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ÖNSÖZ
Ömrümüzün en ar krizi bu günlerde gerilemeye balad, ancak bu durum tekrar normal koullara
döneceimiz anlamna gelmiyor. Dünyann dört bir yanndaki politika oluturucular: rekor düzeyde
isizlik, sürdürülemez bütçe açklar ve düük büyümeden oluan üçlü ve krlgan bir zorlukla
yüz yüze. Bütün bu sorunlar, çevresel ve iklimsel kayglarn, ekonomik politikann giderek önemi
artan unsurlar olduu artlarda gündeme gelmektedir.
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Bu sorunlara kar etkili mücadele; sürdürülebilir bir büyüme yolu için uygun koullarn
oluturulmasn salayacak bir “politik üçlü baar”y zorunlu klmaktadr. Ancak, geleneksel
büyüme lokomotiflerimiz düük hzda ilerlerken bu baarya nasl ulaacaz? Srtmz yeni
büyüme kaynaklarna dayamamz gerekiyor. Bu soruya verilebilecek kolay bir cevap yok, ancak
novasyon ve yeil büyüme gibi kontrol altna alp kullanabileceimiz çok açk iki frsat var.
Önemli zorluklarla yüz yüze olunan bu artlar içinde yaplan ve 34 ülkeden bakanlarn katld
geçen ylki OECD Bakanlar Konseyinde alnan Yeil Büyüme Stratejisi oluturma karar oldukça
öngörülü bir karard. Bakanlar Konseyi karar çok açk: Büyüme ve yeil birlikte sürdürülebilir
ņ ve sürdürülmelidir. OECD’nin multidisipliner politika oluturma deneyimi, çalmalara doru
bir noktadan balanlmasn mümkün klmtr.
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OECD, ekonomik perspektifli çevresel bozulma ve iklim deiiklii ile mücadele konusunda on
yllardr çalmaktadr. Deneyimlerimiz, güçlü bir yeil büyüme için geni ve güçlü politikalar
bileimine ihtiyaç olduunu ortaya koymaktadr. Piyasa mekanizmalar, bu tür bir politika paketi
için oldukça kritik bir öneme sahip olacaktr. Fiyatlarn doru düzenlenmesi, yeil teknoloji
yatrmlarnn tevik edilmesi ve fosil yakt sübvansiyonlar gibi çevreye zararl politikalarn
devre d braklmas, bu kapsamdaki en etkili araçlardan bazlardr ve bu araçlarn
desteklenmesi en aklc seçenekler arasnda yer almaktadr. Kritik öneme sahip bir baka önemli
nokta ise, yeni yeil endüstriler, iyerleri ve istihdam yaratmak için inovasyon geliimine
yardmc olacak politikalar oluturulmasdr.
OECD Yeil Büyüme Stratejisi, amamz gereken temel engelleri saptayarak yeil ekonomiye geçii
temin edecek politikalarn pratik araçlarn gelitirecektir. Yeil Büyüme Stratejisi OECD ve
gelien ekonomilerin yeni ve sürdürülebilir bir büyüme oluturmalar yolunda uygulayacaklar
ortak ve kendilerine özgün yöntemler için eriilebilir ve faydal olma aray içinde olacaktr.
Bu Geçici Rapor, gelecekte bizi bekleyen frsatlar ile zorluklarn daha iyi anlalmas yolunda
ilk içgörüleri ortaya koymakta ve krizlere kar alnan baz tedbirler ile ilgili
deerlendirmeler sunmaktadr. OECD ve orta ülkelerin birlikte çalmalarnn ürünü olan bu
raporun hazrlanmas srasnda i dünyas ve sivil toplum paydalarnn perspektiflerinden de
faydalanlmtr. 2010 Bakanlar Konseyi Toplants, Yeil Büyüme Stratejisini gelecee tamakta
temel bir öneme sahip olacak ve dolaysyla büyüme ile refahn sürdürülebilir ve “yeil”
bir
yolla devam ettirilmesine önemli katklarda bulunacaktr.
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