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Grön bubbla ersätter bolånebubbla

Det är lätt att satsa andras pengar. Innan finanskrisen bröt ut lånade flera sydeuropeiska banker
ut mer än 100 procent av fastighetens värde.

Den så kallade fastighetsägaren kunde använda bankens frikostiga lån till att expandera och så länge
huspriserna steg var alla nöjda.

När bankerna inte längre hade råd att delta i lånerallyt fick EU:s skattebetalare ta notan från
entreprenörer som aldrig insåg ekonomins begräsningar. Regeringarnas saneringsarbete efter

skuldkrisen är ett konkret resultat av vad som händer när spekulationshungern förlorar all sans.

Som valet till Europaparlamentet visade utgörs återuppbyggnaden av EU:s skuldsatta ekonomier av ett

växelspel mellan gigantiska åtstramningar och gröna satsningar. Medan välfärdsstaterna krymper,

pumpas miljarder in i förnyelsebar energi. Bolånebubblan är på väg att ersättas med en grön bubbla.

Subventioner av förnybar energi har blivit en poppig del av stimulansarbetet efter skuldkrisen. Sedan

2009 har världens största ekonomier satsat mer än 430 miljarder dollar på gröna stimulanser. I boken

"Den gröna bubblan – hur goda intentioner blev till svindlande spekulation" (Timbro) höjer

finansmannen och debattören Per Wimmer ett varningens finger.

Tysklands politiska målsättning att vara oberoende av kärnkraft år 2020 är till exempel helt beroende

av skattebetalarna. Förbundskansler Angela Merkel som felaktigt har beskyllts för att vara så försiktig

att hon inte vet åt vilket håll hon ska köra ut från en rondell – riskerar både de tyska hushållens

elkostnader och den industriella stabiliteten i EU:s viktigaste medlemsland.
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Även i Sverige har flera partier en farlig övertro på förnybara energikällor. Trots att till exempel
vindkraft inte längre får direkta subventioner, avsatte regeringen 700 miljoner kronor i höstbudgeten till

riskkapital för miljöteknik, främst som en eftergift till Centern, och vid ett regeringsskifte tänker

Miljöpartiet verka för att stänga minst två kärnkraftsreaktorer.

Statligt riskkapital är naturligtvis en mer affärsmässig term för att beskriva offentliga bidrag till

branscher som inte bär sig. Som Per Wimmer skriver lider just vindkraften av låg

produktionskapacitet och höga risker. Om det inte blåser tillräckligt produceras ingen energi, blåser

det för mycket behöver kraftverkets motor stängas på grund av risken för skador. Mest effektiv är

vindkraften där investeringskostnaderna är som dyrast: Till havs.

Medan kärnkraften har en verkningsgrad på 90 procent är ett genomsnittligt vindkraftverk effektivt

ungefär en dag av tre. Förnybara energikällor som vind- och vågkraft utgör alltså ett gott komplement,

men kommer aldrig kunna ersätta kärnkraftens ekonomiska fördelar. Om Europa ska resa sig behövs

en mer realistisk syn på den förnybara energins möjligheter.


