
 

Globalizarea Şi Comerţul Echitabil 
 - Planul Lecţiei  

 
OBIECTIVE PENTRU ELEVI  

• Să înţeleagă rolul globalizării în promovarea schimbului internaţional de idei, bunuri şi 
capital precum şi în crearea unor schimbări economice şi sociale profunde atât în societăţile 
democratice cât şi în cele nedemocratice. 

• Să examineze problemele ridicate de decizia guvernului american, inclusiv prin certificarea 
specială a produselor agricole, în contextul globalizării şi al comerţului echitabil. 

• Să exploreze echilibrul dintre crearea oportunităţilor economice şi promovarea mecanismelor 
de control individual şi social asupra forţelor pieţei. 

• Să analizeze argumentele PRO şi CONTRA  certificării guvernamentale de comerţ echitabil 
în privinţa cafelei.  

• Să identifice zonele de acord şi dezacord cu alţi elevi. 

• Să decidă individual şi în grup dacă guvernul ar trebui să asigure condiţiile unui comerţ 
echitabil în domeniul cafelei şi al altor produse agricole; să îşi bazeze opiniile pe argumente 
solide. 

• Să reflecteze asupra valorii deliberării într-o societate democratică. 
 
PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE  

Ca răspuns la globalizarea pieţei, ar trebui democraţia noastră să ofere „certificate de schimb 
echitabil” pentru cafea şi alte produse? 
 

MATERIALE 

• Desfăşurarea lecţiei  

• Anexa 1 – Ghidul deliberării  

• Anexa 2 – Activităţile deliberării  

• Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării  

• Textul  

• Bibliografie selectivă  

• Lista cu argumente pentru problema supusă deliberării (opţional – se foloseşte dacă elevii au 
dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt)  
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În urma globalizării au rezultat schimbări uluitoare în toată lumea. Producătorii şi 

consumatorii cumpără şi vând în întreaga lume acum: doar în câteva zile, blugi făcuţi în Lahore 

pot fi cumpăraţi în Los Angeles, livraţi în Lidice şi vânduţi în Lodz. Banii traversează graniţele 

aproape instantaneu. Veştile şi ideile se răspândesc prin internet cu o viteză uluitoare. Astăzi, 

oamenii sunt conectaţi la mai multă informaţie mai rapid decât oricând. Totul, de la 

confecţionarea pantofilor sau creşterea grâului, la prevenirea terorismului sau promovarea 

democraţiei - este afectat, deoarece toate sunt legate între ele. 

 Rapiditatea şi amploarea extinderii globalizării este privită de unii ca fiind minunată, de 

alţii ca fiind înfricoşătoare. În multe democraţii cetăţenii obişnuiţi au căutat moduri de a exercita 

o influenţă şi un control mai mare asupra deciziilor globale luate de guverne şi corporaţii, în 

special în materie de schimb. Un exemplu este mişcarea comerţului echitabil, care încearcă sa 

certifice un schimb cinstit, între producătorii din ţările sărace şi consumatorii din ţările bogate, 

pentru o varietate de produse. Unul dintre aceste produse este cafeaua. 

Ce este globalizarea? 
 “Puţine subiecte au polarizat oamenii atât de mult ca globalizarea,” notează laureatul 

premiului Nobel, economistul Joseph Stiglitz. “Unii o văd ca fiind calea viitorului, care va aduce 

o prosperitate neaşteptată pentru toţi, peste tot.” Alţii, cum ar fi zecile de mii de persoane care au 

demonstrat oricând Organizaţia Mondială a Comerţului a avut întruniri, “consideră globalizarea 

ca fiind sursa unor probleme ţinute ascunse, de la distrugerea culturilor indigene până la 

agravarea sărăciei.” 

 Economistul Jagdish Bhagwati defineşte globalizarea, în primul rând, în termeni 

economici. Din punctul său de vedere, eforturile diferitelor guverne pentru a reduce schimbul şi 

barierele de investiţie, cuplate cu noua tehnologie informatică, au avut ca rezultat o livrare 

extraordinar de rapidă a serviciilor şi capitalului între şi în cadrul naţiunilor. Dar, prin 

globalizare, amortizoarele de timp şi spaţiu care odată protejau pieţele locale sunt mult mai mici: 
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 ”Producătorii din ţările sărace [sunt expuşi] unor riscuri crescute ca rezultat al schimbării 

pe piaţa globală, în căutarea unei prosperităţi mai mari. “ 

 Liderul religios Jonathan Sachs respinge o explicaţie strict economică a globalizării. 

“Umanitatea nu a fost creată să servească piaţa”, argumentează el. “Piaţa a fost creată să 

servească omenirea.” În mod ironic, bunăstarea venită de la deciziile pieţei create de globalizare 

a generat o “pierdere masivă a suveranităţii asupra vieţilor personale“. 

 Rezultatul, susţine el, este că “atunci când lucrurile merg prost, aşa cum se întâmplă din 

când în când, suntem predispuşi disperării, deoarece destinul nostru se afla în mâinile altcuiva, 

nu ale noastre.” Un răspuns la această anxietate, crede el, este să definim oamenii ca fiind mai 

mult decât agenţi economici şi să ne asumăm responsabilitatea pentru deciziile noastre personale 

şi sociale, în mod particular în comerţ. 

Globalizarea cafelei: fermieri şi producători în economia globală 
 Lumea s-a axat pe cafea în comerţul internaţional, de când vânzătorii arabi au adus-o 

întâia oară din Etiopia şi au început s-o comercializeze cu 1000 de ani în urmă. Astăzi, piaţa 

globală de cafea valorează mai mult de 80 bilioane de dolari americani şi cafeaua este pe locul 

doi, după ţiţei, cel mai vândut produs de pe planetă. Conform spuselor “Transfair”, un grup care 

militează pentru comerţul echitabil, peste jumătate din cafeaua din lume este produsă de familii 

de mici fermieri. Aşa cum spune Bhagwati: 

 Fermierii care trec de la produsele tradiţionale la recolte destinate vânzării (cum este 

cafeaua), datorită profiturilor mai mari la preţurile curente, se confruntă cu perspectiva ca această 

schimbare să-i conducă la ruină, dacă rivalii, indiferent de unde ar fi ei, intră brusc pe piaţă cu 

preţuri mai mici... Deoarece puţini fermieri din ţările sărace iau în considerare aceste aspecte 

negative, sărăcirea bruscă este o posibilitate. 

 Problemele crescătorilor locali au fost recent ilustrate în filmul documentar Aurul negru. 

Filmul îl urmăreşte pe Tadesse Meskela, managerul general al uniunii cooperativei ”Oromia 

Coffe” din Etiopia, care-şi petrece majoritatea timpului călătorind în jurul lumii pentru a găsi 

compărători de cafea care ar fi dispuşi să plătească fermierilor lui preţuri mai bune decât cele 

obţinute din schimbul internaţional obişnuit. El reprezintă peste 100 de cooperative fiecare având 

74.000 de fermieri etiopieni şi aproape o jumătate de milion de membri ai familiilor acestora. 

Fără creşterea preţului cafelei sunt ruinaţi. “Speranţa noastră este că într-o zi consumatorul va 

înţelege ce bea”, spune Meskela. “Consumatorii pot face schimbări dacă sunt informaţi. Nu doar 

cafeaua, ci toate produsele devin ieftine – şi producătorii sunt grav afectaţi.” Fără abilitatea de a 
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trata direct cu cumpărătorii, mulţi producători mici de cafea trebuie să-şi vândă recoltele 

mijlocitorilor, adesea la mai puţin de jumătate din preţul pieţei. 

Comerţul liber 
 Pentru mulţi suporteri ai globalizării, o părere comună este aceea că schimbul liber – fără 

taxe sau subvenţii guvernamentale - promovează creşterea economică pentru toată lumea, 

deoarece o piaţă liberă permite producerea celor mai bune produse şi servicii la cel mai bun preţ. 

Totuşi,  procesul creării “comerţului liber” a fost inegal şi inconstant. Unele naţiuni evoluate, de 

exemplu, sunt critice faţă de tarifele (taxele) adăugate produselor agricole de către naţiunile mai 

sărace din Africa şi America de Sud. Ţările bogate subvenţionează totuşi, adesea, propriile lor 

produse agricole, lăsând fermierii mici din ţările în curs de dezvoltare în dezavantaj. 

 În ceea ce priveşte cafeaua, unele corporaţii iau atitudine faţă de condiţiile grele cu care 

se confruntă fermierii. Corporaţia Starbucks, marele producător american de cafea, urmează deja 

programul iniţiat voluntar pentru “beneficii mutuale pentru fermieri şi comunitatea 

consumatorilor de cafea.” 

 De asemenea, un alt răspuns la condiţiile  precare ale fermierilor este mişcarea „comerţul 

echitabil.” 

Comerţul echitabil 
 Promotorii comerţului echitabil spun că acesta poate oferi suport economic de bază şi 

protecţie pentru fermieri. Conform Federaţiei comerţului echitabil, acesta lucrează “prin 

garantarea unui salariu minim pentru recoltele micilor producători şi prin încurajarea metodelor 

de cultivare sustenabile. Fermierii din programul de comerţ echitabil primesc, de asemenea, 

creditul foarte necesar şi sunt siguri de un preţ minim. De exemplu, preţul corect pentru o livră 

de cafea este de 1,26 $. Preţul mondial este în jur de 1 $ per livră, iar crescătorii de cafea câştigă 

mai puţin de 50 de cenţi pe livră.” Dacă cei care cultivă cafea ar primi salarii cinstite, ei ar putea 

investi în sănătate, educaţie şi protecţia mediului. 

 Federaţia comerţului echitabil şi alte organizaţii folosesc un sistem independent de 

certificare pentru a determina dacă bunurile sunt produse corespunzător standardelor comerţului 

echitabil. Creată în 1997, Organizaţia internaţională a etichetării în comerţul echitabil (FLO) este 

o asociaţie cu circa 20 de iniţiative de etichetare, răspândite cu precădere în Europa şi America 

de Nord. Producătorii şi produsele certificate pot folosi un simbol special pe cafea şi alte 

produse. Acest simbol variază de la ţară la ţară. 

 Hrana organică oferă un exemplu al felului în care lucrează procesul de certificare. În 

SUA şi Europa, agenţiile guvernamentale certifică recolte, animale şi procesori ca fiind 
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“organice”, conform reglementărilor guvernamentale, pe baza tipului de fertilizatori şi substanţe 

pesticide care sunt folosite. Certificarea a uşurat identificarea şi comercializarea produselor 

agricole organice atât pentru producători cât şi pentru consumatori. 

 În timp ce în America şi Europa certificarea pentru hrana organică se face de către 

guverne, până azi niciun stat nu a adoptat un program de certificare pentru comerţul echitabil. 

Schimbul echitabil: susţinători şi oponenţi 

 Susţinătorii spun că furnizarea certificatelor de comerţ echitabil încurajează şi răsplăteşte 

comportamentul etic în zona comeţului. Ei menţionează că prin sponsorizarea produselor care 

aduc o plată cinstită pentru lucrătorii din ţările producătoare, cetăţenii pot contribui la stabilitatea 

globală şi respectul mutual. În acest mod, certificarea promovează principiile democratice acasă 

şi peste graniţă. 

 Suporterii susţin că certificatele de comerţ echitabil sunt un exerciţiu absolut rezonabil al 

puterii guvernelor. Guvernul intervine în piaţa străină şi domestică prin mijloace precum 

subvenţii, tarife şi cote de piaţă. La fel ca şi certificarea organică, certificarea comerţului 

echitabil poate servi interese naţionale mai largi, chiar dacă ea ajută consumatorii din ţară. 

Certificarea asigură consumatorii că producătorii primesc un preţ corect pentru cafea şi alte 

produse. Adoptarea certificatelor educă pe consumatori şi pe producători, în timp ce menţine 

posibilităţile de alegere. Ea reprezintă o balanţă corectă între suportul guvernamental şi deciziile 

cetăţenilor. 

 În plus, suporterii susţin că rezulatul firesc al pieţelor nereglementate este monopolul, nu 

eficienţa. Pentru costuri minime, reglementările guvernamentale oferă mai multă protecţie 

cetăţenilor de acasă şi condiţii de muncă mai bune în afară. Acest gen de investiţie promovează 

principiile democratice prin decizii, nu pomană. Reglementările guvernamentale există pentru a 

proteja drepturile cetăţenilor ca şi ale oamenilor de afaceri şi corporaţiilor. 

Suporterii spun, de asemenea, că certificarea comerţului echitabil este o politică 

deşteaptă. Prin garantarea unui salariu minim pentru producătorii de cafea şi de alte produse 

agricole, comerţul echitabil ajută oamenii din alte ţări să lupte împotriva dislocărilor economice 

sau culturale. Mai mulţi oameni care rămân în ţările lor şi folosesc metode agricole sustenabile 

înseamnă  reducerea procesului de urbanizare, reducerea poluării, reducerea sărăciei urbane şi 

mai puţini oameni care îşi părăsesc ţara. 

 Opozanţii certificării comerţului echitabil susţin, în schimb, că globalizarea ajută la 

creşterea profitabilităţii şi eficienţei producerii cafelei; cultivatorii de cafea care rămân pe piaţă 
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sunt mai eficienţi şi fac preţuri mai bune pentru produsele lor. Prin contrast, certificarea 

guvernamentală va distorsiona piaţa şi va creşte costurile. 

 Pe deasupra, spun opozanţii, cafeaua, ca produs, arată de ce certificarea comerţului 

echitabil este inutilă. Pieţele libere răspund dorinţelor şi nevoilor consumatorilor mai bine decât 

guvernul. 

 Piaţa se ajustează repede la nevoile societăţii: dacă se va cere mai multă cafea 

comercializată echitabil, piaţa va răspunde acestei cereri. Prin contrast, reglementările 

guvernamentale răspund forţelor politice, nu economice. Nevoile şi dorinţele consumatorilor sunt 

satisfăcute cel mai bine de o piaţă liberă, nu de reglementări ale guvernului. 

 În final, oponenţii susţin că certificarea este arbitrară. Ea impune o anumită morală 

asupra tuturor într-o societate. Într-o lume cu atât de multe diferenţe culturale, oamenii au nevoie 

să aibă mai multă toleranţă pentru diferite valori, nu mai puţină. Piaţa liberă respectă diferenţele 

fără a dicta modul „corect.” 

 Globalizarea va continua să apropie oameni şi ţări. Cum vor folosi indivizii şi naţiunile 

aceste noi oportunităţi? 
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Globalizarea şi comerţul echitabil  
– Întrebarea pentru deliberare cu argumente 

 
 

Întrebarea pentru deliberare 
 

 Ca răspuns la globalizarea pieţei, ar trebui democraţia noastră să ofere “certificate de schimb 
echitabil“  pentru cafea şi alte produse? 
 
 
 
DA – Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare 
 

1. Oferirea certificatelor de schimb echitabil încurajează şi răsplăteşte comportamentul etic pe 
piaţa de vânzări. De asemenea, promovează principiile democratice în ţară şi în afară. 

 
2. Certificarea de schimb/comerţ echitabil este un exerciţiu responsabil şi rezonabil de 

exercitare a puterii guvernului. Reglementarea nu este arbitrară şi guvernele democratice pot 
servi interesele oamenilor. Legislativele şi agenţiile de regulamentare pot răspunde nevoilor 
şi dorinţelor producătorilor mici dar şi consumatorilor. Reglementările guvernamentale există 
pentru a proteja drepturile cetăţenilor şi drepturile oamenilor de  afaceri şi ale corporaţiilor. 

 
3. Certificatele de comerţ echitabil, ca şi cele pentru produse organice, servesc atât pe 

producători cât şi pe consumatori. Certificarea asigură consumatorii de faptul că produsele 
agricole (de exemplu, cafeaua) sunt vândute la un preţ rezonabil pentru producători. 
Adoptând o certificare comună, se promovează uniformitatea între pieţe. De asemenea, se 
educă producătorii şi consumatorii, în timp ce se promovează puterea opţiunii. 

 
4. Reglementările guvernamentale nu sunt inamicii eficienţei sistemului de piaţă. Rezultatul 

natural al pieţelor nereglemetate este monopolul, nu eficienţa. Pentru costuri minime, 
reglementările guvernamentale oferă protecţie mai mare cetăţenilor de acasă şi condiţii de 
muncă mai bune în străinătate. Acest gen de investiţie promovează principiile democratice 
prin alegere/opţiune reală, nu prin pomană. 

 
5. Certificarea comerţului echitabil constituie o politică deşteaptă. Prin garantarea unui salariu 

minim pentru producătorii mici de cafea sau de alte produse agricole, comerţul echitabil îi 
încurajează pe oamenii să rămână în profesiile lor tradiţionale, în loc să se mute în oraş 
pentru a-şi căuta de lucru. Mai mulţi oameni care stau în satele lor şi folosesc metode de 
producţie agricolă sustenabilă, înseamnă mai puţină urbanizare, mai puţină poluare, mai 
puţină sărăcie urbană şi mai puţini oameni care îşi părăsesc ţările.
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Globalizarea şi comerţul echitabil 
 – Întrebarea pentru deliberare cu argumente 

 
 

Întrebarea pentru deliberare 
 

 Ca răspuns la globalizarea pieţei, ar trebui democraţia noastră să ofere “certificate de schimb 
echitabil“  pentru cafea şi alte produse? 
 
 
 
NU – Argumente împotriva întrebării pentru deliberare 
 
  

1. Certificatele de schimb echitabil nu vor ajuta la rezolvarea problemelor globalizării. În 
schimb, vor impune doar o moralitate a unui singur grup asupra tuturor. Certificarea este 
intrinsec arbitrară, deci combină cele mai proaste elemente ale economiei cu moralismul 
prost îndrumat. 

 
2. Eticheta de schimb este inutilă, piaţa liberă răspunde la nevoile şi dorinţele consumatorilor 

mai bine decât guvernul. Cererea consumatorului de cafea  obţinută prin schimb liber este un 
exemplu perfect al felului în care piaţa răspunde nevoilor oamenilor. Piaţa deschisă/piaţa 
liberă nu are nevoie de intervenţia guvernului. 

 
3. Certificatele de schimb echitabil reprezintă un element răutăcios şi nedorit al reglementarilor 

guvernamentale. Regularizarea conduce la suprimarea noilor idei, creşte costurile de consum 
şi promovează interesele guvernului cu preţul sacrificării nevoilor cetăţenilor. Atribuţiile 
cedate de către cetăţeni guvernului sunt rareori recuperate. 

 
4. Eticheta schimbului echitabil costă şi e ineficientă. Piaţa se adaptează repede noilor nevoi ale 

societăţii, foloseşte noile tehnologii şi generează produse şi servicii noi. Reglementările 
guvernamentale răspund cererii politice, nu forţelor economice. Nevoile si dorinţele 
consumatorilor sunt cel mai bine satisfăcute de o piaţă liberă, nu de regulamentele stângace 
ale guvernelor. 

 
5. Certificatele de schimb echitabil distorsionează piaţa. Globalizarea şi piaţa liberă ajută la 

dispariţia fermierilor/producătorilor de cafea ineficienţi, care nu pot concura cu ceilalţi 
producători. Fermierii care rămân în industria cafelei sunt mult mai eficienţi şi pot cere un 
preţ mai mare pentru produsele lor. Singurele persoane care doresc certificarea schimbului 
echitabil sunt birocraţii (ale căror locuri de muncă depind de aceasta) şi acei producători care 
nu pot concura pe piaţa globală. 
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