2017 KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ İNDEKSİ

4 YILLIK KAZANIMLARIN ARDINDAN GIDA GÜVENLİĞİNDE KÜRESEL DÜŞÜŞ
Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından geliştirilen ve DuPont
tarafından desteklenen Küresel Gıda Güvenliği Endeksi
(GFSI) 113 ülkedeki gıda güvenliği dinamiklerini ölçüyor.
GFSI, bir ülkenin gıda sistemini Satın Alınabilirlik,
Ulaşılabilirlik, Kalite ve Güvenlik bakımından özel olarak
sınıflandırıyor. Yeni geliştirilen bir kategori olan Doğal
Kaynaklar & Direnç faktörleri temel GFSI’ye uygulandığında
ülkelerin gıda güvenliği puanlarının nasıl değiştiği ortaya
çıkıyor.
Daha ayrıntılı bilgi için: foodsecurityindex.eiu.com
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Birleşik Krallık iyileşme kaydederek
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(Ayarlama faktörü sonrası sonuçlar)
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En büyük iyileşme

Kırılganlıkları ortaya koyuyor
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karşı özellikle hassas

DANGER

Avrupa’nın tatlı su
kütlelerinin yarısı,

• Kentsel arazi kullanımı değişiklikleri
• Yüksek düzeylerde gübre nitratları

nedeniyle

KONTAMİNE
Kaynak-yoğun tarım sektörleri
nedeniyle, Kanada ve ABD suyla ilgili
kaynak riskleri karşısında kırılgan

Kanada’nın tatlı su
kaynaklarının
çoğunluğu
yenilenebilir değil, bu
yüzden verimli su
kullanma
teknolojilerine
odaklanarak bu riskler
hafifletilebilir

Kanada’da, su kaynaklarından çekilen
suyun

%80’ini TARIM TÜKETİYOR
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DOĞAL KAYNAK ŞOKLARI

Yükselen deniz
seviyeleri ve
sıcaklıklar

Alt orta-gelirli ülkelerin ekonomik
ilerlemesini tehdit ediyor:

Tatlı suların tükenmesi
ve kontaminasyonu
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