
 

G20’nin Dünya Tarım Piyasasındaki Yeri 

Gıda ve beslenme güvenliğinin sağlanması kapsayıcı bir ekonomik büyüme 
ve kalkınma yaklaşımı gerektirmektedir. G20’nin ekonomik büyümeyi destekleyen 
çabaları küresel gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanmasına yönelik çabalarla 
örtüşmektedir. Dolayısıyla, büyüme, istihdam ve finans gündemleri gıda güvenliği 
ve beslenme ile yakından alakalıdır. Verimliliği arttıran yatırımlar ve küçük 
işletmelerin piyasalara entegrasyonu sadece gıda güvenliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunmakla ve fiyat dalgalanmalarına karşı dayanıklılığı arttırmakla 
kalmamakta aynı zamanda tarım sektöründe gelirleri arttırıp istihdam 
olanaklarına katkıda bulunmakta ve kırsal sektörde yapısal dönüşüm çerçevesinde 
daha genel kapsamda büyüme ve kalkınma için temel oluşturmaktadır.   
 

G20 üyeleri küresel gıda sistemine yön vermektedir. Bu üyeler dünyanın 
tahıl üretiminin yaklaşık %80’ini gerçekleştirmekte olup tarımsal ihracat 
konusunda benzer bir orana sahiptirler. G20’ nin tarım, ticaret, enerji ve yatırım 
konularında iç politikaları küresel boyutta gıda güvenliği ve beslenmeyi 
etkileyebilecek boyuttadır. 
 

G20’nin uluslararası aktörler üzerinde koordinasyon ve toplantı alanında 
büyük avantajları bulunmaktadır. Üye yelpazesi içerisinde bütün kıtalardan refah 
düzeyi yüksek üyelerin yanında yeni gelişen ekonomilere sahip üyeler de 
bulunmaktadır ve üyelerin ekonomi politikaları – ekonomik büyüme, istihdam, 
finans, ticaret ve kalkınma – gıda güvenliği ve beslenme konularında geniş bir 
perspektif kazandırmaktadır. Bu durum da, analizlere farklı perspektiflerin 
kazandırılmasını, politika diyaloglarını ve G20 eylem ve taahhütlerini beraberinde 
getirmektedir. Bu kuvvetlerini kullanarak, G20, küresel gıda güvenliği ve beslenme 
alanında eylem ve tartışmalarına değer katabilecektir. G20, uluslararası liderlik 
sağlayarak, uluslararası işbirliğini destekleyerek, G20 ötesinde faydalar sağlayan 
girişimleri destekleyerek, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, G20 
ekonomilerinde iç politikaları koordine ederek ve düşük gelirli ekonomilere sahip 
ülkeler de dâhil olmak üzere bilgi ve deneyimleri üyesi olmayan ülkelere yayarak, 
gıda güvenliği ve beslenme çabalarına katkı sağlayabilecektir. 
 

Son yıllarda yaşanan gıda fiyatlarındaki ve gıda arzındaki dalgalanmaları 
önlemek ve küresel çapta gıda güvenliğini sağlamak adına G20  bünyesinde çeşitli 
girişimler kurulmuştur. Bu girişimler arasında gıda piyasalarında şeffaflığın 
sağlanması ve doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılmasını sağlayan Tarım Piyasaları 
Bilgi Sistemi (AMIS), gıda fiyatlarında yaşanabilecek olası krizlere karşı üyeleri bir 
araya getirerek ortak önlemler alınmasına olanak sağlayan Hızlı Politika Geliştirme 
Platformu (RRF), gıda güvensizliği yaşayan yarım milyondan fazla insana ulaşmayı 
başarmış ve bazı alanlarda yararlanıcıların ürünlerini %200 oranında 
arttırmalarına olanak veren Küresel Tarım ve Gıda Güvenliği Programı (GAFSP) ile 
Küresel (Coğrafi) Tarımsal İzleme Girişimi (GEOGLAM), Tropikal Tarım Platformu 
(TAP), Tarımsal Risk Yönetimi Platformu (PARM) ve AgResults bulunmaktadır.  


