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Trump ile Avrupa
Arasındaki Ayrılık
Keskinleşiyor
New York Times’ın Avrupa Diplomasi Şefi
Steven Erlanger ve Berlin Büro Şefi Katrin
Bennhold, gazetedeki yazılarında, ABD ile
Avrupa arasındaki işbirliğinin ciddi zarar
gördüğüne ve bunun sadece Trump yönetimiyle
ilgili olmadığına dikkat çektiler.
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Avrupalı liderler epey zamandır Trump’ın gelişigüzel konuşmalarının ve Twitter mesajlarının kurulduğundan bu yana hep
güçlenegelmiş olan Trans Atlantik ittifakına zarar vereceğinden korkuyorlardı. Gene de aradaki bağların sağlamlığının bu
gerginliği taşıyabileceğini düşünüyorlardı.
Ancak geçtiğimiz günlerde Münih’te toplanan geleneksel yıllık
güvenlik konferansı Avrupa ile ABD arasındaki ayrılığı iyice açığa
çıkardı. Toplantının katılımcılarından üst düzey bir Alman diplomat, “Trump’ın müttefiklerinin çıkar ve görüşlerini dikkate aldığına artık kimse inanmıyor. Güven kalmadı” dedi. Kendileriyle
konuştuğumuz diplomatlar ve istihbarat yetkililerinin dikkat
çektiği en ivedi tehlike ise Trans Atlantik ittifakında beliren çatlakların Rusya ve Çin tarafından istismar edilme riski içermesi.
Gerçekten de normalde asık yüzlü biri olan Rusya Dışişleri

“Artan sayıda Avrupalı
Atlantik ittifakındaki şu
andaki uyumsuzluğun çok
daha derin kökleri olduğu
ve geçmişe dönülmeyeceği
uyarısında bulunuyor.”

Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa-Atlantik ilişkilerini belirleyen
çatlakların artık iyice belirgin hale geldiğini söylerken gülümsüyordu. “Yeni çatlaklar oluşurken eski çatlaklar da derinleşiyor.”
Avrupalılar artık Washington’un değişeceğine inanmıyor. Trump
geleneksel müttefiklerini ekonomik rakipleri olarak görürken ve
liderlikten anladığı da dayatmacılık olduğu için bunu kimse beklemiyor. Trump’ın çok taraflılıktan ve uluslararası işbirliğinden
hazzetmemesi Avrupa Birliği’nin varlık nedenine ve dünya üzerinde bir etkide bulunabilmesinin temellerine ters düşüyor.
Ancak artan sayıda Avrupalı artık Trump yönetiminin ötesinde
ABD ile ilişkilerin artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını
düşünüyor. Alman-Amerikan ilişkilerinin kıdemli bir yorumcusu olan Karl Kaiser, “Trump yönetiminin iki yılı yetti. Fransız
ve Almanların çoğu bugün Rusya ve Çin’e ABD’den daha fazla
güveniyor” dedi. Alman Cumhurbaşkanının eski danışmanlarından Thomas Kleine-Brockhoff da şöyle dedi: “Eğer bir ittifak tek
taraflı ve işlemsel hale geldiyse, artık ittifaktan söz edilemez.”
Ancak toplantıda bütün ABD’li ve Avrupalı liderlerin ittifaktan öyle kolayca vazgeçmeyeceğinin işaretleri de vardı. Avrupa
ile dayanışmalarını göstermek için rekor sayıda, 50 kadar
ABD’li kongre üyesi -aralarında hem Demokratlar hem de
Cumhuriyetçiler vardı- Münih Güvenlik Konferansına katıldı.

Suriye’den çekilmenin ise sadece Rusya ve İran’a yarayacağına
işaret etti. Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian da bu
görüşe katıldı.
Münih’te Merkel’den sonra söz alan ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence, müttefiklerini İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeleri için zorlamaya çalıştığında buz gibi bir sessizlikle karşılaştı. Avrupalılar bu anlaşmayı Avrupa’nın güvenliği ve nükleer silahların kontrolü açısından yaşamsal önemde görüyorlar. Ayrıca
yeniden başlayan ABD yaptırımlarının Avrupalı şirketlere ABD
şirketlerine kıyasla çok daha fazla zarar verdiğini düşünüyorlar.
Analistlere göre güvenlik bakımından Avrupa’nın ABD’ye olan
bağımlılığı devam edecek gibi görünüyor ama Avrupalılar başka çareler de arıyor. Savunma harcamalarını artırmayı düşünüyor, NATO ile koordinasyon içinde olacak bir tür Avrupa ordusunu tartışıyor ve Rusya ve Çin karşısında Avrupa’nın olası
stratejik konumlanmasını araştırıyorlar. Ama kimse bunların
kısa vadede gerçekleşebileceğini düşünmüyor, hiç olası görmeyenler de az değil. Bu durumda daha çok Beyaz Saray’da
Trump sonrası bir değişikliği beklemek istiyorlar.
Ancak artan sayıda Avrupalı Atlantik ittifakındaki şu andaki
uyumsuzluğun çok daha derin kökleri olduğu ve geçmişe dö-

Toplantıda Washington’a karşı en sert çıkış Alman şansölyesi

nülmeyeceği uyarısında bulunuyor. Alman Parlamentosu Dış

Angela Merkel’den ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’den

İlişkiler Komisyon Başkanı Norbert Röttgen, “Trump sebep

geldi. Alışılmadık ölçüde ateşli bir konuşma yapan Merkel, bir

değil” dedi, “o sadece jeopolitikteki büyük güç rekabetine ve

ittifak üyesinin olası sonuçlarını müttefikleriyle tartışmadan

çok taraflılıktan uzaklaşmaya yol açan tektonik kaymaların

tek taraflı eylemlere girişmesinin tehlikelerinden söz etti.

bir göstergesi. Trump sonrası dönemde, Trump öncesi döneme

Almanlar ABD’nin Suriye ve Afganistan’daki birliklerini çekme-

geri dönüleceğini beklememek gerekir. ABD’nin Avrupa’nın

sine, Rusya ile orta menzilli nükleer füze anlaşmasını askıya

güvenliğini sağladığı bir statüko, böyle bir şey bir daha olma-

alma kararına atıfta bulundular. Merkel, nükleer kontrol anlaş-

yacak. Biz farkında olmasak da Rusya ve Çin böyle bir güvence-

masının iptal edilmesinin Almanya’yı savunmasız bırakacağına,

nin reel olmayacağını biliyor.”
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Küresel Finans
Sisteminin
7 Büyük Kusuru
Jeff Desjardins,
Visual
Capitalist’teki
yazısında küresel
finans sistemini
zayıflatan belli
başlı faktörleri
özetledi.

B

Bankacılığın icadından bu yana, küresel finans sistemi gittikçe merkezileşti. Modern sistemde, merkez bankaları faiz oranlarından para basımına kadar her şeyi kontrol ediyor. Devlet düzenleme kurumları, şirketler
ve devletlerarası kuruluşlar, bu hayati besin zincirinin en tepesinde, ağırlıklarına yakışan bir etkiye sahip değiller.
Bu merkezileşmenin devasa boyutlarda servet yarattığını söylemeye gerek yok, özellikle de finans sistemine uygun bir şekilde bağlananlar için…
Ancak aynı merkezileşmenin, bugün karşılaştığımız pek çok küresel sorun ve riske de yol açtığı söylenebilir.
Yatırım uygulaması Abra, küresel finans sistemindeki 7 büyük kusuru
şöyle sıralıyor:
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Milyarlarca insan küresel
anlamda bankasız

Küresel finans sektörüne katılmak için (ister dijital ödeme
olsun ister birinin varlığını yönetmek) banka hesabınıza ulaş-

manız gerekir. Ancak 1.7 milyar insanın bir banka hesabı yok.

Herhangi bir finansal kuruluşla ya da mobil para sağlayıcıyla
hiçbir ilişkileri yok.

2

Küresel finansal okuryazarlık
hâlâ çok düşük

Finansal hizmetleri ve piyasaları başarılı bir şekilde kulla-

nabilmek için, belli bir derecede finansal okuryazar olmanız
gerekir. Son anketlere göre, yüksek gelirli ülkelerde yaşayan
sadece üç kişiden biri temel finansal kavramlar hakkında bil-

gi sahibi. Finansın temel kavramlarını anlamadan insanların
doğru karar alması ve refah yaratması mümkün değil.

3

Aracı maliyetleri yüksek,
işlemler yavaş

Para göndermek veya biriktirmek ucuz ve hızlı olmalı. Ancak
gerçek bunun tam tersi. Küresel çapta ortalama havale ücre-

ti, işlem başına yüzde 7.01, üstelik bankaları kullandığınızda
bu yüzde 10.53’e kadar çıkıyor. Daha da kötüsü, bu işlemler

bazen bir gün sürebiliyor. Günümüzün dijital imkânları düşünüldüğünde, gereksiz bir zaman kaybı.

4

Finansal kuruluşlara ve
hükümetlere güven az

Finans sektörü, küresel anlamda, en az güven duyulan sek-

tör: Yüzde 57. Bu sırada, hükümetlere olan güven daha da düşük: ABD’de yüzde 40, küresel çapta ise yüzde 47.

5

Küresel eşitsizlik artıyor
Merkezi bir sistemde, finans piyasaları, en iyi bağlan-

6

Manipülasyon ve sansür

Merkezi bir sistemde, ülkelerin para birimlerini
manipüle ve devalüe etme güçleri vardır. Bu da piyasalarda ve yurttaşların yaşamlarında ciddi sonuçlara yol açabilir.
Örneğin Venezüela’da, hükümet para birimini sürekli devalüe
etti ve hiper enflasyona yol açtı.
Dahası, merkezi güç, hem hükümetlere hem de finans kuruluşlarına; yurttaşları finansal olarak sansürleme, hesapları
dondurma, ödeme sistemlerine girişi engelleme, hesaplardaki fonları taşıma gibi beceriler verir.

7

Sistemik risk büyüyor

Son olarak, merkezileşme önemli bir tehdit yaratır.
Finansal gücün merkez bankaları ve “batamayacak kadar büyük şirketler” gibi sadece birkaç kuruluşta toplanmasıyla, bir
hata tüm sistemi çökertebilir. 2008’de ABD’de bu yaşandı.
Merkezileşme tüm yumurtaları tek sepete doldurmak demektir, sepet yırtılırsa tüm yumurtalar zarar görür.
Küresel finans sisteminin merkezileşmesinin yol açtığı riskler
ve tehditler biliniyor, ancak şimdiye kadar karşısına ciddiye
alınacak bir alternatif çıkmadı.
Mobil telefonların ve internet erişiminin artması ile blok zinciri gibi ademi merkezileştiren teknolojilerin gelişmesi, yeni
bir finans sisteminin kurulmasının yolunu açabilir. Tek soru,
dünyanın buna hazır olup olmadığıdır.

tıya kim sahipse onun tarafından yönlendirilir. Bunlar:
• Pek çok finansal fırsata ve varlığa
• Yatıracak sermayeye

• Enformasyon avantajına

• Finansal uzmanlığa sahip olanlardır.
Aslında, küresel servet birikimi verilerine göre, en tepedeki
yüzde 1, tüm hane halkı servetinin yüzde 47’sine sahipken;

en tepedeki yüzde 10, servetin yaklaşık yüzde 85’ini elinde

“Küresel finans sisteminin
merkezileşmesinin yol açtığı
riskler ve tehditler biliniyor,
ancak şimdiye kadar karşısına
ciddiye alınacak bir alternatif
çıkmadı.”

bulunduruyor.
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Ekonomide Bakılması
Gereken Tek Tablo
Analiz edilmeyi bekleyen sayısız büyüme göstergesi ve
ekonomik beklenti yığını içerisinde araştırma kuruluşu
Capital Economics’in başekonomisti Neil Shearing’in göre,
şu an itibarıyla diğerlerinden çok daha önemli bir grup
gösterge söz konusu: Finansal koşulları takip eden endeks.
Business Insider’dan Will Martin, Dünya Ekonomik Forumu
yayın organı Agenda’da yayınlanan yazısında, Shearing’in
kritik göstergesini yorumladı.
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2019 yılı başında küresel ekonomi bir yol ayrımına gelmiş durumda. Son dönemlerde rekor bir büyüme sergileyen ABD ekonomisi, Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşları ve Ocak ayındaki hükümet krizinin etkisiyle yavaşlama riskiyle karşı karşıya
kaldı.
Çin yavaşlamaya devam ederken, Avrupa’da İtalya resesyona girdi, kıtanın ekonomik lokomotifi Almanya da resesyonun eşiğine
geldi. Bu denkleme Brexit’te bir anlaşmaya varılamamasını da
eklediğinizde, Avrupa’yı bir belirsizlik ortamının beklediği ortaya
çıkıyor.
Analiz edilmeyi bekleyen sayısız büyüme göstergesi ve ekonomik
beklenti yığını içerisinde küresel ekonominin ne yönde ilerleye-

İkincisi, finansal koşullardaki daralmanın yaklaşan bir yavaşlamanın göstergesi olması; yani, göstergenin değişim düzeyine
odaklanmaya gerek olmaması. Shearling, “Dolayısıyla finansal
koşulların değişim düzeyine değil, bu değişime önem vermemiz
gerekiyor” diyor. Shearling, “Finansal koşulların gelişimi bu yılki ekonomik büyümeyi de belirleyecek” diye devam ediyor: “Son
dönemdeki stabilizasyonun yaşanacakların göstergesi olması
durumunda, güncel ekonomik verilerdeki zayıflığın geçici bir durum olduğuna inanmak kolaylaşır. Ancak finansal koşulların bir
kez daha daralması durumunda (ve daralacağını hissediyoruz),
bunun sonucu, önümüzdeki çeyrek dönemlerdeki büyüme hızındaki yavaşlamanın sürmesi olacaktır.”

ceğini kestirmek kolay bir iş değil. Araştırma kuruluşu Calpital
Econoics’in baş ekonomisti Neil Shearing’e göre, şu an itibarıy-

Shearling, “Her koşulda” diyor; “Önümüzdeki aylarda bu tabloyu
izliyor olacağız.

la diğerlerinden çok daha önemli bir grup gösterge söz konusu:
Finansal koşulları takip eden endeks.

Shearling’in sözünü ettiği tablo ise şu:

Shearling, “Tek bir tabloya bakacaksanız, bakacağınız tablo bu
olmalıdır” başlıklı blog yazısında, faiz oranları, kredi bilançola-

Büyük Ekonomilerin Finansal
Koşullar Endeksleri

rı, hisse fiyatları ve döviz kurları gibi bir grup makro değişkenden
oluşan finansal göstergelerin geleceğin öngörülmesi açısından
kilit önem taşıdığını savunuyor.

7

7

ABD

6

Finansal
Koşullarda
Sıkılaşma

5

6

İngiltere
Avro Bölgesi

5

Shearling “Çok sayıdaki ekonomik verideki mevcut zayıflık geçici
bir durum mu, yoksa yeni bir küresel krizin habercisi mi?” diye so-

4

ruyor. “Yanıt, biraz da ekonomik koşullardaki gelişmelere bağlı.”
Shearling’e göre finansal koşuların gelecekteki makroekonomik
değişimlerinin göstergesi olmasının iki nedeni var:

2

2

1

1

0

0

-1

-1

-2

-2

Birincisi, dünyanın büyük ekonomilerinin finansal koşullar endeksleri birbirleriyle uyumlu bir seyir izler. Shearling’e göre bu
durum özellikle ABD ve Avrupa için geçerli. Shearling “Bir büyük
ekonomi daralırken diğer büyük ekonomilerin de daralmaması
ender görülen bir durum” diyor.

Japonya

3

2005
-
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2009

2011

2013

2015

2017
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2019

1998 Sonrası ortalamalardan standart sapmalar.
Beş günlük hareketli ortalama

“Shearling, ‘Tek bir tabloya
bakacaksanız, bakacağınız
tablo bu olmalıdır’ başlıklı
blog yazısında, faiz oranları,
kredi bilançoları, hisse fiyatları
ve döviz kurları gibi bir grup
makro değişkenden oluşan
finansal göstergelerin geleceğin
öngörülmesi açısından kilit
önem taşıdığını savunuyor.”
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4 Fintek
Minotoru
Felix Salmon, Axios’taki yazısında,
özsermayesi 1 milyar dolar üzerindeki girişim
sermayesi destekli şirketleri derledi.
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“Özsermayesini 1 milyar
doların üzerine çıkaran, girişim
sermayesi destekli 56 şirket
bulduk. Bunların 26’sı ABD’li
ve dört tanesi de finansal
hizmetler şirketi.”

Minotorlarla (Yunan mitolojisinde yarı insan yarı boğa yaratık)

hızla çıkarak dallanıp budaklanıyor. En son değerlemesi 4,4

tanıştınız mı? Minotor, özsermayesini 1 milyar doların üzerine

milyar dolardı.

çıkaran, girişim sermayesi destekli şirkettir. Biz 56 şirket bulduk.
Bunların 26’sı ABD’li ve dört tanesi de finansal hizmetler şirketi.

● Stripe da ABD’li. İki İrlandalı kardeşin kurduğu bir şirket.
Çevrimiçi ve mobil ödemelerde öne çıkıyor ve son değerlemesi 22,5 milyar dolardı.

● En büyük minotor, uzak ara, Alibaba destekli finansal hizmetler şirketi Ant Financial. Devasa mobil ödeme hizmeti

Stripe, 2015’te 2,9 milyar dolarla halka arz edilen diğer bir öde-

Alipay’in ve ayrıca dünyanın en büyük para piyasası fonu-

me şirketi Square’in hemen ardında.

nun da sahibi.

● Bugün, Square 31 milyar doların üzerinde. Özsermayesini

● Paytm, Ant Financial’ın Hint versiyonu gibi düşünülebilir.
Özsermayesini 3,6 milyar dolara çıkardı.
● ABD’deki SoFi, özsermayesini 1,9 milyar dolara çıkardı. Esas
işi olan öğrenci kredilerini yeniden finanse etmenin dışına
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778 milyon dolar artırdı.
● Stripe özel sermayesini 1,4 milyar dolar artırdı.
Yatırımcılarının bunu nasıl paraya çevireceği net değil.
Stripe halka arz gibi “bir planları olmadığını” açıkladı.
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İklim Değişikliği
Kahveyi Nasıl Bitiriyor?
Bir fincan güzel kahve, hayatın küçük keyiflerinden biridir
ama yakın gelecekte elde edilmesi daha zor ve pahalı
bir hale gelecek. Kahve; iklim değişikliğinin tehdit ettiği
ürünlerden biri… Ocak 2019’da yayınlanan ve Wharton
Üniversitesi blogunda analiz edilen kapsamlı bir çalışma;
yabani kahve türlerinin yüzde 60’ının, yani 124 türden
75’inin neslinin tükenebileceğini gösteriyor.
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Kahve türlerinin azalmasındaki etkenler; küresel ısınma, or-

çevre politikası ve uygulamaları alanında doçent olan

mansızlaşma, hastalıklar ve zararlılar… Bilim insanları eğer

Elizabeth Shapiro-Garza; diğeri ise Cornell Üniversitesinde

koruma altına alınmaz, gözlenmez ve tohumlar muhafaza

entomoloji profesörü ve Cornell İklim Akıllı Çözümleri

edilmezse dünyanın en popüler içeceklerinden birinin geçmişte

Enstitüsü yöneticisi Michael Hoffman’dı…

kalabileceği konusunda uyarıyor. Kahve, çoğunlukla Afrika ve
Latin Amerika’nın belli bölgelerindeki küçük çiftliklerden tedari… Bu durumda tehlike altında olan sadece tedarik zinciri değil

İklim Değişikliği Kahvenin Kalitesini ve
Miktarını Etkiliyor

aynı zamanda geçim kaynağı kahve yetiştiriciliği olan yaklaşık

Hoffman ve Shapiro-Garza, kahve üretimi ile ilgili sorunla-

25 milyon çiftçidir. Ayrıca ekonomileri kahve sektörüne bağlı ül-

rın oldukça ciddi olduğunu ve kahvenin gelecek nesillerce

kelerin gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYH) yıldan yıla düştüğü

de kullanılabilmesi için şimdi harekete geçilmesi gerektiğini

görülüyor.

söylüyor.

Starbucks’ın eski CEO’su Howard Schultz, Time dergisine ver-

Endüstride yüksek kalite Arabica ve düşük kalite Robusta olmak

diği röportajda; “Şüphesiz ki iklim değişikliğinin, kahvenin ka-

üzere iki çekirdek hâkim ama bu ticari türlerin kalitesini artıra-

litesi ve güvenirliği üzerindeki etkisi giderek daha fazla arta-

bilmek için yabani türlere ihtiyaç var. Bu yabani türler; “gene-

cak” diyor.

tik kütüphane” görevi görüyor. Böylece bilim insanları kuraklık

Sirius XM’de yayınlanan Knowledge@Wharton radyo prog-

veya hastalıklara karşı dirençli tohumlar oluşturmak için yabani

rik ediliyor ve bu; yılda 70 milyar dolar hacmi olan bir endüst-

ramı; kahve endüstrisinde neler olup bittiğini, bu olup bi-

türleri melezleştirebilir.

tenlere şirketlerin nasıl tepki verdiğini ve tüketicinin nelerle

Hoffman; “Yeni sıcaklık koşullarını ve yüksek nemi seven bir

karşı karşıya kalacağını tartışmak için iki uzmanı konuk etti.

mantar hastalığı ortaya çıktı ve gerçekten ciddi zarar veriyor.

Konuklardan biri Duke Üniversitesi Nicholas Çevre Okulunda

Ayrıca “kahve matkabı” adı verilen, dünya çapında yayılan ve
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kontrol edilmesi çok zor bir zararlı var. Bunlar gibi; küçük kahve
üreticilerinin karşılaştığı birtakım zorluklar mevcut” diyor.

En Çok Zorlanan Küçük Yetiştirici
Shapiro-Garza; dünyadaki kahvenin yaklaşık yüzde 70’inin iki

Orta Amerika’da, gövde pası olarak bilinen bir hastalık, 2012-

hektarlık küçük çiftliklerde üretildiğini söylüyor. Bunun önem-

2013’te kahve üretiminin yüzde 15 düşmesine neden olmuştu ve

li nedenlerinden biri Arabica tohumunun büyümek için yüksek

Time; bu hastalığın ABD’nin kahve fiyatlarını yüzde 33 artırdığını

kotlara ihtiyaç duyması. Bu küçük çiftlikler, büyük ölçekli üreti-

yazmıştı.

min imkânsız olduğu dağlık alanlarda üretim yapabiliyor.

Kahve yetiştirilen başka bölgelerde de yağıştaki değişiklikler

“İklim değişikliği; zararlı böcek ve hastalıklardaki artış ve bunun

üretimi etkileyebiliyor. Çok fazla yağmur küflenmeye neden
oluyor ve bu küf hasada karışıyor. Çok az bir karışma dahi kahvenin standart altı kalmasına neden olabiliyor.

gibi diğer etkiler kahve pazarında küçülmeye, üretimde düşüşe neden oluyor. Bu da, zaten ekonomik krizlere karşı son derece kırılgan durumda olan pek çok insana zarar veriyor” diyen
Shapiro-Garza; “Bu durum ülkelerin GSYH’larını düşürüyor, en

Shapiro-Garza, “Asıl zor olan iklimin bölgeden bölgeye farklı şe-

fazla da en savunmasız kesim etkileniyor” diye ekliyor.

killerde değişiyor olması… Bu etkiler kahvenin yetiştirildiği her

Latin Amerika’daki küçük çiftlik sahiplerini araştıran Shapiro-

yerde hissediliyor ama çok farklı şekillerde ve bu değişimin nasıl

Garza, çözümün farklı bir araziye geçmek kadar basit olmadığı-

olacağını tahmin etmek güç. İklimin bundan 10 yıl sonra nasıl

nı söylüyor; “Yeni arazi alacak kadar kaynak yok. Diğer yandan

olacağını bilmiyorsanız nasıl adapte olacağınızı planlamakta da

yeni ekilen kahve bitkisinin meyve vermesi beş yılı buluyor. Bu

zorlanırsınız” diyor.

da büyük bir risk...”
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“Dünya çapındaki kahve
üretimi, henüz tüketicinin
hissetmediği bir durumda.
Fakat zamanla en sevdiğiniz
kafeye ya da markete
gidip özel bir kahve
sorduğunuzda ya kalitesini
aynı bulamayacaksınız ya da
artık o kahvenin olmadığını
duyacaksınız.”

Hoffman da küçük çiftliklerin kapasitesinin sınırlı olduğuna; sulama yatırımı veya başka bir köklü değişiklik yapmayı göze alamayacaklarına katılıyor. Tarlaları “yokuş yukarı” genişletmeyi
düşünseler bile, o topraklara sahip değiller. Üstelik bunu yapmak daha fazla ormansızlaşma demek. “Yerelde, çiftçiler bakımından zorluklar bayağı ciddi” diyor.
Tüm bu zorluklar göz önüne alındığında, büyük çiftliklerin daha
iyi durumda olduğu görülüyor. Ancak uzmanlar da yüksek kaliteli çekirdeklerin geniş arazilerin bulunmadığı yüksekliklere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

yok olabilir. Bazı özel kahveler artık pazarda bulunmayabilir”
diye ekliyor.
Kahve, iklim değişikliğinden etkilenen tek ürün değil. Our
Changing Menu: What Climate Change Means to the Foods We
Love and Need (Değişen Menümüz: İklim Değişikliği Sevdiğimiz
ve İhtiyacımız Olan Yiyecekler İçin Ne Anlama Geliyor?) isimli
kitabında Hoffman, insanların yaptıklarının dünyanın dört bir
yanındaki yiyecek ürünleri üzerinde nasıl bir tehdit yarattığını
açıklıyor. Isı, karbon emisyonları, su kalitesi ve diğer çevresel
faktörler; buğday, pirinç, mısır, kakao gibi mahsullerin miktarını
ve kalitesini düşürüyor. Hoffman; “Öyle ya da böyle, menüdeki
her şey değişiyor” diyor.

Tüketiciler Düşüşü Fark Edecek
Geçen ay yayınlanan araştırmalar, kahvenin geleceği ile ilgili

Kahveyi Korumak İçin Neler Yapılıyor?

ürkütücü bir tablo çizdi ama tüketiciler tedarik zincirindeki so-

Küçük çiftliklerden büyük üreticilere kadar kahve tedarik zincirine dahil olanlar, bu önemli ürünü korumak için adım atıyor.

runların yaygın etkilerini henüz hissetmiyor. Java kahvesi her
zaman olduğu gibi bol gözüküyor. Süpermarket rafları ve köşe
başı kafelerde çeşitlilik çok. Ama uzmanlar, kahve severlerin
eninde sonunda bu etkiyi hissedeceğini söylüyor. Fiyatlar artacak, kalite düşecek ve kaliteli çekirdek bulmak zorlaşacak.
Shapiro-Garza; “Dünya çapındaki kahve üretimi, henüz tüketicinin hissetmediği bir durumda. Fakat zamanla en sevdiğiniz
kafeye ya da markete gidip özel bir kahve sorduğunuzda ya kalitesini aynı bulamayacaksınız ya da artık o kahvenin olmadığını
duyacaksınız. Etkisi zamanla görülecek bir diğer şey de üretimdeki azalmadan kaynaklanacak fiyat artışları olacak” diyor.
Hoffman, yakın zamanda kahve fiyatlarında bir artış olduğunu
fakat bunun tüketicinin satın alma davranışında büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını söylüyor. “Bu değişiklik
uzun vadede yaşanacaktır” diyor. “İçtiğimiz kahvelerin bazıları
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Hoffman; ısının artığı bölgelerde, çiftçilerin küçük kahve bitkilerine gölge yapsınlar diye yanlarına büyük ağaçlar diktiğini söylüyor. Shapiro-Garza ise Latin Amerika’da ekonomisi kahveye
bağlı hükümetlerin kahve bitkilerini daha dayanıklı hale getirmeye yönelik araştırmalara yatırım yaptığını ekliyor.
Satıcılar da durmuyor. Örneğin Starbucks; çiftçilerin tohum
temin etmesine yardım ediyor, üretimi gözlemliyor ve farklı
stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Uyarlanabilir tarım teknikleri konusunda elde ettiği enformasyonu dünyadaki diğer kahve
üreticileriyle paylaştığını söylüyor.
Schultz; Time dergisindeki röportajında; “İnsanlar tüm bu enformasyonu neden diğerleriyle paylaştığımızı anlamakta zorlanabilir. Ama eğer bunu yapmazsak, kahve endüstrisi muazzam
bir dar boğaza girecek” diyor.
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