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Korrekt samfundsøkonomi?
Energistyrelsen har nu meddelt at man følger Finansministeriets anbefalinger og
nedsætter diskonteringsrenten (kalkulationsrenten) til 5 pct. Denne beregningsforudsætning som bruges i forskellige samfundsøkonomiske analyser på energiområdet analyser lød tidligere på 6 pct. og blev fastsat i 1999 af Finansministeriet.
I praksis har 5 pct. imidlertid været anvendt i flere år både af Energistyrelsen selv,
af Energinet.dk og af regeringens Klimakommission.
De økonomiske vismænd anbefaler 3 pct., EU-kommissionen 3,5 pct. og Danmarks
nabolande bruger alle diskonteringsrenter lavere end 5 pct.
Rentesatsen angiver samfundets krav til afkastet på den investerede kapital.
En høj rente fastsat på et forældet grundlag undervurderer gevinsterne ved langsigtede energiinvesteringer.
Arbejdet med en revision og nedsættelse af diskonteringsrenten blev indledt i 2008
af den daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen, som dengang mente at:
”Finansministeriet er imidlertid opmærksomt på, at der forekommer problemstillinger, herunder i forhold til klima, hvor gevinsterne ved investeringer i dag først
viser sig efter en længere årrække, men til gengæld er vedvarende, og at sådanne
gevinster ”forsvinder”, hvis der anvendes en forholdsvis høj diskonteringsrente.”
Siden da, er der ikke sket noget, bortset fra at de i praksis anvendte 5 pct. nu er
officielt udmeldt.
I Klimakommissionens rapport kan man bl.a. læse følgende om omkostningerne
ved udbygningen og de brændselsomkostninger som samtidig spares, når de fossile
brændsler udfases: ”Det store skift i tilvejebringelse af energitjenester fra anvendelse af brændsler til kapitalapparat i form af havvindmøller mv., elbiler, forbedring
af boliger og anden effektivisering betyder, at kalkulationsrenten bliver af central
betydning for meromkostningerne. Hvis der således anvendes en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 3 pct. p.a. i stedet for 5 pct. p.a. reduceres meromkostninger til godt en tredjedel.”
I et svar til Folketinget i forbindelse med diskussionen af niveauet for den danske
diskonteringsrente har finansminister Claus Hjort Frederiksen anført, at diskonteringsrenten ikke er væsentlig for udbygningen af vedvarende, som derimod er
drevet af de politiske målsætninger.
”Finansministeren har ret i at de politiske målsætninger er vigtige, men det er
indlysende nødvendigt, at politikerne kan træffe beslutninger på et samfundsøkonomisk korrekt grundlag, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.
Netop nu påbegyndes forhandlingerne om en ny energiaftale, hvor der skal tages
vigtige beslutninger om mål og rammer for overgangen fra fossile brændsler til
vedvarende energi. Grundlaget for de danske samfunds-økonomiske beregninger bør derfor tages op til ny vurdering”.
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