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Förord

Närings- och teknikutvecklingsverket bar, på regeringens uppdrag och i samråd
med Konkurrensverket, att årligen redovisa utvecklingen på de europeiska
elmarknaderna.

Verkets andra årliga redovisning lämnades till regeringen i rapporten
"Elmarknaderna i Europa 1992" (NUTEK B 1992:11).

Som underlag i arbetet lät NUTEK utföra ett antal konsultstudier. Denna
publikation är en av dessa.

För analys och slutsatser i dessa konsultstudier svarar författarna själva.

Stockholm i november 1992

Tord Eng
Utredningsdirektör
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Konsultstudier

I anslutning till denna utredning har ett omfattande underlagsmaterial tagits fram
med hjälp av konsulter. Dessa konsultstudier publiceras i NUTEKs rapportserie
enligt följande:

Fransk elpolitik för Frankrike och Europa, R 1992:41

Några förutsättningar och hinder för den europeiska elmarknadens tillväxt
under 1990-talet, R 1992:42

\ i - Elmarknader i omvandling - En studie av elmarknaderna i Östeuropa, OSS
' och Baltikum, R 1992:43

Norge - Effekter av avreglering, R 1992:44
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Sammanfattning

Mot bakgrund av 1989 års eufori och upphaussadc förväntningar råder i Östeuropa en
tung pessimism. De ekonomiska indikatorerna rasade även i länder där en uppgång var
väntad med följd att experter i självrannsakan konstaterat an man både missbedömt
utgångsläget och underskattat effekterna av chockterapin. Den praktiska uppgiften att
hålla igång transitionsprocessen är m.a.0. svårare idag än för två år sedan.

I Östeuropa har BNP sedan 1988 gått tillbaka med hela 25 %. Sammantaget beräknas
industriproduktionen ha rasat med drygt 30 % under tre år. Fallet under 1991 med 19 %
blev mycket större än förväntat, men uppgifter tyder pä att nedgången avtagit under
senare delen av året och början av 1992. Bruttoinvesteringarna föll med 23 % i regionen
under är 1991.

Östeuropas ekonomier drabbades hårt av externa chocker under är 1991 i form av gulf
kriget och nedmonteringen av SEV-handeln. Energipriserna gick upp till världs-
marknadsnivå och skulle betalas i hårdvaluta. Med Sovjetunionens upplösning blev
kontrakterad import osäker, liksom betalningen för levererade produkter.

Den politiska disintegrationen påskyndade sovjetekonomins sammanbrott under 1991.
BNP föll i f.d Sovjetunionen med 17 % medan inflationen uppskattades till 85-100 %.
Inflationen blir det stora problemet i OSS-statema under 1992.

Den ekonomiska tillbakagången har drabbat Ryssland och Ukraina relativt lika, men det
finns inbördes variationer mellan övriga repbliker. Industriproduktionen har gått ned till
15 % av nivån för år 1989.

Produktionsfallets orsaker är främst att de traditionella kontakterna mellan företagen har
avbrutits sedan statliga order avskaffats. Vidare innebar en kraftigt fallande utrikeshandel
brist på medel för import av utrustning och maskiner.

Trots liberal lagstiftning i Östeuropa har de utländska investerarna varit avvaktande. De
bakomliggande orsakerna kan återfinnas i rådande politisk och ekonomisk osäkerhet
samt västföretags erfarenheter av en tungrodd byråkrati vid tidigare etableringsförsök.

För Centraleuropa uppkommer under privatiseringsprocessen ett dilemma hur att få in
utländskt kapital utan att sälja ut industrin eller framtida kapacitet Det långsiktiga
önskemålet an lämna det östeuropeiska nätet och kopplas upp till UCPTE är kanske
angeläget, men även här återstår funderingar kring finansieringen. Liksom i en eventuellt
kärnkraftaltemativ skulle betalningen, i slutändan, ske via framtida elleveranser, något
allmänheten är negativt inställd till.

Det ungerska elkraftsystemet är genom landets geografiska position intressant för
eventuell uppkoppling till UCPTE. Internt karaktäriseras systemet av låga priser,
subventionerad hushållssektor och en besvärligt förhållande till den krisdrabbade
kolsektom. Vidare har man byggt upp ett kraftigt beroende till det enda
kämkraftverketsamndigt som man fortfarande är beroende av elimport från f.d.
Sovjetunionen.
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Regeringen kontrollerar fortfarande prissättningen, men en alltför radikal hantering av
subventionerna är en socialt och politiskt sett delikat fråga.

Elproduktionen år 1990 föll med 4,0 % för att år 1991 återhämta sig med en rekord-
tillväxt om 4,7 %. Preliminär statistik bekräftar en fortsatt nedåtgående trend i både för-
brukning och import

I början av 1992 outbildades den "gamla" elorganisitionen till en holdingbolag, för att
producenter och distributörer i en nästa etapp skall bli självständiga dotterbolag och
underställas privatiseringsprocessen.

Det finns ett uttalat behov av ökad baskraftproduktion på sikt Myndigheternas planer
om ytterligare 1000-2 000 MW rör sig om följande tre alternativ: utbyggnad av
kämkraftkapaciteten; en ligniteldat kraftverk; eller en kraftverk baserat på importerad
stenkol. Gemensamt för samtliga alternativ är an extern finansiering krävs.

Ledningen intar en "kluven" inställning genom an man radikalt vill skära ned den totala
kolproduktionen men ändå behålla alternativet om en lignitbaserad baskraft De
långsiktiga vägvalen debatteras flitigt men den ungerska regeringen har inte ansett det
som nödvändigt att presentera en långsiktig strategi som förhållandena ter sig idag.

Ett av de viktigaste argumenten för an koppla upp Ungern till UCPTE-nätet är an man
hoppas komma i åtnjutande av utländskt kapital. En alternativ är an man behåller sin
status i IPS nätet och kopplas till UCPTE via en AC/DC station nära Wien. Utbyggnaden
av AC/DC stationen har redan påbörjats.

Paks kärnkraftverk har, enligt IEA, reaktorer som är jämförbara med de bästa i Europa.
Allmänheten har en positiv attityd nil kärnkraften. Fortfarande är dock frågorna kring
den framtida avvecklingen av kärnkraftverket olösta.

Tidigare har den kontrakterade importen från Sovjetunionen legat kring ca 10,5 TWh.
Under 1991 importerades 6,2 TWh till topplastpriser, som betalades i hårdvaluta. För
1992 räknar man dock med an endast importera ca 2,5 TWh, en nivå som man hoppas
kunna behålla en tid framöver.

Reformerna av den polska elkraftsektom påbörjades redan under hösten 1990 men har
därefter gått i s t l Orsakerna härtill har i korthet varit; motstånd från både fackförenings-
håll och en trög industri, regeringens oförmåga an hantera kostnads- och prissidan
samtidigt som inflationen motverkat tariffjustcringar, och slutligen, brist på finansiella
resurser för an fullfölja planerade projekt

Den totala energianvändningen har gått tillbaka, om än inte i samma omfattning som
industriproduktionen. Inhemska koltillgångar har fått större betydelse i energiför-
sörjningen.

Regeringen antog i maj 1992, efter närmare två års debatt, en nytt marknadsorienterat
program för elsektorn. Tanken bakom The Electricity Act" är an strukturen <rM' vara
mer upplöst och an företagen - där det är rimligt • skall konkurrera med varandra.

Oavsen den bild man försöker ge utåt, i syfte an dra till sig utländskt kapital, befinner sig
elsektorn i en finansiell kris. Emellertid har den ovanliga situationen uppkommit an
efterfrågan gått ned och an Polen skapat en överskottskapacitet PPGC, som har det
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övergripande ansvaret över elkraftfrågoma, har uppmanat producenterna att reducera sin
kapacitet och förklarat an man inte godkänna ytterligare investeringar.

Regeringen har i energiplanerna bundit sig an harmonisera energi och miljöpolitiken, men
det är uppenbart an man själva inte förmår, eller avser att, prioritera investeringarna i
miljöskydd och förväntar sig en mobilisering av internationella resurser.

Sedan jan. 1990 har priserna höjts upprepade gånger men effekterna av dessa har ur-
holkats av inflationen. Den första etappen var an höja hushållens priser till samma nivå
som industrin, något som uppnåddes under 1991.1 en andra etapp ska man försöka täcka
kostnaderna. För hushållens del förväntas nya prisökningar varje kvartal för att på detta
sätt mildra effekterna i hushållens budget

Bruttoproduktionen har, bara under de tre senaste åren, gått ned från 145,5 TWh år
1989 till 134,7 TWh år 1991. Förklaringen uppges i korthet vara reducerad efterfrågan.
Värmekraften svarar fortfarande för närmare 95 % av total produktion men i denna
grupp verkar det som andelen lignitbaserad elproduktion ökar. Tydligen styr PPGC med
sin prispolitik mot en ökad lignitanvändning.

Några stora investeringar är inte an vänta - annat än möjligen i miljöprojekt - innan Polen
fän igenom "the Electricity Act". Därefter kvarstår svårigheten med an finna avsättning
av elkraften som de investerande parterna producerar.

Tjeckoslovakiens federala regering har i samband med en omorganisation och upp-
delning av energisektorn på republiknivå, redan företagit steg inför en eventuell separa-
tion. Republikerna (Böhmen - Mähren och Slovakien) har etablerat egna självständiga
företag med ansvar för elkraften. Den förestående separationen mellan Böhmen-Mähren
och Slovakien är naturligtvis en avgörande osäkerhetsaspekt i en redan mycket
avvaktande situation

En separation förväntas få negativa effekter för flera av de nyligen privatiserade
enheterna inom elsektorn. Emellertid är det tjeckiska bolaget CEZ, son» den 6 maj 1992,
ombildades till en aktiebolag en av de mest tecknade i den första privatiseringsvågen.

Den federala regeringen har presenterat försiktiga prognoser kring den framtida energi-
efterfrågan. I en scenario med hög BNP-tillväxt förväntas trenden vända redan år 1993,
medan i ett mer pessimistiskt scenario är en vändning inte an vänta förrän någon gång
under 1995-96.

Elproduktionen har under åren 1989-91 gått tillbaka med 6 5 %, och det verkar,
åtminstone för de två första åren, varit värmekraften som minskat sin produktion. Av
intresse är an notera an man lyckats reducera sin nettoimport med närmare 60 %, till
endast 1,4 TWh under år 1991.

Kärnkraftens andel av elproduktionen har i Tjeckoslovakien ökat från 14,6 % år 1985
till 28,6 % år 1991. Den federala regeringen ställer sig positiv till fortsatt utveckling av
kärnkraften även om en antal frågor återstår att lösa. Det råder fortfarande oklarheter
kring lagringen av det radioaktiva avfallet och den slutliga avvecklingen av käm-
reaktorema.

IAEAs inspektion av det tjeckiska kärnkraftverket Dukovany har utfallit till belåtenhet
Underhållet motsvarade västerländsk standard och personalen var an beteckna som
kompetent.
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Utbyggnaden av Mohovcc kärnkraftverk med beräknad starttid kring 1993, har
tillfälligt avstannat eftersom man häller på att ersätta den ursprungliga teknologin med
utrustning från Siemens. Kärnkraftverket Temelin (i Mähren) kommer att färdigställas
till år 1995 enligt officiella källor. Före valet fanns det en tendens som lutade åt att
man, mot bakgrund av reducerad elanvändning, kunde överväga ett stoppa av
utbyggnaden av kärnkraftverket.

Energiindustrin i f.d- Sovjetunionen är i sämre skick än någonsin efter andra
världskriget. Problemen följer den karaktäristiska listan. Kronisk brist på material och
utrustning, reducerade investeringar, sinade källor och ibruktagande av mindre och
ineffektiva källor, osäkerhet kring den ekonomiska reformpolitiken och slutligen,
oklarhet i ansvarsfördelningen där den tidigare konflikten mellan centrum och republik
har övergått till motsvarande kaotiska förhållanden inom republikerna.

Republikerna tog i tidigt skede över kraftverken och undanhöll därefter kontrakterad
export för att täcka egna behov. Under 1991 drabbades nästan samtliga separata nät av
brist på bränsle. Bränslebristen förväntas fortsätta under 1992 med följd att industrin
kommer få 10-15 % mindre el Krisen inom elsektorn kommer, enligt officiella källor an
hålla i sig till år 2010 och först därefter normaliseras situationen.

Enligt en avtal undertecknat 18 feb. 1992, är samtliga republiker, inklusive de
självständiga baltiska staterna, ense om att hålla kvar vid det enhetliga energisystemet.
Man avser an "omgående" utarbeta avtalsmässiga former för framtida leveranser.

Det enhetliga energisystemet är, som nämnts, inte uppbyggt efter landgränser utan
hänsyn togs primärt till storskalefördelar, allokering av reservkapacitet samt inte minst
till bränsleslagens transportförutsänningar. Under sovjettiden var interdependensen
mellan republikerna mycket hög, vilket förklarar svårigheterna med data över
förbrukning och handel, både vad avser intra-republik handel och utbyte med omvärlden.

De flesta republiker litar i första hand på värmekraftel. De bergiga centralasiatiska repu-
blikerna, Tadjikstan och Kirgistan får 90 respektive 68 % av sin el från vattenkraft Den
övervägande delen av f.d. Sovjetunionens kämkraftel producerades i Ryssland, 118 TWh
av212TWhår 1990. Ukrama är dock bctydUgtrner beroende av kämkraftel som utgör
närmare 25 % av total produktion.

Ukraina är den stora exportören av el. Större delen av utförseln går till Östeuropa.
Estland och Litauen framstår också som stora elexportörer med 12 respektive 11,7 TWh
till de angränsande länderna. Här går en del av kraften till Lettland. Det är i princip
endast fyra republiker som är necoimportörer, Lettland, Vitryssland, Georgien och
Kazakhstan. För de tre förstnämnda utgör importen en relativt stor del av den totala
konsumtionen. Annenien kommer i samband med blockaden an visa ett allvarligt
underskott.

Situationen i Rysslands energisektor är kritisk. Regeringen masts agera kortsiktigt för
att värja sig mot hotande strejker. Problemet är prissättningen av energi och det
finansiella läge man har hamnat i. På många håll har löner inte betalats ut under flera
månader. Samtidigt har industrin hamnat i en prissax där priserna på utrustning har
släppts fria medan energiföretagen endast får sälja till fastställda priser.

Kritiken i en nötskal mot den ryska regeringens prispolitik är följande; det enda man
har att sälja till omvärlden för hårdvaluta är olja. Uteblivna prisökningar och stränga
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krav på exportlicenser och kvoter leder enbart till att man subventionerar den egna
redan encrgikrävande industrin.

Kol kommer sannolikt att utgöra det huvudsakliga bränslet i framtida elproduktion. Bak-
grunden är att olje- och gasreservema sinar samtidigt som produktionen hittills hanterats
mycket inneffektivt

Ukrainas ekonomiska svårigheter är till stora delar en energiproblem. Exporten är
energiintensiv och samtidigt som de egna resursema sinar. Enligt uppgifter har endast
30-40 % av normal importnivå kontrakterats. Ytterligare prisökningar från ryskt håll
skulle drabba Ukrainas ekonomi hån.

Enligt uppgifter har det ukrainska elsystemet en mycket låg reservkapacitet och dras ofta
med kraftbrist. Problem inom elsektorn - där beslutet an stänga av reaktorer i Tjemobyl
kommer an omprövas många gånger den närmaste tiden - har bidragit till an i elhandeln
med Östeuropa gån tillbaka.

De baltiska staternas självständighet, sedan sept. 1991, har inneburit svåra prov för
respektive lands energisektor. Leveransstörningar blir vanligt förekommande en tid
framöver, antingen för an någon part söker använda energiexport som en politiskt
maktmedel; eller oavsiktligt, p g a byråkratiskt krångel, förstörd infrastruktur m m; eller,
till syvende og sidst, för an de baltiska staterna inte har råd an betala snabbt stegrande
priser.

Genom arvet av det sovjetiska kommandosystemet är problemen i de tre staterna i stort
sen identiska. Kraftverken i Baltikum byggdes efter kriterier uppställda av de sovjetiska
planmyndighetema. Lokaliseringen var sålunda avhängig av bränsletillgång, efterfrågan
på baskraft, och tekniska preferenser i beaktande av en mycket större region. För Estland
och Litauen har elproduktionen primärt varit inriktad på expon till närområden.

Kraftsystemen i Estland, Lenland och Litauen ingår i det nordvästra elsystemet
Driftcentralen i Riga koordinerar elproduktionen på Kolahalvön, Karelen, Leningrad och
Pskov oblasts. För närvarande kommer man månadsvis överens om elleveranserna. De
baltiska statemas har fört samtal om att under en period fortsätta som tidigare i
stamnätet och an utarbeta en kontraktssystem. Avtalet om kraftsektom (se bilaga) ger
dock förenade till ordinarie OSS stat Planer på an på kon sikt an lämna nätet finns inte
även om diskussioner väckts om an koppla upp de baltiska staterna till NORDEL via
Finland.

1 vaga energiprogram har de baltiska staterna deklarerat sina mål; an minska beroendet
från OSS, an utveckla de inhemska resurserna, an stimulera energihushåUning och bygga
upp en infrastruktur för an diversifiera importen.

För Estland framstår alternativet med fortsatt elproduktion baserad på oljeskiffer och
med möjlighet till exportintäkter som lockande. Ökade svårigheter i samband med
oljeskifferutvinningen och försämrad kvalitet talar dock emot det. Även nuvarande
produktionsnivå ifrågasätts utifrån miljöperspektiv. En alternativ - och mål - är ökad
gasanvändning.

Lenland importerar 75 % av sin totala energibehov. Nettoimporten av el uppgick år
1990 till 3,7 TWh, närmare 37 % av total förbrukning. Den egna produktionen har under
1980 talet legat kring drygt 5 TWh årligen med en kraftig uppgång år 1990 på 15 %
troligen p.g.a. gynnsamma förhållanden för vattenkraften.
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Litauen är den största elproducenten i Baltikum. I sept. 1991 tog man över rättigheterna
till kärnkraftverket Ignalina.

För kärnkraftens del har den ursprungliga optimismen att byta ut eller stänga de farliga
reaktorerna i Öst har avtagit Kostnadskalkylerna, vid beaktande av dessa länders
utrikeshandelsskulder, har lugnat aktörerna frän både öst och väst En stängning av
reaktorerna är i flera fall omöjlig p.g.a. det stora beroendet av ett enda kraftverk.
Åtminstone vad beträffar Central- och Östeuropa, är attityderna till kärnkraft positiva.

I samband med den politiska disintegrationen har strukturen inom f.d. Sovjetunionens
kärnkraftsektor förändrats. Nyblivna självständiga regioner med elbrist drar upp planer
på att, som i Armenien, åter ta kämkraftkapacitet i anspråk. Samtidigt växer de "interna"
problemen och specialister och anställda lämnar anläggningarna åt sin öde.

Den viktigaste frågan idag rör säkerhetsaspekten där invändningar finns dels mot
reaktorkonstruktionen, dels mot standarden på drift och underhåll. En svårighet har
uppstått i hanteringen av kämbränslecykeln. Tidigare sköttes arrangemanget i Ryssland
men relationerna mellan partema har försämrats.

Det verkar finnas samförstånd om att åtgärda de akuta bristema samt att det är
oekonomiskt att försöka förlänga reaktorernas livslängd utöver en övergångsperiod.

Uppskattningarna kring hur mycket det skulle kosta att upprusta reaktorerna varierar.
Uppenbart är att säkerheten i sovjetkonstruerade kärnkraftverk har blivit en politisk fråga
i väst Det underliggande problemet med västlig assistans är koordinationen. Länderna i
olika internationella grupperingar har föredragit bilaterala kontakter med mottagarlandet

EG har hittills inte avsatt några avsevärda summor för hjälp inom energisektorn utan
assistansen har utformats till att avse studier och analyser.

Kämkraftindustrin har vidgat sin kontaktyta i marknadsföringen i öst genom tätare
samarbete med internationella organisationer. Diskussioner om utbyggnad av
kärnkraftkapacitet förs med allt bredare spektrum av alternativ. Den gemensamma
nämnaren är dock att finansieringen skall ske i form av export av överskottskapacitet till
väst.



Slutsatser

Det konstateras an den ekonomiska tillbakagången i Östeuropa under 1991 var starkare
än någon förväntat. Det är först nu som de reella effekterna av kommunistiska arvet
börjar få konturer. Industriproduktionens kollaps det senaste året avslöjar an maskin-
parken befinner sig i värre skick än / o m befarat. Raset under 1991 är, i korta ordalag,
en konsekvens av arvet efter planekonomin, effekter av pågående övergångsprocess till
marknadsekonomi samt en följd av sammanbrottet av SEV-handeln.

Elsektorn har tappat i momentum. En nästan hysterisk övertro, förstärkt av västerländska
företag i hopp om en ny gigantisk marknad, har övergått till en avvaktande process med
små konkreta steg. Fortfarande kvarstår de viktiga frågorna som ställdes för bara ett år
sedan. Den oväntat kraftiga nedgången i ekonomin och pessimismen kring en åter-
hämtning har dock fått många externa aktörer att nyktra till. Men den senaste perioden
har också medfört distans och attitydförändringar till frågor, kring exempelvis
kärnkraftens utveckling och hanteringen av miljöföroreningar, som tidigare innehöll ett
starkt emotionellt element

Att slopa de statliga subventionera och den administrativa prissättningen har utifrån de
sociala konsekvenser detta medför, visat sig svårare än väntat Trots uppmaningar från
internationella organisationer att höja priserna, eller åtminstone inrätta ett oberoende
organ som övervakar prisbildningen, är det just här svårigheten i reformarbetet ligger. Så
länge prissättningen inte sätts fri kommer effekten av bolagjseringen att halta och
utländska investerare an tveka.

För Centraleuropa uppkommer under privatiseringsprocessen ett dilemma, nämligen att
få in utländskt kapital utan att sälja ut industrin eller framtida kapacitet. Det långsiktiga
önskemålet an lämna det östeuropeiska nätet och kopplas upp till UCPTE är kanske
angeläget men även här återstår funderingar kring finansieringen. Liksom i ett eventuellt
kärnkraftaltemativ skulle betalningen, i slutändan, ske via framtida elleveranser, något
allmänheten är negativt inställd till.

Trenderna i Centraleuropa för perioden 1990-92 kan sammanfattas enligt nedan.

• minskad energiförbrukning
• reducerad energiimport
• ökad produktion av inhemska energislag; lignit, brunkol och kärnkraft

• minskad elanvändning
• kraftigt reducerad elimport
• reducerad inhemsk elproduktion (för Ungern en ökning)
• övergång till elproduktion baserad på inhemska källor eller kärnkraft

• omorganisationer, bolagiseringar
• elsektorn sammankopplad med krisdrabbad kolsektor
• radikala prisökningar, som urholkats av inflationen
• fortfarande ingen kostnadstäckning
• utländska investerare avvaktar
• inga nyinvesteringar väntas på kon sikt

^



vaga prognoser, överoptimistiska antaganden kring BNP-tillväxt
generella planer för baskraft bygger på

• lignitbaserad kapacitet
• gasbaserad kapacitet
• kärnkraft kapacitet

uppkoppling till UCPTE beräknas tidigast år 1997
Ungern överväger alternativet att flytta AC/DC station österut

• samtliga planer förutsätter extern finansiering
• inga definitiva strategier antagna

• Ungern har ökat uttaget från gaseldade vännekraftverk, men lignitaltemativet
verkar troligast på kort sikt

• Tjeckoslovakien och Polen kommer att på kon sikt, satsa på brunkol

• Kärnkraftens utveckling oklar,
• Ungern avvaktar med förhandlingar om ytterligare två reaktorer
• Tjeckoslovakien utvärderar aspekterna av färdigställandet av Temelin.

Inför en separation kommer trycket att öka för färdigställande av
Mohovce kärnkraftverk i Slovenien.

• Polen räknar med att återuppta andra generationens teknologi först efter
sekelskiftet.

Sovjetunionens upplösning har medfört att energiimportörema i panik söker säkra de
kortsiktiga behoven och samtidigt intensivt scannar möjligheten till diversifiering.
Tillgången på fasta bränslen - såväl internt som externt inom OSS - kommer an spela
stor roll för den närmaste tidens elproduktion.

Men tills någon definitiv överenskommelse undertecknas - och följs - kring stamnätet
kommer flera regioner dras med osäkerhet i elleveranser och elbrister. Nuvarande ad hoc
lösningar och ökad betoning på byteshandel med politiska påtryckningsmedel är knappast
en effektiv grund an hantera elförsörjningen på. Rysslands energiproduktion och
republikens hantering av energipriserna har en avgörande betydelse för de övriga
republikemas energi- och elsituation, på kort och medellång sikt

Trots minskad ekonomisk aktivitet kommer uteblivna energileveranser att slå ut vissa
regioners ekonomier. Situationen underlättas inte heller av pågående politiska och
väpnade konflikter där angrepp på just energi- och elsektorn verkar vara en av de
strategiska målen.

Ryssland importerar ingen energi för an klara sin elförsörjning. Man har under år 1991
reducerat sin elanvändning och man verkar klara att tillfredsställa behoven den närmaste
tiden. Men förhållandet är inte så ljust. Med avstannad utbyggnad av kärnkraften har
värmekraftverken fån dra en stort lass. Under nuvarande kaotiska siruation med upplösta
förbindelser, utebliva energileveranser och uteblivna löner kan man inte, som man gjort
det senaste decenniet, satsa på an verksamheten går ihop en år i taget Således kan i j
Ryssland, på många håll i vinter, förväntas regional elbrisi Det är heller inte orimligt att, i
trots dåliga tekniska förutsättningar, på kort sikt förvänta sig en fortsatt satsning på kol. 5
Även om man från centralt håll inte lyckas genomföra en strategi för elproduktionen är >
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det troligt att den lokala ledningen, via olika byteshandelstransaktioner, löser de akuta
~ behoven med ökad kolanvändning eftersom såväl gas som olja kommer att stiga i pris.

De baltiska staternas energisituation kommer den närmaste tiden att vara mycket
avhängig av relationerna till Ryssland och övriga energiexporterande grannar.
Svårigheterna underlättas inte av att man internt måste bygga upp en organisation som
skall förhandla fram nya och kortsiktiga avtal. De baltiska staterna har sålunda framför
sig an skapa en klar funktionsuppdelning inklusive distributionsansvar och
organisationsstruktur, på sitt territorium för att nå en effektiv energiproduktion.

Energi-, och elfororukningen föll under år 1991 och kommer mot bakgrund av
krympande ekonomisk aktivitet och begränsade importmöjligheter visa på fortsatt
reduktion ett par år framöver. Sannolikheten till energihushållning till följd av
prisökningar torde dock vara begränsad. Problempaketet med föråldrad och sliten
maskinpark, "socialt" motstånd mot radikala rationaliseringar, brist på resurser gäller
även här. Vidare dras samtliga tre stater med långsiktiga policydilemman. Estlands
svårigheter med utvecklingen av oljeskifferindustrin innehåller ytterligare en olycklig

_ komponent - den politiska. En stor del av de anställda inom oljeskifferutvinningen är av
rysk härkomst vilket i händelse av minoritetskonflikter blir en osäkerhetsfaktor för
energiproduktionen. Lettland har redan på kort sikt en akut energibrist att se fram emot,
och en lösning kan endast komma till stånd till mycket höga hårdvalutautgifter. Litauen
verkar ha den bästa situationen på sikt, men debatten kring säkerheten i Ignalina är
besvärande.

Kärnkraftens framtid i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen är lika oklar som för ett år
sedan. Incidenter som den i Sosnovy Bor och återkommande katastroflarm varvas med

. . internationella rapporter om reaktoremas utomordentliga standard. I bakgrunden finns
' till syvende och sidst den dominerande roll i elbalansen som kärnkraften har i Bulgarien,

Ungern och Tjeckoslovakien. Upplösningen av Sovjetunionen får konsekvenser för
energislaget i hela regionen. De nya kämkrartnationema, Ryssland, Ukraina och Litauen

w s (snart kanske även Armenien och Belarus), star inför uppgiften att bygga upp nationella
o system (för ex hantering av avfallet). Avklippta relationer till leverantörer och reducerad
v tillgång på reservdelar kommer att drabba alla anläggningar med sovjetisk designade

reaktorer. Frågorna har många infallsvinklar. Kommer man i öst att prioritera - och för
all del - att klara att hantera säkerhetsaspekterna? Är väst villigt att bistå? Vi är för
tillfallet inne i en uppbyggnadsfas av en europeisk institutionalisering av hjälpen. Hittills
har ansträngningarna koncentrerat på att lösa koordinationen av donatorerna. Nästa fas -
innan man kommer till de konkreta åtgärderna - blir att etablera och organisera
mottagarna av hjälpen. Något som kan ta tid.



' :

1. Inledning

Regeringarna i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen har alla deklarerat en övergång till
marknadsekonomi.1 Kärnan i övergångsprocessen blir att snabbt förkasta den centrala
planens funktion och montera ned - i bästa fall rationalisera - den tunga industrin. Lika
avgörande roll som energisektorn hade i planekonomin lika betydelsefullt är det att
sektorn, på kort sikt, är följsam i reformprocessen och p.g.a. långa ledtider, har en
utarbetad långsiktig strategi.

Med snabba politiska förändringar och ett definitivt inträde i en ekonomisk depression
ändrar respektive land sina energiplaner på löpande band. Det är sålunda av vikt att när-
mare analysera realismen i de nya prognoser som presenteras, vilket är omöjligt utan an
samtidigt följa den ekonomiska utvecklingen och uppbyggnaden av en institutionell ram.

•*"" Naturligtvis är det angeläget att få grepp om hur elcfterfrågan i öst utvecklas pä kort och
medellång sikt. Efter ett logiskt resonemang följs en nedgång i ekonomisk aktivitet av
minskad energianvändning. Även rationaliseringar av den tunga industrin skall innebära
minskad energiintensitet Vad beträffar elanvändningen uppstår här en motverkande
effekt med ökad elanvändning till följd av att industrin moderniseras och automatiseras.
Uttalade önskemål att satsa på lätt industri förväntas leda till framtida ökad elintensitet.
Även en växande servicesektor och positiv inkomstutveckling för hushållen talar för en
ökad elanvändning. För Centraleuropa torde en minskad elanvändning nu vara
förestående och följas av, när - och om - reformerna får verkan, en ökad elefterfrägan.

Det är först nu som de reella effekterna av kommunistiska arvet börja får kontur. An
slopa statliga subventioner och den administrativ? prissättningen har utifrån de sociala
konsekvenser detta medför, visat sig svårare än väntat. Industriproduktionens kollaps de

ŝ'' senaste året avslöjar att maskinparken befinner sig i värre skick äntom befarat. Externa
^ effekter i form av nedmonterad SEV-handel och avklippta förbindelser med energi-

leverantörer frän f.d. Sovjetunionen har påtagligt drabbat ekonomierna i Östeuropa, OSS
och Baltikum.

Med andra ord, är det många variabler som påverkar utvecklingen i de tre regioner,
Centraleuropa, OSS och Baltikum, som behandlas i rapporten,.

Rapporten är inriktad på fyra områden.

1. Reformländema Ungern, Polen och Tjeckoslovakien.
2. Resultatet av Sovjetunionens upplösning och en närmare genomgång av de två

största republikerna Ryssland och Ukraina.
3. De baltiska statemas elsituation.
4. Kärnkraften i öst.

'Östeuropa inbegriper Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien. Rapporten
koncentreras dock på Centraleuropa eller de s k reformländema, som innefattar Ungern, Polen
och Tjeckoslovakien. Vid några tillfällen används rubriceringen öststater, som är en
sammanfattande term för Östeuropa och f d Sovjetunionen.
I rapporten förenklas vidare distinktionen f d Sovjetunionen till att omfatta OSS och Baltikum. I
de fall Georgien, som inte är en medlemsstat i OSS, utmärker sig frän övriga regionen omnämns
detta i textea



I Centraleuropa har det med anledning av en forcerad ombildning (privatiseringar,
bolagiseringar, prisliberaliseringar, etc.) skett mycket under ett är. Omstruktureringen av
energisektorn är en av de centrala momenten i respektive lands reformplaner.

Frågor som är av relevans för Centraleuropa än Hur kommer privatiseringsprocessen
påverka elsektorn? Hur kommer den nya organisationen att se ut? Klarar regeringarna av
att höja priserna och slopa subventionerna på energiprodukter? Är uppkoppling till
UCPTE angeläget - i sä fall vem betalar? Vilken inriktning kommer Centraleuropa ha i
sina närmaste utbyggnadsplaner? Och, slutligen, hur angeläget är det med definitiva
planer för framtida elsektorn i detta stadium?

Ungern bolagiserade nyligen bränsle- och elsektorn och är sannolikt den intressantaste
kandidaten för en uppkoppling till UCPTE. Genom läng erfarenhet av ekonomiska
reformer har landet byggt upp en kommersiell infrastruktur för att locka till sig utländskt
kapital. Samtal förs med flera utländska företag kring omfattande investeringar i framtida
kapacitet Mänga faktorer, exempelvis formerna för extern finansiering och utvecklingen
i den inhemska kolsektorn, påverkar dock det slutliga valet. Polen omstrukturerade sin
energisektor redan för två år sedan men processen har därefter gått i stä. Med antagandet
av "the Electricity Act" som tillfälligt fastnat hos parlamentet kan den polska elsektorns
utveckling bli mycket intressant för svensk del. Slutligen är det angeläget att vara upp-
daterad kring utvecklingen av elsektorn i Tjeckoslovakien. En separation mellan Slo-
venien och Böhmen-Mähren får konsekvenser även för övriga refonnländers elplaner,
och lyfter fram inflammerade debatter kring både kärn- och vattenkraftprojet

Sovjetunionens upplösning var inte oväntad. Ändå verkar de nyblivna självständiga
republikerna ha blivit tagna pä sängen. Lenins citat "kommunism är sovjetemas makt plus
hela landets elektrifiering" far illustrera det totala sönderfallet i samband med att
stamnätets framtid i nuvarande stund är mycket oklar. Den nya situationen påverkar OSS
republikernas elsituation olika. Det är av intresse att åtminstone översiktligt identifiera
profiler och eventuella krisområden. En genomgång av Ryssland motiveras av att man är
den naturliga arvtagaren till Sovjetunionen och an man producerar nästan lika mycket el
som Frankrike, Västra Tyskland och Storbritannien tillsammans. Vidare har utvecklingen
i Rysslands energisektor och republikens förda prispolitik inverkan på hela regionen.
Avslutningsvis presenteras, kort, i en avsnitt republiken Ukraina som under årtionden
varit den största exportören av el till Östeuropa och som kommer an hamna i fokus i
samband med en nyväckt kämkraftsdeban.

I en separat avsnitt kartläggs elsituationen i de baltiska staterna. Baltikum tillhör värt
näromrade och flera projekt inom energi- och elsektorn har redan påbörjats med svenskt
deltagande. Det är viktigt an förstå den starka integration de baltiska staterna haft i det
tidigare sovjetsystemet för an få en uppfattning om vilket arbete de står inför. En
konkret problemområde är de baltiska statemas situation i det framtida samarbetet om
stamnätet. Andra aspekter är intressanta på republiknivå. Hur kommer Estland an
hantera miljöproblemen orsakade av värmekraft baserad på oljeskiffer? Varifrån kommer
Lenland an, redan på kon sikt, hämta sin elkraft? Vilken position har egentligen
kärnkraftverket Ignalina i Litauens elbalans?

Frågor kring säkerheten i reaktorerna i Östeuropa och OSS har tilldragit stort intresse
under den senaste tiden. Framförallt har politikers, företagens och olika internationella
organisationers engagemang rest förhoppningar om snabba insatser från väst. Hur skall
assistansen från väst koordineras? Är en uppgradering ekonomiskt försvarbar?



Kämkraftsektorn i Öst har i samband med omvälvningarna drabbats av en nytt problem.
Klarar de enskilda länderna an hantera kärnbränslecykeln?

Föregående års studie behandlade utvecklingen inom elsektorn fram t o m år 1990.1
vissa fall diskuterades preliminär data gällande en bit in pä våren 1991.21 denna rapport
har så långt varit möjligt data kring elanvändning och produktion uppdaterats. Dessvärre
har ländemas, i detta fall Centraleuropa, omställningsprocess till västerländsk
redovisningsstandard av statistiken medfört oklarheter och fördröjningar. För de f.d.
Sovjetrepublikernas del var sedan Goskomstats "disintegration" ett förfall av
datainsamlingen väntad. De baltiska staterna är just i färd med bygga upp egna
informationsbaser.

Presenterade siffror i tabeller kan avvika från andra källor men kan ändå ses som goda
indikationer på utvecklingen.

2Elkrafi i Sovjetunionen och Östeuropa, del I och II, R 1991:22 respektive R 1991:23.
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2. Den ekonomiska utvecklingen i

Östeuropa, OSS och Baltikum

Mot bakgrund av 1989 års eufori och upphaussade förväntningar råder idag i hela Öst-
europa en tung pessimism. De ekonomiska indikatorerna rasade även i länder där en
uppgång var väntad med följd att experter i självrannsakan konstaterat att man både
missbedömt utgångsläget och underskattat effekterna av chockterapin. Den praktiska
uppgiften att hålla igång reformprocessen ä r m a o svårare idag än vad man trodde för
två år sedan.

Nuvarande ekonomiska depression, som enligt Economic Commission of Europe (ECE)
t o m är djupare än den Östeuropa upplevde under 1930-talet, kan leda till allvarliga
sociala och politiska implikationer. En snabbt sjunkande levnadsstandard, hög inflation
och en lavinartat växande arbetslöshet är ingredienser som framkallar krav från olika
särintressen. Regeringarna har vid försöken att snabbt bli av med subventioner mött
kraftiga protester och sett sig nödgade att backa.

Depressionen kan även komma att hota den demokratiska utvecklingen om stabilise-
ringspolitiken och målet marknadsekonomi börjar förknippas med social orättvisa bland
befolkningen. Flera öststater är under 1991-92 i färd med att genomföra sina första
"riktiga" val efter 1989 och prognoserna för de demokratiska partiernas framgångar är
inte alltför optimistiska.

Den 26 dec. 1991 upphörde Sovjetunionen att existera. Beslutet hade föregåtts av ihär-
diga ansträngningar att skapa en ny union men man kunde varken finna en politisk eller
ekonomisk lösning. Sönderfallet har fått dramatiska effekter för respektive lands eko-
nomiska utveckling. År 1991 karakteriserades, i den förhållandevis oberoende tidningen,
"Ekonomika i Zjizn", feb. No 6, av politisk kris, intensifierad nedgång i ekonomin,
minskad levnadsstandard för befolkningen samt försämrad social atmosfär.

Den kritiska frågan är hur den galopperande inflationen som sprids över till de övriga re-
publikerna ska hanteras. Under 1992 eller till början av 1993 kan man även räkna med att
antalet arbetslösa kommer att skjuta i höjden i hela regionen. Som positiva komponenter
kan nämnas an regeringen Gaidar fortfarande sitter kvar, något som är förtroende ingi-
vande inför IMF, Världsbanken och kreditgivare, vidare har det folkliga motståndet mot
stabiliseringspolitiken i Ryssland varit mindre än väntat

ECEs bedömning är en aggregerad nedgång i BNP om ca 25-30 % under perioden 1989-
92. Fortsatt fall och en utveckling i linje med den som drabbat Östeuropa torde vara att
vänta, men prognoserna för en återhämtning är betydligt dystrare.

2.1. Den ekonomiska utvecklingen i Östeuropa under 1991

Hela regionen har definitivt trätt in i en ekonomisk depression vars motsvarighet man
knappt upplevde ens under 1930-talet BNP föll för tredje året i rad, för hela regionen i
genomsnitt med 14 %, detta efter en tillbakagång med 10 % år 1990 och 2 % år 1989.
BNP har sedan år 1988 gått tillbaka med hela 25 %.



r
* ^ Naturligtvis finns här skillnader mellan länderna. För Tjeckoslovakien innebar en kombi-

nation av SEV-handelns kollaps och den interna chockpolitiken, att BNP fallit med hela
16 %. Utifrån regeringens prognos om ytterligare försämring med 7 % under 1992
kommer BNP att ha fallit i tre år i följd. Polens nedgång om 9 % år 1991 kan paradoxalt
nog betraktas som en framgång, men det torde vara tecken på att man börjar komina
över effekterna av stabiliseringspolitiken år 1990. Ungerns resultat, slutligen, var något
mindre drastiskt men regeringen hade prognosticerat en nedgång på 4 % istället för
utfallet -8 %.

. J
Tabell 2.1. Utvecklingen av BNP i Östeuropa. 1988-1991

Bulgarien
Polen
Rumänien
Tjeckoslovakien
Ungern

1988
2.4
4.1

-0.5
2,6

-0.1

1989
-0.3
0,2

-5.8
1.4

-0.2

1990
-11.8
-11,6

-7,4
-0.4
-3,3

1991
-22,9
-9.0

-13,5
-16.0
-8.0

1992P

0-(-5)
0-H)

-7
0-2

Källa ECE 1991-92, Nationell statistik

En förklaring bakom nedgången kan finnas i att man under övergångsprocessen elimine-
rar produktion som inte längre efterfrågas. Vidare har även stabiliseringspolitikens infla-
tionseffekter dämpat befolkningens köpkraft I Rumänien och Bulgarien har dessutom
bristen på energiprodukter stoppat stora delar av ekonomin. Slutligen har, som nämnts,
SEV-handelns kollaps haft negativa följder för hela Östeuropa.

Industriproduktion

Sammantaget beräknas industriproduktionen i Östeuropa ha rasat med drygt 30 % under
de senaste tre åren. Fallet under 1991 med 19 % blev mycket större än förväntat, men
uppgifter tyder på an takten i nedgången minskat under senare delen av året och början
av år 1992.

Det är ovan nämnda faktorer, undertryckt inhemsk efterfrågan, kollaps i SEV-handeln
och brist på energiprodukter, som i olika grad förorsakat de stora fallen.

Tabell 2.2. Industriproduktion och investeringar i Osteuropa. 1988-1991

Bulgarien
Polen
Rumänien
Tjeckoslovakien
Ungern

1989
2.2

•0.5
-2.1
0.8
-2.5

Industriproduktion
1990
-14,1
-23,3
-19,8
-3.7
-5.0

1991
-27,3
-11,9
-18.7 -
-23,1
-19.1

1992P

-M-8)
1.5-(-6)

-9
-10

Investeringar
1989
-10,1
-2,4
-1.6
1.6
0,5

1990
-12,0
-10,1
-35,0

7.7
-8.7

1991
-49.3
-8.0

•16.8
-36.0
-11,0

Kalla ECE 1991-92, Nationell statistik

Polens fall i industriproduktionen med 12 % kan trots allt ses som en återhämtning efter
nedgången på 23 % under 1990, och efter att man redan vid halvårsskiftet 1991 nån
närmare 10 %. Här är det viktigt an konstatera an den privata sektorns andel av industri-
produktionen vuxit till ca 25 % vilket kompenserar den statliga sektorns tillbakagång på
ungefär 20 %.

För Tjeckoslovakien blev raset om 23 % en besvikelse mot prognostiserade 5 %. Värst
drabbades den inhemska konsumentvaniindustrin. Samtidigt gick den tunga basindustrin
något oväntat, tillbaka mindre än genomsnittet. Den ungerska industriproduktionen blev
också lägre än förväntat, totalt föll den med 19,1 %, men endast räknat med företag över
50 anställda hade fallet blivit 21,5 %.



För Rumänien uppges industriproduktionen sedan 1988 ha minskat med närmare 40 %,
under år 1991 med i runda tal 20 %. Det är främst de tunga och energikrävande industri-
erna som drabbats av energibrist och följaktligen drivits på låg kapacitet Samma bran-
scher drabbades i Bulgarien, som efter en nedgång på 14 % år 1990 föll i mörkret med
28 %. Här bidrog utrikeshandelns sammanbrott, frekventa stopp i Kozlodui kärnkraft-
verk, som medförde en hård elransonering.

Generellt i Östeuropa är det de östhandelsberoende företagen inom stål- och verkstads-
industrin som tagit stryk p g a uteblivna marknader. Energisektorn klarade sig bättre än
industrin i genomsnitt, främst beroende på en övergång från kostsamma importerade
bränslen till inhemsk produktion.

Investeringar

Investeringarna gick tillbaka med hela 23 % i regionen under 1991. Under ett tre års
perspektiv har Östeuropa fått se bruttoinvesteringarna gå tillbaka med drygt en tredjedel.
Sedan investeringsaktiviteten också varit låg under hela 1980-talet blir följden att föråld-
ringsprocessen av fasta tillgångar accelererar. Taget i beaktande att en övervägande an-
del av de fasta tillgångarna redan är tekniskt omoderna samt att en del kommer att fasas
ut i samband med omstruktureringen, ges inga lysande utsikter för reformerna.

Ett antal aspekter som är värda att notera är dels att investeringarna inom byggsektorn
brutit samman och därmed satt ned arbetskraftens rörlighet något som i sin tur försvårar
omstruktureringsprocessen av ekonomin. Vidare har ännu inte några systematiska
insatser i utbildningssektorn satts in med följd att humankapitalet fortfarande dras med
föråldrade kvalifikationer.

De statliga investeringarna lär knappast öka under rådande ekonomiska förhållanden.
Samtidigt har stabiliseringspolitiken på ett dramatiskt sett krympt den egna befolkningens
resurser, även om det i vissa fall handlar det om att bida sin tid inför privatiseringspro-
cessen. Utländska investerare i sin tur avvaktar utvecklingen av lagverk och kommersiell
infrastruktur, men även under "bästa" förhållanden kommer utländsk finansiering endast
få marginell betydelse.

Budget och inflation

De statliga utgifterna har visserligen minskat, som följd av nedskurna subventioner, men
p g a reducerat skatteunderlag (eller som i Ungerns fall icke inbetalda skatter) kunde inte
något av länderna nå sina uppsatta budgetmål.

Tabell 2.3. Budgetsaldo och inflation i Östeuropa (% av BNP, förändring i %)

Bulgarien
Tjeckoslovakien
Ungern
Polen
Rumänien

Budgetsaldo
1990
-18,0

0,7
•0,1
0,4

-0,5

1991
-7,0
-1,0
-3.0
•4,5
-3,2

1990
20,0
10.0
28,9

584.7
13.0

Inflation
1991

249,8
57,9
35,0
70,3

344,5

1992P
+75

12-15
20-25

37
+150

Källor ECE1991-92, WTJW, östekonomiska Institutet, Nationell statistik

Tjeckoslovakien verkar ha klarat de omfattande prisliberaliseringarna från 1 jan. 1991 väl
och inflationen för 1992 beräknas vara under kontroll. Vid ingången av 1992 var endast
5 % av varorna prisreglerade, detta inom grupperna transport, bränsle och energi. Även



Ungern verkar kunna hantera situationen och en prognos kring 20 % för innevarande år
verkar rimlig. Problemen med budgetunderskottet och handlingsförlamad regering(ar)
har stört det antagna stabliseringspaketet och hållit kvar Polen på en förhållandevis hög
kostnadsutveckling.

Bulgarien och Rumänien slutligen, har gått in i en period med hyperinflation.

Privatiseringar

Privatiseringarna har varit svårare an genomföra än väntat och kommit långsamt igång
endast i Polen, Ungem och Tjeckoslovakien. Ungem som haft det bästa utgångsläget
med en positiv attityd till utländska investerare har i likhet med Polen antagit nya pro-
gram för att påskynda processen. För Tjeckoslovakiens del hoppas man mycket på pri-
vatiseringen som tog fart i maj-juni 1992. Trots nya program är det utifrån rådande kon-
junktur, sannolikt an vi för en tid framöver kommer ha en dominerande statlig sektor i
Östeuropa.

Sociala indikatorer

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av arbetslösheten under 1990-91, där en grovt
kalkylerad tillväxt skulle hamna vid närmare 200 % för hela regionen. Det intressanta är
dock de höga nivåer i förhållande till arbetsstyrkan som nåtts i respektive land. Öst-
europa försökte in i det längsta skjuta upp dessa konsekvenser av de ekonomiska refor-
merna varför en "ketchupeffekt" under 1991 sannolikt kommer an fortsätta under 1992.
För innevarande år prognostiseras en tillväxt kring 15 % i hela regionen.

Tabell 2.4. Reallöner och arbetslöshet i Osteuropa. 1990-1991
ReaDoaer Arbetslöshet

199
Bulgarien
Tjeckoslovakien
Ungem
Polen
Rumänien
Källa: WIIW, Nationell statistik

Regeringamas handlingsutrymme att genomdriva rationaliseringar inom energisektorn
(nedskärningar) och införa energiprisökningar kommer, utfrån den snabbt försämrade
sociala situation som drabbar befolkningen, att vara mycket begränsat.

Utrikeshandel

Östeuropas ekonomier drabbades hårt av externa chocker under år 1991 i form av gulf
kriget och nedmonteringen av SEV-handeln. Energipriserna gick upp till världsmark-
nadsnivå och skulle betalas i hårdvaluta med följd an tenns of trade försämrades. Med
Sovjetunionens upplösning blev kontrakterad import plötsligt osäker liksom betalningen
för levererade produkter.

De tre reformländema kunde parera stoia delar av bortfallet från sovjetmarknaden ge-
nom att fortsätta redan påbörjad omdirigering mot väst Under åren 1990-91 har man
lyckats öka exporten till väst med 7 respektive 5 %. Visserligen förutsåg en möjlig ener-
gikris och man erhöll t o m särskilda krediter för an möta energiprisökningama men leve-
ranserna uppfylldes, med få undantag, enligt avtal.

1990
7,8

-5,6
-5,1

-27,6
4.6

1991
-58.0
-24,2
-8,6
3,6

-163

1990
1.6
1.0
Ij6
6.1

1991
10.5
6,6
7,5

11.4
4,3

1992P
+15

10
+13
+15
+15



' ( •

Sovjetfaktom hade däremot större betydelse för Bulgarien som p g a hårdvalutabe-
gränsningar fick se energihandeln rasa samman.

Handeln mellan Östeuropa och OSS har for övrigt inträtt i en ny och förhoppnings viss
kort period som kännetecknas av bilateralism och byteshandelsoperationer. Fortfarande
kvarstår dock förhandlingar om an lösa gamla rubelförehavanden mellan partema.

Tabell 2.5. Utrikeshandel och utlandsskuld i Östeuropa (%. nrd S)

Bulgarien
Tjeckoslovakien
Ungern
Polen
Rumänien

Utrikeshandel 1991
Export

-53.9
-9.1

-10.7
-64
-5.5

Import
-64.1
-20.1
-2.3
34.4

-33.0

1990
11.1
8,1

21,3
484

Utlandsskuld
1991
1 U
9,3

22,7
464

3.1

1991Netto
10.9
6.3

18,7
424

2,8
Källor ECE 1991-92, WIIW, östekonomiska Institutet, Nationell statistik

2.2. Den ekonomiska utvecklingen i OSS och Baltikum under 1991

Det politiska sönderfallet påskyndade sovjetekonomins sammanbrott under 1991. Nedan
följer en kort uppräkning av bakomliggande orsaker till den ekonomiska kollaps som
påbörjades redan 1990 och fick definitivt utbrott efter den misslyckade augustikuppen.

1. Centrala institutioner förlorade sin auktoritet över företagen.
2. Partiella prisliberaliseringar drev upp inflationen.
3. Oenighet mellan republiker och Moskva kring stabiliseringsplanerna.
4. Merkantilistisk politik från republikerna.
5. Uteblivna skatteintäkter från republikerna.
6. Utdragen process för fastställandet av en ekonomisk politik.
7. Oenighet kring prispolitiken.
8. Katastrofal fiskal och monetär politik.
9. Upplösningen av SEV-handeln.

En kombinationen av den mycket snabb inflationsstakten och radikala ändringar i den
ekonomiska strukturen har dessvärre len till an den sovjetiska statistiken försämrats.
Ännu har inte de nyetablerade statistikmyndighetema i respektive republik presenterat
jämförbar och tillförlitlig data. Indikatorerna nedan är med allra största sannolikhet un-
derskattade men det är ändå uppgifter vi får acceptera.

Under år 1991 föll BNP i f d Sovjetunionen med 17 % medan inflationen uppgavs ligga
någonstans mellan 85-100 %. Nedgången har drabbat Ryssland och Ukraina relativt lika,
men det finns inbördes variationer mellan övriga republiker.

Tabell 2.6. BNP och inflation i fd Sovjetunionen, 1989-1991

t \

fd Sovjetunionen

Ryssland
Ukraina
Estland
Lettland
Litauen

Källa ECE 1991-92,

1989
3.0

8,1

BNP
1990
-2.3

-2,0

-3,6

•8
Nationell statistik

1991 1992P
-17.0

-9.0
-10,0
-26,1
-8,0

1990
6.9

5,3
13,0
17.2

Inflation
1991

96

89,1
93,0

211.8

1992P

1200

» 4
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Inflationen blir det stora problemet i OSS-staterna under 1992. Inflationen tog under se-
nare delen av 1991 och med prisliberaliseringarna 2 jan. 1992 riktig fart. Rubelns värde
har fullständigt fallit igenom och noterade 1 200 % i Ryssland för första kvartalet 1992.
Olika bedömare spår att inflationen hamnar någonstans kring 3-6 000 % på årsbasis. Lik-
nande utveckling drabbar alla republiker som är med i den s.k. nibelzonen och som får ta
del av Rysslands liberaliseringar av priserna För de baltiska staterna ligger inflations-
prognosema kring 800-1 000 % för år 1992.

Industriproduktion

Industriproduktionen under första kvartalet 1992 rapporteras ha fallit med ytterligare
8 % vilket skulle innebära att den gått ned till 75 % av 1989 års nivå. En annan trend är
an produktionen inom energisektorn utvecklats gynnsammare än industrin i genomsnitt
Gas och kolproduktionen i Ryssland är stabil medan oljeproduktionen fortsätter att falla.
Elproduktionen gick endast tillbaka med ca 4 % under 1991 och 2 % under första kvar-
talet 1992.

Produktionsfallets orsaker är främst an de traditionella kontakterna mellan företagen
brutit samman sedan statliga order avskaffats. Vidare innebar en kraftigt fallande utrikes-
handel, där bl.a. oljeexporten gick tillbaka med 52 % under 1991, brist på medel för im-
port av utrustning och maskiner nödvändiga för den egna produktionen.

Tabell 2.7. Industriproduktion och investeringar i fd Sovjetunionen, 1988-1991

fd Sovjetunionen

Ryssland
Ukraina
Estland
Lettland
Litauen

I
1989

1.7

4,1
-2,0
2,8
4.0

DQUMffifJ
1990
-U

•0,1
1»

-6,0
-0,2
-3,9

ffUUIUuMD
1991 1992P
-7,8

-8,0
-0.1

-153
2,8*
-1.3*

Investeringar
1990

0.1
3.7
2.7

-8.1
-10,4

1991 1992P

-11,0 -44
-1.5

-40,2*
^ Källa ECE 1991-92. Nationell statistik

•1-3 Q

Investeringar

Det har inte presenterats några aggregerade data över investeringar i f d Sovjetunionen
för år 1991. Spridda uppgifter har kommit in frän en antal republiker som indikerar fall i
nivå med nedgången i industriproduktion. Dessa kan dock betraktas med skepsis, sanno-
likt är fallet betydligt större. Kvartalsstatistiken för IQ 1992 i Ryssland uppger en till-
bakagång om 44 % jämfört med motsvarande period föregående år. ECE konstaterar i
sin årsrapport an med fallet i investeringar följt av minskad effektivitet och ökat antal
ofullbordade projekt har ingen ny kapacitet tillförts industrin under år 1991.

Sociala indikatorer

Arbetslösheten har enligt statistiken inte antagit några allvarliga proportioner. För-
klaringen är an strukturrationaliseringar ännu inte fän någon effekt och an företagen
fortfarande "hamstrar" arbetskraft Däremot räknas med en liknande utveckling som den
i Östeuropa, med en plötsligt och explosivt stigande skara arbetslösa. De officiella
prognoserna ligger kring 2 milj arbetslösa i Ryssland under 1992, med en beräknad
uppgång till, mellan 6-12 milj redan år 1993. i
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OSS staternas utrikeshandel 1991

Utrikeshandeln fick vidkännas en kraftig nedgång för OSS under 1991. Den totala expor-
ten föll med 33 % medan importen rasade med hela 44 % räknat i valutarubel. Handeln
med tidigare SEV-stater drabbas mycket hårt med export- och importbortfall om 57 %
respektive 62 %. Under året har man lyckats vända ett handelsbalansunderskott om 12,5
mrd R (7,2 mrd $) till ett överskott om 6,3 mrd R (3,7 mrd $), där handelsbalansen med
väst noterades till en överskott om 1,7 mrd $.

Nedgången i utrikeshandeln drabbade alla republiker. Ryssland var den enda medlems-
staten med överskon i utrikeshandeln

Fortfarande utgör bränsle och råvaror basen i varuexporten men dramatiska fall kan no-
teras. Under åren 1989-91 gick råoljeexporten tillbaka med 57 %, och exporten av el
med 51% (under år 1991 med 47 %). Gasexporten däremot ökade med 3 %. På import-
sidan kan noteras kraftigt minskade inköp av konsumentvaruprodukter och insatsvaror
för lätt industri.

Bristen på hårdvaluta har också len till an bytesaffärer av olika slag har ökat Bytes-
handelns omfattning uppskattades under 1991 till närmare 5 % av den totala handeln, an
jämföra med 2 % året innan. Byteshandeln inom OSS har med all säkerhet ökat betydligt
mer än så. Republikernas regeringar har varit negativa till dessa transaktionsformer med
nyligen gav Ukraina byteshandeln sin välsignelse mot an 10 % av varomas värde skatta-
des.

De baltiska staternas utrikeshandel har till 90-95 % varit utbyte med de övriga republi-
kerna i f d Sovjetunionen. Med ökade energipriser kommer man an drabbas hårt av
fallande terms of trade samtidigt som de egna produkterna knappast är gångbara på
världsmarknaden. Under 1991 har man Uarat sig någorlunda genom omfattande bytes-
handel med OSS staterna däremot har inget av de baltiska staterna lyckats dirigera om
sin handel mot väst.

Utlandsskulden

Hanteringen av den sovjetiska utrikesskulden är ännu inte till fullo avklarad. Vid slutet av
1991 presenterades förslag om an dela upp skulden i enlighet med en avvägning mellan
en antal indikatorer; befolkning, import, export och industriproduktion. Ryssland skulle
ta på sig ca 64 % av den totala skulden om 70 Mrd $, Ukrainas andel låg på ca 15 %,
medan de baltiska staterna sammanlagt fick ta i 2,5 % eller 1,76 mrd $. Ukraina har med
jämna mellanrum förkastat förslaget. Oenigheter gäller bl a kring hur an hantera de fd
sovjetiska tillgångarna utomlands. Även de baltiska staterna har ställt sig kallsinniga inför
an ta på sig sin andel. Inför de västliga bankerna har dock Ryssland tagit på sig ansvaret
för hela skulden.

Det torde vara uppenbart an det i princip blir omöjligt för medlemstatema i OSS an
erhålla kommersiella krediter på den internationella marknaden en tid framöver.

23. Utländska investeringar

Det statistiska underlaget angående utländska investeringar är av mycket varierande kva-
litet Flera länder har dessutom tagit bort kravet på licens och etableringstillstånd vilket
försvårar rapporteringen. Många joint ventures registeras utan an man av olika anled-
ningar kommer igång med någon operativ verksamhet. Samtidigt bildar inhemska företa-
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gare i allt sägande omfattning samnskföretag i spekulativt syfte för att undvika skatter
eller tullar.

Trots liberal lagstiftning i Östeuropa har de utländska investerarna varit avvaktande. De
bakomliggande orsakerna kan återfinnas i rådande politisk och ekonomisk osäkerhet
samt västföretags negativa byråkratiska erfarenheter vid etableringsförsök. Under pågå-
ende privatiseringproccsscr krävs dessutom långtgående utredningar för att undvika an-
svar för t ex framtida miljöskador, restitutionskrav eller för att behålla handlingsutrymme
vid omstruktureringar.

Reformländcma har naturligtvis kommit något längre i lagstiftningen genom att man
gjort valutorna internt konvertibla och att den utländska parten kan hemföra vinsten i
konvertibel valuta.

Tabell 2.8. Utländska direktinvesteringar

Polen2

Tjeckoslovakien

Ungern

Bulgarien

Rumänien

Fd Sovjetunionen6

Ryssland

Ukraina

Estland

Lettland

Litauen

1989 dec

900
60

1000

30
5

1275

Ant reg.

1990 dec

1645

1600

5695

140
1500

2050

1535

148
105
46
18

företag m

1991 juni

2840

3700

9100

4195

3700

2300

1257

977

857

ed uti. kap.

1991 dec

4796

8100

11000

800*

7276

2600

1500

295

1992

61873

9089s

1623»

9735

Inv. uti. kap. mrd $'

0.80

1.30

2.70

0.06

0 3

2.50»

0,21»

0.15

0.0710

0.125

1Slunning vid urtagen av i m 2 F ö i e u » med mlanc^
6 OSS sant Baltikum.7 Operativa unuiikfoiciac i april 1991.8 Vid laglngen av 1990.9 8 april 1992. l0 November 1991

Källor östekonomisk Rapport, 2 juni 1992

Det är inte att förvåna att just den ungerska marknaden varit förtroendeingivande med
över 11 000 registrerade företag och en investerad summa om 2,7 mrd dollar, av vilku
1,5 mrd kom in under 1991. Utländska företag är starkt engagerade i privatiseringspro-
cessen och representeras av bl.a. stora internationella företag som Siemens, General
Electrics och General Motors.

I Tjeckoslovakien kom direktinvesteringarna igång på en sent stadium men har därefter
imponerat med en ökning från 3 700 juni 1991 till 8 100 företag i januari 1992. Det
starka tyska och österrikiska intresset har dock föranlett allmänhetens oro för en germa-
nisering av den tjeckiska industrin. Noterbart är att de tjeckiska länderna hittills varit
förmånstagare av hela 86 % av det totala utländska kapitalet Det torde heller inte för-
våna om det utländska intresset svalnar i samband med en förestående separation.

Den politiska osäkerheten är hög även i Polens fall där man trots mycket tidig stan och
ny liberal lagstiftning inte fått in mer än ca 0,8 mrd dollar. Även här dominerar det tyska
intresseL Från svensk sida har ABB investerat i samägande med sju företag om samman-
lagt 10 000 anställda.
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Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland, och för övrigt även Ukraina och Baltikum, har
:ylt av det utländska intresset i denna region. Lagstiftningen är i mångt och mycket fort-

farande oklar och motsägelsefull. Samtidigt råder det en förklarlig misstro inbördes mel-
lan de foma Sovjetstaterna. I Ryssland har man heller inte lyckats definiera relationerna
mellan lokala, regionala och centrala myndigheter.

Det utländska intresset i Ryssland har hittills riktats mot främst olje- och gasindustrin,
där några större projekt avtalats. I Baltikum är det endast Estland som lyckats attrahera
en större antal intressenter bland vilka Sverige och Finland är de framträdande.

4
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3. Elmarknaderna i Centraleuropa

3.1. Ungern

De senaste två åren har i inånga bemärkelser varit händelserika för den ungerska
elsektorn. Elproduktionen år 1990 föll med 4,0 % för att år 1991 återhämta sig med en
rekordtillväxt om 4,7 %. Samtidigt bekräftar preliminär statistik en fortsatt fallande trend
i både elanvändning och import. Detta, mot bakgrund av minskad aktivitet inom i
industrin, har len till att prognoserna kring det framtida kapacitetsbehovet är på väg att
revideras.

I början av 1992 ombildades den "gamla" elorganisationen till en holdingbolag, för an
• —• producenter och distributörer i en nästa etapp skall bli självständiga dotterbolag och un-

derställas privatiseringsprocessen. De nya företagen går en mycket besvärlig och osäker
tillvaro till mötes då förutsättningarna för marknadsmässigt agerande ännu inte är etable-
rade. Regeringen kontrollerar fortfarande prissättningen samtidigt som en alltför radikal
hantering av subventionerna är en socialt och politiskt delikat fråga. Även utvecklingen i
den krisdrabbade kolindustrin kommer i hög grad påverka den framtida elstrategin.

3.1.1. Energiutvecklingen de senaste åren

) Tillväxttrenden i total energianvändning bröts under år 1987 då den uppgick till motsva-
rande 33,5 mtoe. Därefter har förbrukningen, fram till år 1991, fallit med 13 %, ner till
29 mtoe, en nedgång som väntas fortsätta. Förklaringen uppges vara effektivare pro-

, duktion samt ändrat konsumtionsmönster i riktning från storskalig industri mot ökad ef-
T<> terfrågan i n o m service och hushål l ssektom. Ä v e n energiförbrukningen i relation till B N P

v har minskat, m e n denna indikator torde ha en begränsad betydelse under en period av
ekonomisk depression.

Den inhemska energiproduktionen ökade kontinuerlig fram till år 1989 för an därefter
vända nedåt. Under år 1991 minskade man även den dyra bränsleimporten.

Tabell 3.1. Energiproduktion

Kol (milj. ton)
Olja (milj. ton)
Gas (mrd kubikmeter)
Elkraft (TWh)

i Ungern. 1980-1992
1980
25.7

2.0

23.9

1988
20.9

1.9
6.1

29,2

1989
20,0

2.0
63

29.6

1990
17,6
2.0
w28,4

1991
17.0

1.9
4.9

29.7
Källon Energy Policies: Hungary 1991 Survey

Mot bakgrund av regeringens framtida elplaner är det av intresse an närmare följa ut-
vecklingen inom kol- och gassektorn. Oljans betydelse i elproduktionen endast marginell.

Kolproduktionen fördelades år 1991 på ca 10 milj ton brunkol, 1,7 milj ton stenkol och
5,3 milj ton lignit. Enligt officiella uttalanden beräknades den totala produktionen gå till-
baka ytterligare närmaste åren, men statistiken med bl a en 55 %-ig ökning av lignitpro-
duktion för de fyra första månaderna 1992 motsäger detta.
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Kolets betydelse som bränsle i värmekraftverken ökade redan är 1990. Tillgänglig statis-
tik visar att brunkol ökat sin andel i kraftverken frän 33 % är 1989 till 41 % är 1990 men
det troliga är att man snart går över till ökad lignitanvändning.

Gasproduktionens kraftiga tillbakagång med 20 % under år 1991, kommer att sätta fart
på debatten huruvida man i framtiden verkligen kan satsa på utvecklingen av gaseldade
kraftverk, må vara på mindre flexibla enheter eller en stor anläggning för baskraft Leve-
ranserna frän Ryssland betraktas idag som osäkra - men har åtminstone hittills motsvarat
kontrakten - samtidigt som man aktivt söker lösningar med bl a Algeriet och Norge för
att diversifiera gasimporten. Diskussioner har även forts om att koppla upp Ungern till
Västeuropas gasledningar. Situationen försväras av konflikten i Jugoslavien vilken med-
fört att leveranserna frän Adria gasledning har stoppats.

Energistrategi

Ansvarig för energifrågor vid ministeriet för industri och handel (MIT), Pal Ligeti pre-
senterade nyligen Ungerns planer för energi- och elsektorn.

1. Rationalisering och, genom att införa kostnadsbaserad prissättning, ökad energi-
hushållning.

2. Diversifiering av importen, med uttalade avsikter att koppla Ungerns elnät och
gasledningar till Västeuropas nät

3. Tillföra ytterligare kapaciteten om 700-1 200 MW till slutet av årtiondet I första
hand små gasturbinanläggningar som kopplas till kraftvärmeverk.

4. Anlägga ett nytt kraftverk för baskraft med kapacitet om 1000-2 000 MW. Studier
bedrivs för tillfället kring alternativen

5. Reducera utsläppen. Nya kraftverk måste naturligtvis uppfylla uppställda miljökrav.

3.12. Framlida elproduktion och officiella prognoser

Hungarian Electricity Board (MVM) räknar i officiella sammanhang med att hushallens
efterfrågan dämpas till följd av höjda elpriser samtidigt som industrin, under pågående
rationaliseringar, ytterligare kommer att reducera sin efterfrågan. På medelläng sikt, d v s
under detta decennium, är ingen ökad efterfrågan att vänta.

Enligt regeringens tidigare planer kommer man satsa på mindre gasturbiner för att ersätta
gamla och nedgångna kraftverk och för att eventuellt reducera importen ytterligare. För-
delama med detta alternativ uppges vara låga investeringskostnader och korta ledtider.
Kvar finns dock problemet med att finna pålitliga leverantörer av både turbiner och gas.

Det finns ett uttalat behov av ökad baskapacitet på sikt Alternativet med brunkol
utesluts mot bakgrund av kraftigt stigande utvinningskostnader och lönsamhetsproblem i
kolsektom. MVM har sannolikt tagit över det statliga påbud om att elsektorn måste
inhandla en bestämd kvantitet inhemsk kol (motsvarande 8 TWh är 1991) trots att det
blir dyn för kraftverken. Enligt uträkningar nedan är det f n billigare att producera el i
oljeeldade kraftverk. Detta är dock ett exempel på att regeringen är läst och inte kan
skära ned subventionerna till kolsektom alltför drastiskt. Under 1992 vill man reducera
kolinköpen med 15 %.

Myndigheternas utbyggnadsplaner på 1 000-2 000 MW rör sig m a o om följande tre t
alternativ: utbyggnad av kapaciteten vid Paks kärnkraftverk; ett ligniteldat kraftverk, f
troligen i de nordöstra delarna; eller ett kraftverk i Komarom, baserat på imponerad i
stenkol.
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Alternativet med att expandera kärnkraften ställer visserligen krav på teknisk anpassning,
men det avgörande hindret verkar vara de höga kapitalkostnaderna. Anpassningen gäller
an till fullo lämna den sovjetiska teknologin och även gå över till större enheter. Ett
kärnkraftprojekt har förhandlats med franska EdF, men det verkar som om planerna till-
fälligt lagts på is.

Ett ligniteldat kraftverk kan, då bränslet redan finns tillgängligt, byggas ut etappvis. Men
p g a höga reningskrav blir alternativet mycket kostsamt Samma förhållande gäller det
senaste förslaget som innebär att kol skall importeras via Rhen-Main kanalen.

Gemensamt för samtliga alternativ är att extern finansiering är nödvändig.

Problem med vattenkraften

Debatten kring Gabcikovo-Nagymarosprojektet är ännu inte över. Vid anläggningen i
Gabcikovo, i Slovakien, skapades en avledning och vattnet skulle därefter regleras vid
Nagymaros, ca 150 km söderut, där Donau flyter i Ungem. Kapaciteten beräknades vid
Gabcikovo uppgå till 720 MW och vid Nagymaros till ca 174 MW. Den ungerska sidan
drog dock 1989 ensidigt tillbaka sitt engagemang sedan miljöprotesterna blivit för starka.
Slovakerna som färdigställt 90 % av projektet på sin sida erbjöds i maj 1992 krediter från
privata österrikiska finansiärer för kraftverkets fullbordan. Förhållandet mellan Ungern
och Slovakien har därefter blivit, om möjligt, än mer spända och samtal pågår huruvida
en internationell domstol skall avgöra ärendet

Kostnaderna för G-N varierar naturligtvis kraftigt i olika beräkningar men klart är att
siffrorna blir höga sedan projektet startade 1977. Dessutom har Ungem, som böter för
brutna kontrakt, förpliktat sig att leverera elkraft till Österrike under perioden 1993-2016
motsvarande ett belopp om 2,8 mrd shilling.

Officiella prognoser

x Regeringen presenterade i ett papper från år 1990, prognoser över den framtida energi-
användningen perioden 1990-2010. Under antagande om en BNP tillväxt på i genomsnitt
3,2 % per år och att man lyckas omstrukturera den energiintensiva industrin utvecklades
två alternativ; installation av ytterligare kämkraftkapacitet efter år 2000, och utbyggna-
den av lignitbased produktion för baskraft (bilaga 1, bild a-c).

I båda fallen ställer sig bedömare tveksamma till förväntade framgångar med att minska
energiintensiteten.

Senare prognoser, Hungarian Energy Policy - juni 1991, utökades till tre scenarion med
varierande årlig BNP-tillväxt. I korthet gäller, enligt OECD, även här att man under-
skattar framtida efterfrågan. OECD anser vidare att industrin i samband med omstruktu-
reringen redan på ett tidigt stadium kommer öka sin användning. Men även den framtida
tillväxten inom hushållssektorn är underskattad, i synnerhet med tanke på att hushållens
användning befinner sig på en nivå 60 % av OECD genomsnittet (bilaga 1, bild 2a-b).

3.13. Organisation

Omorganisationen av elsektorn påbörjades sist av de tre reformländema. Först i april
1991 fick regeringen förslag om att - omgående - modernisera MVMTs (Magyar Villa-
mos Muvek Tröszt) ägar- och organisationsstruktur.
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De uttalade målen med att omstrukturera och bolagiscra elkraftsektom var i korthet att;

dra fördelar av aktiebolaget som verksamhetsform;
separera ägarfunktioner och operativ verksamhet;
introducera ekonomisk transparens mellan MVMTs enskilda delar,
försöka fä in kapital, i synnerhet utländska investeringar, till olika projekt;
lösa upp monopol inom produktion och distribution.

Parlamentet skulle få den yttersta kontrollfunktionen men dotterbolagen skulle även
övervakas av regionala och lokala myndigheter. I flera frågor var såväl tidpunkt som för-
faringssätt oklara och sköts upp tills ny lagstiftning om överföring av egendom till lokalt
ägande tagits fram.

Den 6 februari 1992 började Hungarian Electricity Board (Magyar Villamos Muvek,
MVM) verka som ett aktiebolag (Public Limited Company, PLC) med 14 dotterbolag,
även dessa tänkta att omformas till PLC's. MVM ägs till 100 % av staten och förvaltas
av SPA (State Property Agency). MVM kommer an även framöver vara kvar i statligt
ägarskap medan dotterbolagen skall privatiseras. Kraftverk och regionala distributörer
kommer an delas upp på 50 % ägarskap mellan SPA och Styrelsen, för att i en komman-
de led bjudas ut för privatisering. Producenter och distributörer väntas bli först sålda,
men det är sannolikt an staten kommer an behålla majoritetsandelen i dotterbolagen.
Vidare skall andelar motsvarande 10 mrd Ft (650 milj SEK) överföras till lokala myndig-
heter.

Vid presentationer av den finansiella situationen uppgick tillgångarna till 6 mrd $ och det
poängterades an utrymme finns för an ta upp ytterligare lån. Man förväntar sig dock an
investeringarna under privatiseringsprocessen till övervägande del blir externa. I re-
dovisningen framgick även en oroväckande not om att Styrelsens investeringar under
1992 kommer an gå tillbaka från 12 till 1,6 mrd FL

Det ungerska parlamentet är nu i färd med an utarbeta en ny lag "Electricity Act" för an
reglera förhållandet mellan producenter - i egenskap av monopol - och konsumenter.

3.1.4. Elpriser

Hushållens totala energipriser gick upp med 81 % under 1991. Priserna för kol har
släppts fria medan värmekostnaden fastställs av lokala myndigheter. Likaså förblir elpri-
serna under centralt ansvar.

Industrin har under hela 1980-talet betalat högre elpriser än hushållen. Trots etappvis
genomförda prisökningar har myndigheterna inte vågat öka priset till full
kostnadstäckning. Korssubventionema som har sitt ursprung i den kommunistiska
ledningens avsikt an kompensera de svagare grupperna med låga priser på basvaror, har i
takt med hushållens ökade vitvanistandard blivit en tung börda i statsbudgeten. Man
räknar dock inte med an kunna avskaffa dem helt före år 1995.

Priserna har hittills fastställs på administrativ basis medan avskrivningar gjorts efter
anskaffningsvärdet, varför man mot bakgrund av hög inflation (under åren 1990-91,29
respektive 35 %) hamnat under marginalkostnad.



1985
2,04
1.14

1988
2.82
1.45

1989
2,92
1,49

1990
4.70
2.45

1991
4.70
3.70

19921

4.70
3.70
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Tabell 3.2 Pris på elkraft i Ungern (Ft per kWh, inklusive skatt)
1980

Industri
Hushåll U03
OECD Energy Prices 2Q92
'fönukvanalet 1992

Enligt MVMs beräkningar kostar det 1,5 Ft per kWh an producera kämkraftel, medan
värmekraftel baserad på olja eller gas uppgår till 3 Ft per kWh värmekraft, baserad på
lignit 3,55 Ft per kWh och slutligen baserad på inhemsk brunkol från 4,2 Ft och från
dyrare gruvor upp till 5,2 Ft per kWh. Dessa siffror avspeglar sannolikt endast rörliga
kostnader. De riktiga kostnaderna torde mot bakgrund av höga kapitalkostnader,vid
exempelvis kämkraftprojekt, vara betydligt högre.

3.1.5. Elanvändning och produktion

För år 1991 har den slutliga användningen legat inom en intervall mellan 30-31,5 TWh.
En välvillig tolkning skulle kunna vara att man nu börjat se effekter av en tidigt påbörjad
strukturrationalisering.

Det är framförallt industrin som minskad sin elförbrukning. Under åren 1990-92 uppges
industrisektorns användning fallit med 9 respektive 5,4 %. Även trenden med ökad an-
vändning i hushållen håller i sig med ökning om 6 per år under 1990-91

Tabell 3.3. Elanvändning. Ungern (TWh)

Slutlig användning

industrin
byggnadsindustri
jordbruk och skog
transport
hushåll
övrigt

1980
26,5

14,7
0.4
1.6
2.1
5.0
2.7

1988
33.7

163
0,3
2.0
2.7
85
4.1

1989
33,9

163
0,3
2,0
2,9
8.7
3.7

1990
33,1

14.8
0.4
1,9
2,6
9.2
4.2

1991
31,3

14.0

1,8

9.8
4,5

Källor. Hungarian Statistical Yearbook 1990, Hungarian Electricity Board, Statistical Data 1991.

Den kraftiga nedgången i elproduktionen 1990 om 4,0 % föregicks av en period med
kontinuerligt låg eltillväxt. Under 1991 ökade produktionen med hela 5,6 %, en
utveckling som verkar hålla i sig för de fyra första månaderna 1992. Det är framförallt
urtaget ur olje och gasbaserade värmekraftverk som ökat.

Tabell 3.4. Elproduktion och handel, Ungem, 1980-1991

Total produktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Import
Export

Tillg. för konsumtion
Nätförluster

1980
23.9
23.8
0.1

10,2
2,8

293
2,7

1985
26,8
20,1
0.2
6.5

12.7
1.9

35.4
3.6

1988
295
15.1
02

13.4

13.6
2.3

38.0
42

1989
29,6
154
02

13.9

13.0
1.9

38,0
4,1

1990
28.4
14^
02

13.7

13.3
2,0

39.7
4.0

1991 1992 (1-4)
29.7 12.1%
14.8

13,8

8.4
1,1

37.4
3.6

Källor: PlanEcon, Hungarian Statistical Yearbook 1990, Statistikai Havi Közlemenyek 5/1992,

y
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Nettoimporten uppges för är 1991 ha varit 7,4 TWh. Importen frän Sovjetunionen har
gått ned frän 11 TWh till 5,5 TWh något som delvis ersattes genom ökad byteshandel
och delvis med köp av el frän VEAG (nätet i fd Östtyskland) och Polen.

Kapacitet

Den totala kapaciteten uppgär f n till 7,2 GW. Detta inkluderar 50 MW vattenkraft och
239 MW industriell kapacitet De 5,2 GW värmekraft är fördelade pä 2,1 GW kolbaserad
och 3,1 GW kolvätebaserad kapacitet

Man har i en tidigt skede varit män om att bygga upp tillräcklig reservkapacitet som idag
beräknas ligga kring 15 %. Denna skall tas tillvara i samband reducerad import.

Värmekraftverken är generellt 30-40 är gamla, smä och belägna nära gruvorna. Inga nya
anläggningar har dock tillkommit sedan Paks kärnkraftverk uppfördes mellan 1983-87.

Tabell 3.5. Bränsleslag i elproduktionen. Ungern (%)

1965
1975
1985
1990

lignit
14.1
15.6
13.1
9.7

brunkol
59.1
33.9
21.3
19.9

stenkol
8.7
12
4.2
4.4

ojja
12.6
23,8
16.9
5.1

g »
5.6

19,6
24,0
20,2

kärnkraft
0
0

20.5
40,6

Totalt
100
100
100
100

Källa MVMT

3.1.6. Handel och uppkoppling M UCPTE

Högspänningsledningen pä 750 kV från Ukraina är endast kopplad till det ungerska nätet
pä ett ställe, Albertina. Dessutom finns ett 400 kV och ett 200 kV nät avsett för utbyte
över gränserna. Den rammaniwgHa överföringskapaciteten är 4 000 MW. Man har ett
kontrakt om elleveranser med f d Sovjetunionen som löper fram till är 2004.

Tidigare har den kontrakterade importen frän Sovjetunionen legat kring, 1 800 MW, ca
10,5 TWh, men av statistiken framgår an importen under 1987-90 legat något över
denna summa. Sedan priset ökat fr o m 1990, omarbetades avtalet och importgränsen
sattes vid 1 100 MW. Under 1991 importerades 62 TWh, som nu betalades i härdvaluta.
För är 1992 har man kontrakterat endast 1,2 TWh.

Avtalen avser som tidigare ettärskontrakt För är 1992 räknar man dock med an endast
importera ca 2,5 TWh, en nivä som man hoppas kunna behälla en tid framöver. Importen
av tillfällig kraft från f.d. Sovjetunionen och import på byteshandelsbasis motsvarar enligt
uppgifter en till två månaders införsel. Det ordinarie importpriset är tydligen svårt att
fastställa exakt dä det innehåller en kapacitetselement, men uppenbarligen ligger
standardpriset ca 50 % över all inhemsk elkostnad, med topplastpriser på mer än 100 %
över den inhemska.

En av de viktigaste argumenten för an koppla upp Ungern till det västeuropeiska
UCPTE-nätet verkar vara en förhoppning om an man därmed lättare kommer i
åtnjutande av utländskt kapital.

Den länge förhärskande meningen har annars varit an man behäller sin status i IPS nätet
och kopplas till UCPTE via en AC/DC station nära Wien. Utbyggnaden av denna har
redan påbörjats.

t
v i
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Ett förslag som nu börjar få genomslag är att flytta nämnda AC/DC station till Albenirsa
(östra delarna av landet där man redan har kopplingen till IPS systemet) och att det
ungerska nätet kopplas till UCPTE. Invändningarna bygger på tvivel huruvida importen
från OSS kan uppfylla kraven på stabila leveranser. Vidare finns tydligen osäkerhet kring
förmågan att uppfylla kraven på tertiär kontroll, något som förespråkarna för förslaget
anser vara en tekniskt och överkomligt arrangemang. Projektet är i slutändan avhängigt
av om Tjeckoslovakien och Polen kopplas upp till UCPTE.3

3.1.7. Kärnkraft

Paks kärnkraftverk, ca 115 km söder om Budapest, har visserligen sovjetiska 440 MW
reaktorer men dessa har genomgått omfattande förbättringsåtgärder. Enligt IfcA är reak-
torerna jämförbara med de bästa i Europa och den övertaliga arbetsstyrkan uppvisar god
utbildning och hög arbetsmoral. Reservdelar, underhåll och utbildning är enligt flertalet
organisationer mycket tillfredsställande.

Det ungerska Atomic Energy Commission blev 1990 en oberoende myndighet med
ansvar för säkerhetsfrågor inom kämkraftsektom. Kommissionen har etablerat
samarbetsprogram med de flesta ledande internationella företagen. Även kärnkraftverket
Paks har bolagiserats.

En utbyggnad av Paks är, soio nämnts, ett attraktivt alternativ for framtida baskapacitet.
Allmänheten är positiv till kärnkraften och en antal mindre reaktorer skulle kunna lösa
beroendet av den omfattande importen. Formerna för den slutliga avvecklingen av
kärnkraftverket, d v s efter utgången av den ekonomiska livslängden, är fortfarande
oklara.

Det franska förslag som presenterades 1991 om att bygga ut kraftverket med två ytter-
ligare reaktorer om 960 MW har hamnat i bakgrunden. Argument mot projektet kommer
från flera hål! men gäller i huvudsak säkerhetsinvändningar. Det anses alltför riskfyllt att
låta SO % av den totala framtida kapaciteten komma från en enda anläggning. Dessutom
är det en kostnadsfråga då en reaktor skulle öka den redan höga utlandsskulden med
ytterligare 2 mrd $. Man är inte heller förtjust i att låta en del av an exportera el som
betalning.

Den egna uranproduktionen kommer att upphöra inom kon. Likaså förväntas hante-
ringen av kärnbränslecykeln, som hittills skötts i f.d. Sovjetunionen hamna under nya
procedurer.

Kostnaden för den egna brytningen ligger över världsmarknadspriserna, men gruvorna
kan åtminstone på kort sikt inte stängas p.g.a. sysselsättningsargument. Ett annat
problem som dykt upp är att Ryssland nu kräver betalt i hårdvaluta för avfallshante-
ringen. Tekniska frågor kring renhetsgraden försvårar sökandet efter andra intressenter
samtidigt som den egna lagringskapaciteten uppges vara begränsad till ca 2,5 år.

3Förslagen varierar pä an koppla upp Albenirsa med en AC/DC station för att få in Ungern på
UCPTE nätet, medan mindre "öar" är kvar i IPS systemet för att behålla kontakten med Ukraina
och Tjeckoslovakien.

t
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*> 3.2. Polen

T^

Reformema av elkraftsektom påbörjades redan under hösten 1990 men har därefter gått i
stå. Orsakerna härtill har i kordiet varit; motstånd från både fackföreningshåll och en trög
industri, regeringens oförmåga att hantera kostnads- och prissidan samtidigt som
inflationen motverkat tariff justeringar, och slutligen, brist på finansiella resurser för an
fullfölja planerade projekt

Oavsett den bild man försöker ge utåt, i syfte att dra till sig utländskt kapital, befinner sig
elsektorn i en finansiell kris. I högre grad än för övrig industriverksamhet, har här acku-
mulerats en skuldkedja till enorma belopp, vilket i sin tur hämmar reformarbetet.
Förutom att den tunga industrin har omfattande skulder till elproducenterna har bränsle-
producenter, elproducenter, distributörer och PPGC (Polish Power Grid Company),
fordringar sinsemellan.41 princip skulle det vara möjligt, i enlighet med lagen, att stänga
av elkraften till 80 % av företagen i Övre Slesiens industriregion p g a obetalda skulder.

Emellertid har den ovanliga situationen uppkommit att efterfrågan gått ned och att Polen
skapat en överskottskapacitet PPGC, som har det övergripande ansvaret över elkraft-
frågorna, har uppmanat producenterna att reducera sin kapacitet och förklarat att man
inte avser an godkänna ytterligare investeringar.

Distributörerna har nyligen fån se sin pris ökat med 11 % efter en centralt beslut, sam-
tidigt som företagen betalar en 24 % högre pris till producenterna. Situationen försvårar
framtagandet av en tariffsystem sedan producenterna får betalt för att hålla kapacitet i
beredskap, medan konsumenterna endast betalar för den el man köper. Industrins
invändningarna bygger på att det är "omoraliskt" att betala för kapacitet man inte köper
och menar att Polen mycket väl kan ha en reservkapacitet som i väst om 25-30 %.

Miljö och energi

I Polens fall kan en kort kommentar kring kopplingen miljö • elkraft vara relevant. Enligt
en rapport publicerad i tidningen "Gazeta Wyborca" den 19 aug., lever var tredje
invånare i en ekologiskt definerat farlig zon. Föroreningarna har med minskad industriell
aktivitet avtagif. något men utsläppen har inte minskat överallt I området kring
Belchatow ligger utsläppen 20 gånger över gränsvärden för de farliga zonerna och
kraftverket där uppges vara landets största förorenare.

Regeringen har i energiplanerna bundit sig an harmonisera energi och miljöpolitiken, men
det är uppenbart an man själva inte förmår, eller avser att, prioritera investeringarna i
miljöskydd och förväntar sig en mobilisering av internationella resurser.

32.1. Energisituationen

Den totala energianvändningen har gån tillbaka, om än inte i samma omfattning som
industriproduktionen. Inhemska koltillgångar har fått större betydelse i energiför-
sörjningen. Användningen av stenkol har minskat endast marginellt medan nyttjandet av
brunkol ökat Det är sålunda de dyrare importerade bränslena, gas och olja, som gån

41 en exempel stängde Gliwice (eldistributör) av elen till stålföretaget Företa Maj med
motiveringen an skulden som uppgick till 3,5 mrd Zl skall betalas först Distributören har
ytterligare fordringar på 220 mrd Zl från andra företag. Stålföretaget i sin tur kan inte betala
sedan man har stora fordrigar utestående hos klienter.
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«. tillbaka kraftigt Energiimporten reducerades med storleksordningen 20 % under år
1991.

Diskussionerna kring gas och oljeleveranser från Ryssland har under den senaste tiden
varit besvärliga. Visserligen har kontrakt tecknats för år 1992 om 5 milj ton olja och
8 mrd kubikmeter gas, i utbyte mot kol, koks livsmedel etc, men avtalet är kopplat till de
ryska truppemas situation i Polen, något som man vill undvika framledes. Så sent som år
1990 kom närmare 83 % av imponerad olja från OSS, därefter har andelen fallit till 63 %
år 1991 och under de första fem månaderna 1992, ner till endast 36 %.

I linje med diversifieringsstrategin har leveranserna från OPEC och Nordsjön ökat, men
här finns fortfarande logistiska hinder. Diskussioner förs även om bränsleimport från Iran
som dock kan påbörjas först efter år 1995.

Kolsektorn

Kolproduktionen har rasat under de två senaste åren. År 1988 producerades 193 milj ton
^ stenkol jämfört med endast 140,3 milj ton under år 1991. Produktionen av brunkol har

återhämtat sig något men ligger med 69 milj ton år 1991, fortfarande 6 % under 1988 års
nivå. Den krafigt minskade exporten av stenkol om 30 % under år 1991, innebär ett svan
ekonomiskt bakslag.

Kolsektorn har varit under starkt tryck för en omstrukturering men Världsbankens för-
slag har hittills stött på starkt motstånd Industrin, som f n står med överproduktion, har
420 000 anställda och stämningen sägs för tillfället vara mycket hotfull.5

"" ) 322. Organisation

Den 30 sept. 1990 etablerades Polish Power Grid Company (PPGC) som ett nytt själv-
ständigt företag. PPGC svarar för utvecklingen av program och prognoser för den polska

^ elsektorn, det gäller såväl investeringsprogram på kon och lång sikt, som för landets
'v produktions- och överföring system. Företaget har ansvaret för stamnätet, import- och

exportaktiviteter och det övergripande ansvaret för den interna elmarknaden.

Den polska elsektorn är uppdelad i tre sammanvävda system; kraftproducenter, som
består av 32 statligt ägda företag och två oberoende aktiebolag. Ministry of Ownership
Transformations representerar det staliga ägandet i kraftbolagen; stamnät, (transmission)
som ägs av PPGC (som i sLi tur är ett aktiebolag helägt av staten och förvaltas av
ministeriet för industri och handel.); och slutligen, distributörer, som representeras av 33
oberoende statligt ägda företag.

Kontrollfunktionen över elkraftsystemet utövas av ministeriet för industri och handel,
som för övrigt har det övergripande ansvaret for hela energiindustrin.

Reformer inom elsektorn

Regeringen antog i maj 1992, efter närmare två års debatt, en nytt marknadsorienterat
program för energisektorn. I skrivande stund är det okian hur parlamentet kommer att
ställa sig till förslaget. Enligt höga befattningshavare finns det goda utsikter för ett

5 Världsbanker tillkännagav, den 23 juli, an man garanterat krediter om 200 milj $ för om-
strukturering av kolsektom och ytterligare 200 milj $ för hanteringen av den uppkommande
arbetslösheten.



22

positivt mottagande sedan förlaget efter intensiv debatt "prövats" av samtliga
intressenter.

Tanken bakom programmet är an strukturen skall vara mer upplöst och att företagen -
där det är rimligt - skall konkurrera med varandra.

"The Electricity Act" (Ustawa Prawo Energetyczne, Gazeta Przemyslowa i Handlowa,
No 22, Ministerstwo Przemyslu i Handlu) innehåller, i korthet, fem viktiga punkter.

1. De ligniteldade kraftverken skall ställas under samma ledning som anslutna gruvor.
I en nästa etapp kan dessa integreras till en holdingbolag. Någon konkurrens inom
denna verksamhet förväntas dock inte då koordinationen anses vara väsentlig.

2 De stenkolseldade kraftverken skall slås ihop till fyra eller fem konkurrerande
kraftproducenter som skall sälja el till PPGC.

3. De stora kraftvärmeverken skall delas upp i nio separata foretag och leverera el
och värme till PPGC.

4 PPGC skall äga och ansvara för stamnätet. Det skall sälja el till distributörer som
slagits ihop till kommersiella bolag.

5 En separat övervakningsmyndighet skall etableras som ser till an uppställda villkor
för aktörerna följs. En av nyckelfunktionerna blir an övervaka prissättningen och
monopolverksamheterna.

Det återstår problem med utformningen av den övervakande myndigheten sedan
definition av dess funktioner och frågor kring dess ställning i den stadiga organisationen
ännu är olösta.

Enligt ordf. för PPGC, prof. Popczyk, har omstruktureringen i enlighet med The
Electricity Act" redan påbörjats. Programmet stöds även av internationella institutioner
genom lån och teknisk assistans. Omstruktureringen beräknas bli klar vid slutet av år
1993. Planerna kräver investeringar vilka för tillfället är svåra att genomdriva. En del av
finansieringen skall vila på intäkter av elförsäljningen, men man räknar inte med an få
några sådana förrän årsltiftet 1992-93.

Priser

Sedan jan. 1990 har priserna höjts upprepade gånger men effekterna av dessa har
urholkats av inflationen. Den första etappen var att höja hushållens priser till samma nivå
som industrin, något som uppnåddes under 1991.1 en andra etapp ska man försöka täcka
kostnaderna. För hushållens del förväntas nya prisökningar varje kvartal för att på detta
sätt mildra effekterna i hushållens budget

En nytt tariffsystem skall ha introducerats i elsektorn den 21 april 1992 för an bättre
återspegla kostnaderna och underlätta liberaliseringen av elhandel, som träder i kraft den
1 juli 1992.

Tabell 3.6. Genomsnittligt pris pa elkraft. Polen (Zl per kWh, inklusive skatt)

Industri
Hushall
OECD Energy Prices 2O92
1 första kvartalet 1992

Priset för slutanvändare övervakas av finansministeriet medan intemprisema mellan
PPGC och producerande foretag och distributörer övervakas av ministeriet för industri

1980
0,50
0.8

1985
2.8
2.0

1988
7.1
4.7

1989
23.0
8.2

1990
241.0
97,5

1991
342.0
304.0

19921

434.3
453.4
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och handel. I båda fallen presenterar PPGC underlag och förslag till respektive ministe-
rium.

3.2.3. Prognoser

Rationaliseringar, som följd av marknadsreformer, och högre priser väntas leda till lägre \
elförbrukning. Detta motverkas i sin tur av industrins omstrukturering, automatisering,
ökad betoning på privat sektor, servicenäringar etc. •

Myndigheterna presenterar två scenarion för framtida elefterfrågan och elproduktion.

1990 1995 2000 2010
Total efterfrågan (TWh)

Scenario 1 135,3 138,0 156,0 198,0
Scenarion 135,3 151,0 175,0 229,0

Total produktion (TWh)
Scenario I 136,3 141,0 158,0 198,0
Scenarion 136,3 154,0 177,0 229,0

Förutsättningarna för dessa scenarion framgår inte. Men sannolikt bygger underlaget på
regeringens dokument från år 1990, där tre scenarion för ekonomisk tillväxt presente-
rades. Rekommendationerna till regeringens framtida energipolitik baserades här på
scenario "medium" som antog en genomsnittlig årlig tillväxt i nationalinkomsten om 5 %,
under perioden 1991-2010. Samma underlag används till pågående omstruktureringar.

Polens installerade kapacitet är föråldrad och skall upprustas. Bedömningarna, enligt
underlaget ovan, är att 4 GW skall upprustas under perioden 1992-2000 och ca 8,6 GW
under perioden 2001-2010. Installation av ny kapacitet beräknas till 5,1-5,6 GW under
åren 1992-2000 och till 10-11,5 GW under perioden 2001-2010.

I ett papper presenterat för Världsbanken och sanktionerat av polska energimyndig-
heterna fick ligniten en begränsad roll för den framtida elkraften.6

Prioriteterna presenteras enligt fc"./nde:

• Upprustning av nuvarande kapacitet. Modernisering av distributions- och
överföringsnät.

• Ytterligare topplastkapacitet, enligt studien, gaseldat.
• Avsluta pågående investeringar.
• Utbyggnad av ny kapacitet

En viktig roll ges gaskombinerade teknologier, ren kolteknologi och till början av nästa
århundrade, kärnkraftkapacitet.7

Nätverket är föråldrat och i behov av modernisering. Det internationella nätet har hittills
anpassats till att fungera parallellt med CDO - IPS. Denna inriktning skall nu omvärderas.

6Key Elements of Energy Policy of the Republic of Poland for the Years 1991-2010, A. Lipko, J
Cofala, Oct. 1991.
7 "As regards new lignite fired capacity, their economic effectiveness depends on availability of
gas powei generations well as on availability of reliable nuclear technologies at reasonable cost."
Papperovan.
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Myndigheter har uttalat förhoppningar om att tillsammans med Ungern och Tjecko-
slovakien, i någon form, samköra med UCPTE i framtiden.

32.4. Elanvändning och produktion

Efterfrågan på el uppges p g a industrins minskade aktivitet och flera varma vinti-ar i följd
ha fallit från 23,4 GW år 1989 till 22,7 GW år 1991. Enligt statistiken innebär det an den
slutliga elanvändningen under de tre senaste åren fallit från 118,5 TWh år 1989 till 96,4
TWh under år 1991. Elsituationen uppges vara tillfredsställande och man har för
närvarande t o m en överskottskapacitet

Tabell 3.7. Elanvändning. Polen (TWh)

Slutlig användning

Industri
Byggnads industri
Jordbruk och skog
Transport
Hushåll
övrigt
•Siffror för 1991 frän rapport Poland: Power generation and Transmission, Prof. J. Popczyk, 1992.
Källor PlanEcon, Annual Bulletin of Electric Energy Statistics 1990.

Vid närmare analys av elanvändningen visar industrin på en långsamt sjunkande trend.
Under åren 1989-90 föll industrins andel med en procentenhet till 53,2 %, medan hus-
hållen gick upp i motsvarande omfattning till 15,9 % av total slutförbrukning. Det är
ännu tveksamt ifall man kan betrakta detta som effekt av rationaliseringar.

Tabell 3.8. Elproduktion och handel. Polen. 1980-1991

1980
98.8

63.1
2.6
5.4
4.1

10.7
12.9

1985
107,2

61,2
2,7
7,7
6.3

14.9
14.5

1989
118,5

63.0
1,3
9.0
6.7

18.8
19.6

1990
108.9

57.9
U
8.3
6,2

173
18.0

1991»
96.4

Totalproduktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Export
Import

Tillg. för konsumtion
Nätförluster
Egenanvändning

Källor PlanEcon,

1980
121.9
118,6

33

4,4
4.2

113,1
12.2
10.7

1985
137,7
133,8

3,9

7.6
5.5

135,6
143
14.1

1989
1454
141,7

3.8

10.3
12,1

147,3
13.0
15.4

1990
136.4
132,7

3.7

104
9,8

135,4
12.3
144

1991
134,7

93
6,7

132.1

Brunoproduktionen har, bara under de tre senaste åren, gån ned från 145,5 TWh år
1989 till 134,7 TWh år 1991. Under första halvåret 1992 fortsatte produktionen att
tillbaka, med 4,4 % jämfört med motsvarande period föregående är. Förklaringen uppges
vara reducerad efterfrågan. Värmekraften svarar fortfarande för närmare 95 % av total
produktion men i denna grupp verkar det som andelen lignitbaserad elproduktion ökar.
Tydligen styr PPGC med sin prispolitik mot en ökad lignitanvändning. Under år 1991
uppges den totala bränslekostnaden för egenförbrukningen motsvarat 33 % av
inkomsterna av elförsäljningen, något som låter högt och om så är fallet, är oroväckande.

Den installerade kapaciteten uppges för Polen ligga på 32,1 GW under 1991, vilket inne-
bär an ingen tillskott av kapacitet installerats sedan andra hälften av 1980-talet
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År 1990 bröts trenden med nettoimport av elkraft. Avtalen, som bestått av indikativa
Ustor om import motsvarande 6,6 TWh från f d Sovjetunionen har tydligen lösts, till båda
parters fördel. Under år 1991 ökade nettoexporten till 2,6 TWh.

Krediter och samarbetsprojekt

Världsbanken tillkännagav redan år 1991 krediter på 340 mill $ till de polska värme- och
kraftproducerande bolagen - i ett paket anvisat till regeringen och Wielikopolski Credit-
bank. Vi dessa förhandlingar utarbetades även ett lån om 50 milj $ för att modernisera
värmekraftverken i större städer.

Finansiering för olika ändamål diskuteras även av enskilda regeringar. Dessa gäller i
första hand miljöinvesteringar, men kan även inbegripa upprustning av existerande
kraftverk, ombyggnad till kraftvärmeverk samt utbyggnad och modernisering av över-
föringsnäten.

Det har under en tid pågått intensiva förhandlingar mellan polska och utländska
intressenter i Polens elsektor. Exempelvis tecknade nyligen ett konsortium med EdF,
Tractebel och PPGC ett joint venture avtal för att undersöka möjligheterna till nystart av
Mloty pumpkraftverk. Westinghouse har startat ett joint venture med sju polska kraft-
bolag om an modernisera kolbaserade kraftverk, man ska bl a bygga reningsanläggningar
för an reducera svavelutsläppen.

Några stora investeringar är inte an vänta - annat än möjligen i miljöprojekt - innan Polen
fån igenom "the Electricity Act". Därefter kvarstår svårigheten med an finna avsättning
av elkraften som de investerande parterna producerar.
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3.3. Tjeckoslovakien

- Tjeckoslovakiens federala regering har i samband med en omorganisation och
uppdelning ?v energisektorn på republiknivå, redan företagit steg inför en eventuell
separation. Republikerna (Böhmcn - Mähren och Slovakien) har etablerat egna
självständiga foretag med ansvar för elkraften. För närvarande pågår ett federalt arbete
med att utarbeta nya lagar för an reglera energisektorn. Dessutom väntas den stora
privatiseringsprocessen - som beräknas komma igång på allvar under hösten 1992 -
påverka de framtida energifrågorna.

Den federala regeringens uttalade energipolitik är;

• att diversifiera olje- och gasimporten samt att stärka landets strategiska roll i de
europeiska olje- och gasledningama. På längre sikt finns planer på att kopplas upp
till UCPTE-nätet;

• an reducera förbrukningen av kol med 35 % (det framgår dock inte under vilket
tidsperspektiv);

• an satsa på energibesparingar, framförallt inom elkraften; och slutligen,
• an fortsätta utbyggnaden av kärnkraften.

Energipolitiken är varken väl utarbetad eller fast Den förestående separationen mellan
Böhmen-Mähren och Slovakien är naturligtvis en avgörande osäkerhetsaspekt i en
redan mycket avvaktande situation.8

Inledningsvis kan konstateras an den senaste tjeckoslovakiska statistiken är behäftad
med inånga felaktigheter och upplevs av energianalytiker vara besvärligare än någonsin.

* i

3J.1. Energisituationen

* s Den totala energiförbrukningen har gått tillbaka. Mönstret från Ungern och Polen, med
v; reducerad import och övergång till inhemsk produktion, i första hand till ökad

brunkolsanvändning, gäller även här.

* ., Tjeckoslovakiens energiproduktion är starkt förknippad med utvecklingen av en
kolsektor som hamnat i trångmål. Produktionen av stenkol har sedan 1989 fallit från
25 milj ton till 19,5 milj ton år 1991. Samma trend uppvisas beträffande brunkol med
en produktion om 79,6 milj ton år 1991, jämfört med 96 milj ton år 1988.

Gruvorna befinner sig i finansiell kris samtidigt som regeringen skjutit upp beslut om
nedsättning av subventionerna. Oroväckande är dock an regeringen hamnat i trångmål
vad avser fortsatta rationaliseringar av sektorn (produktionen av kol verkar åter öka
under 1992, i synnerhet i Slovakien). Enligt den slovakiske vice premiärministern är
arbetslösheten här tre gånger högre än i de tjeckiska regionerna, ca 12 %, och efterblivna
trygghetslagar stoppar en alltför snabb rationalisering. De spända relationerna till
fackföreningarna och gruvorna underlättades knappast av att regeringen aviserat inköp
av 11 milj ton kol från Ukraina och Polen.

Regeringens deklarationer om ökad betydelse för naturgasen i den primära energi-
förbrukningen har ännu inte realiserats. Dessvärre har även övriga diversifieringsplaner

*I sept 1991 kom republikerna överens om att dela upp äganderätten över Transgas gas och-
oljeledningar, där Slovaltiem fick 52 % av "andelarna".
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kommit på skam. Man drabbades av stoppade leveranser via Adria-oljeledning och blev
tvungna an fortsätta förlita sig på energi från OSS. Efter segslitna förhandlingar under-
tecknades ett avtal med Ryssland, för är 1992, om import av 7,5 milj ton olja och 13 mrd
kubikmeter gas i utbyte mot livsmedel och medicin.

För att reducera beroendet från f.d. Sovjetunionen har konstruktion av oljeledningar från
Österrike påbörjats, men dessa räknas inte bli färdiga förrän år 1994.

3.32. Organisation

Tjeckoslovakiens elsystem är uppdelat i två samkörningsnät som hanteras av de separata
företagen CEZ (Ceske Energeticke Zavody) och SEP (den slovakiska motsvarigheten).
Alla 400 kV och 220 kV linjer tillhör CEZ och SEP, medan distributionsnätet, om
110 kV, tillfallit de självständiga distributörerna.

Den tjeckiska republikens organisation består av CEZ som under sig har kraftbolagen
och, som ovan nämnts, samkömingsnätet. Dessutom finns åtta självständiga

*"* distributörer. Motsvarande system finns i Slovakien med SEP, som ansvarar för
kraftbolagen och nätet Vidare agerar tre självständiga distributörer, vilka här även svarar
för värmeförsörjningen.

Det tjeckiska elbolaget ombildades den 6 maj 1992 till ett aktiebolag. Regeringen behöll
67 % andelama medan 33 % underställdes privatiseringsprogrammet. Bolaget, med
16 400 anställda, har nyligen erhållit ett internationellt lån om 246 milj. $ for
modernisering och omstrukturering. Man söker inte utländskt kapital för aktieägande
utan endast som partners till specifika projekt, exempelvis Temelin kärnkraftverk.

En separation förväntas få negativa effekter for flera av de nyligen privatiscrade
enheterna inom elsektorn. Emellertid är det tjeckiska bolaget CEZ ett av de mest
tecknade i den första privatiseringsvågen.

**«
^ Priser

Prispolitiken verkar även fortsättningsvis bli en stötesten för regeringen(arna). I en
studie konstaterades nyligen att övergångsperioden för att reda ut energipriserna och
slopa subventionerna inte kommer vara avslutad förrän år 1995.9

Tabell 3,3,1. Genomsnittligt pris pä elkraft, Tjeckoslovakien (Kcs per kWh, inklusive skatt) ^ _
1980 1985 1988 1989 1990* 1991 19921

Industri - 0.35 0,45 0,47 0,48 043 1.24 1,46
Hushåll 046 042 041 041 040 046 0,85
OECD Energy Prices 2Q92
1 första kvartalet 1992

Av tabellen ovan framgår att situationen i princip föivärrats sedan man under 1991 låtit
industrin ta den första - och största - delen av prisökningarna. Det är oklan hur man
tänker hantera korssubventionema den närmaste framtiden.

9 CSFR: Power Generation and Transmission, J. Jicha, Conference Papers, Power Generation &
Transmission in Eastern Europe, Brussels, June 1992.
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3JJ . Prognoser

Den federala regeringen har presenterat försiktiga prognoser kring den framtida energi-
efterfrågan. I en scenario med hög BNP-tillväxt förväntas trenden vända redan är 1993,
medan i en mer pessimistiskt scenario en vändning inte är an vänta förrän någon gång
under 1995-96. Endast med hög BNP-tillväxt kan man under detta decennium nå samma
nivå som 1988 (bilaga 2).

Elförbrukningen (tillgängligt för konsumtion) beräknas under antagandet låg BNP tillväxt
vara fallande t o m år 1995. Men tillbakagången beräknas inte bli mer dramatisk än an
man hamnar vid en förbrukning om 86 TWh, jämfört med 92 TWh år 1992. Med den
långsamma utvecklingen nås åter denna nivå år 2005.

Med en hög BNP-tillväxt prognosticeras drygt 105 TWh i elförbrukning vid år 2005.
Tillskottet i jämförelse med scenariot med låg BNP-tillväxt realiseras först efter år 1995.

Nettoimporten av elkraft beräknas i bägge scenarion elimineras fram till år 1995.
Betoningen på värmekraften skall enligt prognosen falla ganska dramatiskt Intressant
nog räknar man med an behålla samma nivå av elproduktion från industrins egen
produktion. Från år 1995 och framåt skall i båda scenarion betoningen ligga på en
utveckling av kärnkraften, (bild 3 och 4)

33.4. Elanvändning och produktion

Användningen av el under år 1990 låg på ungefär samma nivå som år 1989. Källor
uppger an elanvändningen för år 1991 endast gått tillbaka i storleksordningen 4 % vilket
skulle vara en stor besvikelse mot bakgrund av en nedgång i industriproduktionen om
hela 23%.

Tabell 3.10. Elanvändning. Tjeckoslovakien (TWh)

"v- Slutlig användning

. Industri
> . Jordbruk

Transport
Hushåll och komm
övrigt

1980
62.7

37.8
33
3,3
183
2.6

1985
70.8

40.7
3,6
3.4
23.1
2.9

1989
77.6

42,8
4.3
3.6
26.7
3,6

1990
77.1

42.6
4.3
3.7

26.6
3.6

Källon PlanEcon, Annual Bulletin ef Electric Energy Statistics 1990.

Elproduktionen har under åren 1989-91 gått tillbaka med endast 6,5 %, och det verkar,
åtminstone för de två första åren ha varit värmekraften som minskat sin produktion. Av
intresse är att notera an man lyckats reducera sin nettoimport med närmare 60 %, till
endast 1,4 TWh under år 1991.
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Tabell 3.11. Elproduktion och handel. Tjeckoslovakien. 1980-1991

Total produktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kamkraft

Export
Import

Tillgängligt för konsumtion
Nätförluster
Egenanvändning

1980
72,7
63,4
4,8
4.5

1,6
3.4

74.6
5,3
6,6

1985
80.6
64,5
4.3
11,8

2.5
6.1

84,2
5.6
7,7

1989
89,2
60,3
4,3
24,6

4.3
7,5

92,0
5,9
8,5

1990
86,2
57,7
4,3
24,6

4,3
7,6

91,2
5,8
8,2

1991
83,4

1,3
2,7

Källon PlanEcon, Nationell statistik

Kapacitet i respektive republik

Det tjeckiska systemet har en kapacitet om 13,4 GW varav drygt 75 % baseras på fossila
bränslen. Ett antal kraftverk är från 1950-60 talet och avses inom kort tas ur drift.
Närmare 60 % av elproduktionen baseras på kol, men endast en mindre kvantitet stenkol
används. Vännekraftverken använder i stället till övervägande del lignit med en låg
kalorihalt om 12 GJ per ton.

Vattenkraften utgör 10 % av totalt installerad kapacitet, men används endast som topp-
lastkapacitet och svarar för endast 2,5 % av totalt producerad el. Kärnkraften represente-
rade år 1989,13 % av kapaciteten och 21 % av elproduktionen.

Det slovakiska systemet har en annan fördelning. Av totalt 5,6 GW är 40 % vännekraft
och knappa 30 % vattenkraft. Kärnkraftverket Jaslovske Bohunice svarade för 31 % av
kapaciteten och 40 % av total produktion.

En begränsad kapacitet om 2 GW i den tjeckiska och 0,8 i den slovakiska republiken
kommer från självständiga industriproducenter. För Slovakiens del svarade dessa för
ca 9 % av total produktion.

3.3.5. Kärnkraft

Kärnkraftens andel av elproduktionen har i Tjeckoslovakien ökat från 14,6 % år 1985
till 28,6 % år 1991. Den federala regeringen ställer sig positiv till fortsan utveckling av
kärnkraften även om ett antal frågor återstår att lösa. Det råder fortfarande oklarheter
kring lagringen av det radioaktiva avfallet och den slutliga avvecklingen av kärn-
re aktörerna.

Det akuta problemet är lagringen av kärnbränslet. Ryssland har tydligen åter accepterat
lagring men denna faktureras i hårdvaluta samtidigt som det är brist på kapacitet.
Tjeckoslovakien har skapat tillfälliga lagringsmöjligheter vid Dukovany som dock inte
beräknas inte räcka längre än två år.

Tjeckoslovakien skär nu ner på den inhemska uranproduktion som hittills erhållit stora
subventioner. Är 1995 skall produktionen endast täcka det inhemska behovet Här kan
noteras att även CSUP, Csechoslovak Uranium Enterprise, ska bolagiseras för att de
enskilda bolagen - samlade under ett holdingbolag - ska kunna ingå joint ventures med
utländska företag. Man anser att marknaden för bränsle till WER reaktorer är stor.
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IAEAs inspektion av det tjeckiska kärnkraftverket Dukovany har utfallit till belåtenhet
Underhållet motsvarade västerländsk standard och personalen var att beteckna som
kompetent. Däremot finns svårigheter vid det slovakiska Jaslovske Bohunice där beslut
tagits att bygga om reaktor Al, som togs ur drift år 1991, efter en radioaktiv läcka, till
gaskraftverk. Kärnkraftverkets fyra reaktorer är tillverkade efter sovjetisk design men
av Plzenverken, en del i Skodagruppen. Tyska Siemens har under den senaste tiden fört
samtal om samarbete i säkerhetsfrågor, dessutom har Jaslovske Bohunice ingått ett in-
formationsutbytesavtal med franska kämkraftbolaget NogenL

Utbyggnaden av Mohovce kärnkraftverk med beräknad starttid kring 1993, har
tillfälligt avstannat eftersom man håller på att ersätta den ursprungliga teknologin med
utrustning från Siemens. Slovakien har i samband med detta projekt antagit krediter
från EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) om 1,1 mrd DM.
Det kan även tilläggas att en konsortium bestående av Bayernwerk-Preussenelectra och
EdF har fått order på an leverera säkerhetsutrustningen.

Kärnkraftverket Terrelin (i Mähren) kommer att färdigställas till år 1995 enligt offi-
ciella källor. Före valet fanns det en tendens som lutade åt an man, mot bakgrund av re-
ducerad elanvändning, kunde överväga ett stoppa av utbyggnaden av kärnkraftverket.
Men särintressen i frågan representerade av Skoda, CEZ och en antal andra företag
hävdade an en stopp nu skulle kosta mer än ett fullföljande och an minst 16 000
personer skulle bli arbetslösa.

Miljöorganisationerna hade en annan kalkyl där kostnaden beräknas bli mångfaldigt
högre än det angivna. Dessutom påstår man att medel behövs bättre i t ex renings-
utrustning. En allt oftare förekommande kritik framförs över betalningsformen d v s
export av elkraft till väst

4
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4. OSS och Ukraina

Energiindustrin i f d Sovjetunionen är i sämre skick än någonsin efter andra världskriget
Problemen följer den karakteristiska listan. Kronisk brist på material och utrustning,
reducerade investeringar, sinade källor och ibruktagande av mindre och ineffektiva
källor, osäkerhet kring den ekonomiska reformpolitiken och slutligen, oklarhet i
ansvarsfördelningen där den tidigare konflikten mellan centrum och republik har övergån
till motsvarande kaotiska förhållanden inom republikerna.

Kort tid efter augustikuppen nationaliserade varje republik egendomarna på sitt
territorium. För elsektorn innebar det ett avbrott, i redan låga, nyinvesteringar,
fullständigt sammanbrott i relationerna mellan elproducenter och utrustningsindustrin
samt ryckighet i stamnätet

"""" Avklippta band mellan republikerna har fått svåra kedjeeffekter. Ett exempel är Kuzbas
regionen som inte förmådde att leverera kol, varför kraftverken fick försöka hämta kol
från närmare håll - Karaganda Ekibastuz. Utrustningen var dock inte var anpassad för
den nya kemiska kolsammansättningen och föll samman.

I slutet av 1991 gick diskussionen fortfarande hög huruvida Ryssland subventionerade de
övriga republikerna med sin energiexpon. En exempel som angavs var an Ryssland i
dec. 1991 sålde lika mycket olja till "utlandet" som till Ukraina. Medan världsmarknads-
priset på en ton olja då låg på ca 120 $ fick Ukraina betala 70 R. Ukraina kunde sedan

x j efter bearbetning sälja vidare till hårdvaluta.

Men även förhållanden inom republikerna var kaotiska till följd av stabiliseringspolitiken
och Rysslands penningpolitik, något som kan illustreras med följande exempel:

'v Surgyt vattenkraftverk togs ur drift den 8 juni sedan de anställda strejkar för de inte fått betalt
under tre månader. Kraftverket försörjer de sibiriska oljefälten.

- över tusen byggnadsarbetare vid två vattenkraftbyggen i Bureya (långt bort) har fått lämna ar-
betsplatserna utan ersättning. Orsaken är att det helt enkelt inte fanns medel att finansiera verket

Företagen i Khabarovsk kray går nattetid p.g.a. elbrist Dessutom har kraftbolagen ställt ultima-
tum au om betalning inom 10 dagar annars kan elförsörjningen helt komma att avbrytas för fore-
tagen. Man har även höjt priset Ull 3,25 R per kWh för allmänheten och till 4,41 R per kWh för
företagen. Samtidigt hotas kraftbolagens produktion av uteblivna kolleveranser p g a penning-
brist.

Den starka nedgången i Rysslands oljeproduktion har fån en mycket kritisk inverkan på
hela regionens ekonomier som samtidigt kastades in i reformprocesser man inte hade
kontroll över. För an hantera situationen undertecknades en avtal den 2 jan. 1992 av
OSS staterna an den ekonomiska aktiviteten måste behållas under det första kvartalet
1992 vad avser kontrakt och relationer till minst 70 % av 1991 års nivå.

4.1. Energi i OSS

Den totala energiförbrukningen i fd Sovjetunionen har under år 1991 gån tillbaka
betydligt mindre än industriproduktionen. Kolförbrukningen gick visserligen ned med
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i 11 % men detta relateras till de omfattande strejkerna under början av 1991. Den
inhemska elanvändningen föll endast med ca 4 %. Här kan paralleller dras med
utvecklingen i Östeuropa dar en förskjutning om 1-2 år kunde noteras mellan minskad
industriproduktion och minskad energianvändning.

4.1.1. Energiproduktion

Den aggregerade energiproduktionen har gått ned med 5,8 %, eller från 2214 mtoe år
1990 till 2086 mtoe år 1991. Oljeproduktionen uppges gått tillbaka med 9,8 % kol med
hela 10,5 % medan gasproduktionen klarat sig med en reduktion om 0,5 % under 1991.
Elproduktionen föll första gången någonsin på sovjetiskt territorium med 2,9% till 1676
TWh under år 1991.

Experter prognostiseiar att oljeproduktionen under 1992 endast når 470 milj ton på f d
Sovjetunionens territorium. Andra organisationer går ännu längre ned CIA 425 milj ton,
och ryska Germes 400 milj ton. Oljesektorn i OSS befinner sig i ett kritiskt läge där den
genomsnittliga åldern på industrins fasta tillgångar uppges ligga på 30 år.

Tabell 4.1. Sovjetunionens energiproduktion fram till 1991

Olja (milj. IOP)
Gas (miljarder kubikmeter)
Kol (milj. ton)
Elektricitet (TWh)

1980
603,2
435,2
716.4
1294

1985
5953
643,0
726,0
1544

1988
624.0
770.0
772,0
1705

1989
607,2
796,0
740,0
1721

1990
569.7
814.7
703.0
1727

1991
515.0

815
615

1676
Källor. PlanEcon, Goskomstat, Soviet Geography April 1991

För Rysslands del blir planerna på en expansion av raffinaderi-industrin svåra att realisera
eftersom all raffineringskapacitet de senaste två decennierna byggts utanför ryskt
territorium. Den ryska republiken nu står med föråldrad kapacitet

Gasproduktionen förväntas vara kvar på samma nivå som tidigare medan kol beräknas
falla ytterligare 10-12 % under år 1992. Gassektors situation är inte lika dyster sedan
den "oberoende" ryska organisationen Gazprom har lyckats behålla kontrollen över de
flesta företagen. Här förväntas dock svårigheter p.g.a. för lågt satta priser och otillräck-
liga investeringar. Enligt PlanEcon ligger gassektoms dilemma i att finna nya markna-
der samtidigt som den undermåliga infrastrukturen begränsar expansionsmöjligheterna.

4.12. Energihandel

Råoljeexporten har visserligen fallit med närmare 50 % men gruppen raffinerade olje-
produkter gick endast tillbaka med 15 %. Vidare finns tendenser som pekar på att en
omfattande handel sker via bytesaffärer som inte redovisas i statistiken, ett fenomen
som även leder till överskattning av den inhemska förbrukningen.

Den reducerade gasexporten härrör från minskad östeuropeisk efterfrågan och inte från
minskat ryskt utbud. Nedgången i nettoexporten av kol var under en procent sedan man
i princip upphört med kolimport från Polen.

Elexporten från fd Sovjetunionen hade fram till 3Q 1991 fallit med 37 % jämfört med
motsvarande period föregående år, men det är oklart huruvida orsaken var minskade
exportmöjligheter eller Östeuropas ovilja att betala för den numera dyra elen i hård-
valuta.
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Polen rapporteras redan under år 1990 ha reducerat importen från Sovjetunionen med
67 %, medan Finlands import därifrån föll med närmare en femtedel.

4.2. Det enhetliga kraftsystemets framtid

Med upplösningen av unionen kräver varje republik ökad kontroll över sina energi-
resurser och sin produktion. Lokal kraftproduktion och lösningar anpassade till varje
republik får nu ökad betydelse.

Geografiskt består det enhetliga elnätet (Unified Power System) av elva regionala sam-
kömingsnät. Det finns en generell, om än inte fullständig, överensstämmelse mellan
samkömingsnäten och f d Sovjetunionens republikgränser. Samkömingsnäten
sammanfaller också med tidigare separata och naturliga geografiska "regioner" i
Sovjetunionen. För vår del är främst samkömingsnät 1) Centrum, innefattar Moskva med
omgivande region, 2) Nordvästra, bl.a. Baltikum, S: Petersburg och Kaliningrad och 3)
Syd, Ukraina och Moldavien. (se bilaga 3) av intresse.

Av bilaga 3 framgår att flera av de regionala näten, Syd, Mellersta Volga, Ural, Norra
Kazakhstan och Sibirien, har mycket låga reservmarginaler under topplastperioder.

Republikerna tog i tidigt skede över kraftverken och undanhöll därefter kontrakterad
export för att täcka egna behov. Den ansvarige för f d Sovjetunionens stamnät varnade
då för att ett uteblivet avtal leder till reducerad produktion och regionala brister. Under
år 1991 drabbades nästan samtliga separata nät av brist på bränsle. Situationen förvärras

t I troligen under 1992 och följden blir att industrin beräknas få 10-15 % mindre el.

Krisen inom elsektorn kommer, enligt officiella källor an hålla i sig till år 2010 och först
därefter normaliseras situationen. Som underlag för denna bedömning anges att reserv-

<& \ kapaciteten endast ligger kring kring 3-4 % (mot normala kring 15 %) samt att en tredje-
- o del av kraftverkstocken passerat den ekonomiska livslängden.

Den förre ryske energiministern V. Lopukhin påpekade redan i slutet av 1991 att en ny
„ prisstruktur bör komma till stånd innan privatisering av energisektorn påbörjas. Däremot

hade han inget förslag vad som skulle ske med det enhetliga elnätet, som så länge stod
som symbol för den olösliga unionen och som förenade Sovjetunionen med staterna i
Östeuropa. Det uppges dock inte finnas några tekniska svårigheter att i samband med
upplösningen, "dela upp" det enhetliga nätet för varje region.

Man verkar till dags dato inte kommit närmare lösningen än avtalet undertecknat 18 feb.
1992 (bilaga 5). Enligt detta är samtliga republiker, inklusive de självständiga baltiska
staterna, ense om an hålla kvar vid det enhetliga energisystemet. Man avser an
"omgående" utarbeta avtalsmässiga former för framtida leveranser.

En möte som behandlade elsektorn ägde rum i Tasjkent så sent som den 28 maj, där
även de baltiska representanter uttryckte önskemål om samarbete och fortsatt delta-
gande. Situationen befanns vara kritisk;

• ny utrustning introducerades inte;
• ingen möjlighet an ersätta gammal och utsliten utrustning;
• inga finansiella resurser och inget material för nya projekt;
• inga förberedelser inför vintern.
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Mötet kom överens om att ställa upp en program till regeringen (det stod så i artikeln
men det är troligen frågan om samväldets högsta organ).

4.3. Elkraft i OSS

OSS - statistiken förändras i snabb takt varför det finns svårigheter i jämförelser med
perioden före år 1991. Decentraliseringen har uppenbarligen försvårat datainsamlingen
samtidigt som hanteringen av byteshandel och re-export av energiprodukter förändrats.
En misstanke finns också att omfattande mängder energibärare försvinner utan att
överhuvudtaget noteras.

Det enhetliga energisystemet är inte uppbyggt efter landgränser utan hänsyn togs primän
till storskalefördelar, allokering av reservkapacitet samt inte minst till bränsleslagens
transportförutsättningar. Under sovjettiden var interdepcndensen mellan republikerna är
mycket hög, vilket förklarar svårigheten data över förbrukning och handel, både vad
avser intra-republik handel och utbyte med omvärlden.

Nedan presenteras några drag i de enskilda republikernas elproduktion och handel. In-
formationen är baserad på material fram till första halvåret 1991.

1. Elproduktionen har fallit i näst intill samtliga republiker, undantagen fir Turkmeni-
stan, Kirgistan, Azerbaijdan och Litauen. De republiker som haft störst fall är Mol-
davien, Armenien och Ukraina. Orsaken till reducerad elproduktion är dels att
minskad ekonomisk aktivitet (lägre efterfrågan), dels utebliven bränsleförsörjning
för värmekraftens produktion.

2. Den regionala elbristen förklaras med att elanvändningen ökat med 12% under de
senaste fem åren medan installerad kapacitet endast ökat med 9 %. Utrustningen
drevs med ökad belastning där antalet drifttimmar i produktionsparken låg 30-
40 % över den i väst Den installerade kapaciteten beräknades uppgå till 83 GW
under femårsperioden 1986-90, men endast 43 % av detta blev realiserat Under år
1991 tillkom knappast någon nyinstallerad kapacitet överhuvudtaget

3. övervägande delen av republikerna litar i första hand på värmekraftel. Ett antal av
dessa är dock väldigt beroende av fossila bränslen. Estland, Vitryssland, Molda-
vien, Azerbaijan och Turkmenien får 95-100 % av sin el från värmekraftverk.

4. De bergiga centralasiatiska republikerna, Tadjikstan och Kirgistan får 90 respektive
68 % av sin el från vattenkraft Georgien och Lettland har också en hög andel vat-
tenkraftel, mellan 50-70 %, av sin totala elkraftproduktion.

5. Den övervägande delen av fd Sovjetunionens kämkraftel producerades i Ryssland,
118 TWh av 212 TWh år 1990. Ukraina är dock betydligt mer beroende av käm-
kraftel som utgör närmare 25 % av republikens totalproduktion. Åren 1987-88 ut-
gjorde kämkraftelen en tredjedel av total produktion i Armenien. Kärnkraftverket
stängdes dock år 1989 p.g.a. jordbävningsrisk. Ignalina svarade för över 60 % av
total produktion i Litauen.

6. Ryssland har med sin geografiska omfattning en intensiv handel med de kring-
liggande republikerna. Sedan år 1986 har man dock svängt från en underskon till
en exportöverskon om drygt 4,5 TWh år 1990.
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7. Ukraina är den stora exportören av el. Större delen av utförseln går till Östeuropa
och inte till OSS staterna. Nettoexporten uppgår till närmare 10 % av den totala
produktionen. I samma elsystem ligger Moldavien som exporterar närmare en
tredjedel av den totala produktionen, även här i första hand till Östeuropa. Estland
och Litauen framstår också som stora elexportörer med 7,2 respektive 11,7 TWh
till de angränsande länderna. Här går en del av kraften till Lettland.

8. Det är i princip endast fyra republiker som är nettoimportörer, Lettland, Vitryss-
land, Georgien och Kazakhstan. För de tre förstnämnda utgör importen en relativt
stor del av den totala konsumtionen. Armenien kommer i samband med blockaden
att uppvisa en allvarligt underskott.

Tabell 4.2. Elproduktion fördelad på republiker i f d Sovjetunionen

Fd Sovjetunionen
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Ryska Rådsrep.
Ukraina
Moldavien
Belarus (Vitryssland)

Transkaukasien
Armenien
Azerbaidjan
Georgien

Kazakhstan

Centralasien
Kirgisien
Tadjikstan
Turkmenien
Uzbekistan

Baltikum
Estland
Lettland
Litauen

1980
1293.9
1037,1

183.9
72,9

804.9
236.0

15.6
26,7

43,2
13,5
15,0
14,7

614

63,4
9,2

13.6
6,7

33.9

28.6
18.9
4,7

11.7

1985
1544.1
1162,2
214,5
167,4

962,0
272.0

16,8
33,2

50,0
14,9
20,7
14,4

813

85,1
104
15.7
11,0
47.9

43,8
17,8
5,0

21.0

1989
1722.0
1285,7
223,4
212,6

1076,6
295.3

17.0
36,3

51.2
12.1
23.2
15.8

89,7

100.8
15.1
15.3
144
55.9

52,6
17,6
5.8

29,2

1990
1726,0
1281,0
233.0
212.0

1082,0
2984

15,7
(39)

47,8
10,4
23.2
14.2

87,4

102,4
13,4
18,1
14.6
56,3

525

\u6.6
28,4

1991
1675,9
1229,0
234,0
212,1

10714
275,8

13.8
38,0

46,1
94

233
13,3

79,1

100,5
14,0
174
14,9
54,1

51.2
16^
5.6

29,4
Kalla: Review of Soviet Energy Industries 1990, Soviet Geography, April 1992.

4.3.1. Krisområden

Armenien upplever f n en kritisk period då energileveranserna kollapsat p g a dispyten i
Georgien. Oljeleveranserna till värmekraftverken av hindras Azerbaidjan samtidigt som
svårigheter råder att fä fram gas till kraftverken. Industrin går långt under normal
kapacitet och elkraften ransoneras for att användas i livsmedelsindustrin. I Armeniens
energiprogram för 1995-2000 ingår utbyggnaden av två kärnkraftverk. På kon sikt skall
man anlägga ytterligare ett antal vattenkraftverk.

Även Georgien har brist på el p g a orolighetema i Osetien. Tragiskt nog kan en obetald
elräkning på 200 milj R till Armenien leda till an leveranserna därifrån avbryts

4
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Tabell 4.3. Intern sovjetisk elhandel 1990 (TWh)

Ryssland
Ukraina

Armenicn
Azerbaijdan
Georgien
Kazakhstan
Kirgizstan
Moldavien
Tadjikstan
Turkmenistan
Uzbekistan
Vitryssland

Estland
Lettland
Litauen

Export

39,4
43,9

0,5
2,9
0,9

11.9
7.9
8,9
2,4
6,3

17,2
3.9

8.7
3.3

15,8

Import

34,0
15,4

0,3
2.4
3.9

25.0
2.6
3.9
0.8
1.1

14.2
14,1

1,5
7,0
4.1

Nettohandel

5,4
28,5

0,2
0,5

-3,0
-13.1

53
5.0
1.6
5,2
3.0

-10,2

7,2
-3,7
11.7

Imp/Förbr.

.
11

2
U.S.

-18
-13
65
47

9
55

-
-20

73
-36
71

Källor Goskomstat, PlanEcon

432. Extern assistans

I programfloran har EG etablerat ytterligare ett paket, Technical Assistance for the CIS
! (Tacis) som är en fortsättning pA de 400 milj ecu som lades undan år 1991. Inom ramen

för programmet skall man ta hänsyn till respektive republiks förutsättningar vid över-
gången till marknadsekonomi.

, Särskild hänsyn kommer att tas till energisektorn. För Rysslands del vidtas i första hand
v åtgärder för an öka produktionen inom olje- och gassektorn. Etapp nummer två blir att

öka energieffektiviteten och slutligen hoppas man kunna assistera vid privatiseringen och
underlätta utländska investeringar.

Dessutom har konkreta projekt påbörjats för att öka säkerheten i OSS' kärnkraftverk.
Mer om detta i avsnitt 6.
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4.4. Ryssland

När den ryska federationen fick de legala rättigheterna över energisektorn innebar det
inte att man automatiskt fick kontrollen över den. Det fanns ett kraftigt motstånd från
den gamla apparaten och från företagsledare som fortfarande är härskande i industrin.

Situationen i energisektorn är kritisk. Regeringen måste agera kortsiktigt för att värja sig
mot hotande strejker. Problemet är det finansiella läge man har hamnat i. På många håll
har löner inte betalats ut under flera månader. Samtidigt har industrin hamnat i en prissax
där priserna på utrustning har släppts fria medan energiföretagen endast får sälja till fast-
ställda priser.

I slutet av maj fick Ryssland villkoren för IMF krediterna. 1) Öka de interna bränsle
priserna till världsmarknadsnivå inom två år, inklusive en 40 % ökning denna vinter. 2)
Skära ned skatterna på bränsle och gå över från inkomstbeskattning till vinstbeskattning.
3) Upprätta ett lagverk för oljeindustrin samt etablera privat äganderätt över minerala
tillgångar.

Problemen inom energisektorn har fått politiska implikationer. Den 30 maj ledde Jeltsin
en konferens inför representanter för gas- och oljeindustrin och förklarade sin oro över
nedgången i deras verksamhet. Trots att dessa instämt i IMF's krav att omedelbart gå
över till världsmarknadspriser kan, enligt presidenten, sådant inte genomföras för stun-
den. Man skulle därmed förlora kontrollen över den politiska situationen. En expengrupp
skall se över konsekvenserna av en gradvis liberalisering av priserna. Under konferensen
bestämdes vidare att sektorn skulle få prioriterade krediter (även om man här befarade en
konflikt mellan centralbanken och presidentens direktiv). Även skattesystemet skall änd-
ras för att snabbt locka utländskt kapital.10

4.4.1. Prispolitik

Utifrån svårigheterna i energisektorn har regeringen Jeltsin i jämn takt utfärdat dekret
om företagens möjlighet att behålla kvoter för eget bruk att användas till export eller
byteshandel. Företagen är tvingade att lämna ifrån sig 40 % av hårdvalutaintäkterna till
valutareserven mot en kurs som motsvarar halva marknadsvärdet d v s 55 rubel per
dollar. Råmaterialexportörer måste dessutom betala ytterligare 10 % av hårdvaluta-
intäkterna till en stabiliseringsfond.

Priset ligger idag mellan 1 800-2 200 R per ton olja respektive 1 100-1 600 per 1 000
kubikmeter gas. Intressant är dock att man har lagt straffavgifter på företag som tar ut
priser utöver de angivna. Mellan 1800 och 1900 R per ton kommer 60 % att beskattas
medan priser över 2200 R leder till att allt överstigande tas omhand av staten.

Kritiken, i en nötskal, mot den ryska regeringens prispolitik är följande; det enda man
har att sälja till omvärlden för hårdvaluta är olja (oljeprodukter). Uteblivna prisökningar
och stränga krav på exportlicenser och kvoter leder sålunda enbart till att man subven-
tionerar den egna redan encrgikrä vande industrin.11

10Gasprom, monopolförsäljaren av Rysslands gas, har fån tillstånd an ta upp krediter om 8,7
mrd $, under perioden 1992-98 för an inhandla utrustning (Centralbanken och Vncshtorgbank
garanterar krediten). Gasprom skall återbetala kraditema med exportintäkter.
11 Det kan också noteras an marknaden med licenser blomstrar och an korruption är vanligt
förekommande. Samtidigt ligger kursen per ton olja på varubörsema 7-8 gånger över de priser
som stålen anvisade.
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Det är sålunda den allt starkare gruppen industriledare som har motsatt sig ökade priser.
Jeltsin har också med avskedandet av energiminister Lopukhin, som ansetts vara en
marknadsivrare, velat lugna industrin. Genom att tillsätta Tjemomyrdin och skapa en
kommitté förväntas aktiviteten åtminstone vad beträffar nära förestående prisökningar
lugnas.

Den 28 maj förbjöd Rysslands Högsta Sovjet regeringen att höja energipriserna utan
föregående tillstånd. I debatten om energipriserna i Ryssland har premiärminister Gajdar
gått ut med ett definitivt meddelande an man (först) inom två år kommer att höja
priserna till världsmarknadsnivå.

4.42. Elanvändning och produktion i Ryssland

Regeringen har nyligen undertecknat en resolution om elkraftindustrin under år 1992.
Man räknar med att öka kapaciteten med 5 GW i republiken.12 Medel kommer från såväl
både budgeten, som från ryska bränsle och kraftministeriet. Regeringen har också hem-
ställt till ministeriet att ta fram underlag för åtgäWer för an öka sä^emetcn vid kämkraft-
verken och tillförlitligheten i energisystemet.

Tabell 4.4, Elanvändning, Ryssland (TWh)
1980 1985 19» 1989 1990 1991

Slutlig användning 699,4 822.4 909.6 916,2 920.8
Industri och bygg. 4674 535,4 586.0 582.6 541.0
Jordbruk 56.0 73,7 84.9 87.6 88,0
Transport 77.0 91.1 1023 105,6 106.1
Hushåll/kommunal seta. 98.9 122,2 136,4 140,4 185,6

KÄllor PlanEcon

Som kuriosa kan nämnas att klockan, den 19 jan., flyttades fram en timme på ryskt
territorium. Skälet var an spara elkraft Denna åtgärd introducerades redan på 1930-talet
men avskaffades i mars 1991, något som resulterade i 3 TWh extra förbrukning.

Tabell 4.5. Elproduktion. Ryssland (TWh)

Total produktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Export
Import

Tillgängligt för konsumtion
Nätförluster
Egenanvändning

Källor. PlanEcon, Soviet Geography

1980

804,9
621,5
129,4
54,0

22.0
33.0

815.9
63,7
52,8

1985

962,0
702.9
159,8
993

29,9
323

964,4
80,6
61.4

1988

1066.0
779.0
160.9
126,1

36.4
324

1062.1
83.2
693

1989

1076,6
788,8
159,7
128,1

39,2
33,8

1071.2
85,0
70,0

1990 1991

1082,0 10714
803,2
1604
1183

39.4
34.0

1076.6
85.4
703

12Under 1992 skall en 800 MW turbin installeras vid Niznevanovsk GRES. sju enheter om 215
MW vid Guånoosenk och Kharanor GRES. Reparationer och konstruktion av nya turbiner vid
20 värmekraftverk och fem vattenkraftanläggningar planeras. Dessutom kommer en 1000 MW
enhet att installeras vid Balakovo kärnkraftverk.
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Installerad kapacitet i Rysslands nio kärnkraftverk överstiger 20 GW. Elproduktionen
årets första fem månader uppgick till 52,5 TWh, dvs 3,8 % över planmålet. Kärnkraft-
verken förväntas under 1992 producera 117,1 TWh.

Uppgifterna kring elproduktionen under år 1991 varierar. I tabellen ovan uppges, enligt
Post Soviet Geography, produktionen i princip ligga på samma nivå som föregående år,
medan Ekonomika i Zizjn, feb. 1992, redovisar en nedgång om drygt 3 % , d v s till ni-
vån 1046 TWh. Den sistnämnda källan verkar mer trovärdig, samtidigt som trenden
med ca 4 % nedgång under år 1992 tydligen håller i sig, enligt andra ryska rapporter.

Ryssland importerar ingen energi för el och värmeproduktion

4.4.3. Framtida elproduktion

Det råder oenighet kring inriktningen om bränsleslag för elproduktionen. Utifrån
produktionssvårigheter inom såväl kol- som oljeutvinning, samtidigt som gas-
produktionen fortfarande står sig, vore det naturligt att välja det sistnämnda som bränsle
i en framtida strategi. Detta trots att brister föreligger i infrastrukturen.

Emellertid förklarade Rysslands vice energiminister, V. Dsangirov (i feb. 92) att kol
sannolikt kommer att utgöra det huvudsakliga bränslet i framtida elproduktion.
Bakgrunden är an olje- och gasreserverna sinar samtidigt som man med kol skulle få ut
ökad effektivitet. Kolets andel i kraftverkens bränsleanvändning skulle öka från 30 % år
1990 till över 43 % år 2010. Fortfarande kommer dock gas vara det viktigaste bränslet
Det gör det rimligt att tro att ryssarna räknar med att sälja oljan utomlands.

4.4.4. Externa kontakter

Det tyska bolaget Preussenelektra har ingått samarbete med ryska elorganisationer
Rosenergo, Tverenergo och Mintopenergo för att studera och utarbeta förlag till
omstrukturering och privatisering av elindustrin. Av intresse är även de planer på att
bygga en 4 000 MW DC linje från Ryssland till UCPTE nätet Det är tänkt att
Vitryssland och Polen, genom vilka länder nätet skall, dras skall kunna köpa andelar.
Elkraften skall produceras i ett nytt gaseldat kraftverk.
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4.5 . Ukraina

Efter en folkomröstning förklarade sig Ukraina självständigt den 1 dec. 1991. D e n
populistiske president Kravtjuk har inte förmån a n presentera någon trovärdig
ekonomisk reformplan samtidigt som nu landet dras med i Rysslands nedåtgående spiral.

Just relationerna till Ryssland dominerar på alla plan, Ukrainas politik och ekonomi. D e n
närmaste tiden skall brännande frågeställningar klaras upp inom många områden; Krim-
regionen, armén, flottan, kärnvapen, utlandsskuld, energipriser, valutapolitik, etc.

Ukraina är ekonomiskt sen den, efter Ryssland, största republiken i f d Sovjetunionen,
både vad beträffar industriproduktion och befolkningsmängd. Statistiken placerar något
missvisande levnadsstandarden efter Rysslands, men den tenderar an undervärdera en
relativt diversifierad ekonomisk struktur och en omfattande jordbrukssektor.

Medel för nödvändiga nyinvesteringar lär inte finnas den närmaste tiden, samtidigt som
exportmarknaderna krymper. Energisektorn med drygt 11 % av industrins arbetskraft (av
vilka majoriteten är strejkbenägna kolgruvearbetare) kommer an hamna i en besvärlig
strukturkris. D e anställda inom bränslesektom är de i genomsnitt högst betalda, men
även elsektorn ligger, sedan stora löneökningar genomdrivits de senaste fem åren,
betydligt över landets genomsnitt

Industrin är relativt väl utbyggd, med betoning på tunga och resursintensiva branscher,
främst metall och stålindustri. Man har vidare satsat på maskin- och verktygsindustrin
som tillsammans med den kemiska produktionen svarar för en stor del av export-
intäkterna från övriga OSS. Industrikomplexet är starkt koncentrerat till Donetsk-

. | bäckenet där en stark interdependens leder till att minskad kolproduktionen snabbt får
allvarliga kedjeeffekter.

Krympande energileveranser från OSS (i första hand Ryssland) anges vara det huvud-
vv \ sakliga skälet till ekonomins snabba sammanbrott Till lika stor del har nog de interna
•v svårigheterna bidragit

, ^ 4.5.1. Energiproduktion

Ukraina är rikt på kol, men producerar även gas och mindre mängder olja. Trots an man
varit den näst, efter Ryssland, störste energiproducenten i f d Sovjetunionen, har Ukraina
p g a sin energislukande industri blivit nettoimportör av olja och gas. Med växande
problem (försämrade geologiska förutsättningar och fördyrad utvinning) inom kolsektom
väntas kolproduktionen falla ytterligare.

Landet ekonomiska svårigheter är till stora delar en energiproblem. Exporten är energi-
intensiv och samtidigt som de egna resurserna sinar, har man inte råd an importera
insatsvaror. Redan nu finns svårigheter med an uppfylla efterfrågan från industrin. Enligt
uppgifter har endast 30-40 % av normal importnivå kontrakterats. Ytterligare
prisökningar från ryskt håll skulle drabba Ukrainas ekonomi hårt Samtidigt uppkommer
ständigt byråkratiska problem vid försök till bytesaffärer.

En illustration av de förhållande som råder mellan republikerna är turerna kring lagring \
av Ukrainas kärnbränsle. Sedan år 1985 har man skickat uranbränslet till Krasnoyarsk för
lagring. I april 1992 vägrade Krasnoyarsk plötsligt att ta emot avfallet med motiveringen j
an världsmarknadspriset för lagra ett ton utbränt uran ligger pA en dollar medan Ukraina i

4
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endast betalade en rubel. Man ansåg sålunda skillnaden vara för stor, i synnerhet när det
rådde brist på mat - och att Ukraina de facto är livsmedelsexportör. Ukraina accepterade
sedan ett avtal där en del av betalningen fullgjordes i livsmedelsleveranser.

Tabell 4.6. Energiproduktion och förbrukning i Ukraina

Olja (milj ton)
produktion
förbrukning
netto

Gas (mrd kubikmeter)
produktion
förbrukning
netto

Kol (milj. ton)
produktion
förbrukning
netto

1980

7,5
50,7
43.2

56.7
72,1
15,4

197,1
159,0
-38,1

1985

5,8
59,9
54,1

42,9
87,0
44,1

189,0
145,9
-43,1

1988

5,4
61,1
55,7

32,4
103,1
70,7

191,7
145,0
^6,7

1989

5,4
62,0
56,6

30,8
108,5
77,7

180,2
145,0
-35,2

1990

5,3
58,5
53,2

28,1
11,5
83,4

164,8
145,0
-19,8

1991

4.9

24,4

135,6

Källa: Ukrainas Statistik Ministerium, WB, PlanEcon nr 42 1991

Ukraina har lyckats teckna statliga avtal för att försäkra sig om bränsle för år 1992 från
Ryssland och Vitryssland. Men för att vara på den säkra sidan ämnar man inhandla 4 milj
ton olja från utlandet Svårigheterna här är att ledningarna måste byggas om. Man har
kommit en bit på vägen i förhandlingarna med Azerbaidjan och Iran om att bygga en olje-
ledning som skulle kunna tas i bruk kring 1995.

Det verkar som om Ukraina mot bakgrund av utfasningen av Tjemobylreaktom kommer
att satsa på gas i sin framtida elproduktion. Man har tillsammans med ryska Gazprom
börjat arbetet med en gasledning mellan Kiev och Tula i Ryssland. Närmare en tredjedel
av total gasanvändning (som utgör 41 % av total primär energianvändning) går till elpro-
duktion.

4.53. Elanvändning och produktion i Ukraina

Ukraina meddelade i oktober 1991 att man tänker ta över industrin och privatisera den.
Redan innan hade parlamentet beslutat att hålla tillbaka 3 av de 16 TWh som Sovjet-
unionen hade avtalat med Östeuropa. Invändningarna var att man under året exporterat
el för ett värde om 1,2 mrd R men inte fått behålla något av intäkterna. Förhandlingarna
sker nu direkt med den östeuropeiska motparten.

Tabell 4.7. Elanvändning, Ukraina
1980 1985 1988 1989 1990 1991

Slutlig användning 184,9 209,4 224,1 226,4 228,8

Industri och byggn. 128,6 143.2 151.8 152.0 150,6
Jordbruk 18,9 22,7 24,2 26.1 28.6
Transport 13.3 14,5 14,5 14,5 14,5
Hushall/kommunal sekt. 24.1 29.0 32,6 33,8 35,1

Källa: Ukrainas Statistik Ministerium, WB, PlanEcon nr 42 1991

Enligt uppgifter har nätet en mycket låg reservkapacitet (2%) och dras ofta med
kraftbrist. Utifrån problemen med Tjemobyl, där beslutet an stänga av reaktorer
omgående kommer an omprövas många gånger den närmaste tiden, kan man förmoda att
nedgången i clhandeln med Östeuropa inte är ensidigt framkallad.
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Den installerade kapaciteten, i då främst den kolbaseiade industrin, uppges vara mycket
föråldrad. Detta skulle vara en effekt av den sovjetiska investeringspolitiken, som genom
att prioritera olje- och gassektorn under hela under 1970-80-talet försummade kol-
industrin.

Ukrainas nettoexport av el har under 1991 fallit till 15,4 TWh från 28,1 TWh år 1990.
För år 1992 beräknades exporten sjunka till mellan 7-10 TWh. Orsaken till fallet uppges
vara reducerad efterfrågan i Östeuropa samt höjda priser från Ukrainas sida.

Tabell 4.8. Elproduktion, Ukraina

Total produktion
Värmekraft
Vattenkran
Kärnkraft

Export
Import

Tillgängligt för konsumtion
Förluster
Kraftindustrins förbrukning

1980
236,0
208,4

13,4
14,2

27,0
94

2184
19,2
14,4

1985
272,0
208.0

10,7
53,3

34,1
10,3

248,2
21,7
17,1

1988
297,2
213,1

12,1
72,0

43,7
12.3

265.8
22,4
193

1989
295.3
218.7

10,1
664

42,2
14,4

2674
21,9
19,2

1990
2984
211.6

10.7
76,2

43,9
15,4

270.0
21.8
19,4

1991
279,0

Källa: Ukrainas Statistik Ministerium, WB. PlanEcon nr 42 1991

Ukraina har tecknat avtal med Rumänien om att under 1992 leverera el i utbyte mot
metallurgiska industriprodukter. Man kommer även att leverera 0,7-0,8 TWh under 15 år
till Österrike under ett bytesavtal, där man erhåller utrustning till kraftverk samt annan
teknologi.
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5. Baltikum

De baltiska staternas självständighet sedan sept 1991, har inneburit svåra prov för
respektive lands energisektor. Redan våren 1990 upplevde Litauen en blockad från
f d Sovjetunionen då oljeleveransema tvärt upphörde och ekonomin stod paralyserad.

Med Sovjetunionens upplösning har beroendeförhållandet till den förra stormakten - nu i
skepnad av Ryssland - ställts på sin spets. Leveransstörningar blir vanligt förekommande
en tid framöver, antingen för att någon pan söker använda energiexpon som ett politiskt
maktmedel; eller oavsiktligt, p g a byråkratiskt krångel, förstörd infrastruktur mm; eller,
till syvende og sidst, för att de baltiska statema inte har råd att betala de snabbt stegrande
priserna.

Genom arvet av det sovjetiska systemet är problemen i de tre staterna i ston sen
identiska. Att ändra den interna organisationen och närma sig marknadsekonomi blir en
besvärlig uppgift, och vad beträffar energi- och elsystemet kommer det att ta åtskilliga
decennier innan man når en balanserad relation till f d Sovjetunionen. Man har till dags
dato åtminstone lyckats enas om samtal kring de framtida arrangemangen av stamnätet
Panema har kommit överens om att överfora relationerna till någon form av kontrakts-
system, men politiska knutar och ekonomiskt maktspel kominer fördröja en lösning.13

För Baltikums nyetablerade energiministerier blir det sålunda fråga om ett intensiv och
kortsiktig agerande de närmaste åren. Energisektorns situation underlättas inte heller av
usla interna förutsättningar för reformprogrammen. Ekonomiskt står man inför motsva-
rande nedgång som drabbat Öst- och Centraleuropa.

Regionens BNP indikatorer har, grovt skattat, fallit med ca 8-10 % under 1991 och
förväntas gå tillbaka ytterligare någonstans mellan 20-25 % under 1992.1 Estland föll
industriproduktionen med 34 % under första kvartalet 1992, medan Lettland
rapporterade ett fall om drygt 25 % för årets fyra första månader. En positiv följd av
industriproduktionen kraftiga fall kan kanske bli an efterfrågan på energi går tillbaka.

Energianvändning

Av de baltiska statema är det endast Estland som i sina oljeskiffertillgångar har några
inhemska energiresurser av betydelse, övrigt bränsle, raffinerade produkter och - sedan
1985 även skiffer - imponeras från Ryssland och angränsande länder. Lenland och Li-
tauen är näst intill helt beroende av leveranser av primär energi från f d Sovjetunionen,
främst då Ryssland.

Estlands energianvändning per capita är närmare dubbelt så hög, 284 GJ, som Lenlands,
128 GJ, och Litauens, 175 GJ. Den övervägande delen av total energi går till elproduk-
tion och till landets omfattande kemiska industri. Lettlands låga nivå hänger samman med
en relativt sen mindre utvecklad industrisektor.

13Den 7 jan., samtalade Godmarris med Gajdar om fortsatta energileveranser till Lenland, inga
detaljer nämndes, men frågan hängde tydligen samman med lösningen av de ryska truppemas
situation i Lettland I förhandlingarna med den Ryska motparten har Litauen och Lenland
strategiskt viktiga utposter i hamnarna Ventspils och Klaipeda. Litauen har dessutom Ignalina
som svarar för elleveransema till Kaliningrad området.
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Tabell 5.1. Energiförbrukning i Baltikum 1990. (PJ och %)

Primär energi totalt (PJ)
Oljeskiffer %
Olja%
Gas%
Kol%
Kamkraft %
Torv, vattenkraft, etc.

Estland
453
56
24
11
3
-
6

Energianvändning per capita (GJ) 284

Lettland
345

-
37
40
11

-
12

128

Litauen
648

-
56
27
6
6
5

175
Källor Energy in Estonia, Latvia and Lithuania, Oct. 1991

5.1. Elproduktion och kapacitet i Baltikum

Elförbrukningen per capita i de baltiska staterna är inte anmärkningsvärt hög, men relate-
rat till BNP och ländernas industriella standard torde det rinnas en stor besparings-
potential.

Tabell 5.2. Elkraft i Baltikum 1990

Elförbrukning TWh, brutto
Elförbrukning per capita. MWh
Bruttoproduktion. TWh
Export, TWh

Estland
9.8
4.7

17,0
7.0

Lettland
10,2
3.8
6.5

-3.7

Litauen
16,4
4.4

28,2
11,8

Källor. Energy in Estonia, Latvia and Lithuania, Oct. 1991

Kraftverken i Baltikum byggdes efter kriterier uppställda av de sovjetiska planmyndig-
heterna. Lokaliseringen var sålunda avhängig av bränsletillgång, efterfrågan på baskraft,
och tekniska preferenser i beaktande av en mycket större region. För Estland och Litauen
har elproduktionen primart varit inriktad på expon till närområden.

Under 1980-talet beslutades det att kärnkraften skulle svara för basefterfrågan, medan
vattenkraft och nya pumpkraftverk skulle klara av variationer i efterfrågan. Vid sidan om
Ignalina planerades ytterligare två kärnkraftverk, i Karelen och i Vitryssland. Dessutom
påbörjades arbetet med en vattenkraftverk om 1 600 MW i Kaisiadoris, Litauen. Efter
Tjernobylolyckan 1986 och p.g.a. en rad tekniska och finansiella svårigheter ställdes
samtliga ovan nämnda projekt in. Vid Ignalina byggdes endast två av planerade fyra
reaktorer. Efter att den andra reaktorn vid Ignalina tagits i drift, år 1987, har ingen ny
kapacitet överhuvudtaget installerats inom den nordvästra regionen.

Tabell 5.3. Installerad kapacitet i Baltikum. 1990. MW
Estland Lettland Litauen

Olja
Gas
Oljeskiffer
Vatten
Kärnkraft

Totalt 33U 2100 5252
Källa: Energy and Enviroment in Estonia, Latvia and Lithuania, 1992

Iffl
0

3104
0
0

473
140

0
1487

0

2646

0
106

2500
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5.1.1. Elnätet

Kraftsystemen i Estland, Lettland och Litauen ingår i det nordvästra elsystemet
Driftcentralen ligger i Riga som därmed koordinerar elproduktionen pä Kolahalvön,
Karelen, Leningrad och Pskov oblasts. Nätverket består av ett antal 330 kV linjer och
har en total kapacitet om 36 000 MW. Till följd av svaga ledningar omöjliggörs under
toppbelastning export till andra regioner.

Bristen på reservkapacitet i det nordvästra elsystemet är, liksom i övriga system inom
OSS, en allvarligt problem.

Det estniska nätet är kopplat till det nordvästra nätet med sju 330 kV linjer. För inhemskt
bruk används 330-, 220- och 110 kV medan en 35 kV undervattenskabel går över till
öama. Elnätet i Lettland är delvis anpassat till tidigare östeuropeiska standard om 20 kV,
vilket medfört problem vid byte av transformatorer.

De baltiska statemas utgångsläge försvåras av an man inte är med i samväldet Man har
inom OSS, med de baltiska staternas medverkan, fört samtal om an under en period
fortsätta som tidigare med stamnätet och an utarbeta en kontraktssystem. Avtalet om
kraftsektom (se bilaga) ger dock företräde till ordinarie medlemsstat. Planer an på kort
sikt lämna nätet finns inte även om förhoppningar väckts om an koppla upp de baltiska
staterna till NORDEL via Finland14

5.12. Organisation

Redan år 1988 påbörjades en decentralisering av Minenergos funktioner med att skapa
energi och bränsle kommittéer i de baltiska staterna. Syftet var att höja energi-
effektiviteten sedan energisituationen försämrats avsevärt under senare år. Efter
själ vständighetsdcklarationema avskaffades kommittéerna till förmån för respektive lands
energiministerier. Dessa skulle fungera enligt västerländskt snitt, d v s som policy-
skapande myndigheter.

Priser

Fram till 1989 fastställdes alla priser centralt och var lika i hela Sovjetunionen. Därefter
infördes vissa lättnader och de baltiska staterna kunde i januari 1991 genomdriva egna
prisjusteringar. Elpriset i Estland steg från 1 kopek till i genomsnitt 5 k per kWh för
företag och 4 k för hushållen. I Lettland steg priserna samma dag från 2,4 till 6,4 kopek
per kWh, medan Litauen satte en genomsnittlig tariff om 5 kopek per kWh. Det nya
priset uppgavs, något anmärkningsvärt, motsvara produktionskostnaderna, dessutom
sades en av de viktiga skälen vara önskan om energieffektivitet

Men inflationstakten har satt igång regelbundna prisökningar. Från den 6 april betalar
hushållen i Estland 1 R per kWh, medan industrins tariff ligger på 1,6 R per kWh. Det är
dock oklart om regeringen genomdrivit planerna att samtidigt att skära ned
subventionerna på elkraft Estland hade tidigare infört kompensation för familjer med
stor börda p g a kraftigt höjda energipriser.

14Estlands energiminister Arvi Hamburg påpekade nyligen att man kommer att vara kvar i det
ryska elsystemet - "går ur endast cm produktionen faller ihop i vinter".

v t
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5.13. Strategi

Man har presenterat planer for strukturreformer inom energisektorn. Rent konkret är det
frågan om en omorganisation av hela sektorn, privatisering och bolagisering, ny pris-
politik och betoning på energihushållningsprogram.

I vaga energiprogram har deklarerats mål som att; minska beroendet från fd Sovjet-
unionen, utveckla de inhemska resurserna, stimulera energihushållning och bygga upp en
infrastruktur för att diversifiera importen.

Lettland har på kort sikt prioriterat uppbyggnaden av en bränslereserv för åtminstone sex
månaders förbrukning. Detta uppdrag uppges ha varit en bidragande orsak till att rege-
ringen haft begränsat med tid över för frågor om privatisering och omstrukturering.

5.1.4. Utländsk assistans

De baltiska staterna har undertecknat European Energy Charter, med uttalade förhopp-
ningar om att lättare komma i åtnjutande av västerländsk assistans. Lettlands energi-
minister gick så långt att han presenterade förslag om att med västlig teknik och finansiell
assistans, kunna uppföra ett kärnkraftverk. Man har vidare även blivit inkorporerade i
EG's Phare program.

Svenska Vattenfall, tillsammans med IVO, samarbetar med samtliga tre baltstaters
energiministerier och respektive kraftbolag om modernisering och rationalisering av
energisystemen.

Den 12 juni skrevs ett avtal mellan Estland och Danmark om samarbete inom
kraftproduktion.

4
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5.2. Estland

Estland har en av världens största oljeskiffcrtillgångar uppskattad till ca 3,9 mrd ton.
Utvinningen sker i nordöstra delarna av landet mellan Kotla-Järve och Narva och
sträcker sig över till Leningradregionen. Produktionen har under en tioårsperiod pendlat
mellan 23-30 milj. ton. Statliga Estonlanets producerade 1990 ca 23,3 milj ton, dessutom
importerades ca 3 milj ton frän Leningradryndighetema. 22-23 milj ton går till
elproduktion.15

52.1. Organisation

Det statliga Estonencrgi med monopol på all eldistribution har en mycket självständig
position gentemot Estlands energiministerium. Det estniska företaget har, med stor andel
ryssar i värmekraftverkens ledning, kvar starka band med Minenergo.

522. Elanvändning och produktion

Industrin svarade för den stora elförbrukningen med närmare 57 % år 1990. Räknar vi
med kraftföretagens egenanvändning kommer vi upp till drygt 70 %. Det är den kemiska
och tillverkande industrin som svarar för den övervägande delen av elanvändningen. Se-
dan andra hälften av 1980-talet har jordbrukets andel varierat mellan 22-25 %. Bostads-
och kommunala sektoms andel har de senaste åren fallit från 24,2 % 1986 till 15,8 %
1990.

Tabell 5.4. Elanvändning, Estland (TWh)

Slutlig anvflndning
Industri och byggv.
Jordbruk
Transport
Bostadsekt/kommun

1980
6,7
4.5
1.1
0.1
W

1985
7,1
3.9
1.6
0,2
1.4

1988
7.9
43
1.9
0,2
1.5

1989
7,9
4.3
1.9
0,2
1.5

1990
7.6
43
1.9
0,2
U

1991

Källor PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

Produktionen sker uteslutande i värmekraftverk. Större delen av produktionen kommer
från två kraftverk Narva, (Estonian), med en kapacitet om 1 610 MW och Baltic 1 435
MW.16 Dessa levererar även elkraft till Lettland, Leningrad och Pskov regionen.

Man har sedan mitten av 1970-talet haft en jämn elproduktion mellan 17 till drygt 18
TWh per år. Maximum nåddes 1979 med 19,2 TWh. Under 1980-talet har vi sett en
långsamt nedgående trend för att hamna vid 17 TWh år 1990.

För Estland framstår alternativet med fortsatt elproduktion baserad på oljeskiffer och
med möjlighet till exportintäkter som lockande. Det finns dock argument som talar emot
sådan utveckling. Dels har svårigheterna ökat i samband med oljeskiffenitvinningen, dels
har kvalitén försämrats, vilket i sin tur leder till krav på ökad intensitet om nuvarande
elproduktion skall behållas. De traditionella problemen med föråldrad och utsliten
utrustning - med krav på nyanskaffning - återfinns även här.

l5Oljeskiffer svarar enligt uppgifter för % % av all elproduktion, medan övriga 4 % genereras
med olja.
16Det finns tre ytterligare vännekraftverk med en sammanlagd kapacitet om 70 MW, dessa är
dock över 40 år och kommer att fasas ut den närmaste tiden. Vid sidan om dessa finns ett
oljeeldat värmekraftverk i Tallin med en kapacitet om 190 MW.

0»
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Tabell 5.5 Elproduktion Estland (TWh)

Totalproduktion
Vännekraft
Vattenkraft
Kflrnkraft

Expon
Import

Tillgängligt för konsumtion

Förluster och egenanv
Nätförluster
Egenanv

1980
18.9
18,9

11.1
0,4

8.2

1.3
1.0
0.3

1985
17,8
17,8

9.8
1.4

9.4

2,3
1.1
W

1988
17.6
17,6

9,8
2,4

10,2

2.3
U
1.1

1989
17,6
17,6

9,0
1.5

10,1

2,2
1.1
1.1

1990 1991
17,0 16,2
17,0

*
fl

u

9.8

2,2
1.1
1.1

Källon PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

Men även nuvarande produktion ifrågasätts utifrån miljöperspektiv. Förutom att
skifferutvinningen river upp stora områden och förorenar vatten och mark, så är
värmekraftverken mycket stora förorenare. Finland har undertecknat avtal med f d
Sovjetunionen - som Estland lovat försöka hålla - om kraftigt reducerade utsläpp av bl.a.
svaveldioxid. Om reningsutrustning in*e installeras beräknas elproduktionen behöva
reduceras till 12,7 TWh fram till år 1995. Svårigheten är att även sådan utrustning måste
köpas utifrån.

Ett alternativ - och mål - är ökad gasanvändning, något som dels är fördelaktigt ur
miljöperspektiv dels har högre leveranstillförlitlighet. Nuvarande kapacitet, en gasledning
från S:t Petersburg, kominer att utökas med ytterligare en ledningen från Vireshi,
Lettland.

4
4
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5.3. Lettland

Lettland importerar 75 % av sitt totala energibehov. Naturgas tas in via gasledningar frän
Sibirien, en ledning via Vitryssland och en som kommer från Litauen. Nordöst om Riga
har Lettland en naturligt underjordiskt lagringsutrymme för gas med en kapacitet om
2,1 mrd kubikmeter. Från Ryssland och Vitryssland kommer ca 25 % av bränsle-
förbrukningen i form av mazut Kol, som utgör resterande 10 % kommer från Ukraina,
Ryssland och Polen.

Hamnen i Ventspils sydväst om Riga är en av de viktigaste exportvägama av ryska olja
till väst. Under det senaste decenniet har drygt 30 milj ton oljeprodukter årligen lämnat
hamnen.17 Diskussioner pågår om ersättning för den ryska användningen av hamnen.

5.3./. Organisation

Det statliga Latvenergo, med ansvar för distribution och övervakning av kraftindustrin,
betalar visserligen skatt till staten men relationerna till energiministeriet är oklara. Fort-
farande behålls dock vissa förbindelser med Minenergo för att säkerställa tillgången på
utrustning.

Lettlands energiministerium har nyligen gått ut med ultimatum till industrin sedan de
olika energibolagen inklusive Latvenergo, hamnat i finansiell kris p.g.a. obetalda räk-
ningar. De konsumenter som inte ordnat sina betalningar inom fastställd tidsram kommer
an skäras av från vidare leveranser.

S32. Elanvändning och produktion

Den största förbrukaren är industrin men med anmärkningsvärd låg andel om ca 40 %.
Bostads och kommunalsektor svarar för dryga 30 % medan jordbruket drar 24,4 %. Med
rådande produktionsstruktur var kraftverkens egenanvändning blygsam medan nätför-
lusterna var höga, 20 % av total produktion.

Tabell 5.6. Elanvändning, Lettland
1980 1985 1988 1989 1990 1991

v Slutlig användning 6,7 8,0 8,9 8,6 8,4
Industri och byggv. 3,2 3,4 3.7 3,5 3,4
Jordbruk 1,4 1,8 2,1 2,1 2,1
Transport 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bostadsekt/kommun 1.7 2,4 2,7 2,6 2.6

Källon PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

Man förväntar sig inte någon ökning av förbrukningen t o m år 1995, men därefter pro-
gnosticeras en ökning till en årlig förbrukning om 13-15 TWh.

Lettlands nettoimport uppgick år 1990 till 3,7 TWh, närmare 37 % av den totala för-
brukningen. Den övervägande delen kom från Estland. Den egna produktionen har under
1980-talet uppgått till drygt 5 TWh årligen med en kraftig uppgång år 1990 på 15 %.
Förklaringen är troligen gynnsamma förhållanden för vattenkraften. Enligt tabellen nedan
kom 4,5 TWh närmare 70 % av all produktion från just vattenkraften år 1990.

17Dena trots att hamnen endast har en kapacitet om 24 milj ton. Ar 1990 exponerades endast
17,2 milj. ton, trots an planerna anvisade drygt 25 milj ton.
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Tabell 5.7. Elproduktion, Lenland (TWh)

Totalproduktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Export
Import

Tillgängligt för konsumtion

Förluner och egenanv
Nätförluster
Egenanv

1980
4,7
1.7
3.0

2.4
5.9

8,2

1,5
U
0.3

1985
5,0
2.0
3.0

3,9
8,4

9,5

1.5
\2
0,3

1988
5,1
2.1
3,0

3.2
8,5

10,4

1.5

0,3

1989
5.8
2,2
3.6

3,3
7,7

10,2

1.6
U
0.4

1990 1991
6,5 5.6
2,0
4.5

3,3 ' ',
7,0

10,2

1.8
1.3
0,4

Källor. PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

De tre vattenkraftverken längs Daugava floden har en sammanlagd kapacitet om 1 487
MW. Vidare finns i Riga två värmekraftverk med en kapacitet om 512 MW och som
drivs med naturgas.

Framtida produktion

Även i Lettland rader oklarhet om den framtida elinriktningen då det är sannolikt att
importen frän Estland kommer att upphöra eller åtminstone kraftigt reduceras. Tidigare
planer på att anlägga ett vattenkraftverk nära Daugavpils debatteras - projektet drogs
tillbaka efter opposition från miljörörelsen - men även ett vattenkraftverk i Jekabpils kan
vara aktuellt.18 Ett ytterligare alternativ är att anlägga ett gaseldat vännekraftverk av
omfattningen 500 MW i Riga.19

"Diskussioner pågår om att återuppta planer från slutet av 1940-talet på en serie om 137 mini
vattenkraftverk. Ar 1987 beslutades an 21 sådana skulle sättas upp men deras totala kapacitet
blir fortfarande mycket begränsad.
19Ett alternativ som omnämnts är kabel till Gotland, men det firms inga närmare uppgifter om
detta.
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5.4. Litauen

Litauen importerar nästan all primär energi för inhemsk konsumtion. År 1990 importera-
des 1,3 milj ton kol, 9,7 milj ton olja och 4,9 mrd kubikmeter gas. Republiken har egna
oljeresurser både off - och onshore, som dock är av liten betydelse i den omfattande
raffinaderiindustrin.20 Raffinaderiet i Mazeikiai producerar drygt 12,5 milj ton ärligen,
även om resultatet p g a blockaden 1990 föll till 9,6 milj ton. Klaipeida har vidare en av
Baltikums största och viktigaste hamnar. Dess kapacitet ligger kring 15 milj ton men har
på traditionellt sätt överbelastats varför ett starkt rekonstruktionsbehov finns. I samband
med moderinseringsplanerna pågår samtal om rysk ersättning för nyttjandet

5.4.1. Organisation

Litvoenergo arbetar självständigt och är formellt underställd Energiministerict. Företaget
ansvarar för 40 % av Litauens elkraft dvs all elproduktion förutom kärnkraften, dess-
utom svarar man för all distributionen inom landet Till skillnad från Estlands och
Lettlands energiföretag har Litvoenergo fungerat som ett företag på republiknivå.
Litauen tog i sept. 1991 över rättigheterna till kärnkraftverket Ignalina: Utifrån
säkerhets- och leveransaspekter pågår förhandlingar mellan Ryssland och Litauen om ett
bilateralt elavtal och formerna för att överföra ledningsfunktiom-nm till Litauen.

5.42. Elanvändning och produktion

Industrins andel av elförbrukningen har sedan början av 1980-talet legat krig 52 %.
Statistiken varierar dock över jordbrukets betydelse mellan 22 till 27 % av total
förbrukning. Bostads och kommunal sektor hamnar således i intervallet 19 till 26 %.

Tabell 5.8. Elanvändning, Litauen 1980-90

Slutlig användning
Industri och byggv.
Jordbruk
Transport
Bostadsekt/kommun

1980

9.4
4,9
2.4
0,2
1.9

1985

11,8
6.1
3.1
03
2.3

1988

13,3
7.0
3.5
0,3
2,5

1989

13.5
7.0
3.7
0.3
2,5

1990

13.0
6.8
3.6
0.3
2.4

Källor PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

Litauen är den största elproducenten i Baltikum. Med Ignalinas två reaktorer om
sammanlagt 3 000 MW nästan fördubblades produktionen år 1985. Åren 1988 -1990
ökade kärnkraftens andel ytterligare från 40 till över 60 % av total produktion. Intressant
att notera är att närmare tre fjärdedelar av kärnkraftens energitillskott egentligen gått till
en ökad nettoexpon. Det största delen av exporten går till Vitryssland, men ca 20 %
levereras till Kalininområdet

Med Ignalina ökade den totala produktionen med närmare 34 % sedan 1985, något som
även innebär att värmekraftverkens resultat fa'lit även absolut, från 14 TWh 1986 till
10,8 TWh år 1990.

20Off-shoreborrningen stoppades 1986 av miljöhänsyn. I samband med energiblockaden, våren
1990, aktualiserades projekten med att utvinna den egna oljan på land. Dessa förväntas kunna
bidra med sammanlagt ca 80 ton per dag.

4
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Tabell 5.9. Elproduktion, Litauen 1980-90 (TWh)

Total produktion
Värmekraft
Vattenkraft
Kärnkraft

Export
Import

Tillgängligt för konsumtion

Förluster och egenanv
Nätförluster
Egenanv

1980
11.7
11.2
04

4,4
4.3

11.6

2,2
1.4
0,8

1985
21,0
11,1
0,4
94

1U
5,0

14.8

3,0
1.6
1.4

1988
26.0
12.6
0.4

13,0

13,4
4,1

16.7

3.4
1.7
1.7

1989
29,2
12,8
0.4

16,0

16,4
4,2

17,0

3.5
1.6
1.9

1990
28,2
10,8
0.4

17.0

15,8
4,1

164

3,4
14
1.8

1991
29,4

Källor PlanEcon, Energy Report Dec. 1991

Det i särklass största kraftverket Elektrenai har en kapacitet om 1 800 MW. Under år
1900 uppges det producerat ca 8 TWh (fördelat på 60 % gas och 40 olja). Övriga värme-
kraftverk återfinns i Vilnius (383 MW), Kaunas (190 MW) och Mazeikai (210 MW).

Vattenkraften har under senaste två decennier svarat för ca 0,4 TWh årligen, troligen
från samma kraftverk utanför Kaunas (101 MW). Redan år 1979 påbörjades arbetet på
ett pump vattenkraftverk vid Kaisiadoris, som skulle ta överskottsel från Ignalina i
anspråk för att fylla upp reservoarerna. Projektet stoppades men har åter aktualiserats.
Enligt vissa källor kan produktionen påbörjas redan under 1992.21

Ignalina var ursprungligen tänkt att ha fyra reaktorer. Efter Tjernobylolyckan ledde
emellertid protestema till att reaktor fyra stoppades 1988, och därefter, år 1989 även
reaktor tre.22

21Kaisiadoris var ursprungligen planerad för 1600 MW men i samband med självständighets-
processen stoppades projektet Under rådande situation är det inte sannolikt att kapaciteten
kommer bli mer är 400-800 MW.
22Rapponema kring Ignalinas kapacitet varierar, enligt EEE ligger kapaciteten på 2 650 MW,
och man når fortfarande inte de två 1500 MW reaktoremas kapacitet
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5.5. Handel med el

Vid driftkoordineringen i Riga kommer man för närvarande överens månadsvis om
leveranserna av el. Estland har varit en ansenlig nettoexportör av elkraft med en export
kring 42 % av den egna produktionen 1990. Mottagarna var Lettland med 3,4 TWh,
Leningradregionen 1 TWh och Pskov området med 2,6 TWh. En stor del av Estlands
elöverskott används i byteshandel i utbyte mot olja.

Tabell 5.10 Baltikums elhandel 1990 (TWh)

Lettland
Vitryssland
Kaliningrad
Pskov
Leningrad

1980
10.72

-
-
-
-

Estland

1985
8.42

-
-
-
-

1990
3.4

-
-

2.6
1,0

Lettland

1985
-

4,53
-
-
-

1990
-

6,43
-
-
-

1980
-1.6
0,2
1.6

-
-

Litauen

1985
-U
5,3
2.1

-

1990
-0.41

9.91

2,5

-
1 Preliminära siffror.2 Till Lettland, Pskov och Leningrad oblast.3 Från Estland och Vitryssland

Litauen får fortsatta bränsleleveranser till Ignalina frän Ryssland som förklarat sig villiga
att köpa 2,7 TWh till Kaliningradområdet. Nyligen tecknades ett avtal med Ryssland om
leveranser av 5,5 milj ton olja, 4,1 kubikmeter gas och bränslestavar till kärnkraftverket,
troligen i utbyte mot elkraft och livsmedel.

Först i maj 1992 lyckades Estland efter långvariga samtal få till stånd ett avtal om gas-
leveranser för 1992. Priset fastställdes till 75 $ per 1000 kubikmeter med tillägg om
ytterligare 725 R per enhet för transport I enlighet med tidigare upprepade prisökningar
har hushållen ytterligare kraftiga ökningar att vänta.

Priser

Estland höjde nyligen åter priset på elkraft till Lettland och Vitryssland till 3 R per kWh,
dock krävs ännu inte betalt i härdvaluta. Lettland har inte haft annat alternativ än an
acceptera, men reducerade avtalad mängd och uttalade avsikten an vända sig till andra
källor. Tre rubel omräknat i härdvaluta var då, enligt den estniska parten, inte dyrt
(120R=ldollar - vilket ger 5 öre per kWh).

Ovan beskrivna process illustrerar väl den kaotiska situation som råder p.g.a. avtalslöshet
och rubelns problem. I en notis från juli meddelades an Lenland ämnar upphöra med
elimport från Estland för an Ryssland erbjudit kraft för 24 kopek och Litauen för 44
kopek per kWh.
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6. Kärnkraft i Öst"

Med kraftigt reducerad elanvändning de senaste tre åren och förväntad fortsatt
minskning har förhoppningar rests om en omgående avveckling av de farliga
kärnkraftverken i öst.24

Regeringarna i Östeuropa och OSS har för tillfället ingen brådska att göra ett definitivt
val mellan oren och olönsam kolproduktion och farlig kämkraftel.25 Den ursprungliga
ODUmismen att byta ut eller stänga reaktorerna har avtagit. Visserligen är intresset stort
men kostnadskalkylerna, vid beaktande av dessa länders utrikeshandelsskulder, har
lugnat aktörerna från både öst och väst. En stängning av reaktorerna är dessutom i flera
fall omöjlig p.g.a. det stora beroendet av ett enda kraftverk. Slutligen åtminstone vad
beträffar Central- och Östeuropa är attityderna till kärnkraft trots incidenten i Sosnovy
Bor fortfarande positiva.

I samband med den politiska disintegrationen har strukturen inom f.A Sovjetunionens
kärnkraftsektor förändrats. Nyblivna självständiga regioner med elbrist drar upp planer
på att, som i Armenien, åter ta kärnkraftkapacitet i anspråk. Samtidigt växer de "interna"
problemen och specialister och anställda lämnar på löpande band anläggningarna åt sitt
öde.

Central- och Östeuropa har under en tid betalat i hårdvaluta för reservdelar, insatsvaror
och avfallshantering lagring, men i samband med avklippta kontakter har problemen med
hanteringen av kämbränslecykeln blivit allvarliga.

6.1. Säkerhetsaspekter

Den viktigaste frågan idag rör säkerhetsaspekten. Invändningar finns dels mot reaktor-
konstruktionen och dels mot standarden på drift och underhåll. Vid genomgången av
materialet finner man ytterligheter. Olyckan vid Tjemobyl, incidenten vid Sosnovy Bor
och förhållandena vid Kozlodui ger upphov till berättigad oro. Å andra sidan presenteras
kontinuerligt rapporter från internationella organisationer som bedömer säkerheten
motsvara västerländsk nivå.

Det kan finnas förklaringar till denna kluvna beskrivning.

23Vi har redan kartlagt kärnkraften som en del i respektive lands elsystem (Elkraft i
Sovjetunionen och Östeuropa, del I och II, R 1991:22 respektive 1991:23). Detta kapitel
koncentreras på den senaste utvecklingen i regionen och de frågor som utkristalliserats.
24P g a begränsat material behandlas här inte närmare f d Sovjetunionens militära reaktorer.
Dessa skulle kunna vara av intresse både ur en säkerhetsaspekt och utifrån möjligheten an
konvertera dessa reaktorer till civilt bruk.
^Naturligtvis betraktas inte alla kärnkraftverk i Öst som farliga. Ungerns (se avsnitt 3.1)
kärnkraftverk Paks har fån mycket goda vitsord från IAEA och WANO. Vidare är det en faktum
an respektive östland tenderar an uppfana "grannens" kärnkraftreaktorer som farliga. Ungern har
påtalat an den "riktiga faran" kommer från en kärnkraftkatastrof i Tjeckoslovakien. Bulgarien
och Rumänien har protesterat mot varandras lokalisering av kärnkraftverken och Polen, slutligen,
anser sig "omringad av reaktorer konstruerade av sovjetiska ingenjörer".
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1. I mindre positiva rapporter från IAEA och WANO konstateras att standarden vid
kärnkraftverken i öst sjunkit efter de politiska omvälvningarna. Det har nu blivit
svårare an få tag i reservdelar och material.

2. Säkerhetsutrustningen i öst är inte tillräckligt avancerad eller känslig för att notera
förhållanden som i väst skulle leda till an reaktorn stängdes av.

3. I vissa fall kan säkerhetssystem helt enkelt saknas, eller om alternativet är drift-
stopp så ignoreras varningen.

4. Bristande disciplin vid rapporteringen av incidenter och dålig kommunikation med
internationella säkerhetsorgan (endast Ungern rapporterar regelbundet).

5. Det finns även antydningar till an västföretag idkat intensiv lobbyverksamhet för
an fördöma den sovjetiska teknologin, för an på detta sätt få in nya order.

Uppenbart är an ekonomiskt och politiskt kaos inte går kärnkraftsektom förbi. Den
finansiella krisen har fån till följd an anställda stoppat produktionen i protest mot an man
under flera månader inte fått ut sina löner. Vid Sosnovy Bor har under införandet av
marknadsmässighet, säkerhetsinspektionen skurits ner och personalminskningar genom-
förts.26 I upplösningens spår har artiklar om korruption och maffiafasoner i samband med
påstådd översyn och upprustning blivit allt vanligare.

I hela regionen pågår - vid sidan om bolagiserings- och privatiseringsprocesser - dess-
utom nyetableringar av säkerhets och inspektionsmyndigheter. En exempel är att man i
Litauen bildat en inspektionsmyndighet av tidigare anställda vid kärnkraftverket Under
dessa något förvirrade förhållanden arbetar nybildade organisationer på att även etablera
internationella kontakter.

Kårnbrånslecykeln

Svårigheter har uppstått i hanteringen av kämbränslecykeln. Tidigare sköttes arran-
gemanget i Ryssland men relationerna mellan partema har försämrats. Ryssland begär nu
betalt i hårdvaluta även från Ukraina.

De östeuropeiska kärnkraftverken har sett sig tvungna an finna tillfälliga lösningar. Vid
Bohunice lagras avfallet direkt i anslutning till kärnkraftverket och ungerska Paks uppger
an de endast har lagringskapacitet i ytterligare två år.

Även om den ryska sidan under de senaste månaderna, i samband med ökade priser, åter
tagit upp verksamheten är denna lösning mycket osäker.

Teknisk standard

Väst är oenigt om den tekniska standarden i och faran med reaktorema. Generellt
uppfattas främst modellen 440 PWR V230, som återfinns i Bulgarien och Slovakien, av
akut art an åtgärda. EG har i detta fall avsatt medel (koordinerat av WANO) för att höja
säkerheten till rimlig nivå så att reaktorema kan vara i drift under det antal år som behövs
för att finna alternativa lösningar. Här vore det oekonomiskt att försöka förlänga
reaktoremas livslängd utöver en sådan övergångsperiod.

Intressant är dock an EdFs representant påpekar att PWR 1 000 MW reaktorema, de
vanligast förekommande i Ukraina och Ryssland, motsvarar internationellt accepterad
standard och ställer sig frågan om ett moratorium är rättfärdigat.

^Den franska radion hävdade an personalen gått sedan lönerna dels varit låga och dels inte
betalats ut. den ryska sidan hävdaratt det är frågan om naturlig personalminskning.

4
4
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Kostnadsberäkningar

Uppskattningarna kring hur mycket det skulle kosta att upprusta reaktorerna varierar
men det är frågan om belopp öststaterna inte har räd med.

ABBs VD P. Bamevik uppskattade i ett uttalande i mars 1992 att upprustningen skulle
kosta mellan 20-60 mrd $. Något senare gick en hög befattningshavare från Siemens ut
med beräkningen att ett nödpaket för att förse tryckvattenreaktorema med mätutrustning
och vamingssystem skulle uppgå till 2,5 mrd $. Vidare föreslog han att reaktorerna av
Tjemobyltyp skulle stängas av. Under ett internationellt symposium nyligen kom man
fram till an en renovering av de sovjetiska reaktormodellerna, bara för att åtgärda de
omedelbaraste problemen, skulle kosta närmare £15 mrd.

v

6.2. Assistans från väst

Uppenbart är att säkerheten i sovjetkonstruerade kärnkraftverk har blivit en politisk fråga
i väst. Flera statsmän har föreslagit att EG på något sätt bör prioritera engagemanget i
öststaternas kärnkraftverk dock utan an få stöd för detta. Efter ett utspel av Mitterand
har EG enats om att skapa en törstahjälpen fond på motsvarande 700 milj $. Preliminära
uppgifter säger att man hittills endast fått in 4-500 milj $. Det verkar för övrigt som om
säkerhetsaspekten är en västeuropeisk fråga sedan USA och Japan intagit en avvaktande
hållning. Till ovannämnda fond har USA bidragit med 100 milj och Japan med 50 milj $

Det underliggande problemet med västlig assistans är koordinationen. EG har hittills inte
avsatt några större summor för hjälp inom energisektorn. Endast i några enstaka fall har
man bidragit med nödhjälp och ställt upp med ad hoc lösningar. För övrigt har medlems-
staterna drivit separata insatser och bidrag till olika projekt i öst Samma förhållande
gäller inom internationella grupperingar, G7 eller G24, där medleniLiar föredrar bilaterala
kontakter med mottagarland.

EG har meddelat att man avser an etablera en grupp med sju europeiska företag för an
hantera säkerhetsfrågorna i öst. Gruppens aktiviteter skall koordineras med vän-kraft-
verksprojekt, exvis franska Bugey med Kozlodui. Vad avser omfattningen av de framtida
finansiella insatserna råder fortfarande oenighet I EGs egna skrifter uppges an man
"snart" avser att avsätta "miljarder" på säkerhetsprojekten i Öst medan Financial Times
konstaterar an man för innevarande år endast öronmärkt ca 50 milj ecu.

För övrigt gäller an assistans hittills utformats till att avse studier och analyser. EG har
direkt eller via ledande västeuropeiska företag öppnat kontor i öst för an bedriva studier
och konsultation. Exempelvis har kämkraftinstitutioner från Frankrike (IPSN) och
Tyskland nyligen öppnat kontor i Moskva för att bistå med analyser kring säkerheten i
Östeuropa och OSS.

Vad beträffar direkt finansiellt stöd är det endast Kozlodui, i Bulgarien, som kommit i
åtnjutande av sådant. För övrigt gäller att medel avsätts till studier eller, som nyligen i
Tjeckoslovakiens fall, under en rubricering an modernisera hela elsektorn.

För OSS staterna har EG från 1991 års budget avsatt 53 milj ecu för att förbättra säker-
heten i kärnkraftverken, (det s.k. TACIS programmet Technical Assistance CIS). Efter
samtal med delegater från Ryssland, Ukraina, Litauen och Armenien beslöts att det i
första hand är de äldre VVER 230 reaktorerna som skall åtgärdas. För 1992 uppges an
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450 milj ecu öronmärkts för detta projekt, dock finns inga närmare specifikationer om
fördelning.

Från svenskt håll har regeringen avsatt medel för projektet under European Energy Char-
ter. Dock har det inte blivit några större krediter utan begränsade insatser i form av tek-
niskt bistånd. Det belutades under våren 1992 att en del av de medel (1 mrd SEK)
avsatta för Östeuropas reformsträvanden skall allokeras till kämkraftprojekt i Baltikum.
Estland, Lettland och Litauen skall få assistans för projekt kring kontroll av radioaktivt
utsläpp och kämkraftsäkerhet. Man har även avsatt 60 milj SEK för åtgärder av
säkerheten i Ignalina.

Västföretagens aktiviteter

Kärnkraftindustrin har vidgat sin kontaktyta i marknadsföringen i Öst genom tätare sam-
arbete med internationella organisationer, (här bör noteras att även östföretagen knytits
närmare IAEA, WAN0, m fl, och att intresset för dessa organisationers verksamhet
ökat) Diskussioner om utbyggnad av kärnkraftkapacitet förs med allt bredare spektrum
av alternativ. Den gemensamma nämnaren är dock att finansieringen skall ske i form av
export av överskottskapacitet till väst.

I pressen förekommer artiklar om västföretags avtal om uppförande av kärnkraftverk i
Öst Den internationella karnkraftindustrin är påtagligt närvarande i Öst i många fall har
man ingått i konsortier för att bättre bevaka marknaden - och varandra.

Östs attityd till assistans

Den östeuropeiska sidans förhållningssätt till västs intresse för säkerhetsfrågorna
varierar. Ryssland har antagit en mer försiktigt attityd till assistans, då man hävdar att
reaktorerna är säkra och att västerländska pengar i praktiken innebär ett övertagande av
industrin.27 Bulgarien å andra sidan hoppas på ytterligare medel för an upprusta
Kozlodui. I detta spår pågår tydligen ett intressant spel. Ukraina rapponerade i juni 1992
att man avser att åter ta i bruk den reaktor som förra året togs ur drift p.g.a. brand. Den
EG ansvarige som fick meddelandet tolkade detta som ett hot endast för att erhålla
internationella medel.

6.3. Kärnkraftverk i öst

I tabell nedan presenteras reaktorinnehavet i respektive land.

På f.d. Sovjetunionens territorium fanns bara kärnkraftverk i Ryssland, Ukraina ô h två
reaktorer i Litauen. Två PWR reaktorer stängdes 1989 i Armenien p.g.a. jordbävningen.
De övriga republikerna har ännu inga kärnkraftverk.

2 7 Att man var övertygad om kvalitén visar ett exempel dar (9 dec 1991) Sovjetunionens
Ministry of Atomic Power and Industry bjöd ut kamrektorer till försäljning. V VER-1000 typen
skulle läggas ut på marknaden för internationell konkurrens. Ett flertal länder, Indien, Nord
Korea, Kina och Iran hade redan visat intresse. Alternativt skall möjligheten för ytteriiggare
utbyggnad i Finland undersökas. Sovjetunionen såg detta som ett sätt att införskaffa hårdvaluta.
IAEA uppgav i detta fall att det kunde finnas en marknad och uteslöt möjligheterna till
konvertering av dessa for krigsbruk.
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För tillfället verkar utbyggnaden av kärnkraften i OSS avstannat eller stoppats helt
Däremot presenteras kontinuerligt planer pä an återuppta stoppade eller påbörja nya
projekt. Ryssland meddelade i juni 1992 att kärnkraften kommer an öka i betydelse
sedan de organiska bränslena gått upp i pris. I Annerien finns funderingar på an ånyo ta
kärnkraftverken i drift. Belarus (Vitryssland) har tagit internationella kontakter för an
utreda möjligheterna till kärnkraftutbyggnad. Enligt parlamentets ordförande, S.
Shushkevitj, är landets enda alternativ att söka teknologin i väst (sannolikt Frankrike).
Även Kazakhstan har trots kraftiga protester uttalat intresse för att utveckla
kärnkraftkapacitet.

I Östeuropa är det idag endast tre projekt som är avsedda att fullföljas. Temelin och
Mohovce i Tjeckoslovakien och Cernavoda i Rumänien, i samtliga fall uppges
västföretag vara starkt kopplade till projektet Westinghouse, Siemens, respektive
kanadensiska AECL.

För Temelin kärnkraftverk är det av debatten omöjligt att sia om projektet verkligen
fullbordas då för många variabler, politisk separation av Tjeckoslovakien, minskad
elanvändning, många arbetstillfällen etc., just nu spelar in.
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Tabell 6.1 Reaktorer i drift och under utbyggnad

Bulgarien
Kozlodui 1-4
Kozlodui 5,6

Tjeckoslovakien
Bohunice 1,2/Slo
Bohunice 3,4
Mohovce 1-4/Slo

Dukovany 1-4 /Mär
Temelinl,2/Mär

Ungern
Paksl-4*

Rumänien
Cemavoda 1,2

Litauen
Ignalina 1,2

Ryssland
Balakovo 1-3
Beloyarsk 3
Kalinin 1,2
Kola 1,2
Kola 3.4
Kurskl-4
SosnovyBorl-4
Novovoronezh 3,4
Novovoronczh S
Smolensk 1-3

Ukraina
Tjemobyl
Khmclnitskij
Rovnol,2
Rovno3
Syd Ukraina 1-3
Zaporozhe 1-5

PWRV230
PWRV230

PWRV230
PWRV213
PWRV213

PWRV213
PWRV320

PWRV213

4x440
4x440

2x413
2x440
4x440

4x432
2x1000

4x440

PHWRCANDU 2x700

RMBK 2x1500

1974.75,81,82
1988,91

1979,81
1985,86
1994,95,%. 97

1985,86,87,87
1995.%

1983.84,86,87

1994,%

1985,89

PWRV320
FBR
PWRV338
PWRV230
PWRV213
RBMK
RBMK
PWRV230
PWRV187
RBMK

RMBK
PWRV320
PWRV213
PWRV320
PWRV320
PWRV320

3x1000
600

2x1000
2x440
2x440

4x1000
4x1000

2x417
1000

3x1000

3x1000
1000

2x440
1000

3x1000
5x1000

1986,88,89
1981
1985.86
1973.75
1982.84
1977,79.84.86
1974,76.80.81
1972.73
1981
1983,85,90

1978,79,82
1988
1981,82
1987
1983,85,89
1985,86,87,88, 89

* kapaciteten i dessa enheter utökades under 1991 till 450 respektive 460 MW
RBMK (sovjetisk benämning) eng LGR - Light water cooled graphite moderated reactor
PWR - Pressurized Water Reactor • sovjetisk benämning WER.
FBR - Fast Breeder Reactor
PHWR - Pressurised Heavy Water Reactor.

Källa: SPRU Nuclear Power Plant Data Base, ur Power in Europe 26 mars, 1992.
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Bilaga 1.

Bild la-c. Prognoser over Ungerns elproduktion t o m är 2000.

W10 TPSSbyFu«l. 1971-J010

1(75 1«M 1M5 1N0 IMS 2000 »09 W0

| CMctncity impont

'99'

— Imr t
Mimsm il tmlmitrr uml Tnatt

Bild 2a-b.

TuhU- a
Key Encrsv and F.nmomic Parjmeterx. 1WJ-;(MMI

Stenur» <JDP Chance ia nrrsy I'umumpixM Pact of incna* Incrtax iMcmruimoiiMi
iaicmin mZOtO of canMimplwo from 19*0 lo IM»

"A"

"B"

-c-

Tutal Elcctnair Toul Elmriciiy Taul Ehariciiv Tnul FJtnntii)
CflV^sT CHCiS^ t B f ^ * CTKTif*

^r/ytar t inar PJ T\Vh *V>tar t/tear J» rr

6.0 - j j -15 i4To 4X.0 : . : j.4 I.VO ::.'.»

3.0 15 -1.0 1250 x i o il,5 11 n.o u n

1.5 -1.(1 »1.0 l l ' o 4V(P ».? 14 nil i l ' i

Prognoser över den ungerska efterfrågeutvecklingen pä energi respektive elkraft t o m är 2000.

PRIMARY KNF.KCV DEMAND ELECTRIC ENERCY DEMAND

tmam r M T



r
Bilaga 2.

Bild 3a-b. Scenarion över BNP tillväxt i Tjeckoslovakien t o m år 2000.
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Kana över de regionala elsystemen i f d Sovjetunionen

Finland

PACIFIC OCEAN

Fig. I. Geographical coverage of regional power fnds (Source: Tromkiy. 1987).
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Elsystemens geografiska uppdelning i f d Sovjetunionen.

Territorial Correspondence Between Grids and Republics

Regional power grid

I. Center
2. Northwest

3 South

4. North Caucasus

5. Transcaucasus

6. Middle Volga

7. Urals

8. North Kazakhstan
9. Siberia

10. Central Asia

il . Far East

General area served

Russia (Moscow and surrounding region)
Russia (St. Peicrshure. Novgorod. Psknv Kjlimnir.i.l Karelian

republic, Murmansk 1
Estonia
Latvia
Lithuania
Belarus'
Ukraine
Moldova
Russia (Rostov. Krasnodar (Cray. Stavropol' Kray. North Ossestian.
Chechen-Ingush. Dagestan Kabardino-Balkar. and Kalmyk republics)

Armenia
Azerbaijan
Georgia
Russia (Samara. Saratov, and Simbirsk: Tatar. Chuvash, and Mordvin-

ian republics)
Russia (Bashkir republic. Chelyabinsk. Kurgan. Orenburg. Perm', and

Yekaterinburg oblasu. Udmurt republic. Omsk Oblast (pan). Tyumen
Kazakhstan (North)
Russia (Omsk Oblast (pan)). Novosibirsk. Allay Kray. Kemerovo.
Tuva republic. Krasnoyarsk Kray. Irkutsk. Buryat republic. Chita)

Kazakhstan (south)
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Russia (AmurOblast. Khabarovsk Kray. Maritime Kray)

Sources: The information in this table was constructed from regional power system maps in
Troitskiy (1987). and CIA (198S). logetber with various poiiucal and economic region maps from
Lydolpb (1990). and National Geographic. In most cases, power system boundaries roughly are
similar to economic region and political unit boundaries. In some cases, the exact boundaries are
not clear because of the poor scale of the maps.
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Bilaga 4. Kana över elnätet i Baltikum
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BILAGA 5 Avtal om det enhetliga elnätet i OSS

PROTOCOL ON POWER ENGINEERING

Text of "Protocol of the sitting of the heads of government of the commonwealth states on
the coordination of interstate relations in the sphere of power engineering of the
Commonwealth of Independent States"

Taking into account the increasing strain in providing the commonwealth states with
electrical and thermal power, the shortage of electrical capacity and fuel, and with the aim
of making electrical power more manageable, stabilizing its development and preventing
accidents on an interstate scale in power engineering systems:

1. To create an electricity council [Russian: elektroenergeticheskiy sovet] made up of the
first heads of electrical power engineering bodies of the CIS member-states, to coordinate
interstate relations in the sphere of electrical power engineering.

2. To agree with the proposals of the heads of electrical power engineering industries of
the commonwealth states on the need to set up under the electricity council a working
body, an executive committee, sited in the city of Moscow.

3. To empower the electricity council to carry out joint or coordinated actions ensuring the
functioning and development of a single power engineering system in the interests of each
state.

4. To ensure that the electricity council periodically holds its sessions in the capital of the
state whose electricity chief is the president of the council.

5. To instruct the top chiefs of the electricity bodies of the commonwealth states to prepare
an agreement on the coordinanon of interstate relations in the sphere of electrical power
within the Commonwealth of Independent States for signing by heads of government on
14th February 1992, defining in it the functions, structure and the sources of financing of
the electricity council and its working bodies.

To define in the agreement the procedure for bringing into it other states whose electricity
grids function in parallel with the unified electricity grid, and also other states interested
in its development

6. Concluded in the city of Moscow on 8th February 1992 in one copy in the Azerbaijani,
Armenian, Belorussian, Kazach, Kyrgyz, Moldovan, Russian, Tajik, Turkmen, Uzbek and
Ukrainian languages. All the texts have binding force. The original copy is kept in the
archive of the government of the Republic of Belarus, which government will send the
states party to the present protocol a certified counterpart of it.

The protocol was signed by the representatives of Azerbaijan, Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyztan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
On signing, the representative of Turkmenistan made the following note: point 2,
envisaging the creation of an executive committee, to be omitted.



AGREEMENT ON ELECTRIC POWER GENERATION

The governments of the Azerbaijan Republic, the Republic of Armenia, the Republic of
Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of
Moldova, the Russian Federation, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, the Republic
of Uzbekistan and Ukraine, on the basis of the 8th February 1992 decision of the heads of
the governments of the states;

taking account of the special role of electric power engineering in the economy and
social development of states;

aware of the advantages of the parallel operation of electric power stations and unifed
power grids of the member states;

being convinced that there exists a joint interest in an effective resolution of the
problems of electric power supplies, the safety of power generating and, in particular,
nuclear facilities and of environmental protection;

conscious of the obligations arising from interstate agreements and desiring to preserve
the readiness of states for cooperation, based on mutual respect and trust, consider.

that the agreement on parallel operation, founded on the principles of equal rights,
mutual advantage and noninterference in the questions ~r internal management of power
generating systems of the contracting parties, is the basis of the coordination of interstate
relations in the area of electric power enginceering, and conclude this agreement as
follows:

Article 1. The electric power engineering council

With the object of carrying out joint and coordinated actions aimed at ensuring the
stable and reliable supply of electricity to the national economy and the population of the
states on the basis of the effective operation of the unified power systems, the states shall
form an electric power engineering council of the Commonwealth of Independent States
(henceforth referred to as the "electric power engineering council").

The first leaders of the electric power generation bodies of administration - the
plenipotentiary representatives of the member states of the council - shall be the members
of the electric power engineering council

Article 2. The functions of toe electric power engineering council

2.1. To define acceptable working principles within the unified power systems.
2.2. To participate in the preparation of coordinated interstate agreements for mutual

supplies of electric power and fuel for power stations based on long-term balances of
energy, capacities and fuel with due consideration for the market interplay of interstate
transfers of energy and capacity.

2.3. To organize mutual assistance in the provision of power to consumers and in
maintaining the stability of the unified power systems in extraordinary situations and
under extreme conditions.

2.4. To coordinate the development and implementation jointly with the governments
of the states of a strategy for the development of electric power engineering as pan of the
fuel and power complex and of programmes f a the long term development of the unified
power systems.

2.5. To coordinate interstate scientific programmes and experimental design work in
the field of electricity and heat supply, new technologies and equipment,

2.6. To provide help and assistance to the participants in the agreement in the
organization of interstate supplies of material and technical resources, power generation
equipment, spare parts, means of protection, gear, construction designs for the operational
and repair requirements of functioning power generation facilities and for the construction
of new sources of power.

2.7. To agree recommendations relating to standards and methods for drawing up the
tariff for interstate supplies of electric power and capacity.

'.4



r
2.8. To agree norms and rules for the operation and construction of electric power

engineering facilities.
2.9. To agree according to single international standards a single international space in

the field of electric power engine ing and construction.
To organize joint participation in international conferences and international power

engineering organizations.
2.10. To coordinate the development jointly with the manufacturing enterprises of new

power engineering equipment and also of interstate programmes for the modernization of
existing equipment, of heat supply and electricity grids and control, management and
communications systems.

2.11. To create joint ecological programmes in the field of electric power engineering.
2.12. To agree single forms of accounting and accountability in electric power

engineering, essential for the taking of joint decisions.
2.13. To work out recommendations for energy savings in electric power engineering

and to introduce non-traditional sources of energy.

Article 3. Management bodies of the electric power engineering council

The electric power engineering council shall be headed by a president and vice-
president appointed by the council for a period of one year on rotation in an agreed
sequence from amongst the first leaders of the electric power engineering industries of the
Commonwealth of Independent States.

The president of the electric power engineering council shall be in the capital of the
state that he represents.

Article 4. Organization of the work of the electric power engineering council

The electric power engineering council shall meet at least twice a year.
An extraordinary sitting of the electric power engineering council may be called either

by a decision of the president or on a proposal of no less than three members of the
council.

Sittings of the electric power engineering council shall be held in the capital of the
state, the leader of whose electric power engineering heads the electric power engineering
council.

Article 5. The working body of the electric power engineering council and its
functions

The executive committee shall be the working body of Jie electric power engineering
council.

The executive committee shall be headed by a chairman apppointed by the electric
power engineering council.

The executive committee shall be accountable to the electric power engineering
council.

The chairman of the executive committee shall be responsible for the preparation of
necessary materials for the sitting of the electric power engineering council and take part
in these sittings.

The electric power engineering council shall confirm the structure, the number, the
estimated expenditure and the form of remuneration of the members and servicing staff of
the executive committee.

The personal composition of the executive committee shall be determined by its
chairman within the limits of the structure and expenditure estimate confirmed by the
electric power engineering council.

The work of the executive body of the electric power engineering council shall
concentrate on matters concerning the preparation of documentation ensuring the
functioning of the electric power engineering cound and be carried out in accordance with
a special plan confirmed by the chairman.

The executive committee shall be located in the city of Moscow.



Article 6. Financing the activity of the electric power engineering council

The financing of the activity of the electric power engineering council and its working
bodies shall be carried out by means of identical contributions from the electric power
engineering associations (companies) and electric power systems of the states.

Collective funds may be formed under the electric power engineering council.
The procedure for forming and using the funds shall be confirmed by the electric power

engineering council.

Article 7. The load-dispatch administration

The relationship between the power systems of the states and the central load dispatch
administration shall be regulated by special agreements concluded in accordance with the
agreement on the organization of the operational load-dispatch administration.

Article 8. The responsibility of the contracting parties

The states shall bear reciprocal responsibility for violating the liabilities defined by the
present agreement

The electric power engineering council shall bear responsibility before each state for
carrying out the functions set out in article 2 of the present agreement

Article 9. The coming into force of the agreement

This agreement shall come into force on the day it is signed and remain in force for an
indefinite period. The agreement may be supplemented or altered with the consensus of
the parties signatory to it

Article 10. Renunciation of the agreement

Should it want to sever relations arising from this agreement, any state shall inform the
electric power engineering council of this. On the die expiry of one year, the party that has
made this declaration shall be free from any obligsdons that arise from this agreement

Article 11. Other states joining this agreement

Other states may join this agreement by conveying an appropriate request to the
electric power engineering council. This shall become effective once all die signatory
parties to the agreement have given their consent to it

Article 12. The official and the working languages of the electric power
engineering council

The languages of the states shall be the official languages of the electric power
engineering council.

The Russian language shall be the working language of the electric power engineering
council.

Done in the city of Minsk on 14th February 1992 in one Russian language copy.
The original copy shall be stored in the archive of the government of the Republic of

Belarus which shall send the contracting parties a certified copy of the agreement
The document has been signed by the representatives of Azerbaijan, Armenia, Belarus,

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenr,r-jj, Uzbekistan and
Ukraine.

HAR- TASS World Service in Russian 18 Feb 92
Inofficiell översättning, BBC monitoring (fundera över copyright) H
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