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Til alle borgmestre

Grøn omstilling der skaber gode rammer for hele erhvervslivet er afgørende
11 borgmestre opfordrede før påske til klare og faste rammer for vindmøllebranchen i et åbent brev
til Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
Baggrunden er de sidste par års voldsomt stigende PSO-afgifter, som har udviklet sig til og vil
vedblive at være et problem, hvis der ikke findes en anden model for finansiering af den grønne
omstilling af energisektoren.
Det er til stor skade for konkurrenceevnen, når danske virksomheder belastes med
særomkostninger. Og PSO-systemet er en særlig sten i skoen. Der skal kræves over 7 milliarder
kroner ind i 2014. To tredjedele af den regning ender hos erhvervslivet. Alene i landbrugs- og
fødevareerhvervet rammer det med næsten 700 millioner kroner i år.
Har det betydning for bundlinjen, når man pålægges så store omkostninger? Har det betydning for
evnen til at konkurrere på udenlandske markeder, når man har en politisk bestemt regning, som
konkurrenter ikke skal betale? Har det betydning for muligheden for at foretage nye investeringer,
når man som virksomhed skal betale en afgift, der over de seneste to år er mere end fordoblet? I
min virkelighed er svaret på alle de spørgsmål et rungende ja!
Energisektoren forsøger med medløb fra de 11 borgmestre at indsnævre udfordringen til en meget
snæver gruppe af energiintensive virksomheder og uden at forholde sig til de generelt
konkurrenceudsatte danske produktionsjobs. I den diskussion siger energisektoren, at energi kun
fylder ganske lidt, mens løn fylder meget mere. Det er jo ikke nogen overraskelse for nogen.
Konkurrenceevne er en sum af mange variable, og der er fokus på dem alle. Hvis nogen tror, at
eksempelvis slagterierne ikke også har fokus på løn, så følger de dansk erhvervsdebat dårligt.
Vi har de seneste år set en stigende erkendelse af, at vi har brug for eksportorienteret
varefremstilling i Danmark. Vi har brug for arbejdspladserne. Vi har brug for væksten. Vi har brug
for den innovation, der følger af kontakt med den praktiske virkelighed. Det er også derfor, at
regeringen er i fuld gang med at forberede en industristrategi.
Vi må være ærlige omkring konkurrenceevne-udfordringen. Danske virksomheder opererer på et
globalt marked, hvor prisen er en helt afgørende parameter. De kan ikke sætte prisen, de er
pristagere. Det betyder også, at de ikke bare kan vælte omkostningen videre. I stedet går danske
afgifter direkte på bundlinjen.
Når man er udsat for reel verdensmarkedskonkurrence, så konkurreres der på de yderste
marginaler. Når fødevarevirksomheder som Arla og Danish Crown har rekordgode regnskaber, så
er det med overskudsgrader på godt 3 procent.
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Hvad betyder det i praksis? Jo, det betyder eksempelvis, at når omkostningerne til PSO’en stiger
med én krone, så skal omsætningen øges med over 30 kroner alene for at levere samme resultat,
når året slutter. Når den årlige PSO-regning stiger med 50 millioner kroner for Arla alene fra 2011 til
2014, så skal omsætningen øges med 1,6 milliarder kroner for at levere samme resultat. Det er
mange ekstra millioner liter mælk, der skal til, altså uden at forbedre bundlinjen. En tilsvarende
virkelighed har alle danske eksportvirksomheder.
Udviklingen i konkurrenceevne skal måles på marginalen, ikke på den totale omkostningsstruktur.
PSO’en er nu steget til 22,7 øre/kWh. Det er en kraftig stigning fra et i forvejen rekordhøjt niveau.
Det er en belastning, og det belaster ikke få, men mange, og det er noget, der skal findes en
holdbar løsning på. En løsning, der giver lempelser for alle vore eksporterhverv.
Dansk Energi offentliggjorde for nyligt en analyse, der viste, at 32.000 danskere er beskæftiget i
særligt energiintensive sektorer. Her mærker man PSO-problematikken allerhårdest. Udfordringen
er dog langt større end det; anvender man i stedet de gængse EU-definitioner for energiintensiv
virksomhed, omfatter dette op mod 20 pct. af de beskæftigede i private erhverv i Danmark.
Sagt med andre ord, så er de høje danske energiomkostninger en konkret og mærkbar udfordring
for knap hver femte privatansatte danskers beskæftigelse. Det kan vi ikke blot sidde overhørigt.
Vi bakker op om den langsigtede vision for den grønne omstilling, men vi må kunne tale om
hastigheden i indfasningen, og vi skal kunne tale om, hvordan vi finansierer omstillingen. Det må
ikke blive sådan, at vi med gode intentioner utilsigtet smider eksisterende produktionsjobs ud med
badevandet. Det vil koste mange danske byer og kommuner dyrt. I stedet skal vi fokusere på at
skabe gode rammevilkår for hele erhvervslivet i hele Danmark.
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