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Práce Zuzany Bělíkové se zabývá jistou formou ekonomické iniciativy v oblasti
obchodu (prakticky jen importu) vyspělých zemí s rozvojovými zeměmi, která se snaží být
„férovější“, než jak by to dokázaly existující tržní vztahy. Přestože se jedná o marginální
obrat v nákupech většiny komodit tímto kanálem, je to jistý pokus aplikovat v obchodě jiná
kritéria, než jak to praktikovala většina na zisk orientovaných firem. Centrem celé
problematiky je stanovení „spravedlivé ceny“, občas doplněné specifickými platebními
podmínkami. Je to tudíž výzva standardní ekonomii ze strany neziskových organizací a pokus
prosadit do obchodu více etické principy, současně s vyloučením systému přímých dotací.
Toto téma proto slibuje ekonomovi vzdělaném v mikroekonomii prostor k mnoha
komparativním úvahám. Téma samo o sobě je zajímavé a je určitě užitečné vědět o těchto
přístupech k ekonomii víc.
Bohužel, pokud ale očekáváme, že předkládátelka práce bude dané institucionální
uspořádání analyzovat ekonomickými metodami, budeme zklamáni. V celé práci se autorka o
něco takového téměř nepokouší. Samotný koncept přichází z neekonomické (převážně NGO)
sféry. Většina článků, které autorka uvádí v referencích, je také zřejmě napsána neekonomy (v
lepším případě praktiky na takto navržený obchod) a ani ona sama se nepokusila věci
dotáhnout někam blíž k ekonomii.
Práce je převážně popisem jistých obchodních praktik, regulačních opatření a
odvolávek na „měkkou literaturu“, která je z převážné většiny umístěna na webových
stránkách různých občanských iniciativ a světových regulačních organizací (IMF, WTO,
OSN). V seznamu literatury jsem nenašel jediný odkaz na vědecký časopis, či renomovanější
knihu. Není tam jediná vědecká citace (tj. citace teoretického charakteru z pohledu
economics).
Na výše uvedený volný (myšlenkově nezávazný) přístup k cíli a kritériím analýzy
problému navazuje absence metodologie. V každém případě je to nepřítomnost ekonomické
metodologie, jak ji známe z mikra, teorie mezinárodního obchodu a financí, průmyslové
organizace nebo welfare economics. Práce je ve svých postupech a tvrzeních v podstatě
bezbřehá a nekoncepční.
Také práce s daty je problematická. Autorka se nepokouší o žádný vlastní přínos
k jejich analýze. I na mnohá převzatá data se lze dívat s pochybnostmi. Např. na s. 31 autorka
uvádí podíly rozvojových zemí na světovém exportu komodit, jakými jsou paliva, zemědělské
produkty a minerální suroviny, a dochází k číslu nižšímu než 2% (dle údajného zdroje
UNCTADu). Problém zřejmě bude vtom , že za zkratkou LDC se skrývá nespecifikovaný
výběr zemí, který je jen zúženým seznamem rozvojových zemí. Podobně tvrzení v kapitole
2.2.3 o klesajících cenách exportních komodit je zavádějící. Jedná se jen o výběr jistých
zemědělských produktů a řada končí rokem 2002. Jak je známo, zemědělské ceny podléhají
mimořádným fluktuacím a proto by bylo lepší analyzovat trendy a rozptyly, než porovnávat
roky na začátku a konci řady. Současně v létech 2004-06 došlo k výraznému zvýšení většiny
cen komodit a speciálně u komodit přírodních zdrojů k bezprecedentnímu vzestupu. Navíc
takové řady by bylo vhodné porovnat se změnami v produktivitě práce, atd.
Pokud by tato bakalářská práce měla být klasifikovatelná na základě ekonomické
metodologie, měla by začít rozlišením mezi deskriptivními a normativními aspekty obchodu.
Například úvodní studií k tomu je článek S. Suranovice: Fairness in International Trade (viz
například stránky http://www.intemationalecon.com/fairtrade/index.html). Dále v práci absen
tovalo teoretičtější vymezení základního pracovního pojmu její studie, kterým je „faimess“,

respektive „justice“. Zde absolutně nelze opomenout zásadní příspěvky Rawlse, Nožička nebo
Sena.
Práce v podstatě ignoruje ekonomii a nahrazuje ji popisy „praxe“, uzancí a regulačních
opatření. Ekonomie mezinárodního obchodu je ale také jistým pojetím toho, co je „fér“ a
nefér, respektive co je přirozené, či nepřirozené. Diskriminace v zahraničním obchodu (tj.
v kontraktech směny, či ve stanovení ceny) je ekonomickou teorií popisována ve stovkách
článků. Vysvětlení, že etické principy rovnosti a spravedlnosti nedeformují ekonomické
vztahy, nezvyšují ztráty mrtvé váhy nebo nesnižují efektivitu alokace zdrojů by bylo nanejvýš
zajímavým počinem. Nic takového na úrovni formalizovatelných ekonomických tvrzení jsem
v práci ale nenašel.
Podobně analýza nerovných podmínek (unequal bargaining power v Rawlsově pojetí)
by mohla být zajímavým ekonomickým vkladem, který by ilustroval to, že trhy v těchto
oblastech selhávají a výsledné ceny jsou zkreslené. Regulační opatření v obchodě by naopak
efektivitu mohla zvýšit - jak, to je zase otázka na ekonomického analytika. Práce se však
tímto směrem neubírá.
V práci je sice kapitola „Problémové oblasti a kritika“. Argumentace se však nevede
vůbec ekonomickou metodologií. Samotná část „kritika“ má pouhé dvě stránky a
ekonomickou podstatu problému vlastně obchází.

Závěry
Velice lituji, že v této práci jsem našel velice málo z toho, čím by ekonom mohl
přispět k analýze tak zajímavého problému, jakým je „fair trade“. Rozbor je buď popisem na
úrovni novinového článku nebo je normativním tvrzením bez objasnění kritérií, jak se
k danému závěru došlo. Neumím si také představit, v jakém společenském oboru by se daná
práce mohla obhajovat. Není to sice ekonomie, současně to ale také není „business“ nebo
teritoriální studium nebo antropologie.

Pokud práci Zuzany Bělíkové hodnotím jako pokus o ekonomickou analýzu
obchodu a jeho spravedlnosti, pak ji bohužel nemohu pro závažné nedostatky v definici
problému (tj. cíle výzkumu), kritériích hodnocení a v metodách analýzy považovat za
dostatečně zpracovanou a obhájitelnou \
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1 Omlouvám se za to autorce, která určitě prostudovala na webu desítky titulů a vynaložila množství času na
jejich zpracování. Její problem určitě není v nedostatku píle, problem je v nevhodné koncepci práce a její nízké
aspirační úrovni.

