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Fair trade 

Abstrakt 

Práce se zabývá konceptem a současnou podobou fair trade - obchodní spolupráce s výrobci 

z rozvojových zemí, která jim prostřednictvím vyšších výkupních cen zajišťuje lepší životní 

úroveň. Shrnuje vývoj fair trade od jeho vzniku ve čtyřicátých letech minulého století až po 

jeho nejnovější etapu, charakterizovanou udělováním mezinárodně uznávaných certifikací 

výrobkům pocházejícím ze spravedlivého obchodu. Snaží se pojmenovat a osvětlit důležité 

momenty, které vyprovokovaly vznik této iniciativy. 

V druhé polovině práce se autorka zaměřuje na hlubší rozbor fungování spravedlivého 

obchodu. Vymezuje jeho odlišnosti od konvenčního obchodu a na příkladě kávy demonstruje 

rozdíly v cenách v obou distribučních kanálech. Dále mapuje objem fair trade v Evropě i ve 

světě a dochází ke zjištění, že tento sektor v posledních letech významně roste. Jako určující 

kritérium pro budoucí rozvoj fair trade vyzdvihuje dostatečný zájem ze strany zákazníků.. 

V závěrečné části se věnuje problematickým oblastem a kritice konceptu. 

Abstract 

This páper deals vvith the concept and current form of fair trade - business cooperation with 

producers in developing countries to the end of ensuring them a higher standard of living 

through offering them better prices for their products. The study summarizes the development 

of fair trade since its establishment in the forties of the last century till the latest stage, which 

is characterized by internationally recognized certificates being issued for products made in 

fair trade production. The páper also attempts to identity and clarify important moments 

which encouraged the implementation of this initiative. 

In the second part of the páper the author focuses on a more detailed analysis of hovv fair trade 

works. She identifíes its differences from conventional trade and, using coffee as an example, 

demonstrates price differences in both distribution channels. Further she maps the volume of 

fair trade within Europe and over the world, arriving to the conclusion that this sector has 

been significantly growing in the last few years. As a determinant of the future development 

of fair trade, she accentuates sufficient interest of customers in lair-traded products. In the last 

chapter she discusses problematic areas and the critique of the concept. 
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Úvod 

Fair trade, nebo. chcete-li. spravedlivý obchod, je obchodní partnerstvi mezi výrobci 

z globálního jihu a odberateli ze severu, jehož primárním cílem je zlepšení situace malých 

zemedélcú, prípadné ŕemeslníkú, a jejieh rodin v rozvojových zemích. Zatímco v minulosti 

byl rozvíjen pouze nékolika charitativními organizacemi, v současné dobé získava j istý 

význam i v komerční sfére. Bezpochyby se stal součástí mezinárodního obchodu, či 

alternativné, tržní subjekty začalv vstupovat do fair trade. Mám-li vymezit současné pojetí 

spravedlivého obchodu, pak je to snaha o ekonomicky efektivní spolupráci komerčních 

distributoru s výrobci z R Z, která zohledňuje sociálné a ekologicky udržitelný rozvoj. Fair 

trade naopak nechce být rozvojovou pomoci a jeho cílem není ani narušoval trh zavádéním 

umelých obchodních pŕekážek. 

Zámérem bakaláŕské práce je čtenáŕe blíže seznámit s tímto - u nás dosud málo známým -

alternativním zpusobem obchodu. Bude mu nabídnuta odpoveď na otázku, jak se na poli 

mezinárodního obchodu vytvoril prostor pro existenci fair trade, respektíve, co 

vyprovokovalo jeho vznik. Práce by mu také méla prinést hlubší vhled do fungovaní 

spravedlivého obchodu. Typickou otázkou je, kdo výrobami v RZ lepší ekonomickou situaci 

v díísledku „zaplatí". Za účelem získání odpovedi provedu analýzu hodnotového ŕetézce 

nej významnejší fair trade komodity: kávy. Dále bude v práci pojednáno o ekonomické 

sobéstačnosti spravedlivého obchodu, s níž implicitné souvisí i možnost jeho budoucího 

rozvoje. 

V první kapitole predstavím koncept fair trade a jeho histórii. V současné dobé jsou za jeho 

podobu i chod do značné niíry zodpovédné zastrešuj ící mezinárodní organizace; j im je 

vénována další část kapitoly. Na záver provedu klasifikaci sortimentu a poukáži na 

nejvýznamnéjší položky. 

Druhá kapitola se zabývá utvárením prostoru pro fungování fair trade. Jsou zde nastínény 

nékteré duležité mezníky, které v minulosti určovaly mj. podobu obchodu s tropickými 

komoditami. Dále se zde zabývám pojmenováním a analýzou zdroju nerovností na trhu 

zemédélských plodin, které se následné odrážejí na situaci malých farmáŕu. 

K podrobnéjšímu zkoumání fungování fair trade pŕistoupím ve tretí kapitole. Stéžejním 

bodem filozofie spravedlivého obchodu je jeho odlišný prístup k péstitelum, jímž se vymezuje 

proti konvenčnímu obchodu. Oproti nékterým tradičním obchodním společnostem totiž 
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zahrnuje - internalizuje - sociálni (a ekologické) náklady na výrobu. Ty se pak promítají do 

ceny zboží. Na príklade nizozemské fair trade společnosti Max Havelaar nejprve shrnu zásady 

prístupu k výrobcum, a poté ilustruj i tvorbu ceny kávy. Porovnám strukturu ceny kávy ve 

společnosti Max Havelaar a na béžném trhu. 

Ve stejné kapitole se vénuji otá/.ce ekonomické sobéstačnosti fair trade a mapuji jeho objem a 

rúst v Evropé i ve svélé. Nakonec nastíním výzvy do budoucna. 

V souvislosti s rozšiŕováním spravedlivého obchodu do komerční sféry vznikají problémy 

s ruznými formami zneužití jména a ochranné známky fair trade. O techto problémech a o 

kritice konceptu jako lakového pojednává poslední kapitola. 

10 



1. Koncept spravedlivého obchodu 

1.1 H l a v n í rysy 

Fair trade je takový zpusob obchodovaní, pri kterém se kupující v bohatých /cmich zavazují, 

že budou producentum z rozvojových zemí platit za zboží spraveiilivou cenu, a to po pfedem 

smluvené zpravidla dlouhé období (Lynas. 2005). 

Spravedlivá výkupní cena, která je nezávislá na fiuktuacích svetové plodinové burzy a je 

mnohem vyšší než hodnota na svétovém trhu, má garantovat j istý a stabilní výdélek 

výrobcúm, který pokryje nejen základní životní potreby a výrobní náklady, ale umožní i 

prípadné investice do výrobního kapitálu. Část této ceny (40-50%) je placena pŕedem, takže 

výrobce muže zakoupit nezbytné suroviny pro splnení zakázky bez toho, aby se zadlužil 

(Bowen, 2001). Zároveň je tak zabránéno negativnímu dopadu výkyvu svetového obchodu na 

malé producenty'. 

Fair trade společnosti se snaží co nejvíce zkrátit cestu výrobku od producenta ke 

konzumentovi, a tak se vyhnout vysokým nákladum spojeným s obchodními transakcemi. To 

má mít pozitivní dopad na podíl, který z maloobchodní ceny dostane výrobce. 

Evropská komise navíc podotýká, že cílem fair trade je zajistit, aby cena za produkty 

reflektovala adekvátni výnos z vkladu dovedností, práce a zdroju, realizovaného malými 

producenty. Fair trade podlé komise také pŕispívá k budování podmínek, které podporuj í vyšší 

úroveň sociálního a environmentálního zabezpečení v rozvojových zeiních (European 

Commission, 1999). 

Spravedlivý obchod si jako alternatíva k volnému obchodu klade za cíl nastolil rovnost mezi 

aktéry mezinárodního obchodu. Zastánci fair trade véŕí, že tímto zpusobem obchodování Ize 

zmĺrnit či odstránil problémy zemí tŕetího sveta2, a to pŕedevším chudobu, devastaci životního 

prostredí, detskou práci a nízkou gramotnost (Bowen, 2001). Hodnoty, jimž je pŕikládán 

nejvétší význam, jsou respektování pracovního práva, ochrana životního prostredí a udržitelný 

rozvoj (Cavanagh, 1996). 

1 www.bionebio.cz. 22.12.2005 
2 Zastánci spravedlivého obchodu také upozorňuj! na to, že tyto problémy jsou často pŕínio zpúsobené volným 
obchodem (Cavanagh, 1996) 
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Myšlenka spravedlivého obchodu je postavena na schopnostech výrobcu, díky nimž mohou 

sami aktivnô pŕispčt k ekonomickému rozvoji své komunity. Fair trade výrobcum nabízí 

chránený trh, asistuje jim pri vytváŕení výrobních kapacit i pri rozvijeni lidského kapitálu3 a 

v neposlední radé jim zpŕístupní neúročené nebo nízce úročené investiční úvery'. 

Výrobci, importéri i fair trade obchody jsou vázáni pravidly, jež byla vytvorená na princípu 

rovného obchodního partnerství. transparentnosti a rešpektu k ostatním. 

V prípade producentu jsou to pŕedevším tato pravidla""1: 

• Činnost a rozhodovaní v organizacích výrobcu (komunitách, družstvech) musí být 

založený na demokratických principech. 

• Aktivity musí být ekonomicky, environmentálne a sociálne udržitelné. 

• Musí být vytvoŕeny pri jatelné pracovní podmínky. 

• Výrobci maj í pŕispívat k rozvoji komunity (napr. budování infrastruktury, škol, 

zdravotnických zaŕízení, vytváŕení nových pracovních míst, zamestnávaní žen atd.) a 

regiónu . 

Selhání výrobcu v nekolika či dokonce ve všech bodech je nutné nediskvalifíkuje z fair trade -

dúležitá je snaha o jejich dosažení. Obchodní partneri z rozvinutých zemí jsou vtákových 

pŕípadech pripravení podat pomocnou ruku. Konzument má minimálne záruku, že zakoupené 

fair trade zboží splňuje smluvená kritéria alespoň na jistém stupni flexibility a že je vyvíjeno 

úsilí o dosažení všech požadovaných štandardu (Bowen, 2001). 

Závažná pravidla pro organizace, které obchodují s péstiteli, prikazuj í: 

• platit péstitelúm takovou cenu, která pokrývá náklady na udržitelnou produkci a slušné 

živobytí, 

• do spravedlivé ceny zahrnout také prémii, kterou mohou producenti investovat do 

rozvoje, 

• danou část ceny zaplatit predem, pokud o to péstitelé zažádají, 

• poskytnout dlouhodobé smlouvy, které umožní plánování (udržitelné) produkce''. 

3 Napr. ve formé poradenství v oblasti marketingu, managementu, zmény technologie atd. 
4 www.fairtrade.cz, 11.1.2006 
5 Pokud se j edná o plantáže nebo prŕimyslové výrobní jednotky, musí být rešpektovaný alespoň základní 
štandardy 1LO (International Labour Organization) 
6 http://www. fairtrade.net, 11.1.2006 

12 

http://www.fairtrade.cz
http://www


Fair trade nabízí svým zákazníkúm možnost aktívne se zúčastnit eticky správneho obchodu, 

udržitelného pro obe strany. Ačkoli je cena zboží vétšinou vyšší než u konvenčních výrobku, 

mnoho konzumentu nabídku fair trade pŕijímá (Geographical. 2005). 

1.2 H i s t ó r i e s p r a v e d l i v é h o o b c h o d u 

Fair trade se vytvoril z decentralizovaných občanských hnutí. Poprvé byI zaveden malými 

altemativními obchodními společnostmi rozvinutého svéta, napojenými na charitu, které 

obchodovaly s drobnými rukodélnými produkty (Robbins, 2003). Jiný zdroj uvádí jako 

prukopníka fair trade americké projekty Ten Thousand Villages (dŕíve Mennonite Central 

Committee Self Help Crafts) a SERRV, které na konci 40. let 20. století iniciovaly 

obchodování s chudými komunitami na jihu (Bowen, 2001). Jejich první obchudek byl 

otevŕen v roce 19587. V E v rope s podobnou myšlenkou pfišel o deset let pozdéji ŕeditel 

Oxfam UKS, který po ceste do Hong Kongu navrhnul prodávat rukodélné výrobky čínských 

uprchlíku v charitativních obchodech Oxfam. V roce 1964 Oxfam založil organizaci 

alternativního obchodu (Altemative Trading Organization - ATO). která dovážela hlavné 

ruzné ŕemeslné výrobky z rozvojových projektu. Paralelní iniciatívy probíhaly v Nizozemí, 

kde byla v roce 1967 založena dovozní společnost S.O.S. Wereldhandel, nyní známá pod 

jménem Fair Trade Organisatie. Ve stejné dobč začaly nizozemské „skupiny tŕetího svéta" 

prodávat cukrovou tŕtinu se vzkazem pro zákazníky, že zakoupením jejich výrobku „pomohou 

chudým zemím dostat se na místo na slunci prosperity". Tyto skupiny rovnéž prodávaly 

ŕemeslné výrobky a v roce 1969 otevŕely první fair trade obchod. Navíc se velmi zasloužily o 

propagaci spravedlivého obchodu v Nizozemí (Bowen, 2001). 

V nasleduj ících letech se fair trade rýchle rozšíril do dalších evropských zemí9, ale také do 

Japonska, Austrálie a Kanady, kde byly založený další dovozní společnosti. Nevládni 

neziskové organizace (NNO) pusobící v ruzných zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky 

iniciovaly vznik „jižních" organizaci spravedlivého obchodu, jež pomáhaly opomíjeným 

7 http://www.ifat.ora/rthistorv/historv2.shtnil. 12.1.2006 
Oxfam j e rozvojová organizace založená v roce 1942, je j ímž primámím účelem je poskytovat pomoc lidem 

žijfcím v bídé a utrpení (Comfort, D., Hillier, D., Jones, P., 2004) 
9 pŕedevšim do Belgie, Némecka, Švýcarska, Dánska; pozdéji do Rakouska, Švédska, Itálie a Francie 
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producentum odbornými radami a asistencí. Pozdéji také organizovaly produkci. poskytovaly 

sociálni služby a zajišťovaly export na sever1". 

Do poloviny 80. let se hnutí spravedlivého obchodu omezovalo na okruh alternativního 

obchodování mezi subjekty oddanými myšlence rovnosti mezi „jižními" producenty a 

„severními" konzumenty. Zboží bylo prodáváno pouze ve špecializovaných obchudcích a 

v kaneeláŕích nižných humanitárních, ekologických, církevních a environmentálních 

organizací. Pro další rozvoj spravedlivého obchodu bylo nezbytné ho institucionalizovat 

vytvoŕit jasnou záruku, že se jedná o „fair" produkt a tím mu otevŕít cestu i na konvenční trh 

(Bowen, 2001). 

V roce 1988 konečné vzniká první certifikační společnost udélující oficiálni známku" , jež 

garantuje „spravedlivý" piivod výrobku. Je to nizozemská obchodní organizaee Max 

Havelaar12. V té dobé se již téžišté iniciatívy fair trade presunulo od rukodélných výrobku na 

zemédélské komodity a byl to práve Max Havelaar. který uvedl na trh první fair trade kávu. 

Následovalo založení dalších společností: TransFair International (USA, Kanada), Fair Trade 

Foundation (púsobící ve Velké Británii), Reilun fíaupan (Finsko) a Rättvisemärkt (Švédsko). 

Od dubna 1997 jsou všechny certifikační organizaee ŕízeny celosvetovou asociací Fairtrade 

Labelling Organization International (FLO, jindy FLO-I) (Bowen, 2001). Označení zboží 

skutečnč pomohlo spravedlivému obchodu rozšíŕit pole pusobnosti i do tradičních 

maloobchodních sítí, a zpŕístupnilo tak fair trade výrobky širší zákaznieké skupine. 

V současné dobé jsou 2/3 téchto výrobku prodávány v konvenčních prodejnách13. 

Paralelné byl vyvinut monitorovací systém pro organizaee spravedlivého obchodu, 

zajišťovaný International Fair Trade Association (IFAF), se zámérem posílit kredibilitu téchto 

organizací u politiku, konvenčních obchodníku a konzumentu. 

V roce 1990 byla založena EFTA (European Fair Trade Association). Tato organizaee 

sjednocuje I 1 velkých dovozcu z 9 evropských zemí a reprezentuje tak vétšinu importu fair 

trade výrobku v Evropé14. 

10 http://wvvw.ifat.ora/llhistory/historv2.shtnil. 12.1.2006 
'1 Alternatívou by bylo pŕedstavit na trhu novou značku. To bylo zamítnuto z toho duvodu, že fairtrade značka 
by musela čelit konkurenci ostatních firem dodávajících príslušné zboží na trh. K tomu nemél fair trade 
dostatečné marketingové prostŕedky. Známka j e naopak pro všechny firmy prístupná v pŕípadé, že by se 
podh'dily fair trade pravidlum. Komerční firmy se tak nestávají konkurenty známky fair trade, ale 
(potenciálními) partnery (Eshtiis, Harmsen 2003). 
IJ Max Havelaar j e nizozemský národní hrdina z 19. století, který bojoval za lepší zacházení s indonéskými 
pracovníky na holandských kávových plantážích (Stecklow, White, 2004b). 
1 ' http://www.ifat.orK/fthistorv/history4.shtml. í2 . t .2006 
IJ Bowen, 2001 a www.fairtrade.cz. 11.1.2006 
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Také spolupráce mezi dobrovolníky pracujícími ve ..svetových obchudcích" (World Shops) 

byla zaštítčna organizací - v roce 1994 byla založena Network of European World Shops 

(NEWS!). Nyní sdružuje zhruba 2500 obchodu ve 13 zemích Evropy15. 

V prúbéhu let se hnutí fair trade profesionalizovalo ve svém úsilí o zvyšovaní povedomí mezi 

lidmi i ve vlastní obhajobe pred politiky. Jsou vydávány kvalitní dokumenty, propagační 

materiály a poŕádány akce pro veŕejnost. Dítležitým nástrojem k pôsobení na evropské 

politiky je kancelár FINE (platforma organizací spravedlivého obchodu FLO. 1FAT, N E W S 

a EFTA) v Bruselu. 

Dnes je již fair trade celosvetovým hnutím. Více než jeden milión drobných péstitelu 

a delníku z 50 zemí sveta je organizován ve zhruba tŕech tisících venkovských organizacích 

spadajících do vyšších organizačních celku. Jejich produkty jsou prodávány v tisících 

„svetových" a „spravedlivých" obchudcích, v supermarketech a na dalších prodejních 

místech. Hnutí se angažuje v debatách s politiky v evropských institucích a na mezinárodních 

fórech s cílem učinit inezinárodní obchod spravedlivéjším a vnímavejším k sociálním 

a environmentálním otázkam"'. 

1.3 Z a s t ŕ e š u j í c í o r g a n i z a e e 

1.3.1 International Fair Trade Association (IFAT) 

IFAT j e globálni síť organizací fair trade (FTO). Byla založena v roce 1989 za účelem 

propojení FTO. Jejím posláním je podpora jednotlivých FTO a obhajoba spravedlnosti 

v mezinárodním obchodé. Členy jsou asociace výrobcu (družstva apod.), exportní 

marketingové společnosti, importéri, maloobchodníci, organizaee 

alternativního obchodu (včetné ATO) a finanční instituce. 

Do pole pusobnosti IFAT spadaj í tri oblasti: 

• rozvoj trhu pro spravedlivý obchod, 

• dohled nad fair trade, 

• prosazování fair trade. 

15 http://www.worldshops.ora/index.html:ises5Íonid=E3ED99005296EC4E90EF7969216AA360, 12.1.2006 
16 lntp://www.ifat.ora/ňhistorv/history I .shtml, 12.1.2006 
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IFAT podporuje rozvoj fair trade a je často také první, koho výrobci kontaktuj]' pri hledání 

svého fair trade obchodního partnera. Prostŕedkem k rozvoji je šírení inforniací a odborných 

znalostí mezi členy, podnécování ke spolupráci a učení se novým vécem od partneru a 

povzbuzování k regionálni kooperaci. 

Zásadou pro členy MA"I je otevŕenost, transparentnost a odpovčdnost vúči investorúm. Cílem 

dohlížecího systému je vybudoval duveru verejnosti ve I TO. 

Závažné normy pro FľO byly vyvinuty v roce 2001 na 6. dvouročním zasedání vTanzanii . 

Norem je celkem devét a týkaj í se: I. vytváŕení príležitostí pro ekonomicky znevýhodnené 

producenty, 2. transparentnosti a zodpovédnosti, 3. zlepšovaní výkonnosti výrobcu, 

4. propagace spravedlivého obchodu, 5. placent' spravedlivé ceny. 6. rovnosti mezi muži a 

ženami, 7. pracovních podmínek, 8. detské práce, 9. životního prostredí17. 

Štandardy jsou ovéŕovány na tŕech úrovních: sebe-ohodnocení (vydání reportu), vzájemné 

porovnám' hodnotících reportu a kontrola nezávislým externím inspektorem. Organizace, které 

prošly touto podrobnou kontrolou, jsou registrovány a získaj í oprávnení na známku Fair Trade 

Organization1 s. 

IFAT nyní sdružuje 280 organizaci z 62 zemí svéta. Zhruba 65 % členu je z „jiluľ'(tj. Asie, 

Strední Východ, Afrika a Jižní Amerika)1". 

1.3.2 International Fair Trade Labelling Organization (FLO, FLO-I) 

O 
FAIRTRADE 

GUA.RAŇTBÉ8 
A0ÉTTER 
DÉALFOR 

PHODUCEBS 

(www.fairtrade.riet. 11.1.2006) 

Od roku 1997, kdy byla založena, FLO zastrešuje certifikační organizace. Jejím primárním 

úkolem je vytváŕet normy a udélovat osvedčení (certifikáty). V současné dobé sdružuje 20 

organizaci ze 20 zemí sveta. 

1' http://www.ifat.ora/downloads/monitorinfi/copandstds/stds4ftos.pdf, 12.1.2006 
18 Znak FTO slouží k celosvetové identifikaci organizaci, ne však produktu. Produkty splňující podmínky 
spravedlivého obchodu maj í od 80. let také svou známku, která je odlišuje od ostatního zboží. Udôlují j i 
certifikační iniciatívy, které spadají pod FLO-I. 
19 www.ifat .org. 12.1.2006 
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Certifikační organizaee jsou zpravidla vytvorený a podporovaný širokými koalicemi 

zájmovýeh společností (napr. rozvojových či ekologických neziskových organizací, charít, 

odboru, sdružení na ochranu spotŕebitelu atd.), které se zavazují podporovat konkrétni 

známku a dodávat certifikované výrobky na pulty obchodu. Dále máji za úkol: 

• monitoroval výrobce nebo družstva výrobcu a aktívne je podporovat, 

• koordinovat importéry, 

• stanovit záväzná kritéria pro spravedlivé obchodování, 

• vytvorit obchodní známku, která odliší fair trade výrobky od ostatního zboží, 

• zvyšovat všeobecné povedomí o spravedlivém obchode, 

• usiloval o zmeny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu 

(Bowen. 2001). 

FLO garantuje, že produkt prodávaný kdekoli na svété národními certifikačními iniciatívami 

se známkou FAIR TRADE je v souladu s normami spravedlivého obchodu. Certifikát je 

udélen po nezávislém, transparentním a kvalifikovaném overení sociálních a ekonomických 

podmínek celého obchodního procesu. Čtyŕi hlavní oblasti hodnocení jsou: 

1. zhodnocení míry souladu produktu s normami fair trade, 

2. zjišťování, jestli jsou zisky ze spravedlivého obchodu použitý na sociálni a 

ekonomický rozvoj, 

3. provéŕování registrovaných obchodníku - pŕedevším zda je péstitelum vyplácena 

spravedlivá cena, 

4. kontrolování, zda je známka FAIR TRADE používána pouze na produkty pocházející 

od certifikovaných fair trade výrobcu. 

K overení toho, zda skupiny výrobcu, obchodníku, zpracovatelň, velko- a inaloobchodníku 

splňují štandardy fair trade, spolupracuje FLO se sítí nezávislých inšpektori), kteŕí pravidelne 

navštévují všechny organizaee výrobcu. Pravost puvodu zboží se známkou FAIR TRADE 

inšpektori kontroluj í pomoci svého speciálního systému20. 

Certifikát je udélován na základe mezinárodních štandardu pro spravedlivý obchod. 

Štandardy FLO jsou navrhovány a pŕezkoumávány Komisí pro nonny a politiku, v níž je 

reprezentovaná rada podílníku členských organizací FLO, péstitelu, obchodníku a externích 
9 1 odborníku . 

20 http://wwvv.fairtrade.net/sites/aboiitt1o/tasks.litml, 12.1.2006 
21 http://www.fairtrade.net/sites/standards/standards.litml. 12.1.2006 
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Existuj í dva soubory obecných norcm pro producenty - jeden pro malé farmáfe a jeden pro 

pracovníky na plantážích a v továrnách. 

První soubor se vztahuje k drobným tarmárum uspoŕádaným v družstvech či v j iných 

organizacích s demokratickou, participační strukturou. Je rozdčlen do čtyŕ celku (plus 

dodatek) tvorených nčkolika body. Stručné znení je v následujícím boxu. 

Box č. l : Obecný soubor norení pro organizace malých farmáril 

1. Sociálni rozvoj 

• fair trade zvyšuje možnosti rozvoje (organizace má prokázat, že zisky z fair trade 

pŕispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji členu) 

• členové jsou malí farmári nezávislí na nájemné pracovní sile 

• organizace má demokratickou strukturu s participačním rozhodovaním a 

transparentním ŕízením 

• zákaz diskriminace pracovníku (tj. rozlišování, vylučování či uprednostňování 

pracovníku na základč rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznám', 

politických názoru, národnosti nebo sociálního puvodu, které má za následek 

narušování rovnosti príležitostí anebo nerovné zacházení v zaméstnání) 

2. Ekonomický rozvoj 

• prémie spravedlivého obchodu (organizace je odpovédná za transparentní 

zacházení s prémií vuči pŕíjemcum a FLO; o použití prémie rozhodují členové 

demokraticky) 

• možnost exportu (výrobci musí mít prístup k logistickým, administrativním a 

technickým prostŕedkum, které umožní dostat produkt na trh) 

• ekonomické posilování (osamostatňování) organizace 

3. Rozvoj životního prostredí 

• ochrana životního prostredí (minimalizace používání hnojiv, pesticídu; 

nahrazování organickými hnojivy a biologickou kontrolou nákaz) 

4. Štandardy pracovních podmínek (založené na obecných zásadách International Labour 

Organization - ILO) 

• volnost sdružování pracovníku a kolektivního vyjednávání 

• zákaz nucené a detské práce (takové, která jim neumožňuje zúčastnit se 

vzdélávacího procesu a která je pro né nebezpečná) 

• spravedlivé podmínky pracovního poméru (rovná odména za práci, minimálni 
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mzda atd.) 

• bezpečnost práce a zdravotní následky zaméstnání 

5. Dodatek obsahuj ící pŕehled / nakázaných pesticídu 

Zdroj: Generic Fairtrade Standards, 2005 

Každý soubor norení je zakončen požadavky. které podléhají inspekci. Požadavky jsou buď 

minimálni, záväzné pro všechny fair trade výrobce. nebo pokrokové, u nichž maj i výrobci 

každoročné vykazovat zlepšení (Generic Fairtrade Standards. 2005). 

Druhý soubor norem týka pracovníku. kteŕí jsou organizováni v odboru a jejichž 

zaméstnavatelé j im vyplácejí patričné mzdy, umožňuj í j im být členy odboru a poskytuj í jim 

slušné životní podmínky (napr. bydlení). Pro pracovníky na plantážích a v továrňach existují 

další štandardy týkaj ící se zdraví, bezpečnosti, ale také životního prostredí a zákazu detské 

práce. Oproti pŕedchozímu souboru norem je tu pfedevším rozvedená část o volnosti 

sdružování a kolektivním vyjednávaní a dále o bezpečnosti práce (Generic Fairtrade 

Standards for J lired Labour, 2005). 

Pri formování norem se FLO drží mezinárodné uznávaných norem a úmluv, pfedevším técli 

stanovených International Labour Organization (ILO). FLO také vyžaduje, aby organizace 

výrobcu dodržovaly národní legislatívu, pokud se tato legislatíva nerozchází s mezinárodné 

uznanými normami a úmluvami. 

FLO stanovuje normy i pro produkty. Tyto se týkají pfedevším kvality, ceny a zpusobu 

zpracování. 

Z iniciatívy FLO vznikl nezávislý certifikační orgán FLO - Cert Ltd. Tato společnost 

koordinuje všechny úkoly a zpracovává všechny informace spojené s inspekci, kontrolou účtu 

a vydáváním certifikátu výrobcum22. 

1.3.3 European Fair Trade Association (EFTA) 

Evropská asociace spravedlivého obchodu byla zŕízena roku 1990. Sdružuje 11 fair trade 

organizaci z 9 evropských zemí, které dovážejí výrobky od cca 400 skupin výrobcu v Africe, 

Asii a Latinské Americe. Asociace sídlí v nizozemském Maastrichtu. 

Členy EFTA jsou: Magasins du Monde - Oxfam, Oxfam Wereldwinkels (Belgie), 

Solidar'Monde (Francie), Ctm Altromercato (Itálie), GEPA (Némecko), Fair Trade 

: : littp://www.fairtrade.net. 12.1.2006 
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Organisatie (Nizozemí), EZA Dritte Welt (Rakousko), Intermón Oxfam a IDEAS 

(Špančlsko), Claro (Švýcarsko) a Traidcraft Plc (Velká Británie). 

Společné s dalšími zastŕešujícími organizacemi EFTA pŕispívá k harmonizaci a koordinaci 

nižných fair trade aktivit v mezinárodnim kontextu. Jejím primárnim cílem je dosáhnout co 

nejlepšího fungování a nejvétší efektivity dovozu. Za tímto účelem se EF'ľA snaží usnadnit 

informační propojování fair trade organizací a poŕádá jejich schuze. Ďalším diiležitým cílem 

je prosazování fair trade u komerčních subjektu a politiku, a to pomoci informovaní široké 

verejnosti o stavu mezinárodního obchodu, poŕádáním kampaní na špecifická témata 

a publikovaním dokumentu. V roce 1995 byla zavedena pobočka v Bruselu, která má ulehčit 

komunikaci s evropskými institucemr1. 

Tabulka ukazuje spojený obrat členských organizací EFTA v letech 1999-2001. 

Tabulka č . l : Obrat členských organizací EFTA v letech 1999-2001 Rok Milióny € 

1999 115 

2000 127 

2001 150 

Zdroj: http://www.eRafairtraJe.ora/elta.asp, 15.1.2006 

Struktura zboží byla v roce 2001 následující: 25,4% rukodélné výrobky, 69,4% potraviny, a 

zbývající 5,2% literatúra a další produkty. Podíl prodaného fair trade zboží z Afriky byl 26%, 

z Asie 40% a z Latinské Ameriky 34%24. 

1.3.4 Network of European Worldshops (NEWS!) 

Organizaee NEWS! byla založena v roce 1994 a nyní sdružuje svétové obchudky v 15 

národních asociacích25 ze 13 štátu Evropy. Členské národní asociace jsou zBelgie, Dánska, 

Finska, Francie, Itálie (Ctm Altromercato a Assobotteghe), Némecka, Nizozemí, Portugalska, 

Rakouska, Španélska, Švédska, Švýcarska (nemecká a francouzská) a Velké Británie. 

23 http://www.eftafairtrade.org/eRa.asp. 15.1.2006 
2-1 tamtéž 
25 Národní asociace jsou zastŕešující organizaee pro svétové obchudky (worldshops), které efektivné rídí své 
členy na lokálni úrovni. JeJnotlivé národní organizaee se liší ve štruktúre, zpúsobu práce i v úkolech, které ŕéší. 
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Svetových obchudku je prostŕednietvím národních asociací v NEWS! reprezentováno preš 

25002". 

Podobné jako EFTA má NEWS! za úkol koordinovat spolupráci a usnadnit informační 

pro pojení svých členu (za tímto účelem napr. poŕádá pololetní konference). Ďalšími obecnými 

c íl i jsou: podnécovat, ŕídit a podporovat spoločné akce27, napomáhat v rozvoji národních 

asociací v dalších zemích. skrze národní asociace se starat o inovace v prodejnách. kooperovat 

s ostatními zastŕešujícími organizacemi (IFAT, EFTA, FI.O), propagovat fair trade a vytváŕet 

spoločný nátlak národních asociací (lobby) na evropské instituce2íí. 

NEWS! je velice aktívni v organizování propagačních kampaní, setkání a ve vykonávaní 

dalších aktivít na podporu fair trade, jako je vydávání mésíčníku, poŕádání pololetních 

konferencí či osláv mezinárodního dne fair trade. 

1.3.5 FINE 

FINE vznikla v roce 1998 a je to spoločná neformálni platforma zastrešujících organizací 

FLO, IFAT, NEWS! a EFTA. Jejím primárním účelem je opét snadné sdílení informací a 

koordinace aktivít členských organizací. 

Na této platformé organizaee dále spolupracuj í na vymezování společné politiky, stanovování 

kritérií, vytváŕení stratégií monitorování a v neposlední radé propagace a zvyšování obecného 

povčdomí o fair trade (Bowen, 2001). 

V ŕíjnu roku 2001 byla na úrovni FINE pŕijata definice spravedlivého obchodu2 '. 

Box č.2: Definice fair trade 

Fair trade je obchodní spolupráce založená na dialógu, transparentnosti a rešpektu, která se 

snaží dosáhnout vétší rovnosti v mezinárodním obchode. Pŕispívá k udržitelnému rozvoji tím, 

že nabízí opomíjeným výrobciun a pracovníkum (pŕevážné na globálním jihu) lepší obchodní 

podmínky a zabezpečuje jejich práva. Organizaee spravedlivého obchodu se aktivné zapojují 

do podpory výrobcu zvyšováním obecného povédomí a vedením kampaní za nastolení zmén 

v pravidlech a praxi konvenčního mezinárodního obchodu. 

Zdroj: http://www.eftnfairtrnde.org/definition.asp. duben 2006 

:<l http://www.worldshops.orR/news.htnil. 16.1.2006 
27 NEWS! zorganizovala napr. kampaň „Food for Thougliť' 1999-2001 
28 http://www.worldshops.org/news/aims.html. 16.1.2006 
29 Je to prepracovaná definice z dubna 1999, která rovnéž byla uznána na úrovni FINE. 
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Všeobecné uznávaná definice fair trade je jedním ze znaku vzrústající harmonizace tohoto 

hnutí v mezinárodním méritku. 

1.4 S o r t i m e n t 

Zboží prodávané spotŕebitelum v rámci spravedlivého obchodu mužeme rozdélit do dvou 

kategórií: 

(1) zboží dovezené a prodávané členy zastrešujících fair trade organizaci náležících do 

FINE (jsou to pfedevším dovozci a Svetové obchody), které je v souladu s kritérii fair trade a 

pochází včtšinou od malovýrobcu, 

(2) zboží dovážené a prodávané komerčné se známkou FAIR TRADE. která by la udelená 

nezávislou certifikační organizaci po overení dodržování stanovených zásad spravedlivého 

obchodu. 

Do první kategórie patrí v první radé všechny umélecké a ŕemeslné výrobky, pro než prozatím 

nebyla vyvinutá kritéria, podlé kterých by jim mohla být udélena známka FAIR TRADE. 

Prodává se keramika, sklo, textil, šperky, hudební nástroje, hračky, doplnky do domácnosti, 

koberce a další zboží. 

Sortiment z druhé kategórie je velmi široký. Prevažné se jedná o potraviny a nápoje. Comfort, 

Hillier a Jones (2004) uvádí, že potraviny a nápoje pŕedstavují zhruba 60 % celkového 

maloobchodního obratu fair trade v Evropé, z čehož na kávu pripadá téméŕ 50 %. Zhotovit 

kompletní výčet všech certifikovaných výrobku by bylo velmi náročné, neboť každá 

organizace má svou vlastní nabídku, kterou navíc často rozširuje a inovuje. Nicméné uvedu 

alespoň príklad jedné certifikační organizace, a to britské Fairtrade Foundation. Ta má 

v současné dobé v nabídce více než 1500 položek se známkou FAIRTRADE. Jedná se o 

mnoho druhú: 

• čerstvého ovoce (banány, jablka, citrusové plody, avokádo, mango a další, které pod 

vlastní značkou prodává cca 13 ruzných supermarketu včetné Sainsbury's, Tesco a 

Co-op), 

22 



• kávy (pražená mletá, zrnková, rozpustná, organická a další druhy od cca 40 rúzných 

dodavatelu jako napr. Cafédirect, CotTeehouse, Co-op, Marks & Spencer, Starbucks, 

Tesco. Traidcraft ad.), 

• čaje (rozmanité druhy černých. zelených, bylinných čaju. nčkteré v organické kvalite), 

• cukru (bílý, hnedý, surový tŕtinový. organický), 

• medu (chilský, mexický, lesní, z pomerančových kvetu, organický a další druhy), 

• bavlnených výrobku (11 firem dodává oblečení, domáci potreby, hračky a další 

výrobky z fair trade bavlny). 

• čokolády a kakaa, ovocných džusu, jogurtu, cukrovinek a detské výživy. 

Relatívne nové jsou na seznamu fair trade výrobku také kvetiny (rúže) a sportovní míče. 

Sportovní míče si zasluhují zvýšenou pozornost, neboť zde zaznamenal spravedlivý obchod 

velký úspéch. co se týče zmén podmínek obchodu. Na nátlak fair trade organizaci podepsali 

v roce 1997 FIFA. Unicef a obchodní komora pákistánského mesta Sialkot (kde se vyrábí 

80 % všech míčú na svétovém trhu) dohodu, v níž se výrobci míčú zavázali, že do budoucna 

nebudou využívat levnou detskou práci. O rok pozdéji FIFA zakázala certifikování všech 

produktú, na jejichž výrobe se podílely déti. Nékteré tamní firmy pŕestoupily na výrobu 

slučitelnou se štandardy spravedlivého obchodu, což vedlo ke zlepšení (do té doby téméŕ vždy 

nevyhovujících) pracovních podmínek i zvýšení mezd30. 

111 http://www.fairtrade.org.uk/pruducts.htm, kvčten 2006 
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2. Prostor pro fungování spravedlivého obchodu 

V počátcích se fair trade vztahoval k ŕemeslným výrobkúm, postúpení času se ale začal 

orientovat na zemédélské plodiny z chudých rozvojových zemi. Dnes jsou tropické komodity 

jeho téžištém. Tato kapitola se zabýva utváŕením prostom pro fungování fair trade v oblasti 

tropického zemédčlství. V první části se zabývam nékterými určujícími mezníky ve vývoji 

obchodu s tropickými komoditami v RZ. v druhé části se snažím pojmenovat hlavní zdroje 

nerovností na trhu, které vyprovokovaly vznik fair trade. 

2.1 Nastínč'ní v ý v o j e o b c h o d u s t r o p i c k ý m i k o m o d i t a m i z R Z 

Lidé obchoduj í se zemédélskými komoditami z tropických zemí již tisíce let. Pŕirozené se 

vytváŕely obchodní cesty, z nichž nejznáméjší jsou z Číny do Indie, z Núbie do Ríma nebo 

z Peru do Cádizu. Obchod s korením, oleji, pŕírodními léky, drogami, vínem, hedvábím, 

čajem, parfémy a dalším zbožím významne ovlivnil jak geografickou, tak politickou tvár 

sveta, neboť jeho dejiny jsou současné histórií výboju a útisku. 

2.1.1 Kolonizace 

Poslední vlna evropské kolonizace probéhla v 15. století, kdy si Portugalsko, Španélsko, 

Francie, Belgie, Británie a Nizozemí, následované Némeckem a Itálií, mezi sebou rozdelili 

tropické zemé, podmanili tamní obyvatelstvo a ukoristili prírodní zdroje. Poté, co kolonizátori 

objevili možnosti péstování zemčdélských plodin v téchto kraj ich, začali zakládat farmy a 

plantáže pro péstování bavlny, juty, tabáku a cukrové tŕtiny. Současné rozvíjeli obchod 

s otroky. Na konci 19. století Evropané v koloniích uvedli do provozu pivní železnice. Cesty a 

železniční trati nesloužily ve prospéch obchodu uvnitŕ regiónu, ale byly vedený tak, aby 

usnadnily vývoz zboží z vnitrozemí do prístavu. Ďalší kolonizátorskou aktivitou bylo 

linkování hraníc štátu, pŕičemž byla ignorována teritória puvodního obyvatelstva. Evropské 

společnosti - často monopolní - dominovaly importu a exportu, zpracování surovín i obchodu 

s finálním výrobkem, jako napr. čokoláda, čaj, cukr, tabák a káva. Na ochranu monopolu byly 

mezi kolonizovanými zemémi zavádény obchodní prekážky (Robbins, 2003). 
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2.1.2 Nezávislosť 

Boje za emancipaci propukly nejdŕíve v Latinské Anierice. V 19. století se /de mnohá státum 

podarilo získal samostatnost a zh'dit samosprávnou republiku. V Africe a Asii probíhala 

dekolonízace od konce 2. svetové válkv do konce 60. let. Bývalé kolonie si vétšinou 

ponechaly obchodní struk tury i prekážky a téžily z relatívne vysokých cen komodít. V 70. a 

SO. letech podléhaly ceny nékterých komodít (káva. kakao, cukr. kaučuk) mezinárodním 

smlouvám o komoditách (International Commodity Agreements). To znamená, že se ceny 

mohlv pohybovat jen v rozmezí dohodnutém vyrábéjícími a odberateľskými zememi. 

Na nékterých farmách a plantážích. napríklad v Jižní Africe a Keni. byly zavedený moderní 

technologie zvyšující objem i kvalitu výstupu. V zemích jižní Asie a Latinské Ameriky 

docházelo ke sjednocování pozemku'1 a zakládání plantáží. Velké plantáže dosáhly lakového 

výnosu z investic, že bylo možné vybudovat silný prúmyslový sektor a sektor služeb. 

Nicméné ve vétšiné RZ tvorí moderní zemédélství jen malou Část výroby. Puda je 

obhospodaŕována malými farmári, kteŕí nemají možnost investovat do moderních technológií. 

Tento stav se udržuje z mnohá duvodu. Jednak existují kmeňové tradice, pudu rozdéluje 

náčelník mezi rodiny podlé statusu, a tedy není snadné koncentrovat vlastuícká práva u 

jednoho majitele, respektíve v jednom družstvu32. Ďalší príčinou je absence altemativního 

pracovního uplatnení pro velkou populaci lidí zamestnaných v zemédélství, neboť ínvestice 

do prumyslového sektoru jsou nedostatečné. Velkoprodukce by za téchto podmínek vedia 

k disintegraci tradičních rodinných komunít, které zároveň slouží jako sociálni záchytná síť, a 

pravdepodobné by se zvýšil počet lidí žijících v chudobé. 

V poválečné Evropé se mezitím rozbéhly programy na rozvoj zemédélství, zavádéjící inovace 

v technologiích financované státními dotacemi. Evropa zažila nebývalý industriálni a 

ekonomický rúst spojený s boomem obchodu s prumyslovým zbožím a službami a s rozvojem 

transportních systému a komunikačních technologií. Relatívni' význam obchodu se surovinami 

a zemédélskými produkty v mezinárodním merítku pritom klesá (Robbins, 2003). 

J l Velké farmy a plantáže vznikaly na úkor mlstního obyvatelstva, neboť docházelo k vyvlastňování jejich 
soukroniého pozemku. Farmári a rolníci se buď presunuli na horší pudu, nebo se nechali najmout jako délníci na 
plantáží, prípadné odcházeli do mést (Robbins, 2003) 

To platí zejména u nékterých kmeňu v Africe. 
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2.1.3 Mezinárodní zadluženost 

Od poloviny 60. let si mnoho rozvojových zemí pújčovalo kapitál od mezinárodních 

flnančních institucí a komerčního bankovního sektoru na rozvoj zemčdčlství a prúmyslu 

s presvedčením, že díky modemizaci zvýši svuj export a pujčené peníze v budoucnu vráti. To 

se jim ale z mnohá dúvodu nepodarilo. Me/.i v nej š í príčiny prohlubování zadluženosti se 

pričíta pád amerického zlatého štandardu v roce l l)7i. ropné krize v sedmdesátých letech, 

pokles cen surovin a vývozníeh plodin a vzrúst úrokových sazeb na mezinárodních 

kapitálových trzích na počátku 80. let. Neméne duležitým faktorem byly vnitŕní príčiny. Jimi 

se rozumí napr. financovaní ekonomicky nepŕínosných projektu, často zadaných na základe 

korupce, a dále využívání úveru pŕedstaviteli nedemokratických režimu na upevnení vlastní 

moci (Barták, ChlebeČek. Lebeda, Tožička. 2005). 

2.1.4 Programy strukturálních úprav 

Za účelem nastolení makroekonomické stabilizace a ekonomického rustu v RZ byly pujčky 

poskytované mezinárodními finančními institucemi podmínény plnením požadavku, které 

byly stanovený počátkem 80. let v rámci programu strukturálních úprav (Structural 

Adjustment Programs, SAPs)1 ' . Tyto požadavky zahrnují pfedevším: 

- devalvaci meny za účelem dosažení exportní konkurenceschopnosti, 

- volné konvertibilní menu k usnadnéní obchodu. 

- snížení daní a verejných výdaju, 

- odstránení státem chránených obchodních organizací, 

- privatizaci státních prúmyslových podniku, 

zrušení omezení dovozu, 

- povolení repatriovat zisky zahraničních společností, 

tlak na zvýšení exportu34. 

" Mezinárodní ménový ľond od roku 1987 také poskytuje nízko úročené pujčky chudým zemím v rámci 
programu E S A F (Enhanced Structural Adjustment Facility), který je podobný jako SAPs. V současné dobé se 
prosazuje individuálni prístup k otázce ekonomického rozvoje v jednotlivých zemfch. Programy strukturálních 
úprav jsou nahrazovány Strategickými dokumenty pro snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Papers, 
PRSPs), které se vyznačuj! flexibilnejším pojetím problematiky a nastolují mj. princíp národní kontroly nad 
plnéním rozvojových programu. 

' 'http://vvw\v.rozvoiovka.cz/odbortext.php?co=mo&id=7. 30.3.2006 
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Názory na dopad programu v chudých zemích sc rúzní. Zatímco napríklad mezinárodní 

finanční instituce na základe (nezávislých) odborných s tud i í š t ruk turá ln i opatrení háji. 

z j iných strán zaznívá kritika. 

Co se týče ekonomického rustu. IMF uvádí. že reformy mčly v zúčastnčných zemích obecné 

pozitívni vliv"'. Kladné výsledky se ale dostavily až v polovine devadesátých let. V letech 

1991-1995 byl v 51 zahrnutých RZ príimérný reálný rust per capita HDP záporný: -2.3 %. 

V letech 1996-1998 j iž rust dosahoval 2.5 % a byl vyšší než v RZ. které štrukturálni úpravy 

nezavedly37 . Reformy mčly mít také pozitivní dopad na rozdelení príjmu a na snižování 

chudoby" . 

Najvýznamnejšími reformami v rámci SAPs. ovlivňujícími distribuci zetnédélských produktu, 

bylo zrušení státem kontrolovaných obchodních organizaci a ukončení praxe stanovování 

pevných kupních a prodejních cen komodít. Volný trh mél dát prostor silám nabídky a 

poptávky a motivovat výrobce, aby vyhoveli spotrebitelúm v jejich požadavcích na cenu a 

kvalitu. V nové situaci na trhu ovšem získali moc pfedevším pŕekupníci. Duvodem je, že 

péstitelé jednak často neprodukovali dostatečne velké množství plodin, aby je mohli prodávat 

pŕímo vývozcum; jednak vétšinou žili ve vzdálených, ŕídce osídlených oblastech se ztíženým 

pristúpení na trh (Robbins, 2003). 

Programy jsou také zčásti založený na myšlence, že každá zeme muže být konkurenceschopná 

na svétovém trhu, pokud koncentruje investice a produkci v té oblasti, ve které má 

komparatívni' výhodu. Vétšina RZ má ale komparatívni' výhodu v produkci zemedelských 

plodin a ve využívání pŕírodních zdroju, jako je lesní hospodáfství, rybolov a téžba. 

Prosazování programu ve všech zahrnutých zemích naráz tedy zákonité muselo mít za 

následek prílišnou produkci zemedelských plodin a snížení jejich ceny na svétovém trhu 

(Robbins, 2003). V teórii mezinárodního obchodu je podobný jev definován jako 

„immiserising growth". Ten nastává, když je zvýšení ekonomické aktivity doprovázeno 

poklesem reálné životní úrovné, respektíve, když rust produkce (odrážený rostoucím 

objemem domáci meny) není doprovázen zvýšením príjmu v cizí zúčtovací jednotce 

(Kaplinsky, Morris, Readman, 2002). 

'5 Napr. práce Botchweye, Colliera, Gunninga a Hamady (1998) 
36 http:/Avww.iinf.org/external/np/sec/bufť/9862.htm, 15.5.2006 
17 Reálný rust per capita HDP byl méŕen v 96 RZ nezavádéjícich ESAF; v letech 1996-98 prúmčrnč dosahoval 
1,3 %. Zdroj: http://www.imf.orij/external/np/esaf/status/index.htm#ii, 15.5.2006. 

http://www.inif.orfi/external/pubs/ťt/esaf/exr/index.htni, 15.5.2006 
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2.1.5 Globalizace 

V osmdesátých letech síl í jevy a procesy globalizace1''. V ekonomické oblasti globalizace 

znamená pŕedev.ším propojování svetových trhu a zapojování národních ekonomik do 

celosvétových ekonomických vazeb. Je spojená s fungováním nadnárodních korporací. 

kterým liberalizace umožnila volné pŕesouvat jednotlivé části výroby do míst s levnou 

pracovní silou a pŕíznivými daňovými podmínkami. Navíc, štáty samy lákaj í investory tím, že 

vytváŕejí bezcelní zóny, poskytují daňové úlevy, dotují vytvorená pracovní místa atd.1" 

Obhájcúm globalizace a liberalizace se podarilo prokázat jejich pozitívni efekt na rust 

domácího produktu. Napríklad D. Dollar ve své studii prezentuje výsledky zkoumání 

existence obecného vztahu mezi globalizací a rustem v typické RZ. Ukazuje závčry prací 

nékolika svých kolegu4 1 , kteŕí pomoci rôzné špecifikovaných modelu prokázali kladnou 

korelaci mezi obchodem (resp. otevfeností obchodu) a rústem. Určitým nebezpečím pro 

podobné studie je, že zemé, které liberalizují své ekonomiky, mají zpravidla prístup k úveru 

od multilaterálních institucí, který se v rustu HDP projevuje kladné. 

Podlé O. Badiane a N. Mukherjee existuje silná pozitivní vazba mezi rozvojem exportu a 

akcelerací rústu domácího duchodu; ta se ale týká pŕedevším exportu prúmyslového zboží, 

méné výrazná je u vývozu zemédélských plodin (Badiane, Mukherjee, 1998). 

2.2 Z d r o j e n e r o v n o s t í na trhu 

2.2.1 Nastavení globálního politického rámce 

Na globálni úrovni se RZ musejí potýkat s radou problému, které vyplývají z nerovného 

nastavení podmínek svétového obchodu zemédélskými komoditami. Tyto problémy jsou o to 

závažnéjší, že zemédčlský sektor zajišťuje obživu vétšiné lidí v rozvojových zemích. 

Podrobnéji je rozvedú v následujících trech okruzích: 

'' Dávid Dollar z rozvojové skupiny Svétové banky definuje globalizaci jako silici integraci ekonomik a 
společností celého svéta, které j e dôsledkem toku zboží, služeb, kapitálu, lidí i myšlenek (Dollar, 2001). 

l)tip://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=gp&id=l3, 30.3.2006 
41 Frankel a Romer(1999) , Sachs a Warner (1995) 
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(1) Globálni politický rámec pro obchod se zemédélskými komoditami znevýhodňuje RZ. 

Globálni rámec, který reguluje zemédélský trh. je utváŕen dvema hlavními součiniteli: 

Dohodou o zemédélství (Agreement on Agriculture, AoA) ŕízenou Svetovou obchodní 

organizací (World Trade Organization, WTO) a podniínkami úveru, ktcré klade Svetová 

banka a Mezinárodní menový fond. Dohoda o zemédélství je v současné dobé nastavená tak, 

že preferuje rozvinuté štáty severu, které mohou udržoval vysokou podporu vlastního 

zemédélského sektoru, zatímco na RZ je vykonáván nátlak, aby uvolňovaly prekážky 

zahraniéního obchodu. Podmínky úveru vztahující se k obchodu vedly RZ mj. k prudkému 

snižení celních sazeb na zeinédélské produkty. Kvúli témto podmínkám nemohou mnohé RZ 

pohnout svými ochrannými bariérami ani v situaci, kdy jsou zaplavovány levným dovozním 

zbožím, ačkoli pravidla stanovená WTO by to ješté umožňovala. 

(2) Stále pŕetrvává protekcionismus rozvinutých zemí v zemédélském sektoru, který 

rozvojovým zemím znepŕístupňuj e trhy v bohatých státech a umožňuje dumpingový vývoz do 

V rámci Svétové obchodní organizace byla za účelem snižování dotací a čelní ochrany 

ustanovena Dohoda o zemédélství. Dohoda má ale nedostatky a její uskutečňování je mnohdy 

problematické. 

Jedním ze závažných nedostatku je, že čelní sazby zboží, které je zajímavé pro export RZ, 

nejsou v dostateéné míŕe omezeny a nékteré púsobí až prohibitivné. Dále, Dohoda sice 

stanovuje určité snižování domácich subvencí pro dané komodity, jiné komodity jí ovšem 

nepodléhají12 . Rozvinuté štáty využívají zadní vrátka: cenové dotace, které deformují trh, 

pŕeméňují na jiné (nepŕímé) typy dotací, jež jsou nuceného snižování zproštény. Výsledkem 

zmčny charakteru dotací a jej ich presunu na osvobozené komodity jsou ješté vétší celkové 

dotace. Data OECD pro odhad celkových domácich pŕíspévkú do zemédélství ve 24 státech 

OECD ukazuj í nárust z 275,6mld $ (roční prumér základního období 1986-88) na 326mld $ 

42 V terminológií W T O jsou subvence rozdéleny do „boxu", které mají barvy semaforu: zelená (=povoleno), 
oranžová (=zpomalit) a červená (zakázáno). Dohoda o zemédélství nemá červený „box", ačkoli domáci podpora 
pŕevyšující horní hranici stanovenou oranžovým „boxem" je zakázána. Navíc existuje modrý „box" pro podporu 
programu, které snižují produkci. Jakákoli domáci podpora, která deformuje produkci a obchod, spadá do 
oranžového „boxu" (oranžový „box" j e definován v šestém článku Dohody jako jakákoli domáci podpora, která 
nespadá do zeleného nebo modrého „boxu"). Typickou oranžovou podporou jsou opatrení k pHmému 
ovlivňování cen nebo kvantity produktu. Subvence ze zeleného „boxu" musí být financovány vládou a nesmi byt 
v žádném pŕípadé ve formé intervenčního zvyšování cen produktu. Do zeleného „boxu" spadají napr. pf ímé 
dotace k prí jmu farmáril, ľinancování projektu na podporu životního prostredí nebo na rozvoj regiónu 
(http://www.vvto.orR/enulish/tratop e/agric e/agboxes e.htm, 24.4.2006) 
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vroce 1999 (OECD, 2000). V neposlední rade. dotace na export jsou stále vysoké, neboť 

dohoda zavazuje rozvinuté štáty, aby snížily výdaje z rozpočtu na podporu exportu o pouhých 

36 % a celkové množství exportu krytého dotacemi o 21 % (Khor, 2005). 

Efektem zemčdélských subvencí v rozvinutých zemíeh je umele udržovaná vysoká hladina 

produkee a následkem prílišných exportních dotací jsou ceny vyváženého zboží nižší než jeho 

produkční náklady. Farmári z RZ ztrácejí kviili zemčdélským subvencím možnost exportovat 

nejen do rozvinutých zemi. ale i do ostatních RZ. neboť všechny trhy jsou zaplavené levným 

zbožím od subvencovaných farmáfu. Nadto pŕicházejí ze stej neho dúvodu i o odbytišté ve 

vlastní zemi (Khor. 2005). 

(3) Rychlá liberalizace dovozu do RZ nepnznivé ovlivňuje ceny tropických komodít, a tedy i 

príjmy a životní úroveň fannáfú; dále zpusobuje nestabilitu na trzích a v nékterých pnpadech 

vede i k poklesu podílu RZ na celkovém svétovém exportu. 

Liberalizace zahraničního obchodu probíhá v RZ prevážne pod nátlakem mezinárodních 

finančních insti tuď". Její účinky začaly být ve včtšine postižených zemí pocit ovány v 80. a 

90. letech. Odstránení čelní ochrany pred importem z rozvinutých zemí spolu s odstoupením 

od státních zásahu do ekonomik RZ predstavuje ze dvou duvodu závažný problém: (a) RZ se 

nemohou bránit prílivu levného zahraničního zboží na trh, (b) dochází k vytlačovaní místních 

obchodních společností velkými společnostmi dominujícími globálním hodnotovým 

ŕetézciim. 

Dle výsledku studie FAO méla liberalizace importu významný negativní dopad na malé 

farmáŕe a na potravinovou sobéstačnost v mnohá RZ (FAO, 2001). FAO zkoumala dopad 

liberalizace ve čtrnácti RZ a dospela k výsledku, že prumérná roční hodnota importovaných 

potravín mezi lety 1995-98 byla ve všech zerních vyšší, než mezi lety 1990-94. Ve dvou 

zemích (Indie, Brazílie) se hodnota importu více než zdvojnásobila, v dalších peti (Bangladéš, 

Maroko, Pákistán, Peru a Thajsko) vzrostla o 50 - 100 % (FAO, 2001). Nárust 

v zemédélském importu byl podstatné vyšší, než v exportu. Pouze ve dvou zemích rust 

exportu prevyšoval rust importu; v dalších dvanácti tomu bylo naopak (tamtéž). 

V následující tabulce je porovnání podílu svetových regiónu na exportu zemčdélských 

komodít v letech 1966 a 2000. 

11 Podmiňování pujček od Svétové banky a Mezinárodního ménového fondu podlé FAO ovlivňuje liberalizaci 
v RZ více, než naŕízení Svétové obchodní organizace (FAO, 2001) 
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Tabulka č.2: Podíl na exportu zemedelských komodít dle regiónu (v %) 

1966 2000 

RZ Afrika 14.9 5.2 

RZ Amerika 13.7 12,9 

RZ Asie 6.9 13.3 

R Z Oceánie 0.4 0,3 

Strední a východní Evropa 9.8 9.2 

Rozvinuté zemé 54,3 59,1 

Zdroj: UNCTAI): Production and international irude ofcommodities 2004 

U nékterých komodít zažily RZ doslova zaplavení trhu dovozy. Konkrétne se jednalo napr. o 

mléčné výrobky (hlavné sušené mléko) a maso. Domáci hospodárske sektory konkurující 

importum se v dusledku prílivu levného zboží dostaly do potíží. FAO uvádí jako príklad 

zvlášté poškozené oblasti karibské štáty. J iným pŕíkladem je Srí Lanka, kde mél import 

nežádoucí dopad na domáci produkci zeleniny, pfedevším brambor a cibule. Pokles produkce 

mél za následek ztrátu 300 000 pracovních pozic, pŕičemž možnost presunu výroby na jiné 

plodiny je v tamních podmínkách omezená (FAO, 2001). 

Nepŕíznivý vývoj procentního podílu LDCs na svétovém exportu komodít mužeme sledovat 

na následujícím grafu: 

Graf č. 1: Vývoj podílu LDCs na svétovém exportu komodít 

Fuefí 
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Zdroj: UNCTAI): Production and international trade of commodities 2004 
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2.2.2 Závislost na zemédčlství 

Na národní úrovni jsou ekonomiky RZ závislé na zemédčlství jako na zdroji zamčstnanosti a 

príjmu z exportu. Zemedelský sektor je součásti HDP a kromé produkee potravín zajišťuje 

suroviny pro zpracovatelský prumvsl. Zhruba 80 zemí svéta více či ménč závisí na 

zemčdčlské produkei. V afrických zemích tvorí vývoz tropických komodit 50 % príjmu 

z exportu, ve vysoce zadlužených chudých zemích (HIPCs) je to i více než 80 % (Khor. 

2005). 

Relatívni dúležitost zemédčlství se v rúzných zemích zjevné liší. V Nigérii tvorí zemčdčlské 

produkty pouze 2 % exportu, ale zemédčlství zde zaméstnává 43 % populace a činí 37 % 

HDP. Pouze 7 % lidí v Réunionu pracuje v zemédčlství, ale zemčdčlské produkty pŕedstavují 

70 % exportu zemé (Robbins, 2003). 

Existují tedy RZ, které maj í sice velký zemedelský sektor, ale domáci spotreba zemédčlských 

produktu v nich je rovnéž vysoká. Príjem téchto zemí plyne z exportu vyrábéného zboží, 

téžby nerastných surovín, ropy nebo turistického ruchu. Nejsou tudíž tolik postiženy 

cenovými propady na trzích plodín jako ostatní RZ, kde značnou část príjmu z exportu tvorí 

zemčdčlské komodity. 

Nejvíce odkázané na zemédčlství jsou štáty subsaharské Afriky a nékteré ostrovy v Tichém 

oceánu. Tyto zemé jsou nejhuŕe zasaženy poklesem cen tropických komodit. 

V následující tabulce je % podíl zemédčlských komodit na exportu ve vybraných sedmi 

afrických zemích. 

Tabulka č.3: Podíl zemédčlských plodin na exportu ve vybraných zemích 

Stát Zemčdčlské komodity jako % exportu 

Burkina Faso 95 

Cad 78 

Keňa 55 

Mali 60 

Súdán 94 

Tanzanie 63 

Togo 60 

Zdroj: Robbins, 2003 
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Príjem z exportu je v radé zemí v tvoŕen z velké časti pouze jednou exportní komoditou: 63 % 

príjmu štátu Malawi vy tvárí vývoz tabáku. 59 % príjmu štátu Č ad je z vývozu bavlny, 63 % 

príjmu v Etiópii a 84 % v IJgandč pochází z vývozu kávy, 45 % príjmu Pobreží Slonoviny je 

z vývozu kakaa (Robbins, 2003). 

2.2.3 Klesající trend v cenách zemčdčlských komodít 

V posledních dvou dekádách významné klesají ceny duležitých exportních komodít. Ceny 

vybraných komodit mužeme vidét v následující tabulce. 

Tabulka č.4: Exportní ceny komodit v období 1980-2002 

1990 = 100 1 9 8 0 1985 1994 I 9 9 5 1996 1997 1 9 9 8 1999 2000 2001 2 0 0 2 

Bavlna' 113 ,4 72,4 96,4 117,9 97,4 96,0 79,0 64 ,3 71,7 58,1 56 ,0 

Rýže 151,0 75,7 124,7 112,0 117,8 105,2 106,4 86,7 71,0 60,1 66 ,7 

Kopra 196,4 167,3 180,9 190,1 212,0 188,0 178,2 200,1 132,1 87,6 115 ,4 

Kokosový olej 200,4 175,4 180,5 199,0 223,4 195,2 195,5 219,0 133,8 94,5 125,1 

Palmový olej 201 ,5 172,7 182,3 216 ,8 183,2 188,3 231 ,5 150,4 107,0 98,6 134,6 

Cukr1 228 ,4 32,4 95 ,5 105,8 95,3 90,6 71,4 50,0 65,2 68 ,8 54 ,9 

Kakao1 204,7 177,3 109,8 112,7 114,5 127,3 132,1 89,7 69,8 85,6 139 ,8 

Káva 

(kolumbijská)1 
185,2 161,5 162,9 164,0 135,9 206,1 148,0 120,6 106,3 74,8 67 ,6 

Kukurice 103,9 115,2 145,2 106,6 94,6 87,7 80,7 81 ,6 89 ,6 

Juta 76,8 139,3 72,4 89,5 111,2 73,9 63,4 67,5 68,2 80,7 66 ,3 

Kaučuk 164 ,4 87,2 133,5 184,9 162,9 116,8 82,0 71,6 77,3 66,4 88 ,4 

Vysvétlivky: 1 = $/metrická tuna Zdroj: UNCTAD Handbook of Statistics 2003 

Na základe údaju z tabulky jsem zjistila, že svétové ceny deseti duležitých komodit poklesly 

mezi lety 1980 a 2002 v pruméru o 45 %. Pokles byl zvlášté strmý pro tyto komodity: cukr 

(76 %), káva (63,5 %), rýže (55,8 %), bavlna (50,6 %) a kaučuk (46,2 %). 

Efekt poklesu cen byl v radé RZ zničující. Napríklad v subsaharské Africe poklesly reálné 

sménné relace mezi lety 1980 a 1989 o 28 %, což mélo v roce 1989 za následek ztrátu lótnld 

$ v HDP. Béhem čtyŕletého období 1986-89 utrpela subsaharská Afrika ztrátu HDP ve výši 

56mld $ (UNCTAD, 1999). V devadesátých letech byly ztráty ješté vyšší. Ceny primárních 
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komodít (kromé ropy) poklesly mezi lety 1996-99 o témeŕ 34 %. Propad cenového pomeru 

dovozu a vývozu vyústil mezi roky 1997-98 až k 4,5% ztráté HDP (UNCTAD, 1999). 

Nékteré vývozní komodity z RZ čelí konkurenci stejných komodít, vyprodukovaných 

v rozvinutých státech. Pŕíkladem je cukr a bavlna. Jejich svétové ceny jsou nízké prevažné 

zdúvodu velkých exportních subvencí. kterými rozvinuté zemč své produkty na svétovém 

trhu podporují. Podíl zisku z vývozu pŕipadající RZ se tak snižuje ve prospech podílu 

rozvinutých štátu. 

Existuje také množství vývozních plodin z RZ, které sice konkurenty z rozvojových zemí 

nemajú ale pŕesto nejsou zdrojem velkých príjmu. Duvodem pro tento stav je (a) nízký stupeň 

zpracování plodin pri vývozu, (b) nadbytečná globálni nabídka nékterých komodít, (c) špatná 

vyjednávači pozice zemédelcú proti nadnárodním organizacím. Zemédélské komodity jsou 

náchylné k nadbytečné nabídce. neboť farmári v zemích tŕetího sveta nemaj í inožnost zménit 

povolání ani v pŕípadé, že neúnosné klesá cena jejich plodin. Pokles ceny se naopak snaží 

kompenzovat zvyšováním produkce. Navíc, pod vlivem SAPs se vétšina RZ naráz ve stejném 

období začala orientovat na export tropických plodin. Trhy tak pod vlivem téchto faktoru 

ustrnuly ve stavu permanentní nadbytečné nabídky, která zpusobuje, že ceny jsou a 

v budoucnu i budou nejnižší možné. Od poloviny 80. let nicméné priorita tohoto problému na 

mezinárodním poradu jednání stále klesá (Khor. 2005). 

Box č.3: Názorný príklad - káva 

Cena kávových bobu zaznamenala prudký pokles a podíl výnosu z obchodu kávou pripadající 

péstitelským zemím se rovnéž výrazné snížil. Cena kávy klesla ze 127 dolárových centu za 

libru v prosinci 1980 na 46 centu v roce 2001. V roce 1992 vydélaly péstitelské zemé lOmld $ 

na svétovém obchodé kávou v hodnoté okolo 30mld $. V roce 2002 obdržely méné než 

6mld $ jako príjem z exportu, pŕičemž objem kávového trhu se ve svétovém merítku 

zdvojnásobil. Jejich podíl na zisku poklesl z 33 % na méné než 10 %. 

Efekt poklesu ceny kávy je pro mnoho zemí - v nich pro 25 miliónu péstitelň kávy - velice 

závažný. V Etiópii káva predstavuje více než 50 % príjmu z exportu, v Burundi dokonce 

80 %. V Ugandé na kávé závisí životy čtvrtiny obyvatelstva, v Hondurasu 10 % populace, 

v Guatemale 8 %. V Brazílii je zhruba 300,000 péstitelú kávy a další 3 milióny lidí jsou 

zaméstnány v souvisejících prúmyslových odvétvích. Stejný počet lidí pracuje v prúmyslu pro 

zpracování kávy v Indii. Cenový propad má ničivý efekt jak na národní príjmy z vývozu, tak 
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na společnost, neboť mezi pčsíitcli kávy vzrustá nezaméstnanost, klesají mzdy a objevuje se 

bída a hlad. 

Hlavním duvodem pro propad cen je nadbyteČná nabídka, která se stále stupňuje. Nabízené 

množství roste meziročné o 2 %. zatímeo rust poptávky dosahuje 1-1,5 % ročne. Pfebytek na 

sklade každý rok činí 40 miliónu pytlu. Do roku 1989 byl kávový trh regulován Mezinárodní 

smlouvou o kávé (International ColTee Agreement, ICA), vytvorenou péstitelskými i 

odbératelskými zemémi a spravovanou Mezinárodní organizace pro kávu (International 

Coffee Organization, ICO). V roce 1989 se ICA rozpadá. Hlavním faktorem je opozice 

Spojených štátu amerických, které následné ruší své členství v dohodé. Ceny kávy jsou 

určovány na termínových trzích. Po zhroucení ICA klesají ceny velmi hluboko. Návrhy na 

obnovení Smlouvy jsou pro nedostatek politické vule ze strany odbératelských štátu zamítány. 

Ďalším duvodem pro nízké ceny je rozmach produkce nékterých zemí, včetnč Vietnamu 

(který je relativnč novým producentem kávy) a Brazílie, nejvétšího svétového producenta. 

Zvýšení celkové nabídky nebylo vyrovnáno odpovídajícím vzrustem poptávky. Výsledkem je 

propastná nerovnováha na trhu. Navíc, nerovnováha je i v globálním zásobovacím retézci. 

Nejubožejší postavení mají malí farmári, od nichž jejich obchodníci kupují kávu za nejnižší 

možné ceny. Obchodníci a agenti jsou bídné placeni velkými americkými či evropskými 

pražírnami kávy, které sklízejí nejvétší podíl zisku ve svých maloobchodech. 

Ve studii o stupnich a cenách v zásobovacím retézci Oxfam ukazuje, že péstitel kávy 

v Ugande dostává 14 centu za 1 kg zelených kávových bobít. Pražírna kávy prostŕednictvím 

ruzných pŕekupníku kupuje stejné množství za 1,64 $. Kilo rozpusUié kávy prodávané 

v britských supermarketech stojí 26,40 $, což je sedmdesátkrát více, než dostal zaplaceno 

farmár (započítáme-li snížení váhy kávového zrna béhem celého procesu). Podobná 

transformace na praženou mletou kávu znamená čtyŕicetinásobný nárust ceny kávového zrna. 

Zdroj: GRESSER, Charis; T1CKELL, Sophia. MuggeJ: Poverty inyour coffee cup.Oxfam 2002. 

2.2.4 Situace malých farmáru v RZ 

Prvoradým významem zemédélství v RZ je produkce potravín. I v dnešní dobé tvorí 

nezanedbatelnou část venkovského obyvatelstva samozásobitelští farmári (subsistence 

farmers), kteŕí žijí vné penéžní ekonomiky. Živí se tím, co vypéstují a část produkce sméňují 
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za veci a nástroje, jako je nádobí, olej na svícení atd. Vétšina farmáŕu ale prodává část úrody 

za penize, pŕičemž jejich obživa stále závisí na vlastní produkci potravín. 

Život malých zemédélcu v RZ je tvrdý kolobeh. První prioritou je vypéstovat každou sezónu 

dostatečné množství plodin k uživení rodiny, lllavními plodinami jsou obvykle kukurice, 

čirok nebo lazole a s nimi ješté nejaká ..jistú" plodina, napr. kasava, která vyroste i v prípade 

dlouhotrvajícího sucha. Cílem mnohá farmáŕu je vyprodukoval nadbvtek a část úrody prodat 

na místnim trhu. Pokud maj í dostatek pudy, snaží se péstovat tržní plodiny", které mohou 

prodat spotŕebitelúm ve mčstech nebo exportérúm. Díky tčmto výdčlkiim navíc mohou 

investovat do svého hospodárství. platit školné svým détem nebo koupit léky (Robbins. 

2003). 

Výdélek péstitelu zemédčlských plodin v RZ se do značné míry odvíjí od sily jejich postavení 

v obchodní transakci. V situaci, kdy jsou jednotliví drobní farmári roztroušeni v oblasti 

s nedostatečnou infrastrukturou a jsou izolováni od zdroju informací. nad nimi maj í 

pŕekupníci absolútni moc. Pŕekupníci totiž /pravidla jako jediní vlastní prostŕedky 

k uskladnení a transportu plodin, a tak za nízké ceny vykupuj í plodiny okamžité po sklizni. 

Situace farmáŕu v RZ je ztéžována mnohá faktory: 

• Existuj í problémy s pŕístupem k pude, se získáváním úveru; dále obchod brzdí 

nerozvinutá infrastruktura a ztížené podmínky produkce, skladování a transportu. 

• Farmári maj í nedostatečné obchodní a marketingové znalosti. 

• Pokles cen tropických komodit snižuje jejich životní úroveň, znemožňuje investice do 

hospodárství a v extrémních - ale ne výjimečných - pnpadech je nutí k presídlení 

z venkova do mést, kde téžko hledají nový zpusob obživy. 

• RZ pod vlivem programu strukturálních úprav na počátku 80. let zásadné zredukovaly 

výdaje na zdravotnictví, infrastrukturu, vzdčlání a na další verejné statky. 

• Pod vlivem SAPs byly také zrušený štátni obchodní organizaee, které vykupovaly od 

farmáŕu plodiny za pŕedem dané fixní ceny. Volný a transparentní tržní systém, který 

mél nahradit štátni výbory, vétšinou není funkční, protože na trhu existuje značná 

informační asymetrie. 

• Zatímco ceny plodin klesají, nékteré stroje a vybavení hospodárství (hnojiva, 

pesticídy, náradí atd.) jsou v dusledku inflace dražší. 

14 napr. kávu, tabák nebo papriku 
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• Smlouvy mezi zemédélci a kupci neobsahuji pevné výkupní ceny. Ceny komodit jsou 

obvykle proménlivé v určité proporci ke srovnávací cené, v níž se odráží mčnící se 

podmínky na trhu. Farmári nedostávaj í dostatočné a včasné informace o cenách. 

• Malí zemčdélci nemaj í - narozdil od velkých obchodních společností - možnost 

zajistit se pred ztrátou. ľ'army s vetším objemem produkce mohou používal termínový 

trh45. 

• Obchod s komoditami kontroluj í nadnárodní společnosti. které určují ceny i zpusob 

plateb za zboží, které mohou probéhnout týdny i mésíce po dodávce. 

45 Termínový trh se datuje od 19. století a j e to jakési pojítko mezi finančními institucemi a trhem s komoditami. 
Na termínovém trhu se obchoduje: cukr, káva, kakao, palmový olej, bavlna, kukurice, brambory, čirok, ricinový 
olej, juta a rýže. Obchod musí prevyšovat určitý minimálni objem dané komodity (v hodnoté cca 10 000 $) a 
zboží musí mít presné definovatelnou kvalitu. Na svété je zhruba dvacet mezinárodních termínových trhú, 
sídlících v hlavních svétových finančních centrech (Robbins, 2003). 
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3. Fungovaní spravedlivého obchodu 

Na globálním trlui se zemédélskými (ale i dalšími) komoditami existuje množství nerovností 

mezi postavením chudých zemí a rozvinutých štátu severu. Souhrou rady vzájemne 

provázaných a podmínéných skutečností. jakými jsou výrazná orientace RZ na export 

zemedelských komodít, značná závislost ekonomik RZ na zemedelských plodinách, 

jednostranné odstraňování pŕekážek obchodu a hluboký propad cen v posledních desetiletích, 

se nékteré RZ dostaly do krízové situace, kdy dochází k beznádejnému chudnutí venkovských 

komunít. Fair trade vstupuje do tohoto rámce jako alternatíva ke konvenčnímu obchodu i 

k současné rozvojové politice a nabízí ŕešeni pro zemédélské komunity na venkové. 

3.1 P r í s t u p k pčst i tc l i im 

3.1.1 Fair trade versus konvenční obchod 

V tržní ekonomice se aktéri snaží prostŕednictvím neustálého zvyšovaní efektívnosti výroby 

dosáhnout co nejnižších možných nákladu, a tedy i cen. Komu se to darí nejlépe, zvítézí 

v konkurenci nad ostatními. Jedním z významných prvku zlevňování výroby soukromého 

podniku je externalizace nákladu; nás zde budou zajímat sociálni náklady a jejich presun 

z podniku ven - na pracovníky. Tam, kde chce podnik externalizovat sociálni náklady, muže 

napr. zabránit organizování pracovníku do odboru, které by určitý pracovní štandard 

prosazovaly. V zemích tŕetího svéta je skutečností, že v této oblasti buď neexistují zákony, 

nebo nejsou efektivné vymáhány. Pak je již otevŕen prostor pro detskou práci, nepriméŕené 

dlouhý pracovní týden, nízke mzdy, nezajišténí bezpečných pracovních podmínek atd. Na to 

se napojuj í další problémy, jako snížená dostupnost vzdélání, horší zdravotní stav a špatná 

ekonomická situace pracovníku (Vanderíloff Boersma, 2002). 

Napríklad v Ekvádoru pŕimély tri nejvétší nadnárodní ovocnáŕské koncerny (Chiquita, Dole a 

Del Monte) spolu s velkými domácimi exportéry péstitele banánu k podepsání dohod, ve 

kterých se farmári zavazují dodávat banány pouze témto velkým společnostem. Ty to dohody 

jsou extrémné nerovnoprávne, protože: (a) všechna rizika zemédélské výroby nesou farmári, 
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(b) vývozci určuj í nákupní ceny, (c) exportéri ani nadnárodní koncerny nenesou právni 

odpovédnost za nedodržování pracovních podmínek na banánových plantážích (detská práce 

je zde pritom béžná). V Ekvádoru pritom prakticky neexistují nezávislé banánové odborové 

svazy. Náklady na produkci tak mohou byt a jsou udržovány na velice nízké úrovni 

(Landivar, 2004). 

Fair trade má ve svých principech stanoven „rovný" nebo „partnerský" vztah mezi všenii 

úéastníky. Z definice jsou fair trade organizace zavázány napr. k zajišténí „férové" mzdy 

(vyšší než minimálni mzda) v regionálním kontextu, či k finanční, odborné a organizační 

podpore farmárô (FINE, 2001). 

Ve vztahu k tomu, co bylo popsáno výše, v rámci fair trade jsou sociálni náklady 

internalizovány a jsou reflektovaný v cene. Neznamená to žádné pokrivení trhu; je to pouze 

zásada, že se podniky v RZ chovají „jako by zde fungovaly pŕimérené normy". 

3.1.2 Spolupráce 

Výrobci jsou partnerskými fair trade organizacemi podnécováni ke zŕizování spolku. 

Dúvodem je vyšší efektivita spolupráce, jejímž cílem je nejen pŕinos ekonomický, ale i 

sociálni. Kromé toho jsou také skupiny schopný zajistit nékteré služby, které j inak nejsou pro 

jednotlivce dostupné. Pŕíkladem môže být poskytování úvérú na nutné vybavení k výrobé. 

V horším prípade malý farmár na volném trhu úvér vúbec nedostane a je tak zbaven možnosti 

vydélat si péstováním tržních plodin, v lepším pŕípadé musí za pújčku platit vysoké úroky. 

Formy spolku jsou ríizné v závislosti mj. na produktech nebo regiónu. Existují federace 

péstitelú, družstva, sdružení, rodinné svazy, dílny (také napr. pro hendikepované), štátni i 

soukromé společnosti46 . Stejné tak jsou spolky rôzné velké. Mezi nejvétší patrí Frente 

Solidario de Pequenos Cafetaleros de America Latina reprezentující více než 200 000 

péstitelú. V současné dobé je v mezinárodní organizaci FLO pŕítomno približné 510 

zemédélských asociací47. 

46 V rostoucí míŕe vznikají společensky angažované firmy z iniciatívy podnikatelú v rozvinutých zemích. 
17 wvvw.maxhavelaar.ch. kvéten 2006 
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Fair t rad e pŕináší péstitelúm radu výhod. V první rade získaly organizace farmáŕú pŕímý 

prístup na zahraniční trh ,x. Dále je jim garantována ..fair" cena a navíc dostávají prémii. která 

má být využívána k prospčchu komunity. O rozdelení prémie se rozhoduje demokraticky 

(FLO nad tím vykonává dohled) a jsou z ní fmancovány napr. investice do zdokonalení 

produktu a do vytváŕeni lidského kapitálu: stavby budov; školy; zdravotní a sociálni péče; 

bydlení atd. Velkou pomoci jsou také platby pŕcdcm (organizace fair trade v prípade potreby 

zaplatí určitou část zakázky pred jejím dodaním), díky nimž si mohou farmári opatŕit vstupy 

bez toho, aby si pujčovali za nevýhodných podmínek. Stejne tak jsou velkým pfínosem 

garance plalch. ať už probíhají pred nebo pri dodaní zboží. Dlouhodobé vztahy mezi péstiteli 

a jejich fair trade odberateli zásadné pŕispívají ke stabilite produkce a prijmú a umožňují tak 

farmáŕum zaopatŕit se do budoucna. V závislosti na konkrétni partnerské organizaci mohou 

asociace péstitelú téžit z dalších výhod. Rada FTO a ATO nabízí technickou asistenti44 nebo 

poskytuje péstitelum úvčry (Bovven, 2001). 

Prístup péstitelú v konkrétni fair trade organizaci múžeme porovnat v následujícím boxu. Zde 

je „model vztahu dovozcú a péstitelú kávy", jak ho vytvorila nizozemská FTO Max llavelaar. 

Box č.4: Model organizace Max Havelaar: podmínky obchodu pro certifikované fair 

trade dovozce kávy 

1. Pŕímý nákup. 

Kávová zrna vykupuj í od zemčdélských organizaci pŕímo dovozci, čímž se eliminuj í marže 

pŕekupníkú a exportérú. Pro zemédélské organizace, které si export nedokáží zaŕídit samy50, 

jsou najatý externí vývozní firmy, které mají smlouvu s FLO. Podstatou této zásady je co 

nejvétší zkrácení a zprúhlednéní zásobovacího ŕetézu. 

2. Pŕedfinancování 

Pokud tak organizace péstitelú vyžaduje, 60 % kupní ceny musí být vyplaceno pŕedem (jako 

obchodní úvér k uspokojení potreby hotových penéz v dobe pred sklizní). 

3. Dlouhodobé obchodní vztahy 

Nejistota výdčlku zrazuje fannáfe od investic (napr. do ochrany púdy). Proto jsou farmáŕum 

a jejich organizacím garantovány dlouhodobéjší obchodní vztahy, které nejistotu eliminují. 

18 Družstva, která získala pŕímý prístup na evropský fair trade trh, mají možnost najít odbytišté i na konvenčních 
trzích - prostŕedníctvím obchodních veletrhu, kontaktu s komerčními firmami atd. Tyto obchodní aktivity 
družstev jsou vítány, protože zamezují prílišné závislosti organizaci péstitelú na fair trade (Bowen, 2001). 
49 Konzultanti napr. pomáhaj í pfizpúsobit produkty rúzným evropským, bio, organickým a ekologickým 
normám. 
50 Zpravidla to jsou začátečníci. V Max Havelaar tvorí cca 26 % z celkového počtu certifikovaných dodavatelú. 
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4. Gsirance minimálních cen 

Max Havelaar určil spodní hranici pro výkupní ceny kávy tak, aby stačily farmáŕum 

k dosažení „udržitelné" výroby. Více o tvorbé cen viz následující oddíl. 

Zdroj: Tlie Max Havelaar Foundation 2003. Imp://vvww.iairirade.orL.uk/downloads/pdf/iiiakinti trade_work.pdf 

3.2 C e n a 

Ceny duležitých exportních zemédčlských plodin na svčtových trzích kolísaj í a v posledních 

dvou desetiletích sleduje vétšina /. nich klesající trend. V nékterých pŕípadech cena klesla tak 

nízko, že již nepokrývá ani výrobní náklady farmáŕu. Na spotŕebních cenách hotových 

výrobku se ale svétový pokles cen komodit vzhledem k rostoucím maržím nemusel nutné 

projevit. 

Napríklad cena kávy zaznamenala v roce 198^ (po zrušení Mezinárodní dohody o kávé) náhly 

pokles o více než čtvrtinu. Mezi lety 1989 a 1993 se pohybovala okolo 0,6 S/Hr1, poté 

(pŕevážné kvuli mrazum v Brazílii) vystoupila až na 2 $/lb, ale od roku 1997 stabilné klesá až 

pod 0,4 $/lb, pŕičemž náklady na vypčstování jedné libry kávy činí minimálnč 0,75 $ 

u malých péstitelu a 0,5 $ u plantáží (Chmelaŕ; Špačková 2004). 

51 I libra = 0,453 kg 
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Graf č. 2: Prúmérné svétové ceny kávy 

Average \ \ orld Coffee Prices 

M o n t h 

Zdroj: LINDSEY. Brink. GrounJsfor Complainť.' Adam Smith Inštitúte. London, 2004. 

3.2.1 Tvorba cen 

Tvorbu cen v konvenčním a spravedlivém obchodé i dále ilustruj! na príkladu kávy. Obecný 

prubéh „výroby" kávy od vypéstování kávových zrn po finálni výrobek mapuje hodnotový 

ŕetézec. Fair trade se pak dle svého princípu pŕímého nákupu snaží omezit počet obchodních 

prostŕedníkň na minimum. 

Hodnotový fetezec kávy: 

(1) Farma. Farmári sbírají a suchým/mokrým zpusobem upraví kávová zrna. Za 

upravená zrna dostanou zaplacenu tzv. „farm-gate" cenu. 

(2) Továrna. Oba typy zrn jsou zpracovány v továrne. Za výsledný produkt (stejný pro 

oba vstupy) je zaplacena tzv. „factory-gate" cena. 

(3) Exportéri. Exportéri pripraví kávová zrna na vývoz, tzn. uhradí veškeré náklady 

s dodáním zboží na palubu lodi (včetné daní, dávek, poplatku). Kupující zaplatí tzv. 

„FOB" cenu52. 

(4) Náklady, pojištení, prepravné. Zrna jsou prevezená do dovážející zemé. Cena pri 

pŕívozu je tzv. „CIF" cena53. 

(5) Dovozci. Importéri dále prodají zrna za velkoobchodní cenu. 

52 Free on Board 
53 Cost, Insurance and Freight 

42 



(6) Továrna. Pražírny zrna zpracují a prodají za svou ..faetorv-gate" cenu. 

(7) Maloobchod. Maloobchodníci prodají kávu domácnostem nebo pohostinským 

podnikum za maloobchodní cenu. 

(X) Pohostinské podniky. Restaurace, kavárny, bary a další podniky podávají kávu za 

ruzné ceny, které zahrnují režijní náklady, reklamu, ale i další faktory jako je prestíž 

podniku, lokalita atd. (Fitter, Kaplinsky. 2001). 

V následující tabulce jsou vyéísleny pridané hodnoty účastníku v jednotlivých fázích 

obchodu. Vedie cen je také na každém stupni vypočítán procentní pod í 1 na celkové cene. 

Tabulka pri náš í porovnaní cen 250g balíčku kávy: jeden je dodán na trh konvenčním 

zpusobem a druhý v rámci certifikace Max Havelaar. 

Tabulka č.5: Štruktúra ceny 250g balíčku kávy - konvenční obchod vs. Max Havelaar 

Struktura ceny 250g balíčku kávy Konvenční trh Max Havelaar Struktura ceny 250g balíčku kávy 

€ % € % 

Spotrební cena 1,55 100 1,97 100 

DPH (6%) 0,09 6 0,11 6 

Max Havelaar - licenční poplatky 0 0 0,05 2 

Marže distributoru, náklady na pražení, 

skladování, transport, marže pražíren a 

dovozcu 1,15 74 1,12 57 

Franko paluba (FOB) 0,31 20 0,69 35 

Struktura nákupní ceny kávy (FOB) 

Vývozní dané a další poplatky 0,02 1 0,03 2 

Náklady na zpracování, transport, pytle a 

další obchodní výdaje, včetné obchodní 

marže 0,15 9 0,15 7 

Hrubý výnos farmáŕe 0,14 10 0,51 26 

Zdroj: The Max Havelaar Foundation 2003, http://www.fairtrade.orť.uk/downloads/pdf/niaking trade work.pdf 
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V tahulce je dobre vidét, že spravodlivý obchod pŕiŕazuje farmáŕum 26 % ze spotrební ceny 

kávy, zatímco konvenční obchod pouze 10 %. Konvenční obchod tento rozdíl „kompenzuje" 

v položkách ..Marže distributoru, náklady na pražení,..." a „Náklady na zpracování. 

transport,...", tedy v bodech (2), (3), (5), (6) a (7) v hodnotovém ŕetčzci. 

Pokud se ale podíváme na absolútni marže. zjistíme. že u fair trade jsou (po započtení 

licenčních poplatku) vyšší, než u konvenčního obchodu. Princíp ph'mého nákupu v tomto 

pŕípadč nevede k úsporám a celá zátčž dopadá na spotŕebitele. Efekt pro péstitele je tedy 

závislý na ochotč spotŕebitelú zaplatil více za certifikovaný výrobok. 

V takové situaci hrozí, že se tradiční distributoŕi budou snažit napodobil fair trade, ale ve 

skutečnosti jen zvýši ceny výrobku bez dopadu na péstitele. O téchto pŕípadech částečnč 

pojednáva závérečná kapitola. 

Dle údaju v tabuloe činí rozdíl ve spotŕebnich cenách 0.42 € na 250 gramu. Káva Max 

Havelaar je tedy o 27 % dražší, než káva konvenčního obchodu. Spotŕebitelúm je 

v souvislosti s fair trade zbožím zdurazňována jeho vyšší kvalita - ať už ve smyslu etickém, 

ekologickém, nebo „gurmánském" >A . Béžní zákazníci budou pravdépodobné vénovat 

pozornost pŕedevším chuťové kvalite. Pokud si fair trade káva v této oblasti dokáže vytvoril 

všeobecné dobrou povést, budou potenciálni konzumenti porovnávat j ej í cenu s tradičné 

kvalitnejšími - a dražšími - značkami. 

V současné dobé stojí v nizozemských supermarketech Albert Heijn čtvrtkilový balíček kávy 

„Max Havelaar Goud" 2,24 €. Káva „AH Excellent Perla Elhiopie Kaffa", která nemá 

certifikaci, stojí 2,29 € a „Douwe Egberts Excellent Aróme" stojí 2,09 €. Všechny tri druhy 

jsou mletá 100 % arabika, tedy bez pŕímési méné kvalitní robusty55. Mezi prvotŕídními 

kávami konvenčního obchodu již cena fair trade kávy tolik „nevyčnívá". 

3.2.2 Minimálni výkupní cena 

Minimálni výkupní cena za libru kávy zustává v Max Havelaar téméŕ nezménéna už od roku 

1989, kdy byla stanovena dle sazebníku Mezinárodní dohody o kávé. Rozmezí pro ceny kávy 

v dohodé nebylo vypočítáno na základé nákladu, ale bylo výsledkem vyjednávání mezi 

péstitelskými a spotŕebními zemčmi. V roce 1994 byl do Max Havelaar povolán konzultant, 

který mél na základé nákladové analýzy zjistit, zda je potreba minimálni ceny upravil. Na 

54 Fenny Eshuis a Jos Harmsen uvádf, že z ruzných testú chuti vycházi fair trade káva Max Havelaar velnii 
úspéšné. 
55 http://www.albert.nl/. 16.5.2006 
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základé komparativné nákladových rozboru, výzkumu v partnerských zemčdélských 

organizacích v šesti státech a po rozmluvé s experty bylo zjištčno. že se produkční náklady 

béhem posledních deseti let témčŕ nezméníly56. Produkční náklady se pŕirozené v ruzných 

zemích liší, neboť závisí na mnohá faktoroch jako je klíma, náročnost na produkci. výber 

technologie, sociálné-ekonomická štruktúra atd. V prúzkumu byl k utvorení referenční ceny 

(k minimálni cene společnosti Max Havelaar) použil prúmér ze všeeh druhú nákladu. 

Výsledek nevyvrátil hypotézu, že minimálni cena mu/e být ponechána na pôvodní úrovni. 

Nasledující pruzkum v roce 1997 rovnež potrebu zmeny minimálni ceny nepotvrdil (Eshuis; 

Harmsen 2003). 

V tabulco jsou minimálni ceny stanovené pro daný typ kávy, zpusob úpravy a region/zemi 

puvodu. Uvedené ceny jsou vývozní („FOB") a jsou v $/lb. Pŕíplatek za fair trade (premium) 

tvorí 5 centu/libru a prémie navíc za organickou výrobu je 15 centu/libru. 

Tabulka č.6: Minimálni výkupní ceny kávy 

Typ FA1RTRADE Béžná Certifikovaná organická 

kávy 

Puvod Strední Jižní Amerika, Strední Jižní Amerika, 

Amerika, Karibská oblast Amerika, Karibská oblast 

Mexiko, Afrika, Mexiko, Afrika, 

Asie Asie 

Arabica praná (4) 1,26 1,24 1,41 1,39 

Arabica nepraná (1) 1,20 1,20 1,35 1,35 

Robusta praná (2) 1,10 1,10 1,25 1,25 

Robusta nepraná (3) 1,06 1,06 1,21 1,21 

Zdroj: The Max Havelaar Foundation 2003 

Vysvétlivky: praná = mokrý zpusob úpravy; nepraná = suchý zpíisob úpravy; (1) Etiópie, 

Tanzanie; (2) Kongo, Indonésie; (3) Kongo, Kamenín, Tanzanie, Uganda; (4) Ostatní zemč, 

včetné Etiópie, Indonésie, Tanzanie a Ugandy. 

56 Nizké tržni ceny ale donutily farmáŕe, aby seškrtali výdaje všude, kde je to možné, až na hranici únosnosti. 
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Fair trade organizace aplikují minimálni ceny vždy v prípade, když ji tržní cena neprevyšuje, 

V opačné situaci samozrejmé platí tržní ceny. U kávy tento stav nastal v letech 1994 a 1997. 

kdy b y l a j e j í cena vyhnána náboru nabídkovými šoky. Konkrétné v roce 1994 byla úroda 

poškozena úpornými suchý v hlavních péstitelskýeh oblastech a v roce 1997 se na ní 

nepŕíznivé podepsal mráz v Brazílii (Colosseum. 2003). 

3 .3 E k o n o m i c k á s o b č s t a č n o s t fair trade 

Pŕedpokladem udržitelnosti a možnosti rozšiŕování fair trade i v budoucnosti je jeho 

ekonomická sobéstačnost. Ačkoli za vznikem stály charitatívni' organizace. zámérem 

spravedlivého obchodu není jednostranná pomoc a charita, ale také generování zisku. Fair 

trade bude ekonomicky nezávislý jen tehdy. když dokáže naj i t „dostatečné velké" odbytišté 

pro své výrobky. Od doby vzniku čertifikačních iniciatív (1988) byly v této oblasti učinený 

značné pokroky. 

Nizozemský Max Havelaar ve své hodnotia zprávé pri patnáctiletém výročí existence 

popisuje „budovám" svého trhu s kávou. Na počátku se podarilo podepsat smlouvy s patnácti 

nizozemskými pražírnami kávy, kterým byla pridelená fair trade známka Max Havelaar, a 

prodejní místa se postupné rozširovala o supermarkety. První zákazníci - z rad „sociálné 

uvédomélých" lidí - si fair trade kávu našli sami. Navíc v Holandsku vstoupil Max Havelaar 

pomérné rýchle ve verejnou známost díky známým osobnostem, které ho propagovaly, i díky 

pozornosti médií. Prvotní nárúst zákazníkú (v roce 1989 získal Max Havelaar 1.7% podíl na 

trhu s kávou) ale začal ubírat na tempu a pro získání dalších už bylo nutné vyvinout či 

aplikovat marketingové strategie. V první radé se Max Havelaar zaméŕil na hromadné 

sdélovací prostŕedky57. Dále se orientoval na potenciálni zákazníky, kteŕí dle prúzkumu trhu 

síce fair trade byli naklonéni, ale výrobky se známkou Max Havelaar zatím nekupovali 

(Eshuis, Harmsen 2003). 

Podpora prodejnosti výrobku s registrovanou známkou je obecné úkolem fair trade 

certifikačních organizaci. Podívejme se nyní, jak se s ním snaží vypoŕádat. 

57 Na dlouhodobou reklamní kampaň dostal v letech 1993 a 2000 finanční prostŕedky z ministerstva zahraničních 
vécí. 
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3.3.1 Znalost známky 

Zboží fair Irade má v regálech supermarketu nevýhodu v tom, že jeho vzhled není 

unifikovaný. To je pŕímý dusledek toho, že je vyrábčno ruznými firmami, jejichž značka j e 

zpravidla vytiŠténa v popredí výrobku. Známka fair trade je na balení jen jako „doložka o 

spravedlivém púvodu výrobku". Certifikační organizace se proto snaží co nejvíce rozšíril její 

znalost mezi zákazníky. a to napr. tím, že používaj í snadno zapamatovatelná loga. která m j. 

tisknou na reklamní materiály nebo vyvéšují na své webové stránky. C'ílem je, aby zákazníci 

známku na zboží v supermarketu okamžité rozpoznali a mohli tak zvážit koupi fair trade 

výrobku. 

Max Havelaar se v roce 200! dohodl s dodavateli na vytvorení jednotného obalu 

s atraktivním designem, na némž je zdúraznéna známka certifikační organizace (rovnéž 

v prepracované - lákavejší - podobe). Zmena byla doprovázena mediální kampaní (Ľshuis, 

Harmsen 2003). 

3.3.2 Kvalita: bio a organické výrobky 

Silným argumentem pro koupi fair trade výrobku je jeho vysoká kvalita, která je výsledkem 

dvou efektu: za prvé, farmári vétšinou nepoužívají pri péstování chemické látky (hnojiva, 

pesticídy) - a to prosté z toho duvodu, že si je nemohou dovolit; za druhé, díky tomu, že 

dostávají dostatečné vysokou cenu za svou sklizeň, nemusí snižovat náklady na úkor kvality, 

ale naopak mohou zachovat tradiční zpusob výroby. Píivodné nezámérné splňování kritérií 

bio výroby (hlavné u drobných farmáŕu) obrátily fair trade organizace ve svou pŕednost. 

Uvédomily si, že v rozvinutých státech se stalo do j isté míry módou konzumoval bio výrobky 

a spolŕebitelé jsou za bio kvalitu pripravení si pŕiplatit. Proto se snaží rozšíŕit image fair trade 

výrobku jako vysoce kvalitního zboží z prvotŕídních surovín ekologického zemédélství. 

Doložkou o této kvalité jsou bio certifikáty. 

Ďalší možností, jak zvýšit hodnocení kvality zboží, je získání osvédčení o organické výrobé. 

Na néj jsou ale kladený pŕísnéjší požadavky a obecné je jeho dosažení časové a finančné 

náročnéjší59. Celkové náklady na prechod na organickou výrobu jsou v mnohá pŕípadech 

prohibitivné vysoké Na druhou stranu fair trade organizace platí péstitelúm za organické 

1,8 Neulebooni, Fair Trade Organisatie, Ahold Coľfee Company, Drie Mol len 
w Hlavními zásadami organické výroby jsou: péstování geneticky neupravovaných plodin, nepoužívání umélých 
hnojiv (místo nich hnúj a kompost), ani pesticidú, antibiotík, hormonu a ozáfení. Výrobci žádající osvédčení o 
organické produkci dále musí platit licenční poplatky. (www.orLanicconsumers.orL. kvéten 2006). 
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výrobky více (vi/. Tabulka č. 6). protože i tržní cena organických produktu je vyšší, a tak se 

premčna na tento zpúsob výroby muže vyplatit. V současné dobé se odhaduje, že až 80 % fair 

trade kávy splňuje „organické" štandardy60. Z ostatní ho sortimentu mají známku „organic" 

nčkteré druhy ryže. ovocných džusú. čaju. kakaa, korení (napr. vanilka a černý pepf) a dalších 

plodin. Paleta tohoto zboží se neustále rozširuje. 

3.3.3 Partnerství s komerčními firmami 

Certifikační organizaee na národní nebo mezinárodní úrovni (prostŕednictvím FLO - Cert) 

vyhledávají obchodní spolupráci s komerčními firmami, které chtéjí nést spoluodpovédnost za 

sociálné a environmentálné udržitelný rozvoj. Pri prechodu na výrobu, která je v souladu 

s fair trade štandardy, jim poskytují poradenství a služby. Motivací pro komerční firmy je 

vstup do rýchle rostoucího sektoru (viz následující oddíl) a zlepšení povčsti u široké 

verejnosti tím. že prezentují svou „odpovčdnou" výrobu jako součást podnikové kultury. Na 

počátku spolupráce tvorí podíl fair trade výrobku vétšinou cca 5 % celkového produktu 

komerční firmy a v pŕípadé, že si na trhu tyto výrobky počínaj í dobre, muže být jejich 

relatívni podíl pozdéji zvýšen. 

Partnerská spolupráce je v posledních nékolika letech hlavní hnací silou rústu fair trade. Ve 

FLO - Cert je registrováno kolem péti set vývozcu, dovozcu, zpracovatelu a distributoru a 

dalších pét set držitelu iicence operuje pod národními čertifikačními organizacemi. Mezi né 

patrí i velké obchodní ŕetčzce a supermarkety, jako napr.: Asda, Chiquita UK Ltd. Co-op. 

Marks & Spencer, Sainsbury's, Starbucks a Tesco ve Velké Británii; Auchan, Casino, Cora, 

Monoprix a Leclerc ve Francii; Metro, Rewe, Edeka, Spar/Eurospar, Karstatdt/Hertie a 

Kaiser's Tengelmann vNémecku6 1 . Nčkteré z nich (napr. Co-op ve Velké Británii, Itálii a 

Švýcarsku) vynakládají značné úsilí na propagaci fair trade a investují velké sumy penéz do 

reklamy na své certifikované výrobky. 

Švýcarský Co-op, jedna ze dvou tamních nejvýznamnéjších sítí maloobchodních prodejen, se 

navíc rozhodí prodávat všechny banány pod známkou Max Havelaar. Podobné preorientoval 

Co-op ve Velké Británii celou svou nabídku čokolád. Starbucks, mezinárodní ŕetézec kaváren, 

prodává fair trade kávu v USA, Velké Británii a ve všech nových pobočkách v Evropé a Asii. 

60 www.organicconsumers.org, kvéten 2006 
61 Krier, 2005 a httD://www.fairtrade.org.uk/sunpliers.htm, kvéten 2006 

48 

http://www.organicconsumers.org
http://www.fairtrade.org.uk/sunpliers.htm


V neposlední rade, ve Švýcarsku prešlo všeeh 130 poboček McDonald's také na fair trade 

kávu a podobných prípadu je čím dál více (Krier, 2005). 

3 . 4 O b j e m a rust fair trade 

EFTA společné s Fair Trade Advocaey Office v Bruselu publikovala v letech 199562, 1998, 

2001 a 2005 fakta a čísla fair trade v Ľvropč. Rozsah studií se pro každý rok velmi liší, neboť 

v každém dalším vydaní pŕibývaly nové štáty i kategórie. Proto budu pŕedpokládat, že ve 

státech, které v dŕívéjších studií nebyly zahrnutý, nebyl fair trade v dobč méŕení ješte 

dostatečnč významný. Nejčastéji budu používal data z nejnovejší publikace, která zahrnuje 25 

evropských zemí a vztahuje se k finančnímu roku 2004. Nicménč. pro srovnání objemu fair 

trade s pŕedchozími obdobími a pro výpočet procentního rustu použiji (kde je to možné) i 

starší studie. Téžištém spravedlivého obchodu je Evropa; srovnání sdalšími svétovými 

regióny je ale prínosné a zajímavé, proto uvedu i nékterá data pro USA a další štáty. 

Roční souhrnná čistá hodnota maloobchodního prodeje výrobku fair trade (s certifikací i 

bez) v Evrope je pro rok 2004 odhadována na pŕinejmenším 660 miliónu Srovnáme-li tuto 

hodnotu s 260 milionovým odhadem v pŕedchozí studii EFTA, vidíme, že se v prubčhu péti 

let více než zdvojnásobila (vzrostla o 154 %). Oproti roku 1997, kdy EFTA uvádí hodnotu 

220 miliónu €. je pak současná hodnota trojnásobné vyšší. 

Celková hrubá tržba spravedlivého obchodu v USA, Kanadé a Mexiku by la pro rok 2004 

odhadnuta na 358,91 miliónu $. V prepočtu na eura63 to je 282,6 miliónu €. Prumérný 

mezíroční rust v období 2001 - 2005 dosahoval výše 43 %. Hrubá tržba v oblasti Pacifiku 

(Japonsko, Nový Zéland a Austrálie) v roce 2004 byla odhadnuta na 17,51 miliónu $ (13,8 

miliónu €) a prúmčrné meziročné rostla o 18,6 % (Fair Trade Federation, 2005). 

Jednou z méŕených kategórií ve studiích EFTA je počet prodejních míst. Následující tabulka 

prináší konkrétni čísla pro Worldshops (Svétové obchudky), supermarkety a ostatní prodejny. 

62 fakta a čísla publikovaná v tomto roce bohužel j iž nejsou na webu k dispozici 
63 pro prepočet mén použiji prumérný roční kurz 1,27 $/€ (dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Euro. kvéten 2006) 
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Soiičasné je zde vyčíslená proeentní zmena oproti období pred peti lety. Pozoruhodný nárúst 

mužeme pozorovat pfedevším v počtu supennarketu prodávajícíeh fair trade výrobky. 

Tabulka č.7: Počet prodejních míst v Evropé 

Prodejní mís to 1999 2004 % zmena 

Worklshops 2 740 2 854 + 4 

Supermarkety 43 100 56 700 + 32 

Ostatní* 18 000 19 300 + 7 

CELKEM 63 800 78 900 + 24 

Zdroj: Krier. Fair Trade in Európe 2005: Facts and Figures on Fair Trade in 25 European Countries. Fair 

Trade Advocacy Office. Brusel 2005. 

Vysvetlivky: * mezi ostatní prodejní místa patrí komerční obchody, prodejny zdravé výživy, 

obchody s organickými potravinami, obchody s dárkovým zbožím, objednávkové katalógy, 

internetové obchody a další. 

Počet supermarketu prodávajících fair trade certifikované zboží v jednotlivých zemích: 

23 000 v Némecku, 10 000 ve Francii, 4 000 v Nórsku a v Itálii. 3 100 ve Velké Británii a 

Nizozemí, 3 000 ve Fínsku, 2 500 ve Švýcarsku. 2 000 v Rakousku, I 000 v Dánsku, 700 

v Belgii, 250 v írsku. 95 ve Španélsku, 80 v Lucembursku, 35 ve Švédsku a 9 v Portugalsku. 

Zajímavou kategórií je podíl fair trade výrobku na trhu. Nejvyšších hodnot dosahuje 

v zemích, kde je spravedlivý obchod již vyzrálý. a kde je vysoká informovanost zákazníku -

tradičné to jsou Velká Británie a Švýcarsko. 

V následující tabulce je podíl certifikované kávy a banánu na trzích ve 14 evropských 

zemích. 
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ľabulka č.8: Podíl certifikované FAIR'TRADE kávy a banánu na trzích 14 evropských štátu 

Stát Káva 

1999 2004* 

Banány 

1999 2004* 

Belgie 1 1.7 0.6 4 

Dánsko 1.8 T 0,9 

Finsko 0.3 0,4 n.a. 5 

Francie 0,1 n.a. n.a. n.a. 

Írsko 0.5 n.a. 0,5 

Itálie 0.13 n.a. 1,22 n.a. 

Lucembursko 3,3 n.a. 4 n.a. 

Nemecko 1 1 < 1 n.a. 

Nizozemí 2,7 n.a. 4.2 n.a. 

Norsko 0.3 0.9 n.a. 0,6 

Rakousko 0.7 2.3 n.a. 2.7 

Švédsko 0.8 < 1 1.8 < 1 

Švýcarsko 3 6 15 47 

Velká Británie 1,5 20 < 1 5,5 

Zdroj: Krier. Fair Trade in Európe 2005: Facts and Figures on Fair Trade in 25 European Countries. Fair 

Trade Advocacy Office. Brusel 2005. 

Vysvétlivky: * nebo nejbližší pŕedchozí rok, ze kterého jsou data k dispozici; tučné jsou 

vyznačena nej vyšší čísla v dané kategórii 

Ve Švýcarsku navíc získaly značný podíl na trhu i další fair trade výrobky: kvétiny 28 %, med 

14%, cukr 9 % a čaj 5 % (Krier, 2005). 

V USA vzrostl podíl fair trade kávy na trhu z 0,2 % v roce 2000 na 1,7 % v roce 2004 a 2,2 % 

v roce 2005 (TransFair USA, 2006). 

Ďalším pŕedmétem zkoumání studie je obrat nejvétších evropských fair trade dovozcu. 

Obecné fair trade dovozci kupují zboží od družstev (či jiných typu seskupení) farmárú za 

stanovenou „spravedlivou cenu". Ve svých domovských zemích pak pňsobí jako velko- nebo 

maloobchodníci, prípadné jako obojí. Evropští dovozci jsou sdruženi v zastrešující organizaci 

EFTA. Obrat sedmi velkých dovozcu (v milionech €) je v následující tabulce. 
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T a b u l k a č .9 : O b r a t ne jvé t š i eh e v r o p s k ý c h fair t rade importér i ! (mil . f ) 

Organizaee Zemé Obrat v roce 1999 Obrat v roce 2004 

Gepa Némecko 29,8 39,7 

Ctm altromercato Itálie 9.3 34.3* 

Cafédirect Velká Británie 12.0 25.2 

Fair Trade Organisatie Nizozemí 15,9 20,7 

Traidcraft Velká Británie 12.4 20.6* 

Oxfam Fairtrade Belgie 5.0 15,5 

claro fair trade Švýcarsko 8.3 11,5 

Zdroj: Krier. Fair Trade in Európe 2005: Facts and Figúres on Fair Trade in 25 European Countries. Fľair 

Trade Advocacy Office. Brusel 2005. 

Vysvétlivky: * tato čísla se vztahují k finančnímu roku 2003 

Béhem čtyŕ až pétiletého období vzrostl obrat uvedených importéru v prumčru více než 

dvakrát. 

Zdrojem informací o celosvétovém objemu fair trade je organizaee FLO-I. Ve své výroční 

zprávé za finanční rok 200464 odhaduje FLO-I globálni maloobchodní obrat spravedlivého 

obchodu certifikovaným zbožím na 1 miliardu $. V prepočtu na eura'° to činí zhruba 787 

miliónu. Podobný odhad organizaee EFTA, tentokrát zahrnující pouze evropský 

maloobchodní obrat, dosahuje výše 597 miliónu € (Krier, 2005). Evropa je tedy bezesporu 

nejvétším svčtovým trhem pro fair trade výrobky. Podlé výše uvedených cifer jsou evropské 

zemé odbytištčm pro více než 75 % certifikovaných výrobku. 

FLO-I ve výroční zprávé také uvádí odhad fyzického objemu prodaného fair trade 

certifikovaného zboží ve svete (viz následující tabulka). 

64 http://www.fairtrade.nel/docs/FLO AR 2004 05.pdf, kvéten 2006 
65 pro prepočet mén opét použiji prúmémý roční kurz 1,27 S/6 (dle http://cs.wikipedia.ora/wiki/Euro, kvéten 
2006) 
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Tabulka č. 10: Odhad množství predaného fair trade certifikovaného zboží v letech 2003 a 

2004 

Produkt 2003 2004 rust Produkt 2003 2004 rust 

Káva* 19 293 24 222 26 % Ryže* 544 1 384 1 54 % 

Čaj* 1 522 1 965 29 % Sušenéovoce* 23 238 934 % 

Banány* 51 151 80 641 58 % Pivo** 3 635 62 934 1 631 % 

Čerstvé 1 291 5 157 299 % Víno** — 617 744 — 

ovoce* 

Kakao* 2 698 4 201 56 % Sportovní 165 125 56 479 -66 % 
míče*** 

Cukr* 718 1 960 173 % Kvetiny*** — 13 008 850 — 

Med* 1 164 1 239 6 % Icetea** 160 532 233 % 

Džúsy* 2 193 4 542 107 % Ostatní* 35 46 3 2 % 

Zdroj: FLO Annual Report 2004/2005, dostupné z WWW: liup://\vsv\v.tairtriide.net/docs/FLO AR 2004 05.pdf 

Vysvetlivky: * metrické tuny, ** litry, *** kusy 

Na základe uvedených Čísel múžeme dojít k záveru, že fair trade v Evropé zaznamenal 

v uvedených péti (ve skutečnosti i více - v závislosti na konkrétni zemi) letech velký úspéch a 

zaradil se mezi nejrychleji rostoucí sektory vubec. V dalších oblastech svéta - USA, Kanadé, 

Mexiku, Japonsku, na Novém Zélandu a v Austrálii - rovnéž pozoruhodné roste. 

3 .5 V ý z v y d o h u d o u c n a 

Fair trade se z počátečních decentralizovaných lokálních iniciatív, vznikajících od 40. let 

minulého století, vyvinul ve víceméné ucelený systém opírající se o mezinárodní organizace a 

dohody. Od roku 1988, kdy byl zaveden systém certifikování výrobku, se velmi rýchle 

rozširuje i do oblastí náležejících dŕíve výhradné konvenčnímu obchodu. Zejména 

v posledních letech značné roste jeho objem i podíl na trzích zemí rozvinutého svéta. Z toho 

ale pro organizace fair trade také vyplývají nové výzvy. Jak udržet rust i v následujících 

letech? Na všech úrovních spravedlivého obchodu je pfedevším potreba fešit stávající 

nedostatky a omezení. 
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Jean-Marie krier v publikaci Fair Trade in Ľurope 2005 vymezuje hlavní problémové okruhy, 

které by jednotliví aktéri méli v budoucnu ŕešit, aby se fair trade i nadále ubíral žádoucí 

cestou. Zaméŕuje se na Svétové obchody, certifikační organizace a dovozce. 

Svetové obchody (Worldshops) predstavuj í nejsilnčjší pŕimé spojení mezi fair trade a 

zákazníky. Profesionálni prístup a dúvčryhodnost jsou /de proto klíčové a svétové obchody 

v nich mají ješté rezervy. Kromč toho jsou i politickými hráči, kteŕí organizují nižné 

informativní akce a komunikují tak se širšími vrstvami obyvatel. Rozvíjení této komunikace 

je dalším úkolem do budoucna. 

Certifikační organizace musí zvládnout výjimečný náríist v počtu a hodnote prodaného 

zboží - vyrovnal se s rostoucí poptávkou a s potrebou nových zdroju (lidských i linančnich). 

Dále je nutné najít vhodný zpusob spolupráce s komerčnímí partnerv. ke kterým byly doposud 

spíše v opozici. Stále více nadnárodních firem (jedná se napr. o Nestlé a Dole) totiž projevuje 

o spravedlivý obchod zájem v tom smyslu. že pŕizpusobuje část své výroby jeho normám a 

uvádí na trh fair trade certifikované zboží. V zájmu zachovaní duvéryhodnosti fair trade je 

nutné provádét duslednou kontrolu dodržování stanovených norení a i nadále zaujímat 

kritické stanovisko k témto firmám. Rozšiŕování sortimentu bude vyžadovat revizi 

v ustálených normách a certifikační organizace se budou muset vypoŕádat s rizikem píebujelé 

regulace. 

Dovozci se nacházejí v nesnadné pozici, kdy musí odpovídat požadavkúm jak výrobcu, tak 

certifikačních organizaci (plnéní stanovených kritérií) a v neposlední radé i zákazníku, jejichž 

preference tíhnou k atraktivním módním výrobkum, které mohou u konkurence dostat za nižší 

ceny. V rostoucí soutéži (i v rámci „spravedlivého trhu") je duležité vytvoŕit si užší profil a 

posílit včrnost značce u zákazníku, prípadné odbératelu. Navzdory konkurenti mezi fair trade 

dovozci je pro né výhodné, aby spolupracovali. Spolupráce na ruzných úrovních muže 

napríklad usnadnit zavádéní inovací anebo ušetŕit méné zkušeným firmám peníze i Čas. 

Velký nárust maloobchodního obratu spravedlivého obchodu byl v posledních letech 

zapŕíčinčn zejména rozšírením odbytíšť o supermarkety. V budoucnu bude duležité zameŕit se 

na vyhledávání nových odbératelu, kteŕí pŕivedou další zákazníky. Dosud napríklad není plné 

využit potenciál kaváren a dalších pohostinských podniku. Jinými velkými odbérateli by se 

eventuálne mohly stát verejné instituce, které jsou ke konzumaci fair trade výrobkíl pravidelné 

vyzývány kampanémi NEWS!. 

Fair trade se od počátku opírá o „uvédomélé" spotŕebitele, kteŕí dbaj í na sociálni dopad či 

ekologickou stránku výroby. Takových spotrebitelu je samozrejmé omezené množství, ale 
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jejich rady je možné rozšíŕit prostfednictvím osvétových kampaní a dalších forem propagace. 

V budoucnu by mél byt kladen duraz na osvétu pŕedevším v zemích. kde se trh s fair trade 

teprve rozvíjí66, a kde je možné očekávat podobný úspéch jako v zemích západní Evropy. 

66 napf. nové členské štáty EU, včetné České republiky 
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4. Problémové oblasti a kritika 

4.1 C c r t i f i k a c ť v ý r o b k u t n u l i č n í c h d i s tr ihutoru 

Zvyšuj ící se zájem spotŕebitelu o výrobky, které jsou v souladu se zásadami sociálne a 

ekologicky odpovédného obchodu, stimuluje komerční firmy k vytváŕení nabídky takto 

orientovaných produktu. Tento jev je na jednu stranu žádouď'7 . neboť mj. dochází k rustu 

objemu prodaného zboží s fair trade eertifikací. Na druhou stranu je ale komerčním firmám 

ponecháván značný prostor pro využívaní situace ve vlastní prospech. 

Vyskytují se pŕedevším tyto problémy: 

(a) Obchodní ŕetézce dávají vysoké prirážky k cenám fair trade výrobku. „Vítezi" 

ve spravedlivém obchode nejsou malí zemedčlci, ale velcí distributoŕi, kteŕí podvádejí 

zákazniky (neínformují je o rozdelení zisku z prodeje, popŕ. uvádejí nepresné 

informace). 

Pŕíkladem supermarketu. který využil ochotu zákazníka platit vyšší cenu za fair produkt, je 

britský Sainsbury's. Cena fair trade banánu zde dosahovala až čtyŕnásobku ceny na 

konvenčním trhu, což je šestnáctkrát více, než dostane péstitel. Sainsbury's nezverejňuje svoji 

marži z prodeje banánu, nicméné je možné j i približné vypočítat. Libra fair trade banánu stojí 

v supermarketu 2,74 $ a dodavatelum se za ni platí 71 centu (péstitelé z toho dostanou 16 

centu). Marže je tedy v absolútni hodnoté 2,03 $/lb a v procentech pak 286 (Stecklovv, White, 

2004b). 

Podobným pnpadem je Tesco, které na britském trhu prodávalo fair trade kávu bez kofeínu za 

cenu o 46 % vyšší, než je cena konvenční kávy se stejnou charakteristikou. Absolútni cenový 

rozdíl je 3,46 $/lb. Farmári pritom dostali v rámci férového obchodu jen o 44 centu na libru 

kávy více, než byla cena na svétovém trhu (Stecklovv, White, 2004b). 

67 Viz oddíl 3.3.3. 
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Mluvčí supermarketú poukazovali na vysoké pridružené náklady prodeje táir trade výrobku 

vedoucí k vyšším spotŕebním cenám. Marže ovšem odmítli zvefejnit a SainsbuiVs krátce po 

zveŕejnéní výše uvedených čísel snížil cenu fair trade banánu o 17 %. 

Certifikační organizace nestanovuj í, ani neovlivňují spotrební ceny fair trade výrobku. Podlé 

vrehního ŕeditele TransFair IJSA Paula Rice je normálni, když certifikovaný výrobek stojí o 

10 až 15 % více, než jeho bežný protéjšek. Regulace maloobchodních cen by byla proti 

zásade spravedlivého obchodu usiloval o co nejvétší eliminaci zásahu do trhu (tamtéž). 

(b) Firmy aplikují štandardy fair trade pouze na malou část výroby. To stačí 

k uspokojení poptávky spotŕebitelu žádajících fair trade produkty a očistení jména 

firmy68, zatímco včtší část výroby stále zustává „neudržitelná" (Sterba, 2003). 

Bouŕlivé diskutovaným pnpadem je certifikace kávy nadnárodní společnosti Nestlé. Ta 

v polovine ŕíjna roku 2005 uvedla na britský trh fair trade kávu Nescafé Partners" Blend(,y se 

známkou od Fairtrade Foundation. Proti aktu Fairtrade Foundation vystoupila celá rada 

neziskových a fair trade organizaci, mezi nimi i italská certifikační organizace TransFair Italy. 

Nestlé je nejvétším svetovým pŕímým nákupčím kávy, zatím ale obchoduje „férové" pouze se 

čtyrmi družstvy v El Salvadoru (v nichž je dohromady cca 200 malorolníku) a s jedním 

družstvem v Et iópi i 7 0 . Ze škály 8500 výrobku je Partners' Blend jedinou fair trade 

certifikovanou značkou, která je navíc distribuována pouze na trhu ve Velké Británii71. 

Jako jeden z duvodu pro predstavení kávy Partners1 Blend ŕeditelka tohoto projektu uvádí, že 

dle výsledku pruzkumu existuje skupina zákazníku, která zatím nekonzumuje fair trade kávu, 

ale která by se nechala na tento trh pŕilákat silou značky Nescafé. Nestlé je ale kvuli fair trade 

kávé podezíráno z „greenvvashingu", resp. „fairwashingu" - tedy, že se snaží vytvoŕit image 

ekologicky a sociálné pŕíznivé společnosti, aniž by výrazné zménilo své obchodní praktiky. 

Z tohoto úhlu pohledu je certifikace vítézstvím marketingové strategie Nestlé (Webb, 2006). 

TransFair Italy odvozuje své odmítavé stanovisko od základního poslání spravedlivého 

obchodu v současné dobé: analyzovat a ŕešit ekonomické a sociálni nerovnosti ve svétovém 

obchode. Poukazuje na to, že společnost Nestlé svým nekalým obchodním jednáním 

('8 Pro tento j ev by se dal použít termín „fairwashing" nebo „fair trade greenwashing". 
69 http://www.nestle.co.uk/OurBrands/AboutOurBrands/Beveraues/PartnersBlend.htm, 15.5.2006 
70 http://w\v\v.nestle.co.uk/OurResponsibility/Developiiii;Worldlssues/Nestl%C3%A9AndFairTrade.htni, 
15.5.2006 

71 http://vvww.babvmilkaction.orn/resources/vqsanswered/yqanestle07.htmltfnct. 15.5.2006 
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nerovnosti vytváŕí72. Jako príklad lakového jednaní uvádí zastrašovaní odboru domáhajících 

se rešpektovaní práv zamčstnaneú. ke kterému doeházelo mezi lety 2003 - 2005. Konkrétné 

se jednalo o spory s Nestlé Kórea Labor Union, ľ rade Union Sinaltrainal (Kolumbie). Union 

oľ Filipino Employees - Drug and Food Alliance a s odborovým svazem pracovm'kíi 

v továrné Nestlé v Cabuyau v Lagúne'''. 

Nestlé ale čelí mnohá dalším závažnejším obvinením, znichž zniíním je.štč dvč. 

V poloviné roku 2005 na nej spoločnosti Global Fxehange a International Labour Rights Fund 

vznesli žalobu kvúli nakupovaní kakaových bobú od dodavatelú z Pobreží slonoviny, kde je 

pri sklizni využívána nuccná detská práce, mající mnohde formu otroctví. Nestlé se ohrazuje 

tím. že samo není majitelem žádné z plantáží, a že tedy není odpovédné za jejich dčlníky71. 

Dále je tato společnost terče m bojkotu ve 20 státech kvúli agresívni distribuci umélé 

kojenecké výživy do chudých zemí, kde nej so u splnčny predpoklady pro jej í bezpečné užití. 

Unicef a WHO již léta upozorňují na to, že následkom nehygienické prípravy tohoto výrobku 

dochází k úmrtím détí. Zpusobem prodoje a propagace umélé výživy (na úkor nesrovnatelnč 

lepšího a bezpečnéjšího pŕirozeného kojení) porušuje Nestlé mezinárodní kódex Svétového 

zdravotnického shromáždéní (World Health Assembly, WHA), prijatý rezolucí WHA34.22 

v roce 198175. 

Podlé TransFair Italy je Nestlé vzhledem ke svým kontroverzním aktivitám nepŕijatelným 

partnerem pro fair trade a žádná z certifikačních organizací by neméla vydat známku na jeho 

výrobky. Fairtrade Foundation háji své stanovisko argumentom, že známku udčluje produktu, 

který je v souladu s mezinárodními štandardy pro certifikaci (kávová zrna produkují farmári 

ovéŕení nezávislou FLO a stejné tak i obchodníci na dalších stupních ŕetézce rešpektuj í 

záväzná pravidla spravedlivého obchodu). Dále namítá, že certifikace jednoho výrobku nie 

nevypovídá o společnosti Nestlé jako celku. Pŕednostním zajmem certifikačních organizací 

má být rozširovaní okruhu distributoru, protože jediné tak bude možno zapojit vétší množství 

chudých péstitelu76. 

FLO nezauj í má jednoznačné stanovisko k problému udélování známek na výrobky tradičních 

distributoru. Prípady jako Nestlé, které bylo mimochodem vglobálnítn internetovém 

"' hllp://www.babvmilkaclion.orií/resoiirces/vqsansvvered/vqanestlcQ7transfair.html. 15.5.2006 
73 http://www.babymilkaction.org/resources/yqsanswered/yqanestle07transfair.html, 15.5.2006 
74 http://www.forbes.eom/business/elobal/2006/0424/024.himl#, 15.5.2006 
75 http://www.ibfan.orR/english/pdfs/btr04/btr04nestle.pdfa http://www.babymilkaction.org/reijff/lhecode.html. 
15.5.2006 
76 http://www.fairtrade.org.uk/qa071005.htin, 15.5.2006 
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prúzkumu v roce 2005 zvoleno „nejméné zodpovednou společností" 7, vytváŕejí riziko ztráty 

duvéryhodnosti celého konceptu spravedlivého obchodu u verejnosti, která si ho spojuje spíše 

s néčím, eo je „obecné etické" (Webb. 2006). 

(c) Distributori vytváŕejí vlastní známky a loga „garantující" ekologicky a sociálni' 

pŕíznivý puvod zboží, ani/ by nad nimi by la vykonávanú nezávislá kontrola. Vzrustající 

množství certifíkací je ve svém dusledku matoucí a obecné sni/uje duvčru zákazníku 

v podobné výrobky (Stccklovv, White, 2004a). 

V zájmu transparentnosti se FLO snaží sjednotit známky certifikaénich organizaci pusobících 

v ruzných éástech sveta. Kromé toho si ve 44 státech s zaregistrovalo ochrannou známku 

FAIR TRADE, aby nemohla být používána necertifikovanými společnostmi. Nicméné. i tuto 

právni och raňu je možné nejakou kliékou obejít. a tak se vyskytují hesla jako napr. „fairly 

traded" (tamtéž). 

Ronald Nigh (2002) uvádí v souvislosti s používaním „pseudo-známek" príklad pražírny kávy 

Lexington ColTee Roasting Co. z americké Virginie, která na reklamních letácích spotŕebitele 

ubezpečovala o ekologické a společenské odpovédnosti své kávy. Tvrzení mela potvrzovat 

riizná loga vytištčná okolo textu. Ta se ovšem nevztahovala k žádné oficiálni certifikační 

organizaci nebo úfedné uznaným normám. Kvuli tomu je pražírna podezírána z pokusu o 

oklamání zákazníku, kteŕí mohou získat dojem, že výrobek pochází ze spravedlivého 

obchodu, ačkoli tomu tak ve skutečnosti není. 

Vyskytu j í se také prípady, kdy se distributori stoprocentné neztotožní s podinínkami 

kladenými FLO, a proto formují alternatívni schémata. Texaský ŕetézec supermarketu Whole 

Foods Market sí napríklad stéžoval na vysoké náklady na certifíkací a licenční poplatky. Proto 

v roce 2003 zahájil v rámci svého kávového oddelení Allegro vlastní program nazvaný „High 

Five for Farmers", který mél podlé propagačních materiálu navrátit pét procent z prodeje 

vybraných káv péstitelum. Pozdéji se ukázalo, že se farmáŕúm nevrací 5 % z maloobchodní 

ceny, ale z nižší - nezverejnené - ceny, za kterou Allegro prodává kávu do Whole Foods. 

Program se navíc týká vždy pouze jednoho druhu kávy (z více než 25 druhú) po dobu dvou až 

tri mésícň (Stecklow, White, 2004a). 

'7 http://www.evb.ch/index.cťm?set lang=2&pat;e id=3346. 15.5.2006 
78 Údaj j e pravdepodobné z roku 2004. 
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4.2 K r i t i k a k o n c e p t u 

Nej ostrejší kritika fair trade zaznívá ze strán) zastáncú volného obchodu, kteŕí ho občas 

označuj! za nový protekcionismus. V minulosti je pobuŕovaly zejména návrhy na zdané 11 í 

„neférových" produktu " nebo požadavek. aby každá zeme účastníci se mezinárodního 

obchodu splňovala normy stanovené ILO. Podlé ekonomu Brinka IJndseye a Milióna 

Friedmana by fair trade. pokud by by 1 naŕízený vládami, vedl ke zvýšení cen v rozvinutých 

zemích a ke snížení ekonomického rústu v rozvojových zemích8". .(e ale treba upŕesnit. že zde 

se jedná spíše o kritiku širšího pojetí fair trade. tedy ne pŕímo o kritiku konceptu, jak byl 

pŕedstaven v této bakalárske práci. Zatímco koncept je založen na spolupráci s dovozci. kterí 

se dobrovolnč rozhodnou dodržovat dané štandardy, fair trade v širším pojetí - nékdy se o 

nem hovorí jako o „trade justices movement" - usiluje o zmenu podmínek mezinárodního 

obchodu shora pomoci čelní ochrany (napr. udélování sankeí na dumpingové dovozy). 

Obecné jsou v tomto ohledu obhájci spravedlivého obchodu v současné dobé umírnénéjší*1. 

Brink Lindsey také 11a pŕíkladé trhu s kávou ukazuje, že koncept fair trade nemá jakožto 

ŕešení současné krize smysl. Propad cen surových kávových zrn v posledních letech 

vysvétluje v první radé rozšírením produkce velkých dodavatelu s nízkými náklady (Vietnam, 

Brazílie). To má být automaticky signálem pro výrobce s vyššími náklady (Strední Amerika), 

aby buď zvýšili hodnotu svého produktu, nebo aby opustili trh. Nízké ceny kávy jsou 

dúsledkem pŕevisu nabídky nad poptávkou (konkrétni čísla víz Tabulka č. 11). Východiskem 

z krize by tedy zrejmé bylo snížení nabídky, respektíve zvýšení poptávky. 

Tabulka č. 11: Svétová produkce a spotreba kávy (v milionech pytlú surové kávy) 

1998 - 9 9 1999-00 2 0 0 0 - 0 1 2001 - 0 2 2 0 0 2 - 0 3 * 

Svétová produkce kávy 108,5 113,0 115,3 111,2 122,0 

Svétová spotreba kávy 102,0 103,0 104,5 105,6 107,0 

Rozdíl 6,5 10,0 10,8 5,6 15 

Zdroj: LINDSEY, Brink. Groundsfor Complaint? Adam Smith Inštitúte. London, 2004; * = pŕedpovéd1 

7'' V osmdesátých letech napríklad nékterá italská sdružení na ochranu spotŕebitelú prosazovala zdanéní 
importovaného zboží v závislosti na tom, do jaké míry vyhovuje italským sociálním a ekologickým normám. 
Nižší stupeň shody by implikoval vyšší vyrovnávající tarif (http://en.wikipedia.orii/wiki/Fair tradeftťh haly, 
17.5.2006). 
80 http://en.wikipedia.org/wiki/Fair trade. 17.5.2006 
81 tamtéž 
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Lindsey radí fair trade mezi iniciatívy, které mají sice dobré zámčry, ale ve skutečnosti vedou 

do slepé uliékv. Domnívá se. že ačkoli v poslední dobé získal spravedlivý obchod díky 

agresivním kampaním v nékterých oblastech význačné postavení, celkové pravdépodobné 

dosáhne jen symbolických vítézství. jakým bylo napr. zahájení prodeje fair trade kávy v síti 

kaváren Starbucks v roce 2000. Duvodem je omezený počet politicky motivovaných 

zákazník ii. kteŕí si certifikovanou kávu koupi. protože jsou s konceptem spravedlivého 

obchodu obeznámeni a souhlasí s ním. Včtšina lidí si kávu výbere na základé chuti a ceny. 

Adekvátné k tomu má fair trade káva v USA pouze jednoprocentní podíl na trhu: v Evropé jen 

o málo více. Kampane pŕesvédčující pra/ímy a distributory k prechodu na férovou výrobu je 

v podstate tlačí k tomu. aby vyrábéli zboží, o které zákazníci nemají zájem. Navíc. i když tair 

trade svými aktivitami pomáhá určitému množství péstitelú v chudých zemích, dalším múže 

nechténé velmi ublížit. Označováním bežné kávy za produkt nerovného, či dokonce 

vykoŕisťovatelského obchodu by mohl lidem kávu úplné znechutit; trend poptávky po kávč 

v USA je pritom již tak dlouhodobč klesající (Lindsey, 2004). 

Celkové Lindsey hodnotí koncept jako nedomyslený návrh, který chce pomoci chudým 

péstitelúm prostŕednictvím podpíráním cen plodin, aniž by venoval pozornost reálné situaci 

na trhu (tamtéž). 

Dúvéru v eventuálni schopnost fair trade ŕešit problémy, které vyprovokovaly jeho vznik, 

nemají ani další autori. Robbins (2003) stejné jako Lindsey zdôrazňuje, že príčinou krize cen 

tropických komodít je nadprodukce, kterou spravedlivý obchod neŕeší. Rovnéž pochybuje o 

možnosti rozšírení fair trade mezi širší skupiny konzumentu, nebof to by podlé néj 

vyžadovalo velmi nákladnou dlouhodobou reklamní a osvétovou kampaň. Narozdíl od 

Lindseye si ale myslí, že by tato iniciatíva méla být podporována už proto, že se snaží zvýšit 

povédomí o situaci lidí v chudých zemích. 

Dále m lížeme konceptu vytknout, že je to nesystémové opatrení týkající se pouze omezeného 

množství lidí. Ne každý (rozumí se výrobce v RZ), kdo teoreticky splňuje dané predpoklady a 

chce se zúčastnit, bude skutečne mít tu možnost. FLO odhaduje, že objem fair trade kávy, 

kterou by mohli farmári zJižní Ameriky, Asie a Afriky vyvážet, je až sedmkrát vyšší, než 

aktuálni množství vyvážené v rámci fair trade (Murray, Raynolds, Taylor, 2003). Jistým 

nebezpečím je i vytváŕení ostrúvkú relativního blahobytu vjinak chudé oblasti, které mohou 

vyvolat sociálni napétí mezi certifikovanými družstvy a ostatními péstiteli, kteŕí se na 

spravedlivém obchode nepodílejí. Nékterá družstva se mohou stát na fair trade zcela závislá, 
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protože kvúli dlouhodobým vztahúm s vývoze i ztrati kontinuitu s domácim trhem (Štérba. 

2003). 
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Z r v aver 

I'air trade vznikl jako reakce na nerovné podmínky vobehodníeh vztazích. které jsou 

charakteristické pro obchod mezi malými výrobci z RZ a jejich odbérateli. Tyto podmínky 

vycházejí j iž z koloniálni histórie RZ a jsou dúsledkem neľunkčnosti transparentního tržního 

systému i nedostatečnosti legislatívy, která by výrobce chránila. V posledních dvou 

desetiletích se fair trade také vztahuje na péstitele postižené krizí cen tropických plodin. 

Rešení jejich nízké životní úrovné se snaží najít v Johrovolné red i strihne i bohatství. 

V současné dobé je vétšina zboží pocházejícího ze spravedlivého obchodu certifikována. 

Známky, udélované certifikačními organizacemi. garantují soulad výrobku s mezi národné 

uznanými štandardy. Dohled nad dodržováním štandardu vykonáva zastrešující organizace 

FLO-I. 

Spravedlnost fair trade spočívá v tom, že do ceny. jenž je výrobci za produkt nabídnuta, jsou 

zahrnutý i sociálni náklady výroby. V prípade zemédélských plodin je stanovena minimálni 

výkupní cena. která je pro distributory záväzná. Určitý pozitívni vliv na výnos výrobce má 

mít i princíp pŕímého nákupu, tedy eliminace pŕekupníkú. Ve své práci jsem se zabývala 

strukturou ceny nejvýznamnéjší fair trade komodity - kávy. Ukázalo se, že v rámci fair trade 

je hrubý výnos péstitele oproti konvenčnímu obchodu více než trojnásobný. Pfímý nákup ale 

u tohoto konkrétního zboží nemčl na absolútni marže žádný efekt. Celá zátéž dopadá na 

spotŕebitele - ten v dôsledku zaplatí péstiteli celý ekonomický „nadstandard". 

Z toho vyplývá, že ekonomická sobéstačnost spravedlivého obchodu stojí a padá se zájmem 

dostatečné velkého množství zákazníku. Ačkoli jsem zjistila, že v posledních nékolika letech 

je fair trade v Evropé, USA, Kanadé, Mexiku a v oblasti Pacifiku na vzestupu - mnohde se 

zaradil mezi nejrychleji rostoucí sektory vubec - v budoucnu by mohla nedostatečná poptávka 

pŕedstavovat problém. V práci jsem nastínila nékteré možnosti, jak podnítit konzumenty, aby 

zménili své spotrební návyky ve prospéch fair trade zboží. Současným tahounem rustu jsou 

komerční distributori, kteŕí na poptávku citlivé reagujú Jsem pŕesvčdčena, že pokud by 

zaznamenali její pokles, velmi rýchle by zpartnerství s fair trade odešli. Vzestup 

spravedlivého obchodu v nedávné dobé má bohužel i stinnou stránku - nčkteŕí distributori se 

s vidinou zisku uchýlili k nečestným praktikám, jako je účtovaní nesmyslné vysoké ceny za 

„férové" zboží nebo napodobování certifíkací. 
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Úskalím konceptu je, že neŕeší príčinu současných problému: nadprodukci zemédčlských 

plodin. Kvúli svému relativnč malému rozsahu ani zatím nemá významnejší roli v boji proti 

chudobč tŕetího svčta. Já osobné si ale myslím, že je duležité v této aktivité pokračoval, byť je 

její dopad omezený; neboť je bezesporu velkým pnnosem alespoň pro komunity, které jsou 

do ní zapojený. 

V budoucí práci by bylo jistč velmi zajímavé zaméfit se na efekt fair trade v konkrétni 

komunitč; setkala jsem se totiž i s názorom, že v požadavcích, které FLO-I klade na 

organizaee výrobcu, se príliš odráží „západní" predstava o uspoŕádání spoločnosti. Výrobci je 

plní jen naoko a sociálni udržitelnost, jeden / piliŕú spravodlivého obchodu, se vytrácí. 
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