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Jag vill hälsa deltagare och föreläsare välkomrona till detta
seminarium om miljö och energi i Östeuropa, anordnat av tekniska
institutionen vid högskolan i FaluniBorIänge.

Vi har alla följt och engagerats av den utveckling, till sin
omfattning och snabbhet oförutsägbara omvälvning, som det forna
östeuropa genomgått.

Det har varit en utveckling som avslöjat mycket om de regimer som
nu själpts över ända; den obefintliga bas det politiska systemen
haft bland befolkningen, oförmågan hos det produktionsinriktade
ekonomiska systeme.t att producera något, eländet och fattigdomen
som nu kom fram och blev en chock många gånger också för den egna
befolkningen och inte minst miljösituationen.

Igår berättades i TT-telegram från Nordkalottenkonferensen i
finska Kemi om Murmansk varifrån skrämmande bilder gavs av
skogsdöd, förorenade älvar och en jordskorpa fylld av
tungmetaller. Viljan till att minska utsläppen finns. Frågan är
bara varifrån de nödvändiga ekonQmiska resurserna skall tas.
Sovjet klarar det inte själv.

Utvecklingen i östeuropa har lett till en löftesrik fÖrnyelse-
process mot demokrati och politisk pluralism. De omfattande
ekonomiska reformer som nu planeras syftar till att ersätta
centralstyrning avekonomin med mer marknadsinriktade system.

Det finns självfallet all anledning att välkomna denna
utveckling. Det ekonomiska läget i flera av länderna är dock
bräckligt och utvecklingen mot demokrati, välfärd och en
livskraftig demonkrati förutsätter stöd i olika former.

Det är i det här perspektivet man skall se statsministerns
förslag från december förra året om ett svenskt stöd för Öst-
europa. Det är i detta känsliga, kritiska läge det kan vara
avgörande för den framtida utveckling vi vill tillskynda att den
lyckas. Skulle det misslyckas nu, blir våra möjligheter att
främja en sådan utveckling snabbt obefintliga.

Vaduti består då denna svenska insats ?

Begreppet "miljarden" är knappast obekant. Det gäller alltså
1000 miljoner kronor som fördelas över tre år med början 1 juli
i år. Ja, en del pengar har faktiskt förskotterats och använts
redan under förra budgetåret.

Insatser till Polen ges hög prioritet genom en särskild ram om
300 milj kr varav 270 avsätts för miljöinsatser och annan
kunskapsutveckling. Projekten gäller bl a reningsverk för vatten
och avlopp i norra Polen samt investeringsprojekt för
tillverkning av miljövänlig utrustning i Polen. Problem som Polen
delar med andra östeuropeiska länder är avsaknaden av en
fungerande decentraliserad beslutsapparat. Detta tar sig
praktiskt uttryck i oklarhet när det gäller kommunalt ansvar och
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därmed sammanhängande finansiellt ansvar.

Också i samarbetet med det övriga Central- och östeuropa
prioriteras miljön, insatser i vårt närområde skall ges
företräde, med detta avses de baltiska staterna och
Sovjetunionen. Statens naturvårdsverks erfarenhet av miljÖ-
samarbete utgör här en viktig källa när det gäller att ta fram
underlagsmaterial i detta samarbete och förhoppningsvis kornmer vi
under dagen att få höra mer därom.

I övrigt kommer det svenska histåndet att inriktas på att vara
ett strategiskt stöd för att stärka ländernas förmåga att
genomföra reformerna och klara de påfrestningar de nu möter.

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete,
BITS, kommer att få ett huvudansvar för handläggningen av
biståndet genom att som myndighet granska initierade projekt
utifrån utvecklingskriterier och vid behov, tillsammans med
respektive land, prioritera framställningarna.

Genom folkrörelser kanaliseras ytterligare 90 milj kr.

Slutligen skall nämnas EFTA:s utvecklingsfond för Jugoslavien
vari Sverige kommer att medverka.

Med detta som ram hoppas vi att det svenska biståndet kommer att
kunna utformas till ett stöd för de central- och östeuropeiska
ländernas egna anstängningar. Ett syfte är att skapa
förutsättningar för ett samarbete där många parter skall kunnadelta på respektive sida på ett smidigt sätt. .

I och med den utveckling som nu kommit igång öppnas helt nya
möjligheter för ett konstruktivt samarbete.
Syftet med det seminarium vi nu samlas till är bl a

att

fördjupa kunskapen om miljöförstöringens omfattning och
möjligheterna att motverka denna med hjälp av lämplig
teknik och organisation
visa på organisatoriska öppningar inom vetenskapligt ut-
byte och tekniköverföring och
förmedla kunskap om möjligheterna att introducera miljÖ-
vänlig teknik t ex solenergiteknik i Jugoslavien, Polen och
andra Central- & östeuropeiska länder.

Jag hälsar Er än en gång välkomna till seminariet och föreslår
att vi innan vi släpper loss första föreläsare presenterar
dessa, de som hittills har kommit.

Lite praktiska saker också;
Lunch kommer vi att bryta för kl 11.30.
Kaffe serveras på eftermiddagen kring 14 då vi räknar med att
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vara klara för vidare samtal i två grupper; den ena kommer att
uppehålla sig kring frågor rörande Polen, den andra kring Jugo-
slavien.



7

ENERGIRELATERADE MILJÖPROBLEM I JUGOSLAVIEN
OCH MÖJLIGHETERNA ATT MINSKA DEM MED NY TEKNIK E Båve

östeuropa förändras. En 40-årig epok bryts på något år.
Ekonomisk kris, miljökris m.m. tvingar fram nya lösningar.
Demokratiska val har förnyat ledarskiktet och underlättat
omorienteringen mot marknadsekonomi. Polen och Jugoslavien är
två länder med extrema politiska system under efterkrigstiden.
Jugoslavien som introducerade självförvaltning och arberaråd på
50-talet och började övergången till en marknadsekonomi redan
på 60-talet har fortfarande omställningsproblem, men kan också
betraktas som ett intressant föregångsland i östeuropa.
Polen med en centraliserad planekonomi som nu på kort tid avser
att gå över till marknadsekonomi. Vad händer om omställningen dröjer?
Regioner som är hälsoskadliga för människor tenderar att generera
en ny folkvandring till bl.a. Sverige. Vilka möjligheter finns
att samarbeta och bidra till en lösning av den ekonomiska
och ekologiska krisen i östeuropa ? Vilken roll har svenskt
kunnande och teknologi på 90-talet? Vilka möjligheter
har Jugoslavien och Polen att lösa miljöproblemen med den teknologi
som de har utvecklat själva eller i samarbete med internationella
FOU-organisationer ?

Introduktion av ny teknik i ett land kan beskrivas och analyseras på
många sätt. I denna rapport har jag använt mig av en aktörsorienterad
modell som schematiskt beskriver de olika faktorer som påverkar
introduktionen och de effekter de ger upphov till.

VIKTIGA AKTÖRER OCH FAKTORER
/

Faktorer
off1c1ella normer
och propåer
ideologier,visioner
lånevillkor
finans
skatter
lagar
bebyggelse
inflation
arbetsmarknad

internationell marknad,
affärsjuridik, bank
Teknologi, Fou,"know-how"
EG, EFTA, OECD, COMECON,
FN, WHO

Energiresurser
Klimat, solstrålning
Naturgeografi

Effekter
Avsedda
produkter, tjänster
Oavsedda
miljöförstöring

~~

1980-talet
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Som exempel på miljövänlig teknik väljs solenergiteknik. Plana
termiska solfångare är i dag tillgängliga på den internationella
marknaden, men kan med fördel produceras lokalt. Tekniken är ny
såtillvida att nya material tillförs produkten och förbättrat dess
prestanda. Den ger tappvarmvatten och täcker även en del av
uppvärmningsbehovet i bostäder, hotell etc.

2 HISTORISK TILLBAKABLICK

Jugoslavien är ett 1900-tals fenomen. Befolkningen, 23 milj. inv,"
är mer heterogen än i något annat europeiskt land.
De största folkgrupperna är serber, kroater, makedoner, slovener,
montenegriner, albaner och ungrare. De har varit splittrade i olika
riken med inbördes fejder, men delvis också gemensamma fiender som
turkväldet under 1400-talet.

2.1 Brytningen med Stalin-kommunismen och federationen
Namnet Jugoslaviens härrör närmast från 1929 när kungadömet
Jugoslavien utropades. Facister från Italien, nazister från
Tyskland m.fl. marscherade in i Jugoslavien 1941.
Förstörelse av bebyggelse och vägar blev följden av striderna.
Landet var ockuperat 1941, men befrielsekampen var framgåhgsrik.
Partisanrörelsen under ledning av Josip Broz Tito behärskade
tidigt närmare en tredjedel av landet. Befrielsen blev därför
en stor framgång för kommunismen och den Socialistiska folkrepubliken
Jugoslavien bildades 1946.

Den första perioden dominerades av centralplanering och
kollektivisering enligt stalin-kommunistisk modell. Femårsplaner
upprättades med höga ambitioner, men visade sig vara helt
orealistiska. Strävan mot en ny modell började. Inte minst
avvikelserna från kollektivisering av jordbruket bidrog
till dispyter med Stalin som under 1948 ledde till en brytning.
År 1950 började ett unikt socialistiskt experiment. Spridning av
ansvar genom självförvaltning, arbetarråd och decentaralisering av
beslut från federationens regering till delrepubliker, kommuner
och företag. Den socialistiska federativa republiken Jugoslavien
blev det nya namnet inför 60-talets reformer.

2.2 Från ekonomisk tillväxt till stagflation
på 60-talet började en första reformvåg mot marknadsekonomi.
Jugoslavien blev då också observatör i OECD. År 1965 infördes
importlättnader. Ett av syftena med detta var att sätta press på
företagen som fick eget kostnadsansvar. Därmed började också både
problem med sysselsättning och inflation. Jugoslavien fick snart
närmare en miljon av sina medborgare som gästarbetare i andra länder
i Europa.
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Först i samband med 70-talets reformer började det verkliga
ekonomiska uppsvinget. Under perioden 1970-81 hade Jugoslavien
den högsta ekonomiska tillväxten inom OECD-området. I detta skede
började dock inflationen bli ett påtagligt problem. Upplåning från
internationella banker började också öka i takt och omfattning.
Konsumtion och välfärd följde med detta. Först på 80-talet
började bakslaget med den allt högre utlandsskulden.
Den ökade från 4 miljarder $ till 25 på knappt 15 år.
Konsumtionsökningen och påföljande prisökningar försökte politikerna
begränsa med bl.a. prisstopp. Ytterligare ekonomiska reformer mot
marknadsekonomi genomfördes. När prisstoppet hävdes 1988 kom så
landet in i ett skede av hyper-inflation. Från en
inflation på mindre än 100% under större delen av 80-talet ökade den
till 250% år 1988 för att 1989 nå över 2000%. Stagnation i
produktion pågick också parralellt. Denna stagflation blev grunden
för den ekonomiska politikens omstrukturering och ett
antiinflationsprogram som började verka i januari 1990.

3 NATURTILLGÅNGAR

3.1 NATUR, TOPPOGRAFI, MINERALTILLGÅNGAR SAMT JORDBRUKS- OCH SKOGSMAR

Jugoslavien har en vacker och kuperad natur samt en stor skärgård i
Adriatiska kusten. Landet har rikliga tillgångar på mineraler t.ex.
koppar, bauxit, bly, järn, krom, nickeloch kvicksilver.' .
Lagrade energitillgångar finns främst i form av koloch lignit,
men också naturgas och olja samt uran.
FÖrnyelsebara energitillgångar finns främst i form av vattenkraft
och solenergi, men även vind och geotermisk energi.

3 .2 KLIMAT OCH SOLSTRÅLNING

Klimatet är influerat av det geografiska läget. En stor del av
Jugoslavien tillhör de kontinentala klimatologiska bältet, som
under inverkan av Adriatiska havet och Medelhavet har medelhavs-
ländernas klimat.

De högsta värdena på globalstrålningen förekommer parallellt
med Adriatiska kusten och i södra delen av Makedonien. Dessa regioner
har i medeltal 3.800- 4.200 watttimmar per kvadratmeter och dag.
Den återstående delen av Jugoslavien befinner sig i intervallet
3.000- 3.500 watt-timmar per kvadratmeter och dag.
Den lägsta globala solstrålningen förekommer
under vintermånaderna dec -jan. De nordliga och centrala delarna
har i medeltal 1.000- 1.400 watt-timmar per kvadratmeter och dag
i januari och inom södra delarna är värdena 1.500- 1.800 watt-
timmar per kvadratmeter och dag.

Antalet solskenstimmar är mellan 1.500 och 2.700 timmar per år. Denna
parameter representerar relationen mellan den faktiska och den
astromiskt möjliga strålningen av solstrålning. Det vita kustbältet:
Vo ivodyna, stora delar av Serbien, Kosov och Makedonien har mer än
50% av den årliga möjliga solstrålningen. De lägsta värdena under
45% förekommer i de bergiga regionerna i Slovenien och i Bosnien -
Herzigovina.
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4 ENERGISEKTORNS UTVECKLING

Industrialiseringen av Jugoslavien är intimt förknippad med
utbyggnaden av anläggningar för eltillförsel. Före andra
världskriget, när Jugoslavien huvudsakligen var ett jordbruksland,
producerades 0,6 TWh från vattenkraftverk och ungefär lika mycket
från kraftvärmeverk.

Efterkrigstiden kan delas in i fyra faser när det gäller Jugoslaviens
kraftförsörjning. Den första är från 1945-1960 den andra från 1960-
1974 den tredje från 1974 till 1979 och den fjärde från
1980 till 1989.

Under 1960-talet var det en intensiv period av byggande av
kraftgenererande utrustning som var basen för den industriella
utvecklingen. Vattenkraften byggdes ut kraftigt. Kraftproduktionen
femfaldigades under denna, den mest intensiva perioden. Från 1960 til
mitten av 1970 var det en dynamisk utveckling där investeringar ocks
skedde i andra sektorer än kraftförsörjning. Under denna tid ökade
energikonsumtionen i Jugoslavien fortare än i flera andra utvecklade
länder och över huvudtaget var också den ekonomiska utvecklingen
mycket snabb. Eftersom investeringar i kraftproduktion under denna
period inte var så hög medförde den sti~ande energiförbrukningen
ökande import av energi från 19% 1956 tlll 38% i början av
energikrisen 1975. Behovet av kraftförsörjning och ökade kostnader
för import var viktiga skäl till en ny stor satsning på investeringar
i elektriska kraftanläggningar från 1975 till 1985. Trots denna
satsning ökade importen av energi.

~ro~!~~e~ ~ st!S~~d~ enerqiförbrukninq 2.9!! enerqi-
hushallnlnqens mö]llgheter

Under 80-talet började det bli uppenbart att energihushållning
och effektivare energianvändning var nödvändigt.
Tre väsentliga skäl kan anges: 1) En stor del av
kraftförsörjningen kan endast tillgodoses genom import,
2) Landets primära energireserver är begränsade,
3) Investeringsfonderna är små i jämförelse med behovet av
investeringar i kraftförsörjning. En mer
rationell energianvändning måste ske genom ekonomisering, ny
teknologi, organisatoriska förändringar och rättsliga medel.

Generellt kan sägas med stöd av bifogade tabeller, att behovet är
stort av investeringar i utvecklingen av utrustning för elektrisk
kraftgenerering. Det är med hänvisning till detta behov möjligt att
ange sex långsiktiga åtgärder: 1) motverka energispill
2) introducera ny teknologi i produktionen
3) en restrukturering av den tunga energiintensiva industrin
4) förändra strukturen av existerande kraftförsörjningskällor
till att använda det som kan utnyttjas i högre grad, särskilt gas
och elektricitet,
5) förändra konsumtionsmönstret så att elektricitet används mindre i
hushållen och mer i den del av industrin där det är den enda
rationella lösningen
6) kombinera kraft och värmeproduktion.
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Några viktiga aktörer som har gett sig in i energidebatten med
förslag på omfattande åtgärder under perioden 1973 till 1980 skall
nämnas i korthet. Några olika vetenskapliga konferenser har
ordnats av Jugoslaviska vetenskapsmän tex konferensen om nationell
utrustning för energi av serbiens vetenskapsakademi 1975.

Den federala kommitten för energi och industri tillsatte en grupp
experter 1974 som representerade staten, forskare och professionella
institutioner, med syftet att visa på effektivenergiutrustning.
Den här gruppen gjorde en studie 1975 som identifierade
teknologiska procedurer som kunde spara,
rationalisera och substituera vissa energislag. Emellertid
förändrades inte konsumtionen och konsumtionsmönstret förrän 1979 när
nästa oljeprischock inträffade. Den federala exekutiva kommitten som
i samarbete med Jugoslaviens ekonomikammare och Jugoslaviska
kommunförbundet lade år 1980 fram ett program med
långsiktiga åtgärder för att rationalisera, substituera och
ekonomisera energiförsörjningen. Programmet innehåller 48 åtgärder
som var riktade mot hela uppsättningen av energikonsumenter. Ar 1977
lades ett nytt dokument fram som bygge på en utvärderin~ av de nyss
nämnda. Detta dokument, Jugoslaviens strategi för energ1utveckling
till år 2000 med en vision till år 2020 antogs av Jugoslaviens
federala församling.

Jugoslaviens strategi för teknologisk utveckling ger också speciell
uppmärksamhet åt effektivisering av produktion och
energianvändning. I detta program nämns också, som en av fyra
huvudsakliga utvecklingsriktningar utveckling av teknologi för att
utnyttja okonventionella energikällor.

För energiförbrukningens utveckling i sin helhet kommer dock
energihushållningen att ha en begränsad betrdelse. En fortsatt
ökning av energiförbrukningen anses nödvänd1g ur ekonomisk synvinkel
En framtidsbedömning av kolproduktionen från början av
1980-talet kan belysa den optimism som fanns då, men i dag är be-
tydligt mer modifierad. Rapporten "Long term program of economic
stabilisation of Yugoslavia 1982", visar att lignit kommer att an-vändas mycket mer och på följande nivåer: .

Tabell över konsumtion av kol per år under perioden 1980- 2000

Ar

Milj.

1980,
50

1990
150

, 2000

250ton

Användningen av kol, lignit kommer enligt tabellen att femdubblas
fram till år 2000.

Enerqiförsörininqens miliöproblem

Miljöförstöringen i Jugoslavien har först på senare år kommit till
allmän diskussion i pressen. Flera orsaker ligger bakom föroreningar
av luft, mark, vatten m.m. Industrialiseringen och urbaniseringen
leder till en högre materiell standard, men koncentrerar utsläppen
till sörre orter där den naturliga reningen snabbt sätts ur spel.
Inte minst energiförbrukningen för bebyggelsen i tätorterna,
transporterna och industrierna medför utsläpp av gaser, rök m.m.
som ger upphov tillohälsosamma luftföroreningar, försurning
och skogsdöd.
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5 ENERGIOCH MILJÖPROBLEM I LJUBLJANA, HUVUDSTAD I SLOVENlEN

Ljubljana är huvudstad i Slovenien och har ca 310000 invånare.
Befolkningen har ökat snabbt efter andra världskriget (1945-1980)
genom inflyttning (3000 inv/år). Den huvudsakliga inflyttningen
kommer från glesbyden i republiken och från republikerna i södra
Jugoslavien. Inflyttningen åren 1980-90 har varit ca 900 inv./år.

Bostadsbristen är påtaglig, trots ca 2000 nya lägenheter per år,
och ca 10000 lägenheter har tillkommit som "svart-bygge"
på de boendes egna initiativ utan hänsyn till planbestämmelser.
I dessa områden finns sanitära problem. Många som arbetar i
centralorten bor därför kvar i orolandet. Arbetspendlingen har därför
ökat drastiskt de senaste decenniet. Kollektivtrafiken har däremot
inte b~ggts ut i motsvarande omfattning. Konsekvensen har blivit
en oheJdad ökning av privatbilism. Bilavgaserna har därför försämrat
den redan ohälsosamma luften i staden. Den ohälsosamma luften
orsakar varje år ett påtagligt bortfall på arbetsplatserna genom de
sjukskrivningar som utsatta människor nödgas till. Halsinfektioner är
vanliga sjukdomsfall under vinterhalvåret. Drastiska
hälsoskyddåtgärder måste vidtas flera dagar varje vinter när
luftföroreningarna når extremvärden. Kommunstyrelsen förbjuder
individuell bilanvändning i innerstaden. Via radio rekommenderas
pensionärer och barn att stanna inomhus.

Uppvärmningsanläggningar är den starkast bidragande orsak
till luftföroreningarna i Ljubljana och flera andra
större tätorter i Jugoslavien. Flera åtgärder har vidtagits. De
enskilda uppvärmningsanläggningarna har i de centrala delarna av
Ljubljana ersatts med kollektiv uppvärmning. Tre värmeverk
har byggts sedan fjärrvärmesytemet introducerades på 50-talet.
Ett av dessa har också utvecklats till ett kraftvärmeverk som
producerar elektricitet. Kol används och reningen är knapp varför
luftföroreningarna förvärras under vintern. Installation av
reningsutrustning har diskuterats, men kostnadsaspekten väger tungt.
Ett av värmeverken använder huvudsakligen gas vilket medför lägre
luftföroreningar. En övergång till gas i de andra verken har
diskuterats, men direkta och indirekta kostnader väger tungt jämfört
med kol. på sikt kommer gas att användas i ökad omfattning.Importen
av gas från Sovjetunionen kommer att öka och i år tecknades ett avtal
med Algeriet om gasleveranser via Italien. De indirekta kostnaderna
gäller främst de inhemska kolgruvorna. I Slovenien är 2000 -3000
arbetare syselsatta vid kolgruvorna och ersättningsjobb i de orter
som berörs har alltför höga initialkostnader.

Ny miljövänlig teknik såsom solfångare har prövats i villaområden.
Eftersom villaområdena inte är anslutna till de kollektiva
värmesystemen är luftföroreningar från förbränning av koloch ved i
ineffektiva pannor ett problem. Därför har ett tusental småhus
installerat solfångare som tillverkas av en fabrik i staden.
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Erfarenheterna är goda, men kostnaderna och de begränsade
lånemöjligheterna hindrar spridningen. Genom en god framförhållning
kan kostnaderna hållas nere. I ett stort villaområde i stadsdelen
Murgle med ca 500 19h har ett område valts ut för solenergi redan i
planeringsstadiet. Området som byggdes i början av 80-talet omfattar
50 radhus som anpassats till solenergi genom sin design och
orientering. Husets design med brutet tak så att söderdelen har en
lämplig vinkel mot söder, gör att soljuset kan tillvaratagas maximalt
via plana solfångare som integrerats med taket. Den ekonomiska
krisen som började göra sig gällande på 80-talet innebar att endast
ett av huset har solfångare installerad. Det fungerar bra enligt de
boende.

6 UTVECKLINGSSTRATEGIER OCH STYRANDE FAKTORER

6.1 JUGOSLAVIENS TEKNOLOGISKA STRATEGI

Forskning och utveckling sker i Jugoslavien huvudsakligen på
republiknivå. Försök har gjorts att samordna FOU-insatserna.
Detta avsnitt består i huvudsak av en översättning från ett
av de få dokument som ger riktlinjer för FOU-insatser för hela
federationen. Denna strategi för teknologisk utveckling
antogs av federationens församling år 1987.

"Speciell uppmärksamhet skallockså riktas mot planerade och
systematiska långsiktiga sociala aktioner i syfte att stödja
den rätta attityden till energi och dess rationella användning
och hushållning liksom möjligheten att reducera skadliga och
ohälsosamroa utsläpp. ...

,b Teknologi för användning av okonventionella energiresurser.
FÖr att försäkra ekonomisk exploatering och implementering av
dessa resurser i olika områden måste system utvecklas för:

-insamling, transport, förädling, lagring och förbränning av
biologiskt avfall från jordbruk och andra industrier:

-Extrahering av uran från fosfor och andra okonventionella
källor:

-En effektivanvändning av solenergi för uppvärmning:
En effektivanvändning av sol- och vindenergi för det speciella
ändamålet att producera elkraft:

-Användningen av geotermisk energi.

d Rationell energianvändning.
I anslutning till aktuella trender i den effektiva användningen av
energi i tillgängliga system är en utveckling nödvändig av:

-energibesparingsprogram som tillvaratar all tillgänglig kunskap om
teknologiska processer;

-statistikframställning av energiförbrukningsdata, aktualisering
och marknadsföringssystem för företag, kommuner, provinser,
republiker och federationen;

-System för utvärdering av mätning och procedurer för rationell an-
vändning avenergiresurser;

-Procedurer för modellbyggande av energisystem i företag, kommuner,
provinser, republiker och federationen med ett optimeringsperspekti
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Samarbetsprogram

Behärska, utveckla och tillämpa ny teknologi, särskilt grundläggande
nyheter, är en i högsta grad komplex process som involverar grund-
läggande forskning, tillämpad forskning och utveckling samt en rad
olika aktiviteter i försöks- och reguljär produktion etc.
Målformuleringen i samarbetsprogram, deras genomförande i form av
specifika projekt och dess arbetsstyrka skall utformas av arbetar-
råden och deras affärsplanerare och avdelningar för operativa affärer
samt vetenskapliga institutioner. Dessa samarbetsprogram för
vetenskaplig och teknisk utveckling koordineras av den kompetenta
federala administrationens byråer i enlighet med lagen och med hänsyn
tillorganisation, stöd och impledimentationsproblem.

Under nuvarande förhållanden skallorganisationer för godsprodukter
och stora infrastruktursystem påbörja samarbetsprogram för
teknologisk utveckling med forskningsorganisationer inom sär-
skilt följande områden: Mikroelektronik, datateknik, telekommunika-
tioner, flexibel produktionsteknik med robotar, nya material, bio-
teknologi och energiteknologi.

Inom området för energiteknologi avses:
1) Modellering av energisystem för rationell användning av energi-

resurser
2) Elektrokemisk elproduktion
3) Högtempererade okonventionella energitillgångar
4) Förnyelsebara energiresurser -sol, geotermisk, biomassa etc
5) Forskning och utveckling av vätgasteknik.
6) Forskning och utveckling av produktionsteknologier för

olja och gas.
7) Uranextrahering från fosforsyra och andra okonventionella

resurser.

Inom området för miljöskydd och miljövård

1) Avfallsfri teknologi, s k rena teknologier med neutraliserat av-
fall, teknologier för att tillvarata sekundärt råmaterial,
recirkulation av förorenat vatten och gasutsläpp; Tekniska lösningar
för förvaring av olika typer av skadligt avfall.

2) Teknologi för rationell användning av Jugoslaviens speciella
naturliga energiresurser och råmaterialoch förebygga
ekologiska störningar.

3) Metoder för skydd mot radio-aktivitet, elekromagnetism,
buller etc. Teknologi för produktion av säker mat. värme,

4) Teknik för kontroll av livsmedelskvalitet.

5) Andra metoder och teknologier för skydd och vård av miljön
för planering och bosättning samt infrastrukturer etc.

~ppda~er!nq ~ ~tr~te~i!! ~ Ju~~~lavi~ns te~no!o~iska utvecklinq
Jugoslav1ens teknolog1ska utveck11ngsstrateg1 maste uppdateras med
återkommande intervaller beroende på takten och kvaliteten i impledi-
mentationsprocessen och förändringar inom den teknologiska
utvecklingen i landet och utomlands. Som en regel skall strategin
uppdateras vart tredje eller vart femte år.
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6 .2 " PLANERAD UTVECKLING" -MARKNADENS KRAFTER

I Jugoslavien finns en tradition att planera med långsiktiga mål
i ett 20 års perspektiv. Ett or9inellt ~laneringssystem har
utvecklats där produktion, serv1ce, soc1ala aspekter etc intergrearas
i medeloch långsiktiga samhällsplaner. Samhällsplanerna aktualiseras
med 4-5 års intervaller och har sin tyngdpunkt på kommunaloch
delrepubliknivå. Planerna har haft en tendens att konfirmera redan
fattade beslut. Ar 1989 förändrades planlagstiftningen så att
planens styrande verkan främst gäller den fysiska planeringen.
Därmed underlättas företagens agerande och marknadskrafterna ges
även formellt ett större spelrum. En ekonomisk strategi har utformats
i samarbete med internationella forskare och organisationer.

Anti-inflationsprogrammet ~ ~ preliminära resultat

I samarbete med forskare och ekonomer bl.a. J Sachs från USA, har ett
anti-inflationsprogram utarbetats. Programmet är uppdelat i två
etapper. Den första etappen är inriktad på inflation och den
andra på privatisering. Det är för tidigt att efter ett
halvår dra några definitiva slutsatser om anti-inflationsprogrammets
utfall. Redan fyra månader efter det att programmet har trätt i kraft
kunde flera viktiga effekter iaktagas.

Priserna på konsumentsidan är viktiga för inflationen. I december
1989 ökade dessa i genomsnitt 60%, men reducerades under januari
till 12,7% för att under april vara nere i 4 %. Här fanns givetvis
avvikelser för vissa typer av varor där priserna tom fort~atte att
stiga. (Procentsatsen är alltså ett genomsnitt).

Utvecklingen under andra halvåret 1990 kommer till
stor del att påverkas av resultatet av inflationsprogrammet
under det första halvåret. De senaste två årens processer med flera
reformer i syfte att stabilisera en nationell marknad för
varor, arbetskraft och kapital har gett en märkbar styrka. Den
tidigare politiska inbIandningen och administrativa kontrollen som
hindrat en marknadsorienterad utveckling har begränsats och privata
initiativ börjar lyftas fram.

De viktigaste orsakerna till misslyckandet inom ekonomin under
liberialiseringssträvandena 1988 och 1989 var den låga prioritet som
myndigheterna gav för att hindra inflationen och också deras
underskattning av inflationens inneboende krafter. När
prisstoppet upphörde i maj 1988 släpptes kontrollen helt över
prisvågen, istället för kompromisslös icke anpassning till en slags
monitär policyattityd. Istället avreglerades inkomstpolitiken innan
reformen med en strängare finansdiciplin var implementerad. Det
uppstod också problem av institutionell karaktär med att koordinera
skattepolitiken. Anti-inflationsprogrammet innehöll en
konvertibel valuta där dinaren sattes till 1:7 jämfört med D-mark
och sex månaders lönestopp.

Detta leder till en drastiskt minskad konsumtion vilket i sin tur
orsakar kriser i flera företag och brancher. Arbetslösheten ökar.
Exportberoendet ökar. Turistnäringen får ökad betydelse.
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EFTA: s fQ]}d fö~ utvecklinq ~ Jugoslavien

övergången från en modefierad planekonomi till en marknadsekonomi
innebär flera problem som tidigare har berörts. Behovet av
internationellt kapital för att genomföra långsiktiga investeringar
är påtagliga och betydelsefulla inte bara för Jugoslavien. Under
slutet av 80-talet har därför en fond för industrialisering m.m.
diskuterats av en särskild kommit te inom EFTA. överläggnin9arna har
resulterat i en fond på 100 miljoner $ som börjar operera 1 slutet av
1990. Fonden är inriktad på utvecklingsprojekt som anknyter till
små och medelstora företag.

7 SOLENERGI -ETT EXEMPEL PÅ INTRODUKTION AV MILJÖVÄNLIG TEKNIK
.

Energisystemets utveckling under de närmaste decennierna innebär
flera möjligheter för nya energislag att introduceras, men den
huvudsakliga inhemska energikällan kommer att vara kol. Kol har
varit en viktig energitillgång ända sedan industrialiseringen
började, men miljöproblemen har blivit alltmer oacceptabla. Därför
kommer krav på reningsteknik att öka och förbränningstekniken att
utvecklas.

Den andra stora energiresursen som kommer att importeras är naturgas
Vilken omfattning användningen av naturgas får beror bl a på priset
på rysk naturgas och möjligheten att nå ett avtal med Algeriet om
gasleveranser via Italien och priset på denna gas. Inte minst är det
av miljöskäl som intresset för naturgas ökar i Jugoslavien.

En genomgång av dokument från olika organisationer på olika nivåer i
samhället visar avsikten och ambitionen att använda mer solenergi i d
framtida energisystemet. OECD:s miljökommitte genomförde en studie
1985 om miljökonsekvensen av olika energislag och drog bl a följande
slutsats: "Solenergi: Generellt positiva effekter på miljön, möjligen
estetiska problem" .

När det gäller de olika sätt som solenergiteknologi kan introduceras
på erbjuder Jugoslavien några speciellt goda omständigheter. Förutom
ett stort antal soltimmar per år så har Jugoslaviens satsning på
turism skapat ett stort behov av varmvatten, huvudsakligen tapp-
varmvatten under turistsäsongen. Hotellbyggnaderna utgör därför en
ovanligt lönsam nisch för plana termiska solfångare. Turistnäringen
präglas också av en god likviditet och möjligheterna att avsätta ut-
ländsk valuta i direkta investeringar underlättar en snabb
introduktion av solenergiutrustning

PRODUKTION AV SOLENERGIUTRUSTNING
Produktionen av solener9iutrustning började i industriellomfattning
1980 och har kontinuerllgt utvecklats sedan dess. I början var vissa
delar av utrustningen importerad, men är sedan slutet av 1980-talet
uteslutande producerad av jugoslavisk industri. Denna produktion till
godoser behoven i Jugoslavien och en liten del av utrustningen
exporteras också. Nedanstående tabell visar utvecklingen av pro-
duktionen av solfångare.
ÅR 1980 1981 1982 1983
Anta12.700 11.300 20.000 28.000

1984
37.000

1985
35.000

1986
44.000
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Den ökade produktionen av solfångare under första
hälften av 1980-talet återspeglar ett växande antal tillverkande
företag. Många av dessa företag producerar ett vitt spektrum av
olika produkter medan några har just uppvärmning som en huvudsakliga
marknad. vid ingången till 1990 har antalet tillverkare börjat redu-
ceras. Det beror bl a på att marknaden stagnerat något pga den
ekonomiska krisen och de sjunkande oljepriserna. Av nedanstående
tabell framgår antalet tillverkare respektive år.

År 1980
Antal 7

1981
9

1982
12

1983
13

1984
14

1985
13

1986
12

Under perioden 1980-1986 producerade 14 tillverkare c:a 17.500 sol-
fångarenheter och c:a 18.000 enheter för kontroll av regleringen av
solenergisystemen.

Solceller

Den jugoslaviska industrin är kapabel att producera egna solceller
som också utvecklats i Jugoslavien. De paneler som har tillverkats
kan försörja konsumenter som har en daglig konsumtion av hö9st 10
kwh. Den höga produktionskostnaden är dock det mest svåra hlnder för
en vidare spridning av solceller och dess olika applikationer. År
1989 invigdes en ny fabrik för tillverkning av solceller. Det är
ett samarbetsprojekt mellan "Chronar corp" , USA och det stora före-
taget '.Rade Koncar". Tillverkningen är bl a inriktad på sQlpaneler
för hushållen med 220 volt, 50 H z och 12 voltssystem. Installations-
kostnaden reduceras genom utförliga '.gör det själv" instruktioner.
Avsikten är att upp till 70% av produktionen skall exporteras.

Hinder !.Q.!: spridninq ~ solenerqiteknik

Tre viktiga hinder kan identifieras för en fortsatt spridning av sol
energiteknik i Jugoslavien:

1) Det finns ingen koordinering av planering och utveckling varken på
federal eller republiknivå.
2) Det finns ingen storskalig produktion som kan reducera extra
kostnaderna med små tillverkningsserier och kostnaderna för
försäljningsorganisationerna.
3) Enhetliga standards för solenergiutrustning har ännu inte
implementerats.

En framtidsbedömning av antalet installerad solfångaryta till år
2000 har gjorts av ett par forskare som leder Jugoslaviens
solenergiförening. Den pekar mot en halv miljon kvadratmeter-
Produktionstakten under 1980-talet skulle således övergå
i en betydligt högre produktionstakt under 1990-talet. .
Takten i omställningen av energisytemet beror mycket på hur
anti-inflationsprogrammet lyckas.



18

EKONOMI

Den ekonomiska effektiviteten hos solfån~arutrustning i Jugoslavien
kan mätas med utgångspunkt från vissa krlterier. Kriterier kan vara
återbetalningstiden, pay off-metoden eller kostnaden för den värme
som genereras genom solfångarna. Följande ekonomiska kriterier är
väsentliga: Räntan på krediter är lägre än inflationen,
den lägsta obligatoriska amorteringen,
olika källor för finansiering av solenergisystem såsom privata
finansiärer, kommersiella krediter eller speciella krediter.
Den uppskattade inflationen högre än 90 %

Ett konkret fall kan ge viktig information.
Substitution av flytande bränsle, olja med solenergi i ett hotell
i Split har studerats. I detta fall är behovet av tappvarmvatten i
överensstämmelse med den möjliga produktionen med hjälp av solfångare
trots variationen av antalet turister under året.

Nedanstående fakta avser 1984 års penningvärde och det gäller även
andra statistiska uppgifter. Detaljerade data framgår av bilaga.
Genom installation av solfångaranläggningen uppnås en besparing
av värme motsvarande 172366 kwh/år och flytande
bränsle 21173 kg/år.

Den verkliga återbetalningstiden för solfångaren är 6,1 år. Kostnaden
för värmen från värmepannan med flytande bränsle är 0,046 $/kwh.'
Kostnaden för att generera värme från solfån9aren är 0,029 $/kwh.
Eftersom livslängden för en solfångaranläggnlng är 15 år så är det
uppenbart att solfångaranläggningen i Split kommer att betala sig
i god tid före de 15 åren, nämligen redan inom 7 år. När det gäller
finansiella motiv hos olika grupper kan man konstatera att för den
enskilde fastighetsägaren inte finns tillräckligt starka ekonomiska
motiv i dag. En intressant utveckling är dock på gång med stöd av
andra organisationer och framför allt federationen. Genom att
skattelagsstiftningen ändrades den 29 april 1980 så att produktion av
solfångare och dess komponenter samt service blev skattefri. Skatten
är annars 29,5% på federal nivå. Därtill kan ytterliga~e beskattning
på republik- och kommunnivå förekomma, men om skatt inte utgår på
federativ nivå så får inte heller republiker eller kommuner ta
ut någon skatt.

I republiken Kroatien har en särskild fond instiftats för kreditgivni
vid konstruktion av anläggningar för oljesubstitution. Kreditgivninge
motsvarar 50% av investeringskostnaden. Eftersom tillgången på
finansiella medel från denna källa är begränsad har endast några
solfångaranläggningar krediterats varje år.

Beträffande andra regleringar kan nämnas att i värmestandard för
planering och tillverkning av byggnader (20 maj 1987) också
inbegriper utnyttjande av passiv solenergi.

Solfångaranläggningar i stora turistkomplex i Jugoslavien åstad-
kommer årligen energibesparingar på c:a 30 MWh till ett värde av
1 milj dollar. Det är alltså uppenbart att experimenten i Jugo-
slavien visar att den bästa möjligheten att introducera solenergi
är i turistsektorn. Turism innebär också ett signifikant konsumtions-
mÖnster av energi och kostnaderna för energiförsörjning i hotell-
sektorn är 5- 10% av den totala kostnaden för den sektorn, d v s
hotellen.
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SLOVENIENS STRATEGI FÖR MILJÖSKYDD

Professor vid Universitetet i LjubljanaPeter Novak,

Referat
Vid en konferens år 1987 om energi, miljö och energihushållning
kom många synpunkter fram från opinionsgrupper och forskare. Det
blev en avstamp för bättre miljöskyddsåtgärder och beaktande av
ekologiska aspeter i planeringen. Samma år tillkom en
standard för energiförbrukning i bebyggelsen. Flera problem har dock
tilltagit. Det gäller avfallssproblem, ingen kommun vill ha avfall.
Slovenien med 60 kommuner finns ingen lämplig plats för radioaktivt
avfall. Kolförbränningen ger stora utsläpp av svaveldioxid.

i

Några mål som ligger till grund för den miljöskyddsstrategi som
utarbetats är:
hög livskvalite
utveckling i balans med naturen
Strävan mot ett samhälle med en låg materialkonsumtion
övergång mot ett lågenergisamhälle
Etablera ett kansli för miljöskydd i Sloveniens fullmäktigeförsamling

Strategin genomförs på flera sätt. Den enskildes aktiva deltagande.
Planer med både korta och långsiktiga tidsperspektiv på olika nivåer
i samhället-
Utbildning, forskning, kulturkommunikation och informations sytem.
Exempelvis har vi inom energiforskningen försök med
nya kolpannor, stoppa ökad förbrukning av primära energiresurser,
scrollkompressorer för värmepumpar, billiga solenergisystem med
strips från Sverige som tillverkas i Kanada. Åtgärder i areella
näringar såsom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Förnyelse av infrastrukturen. Trafiksektorn anpassas till
miljökrav genom begränsning av farliga transporter,
moderniserlng av järnvägen och ett omfattande cykelvägnät på 1000 km.

Energisektorn är den kanske mest angelägna sektorn. Åtgärder vidtas
för att hindra en ökad förbrukning av primär energi. Kol från
kologruvorna skall endast användas i kolkraftverken och inte i
enskilda byggnader. Gas skall användas i större utsträckning för
kraftgenerering och uppvärmning av enskilda byggnader. Flytande
bränsle begränsas till trafiksektorn och jordbruket.

Efter valet med flerpartisystem har en ny församling för republiken
Slovenine konstituerat sig. Ett av besluten är att den enda
kärnkraftreaktorn skall stängas 1995.

En genomgående begränsande faktor för denna nödvändiga omställning är
bristen på kapitaltillgångar och finansiärer. I första han kommer vi
i år tillrätta med inflationsproblemen och får en stabilare ekonomi.

Följande sidor är kopior av OH-bilder och orginal manuskriptet.
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r~ncrgy and Environmcnt I)rotcction

Stockholm, Borl;ingc, S\\'cdcn, August 1990
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Ericrgy and Environmcnt Protcction

Stockholm, norlänge, S\\'eden, August 1990
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Encrgy and Environmcnt Protcction

Stockholm, Borlänge, Swcden, August 1990

1.1:-HE MAN AND SOCIETY

-to assure theco-op~ration of the ~eci§!o on all

levels

2. EDUCATION, SCIENCE, CULTUD
c".' ."." ~,..c...:--;.':".;'."::.~':-;':c'.",i',I;"."'';if;'.';'

INFO RMA TION SYST~M

-relations betwen evolution and environment are closely

bounded

Peter Novak, LOS, Faculty of Mechanical Engineering

L.jubljana, Yugoslavia
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Encr!!J' and Environm~R( f~f:-G««ion

Stockholm, Borlänge, Sweden, August 1990

~~

~~

-to ensu[. ru[.al and ul.ban p'rotection with allocatiRg a,[i}d no't

with prohibitions

must be establisl)ed



24

EncrKY and Environmcnl [)rolcclion

Stockholm, Borlänge, S,,'eden, August 1990

fu!m duc to air pollution

realizedmust be

Mountain-climbino

,

Pctcr NOV:lk, LOS, 1':tClIlty of Mccll:tnic:ll Engillccrillg

L.jllblj:lna, Yllgosl:1Vi:l
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Encrgy :tnd Environmcnt ()rotcction

Stockholm, norlängc, Swcdcn, August 1990

5. INFRASTRUCTURE

Traffic

--~-Q~-l from tllC rnines in SLOVENIA must be used <)nly in

1-- 00 with otller natural resources and ecological limitations

31.'"d GN.e

(as il} tl}e developed COUlltl-ies)
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Encrgy ~tnd Environmcn( Pro(cc(ion

Stockholm, Borlängc, S\\'cdcn, August 1990

rnaterialsWaste

-to fllld a deposit for radioactive waste ontside of

SLOVENIA

-edl1C~ltiol1 of workers dealing with waste-materials

~Vatcr s II p p I ya 11 d sevage wa t e r t

-to rcducc dl.ink water consumtion per inhabitant

-to build up c;;:analization network in urban areas

(from 30% to 90%)

annlng

-development of settlement must be accoordance with

'i

I)cter Novak, LOS, F:lculty of Mech:lnic~11 Engineering

L.jubl.i:lna, Yugoslavia
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EncrJ!J' ;Ind l~nvironIIICn( I)ro(cc(ion

S(ockholm, Uorl;ingc, S\\'cdcn, August 1990

General

of economy itself

to establish the ~!ogy-~

Industr

-to stimulate only t Ile Iow l-a\\' lllatcl-iaIs and energy
'-'.,

consumption
pl.oducti<?~

l>ctcr Nov..k, LOS, l;..ctllty ()r Mccll;tllic;lll~llgillccri,lg
, ; .." , ;.. ., ., "
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EncrrJ' ~Ind El1virol1l1lcl1t l)rotcctiol1

Stockholm, Borlänge, S"'edcn, August 1990

Tourism

tourism)

Trade

Know-how

-basis for faster development of SLOVENIA and its

Pctcr NOV~lk, LOS, F~tclllt)' ()f Mcch~tr1ic~tll~r1gir1ccrir1g
r .illl)li:, n:, \'II~)0<;I:,vi:,
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-Y-"1:...:TC:;:.C:>~I-..A-~:I:.A-

]3. A. S X c:: D.:A-r.A.

:F"EDERAL STATE

6 REPUBLICS = EOSNIA AND HERCEGOVINA
MONTENEJGRO
CROA TIA
MACEDONIA
S I..DVEJ.'JIA
SERBIA

2 A~S FROVINCES = VOJVODll\lA
KOSOVO

2POPULATION 1987 = 2...1 MIa ( 94 CAP -/m

Jan2AREA= 255809

2480 $/CAP-(1987)=
---

GNP

P R.IMAR Y ENER. GY = 2125

FRIMARY ENER.GY PER. CAPITA=

2115 kg oe/ cap -

88-56.GJ/cap

24 600 kWh./ cap -

FRIMARY E2\IERGY PER. .UI\c~T GNP =

0-85 kg oe/$

35-59 kJ/~

9-88 k~(~-
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SEARCH FOR

ExExExE

FUrvDAI1ENTAL PROBLEMS :

HIGH ENERGY USE

Et-JVI~NMENTAL-Y IMPROPRIA..r~ FUEI..S

LACK OF Ir~VESTMENT C..~PITl~L

IrJSUITABLE USE OF RESOUf~CES deor;tilfli sation through

political disagreement

E!'JERC"f SCENARIOS :

-Er.lERGY SYSTEM DEVELOpr1EN1' ~;.rRA 'rEGY TO THE YEAR 2000 WITH

VISION TO THE YEAR 2020 r~EOERÄ1, ASSEI1B!.. y PROPOSAL II.J

DISCUSSION FROM YEAR 1987

-ENERGY SCEI-JARIO I AND 2 Fr.~OH INSTITUT ZA r;LEKTROPRIVREDU

Z;..GREB ( 1989 )









34

THERMAL INSULATIOt~ Of BUILDINGS IN YUGOSLAVIA

YUGOSLAV STAI.IDAI{D JUS U. J5 .600 ( J.987 )

J A -I
'l> s 7 + 14 f "'Im f --mv

s 0.25 6t air change/h }1/> W!m'
"' ,
-.1-

or

3
.tlt W/In.;. O.7)V.p.c41

\' \
(0.4

~

1973- 1982 ( 10 YEARS )Et~ERGY LOSS BETWEEN

NEri BUli,[II1'IGS BUILT IiJ TJ=.JS Tll-jE

,
m VOLUME: 600.106185.106FLOOR ARE;\ m

APPJ\RTI1EJ'ITS [IUILDINGS 8 0% O F' ARI~A

62% OF VOLlrME

LOW LEVEL IHSULATIOI.J Ci\USErJ

-15000 f'ii-l ADOITIONAL INSTÄjJLr~n POWER (IN COMPARISON TO THE

1987 STANDARD)

-l 5 1111. TOr.J OF 011. CONSUt1ED

IN THIS TIME

-1.425476 APPARTMErlTS WERE BUILT OR 22.2% OF
.~

ALL APPARTMENT

BUILDINGS

IN 50 YEARS OF OPERATION 7.5 HIL. TON OF OIL IS CONSUMED I~J

OF APPARTMENT FLOOR AREA

1 YEAR OF PRoDucTroN
~

INSULATION PRICE: +2%
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POWER PLANTS IN YUGOSLAVIA

Total heat consuroption fol~ electricity generation

x 1.)-'1!

500'

!;0:)1 v
L 1Total3C.)

l ;g-n;~

1---

~

- .-

.0~88

Specific heat consumption for electricity generation

U/k-Vn

1"'~

'=~-

~

r~ 1-~~

11000

1~
\969. 70.71.72.13. 1q. 15.16.11.18.19.80.81.82.83. 8~. 85.86.61. 1988
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1~8S1915.

~ El~ctricity- Therm~] .~-.!!.5l

2 Electricity- Total 18706

3 Instaled Capacities TE+HE 4511

4 Electricity- Hydro 10655

5 Industria1 production index

6 Coa1 production 26476
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INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SOLAR ENERGY EDUCATION

Lars Broman

Solar Energy Research Center
University College of FalunjBorlänge

P. o. Box 10044, S-781 10 Borlänge, SWEDEN

ABSTRACT

The International Association for Solar Energy Education,
abbreviated IASEE, was founded at a meeting in Göteborg,
Sweden December 22, 1989. At that meeting temporary bylaws,
replaced by permanent bylaws September 26, 1990, were adopted.
An Organizing Committee was formed to conduct IASEE until the
first elected Board takes over January 1, 1991. An Advisory
committee, whose members are prominent solar energy scientists
has been formed. IASEE publishes a quarterly Newsletter and
plans the publication of Special Reports. IASEE organizes
international meetings and seeks status as ISES Working Group
on Education.

KEYWORDS

Solar energy; education; association

IS THERE A NEED FOR A SOLAR ENERGY EDUCATION
ASSOCIATION?

During the session on solar education of North Sun '88,
discussions came up whether there is a need for increased
international cooperation in this field. This discussion was
followed by an inquiry study, which was sent out to the North
Sun '88 delegates and later handed out to the delegates of the
1989 Energy Educators Association Meeting (Broman, 1989). Of
those who were involved in educational activities, a great
majority were very much in favor of the creation of some sort
of international network. These were the answers, given in per
cent, to the questions asked in the inquiry:

YES NO NA

89 4 7

86 7 7

71 18 11

Do you think an international network of
solar energy educators should be formed?

Would you like to be a member of such a
network?

Would you like to take active part in such
a network?

Do you think a "Journal of Solar Education"
should be created? 79 14 7
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7 1479

71 11 18

50 29 21

75 11 14

72 14 14

53 29 18

Would you like to subscribe to such a
journal?

Would you like to contribute to such a
journal?

Would you like to take active part in the
work with such a journal?

Do you think international meetings of
solar educators should be held?

Would you like to attend such
meetings?

Would you like to contribute to such
meetings?

Would you like to host such a
meeting? 25 57 18

There was also space in the enquiry for free comments. Here
are some examples:

" start a society. "
"A lot of effort can be pooled together. Very significant

progress can be made."
"A newsletter or journal is an excellent idea."
"Developing regions are the areas which should benefit most I

from a network and a journal."
"Meetings can be coupled with the Biennal ISES Congresses."
"We would like to organize a symposium."
"This is a ver":f good initiative."
"Good longlastlng project. I wish you success in this

development."

There seemed no longer any doubt: An international
organization was obviously wanted by many educators allover
the world. Ouring an informal meeting in Borlänge September
22, 1989, the formation of such an organization was out.lined:
Its general aims, its founding, a preliminary set of bylaws.
It was decided to, alreadr at this early stage, invite those
who had answered the inqu1ry favorably to become members. It
was also decided to invite a number of solar energy scientists
with high international reputation to become members of an
Advisory Committee.

FOUNDING AND STRUCTURE OF IASEE

The number of members was still low in December, and still
fewer had the chance to attend the founding meeting in
Göteborg, December 22, 1989. A sufficient number of members
had however accepted nomination to an Organizing Committee,
and comments had been received on a suggested plan of action
and temporary by-laws. Thus, the International Association for
Solar Energy Education was founded and provisional by-laws
were adopted. Their first Article states that

"IASEE is a non-profit organization with the purpose to
promote solar energy education worldwide by means of
~ublication of a newsletter, or~anization of
1nternational meetings, and top1cal activities. Solar
energy is here defined as direct use of the sun's energy
as well as other renewable sources of energy."
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Suggested permanent bylaws are given as Appendix A.

The IASEE business will, until a board has been elected, be
conducted by a (temporary) Organizing Committee. At the
founding meeting, the following OC officers were elected:

IASEE TEMPORARY ORGANIZING COMMITTEE

Dr. Lars Broman, Borlänge, Sweden; Chairman
Dr. Konrad Blum, Oldenburg, Germany; vice Chairman
Dr. Aadu ott, Göteborg, Sweden; Secretary/Treasurer
Ms. Joy Clancy, Enschede, The Netherlands
Dr. R. L. Dat ta, Bombay, India
Dr. Judit Pinter, Budapest, Hungary

An elected board will take over the business from the CC at
January 1, 1991. Election will be by mail ballot following
nominations at the first membership meeting in Reading,
September 26, 1990. Further details are given in the next
section and in Appendix A.

While the CC is temporary by nature, the IASEE Advisory Board
is meant to be a permanent feature of IASEE. Its advice will
be asked for on important topics from time to time by the CC
and later by the board. Seven distinguished scientists were
elected members of AC at the founding meeting, and five more
have accepted to be members (at the time of writing). The CC
has decided to invite some more scientists to join the AC,
whose membership presently includes:

IASEE ADVISORY COMMITTEE

Dr. Nidal Al-Hamdani, Baghdad, Iraq
Prof. Salah Arafa, Cairo, Egypt
Prof. W. W. S. Charters, Melbourne, Australia
Prof. John Duffie, Madison, Wisconsin, USA
Prof. Leslie Jesch, Birmingham, England, UK
Prof. Terry Hollands, Waterloo, Ontario, Canada
Dr. George Lof, Denver, Colorado, USA
Prof. Kerr MacGregor, Edinburgh, Scotland, UK
Prof. Boh. Nabelek, Prague, Czechoslovakia
Prof. Folke Peterson, Stockholm, Sweden
Prof. A. A. M. Sayigh, Reading, England, UK
Dr. Harry Tabor, Jerusalem, Israel

National Contact Persons (N CP) have been appointed by the
board in, to date, about a dozen countries. Later, the N CP
will be elected by the members of a National section of IASEE.

IASEE PLAN OF ACTION AND PLANS FOR THE FUTURE

A Plan of Action was decided at the founding meeting, and
several parts of it have already been put into effect:

* An IA8EE 8ecretariat has been established. Its address is:
IA8EE 8ecretariat, 8ERC -Göteborg Office
Båtsmansvägen 11, 8-43364 Göteborg-Partille, 8WEDEN
Phone +46-31268901, Fax +46-24373427
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* The publication of a quarterly newsletter has begun with
Dr. Konrad Blum as editor. The Newsletter is published in
January, April, Julyand October with a deadline for
contributed material the 15t~. of the preceeding month. Its
address is:

IASEE Newsletter
c/o Department of Physics, University of Oldenburg
P. o. Box 2503, D-2900 Oldenburg, GERMANY
Phone +49-4417983212, Fax +49-4417984259

* IASEE is marketed and members invited through information
in a large number of international ~ournals, magazines and
newsletters, as weIl as through natlonal contact persons.
The membership fee is US$ 5 or its equivalent. In order to
make it possible for people in countries with non-
convertible currency to become members, the fee is paid in
that country's currency to the national contact person,
N CP. The N CP serves as a distributor of material within her
country. To cover the cost of sending material to the N CP,
members in countries with convertible currency pays an
extra fee of US$ 2.

* The first membership meeting is to be held during the World
Renewable Energy Congress in Reading, September 26, 1990.
Important issues of this meeting are the adoption of
permanent by-laws; the IASEE status as International Solar
Energy society working Group on Education; nomination of
candidates to the first IASEE Board; a Plan of Action for
1991 and beyond.

* IASEE participates in the organizing of a workshop on
postgraduate courses in the field of renewable energy at the
University of Oldenburg, October 3-5, 1990.

What will happen in 1991 and later is to be decided by f~ture
membership meetings and IASEE Boards. A few actions are
however in the planning: An IASEE Topical Meeting, jointly
with Energr Educators Association in Borlänge, Sweden in June,
1991. Part1cipation in and membership meetings at the ISES
Congresses in Denver, ca, USA, 1991; in Budapest, Hungary,
1993; and in Harare, Zimbabwe; 1995. Publication of monographs
covering different subjects related to solar energy education.
Establishing National sections of IASEE, who elect their NCPs.
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APPENDIX A: SUGGESTED PERMANENT BYLAWS

ARTICLE I
The name of the Association is International Association for

Solar Energy Education, abbreviated IASEE. IASEE is a
non-profit or~anization with the purpose to promote solar
energy educat1on worldwide by means of

* publication of a Newsletter,
* organization of International Meetings,
* topical activities, and
* being ISES Working Group on Education.

Solar energy is here defined as direct use of the sun's
energy as weIl as other renewable sources of energy {e. g.
wind, biomass, hydro, wavepower, OTEC).

ARTICLE II
IASEE is governed by a Board consisting of President,

Vice-President, Secretary-Treasurer and t wo (or more) at-large
Directors. Their term is t wo years starting January 1 an even
year. Theyare elected by mail ballot during the fall of every
odd year following nominations at a membership meeting that
year. The board shall meet yearly. The Board, except for the
Secretary-Treasurer, shall not be compensated for its
services. The Board shall establish an Advisory Committee and
can establish standing and ad hoc Committees for different
tasks.

ARTICLE III
Any person who has paid the yearlf annual merobership due is

a votin~ member of IASEE. A merober 1n a country with
convert1ble currency pays the due plus support payment to the
Secretary-Treasurer directly. A merober in a country with
non-convertible currency pays the due to the contact person
in that country. A national contact person is appointed by the
Board until a National Section is formed; then the contact
person is elected by the Section. Any institution who has paid
the merobership due plus, if applicable, the support payment,
is an institutional merober of IASEE. An institutional merober
may appoint one voting representative. A merober who causes
damage to IASEE can be excluded by a merobership meeting with
2/3 majority. IASEE merobers are recommended to become ISES
merobers or members of an ISES National Section.

ARTI CLE IV
Membership meetings are held every odd year at the time and

place of that year's ISES Congress. The agenda shall include
reports from the Board and the Committees, decision of dues
for the next t wo years, and allother business that has been
suggested to the Board not later than three months before the
meeting.

ARTICLE V
Fiscal year equals calendar year.

Note: The first Board is elected during the fall of 1990
following nominations at the membership meeting in September,
and its term is one year. The first membership meeting is held
in Reading, OK, September 26, 1990. IASEE shall seek status as
ISES (International Solar Energy Society) Working Group on
Education.
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APPENDIX B: MEMBERSHIP APPLICATION FORM

To
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SOLAR ENERGY EDUCATION

8ERC-Göteborg office, c/o Dr. Aadu ott, Båtsmansvägen 11,
8-43364 Göteborg-Partille, 8WEDEN

Please check one:

I want to be a merober of IASEE

My institution wants to be a merober of IASEE

Family name:

First name + initials:

Department:

Institution:

Street/P. Q. Box address:

city, zip, state:

Country:

Phone: Fax:

Please check one:

I live in a country with convertible currency and include
US$ 7 or its equivalence in my country's currency in ,c.ash
with this application. (Please don't send money in any
other way; the cost of cashing a checque in Sweden is about
US$ 6.)

I live in a country with non-convertible currency and I
will send the equivalence of US$ 5 to my country's contact
person as soon as I am requested to do so.

I apply far an institutianal membership and add a valuntary

cantributian af US$

NOTE: Payment done before September 15 is supposed to refer to
that year, and you will receive back numbers of the Newsletter
etc. for that year. Payment done after September 15 is
supposed to refer to next year. Please indicate if you want it
otherwise.

Today's date: Signature:

(I am a merober of ISES: YES / NO

I am a member of an ISES National Section: YES / NO )
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Lars Björkbom, Naturvårdsverkets internationella enhet

statens Naturvårdsverk har sedan 1972 miljöavtal med Sovjet och
därefter också med andra östeuropeiska stater. Det finns således en
god grund att stå på inför 90-talets miljösamarbete.

Under senaste åren har intresset ökat markant och de politiska
förutsättningarna förbättras. vid midsommar 22 juni antog
regeringen i huvudsak det förslag till program för ett intensifierat
miljösamarbete med östeuropa som jag utarbetat.

En avvikelse från förslaget är att medlen förmedlas genom BITS,
(Beredningen för Internationellt Tekniskt och ekonomiskt Samarbete
och inte Naturvårdsverket vilket har en del administrativa problem
som jag inte går in på här. BITS skall enligt instruktionerna utgå
från motatagarländernas prioritering.

Internationellt pågår flera insatser. En sk 24-grupp i Paris förgöker
koordinera insatserna så att dubbelarbete kan undvikas. FN har en
miljökommite i ECE som tar fram vikti~t underlagsmaterial för de
miljösatsningar som finansieras av o11ka instanser. En Europeisk
utvecklingsbank (EBRD) håller på att bildas under ledning av
Världsbanken. Nordiska rådet har utarbetat en nordisk
riskkapitalordning. Företag som vill satsa på miljöprojekt i
östeuropa som får positiva miljökonsekvenser för norden
får hjälp med riskbedömning och finansiering. Begränsningar finns
förståss på flera sätt. Det gäller ej investeringar i teknik.
Polen med en låg kreditvärdighet kommer knappast att vara aktuellt.
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STATENS NATURVÅRDSVERK
Administrativa avdelningen
Internationella enheten

1990-05,..07

lIfjr4/ 4V'

ram tör ett erat mil ösamarbete
e s euro a

InledningI.

1..1.

SNV erhöll regeringens uppdrag att utarbeta förslag till
ett intensifierat miljösamarbete med östeuropa 15 mars
1990. SNV:s möjligheter att under en så kort tid utarbeta
och hos samarbetspartners i östeuropa förankra ett sådant
programförslag för en anvisad 3-årsperiod har varit begrän-
sade. De förslag som nedan skisseras måste därför uppfattas
som ytterst preliminära. Deras möjligheter att genomföras
blir också starkt beroende av de snabba politiska och
ekonomiska förändringar som kan ske och vilkas förlopp
ingen f n torde kunna förutskicka.

1.2

De förslag, som ges avser i första hand östersjöregionen av
Sovjetunionen. Underlag för samarbete med Polen har av 'skäl
som senare anges hittills varit mycket magert. Vad avser
DDR har SNV i ljuset av de senaste månadernas politiska
händelser avstått från att undersöka tänkbara samarbets-
projekt. Såväl Tjeckoslovakien som Ungern har till SNV
signalerat önskemål i allmänna ordalag om intensifierat
miljösamarbete, hänvisande till den svenska regeringens
miljardprogram, som man uppfattat som i första hand skulle
avse miljösamarbete.

SNV har tillsvidare noterat dessa signaler, men har inte
haft möjligheter att föra substanssamtal med företrädare
för dessa länder.

1.3

Profilen på SNV:s förslag avser främst kunskapsuppbyggnad.
Skälen till detta är flera. De berörda länderna, såväl
deras myndigheter, organisationer och vetenskapliga in-
stitutioner har visserligen en akut medvetenhet om de egna
ländernas enorma miljöproblem och att dessa har effekter
också utanför de egna gränserna. Kunskaperna om orsakerna
till problemen är ofullständiga och effekternas omfattning
dåligt kartlagda. Även om de berörda länderna av fÖrståe-
liga skäl helst såge att Sverige bidrar till de troligen

LBOOSO21.AW
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~~---

Xiljöproblem i anslutning till produktion -,och.
användning av energi

3.2.3

Som tidigare nämnts finns ännu inga polska förslag till
samarbete, trots att Polen liksom sverige finner detta
samarbete vara av hög prioritet, med tanke på de stora
polska utsläppen i atmosfären som tungt bidrar till för-
surningsproblemen i Sverige. SNV vill å sin sida inte
utarbeta förslag till samarbete utan kännedom om polska
önskemål.

SNV vill därför i nuvarande situation nöia sia med att

.,,;; ,.& ~.."'~ ~- -, -~ '4 C1;'tl' --"~, &~ .,.~... 'Ir1,"-.LV.LeD.1.a al,..l,.. ~II J..IUU~~I,...LaIU au I ""~~" -~.ID...~D ,... 1"' skaQsutbrte Q å detta viktiaa område som efter samråd me

Qolackerna kan fyllas med konkret innehåll.

Xnformationsinsatser i det intensifierade arbetet
inriktat mot Polen

3.2.4

Arbetet kan ta sig olika former bl a beroende på hur
polackerna själva beskriver behoven. Efter kontakt med
företrädare för regeringen i Polen har det visat sig att
behov finns för översättning av publikationer, arrangemang
av seminarier, kontaktskapande verksamhet.

Från polskt håll har vi också fått önskemål om startbidrag
till en miljötidskrift, bidrag för att upprätta nätverk av

LBOOSO21.AW
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gymnasieskolor med ekologiprofil i förorenade storstads-
områden respektive medel till framtagande av utbildnings-
materialoch utbildning i miljövård för personal i regiona-
la och lokala myndigheter.

SNV anser att Polens önskemål om samarbete på informations-
området bör tillmötesgås. Verket anser att insatser för
detta ändamål även kan komma Sverige till nytta. SNV före-
slår därför att en budqetram -2 mili SEK/år anslås för
detta ändamål. För kännedom meddelas att SNV av ordinarie
budgetmedel planerat att avsätta ca 2 milj kr under bå
90/91 till information i Polen om försurningsfrågor.

JIA..

3.3

,-SNV är djupt medvetet om svagheten i det underlagsmaterial
som f n står till förfogande för verkets förslag till
intensifierat miljösamarbete med Polen. Trots detta finner
SNV det otillfredsställande att inte nu rekommendera en
finansiell ram för ett samarbete, som med stor sannolikhet
kan aktualiseras efter det Polen på försommaren har genom-
fört sina lokala val. Alternativt föreslår SNV att rege-
ringen uppskjuter ställningstagande till ett intensifierat
samarbete sedan här redovisade förslag har hunnit diskute-
ras substansiellt med SNV:s polska motparter.

En summering av kostnaderna för ovan redovisade förslag.
till svensk-polskt samarbete under kommande treårsperiod
slutar på 37 milj SEK.

Ungern. Tjeckoslovakien~.

r

r

Som ovan nämnts har såväl Ungern som Tjeckoslovakien i
allmänna ordalag uttryckt intresse för vidgat samarbete på
miljöområdet. Hittillsvarande SNV-samarbete med dessa
länder har totalt belöpt sig till ca 150000 kr/år. SNV har
inte f n underlag för att föreslå samverkansprojekt utöver
denna ram och önskar ogärna ta upp förhandlingar om ett
vidgat samarbete med dessa länder utan försäkringar om att
kunna finansiera ett sådant. Med tanke på de stora fÖrvänt-
ningar som de nya företrädarna för dessa länders miljÖmyn-
digheter har uttryckt för ett samarbete med Sverige vill
SNV dock föreslå att en finansiell ram beslutas av rege-
ringen. Enliqt SNV bör en sådan ram inte understiaa 1 milj
SEK/år under en 3-årsperiod.

LBOOSO21.AW
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The construction industry of Poland -some representative examples of the
ecological impact of a corroded infrastructure

Dr. T .Iwanowski, Swedish-Polish Association for Environment Protection

(Svensk-Polska Miljöföreningen)
Åsögatan 115,2tr, S-116 24 STOCKHOLM

Seminarium om Miljö och Energi i Östeuropa, 9(X)813, Sorliinge

I. INTRODUCTION

The construction industry in general is heavily dependent on the level of the industri al infrastructure of
the country in question. In Poland, with a huge foreign debt, the construction industry has to rely to large
extent on dornestic suppliers. This industry is very dependent on energy production as weIl. The
manufacture and transportation of building rnaterials are energy consurning due to inefficient building
technologies and poor standards, lack of good insulation rnaterials and rnisrnanagernent of energy for
heating purposes. These unfailingly lead to high energy consurnption per unit of area built and rnaintained.
Since the production of energy is the rnain source of pollution in the country, the construction industry
contributes considerably to this process. In addition, rnany other processes related to the construction
industry have negative effects on Poland's ecological situation.

2. POLITICAL PREREQmSITES

In post-Jalta Europe, Poland became a mernber of the Eastern block, where political and econornical
systerns similar to those in the Soviet Union were implernented. Arnong the main objectives ofthis system
were:

political and economic independence of any foreign, capitalistic influence, ~nd
minimization of any private property rights in the country.

In practice, these objectives lead to several things:
Industry sbould rely as mucb as possible on domestic raw rnaterials.
The country was closed off from any new tecbnologies from the West making it was
dependent on tecbnologies from the Soviet Union.
Military industry bad priorities in every field. All other industries were subordinated to
support for the military buildup.
The needs of individuals were neglected in the development of the country. Housing and
the supply of consumer goods were last on the country's list of priorities.
Natural resources were considered inexbaustible. It was a pride of former industry leaders
to subdue Nature.
Gigantornania was rampant in the planning of new industrial complexes.
The creativity of individuals caused trouble for beavy administrations. Thus the
bureaucracy of the system attempted to counteract it.

This short description may help in understanding the situation of the Polish building & construction
industry at the beginning of the nineties.
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3. ENERGY PRODUCTION IN POLAND IN THE 19801s

The development of Poland 's post-war economy depended on a domestic energy source -coal. Enormous
investments have been made to gain access and exploit rich coal deposits.

The main domestic sources of energy used in Poland are:
large deposits of bard coal, mainly in Upper Silesia Basin (total production of 193 min
tons in 1987, which is the fourth largest in the world),
large deposits of brown coal in the central part of the country, extracted by open-cast
mining (production of 73.2 min tones in 1987, which gives a fifth position in the world),
very limited resources of petroleum and natural gas, and
limited resources of bydro-power, which on marginal scale contribute to Polish electrical

energy production (2.8%)

Construction of a nuclear power plant with containment-less Soviet reactors, model Novoronez, is under
way in Zaffiowiec in the Northeffi Poland. At this time it is not decided whether this project will be

completed.

Almost 80% of Poland 's energy consumption is satisfied by solid fuels, i.e., by the bard and brown coals
By comparison, the contribution is only 22% in Sweden:

In such a structural situation, the backbone of Polish power system consists mainly of coal-fired steam
power stations (1985):

Capacity GW Capacity % Output TWh Output %

66.1

28.7

2.4

2.8

Form or energy

bard coal

brown coal

oil and gas

bydro eDergy

Duclear eDergy

Total

20.8

7.3

69.1 91.0

39.5

3.3

3.9

24.3

2.0 6.6

30.1 100 137.7 100
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The process of burning solid fuels in Poland is very inefficient and causes numerous environmental
problems due to:

the obsolete combustion technologies used (100% of coal is burnt in natural state),
the use of low quality coal (low caloric value, high sulphur content),
the type of cleaning equipment applied, and
the lax application of pollution regulations.

The avecage caloric value of the hard coal burnt in Polish power stations is 18.370 kl/kg (4.390 kcal/kg),
while the avecage caloric value of the brown coal is 7.850 kl/kg (1.970 kcal/kg) at 50% moisture content.
The tendency has been toward a decrease caloric value over the years.

Of 60 mIn tons bard coaI burnt annually, 35 mIn tons contain below 1% sulpbur, about 17 mIn tons
contain from I to 1.3% sulpbur and 8 mIn tons coal contain more then 1.3% of sulpbur. The asb content
is from 13% to 23%. The sulpbur content of brown coaI varies between 0.6% to 1.2%.

As a result, over 90% of the country sulphur emissions emanate from this energy source. Almost all of
the SO2 generated in the buroers is emitted to the atmosphere. The emissions of sulfur dioxide in 1985
in Poland were:

x 1000 tonsly

1940

880

400

980

100

%

45.2

20.4

9.3

22.8

2.3

power plants
industrial energy and heat

manufacturing technology
domestic & agriculture

transportation

TOTAL 4 JOO 100.0

Poland contributes 2.4 % of total world emissions of sulphur dioxide. Considering 502 emissions per unit
GDP, it exceeds the Swedish level by a factor of four .

Similarly, a comparison of emissions of nitrogen oxides shows that half the emission stems from
stationary energy sources {NOJ:

x 1000 tons/y

400

240

400

110

350

%

26.7

16.0

26.7

7.3

23.3

power plants
industrial energy and heat

manufacturing technology
domestic & agriculture

transportation

TOTAL J 500 100.0

Exploitation of the coal mines also contributes to other environmental problems:
emission of toxic gaseous substances,
discharge of salt water (over 7 000 tons/day),
ash production,
leakage from waste-dumps of spoils from coal enrichment process,
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collapse of the ground surface above bard coal mines, and
devastation of the landscape by open brown coal mines.

Since the brown coal is burnt close to the mines, the bard coal enjoys privilege of being transported long
distances in the country.

Poland is the most coal-dependent country in the world. The devastating policy of increasing the supply
of coal for energy production has been in effect for a long time. Energy prices have been kept low,
significantly below production price (10-35%). Industry did not have to consider energy cost as an
economical factor, thus the infrastructure created is very energy inefficient.

4. BUILDING MA TERIALS

4.1. Steel

Poland is one of the largest producers of raw steel in Europe. The yearly production of new steel in 1986
exceeded 17 mIn tons, which is 516 kg steel per capita, compared with 441 kg for Europe as a whol~.
However, production methods often stem from pre-war technologies. The technologies in current use are
very inefficient and energy intensive. As much as 37% of steel is still produced in open hearth furnaces,
while this method is almost out of use in Western Europe.

Steel production is based on low quaIity soviet ore. This, as weil as limited access to imported alloy
ffietals, has caused low quaIity steel to be used disproportionately often in industry. Consequently,
building standards call for use of heavy construction due to lack of higher quaiity rnaterials. On average,
0.13 kg ofsteel is needed to produce $1 o f national income in Poland, comparing to 0.04 kg for Western
countries.

The impact of steel production on the environment is apparent. High energy consumption is only olle
factor:

electric energy consumption

kWh/ton
product fuel consumption

MJlton

2024 51

15 482
6308

41

22

agglomerate
pig iron &

ferro-alloys
open-hearth steel

Poland is a country with very limited natural resources of fresh water. Use of water by the steel industry
is considerable. Of the total industrial consumption in Poland of I1 km3 of water per year , the iron and
steel industry used about 0.25 km3. More than 60% of the waste water required treatment. However, only
88.7 min m3 has been treated mechanically, 0.2 min m3 chemically and 0.5 min m3 biologically. 42.7 min
m3 (32% ) waste water from the steel industry has been discharged not treated at all.
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The iron and steel industry is the targest contributor to atmospheric dust emissions, over 150 000 tones

per year .Other emissions are also substantial :

x 1 000 tonslyear

150.1
40.5
76.5

emission of dust
-fly ashes
-metallurgicaJ dust

emission of gases

-5O2
-CO
-NO x

827.8

78.9

653.4

53.0

In 1985, the city of Katowice, in the heart of the Polish mining and steel industry area, had 200 mg of
dust and 0.67 mg of 1ead per 1 m3 air yearly.

The amount of solid waste produced by the steel industry exceeds 10.8 min tons per year.

4.2. Concrete

There are considerable domestic resources of limestone in Poland, but the obsolete energy-consuming
technologies used for concrete production cause substantial air pollution problems. Of a total of 16 mIn
tons of concrete, 60% is produced using the highly energy-inefficient wet method. (One ton of clinker
requires 7519 MJ using the wet method, but only 3466 MJ using the dry method). Ofa total discharge
of 18.6 mIn m3 waste water per year, 5 min m3 is not treated at all. The emission of 15 kg of dust per
ton of concrete produced is very high:

x I 000 tonslyear

III.I

6.0

emission of dust
-fly ashes

emission of gases
-sa2
-ca

107.2

21.6

69.0

min ton per year, of which 50% is usedThe solid waste produced by the concrete industry is about

4.3. Timber

About one fifth of the Poland's area is covered by forest, but timber is under-utilized as a building
material. Though abundant in many regions, all new, even minor buildings were made primarily of
concrete. For a long time, concrete was a symbol of a new communistic welfare. Lack of modern timber
processing technologies and conservation chemicals contributed to the situation.
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s. TRANSPORTATION

Since the main energy source, bard coal, occurs in the southeffi Poland, the steel industry is also located
in this region. The concrete industry is also concentrated to a very few locations in Poland. Thus building
rnaterials must often be transported long distances a cross the country to building sites.

The most economical means of transportation, interior waterways, are not used sufficiently due to an
undeveloped and poorly rnaintained infrastructure.

Gigantic building factories were built. Besides other disadvantages, the considerable distances often
existing between the factories and building sites they were serving is a major problem.

The situation has been worsen due to the disappearance of small brick-yards that were using locaJ clay.
For ideologicaJ reasons, privately owned brick-yards had to be closed, even while bricks could not be
provided in sufficient quantity by the state-owned industries.

6. BUILDING TECHNOWGIES AND ENERGY MANAGEMENT FOR HEA TING

To solve an increasing demand for housing in Poland, where the normal waiting time for an apartment
could exceed 20 years, it was decided that so called "the great plate" technology will be introduced. Huge
house factories were erected, often based on Soviet technology. However, it turned out that buildings
made from the factory manufactured segments were of poor quaIity though they were the most expensive
on the market.

The technology to produce iDSulating rnaterials of good quaiity is lacking in Poland. The Polish coefficient
of heat loss allows twice as much heat compared to construction located in the similar clirnate of West
German. Infrared pictures of Polish buildings reveal enormous energy wastage. ,

Municipal central heating systerns, if available, suffer high losses in pipelines due to poor insulation.
Building central heating systerns orten do not have separate control devices for proper distribution of heat.
Smoke ernitting local heating is still in use in older buildings in densely populated centers. It is not
unusual for everyapartment to have a separate coke oven for heating and cooking. There is a considerable
shortage of gas heating units.

7. QUALITY OF CONSTRUCTION WORKS

In the planned economy, large enterprises had a monopoly in the sectors where theyoperated. Contracting
enterprises did not compete for jobs. On the contrary , there were always more jobs to be done than
capacity to do theffi (in order to fultill unrealistic plans). Management of the construction companies was
quite bad. Already low standards were not followed. A common situation was that occupants arter ffioving
into newly built apartments had to perform a general renovation. In particular , standards that dealt with
energy conservation were violated. (Buildings would not collapse even without insolation material or with

untight windows).

When competition in the building market was introduced recently, it appeared that similar apartments can
be built by private enterprise at 50% of the cost of state enterprise (July 1990).
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8. CONCLUSIONS

The construction industry represents a typicaJ example of the situation of a heavy industry in Poland. The
Stalinistic mentality of development -at -any-price included a heritage of old technologies, enormous energy
consumption, false economicaJ relationships and an ineffective administration. The latter can be changed
by domestic forces. On the other hand, a very difficult and expensive program to change the infrastructure
of the construction industry needs to be implemented. Enormous financial investments are necessary .It
will require a long process, demmanding considerable sacrifice of the people of Poland and assistance from
abroad. If the latter is properly administrated, it may contribute substantially to improvement of the
situation.
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Tabel12 VÄRLDSEXPORTENS UTVECKLING

(Procentuella andelar)

1970 1975 1980 1985 1988
Nordamerika 19.6 16.5 14.9 16.3 15.7
Västeuropa 43.4 40.3 39.1 38.0 42.3
Sydeuropa 2.0 2.0 2.1 2.8 3.1
Japan 6.4 6.5 6.6 9.2 9.5
-.I--1 J--'- ..4. Marknadsek. 71.4 65.3 62.7 66.3 70.6

utvecklings-
länder
Östeuropa
Sovjet

18.4
6.0
4.2

25.6
5.2
3.9

29.3
4.1
3.9

24.5
4.6
4.6

21.4
4.0
4.0

Summa: 100 100 100 100 100
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SVERIGES ~ADSANDEL PÅ. NÅ.GRA ÖSTMARKNADER
Andelar i procent

TABELL7

1987 19881983 1984 1985 19861982

1,3
4,2
3,1
6,0
3,3
2.7
1.2

1,4
4,1
3,1
6,1
3,1
3.1
1.6

1,1
4,3
3,7
6,5
3,4
2.2
1.4

SOVJET 1,6 1,2 1,3
POLEN 3,9 4,8 5,3
UNGERN 3,4 2,8 3,0
ÖS1T. 4,8 3,3 5,4
TJECKOS. 3,6 3,8 3,5
BUWARIEN 2.9 -3.1 3.8
RUMÄNIEN 2.2 1.4 1.6
Kä1la: Directions Of Trade IMF)

1,6
4,6
3,0
5,6
3,8
2.9
1.6

Sverige har sedan 1982 vunnit andelar gentemot OECD på den Polska, Östtyska samt
Ungerska marknaden.

~.om framgår av tabellen ovan har Sverige en betydligt högre marknadsandel i
Osttyskland än i de övriga länderna.

Den näst högsta andelen har ~yerige i Polen. Marknadsandelen 1988 i Polen var dock
2.2 procentenheter lägre än i Osttyskland.

Med tanke på att Västtyskland är en stark konkurrent på världsmarkna.<.len, samt att
Västtyskland stod för '!rygt 25 procent av Västeuropas exportvärde till Ostblocket 1988,
l}.ar den svenska utvecklmgen gentemot Västtyskland studerats. På alla studerade
Ostmarknader har den svenska exportandelen utvecklats sämre gentemot Västt.Yskland
än gentemot hela OECD. På den polska marknaden är denna avikelse mest synbar.
Gentemot OECD slutade perioden med en uppgång men gentemot Västtyskland
noterades en tillbakagång.

Både gentemot OECD och Västtyskland har Sverige tappat mest på den sovjetiska
marknaden.

23 Med marknadsandel avses Sveriges export till någon
Östmarknad i förhållande till OECDs export till samma
marknad.
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Polens ekonomiska program 1989-901

Med tanke på att en osedvanli~ stor andel av den svenska östexporten går till Polen och
att den svenska regeringen nyligen beslutat om ett relativt stort bistånd till Polen finns
det anledning att närmare skärskåda Polens ekonomiska och politiska utveckling.

Den nya~cke kommunistiska regeringen presenterade i oktober 1989 sitt ekonomiska
program , som syftar till att stabilisera den polska ekonomin sam3 att införa
marknadsekonomi med privat ägande som en central komponent. o
Den polska ekonomin är idag mycket starkare än vad den var 1981. Aren efter 1981 steg
både nationalinkomst och investeringar krafti~t och sedan 1985 har tillväxten för dessa
variabler legat på ungefär 5 procent. EkonolDIn tycks dock ha kornIni t in i en ekonomisk
kris under 1989. Inflationen har stigit våldsamt, från 26 procent 1987 till 60 procent 1988
och till över 500 procent för hela 1989. De reala investeringarna har stagnerat och
industriproduktionen, som tidigare ökade med 4-5 procent per år, minskade istället med
nästan 10 procent. Budgetunderskottet ökade kraftigt och beräknas nu uppgå till lO
procent av nationalprodukten 1989. Motsvarande siffra var 1988 knappt en procent.

Bakom den dramatiskt stigande inflationen låg att priserna på jordbruksprodukter
släpptes fria den första augusti 1989, som ett led i försöken att få bukt med obalanserna
i ekonomin. De höjda matpriserna utgjorde en förutsättning för att de privata bönderna
skulle fortsätta att leverera till de centrala uppköpsorganen eftersom de ökade
kostnaderna inom jordbruket gjorde att försäljning till de statliga uppköpsorganen blev
olönsamt. Som en följd förhandlade industriarbetarna sig fram till en 100-procentig
prisindexering av lönerna, som senare reducerats till 80 procent. Inflationen som
fortsatte att stiga tycks nu emellertid vända nedåt. Under innevarande år har inflationen
minskat successivt. Den månatliga inflationen uppmättes i januari till 78.6 procent, i
februari till 23.9 procent och i mars respektive juni ti114. 7 respektive drygt 2 procent4.
Under 1989 devalverades den polska valutan VId -12 tillfällen och Dollarns värde steg
ifrån 500 (januari) till 2 800 zloty i november. I januari detta år höjdes sedan den' .
officiella kursen på zlotyn rejält och faststälbrles till 9 500 zloty per Dollar. Detta var t o
m. något högre än den fria marknadskursen .

1 Detta kapitel bygger på Financial Trends (OECD) och
Östekonomisk Rapport nr 2 dec 1989 (Östekonomiska
Institutet).

2 Redan 1982 började reformtänkandet ta form då ett
reformistiskt marknads- socialistiskt program officiellt
introducerades. Beslutsfattandet skulle flyttas från de
centrala beslutsfattarna till företagen som skulle göra
marknadsmässiga beslut (Financial Trends).

3 Det ekonomiska programmet har utarbetats i samarbete med

Harvardekonomen, Jeffrey Sachs. (Artikel i V:A nr 16-1990).
~ ~~~t--~,~~~~a~~v~r.~nf~a~io~§n i ma~s-~rv~t 120
5 Nya villkor för Osthandeln (Kommerskollegium)
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I tabell 11 nedan visas resp östlands betydelse för den svenska handeln.

TABELL I1 Svensk export och impgrt till/från
Sovjetunionen och de Osteuropeiska länderna.
(Andel i procent av svensk export resp. import
från östblocket)

1970 1975 1980 1985 1988

40.4
44.2

27.8
44.1

26.7
48.5

35.4
45.7

SOVJET 38.8
47.0

Export
Import

183
19.2

ÖSTf, 13.2
20.6

10.4
25.8

23.0
14.2

14.3
14.7

Export
Import

20.9
18.8

22.7
17.0

19.1

15.2
37.3
18.0

POLEN 1.6

7.4
Export
Import

1.6
6.7

6.9

7.0

8.8
6.0

10.3

5.2

TJECKOS. 10.7

9.7

Export
Import

14.2

7.5

9.2
6.0

10.4

4.7
UNGERN 7.2

7.0
6.9
5.0

Export
Import

2.7
4.3

1.6
3.1

~.5
6.0

7.4
3.8

6.1
3.5

RUMÄNIEN Export
Import

Att Sovjet är Sveriges dominerande bandelspartner inom östblocket framgår tydligt av
tabell 9. Dess roll som avnämar~. av vår export har dock minskat de senaste åren. 1988
gick 28 procent av exporten till Ostblocket till Sovjetmarknaden, vilket nästan var 13
procentenheter mindre än 1985. Importandelen bar minskat en aning under perioden,
men har legat på ungefär 45 procent. Osttyskland minskade i betydelse som
exportmarknad till mitten av 1980-taJet, men ökage åter under den senare hälften. 1988
gick 18 procent av vår östexport till Osttyskland. Osttyskland har samtidigt stärkt sin roll
som exportör till Sverige under den senaste tjugoårsperioden. Polen har sedan 1985 tagit
emot drygt 20 procent av vår östexport medan ungefär 17 procent av östimporten
kommit därifrån. Ungern ocb Bulgarien bar båda kraftigt ökat sin andel som mottagare
av den svenska exporten, medan Rumäniens roll nästan eliminerats.
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De förlustbringande statliga företagen har inneburit en hård belastning på
statsbudgeten, eftersom de statliga subventionerna måst höjas i takt med ökade priser
på insatsvaror och produktionsfaktorer. Främst inriktar man sig nu på att minska
subventionerna till kolindustrin, vilket industrin kommer att behöva täcka genom höjda
priser. Vidare avser man framöver att minska det statliga finansiella stödet till
mvesteringar. I syfte att stärka budgeten har statsobligationer införts, men intresset har
varit svalt pga den höga inflationen.

Det är regeringens ambition att, efter att man nedbringat inflationen med hjälp av en
stramare utgiftspolitik och skapat en trovärdig växelkurs, genomföra en omfattande
privatisering av industrin. De privata företa~en kommer att ställas inför
marknadsmässiga lönsamhetskravoch kraftIgt minskade subventioner. Otvivelaktigt
kommer detta att leda till att en stor del av industrin slås ut och hög arbetslöshet
kommer att följa. I mars uppgick antalet arbetslösa till 267 000 och i april till 318 000,
vilket motsvarar 2.4 proctnt av arbetskraften. Vid årskiftet beräknas 800-900 000
polacker vara arbetslösa. Priyatiseringen kommer att ske genom utförsäljning av
företagen i form av aktiebolag och även utländska intressenter kommer i viss mån att
tillåtas. Pga. den stora bristen på inhemskt kapital kommer i första hand de anställda att
erbjudas köpa företagen till kraftigt reducerade priser. Det har talats om försäljning till
priser motsvarande endast 10 procent av det uppskattade värdet. Man måste räkna med
en period på upp till 10 år innan privatiseringen är genomförd fullt ut. Först därefter och
efter det att kapitalmarknaderna börjat fungera, kan man räkna med en effektivt
fungerande industri.

Utsikterna för utländska kapitalplacerare ser goda ut. Det finns en utpräglad positivism
och ambition att locka utländskt kapital tilllandet, inte minst svenskt sådant. Detta
framkom nyligen vid ett möte mellan svenska näringslivrepresentanter och den polska
handelskammaren i Sverige i samarbete med Hagström & Olsson. Vid detta möte
gjordes även reklam för en investeringskonferens -Investors Forum -, som hålls för
andra året i rad i Warzawa under maj 1990. Syftet med detta forum är att informera
utländska investerare om vilka möjligheter som finns och att knyta kontakter. För detta
ändamål har även en databas byggts upp med polska intressenter. Att svenskarna har
hållit sig framme visas av det faktum att svenska företag redan etablerat över 100
samriskföretag ut'o;t totalt 1000 st, vilket gör Sverige till näst största investerare i Polen
efter Västtyskland .

Även bankväsendet kommer att liberaliseras. Affärsbankerna separerades under 1988
ifrån Nationalbanken, för att de skulle kunna agera efter marknadsmässiga spelregler .

6 Dagens Nyheter, 23 april 1990.
7 Veckans Affärer nr 4, 25 januari 1990.
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Sammanfattningsvis kan sägas att Polen, Ungern och Bulgarien hamnat i en svår
skuldsituation. Främst Polen, men även Ungern, dras nu med så stora skulder att dessa
knappast kan tillåtas öka ytterligare. Snarast borde de, om så vore möjligt, istället
minskas. I Polen är utIandsskulden f.n. så stor att enbart ett fullföljande av
räntebetalningarna effektivt förhindrar ett fortsatt ekonomiskt reformarbete. F .n.
uppgår skulden totalt till 40 miljarder Dollar, varav 28 miljarder hänförs till de offentliga
kreditorerna i Parisklubben. Denna kraftiga skuld ledde till omförhandlingar med
kreditorerna i Parisklubben i februari i år. Det nya avtalet innebär att en stor del av
utIandsskulden (9.4 miljarder Dollar) senareläggs och ska betalas över 14 år, varav 8 år
är amorterin~sfria. Under 1990 behöver Polen inte heller erlägga några räntebetalningar
till de offentliga kreditorerna.

Skuldsituationen för Ungern och Bulgarien får bedömas som hanterbar om skulderna
inte ökas ytterligare. LåIierestriktion~ma får dock följder också för tillväxttakten under
;de närmaste åren. Tjeckoslovakien, Osttyskland och Sovjet har alla en moderat
nettoskuld om denna relateras till exportintäktema. UtIYn1U!.et i dessa länder bör därför
vara relativt stort för en lånefinansierad expansion. Särskilt Osttyskland kan givetvis
påräkna en särskilt sna~p utveckling, eftersom detta även kommer att ligga i
Västtysklands intresse. Aven Rumänien, som i april 1989 hade betalat av sin
u tlandsskuld, befinner sig i ett gynnsamt läge. Det m~te dock ses mot bakgrund av att
Rumänien är det mest utpräglade jordbrukslandet i Osteuropa idag och att investeringar'
i infrastruktur och industri eftersatts under många år .
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Sveriges handel med Polen

Under 1970-talet var handelsbalansen gentemot Polen positiv. Detta ändrades dock
under 80-talet och underskottet 1988 uppgick til1612.7 miljoner SEK.lmporten och
exporten har utvecklats i samma riktning under åttiotalet, men importtillväxten efter
1982 har inte kompenserats av en motsvarande exporttillväxt, vilket medfört en fallande
handelsbalans.

SVERIGES HANDEL MED POLEN

MIljoner SEK

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Ar
..

IMPORT EXPORT -HANDELSBAlANS

Exportvärdet 1988 uppgick till1 318 miljoner SEK och importvärdet till1 930 miljoner.
Volymmässigt har exporten fallit (-29 procent) medan importen däremot stigit ( +33
procent). Detta representerar en värdeminskning om drygt 336 miljoner SEK för
exporten samt en värdeökning om 392 miljoner för importen.

Den klart största exportgruppen har under 1980-talet varit maskiner, apparater samt
transportmedel (sitc 7). Den näst viktigaste ~ppen har utgjorts av bearbetade varor (sitc
6) .Tillsammans har dessa två huvudavdelningar svarat för ca 50-60 procent av
exportvärdet till Polen.

Liksom i fallet med Östtyskland har livsmedel samt oljor och fetter genomgående givit ett
positivt bidrag till handelsbalansen. Detta gäller även i stort sett även gruppen maskiner,
apparater och transportmedel. Denna grupp som dominerat exporten gav 1988 ett
överskott på ca 442 miljoner. Det är främst fordon för vägar som exporterats, men dessa
har fått allt mindre betydelse under 80-talet. Istället hade andra transportmedel såsom
olika typer av fartyg ökat kraftigt 1988.

Handeln med bearbetade varor har, efter att i stort sett varit balanserad fram till 1985,
givit ett överskott under resten av perioden. Ungefår hälften av exporten av bearbetade
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varor har bestått av järn och stålprodukter, men även exporten av papper har vissa år
varit betydande.

Importen har dominerats av mineraliska brälLS'len (SITC 3),rdvaror utom brälLS'len (sitc 2)
samt bearbetade varor (SITC 6).
Importandelen för mineraliska brälLS'len har stigit under perioden och uppgick 1988 till
40 procent. De övriga två nämnda grupperna har pendlat mellan 15 och 25 procent av
den svenska importen ifrån Polen. Importen av mineraliska bränslen utujordes främst av
stenkol (brunkol), men något år har även importen av raffinerade råoljeprodukter
dominerat. Massaved svarade för det högsta importvärdet inom gruppen råvaror medan
en stor del av importen från gruppen bearbetade varor har bestått av Järn och
stålprodukter.
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~pr~ll;:IJ,ro~.~~ och lösningar för svenskar ii:)steu:.~~.

:\v Vil(ing Simonsson

j.:cd !','Jteuropa avses i det följande de länder SOI;J åtminstone fram till

;;.r 1939 hade så kOlIlade socialistiska reGimer och GOI!J under en del

av cft~r!::ri[:;stiden cller ~nder hela denna tid fram till sistniimnda år

l)olitis!~t, mili tärt och kul turelI t haft en nära an!~nytning till regimen

i ::os!{va. Som brulcli[:;t är i gänGse litteratur räknas Sovjetunionen själv

inte till detta onlråde.

, ., k " l .a
d t=C--l~l'l~m~ .~ ~PE.[.l ~e~ ~ ~mE.a-e-.

:)C!: ,,;);:'J/j,ll största delen av tisteuropas invånare har som modersmul ett

in~loclll.opeisl~t språk, all tså ett spr*-k som på !i1er eller mindre avl~ir'::;etL,

~;:tt ;ir [.;cl1etiskt bcfrynJat med svenskal1. Inom denna familj dominera~.

i o!'1r[;clc t i fr;~lGa de slaviska språken, vilka alla står n.:-irmare eller fj~~r-

r1arc fr.",n det st~)rsta slavislca språl,;:et, nämJ.igen ryskan. Dctta språlc finns

;;vcn ::;,ii.~lvt representerat Genom r;lycket små minotiteter j. bl.a. J'olen och

!'\I..::nien. ])enna dominans för slavisl,;:a spruk inom omrZl<lct innebiir CI1 stor

f::r'-)cl fär kommunikationen inom or;lrådet il~llan de olika folken med ett

CJ.!..~l. i):1I1at av dess~ språk. De slavislca språkcn iir lr,:lal't mycket luttare

,:l tt fl-)r:::;t;~1. sinsemellan än t.c~::. tyska, engelslca och svcl1ska. ( .

talas och

oc

r fziJ.jer en .jv(JrGilct av de vilctigaste slaviska språl;:en, var de
, , " ... k ( d 0

1)~, uV J1ur r;!;;lnGa m.:.).nnJ.s ..or som mo ersffia :

3t:;1i1vi31~a spr}j.lc (sal;ltli~a Glcrivs med det latinska alfabetet) .

10 irlillione!

~)ols..~a: ?olcn 33 millioncr S~3S1~ O, 11- millioncr

t :iocJ~i::;ka I r,öhmen ( tjeckiska ~echy) och liähren ( tjecl~iska Uorava )

Gloval,is)~a .Slovakien 4,5 mill. Ungcrn 0,1 mill. Jugoslavien 0,1 mill.

.:c y(lsl.:J.-.'is k :J. spr&k (,ic ortodoxa sydslaverna skri ver med det lcyrilli..,~,-:i

alf,1.bctct, ;;c;rj.~;[l nlc<l c.et latinslca).

ce::.'iJo-}:!'O'-l tiska JuGoslavien serbiska 10 mill. kroatiska 7 mill.

:1::-t~~~r.lo,l,sl.:.:t JuGoslavien ( j;.:lrjtc Grekland och I3ulgaricn) 2,5 mill.

slovcnsl;:a JuGoslavien 2 mill. (.bterrilce 0,05 mill.

bul~::trisk;). BulGarien ( j.::imte Jugoslavien och liul:1iinicn) 8 mill.

j, -.; [?;crmanslca " spr&l( ;ir tyskan det enda av någon betydelse .

!;c t ~;r ~)D!~ : s dOr!1j.!lCran<lc' spr,olk r.'len öar av tyslctalandc finns i nö.stan

,-\lla l:indcr i or,lrå(let. jlV historisl(a orsalcer befinner sir; dock hittills

inte d.~f1- tysl([l follcGrUi)ren i nå~on ledande position annat i:i.n i DDR.

j~v de ickf]-indocuropcisl(a Gprå]\:en i:i.r unGerslcan det störGta och histori51(t

c G :.;t c tt vil~ti[;t GI)r,ik Licnom mi"inGdclJav ungrare och Genom df'c-:as åtllisntone

J..: 1.: -.,'.~ ..-:1"L.;~- ~,,~.;1,.;,",n ,,1,.("\n("\!"1;r:l,t n rh 1lnl;t;~ki: i rJf'c1l (':vmlv I[;J.bt:;burr:-
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;:]on.~rl~in. J)å detta Gpråk jsom historiskt-r;enetis!ct är beslälcta t /t1'eq"

bl.a l.'J.p::;!ca och fins!{a/sorn j\: :låda är inhemska i vllrt E:8et land,

~;l. !11yc1~et Gvårinlurt och lmappast har n~f!;on star!{ st~~llning som ett

andrasprlil{, tycks un8rarna själva ha taGit konselcvenserna av det t,.'

och uppvisar ofta imponerande l~unskaper i något västeuropeiskt språk.

OV.::'-11stuendc ){ortfattade beskri vning är mycl{et f;jren)(lad ~om be skri v-

ninc ;-1V spl~<iksituationen i {':s;-.:ropa. JuGoslavien ~ir ett belysande

c::CQl)cl -9.:1 den språl:li[';a splittringen: sex större nationalspråk,

tre reJ.iGioner, två alfabeten och ca 35 språk talade av större eller

1r,inure I:linoriteter ~er en bild av en språksituation som den i

:2ov:jctunionen -eller Rin!{eby!

." k .a
d t-':'.E.:tE.D..9.PE.:J- ~ ~r!IE.(l-e-.

~'r;:1)1 till inncvarande läs:1r var rysi.~an ett f:)r ;).lla ob]-ig;).toriGl-~t

[r:;I:1/;I;).nJe Gpl-,ik i hela l~teuropa. Detta var naturliGtvis beroende ~

dc I)oliti::;ka f()l-.=indriIlGar som ägde rum genom Sovjetunionens Ge~cr i

;::1(;!';). viirld.sl~riGct. Tidi;;ar1!hade tysk;).n v;).rit klart dominerande Gom .

:;.',:.:r;).::;pr~.i.~ i området och bildade av förkriGsgenerationerna hal- ofta

;:,oJ.:: :::unGk.:l:!:>er i detta för Glaver och ungrare GansJ.~a sv ål-a GprE,-l-: .

::;~ id().[; c~illcr att tysi~an .:.ir det c:ominerande fr~imm;).nd.e språket

j~1o:n frGr.lfijr allt tei<nik. Vi kan påminna oss språkGitu;).tionen v;:;.u ;:;~tll(.r{ .

f!.~:I'!~.:lnde :311rf~ic i Svericc före i<riget .

; :,!1 kGn GlI tG~ vb::nta .siC ~oda i~unsi<aper i ryGka i området, cllcr borclc

:.tl;lin5tone G;.;ra det då språket vari t första främmantle ::;pr~lk fr:ln

;o~J~ 3 eller JI i den <...i.' .;.gatoriska sicolan. Des.'5utom ~lr ryskan ju ett

:.:;laviskt sr)rE~ic och diiriGenom inte alltför ogenomskinliGt för t.ex.

l;olG!:t;).l['.ndc ellcr tjeckiG]~talande. Ofta I:1öts man eli1cllertid av mi5stro

cIIer rlirekt fientlighet om man använder detta spr&k. Denna fientliGhet

::; :;c:tcr m;).n el;1ellertid oftare på hos 11r:lannen på gatan" .:in hos dc li1'::r

v::lutbildade Gicikten. Tyvärr fic.]c månGC.. sin utbildninG på 191~0- ")ch

1 ~~50-talen d[t ryskan ans&r;s vara fraI:1tidcns enda språk och nåGon under-

..-isning i andra främmande ::pre.k knappast förekom. D.=irfl)r stötcr ril;).n

inte .:;~illan på li1yckct vi.ilutbildade människor, läkarc, advokat. )r,

i11ccnjL;rcr, som endast har ryska somm andraspråko

:::n::;clGl:ans .stcillning har ccnomc;ått en dramatisk för~tndring under det

Gen.:lste ;lret. Dch har i d.e flesta fall kommi t a tt ersätta rys]~an s o :11

..lndra::;pr{,]-;:. PO1Cll ficlc plötsligt förra läsåret 8 000 arbetslösa lärare

i ryska medan act fattades ungefär lika m&nr;a li.iLare i enGelska ( sarilt

i tysi.:a och franska som fal~ultativt ka.n crsätta enGclska eller vara

trcf,jcsprål<) .Redan ticligare hade engelsica er(>vrat platsen som tredje

s:}r,"\]c fr;).n tyskan och franskan. Enc;( .j-si~an ;il- frarf~r all t de ynGres

.3 i 'r;", J.:: (1CJl h;lr !~cnom !1'usiJ:, allmiint i~ultuI'inflytande och annat
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~;oua c j l.::'. nGe r att b~i ett vittutbrett andrasprål~ inom (jstel.tropa.

Fl"ai1GI:ans Gt~;llninG var fram till lcriget starlc inom viGsa av förlcriGs-

tidc,1G stater. ,L\V naturliga :-;käl domierade den i Rumiinien -rumänskan

.:.lr lj.ksom frasl:an ett romanskt språk och visar en liknande grammatisk

struktur även om ordförrådet i rumänskan ilr uppblandat r:leC. claviskt

och tt':r.~]":isl{t lrmecods. ;~ven i Polen var detta inom högre Gamhällsskikt

ctt vi}:ti:;t an(lrasprål~. Undel' den rumänska diktaturperioden efter l;:ric;et

!~om ::;nal't :iven fransl{an att ersätta ryslcan som andl'aspr&k i sl<olorna

sor:1 cl;t lad i den nationella framtoninGen.

Inf:)l' l~iG[irct 1990-1991 syns mönstret i hela områd.et bli att enGelsl<an

];orii:1cr att v.::'.::..::. c.tet vil~tigaste främr!lande språket i skolorna med .tyGican Gom

tv;",..::'. och franskan som trea.

~ckom!!1enda tioner .

I!"

P&pel;:as l(an .:1 tt de flesta spr~tl(en i omrDd.et I(räver en ganska lånG in-

li.il'!Ji!:;:;stid och st.::iller ctora krav på den il1lärande. l:cl t om(jjlica i:l tt,

l;~l.;-) siG L;r j 11 G ::J s pr [,.l;: lilen för en svensktalande nled [?;o~a }::unsl-~aper i

:1:n:,Ot v:i::;t,curoI1ei:;;l;:t Gr;r&l" torde det nndå ]~omma att crfordri:ls f'.vsevurd

tid ii1n.:1n 1:;,:1]1 l~an uPI)nå ett effel(tivt beh::irskancle av n;:lGot av t.O.I.I.

de ::;t(.l're s-:Jriil(cn i ii::;teuro pa. l)etta lliilclral' i;itc:; i.'-tt (1ct alltiG ho::;..

foll~~n j. omr3det v.:-:cker intresse om man inhi:o".mtat elementära l::unt~:: 'per

i '.l~:t:~J- OCll norm;:1.:t.::J. h~ilGninG::;- och artighetsfraser. j\ tminstone är e tt

n~~;~orlun(.~CJ. l:o,'rcl~t uttal ~v nal:m på pcrsoner, företar; och platse~
" J 1 .. f 1 b . d o

!-.c't;o.: !:Jc-n ,Jororso(a Ju a pa.

-~'l J.:ilIG~ll!G i [~pråluiGt avseende är de m&nGa invandrare vi har i SveriGe

fr:ln i;::;tcuropa. I I;J(;\nGn fall saknar dessa dock den utbildninr; i e!(onomi

och/cllr!Jckcik som J~an vD.ra erforderlig för en effektivarbetsinsats.

Ytterlicare finns det fal<tiskt i alla länder inom området, t.o.m.

i !~J.bo.nien, fol}~ som ~iGnat åratal av studier åt ~venska språket! Dessa

JJL,r ofta CI1 imponerande l~unsl(ap i vårt språk och om vårt land. Uan

finner dem enklast Gcnolil att korltakta de Germanska institu.Lionerna

vi(1 univerBi tnten .~)~l hal.' t. ex. Polen sex uni versi tet eller hljGskolor

... J ' ' I ,.. , f " , It . 1 t d .. (;~r ::;-v()ns ~;.l 1)it'.(:CJ':J.::; ;jOJ;1 11.lVcll;'.;'nc (!.';.G. cm urs lJe -l(SS u ler 1

o""1 ) " "I J-" ~.", v.

'l:ill sist vj.ll .i.:lc re\:ommcl1clcra dem Gom har ärende till (isteuropa att

j.I1Le f()rGumma al;t fr~ischa upp Gamla \(unskaper i tyGka; dessa \(an alltid

varo. Gill r;tor nytta.
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SAMMANFATTNING AV DISKUSSION I TVÅ LÄNDERGRUPPER

POLEN

Deltagare:Tadeusz Iwanowski, Eric Båve, Eddie Bjelton,
Lars Björkbom, Filip Larsson och Göran Söderberg vid pennan

Milöproblemen i Polen är till stor del energirelaterade.
Energihushållning och nya kolförbränningsprocesser
behövs. Från mån~a länder finns förslag, men vad kan sverige göra?
Intresset i Sverlge för Polen faller delvis, men långt ifran helt
överens med behoven i Polen. Byggföretag såsom N CC och SKANSKA har
visat intresse för flera byggprojekt. De bygger hotel, moderna
kontorskomplex och lägenheter i Warsawa i första hand för
västerlänska företag och deras personal. De stora bostadsområdena
för polacker har lägre prioritet, en viktig orsak är finansierings-
problemen.

Det är huvudsakligen små företag som har en kontinuerlig handel med
Polen sedan många år tillbaka.

ABB (ASEA) har köpt in sig i polsk turbin- och generator produktion.

Byggforskningsrådet skrevett avtal för några år sedan med
motsvarande organ i Polen om energisnåla hus. Kort därefter
blevoroligheterna så stora att inget projekt kom igång. Den stora
personalomsättningen som hänger ihop med systemskiftet försvårar
varje försök till långsiktigt samarbete. Därför är det viktigt
att de olika svenska organisationer som arbetar med Polen samordnar
sina insatser bättre så att personbyte i Polen inte stjälper
projekten.

Finansieringen av miljövårdsprojekt sker genom BITS beträffande de
300 miljoner kr som regeringen anvisat med i huvudsak den inriktning
som Naturvårdsverket föreslagit. Även IVA kan vara finansiär till
miljötekniska forskningsprojekt. ,

Svensk-Polska Miljöföreningen (S PM) är en ny ideell förening som
verkar på ett okonventionellt sätt. Föreningen samarbetar med
Naturvårdsverket m.fl.

JUGOSLAVIEN

Deltagare Peter Novak, Eva Lindberg, Lars Broman, Wiking simonson
och Ola Eriksson vid pennan.

Diskussionen fördes mot bakgrund av den strategi för miljöskydd
för Slovenien som Peter Novak skrivit en bok om och som presenterades
under seminariet. Strategin syftar bl.a. till nolltillväxt vad gäller
elkonsumtion minskade emissioner, utökad användning av gas,
introduktion av ny teknik för mer miljövänlig energiproduktion. Allt
som kan bidra till en effektivare energiproduktion eller
energiutnyttjande har en positiveffekt för miljön då energisystemet
i sin helhet utgör en av de stora milöproblemen i Slovenien.
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En av punkterna i strategin tar fasta på en ökad användning av
solenergi. Solenergi utgör redan i dag en viktig energikälla i
Slovenien. Solfångare och tillverkning av solfångare är också
intressant ur den synpunkten att den i huvudsak bedrivs av mindre
företag. Professor Novak och hans institution har redan etablerade
kontakter med SERC och Högskolan i Falun/Borlänge. Det samarbete man
avser att bedriva kan sammanfattningsvis grupperas kring fyra olika
områden:

1 Undersökning av de optiska egenskaperna hos olika
ytbehandlingsmetoder för solpaneler. BI.a. vill man studra en ny
typ av färg.Den är selektiv. Här kommer, utöver rena
grundforskning, även problem som rör tillverkninsprocessen att
behöva belysas. kan färg appliceras tillräckligt tunt till
en rimlig kostnad?

2 Undersökning av nya "Hybridpaneler" som kan producera elenergi
utöver värme. Tekniken kan bl.a. vara intressant där man under den
varma säsongen kan värma upp ett lager för bruk under den kalla
årstiden. Elenergin man utvinner ger ett tillskott till ekonomin i
ett sådant system.

3 Erfarenheter av småskaliga system. I Jugoslavien sker produkti9n
av solfångare i små företag som producerar för villor. Produktionen
ansees vara effektivoch priserna för panelerna konkurrenskraftiga.
I Sverige har man relativt liten erfarehet av sådana system. Det är
ur svensk synpunkt intressant att få bättre kunskap om hur dessa
system fungerar i kommersiell skala.

4 Ett utökat samarbete vad gäller utbildning i solenergi
är lämpligt.

Ett annat område son kan bidra till ett miljövänli9are enegisystem är
biomassan. I Slovenien håller man för närvarande pa att karlägga
vilken potential som finns när det gäller skogsenergi. D~t är endast
skog som kan leverera biomassa för enerigändamål i Slovenien.
Professor Novaks institution studerar bl a teknik för förbränning.
Det pågår således arbete i de två ändpunkterna i ett biomassasystem:
tillgången på råvara och förbrukningen av den. Däremellan finns ett
antal problem. Vilken teknik är lämplig för tillvaratagandet av
skogsenergi ? Hur skall distributionssystemet organiseras ? Liksom i
Svergie rör det sig om att få igång ett fungerande system eller, om
man så vill, en fungerande marknad för denna energiform. Då
produktionen måste ha en lokal förankring är det naturligt att det är
mindre företag som är engareade i denna verksamhet. Vilka former ett
eventuellt samarbete med organisationer i Slovenien skall ta och
vilka konkreta problem som i första hand skall bearbetas fordrar
ytterligare kontakter mellan de svenska och slovenska institutioner
som är aktiva inom området.



Neue Energiomi8chungen f Ur Haushalts -und Klelnverbrauch.r-

verwendung f Ur beBBere Umwel t 1n Slowenien -Jusa.law1en

P. Novak, B. Suvorov, J.2upan~1~

Univer.ltit Edvard Kardelj in Ljubljana

Fakul t« t f Ur Kaach1nenbau

Ljubljana. MUrn1kova 2. Ju&oBlawien

E I NLE I 11JNC

Exploi~ation der Naturenersiequellen (Brennstoffe und Wasserkraft). die
Erzeugung der Elektrlz1tlt. Raumhe1zun& mit versch1edenen Kraftstoffen
und die Verwendung der technologisch veralterten Transportmittel haben
in Slowenien einen groBen Schaden verursacht. D1. Emlss1onen der Schad-
stoffe. die ln die Luft ausgesetzt werden. sind 1n den letzten 25
Jahreh dreimal gr~Ber geworden. Mit der E1hfUhrung der stind1gen Me8-
statlonen f Ur die HeBungen der BOa Konzentrat1on und Teilchen durch das
ganze Jahr hindurch. haben wir festgestellt. was f Ur eihe Luft wir
atmen. D1e HeBungen in den Jahren 1979 bi. 1989 haben &e2eigt, daS Uber
30X der Bev~lkerung in einer soloh8n Umwelt lebt, die nach WHO al&
gesundhe1t88chidlioh definiert ist. und auch als ein Grund f Ur erh~hte
Sterbllchk8it g1lt. Die Standards fUr die erlaubte tm1ss1on. die 1n d18
Luft gelasseh w1rd. waren veraltert. Zudem Borgte niemand f Ur die
BerUcks1oht1gung dieser. Die schli~ste Situation ist ln den Orten mlt
einer auageprKgten Inversion. wo die Em1ss1on In H1nBloht auf dle Henge
vlel kleiner ist als die E~'ss1on der Wirmekraftwerke (WKW). Auch dle
WKlder in Slowe~ien muRten l~.:en Zoll zahlen. Die Cel~ndeunter.uoh\mS
in den Jahren ~ ,jC:: und 1987 hat ge2e1st. daS 111 Jahr 1987 44~ der
W~lder den Schaden erlitt. Unter gr~Btem Schaden leidete die Tanne
(94.1"), d8.IU\ folgt dle Fichte (78.2") und dle Schawrzf~hre (59.2").
D18 Untersuchung des genetl5c~~~ Haterlal, der Waldtannen haben Schaden
schon lange vor Er8cheinung aur slchtbaren An%81hen der Krankheit
bestitlg. Aufgrund des genet18ohen Schadens der Tannen tretten vor
allem große Zentren der Luft8chm~tZung hera~8 (Me~lca -BleiberlWerki
~alelk' dolina -WKWaoltanJj Drava und Sav1nJa Tal -Maribor. CelJ.j

1
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Stadtumgebung -Verkehr; usw. ), Ungeflhr 60~ des Waldschadens wird der
verschmutzen Luft zugeschrleben, der Reit aber anderen meteorolog1schen

E!nflUßen. Es ist aber klar, daS die Krankheit erst nach elnlger Zeit

auftrltt. Deshalb mUssen wir sofcrt handeln. da die b1sherlgen Em18sloM

nen noch welterh1n Schaden in unseren W~ldern verursachen werden.

Wegen der alarmanten S1tuation hat sloh dle Ge.ellschaft in Slowenlen

organlsiert und hat ein neues Programm f Ur die Entwiokluns und die
Lebenswelse in Slowenlen vorbereitet. tm Monat Juni lm Jahr 1987 wurden
auf elner Sonderkonferenz Okologle, Energie und Sparen rollende

R1chtllnlen fUr die zukUnrtlae Entwicklung beschloRsenl keine

Stelserung der Pr1mlrenergleverwendung. Sanierung der WKrmekrattwerke,

Moratorium f Ur den Ausbau der Kernkr~ftwerke und eine Studie ftir die

mö&liche Sch11eBung des UranberiWerks. das Wasserpotential soll

ausgenutzt werden, Ausnutzung d.r regenerat1ven Energiequellen, der
Austausch der verschwendorischen Energietechnclogien mit dem Z1el. den

Verbrauch der Kraft$toffe und der Elektrizltlt zu reduz1eren. das

~n~ri!~'eAt!p. ~..!911 --",...t..lm4JMrt.",~ ..wprg,2t. ..!Q.tQJ;.~12~~. ~r~IAO..I. ~@n

VerKnderungen ~rm~gl1cht werden kann. Das slowenleche Pa~lament hat die
BeschlUBe der genannten Konferenz anaenommen und hat die Reglerung

verpflichtet, diese auszufUhren. Somlt haben d1e Aktlvltlten fUr die
Reduzlerung dar Umweltverschmutzung begonnan,

DIE ENERGIEENTWICKLUNG IN SLOWENIEN

Slowenien mit weniger als zwei Mill1onen Einwohner brauchte lm Jahr

1989 fUr die Versorgung mit Energie 282 P J der Primirenergie (PE). bzw.

167 P J der Endenerg1e (EE). Die Elektrlzitit hatte in der EE einen An-

tell von 22.2~ I was welt Uber den Werten der entwickelten Länder ist.
Auf Abb.1 ist das VerhKltnls zwischen dem Verbrauch der PE und dem

Sozlalprodukt (SP) pro Elnwohner ln den Jahren 1960 bls 1986 '131
daraestellt. Aus dem Diagramm lst erl1ohtllch, daR alle L'nder. vor

allem 1m Jahr 1979 ihr Sozialprodukt gesteigert haben, wobel der

Verbrauch der ben~tigten PE kleiner geworden ist. Das helBt, daS sie
zur qualitatlven Entwicklung und zum Recyollna Uber8eianaen Blnd. Nur

110

100

1000

Abbl1dung 1:

e000 ~OOO looao 2D000 30000

GRCSS NATICNAL PRCDUCT «(jNP)-($/~~~)

Benötigte Prlmirener81e und Sc~lalprodukt pro Elnwohner
in den Jahren 1960 bis 1996131
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Jugoslawien und Slowenien haben unricht1ge Verinderungen Bemacht, was
sieh heute in den Unst1Mmungen in der Gesellschaft wiedersplegelt.
Die h1storisohe Entwlcklung der benötigten PE und EE ist dargestellt
auf Abb.2. wo auch dle Rlohtl1nie der zukUnft18en Entwlokluns. wie sie
von den Ener.-tlkern vorgesehen wird, e1ngeze1ohnet 11nd. Bis zum Jahr
1985, als in der elowenl8chen Energetik die Oberzeugung herrscht, die
Entwicklung der Enerletlk mit Hilfe der linearen KorrelatIon aufsrund
des Trends in den letzten Jahren zu planleren, bekamen wir PlKne. die
vBll1g unreallstlsch waren. .

P J 600

500

400

~

" ,
~

:300

PE
200

~
1001

EE
O'I"T ~.'-.l~...T'. ..1' ,... '...I'.'.TTTTT"'rl' ...",;II'.'; l...j
'960 'geo 2000 2020

'970 '990 20'0
J.AHR

Abbl1dung 2: Hlstorlsch. Entwlckluna der ben~tlsten PE und EE 1n

Slowenlen und dle Entwlcklungsrlohtungen bl. zum Jahr.
20201116,7/

Die Tabelle 1 zeigt uns, daS etwas mit dem Pl~en der Industrle-

entw1oklung ~nd somit der Elektro- und Kohlewirtschaft nicht st1Mmte.
Slowenien ben~t1gte ungeflhr zweimal loviel PE und Elektrlz1tlt 'als
andere Länder. Die Daten fUr Jugoslawien sehen noch ungUnstiger aus.
Daher die Folgerung. daB groBe StrukturunregelmäBlgke1ten und
UnwirkBamkeit bel der Nutzung der Primlrkraftatoffe begt.hen.

Tabelle 1: KarakterlstlBche Indlkatoren der Enerileversorgung

Lelstungen .1nlge~ Llnder lm Jahr 1986

Aufgrund solcher Po11tlk ist der Anteil der Elektrlzltit als

-3
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teuersten und qualltltsre1chten Energie schon im Jahr 1985 8r~Ber
ieworden 8.15 in den Ltndern mit viel h~herem SP und Lebensstandard.
Kleines SP machte andererselt5 Investion in Bkolog1sche San1eruns
unmBglich. D1e Elektrowirtschaft entstand somit da5 gr6Bte 8koloaische
Problem Sloweniens.
Dle unnormale Entwicklung 18t ersichtlich aus Abb.3, wo die Steigung
der Elektrlz1tltserzeugung in Slowenien dargestellt 18t. Es ist vBllli
klar, daS dieses exponenz1elle Tempo ohne RUcks1cht auf Okologle
gestoppt werden mußte. In den letzten Jahren ist e1ne BeruhIgung in der
Entwicklung zu sehen und ein Obergang in d1e Endphase der

Uber&ßttigungskurve.

Abb1ldung 3:

Die Nutzung der EE aufgeteilt auf Kra!stotte und versohiedene 2wecke
tUr das Jahr 1988 lst BUr Abb.4 dargestellt. Dabei muS besonders ~uf-
merksam gemacht werden auf die Tatsache, daS sich SOX Eners1enutzung ln
der Industrie auf nur 4 Industrlezwe1ge verteilt (Scwarz~ und Bunt-

metallurgie, Papierproduktion und Baumaterlalproduktion). Dabe1 betrKgt
ihr Anteil am SP n~r 15~ .Und die Metalluriie verwendet fUr die e1iene
Produktion vorallem Elektrizltlt.

P J ~~
te.t.er Br.nn.t.orr

I ~r.M.t.Ofr

:1 -I

!9..r6rm1;er Br.nn.t.otr

Abblldunl4:

~S1RE ~R KI..EN~.

Ben~tlgte Endenergie ln SlowenIen im Jahr 1988/71

Auf Abb.5 81nd Em18slonen von SO2. NOx. fester Tellchen. der Asche und
COa fi.lr das Jahr 1988 dargestellt. Die Emlss1on der WKW ist proPOr-
t1onal Jedem elnzelnen VerbraychsB8ktor in Hin81cht au! die genutzte
ElektrlzltKt hinzugefUgt. GroBe Dlskrepanzen treten bel der Be8timuna

..4 -

JAHR
Elektrizltitserzeugung in Slowenlen von 1920 bis 1988/4/
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des Emiasicnsfaktors im Verkehr auf, da wi~ Uber keine eigene MeBunsen
der realen Emission NOx verfUgen. Aus dem Dargestellten k6nnen wir uns
ein globales Bild schaffen, aufgrund wes8en die Programme fUr die
~kologische Sanlerung Slowenienl e~arbeitet wurden.

IND.JS1Rt

\lm<E:HR

KLE1N\/ER

Abb1ldung 5;

so. NO. PQrtikel Asche CO.

Vertellung der Emisslon in Hlnslcht auf d18 Nutzung der

Endenergie ln Slowenien lm Jahr 1988171

OKOLOOISCHE SANIERUNG

Ausgehend aus der Erkenntnls, daB wir bel der Verringerung der Luftv8r-
schmutzung drei Grundprobleme haben, die in Verbindung mit der Techno-
loB1e stehen (Verschmutzung durch zentrale Energieerzeuaer -hohe
Emiss1onQquellen, VerschmutzunI durch Industrie und Kleinverbraucher. -

nIedrIge und mIttelhohe Eml..1Qnquellen, Verschmutzuns durch mobile
Mittel -Verkehr), basiert die Bemelnsame Strategie auf folgende

AusganBspunkten:
-Slowenien mYS bis zum Jahr 1992 die Em1881on SOl um 30X in HinsIcht
auf die Emission aus dem Jahr 1980 verrIngern. was im Zu.ammenhang mit
der Konvention Uber die Luftverschmutzuns in den Lindern Europas steht,
-SlowenLen muS Bchnel18tens die Emi8slon in den StKdten, wo die
Situation am schlimmsten 1&t (ZagorJe. Trbovlje, LjuDljana, Celje.

Maribor), verr1naern.
E8 wurden neue Gesetze (Anrang 1988) Uber Grenzwerte und die Konzentra-
tion der EmLs8ion in der Luft verabsohledet. welche anst.lle der alten
Werte .us dem Jahr 1977 gebraueht werden und im Einklag mit TA Luft
stehen. Den bestehenden Verschmutzern wurden SanierunsfriBten geleben,
welche von O bis 5 Jahre betragen und von der Ubertretung der Emlsslon
abhKnaen. Som1t h~ben wir Jetzt eine Rechtsgrundlaie fUr die drast1sche
Verrlnaeruns der bestehenden Emlssionen. Im Aprll 1988 wurde eine
Vor.chrift über die neue Einteilung der Sledlunsen in Geblete hlns1cht-
llch ihrer Luftqualltit verabsohledet. Slowenien 1st daher in 4 Gebiete
aufgeteilt. Aufgrund dieser Geblete mU..en dle Reglerunasoraane
San1erungsprcsramme f Ur Gebiete III. und IV. vorbereIten. da dort die
Luftverlchmutzunl Uber dem erlaubten Wert liegt.
Im J.nuar 1990 verab.chledete da. Parlament e1n Gesetz Uber dl. ~kolc-
Kische Steuer. die Uber 30~ d.r Mittel fUr die San1eruna slohern .011.
Die Steuer wlrd von den Elektr1z1tKt.kon8um8nten rUr die Sanier~ der
WKW bezahlt. Selt Juli 1990 mUBten auch alle anderen VerIchmutzer hln-

-5 -
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sichtllch ihrer Ernissionen besteuert werden. Im Falle, daS keine
Emission vorhanden ist. mUBten die Steuern nicht abgegeben werden. Das
war der zweite Schritt zur Sioherung der Sanierungsmlttel.
Der dritte Schritt war die Unterzeichnung des Vertrages f Ur die
Vereorgung Sloweniens rnit3zusKtzllchen Mengen ~e' Er~sa8e8 aus Alserlen
1n der H~he von 600 mio rn (fco Alger1en). welches Kohle, H81z~1, Masut
und auch Elektr1z1tKt bei der Haushalts- und Kleinverbrauchern und in
der Indugtrie ersetze~ soll. Ende des Jahres 19~0 und Anfang deI Jahre&
1991 Werd!n 130 mio m .1 rn Jahr 1993 350 m10 m und im Jahr 1995 schon
600 rnlc rn Erdsa&es einsefUhrt.
D.r vierte Schritt stellt die VerschKrfung der Vorsehr1ften Uber die
WKrmeisollerung der Geb~ude um 30X dar (ei werden Werte zur Geltuns ie-
bracht, d1e irn JUS. U. J5.600 al& empfohlene angegeben wurden). ZudeM ist
ein Darlehen ausge&chrleben worden auf rationale Energienutzung irn un-
gef~hren Wert von sx der totalen Jahre~inve.titionen in die ~ners8tlk.
Das Resultat dieser Strategie, welche noch mit der sr~Seren Nutzuni der

regenerativen Energiequellen (Elomaeee, Wasserenergie, Sonnenenergie)
und gAr'n~~t"~r N'ltz'1ng der El.ktrl2ltät fUr Wärme:z'Wecke er8M.nzt wird.
lst auf den Abbildungen 6 und 7 dargestellt. Auf Abb.6 18t die Vertei-
lung der Em1ssion in H1ne1cht auf ihren Umfans dargestellt. Es muS aber
besonders betont werden, daS in Folge der Entschwefelung und Denitrlfl-
kation eine Verringerung der EmiB51cn von festen Teilchen stattrindett
da ElektrofIlter ausi'ewechsett ndAr rA1tnn~tr\I'Art wArn~n.
D1e Entschwefelung groBer WKW ist vor allem fUr die Rettung unserer
WKlder vorgesehen. Jedoch mUS gesagt werden, daS sich die Situatlon in
unseren Stidten mit der Verrlnaerung der Emislion aus den WKW und
Heizkraftwerk nicht wesentlich verindern wird.
Irn Einklang mit dem oben erw~hnten haben wir in der Studie Analyse der

EntwicklungsrnBglichkelten der Energetik in Slowenien in den Jahren 1990
-2020 auch das sogenannte Radikal- oder Gasi2enarium der Energlenutz-
ung er6rtet. In dem haben wir die gr~Btrn6gl1che Rationalislerung in ~,r
Industr1e, die Isolierung der alten Geb~Ude und Bchirfere Vor-
schriften Uber erlaubte Wärmeverluste bei Neubauten (~~ 5 + 10 A/V)
und die Substltut1on der festeren und flUss1gen Brenstoffe mit de~
ErdgaB. Schon f Ur das Jahr 1995 haben wir eine Nutzung von 410 Mlo m
Erdgas bel den Haushalts- und Kle~verbrauohern vorge&ehen. Bis zum
Jahr 2020 steigt diese auf 515 mio rn .

\NKW.HKW

Indust.

Verkehr

-aaaaaa~a~

Kleinv.

Abb11dung 6:

SO, NO. Portikel ~che COI.
Verte11una der Emission in Slowenien im Jahr 1988 in
H1nsicht auf ihren Umfang

Aufgrund der E1nfUhrung des Erdgases und Einfuhr von reiner Kohle
werden sich die Emissionen in der Industrie und be! den Haushalts- und

-6 -
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Kleinverbrauchern bis zum Jahr 19ge verr1n1ern und zwar: SO2 um
ungef~hr 60X .NOx um 30X .feste Tellchen um 70X , Asche um 55X und
CO2 um ungefihr 30~ .Noch lmmer aber blelbt dle Frage der EMlssion im
Verkehr offen. Blelfrelel Benzin und die Verwenduns der Emul.1on bel
der Erd~lverbrennun8 werden tel1welse die Emission verringern. Die
Emission von NOx wird aber um sehr wenig verringert. Wegen der
Wlrtschaftskrise erwarten wlr keine schnellen Ver'nderunsen bei den

Kraftfahrzeuaen.

NEUE TECHNOLOOlEN

Die Aktlvltäten bei der Verringerung der Luftverschmutzung Bind auch
mit der Entwicklung neuer Technologien fUr rationalen Energieverbrauch

und fUr die Ersetzung der veralterten Technologlen iUr dle Re1nllUnl

der Rauchgase bzw. der Kraftstoffverbrennung verbunden.

Die Verringerung der Em1ss1on sq
,~t

Die Verringeruna der Emi$ion Die Verringerlmg der ~ion

der Teilchen der Asche

Abbllbung 7: Verr1ngerung der Em118lon Qer elnzeln8n Verschmutzer ln
Slowenlen (ZUnahme der PE unaefihr Ilelch Null) b11 zum
Jahr 1995

.7 -
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Neue Technolog1en. dle unterstUtzt werden: Entwicklung der Gasgerite
Mlt kle1ner Emission von NOx , Entwicklung der Technologie fUr die Ent-
8ohwefelung der Rauchaase, Entwicklung der Technolog1e fUr die 1.011e-
runa alter Ceblude, Entwicklunl einer neuen Generation von Hau.halt.-
geriten m1t kle1nerem !lektr1z1t~t8verbrauch, d1e Verwendung von Rldern
und Khn11chen Fahrzeugen w1rd .tlmullert, Entwicklung des Elektroauto-
Mob11. und MethanolMotors rUr den hybr1den Walen, Entwickluna neuer
Kompressoren fUr WKrmepumpen, Entwlcklung gUnst1ier SolarsysteMe.

SCIn. u B Fa LG ER UNG

Hohe Luftverschmutzung in den 810Wenischen StKdten und groBe Schäden ln

den W'ldern haben uns dazu gezwungen. komplexe Strategien fUr dle

Verringerung der Verschmutzung mit paraleller Einführung des Energie-

sparens. der Reinlgung von Rauchgasen, Subst1tutlon der Kraftstoffe und

der Ersetzung der Technologien zu erarbeiten. Unser Ziel ist es, bi.

zum Jahr 1995 die Emlsslon aller Verschmutzer um ungeflhr 50~ zu

reduzieren, dle ben~t1ge PrimKrenergie auf gleichem Nlveau zu erhalten,

wobei die Produktion und die Leben8qualitat nicht verringert wird. Die

Realisation dieser Strategie wurde mlt Rechts- und ~konomlschen MItteln

erm~glicht (neue Emlssionsnormat1ve. ~kologische Steuer), wofUr IX d8S

Nat10nalelnkommens pro J~hr verfUgbar gemacht werden 8011. Mit

Entwicklungsmltteln werden neue Technologien fUr rat1onalen Energi8-

verbrauch 8tlmu11ert. da dies die gUnstliste Art fUr die Verringerung

der Emission ist.
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