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ÖNSÖZ

Ömrümüzün en a��r krizi bu günlerde gerilemeye ba�lad�, ancak bu durum tekrar normal ko�ullara 
dönece�imiz anlam�na gelmiyor. Dünyan�n dört bir yan�ndaki politika olu�turucular: rekor düzeyde 
i�sizlik, sürdürülemez bütçe aç�klar� ve dü�ük büyümeden olu�an üçlü ve k�r�lgan bir zorlukla 
yüz yüze. Bütün bu sorunlar, çevresel ve iklimsel kayg�lar�n, ekonomik politikan�n giderek önemi 
artan unsurlar� oldu�u �artlarda gündeme gelmektedir.  

Bu sorunlara kar�� etkili mücadele; sürdürülebilir bir büyüme yolu için uygun ko�ullar�n 
olu�turulmas�n� sa�layacak bir “politik üçlü ba�ar�”y� zorunlu k�lmaktad�r. Ancak, geleneksel 
büyüme lokomotiflerimiz dü�ük h�zda ilerlerken bu ba�ar�ya nas�l ula�aca��z? S�rt�m�z� yeni 
büyüme kaynaklar�na dayamam�z gerekiyor. Bu soruya verilebilecek kolay bir cevap yok, ancak 
�novasyon ve ye�il büyüme gibi kontrol alt�na al�p kullanabilece�imiz çok aç�k iki f�rsat var. 

Önemli zorluklarla yüz yüze olunan bu �artlar içinde yap�lan ve 34 ülkeden bakanlar�n kat�ld��� 
geçen y�lki OECD Bakanlar Konseyinde al�nan Ye�il Büyüme Stratejisi olu�turma karar� oldukça 
öngörülü bir karard�. Bakanlar Konseyi karar� çok aç�k: Büyüme ve ye�il birlikte sürdürülebilir 
� ve sürdürülmelidir. OECD’nin multidisipliner politika olu�turma deneyimi, çal��malara do�ru 
bir noktadan ba�lan�lmas�n� mümkün k�lm��t�r. 

OECD, ekonomik perspektifli çevresel bozulma ve iklim de�i�ikli�i ile mücadele konusunda on 
y�llard�r çal��maktad�r. Deneyimlerimiz, güçlü bir ye�il büyüme için geni� ve güçlü politikalar 
bile�imine ihtiyaç oldu�unu ortaya koymaktad�r. Piyasa mekanizmalar�, bu tür bir politika paketi 
için oldukça kritik bir öneme sahip olacakt�r. Fiyatlar�n do�ru düzenlenmesi, ye�il teknoloji 
yat�r�mlar�n�n te�vik edilmesi ve fosil yak�t sübvansiyonlar� gibi çevreye zararl� politikalar�n 
devre d��� b�rak�lmas�, bu kapsamdaki en etkili araçlardan baz�lar�d�r ve bu araçlar�n 
desteklenmesi en ak�lc� seçenekler aras�nda yer almaktad�r. Kritik öneme sahip bir ba�ka önemli 
nokta ise, yeni ye�il endüstriler, i�yerleri ve istihdam yaratmak için inovasyon geli�imine 
yard�mc� olacak politikalar olu�turulmas�d�r. 

OECD Ye�il Büyüme Stratejisi, a�mam�z gereken temel engelleri saptayarak ye�il ekonomiye geçi�i 
temin edecek politikalar�n pratik araçlar�n� geli�tirecektir. Ye�il Büyüme Stratejisi OECD ve 
geli�en ekonomilerin yeni ve sürdürülebilir bir büyüme olu�turmalar� yolunda uygulayacaklar� 
ortak ve kendilerine özgün yöntemler için eri�ilebilir ve faydal� olma aray��� içinde olacakt�r.  

Bu Geçici Rapor, gelecekte bizi bekleyen f�rsatlar ile zorluklar�n daha iyi anla��lmas� yolunda 
ilk içgörüleri ortaya koymakta ve krizlere kar�� al�nan baz� tedbirler ile ilgili 
de�erlendirmeler sunmaktad�r. OECD ve orta�� ülkelerin birlikte çal��malar�n�n ürünü olan bu 
raporun haz�rlanmas� s�ras�nda i� dünyas� ve sivil toplum payda�lar�n�n perspektiflerinden de 
faydalan�lm��t�r. 2010 Bakanlar Konseyi Toplant�s�, Ye�il Büyüme Stratejisini gelece�e ta��makta 
temel bir öneme sahip olacak ve dolay�s�yla büyüme ile refah�n sürdürülebilir ve “ye�il”  bir 
yolla devam ettirilmesine önemli katk�larda bulunacakt�r.  
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