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Abstract

This study relates energy consumption to economic and physical production of the
manufacturing industry, agriculture and construction in the Netherlands from 1982-1996.
Analysis of separate effects is performed and an attempt is made to explain the divergence
found between energy consumption and production. These separate effects include
developments in economic output, sectoral composition, product output and composition,
energy technology, energy prices and policy regarding efficiency improvement. In
manufacturing industry, energy intensity and efficiency improvements occur in all sectors with
1-1,5% annually on average. This effect mainly concerns fuel consumption, whereas electricity
intensity slowly rises in most sectors. No clear price sensitivity was observed. Energy intensive
sectors have gained a larger share in total production. Upgrading of products with respect to
their physical content (dematerialization) was not clearly found on an aggregated level. Data
problems occur in the chemical sector. Energy efficiency policy has modest effects. In
greenhouse horticulture, energy price sensitivity was found and major efficiency improvements
consequently occurred only in the early eighties. In refineries, also upgrading of products
contributed to an intensity improvement of 4% on average.
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SAMENVATTING RESULTATEN

In deze studie wordt de samenhang tussen het energieverbruik en productie onderzocht in de pe-
riode van 1982-1996. Getracht wordt de invloed van een aantal afzonderlijke factoren vast te
stellen: de toegevoegde waarde, de fysieke productie, de sectorstructuur, energieprijzen, techni-
sche ontwikkelingen en energiebeleid. De volgende conclusies worden getrokken:
• De industrie is per eenheid toegevoegde waarde jaarlijks gemiddeld 0,7% minder primaire

energie gaan gebruiken.
• De structuur van de industrie is evenwel energie-intensiever geworden, door een relatief

sterke groei van de chemie. Ook de raffinagesector is relatief sterk gegroeid. Daardoor zou
bij gelijkblijvende techniek, de intensiteit in de industrie met 1,1% jaarlijks gestegen zijn.

• In alle beschouwde sectoren vermindert de primaire energie-intensiteit. Gemiddeld is de in-
tensiteit in de industriesectoren dus jaarlijks met 1,8% gedaald en daarvan wordt de bespa-
ring geschat op ongeveer 1,2%. De resterende 0,6% is het saldo van meer waardetoevoeging
per eenheid fysiek product (dematerialisatie) en meer nieuwe elektriciteitstoepassingen.

• De meeste besparing treedt op in de papierindustrie, gevolgd door de chemie en de voe-
dingsmiddelenindustrie. In de raffinagesector is de intensiteit gedaald met gemiddeld 3,7%
jaarlijks en bedraagt de besparing 1,3%. In de landbouw is de intensiteit per saldo gelijk ge-
bleven. In de bouwsector is de energie-intensiteit gemiddeld 0,2% per jaar gedaald.

• In de chemie is door gebrek aan betrouwbare gegevens geen goede monitoring mogelijk, dit
kan de resultaten van de totale industrie in belangrijke mate beïnvloeden.

• In de industriesectoren is de toegevoegde waarde harder gegroeid dan de energierelevante
materialenproductie. Gemiddeld per jaar bedraagt de dematerialisatie 0,8% over de be-
schouwde periode. Dematerialisatie is vastgesteld bij de raffinagesector en de chemie, mate-
rialisatie treedt op in de papierindustrie en de basismetaal.

• Bij de MJA-monitoring van een groot deel van het industriële verbruik wordt een hogere be-
sparing en een sterkere materialisatie waargenomen. Dat komt vooral door de keuze voor een
fysieke productiemaatstaf die relatief sterk groeit. De volgens de MJA’s gerealiseerde effi-
ciencyverbetering komt daardoor veel minder tot uitdrukking in een verlaging van het ener-
gieverbruik per verdiende gulden.

• De besparing berust vooral op een afname van het thermisch verbruik, terwijl de hoeveelheid
elektriciteit per eenheid product gemiddeld toeneemt. Het hogere elektriciteitsverbruik door
nieuwe toepassingen overtreft de vermindering van het verbruik door besparing. Alleen in de
basismetaal en chemie heeft besparing op elektriciteit de overhand.

• Er is geen duidelijk effect waarneembaar van energieprijzen op de primaire energie-
intensiteit in de industrie. De hoge energieprijzen van voor 1987 hebben waarschijnlijk wel
bijgedragen aan de afname van de intensiteit van het finaal thermisch verbruik.

• Door de schaarse gegevens betreffende fysieke productie en onduidelijkheid betreffende het
energieverbruik in de chemie is de omvang van besparings- en structuureffecten onzeker. 
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1. INLEIDING

In de Derde Energienota van het Ministerie van Economische Zaken uit 1995 wordt aangekon-
digd dat er in de toekomst regelmatig een z.g. Energiebericht zal worden uitgebracht. In dit
Energiebericht zal de voortgang van het uitgezette beleid voor besparing en duurzame energie,
en voor meer marktwerking, nauwgezet worden gevolgd en eventueel iets doorgetrokken wor-
den. Indien de tussentijdse evaluatie daartoe aanleiding geeft zal het beleid bijgesteld worden.

Om de voortgang te kunnen volgen is het nodig om o.a. de energieontwikkelingen structureel in
kaart te brengen en te analyseren, de z.g. nationale energie-monitoring. Onderwerp van de mo-
nitoring is de totale Nederlandse energievoorziening in de afgelopen 15-20 jaar. Hoewel be-
leidsgericht, gaat het daarbij niet alleen om de effecten van beleidsmaatregelen van de rijks-
overheid, maar ook om de activiteiten van andere partijen en (nieuwe) autonome ontwikkelin-
gen op energiegebied.

Het is zaak de monitoring zoveel mogelijk volgens een vast stramien uit te voeren om vergelij-
kingen te kunnen maken met eerder verkregen resultaten. Daarom is eerst een analysesysteem
ontworpen voor het opleveren van beleidsrelevante energie-indicatoren en trends. Tevens ko-
men steeds een aantal vaste onderwerpen aan de orde, zoals de energieprijzen, een overzicht van
het ingezette beleid en de ontwikkelingen in het buitenland.

In 1997 heeft ECN-Beleidsstudies opdracht ontvangen voor het ontwikkelen van een analyse-
systeem en uitvoering van een eerste energie-monitoring. De nu ontwikkelde versie moet gezien
worden als een eerste stap naar een op termijn volgroeide energie-monitor (Boonekamp, 1998).
De nu beschikbaar gekomen informatie wordt getoetst aan de beleidsbehoeften, dit kan ertoe
leiden dat voor de volgende exercitie extra informatie wordt verzameld of andersoortige resul-
taten worden gepresenteerd.

Gegeven de aard van de opdracht is de mate van detail in de sectorale analyse beperkt gehou-
den, er is hier gekozen voor een brede, maar niet te diepgaande aanpak. Het uitgevoerde project
heeft zich gericht op de volgende concrete resultaten:
• feitelijke beschrijving historische verbruiksontwikkelingen (1982-1996),
• bepalen van de energie-intensiteiten op sectoraal en nationaal niveau,
• inventarisatie ingezette energiebeleidsmaatregelen,
• globaal vaststellen van de structuur- en besparingseffecten per sector,
• opzet van een informatie- en analyse instrument,
• uiteenrafelen van verbruiksmutaties in een aantal voor het beleid relevante factoren,
• vergelijking met het buitenland t.a.v. beleid en globale verbruiksontwikkeling,
• aangeven van de ‘witte vlekken’ t.b.v. een verbeterde monitoring.

In dit achtergrondrapport wordt naast de industrie en raffinagesector tevens de landbouw en de
bouwsector behandeld. Eerst worden de analysemethode en de verschillende grootheden nader
toegelicht. Vervolgens is een overzicht opgenomen van het beleidsinstrumentarium in de perio-
de vanaf 1980, Daarna wordt voor de industrie als geheel een analyse uitgevoerd van verbruiks-
ontwikkelingen, energie-intensiteiten en de uiteenrafeling van de verbruiksmutaties in een aan-
tal relevante factoren. Vervolgens wordt per sector een vergelijkbare analyse uitgevoerd. Tot
slot worden enkele conclusies getrokken.
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Andere werkrapporten in het kader van deze serie zijn:
• Sectoranalyse huishoudens
• Vergelijking met het buitenland

Het ontworpen informatie- en analysesysteem MONIT is beschikbaar als een gebruikersvrien-
delijk opzoeksysteem ten behoeve van belangstellenden.
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2. METHODE

Het raamwerk van monitoring voor de industrie bestaat uit economische, fysieke en energie-
grootheden. Als belangrijkste economische grootheid wordt de toegevoegde waarde gehanteerd
(binnenlands product, bruto, factorkosten), gedefleerd met de prijsontwikkeling van de afzet en
het intermediair verbruik. Deze grootheid sluit het beste aan op de macro-economische groot-
heid Bruto Binnenlands Product. Daarnaast wordt de productiewaarde tegen marktprijzen ge-
hanteerd, gedefleerd voor de afzet. Deze waarde komt het dichtst in de buurt van de fysieke
productie op sectorniveau. De toegevoegde waarde komt overeen met de productiewaarde ver-
minderd met onderlinge leveringen. Door verschijnselen als de splitsing van bedrijfsonderdelen
tot aparte bedrijven (specialisatie) of het samenvoegen van bedrijven in een productieketen tot
een bedrijf (integratie) kan de groei van productiewaarde en toegevoegde waarde verschillen. In
de beschouwde periode is voor de industrie een zekere specialisatie opgetreden. De productie-
waarde is over de beschouwde periode ongeveer 0,5% harder gestegen dan de toegevoegde
waarde (Figuur 2.1).

Figuur 2.1  Vergelijking van de ontwikkeling van gedefleerde productiewaarde en toegevoegde
waarde van de industrie inclusief raffinage, bron: CBS, Nationale rekeningen

Fysieke productiegrootheden zijn de meest relevante basis voor energie-efficiency op bedrijfs-
niveau. Prijsfluctuaties van geproduceerde of ingekochte goederen verstoren dan niet het beeld
van de ontwikkeling in de energietechniek. Het nadeel van fysieke grootheden is echter, dat ag-
gregatie op nationaal of zelfs op sectoraal niveau niet zonder meer mogelijk is. Om dat op te
lossen wordt vaak weging toegepast door middel van een referentie-energieverbruik (Novem).
In dit onderzoek wordt voor een aantal productstromen weging toegepast met het ermee samen-
hangend energieverbruik in 1990. Het verschil tussen een aldus gewogen fysieke ontwikkeling
en de economische ontwikkeling geeft aan hoe de structuur van de industrie zich ontwikkelt.
Neemt het economisch belang toe van activiteiten die minder energie-intensief zijn, dan groeit
de toegevoegde waarde sterker dan de energierelevante fysieke productie.
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Bij energiegrootheden wordt met name onderscheid gemaakt tussen brandstof- en elektriciteits-
verbruik. Thermisch verbruik betreft het brandstoffenverbruik voor ondervuring, aandrijving,
stoom, warm water. Daarnaast worden brandstoffen gebruikt als grondstof of voor specifieke
chemische toepassingen. De categorieën die niet voor verwarming of aandrijving worden toege-
past worden ook wel non-energetisch genoemd. Bij het beleid betreffende de Meerjarenafspra-
ken Energie-efficiency (MJA’s) wordt het non-energetisch verbruik niet meegenomen. Voor de
toedeling tot het non-energetisch verbruik wordt zoveel mogelijk aangesloten op de MJA-
systematiek, uitgezonderd het elektriciteitsverbruik, dat niet wordt opgedeeld. In het non-
energetisch verbruik kan verder onderscheid worden gemaakt tussen verbruik waarbij direct of
na een korte cyclus CO2 vrijkomt en verbruik waarbij niet of niet noodzakelijkerwijze CO2 vrij-
komt (zie Figuur 2.2). Voor dit onderscheid wordt aangesloten op de IPCC-methode voor bepa-
ling van CO2-emissies (VROM, 1997). De CO2-emissie tengevolge van elektriciteitsopwekking
wordt toegerekend aan de eindverbruikers van elektriciteit, naar rato van hun aandeel in het to-
tale elektriciteitsverbruik.

Primaire energiedragers, energetisch

Centrale elektriciteits- en
warmteopwekking en distributie

sectorgrens

Warmte-kracht-
koppeling

Finaal
Elektriciteitsverbruik
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thermisch
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CO2-
relevant
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niet CO2-
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primair verbruik

verbruikssaldo

finaal verbruik

Ketels, ovens
fornuizen, etc.

Figuur 2.2  Schema terminologie van het energieverbruik

Waar dit van belang is worden thermisch en elektrisch verbruik geaggregeerd door uit te gaan
van de primaire brandstofinzet. Voor elektriciteit wordt het gemiddelde opwekkingsrendement
van de SEP in 1990 verondersteld, hetgeen vrijwel overeenkomt met de wijze van monitoring in
de MJA’s. Van de overige energiedragers wordt alleen warmte teruggerekend naar brandstof
met een gemiddeld stoomketelrendement. Onderscheid wordt tevens gemaakt tussen finaal
brandstof- of warmteverbruik en elektriciteitsverbruik. Het finaal verbruik betreft hier het ver-
bruiksaldo exclusief de effecten van warmtekrachtkoppeling. De verhouding tussen energiever-
bruik en fysieke productie wordt het specifiek verbruik genoemd. Energiebesparing is gericht op
een daling van het specifiek verbruik. Er kunnen echter ook andere, meestal technische factoren
zijn die het specifiek verbruik beïnvloeden.
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3. BELEIDSMAATREGELEN

Als voornaamste maatregelen voor de sector industrie worden hier kort besproken:
• de energietoeslag in de Wet Investerings Rekening (WIR-ET),
• de stimulering van warmtekrachtkoppeling (WKK),
• de meerjarenafspraken voor energiebesparing (MJA’s).

In de jaren ‘80 is een belangrijke maatregel voor de industrie de WIR-ET geweest, de energie-
toeslag in de Wet Investerings Rekening. Volgens Das (Das, 1996) is gebleken dat bij deze sub-
sidies het zogenaamde ‘meeneem-effect’ optreedt, ofschoon de subsidies massaal worden aan-
gevraagd, zouden ook zonder de subsidies de meeste maatregelen wel genomen zijn.

In de jaren ‘90 spelen de Meerjaren Afspraken energie-efficiency (MJA’s) voor energiebespa-
ring een belangrijke rol. Dit zijn afspraken tussen een brancheorganisatie en de overheid, waarin
een gekwantificeerde doelstelling voor de verbetering van de energie-efficiency wordt vastge-
legd. Individuele bedrijven die zich bij een MJA aansluiten, verplichten zich daarmee tot het op-
stellen en uitvoeren van een energiebesparingplan en het jaarlijks monitoren van hun energiege-
bruik. De eerste MJA’s met de industrie zijn in 1992 gesloten. Ook met de glastuinbouw is een
MJA gesloten. Ter stimulering van de energiebesparing stelt de Minister van Economische Za-
ken financiële middelen beschikbaar. Tevens kunnen bedrijven die zich niet houden aan hun
MJA-afspraak of die niet onder een MJA vallen, sinds maart 1993 via de Wet Milieubeheer
(Wm) worden gedwongen via een milieuvergunning aan energiebesparing te doen (VROM,
1994). Volgens Das (Das, 1996) gebeurt dit echter nog niet zo vaak.

De stimulering van warmtekrachtkoppeling (WKK) levert ook een belangrijke bijdrage aan de
energiebesparing in de industrie. Er zijn verscheidene stimuleringsmaatregelen voor warmte/
kracht geweest:
• De instelling van de Commissie Warmtekrachtkoppeling CWK.
• De subsidiëring van elektriciteit met behulp van WKK opgewekt uit aardgas van 1982 tot

1987.
• In 1988 werd een stimuleringsprogramma vastgesteld:

− een nieuwe gasprijsregeling voor kleinschalige WKK,
− een hogere investeringspremie,
− een hogere terugleververgoeding,
− de oprichting van het Projectbureau Warmte/Kracht (PWK).

Het PWK moet WKK in joint-ventures tussen distributiebedrijven en industrie bevorderen. In
1990 zijn Gasunie en VEGIN, de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland,
een gasprijsregeling overeengekomen, waardoor gas dat kan worden toegerekend aan de pro-
ductie van elektriciteit kan worden ingekocht tegen ongeveer het tarief dat aan elektriciteitscen-
trales wordt berekend. Vanaf 1991 wordt in het kader van het Meerjaren actieplan (MAP) door
de distributiebedrijven WKK gestimuleerd, met geld dat door het Ministerie van Economische
Zaken beschikbaar wordt gesteld. Tevens wordt in het kader van de Subsidieregeling energiebe-
sparende technieken (SET) subsidie verstrekt voor WKK.

Voor de raffinagesector zijn eigenlijk alleen maatregelen getroffen op milieugebied: in 1987
werd het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES) van kracht. Op basis van het besluit
Verlaging S-percentage Brandstoffen is het maximale zwavelgehalte van brandstoffen in de ja-
ren 1991 tot 1996 stapsgewijs verlaagd naar 0,2%. Hierdoor wordt de uitstoot van SO2 door
voertuigen verminderd, maar het energieverbruik door raffinaderijen neemt door de extra ont-
zwavelingsstappen toe.
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4. INDUSTRIE ALGEMEEN

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de totale industrie (exclusief raffinaderijen) behandeld. In het sector-
hoofdstuk 5 wordt vooral aandacht besteed aan de energie-intensieve sectoren. De mate van de-
tail neemt toe voor het meer recente verleden, waarbij vooral het effect van de meerjarenafspra-
ken energie-efficiency wordt behandeld (MJA’s). Ook het effect van de energieprijzen op het
verbruik wordt onderzocht. Als generieke energietechniek en hoeksteen van de besparingspro-
gramma’s wordt ook aandacht geschonken aan warmte/ krachtkoppeling.

Medio 1997 is gebleken dat op de verbruiksgegevens van het CBS een forse correctie noodza-
kelijk was. De correcties variëren, in het basisjaar 1990 belopen ze +7% op het energetisch ver-
bruik en -15% op het non-energetisch verbruik van de industrie. Deze correcties hebben een
globaal karakter en worden onbetrouwbaarder naarmate verder teruggegaan wordt in de tijd. Er
zijn dan ook geen correctiecijfers beschikbaar van vóór 1989, deze zijn voor dit onderzoek ge-
schat. De correctie is het gevolg van verkeerde interpretaties van het energieverbruik in de pe-
trochemische industrie. Gezien de omvang van de correcties en de onduidelijkheid over de ach-
tergronden dient voorzichtigheid te worden betracht met gevolgtrekkingen betreffende de che-
mische sector en derhalve de totale industrie.

4.2 Energieverbruik

Het primaire energieverbruik, verdeeld in energetisch en non-energetisch is weergegeven in Fi-
guur 4.1. Het energetisch verbruik vertoont in de beschouwde periode een lichte stijging, het
non-energetisch verbruik steeg met name vóór 1988.

0

200

400

600

800

1000

1200

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

[PJ primair]

primair energetisch verbruik non-energetisch verbruik

Figuur 4.1  Industrie, primair verbruik
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Het CO2 relevante primaire verbruik stijgt in de beschouwde periode gestadig. Het aandeel van
het niet CO2 relevante deel lijkt de laatste jaren af te nemen (Figuur 4.2).
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Figuur 4.2  Industrie, primair verbruik en CO2-relevantie

4.3 Energie-intensiteit

De energie-intensiteit van de industrie is de verhouding tussen energieverbruik en toegevoegde
waarde. In Figuur 4.3 is de ontwikkeling van de toegevoegde waarde, de fysieke productie en
het totale primaire verbruik weergegeven. In Figuur 4.4 zijn de verhoudingsgrootheden apart
aangegeven. De intensiteit is in de beschouwde periode slechts verminderd met gemiddeld 0,7%
per jaar. De fysieke index, die een benadering geeft van de energierelevante productiestromen,
stijgt met name vóór 1990 sterker dan de toegevoegde waarde. De structuur van de industrie is
derhalve energie-intensiever geworden (materialisatie). Het specifiek energieverbruik, dit is het
energieverbruik per eenheid fysieke productie is vooral vóór 1990 afgenomen. Gemiddeld per
jaar over de beschouwde periode is het specifiek verbruik ongeveer 0,9% verbeterd.
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Figuur 4.3  Industrie, ontwikkeling productie en energieverbruik



12 ECN-I--99-002

60

70

80

90

100

110

120

130

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

[index 1990=100]

Figuur 4.4  Industrie, ontwikkeling energie-intensiteit en specifiek verbruik

4.4 Type energiedrager

Om de waargenomen ontwikkeling van de energie-intensiteit van de industrie te kunnen verkla-
ren worden een aantal onderliggende factoren beschouwd. Ten eerste het verbruik per type
energiedrager. Uit Figuur 4.5 blijkt dat de afname van de energie-intensiteit geheel voor reke-
ning komt van het thermisch verbruik. Het finaal elektriciteitsverbruik is in de beschouwde pe-
riode zelfs iets sterker gegroeid dan de toegevoegde waarde, met name in de laatste jaren. Er
worden relatief steeds meer nieuwe activiteiten uitgevoerd met gebruikmaking van elektriciteit.
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Figuur 4.5  Industrie, ontwikkeling productie en finaal verbruik

Het non-energetisch verbruik verloopt nogal grillig, hetgeen waarschijnlijk veroorzaakt wordt
door het cyclische karakter van de industrietakken waar dit verbruik plaatsvindt. Bovendien zijn
de gegevens betreffende energetisch en non-energetisch verbruik in de sector chemie hier door-
slaggevend. In paragraaf 4.1 zijn reeds kanttekeningen geplaatst bij de betrouwbaarheid van de-
ze cijfers.
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4.5 Sectorstructuur

De verandering in de sectorstructuur is een belangrijke verklarende factor voor de ontwikkeling
van de energie-intensiteit. In Figuur 4.6 is het effect af te lezen van de gewijzigde sectorstruc-
tuur. De toegevoegde waarde levert het volume-effect in de verbruiksontwikkeling, dit is het
energieverbruik dat zou zijn opgetreden bij ongewijzigde sectorstructuur en techniek. Indien de
ontwikkeling van de sectorstructuur wordt verrekend, zou het energieverbruik bij ongewijzigde
techniek sterker gestegen zijn. De industrie heeft derhalve een energie-intensievere structuur
gekregen. De ontwikkeling van het sectorstructuureffect is bepaald door de toegevoegde waarde
ontwikkeling van de sectoren te wegen met hun primaire verbruik in 1990. De gemiddelde stij-
ging van deze grootheid ten opzichte van de werkelijke toegevoegde waarde is jaarlijks 1,1%.
Terwijl op basis van Figuur 4.3 de fysieke productie sterker groeide dan de toegevoegde waar-
de, is deze ten opzichte van de sectorale groei dus juist minder sterk. Per saldo treedt een de-
materialisatie op van gemiddeld 0,8% jaarlijks.
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Figuur 4.6  Effect van de ontwikkeling van de sectorstructuur op het energieverbruik

4.6 Warmtekrachtkoppeling

In Figuur 4.7 is het effect van warmtekrachtkoppeling op het primair verbruik weergegeven.
Ten opzichte van 1982 is de besparing door WKK toegenomen met 2% jaarlijks, terwijl het to-
tale primair verbruik voor energetische toepassingen met 0,9% groeide. Met de stijging in re-
cente jaren komt deze besparing weer duidelijk boven het peil van begin jaren ‘80 uit. Voordien
hield de WKK-besparing per saldo ongeveer gelijke tred met het totale energetisch industrieel
verbruik. Wat opvalt is het terugvallen van de besparing in het midden van de jaren ‘80. Gedu-
rende de jaren ‘80 zijn geleidelijk stoomturbines buiten gebruik gesteld. De nieuwere typen
warmtekrachtinstallaties kenmerken zich door een hogere kracht/warmteverhouding en een la-
ger totaal rendement. In Figuur 4.8 zijn de in- en uitgaande stromen van WKK uitgedrukt in PJ
primair. Per eenheid ingezette brandstof is de besparing op het primair verbruik in 1982 en 1996
ongeveer gelijk. De ingezette hoeveelheid brandstof voor WKK blijkt een redelijke indicator
voor besparing, deze is gestegen met gemiddeld 2,6% per jaar. De hoeveelheid met WKK op-
gewekte elektriciteit is veel harder gegroeid dan de gerealiseerde besparing, te weten 6,1% jaar-
lijks over 1982-1996.
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Figuur 4.7  Besparing door warmtekrachtkoppeling op het energetisch verbruik van de
industrie
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Figuur 4.8  Verbruik en productie van warmtekrachtkoppeling in de industrie

4.7 Energieprijzen

Een belangrijke verklarende factor zouden de energieprijzen kunnen zijn. Figuur 4.9 geeft een
overzicht van het verloop van de energieprijzen en de energie-intensiteit. Er is geen effect van
het energieprijsniveau op de primaire energie-intensiteit merkbaar. Over de beschouwde periode
daalt de energie-intensiteit geleidelijk met 0,7% per jaar. Tijdens en na de periode 1986-1987,
met sterke prijsdalingen, is geen directe invloed vast te stellen op de energie-intensiteit. Een
licht stijgende intensiteit in 1987 wordt gevolgd door overwegend dalende intensiteit in de peri-
ode daarna.
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Figuur 4.9  Industrie, effect van energieprijzen op de energie-intensiteit

Dat de intensiteit van het thermisch verbruik hoog was ten tijde van hoge gasprijzen lijkt in eer-
ste instantie vreemd. De afname over 1982-1986 kan echter geïnterpreteerd worden als een ver-
traagde reactie op de energieprijsstijgingen van 1980-1982 na de tweede oliecrisis.

4.8 Energiebeleid met MJA’s

Een nadere analyse is gemaakt van het beleid betreffende de Meerjarenafspraken Energie-
efficiency (MJA’s), die beschouwd worden als de hoeksteen van het besparingsbeleid. De
MJA’s in de industrie (exclusief raffinage en olie- en gaswinning) betreffen 513 PJ primair, ni-
veau 1989. Het CO2 relevante verbruik bedroeg toen 895 PJ. De beschikbare resultaten tot en
met 1996 betreffen 499 PJ primair. In Figuur 4.10 zijn de MJA-resultaten gecombineerd met de
beleidsrelevante grootheden, in dit geval de productiewaarde en het CO2 relevant primair ver-
bruik. De productiewaarde is hier gekozen om de relevante MJA-productiegrootheden zo dicht
mogelijk te benaderen. De fysieke productie conform de MJA-monitoring betreft het normver-
bruik, dit is het fictieve verbruik in een zichtjaar, uitgaande van de productie in het zichtjaar en
de technologie van 1989 (Novem). Er zijn twee effecten, die nadelig uitpakken op de werkelijke
‘CO2-efficiency’.

Ten eerste blijkt de fysieke productie, zoals waargenomen in de MJA-monitoring, harder te
groeien dan de economisch relevante productiewaarde. Dit houdt in dat de energie-intensieve
processen relatief hard groeien. Er van uitgaande dat energie-intensieve processen vooral voor-
komen bij de materialenproductie, kan men stellen dat er geen dematerialisatie maar materiali-
satie van de productiestructuur optreedt. Dit komt niet overeen met de eerdere bevindingen,
waar na 1990 op grond van Figuur 4.3 dematerialisatie wordt waargenomen van 0,6% jaarlijks.
Omdat in Figuur 4.10 ook nog eens productiewaarde gebruikt wordt in plaats van toegevoegde
waarde, zou de dematerialisatie eigenlijk sterker moeten zijn. Het verschil moet derhalve liggen
in de gehanteerde fysieke grootheden. Het in de MJA’s opgenomen ‘normverbruik’ is in feite
een veel gedetailleerder maat voor de fysieke productie. Blijkbaar vormen energie-intensieve
producten de laatste jaren een steeds belangrijker aandeel in de industrie.
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Waarschijnlijk speelt bij de MJA’s echter ook de systematiek van monitoring een belangrijke
rol. Bij het vaststellen van de resultaten bestaat waarschijnlijk de neiging om de fysieke groot-
heid relatief hoog samen te stellen zodat de energie-efficiency ook relatief hoog uitvalt.

Ten tweede blijkt dat het CO2 relevante verbruik van de industrie harder stijgt dan het energie-
verbruik dat ingevolge de MJA’s wordt waargenomen. De totale dekking van de industriële
MJA’s neemt derhalve af. Dit berust onder andere op het aandeel van niet-MJA-sectoren en van
het non-energetisch verbruik, maar vooral op waarnemingsverschillen met het CBS. Dit pro-
bleem, dat met name in de chemische sector een rol speelt, wordt ook gesignaleerd in de recente
evaluatie van de RUU (Universiteit Utrecht 1997). De voorlopige correcties (zie paragraaf 4.1)
zijn met name ten behoeve van de MJA-monitoring en evaluatie bepaald.

Deze beide effecten leiden er toe dat de CO2 relevante efficiency veel lager uitpakt dan de ge-
rapporteerde MJA-efficiency. Per saldo verbetert de ‘CO2-efficiency’ gemiddeld slechts 1,1%
gemiddeld per jaar, terwijl de ‘MJA-efficiency’ 2% per jaar verbetert.
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Figuur 4.10  Industrie, MJA-resultaten

De MJA-gegevens zullen aan betekenis winnen op langere termijn, wanneer trends duidelijker
worden en conjuncturele effecten in de basisindustrie worden vereffend.
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5. RESULTATEN SECTOREN

In dit onderdeel wordt de bijdrage van afzonderlijke sectoren behandeld. Waar mogelijk worden
ook fysieke productiegegevens in verband gebracht met het sectorale energieverbruik. In Figuur
5.1 wordt eerst een overzicht gegeven van het primaire verbruik in de afzonderlijke in dit rap-
port opgenomen sectoren. Hieruit blijkt duidelijk de prominente rol van de chemische industrie.
Ook de voedingsmiddelenindustrie, basismetaal, raffinage en landbouw hebben een omvangrijk
verbruik. Alle in dit hoofdstuk behandelde sectoren zijn qua energieverbruik gegroeid. Over
1982 tot 1996 is de hoogste groei opgetreden in de landbouw (54%), met name de glastuin-
bouw. Als tweede volgt de papier- en grafische sector (46%), als derde de voedings- en genot-
middelenindustrie. Pas op de vierde en vijfde plaats komt de chemie en raffinagesector. In ab-
solute termen is het energieverbruik in de chemie het sterkst gegroeid.
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Figuur 5.1  Ontwikkeling bij afzonderlijke sectoren van het primair energieverbruik

5.1 Voedings- en genotmiddelenindustrie

Het primair verbruik in de voedings- en genotmiddelensector is weergegeven in Figuur 5.2. Alle
verbruik in deze sector wordt geacht CO2 relevant te zijn. In de laatste jaren is een daling van
het primair verbruik waarneembaar.
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Figuur 5.2  Voedings- en genotmiddelenindustrie, primair verbruik

In de figuur is tevens de besparing op primair verbruik tengevolge van warmtekrachtkoppeling
weergegeven. De bovenste lijn betreft dus het verbruik zoals het zou zijn geweest zonder eigen
opwekking.

De daling van het primair verbruik in 1994 is niet te verklaren uit een afnemende productie van
de sector. Uit Figuur 5.3 is een vermindering van de energie-intensiteit af te leiden die met name
aan het begin en het einde van de periode is opgetreden. Door de diversiteit van producten is
geen betrouwbare fysieke maatstaf voor de voedings- en genotmiddelenindustrie te maken, zo-
dat de gedefleerde toegevoegde waarde voor berekening van de energiebesparing wordt ge-
bruikt. Gemiddeld over de beschouwde periode bedroeg de zo gedefinieerde besparing op het
primair verbruik jaarlijks 0,8%.

50

60

70

80

90

100

110

120

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

[index 1990=100]

toegevoegde waarde primair verbruik
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De relatieve betekenis van het elektriciteitsverbruik is met name in de voedings- en genotmid-
delenindustrie sterk toegenomen, zoals blijkt uit Figuur 5.4. De piek die in 1993 optrad heeft
met incidentele omstandigheden te maken. In de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn veel
nieuwe elektriciteitstoepassingen die het thermisch verbruik deels vervangen. Het betreft bij-
voorbeeld ontvochtiging met mechanische damprecompressie, vriesdrogen en diëlectrisch ver-
warmen.
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Figuur 5.4  Voedings- en genotmiddelenindustrie, ontwikkeling van de toegevoegde waarde en
het finaal verbruik, indices

Het MJA-beleid heeft niet in alle sectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie haar be-
slag gekregen. Zo ontbreken onder andere de bakkers, de veevoederindustrie en de zetmeelindu-
strie, hoewel van de laatste sector enkele bedrijven zijn toegetreden tot de MJA ‘overige indu-
strie’. De resultaten in Figuur 5.5 betreffen de sectoren zuivel, suiker, vlees, groenten- en fruit-
verwerking, bierbrouwerijen, frisdranken, margarine/oliën/vetten, koffiebranderijen. De dekking
van deze sectoren betreft 40% van de voedings- en genotmiddelenindustrie. Afwijking van de
MJA-cijfers kan derhalve samenhangen met dekkingsverschillen. Ook hier duiden de resultaten
op een energie-intensievere ontwikkeling van de productie over de betreffende periode. De
MJA-resultaten (2,0%) geven ook hier een gunstiger beeld dan de geaggregeerde sectorale CO2-
efficiencyverbetering (0,0%).
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Figuur 5.5  Voedings- en genotmiddelenindustrie, MJA-resultaten
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5.2 Chemische industrie

Het energieverbruik in de chemische industrie vormt een belangrijk aandeel van het totale indu-
striële verbruik. Over de beschouwde periode varieert dit aandeel tussen 53% en 58% en lijkt
trendmatig iets toe te nemen. De bij de totale industrie waargenomen ontwikkeling wordt terug-
gevonden bij de chemie, een gestage stijging van het energieverbruik en een licht afnemend
aandeel van het CO2 relevante deel.
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Figuur 5.6  Chemische industrie, primair verbruik in PJ en CO2-relevantie

In Figuur 5.7 is het verloop van toegevoegde waarde, fysieke productie en primair verbruik
weergegeven. De fysieke index is hier samengesteld op basis van de voor de chemie maatge-
vende etheenproductie en ammoniakproductie. Deze productiecijfers zijn niet direct beschikbaar
voor de betreffende jaren. Ze zijn ten dele benaderd uitgaande van het grondstofverbruik. Deze
fysieke index fluctueert sterk en dient voorzichtig gebruikt te worden.
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Figuur 5.7  Chemische industrie, ontwikkeling productie en primair energieverbruik
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In Figuur 5.8 zijn de intensiteit en het specifiek verbruik weergegeven. Met name vóór 1986 en
na 1991 heeft zich een vermindering van de energie-intensiteit voorgedaan in de chemie. Daar-
tussen treden fluctuaties op waarbij per saldo geen verbetering van de energie-intensiteit lijkt op
te treden. Het specifiek verbruik, dat een indicator is voor besparing, geeft een sterker fluctue-
rend beeld. Trendmatig daalt deze indicator met 1 a 2% jaarlijks.
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Figuur 5.8  Chemische industrie, ontwikkeling energie-intensiteit en specifiek verbruik

In Figuur 5.9 is onderscheid gemaakt tussen verschillende finale verbruikscategorieën in de
chemie. Zowel het thermische als het elektrische finaal verbruik groeit minder sterk dan de toe-
gevoegde waarde. Het thermisch verbruik is over de beschouwde periode vrijwel niet toegeno-
men. Het brandstofverbruik, zowel energetisch als non-energetisch, kenmerkt zich door sterke
fluctuaties. Over de gehele linie daalt het energetisch verbruik sterk ten opzichte van de toege-
voegde waarde, terwijl het non-energetisch verbruik globaal gelijk op gaat met de productie.
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Figuur 5.9  Chemische industrie, ontwikkeling productie en soorten finaal verbruik

De MJA met de chemische industrie heeft een bijna volledige dekking van de bedrijven. Het
lijkt daarom merkwaardig dat het CO2 relevante verbruik aanzienlijk harder stijgt in de be-
schouwde periode dan het energieverbruik op basis van de MJA-monitoring. Een deel van de
verklaring ligt in het non-energetisch verbruik zoals dat uit de MJA’s wordt gehouden, maar
toch CO2 relevant is. Een belangrijker verklaring is evenwel gelegen in waarnemingsverschillen
tussen CBS en de industrie. Tot het begin van de jaren ‘90 zijn belangrijke hoeveelheden ener-
gieverbruik waarschijnlijk niet in de CBS-statistieken opgenomen geweest [CBS, nog te publi-
ceren]. De recente, nog te publiceren correcties door het CBS hebben een voorlopig karakter en
gaan niet verder terug dan 1989. De omvang van deze correcties bedraagt tussen de 6 en 69 PJ
in de verschillende jaren. Het betreft onder andere omvangrijke hoeveelheden restgassen in de
petrochemie en andere interpretaties van het non-energetisch verbruik. De achtergronden van
deze aanpassing blijven vertrouwelijke informatie van de industrie en Novem. Ondanks deze
onduidelijkheden in waarneming valt niettemin ook in de chemie het verschijnsel te constateren
dat de productiestructuur relatief energie-intensiever wordt.
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Figuur 5.10  Chemische industrie, MJA-resultaten

5.3 Papier- en grafische industrie

Het primaire energieverbruik in de papierindustrie en grafische sector is weergegeven in Figuur
5.11. De papier- en kartonindustrie neemt daarvan het belangrijkste deel voor haar rekening, in
1993 bedroeg dat 80%. In dat jaar treedt een breuk op in de beschikbare tijdreeksen door sa-
menvoeging van de papier- en kartonindustrie met de grafische industrie. De gehanteerde opho-
ging met cijfers voor de grafische industrie in de jaren vóór 1993 leidt tot een beperkte over-
schatting van het verbruik in die jaren. Er treedt een forse toename van het verbruik op tussen
1984 en 1990 van jaarlijks 6%. In deze periode is dan ook sprake van een ongekende groei van
de papierproductie met gemiddeld bijna 7% per jaar.
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Figuur 5.11  Papier- en grafische industrie, primair verbruik
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In de figuur is tevens de besparing op primair verbruik tengevolge van warmtekrachtkoppeling
weergegeven. De bovenste lijn betreft het verbruik dat zou hebben plaatsgevonden bij afwezig-
heid van eigen opwekking. Opvallend is dat juist in de eerder genoemde periode de betekenis
van warmtekrachtkoppeling toeneemt, hetgeen samenhangt met vernieuwing en uitbreiding van
de productiecapaciteit.
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Figuur 5.12  Papier- en grafische industrie, ontwikkeling van productie en primair
energieverbruik

In Figuur 5.12 is het verloop van het energieverbruik, de fysieke productie en de toegevoegde
waarde weergegeven. De vermindering van het primaire energieverbruik per ton papier bedraagt
over de beschouwde periode gemiddeld 2,4% per jaar. Er treedt evenwel een waardeverminde-
ring op per ton papier van ongeveer dezelfde omvang. Dit is het gevolg van productiviteitsstij-
gingen die tengevolge van concurrentie niet in een even sterk gegroeide toegevoegde waarde
geresulteerd hebben.
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Figuur 5.13  Papier- en grafische industrie, ontwikkeling van het finaal verbruik
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Gemiddeld genomen blijft het energieverbruik per eenheid toegevoegde waarde vrijwel con-
stant, althans het belangrijke thermische verbruik. Het finaal elektriciteitsverbruik is sterker ge-
groeid (Figuur 5.13), met name tussen 1985 en 1990 zelfs nog iets harder dan de papierproduc-
tie.
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Figuur 5.14  Papier- en grafische industrie, MJA-resultaten

In Figuur 5.14 zijn de resultaten uit de MJA-monitoring van de papierindustrie vergeleken met
grootheden van de sector papier- en grafische industrie. Het verbruik van de totale sector is har-
der gegroeid dan de productiewaarde, er is dus sprake van een hogere energie-intensiteit. Ten
eerste komt dat omdat de voor energie relevante output in tonnen harder groeide dan de totale
waarde van de producten uit de sector. Ten tweede is er een groot verschil tussen de ontwikke-
ling van het energieverbruik volgens de MJA-monitoring en de CBS-cijfers. Dit wordt mede
veroorzaakt door een relatief forse groei van het energieverbruik in de grafische sector, die bui-
ten de MJA valt.
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5.4 Bouwmaterialenindustrie

Figuur 5.15 laat zien dat het energieverbruik in de bouwmaterialenindustrie de laatste jaren
daalt, terwijl er vóór 1992 een geleidelijke stijging plaatsvond.
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Figuur 5.15  Bouwmaterialenindustrie, primair energieverbruik

De toegevoegde waarde en de fysieke productie laten in de periode vóór 1992 een minder sterke
stijging zien dan het energieverbruik. Er treedt derhalve een geleidelijke energie-intensivering
op, die recent een duidelijke omslag kent (Figuur 5.16). Het specifieke energieverbruik steeg
vóór 1992 gemiddeld jaarlijks 1,8% terwijl in recente jaren er een daling optreedt van gemid-
deld ca 6%. Dit hangt samen met belangrijke saneringen en vernieuwing van productiecapaci-
teit. De fysieke index is hier gebaseerd op productiecijfers van bakstenen, cement en kalkzand-
stenen, aangevuld met MJA-gegevens.
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Figuur 5.16  Bouwmaterialenindustrie, ontwikkeling energieverbruik en productie

Uitsplitsing naar categorieën finaal verbruik in Figuur 5.17 afgebeeld laat zien dat het elektrici-
teitsverbruik in belangrijke mate de oorzaak was van de energie-intensivering vóór 1992.
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Figuur 5.17  Bouwmaterialenindustrie, ontwikkeling finaal energieverbruik

In Figuur 5.18 zijn de resultaten van de verschillende MJA’s in de bouwmaterialensector gere-
lateerd aan de geaggregeerde ontwikkeling. Deze ontwikkelingen stemmen in grote lijnen met
elkaar overeen, hoewel duidelijke afwijkingen bij het energieverbruik optraden. De hier ver-
werkte MJA’s in de cementindustrie, grofkeramische-, fijnkeramische-, glasindustrie en kalk-
zandsteenindustrie dekten in 1989 62% van het sectorale primaire verbruik. De steenwolindu-
strie valt onder de MJA overige industrie en is niet in de grafiek verwerkt.
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Figuur 5.18  Bouwmaterialenindustrie, MJA-resultaten



28 ECN-I--99-002

5.5 Basismetaalindustrie

Het energieverbruik in de basismetaalindustrie wordt vaak onderscheiden in energetisch en non-
energetisch verbruik, maar is voor bijna 100% CO2 relevant. Het primair verbruik is vanaf 1984
nagenoeg constant gebleven.
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Figuur 5.19  Basismetaalindustrie, primair verbruik PJ

Het primaire energieverbruik loopt in hoge mate parallel aan de fysieke index, gebaseerd op de
productie van ruw ijzer en primair aluminium. Daarbij treedt over de gehele periode niettemin
een verbetering van het specifieke energieverbruik op van gemiddeld 0,8%. Over de beschouw-
de periode vertoont de toegevoegde waarde per saldo minder groei dan de fysieke productie (Fi-
guur 5.20). Er treedt materialisatie op met gemiddeld 0,7% jaarlijks.
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Figuur 5.21  Basismetaalindustrie, ontwikkeling productie en soorten finaal verbruik

Een nadere analyse van het finaal verbruik is weergegeven in Figuur 5.21. Hier tekent zich dui-
delijker de verbetering af van het specifiek energetisch verbruik, terwijl het non-energetisch
verbruik (hoofdzakelijk cokes en kolen voor ijzerproductie) relatief toeneemt.

Ook bij evaluatie van de MJA-resultaten (Figuur 5.22) is materialisatie waar te nemen. De
MJA’s van de ijzer- en staalindustrie en de non-ferro dekken momenteel ca 40% van het CO2

relevante verbruik in de basismetaal.
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Figuur 5.22  Basismetaalindustrie, MJA-resultaten

5.6 Overige metaalindustrie

De overige metaalindustrie is een energie-extensieve sector, maar heeft gezien haar grote eco-
nomische betekenis niettemin een substantieel energieverbruik. Het aandeel elektriciteit in het
primair energieverbruik is relatief hoog en ongeveer gelijk aan het thermisch verbruik. Figuur
5.23 laat een geleidelijke stijging zien van het verbruik vanaf 1987.
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Figuur 5.23  Overige metaalindustrie, primair energieverbruik

Wordt het verbruik gerelateerd aan de toegevoegde waarde (Figuur 5.24), dan blijkt dat in de
periode vóór 1988 een duidelijke daling van de thermische verbruiksintensiteit plaatsvond die in
de jaren daarna niet verder doorzet. Het finaal elektriciteitsverbruik neemt over de gehele be-
schouwde periode jaarlijks gemiddeld 0,6% toe ten opzichte van de toegevoegde waarde. Dit
weerspiegelt de voortdurende invoering van uiteenlopende nieuwe toepassingen van elektrici-
teit, zoals bijvoorbeeld het lasersnijden.
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Figuur 5.24  Overige metaalindustrie, ontwikkeling finaal energieverbruik en toegevoegde
waarde

De overige metaalindustrie valt grotendeels buiten het MJA-beleid. De MJA’s van de gieterijen,
de oppervlaktebehandelingsbedrijven en Philips vallen evenwel binnen de metaalsector. Diverse
grote bedrijven uit de metaalsector vallen bovendien onder de MJA overige industrie. In Figuur
5.25 is de ontwikkeling van de beschikbare MJA-resultaten naast de sectorale ontwikkeling ge-
plaatst. Het gunstige MJA-beeld wijkt sterk af van het geaggregeerde beeld van de sector, waar
geen efficiencyverbetering uit kan worden afgeleid. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de
lage dekking door MJA’s in de sector.
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Figuur 5.25  Overige metaalindustrie, MJA-resultaten

5.7 Raffinaderijen

De raffinaderijen worden in de energiestatistiek niet tot de industrie gerekend maar tot de ener-
giebedrijven. Het energieverbruik in deze sector betreft het omzettingssaldo van met name ruwe
olie in olieproducten. Het primair verbruik is weergegeven in Figuur 5.26. Het betreft hier het
omzettingssaldo van raffinaderij-inputs en -outputs, inclusief elektriciteit. Na een laagste punt in
1985 lijkt dit verbruik zich met name in de laatste jaren te stabiliseren. Tevens is de besparing
tengevolge van warmtekrachtkoppeling weergegeven. De bovenste lijn betreft het verbruik dat
zou hebben plaatsgevonden bij afwezigheid van eigen opwekking.
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Figuur 5.26  Raffinaderijen, primair energieverbruik

Naast de toegevoegde waarde is in deze sector de doorzet van ruwe olie natuurlijk een belang-
rijke productieparameter. Uit Figuur 5.27 is op te maken dat de energie-intensiteit tot 1985 sterk
daalde en sindsdien ongeveer gelijk blijft. Over de gehele periode neemt de toegevoegde waarde
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wat sterker toe dan de grondstofinzet. Dit kan samenhangen met het groeiend aandeel van
hoogwaardige producten in deze sector. In toenemende mate worden met aparte installaties
laagwaardige zware fracties omgezet in lichte producten.
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Figuur 5.27  Raffinaderijen, ontwikkeling productie en energieverbruik

Het aandeel van het elektriciteitsverbruik blijkt vanaf 1991 te zijn gegroeid, hetgeen kan samen-
hangen met het toenemende aantal bewerkingen. In Figuur 5.28 is de toegevoegde waarde uit-
gezet naast het finaal energieverbruik.
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Figuur 5.28  Raffinaderijen, ontwikkeling productie en finaal verbruik, driejarig
voortschrijdend gemiddelde

In Figuur 5.29 zijn de resultaten van de Meerjarenafspraak weergegeven. Het CO2 relevante
verbruik volgens CBS stemt grotendeels overeen met het MJA-verbruik, de totale CO2-
efficiency is veel sterker verbeterd dan de MJA-efficiency. De MJA-resultaten van de sector raf-
finaderijen bevestigen de eerdere bevindingen betreffende hoogwaardiger producten. Daarmee
bekleedt deze sector een uitzonderingspositie ten opzichte van de andere sectoren.
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Figuur 5.29  Raffinaderijen, MJA-resultaten

5.8 Landbouw

Voor wat betreft energieverbruik is de glastuinbouw de belangrijkste landbouwsector. In de
Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA-E) tussen het Landbouwschap en de overheid is
een efficiencyverbetering in de glastuinbouw overeengekomen van 50% over de periode 1980-
2000. Voor deze sector vindt monitoring plaats door het Landbouw-Economisch Instituut,
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO). Specifieke cijfers voor de glastuinbouw zijn
gebaseerd op deze gegevens (LEI-DLO, 1997). De overige land- en tuinbouw wordt globaal be-
handeld. In Figuur 5.30 is het primair verbruik van de landbouw gesplitst in glastuinbouw en
overige land- en tuinbouw. Tevens is het effect van de warmtekrachtkoppeling aangegeven, al-
thans voorzover dit installaties in eigendom van tuinders betreft. De WKK-installaties die nuts-
bedrijven de laatste jaren bij tuinders plaatsen zijn hierin niet opgenomen. Deze WKK is als le-
vering van warmte van derden evenwel opgenomen bij het primair verbruik.
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Figuur 5.30  Landbouw, primair energieverbruik
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Figuur 5.31  Ontwikkeling van energieverbruik en productie in de land- en tuinbouw

Figuur 5.31 geeft het overzicht van de totale landbouwsector. Het primaire energieverbruik
loopt grotendeels gelijk op met de toegevoegde waarde.

Een belangrijke productieparameter is de fysieke productie in de glastuinbouw, die ook bij de
MJA-monitoring gehanteerd wordt. Deze grootheid betreft de productiewaarde van de glastuin-
bouw, jaarlijks gedefleerd met prijzen van het voorafgaande jaar. In Figuur 5.32 is de fysieke
productie in de glastuinbouw direct gerelateerd aan de netto toegevoegde waarde en het ener-
gieverbruik, gebaseerd op de LEI-cijfers. De toegevoegde waarde heeft een grillig verloop, het-
geen de kwetsbare positie van de glastuinbouwondernemers weerspiegelt. De sector heeft in de
beschouwde periode per saldo bijna geen groei van de toegevoegde waarde groei gekend, terwijl
de fysieke productie sterk is gestegen. In het kader van de MJA is reeds een grote efficiency-
winst van meer dan 40% is geboekt in de jaren 1980-1985, een periode met hoge gasprijzen.
Vanaf 1987 gaat het primaire verbruik vrijwel gelijk op met de fysieke productie. In de MJA-
monitoring wordt efficiencyverbetering bij nutsbedrijven die warmte leveren toegerekend aan
de glastuinbouw. Voor een eenheid warmte wordt hier slechts een zeer laag primair verbruik
geteld. Dit verschil is vooral zichtbaar vanaf 1993.
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Figuur 5.32  Glastuinbouw, ontwikkeling primair energieverbruik en productie
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Uit Figuur 5.33 blijkt dat er sprake is van een intensivering van het elektriciteitsverbruik, vooral
veroorzaakt door toepassing van groeibevorderende belichting in de bloementeelt.
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Figuur 5.33  Finaal verbruik en productie in de glastuinbouw

Zoals reeds aangegeven is, is in de glastuinbouw het effect van de aardgasprijs op het verbruik
van belang. De periode van intensivering vanaf 1985 is ingezet na een sterke daling van de
energieprijzen. In Figuur 5.34 is dit verband grafisch weergegeven. Zowel het absolute verbruik
als het verbruik per eenheid fysiek product (het specifiek energieverbruik) is weergegeven. Het
blijkt dat zowel het absolute verbruik als het specifiek verbruik vóór 1985 afnam en na dat jaar
weer toenam. Dit illustreert de mogelijkheid die glastuinders hebben om het teeltplan en stook-
gedrag aan te passen aan de kosten.
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Figuur 5.34  Verband tussen energieverbruik en gasprijs in de glastuinbouw
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5.9 Bouw

De bouwsector, bestaande uit de bouwnijverheid, asfaltsector en bouwinstallatiebedrijven ken-
merkt zich door een zeer lage energie-intensiteit. Het relevante energetisch verbruik bedraagt
gedurende de gehele periode circa 15 PJ. Het in Figuur 5.36 opgenomen non-energetisch ver-
bruik betreft hoofdzakelijk bitumen voor asfalt alsmede andere grondstoffen en smeermiddelen.
Dit verbruik is na 1988 gedaald en stabiliseert zich min of meer. De toegenomen asfaltrecycling
leidt hier tot beperking van de groei.
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Figuur 5.35  Bouw, primair energieverbruik

De energie-intensiteit in de bouw is over de beschouwde periode per saldo licht gedaald met
gemiddeld 0,2% per jaar (zie Figuur 5.36). De intensiteitsverlaging die optrad vóór 1990 betrof
vooral het thermisch verbruik, terwijl de intensiteitsverhoging na 1990 veroorzaakt wordt door
het elektriciteitsverbruik (zie Figuur 5.37). Ook in de bouw wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt van elektrische hulpmiddelen.
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6. NADERE ANALYSE PER DEELPERIODE

In dit onderdeel wordt een nadere analyse gemaakt over soorten energieverbruik, deelperioden en
sectorale effecten. De te analyseren intensiteiten zijn het elektriciteitsverbruik, het warmteverbruik
en het grondstofverbruik per gulden productie (TW). De deelperioden zijn afgestemd op de prijs-
daling in 1986 en het begin van de MJA’s (1990). In Tabel 6.1 is het overzicht voor de industrie
weergegeven. Per type energieverbruik is de relevante economische en fysieke ontwikkeling be-
paald. De intensiteitsontwikkeling wordt bepaald door het verschil in ontwikkeling van sectorvo-
lume en energieverbruik. De tussenliggende factoren zijn materialisatie en specifiek verbruik.
Materialisatie betreft het verschil in ontwikkeling tussen sectorvolume en fysieke productie, het
geeft aan in hoeverre de economische waardegroei gepaard gaat met groei van de fysieke stromen.
Dematerialisatie treedt op als de (energiegewogen) fysieke stromen langzamer groeien dan de
waarde (in de industrie treedt per saldo dematerialisatie op, in de landbouw is de waardetoevoe-
ging per fysieke eenheid echter afgenomen). De tweede factor betreft het specifiek verbruik. Dit is
het verschil in groei van fysieke productie en energieverbruik en geldt als de indicator voor ener-
giebesparing. Het specifiek verbruik kan echter ook toenemen, door allerlei technologische ont-
wikkelingen. In dat geval wordt onderscheid gemaakt in ‘echte’ besparing en een afzonderlijk ef-
fect voor nieuwe toepassingen. Dit laatste onderscheid kan niet exact bepaald worden en berust op
schattingen.
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Tabel 6.1  Periode-analyse industrie (exclusief raffinage) [mutatie %/jaar]
1982-1996 1982-1986 1986-1990 1990-1996

Volume toegevoegde waarde 2,3 3,3 3,2 1,1

Finaal elektriciteitsverbruik
effect sectorstructuur 0,1 0,8 -0,5 0,2

Sectorvolume 2,5 4,1 2,7 1,3
effect materialisatie -0,3 0,0 0,0 -0,7

Fysieke productie 2,1 4,0 2,7 0,5
effect specifiek verbruik 0,3 -2,0 1,3 1,0

Schatting nieuwe toepassingen 0,9 0,0 1,3 1,3
Schatting besparing -0,7 -1,9 0,0 -0,3
Energieverbruik 2,4 2,1 4,0 1,6

Finaal thermisch verbruik
effect sectorstructuur 0,7 2,4 -0,2 0,3

Sectorvolume 3,1 5,6 3,0 1,4
effect materialisatie -0,4 -0,2 0,3 -1,0

Fysieke productie 2,6 5,4 3,3 0,4
effect specifiek verbruik -2,5 -8,5 0,5 -0,5

Energieverbruik 0,1 -3,1 3,8 -0,1

Non-energetisch verbruik
effect sectorstructuur 1,1 3,8 -0,5 0,4

Sectorvolume 3,4 7,1 2,8 1,5
effect materialisatie -0,3 1,0 -0,3 -1,2

Fysieke productie 3,1 8,1 2,5 0,2
effect specifiek verbruik 0,9 5,5 -0,8 -0,8

Energieverbruik 4,0 13,6 1,7 -0,6

Finaal brandstofverbruik (e+n)
effect sectorstructuur 0,9 2,9 -0,3 0,3

Sectorvolume 3,2 6,2 2,9 1,4
effect materialisatie -0,3 0,5 0,0 -1,1

Fysieke productie 2,8 6,7 2,9 0,3
effect specifiek verbruik -1,3 -3,8 -0,1 -0,6

Energieverbruik 1,5 2,8 2,9 -0,3

Primair verbruik incl. WKK
effect sectorstructuur 0,8 2,8 -0,3 0,3

Sectorvolume 3,2 6,1 2,9 1,4
effect materialisatie -0,5 0,0 0,0 -1,0

Fysieke productie 2,7 6,0 2,9 0,4
effect specifiek verbruik -0,9 -2,9 0,0 -0,3

Energieverbruik 1,7 3,1 2,8 0,1
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Deze resultaten worden in de volgende paragrafen nader behandeld.

6.1 Elektriciteit

De elektriciteitsintensiteit (finaal elektriciteitsverbruik per eenheid toegevoegde waarde) van de
industrie is zo goed als constant over de gehele periode. De ontwikkeling van deze intensiteit
wordt globaal bepaald door:
• aandeel van elektriciteitsintensieve (sub)sectoren in de productiegroei,
• nieuwe elektriciteitstoepassingen en eventuele substitutie van brandstof door elektriciteit,
• besparing, bijvoorbeeld zuiniger motoren, minder verspilling, etc.

Tabel 6.2  Periodeanalyse raffinage, gemiddelde jaarlijkse mutaties [%]

1982-1996 1982-1986 1986-1990 1990-1996

Volume toegevoegde waarde 5,9 13,1 3,7 2,8
effect materialisatie -2,5 -7,0 -2,9 0,7

Olie input 3,5 6,1 0,8 3,5

Finaal elektriciteitsverbruik
effect specifiek verbruik 0,3 -4,2 4,2 0,7

Schatting nieuwe toepassingen 1,6 0,0 4,3 1,0
Schatting besparing -1,4 -4,2 -0,1 -0,3
Energieverbruik 3,7 1,9 5,0 4,2

Finaal thermisch verbruik
effect specifiek verbruik -1,3 -4,6 3,8 -2,6

Schatting nieuwe toepassingen 1,6 0,0 4,3 1,0
Schatting besparing -3,0 -4,6 -0,5 -3,6
Energieverbruik 2,1 1,5 4,6 0,9

Primair verbruik incl. wkk
effect specifiek verbruik -1,3 -3,7 2,5 -2,2

Energieverbruik 2,2 2,5 3,3 1,3

Tabel 6.3  Periodeanalyse landbouw, gemiddelde jaarlijkse mutaties [%]
1982-1996 1982-1986 1986-1990 1990-1996

Volume toegevoegde waarde 3,3 2,8 4,3 2,9
effect materialisatie 0,8 1,5 1,8 -0,4

Fysieke productie 4,1 4,3 6,1 2,6

Finaal elektriciteitsverbruik
effect specifiek verbruik 1,2 -3,3 4,2 2,2

Schatting nieuwe toepassingen 2,0 0,0 4,2 1,9
Schatting besparing -0,8 -3,3 0,1 0,3
Energieverbruik 5,2 1,0 10,3 4,8

Finaal brandstofverbruik
effect specifiek verbruik -0,9 -3,9 0,1 0,4

Energieverbruik 3,1 0,4 6,1 3,0

Primair verbruik incl. eigen wkk,
excl. correctie warmte van derden

effect specifiek verbruik -0,8 -3,8 0,4 0,5
Energieverbruik 3,3 0,5 6,5 3,1
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Elektriciteitsintensief is vooral de basismetaalindustrie, op afstand gevolgd door de chemie en de
raffinage. In de chemie en basismetaal is de hoge elektriciteitsintensiteit afgenomen. In de overige
sectoren is het lage elektriciteitsverbruik per eenheid toegevoegde waarde juist toegenomen. In de
chemie en raffinage treedt afname van de elektriciteitsintensiteit vooral tussen 1982 en 1987 op, in
de periode met hoge energieprijzen. In de basismetaal treedt in die periode toename van de elek-
triciteitsintensiteit op, gevolgd door afname vanaf 1991, Deze beweging is te verklaren door het
fysieke niveau van de primaire aluminiumproductie, die in de basismetaal het grootste deel van
het elektriciteitsverbruik opeist en een beperkt deel van de toegevoegde waarde genereert.

Structuureffecten
Op basis van de relatieve groei van deze elektriciteitsintensieve sectoren zou een iets hoger ver-
bruik kunnen worden verwacht. Vooral de raffinage en chemie hebben een sterke economische
groei doorgemaakt. Per saldo is de sectorstructuur van de industrie (excl. raffinage) verantwoor-
delijk voor een verschuiving met 0,1% per jaar in elektriciteitsintensievere richting. Deze ver-
schuiving vindt plaats van 1982-1986 en vanaf 1990. De fysieke productie kent een iets lagere
groei dan de economische ontwikkeling van gemiddeld 2,5% per jaar: na 1990 treedt demateriali-
satie op.

Besparing
De effecten van nieuwe elektriciteitstoepassingen en elektriciteitsbesparing zijn niet los van elkaar
waar te nemen. Ook de vervanging van brandstoftoepassingen door elektriciteit is moeilijk inte-
graal waar te nemen. Per eenheid fysieke productie neemt het elektriciteitsverbruik van 1982-1986
2% per jaar af en vervolgens ca 1% per jaar toe. In de tabellen is getracht een plausibele splitsing
te maken tussen besparing en nieuwe toepassingen. Uitgaande van een vergelijkbaar besparings-
patroon als bij het brandstofverbruik resteert een toenemende elektrificatie Over de hele periode is
het saldo van besparing en nieuwe toepassingen in de industrie licht ontsparend. Nieuwe elektri-
citeitstoepassingen treden in alle sectoren op, maar zijn vooral prominent in de voedingsmidde-
lenindustrie, papier en grafische sector en overige metaal. Ook in de glastuinbouw komt een be-
langrijke elektrificatie op gang door assimilatiebelichting. Besparing op elektriciteit is waarschijn-
lijk substantieel in de chemie en basismetaal waar procesverbeteringen bij elektrolyse en elektro-
ovens een belangrijke rol kunnen spelen. Voor de overige elektriciteitstoepassingen kan besparing
waarschijnlijk grotendeels als een autonoom proces worden opgevat dat plaatsvindt door het ge-
leidelijk beschikbaar komen van energiezuiniger apparaten en componenten. In de raffinage treedt
in de periode 1986-1990 een belangrijk ontsparend effect op (per eenheid olie-input). Dit is te ver-
klaren uit de trend naar lichtere eindproducten, die meer energie vragen maar ook meer waard
zijn.

6.2 Warmte

De warmte-intensiteit in de industrie ontwikkelt zich gunstig in de gehele periode met gemiddeld -
2,2% per jaar, in de beginperiode zelfs met -6,4%. De sterk fluctuerende cijfers van het thermisch
en grondstofverbruik vormen een complicatie voor de analyse. Omdat bij grondstoffen soms een
omgekeerde trend zichtbaar is rijst de vraag of de toerekening van brandstoffen aan energetische
en non-energetische toepassingen (met name in de chemie) steeds correct is geweest. Voor het to-
taal van energetische en non-energetische thermische verbruik daalt de intensiteit 0,8% per jaar.

De warmte-intensiteit wordt globaal bepaald door:
• aandeel van warmte-intensieve subsectoren in de productie,
• besparing door efficiëntere processen/vermindering verspilling,
• mogelijke substitutie met elektriciteit.
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Het effect van warmte/kracht koppeling valt buiten de analyse van het finaal verbruik, dit wordt
wel meegenomen bij het primair verbruik (zie ook Paragraaf 4.6). Efficiencyverbeteringen bij an-
dere conversies is wel inbegrepen. Warmte-intensief zijn vooral de raffinagesector, op afstand ge-
volgd door de chemie en vervolgens basismetaal en bouwmaterialen. De glastuinbouw, als sub-
sector van de landbouw, gebruikt per verdiende gulden tweemaal zoveel warmte als de chemie.

Structuureffecten
Op basis van het totale industriële productievolume zou het energieverbruik vóór besparing 2,3%
groeien. De sectorstructuur blijkt over de gehele periode bezien zodanig te wijzigen dat meer
warmte nodig is, namelijk 3-3,5% per jaar, door forse groei in de chemie. De fysieke productie
groeit echter niet zo sterk, namelijk 2,5%. Per saldo is er nauwelijks een structuureffect over de
gehele periode. In de periode 1982-86 domineert een ontsparend structuureffect, tengevolge van
de hogere groei van de warmte-intensieve sectoren. In de periode 1986-1990 zijn geen duidelijke
structuureffecten waarneembaar. In de periode 1990-1995 wordt een intensiever wordende sector-
structuur gecombineerd met dematerialisatie, welke met name in de chemie optreedt.

Besparing
Besparing treedt vooral op in de periode 1982-1986, in de sectoren chemie, basismetaal, overige
metaal, papier en voeding. In de eerste periode met hoge brandstofprijzen treden in de meeste
sectoren grote besparingseffecten op, tot 8% per jaar. Dit hangt samen met omvangrijke vervan-
ging van inefficiënte kapitaalgoederen. In de chemie bedraagt de besparing 2-3% jaarlijks op het
totale brandstofverbruik. Hier is de scheiding tussen energetisch en non-energetisch verbruik niet
betrouwbaar te maken. In de laatste periode tijdens het MJA-beleid en met lage energieprijzen be-
draagt de besparing 0,5% jaarlijks. Dit lage cijfer kan niet geheel los gezien worden van de juist in
deze periode optredende dematerialisatie. Afhankelijk van de gekozen fysieke maatstaf kunnen ef-
fecten toegerekend worden aan fysieke groei of besparing, hetgeen een verklaring is voor een veel
hoger besparingscijfer in de MJA-monitoring. In de raffinage treedt in de periode 1986-1990 een
belangrijk ontsparend effect op (per eenheid olie-input), dit is te verklaren uit de trend naar lichte-
re eindproducten, die meer energie vragen maar ook meer waard zijn. Ook in de landbouw (glas-
tuinbouw) treedt na 1986 ontsparing op, naast het toenemend gebruik van assimilatiebelichting.
Dit is het gevolg van de trend om de teeltcondities te optimaliseren, o.a. door intensiever verwar-
men, vochtreguleren (droogstoken) en CO2-bemesting.

6.3 Non-energetisch verbruik

De (energiedrager als) grondstofintensiteit stijgt zeer snel in de eerste periode, daarna fluctueert de
waarde om de laatste jaren licht te dalen. De sprong van 1985 op 1986 is het spiegelbeeld van die
bij de warmte-intensiteit, mogelijk een gevolg van een andere toerekening van brandstoffen aan
energetische en non-energetische toepassingen. De betrouwbaarheid van deze cijfers is met name
voor de chemie twijfelachtig.

De intensiteit wordt globaal bepaald door:
• aandeel van de enkele grondstofintensieve subsectoren in de productie,
• besparing door efficiëntere processen/vermindering verspilling.

Non-energetisch verbruik treedt vooral op in de chemie en basismetaalindustrie. Het betreft
hoofdzakelijk de toepassing van aardolieproducten voor chemische basismaterialen als etheen, de
toepassing van aardgas voor de bereiding van ammoniak en methanol en de toepassing van cokes
voor reductie van ijzererts. Elektriciteit voor elektrolyse wordt hier niet aangemerkt als non-
energetisch verbruik.



ECN-I--99-002 43

Structuureffecten
Op basis van de relevante groei van chemie en basismetaal zou de groei van het non-energetisch
verbruik vóór besparing 3-4% per jaar bedragen. De sectoren met veel non-energetisch verbruik
zijn met name van 1982-1986 relatief hard gegroeid. Ook de voor het non-energetisch verbruik
relevante fysieke productie vertoont een zelfde beeld, met een relatief nog sterkere groei in de be-
ginperiode. Dematerialisatie treedt op na 1990.

Besparing
Besparing op non-energetisch verbruik treedt per saldo op indien meer energie wordt teruggewon-
nen bij processen in naftakrakers, hoogovens of ammoniakinstallaties. Bij het beperkte aantal pro-
cessen dat energiedragers als grondstof gebruikt mag uitgegaan worden van schoksgewijze effi-
ciencyverbeteringen, namelijk als de capaciteit vernieuwd wordt. Niettemin is er per eenheid van
de relevante fysieke productie sprake van een relatief hoog non-energetisch verbruik in de eerste
periode, dus ontsparing. Daarna kan besparing op non-energetisch verbruik vastgesteld worden.
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7. CONCLUSIES

Op grond van de resultaten van de afzonderlijke industriesectoren in de beschouwde periode
1982-1996 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
• De industrie is per eenheid toegevoegde waarde jaarlijks gemiddeld 0,7% minder primaire

energie gaan gebruiken.
• De structuur van de industrie is echter energie-intensiever geworden, door een relatief sterke

groei van de chemie- en raffinagesector.
• In alle beschouwde sectoren vermindert de primaire energie-intensiteit en treedt besparing

op. Gemiddeld is de intensiteit in de industriesectoren jaarlijks met 1,8% gedaald en bedraagt
de geschatte besparing 1,2%. De meeste besparing treedt op in de papierindustrie, gevolgd
door de chemie en de voedingsmiddelenindustrie. In de raffinagesector is de intensiteit ge-
daald met gemiddeld 3,7% jaarlijks en bedraagt de besparing 1,3%. In de landbouw is de in-
tensiteit per saldo gelijk gebleven. In de bouwsector is de energie-intensiteit gemiddeld 0,2%
per jaar gedaald.

• In de chemie is door gebrek aan betrouwbare gegevens geen goede monitoring mogelijk, dit
kan de resultaten van de totale industrie in belangrijke mate beïnvloeden.

• In de industriesectoren is de toegevoegde waarde harder gegroeid dan de energierelevante
materialenproductie. Gemiddeld per jaar bedraagt de dematerialisatie 0,8%. Dematerialisatie
is vastgesteld bij de raffinagesector en de chemie, materialisatie treedt op in de papierindu-
strie en de basismetaal.

• Bij de MJA-monitoring van een groot deel van het industriële verbruik wordt een hogere be-
sparing en een sterkere materialisatie waargenomen. Dat komt vooral door de keuze voor een
fysieke productiemaatstaf die relatief sterk groeit. De volgens de MJA’s gerealiseerde effi-
ciencyverbetering komt daardoor veel minder tot uitdrukking in een verlaging van het ener-
gieverbruik per verdiende gulden.

• De besparing berust vooral op een afname van het thermisch verbruik, terwijl de hoeveelheid
elektriciteit per eenheid product gemiddeld toeneemt. Het hogere elektriciteitsverbruik door
nieuwe toepassingen overtreft de vermindering van het verbruik door besparing. Alleen in de
basismetaal en chemie heeft besparing op elektriciteit de overhand.

• Er is geen duidelijk effect waarneembaar van energieprijzen op de primaire energie-
intensiteit in de industrie. De hoge energieprijzen van voor 1987 hebben waarschijnlijk wel
bijgedragen aan de afname van de intensiteit van het finaal thermisch verbruik.

• Door de schaarse gegevens betreffende fysieke productie en onduidelijkheid betreffende het
energieverbuik in de chemie is de omvang van besparings- en structuureffecten onzeker.

Een onderverdeling van de beschouwde periode in drieën levert de volgende extra inzichten:
• Na de sterke terugval vanaf de tweede oliecrisis herstelt de basisindustrie zich vanaf 1982. In

de periode 1982-1986 met hoge energieprijzen zijn veel nieuwe investeringen in capaciteit
gedaan, die leiden tot sterke groei van de energie-intensieve sectoren en sterke energie-
efficiencyverbeteringen. Productiviteitsgroei gecombineerd met toenemende concurrentie is
waarschijnlijk de oorzaak dat sommige bulkmaterialen minder toegevoegde waarde per een-
heid product realiseren.

• In de periode daarna, van 1986-1990, met stabiele lage energieprijzen, treedt weer een lichte
groei van de warmte-intensiteit op, onder meer in de raffinage en glastuinbouw. Ook begint
zich een duidelijke groei van de elektriciteitsintensiteit te manifesteren, ten gevolge van al-
lerlei nieuwe toepassingen.

• In de laatste periode vanaf 1990 is ondanks lage prijzen weer een lichte efficiencyverbetering
waar te nemen, waarschijnlijk onder invloed van de MJA’s. De elektrificatietrend zet echter
verder door. Tevens begint nu een dematerialisatie-effect op te treden: toegevoegde waarde
wordt in toenemende mate gerealiseerd op nieuwe producten in plaats van de traditionele
bulkmaterialen.
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