
Tijdschrift voor Economie en Management
Vol. XXIV, nL 4, 1979

FORUM

S. PROOST

Twee bedenkingen rond onze energiepolitiek*

Sinds 1975 wachten wij op een coherent regeringsstandpunt omtrent de
te volgen energiepolitiek voor de komende jaren. Het 350 blz. tellende
Witboek (<<Elementen voor een nieuwe Energiepolitiek») dat aan het
Parlement voorgelegd zal worden zal als basis dienen voor het toekom
stige energiebeleid.

Het merendeel van de reacties op dit document waren vooral gecon
centreerd op enkele hete hangijzers zoals de prijzenpolitiek in de petro
leumsector, de behandeling en/of stockage van nucleaire afval en de
L.N.G.-problematiek. Andere belangrijke op korte termijn te nemen
beslissingen betreffen het programma voor de bevordering van een
rationeel energieverbruik (R.E.V.) en de toekomst van de Kempen
se steenkoolmijnen. Omdat de antwoorden van het Witboek op deze
twee beleidsvragen blijkbaar zonder veel scepticisme aanvaard worden,
leek het ons nuttig de argumentering hieromtrent kritisch door te lichten.

Na een bondige schets van de algemene energieproblematiek zullen
we stellen dat het vooropgestelde R.E.V.-beleid ongewenste neven
effecten zal meebrengen. Er kan namelijk aangetoond worden dat de
voorgestelde subsidiepolitiek in de residentiële sector de gezinnen
aanzet tijdelijk hun thermostaat weer wat hoger in te stellen wat niet
bepaald de bedoeling van de overheid is. Ook het R.E.V.-beleid in de
industriële sector zal waarschijnlijk de nodige krachtdadigheid missen.

De inefficiënties in het R.E. V-beleid zijn echter relatiefklein in verge
lijking met de misvattingen in het steenkoolbeleid. De nieuwe valori
satievoorstellen voor de inlandse steenkool zoals o.m. een 600 MW-

* De auteur dankt P. Simons, prof. V. Van Rompuy en A. Vleminckx voor hun suggesties
op een eerste versie van deze tekst.
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kolencentrale in Limburg zijn inefficiënt op het vlak van de tewerk
stellings-, de energie- en de begrotingspolitiek. We zullen nl. argu
menteren dat een progressieve sluiting van de mijnen, gekoppeld aan
een reconversie van subsidies en personeel naar o.m. R.E.V-investe
ringen een beter tewerkstelligs-, energie- en begrotingsresultaat zou
kunnen waarborgen.

J. DE ENERGIEPROBLEMATIEK

We beperken ons tot het vermelden van de twee hoofdlijnen': het
schaarser worden van zekere vormen van primaire energie2 en de con
centratie van de oliebevoorradingscentra.

1. Het schaarser worden van petroleum en aardgas en in mindere mate
van uranium betekent een stijgende reële prijs voor petroleum en
aardgas. De prijs van deze energievormen zal zodanig stijgen dat deze
primaire energiedragers in de jaren 1980-2010 progressiefdie markten
zullen verliezen waar de substitutiemogelijkheden het grootst zijn,
nml. eerst elektriciteitsproduktie, dan verwarming van gebouwen en
vervolgens gebruik in de industrie zodat enkel vervoer en gebruik als
grondstof overblijven.

2. Het oliecartel heeft naar onze mening niet veel invloed3 op de lange
termijnevolutie van de prijs. In zijn huidige vorm kan dit cartel
echter wel, om diverse motieven, haar aanbod gedurende een korte
periode selectief beperken en dus ook sterke prijsfluctuaties veroor
zaken op korte termijn.

Deze problemen wegen in België relatief zwaarder dan in de andere
E.E.G.-landen, omdat

1. Voor een algemene uiteenzetting over de te verwachten toekomstige energiesituatie zie
o.m. «Workshop on altemative energy strategies (WAES) - Global Prospects 1985
2000», McGraw Hill, N.Y., 1977.

2. Recente prijsvoorspellingen die in die richting wijzen zijn o.m. M.S. Houthakker en
M. Kennedy, «Long-range Energy Prospects», JournalofEn. andDev., Autumn 1978.
R. S. Pindyck, «Some Long-term Problems in Opec Dil Pricing», JournalofEn. and
Dev., Spring, 1979.

3. Indien de huidige verwachtingen omtrent de toekomstige reserves en vraag naar aard
olie en gas correct zijn zou elke perfecte competitie aanbod van petroleum en aardgas
waarschijnlijk dezelfde zoniet hogere prijzen vragen dan het huidige carte!. Elke private
producent zou zo immers de verdisconteerde winsten die hij uit zijn petroleumstock kan
halen maximeren. Hoe men dan toch het lage niveau van de prijzen in de jaren voor '73
kan verklaren wordt uitgelegd door: W.l. Mead, «An Economie Analysis ofCrude Dil
Price Behavior in the 1970's», JournalofEnergy and Dev., Spring 1979.
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- zij een relatief energie-intensieve industrie (halffabrikaten) heeft,
- zij voor haar energiebevoorrading practisch volledig (85% van haar

behoefte aan primaire energie) afhankelijk is van het buitenland;
daarbij bestaat deze import van primaire energie hoofdzakelijk (50%)
uit petroleum die voor 70% uit een regio komt die door belangrijke
militaire en politieke spanningen gekarakteriseerd wordt.

Het Belgische antwoord op deze problematiek bestaat hoofdzakelijk
in een R.E.V.-programma dat door substitutie van de input energie de
vraagontwikkeling wil remmen. Dit R.E.V.-programma wordt dan ver
volledigd dooreen reeks van maatregelen om het aanbod te diversifiëren
zoals een groter nucleair aandeel in de elektriciteitsproduktie, spreiding
van de geografische herkomst van petroleum en het behoud van een
inlandse steenkoolproduktie.

Il. HET R.E.V.-BELEID IN DE RESIDENTIELE SECTOR OF HOE
MEN DE CONSUMENT VERKEERDE GEWOONTEN AANLEERT

In het Witboek wordt als streefdoel voor 1985 een vermindering van het
residentieel energieverbruik ten belope van 15% voorgesteld. Deze 15%
wordt gemeten t.o. v. het niveau dat de historische trend (groeivoet 4%)
in 1985 zou bereiken. Dit objectief is volgens de auteurs van het Witboek
haalbaar indien een aantal rationalisatieïnvesteringen (hoofdzakelijk
isolatie van woningen) uitgevoerd worden. Alhoewel, strikt financieel
beschouwd, rendabel, nml. terugbetalingsperiode van ±5 jaar voor de
meeste investeringen, blijken deze slechts in beperkte mate spontaan
uitgevoerd te worden.

De overheid stelt dan ook twee interventies voor om deze investe
ringen te stimuleren: reglementering voor de nieuwbouw en isolatiepre
mies voor de aanpassing van bestaande woningen.

Om de opportuniteit van deze maatregelen te onderzoeken is het
aangewezen eerst het keuzeprobleem van de consument i. v. m. verwar
ming duidelijk te omschrijven.

A. Inputmix, warmtecomfort en gewoontevorming

Uiteindelijk is de consument niet geïnteresseerd in het energieverbruik
als zodanig maar in de graad van warmtecomfort dat het energieverbruik
hem verschaft. Deze graad van warmtecomfort is vooral functie van het
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aantal verwarmde vertrekken (bijv. slaapkamer al of niet verwarmd), en
de temperatuur in deze verwarmde vertrekken. De consument «produ
ceert» dit warmtecomfort door verschillende intermediaire goederen
(<<inputs») namelijk energie en investeringsgoederen zoals isolatie en
regelapparatuur te combineren.

Het keuzeprobleem van de consument stelt zich dus in twee (inter
dependente4) stappen: enerzijds dient hij de inputmix voor de produktie
van warmtecomfort te bepalen (het relatiefgebruik van energie en isola
tie) en anderzijds dient hij op basis van de vergelijking van de totale kost
van deze inputs met de prijzen (of totale kosten) van de andere goederen
een beslissing te nemen omtrent het niveau van warmtecomfort.

Bij de keuze van het optimale niveau van warmtecomfort houdt de
consument echter niet alleen rekening met de huidige relatieve kost van
warmtecomfort maar ook met de verwachte evolutie van deze kost en de
evolutie van het totaal beschikbaar inkomen. Immers voor zekere goe
deren en diensten (waaronder warmtecomfort) houdt een rationele con
sument rekening met de gewoontevorming die zijn huidige consumptie
meebrengt5 .

Bijvoorbeeld zal de consument wanneer hij moet beslissen om dit jaar
zijn slaapkamer al of niet te verwarmen niet alleen rekening houden met
de verwarmingskost voor dit jaar maar ook met de relatieve kost voor de
komende jaren en met de evolutie van zijn reëel inkomen. Indien deze
kost in de toekomst sterk zal stijgen zal de consument verkiezen zijn
slaapkamer nu niet te verwarmen omdat hij weet dat hij in de toekomst
van deze kostelijke gewoonte moeilijk zal kunnen afstappen. M.a.w.
zou het de rationele consument relatief grotere offers vragen dan het
kortstondige nut dat hij erdoor zou verwerven.

4. Over het algemeen hangt zowel de optimale inputmix als de kost per eenheid warmte
comfort af van de gewenste hoeveelheid warmtecomfort. Eenvoudigheidshalve veron
derstellen we in het vervolg van de tekst dat de optimale inputmix en de kost niet afuangt
van het gewenste niveau van warmtecomfort.

5. Dit aspect werd theoretisch uitgewerkt door L. Philips en F. Spinnewyn, in:
«Rationality versus myopia in dynamic demand system», C.O.R.E. discussionpaper
nr. 7918, mei 1979.
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Het keuzeprobleem van de consument kan dan als volgt geresumeerd
worden:

t+2

H2

verwachteverwachte

Informatie
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Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat de prijsverwachtingen
van de consument in grote mate bepaald worden door de huidige prijs.

B. Divergentie tussen sociale en private energiekost

Indien de huidige private energiekost correct de huidige en toekomstige
(vorming van prijsverwachtingen) kosten van de energiebevoorrading
zou weergeven zouden de consumenten correcte beslissingen i.v.m.
isolatieïnvesteringen en warmtecomfort nemen.

Volgens de overheid is er echter een divergentie tussen de relatieve
sociale- en de private energiekost. De sociale kost6 van energie is
volgens haar hoger dan de private omdat de consumenten de toekom
stige energiekost (direct en indirect langs betalingsonevenwichten om)
en het risico van leveringsonderbrekingen onderschatten?

6. Een andere component in de divergentie tussen sociale kost en private kost is het
milieuaspect.

7. Omtrent het optimale overheidsingrijpen om de effecten van foutieve prijsverwach
tingen van de consumenten te corrigeren bestaat weinig literatuur. Recent werd hier
over door M. Marchand en P. Pestieau een eerste werknota gepubliceerd: «Energy
Pricing and Diverging Expectations», C.O.R.E., April 1979.
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Deze divergentie leidt tot foutieve consumentenbeslissingen op de
twee niveaus. Niet alleen produceert hij zijn warmtecomfort met relatief
teveel energie en te weinig isolatie maar ook besteedt hij nu relatief
teveel aan warmtecomfort, bijv. 20° C. in plaats van 18° C. De over
consumptie aan warmtecomfort komt voort uit de misperceptie van de
toekomstige kosten van warmtecomfort. De toekomstige kosten van
warmtecomfort zullen bij een stijgende energieprijs immers ook stijgen.
Wanneer inderdaad de kost van één van de inputs, nml. energie zal
verhogen kan, zelfs na aanpassing van de inputmix, de kost van warmte
comfort ook enkel maar verhogen.

Onderschatting van de toekomstige energiekost brengt dus naast
slechte investeringsbelissingen (isolatie) ook een foutieve gewoonte
vorming op het vlak van warmtecomfort mee.

Onderzoeken we nu het effect van de door de overheid voorgestelde
maatregelen.

1. Reglementering is in het geval van nieuwbouw goed uit te voeren en
corrigeert de inputmix op een directe wijze. Het blijft echter goed
mogelijk dat de gewoonten i. v.m. warmtecomfort relatief te hoog
blijven ingesteld.

2. Omdat reglementering voor bestaande woningen moeilijk uitvoer
baar is en slechts ongeveer 2 à 3% van de woningstock per jaar wordt
vervangen blijkt het M.E.Z. voorstander te zijn van een subsidie
regeling voor bestaande gebouwen.

Welke effecten heeft een dergelijke subsidieregeling?
Het dalen van de prijs van isolatie (door de subsidie) heeft twee
effecten: de inputmix energie-isolatie wordt verbeterd maar omdat
voor de verbruiker ook de huidige kost en verwachte kost van
warmtecomfort daalt zal hij na de subsidie meer warmtecomfort
wensen, hij zal dus de temperatuur niet lager maar hoger instellen
(bv. 21° C. i.p.v. 18° C.). Deze daling van de relatieve prijs wordt nog
geaccentueerd door het feit dat de subsidies gefinancierd worden
door belastingen op andere goederen. Wanneer in de toekomst de
energieprijzen effectiefzullen stijgen zal de temperatuur omlaag moe
ten naar bijv. 18° C. Dit zal dan slechts moeizaam gebeuren omdat de
consument moeilijk van zijn slechte gewoonte zal kunnen afstappen,
hij zal een «verworven recht» moeten prijsgeven. Op dat ogenblik zal
de overheid gedwongen zijn drastisch in te grijpen om de consument
terug op het rechte pad te brengen.
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C. Waarom geen specifieke belasting op het residentieel energieverbruik?

Het is duidelijk dat een fmanciering van deze subsidies door een belas
ting op het residentieel energieverbruik een directere en een efficiëntere
methode is om de consumentenkeuzen recht te trekken. Het is zelfs zo
dat het belastingsaspect belangrijker is dan het subsidieaspect. Door de
nieuwe hogere energieprijzen zal de consument zijn prijsverwachtingen
aanpassen en juist daardoor zullen de eventuele isolatiesubsidies ook
een groter effect ressorteren.

De opbrengst van deze specifieke belasting8 zou niet alleen bestemd
moeten zijn voor de financiering van isolatiepremies maar ook voor de
aanmoediging van andere goederen en diensten waarvan de relatieve
prijs na de verhoging van de energieprijs zou dalen. Bijv. het openbaar
vervoer, gebruik van collectoren op zonneënergie of stadsverwarming.

Het ontbreken van een specifieke belasting op het residentiële ener
gieverbruik is waarschijnlijk te wijten aan het willen vermijden van prijs
loonontwikkelingen langs de index der consumptieprijzen om. Is het
echter niet logisch om ook de corresponderende isolatiesubsidies in de
index op te nemen? Zelfs indien deze isolatiesubsidies niet in de index
zouden opgenomen worden maakt het in deze periode van relatief lage
inflatie niet zoveel verschil of dit inflatie-effect wel of niet geanticipeerd
wordt. Na de toekomstige energieprijsverhogingen zou de specifieke
belasting inderdaad kunnen uitgedoofd worden. Tenslotte zou globaal
genomen het inflatie-effect zeer klein kunnen worden indien de bereke
ningsbasis van de index aangepast werd na de isolatieïnvesteringen!

Het is verder nuttig twee andere (politiek dankbare) argumenten tegen
een energiebelasting te bespreken, nml. dat de «vooruitziende burger»
die reeds maximaal geïsoleerd heeft nu meebetaalt en dat men belas
tingen heft die de lagere inkomens ook treffen. T.o. v. de toestand waar
de isolatiesubsidies door diffuse belastingen (d.w.z. niet door een speci
fieke energiebelasting) of door een overeenkomstige vermindering van
andere overheidsuitgaven zou gefinancierd worden zal de vooruitziende
burger bij een energiebelasting relatief minder betalen. Deze laatste zou
immers bij een diffuse belastingsheffing of bij een corresponderende
vermindering van andere overheidsuitgaven respectievelijk meer an
dere, aan belasting onderhevige goederen verbruiken of in dezelfde

8. Om budgettair-technische redenen is het belangrijk voldoende flexibiliteit te voorzien in
het gebruik van de opbrengst van een specifieke belasting.
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mate overheidsgoederen moeten ontberen dan zijn verspillende collega.
Voor de lagere inkomenstrekkers (vooral voor die subgroep met een

slechts gedeeltelijk geïndexeerd inkomen) kan een energiebelasting
zwaar aankomen. Het is echter in het voordeel van de betrokkenen dat
de aanpassing van de verbruiksstructuur gebeurt. Omdat o.m. stookolie
een gemakkelijk verhandelbaar goed is zijn progressieve energiebelas
tingen moeilijk realiseerbaar. Daarom is het gebruik van degressieve
isolatiesubsidies het aangewezen middel om de lasten te verlichten en
toch de aanpassingen door te voeren.

lIl. RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK INDE ONDERNEMINGEN

De ondernemingen zijn de belangrijkste energieverbruikers in België.
Dit hangt nauw samen met het relatief groot belang van energieïnten
sieve sectoren.

Het grote potentieel aan rendabele (terugbetalingsperiodes < 5 jaar)
energiebesparende investeringen die in het Witboek opgesomd worden
laten vermoeden dat ook in deze sector de toekomstige prijsontwikke
lingen onderschat worden.

Zoals in de residentiële sector leidt dit tot een foutieve inputmix
(kapitaal-energie-arbeid-grondstoffen). In tegenstelling tot de residenti
ele sector stelt er zich hier in de strikte zin geen probleem met de
gewoontevorming omdat het nut van de producenten niet direct afhangt
van de aard van de geproduceerde goederen. Ruimer gezien zullen de
ondernemingen wel een zekere inertie in hun produktengamma en in de
door hen gehanteerde vuistregels moeten overwinnen om zich aan te
passen aan de toekomstige relatieve prijsveranderingen.

De R.E.V.-maatregelen die de overheid op het vlak van de onder
nemingen voorziet zijn weinig gespecifieerd: een gepriveligieerd finan
cieringscircuit met eventueel additionele premies voor energiebespa
rende investeringen.

De modaliteiten van een R.E.V.-programma in de onderneminssfeer
moeten rekening houden met de grote heterogeniteit in deze groep. Deze
heterogeniteit betreft niet alleen de energieverbruiksinfrastructuur maar
ook het effect van energiepolitieke maatregelen op de algemene toe
stand van de onderneming, o.m. de openheid van de markt en het
aandeel van energie in de totale kosten zijn hier van belang. Bij een klein
kostenaandeel zal er door de ondernemingen nml. relatief minder aan
dacht aan energie-efficiëntie en prijsvooruitzichten besteed worden.
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Een aanpak per bedrijfstak is dus aangewezen en laat toe de nodige
technische bijstand te verlenen en een goede controle uit te voeren op de
efficiëntie van de voorgestelde R.E.V.-inspanningen.

Alhoewel door middel van de voorgestelde investeringspremies en
goedkope leningen de inputstructuur wel gecorrigeerd wordt en deze
maatregelen in principe weinig neveneffecten hebben kan men zich af
vragen ofde overheid de nodige fondsen in haar begroting kan vrijmaken
voor significante financiële stimuli. Men kan ook betwijfelen of de over
heidsdepartementen voldoende uitgerust zijn (gekwalificeerd personeel
en regulerende bevoegdheid) om het R.E. V.-beleid in de industrie effec
tief op te volgen.

Om deze redenen kan een energiebelasting op de ondernemingen een
interessante maatregel zijn om de prijsverwachtingen te beïnvloeden en
het impact van de andere steunmaatregelen te verhogen. De belastings
voet zou des te hoger kunnen zijn in die bedrijfstakken waar de energie
uitgaven geen belangrijk deel uitmaken van de totale kosten, de sector
minder uitvoer gericht is en het relatiefbelang van petroleum en aardgas
in het energieverbruik groter is.

IV. ONZE STEENKOOLPROBLEMATIEK OF HOE HET ZWARTE
GOUD NOG STEEDS VERBLINDT

Waar het R.E.V.-programma het sluitstuk vormt van de Belgische ener
giepolitiek langs de vraagzijde rekent het Witboek o.m. op de inlandse
steenkoolexploïtatie om het aanbod van energie te helpen verzekeren.
Men wil inderdaad in België een produktie van 7 miljoen ton behouden.
De aanzienlijke subsidies (in 1977 ongeveer 7,2 miljard BF of63% van de
reële verkoopwaarde) die hieraan verbonden zijn worden in het Witboek
gerechtvaardigd door een hele reeks van argumenten waarbij de verze
kering van de bevoorrading en de werkgelegenheid het sterkst onder
lijnd worden.

Toch heeft het M.E.Z. het nuttig geacht door de Dienst voor Nijver
heidsbevordering (D.N.B.) een meer diepgaande studie9 omtrent de te
volgen lange termijn politiek te laten uitvoeren. Deze studie, waarvan de
resultaten in september 1979 openbaar gemaakt werden, is veel voor-

9. «Toekomstmogelijkheden van de Kempense Steenkolen», 2 delen, Dienst voor Nij
verheidsbevordering, 1979.
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zichtiger in haar conclusies. Zij opteert voor een gedeeltelijke recon
versie van het mijnpersoneel en een vermindering van de overheidssub
sidie tot 1 à 2 miljard per jaar. Deze vermindering is in feite slechts
mogelijk door een omvangrijkere kruissubsidie vanwege de elektrici
teitssector.

Na een korte schets van de huidige toestand in de steenkoolsector
onderzoeken we de argumenten van het Witboek. Hierbij tonen we eerst
aan dat de bijdrage van de steenkoolproduktie tot de verzekering van de
bevoorrading sterk overroepen wordt en in feite slechts marginaal is. De
steenkoolsubsidies zijn dus hoofdzakelijk tewerkstellingssubsidies. Zo
wel in het plan uit het Witboekals in het voorstel van de D.N.B. worden
deze tewerkstellingssubsidies naar onze mening inefficiënt aangewend.
Een volledige sluiting op zo kort mogelijke termijn dringt zich op. Er zijn
immers alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden, o.m. in de R.E.V.
sector die betere perspectieven bieden op het vlak van de tewerkstel
ling, de energieproblematiek en de begrotingsvooruitzichten.

A. Belgische steenkoolsector in 1977

De extractie van 7 miljoen ton steenkool waarvan sprake is in feite een
gebonden «<joint») produktie van ±4,2 miljoen ton cokeskolen (bestemd
voor de staalproduktie) en van ±2,6 miljoen ton vlamkolen (bestemd
voor de elektriciteitsproductie). We beperken ons verder tot het Kem
pisch Bekken omdat het Zuidelijk Bekken in 1981 volledig gesloten zal
zijn. Terwijl de verkoopprijs van de cokeskolen op de wereldprijs van
cokeskolen afgestemd is wordt voor de leveringen aan de electriciteits
sector een andere werkwijze gevolgd. De leveringsprijs wordt hier na
melijk bepaald door het gemiddelde van de prijzen van de gasvormige,
vloeibare en vaste brandstoffen die door de elektriciteitssector betaald
worden. Omdat het alternatief voor Limburgse steenkool ingevoerde
steenkool is en de prijs van deze ±30% lager lag dan de hiervoor geci
teerde gemiddelde prijs gaat het hier om een verdoken kruissubsidie die
in 1978 1 miljard BF bedroeg10 .

Zelfs met deze prijzen bedroeg de expliciete overheidssubsidie aan de
Limburgse mijnen in 1977 6,2 miljard BF zodat de reële totale subsidie
ongeveer 7,2 miljard BF bedroeg.

10. Voor de elektriciteitssector die in feite elkjaar een min of meer gegarandeerde rate of
return krijgt is dit natuurlijk geen probleem.
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Naast deze fmanciële elementen dient bij de situering van de Bel
gische steenkoolextractie nog rekening gehouden te worden met het
aantal tewerkgestelden en met de bijdrage in de energie- en betalings
balans. De 19.500 personen tewerkgesteld in de mijnen leverden 11%
van de benodigde primaire energie en daardoor werd een energie-import
ter waarde van 11,5 miljard (cijfers 1977) vermeden11 .

In een eerste stap maken we abstractie van het tewerkstellingsargu
ment en onderzoeken we de argumenten i. v.m. de energiebevoorrading.
Hierbij maken we een onderscheid tussen de korte termijn waarbij de
infrastructuur en de relatieve prijzen constant blijven en de lange termijn
waar relatieve prijzen en infrastructuur kunnen veranderen.

B. De huidige bijdrage van de steenkoolextractie tot de verzekering van
de energiebevoorrading

De Belgische steenkoolproduktie kan, gezien de huidige gebruiksinfra
structuur enkel instaan voor een gedeelte van de bevoorrading van
cokes en voor een gedeelte van de brandstofleveringen aan de elektrici
teitssector. Indien we de inlandse cokesproduktie afbouwen dient de
bevoorrading van cokeskolen te gebeuren door middel van lange ter
mijncontracten met producenten in West-Duitsland, de V.S.A., Polen
en Australië. Dit zal, omwille van de spreiding van het aanbod (geo
grafisch en aantal potentiële leveranciers), weinig invloed hebben op de
invoerprijs en de zekerheid van de bevoorrading. In de voorbije jaren
stonden deze leveranciers trouwens reeds in voor ongeveer 50% van de
Belgische cokesbehoeften aan cokeskolen.

Naast de levering van cokeskolen verzorgen de Limburgse mijnen
ook een deel van de brandstofbevoorrading van de elektriciteitscentra
les. Het vervangen van Belgische door ingevoerde steenkool uit o.m. de
V.S.A., Australië en Polen heeft waarschijnlijk weinig effect op het
bevoorradingsrisico in de elektriciteitsproduktie. Dit houdt niet alleen
verband met de geografische herkomst van deze invoer maar ook met de
structuur van het elektriciteitsproduktiepark. Door de grote polyvalen
tie (omschakelbaarheid) van de niet-nucleaire eenheden (gas, aardolie
en steenkool) zou slechts bij een simultaan tekort van aardgas, aardolie

11. Op het betalingsbalansargument gaan we niet verder in. Niet alleen zal dit effekt na
aftrek van de transferten naar het buitenland door de tewerkgestelde gastarbeiders
heel wat kleiner zijn dan 11,5 miljard BF, ook is de Belgische steenkool niet bepaald
een technologische speerpuntsektor met hoge toegevoegde waarde.
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en buitenlandse steenkool de inlandse steenkoolproduktie interessant
worden. Hierbij moet bovendien opgemerkt worden dat de steenkool
centrales ook in die uitzonderlijke situatie slechts intensief gebruikt
worden indien er iets mis loopt met de bevoorrading van nucleaire
brandstof. Indien dit niet het geval is zullen omwille van de structureel
lagere nucleaire brandstofkost de steenkoolcentrales slechts een gemid
delde gebruiksduur hebben (minder dan 20% van de totale elektrici
teitsproduktie in 1985).

Beschouwen we nu meer specifiek de risicoaspecten van een totale
bevoorrading uit het buitenland. Om het deel van de subsidies te isoleren
dat als rationele verzekeringsuitgave geïnterpreteerd mag worden
dienen we de verzekeringsbereidheid van de overheid te vergelijken met
de verzekeringskost. De verzekeringsbereidheid is normaal een stij
gende functie van het gelopen risico en hangt verder af van de aard van
de activiteit. De verzekeringskost is normaal een dalende functie van het
gelopen risico. Op de figuur stelt bijv. de curve V de verzekeringsbereid
heid en de curven KB of KA een verzekeringskostfunctie voor.

100 -+ kost bij afwezigheid van enige
ver zeker ingsui tgave

Verzekerings- .)J)...._... _or" _ .. _ .. _. _._ .. - - - ... -

bereidheid
en kost

risico
D(geen risico)

A' = huidige situatie in de steenkoolsector met subsidie van 32% per geconsumeerde
eenheid 12

B' = huidige situatie in de petroleumsector (stock van 90 dagen)
A = steenkoolsector op basis van uitvoer
B = petroleumsector zonder stockage

totale subsidie
12.32% =

totale consumptie x kost (invoerprijs)

waarbij totale consumptie x kost = [2.100 BF x 7,2 (l06) ton]
+ [1.100 BF x 6,6 (l06) ton) = 22,380 (109) BF
De eerste term in de som stelt de cokeskolen voor, de tweede de vlamkolen.
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Omdat én de definitie van risico én de marginale verzekeringsbereid
heid in de energiesector moeilijk direct kunnen geëvalueerd worden
zullen we een maximalistisch standpunt innemen door een vergelijking
te trekken met de verzekeringsuitgaven in de petroleumsector.

Om de bevoorrading van petroleumprodukten op korte termijn veilig
te stellen verplicht de overheid de petroleumindustrie het equivalent van
90 dagen verbruik te stockeren. Dit kostte ongeveer 5,4 miljard BF per
jaar. T.o.v. een binnenlandse consumptie van 108 miljaard BF bete
kende dit een meerkost van 5%13.

In de figuur stelt V de marginale verzekeringsbereidheid van petro
leum voor en KB de stockagekost (verzekeringskost). Het evenwicht
van de overheid nm!. het houden van een stock van 90 dagen, wat
overeenkomt met een risicovermindering BB', betekent een verzeke
ringskost van 5% per eenheid produkt.

Veronderstellen we nu:

I. Dat de verzekeringsbereidheid van de overheid minstens zo groot is
voor de petroleumbevoorrading als voor de steenkoolbevoorrading.
Een verklaring hiervoor is dat petroleum meer vitale functies vervult,
zoals vervoer- en huisverwarming. De V-curve voor steenkool zou
dus nergens boven de V-curve voor petroleum liggen.

2. Dat het leveringsrisico in de petroleumsector zelfs na stockage (90
dagen) minstens zo groot is als in de steenkoolsector met volledig
externe bevoorrading. Dit kan verantwoord worden door de veiligere
geografische herkomst en de grotere spreiding van de bevoorradings
punten van steenkool. Grafisch betekent dit dat de verzekeringskost
functie (KA) voor steenkool in het punt A rechts vanB' vertrekt.

Deze twee plausibele hypothesen tesamen met het dalende (stijgende)
karakter van de verzekeringsbereidheid (verzekeringskost) in functie
van het gelopen risico impliceren dat een verzekerinsuitgave gelijk aan

13. Interview met G. De Graeve (voorzitter Petroleumfederatie) in Trends, 1juni 1979,
blz. 74;
stock van 90-dagen op een jaarlijkse consumptie van 24 miljoen ton = 6 miljoen ton.
Jaarlijkse stockagekost per ton = (gemiddelde kost I ton afgewerkte produkten x %
financiële lasten) + jaarlijkse afschrijving stockage-installaties

= [5.000 BF x 10%] + 400 BF
= 900 BF

totale stockagekost/jaar = 5,4 (109) BF = 5%
totale waarde produktie/jaar 120 (109) BF

(ex. raffinaderij)
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5% van de totale invoerkost een absoluut maximum is voor een rationele
overheid.

Dus zou een rationele overheid nooit meer dan 5% van de totale
invoerkost willen besteden aan de bevoorradingsverzekering van steen
kool. Bij het huidig consumptiepeil (1977) komt dit neer op ongeveer
1,120 miljard BF per jaar. Er blijft dus, alleszins op korte termijn, een
netto-tewerkstellingssubsidie groter dan ±6 miljard BF per jaar.

C. Toekomstmogelijkheden van een binnenlandse steenkoolextractie

Om de subsidies van de Kempense steenkoolproduktie te verlagen en de
bijdrage van steenkool tot de beveiliging van de bevoorrading te verho
gen bestaan er verschillende plannen op lange termijn. Om de opportu
niteit van deze projecten te evalueren is het nuttig een onderscheid te
maken tussen de plannen die een klassieke mijnexploitatie behouden en
die steenkool dan eventueel anders gaan gebruiken en deze die geba
seerd zijn op een nieuwe exploïtatietechniek. In de eerste groep horen
thuis: de voortzetting van de huidige valorisatie (elektriciteitsproductie
en cokesproduktie) en de omzetting van steenkool in vloeibare (benzine)
of gasvormige brandstof. Of de plannen uit deze groep interessant zijn
hangt in de eerste plaats af van de evolutie van de prijs van ingevoerde
steenkool en slechts indirect van de petroleumprijs. In het Witboek
wordt nml. impliciet geargumenteerd dat, gezien de te verwachten stij
ging van de petroleumprijs, de substitutievraag naar steenkool en steen
koolderivaten zal toenemen zodat de prijs van deze zullen toenemen en
de mijnexploitatie terug fmancieel rendabel zou kunnen worden.

Het effect van een toename van de steenkoolvraag op de marktprijs
hangt echter ook af van het verloop van de aanbodcurve en de markt
structuur. Nu blijkt dat de steenkoolreserves exploiteerbaar aan het
huidig prijzenniveau zeer groot zijn in o.a. de U.S.A. en Australië.

Daarbij heeft België niet alleen een comparatief nadeel t.o. v. deze
landen maar ook t.o.v. de andere E.E.G. producenten14• M.a.w. zal
België zelfs bij hoge petroleumprijzen nooit een marginale, laat staan
een infra-marginale aanbieder zijn. Ook een cartelsituatie op de steen
koolmarkt is weinig waarschijnlijk gezien de grootte en geografische

14. Uit het Witboek blijkt dat indien men het subsidieniveau per ton in de Kempen gelijk
stelt aan 1, de relatieve subsidieniveaus in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië
respectievelijk 0,79; 0,16 en 0,02 bedragen.
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spreiding van de steenkoolreserves. België zou hier als cartellid trou
wens weinig baat bij vinden omwille van zijn positie als netto-invoerder
en zijn hogere exploitatiekosten.

Voor de ondergrondse vergassing van steenkool tenslotte zijn om
wille van de gans andere exploitatietechniek wel gunstiger toekomst
perspectieven. Het simultaan behouden van een klassieke ondergrond
se exploitatie is voor deze techniek echter eerder een na- dan een
voordeel.

Het behoud van een inlandse klassieke steenkoolexploitatie zal dus
zware subsidies blijven vereisen. Kunnen deze toelagen verantwoord
worden als verzekeringsuitgaven? Inzover de positie van de steenkool
sector structureel analoog blijft met de huidige situatie zijn deze toe
lagen zoals hierboven aangetoond niet verantwoord als verzekerings
uitgaven. De enige mogelijkheid om de verzekeringsbijdrage van de
steenkoolextractie te maximeren is een massale omschakeling van de
industrie (thermische toepassingen) op voornamelijk ingevoerde steen
kool. Dit zou het belang van de binnenlandse productie als strategisch
minimum kunnen verhogen. Voor deze mogelijkheid werd niet geop
teerd (cff. nucleair aandeel in de elektriciteitssector). Ze maakt trou
wens weinig kans omwille van de grote nadelige milieueffecten die aan
een gegeneraliseerd gebruik van steenkool verbonden zijn.

D. Geen reconversie, gedeeltelijke reconversie en totale reconversie

Het is interessant de redeneringen hieromtrent door het Witboek (Min.
Econ. Zaken) en de D.N.B. op een rijtje te zetten. Het Witboek stelt dat

1. er in het huidige economische klimaat geen vervangende tewerk
stelling mogelijk is met een grotere toegevoegde waarde;

2. de D.N.B. een studie zal uitvoeren omtrent het optimale productie
ritme en de mogelijke valorisatiemogelijkheden van de inlandse
steenkool.

De D.N.B. besluit na een diepgaande studie dat bij een doortrekken
van de huidige toestand de reële subsidielast niet zal verminderen.
Daarom bestudeerde ze de volgende alternatieven:

a) algemene sluiting zonder enige vervangende tewerkstelling.
Dit zou een sterk negatiefeffect hebben op de staatsbegroting (netto-
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verlies = 300.000 BF/tewerkgestelde15 en op het B.N.P. (15 miljard
BF).

b) beperking productie + gedeeltelijke reconversie
Hierbij zouden 8.000 arbeiders afvloeien naar andere sectoren. De
resterende 11.500 zouden een productiekern van 4 miljoen ton ver
zekeren. Cokeskolen zouden in een nieuw op te richten cokesbedrijf
verwerkt worden. Om de vlamkolen te valoriseren zou een nieuwe
600 MW-eenheid in de mijnstreek gebouwd worden tegen 1985. Ten
slotte zou de subsidielast voor de staat beperkt blijven tot 1à 2 miljard
BF per jaar omdat op een kruissubsidie van de elektriciteitssector ten
bedrage van 3,2 miljard BF16 gerekend wordt.

c) algemene sluiting + reconversie in andere sectoren
Zelfs indien men rekening houdt met een kapitaalprernie van 9 mil
joen per tewerkgestelde is het altijd voordeliger (voor de overheid)
om de reconversie zo vlug mogelijk te laten gebeuren. De goed
koopste oplossing zou erin bestaan een algemene steun voor nieuwe
investeringen in Limburg te verlenen ten bedrage van 1 à 2 miljoen
BF/tewerkgestelde.

Omdat de D.N.B. echter betwijfelt ofeen volledige reconversie moge
lijk is en omdat ze «reële valorisatiemogelijkheden ziet in de steenkool
sector (600 MW-centrale + cokesfabriek)>> opteert ze voor het alterna
tief beperkte productie en gedeeltelijke reconversie. Dit zou dan toe
laten de overheidssubsidie tot 1 à 2 miljard BF te beperken.

De Deus-ex-machina in deze typische compromis-oplossing is natuur
lijk de subsidie vanwege de elektriciteitssector. Het is inderdaad zo dat
deze subsidie slechts een kleine toeslag op de gemiddelde KWH-prijs

15. Dit werd door de D.N.B., in «Toekomstmogelijkheden van de Kempense Steenkolen»
(deel 2) als volgt berekend: per tewerkgestelde minder zijn er voor de begroting:

minderuitgaven: - 400.000 BF!(= wegvallen van subsidie)
meer uitgaven: + 330.000 BF (werkloosheidsuitkering x 1,5)
en minderontvangsten + 120.000 BF (belastingsontvangsten x 1,5)

+ 246.000 BF (R.M.Z.-bijdragen x l,S)

Saldo + 298.000 BF
waarbij 1,5 de tewerkstellingsmultiplicator voorstelt.

16. Deze kruissubsidie bestaat uit de volgende elementen:
a) Verschil brandstofprijs per KWH tussen ingevoerde steenkool en inlandse steen

kool x gebruiksduur per jaar x geïnstalleerd vermogen
= 0,60 BF/KWH x 7000 uren x 600 MW = 2,52 (109 ) BF

b) een «normale» gemiddelde winst op de exploitatiekostprijs in de elektriciteits
produktie van 12,6% = 0,64 (109 ) BF.
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vergt en weinig distortieve effecten heeft. Het is echter niet omdat deze
financieringsmethode minder distortief is dat de subsidie efficiënt
wordt. Slechts wanneer alle andere meer rendabele tewerkstellings
mogelijkheden volledig benut zijn komt de mijnactiviteit voor subsidie
in aanmerking.

E. Omtrent het ontbreken van reconversiemogelijkheden: twee maten
en twee gewichten

Nieuwe werkgelegenheid scheppen in de traditionele activiteitssectoren
is in het huidig economisch klimaat geen eenvoudige zaak.

Gelukkig volstaat het in het Witboek enkele bladzijden terug te bla
deren. Daar wordt op basis van studies door dezelfde D.N.B. een
indrukwekkende lijst van financieel rendabele investeringen in de
R.E.V. sector opgesomd waarbij het M.E.Z. niet nalaat nog eens te
benadrukken dat enkel de financieel meest rendabele projecten uitge
voerd moeten worden. De onderzochte investeringsprogramma's om
vatten (1) besparingsinvesteringen ten belope van 53 miljard in de indus
trie-(metterugbetalingstiJd<:-Sjaar) en (2) de geleidelijke installatie van
stadsverwarming in de 15 belangrijkste steden van België wat een totale
investering vergt van 90 à 120 miljard verdeeld over een periode van 18
tot 20 jaar.

De voorwaarden opdat deze plannen een reële bijdrage tot de recon
versie van het mijnpersoneel zouden betekenen zijn volgens ons ver
vuld: enerzijds zijn een belangrijk deel van deze investeringen van die
aard dat het huidig mijnpersoneel de nodige know-how en vaardigheid
kan verwerven om deze efficiënt te realiseren, anderzijds betekenen
deze investeringen (bijv. 160 miljard) een globale (directe) tewerkstel
ling van 12.000 personen gedurende 10 jaar17•

Geleidelijk zouden de Kempense Steenkoolmijnen gereorganiseerd
kunnen worden in kleinere publieke of gemengde ondernemingen met
specifieke R.E.V.-activiteiten.

Naast deze R.E.V.-activiteiten zou men nog slechts een beperkt
aantal andere industrieën moeten aantrekken in de mijnstreek om ten
minste hetzelfde tewerkstellingspeil te kunnen verzekeren. Deze
nieuwe lokale industrie zou naast de inkomens uit de R.E.V.-activitei-

17. Gerekend op basis van een omzet van 1.320.000 BF/man/jaar.
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ten voldoende lokale multiplicatieve effecten meebrengen om de mijn
streek economisch leetbaar te houden.

V. BESLUIT

Het Witboek bevat naast een diagnose van de energieproblematiek ook
een aantal voorstellen (of intenties) voor een energiebeleid in België. In
economische termen vertaald komt deze diagnose van het energie
probleem hoofdzakelijk neer op het onderschatten door de economische
agenten van de te verwachten energieprijsstijgingen en de te verwachten
onzekerheid in de levering van zekere energievormen.

Deze divergentie leidt wat de private consument betreft tot twee fou
tieve beslissingen: slechte investeringen (bijv. te weinig isolatie) en
verkeerde gewoontevorming op het vlak van warmtecomfort. Enkel de
foutieve inputmix kan middels de door de overheid voorgestelde isola
tiepremies gecorrigeerd worden. Om de gewoontevorming te verbe
teren is een energiebelasting noodzakelijk die trouwens het effect van de
isolatiepremies zal versterken en de financiering ervan verzekeren.

Voor de ondernemingen ligt het probleem enigszins anders. Daar leidt
een foutieve anticipatie van de relatieve prijzen enkel tot slechte inves
teringsbeslissingen die theoretisch wel door middel van de voorgestelde
investeringspremies opgelost kunnen worden. In het licht van de huidige
begrotingsvooruitzichten zal een krachtdadig RE.V-beleid in de onder
nemingen waarschijnlijk enkel mogelijk zijn indien er ook specifieke
belastingen op het energieverbruik gelegd worden. Deze belastings
voeten zouden tussen sectoren kunnen verschillen in functie van de
exportgerichtheid en het aandeel van energie in de totale kosten.

Waar deze RE.V.-maatregelen gericht zijn op een vermindering van
de vraag naar energie ziet het Witboek in de verdere exploitatie van de
Kempense Steenkoolmijnen een belangrijke bijdrage tot de verzekering
van het aanbod van energie en tot het behoud van de werkgelegenheid.
Nader beschouwd blijkt de bijdrage van steenkool tot de verzekering
van de energiebevoorrading marginaal te zijn. Recente voorstellen van
o.m. de D.N.B. die pleiten voor een gedeeltelijke reconversie in een
verdere valorisatie van de steenkoolreserves door middel van een
nieuwe cokesfabriek en een nieuwe 600 MW-centrale in de mijnstreek
komen neer op een inefficiënte aanwending van subsidies en gekwalifi
ceerd personeel.

Indien de overheid echt een doorgedreven RE.V.-beleid wil voeren
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moeten de gekwalificeerde arbeidskrachten en overheidsgelden ingezet
worden voor de realisatie van R.E.V.-investeringen. Geen enkele ar
beidsplaats zal verloren gaan indien naast een reorganisatie van de K.S.
in R.E.V.-bedrijven een beperkt aantal industrieën in de mijnstreek aan
getrokken worden wat gezien het huidig subsidieniveau (ongeveer
400.000 BF jaar/man) mogelijk moet zijn.
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