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TEMİZ ÜRETİM (EKO - VERİMLİLİK)
OECD YEŞİL BÜYÜME GÖSTERGELERİ
2014 RAPORU YAYIMLANDI
Yeşil büyüme göstergelerinin ilk seti Yeşil
Büyümeye Doğru: İlerlemenin İzlenmesi
adı altında 2011’de OECD tarafından
yayımlanmıştır. 2014’te yayımlanan
OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri
raporunda, önceki raporda yer alan
göstergelerin daha güncel verilerle
yeniden hesaplanması ve bazı
göstergelerin daha detaylı incelenmesi yer
almaktadır.
Raporun birinci bölümünde kavramsal
çerçeve ve yeşil büyümenin gösterge seti
özetlenerek, son dönemdeki gelişmeler ve
ölçüm takvimindeki ilerlemeler
tanıtılmaktadır. Ayrıca, yeşil büyüme
göstergeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası
girişimler ve altındaki istatistikler
sunulmaktadır. Raporda Çevresel ve
Ekonomik Muhasebe Sistemi’nin

(System of Environmental and Economic
Accounts – SEEA) Birleşmiş Milletler
seviyesinde benimsenen ve uygulanması
yeşil büyüme göstergelerinin kalitesinin
geliştirilmesine önemli bir temel
sağlayacak merkez çerçevesini de
içermektedir.
OECD yeşil büyüme göstergeleri dört ana
amaç etrafında organize olmuştur: Bu
amaçlar; düşük karbon, kaynak verimli
ekonomi, doğal varlık temelinin
korunması, insanların yaşam kalitesinin
geliştirilmesi ve uygun politika
önlemlerinin uygulanması ile yeşil
büyümenin sağladığı ekonomik fırsatların
farkına varılmasını içermektedir. Raporun
ikinci bölümünde bu dört alanda ilerleme
kaydeden ülkelerin çizelgeleri
verilmektedir.

Çizelge 1. Gösterge Grubu ve Kapsanan Konular
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• Karbon ve enerji verimliliği
Ekonominin çevresel verimliliği ve
• Kaynak verimliliği: materyal, besin, su
kaynak verimliliği
• Çoklu faktör verimliliği

2 Doğal varlık temeli

• Yenilenebilir stoklar: Su, orman, balık
kaynakları
• Yenilenemez stoklar: Mineral
kaynaklar
• Biyoçeşitlilik ve ekosistemler

3 Yaşam kalitesinin çevresel boyutu

•Çevresel sağlık ve riskler
•Çevresel servisler ve konforlar

Ekonomik fırsatlar ve politik
4 karşılıkları

• Teknoloji ve inovasyon
• Çevresel mal ve hizmetler
• Uluslararası ﬁnansal akışlar
• Ücretler ve transferler
• Yetenek ve beceriler
• Mevzuat ve yönetim yaklaşımları

- Sosyo-ekonomik bağlam ve
büyümenin karakteristiği

• Ekonomik büyüme ve yapı
• Verimlilik ve ticaret
• İş gücü piyasası, eğitim ve gelir
• Sosyo-demograﬁk kalıplar

Yeşil Büyüme Gösterge Grupları
Ölçüm çerçevesi kullanılarak 25-30
gösterge dört başlık altında
tanımlanmaktadır. Göstergeler
Çizelge 1‘de de görüldüğü gibi
sosyo-ekonomik özellikler ve büyümenin
karakteristiği bağlamında
tanımlanmaktadır. Önerilen set eksiksiz ya
da nihai değildir. Gösterge seti, yeni
verilere erişim oldukça, kavramlar
geliştikçe ve göstergelerin politika
uygulamalarından alınan geri dönüşler
gerçekleştikçe detaylandırılmış olacaktır.
Web sitesi ve çevrim içi veri
• OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri:

www.oecd.org/greengrowth/indicators.
• Seçilmiş yeşil büyüme göstergeleri ile

çevrim içi ulaşılabilir bir veri tabanı:
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetC
ode=GREEN_GROWTH.
• Seçilmiş çevresel verilerle ve
göstergelerle çevrim içi ulaşılabilir bir veri
tabanı; yayınlardakinden daha uzun zaman
serileri içermektedir:
http://dx.doi.org/10.1787/env-data-en
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YEŞİL EKONOMİ İÇİN EYLEM BİRLİĞİ
PARTNERSHIP FOR ACTION ON GREEN ECONOMY (PAGE)

Yeşil ekonomi insan yaşamının kalitesinde
ve sosyal adalette ilerlemenin yanı sıra
çevresel risklerin ve ekolojik sorunların
önemli ölçüde azaltılmasına katkıda
bulunabilecek bir araçtır. Yeşil Ekonomi
İçin Eylem Birliği (Partnership for Action
on Green Economy-PAGE) düşük karbonlu
ve kaynak verimli bir ekonomiye geçiş
arayışında olan ülkeleri desteklemek için
19 Şubat 2013’te oluşturulmuş bir
programdır. PAGE, 2020 yılına kadar 30
ülkenin ekonomisinde yatırımları ve
politikaları yeni bir yaklaşımla ele almaya
yönelik dönüşümleri desteklemeyi ve
hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu
anlamda temiz teknoloji, iyi yönetişim,
yeşil iş ve yeşil istihdam konularındaki
dönüşüm desteklenmektedir.
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2012 yılında ortaya koyulan Rio+20
Deklarasyonu: İstediğimiz Gelecek, yeşil
ekonomiyi, sürdürülebilir kalkınmayı
gerçekleştirebilmek ve yoksulluğu
azaltmak için önemli bir araç olarak kabul
etmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş
Milletler, ekonomilerini daha yeşil bir hale
getirmeye çalışan ülkeleri destekleme
kararı almıştır. Bu eylem çağrısına cevap
oluşturabilmek üzere yeşil ekonomiyi
farklı açılardan ele alan UNEP, ILO, UNIDO
ve UNITAR tarafından PAGE (Partnership
for Action on Green Economy- Yeşil
Ekonomi İçin Eylem Birliği)
oluşturulmuştur. PAGE, ülkelerin yeşil
ekonomi stratejileri geliştirmek ve
uygulamak için ortaya koydukları istek ve
iradeye destek olmak amacındadır. PAGE
parçası olan tüm bu örgütlerin
deneyiminin yanı sıra daha bütüncül bir
bakış açısıyla ülkelerin ulusal ekonomi
stratejileri ve planlarına entegre
edebilecekleri çok sayıda araç ve hizmet
önerisi sunmaktadır. Bu kolektif çaba yeşil
ekonomi hakkında sosyal farkındalık,
politika geliştirme ve uygulama ve bilgi
paylaşımı kanallarını harekete geçirmeyi
amaçlamaktadır.
Sürdürülebilirlik İçin Yeni Yöntemler
PAGE’in vizyonu, 2020 yılına kadar 30
ülkede ulusal ekonomilerin, çevresel
sürdürülebilirliğin sağlandığı, yoksulluğun
azaltıldığı, insana yakışır işlerin
geliştirildiği ve refahın arttığı daha adil ve
sürdürülebilir bir yapıya
dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.
Her ülkenin kendi ulusal öncelikleri,
kaynakları ve sürdürülebilir kalkınmada
ulaştığı seviye göz önüne alınarak kendine
özgü yöntem ve araçlarını geliştirmesini
önemseyen PAGE’in temel amaçları
şunlardır:

-Hükümetlere ve tüm paydaşlara kapsamlı hizmet
paketleri, sürdürülebilir kalkınma için stratejik bakış
açısı geliş rme yöntemleri ve yeşil ekonominin
ge rilerini ölçmeyi sağlayacak veri toplama
teknikleri sunarak ülkelerin yeşil ekonomi poli kaları
uygulayabilir bir yapıya kavuşturulması,
-Finansman kuruluşlarına teknik destek vererek
kamu ve özel kesimde yeşil girişimleri destekleme
kapasitesini ar rmak r.

PAGE tüm bu uygulamalar aracılığıyla aynı
zamanda küresel bilgi tabanını
güçlendirmek ve iyi uygulamalara ulaşımı
da kolaylaştırarak yaygınlaştırılmasına
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tüm
ülkelerin erişimine açık eğitim
programları, tüm kaynaklara
erişilebilecek bir web portalı
oluşturulması ve kapsayıcı bir teknik
araçlar seti oluşturulması yoluyla yeşil
ekonomi kavramı ve uygulamalarının
bilinirliği artırmak bu programın temel
amaçlarıdır.
Mart ayında Dubai’de gerçekleştirilen ilk
küresel PAGE konferansında da yeşil iş,
yeşil sanayi politikaları, yeşil büyüme
politikaları, yeşil ekonomi için veri
kaynakları ile ﬁnansman ve yatırım
olanaklarının ele alındığı kapsamlı
oturumlar düzenlenmiştir. Son olarak
Haziran ayı içerisinde Burkina Faso ve
Senegal’de PAGE programının resmi
olarak uygulanmasına başlanılmış olup
2020 yılına kadar 30 ülkede yeşil ekonomi
politikalarının yerleştirilmesine katkıda
bulunulması hedeﬂenmektedir.
Detaylı Bilgi İçin:
• UNEP www.unep.org/greeneconomy
• ILO www.ilo.org/green-jobs-programme
• UNIDO www.unido.org/greenindustry
• UNITAR www.unitar.org/environment

