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Inga gröna siffror 

inte längre får direkta subventioner, 
avsatte regeringen 700 miljoner kro-
nor i höstbudgeten till riskkapital för 
miljöteknik, främst som en eftergift 
till Centern, och vid ett regerings-
skifte 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 produk-
tionskapacitet 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 ef-
fektiv är vindkraften där investerings-
kostnaderna är som dyrast: Till havs.    

Medan kärnkraften har en verk-
ningsgrad på 90 procent är ett ge-
nomsnittligt vindkraftverk effektivt 
ungefär en dag av tre. Förnybara ener-
gikällor som vind- och vågkraft utgör 
alltså ett gott komplement, men kom-
mer aldrig kunna ersätta kärnkraftens 
ekonomiska fördelar. Om Europa ska 
resa sig behövs en mer realistisk syn 
på den förnybara energins möjlighe-
ter.  

D
et är lätt att satsa andras 
pengar. Innan finanskrisen 
bröt ut lånade flera sydeuro-
peiska banker ut mer än 100 

procent av fastighetens värde. Den så 
kallade fastighetsägaren kunde an-
vända 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 skatte-
betalare ta notan från entreprenörer 
som aldrig insåg ekonomins begräs-
ningar. Regeringarnas saneringsar-
bete efter skuldkrisen är ett konkret 
resultat av vad som händer när speku-
lationshungern förlorar all sans.

Som valet till Europaparlamentet 
visade utgörs återuppbyggnaden av 
EU:s skuldsatta ekonomier av ett väx-
elspel mellan gigantiska åtstramning-
ar och gröna satsningar. Medan väl-
färdsstaterna krymper, pumpas mil-
jarder in i förnyelsebar energi. Bolåne-
bubblan är på väg att ersättas med en 
grön bubbla. 

Subventioner av förnybar energi 
har blivit en poppig del av stimulans-
arbetet efter skuldkrisen. Sedan 2009 
har världens största ekonomier satsat 
mer än 430 miljarder dollar på grö-
na 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 skat-
tebetalarna. 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 hus-
hållens elkostnader och den industri-
ella stabiliteten i EU:s viktigaste med-
lemsland.  

Även i Sverige har flera partier en 
farlig övertro på förnybara energikäl-
lor. Trots att till exempel vindkraft 
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M vill stärka utbildningssystemet
garanti för unga, som S vill satsa fem 
miljarder på, testades på 90-talet och 
hade mycket liten effekt. Tvärtom är 
risken stor att unga som genast går in 
i längre arbetsmarknadsprogram fast-
nar där och missar jobbchanser.

Alliansen vill hålla ordning på Sve-
riges ekonomi, slå vakt om genom-
förda reformer och fortsätta förbättra 
företags- och entreprenörsklimatet, 
men också satsa på en rad åtgärder 
för att stärka utbildningssystemet och 
för att hjälpa inte minst unga, funk-
tionsnedsatta och utrikes födda in på 
arbetsmarknaden. Den 4 juni presen-
terades bland annat instegsjobb med 
vuxenutbildning, snabbare validering 
av utländska betyg och starta eget-bi-
drag även för ungdomar under 20 år. 
Många fler förslag kommer senare. 

Valet den 14 september är tydligt. 
Alliansen som satsar på jobben och 
håller ordning på ekonomin står mot 
en splittrad opposition som lovar allt 
till alla och lägger olika förslag som 
hotar jobben. 

andreas Norlén
Riksdagsledamot (M), Östergötland
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Svar till 
Johan Andersson och övriga social-

demokratiska riksdagsledamöter från 
Östergötland (MVT den 21 maj) 

Alliansen har uppfyllt sitt viktigaste 
vallöfte – jobben har blivit fler. En 
kvarts miljon fler arbetar i dag jämfört 
med 2006. Vi går nu till val på att över 
fem miljoner ska ha ett jobb i Sverige 
år 2020. Då måste sysselsättningen 
öka med 350 000 personer. Sverige har 
i dag högst sysselsättningsgrad och 
högst arbetskraftsdeltagande i hela 
EU. Vi ligger i topp när det gäller hur 
stor andel kvinnor som jobbar och har 
EU:s lägsta långtidsarbetslöshet. Utan-
förskapet har minskat med närmare 
200 000 personer sedan 2006.

S-ledamöterna skriver om jobben. I 
Dagens industri den 26 februari ana-
lyserades S-politiken: Stora skattehöj-
ningar på jobb och företagande, drygt 
25 miljarder kronor per år. Satsningar-
na på näringslivet är blygsamma. Till 
exempel det exportstöd S-ledamöter-
na nämner uppgår till 500 miljoner. 
De stora satsningarna i S-budgeten är 
i stället höjda bidrag till dem som inte 

jobbar samt en plats- och åtgärdspoli-
tik för arbetslösa.

I ”Aktuellt” den 3 juni konstaterade 
tre ledande nationalekonomer att för-
dubblad matmoms på restauranger 
och fördubblade arbetsgivaravgifter 
för unga kommer att medföra färre 
jobb. Ett 20-årigt butiksbiträde i någon 
av Motalas och Vadstenas affärer kom-
mer att bli över 40 000 kronor dyrare 
per år att ha anställd. En butik med tre 
sådana anställda förlorar cirka 1,5 mil-
joner per år. Självklart kostar det jobb.

Alltså riskerar jobb att slås ut av höj-
da skatter. Skattepengarna ska använ-
das till arbetsmarknadsåtgärder för att 
sysselsätta dem som blir arbetslösa. Jag 
tror att de hellre vill ha kvar sina jobb. 

S redovisar inte ett enda förslag som 
konkret och mätbart ger fler jobb, 
utan fokuserar mycket på åtgärder 
och något på utbildning. Utbildning 
är viktigt. Alliansen har infört lärlings-
utbildningar på gymnasiet och skapat 
yrkesvux för att ge vuxenstuderande 
möjlighet att läsa yrkesutbildningar. 
Vi anser inte att alla arbetslösa unga 
snabbt ska in i arbetsmarknadspro-
gram. En variant av den 90-dagars-
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Schyman är inte 
att hon är femi-
nist. Problemet är 
att hon är socia-
list.”

Folkpartiets Jan Björk-
lund, kommenterar Fe-
ministiskt Initiativs fram-
gångar och betonar att 
FP går till val på en tredje 
öronmärkt månad i föräld-
raförsäkringen. 

eneRgi. Förnybara energikällor som vind- och vågkraft utgör alltså ett gott komplement, men kommer aldrig kunna 
ersätta kärnkraftens ekonomiska fördelar.  Foto: Johan Nilsson/TT


