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I en serieteckning publicerad 1952 i den 
sovjetiska satiriska tidskriften Krokodil 
skämtas det med Sovjets ekonomiska 
system. En arbetare och en byråkrat av-
bildades under en 2 000 kilos spik. Ar-
betaren frågade vem som behövde en så 
stor spik och byråkraten svarade: Måna-
dens planmål uppfyllt (Nove 1986, s 94). 
I en artikel i Foreign Affairs från 1953 med 
rubriken ”The Soviet Economy Outpa-
ces the West” förutspår Peter Wiles, ba-
serat på Sovjetunionens officiella statis-
tik, att Sovjet skulle växa om västvärlden. 
Det Peter Wiles och många forskare vid 
den tiden inte såg var sprickor i det sov-
jetiska ekonomiska systemet (Boettke 
2001). Sovjetunionen är borta, den nå-
got yngre 70-åriga Folkrepubliken Kina 
är fortfarande – i blandad utsträckning1 
– en planekonomi som vissa tror kom-
mer växa förbi väst. Sprickor kan dock 
ses i den kinesiska ekonomin. 

Den kinesiska vindkraftsindustrin 
fram till åtminstone år 2016 bör läggas 
till listan av sprickor. Efter att ha sam-
manställt utvecklingen med data samt 
publicerade journalartiklar från framför 
allt kinesiska forskare som sa att Kinas 
vindkraft var ”fantastisk men…” är det 
svårt att säga något annat än att den ki-
nesiska vindkraften liknar spikfabriken i 
den sovjetiska satirteckningen.

Trots att Kina hade en nästan dub-
belt så stor installerad vindkraftskapaci-

tet som USA år 2015 levererade den ki-
nesiska installerade kapaciteten mindre 
elektricitet (IRENA 2018). Nätanslut-
ningen var låg, kinesiska företag hade 
få beviljade internationella patent och 
exporten var liten trots att produktions-
kapaciteten långt översteg den inhem-
ska efterfrågan (Xingang m fl 2012; Sun 
m fl 2015; Zeng m fl 2015; Karltorp m fl 
2017; Lam m fl 2017; Zhang m fl 2017). 
Kvalitetsbrister och låg operativ effek-
tivitet var påtaglig samtidigt som byrå-
krati ställer till problem (Junfeng m fl 
2002; Han m fl 2009; Luo m fl 2016; 
Zhao m fl 2016; Sahu 2017). 

Boettke (2002) fann att misslyck-
andet med att förutsäga Sovjetunio-
nens fall berodde på tre faktorer, (1) 
ekonomer bortsåg från andra bevis än 
mätbar statistik, (2) elegansen i den for-
mella strukturen för centralplanerings 
balansering av input och output och (3) 
upptagenhet med aggregerade mått på 
ekonomisk tillväxt i stället för detaljerad 
mikroekonomisk analys av fundamenta. 
Samtliga tre faktorer, men särskilt det 
tredje, bör appliceras på analys av Kina.

Med inspiration från Boettkes insikt 
kommer denna artikel att kort redogöra 
för problem i kinesisk vindkraftsutveck-
ling. Detta är viktigt då Kina framhålls 
som ett föredöme när det gäller att byg-
ga ut gröna energislag.

Kontext – Kinas historiska utveckling av 
vindkraft
Den globala installerade vindkraftska-
paciteten 2019 var 650 gigawatt. Glo-
balt tillkom 60 gigawatt, varav Kina 
tillförde 27,5 gigawatt. Den kinesiska 
vindkraftskapaciteten var 237 gigawatt 
(WWEA 2020). 

1  Som framgår av Boettkes Calculation and Coordination (2001) varierade graden av planering i 
Sovjets ekonomi över årtiondena och så är även fallet för Kina som har olika grader av tolererad 
kapitalism i olika delar av sitt ekonomiska system. Det har också hävdats att den sovjetiska 
ekonomin aldrig var en planekonomi utan snarare en form av militär-statskapitalistiskt system 
(Polanyi 1957). Ett liknande argument kan göras om den kinesiska ekonomin. I det kinesiska 
fallet som presenteras i den här artikeln handlar det inte om ren socialism men det finns planer, 
statliga direktiv och en miljö där traditionella entreprenörer har svårt att verka.
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Kinas initiala vindkraftsexpansion 
på 1970-talet var långsam då vindkrafts-
projekten var små och utanför nätet i 
avlägsna områden (Xu m fl 2010). Nät-
ansluten vindkraft i Kina startade 1985, 
då fyra 55 kW-Vestas-turbiner importe-
rades från Danmark. I slutet av 2004 var 
den ackumulerade installerade vindka-
paciteten 769 megawatt, tionde störst i 
världen (Zhang m fl 2013). Under Kinas 
”elfte femårsplan” (2006–10) fördubb-
lades den installerade kapaciteten fem år 
i rad (Sun m fl 2015). År 2012 passerade 
Kina USA som det land med störst in-
stallerad kapacitet (se figur 1). 

När det gäller elproduktion var USA 
länge ledande, även om den kinesiska 
installerade kapaciteten var nästan dub-
belt så stor var elproduktionen ändå 
jämförbar (se figur 2).

Problemen med den kinesiska vindkraften
Problemen med den kinesiska vind-
kraften är mer komplexa än vad som 
kort presenteras nedan (för en längre 
genomgång, se Grafström 2021), roten 
till problemen finns i politiska beslut. 
Kraftföretagen i Kina ålades att ha en 
viss produktionskapacitet för förnybara 
energikällor (eller köpa), på grund av la-

Figur 1
Installerad kapacitet 

(MW) från vindkraft 
2000–17

Källa: IRENA (2018).
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gen om förnybar energi från 2006 (Go-
sens och Lu 2013). En annan policy var 
försök att stödja byggandet genom en 
prisgaranti på 15 procent över byggkost-
naden, vilket stimulerade utvecklare att 
bygga annars olönsamma anläggningar 
(Lema och Ruby 2007). Politiken skapa-
de incitament för installerad kapacitet, 
inte faktiskt utnyttjande av vindresurser 
(Li m fl 2018). Det inhemska produk-
tionsmålet i elfte femårsplanen uppfyll-
des men skapade problem.

Kvalitet prioriterades ner och en in-
tensiv priskonkurrens hindrade teknik-
förbättring och funktionalitet (Hayashi 
m fl 2018). Där konkurrens borde ha 
drivit produktutveckling gick utveck-
lingen åt det andra hållet. När kvantitet 
– inte kvalitet – maximeras och aktörer 
spenderar någon annans pengar, skapa-
des en jämvikt där kvalitetsreduktioner 
gav lägre priser och därmed ökad för-
säljning, men med utrustning som inte 
kunde integreras i elnätet (Xingang m fl 
2012; Luo m fl 2016). 

Inhemsk produktionskapacitet or-
sakade ytterligare prispress, 2011 var 
tillverkningen av nya vindkraftverk 30 
gigawatt, men efterfrågan endast 18 gi-
gawatt (Li 2012; Zhang m fl 2015). Den 
totala exporten av vindkraftverk från 
2011 till 2014 var 1,7 gigawatt då turbi-
nerna höll för låg kvalitet för att kunna 
uppnå internationella kvalificeringar 
(Liu m fl 2015). 

Utländska företag lämnade den ki-
nesiska marknaden på grund av kvan-
titetskonkurrens kombinerat med reg-
leringar som föreskrev att 50 procent 
av komponenterna skulle vara lokalt 
producerade (senare 70 procent) i vind-
kraftverken. Cirka 95 procent av turbi-
nerna som installerades i Kina före år 
2000 importerades. År 2005 importe-
rades mer än 70 procent av Kinas vind-
kraftsutrustning, 2008 var det 28 pro-
cent och vid utgången av 2013 var det 
sex procent (Liu m fl 2015; Zhang m fl 
2015). 

Många kraftverk byggdes i slutet av 
elnätet i de norra områdena, där kraft-
nätstrukturen är olämplig för storskalig 
vindkraft (Han m fl 2009). Uppemot 30 
procent av kraftverken var inte anslutna 
till elnätet vissa år (Fan m fl 2015; Zeng 
m fl 2015; Zhang m fl 2017). Att placera 
ett vindkraftverk 3 000 kilometer från 
huvudbehovet skulle i alla kraftsystem 
leda till överföringsförluster.

Avställning av vindkraft innebär att 
vindkraftverk måste stängas på grund 
av frågor som rör exempelvis säkerhet, 
teknik och nätåtkomst. Kina upplevde 
omfattande vindkraftsavställning vilket 
medför en låg nyttjandegrad (Sun m fl 
2015; Fan m fl 2015; Zeng m fl 2015). 
Avställningen mellan åren 2010 och 
2013 beräknades till 3,9, 10, 20,8 respek-
tive 16,2 TWh (Luo m fl 2016). År 2007 
var den genomsnittliga driftstiden för 
kinesiska vindkraftverk 1 787 timmar, 
vilket är betydligt lägre än Storbritan-
nien (2 628 timmar), Australien (2 500 
timmar) och USA (2 300 timmar). I 
Kina var vissa turbiner som var kon-
struerade för 2 000 timmars årlig drift 
endast i drift 300 timmar (Sahu 2017). 
I genomsnitt var kraftverken avställda 
upp till 15 procent av tiden medan de 
t ex i Tyskland är avställda knappt 0,5 
procent av tiden (Karltorp m fl 2017). 

Kinesiska uppfinnare har få inter-
nationella men många inhemska vind-
kraftspatent. Från år 2000 ökade anta-
let beviljade inhemska patent kraftigt, 
ökningen förklaras av statliga program 
som syftade till att öka antalet patent (Li 
2012). Beviljade patent var ett utvärde-
ringskriterium för många forskare och 
administratörer och befordringar be-
rodde på måluppfyllelse (Gosens och Lu 
2013; Lam m fl 2017). 

Kinesiska vindturbintillverkare fick 
få internationella patent och lyckade 
patentansökningar med ursprung i Kina 
till Europeiska patentverket (EPO) var 
obetydliga. De två stora kinesiska före-
tagen som försökte patentera – Envision 
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och XEMC – lämnade in 38 respektive 
19 EPO-ansökningar. De två företagen 
fick två respektive sex patent. Företaget 
Sinovel lämnade in 21 patentansökning-
ar till EPO, alla utom en drogs tillbaka 
av Sinovel eller avvisades av EPO. Bland 
de tio största kinesiska vindkraftsföreta-
gen fick sju inga EPO-patent och fem av 
dem har inga registrerade ansökningar 
via EPO (Lam m fl 2017). 

Slutsatser
Kinas vindkraftspolitik mellan 1980 och 
2016 ledde till en kraftig utbyggnad men 
en högst problematisk sådan. Det fanns 
problem med ledning, strategier, och 
politik som bestämdes av både kinesiska 
central- och lokalregeringar. Mikroda-
tan är inte lika imponerande som mak-
rodatan och det bör leda till eftertanke.

Precis som på 1920-talet kan 
2020-talet möjligen se en ny plane-
ringsdebatt med tanke på den upplevda 
framgången med Kinas statliga femårs-
planer. Inom den kinesiska vindkraften 
syns planeringens begränsningar. Be-
slutsfattare bör beakta incitamentspro-
blem. När en regering sätter ett kom-
mando- och kontrollmål är det en stor 
risk att de får exakt vad de ber om. Till 
exempel leder målet att bygga kraft-
verkskapacitet till konstruktion men 
inte nödvändigtvis energiproduktion. 
Incitamenten i Kina främjade byggan-
det – oavsett om konstruktionen kunde 
anslutas till ett nät eller vara ekonomiskt 
lönsamt.

Den kinesiska ekonomin blir tro-
ligen äldre än den sovjetiska, men man 
bör vara försiktig med att säga att ”den 
kinesiska ekonomin överträffar väst” 
likt Foreign Affairs artikeln från 1953.
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