeringsniveau i landbruget.

Som følge af de store industriinvesteringer forøgedes produktionen. Og energibehovet

voksede tilsvarende. Væksttakten i kulindustrien var ikke så stor som i de fleste andre

industrier, men udgangpunktet havde også været temmeligt meget større fra be-

gyndelsen. Fra 1950 til 1956 steg kulproduktionen med 34 pct7., mens maskinpro-

duktion steg med hele 390.8 pct. Tilsvarende stigninger fandt man også i andre tunge

industrier. Fødevare og tekstilproduktion steg 'kun' med hhv. 55.9 og 90.6 pct.(Lan-

dau & Tomaszewski 1985;222).

Figuren herunder viser Polens samlede industriinvesteringer og -produktion fra 1949

til 1956 som et indeks og viser desuden hvorledes industriproduktionen vokser fordelt

på produktionsmiddelindustrier og forbrugsmiddelindustrier.

En svækket tvangskollektivisering, der mestendels bestod i nationaliseringer af erhvervede
tyske områder og opdeling i mindre parceller eller etablering af statsbrug. Derfor er den
største koncentration af statsbrug i dag at finde vestlige del af Polen.

Stigningstakten for kulproduktionen kan også ses på Figur 8.2, Side 247
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Figur 8.3 Polens industriinvesteringer og produktion 1949-1-956, in-

deks: 1949=100
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Kilde: Egen figur ptt basis af Laadau og Tomaszewski 1985.

Som det ses mere end 3-dobbledes industriinvesteringerne fra 1949 til l954, hvorefter

de falder en smule. Industriproduktionen kunne t i e helt falge denne stigningstakt og

når 'kun' knap og nap en 3 dobbling af 1949 niveauet. Som det også ses oges

produktionen af produktionsmidler hurtigere end af forbrugsvarer. Det bliver endnu

mere tydeligt senere hen.

Den kolde krig er en del af forklarirrgen på den tungindustrielle strategi man fulgte.

Den kolde krig indebar for det forste import- og eksportrestriktioner på visse teknolo-

gier, der gjorde det nodvendigt for ostblokken under et at producere energiintensive

produktionsmidler som ellers kurme vaxe importeret fra Vesten. Da investerings-

politikken i de ovrige socialistiske lande var meget lig den Polske, aJle sogte at vax-e

selvforsynende på alle områder, blev det en selvforstaxkende virkning, således at den

polske ekonomi i denne periode blev mere og mere selvforsynende (Landau &

Tomaszewski 1985;237-238). Jaevnfor iovrigt Stalin-citatet Side 248 der demonstrerer

den ideologiske artikulering af den kapitalistiske hhv. den socialistiske produktions-

måde som uforhgnelige storrelser, p.g.a. af kapitalismens immanente forstyrrelser og

forvridninger.
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For det andet gjorde den kolde krig det militaxt og okonornisk uhyre risikabelt at

basere energiimport på forsyninger fra Vesten. Energiressourcerne kunne dels bruges

som pressionsmiddel i almindelige forhandlinger, dels risikere at blive afbrudt i en

reel krisesituation. Senere begrxenser Polen da også energiimporten til Comecon-

landene, og cementerede denne energihandel gentrem investeringer i store fzlles

energiinfrastrukturprojekter på elektricitet-, naturgas- og oliesiden*. Således blev

stort set al molie og naturgas kobt i Sovjetunionen. Det betad irrridlertid også at Polen

i det store hele gik ram forbi af den intemationale oliekrise i 1973. Olieprisstig-

ningeme som i Vesteuropa kollapsede (dislokerede) de nationale og de intemationale

ekonomier og fik alle lande igang med at lave energiplanlågning og -politik, slog

nzesten ikke igennem i Polen. Uden oliekrisen kan man overveje hvor langt Danmark

var kommet med de energibesparelser (i boligsektoren isax) vi i dag kan broste os

med.

Stat, civilsamfund og ekonomi

Som jeg nzevnte i indledningen til dette afsnit indsattes alle de centrale momenter i

planekonomien i denne forste periode op til 1955. Det omfatter etpartisystemet9,

partiets ledende rolle, placeringen af et Centralplankontor hzvet over alle ministerier

og nationaliseringer af industri og kreditvaxen. 1 1955 omfatter den centrale plan

mellem 2000 og 3000 såkaldte Stofbalancer (Zielinski 1973; 63). Partiets ledende rolle

viste sig ved at det formelle parlament, Sejmen, ingen reel magt havde. Som Komai

(1992) skriver så dominerede partiet ved 1) at beslutte om alle storre ting, herunder

udpegning af alle ledere i storre virksomheder og organisationer, den såkaldte

nomenklature. 2) Altid at tmeffe beslutninger for parlamentet, 3) at duplicere stats-

apparatets opbygning, således at hvis der er et Ministerium for Energi, så er der også

et Udvalg for energi i partiet. 4) at udpege alle der stillede op til parlamentet.

Endelig kan man tilfoje som det gjorde sig gzeldende for Polen at parlamentet

(Sejmen) i langt hovedparten af aret ikke var indkaldt.

Se ex. Kramer (1990), Sobel1 (1984) og Reisinger (1992). Jeg vender tilbage ti1 disse
projekter på Side 259-

Formelt flere partier, men reellt var dog ingen tvivl om h e m der bestemte.
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Administrativt blev lokal- og regionalstyre formelt underordnet centralstaten fra 1950,

og i 1954 gennemfortes en videre centralisering der omfattede alle niveauer. En

uniform administrativ organisation blev implementeret for alle niveauet uanset szrlige

lokale forhold (Taras 1993). De decentrale myndighedsniveauer blev med disse

reformer effektivt en del af statsapparatet. Det implicerer folgende relationer mellem

centralstat og de lokale myndigheder:

• Lokale myndigheder nomineres af de centrale myndigheder. Der kan afholdes

valg på lokalt niveau, men kandidaternes navne skal godkendes af Partiet.

• Hojere niveauer kan underkende enhver decentral beshnning.

• Alle nationaliserede industrier og infrastruktur ejes af staten selvom de

forvaltes af og er lokahseret i kommunen/amtet.

• De lokale myndigheders budgetter er en del af centralstatens (Se Swianiewicz

1992).

Relationeme mellem centralstaten og virksomhedeme blev formidlet gennem etable-

ringen af brancheministerier - ex. et ministerium for kul. 1 1949 blev det polske

industriministerium således opdelt i 6 mindre ministerier (Taras 1993). Sammen med

en senere etablering af branchekonglomerater muliggjorde denne administrative

struktur både centerets kontro1 med virksomhedeme og mere og mere branche-

specifikke interesser. Brancheministerieme blev senere nedlagt, genskabt, nedlagt

O.S.V. Senest i 1987 blev brancheministeriet for Energi og Bnendsler sammen med

en r&ke andre brancheministerier slået sammen i et fælles Industriministerium.

På miljoområdet skete der ikke så meget. Som i Danmark havde Polen fået sin forste

organisation for naturfredning i 1919, nemlig Det Provisoriske Statsrdd for Naturbe-

skyttebe”. Senere i marts 1934 fik Polen sin forste naturbeskyttelseslov, der dog

kun omfattede naturområder af s&ig vzrdi. 1 forbindelse med staliniseringen blev

denne lov revideret i 1949 og nu udvidet til en generel lov om beskyttelse, restitu-

ering og fomuftig brug af naturressourceme. Den forblev dog kun en deklaration fra

Parlamentet og i realiteten forblev den forste lovs sigte stadig gzldende. Samtidig fik

Statsrådet for Naturbeslqttelse reduceret sine befojelser s=rdeles kraftigt, samtidig

med at det ikke udovede deres befojelser. Den forste industrialiseringsperiode fra

10 Der senere i 1925 blev omdnbt ti1 ti1 Statsrådet for Naturbeskyttelse.
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1949-1956 var således en periode hvor hensynet til naturen-var totalt fravaxende

(JendroSka & Radecki 1991;57-58).

Som vi ved fra kapitel 5 beror en stor del af Polens miljoproblemer på den geografi-

ske koncentration af industrier, boliger og minedrit% i samme områder. Det var

oprindeligt planlagt at industrien skulle spredes over hele Polen. Men en sådan

strategi ville vaxe dyrere end opforelse af industrier i de allerede industrialiserede

regioner p.g.a. de infrastrukturelle investeringer en spredning ville nodvendiggore.

Derfor opgav man en lang r&ke planlagte industrier i udkantsområder, samtidig med

at de planlagte end-of-line miljoforanstaltninger i 0vre Schlesien, Poznan O. S. V. blev

annulerede. Koncentrationen af industrien resulterede i en oget immigration til

industriområderne, der atter forogede investeringeme i disse områder i infrastruktur,

boliger og nye industrier (Landau & Tomaszewski 1985;216-222). Som jeg senere

vii vende tilbage til illustrerer det en tendens i planekonomien til allokering af midler

til dem der allerede er store - Matthaxs-effekten om igen.

2. Af-Stal i n ise r ing: 19564980

Som man kunne se af Figur 8.3 faldt industriinvesteringeme fra 1954. Det skete som

reaktion på begyndende strukturelle og konjunkturelle problemer: Koncentrationen

af industri på nogle få områder, de okonorniske sektorers forskellige udviklinger og

ikke mindst den manglende udvikling i fodevare- og tekstilindustrieme (Landau &

Tomaszewski 1985;223-224). Den for planekonomien så typiske knaphedssituation

var allerede på dette tidspunkt en realitet.

I juni 1956 kom det til demonstrationer i Poznan. De udgjorde for forste gang en

alvorlig krise for den kommunistiske regering. 100.000 demonstranter deltog, 80 blev

dxxbt og flere sårede eller fængslede. Det forte til den siddende regerings fald og den

i 1948 afsatte Wladyslaw Gomulka genindtrådte som ny partiformand. Ved den

polske centralkemites 8. plenum tog man afstand til den stalinistiske periode over-

våget af Khrustchev og med sovjettiske tropper ved graxrseme og i bevzgelse fra

deres Polske baser. Partiet beordrede imidlertid arbejdeme til at beskytte deres
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virksomheder og vandt. De sovjettiske offrcerer, inkl. marskal Rokossovsky måtte

drage hjem og polakker faxgslet i Sovjetunionen blev losladt. Khrustchev nulstillede

ovenikobet Polens g%ld til Sovjetunionen og erklaxede at ville komponsere for

Sovjettisk udnyttelse af Polens ressourcer til underpriser - jævnfor den fornsevnte

kulaftale. (Ascherson 1987; 150-160 og Landau & Tomaszewski 1985;224-225).

Som resultat af dette skifte reduceredes investeringstakten og fodevareproduktionen

blev opprioriteret. Men allerede få måneder efter den nye reviderede 5 årsplan var

vedtaget vendte man tilbage til politikken fra starten af 5Oerne. Man frygtede stigende

arbejdsloshed, og investeringerne rettede sig atter imod produktionsmiddelindustrien

til skade for forbrugssektoren. Selvforsyning under indtryk af arbejdslosheden og den

kolde krig opprioriteredes. Samtidig blev kulmineindustrien atter givet ekstra ressour-

ter for at kunne forsyne den hastigt stigende industrisektor med tilstrxkkelig energi

(Landau & Tomaszewski 1985;249-250)

På samme tid startede en økonomisk reform - den første af de før nævnte. Et Økono-

misk Råd blev i 1957 skabt med Oskar Lange som formand og Michal Kalecki og

Edward Lipiriski som vice-formrend. De centrale planhegningsorganers indflydelse

blev begraxset. Virksomhedernes uafhaxgighed ogedes og lokal selvstyre fik storre

magt. Indtil 1958 var alle virksamheder som mevnt ovenfor underlagt omfattende

brancheråd. Nu oprettede man Industrielle Sammenslutninger, der styrede mindre

dele af brancherne og mere flexibelt. De skulle sikre koordineringen af produktion

samtidig med den nodvendige fleksibilisering. 1 virksomhedeme blev den mest

centrale undring etableringen af Arbejderråd med reel indflydelse på produktionen.

Senere begraxsede man deres indflydelse, og de blev sammen med det Okonomiske

råd oplost. i 1962 (Landau & Tomaszewski 1985;250-251 og World Bank 1987a;

112). 1 lobet af 60eme var man tilbage til en mere traditionel planekonomi og havde

dermed i praksis introduceret den cykliske karakter som planekonomien skulle falge

i efterkrigstiden.

Igennem 60eme rettede man investeringeme mere imod moderne teknologier.

Kuhnineme automatiseres, elektricitetsforbruget steg, og energi og braxrdsler fik atter

storre investeringsandele. 1195862 gik mesten 1/3 af de samlede investeringer til bn&sel-

og kraftsektoren. Samtidig erkender man at den autarkiske investeringspolitik har

flere bagdele; at man må koncentrere sine investeringer på faxre produkter. Man

begynder også så småt at forsege sig med mere motiverende pris- og lonpolitikker.
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I 1968 fremkegger Gomulka derefter et program for selektiv udvikling af industrien.

Moderne produkter og et mindre produktsortiment skulle fremmes. Specialisering var

malet. Manglende politisk stabilitet og forskellige lobbiers modvilje forhindrede

imidlertid programmets implementering. Myant (1993) har bemaxket at den polske

planekonomi bortset fra de forste 5-10 år aldrig har fornrået at lzegge og implemen-

tere planer, hvis hermed menes strategiske prioriteringer mellem sektorer og bran-

cher, det viser eksemplet i slutningen af 60erne med tydelighed. Som det skrives i

en FN rapport:

... in theory the economy was planned, in practice resource allocation

was chaotic, spontanous and based on bargaining power in which the

budget enterprises and large economic organizations had priority in

access to all resources (Unido 1991 ;31)

Selv de accelerede investeringer v.h.a. udenlandsk teknologi i 70eme (se nedenfor)

kunne ikke siges at leve op til kriteriet for strategisk planlsegning da midlerne for det

forste blev fordelt over de samme brancher som hidtil og desuden i stor grad blev

anvendt til forbrug. Vigtige årsager til planekonomiens planloshed er at fmde i de

magtfulde branchelobbier, centralstatens svigtende legitimitet, informationsforvrid-

ninger m.v. Myten om den enevazldige kommunistiske stat som har trivedes i Vesten

er simpelthen misvisende, fordi den kun foknserer på den formelle magt (se Hankiss

1990, UNIDO 1991 og Kornai 1986 og 1992). Centralstatens interventioner i

okonomi og civilsamfund ktxver ikke blot at de formelle redskaber er til stede, men

også en legitimering af magtmonopolet og en aktiv sociale tikslutning”. Det er atter

engang en understregning af det indlysende faktum at en instans (staten) kun kan

dirigere menneskers praksisser, d.v.s. blive en institution, hvis denne dirigering er

legitimeret inden for de diskurser der artikulerer denne instans. 1 Polen formåede

partiet/staten ikke at etablere en diskurs der kunne sedimentere deres position i.f.t.

den civile borger eller statsvirksomhederne.

11 Se eks. Jessop (1991) som ganske vist diskuterer den kapitalistiske stat, men som også lzgger
vagt på den sociale basis som en af tre substantielle eksistensbetingelser for staten. Se også
Bondo et al (1991) for en geunemgaug af Jessop.



Side 256 Kommandoekonomien og ressourcerne

Gierek, 70erne og gaeldsstiftelsen

I slutningen af 60erne var priseme på vej opad og arbejdsloshed blev en erklreret

mulighed. Da en stigende fodevaremangel opstod fik opstandstendenseme stadig

storre kraft. 1 december 1970 indforte man så med et pristigninger på fodevarer,

hvorefter masseme vendte ud på gademe. Strejker og demonstrationer tog til og det

kom til kamp mellem arbejdere og militzr. En uge efter blev Edwark Gierek valgt

til ny 1. sekretzer. (Ascherson 1987; 170-183)

I de kommende år implementerede Gierek-regeringen en ny udviklingsstrategi baseret

på import af vestlig teknologi for at oge produktiviteten og eksporten. Man tog

udenlandslån, kobte licenser, gik ind i joint ventures med vestlige virksamheder.

Under Whdyslaw Gomulka investeredes 100 mio. US$ om året i vestlige teknologi,

i 1974 var man oppe på 1900 mio. US$. En stor del af disse penge blev imidlertid

anvendt på oget fckbrug af ting man ellers ikke havde kurmet t ibe - biler, fjemsyn

etc., samt på forazldet vestlig teknologi (se Hans Aage 1994). Samtidig styrkede man

atter branchesammenslutningeme med det erkherede mål at decentralisere magten.

Men samtidig f& man skabt uhyre store virksomheder og sammenslutninger. De fik

endnu mere magt end de branchesammenslutninger der genoplivedes i 60eme. De

skulle varetage de store investeringsprogrammer og sikre produktionsskala fordele.

I 1975 omfattede disse branchesammenslutninger 60 pet. af den samlede industrielle

produktion. Resultatet af Giereks satsning blev at den industrielle sektor expanderede

med mesten 11 pet. årligt fra 1971-75. Investeringeme steg med 21 pet. årligt - mest

i maskinindustrieme med 25 pet (se Figur 8.4). 0konomien kunne ikke absorbere

disse store investeringer og Vesten var i krise. Fordi man ikke kunne szelge de nye

produkter til Vesten steg udenlandsgrelden i hård valuta fra 0.1 til 6.0 mia. US$ fra

1971 til 1975. Den industrielle v&st stoppede op og man kunne som falge af krisen

ikke få lån i Vesten. Der blev mangel på ramaterialer, reservedele og halvfabrikata.

I slutningen af 1976 vedtog man derfor en ny politik, der skulle reducere importen

og investeringeme og zndre investeringstrukturen. Importen af maskiner og teknologi

fra Vesten faldt med 37 pet. mellem 1976 og 1981, og de samlede industriinve-

steringer faldt med 7.9, 12.3, og 22.7 i årene 1979, 1980 og 1981.

Rriseme udgjorde et andet problem. For at undgå optojer vedblev man i starten af

70eme med at subsidiere fodevarer og energi, i stedet for at oge priseme. Samtidig

fik virksomhedeme lov til selv at bestemme lonningeme, hvilket de gjorde på den

letteste måde, nemlig ved at oge dem. Til sidste udgjorde fodevaresubsidieme 40 pet.
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af statens budget. 1 juni 1976 besluttede Gierek sig så for, som Gomulka i 1970, i et

tag at oge fardevarepriserne med mellem 33 og 100 pet. Atter engang bred strejker

ud. Og Gierek gav efter og annullerede prisstigningerne. (Ascherson 1987; 184-204)

Figur 8.4 Industriinvesteringer og -produktion 1949-80. Index:
1949=100
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Kilde: egen figur ph basis af Landau og Tomaszewski 1985

Som figuren meget tydeligt viser ogedes de samlede industriinvesteringer voldsomt

i denne periode. S&ige spring fmder sted i starten af 50eme, omkring 1961-62 og

så sserligt markant fra 1971 til l975 hvor industriinvesteringeme ogedes med 150 pet.

Produktiviteten falger dog ikke helt med. Mere väsentligt i denne sammenh~ng er

dog forskellen mellem produktionen af produktionsmidler og forbrugsvarer. Som det

ses oges produktionen af produktionsmidler med mere end 25 gange i den 31 årige

periode, mens produktionen af forbrugsvarer 'kun' knap og nap oges med 15 gange

niveauet i 1949. Man ser også temmeligt tydeligt at der på trods af gode intentioner

udadtil, ikke på noget tidspunkt kommer en markant zndring i forholdet mellem

produktionsmiddels- og forbrugsvareproduktionen @ s fx. Landau & Tomaszewski

1985, Staniszkis 1992 eller Raphael Shen 1992).

Et andet resultat af Gierek perioden var en yderligere vækst i antal bestiftigede per

virksomhed. 1 1970 var der 725 ansatte i en gennemsnitlig statsvirksamhed, i 1980

var tallet 1021 (Blazyca 1991; 18), Virksomhedeme slog sig sammen i gigantiske
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sammenslutninger muliggjort af Giereks satning på branchesammenslutninger.

Monopoldamielse var én ftilge af denne udvikling, en anden var at den enkelte

virksomhed kunne integrere flere og flere processer inden for egne rammer og derved

g0re sig stedse mere immun overfor forsyningssvigt. En tredje følge var at virksom-

heden gennem den styrke den fik som monopol stod i en bedre forhandlingssituation

med centralstaten om produktionsinput og -output. Endelig gav monopoldannelsen

også mulighed for kost-plus prissztning. Virksomhederne blev, som det er udtrykkes

på engelsk, 'price-makers' fremfor 'price-takers'.

Comecon samarbejdet

COMECON samarbejdet blev en meget vzsentlig okonornisk faktor for Polen i efter-

krigstiden, dels fordi samarbejdet sikrede billige og stabile forsyninger af råolie og

senere naturgas söm man ikke selv havde, dels fordi man kunne afsztte produkter

som ikke kunne sazlges til Vesten. Samarbejdet betard desuden at Polen blev in-

volveret i store investeringsprojekter i og uden for Sovjetunionen.

COMECON samhandelsorganisation blev etableret i 1947 som en koordinerende

planlzggende enhed for de nye kommunistiske stater og naturligvis Sovjetunionen.

Energi blev tidligt en meget vigtig faktor for dette samarbejde, og op gennem 60erne

og 70eme bliver fzelles energiinfrastrukturprojekter af stor ekonomisk betydning for

b1.a. Polen.

Der er måske en tendes til at opfatte COMECON som et sidestykke til Det Europzi-

ske FAleskab, nu Europzske Union. COMECON blev imidlertid aldrig et egentligt

handelssamarbejde, men derimod, med et udtryk fra Vladimir Sobell (1984), et

Intemationalt Beskyttelses System (International Protection System). Et samarbejde

til beskyttelse og stabilisering af de svage 0steuropa5ske ekonomier. Den efterhånden

faldende markedsvaxdi af Sovjetisk og 0steuropzisk teknologi betad at man mdsage-

des til at opdele produktionsoutputtet i bbde og hårde varer, hvor de sidste refererer

til varer der kunne szlges på vestlige markeder. Sovjet eksporterede mestendels hårde

varer (energi) til Osteuropa og importerede bbde. COMECON blev altså en organi-

sation som sikrede aftagningen af lavkvalitative varer. Man kan heller ikke betragte

udvekslingen af varer mellem Comeconlandene som 'handel' i traditionel forstand,

men derimod som:
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... internal supplies taking place in a virtually closed, self-contained

production system. (Sobell 1984;7).

Udveksling af varer skete ikke som en handel hvor varer udbydes og kobes til de

opnåelige priser, men gennem bilaterale byttehandler. Hvis vi får 1 mio. ton kul så

får i 200.000 T-shirts og 5 mio. liter maling etc. etc. Den Transferable Rubel blev

indfort som en valuta for disse byttehandler, men den indtjente mzngde tranferable

rubler kunne hverken anvendes til køb af varer i andre lande end det land man aktuelt

handlede med, eller anvendes af andre polske handelsparter til kob af varer. De

transferable rubler var bundede til De der havde handlet, og kunne ikke, som vestlig

valuta, kobes af andre handelsvirksamheder (Se ex. Jensen og Nielsen 1981 eller

Gwiazda 1991).

I 1955 var Sovjet stadig nettoimportor af energi fra Osteuropa men i 1960 var

forholdet vendt. På disse 5 år går Sovjet fra netto at importere 2,7 mtce energi til at

netto at eksportere 77,7 mtce ! (Kramer 1990; 12). 1 1960 udgjorde Sovjettisk molie

og kul hhv. 89 og 52 pet. af Osteuropas samlede energiimport. Energihandlen var

baseret på ufleksibel, teknisk begmnset, omkostningsrig og trafikintensiv lastbil- og

jembanetransport, hvilket fra slutningen af 50eme og fremefter resulterer i en r&ke

gigantiske fælles olie- gas- og elektricitetstransmissionsnet. Den såkaldte Venskabs-

linie (Druzhbaj for molie bliver således annonceret i 1958 af Sovjetunionen. Da den

stod færdig havde den en samlet hengde af 5502 km. Alle stater var ansvarlige for

deres del af linien og kobte udstyret i Sovjetunionen. En stor del af linien fzrdiggjor-

des i 1962 - for planen. Ledningen til Polen (Plock raffinaderiet) åbnedes i november

1963. Senere blev den færdiggjort og udvidet. Venskabsledningen kan i dag levere

50 mton molie årligt. Som betaling for Polens bidrag til linien fik de 'gratis' råoliele-

veringer (Sobell 1984;49-54 og Kramer 1990; 13).

En naturgasledning, kaldet Broderskabslinien (Bratsvo] blev færdiggjort op gennem

60eme og i juli 1968 var den forste del f?erdig og sammenkzdede gasfelter i Ukraine

med CSSR og Ostrig. Senere med vedtagelsen af det såkaldte Kompleksprogram (se

nedenfor) blev det vedtaget at COMECON landene sammen skulle udvikle sovjettiske

naturgasressourcer ved Orenburg. Det omfatter undersogelser og udvinding af

naturgas samt bygning af linien Soyuz (2759 km). Landene betales med gas, men

Sovjet skaffede mere end 50% af kreditteme til undersogelse og tekniske manovre
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for rensning af gassen (Sobell 1984;57). De forste leverancer skete 1. januar 1979

og ledningen ‘leverer i dag 15 mia kubikmeter årligt til Comecon-landene12.

Også elnettet blev sammenkzdet i 60eme med Fredsnettet @lir) (Kramer 1990; 13-

14). Fra 1955 og frem til 1986 korte COMECON landene også et tzet atomkraft-

vazrkssamarbejde (Reisinger 1992;~44).

Det er kendetegnede for disse store infrastrukturprojekter at de implementeres via bi-

eller trilateriale aftaler med Sovjetunionen som den ene part (Reisinger 1992;38-40).

De bilaterale aftaler kunne udfomes som for ex. da USSR og Ungarn i 1969 aftaler

at udvide Druzhba linien i Ungam. Sovjetunionen byggede den, mens Ungarn skulle

skaffe ror, udstyr og materialer- Sovjet skulle så forsyne Ungam med 3.8 mton olie

fra 1970-75, og Ungam fornge sin export til Sovjet med 52 Mio. TR fra 1969-72

(Reisinger 1992;s.49). Den bilateriale samhandel var fremherskende af flere årsager:

1) manglende indfrielse af af handelsaftaler i 5Oeme, fordi man ikke kunne opfylde

planmal, gjorde det vanskeligt at styre et multilateralt handelssamarbejde, og gav

partieme rigel@ at gore med at styre deres egne ekonomier 2) problemer med

fastzettelse af valuta- og prisforhold. Indenlandske priser fastsattes administrativt,

mens de i udenrigshaudlen skulle fastszettes ud fra de reelle omkostninger, som man

imidlertid ikke kendte. 3) Planheggeme i det planokonomieme så desuden import,

ikke som en attraktiv mulighed, men som en nodlosning hvis egne forsyningskilder

og ressourcer ikke slog til. Hvad der ikke kan produceres må importeres, derfor var

handel klart underprioriteret i.f.t. produktion. 4) Endelig var konvertabilitet urnulig

fordi udenrigshandlen altid var planlagt. Man kunne ikke pludseligt bestemme sig for

at srelge eller at kobe for overskydende transferable rubler (Jensen og Nielsen 1981

s. 54-55 & 146-149 og Sobell 1984; 1-4)

Det er den stort set samstemmende vurdering blandt eksperter at energisamhandlen

mellem Sovjetunionen og 0steuropa indholdte et betydeligt subsidieringselement.

Sovjet tabte på samarbejdet ud fra et okonornisk perspektiv. I OOeme betalte Osteuro-

pa ganske vist mere for energi end Vesten, men omvendt betalte Osteuropa med

biode varer og krazvede også mere end verdensmarkedspriseme for deres maskiner

og energiressourcer, f.eks. Polen for stenkul. Prisstigrunger på olie i 1973 betad en

12 Riolie og naturgaslexhingerne mellem det tidligere Sovjetunionen og 0steuroptiPolen kan ses
på Figur 3.5.
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ende på den såkaldte Bukarestformular13 der hidtil havde fastsat oliepriserne. 1 marts

1974 var olieeksportprisen fra Sovjet kun US-del af verdensmarkedspriserne, og det

endte op med etableringen af en specie1 pris for 1975, og derefter en ny revideret

Bukarest formel - også den tjente Osteuropa på. John Kramer har beregnet folgende

subsidieelement i perioden 1978-1984:

Tabel 8.1 COMECON energipriser som andel af Verdensmarkedspriser-

ne. Pct.

År

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Officielle

90

80

46

48

64

89

97

Reelle*

53

80

46

27

33

40

41

Kilde: Kramer (1990) s. 27

* Forskellen pB den reelle og den officielle subsidiering best& i at de officielle priser er beregnet pA

baggrund af de kunstigt hoje rubelkurs i.f.t. US& mens de reelle er en beregning af Rublens reelle vserdi.

Da de ssteuropaiske lande samtidig betalte med bbde handelsvarer, d.v.s. t i l i g teknologi, har fordelen

vaxet endnu st<arre14.

Op til midten af 70erne var Sovjetunionen tilsyneladende villig til at acceptere dette

tab for at få politisk stabile naboer. Men olieprisernes stigning i starten af 70eme

betad at Sovjet mistede hård valuta ved ikke at eksportere til Vesten. Man kunne

ikke satte energipriseme tilsvarende op i Osteuropa af hensyn til den politiske og

sociale stabilitet. Osteuropa måtte derfor i stigende grad deltage i konstruktionen af

13 Mellem 1958 og 1975 blev prisen for import af Sovjettiske energi beregnet ud fra Bukarest-
formularen, d.v.s. en pris der blev etableret for en 5 Arige periode og beregnet ud fra de
foregalende 5 års gemremsnitlige verdensmarkedspriser renset for 'kapitalismens prisfor-
vridninger' (Kramer 1990 og Jensen og Nielsen 1981).

14 Flere, isax osteuropAske forskere, hazvder at de var de reelle tabere, fordi indtjeningen i
transferable rubler kun kunne anvendes ti1 kob af lavkvalitive Sovjetiske produkter. Gwiazda
(1991) er en fortaler for det synspunkt og nzvner desuden at COMECON samarbejdet holdt
Polen fast i et tilbagestående marked med teknologiske og miljomzessige skader ti1 falge.
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energiprojekter i 0steuropa og Sovjet måtte reducere sin subsidiering af 0steuropa

fordi 1) den tikonomiske vzekst i Sovjet var for nedadgående, 2) olieindustriens

produktionstal var under budgettet, 3) Sovjet behovede hård valuta til kob af korn,

4) Sovjet også måtte starte med at subsidiere Cuba, Mongoliet og Vietnam og 5)

energiressourcerne blev dyrere og dyrere at udvinde efterhanden som de skulle

udvindes laxrgere ost på. Fx. var kapitalinvesteringer i olieudvinding i 60eme 8 5

gange storre end kapitalinvesteringeme i den ovrige industri (Sobell 1984 s. 27-28

og 46, se også Hans Aage 1994). Gemrem langtidsplaner måtte man derefter sikre at

de osteuropeiske lande deltog aktivt i udviklingen af sovjets energi og ressource-

industri, b1.a. ved kob af vestlige teknologi. Kompleksprogrammet, der vedtages i

1970, blev svaret på dette problem og et vendepunkt i Comecon samarbejdet.

Det vaxentligste indhold i Kompleksprogrammet for energisektoren blev de fzlles

investerings projekter i Sovjets udvindingssektor. Mellem 1972 og '74 indgik man

aftaler om syv f&lesprojekter hvoraf to involverede energiressourcer : Det fomawnte

Orenburg Naturgaskompleks og -ledning og udbygning af et 750 KV eltransmissions-

net.

De fzelles investeringsprojekter gav ostlandene langsigtet forsyningssikkerhed for de

kreditter de ydede. Der var imidlertid en vis usikkerhed forbundet med kreditteme,

fordi Ostlandene leverede deres varer og arbejdekraft til en pris der fastsattes på

ankegstidpunktet, mens den energi de fik tilbage forst leveredes efter axilzgget var

fuldfort og derefter i en periode af 15-20 år hvor priseme kunne udvikle sig i hvilken

som helst retning. Desuden var landene, b1.a. Polen som var det eneste land der

overholdt sine aftaler ved bygningen af Orenburg linien, nodsaget til at optage lån i

Vesten til kob af anlzgsdele til en hoj markedsrente, mens de kurr selv fik 2 pet.

rente af Sovjet (Jensen og Nielsen 1981; 125). Det blev en yderligere faktor i guld-

sopbygningen til Vesten.

Som falge af de fElles infrastrukturprojekter vedblev den Sovjettiske energieksport

i 70eme med at stige til Osteuropa. Fra 1971 til l975 med 9,5 pct/år og 1976-80 med

6 pct/år. Isax naturgaseksporten steg - f r a 3 t i l 1 6 % a f d e totale Sovjeteksport af

energi fra 1970-1980.

Energiforsyrring har altid vaxet vigtig i Comecon fordi den var afgorende for det

okonorniske og militaxe apparats funktion og Osteuropa under et ikke kunne forsyne
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sig selv med energi. Derudover f& de også stor betydning i fire andre sammenhaxge

sO;m også blev wesentlige for Polen:

1. Polens statsapparat manglede ideologisk/politisk st&te i befolkningen for sin

politik, og måtte derfor sikre befollmingens levestandard, herunder forsyne

dem og deres arbejdspladser med rigelig energi. Energiforsyninger blev en del

af den sociale kontrakt. Da der var behov for olie til transportsektoren og

da Polens egne oliereserver er minimale blev import fra Sovjetunionen en

attraktiv l0sning.

2. 1 takt med den ekstensive hastige industrialisering baseret på tung industri steg

energibehovet og dermed investeringerne i den stedse mere uproduktive
kulsektor. Det betad at Polen blev interesseret i billig energiimport fra

Sovjet. På trods af store kulreserver, havde Polen en klar interesse i at

importere stzrkt subsidieret olie og naturgas fremfor at poste endnu flere

investeringer i de stedse mere uproduktive kulminer. Samhandlen med

Sovjetunionen betad at man fik byttet lavlwalitive bbde varer ud med natur-

gas/råolie som derved unardvendiggjorde yderligere investeringer i den stedse

mere uproduktive kulindustri.

3. Sovjetunionen etablerede sig som monopolforsyner med dertil hcxende om-

fattende magt. Energiforsyningeme blev et politisk instrument, hvilket senere

viser sig i praksis i 1981, se Note 18 Side 267. Igennem 70eme og 80eme

anvendes oliepriseme desuden som en bekmning hhv. straf af Sovjetunionen

i.f.t. medlemslandene15.

4. En meget vaxentlig effekt af COMECON sarnarbejdet i energisammenhzeng

er, som naxnt far, at Polen stort set går ram forbi af olieprisstigningerne
i 1973 og 1979. Disse pristigninger der skabte et energipolitisk rum i Dan-

mark og resten af OECD og fik os igang med igang med at spare på energien,

at investere i naturgas og molie O.S.V. forbliver virkningsås i Polen.

COMECON samarbejdet fik også en indirekte indflydelse på Polens energiforbrug

da det sikrede afsa%ning af lavkvalitive bbde handelsvarer. På den måde kunne

produktionen for produktionens skyld udvides i et intemationalt perspektiv.

15 Reisinger (1992) demonstrerer en tzt korrelation mellem de oliepriser som Comeconlandene
måtte betale Sovjet og deres udgifter ti1 isax det fzlles militaxapparat.
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Miljraet

På miljosiden blev der i 1960 oprettet en ny styrelse; Det Centrale Kontor for

VandbekzndZing. Det arbejdede ud fra tre love der blev vedtaget i årerne efter:

Vandbeskyttelsesloven i 1961, Vandloven i 1962 og Luftforureningsloven i 1966.1

1970 blev der på grundlag af den spirende miljointeresse verden over etableret to ny

styrelser: 1) Den Videnskabelige Komitte 'Mennesket og Miljoet' under Det Polske

Videnskabelige Akademis przesidium og 2) Den Polske komitte for beskyttelsen af det

menneskelige Miljo, nedsat af ministerrådet. På dette tidspunkt begynder man at

skelne mellem miljobeskyttelse og naturfredning, og det udvides med neds&telsen

af det nye Ministerium for Lokale styre og MiljBbeskyttelse i 1972, samtidig med

at naturbeskyttelse forblev i Ministeriet for Skovbrug og Skovokonomi (Jendros&a &

Radecki 1991;58-59) Denne historie ligner i hoj grad den vi kan tegne for Danmark,

og illustrerer at natnrfredning og miljobeskyttelse, formelt set ve1 at mzrke, var

tidligere fremme i det polske politiske liv end i Danmark og mange vestlige lande (Se

Jänicke 1992).

Forste halvdel af 70erne byder også på konstruktion af hundredevis af vandrensnings-

ankeg, som dog slet ikke var tilstrakkelige. Fra midten af 70erne og med den

okonorniske krise i slutningen af 70eme bliver miljoinvesteringeme kraftigt ned-

skaleret (Carter 1993; 123). De samlede miljoinvesteringer (d.v.s end-of-pipe los-

nutger) udgjorde i perioden 1975-85 ikke over Vi pct. af BNP, og i 1980-1982 endog

under !A af BNP. Jfolge OECD beregninger er investeringer under 2 % af BNP om

året ikke tilstra&kelig til at opretholde en eksisterende milj&andard (Budnikowski

1992b;154).

Som i 50eme byder hverken 6Oeme eller 70eme på en opvazkst af miljobevazgelser.

Ligaen for Naturbeskyttelse var den eneste miljoorganisation, og reelt statskontrol-

leret. Myndighedeme opretholder censur på saxligt kritiske artikler om Polens eller

kommunismens dårlige miljoforvaltning og holder statistiske milj&& tilbage. 1 falge

Budnikowski (1992a) får miljodebatten faktisk en opblomstring i starten af 70eme

parallelt med debatten i Vesten, samtidig med at der blev publiceret nogle artikler der

var kritiske over for kommunismens naturforvaltning.

På trods af end-of-pipe lominger og opbygningen af et regulativt netvaxk og en

sparsomme spirende miljodebat er der simpelthen ikke tale om at miljohensyn
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overhovedet bliver vejet i denne periode op til 1980. Og hvis man endelig tager

miljoinitiativer bliver de hurtigt modvejet af andre projekter. F.eks. begyndte man

i 70erne at lokalisere kraftvzerker uden for Ovre Schlesien, fx. Dolna Odra, b1.a. af

hensynet til miljoet i denne tungindustriens hjemstavn, alligevel opfores senere i

70erne to kraftvzerker i Katowice regionenl’j og bygger det gigantiske stålvzerk

Nowa Katowice. Også kulproduktionen oges voldsomt gemrem 70eme. Den tidligere

miljolovgivning kunne indikere hoj miljobevidsthed, men er snarere udtryk for

ideologisk hykleri inden for myten om planekonomiens suvemne ressourceforvalt-

ning. Iovrigt kendetegnes hele efterkrigstiden ved en fokusering på fredninger og

nationalparker, der ganske vist er meget vzsentlige i beskyttelsen af naturen, men

som samtidig også bidrag til indtrykket af en byklerisk miljobeslqttelse. Nationalpar-

keme harmmede på ingen måder industriens udbredelse og kunne derfor tolereres.

Opsamling

Efterkrigstidens industrialisering med v q t på tung industri er indlysende en vazsent-

lig årsag til kulindustriens og energisektorens konsolidering i Polen frem til idag.

Akkurat som i Danmark eller et hvert andet vestligt industrisamfund udviklede

energisektoren sig til en af de stazrkeste industrielle sektorer i efterkrigstiden i takt

med dens mere og mere organiske betydning for alle de samfundsmoessige processer.

I den polske sammenhzng er der dog tale om en ganske bestemt industrialisering, der

artikulerer energi- og kulindustrien så meget desto mere centralt: Et opskruet tempo

fra et mesten nulpunkt, en overvqt af tunge industrier, og endelig, da man opnår et

hojdepunkt i industriens andel af den okonorniske aktivitet, en bevarelse af denne

andel fremfor hvad der skete i de vestlige samfund en relativ nedgang i industrisek-

toren og en fremgang i servicesektoren. Ydermere var energisektoren i sig selv en

industri og branche som alene af den grund gav den srerlig betydning. Vi har samti-

dig set at det ganske vist var en stalinistisk kurs der i 1948-49 initierer den blinde

tungindustrielle strategi, men at opgoret med denne historie ikke aendrer afgorende

på strategien. Ganske vist lades flere beslutninger over til virksomhedeme og bran-

cheme, og der tillades storre politisk frihed, men samtidig er industrialiserings-

strategien den samme. Vi har også set at centralstaten fik stigende styringsproblemer,

16 Heraf er det ene, Jaworzuo III, i dag det mest forurenende kraftvErk i Polen.
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b1. a. i tilvejebringelsen af rigelige forbrugsvarer, at holde priseme ned og beskaxe

subsidieme. Den sociale uro og de ekstraparlamentarisk aktionsformer (demonstratio-

ner og strejker) udbste hver gang en lindring på den ekonomiske politik og kort efter

en reetablering af systemet. Endelig bød perioden på en stadig monopolisering og

mastodonGsme i virksomhedsstrukturen. Et problem man stadig slås med. Comecon

samarbejdet får saxlig betydning for energisektoren da det sikrer billig energi i en

årrAke som forudsztning for Polens fortsatte tungindustrielle udviklingsstrategi og

ineffektive energiudnyttelse.

Relationen mellem stat og civilsamfund hhv. virksomheder pr-ges af forhandling og

instrumentel magt. De mange demonstrationer og strejker som Polen pr-ges af er en

naturlig følge af statsapparatets separation fra befolkningen. Når man ikke har

reprzesentationskanaler i relation til lovgivning er det mest effektive våben at ned-

lEgge arbejdet og ramme det plawkonomiske system hvor det er svagest: Nemlig

produktionsrelation. Et svigt i 6% produktionsled kan vzere katastrofalt hvis det

betyder at produktionsinput X for virksomhedeme Y og Z ikke kan skaffes. Jo mere

basal et produktionsinput, d.v.s energi og råstoffer, desto s@rre risiko. Arbejdsned-

keggelse er imidlertid også et våben for virksomhedeme i forhandlingeme med

myndighedeme om produktionsinput og -output, derfor bliver arbejdere og virksom-

heder efterhånden snzevert knyttet sammen i en falles interesse. Under et sådant

system kan lovgivning ikke konstitueres som institution, men kun som instrument.
Som institution vil en lovgivning konstituere en repetetiv praksis i overenstemmelse

med dens foreskrifter. 1 et velfungerende demokratisk samfund vii langt de fleste

lovgivninger, som man som individ er imod alligevel blive overholdt, ikke blot p.g.a.

af s&a.fforanstaltninger, men også fordi 'demokratiet' er institutionaliseret som et

meget vazsentligt socialt identifikaionspunkt - en nodal. Det er overhovedet ikke

tilfzldet i Polen. Loven er et instrument som nomenklaturet anvender i kontrollen

med befolkningen. Når det ikke kommer til flere opmr end det g0r kan det vanskeligt

forklares på anden måde end at der etableres et relativt hegemoni (en social kontrakt)

hvor partiet får givet den regulative magt, magten over politiet og haxen etc., mod

at sikre beskzftigelse, bolig, mad o.s.v til alle. Relationen mellem stat og civilsam-

fund, hhv. stat og virksomheder, bliver paternistisk. Af samme grund bliver den

inst$utionaliserede pxaksis at de civilsamfundsmossige og ekonomiske aktBrer

appelerer for hjazlp, subsidier, ressourcer, styring O.S.V. når det er påkraxet.
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3. 80erne - reform

Folgerne af 7Oemes lantagning i Vesten og de svigtende markeder blev oparbejd-

ningen af en udenlandsgzld der stadig tynger den polske okonomi. Da Polen i 1980

havde betalt renter og afdrag på sin udenlandsgceld var der 4 pet. tilbage af arets

indtqter i hård valuta. Selv efter i 1982 kun at have vaxet i stand til betale 1/4 af

de forfaldne afdrag, måtte man afse 43 pet. af indtjeningen i hård valuta til kredi-

toreme i Vest (se World Bank 1987a; 17). Den voksende udenlandsgzld og de

tyngende afdrag lukkede for flere kreditter i Vesten og forhindrede yderligere import.

Mange virksomheder der havde etableret relationer til vestlige virksomheder i 70eme

måtte nu se disse ophore. Industriproduktion faldt som nawnt ovenfor og forsynin-

geme til forbrugsvaremarkedeme svandt ind. Det gav anledning til de nu herostratisk

beromte demonstrationer i Gdansk og de efterfolgende mange strejker rundt omkring

i Polen i 1980 og 1981. Det var en overdetermineret situation hvor de sandvanlige

lonkrav og protester mod forsyningssituation symbolsk zekvivaleredes (Laclau og

Mouffe 1985) som en fzlles protest eller afstandstagen mod systemetlpartiet. Det er

sagt af mange, b1.a. Staniszkis (1992) at det politiske subjekt der opstod i denne krise

ikke havde andet til fElles end praxis den negative afstandstagen til regimet og

identifikationen omkring den katolske kirke og nationalismen’7.

Som det vides blev Solidaritet erklaxet lovlig i.f.m. forhandlingeme med den

kommunistiske ledelse og samtidig vedtog man et reformprogram som introducere

flere afgorende brud med fortiden. Undertagelsestilstanden fra dec. 1981 til juli 1983

eliminerede dog de elementer af politisk pluralisme, der lå i anerkendelsen af

Solidaritet’*.

17 Solidaritet der i starten af 80eme fik over 10 mio. medlemmer omfattede naxmest uendeligt
mange interesser. Opsplitningen af Solidaritet i 9Oeme, den såkaldte 'post-solidaritet periode'
er blot et vidne herpi.

18 Der kan vaxe flere begrundelser for undtagelsestilstanden - én af dem var oliepriseme.
Oliepriseme var allerede på dette tidspunkt, som mevnt fsw, anvendt af Sovjetunionen som
politisk magtmiddel overfor de 0steuropaGske COMECON lande. Da Polen erklaerede
undtagelsetilstand faldt den specielle oliepris som Polen betalte, hvilke betad at Polen fra at
betalte femte mindst for råolien blandt de 0steuropziske lande i 1981 betalte anden mindst
i 1982 og mindst i 1985 (Reisinger 1992;s.77)
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Kulproduktion og -eksport

I forbindelse med undtagelsestilstanden blev en O-dages arbejdsuge i kulindustrien

genindfort efter året for at vaxe fjernet til fordel for en 5 dages uge. Problemet var

at kulproduktionen faldt voldsomt i disse år (jawnfor Figur 8.2), med en eksportre-

duktion til fulge. Den store udenlandsgzld i dollars gjorde det nodvendigt at fmde

varer der kunne eksporteres - stenkul var en saxlig kandidat.

Stenkul har i hele efterkrigstiden, med en eksport på omkring 20 pet. af produktio-

nen, vaxet en vigtig eksportvare for Polen. Perioden har dog haft forskellige faser.

I en epoke lige efter anden verdenskrig var stenkuleksporten, som vi har set, uom-

tvisteligt et sovjettisk diktat, senere en residual til det hjemlige forbrug, og i det

meste af perioden, men saxligt i 7Oerne og 80erne, en af de wsentligeste udveje for

indtjeningen af hård valuta. Som det ses på nedenstående figur har stenkul og energi

i hele efterkrigstiden vazet en overordentlig vigtig handelsvare. 1 de seneste år har

kuleksporten ligget på mellem 70 og 80 pet. af den samlede energieksport.

Figur 8.5 Energi og braendselseksporten 1945-91 som andel af den

samlede eksport.
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Kilde: GUS: Rounik Statystyczny 1992, World Bank 1987a & 1987b samt Economist Intelligente h i t :

Country Profile Poland diverse Ar og Economist Intelligente h i t : Country report Poland diverse k .
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Stenkuleksportens fordeling på COMECON landene hhv. Vesten har skiftet en del

over perioden. 11949 var der en stort set ligelig fordeling, men i.f.m. den kolde krig

og stalinisering ogedes COMECON andelen til over 70 pet. (Polish Coal Review vol.

20, nr. 7 og Landau & Tomaszewski 1985;207). 1 1965 udgjorde kuleksporten til

Comeconlandene endnu 56 pet. af den samlede kuleksport, hvorefter den faldt. 1

perioden 1976-80 var andelen nede på 35-37 pet. med en så meget desto storre andel

af eksporten til Vesten. Praxis i disse år var det nodvendigt at indtjene dollars til

betaling af lån. Figuren herunder viser kullets betydning i.f.t. samhandlen med

Vesten og Comecon i 8Oerne og illustrerer tydeligt den saxlige funktion som kilde

for hård valuta:

Figur 8.6 Energi og brazndselseksporten 1981-1989 SOM andel af

samhandlen med Vesten hhv. de socialistiske de

apitalistiske land
ialistiske lande

1981 1981 1986 1986

Kilde: GUS: Rocznik Statystyczny 1992, World Bank 1987a & 1987b samt Economist IntelIigence Unit:

Country Profile Poland diverse hr og Economist Intelligente Ur.&: Country report Poland diverse gr.

Der var ikke mange eksportaltemativer, da Polens konkurrenceevne på kvalitet var

stodt faldende. Hård valuta kunne derfor lettest skaffes gemrem eksport af lavt

forarbejdede, energiintensive produkter, hetunder stenkul og koks.
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Energipriser og -subsidiering

Energipriserne faldt wsentligt i kriseåreme i 70eme og 8Oeme. Fra 1982 til 1989

voksede forbrugsvarepriseme med mellem 30 og 70 gange, mens kulpriseme knn

voksede med en 9-10 gange (Ministry of Industry and Trade 1992; 126). Det skabte

et misforhold mellem omkostninger og indkgter. Faldet i energipriseme i 70eme og

80eme ses også tydeligt af af disse tal der viser energipriseme i 1987 som et index

af energipriseme i 1970.

i Husholdningernes Energipriser 1987

| Index: 1970=100

i EL
Gas

! Fjernvarme

Benzin

39 i
60 i
45 |

124 j

Kilde: Sveriges Tekniska Attachéer 1991, s.43.

Den private forbruger betalte på davzrende tidspunkt en pris svarende til ca. halv-

delen af forsyningsomkostningeme for kul, under 1/5 for gas, og ca. 1/4 for elektrici-

tet (Sitnicki et al. 1991 ;995). Energipriser betalt af industrien var i 1984 ca. 60 pet.

af det gennemsnitlige niveau i Vesteuropa og faldt yderligere frem til 1989 hvor

prisen nu kun udgjorde ca. 35 pet, af de Vesteuropaziske priser. Selv i en sammen-

ligtring med andre 0steuropziske planekonomier var de polske energipriser i 1989

markant lavere (se Ministry of Industry and Trade 1992; 131)

Som det vides har energipriseme og -subsidieme varet under kraftig beskydning fra

Verdensbanken, IMF og andre liberale okonorniske rådgivere i.f.m. omstillingspro-

cessen. Det var imidlertid ikke så let blot at hreve priseme og fjeme subsidieme.

Bevarelsen af kulmineme var vigtig i såvel en national som regionalekonomisk

sammenhzng, for forsyningssikkerheden og for kulminearbejdeme. Ser vi nu hvordan

det ser ud intemationalt viser det sig at subsidiering af kulminer (og naturgas!) er en

meget almindelig praksis i alle lande hvor de ikke kan kore rundt af dem selv.

Subsidieme er så blev indf0r-t af hensyn til beskazftigelsen og forsyningssikkerheden.
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Stotteprogrammerne har udvist stor fantasifuldhed og typisk omfattet eksplicitte

subsidier, biode lån, eftergivelse af greld eller f.eks. pålzeg til kraftwrkerne om at

aftage indenlandsk kul (se Gordon 1987;72-76). Stotten har også vaxet givet i.f.m.

lukninger af stenkulsindustrier i egne hvor de er den dominerende industri.

I falge Gordon (1987) har subsidierne til kulindustrierne i UK, Belgien, Tyskland og

Frankring i årerne 1976-85 ligget mellem 5000 og 17.000 ECU/arbejder/år, med

subsidier til de dårligst stillede miner på langt hojere belob. 1 UK fik de @konornisk

dårligst korende miner således mellem 25.000 og 50.000 ECU/arbejder/år, svarende

til mere end 100 ECU/ton produceret (Gordon 1987;83-86)

De samlede subsidier til stenkulsindustrieme udregnes af IEA som en såkaldt PSE-

wrdi, d.v.s. Producer Subsidy Equivalents. Målet er indfort p.g.a. af de mangearte-

de stotteformer og vanskelighedeme med at lwantificere dem. På figuren herunder

ses hvordan PSE har udviklet sig fra 1986 til 1991 i en rakke OECD lande:

Figur 8.7 PSE subsidier til kulindustrierne i en række OECD lande

1986-1991. Faste 1990-US$.
120-

100-

O

o
O)
O)

3

Belgien (Vest-)Tyskland Japan Spanien UK

1986-1987-1988-1989-1990-1991

Kilde: Egen figur p i basis af OECD/IEA 1992a s. 25
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I 1991 ydedede Tyskland mere end 11 mia. DM i subsidier til kulindustrien, hvilket

ikke inkluderer ydelser til pensionsfonde der udgjorde 10 mia. DM i 1990. Siden

1958 har de tyske subsidier Aknmuleret udgjort ca. 117.3 mia. DM (Heileman &

Hillebrand 1992;141-143).

Subsidieringen af kuhnineme i Vesten viser at den polske subsidiering ikke kan tolkes

som unikt og logisk forhold ved planekonomien. Som for de vestlige subsidieringer

må den polske subsidiering af kulindustrien tolkes og forklares i sin historiske

kontekst. Man må forstå denne kapitaloverforsel fra stat (i realiteten andre sektorer)

til kulminer eller kulforbrugere som en social praksis. En praksis der etablerer en

relation, og efterhanden institutionaliseres inkl. de diskurser der artikulerer denne

institution. Statens patemistiske position er et vzesentligt moment i såvel den vestlige

som den polske kontekst.

Reformprogrammet

Ideen bag 1981-reformen var oget selvstamdighed. De staxke brancheministerier og

brancheorganisationer der blev etableret under Giereks ledelse i 1974 blev atter

nedlagt. De var etablerede som formelle administrative enheder med stor magt. 1

stedet indsattes såkaldte Sammenslutninger, der dzukkede de samme brancher, men

nu med langt mindre magt (World Bank 1987a s. 115 og Eysymontt 1989 s. 31-33).

En falge af Sammenslutningemes nedkeggelse blev at den gennemsnitlige virksom-

hedsstorrelse mellem 1980 og 1989 faldt fra 1021 til 675 ansatte (Blazyca 1991).

Virksomhedeme skulle selv bestemme hvad de skulle producere, hvordan, med hvad

etc. Virksomhedens og arbejdemes indtzegter skulle afhznge af deres @konorniske

kvaliteter og der skulle introduceres okonornisk selvberoenhed, d.v.s. hårde bud-

getter. Arbejdeme fik desuden stor formel indflydelse gennem etableringen af de

Arbejderråd der forste gang var dannet i 1958 og lukket i 1962. Arbejderrådene frk

imidlertid aldrig egentlig magt, bortset i.f.t. de fonde som virksomhedeme styrede

til sociale formål. 1 de fleste andre tilf..lde forblev arbejderrådene rådgivende uden

reel indflydelse (Fan og Schaeffer 1991).

Den centrale allokering af produkter, energi m.v. skulle wsten helt opgives og

prisfleksibilitet og konkurrerende markeder introduceres. Centerets indflydelse skulle
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reduceres til indirekte regulering gemrem skatter, subsidier, priser, investeringer m.v.

Programmet hverken implementeredes eller lykkedes i sin helhed. Dog opnåede man

nogle resultater, exempelvis i.f.t. den centrale allokering af produktionsfaktorer, se

Tabel 8.2:

Tabel 8.2 Den centrale allokering af produktionsfaktorer 1978-1987

Pet. målt i.f.t. vaxdi

1978

90

1982

70

1982

70

1982

70

1982

45

1982

35 I

Kilde: World Bank 1987a s. 119

De såkaldt operationelle programmer, d.v.s. command-and-control plankegning,

reduceredes fra 14 til 2 sektorer mellem 1982 og 1987. Som der skrives i World

Bank (1987a; llg) har der siden 1982 ikke varet tale om egentlig central planhegning.

Forsyningskontrakter (d.v.s. kontrakter mellem virksomheder og regering om in- og

output) fortsatte som instrument, og princippet om hårde budgetter blev aldrig

indfort. Tv~rtimod var der en närmest fuldstindig omvendt proportional sammen-

hreng mellem profit og subsidier - jo storre underskud desto storre subsidier fra

centralstaten (Se Fan og Schaeffer 1991). En forudsretning for en sådan praksis var

også at stort set ingen virksomheder i perioden blev erkl~ret bankerot (Poznanski

1992). Samtidig var der stadig udbredt knaphed således at alt kunne saAges murset

prisen. Det gjorde også at omkostningerne blev ligegyldige.

I starten af perioden blev de fleste investeringer fmansieret fra central hold, men i

slutningen af 80erne var det modsatte tilfzldet. Investeringerne fmansieredes v.h.a.

egne profitter og lån der blev optaget til negative renter. Lånerenten for statsvirksom-

heder var i 1988 -3O%/år og samtidig kunne bankerne (der reellt var en statsmono-

bank) give så mange lån som de orkede. Denne skjulte subsidiering udgjorde hvad

der svarede til 10,3 pet. af BNP i 1988. Alligevel oparbejdede mange virksomheder

gaAdsposter til bankerne. Realrenten blev endnu lavere i 1989. Den hojeste realrente

i det furste halvår af 1989 var -36 pct/år (Milanovit 1992;516-517). På samme tid

som denne skjulte subsidiering ogedes skete der ikke nogen voldsom zndring i de

direkte subsidier.
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Tabel 8.3 Direkte subsidier 1984-1989

Mia. Pzl

Forbrugsvaresubsidier

Heraf Kul

Virksomhedssubsidier

lait subsidier*

I pct. af Budgettet

1984

749

45

449

1384

41,1

1985

861

57

509

1600

39,2

1986

1183

87

475

1934

39

1987

1691

120

467

2527

42,3

1988

2966

121

613

4197

41,9

1986

7158

93

3037

11941

35,5

Kilde: Economist Intelligente h i t : Country profile 1992 s. 34

*: Tallet er stmre end summen af forbrugsvare- og virksonhedsubsidier fordi tallet ogs8 inkluderer andre

typer af subsidier.

I 1988 fordeltes de offentlige industrisubsidier med 66.9 pet. til fodevareindustrier

og 17.4 pet. til kulindustrien. 1 august 1989 frigav man stort set fodevarepriserne og

subsidieme hertil faldt til 39.9 pet. af de samlede mens kul fii 44.1 pet. Som en

andel af kulindustriens indtzegter steg subsidieme fra 21.6 til 85.5 pet. fra 1988 til

1989. Det samme forhold faldt fra 29.7 til 15.5 pet. for fodevareindustrien.(Unido

1991;47-48).

På trods af at de formelle relationer liberaliseredes og virksomhedeme fik storre

indflydelse på egne forhold så konkluderer Fan & Schaeffer (1991;227) at centeret

bevarede en stor indflydelse på virksomhedeme:

Irrformal guidante by ministries was commonplace and could be

enforced throug a Wide variety of formal and informal measures....

enterprise tax liabilities and subsidy receipts could be manipulated by

the centre. Access by the enterprise to scarce industrial supplies could

also be controlled by the centre. Ratchet-effect problems were there-

fore widespread; enterprises were discouraged from revealing their

true productive capacity, sinte this would make it difficult to negotiate

a larger subsidy, tax break, supply of input etc. At a more basic level,

the salary scales of enterprise directors were set centrally, and the

appointment of directors was controlled or guided by the centre in the

more important enterprises.
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Andet trin - skonorniske reformer

Under Messners regeringsperiode (19851988) blev der i april 1987 vedtaget et

program kaldet 'Andet trin' med reference til de reformer der var blevet vedtaget i

1981 (forste bin). Mulighederne for at etablere private virksomheder og for uden-

landsk kapital at etablere sig i Polen blev liberaliseret, men den generelle politik var

at skabe et marked uden at zndre på ejerskabsforholdene. Man ville skabe konkurren-

ce mellem statsvirksomhederne og okonornisk adfaxd gemrem axdringer af prisstruk-

tureme, fjemelse eller fastsuttelse af subsidier, vedtagelsen af en konkurslov m.v.

Politikken lykkedes irrridlertid ikke. Tvaxtimod tillod Messner regeringen gene-

tableringen af de store branchesammenslutninger der var blevet nedlagt i 1982

samtidig med at han slog brancheministerieme sammen i et nyt Industriministerium.

Regeringen var heller ikke villig til at lukke tabsgivende virksamheder, tvaxtimod

gav man stadig stotte til de @konornisk vaxststillede virksomheder.

Med Rakowskis overtagelse af regeringsmagten, oktober 1988, indledtes en kort

periode hvor politikken afgorende axdres fia konservativ til reformivrig. Den

centraliserede allokering af produkter reduceredes, priseme liberaliseredes og man

erklaxede sig villig til at lukke store statsvirksamheder - b1.a. Lenin Skiftvaxftet i

Gdansk. Det sidste skete imidlertid også som en politisk taktisk reaktion på en stor

strejke på vaxftet i 1988 (Poznanski 1992 og Rishoj 1988).

Rakowskiregeringen ikke alene gjorde det lettere at etablere private virksomheder,

men skabte også mere fordelagtige vilkar for private virksomheder og tillod statsejede

virksomheder at skifte ejerskab. To lovgivninger blev vedtaget - den ene tillod

virksamheder i krise at blive konverteret til aktieselskaber, den anden at direktorer

for statsvirksamheder kunne etablere deres egne virksamheder uden for den virksom-

hed de ledede. 1 slutningen af 1989 var der etableret ca. 2000 aktieselskaber, de fleste

som udlobere af store statsvirksamheder. En mindre del ejedes af Nomenklaturet.

Nogle statsvirksamheder omdannes til aktieselskaber og leasedes derefter ud til den

forhenvaxende ledelse. (Poznanski 1992;644 se også Milanovit 1992;517-21). Disse

Nomenklaturevirksomheder har siden vaxet genstand for megen politisk strid fordi

de opfattes som gammel-kommunistemes nye magtcenter (se kapitel 9). Når kommu-

nisteme pludselig i slutningen af 80eme blev interesserede i privatiseringer kan det

have i hvert fald to grunde: For det forste kunne man af den vej reducere Arbejderrå-
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denes indflydelse og for det andet ville det fratage det kommunistiske parti, dets

ansvar for den okonorniske misere (Poznanski 1992). Endelig indikerede overtagelsen

af en r&ke virksomheder af nomenklaturet, at der også var mere verdslige interesser

- måske i erkendelse af den polske kommunismes historiske endeligt.

Under Rakowskis ledelse demokratiseredes også så småt det politiske system,

kulminerende med rundbordssamtalerne i foråret 1989 med det forbudte Solidaritet

og andre politiske organisationer.

Comecon

COMECON samarbejdet karakteriseres i 80erne ved to afgorende forhold: 1) tilbage-

venden til bilateralismen og etableringen af yderligere transmissionsledninger for

energi mellem Sovjet og 0steuropa, b1.a. ved hjaAp af Polsk arbejdskraft. For Polen

var den måde at skaffe energi uden at skulle bruge hård valuta til kob af råolie og

naturgas i Vesten.

En ny naturgasledning med en kapacitet på 22 mia. m3 om aret kaldet 'Fremskridtet'

bliver bygget i 80erne (Kramer 1990;31-33). Polen deltog i en r&ke projekter i

Sovjet, b1.a. Kobryn-Brest Naturgaslimen, gasindustriinstallationer ved Kiev m.v. og

blev betalt med energi. (Kramer 1990;34 og Reisinger 1992;63-64) 1 falge Gwiazda

(1991 ;74) investerede Polen 3 mia. US$ i Sovjet fra 1985 til 1990.

2) stigninger i de sovjetiske oliepriser og placering af en storre del af eksporten i

Vesten. Prisen for sovjetisk olie oversteg verdensmarkedspriseme i 1986 for forste

gang og også i 1987. Det medforte problemer i samarbejdet (Reisinger 1992;61-63)

I de to år var Comecon prisen ca. 2-3 gange hojere end verdensmarkedspriserne på

grund af faldende oliepriser pa de vestlige markeder. Oliehandlen ramtes da Sov-

jetunionen i 1982 pludselig for perioden 1982-85 armoncerede en 10% reduktion i de

planlagte energileverancer til Osteuropa. Samtidig forogede de deres eksport af råolie

og olieprodukter til Vesten med 25,9 og 17,4 % årligt i 1982 og 1983 (Kramer

1990;16og24).

På trods af stigende oliepriser og infrastrukturprojekter på Sovjettisk grund er der

ingen tvivl om at Osteuropa og Polen netto har haft fordel af samhandlen. Alt i alt

menes Sovjet i gennem 70erne og 8Oeme, i falge en beregning af Marrese og
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Vanous, at have subsidieret Osteuropa fra 1972 til 1984 rn@ ialt 115 mia. US$

igennem energipriserne (Kramer 1990;27-29).

Industrien og Energintensiteten

Sektoralt beholder industrisektoren sin position i 80erne, mens produktionen i

absolutte tal fcwst i 1988 generobrer niveauet fra f0r krisen i starten af 80erne - se

figurerne herunder:

Figur 8.8 Brutto materiel produkt 1978-1990, som indeks af 1978 og

som fordeling på sektorer.
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Kilde: UNIDO 1991 s. 6
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På trods af et kraftigt industrialiseringsdrive musten halveredes energiintensiteten i

den polske okonomi fra 1950 til 1977, men derefter vendte udviklingen. Efter 1977

steg energiintensiteten kraftigt frem til 1982 og er siden faldet frem til 1990. Netto

er der tale om en stigning i energiintensiteten malt i.f.t. BNP fra 1977 til 1991 på

omkring 7 pctl9. En sammenligning med udvikhngen i energiintensiteten i en rzukke

andre lande viser at Polen siden 1973 ikke har kunnet reducere energiforbiuget pr.

produceret BNP i samme takt som ex. Danmark. Samtidig har der varet en langt

kraftigere stigning i energiforbruget pr. indbygger. 1 figuren er vist energiintensite-

tens udvikling fra 1970 til 1990

Figur 8.9 Energiintensitet for Polen 1970-91 målt i.f.t. indbyggertal og

BNP.

Verdensbanken
Toe/1000Pzl (1982)

1971 1975 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990
1973 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

Kilde: Egen figur baseret p8 OECD: Energy statistics and BaIances of Non-OECD countries 1990-1991

og World Bank 1987a

Man kan ikke sammenholde de to kurver for energiintensiteten m5lt i.f.t. det skonorniske output, da den

ene mAler i.f.t. 1982-Pzl og den anden 1987-US$, samtidig med at der sikkert er andre forskelle i

beregningsforudsrgeme. Begge kurver er dog med for at vise tendensen.

19 Beregnet p i baggrund af Pasierb 1992.
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At man ikke har været i stand til at nedbringe energiintensiteten målt ud fra det

økonomisk output hænger sammen med i hvert fald fire forhold. Den ene er den lave

energieffektivtet - det har jeg redegjort for i kapitel 4. De tre andre er:

1. Lavere værdisætning af polske produkter end tilsvarende vestlige p.g.a. manglende

konkurrenceevne, hvilket igen er forårsaget af lavere kvalitet. Det betyder at der skal

produceres flere varer og dermed bruges mere energi for at realisere en given værdi,

eller omvendt at hver gang en Polsk virksomhed producerer en vare med samme

energiindhold som en vestlig vare så vil værdiforøgelsen være mindre for den Polske.

En anden indikation på dette forhold fremgår af tabellen herunder. Tabellen sam-

menligner prisen for Polske produkter solgt i EU i sammenligning med tilsvarende

EU produkter også solgt i EU:

Tabel 8.4 Prisen pr. kilo for polsk eksport til EU som en andel af prisen

for samme produkter mellem EU lande.

Skibe

Transportmidler

Elektronisk udstyr

Jern og Stål

Fodtøj

Beklædning

1972

82

60

26

46

47

62

1978

71

53

37

59

59

65

1981

99

63

35

74

76

66

1985

75

45

25

72

68

65

Kilde: Myant 1989 s. 3 (Se også Winiecki 1988;160-162)

Som det ses er konkurrenceevnen især dårlig på elektronisk udstyr og transport-

midler, mens de mere tunge industrier, stål og skibe, kan udvise en bedre konkur-

renceevne. Man ser samtidig at konkurrenceevnen forbedres frem til 1981 og derefter

falder til 1985 - hvilket viser de problemer som den manglende kreditværdighed i

starten af 80erne gav Polen.

Kvalitetsproblemet har iøvrigt været gældende for hele efterkrigstiden, hvor eks-

portstrukturen i.f.t. Vesten i stigende grad hælder mod energiintensive produkter,

hvorimod forarbejdede produkter tabte markedsandel. Således udgjorde maskiner,
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udstyr og andre industrielle produkter i 1970 mere end 70 pet. af eksporten til

0stblokken, men til Vesten kun 24,5 pet. (Landau & Tomaszewski 1985).

2. En stor andel af industri i ekonomien relativt til ikke mindst servicesektoren. Det

fremgik af blandt andet kapitel 3, der dokumenterede et Polsk energiforbrug, som

fordelt på sektorer viste en underudviklet service- og transportsektor og en overud-

viklet industrisektor. Som det har er mevnt i en FN rapport (UNIDO 1991) er

problemet ikke at Polen har varet igennem en industrialisering, men at industrisek-

toren efter i 1980 at have opnået en andel af BNP på over 40 pet. har vedholdt denne

andel. Den typiske udvikling i OECD landene har varet en faldende andel af industri

og en voksende andel af servicesektoren. Overgangen til markedsokonomi vil og har

fort til en stigning i servicefagene, primyrt gennem skabelsen af mallige små private

butikker.

3. En stor andel af tunpe energiintensive industrier med lav forarbejdningsgrad, og

dermed lav vaAitilv=kst: ex. jern og stal, cement, minedrift, kemikalier, ammoniak

m.v.. I 1989 udgjorde letindustri og fnrdevareindustrien kurr 31,9 pet. af den in-

dustrielle produktion, og i 1991 endog kurr 28,2 pet. (Golebiowski ed. 1992; 158).

Slawodmir Pasierb har i en kommentar gjort det helt klart:

Rationalization of energy use in polish economy goes quite beyond the

processes of direct energy utilization. In-depth changes in the produc-

tion structur of the economy and decided higher efficiency of use of

all basic production factors (capita& labour, material, energy) within

every single element of this structure are required (Pasierb 1990;495,

min understregning).

Pasierb understreger i citatet at der også er behov for en mere effektiv udnyttelse af

de materielle produktionsfaktorer i alle produktionsprocesser.

Som jeg har mevnt tidligere var den storstillede moderniseringsprotes man forsogte

sig med i årene 1971-75 gennem import af vestlig teknologi og licenser en reaktion

på det svigt i konkurrenceevnen jeg omtalte under pkt. 1. Effekten udeblev imid-

lertid, delvist p.g.a. svigtende eftersporgsel i Vesten der fra midten af 70erne ramtes

af en voldsom recession. Hovedproblemet var dog ikke manglende eftersporgsel i

Vesten, men at kommandoekonomien som det er diskuteret ovenfor ikke skabte det
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nodvendige innovationsdrive. Derfor sakkede polsk industriproduktion bagud hvad

arigik mere sofistikerede produkter. Hojt forarbejde og hojteknologiske maskiner og

forbrugsvarer blev produceret mere effektivt i Vesteuropa, og deslige med hojere

kvalitet. Da man i Polen havde adgang til enorme mzengder billig kul blev losningen

af udvinde kul og eksportere det, eller at producere energiintensive produkter med

det formal derefter at eksportere dem. Lengyel skriver:

So, in the seventies the Soviet-Union and the Eastern European Coun-

tries fell in the trap of the energy price gap: The profound need of

these countries to earn hard currency drove economic policies to

enhance and accelerate production of goods and commodities expor-

table to western markets. Due to the lack of sophisticated manufac-

turing techniques and upgrading capabilities the benefit of the export

trade was greater when the energy intensity of the export product

were higher. (Lengyel, 1992; 88)
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Figuren herunder viser resultatet af den udvikling:

Figur 8.10 Energiintensiteten af eksporterede varer til Vesten.
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Da den politiske og sociale stabilitet i Polen og Osteuropa i hoj grad var afhzngig

af indtjeningen af hård valuta og kob af varer fra Vesten var der ingen vej udenom.

Kuleksporten der i så mange år var en af de vaxentligste eksportvarer forstzrkede

altså sin position, alene p.g.a. den teknologiske tilbageståenhed ekonomien udviklede.

Miljø

Polen fik sin forste generelle miljobeskyttelseslov i 1980 - en rammelov med flere

niveauer. 1 forbindelse med loven etableredes Statsinspektoratet for iWj0beskyttelse

som skulle måle og kontrollere at lovgivningen blev inwdegået. P.g.a. manglen på

ansatte, laboratorier og reguleringsmidler har dets funktion ikke levet op til ideerne

i loven. Statsinspektoratet kunne udstikke ordrer om foranstaltninger efter en inspek-

tion, men kunne ikke sikre dem udfort og havde ikke befojelser til at stoppe forure-
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nende aktiviteter. 1 1980 blev der også etableret et Statsr@ for MiZjtibeskytteZse

parallelt til det Statsrad for Naturbeskyttelse der havde eksisteret siden 1919. Disse

to rad cementerede opdelingen i beskyttelse af naturen hhv. miljoet. Deres reelle

indflydelse var i falge Jendroslia & Padecki (1991 ;65) minimal. 1 hele denne periode

op gemrem 70erne og 80erne var Voivodshippene de vigtigste organer i miljoadmini-

strationen, idet det var den eneste instans hvorfra forurenende aktiviteter kunne

stoppes. Men det skete praktisk talt musten ikke (Jendros&a & Radecki 1991;65-66).

11985 skiftede miljoministeriet navn til Ministetiet for Miljobeskyttelse og Naturres-

sourcer. Det fik ansvar for landets miljo, naturessourcer, luft, vand og hydrologi.

Siden 1980 har miljoafgifter og gebyrer vaxet det vigtigste styringsmiddel i Polsk

miljopolitik. Gorka og iylicz mevner at de ovenikobet har vaxet anvendt i storre stil

end mange "udviklede lande" (som de skriver). Men de har haft meget lille virkning

(Gorka 1991~; iylicz 1991a, 1991b og 1991~). Det er der flere årsager til. For det

forste har afgifteme og bodeme, nejagtig som i Vesten vaxet fastsat langt under et

niveau hvor de har virkning. Det effektive nivau for miljoafgifte?’ var i Polen ca.

10 gange hojere end det aktuelle niveau. Afgifternes formal var således er helt andet:

The current leve1 of rates thus serves as a means to raise revenues

rather than a means to create incentives for reduction in pollution. It

is simply aimed at raising funds to secure an adequate publit share in

fmancing protection and recovery. This share should be kept within

reasonable limits. (kylicz 1991c;29)

Denne kapitalrejsning, som Zylicz nzvner, henviser til den Nationale Miljefond

(vender jeg tilbage til i kapitel lo), hvorfra de enkelte Voivoidsships får tildelt

bestemte kvotaer. Fra disse har virksomheder og kommuner derefter kunnet soge om

tilskud og lån til miljoforanstaltninger.

En anden årsag til miljoafgifter og -bodernes manglende virkning var en kombination

af de biode budgetbetingelser virksomhedeme fungerede under og manglende gen-

nemsættelse af strafforanstaltninger. Som Wilczynski (1991) skriver blev såvel boder

som afgifter normalt blot betragtet som atter en omkostning der derefter kunne

20 Pigouvian niveau, d.v.s. et niveau hvor afgiftenbden svarer ti1 den marginale omkostning
ved ikke at forurene.
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dakkes ind, enten ved kost-plus priss&ring eller ved forhandlinger om ogede

subsidier. Det var isax de tungindustrielle og energiintensive virksamheder der blev

ramt af disse afgifter og som fik flest subsidier. Bardeforlzg kunne reducere bonusud-

betalinger for virksomhedsledelsen, men ofte kunne man gemrem forhandlinger undgå

betalingskravet.

Tomasz Zylicz skriver:

... Polands environmental protection in the 1980s was not a control-

and-command one. In principle firms was required to comply with

certain emissions limits. A tommon (and legal) practice, however,

was to let them pollute above the set standard for a fine based on a

multiple of the effluent charges. Thus, the system resembled a market

with unlimited access to the environment, treating it as if its resource

was lirnitless. (Zylicz 199la;270-271)

Når miljoreguleringen i dens konkrete implementering har vaxet så svag hznger det

iovrigt sammen med en liIle mobilisering for miljobeskyttelse i befolkningen og

blandt virksomhederne. 1980erne bod ganske vist på en r&ke nye uafhaxmige

miljoorganisationer, hvoxaf den mest beromte, Polens 0konomiske Klub (P0Q2’,

blev dannet i Krakow 1980. P0K fik ojeblikkelig succes med at lukke Skawina

aluminiumsvaxket lidt uden for Krakow. Selvom P0K er berott i udlandet har

foreningen dog ikke mere end 3500 medlemmer som domineres af videnskabsfolk og

intelligensisen.. Den storste organisation, Ligaen for Naturbeskyttelse, har i efter-

krigstiden vaxet statsstottet/-kontrolleret og har haft fokus på naturbevarelse og

landskabspleje (Carter 1993; 125). Denne relation mellem miljoorganisation og

statsapparat var kendetegnede for planekonomien (se Kornai 1992), hvor selv

udenomsparlamentariske sociale bevægelser, var monopoliserede (d.v.s. en organisa-

tion for naturbeskyttelse, en fagforening etc.) og kontrolleret af staten. At gå ind i

en miljoorganisation var en slags opoffrelse a la den 'volunteer' tradition der trives

i USA, blot med den forskel at indmeldelsen samtidig også indeholdt et element af

stiltiende accept af regimet. Denne tradition har i dag den effekt at miljoorgani-

sationerne i Polen er uahnindeligt fragmenterede i special grupper opdelt efter

profession, religion eller f.eks. lokalitet, da modviljen imod omklamring og slyring

21 1 fealge flere polakker er P0K mere kendt i udlandet end i Polen.



Kapitel 8 Side 285

oppefra er for stor. Derfor er det, på trods af mange miljoorganisationer, mermest

umuligt at indmelde sig i en miljoorganisation med mindre man opfylder de oftest

meget specifiie kriterier for medlemsskab22. En hel anden dimension af miljomobi-

liseringen angår tydningen af miljoet. Her bemaxker Bocniarz (1991) at de eksempler

der i Polen fmdes på succesfulde demonstrationer og lignende bygger på en fare

perception. Det handler ikke om miljokvalitet, langtids effekter eller lignende men

risiko. Det begraxser opmaxksomheden til atonkmftad%g, kulminers lokale effekter

og andre lignende faresignaler.

Miljadebatten har vzeret marginal. Miljogrupperne arrangerer ganske vist forskellige

happenings og lignende men mesten uden effekt. Heller ikke industrien synes szrligt

interesseret. 1 realiteten er debatten om Polens fremtidige miljopolitik formet med

Rundbordssamtalerne i 1989 og af Miljoministeriet samt diverse "amatorokonomer"

og videnskabsmzend (Zylicz 1991b). Viljen til at betale for miljopolitikken er meget

lav. Den generelle holdning er at markedsokonomien vil lose problemerne (i kombi-

nation med markedsregulerende virkemidler) og at denne losning ikke koster noget.

På den baggrund oversatte Miljoministeriet i 1989 simpelthen OECDs rapport om

0konomiske instrumenter i miljopolitikker? for at bevise at dette for det forste ikke

er sandt, og for det andet at de vestlige lande faktisk arrvender andre virkemidler end

markedet.

4. Den polske planekonomi og naturgrundlaget

Som falge af den historiske udvikling jeg har gennemgået ovenfor konsolideres den

polske kulindustri i dobbelt forstand - dels som en branche/produktion dels som forste

led i de talrige energikzder, der blev en falge af industrialiseringen. En anden falge

blev en energiintensitet der i dag er 4-5 gange storre end et gemremsnitligt OECD

land mål i.f.t. BNP. Derudover skabtes en i alle henseender ineffektiv materiale og

energiekonomi og endelig store miljop&&ninger uden at det skabte et politisk

subjekt eller en effektiv miljoregulering. Jeg vil i dette afsnit mermere diskutere de

logiske og kontingente årsager til denne udvikling

22 Interview med Jolanta Pawlak, BORE Warszawa marts 1993. BORE forsnger at koordinere
de mange miljraorganisationernns arbejde, men har precis problemer af ovemxevnte grunde.

23 OECD: Economic Instruments for environmental Protection, 1989.
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Et karakteristika ved kommando0konomieme og de nuvaxende transformations-

samfund er den teknologiske tilbageståenhed, produktion af varer af lav kvalitet,

manglende vedligehoidelse af bygninger, infrastruktur og kapitalapparat og rovdrift

på ressourceme. Selvom man adskill.ige gange - i 1968 og efter urolighedeme i 1956,

1970, 1981 - forsogte at introducere nye managementformer og bonusordninger

udeblev det teknologiske fremskridt man kunne iagtage i Vesten. Som Jadwiga Sta-

niszkis i hendes bog 'The Ontology of Socialism' (Staniszkis 1992) har argumenteret,

var problemet ikke managamentsformeme, men de interesser, magtforhold og

subjekter kommandoekonomien skabte. 1 Staniszkis analyse udgor nationaliseringeme

af den polske okonomi det afgorende moment fordi de ikke blot var introduktionen

af andre ejendomsforhold blandt de samme subjekter, men indebar en ontologisk

afgorende dislokering af de samfimdsmressige subjektpositioner (stat, virksomheder,

partier, arbejdere, fagforeninger, graxrodsbevægelser, kirke m.v.). Personeme,

virksomhedeme etc. var måske fysisk set de samme som de der herskede for krigen,

men deres subjektivitet og magt var radikalt dislokeret. Således er det Staniszkis

forste argument at nationaliseringen af ressourcer og produktionsmidler skaber en

produktionssektor uden crkonomiske subjekter. Ingen aktor i produktionssystemet

konstitueres på en sådan måde at reproduktionen af og ekonomisering med kapital og

ressourcer bliver afgorende for denne aktms videre shbne. Folgeligt stagnerer,

udpines og fomldes de materielle produktionsmidler.

A dimmuation of resources is not regarded by anyone as his og her

subjective cost. It is in no one's interest to ensure the conditions for

the future reproduction of these resources.(Staniszkis 1992;30)

Kun i reproduktionen af arbejdskraften, siger Staniszkis, konstitueres et okonornisk

subjekt - arbejderen. Lonforholdet er irrtidlertid ikke et forhold mellem arbejderen og

virksomheden, snarere mellem virksomheden og staten. Derfor skaber lontrykket ikke

nogen innovativ mekanisme, der kan drive den teknologiske udvikling.

Da ekonomien ikke konstituerer subjekter i relation til reproduktionen af ressourcer

eller kapitalapparat nedvendiggor det at staten trader ind som erstatning for markeds-

kr&teme. Det var Oskar LangesM teori at den teknologiske udvikling i socialismen

24 Som nogen m&ske husker sad Lange som formand for det ekonomiske Råd der blev nedsat
i 1958 og opl0st i 1962. Se Side 254.
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i stedet for at drives af markedet kunne styres via fuld information om ressourcer og

teknologier.

In Langes's vision the computer was to replace interests and the

capital market. However, he forgot that the type of technology used,

the relationsship to resources, and finally, innovativeness - that is, the

factors influencing technological rationality - are derivatives of pro-

perty and power relationsshins. (Staniszkis 1992;s.35, Min under-

stregning).

Staten må sikre effektiv produktion, fordeling og reproduktion af produktionsmidler

og konsumvarer. Det kräver opsamling og bearbejdning af de enorme mazngder

information som hver enkel markedsaktor besidder. Denne opgave forsagtes last ved

i 50erne at oge antallet af ansatte i statsapparatet hurtigere end beskazftigelsevazksten

i industrien (Staniszkis 1992). Der var imidlertid to problemer som gjorde det

urnuligt at planlzegge den @konorniske aktivitet og den teknologiske udvikling: A)

Informationsbyrden var for stor og tilgazngeligheden og pålideligheden af information

for lille. Som Shen (1992; 19) beskriver det, f& planlzgningskommisionen sine

informationer fra regionale planlzgningskommisioner og fra ministerieme. De

regionale planl~gningskommisioner fik deres information fra regionale afdelinger

af ministerieme, og fra lokale planhegningskontorer, der igen fik deres information

fra feltarbejdere, der enten kunne eller ikke kunne få finger i data, der kunne eller

ikke kunne vzre pålidelige, hvor det sidste så langt var det mest sandsynlige (Se ex

Shen 1992 og Kornai 1992). B) Det primzere problem er imidlertid ikke informa-

tionsbyrden, men at det ekonomiske system ikke skabte de innovative institutioner der

konstitueres igen og igen i kapitalismen, Her skaber konkurrenten mellem enkelt-

kapitaler og den private ejendomsret til produktionsmidler konstant et pres på den

enkelte virksomhed for at effektivisere udnyttelsen af ressourcer, produktionsmidler

og arbejdskraft. Et pres der viser sig som en antagonisme da det kontinuerligt Stiller

virksomheden overfor truslen om tab og konkurs2’. Innovér ergo est. Og da be-

tingelsen for at kunne overleve i konkurrenten afhang af den stadig reproduktion af

produktionsmidlerne på et stadigt hojere niveau indeholder kapitalismen i sin kerne

25 Antagonismen vi1 sikkert ikke konstitueres i relation ti1 det ekonomiske system som helhed,
f.eks. markedwkonomien, den frie konkurrence eller lignende, men typisk i relationen ti1
specifilcke aktBrer. Det kan f.eks. vaxe de sydsstasiatiske NIG lande, udenlandsk kapital,
Regeringen og dens uretfzrdige skattepolitik etc.
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et reproduktionsimperativ i.f.t. produktionsmidleme. Kommandoekonomien indebar

ingen af disse amagomsmer og ingen af disse incitamenter. Som jeg understregede

i Staniszkis-citatet ovenfor så er innovation en magtteknik. Det vii, jawnfor Kapitel

7, sige en praksis der konstituerer en social relation og dermed aktorens/virksom-

hedens subjektposition. Rationaliteten er underlagt magten, da den rationelle innova-

tion drives af sporgsmålet om magt og konstitution. På den baggrund er det lettere

forståeligt at den polske kommandoekonomi, på trods af tydelige patalogier, som man

uden problemer kunne iagtage, resulterede i et nedslidt produktionsapparat, mil-

jokatastrofe, og mere specifikt en kulsektor på haAene.

Sprargsmålet om subjektivitet

Vender vi tilbage til Staniszkis analyse og hendes påpegning af at ejendomsforholdene

skulle w r e de afgorende relationer for konstitueringen af det okonorniske subjekt

giver det en forklaring på en n&ke af de patologier den polske ekonomi udviklede.

Statsejet gav politikkeme en saAig ansvarlighed over for virksomhedeme og arbej-

deme. Konflikten mellem lonmodtager og virksomhed som vi kender/kendte den i

Vesten bliver i Polen en konflikt mellem virksomhed og stat (se også Staniszkis

1992). Men det er hojst tvivlsomt om ~ndringer i ejendomsforholdene i sig selv

skulle kmme skabe det okonorniske subjekt Staniszkis eftersporger, og demzst om

det er tilstr&keligt til at gore okonomiseringer med ressourcer, for slet ikke tale om

mere direkte miljoreguleringer til en strategisk handling. For det forste må vi

konstatere at der ganske vist er kapitalisme i Vesten, men at ledelsen af de vestlige

virksomhedeme sjaAdent varetages af de egentlige ejere (se ex. Galbraith 1973). For

det andet er der mange eksempler på at statsejede virksamheder eller serviceorganer

kan udvise samme effektivitet som private. En sammenligning af det amerikanske og

det danske sygehusvzsen dokumenterer den påstand (se Hans Aage 1994). For det

tredje er den vestlige interesse i bevarelse af ressourcer, kapitalapparat og natur

udelukkende et privat ankeggene, som ikke inddrager reproduktionen og beskyttelsen

af de andres eller det fælles naturgrundlag. For det fjerde er de okonorniske relationer

til naturgrundlaget ofte af kortsigtet karakter. Det er vaesentligt at naturressourceme

bevares de meste 1-10 år, men over 50 år er det ligegyldigt. Endelig og for det femte

er det klart at et okonornisk subjekt, eller retteligt, en okonornisk subjektposition ikke

kan ses i abstraktion fra det naturgrundlag, civilsamfund og statsapparat der artiku-

lerer hende.
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Problemet i polsk sammenhzeng er derfor ikke så meget statsejet som mere generelt,

at der ikke:

1 Konstitueres en skonornisk subjektposition hvis eksistens og overlevelse
betinges af at indgå i praksisser der skonomiserer og reproducerer
ressourcer og kapitalapparat. Det eneste okonorniske subjekt i Polen der

kunne have denne interesse, nemlig arbejdskmften, får praxis ikke dette

incitament fordi prissignaleme bliver så swekkede at enhver snak om be-

sparelser forstumme?6.

2 Ikke skabes en statsIig regulering der formar at gennemtrumfe miljohensyn,

ressourcebesparelser, renere brzendsler etc. Myndighedeme, udover manglen-

de agt, havde ikke magt til at påtvinge de okonomiske aktorer integrerede energi-

og miljolosninger. Det @ d t for lomnodtageme (der altid modsatte sig

prisforhejelser) og det gjaldt for virksomhedeme. Praxis statens åbenlyse

magtanvendelse i 1956, 1970 og 1981 viser dens magtesloshed. 1 takt med at

statempartiet losrives fra civilsamfund og okonomi mister den sin legitimitet.

Derfor bliver lovgivningen, som tidligere diskuteret i kapitlet, ikke en institu-

tion men et instrument.

Den statslige regulering havde samtidig ikke til hensigt at gennemtvinge eller

tage miljohensyn. For det forste manglede der en sociale basis for sådanne (se

meste punkt), desuden beroede implementeringen på et kontrol- og hånd-

hzvelsessystem der ikke virkede.

3 Ikke skabes et politisk subjekt om miljo- og energistrategier. Dels blev

miljohensyn, ekonomisering med ressourcer og brandselskift ikke afgorende

for noget subjekts konstitution, dels er der ingen kanaler disse hensyn har

kunnet gå igennem.

Jeg vil nu gå lidt dybere ned i de tre punkter.

26 Omvendt i Europa er indkomsten så stor og forbrugskulturen så udbredt at det samme resultat
opstår.
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Det akonorniske subjekt

Der skabes altså ikke et subjekt i de ekonomiske relationer som får integrerede

energi- og milj0bsninger som strategi. Der skabes t i e markedsmekanismer, regu-

leringer eller andre institutioner som effektivt straffer 0gede omkostninger til energi

og materialer og miljqx%rkninger, f.eks. på bonusser, beskzefiigelse, nzste års

budget O.S.V. Måske snarere tvaxtimod. Det er har flere årsager:

1) Den paternalistiske stat. En afgmende forudszetning for at en ekonomisk enhed -

en virksamhed eller en forbruger - vil tage initiativ til at spare på ressourcer og

energi eller at overholde milj0lovgivningen, er at disse handlinger er afgørende for

enhedens reproduktion. Med andre ord må sådanne naturpraksisser konstitueres som

centrale institutioner i de diskurser der producerar og artikulerer ak&ren. Det

paternalistiske b&d mellem stat og civilsamfund/virksomheder er helt afgmende for

at disse naturpraksisser ikke institutionaliseres.

Janos Kornai (1986; 52-53) har med en foxzldre-barn analogi illustreret hvad der

menes med en paternalistisk relation. Den ekonomiske relation mellem forzeldrer og -

b0rn opdeler han i fem grader af underst&ning, som han kalder grader af paternisme

(degrees of paternalism):
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Tabel 8.5 Grader af paternalisme - Kornais foraeldre=barn analogi

4

3

2

1

0

Det nyfedte barn. Barnet får alle nedvendige ressourcer stillet ti1 rådighed
uden at skulle udtrykke sit behov. Barnet modtager stetten med passiv ac-
cept.

Det hjemmeboende talende barn. Barnet far stadig tilfert alle nedvendige

ressourcer, men nu også efter egen forlangener. Kebshandler mellem barnet

og forasldrerne finder sted i sterre eller mindre stil.

Barnet flytter hjemmefra, men kan ikke tjene til livets ophold. Foraeldrerne

giver ham penge som han selv må administrere. Hvis han behever flere penge

må han forhandle med foraeldrerne.

Barnet er nu blevet voksen OQ tjener selv pengge. Forarldrerne er stadig i live

og vil give ham penge hvis han skulle komme i pengen0d. Hvis han tjener

flere penge end nedvendigt kan han selv bruge dem.

Barnet tjener sine egne penge OQ foraeldrerne er dode. Hans ekonomi er derfor

udelukkende afhangig af ham selv. Ingen vil hjaelpe ham hvis han kommer i

ekonomiske problemer.

Forlader vi analogien så svarer de to mest ekstreme patemalistiske relationer, 3 og

4, til at myndighedeme allokerer produktionsinput og investeringsmidler mellem

virksomhedeme uden hensynstagen til profitabilitet og effektivitet. Penge har derfor

ingen egentlig rolle. 1 den ortodokse socialistiske model var den 3. grad mest typisk.

I relation 2 opererer virksomheden selvstaxrdigt inden for et budget, men over-

skridelse af budgettet eller ekstra investeringsmidler kan forhandles. 1 relation 1 skal

virksomheden vzere fmansielt selvberoende, men hvis den kommer i vanskeligheder

kan og/eller vil staten trzede ind og hjzelpe. 1 relation 0 lukkes virksomheden hvis den

fmansielt ikke kan overleve. Den sidste relation eksisterer for nogle sektorer/brancher

i vestlige ekonomier, men som vi ved, har det eksempelvis ikke vaxet gzeldende for

de vestlige kulsektorer. 1 Polen har grademe 1-3 varet fremherskende til forskellige

tider, steder og for forskellige brancher.

I den patemalistiske relation konstitueres staten som forsorger og sikkerhedsnet for

de okonorniske enheder - Komai (1986;57) skriver:

Paternalism means absolute protection and safety.
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Men relationen er ikke så ensidig som tabellen eller dette udsagn kunne indikere. Til

genguld for billig energi og fodevarer, sikring af arbejdspladser og bevarelse af

ineffektive virksomheder sikres også partiets, nomenklaturets og statens position i

toppen af hierakiet. Partiet sikrer fuld beskzftigelse, rigelig energi, fodevarer, husly

og tryghed etc. mod til gengzeld at få overladt det lovgivende, regnlerende og

allokerende monopol. For at sikre disse livsnodvendigheder i en knaphedsokonomi

(vender tilbage til dette faxromen) blev det afgorende at sikre produktionens kontinui-

tet og fuld beskazftigelse. Det var derfor naxten politisk urnuligt at lukke en virksom-

hed, som oven i kobet ofte, p.g.a. sin storrelse udgjorde basis for en hel by eller

region. Den officielle ideologi og den sedimenterede opfattelse af planekonomien

bettid endvidere at arbejdsloshed ikke kunne eksistere. Hver gang denne sociale

kontrakt blev brudt, d.v.s. i 1956, '70, '74 og '80-81 forte det til urokigheder. På

den baggrund kunne myndighederne ikke gennemfore de prisforhejelser man mange

gange forsogte sig med og slet ikke lukke virksomheder hvor omkostningerne var

lobet lobsk. Den polske stat/partiet var altså tvunget ud i denne subjektposition fordi

dens reelle magt beroede på virksomhedernes og borgernes spillen med i den diskurs

der konstituerede partiets magtmonopol.

En virksomhed hvis okonorniske ansvarlighed kun er delvis - som altid kan få d&ket

okonorniske fejlinvesteringer O.S.V. - siges at eksistere under blide budgetbetingel-

seti’. Biode budgetbetingelser og den paternalistiske statsrelation er to sider af

samme sag (Kornai 1986, 1990 og 1992). 1 Polen herskede biode budgetbetingelser

i hele efterkrigstiden. Falgen blev at nedbringelse af virksamhedens omkostninger fik

meget lav prioritet. Det gjaldt naturligvis også virksomhedens omkostninger til energi

og materialer, og de miljoafgifter og boder som man i 80erne forseger at regulere

virksomhedemes naturrelationer med.

De biode budgetbetingelser sikredes prima% gennem krydssubsidiering mellem

virksomheder, mellem brancher, mellem virksomheder og forbrugere og mellem

Sovjetunionen og Polen. Alt&

27 Bhsde budgetbetingelser effektueres gennem subsidiering, skatteme, 14x1 eller administrativ
prisfastsuttelse. Som Komai (1990) skriver afhaxger blsdheden eller hirdheden af budget-
betingelseme på i hvor h0j grad disse subsidier, skatter, l&n og priser er b0jelige. Er en skat
fastsat en gang for alle og over en bred kam uanset virksomhedemes okonomiske form5en så
etablerer skatteregimet en htid budgetbetingelse for virksamheden - ogsii selvom skatten kun
er lille.



Kapitel 8 Side 293

Virksomhed X -f Virksomhed Y

Branche X + Branche Y

Virksomheder -+ Forbrugere

Sovjetunionen + Polen2’

Krydssubsidieringen inden for de polske graxser kom isax okonorniske dårligt

korende virksomheder, de tunge produktionsmiddelindustrier samt husholdningernel-

forbrugeme til gode.

Krydssubsidieringen mellem brancher hentyder isax til subsidieringen af de tunge

produktionsmiddelindustrier, herunder kulindustrien. Produktionsmiddelindustrieme

f& saxlig betydning i reproduktionen af den polske planekonomi, herunder af

sikringen af partiets rolle. Af samme grund fik tungindustrieme også stor magt. For

det forste blev basisindustrieme med Stalins greb om Polen i slutningen af 40eme og

starten af 50eme positioneret centralt i.f.t. alle andre industrier. Denne ideologiske
position mister de aldrig helt. For det andet konstitueres en saxlig Meresse i planap-
paratet for at styrke basisindustrieme. Ved at fokusere midlerne på produktions-

middelindustrier reducerede man planlzegningens kompleksitet drastisk - antallet af

aktorer, produkttyper og brancher minimeredes og eftersporgslen kunne fastsmettes på

forhand. Derved kunne man reducere effekten af forbrugemes anarkistiske forbrugs-

vaner og kompleksiteten af at styre mange små virksomheder. Ved at investere i

produktionsmiddelindustrien styrkede statsappamtet desuden sig selv. For det forste

udbygges de statsejede produktionsmiddelindustrier, og for det andet og vsesentligst,

er produktet i sig selv en investering i andre industrier, der også er statsejede, i

modsztning til forbrugsvarer der blot ville konsumeres af lonmodtageme. Staniszkis

udtrykker det således:

For the state, means of production are more attractive items for

further redistribution than are means of consumption. They may be

allocated and, at the same time, they continue to be part of state

property (Staniszkis 1992;s.28).

28 Den Sovjetiske krydssubsidieringen af Polen vi1 jeg vende tilbage ti1 senere.
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En tredje årsag til produktionsmiddelindustriernes szrlige magt var at fmde i pro-
duktionskaedernes skrabelighed. Planlzegningssystemet indebar ufleksibel allokering

af produkter, herunder energi. De i planen fastlagte kvoter kunne kun vanskeligt

forhojes eller axdres. Derfor ville et energiforsyningssvigt blive katastrofalt. 1 en

markedsokonomi er energi ligesom i en kommandoekonomi en strategisk ressource.

Uden energi vil al aktivitet gå i stå. Markedsokonomien adskiller sig imidlertid b1.a.

ved at vaxe langt Issere koblet end kommandoekonomien. Hvis en virksomhed eller

en bestemt sektor bryder sammen vil der naxten altid byde sig nye leverandorer til

og produktions&deme kan fortsa%e deres virke. Markedet tilbyder normalt mange

leverancemuligheder, det gjorde sig ikke gældende i den underforsynede planokono-

mi. Som Raphael Shen skriver:

The economy through the plan had been organized into a gigantic state

enterprise. Any miscalculation in one of the key industries, or a

breakdown in any of the vital links, could paralyze the system. (Shen

1992;18)

Forsyningssvigt i et led kan ikke opfyldes v.h.a. leverancer fra andre led, da pro-

duktionen allerede er afsat i planen. Det kommandoekonomiske produktionssystem

skaber derfor en meget stram kobling2g mellem forste og sidste led i produktions-

vertikalet, med stigende strategisk betydning jo tidligere i produktionsvertikalet

produktionsprocessen fmder sted. Det er klart at ingen protes har storre betydning

end energiproduktionen. Det var en af årsageme til at import af energi generelt ikke

var attraktivt og at kul fik en saxstilling.

Endelig styrkedes de basale industrier som falge af den stigende udenlandsgzld i

hård valuta i 70eme og 8Oeme, i kombination med svigtende konkurrenceevne på

mere sofistikerede produkter. Isax stenkulindustrien får tildelt store investeringsmid-

ler på trods af store omkostninger og miljopåvirkninger. En neddrosling af stenkulsin-

dustrien var på dette tidspunkt utirrkeligt p.g.a. de valutaindtqter som industrien

var kilde til.

29 JawnfBr Claus Jensen: Challenger - et teknisk uheld, 1993. Heri diskuteres opbygningen af
makrosystemer hvis funktion afhaxger af et utal af mindre komponenters funktionsdygtighed.
Hvis blot en komponent svigter, svigter de alle.
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På baggrund af disse forhold er det ikke underligt at biode- budgetbetingelser og

subsidiering isax kommer kulmineindustrien, stålvirksamheder, cementfabrikker,

maskinindustri og ekstraktive industrier til gode. Deres reproduktion blev i stigende

grad en nodvendighed for partiets/statens magtmonopol. 1 takt med de tunge basale

industrielle lobbiers stigende magt blev det stort set urnuligt at gennemtrumfe luk-

ninger af disse industrier af hensyn til miljo og ressourcer.

For husholdningerne, der udgjorde de eneste egentlige okonorniske subjekter med

hårde budgetbetingelser, resulterede energisubsidieringen i at de mistede enhver

motivation til at reducere deres energiforbrug. Energiomkostninger var simpelthen

for marginale. Det var i saxdeleshed tilfzeldet for de 5,6 mio. boliger der betalte for

fjemvarme og/eller varmt brugsvand efter areal eller beboerantal.

De lave energipriser for husholdninger var, som alt andet, et resultat af en historisk

kamp. Som falge af de store investeringer i produktionsmiddelindustrieme i 50eme

og fremefter blev der som jeg har vist produceret for få forbrugsvarer. Ved alle de

polske revolter var pnucis forbrugsvaremangel og prisstigninger en afgorende

udlosningsfaktor for urolighedeme. På den baggrund nodsagedes den polske regering

med stigende intensitet fm omkring starten af 70eme til at subsidiere basale forbrugs-

varer: Bolig, mad, transport og energi. Subsidieringen skete dels på bekostning af

mere luksusprazgede varer, dels på bekostning af industrien. Det er således iojnefal-

dende at de Polske energipriser ved kommunismens fald i diametral modszetning til

de danske og vesteuropzeiske, indebar en krydssubsidiering af husholdninger på

bekostning af erhvervslivet. Man der var ingen vej udenom. Prissubsidieringen betad

imidlertid at energipriseme udhuledes og kom langt under omkostningeme ved

energiens produktion og distribution. Energi blev en vare naxten uden omkostninger.

Det var naturligvis også forudszetningen for at man kun opretholde et meget ineffektiv

brug af energi i husholdningeme. På den måde blev det historiske resultat at hushold-

ningeme også fik gemremtrumfet biode budgetbetingelser.

Subsidierede energipriser kan på baggrund af denne diskussion af den patemalistiske

stat og de biode budgetbetingelser ikke forstås som den egentlige årsag til de bLde
budgetter, det er snarere den langt dybere paternalistiske relation mellem
partiethtaten og civilsamfund/virksomheder. Derfor er det helt klart forfejlet når

man fra vestlig side kritiserer energipriseme, subsidieme og de biode budgetter for

at vaxe en intentionel falge af den socialistiske okonomi. De er tvaxtimod opstået i

en historisk situation som en strategi for oplosningen af antagonismeme mellem
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partiet/staten og civilsamiimd/virksomheder. Vi har iovrigt set at subsidieringen af

kulindustrierne i en ra%ke vestlige lande har varet identisk med den polske, eller

måske ovenilwbet har overgået den. Selvom statsejerskab af industrien kunne synes

at vaere årsag til den omfattende subsidiering, så er det ikke sandt. Også i vestlige

kapitalistiske lande er der etableret diskurser der konstituerer subsidiering af kulminer

og tung industri som en legitim og nodvendig praksis.

I forhengelse af Kornais brug af begrebet om de biode budgetbetingelser, kan man

havde at den manglende håndhzevelse af miljolovgivningen på samme måde konstitu-

erer blede legalistiske betingelser. Såhenge virksomhederne eller borgeme ikke

bliver stillet til regnskab for om de overholder eller ikke overholder miljolovgiv-

ningen er der indlysende et stort incitament til ikke at overholde den.

2) Markedets frävzr. 1 den grad at virksomhedemes okonorniske formåen havde

betydning for de midler de fii tildelt ville det v%re afgorende at der eksisterede et

marked, der kunne initiere okonornisk rationel adfærd. Den polske planokonomi

kendetegnes imidlertid ved at der && skabes et marked for hverken arbejdskraft,

produktionsmidler. ka&al eller forbrugsvarer. Uden marked og konkurrence mangler

den anden forudsa%ring for at der skabes et incitament til innovationer og for

nedbringelse af omkostninger, herunder energi- og materialeforbrug.

Der er to årsager til markedets fravzer. Den forste er monopoldannelse som effektivt

forhindrer konkurrence og muligger kost-plus prissmetning. Kost-plus priss&ring går

i al sin enkelthed ud på at priseme szttes ud fra omkostningeme plus en profit. Det

betad også i den polske sammenhazng at stigende omkostninger (ex. storre energifor-

brug og boderiafgifter for miljoforurening) simpelthen blot medforte storre priser og

muligheder for storre profitter. Der var nogen kontro1 med priseme, men i for-

handlingeme om prisforhejelser var det virksomheden der havde informationeme om

omkostningeme, innovationer m.v. Winiecki (1988 og 1992) nzevner at det gav

mulighed for såkaldte 'write-ins' d.v.s. figurative omkostninger indskrevet i regn-

skabeme og desuden forte til at mange virksomheder hzevdede at innovationer (som

kunne bestå i et andet design) krazvede prisforhejelser. Monopoldannelsen bestod ikke

blot i at kontrollere et helt marked, men også alle sidevirksomheder, underleveran-

dorer etc. Denne strategi immuniserede virksomheden overfor svigtende forsyninger

og gjorde det mere og mere uigennemskueligt for myndighedeme hvilke priser

virksomheden med rimelig kunne satte. Den anden årsag til det fravzrende marked
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er den centrale allokering af produktionsfaktorer som fortszetter helt op i slutningen

af 80eme, og faktisk også efter. Det gjaldt for det forste indenlandsk energi/kul og

for det andet importerede produkter, herunder miljoteknologi, vedvarende energite-

knologier, naturgas m,v.

Den autarkiske forsyningsstrategi bidrog til at konsolidere det okonorniske systems

monopolkarakter. Den autarkiske forsyningsstrategi eksisterer i hvertfald i to varian-

ter udover det lille autarki der bestar i en virksomheds forsag på at kontrollere en hel

branche inkl. underlevemndorer, sidevirksomheder m.v.: 1) Det store autarki

refererer til COMECON samarbejdet, der skånede Ostblokken for konkurrence med

de vestlige virksamheder, og 2) den national autarkisme der refererer til Polens

forsag på at producere alle forbrugsvarer og produktionsinput. Den amarkiske strategi

har flere konsekvenser: Det innovations drive det i forvejen skortede på i den polske

okonomi kunne delvist vsere kommet gemrem konkurrenten med vestlig teknologi og

varer. -Det skete imidlertid ikke, heller ikke for kulsektoren. Da man ikke kunne

belave sig på import udviklede Polen en produktionsstruktur med en overvagt af tung

industri, domineret af maskinindustri, halvfabrik&, rastoffer og mineraler. Man

producerede varer og kapitaludstyr der udfra en samfundsekonomisk synsvinkel

meget bedre kunne betale sig at importere. Samtidig ogede man produktionsvolumet

for visse typer af varer (b1.a. kul) uden hensynstagen til samfundsekonomien i

produktionen af den sidste ton kul. Autarkismen havde sin egen selvforstxrkende

logik; Autarki afstedkom at investeringeme blev spredt over hele produktionsspektret

i.s.f. at blive koncentreret i de mest profitable brancher, derved faldt konkurrence-

evnen i.f.t. isax Vesten igennem det meste af efterkrigsperioden, således at man i

stigende grad mistede valutaindtzgter og måtte producere flere og flere forbrugsvarer

og produktionsinput selv. Konkurrenceevnen forringedes også fordi den hjemlige

industri ikke blev udsat for det innovationsincitament som udenrigshandel ville kunne

give. Dette var ikke mindst vigtig for Polen hvor de interne innovations incitamenter

var fravaxende. Som Myant skriver så gjaldt det for Polen, at :

... foreign trade and international contacts provide the most important

stimuli countering the reluctance to innovate (Myant 1989;4).

Der var mindst fem årsager til den autarkiske udviklingsmodel:

A) Udfoldelsen af den kolde krig nodvendiggjorde at Ostblokken forstaxkede ind-

satsen for forsyningssikkerhed for alle strategiske produkter, d.v.s. energi, råmateria-
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ler, maskiner, fodevarer o lign. Forsyningssikkerheden gjaldt både produktionen,

forbruget og militzeret. Forsyningsproblematikken blev ikke kun aktualiseret ved

kriser i den kolde krig, men også i.f.m. handelsrestriktioner ivazrksat fra Vesten/USA

(Se fx. Landau & Tomaszewski 1985;215-217). B) Senere betyder faldende konkur-

renceevne i.f.t. vestlige produkter på iszr kvalitet at Polen for det forste måtte

beskytte egne produkter og for det andet mistede hårdt tiltrzngte dollars ved eksport,

som derefter nodvendiggjorde produktion af flere og flere varer som ellers ville vzere

blevet importeret fra Vesten. C) Plankegningssystemet var organiseret således at det

vanskeliggjorde kaJkulation og styring af import/eksport, som derfor blev nedpriori-

teret. D) Planlangningssystemet konstruerede samtidig en meget ufleksibel allokering

af produkter, herunder energi. De i planen fastlagte kvoter kunne kun vanskeligt

forhojes eller zendres. Derfor ville et energiforsyningsvigt blive katastrofalt, og

endelig E) sikrede et autarkisk forsyningssystem at statslige investerings- og forbrugs-

midler blev anvendt i statens egne virksomheder. Investeringer i forbrugsmiddelsek-

toren eller som i denne sammenhsng kob af vestlig teknologi eller varer ville betyde

at penge ville forsvinde fra statens egne kasser. Da nationaliseringerne var over-

ståede, kunne den polske statlnomenklaturet udvide sit domzene og sin indflydelsess-

fzere gennem oget kontro1 og kanalisering af investeringsressourcer ind i statsin-

dustrierne.

3) knaphed og forhandlingsskonomi. Den evige knaphed på produktionsfaktorer og

fodevarer gav for det forste incitament til monopoldannelse og kost-plus prissmetning.

For det andet befordrede det lageropbygning i såvel husholdninger som industrier af

stort set hvad som helst. Tabet alene som falge af ubrugelige varer og for&rv er

vurderet at vzre lo-15 pet. (Se Winiecki 1988). For det tredje skabte den stadige

knaphedssituation i kombination med det paternalistiske band mellem stat og virksom-

heder grobund for en stadig mere omfattende Forhandlingsekonomi. Forhandlings-

situation institutionaliserede informationer som det afgorende magtmiddel. De enkelte

virksomheders og branchers kamp for at få maximeret produktionsinput, subsidier og

investeringsmidler og få minimeret planmål, alhang af det billede de kunne tegne af

produktionen. Derfor blev informationer uhyre vigtige. En virksomheds eller en

branthes muligheder for at få de subsidier og input de behovede gav et incitament til

at slå sig sammen i store magtfulde lobbier, som det eksempelvis gzlder for kulindu-

strien. Jo flere midler man fik og jo storre man blev, desto mere magt og desto flere

ressource til lobbyvirksamhed. På baggrund af kombinationen af lobbyens stigende

styrke, strejkevåbnet, og den oftest store regionale betydning som kulminerne og de
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tunge industrier havde, gav disse virksomheders viderforsel sig nzesten sig selv. De

blev deres egen begrundelse. Forhandlingsekonomien havde en anden konsekvens:

Hvis man sparede på inputtene, så betad det blot at man fik faxre året efter. Be-

sparelser resulterede derfor i noget nogle betragtede som en straf. Endelig var

forhandlingsekonomien, herunder den centrale allokering af produktionsinput, og i

kombination med knaphedssituationen, årsag til faznomenet produktion for pro-
duktionens skyld. Virksomhederne sagde ja til ethvert produktionsinput der blev dem

tildelt ud fra det synspunkt at de engang kunne få brug for dem. Derfor produceredes

der produkter som ikke havde anden begrundelse end produktionen. 1 Polen blev

produktion og forbrug af varer dirigeret gemrem de årlige og femårlige planer.

Handelsministeriet opkobte alt hvad der kunne produceres og dirigerede varene videre

til de forudbestemte brugere. Man producerede og modtog tuurset om der var behov.

Virksomhedens succes, d.v.s. kriterier for bonusudbetaling, var afhzengig af op-

fyldelsen af planmålene. Virksomheden forwgte derfor altid at opfylde målene, og

man producerede derfor store mzengder varer der ikke kunne afsazttes. Som Shen

(1992; 17) skriver:

The concepts of efficiency, opportunity costs, or meaningfull profit

became irrelevant.

Konsekvensene af de tre institutioner jeg har diskuteret (paternisme, markedets

frawr og knaphed/forhandlingsokonomi) blev at de fleste incitamenter til at ned-

bringe forbruget af ressourcer og oge den tekniske effektivitet blev meget små. Som

Winiecki (1988) skriver opstod der endog en vis innovationsmodvilje fordi den

indebar en risiko som man ikke fik belomring for at tage. Risikoaversion er således

et kendetegn ved de fleste planekonomiske virksomheders investeringspolitik. Af

samme grund var det kendetegnende for mange brancher at forskning og udvikling

foregik i saxskildte institutioner uden relationer til det marked, som iovrigt ikke

eksisterede. Den teknologiske udvikling gik i stå og vedligeholdelse af bygninger og

produktionsmidler udeblev. Det skabte for det forste ingen produktivitetsforbedringer

i forarbejdningen og brugen af ressourcer, og for det andet stadigt stigende behov for

investeringer i tunge industrielle anlzeg. Den mere effektive udnyttelse af energi- og

materialer man trods alt kunne iagtage, kunne ikke falge trop med den faldende

tendens man kunne se i Vesten. De biode budgetbetingelser, d.v.s den pstemalistiske

statsrelation og markedets fravax betyder at ekonomisering med ressourcer og energi
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forbliver uden strategisk interesse, mens forhandlingssituationen og knaphedsmarkedet

ligefrem giver en tilskyndelse til oge forbruget.

Det politisk subjekt og reguleringen

Der blev heller ikke konstitueret et magtfuldt politiske subjekt med ressourcebesparel-

ser og milj, som strategi eller gennemtrumfet en politisk regulering på området:

1) PartietMaten konstitueredes ikke på noget tidspunkt som den legitime lovgiver,

udovende og dommende magt. Magtovertagelsen i 194547, Stalinismen og de

politiske-@konorniske fiaskoer fjernede staten fra civilsamfundet. Derfor var der aldrig

forståelse for de indgreb som myndighederne ivazrksatte og som begrznsede arbejder-

nes eller virksomhedemes (leve-)vilkår - ex. ved prisforhejelser på energi eller

udstedelse af miljoafgifter eller -påbud. Man ville ikke falge en lov når loven var

vedtaget af 'de andre'. Som jeg har vzeret inde på konstitueredes hverken loven,

domstolene eller staten sig som institutioner, men kun som instrumenter for partiet.

2) Forvridningen af informationer som urnuliggjorde precise indgreb. Det refererer

til den forhandlingssituation mellem virksamheder og planapparat der blev livsnerven

i det okonorniske system, og hvor virksomhedeme havde al mulig grund til at forsege

at minimere planmålene og maximere produktionsinputtene, mens omvendt plan-

myndighedemes interesse naturligvis var den modsatte. Imidlertid kunne planmyndig-

hedeme ikke kontrollere de myriader af informationer der eksisterede, derfor blev

forvredede informationer en naturlig konsekvens.

3) Knaphedsekonomien allokerede al opmzrksomhed på at skaffe mad, forbrugs-

varer og produktionsinput i tilstra%keligt omfang. For virksamheder og befolkning

var opmzrksomheden rettet imod utilstrzekkelige forsyninger. Nomenklaturet påtog

sig en skafferposition som de ikke kunne leve op til. Den centrale antagonisme

mellem stat og okonomi/civilsamfund blev derfor forsyningssituationen og levevi-

kåreme, ikke miljoet eller ressourceudtomningen.

4) Manglende institutioneUe kanaler/reprzsentationsformer. Eventuelle miljobevze-

gelser, som også opstår i starten af 8Oeme, kunne ikke udbrede deres strategier fordi

de politiske og mediemzessige kanaler var styret a,f partiet. Desuden betyder fragmen-
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teringen af de polske politiske liv at det er svaxt at danne storre politiske organisatio-

ner på tvaxs af branche- og professionsskel. Endelig har udenomsparlamentariske

organisationer i Polen i efterkrigstiden i overvejende grad vaxet kontrolleret af staten,

således at indmelding f& karakter af tilslutning til det kommunistiske parti.

5) Korruption og bestikkelser blev et meget ahnindeligt politisk instrument eftersom

ressourcer og subsidier blev tildelt ud fra administrative overvejelser. Bestikkelser var

derfor en måde at sikre lempelige miljovilkår.

6) Comeconsamarbejdet sikrede billig energi der muliggjorde det store energispild,

samtidig med at det skånede Polen for de vaxste olieprisstigninger i 1973 og '79.

Derved blev Polen ikke ramt af de chock som initierede den vestlige energipolitik,

energibesparelsesstrategierne og innovationsdrivet imod mere energieffektive teknolo-

gier.

7) bLde legalistiske vilkår, hvilket i denne sammenhaxig betyder tilbageholdenhed

med at håndhzve stmfforanstaltninger (evt. lukninger) overfor virksomheder der ikke

overholder miljoreglerne.

5. Delkonklusion

Det er tilsyneladende paradoksalt at planekonomien som i sit princip indebaxer den

ideelle mulighed for at kombinere @konornisk wkst med milj0 forer til det modsatte:

rovdrift på naturressourcer og tilsidesazttelse af miljohensyn. Rationelt betragtet er

planekonomien den ideelle samfundsform for baxedygtig udnyttelse af naturgrund-

laget. Det var Oskar Langes vision og et billede på modernismens tilbedelse af det

rationelle. Det er imidlertid ikke det rationelle og intentionelle som er drivkraften bag

historien, men magten. Det er den stadige politiske kamp om konstitutionen af den

sociale orden, kampen for udbredelsen af diskurser, der driver udviklingen. Og det

er ikke en kamp som sammenholdes af en fazlles fornuft, men derimod af antagonisti-

ske ideer om verden og dens indretning. Det er en kamp om sikring af sine egne

interesser gemrem cementering af sine relationer til omverdenen. 1 den polske historie
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skete denne kamp på bekostning af naturgrundlaget, hvilket kun kan tolkes således

at der enten ikke var en aktor hvis subjektposition beroede på bevarelse af natur-

grundlaget og som derfor identificerede sig med strategier for ressourcebesparelser,

miljohensyn o.S.V. oP/eller at de subjekter der havde denne interesse ikke kunne saztte

deres strategi igennem fordi de enten ikke havde de politiske handtag eller var for

marginale - m.a.o. at de var magteslose.

Fire forhold ved den polske planekonomisk historisk konstitution synes at vaere

afgorende for dette svigtende magtfulde miljosubjekt. Det ene er omkostningers

betydning, det andet er innovationsinertien og -retning, det tredje er miljosubjektets

svaghed og det fjerde den amarkiske forsyrringens logik.

Den betydning som Omkosttiger får i planekonomien er afgorende for at forstå det

temmeligt excessive energiforbrug i såvel fysisk som okonornisk forstand. For de

polske virksomheder blev omkostningsnedbringelse omend ikke ligegyldig så dog kun

af marginal interesse, ja undertiden ovenikobet tronskede. Det hang sammen med

folgende forhold:

• Den lobbyistiske forhandlimzsokonomi, som betyder:

1. At de reelle omkostninger ikke er kendte,

2. At eventuelle energibesparelser, qua planlzeggernes logik, blot ville resultere

i mindre energiinput aret efter

3. At en virksomheds overlevelse og udvidelse beror på dens betydning for

reproduktionen af den sociale orden, eller m.a.o. at biode budgetbetingelser

iszer gzlder for virksomheder med afgorende betydning for den sociale stabili-

tet.

Det tredje punkt refererer til at de tunge energiintensive produktionsfaktorvirksom-

heder, herunder energivirksomhedeme og kulmineme, var essentielle for be-

varelsen af den sociale orden, og det vii sige forhandlingsmodpartens (partiets/-

statens) position. For det forste var energivirksomhedeme forste led i et utal af

produktionskzeder i en okonomi hvor et sammenbrud i en kazde resulterer i en

dominoeffekt i.f.t. de andre kzder. For det andet dominerede kraftvserkeme og

iszr kulindustrien, ofie de omrader hvor de var lokaliseret med det deraf folgende

potentiale for store arbejdsnedlzeggelser. Denne forhandlingsmagt gzzlder naturlig-

vis også alle andre store virksomheder. Senere forstzerkes energivirksomhedemes

og de tunge industriers magt som falge af faldende konkurrenceevne på kvalitet



Kapitel 8 Side 303

i.f.t. Vesten. Det gjorde kul, stal o.lign til de vigtigste handelsvarer og kilder for

indtjening af hård valuta.

• De biode budgetbetingelser der opretholdtes gennem stadige investeringer og

subsidier til tabsgivende virksomheder. Et alt for stort energiforbrug f& derfor

ingen betydning for virksomhedens overlevelse og kulindustrien og stålvaxkerne

kuune fortsa%te deres produktion på trods af stadig faldende produktivitet. De

biode budgetbetingelser eksisterede imidlertid ikke begrundet qua dem selv. Som

enhver anden institution reproduceres de til stadighed i diskursive formationer.

Nationaliseringeme af industrien kunne w r e en begrundelse, men som vi har set

gzlder biode budgetbetingelser også for vestlige private virksomheder. Vigtigere

synes, som nzevnt i punktet ovenfor, at vaxe industriens sociale betydning/magt.

Mere grundheggende er det afgorende at partiets og nomenklaturets position

afhaznger af dets evne til sikre arbejde, og at skaffe energi, fodevarer O.S.V. til

befolkningen. Den rå magtanvendelse som ved demonstrationeme i 1956, 1970 og

1981 med indforsel af krigsretstilstand anvendes ikke i slutningen af 8Oeme, dels

som en falge af Gorbatjovs liberalisering af forholdet til IZlsteuropa, dels som falge

af den stadigt mere gennemgribende krise. Gorbatjoveffekten er imidlertid også

en fnrlge af de stigende okonorniske byrder som Sovjetunionen fik qua subsidierin-

gen af Polen og Osteuropa.

• Som Staniszkis nzevner, er forbrugeren/arbeideren det eneste egentlige @konorniske

subjekt med interesse i nedbringelse af sine omkostninger. Men så logisk som det

kan vaxe bliver praxis husholdningemes energipriser subsidieret mest. For 5,6

mio. husholdninger sa%tes varmepriseme som omkostning helt uden for regulering

da prisen fastszttes efter areal og antal beboere. For forbrugeme hvor der vitter-

ligt kunne have vaxet et incitament til at spare, amputeres betingelsen for at dette

incitament realiseres. Atter engang kan arbejdemes historiske magt til at nedbringe

energipriseme ikke ses uafhaxgigt af relationen til den patemalistiske stat.

De innovative incitamenter i den polske planekonomi sikrede ingen effektiviseringer

i energiforbrug, udvikling af miljoteknologier, vedvarende energiteknologier eller

lignende. Den forste og wsentligste årsag er den just diskuterede manrrlende be-

tvdning af energi- og milioomkostninger. derved skabes ikke en interesse der kunne

drive udviklingen af energieffektive teknologier, miljsteknologier o.S.V. Der er

imidlertid også andre mere marginale årsager.
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• Forskning og udviklingstrategieme blev styret centralt som en del af planokonomi-

en. På den måde sikredes allokering af forskningsmidler i overenstemmelse med

de politiske og okonorniske målszetninger branchenlpartiet havde. 1 energisektoren

allokeres ex. stort set alle midler ind i kulsektoren, olieraffmering O.S.V.

• Den amarkiske forsyningsstrategi som eliminerer den potentielle konkurrence fra

udenlandsk, primcert vestlig teknologi.

• Monopolmarkedeme forhindrede endvidere de fleste tillob til en indenlandsk

konkurrence der kunne give incitamenter til en teknologisk udvikling. Men som

jeg har vaeret inde på, er det langt fra så afgorende, når omkostningeme ingen

betydning har.

• Risikoaversion. At bruge investeringsmidler på forskning og udvikling og anvende

ny teknologi gav risiko for at man ikke kunne nå planhegningsmålet, mens

anvendelse af eksisterende teknologi fjemede denne risiko. Derfor konstitueres en

risikoaversion der bremser forskningen og udviklingen.

Den autarkiske strategi er en falge af flere forhold, som jeg har nawnt i sammenhzng

tidligere i kapitlet, se Side 296. Nogleordene er:

• Den kolde krig og stalinismen

• Faldende konkurrenceevne i.f.t. Vesten

• Udenrigshandlens vanskelige planlazgning

• Produktionskzedemes stramme kobling

• Statens investeringer i staten.

Ovennawnte institutioner (omkostningsbegrebet, innovationsudeblivelse, autarki)

kunne vzre blevet modarbejdet hvis der var blevet konstitueret et politisk subjekt
med miljahensyn og energiakonomisering som strategi. Altså hvis en energi- og

miljodiskurs var blevet etableret - det skete som nawnt ikke. Eller mere pmcist: Det

politisk subjekt, der konstitueres kunne ikke danne modvagt til de diskurser der

konstituerer omlcostningemes betydning etc. Det har flere årsager:

• COMECON samarbeidet havde blandt flere virkninger den effekt at olieprisstig-

ningeme i 1973 og 1979 kun ramte Polen marginalt. Det prischock som i Vesten

satte alle lande igang med en energipolitik baseret på alternative brazndsler,

energibesparelser m.v. gik stort set uden om Polen. På dette tidspunkt hvor lande

som Danmark zendrer forsyningsstrategi og forbrugsstruktur, må Polen p.g.a.

faldende konkurrenceevne og guldstiftelse i Vesten oge investeringeme i den
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hjemlig kul- og stålindustri med den diametralt modsatte effekt. COMECON

samarbejdet havde i0vrigt den effekt at Polen fii adgang til billige og samfunds-

okonornisk fordelagtige naturgas- og olieforsyninger fra Sovjetunionen, der

muliggjorde det excessive energiforbrug.

En r&ke af de milj0skader som energisystemet resulterer i er lokale, eller måske

mere precist, milj0konceptionen i Polen er isaer rettet imod faremomenter og

lokale miljøeffekter. Energivirksomhederne, kulindustrien, stålindustrien etc. er

imidlertid også 0konomiske centre i de regioner hvor de er lokaliseret. En lukning

af virksomhederne ville derfor vazre at save den gren over man selv sad på.

Mediemononolet og censur af systemkritiske synspunkter gjorde det vanskeligt at

artikulere strategier for energi- og milj0,

Knanhedsmarkedeme rettede al opmzrksomhed mod de mere basale og private

levevilkar - d.v.s. bolig, fødevarer, varme, elektricitet, transport O.S.V. Ordentlige

milj0forhold er naturligvis også et basalt levevilkar, men da milj0et ikke er privat,

kan man ligeså godt krwe at andre tager sig af det. Desuden er miljøeffekter ofte

af langsigtet karakter. Derfor er der ingen tvivl om at de ringe levevilkar har

betydet at miljødiskurser og energibesparelser er kommet i anden r&ke.

Jeg har nawnt en rzekke faktorer bag den polske planrakonomis relation til naturgnmd-

laget. Som det ses overlapper forklaringeme og griber ind i hitranden på kryds og

tvazrs. For mig at se er det mest grundkeggende imidlertid at de akt0rer som skulle

krawe milj0forbedringer og ivzerksa%te og sikre energibesparelser og -rationalisering,

nemlig borgeme og virksomhedeme, konstitueres på en sådan måde i.f.t. stats-

apparatet og hitranden at det enten bliver ligegyldigt eller ligefrem fordelagtigt at

underminere naturgrundlaget. 1 den polske platwkonomi konstituerer det kommunisti-

ske parti sig fra 1945-1956 i en rolle hvor de får den formelle magt og kontrollen

med den 0konomiske sfzere og allokeringen af ressourcer, men det sker på bekostning

af en hegemonisk disciplinering af befolkningen. De eneste diskurser der formar at

artikulere stat, civilsamfund og 0konomi i en nogenlunde stabil orden dislokeres igen

og igen når knapheden på fødevaremarkedeme og priseme på basale forbrugsvarer

steg. Denne 0konomi g0r adgang til og udnyttelse af naturressourcer uanset de

milj0mzssige konsekvenser til en fordel og nardvendighed, og de negative feedbacks

den genererer undertrykkes via Sovjets subsidiering af Polen, mediemonopolet,

styrirrgen af forskningen og arbejdemes interesser i at bevare deres arbejdspladser.
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Hvis Polen skal ind på en ny udviklingsvej er det afgnrende at der g@rcs op med

disse mekanismer, at der konstitueres en social orden hvor relationen mellem stat,

@konorni og civilsamfund reartikuleres med en sådan virkning af bevarelsen af

naturressourcer kan blive en myte for identifikation - en strategi.
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Opgwet med kommunismen

en overdetermineret kamp

I forrige kapitel diskuterede jeg betydningen af naturgrundlaget i den polske planoko-

nomi. Det angik såvel naturen som ressource og som konsekvensområde. Som en til-

bageskuende analyse af hzendelser og praksisser der har haft deres virkningshistorie

var det muligt at kaste lys på de vzesentligste natur-institutioner. Precis med hensyn

til tidsdimensionen og virkningshistorien adskiller dette kapitel sig wsentligt fra det

forrige. Her drejer det sig om at analysere processer der foregik i går, der foregår

i dag og i morgen. Processer hvis betydning stadig er uklare og hvis retning oftest

er uforudsigelig. Derfor ville et forsag på at forudsige hvad der vil ske, ja blot at

intendere en udtommelig beskrivelse af status quo vzere formålslos. Ikke bare fordi

det er uhyre svzert at overskue processen (det epistemologiske problem), men også

fordi denne situation ontologisk ikke indeholder en sådan entydighed. Ideen er derfor,

udover at redegore for de artikulationer af naturgrundlaget der synes at etablere sig,

også, hvad der er endnu vigtigere, at undersege det kontingente politiske rum, der

indebzrer potentialer for en integreret energi- og miljostrategi. D.V.S. institutiona-

lisering af praksisser der ger ekonomisering med ressourcer, restrukturering af indu-

strien og kontro1 med affaldet til organisk integrerede praksisser med konstitutiv virk-

ning for den sociale orden. Med andre ord vil jeg undersege naturwundlaget i dets

sociale hhv. nolitiske artikulation. Realiseringsbetingelserne for etablering af disse

naturpraksisser er imidlertid lige så wesentlige. Det kan ikke nytte at der etableres

en social orden hvor energibesparelser bliver afgorende for overlevelse, men hvor der

ex. mangler såvel teknologi som kapital for deres realisering.

Når jeg i overskriften skriver 'en overdetermineret kamp' hentyder det til at

overgangsprocessen indeholder en lang r&ke amagorrismer af såvel midlertidig som

mere systemisk karakter, og at processen langt fra er en logisk og konsensuel

bevzgelse, men en kamp mellem antagonistiske aktorer. Overgangsprocessen henter
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uden tvivl megen benzin fra den sammenbrudte sociale orden den forlader, men

samtidig indeholder overgangen så megen ubestemthed/kontingens at den må ses som

en situation determineret af mange overlappende strategier og strukturer. Som

Staniszkis har skrevet:

The logit of previous (descending) formation is unable to explain fully

the marmer and pace of its passage to a new formation. For this

change is not merely the cummulation of a sequence of evolutionary

transformations, but is something that is taking place by leaps. Chance

and a special tangle of historital circumstances are just as important

here as the dynamits of the contradictions of the waning formation

(staniszkis 1991; 1)

Af samme grund er 'post-kommunismen' ikke synonym med kapitalisme eller

velfzrdssamfund. Den Polske model bliver en specifik formation af natur, samfund,

stat og civilsamfund. En integreret energi- og miljostrategi må ideelt set forsege at

danne broer til de tahige strategier der soges institutionaliseret for Polens fremtid.

Hvad vil statens rolle blive? hvad skal der ske med virksomhedeme? hvordan vil det

gå med arbejdslosheden? kan der skabes social stabilitet? etc.

I den polske overgangssituation på vej mod Post-kommunisme er to problematikker

altså centrale for dette kapitel. Den ene sporger efter det sociale, den anden efter det

politiske:

• Hvorledes artikuleres naturgrundlaget af nye og gamle institutioner ( i

ekonomi, stat og civilsamfund) i denne forlobne protes? og hvilke nye

betingelser sretter det for de fire typer af naturrelationer energisystemet

bygger på?

• Er der antagonismer - gamle, nye eller på vej - som indebzrer et strategisk

potentiale for etableringen af integrerede energi- og miljostrategier?

Ud fra såvel en miljo- som energisynsvinkel er der store forventninger til

systemskiftet. Systemskiftet udvider det politiske mulighedsrum da det indebzrer en

udfordring af de institutioner som jeg i kapitel 8 har identificeret som vzrende

centrale for forståelse af de szrlige polske energi-naturrelationer. Det drejer sig om

den patemalistiske statsrelation, partiets magtmonopol, markedets fravazr,

censureringen af miljoviden, Comeconsamarbejdet, knaphedssituationen m.v. Alene
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dannelsen af markeder, konkurrence og demokratiske spilleregler kan ventes at gøre

økonomiseringer med ressourcer og nedbringelse af omkostninger til strategiske

handlinger, at svække det paternalistiske bånd mellem stat og virksom-

heder/forbrugere, at øge energipriserne for især husholdninger o.s.v.. Af samme

grund kan man forvente at der skabes incitamenter til F&U i teknologier, der er mere

energieffektive end de nuværende polske. Grundlæggende baserer forhåbningerne sig

på følgende ændringer:

1. Staten trækkes tilbage i kombination med privatiseringer:

=* Subsidieringer ophører, hårde budgetter, omkostnings-

minimerende adfærd.

=*• Interesse i bevarelse af ressourcer og kapitalapparat.

=> Dynamik og vækst.

=> Markedsøkonomi.

2. Efterspørgselsorienteret marked.

=* Innovationer

^ Ophør af produktion for produktionens skyld.

=>• Nedbringelse af lagre.

=» Branchelobbyisme nedtones.

3. Decensurering og demokratisering

=» Miljøinformationer bliver tilgængelige

=$• Miljøbevægelser

=» Miljøinteresser får repræsentationsmulighed i det politiske

apparat.

=» Legitimitet og respekt for loven.

Som det vil fremgå af kapitlet er nogle af disse forhåbninger blevet indfriet, mens

andre er blevet modvirket af andre kræfter. Som vi har set i kapitel 8 er f.eks. bløde

budgetbetingelser ikke blot et lovteknisk eller økonomisk instrumentelt spørgsmål,

men et problem der er dybt rodfæstet i relationen stat-virksomheder-civilsamfund. På

samme måde er demokrati eller markedsånd ikke praksisser man blot tilvejebringer

ved at nedrive det eksisterende systems institutioner. Demokratiet og markedet er selv

institutioner, der for at fungere tilfredsstillende må artikuleres i et større hegemonisk

projekt der omfatter andre væsentlige institutioner i det samfundsmæssige liv. Endelig

kan introduktionen af nye institutioner heller ikke ses i abstraktion fra de

naturmæssige og tekniske vilkår der eksisterer forud. Disse vilkår er væsentlige



Side 310 Opgeret med kommunismen - en overdetermineret kamp

elementer i en nations konkurrencesituation i.f.t. andre nationer og kan udgore en

barriere for en udvikling væk fra den ineffektive energi- og naturudnyttelse som den

polske planekonomi forårsagede.

Jeg vil i forste afsnit gennemgå og diskutere den okonorniske politik der er blevet

gemremfort i årene 1989-1994 - det omfatter blandt flere ting graxxedragningen

mellem stat og ekonomi. 1 det andet afsnit vil jeg se naxmere på konsekvenserne af

denne politik på det mikroekonomiske plan; på aktorniveauet. Det er her

ressourceokonomiseringeme skal implementeres, derfor er det uhyre vigtigt at den

okonorniske politik rent faktisk formår at rokke ved virksomhedemes og forbrugemes

praksisser. 1 den tredje blok vil jeg mere eksplicit diskutere resultateme og mulig-

hedeme for etableringen af en miljodiskurs inkl. dens civilsamfundsmzssig, statslige

og @konorniske institutioner. Til sidst vii jeg skitsere de ubestemheder situationen

indeholder anno 1994, for jeg i kapitel 10 ser naxmere på hvorledes energisektoren

er blevet indpasset i systemskiftet.

1. Rundbordssamtaler og Balcerowiczplanen

Den uloste okonorniske krise i 80emes Polen forte, som mevnt i forrige kapitel, til

de såkaldte Rundbordssamtaler i februar til april 1989 mellem regeringen og den

ellers i mange år forbudte fagforening Solidaritet, samt en rakke andre sociale

bev%gelser og lobbyer (se Myant 1993). Gorbatjovs glasnostpolitik og Sovjetunionens

indre okonorniske og politisk problemer var en xesentlig faktor for at denne protes

kunne foregå uhindret uden indblanding fra stormagien, i modsa%ning til 1981 (se

Staniszkis 1992). Resultat af samtaleme blev b1.a. vedtagelsen af et delvist frit valg

i juni 1989l. Der skulle stemmes om 35 pet. af pladseme i Sejmen og alle 100

pladser i Senatet - Solidaritet vandt alle på mer en som gik til en lokalpolitiker. Som

falge af kommunistemes totale nederlag overtog Tadeuz Mazowiecki regeringsposten

d. 16 sept. 1989 som den forste ikke-kommunistiske regeringsleder i Osteuropa.

1 Polen har et to-kammersystem. Nyskabelsen ved valget i 1989, Senatet (overhuset), har 100
pladser Sejmen (underhuset) har 460 pladser. De fcwste frie lokalvalg afholdtes d. 2716 1990
og det furste frie praxidentvalg d. 25/11 1990. Den polske konstitution sxdredes d. 29112
1989 hvorved kommunistpartiets uangribelige ledende rolle formelt ophrarte. Se ogsA bilag 1
der indeholder en kronologi for perioden 1989 ti1 1994.
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Da Mazowiecki tiltrådte var ekonomien såvel set ud fra et makroekonomisk som

strukturelt synspunkt i en katastrofesituation: Inflationen havde nået et niveau på 20-

30 pet. om mårreden. Efter at fodevarepriserne var blevet frisat i august nåede den

endog 40 pet. L o & g e m e steg i den måned med 90 pet., statsunderskuddet

mermede sig 7-10 pet. af BNP, udenlandsgzelden til vestlige kreditorer havde nået

40 mia. US$, hvilket var mere end 4 gange de årlige indtaqter i hård valuta. På den

baggrund megtede IMF og Verdensbanken at yde flere kreditter til Polen. Forbrugs-
varemanglen var på niveau med problememe under krisen i 1981-82 og skabte koer

uden for alle butikker. Desuden viste spaxdet mellem den officielle og illegale
dollarkurs at Zlotyen var voldsomt overvurderet. For inflation-, rente- og

valutasituationen - se figureme herunder:
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Figur 9.1 Valutakurser, real-diskontorente og inflation jan. 1-987-dec.
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Den industrielle sektor var karakteriseret ved en ovenqldende dominans af

statvirksomheder (de producerede 87,9 pet. af det samlede output i 1989), haj grad
af koncentration2, typisk monopolmarkeder, nedslidte og foraeldede teknologie9
og generel overbemanding (Belka et al 1993; 19-20 & Balcerowicz 1994; 153-157).

Dertil skal kegges de problemer som jeg tidligere har vaxet inde på, såsom en meget

&j grad af selvforsyning, stor afhaxrgighed af Sovjetunionen hvad angår energiimport

og maskinerilelektronikeksport, overdimensioneret industrisektor med stor andel af

tunge industrier O.S.V.

Et okonornisk problem, som har saxlig betydning for energisektoren var den hoje

energiintensitet. Malt i.f.t. indbyggertallet er Polen ikke et energinuessigt waste-land

(se Figur 9.2). Pr. indbygger var Polens energiforbrug pr. indb. i 1991 lavere end

de fleste OECD lande bortset fra Portugal. Går vi bare et par år tilbage, til 1987, var

energiforbruget pr. indbygger dog noget storre, storre end Mstrigs, men stadig lavere

end Danmarks. Det er forst når vi vender blikket imod energiintensiteten4 malt i.f.t.

bruttonationalproduktet at billedet markant andres. Her er energiintensiteten fire

gange storre end for det gemremsnitlige OECD land, og f.eks. mere end fem gange

storre end Danmarks - se Figur 9.3.

2 Kun 4,3 pet. af virksomhedeme havde under 50 ansatte. 40 pet. havde over 1000 ansatte.

3 Helt afskrevet kapital udgjorde 45,5 pet. af kapitalapparatet, og endog 61,4 af maskineri og
udstyr.

4 Der eksisterer en razkke mål for energiintensitet og energieffektivitet.
a) Forholdet mellem Brutto primzrenergiforbruget og Slutenergiforbruget siger noget om
effektiviteten i energikonverteringsfasen. Men hvis meget primszrenergi bruges uden
forudgående konvertion er målet upnwist.
b) Forholdet mellem Bruttonationalprodukt (eventuelt Netto Materiale Produktet som det blev
anvendt i PoIen) og Bruttoenergiforbruget siger noget om en ekonomis energiintensitet. Men
ikke nedvendigvis noget om energieffektiviteten. Malet er udmzrket som vurdering af energi-
systemets belastning af den samlede ekonomi.
c) forholdet mellem Bruttopri~renergiforbruget og indbyggertallet siger noget om en
befohcningsgruppes relative belastning af ressourceme i.f.t. andre befolkningsgrupper forudsat
man kender måden energien tilvejebringes.
d) Forholdet mellem energiforbrug og et arbejde (ex. produktion af 1 ton stal) fortsAler noget
om energieffektivitet, og kan mere przecist anvendes ti1 analyse af hvor stor en del af
ressourcens arbejdsevne (exergi) der udnyttes.
e) Forholdet mellem energiforbrug og en protes (ex. produktion af 1 ton stål med en specifik
teknologi) fortzller noget om teknologiens udviklingsniveau i sammenligning med andre
teknologier.
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Figur 9.2 Bruttoenergiforbruget i Polen og en raekke vestlige lande per

indbygger for 1991
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Kilde: Egen figur pH basis af OECD: Energy Statistics and Balantes for Non-OECD countnes 1990-1991,

og OECD/IEA (1992f).

Figur 9.3 Energiintensiteten i Polen og en raekke vestlige lande for

1991 (Toe/lOOO USS)
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Der har i en årrakke cirkuleret en rakke tal for relationen mellem BNP og

biuttoenergiforbruget i Polen5. Tendensen er klar: For få år siden blev den iovrigt

hoje energiintensitet klart undervurderet (se f.eks. Chandler et al. 1991), og samtidig

var der og er der stadig uenighed om den praxise fastkeggelse af den polske

energiintensitet6.

Alle de tidligere kommandoekonomier slås med det problem at have hojt energi-

forbrug pr. produceret BNP. Dette problem er okonornisk og til dels energimossigt.

For det forste indebaxer det store nationale udgifter til energi relativt til andre

produktionsfaktorer, dermest vii det gore det problematisk at hreve det okonorniske

niveau hojere end i dag ikke mindst i et energiforsyningsperspektiv. Polen har

allerede i en åmekke vaxet nettoenergimportor, og vil fortsa%e dermed på baggrund

af den krise kulsektoren er ude i (og som jeg vil redegore for i kapitel 10). En

reduktion af energiintensiteten er således en måde at oge væksten i ekonomien

samtidig med at det ikke forer til yderligere valutaudgifter til energi.

Balcerowicz programmet

Mazowiecki indsatte som finansminister og vicestatsminister okonomen Leczek

Balcerowicz. Han havde i 80eme gentagne gange argumenteret for et totalt

systemskifte i den polske okonorniske politik. Sammen med en r&ke anerkendte

okonomer (heriblandt Miroslaw Dabrowski7 og Jerry Eysymonnt*) og efter horinger

Her kan nmvnes Ministry of Irrdustry and Trade (1992;12), Chandler et al. (1991;1429),
Sveriges Tekniska Attachéer (1991;45), OECDIIEA (1991a), Couch et al. (1990;54) og
Budnikowski (1992b; 149)

Amagen er at finde i den måde man tidligere måle den årlige vaxdiproduktion i Polen og det
ovrige Osteuropa. Netto materiale produktet (NMP) blev anvendt som målestok i.s.f. BNP.
NMP omfattede vsxdien af produktionen af varer og service, mens sundhed, uddannelse,
offentlig administration, forsvar, banker, hoteller og diverse personlige serviceydelser ikke
var inkluderet. Derfor var NMP mindre end både NNP og BNP (Couch et al, 1990;21). Den
praxise vurdering af den skonorniske vaxditilvszkst i de sektorer som ikke var omfattet af
NMP var vanskelig p.g.a. manglene data.

Blev i 1990 Balcerowicz' vice-finansminister, men forlod senere på året posten efter
uoverenstemmelser om slakkelser på finanspolitikken.

Blev fra 1990 chef for det Centrale Planhugningskontor og senere både 0konomiminister og
vicestatsminister.
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hos IMF og samarbejde med Harvardokorromen Jeffrey Sachs (Se Balcerowicz 1994,

Slay 1992b og Myant 1993) sammensattes et okorrornisk program der havde to

hovedformål: stabilisering og strukturel reform. Det program er siden blevet

opkaldt efter Balcerowicz.

I forste omgang ivaxksattes et 'nodprogram' med ojeblikkelig virkning som omfattede

brandbeskatning af lonforhojelser over 80% af prisstigningerne, delvis

prisliberalisering, devaluering, restriktioner på kreditmuligheder og reduktion af

subsidier til isax fodevarer (Se Rosati 1991;5). Denne nodhjaApspakke bevirkede i

fmste omgang af inflationen steg som falge af prisliberaliseringen, men i december

reduceres den atter. NodhjApspakken skulle desuden gode jorden for den udvidede

okonorniske plan der skulle ivrerksættes d. 1. januar (Rosati 1991 s. 5 og Rosati -&

Bochniarz 1991; 243-244). Ikke uden grund er den af stort alle blevet betegnet som

et chokprogmm der over en nat, gjorde op med en rakke af de mest centrale

elementer i kommandoekonomien. Chok-strategien valgtes, skriver Balcerowicz selv

(Balcerowicz 1994; 172), fordi han mente det lettere at få en befolkning til at

acceptere en hestekur der anses for at vaxe irreversibel end adskillige gradvise

stramninger over lang tid. Desuden havde man i denne periode en unik historisk

opbakning til et radikalt opgor med kommunismen. Planen omfattede implemen-

teringen af en pakke omfattende omkring 20 forskellige love (hvoraf de 11 trådte i

kraft d. 10 1990). Som mevnt omfattede planen såvel stabilisering af ekonomien som

et institutionelt axrdringsprogram, men med va@en på det forste:

Stabiliseringsprogrammet:

• Fiskalt. Reduktion af budgetunderskuddet, der i 1989 lob op i 7% af BNP,

gemrem beskaxinger i de offentlige udgifter. Det indebar furst og

fremmest reduktion i fodevare- og energisubsidier, men også

eliminering af skattefritagelsesordninger olign.

• Monetaxt. Kreditrestriktioner gemrem hojere rente og kreditlofter. 1 1989 havde

realrenten vaxet‘ negativ, med stramningen fii man atter etableret en

positiv reabente.

• valuta. Devaluering af Zlotyen til 9500 Pzl/US$, svarende til en devaluering

på godt 75% på ti dage. Derudover gjorde man Zlotyen intern

konvertibel og lovede en fast valutakurs i minimum 3 måneder.

Senere, sommeren 1990, gjorde man zlotyen n%sten fuldt konvertibel
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ved at tillade udenlandske firmaer at repatriere deres overskud af hård

valuta.

• Indkomstpolitik.

Skatter på 200-500% på lonforhojelser over et skiftende indeks sat

i.f.t. inflationen. Generelt tillod man kun en meget lille

lonkompensation’. Denne snart så forhadte skat fik navnet Popiwek

• Priser. Prisliberalisering. De omfattede forst og fremmest 400-600 pets.

stigninger på kul- og elektricitet. Man fjernede desuden de fleste

tilbagevzrende priskontroller d. 1. jan. 1990. 1 slutningen af januar

var kun ca. 10% af priseme stadig underlagt administrativ kontrol’“,

sammenlignet med 50% i 1989 (Balcerowicz 1994 og Rosati &

Bochniarz 1991; 244-245).

Lonpolitikken og den faste valutakurs skulle virke som såkaldte 'ankre', der skulle

give stäbilitet og lav inflation gemrem forventningen om stabile priser (se ex. Laski

1992 og winiecki 1992).

Det institutionelle program:

Formalet hemred var at bane vejen for en markedsokonomi, v.h.a.

• Liberalisering af udemigshandlen.

Næsten alle fik tilladelse til uden licens at handle med udlandet.

Importrestriktioner blev fjemet og adgangen til valuta liberaliseredes.

• Storskalaprivatisering af statssektoren.

Dette progam blev imidlertid forst vedtaget i juni 1990 af det polske underhus

Sejmen.

• Markedsinstitutioner og -mekanismer.

Henmder: etablering af et kapitalmarked, salg af statsejendomme,

9 De tilladte lwstigninger udgjorde som andel af pristigningerne 30 pet. i januar, 20 pet. i
februar ti1 april og derefter 60 pet. bortset fra juni hvor de var 10 pet. (Slay 1992b og
Balcerowicz 1994). Som det fremgår var det en meget skrap indkomstpolitik, der vist meppe
kunne taskes i Danmark.

10 Officielle priser eksisterede for 13 varergrupper, herunder mAkeprodukter, medicin,
transport, alkohol og energi.
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liberalisering af adgangen til at danne egen virksomhed, modernisering af

banksystemet, etablering af et arbejdsmarked, og gennemforelse af en

skattereform (Rosati & Bochnia.tz 1991; Rosati 1991; Balcerowicz 1994; Slay

1992b; Rishoj 1990 og Belka et al. 1993)

Hovedformålet med Balcerowicz programmet var som nævnt at stabilisere okonomien

ved at timme inflationen og genskabe balancen på statsbudgettet. Resultat udeblev

ikke. Hyperinflationen blev afwerget. Efter pristigninger på 80 pet. i januar, faldt

inflationen hurtigt til knapt 24 pet. i februar, 4.3 pet. i marts og i august nåede man

helt ned på 1.8 pet (jaxnfor Figur 9.1). Derefier steg inflationstakten imidlertid igen

og den samlede årlige inflation nåede 585 pct l (Economist Intelhgence Unit 1994a)

Det var ganske vist mere end året for, men lavere end de omkring 1000 pet. som

inflationen i sidste halvdel af 1989 indikerede. Man kunne desuden undskylde denne

inflation med de store prisstigninger som falge af reduktionen af subsidieme. Som

det vil fremgå var også statsvirksomhedemes prispolitik en vaxentlig årsag til

inflationstakten. Handelsbalancen bedredes og viste ovenikobet et lille underskud

som falge af stigende eksport til Vesten i 1990. Denne eksport skabtes af

devalueringen og de friere handelsbetingelser, f. eks. ogedes eksporten til Vesten med

43 pet., hemf EF landene alene med 55 pet. i 1990 (Balcerowicz 1994 og Slay

1992b). Derudover forsvandt kserne totalt fra butikkernd2 og de fyldtes med

friske varer. Endelig og ikke mindst viste statsbudgettet ved udgangen af 1990 en

lille overskud for aret. (Belka et al 1993;22).

Selvom det sikkert er overflodigt, synes jeg det er vigtigt at understrege, at dette

program sammen med beslutningeme ved rundbordssamtaleme og de ovrige interven-

tioner, betard et endeligt for planekonomien i dens polske udgave. For at nævne nogle

11 Målt som et gennemsnit for 1990 i.f.t. et gemremsnit for 1989. Det betyder at store
prisstigninger i slutningen af 1989 ogsa tseller med i 1990. Fra d. 1. januar 1990 ti1 d. 1.
januar 1991 steg priserne med 249,3 pet.

12 Som et eksempel pH prisliberaliseringens virkning kan mevnes at en Polsk Jndemigsminister
engang i 80eme hvor fodevaremanglen var udtalt, ved sin tiltzedelse erklaxede at han som
sit vigtigste mål så at skaffe frisk bred ti1 folket. Det var i en periode hvor brand altid var dage
gammelt n k det kom frem ti1 butikkeme. Hans politik virkede naturligvis ikke. Prislibera-
liseringen betsd imidlertid, i fnrlge min gode ven Jarek Szymanski, at man i lobet af meget
få dage kunne få frisk varmt bred overalt, på trods af helange forsag på at få det samme ti1
at ske gennem administrative direktiver.
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af de institutioner der helt eller delvist blev eliminerede: Ko-mmunistpartiets fodte

magtmonopol, den centrale allokering af produktionsinput, statsmonopolet på

udenrigshandel, inkonvertabilitet O.S.V. Alene af den grund kan man vente betydelige

forandringer i naturpraksisserne. Men samtidig skaber reformprocessen naturligvis

også nye institutioner (markedet er også en institution) samtidig med at de gamle ikke

nodvendigvis ophorer fordi man udsletter deres fysiske udtryk. Denne

overdeterminerede situation er den rode tråd for resten af kapitlet.

Resultater

På baggrund af de forste resultater blev Balcerowicz programmet i midten af 1990

betegnet som en mesten fuldendt succes - selv af hans kritikere. IMF reagerede og

bevilligede en 2,5 mia. US$ kredit til Polen, og senere i april 1991 indgik man

derefter en aftale med den såkaldte Paris Klub af udenlandske nationale kreditorer om

en nedskrivning af Polens udenlandsgAd til disse nationer med 50 pet. over en

årrsekke. Polen fik ojeblikkelig reduktion på rentebetalingerne med 80 pet, derefter

skulle 30 pet. af gaAden nedskrives efter 3 år hvis man kunne overholde aftalen med

IMF. Efter de tre år (i skrivende stund) skulle aftalen genforhandles og de sidste 20

pet. af den aftalt gAdsreduktion indfries (Ostnyt nr 8 1994 og Economist Intelligente

Unit 1991~). Den 25 marts 1994 godkendte IMF aftalens videre forlob således at

gaAden til de vestlige kreditorlande reduceredes med 50 pet. Kort for, den 11. marts

1994, indgik man også en aftale med London klubben (vestlige kreditorbanker) efter

4 &rs forhandlinger om en reduktion af denne gaAd med 45 pet (RFE/RL Internet

daily reports).

Men der var også minusser som blev tydeliggjorte i lobet af efteråret 1990. For det

forste var nedgangen i industriproduktionen langt storre end ventet. Man havde

estimeret et fald på 5 pet. for aret, men det reelle fald blev på mere end 23 pet.

Inflationen steg igen til 4-5 pet. manedlig, og arbejdslsheden nåede 6,1 pet. ved

udgangen af året. Reallmningerne gik i dette år ned med hele 28 pet. (Balcerowicz

1994; Laski 1992). Forholdet mellem forventet resultat og aktualiseret resultat for

1990 ses af Tabel 9.1
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Tabel 9.1 Forventede og aktualiserede resultater i 1990 af Balcerowicz

programmet

BNP %

Industrielle produktion %

Forbrugerpriser

fra dec. 1989 til dec. 1990 %

4. kvartal 1990%

Reallønninger %

Arbejdsløshed 1000

Handelsbalancen Mia US$

Forventning

-3,1

-5

140

1,5 pr. mnd.

-15 til -20

400

-0,8

Aktualiseret

-11,6

-23,3

249

5,5

-28,1

1126

2,2

Kilde: Laski 1992 og EIU 1994a

Mazowieckis regering havde været helt usædvanligt populær i de første måneder af

året - ikke mindst når man tager de meget store stramninger i levevilkårene i

betragtning. Som det er nævnt af mange observatører havde man en unik historisk

opbakning i et land hvor pristigninger og reallønsfald altid har ført til strejker og

oprør. Men krisens gennemslag som vist i Figur 9.1 førte i løbet af efteråret til stadig

større utilfredshed, og ved præsidentvalget i efteråret 1990 tabte Mazowiecki således

stort til Walensa og den polsk-canadiske forretningsmand Tyminski13. Det førte til

Mazowieckis afgang dagen efter.

I 1991 fortsatte krisen. BNP og industriproduktionen vedblev at falde (med hhv. 7,6

og 11,9 pct.), og arbejdsløsheden steg yderligere. Samtidig fik Polen atter underskud

på statsbudgettet. Inflationen dæmpedes, men var stadig høj - nu 70,3 pct. Heller

ikke reallønningerne bedredes. Under Mazowiecki blev den økonomiske politik

slækket noget. Renten nedsaltes og gav en overgang ovenikøbet negativ realrente. I

midten af 1990 fjernede man også den forhadte popiwek lønskat fra private

virksomheder (Winiecki 1992; Belka et al 1993 og Balcerowicz 1994).

13 I foråret 1990 udtalte 87 pct. af befolkningen sin tilslutning til Mazowiecki. Ved regeringens
afgang i januar 1991 udtalte kun 16 pct. beklagelse. Rishøj (1991c)
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11991 forsatte disse slækkelser - nu under regeringen Bielecki,. Efter at have haft en

fast valutakurs fra d. 1. januar 1990 devalueredes zlotyen d. 17. maj 1991 med 14

pct. I takt med den stigende inflation og en fast valutakurs var konkurrenceevnen uge

for uge blevet forringet betragteligt14.

En af de største lammelser af økonomien i 1991 kom fra sammenbruddet i

samhandlen med COMECON landene. D. 1. januar 1991 overgik denne handel til

betaling i hård valuta. Det førte til et fald i samhandlen med de gamle COMECON

lande på hele 55 pct i 1991. 150 store statsvirksomheder inden for især metal og

elektronik var på kanten af bankerot p.g.a. denne kollapsede samhandel (Slay 1992a

og 1992b og Rishøj 1992a). Strukturelt var der også store problemer. Privatiseringen

gik langsomt og berørte primært handelssektoren. Samtidig var beskatningen

stadigvæk primært rettet mod virksomhederne, som imidlertid p.g.a. meget store

økonomiske problemer15 ikke kunne betale - 23 ud af et 30 bio. Pzl stort statsunder-

skud i nov. 1991 bestod af skatterestancer. lait blev indtægterne på budgettet 20 pct.

mindre i 1991 end forventet (Belka et al. 1993 og Slay 1992b).

Som følge af de økonomiske problemer suspenderede IMF Polens trækningsrettig-

heder på den 2,5 mia. US$ store kredit de året før havde bevilliget. Det skete med

dygtig timing i september lige op til det første helt frie parlamentsvalg.

2. Tiden efter Balcerowicz

Efter 1991 har den polske økonomi udvist en bemærkelsesværdig økonomisk vækst,

som naturligvis må ses på baggrund af den voldsomme økonomiske recession i 1989-

91. Bruttonationalproduktet og industriproduktionen er steget. Samtidig er inflationen

faldet. Men underskuddet på statsbudgettet er stadig ikke udryddet, arbejdsløsheden

er stigende (ved udgangen af 1993 15,7 pct.) og reallønningerne er heller ikke

kommet sig. I Tabel 9.2 ses en række makroøkonomiske nøgletal for perioden 1989

14 Senere i oktober blev der devalueret igen og der indførtes en glidende devaluering på 1,8 pct.
månedlig. Også i 1992 og 1993 blev der gennemført flere devalueringer udover den glidende.

15 I 1991 havde 39 pct. af alle statsvirksomheder underskud Slay (1992b)
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til 1993:

Tabel 9.2 Makroøkonomiske faktorer 1989-1993

BNP, billioner (10121 Pzl

BNP Reelle vækst %

Industriproduktionen %

Forbrugerpriser"* %

Betalingsbalance i hård
valuta mia. US$

Udenlandsgæld, mia. US$

Arbejdsløsheden pct.

Balance på
statsbudgettet % af BNP

Valutakurs Pzt/US$

1989

118,3

0,2

251

-1,4

43,1

0

-3

1.439

1990

591,5

-11,6

-24,2

585,8

0,8

49,4

6,1

0,4

9.500

1991

824,3

-7,6

-11,9

70,3

-2,4

52,8

10,7

-3

10.576

1992

1.138,5

1,5

3,9

43

-3,1

48,5

13,6

-6,1

13.626

1993"

1.607,5

4

7,8C

35,3

-3,6b

49,1b

15,7

-3,5

18.100

Kilde: Economist Intelligence Unit (1990a-1994a) og Central Statistical Office: Information on Social and

Economic Situation in Poland 1993.

a: Foreløbige tal

b: Estimering af Economist Intelligence Unit

c: Sidste tre kvartaller

d: Målt som gennemsnit for hele året i.f.t. gennemsnittet for året før

Det første frie parlamentsvalg blev afviklet d. 27. oktober 1991 med deltagelse af kun

40 pct. af befolkningen. Lokalvalget året før havde haft en valgdeltagelse på 44 pct.

Ved valget blev 29 politiske grupperinger valgt ind og efter lang tids forhandling blev

Jan Olszewski ny statsminister. Ved samme lejlighed gik Balcerowicz af som

finansminister. Olszewskis regering var mere protektionistisk end de tidligere, men

fastholdt dog kursen. I sommeren måtte de forlade posten. Herefter overtog den

nuværende (maj 1994) regeringsleder Jan Pawlak fra det lille bondeparti PSL

(tidligere støtteparti for kommunisterne) regeringsledelsen for en måned før Hanna

Suchoka blev regeringsleder i juli 1992. Under hendes ledelse fortsatte den stramme

finanspolitik og forhandlingerne med IMF blev genoptaget. I marts 1993 blev en ny

aftale så indgået og Polen fik sine trækningsrettigheder tilbage. Det betød at en række

kreditter som Verdensbanken også havde stillet til rådighed nu blev frigivet. Den

økonomiske politik har i perioden fortsat Balcerowicz linien, men større og større
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utilfredshed i befolkningen over de store statsvirksomheders problemer øgede

iriterventionismen. Den store forskel i den økonomiske politik har været indførelsen

af personlig skat og moms, der har gjort skatteindtægterne mindre afhængige af

virksomhederne, og ophævelse af popiwek lønskatten i dec. 199316. Bl.a. den polske

nationalbanks politiske uafhængighed har ved flere lejligheder været garant for at det

folkelige pres for en mere ekspansiv finans- og pengepolitik ikke er blevet

imødekommet (Balcerowicz 1994, Rishøj 1993b og Economist Intelligence Unit

1992a-1994a). I 1992 blev der indgået en såkaldt samfundspagt mellem to af de

største fagforeninger Solidaritet og OPZZ og virksomhederne. Ordningen er et forsøg

på at skabe stabilitet på arbejdsmarkedet i forlængelse af de mange strejker Polen har

været ramt af før og efter kommunismens sammenbrud. Aftalen om den social pagt

indebærer også at der skal træffes afgørelser på virksomhederne om deres fremtidige

ejerforhold. Hvis ikke der bliver gjort det, træffes afgørelsen af Finansministeriet.

Endelig sikrer pagten medarbejdernes indflydelse i de fremtidige bestyrelser.

Samfundspagten skal ses som en reaktion på gentagne strejkebølger der har rullet

over Polen siden systemskiftet. Allerede i januar 1990 strejkede et par kulminer i

Øvre Schlesien, men de store strejker kom først i juni og december 1992 og senest

i april/maj 1994. Mellem disse store strejker har der været utallige mindre strejker.

Ved hver af de store strejker har kulmineindustrien været aktiv. I december 1992

deltog 400.000 arbejdere landet over i den mest omfattende strejke siden 1981.

Baggrunden var dels udhulingen af reallønen dels regeringens planer om restrukture-

ring af kulminerne, inkl. afskedigelser af 100.000 minearbejdere frem til 2010

(Rishøj 1993b). Minearbejderne var også utilfredse med faldende lønninger, selvom

de stadig havde langt større løn end nogen anden branche (se kapitel 10). Den seneste

strejkebølge i april 1994 handlede atter om løn, skatter og beskæftigelse og omfattede

brun- og stenkulsminerne samt diverse andre minebrancher. Da man indgik aftale om

strejkenes afblæsning i slutningen af april var situation for brunkulskraftværkerne så

kritisk at elforsyningen var truet (Warsaw Voice 1. maj 1994 og RFE/RL daily report

2. maj 1994, Internet).

Strejkerne er naturligvis en følge af de forringede levevilkår og den større usikkerhed

16 I maj 1944 er det planen er indføre en ny lønsskat, kaldet neopopiwek. Om denne har der
indlysende stået stor strid.
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efter systemskiftet. Imidlertid spiller det også ind at fagbevzgelsen er meget splittet,

men samtidig staxkt organiseret (inden for hver enkel fagforening), har tradition for

at bruge strejkevåbnet med succes og ikke mindst underkender regeringeme og den

forte politik. Det sidste haxger sammen med en langt mere omfattende

legitimitetskrise for statens konstitutionelle suveraxritet og for den forte politik i

saxdeleshed. Denne krise der handler om artikuleringen af den polske stat har

omfattende konsekvenser også for en energi- og miljostmtegi. Jeg vil vende tilbage

til dette emne senere i kapitlet.

1993 bragte på positivsiden som vi ser af Tabel 9.2 atter vækst i BNP (4 pet.),

fastholdelse af investeringerne på 1992niveauet, en stor investeringsandel i importen

og faldende inflation, som imidlertid stadig er 35 pet. Samtidig blev underskuddet på

statsbudgettet mindre end forventet -med 3,5 pet af BNP holdt man sig indenfor de

af IMP fastsatte graxser. På negativsiden horer et fald i eksporten på 5 pet. og

arbejdslosheden söm nævnt ovenfor.

Arbejdslosheden er dog markant differentieret fia region til region. Det er isax

yderområdeme der er ramt. Derimod er & r e Schlesien, Warszawa og andre

industriområder kurr svagt ramt (ca. 7%). 1 Nedre Schlesien er arbejdslosheden dog

også temmelig stor, f.eks. Walbrzych, med 24,5 pet. (Economist Intelligente Urrit

1994a og Central Statistical Offrce: Information on the Social and... 1994)

1993 viser også en oplivning af industrisektoren. Produktiviteten ogedes i 1993 med

8 pet. Den private sektor ogede sit samlede salg med 34,7 pet., mens den offentlig

ejede del reducerede sit med 6,5 pet.

Ser man naxmere på de enkelte industribrancher så har isax elektronik og mekanik

med et oget salg på 11,9 pet. i 1993 haft v&st. Trx, papir, let industri, kemikalier

og fodevareindustrieme havde også va&trater over 7 pet. Derimod har isax de tunge

industrier svare tider. Det gaAder bmndsler med -0,2 pet., metalindustrien med O-

vzkst og mixdrift med en nedgang på 7,l pet, herunder kul med 3,4 pet.

(Economist Intelligente Unit 1994a; 14).
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Figur 9.4 Den industrielle produktion 1990-1993 fordelt på sektorer.
Indeks: 1988=100.

Brændsel/energi Elektronik Glas, bygge m v Let industri
Metal Kemi Træ og papir Fødevarer

I I 1990 E^} 1991 1993

Kilde: Egen figur pB basis af Economist Intetigence LJnit 1990~~1994a

Som det ses af figuren har alle sektorer haft fremgang siden 1991 bortset fra

brazndsler/energi og metal. Det vidner om en langsom omstrukturering vzek fra de

tunge industrier. Det viser sig også i udviklingen af energiintensiteten.
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Figur 9.5 Energiintensiteten 1989-1993

1989 1990 1991 1992 1993
Kilde: Egen figur pB basis af egen korrespondence med Centrum Jnformatyki Energetyki 1993, Economist

Intelligente Unit 1994a (for BNP), og telefonisk meddelse af Ryszard Gilecki, Centrum hformatyki

Energetyki maj 1994.

3. 0konomiseringer

En antagelse om virksomhedernes naturrelationer i.f.m. overgangen til et post-

kommunistisk samfund er at den liberale politik vil gore ressourceokonomiseringer

til en afgorende overlevelsesstrategi. Som jeg har diskuteret i kapitel 8 kunne den

polske kommandoekonomi karakteriseres ved folgende kerne-institutioner:

• En hierakisk paternalistisk stat som på den ene side sikrede virksomhedeme

fmansiel sikkerhed transet de okonorniske resultater (bbde budgetbetingelser)

og arbejdskraften/borgeme job, bolig, mad og energi og på den anden side

konsoliderede Centerets position i toppen af stort set alle hierakier. En anden

falge af den pstemalistiske statsrelation var blide legalistiske vilkår i.f.t

indgreb (f.eks. miljopåbud), der kunne begrznse eller lukke produktioner.

• Markedets fravzer, hvilket refererer til monopoldannelse, autarki og central
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allokering og/eller kontro1 med produktionsinput.

• En f0lge af centerets monopol på at allokere ressourcer blev at penge mistede
deres betydning til fordel for informationer og forhandlinger. 1 kombination

med den konstante knaphed på produktionsinput og forbrugsvarer udviklede

plawkonomien en haj grad af horisontal integration og vertikal
konkurrence. Det sidste refererer til den lobbyistiske kamp for subsidier og

forsyninger.

• Mediemonopol og censurering af systemkritik, herunder data på

milj0situationen.

• Lav legitimitet for stat og lovgivning, der p.g.a. partiets/nomenklaturets

selvbestaltede magtmonopol ikke konstitueredes som institutioner, men som

instrumenter for magthaverne.

• Et Comecon samarbejde hvor Polen forsynes med sovjettisk molie og

naturgas til meget lave subsidierede priser.

I kommando0konomien bidrog alle disse seks institutioner til det store materiale- og

energiforbrug der fandt sted for levering af energitjenester. Derfor er et opg0r med

dem, en forudsztning for at få bragt energiforbruget ned, og g0re ressource0konomi-

seringer til en strategisk handling. Som jeg har argumenteret krawer det konstitution

af et 0konomisk subjekt, et sammenhaxgende regulationsregime og et politisk subjekt

med ressource0konomiseringer og bevarelse af naturgrundlaget som strategi.

Hvis Okonomiseringer med energi og ressourcer og overholdelse af miljøregulering

overhovedet skal blive en strategisk handling i den 0konomiske sektor kräver det som

minimum:

-* Introduktion af hårde (eller blot hårdere) budgetter

+ Eliminering af knaphedssituation, d.v.s. at skabe en eftersp0rgselsorienteret

0konomi.

+ Skabelse af konkurrence, d. v. s. ved eliminering af monopoler (horisontale og

vertikale), markedsallokering, liberalisering af udenrigshandlen m.v.

+ At priserne på energi- og ressourcer hzves i kombination med tilvejebringelse

af realiseringsbetingelser (kredit, teknologi...)

+ At milj0reguleringen skzrpes og håndhzves med b0der, straffe og lukninger.
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At realisere disse forandringer er en uhyre kompleks politisk protes, samtidig med

at de på ingen måde garanterer en energi- og miljopositiv udvikling. Som diskuteret,

indebzerer disse forandringer for det forste en omkalfatring af de etablerede relationer

mellem stat, civilsamfund og ekonomi - mest vzsentligst de patronalistiske bånd og

legitimiteten og betydningen af lovgivning, skatter, penge (Jessop 1993), planlregning

m.v. For det andet kan den eksisterende produktionsstruktur indebaxe komparative

fordele i.f.t. andre nationer som konfirmerer den eksisterende produktionsstruktur.

Og for det tredje indebaxer markedet ingen garantier for at fazlles eller andres

naturpraksisser bliver beskyttet. Derfor må vi dykke ned i den konkrete protes fra

planekonomi til postsocialisme.

Den ferste kommandoekonomiske reaktion pä chok-terapien

I Polen gik det indledningsvist slet ikke som de liberale okonomer havde lovet og

forventet. Den okonorniske politik i overgangsfasen muliggjorde store profitter for

mange statsejede virksomheder - så store at 1990 blev det bedste år for

virksomhederne i mange år. Det havde flere årsager:

• Frigivelsen af priserne gav i et stadig udbudsorienteret marked mange

virksomheder muligheder for at skore meget store profitter. Store

prisstigninger på produktionsfaktorer (såsom energi) blev last nojagtigt som

under kommandoekonomien ved kost-plus prissaetning. 1 et konkurrerende

eftersporgselsorienteret marked ville resultat naturligvis have vaxet konkurs,

men i et kraftigt underforsynet stadig monopolistisk marked var den

traditionelle strategi logisk nok.

• Devalueringen af Zlotyen og liberaliseringen af udenlandshandlen sikrede

igennem 1990 hoje profitter ved eksport. Jazvnfor stigningen i eksporten til

Vesten på over 40 pet.

• Virksomhederne havde store lagre opbygget i 8Oerne på basis af billige

kreditter (negative reahenter) og billige råvarer og energi, der kunne anvendes

efter prisforhojelseme havde sat ind.

• Flere produktionsfaktorer, herunder energi, forblev på trods af

prisforhejelser langt under deres omkostninger.
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• Handlen med Sovjetunionen fortsatte på relativt fordelagtige vilkar (Belka et

al 1993 og Winiecki 1992).

• En hojere andel af såkaldt 'skjult arbejdslmbed', d. v.s. overbemanding. Det

indikeredes ved et markant fald i produktiviteten pr. ansat i den samlede

industri (Se T. Kowalik 1991)

På den baggrund andredes intet i det forste år af omstilingen. Ingen virksamheder

gik bankerot i denne periode på trods af store produktionsfald. Produktionsfaldet var

imidlertid ikke nodvendigvis et krisetegn. Det er der flere ting der peger på. For det

forste var en del af faldet kun statistisk. Som diskuteret i kapitel 8 var en måde at

opfylde produktionsmålene på under kommandoekonomien den såkaldte 'write-in'

strategi, d.v.s. at opskrive produktionen på papiret. Andre måder var at påstå fiktive

innovationer eller at producere varer med stedse dårligere kvalitet. 1

kommandoekonomien blev sådanne produktionsfremgange, innovationer og

kvalitetsforbedringer kun opdaget i statistikken. Med markedet, der ganske vist langt

fra fungerede, blev de afsloret som fiktive tal (Se Winiecki 1988 og 1992). For det

andet indebar stigningerne på produktionsinputtene og forbrugsvarer at både industrier

og husholdninger tomte ud af deres lagre, hvilket naturligvis gav mindre handel og

mindre afsztning. Lagertonmingen blev for husholdningeme også muliggjort af at

koeme forsvandt fra butikkerne og at priserne steg. Det unodvendig- og urnuliggjorde

lageropbygning og gav mindre spild. For det tredje var produktionsfaldet delvist

forårsaget af mindre spildproduktion. Produktion for produktionens skyld ophorer når

outputtet skal fmde en reel tiber17.

Det store produktionsfald og nedgangen i BNP kunne statistisk indikere en omfattende

okonornisk krise, men det er en tolkning der delvist befmder sig inden for en

markedsokonomiske horisont. 1990 var i virkeligheden en periode med stor

okonornisk fremgang for virksomhedeme, på bekostning af befolkningen/-

arbejdskmften. Belka et al (1993;53) bemaxker til det, at det forhold at mange

virksomheder på trods af en reduktion i salget på 50 pet. stadig kunne fremvise

nettooverskud viser alt om det enorme spild som der havde fundet sted i

kommandoekonomien. Som Pasierb (1992) har vist indebar 1990 da også kun en

17 Ti1 genguld er der nu en fare for, som i de vestlige overflodssamfund, at man får produktion
for forbrugets skyld.
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forogelse af energiintensiteten på baggrund af en storm andel af tunge industrielle

virksomheder (jawnfor Figur 9.5). Tungindustrierne kunne nyde godt af lagreme af

produktionsinput og de frigivede priser. Ser man på Figur 9.4 Side 325 er nedgangen

i industrien da også storst i let- og forbrugsvareindustrien

Chok-terapien vise også flere interessante ting om virksomhedemes adfazd som den

var indkodet gemrem 45 års planekonomi. Skiftet fra udbud til eftersporgselsstyring

(som jo altså i mange tilfzelde kurr var et delvist skifte) krzevede helt nye faxdigheder

af virksomhedeme. Tidligere var organisationen indrettet på at skaffe råmaterialer og

andre produktionsfaktorer. Nu skulle man omkostningsminimere, tznke på marginale

omkostninger og indtqter, salgsstyring, marketing og meget andet. Det var en

dislokering af ideologi, organisation og kvalifiitioner. Prishoppet på

produktionsfaktorer blev i forste omgang af mange virksomheder last traditionelt ved

kost-plus prissmetning - 700 til 900 pet. pristigninger var ikke uszedvanlige. Det var

den traditionelle ‘måde at lose problememe på og, i 1990, også succesrig. En helt

anden effekt af overgangen var af mere psykologisk karakter. Statsindustrieme

(ledelse, og arbejdere) havde gemrem de mange år under kommunistisk styre vaxnet

dem til at vaxe priviligerede virksomheder og så dem selv som vzesentligste og mest

nyttige aktorer i ekonomien - de talrige skulpturer af muskulose firkantede og

heroiske industriarbejdere man .fmder alle steder i Polen var blot et moment i denne

diskurs. Nu oplevede de, dels gemrem den okonorniske politik, men også udtalelser

om deres tilbageståenhed, problemer og nodvendige likvidationer at deres position

totalt fadede ud. Det resulterede ikke i betirebelser på at effektivisere, men i apati og

strejker (Belka et al. 1993;41-45)

Strukturelle undladelser

1990 var et år som var unikt på flere måder i.f.t. de år der skulle komme.

Comeconhandlens fortsatte afregning i Transferable Rubler, de store lagre fra 1989

og devalueringen var vzesenthge foruds&ninger for det okonorniske boom virksom-

hedeme tog del i. Fra 1991 ophorte alle tre forudsa%ninger. Comeconhandlen overgik

til afregning i dollars og til verdensmarkedspriser, lagreme var tomte og Zbtyen

langsomt revalueret som falge af inflationen og fastkurspolitikken. Disse faktorer blev

forstzerkede som falge at sedimenterede strukturelle relationer ikke blev opbrudt. Som
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jeg har diskuteret ovenfor betad indforelsen af hård valuta i Comecon-samarbejdet

en ojeblikkelig kraftig reduktion af samhandlen med den tidligere Ostblok. Det

drejede sig om en faktor 3-4 procentpoint af BNP der mistedes på et år alene på den

konto. Den manglende eksport ramte iszer elektronik-, maskin- og jern- og

stålindustrien (se Figur 9.4, Side 325) og gav langt hojere udgifter til

energiimport’8. Eksporten udvidedes stadig til EF landene, men samtidig ogedes

importen endnu mere hvilket både gav et yderligere pres på handelsbalancen, og

ogede konkurrencetrykket på de polske virksomheder. De sidstnaevnte havde i 1990

intet gjort for at omstilIe dem til de nye betingelser.

En del af årsagen til den krise disse hzndelser forårsagede var fejl i den @konorniske

politik, så som for sen devaluering, hzvning af renten i slutningen af 1990 og starten

af 1991, der urnuliggjorde investeringer, alt for skrappe restriktioner på lonstigninger

m.v. (Se ex. Winiecki 1992 og Laski 1992). Strukturelt manglede imidlertid også en

rakke foruds&ringer for at virksomhederne kunne imodegå disse problemer, f.eks.

ved effektiviseringer i.f.t. energiforbruget. Disse mangler omfatter:

• Skattesystemet

• Viderforsel af biode budgetter, iszr til fordel for tunge industrier og

monopoler.

• Inadzekvat industripolitik med for svag indsats i.f.t. monopoler, tung industri

og lokalisering, til gengazld for fokusering på privatiseringer og markedet som

virkemiddel.

11990 var det polske skattesystem som under planekonomien baseret på beskatning

af virksomhedeme, herunder beskatning af lonstigninger i statsvirksomhedeme og

skatter på aktiverig. Da de fleste subsidier til virksomhedeme fjemedes,

skattefradragsmuligheder reduceredes, og renten hzvedes fik likviditeten for mange

statsvirksamheder et skud for boven. Popiwek-skatten var et sazrligt problem: Da man

i 1989 havde fastsat indekseringstakteme for de tiIladte lonstigninger (se note 9,

18 Jawnfsr Figur 9.6 og 9.7. for effekten på detail-naturgaspriseme. Se også Belka et al 1993
s. 42-45, Haus 1991 og Wiiecki 1992 s. 819.

19 D.V.S. skatter på virksomhedemes aktiver, uanset om det anvendtes eller ej.
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Side 317) gjorde man det ud fra en forventning om meget lavere inflationstakter. Nu

blev inflationen meget hojere, hvilket forstaxkede konsekvenserne på reallonnen for

lonmodtagerne. Det forte til at mange virksomheder gav hojere lonninger og

efterfolgende blev pålagt store brandskatter (Belka et al 1993;42-45). Disse brand-

skatter blev imidlertid ikke indbetalt, hvilket dels hang sammen med en alt for svag

og korrupt inddrivningspraksis (Winiecki 1992 og Hans Aage 1994), dels at den

samlede beskatning overskred virksomhedernes samlede profit med 58 pet. i 1991 og

76 pet. i 1992 (Belka et al 1994 s. 38). Som tidligere nzevnt udgjorde skatterestancer

23 ud af et 30 bio. Pzl stort underskud i nov. 1991. Når virksomhedernes simpelthen

ikke bankerottedes med disse gzldsposter hang det sammen med en r&ke andre

strukturelle problemer. Årene 1991 og 1992 blev på den baggrund to år hvor Polen

fik store underskud på statsbudgettet. Som tidligere nawnt har Polen fra midten .af

1992 indfort personbeskatning og fra 1993 moms på handel. Desuden har man i sti-

gende grad indfort miljoskatter og andre afgifter på brug af naturen (se afsnit 4). Det

har omlagt skattesystemet således at underskuddet på statsbudgettet kunne reduceredes

i 1993.

Blede budgetbetingelser og energipriseme

Finansiel subsidiering var det vzesentligste middel for opretholdelse af biode

budgetbetingelser i planekonomien. Som det fremgik af Tabel 8.3 udgjorde

subsidieposten ca. 40 pet. af det polske statsbudget i 80erne. Med systemskiftet er

denne andel markant tredskrevet, det fremgår af Tabe1 9.3.

Tabel 9.3

Subsidier

Direkte

som andel af

subsidier 1989-1992

statsbudget pet.

1989

35,4

1990

25,8

1991

8,9

1990

25,8

Kilde: Owsiak 1993, s.50

Samtidig har subsidieringspolitin markant axrdret retning, fra subsidiering af

tabsgivende virksomheder til sociale formål. Der er imidlertid en sektor,

energisektoren, som isax har vaxet subsidieret, også efter systemskiftet.
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Energipriser og -takster har vaxet et af de mest spraxtgfarlige politiske emner under

restruktureringsprocessen og et afgorende problem for relationen mellem stat og

energivirksamheder. Som vi ved fra tidligere var energipriserne under den polske

planekonomi meget lave, muliggjort af en flerefoldig krydssubsidiering. Desuden

opererede fjernvarmesektoren og kmftvarmeproduktionen med takstprincipper der

ikke fremmede effektiviseringer. Med det sidste tzenkes på de faste afregningspriser

for fjernvarme og varmt vand og allokeringen af kraftvarmefordelen til elpriserne.

Desuden har de formelle omkostninger alveget fra de reelle p.g.a. subsidieringer i

andre dele af ekonomien, fordelagtige afskrivningsregler m.v.

Balcerowiczprogrammet indebar ojeblikkelige prisforhejelse for alle energityper.

F.eks. 500 til 700 pet. prisforhejelse for stenkul, ca. 500 pet. for naturgas, over 400

pet. for olie og mellem 380 og 500 pet. for elektricitet (Se OECD/IEA 1991a).

Derudover har systemskiftet medfort 1) frixettelse af energipriserne, 2) voldsomme

prisstigninger og afregning i hård valuta for importen af naturgas og råolie i.f.m.

Comecon samarbejdets ophoti’, 3) reduktion i subsidierne i forskellige takt og grad

fra energitype til energitype, og endelig 4) aphor af krydssubsidieringen af

husholdningeme.

Energiprisudviklingen for husholdningeme fremgår af nedenstående to figurer.

Figur 9.6 viser udviklingen fra 1. kvartal 1989 ti1 2 kvartal 1992. Her ses prisen for

naturgas, stenkul, elektricitet og desuden forbrugsvareprisstigningen. Figur 9.7 viser

energiprisemes udvikling renset for inflation. Af kurveme kan ses flere ting:

• Naturgaspriseme har haft så langt den storste stigning gemrem perioden med

en real pristigning fra 4. kv. 1989 ti1 2. kvartal 1992 på 105 gang.

• Effekten af afregning i hård valuta og introduktion af verdensmarkedspriser

for naturgas pr. den 1. januar 1991 ses tydeligt. Indtil da var pristigningeme

for naturgas ikke storre end elektricitet, og hvis vi ser i.f.t. 1985 en del

mindre end stenkul.

• Stenkulpriseme er steget mere end elektricitet set i.f.t. 1985, men klart

20 1 de seneste år havde Polen en ekonomisk fordel i samhandlen med Sovjet. 1 1990 betalte
Polen ex. stadig kun gennemsnitligt 6,5US$/tsnde råolie fia Sovjet. Se Gwiazda 1991,
Reisinger 1992, Sobel1 1984 og Haus 1991.
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mindre siden 4. kvartal 1989. Det afspejler stadig subsidiering af

StenkGlsektoren og central kontro1 med stenkulpriserne.

• Endelig ses en tydelig generel nominel og reel stigning i energipriserne.

Figur 9.6 Energipriser og forbrugsvarepriser 1989-1992 for

husholdninger. Indeks: 1986 = 100
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Figur 9.7 Deflaterede energipriser for husholdninger 1989-1992.

ndeks: 4. kvartal 1989=100
1100i
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Kilde: Egen figur p8 basis af OECDLEA: Energy prices and taxes 1992, 2nd quarter og OECD: Short

term economic indicators of Central and Eastem Europe

Når lonstigningerne har wret mindre end prisstigningeme er det indlysende at

energiomkostningerne for en gennemsnitshusstand er kraftigt voksende. Alene mellem

1989 og 1990 reduceredes den mzengde energi det var muligt at kobe for en gennem-

snitlig månedslon til mellem det halve og 1/6. 1 perioden steg omkostningeme til

fjernvarme i gennemsnit fra 2.1 til 10.4 pet. af en gennemsnitlig lon (Pasierb

1992; lo), men der er mange eksempler på at fjernvarmeudgifterne udgor 1/5 eller

mere af husstandsindtqterne (se ex. Bochniarz 1992).

I maj 1990 blev der indfort en s%aldt 'ex-mine prisliste' for kul, hvorved transport-

omkostningeme samtidig blev lagt over på brugeren. 1 anden halvår af 1990 blev

kulpriseme formelt givet fri, men er dog stadig subsidierede og under kontrol. Fra

1989 til 1991 ogedes subsidieme til stenkul i forbrugsleddet fra 93 mia. til 5 bio. Pzl

(Economist Intelligente Urrit: Country profile 1993/94 s. 32), hvilket i reelle priser

svarer til knapt en femdobling. Fem bio. Pzl i 1991 svarede til ca. 3,5 mia. DKK,

eller 1/6 af det polske statsunderskud.
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Kulpriserne som kraftvzrkerne betaler er stadig under kontrol. Det har dannet

grobund for flere konflikter mellem kulindustrien og centralstaten, f.eks. i

begyndelsen af august 1993 hvor stenkulmineme meddelte at de ville hæve priseme

for kul solgt til kraftvaxkeme fra 400.000 Pzl pr. ton til minimum 540.000 Pzl (30

US$). Kulstyrelsen (PAWK) og Industriministeriet stottede prisforhejelsen, mens

vicestatsministeren Henryk Goryszewski mente at det ville have en skadelig virkning

på ekonomien og oge inflationen med 8-10 pet. På trods af Goryszewskis modstand

solgte mineme fra midten af august 1993 kul til kraftvaxkeme til 30-40% forogede

priser (Warsaw Voice 22/8 1993). Striden hang også sammen med at elpriseme var

sat fri, mens kulpriseme stadig blev holdt kunstigt nede, hvilket gav kraftxerkeme,

PSE (transmissionsselskabet) og el-distributionsselskabeme mulighed for store

profitter. Overskuddet i kraftvaxksindustrien udgjorde således 23 pet. i 1992 (13.000

Mia. Pzl), mens kun 7 ud af 70 stenkulminer i 1992 kunne sElge kul til priser der

oversteg deres udvindingsomkostninger, og kun 5 miner havde en nettoprofit. Ialt

tabte mineme 12.500 mia. Pzl, stort set svarende til indtigten i kraftindustrien. 1 det

forste kvartal i 1993 udgjorde stenkulindustriens samlede underskud, efter kraftig

neddrosling af produktionen og lukninger af de mest uprofitable miner, stadig 11,6

pet., hvorimod eldistributionsselskabeme og kraftvaxkeme i de to forste kvartaller

af 1993 havde et overskud på hhv. 43.5 og 33.5 pet. (Energy Information Center:

Bulletin of Power Industry 2nd quarter 1993). Denne udvikling viser i koncentreret

form de monopolgevinster som overgangsfasen kan medfore når priseme srettes fri,

mens en del af inputtet (kullet) stadig priskontrolleres og kapitalapparat er indkobt i

en periode med negative renter og kraftigt subsidierede priser. Det er samtidig også

problematisk i en energi- og miljostrategisk sammenh=ng fordi de store profitter i

elsektoren ikke giver noget incitament til bmndselsskift eller rationalisering af

produktionen. Samtidig betyder det at de miljoafgifter og -skatter der betales for

udledning af b1.a. SO, kun får marginal betydning. Omvendt kan de store gevinster

få positiv betydning i en anden sammenhzng, nemlig som en nodvendig

akkumulering af kapital for investeringer i nye teknologier. Brunkulsmineme har i

modsätning til stenkulmineme varet i stand til at hæve priseme langt hurtigere,

således at de i forste kvartal af 1993 havde en 30% profitrate (Warsaw Voice 22/8

1993). Heller ikke fjemvarmepriseme har vaxet sat fri, derfor har

fjemvarmeforsyningen som stenkulindustrien, i perioden efter systemskiftet, fortsat

med at modtage subsidier. 11991 subsidieres fjemvarmen i Polen med 1.8 mia.$ (II.

Bochniarz 1992;78).
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En del af de subsidier som energisektoren modtager er på fmansloven, mens en endnu

storre part skyldes manglende betalinger af skatter og såkaldt 'intervirksomhedsgazld'.

Det refererer til udbetalte gaAdforpligtigelser i bankerne og overskredne kreditter til

andre virksomheder. Da flettallet af bankerne endnu er statsejede, og alle var det i

1991 og 1992 var der simpelthen tale om en skjult, men dog ikke planlagt,

subsidiering. Gulden voksede isar i kriseåret 1991, hvor, som nævnt på Side 332,

23 bio. pzl ud af et statsbudgetunderskud på 30 bio., bestod i udbetalte skatte?. 1

slutningen af 1991 udgjorde samtidig virksomhedernes gazld i bankerne 144 bio. Pzl,

hvoraf 24 skyldtes af virksomheder der ikke kengere var kreditvaxdige (Owsiak

1993;65). 1 april 1992 udgjorde skatterestancerne 43 bio. Pzl og inter-

virksomhedsgzlden anslået 200 bio. Pzl (Slay 1993).

Denne Iånepraksis der i 1991 gjorde sig gzldende i de endnu statsejede banker var

en genindforsel eller opretholdelse af biode budgetbetingelser:

Banks owned by 'nobody' are largely run by bureaucrats who rarely

know what prudent lending policy is about and, even if they do, rarely

care. The creditworthiness of their clients is not a matter of i s

cancern. (Winiecki 1992; 826)

En del af forklarirrgen kunne vaxe den overlevende tro på den paternahstiske stat:

Banks.. continued to lend to insolvent state enterprises (their

traditionel clients) because of the firms' reverse leverage and the

belief that both the f m s and the banks would ultimately be bailed out

by the central authorities (Slay 1993;25)

Det var isax de store statsejede virksomheder der var i stand til at presse lån

igennem. Som Winiecki skriver var det interessant, at der ikke var en stor statsejet

virksomhed blandt de 523 virksomheder der i 1991 mistede deres kreditvaxdighed

(Winiecki 1992;827). Den tidligere Statsminister Bielecki anskuede denne lånepraksis

som en udlober af de nomenklature band der herskede for systemskiftet (Owsiak

1993; 81). Man kan imidlertid også anskue overlevelsen af de biode budgetbetingelser

21 Som det måske huskes fra Kapitel 5 betalte stenkulindustrien f.eks. kun 11 pet. af de
'saltudledningsafgifter' de var forpligtigede ti1 at indbetale i 1992.
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som udtryk for myndighedernes manglende vilje til eller politiske muligheder for at

lukke virksomhederne og manglende muligheder for private for at begaxe konkurser.

Nar myndighederne simpelthen ikke blot har lukket de mest uprofitable og gzldssatte

stenkulminer har det flere årsager. For det forste er gazlden delvist forårsaget af

stadig statslig priskontrol, subsidiering og for svag indsats overfor monopoler. For

det andet har stenkulminerne fra januar 1990 op til skrivende stund (maj 1994)

jawligt vist deres styrke gemrem adskillige og meget omfattende strejker (iawnfor

Side 323). Disse har vaxet vendt imod ethvert forsag på at lukke eller restrukturere

minerne. P.g.a. kuhninernes saxlige strategiske og okonorniske betydning har

myndighedeme gang på gang shekket på eller opgivet restrukturering eller lukning.

En r&ke miner vii dog uanset hvordan det går blive lukket.

Prisstigninger og de-subsidiering: Motiver og problemer

Den politiske drivkraft bag energiprisstigningeme har vaxet flerfoldig. For det forste

er det indlysende at energiprisstigningeme var nodvendige som en del af den

generelle okonorniske politik, p.g.a. energisektorens relativt store @konorniske og

sociale betydning. Reduktion af de hastigt voksende subsidier til energisektoren var

og blev nodvendige af hensyn til Finansloven og fordi subsidieme bandt kapital der

ellers kunne anvendes til investeringer i andre sektorer. Samtidig indgik man en aftale

med Verdensbanken om justering af energipriseme dels i.f.t. verdensmarkedet, dels

mellem sektoreme således at krydssubsidieringen ophorer. 1 falge aftalen skal

energiprisorne ved indgangen til 1995 vzre sat helt fri og have nået

verdensmarkedspriseme. Den polske regering skulle i 1992 have fjemet alle subsidier

til kul og og fjemvarmeundersektoreme (hvilket jo ikke er sket) og have introduceret

verdensmarkedspriser for energi solgt engros og til industrier. Detailpriseme skal nå

deres rigtige niveau i 1994-95. 1 aftalen med Verdensbanken slår man på at

energipriseme skal hawes til et verdensmarkedsniveau ud fra et argument om at der

ellers bliver urnuligt for Polen at vurdere om det bedre kan betale sig at importere

end at producere en given energitype. En helt anden type begrundelse for energipris-

stigningeme har vaxet, som her i rapporten, at de skulle give et incitament til at

effektivere brugen af energi, derved både nedbringe energiintensiteten, reducere
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investeringerne i ny energikapacitet, reducere importen af energi (de økonomiske

argumenter) og forbedre miljøet. Endelig har, som vi har set ovenfor,

sektorinteresser (stenkulindustrien) skubbet på for højere energipriser.

De generelle økonomiske aftaler med IMF og forhandlingerne med Verdensbanken

illustrerer den betydelige indflydelse de to store organisationer som finansielle kilder

har på de politiske strategier i Polen. Som det måske huskes var overholdelse af en

aftale med IMF også betingelsen for at afskriveisen af halvdelen af gælden til Paris-

klubben.

Prisstigningerne har som man kunne forvente ikke været konfliktløse. For det første

har man hele tiden skulle opveje pristigninger med hensynet til inflationen22. Det

andet problem har bestået i befolkningens og industriens manglende evne til at betale

energiregningen. Som Pasierb skriver, og som også Adam Gula23 udtrykte det ved

et seminar i Danmark 1991:

Further increase in energy prices meets social and political problems,

due to the mismatch between the average income and energy prices

(Pasierb 1992; 10).

Som jeg har diskuteret ovenfor har energiomkostningerne bevæget sig fra en marginal

til en stor andel af husholdningsbudgetterne. Udover det indlysende at forbrugerne

bliver ramt meget hårdt på pengepungen i allerede skrappe økonomiske tider, er disse

prisstigninger problematiske fordi, som nævnt før, fjernvarme og ledningsfremført

varmt brugsvand afregnes som en konstant uafhængigt af forbruget. Den tidligere

Industriminister Henryka Bochniarz (Bochniarz 1992) har kaldt sådanne

prisforhøjelser under sådanne omstændigheder for en regulær skat. Der er derfor

ingen måder husholdningerne kan nedbringe deres varmeudgifter på, bortset fra en

meget anvendt, nemlig at undlade at betale varmeregningen. Det kan lade sig gøre

fordi man ifølge Polsk lov ikke må lukke for varmen til en dårlig betaler. Desuden,

som omtalt i kapitel 3 og 4, er mange fjernvarmesystemer i lejlighedskomplekser

22 Se Herer & Sadowski (1993;43) der citerer Balcerowicz for dette hensyn.

23 Direktør for The Polish Foundation for Energy Efficiency i Warszawa. Paiserb er direktør
for Katowice afdelingen af samme fond.
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serielt forbundede således at luktringen af en ventil vil lukke for alle lejhghede?.

Da lejlighederne desuden ikke ejes af beboeme skal eventuelle varmebesparende

investeringer foretages af udlejeren, hvormed man ryger i den godt kendte

udlejer/lejer konflikt. Prisstigningeme er desuden problematiske fordi de med det

tempo de gennemfores25 berover mange mennesker for den kapital de skulle have

investeret i energibesparende foranstaltninger - det samme gzlder industrien. Endelig

er prisen på det udstyr man eventuelt kan få fat i, ofte langt hojere end det er muligt

at betale fordi det skal importeres fra Vesten (se Locatelli 1990). Man glemte at

energiprisforhojelseme måtte modsvares af prisreduktioner på energibesparende

teknologier.

Et tredje problem ved prisstigningeme er at introduktionen af såkaldte

verdensmarkedspriser beror på to antagelser, nemlig at verdensmarkedspriser

eksisterer og at arbejdsmarkedet også er et verdensmarked. Verdensmarkedspriser er

det vanskeligt at for oje på, selv hvis man blot betragter de vesteuropziske lande.

Elpriser, naturgaspriser O.S.V. varierer voldsomt fra land til land beroende på sazrlige

skattesystemer, teknologikoncepter m.v. (se ex. Ministry of Industry and Trade

1992). Man ktzver altså af Polen at man indforer noget som ingen anden nation har

opnået. Det andet problem, det manglende verdensmarked for arbejdskraft, refererer

til de meget små Polske hmninger, typisk 2000 kr/mnd. Med en lon der er omkring

1/5-1/lo af de danske er det klart at energiudgifteme kommer til at veje meget tungt

på husholdningsbudgetteme. Hvis man eksempelvis indforer verdensmarkedspriser

for kul og tzenker sig dette kul bmendt af i et fjemvarmev~rk og distribueret til en

fjemvarmeforbruger med en samlet effektivitet på halvdelen af et dansk

fjemvarmesystem og anvendt i en lejlighed uden isolering, termostater eller

reguleringsmuligheder får man let en udgift for en varmetjeneste, der er 10 eller

endnu flere gange storre i Polen end i Danmark målt i.f.t. indtzegten.

Endelig er det fjerde problem mere principielt, men siger samtidig også noget om de

reelle magtforhold som kulindustrien har i den nationale okonomi. Bevarelsen af

24 Var eksempelvis tilfzldet i et boligkompleks i landsbyen Gniewino i det nordlige Polen.
Besng i forbet 1993.

25 Som Bochniarz (1992) skriver, tog det USA ti år at hzeve deres energipriser ti1
verdensmarkedsniveau, mens Polen gennemfcxer det samme skridt pi 2 t i .
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kulminerne er vigtig i såvel en national som regionalekonomisk sammenhaxg, for

forsyningssikkerheden og for kulminearbejdeme. Som vi så i kapitel 8 har situationen

varet den sammen intemationalt og resulteret i en meget omfattende subsidiering af

vestlige kulindustrier (jaxnfor Figur 8.7), langt mere end f.eks. de subsidier der

betales til vedvarende energi. For Polen kan taxkes adskillige udviklinger, men det

er sandsynligt at subsidieringeme må forsztte, men med et skift, som i Tyskland og

England, v%k fra subsidiering af tabsgivende kulminer, henimod omskoling og

genbeskzeftigelsesprojekter for afskedigede minearbejdere.

Industripolitik og privatiseringer

Som jeg har vaxet inde på anskues privatisering i Polen som det vaxentligste virke-

middel for at skabe et dynamisk, effektivt og vakstorienteret marked og for introduk-

tion af hårde budgetbetingelser. Teorien er at ejerskabsskiftet i sig selv vil skabe

interesse for at effektivisere den industrielle produktion. At det ikke nodvendigvis er

rigtigt har jeg vist diskuteret adskillige gange. 1 privatiseringspolitikken har der dog

vaxet et forsag på at koble denne med industristrukturelle overvejelser. Det var da

Industriministeriet i starten af 1992 påbegyndte en ra&ke studier af brancher og

sektorer med henblik på at udpege 'vindere og tabere', for derefter at privatisere de

mest effektive. Denne politik ktmne dog ikke implementeres p.g.a. modstand i

brancheme/virksomhedeme og blev opgivet i slutningen af 1992 til dels for for en

rehabilitering og subsidiering af de tunge magtfulde metal og kulindustrier (Slay

19?3).

Privatiseringen af de polske statsvirksamheder er gået meget langsommere end plan-

lagt26. Under såvel Mazowieckis og Bieleckis regeringer var planen at man ved

udgangen af 1993 skulle have privatiseret halvdelen af statsvirksomhedeme og i

midten af 1995 havde opnået en ejerstruktur som i Vesten (Rishoj 1992a). Det er ikke

sket. Status ved årskiftet fra 1993 til 1994 var at kun 200.000 arbejdspladser på 3 år

var gået fra statsejede til private haxrder, omfattende 99 virksomheder solgt til

investorer og 693 kobt ud af arbejdeme. På samme tid har den private sektor selv

skabt 3,5 mio. jobs.

26 For en glimrende gennemgang af privatiseringsprogrammemes historie se Ben Slay 1993.
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Tabel 9.4 Privatisering 1990 til 1993.

Kapitalprivatisering

Kommercialiserede

Heraf overtaget af
enkeltejere

Masseprivatisering

Likvidation

Heraf lukket

1990

58

6

72

15

1991

250

24

64

878

247

1992

172

22

119

618

355

1993

42

46

184

430

265

Kilde: Central Statistical Office: Information on Social and Economic. . . . 1993 s. 35-36

Tabellen refererer til forskellige typer af privatiseringer. Kapitalprivatisering omfat-

ter furst en såkaldt kommercialisering hvor virksomhederne bliver omdannede til

aktieselskaber fuldt ejet af Finansministeriet. Dette furste skridt indebaxer axrdringer

i virksomhedens ledelse og nedlzggelse af Arbejderråd m.v. Derefter kan

virksamheden viderprivatiseres gennem en aktieemission, ved salg til en enkelt

investor eller ved at blive integreret i det såkaldte Masseprivatiseringsprogram.
Sidstnawnte indebaxer en fordeling af ejerskabet på en razkke fonde, den voksne

befolkning, arbejderne på virksomheden og Finansministeriet2’. En helt anden type

privatisering omfatter den s&aldte Liividation. Den anvendes isax for mindre og

mellemstore virksomheder uanset ekonomisk tilstand. Virksomheden kan szelges ved

offentligt udbu.d, overtages af en anden virksomhed eller leases. Hvis virksomheden

er nax bankerot må virksomheden enten szelges helt eller indgå i en joint-venture.

Arbejderne på virksomheden kan vaxe initiativtagere. Nogle virksomheder lukkes,

som man kan se af Tabe1 9.4, hvorefter aktiverne szlges ud2*.

27 Et antal Nationale Rigdoms Fonde (i 1994 12 stk) fAr 60 pet. af aktieme i virksomhedeme,
Finansministeriet fàr 30 pet. og Arbejdeme 10 pet. Alle aktier i fondene fordeles derefter
blandt den voksne befolkning (se ex. Slay 1992a og 0stnyt nr. 8 1994).

28 Privatiseringsprogrammeme har vieret genstand for megen offentlig og videnskablig
diskussion. For sidstnzvnte se ex. Slay 1991, 1992a og 1993, T. Kowalik 1991, Risbj
1993a, Dabrowski, Federowicz og Levitas 1991, Belka et al. 1993, Blazyca 1992, Economist
Intelligente Unit 199Oa-1994a og mange flere.
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Udviklingen har som mevnt gået langsommere end ventet. Det forste masseprivatise-

ringsprogram blev fremlagt af privatiseringsminister Jan Lewandowski i juni 1991 og

omfattede 400 store virksomheder med 1/4 af den samlede industrielle produktion.

Men programmet kuldsejlede. For det forste var der stor mistillid til de store

National Pigdoms Fonde, fordi man var bange for at de skulle blive misbrugt. En

saxlig frygt relaterede sig til de overtagelser det polske nomenklature gjorde i

shmringen af 80eme af en r&ke statsvirksomhede?‘. Desuden indgod disse

mastodontiske fonde til monopoldannelse og efterfolgende vanskeligheder med at

lukke dem hvis de ikke er @konorniske. Planen blev derefter udsat og nedskaleret.

Som nzvnt i note 27, vil man nu etablere 12 nationale investeringsforide, som

herefter kommer til at eje 60 pet. af de 470 virksomheder der er godkendt for

masseprivatiseringen (0stnyt nr. 8, 22. april 1994)30.

Helt andre problemer i.f.m. privatiseringen haxrger sammen med de subjektpositioner

som blev etablerede i 80eme og tidligere. Den såkaldte 'Bermuda-trekant’ refererer

således til den modstand ledelse, arbeiderråd og fagforeninger generelt har sat op

imod privatisering (se Bienkowski 1992, Myant 1993 og Hausner 1993). De

nuvaxende Arbejderråd etableredes i 1981 (jaxnfor kapitel 8), men havde i 80eme

kun lille magt. 1 det magttomrum der er opstået i transformationsperioden er deres

indflydelse irrridlertid vokset betydeligt. De ved at deres position bliver elimineret ved

en privatisering og hmper imod. Ledelsen er ofte politisk udpeget og frygter

naturligvis også deres poster. Endelig er den typisk holdning blandt fagforeningeme,

og med god grund, at privatisering vil medfore afskedigelser og hojere tempo. På den

baggrund har de tre grupper arbejdet imod privatiseringer. Bermuda-trekant

symbolikken refererer til at virksomhedeme i mange tilfaAde, for at overleve på kort

sigt har måltes hense dem selv for aktiver, hvorefter de forsvinder i bankerottens

sorte hul. Tadeucz Kowalik påpeger også den sedimenterede patemalistiske stat-

29 Bestod i at man tillod statsvirksamheder at blive aktieselskaber. Direktoreme, udpeget af
partiet, kmme derefter med insiderviden, korruption og personlige bekendtskaber i parti og
bankvzsen overtage aktieme i selv samme virksomheder og derved etablere sig som
magthavere også i det nye system - nu blot som okonomisk magthavere. Se ex. Slay 1992a
& 1993, Staniszkis 1992, T. Kowalik 1991 og Dabrowski, Federowicz og Levitas 1991.

30 Privatiseringsprogrammet er pt. atter en gang i fare for udsattelse p.g.a. en meget omtalt
privatisering af 'Bank Slaski' hvor kursen steg ti1 det 7-dobbelte kort efter emissionen. Det
betad naturligvis at statskassen gik glip af en masse rare zlotyer (Economist Intelligente Unit
1994a).
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virksomheds/civilsamfunds relation, der forer til at:

The majority of employees give limited support to the govemmental

privatization programme - especially as it concems their own facto-

ries. .. Their distrust of privatization is also caused by the their passive

attitudes, and the long-standing expectation that the state should take

care of material, housing and educational needs... Attitudes of apathy

and waiting are most characteristic among employees of the

enterprises (T. Kowalik 1991 ;270, opr. skrevet af M. Jarosz)

Som vi har set har elsektoren kuturet tjene styrtende med penge efter systemskiftet

på trods af generel nedgang i salget og kraftigt stigende kulpriser. Elsektoren har

kunnet benytte sin monopolstatus i en situation hvor monopollovgivningen ikke er på

plads og implementeret til opnåelse af meget store monopolprofitter. Det samme

gaelder raffinaderieme hvor indtzgteme i 1992 oversteg omkostningeme med 72 pet.

(Warsaw Voice d. 22/8 1993). Denne situation er ikke tilf&lig og haznger sammen

med en for svag industripolitik på monopolområdet. Som det er nzvnt af flere, har

den vzesentligste de-monopoliseringseffekt vrzret frigivelsen af udemigshandlen, men

det er naturligvis ikke noget der kan true et netmonopol.

Komparative fordele

Industripolitikken har primyrt vzeret effektueret gentrem privatiseringsplaneme og den

generelle bevzegelse imod en markedsokonomi. Med det sidste henvises til troen på

at markedet vil rydde op i industristrukturen ved at lukke de mest ineffektive

virksomheder. Som vi har set ovenfor er det en automatik der ikke har virkning på

kort sigt, i bedste fald har det på lang sigt, men sandsynligvis er utilstrakkelig. For

det forste tilhorer markedskrzfteme ikke den metafysiske verden, og nodes derfor

som en hver anden social logik til at etablere sig via et institutionelt ad&vat netværk.

For det andet eksisterer dette netvazrk ikke og modarbejdes af gamle institutioner,

såsom for omtalte relationer mellem bankeme og de store industrinronopoler. For det

tredje er udgangssituationen for denne markedsskabelse ikke et tomrum, men Polen

anno 1989, domineret af en tung industriel okonornisk struktur. 1 den intemationale
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konkurrence mellem lande kan Polens styrke - 'komparative fordel' (eng.

Comparative advantage) - meget ve1 blive eksistensen af store energireserver, tunge

basisindustrier, arbejdskraftintensive virksomheder o. s. v.

Den liberalistiske markedsmyte fokuserer på de effektivitetsgevinster på virksom-

hedernes omkostninger der opstår som falge af den frie konkurrence og de benhårde

budgetbetingelser. På lidt kengere sigt vil dette konkurrenceparameter, ifolge tesen,

automatisk resultere i en udvikling af adakvate teknologier. Men, som det skrives i

en artikel af Bob Jessop, Klaus Nielsen, Ove Kaj Pedersen (1991) er okonornisk

effektivitet mindst tre ting:

1. Ricardoiansk effektivitet: Med et givent produktionsapparat og under

givne okonomiske rammebetingelser at kunne minimere sine omkostninger.

2. Kaldoriansk effektivitet: At allokere ressourcer mellem de tilrådighed-

vzrende produktionsprocesser med storst okonornisk gevinst.

3. Schumpetersk effektivitet: At allokere ressourcer mellem tekniske,

organisationelle og produktmzssige inventions- og innovationsforsag med det

formal at zndre retningen og hastigheden af den okonorniske vzkst (Jessop,

Nielsen og Pedersen 1991 ;33).

Specielt i.f.t. den tredje type af effektivitet er der, siger de tre forskere, en rolle at

spille for staten. Og den er, som det springer i ojnene, en diametral modsat funktion

end den polske stat havde i planekonomien. Fremfor 1) at stotte de mest ineffektive

virksomheder, 2) at soge et så stort produktregister som muligt (autarki) og 3) at

satse på extensiv vækst, skal den polske stat, hvis den vil sotte den tredje type

effektivitet skabe rammebetingelseme for at den polske okonomi soger ind i omrader

hvor Polen har komparative fordele. Hvis den liberalistiske strategi som udtrykt i

Balcerowicz programmet (evt. i kombination med mere uformelle forhandhngsspil

som i planekonomien) vinder, er der en klar risiko for at de komparative fordele

Polen vii viderudvikle er de eksisterende energi- og arbejdsintensive produktions-

middelindustrier og andre traditionelle arbejdsintensive erhverv, ex. fodevarer og

tekstil (se Padoan & Pericoli 1993 og Jessop 1993). Med opbrydningen af båndene

mellem virksamheder, F&U-institutioner (som tidligere ofte var en del af virksomhe-

deme), kapitalmarkedet, de regulerende institutioner og inter-virksomhedemes
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båndene er det i hojeste grad nodvendigt at der tages strategiske initiativer til

etablering af nye bånd ud fra en baxedygtig synsvinkel. Ellers er risikoen

overhzengende for at resultat bliver det gammelkendte.

4. Baeredygtig udvikling?

I Hans Aages bog '0konomiske Omv&ninger i Rusland og Osteuropa' noterer han

at omstillingen indebzerer tre grundkeggende processer: 1) Stabilisering af

ekonomien, 2) At etablere okonornisk dynamik og vzkst, og 3) at gore vzksten

bzredygtig (Aage 1994). Det er indlysende, som jeg har naxnt til hudloshed, at

frigivelsen af markedet ikke er tilstmzkkelig for at opnå nogle af disse og slet ikke

den tredje protes - baxedygtig udvikling. Eller mere precist, at markedet er en myte

som dazkker over at konkrete ekonomier altid involverer komplekse og mods&-

ningsfyldte relationer mellem okonorniske aktorer, mellem ekonomi og stat og

mellem ekonomi og civilsamfund. Det afgorende er hvordan disse relationer konkret

udspiller sig, derfor er baxedygtig udvikling et langt mere komplekst problem end

den reduktion som markedsmyten forsoger.

Etableringen af en energi-/miljwliskurs, d.v.s. artikuleringen af eksisterende sociale

institutioner og politiske konfliktområder i et energi-/og miljoperspektiv, er en

nodvendighed. 1 kapitel 8 viste jeg at denne diskurs ikke kunne opstå i plan-

ekonomien som falge af mindst to fundamentale forhold: 1) naturgrundlagets margi-

nale betydning for konstitution af subjekter i den okonorniske, civilsamfundsmaxsige

eller statslige sfaxe, og 2) manglende kanaler for udbredelsen af en myte om energi-

og miljobesparelser. Jeg har i dette kapitel indtil nu primaxt beskzeftiget mig med

forste punkt, og vil nu se nzermere på det andet punkt.
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Miljrafremskridt

Systemskiftet har indtil videre haft positive konskvenser for det polske miljO. Det

hznger primaxt sammen med den 0konomiske tilbagegang, herunder ikke mindst

faldet i industriproduktionen, men er også en f0lge af bedre ressourceanvendelse,

installation af end-of-line teknologier og lignende foranstaltninger. Det skal jeg ikke

beskazftige mig mere med her. Til gengazld vil jeg fremhzve fire axrdringer i de

institutionelle rammer der regulerer det polske samfunds naturpraksisser i retning af

0get milj0beskyttelse:

1. AZndringer i reguleringsmetoder

2. Forbedret håndhzevelse, kontro1 og data

3. Forbedrede muligheder for fmansiering af milj0projekter

4. Afskaffelse af censur og st0rre information om milj0tilstanden.

Ad 1 og 2) reguleringsmetoder og håndhzvelse. Som jeg har gennemgået i kapitel

8 karakteriseredes 80ernes milj0regulering af en udbredt anvendelse af 0konomiske

instrumenter i en 0konomi hvor omkostninger ingen rolle spillede. Denne politik er

fortsat og forstaxket, b1.a. ved hjaAp af h0jere afgifte?. 1 1992 udgjorde de

samlede indbetalte miljøafgifter og -b0der 500 mio. US$. F.eks. betaltes 72 US$ pr.

ton emiteret svovl samme år (Zylicz 1993). Afgifteme er imidlertid svage

instrumenter. For det furste er det stadig langt under det Pigouvianske niveau.

Formalet med de polske miljøafgifter er i virkeligheden heller ikke at give

incitamenter til milj0beskyttelse, men at akkumulere kapital for milj0investeringer,

altså fund-raising (Se Gorka 1993). Alligevel udg0r miljøafgifteme en betydelig andel

af en rrekke virksomheders omkostninger. 1 den f0rste halvdel af 1991 udgjorde

milj0skatter og afgifter således som gemremsnit 5,5% af de industrielle

omkostningeme, mens virksomhedemes egne investeringer udgjorde yderligere 1,6%.

For kraftvaxker udgjorde forureningsafgifteme 12% af deres omkostninger, og

investeringer i milj0beslqttelse 5,3% (Redor 1992; 172)32. Men da kmftvzrkeme

31 Men og& ved norm-regulering for r0ggasser og partikler. Jævnf0r kapitel 5.

32 Som det nwnes af Zylicz (1994) er Polen faktisk ét af de lande i verden der har de bjeste
milj0afgifter.
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i denne periode har haft store profitrater, så udgør milj0omkostningerne &ke noget

vzesentligt problem. For det andet er bbde budgetbetingelser, som vi har set, stadig

kendetegnende for en rzekke polske virksomheder. Man undlader derfor blot at betale

sine afgifter. Et trdje problem var de meget store overskud i industrien i 1990 der

eliminerede betydningen af afgifterne og bødeme, afl0st af et alt for stort skattetryk

(1991+) der urnuliggjorde at virksomhedeme kunne betale deres skatteP3. Endelig

bre r eller &rte et fjerde problem samme med utilstr&kelig håndhzvelse. 1 en

undersugelse i 1990 af en rzeklce polske virksomheders reaktioner på miljøafgifter og

nye miljøreguleringer (Poskrobko 1991) viste det sig således at 41 pet. af de

adspurgte virksomhedsledere ikke var klar over at miljøafgifter kunne reducere

virksamhedens alkast. Forklaringen kan nzppe vaxe anden end at de traditionelt var

vaennet til enten at kost-plus prissatte eller at få retinderet underskuddet ved ekstra

subsidier eller andre input. Det vidste sig også ved undersagelsen at knapt halvdelen

af l.edelseme i letindustrieme anså bankerot for en reel mulighed, mens metal- og

energivirksomhederne anså det for udelukket (Poskrobko 1991;87-89). Det var i

1990, siden er der blevet vedtaget en ny lov der giver det Polske

Milj&atsinspektorat (PIOS) lang s@rre beføjelser til at gribe ind i og lukke

virksomheder - hvilket de delvist g0r.

Det polske milj0inspektorat, PIOS, blev reorganiseret i okt, 1991 efter en

lovzendring, og blev uafhzengigt af det politiske apparat. Som tidligere er der en Pios

afdeling i hver af de 49 voivoidships og et nationalt hovedkvarter i Warszawa, kaldet

Gios. Pios fik ved reorganiseringen større beføjelser til at måle, kontrollere og lukke

forurenende v&rksomheder. En del af indsatsen retter sig imod de 80 virksomheder

som i 1990 blev sat på 'skammens liste' i deres egenskab af Polens mest forurenende

industrie?4. Efter tre år var syv af disse virksomheder lukket, 22 havde gennemgået

en restrukturering i retning af mere miljmenlig produktion, og yderligere 20 havde

installeret teknologier for reduktion af forureningen (Zylicz 1993, og Warsaw Voice

1. maj 1994). Pios overvåger og kontrollerer imidlertid også en lang rzekke andre

virksomheder, og udfnrte i 1993 ialt 16.800 inspektioner på 11.000 virksomheder.

33 Som det måske huskes var skattetrykket på virksomhedeme i 1991 og 1992 stcwre end
overskuddet fm skat i virksomhedeme.

34 Fcwste gang denne liste blev offentliggjort var i 1980. Listen kaldes også 'den giftige liste'.
Siden 1990 har de regionale voivoidships udvidet listen for hver deres område.
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Ialt 38 virksomheder blev lukket p.g.a. miljoforholdene, herunder Jaworzno

stenkulminen. Men en ra%ke af disse lukninger blev omstodt til fordel for tidsfrister

for reduktion af miljobelastningen.

Systemskiftet har også resulteret i en offrciel m&etningsrapport for miljoet, udgivet

i 1990 som en revideret udgave af et program udsendt i 1988. Jeg vil undlade at gå

naxmere ind på dette program da det efterhanden er gjort mange andre steder.

Programmet skitserer en n&ke basale principper for den polske miljoindsats i årene

fremover, og der fremhegges kort-, mellem- og langsigtede målsxtninger for luft-,

vand- og jordmiljoet. Programmet udpeger energisektoren som den vaxentligste

forurener, og falger, i udpegningen af en strategi for nedbringelse af denne sektors

miljobelastning, stort set kriterierne for en integreret energi- og milj&xring: Effekti-

viseringer, brzendselsskift, vedvarende energi men ikke a t o t i 5 . Man satser

endvidere på at lose energiproblememe ved kilden. Problemet er imidlertid at

programmet, som så mange danske, er en hensigtserkhuing og ikke indebaxer nogen

koordination med Industriministeriets og energisektorens interesser.

Som en del af programmet formuleres folgende reduktionsmål for roggasser:

35 Midlerne der nmnes er: Energieffektivisering og -rationalisering i alle sektorer i den
nationale rakonomi. Berigelse af kulkvaliteten herunder, skrives det i programmet ‘...gennem
produktionen af r0gfri brzendsel." Modernisering af og skift ti1 nye forbradingsteknikker,
herunder fluid bed, og lav emitive anlazg. Bradselsskift ti1 mere miljsvenlige brzendsler.
Installation af strav- og rsggasrensningsanlzg (Ministry of Environment... 1990;6).
Derudover nzvner rapporten at vedvarende energi kan vzere en lcxning: Conditions shall be
created for the use of non-conventioal sources of energy (geothermal, small scale and large-
scale hydropower as well as facilities utilizing the energy of sun, wind and biogas) (Ministry
of Enviromnent... 1990;6).
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Tabel 9.5 Emissionsreduktionsmål år 2000 for SO,, NO, og Partikler-

so*

NO,

St0v

Udgangsniveau 1990

Mio T/år

4.2

1.5

Mal år 2000

Mio T/år Reduktion

2.9

1.3-1.4

30 %

10 %

50 %

Kilde: (Ministry of Environment... 1990;19)

Problemet ved denne måls&ring er tofoldig. For det forste er den allerede forzldet,

da SOz og NO, emissionerne i 1993 stort set er identiske med eller mindre end

målsmetningen for år 2000 (iaxnfor Figur 5.3). Dernzst at målsmetningen, slet skjult,

blot falger Helsinkikonventionen og '30 pct.s klubben' uagtet at Polens

forsuringsproblemer berettiger langt skrappere måhztninger. Det mevnes i forbifarten

at CO2 emissionerne bor reduceres fordi det onskes i det internationale samfund

(sic!). Endelig at måhzetningen ikke inddrager sammermaxgen mellem immision og

emission.

Ad 3) Finansiering

Miljoafgifterne og de miljoboder som Pios udsteder ryger ind i Den National Fond

for Miliobeskvttelse og de 49 Regionale Fonde for Miliobeskvttelse, som herefter

fmansierer miljoprojekter i Polen. Den Nationale Miljo Fond blev i 1989 udskildt fia

statsbudgettet, mens de regionale fonde stadig er på statsbudgettet, administrerede af

voivodsshipsene. Separationen af den Nationale Miljofond fra det nationale budget

sikrer at miljoindtzegterne kanaliseres tilbage til industrien til investeringer. De

samlede indta-gter fordeles ligeligt mellem de regionale fonde og den nationale

miljofond.

Fra 1989 til l992 ogede den nationale miljofond sin indtzgt fra knapt 40 mia. Pzl til

ca. 6.8 bio. Pzl (ca. 500 mio. US$) (GUS: Ochrona Srodowiska 1992 og Warsaw

Voice d. 21/2 1993), hvilket i realvaxdi svarer til ca. en lo-dobbling. De regionale
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fonde har nogenlunde samme indtagt. På den baggrund er fondene i dag meget

vaxentlige investorer i den polske miljosektor. Den nationale miljofond giver typisk

biode lån med en rente på mellem 1/5 og 4/5 af markedsrenten, d.v.s. under

inflationsraten. Den typiske tilbagebetalingstid er mellem 3 og 6 år (interview med

Andrzej Bogacki, marts 1993), hvilket i Polen er et langfristet lån36. Da den

Nationale Miljofond hojest fmansierer halvdelen af de projekter den går ind i (Zylicz

1994) fordobles virkningen af de afgifter den inddriver. De regionale fonde giver

også subsidier og egentlige afdragsfrie investeringstilskud. 1 energisektoren har den

Nationale Miljofond primax? fmansieret store end-of-line anheg, såsom

roggasrensning, kulforaedling, genanvendelse af fast affald m.v (se også Pedersen

1993a og 1993c).

Tilsammen udgjorde den nationale miljofond og voivoidship miljofondene samlede

finansieringsbidrag hele 44 pet. af Polens samlede miljoinvesteringer i 1991. Lokale

og natiönale myndigheder stod for hhv. 14 og 6 pet., virksomhederne selv for 30 pet.

og udenlandske kilder for kun 6 pet. (Fiedor 1992; 172).

Som en del af sine aktiviteter etablerede den Nationale Miljofond i januar 1991 en

Miliobeskvttelsesbank (BOS) sammen med en r&ke andre banker. Ved udgangen af

1992 havde banken ydet ialt 1,l bio. pzl i kreditter, svarende til ca. 100 mio. US$,

og forventede at oge dette belob med ca. 20-30 pet. i realvaxdi i 1993. Banken yder

lån med en rente på halvdelen af markedsrenten. Banken deltager b1.a. i

finansieringen af energibesparelser (Kulczyfiski 1993).

Såvel Miljofondene som Miljobeskyttelsesbanken er meget vigtige faktorer i

implementeringsojemed for en miljobeskyttelse, og udgor et institutionelt fortrin for

Polen i.f.t. mange andre lande, heriblandt Danmark. Der fmdes imidlertid også en

rxkke andre finansielle kilder af nyere dato - for at nrevne nogle:

Ecofund, eller mofonden, blev etableret i 1992 som en udlober af den aftale den

polske regering indgik med Parisklubben om reduktionen af udenlandsgzlden til de

vestlige kreditorlande med 50 pet. Som en del af aftalen fik man indfort at yderligere

10 pet. af udenlandsgzlden (ca. 3 mia. US$) kan konverteres gemrem

36 Polske banker tilb0de i 1991-92 typisk lån med lrabetider p& 0,5 ti1 1 år. (Paiserb 1992; 148)
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miljoinvesteringer i Polen. Det skal ske over 19 år frem til 2010. Kravet er at disse

miljoinvesteringer skal rette sig imod: 1. International atmosfærisk forurening,

prinxert forsuring, 2. Forureningen af 0stersoen, 3. Drivhuseffekten og 4.

Reduktionen af den polske biologiske diversitet (Nowicki 1993). For at fonden skal

kunne operere på fuld kraft kmxes at alle kreditorlande indgår aftale om styring. 1

sommeren 1993 var det stadig kun USA der havde en sådan aftale (6,5 mio. US$/år

i de meste tre år). Senere har Svejts og Frankrig indgået aftaler, men for Fmnkrig

kun for 1% af landets tilgodehavender i Polen (Zylicz 1994). P.t. har 0kofonden

b1.a. deltaget i finansieringen af et tidligere mevnt (kapitel 6) roggasrensningsanl~g

på Turow-vaxket, et naturgasprojekt i Zakopane med substitution af kul og et

biodieselprojekt i 0vre Schlesien. Finansieringen indeholder et betydeligt

subsidieelement (Se Pedersen 1993a, Nowicki 1993 og Warsaw Voice d. 215 1993).

Udover de nationale finansieringsmuligheder eksisterer der i dag et vald af

udenlandske bi- Ög multilaterialle stotte- og fmansieringsordninger. De vigtigste

vaxende Verdensbanken, PHARE programmet, Eurorean Investment Bank @IB1 og

Den Eurotxiske Bank for Udvikling (EBRD)37. 1.f.t. miljosektoren er deres

betydning dog moder&*, jævnfor de 6 pet. af de samlede miljoinvesteringer i 1992.

Disse ordninger kan kritiseres for en rakke forhold, hvoraf to er at de typisk

resulterer i import af udenlandsk end-of-line udstyr (se Manser 1994) og at de, for

fleres vedkommende, fokuserer på store projekter og udelader de mindre.

Situationen i dag på fmansieringssiden, for miljoprojekter, er faktisk så god at

Tomasz Zyli~z~~ i en artikel fra 1994 skriver at det ikke laxgere er et problem

(sådan som myten undertiden lyder i Vesten og isax i Polen). På den baggrund

konkluderer han:

In Poland, it's time for economics (Zylicz 1994)

37 Se konference rapporten OECDIIEA 1992d for en oversigt over de forskellige programmer.

38 Verdensbanken og flere af de andre er imidlertid betydningsfulde investorer i energisektoren.

39 Tidligere ansat i Mi&ministeriet, nu en meget kendt Polsk miljarskonom. Se ex. littera-
turlisten bagerst i amandlingen under Zylicz for henvisninger ti1 nogle af hans artikler.
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Dermed henviser han til at opgaven nu er at fordele de rigelige fmansieringsmidler

på den mest effektive måde.

Ad 4) Offentlighed og de-censurering. Til sidst skal det kort nazvnes at systemskiftet

naturligvis også har medfort at man ikke kungere censurerer kritik af den polske

miljotilstand. Samtidig er adgangen til data og informationer forbedret vzesentligt og

ligeså er kvaliteten. Siden 1990 har det polske statistiske kontor f.eks. udsendt en

årlig Miljostatistik på knap 400 sider (ex. GUS: Ochrona Srodowiska 1992). Det er

helt anderledes toner end i 80erne, og også et skridt foran Danmark. F.eks. oplyser

de polske statistikker om de samlede emissioner af SO, og NO, (med en vis usikker-

hed), mens sådanne tal stadig ikke er opnåelige fra Danmarks Statistik. Siden

systemskiftet er der også skudt en rzkke videnskablige miljoforsknings- og

uddannelsescentre op rundt omkring i Polen, f.eks. Center for Enviromnental Studies

på det Polytekniske Universitet i Gdansk eller Miljookonomi gruppen i Krakow. Også

de udenomsparlamentariske miljogrupper spirer frem overalt (se Carter 1993).

Miljebarrierer

Den positive udvikling vi har kunnet konstatere er ikke entydig. Som jeg har vzeret

inde på tidligere er der, på trods af mange miljobevzgelser, endnu ikke opstået en

samlet stzerk organisation eller bevzegelse. Miljobevægelseme har ikke kunnet samle

sig som et kollektivt subjekt, men har i.s.f. grupperet sig traditionelt i.f.t.

profession4’. Samtidig er deres aktionsformer stadig bepnsede til de virkemidler

unge miljobevzgelser i et samfund hvor miljosporgsmål stadig har lille va@ kan

anvende, nemlig demonstrationer og happenings. Det er helt på sin plads når det

institutionelle netvazrk der skal opfange og behandle miljokonflikter ikke er etableret,

og når miljoproblemer stadig mangler folkelig opbakning. Det viser imidlertid også

at miljosporgsmålet i Polen, på trods af principiel tilslutning i befolkningen, stadig

mangler en folkelig og okonorniske opbakning, og for det en social mobilisering.

Zbiegniew Bochniarz skriver:

40 Interview Jolanta Pawlak, Warszawa, marts 1993.
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There is... not suffrcient pressure from polish society to do more for

the environment. Only in the most affected areas are these the top

agenda problems (Bochniarz 1991 ;32).

Af samme årsag konkluderer Jerzy Jendroska (1991) i en analyse af den polske

miljobevzegelse at der ikke er udsigt til en staxk miljolobby forebbig. Hvis der skal

mobiliseres et samlet miljosubjekt må det samtidig udbrede miljosporgsmålet fra risici

og helbred, til de kengerevarende eroderinger på naturgrundlaget med omfattende

dislokerende konsekvenser for de sociale ordner. Det henviser til forsuringsskademe

på de polske skove, drivhuseffektproblematikken, 0stersoen, affaldsophobning m.v.

Det er problemer der ikke udgor en direkte risiko nu og her, men som over lang tid

axrdrer naturgrundlaget for centrale naturinstitutioner i det polske samfund. Dermed

menes organiske4’ naturpraksisser, såsom det polske skov- og landbrug.

Af samme grund er det sporgsmålet om miljjnrafgifter og -boder er anvendelige som

miljovirkemiddel udover den meget vigtige funktion som kapitalrejser. Hoje afgifter

stoder i ethvert Vesteuropzisk samfund på store barriere i implementeringen transet

om der er en langt mere rodfzestet og omfattende miljobevzgelse i disse samfund (se

OECD/IEA 1989). Sålaxrge man ikke engang har det i Polen er det usandsynligt at

miljoafgifteme blot på sigt vil få effektiv virkning på virksomhedemes

naturpraksisser. En anden årsag er de biode budgetbetingelser og legalistiske

betingelser. For at afgifteme og/eller andre miljotiltag skal få nogen som helst

betydning krxever det at hårde(-re) budgetbetingelser introduceres for alle brancher

hhv. at miljoregleme håndhzeves. Det er som vi har set saxlig problematisk for de

mest forurenende energiintensive virksomheder, herunder kulindustrien. Her er en

meget stor del af den industrielle beskzftigelse placeret; ofte dominerer disse

virksomheder de regioner hvor de er lokaliseret; de udgor stadig hovedparten af

eksportindtqteme; deres mobiliseringsevne ved interventioner er meget stor og deres

betydning for det okonorniske systems virke kolossal. Da den polske stat og i

saxdeleshed de forskellige regeringer og parlamentet samtidig stadig mangler en

konstitutiv legitimitet (det viser dels valgdeltagelsen og meningsmtiger) er

interventioneme i ekonomi og samfund konstant kilde til antagonismer. Med det

41 Organisk i den Gramscianske forstand, som en praksis der ontologisk er central i en social
orden.
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mertes at hverken staten, parlamentet eller regeringerne har opnået en sådan grad af

objektivitet (d.v.s. social konstitution) at deres interventioner - afgifter, regler,

lovgivning, dekreter m.v. - i sig selv baxer en objektivitet der ger dem til insti-

tutioner. At lovgivningen konstitueres som institution betyder at den integreres i et

hegemonisk projekt der konstituerer en relativt stabil social orden. Forbliver den et

instrument (som betydning) for et illegitimt parlament, mistes muligheden for en

overordnet politisk styring af samfundsudviklingen. Praxis det sidste var jo tilfzeldet

for det vi meget misvisende kan kalde kommando- eller planekonomien. Styringen

bliver helt urnulig for upopulzre indgreb, herunder miljoafgifter og -påbud der

anfzegter befolkningens eller virksomhedernes interesser.

En stor del af Polens miljoproblemer hznger sammen med koncentrationen af industri

i bobgområder, saxligt i Katowice, t idz , Warszawa m.v. Indtil videre er der intet

gjort for at lose dette problem, tvaxtimod er den industrielle udvikling isax gået ned

i udkantsområderne, mens industricentrerne er relativt (ikke absolut) uberort - det ses

bla. af arbejdslostallene (jazvnfor Side 324).

For en energi- og miljostrategi udgor den historiske situation nu og her både et

lovende terrzn og en forhindring. Positivt er isax etableringen af finansielle

ordninger (den nationale og de regionale miljodonde, Miljobeslqttelsesbanken,

0kofonden og det langsomt voksende bankmarked) og stramninger i lovgivning og

håndhaxelse af miljoreguleringen. Barrierne ligger dog i den manglende mobilisering

både i civilsamfund og ekonomi for en miljostrategi. Som Jendroska (1991) påpeger

er miljoproblematikken i Polen i dag mesten udelukkende knyttet til naboret-

ligeiprivate stridsmål som ikke kan danne basis for en samlet mobilsering. Den

relative enhed der opstod i miljobevzegelsen i.f.m. systemskiftet og Rundbords-

samtalerne i 1989 må snarere fortolkes som konstitueret gemrem den kollektive

afstandstagen til regimet. Mobiliseringen kunne også komme i industrien, - fra

producenter af miljoteknologier. Det ville ganske vist ikke skabe en miljobevzgelse,

men det ville en polsk begrundelse for at ivaxksztte miljobeskyttelse. Man kunne lidt

kynisk sige at Polen, p.g.a. de mange meget voldsomt forurenende industrier, har

urnådelige potentialer for at udvikle en miljoindustri som en af fremtidens

vzkstindustrier. Derved kunne forureningen måske blive Polens komparative fordel.

Det vil jeg vende tilbage til i kapitel 11.
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5. Delkonklusion

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at systemskiftet indtil videre har

indebåret vzsentlige skridt imod en forbedret miljosituation for Polen - også hvad

angår energiproduktion og -forbrug.

Vi har kunnet konstatere at forbruget af energi og isax stenkul er faldet (kapitel 3),

ovenikobet mere end BNP. Det viser sig også ved at energi- og brzndselssektoren

sammen med metalsektoren har haft det storste samlede produktionsfald fra 1988 til

i dag, hvilket hovedsagligt hzenger sammen med at disse to sektorer er stagneret efter

1991, hvor andre sektorer er kommet sig og atter har store wkstrater. 1 kombination

med stadigvzek begrznsede end-of-line installationer er den samlede miljobelastning

faldet markant. För SO, og NO, så meget at udledningerne nu er mindre end den

officielle målssWing for år 2000.

Betingelseme for at okonomiseringer med energi og ressourcer og overholdelse af

miljoregler kan blive en strategisk praksis i virksomheder og husholdninger er også

vzesentligt forbedret grundet: Comecon samarbejdets aphor, energiprisemes mange-

dobling, liberalisering af udenrigshandlen, kommercialisering af en rzekke virksom-

heder, decensurering af miljoviden, den private sektors vakst og introduktionen af

skrappere miljoregler i kombination med storre grad af håndhawelse. Det kan dog

ikke overskygge en razkke modsatgående tendenser:

• Komparative fordele ved at fortszette med den energi- og arbejdsintensive

industristruktur i.f.m. åbningen af den polske okonomi.

• Manglende mobilisering for miljo blandt såvel industri som befolkning.

• Den begmxxede indsats mod monopoler.

• Meget svag konstitution af stat, lovgivning og politik, der de-legitimerer

miljoindgreb og restrukturering af industrien.

• Overlevelse af den pstemalistiske statsdiskurs, hvilket viser sig i biode

budgetbetingelser, overgennemsnitlige lonstigninger i kulindustrien og

tilbageholdende lukninger/restrukturering af tunge industrier.
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Som jeg har nawnt mange gange er der ingen entydighed i hvilken vej det vil gå, og

da slet ikke i hvad der b0r gen-es. Inden jeg vender tilbage til denne diskussion i

kapitel 11, vi1 jeg se naxmere på hvorledes systemskiftet har påvirket energisektorens

interne og eksteme relationer.

Forfatteren efter beserg i 500 meters dybde

i Staczic kulminen i Katowice.





Kapitel 10

Energipolitikken i en kontingent tid

Som i redegorelsen for det polske systemskifte er det også meget vanskeligt at give

et praxist billede af den regulative og organisatoriske opbygning af den polske

energisektor lige nu, herunder dens relationer til de miljopolitiske tikag og strategier.

Perioden er uhyre turbulent, nejagtig som vi har set det for de bredere transfor-

mationer der fmder sted for stat, ekonomi og civilsamfund. Der er imidlertid en

ra&ke- tendenser der er temmelig klare og en serie af tiltag er allerede implemen-

terede. Samtidig er det meget vigt@ at kmme pege på de kontingente dimensioner

af energi- og miljosituationen, fordi netop disse indeholder potentialer for strategisk

påvirkning - jzvnfor diskussionen i kapitel 7. Med andre ord skal det ikke skrzmme

at vi ikke kan forudsige hvad der vii ske, fordi netop sådanne situationer indeholder

szerlige strategiske potentialer. Opgaven bliver derfor at kunne undersege disse

kontingente politikfelter for de antagonismer, der skaber dem. Det gzlder om identi-

ficere strategiske handlernuligheder i.f.t. disse amagomsmer. At artikulere myter med

potentiale for institutionaliseringen af et energiregime der integrerer miljohensynet

i trad med de losninger som kapitel 6 kurre pege på.

Strategidiskussionen tages dog frxst for alvor op i kapitel 11. Her vil jeg redegore

for og diskutere de tiltag der indtil videre er gjort i energisektoren i.f.t. forsynings-

siden, det regulative netvaxk, kulsektoren, energibesparelse O.S.V. De relationer jeg

vil undersege er relationen mellem stat og energivirksamheder, de horisontale og

vertikale relationer mellem energivirksomhederne, relationerne mellem de statslige

myndigheder (centrale og lokale) og endelig relationer til nye aktorer - d.v.s. inter-

nationale interesser. Som en del af denne undersogelse kommer jeg ind på de poli-

tiske strategier for energisektoren og specielt for energibesparelser og miljo. Jeg vii

derefter naxmere diskutere braxdselsskiftmuligheder med udgangspunkt i en under-

segelse af stenkulsektoren. Jeg vil starte med meget kort at give en oversigt over de

restruktureringer der foregår og er planlagt. Dernazst vil jeg se naxmere på reorgani-
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seringen af energisektoren (afsnit 2), prisforholdene (afsnit 3), kulsektoren (afsnit 4)

og til sidst en kort delkonklusion inden konklusionen for hele afhandlingen - kapitel

11.

1. Erfaringerne indtil nu - oversigt

Siden Mazowieckis overtagelse af regeringsledelsen i oktober 1989 har den polske

energisektor undergået en voldsom transformation hvis man ser på flertallet af de

vigtigste relationer. 1 tråd med de okonorniske og politiske reformer vi har set i

kapitel 9 omfatter transformationen generelt et forsag på at etablere markedslignende

vilkar for energisektoren og storre selvstzendighed for virksomhederne. Fra kapitel

9 ved vi at det omfatter liberalisering af energipriser og reduktion af de direkte

subsidier til energisektoren. Det omfatter også:

• Kdmercialisering

• Konkurrenceskabelse ved produktion og forbrug af energi

• De- og reregulering ved tilbagetrxkning af centralstaten, installering af nye

regulerende institutioner og lukning af andre.

Det er dog typisk for energi- og braxdselssektoren at den i.f.t. stort set alle andre

sektorer kun delvist implementerer de undertiden staxkt liberalistiske @konorniske og

politiske strategier. Som vi har set i kapitel 9 gzelder det eksempelvis pris- og

subsidiepolitikken. Det giver sig udslag ved en delvis og last defmeret kontro1 med

el- og kulpriser og ved de stadige subsidier til isax fjernvarme- og stenkulsektoren.

Der er heller ikke meget der tyder på en fuld privatisering af energisektoren. Som

i andre lande onsker staten at holde kontro1 med kraftsektoren og kulminerne. Fjern-

varmesektoren ejes og ledes nu af kommunerne. Hårde budgetbetingelser er også kun

delvist indfort p.g.a. energiselskabernes strategiske betydning for ekonomien og den

sociale orden.

Overgangsprocessen har også haft andre virkninger for energisektoren. For det forste

er, som diskuteret i kapitel 9, Comeconsamarbeidet tilendebragt hvilket har haft

saxlige konsekvenser for energisektoren; dels er en stor del af kuleksporten til de

tidligere Comecon lande kraftigt reduceret, dels afregnes naturgas og molie indkobt
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i det tidligere Sovjetunionen nu til verdensmarkedspriser og i hård valuta. Oph0ret

af Comeconsamarbejdet rejser også et sp0rgsmål om forsyningssikkerhed p.g.a. den

infrastrukturelle enstrengethed i forsyningen af olie og naturgas fra det tidligere

Sovjet. For det andet er milj0sp0rgsmålet blevet aktualiseret i langt h0jere grad end

tidligere. Som jeg har vist i kapitel 5 og 9 har overgangsprocessen indtil videre

medf0rt en razkke nye initiativer i milj0regulering, -planlzgning og -finansiering som

har betydning for flere af energiselskabeme. For det tredje har overgangsprocessen

resulteret i introduktionen af en r&ke nve akt0rer på den polske energiscene,

herunder ikke mindst de intemationale kreditorer og konsulentvirksamheder.

Jeg vil nedenfor gå mere detaljeret ind i hver enkelt af de ovenstående forandringer.

Jeg starter med reorganiseringen af energisektoren.

2. Reorganisering af energiforsyningen

Reorganiseringen af energisektoren omfatter såvel energivirksomhederne som de

regulerende og plankeggende instanser. Med det produktionsudgangspunkt jeg har

fulgt i rapporten vil jeg her starte med energiproducenteme.

Monolitterne

Det rådgivende ingeni0rfiia Coopers & Lybrand blev i 1990 bestilt til at lave en

plan for reorganiseringen af den polske energisektor. 1 forbindelse med denne

undersøgelse beskrev de den typiske energivirksamhed i Osteuropa f0r (og til dels

efter) omv~ltningeme i slut-80eme, som:

... a monolithit state enterprise exhibiting a high degree of both

vertical and horisontal integration. Often, the monolith comprised a

head office and many operating branthes which were not separate

companies in a legal sense but enjoyed a measure of operational

autonomy. (Coopers & Lybrand 1991)
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De polske virksomheder i olie- og gassektoren (POGC), i elsektoren (WEWB) og i

kulsektoren (WWK) var sådanne monolitter. Som vi ved fra kapitel 8 var der en

staxk tendens i kommandoekonomien til dannelse af monopoler og til integration

horisontalt og vertikalt. Det gjaldt i saxdeleshed energi- og brxendselssektoren. Som

et eksempel kan tages stenkulindustrien inkl. dens sideindustrier. Organisationen i

1979 så ud som vist på Figur 10.1
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Figur 10.1 Stenkulindustrien 1979
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Kilde: Egen figur efter Polish Coal Review nr. 1-3 1980

I strukturen var Ministeriet for Mixdrift arverste myndighed. Herunder eksisterede

otte kulmine-divisioner der koordinerede og drev kulrninerne. Der var 17 sidevirk-
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somheder samlet i POIMAG, der producerede alt stenkulmaskineri og -udstyr. En

anden koncern, EMAG, producerede kommunikationsudstyr, elektronisk udstyr m.m.

og omfattede 5 industrivirksamheder. Mineindustrien omfattede også sin egen

sikkerhedsinstitutioner, bog- og tidsskriftforlag, F&U institutioner etc.* (Polish Coal

Review Nr. 1-3 1980). Som stenkulsektoren havde kraftvzerkerne en rakke sidevirk-

somhedere der producerede kedler, turbiner, måleudstyr m.m.. Som forsidevirksom-

hederne i stenkulindustrien var de også samlet i en koncern, MEGAT der var ejet af

Ministeriet for Minedrift og Kraftproduktion (Polish Coal Review vol 3, 1983, nr.

3-4).

Som jeg var inde på i kapitel 8 blev brancheministerierne sidste gang nedlagt i 1987,

og et Industriministerium etableret. Samtidig blev de brancheorganisationer som var

nedlagt i 1981 reetableret. 1 1989 var energisektoren organiseret som falger:

1 F&U blev i 1979 varetaget af 16 organisationer, herunder 12 forskningsinstitutioner og 4 design-
kontorer. 9000 besksftigedes pi davaxende tidspunkt med mineforskning.
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Figur 10.2 Energiforsyningens organisation 1989
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Kilde: Egen figur efter UNDP/ESMAP 1991 s. 0

Det turde være unødvendigt at sige at alle selskaber i 1989 var statsejede. Som det

ses var energisektoren grundlæggende opdelt i tre store konglomerater: WWK for

stenkulindustrien, WEWB for brunkul og kraftværker, og POGC for olie og gas.

WWK var opdelt i otte kulmineadmirristrationer, seks i Øvre Schlesien en i Lublin-

Chelm og en i Nedre Schlesien. De fungerede som uafhængige virksomheder med

ansvar for den daglige ledelse og drift, mens større afgørelser om produktionen,

investeringer, marketing, lønninger etc. blev koordineret og kontrolleret af WWK

(Doyle, 1989; 19). Weglokoks havde monopol på eksport af kul, mens Weglobeks tog

sig af den indenlandske grossistvirksomhed. Udover de tre store konglomerater

eksisterer der 50-60 uafhængige fjernvarmeselskaber omfattende produktion, trans-

mission og distribution af fjernvarme. De modtog også fjernvarme fra kraftvarme-

værker og kraftværker samt fra industrier og andre mindre varmeproducenter.

Forskning- og udvikling i vedvarende energi var hovedsagligt placeret i Landbrugs-

ministeriet! - i BBMER, et institut som udviklede og udvikler maskineri til landbruget.

At udviklingen af vedvarende energianlæg har været placeret her, har historiske og

personlige årsager og hænger også sammen med at landbruget har været dårligt
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forsynet med energi, og derfor havde og har brug for lokale, små energianl~g2.

IBMERs resultater er dog ikke store og anlazggene teknisk langt bagud i.f.t. vestlige

teknologier.

Situationen i 1989, for opbruddet, var altså, at energisektoren: 1. var staxkt integ-

reret langs energikzderne fra udvinding til distribution, 2. at energisektoren også

indebar en stzerk integration af sidevirksomhederne og forskning og udvikling, og 3.

at beslutningskornpetaxen var staxkt hierakisk fordelt med Industriministeriet som

overste myndighed.

Som falge af omweltningerne i 1989-90 ivaxksattes en omstrukturering af energi-

sektoren. De to store organisationer WWK og WEWB (jawnfor Figur 10.2) oplostes.

WWK elimineredes allerede d. 1. dec. 1989, herunder de 8 sammenslutninger

stenkulindustrien på davaxende tidspunkt var organiserede i (Szpunar et al 1990; 118).

I stedet for blev dannet en statslig stenkulstyrelse (PAWK) og de 23 mest effektive

miner stillet frit. Brunkul- og kraftvaxkssammenslutningen (WFWB) blev nedlagt i

oktober 1990, og mineme fritstillet.

I 1990 blev der også initieret en analyse, udfort af UNDP/ESMAP, af den polske

energisektor med det formal at komme frem til restruktureringsforslag for hele

energisektoren hhv. subsektoreme for kul, kraft, fjemvarme og naturgasiolie.

Naxmest som en antitese til systemet under planekonomien foreslog UNDP/ESMAP

(1991, 1992a og 1992b), en kraftig opsplitning i den polske energisektor med storst

mulig konkurrence. Forslaget kan skematisk tegnes således:

2 Interview med Rogulska og Wisniewski, IBMER, matts 1993.
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Figur 10.3 Forslag til restrukturering af den polske energisektor 1991.
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I boksene er angivet antallet af aktcxer i det enkelte markedssegment.

I forslaget ses tre grundstrukturer med udgangspunkt i enten stenkul, brunkul eller
naturgas/olie. Målsa3ningen i forslaget har vaxet i hojest mulig grad:

At skabe konkurrence mellem brazdsler og mellem energiproducenter

At kommercialisere og/eller privatisere energivirksomhedeme. Staten skal dog

i i hvert fald i nogen tid beholde aktiemajoriteten i elsektoren, kulminer o.sv.

At af-monopolisere og divisionere monolitterne. Denne opsplitning sker dog

under samtidig hensynstagen til stordriftsfordele, udbudsdiversifikation for den

enkelte virksomhed etc. Derfor foreslås en razkke selskaber omfattende flere

kraftvaxker i elsektoren, flere miner i stenkulsektoren o.S.V.

Hvor energien transmitteres per net (elektricitet, naturgas og til dels fjernvarme)

at skabe et monopolitisk transmissionsselskab efter engelsk forbillede. Transmis-
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sionsselskabet skal fungere som en bors hvor energi kan udbydes og - b e s ud fra

okonorniske kriterier.

• At decentralisere beslutningskompetancen fra centeret til virksomhederne.

Som det ses er disse fem punkter i fuld overenstemmelse med den linie der blev lagt

med Balcerowiczprogrammet. Den liberalistiske tanke er gennemgribende og ud-

monter sig ex. i folgende formulering:

It is possible that as transition proceeds, details of the final structures

will evolve in ways different from those outlined here. If these adap-

tions are prompted by genuine market fortes they should not be

discouraged (UNDP/ESMAP 1991; 19)

Det fremgår af forslaget at der onskes etableret en ra%ke selskaber i stenkulsektoren,

for kraftvzrkerne og kraftvarmev~rker omfattende to eller flere virksomheder.

Brunkulsminerne og kraftv~rkerne foreslås dog slået sammen i et selskab p.g.a. den

fysiske bundethed mellem vserk og mine (UNDP/ESMAP 1991;3-33). 1 fjernvarme-

sektoren foreslås tre typer af organisationer: 1) Elsektormodellen, nemlig mange

uafha&ge producenter, et tmnsmissionsselskab og mange distributionsselskaber.

Denne model angår Warszawa og Katowice hvor tjemvarmeforbruget er så stort at

der er basis for et transmissionsselskab. 2) Mange uafhamgige producenter, et fælles

transmissions og distributionsselskab. Ex. Elblag. 3) et selskab der tager sig af hele

forsyningssiden (UNDPESMAP 1991; 39-4). For olie og naturgas foreslås en

opbrydning af POGC i en nekke selvs&ndige og delvist privatiserede foretagener.

Siden foreslaget er der sket en del på området:

Stenkulsektoren

• 63 stenkulminer blev i foråret 1993 sarnlet i 6 stenkulselskaber (A/S'er) og et

holdingselskab. Man har fulgt samme opdeling som tidligere hvor mineme også

var samlede regionalt. man har desuden sagt at give selskabeme lige overlevelses-

muligheder og stabilitet, b1.a. gennem diversifikation på brrendsler. Hver mine har

separat regnskab (Interview med Jan Pierkoxz marts 1993 og Warsaw Voice d.

14/2 1993).

• 5 stenkulminer er under lukning og en r&ke andre er under forberedelse for

lukning. En Energi Restrukturerings Gruppe (ERG) som er nedsat i Warszawa og
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den polske Stenkulstyrelse (PAWK) har foreslået ialt 18 miner lukket (Bojarski

og Filipczak 1992, interview med Jan Piekorz marts 1993, og Warsaw Voice

18/10 199).

• Transport af kul i Polen var tidligere minernes ansvar og blev beregnet som en

gennemsnitstakst for hele landet, således at prisen var den samme uanset om

stenkullet skulle transporteres 600 eller 10 km. Transporten er nu givet fri og

beregnes ud fra de aktuelle kilometerantal.

• Weglokoks har ikke længere monopol på eksport, men har p.g.a. mange års

erfaring stadig langt den største andel af eksporten. Weglokoks vil bliver privati-

seret og 50 pct. af aktierne overgivet til stenkulminerne (World Bank 1993).

• Det indenlandske monopol Weglobeks har fået konkurrence for adskillige andre

grossister.

• En ny minedriftslov er stadig ikke vedtaget selvom den gamle bl.a. kræver

udvinding af kul fra uprofitable lag (World Bank 1993)

Elsektoren

• PSE er som nævnt ovenfor etableret som monopolistisk eltransmissionsselskab.

PSE er et aktieselskab der ejes fuldt ud af Finansministeriet. PSE styrer transmis-

sionsnettet, men ejer det ikke. Desuden udfører PSE diverse analyser og studier

i elsektoren og vil gennem sine indtægter blive en væsentlig investor i såvel

netværk som kraftværker.

• Kraftværkerne har undergået en kommercialisering og vil senere blive delvist

privatiserede med aktiemajoriteten hos Finansministeriet. Kraftværkerne er pt.

organiseret i 28 nationale selskaber og repræsenteret ved Den Polske Kraftværk-

sammenslutning (Bojarski og Filipczak 1992).

• Nedlæggelsen af WEWB skabte 33 selvstændige, men statsejede distributions-

selskaber. (Coopers & Lybrand 1991 og Economic Commission for Europe

1991;14)

Som det ses, er denne organisation af elsektoren parallel til og inspireret af den

reorganisation der i 1989 fandt sted for den engelske elsektor3. Ideen er at skabe et

egentligt elmarked hvor kraftværkerne og brændslerne skal konkurrere indbyrdes. Det

nødvendige marked for elektricitet er imidlertid ikke etableret endnu, derfor må

forbrugerne og distributionsselskaberne købe den elektricitet som PSE tilbyder dem

3 I England har man indført et konkurrerende elmarked med et stort transmissionsselskab og en
række fritstillede kraftværkselskaber og distributionsselskaber.
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(Kolakowski 1991, Bojar& og Filipczak 199 og Interview med Remin Joeck marts

1993)

Fj ern varmesektoren

• Stort set alle fjemvarmeselskaber ejes nu af kommuneme. De fleste er uafhzngige

selvstzndige enheder, mens en mindre del stadig er på de kommunale budgetter

(Interview med Kxzystof Zmiejewski matts 1993). Der er 31 store fjemvarme-

distributionsselskaber der d&ker et helt voivoidship (amt), 11 der runsten dzekker

et helt voivoidship og 60 der d&ker mindre områder i byer.

• Fjemvarmeselskabeme M e r fjemvarmen fm 5 kraftvarmevaxker (der stadig er

statsejede), omkring 4 industrielle kraftvarme- og varmevaxker og derudover en

rzkke mindre fjemvarmevaxker.

• Ansvaret for denne sektor bliver og er blevet delegeret til kommuneme og

selskabeme.

Et saxligt problem i forholdet mellem fjemvarme- og elsektoren er priseme for el og

varme i.f.m. kraftvarmeproduktion. Når kraft og varme produceres sammen frem-

kommer en såkaldt kraftvarmefordel som kan defmeres som forskellen mellem

marginalomkostningeme ved kombineret produktion og alternativ omkostningen ved

separat produktion. Da kraftvarme giver en braxrdselsbesparelse i.f.t. separat varme-

produktion på 60-70 pet. (jzevnfor kapitel 6, Figur 6.6) er det generelle princip i

Danmark at kmftvarmefordelen skal tilfzlde varmeforbrugeme. Princippet er styret

af hensynet til effektivisering af energisystemet. Det har indtil videre m vaxet

tilfzldet i Polen. Kraftvarmefordelen er i mange tilfslde blevet allokeret til kraftvax-

keme (Energy Restructuring Group 1993~). Et storre studie, udfort af DBDH Consult

Poland, for det polske Boligministerium (Ministry of Construction and Physical

Planning 1992), redegor for dette problem og giver eksempler på stort set alle

enkelige kontraktforhold i en kra.ftvarme&de. 1 falge den ansvarlige i boligmini-

steriet, Krzystof Zmiejewski, er denne plan nu under implementering og diskussion

i flere fjemvarmeselskaber (interview d. 16/3 1993).

Olie og naturgas
• De 6 raffinaderier bliver privatiserede

• CPN der indtil systemskiftet var distributionsmonopol for olieprodukter (herunder

diesel og benzin) bliver opdelt og har allerede fået konkurrence fra udenlandske

distributorer.
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POGC ejer stadig hele naturgassektoren fra udvinding tiL distribution, men vil

blive opsplittet. 1 december 1993 var der dog stadig ikke truffet en parlamentarisk

beslutning om opsplitning af sektoren (World Bank 1993).

3. Reorganisering og regulering

Som omtalt i kapitel 9 har systemskiftet resulteret i storre magt til lokale myndig-

heder og en omfordeling af og kamp om magten mellem de centrale ministerier og

styrelser. For det forste indebzrer systemskiftet en dislokernig af kompetente og

ressourcefordeling mellem myndighedeme (centrale, regionale og lokale) og energi-

virksomhedeme. Det gzlder i.f.t. subsidiering, investeringsbeslutninger, ledelse, lon

etc. Der skal derfor etableres en ny stabil relation mellem energivirksamheder og

myndigheder. Det er det forste politiske problem. For det andet indebaxer system-

skiftet en axrdring i indholdet og karakteren af relationen mellem myndigheder og

virksomheder, resulterende i nedbrydning af nogle af de eksisterende institutioner og

etablering af nye. Det gælder f.eks. opprioritering af okonornisk og energimaxsig

effektivitet og nedprioritering af output og beskaftigelse. Det er det andet politiske

problem. Endelig indebaxer systemskiftet en dislokering af relationen mellem

centrale, regionale og lokale myndigheder. Det er isax i.f.t. miljosporgsmål, fjem-

varme og kraftvarme. Det er det tredje politiske problem.

Ferste politiske problem: Statens graenser

I trad med den generelle bevzegelse mod en markedsbaseret okonomi i Polen reartiku-

leres også relationen mellem stat/myndigheder og virksomhedeme. Kompetente og

ressourcerelationen mellem den polske stat og energivirksomhedeme i planekonomien

var som hovedregel kendetegnet ved:

1. Udprzeget patemalisme med stort subsidieringselement og sikring af overlevelse

uanset okonornisk formåen og miljomzessige konsekvenser.

2. 1 denne patemalistiske relation dominerende administrativ allokering af inve-

steringer og subsidier fuldstzendigt markedet og pengene. Centralstatens placering

i toppen af hierakiet var en vigtig magtposition, men samtidig var fordelirrgen af
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ressourcer altid resultatet af forhandlinger med stzerke forsyningsinteresser, herun-

der ikke mindst kulmineme og kraftwrkeme. Netop de sidstnzevntes betydning

for betalingsbalancen i.f.t. de vestlige markeder, i starten af alle produktions-

kzdeme og som regionale arbejdskraftcentrer gav dem en sazrlig stor betydning

for centralstatens konstitution og dermed også stor magt i forhandlingsspillet.

3. Statsmonopol på im- og eksport af energi og energiteknologi.

Som vi ved fra tidligere kan denne relation nzppe tznkes at fares videre. Dertil er

der flere grunde hvoraf den wsentligste er den finansielle situation for den polske

stat i kombination med aftaleme med IMF og Verdensbanken. Budgetunderskuddet

forhindrer simpelthen subsidiering i den stil som 70eme og 8Oeme introducerede,

samtidig med at nye sociale magtcentre og de hegemoniske strategier der fremszttes

for etableringen af en ny social orden vil gore det meget vanskeligt at legitimere og

implementere subsidier til f.eks. stenkulindustrien på lidt hengere sigt - det vil jeg

vende tilbage i 4. -afsnit. En anden grund der vil umuliggore det samme engagement

i energisektoren er de meget store opgaver den polske stat er sat overfor og den

svaekkede bemanding, som nawnt ovenfor.

Restrukturerhrgsforslaget fra UNDP/ESMAP er et eksempel på det modsatte af situa-

tionen under planekonomien. Forslaget er udtryk for en stzrkt liberalistisk tilgang til

energisektoren hvor staten skal blande sig så lidt som mulig, da man anser markeds-

kr&teme for langt mere effektive end den administrative fordehng af investerings-

midler, teknologi, brazndsler o.s.v.. Coopers & Lybrand, der udarbejdede rapporten

for UNDP/ESMAP anf’rer imidlertid at statens rolle på energimarkedet ikke er

udspillet, selvom mange planer peger på en tilbagetrakning af staten. Der er, skriver

de, stadig behov for statslig reguletig i.f.t. brzendelsforsyning (ex. forsynings-

sikkerhed og licenser til udvinding af kul og naturgas) og energipriser, fordi dette

angår politiske og sociale meget sensitive problematikker. Samtidig er energiforsy-

rringen i mange tilfzelde stadig et naturligt monopol der krawer regulering (Coopers

& Lybrand 1991). På kort sigt er statens rolle desuden vigtig, da overgangssituatio-

nen fra det monolitiske system til et mere decentmliseret system, dels ktzver en ny

lovgivning, dels en ny planlqning, samt ikke mindst fmansiel stotte til de virksom-

heder og forbrugere der rammes af overgangen. Coopers & Lybrand formulerer på

denne baggrund syv opgaver for regeringen nu og her:

1) Formulere en overordnet energipolitik og overordnede målsWinger



Kapitel 10 Side 373

2) Regulere energipriserne så de bliver gennemskuelige og forhindre monopolpriser

3) Szette finansielle og skonorniske mål for de energivirksamheder som de onsker

at vedblive med at eje.

4) Fremskynde privatiseringen.

5) At etablere et system for koncessioner og licenser m.v.
6) Miljebeskyttelse i energisektoren

7) At etablere et afgifts- og skattesystem på energiområdet. (Coopers & Lybrand

1991)

Coopers og Lybrands bud på en stat-energisektor relation vq t e r en så selvberoende

og konkurrerende energisektor som muligt, uden at gå i deltaljer med de enkelte

punkter. Man accepterer en aktiv interventionistisk stat på kort sigt, men onsker den

minimaliseret på lang sigt’. Med et sådan udkast falger man den tendens der spreder

sig i OECD landenes energipolitik. Generelt soger man at opslitte vertikalt og

horisontalt integrerede monopoler, at indfore konkurrence, at kommercialisere og

privatisere energiforsytungen (se OECD/lEA 1992a og 1992f). Populaxt kan man

sige at strategien går på at flytte statsvirksamheder fra at vaxe statens forlaxgede

arm, til nu at placeres i en arms lazngde (arms lenght) fra staten. Sidstnawnte fast-

s&ter som bestyrelse de okonorniske og miljomaessige mal, mens forstnzevnte

selvstzndigt loser opgaveme. Der er imidlertid meget stor forskel på de enkelte

landes engagement i energisektoren beroende på forskellige historiske udviklings-

forlob, naturressourcer m.v. For eksempel har Frankrig, Ireland, Italien, Gmeken-

land, Norge, Portugal, Spanien og Tyrkiet en hoj grad af statejerskab i energisek-

toren, lande som Danmark, Australien, Belgien, Japan mfl. en mixet ejerskabs-

struktur og lande som USA, UK, Tyskland og Svejts hoj grad af privat ejerskab (Se

OECD/IEA 1992a;l-13). Tager vi de såkaldt naturlige monopoler, d.v.s. forsynings-

net, eksisterer der ihvert fald fem typiske systemer fra integrerede nationale systemer

hvor en enkel virksomhed er ansvarlig for alle aspekter, til decentraliserede systemer

med et mix af privatejede og kommunaltejede up-stream, transmissions-, distribu-

tions- og sidevirksomheder. Se Tabel lO.1 for elektricitets- og gassektoreme i diverse

lande:

4 En rzkke andre rapporter har argumenteret for så tilbagetrukket en stat som mulig, heriblandt
Economic Commision for Europe (1991).



Side 374 Energipolitikken i en kontingent tid

Tabel 10.1 Elektricitet og gassystemer i IEA lande.

Integrerede nationale
systemer

lande..

Decentraliserede syste-
mer med et dominerende
selskab

lande..

Integrerede regionale
systemer

lande..

Partnerskab arrangemen-
ter

lande..

Decentraliserede
systemer

lande..

Elektricitet Gas

Ét selskab, normalt statsejet, er ansvarlig for stort set alle akti-
viteter

hankrig, Graekenland, Ire- Frankrig, Graekenland, Ire-
land, Italien, Portugal, Tyrki- land, Spanien, UK
et

Ét selskab kontrollerer rwglesektorer, typisk transmission og
typisk statsejet.

0strig. Luxemburg, New 0strig, Danmark, Finland,
Zealand, Spanien, Sverige Italien, Luxemburg, New

Zealand

Store regionale forsyningsselskaber der kan va?re i private hen-
der eller ejede af regionale myndigheder

Australien, Kanada, Japan, Australien, Japan
USA

Helt eller delvist statsejede virksomheder der er selvberoende,
men hvor staten gennem aktieposter fungerer som bestyrelse.

Belgien, Holland Belgien, Holland, Sverige

Typisk investor eller kommunalt ejede virksomheder.

Danmark, Finland, Norge, Kanada, Tyskland, Por-
Tyskland, Svejts, UK tugal, Svejts, USA

Kilde: OECD/lEA 1992a s. 7-8

Tabellen illustrerer at der alene i.f.t. de 'naturlige monopoler', som også omfatter

fjemvarmedistribution, er en r&ke forskellige reguleringsregimer mulige. Og så er

tabellen ovenikobet en forsimpling fordi den kun fokuserer på ejendomsforholdene

og ikke på graden og typen af statsinterventionisme. 1 så fald ville det danske

elsystem sikkert ikke vaxe blevet placeret i den nederste katagori.

Hvis vi undersogte hvert enkelt land ville det blive klart at relationen mellem stat og

energiselskaber er et resultat af en historisk protes. Stat-energirelationeme har deres

helt unikke historier, der må ses i den politiske og sociale kontekst der har institutio-

naliseret dem (se Lutas 1985). Af samme grund kan man heller ikke planlzegge stat-

energi relationen for det fremtidige polske energisystem, hvis dermed menes en

rationel begrundet og detaljeret positionering af staten og energivirksomhedeme. Man

kan heller ikke anvende en generel model, ikke blot fordi den ikke eksisterer (iawnfor
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de meget forskellige vesteuropaziske stat-energi regimer), men-også fordi den polske

kontekst med dens saxegenheder kalder på en specifik losning. Endelig må man

differentiere mellem relationen på kort sigt (overgangsfasen) og lang sigt.

At konstituere en holdbar relation mellem stat og energivirksamheder er derfor meget

mere end et teknisk sporgsmål der loses med rationel argumentation. Som finnen

Sairinen skriver, jaxnfor det sidste citat i kapitel 7:

In doing empiri4 research many sociologists have forgotton to think

what is energy as a social phenomenon; what is the social construction

of energy issues. When thinking energy as a social phenomenon, we

have to make the same thing to man-nature relationsship. The roots

of ecological crisis are linked to our understarrding of nature (Sairinen

1992)

Hvis det er rigtigt at energi- og miljoproblemer er samfundsmossige konstruktioner,

og forholdet mellem stat og energivirksamheder må opfattes som en social relation,

konstitueringen af en stabil forskel i en social orden, kan man vente at der er sam-

menhzng mellem den samfundsmoessige konstruktion af energi- og miljoproblemer

og den rolle staten får. Relationen mellem stat og energivirksamheder vil således

skulle indgå i en starre social orden der involverer en ganske specifik artikulation af

energi som betydning. Sairinen nzvner 5 typiske 'energisyn':

1. Energi som vare. Man hugger vagt på det frie energivalg, og forventer at

dette frie valg vil sikre effektiv allokering af energi og braxrdsler.

2. Energi som okologisk ressourcer. Man ser energien i relation til naturen og

milj&, og lagger va@ på at energiforbrug har konsekvenser på tredjepart

og andre generationer.

3. Energi som social nodvendighed. D.V.S. at man mener at folk har ret til

energi. Den centrale vaxdi er samfundsmaxsig retfaxdighed og lighed.

4. Energi som strategisk ressource. D.V.S. som en ressource der er afgorende for

det okonorniske system og militaxet.

5. Energi som en institutionel-nolitisk interesse. Energi kan vaxe et middel for

erhvervelse af magt. Dette syn lzgger va@ på demokratriske beslutningspro-

cesser: The dumges in energy-technology or in values are always threats to

dominant establishment and institutional structure. (Sairinen 1992)
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Disse fem forskellige syn kan skematisk opdeles efter vigtigste egenskaber, vaxdi og

interesse:

Tabel 10.2 1

EnerebYnI

Vare

Okologisk
ressource

Social md-
vendighed

Strategisk
ressource

Politisk-insti-
tutionel inter-
esse

Forskellige artikuleringer af energi

Vigtige energi
egenskaber

Udbud, eftersp0rg-
sel, pris

Udtemmelighed,
milj0virkning, ef-
fekt på andre
ressourcer

Adgang til energi
i.f.t. grundlzggen-
de behov

Geopolitisk place-
ring. Adgang til
indenlandske res-
sourcer. Autarki

Adgang til at defi-
nere problemet og
til at treeffe be-
slutninger. Centra-
liseringsniveau

Centrale vaxdier

Ksbernes frie valg.
Selgers adgang til
ressourcer.

Bseredygtighed,
nøjsomhed, frem-
tidige generationers
muligheder

Lighed & retfeerdig-
hed

National militaer og
skonornisk sikker-
hed

Demokrati

Interesse der
vagtes

Energiproducenter
og forbrugere.

Fremtidige genera-
tioner, tredjeparter
og ubemidlede

De fattige,

Energiudbydere,
militeeret, den
hjemlige Okonomi

Befolkningsgrupper,
store organisatio-
ner.

Kilde: Sabinen 1992

Ser man på denne opstilling kan man lidt forenklet sige at omstibingen af energisek-

toren i Polen sker med udgangspunkt i en historisk situation hvor de tre nederste

energisyn - nemlig energi som social nodvendighed, som strategisk ressource og som

politiske institutionel interesse dominerer. Dog med den forskel at sidstnwnte ikke

har lagt vagt på det demokratisk element, men derimod brancheinteresser. Fremtiden

vii med sikkerhed integrere de to overste energisyn - energi som vare og som

okologisk ressource - men styrken hvormed disse to energisyn vinder frem og mixet

mellem de fem syn er slet ikke givet. Den dominerende artikulation er dog den

overste, som udtrykt i Coppers & Lybrand restruktureringsforslag. Hvis det energi-

syn som artikulerer energi som en vare bliver dominerende - konstitueres som den

dominerende nodal - vil det eksempelvis blive vanskeligt at legitimere en tvang-

stilslutning til fjernvarmesystemet eller en planlzgning der opdeler varmemarkedet
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i naturgas- og fjemvarmeområdei. Omvendt kan en sådan @angstilslutning langt

nemmere indpasses i en diskurs som artikulerer energi som okologisk ressource.

Betydningen af de forskellige energisyn leder også frem til meste diskussion, nemlig

indholdet af relationen stat-energivirksamhed.

Andet politiske problem: Institutionel ombrydning

Systemskiftet ikke blot dislokerer relationen stat-virksomheder i forhold til omfanget

og typen af relationer, men også indholdet af disse relationer. Det viser sig b1.a. ved

at de institutioner der har reguleret energisektoren nedbrydes, mens andre etableres.

Det indikerer samtidig at begrebet 'staten' eller 'myndighedeme' er et alt for abstrakt

begreb. Staten som begreb indikerer en enhed, der ikke eksisterer, og en universel

betydning og funktion, som aldrig etableres. Bob Jessop foreslår derfor at vi i stedet

for analyserer staten som et strategisk terraxr (Jessop 1991, se også Bondo et al 1991,

Thomsen 1989 og Bertramsen, Thomsen og Torfimg 1991). Dermed menes at vi må

begribe staten som malet for og resultatet af forskellige aktorers strategier og kampe.

Som et institutionelt kompleks sedimenterer staten specifikke praksisformer, kon-

fliktlosningsmodeller og rationalitets- og magtformer. Statens grxnser og enhed er

derfor under stadig etablering. De strategier der forsoger at bestemme disse graznser

og denne enhed kalder Jessop statsprojekter (Jessop 1989). De gennemtraxger staten

og tilskriver den en relativ institutionel enhed, samt baner vejen for dens tilknytning

til det bredere samfund. Men strategieme henvender sig til et allerede etableret

institutionelt kompleks, med allerede etablerede relationer til det omkringliggende

samfund, derfor er omkalfatringen af det statslige naturligvis en protes der etablerer

en rakke antagonismer og modstandsreaktioner. Som vi har set i kapitel 8 og 9 har

der historisk set vaxet artikuleret og implementeret en rakke statsprojekter - men

typisk inden for den patemalistiske statsdiskurs. Statsprojekteme har blandt andet

vedrort graden af statskontro1 med allokering af energi og placeringen af beslutnings-

kompetancen på ministerielt, branche- og virksomhedsniveau. I l987 blev energisek-

toren, som det er nzvnt adskillige gange for, puttet ind under Industriministeriets hat

I et interview med dir. Jacek Kielbrgowski for det regionale naturgasselskab i det nordlige Polen
diskuterede vi problemet at naturgas- og fjemvarmesystememe udvikles uden nogen fzlles
koordinering. Det var Kielbrgowskis synspunkt at opdelingen skulle besluttes af markedet. Prisen
måtte afgere det. Det er naturligvis ikke så underligt alt så honge naturgas og fjemvarmenettet i
mange år har lobet parallelt og i lyset af erfaringeme med den planskonorniske planlregning.
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efter i årevis at have vaxet reguleret af brancheministerier. Energisektoren er

imidlertid i dag ikke blot reguleret af Industriministeriet, men også af fem andre

ministerier samt desuden kommuneme hvad angår fjemvarme. Industriministeriet er

ansvarlig for alle aspekter inden for energiforsyrringen og skal udarbejde energipoliti-

ske programmer, energianalyser, lovgivning m.v. Et saxligt energidepartement i

Industriministeriet tager sig af disse forhold. Alt i alt er 60 (!) mennesker ansat i

Industriministeriet med energisektoren som ansvarsområde, hvilket skal sammenlignes

med mellem 15.000 og 20.000 ansatte i den tidligere energiadministration (heraf 2000

i braxrdsels- og energiministerieme) (Bojarski og Filipczak 1992). Generelt for den

polske centraladministration er desuden lave hmninger der g0r det svaxt at holde på

folk med ekspertviden. Alene af denne grund er en tilbagetrxkning af centralstatens

direkte kontro1 med energivirksomhedeme en n0dvendighed. Bolip- og bxnings-

ministeriet szetter normeme for bygningers varmestandarder og har en hxt defmeret

opsynsrolle i.f.t. fjemvarmesektoren. (Bojarski og Filipczak 1992 og Interview

Krzystof imiejewski marts 1993). Milisministeriet fastszetter nationale miljamål og

normer for energisektorens udledninger af salt, naggassser etc - jaxrf0r kapitel 5 &

9. Det udsteder også koncessioner på minedrift og naturgasudvinding og er 0verste

myndighed for PioS, Milj0inspektoratet. Udover de nzvnte er Finansministeriet,

Privatiseringsministeriet, Anti-Monopolkontoret og Ministeriet for Udenrigshandel

involveret i energisektoren på forskellig vis (se Bojarski og Filipczak 1992).

Ingen af de ovennzevnte er dog involveret i egentlig energiplanhqning. Industrimini-

steriet udsendte i nov. 1992 en plan (Ministry of Industry and Trade 1992), men det

var snarere en scenarie gemremregning6 og udf0r-t ikke af ministeriet, men af en

arbejdsgruppe under Prof. Wlodzimierz Bojarski på Institut for Energiproblemer

under det Polske Videnskablige Akademi (Interview med Adam Umer matts 1993).

For at st0tte overgangsfasen er der også etableret en Energi Restrukturerings Gruppe

(ERG) i Warszawa med deltagelse af flere udenlandske, herunder danske, eksperter.

ERG udarbejder en ny energilov for Polen som endnu ikke er vedtaget og gennem-

f0rer tilbundsgående studier af hele energisektoren og subsektoreme. ERG er desuden

en såkaldt Projekt Implementerings Enhed under PHARE programmet og har derfor

en 3 cifret mio. sum (i ECU) til investeringer i energisektoren7.

6 Jzvnfsr kapitel 3 hvor jeg kort gennemgAr et par af scenarieme (Figur 3.8 og 3.9)

7 Om ERG se også Pedersen (1993a)
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S&.ig interessant i relation til problematikken for denne afhandling er indplaceringen

af miljohensyn, energieffektiviseringer og -besparelser samt brzndselsskift i rela-

tionen stat - energivirksamheder. Jeg vil forst se nzrmere på relationen mellem

miljomyndigheder og specielt Industriministeriet, demzest på den politiske kamp om

en ny Energibesparelsesstyrelse, for jeg i afsnit 4 tager brzndselssporgsmålet op.

På grund af de mange problematikker som overgangsfasen rejser og de mange

ministeriers kompetancer på energiområdet er inter-ministeriel samarbejde en nodven-

dighed. Specielt for en integreret energi- og miljostrategi er samarbejdet mellem

Industri- og Miljoministeriet essentielt. Der er flere forhold der tyder på at dette

samarbejde ikke fungerer szerligt godt. Som diskuteret i kapitel 5 er den nuværende

normregulering af kraftva~kemes roggasudledninger en hzmsko for effektiviseringer,

dels fordi den favoriserer gamle ineffektive anlzeg fremfor nye effektive der har

ekstra udgifter til roggasrensningsanheg, dels fordi normeme i en periode med meget

lav br&dselsudnyttelse sigter på brzndselsinputtet. Loven er desuden gennemfort

uden grundige overvejelser over hvorledes og om normeme kan opfyldes. Det er dog

ikke Miljoministeriet der generelt er en bremse for effektivisexinger og miljobeskyt-

telse i energisektoren, men Industriministeriet. For det forste er det karakteristisk for

energipolitikken som den fares af Industriministeriet at den stadig primzert er ud-

budsorienteret sigtende på at skaffe og producere brazndsler og energi (se ex. Pasierb

1992 og Bochniarz 1992), mens bestrzbelser på at effektivisere energiforbruget, som

ivrigt stottes af Milj@ministeriet, modarbejdes af Industriministeriet (det vender jeg

meget snart tilbage til, se Side 381-Side 385).

Holdningen til miljoet fremgår af det program som Industriministeriet udsendte i nov.

1992 om energisektorens udvikling frem til 2005 (Ministry of Industry and Trade

1992). Her er der ganske vist en helt loyal hensynstagen til de miljomålsztninger og -

normer som er fastsat i Miljoministeriet og som er indgået i intemationale aftaler,

men så rzekker det heller ikke lzengere. Generelt bettagtes miljohensynene ikke som

mal, men '.. as a constraint', som det blev sagt af Adam Umer - en af forfatteme til

programmet (Interview marts 1993). 1 rapporten giver det sig udtryk i en formu-

lering:

In this analysis performed the greenhouse gases reduction strategy was

not investigated because such international standards and conventions

are not in forte yet (Ministry of Industry and Trade 1992;22)
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Denne holdning går igen. Hvis der ikke eksisterer et krav eller en standard er der

ingen grund til at inddrage miljomålsaetni.nge$. 1 scenarieme i rapporten resulterer

det i en reduktion af SO,, NO, og partikler - som der er regulering på - men en

stigning i CO, emissioneme på mellem 15 og 40 pet. frem til 2010 i.f.t. 1990 (se

Ministry of Industry and Trade 1992; 103-105). Samtidig forbigås de meget alvorlige

problemer med fast affald, saltvandsudledninger, underminering og landskabsodelazg-

gelse ($evnfor kapitel 5). Industriministeriets fokus på udbudssiden viser sig også i

de slutscenarier man ender op med. Ganske vist er der indregnet en effektiviserings-

gevinst over den 20 års periode der undersuges, men denne står ikke til at axdre.

Den store forskel på de tre miljoscenarier er derfor ikke energiforbruget, men

kompositionen af braxrdsler. Jo mere miljovenlig desto mindre kul og desto mere

naturgas og atomkraft. Endelig skal det mevnes at vedvarende energi kun får en

sudmoderlig behandling. Som det skrives:

EC Countries consider the Renewable energy sources as important

only at the lotal level. In the near future the wider development of

renewable sources is not probable. (Ministry of Industry and Trade

1992;57)

Som vi ved er udsagnet om EU-landenes holdning til vedvarende energi ikke udtryk

for den hojeste sandhed.

Som situationen er nu bliver Milj0lovgivning adskildt fra de losninger, der ellers

arbejdes med for energisektoren. Den integrerede udvikling initieres ikke. Miljomini-

steriet bliver et 'end-of-line'-ministerium hvis ikke relationen azndres (se også

Bochniaiz 1991 ;31).

Transformationsprocessen har ikke kun konsekvenser for sammensa%ning på det

ministerielle niveau. Som falge af nedlzeggelsen af WWK blev der således i 1990

etableret en statslige Kulstyrelse (PAWK) og der tales om at etablere hhv. en

8 Samme holdning fremgik også klart af et interview med Krzystof Galas feb. 1993 fra det polske
Industriministerium. Igen og igen fremhzvede han at miljshensyn var motiveret af aspirationer om
at indgå i EU samarbejdet. Ved samme anledning gjorde han det ogsa klart at Industri- og
Milj0ministeriet har forskellige interesser - men at de forsøger at finde et fzlles sprog. Det skal
understreges at Wanda Bart og Grazyna Sztandera i Miljsministeriet ved et senere interview (marts
1993) benzgtede at samarbejdet skulle vzere d&rligt udover de begyndervanskeligheder der altid
er forbundet med nye opgaver og roller.
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Energistyrelse for forsyningssiden og en Energibesparelsestyrelse for eftersporg-

selssiden. Kulstyrelsen er et aktieselskab ejet fuldt ud af fmansministeriet. Styrelsen

udforer analysearbejde i.f.m. restruktureringen af kulsektoren inkl. lukningsplaner,

modernisering m.v. (Bojar& og Filipczak 1992). Energistyrelsen vil bl.a. få til

opgave at udstede licenser til energivirksamheder, udarbejde analyser af og program-

mer for energisektoren, overvåge og kontrollere monopoler m.v. (se Ministry of

Construction.. 1993). Energibesparelsesstyrelsen er tax& som en parahel, men også

separat organisation til Energistyrelsen. Begrundelsen er at man ellers er bange for

at eftersporgselssiden bliver underlagt forsyningsinteresserne9. Den politiske kamp

om Energibesparelsesstyrelsen og energibesparelser er ganske interessant og illustrativ

- ikke mindst set i lyset af kapitel 6. Derfor fortjener den sit eget lille afsnit:

Energibesparelsesstyrelsen

Som dokumenteret i kapitel 3 og 4 er der energieffektivitetsproblemer i alle led i den

polske energikazde - i udvinding af kul, i konvertering, i nettene og i forbruget.

Effektivitetsproblemerne har siden 1982 vaxet på den politiske dagsorden som et

okonornisk problem, fordi:

• det hoje energiforbrug nodsagede stadig ogede investeringer i energisektoren og

dermed faxre investeringer i andre sektorer.

• det hoje energiforbrug i husholdningerne gjorde det nodvendigt at fortsatte og

efterhanden oge subsidieringen af varmepriseme.

• det hjemlige energiforbrug lagde beslag på stenkul der ellers ville kunne vaxe

eksporteret.

Efter den okonorniske krise i 1980-82 fremlagde den polske regering et program for

energirationalisering, med det formal udover at tackle det forste og sidste punkt

ovenfor at oge industriens okonorniske effektivitet. Brogrammet blev fremlagt for

perioden 1983-85 og havde til mål at reducere energiintensiteten med 3.4-4.7%. Man

reducerede faktisk energintensiteten med 6.7%, men udgangspunktet, 1982, var

uszedvanligt med meget lille kapacitetsudnyttelse i industrien. Energiintensiteten i

9 Interview med Krzystof Zmiejewski, marts 1993. Denne beslutning har dog og.4 opponenter,
heriblandt Slawodmir Pasierb (1992) der henviser ti1 at man dermed blot cementerer adskillelsen
mellem forsynings- og efterspsrgselsinteresser. Og det er så sandt som det er sagt.
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1985 var således både storre end i 1975 og 1980. Programmet kunne derfor ikke

siges at va% vellykket.

I september 1986 annoncerede regeringen derefier 'Handlingsplan for mere effektiv

udnyttelse af materialer, braxdsler og energiressourcer 1986-90'. Planens mål var at

nedszette energielastisiteten i.f.t. den okonorniske vzkst fm 0.86 til 0.6 i 1986-90

(World Bank 1987b;181-85) . Det ville medfore en besparelse på 22 Mtce i 1990. De

12 Mtce skulle komme fra specificerede projekter, og de 10 fra virksomhederes egne

initiativer. Men allerede i april 1987 blev målsztningen revideret fra de 0.6 til O.77-

0.80 (World Bank 1987b; 192-95). Selv om planen, ligesom i 1982, formelt pegede

på mzdvendige energieffektiviseringer blev de nodvendige tiltag ikke gjort. Virksom-

heder og forbrugere fik ikke et incitament til at spare energi, og investeringeme i

kulsektoren og den ovrige forsyningssektor ikke alene bevaredes, men også ogedes.

P.K. Lyons (1990;68) mevner også energi- og brxndselslobbyens kamp imod energi-

besparelsesprogrammeme som en vaxentlig faktor bag programmemes fiasko”.

Verdensbankens studie af den polske energisektor i 1987 forte b1.a. til at de udover

kraftigt at stotte en opprioritering af energibesparelsespolitikken, foreslog en ny

institutionel struktur til understottelse af energibesparelser (World Bank 1987b; 197-

199). Den samme opfordring til energibesparelser kom med en OECD/IEA rapport

fra 1990 - 'Energy Policy Poland 1990 survey' (OECD/IEA 199Oa). Her blev det

understreget af en eventuel organisation/styrelse med ansvar for energibesparelser

skulle gores staxk og central fra starten. 1 1990 udarbejdede så en gruppe af polske

eksperter, ledet af Miroslaw Dakowski et forslag om oprettelse af en National

Energibevarelse Styrelsel1. Forslaget blev diskuteret i parlamentet og stottet af

Miljoministeriet, men ikke af Industriministeriet. Argumentet fra Industriministeriets

side var at en Energibevarelses Styrelse for at få gennemslagskraft måtte integreres

i den nye regulatoriske struktur og derfor måtte vente til en ny energilov og nye

organisatoriske strukturer var vedtaget for energisektoren. Ikke desto mindre vedtog

parlamentet i maj 1991 en skitse for en sådan styrelse der i hoj grad byggede på

forslaget fra Albinowski m.fl (Ministry of Construction and Physical Planning,

upubliceret papir). 1 denne skitse er der stillet flere formål op med Energi Bevarelses

Styrelsen, blandt disse:

10 Flere af de interview jeg foretog i forhet 1993 bekxeftede forsyningslobbyens store magt.

11 Engelsk: National Energy Preservation Agency
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• Igangszetning af og stotte til energieffektivisering i forbrutet og til vedvarende

energi.

• Skaffe finansielle midler, ved at gennemsoge indenlandske og udenlandske

stotteordninger og investorer.

• Udarbejdelse af strategier, initiativer og indsatsmidler.

• Skabe og sprede information om energibesparelser

• Uddannelse og trazning af energisynseksperter og -konsulenter.

• Igangsztte og promovere forskning i, udvikling og implementering af energitekno-

logier (Ministry of Construction and Physical Platming diverse upublicerede

papirer).

D. 9. november samme år, 1991, understregede parlamentet (Sejmen) at Polen

behover en staxkere indsats på energibesparelsesområdet og d. 19. maj 1992 blev det

også besluttet af ministerrådet. Energi Besparelses Styrelsen er imidlertid stadig ikke

vedtaget. 1 falge de fleste observatmer, i og udenfor energisektoren, p.g.a. staxk

modstand fra stenkulindustrien og den ovrige forsyningsside12.

Planeme er nu (foråret 1993) at den Nationale Energibesparelses Styrelse skal

etableres som et non-profit aktieselskab med Finansministeriet, Industriministeriet og

den Nationale Fond for Miljobeskyttelse som aktieholdere13. Argumentet for denne

konstruktion er at det vil gore Den Nationale Energibesparelses Styrelse uafhzengig

af de begraznsninger statsbudgettet kegger. 1 falge hovedpersonen bag forslaget,

imiejewski i Boligministeriet (interview marts 1993), ville han have foretrukket en

anden losning - en mere officiel organisation. Samtidig fremgår det af upublicerede

papirer fra foråret 1993 (Ministry of Construction and Physical Plantring 1993c) at

styrelsen er planlagt med en stab på 5 ti1 7 medarbejdere i startfasen, som eventuelt

kan oges hvis der kommer penge i kassen. Denne uhyre beskedne bemanding skal

sammenholdes med de 9000 forskningsmedarbejdere der var ansat i kulsektoren i

1979 - jzevnfor note 1 Side 364.

12 Således ogsH nzvnt i et papir fra Energy Restructuring Group (1993a)

13 Hvomår det vi1 ske er stadig uvist. Det vi1 kun blive Finansministeriet der vi1 blive direkte ejer
af styrelsen. Industriministeriet vi1 eje sine aktier gennem Den Industrielle Udviklings Styrelse
Ah. Men Industriministeriet vi1 repmsentere Fmausministeriet og derudover den Industrielle
Udviklings Styrelse.
TilfBjelse januar 1995: Styrelsen er nu etableret og idriftsat fra august-september 1994.
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Sammenholdt med de energieffektivitets problemer og de national- og priva@konomi-

ske muligheder i energibesparelser @vnfor kapitel 4) må planerne som de ligger for

energibesparelsesstyrelsen mildest talt kaldes meget besynderlige. De kan vanskeligt

tolkes som andet end et udslag af udbudsplanl~gning og en staxk forsyningssektor

dominans. Industriministeriet/Energidepartementet har traditionelt vaxet bundet t&

til kul- og forsyningssektorerne. Det har iovrigt vaxet et punkt i de fleste papirer om

energibesparelsesstyrelsen at den ikke skal blande sig i forsyningssektorens forhold.

Selvom her er store besparelsesmuligheder, og selvom en integreret ressourceplan-

kegning kunne have sin berettigelse cementerer man altså denne opdeling mellem

eftersporgsel og udbud (se også Pasierb 1992).

I tilknytning til, men iovrigt uaflxengigt af den Nationale Energibesparelses Styrelse

skal der etableres en rrekke regionale energibesparelsesstyrelser, men de statslige

myndigheder vil ikke tage nogen initiativer til etablering af disse styrelser. 1 april

1993 blev den forste etableret i kulindustriens hjemland Katowice. Aktionaxerne er

hovedsagligt fra forsyningsektoren, henmder en kuhnine, nogle få kraftvaxker, og

Katowice statsamt (voivoidship)‘4.

Den statslige reaktion på energkeffektivitetsproblemet har vaxet sparsom, til

gengald har der vaxet en hurtigere reaktion på privat initiativ. Der eksisterer i

ojeblikket i hvert fald to velfungerende energieffektiviseringsorganisationer i Polen,

Den Polske Fond for Energi Effektivitet” (FEWE) og Energi Besparelses Fon-

d e # . Den forste er fmansieret ved egne aktiviteter samt polsk og amerikansk

kapital og har kontorer i Warszawa, Katowice og Krakow. Formalet er at stotte

energieffektivisering og at promovere kuhninemetan”. Den anden organisation er

etableret af 8 polske banker” med det formal at skabe og stotte et marked for

14 Interview med Jan Piekorz (ERG), Alexander Chodasewicz /Polish Ecological Club, Katowice)
og Jan Surowka (Fewe, Katowice) marts-april 1993.

15 Engelsk: Polish Foundation for Energy Efficiency

16 Engelsk: Energy Conservation Foundation.

17 Interviews med Dir. Adam Gula, Warszawa feb. 1992 og Jan Surowka, Katowice apr. 1993,
begge ansatte i FEWE.

18 Herunder den statsejede Polske Udviklings Bank
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energieffektiviseringsprojekter. Sidstnaxnte er desuden inolveret i traxing og

uddannelse af energisynseksperter, b1.a. på foranledning af et dansk forslagIg.

Sidstnzevnte organisation da&ker stort set det spekter der er tiltaxkt for den nationale

energibesparelses styrelse, men illustrerer at kommercielle interesser har set okono-

miske muligheder, hvor Industriministeriet og forsyningsektoren ser okonorniske

byrder.

Den politiske kamp der har stået om en minimal og okonornisk selvberoende energi-

besparelsesstyrelse, der ud fra såvel et samfundsekonomisk, forbrugerokonomisk og

miljomzssigt synspunkt er en nodvendig og indlysende institution, illustrerer to ting.

For det forste forsyningsinteressemes styrke i polske energipolitik og for det andet

Industriministeriets politik som viser at integrerede energi- og miljoperspektiver ikke

kan ventes at få gennemslag hos dem. Twrtimod har det vist sig at de storste

interesser for en sådan politik er at fmde i Boligministeriet, Miljoministeriet og i dele

af den finansielle sektor. Bankeme synes således at have set muligheder hvor In-

dustriministeriet bakker ud.

De intemationale aktarer

Inden jeg går videre til det tredje politiske problem - decentraliseringen - synes jeg

det er nodvendigt at sige to ord om de nye aktorer på den polske energiscene -

nemlig de intemationale finansmonopoler. Jeg har allerede i rapporten adskillige

gange nawnt lMF og Verdensbanken i.f.m. energipriser og restmkturering af energi-

sektoren. Isax Verdensbanken, men også et geled af andre organisationer?o er dog

tzttere involveret i energirestruktureringen. Her kan naxnes tre store projekter:

• Projekt til udvikhg af energiressourcer. Formal: 1) 0ge produktionen af naturgas

og tilskynde til skift vzk fra kul til naturgas21, 2) Stolte prisjusteringer og isax at

19 Interview med Dir. AMsander Panek og Wojciech Stepniewski, Warszawa marts 1993, begge
ansat i Energy Conservation Foundation.

20 Se OECDLIEA 1992d for en presentation af dette geleds programmer.

21 Et senere projekt vedtaget i 1994 med et samlet estimeret investeringsbehov på 50 mio. US$
(Verdensbanken finansierer 25 mio. US$, Norge yder et gavebidrag på 1 mio. US$) går ud på at

(forts&tes...)
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oge naturgaspriserne til markedsniveau inden 1993. De fulde omkostninger ved at

distribuere näturgas til husholdninger skal vaxe indregnet i priserne ved udgangen af

1995, og 3) fmansiere restrukturerings studier for naturgas, kraft, fjemvarme og kul.

Projektet blev godkendt i juni 1990 og indebzerer en investering på ialt 648 mio.

US$. Heraf fmansierer Verdensbanken de 250, og den Europeiske Investerings Bank

60 mio. US$.

• Varmeforsynings restrdtureting og besparelses projekt. Formål: 1) Understotte

implementeringen af energisektor restruktureringen og kommercialiseringen og

privatiseringen af energivirksomhedeme, herunder oliesektoren. En regulatorisk

ramme skal etableres og priseme og prisstrukturen yderligere udvikles. 2) Udvide

levetiden for eksisterende fjemvarmesystemer v.h.a. moderne teknologi og materia-

ler., 3) tilskynde til energibesparelser i fjemvarmesektoren, v.h.a. investeringer og

justeringer af priseme, og 4) Reducere miljop&&kningen gennem investeringer i

energieffektivt udstyr og systemer samt at stotte et program til udskiftning af små

kulfyrede kedler. med gaskedler. Projektet godkendt juni 1991, med totale omkost-

ninger på 619 mio. US$, hvoraf Verdensbanken fmansierer de 340 og den Europzei-

ske Bank for Udvikling og Restrukturering 50 mio. US$.

• Kraftvarme privatisetings projektet. Formål: 1) 0ge andelen af Kraftvarme i

Krakow, 2) Videre at reducere NOx og partikel emissioner fra Leg KV-wrk i

Krakow. 3) 0ge driftseffektiviteten på lang sigt og 4) At åbne op for private in-

vesteringer og ultimativt privat ejerskab af storre kraftvaxker i Polen. De samlede

omkostninger udgor 115 mio. US$, hvoraf Verdensbanken fmansierer de 85, og

kommercielle kreditorer de 30 mio. US$ (Montfort & Wackman 1992;221-222 og

World Bank 1993).

Under det. andet punkt horer restruktureringen af fem storre fjemvarmeselskaber (se

World Bank 1991a og 1991b), samt en kredit for Polens ovrige fjemvarmeselskaber

(ialt 70 mio. US$). Det fremgår tydeligt fra beskrivelsen af projekteme at de falger

en ganske fomuftig linie med naturgas, kraftvarme og energibesparelser. Der imid-

lertid et problem, og det er Verdensbankens relativ store dominans. Som en meget

betydelig fmansiel kilde, kommer programmeme let til at udstikker rammeme for en

vzesentlig del, isax @em-)varmesektorens, investeringsmuligheder. Det accentueres

21 (...fortsat)
konvertere små kulkedler ti1 gas. Projektet er fokuseret på at reducere CO, emissioneme. 1
projektet vi1 51 kulfyrede fjemvarmevaerker blive konverteret ti1 gas, heraf 6 ti1 naturgasfyret
decentral kraftvarme, og vi1 inkludere besparelser på forbmgersiden. Se World Bank 1994.
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af fjemvarmeselskabeme typisk selv må fmde midler til 50 pet. af investeringeme.

Det sidste kan let lzgge beslag på alle midler når en stor del af varmetransmissions-

nettet udskiftes. Det er f.eks. problematisk når fjemvarmeprogrammeme har fokuse-

ret på ledningsnettet uden at indeholde en politik for forbrugssiden22. Programmeme

betyder at f.eks. omstilling til lokale biobrzndsler ikke kan fmansieres. Et andet, der

er mere tvetydigt, bestar i den udbudsrunde der fmder sted i.f.m. beslutningen om

valg af teknologier og byggeherrer. Givet den polske energiindustris manglende

konkurrencedygtighed på moderne fjemvarmeteknologi vinder de udenlandske

virksomheder. Det er jo godt nok fordi Polen får tilfort moderne teknologi, men

samtidig et problem fordi man risikerer at lukke store industrier der kunne blive en

drivkraft for yderligere effektivisering af fjemvarmesektoren. Przcis de teknologifa-

brikanteme kunne blive baxere af en energirationaliserings strategi. Derfor er det

vigt& i.f.m. projekteme at de også indeholder et joint venture element eller pro-

duktion i Polen. Det er da også tilfzeldet for en razkke fjemvarmerorsindustrier i

Danmark, som nu har etableret sig i Polen. Rockwool er en anden virksomhed der

i et joint venture med eksisterende Polske isoleringsfabrikanter har etableret sig på

noget der må siges at vaxe et enormt marked (Se Warsaw Voice, maj 1994). Pro-

blemet peger på at Polen, til forskel fra teknologioverforsler til mange u-lande, er et

modtagerland med en stor forsknings- og udviklingskapacitet og et omfattende

virksomhedsgrundlag for indenlandsk produktion af de teknologier der behoves.

Strategisk set kunne det vzre hensigtsmzessigt at inddrage disse aktorer i storst mulig

grad.

Tredje politiske problem: Decentralisering

Det tredje politiske problem drejer om afvejningen af centrale, regionale og lokale

interesser i reguleringen. 1 denne sammenhzeng angår det primaxt (fjem-)varmeforsy-

ningen og miljoregulering. Som jeg har vaxet inde på tidligere er fjemvarmev=rkeme

22 Interview med Tomasz WrcSblewicz og Juliusz Pastuszak, hhv. Gdansk og Gdynia fjemvarmesel-
skaber, februar og marts 1993. Det skal understreges at begge Interviewofre var tilfredse med
samarbejdet med Verdensbauken, og at kritikken er min alene.
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overtaget af kommuneme og miljoadministrationen/kontrollen @Tios) decentmliseret

med afdelinger i hver voivoidship23.

Med decentraliseringen af fjemvarmen er der opstået i hvert fald tre problemer: 1)

nemlig relationen til kraftvarmevaxkeme, 2) relationen til naturgasforsyningen og 3)

manglende erfaring med varmeplanhegning.

Fjemvarmeselskabeme modtager, som vi ved, ca. halvdelen af al den fjemvarme der

tilgår fjemvarmenettet fra kraftvarmevaxkeme, og ca. lo-15 pet. fm industrien.

Kraftvarmevaxkeme ejes irrridlertid af statetielvaxkeme (og vil senere blive samlet

i en rxekke storre selskaber). Derfor kräver fjemvarmeudviklingen ta% koordination

mellem de to aktorer. Det kan naturligvis loses - det bliver det i Danmark - men da

man mangler erfaringer fra denne type af planlzgning kan det give anledning til

problemer. F.eks. har vi set i kapitel 4 at en del af fjemvarmesektorens effektivitets-

problemer haxger sammen for hoje fremlobstemperaturer og konstant flow. Hvis

disse to fysiske fÖrhold skal sendres krzver der koordinering med såvel kraftvarme-

vax-ket der leverer fjemvarmevandet og brugeme. Et andet problem er koordinerin-

gen med naturgasnettet som breder sig på varmemarkedet. For at undgå flere dobbel-

te linieforinger af fjemvarme og naturgas ville det vzre hensigtsmzssigt at fortage

en varmeplanlqning som i Danmark. Det sker imidlertid ikke. En koordinerende

planlzegning på lokalt og regionalt niveau er i dag ikke-eksisterende. Naturgassel-

skabet, kraftvaxkeme og fjemvarmeselskabeme planlzegger hver for sig, og udenfor

står kommunen kun med indsigt i hvad der sker i fjemvarmesektoren. Denne situation

er naturligvis ikke lige grel alle steder og hznger desuden sammen med den korte tid

der er gået siden kommunerne fik ansvar for fjemvarmesektoren og Industrimini-

steriet mistede kontrollen med den nationale energiplankegnin~. 1 kommuneme

mangler desuden den know howsmzssige og institutionelle kapacitet til at gennemfore

en sådan planhegning. Man mangler mandskab, informationer, og formaliserede

relationer til de naturgasselskaber og kraftvaxker. Samtidig kan man forvente at

23 1 1990 blev der vedtaget tre lovgivninger der sigtede på at decentralisere administrationen: Loven
om lokal selvstyre af d. 8/3 1990, Loven om Lokale Administrative regeringsorganer af d. 2213
1990 og Loven om Magtfordeling af d. 17/5 1990. Se Tams (1993) og Radecki (1991).

24 Ved et besog i Gdansk og en interviewrunde hos det regionale naturgasselskab (Roman Kusmierek
april 1993), fjemvarmeselskabet (Tomasz Wroblewicz februar 1993) og kommunens tekniske
forvaltning (Jaroslaw Zielinski april 1993) som er ansvarlig for energiplanlqgning, fremgik det at
den tekniske forvaltning og fjemvarmeselskabet kendte hinandens planer, mens ingen kendte
naturgasselskabets planer. Der var og er ingen varmeplanlqning, b1.a. fordi man ikke har
tilslutningspligt, men iovrigt fordi det ikke har vaxet aktuelt for.
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problememe stikker dybere. At kunne vzre i stand til at implementere en varmeplan-

kegning er også et sp0rgsmål om kommunen er i stand til at legitimere den tvangs-

relation planlzegningen indebzrer - Lutas (1985;271) kalder det 'Zegitimacy of

coercion'. Denne legitimering handler ikke om retoriske evner, forstået som over-

fladeglasur, men om den diskursive artikulering af stat og energi. Sairinen (1992)

giver bud på nogle af de energisyn der kommer ud af forskellige diskurser - jawnf0r

Tabel lO. og diskussionen heraf. Men samtidig inddrager problemet også staten hhv.

kommunemes objektivitet - deres institutionelle karakter. Opfattes de stadig som

instrument for selvbestaltede magthavere, som alfaderlige patemalistiske livsfor-

sikringsselskaber eller cirkusarenaer for uduelige politikere bliver det meget svart at

implementere en varmeplanhugning der begrzenser individets valg af varmeforsyning.

Derfor r&ker dette sp0rgsmål helt tilbage til diskussionen i kapitel 9.

4. Braendselsspargsmålet og kulindustriens krise

Kulmonokulturen ved vi er en vzsentlig årsag til de energirelaterede milj0problemer

i Polen. Nye brzndsler eller energiformer er derfor en wsentlig forudszetning for at

reducere milj0belastningen - jzwnf0r kapitel 6. At skifte bnendsel er en handling som

skal foretages af de akt0rer der konverterer brandsler til anvendelig energi. Det er

både elwrker og fjemvarmeselskaber, men også industrien og de individuelle

husholdninger. Udgangspunktet er altså ikke en hvilken som helst akt0r og en hvilken

som helst beslutningssituation, men de energikonverterende atitwer og deres be-

slutninger om brazdsel. Brzendselsskift kan anses som en strategi som den givne

akt0r valger p.g.a. gndrede omstzndigheder i den kontekst der konstituerer ham.

Bndringeme kunne bestå i en ny teknologi, i en ny lovgivning, i nye kreditformer,

nye bnwrdsler, zendringer i ex. oliepriseme, bekvemmelighedsfaktoren eller noget

helt andet. 1 Polen er det givet at bm!ndselsbeslutninger i årene fremover vil blive

aktualiseret for mange akt0rer p.g.a.:

• Udskiftningen af eksisterende nedslidte teknologier sammen med en r&ke andre

overvejelser rejser sp0rgsmålet om hvilket braendsel/brazndsler man skal vzelge.

• Energiprisemes himmelfart hhv. zendrede prisforhold mellem brzndsler.

• Comeconsamarbejdets oph0r og Sovjetunionens opl0sning der g0r forsynings-

situationen for iszer naturgas men også olie penibel.

• Nye milj0regler og afgifter.
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• Stenkulsektorens krise.

Jeg har tidligere vaxet inde på de fire forste punkter, mens den sidste, stenkul-

sektorens krise, kun er blevet postuleret. Jeg vil derfor her gå naxmere ind på

årsageme til denne krise.

Stenkulindustrien - en dinosaur i Jurassic Park

I Spielbergs filmatisering af Michael Chrictons roman 'Jurassic Park placeres et

udvalg af fortids-dinosaurer i et moderne hojteknologisk miljo. På trods af impone-

rende styrke og millioner af års succerig hersken på Jorden kan de ikke overleve og

bukker under for det fremmede miljo. På vej ud af biografen slog det mig at ligheden

med den polske kulindustri ra%ker ud over deres fAles udgangspunkt i juratiden.

Også kulindustrien står nu i en tid hvor dens eksistensbetingelser på mange punkter

er truede. Vi skal dog ikke forvente at stenkulindustriens dage er talte. Polens energi-

fremtid, selv på lang sigt, kan ikke tzenkes uden en stenkulindustri.

Selvom kulreserveme (iwnfor Tabel 3.1.) synes at udelukke alle andre energikilder

på det polske energimarked, så har vi også flere gange set at produktionen toppede

i 70eme og midten af 80eme. Det fremgår tydeligt af figuren herunder der viser

Polens kulproduktion i et langt tilbageblik til århundredeskiftet. Som det ses falder

kulproduktionen dramatisk fra slutningen af 80eme til i dag. Faldet i 1981 var et

resultat af demonstrationsbalgen i det 'polske forår og en tidligere omtalt kortvarig

reduktion i minearbejdemes arbejdsuge fra 6 til 5 dage.
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Figur 10.4 Polens stenkulproduktion 1900-1993
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Kilder: Egen figur på basis af Richard E. Gordon (&r 1990-1984) og Energy Information Center personlig

korrespondence (1985-1992) og Telefonisk besked af Ryszard Gilecki, Energy Information Center, april

1994 (for Ar 1993).

En del af dette fald udlignes imidlertid med den udvidede brunkulsudvinding i 60eme

og 80eme:
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Figur 10.5 Brunkulproduktionen i Polen 1960-1992
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JSilde: Egen figur pk basis af Guy Doyle (1989) for Areme 1960-1980, E n e r a Information Center for

kreme 1981-1992.

Samlet er brun- og stenkulandelen af det p+na=re energiforbrug dog faldet siden
starten af 6Oerne, på samme måde som vi tidligere har set den gjorde i det sekundaere

energiforbrug (izevnf’r Figur 3.22). Figuren herunder illustrerer denne udvikling og

inkluderer desuden den af det polske Industriministerium estimerede udvikling for

perioden op til 2000:

Figur 10.6 Det primase energiforbrug i Polen 1960-2000
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De tre ovenstående figurer indikerer og illustrerer en u d v w g hvor den samlede

kulproduktion ganske vist har vaxet stigende gennem et helt århundrede, men samti-

dig, bortset fra de to seneste år, er gået tilbage som andel af det primzere energifor-

brug. Kulforbruget i Polen er dog stadigvzk h0jt i en international sammenligning.

Som det også er fremgået er kulproduktionen isax faldet de seneste 4-5 år, hvor

stenkulproduktionen er hårdest ramt med et fald på 32 pet. fra 194 mio. ton i 1988

til 131 mio. ton i 1993. Brunkulproduktionen udgør nu over 15% af den samlede

kulproduktion, mod under 4 pet. i 1960 og 6% i 1982. Vi har altså en udvikling hvor

kulproduktionen under & stadig udgør en meget t i j andel af det primaxe energifor-

brug, men samtidig dzkker over markedstabene stenkulminer og -vindende brunkul-

miner.

Kuleftersoørpslen er på vej ned grundet en ra&ke af de forhold jeg tidligere i

afhandlingen har nzevnt: Stigende kulpriser, faldende efterspørgsel på det hjemlige

marked2’ og på eksportmarkedeme. Det sidste er en konsekvens af de historisk lave

oliepriser, nye konkurrenter (Australien) og optiret af Comeconsamarbejdet hhv.

introduktion af verdensmarkedspriser og afregning i hård valuta de tidligere Come-

conlande imellem. Den vigtige eksport af stenkul til det tidligere Sovjetunionen er

således faldet fra 8.6 mio. tons i 1990 til 1.0 mio. tons i 1992 (Polish Coal Review

1993). Men samtidig er faldet i produktionen også forårsaget af mere specifiie

produktionsbetingelser. Den vigtigste på kort sigt har vaxet reduktionen af arbejdsu-

gen i 1989 fra 6 til 5 dage. Men også utilstrazkkelige investeringer i 80eme betyder

at flere stenkulminer i dag står med nedslidt teknologi (Interview med Jan Piekon,

ERG, marts 1993).

Irreversibelt og af stirre betydning for fremtiden synes nedslidningen af de fysiske

produktionsbetingelser at vaxe. Figur 10.4 indikerer som sagt at kulproduktionen har

toppet. 1 følge det polske Industriministerium er der heller ikke udsigt til nogen

signifikant udvidelse af kapaciteten i.f.t. dagens produktion (jzvnfm kapitel 3). En

afgrxende del af problememe hEnger sammen med udtmningen og rovdriften på de

eksisterende miner. Et af de vzesentligste parametre, både for sikkerhed, kulkvalitet,

saltindhold i spildevand, produktivitet og energi- og ressouceforbrug, er udvindings-

dybden. Siden 1970 har den vejede gennemsnitsdybde udviklet sig fm 413 meter til

25 Herunder i stålindustrien der fra 1980 ti1 1990 hakerede sit output fra 20 ti1 10 mio. ton/&-.
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554 i 1988 (Couch et al 1990;58) og ligger omkring 600 m. i dag26. Med dybden

eskalerer som sagt en razkke problemer:

• Temperaturen stiger. 36-40” C er almindeligt i disse dybder, og den når op på

50"C når man når ned på dybder mellem 1000 og 1500 meter.

• Saltindholdet i minevandet og svovlindholdet i kullet stiger.

• Kullagene bliver tyndere

• Risikoen for metan-eksplosioner faroges (29 miner).

Derudover slas man med andre problemer på grund af den intensive drift:

• Sammenstyrtningsrisiko (36 miner). 28% af stenkulproduktionen i 1988 foregik

i de såkaIdte stottepiller der bestar af kulaflejringer under bygninger, infrastruk-

tur, virksomheder O.S.V. Det oger omkostningeme til afstivning. Verdensbanken

har i 1987 beregnet at forringelsen af undergrunden vii oge omkostningeme ved

minedrift med 15% over en 5 årig periode. (World Bank 1987b og Couch et al,

1990;58)

• Stovproblemer i alle miner

• Risiko for spontan arrtaxding af kullag (40 miner)

• Problemer med udsivende vand (54 miner), og endelig

• Forurening af overfladevand med saltvand fra mineme (Se også Pedersen 1993a

og 1993c).

Miljokonsekvenseme af disse produktionsproblemer kender vi alt for godt - jzvnfor

kapitel 5.

Ikke alene dybden er et problem. Generelt produceres kul af lavere og lavere kvalitet.

F.eks. steg askeindholdet fra polsk stenkul i tidsrummet 1974-80 fra 12,6% til 14%.

I de eksisterende miner er askeindholdet typisk lo-11% mens det i nye miner

genremsnitligt er over 20 %. Således er varmevaxdien af polsk kul solgt på det hjem-

lige marked stodt faldet fra en gennemsnitlig vaxdi på 24.1 GJ i 1978 tiI 22,5 GJ i

1988. (Sitnickietal. 1991 s. 996; Sierpiiiska 1991 s. 71-73; OECD/IEA 1991a s. 72;

Solinski 1990 s. 291 og Couch et al, 1990 s. 58)

26 Minedybden ogedes i slutningen af 80eme med ca. 8-10 meter tiligt, derfor er et godt skud
omkring 600 meter i dag (OECDIIEA 1991a;72). Katowice feltet er isvrigt Verdens stcarste dybe
kulmineområde.
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Som en falge af kvalitetsfoningelseme og nodvendigheden af at grave sig dybere og

dybere ned i mineme, stiger omkostningeme ved at udvinde kul. 1 det 0vre-Schle-

siske kulb&ken er de reale omkostningeme ved at udvinde 1 ton kul steget 2-3

gange fra 5Oeme til i dag. Det viser sig også ved at omkostningeme ved stenkul-

minedrift er stodt stigende, dels i nye miner (se Doyle 1989 og World Bank 1987b),

dels i eksisterende. På Figur 10.7 ses det Polske Industriministeriums beregning af

omkostningeme ved stenkulminedrift i 1995 og 2000:

Figur 10.7 Omkostninger ved stenkulminedrift 1995 og 2000

100-150 150-200 200-250 250-300 300400 400-500 500-600 600-
1000 Pzl/ton

Kilde: Egen figur efter OECDAEA 1991a, s. 72.

Som det ses forventes antallet af miner, der producerer til lave omkostninger (lOO-

200.000 Pzl/ton) af falde, mens de omkostningstunge miner vii blive flere. Specielt

midtergruppen på 250-300.000 PzVton ventes at stige. Med andre ord sker der en

forskydning fra billige til dyrere miner over tid. De polske kulminer har imidlertid

ikke generelt store omkostninger. Omkostningeme ved brydning af kul i de forste 4

måneder af 1992 varierede f.eks. mellem 10 og 66 US$/t. Det forste tal er meget

lavt, selv i intemationale sammenligninger, og det andet tal er bedre end tallene for

mange miner i EU. Disse stadig relativt lave omkostninger det foregående taget i

betragtning er primaxt forårsaget af billig arbejdskmft. Det okonorniske argument for

at lukke kulminer er altså kun gaAdende for dele af industrien .
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Omkostningeme ventes at stige. Som n=vnt tidligere i rapporten vil omkostningeme

til mi.ljarbesQttelse i. f .m. kulmixdriften vokse i de kommende år. For tre problemer,

saltudledninger, underminering og svovlindhold, estimerer en VerdensbarWFN

rapport folgende omkostninger i nax fremtid:

Tabel 10.3 Milje;omkostninger ved kulminedrift

Afsaltning af minevand, fuld behandling

Tilbagefwing af saltvand til kulminen,

måske fra år 2000

Overflade understmttelse.

Kulvaskning

2 US$/ton

0.27 US$/ton

Reparation i 1990= 209.000 Mio. Pzt
« 0.1 USS/ton. Forventes at stige med

25% inden for de næste 5 år

Total = 5-6 US$/ton
Delvis = 3-4 US$/ton

Kilde: UNDP/ESMAP 1992b

I fialge et forskningsprojekt udarbejdet af en gruppe okonomer i Katowice, ledet af

Franciszek Piontek (Piontek 1993)” betaler kulmineme i ojeblikket alt for lidt for

de miljoodeheggelser de forårsager. Deres beregning viser at de reelle omkostninger

for Katowice regionen i 1990 som fulge af kuhninedriften udgjorde 5,3 bio. pzl (godt

500 mio US$)28, hvoraf mineme betalte 0,6 bio. pzl i kompensation. Omkostninger-

ne i Pionteks beregning omfatter affaldsdeponi, arealtab, skader på bygninger,

helbred, saltvand, skader på skove m.v. De okologiske omkostninger svingede fra

424 til 2908 pzl/gj kul. Som altid må man naturligvis tage sådanne beregninger med

et gran salt. At vaxdisætte et tilfzlde af lungekn&t med samme enhed som revner

i et hus som falge af underminering er ve1 nok at overlade lidt for meget tyngde i

penge som målestok. Det er imidlertid heller ikke Pionteks formål at vaxdis&e

kuhninedriftens praxise skader, eller at påstå den kurr medforer okonornisk tab - i

hans beregning udgor den samfundsmaxsige gevinst ved kulminedriften således set

under et fra 5,4 til 18 gange de okologiske omkostninger malt i zlotys. Det er

27 Piontek og hans kollegaer er ansat på det Izlkonomiske institut på Katowices Universitet. Sammen
med miljsskonomeme i Krakow (se Pezko 1991 og G6rka (red.) 1991a, 1991b og 1993) leverer
de en kritik af de store tungindustrielle komplekser i Syd-Polens industriomr5der.

28 Indtzgteme samme år ved eksport udgjorde 5,9 bio pzl (Piontek 1993; 113).
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derimod er det et forsag på at revurdere stenkulindustriens samf$ndsokonomiske nytte

og at påpege at dele af stenkulsindustrien idag påforer det omkringliggende samfund

langt storre skader end det er okonornisk rimeligt - ikke at forglemme de sociale

omkostninger.

Parallelt med og på grund af kulminernes underskud, lave produktivitet, miljobelast-

ninger og store subsidietilskud har Stenkulstyrelsen (PAWK), som tidligere nzevnt,

fremlagt en plan der indebaxer lukning af ialt 18 miner ud af 70 inden år 2000.

Omkostningeme herved er ca. 26.000 mia Pzl eller omregnet, godt 10 mia. DKK

(oktober 1992). Det er en detaljeret plan der sigter på at hrkke de mest uproduktive

stenkulminer, det vil sige b1.a. sige stenkulmineme i Nedre Schlesien.

Tabel 10.4 Plan for lukning af polske stenkulminer 1993-2000.

Antal mineskakter der lukkes

Omkostninger herved 1000 mia. Pzl

'93

10

4

'94

13

4

'95

12

6

'96

9

6

'97

6

3

'98

3

1

'99

1

1

2000

1

0,82

Kilde: Warsaw Voice, 15119 1992 efter officielt dokument fra PAWK, Stenkulstyrelsen

Bemaxkninger: D. 1110 1992 var der 70 aktive miner. Planen betyder at 18 miner lukkes. Omkostningeme

inkluderer omkostninger ved nedlukning, etablering af nye jobs og produktionstab.

Kritikken af kulindustrien viser sig også i energipolitikken. Bieleckiregeringen

erklaxede det forste gang i februar 1990 hvor de påpegede nodvendigheden af storre

forbrug af naturgas og råolie (se Gerber 1992) og senere af Industriministeriet. Forste

gang i bidraget til OECD/IEA 1990a hvor kulmonokulturen anklages for at vaxe

årsag til lav energieffektivitet, miljoodelzggelser, hoje belastninger af transportinfra-

struktur, skzevdelt investeringsstruktur, belastning af den lokale infrastruktur og det

lokale arbejdsmarked i sydvest-Polen, og hoj okonornisk afhaqighed af kuludvin-

ding. 1 den seneste rapport fra Industriministeriet (Ministry of Industry and Trade

1992; 19-20) peges på samme årsager og samme strategi (naturgas og olie). Som jeg

har vaxet inde på tidligere ligger der ingen alvorlige intentioner om at fremme

vedvarende energi. 1 Bielecki regeringens udtalelse i februar 1990 lyder det endda at

såkaldte 'alternative energikilder' ikke vil komme til at udgore mere end 3 pet. af

bruttoenergiforbruget. Industriministeriets holdning til vedvarende energi har jeg

vaxet inde på tidligere i kapitlet, se Side 380.
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Motiveme for at lukke nogle af kulmineme er naturligvis ikke generelt- de miljo-

maxsige konsekvenser, men ekonomien. De mest ineffektive stenkulminer udgor un-

der de nuvaxende omstaxtdigheder stadig en store byrde på statsbudgettet eller på

andre budgetter (gennem inter-virksomhedsgald). Luktringen af mineme stoder

irrridlertid på store konflikter - jaxnfor de mange store strejker med deltagelse af

sten- og brunkulmineme siden systemskiftet. Ét meget vigtigt problem er de fyringer

som lukninger af miner vil afstedkomme. 1 Nedre Schlesien, hvor alle miner er i en

miserabel okonornisk tilstand, er der således 70.000 ansatte i mineme, mange med

hojt specialiserede funktioner. Polens samlede kulindustri havde omkring 387.000

ansatte i 1991 (Gus: Rocznik Statystyczny 1992) svarende til lO, pet. af den samlede

industrielle besk&igelse. Det var et fald med 47.000 fra 1990. Tidligere i 80eme

var den samlede bestiftigelse i brun- og stenkulsmineindustrieme op imod

500.ooo29

Udover den direkte besk&igelse i.f.m. udvindingen af kul, lever en lang n&ke

mennesker i andre sektorer af at transportere, forarbejde, forske i kul m.v:

• Ifolge Kowalik (1992) er ca. 200.000 beskreftiget med at transportere og dis-

tribuere kul og koks til slutbrugeme.

• En stor udviklet industri til produktion af stenkulmineteknologier besk&igede i

1986 40.800 mennesker, og havde en eksport på ca. 150 mio. $, hvor de 45%

kom fra samhandel med Vesten3o. 1 brunkulsteknologiindustrien var der i 1986

5.300 ansatte (World Bank 1987b;233-237).

• Udover kulteknologiske sidevirksomheder har mitreindustrien en r&ke forsknings-

institutioner. 1 1980 var der 9.000 ansatte på kulforskningsinstitutioner og i

midten af 80eme godt 5.000 ansatte (Polish Coal Review vol. 18, 1980 og vol.

35, 1986).

Derudover kunne man medregne besk&tigelsen på stålvzrkeme for så vidt som disse

producerer stal til kulmineme, nogle af elvaxkemes ansatte m.v. Uanset hvordan det

29 Baseret pH Couch et al (1990), World Bank 1987b og diverse numre af Polish Coal Review.

30 Sideindustrierne var dengang ejede af Ministeriet for mimdrift og kraftindustri og leverede 95%
af mineindustriens behov for maskinel og udstyr.
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gøres er det uomtvisteligt at beskæftigelsen i kulsektoren medalle sideindustrier er

en overordentlig vigtig faktor. Denne faktor er så meget desto mere vigtig, da

stenkul- og brunkulproduktionen i de regioner hvor den finder sted ofte er den

dominerende beskæftigelse. Polen har for første gang siden 2. verdenskrig mærket

effekterne af arbejdsløshed. Arbejdsløsheden er her i foråret 1994 som nævnt i kapitel

9 mere end 15,5 pct. af arbejdsstyrken. Derfor er nedskæringer i kulminerne så

meget desto mere ømtålelige.

Et andet stridsspørgsmål har været lønningerne. Traditionelt har kulminearbejderne

modtaget langt højere lønninger end nogen andre arbejdere i planøkonomien. De

eneste der kunne delvist måle sig med dem var arbejdere i andre minedrifts- og

råmaterialeindustrier, såsom stålindustrien. 11968 fik fx. en bonde-arbejder 1752 pzl

om måneden og minearbejderen 3032 Zl. I1984 var forskellen og lønningerne øget

til 16782 og 33153 Zl. (Shen 1992;48) I 1991 var kulminearbejdernes lønninger

stadig de største - næsten 65 pct. højere end gennemsnitslønnen i Polen. Andre

arbejdere i brændselssektoren lå 44 % over, elektricitet 19%, metal og stål mellem

19 og 34 pct. over. Bortset fra nogle meget få grupper lå alle andre grupper un-

der31. Udover et højt lønniveau fik kulminearbejderne andre priviligier, såsom gratis

kul og special butikker med vestlige varer (World Bank 1987b). Den officielle

begrundelser var deres hårde arbejde32, men der er næppe nogen tvivl om at lønnen

har skulle tæmme kulminearbejdeme og sikre de livsvigtige forsyninger med stenkul

til Polens økonomi. Det høje lønniveau havde samtidig til formål at trække arbejds-

kraft til de stadig mere uproduktive kulminer. Efter systemskiftet har stenkulindustri-

en formået at hæve lønspænnet til andre sektorer. Minedrift under ét havde således

de højeste lønstigninger i 1993; 33,7 pct. mod 15,1 pct. i gennemsnit for hele

industrisektoren (Central Statistical Office 1994 s. 21).

31 GUS: Rosznik Statystyczny 1992 s. 192-194

32 Efter besøg i en kulmine kan man jeg kun unde kulminearbejdeme så høj en løn som mulig.
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Stenkulindustriens mulighedsbetingelser

Ernesto Laclau bruger begrebet mulighedsbetingelse til at understrege at et socialt

objekt (ex. en subjektposition eller en institution) ikke kan eksistere med sin specifii-

ke betydning i en hvilken som helst kontekst (Laclau 1990). Skiftet fra planekonomi

til markedsokonomi er en temmelig omfattende zndring i konteksten og den vil

påvirke kulsektorens betydni.ng/rolle. 1 den polske planekonomi konstitueredes

stenkulsektoren fra forste fzrd som en meget vzesentlig okonornisk sektor.

1) Den udgjorde forste led i de tallose tungindustrielle og energiintensive produk-

tionsvertikaler der blev pla.n@konomiens vzekststrategi.

2) Kul blev den wsentligste vahttamaskine, szerligt i de senere år hvor konkurrence-

tabet på sofistikerede varer gjorde kulindustrien, energi- og arbejdsintensive

industrier til Polens komparative fordel. Kulindustrien damrede basis for denne

eksport, dels i form af kul, dels som grundlag for de andre energiintensive

produkter.

3) Kul blev en af de vzsentligeste sektorer set ud fra et bes~ftigelsesmzessigt

synspunkt.

4) Kul blev en måde at sikre selvforsyning og dermed uafhzengighed af Vesten. Som

en del af den autarkiske forsyningsstrategi blev kul et indlysende valg. Selvfor-

syningsstrategien, må det huskes, blev forstzrket fra initieret i slutningen af

40erne med Stalinismen og iszr den kolde krig. Senere p.g.a. konkurrenceevneta-

bet i.f.t. Vesten.

5) Kuleftersporgslen steg ekstra stzerkt som falge af systemiske overforbrugsincita-

menter og mangel på tilskyndelser til ressourcebesparelser.

6) Tilstnekkelige og billige kulforsyninger blev essentielle for opretholdelsen af

social ro.

7) Og efterhånden blev kulminedrift en selvforstzerkende produktion i takt med indu-

striens stigende magt og indflydelse i forhandlingsspillet med Centeret. Den

amarkisk forsyningsstrategi (pkt. 4) fors&erkede denne magt fordi infrastrukturen

forhindrede import af kul og anden energi i storre grad. Man gjorde sig immun

overfor vestlige/mellemostlige stop i energiforsytringen, men samtidig overfolsom

overfor en enkel koncentreret sektors velvilje.

Den sazrlige priviligerede position som kulsektoren fik sikredes gennem Centerets

afhzngighed af kulsektoren og sidstnawntes evne til at danne alliance med civil-
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samfundet. Med det forste menes, som diskuteret i både kapitel 8 og 9, at Centerets

reproduktion hvilede på dens patemalistiske relation til det okonomiske og civilsam-

fundsmaxsige sociale rum det var legitimeret ved. Når det var pinedod nodvendigt

i 70eme og 80eme at indtjene hård valuta (pkt 2 ovenfor) så var det naturligvis p.g.a.

udenlandsgzelden, men også indkob af teknologi og forbrugsvarer til dz-empning af

forsyningsknapheden som altid var kilde til social uro og apror. Kulsektorens alhance

med civilsamfundet refererer dels til alliancen med arbejdskraften i.f.t. Centeret

(fjenden var let identificerbar), dels arbejdskraftens egen interesse i at beholde

kulindustrien qua langt hojere lomringer end nogen anden industri. Hvem vil krawe

en kulmine lukket p.g.a. miljoforholdene når begge naboer, ovenboen, onkler og

fztrer alle enten var ansat i eller på anden måde okonorniske afhzengige af kulindu-

strien?

Som jeg har vaxet inde på er denne situation faktisk ikke ret meget forskellige fra

situationen i de vestlige kullande. Også her har kulindustrieme haft stor magt og

modtager bmpesubsidier - for Tyskland Japan, og flere andre lande typisk dobbelt

så store subsidier som kullet kan szlges for. På den baggrund kunne man frygte at

den polske kulindustri kan fortszette i sin priviligerede position. Der er flere forhold

der taler for: 1) den patemalistiske statsdiskurs har indtil videre overlevet - omend

klart svzekket - specielt i relationen til de tungindustrielle komplekser og kulmineme,

jaxnfor kapitel 8, 2) stenkulsindustriens styrke og mobiliseringsevne, i tilfzelde af det

den opfatter som overgreb, er stadig stor og 3) stenkulindustrien har kunnet bibeholde

sit lorumessige forspring til andre sektorer, selv i en periode med store underskud.

Samtidig er der elementer der får mig til at tro at de vil gå den anden vej. For det

fsrste beroede de patemalistiske forhold i slutningen af 8Oeme på temnelig store

kapitaloverforsler til kulindustrien og til kulforbrugeme. 1 lyset af den polske stats

finansielle situation er det ikke sandsynligt at denne subsidiering hverkan kan eller

oriskes fortsat. Sålaxge den okonorniske situation ikke har stabiliseret sig og et ny

stabilt skatteregime etableret vil overforsleme til kulmineme ikke vaxe mulige i

samme stil som tidligere. For det andet er der kommet meget klare signaler, inden-

lands og fra udenlandske långivere, om at kulsektoren skal biinges ned i volumen.

Det nuvaxende produktionsniveau synes indtil videre at vaxe langt mere troligt end

den 50 pet. storre produktion i midten af 80eme. For det tredje er der stor util-

fredshed i andre brancher og i regioner uden for Ovre Schlesien med de hoje lon-

ninger og indkomstoverforelser. For det fjerde indebaxer omstillingen åbning af

udenrigshandlen og langt mere fleksible produktionskzder der vil underminere
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(undskyld!) en del af betingelsen for kulsektorens hidtige magtposition i forhand-

lingsspillet. Endelig for det femte indebaxer afmonteringen af den centrale allokering

af produktionsinput at staten har langt mindre indflydelse på den okonorniske ud-

vikling.

5. Delkonklusion

Som jeg skrev indledningsvist i kapitlet er den historiske situation i energisystemet

på ingen måde entydig eller modsa&ringsfri. Der er dog en ra%ke tendenser der er

temmelig sikre. For det forste vil statens indflydelse på energisektorens udvikling

reduceres. Flere virksomheder vii blive placeret i 'en arms kengde' fra staten med

storre autonomi. Tilbagetrzekningen af staten vil også ske for at skabe rum for

markedskrzfteme. For det andet sker der synkront med denne tilbagetrxkning en

aendrhig i indholdet af statens relationer til energisektoren. Reguleringen vil omfatte

nye typer af praksisser (miljo, licenser, udbudsnmder, anti-monopol priskontro1

m. v.). For det tredje er den monolitiske energisektorstruktur en saga blot. Det gzelder

f.eks. i elsektoren hvor opsplitningen af kraftvaxker, transmissionsselskaber og

distributionsselskaber allerede er gemremfort. For det fjerde åbnes der op for et storre

spektrum af bnendsler. Det sker på baggrund af kulsektorens krise, de zendrede

statsfunktioner, Comeconsamarbejdets aphor, skrappere miljoregler og -håndhawelse

og energivirksomhedemes nyerhvervede magt.

Alle de nzevnte tendenser er udtryk for kompromisser og magtanvendelse i en politisk

kamp mellem aktorer i antagonistiske diskurser, der hver forseger at cementere deres

myte om Polens fremtid. Sairinens energisyn kan anskues som sådarme myter. 1 en

situation pr-eget af usikkerhed og opbrud er aktoreme i og uden for energisystemet

tvunget til strategisk handlen: Hvem eller hvad truer vores position? hvor kan vi soge

hen? skal vi foretrzkke autonomi eller en patemalistisk stat? og hvem skal vi alliere

os med? For såvel energibesparelser og miljohensyn har vi set magtkampe mellem

statsapparatets forskellige sektioner og dele af forsyningssektoren. Som situationen

er p.t. har Industriministeriet, stottet af forsyningsinteresseme, lagt sig på en ud-

budsorienteret kurs hvor miljohensyn anses som begnensninger, mens omvendt Miljo-

og Boligministeriet stotter energibesparelser og skrappere miljoregler stottet af
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miljobewgelseme og de intemationale finanskoncentrationer. Udfaldet af denne

kamp vil b1.a. afhaxge af om forsyningsinteresseme (isax kulsektoren) formar at

fastholde deres rolle og magt i.f.t Centeret og fagforeningeme/arbejdeme, eller

omvendt om ikke netop udgifteme til energi, investeringeme i nye energiforsynings-

kapacitet og hensynet til miljoet i de werst ramte omrader formar at gennemsztte et

andet energisyn. Kampen vil også få betydning for hvor langt de ovenfomwnte

'sikre' tendenser får lov at udvikle sig. F.eks. vil et af de helt centrale problemer

blive statens fremtidige funktioner og grznser. Det er ganske vist at staten tr&kes

tilbage, men både i statsapparat, i energivirksomhedeme og blandt befolkningen og

kommuneme er der staxke interesser i at fastholde den patemalistiske stat. Måske

ikke generelt, men ihvert fald praxis i relationen til dem selti3. Det vil få indflydel-

se på kulsektorens fremtid, miljoreguleringen for energisektoren, monopoliseringsin-

citamenteme o.s.v.

Jeg har her i forste omgang skitseret en rakke af de problemer den nuvaxende situa-

tion indebaxer. Det naxte skridt bliver at forholde sig strategisk til dens udfaldsmu-

ligheder. 1 det nzeste og sidste kapitel vil jeg tage denne diskussion op igen.

33 Som Jerzy Hausner sagde på et seminar på RUC 1993, så er der et kzmpe spring mellem
polakkemes makro- og mikrobevidsthed: Alle polakker msker privatisering, blot ikke på deres
egen virksomhed.





Kapitel I l

Konklusioner og
strategiske overvejelser

Som det sidste kapitel vil jeg her fors0ge at samle op på de foregående 10 kapitler,

konkludere og pege fremad på muligheder for strategisk handlen til fordel for en

integreret energi- og miljsstrategi. Har man stadig k&ter og tid kan man i afsnit 1

kese om overvejelseme for den valgte tekniske strategi, i afsnit 2 om hvorledes den

samfundsmoessige omstillingsproces i Polen påvirker energisystemet og milj0proble-

met og i afsnit 3 om elementer i en politisk strategi for en integreret energi- og

milj0l0sning for Polen.

For den laxer som bravt har stået de hidtige 400 sider igennem vil vide har af-

handlingen haft tre dele. 1 den f0rste del problematiserede jeg mulighedeme og

begrundelseme for en miljøorienteret energistrategi for Polen, og jeg diskuterede

hvorledes man overhovedet ville kunne fmde frem til strategiske handlernuligheder.

Jeg argumenterede at man måtte unders0ge naturens inddragelse som grundlag for de

sociale institutioner og politiske praksisser som konstituerer det polske energisystem.

I anden del unders0gte jeg det polske energisystem ud fra en teknisk-naturmaxsig

tilgang. Med et energikzedeperspektiv identificerede jeg energisystemets interaktioner

med naturen, d.v.s. dets niddragelse af naturen som grundlag. Endelig har jeg her

i tredje del nu unders0gt energisystemets naturrelationer i deres sociale og politiske

kontekst, hvor vagten har vaxet på at unders0ge overgangsprocessens dislokerende

virkninger på planekonomien og de institutioner som skabte den saxlige polske

energi- og milj0situation i 1989. Med denne fremgangsmåde har jeg fors0gt at danne

bro mellem den teluriske og den samfundsmazssige analyse af energisystemet. At vise

at de tekniske razsonementer beror på en social og politisk kontekst, og omvendt at

den sociale og politiske kontekst beror på et naturgrundlag og et teknisk regime den

ikke kan ses foruden. 1 figuren herunder har jeg illustreret denne sammenlxeng

mellem energi- og milj0problememes tekniske og samfundsmaxsige side.
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Figur 11.1 Fem perspektiver på energi og milja.

Teknisk Perspektlv (a).
Fokus pA effekter og af-
hjaelpning ex. ved hja?lp af
kalkspredning.

Teknisk perspektiv (b).
Fokus pA Arsager og af-
hjaelpning ved ex. hajere
skorsttene, SNOX-anlag

Regulerlngen
Lovgivfiingsmzessige og
administrative &sager og
Irasningsmuligheder.

Økonomiske relationer
Konkurrencen mellem
brandsler, kreditordnlnger,
subsidier oAgn.

Det kulturelle/soclale
Natursyn, ratiinalitet, magt,
diskurser, statens betydning,
stat-civilsamfund O.S.V.

miljøproblem

Forsuring af det
lokale, regionale

og nationale

Kilde: Egen figur inspireret af Arler (1989)

Figuren viser fem perspektiver på et og samme energiforårsagede miljoproblem, her

eksemplificeret med forsuringsproblemet. 1 de to overste niveauer bliver problemet

udelukkende anskuet som et teknisk problem. Man kan enten vzelge at afbode

virkningeme, eller lidt mere radikalt, afbode påvirkningen. På de meste niveauer

erkender man at der måske bor ske en regulering af virksomhedemes og borgemes

adfaxd, enten gennem administrative og lovgivningsmazssige interventioner eller
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v.h.a. @konorniske virkemidler. Endelig på det socialt mest aggregerede niveau

forsoger man at forstå problemet i relation til de institutioner der konstituerer den

sociale orden. Man kan kort og godt sige at jeg i anden del i afhandlingen har set på

tekniske muligheder svarende til to overste niveauer, mens jeg i tredje del har set på

de strategiske muligheder svarende til lavere niveauer (lavere i figuren altså).

Modellen skal ikke blot ilhrstrere at man kan anskue et problem på flere forskellige

måder, men også at disse måder haznger sammen - derfor de lodrette pile. For det

farste kan årsagerne til et problem vaxe at fmde på flere samtidige niveauer; for-

suringsproblemerne kan f.eks. vaxe et resultat af kombinationen af en hoj andel af

stenkul i det primaxe energiforbrug (niveau 2) og saxligt forsuringsf0lsomme traxrter

og vandforhold (niveau 1). For det andet behover problem og losning ikke at befmde

sig på samme niveau - problemets årsag er måske som just nzevnt en kombination af

kulmonokultur og szerligt folsomme recipienter, mens virkemidlet/losningen kan vaxe

en afg-ti. Endelig og for det tredje gaAder det at bsningen af problemet, uanset hvor

samftmdsmaxsigt kompliceret dets årsag er, altid nodvendiggor tekniske losninger.

F.eks. så kan det godt vaxe at den paternalistiske stat er en vazsentlig baggrund for

den polske energi-miljo situation, men kwringen af de forsuringsproblemer denne

situation har skabt, kan ikke taxkes uden anvendelse af teknik på den ene eller anden

måde. Man kan derfor generelt sige at sociale problemer altid krzever tekniske

åsninger (udover måske sociale losninger), mens det modsatte ikke er tilfzldet (Se

også Arler 1989 og K. Pedersen 1992).

I strategisk ojemed, temaet for dette kapitel, er opgaven altså at bygge bro mellem

de fotige 10 kapitlers analyse af energi- og miljqxoblememes tekniske og sociale/-

politiske årsager og losningsmuligheder - at gå på tvaxs i niveaueme i Figur 11.1.

1. Energisystemets naturrelationer

Selvom jeg i kapitel 1 hzevdede at energi- og miljoproblemer altid må ses i deres

sociale og politiske kontekst, så argumenterede jeg også, isax i kapitel 2 og 7, at det

icke medf0rer et perspektiv hvor naturen forsvinder som betydning. En ren an-

tropocentrisk tilgang til miljoproblemer haxder at naturen & r er en tydning. Men

tydningen er jo ikke udelukkende en intentionel bevidsthedsm=ssig protes, men en

falge af de diskursive praksisser (institutioner) hvorigennem vi interagerer med
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naturen. Den specifikke natur, naturgrundlaget, får betydning gemrem- diskursive

praksisser. Naturen udgor derfor et grundlag for disse praksisser. Vi må anskue

naturen som naturgrundlag og folgeligt miljoproblemer som azndringer, ikke i naturen

som sådan, men i naturgrundlaget.

Det var derfor vig@ i afhandlingen at identificere de naturinstitutioner1 som polske

energisystem er konstitueret ved. Uden at vide praxis hvorledes naturen grundkegger

energisystemet, hhv. hvorledes energisystemet påvirker naturgrundlaget for diverse

subjektpositioner er det ikke muligt at sige noget fomuftigt i.f.t. en miljostrategi. På

samme måde forbliver en strategi tandlos hvis den ikke szetter ind i.f.t. miljopro-

blememe i deres tekniske og naturmossige konstitution. 1 Kapitleme 3-6 undersqte

jeg det polske energisystems naturrelationer og forsogte så taet som muligt at lokali-

sere specifiie påvirkninger af naturgrundlaget i.f.t. de energikzder og energikzde-

led som forårsager dem. Jeg vil opsummere denne analyse herunder.

Naturpraksisserne teknisk og fysisk set

Det polske energisystems påvirker naturgrundlaget på mange, varierede og om-

fattende måder. De inkluderer forsuringskader på skovbruget, bygninger og ikke

mindst helbredsskader i de meget udsatte bolig- og industriområder som falge af

massive SO, og NO,-immisioner. Immisioneme af SO, i Polen udgør ca. en faktor

fire gange det Europzeiske gemremsnit, og i 0vre Schlesien en faktor lo-30 gange det

europzeiske niveau. Polens egne emissioner rammer også i udlandet, f.eks. Sverige.

Saltudledninger giver korrisionsskader i b1.a. i fjemvarmenettene. Affaldsmazrgdeme

hobes op og kegger beslag på. land og degraderer landskabet. Undermineringen

destabiliserer boliger, industrier og infrastrukturankeg med store okonorniske konse-

kvenser. Endelig bidrager såvel metan som CO2 emissioneme til drivhuseffekten.

Med alle forbehold vurderes de samlede miljoskader at koste Polen mellem l/lO og

1/5 af BNP årligt. Alene stenkulminedriften i Katowice havde i 1990 mesten lige så

store negative @konorniske konsekvenser for samme region som Polens indtzegter i

hård valuta fra stenkuleksport samme år.

1 1 betydningen: Repetetive naturpraksisser.
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Som jeg arrforte i kapitel 6 består de vzsentligste naturpåvirkninger fra energisy-

stemet i forsuringen, drivhuseffektbidraget, saltskaderne i floderne, undermim+
ringen og affaldsophobningen. De sidste tre skader er smevert knyttet til selve

stenkulrninedriften, mens de forste er knyttet til konverteringen og for drivhuseffekten

desuden udvinding af stenkul og transmission af naturgas.

Når vi skal se på hvilke fysiske/tekniske forhold der er årsag til disse problemer er

der i hvert fald to myter som må punkteres: Problememe er && forårsaget af at

Polen i sammenligning med vesteuropziske lande bruger swligt meget energi per

indbygger - faktisk kun 2/3 af gennemsnitsdanskeren. Når Polen har en hoj energiin-

tensitet malt i.f.t. BNP er det ferrst og fremmest et okonornisk problem fordi man

simpelthen får for lidt for sine varer per anvendt energimzngde, hvilket svarer til at

den polske okonomi får puttet for lidt kvalitet/bearbejdning i de varer de producerer.

Det kan imidlertid også blive et energi- og miljoproblem hvis Polens industristruktur

og okÖnomi ikke kan omstille sig. Problemet er heller t i brunkullet som man nogle

gange horer. Brunkulsv~rkeme udsender ganske vist store mzengder SOz ud i atmos-

fzren, men flere stenkulfyrede vzrker har storre emissioner per produceret kwh.

Brunkulsvzrkeme bidrager desuden ikke til de tre milj0problemer affald, under-

minering og salt, men giver dog et helt sjette, nemlig ardannelser i landskabet.

Endelig giver brunkulmineme p.g.a. lokaliseringen uden for industricentreme

generelt fzerre lokale forsuringsskader. Det starrste problem ved bnmkulsvaerkeme er

deres st0rrelse og beliggenhed der umuliggor nogen szerlig s ignif i i t omstilling til

kraftvarme for disse vazrker. Til genguld giver deres beliggenhed ved brunkulslejeme

mulighed for anvendelse af billigere rensningsteknikker (FGD uden genanvendelse

og fluid bed), fordi de store affaldsmzngder kan deponeres i brunkulslejeme.

Årsagerne til de omfattende naturpåvirkninger kan, når de ikke er forårsaget af

energiforbruget eller brunkullene, sammenfattes således:

1. Kulmonokultur som uanset hvor avancerede teknologier der anvendes i dag

indebzrer storre affalds- og CO*-problemer end noget andet brzndsel. 1 Polen

er der derudover knyttet en rzkke andre problemer, som hzenger sammen med:

a. Indenlandske sten- og brunkulminer. Det betyder at alle lokale og regiona-

le naturpåvirkninger langs kulkzedeme rammer Polen, imodsztning til hvad

der er tilfzeldet for kulforbruget i fx. Danmark.
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b. Vanskelige driftsforhold for stenkuhninerne i kombination med den

intensive industri- og boligaktivitet i området. Iszer dybden af kulmineme

eskalerer de lokale/regionale miljopåvirkninger.

c. Den hoje penetreringsgrad i det sekundære energiforbrug, hvilket isax

refererer til kulkonvertering i individuelle kulovne og mindre varmevaxker.

Her bestar problemet i meget lav effektivitet, manglende kontro1 med og

opfangning af roggasser og ofte også partikler samt emissioner i lave tijder

i tzt beboede områder. Det giver stort set et en-til-en forhold for emission

og immision.

2. Geografisk koncentration af forureningskilder. D.V.S. placeringen af de fleste

af de tunge industrier, kraftvaxker, boliger og infrastrukturanlzeg i nogle få

omrader, i saxdeleshed i 0vre og Nedre Schlesien.

3. Manglende kontro1 med r@ggasser og andre typer af udledninger og natur-
påvirkninger fra sterre industrianlag og kraft-(varme-)werker. Det refererer

isax til kraftvaxkeme hvor man i mange år uden roggasffitre har anvendt

lavkvalitive 'kul fines', til kulminemes saltudledninger og affaldsophobningeme.

4. Ineffektivitet i alle energikaedernes led. Det grelder fra stenkulmineme hvor

energi svarende til minimum 6,3 pet. af den vundede energi anvendes til driften

af mineme. Det gzlder for gastransmission og distribution, fjemvarmenettene,

kraftvzrkeme, varmevaxkeme, industrien, husholdninger O.S.V. Dog er det vaxd

at understrege at udbredelsen af kraftvarme og industriel overskudsvarme giver

det polske energisystem et fortrin i. f. t. så mange andre energisystemer hvor varme-

og elforsyning er separate.brancher.

Til det sidste punkt kan man hawde at det ineffektive energiforbrug ikke egentligt er

årsagen til de voldsomme naturpåvirkninrrer, og det er rigtigt! Selv med fjemvarme-

kazder der set i.f.t. energitjenesten er mere end dobbelt så brzndselsforbrugende som

danske, og selv med en storre andel af tunge industrier, mere ineffektive kraftvaxker

o.S.V. er det polske energiforbrug per indbygger som naevnt 1/3 mindre end det

danske. Derfor kan det ikke i sig selv vaxe energiforbruget, forårsaget af stor energi-

heffektivitet der er miljqroblemets keme. Ineffektiviteten er derimod i dag et stort

samfunds- og forbrugerokonomisk problem og et fortrinligt indsatspunkt for en

strategi for energi- og milj0 i Polen, netop fordi det kobler milj@-, energi- og
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okonomiinteresser. Selvom det ineffektive energiforbrug ikk. er årsagen, kan det

altså godt vaxe det primaxe mål for en strategi.

Tekniske lusningsmuligheder

Den tekniske strategi består af fire principper:

1. 0konomisering med braendsler. Det gazlder i slutforbruget, både industri og

husholdninger, og, for de sidste, isax i rumopvarmning. Det gzelder maximal udbre-

delse af kraftvarme i konverteringen. 0konomiseringeme giver en miljomaxsig posi-

tiv effekt langs hele energikzden og for alle naturpåvirkninger. Kraftvarme er

desuden et uhyre effektivt middel for reduktion af immisioneme i byområder med

mange små varmekilder som de polske kulovne.

2. Alternative braendsler. D.V.S. anvendelselse af naturgas, kulmetan, lossepladsgas,

andre typer af bioenergi o.S.V. Det er meget vzsentligt at specielt de gassige brzends-

ler anvendes i kraftvarmevaxker, fordi gas giver mulighed for hoje el- og totalvirk-

ningsgrader.

3. 'Harmhere ' kul. Da kul under alle omstzndigheder er og bliver en del af det

polske energisystem gzlder det om at brzende det af på den mest harmlose facon,

d.v.s. i moderne teknologier med intern eller ekstem roggaskontrol. 'Harmlosere'

refererer desuden til hele energikzden, derfor krawer strategien luktring af de mest

miljoskadelige stenkulminer.
Figur 11.2 Kraftvarme, decen-

4. Decentralisering. D.V.S. at flytte energiproduk- tralisering og lokale braendsler

tionen vzek fra de store by- og industricentre. Det har

det tredobbelte formal at fjeme forureningen fra cen-

treme, at bane vejen for anvendelse af lokale braxds-

ler og at udvide kraftvarmemarkedet til mindre byer.

Jeg vii nu naxmere resumere argumenteme for denne

strategi. Argumentet tager udgangspunkt i Figur 11.1

med den idé at man ikke skal soge mere komplekse losninger end der er grund til.
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Hvis smarte tekniske fix kan eliminere kulforbrugets skadelige naturpåGrkn.inger,

hvorfor så skifte brzndsel?

Som det fremgik af kapitel 6 starter miljoproblememe fra Polens energikzder

allerede ved kulminedriften. Hverken for underminering eller affaldsproblemet er der

nogen tekniske fw. - tvaxtimod kan begge problemer ventes at vokse i takt med

strengere luft- og vandforureningslovgivning. Saltudledningsproblemet kan måske

loses i fremtiden ved at tilbagefore saltvandet, mens den nuvaxende losning, at afsalte

minevandet (anvendt ved Debienko-minen), er uholdbar fordi en vaxentlig del af

saltudledninger fra de resterende miner er radioaktivt forurenet (i mineme med de

strxste udledninger) og fordi der vil blive produceret et restprodukt svarende til 4-5

mio. tons salt årligt uden afsa%ing. Et andet problem i.f.t. minedriften er det

'parasitiske drivhuseffektbidrag'. Som jeg har vist i kapitel 5 er blot energiforbru-

get til kulmimdriften2 sammen med metanemissioner fra kulmineme skyld i et

drivhuseffektbidrag over en 50 års periode, der minimum svarer til 1 4 3 pet. af det

bidrag der kommer fra afbrazndingen af kullet selv. Fra nogle miner resulterer metan-

emissioneme endog i en større drivhuseffekt end CO, bidraget fra afbnzndingen af

kullet3. Metanemissionerne kan der imidlertid gøres noget ved: De kan koncentreres

og bmendes af med store miljofordele. Det parasitiske energiforbrug er derimod

potentielt og reellt voksende, med mindre en r&ke af stenkulmineme lukkes.

1.f.t. til disse problemer, hvortil der altså kun for metan og salt er rimelige tekniske

fw, er det derfor langt mere konsekvent at lukke de vaxste miner. Man kan imid-

lertid ikke lukke dem alle. Som jeg har diskuteret i kapitel 9 og 10 er kulindustrien

en uafvendelig del af det polske energisystems fremtid. Ud fra et miljoperspektiv må

vi atter engang (med Figur 11.1 in mente) sporge om der mon fmdes smarte tekniske

fix på kort og på lang sigt som kan lose de problemer som kulafbraxidingen i dag

resulterer i?

Beregningen forseger så vidt muligt at inddrage det samlede energiforbrug ti1 tilvejebringelse af
kullet, inkl. energiforbrug ti1 rAmaterialer O.S.V. F.eks. er energiforbruget ti1 produktion af stAl
anvendt i minerne indregnet.

Omvendt udgor det nuvaxende tab fra naturgasnettet anslaet minimum 3,5 pet. hvilket oger
drivhuseffektbidraget fra Polsk naturgasanvendelse med hele 33 pet. set i.f.t. CO, bidraget fra
naturgassen.
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I et energi- og miljraperspektiv gzelder det altså om at anvende kullet hvor udbyttet

er st0rst og naturpåvirkningeme er mindst. På kort sigt må l0sningeme indrette sig

efter den eksisterende teknologiske infrastruktur - de bestående vaxker. Her fmdes

i hvert fald to end-of-line teknologier for nedbringelse af forsuringspåvirkningen,

nemlig r0ggasreduktionsteknologier eller/og kulvaskning for reduktion af svovl-

indholdet i kullet. Der er imidlertid fire problemer ved disse l0sninger:

1. r0ggasteknologieme kan ikke anvendes på små og lave emissionskilder, som

oftest er de Wrste immisionskilder i byområder. Det gzlder selv i Krakow og

dele af Katowice.

2. kulvaskningsstrategien retter sig kun mod kraftvaxkskullet, derfor påvirker den

heller icke emissioneme fra varmevaerker, individuelle kulovne o.lign.
3. teknologieme er ikke kost-effektive når man installerer dem på 20-50 år gamle

fuldt afskrevede vzerker med lave elvirkningsgrader. Man får derfor måske

n6k l0st et forsuringsproblem, men holder samtidig liv i et vazk hvis placering

i en den samlede energikzde giver store CO, emissioner, undermineringspro-

blemer o.S.V. At installere et stort og omkostningsfuldt FGD ankeg på et relativt

ineffektivt kraftvaxk kan endog blive begrundelsen for at holde liv i dette vaxk.

Det gzlder f.eks. de fleste af kraftvarmevaxker der er placeret rundt omkring

i de st0rre polske byer. Ingen af disse varmekraftvaxker har elvirkningsgrader

på over 30 pet., og i gennemsnit ovenik0bet under 25 pet. Da de navsten alle kun

producerer elektricitet i.f.m. varmeproduktionen vil de desuden slet ikke vaxe

kandidater for FGD eller SCR anlzeg der bedst indpasses på mellem- eller

grundlast. Da FGD anlag desuden koster en energistraf på mellem 1 og 4 pet.

af energioutputtet er der en yderligere grund til ikke at installere FGD på

ineffektive vaxker.

4. teknologieme producerer store maxgder affald som i forvejen er et problem.

De to frarste problemer er centrale ikke mindst når det huskes at de anvendte regule-

ringer i Polen indtil videre har koncentreret sig om r0ggasfiltre og kulvaskning.

Et femte problem bestar i valget mellem kulvaskning og r0ggasrensning som begge

er teknologier der henvender sig til st0rre anlag. Fordelen ved at vaske kullene i en

forsuringsstrategi er minimale hvis man samtidig arrvender afsvovlningsanlzeg på

r0ggasseme eller braxder kullet af i fluid bed ankeg. Da kulvaskningsteknikkeme,

hverken i.f.t. lovgivningen eller miljnrproblememe er tilstrzekkelige vil afsvovlnings-
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anheg eller fluid bed teknologier i lobet af lo-20 år vzre installeret på langt hoved-

parten af de kulfyrede polske kraftvzrker. Derfor er de store omkostninger ved

kulvaskning spildte, eller mere korrekt, dårligt anvendt når de kunne vazre brugt på

andre formal. Kulvaskning involverer som det måske huskes desuden en rzekke andre

problemer hvoraf et kultab på 6-13 pet. er det alvorligste.

Der er et stort behov for roggasrensning, men det rejser et dilema om afvejning af

de kort- og langsigtede målszetninger. På kort sigt er det nodvendigt at få nedbragt

milj0belastningen, hvilket retfzerdiggor roggasfiltre på udslidte anlzeg, mens det på

lang sigt er en uholdbar losning som ovenik0bet vii cementere den eksisterende

struktur. Det minder om de del-losninger som p.t. bliver implementeret på meget

usikre ex-sovjettiske atomkmftamzeg. En ny kralevandspumpe nedsztter måske

risikoen lige nu og her, men oger den på lang sigt fordi vazrkets levetid forkenges4.

På den baggrund vii de omtalte tekniske fix på kort og langt sigt vzre anvendelige

for folgende typer af anlazg:

• nyere eller nye kraftvazrker der korer grund- eller mellemlast. Det vii sige alle

fem brunkulvärker og en rzkke nyere stenkulvzrker.

• nyere eller nye kraft- og kraftvarmevzerker i by- og industriområder, i szrdeles-

hed i Katowice.

• nye eller nyere store industrielle kraftvarmevaerker.

• på kort sigt kan det vazre rmdvendigt at implementere end-of-line teknologier på

gamle vzerker placeret i industri- og boligkoncentrationeme, men i så fald må det

gores med den hens@ senere at ombygge vazrket (repowering) med anvendelse

af avancerede, men konventionelle design (som Esbjerg vzerket).

Tilbage er en r&ke kraft-, varme- og kraftvarmevazrker i Polen som må lukkes. Kul-

forbruget i disse er så stort at det sikkert ikke ville kunne accepteres som energistra-

tegi alene, men det modvirkes i af i så hoj grad som mulig at anvende kul på centrale

kraftvaxker. Det kunne lyde som en mods&Cngsfyldt strategi ihukommende de

generelle fordele ved decentralisering, men centraliseringen muligger en rzkke

Man kan mod god ret hzzvde at end-of-pipe teknologierne er skyld i flere af de omfattende
miljlaproblemer vi i dag stAr overfor i den vestlige verden. Havde man f.eks. ikke kunnet rense
r0gen fra kulvaxker for partikler og svovl ville kulforbruget for laxge siden vaxet blevet
reduceret, og dermed drivhusproblemet mindre (sandsynligt).
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grundlastvaxker med fuld implementering af miljo-teknologier. Det nedbringer de

marginale omkostninger til teknologierne. 1 den sammenhaxg er de polske brun-

kulsvaxker faktisk en udemszrket teknologi.

På lznaere si&, når nogle af de eksisterende vaxker skal skiftes ud vii det i alle

henseender vaxe bedre at anvende nye avancerede kulteknologier - IGCC, KAD,

PFBC - i fald man stadig holder fast i dette brazrdsel eller mulighederne for alternati-

ve brzendsler er udtomte. For både eksisterende som fremtidige vaxker må man i

storst mulig grad integrere dem i kraftvarmeforsyningen.

Som nsevnt vii en razkke af de nuvaxende kul-konverteringsteknologier ikke vaxe mål

for end-of-line teknologieme. Det gzlder alle små varmevawker, individuelle kul-
ovne, de aeldre ineffektive kraftvaxker, herunder mesten alle varmekraftvaerker.

Disse teknologier bor fjemes fra systemet - lukkes. Valget står derefter mellem &&e

at bv&e nvt. omlokalisering eller renowering. Helt eller delvist at undlade at erstatte

den fjemede kapacitet kan blive aktuelt i mange tilfzlde i.f.m. effektivisering af

energisystemet. Når virkningsgraden af fjemvarmekazden til og med energitjenesten

ca. er halvdelen af standarden i Danmark er der temmelig mange varmevaxker der

er overflodige.

Er der imidlertid behov for ny kapacitet må valget mellem omlokalisering hhv.

repowering afhzenge af, om: 1) ankeggets placering i selv er en miljobelasting (f.eks.

0vre Schlesien), 2) teknologien i sig selv forhindrer signifii te forbedringer

(kulovne), 3) forhindrer yderligere kraftvarme eller 4) forhindrer fuld udnyttelse af

lokale braxrdsler. Dette valg er illustreret herunder:

Figur 11.3 Repowering eller omlokalisering.

Lukning -

Repowering

Kraftvarmemarkede m e om-

rader med individuel varmeforsyning,

eksisterende fjemvarmemarkeder,

nye boligområder, decentrale varme-

markeder der hidtil har været anset

for små og eksisterende kraftvarme-

markeder hvor de gamle vaxker er

udtjent. De lokale/regionale braxdsler omfatter kulminemetan, lossepladsgas,

vedvarende energi (herunder bioenergi) og naturgas.

Lokalelregionale
brændsler OmlokalIsering
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Repowering, som det f.eks. er planlagt og besluttet for et par blokke-på Turow

brunkulvaxket (tryksat fluid bed), kan i mange tiEelde vzere en langt bedre losning

end end-of-line teknologieme. Integreret kulforgasning CC og tryksat fluid bed ankeg

er netop teknologier der kan anvendes i disse tilfzlde og bibeholde kul som brzendsel,

samtidig med at raggas- og partikelemissioneme minimeres og elvirkningsgraden

faroges til mellem 40 og 50 pet. (i lobet af en 5 til 10 år). Tryksat fluid bed har

desuden den fordel at teknologien indebaxer potentialer for et stor brzndselsspek-

trum, herunder lav kvalitive brzndsler. Teknologien kan vzre et element i en

braxdselsdiversifiitionsstrategi, og samtidig åbne for senere konvertering til f.eks.

biobraxdsler. En anden type repowering (og her ger jeg vold på begrebet) kunne

vaxe på landet at ombygge individuelle kulovne til af’braxuling af trze eller halm.

Sådanne teknologier er faktisk på vej frem i Polen og reflekterer simpelthen blot at

landbefolkningen alligevel i stigende grad afbrzender trze i knlovne. Et kzmpemarked

synes at eksistere for disse meget simple lominger.

Som gennemregningeme i kapitel 6 viste vil kraftvarme baseret på nye vaxketi,

specielt gasfyrede combined cycle ankeg, betyde en nettoreduktion for alle de

naturp&&k.ninger det nuvaxende energisystem indebzrer. En nettoreduktion betyder

at selv forsyningen af et splintemyt varmemarked baseret på f.eks. et natnrgasfyret

combined cycle kraftvarmevaxk vil reducere de samlede emissioner fra det samlede

energisystem. Det haznger sammen med at kraftvarmevaxket substituterer separat

elproduktion produceret på vaxker med lav elvirkningsgrad og hoje emissioner. Oven

i det må man huske at betingelsen for at reducere forureningen i Ovre Schlesien

blandt andet er at få flyttet produktionen vzek fia området - herunder ikke mindst

kraftproduktionen. At installere et naturgasfyret kraftvarmevaxk i det nordostlige

Polen er derfor ikke blot at substituere lokale kulfyrede varmekilder, men også
at substituere 0vre Schlesiske kulfyrede kraftvasker, og ydermere 0vre eller
Nedre Schlesisk kulbrydning. 1 det nazste vil jeg tale en del om emissioner, men det

meget vzesentligt at understrege at det i immisionssammenhzng er langt mere
vaesentligt at få fjernet de individuelle kulovne og små varmevaerker fra byom-
råderne end kraftvzrkerne og end emissionstallene viser.

5 Analysen gennemregnede konsekvenseme af indplacering af et kulfyret verk tilsvarende Esbjerg
vaxket, et Integreret kulforgasset CC, et kulfyret tryksat fluid bed anlag, et atmosfsxisk fluid
bed med 60% kul og 40% halm (Grenaa-vaxket), et naturgasfyret CC vzerk, et kulmetan eller
lossepladsgasfyret CC anlsg og et halmfyret damp/kedel kraftvarmevaxk.
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I Figur 11.4 herunder har jeg sammenfattet konsekvensberegageme fra kapitel 6’j.

I figuren har jeg taget udgangspunkt i et traditionelt Polsk kraftvarmevaxk og sat

nettoemissioneme af NO,, SO2 og CO, ved &kning af et 100 Gj varmemarked til

én7. Altså indekseret emissionen. Jeg har så sammenlignet denne nettoemission med

en r&.ke andre vaxker:

Det skal understreges at beregningen inddrager det parasitiske energiforbrug og metanemissioner
i.f.m. tilvejebringelse af kul og naturgas.

Som i kapitel 6 er 'nettoemissioneme' beregnet som emissioneme fra vazrket minus de emissio-
ner, der ville vaxe kommet hvis et kondenserende polsk kulfyret gennemsnitsvaxk skulle have
produceret den samme nxengde elektricitet som der produceres på kraftvarmevzerket.
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Figur I I . 4 Nettoemissioner af NO,, SO, og CO, fra en raekke varmealter-

nativer. Indeks: PL KV = 1
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PL indv. varme= individuel kulovn. PL FV= Polsk tjemvarmevaxk, PL KV= Polsk kraftvarmevsxk.

Net 80%= Polsk kraftvarme med forbedring af netvirkningsgraden fia 70 til 80%. T.virk 90% =

Kraftvarmevaxket med en forbedring af totalvirkningsgraden fra 84% til 90%. Cm=0,45 = en agning af

C,-vaxdien fra 0,25 til 0,45. KAD= Kulfyret kraftvarmevsxk af Esbjerg typen. IGGC= Integreret

kulforgasning combmed cycle. PFBC = kulfyret tryksat fluid bed, Fluid Bed = Atmosfrerisk fluid bed anhcg

fyret med 60% kul, og 40 pet. halm (GrenC vrerket). NGCC= naturgasfyret combined cycle. Kulmetan=

kulmetan eller lossepladsgas-@et combined cycle. Halm= halm@ret kra Mume vaxk med kedeRlampturbi-

ne. Se iovrigt Tabe1 6.6 for forudsatninger.

Figuren viser blandt flere ting at:

En hzevning af net- eller totalvirkningsgraden (Net 80% og T.virk 90%) ikke

giver nogen szrlig effekt, mens en cping af C,-vzrdien er relativ betydnings-

fuld (C,=O,45). Det ses også af de syv cwerste teknologier der alle har tijere

C,-vaxdier end de nuvaxende kraftvarmevaxker.

For de syv cwerste teknologier, alle nye kraftvarmevaxker, er nettoemissioneme

som det ses negative.
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• De storste CO,-reduktioner fås med kulmetan/lossepladsgas, naturgas og halm.

• Gasteknologierne (kulmetan/lossepladsgas, NGGC og IGCC) er alle andre tekno-

logier overlegne på SO2 og NO,. Det haxger sammen med combined cycle

teknologien og hoje elvirkningsgrader der muligger substituering af en relativt

storre mzengde el produceret på kondenserende kulfyrede kraftvaxker.

• Combined cycle anheggenes hoje elvirkningsgrader betyder at det i et miljo-

maxsigt perspektiv vil vaxe bedst at anvende al naturgas, kulmetangas og

lossepladsgas i combined cycle kraftvarmevaxker. Da combined cycle teknolo-

gierne desuden kan anvendes ned i forholdvis små anheg giver det gode mulig-

heder for decentral kraftvarme. Selv naturgas i et NGCC kraftvarmevaxk vil

vaxe en bedre losning end de ellers drivhuseffektneutrale bioenergiressourcer,

med mindre der udvikles kommercielle halm- og trreforgasningsteknologier.

• Den i enhver henseende bedste losning miljomEssigt ville vaxe et kulmetan/-

lossepladsgas fyret combined cycle kraftvarmevzerk (nr. 2 fra oven), fordi dette

v&rk afbraxder metan der ellers blot ville vaxe emiteret til atmosfæren8. Da

metan over en 50 års periode er en syv gange så virkningsfuld drivhusgas som

den CO, der ville blive emiteret ved dens afbrxending, betyder det at et kulmine-

metan- eller et lossepladsgasfyret vzerk netto reducerer drivhuseffektbidraget med

en faktor 6 gange CO, emissionerne fra vaxket - stadig i et 50 års perspektivg.

Vaxket er altså ikke alene drivhuseffektneutralt, men 'fjerner drivhuseffekt' - jo
mere energi, desto bedre milj@!. Til denne reduktion skal lzegges de undgåede

CO, (og metan-)emissioner fra de separate varme- og kraftvzrker som kraftvar-

mevaxket substituerer. På et nyt varmemarked på 100 Gj (ca. årsforbruget i en

husstand) ville et kraftvarmevaxk baseret på kulmetan resultere i en reduktion

af det polske energisystems drivhuseffektbidrag med noget der svarer til 149 ton

CO,-zkvivalenter. Indwttes vzerket på et eksisterende marked der hidtil har

vaxet dzekket med individuelle kulovne vil besparelsen vaxe endnu storre, knapt

300 T CO,-Ekvivalenter.

Det gszlder også i nogen grad for biogasanhcg, som forgasser gylle og andet organisk materiale
der ellers ville vaxe henrådnet og have afdampet metan. Biogasanlzggene bidrager imidlertid selv
ti1 metandannelsen. 1 falge Energistyrelsen (1991) svarer den alternative metanproduktionen i
gylle tanke ti1 mellem 10 og 50 pet. af den metan der produceres i biogasanhegget. Derfor er
regnestykket ikke identisk.

Dette forudsat at kulmetanen emiteres uanset om den anvendes eller ej. Når man borer i ube-
nyttede kulfelter er bidraget fra kulmetanen på drivhuseffekten identisk med bidraget fra naturgas.
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Combined cycle ankeggenes elvirkningsgrader og storrelsesfleksibilitet muligger at

man nedlzegger de eksisterende naturgasnet som forsyner individuelle boliger med gas

til madlavning, vandvarmer og evt. rumopvarmning, og allokerer gassen til kraft-

varmevaxker. Da naturgasnettet ofie ligger parallelt med fjernvarmenettet får man en

dobbelt gevinst, da fjernvarmenettets kapacitet kan oges, hvorved virkningsgraden

forbedres. Hvis sådanne projekter bliver lavet i et hug vil de kunne kombineres med

en totalrenovering af de ineffektive fjemvarmenet. Betydningen af hoje C,-vaxdier

og muligheden for at komme ned i små anlzeg er også begrundelsen for at satse endnu

mere på at få udviklet teknologier til forgasning af biobrzndsler. Samtidig er effekti-

viteten i en r&ke polske varmeforsyningskzder så lav at selv kraftvarmewrker med

lav Cmvaxdi har stor miljoeffekt, jzwnfor kapitel 6. Derfor er Cm-vaxhen langt fra

så vigtigt som i f.eks. danske energiplanlågning. Kulforgasning der er på demonstra-

tionsplanet er en anden meget indlysende mulighed i det polske.

En tredje eller fjerde teknologi der urniddelbart indebaxer store potentialer på

decentralt plan er fluid bed ankeggene, specielt atmosfaxisk fluid bed. Selv om

sidstnzevne anlag ikke er så effektive som tryksatte fluid bed, har de nuvaxende

teknologier to fordele: Storrelsesspektret og bnendselsfleksibilitet. Det betyder for de

forste at de med fordel kan anvendes på industrielle anlzeg med restprodukter - f.eks.

trazaffald. For det andet at anlazggene kan anvendes i en kombination af kul og lokale

brzendsler, hvis sidstnwnte ikke er tilstrazkkelig til at d&ke energieftersporgslen.

På den made kan markedet for alternative braxdsler oges. For det tredje opnås

brzendselsfleksibilitet og tilpasningsevne hvilket synes vigt& i et land med usikker

forsyningssituation - kulminestrejkeme og Ruslands forsyningsmonopol på naturgas

(og råolie). Braxdselsdiversifiition indeholder den dobbelte funktion at nedbringe

kulanvendelsen lige nu og her, og derved samtidig at gore kulforsyrringen mindre

magtfuld da dens forsyningsmonopol ophorer.

Vigtigere end nogle af alle disse udbudsorienterede tihag er besparelser og effekti-

viseringer. Som dokumenteret i kapitel 4 er der meget store besparelsesmuligheder

i husholdninger og offentlige bygninger, sazligt rumopvarmning, i industrien og i

forsyningsnettene. Selvom det b a r r przg af en kynisk tankegang udgor den grove

ineffektivitet en enestående chance for at reducere energiforbruget med en okonornisk

gevinst. Som politikken fares sigter man saxligt på nye og fremtidige byggerier

(i.f.m. en ny byggestandard) og forsyningsnettene. Det sidste gzlder i saxdeleshed

fjemvarmenettet hvor Verdensbanken halv-fmansierer renovering i 5 storre byer.
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Sporgsmålet er blot om det er saxligt miljo- eller kost-effektivt eller om sådanne

partielle losninger fungerer godt nok. Renoveringerne kan begrundes med de mange

brud som svaekker tilliden til fjemvarmenettet. Men i et snawert miljoperspektiv må

disse lominger kombineres med installering af varmemålere, radiatorventiler,

isolering og termoruder i de utzette polske boliger. Det ligger ikke i Verdensbankpro-

jektet og illustrerer måske i virkeligheden vestlige interesser i at få eksporteret

kostbare forsyningsteknologier. Least-cost, least-energy og maximum-miljo be-

regninger mangler stadig i vurderingen af hvor energiressourcerne skal hentes:

Gennem forsyrring eller som 'nega-watt'? Uden sammenhaxrgene planlazgniug vil det

f.eks. vaxe urnuligt at skabe integrerede lominger for fjemvarmesektoren som

omfatter kraftvarme-lfjemvarmevaxket, nettet og forbrugeren. Det gaAder iszer

szenkningen af de de hoje fremlobstemperaturer. Det vil ikke vaxe muligt at szenke

fremlobstemperatureme uden at sanke komforten hos varmebrugeme, med mindre

sax&ningen introduceres simultant med isolering og andre varmespildsbarrierer. 1 så

fald kan man med noje planhugning anvende de eksisterende radiatorer og net.

De strategiske hovedlinier

Den tekniske strategi jeg har fremlagt kan kort formuleres således: Reducér kulfor-

bruget, og brug det der skal bruges, hvor det giver mindst skade. D.V.S. i kraft- og

kraftvarmevzerker hvor roggasseme kan kontrolleres. Brug geme brunkul som

substitution for de mest miljobelastende stenkulkzder”. Brug kun end-of-line

teknologier på moderne vaxker med hoj effektivitet. Luk resten og xelg mellem ikke

at erstatte kapaciteten, at repower eller at omlokalisere. De sidste to valg afhaznger

af lokaliseringen af braxdsler, lokale/regionale miljoforhold, lokaliseringen af

kraftvarmemarkeder og teknologitypen. Decentralisering af elproduktionen (vzk fra

0vre og Nedre Schlesien) og fjemelse af små ineffektive og immisionstunge varme-

kilder er meget vzsentlige elementer i denne strategi.

Hovedlinieme i den strategi jeg har skitseret ovenfor kan vises således:

10 D.V.S. miljöbelastningen fia stenkulminedriften og stenkullet.
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Figur 11.5 Teknisk strategi
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Det er en strategi der sigter på at reducere immisioneme, at oge effektiviteten, at

reducere kulforbruget og anvende det kul der skal anvendes så harmlast som muligt.

Immisionsperspektivet betyder at det bliver vzsentligt at sprede energiproduktionen

og at fjeme de små/lave energikilder. Det er en stor forskel til den forte miljopolitik,

hvor der ganske vist er indfort immisionsnormer, men kun for alvor gores noget ved

emissioneme. Det sidste forer til meget store investeringer i roggasfiltre på kraftvzer-

ker. Kraftvarme er desuden placeret centralt. Som det ses i den nederste boks

understotter decentraliseringsideen og ensket om udnyttelse af alternative brzndsler

hitranden. Uden decentralisering får man ikke udnyttet de lokale brzendsler - herunder

ikke mindst nzsten alle vedvarende energityper. De lodrette pile fra hhv. decentrali-

sering og alternative energikilder indikerer resultateme af sådanne udviklinger.
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2. Energi som betydning og magtteknik

Implementeringen af et eller flere elementer i den integrerede energi- og miljostrategi

jeg har gennemgået ovenfor stoder uundgåeligt på modstand. Politik er langt mere

end en demokratisk og Habermask diskurs-etisk kommunikation baseret på et fzelles

grundlag. Derfor har jeg kaldt dette afsnit for 'Energi som betvdning og magzteknik'.

Ideen er nu at fokusere på de diskursive strukturer og politiske strategier som i Polen

konstituerer magtfulde perspektiver på energisystemets udvikling og de antagonismer

der opstår herved Saxlig fokus retter sig mod det sporgsmål jeg rejste i indledningen

af afhandlingen, nemlig: Hvorfor energi og miljo? Hvilken betydning må energi og

natur have for at det overhovedet bliver interessant for nogen at handle i overen-

stemmelse med denne integrerede energi- og miljostrategi? Hvordan kan energi- og

miljostmtegien blive en magtteknik, d.v.s. et middel for selvkonstitution?

Energisystemets nye spilleregler

Systemskiftet er resulteret i zendringer i energisystemets interne relationer (vertikalt

og horisontalt) samt i relationerne udadtil, d.v.s. til stat, okonomi og civilsamfund.

Hvis nu disse axdringer i sig selv ville resultere i en integreret energi -og miljo-

udvikling kunne blot herre os tilbage og iagtage dramaet. Men således er situationen

ikke beskaffen. Alene fordi omkalfatringen af energisystemets interne og eksterne

relationer stadig er en ufuldendt protes, kan man ikke udpege en entydig udvikling,

men der er dog en r&ke temmelig tydelige tendenser, hvoraf nogle er virkeliggjorte:

• Staten trzekkes tilbages til fordel for storre virksomhedsautonomi og konkurrence

mellem energi- og brzendselsproducenterne. På elmarkedet ses det ved indszettelsen

af et monopolitisk transmissionsselskab og konkurrende elselskaber efter engelsk

forbillede. Statens tilbagetr&ning indeholder også en intention om at indfore hårde

budgetbetingelser og fjemelse af alle subsidier. Tilbagetr&ningen stottes staxkt af

de udenlandske kreditorer, det vil isax sige Verdensbanken og IMP. De to sidst-

nawnte har i nogen grad sammen med andre udenlandske konsulenter/kreditorer

overtaget den energipolitiske rammestyring.
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• Markedsskabelse og konkurrence. Hvilket udover de tiltag der er nawnt i forrige

punkt omfatter opsplitning af de tidligere monolitter for naturgas, elektricitet og

stenkul. Det omfatter dels opsplitning af branthen, dels opsplitning mellem branthen

og sidevirksomhedeme.

• Decentralisering af fjemvarmesektoren. Det refererer til overdragelsen af ejer-

skabet og udviklingsledelsen af fjemvarmeselskabeme til kommuneme.

• Budrede politisk artikulering af sektoren. Hermed menes den strammede miljo-

regulering for energisektoren og spirende initiativer for energibesparelser. Mil-

joministeriets indflydelse, b1.a. gentrem Miijoinspektoratet Bios, underlzegger dele af

energisystemet en betydning og rationalitet som det ikke tidligere har vaxet udsat for.

• Comeconsamarbejdets opher og Sovjetunionens oplesning. Det har oget olie-

og naturgaspriseme, fjemet et kuleksportmarked og forstaxket den usikre enstrengede

forsyning af naturgas og olie.

• AUrede prisrelationer. Det refererer generelt til prisstigningeme, men også til

det rendrede prisforhold mellem brzendsleme og slutprodukteme og mellem industri-

ens hhv. husholdningemes energipriser. 1sz.w de tidligere staxkt subsidierede fjem-

varme- og kulpriser er steget med markante reduktioner af forbrugemes realindkom-

ster.

If.t . den integrerede energi- og miljnrstrategi indeholder de mevnte azndringer klare

forbedringer: Hårde budgetter for kulsektoren vil reducere kulandelen af energi-

markedet (iovrigt som i England); miljoreguleringen vil nedsa%te isax SO,-emissio-

neme; frisa%telsen af energivirksomhedeme oger mulighedeme for selv at welge

braxdsler, hvilket understottes af kulsektorens krise og decentraliseringen af fjem-

varmesektorens beslutningsmyndighed; endelig indebzerer opbrydningen af side-

virksomhedeme og diverse joint ventures (Isax med ABB) at de polske energiprodu-

center nu har adgang til topmoderne teknologier med hoje virkningsgrader.

Men at det går bedre betyder ikke, at det går godt. Såvel energipolitikken som

-planl=gningen er karakteriseret ved at fokusere på:
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• Forsyningssiden. Kampen om en, i storrelse ubetydelig”, men i funktion og virk-

ning meget vigtig National Energibesparelsesstvrelse har med al tydelighed vist

modviljen i forsyningsektoren og Industriministeriet i at skzere ned på produktionen

af energi og kul. Som det blev sagt af Krzystof Galas fra Industriministeriet så er

deres interesser ikke sammenfaldende med miljobeskyttelse og ekonomisering med

energi. En ikke ubetydelig faktor bag denne holdning er de historisk band mellem

brancheministerieme og brancheme og troen på at maximalt output i sig selv er et

mal.

• Emissioner fremfor immisioner og end-of-line/pipe hninger fremfor integrere-
de Lsuiuger. Fokuseringen på emissioner fremfor immisioner er knyttet til udbuds-

planlangningen, fordi man ikke kan håndtere den langt mere diffuse sektor af små

individuelle eller kollektive varmekilder. Men samtidig må man ikke undervurdere

de mastodontiske vestlige filterproducenter og deres blik for et nyt stort marked, på

et tidspunkt hvor de vestlige er ved at vaxe mzttede (se Manser 1994). Det Polske

Miljoministeriums placering i.f.t. Industriministeriet er desuden med til at losningeme

ikke kan blive meget andet end end-of-line. Heller ikke relationeme til Boligmini-

steriet, der arbejder for energieffektiviseringer (jaxnfor forrige punkt) befordrer er

ta%tere samarbejde. Som falge af at fokus rettes imod emissioneme er energi- og

miljopolitikken også centreret om det store kraftwrker og kulmineme fremfor de

mindre varmekilder.

• Fossile brandsler fremfor bioenergi og anden vedvarende energi. 1 sogen efter

alternative brxndsler til de skrantende kulindustrier har energipolitikken indtil videre,

bortset fra stotte til forskning i geotermisk energi, totalt negligeret vedvarende energi.

Industriministeriets holdning er tuvetydig tommelfimgeren ned, mens Iandbrugsmini-

steriet har haft en smule forskning på området. Brzendselsaltemativet til kul antages

kun at kunne vaxe import af naturgas og råolie.

• Okonorniske effektivitet fremfor miljsmaessige effekt, hhv. lokale/private
interesser fremfor samfundsmaessige gevinster. Liberaliseringen og decentra-

liseringen af energimarkedet, artikuleringen af energi som vare og lokalt anliggende,

udgor en trussel mod en overordnet koordinering af energisystemet. Det er af stor

betydning for den integrerede energi- og miljostrategi jeg fremlagde i forrige afsnit,

at der kommer en landsplankegning for lukningen af kulminer, kraftvaxker, kraftvar-

mevaxker og varmevaxker til fordel for besparelser, og lokalisering af nye kraftvar-

mevaxker. Denne landsplanlangning må indeholde en kortlregning af udazkkede

11 Blot for at hjaApe på eventuelle hukommelsesiapsusser: 5-7 medarbejdere, aktieselskab uden for
finansloven og desuden delvist linamieret ved etablering af vesten.



Side 426 Konklusioner og strategiske overvejelser

kraftvarmemarkeder og lokalisering af alternative brzendsler (f.eks. kult@nemetan,

naturgas, nye lossepladser, biobrazndsler og anden vedvarende energi). Landsplan-

lzgningen er imidlertid intet vaxd hvis ikke varmemarkedeme på lokalt og regionalt

niveau kan prioriteres med sigte på at styrke kraftvarme og alternative brazndsler. Det

omfatter også en afklaring af kraftvarmefordelens distribution på el- hhv. varmedelen,

hvor det sidste i miljoojemed må foretrzkkes.

Udover de mevnte problemer er tilbageholdene indgreb overfor kuhnineme med til

at opretholde de biode budgetbetingelser - den patemalistiske relation til statsmagten.

Energi - samfund

Hvis disse forhold skal laves om kunne man appelere til det energipolitiske system.

Det er jo her udviklingen af energisystemet fastlzegges. Det principielle formal med

en energipolitik og -planlagning er jo at etablere en eller anden grad af helhed og

sammenhaxrg i energisystemet og i relationen mellem energisystem og det owige

samfund. Men perspektivet halter, for der eksisterer ikke sådan noget som 'energipo-

litikken', hvis der derved forstås en praxis defmeret politik for energiområdet hvad

dertil horer, og vedtaget under konsensus. For det forste vil der naturligvis altid

foregå kamp mellem aktoreme om defmering af en retning for energisystemet, om

allokering af ressourcer og magt etc. For det andet eksisterer energipolitikken ikke

i vakuum. Andre politikfelter forstyrrer billedet. Det er ovenilwbet således at de ikke

blot forstyrrer, men i stigende grad dominerer energipolitikken. Det ger de fordi

energisystemets virke i dag er centralt lokaliseret i.f.t. en r&ke aktorers konstitution

- virksomhedemes energiudgifter, miljoorganisationeme, det politiske systems

fmanslovskabaler, landmzendene der soger nye markeder, store multinationale

kraftvaxkproducenter O.S.V. Disse 'forstyrrelser'kunne godt ses som en barriere for

en rationel energiplanlaqqring, men det er temmelig defensivt. Der er langt storre

perspektiv i at se dem som strategiske muligheder. Landbrugs- eller beshftigelses-

politikken kan f.eks. kobles sammen med en strategi for bioenergi, eller energiaf-

gifter sammen med en strategi for finansiering af statsunderskuddet. Det er godt det

er sådan, for ellers ville integrerede energi- og miljostrategier ikke have store

overlevelseschancer. 1 Figur 11.6, Figur 11.6 er relationen mellem energipolitikken

og de andre politikfelter forsegt illustreret:
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Figur 11.6 Energisystemet som politisk objekt
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Figuren viser energisektoren og dens produktionsbetingelser som objekt for flere

forskellige politikfelter. Energipolitikken kan v.h.a. de naxnte virkemidler forsege

at regulere på de vzesentligste produktionsfaktorer - i figuren er mevnt produktions-

midler, arbejdskraft, know how, kapital, usikkerhedsmomentet og udbudet af ressour-

ter. Men de samme omrader reguleres også af den okonorniske politik (ikke mindst

betalingsbalance- og fmanspolitikken), miljopolitikken, industripolitik O.S.V. Ikke

uvazsentligt er energisektorens egen organisation - relationeme mellem virksom-

hedeme, ejerskabsforhold og meget andet sektorinternt - i sig selv politikskabende og

dermed også objekt for politiske slagsmål.

Selvom det statslige niveau er vigt& i enhver energipolitisk strategi, er energi-

politikken naturligvis ikke en praksis der kun kan fmde sted inden for myndigheder-

nes mure - tvzertimod. De politiske partier, regeringen, ministerieme og admini-

strationen kan og vil da ofte vaxe vaxentlige akl0rer, men kurr i.f.t. en samlet

situation der involverer relationeme mellem stat, civilsamfund og okonomi. Laclau

og Mouffes begreb om politikkens primat udtrykker netop at politik er de konstitu-

erende og/eller nedbrydende praksisser, der opstår og udfores i alle krinkelkroge af
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det sociale. Derfor må energipolitik forstås som et szt af strategiske praksisser, der

fors0ger at opbygge eller tredrive de institutioner der fastholder energisystemets

interne og eksteme relationer, og at disse praksisser opstår og udf0res hvor som

helst. Derfor kan det nzppe betale sig at lede efter energipolitikkens grundlag i det

'politiske apparat'. Langt mere lovende er det at lede efter de energipolitiske mulig-

heder og mods&ninger i den sociale og politiske kontekst. Det betyder i.f.t. den

integrerede energi- og milj0strategi jeg formulerede ovenfor i afsnit 1, at de inter-

ventioner denne strategi bygger på må kunne fungere som strategier for relevante

akt0rer.

Ingen af disse akt0rer kan åbenbart tidligere, i plarwkonomien, have haft nogen

interesse i eller motivation til at virkeliggøre de relationer som er indbegrebet af den

integrerede energi- og milj0strategi. Energisystemet må have haft en sådan institu-

tionel og strategisk artikulering at alternative braxidsler, energi0konomisering,

reduktion af milj0&Gkninger O.S.V. er blevet marginaliseret som strategi. Man kan

også sige det således at efterkrigstidshistorien må have:

• fremmet og/eller ikke-hemmet kulmonokulturen

• fremmet og/eller ikke-hzemmet energiforbrug

• fremmet og/eller ikke-hemmet centralisering

• fremmet og/eller ikke-hemmet emissioner og immisioner

• fremmet og/eller ikke-hemmet tungindustriel udvikling

Forståelsen af hvorledes disse praksisser er konstrueret i efterkrigstiden og deres

mulighedsbetingelser er afg0rende for at kunne formulere en strategi for nutiden og

fremtiden,

Planekonomien

I kapitel 8 og 10 unders0gte jeg hvorledes den polske energi- og brazndselssektor er

blevet til i efterkrigstiden som f0lge af mods&ringer hhv. samfaldende interesser

mellem energisektoren, civilsamfund, stat og 0konomi. Samt hvorledes samme

historiske udvikling har konstitueret naturanvendelsen som et non-problem. Som

denne analyse viser, er den situation som den polske energisektor står i slutningen af
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80erne, inkl. de miljøproblemer den afstedkommer, en følge af flere systemspecifikke

forhold, men også en række historiske kontingente forhold.

Det væsentligste systematisk forhold jeg kunne pege på var den paternalistiske rela-
tion mellem stat og civilsamfund samt stat og økonomi. Begrebet er introduceret af

Janos Kornai for at indfange og forstå konstitutionen af det han kalder bløde budget-

betingelser. D.v.s. det forhold at en virksomhed, uanset hvor miserabelt den drives,

ikke ekskluderes fra markedet. For en sådan virksomhed eroderer omkostnings-

minimering, effektivitet, konkurrenceevne og innovation som målsætninger fordi de

ikke bliver konstituerende for virksomheden. Den paternalistiske statsrelation er en

gensidig magt relation. På den ene side fungerer staten som alfaderlig garant for de

civilsamfundsmæssige og økonomiske subjekters position via krydssubsidieringer,

allokering af ressourcer, bløde legalistiske betingelser m.v. På den anden side

accepteres partiets/nomenklaturets/statens/centerets monopol på at træffe politiske

afgørelser og til at allokere ressourcer. Begges position og magt beror på den andens

magt og position. Relationen er altså gensidig og konstituerer to subjektpositioner,

en stabil forskel, som i enhver anden diskursiv struktur.

Det er fristende at tolke den paternalistiske statsrelation som den idealtypiske mani-

festation af socialismen i udfoldelse. Men det er kun delvist rigtigt. Den paternal-

istiske statsrelation og dens udtryk - de bløde budgetbetingelser - er også kendt i

Vesten. Den ses ovenikøbet i de mest kapitalistiske og konkurrencedygtige nationer,

og især blandt de tunge basale industrier. Det gælder primært kulindustrien (jævnfør

subsidierne til de Japanske og Tyske stenkulminer, kapitel 8), skibsværfterne,

naturgassektoren, stålværkerne, landbruget o.s.v. I disse lande, akkurat som i Polen,

er staten og dens modspillere, konstitueret i en paternalistisk relation som følge af

forskellige historiske og logiske udviklinger. Man kan dog også hævde at betingelser-

ne for konstitution af en paternalistisk relation er særlig stor i det socialistiske

samfund fordi statsmagten ikke har nogen som helst anden måde at legitimere og

bevare sin position på - bortset fra rå magtanvendelse, som dog ikke i længden er

særlig effektiv. Da centeret i mere eller mindre grad over tid varetog fordelingen af

produktionsinput, investeringsmidler og fastsatte produktionsmål reduceredes be-

tydningen af penge, for til gengæld at øge betydningen af information, lobbyisme og

forhandlinger. Pengenes manglende betydning som kapital og den vertikale konkur-

rence for produktionsinput forstærkede den paternalistiske relation, som omvendt i

et positivt feed back forstærkede lobbyismen og forhandlingsspillet.
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Den paternalistiske stat og forhandlingstaktikkerne er vigtige for at forstå konstitutio-

nen og dermed betydningen af energiproduktion og -forbrug i Polen. For det forste

var/er den paternalistiske statsrelation szrlig udtalt for de tunge energi- og ressour-
teintensive virksomheder, hvoriblandt vi fmder energi- og brzndselssektoren. Som

i Vesten er kulminerne i Polen blevet holdt i live i årevis, ikke alene på trods af

virksomhedsokonomisk vann@, men også samfundsekonomiske tab. Kulsektoren f&

konstant tilfort ressourcer gennem subsidiering af kulpriserne, de hojeste lomringer

i hele den polske okonomi, investeringsmidler O.S.V. Også stålvaxkerne, skibs-

vaxfterne og en masse andre tunge industrier blev understottet. Der er flere årsager

til at isax disse virksomheder/sektorer blev sikret: 1) De tunge industrier og sazlig

energiindustrien er alle placerede i bunden af produktionskzderne som derfor ger

dem til saxlig strategiske sektorer - det gzelder i ost og vest. 1 Polen i en knapheds-

okonomi og et hel- eller delvist dis-fungerende marked kunne svigt i blot et led i

produktionstiderne betyde sammenbrud for adskillige sektorer. Produktionssystemet

var stramt koblet. Dominoeffekten var storm jo mere basal en produktion. 2) Efter-

handen som konkurrenceevnen på forarbejdede og hojteknologiske produkter faldt

i.f.t. Vesten reduceres de eksporterbare produkter til de mest energiintensive varer -

saxligt kul. Med den stigende udenlandsgreld fra 1975 urnuliggjorde det luktring af

kulindustrien. 3) Kulindustrien og de tunge industrier var ofte meget arbejdskraft-

intensive og staxkt organiserede. Tahige strejker i efterkrigstiden med minerne,

stålvaxkerne og skibsvaxfterne i front viste disse branchers styrke. 4) den officielle

ideologi som retfaxdiggjorde socialismen og partiets magt proklamerede, med en pax

arvjra Stalin, at de tunge industrier havde saxlig betydning for den socialistiske og

kommunistiske ekonomi. Endelig: 5) Udgangspunktet i en landbrugsokonomi, den

kolde krig og de saxlige problemer i at styre en udemigshandel på et anarkisk

verdensmarked forstaxkede det autarkisk tendenser hvilket nodvendiggjorde en

hjemmeforsyning af alle produktionsmidler.

For det andet var/er den paternalistiske statsrelation, via de biode budgetbetingelser

og blode legalistiske vilkår, den vigtigste baggrund for at virksomhedemes om-

kosuringer forbliver ligegyldige. Omkostninger omfatter naturligvis også energifor-

bruget. Sådanne bestemmelser befordrer hverken den Ricardoianske, Kaldorianske

eller Schumpeteriske effektivitet som Jessop, Nielsen og Pedersen (1991) talte om (se

kapitel 9). For det tredje viser den pstemalistiske statsrelation sig i.f.t. civilsamfundet

i subsidieringen af energi og fødevarer. Hver gang partiet/staten i efterkrigstiden

forsogte at hzeve priseme kom det til strejker, der havde samme effekt på produk-

tionskzedeme som når kulmineme lukkede produktionen. Endelig for det flerde
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bevirkede de biode legalistiske betingelser at miljopåbud, indd&ning af miljoafgifter

mv. aldrig blev håndhzevet hvis det kunne true virksomhedemes eksistens.

Den mest horte kritik af det polske energisystem fra vestlig side, isax de store

finansielle donorer, har vaxet de subsidierede og lave energipriser. Denne kritik er

imidlertid både overfladisk, misvisende og hyklerisk. Det sidste fordi de vestlige

lande selv har fastholdt denne praksis. Overfladisk fordi den firldstzendig overser den

organiske konstitution energipriseme havde. Man kan ikke reducere dem til et

okonornisk teknisk forhold, men må se dem som et meget vigt@ moment i den

patemalistiske konstitution af stat, okonomi og civilsamfund som efterkrigstiden

udviklede. Kritikken er endelig misvisende fordi (energi-)omkostningeme som nzvnt

stort set var ligegyldige for virksomhedeme, og for alle fjemvarmeforbrugere (knapt

hver anden husstand). At kritikken af energiprisemes niveau under planekonomien

bor afvises på det grundlag den er fremfort er && det samme som at energipriseme

ikke bor hazves i strategisk ojemed. Konteksten er jo ganske forandret. Priseme er

igen ved at vinde betydning, derfor er det centralt at energiomkostningeme bliver be-

tydningsfulde for de okonorniske aktorer - men jeg vil vende tilbage til denne

diskussion lidt senere.

En anden type patemalistisk relation eksisterede mellem Sovjetunionen og Polen,

b1.a. via Comeconsamarbejdet. Som jeg har vist indebar dette samarbejde overforsel

af temmelig mange penge fra Sovjetunionen til Polen (iawnfor kapitel 8 og 9), og det

isax via energipriseme. Kulmonokulturen og den sovjettiske olie- og gassubsidiering

var baggrund for at Polen i 70eme kun blev marginalt ramt af de olieprisstigninger

som chokerede verdensokonomien. 1 Danmark der var mere oliemonokultur end

Polen var kulmonokultur og hvor den hjemlige naturgas- og olieindustri endnu ikke

var stedt til verden åbnede prisstigningeme op for et energipolitisk rum. Den succes-

rige danske energibesparelsespolitik kan meppe forstås uden denne dislokering af den

nationale okonomi. 1 Polen hvor olieprisstigningeme fejede forbi, kulmonokulturen

var udtalt og olieforsyningen funderet i Sovjetunionen var de samme betingelser og

motivationer slet ikke til stede. 1 fejringen af de fremsynede danske landevindinger

inden for energibesparelser og fordommelsen af de polske ditto er vi nod til at huske

denne historiske situation og dens virkningshistorie.

Den patemalistiske statsrelation er, som jeg har argumenteret i flere omgange, en

konstitutiv relation. D.V.S. en relation hvor akttxemes position objektiviseres. Det
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diskuteres undertiden også som statens legitimeringsbehov eller, hvis projektet er

mislykket, -problem. Når ledeme er selvbestaltede og i nomenklaturiske udpegnings-

procedurer vzelger dem selv er det indlysende at legitimeringen beror på dette

lederskabs evne til at sikre befolkningens og virksomhedemes leve- og produktions-

vilkår. Af samme grund f& den polske stat aldrig held med at gennemfore upopulzre

forslag med mindre at man som i 1956, 1970 og 1981 anvendte militax magt. Den

manglende legitimitet reducerede lovgivninger, afgifter, planhugning og andre

offentlige interventionsmidler til instrumenter for statsmagten evt. i virkeligheden blot

som legitimerende/symbolske foranstaltninger. På den baggrund er det lettere

forståeligt at en imponerende og tidlig udviklet polsk miljolovgivning og et sa% polske

milj0iManser ikke konstitueredes som institutioner i en social orden. Dermed menes

at miljolovgivningen, miljoafgifteme som man anvendte i stor stil i 80eme, Miljs

ministeriet m.v. forblev Josrevet fra den samfundsmoessige kontekst de skulle fungere

i. De bar ingen legitimitet i og med dem selv og slet ikke i deres konkrete funktion.

Denne manglende legitimitet gjaldt både i.f.t. civilsamfund og okonomi, men også

i.f.t. andre dele af statsapparatet. Statsmagten blev ikke institutionel men instrumen-

tel.

Dekonstruktionen af den Polske efterkrigshistorie dokumenterer en udvikling hvor de

vzsentligste subjektpositioner for en integreret energi- og miljostrategi både mangler

magt og agt for implementering af en s&lan. På trods af partiethtaten placeres i

toppen af alle hierakier får det aldrig magt til at gennemtrumfe en miljøregulering.

Delkonstitution beroede på patemalistiske relationer der urnuliggjorde miljointerven-

tioner som ville have begraxrset produktionen og eventuelt frisat arbejdskraft. Derfor

er naturfredning og impotente miljoafgifter da også de to mest anvendte interventio-

ner. At statsmagten så iovrigt slet ikke have nogle motiver til at reducere miljobelast-

ningen hang sammen dets afhaxrgighed af en samarbejdsvihig kulindustri (der havde

havde fuld kontro1 over planekonomiens skarpeste politiske våben: Strejker), uden-

landsgulden der nodvendiggjorde opretholdelse af tunge industrier og kulproduktion

o.S.V. Civilsamfundets aktsrer, borgerne var som forbrugere af staxkt subsidierede

energikilder, som de for en dels vedkommende ikke kunne regulere forbruget af,

flintrende ligeglade med energibesparelser. En del var desuden afhzngige af den

tunge industrielle udvikhng og af kulindustrien. De der var bekymrede over mil-

joudvikhngen, ofte de intellektuelle, kunne ikke fmde data for dokumentation eller

kanaler for representation. Virksombederne havde som borgeme ingen motiver til

at spare på energien (Mode budgetbetingelser og monopoler). Ja mermest tvzrtimod.



Kapitel 11 Side 433

Energibesparelser kunne bruges imod dem i forhandlingem-e om meste års pro-

duktionsinput.

En staxk miljodiskurs kunne ikke opstå under disse betingelser. Hverken i civil-

samfund eller okonomi eksisterede tilstr&kelig stzrke antagonismer for at kraxe

forureningen nedbragt. Og hvis de endelig eksisterede var der ingen måde at udbrede

og artikulere en miljodiskurs.

Sporgsmålet er ve1 nu om systemskiftet indebaxer axdringer i ovennzevnte relationer.

Altså om aktaremes konstitution aendres på en sådan måde at brzndselsskifte,

ekonomisering med brzendsler i energisystemet, virksamheder og husholdningeme,

en industriel restrukturering, emissionsreduktion og decentralisering af forureningen

bliver mulige og konstituerende.

Systemskiiet

Som jeg diskutere tilbage i kapitel 9 var/er der knyttet en rzekke forhåbninger til

systemskiftet. For det forste forventes statens tilbagetrakning hhv. markedets frem-

march at etablere en markedsdomineret okonomi, hårde budgetter, dynamik og vzekst.

I kombination med verdensmarkedspriser på energi skulle det give incitament til

energieffektiviseringer og efterhånden også til at udvikle mere energieffektive

teknologier. For det andet skulle knaphedssituationen ophore og gemrem skabelsen

af et eftersp0rgselsbegraznset marked at oge konkurrenten og forstaxke innovations-

og effektiviseringsbestnebelseme. Og for det tredje gemrem demokratisering og

decensurering at skabe grundlaget for en åben debat, at sikre alle interesser repraxen-

tation, at skabe kanaler for miljoinformation og grundlaget for en miljodiskurs at

blive udbredt. Demokratiseringen skulle også vaxe med til at legitimere staten.

Der skal ikke herske den mindste tvivl om at en razkke af disse forhåbninger er

retfaxdiggjort. Polen gennemgår virke@ et systemskifte som har axrdret på mange

af de etablerede institutioner i planekonomien - der er varer på hyldeme, et langt

storre udbud af produktionsfaktorer, subsidieringen er reduceret, beslutningeme er

decentraliserede, et parlamentarisk demokrati er indfort O.S.V. Efter en forste ind-

ledende fase (1990) hvor virksomhedeme kunne fortwtte deres hidtige praksisser
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(kost-plus priss&ring, overbemanding m.v.) er også energiforsyrringen og-forbruget

berort:

For det forste er stenkulproduktionen er faldet med 1/3 og stabiliseret sig på ca.

130 mio. tons uden udsigt til nogen signifikant agning. Det er dels forårsaget af

nedsat arbejdstid, dels et svindende eksportmarked (isax i Ost) og hjemmemarked.

Det sidste p.g.a. faldende stålproduktion, produktionsfaldet og pristigningeme. Hvad

der måske er vigtigere end konjunkturelle udsving er at kullets og kulindustriens

betydning og dermed magt for alvor synes at vzre ramt. Kulindustriens magt bestod

i planekonomien i at vaxe et arbejdskraftcentrum med hoj mobiliseringsevne. Men

også i kullet som den vigtigste eksportartikel (isax på det vigtige vestlige marked) og

forste led i de utallige produktionskæder. Kulindustriens samarbejdsvilje blev derved

afgorende for den stadige konstitution af statsmagten. Betingelseme for at disse

relationer vedvarende kan bestå er swkket, men ikke fjemet. For det forste er

kulindustrien bleiet splittet op i konkurrerende selskaber. For det andet er udemigs-

handlen liberaliseret, således også importen af brxndsler. For det tredje indebxrer

indforelsen af det repraxentative demokrati i hvert fald indledningsvist at den

beskytterrolie som det kommunistiske parti havde taget på sig forsvandt over natten.

På sigt kan den naturligvis godt installeres igen. For det fjerde er subsidie-, luknings-

og investeringsudgifteme til kulindustrien så store at de i en situation med budgetkrise

og neoliberale udenlandske kreditorer ikke kan vedholdes. Derfor er det stensikkert

at de lukningsplaner som stenkulstyrelsen har fremlagt bliver gemremfort for eller

siden i en eller anden form.

For det andet har er energibesparelser på for år blevet en ganske fordelagtig, nod-

vendig og okonornisk handling. &sageme er kombinationen af:

a. Comeconsamarbejdets ophe;r - verdensmarkedpriser, afregning i hård valuta -

i sammenhaeng med de-subsidieringen af de-kontrolleringen af energipriserne
i Polen har oget energipriseme voldsomt i reale zloties. Det grelder for virksom-

heder men isax forbrugeme.

b. Kommercialisering/hårde budgetter for en r&ke virksamheder

c. Markedspriser/regulering på de fleste varer og produktionsinput.

d. Liberalisering af udenrigshandlen og valutakonvertabilitet

e. Efterspsrgselsorienterede markedsvilkår
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På grund af de samme udviklings~xxk som nævnt i punkt b-e har systemskiftet også

bevirket at fænomentet 'produktion for produktionens skyld' er optirt. Det er et

va3sentligt fremskridt for reduktion af energi- og ressourceforbruget.

Endelig for det tredje har skrappere miljestandarder, b1.a. emissionsnormer for

mggasser og partikler, staxkt fomgede miljeafgifter og -beder og ikke mindst

begyndede håndhwelse gjort milj0reguleringen betydningsfuld, d.v.s.konstitutiv. Et

parameter det er vaxentIigt at tage hensyn til. De store finausieringspuljer for

milj0investeringer muliggør desuden at intentioneme i miljmormeme og -afgifter

også efterleves. Samtidig er det meget lettere at få adgang til miljødata og at publi-

cere en hvilken som helst kritik af milj0håndteringen. Ikke mindst den fremspirende

miljnrforskning på universiteteme kan blive vzsentlig i Polen, hvor intelligensisen i

en periode hvor der ikke er etableret stabile kollektive subjektpositioner, 1~s inter-

esser, dominerer det politiske apparat. Det pluralistiske demokrati og miljøbevzgel-

seme er andre vzsentlige betingelser for en miljadiskurs at opstå.

Der er ikke sket nogle signifikante axdringer i andelen af tunge industrier i @konorni-

en eller i decentraliseringen af energitjenesteme væk fra industricentreme. Kul- og

stålindustrien er ganske vist. de to brancher med s&rst fald, men i.f.t. deres ineffekti-

vitet, s%rligt stålproduktionen, er faldet forbloffende lille. Omvendt er energitjene-

Sterne rent faktisk blevet centraliseret, hvilket reflekteres i 2-3 gange h0jere arbejds-

bshed i udkantsområdeme i sammenligning med 0vre Schlesien, U i z , Warszawa

og andre industriområder.

På disse to områder er der altså ikke sket markante forandringer. Der er samtidig

forhold af dybere raekkende karakter der har betydning som barrierer for en integreret

energi- og miljøstrategi og som der derfor må tages tijde for i de konkrete inter-

ventioner. Jeg vii mevne tre forhold:

1. De-konstitutionen af staten - patronisme, legitimitet og demokrati.

Den pstemalistiske og instrumentelle statskonstitution indebar, som vi har set, at der

apstod uhyre store implementeringsproblemer for de statsinterventioner der begrax-

sede input, output eller beskaeftigelsen - bankerotter, miljqåbud, energiprisfor-

Ojelser m.v.. Divergensen mellem 70emes og 80emes milj0lovgivning og den reelle

implementering viser som den stadige subsidiering af energipriseme dette med al

tydelighed. Af samme grund kan man vanskeligt forestille sig at en integreret energi-
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og miljostrategi, baseret på varmeplankegning, miljrapåbud og afgifter mv. vii få

nogen saxlig’ effekt med mindre staten konstitueres i en ny position. En position hvor

dens udovelse af magt baxer en legitimitet i sig selv; det som Jessop kalder en

kons&utionel legitimitet, til forskel for den også vigtige politiske-konkrete legitimitet.

Den konstitutionelle legitimitet kraxer som minimum demokratisering af den
politiske styring. Som Welfens (1992) har argumenteret er demokratisering, alene

på grund af legitimeringsgevinsten, et af de vaxentligste kriterier for en succesrig

baxedygtig politik i Osteuropa.

Demokratiseringens formål er basalt at skabe repraxentation for alle politiske inter-

esser der rAker udover statsadministrationens og de stzrke lobbyers; at skabe et

konstitutivt bånd mellem borgeme og statsmagten. Hvis borgeme ikke identificerer

sig med den demokratiske subjektposition eksisterer demokratiet ikke som andet end

en tom skal. Det svarer atter engang til at succesfuld legitimering bestar i en objekti-

visering af staten, hvilket kräver dens stabile artikulation i et hegemonisk projekt der

også omfatter relationeme til borgeme og ekonomien.

Et af de wsentligste elementer i en sådan demokratiseringsprotes er etableringen af

repraesentationsformer, formidlingsformer og interventionsformer i en relativ
sammenhængende enhed. Det parlamentarisk demokrati, med dets valgprocedurer,

parlamenter, klageinstanser, administrationer og domstole m.v. er netop udtryk for

reprzesentationsformer. Men som Hausner (1993) peger på lider det nuvaxende polske

demokrati af repraxentationskrise. Det refererer til den meget ustabile konstitutering

af interesser og kollektive politiske subjekter i det post-socialistiske Polen, hvilket ger

det vanskeligt at etablere en politisk struktur og stabile politiske lominger. Af samme

grund baserer de politiske indgreb sig på kort-tidslosninger, ekspertudsagn og -

analyser og impulsindgreb. Ideologisk afgraxser sig man negativt til datiden eller

positivt i.f.t. en nationalist myte for derved at artikulere sine forslag til et fzlles

refererencepunkt. Det giver sig b1.a. udslag i lav stemmedeltagelse, udtalt mistillid

til politikeme (politikerlede er mere rammende) og knopskydning af kriminalitet,

korruption, lovovertncdelser m.v.l2

Hvad har disse diskussioner med en integreret energi- og miljostrategi at gore? Tre

ting! For det farste er objektiviseringen af statsmagten i representativ ikke-patemal-

istisk position afgorende for at kappe bundet til kulsektoren og de tunge industrier

12 Rammende beskrevet i i den polske instruktsr Kieslowskis film 'Hvid'. Ti1 hadere af polsk film,
husk Gadamers ord: Du skal satte clme fordomme pi spil for at fà dem i spil. Filmen er faktisk
ganske sjov og spzndende.
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For det andet er denne konstitution afgørende for gennemsret$elsen af reguleringer,

f.eks. for indbetaling af restskatter, miljoafgifter og for at muliggore fysisk plan-

lzgning og varmeplanlzgning. Endelig for det tredje må man sikre at de inter-

ventioner som strategien bygger på ikke underminerer deres egen legitimitet. Det

sidste er forhejelsen af energipris- og skattepolitikken i 1991 og 1992 gode eksempler

på det modsatte af:

Energipriserne. De meget hastige energiprisstigninger siden 1989 - der ud fra et

okonornisk teknisk synspunkt var hårdt tiltraq$e - overså at energibesparelser som

modstrategi til energiprisforhojelseme kräver at: 1) brugeren kan regulere sit energi-

forbrug og at de rent faktisk betaler for energiforbruget og ikke noget andet, fx. en

fast pris. 2) hvis pkt. 1 ikke gzelder, at brugeren så har adgang til og kan kobe

teknologi der kan spare, måle og regulere energiforbruget, 3) At energiselskabeme

kan levere energi så det kan reguleres, 4) at både 2 og 3 kan fmansieres, 5) at disse

aktBrer ikke har mere grundlreggende behov der forst skal daekkes. 6) at risikoen ved

investeringeme ikke er for stor.

For meget store dele af Polens befolkning var og er ingen af disse betingelser til

stede. Det er selvfolgelig dybt problematisk for de ramte, en social broler, men

samtidig også med til at underminere tilliden til statsapparat og politikkeme. For

mange betyder prisstigningeme iovrigt at man blot ikke betaler regningen, hvilket

ikke har nogen anden konsekvens end at fjemvarmeselskabet gzeldss&tes. Sidstnazvn-

te mister kapital til nyinvesteringer og for borgeme cementeres en energistrategisk

uhensigtsmzssig praksis.

For skattesystemet har det ikke wret meget anderledes. Bob Jessop har diskuteret

det i en nylig artikel (Jessop 1993) hvor han peger på at staten som monopolhaver

på retten til at udove tvang, at domme og lovgive og at inddrive skatter må legitimere

denne ret for ikke konstant at vzre i konflikt med sine borgere. Det drejer sig om

den fomawnte konstitutionelle og politiske-konkrete legitimitet. Uden denne legiti-

mitet bliver det urnuligt at at sikre borgemes indbetalinger af skatter og overholdelse

af loven uanset om de anser den konkrete lovgivning eller skat for vzerende i strid

med deres interesser. Man kan måske sige at der må etableres en etik, der sikrer den

moralske apbakning bag den forte politik, transet dens specifiie udslag. 1 Polen og

de post-socialistiske nationer er opgaven wrlig vanskelig fordi man ikke tidligere har

indknevet personskatter og staten samtidig er svagt rodfzstet i befolkningen.
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De forte politikker må forstås i lyset af den tyngende udenlandsgzeld og forseget på

at blive aptaget i det rige selskab med de mange store kreditter. Som Jessop (1993)

navner så må den post-socialistiske stat sikre sin legitimitet i.f.t. kreditoreme for at

sikre fremtidige lån. Som vi ved fra Polen vii det sige de vestlige kreditorer. Den

forte politik siden 1989 har med al tydelighed vist at praecis denne legitimering har

vaxet afgorende for Polen, også i miljosammenhaxtg hvor nye indgreb gang på gang

er blevet forklaret med de intemationalle reguleringer. På den baggrund kan man sige

at energiprisemes himmelfart har vaxet begrundet med legitimeringsprojektet i.f.t.

de udenlandske kreditorer, hvorved man simpelthen har overset legitimeringsbehovet

i.f.t. landets borgere. Resultat har vaxet at de neoliberale partier er roget ud,

gammelkommunisteme er vendt tilbage på ministertaburetteme, og valgdeltagelsen

reduceret til omkring 40 pet. Det kan ikke tolkes som en bigen efter at få det gamle

system tilbage i sin helhed, men et o-nske om sikkerhed, beskyttelse og lighed. Det

er en pstemalistisk strategi der stottes af stzerke brancheinteresser, stzerke fagfore-

ninger og svage politiske partier som modstrategi til en neoliberal markedsdiskurs der

er svax at indarbejde og acceptere. Som Richard Bolan skriver:

.... there are sophisticated behaviors to be leamed in moving to a

advanced market economy. Behaviors relating to advanced concepts

of private property, the balantes between the dialectical relations

involved in tompetition and coopemtion and even learning the moral

frameworks in which market institutions function. These behaviors

need to be leamed and legitimated throughout society. (Bolan 199l;-

119)

Tesen i denne diskussion af statskonstitutionen er at demokratisering og overens-

stemmelse mellem hvad der forstiges implementeret og den sociale basis er betyd-

ningsfuld for de planlågningsprocedurer som energiplanlagning b0r falge. Ydermere

at den reelle demokratisering kan blive et afgorende skridt i den yderligere ned-

brydning af de patemalistiske bånd mellem kulindustrien og staten. Og endelig at en

regional eller central ressource- og varmeplanlzegning baseret på tvangsprincipper må

gore det med stor hensynstagen til de lokale onsker, over lang tid og iovrigt forud-

srette en bredere legitimering af statsmagten.
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2. Manglende industripolitik
Det nuvzerende Polen har arvet en industristruktur domineret af monopoler ogleller

meget store virksamheder, energiintensive produktionsmiddelindustrier og forholds-

vis ineffektive og lavkvalitive produkter. Med det sidste menes b1.a. manglende

energi- og miljstelmologier, fx. vedvarende energiteknologier, roggasrensningsankeg,

kraftvzrker m.v. Et fjerde forhold der er w r d at nzvne er samarbejdsrelationeme

mellem myndigheder, F&U-institutioner og virksamheder. Som vi har set for

energisektoren var F&U mdordnet de store monolitter i szrlige divisioner. Der var

ikke egentligt noget i vejen med den tekniske eller videnskabelige ekspertice, men

konkurrenten med andre teknologiudbydere var mimmal. Af samme grund var

teknologikoncepteme relativt indsnzevrede i.f.t. et mere anarkisk teknologiudvikhngs

miljO.

Af disse grunde kunne en bevidst industripolitik for Polen vzere fomuftig. Men som

Ben Sh~y blandt andet siger et sted så har det vzre de neoliberale ekonomers syn at

industripolitikken dazkkes ind med markedskn&eme. Men det vilie kun gzelde i en

verden hvor tid ilcke spillede nogen rolie, hvor markedet i forvejen eksisterer og

hvor den eksisterende industristruktur ikke er i stand til at cementere sig hvis der er

andre komparative fordele. Tidssporgsmålet refererer til at omstillingen af en

industristruktur alene v.h.a. markedskrzefteme, indszetning af nye samarbejdsrelatio-

ner, nye brancher O.S.V. vil tage lang tid hvis ikke processen hjzlpes. Når markedet

dertil naturligvis også skal institutionaliseres @ v & r Bolan citatet ovenfor) er

tidspunktet for strukturelle zendringer endnu lzngere ude.

Sporgsmålet om komparative fordele diskuterede jeg kort i kapitel 9. Det refererer

til et lands eller et områdes szrlige forudsa%ninger i den intemationale konkurrence -

f.eks. råstofforekomster, et s&igt hojkvalitivt uddannelsessystem, den eksisterende

industristruktur m.v. Problemet i Polen er, at der stadigvrek er forhold der kunne

cementere den eksisterende industristruktur. Selvom tendensen efter 1991 har vist en

relativ storre tilbagegang/mindre fremgang for stål- og energiindustrien så kan den

stadig store udenlandsgzld, liberaliseringen af udemigshandlen og de langsommelige

nyinvesteringer isazr i industrien nodvendiggore fortszettelse af biode budgetbe-

tingelser for disse energiintensive produktioner. Ellers trues Polens rest af okonornisk

selvstzendighed. Som jeg nawnte i kapitel 9 peger Padoan og Pericoli (1993) på at

precis de arbejds- og energiintensive industrier er Polens komparative fordel i.f.t.

de EU lande de geme vii integreres med. Måske er det i Polens interesse at blive
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Europas u-land og konkurrere med de 0stasiatiske NIG lande, men det vii koste på

miljosiden, fastholde Polen i den tidligere rolle og måske overse andre komparative

fodele.

Industripolitikken er også nodvendig for losningen af de energi- og miljonxessige

problemer. Prisen på energi er f.eks. kun effektiv på kort og mellem sigt hvis

teknologi, viden og kredit er tilstede og besparelseme iovrigt addresserer et behov.

Det viser nodvendigheden af en samlet losning der involverer industripolitik, kredit-

marked og uddannelse/information/traxnng. På samme måde kräver f.eks. en

vedvarende energistrategi at der udvikles teknologier i Polen der svarer til de behov

og forudsa%ninger der eksisterer. Som jeg tidligere har nzvnt i kapitlet kunne det

vaxe teknologikoncepter for konvertering af kulfyrede ovne og fjemvarmevaxker til

halm eller trz.

3. Miljediskursen. For en eksplicit miljopolitik at vinde krzeves apbakning i såvel

civilsamfund og ekonomi - der krawes sedimenteret en miljodiskurs, der legitimerer

miljohensyn på trods af f.eks. specifiie branchers eller virksomheders interesser.

Denne miljodiskurs er naturligvis ikke etableret på de 5 år der indtil videre er gået.

Der er dog som ovenfor hazvdet klare fremskridt på isaz forswingsemissioner fra

kraftvaxkeme, saltudledninger og vandbeskyttelse. Baxedygtighed, drivhuseffekt eller

langsigtede virkninger har langt mindre bevågenhed og tjener indtil videre ikke som

nodaler for en energipolitik. Det er der er måske andre momenter der ger i strategisk

sammenhazng.

3. Strategier

Strategien er en handling som retter sig mod et socialt og politisk rum med den

hens& at reartikulere det. At bryde det op, problematisere det og atter skabe en ny

orden. Det sker både på basis af de institutioner der eksisterer og de antagonismer

som forhindrer det sociale i helt at blive struktur. Der fmdes strategier der soger at

dislokere et relativt stabil socialt rum. En sådan kunne f.eks. i Polen bestå i et forsag

på at udbrede myten om baxedygtig naturomgang som det prim=re mål for social

praksis. Formålet er da at underminere grundlaget for den sociale orden og at

reartikulere det på et helt nyt grundlag. En anden type strategi, måske mere defensiv,



Kapitel 11 Side 441

soger at artikulere allerede eksisterende antagonismer. Det er den jeg prima% vil

diskutere elementer i. For vi fmder nzppe noget andet sted end i Osteuropa hvor der

eksisterer så dybe og mangfoldige antagonismer. Post-kommunismen, overgangs-

samfundet og transformationsprocessen er alle udtryk for det samme, nemlig at vi har

her har at gore med oploste samfund der endnu ikke har fået institutionaliseret et nyt

hegemoni. En integreret energi- og miljostrategi er indlysende nok ikke denne

hegemoniske strategi, men den kan koble sig på, og, for de sociale relationer der

angår energiproduktion og -forbrug, måske saztte sig igermem.

I tråd med den tekniske strategi jeg tidligere har argumenteret for vil jeg her beskzf-

tige mig med tre typer af interventioner: Alternative braxdsler (isar bioenergi),

kraftvarme og effektiviseringer i slutforbruget. Da de tre interventioner har to ting

til fzlles: Nemlig behovet for en industri der kan producere de nodvendige teknologi-

er og opbygning af institutioner til sedimentering af strategien vil jeg derfor også kort

tage disse to diskussioner op.

Alternative brandsler - isaw bioenergi

De primzere energityper jeg har omtalt som alternative brazndsler d&ker over et

bredt spektrum fra naturgas til vedvarende energi med forskellige implementerings-

betingelser. De har dog tre forhold til fazlles som udgor den farste begrundelse for

denne handling og som understotter strategien:

• Kulsektorens krise. Stenkulindustriens okonorniske krise og den faldende efter-

sporgsel efter kul nodvendiggor nye braxdsler i energipolitikken. Krisen er som jeg

har argumenteret en effekt af flere forhold: kommercialiseringen af kulmineme, de

fysiske driftsforhold, stigende miljohensyn i kulmixdriften og faldende eftersporgsel

på hjemmemarkedet og eksportmarkedeme m.v.

• Comeconsamarbejdets opbsning, energipriserne og forsyningssikkerheden -
den forsinkede oliekriie. 1 Danmark og mange andre vestlige lande satte olieprisstig-

ningeme i 1973 gang i energipolitikken, ikke mindst i brzndselssubstitution og

energibesparelser (som er nzeste afsnit). Den brzndselspolitik der && blev igangsat

i Polen i 1973, har alle muligheder for at blive sosat nu hvor: 1) Comeconsamarbej-

det er ophort med voldsomme prisstigninger på energiimporten og fald i energi-
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eksporten, 2) energiomkostningerne er vokset eksplosivt på de okonorniske aktorers

budgetter, 3) forsyningerne af både indenlandsk stenkul og udenlandsk naturgas og

råolie ikke er stabile/sikre, 4) den råolieafhaxgige transportsektor vokser hurtigt fra

et lavt niveau, og endelig 5) udenlandsg~lden tynger og szetter grznser for den

okonorniske frihed. Sammen med kulsektorens krise nzvnt ovenfor åbner det op for

revurdering af hvilke brazndsler der skal satses på.

• Nedslidte, ineffektive og forurenende vaerker. Behovet for at udskifte vaxker

(både varme, industri og kraft) er stigende. Ved nyinvesteringer er brazndselssporgs-

malet åbenlyst.

Ser vi på de enkelte braxrdsler - naturgas, kulminemetan, lossepladsgas, bioenergi -vit

en implementering involvere forskellige aktorer og teknologier. Både kuhninemetan

og naturgas synes at give sig selv. De bakkes op af store forsyningsinteresser i ind-

og udland. Teknojogierne er velkendte og nettene eksisterer allerede i forvejen. For

specielt naturgas er problemet dog at få allokeret den ind i kraftvarmevzerker i.s.f.

individuelle naturgasfyr. Det problem vender jeg tilbage til under 'kraftvarme'

(Side 448). De vedvarende energityper, f.ek.s. bioenergi, er langt mere marginalisere-

de i den polske energipolitik. Derfor vil jeg se naxmere på implementeringsbe-

tingelserne for bioenergi, hvor der ca. eksisterer et energipotentiale på 200 Pj

svarende til den nuwrende indenlandske naturgasproduktion i Polen. Og så er de 200

Pj sikkert en underdrivelse hvis vi skal sammenligne med lande som Sverige og

Danmmark.

Selv bioenergi involverer meget forskellige sociale relationer. Nogle typer tager

udgangspunkt i landbruget, nogle i skovbruget og atter andre i industrierne (se

Andersen og Kjax 1992). Nogle bygger på forgasning andre på direkte forbraxding.

Nogle på individuelle brugere, andre på kollektive anlag. Derfor kan der ikke gives

en samlet begrundelse og strategi. Men der er måske nogle mere specif%ke be-

grundelser, og jeg tror de skal hentes uden for energisystemet. Som

Figur 11.6, Figur 11.6 viste er energisektoren objekt for flere politiske strategier, der

tager udgangspunkt i antagonismer der er lokaliseret uden for energisektoren; miljo-

problemerne, fmansproblemer eller f.eks. landbrugssektorens afsztningsproblemer.

Bioenergi kan f.eks. vaxe en strategi for en landbrugssektor der producerer for

mange fødevarer eller for rensning af jorde forurenet med tungmetaller (energiskov).

Der er mange flere kbolinger. (Se K. Pedersen 1993~). At det ikke er utopiske



Kapitel 11 Side 443

begrundelser har den vesteuropziske energipolitik vist. Og flere af disse begrundelser

er faktisk også valide for Polen. F.eks. er energiskov måske en af de mere lovende

muligheder i Polen fordi 'teknologien' kan kombinere spildevandsrensning, jordree-

tablering og energibehov på en og samme tid. Som nzvnt i kapitel 3 er energiskov

da også implementeret - dog i mindre stil - i Szczecin. Selvom der eksisterer meget

store mazngder tmxffald og bnznde i de polske skove kan energiskov altså godt vare

den Imning der er vaxd at satse på. Biogas kan vaxe en losning for omfattende

vandforureningsproblemer på landet, isax i.f.m. de store svinefarme. En tredje

mulighed er energiafgmder (herunder energiskov) som alternativ marked for det

polske landbrug der lider af overproduktionl3. En del landbrug er desuden placeret

på dårlige jorde, der dog egner sig fortrinligt til nogle typer af energiafgroder.

Udnyttelse af restprodukter som halm og traeaffald synes også at have gode mulig-

heder i Polen. 1 forbindelse med decentralisering af beslutningsmyndigheden på

varmeområdet og pristigningerne på kul rejser interessen sig for lokale bmndsler.

Det g&lder også i industrien der allerede i planekonomien vidste storre tilbojelighed

til anvendelse af restprodukter. Som jeg har nazvnt er interessen for anvendelse af trze

allerede i stor stil implementeret for små varmekilder (se K. Pedersen 1993~).

For at en r&ke af disse begrundelser skal blive aktualiserede krzver det irrridlertid

et samarbejde mellem Miljo-, Landbrugs- , Industri- og Finansministerierne. Et

samarbejde der ikke eksisterer. Desuden mangler adzekvate teknologier, know how

og kapital. Med udgangspunkt i Figur 2.3 der befmder sig godt 400 sider tilbage kan

barriererne måske vises således:

13 Det er faktisk det polske Landbrugsministeries interesse i bioenergi. Interview med Stanisiaw
Stelmachowski, Energimanager i det polske Landbrugsministerium, 15. marts 1993.
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Figur I I . 7 Bioenergi barrierer
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I figuren er de storste barrierer markeret med skravering og optrukne streger.

Barrieme er på input siden manglende teknologier, i saxlig grad indenlandske

teknologier. Eksisterende biogasanlåg er for 2 ud af 3 producenters vedkommende

ikke indrettet på energiproduktion, og effektiviteten er lav. Derefter mangler der

finansieringsmuligheder, hvilket b1.a. hzenger sammen med et misforhold mellem de

udbudte kreditter, risikoen, forrentningen og tilbagebetalingstiden for bioenergi-

projekter. Know How på inputsiden refererer til generelt ukendskab til teknologieme.

Det gzlder f.eks. for halm som ikke tidligere har vaxet anvendt til energiproduktion.

Et meget vigtigt skridt er derfor at artikulere de mevnte bioenergiressourcer som

netop energikilder og ikke mindst på en måde der addresserer aktaremes przeferencer

og behov. På samme måde eksisterer der - naturligvis - endnu ikke kanaler for

opsamling af erfaringer på outputsiden. 1 'Interesseboksen' har jeg markeret miljo

som begraxrsning. Det refererer til manglende samme&edning af bioenergi med de

mange miljofordele som jeg ovenfor kunne pege på. Endelig er som nzvnt myndig-

hedsniveauet et problem, specielt Industriministeriet og dets samarbejdsrelationer til

de ovrige ministerier (se uddybning i K. Pedersen 1993~).
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Strategien må både inddrage fordelene ved og barrierne for bioenergi. Jeg vil foreslå

en strategi der indeholder folgende elementer:

• Demonstrationsankeg, joint ventures og forskning & udvikling.
Demonstrationsanl~ggene vil tjene to formal: Dels at få undersegt diverse tekniske

lostiinger i en polsk kontekst, dels at demonstrere teknologierne for offentlighe-

den/interesseparteme. Det forste formal er meget vigtigt. Alene forskellen på for-

holdet mel-lem kapitaludgifter, finansieringsudgi og arbejdskraftomkostninger vil

kunne krxve andre teknologityper og organisationsformer end vi har udviklet i

Vesten. Små polske private landbrug (5-6 ha i snit), hhv. ka!mpe tidligere statsbrug

giver også en udfordring til f.eks. halmprojekter. Demonstrationsanla?ggene bor

derfor indledningsvist afprove et sa% af forskellige, men så afgjort sandsynlige,

modeller. Hvis erfaringeme skal bruges, er det vigt& at etablere et informations-

netvaxk, f.eks. en institution a la det danske videnscenter for halm og tr&lis14.

På grund af de saxlige polske forhold, priseme på importeret teknologi og manglende

indenlandske producenter er det nodvendigt med joint ventures med udenlandske

firmaer. Det er imidlertid vigtigt at disse virksomheder bliver & & ventures med

niddragelse af polske ekspertice. Det må ikke glemmes at Polen, på trods af ringe

know how om bioenergiteknologier faktisk er et industriland med store F&U ressour-

ter. De polske parter har storre kendskab til det indenlandske marked og koblingen

med F&U institutioner kan sikre forskningsstotte til udvikling af nye losninger. Én

af disse kunne vzre en så simpel som mulig konvertering af individuelle kulovne på

landdistrikteme til tne eller halm. At involvere polske parter, er tjener ikke blot til

at f& skabt storre sammenhaxrg mellem behov og teknologier, men også at få konsti-

tueret en interessepart i Polen - en aktor hvis konstitution beror på udvidelse af

bioenergimarkedet.

• Finansieringsordninger gennem inddragelse af de store miljest&teordn.inger,

og Energibesparelsesstyrelsen. Som jeg på et tidspunkt citerede Tomasz iylicz for

mangler der efterhanden ikke finansieringsmuligheder i Polen. De store miljofonde,

den Nationale Fond for Miljobeskyttelse, de Regionale Miljodonde, Ecofund og

diverse udenlandske fonde er åbenlyse kandidater. Ecofund har allerede fmansieret

et biodiesel projekt i 0vre Schlesien, og den Nationale Fond en ra&ke losseplads-

gasprojekter. Det knnver imidlertid et ta%ere samarbejde med fondene. 1 planeme

14 Et s&Iant center er faktisk under etablering i Gdahsk
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for den nationale Energibesparelsesstyrelse ligger at den også skal fre-mme ved-

varende energi (Ministry of Construction and Physical Planning, upubliceret papir).

Ä&mentet må w r e at det ikke gazlder om at reducere energiforbruget, men brzend-

selsforbruget - d.v.s. kul. Da styrelsens fomemste formål bliver at skaffe kapital til

energibesparelser vii den også kunne blive vigtig for finansiering af bioenergi. De

regionale energibesparelsesstyrelser der oprettes på privat initiativ har nogle af de

samme formål. Det er derfor også op til diverse universiteter, virksomheder mv.

selv at przege udvikbngen. Som jeg vil komme tilbage til lidt senere, er fordelen ved

disse styrelser b1.a. deres uafhaxgighed af forsyningssektoren. Verdensbanken er en

anden meget vzsentlig fmansiel aktor, blandt andet p.g.a. bankens involvering i

fjemvarmesektoren.

• Landbrugs- og Müjsrmnisteriet hhv. kommunerne som myndigheder. På lang

sigt er det naturligvis nodvendigt at Industriministeriet, som ansvarlig for energisek-

toren, bliver inddraget i udviklingen af bioenergi, men på kort sigt viIle ministeriets

holdninger og relationer, dets strategiske selektivitet, bremse en sådan udvikling.

Landbrugs- og Miljoministerieme har langt storre interesser i sagen og kan måske af

den vej som en murbrzekker få inddraget bioenergi i energipolitikken. Miljomini-

steriet er desuden vigtig som aktor i.f.t. det tidligere nzvnte miljodonde. Kommuner-

nes ogede selvstzendighed, overtagelse af fjemvarmevzrkeme og interesser i at styrke

lokalområdet ger også dem til relevante subjekter for en strategi. Samtidig har de

ansvaret for det stigende affaldsproblem der horer med til at overgå til en markeds-

okonomi. Affaldsforbrxnding og lossepladsgas kan i de sammenhaxrge vaxe givtige

teknologier der både loser et miljo-, affalds- og energiproblem på samme tid15.

• Ressourcekortkegnhg. På kort sigt er det ikke nodvendigt at korthegge Polens

bioenergiressourcer praxist. Der er masser af halm, trze og gylle som urniddelbart

kan bruges. Men som jeg har argumenteret tidligere vil en samlet teknisk strategi for

Polens energisystem krzve decentralisering af energiproduktionen ud fra hensynet til

kraftvarmemarkedeme og bioenergibrzndslemes lokalisering. Ressourcekortlzegning

tjener derfor som en integreret del af kraftvarmeudbygning og decentraliseringen af

energiproduktionen. Men samtidig kan kortkegningen også vzere med til at pege på

15 1 det argument ligger ikke, at det ssrme er godt at Polen fi%r noget mere affald så vi kan Iwe
nogle flere miljraproblemer. Praxis den argumentation blev brugt pH et 0steuropa seminar i DIF
i november 1991 da en taler argumenterede varmt for sit affaldsforbmndingsarh-egs miljsfordele,
men dog beklagede at der var for lidt affald.
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potentialet; at gore det synligt/objektivt. 1 Industriministeriet er holdningen, jo som

citeret tidligere, at bioenergi og anden vedvarende energi, kun er et lokalt sporgsmål.

• Industriens restprodukter. Udnyttelse af restprodukter fra industrielle processer

er kendt i Polen, og er i de fleste lande en af de vazsentligste måder at oge bioener-

giudnyttelsen. Af den grund og fordi store maxrgder spildtrz, f.eks. spåner og savs-

muld, ikke udnyttes bor en strategi også inddrage disse aktorer.

De naxnte strategiklodser er ikke garanti for en positiv udvikling af bioenergimarke-

det, men urniddelbart aktioner som både forseger at overvinde barrierer og inddrage

aktorer (subjekter) der kunne have interesse i sagen. Det er vigt& at understrege at

den begrundelse jeg i kapitel 1 eftersogte for en integreret energi- og miljostrategi i

denne sammenhaxg er kulindustriens krise, den forsinkede energikrise og så de

forskellige saxlige begrundelser mzvnt ovenfor. For blot at understrege hvad der for

er sagt, så bestar en 'begrundelse' && i den mest overbevisende argumentation, men

i en udvej fra en urnulig situation. Begrundelsen for bioenergi, akkurat som for

energibesparelser og kraftvarme, eksisterer for så vidt som aktorer, der ser deres

position og identitet undertrykt/negateret, kan identificere sig med den rolie som

bioenergien kan tilbyde dem. Bioenergi er en strategi for selv-konstitution.

Energibesparelser i slutforbruget

Energibesparelser i slutforbruget er som jeg har argumenteret en praksis der naxten

vil implementere sig selv p.g.a. energiprisstigningeme, den gradvise indforsel af

hårde budget betingelser og den stigende konkurrence. Energibesparelser addresserer

derfor meget praxist et stort behov blandt virksomheder og husholdninger og udgor

af den grund en meget implementeringssikker strategi. Med reference til Figur 2.3

(se evt. Figur 11.7) kan de storste mangler siges at vaxe manglende tekniske mulig-

heder, finansiering, know how og offentlig stotte. Strategisk vil jeg pege på tre helt

afgørende initiativer:

• Etablering af en National Energibesparelsesstyrelse - finansiering. Etablering

af den laxrge diskuterede Nationale Energibesparelsesstyrelse vil vaxe et afgorende

skridt fremad for at få sat skub i udviklingen. Styrelsens to vigtigste mål må vaxe at

fmde frem til kreditter og fonde til finansiering af energibesparelser i husholdninger
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og industri, og at informere om energibesparelsesmuligheder. Princippet for disse to

mi@@r må for det furste vaxe at udbrede kendskabet til energibesparelser, at mini-

mere risikoen og barriereme ved låntagning og opbygge en teknisk og know hows

maxsig kapacitet for de mdvendige analyser. De to private fonde, Energi Besparelses

Fonden, og Den Polske Fond for Energi Effektivitet arbejder ud fra disse principper.

I planeme for den Nationale Energibesparelsesstyrelse ligger at den skal vaxe

oprettes som aktieselskab i en arms l%ngde fra den statslige energipolitik. På lang sigt

er det ikke hensigtsmaxsigt - energibesparelser vil blive marginaliserede i.f.t. de

staxke forsyningsinteresser. Men på kort sigt kan det måske vaxe den ideelle bsning.

For det furste vil det frig0re styrelsen fra de forsyningsinteresser der dominerer

energipolitikken - specielt Industriministeriet. For det andet vil det sikre den uaf-

hzngighed af de finansielle restriktioner på de offentlige budgetter. Endelig for det

tredje synes behovet så stort for en sådan styrelse at den succes mesten er givet per

automatik. Hvis den formår at samarbejde med andre vigtige aktmer, b1.a. de

industrielle producenter, bankeme, udenlandske kreditorer, Milj@- og Boligministe-

rieme, de store fonde m.fl. vil styrelsen i sig selv blive en stor magtfaktor og af den

vej gradvist mzdvendigg0re dens integration i den f&e energipolitik. Men det kräver

kapacitet og evne til at etablere sig som centrum for det netvaxk af producenter,

F&U institutioner, forbrugere, kreditorer m.fl. som er mdvendige for at l@fte

energibesparelsesstrategien op fra en mskelig til en dominerende praksis.

Den nuvaxende idé med at oprette et antal regionale selvstzendige styrelser synes at

vzre en fremragende strategi fordi den sikrer afprmning af mange programmer,

initiativer og k&ngsmuligheder.

• Industriel produktion af udstyr. For at VirkeliggBre de store besparelsesmulig-

heder må prisen på udstyr (isoleringsmaterialer, raditorventiler, moderne maskiner

m.v.) ned. Det kräver indenlandsk produktion af teknologieme. Denne udvikling

fmder pt. sted af sig selv, f.eks. har Rockwool med stor succes slået sig ned på det

polske marked. Udviklingen skal blot stimuleres og der må sammen med F&U institu-

tioner arbejdes for saxlige teknologikoncepter for Polen. Med det sidste menes f.eks.

billige teknologier der på en og samme tid kan renovere og isolere de lOO-tusindevis

eksisterende etagebyggerier. Her må som for bioenergi arbejdes med forskellige

demonstrationsprojekter. Som nzvnt under forrige punkt bliver det vzsentligt at der

knyttes bånd mellem industrien, en eventuel Energibesparelsesstyrelse og andre

akt0rer på energimarkedet.
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• Integreret ressourceplanlaegning. Den ideelle udvikling ville vzre at Industri-

ministeriet, for vurdering af hvorledes behovet for energitjenester imodekommes,

gjorde dette ud fra en samtidig vurdering af forsynings- og forbrugssiden. Hvad

koster en 'nega watt' i.f.t. en 'mega watt'? Industriministeriet er imidlertid ikke en

strategisk partner, derfor må en sådan plankegning fra starten bero på ua.fh=ngige

instansers bidrag (de private energibesparelselses fonde, forskere m.fl.) og/eller

samarbejde med ovenfor nzevnte Energibesparelsesstyrelse. Demonstrationsprojekter

for nogle mindre omrader kunne vzere forste skridt. Formålet er ikke blot at påpege

planlzgningens fordele, men også at artikulere besparelser som en ressource. At give

energibesparelser mening som ressourcer for tilfredstillelse af energigenester, fremfor

det nuvzrende synspunkt: Brzndsler som ressourcer for energiforbrug.

Som for bioenergistrategieme er de tre punkter ingen garanti for succes og da slet

ikke udtommende. 1 strategien er jeg ikke gået nzrmere ind på hvor man skal szette

ind (fx. fjemvarmenettet eller stålindustrien?) eller precis hvorledes det skal gores

del (fx.: Forst fjemvarmenettet så varmemålere eller omvendt). Strategien retter sig

derimod til de institutioner som energibesparelsesstrategien kan basere sig på.

Kraftvarme

Kraftvarmeudbygningen har den fordel at det er en kendt varmeforsyningsform i

Polen og desuden en meget effektiv losning på de lokale miljoproblemer som byer

som Krakow og Katowice slås med i.f.m. opvarmning v.h.a. individuelle kulovne.

Disse markeder, sammen med eksisterende fjemvarmemarkeder og nye boligbygge-

rier udgor desuden et storre kraftvarmepotentiale. Disse begrundelser er dog ikke nok

når der også eksisterer en r&ke problemer hvoraf de tre vzesentligste er prisfor-
holdene, konkurrenten med naturgassystemet og manglende basis og kapacitet for

lands- og lokalplanlzegning. en strategi kunne betjene sig af folgende elementer:

• Allokering af kraftvarmefordelen til varmekunderne. En sådan ordning sikrer

kraftvarmens konkurrencedygtighed i.f.t. fjemvarmeforsyningen og ikke mindst i.f.t.

individuelle kulovne. Princippet stoder dog på problemer med introduktionen af det

konkurrerende elmarked, hvor netop så lave elpriser som muligt bliver et konkurren-

teparameter og hvor kraftvarmevzerkeme nodsages til at producere på tidspunkter

hvor det måske ellers ikke er okonornisk optimalt. Sikring af kraftvarmeudbygning
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kraxer derfor en landspolitisk beslutning og en aktiv inddragelse af PSE, -det mono-

polistiske ttismissionsselskab. Som i England kunne en ordning indebaze fortrinsret

for ‘&aftvarme og vedvarende energi til transmissionsnettet.

• Landsplanlzgning og tilslutningskrav. Hvis kraftvarmemarkedet skal udnyttes

fuldt ud og saxlig ved inddragelse af lokale brzndsler og naturgas krwer det en

overordnet planl=gning på landsplan for udlazgning af nye elkapacitet og på lokalt/-

regionalt plan for varmemarkedeme. Denne planlzgning rwdvendiggør en ordning der

muliggm tvangstilslutning til fjemvarmenettet. Denne ordning eksisterer imidlertid

ikke og stoder på en staxk modvilje p.g.a. skegtskabet med tidligere tiders komman-

doplanlqning. Derfor tror jeg ikke tvangstilslutning er nogen tisning for Polen.

Landsplanlzgningen er imidlertid stadig en mulighed fordi den da kan kombineres

med en allokering af ressourcer til de saxlige områder der er givtige for kraftvarme.

Det kunne w r e ekonomisk fordelagige og risikofrie kreditordninger fmansieret af

kmftvarme- og fj~mvaxmeselskabeme, hvor de to sidstnzvnte tilgengzld også stryger

yderligere gevinster.

• Miljs og emissionsnormer. Kraftvarmeforsyningens meget betydelige lokale og

regionale miljsfordele bsr fremhawes strategisk. Her tzenkes på substitutionen af små

individuelle kulovne og små ineffektive varmevaxker. 1 Krak6w b r e r som omtalt

tidligere i afhandlingen to projekter delvist fmansieret af Verdensbanken med dette

formål og denne begrundelse. Projekteme henter argumentatorisk ammunition fra de

vedtagede immisionsnormer. Emissionsnormeme b0r imidlertid zendres. Som de er

fastsat i Polen i dag er de sammensat ud fia energiinputtet. Hvis de i.s.f. fastsattes

efter outputtet kunne de give kraftvarmevaxker en @konornisk konkurrencefordel i.f.t.

separate kraft- og varmevzerker. Modellen kunne have gennemslagskraft fordi den

appelerer til såvel forsynings- og milj0maxsige interesser.

• Naturgassen. Da naturgas, kulmetangas, lossepladsgas O.S.V. er de bedste brzends-

ler for kraftvarme, både p.g.a. elvirkningsgrademe og st@rrelsesspektret, er det

miljømzssigt uklogt at anvende det til opvarmningsformål alene. De ekonomiske

byrder ved at forrente et vidt forgrenet naturgasnet har desuden i Danmark og mange

andre lande vist sig at vaxe for store. En kombination af output-af’hzengige emissions-

normer og varmeplankegning kunne måske l0se problemet.
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Industripolitik

I de tre ovenstående delstrategier er jeg vendt tilbage til teknologiudviklingsbehovet

flere gange. Det refererer til manglende industriel produktion i Polen af de tekno-

logier der skal anvendes for at implementere stmtegieme. 1 sammenhzng med at

Polen har behov for industriel omstilling kunne en bevidst industripolitik på energi-

området derfor vaxe en overordnet strategi. Det kunne were en industripolitik der på

basis af tre forhold - Polens energirelaterede forureningssituation, store behov for

investeringer i nve miliovenliee energiteknologier og eksisterende udbvggede energl-

teknologiindustri og F&U basis - sogte at opbygge en komparativ fordel, en eks-

pertice, på netop energi- og miljoteknologier og lominger. Det er en strategi der er

i diametral modsaztning til kortsigtslosningen - at importere faxdige anlzeg. Strategien

har den fordel at den sparer valuta, at den inddrager eksisterende kompetanceområder

og dermed interesser, at dens potentielle marked er meget stort og at der udvikles

losninger tilpasset polske forhold. At skabe en industriel produktion af de teknologier

der er behov for, har desuden den strategiske virkning at energibesparelser, kraftvar-

me, bioenergi, end-of-line losninger m.v. efterhanden også får en okonornisk og

beska9tigelsesmazsig begrundelse der r&ker udover brugemes. At energipolitikken,

som netop er placeret i Industriministeriet, bliver integreret i en okonornisk strategi

for redning af Polens skrantende maskinindustri og F&U institutioner.

Lidt populaxt kan man sige at den industrielle kobling til energi- og miljostrategien

forseger at gore Polens forureningssituation og misvedligeholdte energisektor til en

komparativ fordel, fremfor den dominerende holdning at de vil blive en uhyre tung

okonornisk byrde. Markedet og behovet for energi- og miljoinvesteringer er meget

stort og udfyldes, hvis ikke Polen bevidst soger selv at få andel i det, af udenlandske

virksamheder - ABB, Rockwool, Logstor ror m.fl. Disse udenlandske firmaer er på

en og samme tid en nodvendighed for at denne komparative fordel kan opstå, fordi

den polske industri og F&U basis må bringes på niveau med 'state of the art', og

samtidig en trussel. Det sidste hvis de kwler markedeme, overtager udviklings-

arbejdet og sa%ter sig på alle projekteme.
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Institutioner efler institutionalisering

Et tema for afhandlingen og kapitlet har været differentiering mellem institutioner og

instanser. Det tema er temmeligt afgørende for hvorledes en strategi skal udformes

og implementeres. For hvis det er sådan at institutioner for at være institutioner skal

inddrages som objektive momenter i en social diskurs, så er det ikke noget man

implementerer med et snuptag. Som Richard Bolan med et citat fra Berger og

Luckmann skriver:

They (institutions red.) cannot be created instantaneously. Institutions

always have a history of which they are products (Berger & Luck-

mann 1967, et. Bolan 1991;107).

Institutioner skal etableres som objekter, d.v.s. som grundlag for social handlen. Det

kræver en politisk proces hvor strategiske sammenstød og hegemoniske projekter

etablerer en enhed i de sociale relationer. En sådan proces er langt mere evolutionær

end styret. Af samme grund har jeg ovenfor igen og igen slået på fleksibilitet, proces

og mangfoldighed. Bolan nævner en række elementer i en sådan evolutionær institu-

tionalisering, hvoraf jeg har lyst til at drage fire frem:

1. Man skal lægge vægt på den processuelle formning af institutionerne, fordi

simpel institutionsbygning tingsliggør institutionen.

2. Man skal tage høje for de interaktive processer fremfor intendere lineære

procedurer. D.v.s. at designe institutioner som er i stand til at håndtere kon-

flikter. Institutioner udviser en omskiftende spil af konflikt og syntese, af

differentiering og konsensus, af processer og produkter og af autoritet og an-

svarlighed. Institutionelle netværk kan ikke fastholdes som stabile og entydige

sociale konfigurationer, men er gennemtrængt af modsætninger og flertydighed.

3. Institutions-udkastene må være modtagelige for ændrede regler, altså have tilpas-

ningsevne.

4. Institutionerne opstår gennem at etablering af netværk som formår at mediere

relationen mellem individuel identitet og kollektiv interesse, d.v.s. at skaffe

institutionerne en sådan konstitutionel legitimitet at den kollektive interesse får

dominans i.f.t. den individuelle. Det drejer sig om legitimitet. (Bolan 1992;308-

309 og Bolan 1991 s. 115-116)
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At etablere en Energibesparelsesstyrelse, en prisordning for kraftvarme, en ordning

der sikrer tilslutning til kraftvarmesystemet o.s.v. kræver derfor fleksibilitet, søgepro-

cesser og robusthed i.f.t. de forskellige modellers føktiske virkning. Der er behov for

det jeg vil kalde for institutionelle demonstrationsanlæg. For den konkrete plan-

lægning implementeres institutionelle demoanlæg som afprøvninger af reguleringsmid-

ler i forskellige kontekster. F.eks. ved at forsøg med industrielle symbiose i nogle

amter, hhv. import af turn key anlæg i andre.

Polen står i dag i en uhyre overdetennineret og kontingent situation. Hvis forsøget

på at etablere en ny samfundsorden lykkes vil et af de problemer der skal løses være

hvorledes industriens og husholdningernes energitjenestebehov skal udvikles og

hvorledes det skal dækkes. Vi kan allerede med sikkerhed sige at miljøspørgsmålet

vil få betydning for denne institutionalisering, men hvad det er for miljøproblemer

der får betydning, hvorledes de skal løses og hvor stor konstitutiv betydning de får

er ikke lagt fast. En integreret energi- og miljøstrategi, med alle dens mange sam-

menhængende eller isolerede interventioner skal skubbe på denne socialiseringspro-

ces. Som jeg har argumenteret kræver det langt mere end teknik - det kræver

objektivisering af miljøhensyn, d.v.s. institutionalisering af bæredygtige naturpraksis-

ser for konstitutionen af de aktører der vil præge energisystemets funktion og place-

ring i fremtiden.

Afsluttende bemærkninger

Afhandlingen har været en lang vandring omkring i energi- og samfundsvidenskabens

horisonter. Så forskellige som de umiddelbart synes at være, håber jeg dog at have

været i stand til at vise perspektivernes styrker, svagheder og indbyrdes sammen-

hæng. At demonstrere at teknikkens verden altid beror på en social og politisk

kontekst der konstituerer disse teknikkers betydning - gør dem til teknologier - og

omvendt at det sociale og politiske ikke kan ses foruden de teknologier og natur-

relationer hvorigennem verden får betydning.

På denne baggrund er de tekniske løsninger både blevet set som indgreb i fysiske

processer, og som interventioner i et politisk og socialt felt. Og jeg har argumenteret

at præcis det sidste forhold er afgørende for om en energistrategi har chance for

implementering. Strategien må addressere de berørte aktører i og uden for det
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traditionelle energisystem i deres situation. Det er både en adressering af deres

strukturelle tilhorsforhold - deres identitet - som de antagonismer der konstant truer

med at ophawe denne identitet.

Afhandlingen har også som et delmål haft at demonstrere diskursanalysens anvendelse

i en konkret analyse. Mig bekendt er jeg vist den furste der har fors@ at tolke

energisystemets praksisser inden for en Laclau og Mouffesk diskursanalytisk begrebs-

ramme. Om det er lykkes ved jeg ikke. Med Laclau og Mouffe, Gadamer og en

razkke andre svaxvzegtere har jeg argumenteret for at såvel miljoproblemer, kraftvax-

ker som det varme vand der bber i fjemvarmenettet må forstås i deres sociale og

politiske betydning. D.V.S. i den rolle de spiller for samfundsma%sige aktorers

konstitution. Det perspektiv siger at en naturtilstand, uanset hvor mange dode fisk

den indeb%rer, ikke er et (milj@-)problem med mindre denne tilstand forhindrer

konstitutionen af en identitet, amputerer denne identitets naturgrnndlag. På samme

måde udgor vindmollen eller det store osende brunkulsfyrede kraftvaxk kun en

betydning gemrem de diskurser hvorigennem de sociale aktorer konstituteres. Som det

er blevet sagt lyder vindmollens susen som stoj for naboen og som penge for ejeren.

I starten af århundredet betad et osende industriområde 'fremgang', i dag miljo-

problemer og 'tilbagegang'. Jeg tror der er et meget stort behov for lige nu at

igangsztte undersogelser af hvad det er for diskurser og hvordan de etableres. Det

kunne w r e en givtig strategi, også i Danmark og isax for de vedvarende energikil-

der.
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Resumé

Der er bred enighed om at udviklingen af Polens energisystem i hvert fald må inddrage

hensynet ti1 miljBet. Integrerede energi- og milj&sninger er sagen. Men det rejser

ojeblikkelig to grundlzggende sp0rgsmål: Nemlig hvorfor? og hvordan? To spargsmål som,

argumenteres det, ikke kan se uafhazngigt af hinanden. Ignoreres de politiske problemer som

det polske overgangssamfund og i saxdeleshed energisystemet befinder sig i, risikerer

energiplanlzegningen at fragmentere og falde ti1 jorden i implementeringsfasen. 1 forlangelse

af den traditionelle tekniske analyse, eftersp0rges derfor en analyse af de sociale og politiske

forhold-der konstituerer energisystemet og de relevante ak&rers relationer ti1 naturgrundlaget.

En strategi for energi og milj0 i Polen bliver følgelig i afhandlingen et forsag på at

identificere handlernuligheder, ud fra en analyse af de samfundsmoessige interesser der er og

km konstitueres i.f.t. det polske energisystems naturpraksisser.

Metodisk grxes det ved i afhandlingens anden del at gennemfnrre en teknisWnaturma%sig

analyse af energisystemets naturrelationer (afhandlingens furste del redegarer for de

empiriske, metodiske og teoretiske problemstillinger), og i tredje del at analysere

energisystemet inkl. dets naturrelationer som social orden og politisk genstandsfelt.

Den tekniske/naturmzssige analyse tager udgangspunkt i fire centrale forhold som er

afgtii-ende for omfanget og karakteren af energisystemets naturpåvirkninger:

1) RessourcenAxzendslet, 2) Effektiviteten i konvertering, 3) Energitjenesteniveauet og

-sammensartningen og 4) Kontro1 med og håndtering af emissioner og affald. Det

argumenteres at en analyse af disse fire forhold kun kan ske ved at differentiere

energisystemet i dets energikaxler, og hver energikaxle i dets delprocesser og relationer.

Denne differentiering finder sted for det polske energisystem i kapitel 3. Derefter lokaliseres

de tekniske ineffektivitetsproblemer i konverteringen af brzndsler ti1 energitjenester,

differentieret på energikaxlerne. Det forer videre ti1 undersugelse af naturpåvirkningernes

tekniske Arsager, og atter engang deres placering i energikaxlerne.

De fem mest betydningsfulde miljsproblemer i .f .m. tilvejebringelsen og anvendelsen af energi

i Polen vises at vzxe forsuringsskader, drivhuseffekten, underminering i 0vre Schlesien,

saltudledninger ti1 Wisla og Oder floderne og affaldsophobning i arealknappe områder.

Problemerne hidr0rer && fra at Polen anvender specielt meget energi - i 1991 f.eks. kun 213



af den gennemsnitlige danskers energiforbrug - men fia kombinationen af 1) hoj andel af kul

(iszr stenkul) i det primaxe og sekundaxe energiforbrug, 2) at kulenergikrederne alle tager

udgangspunkt i indenlandsk kul, med dertil horende lokale miljeproblemer, 3) stor udbredelse

af små lokale. kulovne (lo-15 mio. stk) med lav virkningsgrad, heje emissioner og ikke

mindst immisioner i byområder, 4) mange energikonverteringsprocesser ph forholdsvis

koncentrerede områder, specielt 0vre Schlesien, 5) nzesten total manglende opsamling af og

kontro1 med emissioner og naturpåvirkninger og 6) stor ineffektivitet langs alle energikader,

isax i varmeproduktion og -forbrug.

For at lose disse problemer fremhegges en strategi der generelt sigter på ekonomisering med

brsendslerne v.h.a. besparelser i slutforbruget og kraftvarme i konverteringen. Derudover

peges på decentralisering af produktionen v=k fia industricentrene. Decentraliseringen

underbygger samtidig kraftvarmestrategien da flere varmemarkeder inddrages. Parallelt med

decentralisering muliggsres udnyttelse af et sa% af alternative brzndsler ti1 sten- og brunkul -

d.v.s. naturgas, kulminemetan, lossepladsgas, bioenergi m.v. Afbraxrding af naturgas,

lossepladsgas og kulminemetan i kraftvarmeanlzg (saxligt i Combined Cycle typen) vi1 give

en nettoreduktion i Polens samlede emissioner af NO,, SO,, CO,, partikler og stort alle andre

lokale miljoproblemer - selv ved indsrettelse på helt nye varmemarkeder. Fordi Polens

energisystem i fremtiden stadig vi1 bero pa kul foresl&s al stenkul og brunkul på sigt allokeret

ti1 storre vaxker hvor emissionerne kan kontrolleres. P% lzengere sigt vi1 kul i nye avancerede

kulkraftvarmevaxker vaxe den ideelle losning. Miljekonsekvenserne af disse forskellige

losninger gennemregnes i kapitel 6.

I afbandlingens tredje del understiges den sociale og politiske konstruktion af energi- og

naturpraksisser i Polen siden efterkrigstiden. Det gm-es med udgangspunkt i en teoretisk

diskussion af den politiske praksis' mulighed og konstitution. Teoretisk tages udgangspunkt

i hermeneutiske samfundsteorier, herunder Hans-Georg Gadamer, og senere i diskursteore-

tikerne Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Her argumenteres det at energiproduktion og

-forbrug samt enhver form for naturpraksis må tolkes som praksisser hvorigennem sociale

og politiske aktorer konstitueres. Det er altså kun som konstitutive praksisser at

naturpåvirkningerne er interessante - at de kan blive miljoproblemer. Med det udgangspunkt

dekonstrueres i kapitel 8 den planokonomiske historie. Formiilet i dette kapitel er at

underssge hvorfor de ovenfor mevnte miljoproblemer opstod i Polen - hvorledes de indgik

i konstitution af det planekonomiske system. Saxlig fokus hugges på den patronistiske

statsrelation - hvormed menes partiets alfaderlige sikring af de civilsamfundsmzssige og

okonorniske aktorer, mod ti1 genguld at bevare tvangsmonopolet som statsmagt. En felge af

denne relation er indsazttelsen af biode budgetbetingelser for virksomhedeme og subsidiering

af husholdningemes energipriser. Begge faxomener forer ti1 ineffektivt energiforbrug,

bevarelse af kulminerne på et stadigt oppustet niveau, innovationstrzeghed m.v. Perioden

przges dog ogsa af flere kontingente faxomener som pratger energi- og naturrelationen. To

af de wsentligste var afbodningen af oliekrisen qua Sovjetunionens subsidiering af Polen og



Resurna Sida 485

tabet af konkurrenceevne på forarbejdede/-axllede produkter som tvinger Polen ti1 at bevare

de tunge industrier.

Systemskiftet analyseres som den omkalfatring det er af de positioner som stat, virksomheder

og borgere havde indtaget i plarmkonomien. Fokus hegges på de saxlige relationer som

konstituerede og reproducerede den lemfzeldige omgang med energi og natur. Det gznlder i

saxdeleshed den patronistiske statsrelationM0de budgetbetingelser, kulsektorens magt,

demokratiens status og mulighedernes for en milj0bevzgelse at befzste sig. Fremfor at tolke

systemskiftet som en determineret og logisk protes, fremhaxes konflikterne, modsztninger

og det kontingente. Og det g0res netop fordi strategisk handlen har st0rst germemslagskraft

i.f.t. det der endnu ikke er cementeret - det ikke-givne. Energisektoren påvirkes naturligvis

af systemskiftet og det redeg0res der for i kapitel 10. Her diskuteres dels energisektorens

interne relationer, dels sektorens relationerne ti1 stat, kommuner og civilsamfund. Også

relationen mellem de forskellige statslige myndigheder inddrages.

I afhandlingens konklusion sammenfattes de forskellige perspektiver energisystemet er blevet

analyseret i. De teknisk rationelle 10sninger på energisektorens miljspåvirkninger fremhegges,

men overskrides 0jeblikket for nu at blive indskrevet i det systemskifte som Polen

gennemgår. Konstitutionen af interesser og antagonismer i denne situation anskues som det

primaxe operationsfelt for en energistrategi. Strategisk hegges saxlig vagt på

energieffektiviseringer, bioenergi og kraftvarme. De tre energistrategier indeholder betydelige

potentialer i.f.t. nogle af antagonismer som systemskiftet har skabt - f.eks. landbrugets afszet-

ningsproblemer, den stigende milj0bevidsthed, industriens konkurrenceevne og hushold-

ningernes reall0nninger.

Fremfor en detaljeret handlingsplan for hvorledes Polen skal 10se sine energi og milj0-

problemer, kan afhandlingen ses som den strategiske ramme sådanne handlingsplaner må

operere inden for. En ramme der fastlzgges ved at dekonstruere det gensidige konstitutive

forhold mellem energisystem og samfund i en epoke præget af ubestemthed og politisk kamp.





Summary

There is wide agreement mat the development and restructuring of the polish energy system

has to follow an environmental sustainable course. Integrated energy and environmental

solutions are considered the only possible direction for Poland. But at once two questions

arise, that is why? and how? If the politital problems connected to and brought about by the

transformation of the Polish society, and especially the polish energy system, are ignored,

then we risk that the rational technical proposals fragments and dissolute in the phase of

implementation. Therefore, in continuation of the traditional technical weighted analysis, a

study is performed of the social and politital circumstances mat articulate the energy system

and the relevant actors' relationship to nature. In the thesis a strategy for energy and

environment in Poland therefore becomes an attempt to detect possibilities of action on basis

of an analysis of the social interests that a and could be constituted in relation to the

practices which continuously establish the relation between nature and the polish energy

system.

This approach is in the setond part of the thesis carried out by a technical/physical analysis

of the polish energy system and its relations to nature. In the third part the energy systems

and its relations to nature are now seen in their politital and social meaning - as social

practices.

The technical/physical analysis takes its starting point in four essential features of the energy

system that are crucial for the physical impacts on the environment: 1) the type of fuel, 2)

the effrciency of tonversion, 3) the level, tomposition and localization of the energy services,

and 4) the degree to which emissions and waste are controlled and handled. It is argued that

these four features may orrly be analyzed by an approach which considers the whole energy

chain, and each energy chain in its subprocesses and -relations. In chapter 3 the energy

system is divided into its multiple energy chains, whereupon the causes for technical

ineffrciency are located in the energy chains. Subsequently the environmental impacts are

located in the energy chains as well.

The five major environmental problems are identified to be the acidification effects of SO,

and NO, emissions in Poland, the Greenhouse effect, undermining in Upper Silesia,

salinification of the rivers Wisla and Oder by mining water and waste accumulation in dense

built-up areas. These problems are m due to any particular excessive energy consumption

in Poland - in 1991 the energy consumption where even less than 2/3 of the Danish per capita

- but from the combination of: 1) high leve1 of coal (especially hard coal) in the primary and

secondary energy consumption, 2) highly developed indigenous coal industry which makes
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all lotal and regional environmental impacts along the coal energy chains hit withip the polish

borders, 3) prevalente of small domestic coal ovens in towns and on the country side (lo-15

mill.) with low efflciency, high emissions and immisions, 4) toncentration of energy

tonversion processes on relative few spots, especially Upper Silesia, 5) almost total lack of

measures to control emissions and environmental impacts. Finally 6) extraordinary

inefflciency along all energy chains, especially in heat production and consumption.

To solve these problems a strategy is presented which aim at rationalization in the use of

fuels by means of combined heat and power production (CHP) and conservation in the final

consumption of energy. Additionally decentralization of the energy production to relieve the

pressure on the industrial centers is recommended. Decentralization simultaneously make up

the basis for the CHP strategy while more heating markets are available for the latter. Even

more, decentralization makes it possible to exploit a greater range and amount of alternate

fuels (to coal) - that is natural gas, bioenergy, land field gas and coal bed methane. The

combustion of natural gas, land field gas and coal bed methane in CHP combined cycle plants

Will give a net redtiction in the emissions of NO,, SO,, CO,, dust and almost every other

kind of lotal environmental impacts - even while installed in a brand new heating market.

While the polish energy system in future Will continue resting on coal it is suggested to

allocate all brown and hard coal to bigger plants were the emissions of SO, and NO, can be

controlled. On the long term the best solution for coal combustion Will be new advanced coal

technologies. The environmental consequences of these are calculated in chapter 6.

I the third part of the thesis the social construction of energy and natural practices in Poland

after World War two is analyzed. It is done on basis of a theoretical discussion of the

constitution and possibility of the politi& praxis. The discussion takes off in the

hermeneutical philosophy of Hans-Georg Gadamer and continue into the social discourse

analysis by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Grounded on their contributions it is argued

that energy production, consumption and every kind of practices with nature have to be seen

as practices through which social and politital actors are constituted. Therefore impacts on

nature are only interesting as long as they constitute social and politital actors. Only in the

last case they can be classified as environmental problems. From this viewpoint the polish

history sinte World War two is deconstructed. The purpose is to reveal why the above

mentioned enviromnental problems were constituted in Poland - how they contributed to the

constitution of the polish society. Especially the paternalistic relations between the state and

economy/civil society are emphasized - it means the paternal securement of the civic and

economic actors position, in return for the Party/Nomenclature to keep its/their monopoly

on coercion. One consequence of this relationship was the soft budget constrain, another was

the subsidization of the energy prices paid by households. Both phenomena did lead to

ineffective energy use, the continuance of the coal mining sector regardless of economic and
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environmental impacts, innovation inertia etc. The period is also influenced by several

contingent events that influence the performance of the energy system. Two of the most

important were the cushion of the steep rise in oil prices 1973-74 due to the subsidies

transferred from the Soviet Union and the loss of competitiveness of advanced manufactured

products in the years after which forced Poland to preserve the heavy industries.

The transformation process is analyzed as a radieal dislocation of the relations between state,

enterprises and citizens which were established during communist rule. Focus is brought into

the specific relations which did constitute and reproduce the carelessness with energy and

nature. It means first and foremost the paternalistic state relation, soft budget constrains, the

power of the hard coal industry, the state of the democracy and the possibilities of the

environmental movement to consolidate itself. Instead of interpreting the transformation as

an unfolding of a determined and logital process, the conflicts, contradictions and the

contingency are emphasized. It is done exactly because strategic action does have the

strongest impact on the non-given. The energy sector of course is involved in and influenced

by the- transformation process - chapter 10 is dedicated to reveal these relations. The

discussion focus on the internal relations of the energy sector, and the relations to the state,

communes and civil society. The relations between the regulating state authorities are

investigated too.

In the concluding chapter of the thesis the different perspectives on the energy system are

gathered and tried fusioned into one unified horizon. The technical rational solutions are

presented, but are immediately outstripped to be woven into the process of politital and

systematical change. The constitution of interests and antagonisms in this situation are

considered the primary object for an energy strategy. Energy efficiency, bioenergy and

combined heat and power are strategically emphasized. The three strategies do contain

significant potentials in relation to the antagonism which the transformation process have

created - e.g. the surplus supply situation in the agricultural sector, the rising environmental

awareness, the competitiveness of the industrial sector and the development of real wages.

Instead of a plan of action describing in detail how Poland should solve her energy related

environmental problems, the thesis may be seen as the strategic framework for such a action

plan. A framework which are laid down by the deconstruction of the mutual constitutive

relations between energy system and society in a short historital passage marked by

contingency and politital fight.
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Kronologi for Polens
Politiske udvikling 1989-94

612-514 1989 Rundbordssamtaler

714 1989 Lov om Endring af forfatrungen

17/4 1989 Solidaritet legaliseres

416 1989 Senatsvalg 100 ud af 100 pladser på valg. 1 Sejmen er 35 pet.

af pladserne på valg. Solidaritet vinder alle pladser på mer en i

Senatet.

12/9 1989 Regeringen Tadeuz Mazowiecki indtraxler.

26/9 1989 Balcerowicz mndes med IMF om en 2,5 mia. US$ kredit.

17-28112 1989 11 Bkonomiske reformlove

29112 1989 Forfatningsaxdring. Kommunistpartiets forfatningssikrede

ledende rolle ophorer.

l/l 1990 Balcerowicz programmets implementering. Indfarrelse af

valutakonvertablitet, pristigninger for energi,

handelsliberalisering m.v.

28/1 1990 PZPR (kommunistpartiet) oploses og gendannes i ny form, bl.a.

som SDL.

2715 1990 Lokalvalg, 42% valgdeltagelse

13/7 1990 Privatiseringslov vedtages

117 1990 Kulpriser frigives, prisstigninger for gas, varme og elektricitet
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25/11

26/11

9/12

29/12

Matts

sept.

27/10

16/12

23/12

4/6

1990

1990

1990

1990

1991

1991

1991

1991

1991

1992

Kronologi for Polens politiske udvikling 1989-94

Przsidentvalg. Walesa 39.96%, Tyminski 23.1% og

Mazowiecki 18.08%. Medforer nyt valg.

Mazowiecki trailer tilbage

Walesa bliver president

Bielecki bliver ny statsminister. Finansminister Balcerowitz

forbliver på sin post.

Aftale med Paris-klubben om 50 pets reduktion i guld ti1 de 24

kreditornationer.

IMF ophaxer tra&ningsrettigheder på kredit.

De forste helt frie vaIg ti1 Senatet og Sejmen. Valgdeltagelse

40%, 29 partier vEges ind.

Associeret medlem af EF

Jan Olszewski bliver leder for en koalitionsregering.

Mistillidsvotum ti1 Olszewski

516 1992

11/7 1992

Dec. 1992-jan 1993

feb. 1993

marts 1993

19/9 1993

Jan Pawlak (PSL) forsoger at danne regering.

Harma Suchocka bliver regeringsleder.

3 ugers kulminestrejker omfattende 300.000 arbejdere

Virksomhedspagten underskrevet af Solidaritet og OPZZ

IMF åbner igen op for Polens tr&ningsrettigheder.

Valg der giver nederlag ti1 de reformivrige og sejr for eks-

kommunisterne. Kort efter bliver Jan Pawlak regeringsleder for

en koalition mellem SDL og PSL. Begge partier udlobere af

tidligere kommunistiske partier. PSL var tidligere stotteparti,

SDL selve partiet.
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Dec. 1993 Popiwek lønskatten opgives.

April-maj 1994 Store strejker med deltagelse af brun- og stenkulminerne.

Elforsyningen trues.

Maj 1994 Senatet stemmer for neopopiwek lønskatten.
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