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WIEŒ I ROLNICTWO, NR 3 (152) 2011

recenzje i omówienia
IZABELLA BUKRABA-RYLSKA1

W STRONÊ ROLNICTWA NOWOCZESNEGO,
CZYLI... CH£OPSKIEGO2
Walden Bello, profesor socjologii, wspó³pracownik Transnational Institute
w Amsterdamie i wyk³adowca na Uniwersytecie w Nowym Jorku, za³o¿yciel instytutu badañ politologicznych w Bangkoku (Focus on the Global South), to autor niekonwencjonalny. Ju¿ dziesiêæ lat temu, kiedy wiêkszoœæ badaczy tkwi³a
jeszcze w najlepsze na etapie fascynacji globalizacj¹, opublikowa³ ksi¹¿kê o procesach deglobalizacji. Obecnie, kiedy – przynajmniej w Polsce – wydaje siê, ¿e
dni rolnictwa ch³opskiego s¹ ju¿ policzone i najwybitniejsze autorytety przeœcigaj¹ siê w wykazywaniu przewagi rolnictwa zindustrializowanego, otrzymujemy
jego kolejn¹ ksi¹¿kê, w której zapowiada powrót do tradycyjnych sposobów
upraw i renesans drobnych gospodarstw, nastawionych na zaspokojenie potrzeb
lokalnych rynków.
Swoje rozwa¿ania poœwiêcone wojnom ¿ywnoœciowym Bello zaczyna od
przypomnienia historii ponad 400-letniej walki kapitalizmu przeciw gospodarce
ch³opskiej, walki, która zaczê³a siê wyw³aszczeniami w Anglii, nastêpnie na
kontynencie europejskim i wreszcie w pozosta³ych czêœciach œwiata. Wszêdzie
gdzie, pocz¹wszy od po³owy XX wieku, przenoszone s¹ rozwi¹zania firmowane
przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Œwiatowy i Œwiatow¹ Organizacjê Handlu, dochodzi do kryzysu gospodarczego, utraty bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i pauperyzacji znacznej czêœci spo³eczeñstwa. Obecny kryzys œwiatowy zosta³ poprzedzony nag³ym wzrostem cen ¿ywnoœci w latach 2006–2008,
ale jego wczeœniejsze symptomy da³o siê obserwowaæ w skali poszczególnych
krajów. Autor omawia wiêc sytuacjê w Meksyku, na Filipinach i w Afryce, pokazuj¹c, ¿e wszêdzie tam dzia³ania podejmowane na rzecz reorientacji polityki
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rolnej, jej deregulacji i urynkowienia doprowadza³y do katastrofalnych skutków.
Równie¿ przyczyn obecnego kryzysu Bello nie lokuje (co czyni wielu uznanych
specjalistów) w izolowanych czynnikach, takich jak: wzrost spekulacji artyku³ami rolnymi, produkcja biopaliw czy „miêsyfikacja diety” w Chinach [s. 132], ale
przede wszystkim w dyktowanych liberaln¹ ortodoksj¹ „dostosowaniach strukturalnych” i ich z³o¿onych skutkach. Na czym, jego zdaniem, polega ta niszczycielska si³a globalnego re¿imu rolno-¿ywnoœciowego?
Jak przypomina Bello, aktualny porz¹dek jest ju¿ trzecim typem ³adu miêdzynarodowego, jaki nast¹pi³ po etapie pierwszym, zdominowanym przez Imperium
Brytyjskie wspieraj¹ce wolny handel, oraz drugim, okreœlonym przez porozumienia z Bretton Woods, które stosowa³y wysoce protekcjonistyczn¹ politykê
zarówno w USA, jak i w Unii Europejskiej (WPR). Obecnie, g³ównie z inicjatywy Œwiatowej Organizacji Handlu, d¹¿y siê do „...ekspansji i hegemonii korporacyjnego rolnictwa przemys³owego, instytucjonalizuj¹c zasady wolnego handlu i monopolistycznych praw w³asnoœci intelektualnej, sprzyjaj¹cych rozprzestrzenianiu siê zintegrowanych globalnie ³añcuchów produkcji” [s. 63]. Efekty
tych dzia³añ s¹ wiêcej ni¿ niepokoj¹ce: w 2008 roku zapasy zbó¿ spad³y o 40%
w porównaniu z koñcem lat dziewiêædziesi¹tych, znacz¹co wzros³y ceny ¿ywnoœci, a chroniczny g³ód dotyka³ ju¿ 848 mln ludzi, czyli o 6 mln wiêcej ni¿
w latach 1990–1992 [s. 18]. Co jeszcze bardziej groŸne, okaza³o siê, ¿e na skutek podjêtych reform w wielu krajach, bêd¹cych dot¹d eksporterami ¿ywnoœci,
wyst¹pi³ jej deficyt i pojawi³a siê koniecznoœæ importu. Tak by³o w Meksyku,
znanym producencie kukurydzy, na Filipinach, dotychczas samowystarczalnych
¿ywnoœciowo i eksportuj¹cych nadwy¿ki ry¿u, czy w licznych pañstwach afrykañskich, które w okresie dekolonizacji sprzedawa³y za granicê œrednio 1,3 mln
ton ¿ywnoœci rocznie, a obecnie zmuszone s¹ sprowadzaæ z zagranicy 25% spo¿ywanych tam produktów rolnych [s. 107].
Bello precyzyjnie rekonstruuje mechanizm prowadz¹cy do takiego stanu rzeczy. We wszystkich analizowanych przez niego przypadkach sekwencja wydarzeñ by³a uderzaj¹co podobna, jako ¿e stanowi³a skutek strategii wolnorynkowych forsowanych zawsze przez te same organizacje (MFW, BŒ i WTO). Proszone o pieni¹dze na obs³ugê d³ugu danego kraju instytucje te narzuca³y ich rz¹dom szereg niekorzystnych rozstrzygniêæ, takich jak: ograniczenie roli pañstwa
w gospodarce, rezygnacja z wysokich taryf celnych czy liberalizacja handlu.
Dzia³ania takie doprowadza³y w krótkim czasie do deindustrializacji gospodarki, ruiny miejscowego rolnictwa pozbawionego Ÿróde³ inwestycji i wzrostu liczby bezrobotnych, szukaj¹cych utrzymania za granic¹, a wiêc wy³onienia ogromnej rzeszy migrantów. Dopóki zjawiska te zachodzi³y w skali lokalnej, ograniczonej do obszaru poszczególnych pañstw, próbowano sprawê bagatelizowaæ.
Dopiero ujawnienie kryzysu w wymiarze ogólnoœwiatowym sk³oni³o niektóre
œrodowiska do przyznania, i¿ obrana strategia nie by³a najlepsza. W 2008 roku
Bank Œwiatowy musia³ uznaæ, ¿e jego dotychczasowa polityka, czyli „...dostosowanie strukturalne w latach 80. doprowadzi³o do demonta¿u z³o¿onego systemu agencji publicznych, zapewniaj¹cych rolnikom dostêp do ziemi, kredytów,
ubezpieczeñ i organizacji spó³dzielczych. Oczekiwano, ¿e wycofanie pañstwa
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uwolni rynek dla aktorów prywatnych, którzy przejm¹ jego funkcje. Jednak¿e
nazbyt czêsto ponosi³o to fiasko” [s. 126].
W czym Walden Bello upatruje Ÿróde³ niepowodzenia liberalnych reform narzucanych krajom rozwijaj¹cym siê przez instytucje œwiatowe? Wa¿n¹ okolicznoœci¹ jest jaskrawa niesymetrycznoœæ dzia³añ wymuszanych na s³abszych partnerach przez potêgi gospodarcze, takie jak USA czy UE. Sk³aniane do zaniechania polityki protekcjonistycznej kraje biednego Po³udnia traci³y konkurencyjnoœæ i skazane by³y na otwarcie swoich rynków dla produktów rolnych amerykañskich (gdzie subsydia stanowi¹ 25% wartoœci produkcji rolnej) czy europejskich (gdzie stanowi¹ a¿ 40%). W tej nieuczciwej konkurencji miejscowi producenci nieuchronnie ponosili klêskê, gospodarka s³ab³a, a spo³eczeñstwo ulega³o
pauperyzacji – przyk³adowo „...w Afryce liczba ludzi utrzymuj¹cych siê za
mniej ni¿ 1 dolara dziennie wzros³a ponad dwukrotnie od 1981 do 2001 r. gdy
wynios³a 313 mln osób, czyli 46% ca³ej ludnoœci kontynentu” [s. 119]. Autor
wskazuje jednak tak¿e inn¹ przyczynê degradacji rodzimego sektora rolnego na
skutek reform wprowadzanych pod dyktando globalizacji korporacyjnej. Jest ni¹
immanentna s³aboœæ kapitalistycznego gospodarowania w rolnictwie, które pod
ka¿dym wzglêdem ustêpuje gospodarce ch³opskiej. Wy¿szoœci tradycyjnego rolnictwa dowodzi chocia¿by fakt, i¿ (wed³ug raportu Banku Œwiatowego) wydajnoœæ ma³ych farm liczona na jeden akr w takich krajach, jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia czy Ekwador, przekracza od 3 do 14 razy wydajnoœæ ich potê¿niejszej konkurencji [s. 27]. Jeszcze innym istotnym czynnikiem jest typowe
dla rolnictwa uprzemys³owionego wyd³u¿enie ³añcucha technologicznego, które
sprawia, ¿e „...potrzeba 10 kalorii energii w trakcie produkcji, przetwarzania,
dystrybucji i przygotowania produktów, aby wytworzyæ zaledwie 1 kaloriê energii spo¿ywczej” [s. 202]. To gigantyczne marnotrawstwo przek³ada siê oczywiœcie na obci¹¿enie œrodowiska naturalnego i znacznie zwiêksza faktyczne koszty rolnictwa kapitalistycznego, które jednak s¹ transferowane na zewn¹trz i obci¹¿aj¹ spo³eczeñstwo, nie zaœ samych producentów.
Ksi¹¿ka Waldena Bello by³aby niezmiernie pesymistyczn¹ lektur¹, gdyby nie
to, ¿e jej autor w koñcowych fragmentach zarysowuje program poprawy sytuacji
i wskazuje zjawiska, bêd¹ce ju¿ wyraŸnymi symptomami zmiany. W rozdziale
Opór i droga w przysz³oœæ kreœli historiê prawdziwej ch³opskiej miêdzynarodówki, jak¹ jest ruch Via Campesina, omawia te¿ dzia³ania Ruchu Pracowników
Rolnych bez Ziemi w Ameryce £aciñskiej czy francuskiej Konfederacji Ch³opskiej Jose Bove. Jak pisze, w ostatnich latach ch³opi przejêli rolê, któr¹ wczeœniej odgrywa³a klasa robotnicza. Zadaj¹c k³am Marksowskiej metaforze „wora
z kartoflami”, drobni rolnicy na ca³ym œwiecie stali siê dobrze zorganizowanymi reprezentantami spo³eczeñstwa obywatelskiego i wysuwaj¹ ¿¹dania daleko
wykraczaj¹ce poza ich w¹sko rozumiany klasowy interes: „Rolnicy i ch³opi jakby nagle objêli kierownictwo nad krajowymi i miêdzynarodowymi mobilizacjami przeciwko globalizacji, neoliberalizmowi i kapitalizmowi” [s. 184]. Ruchy te
wypracowa³y wielow¹tkow¹, radykaln¹ krytykê obecnego paradygmatu rolno-¿ywnoœciowego, wykazuj¹c, ¿e absolutnie nie s³u¿y on „...zwiêkszeniu produkcji ¿ywnoœci, lecz podporz¹dkowuje j¹ logice zysku, sprzyja wysiedlaniu i wy202
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w³aszczaniu milionów ludzi oraz dopasowuje produkcjê roln¹ do potrzeb potê¿nych graczy rynkowych. Co wiêcej, wbrew twierdzeniom o jego efektywnoœci,
koszty rolnictwa przemys³owego w postaci zanieczyszczeñ chemicznych, erozji
gleby, mutacji genetycznych, emisji dwutlenku wêgla oraz ogromnych subsydiów dla agrobiznesu przes³aniaj¹ wszelkie ewentualne korzyœci” [s. 195].
Wœród postulatów zg³aszanych przez dzia³aczy ch³opskich na ca³ym œwiecie na
uwagê zas³uguje szczególnie „paradygmat suwerennoœci ¿ywnoœciowej”, który
g³osi, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ ¿ywnoœci spo¿ywanej w danym kraju powinna byæ produkowana przez miejscowych rolników, a ta produkcja powinna znajdowaæ siê w rêkach drobnych w³aœcicieli, zak³adanych przez nich spó³dzielni
oraz przedsiêbiorstw pañstwowych [s. 198].
O tym, ¿e nie s¹ to tylko mrzonki ch³opów dyktowane ich fobiami, barierami
mentalnymi, wyuczon¹ bezradnoœci¹ i postawami roszczeniowymi (co tak czêsto przypisuj¹ im socjologowie), œwiadczy fakt, i¿ coraz wiêcej autorytetów naukowych wspiera ich ¿¹dania swoj¹ argumentacj¹. Jeden z nich, Peter Rosset,
g³osi koniecznoœæ „...powrotu do ochrony krajowej produkcji ¿ywnoœci w poszczególnych pañstwach, odbudowê krajowych rezerw zbo¿owych, bud¿etów
sektora publicznego, cen minimalnych, kredytów i innych form wsparcia, które
bêd¹ stanowiæ bodziec dla odbudowy potencja³u produkcji ¿ywnoœci na poziomie krajowym” [s. 199]. Z kolei znany badacz, Jan Douwe van der Ploeg, demaskuje trzy mity o gospodarce ch³opskiej: ¿e nie jest ona w stanie przekroczyæ barier rozwojowych (np. pu³apu technicznego), ¿e obowi¹zuje w niej prawo malej¹cych przychodów oraz ¿e produkcja ch³opska prowadzi do stagnacji. Jak
twierdzi, by³o dok³adnie odwrotnie: „...w rzeczywistoœci rolnictwo w Holandii
sta³o siê globalnym liderem produkcyjnym w latach 1850–1956, gdy wzros³a
bezwzglêdna liczba drobnych rolników, dominowa³y pracoch³onne metody produkcji, zanika³y gospodarstwa kapitalistyczne i komercyjne oraz istnia³a tendencja do «ponownego sch³opienia»” [s. 204]. O tym, ¿e nie chodzi tu o powrót do
anachronicznych metod produkcji, ale o jak najbardziej przysz³oœciowy model
rolnictwa, pisze natomiast Philip McMichel, podkreœlaj¹c, ¿e „...suwerennoœæ
¿ywnoœciowa oznacza w teorii i w praktyce alternatywê polityczn¹, ekologiczn¹
i kulturow¹ dla nowoczesnego rolnictwa korporacyjnego, opartego o standaryzowane komponenty i produkty, oraz s³u¿¹cego jedynie mniejszoœci ludnoœci œwiata. Zasada suwerennoœci ¿ywnoœciowej nie oznacza powrotu do tradycyjnego
rolnictwa ani te¿ powrotu do sielanki kultury ch³opskiej – jest natomiast w pe³ni nowoczesn¹ odpowiedzi¹ na obecne realia neoliberalizmu, niezapewniaj¹cego ¿adnych rozwi¹zañ w pe³ni nowoczesnych problemów” [s. 200]. Ch³opskie
gospodarowanie, zdaniem wielu autorów cytowanych przez Bello, to nie wyraz
antynowoczesnoœci, ale afirmacja alternatywnej nowoczesnoœci.
Wszystkie przedstawione w ksi¹¿ce Wojny ¿ywnoœciowe argumenty i informacje zas³uguj¹ na baczn¹ uwagê nie tylko polskich ekonomistów i socjologów
zajmuj¹cych siê wsi¹ i rolnictwem, ale tak¿e decydentów i przedstawicieli mediów. Zbyt czêsto bowiem w polskiej debacie publicznej powtarzane s¹ absolutnie nieprawdziwe twierdzenia na temat zacofania ch³opskiego gospodarowania
i wy¿szoœci nowoczesnego rolnictwa. Nadal te¿ propaguje siê rozwi¹zania, któ203
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re ju¿ wystarczaj¹co skompromitowa³y siê w innych czêœciach œwiata, a w Polsce doprowadzi³y w ostatnich latach do zmniejszenia o 40% produkcji rolnej,
systematycznego ograniczania nak³adów inwestycyjnych na rolnictwo, obni¿enia jego efektywnoœci i wydajnoœci oraz narastania masowej migracji zarobkowej. Nie uda³o siê zrobiæ z Polski drugiej Japonii ani drugiej Irlandii, za to
z pewnoœci¹ znajdujemy siê na dobrej drodze, by staæ siê drugim Meksykiem.
Ksi¹¿ka Waldena Bello pozwala skorygowaæ te niebezpieczne dzia³ania,
a przede wszystkim stoj¹ce za nimi nadal popularne opinie o charakterze zwyk³ych przes¹dów, które – jak to zwykle bywa – najd³u¿ej pokutuj¹ na peryferiach
uk³adu œwiatowego, gdzie notorycznie niedofinansowana nauka po prostu nie
nad¹¿a za postêpami wiedzy œwiatowej.
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