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Grønn omstilling er å bane en ny vei. Da må man også brenne gamle broer. 

Grønn omstilling handler mye om å sikre utvikling av nye markeder, næringer, 

teknologi og innovasjon. Om å prioritere nytt. Det handler riktignok vel så mye om å 

prioritere ned. Effektiv grønn politikk bør ta høyde for dette. 

 

Paris-avtalen slår fast at verden må være klimanøytral etter 2050 dersom vi skal unngå 

ubotelige skader. Samtidig skal det skapes nye arbeidsplasser og sikres verdiskapning og 

velferd. 

 

Omstillingen vi står overfor har et sterkere preg av retning enn vi tidligere har sett. Den 

kommer med en klar tidsfrist, innebærer større usikkerhet og risiko og karakteriseres av en 

rekke eksternaliteter som gjør at markeder fungerer mindre effektivt. Argumentet for 

offentlig politikk har sjelden vært så allment akseptert. 

 

I sin doktorgradsavhandling utforsker Christine Mee Lie hva dette har å si for 

politikkens utforming, spesielt innovasjonspolitikken. Avhandlingen har et særlig fokus på 

Sørkoreanske erfaringer. På et tidspunkt hvor gode løsninger er gull og tiden er knapp, er det 

viktig å studere unike eksempler for å lære. På den måten kan vi raskest mulig få mest ut av 

politikken.  

 

Et av poengene som fremkommer av Lies forskningen er en slik lærdom. Ved studie av 

Sør-Koreas grønn-vekst strategi, peker det seg ut særlig en svakhet. Mye politikk handlet om 

å skape insentiver til utvikling av ny grønn næring, teknologi og innovasjon. Kun en liten del 

handlet om eksplisitt å skape negative insentiver og å akselerere reduksjonen og utfasingen 

av klimaskadelig aktiviteter. 

 

Å bane en grønnere vei handler ikke kun om alt det nye som skal skapes. Det handler 

også om det eksisterende som skal endres, reduseres eller fases vekk. Sistnevnte skjer heller 

ikke av seg selv. Effektiv grønn politikk bør ta høyde for dette. 


