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Förord 

Denna globala utblick beskriver hur Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien 

med olika handels- och näringspolitiska medel avser att skapa livskraftiga företag och 

industrier inom miljöteknikområdet. Rapporten är en del av Tillväxtanalys löpande 

bevakningsuppdrag inom hållbar utveckling. 

Analysen visar hur länderna mycket målmedvetet och strategiskt bygger och främjar sin 

egen nationella miljöteknikindustri. En konsekvens är att Sverige måste spela två spel 

samtidigt, ett som handlar om att rusta den egna förmågan och positionen i denna nya 

internationella kontext, ett annat om att verka för att de internationella handels- och 

näringspolitiska systemen fungerar på bästa möjliga sätt för att kunna utnyttja de nya 

affärsmöjligheterna.  

Rapporten har skrivits av: Markus Bergfors och Martin Flack (Stockholm), Ulf 

Andreasson (Peking), Tanaka Izumi (Tokyo), Yoonjin Cho (Seoul), Lars Friberg 

(Washington DC), Måns Lindberg (Bryssel) och Mikael Román (Brasilia). 

 

 

Enrico Deiaco, avdelningschef Innovation och globala mötesplatser 

Stockholm, oktober 2011 
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Sammanfattning 

För Sveriges del ses miljöteknik som en viktig framtidsbransch med stor tillväxtpotential. 

Vi är dock inte ensamma av att göra denna analys. Flera stater arbetar aktivt för att främja 

sin egen industri samtidigt som man på olika sätt begränsar konkurrensen från andra 

länders företag. Många svenska företag upplever därför att det byggs allt högre murar för 

att hålla dem ute. 

Denna rapport beskriver därför hur Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien 

stöttar och underlättar för sina respektive miljöteknikföretag. Syftet är att lyfta ett antal 

frågeställningar och trender som kommer att blir betydelsefulla då den svenska strategin 

för miljöteknikexport ska omsättas i handling och åtgärder.  

Analysen visar att man gör aktiva handels- och teknikpolitiska prioriteringar för att stödja 

en viss teknik och skapa starka företag och branscher. De bestämmer på så sätt vilka 

företag och branscher som ska bli ”vinnare” och stödjer sedan dessa med regleringar, 

finansiering och internationell lobbying. Företagsstöd är vanliga och ges på många sätt, 

t.ex. genom tillgång till kapital för expansion. Rapporten beskriver också hur man stärker 

hemmamarknaden för att nå exportframgångar på lång sikt. Detta gäller i Kina liksom i 

Danmark. 

Tillväxtanalys bevakning av länderna ovan visar på flera trender i miljöteknikfrämjandet: 

 Högre aktivitet i internationella handelsfrågor 

 De globala miljöutmaningarna – en växande drivkraft för näringspolitiken 

 Mer styrd teknikutveckling 

 Mer stöd till inhemska industrier 

 Mer exportstöd till företag 

 Från en holistisk tanke till handlingsplaner? 

 Ett stort mått av långsiktighet utmärker satsningarna  

Dessa trender har en rad konsekvenser samt skapar både hot och möjligheter för Sveriges 

arbete med grön omställning och att främja utvecklingen av svensk miljöteknik.  

Rapporten lyfter avslutningsvis ett antal frågor för vidare diskussion om den svenska 

miljöteknikstrategins teknik- och handelspolitiska utmaningar.   
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1 Inledning 

- Vad kan Sverige göra för att miljöteknik ska bli en motor för svensk tillväxt?  

Den 1 september 2011 presenterades ”Strategi för utveckling och export av miljöteknik 

2011–2014”. Strategin konstaterade att för att företag ska kunna växa och utvecklas 

behöver de rätt förutsättningar och en växande marknad. Sverige är dock inte ensamt om 

att se miljöteknik som en viktig framtidsindustri för tillväxt. Andra stater arbetar aktivt 

med att understödja sina gröna branscher och svenska företag som vill expandera 

utomlands upplever att det byggs murar som hindrar deras utveckling.  

När den svenska regeringen ska fylla miljöteknikstrategin med konkreta åtgärder är det 

viktigt att förstå vilka utmaningar svenska aktörer kommer att möta utomlands. 

Erfarenheter från andra länders miljöteknikpolitik kan också födas in i strategiprocessen 

för att vässa den svenska politiken ytterligare. Denna globala utblick beskriver översiktligt 

vad andra länder har gjort och planerar att göra som kan vara av betydelse ut något av 

dessa perspektiv. Rapporten ger inte svar på hur den Svenska strategin bör utvecklas utan 

syftar till att väcka relevanta frågor för vidare diskussion och analys.  

Rapporten beskriver olika aspekter i de olika länderna:  

 I Kina ser vi hur stora och sammansatta stödsystem skapas för att främja inhemsk 

utvecklad teknik över importerad teknik. Stöd till inhemsk teknik och exportstöd 

går hand-i-hand.  

 Exportlandet Japan vill återhämta sin ledande plats inom miljöteknikexport. Vi 

tittar på hur deras miljöteknikstrategi används för att bygga upp en inhemsk 

industri samtidigt som de aktivt stödjer export.
1
 

 Sydkorea drivs att ett behov av industriell omställning – bort från ett stort fossilt 

energiberoende och mot nya gröna marknader bortom den traditionella 

komponent-/tillverkningsindustrin.  

 I ett USA där flera solcellstillverkare har gått i konkurs är miljötekniksektorn 

starkt politiserad. Protektionistiska strömningar kan komma att påverka svenska 

företag både nu och i framtiden.  

 Danmark har lyckats med att skapa ett miljötekniskt ”success case” – den danska 

vindkraftsindustrin innehar idag närmare 95 procent av världsmarknaden för 

utrustning för havsbaserad vindkraft. Vi beskriver på hur de har arbetat långsiktigt 

och strategiskt för att nå dit de är idag. 

 Brasilien ger ett tillfälle att analysera vad som krävs för att upprätta en ny industri 

baserad på en miljövänlig råvara - etanolen.  

Hur dessa länder väljer att agera har konsekvenser på den svenska miljöteknikpolitiken och 

vi kan lära mycket av detta. Därför har vi valt att lyfta fram ett antal trender i slutkapitlet i 

denna rapport.  

 

                                                 
1
 Kapitlen om Sydkorea och Japan är skrivet på engelska 
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2 Främjandet av fosterländsk teknik i Kina 

Kina leder de globala investeringarna i miljöteknik, särskilt inom förnybar energi. De stora 

satsningar landet gör inom energiområdet har också ett större syfte än att förbättra 

energisäkerheten
2
 och att bli ett grönare land. Ambitionerna är att bli en världsledande 

global exportör och innovationsledande inom den förnybara energisektorn.  

På många sätt kan man säga att kärnan i den kinesiska analysen går ut på att västvärlden 

under lång tid talat om ”gröna” investeringar, men har de facto inte gjort särskilt mycket. 

Det innebär att miljöteknikfronten uppfattas vara inom räckhåll för kinesiska företag – de 

kan leda den inom en inte alltför avlägsen framtid. Under tiden ska Kina etablera sig som 

den stora globala exportören av komponenter och teknologi inom området, särskilt inom 

förnybar energi. Man kan notera att den kinesiska strategin redan har varit framgångsrik. 

Exempelvis exporterar Kina 90 procent av de solceller som tillverkas inom landet och är 

den största globala distributören av solkraftsteknologi.  

Övergripande har Kina två verktygslådor för att bli ledande inom miljöteknik,  

1) Skydd av inhemska marknaden via importsubstitution.  

2) Hjälp till kinesiska företag att nå andra marknader via exportsubventioner.  

2.1 Importsubstitution 

Den största globala marknaden för miljöteknik just nu är den kinesiska. Fram till nyligen 

importerade Kina det mesta av komponenterna för utbyggnaden av vatten-, vind- och 

solkraft samt bioenergi. Den kinesiska ledningen har dock genomdrivit att teknologin för 

utbyggnad av den förnybara energisektorn i Kina ska ske helt, eller nästan helt, genom 

kinesiska företag och teknologi. Genom ett brett spektrum av lagar, regleringar och 

åtgärder i olika former skapar man en betydande andel lokalt innehåll i projekten. Dessa 

initiativ stödjer Kinas filosofi att ekonomin ska bygga på sk ”indigenous innovations”
3
 – 

”fosterländska innovationer”. Här märks sådant som upphandlingsregler som gynnar 

kinesiska företag och utrustning utvecklat från kinesiska patent. Även sådant som 

subventioner av olika slag, skattelättnader och momsrabatter till enbart kinesiska företag 

inom sektorn förekommer tämligen flitigt.
4
 Hur omfattande praktiken är går inte att 

fastställa då systemet inte är transparent. Icke-kinesiska företag kan få ta del av vissa av 

dessa subventioner etc. förutsatt att de verkar i ett joint venture med ett kinesiskt företag 

där det kinesiska har minst 50 procent.  

När Kina publicerade sitt stimulanspaket i slutet av 2008 innehöll det en kraftig satsning på 

förnybar energi. I ett cirkulär som distribuerades strax därefter – med nio 

regeringsorganisationer som avsändare – tryckte man på att stimulanspaketet skulle i första 

hand gynna inhemska produkter och tillverkning. I samma anda införde National 

                                                 
2
 Kina är beroende av att importera en stor del av sin energi och vill minska detta beroende. 

3
 En utförlig beskrivning av hur ”indigenous innovation” blev central för Kinas utvecklingsfilosofi 

finns tillgänglig via amerikanska handelskammaren ”China‟s Drive for „Indigenous Innovation‟ 

A Web of Industrial Policies” av James McGregor. 

http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport_0.pdf 
4
 En rapport som tar upp de olika stödformer som finns är (skriven för amerikanska National For-

eign Trade Council): Howell et al,” China‟s Promotion of the Renewable Electric Power Equip-

ment Industry: Hydro, Wind, Solar, Biomass” (2010).  
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Development Reform Commission (NDRC), det viktigaste organet för ekonomisk 

planering och dessutom ansvarigt för energifrågor i Kina, år 2005 en lag att försäljning av 

vindkraft på den kinesiska marknaden enbart kan göras om 70 procent av utrustningen har 

tillverkats inom Kina. Detta ledde till enorma investeringar i den kinesiska 

vindkraftsindustrin, inte minst då lagen mer eller mindre tvingade många utländska företag 

att starta produktion i Kina. Politiken fungerade, en mängd kinesiska producenter startade 

tillverkning av vindkraftskomponenter.  

Mellan 2007 och 2009 ökade exempelvis antalet kinesiska aktörer från 25 till över 100. 

Från ha haft en marknadsandel på nästan 80 procent år 2004 har utländska företag numera 

en andel i Kina på endast några få procent. Samtidigt har den totala kinesiska marknaden 

vuxit så kraftigt att de flesta icke-kinesiska företag numera totalt säljer mer jämfört med 

2004. Efter att ha blivit kritiserat i samband med bilaterala diskussioner med USA år 2009 

har numera lagstiftningen om lokalt innehåll tagits bort (januari 2010). Samtidigt kan man 

säga att den vid det laget inte längre fyllde behovet av att överföra teknik inom vindkraft 

från utlandet till Kina. Vissa initierade bedömare spekulerar också om det finns 

”eftersläpning i systemet”, d.v.s. att den fortfarande tillämpas i viss utsträckning. Oavsett 

vilket säkrar numera istället bl.a. regeln om ”indigenous innovations” i offentliga 

upphandlingar att man fortfarande köper kinesisk-utvecklad teknologi från kinesiska 

företag. 

2.2 Exportsubventioner 

Medan importsubstitution avser att gynna inhemska företag på den egna marknaden har 

exportsubventioner som målsättning att genom olika former av statligt stöd göra de 

inhemska företagens produkter billigare i exportsammanhang. Som nämnts fyller bl.a. 

förnybar energi en viktig funktion som språngbräda för landets globala ekonomiska 

ambitioner. I fallet Kina och förnybar energi-teknologi handlar det om ex. fördelaktiga lån, 

billig eller gratis mark för tillverkare samt rabatter på skatter och avgifter (inte minst för 

energi för tillverkning).  

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan vad som kan ses som importsubstitution 

respektive exportsubventioner i Kina då de handlar om olika former av stöd till samma 

företag. Syftet är dock detsamma: att gynna inhemsk teknologi. Åtgärderna medför att de 

kinesiska företagen tränger ut icke-kinesiska företag från den inhemska marknaden samt 

kinesiska produkter får ett mycket fördelaktigt pris i exportsammanhang
5
.  

Flera av åtgärderna som Kina använder för att bygga upp och stödja sin miljöteknikindustri 

har ibland skapat internationell friktion - ett exempel på hur stödet till den kinesiska 

vindkraftsindustrin hamnade hos WTO finns beskrivet på nästa sida. Att vindkraftssektorn 

är mest uppmärksammad beror inte på att vindkraft står ut i dessa sammanhang. Även 

andra närliggande miljöteknikområden, såsom solkraft och batteriutveckling för elbilar, 

omges av snarlika incitamentssystem. Andra områden som nyligen nämnts i samma anda 

är vattenkraftturbiner och delar av bioenergisektorn. Ibland får de internationella 

klagomålen synlig effekt, som när den kinesiska regeringen lovade att avveckla de 

bidrag/bonusar som kinesiska företag inom vindkraftsindustrin erbjudits om de inte 

importerade några delar av utrustningen från andra länder (sedan 2005 har ingen utländsk 

                                                 
5
 Värt att notera är att de olika åtgärderna sammantaget medför att det är tillgången till billigt 

kapital som gör de kinesiska produkterna billigare jämfört med motsvarande produkter tillverkade i 

andra länder, och alltså inte billig arbetskraft – den aspekt med tillverkning i Kina som ofta förs 

fram i debatten. 
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tillverkare levererat utrustning till ett kinesiskt vindparksbygge i NDRC:s regi). Vid det 

laget var dock Kina redan den globalt ledande exportören med konkurrenskraftiga 

kinesiska företag inom varje komponentområde av tillverkningen och åtgärden får sägas ha 

uppfyllt sitt syfte.  

 

Kina, miljöteknik och WTO | Exemplet vindkraft 
Det mest kända exemplet på åtgärder som skapat internationell friktion kan hämtas från 

den kinesiska vindkraftsindustrin.  

I slutet av 2010 gjorde Obama-administrationen tillsammans med amerikanska 

stålarbetarfackförbundet – som sett amerikanska arbetstillfällen inom tillverkningen av 

vindkraftsutrustning försvinna i stor skala till Kina – en anmälan till WTO. Att en sådan 

anmälan kommit till stånd beror på att de kinesiska dokument som dikterar hur man avser 

att strukturera industrin har fått spridning utanför de offentliga kinesiska organisationerna. 

I anmälan nämns ett flertal åtgärder som man anser strider mot WTO-regler, bland annat 

statliga lån med låg ränta och gratis, eller nästan gratis, tillgång till land för att bygga 

produktionsfaciliteter. Dessutom påpekar man att många av de berörda kinesiska 

dokumenten inte översatts, vilket strider mot WTO-regler. Uttryckt med andra ord menar 

USA att Kina hemlighåller åtgärder som gynnar den inhemska industrin på ett sätt som 

strider mot WTO. I januari 2011 anslöt EU sig till den amerikanska anmälan. Några dagar 

senare följde Japan i EU:s spår. I juni samma år lovade regeringen att avveckla 

stödåtgärderna.  

Utvecklingen följer ett ofta förekommande mönster i sammanhanget där enskilda företag 

inte offentligt vill klaga på de kinesiska åtgärderna av rädsla för att stöta sig med landets 

politiska ledning och därmed riskera att förlora affärer
6
. Dock förekommer kritik genom de 

olika utländska handelskamrarna. Men det är framförallt USA som riktar den skarpaste 

kritiken mot Kina och där andra länder senare ”tar rygg” bakom de amerikanska 

åtgärderna.  

 

Ofta försvarar den kinesiska ledningen de åtgärder som inte upplevs ligga i linje med 

WTO:s regelverk med att man fortfarande är ett utvecklingsland och behöver stötta den 

inhemska industrin. I andra fall hänvisar man till nationens säkerhet – som i exemplet på 

nästa sida. Man är också med all sannolikhet medveten om de långa processer som präglar 

anmälningar till WTO och att även om man får besluta mot sig kan åtgärderna vid det 

tillfället redan ha fyllt sin funktion och kan därför utan problem avvecklas (dock är det mer 

komplicerat om företagen måste återbetala utbetalda stöd som WTO bedömt som 

regelvidriga). 

Sannolikt kommer områden/industrisektorer med kinesiska exportsubventioner inom en 

nära framtid att kunna länkas samman med de sju nyckelindustrier, däribland förnybar 

energi och elbilar (egentligen ”ny energi-fordon”) som pekades ut i senaste femårsplanen 

(2011-2015). Olika sektorer har olika verktyg men målsättningen är snarlik: att bli en 

globalt ledande utvecklare och exportör av dessa teknologier. Den kinesiska staten är enligt 

                                                 
6
 Eftersom försäljningen för flertalet av de drabbade företagen fortsätter att öka totalt i Kina upp-

fattas inte alltid situationen som oroväckande.  Samtidigt har de sett att trots att deras marknadsan-

delar minskar ökar ändå den totala omsättningen , vilket gör att företagen kortsiktigt inte uppfattar 

situationen som alarmerande. 
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uppgifter beredd att investera fyra triljoner RMB (ungefär motsvarande summa i SEK, 

hösten 2011) med målet att öka de strategiska sektorernas bidrag till BNP från dagens ca 

fem procent till åtta procent år 2015 och 15 procent år 2020. 

 

Europa tar ton mot ojämlik spelplan | Ny rapport från Europeiska 

Handelskammaren 
I en färsk rapport

7
 från Europeiska Handelskammaren i Kina riktas skarp kritik mot vad 

man uppfattar som en ojämlik spelplan för att verka inom bl.a. sektorn för förnybar energi i 

Kina. Även om man ger vissa exempel på förbättringar inom sektorn, så som att det bidrag 

man gett kinesiska företag, eller kinesiskdominerade joint ventures, som tillverkar 

vindkraftsturbiner nu avvecklats uttrycker rapporten huvudsakligen oro att konkurrensen 

med kinesiska företag, särskilt med de statsägda, inte sker på jämbördiga villkor trots att 

premiärminister Wen Jiabao hösten 2010 lovade att alla skillnader i behandling mellan 

utländska och kinesiska företag skulle försvinna. Som exempel på kvarstående orättvisor 

lyfter Europeiska Handelskammaren fram två exempel:  

- Enbart kinesiska företag eller kinesiskdomierade joint ventures får utveckla eller driva 

vindkraftsparker till havs. Kinesiska regeringen anger nationella säkerhetsintressen som 

anledning till lagstiftningen.  

- Ett annat exempel är att det finns planer på att utländska investerare enbart ska kunna ha 

en minoritetsandel i joint ventures inom komponentstillverkning av ”ny-energi fordon”. 

Den bild som handelskammarens rapport sammantaget målar fram är en marknad där den 

statliga inblandningen är omfattande och gynnar i första hand kinesiska statliga företag och 

i andra hand kinesiska privata företag på ett otillbörligt sätt. Även om förändringar sker är 

dessa blygsamma och barriärerna för västerländska företag det dominerande intrycket. 

 

 

                                                 
7
 European Business in China Position Paper 2011/2012 
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3 Japan’s policies to regain the cleantech export 
throne 

Cleantech has played an important role in Japanese economy. In 2000, Japan was the 

largest global exporter of environmental goods and services but has been decreasing its 

share since then. In 2008, Japan was surpassed by China and by the US in 2009; now only 

consisting approximately 8.7 per cent of the global market. However, the domestic market 

is still substantial; The Ministry of the Environment Japan has estimated the domestic 

market
8
 was approximately 72 trillion yen (6 trillion SEK) in 2009

9
 - see box below for 

future direction.  

 

The future of Japanese clean technology | A national survey 

The Ministry of the Environment conducts a survey every half year, asking private 

enterprises on the prospective environmental business in their operation. In the survey 

conducted in June 2011, a quarter of those surveyed answered that energy-saving vehicle is 

the most promising business domain within the environmental field at this moment. 

However, renewable energy, particularly solar power generation, is expected to increase 

prominence in 6 months and 10 years to come – See table 1 for more info.  

Table 1. Prospective environmental technologies
10

 

 

 

Japan is actively pursuing a growth strategy based on innovation in clean-tech. This report 

will focus on;  

1) Internal policies promoting clean-tech, and  

2) Policies supporting export of clean technologies.   

                                                 
8
 The environmental goods and services included in the statics are those identified by OECD as 

“environmental goods” and “environment-induced business” as identified by the Japanese gov-

ernment, including energy conserving household appliances, low-emission automobile, environmen-

tal conscious agriculture, eco-fund, lease and rental business, eco-tourism and etc. 
9
 Ministry of the Environment 2011, “Trend in Environmental Business” 

10
 Ministry of the Environment 2011, “Economic Survey of Environmental Industries” 
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3.1 Policies promoting clean-tech 

In the growth strategy, “New Growth Strategy Blueprint for Revitalizing Japan” (New 

Growth Strategy, hereafter) announced by the Japanese government in June 2010, green 

innovation was identified as one of the areas for 21 strategic national projects
11

. This 

strategy serves as the umbrella policy guidance for many of the policy initiatives listed in 

the following section. The New Growth Strategy was reviewed after the disaster in March 

2011 with increased emphasis “Innovative Strategy for Energy and the Environment” to 

overcome the power-shortages in the short-run, and mid- and long-term consideration of 

energy mix of the country, as well as an engine for growth. In 2020, actions points stated 

in the New Growth Strategy are estimated to create additional market of 50 trillion yen 

(4.2 trillion SEK) and 1.4 million new jobs
12

.  

 

Playing favourites in the Japanese auto industry  

Japan has been pointed out as using environmental measures to protect its domestic market 

from increased share of foreign manufactures. One of the measures is the Top Runner 

Program
13

, for targeted products (such as selected electrical and electronic equipment, cars 

and gas-using equipment). The use-phase energy efficiency of the “top runner” (the one 

that achieves the highest energy efficiency) becomes the basis of the standard. A second 

example is the reviewing of tax rates on automobile in 2008 and 2009. The tax reforms and 

subsidies, also known as “eco-car tax reduction and subsidy” has two parts: 1) A 

preferential tax cut program to purchase low-emission vehicles, and 2) A “trade-in” 

scheme for old cars for newer cars with stricter fuel standards, both of them excluding 

most of foreign vehicles
14

.  

Both policies received mixed global reception on the issue of protectionism. In both cases, 

measures and standards were established through very close collaboration industrial 

associations and the government. The level of participation and the access of foreign 

manufactures to decision making structure in such industrial associations may be one 

criterion to consider the extent of protectionism. 

In the case of automobile financial initiatives the fact there was no lenience on testing 

mode of the automobile and only permitting so-called Japanese standard “10.15 mode” has 

been brought up as a possible trade barrier. Originally, vehicles imported using Preferential 

Handling Procedure was completely excluded as beneficiary of the programs, until they 

were included for tax reduction in January 2010, with strong pressure from the US. Similar 

discussion may rise with the increasing trend of similar financial incentives for electric 

vehicles
15

. 

 

                                                 
11

 National Policy Unit 2010, “The New Growth Strategy- Blueprint for Revitalizing Japan” 
12

 National Policy Unit 2011, “Interim Report on Strategies to Revitalize Japan” 
13

 For further reading on the Top Runner program in Japan: 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/tillvaxtpolitisk-

utblick/2005/top-runner-i-japan-okad-malstyrning-for-energieffektivitet-05.pdf  
14

 For further reading: The Financial Crisis, “New” Industrial Policy, and the Bite of Multilateral 

Trade Rules  
15

 Such initiative as international standardisation of method to measure fuel efficiency, taken by the 

World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29), is important. 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/tillvaxtpolitisk-utblick/2005/top-runner-i-japan-okad-malstyrning-for-energieffektivitet-05.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer-arkiv/itps/tillvaxtpolitisk-utblick/2005/top-runner-i-japan-okad-malstyrning-for-energieffektivitet-05.pdf
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3.2 Policies supporting export of clean-tech 

- Support measures for export of “package solutions” 

Also in the New Growth Strategy, the export of package solution, such as water and 

railroad infrastructures, smart grids and thermal and nuclear power plants, were 

emphasized and resulted in the formation the Ministerial Meeting on Package 

Infrastructure Export
16

, with main interest towards Asia. Though there is a lessened, but 

not disappearing, interest to export nuclear power plant technology, the ambition and 

measures to promote export of energy-efficient package solution available in Japan 

continues. Some actual measures being considered are designating “Infrastructure Project 

Expert” at Embassies abroad
17

. Japan has known to excel in advancement of individual 

technologies but lagged behind in integrating technologies and services to provide 

sustainable business models.  

- Measures by Japan Bank for International Cooperation(JBIC) 

JBIC is a policy-based financial institution of Japan, and conducts lending, investment and 

guarantee operations while complementing the private sector financial institutions. JBIC 

offers two programs, “Facility for Asia Cooperation and Environment (FACE)” and 

“Leading Investment to Future Environment Initiative (LIFE Initiative).” The former, 

started in 2008, is aimed to support energy conservation projects in developing countries 

by Japanese enterprises, while the latter, introduced in 2009, in response to the global 

economic depression in 2008. Both FACE and LIFE initiatives support projects on 

Independent Power Producer, renewable energy, increase efficiency of plants, urban 

transport and etc. participated by Japanese companies. 

- Technology transfer utilizing Green Technology Package Platform- WIPO-

Green
18

  

Protection of intellectual property is a crucial aspect when exporting or conducting 

technology transfer. Japanese industries, through Japan Intellectual Property Agency, have 

suggested to the international community a database of clean technologies available to be 

utilized by developing countries, called WIPO-Green. The scheme aims to further 

accelerate adaption, adoption and deployment of clean-tech in environmental technologies, 

while protecting intellectual property of the companies providing the technologies. The 

scheme, which is under discussion to be presented at the global climate conference COP17, 

is a counter-measure to suggestions by multiple developing countries asking for 

compulsory licensing or purchasing of intellectual property. 

- Stance on environment and tariff 

Currently, there are 12 categories and 153 items being considered in the long-standing 

discussion to identify “environmental goods” by World Trade Organization. In November 

2009, Japan proposed to include goods with high energy efficiency and less greenhouse 

gas emissions (so-called “energy efficient goods”) in the definition of environmental 

goods. In February 2010 a further list of 53 items was submitted. The list includes for 

example: hybrid vehicles; electric vehicles; LED lighting; and energy efficient home 

                                                 
16

 Tentative translation. パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合 in Japanese and details can be 

found at http://www.kantei.go.jp/jp/singi/package/index.html (in Japanese) 
17

National Policy Unit 2010b, minutes from Ministerial Meeting on Package Infrastructure Export 
18

 WIPO stands for World Intellectual Property Organization. Further information on WIPO-Green 

can be found at http://www.wipo.int/export/sites/www/globalchallenges/en/pdf/wipo_green.pdf 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/package/index.html
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electronics (inverter air conditioners; inverter refrigerators; liquid-crystal displays). Japan 

also proposed that each country should adopt harmonized energy efficient standards and 

certify the energy efficient goods as per such standards to identify the energy efficient 

goods subject to the reduction/elimination of tariffs
19

.  

The discussion on carbon leakage, especially on trades with China, was vigorous during 

the period when Japan was actively considering introduction of domestic Emission Trading 

Scheme. It has resulted in a document “Summary of Discussions by the Research Group on 

Environment and Tariff Policies,” published in June 2010. However with the delay in the 

discussion at the Diet on the climate bill, which is to include reference to Emission Trading 

Scheme, further discussion after the report regarding carbon leakage has stalled. 

 

Japan takes Ontario’s Green Energy Act to WTO 

In September 2010, Japan has appealed Ontario, Canada‟s Feed-in-Tariff Program to the 

World Trade Organization, for violation of international trade agreements
20

. Japan claimed 

that the regulations accord less favourable treatment to imported equipment than that 

accorded to like products originating in Ontario. 

In May 2009, Ontario introduced Feed-in-Tariff Program setting Local Content 

Requirement for entities to participate in the program; establishing requirement for power 

producers utilizing the program to use local product to certain percentage. In fall 2010, 

bilateral consultation was conducted but the dispute was not settled. The case was then 

taken to WTO. Both US and EU joined request for consultation and the Dispute Settlement 

Body of WTO set up a panel of experts for consultation in July 2011. In early 2012, the 

panel should present its final conclusions.  

In August 2011, EU also appealed the Ontario case to WTO
21

. 

 

                                                 
19

 MOF 2010 - MOF (Ministry of Finance) 2010, “Summary of Discussions by the Research Group 

on Environment and Tariff Policies,” available 

http://www.mof.go.jp/english/customs_tariff/information/Report.pdf 
20

 Dispute DS412 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm 
21

 Dispute DS426: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds426_e.htm 

http://www.mof.go.jp/english/customs_tariff/information/Report.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds426_e.htm
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4 Cleantech as a means for industry 
transformation in South Korea 

South Korea is well known for its dramatic economic development under the quantitative 

growth paradigm since the middle of the 20th century. South Korea is also faced with 

unintended consequences for their growth such as a growing dependency on fossil energy, 

increased pollution and environmental deterioration.  

Particularly, South Korea is the world‟s fifth largest importer of petroleum and the second 

largest importer of liquefied natural gas (LNG). Overall they import 97 percent of their 

total energy demand. Given its very high energy import dependence, the country is very 

vulnerable to fluctuations in energy prices and supplies
22

. Also the fact that South Korea 

has become one of the countries with the fastest growth of carbon emissions put pressure 

on the government to come up with a new economic approach. In responding to these 

challenges, South Korean leaders are focusing efforts on the development of 

environmentally-friendly industries and technologies in order to stimulate the economy 

through additional investment, innovation, and employment generation.South Korea‟s 

national goal
23

 for their environmental industry is to be a top five global player by 2050 

(see figure 1 below). 
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Figure 1. South Korean roadmap for achieving green growth by 2050
24

 

 

                                                 
22

 In 2008, when oil prices reached almost US$ 150 per barrel, Korea spent over US$ 140 billion o 

imports of energy. This represented over one-third of the country‟s US$ 400 billion revenue from 

exports, making it critical for Korea to explore other sources of energy supply. 
23

 The Presidential Committee on Green Growth (2011), The Past Three years of Achievements in 

Green Growth. www.greengrowth.go.kr 
24

 Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI) 2011 

http://www.greengrowth.go.kr/
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The initiatives taken are as follows: 

1. Supporting domestic industry through the Green Technology Roadmap. 

2. Export promotion to help domestic firms make inroads into overseas markets. 

 

4.1 Supporting industry through the Green Technology 
Roadmap 

The technology component of the green growth plan was actually derived from a “Strategy 

for New Growth Engines” and reclassified as a part of the five-year green growth plan, 

focusing on 27 core technologies. These 27 technologies are considered to have a potential 

to provide new engines for growth to the Korean economy. They are divided into four 

categories:  

1) Technologies for short-term intensive investment,  

2) Technologies for mid-term intensive investment,  

3) Technologies for long-term intensive investment, and  

4) Technologies for long-term gradual investment.  

To achieve this technological transformation, a substantial investment plan has been put in 

place. The plan covers phases from research and development, development to 

commercialization of the technologies
25

. The Presidential Committee on Green Growth 

estimated that the projects would generate 7.5 trillion KRW (45.2 billion SEK) in 

production, create 52,000 jobs during 2009-2013, and reduce 18 million tons of carbon 

emissions in that of developed countries. However, Korean clean technologies have 

already advanced in some areas such as treatment of wastewater or sewage water, solid 

waste management, and air pollution control. For example, Korea plans to develop a 

national smart grid by 2030 which would be the first in the world. 

Based on this technological development along with national promotion, Korean clean-

tech industry is growing fast: the environmental market of South Korea increased 17.5 per 

cent annually during 2004-2008 reaching 40 trillion KRW (242 billion SEK) in 2008. 

Export is even growing faster: the value of export of environmental industry reached 2.2 

trillion KRW (13.3 billion SEK) in 2008 growing as much as 33 per cent per annum.  

The South Korean Ministry of Strategy and Finance announced reforms of the tariff system 

in 2007 and 2009. In the 2009 reform, there was a reform to promote green growth and to 

enhance convenience of tax payers. However, it is hard to find any tax on imported green 

technology or those items particularly. On the contrary, the government offers tariff-free 

on imported equipment related to renewable energy until 2011 and also imported 

construction machinery/equipment related to high-speed railway. Tariff exemption is used 

to promote the national strategy - green growth as the national growth engine. 

 

                                                 
25

 A total investment of more than 2.8 trillion KRW (17 billion SEK ) is earmarked to fund research 

and development up to 2013. Over the next five years, a total of 10.9 trillion won (66 billion SEK) 

will be invested to cultivate development of these industries (Infomag 2011, Green Commitment, 

No.122 July, The European Union Chamber of Commerce in Korea: 30-41). 
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4.2 Support for export of environmental technology 

In an effort to help the domestic environment-related firms make inroads into overseas 

markets the government has deployed “The Environmental Industry Export Cooperation 

Delegation” to newly emerging countries including China and Vietnam numerous times. 

They also established an “Overseas Environmental Industrial Center” in China (2001) and 

Vietnam (2005) to offer support for overseas advancement of domestic companies. In 

addition, the government has jointly developed customized environmental technologies 

that can meet the specific needs of China and Southeast Asian countries, in order to 

promote exports of clean technologies to the local countries; the Ministry of Environment 

has created bilateral environmental cooperation projects through providing region by 

region support for Vietnam‟s long-term environmental conservation policy. At the same 

time, the Ministry of Environment has been promoting a variety of programs to support 

overseas marketing for domestic environment-related firms including the operation of a 

bilingual network of environmental industrial information between South Korea and 

China.  

The Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI), a subsidiary of 

Ministry of Environment, functions as an one-stop support for environmental industry. 

This includes activities to increase potential for export. The current programs of KEITI are 

as follows
26

: 

1. Green Knowledge and Experience Sharing: e.g. Environmental Management Master 

Plan (EMMP) to solve environmental problems of counterpart countries; Capacity 

Building for Global Environmental Specialists 

2. Green Technology Cooperation: e.g. International Joint R&D including green 

technology transfer to the counterpart countries 

3. Oversea Environmental Project Support: e.g. Feasibility studies for environmental 

project oversees 

                                                 
26

 “Korean Environmental Industry and Environmental Cooperation Programs” Presentation made 

on July 12, 2011 
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5 Miljöteknik i USA - skandaler och 
protektionistiska strömningar  

Ju längre den svaga amerikanska konjunkturen fortsätter med få nya jobb desto troligare är 

det att diverse protektionistiska förslag lyfts fram i den amerikanska debatten; detta gäller 

generellt men även inom miljöteknikområdet. Statligt stöd till miljöteknik motiveras i 

betydligt högre utsträckning i USA med argumenten om gröna jobb och nationell säkerhet 

än utifrån klimatproblematiken. Det blir därför ännu viktigare att miljötekniken är ‟Made 

in the USA‟ och att den skapar amerikanska jobb. USA är inte världsledande tillverkare 

eller marknad inom någon av de viktigaste typerna av förnybar energi, trots att i flera fall 

teknologierna ursprungligen utvecklats i USA. Diskussionen om miljöteknik framställs 

ofta som att USA håller på att passeras av Kina och till viss del även av länder inom EU.
27

 

Två trender i USA påverkar tydligt den internationella handeln med miljöteknik. 

1) Protektionistiska strömningar som förespråkar amerikansk teknologi och 

amerikanskt företagande. 

2) Skandaler inom miljöteknikbranschen som dämpar intresset för fortsatta statliga 

stöd. 

 

5.1 Protektionistiska strömningar 

Det finns två spår i de protektionistiska strömningarna – de upplevda murarna hos andra 

och de man själv vill bygga upp.  

Framförallt Kina framställs som ett hot och United Steelworkers Union, USAs 

motsvarighet till Metallfacket, lämnade i september 2010 in en rapport på över fem tusen 

sidor till administrationen som de hävdar dokumenterar kinesiska statens systematiska 

illegala stöd och subventioner till kinesiska tillverkare av vindturbiner och solceller
28

 

(Detta finns beskrivet i tidigare kapitel). I ett relaterat fall har kinesiska exportrestriktioner 

av sällsynta jordartsmetaller även funnits stå i strid till WTOs regler. Dessa metaller ingår i 

viktiga komponenter inom miljöteknikindustrin
29

 så för USA sågs detta som ett viktigt 

domslut.  

USA har flera egna policyers inom miljöteknikområdet som kan beskrivas som 

protektionistiska. Den mest uppenbara är den importtariffen för etanol på 54 cent/gallon 

(ungefär en svensk krona per liter). USA subventionerar dessutom inhemsk 

etanolproduktion med Volumetric Ethanol Excise Tax Credit 46 cent/Gallon och har med 

Renewable Fuel Standard som successivt höjer andelen biobränsle inom transportsektorn, 

en lagstiftning som skapat en enorm marknad för USAs majsbönder. Tack vare tariffen så 

hålls Brasiliens billigare sockerrörs etanol i stort sett utanför USAs marknad trots att den är 

avsevärt billigare än den inhemskt producerade majsetanolen. Brasilien har vid upprepade 

tillfällen begärt att USA ska eliminera importtariffen. UNICA, en brasiliansk 

                                                 
27

 Till exempel i Thomas Friedmans och Michael Mandelbaums nya bok That used to be us – How 

America fell behind in the world it invented and how we can come back. 
28

 New York Times: U.S. Says China Fund Breaks Rules, 22/12/2010, 

http://www.nytimes.com/2010/12/23/business/global/23trade.html  
29

 Så som permanentmagneter i elbilar och vindturbiner. 

http://www.nytimes.com/2010/12/23/business/global/23trade.html
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branschorganisation för sockerrörsodlare, har även hotat med att väcka åtal under WTO 

mot USA. Än så länge har den amerikanska administrationen visat sig kallsinniga till 

kraven från Brasilien.  

Obama beordrade i oktober 2009 att USAs federala myndigheter ska ta fram strategiska 

hållbarhetsplaner för att minska sina utsläpp av växthusgaser och användningen av fossila 

bränslen. Dessa strategiplaner är nu färdiga. Pentagon som är världens enskilt största 

konsument av petroleumprodukter står liksom alla andra federala myndigheter inför dessa 

krav. De federala myndigheterna står via sin upphandling för en viktig efterfrågan i en 

sviktande konjunktur. Det finns dock begränsningar avseende vilka produkter som 

godkänns.    

I en lagstiftning som revideras årligen täcker försvarsdepartementets generella aktiviteter, 

Department of Defense Authorization Act, infogades 2011 en paragraf kopplad till Buy 

American Act. Det innebär att den amerikanska militären måste köpa inhemska 

amerikanska solceller, eller från producenter i länder som skrivit på WTOs avtal om 

offentlig upphandling, vilket Kina inte har.
30

 Detta gäller dock endast solceller och endast 

de som militären själv installerar på sina baser, militären kan köpa förnybar el från bolag 

som använder utländska solceller.  

 

En global industri | Ett exempel på hur lokala incitament styr företagens tillväxt 

Efter att ha forskat vid MIT grundar svenska Christina Lampe-Önnerud batteriföretaget 

Boston Power
31

. Företaget har knutit till sig 125 miljoner dollar i riskkapital från kinesiska 

GSR Ventures. Dessutom kommer företaget att ta emot bidrag, lån med låg ränta och andra 

incitament från Kina för att bygga en storskalig batterifabrik i Kina. Redan i slutet av 2012 

kommer anläggningen att stå klar, med en kapacitet att producera litiumjonbatterier för 

10,000 helelektriska bilar om året. Utöver tillverkningen i den nya fabriken kommer 

Boston Power även att öppna ett forsknings- och utvecklingscenter i Peking. Den tekniska 

utvecklingen av battericellskomponenter kommer att finnas kvar i Massachusetts, men 

företaget kommer alltså att flytta en stor del av verksamheten till Kina, och samtidigt 

minska antalet anställda i USA med 35 procent.32
  

 

5.2 Skandaler 

Frågan om framtiden för den inhemska solcellsindustrin och statens roll i att stödja den är 

nu mycket infekterad. Fallande priser på kisel och solceller, främst genom stark 

priskonkurrens från växande kinesiska tillverkare, har gjort det svårt för amerikanska 

tillverkare att överleva.  

                                                 
30

 New York Times: Pentagon Must „Buy American,‟ Barring Chinese Solar Panels, 9/01/2011 

http://www.nytimes.com/2011/01/10/business/global/10solar.html?ref=china  
31

 I september 2011 lämnar Christina och den nuvarande CEOn företaget. 

32 Boston Power moves ahead by moving to China, http://news.cnet.com/8301-11128_3-20108353-54/boston-power-moves-

ahead-by-moving-to-china/ 

 

http://www.nytimes.com/2011/01/10/business/global/10solar.html?ref=china
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 Företaget Evergreen Solar stängde i januari 2010 ner sin fabrik i Devens, 

Massachusetts för att flytta sin tillverkning i Wuhan, Kina. Företaget hänvisade till 

de betydligt lägre driftskostnaderna i Kina. Nedläggningsbeslutet kommer endast 

några år efter att företaget 2008 fick 58 miljoner dollar (410 miljoner svenska 

kronor) i etableringsstöd av delstaten för att öppna sin fabrik i Devens.
33

 Detta 

visade sig dock inte vara tillräckligt, Evergreen Solar och även solcellstillverkaren 

SpectraWatt gick i konkurs i augusti.  

 När även solcellstillverkaren Solyndra gick i konkurs några dagar senare var 

skandalen ett faktum. Över tusen arbetare förlorade då sina jobb. Solyndra var det 

första företag som fick lånegarantier genom ett nytt program som skapades redan 

2005 under Bushadministrationen. Företaget fick i mars 2009 omfattande 

lånegarantier på 535 miljoner dollar (nästan fyra miljarder kronor) från 

Department of Energy för att bygga en fabrik i Fremont, Kalifornien för 

produktion av innovativa, rörformade solceller som utnyttjar solinstrålningen 

under hela dagen. En vecka efter konkursen genomförde FBI tillsammans med 

personal från Department of Energy en husransakan av Solyndras huvudkontor
34

.  

Samtidigt som administrationen kritiseras för fallerande företag så visar konkurserna på en 

positiv miljöteknisk utveckling - priset på solceller sjunker. Under andra kvartalet 2011 

ökade USA:s solcellsinstallationer med 17 procent jämfört med det föregående kvartalet, 

Jämfört med samma period 2010 så är det en ökning på hela 69 procent. Priset på 

solcellspaneler sjönk 12 procent under andra kvartalet, vilket betyder en total minskning på 

30 procent i år.
35

 Detta visar att forskning har lett till tekniska landvinningar och även att 

producenter har nått ekonomiska skalfördelar inom tillverkningen – båda faktorer som 

påskyndats av offentliga stöd. Problemet för en president som behöver skapa jobb i USA är 

att solcellerna i allt mindre utsträckning tillverkas i USA. Intresset att stödja fler inhemska 

företag minskar när debatten alltmer handlar om förlorade insatser. 

Trots den hårda kritiken går administrationen vidare och godkände den 28 september 2011 

nya lånegarantier på över en miljard dollar till två företag. Denna gång för byggnationen av 

två stora solkraftverk, ett 110 MW koncentrerad solvärme i Arizona, det största av sitt slag, 

och en 150 MW solcellsanläggning i Nevada. Dessa har redan garanterade köpare för 20 år 

av den el som genereras anses detta dock vara en betydligt säkrare investering än Solyndra. 

Här igen är det hotet från Kina som spökar, vilket bekräftas av Jonathan Silver, chef för 

energidepartementets låneprogram: "no country has been as aggressive as China, which 

last year, alone, provided more than $30 billion in credit to the country's largest solar 

manufacturers through the government-controlled China Development Bank”.
36
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6 Skapandet av en vindkraftsindustri i Danmark 

Det första havsbaserade vindkraftverket i Danmark konstruerades 1991. Idag innehar den 

danska vindkraftsindustrin närmare 95 procent av världsmarknaden för utrustning för 

havsbaserad vindkraft (s.k. ”off-shore”). Vindkraftens utveckling i Danmark har 

kännetecknats av stark statlig inblandning. Fokus från såväl politiskt- som näringspolitiskt 

håll har varit på energieffektivitet vilket bidragit till att Danmark successivt vuxit till en 

ledande exportör av energiteknologilösningar.  

Danmark har tagit ett helhetsgrepp på klimatanpassningen av samhället och söker utnyttja 

detta som möjlighet att stärka miljötekniksektorn i Danmark. Regeringen har under senare 

år lanserat ett flertal initiativ där främjandet av miljö- och energitekniknäringarna 

integrerats. Ett sådant exempel är den energistrategi fram till 2050 som publicerades 2011 

– se nedan en utförligare beskrivning av de danska miljöteknikstrategierna.
37

 

 

Den danska miljöteknikstrategin 

Den första uttalade miljöteknikstrategin i Danmark lanserades i maj 2006 med titeln 

”Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi – vejen til et bedre miljø”. En 

uppföljning presenterades i juli 2007 i form av en handlingsplan
38

 liksom en politisk 

överenskommelse om fördelningen av den så kallade miljömiljarden 2007–2009 från 

november 2006 mellan Venstre, det Konservative Folkeparti och Dansk Folkeparti. 

Därigenom avsattes motsvarande 150 miljoner svenska kronor till finansiering av de 

specifika åtgärderna i handlingsplanen för miljöteknik. I februari 2010 presenterades en ny 

handlingsplan för miljöteknik som följer upp många av de initiativ som lanserades 2007.
39

 

Därigenom avsätts ytterligare motsvarande 115 miljoner svenska kronor av vilka 3,2 

miljoner reserverats för utveckling, test och demonstration av nya miljöteknologier och ca 

75 miljoner kronor till initiativ för partnerskap och regelverk som främjar innovation. De 

tre prioriterade områdena denna gång är vatten, avfall och luft.  

Danmark ses allmänt som föregångare inom miljöteknik och detta gäller särskilt 

förnyelsebara energikällor såsom vindkraft där man tillhör länderna med störst andel 

vindkraft i energisystemet
40

.
 
Export av energiteknologi och utrustning stod för närmare 12 

procent av den totala danska varuexporten 2009 och fler än 60 000 personer arbetade inom 

landets 420 miljöföretag
41

. Vindkraftindustrin omsatte nästan 68 miljarder svenska kronor 

2008 och exporten nådde motsvarande 54 miljarder kronor motsvarande 7,2 procent av den 

totala danska exporten. Vindkraft spelar idag en stor roll i den danska regeringens vision 

om att göra landet oberoende av fossila bränslen till 2050.
42
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Denna rapport beskriver…  

1) Hur vindkraften kom att bli den exportsuccé den är idag.  

2) Vad Danmark gör idag för att fortsätta främja vindkraft som exportmarknad. 

6.1 Uppbyggnad av en exportindustri 

Danmark har investerat relativt mer i vindkraft än något annat europeiskt land under de 

senaste 20 åren. Orsakerna kan härledas till naturliga förutsättningar och 1970-talets 

energikriser som visade på behovet av en säkrad inhemsk energiproduktion. Med hjälp av 

olika styrmedel i form av prissubventioner och stöd till forskning främjades tidigt 

produktion av förnybar energi. Samarbeten och avtal mellan offentliga och privata aktörer 

har också varit vanligt förekommande och anses i hög grad ha bidragit till acceptans av den 

förda politiken. 

På 1970-talet låg betoningen på utveckling av stora vindturbiner inom ramen för den 

danska energimyndighetens forskningsprogram (ERP). Det ledde i sig inte fram till 

storskalig industriell produktion men gav utdelning i form av tekniskt kunnande som 

senare spreds till företagen, bland annat genom det statliga forskningscentret Risø som 

bedriver forskning kring vindkraft. En indikator på den danska forskningsmiljöns styrka ur 

ett internationellt perspektiv är också att ledande utländska vindkraftstillverkare och 

konsulter etablerat utvecklingsavdelningar i Danmark. Ett sådant exempel var när tyska 

Siemens 2004 köpte upp den danska vindturbintillverkaren Bonus. Danmarks tradition 

inom forskning och användning av förnybara energikällor gör sig kanske bäst gällande 

genom att man idag betraktas som världsledande inom design och produktion av 

vindturbiner med cirka 40 procent av världsmarknaden. Cirka 20 000 arbetstillfällen 

återfinns i denna bransch varav majoriteten är knutna till de största producenterna av 

vindturbiner; Vestas, Siemens och samt vingtillverkaren LM-glasfiber. Vestas är 

dominerande aktör men ett flertal små- och mellanstora underleverantörer av 

produktionsteknologi, metallkomponenter och elektronik existerar också.  

Det finns flera anledningar till att den danska vindkraftsindustrin har haft sådana stora 

framgångar:  

- Vindkraftsindustrin har varit kapabel att omsätta forskningsresultat och teknologiska 

innovationer till praktisk produktutveckling.  

- Sektorn har innehaft tillräcklig affärsmässig kompetens för att lyckas på en riskfylld 

och komplicerad global marknad.  

- Även utbudet av välutbildad arbetskraft liksom synergier med andra sektorer, i 

synnerhet från offshoreindustrin och skeppsbyggande, har bidragit.  

- En från början statssubventionerad FoU på området har dessutom gjort att relativt små 

danska vindkrafttillverkare har kunnat konkurrera med nya innovationer.  

- 1980-talets införande av feed-in tariffer bidrog till att en marknad utvecklades för små 

vindkraftverk på 25-55 MW.  

- En allt större efterfrågan gjorde det gradvis möjligt för relativt små teknikföretag att 

starta industriell massproduktion av större och större vindturbiner.  

På samma gång gavs stöd till den växande vindkraftsindustrin, inom ramen för bland annat 

forskningsprogram, investeringssubventioner, skattelättnader och handel med så kallade 
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gröna certifikat. Investeringssubventioner på upp till 30 procent av investeringskostnaden 

existerade fram till början av 1990-talet men har sedan dess avvecklats.
43

  

6.2 Vägen framåt för vindkraft i Danmark 

Grunden för den danska utvecklingen på vindkraftsområdet kännetecknas av – ett väl 

fungerande samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv; ett nära samarbete mellan 

offentlig- och privatfinansierad forskning; certifiering, testning, och utveckling av 

standarder; liksom subventioner för byggande av vindkraftverk. I dag bygger strategin för 

främjande av vindkraftsel på vissa skattelättnader, till exempel undantag från 

koldioxidskatt i kombination med: 

- Pristillägg. Särskilda pristillägg lämnas på vindkraftbaserad elproduktion. En del ges i 

form av kontanttillägg medan andra regleras i förhållande till marknadspriserna så att 

summan av marknadspris och pristillägg garanterar vindkraftleverantören en fast 

avräkning. Pristilläggen beror på vilket år vindkraftverket anslöts till nätet samt ålder 

på anläggningen.    

- Handel med gröna el-certifikat som ges ut till elproducenterna kombinerat med en 

skyldighet hos konsumenten att köpa en viss mängd certifikat. 

Utvecklingen och kostnaden för miljöteknologier och icke-fossila energikällor beror till 

stor del på vilken ambitionsnivå världens klimat- och energipolitik till slut hamnar på. En 

milstolpe i den danska politiken för förnyelsebara energikällor med tillhörande nationella 

mål om 20 procent andel vindenergi till 2011 var den tvärpolitiska energiöverenskommelse 

som ingicks i februari 2008. Orsaken var att utbyggnaden av vindkraft på hemmaplan 

avstannat på senare år. Det hela utmynnade i en lag som inför incitament och stödscheman 

för förnyelsebara energikällor och vindkraft vilken trädde i kraft i januari 2009.
44

 

Därigenom infördes ett antal förbättringar av villkoren för att bygga vindkraftverk och den 

innehåller stimulansåtgärder i form av en grön fond, en garantifond, möjlighet till lokala 

samäganden liksom ett kompensationsschema. Nya vindkraftverk på land får även kraftigt 

höjt stöd per KWh. Avtalet inkluderar bland annat två nya vindkraftparker till havs på 

totalt 400 MW till 2012. Grannar till nya vindkraftverk ska också kunna få ersättning för 

värdeminskning av sin egendom. Den politiska överenskommelsen löper ut i slutet av 2012 

och håller för närvarande på att omförhandlas. Valet till folketinget i början av 2012 

riskerar dock försena en ny överenskommelse om förnyelsebar energi till 2013.
45

 

Vindkraft spelar en stor roll i den danska regeringens vision om att göra landet oberoende 

av fossila bränslen till 2050.
46

 En sådan övergång väntas samtidigt stärka 

miljöteknikföretagens möjligheter till innovations- och demonstrationsprojekt och 

underlätta för danska företag på en snabbt växande global marknad för energilösningar. 

Detta ska bl.a. främjas genom en starkare koppling mellan innovation, produktion och 

marknadsintroduktion. Den danska regeringen är medveten om att för att öka vindkraftens 

andel krävs det ökade forsknings- och teknologiska framsteg. Detta måste till för att 

minska kostnaderna för energiproduktionen och på bästa sätt integrera vindkraften i elnätet 

och elkonsumtionen där det sistnämnda fallet rör sig om att finna metoder för att lagra 

energi under en period. Partnerskap mellan regeringen, privata företag och akademi är 
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viktiga för att marknadsföra danska lösningar på vindkraftsområdet. Bland särskilda 

ekonomiska stödprogram för miljöprojekt märks: 

 EUDP: Energiteknologiska utvecklings- och demonstrationsprogram stöder 

insatser för särskild utveckling och demonstration av energiteknologi i ledet från 

FoU till marknad. 

 Green labs: Ramvillkor för clean-tech företag stärks för att underlätta för danska 

och internationella forskare och företag att etablera utvecklingsaktiviteter inom 

landet. 

 Innovation foundation: Ett led i att främja utvecklingen av en mer mogen 

marknad för miljöteknik. 

Totalt satsas ca 15 miljarder svenska kronor mot forskning, utveckling, demonstration och 

marknadsintroduktion av gröna lösningar. Visionen är att Danmark ska bli en attraktiv 

plats för forskning, utveckling, demonstration och test av nya energiteknologier, också 

internationellt. Detta framgår av den klimatstrategi för företag som kom 2009.
47 

Ifråga om 

vindenergi är inriktningen ett närmare samarbete mellan privata företag, 

forskningsinstitutioner och andra där detta kan bidra till att öka test, demonstration och 

marknadsintroduktion av vindturbiner för att danska företag fullt ut ska utnyttja 

vindkraftens globala spridning.
48

 Regeringen satsar också på att i ökad utsträckning ge 

miljöteknikföretag tillgång till högkvalificerad arbetskraft och forskare. 

Den danska regeringen stöder även på olika sätt export av klimatlösningar. Så sker 

exempelvis genom Export Kredit Fonden som syftar till att säkra finansieringen för 

utländska köpare av danska produkter. Även på detta område är ambitionen att offentlig-

privata partnerskap ska skapas inom utvalda sektorer för att stärka gemensamma 

exportfrämjandeinsatser. Ett sådant exempel är Grøn Alliance som bl.a. ger möjlighet till 

ökat innovationssamarbete och stärkt marknadsföring av danska klimatlösningar. Den 

danska energimyndigheten stödjer exportörer i deras främjande av energirelaterade 

produkter genom att t.ex. ge presentationer runt policies och regelverk.
49

 Inget finansiellt 

stöd förekommer dock utan där hänvisas till Exportrådet eller Export Kredit Fonden. 

Biståndsmyndigheten Danida, som formellt tillhör Utrikesministeriet, främjar förnybara 

energikällor i partnerländer genom exempelvis investeringsprogram, lån till låg ränta, 

utbildning, kunskaps- och tekniköverföring. Under de senaste 20 åren har 

teknologiöverföring för vindkraft bland annat skett med Indien samt flera västafrikanska 

länder. 

Offentlig-privata partnerskap är en väsentlig komponent för att främja miljöteknik. I maj 

2006 presenterade regeringen en rapport om stöd till miljöeffektiva teknologier och 

etablerade ett antal innovativa partnerskap varav ett är inriktat på vindkraft. Syftet var att 

stärka den offentlig-privata samverkan mellan stat, näringsliv, akademi och riskkapital i 

syfte att skynda på innovation inom ett antal miljöteknologier. Partnerskapet för vindkraft 

går under beteckningen “Megavind”. Inom dess ram publicerades 2010 en strategi för 

havsbaserad vindkraft där utmaningar beskrivs och förslag läggs fram rörande 

prioriteringar inom forskning, utveckling och demonstrationsprojekt med målet att 

maximera konkurrenskraften i förhållande till andra energiteknologier. 
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7 Råvarudriven miljöteknikutveckling i Brasilien 

Ett av de länder som mest tydligt förknippas med miljöteknik är utan tvekan Brasilien. 

Redan för drygt fyrtio år sedan inledde landet en storskalig satsning på etanol som 

drivmedel för personbilar som idag tjänar som en förebild för andra länder. Sedan dess har 

man, som ytterligare exempel, även gjort stora teknologiska framsteg inom 

jordbrukssektorn som ökat såväl produktivitet samtidigt som de negativa konsekvenserna 

på miljön minskat.  

Som ovanstående exempel antyder, så har utveckling av miljöteknik i Brasilien 

traditionellt sett varit förknippad med utvinning av landets olika naturresurser. Detta ger i 

sig en speciell dynamik som idag sätts på sin spets när landet nyligen funnit stora olje- och 

gasfyndigheter utan för Rio de Janeiros kust. Vilken typ av innovationssatsningar kommer 

att göras? Vilken typ av politisk styrning krävs för att ändra hela system? 

I korta ordalag har satsningarna på innovation och miljöteknologi i Brasilien ökat 

väsentligt det senaste året. De utgör, exempelvis, centrala inslag i såväl den nyligen 

presenterade treårsplanen för industripolitik
50

 som den motsvarande preliminära planen för 

innovation
51

. 

Den centrala punkten är dock att det ovanstående dokumentet formulerats utifrån en 

övergripande ambition att nå hållbar utveckling. Det får i det brasilianska fallet en rad 

konsekvenser. För det första kommer en stor del av de framtida satsningarna på 

miljöteknologi att handla om hur man utvinner olja på bästa möjliga sätt. Vidare syftar 

många av satsningarna på att utveckla teknologi som i första hand motverkar fattigdom och 

sociala umbäranden (bostäder, sophantering, vattenförsörjning etc.). I det senare fallet 

handlar det därför om relativt enkel teknologi som snarast kan användas i stor skala. 

Parallellt med detta ökar även satsningarna på bioenergi, där Brasilien redan har en 

världsledande position. Avslutningsvis är det intressant att notera att en stor del av 

satsningarna på just miljöteknologi skall bekostas genom delar av inkomsterna från 

oljeproduktionen. Detta sker då genom olika finansiella innovationer som exempelvis 

upprättandet av en särskild oljefond.  

Grön tillväxt och olja | Ett brasilianskt dilemma  

Historiskt är den brasilianska kopplingen mellan teknologi och miljö i många avseenden 

naturlig, då landets komparativa fördelar ligger i dess stora naturresurser, främst 

vattenkraft, landområden, samt ett fördelaktigt klimat. Fram till idag har också de 

satsningarna på miljöteknik i mångt och mycket följt en traditionell linje, dvs. ett fortsatt 

sökande efter nya, ‟gröna‟ teknologier som exempelvis utbyggnad av vindkraft och 

solenergi. Mycket talar dock för att de brasilianska förutsättningarna för ekonomisk tillväxt 

kommer att förändras radikalt över det närmaste 5-10 åren. Orsaken till detta är de enorma 

tillgångar på olja och gas – Présal – som hittats under ett tjockt saltlager på havsbotten 

utanför delstaterna Rio de Janeiro, Espírito Santo och São Paulo. Dessa fyndigheter, som i 

ett slag kraftigt skrivit upp landets oljereserver med potential att göra landet till en av 

världens fem största oljeexportörer, innebär å ena sidan stora inkomstmöjligheter men 

utmanar samtidigt bilden av Brasilien som ett ‟grönt land‟.  
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Sammantaget innebär detta att Brasiliens övergripande hållning till miljöteknologi för 

närvarande breddas i både omfattning och applikation. Detta är centralt för förståelsen av 

landets position och framtida strategier i frågan. 

De tidiga brasilianska satsningarna på bioenergi ger en rad insikter som är centrala för 

diskussionen kring miljöteknologi och handel. Det statliga etanolprogrammet 

(PROÁLCOOL) ger en möjlighet att analysera vad som krävs för att upprätta en helt ny 

industri baserad på vad somliga anser vara en miljövänlig teknologi. Detta reser i sig ett 

antal frågor. Mer allmänt, vilka olika åtgärder krävs i olika delar av processen? Vidare, vad 

gjorde Brasilien i det specifika fallet etanol? Några av dessa observationer kompletterar 

därmed de tidigare exemplen i den här volymen.  

Skapandet av en råvarudriven miljöteknikindustri i Brasilien har skett i två tydliga faser: 

1) Under fas ett bildades en inhemsk marknad för etanol 

2) Under fas två skapades en internationell marknad  

7.1 Fas 1 - Bildandet av en inhemsk marknad 

Den brasilianska storskaliga satsningen på bioenergi inleddes år 1975 med upprättandet av 

ett omfattande statligt program (PROÁLCOOL) som syftade till att ersätta bensin med 

etanol som huvudsakligt drivmedel för bilar. Programmet, som var ett direkt svar på 

oljekrisen 1973, speglade i sig den dåvarande militärregimens ambition att minska 

beroendet av utländska energikällor och drevs därför till en början inte av några särskilda 

miljöhänsyn. 

Den första huvudsakliga prioriteten var därmed att skapa en intern marknad för etanol. 

Detta skedde genom en kombination av ett stort antal interventioner genom hela värde-

kedjan, från produktionen av etanol till den enskilde bilköparens val av fordon. Bland 

annat så gavs speciella incitament till olika nationella aktörer. I syfte att öka produktionen 

garanterades sockerproducenterna, exempelvis, ett minimipris på etanol samtidigt som de 

också erbjöds speciella kreditlinjer för en fortsatt utbyggnad av sina 

produktionsanläggningar. På samma sätt vidtog regeringen flera åtgärder för att också 

stärka etanolens konkurrenskraft gentemot bensin. Bland annat så lagstiftade man om att 

etanol skulle finnas på varje bensinstation och man höll också strategiska reserver för att 

garantera tillgången på etanol. Vidare gav man även en rad olika incitament för att 

stimulera produktionen av bilmotorer speciellt anpassade för att drivas av etanol. 

Många av dessa åtgärder hade emellertid konsekvenser långt utanför Brasilien och 

påverkade även handeln inom andra områden. Det mest uppenbara exemplet är kopplingen 

till den globala sockermarknaden. Socker är i det här fallet en intressant gröda i så måtto 

att det utgör såväl en handelsvara i sig självt som den huvudsakliga råvaran vid 

produktionen av etanol. Genom att successivt öka andelen etanol i den vanliga bensinen 

kunde den brasilianska regeringen därför snabbt skapa en osynlig, men mycket 

substantiell, marknad för etanol. Som världens största sockerproducent hade man därefter 

ett instrument för att kontrollera etanolpriset. Genom att omväxlande öka eller minska 

andelen etanol i bensinen kunde regeringen löpande balansera priset på etanol mot 

världsmarknadspriset på socker. Resultatet var, för den enskilde konsumenten, att den 

etanol som såldes separat som drivmedel alltid var billigare än bensin. 

En liknande situation uppstod också för produktionen för bilar, där den brasilianska 

satsningen på etanol inledningsvis mötte starkt motstånd bland internationella biltillverkare 
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som inte hade något intresse av att diversifiera produktionen av motorer till ytterligare en 

teknologi. I syfte att stödja utvecklingen av ny teknologi gavs, som tidigare antytts, 

omfattande subventioner till bilproducenter. Samtidigt skyddades också den gryende 

etanol-marknaden indirekt genom att diesel inte var tillåtet som drivmedel för personbilar. 

Det senare var i första hand en åtgärd för att hålla dieseln billig för den tunga trafiken som 

totalt dominerar transportnätet i Brasilien. Detta gjorde att ett stort antal, främst 

europeiska, biltillverkare länge tvekade inför den brasilianska etanol-marknaden.  

Som följd av dessa åtgärder expanderade den brasilianska etanolmarknaden snabbt. Vid 

mitten av 80-talet stod etanoldrivna bilar för över 90 procent av nybilsförsäljningen. Denna 

utveckling fick emellertid ett abrupt slut när det globala oljepriset föll drastiskt i slutet av 

80-talet. Plötsligt var etanolen inte längre konkurrenskraftig, och när regeringen samtidigt 

drog tillbaka sina subventioner kollapsade programmet. Under åren 1997-98 såldes totalt 

endast 1000 etanoldrivna bilar i landet. 

7.2 Fas 2 - Skapandet av en internationell etanolmarknad 

År 2002 återuppstod emellertid intresset för etanol i Brasilien. Denna gång var dock 

förutsättningarna helt annorlunda. Den främsta anledningen till det nyvunna intresset 

berodde i det här läget på introduktionen av ‟flexi-fuel motorn‟ som gjorde det möjligt för 

konsumenten att blanda bensin och etanol i tanken utan hänsyn till proportionen mellan de 

två. Detta skapade i sig en ökad efterfrågan på etanol, men denna gång på mer uttrycklig 

marknadsbasis. Regeringen gav inte längre några subsidier för produktionen och priset på 

etanol sattes istället av marknaden. 

Detta betydde dock inte att regeringen var ointresserad av etanolindustrin. Tvärtom, den 

brasilianska jordbrukssektorn var – och är – fortfarande en av de starkaste politiska 

lobbygrupperna och allt som kan stödja dess expansion är därför av hög prioritet. Vad som 

däremot förändrats sedan PROÀLCOOLs första fas var diskussionen kring etanol och hur 

frågan fångades rent politiskt. I takt med klimatfrågans framväxt under 90-talet hade 

produktionen och användandet av etanol som drivmedel för bilar trätt fram som en viktig 

strategi för reduktionen av växthusgaser. Detta öppnade i sin tur upp möjligheter för en 

global marknad för etanol som den brasilianska regeringen inte var sena att söka 

exploatera. Den fanns mycket att vinna på det hela, och man anlade därför ett flertal olika 

strategier.  

En var att för en aktiv politik i de internationella klimatförhandlingarna. Genom detta vann 

man inte bara politisk goodwill som ett land som vidtagit aktiva åtgärder för att möta 

klimatförändringarna. Än viktigare var att brasiliansk etanol snart framstod som en central 

komponent för att möta EUs ambitiösa utsläppsmål. Detta fick direkta konsekvenser för 

exporten som också ökade snabbt.  

I takt med denna utveckling uppstod snart ambitionen hos den brasilianska regeringen att 

göra etanolen till en global commodity. Den bakomliggande logiken för detta vara att 

Brasilien hade allt att vinna på en global etanolmarknad. För detta behövdes dock att fler 

länder också bidrog till produktionen (den största producenten, USA, använder i stort sett 

all egen etanol för intern konsumtion). Som ett resultat av detta inledde brasilianska 

regeringen, i samarbete med brasilianska sockerproducenter, en riktad kampanj mot ett 

antal afrikanska länder där man inte bara introducerar den egna teknologin utan också 

bidrar med bredare kunskapsöverföring. Ambitionen är, än en gång, att skapa en global 

marknad för etanol, där man ser sig själv som en vinnare. 
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8 Sammanfattning och implikationer för svensk 
miljöteknikpolitik 

För att en konkurrenskraftig miljöteknikindustri ska växa fram behövs både tillgång till en 

stark hemmamarknad och möjligheter att expandera i andra länder. Exporten är därmed ett 

område där de offentliga aktörerna har kommit samman för att skapa goda förutsättningar 

för miljöteknikens utveckling – strategin för svensk miljöteknik presenterades därför 

gemensamt av näringsminister, handelsminister, miljöminister och biståndsminister men 

fokuserar till stor del på handelsfrågan.   

Genom att studera Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien har ett antal 

trender identifierats som den svenska miljöteknikstrategin måste relateras till då den ska 

omsättas i handling. 

8.1 Specifika trender i de bevakade länderna 

8.1.1 Högre aktivitet i internationella handelsfrågor 

När andra länder bygger allt högre murar för att skydda sina egna intressen blir det svårare 

att som enskilt svenskt företag komma in på nya marknader – oavsett vilket tekniskt 

försprång man har.  

Som visats i denna globala utblick kan handelshinder se ut på många sätt. I vissa fall krävs 

att företag måste bilda joint ventures som i Kina, eller att de ska följa vissa särskilda 

inhemska standarder som i Japan. I USA används patriotism som motiv till att 

myndigheter, företag och enskilda individer ska ”köpa amerikanskt”. Vi har även sett 

nationell säkerhet användas som motiv till att hålla andra länders företag utanför vissa 

marknader.  

 Hur ska Sverige förhålla sig till internationella handelshinder vid 

miljöteknikexport?  

8.1.2 De globala miljöutmaningarna – en växande drivkraft för 
näringspolitiken 

Brasilien visar hur ett aktivt globalt miljöarbete hjälpte till att förstärka strömningarna mot 

fossila bränslen och därigenom skapa en marknad för en alternativ råvara - etanol. I Japan 

arbetar man medvetet för att genom WIPO och WTO internationellt klassificera nya 

kategorier av ‟gröna produkter‟ inom områden där de själva har starka industrier.  

Utvecklingen och kostnaden för olika miljöteknologier och icke-fossila energikällor beror 

till stor del på vilken ambitionsnivå världens miljö, klimat- och energipolitik till slut 

hamnar på. Det olyckliga slutet för Solyndra i USA visar att priset för solceller föll 

snabbare än vad de amerikanska myndigheterna trodde – framdrivet av en snabb teknisk 

utveckling både inom teknik och inom produktion – som i sig var ett resultat av att statliga 

stödsystem och regleringar skapade en stor marknad för solceller på en global nivå. I detta 

fall missgynnades amerikanska arbetare av denna utveckling – vilket kan visa sig ha 

konsekvenser för fortsatta amerikanskt främjande av miljöteknik.   
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Hur länder, enskilt och globalt, väljer att agera inom stora utmaningar som 

vattenförsörjning, nedsmutsning, energifrågor, etc. kommer att styra vilka 

miljöteknikmarknader som utvecklas och vilka som aldrig kommer att lyfta.  

 Hur påverkar de frågor Sverige driver i den internationella klimat- och 

miljödebatten de globala miljöteknikmarknaderna? 

8.1.3 Mer styrd teknikutveckling 

I flera länder väljer myndigheterna vilken typ av teknik som ska utvecklas i landet- de 

väljer sina egna vinnare. I fallet Danmark satsades tidigt på vindkraften som den 

industrigren som skulle ge landet en internationellt ledande nisch – en strategi som av 

många beskrivs sig vara framgångsrik
52

.   

Kina identifierar på liknande sätt idag tydligt vilka industrier, teknologier och företag som 

skall bli deras internationella ”champions” inom olika områden för nationens räkning. 

Sydkorea har gått så långt att de utvecklar teknologi inte bara för sin egen interna marknad, 

utan specifikt för utvalda länder i närområdet. Även här är Brasilien ett tydligt exempel, då 

man genom att blanda ut bensinen med etanol skapade en marknad för utveckling av 

etanoldrift. 

Att skapa nationella vinnare är som en mängd erfarenheter visat varken enkelt eller särskilt 

framgångsrik
53

 – viktiga förutsättningar i framgångsrika fall har dock visat sig vara tillgång 

till kapital, tillgång till kompetens och sofistikerade kunder. Stöd för forskning och 

utveckling är bara första steget att styra den teknik som utvecklas. 

 Vad är en effektiv avvägning mellan generella och selektiva åtgärder? 

8.1.4 Mer stöd till inhemska industrier 

Exemplen Danmark och Brasilien visar hur en exportsuccé först byggs via den inhemska 

marknaden. Kina har idag samma tillvägagångssätt. Utmaningen är att det oftast krävs en 

stor och sofistikerad hemmamarknad för att skapa en stark inhemsk industri.  

Kina är ett tydligt exempel på hur skydd mot utomstående och enorma stödsystem för 

inhemska företag - skattelättnader, momsrabatter, etableringsstöd, etc. - används för att 

stärka den inhemska industrin. USA går mot samma väg och subventionerar sin inhemska 

industri och ser till att myndigheter, företag och enskilda individer köper amerikanska 

varor. Sydkorea är undantaget som har gjort samma analys men gått åt andra hållet – de 

underlättar för import av miljövaror för att på så sätt skapa en grön ekonomisk tillväxt.   

                                                 
52

 Samtidigt är det oklart vilka kostnader den förda politiken fört med sig – vare sig direkta kostna-

der eller alternativkostnader har kvantifierats. Hade en annan politik kunnat skapa en annan, ännu 

mer gynnsam situation? Klart är i vilket fall att danskarna själva ser positivt på utfallet och den 

danska vindkraften som exempel på framgångsrik miljöteknikpolitik är ett av de mest kända även i 

andra länder. 
53

 Se gärna ”Discussion paper no 183: Rethinking industrial policy” (2007) från FNs handels- och 

utvecklingskonferens. http://www.unctad.org/en/docs/osgdp20072_en.pdf 
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Vilka åtgärder tar Sverige idag för att skapa förutsättningar för en stark inhemsk marknad 

för miljöteknik? Offentliga gröna upphandlingar och gröna patent är frågor som diskuteras 

och utreds. Vilka andra styrmedel och incitamentsstrukturer kan Sverige använda sig av? 

Eller är frågan felställd? Är en mer rimlig strategi för Sverige att satsa på att utveckla 

spetskompetens inom smala nischmarknader – vilken närings- och innovationspolitik 

behövs då? 

 Hur kan Sverige skapa en stark nationell marknad för miljöteknik? 

8.1.5 Mer exportstöd till företag 

Alla de länder som beskrivs i rapporten ger stöd och exportsubventioner av olika slag. Till 

de direkta kan räknas säkrad finansiering via exportkrediter som i Danmark, eller 

garanterat kapital som genom JBIC i Japan. Kina går ofta längst med stödlån och säkrat 

kapital (inklusive momsrabatter). Indirekta stöd kan handla om bilaterala avtal och hjälp 

med marknadsföring som i exemplet Korea. Brasilien använder sig av ren ‟technology 

transfer‟ av etanolteknik gentemot Afrika i syfte att därigenom bygga en global marknad 

för etanol.  

För Sverige gäller det att klargöra vilken typ av exportsubventioner som ger mest värde för 

de investeringar som krävs – på lång och på kort sikt. Vilka marknader ska prioriteras? 

Måste demoanläggningar byggas – hemma eller i exportländer?  

 Kan Sverige använda exportstöd för att stärka miljöteknikföretagen? 

8.2 Generella trender för näringslivsutveckling inom 
miljöteknik  

8.2.1 Från en holistisk tanke till handling 

Klimat- och miljödebatten handlar ofta om behovet att tänka i nya banor – särskilt vad 

gäller näringslivsutvecklingen inom dessa områden
54

. Exemplen från de bevakade länderna 

visar hur detta kan omsättas i handling.  

Vindkraften i Danmark illustrerar ett brett perspektiv för olika former av stöd och 

strategisk samverkan för att främja utvecklingen. Forskning, utbildning och företagande 

samverkade och gavs förutsättningar till interaktion och synergier. Industrin gavs tillgång 

till kompetens - t.ex. genom utbildning och företagsnära forskning. På samma sätt 

understryker historien kring brasiliansk etanolproduktion att introduktionen av 

miljöteknologi ofta kräver en kombination av olika åtgärder som dessutom måste justeras 

allteftersom teknologin vinner marknad. I Brasilien handlade det om att försöka ändra hela 

socio-tekniska system, där också frågor kring köp-beteenden och normer har varit centrala.  

För Kina, Japan och Sydkorea används miljöteknik mer instrumentellt för att uppnå högre 

utvecklingsmål för landet. Dessa exempel tydliggör hur man aktivt försökt att utforma 

politiken så att olika system och mål stödjer varandra, vare sig det handlar om 

företagsstöd, teknikutveckling, energiberoende, kompetensförsörjning eller export. 

 

                                                 
54

 En bra fördjupning i förutsättningarna för miljödriven näringslivsutveckling i Sverige finns i 

Tillväxtanalys rapport ”Miljödriven näringslivsutveckling - Analys av förutsättningar nationellt och 

regionalt” (Rapport 2011:02). 
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8.2.2  Långsiktigt perspektiv 

Långsiktigheten är central inom de flesta miljö- och klimatfrågor i de studerade länderna 

ses långsiktigheten som nyckeln till framgång.  

Ända sedan 1970-talet har fokus i Danmark legat på att utveckla vindkraften till en 

konkurrenskraftig näringsgren. Även i de andra länderna finns en insikt om att man inte 

kan förvänta några snabba lösningar; USA fortsätter satsa trots det svåra politiska och 

ekonomiska läget för miljöteknik. Sydkorea har ett grönt mål som ligger nästan 40 år bort i 

2050 och underlättar import för att på sikt bygga en globalt konkurrenskraftig 

miljöteknikindustri.  
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