RECENZJE

Przegl¹d Strategiczny 2016, nr 9

DOI 10.14746/ps.2016.1.31

Deepak Lal, Ubóstwo a postêp. Ubóstwo na œwiecie
– fakty i mity, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznañ 2015,
ss. 319.
Jednym z kluczowych problemów badañ nad wspó³prac¹ rozwojow¹ i ubóstwem w wymiarze globalnym jest ocena efektywnoœci pomocy rozwojowej. Ocena ta ma fundamentalne znaczenie dla sensownoœci, a w rezultacie równie¿ istnienia polityki rozwojowej we
wspó³czesnym jej wymiarze. Nurt sceptyczny w badaniach i literaturze przedmiotu, kwestionuj¹cy skutecznoœæ i sensownoœæ wspó³pracy rozwojowej nie jest dominuj¹cy, ale wyrazisty. By³y ekonomista Banku Œwiatowego, William Easterly ju¿ w 2001 r. twierdzi³, ¿e
badania statystyczne nie potwierdzaj¹ pozytywnego wp³ywu pomocy zagranicznej na rozwój gospodarki i ograniczenie ubóstwa. Zambijska ekonomistka Dambisa Moy w 2009 r.
postawi³a tezê, ¿e pomoc zagraniczna by³a dla Afryki wrêcz szkodliwa. Krytykami obecnej
pomocy rozwojowej w jej obecnym kszta³cie s¹ te¿ Jacqueline Novogratz czy James Shikwati. Urodzony w Indiach ekonomista Deepak Lal analizuje w swej ksi¹¿ce problemy
ubóstwa i rozwoju z perspektywy neoliberalnej, choæ sam nazywa j¹ „nastawieniem klasycznoliberalnym” (s. 11). D. Lal uwa¿a, ¿e podstawowy b³¹d darczyñców polega³ na tym,
¿e wspierali nieefektywny sektor publiczny i nie wspierali reform rynkowych (s. 222).
Entuzjastyczne wprowadzenie do pracy napisa³ Leszek Balcerowicz. Uznanie L. Balcerowicza budzi fakt, ¿e „autor zajmuje siê g³ównymi problemami rzeczywistego œwiata, a nie traci czasu na teoretyczne ciekawostki” (s. 7). Zgadza siê te¿ z jedn¹ z g³ównych tez ksi¹¿ki, ¿e
wbrew pesymistycznie nastawionym krytykom stosowania poziomu PKB jako miernika rozwoju, jakoœæ ¿ycia na œwiecie roœnie szybciej ni¿ sam poziom PKB. L. Balcerowicz podziela
zreszt¹ wszystkie kluczowe tezy opisywanej pracy – o tym, ¿e blokad¹ dla wzrostu PKB
w krajach rozwijaj¹cych siê jest niewydolnoœæ pañstwa jako instytucji, o nieskutecznoœci
ODA z powodu adresowania jej do skorumpowanych elit, o negatywnym wp³ywie rozbudowy pañstwa socjalnego w krajach biednych, o z³ych skutkach polityki klimatycznej pañstw
bogatych na rozwój pañstw biednych czy o tzw. micie planu Marshalla. Uwa¿a bowiem, ¿e
D. Lal s³usznie dowodzi w swej pracy, ¿e porównywanie skutków planu Marshalla do mo¿liwoœci oddzia³ywania ODA jest ca³kowicie nieuzasadnione. Zdaniem L. Balcerowicza
istotnym walorem publikacji jest to, ¿e pozwala siê „dowiedzieæ o wa¿nych problemach
wspó³czesnego œwiata i zarazem uodporniæ na rozmaite populistyczne przekazy” (s. 9).
Praca sk³ada siê ze wstêpu, zakoñczenia i dziesiêciu rozdzia³ów, podzielonych na dwie
grupy. Pierwsza grupa to rozdzia³y opisuj¹ce fakty, druga grupuje natomiast rozdzia³y,
w których s¹ analizowane mity. We wstêpie autor przypomina swe wczeœniejsze badania
porównawcze z ekonomii politycznej i publikacje oparte na wynikach tych badañ. Formu³uje kluczow¹ tezê, ¿e „skuteczny wzrost gospodarczy to jedyna metoda pozwalaj¹ca
krajom Trzeciego Œwiata wyjœæ z odwiecznego ubóstwa strukturalnego” (s. 12). Broni tzw.
teorii „skapywania” (trickle-down theory), która zak³ada, ¿e wzrost gospodarczy bêdzie
obejmowa³ coraz wiêksze grupy ludzi i – przy odpowiednio wysokim wzroœcie – doprowadzi do szybkiego zmniejszenia skali strukturalnego ubóstwa. Przedstawia równie¿ informacje metodologiczne i strukturê swojej publikacji. Ksi¹¿ka nie jest wynikiem nowych badañ,
tylko krytyczn¹ analiz¹ Ÿróde³ wtórnych.
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Rozdzia³ pierwszy jest poœwiêcony historii wychodzenia z ubóstwa. Wnioski do których dochodzi autor s¹ optymistyczne. Wzrost gospodarczy w drugim okresie globalizacji
– w latach 1980–2000 – doprowadzi³, jego zdaniem, do najwiêkszej redukcji ubóstwa strukturalnego w historii ludzkoœci. Ubóstwo strukturalne jest tu rozumiane jako sytuacja, w której – przy aktualnych zasobach ziemi, si³y roboczej, kapita³u i istniej¹cej technologii
– dochód na jednego mieszkañca jest tak niski, ¿e ¿adna redystrybucja dochodu nie ³agodzi
problemu ubóstwa. W oparciu o szacunki Angusa Madisona, D. Lal dowodzi, ¿e w ci¹gu
ostatnich dwóch tysiêcy lat strukturalne ubóstwo by³o zjawiskiem normalnym przez wiêksz¹ czêœæ tego okresu. Wyjœcie zachodniej Europy ze strukturalnego ubóstwa dokona³o siê
wed³ug autora przez indywidualizm i kapitalizm, które doprowadzi³y do rewolucji przemys³owej i wykorzystania paliw kopalnych. Ten rozwój z kolei by³ przyczyn¹ dywergencji
Zachodu i pozosta³ych regionów œwiata. Autor wykorzysta³ te¿ badania Surjit Bhalla, który
szacowa³ liczbê ubogich, ¿yj¹cych za mniej ni¿ 1,5 dolara dziennie. Najwiêcej ludzi ¿y³o
w ubóstwie w roku 1980. Ró¿nica w porównaniu do chwili obecnej jest taka, ¿e wówczas
najwiêcej ubogich ¿y³o w Azji, dzisiaj w Afryce. Spadek liczby ubogich, szczególnie
w Azji, autor wi¹¿e z okresami globalizacji (s. 35).
W kolejnym rozdziale analizuje wskaŸniki spo³eczne – œredni¹ d³ugoœæ ¿ycia, œmiertelnoœæ niemowl¹t, liczbê ludnoœci, wykszta³cenie i stan zdrowia, poda¿ ¿ywnoœci per capita.
Korzystaj¹c z badañ Gary Beckera, Tomasa Philipsona i Rodrigo Soaresa, którzy badali
tzw. pe³ny dochód, uwzglêdniaj¹cy d³ugoœæ ¿ycia, przekonuje, ¿e w latach 1960–2000 ró¿nice poziomu ¿ycia w poszczególnych pañstwach zmniejszy³y siê. Przyczyn¹ zwiêkszenia
d³ugoœci ¿ycia w pañstwach ubogich jest poprawa stanu zdrowia. A przyczyn¹ poprawy stanu zdrowia jest absorpcja wiedzy i technik medycznych. Tendencja ta jest wprawdzie
os³abiona przez epidemiê AIDS w Afryce, ale wyraŸnie widoczna w statystykach. Znaczenie wykszta³cenia wynika z kolei z tego, ¿e „piœmiennoœæ przyczynia siê do przykazywania
wiedzy, a to napêdza dalszy postêp” (s. 56). Autor jest zwolennikiem „teorii geniuszu”,
zgodnie z któr¹ tempo rozwoju techniki jest proporcjonalne do liczby ludnoœci. Koryguje
jednak t¹ teoriê ze wzglêdu na sp³aszczenie tempa wzrostu ludnoœci, co powoduje, ¿e podstawowym determinantem rozwoju techniki staje siê wzrost dochodu per capita. Wzrost
umo¿liwia bowiem systematyczne finansowanie prac badawczo-rozwojowych. W przypadku wskaŸników spo³ecznych konkluzja te¿ jest optymistyczna, gdy¿ w ci¹gu ostatnich
50-ciu lat tempo zmian tych wskaŸników w krajach mniej rozwiniêtych by³o szybsze „ni¿
we wczeœniejszych okresach historii zachodniej Europy” (s. 59).
Rozdzia³ trzeci jest poœwiêcony innym typom ubóstwa ni¿ ubóstwo strukturalne, wed³ug typologii zaproponowanej przez Johna Iliffe oraz transferom dochodów. Drugim rodzajem ubóstwa w tej typologii jest sta³y brak œrodków do ¿ycia. Definiowanie tego rodzaju
ubóstwa nie jest w ksi¹¿ce precyzyjne. Autor twierdzi, ¿e do ubóstwa tego typu dochodzi³o
gdy jednostki nie mia³y wystarczaj¹cej si³y, aby uprawiaæ ziemiê, wskutek niepe³nosprawnoœci fizycznej lub braku rodziny. Nies³usznie pomija jednak niepe³nosprawnoœæ psychiczn¹, która w wielu pañstwach ubogich jest czynnikiem silnie wykluczaj¹cym. Kwestiê
komplikuje fakt, ¿e w gospodarkach charakteryzuj¹cych siê niedoborem ziem, istniej¹ te¿
osoby sprawne, które nie maj¹ ziemi, pracy czy dochodów pozwalaj¹cych na zaspokojenie
potrzeb. Trzecim typem ubóstwa jest ubóstwo wynikaj¹ce ze splotu czynników. Tymi czynnikami s¹ klêski naturalne i klêski spowodowane przez cz³owieka np. wojny i konflikty
zbrojne. Dodatkowo, po rewolucji przemys³owej pojawi³ siê nowy czynnik w postaci spadków cyklu koniunktury.
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Walorem ksi¹¿ki jest miêdzy innymi to, ¿e autor nie tylko nazywa problemy, ale poszukuje sposobów ich rozwi¹zania. Sta³y brak œrodków do ¿ycia i ubóstwo wynikaj¹ce ze splotu okolicznoœci mog¹ byæ rozwi¹zane na przyk³ad poprzez transfer dochodów. Zagadnieniu
temu poœwiêca sporo uwagi. Transfer dochodów to bardzo szerokie zjawisko, obejmuj¹ce
zarówno transfery rodzinne czy dokonywane przez instytucje prywatne (koœcio³y i organizacje charytatywne), jak i transfery publiczne dokonywane przez pañstwo oraz pomoc zagraniczna. Zaskakuj¹ce jest jedynie to, ¿e autor z krêgu anglosaskiego nie dostrzega ró¿nicy
miêdzy filantropi¹ a dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Rozwa¿a jaka jest w³aœciwa odpowiedŸ na
ryzyko dwóch typów ubóstwa. Zasadniczy dylemat polega na wyborze miêdzy modelem
pañstwa opiekuñczego (powszechnoœæ œwiadczeñ) i modelem „spo³ecznych siatek bezpieczeñstwa” (œwiadczenia dla potrzebuj¹cych). Wybór jednej z tych opcji jest jednoczeœnie
opowiedzeniem siê za jedn¹ z dwóch wielkich tradycji etycznych i politycznych – klasycznym liberalizmem i dystrybucjonistycznym egalitaryzmem (s. 69). Autor jednoznacznie
opowiada siê za rozwi¹zaniem liberalnym.
Ostatni rozdzia³ w pierwszej czêœci ksi¹¿ki, poœwiêconej „faktom”, koncentruje siê na
ekonomii politycznej. D. Lal u¿ywa kategorii „ekonomia polityczna”, ale nie próbuje jej
dookreœlaæ przy pomocy przymiotników. Prawdopodobnie nie ma wiedzy o tym, ¿e w Polsce i innych pañstwach dawnego obozu „demokracji ludowej”, wyk³adano niegdyœ „ekonomiê polityczn¹ kapitalizmu” i jako odrêbny przedmiot – „ekonomiê polityczn¹ socjalizmu”.
Jednak, w gruncie rzeczy, jego rozumowanie i argumentacja przypomina ten podzia³. Autor
nie jest skromny i pisze wprost: „W poprzednich rozdzia³ach wykaza³em, jak stopniowe
wprowadzanie tego, co mo¿na by nazwaæ globalizuj¹cym kapitalizmem – najpierw na Zachodzie, a w drugiej po³owie ubieg³ego stulecia tak¿e w pozosta³ych regionach œwiata
– doprowadzi³o do bezprecedensowego zmniejszenia ubóstwa na œwiecie…” (s. 91). Zdecydowanie odrzuca koncepcjê „zawodnoœci rynku” (s. 115), a w konsekwencji jego rekomendacj¹ dla krajów rozwijaj¹cych siê, chc¹cych wyjœæ z ubóstwa, jest model klasycznego
liberalizmu i korzystanie z pozytywnie interpretowanej globalizacji. Ciesz¹ go wszelkie badania potwierdzaj¹ce „zawodnoœæ pañstwa”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e jego argumenty
i analiza, ale te¿ idee i wartoœci s¹ wyk³adem „ekonomii politycznej kapitalizmu”.
Druga czêœæ ksi¹¿ki to próba rozprawienia siê z mitami. W pierwszej kolejnoœci autor
analizuje zjawisko, które nazywa „gr¹ liczbami”, polegaj¹ce na manipulacji danymi statystycznymi. Zajmuj¹ siê tym, jego zdaniem, organizacje miêdzynarodowe, wyolbrzymiaj¹ce
skalê ubóstwa na œwiecie i minimalizuj¹ce postêpy w redukowaniu ubóstwa. Szczególnie
krytycznie podchodzi do baz danych dotycz¹cych parytetu si³y nabywczej w poszczególnych pañstwach. Zastrze¿enia koncentruj¹ siê na metodologii badañ Miêdzynarodowego
Programu Porównawczego (ang. International Comparison Program – ICT). Jego ocena
agencji miêdzynarodowych jest bardzo zdecydowana: „tak zwane dane naukowe, które wytwarzaj¹ te instytucje, s¹ obecnie produktem w ogromnym stopniu politycznym” (s. 125).
Badania statystyczne s¹ te¿ przedmiotem rozdzia³u szóstego. Znaczenie tych badañ wynika
z bardzo licznych prób odpowiedzenia na pytanie czy pomoc rozwojowa prowadzi do redukcji ubóstwa i czy pobudza rozwój gospodarczy? Autor jest sceptyczny w stosunku do,
czêsto stosowanej w badaniach ekonometrycznych, metody zmiennych instrumentalnych.
Sceptycyzm ten obejmuje dwa wymiary. Po pierwsze, ateoretyczne techniki ekonometryczne, stosowane w tych badaniach. Po drugie, sam¹ mo¿liwoœci przewidywania w naukach
spo³ecznych. Autor opowiada siê za klasyczn¹ ekonometri¹ o silnych podstawach teoretycznych i analityczn¹ histori¹ gospodarcz¹.
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Rozdzia³ siódmy to krytyka koncepcji, które zostaj¹ okreœlone jako „kurioza teoretyczne”. Za kurioza teoretyczne autor uwa¿a b³êdne ko³a ubóstwa, modele tzw. wielkiego
pchniêcia i niektóre koncepcje gospodarki nakazowej, na przyk³ad dotycz¹ce sprawnoœci
polityki przemys³owej. Autor szczegó³owo i krytycznie omawia nowe teorie ekonomii rozwoju i modele wspó³czesnego wzrostu gospodarczego, prezentowane przez takich badaczy
jak: Gerald Meier, Oded Galor, Robert Lucas, Gregory Clark i Anver Greif. Przytacza wiele
kontrargumentów i dowodów, os³abiaj¹cych modele, zaproponowane przez tych badaczy.
Przypomina równie¿ argumenty historyczne, na przyk³ad klasyczny pogl¹d Friedricha
Hayeka i Ludwiga von Misesa o tym, ¿e niedoskona³e rynki przewy¿szaj¹ niedoskona³e
planowanie (s. 179). Autor podkreœla, ¿e najwiêksza redukcja strukturalnego ubóstwa
w dziejach ludzkoœci by³a spowodowana odejœciem od gospodarki nakazowej.
Mikrofinansowanie to g³ówny obszar tematyczny rozdzia³u ósmego. Podejœcie autora
jest w tym przypadku ambiwalentne. Z jednej strony docenia bowiem mikroekonomiê rozwoju i badania ankietowe gospodarstw domowych. A wyniki tych badañ s¹ niezwykle interesuj¹ce. Cytuje m.in. spostrze¿enia Abhijit Banerjee i Esther Dulfo poczynione na
podstawie badañ ¿ycia ludzi skrajnie ubogich w 13 pañstwach Azji, Ameryki £aciñskiej
i Afryki. Wykazali oni, ¿e tylko 56–78% konsumpcji najbiedniejszych wiejskich gospodarstw domowych i 56–74% miejskich przeznacza siê na ¿ywnoœæ. Nawet osoby w skrajnym ubóstwie nie zamierzaj¹ wydawaæ wszystkich swych dochodów na ¿ywnoœæ (s. 199).
Z drugiej strony autor jest przeciwnikiem absolutyzowania mikrofinansowania jako uniwersalnego panaceum na problem ubóstwa w krajach rozwijaj¹cych siê. Z dystansem podchodzi do mikrofinansowania i swoistej „mody” na ten instrument walki z ubóstwem.
Nieco ironicznie zastrzega: „chocia¿ zas³u¿ony status œwiêtoœci przydawany za³o¿ycielowi
Grameen Bank w Bangladeszu, Muhammadowi Yunusowi, spowodowa³, ¿e ten ruch ma
szczególn¹ aurê” (s. 187).
Przedostatni rozdzia³ ksi¹¿ki traktuje o ratowaniu najbiedniejszego obecnie regionu
œwiata, czyli Afryki. Autor polemizuje z tak znanymi badaczami rozwoju, jak Paul Collier
czy Jeffrey Sachs. Jak sam przyznaje, najbli¿ej mu do pogl¹dów Williama Easterly’ego. Podobieñstwo polega miêdzy innymi na niechêci obu badaczy do znaczenia planowania
w rozwoju najbiedniejszych pañstw œwiata. Autor odrzuca zasadnoœæ planowania pomocy
rozwojowej dla Afryki w sposób wzorowany na przyk³ad na planie Marshalla. S³usznie zauwa¿a, ¿e celem planu Marshalla nie by³ rozwój Europy, gdy¿ by³a ona wówczas jednym
z najbardziej rozwiniêtych regionów œwiata. Plan Marshalla by³ elastycznym narzêdziem,
ograniczonym czasowo, z silnym udzia³em sektora prywatnego, niebiurokratycznym i prorynkowym. Obecna sytuacja Afryki i poziom jej rozwoju jest zupe³nie inny ni¿ Europy po
II wojnie œwiatowej. Pomoc zagraniczna przeznaczana dla Afryki jest finansowo znacznie
wy¿sza ni¿ plan Marshalla. Autor szacuje j¹ na 607 miliardów dolarów w ci¹gu ostatnich
30-tu lat (s. 215).
Nieefektywnoœæ pomocy dla Afryki wynika, zdaniem autora, ze s³abej organizacji politycznej, s³aboœci rz¹dów prawa i prawa w³asnoœci, powszechnej korupcji, wojen domowych i konfliktów zbrojnych, wypaczeñ demokracji, gospodarki nakazowej i niedoboru
wolnoœci gospodarczej. Paradoksalnie pomoc zagraniczna, podobnie jak bogactwa naturalne, spotêgowa³y problemy gospodarcze Afryki. Mechanizm ten polega na tym, ¿e nap³yw
du¿ych sum wp³ywaj¹cych do danego kraju „w obcej walucie, podobnie jak zasoby naturalne, powoduje wzrost realnego kursu walutowego i chorobê holendersk¹ gospodarki, przez
co pañstwom afrykañskim trudniej jest dywersyfikowaæ bazê eksportow¹” (s. 234).
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W przypisie autor wyjaœnia wprawdzie termin „choroba holenderska”, ale pomija zarówno
autorów modelu teoretycznego, opisuj¹cego ten fenomen (W. M. Corden i J. P. Neary), jak
i rolê tygodnika „The Economist” w upowszechnieniu samego okreœlenia. Finalny wniosek
autora jest radykalny – Afryka powinna unikaæ wadliwie ukierunkowanej pomocy zagranicznej i skoncentrowaæ siê na uwolnieniu gospodarki. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa powinna zaœ utrzymaæ otwartoœæ rynków oraz pomagaæ sw¹ wiedz¹ o tym, w jaki sposób
mo¿na i powinno rozliczaæ siê rz¹dz¹cych.
Ostatni rozdzia³ jest poœwiêcony wykorzystywaniu polityki klimatycznej jako argumentu na rzecz gospodarki nakazowej w skali globalnej. Zalecenia gospodarki nakazowej,
wynikaj¹ce ze zmian klimatycznych, autor uwa¿a za najwiêksze zagro¿enie dla procesu redukcji ubóstwa strukturalnego w krajach rozwijaj¹cych siê. Konkretnie zagro¿eniem tym
jest, wed³ug autora, postulat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a przed wszystkim
dwutlenku wêgla w wyniku spalania paliw kopalnych. Pogl¹d ten jest konsekwencj¹ roli
jak¹ autor przypisuje pokonaniu ograniczenia energetycznego wynikaj¹cego ze stosowania
wy³¹cznie Ÿróde³ energii dostêpnych na powierzchni. To w³aœnie energia, pochodz¹ca z paliw kopalnych i rewolucja przemys³owa pozwoli³y na wyjœcie ze strukturalnego ubóstwa
rozwiniêtym dziœ regionom œwiata.
Autor nie kwestionuje samego ocieplenia klimatu, ale ma powa¿ne w¹tpliwoœci co do
tego, co jest przyczyn¹ tego zjawiska. Z przytaczanych przez niego badañ wynika, ¿e wœród
potencjalnych przyczyn, oprócz dwutlenku wêgla, mo¿e byæ promieniowanie kosmiczne
i aktywnoœæ S³oñca. Niezale¿nie od przyczyny ocieplenia klimatu uwa¿a, ¿e zmuszanie
pañstw rozwijaj¹cych siê, a przede wszystkim ChRL i Indii, do redukcji emisji dwutlenku
wêgla jest niemoralne (s. 247). Traktuje on to jako próbê uniemo¿liwienia tym pañstwom
uprzemys³owienia, nios¹cego rozwój. Sztandarowym argumentem jest fakt, ¿e „zielone”
Ÿród³a energii nie s¹ jeszcze w stanie konkurowaæ z paliwami kopalnymi. Aktywistom
proklimatycznym autor zarzuca naiwnoœæ lub hipokryzjê. Nie bagatelizuje zagro¿eñ ekologicznych. Próbuje jednak proponowaæ rozwi¹zania, które nie bêd¹ jednoczeœnie ogranicza³y rozwoju przemys³owego pañstw rozwijaj¹cych siê. Jest przeciwnikiem nurtu politycznego,
który okreœla terminem „ekofundamentalizm” i popiera opór pañstw rozwijaj¹cych siê wobec prób nak³onienia ich do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Ksi¹¿ka D. Lal’a to cenna pozycja dla wszystkich osób zajmuj¹cych siê polityk¹ rozwojow¹, ekonomi¹ rozwoju i kwesti¹ ubóstwa w wymiarze globalnym. Dobrze prezentuje
wspó³czesne koncepcje dotycz¹ce rozwoju. Autor nie ogranicza siê do zdystansowanego
opisu. Nie ukrywa swych opinii. Wykazuje siê przy tym du¿¹ konsekwencjê. Szczególnie
widoczna jest ona w dwóch obszarach. Pierwszy to krytyczna analiza metodologiczna badañ, z których korzystaj¹ badacze ekonomii rozwoju. Równie konsekwentna jest jego wiernoœæ wobec liberalnych paradygmatów. Nie szczêdzi ostrych s³ów wobec teorii czy hipotez,
z którymi siê nie zgadza, ale z regu³y jego zastrze¿enia s¹ poparte solidn¹ argumentacj¹.
Zdarzaj¹ siê b³êdy oczywiste dla polskiego czytelnika. Autor pisze np. „o implozji pañstw
»realnego socjalizmu« w 1991 roku” (s. 34). B³¹d jest na tyle oczywisty, ¿e nawet t³umacz
delikatnie dystansuje siê od niego, dodaj¹c w przypisie, ¿e przemiany w Europie Œrodkowo-Wschodniej rozpoczê³y siê ju¿ w roku 1989. Autor nie unikn¹³ te¿ b³êdów logicznych.
Za taki trzeba uznaæ stwierdzenie, ¿e paliwa kopalne stanowi¹ „nieograniczone” Ÿród³o
energii (s. 237). Nawet, je¿eli s¹ one bardzo du¿e, to na pewno nie s¹ nieograniczone.
Trzeba stwierdziæ, ¿e barwny jêzyk autora stanowi atut ksi¹¿ki, choæ niektóre sformu³owania s¹ chyba nieco zbyt poetyckie. Dla przyk³adu: „Ludzie ci nadal ¿yj¹ w odwiecz-
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nym przekleñstwie nêdzy i stale cierpi¹ przez ataki czterech jeŸdŸców Apokalipsy” (s. 91).
Wiele wskazuje na to, ¿e optymizm autora obejmuje nie tylko perspektywy rozwoju najbiedniejszych pañstw œwiata, ale równie¿ jego przekonanie o erudycji czytelników. D. Lal
nie wyjaœnia na przyk³ad (nawet w przypisie) na czym polega przekleñstwo nêdzy i ataki
jeŸdŸców Apokalipsy (których wspomina te¿ na s. 110 i 219). Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje
pytanie czy czêste odwo³ywanie siê do jeŸdŸców Apokalipsy jest spójne z generalnym
optymizmem autora, dotycz¹cym mo¿liwoœci rozwoju najbiedniejszych regionów œwiata.
Filip KACZMAREK
Poznañ
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Anna Sakson-Boulet, G³ód jako wspó³czesny problem globalny,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2015, ss. 235.
Badania nad g³odem i niedo¿ywieniem nie trac¹ na znaczeniu, poniewa¿ jako zjawiska
globalne, nios¹ ze sob¹ du¿e straty i dotykaj¹ wszystkich regionów, nawet pañstw wysoko
rozwiniêtych. St¹d nale¿y oceniæ jako wysokie zapotrzebowanie na publikacjê Anny Sakson-Boulet pt. G³ód jako wspó³czesny problem globalny, w której Autorka nie tylko analizuje
dlaczego zjawisko to pozostaje aktualne, ale równie¿ wyjaœnia konsekwencje, jakie niesie ze
sob¹ dla poszczególnych jednostek, dla funkcjonowania struktur pañstw oraz stanu œrodowiska naturalnego. Ksi¹¿ka jest prób¹ ukazania i wyjaœnienia istoty, specyfiki, zakresu, przyczyn oraz skutków g³odu i niedo¿ywienia. Autorka scharakteryzowa³a równie¿ dzia³ania na
rzecz rozwi¹zania omawianego problemu. Istotne jest to, ¿e ksi¹¿ka napisana zosta³a w sposób bardzo przystêpny, przez co mog¹ po ni¹ siêgn¹æ nie tylko badacze zajmuj¹cy siê problemem g³odu, ale równie¿ osoby, które zaczynaj¹ interesowaæ siê tym zagadnieniem.
Praca pt. G³ód jako wspó³czesny problem globalny sk³ada siê ze wstêpu, piêciu rozdzia³ów, zakoñczenia, spisu map, tabel i wykresów. Do³¹czono do niej równie¿ bibliografiê,
rozbudowan¹ o pozycje polskie i zagraniczne, która umo¿liwia rozszerzenie wiedzy z poruszanej problematyki. W pierwszym rozdziale, zatytu³owanym Kwestia g³odu na tle innych
zagro¿eñ cywilizacyjnych, Autorka nie tylko prezentuje zagadnienia terminologiczne, takie
jak: „g³ód”, „niedo¿ywienie”, „bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe”, ale ukazuje równie¿ normy
¿ywieniowe oraz kategorie niedo¿ywienia, opracowane dla okreœlenia sytuacji w poszczególnych pañstwach. Co najwa¿niejsze, Anna Sakson-Boulet przedstawia genezê i ewolucjê
analizowanego zjawiska na przestrzeni wieków, a tak¿e obecny jego zakres i charakter.
Daje to czytelnikowi mo¿liwoœæ wpisania zdefiniowanych pojêæ w ramy czasowe i kontekst historyczny.
W drugim rozdziale ksi¹¿ki, zatytu³owanym Najwa¿niejsze przyczyny g³odu i niedo¿ywienia w wybranych czêœciach œwiata, zaprezentowano czynniki, które przyczyniaj¹ siê do
wyst¹pienia fizycznego albo ekonomicznego niedoboru ¿ywnoœci w ró¿nych miejscach
globu. Autorka podzieli³a je na: geograficzne, klimatyczne, ekonomiczno-spo³eczne oraz
pozosta³e, takie jak na przyk³ad wojny i konflikty zbrojne czy s³aboœæ systemu politycznego. Annie Sakson-Boulet w tym rozdziale uda³o siê zawrzeæ podstawow¹ wiedz¹ z zakresu
wybranych determinantów, a równoczeœnie zrobiæ to w sposób umo¿liwiaj¹cy mniej doœwiadczonemu czytelnikowi ich zrozumienie i prze³o¿enie na sytuacjê globaln¹.
Rozdzia³ trzeci ksi¹¿ki, zatytu³owany zosta³ ‘Geografia g³odu’ we wspó³czesnym
œwiecie – analiza wybranych przyk³adów. W tej czêœci pracy czytelnik zaznajamia siê z charakterystyk¹ obszarów dotkniêtych w najwiêkszym stopniu problemem niedo¿ywienia,
wyodrêbnionych na podstawie kryterium geograficznego. Autorka analizuje sytuacjê
w Azji, Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce £aciñskiej i Karaibach, pos³uguj¹c siê wskaŸnikiem Global Hunger Index. W tym rozdziale Autorka uzupe³nia analizê interesuj¹cymi
przyk³adami pañstw, w których problem g³odu i niedo¿ywienia eskalowa³ na przestrzeni lat
1990–2011 i utrzymuje siê wci¹¿ na bardzo wysokim poziomie.
W rozdziale czwartym, nosz¹cym tytu³ Skutki g³odu i niedo¿ywienia, czytelnik dowiaduje siê o konsekwencjach g³odu i niedo¿ywienia, które zosta³y pogrupowane nastêpuj¹co:
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konsekwencje jednostkowe, takie jak na przyk³ad wzrost œmiertelnoœci czy spadek efektywnoœci pracy; nastêpstwa zbiorowe – na przyk³ad os³abienie pañstwa i konflikty wewnêtrzne; skutki œrodowiskowe – miêdzy innymi wycinanie lasów i zanieczyszczenie wód.
W ostatnim rozdziale Autorka ukazuje przekrój inicjatyw na rzecz rozwi¹zania problemu g³odu i niedo¿ywienia. Analiza rozpoczyna siê od przedstawienia dzia³añ pañstw, które
podjê³y skuteczne programy walki z omawianym zjawiskiem. Autorka wybra³a pañstwa
mieszcz¹ce siê w trzech regionach geograficznych, charakteryzuj¹cych siê du¿¹ skal¹
g³odu i niedo¿ywienia: w Azji – Wietnam, na kontynencie afrykañskim – Ghana, zaœ
w Ameryce £aciñskiej – Brazylia. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tej czêœci rozdzia³u scharakteryzowana zosta³a równie¿ pomoc rozwojowa nakierowana na minimalizowanie g³odu i niedo¿ywienia. Autorka koncentruje siê nastêpnie na dzia³aniach organizacji w ramach
systemu Narodów Zjednoczonych, które powo³ano w celu ograniczania skali g³odu i niedo¿ywienia. Trzeci¹ grupê przedstawionych inicjatyw stanowi¹ te podejmowane przez organizacje pozarz¹dowe, zarówno miêdzynarodowe, jak i o zasiêgu krajowym. Rozdzia³
pi¹ty koñczy krytyczna ocena efektywnoœci podejmowanej przez analizowane podmioty.
Uzyskane rezultaty badañ stanowi¹ wartoœciowe kompendium wiedzy zarówno z dziedziny stosunków miêdzynarodowych, jak i bezpieczeñstwa ekologicznego oraz ¿ywnoœciowego. Praca spe³nia kryterium pomocy dydaktycznej dla studentów ró¿nych kierunków
studiów. Ponadto opracowanie mo¿e byæ przydatne dla pracowników instytucji pañstwowych i organizacji pozarz¹dowych, zajmuj¹cych siê problemem g³odu i niedo¿ywienia.
Wykorzystane w ksi¹¿ce Ÿród³a zosta³y dobrane w³aœciwie. Mo¿na je podzieliæ na dwie
grupy. Do pierwszej z nich zaliczaj¹ siê materia³y zawieraj¹ce rozwa¿ania teoretyczne oraz
te opisuj¹ce przyczyny i konsekwencje zjawiska, jak równie¿ inicjatywy na rzecz ograniczenia g³odu i niedo¿ywienia, zawarte w monografiach, artyku³ach w pracach zbiorowych
i czasopismach naukowych. Drug¹ grupê stanowi¹ raporty organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê g³odem i niedo¿ywieniem oraz zestawienia ekonomiczno-spo³eczne opracowywane przez miêdzynarodowe i narodowe instytucje.
Ksi¹¿ka Anny Sakson-Boulet stanowi ³¹cznik pomiêdzy rozwa¿aniami teoretycznymi
na temat pojêæ takich jak na przyk³ad „g³ód”, „niedo¿ywienie” czy „bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe” a konkretnymi dzia³aniami podejmowanymi by zminimalizowaæ analizowany
problem globalny. Jednoczeœnie praca odpowiada na coraz wiêksze zapotrzebowanie na
publikacje, które umo¿liwiaj¹ zrozumienie ewolucji postrzegania problemu g³odu oraz jego
obecnych przyczyn, specyfiki, zakresu oraz skutków wystêpowania. Atutem opracowania
jest bardzo czytelna forma narracji Autorki, która jest przystêpna nawet dla czytelnika dopiero zaczynaj¹cego studia wy¿sze. Bêdzie to zapewne tytu³ ceniony przez studentów.
Walorem pracy s¹ równie¿ liczne grafiki, tabele, co umo¿liwia lepsze zrozumienie omawianego tematu. W swojej ksi¹¿ce Autorka udowadnia znajomoœæ analizowanej problematyki.
Wykorzystana literatura polskich i zagranicznych badaczy oraz dokumenty Ÿród³owe podnosz¹ poznawczy walor pracy.
Publikacja pt. G³ód jako wspó³czesny problem globalny jest opracowaniem wartoœciowym, zawieraj¹cym liczne akcenty nowatorskie. Warto zaznaczyæ, ¿e w za³o¿eniu praca
Anny Sakson-Boulet ma byæ impulsem do dalszego poznawania problematyki g³odu i niedo¿ywienia we wspó³czesnym œwiecie.
Valeriya FADYEYEVA
Poznañ

