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SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WARUNKI WZROSTU PRODUKCJI
ROLNEJ W  INDIACH

Analiza stanu zasobów siły roboczej j jej w ydajności w  rolnictw ie 
Indii w skazuje na k ierunek reorganizacji rolnictw a w celu pełniejsze-
go w ykorzystania pracy i ziemi1. Zmiana m odelu gospoda rowan ia w in-
na zapew nić stw orzenie i rozpow szechnienie nowego, wysoce efek tyw -
nego typu gospodarstw a zapew niającego m aksym alne w ykorzystanie 
siły roboczej.

N ajbardziej zawiłym i niezw ykle istotnym  problem em  są stosunki 
w Jadania ziemią. U stalone przez w ielow iekow ą tradycję  skutecznie 
opierały się dotychczasow ym  interw encjom  państw a, k tóre na razie 
zlikwidowało tylko najbardziej rażące przejaw y wyzysku.

Stosunki społeczne na wsi hinduskiej noszą wjyraźne piętno feudal-
nej zależności i powiązań m iędzy właścicielam i ziemi a dzierżawcami. 
W skazuje to na głęboko zakorzenioną tradycję  w iekow ych więzów m ię-
dzy grupam i m ieszkańców  wsi, stanow iąc istotną przeszkodę na drodze 
reform  i to nie tyle poprzez działanie ekonom iczne, ale raczej poprzez 
Subiektywne postaw y zainteresow anych.

Skom plikowane w arunki w ładania ziemią, związane ze skrajną nie- 
rów nom iernością jej podziału, decydują o złej sytuacji ekonom icznej 
rolników. W  Eombaju 52,3% rolników posiadało gospodarstw a m niej-
sze niż 5 akrów  każdet ogólna pow ierzchnia tych pól w ynosiła 14% 
całej ziemi upraw nej, 8% właścicieli posiadało farm y 25 400 akrow e, 
czyli '31% ziemi, oraz 0,5% gospodarstw  ma 200—500 i w ięcej akrów, 
czyli około 55% powierzchni, T raw ankur—Korczinie 94,1% właścicieli 
posiadało gospodarstw a do 5 akrów  (44% stanu ziemi), 0,1% właścicieli 
miało 100 i w ięcej akrów  — 18% ziemi. W  M adrasie 67,6% gospoda-
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rzy posiadało farm y o pow ierzchni do 5 akrów  — czyli 20,3% ziemi. 
Po likw idacji system u zamiindarów w Bicharzo znajdow ały się jeszcze 
farm y o pow ierzthni około 700—800 akrów . 75% gospodarstw  w skali 
k ra ju  nie przew yższa pow ierzchni 5 akrów  (1/6 ziemi upraw nej), około 
12%  gospodarstw  ponad 10 akrow ych posiadało 2/3 ziemi, 1% gospo-
darstw  ponad 40 akrow ych miało 20% ziemi upraw nej2.

Średnia pow ierzchnia ziemi upraw nej w ynosi 1,2—5,6 akrów , co 
przy skrajnej nierów nom ierności podzia’u powoduje, że około połowa 
m ieszkańców  wsi nie może zapewnić sobie dostatecznych w arunków  
egzystencji. O poziomie żiycia rolników hinduskich decyduje w p ier-
wszym rzędzie wielkość ich gospodarstw , a przy obecnej struk! urze 
w łasności ziemi brakuje jej dla zabezpieczenia potrzebujących rod / n 
chłopskich. Na diagram ie krzyw ych koncentracji przedstaw iona jest 
skrajna i nierów ność podziału ziemi w  Indiach w porów naniu z sy tua-
c ją  rolnictw a japońskiego.

Rys. 1. Diagram krzywych koncentracji własności ziemi w Japonii i w Indiach

Ż r ó d ł o :  B.  S i n  g h t, Puti ro zw itijn  in d ija k o j lie r iew n i, M oskw  1963, s. 74.

Sytuacja ta jest n iekorzystna z dwóch względów: po pierw sze w iel-
ka część społeczeństw a w iejskiego nie może zapew nić sobie środków  
utrzjymania, a po drugie ziemia należąca do gospodarstw  większych 
nie jest w  pełni w ykorzystana.

Podział gospodarstw  większych, przy spełnieniu warunków, iż będą 
one upraw iane przez rodzinę, podniesie produktyw ność i dochodowość
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ziemi. W ysoka produktyw ność rolnictw a Japonii jest spowodow ana 
m. in. tym, że produkcja jest oparta  na pracy rodzinnej i że nastąpiła 
likw idacja koncentracji ziemi.

Zakładany w zrost produkcji rolnej, konieczny do podtrzym ania pro-
gram u uprzem ysłow ienia i zapew niający niezbędny poziom egzystencji, 
w ym aga nie tyle zabiegów agrotechnicznych, co lepszej organizacji 
rolnictw a w sposób zapew niający efektyw niejsze w ykorzystanie ziemi 
i pracy.

W  dotychczasow ej historii reform  społecznych w Indiach na w y-
różnienie zasługuje okres najw cześniejszy, okres realizacji pierw szego 
planu. W  połowie pierw szego planu rozw inęła się tw órcza dyskusja 
nad reorganizacją rolnictw a. Reforma rolna stała się rzeczywistością. 
Program  elim inacji pasożytniczych pośredników  jagizdarów  i zamin- 
darów  był realizow any z gorliw ością i entuzjazm em . W e w szystkich 
praw ie stanach  Indii uchw alono ustaw y o dzierżawie, m ające na celu 
zabezpieczenie chłopa upraw iającego ziemię, zm niejszenie płaconych 
przez niego czynszów i um ożliw ienie stosunkow o łatwego nabycia praw  
własności.

Zdawano sobie spraw ę z faktu, że istniał poważny, niezaspokojony 
głód ziemi i jaskraw ię niespraw iedliw y jej podział. W  konsekw encji 
prow adzone były oficjalne dyskusje nad w prow adzeniem  m inimalnego 
i m aksym alnego rozm iaru gospodarstw a, tak  aby nadm iar ziemi z w iel-
kich farm mógł być zużyty dla zw iększenia przynajm niej niektórych, 
jeśli nie wszystkich gospodarstw  m ałych, nie osiągających rozm iarów 
przyjętych jako minimum. W  niektórych stanach, jak  np. U ttar Pra- 
desz i Pendżab- dla zapobieżenia dalszem u rozdrobnieniu gospodarstw  
karłow atych w prow adzono w życie prak tyczny program  kom asacji gos-
podarstw  podzielonych, k tó ry  zaczął przynosić pewne korzyści.

Spraw ozdanie w  spraw ie K redytu Rolnego3 dało w yczerpującą ana-
lizę gospodarki w iejskiej. W ysuw ano sugestie idące dużo dalej niż 
spraw y kredytow ania, poruszając zagadnienia spółdzielni usługowych, 
transportow ych itp. W  konsekw encji w chwili zakończenia pierwszego 
planu pięcioletniego można bvk> zanotować pew ne osiągnięcia, zarów -
no jeśli idzie o w ypracow anie w łaściwych koncepcji politycznych jak 
i w cielenie ich w  życie.

W ydaw ać się mogło, że Indie weszły na drogę system atycznego 
postępu stosunków  społecznych na wsi. W  latach następnych dał się 
zauważyć pow ażny zwrot w  polityce rolnej, miał m iejsce „kryzys kon-
cepcji i kryzys działania". Jeśli przyjrzeć się realizacji reform, które

3 M. K h u r s o, Ocena relorm rolnych,  [w:] Spo łeczno-ekonom iczn e  prob lem y  
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m ogłyby być ważnym  środkiem  podniesienia w ydajności ziemi, to moż-
na zauważyć przyk łady  pow ażnych niepowodzeń.

Główny ceJ reform y system u dzierżaw y — zabezpieczenie praw  
dzierżaw cy — nie został nigdy osiągnięty. W e w szystkich stanach 
rugi dzierżaw ców  sta ły  się regułą. W  w ielu w ypadkach pośrednicy, 
choć ich funkcje zostały form alnie zniesione, znów rozpoczęli swą 
działalność. Ustawa o dzierżawie, k tórej celem było pow strzym anie 
procesu usuw ania dzierżawców, w istocie proces ten przyspieszyło.

N iektóre stany  obaw iając4 się ustalen ia lim itu i jego skutków  nie 
przeprow adziły  spisu m ajątków  ziemskich, aby nie uzyskać obrazu 
niew łaściw ego podziału ziemi. W  stanach, które podeszły poważnie do 
program u ograniczenia wielkości farm popełniono poważne błędy. Je -
den z nich polegał na przedw czesnym  ogłoszeniu limitu, k tó ry  miał 
być w prow adzony4. W  rezultacie w szyscy posiadacze nadw yżek ziemi 
pozbyli się ich, czasem poprzez sprzedaż lub p rzep isan ie .na członków 
rodziny. W  Pendżabie i U ttar Pradesz obawa przed wprowadzeniem  
lim itu spowodowała, że w ielu  obszarników  połączyło, sw e ziemie w tzw. 
,,farm y spółdzielcze" — lim it bowiem nie dotyczył spółdzielni.

Znam ienną rolę w polityce gospodarczej ' Indii odegrać miał tzw. 
„Program  rozw oju w spólnot w iejsk ich"5, m iał on stanow ić a lternatyw ę 
dla lew icow ej koncepcji reform y rolnej polegającej na zmianie stosun-
ków w łasności na wsi. Był on pierwszym , zorganizow anym  i k ierow a-
nym przez państw o eksperym entem  na m asow ą skalę. Program  ten  był 
przypuszczalnie najisto tn iejszym  elem entem  pierw szego planu pięcio-
letniego. Początkowo również i w planie następnym  przykładano do 
jego realizacji dużo uwagi. Zakładano, że zostanie on rozszerzony tak 
dalece, by pod koniec przew idyw anego okresu  Jego realizacji objąć 
cały kraj. Na znaczenie, jakie przyw iązyw ano do tego program u w ska-
zuje fakt, że organa p lanujące uw ażały go za czynnik zdolny zabezpie-
czyć wzrost produkcji rolnej, p rzekraczający  naw et zadania w ysunięte 
w planie. Zasadnicze cele program u przew idyw ały zw iększenie zatrud-
nienia i produkcji poprzez zastosow anie naukow ych m etod w rolnic-
twie łącznie z ogrodnictwem , hodowlą, rybołów stw em  itd. o raz zorga-
nizow anie w ytw órczości chałupniczej i rzemiosła, uw zględniono o rga-
nizow anie produkcji na  zasadach w zajem nej pomocy. Program  zakła-
dał sam ow ystarczalność oraz możliwie najszersze rozw inięcie zasady 
w spółpracy. Planowano pośw ięcenie części z nie w ykorzystanego czasu 
i energ ii m ieszkańców  wsi dla dobra w spólnoty. Program  określał, iż

4 Assam 50 akrów, Koczipur — 75 akrów, Haiderabat — 180—270 akrów, Ben-
gal — 25 akrów, Pendżab — 30 akrów.
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rząd pow inien dostarczyć środki i zabezpieczyć pomoc techniczną dla 
wspólnot, z drugiej zaś s trony  winien czuwać nad w ykorzystaniem  tej 
pomocy w sposób zapew niający stały  i sam odzielny proces wzrostu.

W  pierwszym  okresie realizacji program u przew ażała działalność 
socjalna, a nie gospodarcza. Korzyści z podjęcia program u były znacz-
nie bardziej dostępne dla rolników  — w łaścicieli niż dla rolników
— dzierżawców, następn ie  znaczniejsze korzyści osiągać mogli więksi 
w łaściciele niż drobni. Ponieważ w ypłacalność stanow iła konieczną 
przesłankę możliwości zaciągnięcia kredytu, jedynie właściciele poważ-
nego areału  ziemi mogli zapewnić zadow alające zabezpieczenie dla 
udzielonych im kredytów .

W szystkie fak ty  świadczą, że ,.Program rozw oju wspólnot w iejskich" 
był niew łaściw ym  instrum entem  popierania rozw oju rolnictw a, gdyż 
charakterystyczną cechą indyjskiej struk tu ry  w łasności ziemi jest w łaś-
nie przew aga gospodarstw  drobnych. Tak rozum iana pomoc — pole-
gająca na w prow adzeniu udoskonaleń technicznych w m ilionach drob-
nych gospodarstw  — wym agałoby w ydatkow ania olbrzym ich nakładów  
kapitałow ych, co nie byłoby ani posunięciem  praktycznym , ani zgod-
nym z ideą Samodzielnego rozwoju, opartego  przede wszystkim  na 
m obilizacji zasobów w ew nętrznych. Nie osiągnięto żadnych rezultatów  
w dziedzinie rozw oju w spólnoty na wsi oraz je j sam ow ystarczalności. 
Jedną z najm niej ow ocnych stron działania Program u była próba po-
budzenia in icjatyw y ludności w iejskiej; próby w ykorzystania nadw yżek 
area łu  i energ ii ludności nie przyniosły pozytyw nych rezultatów . Chło-
pi traktow ali różnego rodzaju ,,czyny społeczne” jako jedną z form 
pracy przym usowej.

K oncepcja rozw oju wsi poprzez tworzenie spółdzielni spotkała się 
z żywym zainteresow aniem  w Indiach. N ehru pisał, że „tylko poprzez 
spółdzielczość można wstąpić na-drogę rozw oju".

B. Singht® uważał, że w spółdzielni nastąpi racjonalne w ykorzysta-
nie siły roboczej, a po w prow adzeniu w  dostatecznym  stopniu  m echa-
nizacji, rolnicy zajmą się żmudnymi i pracochłonnym i upraw am i. Pisał, 
że program  zapew niający powodzenie polega na racjonalizacji podej-
m owania przedsięw zięć gospodarczych oraz na dobrej organizacji 

z czym trudno się nie zgodzić.
Pozostaje tylko spraw ą otw artą, czy w danych w arunkach  szeroka 

m echanizacja jest posunięciem  właściwym . Spełnienie tych w arunków  
m a stanow ić dostateczny czynnik rozwoju.

B. M. Khurso7 form ułuje następujące wnioski odnośnie tego pro-

blemu; uw aża on, że:

s B. S i n h t, Puti rozwitija Indijskoj Dierlewnl, Moskwa 1963, s. 165.
7 K h u r s o, op. cit., s. 290.



1. Problem drobnych, karłow atych gospodarstw  może być rozw iąza-
ny za pomocą upraw y spółdzielczej, która wiąże się ze strukturalnym i 
zmianami w rolnictw ie i ze zwiększeniem  rozm iarów jednostek  produk-
cyjnych.

2. Kom asacja działek i organizacje usługow e są absolutnie niezbęd-
ne, lecz jako takie nie rozw iązują zagadnienia, poniew aż nie przy-
czyniają się do zwiększenia rozm iarów jednostek produkcyjnych, ani 
do efektyw nego zwiększenia zatrudnienia czynnika najw ażniejszego 
i w ystępującego w najw iększej obfitości, m ianowicie siły roboczej.

3. M niem anie, że gospodarstw a spółdzielcze pow odują bezrobocie 
jest nieuzasadnione, w prost przeciw nie — łącząc zasoby kapita łu  i p ra-
cy oraz sk racając okres realizacji inw estycji gospodarstw a spółdziel-
cze mogą dokonać tego, czego nie mogą uczynić gospodarstw a p ryw at-
ne — zapewnić duże możliwości zatrudnienia.

4. A rgum entacja zarzucająca upraw ie spółdzielczej m arnotraw stw o 
związane z produkcją na dużą skalę m ija się z praw dą. W  rzeczyw i-
stości zw iększenie rozm iarów  gospodarstw  przyniesie oszczędności, ja -
kie daje  produkcja na w ielką skalę.

5. Stosunkowo niska efektyw ność czynnika ludzkiego w organiza-
cjach spółdzielczych pom niejszająca oszczędności, jakie daje produkcja 
na w ielką skalę, nie w ynika z na tu ry  ludzkiej, lecz z n ieodpow iedniej 
organizacji, niedem okratycznych .metod stosow anych przez władzę 
i z b raku bodźców, które są absolu tn ie niezbędne zarów no przy zakła-
daniu jak  i w późniejszym  funkcjonow aniu gospodarstw  spółdzielczych, 
a w w arunkach indyjskich można je zapew nić przez uzupełnienie spół-
dzielczości innego rodzaju reformami rolnymi.

6. Gospodarstw a spółdzielcze dzięki ich stałości i ciągłości stano-
w ią zaporę przeciw ko dalszem u rozdrobnieniu i rozkaw ałkow yw aniu 
gruntów , stanow ią doskonałe narzędzie m obilizacji nadw yżek w rolnic-
twie, zapobiegają działalności antyspołecznej.

W edług au to ra  spółdzielnie m ają być zakładane dobrowolnie, a  chło-
pi powinni zachować praw o własności. Chłopi przekazujący swe zie-
mie i inne zasoby powinni nadal otrzym yw ać część dochodów propor-
cjonalnie do w artości przekazyw anych zasobów, z tym że praca winna 
otrzym yw ać większą część produktu, a w łasność mniejszą.

Tw orzenie spółdzielni na wsi jest pewnego rodzaju postępow ą refor-
mą m odyfikującą stosunki w łasności. Dla realizacji polityki uspołecz-
nienia nie jest konieczne przeprow adzenie reform w yrów nujących 
dysproporcje w  podziale ziemi. U tw orzenie spółdzielni może i powinno 
rozw iązać palące problem y w ykorzystania ziemi, przyczynić się do peł-
niejszego w ykorzystania system u irygacyjnego. Dzięki koncentracji w y-
siłków członków spółdzielni m ożna realizować inw estycje, k tórych  pro-



wadzenie do tej pory  było niemożliwe. Aby spełnić nakładane na nią 
zadania spółdzielnia musi grupow ać członków posiadających gospodar-
stw a o dużej pow ierzchni — obok gospodarstw  karłow atych i m ałych 
muszą sią w niej znaleźć farm y średnie i w iąksze. Jest to konieczne 
dla popraw ienia stosunków  człow iek — ziemia.

Gdy zostaną zrealizow ane te postulaty  nastąpi in tensyfikacja up ra-
wy ziem należących do gospodarstw  większych, popraw ią się plony, 
wzrośnie wielkość produkcji uzyskiw ana z danego obszaru.

O graniczenie się do organizow ania gospodarstw  karłow atych i m a-
łych spowoduje, że trudności zostaną przeniesione na  łono spółdzielni, 
ale i w tym w ypadku można osiągnąć pew ien postęp, szczególnie na 
terenach  nie nawodnionych. K oncentracja siły roboczej pozwoli na bu-
dowę system ów  irygacyjnych, co umożliwi w ydatne zwiększenie w kładu 
robocizny na akr (około 3,6 razy), ale budowa system ów irygacyjnych 
nie wszędzie jest możliwa, n ie zawsze w ystarczą do tego w łasne środki, 
ponadto zależny od w arunków  naturalnych  czas budowy system u od-
roczy możliwość korzystania ze sztucznego naw ożenia. Założenie nie-
zmienności w arunków  glebow ych w danym  okresie nie zmieni w yko-
rzystania siły roboczej spółdzielców, gdyż nie zmieni się pow ierzchnia 
ziemi upraw nej oraz ilość pracujących na niej ludzi.

N iezbyt oczyw ista w ydaje się kw estia bodźców. Rolnik p rzystępu ją-
cy do spółdzielni skupiającej farm y małe musi być przekonany, że choć 
w przyszłości będzie zarabiał więcej, a możliwe^ jest to tylko dzięki 
stw orzeniu w arunków  do zw iększenia produkcji (irygacje). W  w arun-
kach nie zm ienionych w ątpliw y jest wzrost w ydajności z akra, a  co za 
tym idzie w zrost produkcji.

Jednym  z celów spółdzielni będzie uzyskanie nadwyżki. Jeśli pocho-
dzić ona będzie z likw idacji dotychczasow ych obciążeń — to je s t uwol-
ni się chłopów od płacenia rent, czynszów, procentów  — uzyska się 
środki, k tóre mogą być przeznaczone na rozwój. Inny sposób uzyska-
nia dodatkow ej nadw yżkj pogorszy poziom egzystencji rolników, a taka 
ew entualność jest trudna, ze względu na niski poziom konsum pcji, do 
zaakceptow ania. Chłopi nie mogą zrezygnow ać z części uzyskiw anej 
do tej pory nadwyżki, a w szelkie jej potencjalne przyrosty  w gospodar-
stw ach najm niejszych zostają z reguły przeznaczone na konsumpcję.

Powyższa analiza dostarcza dowodów, iż brak  jest dostatecznie sil-
nych przesłanek ekonom icznych do zakładania spółdzielni zrzeszają-
cych gospodarstw a małe. Główną przeszkodą jest brak realnych możli-
wości zw iększenia pow ierzchni upraw  przypadającej na zatrudnionego, 
do rozm iarów gw arantu jących  optym alny w kład robocizny na akr.

Posiadacze dużych i średnich farm mogą być zainteresow ani w  two-
rzeniu spółdzielni pod w arunkiem  pow iększenia możliwego do uzyska-



nia dochodu. Poprzez połączenie gruntów  należących do gospodarstw
0 różnej w ielkości można po,prawić w ykorzystanie ziemi i uzyskać 
wię&szą produkcję z akra. W ięksi farm erzy mogą stać się członkami 
spółdzielni jeśli kalkulacja wykaże, że koszty przyrostu  produkcji bę-
dą m niejsze dzięki organizacji spółdzielni i w ykorzystaniu  siły robo-
czej je j członków, niż poprzez najem  siły roboczej w  obecnych w arun-
kach. Należy tu taj zaznaczyć, że konkurencyjność siły  roboczej człon-
ków spółdzielni pow inna być stosunkow o silna, gdyż musi stanow ić 
a trakcy jną  a lternatyw ę dla potencjalnego ograniczenia praw a w łasnoś-
ci posiadaczy w iększych gospodarstw . O rganizacja takich spółdzielni 
może popraw ić poziom egzystencji wszystkich jej członków, jeśli oczy-
wiście nastąpi spraw iedliw y podział dochodów. Problem atyczna jest 
wszakże możliwość realizacji tego projektu. W ięksi posiadacze, którym  
w ystarcza dotychczas osiągany dochód, nie będą zainteresow ani w stą-
pieniem  do spółdzielni.

N ależy wykluczyć m ożliwość autom atycznego, szybkiego przejścia 
od gospodarstw  indyw idualnych do spółdzielczych, a taki pogląd zdaje 
się reprezentow ać A. M. Khurso.

O drębnym  problem em  jest możliwość realizacji reform y rolnej typu 
socjalistycznego w ram ach gospodarki kapitalistycznej. Dotychczasowa 
p rak tyka  indyjska nie nasuw a tw ierdzącej odpowiedzi.

Realizacja postępow ej reform y rolnej, zniesienie pozostałości feu-
dalnych stosunków  na wsi stanow i niezbędny w arunek  w zrostu  pro-
dukcji rolnej, racjonalnego w ykorzystania siły  roboczej i ziemi. Zmia-
ny system u gospodarczego pow inny stw orzyć możliwości pełnego za-
trudnienia w ew nątrz sektora. Panujące poglądy, że część siły roboczej 
pow inna być przesunięta do innych gałęzi gospodarki nie w ytrzym ują 
krytyki, przede wszystkim  ze w zględu na spow odow anie spadku p ro-
dukcji rolnej oraz duże koszty społeczne takiej reorganizacji.

Reforma rolnictw a indyjskiego powinna spełnić następu jące  podsta-
wowe w arunki:

1) zapew nić optym alny podział rezerw?
2) zapew nić pełne zatrudnienie;

3) stw orzyć w arunki m aksym alizacji tem pa rozwoju,-
4) spełnić postulat spraw iedliw ości społecznej;

5) spełnić w arunek  możliwości i realności przeprow adzenia reform .
Ad 1) Problem optym alności podziału rezerw  należy  rozpatryw ać

z punktu  widzenia możliwości m aksym alnego pow iększenia produkcji
1 pełnego w ykorzystania zasobów pracy i ziemi. W iąże się to z taką 
reorganizacją s tru k tu ry  w łasności ziemi, aby przykładow o stw orzyć 

gospodarstw a optym alne ze względu na w kład robocizny na akr.



Obok siły roboczej najw ażniejszym  czynnikiem  produkcji jest zie-
mia. Zasoby jej są ograniczone ale okazuje się, że około 31,87% gos-
podarstw  powyżej 7,5 akra posiada 83,21% gruntów  upraw nych, k tó re  
można podzielić dla uzyskania optym alnej w ielkości farmy. Ponadto 
istnieją rezerw y nadającej się do upraw y, a do tej pory  nie w ykorzy-
styw anej ziemi. O bszar ziem w ykorzystyw anych rolniczo można po-
w iększyć o około 30%, co przy dalszej intensyfikacji upraw y na no-
wych ziemiach stanow i poważną rezerw ę w zrostu produkcji.

Ad 2) Z poprzednich wyw odów wynika, że problem  przeludnienia 
należy rozw iązać w ew nątrz sektora, poprzez zwiększenie w ydatkow a-
nia pracy na akr. Zw iększenie w ykorzystania siły  roboczej może na-
stąpić dzięki organizacji optym alnych gospodarstw . Pozostaje otw arta 
spraw a przyrostu  naturalnego  i możliwości jego w ykorzystania. P rak-
tyka w skazuje, że w w arunkach indyjskich, przy zachow aniu dotych-
czasow ej stopy wzrostu ludności nadwyżki zostają w chłonięte i pro-
dukcyjnie przez rolnictw o w ykorzystane. Od 1951 r. do 1961 r. ludność 
Indii wzrosła o  215% , ludność rolnicza zwiększyła się o 33%, produkcja 
rolnictw a wzrosła o około 41%- W  latach następnych, do roku  1974, 
proporcje układały  -się podobnie. Nie oznacza to oczywiście, że taka 
sytuacja demograficzna jest pożądana, ale dane w skazują na możli-
wości zatrudnienia przyrostu  naturalnego , tym  bardziej jeśli zmieni 
się s truk tu ra  w łasności ziemi.

Ad 3) M aksym alizacja tem pa w zrostu następuje, ogólnie rzecz 
ujm ując, poprzez optym alne w ykorzystanie czynników  produkcji, 
m aksym alizację w ielkości nadw yżki oraz w łaściw e jej w ykorzystanie. 
Jeśli założymy, że istnieje optym alne w ykorzystanie czynników pro-
dukcji, do rozpatrzenia pozostaje w ykorzystanie przyrostu nadwyżki. 
Zwiększenie pieniężnych w ydatków  inw estycyjnych nie jest w arunkiem  
niezbędnym  dla rozw oju rolnictw a indyjskiego (wyłączyć z tego nale-
ży prace badawcze, eksperym enty , nakłady zwiększające w ydajność 
z akra). W ydatki inw estycyjne pow odujące wzrost w ydajności pracy 
nie w yznaczają drogi rozw oju rolnictw a. Realizacja um iarkow anej po-
lityki inw estycyjnej w rolnictw ie pozwoli na w ykorzystanie nadwyżki 
w yprodukow anej w tym  sektorze na rozwój przem ysłu, co pozwoli 
stw orzyć dodatkow y bodziec w zrostu produkcji tow arow ej i globalnej, 
aktyw izując farm y większe.

Ad 4) Stan spraw iedliw ości społecznej osiągnięty  zostanie, gdy
o wielkości dochodu w pierw szym  rzędzie decydow ać będzie nie ty tu ł 
własności —  a wkład praqy oraz gdy wielkości dochodów, proporcjo-
nalne do w kładu pracy, będą mniej więcej w yrów nane. O siągnąć to 
można (abstrahując od natu ra lnej urodzajności ziemi, k tóry  to czyn-
nik nie odgryw a większej roli) przez tw orzenie farm niew iele odbiega-



jących od siebie w ielkością. Oznacza to konieczność likw idacji wszel-
kiego rodzaju  eksploatatorsk iej dzierżaw y i pośrednictw a. M ożna w y-
sunąć argum ent, że przedstaw ione kry terium  spraw iedliw ości społecz-
nej jest nieostre, gdyż rolnik posiadający 5 akrów  może osiągnąć do-
chód rów ny dochodowi posiadacza 10 akrow ego gospodarstw a przy 
tym  sam ym  czasie pracy, a to dzięki dw ukrotnie w iększem u w kładowi 
p racy  na jeden  akr. W ynikałoby z tego, że postulat organizacji farm 
mniej w ięcej jednakow ej w ielkości byłby w tym przypadku zbędny. 
Pom ijając niedozw olony schem atyzm  takiego rozum owania należy do-
dać, że z pojęciem  szeroko rozum ianej spraw iedliw ości społecznej 
kłóci się n iew ykorzystanie w pełni możliwości upraw ianej ziemi, p o -
ciągając za sobą zm niejszenie produkcji możliwej do uzyskania.

Ad 5) Należy tu uwzględnić następujące aspekty:
a) w arunki obiektyw ne — zasoby ziemi i siły roboczej. Co się 

tyczy zasobów ziemi to do tej pory w ykorzystyw ane jest około 50% 
pow ierzchni kraju , a nadaje  się do upraw y około 80% ziemi. Średnia 
pow ierzchnia ziemi upraw nej na rodzinę wynosi 1,2 do 5,6 akra. Jeśli 
zwiększyć o 1/5 granicę dolną i górną w w ypadku wzięcia pod up ra-
wę 20% nie w ykorzystanych zasobów ziemi, to w yniosą one odpow ied-
nio 1,45— 6,72 акта. Przy zaproponow aniu górnej granicy gospodarst-
wa optym alnego na 5 akrów  przedział będzie się przedstaw iał w spo-
sób następujący; dolna granica będzie równa 3,17 akra, a górna 
5 aki^ów.

W ydaw ać się może, że przez podział gospodarstw  dużych zostanie 
zlikw idow any „zawór bezpieczeństw a" pozw alający w chłonąć p rzyrost 
naturalny . O baw y te są jednak  płonne, „zawór bezpieczeństw a" zmieni 
tylko swój charakter, będzie on polegał nie jak  poprzednio na dziele-
niu gospodarstw  dużych w m iarę potrzeb danej rodziny, co jest pro-
cesem  stosunkow o w olnym 3, ale działać poprzez w zrost in tensyw -
ności upraw y z chwilą pojaw ienia się nowego członka rodziny zdolne-
go do pracy.

Intensyfikacja będzie m ożliwa poprzez wprowadzenie odpow iednie-
go postępu technicznego (siew rowkowy, pielenie, przesadzanie itd.).

b) w arunki ustrojow e. W  ram ach gospodarki kapitalistycznej, przy 
istnieniu różnych grup społecznych, zain teresow anych w  utrzym aniu 
swego stanu  posiadania i m ających silną reprezentację w parlam encie, 
w szelkie radykalne propozycje zmian m ają n iew ielkie szanse uzyska-
nia m ocy p raw n e j,-a  jeśli uda się przeforsow ać bardziej postępow e 
ustaw y, to przy w prow adzeniu ich w życie napotyka się niezliczone

• Średnia ilość zdolnych do pracy członków rodziny nie zależy prawie ad 
wielkości gospodarstwa.



trudności torpedujące skutecznie ich działanie (ilustracją tego stanu 
są przytoczone uprzednio znikome efek ty  realizow anych w  latach pięć-
dziesiątych reform).

Przełam anie politycznej i ekonom icznej siły wielkich posiadaczy 
stw orzy podstaw y do efektyw nego działania w  kierunku zm iany spo-
łeczno-ekonom icznego obrazu wsi.

Inne problem y, a m ianowicie:
c) stw orzenie odpow iedniego system u praw nego,
d) zdolności organizacyjne,
e) tem po przeprow adzania zmian,
f) zainteresow anie i aprobata większości społeczeństwa są ściśle zé  

sobą związane i w pew nym  stopniu uzależnione od realizacji poprzed-
niego postulatu.

Przyspieszenie realizacji reform y pozwoli uzyskać dodatkow y efekt 
związany z w cześniejszą in tensyfikacją upraw  na farm ach większych. 
W ydaje się, iż propozycja stw orzenia m ałych gospodarstw  rodzinnych 
może być w w arunkach indyjskich konkurency jna w stosunku do a lte r-
natyw y rozw oju poprzez uspóklzielczenie. Istn ieje  wiele istotnych argu -
mentów przem aw iających za stw orzeniem  m ałych gospodarstw  rodzin-
nych. Szczególnie doświadczenia japońskie sk łan iają do bliższego za-
in teresow ania się tą  m ożliwością rozwoju. Nie jest to oczywiście roz-
w iązanie idealne, a le  charak teryzu je  się stosunkow o nieznacznym i w a-
dami, k tórych  w pływ  może raczej skutecznie ograniczyć.

W  stosunku do spółdzielni małe gospodarstw a będą m iały m niejsze 
możliwości inw estycyjne, ale  ich potrzeby pod tym względem będą 
nie m niejsze. N ie wykluczone jest w ięc pow oływ anie okresow ych spó-
łek w  celu w ykonania w spólnych p rac (szczególnie dotyczy to iryga-
cji). Będą one m iały  m niejsze możliwości uzyskania kredytu, ale  tu  
rodzi się pytanie, czy rolnictw o indyjskie jest w stanie wchłonąć kre-
dyty i racjonalnie je w ykorzystać. Istn ieje oczyw iście pewna koniecz-
ność kredytow ania, ale  nie obejm uje ona farm małych.

Ponadto może zaistnieć niebezpieczeństw o ponow nej koncentracji 
ziemi oraz rozdrobnienia gospodarstw . W ydaje się, że p rzy  istnieniu 
w yrów nanych ekonom icznie farm groźba koncentracji (i tak  dość sła-
ba w  rolnictw ie) może być skutecznie w yelim inow ana. Samo dzielenie 
gospodarstw  n ie  zmieni stosunku człowiek — ziemia, czyli z punktu 
widzenia ekonom icznego nie ma ono znaczenia.

Stworzenie możliwie dużej ilości farm rodzinnych pozwoli na  zwięk-
szenie w kładu robocizny na akr, przyczyniając się poprzez staranną 
uprawę, stosow anie poplonów, nawozów zielonych, irygacji itp. do osią-
gnięcia w ysokich plonów. Dalszy rozwój rolnictw a w ym aga konsekw en-



tnej polityki uprzem ysłow ienia. Uprzem ysłow ienie jest podstaw ow ym  
bodźcem rozw oju produkcji rolnej, stw arza zainteresow anie wzrostem  
produkcji tow arow ej. M ożliwości zbytu określają  w  długim okresie 
czasu przyszły ,poziom produkcji globalnej. W  w arunkach  indyjskich 
spraw a ta odsunięta jest niejako na plan dalszy,- trudny do przezw y-
ciężenia problem  głodu stw arza konieczność skupienia uwagi na 
m ożliwościach w zrostu produkcji przeznaczonej do spożycia, dopiero 
trw ałe rozw iązanie tej kw estii wyzwolić powinno dodatkow e fundusze 
do przeprow adzenia nowego program u industrializacji.

Będą to w  w arunkach indyjskich gospodarstw a o pow ierzchni od 
2—2,5 do 4—5 akrów , zależnie od  w arunków  przyrodniczych, stanu  na-
wodnienia, przew idyw anego i zastanego rodzaju upraw . Gospodarstw a 
4—5 akrow e byłyby tworzone na obszarach nienaw odnionych, w m iarę 
rozszerzania powierzchni naw odnionej farm y te m ogłyby być dzielone 
do granicy  zapew niającej zachowanie*optimum. Gospodarstw a tego rzę-
du wielkości m ają w ysoką intensyw ność upraw  oraz najw iększą liczbę 
robotników na akr. Nieco lepsze wyniki osiągają, pod tym względem, 
gospodarstw a najm niejsze, ale ich obszar jest za m ały dla utrzym ania 
rodziny. Proponow ane male farm y zm ieniają form y gospodarow ania — 
będą to gospodarstw a rodzinne, koszty robocizny w łasnej, k tóra jest 
podstaw ą w kładu robocizny nie będą ich obciążały pieniężnie, koszty 
w yrażone w pieniądzu ponoszone będą na  najem  uzupełniającej siły 
roboczej z zew nątrz oraz n a  pozostałe niezbędne wydatki.

W  farm ach w iększych kry terium  oceny gospodarstw a stanow i osią-
gana wielkość zysku, co lim ituje w ykorzystanie najem nej siły roboczej 
i innych składników  niezbędnych dla procesu produkcji. Rachunek ek o -
nom iczny nie zawsze prow adzi do w ykazania korzyści zastosow ania 
dodatkow ych nakładów . Uw zględniając ponadto uzasadniony częściowo 
w rolnictw ie strach  przed ryzykiem  i osiąganą w ielkość dochodu, k tó-
ra zabezpiecza potrzeby gospodarstw a, otrzym am y pełny obraz przy-
czyn n iskiej efektyw ności farm większych.

G ospodarstw a m ałe będą nastaw ione na zaspokojenie w łasnych po-
trzeb, nie licząc się z w ielkością wkładów  na akr, w  m iarę w zrostu 
produkcji coraz w iększa jej część będzie przeznaczana na sprzedaż po-
w iększając produkcję tow arow ą. (W w ypadku napotkania na dostatecz-
nie silny  popyt ze strony  ludności miejskiej).

Dzięki reform ie lepiej w ykorzystani byliby robotnicy rolni, k tórych 
liczba — w  w yniku jej przeprow adzenia — zm niejszyłaby się, a  pozo-
stali m ieliby dużo większe możliwości znalezienia pracy  (wg danych 
zaw artych w opracow aniu od  10 do 53% robocizny w  gospodarstw ach 
2,5— 5 akrów  stanow i robocizna najęta). Ponadto za wprowadzeniem



m ałych gospodarstw  przem aw ia fakt, że w ielcy posiadacze nie najm ują 
w ięcej siły roboczej chociaż w pływ a ona na zwiększenie zysków. Jeśli 
poddać analizie potencjalną w ydajność dodatkow ych nakładów  siły ro-
boczej to okaże się, że nakłady powinny być dodaw ane tam, gdzie 
ich wydajność krańcow a byłaby najw iększa — to jest w dużych far-

mach, k tóre stosują za mało robocizny na akr. Oczywiście można po-
wiedzieć, iż dodatkow i robotnicy potrzebow aliby w iększych nakładów  
czynników dodatkow ych (uzupełniających) i b rak  tych czynników mo-
że być powodem im w iększe gospodarstw a nie są w  pełni użytkow a-
ne. Nie jest to jednak zarzut w yjaśn iający  istn iejący stan  rzeczy. 
K redyt dla większych gospodarstw  jest w iększy niż dla małych, w k tó-
rych prow adzona jest bardziej intensyw na upraw a. Jeśli chodzi o po-
daż czynników  produkcji, jednym  z najw ażniejszych dodatkow ych na-
kładów jest irygacja. N iezadow alające w ykorzystanie projektów  iryga-
cyjnych podważa założenie, że ograniczenie w stosow aniu w iększej iloś-
ci siły  roboczej pow staje w skutek braku nakładów  tow arzyszących. 
A by popraw ić sy tuację  w  te j dziedzinie należałoby zredukow ać roz-
m iary gospodarstw a do tego stopnia, aby w łaściciele traktow ali iry -
gację jako a trakcy jną  a lternatyw ę upraw y suchych  gleb w  w iększych 
posiadłościach. Jednakże zakładając nawet, iż brak  jest dodatkow ych 
nakładów  kapitału można stw ierdzić, że pew ne zwiększenie siły robo-
czej m ogłoby być produkcyjnie w ykorzystane, zaś usunięcie znacznej 
liczby robotników  rolnych pow odow ałoby pow ażny spadek produkcji, 
gdyż w gospodarce indyjskiej (w rolnictw ie) istnieje szeroki m argines 
zastosowania siły  roboczej bez kapitału.

W  rolnictw ie indyjskim  różnice w  w ydajności z ak ra  zależą przede 
wszystkim  od różnic w  stosow aniu stałych nakładów  o niskich kosz-
tach, a szczególnie siły roboczej. Można przytoczyć wiele przykładów, 
w k tórych  dodatkow a siła robocza może być efektyw nie w ykorzystana. 
Japońska m etoda poletkow a wym aga o w iele w iększej robocizny na 
akr niż większość gospodarzy hinduskich obecnie stosuje. Sadzenie 
i przesadzanie siew ek (roślin w yhodow anych z nasion) w  rządkach 
jest czynnością o  w ysokiej intensyw ności pracy, k tó ra  ow ocuje w  po-
staci znacznie zwiększonej produkcji. Podczas gdy m ała ilość siły ro -
boczej może zebrać plon w  czasie dłuższym od optym alnego, jakość
i ilość zebranego plonu będzie niższa od plonu uzyskanego przez w ięk-

szą liczbę zatrudnionych.

Pielenie chwastów jest ważnym  czynnikiem  w otrzym aniu dobrego 
zbioru n iektórych roślin  (np. juty) i sprow adza się w yłącznie do zatrud-

nienia dodatkow ej ilości siły roboczej.

K rytyczny stosunek człowiek—ziemia spow odow any struk turą  włas-



nośćl zm ienia się na lepsze, gdyż w zrost ludności prowadzi do zm niej-
szenia przeciętnej wielkości gospodarstw , w pływ  na to ma również 
polityka rządow a zm ierzająca do w yrów nania dysproporcji w podziale 
ziemi i zastosow any zostaje zaw ór bezpieczeństw a polegający na au to -
m atycznym  zw iększeniu w ydatkow ania robocizny na akr. Proces ten 
jest n ieste ty  bardzo pow olny i nie polepsza sytuacji w sposób zauw a-
żalny. Ponieważ ew entualny  podział gospodarstw  w iększych jest mniej 
niż proporcjonalny  do zwiększania się liczebności rodziny, co prowadzi 
do stosunkow o wolnego w zrostu pracochłonności na akr*.

Potencjalny efekt bardziej in tensyw nej upraw y gruntów  należących 
do większych farm może być zilustrow any poprzez obserw ację ich 
dystrybucji. G ospodarstw a 10-akrowe lub w iększe obejm ują około 2/3 
wszystkich ziem upraw nych, a  są one prow adzone przez 15% rolników; 
gospodarstw a te dają o wiele m niej produkcji niż m niejsze gospodar-
stw a w 5 stan ach 10. Produkcja z akra była około 1/3 raza większa 
w gospodarstw ach m ałych i średnich niż w  farm ach pow yżej 10 lub 
15 akrów , co w ięcej — w MadTasie i zachodnim Bengálu farm y w  g ru -
pie 2,5— 10 akrów  w ykazyw ały przeciętnie o wiele wfyższą rentę i zysk 
z akra  niż w  gospodarstw ach w grupie  10 akrów  i więcej. W  M adrásie
i M adhia-Pradesz w  gospodarstw ach poniżej 5 akrów  otrzym ują naj-
większą rentę i zysk.

Duże gospodarstw a stanow ią źródło bogactw , które muszą być w y-
korzystane w  celu rozszerzenia produkcji ro lnej i zw iększenia zatrud-
nienia. Jeśli stw orzy się większą ilość gospodarstw  optym alnych, to 
nastąpi jakby przesunęcie części siły  roboczej z grupy farm karłow a-
tych o wielkości do 2—2,5 akra, co w rezultacie da w yższą produkcję 
całkow itą.

Pozostają do rozw iązania następujące problem y:
— w  jakim  zakresie zwiększona intensiywność upraw y może stano-

wić zaporę przeciw ko w zrostow i w ykorzystania siły roboczej w rol-
nictwie;

— czy dalszy ew entualny  spadek rozm iarów gospodarstw a spowo-
dow any przyrostem  naturalnym  stw orzy sytuację krytyczną.

Gdy porów na się z Indiami Japonię, k tóra posiada słabe gleby, 
małe, rozdrobnione gospodarstw a oraz chłopskie rolnictwo, można 
uzmysłowić sobie co można zrealizow ać w Indiach. Przeciętne gospo-
darstw o w Japonii ma 2 akry , w Indiach 5,4 akra, w  Japonii przypada 
m niej ziemi upraw nej na robotnika rolnego niż w  Indiach. Pomimo 
tego Japonia o trzym uje wyższą w ydajność na zatrudnionego oraz 3,

• P u l i ń s k i ,  op. cit., tab. 4,
10 Ibidem, tab. 1.



do 4 razy większą produkcję z ak ra  (żyta i ryżu) niż w Indiach. Z d a -
nych tych wynika, że strategicznym i zmiennymi rozw oju rolnictw a 
w Indii są nak łady  robocizny na 1 akr. Jest to dowód, że zasobów
ziemi w  Indiach nie można uważać za główną barierę  zwiększenia za-
trudnienia w rolnictw ie.

Y. porów nania rolnictw a tych dw6ch krajów  widać, że nie ma w y-
raźnego niebezpieczeństw a pogorszenia sy tuacji poprzez rozbrobnienie 
gospodarstw  i zw iększanie liczby ludności w tem pie dotychczasowym .

Ponadto należy zauważyć, że proces rozdrobnienia — ze względu 
na możliwości stosow ania w iększych wkładów  robocizny w ram ach 
gospodarstw a już istniejącego — będzie przebiegał bardzo powoli, 
a może być ponadto sztucznie w strzym yw any odpowiednim  ustaw o-
dawstwem.

W skazują na to, oprócz w yżej w ym ienionych czynników, duża ilość 
robocizny naję te j. O dużych m ożliwościach zatrudnienia siły roboczej 
w zastanej strukturze świadczy w chłonięcie dodatkow o 33°/o ludności 
w ciągu 10 lat. Tabela 1 w yjaśnia to zjawisko. W skazuje ona na za-

T a b e l e  i

Pracochłonność upraw na ziemi nawodnionej 
i nienawodnionej

Uprawy
Roboczodni na akr ziemi

nawodnionej nienawodnionej
Żyto 18,65 38,51
Jowar 12,94 43,64
Bajra 15,51 39,70
Bawełna 22,70 48,57
Gram 14,36 27,48
Ryż — 70,53
Trzcina cukrcłwa __ 68,23
Średnia ważona pierwszych

pięciu upraw 15,95 38,59
Średnia ważona wszystkich

siedmiu upraw — 58,69

7. r ô d ł o: M. P n g I I n, ,,Surplus" Agricultural Labor and Develop- 
m ent, Fact» end Figures, ,,The American Economic Review " Septem ber 1965, 
nr 4, >. 829.

potrzebow anie na siłę roboczą w ydatkow aną na ak r dla upraw  na z ie -

mi naw odnionej i nienaw odnionej. Gdy porów nam y pierwsze p ię ć  

upraw  w w arunkach istnienia i n ieistnienia system u irygacyjnego o k a -

zuje się, że ten osta tn i oraz tow arzyszące mu ulepszenia z w ię k s z a ją



n a k ła d y  s i ł y  r o b o c z e j  n a  акт 3—4 талу. R ó w n o c z e ś n ie , g d y  s y s te m

irygacyjny  w prow adzany jest na nowych obszarach zachodzi zjawisko 
przechodzenia od dotychczasow ych upraw  do takich, k tóre w ym agają 
naw odnienia (ryż, trzcina cukrowa). Jeśli uw zględnim y je jako charak-
teryzujące system  upraw  na obszarach zirygowanych, w tedy średnie 
ważone zapotrzebow anie na siłę roboczą dla upraw  w system ie na-
wodnionym  w zrasta  do 58/69 dni na akr lub ponad 3,6 raza w  stosunku 
do średniej ilości siliy roboczej zatrudnianej przy upraw ie ziemi n:e- 
naw odnionej. Irygacja na jedną farmę oraz nakłady siły roboczej na 
a k r w dniach dla w ybranych gospodarstw  w M adrasie przedstaw ia 
tab. 2.

T a b e l a  2

Nakłady siły roboczej na akr w wybranych 
gospodarstwach w Madrasie

Farmy
Siła robocza Ogółem dni

rodzinny na akr
Bez irygacji 15,8 24,5
Zirygowane w 20—30% 35,8 47,2

w 45—60% 51,2 65,1
w 70—80% 78,3 99,2

2  r ó d ł o: Jek  w t*b. 1, s. 830.

Przytoczone dane w skazują na wagę irygacji die zatrudnienia siły 
roboczej i dla rozw oju rolnictw a.

Reailizacja program u tzw. małego naw odnienia oraz budowa dużych 
system ów  irygacyjnych pozwoli zwiększyć w ydajność z akra, a zmiana 
upraw  stw arza dUże możliwości dalszego efektyw nego zatrudnienia. 
Farm y zirygow ane w 70—80% zużyw ają 4 razy w ięcej siły roboczej 
na ak r niż farm y niezirygow ane, a z poprzednio przytoczonych danych 
wynika, że tylko około 16% ziemi upraw nej w Indiach jest sztucznie 
naw adniane.

Przytoczone dane podw ażają poglądy, k tóre sugerują m aksym aliza-
cję .produkcji poprzez m aksym alizację średniej w ydajności kapitału, po-
niew aż twierdzi się, że siła robocza jest czynnikiem  tak obfitym iż 
jest jej za dużo (po w prow adzeniu funkcji produkcji o najw iększej 
intensyw ności siły roboczej). Doświadczenia japońskie oraz dane indyj-
skie wskazują, że hinduskie rolnictw o powinno posuwać się w k ierun -
ku funkcji produkcji o w iększej intensyw ności robocizny, np. poprzez



organizow anie m ałych farm 11. Nie jest to oczywiście jednoznaczne z po-
stulowaniem  w zrostu liczby ludności. Gdy liczba ludności będzie w zra-
stać w  tempie, które notuje się obecnie, siła robocza może być p ro -
dukcyjnie zatrudniona w rolnictw ie.

Gdy zakłada się jednak  obniżenie w zrostu liczby ludności, tendencja 
do rozw oju o w iększej intensyw ności zastosow ania siły  roboczej umoż-
liwi dodatkow y w zrost dochodu na jednego m ieszkańca. W skaźnik ten, 
jak  do tej pory, w ykazuje się uporczyw ą stagnacją. Siła robocza prze-
mieści się z najgorszych ziem do ziem lepszych, oczyw iście jes t to 
spraw a dalszej przyszłości. W brew  pozorom  nie istnieje w  rolnictw ie 
Indii sprzeczność m iędzy wzrostem  intensyw ności zastosow ania siły ro -
boczej na акт, a spadkiem  liczby ludności.

W łodzimierz Puliński

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF GROWTH OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION IN INDIA ч

The direction of reconstruction of Indian agriculture proposed in this article is 
based on analysis of the level of manpower resources and its efficiency in India's 
agriculture, contained in my previously quoted article.

The first part contains short charakteristics of the course of agrarian reforms 
in India and opinions concerning the co-operative way of development of rural 
areas. This review provides a basis for a conculsion that along with passage of 
time there was taking place an evolution towards resignation from effective inter-
vention in social relations in rural areas while the proposed and promoted way of 
development through introduction of co-operative solutions remained in the sphere 
of theoretical considerations.

In the second part there is contained a proposition of reconstruction of the 
Indian village through provision of opportunities of full employment within the sec-
tor as the mast effective solution both from the point of view of utilization of 
manpower resources and maximization of agricultural production. It should be 
mentioned here that the proposition of establishment of „optimal" farms does not 
constitute an alternative for the co-operative movement but it provides only a chan-
ce of explicit presentation of the problem.

11 Szanse zwiększenia intensywności wykorzystanie sily roboczej daje też tech-
nologiczna przebudowa rolnictwa, która dzięki swej atrakcyjności, szczególnie jako
alternatywa dla reform społecznych uzyskała miano „zielonej rewolucji"


