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��तावना��तावना��तावना��तावना    
१४ स�टबर २०१२ रोजी िवदेशी बह�रा��ीय कंप!या आिण िवदेशी 

सरकारां$या, खासक'न अमे*रके$या, दबावाखाली क ,ीय कॅिबनेट मंि.मंडळाने 
आपला १० मिह!यापूव2चा िनण4य लागू केला. भारतीय अथ48यव�थे$या आणखी 
एका मह:वपूण4 ;े.ात <हणजे म=टी>ॅंड *रटेलम?ये.# ५१% पयCत िवदेशी 
गुंतवणुकEला परवानगी िदली. ५१% गुंतवणुकEची मया4दा <हणजे िवदेशी कंपनीचे 
बह�मत व िनण4यावंर ताबा. (म=टी>ॅंड *रटेल दकुानात िविवध कंप!यांनी बनवलेली 
िविवध >ॅंHसची उ:पादने एकाच छताखाली िवकली जातात. स?या भारतात 
असलेली िबग बझार िकंवा �पे!सस4 ही दकुाने :याच �कारातली आहेत.) 

िवदशेी हातिवदशेी हातिवदशेी हातिवदशेी हात    

कॅिबनेट मंि.मंडळाने अगोदर २४ नो8हबर २०११ रोजी म=टी>ॅंड *रटेलला 
परवानगी िदली होती. (याबरोबरच एक>ॅंड *रटेलमधील िवदेशी गुंतवणुकEवरील 
मया4दा १००% पयCत वाढवNयात आली – Pयामुळे िवदेशी गुंतवणूकदाराचंी 
एकQाची मालकE ��थािपत होऊ शकेल.)  

या िनण4यामुळे देशभरात, खासक'न 8यापारी सघंटनांकडून जोरदार िनषेध 
झाला. १ िडसबर २०११ रोजी १०,००० पे;ा जा�त 8यापारी सघंटनां$या 
कोQवधी 8यापाUयांनी एक. येऊन देश8यापी बंद पाळला आिण सरकार$या 
िनण4या$या िनषेधात मोचV काढले. राजकEय कुरघोडी करNयाची संधी िमळा=यामुळे 
सव4 िवरोधी प;ही या िनषेधामं?ये सामील झाले. देशभराम?ये यािवरोधात तीW राग 
अस=यामळुे सXाधारी यपुीए सरकार$या आघाडीम?येही फूट पडली. तृणमूल कॉं\ेस 
आिण ,मुक सार]या मह:वा$या घटक प;ानंीही हा िनण4य र^ करNयाची मागणी 
केली. शेवटी ७ िडसबर २०११ रोजी सरकारने या िनण4याला �थिगत करत 
अस=याची घोषणा केली. 

बला` बह�रा��ीय *रटेल कंप!यांनी सरकार$या या िनण4यावर लगेच तीW 
नाराजी 8यaE केली. भारतात दकुाने उघडता यावीत <हणून :यांनी �वत:$या 
देशातील लोक�ितिनधcवर लॉबcगसाठी ल;ावधी डॉलस4 खच4 केले होते (लाच 
देNयाला पया4यी नe शfद <हणजे लॉबcग). अमे*रकेत या �कारचे लॉबcग कायदेशीर 
आहे आिण दर ितमाहीला अमे*रकन gसनेटसमोर हे तपशील उघडे करणे कंप!यांना 
बंधनकारक आहे. वॉलमाट4 या *रटेल ;े.ातील बला` कंपनीने सादर केले=या 

                                                           

#
 करकोळ ापाराला इं जीत रटेल हा श द आह.े या पुि तकेत करकोळ ापार आिण 
रटेल ह ेदो ही श द वापर यात आले आहते 
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अहवालानुसार, भारतासार]या िवदेशी बाजारावर ताबा िमळावा <हणून ितने २००८ 
पासून २.५ कोटी डॉलस4 <हणजे १२५ कोटी iपये अमे*रकन लोक�ितिनधcवर खच4 
केले होते. अथा4तच, यापकैE काही पसैा नkकEच भारतीय राजकारणी आिण प;ां$या 
gखशात गेला असणार.

1
  

ि>टनमधील बला` *रटेल कंपनी टे�कोने <हटले: ”िवदेशी गुंतवणुकEचा 
िनण4य पुढे ढकलून भारतातील उ:पादक, शेतकरी आिण \ाहकांनी चांगली सधंी 
गमावली आहे.”

2
 जम4न *रटेल कंपनी मेट� ोचे व*रm अgधकारी <हणाले कE हा िनण4य 

मागे घेणे फार ददुnवी आहे.
3
 अगदी मायoोसॉpट सारखी कंपनी जी �:य;*र:या 

�भािवत न8हती ितनेही मत 8यa केले कE ती या िनण4यामुळे “खूप िनराश झाली 
आहे” आिण “भारतासाठी कोण:याही �व'पातील िवदेशी गुंतवणूक चांगली आहे”.

4
  

िवदेशी कंप!या आिण :यां$या िमं?या सरकारांनी  भारत सरकारवर आgथ4क 
सुधारणा वेगाने करNयासाठी दबाव टाकणे चालू केले. ’मोsा तीन’ आंतररा�� ीय 
पतमू=यांकन सं�थांनी भारता$या धोरणा:मक आिण �शासकEय ;मतांब^ल शंका 
8यa के=या. एि�ल २०१२ म?ये ’�टॅंडड4 ए!ड पूअस4’ या पतमू=यांकन स�ंथेने 
भारताचे मानांकन ’�टेबल’ (t�थर) व'न ’िनगेिट8ह’ (वजा) वर आणले आिण 
दोन मिह!यांनंतर :यांनी धमकE िदली कE घोिषत केले=या आgथ4क सधुारणा न 
राबव=यास भारताचे साव4भौम मानांकन ’जंक \ेड’ला <हणजे कचUया$या भावाला 
आणले जाईल.

5
 लवकरच ’िफ़च’ सं�थेने आgथ4क सधुारणांची कमतरता सांगत 

भारताचे पतमानांकन खाली आणले आिण ऑग�ट म?ये ’मूडीज’ने सुyा भारता$या 
आgथ4क वाढीचा अंदाज खाली आणला. राजकEय अिन$छेमुळे आgथ4क सधुारणा होत 
नाहीयेत असे कारण सांगून मोग4न �टॅनले आिण गो=डमन सॅक सार]या मोठमोsा 
गुंतवणूक कंप!यांनीही भारता$या आgथ4क वाढीब^ल �zन उपt�थत केले.

6
 

जुल ै २०१२ म?ये अमे*रक$या ’टाईम’ मॅगgझन$या आिशया आवृXी$या 
मुखपृmावर पंत�धान मनमोहन gसंग याचंा उदास चेहरा छापून ’अपयशी माणूस’ 
(The Underachiever) असे शीष4क देNयात आले होते आिण ’आgथ4क 
सुधारणावंर िहंमत क' न इt$छणारा’ <हणून टीका करNयात आली.

7
 काही 

िदवसांनी अमे*रकन दिैनक ’वॉिशं|टन पो�ट’ म?ये मनमोहन gसगं यांचे एक ’ददुnवी 
माणूस’ जो ’इितहासात अयश�वी <हणून गणला जाNयाची िभती आहे’ असे वण4न 
करNयात आले.

8
 

फे>ुवारी २०१२ म?ये अमे*रकेन सरकारचे आंतररा�� ीय 8यापार सिचव 
}ाt!स�को साचंेझ यांनी भारताला म=टी>ॅंड *रटेल िवदेशी गुंतवणुकEला खलुे 
करNयास सांगताना <हटले कE “अथ48यव�थे$या वाढीसाठी आिण गुंतवणुकEला 
आकिष4त करNयासाठी 8यापारास सोयीचे वातावरण तयार करणे भारता$या िहताचे 
आहे”. ि>टनचे 8यापारमं.ी िव!स केबल यांनीही जानेवारी २०१२ म?ये भारत 
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भेटीवर असताना हा मु^ा काढला आिण जुल ै २०१२ म?ये ि>टनचे िवXमं.ी 
खासदार जॉज4 ओसबोन4 यांनी भारत सरकारला “*रटेल ;े.ात उदारीकरणासाठी 
जा�त मह:वकां;ी” असNयाचे आवाहन केले.

9
 

जुल ै २०१२ म?ये अमे*रकचे रा�� ा?य; बराक ओबामाही या कोरसम?ये 
सामील झाले. ते <हणाले “भारतातील खराब होत चालले=या गुंतवणूक 
वातावरणाब^ल” अमे*रकेतील 8यापारी समुदाय िचंतेत आहे. :यांनी पुढे सांिगतले 
कE भारत सरकारने आgथ4क सुधारणाचंी अजून एक “लाट” आणावी आिण परकEय 
गुंतवणुकEवरची बंधने व मया4दा काढून टाका8यात.

10
  

देशावरील परकEय चलनाचे संकट अgधक गंभीर होत अस=यामळुे (याब^ल 
पुढे चचा4 केली आहे) भारत सरकारने शेवटी िवदेशी कंप!या आिण :यां$या 
सरकारांपुढे गुडघे टेकले आिण देशातील 8यापाUयाचंा तीW िवरोध असतानाही देशाचे 
िकरकोळ िवoE ;े. परकEय गुंतवणुकEसाठी खलुे केले. २० स�टबर २०१२ रोजी, 
Pया िदवशी भारतातील अनेक 8यापारी संघटना आिण राजकEय प;ांनी या 
धोरणािवiy भारत बंद पुकारला :याच िदवशी, वॉलमाट4सार]या *रटेल कंप!यांसाठी 
देशाचे दरवाजे खलुे करNयाची अgधसचूना काढNयात आली. 

�चार�चार�चार�चार    

पंत�धान मनमोहन gसंग पासून ते होऊ घातलेले पंत�धान राह�ल गांधी, मुकेश 
अंबानी ते रतन टाटा, सव4जण एकसुरात सांगत आहेत: िवदेशी कंप!यांना िकरकोळ 
िवoEम?ये परवानगी देणे हा देशातील गंभीर होत असले=या आgथ4क संकटाशी 
लढNयासाठी  एक मह:वाचा उपाय आहे. ते असा दावा करत आहेत कE यामळुे 
महागाई कमी होईल आिण सामा!य माणसाला “दनैंिदन वापरा$या व�तू कमी 
िकंमतीत िमळतील”. एवढेच नाही तर शेतकUयाचंाही फायदा होईल कारण “यामळुे 
आधुिनक तं.�ान देशात येईल, शेतमालाची नासाडी कमी होईल आिण शेतकUयांना 
मालाची अजून चांगली िकंमत िमळेल”.

11
 वािणPय मं.ी आनंद शमा4 तर असेही 

<हणाले कE यामुळे तीन वषा4त एक कोटी रोजगार िनमा4ण होतील.
12

  

काय हे अतुलनीय धयै4! गे=या दशकाम?ये अडीच लाख शेतकUयांना 
आ:मह:या करायला भाग पाडणारी धोरणे राबव=यानंतर हे लोक आता 
शेतकUयांब^ल कनवाळा दाखवत आहेत! दोन दशकांपूव2 भारता$या अथ48यव�थेला 
परकEय बह�रा��ीय कंप!यांसाठी खलुे करताना (Pयाला ’जागितकEकरण’ असे ग�डस 
नाव देNयात आले) जो तक4  देNयात येत होता, तोच तक4  आता िकरकोळ ;े.ाम?ये 
परकEय थेट गुंतवणुकEला परवानगी देतानाही िदला जात आहे. जागितकEकरणा$या 
या धोरणामंुळे िनtzचतपणे भारतातील उ$च� ू वगा4ला मोठा फायदा झाला आहे: 
भारताम?ये १० लाख डॉलस4 (४.६ कोटी iपये) पे;ा जा�त संपXी असले=या 
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लोकांची सं]या अगोदर$या वषा4$या तुलनेत ५१% नी वाढून २००९ म?ये १.२७ 
लाख झाली.

13
 तर दसुरीकडे ७७% जनता िकंवा ८३.६ कोटी लोक आजही 

िदवसाला i.२० पे;ा कमी िकंमतीत जगत आहेत. ८७% पे;ा जा�त \ामीण 
जनतेला दनैंिदन आवzयक अशा िकमान २४०० कॅलरीजही िमळत नाहीत.

14
 शेवटी 

नोकUया िनमा4ण होतील हा :यांचा दावा तर हा�या�पद आहे, कारण याच �कार$या 
धोरणांमुळे गे=या दशकाम?ये फa नोकरीिवहीन ’िवकास’ या देशात झाला आहे.

15
  

अशा�कारची 8यापक टीका बाजूला ठेवून अगोदर परकEय *रटेल कंप!या 
भारतीय अथ48यव�थेत आ=यावर भारतातील िकरकोळ 8यापारा$या ;े.ावर होणाUया 
प*रणामावंर िवचार क'या. :यानंतर \ाहक आिण शेतकUयांना जो तथाकgथत 
फायदा होणार आहे, :यावरही नजर टाकूया.  

११११. . . . भारतातील िकरकोळ 8यापाराचे ;े.भारतातील िकरकोळ 8यापाराचे ;े.भारतातील िकरकोळ 8यापाराचे ;े.भारतातील िकरकोळ 8यापाराचे ;े.    
अgधकृत आकडे उपलfध नसले तरी, भारतातील िकरकोळ 8यापाराचा 

आजचा आकार ४००-४५० अfज डॉलस4 आहे असा अंदाज सांिगतला जातो.
16

 

शेतीनंतर रोजगार पुरवणार े हे सवा4त मोठे ;े. आहे, आिण आज$या घडीला 
जवळपास ४ कोटी लोकांना या ;े.ाम?ये रोजगार आहे. हा आकडा देशातील एकूण 
रोजगारा$या १०% आहे.

17
  

रोजगार िनिम4ती$या ��ीने हे सवा4त मह:वाचे ;े. आहे, कारण गे=या दोन 
दशकामंधील आgथ4क धोरणां$या प*रणामाने शेती आिण व�तुिनमा4ण ;े.ातील 
रोजगारिनिम4ती जवळपास �थिगतच झाली आहे.

18
 बेरोजगारी भ�यासार]या 

कोण:याही �कार$या सामाgजक सुर;ा योजने$या अभावामुळे हे ;े. एक�कार े
’रोजगारासाठी शेवटचा आधार’ बनले आहे. जे8हा एखादा कारखाना बंद होतो आिण 
कामगार र�:यावर येतात, जे8हा शेतकUयांना :यां$या जिमनीव'न हाकलले जाते 
िकंवा वष4भरात जे8हा शेतात काम नसते, िकंवा जे8हा तiण पदवीधरांना रोजगार 
िमळत नाही, ते8हा िकरकोळ 8यापाराचे ;े. :यांना सामावून घेते. एखादा कुशल 
कामगार र�:यावर हातगाडी चालवतो, एखादा शेतकरी पान-िवडीची टपरी टाकतो, 
एखादा िशकलेला तiण दारोदारी वत4मानप. टाकNयाचे काम करतो, आिण एखादा 
थोडं जा�त िशकलेला बेरोजगार माणूस टेgलफोन बूथ टाकतो आिण :याबरोबर 
फोनची काडCही िवकतो.  

क ,ीय सवV;ण स�ंथेने (सट�ल �टॅिट�टीकल ऑग4नायझेशन) २००५ म?ये 
देशपातळीवर केले=या ’आgथ4क जनगणने’नुसार, भारतात १.४९ कोटी िकरकोळ 
8यापाराची (*रटेल) दकुाने होती.

19
 भारतातील िकरकोळ व�तूं$या 8यापारात 

अgधकांश लहान दकुानदार आहेत. याम?ये िकराणा, मालकE हkकाची जनरल 
�टोस4, फिन4चर, औषधे, कटलरी, हाड4वेअर, पाद.ाणे, कपडे, �टेशनरी, बेकरी, 
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भाजीपाला आिण फळे, पान-िवडीची दकुाने, हातगा�ा, पथारीवाले, इ. सव4 
�कारची दकुाने येतात. हे सव4 “असघंिटत िकरकोळ 8यापार” िकंवा पारपं*रक 
िकरकोळ 8यापार ;े.ात मोडतात. एकूण *रटेल िवoEपकैE ९३% िवoE याच ;े.ातून 
होते. संघिटत *रटेल 8यापारामधून फa ७% िवoE होते. सघंिटत *रटेलम?ये 
कंप!यांनी चालवलेले मॉ=स, िकरकोळ-8यापाराची साखळी दकुाने (चे!स), आिण 
खाजगी मालकEची मोठी दकुाने येतात.  

संघिटत *रटेलसंघिटत *रटेलसंघिटत *रटेलसंघिटत *रटेल: : : : जोरात वाढतयंजोरात वाढतयंजोरात वाढतयंजोरात वाढतयं    

संघिटत *रटेल ;े.ाम?ये गे=या काही वषा4त फार मोठी वाढ झाली आहे. 
इंिडयन कौt!सल फॉर *रसच4 ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉिमक *रलेश!स या सं�थेने मे 
२००८ म?ये केले=या एका शासनपुर�कृत अ�यासानुसार, २००६-०७ ते 
२०११-१२ या काळात असंघिटत *रटेल ;े.ाची वाढ दरवष2 १०% तर संघिटत 
*रटेल ;े.ाची वाढ दरवष2 ४५-५०% या दराने होईल असा अंदाज सांिगतला 
होता.

20 ए.टी.िकअन2 ही एक जागितक 8यव�थापन स�ागार सं�था आहे. या$ंया 
२०११ मधील जागितक *रटेल िवकास िनदVशांकानुसार (*रटेल ;े.ात सवा4त वेगाने 
पुढे येणाUया ३० देशाचंी ही यादी आहे; या यादी$या आधारावर जगातील बला` 
*रटेल कंप!या गुंतवणुकEची योजना बनवतात) सघंिटत *रटेलचा भारता$या एकूण 
8यापारातील िह�सा स?या$या ७% व'न २०२० म?ये २०% पयCत जाNयाचा 
अंदाज आहे.

21
 

१९९९ म?ये भारतात फa ३ मॉ=स होते, आिण :यांनी १० लाख 
�kवे.फुटांपे;ाही कमी जागा 8यापलेली होती. :यानंतर भारतातील मॉ=सची सं]या 
आिण :यांनी 8यापले=या जागा वेगाने वाढ=या आहेत. २००६ संपेपयCत भारतात 
१३७ मॉ=स झाले होते आिण :यांनी २८० लाख �kवे.फुट जागा 8यापली होती; 
<हणजे दरवष2 ३९ लाख �kवे.फुट या दराने वाढ झाली होती. २००६ नंतर 
मॉ=सची जागा दरवष2 ८० लाख �kवे.फुट या दराने वाढत आहे. २००९ पयCत 
देशात १७२ मॉ=स झाले होते, Pयांनी ५२० लाख �kवे.फुट जागा 8यापली होती 
आिण २०१२ पयCत मॉ=सने 8यापलेली जागा या$या द�ुपट असेल असा अंदाज 
आहे.

22
 भारतातील सवा4त मोsा औ�ोिगक घराNयांपकैE काही सघंिटत *रटेल$या 

;े.ात उतरली आहेत. याम?ये *रलाय!स (*रलाय!स }ेश, *रलाय!स माट4, 
हायपरमाट4), आिद:य िबला4 समहू (मोर), टाटा समूह (वे�टसाईड, �टार इंिडया 
बझार, लॅंडमाक4 ), के. रहेजा समूह (शॉपस4 �टॉप, oॉसवड4, इनऑिब4ट मॉल), 
आर.पी.गोयंका समूह (�पे!सस4) ही नावं येतात.  

संघिटत *रटेलमधील जोरदार वाढीमुळे लहान दकुानदारां$या 8यवसायावर 
िवपरीत प*रणाम झाला आहे. एका सवV;णानुसार बंगळूर, अहमदाबाद आिण चंदीगढ 
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सार]या शहरामं?ये ३३-६०% पारपं*रक फळ अिण भाजी िवoे:यांची िवoE १०-
३०% ने कमी झाली आिण उ:प� २०-३०% नी कमी झाले असे िदसून आले 
आहे.

23
 आता वॉलमाट4 आिण टे�को सार]या महाकाय बह�रा��ीय कंप!यांना भारतात 

�वेशाची परवानगी िमळा=यामुळे असंघिटत *रटेलचे ;े. आणखीन मोsा �माणात 
न� होईल.  

असे का होईल हे समजून घेNयासाठी अगोदर या बह�रा��ीय कंप!यांचा आकार 
आिण अथ4शा� समजून घेणे आवzयक आहे.  

२२२२. . . . बह�रा��ीय कंप!या बह�रा��ीय कंप!या बह�रा��ीय कंप!या बह�रा��ीय कंप!या िकती िकती िकती िकती मोsामोsामोsामोsा    आहेतआहेतआहेतआहेत????    
आजची जागितक अथ48यव�था मूठभर महाकाय बह�रा�� ीय कंप!यां$या 

�भावाखाली आहे. बह�रा��ीय कंपनी <हणजे अशी कंपनी gजचे मु]य काया4लय एका 
देशात असते, पण ती अनेक देशांम?ये काम करते. बह�तांश बह�रा�� ीय कंप!याची 
मु]यालये अमे*रका, यरुोिपयन यिुनयन, जपान अशा �ीमंत देशांम?ये आहेत. 
अलीकड$या काळात मा. काही ितसUया जगातील देशामं?येही बह�रा�� ीय कंप!या 
उदयास आले=या िदसतात. 

आज$या काळात जे अथ4शा� िशकवले जाते, :याम?ये 8यापारात गळेकापू 
�पधा4 होते असे सांिगतले जाते. परतंु वा�तव :या$या उलट आहे. आज �:येक 
आgथ4क ;े.ावर मठूभर बला` कंप!यांचा ताबा आहे. मग ते मोटारी, इलेkट� ॉिनक 
व�तू आिण औषधाचंे उ:पादन असो वा *रटेल, वाहतूक आिण मािहती तं.�ान 
असो, िकंवा बॅंिकंग व िवXपुरवठा इथपासून ते शेतीची िविवध ;े.े (िबयाणे 
बनवNयापासून ते िकटकनाशकापंासून ते अ�धा!य उ:पादनापयCत) असोत, सव4 
;े.ांम?ये आज थो�ाच बला` कंप!याचंे अgधराPय आहे. इथे आपण मठूभर 
कंप!यां$या एखा�ा देशातील एखा�ा आgथ4क ;े.ा$या िनयं.णाब^ल बोलत नाही, 
तर :यां$या :या आgथ4क ;े.ा$या जागितक �तरावरील िनयं.णाब^ल बोलतोय. 
एकच बह�रा�� ीय कंपनी प�ासपे;ाही जा�त देशांम?ये काम करत असते, आिण 
त:सम इतर मूठभर बह�रा��ीय कंप!या िमळून :या िविश� ;े.ात=या जागितक 
उ:पादनावर पूण4 ताबा ठेवतात. 

एक उदाहरण बघूया. आज ५ बह�रा�� ीय कंप!या जगभरातील जवळपास 
िन<<या मोटारी बनवतात, आिण १० कंप!या ७०% वाहने बनवतात. उरले=या 
कंप!यांकडे जागितक बाजाराचा फारच थोडा िह�सा आहे.

24
 याचाच सरळ अथ4 असा 

कE या छोQा कंप!या कधीच मोsा कंप!यांना आ8हान देऊ शकणार नाहीत. 
<हणजेच ये:या काही वषाCम?ये :या आपापसातच िवलीन होतील िकंवा मोsा 
कंप!या :यांना िगळून टाकतील. याचा आणखी एक अथ4 असा कE जगातील वाहन 
उ�ोगावर राPय करणाUया या मूठभर कंप!यांना आ8हान देNयासाठी भिव�यात नवीन 
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कंप!या उदयास येNयाची शkयता जवळपास शू!य आहे.  

’वॉल �ट� ीट जन4ल’ म?ये १९९९ म?ये �कािशत ’चला, एकाgधकाराचा खेळ 
खेळूया’ (Let’s Play Oligopoly) या शीष4का$या एका लेखात <हटले आहे कE:  

�:येक उ�ोगाम?ये िवलीनीकरणाला पया4य नाही ... जागितक 
वाहन उ�ोग आता सहा ते आठ कंप!यांम?ये एकि.त होत आहे. याम?ये 
दोन अमे*रकन, दोन जपानी आिण काही यरुोिपयन कंप!याच िश�क 
राहतील असा अंदाज आहे.  

जगात सेिमकंडkटर बनवणाUया कंप!या डझनभरच आहेत. संगीत 
?विनमु,णा$या ;े.ात चारच कंप!या आहेत. दहा कंप!यांचा 
औषधिनिम4ती$या ;े.ावर ताबा आहे, आिण हा आकडाही कमी होणार 
आहे कारण जागितक �पधVत िटकNयासाठी या कंप!याही एकमेकEत 
िवलीन होत आहेत. 

जागितक शीतपेया$ंया 8यवसायात फa तीन कंप!या मह:वा$या 
आहेत. :यां$यापकैE सवा4त लहान ’कॅडबरी zवे�स’ ने जानेवारी १९९९ 
म?ये आप=या धं�ाचा एक भाग कोका-कोलाला िवकून टाकला. 
8यावसाियक िवमान ;े.ात जगभरात फa दोन कंप!या आहेत: बोईगं 
आिण एअरबस.25 

हे सव4 दहा वषाCपूव2चे वा�तव आहे. ते8हापासून बह�रा�� ीय कंप!याचंे एकEकरण 
अजून वाढले आहे. अलीकडे <हणजे २००५ म?ये इटीसी \ुप या एका आंतररा��ीय 
सं�थेने जगातील सवा4त मोsा दहा कंप!यां$या बाजार-िहzzयाचा अ�यास केला, 
आिण खालील आzचय4कारक त�ये मांडली:
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� जगातील सवा4त मोsा १० िबयाणे कंप!या २१०० कोटी डॉलस4$या जागितक 
बाजारापकैE जवळपास अ?या4 भागावर ताबा ठेवून आहेत. 

� िकटकनाशकांम?ये, जगातील १० सवा4त मोsा कंप!यांचा २९५६ कोटी 
डॉलस4$या  जागितक बाजारापकैE ८४% वर ताबा आहे. 

� �ाNयां$या औषधिनिम4ती ;े.ाम?ये, सवा4त मोsा दहा कंप!या २०२५ कोटी 
डॉलस4$या जागितक बाजारापकैE ५५% बाजारावर ताबा ठेवून आहेत. 

� जगातील १० सवा4त मोsा जवैतं.�ान कंप!यांकडे जवळपास तीन-चतुथाCश 
जागितक बाजार आहे. 

वर िदलेले आकडे सुyा मaेदारीची खरी ताकद दाखवत नाहीत. याम?ये 
जगभरात आपले जाळे वाढिवNयासाठी बह�रा�� ीय कंप!यांतफV  बनवNयात येणार े
िविवध िहतसंबंधी गट आिण भागीदारी िवचारात घेतलेले नाहीत. यात उप-कं.ाटे, 
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8यव�थापनिवषयक करार, संपूण4 �क=पांची कं.ाटे, शाखा चालवणे, सामाईक 
उ:पादन इ:यादी �कार सामील आहेत. जसे, बह�रा��ीय कंप!या कामगारांवरचा खच4 
कमी करNयासाठी मोsा �माणात आपले काम ितसUया जगातील कं.ाटदारांना 
उप-कं.ाट <हणून देतात. याचे �माण इतके जा�त आहे कE कमीतकमी ४०% 
जागितक 8यापार बह�रा�� ीय कंप!यांनी आऊटसोgसCग (दसुUया देशात काम करवून 
घेणे) केले=या कामाशी िनगडीत आहे. उदाहरणाथ4, नाईके ही बुटांची कंपनी �वत: 
एकही बूट बनवत नाही, तर सव4 काम दि;ण को*रया, चीन, इंडोनेिशया, थायलंड, 
t8हएतनाम यासार]या देशामं?ये आऊटसोस4 करते.  

आणखी एक मह:वाचं उदाहरण पाह�. मायoोसॉpट ही जगातील सवा4त 
शिaशाली कंप!यापंकैE आहे, पण ितनेही ए*रkसन, ि>िटश टेgलक<यिुनकेश!स, 
टे=मेkस व इतर कंप!यांसोबत यतुी केलेली आहे. 

जगातील िवमान कंप!या तर एक पाऊल पुढे आहेत. :यांनी सवाCनी िमळून 
काही मूठभर मोsा-भागीदाUया बनव=या आहेत. उदाहरणाथ4, यापकैE एक आहे 
�टार अलाय!स. याम?ये यनुायटेड एअरलाई!स, कॉंटीनटल एअरलाई!स, यू.एस. 
एअरवेज (अमे*रका); एअर कॅनडा (कॅनडा); बी.एम.आय. (ि>टन); लुpथांसा 
(जम4नी); >ुसे=स एअरलाई!स (बेt=जयम); t�वस (t�व:झलCड); ऑt�ट�यन 
(ऑt�ट�या); �पॅनएअर (�पेन); टॅप पोतु4गाल (पोतु4गाल); लोट पोgलश 
एअरलाई!स (पोलंड); oोएिशया एअरलाई!स (oोिशया); अि,या (�लोवेिनया); 
एसएएस (�कॅंडेनेt8हया); fलु-वन (िफनलंड); एgजयन (\ीस); टक�श 
एअरलाई!स (टक�), इgज�एअर (इgज�); थाई (थाईलंड); gसगंापूर एअरलाई!स 
(gसंगापूर); ताम (>ाझील); एअर !यgुझलंड (!यgुझलंड); साऊथ आि}कन 
एअरवेज (दि;ण आि}का); एएनए (जपान); एिशयाना एअरलाई!स (को*रया); 
एअर चायना (चीन) इतkया सग�या िवमान कंप!या आहेत. या सव4 िवमान वाहतूक 
कंप!या पसैे वाचिवNयासाठी :याचंी िवमाने, खानपान सुिवधा, �िश;ण, देखरखे, 
आिण अगदी िवमान िवकत घेNयाचे कामही सोबत िमळून करत आहेत. प*रणामी 
सवा4त मोsा अशा अमे*रकेतील यनुायटेड एअरलाई!स $या नेतृ:वाखाली जागितक 
�तरावर काम करणाUया िवमानाचंा ताफा तयार झाला आहे.

27
  

या आिण इतर �कारांनी बह�रा�� ीय कंप!यांचा जो िव�तार चालला आहे, 
:यातून एक अितक ,ीत जागितक अथ48यव�था तयार होत आहे. या कंप!याचंी 
जागितक अथ48यव�थेवरची पकड ’फॉ$यु4न’ या माgसकाने तयार केले=या जगातील 
सवा4त मोsा ५०० कंप!या$ंया उ:प�ा$या आक�ावं'न कळते. या सवाCचे 
एकि.त उ:प� जगा$या सव4 रा�� ां$या एकूण रा�� ीय उ:पादना$या (GDP) ३५-
४०% इतके जा�त आहे!
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अगदी अलीकडचा अ�यास बह�रा�� ीय कंप!यांचे जागितक अथ48यव�थेवरील 
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िनयं.ण आणखी �प� करतो. जगात स�t�थतीत ६३,००० पे;ा जा�त बह�रा�� ीय 
कंप!या (२००३ चा आकडा) आहेत. जे8हा झुरीकमधील t�वस फेडरल 
इt!�टQटू ऑफ टेkनोलॉजी या सं�थेने ४३,००० बह�रा�� ीय कंप!यांमधील संबंध 
तपासले ते8हा �:य;ात असे िदसून आले कE या सव4 कंप!याचंा ताबा वेगवेग�य़ा 
�कार ेफa १३१८ बला` कंप!यांकडे आहे. जगातील एकूण महसूला$या २०% 
िह�सा या १३१८ कंप!यांकडे आहे. :यािशवाय इतर कंप!यामंधील भागीदारीमुळे 
यां$याकडे एकूण जागितक महसलूाचा अजून ६०%  ताबा आहे.
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थो�ाशा बला` कंप!याचंा जागितक अथ48यव�थेवर िनणा4यक ताबा आहे 
यात काहीच शंका नाही, आिण याचे प*रणाम जगा$या भिवत8यासाठी अ:यंत 
धोकादायक आहेत.  

बह�रा��ीय कंप!या आिण �पधा4बह�रा��ीय कंप!या आिण �पधा4बह�रा��ीय कंप!या आिण �पधा4बह�रा��ीय कंप!या आिण �पधा4    

काही थो�ा महाकाय कंप!याचंा जागितक उ:पादनावर ताबा अस=यामळुे 
जागितक अथ4कारणात अजून एक मह:वाचा बदल झाला आहे तो असा कE आता या 
कंप!या एकमेक�शी िकंमत कमी करNयाची �पधा4 करत नाहीत.   

पारपं*रक अथ4शा�ातील �पधV$या gसyांतात असे गृहीत धरले आहे कE 
मोsा सं]येने लहान कंप!या काय4रत आहेत आिण :या एकमेक�शी गळाकापू �पधा4 
करतात. व�तूंचे उ:पादन, िकंमत, गुंतवणूक �ापकैE काहीही :यां$या हातात नसनू 
हे सव4 बाजार ठरवते. 

 बह�रा�� ीय कंप!या$ंया उदयाबरोबर हे िच. पूण4पणे बदलून गेले आहे. एक 
बला` कंपनी एखा�ा ;े.ात बह�तांश उ:पादन करत अस=यामुळे ती िकंमत, 
उ:पादन, आिण गुंतवणुकEचा �कार आिण आकार यावर िनयं.ण ठेवू शकते. :यामुळे 
पाsपु�तकांम?ये जरी पारपं*रक अथ4शा� िशकवले जात असले तरी बह�रा�� ीय 
कंप!यांचे अथ4कारण समजNयासाठी हे शा� यो|य नाही.30 

मaेदार बह�रा�� ीय कंप!या सं]येने कमी अस=यामुळे आपापसांत िकंमतcम?ये 
�पधा4 न करNयाचा अgलgखत संकेत पाळतात. कारण �ा कंप!या महाबला` 
आहेत; सवाCजवळ अमाप भांडवल आहे; सग�या भरपूर नुकसान सहन क' 
शकतात; आिण <हणून जर :यांनी आपसात िकंमतcची �पधा4 केली तर :या 
सग�याच आपला सव4नाश ओढवून घेतील. :यामुळे ’िकंमत यyु’ करNयापे;ा :या 
िकंमत ठरवNयासाठी हातिमळवणी करतात. जर अशा�कारचे िकंमती ठरवाय$या 
असतील तर िकंमती कमी का ठेवा8यात? :यामुळे :या िकंमती जा�तच ठेवतात 
आिण अवाढ8य नफे कमवतात.

31
 (याचाच अथ4 असाही आहे कE जे8हा गरज वाटेल 

ते8हा काही काळासाठी :या िकंमती कमीही क' शकतात, उदा. लहान कंप!यांना 
�पधVम?ये न� करNयासाठी. गरज संप=यावर मग :या िकंमती परत पु!हा 
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वाढवतात.) 

याचा अथ4 हा नाही कE बह�रा�� ीय कंप!यांमधली �पधा4 सपंली आहे. 
:यां$याम?ये  पूव2�माणेच गळेकापू �पधा4 आहे. फa आता ितचे �व'प बदलले 
आहे. आता :या उ:पादन खच4 कमी करNयासाठी, नसैिग4क साधनसंपXीवर  ताबा 
िमळवNयासाठी आिण जािहरातc�ार े बाजारपेठेतील आपला िह�सा वाढवNयासाठी 
�पधा4 करतात. 

३३३३. . . . *रटेल मधील िवदशेी *रटेल मधील िवदशेी *रटेल मधील िवदशेी *रटेल मधील िवदशेी गुंतवणुकEचागुंतवणुकEचागुंतवणुकEचागुंतवणुकEचा        
                िकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापारावर प*रणामवर प*रणामवर प*रणामवर प*रणाम    

इतर ;े.ां�माणेच िकरकोळ ;े.ातही कंप!यांचे एक.ीकरण आिण बला` होणे 
जोरात चालू आहे. जगातील सव4साधारण व�तूं$या *रटेलचे ;े. वॉलमाट4, टे�को, 
कॅरफेोर आिण मेट� ो सार]या अमे*रका आिण पtzचम यरुोपम?ये मु]यालय 
असले=या कंप!यां$या ताfयात आहे. या *रटेल कंप!या आप=या क=पनेपे;ाही �चंड 
मोsा आहेत. २००९-१० म?ये जगातील सवा4त मोठी *रटेल कंपनी वॉलमाट4ची 
एकूण वािष4क िवoE ४०५ अfज डॉलस4 होती. इतर मोsा कंप!यांपकैE कॅरफेोरची 
(}ा!स) वािष4क िवoE १६३.८ अfज डॉलस4 होती, मेट� ोची (जम4नी) िवoE ९१.४ 
अfज डॉलस4 आिण टे�कोची (ि>टन) िवoE ९०.१ अfज डॉलस4 होती.

32
 याचाच 

अथ4 असा कE वॉलमाट4 एकटी भारतातील १.५ कोटी *रटेल 8यापाUयांपे;ा जा�त 
माल िवकते! एकदा का या बला` कंप!यांनी भारतातील *रटेल ;े.ाम?ये आपले 
जाळे पसरले, तर भारतातील लहान दकुानदार :यां$याशी �पधा4 क'च शकणार 
नाहीत आिण :यामळुे ते न� होणार हे नkकE आहे. भारतातील कॉप�रटे *रटेल 
कंप!या मा. या मोठमोsा िवदेशी बह�रा�� ीय कंप!यासंोबत हातिमळवणी क'न 
:यांचे लहान भागीदार बनतील. काही वषा4तच भारतातील *रटेल ;े. मूठभर मोsा 
बह�रा�� ीय *रटेल कंप!या$ंया ताfयात गेलेले असेल.  

या कंप!यांची काम करNयाची पyत सोपी आहे. :यांचा आकार आिण आgथ4क 
ताकदीमुळे :या जगातील सवा4त कमी िकंमतीत माल पुरवणाUया िनमा4:यांकडून व�तू 
िवकत घेतात, उदाहरणाथ4: चीन. व�तुt�थती पािहली तर वॉलमाट4 दरवष2 
अfजावधी डॉलस4$या व�तू चीनमधून िवकत घेते. ’वॉिशं|टन पो�ट’ मधील एका 
बातमीनुसार वॉलमाट4$या ६,००० पुरवठादार कंप!यां$या यादीत ८०% कंप!या 
चीनमध=या आहेत.

33
 अ�धा!य उ:पादनाबाबतीत :या थेट शेतकUयांकडून माल 

िवकत घेणार (यासाठी क , सरकार राPय सरकारावंर दबाव टाकत आहे कE :यांनी 
आपले एपीएमसी <हणजे कृषी उ:प� बाजार सिम:याचंे कायदे बदलावेत, आिण 
बह�सं]य राPयांनी याला लागू केले आहे.)

34
 :यामुळे :या लहान दकुानदारां$या 

तुलनेत कमी िकंमतीत माल िवकू शकतील. गरज पडलीच तर लहान दकुानदारांना 
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�पधVत मा'न टाकNयासाठी �ा अित�ीमंत कंप!यांची काही वषV तोटा सहन करत 
8यवसाय करNयाचीही तयारी असते. प*रणामी, िकराणा दकुानदार, र�:यावरील 
हातगाडी आिण पथारीवालेच नाही तर घाऊक 8यापारी आिण िवतरकांचेही संपूण4 
जाळे यामुळे उ?व�त होईल.  

िवकgसत दशेामंधील लहान *रटेलचािवकgसत दशेामंधील लहान *रटेलचािवकgसत दशेामंधील लहान *रटेलचािवकgसत दशेामंधील लहान *रटेलचा    िव?वंसिव?वंसिव?वंसिव?वंस    

उ�ोगिवzवाचे भाट मा. उलट सांगत आहेत कE ही सव4 अितशयोaE आहे, 
लहान दकुाने आिण मोठमोठे मॉ=स एक. शेजारी नादं ू शकतात. ते खोटं बोलत 
आहेत. जगात कुठेही असे झालेले नाही. िवकgसत देशांम?ये तर लहान *रटेल 
जवळपास संपले आहे. अमे*रकेत १९९२-२००७ या काळात सवा4त मोsा ४ 
*रटेल कंप!याचंा िविवध ;े.ातील 8यापाराचा वाटा कसा वाढलाय हे तaा oं. १ 
म?ये दाखवले आहे.

35
  

तaा तaा तaा तaा ११११: : : : अमे*रकेतील सवा4त मोsा अमे*रकेतील सवा4त मोsा अमे*रकेतील सवा4त मोsा अमे*रकेतील सवा4त मोsा ४ ४ ४ ४ कंप!याचंा *रटेल िवoEतील िह�सा कंप!याचंा *रटेल िवoEतील िह�सा कंप!याचंा *रटेल िवoEतील िह�सा कंप!याचंा *रटेल िवoEतील िह�सा (%)(%)(%)(%) 

*रटेलचे ;े.*रटेलचे ;े.*रटेलचे ;े.*रटेलचे ;े. १९९२१९९२१९९२१९९२ २००७२००७२००७२००७ 

अ� आिण शीतपेये १५.४ २७.७ 

आरो|य आिण वैयिaक वापरा$या व�तू  २४.७ ५४.४ 

जनरल िवoE$या व�तू ४७.३ ७३.२ 

पु�तकांची दकुाने ४१.३ ७१.० 

संगणक आिण सॉpटवेअर २६.२ ७३.१ 

मोsा *रटेल कंप!याचंा िव�तार हा अथा4तच लहान *रटेलचा बळी देऊनच 
झालेला आहे. रोबट4 रईेच (tkलंटन �शासनातील कामगार सिचव) <हणतात: 
“वॉलमाट4 लहान दकुानदारांचा धदंा शोषून घेते आिण र�:याचंे 'पांतर �मशानाम?ये 
करते”.

36
 अमे*रकेतील आयोवा राPय िव�ापीठातील �ा. केनेथ �टोन यांनी केले=या 

अ�यासात असे िदसून आले कE “शेजारी वॉलमाट4 उघड=यानंतर लहान शहरांना 
१० वषाCनंतर ४७% पयCत *रटेल 8यापाराचा फटका बसतो”.

37
  

वॉलमाट4 सार]या महाकाय कंप!यां$या मॉ=सचा लहान दकुानदारा$ंया धं�ावर 
इतका वाईट प*रणाम होत आहे कE अमे*रकेतील kलीवलंड, िशकागो, �लॅग�टाफ, 
सॅन िडएगो, इं|लेवुड, रोझमीड, लॉंग बीच, टkसन, �पोकेन, !यूयॉक4  gसटी अशा 
अनेक शहरांम?ये लोकांनी एक. येऊन (कमी-अgधक यश िमळवत) वॉलमाट4$या 
�वेशाला िवरोध केला आहे. वॉलमाट4 ने सव4 हातखंडे आजमावत या सव4 िवरोधाला 
नमवNयाचे �य:न केले आहेत. याम?ये िवरोधकांना लाच देणे, िवखारी �चार 
अिभयाने राबवणे, आoमक कायदेशीर चाली खेळणे हे सव4 हातखंडे येतात. 
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यािशवाय २०००-०५ म?ये वॉलमाट4 ने कॅgलफोिन4याम?ये �वत:$या समथ4नात 
अिभयाने राबवNयासाठी �थािनक दलाल गटांवर ४३ लाख डॉलस4 खच4 केले.

38
  

१९७०-८० $या दशकाम?ये जे8हा मोठमोsा *रटेल कंप!याचंा उदय होत 
होता, ते8हा यरुोपातील अनेक देशांनी सiुवातीला मोsा *रटेल कंप!यांवर िनबCध 
घालNयासाठी कायदे बनवले. उदाहरणाथ4 }ा!सम?ये लो-रोय आिण बेt=जयम 
म?ये लो-दे-कादेना हे कायदे. याम?ये मोsा *रटेलची दकुाने रिववारी सरसकट 
बंद करNयापासून ते फa काही तास उघडी ठेवNयासारखे िनबCध घालणार ेकायदे 
बनवले गेले.

39
 काही िठकाणी मॉल$या आकारावर िनबCध होते तर काही िठकाणी 

कोण:या भागात मॉल उघडता येईल यावर िनबCध होते.
40

 परतंु १९९० नंतर जगात 
*रटेलसह सव4 ;े.ात वाढले=या मaेदारीमुळे मोsा *रटेल$या दबावाखाली 
यरुोपातील अनेक देशांनी हळूहळू असे िनबCध उठवणे चालू केले आहे. यामुळे छोQा 
दकुानदाराचंी अधोगती आिण मोsा *रटेल$या हातात 8यापार जाNयाला चालना 
िमळाली. 

लहान दकुानदारासंाठी याचे प*रणाम िव?वंसक झाले आहेत. २००५ पयCत 
यरुोपातील डे!माक4 , �वीडन, t�व:झलCड, जम4नी आिण ि>टनसह अनेक देशांमधील 
६५-७५% िकराणा 8यापार सवा4त मोsा ५ *रटेल कंप!यां$या ताfयात आलेला 
होता.

41
  ि>टनमधील अनेक भागामं?ये तेथील सवा4त मोठी *रटेल कंपनी टे�कोचे 

अ� बाजारावर जवळपास पूण4 िनयं.ण आहे.
42
  

ितसितसितसितसUयाUयाUयाUया    जगातीलजगातीलजगातीलजगातील    िकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापारािकरकोळ 8यापाराचा चा चा चा िव?वंसिव?वंसिव?वंसिव?वंस    

दसुUया महायyुानंतर �वतं. झाले=या ितसUया जगातील अनेक देशांनी 
औ�ोिगक oांती घडवNयासाठी िवकgसत देशाचंी नkकल करत �वावलंबी भांडवली 
िवकास घडवNयाचा �य:न केला. यासाठी उचलNयात आले=या पावलांम?ये परकEय 
गुंतवणुकEवर मया4दा घालणे हे एक मह:वपूण4 धोरण होते.  

परतंु या िवकासा$या मॉडेल$या �वत:$या अंतग4त मया4दा हो:या. 
भारतासार]या ितसUया जगातील देशांना भांडवली िवकासाचे पtzचमी मॉडेल राबवणे 
शkयच न8हते. (यावर चचा4 करणे या पु�तका$या क;ेबाहेर ठरले.) <हणूनच १९७० 
$या दशकापासून हे मॉडेल अपयशी ठरताना िदसू लागले आिण ितसUया जगातील 
अनेक देश परकEय कजा4$या सकंटात सापडू लागले. ते8हा लगेच :यांचे परकEय 
धनको अमे*रका, पtzचम यरुोप आिण जपानसार]या िवकgसत भांडवलशाही देशांनी 
संगनमत क'न या देशाचंा हात िपरगाळणे चालू केले. ितसUया जगातील देशांना 
:यां$या अथ48यव�थेची पुनर4चना करNयासाठी आिण िवदेशी भांडवल व सामानासाठी 
ती खलुी करायला :यांनी भाग पाडले.  
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याचाच भाग <हणून :यांनी कज4बाजारी देशांना *रटेलचे ;े. पाzचा:य 
देशामंधील कंप!यांसाठी खलुे करNयाचा मह:वाचा धोरणा:मक िनण4य �यायला 
लावला. याचे प*रणाम अपे;े�माणे झाले आहेत. gजथे gजथे या कंप!या गे=या, ितथे 
ितथे काही वषा4तच या कंप!यांनी लाखो लहान दकुानदारांना धं�ातून न� केले आिण 
8यापारावर ताबा िमळवला. तुक4 �तान पासून >ाझील ते दि;ण आि}केपयCत ितसUया 
जगातील �:येक देशाम?ये हेच घड=याचे िदसून आले आहे. वॉलमाट4 ने मेtkसको 
म?ये १९९१ म?ये �वेश केला आिण एका दशकातच (२००१ पयCत) ितने 
जवळपास अ?या4 (४५.६%) बाजारावर ताबा िमळवला

43 आिण २०११ पयCत 
५५% िकरकोळ 8यापारावर वच4�व जमवले.

44
 हीच गो� इतर दि;ण अमे*रकन 

देशामं?येही घडली आहे. >ाझीलम?ये १९८७ ते १९९६ या काळात र�:यावरील 
फळे आिण भाजी िवoे:याचंा खप २७.८% ने कमी झाला; अजVटंीनाम?ये १९८४ ते 
१९९३ या काळात लहान दकुानांची सं]या ३०% नी कमी झाली आिण *रटेल 
;े.ातील रोजगार २६% ने कमी झाला; आिण िचलीम?ये १९९१-९५ या काळात 
’पारपं*रक’ अ� आिण पेयं िवकणाUयांची सं]या २०% नी कमी झाली.

45
 आता 

दि;ण अमे*रकेतील अनेक देश या बला` *रटेल िवoे:यांवर बंधने घालणार ेकायदे 
बनवत आहेत.  

पूव4 आिशयाम?ये, िकरकोळ अ� िवoEमधील सुपरमाकV  सचा वाटा १९९६-
२००५$या दर<यान २०% व'न ५०% पयCत गेला.

46
  याचा लहान दकुानदारावंरील 

प*रणाम इतका उ?व�त करणारा होता कE ितथे दंगली झा=या, आिण अनेक देशांना 
मोsा िवoे:यावंर बंधने घालावी लागली.

47  

आता भारतात अशा मोsा *रटेलला परवानगी िदली गेली आहे. :याचा इथेही 
यापे;ा काही वेगळा प*रणाम िदसणार नाही. :या भारतातील *रटेल ;े. सहज 
उ?व�त करतील. 

र�जग�र ०न०मZत�च� ०मथक    

<हणूनच हे बला` *रटेल िवoेते रोजगार िनमा4ण करतील हे एक िमथकच 
आहे. काही हजार लोकांना ते नोकरीवर लावतील; पण जे लाखो रोजगार आिण 
दकुानदार उ?व�त होतील, :या तुलनेत नवीन नोकUयाचंी सं]या नगNय असेल. 
(याम?ये लहान 8यापारी आिण शेतकUयांवरचा :यांचा प*रणाम धरलेला नाही!) एका 
अंदाजानुसार वॉलमाट4चे एक �टोअर १३०० लहान दकुाने बंद क' शकते आिण 
३,९०० लोकांना बेरोजगार बनव ूशकते. सुपरमाकV ट म?ये िनमा4ण झाले=या �:येक 
रोजगारामागे असंघिटत *रटेल ;े.ातील १७ रोजगार नाहीसे होतील असा अंदाज 
आहे!

48  भारतात ४ कोटी पे;ा जा�त लोक *रटेल ;े.ात काय4रत आहेत; :यां$या 
कुटुंबाचंाही िवचार केला तर १६ कोटी लोक या ;े.ावर आप=या उपजीिवकेसाठी 
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अवलंबून आहेत. याव'न ल;ात येते कE बह�रा�� ीय *रटेल कंप!यां$या भारतातील 
�वेशानंतर भारतातील  रोजगारावर अितशय िवनाशक प*रणाम होईल.  

Pयाकाही थो�ाफार नोकUया या सुपरमाकV  सम?ये िमळतील :या सुyा 
अितशय कमी वेतना$या असतील. वॉलमाट4 जागितक मानदंडांपे;ा कमी पगार 
देNयासाठी कु]यात आहे. ित$या �वत:$या देशात, <हणजे अमे*रकेतसुyा, हेच 
िदसून येते. वॉलमाट4 अमे*रकेत खाजगी ;े.ाम?ये सग�यात जा�त रोजगार देणारी 
कंपनी आहे. अमे*रके$या १४ कोटी कामगारांपकैE १४ लाख <हणजे १% लोक 
वॉलमाट4म?ये काम करतात.

49
 वॉलमाट4 आप=या कामगारांना ’सहकारी’ <हणवते 

पण वेतन मा. दर तासाला फa ११.७५ डॉलस4 <हणजे दरवष2 २०,७७४ डॉलस4 
देते (याला iपयात मोजून बघू नका, कारण अमे*रकेत खच4ही डॉलर म?येच होतो), 
जो अमे*रकेतील ग*रबी रषेे$या ६% नी कमी आहे. वॉलमाट4 ही जा�त लोकांना काम 
देत अस=याने, जे8हा ती कोण:याही शहरात मॉल उघडते, ते8हा ित$या कमी 
वेतनामळुे �पधVत िटकNयासाठी आसपासचे इतर दकुानदारही वेतनाचा दर कमी 
करतात.

50
 यापे;ा वाईट <हणजे वॉलमाट4 अनेक �कारांनी कामगाराचंे शोषण करते. 

जसे, जबरद�ती ओ8हरटाईम क'न घेणे, न मोजता जा�त काम क'न घेणे, थोडी 
जरी चूक झाली तरी िश;ा, बेकायदेशीर बाल मजुरी, बेकायदेशीर िवनान�दणी 
कामगार, �ी कामगारांसोबत भेदभाव आिण यिुनय!स बनू न देणे.

51
 या �कार$या 

शोषणाचे इनाम <हणून वॉलमाट4चा मु]य काय4कारी अgधकारी (सीईओ) मायकल 
�ूक याला दरवष2 ३.५ कोटी डॉलस4 पगार िमळतो. <हणजे :याचा एक तासाचा 
पगार, एखा�ा कामगारा$या वािष4क पगाराइतका आहे!

52
  

अशा अिनबCध कंप!यांना भारतात �वेश देNयाअगोदरच भारत सरकारने 
देशातील कामगार कायदे बदलणे चालू केले आहे. हे कायदे अशा कंप!यां$या 
कामगार-धोरणांना अनु'प केले जात आहेत. याम?ये ’हायर आिण फायर’ला  
परवानगी (कधीही कामावर ठेवणे आिण काढून टाकणे), अ=पमदुती कं.ाटी काम, 
नोकरी$या सुिवधांम?ये कपात आिण ओ8हरटाईमचा वेळ वाढवणे या�कारचे बदल 
सामील आहेत.  

*रटेलचे ;े. हे कदािचत बेरोजगारी/अ=परोजगाराचे सवा4gधक फसवे आिण 
मह:वाचे 'प आहे. व�तुिनमा4ण आिण शेती;े.ात रोजगाराची कमतरता पाहता, 
दारोदारी जाऊन व�तू  िवकणे, हातगाडीवर व�तू  िवकणे िकंवा थोडे भांडवल 
असेल तर लहान दकुान टाकणे यासारखी कामे बेरोजगारांसाठी शेवटचा उपाय 
ठरतात. *रटेल ;े.ात थेट परकEय गुंतवणुकEला आमं.ण िद=यामळुे मुळातच ग*रबी 
रषेेखाली राहणार ेकोQवधी लोक अजूनच द!ैयाव�थेत ढकलले जातील. 
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४४४४. . . . शेतकशेतकशेतकशेतकUयांUयांUयांUयांनानानाना    फायदा होईल कायफायदा होईल कायफायदा होईल कायफायदा होईल काय????        
जर शेतकUयांचा फायदा होणार असता, तर अमे*रकेतील आिण यरुोपातील 

शेतकUयांना तरी 8हायला हवा होता ना! याउलट अमे*रकेम?ये लहान शेतकUयांना 
शेती उ�ोगातील मोठे खेळाडू आिण बला` *रटेल कंप!या यांनी ने�तनाबूत क'न 
टाकले आहे. आज$या घडीला दहा लाखापे;ा कमी अमे*रकन लोक शेती हा आपला 
8यवसाय <हणून सांगतात; १९५० म?ये हा आकडा २.५ कोटी पे;ा जा�त होता.

53
 

:याच�माणेच यरुोपातही दर िमिनटाला एक शेतकरी शेती सोडतोय.  

िवकgसत देशांम?ये जर सरकार ेशेतीला मोsा �माणात अनुदाने देत नसती, 
तर आXापयCत ितथली शेती8यव�था संपून गेली असती. ऑग4नाईझेशन फॉर 
इकॉनॉिमक कोऑपरशेन ए!ड डे8हलपमट (ओईसीडी), ही जगातील ३४ सवा4त 
िवकgसत देशाचंी सघंटना आहे. ितने २०१० म?ये िदले=या एका अहवालात <हटले 
आहे कE ओईसीडी देशामं?ये शेतीमधील अनुदान २००८ म?ये २१% ने वाढले 
आिण २००९ म?ये ते २२% ने वाढले. फa २००९ म?ये िवकgसत देशांनी 
१,२६० अfज iपये इतके मोठे अनुदान :यां$या शेती ;े.ाला िदले.

54
  

खर�द� ॢक� मत� कम� करवÕय�स�ठ� बह१र�ृ�य क� प!य��च� ह�त०मळवण� 
िवकgसत देशांमधील कृषी;े.ातील संकटाचे कारण समजणे सोपे आहे. 

बह�रा�� ीय कंप!या आकाराने िवशाल अस=यामळुे :या �िoया, 8यापार, *रटेल अशा 
संपूण4 पुरवठा-साखळीवर आपले अgधप:य ��थािपत करतात. यािशवाय, :या 
आपापसात �पधा4 करत नाहीत तर एक. येऊन शेतकUयांकडून आिण इतर 
उ:पादकांकडून खरदेी करNयासाठी आप=या मज2�माणे िकंमती ठरवतात. कंप!या 
देत असले=या दराने माल िवकNयािशवाय शेतकUयांकडे दसुरा पया4यच नसतो. या 
t�थतीचा फायदा घेऊन मोsा *रटेल कंप!या शेतमालाची खरदेी िकंमत पाडतात 
आिण शेतकUयांना देशोधडीस लावतात. याच कारणामुळे अमे*रका आिण यरुोपम?ये 
कौटुंिबक शेती उ?व�त झाली आहे.  

काही उदाहरणे बघूयात. मोsा *रटेल कंप!यां$या मaेदारीचा शेतकUयावंर 
होणारा प*रणाम बघायचा असेल तर सुपरमाकV टम?ये \ाहकाने खच4 केले=या �:येक 
डॉलर पकैE शेतकUयाला िकती िह�सा िमळतो हे पािहले पािहजे. १९७०म?ये 
डुकरांची पदैास करणाUया उ:पादकांना डुकरा$या मांसावर सुपरमाकV  सम?ये खच4 
केले=या �:येक डॉलरपकैE ४८ सट (१ डॉलर = १०० सट) िमळत होते; तीन 
दशकांनंतर :यांचा वाटा १२ सटवर आला होता. हे होत असताना, 
सुपरमाकV  समधील िकंमती मा. t�थर हो:या. <हणजेच सुपरमाकV  सनी सव4 नफा 
आप=यासाठीच ठेवला होता आिण \ाहकांनाही फायदा िदला न8हता. ि>टन म?ये 
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\ाहकाला १.४५ प£डाला २ gलटर दधु िमळते, पण शेतकUयाला फa ५८ पे!स 
(४०%) िमळतात (१ प£ड = १०० पे!स). रॉयल असोgसएशन ऑफ ि>िटश 
डेअरी फाम4स4$या मते द|ुध 8यावसाियक दर २ gलटरमागे ३ पे!सचा तोटा सहन 
करत आहेत. अनेक लहान शेतकUयांनी तर यामुळे डेअरी उ�ोगातून अंगच काढून 
घेतले आहे.

55
  

एखादी *रटेल कंपनी जेवढी मोठी, िततकE ती पुरवठादारांना कमी िकंमतीत 
माल िवकायला लाव ूशकते. ि>टनमधील �पधा4 आयोगाला असे आढळले कE टे�को 
ही ि>टनमधील सवा4त मोठी सुपरमाकV ट कंपनी ित$या पुरवठादारांना सरासरी 
बाजारभावा$या ४% कमी िकंमत देत होती, आिण इतर लहान सुपरमाकV  स 
सरासरी$या जा�त िकंमत देत होते.

56
 

िवकgसत देशांम?ये लहान शेतकUयांसाठी प*रt�थती इतकE अवघड झाली 
आहे कE फे>ुवारी २००८ म?ये यरुोिपयन ससंदेने जाहीर केले: “संपूण4 यरुोिपयन 
यिुनयनम?ये *रटेलचे ;े. काही मठूभर सुपरमाकV  स$या �भावाखाली आहे ... सपंूण4 
यरुोिपयन यिुनयनमधून िमळालेले पुरावे असे सांगतात कE मोsा सुपरमाकV ट 
साख�या :याचंी oयशaE वाप'न पुरवठादारांना कमी िकंमतीत माल िवकायला 
भाग पाडत आहेत आिण :यां$यावर अ!या¤य अटी लादत आहेत.”
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ितितितितससससUयाUयाUयाUया    जगातील शेतकजगातील शेतकजगातील शेतकजगातील शेतकUयांUयांUयांUयांची लटूची लटूची लटूची लटू    

मोsा *रटेल कंप!यामंुळे ितसUया जगातील शेतकUयांनाही काहीच फायदा 
झालेला नाही. एका दशका अगोदर ितसUया जगातील कॉफE उ:पादक ३० अfज 
डॉलर$या बाजाराम?ये १० अfज डॉलर कमावत होते. आता ते ६० अfज डॉलर$या 
बाजाराम?ये फa ६ अfज डॉलर कमावतात. या�माणेच घानाम?ये कोको उ:पादक 
शेतकUयांना िम=क-चॉकोलेट$या िकंमती$या फa ३.९% एवढेच िमळतात, पण 
*रटेलमधील नफा ३४.१% $या आसपास आहे.58 ि>टन म?ये \ाहकांनी के�यांवर 
खच4 केले=या �:येक १ प£ड रकमेपकैE इkवाडोर मधील शेतकUयांना फa १.५ 
पे!स िमळतात; ते8हा ४० पे!स सुपरमाकV टला जातात आिण बाकEची रkकम 
मध=या 8यापारी कंप!यांना जाते.

59
 आि}केतील शेतकUयांना िनया4त केले=या 

सफरचंदा$या िकमती$या फa ९% वाटा िमळतो, पण ि>टनमधील *रटेल कंप!यांना 
४२% वाटा िमळतो.

60
  

[!य�%य [ट� ल�दÕय�च� (क�र 
मोsा *रटेल कंप!या लहान शेतकUयाचंे इतर मागाCनीही शोषण करतात. 

उदाहरणाथ4, :यां$या मालावर अितशय कडक िनयम लादले जातात, बाजारा$या 
गरजे�माणे अगदी थो�ा कालावधी$या सचूनेवर :यांना उ:पादन कमी-जा�त 
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करावे लागते, शीतगृहांसारखी सोय करावी लागते, इ. या�कारचे िनयम पाळायचे 
<हणजे gसचंन, वाहतूक, साठवणुकE$या सोयी, पॅकेgजंग याम?ये मोठी गुंतवणूक 
लागते. कॉप�रटे \ाहकां$या मागNया पुरवNयासाठी लहान शेतकUयांकडे एवढी मोठी 
गुंतवणूक करNयाची ;मता नसते, :यामुळे :यांना शेतीमधून बाहेर पडNयास भाग 
पाडले जात आहे आिण मोठे शेतकरी िकंवा कंप!याच खु̂  :यांची जागा घेत 
आहेत.
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उदाहरणाथ4, >ाझील म?ये नेसले आिण परमलात (इटाgलयन बह�रा�� ीय 
कंपनी) या कंप!यांनी अगोदर सव4 सहकारी दधू सं�था िवकत घेत=या. :यानंतर 
:यांनी लहान शेतकUयावंर अशा अटी लाव=या कE :या पूण4 करणे :यांना शkयच 
न8हते. उदा. :यांनी ही अट घातली कE द|ुध 8यावसाियकांनी शीतकरण यं. उभारावे. 
लहानात लहान टाकE १०० gलटरची असते, पण एक सामा!य शेतकरी रोज 
सरासरी ५० gलटर दधूाचे उ:पादन करत होता. बह�तेक लहान शेतकUयांना 
शीतकरण यं. घेणे परवडले नाही. यामळुे द|ुध 8यवसायातील जवळपास ५०,००० 
शेतकUयांना या धं�ातून बाहेर पडावे लागले.

62
 याच�कार ेअजVटंीनाम?ये सyुा द|ुध 

8यवसायातील पुरवठा साखळीचे कंपनीकरण झा=यामळुे दधू 8यावसाियकाचंी सं]या 
१९८३ मधील ४०,००० व'न २००१ म?ये १५,००० वर आली.

63 मेtkसको 
मधील वॉलमाट4$या �चंड वच4�वामुळे गे=या दोन दशकात ितने १२.५ लाख 
शेतकUयांना, <हणजे देशातील २५% शेतकUयांना, शेती सोडायला भाग पाडले 
आहे.
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ि>टनमधील �पधा4 आयोगाने १९९९ म?ये केले=या एका अ�यासात हेच 
आढळून आले. :याम?ये :यांना असे िदसून आले कE, सुपरमाकV  स आप=या 
पुरवठादारावंर अनेक अटी लादत होते. याम?ये अगदी सटू देNयापासून पुरशेी सूचना 
न देता करारा$या अटी बदलणे इ:यादी बाबी हो:या. या�कार$या काय4पyतीमळुे 
शेतकUयाचंे आिण कामगारांचे उ:प� खालावत होते.
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बह�रा�� ीय कंप!या :यां$या एकाgधकाराचा फायदा घेऊन लहान शेतकUयांशी 
बेकायदेशीर पyतcनीही 8यवहार करतात. याम?ये पसैे उिशरा चुकते करणे, शेवट$या 
;णी िकंमत कमी करणे, वाय�ापे;ा कमी खरदेी करणे, अपारदश4क पyतीने 
उ:पादनाचे वजन करणे, उधारीवर जा�त दराने 8याज आकारणे आिण पुरशेी सचूना 
न देता दजा4चे मानदंड बदलणे या �कारांनी िपळवणूक केली जाते.
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भारतातील लहान शेतकभारतातील लहान शेतकभारतातील लहान शेतकभारतातील लहान शेतकUयांUयांUयांUयांवर प*रणामवर प*रणामवर प*रणामवर प*रणाम    

�ा सग�या गो�ी ल;ात घेता भारतातील खा�ा�ा$या *रटेल ;े.ात बला` 
कंप!यां$या �वेशामुळे भारतातील ६५ कोटी शेतकUयांना देशोधडीला लावले जाईल 
हे नkकE.  
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स?या एपीएमसी काय�ामळुे शेतकUयाला कोण:याही बाजारपेठेत (मंडी) 
जा�त िकंमत देणाUया कोणालाही आपला माल िवकNयाचे �वातं¥य आहे. एकच 
खरदेीदार नस=यामुळे :यांना तुलनेने चांगली िकंमत िमळते. आता, क , सरकार 
राPय सरकारावंर :यांचा एपीएमसी कायदा बदलNयात यावा असा दबाव टाकत 
आहे, <हणजे मोठमोsा कंप!यांना शेतकUयांकडून शेतमालाची थेट खरदेी करता 
येणे शkय होईल.

67
 �ाचा प*रणाम <हणजे हळूहळू बाजार सिम:या बंद होतील. याचे 

कारण <हणजे या कंप!याचंी आgथ4क ताकद खूप अस=यामळुे :या शेतकUयांना 
सुiवातीला �थािनक मंडीपे;ा चांगला भाव देतील (Pया राPयांम?ये एपीएमसी 
कायदा बदलNयात आला आहे, ितथे :या हेच करत आहेत), आिण <हणून येणाUया 
वषाCम?ये बह�रा�� ीय कंप!या शेतमाल खरदेीवर मaेदारी ��थािपत करतील.  

अगोदर सािंगत=या�माणे बह�रा��ीय कंप!या एकमेक�सोबत िकंमतीची �पधा4 
करत नाहीत. एक तर :या हातिमळवणी करतील िकंवा ;े. वाटून घेतील. एकदा का 
�थािनक बाजार बंद पडले आिण बह�रा�� ीय कंप!यांनी खरदेीवर मaेदारी �थािपत 
केली कE मग कंप!या खरदेीभाव उतरवणे चालू करतील, जसे :यानंी जगभरात केले 
आहे. असे झा=यावर शेतकUयांपुढे या कंप!यांना माल िवकNयािशवाय दसुरा पया4यही 
उरलेला नसेल. यािशवाय शेतकUयांवर दजा4 आिण वेळाप.क पाळNयासारखी कडक 
बंधने :या घालतील. अशी बंधने आप=याकडचे बटाटा आिण टॉमेटो सारखी िपकं 
घेणार ेलहान शेतकरी पाळू शकणार नाहीत आिण इतर देशां�माणेच आप=याकडेही 
लहान शेतकरी उ?व�त होतील. 

पंत�धान मनमोहन gसंग आिण इतर ’शेतकUयांचे िम.’ अजून एक दावा करत 
आहेत. ते सांगत आहेत कE *रटेल म?ये िवदेशी गुंतवणूक आ=यामुळे आधुिनक 
साठवणुकE$या सोय़ी तयार होतील आिण फळं, भाPया यांची नासाडी कमी होईल, 
यातून शेतकUयांना मदतच होईल. हा अितशय पोरकट तक4  आहे. अशा�कार$या 
सुिवधा साव4जिनक ;े.ात उ�या करणे िकंवा शेतकUयांना �ो:साहन देऊन सहकारी 
त:वावर क'न घेणे हे सरकारचे कत48य आहे. िवदेशी बह�रा�� ीय *रटेल कंप!यांनी जर 
या सुिवधा उ�या के=या, तर :या �वत:$या फाय�ासाठीच असणार, शेतकUयांसाठी 
िनtzचतच नाही. बह�रा�� ीय कंप!या काही समाजसेवक नाहीत! 

मग सरकार �वत: या सुिवधा का नाही उभारत? शेती;े.ातील बह�रा�� ीय 
कंप!या िकंवा *रटेल ;े.ातील मोठमोsा कंप!यांनी या सिुवधा उभारा8यात असा 
सरकारचा आ\ह का? उXर सरळ आहे. हा सव4 जागितकEकरणा$या oूर धोरणांचा 
भाग आहे (याब^ल पुt�तकेत पुढे चचा4 केली आहे). जागितक बॅंक आिण भारता$या 
परकEय कज4दा:यां$या वतीने भारतातील चापलूस राPयकतV ही धोरणे राबवत 
आहेत. जागितक कृषी8यापार कंप!या भारतातील कृषी ;े.ावर ताबा िमळव ू पा¦त 
आहेत आिण :यामुळे :या भारत सरकारवर कृषी ;े.ातील गुंतवणूक कमी 
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करNयासाठी दबाव टाकत आहेत; भारत सरकारही :याची कत48यत:परतेने 
अंमलबजावणी करत आहे.
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गे=या दोन दशकांम?ये ’शेतकUयांना मदत करNया$या’ नावाखाली सरकारने 
अथ48यव�था खलुी क'न िवदेशी गुंतवणुकEला जो मaु वाव िदला आहे, :यामळुे 
शेती;े.ातले संकट खूपच गंभीर झाले आहे. प*रणामी शेतकUयाचंे कज4बाजारीपण 
�चंड वाढले आहे आिण देशा$या इितहासात पिह=यांदा शेतकUया$ंया आ:मह:यांची 
एक भयानक लाट आली आहे. यािशवाय ७५ लाख लोकांनी गे=या दशकात शेती 
सोडली आहे.

69
 या धोरणाचंेच पुढील पाऊल <हणजे िकरकोळ ;े.ातील िवदेशी 

गुंतवणुक तर अजूनच िव?वंसक ठरले. 

५५५५. . . . मोsामोsामोsामोsा    *रटेल मुळे लहान *रटेल मुळे लहान *रटेल मुळे लहान *रटेल मुळे लहान कंप!याकंप!याकंप!याकंप!याही न� होही न� होही न� होही न� होतीलतीलतीलतील    
अगोदर चचा4 के=या�माणे आgथ4क ताकद �चंड अस=यामुळे वॉलमाट4 सार]या 

मोsा *रटेल कंप!या जगातील सवा4त कमी िकंमतीत उ:पादन करणाUया 
चीनसार]या पुरवठादारांकडून माल िवकत घेतात. उदाहरणाथ4 – १९९५ म?ये 
अमे*रकेतील वॉलमाट4 म?ये िवक=या जाणाUया ६% व�तू आयात होत हो:या. हे 
�माण २००५ पयCत ६०% झाले. हा माल जगातील ६३ देशांमधील ६००० 
पुरवठादारांकडून आयात केला जात होता.
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वॉलमाट4ला भारतात येNयाची परवानगी िद=यामुळे भारतीय उ�ोगानंा जगातील 
सवा4त �व�त सामानाशी �पधा4 करावी लागेल. या �पधVत भारतीय उ�ोग िटकून 
रािहले तरी वॉलमाट4 जाणीवपूव4क िकंमती उतरवून :यांना धं�ातून उठव ू शकते, 
कारण ित$याकडे तोटा सहन करNयाची आgथ4क ताकद आहे. उदा. परमलात 
कंपनी, जी जगातील मोठी द|ुधउ:पादक आहे, जे8हा दि;ण आि}केम?ये ९० $या 
दशकात घुसली, ते8हा ितने द|ुध उ:पादने कमी दरात *रटेल दकुानदारांना िदली. 
प*रणामी �थािनक �िoया करणार े आिण िवतरणकतV यांचे �चंड नुकसान झाले 
आिण अनेकानंा 8यवसाय बंद करावा लागला.
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 भारतातही वॉलमाट4 आ=यानंतर 

लहान कंप!या बंद पडतील. 

काकाकाकामगाराचंे शोषणमगाराचंे शोषणमगाराचंे शोषणमगाराचंे शोषण    

वॉलमाट4 एवढी बला` आहे आिण पुरवठादारांकडून एव`ा मोsा �माणात 
माल खरदेी करते कE :यामुळे ती :यां$यावर अटी लादनू अजनूच िकंमती कमी 
करायला भाग पाडते, Pयामुळे पुरवठा करणाUया देशातील कामगाराचंी t�थती अजनू 
वाईट होते.  

धं�ात नीितिनयम नसतात. Pया देशामं?ये बालमजूरी चालते, वेठिबगारी 
चालते, मानवाgधकाराचंे हनन होते अशा देशामंधूनही माल िवकत �यायला 
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वॉलमाट4ला काहीही अडचण नसते.  ह�डुरास देशाम?ये वॉलमाट4चे कामगार १४ 
तासां$या पाळीम?ये आठव�ात ८८ तास काम करतात आिण तासाला ४३ सट 
कमावतात, Pयाम?ये gजवंत राहाणेही कठीण आहे. वॉलमाट4 म?ये िवकले जाणार े
कपडे बह�तांशी बां|लादेशातील तiण मिहला बनवतात, Pयांना सकाळी ७ ते रा.ी ८ 
वाजेपयCत, आठव�ातील सातही िदवस काम करावे लागते आिण तासाला फa ९ 
ते २० सट कमाई होते. :यांना आरो|यसुिवधा आिण मातृ:व रजाही िमळत नाही, 
�व$छतागृहा$या भेटीही मोज=या जातात आिण हkक मािगतले तर लगेच 
कामाव'न काढूनही टाकले जाते.
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 या�कारची कामाची भयावह प*रt�थती 

असूनही, अमे*रकेत िवक=या जाणाUया एका शट4$या िकंमती$या फa दीड टkके 
रkकम बांगलादेश$या कामगारांना िमळते तर वॉलमाट4ला ७२% िमळतात.
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वॉलमाट4 चीनमधून मोsा �माणात खरदेी करते कारण ितथे सरकारने 
कामगारां$या यिुनय!सवर बंदी घातली आहे; जो कोणी कामगारांचे आंदोलन उभे 
करNयाचा �य:न करतो :याला सरकार अितशय कडक िश;ा करते आिण ितथली 
!यायालये आिण इतर िनयामक मंडळेही कामगार काय�ा$या उ�ंघनाकडे दलु4; 
करायला तयार असतात. यामुळेच वॉलमाट4 कमीत कमी िकंमतीत माल घेNयासाठी 
िविवध पुरवठादारांम?ये �पधा4 लावते. प*रणामी कामगारांना कमी पगार, कामाचे 
जा�त तास आिण कामा$या िठकाण$या हलाखी$या प*रt�थतीत काम करावे लागते. 
चीनमधील कारखाने १६ वषा4खालील (चीनमधील कामाचे कायदेशीर वय) 
मुलांनाही कामावर ठेवतात, िदवसाला १५ तास आिण आठव�ाचे सातही िदवस 
काम करायला लावतात, धोकादायक यं.ांम?ये आिण िवषारी रसायनामं?ये :यांना 
काम करायला लावतात.
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थोडkयात, एकदा का वॉलमाट4 आिण इतर मोsा *रटेल कंप!यांचे मॉ=स 
भारतात चालू झाले कE भारतातील कामगारांना अशा�कार$या कमी पगाराम?ये काम 
करणाUया कामगारांशी �पधा4 करावी लागेल. ही �पधा4 अथा4तच कमी वेतन आिण 
कमी सुिवधांसाठी असणार आहे!  

६६६६. . . . \ाहकानंा फायदा होईल\ाहकानंा फायदा होईल\ाहकानंा फायदा होईल\ाहकानंा फायदा होईल    कायकायकायकाय????    
सुपरमाकV  स मुळे मधले दलाल कमी होतील आिण :यामुळे \ाहकांना कमी 

िकंमतीत व�तू िवकत िमळतील असा �चार चालू आहे. हे अजून एक िमथक आहे. 
व�तुt�थती ही आहे कE *रटेल कंप!या शेतकUयापासून ते \ाहकांपयCतची  संपूण4 
पुरवठा-साखळीच ताfयात घेतात <हणजेच :या उ:पादक, घाऊक िवoेते, िवतरक 
आिण *रटेलर असे सव4 एकाचवेळी बनतात. या�कार ेया कंप!या �वत:च खूप मोsा 
दलाल <हणून पुढे येतात. एकदा यात यश�वी झा=यावर या कंप!या :यां$या नpयाचा 
िह�सा \ाहकांना का देतील आिण िकंमती कमी का करतील?  
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याउलट आप=या एकाgधकाराचा फायदा घेऊन, वर चचा4 के=या�माणे, 
बह�रा�� ीय कंप!या िकंमती च`ाच ठेवून गडगंज नफा कमवतात. सुiवातीला लहान 
दकुानदाराचंा धदंा बंद पडेपयCत \ाहकांना कमी िकंमतीचा फायदा होऊ शकतो, पण 
एकदा बाजारावर या कंप!याचंी मaेदारी ��थािपत झाली, कE मग :या िकंमती वाढव ू
लागतात. जे8हा पुरवठादारांकडून िकंमती कमी होतात, ते8हाही या कंप!या \ाहकांना 
िमळणारी िकंमत कमी करत नाहीत आिण �चंड नफा कमावतात. सव4 जगाम?ये हाच 
अनुभव आला आहे. िनकारागुआ व अजVटंीना ते केिनया आिण थायलंड ते 
t8हएतनाम, या सव4 देशांम?ये सुपरमाकV  समधील िकंमती पारपं*रक बाजारा$या 
तुलनेत १०-१४ टkके जा�त आहेत.
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गे=या वष2 (२०११) जून म?ये }ा!स सरकार$या अ� िकंमतcवर ल; 
ठेवणाUया सिमतीने एका शासकEय अहवालात हेच सािंगतले आहे: सुपरमाकV  स 
शेतकUयांना कमी िकंमती देतात पण :याचा फायदा \ाहकांपयCत पोहोचवत नाहीत, 
Pयामुळे या कंप!यांचा सफरचंद आिण के�यावंर$या नpयाचा दर १४०% $या 
आसपास आहे, आिण गाजर व लेQूसवर$या नpयाचा दर ११०% आहे. फa 
एका दशकाम?ये डुकरा$या मासंावरचा नpयाचा दर ३९% व'न ५५% झाला 
आहे.
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 शेतमाला$या िकंमती कमी झा=याचा फायदा \ाहकांना िदला जात नाही, ही 

बाब ि>टनमधील नॅशनल फाम4स4 यिुनयन (रा��ीय शेतकरी सघं) यांनाही आढळली. 
उदा. ९०$या दशकात दधू आिण मढी$या मासंाम?ये उ:पादकांना िमळणाUया 
िकंमतीत मोठी घट झाली, पण :यामुळे *रटेल िकंमती काही कमी झा=या नाहीत.
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अमे*रकेम?ये १९९४ ते २००४ या काळात टोमॅटो उ:पादकानंा िमळणारी िकंमत 
२५% ने कमी झाली पण सुपरमाकV  सनी िकंमती ४६% नी वाढव=या.
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भारतातील चहा$या म�यामं?येही हेच घडताना िदसून येते. ’एkशन एड’ या 
आंतररा��ीय एनजीओ ने केले=या एका अ�यासात असे िदसून आले कE मोठमोsा 
कंप!यां$या वतीने खरदेी करणाUया कंप!यांनी एकमेक�शी हातिमळवणी केली आिण 
चहाची खरदेी िकंमत खाली पाडली. प*रणामी दि;ण भारतातील चहा$या 
gललावा$या िकंमती १९९८ मधील i.६९ �ती िकलोव'न २००४ म?ये i.४६ 
�ित िकलोवर आ=या, <हणजे ३३% कमी. याचवेळी चहा$या िकंमती उXर भारतात 
१२% नी कमी झा=या. खरतेर ही िकंमत उ:पादना$या िकंमतीपे;ाही (२००४ 
म?ये �ितिकलो i.७५) कमी झालेली होती. यामुळे लहान चहा शेतकUयावंर आिण 
कामगारांवर अितशय वाईट प*रणाम झाले. परतंु \ाहकांना *रटेल म?ये तोच चहा 
i.१६० एव`ा जा�त िकंमतीला िवकला गेला आिण चहा िवकणाUया िहंद�ुतान 
gल8हर सार]या मोsा कंप!या मा. गfबर झा=या. िहंद�ुतान gल8हरचा भारतीय़ 
बाजारातील चहाचा वाटा ३४% आहे. ितने भागधारकांना वाटले=या िडt8हडंड म?ये 
१९९६ पासून चारपट वाढ झाली आहे.
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७७७७. . . . *रटेल म?ये िवदशेी गुंतवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुंतवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुंतवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुंतवणूक: : : : कोणाकोणाकोणाकोणा$या िहतासाठी$या िहतासाठी$या िहतासाठी$या िहतासाठी? ? ? ?     
िकरकोळ िवoE ;े.ाम?ये िवदेशी गुंतवणुकEला िदले=या परवानगीमळुे 

भारतातील *रटेल$या ;े.ावर अितशय िवपरीत प*रणाम होतील हे �प�च आहे. 
लाखो लहान दकुानदार, पथारीवाले आिण हातगाडीवाले धं�ातून बाहेर फेकले 
जातील आिण अनेक पटcनी बेरोजगारी वाढेल. एवढेच नाही तर गे=या दोन 
दशकामं?ये अथ48यव�था खलुी के=यामुळे जे अगोदरच संकटात आहेत, :या लहान 
8यापारी आिण शेतकUयावंरही याचे िव?वंसक प*रणाम होतील. िशवाय \ाहकांनाही 
फायदा होणार नाही. *रटेल मधील िवदेशी गुंतवणुकEमळुे महागाईवर िनयं.ण येईल 
आिण महागाईवर ताबा िमळवता येईल हे फa िदवा�व�न आहे.  

जर इतके सगळे िवनाशकारी प*रणाम आहेत, तर मग भारत सरकारने बला` 
िवदेशी *रटेल कंप!यांना भारतात परवानगी का िदली आहे? िवदेशी कंप!याचंे भले 
8हावे <हणून भारतातील जनतेचे िहत िवकNयासाठी इथले राPयकतV इतके उ:सुक 
का आहेत?  

जागितकEकरणजागितकEकरणजागितकEकरणजागितकEकरण: : : : भारत िवoEसभारत िवoEसभारत िवoEसभारत िवoEस    

खर े तर गेली दोन दशके असेच चालू आहे. १९९१ म?ये भारतीय 
अथ48यव�था िवदेशी कजा4$या साप�यात अडकली होती. प*रt�थतीचा फायदा 
घेऊन भारताचे परकEय कज4दाते <हणजेच अमे*रका आिण इतर िवकgसत देश – 
Pयांना साeाPयवादी देश <हटले जाते – यांनी भारत सरकारवर आप=या अटी 
लादNयास सiुवात केली. :यांनी :यां$या िनयं.णाखालील जागितक बॅंक आिण 
आंतररा��ीय नाणेिनधी या सं�था�ंार ेभारत सरकारचा हात िपरगाळून अथ48यव�थेत 
बदल करायला भाग पाडले. या तथाकgथत ’आgथ4क पुनर4चना काय4oमात’ खालील 
अटी हो:या:  

� आयातीला खलुी सटू आिण िनया4तिभमुख उ:पादनाला �ो:साहन देणे; 

� अथ48यव�थे$या सव4 भागांम?ये िवदेशी गुंतवणुकEवर असलेले सव4 िनबCध काढून 
टाकणे; 

� जनते$या िहतासाठी असले=या सुिवधासंकट सव4 साव4जिनक ;े.ाचे 
खाजगीकरण;  

� िपNयाचे पाणी, अ�, िश;ण आिण आरो|य अशा अ:यावzयक सेवांसकट सव4 
;े.ांम?ये नफेखोरीवर असलेले िनबCध काढून टाकणे. 

भारता$या िवदेशी कज4दा:यां$या अटcवर झाले=या �ा आgथ4क पुनर4चना 
काय4oमालाच ’जागितकEकरण’ असे ग�डस नाव देNयात आले. ते8हापासून 
आजपयCत आलटून पालटून सव4 प; क ,ात वा राPयात सXवेर येऊन गेले, पण 
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जागितकEकरणाचे धोरण मा. पंख पसरत आहे. 

जागितकEकरणाचे सार असे कE सरकार आता अथ48यव�था फa महाकाय 
कंप!यां$या आिण :यांचे लहान भागीदार भारतीय मोsा कंप!यां$या 
नफेखोरीसाठीच चालवते. या कॉप�रशे!स$या लुटीला आता काहीच सीमा नाही. ते 
आता ड�गर, जंगले, न�ा, जिमनी व :यामधील अफाट नसैिग4क संपदा अ;रश: 
लुटून नेत आहेत. सरकारने :यांना हजारो एकर जिमनीचा ताबा घेNयाची परवानगी 
िदली आहे. सामा!य लोकां$या घामा$या कमाईतून उ�या रािहले=या साव4जिनक 
;े.ातील कंप!या, बॅंका आिण िवमा कंप!या कवडीमोल िकंमतीत :यांना बहाल 
के=या जात आहेत. खाजगीकरणामुळे आता िश;ण, आरो|य, वीज, वाहतूक, एवढेच 
नाही तर िपNया$या पाNयासार]या सेवाही फa न§ नफेखोरीसाठी :यां$या ताfयात 
िद=या जात आहेत. या सव4 सेवा अ:यावzयक सेवा अस=यामुळे, :यात �चंड नफा 
आहे. 

भारत सरकारने आता देशा$या भिव�याची िचंता करणे सोडून िदले आहे; 
आप=या पुढ$या िप`ांसाठी पया4वरणाचे जतन करNयाची िचंता करणे सोडून िदले 
आहे; देशातील जनते$या उदरिनवा4हाची िचंता करणे सोडून िदले आहे; अ�, पाणी, 
आरो|य आिण िश;णासार]या आवzयक सेवा कमी दरात उपलfध कiन देNयाची 
– जेणेक'न ते एक चांगले आय�ुय जगू शकतील आिण :यां$या ;मता पूण4पणे 
िवकgसत क' शकतील – िचंता करणेही सोडून िदले आहे. :यांना आता िचंता आहे 
ती फa बह�रा��ीय कंप!यांना आिण :यां$या भारतीय ह�तकांना – देशी बडे 
भांडवलदार – अवाढ8य नpयासंाठी उXम गुंतवणुकE$या सधंी उपलfध क'न 
देNयाची.   

*रटेल म?ये िवदशेी गुतंवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुतंवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुतंवणूक*रटेल म?ये िवदशेी गुतंवणूक: : : : जागितकEकरणाचेच पढुचे पाऊलजागितकEकरणाचेच पढुचे पाऊलजागितकEकरणाचेच पढुचे पाऊलजागितकEकरणाचेच पढुचे पाऊल    

दोन दशकां$या जागितकEकरणाने भारतीय अथ48यव�थेला िवदेशी सावकारांची 
अजूनच बिटक बनवले आहे. जागितकEकरणा$या अटcमुळे भारताचे परकEय चलनाचे 
संकट अgधक गंभीर झाले आहे. आयातीचे उदारीकरण के=यामुळे आप=या 8यापार 
तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. १९९१-९२ मधील २.८ अfज डॉलस4 व'न ही तूट 
२०११-१२ म?ये १८९.७ अfज डॉलस4 इतकE मोठी झाली आहे. याचा प*रणाम 
<हणून, २०११-१२ म?ये आपली चालू खा:यातील तूट ७८.२ अfज डॉलस4 झाली 
आहे, <हणजे १९९१ नंतर सवा4त जा�त. याबरोबरच माच4 २०१२ म?ये आपले 
िवदेशी कज4 ३४६ अfज डॉलस4वर पोहोचले आहे, <हणजे १९९१ $या तुलनेत 
िवदेशी कज4 चार पटीने वाढले आहे.
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िवदेशी कॉप�रटे फौजा आिण :याचंी बिटक सरकार ेआप=या देशाचा स!मान आिण 
�ितmा येताजाता तुडवत असतात; अजनू आgथ4क सधुारणा राबवNयासाठी 
आप=यावर सतत दबाव टाकून असतात; बला` कंप!यां$या गुंतवणुकEसाठी व 
लुटीसाठी अथ48यव�थेची अजून नवी ;े.े खलुी करNयात यावी यासाठी दबाव टाकत 
असतात ... �वातं¥य िमळून अध4शतक उलटले नाही तोच आपण ते गमावNया$या 
वाटेवर आहोत. 

 *रटेल म?ये िवदेशी गुंतवणुकEला परवानगी <हणजे याच धोरणाचंे पुढचे पाऊल 
आहे. वॉलमाट4, टे�को, कॅरफेोर, मेट� ो यासार]या मोठमोsा *रटेल कंप!यांना 
आप=या मायदेशाम?ये आता बाजारात वाढीला वाव उरलेला नाही, :यामळुे :या 
इतर कुरणे शोधताहेत. यािशवाय :यां$या �वत:$या देशामं?ये �थािनक लोकावंर 
:यांनी जो िवप*रत प*रणाम घडवला आहे, :यामुळे िवरोधही वाढतो आहे. <हणून 
:यांना भारतात यायचे आहे आिण :याक*रता :यांनी भारत सरकारवर अथ48यव�था 
खलुी करNयासाठी दबाव टाकला.  

ऐतखाऊ भारतीय उ$च�ू वग4 जागितकEकरणाब^ल भलताच उXgेजत झाला 
आहे. देशातील भांडवलशहांना अथ48यव�थे$या दरूगामी वाढीब^ल यt:कंिचतही 
काळजी उरलेली नाही, याउलट :यांना फa िवदेशी बह�रा�� ीय कंप!यांचे लहान 
भागीदार बनून नफा वाढवNयातच रस आहे. ऐषोआरामात जगणाUया उ$च�ू वगा4ला 
तर िवदेशी बह�रा�� ीय कंप!यां$या आगमनाने आकाश ठगणे झाले आहे कारण 
जगभरातील चैनी$या, उपभोगा$या व�तू आता भारतीय बाजारात उपलfध आहेत. 
:यामुळे *रटेल म?ये िवदेशी गुंतवणूक यावी ही भारतातील उ$च�ू वगा4ची सुyा 
मागणी होती. :याचंी चाकरी करNयात ध!यता मानणाUया बुt?दजीवी वगा4ने मोठा 
�चार चालवला कE िकरकोळ ;े.ामधील िवदेशी गुंतवणुकEमुळे भारतातील लोकांचा 
आिण अथ48यव�थेचा फायदा होईल, िकंमती कमी होतील, शेतकUयांचे उ:प� 
वाढेल, वगरै,े वगरै.े 

खरतेर भारतातील �मुख राजकEय प; देशातील उ$च� ूवगा4चेच �ितिनgध:व 
करतात. वाढता िवदेशी दबाव, िदवसिदवस गंभीर होत चाललेले परकEय चलनाचे 
संकट आिण देशातील उ$च�ू वगा4$या मागणीमुळे भारत सरकारने शेवटी देशभरात 
चालू असले=या िवरोधाकडे दलु4; क'न *रटेल मधील िवदेशी गुंतवणुकEला 
परवानगी िदली आहे.   

लढा चालचू ठेवलालढा चालचू ठेवलालढा चालचू ठेवलालढा चालचू ठेवलाचचचच    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे!!!!    

िम.हो, आप=या देशभरातील संघषा4नंतरही भारतातील राPयक:या4 वगा4ने 
आपली धोरणे पुढे ढकलली आहेत आिण िकरकोळ ;े.ाम?ये िवदेशी गुंतवणुकEला 
मा!यता िदली आहे. 
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अजून आप=याला खूप काही करायला हवे आहे हे तर �प�च आहे. 
आप=याला आपला लढा तीW करावाच लागेल. आप=यातले अनेक जण आज 
िनराश झाले आहेत. एक सव4साधारण समज हा िदसून येतो कE जर िवरोधी प; या 
धोरणाला थांबवू शकले नाहीत तर आपण सामा!य लोक कसे थांबव ू शकतो? 
याम?ये आप=याला हे समजून �यावे लागेल कE मु]य िवरोधी प;ांचा िवरोध हा फa 
लोकां$या रागाचा फायदा घेNयाचा संधीसाधूपणा होता. :यामुळेच :यांनी या 
धोरणा$या िवरोधात एका िन\ही ल`ासाठी मोsा �माणात लोक र�:यावर यावेत 
असा �य:न केला नाही, आिण फa कम4कांड <हणून एक िदवसाचा भारत बंद 
पाळNयाची घोषणा केली. हे अगोदर सुyा झाले आहे. गे=या दोन दशकात िविवध 
प;ां$या िविवध आघा�ाचंी सरकार ेक ,ात सXवेर येऊन गेली आहेत. जे8हा जे8हा 
सXाधारी आघाडीने आgथ4क सधुारणा राबव=या आहेत, :यांना ते8हा$या िवरोधी 
प;ांनी िवरोध केला आहे. परतंु हेच िवरोधी प; जे8हा सXेत आले ते8हा :यांनीही 
आgथ4क सधुारणांना जोमाने पुढेच नेले आहे. खरतेर  जागितकEकरणा$या 
धोरणाबाबत भारतातील सव4 सXाधारी वगा4चे आिण प;ांचे एकमत आहे! 

आप=याकडे अितशय कतु4:ववान थोर पुढारी नाहीत <हणून िनराश होNयाची 
गरज नाही. नेते आकाशातून ज!माला येत नाहीत; सामाgजक चळवळीच ने:यांना 
ज!म देतात. सवा4त मोठी आिण उंच झाडंही शेवटी मातीतूनच अंकुरतात. 

आप=याला आपला लढा अजून तीW करNयाची, आणखीन लोकांना यात 
सामील क'न घेNयाची गरज आहे. सरकार$या आिण �सारमा?यमां$या �चारामळुे 
मोsा सं]येने सामा!य लोकांना असे वाटते कE या धोरणामळुे भारतातील शेतकरी 
आिण \ाहकांना फायदा होईल. :यामुळेच या धोरणा$या भयावह प*रणामाबं^ल 
सामा!य माणसाला जागृत करNया$या आप=या अिभयानाला पुढे !यावेच लागेल.  

केवळ लोकांना जागृत क'न चालणार नाही तर सज4नशील पyतीने लोकांना 
संघिटत क'न या अ!यायकारक धोरणां$या िवरोधात आवाज उठवावा लागेल.  

*रटेल मधील िवदेशी गुंतवणुकE िवरोधातील आपला हा लढा 
जागितकEकरणािवiy देश8यापी चळवळीचा भागच आहे. देशाला परकEय नफेखोर 
कंप!यां$या ताfयात देणाUया सXाधाUया$ंया िवरोधात हा लढा आहे. जसे नवीन 
लोक या संघषा4त सामील होतील तसतशी ही चळवळ देश बदलणारी शaE बनत 
जाईल आिण नवा भारत िनमा4ण करले. असा भारत gजथे उ:पादन मूठभरां$या 
फाय�ासाठी न होता सव4सामा!यां$या गरजा पूण4 करNयासाठी होईल, gजथे 
सग�यांसाठी पोषक अ�, चांगली आरो|यसेवा, उ:साहवध4क िश;ण, चांगलं घर, 
<हातारपणाची सुरि;तता, �दषूण िवरिहत वातावरण हे सव4 असेल.  

िम.हो, हे �व�न नाही. आपली सग�यांची एकि.त ताकद खूप आहे. ती जर 
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कामाला लावली तर �ा धरतीवर आपण �वग4 उभा' शकू. आ<ही परत सांगतो हे 
�व�न नाही. हो, मा!य आहे कE हे �व�न जर स:यात उतरवायचे असेल तर ते सो�प 
नाही. पण अशkयही नाही. :यासाठी आप=याला एक. यायला लागेल. जग 
बदलNयाची लढाई लढावी लागेल. 

�:येक शेवटाला एक सु'वात असते. आपण जर सुiवात केली तरच शेवट 
होईल; चला आपण आप=या छोQा छोQा �य:नांनी सiुवात क'या. चला, 
आप=या शहरातील आिण आजबूाजू$या भागातील लहान 8यापारी, शेतकरी आिण 
\ाहकांची एकजटू बाधंNयाचा �य:न क'यात... 
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आम याब ल आम याब ल आम याब ल आम याब ल : : : : लोकायतलोकायतलोकायतलोकायत    
कौन आज़ाद आ? 

कसके माथ ेसे गलुामी क  िसयाही छूटी? 

मेरे सीने म अभी दद ह ैमहकूमी का... 

मादरे-िह द के चेहरे पे उदासी है वही.... 

कौन आज़ाद आ? 

�व�त��य�न�तर क�ह वष�Zतच [ल सरद�र ज�फर�न� ह कॢवत� ०लहल. पण 
ै� iळ� द श�Ìय� \जÌय� पॢर०�थत�च ह [०धक त�त&त�त वणZन करत�त. क&ण 
�वत�' झ�ल� ह� खर� *ऽच \ह . ह� द श \त� फफ ध०नक��च� झ�ल� \ह  
\०ण ॢवक�सह फफ Öय��च�च ह&त \ह . eक/कड  ह  म&ठम&ठ  म34स5 
[Öय�ध१०नक ग�Óय�5 eÇस* स ह�यव ज5 जगभर�त३न \य�त ह&त [सल 4य� 
[<य�श�Ìय� व�त३5 प�चत�र��ॢकत ह3०�पट4स... तर द १सरकड  बह१त��श जनत ल� 
�व�त��य�न�तर ज& भ�करत१कड� ०मळत ह&त�5 त& स१ळ� \त� क�ढ३न घ तल� ज�त 
\ह . 

ग ल द&न दशक  ज�ग०तक/करण�Ìय� न�व�ख�ल मह�क�य बह१र�ृ�य 
क� पCय��न� य� द श�त \म�०'त क ल� ज�त \ह . द श \ज फफ बÓय� द श�D
परद श� _स&गपत��Ìय� नÉन नफ ख&रस�ठHच च�लवल� ज�त&य. त  *च�ड नIय�Ìय� 
ह�व प&ट गॢरब��च� ज�गल 5 ज०मन�5 प�ण� ै��वर ॢह�ॅ पण  ह4ल  करत \ह त. 
प&०लसDCय�य�लयDर�जक�रण�Dन&करशह� य��Ìय� _घड_घड सहक�य�Zन  गॢरब��Ìय� 
ज�वनस�धन��वर त�ब� ०मळव३न Öय� ॢठक�ण� ख�ण *क4प5 ॢवश ष \०थZक ¡ '�च  
*क4प5 \०लश�न ग५ह *क4प5 ].]. _भ  करत \ह त. य�स�ठH \प4य� 
द श�त�ल क�यद क�न३नह बदलल  ज�त \ह त. ख�जग�करण�Ìय� न�व�ख�ल 
जनत Ìय� Nम��न� \०ण पOश��न� _भ  क ल ल  स�वZज०नक _स&ग \०ण बP �क� व ॢवम� 
क� पCय� कवड�म&ल ॢक� मत�त Öय��न� स&पव4य� ज�त \ह त. श त�Qयव�थ�ह Öय��Ìय� 
त�Rय�त द Õय�स�ठH ध&रण  बदलल ज�त \ह त. पॢरण�म� ल�ख& श तकर 
\ÖमहÖय� करत \ह त5 द श�त�ल GA× जनत� W�म�ण भ�ग�त३न शहर�त�ल 
बक�ल व�Öय��मXय  ढकलल ज�त \ह . छ&ट  _स&ग न�गवल  ज�त \ह त. ०श¡ण5 
\र&Éय5 व�हत३क Qयव�थ�5 व�ज5 प�ण�5 ै��स�रÈय� [Öय�व[यक स व� स१ळ� नफ� 
\०ण फफ नफ� कम�वÕय�च� स�धन बनव4य� ज�त \ह त. \पण क�य ख�व�5 
\य�व�5 4य�व�5 ०च�त�व�5 पह�व�5 ह  ठरवÕय�च� मफ द�रच जण३ बह१र�ृ�य क� पCय��न� 
घ तल \ह . ]हण३न Öय��Ìय� भ��डवल�बर&बर Öय��च� स��क५ त�ह Öय��न� \प4य�कड  
^जवल \ह . \त� \प�य� द	श�वर क१ ण� थ	ट श�सन करÕय�च� गरज न�ह�. 
\०थZक न�Óय� \प�य� ह�त�त ठ	व३न Öय�"न� परत eकद� नव� ग१ल�म� \णल� 
\ह	.    

ज�वन�व[यक व�त३�च� *च�ड व�ढत� मह�ग�^5 ज�ग&ज�ग� ब&क�ळल ल� 
`ु�च�र5 ख&ट पण�5 क3ल जच� \क�श�ल� ०भडल ल फ/ \०ण न&करच� \श� 
श३Cय. ०शव�य \पणच न�ल�यक \ह&त [स� व�ट�यल� ल�वण�र ०श¡णQयव�थ� 
\०ण पर¡� पळत�5 न&करच� ख�पर र�ख�व ज�ग��वर फ&डण�र ज�त जम�तव�द 
सम�जQयव�थ� \०ण द व�धम�ZÌय� न�व�ख�ल म�णस�ल� म�णस�प�स३न व गळ� 
प�डण�र� धम�bध र�जक�रण5 म�णस��Ìय� \ज�र�च� ह&त [सल ल� Qय�प�र... ह  
\जच� व��तव \ह . 

[थ�Zत सवZस�म�Cय जनत� ॢवद श� क� पCय��च  व य थ�ल धनद��डÉय��च  ह  ख ळ 
म३कपण  बघत बसल ल न�ह. वस�त�त जस� *Öय क क�न�क&पcय�त फ१ ल� फ१ ल�यल� 
ल�गत�त5 तस�च द शभर�त ०नर०नर�dय� ॢठक�ण� ल&क��न� eक' य�यल�5 स�घॢटत 
Qह�यल�5 \०ण \पल  स�घषZ ब१ल�द कर�यल� स१̂ व�त क ल \ह . \Öम� जर ह  
स�घषZ छ&ट  [सल 5 त१टक [सल 5 तर भॢवfय य� छ&Ñय� छ&Ñय� स�घष�Zतच दडल ल� 
\ह . त  ज Qह� मजब३त ह&त�ल5 eक' य त�ल \०ण \णख� ल&क य� लÔय�त 
स�म�ल ह&त�ल त Qह� त  eक म&ठH त�कद बनत�ल.  

\पण बÊय�च� भ३०मक� स&डल प�ॢहज 5 च��ग4य� भॢवfय�च� �व\न प�ॢहल 
प�ॢहज त5 जग बदल१ शकत� ै�वर ॢवी�स ठ वल� प�ॢहज . ह& ! द १सर� जग शÇय 
\ह . पण Öय�स�ठH \पल ह छ&ट Dछ&ट  लढ  स१̂  क ल  प�ॢहज त. ॢहम�लय�त4य� 
छ&Ñय� छ&Ñय� नस��च  *व�ह eक' य `न Öय��च� ग�ग� बनत 5 तस�च ह  लढ ह eक' 
य त�ल. ]हण३नच ह  Qय�सप�ठ. 

भ�रत�त�ल वOॢदक क�ळ�प�स३नच� ॢवच�र ]हणज  ल&क�यत. ल&क�यत ह 
दOवव�द झ१ग�रण�र व��तवव�द5 ॢवव कव�द ज�वनmु� \ह . ज�वन स]यक ॢरत�न  
जगÕय�च� ह� ॢवच�र \ह . सम�य� म�नव०न०मZत \ह त5 Öय�प�स३न पळ३न न ज�त� 
Öय��न� स�म&र  ग ल  प�ॢहज 5 ह * रण� ल&क�यत� ॢवच�र \]ह�ल� द त�त. ह पर�पर� 
\]ह �व�क�रत&. ]हण३नच य� Qय�सप�ठ�च  न�व ल&क�यत. Îय��न� ह  जग 
बदलÕय�स�ठH \पणह क�ह कर�व� [स� व�टत� Öय��Ìय� सहक�य�Zन  \]ह ॢवॢवध 
क�यZoम र�बवत&. 
• ०श¡णDव�जD\र&Éयस व� ै��च  ब�ज�रकरण5 शहर�त�ल स�वZज०नक व�हत३क 

सम�य�5 [ण१̀ ज pच� घ�तकत�5 ब�.ट. व��Éय�स�रÈय� जन१क/य बदल 
[सल 4य� [Cन��च  द १fपॢरण�म5 ज�वन�व[यक व�त३�च� व�ढत� मह�ग�^5 
य��स�रÈय� ल&क��Ìय� ०जQह�dय�Ìय� *ऽ��वर Qय�पक जनज�ग५त� कqन 
ल&क��न� स�घॢटत करÕय�च� *यय करत&. Öय�०शव�य /प \स� क&क भ�रत 
छ&ड&/5 /[ज३न भ&प�ळ नक&त/5 /Cय�यQयव�थ च  _मरद�०यÖव \०ण स१ध�रण�/ 
य��स�रÈय� र�ृ�य [०भय�न��मXय ह \मच� सॢoय सहभ�ग \ह . Öय�स�ठH य� 
*ऽ��वर \ध�ॢरत पथन�Ñय5 प&�टर *दशZन5 ग�ण� [श� कल� *क�र��च�  
 


