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G20’NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA BİR GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ:
ARJANTİN
Merve ÖZCAN, İKV Uzman Yardımcısı

Genel Tespitler
 1 Aralık 2017 tarihinde Almanya’dan G20 Dönem Başkanlığı’nı devralan Arjantin
ile birlikte ilk defa Güney Amerika, G20’ye ev sahipliği yapıyor. Bu durum
gelişmekte olan ülkenin ve kıtanın dünyaya tanıtılması açısından büyük önem
taşıyor.
 G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın teması “adil ve sürdürülebilir bir kalkınma
için fikir birliği sağlamak” olarak belirlendi. Bu tema ekseninde Arjantin, insanı
merkeze koyduğu dönem başkanlığında adalet, kalkınma ve sürdürülebilirlik
hedeflerini kendine yol haritası olarak seçti.
 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın üç öncelik alanı işin geleceği, kalkınma için
altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği. İlk öncelik alanı kapsamında dönem
başkanlığı süresince bireylerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen
Arjantin, ikinci öncelik alanı için özel kaynakların yatırım açıklarının azaltılması
amacıyla harekete geçirilmesine olanak sağlamaya çalışacak. Son öncelik alanı
için de Arjantin’in çıpası toprağın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması olacak.
 Arjantin, G20 Dönem Başkanlığı boyunca kendi öncelik alanlarına ek olarak bazı
alanlarda önceki dönem başkanlıklarının çıktıları üstüne çalışmaya devam
edecek. Söz konusu alanlar şu şekilde: kadınların güçlendirilmesi, yolsuzlukla
mücadele, finansal yönetişimin iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir finansal
sistemin sağlanması, küresel vergi sisteminin adilliğinin artırılması, ticaret ve
yatırımda işbirliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji sistemlerine
geçiş.
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21’inci yüzyılın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenli olarak tekrarlanan yapıcı
bir diyalog olma özelliği taşıyan G20; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa,
Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney
Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB’den oluşuyor1. Bu 20 ekonomi,
küresel hasılanın yüzde 85’ini üretiyor, dünya ticaretinin yüzde 75’ini gerçekleştiriyor,
küresel yatırımların yüzde 80’inin altına imzasını atıyor ve dünya nüfusunun yüzde
66’sına ev sahipliği yapıyor2.
2008 finansal krizi süresince ve sonrasında G20, etkili bir uluslararası ekonomik forum
olduğunu kanıtladı. Nitekim geçtiğimiz 10 yıl içerisinde G20’nin küresel ekonomik
gerilemenin önlenmesinde, uluslararası finansal mimarinin güçlendirilmesinde, finansal
sistemin revize edilmesinde ve uluslararası vergilendirmenin daha adil hale
getirilmesinde etkili olduğu bir gerçek. Bu noktada 2008-2014 döneminde alınan G20
kararlarının yüzde 71’inin hayata geçirildiğini belirtmekte fayda var. Günümüzde 2008
krizinin yaşandığı ya da etkisinin hâlâ hissedildiği yıllardan farklı olarak küresel
ekonomik büyüme sabit bir hızla devam ediyor olsa da, aşağı yönlü bir hareket
ihtimalinin akıllardan çıkarılmaması ve ihtiyatlı iyimserliğin G20 mekanizmasında
devam ettirilmesi son derece önemli (Bkz. Şekil 1).
Şekil 1: Küresel GSYH Yıllık Büyüme Oranı (%)
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1. Giriş
Daimi bir sekreteryası bulunmayan G20’nin başkanlığını, her yıl farklı bir ülke yürütüyor
ve o yıl düzenlenecek çalıştayları, toplantıları, çalışma gruplarını, seminerleri ve zirveyi
düzenliyor. Dönüşümlü başkanlık kapsamında Arjantin, 1 Aralık 2017 tarihinde G20
dönem başkanlığını Almanya’dan devraldı ve böylelikle 1 Aralık 2018’e kadar sürecek
olan görevi başlamış oldu. Arjantin’in G20 Dönem Başkanlığı’nda 13’üncü G20 Zirvesi,
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https://www.g20.org/en/g20/g20-participants (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2018)
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https://www.g20.org/en/g20/what-is-the-g20 (Erişim tarihi: 25 Ocak 2018)

başkent Buenos Aires’te 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Devlet Başkanı Mauricio
Macri’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Arjantin’in dönem başkanlığını devralması ile
birlikte Güney Amerika ilk defa G20’nin sürücü koltuğuna oturdu. Önceliklerini işin
geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirleyen
Arjantin’in Dönem Başkanlığı teması “adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için fikir birliği
sağlamak”. Bu temaya nasıl karar verildiğine baktığımızda, Arjantin’in ekonomik
büyüme ve istihdam yaratılırken kapsayıcılığın, adaletin ve eşitliğin artırılması için
ülkelerin tek başına mı yoksa toplu olarak mı hareket edeceğinin Almanya Dönem
Başkanlığı’nda çok net olmadığı kanısına vardığını ve bu sebeple temasını uzlaşı
ekseninde şekillendirdiğini görüyoruz.
Arjantin, bazı ülkelerin çoktan kapısını çalmış, diğerlerininkini de çalmak üzere olan
dijitalleşmenin ve teknolojik değişimin sebep olabileceği iş kayıplarının azaltılması ve
insanların gerekli becerileri edinmesi, özel kaynakların yatırım açıklarının
kapatılmasında kullanılması, altyapının varlık sınıfı olarak geliştirilmesi, tasarrufların
kamu altyapısına yönlendirilmesi, toprağın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması
hedefleri için çalışacak. Güney Amerika’nın en güneyindeki ülke, dönem başkanlığında
kendinden önceki başkanlıkların çıktıları üzerine de yeni katlar inşa etmek istiyor. Bu
doğrultuda; kadınların güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, finansal yönetişimin
iyileştirilmesi, küresel vergi sisteminin adilliğinin artırılması, ticaret ve yatırım işbirliği,
iklim değişikliğiyle mücadele ve daha temiz enerji sistemlerine geçilmesi gibi alanlarda
dirsek temasına dâhil olma taahhüdünde bulunuyor.
Tüm bunların ışığında bu çalışmada, Arjantin G20 Dönem Başkanlığı’nın belirlemiş
olduğu önceliklerin ve çalışma alanlarının incelenmesi amaçlanıyor. Bu amaca daha iyi
hizmet edebilmesi için ilk olarak G20 Almanya Dönem Başkanlığı ele alınacak, ardından
Arjantin hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra dönem başkanlığı öncelikleri
ve eski dönem başkanlıklarının hedeflerinden Arjantin’in kendine rota olarak seçtikleri
detaylı bir şekilde değerlendirilecek.
2. G20 Almanya Dönem Başkanlığı: Hamburg Zirvesi ve Daha Fazlası
1 Aralık 2017 tarihinde başlayan G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nı detaylı bir şekilde
ele almadan önce, bir önceki dönem başkanı olan Almanya’nın G20 karnesine bakmakta
fayda var. Almanya, 1 Aralık 2016 tarihinde Çin’den devraldığı dönem başkanlığı
görevini, 1 Aralık 2017 tarihine kadar “birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek”
temasıyla yürüttü3. 12’nci G20 Liderler Zirvesi’ni 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde
Berlin’den sonraki en büyük şehri olan Hamburg’da gerçekleştiren Almanya, dönem
başkanlığı önceliklerini istikrarı korumak, sürdürülebilirliği geliştirmek ve sorumluluk
almak olarak belirledi.
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Deutsche Welle, 1 Aralık 2016 http://www.dw.com/tr/g20nin-yeni-d%C3%B6nem-ba%C5%9Fkan%C4%B1almanya/a-36591448 (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2018)
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Söz konusu üç öncelik kapsamında Almanya, 13 tane alt öncelik alanı tespit etti. Bunlar;
dayanıklı finansal sistemlerin oluşturulması, sağlık krizleriyle mücadele, enerji ve iklim
sürdürülebilirliği, kadınların ekonomik güçlendirilmesi, gıda güvenliği, su kaynaklarının
sürdürülebilirliği, kırsal alandaki gençler için istihdam olanakları, Afrika Ortaklığı,
zorunlu yer değiştirme ve göç konularında uluslararası dayanışma ve işbirliği ve
yolsuzlukla mücadeleydi. G20 Hamburg Zirvesi’nde bir araya gelen liderler, tüm yıl
boyunca gerçekleştirilen çalışma gruplarında, çalıştaylarda, bakanlar toplantılarında ve
açılım gruplarının çalışmalarında büyük bir titizlikle belirlenen bu hedeflere ulaşmada
yol haritası olacak 14 adet belge kabul etti4 (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1: G20 Hamburg Zirvesi’nde Kabul Edilen Belgeler
Hamburg Eylem Planı
Büyüme için İklim ve Enerji Eylem Planı
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Eylem Planı’na binaen Hamburg Güncellemesi
2017 Yıllık İlerleme Raporu
G20 Deniz Çöpleri Eylem Planı
G20 Afrika Ortaklığı
G20 Kırsal Bölgelerde Genç İstihdamı Girişimi
Tüzel Kişilerin Yasal Sorumluluğuna İlişkin Üst Düzey İlkeler
Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Üst Düzey İlkeler
Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Üst Düzey İlkeler
Yaban Hayvanlarının ve Ürünlerinin Yasa Dışı Ticareti ile Bağlantılı Yolsuzlukla Mücadeleye İlişkin Üst Düzey
İlkeler
G20 Kızlar için E-Beceriler Girişimi
Kadın Girişimciler Finansman İnisiyatifi
G20 Kaynak Verimliliği Diyaloğu

Kaynak: G20 Leaders’ Declaration: Shaping an Interconnected World
4

http://www.consilium.europa.eu/media/23955/g20-hamburg-leaders_-communiqu%C3%A9.pdf (Erişim
Tarihi: 25 Ocak 2018)
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Peki, G20 Almanya Dönem Başkanlığı’na damgasını vuran olaylar ne oldu? Net bir
şekilde söyleyebiliriz ki dönem başkanlığına da 12’nci G20 Zirvesi’ne de 20 Ocak
2017’de göreve başlayan 45’inci ABD Başkanı Donald Trump ve aldığı tartışmalı kararlar
damgasını vurdu. Dönem başkanı olan ülkenin o yılki G20 zirvesinin ana gündemini
belirleme hakkına istinaden Almanya, 2017’nin ana gündem maddesini iklim değişikliği
olarak belirledi. Bu karar şüphesiz ki Donald Trump’ın 1 Haziran 2017 tarihinde, 2015
yılında 196 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması’ndan ABD’nin çıkması yönünde
karar almasıyla şekillendi5. Neyse ki Donald Trump dışındaki tüm G20 liderleri Hamburg
Zirvesi’nde Paris Anlaşması’nın geri dönülemez olduğu konusunda mutabakata vardı da
tüm dünya rahat bir nefes aldı.
İklimin yanı sıra G20 Almanya Dönem Başkanlığı’nın tartışmalı bir diğer konusu
ticaretti. Bu konu da iklime benzer şekilde, Donald Trump’ın ABD’yi Trans-Pasifik
Ortaklığı’ndan (Trans-Pacific Partnership) çekmesiyle, Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) müzakerelerini
durdurmasıyla, NAFTA’yı yeniden müzakere etme düşüncesini açıklamasıyla ve ticarette
korumacı tedbirleri küresel gündeme taşımasıyla G20 liderlerinin önüne geldi. Ancak ne
yazık ki ticaret konusunda liderler dünyaya, iklim değişikliğiyle mücadelede verdikleri
umudu veremedi. Her ne kadar serbest, adil ve kurallara dayanan ticaret sisteminin
önemini vurgulamış olsalar da, yasal ticaret savunma araçlarının rolünü tanıyarak
korumacılığın artması yönündeki endişeleri iyice alevlendirdiler.
Zirvenin ardından yayımlanan 15 sayfalık G20 Liderler Bildirgesi, “eski taahhütleri
yineleme” eleştirisine maruz kaldı, çünkü çoğu alanda liderler yeni adımlar atmaktan
ziyade bugüne kadar taahhüt ettiklerini gerçekleştirmeye ya da gerçekleştirmek için
çalışmaya devam edeceklerini yineledi. Geçmiş dönem başkanlıklarıyla ve zirvelerle
benzerlik gösteren bir başka nokta da Hamburg sokaklarındaki büyük çaplı
protestolardı. Dünya liderlerinin Hamburg Messe Konferans Merkezi’nin kapalı kapıları
ardında aldıkları kararların işlevselliğine inanmayan protestocular; araçları
kundaklandı, oturma eylemleri yaptı ve “cehenneme hoş geldiniz” sloganları attı6. Çok
sayıda yaralanmanın ve gözaltının basına yansıdığı olaylar sırasında hedef tahtasında en
çok G20 zirve toplantısına ilk defa katılan Donald Trump ve ABD heyeti vardı.
3. G20’nin Sürücü Koltuğunda Bir Güney Amerika Ülkesi: Arjantin
G20 Almanya Dönem Başkanlığı’nın ardından Arjantin Dönem Başkanlığı’na geçmeden
önce ülke ile ilgili bilgi vermek faydalı olabilir. G20, daha önce de bahsedildiği üzere 19
ülkeden ve AB’den oluşuyor. Bu 19 ülkeden iki tanesi, Brezilya ve Arjantin, Güney
Amerika kıtasında bulunuyor. G20 zirvelerinin başladığı 2008 yılından bu yana
dönüşümlü başkanlık sırası hiç Güney Amerika’ya gelmedi. Bu sebeple Arjantin Dönem
Başkanlığı, kıtanın bölgesel perspektifini dünyaya tanıtmak ve sesini duyurmak
açısından büyük önem taşıyor7.
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Arjantin’in tarihine baktığımızda, 1536 yılında bölgeye gelen İspanyolların bugün
ülkenin başkenti olan Buenos Aires’te ilk koloniyi kurduğunu görüyoruz8. Ancak şehre
yerleşme 18’inci yüzyılda başlamış. Sonrasında 1806 yılında Buenos Aires’in İngilizler
tarafından kısa bir müddet işgal edilmesi ve 1808 yılında Napolyon’un İspanya’ya
girmesi Arjantin’in bağımsızlık mücadelesini hızlandırmış. 1812 yılında bağımsızlığını
kazanan Arjantin’in, 1816 yılına kadar müstakil bir devlet olduğu resmen ilan
edilmemiş. Devamında Arjantin uzun yıllar boyunca, muhafazakârlar ve liberaller
arasında çatışmalara sahne olmuş. Öyle ki 1819’dan 2015’e kadar 46 devlet başkanından
sadece ikisi, askeri darbe olmadan seçim vasıtasıyla görevini teslim etmiş. 1982 yılında
Arjantin’in eski devlet başkanlarından General Galtier’in, Arjantin’e çok yakın olan
Birleşik Krallık’a ait Falkland Adaları’nı işgal etmesi üzere Birleşik Krallık ile başlayan
savaşı Arjantin kaybetmiş ve adaları iade etmek durumunda kalmış. Ancak bir yandan
savaşın diğer yandan savaş sebebiyle bazı devletlerin uyguladıkları ekonomik
ambargoların, Arjantin’in ekonomisini fazlasıyla olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Bu
sebeple askeri idare 1983’ün sonlarında seçime giderek idareyi sivillere teslim ediyor ve
Arjantin böylece demokrasiye “merhaba” diyor.
Tarihinin ardından ülkenin diğer özelliklerine baktığımızda, Güney Amerika kıtasının
güneyinde And Dağları ve Atlas Okyanusu arasında uzanan Arjantin, yüzölçümü
bakımından dünyanın sekizinci büyük ülkesi. Nüfusun büyük kısmı, büyük şehirlerde ve
civar bölgelerde yerleşmiş durumda9. Öyle ki 2016 yılında 43,8 milyona ulaşan Arjantin
nüfusunun 15,3 milyonu ülkenin başkenti ve São Paulo’dan sonra Güney Amerika’nın en
büyük ikinci kenti olan Buenos Aires’te yaşıyor. İspanyolcanın ana dil olduğu Arjantin,
Güney Amerika’nın okur-yazarlık oranı en yüksek olan ülkelerinden biri. Zengin yer altı
ve yer üstü kaynakları, kaliteli insan gücü ve teknolojik değişime hızla ayak uydurması
gibi özellikleri dikkate alındığında Arjantin, gerek kıtadaki gerekse dünyadaki gelişme
potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor10.
Gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan Arjantin’in ekonomik göstergelerini
incelediğimizde, 545 milyar dolarlık GSYH’si ile 2016 yılında dünyanın 26’ıncı büyük
ekonomisi olduğunu tespit ediyoruz11. Ekonomisi büyük oranda tarıma ve tarıma dayalı
sanayi ağırlıklı yapıya dayanan Arjantin’de GSYH’nin yüzde 11’i tarımdan, yüzde 29,6’sı
sanayiden ve yüzde 59,1’i hizmetlerden elde ediliyor12. En büyük sanayi kolları arasında
gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv ve metal sanayi gelmekte. Mal ve hizmet
ticaretinde genel olarak net ihracatçı konumunda olan Arjantin’in, son yıllarda net
ithalatçı olmaya başladığı görülüyor (Bkz. Tablo 2).
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11

http://www.ssr.org/DevelopingCountries (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2018)

12

Ekonomi Bakanlığı, https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulkedetay/Arjantin/html (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2018 )

6

Tablo 2: Arjantin’in Ekonomik Göstergeleri

GSYH
(milyar
dolar)
GSYH
büyüme
oranı (%)
Nüfus
(milyon)
İhracat
(milyon
dolar)
İthalat
(milyon
dolar)
İşsizlik
(%)
Enflasyon
(%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

530

545

552

526

584

545

25,2

2,8

1,2

-4,7

11

-6,6

41,6

42

42,5

42,9

43,4

43,8

97,8

88,6

80,6

75,8

64,3

69,6

88,8

78

81,2

73,6

69,2

73,5

7,2

7,2

7,1

7,3

9,5

10

10,6

Kaynak: Dünya Bankası

4. G20 Arjantin Dönem Başkanlığı
1 Aralık 2017 tarihinde Arjantin’in G20 Dönem Başkanlığı’nı devralması üzerine, Devlet
Başkanı Mauricio Macri bir konuşma gerçekleştirdi13. Konuşmasına Arjantin’in
uluslararası işbirliğine, çok taraflılığa ve küresel yönetişime verdiği değeri vurgulayarak
başlayan Macri, George W. Bush liderliğinde Vaşington’da gerçekleştiren ilk G20
zirvesinin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı. Bugünün ve yarının sorunlarını çözmenin
ancak 2008 uluslararası finansal krizinde gösterilene benzer şekilde sergilenecek
küresel makroekonomik işbirliği ve yönetişim ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.
Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin konuşmasının satır aralarında yer alan en önemli
ifadelerden biri de Arjantin Dönem Başkanlığı’nın insanı merkeze koyacak ve bunun
sacayaklarını kalkınmaya, adalete ve sürdürülebilirliğe dayandıracak olmasıydı.
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Mauricio Macri, büyümenin ve kalkınmanın yapı taşı olduğuna her geçen gün daha fazla
inanılan küreselleşmenin ekonomiyi, toplumları ve işleri değiştirdiğini, ancak
faydalarının bireyler arasında eşit şekilde paylaşılamadığı ifade etti. Eşitsizlikle ilgili her
geçen gün artan endişeleri yatıştırmak amacıyla küreselleşmenin faydalarının adil
paylaşımı için G20’nin, taşın altına elini sokması gerektiğini belirtti. Bu noktada bir
parantez açmak gerekirse, 12’nci G20 Hamburg Zirvesi’nin ardından kabul edilen
Liderler Bildirgesi’nin ilk bölümü “küreselleşmenin faydalarını paylaşmak” (sharing the
benefits of globalisation)14. Bu bölüm, küreselleşmenin faydalarının insanlar arasında
daha adil paylaşılmasına olanak sağlayacak küresel ekonomiyi geliştirmek, ticaret ve
yatırımı ele almak, kapasite fazlalığı konusunda işbirliğini artırmak, sürdürülebilir
küresel değer zincirlerini yaygınlaştırmak, dijitalleşmeyi denetim altında tutmak ve
istihdamı artırmak başlıklarından oluşuyor.
Macri’nin de yinelediği söz konusu başlıklara kısaca bakmak gerekirse G20 Hamburg
Zirvesi’nde liderler, küresel büyümedeki aşağı yönlü hareketi tersine çevirmek amacıyla
para, maliye ve yapısal politikalar vasıtasıyla yürüttükleri ekonomik ve finansal
işbirliklerine devam etme taahhüdünde bulundu. Ticaret ve yatırım konusunda, serbest
piyasa ekonomisinin yanı sıra karşılıklı fayda sağlayan ticaret ve yatırım imkânlarının
önemine değinen liderler, yasal olmayan tüm korumacı tedbirlerle mücadele hususunda
mutabakata vardı. Ancak rekabetçiliğin ve şeffaflığın herhangi bir tehdit ile karşı karşıya
kalması durumunda, yasal ticaret savunma araçlarının kullanılabileceğinin ifade
edilmesi, G20 tarihinde bir ilk oldu. Yine de kurallara dayanan, DTÖ müktesebatı ile
uyumlu, ikili, bölgesel ve çok taraflı anlaşmaların akdedildiği şeffaf bir ortamın
gerekliliği konusunda hemfikir olunduğu açıklandı.
Fazla kapasite başlığı altında, çelik ya da alüminyum gibi sektörlerdeki mevcut sorunları
en aza indirmek ya da önlemek konusunda fikir birliğine varıldı. Küreselleşmenin
faydalarının insanlar arasında daha adil paylaşılması için küresel değer zincirlerinin
sosyal, çevresel ve emek piyasası standartlarına uyumlu bir şekilde tasarlanması ve
uluslararası kuruluşların insan hakları perspektifinin her zaman temel değer kabul
edilmesi gerekliliği vurgulandı. Sanayi 4.0 ile daha çok telaffuz edilmeye başlanan
dijitalleşme hususunda G20 ülkelerinin liderleri, tüm vatandaşlarının 2025 itibarıyla
dijital bağlantılarının olacağını taahhüt etmekle kalmadı; bir de, özellikle düşük gelirli
ülkelere dijital altyapılarını oluşturmaları ve geliştirmeleri için destek olacakları sözünü
verdi. Son olarak istihdam hususunda hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek için
bireylerin gerekli dijital becerileri edinmesi gerektiği konusunda uzlaşan liderler, git
gide dijitalleşen ve seri üretimden müşteri bazlı üretime geçen ekonomide hiçbir bireyi
bu değişimin gerisinde bırakmamak amacıyla yeni iş imkânları yaratmayı taahhüt etti.
Söz konusu taahhütlerin bilincinde olan Arjantin, 13’üncü G20 Zirvesi’ni 30 Kasım-1
Aralık 2018 tarihlerinde başkent Buenos Aires’te düzenleyecek. Zirvenin dışında
Arjantin, 60 çalışma grubu, 11 finans ve 41 Sherpa toplantısı ile 7 tane açılım grubu
toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıların ülkenin 10 farklı şehrinde, 30 ülkeden
yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor15. Arjantin, dönem
başkanlığı süresince düzenlenecek tüm toplantılara ve zirveye İspanya’yı, Şili’yi ve
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Hollanda’yı davet etti. Karayipler Topluluğu’nu temsilen Jamaika, Güneydoğu Asya
Ülkeleri Birliği’ni (ASEAN) temsilen Singapur, Afrika Birliği’ni temsilen Ruanda,
Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklığı (NEPAD) temsilen Senegal de Arjantin Dönem
Başkanlığı süresince düzenlenecek toplantılara ve zirveye katılacak. Ayrıca Amerikalılar
Arası Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank) ve Latin Amerika Kalkınma
Bankası (CAF-Latin American Development Bank) da davetliler arasında yer alıyor. Ek
olarak Arjantin Dönem Başkanlığı’nda BM, IMF, Dünya Bankası, DTÖ, OECD, ILO ve
Finansal İstikrar Kurulu gibi uluslararası organizasyonların G20 sürecine katkıları
devam ediyor olacak. Son olarak, küresel çözümlerin geniş ve güçlü bir katılım
mekanizması gerektirdiğinin, adil ve sürdürülebilir kalkınma için uzlaşı sağlamanın
sadece hükümetlerin değil toplumun her kesiminin sürece katılımıyla gerçekleşeceğinin
bilinciyle Arjantin, yedi açılım grubuna devam edecek. Söz konusu açılım grupları; İş
Dünyası 20 (Business 20), Kadın 20 (Women 20), Emek Dünyası 20 (Labour 20), Düşünce
Kuruluşları 20 (Think 20), Sivil Toplum 20 (Civil 20), Genç 20 (Youth 20) ve Bilim 20
(Science 20).
G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın ilk resmi toplantısı olan maliye bakanları ve merkez
bankası başkanları toplantısı Rio Negro eyaletinin Bariloche şehrinde 1-2 Aralık 2017
tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıda G20 ülkelerinden, uluslararası organizasyonlardan
ve diğer ilgili kurumlardan yaklaşık 250 katılımcı, Arjantin Dönem Başkanlığı’nın üç
öncelik alanından ikisini -işin geleceğini ve kalkınma için altyapıyı- ele aldı.

Son olarak, 23-26 Ocak 2018 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında 48’incisi
düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (World Economic Forum) konuşan Arjantin
Devlet Başkanı Mauricio Macri, G20 zirvesine ev sahipliği yapmanın Arjantin tarihindeki
en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti16.
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5. G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın Teması ve Öncelikleri
7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde Hamburg’da düzenlenen 12’nci G20 Zirvesi’nin ardından
“birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek” teması ile yayımlanan Liderler
Bildirgesi’nde G20 üyeleri ekonomik büyümenin sağlanması ve istihdam yaratılması için
çalışılırken daha fazla kapsayıcılık, adalet ve eşitliğin tesis edilmesi konusunda fikir
birliğine vardı. Ancak bu amaca ulaşmada ülkelerin tek başlarına mı yoksa kolektif
olarak mı yol haritalarını takip edeceğiyle ilgili bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Bu da
G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın teması için bir ilham kaynağı oldu ve aşağıdaki üç
sorunun sorulmasına öncülük etti:
 Fikir birliği olmayan diyalog nedir?
 Adalet olmayan güç nedir?
 Sürdürülebilirlik olmayan kalkınma nedir?
İşte bu üç sorudan yola çıkarak oluşturulan G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın teması
“adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için fikir birliği sağlamak”. Kıtasına ilk defa G20’yi
getiren Arjantin’e göre, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma ancak fikir birliği ile mümkün
olabilir. Bu sebeple tüm paydaşlar arasında uzlaşının sağlanması ve işbirliği içerisinde
hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Arjantin, dönem başkanlığı temasını başarıya
dönüştürebilmek için sınırlar arasında küresel bir beyin fırtınasının fitilini ateşlemeyi
amaçlıyor.
Uluslararası arenada politika işbirliğinin hayli zor yürütüldüğünü bilen, ancak yine de
uluslararası ilerleme kaydedebilmenin görüşmelerde işbirlikçi bir tutum sergilemekten
geçtiğine inanan Arjantin, çok sayıdaki kapsamlı çalışma grubu toplantılarıyla G20’nin,
işbirliğini sağlamak için gerekli zemini hazırlayabileceğine inanıyor. Tam da bu noktada
Arjantin söz konusu işbirliği tarifine adaleti, eşitliği ve ortaklığı da yazmaya niyetli
gözüküyor. Adalet aslında sadece G20 Dönem Başkanı Arjantin’in değil, tüm insanlığın
ortak talebi; çünkü hızla değişen dünyada kimsenin geride bırakılmaması ancak adalet
vizyonu ile mümkün. Bu hususta Arjantin, özellikle son 20 yıl içerisindeki küresel
anlaşmalardan adil olarak algılanmayanlarının uzun soluklu olmayı başaramadığının
altını çiziyor ve diyor ki; G20’nin çıktılarının adil olduğuna tüm paydaşların inanması
çıktıların sürdürülebilirliği açısından çok önemli.
Tüm bunlardan ötürü Arjantin, adil ve sürdürülebilir bir büyümeyi kalkınmanın yapı taşı
olarak görüyor ve bu düşüncenin üzerine tüm paydaşların ortak çıkarını gözeterek
belirlediği aşağıdaki dönem başkanlığı önceliklerini inşa ediyor:
5.1. İşin Geleceği: Bireylerin Potansiyelini Açığa Çıkarmak: Teknolojik
değişimin hızının ve büyüklüğünün tahmin edilemeyecek boyutlara ulaştığı ve bununla
beraber küresel üretim süreçlerinin her geçen gün değişmekte olduğu bir çağda; yeni
teknolojiler, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu durum bir yandan adil
ve sürdürülebilir kalkınma için pek çok fırsatı beraberinde getirirken öte yandan
istihdam, refah ve eğitim için tehditlere yol açıyor. Böyle bir süreçte teknolojik değişimin
dışlanmayı ve sosyal ayrışmayı tetiklememesini sağlayacak politikaların uygulanması
büyük önem taşıyor. G20 ülkelerinin bu politikaları işbirliği içerisinde yürütmesi, ülkeler
arasında teknolojik adaptasyon konusunda büyük uçurumların oluşmaması ve
eşitsizliklerin meydana gelmemesi açısından oldukça gerekli.
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Bu sebeple G20 Arjantin Dönem Başkanlığı ilk öncelik alanı kapsamında, sayıca daha
fazla ve kalite olarak daha iyi işlerin yaratılması için gerekli koşulların sağlanması
gerektiğine vurgu yapıyor. İş arayan ve işlerini otomasyon sebebiyle kaybetme riskiyle
karşı karşıya kalan insanlara gerekli yetkinliklerin kazandırılmasının elzem olduğu
belirtiliyor. Böylelikle Arjantin, herkesin beşeri altyapısını geliştirebileceğini ve yeni
teknoloji çağından faydalanabileceğini umuyor.
Bu noktada Arjantin’in altını çizdiği en önemli husus bireylere geleceklerini
şekillendirme gücü veren, kendileri için çaba göstermelerine ve daha adil ve
sürdürülebilir bir dünyanın inşasında aktif vatandaş olarak rol almalarına olanak
sağlayan eğitim. Bu bağlamda yeni teknolojik atılımın mümkün olduğunca kapsayıcı
olması için eğitime ve becerilerin geliştirilmesine yatırım yapmanın önemini çoktan
idrak eden Arjantin, ilk öncelik alanında farklı eğitim kanalları vasıtasıyla teknoloji
çağında bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Arjantin ayrıca mali
politikaların ve yapısal reformların yeni teknolojik düzen ile uyumlu hale getirilmesi
gerektiğini de dönem başkanlığı süresince vurgulamayı amaçlıyor.
5.2. Kalkınma için Altyapı: Özel Kaynakların Yatırım Açıklarının Azaltılması
için Harekete Geçirilmesi: Altyapının kalkınmanın temel taşlarından biri olduğu
herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak günümüzde artık yol, hastane ve okul
yapımının da ötesinde beşeri altyapının geliştirilmesinden ve dijital altyapıdan
bahsediyoruz. G20 Dönem Başkanı Arjantin’e göre bireylerin bu amaçla eğitilmesi,
gerekli online platformların kurulması ve dünyada hızla yayılan e-ticaret ile dijitalleşme
gibi trendlere uyum sağlanması kalkınma için her geçen gün daha önemli bir hale
geliyor. Altyapı, ekonomik büyümeyi ve verimliliği artırmanın yanı sıra geleceğin
ekonomisinin sunacağı fırsatlardan bireylerin faydalanabilmesi için gerekli fiziksel ve
dijital erişimi sağlıyor.
2035 yılına kadar küresel altyapı yatırımlarındaki açığın 5,5 trilyon dolara ulaşması
endişesini ikinci öncelik alanının çıkış noktası yapan Arjantin, bu denli önemli olan
altyapının güçlü bir büyümeyi sağlaması ve bunu kapsayıcı hale getirmesi için gerekli
olan yatırım miktarına ulaşılamadığının farkında. Öte yandan dünya genelindeki
kurumsal yatırımcıların yönetimlerinde düşük gelir getiren yaklaşık 80 trilyon dolar
varlık bulunuyor. Arjantin bu noktada, söz konusu varlıkların altyapı için harekete
geçirilmesi durumunda küresel altyapı açığının giderilebileceği kanısında. Arjantin
Dönem Başkanlığı bu durumun ayrıca kurumsal yatırımcılara normalde elde
edebilecekleri gelirden daha fazlasını sunacağına inanıyor. “Kazan-kazan” yaratmanın
amaçlandığı bu başlık altında şüphesiz ki uluslararası işbirliği gerekiyor. Arjantin altyapı
projelerinin hazırlık süreçlerini iyileştirerek, finansal performanslarındaki bilgi
eksikliklerini gidererek, fonlanmaları için tasarlanan araçları iyileştirerek ve bu araçlar
arasındaki homojenliği sağlayarak altyapıyı da bir varlık sınıfı olarak geliştirmek istiyor.
Böyle bir atılım, tasarrufları ulaştırma ve temel sağlık hizmetleri ile enerji akışı ve dijijtal
bağlanabilirlik gibi kamu altyapısına dönüştürecek adımların atılmasını sağlayabilir.
5.3. Sürdürülebilir Gıda Geleceği: Toprağın Geliştirilmesi ve Verimliliğin
Artırılması: G20 üyeleri, küresel gıda sisteminin kilit oyuncuları. Nitekim bu ülkeler,
dünyadaki tarımsal arazinin yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor ve gıda ile tarımsal ürün
ticaretinin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. Günümüz konjonktüründe gıdanın istikrar ve
barışın sağlanmasında önemli bir araç olduğunun bilinciyle Arjantin, gelecek nesillerin
beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının tarımsal verimliliğin sürdürülebilir bir biçimde
artırılmasıyla mümkün olacağının farkında.
Burada unutmamak gerekiyor ki; doğanın en önemli unsurlarından olan toprak,
insanoğlunun gıdasını en çok elde ettiği kaynakların başında geliyor. Sağlıklı ve verimli
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toprakların korunması gıda güvenliği, insan sağlığı ve dünyamızdaki hayatın
sürdürülebilir bir şekilde kalkınması için büyük önem taşıyor. Bu sebeple sınırlı ve
yenilenemeyen bir kaynak olan toprak, insanlık için teşkil ettiği öneme paralel şekilde
en fazla ilgiyi hak ediyor.
Öte yandan dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon hektar tarla, toprak erozyonu sebebiyle
yok oluyor. Gıda üretimi için gerekli olan alanların azalması, ekosistemde geri
dönülemeyecek bir bozulmaya sebep oluyor. Bu durum özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ve yüksek oranda gıda güvensizliği olan bölgelerde dramatik sonuçlar
doğuruyor.
Tüm bunların ışığında sürdürülebilir gıda yönetimini dönem başkanlığı öncelikleri
arasına alan Arjantin; sanayiciler, hükümetler, uluslararası kuruluşlar, çiftçi dernekleri
ve STK’lar arasında işbirliğini artırmak amacıyla çalışmalar yürütecek.
6. Geçmişten Geleceğe Devamlılığın Sağlanması
Arjantin, bazı önemli alanlarda geçmiş başkanlıkların çıktıları doğrultusunda çalışmaya
devam edeceğini açıkladı. Bu alanlar şöyle:
-Kadınların güçlendirilmesi: Arjantin, adil ve sürdürülebilir bir kalkınmanın
kadınların ve erkeklerin bundan eşit şekilde fayda sağlamasıyla mümkün olacağının
bilinciyle, dönem başkanlığı boyunca kadın erkek eşitliğini ana stratejisine ve
politikalarına yerleştirme kararı aldı. Bu sebeple kadınların güçlendirilmesi; istihdamda,
bilimde, teknolojide ve eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması ve kadına karşı
şiddetin her türlüsünün engellenmesi konusunda çalışmalar yürütecek.
-Yolsuzlukla mücadele: Güveni zedeleyen ve işbirliği isteğini azaltan yolsuzluk
aynı zamanda kaynakların kamu yararı için kullanımını engeller ve amacı dışında
kullanılmalarına sebep olur. Bu durum özellikle kamudan fayda bekleyen fakir, engelli
ya da kimsesiz bireyleri etkiler. Yolsuzluk ayrıca, düşük yatırıma ve verimliliğe sebep
olur, bunlar da ekonomik büyümeye ket vurur. Bu bağlamda Arjantin, dönem başkanlığı
süresince G20 Yolsuzluğa Karşı Eylem Planı 2017-2018’in (G20 Anti-Corruption Action
Plan 2017-2018) çıkar çatışmasını ve kamu iktisadi teşekküllerindeki yolsuzluğu
önlemeye yönelik iki ana önceliğini tamamıyla uygulamaya devam edeceğini taahhüt
etti17.
-Finansal yönetişimi güçlendirmek: Arjantin, Hamburg’da düzenlenen 12’nci
G20 Zirvesi’nde uluslararası sermaye akışının geliştirilmesi yönünde varılan uzlaşı
kapsamında, fiyatlarda görülen dalgalanmanın beraberinde getirebileceği risklerin
takibine devam edileceğini ve ülkelerin makro ihtiyati önlemler ile sermaye akışı
yönetimi araçları kullanılarak izleneceğini kaydetti. Ayrıca, ekonomik ve finansal
krizlerin önlenmesi ya da etkilerinin azaltılması amacıyla, uluslararası finansal güvenlik
ağının güçlendirilmesi için süren çabalar Arjantin Dönem Başkanlığı’nda da devam
edecek.
-Güçlü ve sürdürülebilir bir finansal sistem için çalışmaya devam etmek:
G20’nin finansal sektör reformları ile ilgili programı, ekonomik sistemi 2008
uluslararası finansal krizinden sonra daha dayanıklı hale getirdi. Finansal kurumların
17
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dayanıklılığının artırılmasında, “batamayacak kadar büyük” (too-big-to-fail) problemine
son verilmesinde, gölge bankacılığın piyasa temelli finansa dönüştürülmesinde ve türev
piyasasının daha güvenli hale getirilmesinde büyük gelişmeler sağlandı. G20 Arjantin
Dönem Başkanlığı, finansal reform paketinin uygulanmasının tümüyle tamamlanması,
ekonomide ve özellikle altyapıda söz konusu paketin ilk etkilerinin ölçülmesi ve finansal
istikrar risklerinin izlenmesine devam edilmesi konusunda çalışmalar yürütecek.
-Küresel vergi sisteminin adilliğinin artırılması: Uluslararası vergi
gündeminin teknolojik değişimden ve özellikle dijitalleşmeden fazlasıyla etkilendiği
herkes tarafından biliniyor. Böyle bir ortamda vergiden kaçınmayla ve vergi
kaçakçılığıyla mücadele büyük önem taşıyor. Arjantin, şeffaflık taahhütlerinin
zamanında uygulanması ile matrah aşındırma ve kâr aktarımının önlenmesinin takipçisi
olacak. Ayrıca Arjantin, son dönemlerin tartışmalı konularından biri olan dijital
ekonominin nasıl ve nerede değer yarattığı, vergilerin nasıl raporlandığı, etkili ve adil bir
şekilde nasıl toplandığı sorularına da yenilikçiliğe ket vurmayacak biçimde cevap
aramayı dönem başkanlığında yapılacaklar listesine aldı.
-Ticaret ve yatırımda işbirliği: “Ticaret büyümenin, adil ticaret ise kalkınmanın
anahtarıdır” diyen Mauricio Macri; DTÖ mevzuatıyla uyumlu, ikili, bölgesel ve çok taraflı,
kurallara dayanan bir sisteme tüm insanlığın ihtiyacı olduğunu kaydetti. Ticaret ve
yatırım bağlarını artıracak etkili bir sistemin inşasının; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve
kapsayıcı büyümenin sağlanması, istihdam yaratılması ve KOBİ’lerin küresel değer
zincirlerine katılması için son derece önemli olduğu gerçeğinden hareketle Arjantin,
ticaret gündemini bu doğrultuda şekillendirmeye karar verdi.
-İklim değişikliği için sorumluluk almak: G20 ülkelerinin iklim değişikliği
konusunda acil ve eşgüdümlü aksiyonlar almaya mecbur olduğunun bilinciyle Mauricio
Macri, G20 Hamburg Zirvesi’nde liderlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne
(2030 Sustainable Development Agenda) ve bunun kapsamındaki Addis Ababa Eylem
Gündemi’ne (Addis Ababa Action Agenda) taahhütlerini yinelediklerini hatırlattı1819.
Ayrıca liderlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Eylem Planı’na binaen
Hamburg Güncellemesi’nde (Hamburg Update: Taking forward the G20 Action Plan on
the 2030 Agenda) hayata geçirmeyi öngördükleri somut ve eşgüdümlü aksiyonlarını
sıraladıklarını belirtti20. Söz konusu belgeler ışığında Arjantin, iklim değişikliğiyle ve
aşırı doğa olaylarıyla mücadele amacıyla altyapıya ve eğitime yatırım yapmayı, kapasite
geliştirmeyi, istihdam yaratmayı ve uzun dönemli düşük sera gazı emisyon yolları
geliştirmeyi öngörüyor.
- Temiz enerji sistemlerine geçiş: G20 ülkeleri, daha şeffaf ve temiz enerji
sistemleri inşa ederek enerji geçişine büyük katkıda bulunabilir. Arjantin Dönem
18

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/skh.pdf (Erişim Tarihi: 4
Şubat 2018)
19

Addis Ababa Action Agenda, http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2018)
20

Hamburg Update: Taking forward the G20 Action Plan on the 2030 Agenda
http://www.consilium.europa.eu/media/23548/2017-g20-hamburg-upade-en.pdf (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2018)
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Başkanlığı, 2015 yılında Türkiye’de kabul edilen Yenilenebilir Enerji Kullanımının
Yaygınlaşmasına İlişkin Gönüllü Seçenekleri İçeren G20 Prensipleri Dizisi’nin (G20
Toolkit of Voluntary Options for Renewable Energy Deployment)21 ve 2016 yılında Çin’de
kabul edilen G20 Enerji Verimliliği Öncü Programı’nın (Energy Efficiency Leading
Programme)22 çıktıları üzerine eylem planlarını inşa edeceğini kamuoyu ile paylaştı2324.
Benzer şekilde Arjantin, Sahraaltı Afrika ve Asya-Pasifik bölgeleriyle ilgili Türkiye ve Çin
dönem başkanlıklarında yapılanlara paralel olarak, Latin Amerika’da ve Karayipler’de
enerjiye erişimi ve bunun finansal karşılanabilirliğini değerlendirecek. Ayrıca dönem
başkanlığı süresince enerji veri saydamlığı gibi enerji gündemindeki önemli konulara
dikkat çekilmesi planlanıyor.
7. Sonuç
Arjantin’in 1 Aralık 2017 tarihinde Almanya’dan G20 Dönem Başkanlığı’nı devralmasıyla
birlikte G20’nin sürücü koltuğuna ilk defa bir Güney Amerika ülkesi geçti. Arjantin, “adil
ve sürdürülebilir bir kalkınma için fikir birliği sağlamak” olarak belirlediği dönem
başkanlığı temasını, Almanya Dönem Başkanlığı’nda ülkelerin yaşadığı tek başına
hareket mi birlikte hareket mi ikilemi doğrultusunda üç soru sorarak oluşturdu.
Arjantin, dönem başkanlığı için işin geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda
geleceği olmak üzere üç öncelik alanı belirledi. İlk öncelik alanı kapsamında G20 Dönem
Başkanlığı süresince bireylerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen Arjantin, ikinci
öncelik alanı için özel kaynakların yatırım açıklarının azaltılması için harekete
geçirilmesine olanak sağlamaya çalışacak. Son öncelik alanı için Arjantin’in çıpası
toprağın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması olacak. Arjantin, G20 Dönem Başkanlığı
boyunca kendi belirlediği öncelik alanlarına ek olarak, bazı alanlarda önceki dönem
başkanlıklarının çıktıları üstüne çalışmaya devam edecek. Söz konusu alanlar şu şekilde:
kadınların güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, finansal yönetişimin iyileştirilmesi,
sürdürülebilir bir finansal sistemin sağlanması, küresel vergi sisteminin adilliğinin
artırılması, ticaret ve yatırımda işbirliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji
sistemlerine geçiş.
Son olarak, dönem başkanlığı süresince tek bir ülkenin değil bütün bölgenin sesi olmayı
amaçlayan Arjantin, Güney Amerika’nın beşeri altyapısıyla, doğal kaynaklarıyla ve
işbirlikçi özelliğiyle dünyaya sunabileceği pek çok fırsat olduğunun altını çizmeyi
amaçlıyor. Dünyanın gelişmekte olan bu bölgesinin sahip olduğu fırsatlara ve zorluklara
21

G20 Toolkit of Voluntary Options for Renewable Energy Deployment, https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/PressRelease/2015/Oct/G20_Toolkit.pdf?la=en&hash=E5D598D6EED160394906DA8F89C24F7558C011F9 (Erişim
Tarihi: 4 Şubat 2018)
22

G20 Energy Efficiency Leading Programme,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/G20%20Energy%20Efficiency%20Leading%20Progra
mme.pdf (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2018)
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dikkat çekmek isteyen Arjantin, Güney Amerika’nın dinamik ve farklılıklarıyla bir olmayı
başarabilmiş bu toplumunun gerek G20 süreçlerinde gerekse diğer alanlarda ilgili tüm
paydaşlarla dirsek temasına ne kadar hevesli olduğunu göstermek arzusunda.
Umuyoruz ki G20 Arjantin Dönem Başkanlığı, selefi Almanya’nın maruz kaldığı “eski
taahhütleri yineleme” eleştirisine maruz kalmayarak, hem yeni alanlarda elini taşın
altına koyabilir hem de eski dönem başkanlıklarının çıktıları üzerine yeni katlar inşa
edebilir. Bir diğer temennimiz de Almanya Dönem Başkanlığı’nın şahit olduğu ABD
Başkanı Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesi ve serbest ticareti tehlikeye
atması gibi gerek ekosistemi olumsuz etkileyecek gerekse ticaretteki liberalizmi
tehlikeye atacak benzer kararların G20 Arjantin Dönem Başkanlığı’nın kapısını
çalmaması.
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