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Deze campagne is een initiatief van:

Federatie Nederlandse
Rubber- en Kunststofindustrie

Nederlandse papieren kartonfabrieken

Keramische industrie

Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie

Tienduizenden Nederlandse bedrijven
maken producten en leveren diensten
die we allemaal dagelijks gebruiken.
Van tuinders tot bakkers, wasserijen,
schadeherstelbedrijven, slagers tot
veel bedrijven in de maakindustrie.
Daar zijn we trots op!
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Chemische industrie

MKB-maakindustrie

Technologische industrie

Interieurbouw en meubelindustrie

Grafische ondernemingen

BOVAG

Nederlandse Vereniging
voor de Bakkerij

Golfkarton

De energieprijzen
voor deze bedrijven
zijn inmiddels vaak
meer dan vertienvoudigd!
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Bakkerij- en
Zoetwarenindustrie

Brood- en banketbakkers
Ondernemersvereniging

Nederlandse Zuivel
Organisatie

Slagerijen

Nederlandse Vereniging voor
Koel- en Vrieshuizen

Textielbeheer industrie

Carrosserie (FOCWA)

Glastuinbouw Nederland

Bij de tienduizenden bedrijven in deze sectoren werkt een veelvoud van mensen verspreid over het hele land.

Een groot deel van deze bedrijven komt door de extreem gestegen energieprijzen
ernstig in de financiële problemen en moet de productie afschalen of staken, met
alle gevolgen van dien voor burgers, toeleveranciers, het klimaat en hun eigen
voortbestaan. Nog hogere prijzen dreigen.
Voor de korte termijn roepen wij als brancheorganisaties de politiek op om deze ondernemers tijdelijk
tegemoet te komen (net als omringende landen).
Dit om hen perspectief te bieden én te ondersteunen bij de verdere verduurzaming. Want die
verduurzaming is op langere termijn de enige weg
om energie-onafhankelijk te worden van Poetin én
om onze bedrijven weer energiek te krijgen.

Politiek, kom bij de Algemene
Politieke Beschouwingen naast
de ondernemers staan en help ons
de winter door!

Wat is er aan de hand?

Ondertussen over de grens

+	Net als burgers kampen veel energie-intensieve bedrijven met de extreem gestegen energieprijzen. Deze zijn voor ondernemers soms wel vertienvoudigd de afgelopen maanden en zij
hebben geen handelingsperspectief.

+	De hoge energieprijzen zijn een uniek en tijdelijk probleem,
waarbij concurrerende landen zoals Frankrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk er al voor hebben gekozen
hun ondernemers door de crisis te loodsen met extra
compensatiemaatregelen.

+	Hierdoor ontstaat voor veel Nederlandse ondernemers
een ongelijk speelveld. Ook ontbreken bij veel bedrijven
in Nederland momenteel de middelen om de komende
periode te overbruggen (liquiditeit) en wordt verduurzamen
extra bemoeilijkt.

+ Tienduizenden ondernemers die allerlei producten maken en verkopen komen in steeds
grotere problemen. Van bedrijven in de maakindustrie tot tuinders, bakkers, slagers,
wasserijen en schadeherstelbedrijven.
+	Veel ondernemers kunnen de prijzen niet, of maar beperkt, doorberekenen. Ze willen de
consument bijvoorbeeld niet (verder) duperen en wegjagen. Daarnaast worden de prijzen
van hun producten vaak door anderen of op de internationale markt bepaald. De getroffen
bedrijven teren hierdoor enorm in op hun marges en reserves. Sommigen stoppen hun
activiteiten zelfs al noodgedwongen. Anderen kunnen momenteel bijna geen nieuw
energiecontract krijgen en raken zo van de regen in de drup.
+	Als we niet opletten gaan zo veel in de kern gezonde bedrijven over de kop door een
tijdelijk probleem.

Flitspeiling energie-intensieve sectoren:
65% van de betreffende bedrijven heeft een variabel of een aflopend contract en wordt nu al, of binnenkort,
geconfronteerd met flink hogere energieprijzen. Slechts 10% heeft nog een langer doorlopend contract.
Gemiddelde prijsstijging gas en elektriciteit

% ondernemers dat verlies verwacht te maken

+ De prijzen voor elektriciteit zijn meerdere keren over de
kop gegaan voor veel ondernemers: zo’n 34% betaalt 3
tot 8 keer zoveel voor elektriciteit ten opzichte van 2021,
en zo’n 37% 2 tot 3 keer meer.
+ Ook de gasprijzen stijgen fors: 2 tot 3 keer voor 29%
van de ondernemers, en 3 tot 8 keer voor 27% van de
ondernemers.
+ 25% van de ondernemers verwacht dit jaar al verlies te
draaien
+ 32% verwacht volgend jaar (zwaar) verlies te draaien

84% van de ondernemers kan de gestegen energieprijzen niet of slechts deels doorberekenen.
Ondernemers die de hogere prijzen niet kunnen doorberekenen zijn het meest pessimistisch. 40 procent van deze
groep rekent op zware verliezen volgend jaar.
Bron: deze cijfers komen uit een flitspeiling onder 722 leden van VNO-NCW en MKB-Nederland in energie-intensieve sectoren als de metaal, wasserijen,
bakkerijen, slagerijen, drukkers, etc.

Astrid Schelleman, industriële bakker:
“Voor leveringen naar Duitsland en Frankrijk kom
je direct in de squeeze. Bedrijven daar krijgen
namelijk wel steun. Grootste vrees is dat we er niet
aan ontkomen lijnen (deels) stil te moeten leggen.
Het gevolg is dat we leveringen moeten stoppen en
daardoor werkgelegenheid voor onze medewerkers
niet meer kunnen garanderen.”

Wat kan de politiek doen?
+	Gezamenlijk staan we aan de lat om door deze moeilijke
tijd te komen. Als onze ondernemers wegvallen heeft dat
veel gevolgen voor de lokale economie, de medewerkers
en voor omringende bedrijven (toeleveranciers, transporteurs, etc.).
+	Daarnaast moeten we voorkomen dat we producten uit
verre landen gaan halen met een enorme CO2-footprint
(dit speelt bijvoorbeeld nu al bij drukwerk, aluminium
producten, in de chemie etc.), terwijl hier maakbedrijven
en industrie voor altijd verloren dreigen te gaan.

Voor de korte termijn roepen we de politiek op om de
gedupeerde ondernemers tijdelijk tegemoet te komen
en het EU-steunkader hiervoor te benutten. Voor de
langere termijn is extra ondersteuning nodig bij
de verduurzaming, want dat is de enige weg om
onafhankelijk te kunnen worden van Poetin en voor
een duurzame toekomst.

