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Na kartach Biblii i w dziejach Koœcio³a pojawia siê pewien
wspólny w¹tek: troska o biednych. Indywidualnie i zbio-
rowo wzywani jesteœmy do starañ o polepszenie bytu ubo-
gich. Stanowisko w tej sprawie ewoluowa³o w zale¿noœci
od aktualnej sytuacji i zmian kulturowych. Wraz z nadej-
œciem XXI wieku, nast¹pi³y zauwa¿alne zmiany w podej-
œciu amerykañskich chrzeœcijan do tego tematu.

Po II wojnie œwiatowej, uczynków mi³osierdzia doko-
nywa³y w Ameryce du¿e, scentralizowane organizacje. Za-
równo przedsiêbiorstwa, jak i pracownicy, ofiarowywali
darowizny na konta lokalnych United Way, które zgod-
nie ze swoj¹ strategi¹ przydziela³y te zasoby na non profi-
towe przedsiêwziêcia. Cz³onkowie koœcio³a sumiennie
ofiarowywali datki, wysy³aj¹c je do krajowego urzêdu ko-
œcielnego, by ten w imieniu wiernych zaj¹³ siê koordy-
nacj¹ dzia³alnoœci. Najlepszym rozwi¹zaniem okaza³o siê
powierzenie tej pracy profesjonalistom. Jednak od tego
czasu wiele siê zmieni³o.

Obecnie znacznej liczbie ludzi nie wystarcza udziela-
nie wsparcia finansowego w sposób bezosobowy. Potrze-

Przedmowa
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buj¹ osobistego doœwiadczenia zwi¹zku z tymi, którym po-
magaj¹. Compassion International rozwinê³o model, któ-
ry ³¹czy dobroczyñców z konkretnym dzieckiem. Habitat
for Humanity stworzy³o formê pomocy, w której ochot-
nicy sami zakasuj¹ rêkawy, buduj¹c domy dla ubogich.
Kiva.com zaproponowa³a niedawno mikrofinansow¹ us³u-
gê, umo¿liwiaj¹c¹ ludziom udzielanie po¿yczek na ma³e
przedsiêwziêcia konkretnym osobom z krajów rozwijaj¹-
cych siê. Obserwujemy te¿ eksplozjê krótkich wyjazdów
misyjnych sporej grupy amerykañskich wiernych.

Równolegle do tych zmian, narasta zainteresowanie
wiedz¹ na temat wp³ywu naszych dzia³añ na gospodarkê,
spo³eczeñstwo i œrodowisko. Konsumpcjonizm postrzega-
ny jest jako zagro¿enie dla materialnej i duchowej jakoœci
¿ycia. W przesz³oœci chrzeœcijanie czêsto organizowali siê
przeciwko postrzeganej zbiorowo i pañstwowo niespra-
wiedliwoœci, zaœ obecnie ludzie s¹ œwiadomi wp³ywu ich
w³asnych decyzji gospodarczych na rozwój œwiata. Na-
sze zakupy i sposób w jaki ich dokonujemy, nieodzow-
nie ³¹cz¹ siê z rozwojem duchowym i chrzeœcijañskim
œwiadectwem.

Fair Trade jest wyraŸnym przejawem tego pragnienia,
aby wp³ywaæ na œwiat poprzez osobiste decyzje gospodar-
cze. Biedni rolnicy i drobni wytwórcy ¿ywnoœci z krajów
rozwijaj¹cych siê, godz¹cy siê na pewne spo³eczne i œro-
dowiskowe standardy, mog¹ otrzymaæ certyfikaty Fair
Trade dla swoich produktów, których przyznawaniem zaj-
muj¹ siê ró¿ne organizacje. Troskliwi i sprawiedliwi kon-
sumenci z krajów rozwiniêtych z chêci¹ p³ac¹ wy¿sz¹ cenê
za produkty Fair Trade, z myœl¹ o polepszeniu warunków
¿ycia ich producentów.

Strategie typu Fair Trade rozwija³y siê od czasów II
wojny œwiatowej, jednak zainteresowanie nimi rozkwi-
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t³o tak naprawdê w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat. Or-
ganizacje religijne i grupy wyznaniowe, a w szczegól-
noœci wspólnoty zwi¹zane z Narodow¹ Rad¹ Koœcio³ów,
s¹ gor¹cymi zwolennikami produktów tego typu. Na
przyk³ad w Koœciele Prezbiteriañskim w Stanach Zjed-
noczonych, którego jestem cz³onkiem, funkcjonuje
Presbyterian Coffee Project, obejmuj¹cy równie¿ sprze-
da¿ kakao i czekolady. Wspó³pracuje on z Equal Exchan-
ge, dystrybutorem produktów Fair Trade. Zbory zachê-
cane s¹ do promowania pochodz¹cej z takich upraw
kawy wœród zrzeszonych w nich wspólnot oraz wœród
swoich wiernych. Na stronie internetowej projektu
Presbyterian Coffee Exchange (http://www.pcusa.org/
coffee/) mo¿emy przeczytaæ:

Uczestnicz¹ce w programie wspólnoty przy-
znaj¹, ¿e Presbyterian Coffee Project jest œwiet-
nym sposobem pomocy potrzebuj¹cym, który
jednoczeœnie daje radoœæ z poczucia bliskoœci oraz
konsumpcji fili¿anki doskona³ej kawy. Fair Tra-
de stanowi uzupe³nienie zarówno naszych misji
z rolnikami w Ameryce £aciñskiej, Afryce i Azji,
jak i naszego zaanga¿owania w gospodarowanie
œrodowiskiem naturalnym. Prezbiterianie zarê-
czaj¹, ¿e dziêki u¿ywaniu tej w³aœnie kawy
w naszych wspólnotach, biurach i domach, rol-
nicy osi¹gn¹ dochody pozwalaj¹ce na wy¿ywie-
nie rodziny, edukacjê dzieci oraz lepsze funk-
cjonowanie spo³eczeñstwa. Ruch Fair Trade jest
prostym rozwi¹zaniem, które oznacza wybór –
ca³kiem dos³ownie – miêdzy ¿yciem a œmierci¹
drobnych producentów kawy.

Przedmowa
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Naczelnym przes³aniem tych programów jest poczu-
cie osobistego zwi¹zku wykszta³cane przez jego uczest-
ników podczas zwalczania niesprawiedliwoœci. Trudno
w¹tpiæ w to, ¿e wiêkszoœæ uczestników motywowana jest
szczer¹ chêci¹ przekszta³cenia œwiata w taki sposób, by
jednoczeœnie oddaæ czeœæ Bogu i pomóc biednym. Rzad-
ko jednak pada pytanie o to, czy programy Fair Trade
rzeczywiœcie spe³niaj¹ ekonomiczne oczekiwania.

Jednym z problemów jest moralizatorski sposób
przedstawiania tego zagadnienia. Kto odwa¿y³by siê opto-
waæ za „Niesprawiedliwym Handlem”? Mo¿emy równie¿
zapytaæ czym „sprawiedliwy” handel ró¿ni siê od wol-
nego handlu. Jak¹ niesprawiedliwoœæ koryguje handel
„sprawiedliwy”? Wielu zwolenników tego ostatniego jako
przyk³ad niesprawiedliwoœci podaje dotacje dla rolników
w bogatych krajach. Utrzymuj¹ one cenê krajowej pro-
dukcji na sztucznie niskim poziomie, co sprawia, ¿e wy-
roby importowane z biednych krajów nie s¹ w stanie
z nimi konkurowaæ. Inni ubolewaj¹ nad tym, ¿e na wie-
lu uprawach zbieraniem i wytwarzaniem zajmuj¹ siê pra-
cownicy przymusowi. Jednak z definicji wolnego han-
dlu wynika, ¿e jest on wymian¹ pomiêdzy stronami, które
s¹ wolne od rz¹dowej ingerencji (takich jak c³a i dotacje)
oraz jakiegokolwiek przymusu. Wzywanie do zniesienia
dotacji i skoñczenia z prac¹ przymusow¹ jest popiera-
niem par excellence wolnego handlu.

Czêsto wœród zwolenników Fair Trade panuje prze-
konanie, ¿e rynkowa wymiana powoduje, lub przynaj-
mniej przyczynia siê do biedy rolników. Po¿¹dany jest
bardziej sprawiedliwy system wymiany. Jednak analiza
ekonomiczna jest bardziej skomplikowana. Jako uczniom
Jezusa Chrystusa, powo³anym do okazywania mi³osier-
dzia i poszukiwania sprawiedliwoœci, nie wystarcz¹ nam
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jedynie uczucia i dobre intencje. Musimy analizowaæ
nasze dzia³ania, by zobaczyæ, czy pozwalaj¹ na osi¹ganie
wyznaczonych celów. Jeœli nasze dzia³ania nie przynosz¹
zamierzonych skutków, ryzykujemy przewrotnym sce-
nariuszem zaszkodzenia ludziom, którym chcieliœmy po-
móc i to nawet jeœli wykazujemy osobist¹ solidarnoœæ
z ich cierpieniem.

Przygl¹daj¹c siê ruchowi Fair Trade, spogl¹damy na
kwestiê ekonomiczn¹. Co mo¿e wynikn¹æ z analizy eko-
nomicznej tego zjawiska? Victor Claar prezentuje nam
podstawowe spostrze¿enia.

Michael W. Kruse
Autor bloga Kruse Kronicle

http://krusekronicle.typepad.com/
Przewodnicz¹cy Rady Generalnej Zgromadzenia

Misji Koœcio³a Prezbiteriañskiego
w Stanach Zjednoczonych.

Przedmowa
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Kupno towarów oznaczonych mianem Fair Trade jest
ostatnio prawdopodobnie najsilniejsz¹ inicjatyw¹ obli-
czon¹ na poprawê losu ubogich, która zosta³a szczegól-
nie uznana przez wspólnotê chrzeœcijañsk¹ w znacznej
czêœci bogatych krajów Pierwszego Œwiata. Idea wszela-
ko nie przyjê³a siê w równym stopniu we wszystkich
od³amach chrzeœcijañstwa. Rozpowszechni³a siê szcze-
gólnie w g³ównych wyznaniach protestanckich, koœcie-
le katolickim oraz pomniejszych i nowo powstaj¹cych
ruchach religijnych. Chocia¿ trudno o podobieñstwa
miêdzy tymi trzema grupami, wydaj¹ siê byæ zjednoczo-
ne w przekonaniu, ¿e kupuj¹c produkty Fair Trade, ich
wyznawcy skutecznie odmieni¹ ¿ycie biednych na œwie-
cie. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e oferuj¹c szeroki wybór towa-
rów i us³ug, Fair Trade notuje swój najwiêkszy rozwój,
a ostatnio równie¿ sukcesy w produkcji, sprzeda¿y i mar-
ketingu kawy.

Idea przyœwiecaj¹ca zakupom towarów Fair Trade jest
prosta – chodzi o wspó³czucie. Bogaci konsumenci z Pó³-
nocy p³ac¹ trochê wy¿sz¹ cenê za kawê, która otrzyma³a

Wstêp*
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certyfikat poœwiadczaj¹cy spe³nienie norm Fair Trade od
jednej z grup zrzeszonych w Fairtrade Labelling Organi-
zations International (FLO). Poprzez kupno tej a nie in-
nej kawy, konsumenci chcieliby zaanga¿owaæ siê
w „œwiadom¹ konsumpcjê”, u¿ywaj¹c rynku kawy jako
sposobu g³osowania za lepszym traktowaniem plantato-
rów kawy z Po³udnia. Znak Fair Trade zaœwiadcza przede
wszystkim, ¿e posiadaj¹ca go kawa zosta³a wyproduko-
wana przez indywidualnych lub rodzinnych wytwórców
– pracuj¹cych w spó³dzielni – którzy maj¹ zagwaranto-
wan¹ cenê minimaln¹ za swoje zbiory. Dla przyk³adu,
producenci mytej arabskiej kawy (wysokiej jakoœci) ozna-
czonej nasz¹ mark¹, maj¹ obecnie gwarancjê minimal-
nej ceny w wysokoœci 1,25 USD za funt plus dodatkowe
10 centów za funt jako „premia spo³eczna” przeznaczo-
na na lokaln¹ spo³ecznoœæ i projekty rozwoju biznesu,
takie jak szko³y, urz¹dzenia sanitarne czy opieka zdro-
wotna. Gdy cena kawy na rynkach œwiatowych roœnie
powy¿ej 1,25 USD za funt, rolnicy otrzymuj¹ cenê ryn-
kow¹ oraz premiê spo³eczn¹. Gorszej jakoœci ziarna ro-
busty objête s¹ tym samym programem, ale cena gwa-
rantowana jest ni¿sza.

Protestanci byli szczególnie aktywni w kupowaniu
i promowaniu kawy Fair Trade poprzez swój udzia³ w pro-
gramie miêdzywyznaniowym zainicjowanym przez Equ-
al Exchange, nastawion¹ na zysk palarniê i dystrybutora
kawy Fair Trade z Massachusetts. Przez swój miêdzywy-
znaniowy program, Equal Exchange sprzedaje i dystrybu-
uje produkty wœród sieci zwi¹zanych z ni¹ protestanckich
zborów. Uczestnicz¹ce w tym koœcio³y mog¹ kupowaæ
kawê od Equal Exchange po takiej samej cenie hurtowej,
jak¹ p³ac¹ handlarze, a nastêpnie sprzedawaæ j¹ cz³onkom
swojego koœcio³a. Zachêca siê je równie¿ do podawania
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kawy pochodz¹cej z Equal Exchange podczas spotkañ wier-
nych. W przypadku, z którym autor zetkn¹³ siê osobiœcie,
cz³onkowie Global Outreach Committee bior¹ op³aty za
reklamowanie kawy Fair Trade w cotygodniowych i co-
miesiêcznych biuletynach, przyjmowanie zleceñ na pro-
dukty Equal Exchange i umieszczanie w koœciele co nie-
dzielê koszyczka, z którego parafianie mog¹ swobodnie
zakupiæ kawê i inne towary Equal Exchange. Na szczegól-
ne okresy Global Outreach Committee przygotowuje na-
wet nadaj¹ce siê na prezent zestawy.

Miêdzywyznaniowy program Equal Exchange jest
rozleg³y i stale roœnie. Oto czêœæ listy jego obecnych pro-
testanckich partnerów:

Church of the Brethren Coffee Project
Disciples of Christ Coffee Project
Lutheran World Relief Coffee Project
Mennonite Central Committee Coffee Project
Presbyterian Coffee Project
United Church of Christ Coffee Project
United Methodist Committee on Relief Coffee
Project Unitarian Universalist Service Committee
Coffee Project

W lipcu 2005 roku ukaza³ siê numer miesiêcznika
„Presbyterian Rekord”, wydawanego przez Prezbiteriañ-
ski Koœció³ w Kanadzie, który w ca³oœci poœwiêcony zo-
sta³ zagadnieniu Fair Trade. Wydanie zawiera³o artyku³
wstêpny zatytu³owany „Zwariowali na punkcie ziaren:
kawa Fair Trade jest dobra do ostatniej kropli” oraz krót-
ki tekst kanadyjskiego dziennikarza, pisarza i mówcy
Michaela Corena. Na stronie redakcyjnej David Harris
stwierdzi³, ¿e „nic nie usprawiedliwia braku poparcia dla

Wstêp
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ruchu Fair Trade”1. Coren tak zatytu³owa³ swój artyku³:
„Chrzeœcijanie musz¹ walczyæ o sprawiedliwy handel:
Kochaj¹cy Jezus domaga siê walki o sprawiedliw¹ gospo-
darkê œwiatow¹”2.

Tendencja do zakupów kawy Fair Trade zakorzeni³a
siê równie¿ w krêgach katolickich. Philip Booth z Insti-
tute of Economic Affairs w Wielkiej Brytanii zauwa¿y³,
¿e brytyjskie diecezje Arundel oraz Brighton uzna³y siê
w czerwcu 2005 roku za „diecezje Fair Trade”3. Strona
internetowa diecezji szczyci siê tym, ¿e 47 jej parafii jest
przesi¹kniêtych t¹ ide¹ i dodaje, ¿e „sprawiedliwy han-
del mo¿e pomóc chrzeœcijanom w duchowym rozwoju”.
Fair Trade roœnie w si³ê tak¿e wœród katolików w Sta-
nach Zjednoczonych. Przyk³adem mo¿e byæ Catholic
Relief Services, które realizuje w³asne miêdzywyznanio-
we partnerstwo z Equal Exchange.

Idea kawy Fair Trade jest szczególnie silna w ru-
chu wy³aniaj¹cego siê koœcio³a w Stanach Zjednoczo-
nych4. Bior¹c pod uwagê nacisk wy³aniaj¹cego siê ko-
œcio³a na ¿ycie i s³u¿enie innym w sposób, jaki pre-
zentowa³by w ich odczuciu Jezus Chrystus w naszej
wspó³czesnej, napêdzanej mediami kulturze, zakupy
kawy z logiem Fair Trade zapewniaj¹ cz³onkom tego
koœcio³a jeszcze jeden sposób na aktywn¹ troskê o bied-
nych na œwiecie. Wyj¹tkowo mocno podkreœlali to
czo³owi przedstawiciel tego ruchu, tacy jak Brian
McLaren, pastor, za³o¿yciel Cedar Ridge Community
Church z obszaru Baltimore-Waszyngton. W swojej,
opublikowanej w 2007 roku, ksi¹¿ce Everything Must
Change McLaren wykroczy³ nawet poza obecny pro-
gram certyfikacji kawy FLO. Napisa³ wtedy: „Moja pro-
pozycja: stwórzmy miêdzynarodowy znak Sprawiedli-
wego Handlu (na wzór systemu certyfikacji Good Ho-
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usekeeping Seal of Approval), który pozwoli³by na
ocenê ka¿dego produktu czy us³ugi w oparciu o etykê
ich produkcji. Znak móg³by pomóc ludziom chc¹cym
siê zaanga¿owaæ w etyczne zakupy i porównanie pro-
duktów”5 . Podobnie inna znacz¹ca postaæ wy³aniaj¹-
cego siê koœcio³a, Shane Claiborne, broni Sprawiedli-
wego Handlu w wydanym przez Zondervan bestselle-
rze z 2006 roku The Irresistible Revolution: Living as
an Ordinary Radical.

Ruch kawy Fair Trade jest zatem powa¿n¹ si³¹ wœród
wielu od³amów chrzeœcijañstwa na pocz¹tku nowego
milenium. Dla wielu osób decyzja o zakupie tej a nie
innej kawy nie jest tak naprawdê decyzj¹ – robi¹ to
z poczucia obowi¹zku. Wiêkszoœæ zwolenników ruchu
uwa¿a kupno kawy po zawy¿onej cenie za akt sprawie-
dliwoœci wykonywany pomimo istniej¹cej na miêdzyna-
rodowych rynkach wolnej wymiany. Akty kupna s¹
zatem przejawem „dolarowej demokracji”, w której za-
mawiaj¹cy kawê widz¹ siebie jako stoj¹cych w obliczu
niesprawiedliwoœci doœwiadczanej przez biednych, drob-
nych plantatorów kawy, zarówno ze strony chciwych
miêdzynarodowych korporacji (MNC), jak i ze strony pa-
zernych poœredników, p³ac¹cych plantatorom za uczci-
wie uprawian¹ i zbieran¹ przez nich kawê mniej ni¿
wynosi „sprawiedliwa” cena.

Ta nied³uga ksi¹¿ka odkrywa wspó³czesn¹ sieæ kawy
Fair Trade z perspektywy chrzeœcijanina zatroskanego
losem najbiedniejszych ludzi na œwiecie i sk³ada siê
z nastêpuj¹cych elementów: kolejny rozdzia³ opisuje pod-
stawowe fakty dotycz¹ce bran¿y kawowej i ustalania cen
kawy w przypadku braku Fair Trade. Dalej ukazana zo-
sta³a krótka historia ruchu, wyjaœniaj¹ca jak doszliœmy
do jego obecnego kszta³tu. Po wy³o¿eniu tych podstaw,

Wstêp
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analiza kieruje siê na weryfikacjê stwierdzeñ przedsta-
wicieli ruchu i tego, czy mo¿liwe jest spe³nienie jego
obietnic. Ksi¹¿ka koñczy siê rozwa¿aniem jak œwiadomy
chrzeœcijanin mo¿e w przemyœlany sposób, starannie
i troskliwie odpowiedzieæ na dzia³ania sieci kawy Fair
Trade i jej orêdowników.

Sytuacja biednych na œwiecie nie jest do pozazdrosz-
czenia. Codziennie powinno poruszaæ nasze serca to, ¿e
we wspó³czesnym œwiecie, obfitym w ¿ywnoœæ, techno-
logie i inne bogactwa nie zrobiliœmy wiêcej by umo¿li-
wiæ najbiedniejszym z nas korzystanie z nawet najbar-
dziej podstawowych dóbr i us³ug, które wiêkszoœæ z nas
przyjmuje za pewnik – takich jak czysta woda, ¿ywnoœæ,
urz¹dzenia sanitarne, podstawowa edukacja czy medy-
cyna. Jestem przekonany, ¿e prawdziw¹, d³ugofalow¹
nadziej¹ dla dzisiejszych biednych na œwiecie jest nasze
pobo¿ne wyczekiwanie dnia, w którym nie bêdziemy ju¿
myœleæ w kategoriach „my” (bogaty Zachód) i „oni” (bied-
ni tego œwiata). Zamiast tego, pytaniem, które powinno
nas najbardziej nêkaæ jest to, jak ka¿dy z nas mo¿e sku-
tecznie doprowadziæ do powstania œwiata, w którym taki
podzia³ nie bêdzie ju¿ aktualny – œwiata, w którym lu-
dzie uczestnicz¹ wspólnie, z niezbywaln¹ godnoœci¹ oso-
bist¹ i wolnoœci¹, b³ogos³awieñstwem i bogat¹ obfitoœci¹
bo¿ej ³aski i niezliczonych darów przeznaczonych dla nas
wszystkich.

Niniejsza monografia dostarcza zatem ekonomiczne-
go uzasadnienia by wp³yn¹æ na etyczne rozwa¿ania
o ogromnym znaczeniu. Niemniej jednak, to podejœcie
jest zarówno pokorne, jak i pe³ne szacunku: pokora od-
noœnie tego, co ekonomia mo¿e, a czego nie mo¿e wyja-
œniaæ oraz szacunek dla Boga i wszystkich jego stworzeñ.
Jak to fenomenalnie uj¹³ Tim Harford: „ekonomista nie
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mo¿e rozwi¹zaæ zagadek etycznych, ale ekonomia mo¿e
roz³o¿yæ je tak, ¿e kwestie etyczne stan¹ siê przynajmniej
jaœniejsze”6.

Wstêp

Przypisy:
* Autor dziêkuje Robinowi J. Klayowi za wstêpne uwagi na temat
wczeœniejszej wersji i dedykuje ten skrypt Elizabeth, Araxii
i Malcolmowi.
1 David Harris, Raise a Mug for Fair Trade, „Presbyterian Record”,
4.05.2004.
2 Michael Coren, Christians Must Fight for Fair Trade, „Presbyte-
rian Record”, maj 2005.
3 Philip Booth, Fairly Dangerous, The Chuch Takes a Stand aga-
inst Free Trawers, „Acton Commentary”, 1.12.2004,
http://www.acton.org/commentary/commentary_231.php.
4 Doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê z ruchem wy³aniaj¹cego siê
koœcio³a dla osób niezaznajomionych z tym zjawiskiem bêdzie
przygotowany przez Eddiego Gibbsa oraz Ryana K. Bolgera prze-
gl¹d, obejmuj¹cy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielk¹ Bry-
taniê, Emerging Churches: Creating Christian Community in Post-
modern Cultures, Baker Academic, Grand Rapids 2005.
5 Brian D. McLaren, Everything Must Change: Jesus, Global Cri-
ses, and a Revolution of Hope, Thomas Nelson, Nashville 2007,
s. 325.
6 Tim Harford, The Undercover Economist, Oxford University
Press, Oxford 2006, s. 53.
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Podstawowe informacje o rynku kawy

Zanim dokonamy charakterystyki obecnej sieci Fair Tra-
de, powinniœmy poznaæ podstawowe wiadomoœci o ryn-
ku kawy. W koñcu, jeœli zwolennicy Sprawiedliwego Han-
dlu twierdz¹, ¿e rynek kawy zas³uguje na wyj¹tkowe
podejœcie, wtedy lepsze zrozumienie jego wyj¹tkowej spe-
cyfiki bêdzie pomocne przy rozwa¿aniu poprawy rezulta-
tów osi¹ganych drog¹ wolnego rynku przez zastosowanie
potencja³u jaki tkwi w omawianym przez nas ruchu.

Podstawowe informacje o ziarnach: arabika i ro-
busta

Ogólnie rzecz bior¹c, istniej¹ dwa gatunki kawy: arab-
ska i kongijska. £agodniejsz¹ arabikê (kawê arabsk¹) upra-
wia siê na du¿ych wysokoœciach i ceni siê j¹ za subtelny
smak. Poniewa¿ sprzyjaj¹ jej du¿e wysokoœci, jest szcze-
gólnie popularna wœród narodów Ameryki £aciñskiej,
w tym Kolumbii, Brazylii i Gwatemali. Arabika najlepiej

W czym tkwi problem?
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przystosowana jest do produkcji o niewielkich rozmia-
rach, poniewa¿ otaczaj¹ce tereny mog³yby utrudniaæ jej
uprawianie i zbieranie na wiêkszych plantacjach.

Ziarna robusty (kawy kongijskiej) s¹ bardziej gorzkie,
jej roœliny s¹ silniejsze (bardziej solidne) i mog¹ byæ upra-
wiane w znacznie szerszym zakresie ró¿nego rodzaju ob-
szarów. S¹ te¿ bardziej odporne na owady i grzyby, które
mog¹ zniszczyæ uprawê, zawieraj¹ przy tym wiêksz¹ iloœæ
kofeiny. Pierwsze powa¿ne przyspieszenie wzrostu ryn-
ku kawy kongijskiej mia³o miejsce po tym, jak ¿o³nierze
wrócili z II wojny œwiatowej do domu i poszukiwali roz-
puszczalnej kawy, któr¹ pili podczas wojny – wytwarza-
nej g³ównie z robusty. Robusta czêsto zaliczana jest do
sprzedawanych konsumentom kaw mieszanych, a jej pro-
dukcja œwiatowa zwiêksza siê. Do najwa¿niejszych pro-
ducentów kawy kongijskiej nale¿¹ kraje Afryki i po³udnio-
wej Azji, takie jak Angola, Uganda i Wietnam, który nie-
dawno wkroczy³ na arenê miêdzynarodow¹ jako g³ówny
producent robusty.

Od plantatora przez proces palenia

Kiedy plantatorzy przebior¹ zielone owoce kawy, które
– czêsto rêcznie – zebrali, ziarna musz¹ byæ przygotowa-
ne do wysy³ki. Przetwarzanie musi siê rozpocz¹æ w ci¹-
gu dwudziestu czterech godzin od zbioru. W przeciw-
nym wypadku owoce zaczn¹ fermentowaæ1. S¹ dwie
mo¿liwe metody przetwarzania: sucha i mokra.

W rozwiniêtej w Brazylii metodzie suchej zerwane
z ga³êzi zielone owoce rozk³ada siê na tarasach w celu
wysuszenia, gdzie s¹ obracane kilka razy dziennie. Gdy
ju¿ wyschn¹, t³ucze siê je, by usun¹æ z nich wysuszone
³uski i pow³okê, znacznie obni¿aj¹c ciê¿ar transportu
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niepalonej kawy. Obecnie oko³o 40 procent arabiki prze-
twarzanych jest z wykorzystaniem metody suchej, wy-
wodz¹cej siê nie tylko z Brazylii, ale tak¿e z Etiopii i Pa-
ragwaju. Metoda jest przeznaczona do stosowania przy
produkcji niskiej jakoœci ziaren, poniewa¿ dojrza³e i nie-
dojrza³e owoce s¹ przygotowywane wspólnie i dlatego,
¿e ziarna mog¹ obrosn¹æ pleœni¹ podczas suszenia.

Opracowana pocz¹tkowo w Ameryce Œrodkowej oraz
w Kolumbii metoda mokra jest pracoch³onna i produku-
je wysokiej jakoœci ziarna. £uski usuwane s¹ przez ma-
szyny, a nastêpnie, by usun¹æ pow³okê ka¿dego ziarna,
moczy siê je przez dwa dni w wodzie. Ziarna suszy siê
b¹dŸ to w ogrzewanych wiruj¹cych maszynach, b¹dŸ na
s³oñcu. W dalszej kolejnoœci ziarna s¹ rêcznie sortowane
w celu usuniêcia spleœnia³ych, rozbitych lub w inny spo-
sób uszkodzonych ziaren. Obecnie wiêkszoœæ niebrazy-
lijskiej ³agodnej arabiki przetwarzane jest z u¿yciem
metody mokrej.

Takie s¹ koñcowe etapy produkcji kawy przeznaczo-
nej na eksport. Chocia¿ palenie – nastêpny wymagany
krok – mog³oby przypuszczalnie zapewniæ znaczne do-
chody krajom eksportuj¹cym kawê, odbywa siê ono do-
piero po przybyciu tego towaru na rynki, na których
bêdzie sprzedawana, poniewa¿ palenie przyspiesza pro-
ces starzenia siê ziaren2.

Podstawowe informacje o rynku kawy

Jest wiele produktów, które czêsto wykazuj¹ du¿e wahania
swojej ceny. Chyba najbardziej dla nas zauwa¿aln¹ jest zmia-
na cen benzyny, poniewa¿ u¿ywamy jej regularnie.

Co wyró¿nia niektóre towary, na przyk³ad benzynê,
¿e w krótkim czasie ich cena zmienia siê tak wyraŸnie?

W czym tkwi problem
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OdpowiedŸ tkwi w ekonomicznym pojêciu znanym jako
elastycznoœæ cenowa. Opisuje ona jak szybko zmieniaj¹
siê reakcje nabywców i sprzedawców w odpowiedzi na
pocz¹tkow¹ zmianê ceny.

Pomyœl, jak zmieni³aby siê twoja decyzja odnoœnie
tego, ile benzyny kupiæ w nastêpnym tygodniu, jeœli od-
wiedzaj¹c tê stacjê w przysz³ym tygodniu zobaczy³byœ,
¿e cena benzyny jest o 20 procent wy¿sza ni¿ teraz. Obec-
nie ekonomiœci g³êboko wierz¹, ¿e wy¿sze ceny zniechê-
caj¹ konsumentów do kupowania towarów. Jesteœmy tak
mocno przekonani o autentycznoœci tej odwrotnej za-
le¿noœci miêdzy cen¹ dobra a iloœci¹, jak¹ chcieliby na-
byæ konsumenci, ¿e nazywamy j¹ prawem popytu.

Jeœli w przysz³ym tygodniu zjawisz siê z pustym ba-
kiem na swojej lokalnej stacji benzynowej, czy kupisz
mniej benzyny ni¿ planowa³eœ, dlatego ¿e jest o 20 pro-
cent dro¿sza? Prawdopodobnie tak, ale nie bêdzie to ra-
czej du¿o mniejsza jej iloœæ. W koñcu bêdziesz jechaæ tym
samym samochodem, którym jeŸdzisz teraz, przejedziesz
te¿ podobn¹ liczbê kilometrów co w obecnym tygodniu.
Dystans z domu do pracy, szko³y dzieci, koœcio³a i sklepu
spo¿ywczego pozostanie niezmienny. Dlatego byæ mo¿e
kupisz mniejsz¹ iloœæ benzyny, ale raczej tylko trochê
mniejsz¹. Wobec 20-procentowej podwy¿ki ceny mo¿esz
zmniejszyæ cotygodniowe zakupy benzyny o, powiedz-
my, 2 procent.

Gdy konsumenci zachowuj¹ siê w ten sposób – zmie-
niaj¹c iloœæ nabywanego towaru o ma³y procent w odpo-
wiedzi na relatywnie du¿¹ procentowo zmianê ceny,
mówimy, ¿e jego popyt jest nieelastyczny – prawie nie
reaguje. Wœród produktów, których popyt wydaje siê
nieelastyczny cenowo znajduj¹ siê substancje uzale¿nia-
j¹ce, takie jak alkohol i tytoñ, insulina dla diabetyków,
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mleko dla m³odych rodzin oraz energia elektryczna, która
ogrzewa twój dom. Nawet jeœli wahania cen s¹ du¿e –
niezale¿nie czy jest to obni¿ka czy podwy¿ka – konsu-
menci po prostu nie zmieniaj¹ zbytnio swoich preferen-
cji odnoœnie tego typu towarów.

W przypadku osób pij¹cych kawê, sytuacja ma siê
podobnie jak przy produktach takich, jak mleko, insuli-
na, tytoñ i  alkohol. Jeœli cena wzrasta, osoby pij¹ce kawê
kupi¹ prawdopodobnie mniejsz¹ jej iloœæ, ale raczej nie-
wiele mniejsz¹. Jedno ze Ÿróde³ podaje, ¿e gdy cena kawy
roœnie o 1 procent, wielkoœæ popytu spada zaledwie o 0,3
procenta3. Podobnie, kiedy cena spada, konsumenci ge-
neralnie nie zmieniaj¹ liczby wypijanych dziennie fili-
¿anek kawy4. Oznacza to, ¿e liczba wypijanych fili¿anek
kawy jest nieelastyczna cenowo – ma³o wra¿liwa na
zmiany cen. Jak natomiast przedstawia siê sytuacja
z poda¿¹ kawy? Jak szybko mo¿e siê zwiêkszyæ poda¿,
jeœli nast¹pi wzrost jej ceny? Czyli, jak szybko reaguj¹
dostawcy kawy w odpowiedzi na zmianê ceny?

Powróæmy na stacjê benzynow¹. Ka¿dego tygodnia
mamy w kraju sta³¹ liczbê pracuj¹cych rafinerii ropy naf-
towej, tak samo te¿ sta³¹ iloœæ dzia³aj¹cych szybów nafto-
wych. Jeœli kompanie naftowe spostrzeg¹, ¿e cena benzy-
ny wzros³a o 20 procent, odpowiedz¹ zwiêkszeniem pro-
dukcji, jednak maj¹ ograniczone mo¿liwoœci techniczne
na dostarczenie znacznie wiêkszej iloœci benzyny w krót-
kim okresie czasu. Byæ mo¿e dlatego 20-procentowa pod-
wy¿ka ceny benzyny skutkuje 4-procentowym wzrostem
mo¿liwej do nabycia iloœci benzyny. W takiej sytuacji
mówimy, ¿e poda¿ jest nieelastyczna cenowo.

Okazuje siê, ¿e poda¿ równie¿ nie jest elastyczna.
Z uwagi na specyfikê rynku kawy, trudno o szybk¹ od-
powiedŸ plantatorów na wzrost jej ceny – mimo, ¿e jest

W czym tkwi problem
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to dok³adnie to, czego by chcieli (dostarczaæ wiêcej, gdy
cena wzrasta). Za³ó¿my dla przyk³adu, ¿e ceny wyka-
zuj¹ tendencjê rosn¹c¹, a plantatorzy z po³udniowej pó³-
kuli globu chcieliby zareagowaæ wyprodukowaniem
wiêkszej iloœci kawy. Prawdopodobnie uda im siê do-
starczyæ tylko nieznacznie wiêksz¹ jej iloœæ – przynaj-
mniej w krótkim okresie. Nowe roœliny robusty potrze-
buj¹ od dwóch do trzech lat by by³y gotowe do zbioru,
natomiast nowe roœliny arabiki dojrzewaj¹ przez trzy do
piêciu lat5. Sytuacja nie wygl¹da wcale lepiej, jeœli zmia-
na ceny nastêpuje w przeciwn¹ stronê. Od chwili pierw-
szego zbioru, nowa uprawa jeszcze przez dekadê wyda-
waæ bêdzie plony6.

Produkcja kawy ma swój w³asny odpowiednik zna-
nej z rynku benzyny sytuacji zwi¹zanej ze zdolnoœciami
przerobowymi. W ka¿dej chwili ograniczona jest zdol-
noœæ przerobowa palarñ kawy. Obecnie palenie kawy
wykonuje g³ównie trzech najwiêkszych graczy: Kraft
General Foods – czêœæ Philip Morris i w³aœciciel Maxwell
House, Procter & Gamble – palarnia kaw Folgers i Mill-
stone oraz Sara Lee – twórca marek Chock full o’Nuts
i Hills Bros7. Tak jak rafineria niezale¿nie od czasu ma
sta³e zdolnoœci wytwórcze, tak i palarnie kawy maj¹ w
krótkim okresie ograniczone zdolnoœci przerobowe. Tak
wiêc, nawet jeœli ceny wzros³yby bardzo znacznie, pa-
larnie nie by³yby w stanie dostarczyæ takiej iloœci kawy,
jaka ich zdaniem by³aby najbardziej op³acalna. Mogliby
dostarczyæ tylko niewiele wiêcej ni¿ obecnie.

Poda¿ kawy jest wiêc nieelastyczna cenowo: produ-
cenci nie mog¹ w krótkim okresie zmieniæ wytwarzanej
iloœci. Na dodatek, popyt tak¿e jest nieelastyczny ceno-
wo: Konsumenci nie zmieniaj¹ zbytnio iloœci fili¿anek
wypijanej kawy, gdy zmienia siê jej cena.
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Jesteœmy ju¿ gotowi, by dowiedzieæ siê dlaczego ta-
kie dobra, jak benzyna i kawa wykazuj¹ tak du¿e waha-
nia cenowe w bardzo krótkim okresie. Kiedy popyt na
dobro jest nieelastyczny cenowo – tak jak w przypadku
kawy – a poda¿ tak¿e jest wysoce nieelastyczna cenowo,
wtedy ¿adna ze stron nie potrafi szybko zareagowaæ na
jak¹kolwiek zmianê zaobserwowan¹ po drugiej stronie
rynku. Za³ó¿my, ¿e nowe badanie przekonuj¹co wyka-
zuje, ¿e wiêksza iloœæ wypijanej kawy przyczynia siê do
d³ugowiecznoœci i szczêœcia, i ta informacja istotnie zmie-
nia zapotrzebowanie konsumentów na kawê. Obecni
konsumenci ma³ej czarnej zwiêkszaj¹ wypijan¹ iloœæ,
a osoby dotychczas kawy niepij¹ce, decyduj¹ siê na siê-
gniêcie po ten napój. Pomimo ogromnego wzrostu po-
pytu, w krótkim okresie poda¿ kawy pozostaje na wzglêd-
nie sta³ym poziomie. Zatem coraz wiêcej konsumentów
konkuruje o t¹ sam¹ – wzglêdnie sta³¹ – iloœæ kawy, przy-
czyniaj¹c siê do wzrostu ceny. W ten sposób zmiana wiel-
koœci popytu mo¿e spowodowaæ bardzo du¿e wahania
ceny.

Rozwa¿my teraz nag³¹ zmianê wielkoœci poda¿y. Jeœli
niespodziewany mróz zniszczy wiele z obecnych zbiorów
kawy, wtedy mniejsza jej iloœæ bêdzie dostêpna w sprze-
da¿y. Jednak konsumenci pij¹ mniej wiêcej tyle samo fili-
¿anek dziennie. Co siê stanie? Cena ograniczonej obecnie
kawy wzroœnie gwa³townie zwa¿ywszy, ¿e tyle samo kon-
sumentów konkuruje o mniejsz¹ iloœæ towaru.

Do tej pory widzieliœmy, ¿e ³atwo o du¿e wahania
cenowe, kiedy zarówno producenci, jak i konsumenci
nie s¹ w stanie szybko odpowiedzieæ na zmiany zacho-
dz¹ce po drugiej stronie rynku. Jednak najwiêksze wa-
hania cenowe pojawiaj¹ siê, kiedy poda¿ i popyt zmie-
niaj¹ siê w tym samym momencie, ale w przeciwnym

W czym tkwi problem
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kierunku. Po³¹czmy teraz dwie poprzednie sytuacje
w jedn¹. Za³ó¿my, ¿e popyt wzrasta ze wzglêdu na przy-
rzeczone szczêœcie i d³ugowiecznoœæ, podczas gdy ch³ód
niszczy uprawiane roœliny. W takim przypadku zaob-
serwujemy najwiêksze jak dot¹d wahania cen: a dok³ad-
nie ogromny skok cen. Z uwagi na wzajemne oddzia³y-
wanie nieelastycznych popytu i poda¿y, niczym nie-
zwyk³ym nie jest nag³a zmiana cen kawy o 50 do 150
procent8.

Pomijaj¹c jednak dramatyczne krótkoterminowe sko-
ki i spadki cen kawy, ogólny trend jej cen by³ przewa¿nie
zni¿kowy. Dzia³o siê tak ze wzglêdu na odwrotne po³¹-
czenie tego, co zosta³o opisane powy¿ej w d³u¿szym okre-
sie czasu. Zamiast spadku poda¿y po³¹czonego z wzrostem
popytu, obserwowaliœmy d³ugoterminowy spadek popy-
tu po³¹czony ze znacznym wzrostem poda¿y kawy na
œwiecie. Pomimo niedawnego wzrostu w przemyœle de-
gustacji kawy, ca³kowity popyt mala³ przez wiêkszoœæ dru-
giej po³owy XX wieku. W 1962 roku Amerykanie powy-
¿ej dziesi¹tego roku ¿ycia spo¿ywali œrednio 3,1 fili¿anki
kawy dziennie. W du¿ej mierze dziêki zwiêkszeniu udzia³u
napojów bezalkoholowych w rynku napojów, do lat 90.
przeciêtny Amerykanin wypija³ tylko 1,6-1,9 fili¿anki
kawy dziennie9.

W tym samym czasie, kiedy spada³ ca³kowity popyt
na kawê, wzrasta³a – i to masowo – jej poda¿. Ten wzrost
jest spowodowany kilkoma czynnikami. Pierwszym jest
coraz wiêkszy udzia³ ziaren robusty na rynku kawy.
W latach 50. XX wieku w Afryce zaczêto uprawiaæ wiêcej
robusty, która osi¹gnê³a 80-procentowy udzia³ w ekspor-
cie kawy z Afryki. Obecnie oko³o 25 procent wszystkich
ziaren stanowi robusta, pochodz¹ca g³ównie z Afryki i Azji,
ale tak¿e z Brazylii i Ekwadoru10.
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W miêdzyczasie nast¹pi³ ogromny rozwój upraw ro-
busty w Wietnamie, który w ostatnich latach wkroczy³
na arenê miêdzynarodow¹ jako g³ówny producent tych
ziaren. Tak jak produkcja mebli z Grand Rapids w stanie
Michigan oraz przemys³ tekstylny z Nowej Anglii prze-
nios³y siê do Ameryki Po³udniowej w poszukiwaniu ta-
niej si³y roboczej, tak i produkcja kawy przenosi siê te-
raz do tych czêœci œwiata, gdzie koszty pracy s¹ niskie.
Uprawa kawy jest dla biednych ludzi naturalnym pomy-
s³em na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci, poniewa¿ nie
wymaga ¿adnej specjalistycznej wiedzy czy umiejêtno-
œci. Tylko przez ostatni¹ dekadê XX wieku Wietnam
zwiêkszy³ swoj¹ produkcjê kawy – sk³adaj¹c¹ siê g³ów-
nie z robusty – o oko³o 1400 procent, co da³o mu drugie
miejsce, tu¿ za Brazyli¹, w klasyfikacji najwiêkszych pro-
ducentów na œwiecie11. Bardziej szczegó³owo, w 1990
roku produkcja w Wietnamie wynosi³a 1,4 miliona 60-
kilogramowych worków. Dziesiêæ lat póŸniej liczba ta
wzros³a do 14,8 miliona worków, choæ ostatnio wielkoœæ
produkcji siê zmniejszy³a. Do 2001 roku produkcja w Wiet-
namie zmniejszy³a siê do 12,3 miliona worków, a w 2002
roku do 8,7 miliona worków. Wietnam plasuje siê, za Bra-
zyli¹ i Kolumbi¹, na trzecim miejscu wœród najwiêkszych
plantatorów kawy na œwiecie12.

Niskie p³ace w dogodnych dla uprawy robusty czê-
œciach œwiata nie ponosz¹ wy³¹cznej odpowiedzialnoœci
za obecn¹ ogromn¹ poda¿ ziaren kawy na œwiecie – choæ
s¹ ich g³ównym powodem. Inne czynniki to: skutkuj¹cy
zwiêkszeniem plonów postêp technologiczny, lepsze
nawozy u¿ywane w bardziej korzystny sposób, oraz –
jak wspomniano powy¿ej – fakt, ¿e roœliny kawy s¹ byli-
nami, które wydaj¹ plon przez dziesiêæ lat od momentu
dojrzenia. Jak to uj¹³ Gavin Fridell, „udoskonalona tech-

W czym tkwi problem
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nologia i nawozy jedynie spotêgowa³y problem nadwy¿-
ki poda¿y”13.

Chocia¿ nawozy i technologia przyczyni³y siê do jesz-
cze wiêkszej poda¿y kawy ni¿ ta, któr¹ osi¹gniêto by
w przeciwnym wypadku, g³ównym powodem utrzymuj¹-
cych siê na niskim poziomie cen jest to, ¿e znaczna czêœæ
ludzi ubogich na œwiecie zajmuje siê upraw¹ zbyt wielkiej
iloœci kawy, i chc¹ oni pracowaæ za niskie wynagrodzenie,
a tak¿e nie maj¹ aktualnie ¿adnej lepszej opcji do wyboru.
Publicysta „Financial Times”, Tim Harford, w swojej ksi¹¿-
ce The Underconer Economist formu³uje zwiastun wnio-
sku koñcz¹cego mój wywód w monografii:

Plantatorzy kawy s¹ biedni, poniewa¿… Jest wiele
miejsc, gdzie mo¿na j¹ uprawiaæ. Uprawa na masowy
rynek wymaga ciê¿kiej pracy, ale niewielkich umiejêtnoœci…
Wietnam jest œwietnym przyk³adem. Kilka lat temu,
kawa nie by³a tam prawie w ogóle uprawiana,
a teraz jest to drugi producent kawy na œwiecie…
W¹sko ukierunkowane inicjatywy…
nigdy w istotny sposób nie poprawi¹ ¿ycia milionów
ludzi…
Nie potrafi¹ naprawiæ podstawowego problemu: pro-
dukuje siê za du¿o kawy. Na sam¹ wzmiankê o tym, ¿e
uprawa kawy stanie siê atrakcyjnym zawodem, za-
wsze pojawi siê masa zdesperowanych ludzi, którzy
nie maj¹ ¿adnej alternatywy14.

Powy¿sze omówienie doprowadzi³o nas do nastêpu-
j¹cych wniosków. Jak dot¹d zauwa¿yliœmy, ¿e ceny kawy
podlegaj¹ ogromnym skokom i spadkom wywo³anym
niefortunn¹ synergi¹, wynikaj¹c¹ z nieelastycznoœci po-
pytu i poda¿y. Zaobserwowaliœmy te¿, ¿e podczas gdy
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zmniejszaj¹cy siê popyt przyczyni³ siê nieco do obecnych
niskich cen, g³ównym winowajc¹ utrzymuj¹cym ceny na
niskim poziomie jest wytwarzana ka¿dego sezonu ogrom-
na iloœæ kawy. Plantatorzy zyskuj¹ niewiele, bo, chocia¿
praca wymaga wielkiego wysi³ku, kawa mo¿e byæ upra-
wiana w wielu miejscach przez beznadziejnie biednych
ludzi z niewielkimi umiejêtnoœciami i jeszcze mniejszy-
mi mo¿liwoœciami, co ilustruje b³yskawiczny wzrost pro-
dukcji w Wietnamie.

Jeœli ktoœ aktualnie uprawia kawê, mo¿emy rzeczy-
wiœcie za³o¿yæ, ¿e jest to najlepsza dostêpna dla niego
opcja. Gdyby tak nie by³o, zajmowa³by siê bowiem czymœ
innym. Jest to jednak s³abo op³acalne zajêcie. Co wiêcej,
z uwagi na synergiê nieelastycznoœci popytu i poda¿y,
na pocz¹tku okresu wegetacyjnego plantatorzy stoj¹ przed
ogromnym ryzykiem i niepewnoœci¹, poniewa¿ cena
kawy mo¿e w krótkim okresie czasu ulegaæ znacznym
wahaniom. Rolnik po prostu nie potrafi przewidzieæ po
jakiej cenie bêdzie móg³ sprzedaæ swoje zbiory.

Z tych dwóch powodów – niskich cen i du¿ej ich
zmiennoœci – ruch Fair Trade stara siê pomóc biednym
plantatorom, gwarantuj¹c zarówno wy¿sze, jak i bardziej
stabilne ceny. W nastêpnym rozdziale odkryjemy gene-
zê, historiê i metody Fair Trade'u.
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