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१. बेरोजगारीचा राक्षस
•

•
•

२५ स टबर २०१३: मनजीत िसंग या २४ वषीर्य बेरोजगार त णाने पंजाब मध या
लिु धयाना शहरात या िसधवां काल यात उडी मा न आ मह या के ली. आप या
आईवडीलांकडून अडीच लाख उसने घेऊन लिु धयानात नोकरी या शोधात आलेला
मनिजत नोकरी न िमळा यामळ
ु े िनराश झाला होता.
२९ माचर् २०१५: २४ वषीर्य एम.टेक. पदवीधर असले या बेरोजगार जयंत याने
हैद्राबाद येथील नागोलम ये आप या खोलीत िवष खाऊन जीव िदला.
४ एिप्रल २०१६: उ च िशिक्षत असनू ही दीघर् काळ नोकरी न िमळा यामळ
ु े
हिरयाणात या फतेहाबाद िज ात या भनु ा येथे राहाणार्या कोमल (वय २७) व
िश पा (वय २५) या दोन बिहणींनी आप या वडीलां या परवानाधारक िप तल
ु ातनू
वतःवर गो या झाडून आ मह या के ली. कोमलने एम.कॉम. पणू र् के ले होते तर िश पा
एमबीए होती.

त णांब ल भगतिसंग काय हणतात
१९२५ म ये, वया या अवघ्या १७ या वषीर् िलिहले या आप या यवु क या
अिव मरणीय िनबंधात भगतिसंग यांनी हटले आहे:
यौवनकाल हा मानवी आयुष्यातील वसं त ॠतू आहे. तारुण्याच्या प्राप्तीने माणूस
बेभान होतो. हजारो प्याले झोकल्यासारखी नशा चढते त्याला. िवधात्याने िदलेल्या
सगळ्या शक्ती कं ध फु टावा तशा सहस्त्रधारांनी कोसळू लागतात. मदांध
मातं गाप्रमाणे िनरंकुश, आषाढ-मेघासारखी उन्मत्त, प्रलयकालीन प्रभं जनाप्रमाणे
प्रचं ड, वसं तातील नवजात किलके सारखी सुकोमल, ज्वालामुखीसारखी उन्मुक्त
आिण भैरवीच्या सुरांसारखी मधुर असते ही युवावस्था! उजळलेल्या पहाटेची शोभा,
सायं कालची िस्नग्धता, ग्रीष्मातल्या मध्यान्हीची तप्तता आिण भाद्रपदी अमावस्येच्या
मध्यरात्रीची भीषणता ितच्यात सामावलेली असते. . . . तरुणांच्या कतर्बगारीने
जगाचा इितहास व्यापलेला आहे. . . . तो महासागराच्या उत्तुंग लाटांसारखा उन्मत्त
आहे. महाभारतातील भीष्म पवार्च्या प्रथम ललकारी सारखा भयावह आहे. पिहल्या
विहल्या चुंबना सारखा रसपूणर् आहे. तो रावणाच्या अहंकारासारखा बेदरकार आहे.
प्रल्हादाच्या सत्याग्रहासारखा दृढ आिण अटळ आहे. कु णाला जर िवशाल हृदयाची
आवश्यकता असेल, युवकांकडे मागा. रिसकताही त्याच्याच पाशी सापडेल तुम्हाला
आिण भावुकतेवरही त्याच्याच नावाची नोंद आहे. . . . तारुण्य हे परमेश्वराच्या
सजर्नशीलतेचे सवर्श्रेष्ठ उदाहरण आहे. . . . त्याचे धैयर् थक्क करणारे आहे. त्याचा
उत्साह अमयार्द आहे. . . . त्याने ठरवलेच तर रात्रभर जागणे हा त्याच्या डाव्या
तु ही बेरोजगार का?

१

हाताचा खेळ आहे. ज्येष्ठातली दपु ार त्याच्यासाठी चांदणी रात्र आहे, पावसाचा वषार्व
म्हणजे पुष्पवृष्टी आिण स्मशानातील नीरवता जणू उद्यानातील पाखरांचा गुंजारव!
तो मनात आणेल तर साऱ्या समाजाला हलवून सोडेल, अवघ्या देशाचे भले करेल,
साऱ्या राष्ट्राचे वतर्मान उज्ज्वल करेल, मोठमोठी साम्राज्ये उलथून टाके ल. पिततांचे
उत्थान करणे, साऱ्या जगाला प्रगतीपथावर नेणे त्याच्याच हातात आहे. या िवशाल
िवश्वाच्या रंगभूमीवरचा तो एक कु शल रंगकमीर् आहे.

भगतिसगं ने जे हटले आहे यात मळ
ु ीच अितशयोक्ती नाही. खरोखरच त णांम ये
अशी ताकद आहे. कुठ याही देशातला त ण असो, या यात प्रचंड ताकद आहे, न
संपणारी ऊजार् आहे, अमाप उ साह आहे, अचाट सजर्नशीलता आहे आिण अमयार्द क्षमता
आहेत! भिव यातील प्रगतीचा िवचार करणारा कुठलाही समाज त णांकडे प्रेमपवू र्क आ थेने,
नेहाने बघतो आिण आप या िवकासासाठी यां यात या अमयार्द उजेर्ला कामाला
लाव या या प्रय नात असतो यात नवल ते कसले.
ददु वैर् ाने, आप या देशात धोरणे ठरवणार्यांनी—जे वतःब ल या फुशारक्या मार यात
आकंठ बडु ालेले आहेत—आप या त णांचे दो ही हात कापनू यांना दबु ळे क न टाकले
आहे. देशा या िवकासासाठी आप या त णां या अमयार्द उजेर्ला कामाला लाव याऐवजी
यांना बेरोजगार क न टाकले आहे. डो यात व ने, चेहर्यावर लकाकी आिण पायाला
गती अस याऐवजी, अथर्पणू र् आिण योग्य िमळकत देणारे रोजगार नस याने आज कोट्यवधी
त ण अपमाना पद िजणे जगताहेत, भयक
ं र िनराश झाले आहेत आिण यानं ा अगितकते या
भावनेने ग्रासनू टाकले आहे.

भारतातील बेरोजगारीचे संकट
देशाला घे न टाकणार्या बेरोजगारी या संकटाची ती ता फक्त पढु ील काही
आकडेवारीव न प िदसनू येते.

•

•
२

१७ स टबर २०१५: सिचवालयात िशपायां या ३६८ िरका या जागा भरतीसाठी उ र
प्रदेश सरकारने जािहरात िदली. २३ लाखांहून अिधक अजर् आले. यापैकी २५५
अजर्दार पीएच.डी. धारक होते आिण २ लाख २२ हजार इजं ीिनअर होते. वािण य
(कॉमसर्), मानवशा आिण िवज्ञान यात पद यु र िशक्षण घेतलेले हजारो त णही
अजर्दारांम ये सामील होते. या जागेसाठी िकमान पात्रता होती इय ा ५ वी पयत
िशक्षण आिण सायकल चालवता ये याची क्षमता. आिण या नोकरीत िमळणारा पगार
होता दरमहा समु ारे १६,००० पये!1
२७ जनू २०१६: म यप्रदेशात हवालदारा या १४,००० जागांसाठी ९ लाखांहून
अिधक अजर् आले. अजर्दारांम ये १४,५६२ पद यु र िशक्षण घेतलेले होते, तर
लोकायत, जनता सा ािहक

•

•

९,६२९ इजं ीिनअर आिण १२ पीएच.डी. धारक होते.2
३१ जानेवारी २०१७: पि म बंगालमधील ड गटातील भरती करणार्या मडं ळाने ड
गटातील वेगवेग या प्रवगार्तील ६,००० जागां या नोकरभरतीसाठी ऑनलाईन अजर्
मागवले. या जागासं ाठी पदवीधर, पद यु र िशक्षण घेतलेले आिण अगदी पीएच.डी.
धारकासं कट २५ लाखाहं ून अिधक उमेदवारानं ी अजर् के ले. या जागेसाठी सातवी पास
िशक्षणाची गरज होती आिण पगार होता दरमहा समु ारे १६,००० पये.3
१० फे ब्रवु ारी २०१७: रे वे भरती बोडार्ने िविवध प्रवगार्तील १८,००० जागां या
नोकरभरतीसाठी घेतले या ऑनलाईन परीक्षेला ९२ लाखाहं ून अिधक उमेदवार बसले
होते.4

आकडेवारीतील हेराफेरी
आिण तरीही भारत सरकार दावा करते की आप या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण अगदी
कमी आहे. भारत सरकार या आिथर्क सवेर्क्षण २०१३–१४ नसु ार २००९–१० म ये
देशभरातील बेरोजगारीचे प्रमाण रा ट्रीय नमनु ा सवेर्क्षण कायार्लय (National Sample
Survey Office िकंवा NSSO) या अदं ाजाप्रमाणे फक्त २% होते. (कामगार खा या या
अदं ाजानसु ार हे प्रमाण याहून थोडे अिधक हणजे ४.९% आहे.)5 हे प्रमाण िवकिसत
देशामं धील बेरोजगारी या प्रमाणा या जवळपास, खरे तर या यापेक्षाही कमी, आहे.
पढु े जा यापवू ीर् काही याख्या:
• मशक्ती (Labour Force): याम ये काम कर यार्या िकंवा सिक्रयपणे काम शोधत
असले या सवर् यक्तींचा समावेश होतो.
• कायर्शक्ती (Work Force): म शक्तीपैकी प्र यक्ष रोजगारात गतंु ले या यक्तींची
संख्या.
• बेरोजगारी: बेरोजगारी हणजे मशक्ती वजा कायर्शक्ती. (रोजगार नसले या परंतु
रोजगार िमळावा अशी इ छा असले या यक्तीला बेरोजगार हणतात.)
देशातील एकूण मशक्ती ४९ कोटी आहे (२०१३ सालचा अदं ाज). 6 कामगार
खा या या अंदाजानसु ार यापैकी २.४ कोटी लोक बेरोजगार आहेत; NSSO चा अदं ाज तर
याही पेक्षा कमी हणजे फक्त ९८ लाख आहे. अथार्तच हे सवर् आकडे खपू च कमी क न
दाखव यात आलेले आहेत. देशातले बेरोजगारीचे प्र यक्ष प्रमाण नक्कीच या आकड्यां या
िक येक पटीने जा त आहे, कारण देशात या फक्त एका रा यात िशपाया या नोकरीसाठी
२५ लाख त ण अजर् करतात.
देशात या बेरोजगारीचे प्रमाण कमी भासव यासाठी सरकारी सख्ं याशा ज्ञानं ी एक
साधासोपा डावपेच वापरला आहे. हे लक्षात घेतले पािहजे की एकूण बेरोजगाराच
ं ी सख्ं या
तु ही बेरोजगार का?
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हणजे एकूण मशक्ती व कायर्शक्ती (कामगार) यामधील फरक. नोकरीत असले या
लोकांची संख्या न वाढवता बेरोजगारीचे आकडे कमी क न दाखव याचा एक सोपा उपाय
हणजे एकूण मशक्तीच कमी दाखवणे. सरकारी संख्याशा ज्ञांनी नेमके हेच के ले. अिधकृ त
आकड्यांनसु ार १९८३ ते १९९३–९४ या कालावधीत भारतातील एकूण मशक्तीत दर
दरवषीर् २.०५% या दराने वाढ झाली, पण १९९३–९४ ते २००९–१० या काळात हा दर
१.२९% वर घसरला (तक्ता १ पहा). नोकरी या शोधात असणार्यां या वाढी या दरात ती
घसरण हो याची कारणे काय असू शकतात? िशक्षणासाठी महािवद्यालयात दाखल होणार्या
त णां या संख्येत वाढ झा याने एकूण मशक्ती या संख्येत घट होते हे खरे आहे, पण
यामळ
ु े मशक्ती या संख्येत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट होणार नाही. दीघर्काळ नोकरी न
िमळा याने अनेक िमकांनी नोकर्या शोधायचेच बंद के ले, हे या घसरणीमागचे मख्ु य
कारण आहे. ांना ‘िनराश झालेले िमक’ हटले जाते. असे जे िनराश झालेले िमक
असतात यांना ना बेरोजगारां यात मोजले जाते ना ामशक्तीत! खरे तर यांना दो हींम ये
मोजले गेले पािहजे.
मशक्ती या वाढीचे वािषर्क प्रमाण १.२९% वर न घसरता जर ते प्रमाणे १९८३ ते
१९९३–९४ या कालावधीतील वाढी या प्रमाणाइतके (दरवषीर् २.०५%) रािहले असते, तर
२००९–२०१० म ये एकूण मशक्तीची संख्या अदं ाजे िकती झाली असती ते पाहूया.
हणजे आपण िनराश िमकांना आप या आकडेमोडीत सामील क या. आिण तसे
के यास २००९–१० म ये एकूण मशक्तीची संख्या ४६.८८ कोटींऐवजी ५२.८ कोटी
झाली असती, एकूण बेरोजगारांची संख्या ९८ लाखांऐवजी ६.९ कोटी झाली असती, आिण
बेरोजगारीचा दर २.०९% टक्क्यांऐवजी १३.०७% वर जाऊन पोहोचला असता!
तक्ता १: भारत: एकूण मशक्ती, कायर्शक्ती आिण बेरोजगारीचा दर7 (दशलक्षातं )
वषर्
१९८३

मशक्ती कायर्शक्ती बेरोजगारीचा दर
३०८.६

३०२.८

१.८८%

१९९३–९४ ३८१.९

३७४.५

१.९४%

२००९–१० ४६८.८

४५९

२.०९%

कालावधी
१९८३ ते
१९९३–९४
१९९३–९४ ते
२००९–१०

मशक्ती या संख्येतील
वाढीचा दर
२.०५%
१.२९%

आपण जरी िनराश िमकांची संख्या आप या आकडेवारीतनू वगळली तरीसद्ध
ु ा भारत
सरकार या रोजगारी या आकड्यांना फारसा अथर् नाही. एखादी यक्ती कोण याही प्रकारचे
काम करत असेल—मग चणे-फुटाणे जरी िवकत असेल, आिण दोन वेळचे पोट
भर याइतके ही िमळवत नसेल—तरी अिधकृ त आकडेवारींम ये ितचा समावेश
४

लोकायत, जनता सा ािहक

कायर्शक्तीम ये के ला जातो. असे कर यातनू िविचत्र िन कषर् िनघतात. सवर्सामा यपणे नोकरी
असणे हणजे माणसाला दािरद्र्यरे षे या वर जगता येईल इतके तरी उ प न असले पािहजे,
िवशेषतः भारतासारख्या देशात िजथे दािरद्र्यरे षा इतकी खाली आहे की ित या खाली जगणे
हणजे कंगालीत जगणे आहे. दािरद्र्यरे षा इतकी खाल या पातळीवर असनू ही िनयोजन
आयोगा या अंदाजानसु ार २०११–१२ म ये २१.९% लोक दािरद्र्यरे षेखालील जीवन जगत
होते.8 यामळ
ु े एकूण मशक्तीम ये बेरोजगारांची टक्के वारी कमीतकमी िततकीच असणे
अपेिक्षत आहे. पण आिथर्क सवेर्क्षण २०१३–१४ नसु ार संपणू र् भारतातला बेरोजगारीचा दर
फक्त २% आहे (NSSO या अंदाजानसु ार)! भारत सरकारचा मापदडं ानसु ार जरी एखादी
यक्ती अिधकृ त दािरद्र्यरे षेखाली राह याएवढेच जरी कमावत असली, तरी ती कामावर आहे
असे मानले जाईल आिण ितची गणना कायर्शक्तीम ये के ली जाईल. ‘रोजगारा’ची सरकारी
याख्येची लायकी इतकीच आहे.

भारतातील बेरोजगारी या तराचा अंदाज
देशातील के वळ संघिटत क्षेत्रातील रोजगारालाच अथर्पणू र् रोजगार हणता येईल.
वीजेचा वापर करणार्या उद्योगांम ये १० िकंवा अिधक कामगार आिण वीज वापरत
नसले या उद्योगांम ये २० िकंवा अिधक कामगार काम करत असतील तर यांचा संघिटत
क्षेत्रात समावेश होतो. अिधकृ त अदं ाजानसु ार संघिटत क्षेत्रातील रोजगार हा एकूण
रोजगाराचा फक्त १५.८% आहे (तक्ता २ पहा).
संघिटत क्षेत्रातील रोजगारांची प्र यक्ष पिरि थती वर उ लेख के ले या आकड्यांपेक्षा
खपू च वाईट आहे. भारतात या संघिटत क्षेत्रात या कंप यांनी कायम व पी
कामगारवगार् या जागी कंत्राटी कामगार नेम याचे पद्धतशीर धोरण वीकारले आहे. तसेच
असंघिटत क्षेत्रातील छोट्या उद्योगांना उपकंत्राट देऊन काम क न घे याचे तंत्र अवलंिबले
आहे कारण यातील कामगारांचे वेतन कमी अस याने व तात उ पादन होते. पिरणामतः
योजना आयोग मा य करतो की संघिटत क्षेत्रातील अनौपचािरक रोजगार वाढत आहेत आिण
आज संघिटत क्षेत्रात अ यार्पेक्षा अिधक रोजगार अनौपचािरक आहेत (तक्ता २ पहा).9
फक्त औपचािरक रोजगारामं ये कामगारानं ा रोजगाराची सरु िक्षतता, िकमान वेतन,
आजारपणाची रजा, कामावर असताना अपघात झा यास याची भरपाई आिण सघं िटत
हो याचा हक्क यासारखे काही थोडेफार कायदेशीर अिधकार आहेत. या नोकर्यांना आिथर्क
सवेर्क्षण २०१५–१६ म ये ‘चागं या नोकर्या’ हटले आहे.10 अशा औपचािरक रोजगाराच
ं ी
सख्ं या देशातील एकूण कायर्शक्ती या तल
ु नेत खपू च कमी हणजे फक्त ७.२% आहे.
उवर्िरत ९२.८% कामगार अनौपचािरक रोजगारामं ये आहेत. हे रोजगार अितशय कमी
िमळकतीचे आहेत. यात या अनेकानं ा मळ
ु ातच तटु पजंु े असलेले िदवसाचे िकमान
वेतनदेखील िमळत नाही. २००४ म ये भारत सरकारने देशातील असघं िटत कामगारां या
तु ही बेरोजगार का?
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प्र ाबाबत स ला दे यासाठी प्रा. अजर्नु सेनगु ा यां या अ यक्षतेखाली असंघिटत क्षेत्रातील
उद्योगांसाठी रा ट्रीय आयोग (National Commission for Enterprises in the
Unorganised Sector िकंवा NCEUS) नेमला. जे िदवसाला दर माणशी २० पये
कमावतात ते ‘गरीब व असरु िक्षत’ आहेत अशी याख्या या आयोगाने यां या अ यासात
के ली. आयोगा या गणनेनसु ार ७७% भारतीय ा पातळीपेक्षाही कमी कमावतात.11 ही
आ यर्चिकत करणारी आकडेवारी आहे.
तक्ता २: भारतातील औपचािरक आिण अनौपचािरक क्षेत्रातील कायर्शक्ती12
(दशलक्षात)
२००९–२०१०
४६०.२
७२.९

एकूण कायर्शक्ती
संघिटत क्षेत्रातील रोजगार
यापैकी:
औपचािरक रोजगार (१)
अनौपचािरक रोजगार (२)

३०.७
४२.१
३८७.३

औपचािरक रोजगार (३)
अनौपचािरक रोजगार (४)
एकूण औपचािरक रोजगार (१+३)
एकूण रोजगारा या तल
ु नेत एकूण औपचािरक रोजगार
एकूण अनौपचािरक रोजगार (२+४)
एकूण रोजगारा या तल
ु नेत एकूण अनौपचािरक रोजगार

२.३
३८५.१
३३.०
७.२%
४२७.२
९२.८%

असंघिटत क्षेत्रातले रोजगार
यापैकी:

ही तर एका दशकापेक्षा जनु ी बाब आहे. ते हापासनू पिरि थती काही बदलली आहे का?
स टबर २०१६ या म यात, कामगार खा याने पाच या वािषर्क रोजगार–
बेरोजगारी या सवेर्क्षणाचा अहवाल प्रकािशत के ला. या अहवालाप्रमाणे देशातील समु ारे
अधेर् लोक वयं-रोजगार करतात. आप या देशाचे बिु द्धजीवी याची ततु ी करतात आिण
हणतात की भारत उद्योजकांची भमू ी आहे. पण ही िन वळ बकवास आहे. खरे तर हे सवर्
वयं-रोजगार करणारे कसेबसे आपले पोट भरत आहेत. कामगार खा या या रोजगाराब ल
सवेर्क्षणाने याची पु ी होते. यानसु ार ४०% पेक्षा जा त वयं-रोजगार करणारे मिह याला
५००० पयांपेक्षा कमी कमावतात आिण ८५% हे १०,००० पेक्षा कमी (तक्ता ३ पहा).
६
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तक्ता ३: कामगार वगर् व वेतनाचे िवभाजन13

कायर्शक्तीची टक्के वारी
मािसक कमाई
५,००० पेक्षा कमी
५,०००–१०,०००
एकूण १०,००० पेक्षा कमी

वय-ं
रोजगारी
४६.६%

मजरु ी
कामगार
१७.०%

कंत्राटी
कामगार
३.७%

िकरकोळ
मजरु ी कामगार
३२.८%

४१.३%
४३.६%
८४.९%

१८.७%
३८.५%
५७.२%

३८.५%
४८.२%
८६.७%

५९.३%
३७%
९६.३%

हा अहवाल हे ही सागं तो की एकूण ४३% कायर्शक्ती दर मिह याला ५,००० पयापं ेक्षा
कमी कमावते आिण ८४% १०,००० पयापं ेक्षा कमी.
हातगाडीव न के ळी िवकणारे फळिवक्रेते, र या या कडेला सायकलव न चणेफुटाणे आिण इतर त सम खाद्यपदाथर् िवकणारे फे रीवाले, कपडे िकंवा इतर काही फुटकळ
व तू िवकणारे पथारीवाले, घराघरातनू वतर्मानपत्राची र ी व इतर गो ी गोळा करणारे
भगं ारवाले, फोन िरचाजर् क न देणारी छोटी दक
ु ाने चालवणारे िकंवा िदवसाला १२ तास
ऑटोिरक्षा चालवणारे पदवीधर, घरोघरी जाऊन स दयर्प्रसाधने/साड्या/पु तके िवकणारी मल
ु े
व मल
ु ी, बाधं कामा या िठकाणी धोकादायक पिरि थतीत काम करणारे असंघिटत क्षेत्रातील
मजरू , वतः या तटु पंु या जिमनीतनू अिधकािधक उ प न िमळावे हणनू रात्रंिदवस
काबाडक करणारे शेतकरी—अशी सवर् अनौपचािरक कामे करणार्यांतील बहुसंख्य
लोकांना ‘कमी प्रतीचे बेरोजगार’ ( यावेळी यक्तीला आप या क्षमतेपेक्षा व िशक्षणापेक्षा
कमी दजार् या रोजगारावर काम करावे लागते यावेळी ितला कमी प्रतीची बेरोजगार िकंवा
underemployed हणतात) माननू यांची खरे तर बेरोजगारांम ये गणना के ली पािहजे.
भारतात लोक जे िमळे ल ते काम प करतात, मग यातनू िमळणारे उ प न िकतीही कमी का
असेना, कारण यां यापढु े यािशवाय दसु रा पयार्यच नसतो—कारण काम नसले यांना
बेरोजगारी भ ा िदला जात नाही हे कटू स य आहे. प्रगत रा ट्रांम ये पणू वर् ेळ नोकरी क
इि छणार्या, पण यांना ती न िमळा याने अधर्वेळ काम करावे लागते, अशा सवर् िमकांना
कमी प्रतीचे बेरोजगार समजनू बेरोजगारां या संख्येत गणले जाते. भारतीय घटनेतील
िदशािनदेर्शक त वांचे सद्ध
ु ा हेच ममर् आहे. यातील कलम ४३ म ये हटले आहे की सवर्
कामगारांना चांग या राहणीमानासाठी लागणारे िनवार्ह वेतन िमळे ल हे सिु नि त कर यासाठी
शासनसं थेने प्रय नरत राहावे. याचा अथर् २००९–१० मधील देशात या ४६ कोटी
कायर्शक्तीपैकी िनदान ३० िकंवा ४० िकंवा ५०% िकंवा (NCEUS या अदं ाजानसु ार
‘गरीब आिण असरु िक्षत’ असले या) अगदी ७७% कायर्शक्तीला कमी प्रतीचे बेरोजगार
समजनू यांना बेरोजगारांम ये गणले गेले पािहजे. ात अिधकृ तरी या बेकार असले यांची
तु ही बेरोजगार का?
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व मोठ्या संख्येने नोकरी न िमळा याने िनराश झाले या िमकांची संख्या िमळवली तर
देशातील बेरोजगारी गगनाला िभडेल.
इतकी प्रचंड आहे आप या देशातील बेकारी!

बेरोजगारी या वेदना
बेरोजगार त णां या वेदना आिण मानिसक यातना क पनेपलीकड या आहेत. ते
आप या आयु या या अशा ट यावर असतात जे हा यां याम ये अमयार्द ऊजार् असते,
यां यातील चैत य सळसळत असते, यांची अन यसाधारण िनिमर्तीक्षमता मोकळी
हो यासाठी धडपडत असते—पण बेरोजगार अस यामळ
ु े ते यापैकी काहीही क शकत
नाहीत. पिरणामी ते अ यंत उदासीन/हताश/असहा य होतात. यांना पदोपदी अपमान सहन
करावा लागतो. आकषर्क पण महागड्या व तंनू ी भरलेली दक
ु ाने, प्रचंड महाग ितकीटे
असलेली मोहक िसनेमागृह,े टारबक्स आिण बरी तासारखी मोहात पाडणारी कॉफी शॉ स,
अ यंत वेगात धावणार्या मोटरसायकली यांना वेडावनू दाखवतात. यांचे आई-वडील,
नातेवाईक आिण शेजारी यांना असमथर्, अयश वी आिण िबनकामाचे हणनू िहणवत
असतात. भिव य अधं ारमय िदसत असते; आयु यच अथर्हीन भासू लागते.
मग ते वतःला अमं ली पदाथा या सेवनात आिण दा त बडु वनू टाकतात. ते सवर्
प्रकार या फस या धािमर्क गु ं चे अनयु ायी बनतात. गु हेगारी टो यांत सामील होतात.
कसेबसे जग यासाठी, दा या गु यात नाचतात िकंवा देहिवक्रय करतात.
सवर् प्रकार या बदमाश घटकांकडून यांना वाप न घेतले जाते. ‘ दयसम्राट’ आिण
साखर कारखानदार यांना नोकरीची आ ासने देतात; इतर कोणी यांना वडापावसाठी जागा
दे याचे िकंवा एखादे छोटसे कंत्राट दे याचे आ ासन देतात. ते त णां या असहा यतेचा
फायदा घेतात आिण आपले दोन नंबरचे यवहार, िनवडणक
ु ी या प्रचार मोिहमा,
र यात या मारामार्या, इ यादींसाठी आपले यादे बनवतात. जातीचे पढु ारी सरकारी
नोकरीत आरक्षणाचे वचन देतात िकंवा जातीय ‘अि मते’ या रक्षणा या नावाखाली यांना
संघिटत करतात. सांप्रदाियक, धािमर्क आिण फॅ िस ट संघटना यां या नैरा याचा फायदा
घेतात आिण ‘धािमर्क प्रित े’चे िकंवा ‘रा ट्रािभमाना’चे सरं क्षण कर या या नावाखाली
यां यामाफर् त ‘दसु र्या’ं वर ह ला करवतात. आिण अशा रीतीने जातीय–धािमर्क प्रित े या
रक्षणा या नावाखाली हजारो त ण एकत्र येतात; लाखो त ण सरकारी नोकर्यातं आरक्षण
मागणार्या मो याम ये सामील होतात. शक्य असले या प्र येक धािमर्क सणां या िनिम ाने
काढ यात येणार्या िमरवणक
ु ातं व जाती या/समदु ायाचा थोर ने यां या जयं या साजर्या
कर यार्या समं ेलनात ते प्रचडं संख्येने सहभागी होतात आिण ‘डीजे’ या कान फाडणार्या
आवाजा या तालावर ताल देत रात्री उशीरापयत नाचतात. ते फॅ िस ट सघं टनाच
ं े गडंु बनतात
आिण अमानषु िहसं ा करणे यातच आनदं घेऊ लागतात . . .
८
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बेरोजगार त ण एकतर मृ यपू ेक्षा वाईट अव थेत जीवन जगतात, िकंवा या समाजाने
यांना अथर्पणू र् जीवन जगायची संधी नाकारली या समाजावर गु हेगारी/समाजिवरोधी/
िहसं क कृ ये क न सगळा राग काढतात, िकंवा वैफ यापोटी आ मह या करतात. १५ ते २९
वयोगटातील आ मह या करणार्या त णांची संख्या जगभरापैकी भारतात सवार्िधक आहे.
भारतात दर तासाला एक िवद्याथीर् आ मह या करतो; २०११–१५ या पाच वषा या काळात
४०,००० िवद्या यानी आ मह या के या. वतर्मानपत्रातील बाता यांनसु ार यापैकी बर्याच
आ मह या बेरोजगारीशी िनगिडत हो या.14

२. बेरोजगारीब लची िमथके
आप या देशाला भेडसावणार्या बेरोजगारी या या प्रचंड संकटा या खर्या कारणांची
चचार् कर यापवू ीर् आपण या संकटा या कारणांब ल समाजात असले या काही प्रचिलत
समजतु ी तपासनू पाहूया.
िशिक्षत वा अिशिक्षत अशा कोण याही गटातील त णांबरोबर चचार् करा—ते देशात
असले या बेरोजगारीब ल एकसारखीच दोन-चार कारणे सांगतील. या सग या प्रचिलत
समजतु ी खरे तर त न चक
ु ी या आहेत. तरी सद्ध
ु ा, आपले रा यकतेर् आिण िवचारवंत
जाणीवपवू र्क या समजतु ींचा प्रचार करत अस याने बहुतेक लोक यावर िव ास ठे वू लागले
आहेत. ही िमथके बेरोजगारीचा सगळा ठपका त णांवर िकंवा समाजावर ठे वतात— हणजे
मग देशात नोकर्या उपल ध नस याब ल धोरणे ठरवणार्यांना दोष देता येणार नाही.
िमथक १: भारताची लोकसख्
ं या इतकी प्रचंड आहे की प्र येकाला नोकरी देणे शक्य
नाही.
िहटलरचा प्रचार मत्रं ी जोसेफ गोबे स याने असे हटले होते: ‘जर तु ही एकच खोटे
परत परत बोलत रािहलात, तर लोक यावर िव ास ठे वतील.’ या या पावलावर पाऊल
ठे वत, आप या देशातले प्र थािपत बिु द्धवादी, देशातील बेरोजगारी या अित प्रचंड संकटाला
भारताची अफाट लोकसंख्या कारणीभतू अस या या खोट्या समजतु ीचा प्रचार करत
आहेत. एकदा का तमु चा या यिु क्तवादावर िव ास बसला की बेरोजगारी या संकटासाठी
रा यक याना दोषी ठरव याचा प्र च उरत नाही. रोजगार िनमार्ण कर याचे आ ही
िशक तीचे प्रय न करतो आहोत पण आप या देशाची लोकसंख्याच इतकी प्रचंड आहे की
सगळे प्रय न फोल ठरतात—असा दावा मग ते क शकतात. मग दोष आप या सग यांचा,
जनतेचा—आपण बेरोजगार आहोत कारण आपली लोकसंख्या खपू आहे. प्र थािपतांचे
प्रचारक आप या प्रचारात इतके यश वी झाले आहेत की बहुदा ९९% लोकांचा आता
यावर िव ास बसला आहे.
खरे तर, आप या देशातले प्रचंड दािरद्र्य आिण कुपोषण याब ल बोलतानाही
तु ही बेरोजगार का?
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सवर्सामा य माणसू आपली लोकसंख्या खपू अस याचा यिु क्तवाद करतो!
एका सा या यिु क्तवादाने या खोट्या समजतु ीचा बरु खा फाडता येईल. समजा अ आिण
ब अशी दोन क्षेत्रं आहेत. अ चे क्षेत्रफळ १० चौ. िकमी. आहे, तर ब चे क्षेत्रफळ २० चौ.
िकमी. आहे. अ ची लोकसख्ं या ५० आहे आिण ब ची ८०. मग जा त लोकसख्ं या असलेले
क्षेत्र कोणते?
५० लोक

८० लोक

क्षेत्र अ: १० चौ. िकमी

क्षेत्र ब: २० चौ. िकमी

बहुतेक वाचक लगेच उ र देतील: अ ची लोकसंख्या अिधक आहे. क्षेत्र अ पेक्षा क्षेत्र
ब म ये अिधक लोक राहत असनू ही असे का बरे ? कारण क्षेत्र अ म ये लोकसंख्येची घनता
क्षेत्र ब पेक्षा अिधक आहे. हणजे लोकसंख्येची घनता मह वाची आहे, लोकसंख्या नाही.
चला, आता आपण भारता या लोकसंख्या घनतेची इतर काही देशां या लोकसंख्या
घनतेबरोबर तल
ु ना क या (तक्ता ४ पहा). या तक् यातील भारत वगळता बाकी सवर् देश
उ च उ प न असलेले देश आहेत. जागितक बँके या वगीर्करणानसु ार भारत िन न म यम
उ प ना या वगार्त मोडतो. जरी या उ च उ प न असले या देशांची लोकसंख्या घनता
भारतापेक्षा जा त िकंवा जवळपास असली, तरी यां या बेरोजगारी आिण दािरद्र्या या
पात या भारतापेक्षा बर्याच खाली आहेत.
तक्ता ४: भारत आिण इतर देशांची लोकसख्
ं या घनता15 (प्रित चौ. िकमी.)
देश
बेि जयम
भारत
इ ाइल
जपान
नेदरलँड्स
दिक्षण कोिरया
तैवान

लोकसंख्या घनता
३७२
४०१
३९५
३३५
४१३
५१३
६५१

आपण आता एक दसु र्या प्रकारचे उदाहरण घेऊ या. २०१७ म ये ब्राझीलची
लोकसंख्या होती २०.८ कोटी आिण लोकसंख्या घनता होती समु ारे २५ लोक प्रित चौ.
िकलोमीटर. हे आकडे यरु ोिपयन यिु नयन (ईय-ू २८) या लोकसंख्येपेक्षा आिण
१०
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लोकसख्ं ये या घनतेपेक्षा खपू च कमी आहेत—यरु ोिपयन यिु नयनची लोकसंख्या आहे ५०.६
कोटी आिण लोकसंख्या घनता आहे समु ारे ११६ लोक प्रती चौ. िकलोमीटर.16 तरीही
ब्राझीलम ये बेरोजगारीचा दर दोन आकडी आहे, तर ईय-ू २८ चे बेरोजगारीचे सरासरी प्रमाण
याहून खपू च कमी, हणजे ७.५%, आहे.17
हणजे भारताची लोकसंख्या हे भारतात या बेरोजगारी या संकटाचे कारण नाहीये.
खरे तर, जर आपण या सम येचे अिधक जवळून परीक्षण के ले तर आप या असे लक्षात
येईल की लोकसंख्या वाढ आिण रोजगार िनिमर्ती हे एकमेकां या िवरोधी नसनू एकमेकांना
परू क आहेत. िजतकी लोकसंख्या जा त, िततकी अ न, साबण, तेल, कपडे, घरे , इ. व तंू या
उ पादनाची गरज अिधक—आिण हणनू हे जा तीचे उ पादन कर यासाठी लागणारे िमक
देखील जा त. समाजाला शाळा, इि पतळे , बसेस, इ. सेवांची सद्ध
ु ा अिधक गरज
भासणार—आिण या सग या क्षेत्रांम ये सद्ध
ु ा जा त रोजगार तयार होणार. हणनू च
भारतात या बेरोजगारी या संकटाला ना देशाची प्रचंड लोकसंख्या जबाबदार आहे ना
लोकसंख्येची अिधक घनता; खरी कारणे दसु रीच आहेत.
पण अितलोकसंख्या हे आप या देशाला भेडसावणार्या सम यांचे कारण आहे ही
खोटी समजतू इतकी खोलवर जलेली आहे की आम या अनेक वाचकांना वरील तकर् मा य
करणे अजनू ही जड जाईल. हणनू आपण आता दसु र्या प्रकार या आकडेवारीवर नजर
टाकूया. अितलोकसंख्येचा यिु क्तवाद साधनसंप ी या संबंधात जा त जोरदारपणे पढु े येतो—
तो हणजे आपली साधनसंप ी मयार्िदत आहे आिण यामळ
ु े ती एवढ्या मोठ्या
लोकसंख्येला परु ी पडू शकत नाही. भारतात या प्रचंड उपासमारीचे समथर्न कर यासाठी या
यिु क्तवादाचा वापर के ला जातो. यिु क्तवाद असा के ला जातो की इतक्या मोठ्या लोकसख्ं येला
अ नपरु वठा कर यासाठी लागणारी परु े शी िपकाऊ जमीन आप याकडे नाही. आता, आपण
जर भारत आिण चीन यां या शेतीची तल
ु ना के ली तर आप या लक्षात येईल की भारताकडे
चीन या भभू ागा या एक तृितयांश भभू ाग असला, तरी आपली लागवडीयोग्य जमीन चीन
पेक्षा थोडी जा तच आहे. तरीही चीन भारतापेक्षा ४०% अिधक गहू आिण तादं ळ
ू िपकवतो
आिण चीनचे फळाचं े उ पादन भारता या फळां या उ पादना या ित पट आहे!18 हणजे
आपण आज िजतके िपकवतो यापेक्षा िकतीतरी अिधक धा य, डाळी व फळे िपकवू शकतो,
प्र आहे धोरणांचा. चीनची लोकसख्ं या भारता या लोकसख्ं येपेक्षा थोडीशीच जा त आहे.
तरीही आपली गोदामे धा याने भ न वाहत आहेत आिण आपण तांदळाचे जगातले सवार्त
मोठे िनयार्तदार बनलो आहोत! पण दसु रीकडे जगातले सवार्त जा त उपाशी लोक
आप याकडे आहेत. हणनू च आप या देशात या उपासमारी या भयानक पातळीला
आपली प्रचंड लोकसंख्या जबाबदार नाही तर लोक इतके गरीब आहेत की ते अ नधा य
िवकत घेऊ शकत नाहीत आिण सरकारला यांना व त दराने धा य द्यायची इ छा नाही;
अ नधा य िनयार्त कर यात सरकारला अिधक वार य आहे.19
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िमथक २: आम याम ये आव यक क्षमता नस याने आ ही बेकार आहोत.
बेरोजगार त णांकडून िदले जाणारे अजनू एक प्रचिलत उ र हे असते की आम यात
परु े शी क्षमता नाही, हणनू आ हाला चागं ली नोकरी िमळत नाही. यामळ
ु े च ते पधार्
परीक्षामं येही यश वी होत नाहीत, असे बहुसख्ं य लोकानं ा वाटते.
कला िकंवा वािण य िकंवा िवज्ञानाची पदवी आज नोकरी िमळायला उपयोगी नाही हे
माहीत असनू ही यांनी ती का घेतली, आिण अिभयांित्रकी/ यव थापन/वैद्यकीय
िशक्षणासाठी यांनी प्रवेश का घेतला नाही—असा प्र तु ही या त णांना िवचाराल तर ते
उ र देतील की आ ही गरीब आहोत आिण या िशक्षणासाठी लागणारी फी भर याइतके पैसे
आम याकडे नाहीत.
पढु े जाऊन यांना िवचारा की ते गरीब का आहेत? यांचे आई-वडील परु े से सक्षम
नाहीत हणनू ते गरीब आहेत, असे उ र तु हाला िमळे ल. आिण यांचे आई-वडील परु े से
सक्षम का बरे नाहीत? कारण चांगले िशक्षण घ्यायला लागणारे पैसे यां याकडे न हते.
आिण चांग या िशक्षणासाठी लागणारे पैसे यां याकडे का न हते? कारण यांचे आजीआजोबा सक्षम न हते . . .
आम या आज या नशीबातील भोगांना आ ही/आमचे आई-वडील/आमचे आजीआजोबा जबाबदार आहेत—हा यिु क्तवाद पवू ीर् या काळी जाती यव थेचे समथर्न
कर यासाठी धतू र् ब्रा हणांनी प्रसृत के ले या ‘कमार्’ या त वज्ञानासारखाच नाही का?
अिभयांित्रकी/ यव थापकीय/वैद्यकीय िशक्षण इतके महाग का झाले, हा प्र आ ही िवचारत
नाही. उ च िशक्षण, आिण चांग या दजार्चे शालेय िशक्षण देखील, ीमंता या मल
ु ांसाठीच
का राखनू ठे वले आहे? सरकार िशक्षणावर परु े सा खचर् का करीत नाही, उलट सरकार
िशक्षणाचे खाजगीकरण का करत आहे यामळ
ु े िशक्षण हा नफा कमाव याचा धंदा झाला
आहे. असे प्र उपि थत कर याऐवजी आपण चांगली नोकरी िमळ यासाठी उ कृ
यावसाियक िशक्षणाक्रमाला प्रवेश न घेऊ शक याब ल वतःला/आप या निशबाला दोष
देतो.
खरे तर आप या देशात देखील, १९८० पयत उ च िशक्षण जवळपास पणू पर् णे
सावर्जिनक क्षेत्रात होते आिण अगदी गरीब तरातील मल
ु ांनाही उ म अिभयांित्रकी िकंवा
वैद्यकीय महािवद्यालयात िशक्षण घेणे शक्य होते. जागितकीकरणाचा नावाखाली १९९१
पासनू सु झाले या आिथर्क सधु ारणां या पिरणामी देशातील उ च िशक्षणाचे हळूहळू
खाजगीकरण झाले.20 या पिु तके त पढु े याब ल आपण चचार् करणार आहोत.
जे काही असेल ते असो. पण आज जरी एखाद्याने अिभयािं त्रकी िकंवा यव थापकीय
िशक्षण देणार्या महािवद्यालयात प्रवेश िमळ यासाठी लागणार्या पैशाच
ं ी कशीतरी
जमवाजमव के ली, तरी चागं ली नोकरी िमळ याची फारशी शक्यता नाहीच. अिखल भारतीय
तत्रं ज्ञान पिरषदेनसु ार दर वषीर् देशातील सवर् तत्रं ज्ञान सं थामं धनू पदवी घेतले या ८ लाख
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अिभयािं त्रकी पदवीधरांपैकी ६०% पेक्षा अिधक बेरोजगार राहतात. 21 आिण नोकर्या
िमळाले यांपैकी अनेकां या नोकर्या कमी वेतना या असतात. याच प्रकारे
ASSOCHAM या अ यासातनू िदसनू आले आहे की देशात या ५,५०० यव थापन
महािवद्यालयांतनू (IIMs आिण इतर काही यव थापन िशकवणार्या सं था वगळता)
पदवीधर झाले यांपैकी फक्त ७% टक्के त ण रोजगारास पात्र असतात; जरी यांना नोकरी
िमळालीच तरी यांची कमाई मिह याला १०,००० पयांपेक्षाही कमी असते.22
िमथक ३: नोकर्या भरपूर आहेत पण लोकांना क करायला नकोत. यांना फक्त
खुचीर्त बसून आरामा या नोकर्या ह यात.
हे जरी खरे असले, तरी यांना शारीिरक म करताना हात घाण हो याची लाज वाटते
अशा उ च वगार्तील लोकांपरु तेच खरे आहे.
दसु रीकडे, जे लाखो लोक नोकरी या शोधात खेडेगावातनू शहरात थलांतिरत होतात,
ते झोपडपट्ट्यांम ये भयानक पिरि थतीत जगतात आिण सग यात क दायक आिण अ यंत
धोकादायक नोकर्या करतात. ते बाधं कामावर िकंवा र या या कडे या खानावळीत काम
करतात, िकंवा बाजारात ओझी उचल याचे काम करतात, िकंवा िरक्षा चालवतात िकंवा
कारखा यात कंत्राटी मजरू हणनू काम करतात. आप या देशात या उ च वगार्ला असे
वाटते की सवर्सामा य माणसाला क ाची कामे नको आहेत हणनू देशात बेरोजगारी आहे,
तो हे िवसरतो की याच
ं ी आलीशान घरे याच सवर्सामा य लोकानं ी िक येक तास
उ हाता हात राबनू बाधं लेली आहेत; या हायवेव न यां या मोठा या गाड्या धावतात, ते
र ते याच सामा यानं ी उघड्या आकाशाखाली अ यतं धोकादायक ि थतीत क क न
बांधलेले आहेत; यां या जेवणा या टेबलावरचे अ न शेतकर्यांनी िदवस-रात्र शेतावर अंग
मोडेपयत खपनू के ले या मातनू येते . . .
िमथक ४: दिलतांना आरक्षण, ि यांचा कायर्शक्तीत प्रवेश, बाहे न आले या
थलांतिरतांनी थािनक लोकां या नोकर्या बळकावणे—या गो ी बेरोजगारी या
संकटाला जबाबदार आहेत.
दिलतां या आरक्षणामळ
ु े आप याला रोजगार िमळत नाही, असे उ च वगार्त या
अनेक त णांना वाटते. अनेक पु षांना वाटते की ि या नोकरी क लाग यामळ
ु े यांना
नोकर्या िमळत नाहीत. अनेकांना वाटते की थलांतिरत लोकांनी आप या रा यात या/
क्षेत्रात या नोकर्या िहसकाव यामळ
ु े यांना नोकर्या िमळत नाहीत.
आरक्षणे
कुठलाही लोकशाही आिण या य समाज, याचा समाजात या सवर् घटकानं ा समान
सधं ी दे यावर िव ास असतो, तो शेकडो वषेर् आिथर्क व सामािजक भेदभाव सहन करत
तु ही बेरोजगार का?
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आले या समाजघटकांना शैक्षिणक, आिथर्क व सां कृ ितक िवकासासाठी िवशेष सवलती व
संधी देतो. अ पसंख्यांक (अॅफ्रो-अमेिरकन समदु ाय व यासारखे इतर समदु ाय) आिण ि या
यांनी दीघर्काळ सोसले या ऐितहािसक भेदभावाची नक
ु सान भरपाई कर यासाठी अमेिरके त
अशा प्रकारची धोरणे ‘सकारा मक कृ ती धोरणे’ या नावाने राबवली जातात. भारतात या
धोरणा अतं गर्त ऐितहािसक ्या वंिचत असले या जाती-जमातींना िविवध िवधीमंडळे ,
सरकारी नोकर्या आिण उ च िशक्षणसं थांमधील काही जागांम ये आरक्षण िदले गेले.
अथार्त के वळ आरक्षणे दे याने जातीजातींमधील भेदभाव न होणार नाही आिण
जातीिवरिहत समाज अि त वात येणार नाही. पण यांना भतू काळात या सवापासनू
जाणीवपवू र्क वंिचत ठे वले गेले होते, यांना सामािजक आिण आिथर्क याय दे यासाठी
िनदान एवढे तरी करायला पािहजे.
बेरोजगारी या संकटाला काही प्रमाणात आरक्षणे कारणीभतू अस याचा उ च
जातींतील त णांचा िव ास हा मळ
ु ातच चक
ु ीचा आहे. आरक्षणे र कर याने उपल ध
रोजगारां या एकूण संख्येत वाढ होणार नाही; फारफार तर काय होईल की जे थोडेफार
रोजगार आज दिलतांना िमळताहेत ते उ च जातींतील त णांकडे जातील. पण बेरोजगारांची
एकूण संख्या तीच राहील.
आज उ च जातीय त णां या या आरक्षण िवरोधाने एक िविचत्र वळण घेतले आहे.
महारा ट्रात मराठा, हिरयाणाम ये जाट, गजु रातम ये पटेल िकंवा पाटीदार, राज थानात गजु र्र
आिण आध्रं प्रदेशात काप,ू अशा िक येक रा यात या प्रभावशाली जाती वतः या जातीला
आरक्षण िमळ यासाठी आदं ोलने करत आहेत. सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगाराम ये
आरक्षणाचा फायदा आप याला िमळावा यासाठी यां या जातीही इतर मागासवगीर्य
जातीं या (Other Backward Classes िकंवा OBCs) यादीत समािव के या जा यात
अशी याचं ी मागणी आहे.
तक्ता ५: एकूण सरकारी रोजगार
(कद्र सरकार + रा य सरकारे + थािनक सरकारे + िनम सरकारी) (लाखामं ये)
वषर्
१९९१
२०१२

एकूण रोजगार
१९०.६
१७६.१

पण व तिु थती ही आहे की आज या सग या प्रभावशाली जाती या ‘आरक्षणा या
के क’ म ये वाटा मागत आहेत, तो के कच प्र यक्षात टेबलावर नाहीये. गे या दोन दशकात
एकूण सरकारी रोजगारात वा तिवक अथार्ने घट झाली आहे! तसेही देशातील सावर्जिनक
उद्योगातील एकूण रोजगारांची संख्या ही देशात या एकूण रोजगारां या टक्के वारीत अगदी
कमी आहे (आिथर्क सवेर्क्षण २००९–१० नसु ार २०१० म ये ही टक्के वारी के वळ ४%
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होती). याचे सवार्त मह वाचे कारण हणजे १९९१ पासनू देशात राबव या जाणार्या
जागितकीकरणा या आिण खाजगीकरणा या धोरणांमळ
ु े १९९१–२०१२ या वीस वषार्त ती
23
७.६% नी घसरली (तक्ता ५ पहा). तर ऐितहािसक ्या सवार्िधक दडप या गेले या
जातींसाठी आरिक्षत सरकारी रोजगारांम ये हे िविवध जातींचे गट वाटा मागत आहेत, पण
वा तवात सावर्जिनक क्षेत्रातील नोकरभरती खपू च कमी झा याने आता नवीन सरकारी
रोजगार जवळजवळ उपल धच नाहीत. सरकारने सावर्जिनक क्षेत्रात नवीन रोजगार िनमार्ण
कर याऐवजी सावर्जिनक रोजगारच कमी के ले आहेत—िनवृ ीमळ
ु े िरका या होणार्या जागा
भर या जात नाहीत, ‘ वे छा िनवृती’ या िनरिनरा या योजनांद्वारे रोजगार जबरद तीने कमी
के ले जात आहेत आिण िक येक कामांचे कंत्राटीकरण होत आहे.
मग या जाती सरकारी नोकर्यांम ये आरक्षणाची मागणी का बरे करत आहेत? कारण
खाजगी क्षेत्रातली रोजगार िनिमर्ती कोसळली आहे. एकीकडे शेती संकटात आहे, यामळ
ु े
त ण शेतीक्षेत्रा या बाहेर रोजगार शोधत आहेत; आिण दसु रीकडे उ पादन आिण इतर
खाजगी क्षेत्रात फारच थोडे रोजगार उपल ध आहेत. आिण या क्षेत्रांत जे काही थोडे रोजगार
उपल ध आहेत ते असरु िक्षत आिण अगदी कमी वेतनाचे, कंत्राटी व पाचे आहेत.
त णां या िनराशेचा फायदा घेऊन यां या वतः या जातीसाठी सरकारी नोकर्यांम ये
आरक्षणा या नावाखाली धतू र् राजकार यांनी यांना जाती या आधारावर एकत्र के ले आहे.
मिहलांसाठी रोजगार
आज २१ या शतकातही िक येक पु ष ि यां या घराबाहेर पडून नोकरी कर याला
आिण यांनी आिथर्क वातं य िमळव याला िवरोध करतात. यामळ
ु े पु षां या रोजगारा या
सधं ी कमी होतात असा यिु क्तवाद ते करतात. ि या रोजगारासाठी घराबाहेर जाऊ लाग या,
तर घरकाम आिण मल
ु े यां याकडे कोण लक्ष देणार, असा प्र सद्ध
ु ा ते उपि थत करतात.
हा प्राितिनधीक िपतृस ाक ि कोन आहे. या ि कोनातनू मिहलांचे वातं य हे
अनैितक समजले जाते आिण मानले जाते की ितचे कायर्क्षेत्र घरा या चार िभतं ींपरु ते मयार्िदत
आहे. शेकडो वषा या ा गल
ु ामीला ि या आज आ हान देत आहेत— ी-पु ष
समानतेसाठी ि यांनी घराबाहेर पडणे, नोकरी करणे आिण आिथर्क ्या वावलंबी होणे
खपू च गरजेचे आहे हे यांना समजले आहे. जे हा एखादी ी सामािजक उ पादनात भाग घेते
ते हा ती आपली वतंत्र ओळख समाजात िनमार्ण करते. कोणाची तरी आई, बहीण, बायको
िकंवा मल
ु गी यापेक्षा ती ओळख वेगळी असते. जे हा एखादी ी घराबाहेर पाऊल टाकते
आिण आिथर्क ्या वतंत्र होते ते हाच ित या यिक्तम वाचा िवकास होतो, आप यात या
अगं भतू सु क्षमता िवकिसत कर याचे वातं य ितला िमळते आिण बाहेर या जगातील
आ हानांना त ड दे याचा आ मिव ास ित यात तयार होतो.
पण अजनू ही आप या समाजात या बहुसंख्य ि या आप या कुटुंबा या िपंजर्यात
क ड या गे या आहेत आिण या घराबाहेर कामाला जात नाहीत. या दःु खद वा तवाचा
तु ही बेरोजगार का?
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एकूण समाजा या िवकासावर िवपिरत पिरणाम झाला आहे. यां यात या अगं भतू हुशारीचा
आिण प्रचंड क्षमतांचा समाज आप या िवकासासाठी उपयोग क न घेऊ शकलेला नाही.
ि यांचे कामासाठी घराबाहेर पडणे आिण आिथर्क ्या वतंत्र हो या या संघषार्त आपण
यांना साथ दे याची गरज आहे. स या उपल ध असले या एकूण तटु पंु या रोजगारात वाटा
िमळ याव न एकमेकांबरोबर भांड यापेक्षा, या ी-पु षांना रोजगार हवे आहेत, या
सवाना चांगले, सरु िक्षत आिण चांगले वेतन देणारे रोजगार िमळाले पािहजेत असे आप या
देशाचे आिथर्क धोरण असले पािहजे ही मागणी आपण करायला हवी.
थलांतिरतांचे आक्रमण
कनार्टक, पंजाब, राज थान आिण ईशा येतील अनेक रा ये—अशा अनेक िठकाणी
थािनक जनतेसाठी राखीव रोजगाराची मागणी घेऊन आिण थलांतिरतांनी आप या
रा यांम ये परत जावे ही मागणी घेऊन थलांतिरतांिव द्ध चळवळी उभार या गे या आहेत.
महारा ट्रात िशवसेना आिण महारा ट्र नविनमार्ण सेना यांनी वेळोवेळी थलांतिरतांिवरोधी—
िवशेषक न िबहार व उ रप्रदेशातनू आले या थलातं िरतािं वरोधी—आदं ोलने के ली आहेत,
यामळ
ु े महारा ट्रातील थलातं िरत कामगार द्वेष, पवू र्ग्रह आिण िहसं ा याच
ं े बळी झाले
आहेत.
बहुतेकानं ा हे माहीतच नाही की या सवर् रा यातं ील मोठ्या शहरातं ले बरे चसे
थलातं िरत हे ‘बाहेरचे’ नसनू ते याच रा यात या इतर भागातले आहेत. व तिु थती
भारता या जनगणनेतील थलातं िरतां या मािहतीतनू प होते. जणगणनेम ये थलातं राच
ं ी
मािहती दोन प्रकारे गोळा के ली जाते—ज म थळापासनू थलातं र आिण शेवट या राह या
जागेपासनू थलातं र. २००१ या जनगणनेतील आकडेवारीप्रमाणे सपं णू र् देशभरातील
शेवट या राह या जागेपासनू थलांतिरत झाले यांची संख्या ३१.४ कोटी (लोकसंख्ये या
३०.६%) इतकी अस याचे िदसते. यापैकी २६.८ कोटी लोक (८५%) हे रा यांतगर्त
थलांतिरत होते (रा या या एका भागातनू दसु र्या भागात थलांतिरत झालेले), ४.१ कोटी
लोक (१३%) हे दसु र्या रा यातनू थलांतिरत झालेले होते आिण ५१ लाख लोक (१.६%)
देशाबाहे न थलांतिरत झालेले होते. ज म थळापासनू थलांतिरत झाले यांचा िवचार
करता, २००१ या जनगणतेतील मािहतीनसु ार, अशा प्रकारे थलांतिरत झाले यांची संख्या
३०.७ कोटी इतकी होती (लोकसंख्ये या २९.९%). यांपैकी २५.९ कोटी लोक (८४.२%)
एकाच रा यात या एका भागातनू दसु र्या भागात थलांतिरत झालेले होते, ४.२ कोटी लोक
(१३.८%) रा याबाहे न थलांतिरत झालेले होते, तर ६१ लाख लोक देशाबाहे न
थलांतिरत झालेले होते.24 महारा ट्र रा याब ल बोलायचे तर NSSO या आकडेवारीवर
आधािरत एका अ यासानसु ार मंबु ईत आले या थलांतिरतांपैकी ७०% हून अिधक
थलांतिरत महारा ट्रात याच खेड्यांतनू आिण शहरी भागांतनू आलेले आहेत.25
२०११ या जनगणनेनसु ार देशातील थलांतिरतांची संख्या देशात या लोकसंख्या
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लोकायत, जनता सा ािहक

वाढीपेक्षा जलद गतीने वाढते आहे. यामळ
ु े भारता या १२१.०३ कोटी लोकसंख्येपैकी
26
३७.८% थलांतिरत आहेत. दसु र्या श दात सांगायचे तर प्र येक ितसरा भारतीय हा
थलांतिरत आहे. लोकां या इतक्या मोठ्या प्रमाणात थलांतराचे कारण आहे िवषम
िवकास. आज देशात अमं लात आण या जाणार्या िवकासा या मॉडेलम ये— याला
भांडवलशाही हणतात—जा त िवकिसत असलेले भाग अिवकिसत भागांपेक्षा अिधक
वेगाने िवकिसत होत रहातात, कारण िवकिसत भागात खचर् कमी व बाजारपेठा अिधक
िवकिसत अस यामळ
ु े उद्योजक आिण गंतु वणक
ू दार इथे गंतु वणक
ू कर याला प्राधा य देतात.
पिरणामी अिधक िवकिसत भागात जा त रोजगार िनिमर्ती होते. शोकांितका अशी की
देशातले सवार्त मागासलेले प्रदेश हे साधनसंप ीने सवार्िधक समृद्ध असलेले प्रदेशही आहेत,
जसे ओिडशा, छि सगड, झारखडं —हे प्रदेश मागासलेले रािहले आहेत कारण गंतु वणक
ू दार
देशा या अिधक िवकिसत प्रदेशात गंतु वणक
ू कर याला प्राधा य देतात. आिण हणनू
देशातील अिधक िवकिसत अशा िद ली, मंबु ई आिण चे नई सारख्या शहरांम ये िकंवा
दिक्षणेकडची रा ये आिण पंजाब यांसारख्या अिधक िवकिसत प्रदेशात जर अिधक रोजगार
उपल ध आहेत, तर याचे कारण या प्रदेशांत राहाणारे लोक मागास प्रदेशात रहाणार्या
लोकांपेक्षा अिधक सक्षम िकंवा अिधक क ाळू आहेत असे नाही, तर देशात राबव या
जाणार्या िवकासा या मॉडेलचा तो पिरणाम आहे. आिण हणनू या रोजगारांम ये अिधक
िवकिसत प्रदेशात राहात असले या लोकांसाठी अिधक प्राधा य असता कामा नये, जे
अिवकिसत प्रदेशात राहतात यांनाही या रोजगारांवर समान हक्क असला पािहजे.
अपप्रचार
सरकारी रोजगारात आरक्षण िमळावे हणनू उ च जाती या लोकां या भाडं यामागचे,
पु षांना मिहलांनी आपले रोजगार बळकावले आहेत असे वाट यामागचे, िकंवा थािनक
लोकांनी आप यासाठी आरक्षणाची मागणी कर यामागचे खरे कारण आहे—रोजगाराचा
कमालीचा अभाव. ३६८ जागांसाठी जे हा २३ लाख लोक अजर् करतात, ते हा थािनक/
दिलत/जाट/ ी/पु ष यांना या जागांम ये कुठ याही प्रमाणात रोजगार िदला, तरी २२ लाख
९९ हजार ६३२ लोक बेरोजगार राहाणारच आहेत. अजर् के ले यांपैकी बहुसंख्य थािनक
लोक, बहुसंख्य दिलत, बहुसंख्य जाट आिण यादव व बहुतेक ी व पु ष हे तसेही
बेरोजगारच राहाणार आहेत. थािनक लोक िकंवा दिलत िकंवा इतर मागासवगीर्य िकंवा
ि या—यां यापैकी कोणासाठीही अगदी १००% आरक्षण जरी िदले आिण सग या या
सग या ३६८ जागा यांना िद या, तरी यांपैकी कोण याही प्रवगार् या बेरोजगारी या एकंदर
पिरि थतीत काही फरक पडेल का?
भारतात दरवषीर् बाजारात न याने रोजगार शोध यासाठी येणार्यांची संख्या अंदाजे १.३
कोटी आहे.27 १९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात एकूण १३ कोटी त ण नोकरी या
शोधात रोजगार बाजारात उतरले. अिधकृ त आकडेवारीनसु ार यांपैकी फक्त ६.३५ कोटींना
तु ही बेरोजगार का?

१७

कुठला ना कुठला तरी रोजगार िमळाला (पढु ील तक्ता १० पहा). पण हे सवर् रोजगार
अनौपचािरक िकंवा कंत्राटी रोजगार होते, हणजेच या कामगारांना नोकरीची काहीही शा ती
न हती िकंवा कोणतेही कायदेशीर अिधकार न हते. खरे तर या दशकात एकूणच औपचािरक
रोजगारात घट झाली आहे.28 दसु र्या श दात सांगायचे तर या सबंध दशकात कोणतेही
चांगले रोजगार िनमार्ण झालेले नाहीत. वा तवात रोजगारच िनमार्ण होत नाहीत हे यानात न
आले या त णांना ‘इतरांनी’ यांचे रोजगार पळवले आहेत या भ्रमात दतु डी राजकारणी
फसवतात. मग हे त ण थलांतिरतांवर ह ले करतात िकंवा ‘आरक्षणा’ या मागणीसाठी
लाखांचे मोचेर् काढतात.
‘इतरां’बरोबर झगडा करत बस यापेक्षा आपण सग यांनी संघिटत होणे आिण अिधक
रोजगारांची मागणी करणे गरजेचे आहे! पण यासाठी आधी आपण रोजगार का उपल ध
नाहीत हे समजनू घेतले पािहजे.

३. बेरोजगारीची खरी कारणे
सरंजामशाही िव द्ध भांडवलशाही
आप याला आप या आजबू ाजल
ू ा बेरोजगारी पहायची एवढी सवय झाली आहे,
बेरोजगारी एवढी सवर् यापी आहे, की बेरोजगारी पवू ार्पार अि त वात आहे असे आपण मानू
लागलो आहोत. पण हे खरे नाही. बेरोजगारी हे भांडवलशाहीचे अप य आहे, ती म ययगु ीन
काळात न हती. म ययगु ीन सामािजक यव थेला— हणजे समाज या कायद्या या–
ल करा या–शासना या चौकटीत उभा होता याला—सरंजामशाही हणतात. सरंजामी
समाजात जरी गरीबी, िनराि तपणा आिण दडपशाही अि त वात असली, तरी बेरोजगारी
न हती. बेरोजगारी ज माला येते ती भांडवलशाही या उदयाबरोबर. बेरोजगारी हा कसा
भांडवलशाहीचा अपिरहायर् पिरणाम आहे हे समज यासाठी आपण सरंजामशाही आिण
भांडवलशाहीवर थोडक्यात नजर टाकूया.
पि म यरु ोपातील देश आिण आिशयातील भारत व चीन सारखे देश—अशा सवर्
िठकाणी सरंजामशाही अि त वात होती. यरु ोप आिण भारत येथील सरंजामशाहीचे बा प
जरी वेगळे असले—उदाहरणाथर् भारतात ितने जाती यव थेचे प घेतले होते—तरी दो ही
िठकाणी मल
ू भतू त वे, जसे अिधकारांची उतरंड आिण ज मावर आधािरत िवशेषािधकार,
समान होती. खालील चचार् पि म यरु ोपमधील संरजामशाही आिण भांडवलशाही यावर
आधारलेली आहे, कारण ितथेच सरंजामशाही या पोटातनू भांडवलशाही ज माला आली,
काळा या ओघात ितने अखेरीस सरंजामशाहीला उलथनू टाकले, आिण पणू पर् णे िवकिसत
झाली.
सरंजामी समाज हा उतरंड असलेला िकंवा शंकू या आकाराचा समाज असतो, यात
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सव च थानावर राजा असतो, आिण सवार्त खाली शेतकरी समदु ाय. यरु ोिपयन
सरंजामशाहीत सवर् जमीन राजा या मालकीची असे. राजा रा यातील जमीन कस यासाठी
प्रमख
ु सामंतांम ये वाटून देत असे. यांना ड्यक
ू िकंवा लॉडर् िकंवा बॅरन हटले जात असे.
याबद यात ते राजाशी एकिन रहा याची शपथ घेत, याला खडं णी देणे मा य करत (िकंवा
यांनी आप या कुळांकडून गोळा के ले या करातील काही रक्कम ते राजाला देत) आिण
याला यद्ध
ु ात लढ यासाठी सैिनक परु वत. आप या शासनाला चचर्कडून पािठंबा िमळावा
हणनू राजा चचर्लाही जिमनी अनदु ानाने देत असे. वरी सामंत िमळालेली जमीन किन
सामंतांना वाटत असत. रयत शंकू या तळाशी असे. किन सामंत आप या जिमनीचा काही
भाग शेतकर्यांना भाडेपट्ट्याने देत असे. या या बद यात शेतकर्यांना आप या सामंता या
जिमनीवर ठरावीक िदवस काम करावे लागे. यािशवाय ते वतः कसत असले या जिमनीत
होणार्या उ प नाचा काही भाग यांना सामंताला द्यावा लागे. शेतकरी सामंता या
वाड्याजवळ या गावात समदु ायाने राहात आिण ते सहसा वतंत्र नसत, तर जिमनीला
बांधलेले असत. असे जे बंधक मजरू असत, यांना भदू ास (serf) हटले जाई. सामंता या
शेतावर काम कर या यितिरक्त ते याची गरु े ढोरे पाळत, घराची दु ती करत, कपडे िशवत
आिण सवर्साधारणपणे याचा मालक सांगेल ती क ाची सवर् कामे ते करत. भदू ासां यितिरक्त
गावात लोहार, सतु ार, कंु भार यांसारखे कारागीरही असत; यातले बरे चसे भदू ासच असत.
याकाळी फार थोडी शहरे होती. शहरांम ये ह तकौश याची कामे मख्ु य कारागीर आिण
यांचे मदतनीस करत. हे मदतनीस ग्रामीण भागातील भदू ासांप्रमाणेच वतंत्र नसत. प्र येक
कारागीराकडे वतः या मालकीची अवजारे असत. कारागीर यापारी संघाम ये संघिटत
असत. फक्त सघं ातले सद यच या क्षेत्रात उ पादन क शकत आिण िवकू शकत. पधार्
मयार्िदत कर यासाठी संघात या प्र येक सद याने िकती उ पादन करावे यावर संघ मयार्दा
घालत. एकंदिरत, सरंजामशाहीम ये सामािजक आिण आिथर्क जीवनात शेतीचे वचर् व होते,
आिण उ पादनाचे उि थािनक गरजा (सामतं ा या गरजासं ह) परु व यासाठी होते. यापार
मयार्िदत होता आिण चलनात असलेला पैसा फारच थोडा होता. बेरोजगारीब ल बोलायचे
तर क करी वगर् हणजे गावाकडचे भदू ास आिण शहरात या मख्ु य कारािगराच
ं े मदतनीस
वतत्रं नसत, पण ते बेरोजगारही नसत; बेरोजगारी हा श दच म ययगु ात अपिरिचत होता.
पि म यरु ोपम ये सरंजामशाही या पोटात वाढणार्या भाडं वलशाहीने, हळूहळू
सरंजामशाहीला कमकुवत करत सरतेशेवटी ितला उलथनू टाकले आिण ितची जागा
भांडवली यव थेने घेतली. दीघर् आिण गंतु ागंतु ीचा हा ऐितहािसक बदल घडून यायला
िक येक शतके लागली. ाची चचार् या छोट्याशा िनबंधा या कक्षेपलीकडील आहे.29
बंधक मजरू आिण पधेर्चा अभाव ही वैिश ्ये असले या सरंजामशाही यव थे या
उलट मक्त
ु मजरू आिण ती पधार् ही भांडवलशाही यव थेची वैिश ्ये आहेत. थािनक
गरजा भागव यासाठी उ पादन करणार्या सरंजामी रचनेची जागा अिधकतम नफा
तु ही बेरोजगार का?
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कमाव यासाठी उ पादन करणार्या भांडवली रचनेने घेतली. भांडवलाचे वैयिक्तक मालक
शेकडो न हे तर अगदी हजारो मक्त
ु मजरू ांना माला या उ पादनासाठी कामावर ठे वतात.
आिण मग ते उ पादन बाजारपेठेत िवकणे आिण यातनू नफा कमावणे यासाठी ते
एकमेकांशी ती पधार् करतात. याचा एक अपिरहायर् पिरणाम आहे बेरोजगारी. याकडे
आपण अिधक तपशीलवारपणे बघयू ा.

भांडवलशाही आिण बेरोजगारी
भाडं लशाही यव थेत भांडवलाचे वैयिक्तक मालक यांचे पैसे नफा कमाव यासाठी
एखाद्या धंद्यात गंतु वतात (हा धंदा कोण याही प्रकारचा असू शकतो—व तंचू े उ पादन
करणार्या एखाद्या कारखा यापासनू शेती िकंवा यापारापयत, िकंवा खाजगी शाळा िकंवा
इि पतळे चालवणे, िकंवा अगदी शेअरबाजारात या सट्टेबाजीसारखी गंतु वणक
ू ) आिण मग
आणखी नफा कमाव यासाठी मळ
ू भांडवल व नफा ( वतःवर के लेला खचर् वगळता) यांची
पनु गतवण
ु क
ू करतात, आिण हे चक्र असेच चालत राहते.
भांडवलशाहीम ये नफा कमावणे हे उ पादनाचे एकमेव उि असते. नफा, अिधक
नफा, आणखी जा तीत जा त संभा य नफा. भांडवलशाहीत उ पादनाचे उि सामािजक
गरजा भागवणे हे नसनू जा तीत जा त नफा कमावणे हे असते. हणनू च आरोग्यसिु वधांम ये
पैसे गंतु वणार्या भांडवलदारांचे उि लोकांना परवडेल अशा िकंमतीत आरोग्यसेवा परु वणे
हे नसनू जा तीत जा त नफा कमावणे हे असते, मग पिरणामी गिरबांना आरोग्यसेवा िमळणे
दरु ापा त झाले तरी हरकत नाही. िशक्षणक्षेत्रात गंतु वणक
ू करणार्यांचे उि परवडेल अशा
दरात सवर् मल
ु ांना उ म दजार्चे िशक्षण परु वणे हे नसनू जा तीत जा त नफा कमावणे असते,
मग पिरणामी लाखो मल
ु ांना भरमसाठ फी भरणे शक्य नस यामळ
ु े शाळा–कॉलेज या
िशक्षणाला मक
ु ावे लागले— यामळ
ु े मानवी समाजा या िवकासावरच प्रितकूल पिरणाम
झाला तरी हरकत नाही! अ नाची कृ ित्रम टंचाई िनमार्ण क न भाववाढ क न यातनू अफाट
नफा कमवायला भांडवलदार जराही पढु ेमागे पाहत नाहीत, मग पिरणामी लोक उपाशी
रािहले तरी चालेल. अगदी संपणू र् समाजाचा स यानाश होत असला तरी बेकायदेशीर अमं ली
पदाथाचे उ पादन आिण िवक्री क न अमाप नफा कमावताना ते कोणताही िविधिनषेध
पाळत नाहीत. सामिू हक िव वंसक श ांचे उ पादन आिण िवक्री यातनू नरसंहार झाला तरी
यानं ा प ा ाप नसतो. सट्टेबाजीतनू नफा कमावायलाही— याम ये काहीही उ पादन होत
नाही आिण कोणतीही रोजगार िनिमर्तीपण होत नाही—भाडं वलदारानं ा काहीच अडचण
नसते. खरे तर आज प्रगत देशामं ये बड्या कंप यां या न याचा लक्षणीय वाटा व तच
ंू े
उ पादन व सेवापरु वठा यां याम ये के ले या गतंु वणक
ु ीतनू नाही, तर शेअर बाजारामधील
सट्टेबाजीत के ले या गतंु वणक
ु ीतनू येतो.
याची दसु री बाजू हणजे भाडं वलशाहीचा उ श
े रोजगारिनिमर्ती नाहीच. न याचा सच
ं य
२०

लोकायत, जनता सा ािहक

करणे ही या यव थेची प्रेरक शक्ती आहे, आिण रोजगार िनिमर्ती के वळ याचा आनषु ांिगक
भाग आहे.
आता आपण पु हा भांडवलशाही या याख्येकडे वळूया. एक भांडवलदार कारखाना
उभार यासाठी, क चा माल खरे दी कर यासाठी, कामगार नेम यासाठी ‘प’ पैसे गतंु वतो,
यातनू ‘व’ या व तचू े उ पादन होते, जी नतं र तो ‘प१’ रकमेला िवकतो. ‘प१’ ही रक्कम
‘प’ (उ पादन िकंमत) पेक्षा अथार्तच जा त असते. ‘प१’ आिण ‘प’ मधला फरक हा याचा
नफा होय. तो या न याचा काही भाग वतःसाठी खचर् करतो, पण याचा जा त भाग
उ पादनात परत गंतु वतो. एकूण गंतु वणक
ू वाढ याने उ पादन वाढते, जे तो अजनू अिधक
नफा िमळव यासाठी बाजारात िवकतो. ‘प–व–प१’ चे आता होते ‘प१–व–प२’, याचे
होते ‘प२–व–प३’, आिण हे चक्र असेच चालू राहते. भांडवलशाहीम ये ‘परु े सा नफा’ असा
काही प्रकार नसतो.
बाजारात तो एकच भांडवलदार नसतो. या यासारख्याच व तंचू े उ पादन करणारे
अनेक भांडवलदार असतात. यामळ
ु े आपला माल खपव यासाठी याला इतरांबरोबर पधार्
करावी लागते. जर तो आप या उ पादनाची िवक्री क शकला नाही, तर उ पादनात
गंतु वलेले याचे पैसे अडकून राहातात आिण याला िदवाळखोरीचा धोका संभवतो.
भांडवलदारांम ये आपापसात असले या या गळे कापू पधेर्त सवर् भांडवलदार
आप या प्रित पधीर्नं ा हरव यासाठी आप या उ पादनाची िकंमत कमीत कमी कर या या
प्रय नात असतात. यामळ
ु े ते कमीत कमी कामगार नेमतात, यांना दीघर्काळ काम कर यास
भाग पाडतात, आिण यांना शक्य िततके कमी वेतन देऊन यां याकडून जा तीत जा त
उ पादन काढून घे यासाठी यांची कायर्क्षमता व कामाची ती ता वाढव याचा प्रय न
करतात.
गळे कापू पधार् भाडं वलदाराला आप या कारखा यात यािं त्रकीकरण करायला आिण
जु या यत्रं ां या जागी आधिु नक यत्रं े बसवायला भाग पाडते. यामळ
ु े माची उ पादकता
वाढते. नवीन यंत्रे बसव याने कमी कामगारामं ये देखील उ पादन वाढवणे शक्य होते
जेणक
े न भांडवलदार कामगार कपात क शकतो. जे आधिु नक तत्रं ज्ञानाचा अिं गकार
कर यास अक्षम ठरतात, ते पधेर्मधनू पराभतू होतात आिण शेवटी याच
ं े कारखाने बंद
पडतात, िकंवा याचं े कारखाने अिधक यश वी भांडवलदाराद्वं ारे ता यात घेतले जातात.
कामगारांवरील खचर् कमी आिण उ पादनात वाढ यामळ
ु े भांडवलदारां या न यात
जलद गतीने वाढ होते आिण ते अिधकािधक मोठे होत जातात. पण या उ पादन वाढीचा
कामगारांना कोणताच फायदा नसतो. तसेही प्र येक भांडवलदार कमीत कमी कामगार
नेम या या आिण यां याकडून जा तीत जा त काम काढून घे या या प्रय नात असतो.
यामळ
ु े काम न िमळणारे आिण बेरोजगार असणारे कामगार नेहमीच मोठ्या प्रमाणावर
असतात. आधीच सांिगत याप्रमाणे, भांडवलशाहीचे उि रोजगार िनिमर्ती नसनू
तु ही बेरोजगार का?
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भाडं वलदारां या न यात जा तीत जा त वाढ करणे हे आहे. या वर कडी हणजे भांडवलदार
सात याने नवनवीन तंत्रज्ञान आणनू उ पादन वाढव या या आिण याचबरोबर
कारखा यातील कामगारांची संख्या कमीतकमी कर या या प्रय नात असतो. हणनू एकीकडे
भांडवलशाहीचा िव तार आिण नवीन कारखा यांची उभारणी यामळ
ु े कारखा यांमधनू काम
करणार्या एकूण कामगारांची संख्या वाढत असते, तर दसु रीकडे यांित्रकीकरणामळ
ु े कामगार
सात याने नोकरीतनू बाहेर फे कले जात असतात. हणनू च भांडवलशाही या िव ताराने
बेरोजगारां या संख्येत घट होत नाही.
गे या तीन शतकांम ये भांडवलशाही या झपाट्याने झाले या िवकासामळ
ु े प्रचंड
प्रमाणात उ पादन वाढले आहे. पण याचबरोबर प्रचंड प्रमाणावर बेरोजगारीही कायम
रािहली आहे. दसु र्या श दांत सांगायचे झाले तर बेरोजगारी हा भांडवली
उ पादन यव थेतील अटळ आनषु ांिगक भाग आहे.
खरे तर बेरोजगारीचे अि त व हे भांडवली नफे खोरीसाठी फायदेशीर असते. मोठ्या
प्रमाणावर कामगार बेरोजगार अस याचा फायदा घेऊन भांडवलदार यां या कारखा यात
कामावर असले या कामगारांचे वेतन कमी ठे वतात, यां या कामाचे तास आिण कामाचा
ताण वाढवतात. जर कामगारांनी िवरोध दशर्वला, अिधक वेतन आिण कामा या िठकाणी
चांग या सिु वधांसाठी संप के ला, तर यांना काढून टाक यात येते आिण यां या जागी अजनू
कमी वेतनावर काम करायला तयार असणार्या बेरोजगार कामगारांना नेम यात येते. हणनू
या प्रचंड मोठ्या बेरोजगार कामगारां या सै याला ‘कामगारांची राखीव फौज’ असेही हटले
जाते. भांडवलदार या राखीव फौजेचा उपयोग कामगारांम ये फूट पाडून कामावर नेमले या
कामगाराचं े वेतन कमी कर यासाठी करतात.

भांडवलशाही: िवषम िवकासाची यव था
अशाप्रकारे भांडवलशाही ही नेहमीच असमान िवकासची यव था रािहली आहे.
भांडवली िवकासाबरोबर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ीमंत व गरीब यां यात दरी िनमार्ण होते.
एका टोकाला असतात भांडवलदार, यांची संप ी सतत वाढत असते. आिण दसु र्या
टोकाला अ यतं दािरद्र्यात जगणारा प्रचडं मोठा िमकाच
ं ा समदु ाय असतो. यानं ा नोकरी
िमळते यानं ा जेमतेम िनवार्हापरु ते वेतन िमळते, िशवाय यां या डोक्यावर नोकरीव न
काढून टाकले जा याची तलवार सतत टागं लेली असते. दािरद्र्यात जीवन जगणार्या,
कोण याही वेतनावर काम िमळव यासाठी घायकुतीला आले या, बेरोजगाराच
ं ी प्रचडं मोठी
फौज यां या सभोवताली अि त वात असते.
१८ या शतका या म यावर औद्योिगक क्रातं ीने भरारी घेत यानतं र एका शतकानंतर
पि म यरु ोपम ये ही पिरि थती होती. अगदी काही दशकातं च उ पादन िक येक पटीने
वाढले. अशाप्रकारे या देशात औद्योिगक क्रातं ी पिह यांदा अवतरली या िब्रटनम ये सतु ी
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कापड उद्योगात ( या उद्योगात सवर्प्रथम औद्योिगक क्रांती झाली) १७८५ म ये कापडाचे
उ पादन ४ कोटी चौ.याडर् होते, ते १८५० म ये वाढून २०२.५ कोटी चौ.याडर् इतके झाले.
१९ या शतका या सु वाती या दशकात औद्योिगक क्रांतीला प्रचंड चालना देणारी
मह वाची बाब होती रे वे. रे वे तांित्रक ्या यवहायर् आिण फायदेशीर आहे हे १८२० या
दशकात िसद्ध झा यानंतर, रे वे बांध या या कामाला भरमसाठ वेग आला. १८३० म ये
संपणू र् जगात रे वे मागार्ची लांबी फक्त काही मैलच होती. १८५० म ये ती २३,५००
मैलांपेक्षा जा त झाली. रे वे या या अितजलद वाढीमळ
ु े कोळसा, लोखडं व पोलाद,
अवजड यंत्रसामग्रु ी, कामगार आिण भांडवल या सवाची मागणी प्रचंड वाढली. िब्रटनम ये
के वळ १८३०–५० या वीस वषार्त कोळसा आिण लोखडं या दो हीचे उ पादन ित पट झाले.
१७९० या दशकात िब्रटन सरासरी २,७२,००० टन इतके लोखडं आिण पोलाद िनयार्त
करत होते. १८५० पयत याची सरासरी १,२२,५१,००० टनावर गेली.30
पण या प्रचंड उ पादन वाढीचा कामगारांना काही फायदा झाला नाही. उलट, जसजशी
औद्योिगक क्रांती प्रगत होत गेली, तसतसे कारखा यांम ये कामगारांचे कामाचे तास वाढून
िदवसाला १४, १६ इतके च न हे तर अगदी १८ पयत पोहोचले. कामाची ती ता वाढली,
पिरणामी कारखा यात होणारे अपघात वाढले, पण कामगारांना कामावर झाले या
दख
ु सानभरपाई िमळत नसे. कामगार भयानक पिरि थतीत जगत होते, यामळ
ु े
ु ापतीब ल नक
टायफॉईड व कॉलरा सारख्या संसगर्ज य रोगां या साथीं या लाटेने बर्याच वेळा यरु ोपला
ग्रासले होते; पण कामगारांना आजारपणाची रजा न हती, हणनू आजारी असले तरीही
यांना गरीबीमळ
ु े जबरद ती कामावर येणे भाग पडे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर असले या
बेरोजगारीमळ
ु े मजरु ी खपू च कमी असे. प्रिसद्ध िब्रिटश इितहासकार ई. पी. थॉ सन यानं ी
प्रशसं ा के ले या एका अ यासात न दव याप्रमाणे जवळजवळ सवर् यवसायामं ये संपणू र्
वषर्भर एक तृितयाश
ं कामगार पणू र्वेळ रोजंदार, एक तृितयाश
ं अधर्बेरोजगार, व एक तृितयाश
ं
बेरोजगार होते. बालमजरु ी यापक प्रमाणात होती, अगदी ५ वषार्पासनू ची मल
े
कारखा
यात
ु
आिण खाणीत िदवसाला १२ तासापं ेक्षा जा त काम करत. यामळ
े
या
ु
ं या हातपायानं ा
31
अपगं व येत असे आिण पाठीला यगं येत असे.
मग आज पि म यरु ोप आिण अमेिरके तील कामगारां या कामावरील पिरि थतीमधील
सधु ाराचे प ीकरण काय? अिधक ीमतं झा यामळ
ु े भाडं वलदारवगार्ने उदार मनाने ती
यांना बहाल के लेली नाही, तर कामगार वगार्ने दीघर्काळ आिण अ यंत प्रखर लढा देऊन ती
िजंकून घेतली आहे. सु वाती या सवलती कामगारांनी पिह या महायद्ध
ु ापवू ीर् िमळव या,
आिण नंतर १९३० या महामंदी या काळात आणखी सवलती िमळव या. १९६० या
दशकात जे हा नागरी हक्क चळवळ आिण ि हएतनाम यद्ध
ु िवरोधी चळवळ हाताबाहेर
जा याची भीती वाटू लागली, ते हा भांडवलदार वगार्ने आणखी क याणकारी सवलती देऊ
के या.32
तु ही बेरोजगार का?
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पि म यरु ोप आिण अमेिरके तील औद्योिगक क्रांतीचा उदय आिण भांडवलशाहीचा
िवकास, आिण या भागात या भांडवलदारांचा धनसंचय—याची िकंमत फक्त या
देशांमधील कामगारांनीच नाही मोजली, तर आिफ्रका, लॅिटन अमेिरका आिण आिशयातील
लोकांनीही मोजली. ती कशी काय?
भाडं वलशाही ही नेहमीच जागितक यव था रािहली आहे. नफा सच
ं य हे
भाडं वलशाहीचे मल
ू त व आहे. भाडं वलशाही या अगदी सु वातीपासनू च भाडं वलदार नफा
सच
ं या या प्रिक्रयेसाठी इतर देशां या साधनसंप ीचे शोषण कर यास नेहमीच त पर
असतात. खरे तर इितहासकार भाडं वलशाहीचा उगम कोलंबस व इतरां या समद्रु सफरींम ये
अस याचे मानतात. या सफरींमळ
ु े अमेिरके चे दरवाजे यरु ोिपयनाना लटु ीसाठी उघडे झाले.
आिण मग या वेळेपासनू मानवी इितहासात पवू ीर् कधीही झाली नाही अशा क्रूर
लटु ी या ४०० वषा या इितहासाची सु वात झाली. यां याकडे असले या उ च प्रती या
श ा ांचा फायदा घेत यरु ोिपयनांनी उ र व दिक्षण अमेिरका िजंकले आिण या भागातले
सोने आिण चांदीचे साठे लटु ले. पढु ील ३०० वषा या काळात, हणजे इ.स. १५०० ते
१८०० या दर यान, यांनी लॅिटन अमेिरके तील खाणींमधनू १,५०,००० टनाहून अिधक
सोने आिण चांदी लटु ले. हा या काळातील या मौ यवान धातंू या जागितक उ पादनापैकी
८०% हून अिधक आहे.33 या प्रदेशावर आले या हावे या लाटेची पिरणती होती थािनक
लोकसंख्येचा नरसंहार. यरु ोिपयनांनी शहरे या शहरे जाळून बेिचराख के ली. पकडले या
थािनकांची डोकी उडवणे, मौज हणनू ि यांची तने कापणे, अगं ावर िपणार्या बाळांना
कु यांना खायला घालणे, असे अमानषु अ याचार यांनी थिनक लोकांवर के ले.
यरु ोिपयनां या खाणकाम पद्धती इतक्या प्राणघातक हो या की दिक्षण अमेिरके त या
चांदी या खाणीत जबरद ती कामाला लाव यात येणार्या थािनक लोकांचे आयमु ार्न
जवळजवळ ना झी जमर्नीतील आउि झ छळछावणीतील कै द्यां या आयमु ार्नाइतके होते34—
तीन िकंवा चार मिहने. कोलंबस या १४९२ या सफरी या अगोदर या क्षेत्राची लोकसंख्या
अदमासे ७ ते १० कोटी इतकी होती; १५० वषानतर ती ३५ लाखांपयत खाली आली.35
अमेिरके तील थािनक लोकसंख्या न के यानंतर यरु ोिपयनांनी आिफ्रके या पि म
िकनार्यावर धाडी घालनू तेथील थािनक लोकांना पकड याचे व यांना गल
ु ाम बनवनू
जहाजांम ये भ न लॅिटन अमेिरके त पाठव याचे सत्र सु के ले. या गल
ु ामांना आधी
खाणकामाला जंपु ले जाई. खाणी संप यावर तेथील सपु ीक जिमनींवर थािपत साखर आिण
कोको या म यांवर यांना कामाला लाव यात येई. जसजसा म यांचा िव तार झाला,
तसतशी आिफ्रके तनू लॅिटन अमेिरके त पाठव यात येणार्या गल
ु ामां या संख्येतही प्रचंड वाढ
झाली. १६ या शतका या सु वातीपासनू जवळजवळ ४०० वषेर् हा गल
ु ामांचा यापार चालू
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होता. अदं ाज असा आहे की या कालावधीत ४.८ ते ७.५ कोटी आिफ्रकी लोकांन गल
ु ाम
बनवले गेले. यापैकी अिधकांश लोक गल
ु ाम बनव या या प्रिक्रयेत आिण जहाजात ठोसनू
भ न आिफ्रके तनू अमेिरके त नेत असताना मृ यमू ख
ु ी पडले, आिण अदं ाजे १.२ ते १.५
36
कोटी गल
ु ाम अमेिरके त िजवंत पोहोचले.
लॅिटन अमेिरके तील वसाहतींम ये लागणार्या उ पािदत व तंू या प्रचंड मागणीमळ
ु े
पि म यरु ोपमधील औद्योिगक क्रांतीला उ ेजना िमळाली; तर औद्योिगक क्रांतीला भरारी
घे यासाठी या प्रचंड प्रमाणात प्रारंिभक भांडवल लागणार होते, याचा लॅिटन अमेिरके तील
सो याचांदी या अफाट लुटीने आिण गल
ु ामां या यापारातनू िमळाले या प्रचंड न यातनू
परु वठा झाला.
आप या श ा या े वामळ
ु े यरु ोिपयन यापार्यांना लॅिटन अमेिरकन स यतांवर
सहज िवजय िमळवता आला, आिण यद्ध
ु नौका व तोफां या े वामळ
ु े यांनी
आिफ्रके बरोबरा या समद्रु िकनारपट्टीवरील यापारावरही सहज वचर् व िमळवले आिण
आिफ्रकन लोकांना जबरद ती पकडून, जहाजात भ न गल
ु ाम हणनू अमेिरके त पाठवले.37
पण जे हा ते भारतात (आिण चीनम ये) पोहोचले, ते हा यांना ितथे असा समाज आढळून
आला याचे उ पादन व ह तकला कौश य, याचप्रमाणे यापार क्षमता व िव , हे
यरु ोपपेक्षा किन दजार्चे न हते, तर िकंबहूना े दजार्चे होते.38 यामळ
ु े १७ या शतकापयत
यरु ोिपयन यापार्यांकडे व तू या व पात भारताला दे यासारख्या फारच थोड्या गो ी
हो या. या या उलट भारतीय मालाला यरु ोपम ये प्रचंड मागणी होती. यामळ
ु े यरु ोिपयन
यापारी लॅिटन अमेिरके तनू लटु लेले सोने चांदी देऊन भारताकडून माल घेत होते.39
औद्योिगक क्रातं ीमळ
ु े यरु ोपीयनांना भारतावर िनणार्यक वचर् व िमळाले आिण १८–१९
या शतकात यांना हळूहळू भारतात वसाहती बनवणे शक्य झाले. औद्योिगक क्रातं ीमळ
ु े ते
आिफ्रके या अतं भार्गात वसाहती बनवू शकले. १९ या शतका या सु वातीला लॅिटन
अमेिरका पॅिनश आिण पोतर्गु ीज राजवटींपासनू वातं य झाला; औद्योिगक क्रातं ीमळ
ु े
यरु ोपीयनांना यां यावर आिथर्क िनयत्रं ण प्र थािपत करणेही शक्य झाले. इ.स. १८०० म ये
जगातील ३५% भभू ाग यरु ोिपयन रा ट्रां या िनयत्रं णखाली होता (प्र यक्ष यरु ोपम ये आिण
आजी व माजी वसाहतींम ये), याचा िव तार करत इ.स. १८७८ पयत यानं ी जगातील
६७% भभू ागावर आपले वचर् व प्र थािपत के ले होते.40 यानंतर आिशया, आिफ्रका आिण
लॅिटन अमेिरके त या वसाहतींनी यरु ोपला प्रचंड क चा माल व उ पािदत व तू िवक यासाठी
आव यक असले या बाजारपेठा परु व या, यामळ
ु े ितथे कोणताही अडथळा न येता
औद्योिगक क्रांती चालू रािहली.
अमेिरके तील सो याचांदीचा शोध, या खडं ात या मळ
ू िनवासी लोकांचे दा य व व
सवर्नाश, का या कातडी या यापारासाठी राखीव कुरणात के लेले आिफ्रके चे पांतर
आिण भारता या वसाहतीकरण आिण लटु ीची सु वात—या गो ी, या यरु ोपमधील
तु ही बेरोजगार का?
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भाडं वलशाही या गल
ु ाबी पहाटे या सोबतीने आ या, या भांडवली िवकासासाठी अिनवायर्
आहेत, हे समजनू घेणे मह वाचे आहे. भांडवलशाही ही फक्त असमान िवकासाची यव था
नाही तर ती असमान िवकासाची जागितक यव था आहे, यात एका प्रदेशाचा िवकास
दसु र्या प्रदेशां या िवकासाची िकमंत वसल
ू क न होतो. एदआ
ु द गॅिलआनो यांनी यां या
ओपन हे स ऑफ लॅिटन अमेिरका या उ कृ पु तकात लॅिटन अमेिरके या
अिवकिसतपणाब ल ममर्भदे ीपणे हटले आहे (आिशयातील मोठ्या प्रदेशाला आिण
आिफ्रके लाही हे वणर्न लागू होते):
दसु ऱ्यांच्या िवजयात नेहमीच आमचा पराभव िनहीत होता. आमची सं पत्तीच
आम्हाला गरीब करून इतरांची—साम्राज्ये आिण त्यांच्या देशी दलालांची—समृद्धी
फु लवत रािहली.

१८–१९ या शतकात, वसाहतीं या लटु ीनी एकीकडे भांडवली रा ट्रां या िवकासाला
भांडवल परु वले, तर दसु रीकडे ा वसाहतींना अिवकिसत के ले. अिवकिसत हणजे
िवकासाचा अभाव न हे, कारण नंतर २० या शतका या उ राधार्त या वसाहती वतंत्र
झा या आिण िवकिसत होऊ लाग या. अिवकिसत हणजे यां या अथर् यव था पांग या
झा या हो या. साम्रा यवाद्यांनी यां या वसाहत देशातील शेती आिण उद्योगधंदे
जाणीवपवू र्क मोडकळीस आणले आिण यांची अशाप्रकारे पनु रर् चना के ली की यामळ
ु े
यां या क या माला या आिण भांडवली गंतु वणक
ु ी या गरजा पणू र् होतील. यां या
कौश यांची गळचेपी के ली, यांची िशक्षण यव था, सं कृ ती आिण परंपरा न के या
आिण आपली परकीय सं कृ ती आिण भाषा यां यावर लादली. यामळ
ु े वातं य िमळा या
नंतर जे हा आिशया, आिफ्रका आिण लॅिटन अमेिरके तील देशांनी आपाप या देशांम ये
औद्योिगक क्रांती कर याचा प्रय न के ला ते हा यांचा हा प्रयास लळ
ु ा पडला.41 ते आजही
याची िकंमत मोजत आहेत.

मक्तेदारी भांडवलशाहीचा िवकास
१९ या शतकात पि म यरु ोप आिण अमेिरके तील प्राितिनधीक भांडवली कंप या हे
छोटे उद्योग होते. भांडवलदारांमधील पधेर्मळ
ु े हळूहळू सशक्त कंप यांनी अशक्त कंप या
ता यात घ्यायला सु वात के ली. यामळ
ु े १९ या शतका या शेवटाला या देशात या
भांडवलशाहीचे व पच बदलले (या देशाना आज िवकिसत भांडवली रा ट्रे हटले जाते):
लहान कंप यांची जागा महाकाय कंप यांनी घेतली. या देशां या अथर् यव थांवर महाकाय
मक्तेदार कंप यांचे वचर् व प्र थािपत झाले. यां याकडे फक्त बेफाट उ पादन क्षमताच न हे तर
आपापसात संघ (काटेर्ल) क न िकंमती जा त ठे ऊन अवाढ य नफे कमाव याची क्षमता
होती. याचबरोबर औद्योिगक आिण िव ीय भांडवला या िवलीनीकरणाने भांडवली जगात
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लोकायत, जनता सा ािहक

मक्तेदार भांडवलशहांचा एक नवीन वगर् ज माला आला, यांनी भांडवला या प्रचंड
साठ्यावर क जा िमळवला.
यापवू ीर्ही, पधेर्चा दबाव, अिधकािधक भांडवल संचय कर याचा आग्रह आिण
क या माला या ोतांवर िनयंत्रण अस याचा फायदा, या गो ींनी भांडवलदारांना
वतः या देशा या सीमा ओलांडून जा याकिरता प्रो सािहत के ले होते. मक्तेदार
भांडवलशाही या उदयानंतर इतर देशां या क या मालाचे ोत व बाजारपेठांवर िनयंत्रण
िमळव यासाठी िवकिसत भांडवली देशांम ये पधार् अिधक ती झाली. (१९ या शतकात
जगाचे वसाहतीकरण कर यासाठी याच देशांम ये झाले या शयर्तीमागचे हे सवार्त मह वाचे
कारण होते.) पिरणामी १९ या शतका या शेवटी भांडवलशाहीने जे हापासनू मक्तेदारी
अव थेत प्रवेश के ला, ते हापासनू िवदेशी थेट गंतु वणक
ु ी या (Foreign Direct
Investment िकंवा FDI) व पातील भांडवलाची िनयार्त सतत वाढतच गेली आहे.
१९७० या दशका या शेवटी िवकिसत भांडवली देशांतील मक्तेदारी कंप यांचे
आतं ररा ट्रीय यवहार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढले की या बहुरा ट्रीय कंप या
(Multinational Corporations िकंवा MNCs) हणनू ओळख या जाऊ लाग या.
१९८० या दशकात जागितकीकरणा या उदयानंतर (याबाबत या िनबंधात पढु े चचार् के ली
आहे) या MNCs या कारभाराचा जगभर िव तार झाला आिण या अितशय भीमकाय
कंप या बन या.

मक्तेदारी भांडवलशाही आिण बेरोजगारी
यापवू ीर् चिचर् याप्रमाणे भांडवलशाही ही मळ
ु ात नफा संचयाची यव था आहे, िजथे
भांडवलाचे मालक— हणजे भांडवलदार—अिधकािधक नफा िमळव या या मागे असतात.
यासाठी ते गंतु वणक
ू क न व तंचू े उ पादन करतात, बाजारात व तू िवकून नफा कमावतात,
न या या मोठ्या िह याची परत गंतु वणक
ू क न अिधक माल उ पादन करतात आिण
अिधक नफा कमावतात. हे चक्र अखडं चालू राह यासाठी मालाची िवक्री होणे अ याव यक
असते. पण अिधकािधक नफा िमळव यासाठी भांडवलदार कामगारांची संख्या कमीत कमी
ठे व याचा आिण यांना कमीत कमी वेतन दे याचा प्रय न करतात. यामळ
ु े बाजारपेठेची वाढ
मयार्िदत होते, शेवटी भांडवलदारांना मालाची िवक्री करणे अशक्य होते. यामळ
ु े नफा
सच
ं याची प्रिक्रया कोलमडते. भाडं वली यव था संकटग्र त होते, याला मदं ी असेही हटले
जाते.
१९ या शतकातील छोटे उद्योग असले या भाडं वलशाही या कालावधीत यरु ोप
मधली भाडं वलशाही अक्षरशः शू यातनू बनवली जात होती. पायाभतू कारखाने, र तेबाधं णी,
रे वे, जलमागर् आिण बंदरे यासाठी प्रचडं भांडवलाची आव यकता होती. आिथर्क
अरी ाचा कालावधी छोटा असे. अथर् यव था चटकन पनु जीवीत होत असे, आिण
तु ही बेरोजगार का?
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गंतु वणक
ु ी या अमयार्द संधी उपल ध आहेत असे वाटत होते.
लघु भांडवलशाही मधनू मक्तेदारी भांडवलीशाहीत झाले या पांतराने पिरि थती
बदलली. एकीकडे मल
ू भतू उद्योगधंदे बांधनू झाले होते आिण पायाभतू सिु वधाही तयार
हो या; यामळ
ु े आता गंतु वणक
ु ी या संधी मयार्िदत हो या. दसु रीकडे लघु उद्योगधंद्यांची
जागा आता अवाढ य मक्तेदार कंप यांनी घेत यामळ
ु े या कंप यांकडे प्रचंड प्रमाणात
भांडवल उपल ध होते; आता संघ बनवनू ते िकंमती चढ्या ठे वत होते, आिण अवाजवी
नफा कमवत होते. महाकाय कंप यां या वाढीमळ
ु े यांित्रकीकरण उ च पातळीवर पोहोचले
होते, जेणक
े न या कंप या उ पादन झटक्यात वाढवू शकत हो या. अशा पिरि थतीत,
भांडवलशाहीसमोर नवीन सम या उभी रािहली—प्रचंड प्रमाणात साचले या भांडवलाची
गंतु वणक
ू कर याची संधी कुठे िमळवावी? पिरणामी २० या शतका या सु वातीपासनू ,
िवकिसत भांडवली रा ट्रां या समोर आलेले संकट १९ या शतकात या ता परु या
व पा या संकटापासनू पणू पर् णे वेगळे होते. यां या अथर् यव था मंद वाढ, प्रचंड
बेरोजगारी आिण अितिरक्त (वापरात नसलेली) क्षमता यात तनू बस या. या ि थतीला
अथर्तज्ञांनी ‘ टॅगनेशन’ (कंु िठत) ही संज्ञा िदली आहे. या देशांनी माग या शतकात— हणजे
२० वे शतक—भरभराटीचे काळ पिहलेच नाहीत असे नाही, पण यांना काही खास
ऐितहािसक घटक कारणीभतू होते; पण यव थे या अतं गर्त तकर् ितला टॅगनेशनकडे ढकलते.
कारखाना पणू र् क्षमतेने चालव यावर उ पािदत झाले या मालाची जर िवक्री होत नसेल
तर या महाकाय कंप या आपले कारखाने मयार्िदत क्षमतेने चालवतात आिण जेवढ्या
मालाची िवक्री होऊ शके ल तेवढ्याच मालाचे उ पादन करतात. जर ते पणू र् क्षमतेने कारखाने
चालवत नसतील तर याचा अथर् असा की यांनी नेमले या सग या कामगारांची यांना
गरज नसते आिण हणनू ते अितिरक्त कामगारांना काढून टाकतात. पिरमाणी, बेरोजगारी
वाढते. याचा पिरणाम हणनू मालाची मागणी आणखी घसरते. यामळ
ु े कंप या आपली
गतंु वणक
ू अजनू कमी करतात, यां या कारखा यात या न वापर या जाणार्या क्षमतेत
आणखी वाढ होते आिण मग ते आणखी कामगाराना कमी करतात. हे दु चक्र चालतच
राहाते. दसु र्या श दात सागं ायचे तर टॅगनेशन अिधक गहन होत जाते.
१९२९–३० या दशकात या महामदं ी— याला ‘ग्रेट िडप्रेशन’ हणतात—दर यान
ही सम या प्रथम समोर आली. अमेिरके त उद्भवलेले हे सक
ं ट फक्त प्रगत भाडं वली देशातच
नाही तर सग याच भांडवली जगात पसरले. कारखाने बंद पड याने आिण िगर या व खाणी
वार्यावर सोडून दे यात आ याने उ पादनात ती घसरण झाली. १९२९ ते १९३२–३३
दर यान अमेिरके तील औद्योिगक उ पादन ४७% घसरले. जमर्नीत ४१.८% तर फ्रा स म ये
३१.३% आिण इटलीत ते ३३% नी घसरले. १९३३ पासनू आिथर्क सधु ारणा हायला
सु वात झाली, पण पणू र् सधु ारणा हो यापवू ीर् १९३७ म ये अनेक देशांम ये परत गंभीर मंदी
आली.42
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ग्रेट िडप्रेशन या काळात जगातील जवळजवळ प्र येक देशात ती बेरोजगारी
उद्भवली. या संपणू र् दशकात िवकिसत देशांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण दोन आकडी रािहले
आिण संकटा या सव च िबंदू यावेळी (१९३२ साली) ते धक्कादायक उंचीवर हणजे
३१.४% इतके पोहोचले होते.43 १९३३ म ये अमेिरके तील समु ारे २५% मशक्ती बेरोजगार
होती. १९३३–३७ या सधु ार या या काळात बेरोजगारी हळूहळू १४.३% पयत खाली
आली. अथार्तच हा आकडा अजनू ही खपू जा त होता, पण अथर् यव था पु हा एकदा
कोसळली आिण १९३८ म ये बेरोजगारी १९% पयत पोहोचली.44

‘ग्रेट िरसेशन’ आिण बेरोजगारी
१९३९ म ये सु झाले या दसु र्या महायद्ध
ु ामळ
ु े टॅगनेशन संपु ात आले. जॉन के नेथ
गालब्रेथ यां या समपर्क श दात, ग्रेट िडप्रेशन कधीच संपले नाही, ते फक्त यद्ध
ु अथर् यव थेत
45
सामावले गेले.
दसु रे महायद्ध
ु संप यानंतरही िवकिसत देशांमधील भरभराट अनेक बा कारणांमळ
ु े
सु च रािहली. जसे पि म यरु ोपम ये यद्ध
ु ामळ
ु े झाले या हानीची दु ती, कोिरयाचे यद्ध
ु व
ि हएतनाम यद्ध
ु ासारखे नवीन मोठे यद्ध
ु , या आिण इतर अनेक कारणांमळ
ु े गंतु वणक
ु ी या
नवीन मोठ्या संधी उपल ध झा या हो या. आिण १९७० या दशकात हे सगळे घटक
संपायला लागले आिण अथर् यव था पु हा टॅगनेशन या िवळख्यात सापड या. ते हापासनू
िवकिसत देशां या अथर् यव था मंदावत रािह या आहेत: अमेिरके त वा तिवक सकल
रा ट्रीय उ प नाचा (Gross Domestic Product िकंवा GDP) सरासरी वािषर्क दर
१९५०–६० या दशकात ४% होता, तो १९७०–९० या दशकात ३% झाला आिण
२००२–१२ या दशकात १.८% इतका घसरला. यरु ोिपयन यिु नयन आिण जपानम ये ही
घसरण अिधक ती रािहली आहे.46
भांडवलशाही या सदु वै ाने, १९७० या दशकात जे हा िवकिसत देशांची अथर् यव था
मंदावायला सु वात झाली याचवेळी यां या अथर् यव थांना एक नवीन आधार िमळाला
यामळ
ु े टॅगनेशन अिधक ती हो यास पायबंद बसला—तो हणजे िव ीय िव फोट.
बाजारापेठा सपं क्त
ृ झा यामळ
ु े मक्तेदार भाडं वलदारानं ा ग्राहकोपयोगी व तंू या उ पादनात
अिधक गतंु वणक
ू कर यात काहीच अथर् वाटत न हता. यामळ
ु े यानं ी िव ीय बाजारात
गतंु वणक
ू करायला सु वात के ली. ही शद्ध
ु सट्टेबाजीतील गतंु वणक
ू होती. िव परु वठादार
नवीन यवसाया या शोधातच होते. यानं ी ताबडतोब प्रचडं भाडं वलाचा येणारा ओघ शोषनू
घे यासाठी अनेक िवलक्षण िवि य साधने िनमार्ण के ली—डेिर हेटी ज, ऑ श स,
िसक्यरु टायझेशन, इ यादी. प्र येक जण अिधक पैसे कमाव यासाठी कजेर् घेऊ लाग यामळ
ु े
कजाम ये भरमसाट वाढ झाली. यातनू एक अज िव ीय बडु बडु ा तयार झाला. बडु बडु ा
कधी ना कधी फुटतोच. या या वेळी िव ीय बडु बडु ा फुटला आहे, या या वेळी आप या
तु ही बेरोजगार का?

२९

अथर् यव थांना संकटातनू बाहेर काढ यासाठी तसेच िव ीय िव फोट पु हा उभार यासाठी
प्रगत रा ट्रां या सरकारांनी सावर्जिनक पैशातनू लक्षावधी डॉलसर् अथर् यव थेत ओतले
आहेत.47
पण हे असे अिनि त काळ चालू राहणे शक्य न हते; िकतीही पराकोटीचे प्रय न के ले
तरी सरकार अथर् यव थेला पनु जीिवत कर यात अपयशी ठरे ल इतक्या ती तेचा िव ीय
िव वंस कधी न कधी होणे अपिरहायर्च होते. नेमके हेच २००७–०९ मधील िव ीय संकट
कोसळ यावर घडले. िवकिसत रा ट्रां या सरकारांनी आप या अथर् यव थांना संकटातनू
बाहेर काढ यासाठी लाखो कोटी डॉलसर् ओतले. एकट्या अमेिरकन सरकारने िव ीय
िव फोटामळ
ु े िदवाळखोरीत गेले या आप या अज कंप यांना संकटातनू बाहेर
काढ यासाठी १२ लाख कोटी डॉलसर् इतकी डोके चक्रावनू टाकणारी रक्कम ओतली.48
तरीही अजनू , एका दशकानंतर, िवकिसत रा ट्रां या अथर् यव था मंदी या दलदलीत
फस या आहेत. या महामंदीला आता ‘ग्रेट िरसेशन’ हटले जात आहे (रे खातक्ता १ पहा).
आिण हणनू ग्रेट िडप्रेशन या काळानंतर मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीने पनु रागमन
क न या अथर् यव थांना घेरले आहे. अमेिरके त १९७० पासनू रोजगार िनिमर्ती मंदावत
चालली आहे—१९७०–८० या दशकाम ये रोजगार िनिमर्तीची वािषर्क वाढ २% इतकी
होती, ती घटून २००२–१२ या दशकात ०.३% पेक्षाही कमी झाली आहे.49 ग्रेट िरसेशनची
सु वात होताच भांडवलदारांनी नफा वाढव यासाठी कामगारांना अिधक िपळून घे यास
सु वात के ली. पिरणामी बेरोजगारी वाढली आहे. बेरोजगारीचा अिधकृ त दर ऑक्टोबर
२००९ म ये १०.२% इतका उ च पातळीवर पोहोचला होता, तो २०१७ या जल
ु ै म ये
50
जरा ‘बरा’ हणजे ४.३% पयत खाली आला. पण हे आकडे फसवे आहेत कारण यात
पणू वर् ेळ नोकरी या शोधात असले या अधर्वेळ कामगाराचं ा समावेश नाही. सग यात
मह वाचे हणजे यानी िनराश होऊन नोकरी शोधायचेच सोडून िदले आहे (गे या वषर्भरात
िकंवा याआधीपासनू ) असे असख्ं य कामगार यात अतं भतर्ू नाहीत. एका सवेर्क्षणानसु ार
बेरोजगारापं ैकी ४३% लोकानं ी सािं गतले की यानं ी नोकरी शोधणे पणू पर् णे सोडून िदले
आहे.51 हणजेच वर िदले या आकड्यापं ेक्षा बेरोजगारी िकतीतरी प्रमाणात जा त आहे. या
सवर् बेरोजगाराचं ा समावेश के ला तर जल
ु ै २०१७ मधील बेरोजगारीचा दर १४.२% वर
52
पोहोचतो.
अमेिरके तील वाढ या बेरोजगारीसह ा गो ीही पढु े आ या आहेत: (१) पणू र्वेळ
कामगारां या जागी अधर्वेळ कामगार नेम यामळ
ु े नोकर्यां या गणु व ेत घसरण; (२)
वा तिवक वेतनवाढ ठ प—सवर्च कमर्चार्यांचे वा तिवक वेतन (महागाईशी जोडले
गे यानंतर) १९७० या दशकापासनू कमी झाले आहे आिण स याचे वेतन ४० वषापवू ीर् या
वेतनापेक्षा १०% हूनही कमी आहे; (३) कुटुंबाचे वा तिवक म यम उ प न ( या रकमेपेक्षा
अ यार् कुटुंबांचे उ प न जा त आहे आिण अ याचे उ प न कमी आहे) घट—२०१५ मधील
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उ प न १९९९ मधील अ यु च पातळी या २.४% नी कमी आहे.53
रेखातक्ता १: ईयू-२८, अमेिरका आिण जपान यांचा GDP वाढीचा दर, २००७–१६54

याचा पिरणाम प्रंचड प्रमाणात गिरबी वाढ यात झाला आहे: एकूण लोकसंख्ये या
१५%, हणजे ४.६ कोटी लोक, दािरद्र्यरे षेखालील जीवन जगतात; यातले जवळजवळ
अधेर्, हणजे दोन कोटी लोक, दािरद्र्यरे षे या ५०% हून कमी उ प नावर जगतात; आिण
१० कोटी हणजे अमेिरके या एकूण लोकसंख्ये या एक तृितयांश लोक दािरद्र्यरे षे या दपु ट्ट
उ प नावर गजु ारा करतात.55 अमेिरके तील संप ी या मालकीतील िवषमता ग्रेट िडप्रेशन या
काळानंतर कधी न हे इतकी वर या पातळीवर आहे: वर या ०.१% टक्के कुटुंबांचा
देशा या एकूण संप ीत वाटा १९८० ते २०१२ या कालावधीत ७% पासनू २२% पयत
वाढला, तर याच कालावधीत तळ या ९०% लोकांचा संप ीतला वाटा ३३% पासनू
२३% वर घसरला.56
यरु ोपमधली ि थतीही िततकीच वाईट आहे. यरु ोिपयन यिु नयन या २८ देशां (ईय-ू २८)
म ये २०१६ मधील बेरोजगारीचा अिधकृ त आकडा ८.५% होता; पण अधर्वेळ रोजगार
असणारे आिण काम कर यासाठी उपल ध असलेले, पण यांनी िनराश होऊन नोकरी
शोधायचे सोडून िदले आहे, अशा कामगारांचा याम ये समावेश के यावर बेरोजगारीचा दर
दु पट हणजे १६.२% इतका प्रचंड होतो. पेन व ग्रीस यासारख्या काही देशात तर हा दर
अनक्र
ु मे ३८.५% आिण ३३.९% इतका आ यर्कारक आहे. अगदी िब्रटन म येही तो
१७.३% इतका जा त आहे.57
यरु ोपमधील गरीबीची पातळी आ यार्चा धक्का देणारी आहे. २०१६ म ये ईय-ू २८
म ये कमीत कमी १२.२ कोटी लोकांनी (ईय-ू २८ या लोकसंख्ये या २४.१%) कमी
पगाराचा अधर्वेळ रोजगार, वीजिबले आिण घरभाडे भर याची ऐपत नसणे िकंवा चांगले व
पौि क अ न न परवडणे यासारख्या कुठ या ना कुठ या व पात गरीबी अनभु वली.58
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जागितकीकरण
दसु र्या महायद्ध
ु ानंतर या पिह या दोन दशकांत वसाहतवादिवरोधी संघषा या लाटेमळ
ु े
आिशया आिण आिफ्रके तील बर्याच देशांनी वातं य िमळवले होते. वातं यप्रा ीनंतर
यापैकी अनेक देशांनी आप या अथर् यव थे या िवकासासाठी वाय भांडवली िवकासाचे
मॉडेल राबवायला सु वात के ली. आप या अथर् यव थेत परकीय भांडवलाचा िशरकाव
मयार्िदत करणे हा या धोरणाचा एक आव यक घटक होता.
आज जरी या धोरणाच
ं ी खपू िनदं ा के ली जात असली तरी इग्ं लंड आिण जमर्नीपासनू ते
अमेिरके पयत या सवर् िवकिसत देशानं ी १८–१९ या शतकातं आपाप या देशाच
ं ा भाडं वली
59
िवकास साध यासाठी हीच धोरणे राबवली होती. पण जे हा ‘िवकसनशील रा ट्रानं ी’
(आिशया, आिफ्रका आिण लॅिटन अमेिरके तील एके काळ या वसाहती देशाच
ं े वणर्न
करताना अिधकृ त अथर्त ज्ञ हा श द वापरतात, यामळ
ु े ही रा ट्रे िवकिसत होत अस याची
भ्रामक समजतू तयार होते; खरे तर या रा ट्रांना ‘अिवकिसत रा ट्रे’ हटले पािहजे) हीच धोरणे
२० या शतका या उ राधार्त वापर याचा प्रय न के ला, ते हा यांचा तो प्रय न फसला. तो
फसला, कारण िवकिसत रा ट्रां या औद्योिगक क्रांतीचा एक मह वाचा घटक होता
वसाहितक लटू . या लटु ीने िवकिसत देशांना भांडवल, क चा माल व मोठी बाजारपेठ
परु वली होती यामळ
ु े यांची औद्योिगक क्रांती िवना य यय सु रािहली.
दसु रीकडे जे हा वसाहती वतंत्र झा या आिण यांनी पाि मा य भांडवली मॉडेलचे
अनक
ु रण करत आप या इथे औद्योिगक क्रांती करायचा प्रय न के ला, ते हा असा कुठलाही
देश न हता की याला लटु ू न ते आप या औद्योिगक क्रांतीसाठी लागणारा िव परु वठा जमवू
शकले असते. िकंबहुना, अनेक शतकां या झाले या वासाहितक लटु ीमळ
ु े यां या
वतः या अथर् यव था उद् व त झा या हो या. फक्त उद् व तच नाही तर िवकलांगही
झा या हो या. यामळ
ु े िवकसनशील रा ट्रांची वाय भांडवली िवकासाची मॉडे स
अयश वी होणे अपिरहायर् होते. आिण तसेच झाले. १९७० या दशकात येईपयत पवू ीर् या
गल
ु ाम देशां या अथर् यव था संकटात सापड या. हणनू या देशां या रा यक यानी
िवकिसत देशांकडून कजेर् घे यास सु वात के ली. हळूहळू यांची िवदेशी कजेर् इतकी वाढत
गेली की ती फे डणे यांना शक्य न हते.
ही बाब नीट समज यासाठी िवकसनशील रा ट्रां या अतं गर्त कजर् आिण परकीय कजर्
यातील फरक समजणे मह वाचे आहे. ते आप या अतं गर्त कजार्ची परतफे ड रा ट्रीय चलनात
क शकतात, पण परकीय कजार्ची नाही. परकीय कजर् फे ड यासाठी मात्र परकीय
चलनाचीच आव यकता असते. जागितक यापारात असले या असमानतेमळ
ु े आतं ररा ट्रीय
यापार डॉलर, यरु ो िकंवा येन यासारख्या िवकिसत देशां या चलनातच होतो. यामळ
ु े
भारतासारख्या िवकसनशील देशाला िवदेशी कजर् डॉलसर्सारख्या आतं ररा ट्रीय चलनातच
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फे डावे लागते. आिण या याकडे जर या कजार्चे ह े भर याइतके ही परकीय चलनातले
उ प न नसेल, तर ते भर यासाठी याला डॉलसर् कजार्ऊ घ्यावे लागतात यामळ
ु े िवदेशी
कजार्त आणखीन भर पडते आिण देश परकीय कजार् या साप यात ओढला जातो.
िवकसनशील रा ट्रां या बाबतीत नेमके हेच घडले. १९८२ पयत या देशांकडून िवकिसत
देशांना देणे असलेले एकूण कजर् ७८५ अ ज डॉलसर् या गगनचंबु ी आकड्यावर पोहोचले.60
या पिरि थतीने जागितक अथर् यव थां या जागितकीकरणाचा पाया रचला. िवकिसत
देशां या अथर् यव था टॅगनेशन या गतेर्त सापड याने यां या बाजारपेठा संपक्त
ृ झा या
हो या. यामळ
ु े पाि मा य देशां या महाकाय कंप या जीवा या कराराने िवदेशी
गंतु वणक
ु ी या संधी शोधत हो या. १९८० या दशका या सु वातीला िवकसनशील रा ट्रे
या पाि मा य सावकारां या कजार् या िवळख्यात पणू पर् णे अडकली होती. आता िवकिसत
देशांना या देशांचा हात िपरगळणे सोपे होते. १९८० आिण १९९० या दशकात ७० हून
अिधक देशांनी जागितक बँक (World Bank िकंवा WB) आिण आतं ररा ट्रीय नाणे िनधी
(International Monetary Fund िकंवा IMF) बरोबर (या दो ही आतं ररा ट्रीय िव ीय
सं था िवकिसत भांडवली देशां या िनणार्यक िनयंत्रणाखाली आहेत) करार के ले. या करारात
यांनी परकीय कजार् या संकटातनू बाहेर पड यासाठी िवदेशी कजार् या बद यात
‘संरचना मक समायोजन कायर्क्रम’ (Structural Adjustment Program िकंवा SAP)
राबव याचे मा य के ले. 61 या रा ट्रांनी आप या अथर् यव था िवदेशी भांडवल आिण
मालासाठी खु या करणे ही या आिथर्क पनु रर् चना कायर्क्रमतील एक अट होती.
जे हा एखादी िवदेशी कंपनी एका िवकसनशील देशात प्रवेश करते ते हा ती या
देशाम ये िवदेशी चलन ( हणजे डॉलर/यरु ो/येन) घेऊन येते. िवकसनशील देश िवदेशी
कजार्ची परतफे ड कर यासाठी या िवदेशी चलनाचा उपयोग क शकतात. िवकसनशील
देशामं ये िवदेशी गतंु वणक
ु ीचा हा एक फायदा आहे असे जागितकीकरणाचे समथर्क
सागं तात. पण ते िवसरतात की MNCs नफा कमाव यासाठी गतंु वणक
ू करतात, आिण हा
नफा आप या देशात परत घेऊन जातात. न याची ही जावक सद्ध
ु ा डॉलर/यरु ो/येन म येच
असते. िवदेशी कंपनी थेट परकीय गतंु वणक
ू (Foreign Direct Investment िकंवा FDI)
एकदाच करते, पण नफा मात्र दरवषीर् परत घेऊन जाते. जसजसा िवकसनशील देशातला थेट
िवदेशी गतंु वणक
ु ीचा ओघ वाढत जातो, तसतसा नतं र या वषार्त न याचा परतावा अिधक
वेगाने वाढत जातो. काही काळाने तर न याचा परतावा FDI पेक्षा जा त होतो. पिरणामी
िवकसनशील देशांना एक तर यांची अथर् यव था वाढीव ‘थेट परकीय गंतु वणक
ु ी’साठी
खल
ु ी करणे भाग पडते, नाही तर आणखी परकीय कजर् घेणे भाग पडते. हे कजार् या
जा यासारखेच एक दु चक्र आहे. हळूहळू िवदेशी कंप या आिण यांची सरकारे
िवकसनशील रा ट्रां या अथर् यव थेवर अिधकािधक िनयंत्रण िमळवू लागतात. यालाच
‘जागितकीकरण’ असे ग डस नाव िदले आहे.
तु ही बेरोजगार का?
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िवकसनशील रा ट्रां या अथर् यव थेवर जागितकीकरणाचे महाभयंकर पिरणाम झाले
आहेत. िवकिसत भांडवली रा ट्रे आिण यां या कंप यांनी परत एकदा िवकसनशील
रा ट्रां या अथर् यव थांम ये िशरकाव कर यात आिण यां यावर वचर् व िमळव यात यश
प्रा के ले आहे. वातं यप्रा ीनंतर या देशातील लोकांनी जे काही लाभ िमळवले होते ते सवर्
पसु ले गेले आहेत. SAP चा भाग हणनू या रा ट्रांवर लाद यात आले या अटींमुळे
सामािजक क्षेत्रातील खचार्त मोठ्या प्रमाणावर कपात कर यात आली आहे आिण दािरद्र्य
आिण बेरोजगारी अभतू पवू र् पात यांवर झेपावली आहे.
खरे तर भांडवलशाही या जागितक िव तारा या या स या या ट यात नवीन असे
काहीच नाही. अनेक चाणाक्ष िवद्वानांनी हट याप्रमाणे, जागितकीकरण हणजे
भांडवलशाही या िव तारातील के वळ ितसरा ट पा आहे. अमेिरके वर िवजय आिण
का यांची गल
ु ामिगरी हा पिहला ट पा तर औद्योिगक क्रांती आिण आिशया व आिफ्रका
खडं ांचे वासाहितक िनयंत्रण हा दसु रा ट पा होता.62

जागितकीकरण आिण बेरोजगारी
जागितक अथर् यव थेम ये सव च िठकाणी महाकाय बहुरा ट्रीय कंप यांची वाढ तर
तळाशी दािरद्र्य आिण बेरोजगारीची बेफाट वाढ, ही जागितक भांडवलशाही या नवीन
ट याची वैिश ्ये आहेत. मठू भर MNCs जागितक अथर् यव थेवर वचर् व गाजवतात आिण
अवाढ य नफा कमावतात (जागितक अथर् यव थेवर MNCs गाजवत असले या
वचर् वाब ल आपण या पिु तके त पढु े चचार् क ). आिण तळाला आहेत अ यंत दा ण
पिरि थतीत जीवन जगणारे आिण चांग या रोजगारा या दीघर्कालीन अभावात जगणारी
क कारी जनता: यांना नशीबाने नोकर्या िमळा या यांना अगदी कमी वेतन िमळते आिण
जगात या प्र येक देशातील बेजेरोगारीमळ
ु े नोकरी या असरु िक्षततेची टांगती तलवार कायम
डोक्यावर असते. (याला फक्त लॅिटन अमेिरके तील क्यबु ा, हेनेझएु ला आिण बोिलि हया
सारखे काही छोटे देश अपवाद आहेत, यांनी MNCs या पढु े मान तक
ु ावायला नकार
िदला.) खरे तर, बहुरा ट्रीय कंप या ‘जागितक राखीव कामगार फौजे’ या वाढीचा वापर
के वळ िवकसनशील देशातं ील कामगाराच
ु ा
ं ीच न हे तर िवकिसत देशातील कामगाराच
ं ी सद्ध
ि थती िबघडव यासाठी करतात.
आिण हणनू च सपं णू र् जगाम ये बेरोजगारी धक्कादायक पातळीपयत वाढली आहे.
आतं ररा ट्रीय कामगार सघं टनेने (सयं क्त
ु रा ट्रसघं ाची सं था) जाहीर के ले या आकड्यानं सु ार
२०११ म ये एकूण जागितक मशक्ती ३८० कोटी होती. यापैकी:

•
•

रोजगार असलेले (अधर्वेळ रोजगार असलेले ध न) एकूण कामगार = १४० कोटी;
बेरोजगार असलेले (जे माग या काही आठवड्यात काम शोधत होते असे) एकूण
कामगार = २१.८ कोटी;
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•
•

कधीही सहज नेमता येतील असे एकूण कामगार (बेरोजगारी भ ा िमळत नस याने
यानं ी िमळतील ते रोजगार घेतले आहेत, असे िवशेषतः गरीब देशातले प्रचडं सख्ं येने
असलेले कामगार) = १७० कोटी;
आिथर्क ्या िनि क्रय कामगार (िनराश कामगार) = ५३. ८ कोटी.63

रोजगार असले या कामगारांपैकी बरे च कामगार अधर्वेळ रोजगाराम ये आहेत आिण
हणनू यांना कधीही सहज नेमता येतील अशां या संख्येत गणले पािहजे. पण आप याकडे
आकडेवारीचे िवभाजन उपल ध नस याने आपण यांना रोजगार असलेले समजयू ा.
दसु रीकडे कधीही सहज नेमता येतील असे कामगार आिण आिथर्क ्या िनि क्रय कामगार
हे खरे तर बेरोजगारच आहेत; यांनी अनौपचािरक क्षेत्रातील उपल ध असलेले कोणतेही
रोजगार प करलेले आहेत, िकंवा सवर् जगभर या रोजगारा या भयंकर पिरि थतीमळ
ु े िनराश
होऊन नोकर्या शोधायचेच बंद के ले आहे. पणू पर् णे बेरोजगार, कधीही सहज नेमता येतील
असे कामगार आिण िनराश झाले या कामगारांची एकूण संख्या २४० कोटी आहे. याचा
अथर् जगात या काम कर या या वयात असले या हणजे रोजगार िमळ यास इ छुक
असले या एकूण लोकांपैकी हणजे एकूण जागितक मशक्तीपैकी ६०% हून अिधक लोक
बेरोजगार आहेत! भांडवलशाही या आधिु नक जागितकीकरणा या ट यात या बेरोजगारीचे
हे प्रमाण आहे!
अितशय खराब बेरोजगारी या सोबतीला आहे अ यंत धक्कादायक अशी गरीबी!
अदं ाज असा आहे की जगातले एकूण ३ अ ज लोक दािरद्र्यात राहतात, िदवसाला २.५०
डॉलसर् पेक्षाही कमीवर. ही दािरद्र्यरे षाच मळ
ु ी लािजरवाणी आहे—आिण तरीही जगातले
जवळजवळ िन याहून अिधक लोक या पातळीखाली जगत आहेत. या पैकी १.३ अ ज
लोक तर अ यतं कमाली या दािरद्र्याचे िजणे जगत आहेत, िदवसाला १.२५ डॉलसर् पेक्षाही
कमीवर.64
यामळ
ु े जागितक तरावर ती असमानता िनमार्ण झाली आहे. जगातील अित ीमतं
१% लोकाक
ं डे जागितक सपं ी या ५०% पेक्षा जा त वाटा आहे. याचा अथर् यां याकडे
जगात या उरले या ९९% लोकांपेक्षा अिधक सपं ी आहे. २०१५ म ये अवघ्या ६२ सवार्त
धनाढ्य लोकाक
ं डे जगातील तळात या अ यार् लोकापं ेक्षा, हणजे ३.६ अ ज लोकापं ेक्षा,
अिधक सपं ी होती.65
१९९८ या संयक्त
ु रा ट्रा या एका अदं ाजानसु ार, जगात या सवर् गिरबांना पाणी, पोषक
आहार, िशक्षण, प्राथिमक आरोग्य सेवा आिण व छता परु व यासाठी ४० अ ज डॉलसर्
खचर् येणार होता. चलनवाढीचा िवचार करता आज हा खचर् समु ारे ६० अ ज डॉलसर् इतका
येईल.66 हा तर जगात या अित ीमंतांसाठी अगदीच नग य आहे. या धनदांडग्यांकडे इतकी
प्रचंड मालम ा आहे (२०१५ म ये जगात या ६२ अित ीमंत लोकांची एकूण मालम ा
तु ही बेरोजगार का?

३५

१,७६० अ ज डॉलसर् इतकी होती67), या कंप यां या बोडार्वर ते असतात या कंप यांनी
इतका नफा कमावला आहे, की यांनी जर मनात आणले तर ते जगातील गरीबी अगदी
सहज संपवू शकतात. इतके च नाही, तर पढु े जाऊन ते जगात या सवर् लोकांना चांगले िशक्षण,
आरोग्यसेवा, व छता, घरे आिण हातारवयात पे शनही परु वू शकतात—भांडवलशाही
आिण मक्तेदारी भांडवलशाहीने जगभरात इतकी संप ी िनमार्ण के ली आहे. पण असे करणे
भांडवलशाही या मळ
ू तकर् शा या िवरोधात आहे—भांडवलशाही हणजे सामा य जनतेचे
दािरद्र्य आिण ददु श
र् ेतनू अजनू अिधक नफा कमावणे. जसे आधी मांडलेले आहे:
भांडवलशाही ही नेहमीच असमान िवकास साधणारी यव था आहे. एका टोकाला संप ीचा
संचय तर दसु र्या टोकाला दःु ख, काबाडक , अज्ञान, क्रौयर् आिण मानिसक अवनती यांचा
संचय—हे भांडवलशाहीचे अगं भतू तकर् शा आहे. जगातील गरीबी, दािरद्र्य आिण
बेरोजगारी समळ
ू न कर यासाठी आप याला एकजटू होऊन लढायला लागेल—
कॉप रे श स या नफासंचयाचा रोख असलेली भांडवली यव था बदलनू मानवकद्री पयार्यी
यव था आण यासाठी.

४. भारतातली बेरोजगारी
भारता या इितहासातील कमी मािहत असलेली काही वा तवे
१८ या शतका या सु वातीपयत भारतीय उपखडं हे जगातील सवार्त िवकिसत
प्रदेशांपैकी एक होते. लॅिटन अमेिरका व आिफ्रके तील रानटी लटु ीतनू झाले या औद्योिगक
क्रांतीमळ
ु े यरु ोप भारता या बरोबरीला आला आिण अिधक िवकिसत झाला. पिरणामी
यरु ोपला भारताला गल
ु ाम बनवणे आिण लटू करणे शक्य झाले. िब्रिटश वसाहत झा यामळ
ु े
भारताचा िवनाश झाला, आिण यामळ
ु े समृद्ध सं कृ ती आिण स यता असलेला भारत
जगातील सवार्त गरीब देशांपैकी एक बनला.
भारतातील भतू काळाब ल िहदं ू मल
ू त ववादी करत असले या प्रचारावर िव ास
ठे वणार्या आम या अनेक वाचकांना हे आ यर्कारक वाटेल. म ययगु ीन काळा या
उ राधार्चे (इ.स. १२०० ते १७००, हणजे िद ली स तनत आिण मगु ल साम्रा याचा काळ)
वणर्न ते अधं ारयगु असे करतात, या काळात मसु लमान राजांनी भारताची लटू के ली, मोठ्या
प्रमाणावर िहदं ंू या क ली घडवनू आण या, हजारो देवळे न के ली, आिण बरे च काही.
व तिु थती या या अगदी उलट आहे. इ लाम आिण मसु लमानां या आगमनामळ
ु े
भारतीय उपखडं ातील िविवध थािनक सं कृ ती व इ लािमक सं कृ ती एकमेकात िमसळून
गेले. यातनू एक नवीन समृद्ध सं कृ ती ज माला आली; पिरणामी कला, सािह य, संगीत,
वा तश
ु ा , िचत्रकला आिण ह तकला या क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली. िद ली स तनतचे
राजा आिण मघु ल सम्राटांचा धािमर्क सिह णतु े या धोरणांनी याम ये मह वाचे योगदान िदले.
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याच काळात ‘भक्ती चळवळीचा’ ज म झाला. या चळवळीचे अनेक िवद्वानांनी ‘भारतीय
पनु जार्गरण’ असे वणर्न के ले आहे. या काळातील कबीर, नानक, बसव आिण तक
ु ाराम
यासारखे अनेक िवचारवंत जाती यव था, सामािजक उतरंड आिण अगदी यक्तींवरील
धमार्ची पकड यासारख्या प्र ांसह सरंजामी यव थेवर प्र उपि थत करत होते. हे िवचारवंत
समाजातील िकरकोळ आवाज न हते तर कारागीर आिण यापारी अशा शक्तीशाली गटांचे
आवाज होते.68
या सामािजक–सां कृ ितक िवकासाबरोबरच लक्षणीय आिथर्क िवकासही होत होता.
मघु ल साम्रा या या काळात, १८ या शतका या म यापयत, जगातील औद्योिगक
उ पादनापैकी २५% उ पादन भारतात होत होते. 69 अमेिरकन यिु नटेिरयन मंत्री, जे.टी.
संदु रलँड, यांनी भारता या ‘िवशाल आिण िविवध उद्योगां’नी िनमार्ण के ले या संप ीचे संदु र
श दांम ये वणर्न के ले आहे:
सुसंस्कृ त जगाला माहीत असलेले जवळजवळ प्रत्येक उत्पादन—मनुष्याच्या मेंदू
आिण हाताने िनमार्ण होणारे, जगात कु ठे ही अिस्तत्वात असलेले आिण उपयुक्तता
िकंवा सौंदयर् यादृष्टीने बहुमोल असलेले—भारतात अनेक वषेर् िनमार्ण के ले जात
होते. युरोप िकंवा आिशयातल्या इतर कु ठल्याही देशापेक्षा भारत खूप मोठा
औद्योिगक आिण उत्पादक देश होता. भारताचे कापड—कापूस, लोकर, ताग
आिण रेशीम अशा धाग्याने मागावर िवणलेली सुं दर उत्पादने—सं पूणर् सुसंस्कृ त
जगात सुप्रिसध्द होते; तसेच भारताचे उत्कृ ष्ट दािगने आिण सुं दर पैलू पाडलेली
मौल्यवान रत्ने; तसेच उत्तम दजार्, रंग आिण सुं दर आकार असलेली चीनी मातीची
सवर् प्रकारची भांडी तसेच लोखं ड, पोलाद, चांदी आिण सोने या धातूंचा वापर करून
िनमार्ण के लेल्या अप्रितम वस्तू.
भारताकडे उत्तम स्थापत्यशास्त्र होते, जगातल्या इतर कोणत्याही
स्थापत्यशास्त्राइतके च सौंदयर्पूण.र् भारताचे अिभयांित्रकी कामही उत्कृ ष्ट होते.
भारतात उत्तम व्यापारी, उत्तम उद्योगपती, उत्तम बँ कसर् आिण उत्तम िवत्तपुरवठादार
होते. भारत हा के वळ एक सवोर्त्तम जहाज बांधणी करणारा देश नव्हता, तर त्याचा
खुश्कीच्या आिण समुद्रमागार्ने असणारा उत्तम दळणवळण आिण व्यापार सवर्
सुसंस्कृ त देशांत िवस्तारला होता. िब्रिटश आले तेव्हा त्यांना िमळालेला भारत असा
होता.70

१६–१८ या शतकात या भारतात या औद्योिगक िवकासाचे अगदी एकच उदाहरण
द्यायचे तर एकट्या बंगालचे जहाज बांधणी उद्योगाचे वािषर्क उ पादन समु ारे २२,३२,५००
टन होते, जे डच (४,५०,०००–५,५०,००० टन), िब्रटन (३,४०,००० टन) आिण उ र
अमेिरका (२३,०६१ टन) या ितघां या जहाज बांधणी उद्योगां या एकित्रत उ पादनापेक्षा
अिधक होते.71
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िद ली स तनत आिण मघु ल साम्रा या या काळात झाले या या सामािजक,
सां कृ ितक आिण आिथर्क िवकासाचे कारण होते की हे मसु लमान राजे वसाहत कर या या
आिण लटू कर या या उ श
े ाने भारतात आले न हते. ते इथे थाियक झाले, इथ या थािनक
सं कृ तीशी एक प झाले यातनू एका संदु र समि वत सं कृ तीचा िवकास झाला, आिण
भारता या िवकासात योगदान देऊन यांनी भारताला जगातील सवार्त समृद्ध प्रदेश बनवला.
अशी ही समृद्ध सं कृ ती िब्रिटश वासाहितक अमं लाने न के ली. िब्रिटश भारतात आले
ते वसाहत थापने या उ श
े ानेच, यामळ
ु े लढाईत थािनक राजांचा पराभव के यावर यानी
पद्धतशीरपणे भारताची लटू करायला सु वात के ली. यांनी आमचे भरभराटीचे उद्योग आिण
शेती न के ली आिण आम या शहरांचे भग्नावशेषात पांतर के ले. दु काळाने देशात
हाहाःकार पसरवला: १७६९–७० या दु काळात बंगालमधील एक तृितयांश लोकसंख्या—
५० लाख लोक—उपासमारीने मेले. १७७० ते १८९० या १२० वषा या कालावधीत असेच
२० मोठे दु काळ पडले, आिण १९४३ या ‘बंगाल या भीषण दु काळा’पयत हा क्रम
सु च रािहला यात जवळपास ४० लाख लोक मृ यमू ख
ु ी पडले.72
म यकालीन भारत हा मु लीम राजां या जल
ु मी स ेखाली होता यांनी िहदं वंू र
अनि वत अ याचार के ले असे फसवे िचत्र उभे करणारा इितहास िब्रिटशांनी प्रथम रचला.
भारताला वसाहत बनव या या समथर्नासाठी यांनी याच तकार्चा वापर के ला, की ते
िहदं नू ा मसु लमानां या जल
ु मू ातनू सोडव यासाठी आले होते. िहदं ू कट्टरपंथींयांनी ा िवकृ त
इितहासाला उचलले आहे आिण ते िनलर् जपणे याचा प्रसार करतात. कारण धमर्िनरपेक्ष
भारताला ‘िहदं ू रा ट्रा’त पांतिरत कर या या कायर्क्रमाला लागणारी सामािजक पिरि थती
िनमार्ण कर यासाठी याने मदतच होते.

नेह मॉडेल
१९४७ म ये जे हा भारताने वातं य िमळवले आिण तो एक प्रजास ाक रा ट्र बनला,
ते हा २०० वषा या गल
ु ामिगरीमळ
ु े तो जगात या सग यात गरीब देशांपैकी एक बनला
होता. देशाचा िवकास कर यासाठी कुठ या धोरणांचा अवलंब करावा याबाबत वतंत्र
भारतातील ने यांम ये मतभेद होते. भारतात या लक्षावधी लोकांना फायदेशीर रोजगार
िमळ यासाठी खेड्यां या िवकासावर लक्ष किद्रत करणे, शेतीचे पु न जीवन करणे,
ग्रामोद्योगाचं ा िवकास करणे अशा सवर् गो ी असलेला लोककिद्रत िवकासाचा ढाचा आपण
अनसु रला पािहजे, हा गाधं ीचा स ला होता. पण नेह ं या नेतृ वाखालील वतत्रं भारताचे
पढु ारी, िवकिसत भाडं वली देशां या औद्योिगक क्रातं ीची नक्कल करायला उ सक
ु होते
73
आिण तीही अ यंत वेगाने. हणनू यानं ी गाधं ीं या स याकडे दल
ु र्क्ष के ले.
नेह ं ना भारतात वेगाने औद्योिगकीकरण करायचे होते, पण याना ते समाजवादी
पद्धतीने करायचे होते. परंतु काँग्रेस पक्षातील उद्योगधािजर् या उज या गटाबरोबर तडजोड
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करणे यांना भाग पडले, आिण हणनू शेवटी आिथर्क िवकासाचे ‘िम अथर् यव थेचे
मॉडेल’ अमं लात आण यात आले. याचा सग यात मह वाचा ‘समाजवादी’ घटक होता
‘िनयोजन आयोगाची’ थापना. या यितिरक्त—सावर्जिनक क्षेत्र आिण खाजगी क्षेत्र, १९४८
आिण १९५६ चे औद्योिगक धोरणांचे ठराव आिण िवदेशी भांडवला या गंतु वणक
ु ीवर िनबध
ही या धोरणाची अ य मख्ु य वैिश ्ये होती. ही वैिश ्ये भारतीय भांडवलदारां या सिमतीने
िशफारस के ले या आिथर्क योजनेवर आधािरत होती. जे.आर.डी. टाटा व गोवधर्नदास िबलार्
यांसारखे प्रमख
ु उद्योगपती या ‘बॉ बे लॅन’ हणनू नावा पाला आले या योजनेचे
िश पकार होते.74 दसु र्या श दात सांगायचे तर भारतीय भांडवलदारानांही वाटत होते की
नेह सरकारने: (१) िवदेशी भांडवलावर मयार्दा आणावी, भारतात न याने उदयाला येणार्या
उद्योगांचे रक्षण करावे; आिण (२) ‘िम अथर् यव थेचा ढाचा’ अंमलात आणवा. सरकारी
बिु द्धवादी आज या दो ही धोरणांची िख ली उडवत असले, तरी व तिु थती अशी आहे की
वातं यप्रा ीनंतर ता कािलक कालावधीत या भारता या पिरि थतीत, भारतात या
भांडवलदारांना देशात भांडवलशाहीचा िवकास कर याचा हाच योग्य मागर् आहे असे वाटत
होते. या धोरणांम ये िवशेष असे काहीच न हते, सवर् िवकिसत देशांनी आप या भांडवली
िवकासा या पिह या ट यात अशाच प्रकार या धोरणांची अंमलबजावणी के ली होती.
खरे तर न याने उदयाला येणार्या उद्योगांचे संरक्षण कर याची क पना सवर्प्रथम अमेिरके या
रा ट्रिप यांपैकी एक असले या अलेक्झांडर हॅिम टन यांनी मांडली होती. या क पनेतनू
आधिु नक संरक्षणवादाचा पाया घातला गेला.75
िनयोजन आयोग अथर् यव थेची िदशा ठरवणार अस याने व पायाभतू उद्योग
सावर्जिनक क्षेत्रात अस याने, अथर् यव था हळूहळू समाजवादा या िदशेने प्रगती करे ल असे
नेह ं ना वाटले अस याची शक्यता आहे. दसु री पच
ं वािषर्क योजना तर समाजवादी योजना
हणनू च ओळखली गेली, आिण सरकार या आिथर्क धोरणाचं ा उ े य समाजवाद आणणे
हाच आहे असा ठरावही िडसबर १९५४ म ये लोकसभेत समं त कर यात आला होता. मागे
वळून पािहले तर प आहे की नेह चक
ु ले होते आिण भारतीय भाडं वलदारानं ा
भाडं वलशाहीची अिधक चागं ली समज होती. नेह ं या इ छे िव द्ध, यां या नेतृ वाखाली
राबव यात आले या आिथर्क योजनेतनू , भारतातील भाडं वलशाही या िवकासाचा पाया
घातला गेला. बहुदा आयु या या अखेर या काळात नेह ं या हे लक्षात आले असावे;
यांनी आप या एका िमत्राकडे बोलनू दाखव याचे सांिगतले जाते, ‘आपण गांधीं या
िशकवणक
ु ीकडे परत िफरले पािहजे. आपण ती सोडून द्यायला नको होती.’76
१९४७ म ये भारतीय भांडवलदार पायाभतू उद्योगांम ये गंतु वणक
ू कर यास तयार
न हते, कारण एक तर यासाठी लागणारे प्रचंड भांडवल उभारणे यांना शक्य न हते तसेच
या उद्योगांसाठी लागणारे तंत्रज्ञानही न हते. दसु रे , हे उद्योग उभार यासाठी लागणारा प्रदीघर्
कालावधी आिण तटु पंजु ा नफा. भारतीय भांडवलदार वगार् या सोयीसाठीच व यां या
तु ही बेरोजगार का?

३९

िशफारसीव नच भारत सरकारने रे वे, र ते, तेल, दरू संचार, अवजड यंत्रसामग्री, वीज आिण
इतर पायाभतू उद्योगांची सावर्जिनक क्षेत्रात उभारणी के ली—कारण हे उद्योग उभे
रािह यािशवाय व यांचा िवकास झा यािशवाय इतर उद्योगांचा िवकास होणे शक्य न हते.
भारतीय भांडवलदारांनी आपला पैसा झटपट नफा असले या ग्राहकोपयोगी व तंू या
उद्योगात गंतु वला. ‘िम अथर् यव थेचे’ हेच सार होते, यामळ
ु े च भारतीय भांडवलदारांनी
ितचे समथर्न के ले. आिण हणनू , नेह ं ची जरी काहीही इ छा असली, तरी यां या आिथर्क
धोरणाने भारतातील भांडवलशाही या िवकासाला चालना िमळाली. नेह ं या मृ यनू ंतरचे
यांचे उ रािधकारी उघड उघड खाजगी उद्योगधंद्याचे समथर्क होते, यामळ
ु े १९७०–८०
77
या दशकात देशात या भांडवलशाही या िवकासाचा वेग वाढला.

नेह मॉडेल या मयार्दा
पण, काहीही झाले तरी भारताला, पि मा य देशां या औद्योिगक क्रांतीचे अनक
ु रण
करणे िन वळ अशक्य होते. वर चचार् के याप्रमाणे, भांडवलशाही ही असमान िवकासाची
जागितक यव था आहे. पि मा य रा ट्रांनी आप या औद्योिगक क्रांतीला लागणारे सु वाती
भांडवल ितसर्या जगातील देशांना गल
ु ाम क न, यांना लटून उभे के ले होते. आिण जसजसे
यांची औद्योिगक क्रांती पढु े गेली, ाच गल
ु ाम देशांनी यांना लागणारा क चा माल आिण
बाजारपेठाही उपल ध क न िद या.
या उलट, जे हा भारताने आप या औद्योिगक क्रांतीला सु वात के ली, ते हा
लटु यासाठी या याकडे कोणतीही वसाहत न हती. उलट िब्रिटशांनी दोन शतके के ले या
लटु ीमळ
ु े आपली अथर् यव थाही उ व त झाली होती. िब्रिटश अमं लामळ
ु े देशाचे उद्योगधंदे
न झाले आिण देशात या समृद्ध शहरांची नासाडी झाली. उ व त कारागीर जे हा
खेड्याकडे परतले ते हा शहरे ओस पडली आिण खेड्यांवर दबाव वाढला. दर यान,
िब्रिटशांनी शेतीवर लादले या प्रचंड सारावसल
ु ीने आपली खेडीही दािरद्र्यात ढकलली
गेली. या सवार् या एकित्रत पिरणामामळ
ु े आपली एके काळची संप न गावे देखील न झाली.
दु काळाने जिमनी उजाड के या आिण दरवषीर् लाखो लोकांचे जीव गेले. या सग या या
पिरणामी मघु ल साम्रा या या काळात ‘िव ाचा र न’ हणनू ओळखला जाणारा भारत
पणू पर् णे न झाला. या िशवाय, िब्रिटश वासाहितक अमं लाने आप या सामाजात होणार्या
प्रगितशील बदलानं ा मोडून काढले. जाित यव था अिधक गहन झाली आिण ितची या ी
वाढली. आिण सग यात वाईट हणजे, या देशा या सम वियक सं कृ तीचे एके काळी
सबंध जगाम ये कौतक
ु होत होते या देशात इग्रं जानं ी साप्रं दाियकतेचा राक्षसही ज माला
घातला— याची पिरणीती अ यतं दःु खद फाळणीत झाली.
िब्रिटश वसाहतवादाने के वळ आप या नैसिगर्क व वदेशी िवकासाला अडथळाच
आणला असे नाही तर याला पागं ळे क न टाकले. यामळ
ु े , नेह ं या नेतृ वाखालील
४०

लोकायत, जनता सा ािहक

भारता या पढु ार्यांनी आिण टाटा, िबलासारख्या अग्रणी देशी भांडवलदारांनी पि मी
भांडवलदार रा ट्रां या मागार्ने भारताचे वेगाने औद्योिगकीकरण कर यासाठी के लेले प्रय न
फसणे अपिरहायर्च होते. आिण नेमके हेच घडले.
तरीसद्ध
ु ा भारतात जो मयार्िदत भांडवली िवकास होऊ शकला असता तेवढादेखील
होऊ शकला नाही, कारण वतंत्र भारतातील पढु ारी िशक्षण, आरोग्यसेवा, पोषण आिण
लिगक समानता यात गंतु वणक
ू क न लोकांना सक्षम कर यात अपयशी ठरले. या गो ीतनू
लोकां या अगं भतू क्षमता बाहेर पड या अस या. १९६०–७० या दशकात पवू र् आिशयाई
रा ट्रां या जलद गतीने झाले या िवकासाचे एक मह वाचे कारण हणजे यां या सरकारांनी
लोकांसाठी िशक्षण, आरोग्यसेवा आिण इतर क याणकारी योजनांम ये मोठ्या प्रमाणात
गंतु वणक
ू के ली हे होय.78
समाजवादाची िनिमर्ती कर याचा नेह ं चा प्रय न असनू ही काँग्रेस मध या प्रभावी
उज या गटाने याची तजवीज के ली की म ययगु ीन मागासलेपण—धािमर्क मागासलेपण,
जातीयवाद, िपतृस ा—या गो ी दरू कर याचे गंभीर प्रय न के ले जाणार नाहीत, यामळ
ु े
सामा य जनतेची सृजनशीलता कंु िठत रािहली. जमीन सधु ारणा कायर्क्रमाची फार थोडी
अमं लबजावणी के ली गेली, यामळ
ु े शेतकर्यांचा मोठा िह सा अ यंत दािरद्र्यातच रािहला.
यामळ
ु े ग्रामीण भागातील बाजारपेठांचा िवकास हो यावर गंभीर मयार्दा आ या. मोठ्या
कारखा यां या उभारणीवर खपू च भर िद यामळ
ु े औद्योिगक वाढ झाली पण परु े सा रोजगार
िनमार्ण झाला नाही. पिरणामी बहुतांश जनतेची खरे दी क्षमता िवकिसत झाली नाही.
१९७० या दशका या अखेरीस ‘नेह मॉडेल’ संकटात सापडले. आिथर्क
िवकासाला पनु जीिवत कर यासाठी भारतीय शासनाने िवकिसत देशाक
ं डून मोठ्या
प्रमाणावर परकीय कजेर् घ्यायला सु वात के ली. पण यामळ
ु े अथर् यव था परकीय कजार् या
साप यात फसली. हळूहळू कजेर् वाढत गेली: १९८० या दशकात परकीय कजर् चार पटींनी
वाढले: १९८० मध या २० अ ज डॉलसर् व न १९९० म ये ते ८० अ ज डॉलसर्पेक्षा
जा त झाले.79 १९८० या दशका या अखेरीस, देश परकीय कजार् या साप यात चागं लाच
अडकला होता. आप या आधी या कजार्वरचा ह ा भर यासाठीसद्ध
ु ा आपण िवदेशी कजर्
घेत होतो.

भारतीय अथर् यव थेचे जागितकीकरण
एके काळी सपं णू र् अिवकिसत जगाचे मालक असणारे िवकिसत भाडं वली देश ाच
सधं ीची वाट पाहत होते. भारता या परकीय कजार् या सक
ु े यांना भारतीय
ं टामळ
अथर् यव था पु हा एकदा आप या ता यात घे याची सवु णर्सधं ीच प्रा झाली. पु हा एकदा
यानं ा भारतातील क या माला या साठ्यावर िनयत्रं ण ठे वता येणे आिण या या
बाजारपेठाचं े शोषण करता येणे शक्य झाले. पाि मा य देशाच
ं ी सरकारे व आतं ररा ट्रीय
तु ही बेरोजगार का?
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िव ीय सं थांनी एकत्र येऊन भारताला नवीन कजेर् देणे थांबवले. यांनी भारत सरकारवर
अथर् यव थेची पनु रर् चना कर याची व िवदेशी भांडवल व माल यां या प्रवेशावरील सवर्
िनबध काढून टाक याची अट घातली.80
िवदेशी कजार् या अभावी, १९९० या िडसबर अखेर भारताची परकीय चलन
गंगाजळी १.२ अ ज डॉलसर् वर घसरली. १९९१ या सु वातीला भारत सरकार परकीय
चलना या संकटात ग यापयत तले होते. िदवाळखोरी वाचव याचा (आिण जागितक
भांडवली चौकटीत राह यासाठी ती आव यक अट होती) आता एकच मागर् उरला होता—
आतं ररा ट्रीय धनक या अटी मा य करणे.81

१९९१: जागितकीकरणाची सु वात
भाडं वली िवकासा या नेह मॉडेलने भारतीय समाजाचे ती ध्रवु ीकरण के ले होते.
भारतीय समाज दोन िह यांम ये वाटला गेला होता. एका बाजल
ू ा होते भांडवलदार, मोठे
शेतकरी, बडे यापारी, राजकारणी, नोकरशहा, काळाबाजारवाले, मगलसर्, मोठमोठे
डीलसर्–िडि ट्र यटु सर्, मािफया इ. हणजे बांडगळ
ु े . ते लोकसंख्ये या ५% पेक्षाही कमी होते.
तर दसु र्या बाजल
ू ा होते क करी, लहान शेतकरी, िवद्याथीर्–त ण आिण लोकािभमख
ु
बिु द्धजीवी— हणजेच सवर्सामा य लोक. हे लोकसंख्ये या ९५% होते. देशातील राजकीय
स ेवर पिह या गटाचे िनयंत्रण आहे. बहुतेक राजकीय पक्ष फक्त याच गटाचे िहत पाहतात.
भारतीय भांडवलदार ए हाना या िन कषार्ला येऊन पोहोचले की आपला नफा आणखी
वाढवायचा असेल तर वतंत्र भाडं वलशाही या िवकासाचे व नं सोडून परदेशी गंतु वणक
ू
आिण आयातीसाठी अथर् यव था खल
ु ी के ली पािहजे. आिण हणनू यांनी िवकिसत
भांडवली रा ट्रांनी लादले या अटी वीका न, ‘नेह मॉडेल’ मोडीत काढून िवदेशी
भांडवल व सामान यावर लादलेले सवर् िनबध काढून टाक याचा िनणर्य घेतला.
मे १९९१ म ये लोकसभे या िनवडणक
ू ा झा या. जल
ु ै १९९१ म ये नरिसंह राव आिण
मनमोहन िसंग यां या नेतृ वाखालील अ पसंख्यांक काँग्रेस सरकार कद्रात स ेवर आले.
परकीय कजार् या संकटावर मात कर यासाठी प्रचंड िवदेशी कजार् या बद यात यांनी
ताबडतोब WB आिण IMF यां या SAP वर स ा के या आिण अथर् यव थेची सपं णू पर् णे
पनु रर् चना कर याची प्रितज्ञा के ली. SAP या मख्ु य अटी अशा हो या:82
१) मुक्त यापार: आयात–िनयार्तीवरील सवर् िनबध काढून टाकणे.
२) मुक्त गुंतवणूक: अथर् यव थे या सवर् क्षेत्रांतील परकीय गंतु वणक
ु ीवरील सवर् िनबध
काढून टाकणे.
३) िव ीय तूट कमी करणे: िव ीय तटू जवळजवळ शू यावर आण यासाठी सरकारी
खचार्त घट करणे, आिण यासाठी अ न, आरोग्यसेवा आिण िशक्षणावरील
अनदु ानांसह गिरबांची सवर् अनदु ाने कमी करणे.
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४) खुली बाजारपेठ: बाजारपेठे या कामकाजातील सरकारी ह तक्षेप काढून घेण.े याचा
अथर्:
• िप याचे पाणी, आरोग्यसेवा, िशक्षण यासं ारख्या अ याव यक सेवासं ह सवर्
सावर्जिनक क्षेत्रांचे खाजगीकरण.
• अ याव यक सेवांसह सवर् क्षेत्रातील नफे खोरीवरील सवर् सरकारी िनबध काढून
टाकणे.
िवदेशी कजर्दारां या अटींवर झाले या या आिथर्क पनु रर् चना कायर्क्रमालाच
‘जागितकीकरण’ असे हटले जात आहे. या या बरोबरीने नवउदारमतवाद या नावाने
प्रिस द असले या आिथर्क िसद्धातं ाचा प्रसार कर यात आला आहे. हा िसद्धातं दावा करतो
की खाजगीकरण, मक्त
ु यापार आिण अिनबधतेसह मक्त
ु बाजारपेठा, याद्वारे च मानवी
क याण सा य होऊ शकते.
जागितकीकरण हे सपं णू र् भारतीय शासकवगार्ची सहमती असलेले धोरण आहे. यामळ
ु े
१९९१ पासनू कद्रातील सरकारे जरी बदलत गेली असली, तरी भारतीय अथर् यव थेचे
जागितकीकरण अिवरतपणे चालू आहे. कद्रातील भाजप या नेतृ वाखालील नवीन
सरकार या चारही अथर्संक पात हे प झाले आहे की ते सतत ‘ वदेशी’चा नारा देत
असले आिण थािनक िवकासाची घोषणाबाजी करत असले, तरीही ते WB िनदेर्िशत
आिथर्क सधु ारणांची अमं लबजावणी यपू ीए सरकारपेक्षाही वेगाने करत आहेत.

ीमंतांसाठी खैरात
जागितकीकरणाने भारतीय अथर् यव थेत मोठ्या प्रमाणात परकीय भांडवल आिण
मालाचा प्रवेश झाला आहे.
भारतातील उ च वगर् जागितकीकरणावर िफदा आहे. भारतातील बडे भांडवलदार
परदेशी कंप यांचे लहान भागीदार बनले आहेत; तर इतर यातलेच काही उप-कंत्राटदार
आिण िवक्रेते बनले आहेत. िशक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण, एवढेच नाही तर
पा यासारख्या सेवांचेही खाजगीकरण के ले जात आहे; याचबरोबर नफे खोरीवर या सवर्
मयार्दा काढून घेत या जात आहेत. यामळ
ु े मोठमोठ्या कंप या बक्कळ नफा कमावू लाग या
आहेत. साठे बाज आिण काळाबाजारवाले मोकाट सटु ले आहेत—बाजारपेठा खु या
कर या या नावाखाली यां यावर िनयंत्रण ठे वणारे कायदे िशिथल के ले जात आहेत. िव ीय
उदारीकरणामळ
ु े सट्टेबाजारवा यांची तर चांदीच आहे.
पिरणामी भारता या उ चभ्रू वगार् या संप ीम ये अ यंत वेगाने वाढ झाली आहे. गे या
दोन दशकांम ये भारतातील अ जाधीशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. १९९० या
दशका या म यावर भारतात फक्त २ अ जाधीश होते यांची एकूण मालम ा ३.२ अ ज
डॉलसर् होती. आज देशात १०१ अ जाधीश आहेत आिण यांची एकित्रत मालम ा ३२५.५
तु ही बेरोजगार का?
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अ ज डॉलसर् आहे— हणजे २१.१ लाख कोटी पये, िकंवा २०१७–१८ या भारता या
GDP या एक अ मांश.83

जागितकीकरण आिण भारतातील रोजगाराची पिरि थती
आता आपण सामा य लोकावं र जागितकीकरणाचा काय पिरणाम झाला आहे याची
चचार् क या. पिह यादं ा आपण ा पिु तके चा िवषय हणजे रोजगारावर या या काय
पिरणाम झालाय ते पाहू.
जागितकीकरणाचा भारतीय अथर् यव थेला काय फायदा झाला याब ल
महािवद्यालयात या कोण याही िवद्या यार्ला िवचार यास, तो िकंवा ती पटकन सांगेल की
िवदेशी कंप यां या आगमनाने अथर् यव थेत रोजगार िनिमर्ती होत आहे. देशातील
अथर्शा ावरची सवर् पाठ्यपु तके हेच िशकवतात; सगळे िशक्षणतज्ञ आिण बिु द्धवादीसद्ध
ु ा
असाच दावा करतात.
िवदेशी कंप यांचा रोजगारावर झालेला पिरणाम तपासनू पाह याआधी, या कंप यांना
आपण भारतीय अथर् यव थेत अिनबध प्रवेश िदला आहे यांचे व प समजनू घेणे
मह वाचे आहे.

बहुरा ट्रीय कंप या
दसु र्या महायद्ध
ु ानंतर या दशकांम ये िवकिसत भांडवली देशांम ये MNCs या
उदयाब ल आपण माग या प्रकरणात चचार् के ली आहे. जागितक अथर् यव थेवर आज
मठु भर महाकाय बहुरा ट्रीय कंप याचे वचर् व आहे. बहुरा ट्रीय कंपनी ही एक महाकाय कंपनी
असते, िजचे यव थापकीय मख्ु यालय जरी एका देशात असले, तरी ती अनेक देशांत
कायर्रत असते. जगात या बहुतेक बहुरा ट्रीय कंप यांची मख्ु य कायार्लये अमेिरका, यरु ोिपयन
यिु नयन आिण जपान यांसारख्या ीमंत देशात आहेत.
जागितकीकरणामळ
ु े ा MNCs ना जगभरात या प्र येक देशात आपले जाळे पसरवणे
शक्य झाले आहे. या इतक्या महाकाय आहेत की अनेक देशांपेक्षाही या मोठ्या आहेत.
दािरद्र्य िवरोधी धमार्दाय सं था—गो बल ज टीस नाऊ (Global Justice Now)—ने
२०१५ म ये के ले या अ यासात असे िदसनू आले की जगातील सवार्त मोठ्या १००
आिथर्क िनकायांपैकी ६९ MNCs हो या (कंप यां या उलाढाली या मोजमापानसु ार) तर
फक्त ३१ देश होते (सरकारी महसल
ू ा या मोजमापानसु ार). १० सवार्त मोठ्या कंप यांचा
एकित्रत महसल
ू तळात या १८० देशां या एकूण करवसल
ु ी या एकित्रत रकमेपेक्षा अिधक
84
होता.
MNCs इतक्या महाकाय आहेत की यां याशी पधार् करणे अशक्य आहे. यामळ
ु े
जे हा या एका देशात प्रवेश करतात, ते हा या थािनक कंप यांना विरत िगळंकृत करतात
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(िकंवा थािनक कंप या यां या दु यम भागीदार बनतात). हणनू च आज जागितक
पातळीवर प्र येक क्षेत्रावर मठू भर MNCs चा ताबा आहे. मग ते मोटारी, सेमीकंडक्टर िकंवा
औषधांचे उ पादन असो, वा िकरकोळ यापार, वाहतक
ू िकंवा मािहती तंत्रज्ञान असो, बँिकंग
व िव परु वठा असो िकंवा शेतीची िविवध क्षेत्रे (बी-िबयाणे व कीटकनाशक बनव यापासनू
ते गहू आिण तांदळा या उ पादनापयत) असोत, सवर् क्षेत्रांवर आज मोजक्या MNCs ची
हुकूमत आहे. इथे आपण मठु भर कंप यां या िविश देशात या एखाद्या आिथर्क् क्षेत्रा या
वचर् वाब ल बोलत नाही आहोत, तर या आिथर्क क्षेत्रा या जागितक पातळीवरील
वचर् वाब ल बोलत आहोत. एकच बहुरा ट्रीय कंपनी २० िकंवा ५० िकंवा याहून अिधक
देशात कायर्रत असते, आिण मग त सम इतर मठू भर MNCs या साथीने ती िविश
क्षेत्रातील जागितक उ पादनावर पणू र् वचर् व गाजवते. उदाहरणादाखल सांगायचे तर आज ५
MNCs िमळून जगभरात या जवळजवळ िन या मोटारी बनवतात आिण १० मोठ्या
कंप या िमळून जगात या ७० टक्के मोटारगाड्यांचे उ पादन करतात.85
आणखी काही उदाहरणे:
• जगातील सवार्त मोठ्या १० सेमीकंडक्टर बनवणार्या कंप या जागितक बाजारपेठेतील
िन याहून अिधक उ पादन करतात.86
• जागितक संगीत क्षेत्रातील बाजारपेठे या ९०% वर के वळ ५ कंप या िनयंत्रण
करतात.87
• जगातील औषधिनिमर्ती उद्योगावर फक्त १५ कंप यांचे प्रभु व आहे आिण जागितक
िवक्री उ प नाचा ५० टक्के महसल
ू या गोळा करतात.88
• कोका-कोला आिण पे सीको ा के वळ २ कंप या या हातात मद्याकर् नसले या
पेयां या जागितक बाजारपेठेतील ६०% िह सा आहे.89
• फक्त २ कॉप रेश स जगातील बहुसख्ं य मोठे यावसाियक जेटस परु वतातः बोईगं आिण
एअरबस.90
• जगभरातील १० सवार्त मोठ्या बी-िबयाणे कंप याचे यावसाियक बी-िबयाणे
बाजारपेठे या ७५% वर िनयंत्रण आहे;91 ४४ अ ज डॉलसर् उलाढाली या जागितक
कीटकनाशक बाजारपेठेपैकी ९५% बाजारपेठेवर १० सवार्त मोठ्या कीटकनाशक
कंप या िनयंत्रण ठे वतात; आिण १० कंप यांचे जागितक खत बाजारपेठेपैकी ५५% वर
िनयंत्रण आहे.92
• पशु औषधिनिमर्ती उद्योगात सवार्त मोठ्या १० कंप या जगातील पशवु ैद्यकीय
औषधां या बाजारपेठेपैकी ७६% बाजारपेठेवर ताबा ठे वनू आहेत.93
या महाकाय कंप या जागितक अथर् यव थेवर गाजवत असलेले वचर् व एका
तु ही बेरोजगार का?
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आकडेवारीव न प पणे िदसनू येते: जगभरातील ५०० सव च कंप यांचा एकित्रत महसल
ू
94
एकूण जागितक GDP या समु ारे ३५–४०% इतका आहे.

बहुरा ट्रीय कंप या आिण रोजगार िनिमर्ती
ा MNCs एवढ्या अज आहेत, आिण यां याकडे इतके भांडवल उपल ध आहे,
की या अ याधिु नक मािहती तंत्रज्ञानाचा उपयोग क न अगदी थोड्या कामगारांना नोकरीवर
ठे वनू सद्ध
ु ा मालाचे प्रचंड उ पादन क शकतात. आिण यामळ
ु े MNCs फारच थोड्या
रोजगाराची िनिमर्ती करतात. जगातील ५०० बलाढ्य कंप यांचा— यांना फो यर्नू ग्लोबल
५०० (Fortune Global 500) हटले जाते—२०१५ सालचा महसल
ू २७,६०० अ ज
डॉलसर् एवढा होता. हा आकडा जगा या GDP या ३८% एवढा होता. असे असतानाही,
या कंप यांनी के वळ ६.७ कोटी लोकांना जगभरात रोजगार िदला.95 ही संख्या जगातील
एकूण मशक्ती या फक्त १.७% इतकी होती. (२०१५ म ये सवर् जगातील एकूण मशक्ती
समु ारे ४ अ ज इतकी होती.96)

जागितकीकरण आिण खाजगी क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्ती
भारतात देखील नेमके हेच घडत आहे. जागितकीकरणाने देशा या GDP या दरात
तर वाढ झाली, पण रोजगार िनिमर्तीत मात्र वाढ झाली नाही. भारतात येणार्या MNCs फार
थोडे रोजगार िनमार्ण करत आहेत. पण याच वेळी याहून अिधक रोजगार या न करत
आहेत. कारण यां या प्रवेशामळ
ु े बर्याच भारतीय कंप या, िवशेषतः छोट्या कंप या, बंद
होत आहेत. दसु रीकडे MNCs या दबावाखाली खाजगी क्षेत्रातील बड्या भारतीय कंप या
आप या कायर्पद्धतीची पनु रर् चना करत कामगारां या संख्येत कपात करत आहेत; तसेच
कायम कामगारां या जागी कंत्राटी कामगार भरती करत आहेत.
मोठ्या कंप या भारतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार िनिमर्ती करत नाहीत, हे
भारतातील नीती आयोगाचे उपा यक्ष आिण जागितकीकरणाचे कट्टर समथर्क अरिवंद
पानगारीया ांनी सद्ध
ु ा मा य के ले आहे. यांनी िदले या आकडेवारीनसु ार २००९ म ये,
हणजे भारतात जागितकीकरण सु झा या या वीस वषानंतर, भारतात या उ पादन
क्षेत्रातील २०० पेक्षा जा त कामगार असले या मोठ्या कंप यांम ये फक्त १०.५% कामगार
काम करत होते तर ८४% कामगार ५० पेक्षा कमी कामगार असले या छोट्या कंप यात
काम करत होते.97
ािशवाय नवउदारमतवादी आिथर्क सधु ारणांनी भारता या शेती यवसायाला देखील
संकटा या खाईत लोटले आहे, इतके की भारतातील अ यार्पेक्षा जा त रोजगार असले या
या मह वा या क्षेत्रातील रोजगाराची िनिमर्ती जवळ जवळ शू यावर आली आहे. ( ाब ल
पढु े आपण अिधक तपशीलवार चचार् करणार आहोत.)
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जागितकीकरण आिण सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगार
यािशवाय जागितकीकरणामळ
ु े सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगारही कमी होत चालला
आहे. कारण जागितकीकरणाची अट आहे की, सावर्जिनक क्षेत्राचे खाजगीकरण के ले
पािहजे. १९९१ पासनू कद्रात आले या सवर् सरकारांनी या अटीचे आज्ञाधारकपणे पालन
के ले आहे. िशक्षण, आरोग्य आिण कृ षी िव तारासारख्या क याणकारी सेवांसोबत सग या
सावर्जिनक क्षेत्रांचे खाजगीकरण होत आहे. पिरणामी सरकारी क्षेत्रातील नोकर भरती म ये
प्रचंड कपात झाली आहे. वातं यानंतर या काही दशकांत देशातील सावर्जिनक क्षेत्रातील
रोजगारात सतत वाढ होत होती; १९६१ मधील ७०.५ लाखव न रोजगार १९९१ म ये
१९०.६ लाखांपयत पोहोचला. पण जागितकीकरणाला सु वात झा याबरोबर ा या अगदी
उलट झाले. सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगार [कद्र सरकार, रा य सरकार, थािनक वरा य
सं था तसेच िनमसरकारी (सावर्जिनक क्षेत्रातील उपक्रम, वीज मडं ळ, र ते, पिरवहन मडं ळ,
इ.) यासह] १९९१–२०१२ ा कालावधीत एकूण १९० लाखावं न १७६ लाखावं र
घसरला. ही घसरण उ पादन, बाधं काम, वाहतक
ू यापासनू ते समाजोपयोगी, सामािजक व
यक्तीगत सेवापं यत हणजे आिथर्क घडामोडीं या प्र येक क्षेत्रात झाली.98

जागितकीकरण: भारतातील रोजगारावर झालेला िन वळ पिरणाम
खाजगी क्षेत्रात होत असलेली फारच थोड्या रोजगाराची िनिमर्ती आिण सावर्जािनक
क्षेत्रातील एकूण रोजगाराच
ु े देशातील रोजगार वाढीचा दर मदं ावत आहे.
ं ी घसरण, ामळ
नवउदारमतवादी आिथर्क सधु ारणांचा हा एकूण पिरणाम आहे.
हे भारता या रोजगारवाढी या दराव न कळून येते. NSSO या आकडेवारीनसु ार
आिथर्क सधु ारणाचं ी सु वात झा यापासनू रोजगार वाढीचा दर कमी कमी होत चालला
आहे. सरकार या या आकड्यात रोजगार िमळतच नस यामळ
ु े , नाईलाजाने िमळे ल ते काम
घेणार्या कामगारानं ाही कायर्शक्तीम ये सामील के ले गेले आहे. ही फसवणक
ू क नही देशात
रोजगार वाढीचा दर घसरत आहे. देशातला रोजगाराचा चक्रवाढ वािषर्क दर (Compound
Annual Growth Rate िकंवा CAGR) १९७२–७३ ते १९८३ या कालावधीत
२.४४% होता. तो १९८३ ते १९९३–९४ ा कालावधीत २.०४% पयत आिण १९९३–
९४ ते २००४–०५ ा कालावधीत १.८४% पयत खाली घसरला, तर २००४–०५ ते
२००९–१० ा कालावधीत तो ०.१२% ा के िवलवा या आकड्यावर आला.
जागितकीकरणाने देशा या GDP दरात वेगाने प्रगती झाली असनू ही (तक्ता ६ पहा) ही
घसरण झाली आहे.
१९९९–२००० ते २००९–१० ा कालावधीत वािषर्क रोजगार वाढीचा दर १.४९%
होता, हणजे माग या कोण याही दहा वषा या कालखडं ापेक्षा कमी.99 आिण आिथर्क
सधु रणांनंतर या संपणू र् काळात, हणजे १९९३–९४ ते २००९–१० ा १६ वषार् या
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काळात, वािषर्क रोजगार वाढ दर फक्त १.३% होता. आिथर्क सधु ारणा कायर्क्रमाने GDP
म ये उ च वाढ झाली असली तरी, रोजगार िनिमर्तीम ये तो पणू पर् णे अपयशी ठरला आहे.
तक्ता ६: एकूण रोजगार, रोजगार वाढ दर आिण GDP वाढ दर,
१९८३ ते २००९–१०100
एकूण रोजगार
(लाखांम ये)
१९८३

३०२७.६

१९९३–९४

३७४४.५

२००४–०५

४५७४.६

२००९–१०

४६०२.२

कालावधी
१९७२–७३ ते
१९८३
१९८३ ते
१९९३–९४
१९९३–९४ ते
२००४–०५
२००४–०५ ते
२००९–१०
१९९९–२००० ते
२००९–१०
१९९३–९४ ते
२००९– १०

CAGR

GDP िवकास दर
(१९९९–२००० या
ि थर िकंमतींनसु ार)

२.४४%

४.७%

२.०४%

५.०%

१.८४%

६.३%

०.१२%

९.१%

१.४९%
१.००%

भारतात दर वषीर् रोजगार बाजारात न याने रोजगार शोध यासाठी येणार्यांची संख्या
१.३ कोटीं या आसपास आहे असा अदं ाजा आहे. याचा अथर् असा की १९९३–९४ ते
२००९–१० या १६ वषा या कालावधीत एकूण २०.८ कोटी लोकांनी नोकरी या
बाजारपेठेत प्रवेश के ला. तक्ता ६ म ये िदलेली NSSO ची आकडेवारी दशर्वते की यापैकी
के वळ ८.६ कोटी हणजे ४१.३% लोकांना कुठ या ना कुठ या तरी प्रकारचा रोजगार
िमळाला.
आिण ापैकी फारच थोड्यांना कारखा यात रोजगार िमळाला! भारतात या
औद्योिगक आकडेवारीचा मख्ु य ोत असले या अॅ यअ
ु ल स हेर् ऑफ इडं ट्रीज नसु ार या
एकूण १६ वषार् या कालावधीत भारतात या सवर् न दणीकृ त कारखा यात िमळून (सवर्
लहान व मोठे कारखाने ध न) एकूण रोजगारात (कामगार अिधक िवक्री आिण पयर्वेक्षकीय
आिण यव थापन कमर्चारी) फक्त ३०.१ लाखांची वाढ झाली (तक्ता ७ पहा). याचा अथर्
ा १६ वषार्त नोकरी या बाजारात प्रवेश के ले यांपैकी के वळ १.५% लोकांनाच
कारखा यात कोण या न कोण या तरी प्रकारचे काम िमळाले. दसु र्या श दांत, १९९१ म ये
४८

लोकायत, जनता सा ािहक

जागितकीकरणाची सु वात झा यापासनू देशाम ये परकीय कंप यांचा मोठ्या प्रमाणात प्रवेश
होऊनही, कारखा यांम ये फारच थोड्या रोजगारांची िनिमर्ती झाली आहे.
जागितकीकरणानंतर दोन दशकांनी, हणजे २०१० म ये कारखा यात काम करणार्या
लोकांची संख्या के वळ ११७.२ लाख होती, हणजे देशात या एकूण ४६ कोटी अिधकृ त
कायर्शक्ती या २.५ % (तक्ता ७ पहा).
तक्ता ७: न दणीकृत कारखा यांम ये कमर्चारी संख्या,
१९९३–९४ ते २००९–१०101 (लाखांम ये)
१९९३–९४
२००९–१०

कारख्या यात काम करणारे एकूण रोजगार
८७.१
११७.२

एकूण कायर्शक्तीची टक्के वारी
२.५%

५. जागितकीकरणाने िनमार्ण के ले या रोजगारांचे प्रकार
भारतात या रोजगारा या ि थतीचा थोडक्यात आढावा घेत यानतं र आता आपण
अथर् यव थे या िविवध क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्तीवर जागितकीकरणाचा झालेला पिरणाम,
आिण कोण या प्रकारचे रोजगार िनमार्ण के ले गेले, हे अिधक तपशीलवार तपासनू पाहूया.

जागितकीकरण आिण शेती
१९८३–८४ ते २०१०–११ या कालावधीत शेतीचा देशा या GDP मधील वाटा
िन याहून खाली आला असला,102 तरी एकूण उपजीिवके या साधनां या ि कोनातनू हे
अजनू ही सवार्त मह वाचे क्षेत्र आहे. देशातील एकूण कायर्शक्तीपैकी, ५३% लोक आप या
उपजीिवके साठी या क्षेत्रावर अवलंबनू आहेत (२००९–१० म ये) (तक्ता १० पहा).
जागितक बँकेने भारतावर SAP चा भाग हणनू ‘बाजारपेठ मक्त
ु करणे’ आिण सरकारी
अनदु ाने बंद करणे ा मह वा या अटी लाद या आहेत. आिण हणनू च गे या जवळपास
तीन दशकांम ये स ेवर आले या प्र येक सरकारने शेतीमधील सरकारी गंतु वणक
ू सात याने
कमी के ली आहे, शेतीसाठी लागणार्या व तवू रील अनदु ाने कमी के ली आहेत (जसे की खते,
वीज आिण िसंचनासाठीची अनदु ाने), तसेच, शेती या उ पादनाला िदला जाणारा आधार
(कृ षी उ पादनां या सावर्जिनक खरे दी या व पात) हळूहळू कमी के ला आहे, शेतीला
दे यात येणारी अनदु ािनत कजेर् (सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांद्वारे ) बंद के ली आहेत आिण
िवकिसत देशातील प्रचंड प्रमाणावर अनदु ािनत शेती उ पादने भारताम ये आयात कर यास
अनमु ती िदली आहे.103 भारतीय शेतीवरील या चौफे र ह यामळ
ु े ती गंभीर संकटात फसली
आहे. शेती क्षेत्राची कामिगरी मोज या या सवर् मह वा या घटकांम ये, मग अ नधा या या
तु ही बेरोजगार का?
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िकंवा िबगर अ नधा या या लागवडीखालील क्षेत्र असो िकंवा उ पादन असो िकंवा उ प न
असो, जागितकीकरणापवू ीर् या आिण जागितकीकरणानंतर या आकडेवारीत प्रचंड तफावत
आहे (तक्ता ८ पहा).
तक्ता ८: अ नधा य, िबगर अ नधा य आिण सवर् िपके : िपकाखालील क्षेत्र,
उ पादन आिण उ प नाचा सरासरी वाढ दर104
अ नधा य
िबगर अ नधा य
सवर् िपके
क्षेत्र उ पादन उ प न क्षेत्र उ पादन उ प न क्षेत्र उ पादन उ प न
१९५०–५१
ते १९८९–९०

०.६१ २.६१ १.६० १.२२ २.९७ १.०८ ०.७९ २.६६ १.३७

१९९०–९१
–०.०७ १.६४ १.२७ १.०३ २.८१ १.३९ ०.२५ १.९६ १.२९
ते २००४–०५

पिरणामतः ग्रामीण कजर्बाजारीपणाम ये प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१२–१३ म ये
NSSO ने शेतकरी कुटुंबाच
ं ी सवार्त यापक पाहणी के ली होती. देशातील एकूण शेतकरी
कुटुंबापं ैकी ५२% कुटुंबे कजर्बाजारी अस याचे यात आढळले. या देशात शेतीतनू येणारे
वािषर्क उ प न प्रित कुटुंब ३६,९७२ पये आहे, ितथे प्रित शेतकरी कुटुंबावर सरासरी कजर्
४७,००० पये एवढे आहे.105
मोदी सरकार या धोरणाने ा संकटाची ती ता अिधकच वाढवली आहे. शेतकर्यानं ा
उ पादन खचार्पोटी येणार्या खचार्वर ५०% नफा िमळे ल अशा प्रकार या िकमान आधारभतू
िकंमती (हमीभाव) दे या या २०१४ या िनवडणक
ु ी या वेळी िदले या आप या वचनाकडे
यानं ी पणू पर् णे पाठ िफरवली आहे. पिरणामी अनेक िपकांसाठी िकमान आधारभतू िकंमत ही
उ पादन खचार्पेक्षादेखील कमी आहे. शेती उ पादनांची सावर्जिनक खरे दी यव था बळकट
कर या या मद्यु ावर संपणू र् मौन आहे. याचवेळी, शेतीला लागणार्या व तंवू रची अनदु ाने—
जसे की खतावरचे अनदु ान—आणखी कमी कर यात आले आहे.106 कजर्बाजारीपणाचे
संकट वाढले असनू ही कद्र सरकारने शेती कजर्माफीस नकार िदला आहे (अखेरीस,
देशभरात या शेतकर्यां या चळवळीने काही रा यांना ही कजेर् माफ कर यास भाग पाडले
आहे). कजेर् माफ कर यासाठी सरकारला जा तीत जा त ३ लाख कोटी पये खचर् आला
असता,107 पण देशभरातील कोट्यवधी शेतकर्यांचा फायदा झाला असता. दसु रीकडे मोदी
सरकार स ेवर आ यानंतर या तीन वषा या काळात सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी मोठ्या
औद्योिगक घरा यांची १.८७ लाख कोटी पयांची कजेर् माफ के ली आहेत;108 या यितिरक्त,
यांनी धनदांडग्यां या िक येक लाख कोटी पये कजार्ची पनु रर् चनाही के ली आहे, जो
आडमागार्ने कजर् माफीचाच एक प्रकार आहे.109
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तक्ता ९: शेती सबं ंिधत क्षेत्रांसाठी भाजप सरकारने के लेली तरतूद,
२०१४–१७110 (कोटी पयामं ये)
२०१३–१४
प्र यक्ष

२०१४–१५
प्र यक्ष

२०१५–१६
प्र यक्ष

२०१६–१७
स.ु अ.ं

२०१७–१८
ब.अं.

कृ िष आिण
शेतकरी क याण २५,४७९
२५,९१७
२२,०९२
४८०७३
५१०२६
मंत्रालय
िव मत्रं ालय:
अ पमदु त कृ षी
६,०००
६,०००
१३,०००
–
–
याज अनदु ान
ग्राम िवकास
६१,१६२
६९,८१७
७८,९४५
९७,७६० १,०७,७५८
मत्रं ालय
जलसंपदा
१,०५७
५,४८०
६,८६२
४,७५६
६,८८७
मंत्रालय
खते िवभाग
६७,३६२
७१,०११
७३,०२६
७०,०३१
७०,०३३
एकूण
१६१,०६० १७८,२२५ १,९३,९२५ २२०,६२० २३५,७०४
GDP
१,१२,३६,६३५ १,२४,३३,७४९ १,३६,७५,३३१ १,५२,५१,०२८ १,६८,४७,४५५
GDP या
प्रमाणात एकूण
१.४३%
१.४३%
१.४२%
१.४५%
१.४०%
कृ षी खचार्ची
टक्के वारी

सवार्त मह वाचे हणजे, शेतीशी संबंिधत सवर् क्षेत्रांवरील सरकारी खचर् (कृ षी, ग्रामीण
िवकास, जलसंपदा व खत अनदु ाने) GDP या टक्के वारीत खरे तर घसरला आहे. यपु ीए
सरकार या अखेर या वषीर् आिण मोदी सरकार या स ेतील पिह या वषीर् तो १.४३% होता,
२०१७–१८ या बजेट अदं ाजाम ये (ब.अ.ं ) तो १.४०% वर घसरला (तक्ता ९ पहा). या
क्षेत्रावर देशातील अ यार्हून अिधक जनतेचा उदरिनवार्ह अवलंबनू आहे, या क्षेत्राची ही
दशा आहे. आकड्यांम ये बोलायचे तर, शेतीशी संबंिधत सवर् क्षेत्रांकिरता २०१७–१८ या
बजेट अंदाजाम ये एकूण सरकारी तरतदू १.६८ लाख कोटी पये इतकी होती. याउलट,
सरकारने स ेवर आ यापासनू या तीन वषात ीमंताना करांम ये दर वषीर् ५.५ लाख कोटी
पये एवढी सटू िदली आहे.111 यांची इ छा असती तर ते ही सटू सहज कमी क शकले
असते आिण शेतीवरची गंतु वणक
ू दु पट िकंवा अगदी ित पटही क शकले असते.
हे जणु काही परु े से न हते हणनू की काय, ८ नो हबर २०१६ ला पंतप्रधान नरद्र मोदींनी
तु ही बेरोजगार का?
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अचानक ५०० आिण १००० पयां या नोटाबंदीची घोषणा के ली. खरीप िपकाची कापणी
चालू होती आिण र बी हगं ामासाठी पेरणी सु होणार होती अशा वेळी या िनणर्याची घोषणा
कर यात आली. शेतीक्षेत्र रोखी या यवहारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबनू अस याने
नोटाबंदीमळ
ु े देशभरातील लहान शेतकर्यांची पिरि थती अिधकच वाईट झाली.112
अडीच दशकात या क्रूर धोरणांची आक्रमकपणे अंमलबजावणी झा याने भारतातील
काटक शेतकरी इतके हताश झाले आहेत की ते मोठ्या संख्येने आ मह या करत आहेत.
१९९५ पासनू २०१४ पयत ३,००,००० हून अिधक शेतकर्यांनी आ मह या के या.
आतापयत या इितहासातील शेतकर्यां या आ मह यांची ही सवार्त मोठी न द आहे.113
मोदी सरकार या पिह या वषार्त (२०१५) देशात या शेतकर्यां या आ मह यांची
संख्या २०१४ या आकडेवारीपेक्षा ४० टक्क्यानी वाढली. 114 यानंतर शेतकर्यां या
आ मह यांची आकडेवारी जाहीर करणे सरकारने बंद के ले.
िन प ी: शेतीमधील रोजगारांम ये घट
शेतीवरील सक
ु े या क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्ती अक्षरशः
ं ट अिधक िबकट झा यामळ
कोलमडून पडली आहे. १९९३–९४ ते १९९९–२००० या कालखडं ात शेतीतील रोजगार
२४.२५ कोटी व न २३.७७ कोटी इतका खाली आला, यानतं र या पढु या पाच वषार्त तो
२५.८९ कोटी पयत वाढला, पण पढु या पाच वषार्त तो पु हा २४.४९ कोटी पयत खाली
आला आहे. ा सग याचा एकूण पिरणाम हणजे १९९३–९४ ते २००९–१० या १६
वषा या कालावधीत एकूण कृ षी रोजगार फक्त २४ लाखानं ी िकंवा १ टक्क्याने वाढला
(पढु ील तक्ता १३ पहा).115

औद्योिगक क्षेत्रातले रोजगार कुठे आहेत?
प्रचिलतपणे अथर् यव थेचे तीन भाग के ले जातात: शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र. उद्योग
क्षेत्राम ये तीन उपिवभाग येतात: १) उ पादन; २) खाणकाम; व ३) वीज, गॅस व पाणी
परु वठा. बाधं काम क्षेत्र काहीवेळा उद्योग तर काही वेळा सेवा क्षेत्रात धरले जाते. आ ही
ाला सेवा क्षेत्राम ये धरले आहे.
जागितकीकरणामळ
ु े आिण िवदेशी कंप यां या आगमनामळ
ु े औद्योिगक क्षेत्रात, आिण
यातही उ पादन क्षेत्रात, सवार्त जा त रोजगार िनिमर्ती होईल अशी अपेक्षा होती. या सवर्
आशा पणू पर् णे खोट्या ठर या आहेत. िनयोजन आयोगा या मते, १९९३–९४ ते २००९–
१० ा १६ वषा या कालावधीत सवर् क्षेत्रात िमळून एकूण ८.५८ कोटी रोजगार िनमार्ण
झाले (तक्ता १० पहा). यापैकी औद्योिगक क्षेत्रात के वळ ८४ लाख रोजगार िनमार्ण झाले,
यातील ८२ लाख रोजगार उ पादन क्षेत्रात िनमार्ण झाले ( हणजे एकूण िनमार्ण झाले या
रोजगारां या ९.६%). याचा अथर् असा की १६ वषा या कालावधीत रोजगारबाजाराम ये
५२
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रोजगारा या शोधात असणार्या २०.८ कोटी लोकांपैकी के वळ ३.९% ना उ पादन क्षेत्रात
रोजगार िमळाला.
तक्ता १०: िविवध क्षेत्रांतील रोजगाराचा िह सा116 (आकडे कोटींम ये)
क्षेत्र

१९९३–९४
एकूण
शेती
२४.२५
उ पादने
४.२५
खाण व दगड खाणकाम
०.२७
वीज, गॅस व पाणी परु वठा ०.१४
बांधकाम
१.१७
यापार, हॉटेल, रे टॉरंट्स २.७८
वहातक
ू , गोदाम यव था
१.०३
व दळणवळण
िव , िवमा, थावर
मालम ा व यवसाय
०.३५
सेवा
सावर्जिनक प्रशासन व
सरं क्षण
३.२१
समाजोपयोगी, सामािजक
व वैयिक्तक सेवा
एकूण सेवा
८.५४
एकूण
३७.४४

१९९९–२०००
एकूण संघिटत असंघिटत
२३.७७ ०.५५ २३.२२
४.४१ १.३१ ३.०९
०.२२ ०.१३ ०.०९
०.११ ०.१ ०.०१
१.७५ ०.४६ १.२९
४.१३ ०.२९ ३.८४

२००९–१०
एकूण संघिटत असंघिटत
२४.४९ ०.२७ २४.२१
५.०७ १.६ ३.४७
०.३ ०.१९ ०.११
०.१३ ०.११ ०.०१
४.४१ १.३ ३.११
४.९७ ०.३९ ४.५

१.४६ ०.४२ १.०४

२.०

०.४९

१.५

०.४९ ०.२४ ०.२५

०.९६ ०.५३ ०.४२

१.०५ ०.९७

०.८

०.९५ ०.९५

२.२९ ०.९९

१.३

२.७७ १.२६ १.५१

०.०

११.१७ ३.३२ ७.८५ १६.०४ ४.९२ ११.१३
३९.६ ५.४१ ३४.२६ ४६.०३ ७.०९ ३८.९३

उ पादन क्षेत्रातं ील रोजगाराची व तिु थती वर दशर्वले या आकड्यापं ेक्षाही खपू वाईट
आहे. उ पादन क्षेत्र हटले की उ च म उ पादकता आिण भरपरू वेतन असणार्या
आधिु नक क्षेत्राची प्रितमा डो यासमोर उभी राहते. पण तसे नाहीये! उ पादन क्षेत्रातील
बहुतांश रोजगार असघं िटत क्षेत्रात आहेत. तक्ता १० म ये दाखव याप्रमाणे १९९९–२०००
ते २००९–१० या दहा वषार्त सवर् क्षेत्रांम ये एकूण ६.३५ कोटी रोजगारांची िनिमर्ती झाली,
यापैकी ६६ लाख रोजगार उ पादन क्षेत्राम ये िनमार्ण झाले. यापैकी:

•

फक्त २९ लाख रोजगार संघिटत क्षेत्रात िनमार्ण झाले. हा आकडा या कालावधीत
िनमार्ण झाले या एकूण रोजगारांपैकी (६.३५ कोटी) फक्त ४.६% आहे.
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•

•

या दशकात कोणतेही औपचािरक रोजगार िनमार्ण झाले नस याचे िनयोजन आयोगाने
आप या बारा या पच
ं वािषर्क योजनेत मा य के ले आहे.117 खरे हणजे औपचािरक
रोजगाराचं ी एकूण सख्ं या घटली आहे. याचा अथर् असा की या दशकात िनमार्ण झालेले
उ पादक क्षेत्रातील २९ लाख रोजगार अनौपचािरक क्षेत्रातले असले पािहजेत.
उ पादन क्षेत्रातील जवळपास ७०% कामगार असंघिटत क्षेत्रातील आहेत. हे रोजगार
अित लघउु द्योगांम ये िकंवा गृह उद्योगांम ये आहेत—जसे वतः या घरात पापड
लाटणारे िकंवा िवडी वळणारे कामगार. आप या सरकार या याख्येप्रमाणे ही कामे
देखील ‘उ पादनातील रोजगार’ आहेत. असो, लघउु द्योगानं ा आरक्षण न देणे आिण
कमी याजदराची कजेर् नाकारणे, अशा प्रकार या जागितकीकरणा या धोरणामं ळ
ु े हे
क्षेत्र उद् व त होत आहे. यामळ
ु े या क्षेत्रातील रोजगारवाढही मदं ावली आहे. १९९९–
२००० ते २००९–१० ा दशकात या क्षेत्रात ३८ लाख रोजगार िनमार्ण झाले (िनमार्ण
के ले या एकूण रोजगारा या ६%).

जागितकीकरण आिण सेवा क्षेत्र
आिथर्क सधु ारणांची सु वात झा यापासनू सवार्त जा त रोजगार िनिमर्ती बांधकाम
क्षेत्रात झाली आहे. १९९३–९४ ते २००९–१० या १६ वषा या कालावधीत तयार
झाले या एकूण ८.५८ कोटी रोजगारांपैकी ३.२४ कोटी िकंवा एक तृतीयांशाहून जा त
रोजगार ा क्षेत्रात आहेत. कशा प्रकारचे रोजगार या क्षेत्रात िनमार्ण के ले जातात, याकडे
अिधक बारकाईने पाहूया.
१९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात बांधकाम क्षेत्रात एकूण २.६६ कोटी
रोजगार िनमार्ण झाले. यापैकी बहुसंख्य, हणजे १.८२ कोटी, असंघिटत क्षेत्रात होते, तर
८४ लाख संघिटत क्षेत्रात होते. संघिटत क्षेत्रातील रोजगारात झालेली ही वाढ बहुधा
िवमानतळ, मेट्रो, महामागर् आिण द्रुतगती मागर्, शहरी उड्डाण पल
ू , खाजगी बंदरे आिण
गृहिनमार्ण प्रक प यासारख्या महाकाय कंप यां या मोठ्या बांधकाम प्रक पांमळ
ु े झालेली
िदसते. परंतु यापैकी कोणतेही रोजगार औपचािरक रोजगार नाहीत! देशातील कमकुवत
कामगार कायद्याचा फायदा घेऊन बांधकाम कंप या आजकाल औपचािरक कामगारांना
ठे वतच नाहीत. बांधकाम क्षेत्रातील अनौपचािरक कामगार भयंकर पिरि थतीत काम करतात.
यांना वैद्यकीय सिु वधा, अपंग व भरपाई, मल
ु ांसाठी िशक्षण आिण चांगली घरे यापैकी
काहीच िमळत नाही. आिण तरीही, ा दशकात भारता या जागितक होत जाणार्या
अथर् यव थेत GDP वाढीचा दर वािषर्क ९% पयत पोहोचनू ही िनमार्ण झाले या
रोजगारापं ैकी ४२% रोजगार अशा प्रकारचे होते.
मोठ्या प्रमाणात रोजगार िनमार्ण करणारे दसु रे क्षेत्र हणजे ‘ यापार, हॉटेल व
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रे टॉरंट्स’. १९९३–९४ ते २००९–१० ा १६ वषा या कालावधी दर यान तयार झाले या
एकूण रोजगारांपैकी २.१९ कोटी िकंवा एक चतथु ाश रोजगार िनिमर्ती ा क्षेत्रात झाली.
जागितकीकरणामळ
ु े या क्षेत्रातील रोजगार इतक्या वेगाने वाढले आहेत की आतापयत
उ पादन क्षेत्रापेक्षाही या क्षेत्रात जा त रोजगार झाले अस याची शक्यता आहे. इथले रोजगार
कशा प्रकारचे आहेत? यापार हणजे सवर्प्रकारचे लहानसहान फे रीवाले; हॉटेल हणजे
अितशय लहान चहा-ना ्या या टपर्या.
सेवा क्षेत्राम ये िशक्षण हे मह वाचे क्षेत्रही समािव आहे, जे ‘समाजोपयोगी, सामािजक
व वैयिक्तक सेवा’ या शीषर्काखाली समािव आहे. ा क्षेत्रातील रोजगारात १९९९–२०००
ते २००९–१० या दशकात ४८ लाख रोजगारांची वाढ झाली. यापैकी िशक्षणात ३४ लाख
रोजगार िनमार्ण के ले गेले आिण यापैकी बहुतांश संघिटत क्षेत्रात होते.118 अथार्तच ापैकी
बहुतेक रोजगार हे जागितकीकरणाअतं गर्त होत असले या िशक्षणा या खाजगीकरणामळ
ु े
सवर् देशभर झपाट्याने उघडणार्या खाजगी शाळा आिण महािवद्यालयांम येच असणार.
संघिटत क्षेत्रातील या बहुतांश रोजगारांना जरी औपचािरक रोजगार असे हटले जात असले,
तरी प्र यक्षात िशक्षकांची सरकारी भरती जवळजवळ बंद झा यामळ
ु े यांपैकी बहुतेक रोजगार
कंत्राटी रोजगारच आहेत. खाजगी िशक्षण सं थांम ये काम करणार्या कंत्राटी अ यापकांना
िनयिमत िशक्षकां या िन यापेक्षाही कमी वेतन िदले जाते. यांना नोकरीची सरु क्षा नाही
आिण बहुतक
े वेळी यांना दरवषीर् फक्त १० मिह यांचेच वेतन िमळते, हणजेच यांना शाळा
आिण महािवद्यालयां या दोन मिह यां या उ हाळी सटु ी या काळातील वेतन िदले जात
नाही.
पण ‘मािहती तंत्रज्ञान’ क्षेत्राचे काय?
पण मािहती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राब ल काय? असे समजले जाते की हेच एक क्षेत्र आहे
िजथे लाखो रोजगार िनमार्ण होत आहेत, आिण तेही उ म वेतन देणारे . पण ही फक्त
प्रसारमा यमांनी उडवलेली राळ आहे. IT क्षेत्राचे दोन भाग आहेत: सॉ टवेअर क्षेत्र आिण
मािहती तंत्रज्ञान सहा यभतू सेवा (Information Technology Enabled Services
िकंवा ITES)— ात िबझनेस प्रोसेस आऊटसोिसग िकंवा BPO उद्योग देखील समािव
आहेत. १९९९–२००० ते २००९–१० ा दशकात IT क्षेत्रात िनमार्ण झाले या एकूण
रोजगारांची संख्या के वळ २० लाख होती— हणजे या दशकात एकूण िनमार्ण झाले या
(६.३५ कोटी) रोजगारां या के वळ ३%.119
IT क्षेत्र हे सेवा क्षेत्रा या अतं गर्त ‘िव , िवमा, थावर मालम ा आिण यवसाय सेवा’
या ेणीत मोडते. या ेणीत प्रसारमा यमे व मनोरंजन या क्षेत्रांचा देखील समावेश होतो. जरी
१९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात या णे ीम ये सयु ोग्य िकंवा उ च पगारा या
नोकर्या िनमार्ण झा या, तरीदेखील मािहती तंत्रज्ञान क्षेत्राला ध न या संपणू र् णे ीने या
दशकात फक्त ४७ लाख रोजगार िनमार्ण के ले होते. हा आकडा या दशकातील एकूण रोजगार
तु ही बेरोजगार का?
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िनिमर्ती या फक्त ७.४% आहे. ापैकी २९ लाख रोजगार संघिटत क्षेत्रात होते.

िन कषर्
थोडक्यात सागं ायचे तर १९९९–२००० ते २००९–१० या दशकात रोजगारा या
शोधात बाजारात दाखल झाले या समु ारे १३ कोटी लोकापं ैकी फक्त ६.३५ कोटी लोकानं ा
रोजगार िमळाले. या रोजगारामधील ७५% पेक्षा अिधक रोजगार हे खालील अनौपचािरक
क्षेत्रातील रोजगार होते:

•
•
•
•
•

शेती: ७२ लाख रोजगार िनमार्ण झाले; पण शेती अ यंत गंभीर संकटात अस याने
अथार्तच हे रोजगार नाईलाजाने वीकारलेले रोजगार होते;
बांधकाम: २.६६ कोटी रोजगार;
यापार, हॉटेल आिण रे टॉरंट्स: ८४ लाख रोजगार;
सघं िटत उ पादन क्षेत्रातील अनौपचािरक रोजगार: २९ लाख;
अित लघु उद्योग आिण गृह उद्योग क्षेत्र: ३८ लाख.

यानं ा ‘रोजगार’ हणणे िनलर् जपणा आहे. यातील बहुतांशी लोकांना खरे तर
बेरोजगारच मानले जायला हवे. हे भयंकर रोजगार ते प करतात कारण देशात बेरोजगारी भ ा
नस यामळ
ु े यांना दसु रा पयार्यच नसतो. यामळ
ु े कामा या िठकाणची पिरि थती िकतीही
भयंकर असली, वेतन िकतीही कमी असले, तरी लोक कोणताही िमळे ल तो रोजगार
प करतात.

२००९–१० मधली रोजगार पिरि थती
जागितकीकरणाअतं गर्त कशा प्रकारची रोजगाराच
ं ी ि थती िनमार्ण के ली जात आहे,
ाची क पना ये यासाठी आता आपण २००९–१० म ये लोक कोण या प्रकारची कामे
करीत होते ते थोडक्यात पाहू या (तक्ता १० व ११ पहा):

•
•

५३% शेतीम ये कायर्रत होते (४६.०३ कोटी पैकी २४.४९ कोटी);
३.५% (१.६ कोटी) कामगार संघिटत उ पादन क्षेत्रात कायर्रत होते. यापैकी:
o १.२% (५४ लाख) अिधकृ त कराराचे औपचािरक रोजगार होते;
o उवर्िरत २.३% (१.०७ कोटी) अनौपचािरक रोजगार होते—हे सवर् रोजगार कमी
वेतनाचे, नोकरीत कोणतीही सरु क्षा नसलेले ( हणजे कोण याही क्षणी काढून
टाकले जाऊ शकतील असे) आिण अपघात झा यास नक
ु सान भरपाई, पगारी रजा,
वैद्यकीय रजा, इ. सारखे फायदे नसलेल िकंवा अगदी अ प प्रमाणात असलेले
असे आहेत.
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•
•

•

७.५% (३.४७ कोटी) रोजगार असघं िटत उ पादन क्षेत्रात होते. अगदी कमी वेतनाचे,
अित लहान उद्योगामं ये िकंवा घरगतु ी उ पादनाम ये.
९.६% (४.४१ कोटी) रोजगार बांधकाम क्षेत्रात होते. यापैकी १.३ कोटी रोजगार जरी
संघिटत क्षेत्रात असले, तरी के वळ ५.८ लाख औपचािरक रोजगारा या व पात होते
आिण ९५% पेक्षा जा त रोजगार अनौपचािरक रोजगार होते. याचा अथर् बांधकाम
क्षेत्रातील ९८% मजरू अनौपचािरक रोजगारात होते—हे रोजगार देशातील सवार्त
भयक
ं र आिण धोकादायक अशा रोजगारापं ैकी आहेत.
१०.८ टक्के (४.९७ कोटी) रोजगार ‘ यापार, हॉटेल आिण रे टॉरंट्स’ या क्षेत्रात होते.
यापैकी के वळ एक छोटा भाग (३९ लाख) संघिटत क्षेत्रात होता; पण पु हा, यापैकी
देखील बरे च रोजगार अनौपचािरक होते, के वळ ६.४ लाख रोजगार औपचािरक
होते.120 दसु र्या श दात सांगायचे तर या क्षेत्रातले सद्ध
ु ा जवळजवळ ९९% रोजगार
अनौपचािरक िकंवा असंघिटत क्षेत्रातील रोजगार आहेत, िजथे लोक िदवसाचे १२ ते
१५ तास, आठवड्याचे सातही िदवस व कस याही सामािजक सरु क्षेिशवाय काम
करतात.
तक्ता ११: सघं िटत क्षेत्रातील औपचािरक आिण अनौपचािरक रोजगार,
२००९–१०121 (लाखामं ये)
क्षेत्र

शेती
उ पादने
खाण व दगड खाणकाम
वीज, गॅस व पाणी परु वठा
बांधकाम
यापार, हॉटेल व रे टॉरंट्स
वाहतक
ू , गोदाम यव था व दळणवळण
िव , िवमा, थावर मालम ा व यवसाय सेवा
सावर्जिनक प्रशासन आिण संरक्षण
समाजोपयोगी, सामािजक व वैयिक्तक सेवा
एकूण सेवा
एकूण
तु ही बेरोजगार का?
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१०७.३
९.४
२.४
१२४.३
३२.५
२१.५
१८.९
१३.०
४७.४
२५७.६
४०२.९
५७

देशात असले या एकूण रोजगारांपैकी वरील सवाची बेरीज ८५% होते.
जागितकीकरणानंतर उपल ध रोजगारांपैकी बहुतेक रोजगार अशा प्रकारचेच आहेत—कमी
पगार, असरु िक्षत आिण कुठलीही सामािजक सरु क्षा नसलेले.
उवर्िरत १४.५% (६.६८ कोटी) रोजगार ‘िव , िवमा, थावर मालम ा व यवसाय
सेवा’, ‘सावर्जिनक प्रशासन व संरक्षण’, ‘समाजोपयोगी, सामािजक व वैयिक्तक सेवा’
आिण ‘वाहतक
ू व दळणवळण’ क्षेत्रात होते. यापैकी कदािचत अधेर् िकंवा यापेक्षा थोडे
जा त रोजगार उ च वेतन आिण नोकरीची शा ती असलेले औपचािरक रोजगार होते
(याम ये अित गाजावाजा झाले या IT क्षेत्रातील २३ लाख रोजगार देखील सामील
आहेत—जे २००९–१० मध या देशा या एकूण कायर्शक्ती या ०.५% एवढेच होते).

मोदी सरकार या कारिकदीर्त रोजगाराची ि थती अिधक िबकट
मोदी सरकार या कारिकदीर्त नव-उदारमतवादी आिथर्क सधु ारणां या वाढले या
वेगामळ
ु े देशात या रोजगार िनिमर्तीम ये अिधकच घट झाली आहे.
तक्ता १२: ८ म प्रधान क्षेत्रांतील रोजगार वाढ122 (लाखांम ये)
२००९
२०१०
२०११
२०१२
२०१३
२०१४
२०१५

रोजगार वाढ, संपणू र् वषार्त
१२.५६
८.६५
९.३०
३.२२
४.१९
४.९३
१.३५

सघं िटत क्षेत्रात िनमार्ण होणार्या रोजगाराचा साधारण अदं ाज यावा हणनू भारत
सरकार या कामगार खा याद्वारा सघं िटत क्षेत्रातील आठ मप्रधान उद्योगामं धील रोजगाराच
ं े
त्रैमािसक सवेर्क्षण कर यात येते (कापड, चामडे, धात,ू ऑटोमोबाई स, र ने व दािगने,
वाहतक
ू , IT / बीपीओ आिण हातमाग / यत्रं माग). २००९ ते २०११ या तीन वषा या
काळात वरील क्षेत्रातं दरवषीर् सरासरी ९.५ लाख नवीन रोजगार िनमार्ण होत होते. यानतं र
मात्र संघिटत क्षेत्रातील रोजगारवाढ हळूहळू कमी होत जाऊन मोदी सरकार या पिह या दोन
वषार्त अक्षरशः कोसळली आहे. मोदी राजवटी या पिह या वषार् या काळात (जानेवारी–
िडसबर २०१५) या ८ क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्ती आजपयतची सवार्त कमी, हणजे १.३५
लाख, होती (तक्ता १२ पहा). सरकारचे धाबे दणाणले आिण आकडेवारी चांगली िदसावी
५८
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हणनू सवेर्क्षणा या क्षेत्रांची संख्या ८ व न १८ कर यात आली. सरकार या सांप्रदाियक
राजकारणामळ
ु े रोजगार कमी होत असले या चमर् उद्योगाला सवेर्क्षणातनू यांनी वगळून
टाकले, आिण के वळ उ पादन क्षेत्रासाठी असले या सवेर्क्षणात बांधकाम, िकरकोळ यापार,
िशक्षण, आरोग्यसेवा आिण रे टॉरंट्स यासारख्या कळी या सेवाक्षेत्र उद्योगांना समािव
क न या सवेर्क्षणाची या ी वाढिवली. एवढे क नही २०१६ म ये िकरकोळच सधु ारणा
िदसनू आली—या १८ क्षेत्रात िमळून नवीन रोजगार िनिमर्ती के वळ २.३१ लाख इतकीच
झाली. आिण तरीही ती २००९–२०११ दर यान संघिटत क्षेत्रा या ८ मप्रधान उद्योगांम ये
िनमार्ण झाले या एकूण रोजगारा या फक्त २५% आहे.123
हे झाले २०१६ चे. २०१७ म ये रोजगार िनिमर्तीम ये आणखी घट झाली असली
पािहजे, िकंवा कदािचत नकारा मकही असू शकते. पिहले कारण हणजे पंतप्रधान नरद्र मोदी
यांनी ८ नो हबर २०१६ रोजी जाहीर के लेले नोटाबंदीचे िवनाशकारी धोरण आिण आता
जीएसटी. देशातील एकूण रोजगारा या ९२% पेक्षा अिधक रोजगार परु वणार्या
अनौपचािरक क्षेत्राला या दो ही पावलांमळ
ु े जोरदार तडाखा बसला आहे.124 सटर फॉर
मॉिनटिरंग इिं डयन इकॉनॉमी िकंवा CMIE या अंदाजानसु ार जानेवारी ते एिप्रल २०१७ ा
नोटाबंदीनंतर या चार मिह या या कालावधीत समु ारे १५ लाख रोजगार न झाले.125

‘मेक इन इिं डया’
आता आपण पंतप्रधान मोदीं या ‘मेक इन इिं डया’ ा घोषणेचे िव े षण क या.
प्रसारमा यमांनी ा घोषणेचा खपू प्रचार के ला आहे. मोदीं या रोजगार िनमार्ण कर या या
बांिधलकीचे हे आणखी एक उदाहरण आहे, असे बहुसंख्य सवर्सामा यांना वाटते; ‘मेक इन
इिं डया’ अतं गर्त परदेशी बलाढ्य कंप या भारताम ये कारखाने टाकतील आिण रोजगार
िनिमर्ती वाढेल व देशाचा िवकास होईल, हा सरकारी प्रचार लोकांनी अगदी भाबडेपणाने
वीकारला आहे. िवदेशी कंप या इतक्या चांग या हो या तर मळ
ू ात आपण यांना १९४७
म ये हाकललच का?
सवर्सामा य क करी जनतेवर ‘मेक इन इिं डया’ घोषणेचा काय पिरणाम होईल, हे
समजनू घे यासाठी आप याला वरील चिचर्ले गेलेले जागितक अथर् यव थेचे काही पैलू
परत यानात घेणे गरजेचे आहे.
भारताप्रमाणेच अनेक िवकसनशील रा ट्रे १९८०–९० या दशकात परदेशी कजार् या
सक
ं टात अडकली आिण यांनी WB आिण IMF सोबत करार क न आपाप या
अथर् यव था परकीय भाडं वलासाठी खु या के या. पण पिरणामतः याच
ं े परकीय चलन
सक
ं ट अिधकच िबकट झाले आहे. या तथाकिथत ‘िवकसनशील देशाच
ं ी’ एकूण परकीय
कजेर् १९८० म ये ५१० अ ज डॉलसर् होती, ती १९९० म ये १,२०० अ ज डॉलसर्, २०००
म ये १,९७० अ ज डॉलसर् ते २०१२ म ये ४,८३० अ ज डॉलसर् पयत प्रचडं वेगाने वाढत
तु ही बेरोजगार का?
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गेली.126 यामळ
ु े परकीय थेट गंतु वणक
ु ीला आमंित्रत कर यासाठी िकंवा दसु र्या श दात
सांगायचे तर िवकिसत देशांमध या MNCs ची आप या देशात गंतु वणक
ू वाढव यासाठी ते
सवर्च आप या िजवाचे रान करत आहेत.
िवकिसत देशांमधे माचे मू य िवकसनशील देशां या तल
ु नेत खपू च जा त आहे.
यामळ
ु े MNCs यांचे उ पादन िवकसनशील देशांम ये हलिव यास उ सक
ु आहेत,
जेणक
े न मा या िकंमतीतील फरकाचा लाभ घेऊन यांना वतःचा नफा वाढवता येईल.
सवर्च िवकसनशील देश FDI ला आिण MNCs ना आप याकडे आकृ कर यासाठी
आपसांत पधार् करत आहेत. यामळ
ु े MNCs या देशांवर यांचे कामगार कायदे आिण
पयार्वरणीय कायदे िशिथल कर याची अट घालत आहेत, जेणक
े न या MNCs
िवकसनशील देशांम ये कमीतकमी िकंमतीत उ पादन क न जा तीत जा त नफा कमावू
शकतील. िवकसनशील देश यां या या आदेशासमोर मान तक
ु वत आहेत. कारण हणतात
ना िभकार्याला पयार्य नसतो!
पिरणामी िवकसनशील देशातील कामगार िवकिसत देशांतील MNCs साठी तटु पंु या
वेतनावर काम करत आहेत. आतं ररा ट्रीय व ोद्योगातील बहुतेक उ पादने िवकसनशील
देशांम ये होत असनू सरासरी प्रित नग िरटेल िकंमती या के वळ १ ते ३ टक्के इतके अ य प
वेतन कामगारांना िमळते. डोिमिनकन िरपि लकम ये बनणार्या वेटशटर्मागे कामगारांना
िमळणारे वेतन अमेिरके मधील या शटर् या िरटेल िकंमती या समु ारे १.३% आहे, तर
िफिलिप सम ये िवणले या शटर्ची मजरु ी (पयर्वेक्षका या वेतनासह) या या िरटेल
िकंमती या १.६% आहे. चीन, भारत, इडं ोनेिशया, कंबोिडया, बांग्लादेश आदी िठकाणी
मजरु ी याहूनही कमी आहे.
दसु र्या प्रकारचे उदाहरण पाहूया. १९९६ म ये एका नाईकी या बटु ाच
ं े— यात ५२
घटक समािव होते—दिक्षण कोिरया, चीन, इडं ोनेिशया, थायलंड आिण ि हएतनाम या पाच
आिशयायी देशातील उपकंत्राटदाराक
ं डून उ पादन होत होते. २००० या समु ारास
नाईकी या एक जोडी बा के टबॉल बटु ाच
ं ी अमेिरके तली िरटेल िकंमत १४९.५० डॉलर
इतकी होती, आिण बटु ानं ा बनवायची एकूण मजरु ी अवघा १% हणजे १.५० डॉलर
होती.127

िवकासाचे िचनी मॉडेल
चीन हा सवार्त जा त िवदेशी गतंु वणक
ू आकिषर्त कर यात यश वी झालेला
िवकसनशील देश आहे. MNCs नी आपले उ पादन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चीनम ये
हलिवले आहे की चीन आता जागितक उ पादन कद्र हणनू ओळख यात येऊ लागला
आहे. चीनऐवजी भारताला जागितक तरावरचे उ पादक कद्र बनवायचे आहे, हे मोदीं या
‘मेक इन इिं डया’ या घोषणेचे सार आहे. भारतासाठी याचा काय अथर् आहे, हे समजनू
६०

लोकायत, जनता सा ािहक

घे यासाठी आपण चीनमधील वा तिवकता पाहूया.
१९८० म ये डग िझयाओिपंग यांनी चीनम ये स ेवर आपली पकड मजबतू के यानंतर
भांडवली आिथर्क सधु ारणा क न परदेशी भांडवलदारांसाठी आिण िवशेषतः अमेिरकन
MNCs साठी बाजारपेठ खल
ु ी के ली. याचबरोबर सावर्जिनक क्षेत्रातील उद्योगांचे
खाजगीकरण के ले, आिण सामदु ाियक शेती व सामदु ाियक ग्रामीण उद्योग न के ले. या
धोरणांमळ
ु े लोकां या उपजीिवके ची साधने मोठ्या प्रमाणावर िहरावनू घेतली गेली.
सावर्जिनक उद्योगां या खाजगीकरणामळ
ु े जवळपास ३ ते ४ कोटी कामगार बेकार झाले, तर
क यू स व ग्रामीण उद्योग न झा यामळ
ु े १२ कोटींपेक्षा जा त शेतकर्यांना पोटापा या या
शोधासाठी शहराकडे िव थािपत हावे लागले. 128 यामळ
ु े MNCs ना फार मोठ्या
प्रमाणावर व त कामगार उपल ध झाले—चीनमधील वेतन अमेिरके तील वेतना या के वळ
४% आिण यरु ोिपयन यिु नयनमधील वेतना या के वळ ३% आहे.129 यामळ
ु े MNCs नी
यांचे उ पादन मोठ्या प्रमाणावर िवकिसत देशांतनू चीनम ये थलांतिरत के ले आहे. आपण
याला चीनची िनयार्त हणतो ते उ पादन प्र यक्षात चीनि थत िवकिसत देशां या MNCs
चे उ पादन आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे तर चीन मािहती, तंत्रज्ञान व संचार क्षेत्रातील
उ पादनांचा जगातील सवार्त मोठा परु वठादार आहे. पण प्र यक्षात ातला बहुतेक माल
यांनी आपले उ पादन तळ चीनम ये हलवले आहेत अशा िवकिसत देशांमध या MNCs
चा आहे. २००६ म ये चीन या उ च तंत्रज्ञाना या व तंू या एकूण िनयार्तीम ये MNCs चा
वाटा ८७% होता.130
MNCs या भोवती किद्रत असले या जागितक उ पादन यव थेचे अजनू एक
वैिश ्य हणजे या कंप या याच
ं े सपं णू र् उ पादन के वळ एकाच देशात किद्रत करत नाहीत.
सवार्िधक कमी िकंमतीत उ पादन कर यासाठी ते एकाच व तचू े वेगवेगळे भाग वेगवेग या
देशातं बनवतात—जेथे जी व तू बनवणे अितशय व त पडेल, तेथे ती बनवली जाते.
MNCs या जागितक उ पादना या िकचकट प्रिक्रयेत चीन व तंू या अिं तम जळ
ु वणीची
हणजे अस लरची भिू मका िनभावतो. एखाद्या व तचू े वेगवेगळे भाग िविवध देशामं ये तयार
के ले जातात, चीनम ये आणनू याच
ु वणी के ली जाते व तयार मालाला िवकिसत
ं ी जळ
देशानं ा िनयार्त के ले जाते. यामळ
ु े चीन जागितक उ पादन यव थेम ये उ पादनाचे कद्र नसनू
131
जळ
ु वणीचे कद्र आहे.
हे प कर यासाठी एक उदाहरण घेऊया. अॅपल कंपनी आप या आयफोनचे िविवध
घटक बनव याचे उपकंत्राट अनेक देशांना देते. हे सवर् घटक चीनमध या शेनझेन येथील
फॉक्सकॉन या (तायवानमधील कंपनी) कारखा याम ये अिं तम जळ
ु वणीसाठी आणले
जातात आिण इथनू याची िनयार्त जगभरात के ली जाते. या कारखा याम ये तीन ते चार
लाख कामगार अक्षरशः हलाखी या अव थेत काम करतात, जेवतात व झोपतात. या
कामगारांना जलद गतीने हाता या हालचाली करत सलग अनेक तास मिहनोमिहने काम
तु ही बेरोजगार का?
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करावे लागते. यामळ
ु े ते रात्री झोपतानाही नकळतपणे आपले हात हलवत असतात.
कामगारां या अपार क ानंतरही यांना इतका कमी पगार िदला जातो की, आयफोन या
एकूण उ पादन खचार् या फक्त ३.६% रक्कम कामगारांना वेतन हणनू िदली जाते. २००९
म ये अमेिरकन बाजारपेठेत ५०० डॉलरला िवक या जाणार्या आयफोनचा उ पादन खचर्
फक्त १७९ डॉलर होता. यापैकी चीनम ये होणार्या जळ
ु वणीचा खचर् अवघा ६.५ डॉलर
होता; उवर्िरत १७२.५० डॉलसर् ही अ य देशात बनव या जाणार्या भागांची उ पादन िकंमत
होती.132
या जागितक उ पादन प्रिक्रयेत कामगारांना अितशय भयंकर ि थतीत काम करावे
लागते. कारण कंपनी कधीही शेजार या देशांत जाऊ शकते, या भीतीची टांगती तलवार
कायमच यां या डोक्यावर असते. चीन या गआ
ु गं डांगि थत मैतेई लॅि टक्स अँड
इलेक्ट्रॉिनक्स फॅ क्टरीचे उदाहरण पाहूया. येथे तीस वषाखालील दोन हजार कामगार—
याम ये बहुसंख्य ि या—काम करतात. कंपनीत मायक्रोसॉ ट, आयबीएम, ल
ु ेट पॅकडर्
आिण डेल कंप यांसाठी कीबोड्र्स आिण कॉ यटु रची इतर उपकरणे जळ
ु वायचे काम के ले
जाते. हे कामगार टणक टूलावर अस ली लाइनसमोर बसनू कीबोडर्वर बटन बसव याचे
काम करतात. दर ७.२ सेकंदाला एक हणजे तासाला ५०० कीबोडर् अस ली लाइनवर
येतात. प्र येक कामगाराला अवघ्या १.१ सेकंद वेळेत बटन योग्य जागी बसवावे लागते,
हणजे प्र येक तासाला ३,२५० वेळा, एका िदवसात ३५,७५० वेळा, एका आठवड्यात
२,५०,२५० वेळा आिण एका मिह यात दहा लाखाहून अिधक वेळा हीच कृ ती करावी
लागते. कामगार आठवड्याचे सातही िदवस १२ तासां या पाळीम ये काम करतात; यांना
मिह यातनू के वळ दोन िदवस सट्टु ी िमळते. काम करताना इतर कामगाराश
ं ी बोल यास अ यार्
िदवसाचा पगार कापला जातो.
मैतेई या कामगारानं ा आठवड्याचे चार िदवस फॅ क्टरी या आवारात क डले जाते
आिण यानं ा बाहेर िफर यासाठीही सोडले जात नाही. जेवण हणनू सकाळी भाताची
पा यासारखी पातळ पेज—जी िगळताही येत नाही—िदली जाते. फक्त शक्र
ु वारी क बडीची
एक तगं डी आिण पाया मेजवानी हणनू िदला जातो. प्र येक खोलीत १४ कामगार
दाटीवाटीने राहतात, एका अ ं द िबछा यावर झोपतात. यांना फक्त लहानशा बाद यामं ये
पजं बाथसाठी पाणी िमळते. फॅ क्टरी आिण खो याच
ं ी व छता कोण याही मोबद यािवना
करावी लागते. व न अशा प्रकार या जेव या या आिण राह या या यव थेसाठी यां या
वेतनातनू ३५% रक्कम कापनू घेतली जाते.133
इतक्या भयानक पिरि थतीत दीघर् काळ सतत काम करत कामगारांना राहावे लागत
अस याने चीनम ये औद्योिगक अपघातांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
सरकारी आकडेवारीनसु ार, चीनम ये २०१५ म ये २,८२,००० इतके गंभीर औद्योिगक
अपघात झाले होते, याम ये ६६,००० कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.134
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िवकासा या िचनी मॉडेलचा लाभ कुणाला?
ऑक्टोपससारख्या या उ पादना या वैि क यव थेचे सवार्त मोठे लाभधारक आहेत
िवकिसत देशां या MNCs. ामळ
ु े च ते जागितक यव थेवर आपले िनयत्रं ण आणखी
बळकट कर यास आिण आपला महसल
ू आिण नफा अजनू वाढव यात यश वी झाले
आहेत. जगातील सवार्त मोठ्या २०० कंप याच
ू १९८३ साली जागितक
ं ा एकित्रत महसल
GDP या २५% होता, तो १९९९ म ये २७.५% झाला आिण २००५ म ये २९.३% वर
गेला आहे.135
याचे किन लाभधारक आहेत चीनी भांडवलदार, जे MNCs चे उपकंत्राटदार आहेत.
चीनमधील आघाडीचे भांडवलदार क यिु न ट पक्षाचे पदािधकारी आिण सरकारमधील विर
नोकरशहा यांचे िनकटवतीर्य आहेत. २००५ म ये चीनम ये २,५०,००० कुटुंबे दशलक्षाधीश
होती आिण यां याकडे देशा या एकूण संप ी या ७०% संप ी एकवटली होती.136

भारत: MNCs ना आकिषर्त कर यासाठी कामगार कायद्यांची मोडतोड
हा आहे मोदीं या ‘मेक इन इिं डया’ घोषणेचा खरा अथर्. MNCs ना भारतात
आकिषर्त कर यासाठी मोदी सरकारकडून आ ासन िदले जात आहे की यांना भारतात चीन,
बांग्लादेश आिण ि हएतनामहून अिधक व तात उ पादन करता येईल, हणजे या अवाढ य
नफा कमवू शकतील. याचसाठी कामगार कायदे वाकवले जात आहेत, जेणक
े न MNCs
ना कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने ठे वता आिण हवे ते हा हाकलनू लावता येईल. कामगारांना
संघटना बांधणी करणेही जवळजवळ अशक्य होणार आहे. यामळ
ु े कंप यांना कामगारांकडून
अितशय कमी पगारात जा तीत जा त वेळ काम करवनू घेणे शक्य होईल, ओ हरटाईम न
देता १०–१२–१४ तास राबवता येईल. िक येक रा य सरकारांनी, िवशेषतः िजथे बीजेपीची
स ा आहे, आप या रा यांचे कामगार कायदे आधीच िशिथल के ले आहेत. उदाहरणाथर्,
महारा ट्रात फे ब्रवु ारी २०१७ म ये रा य सरकारने कंत्राटी कामगार कायद्यात बदल जाहीर
के ला—५० पेक्षा कमी कामगार असले या यिु नट्सना कामगार कायद्यातनू वगळून
टाक यात आले आहे. हा कायदा कामगारांना वेतन वेळेवर िमळ यासकट कामावरील
पिरि थतीचे िनयमन करतो. तसेच, सट्टु ् यांची तरतदू , कामाचे तास आिण अटी यांचेही
िनयमन करतो.137
दसु रीकडे MNCs या असे ली लाई सवर काम कर यासाठी आव यक ती कौश ये
भारतीय त णांना िशकव यासाठी मोदी सरकारने ‘ि कल इिं डया’चा नारा िदला आहे. या
घोषणेचाही स या उदो उदो सु आहे. मात्र, याचा उ श
े त णांना िशिक्षत करणे नसनू
गरजेची कौश ये िशकवणे आहे, जेणक
े न ते कॉप रे ट यंत्राची चाके बनतील. या िदशेने
वाटचाल कर यासाठी मनु यबळ िवकास मंत्रालयाने जारी के ले या रा ट्रीय िशक्षण धोरण
२०१६ या मसद्यु ात अनेक प्र ताव माडं ले गेले आहेत.
तु ही बेरोजगार का?
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यामळ
ु े भारतात आधीच वाईट असलेली रोजगाराची ि थती आणखीनच गंभीर होईल.

६. भारतीय अथर् यव था अ यंत गंभीर सक
ं टात
अंतगर्त संकट
जागितकीकरणामळ
ु े देशात के वळ बेरोजगारीची भयावह ि थती िनमार्ण झाली असे
नाही तर यामळ
ु े कोट्यवधी सवर्सामा य लोक चौ या जगातील दािरद्र्या या खाईत लोटले
आहे. भाजपा या कारिकदीर्त नवउदारमतवादी आिथर्क सधु ारणाच
ं ा वेग वाढ याने हे सक
ं ट
अिधकच िबकट झाले आहे. यासंबंधी काही आकडेवारी:

क) दािरद्रयाची िवकोपाव था
२००४–०५ ते २०११–१२ ा कालावधीत एकूण रोजगारांपैकी अनौपचािरक
रोजगाराचा िह सा कायम ९०% पेक्षा अिधक रािहला आहे, हे आिथर्क सवेर्क्षण २०१५–
१६ म ये मा य कर यात आले आहे.138 याचा अथर् असा होतो की या कामगारानं ा
कायद्यानसु ार िकमान वेतनही िमळत नाही (जे मळ
ु ातच जेमतेम िनवार्हाला परु णारे आहे).
स मानाने जग यासाठी लागणार्या आरोग्य, िशक्षण, घरे , व छता आिण कामकाजा या
जागी सरु िक्षतता ा सिु वधा तर दरू च रािह या. जर इतकी प्रचडं लोकसख्ं या कसेबसे िजवतं
रहा यासाठी िकमान आव यक कमाई हावी हणनू १२ ते १५ तास काम करत असेल, तर
अथार्तच देशातील दािरद्र्याची पातळी ही उ च िशखरावर पोहोचली असेल ात काहीच
वाद नाही.
पण आप या सरकारी संख्याशा ज्ञानं ी बेरोजगारीची आकडेवारी कमी दाखव यासाठी
जशी सारवासारव के ली आहे, तशीच सारवासारव यांनी गिरबी या आकडेवारीतही के ली
आहे. भारतीय िनयोजन आयोगा या आकडेवारीनसु ार २००४–०५ साली देशातील
दािरद्र्यरे षेखालील लोकसंख्या ३७.२% होती, २००९–१० म ये ती घस न २९.८% झाली
आिण २०११–१२ म ये हणजे फक्त दोन वषार्त ती २१.९% वर घसरली!139 नीट लक्ष
देऊन पािहले की यांची लबाडी आप याला समजते: िनयोजन आयोगाने जाणीवपवू र्क
भारताची दािरद्र्यरे षा िनलर् जपणे ग्रामीण भागासाठी दर िदवशी २२.७ पये आिण शहरी
भागासाठी दर िदवशी ३३.३ पये (२०११–१२ साठी) इतक्या खाल या पातळीवर आणली
आहे.140 दसु र्या श दात सांगायचे तर, आपली दािरद्र्यरे षा दािरद्र्य मोजत नाही, तर कंगाली
मोजते.
भारतीय िनयोजन आयोगाने १९७० या दशकात गिरबीची जी याख्या के ली होती,
ित याप्रमाणे ग्रामीण व शहरी भागातील या लोकांना दररोज अनक्र
ु मे २२००/२१००
कॅ लरीज िमळू शकत न ह या ते सगळे गरीब समजले गेले होते. ा आधारावर प्रिसद्ध
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अथर्शा ज्ञ उ सा पटनाईक ांनी २००४–०५ आिण २००९–१० या NSSO ची मािहती
वाप न भारतातील दािरद्र्यरे षे या खाली राहणार्या लोकां या संख्येचा अदं ाज काढला
आहे. ती खालीलप्रमाणे:

•
•

२००४–०५ म ये, ग्रामीण भागातील ६९.५% लोकांना २,२०० कॅ लरीज िमळू शकत
न ह या; २००९–१० म ये हे प्रमाण ७५.५% इतके वाढले!
२००४–०५ म ये, शहरी भागातील ६४.५% लोकसंख्येला २,१०० कॅ लरीज िमळू
शकत न ह या; ते प्रमाण २००९–१० म ये ७३% वर गेले आहे!141

भारताचा झपाट्याने िवकास होत आहे आिण तो एक उदयो मख
ु महास ा बनत आहे,
अशा प्रसारमा यमांकडून के या जाणार्या प्रचाराला बळी पडले या बहुसंख्य लोकांना ही
आकडेवारी खोटी वाटेल. पण इतरही सवेर्क्षणांतनू हे िवदारक िचत्र पढु े आले आहे.

•

•

•

ा भयंकर आकडेवारीला वर चचार् के ले या NCEUS या अहवालाने अजनू दजु ोरा
िमळतो. ा अहवाला या अंदाजानसु ार २००४ म ये ७७% भारतीय २० पयांपेक्षा
कमी उ प नावर गजु राण करत होते.142 खरे तर उ सा पटनाईक यां या २००४–०५ या
दािरद्र्या या अदं ाजापेक्षा हा आकडा जा त आहे.
आप या नागिरकांना दररोज दोन वेळा चौरस आहार दे याम ये जगातील सवार्त वाईट
कामिगरी करणार्या देशांपैकी भारत एक आहे. ‘इटं रनॅशनल फूड पॉिलसी िरसचर्
इि टट्यटू ’ ने २०१७ म ये प्रकािशत के ले या जागितक भक
ू िनदेर्शांक या अहवालात
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११९ देशांम ये भारताला १०० वा क्रमांक िदला आहे.
रा ट्रीय कौटुंिबक आरोग्य सवेर्क्षण–४ (२०१५–१६) मधील आकडेवारीनसु ार ५
वषाखालील ३८.४% मल
ु े दीघर्कालीन कुपोिषत आहेत, यामळ
ु े यांची वाढ
खरु टलेली (stunted हणजे वया या मानाने उंची कमी) आहे.

ख) क याणकारी खचार्त कपात
जगातील इतर देशां या तल
ु नेत भारत सरकारचा सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अितशय
तटु पंजु ा आहे. WB ने लादले या अटींचा एक भाग हणनू तो आणखी कमी कर यात येत
आहे.144 यामळ
ु े सवर् सामािजक सेवांचा दजार् खालावत आहे—आिण भारत सरकार ा सवर्
क्षेत्रांचा दजार् सधु ार या या नावाखाली यांचे खाजगीकरण करत आहे. ामळ
ु े गिरबांची
ि थती आणखीच वाईट झाली आहे कारण यांना आरोग्य सेवा आिण िशक्षण यांसारख्या
अ याव यक सेवांकिरता अ वा या स वा रक्कम देणे भाग पडू लागले आहे.

•

आिथर्क सधु ारणांनी सरकारी शालेय यव थेचा स यानाश के ला आहे. जे हापासनू
सरकारने िशक्षण क्षेत्राची दारे खाजगी क्षेत्राला गंतु वणक
ु ीसाठी आिण नफा

तु ही बेरोजगार का?
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•
•

कमाव यासाठी खल
ु ी के ली, ते हापासनू देशातील खाजगी शाळांची संख्या झपाट्याने
वाढली आहे; सरकारी आकडेवारीनसु ार, आज ३५% पेक्षा जा त मल
ु े खाजगी
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शाळांम ये िशकतात.
सावर्जिनक आरोग्य सेवेवर कर यात येणार्या अ य प खचार्मळ
ु े बहुतेकानं ा खाजगी
ग्णालयामं ये जा यास भाग पडते, आिण ती इतकी महाग आहेत की यामळ
ु े दरवषीर्
146
सहा कोटी लोक दािरद्र्यात ढकलले जातात.
जनतेला िप याचे व छ पाणी परु िव यावर खचर् कर याची सरकारची इ छा नस याने
बाटलीबंद पाणी उद्योग देशातील सवार्त वेगाने वाढणार्या यवसायापं ैकी एक बनला
आहे.147

बा सक
ं ट
इतकी प्रचंड िकंमत मोजनू ही, जागितकीकरणा या अगं भतू तकर् शा ामळ
ु े 148 देशाचे
परकीय चलन संकट आणखीनच गंभीर झाले आहे. जनू २०१७ म ये आप या परकीय
कजार्ने ४८५ अ ज डॉलसर्चा ट पा ओलांडला. भारत जगातील सवार्त कजर्बाजारी देशांपैकी
एक बनला आहे.149 भारतीय अथर् यव था तर यासाठी FDI आिण सट्टेबाज भाडं वलासह
परकीय भाडं वला या प्रवाहावर सपं णू पर् णे अवलंबनू आहे. परकीय चलन गगं ाजळी या
मोठ्या साठ्याब ल या सवर् बढाया िनरथर्क आहेत. आ ही इतरत्र दाखव याप्रमाणे,150
आपली परकीय चलन गगं ाजळी आप या ‘असरु िक्षत बा देणी’ (vulnerable external
liabilities, हणजे देशात आलेले िवदेशी भांडवल जे के हाही देशाबाहेर जाऊ शकते)
पेक्षा खपू च कमी आहे. याचा अथर् असा की जर परदेशी गतंु वणक
ू दारानं ी याच
ू
ं ी गतंु वणक
काढून घे याचा िनणर्य घेतला—जे ते यां या सगं णकावरचे एक बटण दाबनू क
शकतात—तर स याची परकीय चलन गंगाजळी देशाला परकीय खा यातील
िदवाळखोरीपासनू रोखू शकणार नाही आिण आपली अथर् यव था पु हा एकदा १९९०–९१
सारख्या संकटात फसेल. हणनू च भारत एक ‘आिथर्क महास ा’ बन या या मागार्वर
अस याचे आप या देशा या ने यांचे आिण प्र थािपत बिु द्धवाद्यांचे दावे पणू पर् णे िनरथर्क
आहेत.

असे आहे जागितकीकरण
तर असे आहे हे जागितकीकरण. ते मागास आिण गरीब भारताचे वीडन, जपान िकंवा
इग्ं लंडसारख्या िवकिसत देशात पिरवतर्न करणार नाही— याची सतु राम शक्यताही नाही.
उलट, याने आप याला जगातील सवार्िधक कजर्बाजारी देशांपैकी एक बनवले आहे आिण
आप या अथर् यव थेला िवदेशी कंप या व सट्टेबाज ां या मगरिमठीत ढकलले आहे.
६६

लोकायत, जनता सा ािहक

जागितकीकरणामळ
ु े भारतातील अित ीमंतां या संप ीम ये प्रचंड वाढ झाली आहे.
क्रेिडट सइु स या मते, २००० ते २०१५ दर यान भारतातील संप ी २,२८४ अ ज डॉलसर्नी
वाढली आहे. यापैकी सवार्त ीमंत १% लोकांनी ६१% संप ी हडपली आहे तर वर या
१०% लोकांनी ८०% वर ताबा िमळवला आहे. उवर्िरत ९०% लोकां या िखशात
उरलीसरु ली संप ी गेली.151
हणनू च ऐतखाऊ भारतीय उ चभ्रू वगर् जागितकीकरणावर भलताच उ ेिजत झाला
आहे. भारतातील नामवंत बिु द्धजीवी आिण िवचारवंत सवर्सामा यां या गळी
जागितकीकरणाचा मिहमा उतरव यासाठी आक्रमकपणे नगारे बडवत आहेत. भारत
जगातील सवार्त जा त गतीने िवकिसत होणार्या अथर्व थांपैकी एक अस याची दररोज
आप याला आठवण क न िदली जाते.
गरीबांवर मात्र IMF आिण WB ने घातले या अटींचा, हणजे िवकिसत देशातील
गु हेगार प्रवृ ी या MNCs आिण भारतातील मोठी औद्योिगक घराणी यां या नग्न
नफे खोरीसाठी बनवले या योजनेचा िवनाशकारी पिरणाम होत आहे. यामळ
ु े यां या रोजगार
आिण जग या या संधी न होत आहेत, पिरणामी कोट्यवधी लोक दािरद्र्यात ढकलले गेले
आहेत.
ामळ
ु े भारत जगातील सवार्िधक िवषमता असले या रा ट्रांपैकी एक बनला आहे.
२००० म ये भारता या एकूण संप ीपैकी ३६.८% संप ी भारतातील १% सवार्त ीमंत
लोकांकडे होती; २०१४ म ये जे हा मोदी स ेवर आले, ते हा हा आकडा ४९% वर गेला
होता; आिण दोनच वषार्त, २०१६ म ये, झरु ीच मध या क्रेिडट सइु स ग्रपू एजी ा िव ीय
सेवा कंपनीने िदले या एका अहवालात नमदू के याप्रमाणे हा आकडा ५८.४% इतका प्रचडं
वाढला. सवार्त ीमतं १०% लोकाच
ं ेही भलेच झाले आहे. यांची सपं ी २००० मधील
६६% व न २०१६ म ये ८०.०७% वर जाऊन पोहोचली. याउलट टोकाचा िवरोधाभास
हणजे भारतातील लोकसख्ं ये या तळात या अ यार् लोकाक
ं डे देशा या सपं ीचा फक्त
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२.१% िह सा आहे.

७. रोजगार तयार कर यासाठी काही प्र ताव
आ ही हे सागं याचा प्रय न करत आहोत की: देशात लोकसख्ं या जा त आहे हणनू ,
िकंवा देशातले लोक परु े से कुशल नाहीत हणनू , िकंवा कठोर पिर म क इि छत नाहीत
हणनू देशात बेरोजगारी आहे असे नाही. तु हाला एक योग्य, चांगले वेतन देणारा,
औपचािरक रोजगार नसेल तर याचे कारण हे नाही की—तु ही यासाठी लायक नाहीत,
िकंवा तु ही परु े से िशकलेले नाही, िकंवा तमु चे आई-वडील फारच गरीब होते, िकंवा तु हाला
चांगले िशक्षण िमळाले नाही. चांगले व औपचािरक रोजगारच उपल ध नाहीत, हे याचे खरे
तु ही बेरोजगार का?
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कारण आहे. सरु िक्षतता असणारे चांगले रोजगार इतके कमी का आहेत, देशात इतकी
बेरोजगारी का आहे, याचे कारण आहे भांडवलशाही आिण भांडवली जागितकीकरणाचे
अगं भतू तकर् शा . ाच कारणामळ
ु े भांडवलशाही िवकासाची धोरणे अमं लात आणणार्या
जगातील प्र येक देशाला बेरोजगारी या सम येने ग्रासनू टाकले आहे.
एकदा आप याला भांडवलशाही जागितकीकरणाचे आिथर्क तकर् शा समजले की
आप या लक्षात येईल की आपण ‘इतरां या’ मळ
ु े बेरोजगार नाही. बेरोजगारी ही
अ पसंख्याक िकंवा दिलत िकंवा ि या िकंवा इतर रा यातील लोकानं ी ‘आपले’ रोजगार
िहसकावनू घेतले आहेत हणनू ही नाही. ही यव थाच रोजगार िनमार्ण करणारी नाही—
बेरोजगारी फक्त आिण फक्त यामळ
ु े आहे! एकदा का आप याला हे नीट आिण चांगले
समजले, की मग आपण ‘इतरांिव द्ध’ एकत्र होणार नाही, उलट आपण ‘इतरांबरोबर’ एकत्र
येऊ आिण आिथर्क यव थे या तकर् शा ाला आ हान देणार्या माग यांसाठी एकत्र आवाज
उठवू यातनू सवासाठी खरोखरच रोजगार आिण चांग या व योग्य नोकर्या िनमार्ण होतील.
कोण या प्रकार या माग या आपण उचल या पािहजेत याची काही उदाहरणे आ ही
खाली देत आहोत.

क) शेतीवरचा खचर् वाढवा
आ ही वर सांिगत याप्रमाणे, नवउदारमतवादी आिथर्क सधु ारणांमळ
ु े भारतीय
शेतीक्षेत्राला ग्रासणारे संकट गंभीर होत चालले आहे. या संकटामळ
ु े , दरवषीर् हजारो
शेतकर्यांना आ मह या कर यास प्रवृ के ले जात आहे आिण शेतीमधील रोजगार िनिमर्ती
शू यावर येऊन ठे पली आहे. या संकटातनू शेतीक्षेत्राला बाहेर काढ यासाठी, शेती फायद्याची
कर यासाठी आिण या अ यंत मह वा या क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्तीला चालना दे यासाठी,
सरकारला खालील पावले उचलली पािहजेत:

•
•
•

खते, वीज, पाणी, इ. वरील अनदु ाने वाढवनू उ पादन खचर् कमी करणे गरजेचे आहे;
उ पादनाला योग्य आधारभतू िकंमती देणे;
शेती क्षेत्राम ये सावर्जिनक गंतु वणक
ू वाढवणे—िजची शेती या वाढीसाठी िनतांत गरज
आहे; आिण
• भारतीय शेतकर्यांना ग्रासनू टाकले या कजार् या सम येवर मात कर यासाठी, खाजगी
सावकारांकडून घेतले या कजार्सह यांची सवर् कजेर् माफ करणे आिण शेतकर्यांना
कमी याज दरांवर िव सं थांमाफर् त कजर् उपल ध क न देण.े
दसु र्या श दांत सांगायचे तर, सरकारने शेती संबंिधत सवर् क्षेत्रातील सावर्जिनक
गंतु वणक
ु ीत वाढ करणे आव यक आहे. मोदी सरकार या कारिकदीर्त ती GDP या १.४%
इतकी खाली घसरली आहे (तक्ता ९ पहा). ती िकमान दु पट िकंवा ित पट असणे गरजेचे
६८
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आहे. यासाठी पैसे कुठे येणार? आ ही याची चचार् पढु े के ली आहे.
ामळ
ु े भारतीय शेतीतील घसरण कमी हो यास मदत होईल आिण रोजगार िनिमर्ती
िकमान जागितकीकरणा या आधी असले या पातळीवर येऊ शके ल. १९८३ ते १९९३–
९४ या कालावधीत कृ षी क्षेत्रातील रोजगार िनिमर्तीचा CAGR १.५१ % होता (तक्ता १३
पहा). जर आिथर्क सधु ारणेनंतरही कृ षी क्षेत्रात याच दराने रोजगारिनिमर्ती होत रािहली
असती, तर २००९–१० पयत एकूण रोजगार २४.५ कोटी ऐवजी ३०.८ कोटी पयत वाढला
असता. दसु र्या श दात सांगायचे तर १९९४–२०१० ा १६ वषार् या कालावधीत फक्त २४
लाख रोजगार िनमार्ण हो याऐवजी शेतीक्षेत्रात ६.५५ कोटी रोजगार िनमार्ण झाले असते—
हणजे आणखी ६.३ कोटी रोजगार!
तक्ता १३: शेती रोजगार, आिथर्क सुधारणां या आिध आिण नंतर153
(लाखामं ये)
१९८३
१९९३–९४
१९९९–२०००
२००४–०५
२००९–१०

शेतीतील रोजगार
२०७२.३
२४२४.६
२३७६.७
२५८९.३
२४४८.५

ख) लघु उद्योग क्षेत्राला प्रो साहन द्या
आप या देशातील रोजगारिनिमर्तीम ये िसंहाचा वाटा आहे असंघिटत क्षेत्राचा, याम ये
सरकार यांना सू म, लघु आिण म यम उद्योग (MSME) हणते हेही सामील आहेत. या
उद्योगानं ा प्रो साहन दे यासाठी मोदी सरकारने ‘मद्रु ा योजने’ची घोषणा के ली आहे. या योजने
अतं गर्त वतःचा सू म उद्योग सु क न उद्योजक होऊ इि छणार्या लोकांना ५०,००० ते
१० लाखापयतचे कजर् सरकारतफेर् परु वले जाईल. सरकारी आकड्यांप्रमाणे, २०१५ म ये ही
योजना सु झा यापासनू २५ मे २०१८ पयत, या योजने अतं गर्त एकूण ६ लाख कोटी
पयांचे कजर् मजं रू झाले आहे (आिण १३ कोटी लोकांम ये ५.८१ लाख कोटी पये
कजर् पात िवतिरत के ले गेले आहेत). सोपी आकडेमोड क न प होते की या योजने या
नावाने मंजरू झाले या कजाची सरासरी रक्कम ४६,५३० आहे आिण िवतिरत रक्कम
४५,०३४ आहे.154 कोणताही लघु उद्योग सु करायला ही रक्कम अपणू र् आहे. मोदी सरकार
दावा करत आहे की या योजनेमळ
ु े िक येक कोटी रोजगार िनमार्ण झाले आहेत, पण उघड
आहे की हा दावा या सरकारने मारले या अनेक थापांपैकीच एक आहे.
तु ही बेरोजगार का?
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लघु उद्योजकांना MSME सु कर यासाठी सरकारने िदलेली िव ीय प्रो साहने—
कजार्ची रक्कम आिण ह यावर अनदु ान—दोनही भरपरू वाढव याची गरज आहे. यासाठी
सरकारकडे परु े सा पैसाही आहे, याची आपण पढु े चचार् क . कजार् यितिरक्तही लघु
उद्योगांना िविवध प्रो साहने दे याची गरज आहे. उदाहरणाथर्, अनेक प्रकार या व तंू या
उ पादनाला या क्षेत्रासाठी राखीव के ले पािहजे. MNCs या मंदीग्र त वयंचिलत
कारखा यांम ये बनले या अनदु ािनत आयाितत व तंसू ोबत अ या य पधेर्पासनू लघु
उद्योगांचा बचाव के ला पािहजे. यासाठी या व तंू या आयातीवर िनबध लावले पािहजेत.

ग) सरकारी रोजगार िनिमर्तीत वाढ करा
जे हा सरकारी रोजगारच उपल ध नाहीत अशावेळी देशभरात लाखो यवु क आपाप या
जातीसाठी आरक्षणाची मागणी कर यासाठी एकत्र येत आहेत! ते सगळे च ताटात ‘भाकर’
नसताना सरकारी रोजगारा या ‘भाकरी’ या तक
ु ड्यासाठी भांडत आहेत.
याऐवजी आपण जाती आिण समदु ायां या पलीकडे जाऊन एकत्र ये याची आिण
अिधक सरकारी रोजगारांची मागणी करणे आव यक आहे. भारतात िकती रोजगार िनमार्ण
होऊ शकतात याचा अदं ाज घे यासाठी भारतातील सरकारी रोजगारांची, अमेिरका आिण
इतर िवकिसत देशांमधील, दर एक लाख लोकसंख्येमधील रोजगारांशी तल
ु ना क या.
आपले राजकारणी आिण नोकरशहा रोज प्रचार करतात की भारतातील सावर्जिनक
क्षेत्रातील रोजगार फारच जा त झाले आहेत. पण हे साफ खोटे आहे. खरे तर, यां या
अथर् यव था खल
ु ेआम मक्त
ु बाजारपेठा झाले या आहेत या िवकिसत देशां या तल
ु नेत
भारतातील सरकारी क्षेत्रातील रोजगार खपू च कमी आहेत (तक्ता १४ पहा). िवकिसत
देशांतील सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगाराची पातळी इतकी वर अस याचे मह वाचे कारण
हणजे यांचा सामािजक क्षेत्रावरील प्रचंड खचर्.
तक्ता १४: सरकारी क्षेत्रातील दर एक लाख लोकसख्
ं येतील रोजगार155
वीडन
फ्रांस
अमेिरका
भारत

१५,०७०
८,७६०
७,२२०
१,४३०

िवकिसत देशापं ैकी अमेिरके त सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगाराची सख्ं या (प्रित लाख
लोकसख्ं या) सवार्त कमी आहे. आपण जर भारतातील सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगाराला
(प्रित लाख लोकसख्ं या) अमेिरके तील पातळीपयत यायचे ठरवले, तर भारता या
सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगार कमीत कमी ८.८९ कोटींपयत वाढवावे लागतील.156 स या
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भारतातील सावर्जिनक क्षेत्रात फक्त १.७६ कोटी कमर्चारी आहेत. हणजे अजनू ७.१३ कोटी
रोजगार िनमार्ण के ले जातील—तेही चांगले आिण औपचािरक रोजगार!
भारत सरकारचे सावर्जिनक क्षेत्रातील रोजगार इतक्या खाल या पातळीवर अस याचे
मह वाचे कारण हणजे भारत सरकारचा सामािजक क्षेत्रावरचा अ य प खचर्. यामळ
ु े
आप या सावर्जिनक क्षेत्रातील सेवा भयानक ि थतीत आहेत. भारताचा सामािजक
क्षेत्रावरील खचर् GDP या ६.७% आहे. हा के वळ यरु ोिपयन यिु नयन (GDP या
२९.५%) पेक्षा खपू च कमी आहे असे नाही, तर लॅिटन अमेिरकन आिण कॅ िरिबयन देशां या
(GDP या १८.६%) पातळीपेक्षाही तो कमी आहे. 157 बहुतेक िवकिसत देशांम ये
नागिरकां या सामािजक सरु क्षेसाठी यापक उपाययोजना अि त वात आहेत. बेरोजगार भ ा,
सवासाठी आरोग्य सिु वधा, मोफत शालेय िशक्षण, मोफत िकंवा सवलती या दरात उ च
िशक्षण, हातारपणासाठी पे शन, मातृ व अनदु ान, अपंग वासाठी अनदु ान, कुटुंब भ ा, बाल
संगोपन भ ा, कसलीही उपजीिवका नसणार्यांना गिरबी भ ा आिण अशा इतर अनेक
सिु वधा नागिरकांना िमळा यात यासाठी हे देश मोठ्या प्रमाणावर िनधी खचर् करतात. यामळ
ु े
यांना सामािजक क्षेत्रात काम करायला मोठ्या संख्येने लोकांची (जसे िशक्षक आिण
आरोग्यसेवा कमर्चारी) आव यकता भासते.
आिण हणनू च जात, धमर्, प्रांत वगैरे या नावाने आपापसात लढत बस यापेक्षा आपण
संघिटत होऊन सरकारने आप या सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् स या या ६.७% व न कमीत
कमी १५% पयत तरी वाढवावा आिण सावर्जिनक क्षेत्रात अिधक रोजगार िनिमर्ती करावी
अशी मागणी क या. यामळ
ु े िकमान काही कोटी रोजगार िनमार्ण होतील. सावर्जिनक
क्षेत्रातील चागं या वेतना या मोठ्या प्रमाणातील रोजगार िनिमर्तीमळ
ु े खाजगी क्षेत्रातही
जा त नाहीत तरी िकमान िततके च रोजगार िनमार्ण होतील. २० या शतकातील महान
अथर्त ज्ञापं ैकी एक, जॉन मेनाडर् के सने िक येक दशकापं वू ीर् दाखवनू िद याप्रमाणे
सावर्जिनक क्षेत्रात चागं ले वेतन असले या रोजगारां या िनिमर्तीमळ
ु े मोठ्या प्रमाणात मागणी
वाढेल, आिण यामळ
ु े खाजगी क्षेत्रातील उ पादनात प्रचडं वाढ होईल आिण या क्षेत्रातही
नोकर्याचं ी संख्या वाढेल.
मख्ु य प्रवाहातील अथर्शा ज्ञांना आमचा प्र ताव िविचत्र वाटेल. िकंबहुना आम या
वाचकापं ैकीही बर्याच जणानं ा तो मख
ू पर् णाचा वाटेल. मग आम या प्र तावाची यवहायर्ता
प कर यासाठी एक उदाहरण देत आहोत.
िशक्षण हक्क कायदा खर्या अथार्ने अंमलात आण यासाठी िशक्षकांची भरती
करणे
भारतातील शालेय िशक्षणाची अव था भयानक आहे हे सवाना मािहती आहे. बारा या
योजने या अहवालात (२०१२–१७) हे मा य के ले आहे की प्राथिमक शाळा सोडून
तु ही बेरोजगार का?
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जा याचा दर ४२.३९% इतका प्रचंड आहे. शाळे त जाणार्यांसाठीही: देशांतील ५०% पेक्षा
जा त प्राथिमक शाळा एक िकंवा फार तर फार दोन िशक्षकी शाळा आहेत आिण ५७%
प्राथिमक शाळांम ये तीन िकंवा याहून कमी वगर्खो या आहेत. हणजे देशातील बहुतांश
प्राथिमक शाळांम ये एका िशक्षकाला एकाच वेळी एकाच खोलीत २ िकंवा ३ िविवध
वगाना िशकवावे लागत आहे. आप या शाळां या अव था पाहता, ात आ यर्
वाट याजोगे काहीच नाही की पाचवीचे ५२% िवद्याथीर् दसु र्या इय ेचे पु तक वाचू शकत
नाहीत आिण ४९% िवद्याथीर् साधी बेरीज-वजाबाकी सद्ध
ु ा क शकत नाहीत (हे खरे तर
यांना दसु रीत असतानाच यायला पािहजे).
िवकासासाठी िशक्षण ही मल
ू भतू गो आहे. आप या देशातील मल
ु ांना मोफत, सक्तीचे,
समान आिण दजेर्दार िशक्षण न देता कोणताही देश िवकिसत कसा होईल? हे फक्त
सावर्जिनक िनिधतनू खचर् के ला तरच शक्य आहे; खाजगी क्षेत्र फक्त न यासाठी गंतु ावणक
ू
करणार. यामळ
ु े जगातील सवर् िवकिसत देशांनी आप या िवकासा या सु वाती या
काळातच आप या सवर् मल
ु ांना पणू पर् णे सरकारी खचार्तनू प्राथिमक िशक्षण उपल ध क न
िदले.
महारा ट्रातील सवर् मल
ु ांना चांग या दजेर्दार शाळांम ये सक्तीचे िशक्षण दे यासाठी
आणखी िकती िशक्षक लागतील याची संख्या काढूया.
प्राथिमक िशक्षण

•
•
•

•
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महारा ट्रात या सवर् शाळांतील एकूण िशक्षकांची संख्या (स टबर २०१५) आहे ७.३
लाख,158 यापैकी समु ारे ४ लाख प्राथिमक शाळांम ये (इय ा ८वी पयत) आहेत
आिण उरलेले मा यिमक आिण उ च मा यिमक शाळांम ये आहेत.
स या देशातील अ यार्हून अिधक प्राथिमक शाळा एक िशक्षकी शाळा आहेत. यामुळे
चांग या िशक्षणासाठी महारा ट्रातील प्राथिमक शाळांतील िशक्षकांची संख्या ४
लाखांव न िनदान ५ लाखांपयत वाढवणे गरजेचे आहे.
प्राथिमक िशक्षण सोडून जाणार्यांची संख्या समु ारे ४२% आहे. हा आकडा आठवीत
शाळा सोडून जाणार्यांचा आहे. आपण असे गृहीत ध या की गळतीचे प्रमाण
पिहलीपासनू ८ वी पयत हळूहळू वाढत जाते. जर सवर् मल
ु ांना शाळे त पाठिव यासाठी
सरकारने गंभीर पावले उचलली आिण सवर् मल
ु े ८ वी पयत शाळे त राहतील असे
प्रय न के ले, तर यासाठी आव यक असणार्या िशक्षकांची संख्या असेल:
[(५x१००/५८ – ५) / २] = १.८ लाख. याचा अथर् प्राथिमक िशक्षकांची एकूण
संख्या ६.८ लाखापयत वाढवावी लागेल.
परंतु चांग या िशक्षणासाठी एका वगार्ला फक्त एक िशक्षक असणे परु े से नाही. दर
िशक्षकामागे िवद्याथीर् संख्याही कमी असणे गरजेचे आहे. जे देश आप या मल
ु ांना
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चागं ले िशक्षण देतात तेथील शाळांम ये एका वगार्त २० पेक्षा जा त िवद्याथीर् असत
नाहीत. पण भारतातील शाळांम ये प्र येक वगार्त िवद्या याची संख्या यापेक्षा िकतीतरी
जा त आहे, कदािचत ४० िकंवा ६० िकंवा आणखीनही जा त. हणनू च, जर
आप याला सवर् मल
ु ांसाठी चांग या प्रतीचे िशक्षण हवे असेल, तर िशक्षकांची संख्या
िकमान दु पट करणे आव यक आहे. यामळ
ु े प्राथिमक शाळे तील िशक्षकांची संख्या
कमीत कमी १३.६ लाखांपयत वाढवावी लागेल.
मा यिमक आिण यापढु ील िशक्षण

•
•

•

महारा ट्रातील या शाळामं धील िशक्षकाच
ं ी सख्ं या (नववी ते बारावी) आहे = ३.३
लाख.
मा यिमक िशक्षणातील गळतीचा दर ४९% आहे, आिण उ च मा यिमक आिण
यावरील िशक्षणासाठी हे प्रमाण यापेक्षा जा त आहे. हणनू , सवर् मल
ु ांसाठी
बारावीपयतचे िशक्षण अिनवायर् करायचे झा यास, मा यिमक आिण उ च मा यिमक
शाळांतील िशक्षकांची संख्या कमीत कमी दु पट करावी लागेल, हणजे ती िकमान
६.६ लाख पयत असणे आव यक आहे.
मा यिमक आिण उ च मा यिमक शाळांम ये प्र येक वगार्तील िवद्या याची संख्या
प्राथिमक शाळांपेक्षा देखील जा त आहे. दजेर्दार िशक्षणासाठी, प्र येक वगार्त ही
संख्या २० पयत खाली आणणे आव यक आहे. यासाठी या शाळांतील िशक्षकांची
संख्या कमीत कमी दु पट करणे गरजेचे आहे, हणजे, १३.२ लाखापयत वाढवणे
गरजेचे आहे.

याचा अथर् असा की, महारा ट्रातील िशक्षकांची संख्या स या या ७.३ लाखांव न
कमीत कमी २६.८ लाखांपयत वाढव याची गरज पडेल. ासाठी िकमान १९.५ लाख
िशक्षकांची भरती करावी लागेल.
आिण जर एवढ्या िशक्षकांची भरती के ली तर यामळ
ु े िलिपकापासनू ते प्रयोग
शाळे तील सहा यक ते िशपायांपयत, अनेक सहयोगी कमर्चार्यांची भरती करावी लागेल.
अनेक शाळा बांधा या लागतील, खचु ार्, टेबल, बाकांसारखी आव यक साधनसामग्रु ी तयार
करावी लागेल, शालेय पाठ्यपु तके छापावी लागतील, वगैरे वगैरे. पिरणामी, िनरिनरा या
उद्योगांतील रोजगारांम ये मोठी वाढ होईल. इतक्या सवर् शाळांम ये िशक्षक आिण इतर
कमर्चारी वगार् या भरतीमळ
ु े ग्राहकोपयोगी व तंचू ी मागणी वाढेल आिण यामळ
ु े संबंिधत
उद्योगांम येही अिधक रोजगार िनिमर्ती होईल.
हणनू च, जर महारा ट्र शासनाने घटनेतील तरतदु ींची अमं लबजावणी कर याचा आिण
सवर् मल
ु ांना बारावीपयतचे िशक्षण अिनवायर् आिण चांग या दजार्चे दे याचा िनणर्य घेतला,
तु ही बेरोजगार का?
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तर यातनू शाळांम ये १९.५ लाख िशक्षकांसाठी आिण काही लाख िलिपकांसाठी
रोजगारांची िनिमर्ती होईल. याचबरोबर खाजगी क्षेत्रातही अनेक लाख रोजगार िनमार्ण
कर याची संधी तयार होईल. देशा या फक्त एका रा याम ये इतक्या रोजगारांची िनिमर्ती!
के वळ िशक्षण न हे तर देशात या सवर् क याणकारी सेवांची पिरि थती भयानक आहे.
हणनू च, जर सरकारने देशातील सवर् जनतेला दजेर्दार आव यक सेवा परु िव याचा िनणर्य
घेतला, तर िक येक कोटी रोजगारांची िनिमर्ती होईल ाम ये अिजबात अितशयोक्ती नाही.

पण या यासाठी पैसे कुठून येतील?
आमचे वाचक हणतील—हे सगळे ठीक आहे, पण ा सवार्साठी लागणारे पैसे कुठून
येतील? या सग याची अमं लबजावणी कर यासाठी भारत सरकारकडे िकंवा महारा ट्र
शासनाकडेही परु े से पैसेच नाहीत.
भारत सरकारकडे पैसे नाही हे खोटे आहे, सरकार आिण यां या प्रचारकांनी
पसरवलेले एक िमथक आहे. प्र यक्षात भारत सरकार ीमंतांना दरवषीर् लाखो करोडो
पयांची अनदु ाने देत असते. एक धक्कादायक उदाहरण:

•

आिथर्क सधु ारणानं ा सु वात झा यापासनू गेली िक येक वषेर् कद्रात स ेवर आलेली
सवर् सरकारे देशात या औद्योिगक घरा यानं ा आिण अित ीमतं ांना दरवषीर् करसवलत
देत आले आहेत. २००५–०६ ते २०१६–१७ ा १२ वषार्त, सरकारने धनदाडं ग्यांना
करामं ये माफ के लेली एकूण रक्कम ५३.१ लाख कोटी एवढी प्रचडं आहे!159 हा
आकडा २०१७–१८ या कद्रीय अथर्सक
ं पा या एकूण खचार् या अडीच पट आहे.

यािशवाय ीमंतांना इतरही अनेक सवलती िद या जात आहेत. कजर्माफी िदली जात
आहे; खिनज संप ी, तेल, जंगले ासारखी देशाची प्रचंड नैसिगर्क साधन संप ी कवडीमोल
िकंमतीत कॉप रे ट घरा यांना यां या नग्न नफे खोरीसाठी हवाली के ली जात आहे;
सावर्जिनक क्षेत्रातील फायद्यात चालणारे उद्योग िवदेशी आिण भारतीय खाजगी
उद्योगघरा यांकडे नग य िकंमतीत ह तांतिरत के ले जात आहेत; पायाभतू क्षेत्रांम ये
गंतु वणक
ू कर यासाठी ‘सरकारी–खाजगी भागीदारी या’ या नावाखाली खाजगी कंप यांना
थेट अनदु ाने िदली जात आहेत; आिण आणखी अनेक. खाजगी खिज याकडे वळवलेली ही
एकूण सावर्जिनक मालम ासद्ध
ु ा िक येक लाख कोटी पयाच
ं ी होईल.160
सरकारला जर खरोखरच सामािजक क्षेत्रावं रचा खचर् वाढवायचा असेल, तर ीमतं ानं ा
दे यात येणारी प्रचडं अनदु ाने कमी क न ते तो सहजपणे क शकतात.
ा यितिरक्त सरकार क याणकारी योजनासं ाठी लागणारा िव परु वठा राजकोषीय तटू
वाढवनू क शकते. GDP या तल
ु नेत राजकोषीय तटु ीतील वाढीचा िवकासावर पिरणाम
होतो, हा भपं क िसद्धातं आहे. के स यानं ी फार पवू ीर्च तो खोडून काढला होता. गिरबी आिण
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बेरोजगारी असले या अथर् यव थेत सरकार कजार्द्वारे , हणजेच िव ीय तटू वाढवनू
सावर्जिनक कामां या िव तारास हातभार लावनू रोजगार िनमार्ण क शकते आिण सरकारने
ते के लेच पािहजे; सरकारने के ले या या खचार्मळ
ु े इतर क्षेत्रांना पण आपले खचर् वाढव यास
चालना िमळते, असा यिु क्तवाद यांनी के ला होता. जे हा जे हा सवर् िवकिसत देशांना मंदीचा
सामना करावा लागला आहे ते हा यांनी के सची आिथर्क त व लागू के ली आहेत आिण
मोठ्या प्रमाणावर सावर्जिनक खचर् कर याचा आिण िव ीय तटु ीचा अवलंब के ला आहे.161
िव मंत्रालयातील अ ण जेटली आिण यां या अगोदरचे सवर् िव मंत्री भारताची िव ीय
तटू कमी कर या या प्रय नांचे तणु तणु े वाजत आहेत, याचे कारण WB ने भारत सरकारवर
लादले या SAP मधील ती एक अट आहे, याचा एकमेव उ े य महाकाय िवदेशी कंप या
आिण मोठ्या भारतीय कंप यां या नफे खोरीसाठी अथर् यव था चालवणे हा आहे.
वरील उपाययोजना के ली तर शेती आिण सामािजक क्षेत्रांवर होणार्या खचार्त मोठ्या
प्रमाणात वाढ कर यासाठी परु े सा पैसा सरकारला उभा करता येईल. यामळ
ु े शेती या
रोजगारात मोठी वाढ होईल आिण िक येक कोटी सरकारी रोजगार िनमार्ण होतील.

घ) खाजगी क्षेत्रात अिधक रोजगार िनमार्ण करा
भारतातील औद्योिगक क्षेत्रातील रोजगाराम ये बरीच घट झाली आहे हे दाखवनू
दे यासाठी आव यक आकडेवारी आ ही िदली आहे. १९९३–९४ ते २००९–१० या १६
वषा या कालावधीत भारतातील न दणीकृ त कारखा यांम ये िनमार्ण कर यात आले या
एकूण रोजगारांची संख्या फक्त ३०.१ लाख इतकी होती. यामळ
ु े २००९–१० म ये देशातील
एकूण कामगारां या फक्त २.५% लोक कारखा यांम ये काम करत होते आिण यात लहान
व मोठ्या दो ही कारखा यांचा समावेश होता! नीती आयोग ा सरकारी धोरणांचा सखोल
अ यास करणार्या त ज्ञ मंडळीनी अलीकडेच आप या अहवालात हे मा य के ले आहे की,
भारतातील उ पादन क्षेत्रात जे काही थोडेफार रोजगार िनमार्ण कर यात आले ते मख्ु य वे
क न लघउु द्योगांम ये िनमार्ण कर यात आले. पिरणामी, २० पेक्षा कमी कामगारांना रोजगार
देणार्या छोट्या कंप यांनी देशात या उ पादन क्षेत्रातील एकूण उ पादनातील १२% वाटा
उचलला, पण देशातील उ पादनक्षेत्रात एकूण कामगारांपैकी ७२% लोकांना रोजगार िदला
(२०१०–११ म ये). याचप्रमाणे सेवा परु वणार्या कंप यां या २००६–०७ या NSSO
या सवेर्क्षणात असे आढळून आले की सेवा क्षेत्रातील सवार्त मोठ्या ६५० सेवा उद्योगानं ी
या क्षेत्रातील उ पादनाचा ३८% वाटा उचलला, परंतु या क्षेत्रातील एकूण रोजगारापैकी
के वळ २% कमर्चार्यानं ा रोजगार िदला.162
मोठ्या प्रमाणात या यािं त्रकीकरणामळ
ु े मोठ्या कंप या असेही कमीच कामगारानं ा
कामावर ठे वतात. आता तर उद्योगधद्यं ातील भारत सरकार या ‘ठे वा आिण काढा’
धोरणामळ
ु े ते कायम व पी कामगारानं ाही काढून टाकत आहेत आिण यां या जागी कंत्राटी
तु ही बेरोजगार का?

७५

कामगारानं ा नेमत आहेत. या कंत्राटी कामगारांना कायम व पी कामगारांपेक्षा जा त वेळ
काम कर याची सक्ती के ली जाते, यांना वेतन कमी िदले जाते आिण यांना सामािजक
सरु क्षाही नसते. यामळ
ु े उ पादकता वाढ याचा कामगारांना काही फायदा झालेला नाही.
अॅ यअ
ु ल स हेर् ऑफ इडं ट्रीज या मािहतीव न असे िदसते की २०१३ पयत या तीन
दशकांम ये कामगारांची वा तिवक उ पादकता वािषर्क सरासरी ७% नी वाढली आहे, पण
कामगारांचे वा तिवक वेतन जवळजवळ ि थर आहे, १९८३ आिण २०१३ या दर यान ते
सरासरी वािषर्क १% दराने वाढले आहे (रे खातक्ता २ पहा).
रेखातक्ता २: भारतीय उद्योगात उ पादकता आिण मजुरी,
१९८२–८३ ते २०१२–१३163 (१९८२–८३ = १००)

ा या पिरणामी या कंप यां या मालकां या न यात प्रचंड वाढ झाली आहे.
उ पादकता वाढीमळ
ु े झालेले जवळजवळ सवर् लाभ यांनी पणू पर् णे वतः या पोटात घातले
आहेत, हे रे खातक्ता ३ व न प िदसनू येते:

•
•
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१९८२–८३ म ये उद्योगांम ये िन वळ मू यवाढीशी मजरु ीची टक्के वारी ३०.९% होती
ती १९९०–९१ म ये २५.६% वर घसरली आिण २०१२–१३ म ये आणखी घस न
ती १२.९% वर आली.
दसु रीकडे, उद्योगामं ये आिथर्क सधु ारणा अमं लात आण यानतं र िन वळ मू यवाढीशी
न याची टक्के वारी वेगाने वाढली आहे: १९८२–८३ म ये १९.९% होती, १९९०–९१
म ये ती २२.१% होती आिण आता २०१२–१३ म ये ती ५०% आहे.
लोकायत, जनता सा ािहक

ही सवर् उद्योगांची सरासरी आकडेवारी आहे. अथार्तच मोठे उद्योग यापेक्षा िकतीतरी
जा त नफा िमळवत असणार आिण या सरासरीपेक्षाही कमी मजरु ी देत असणार.
रेखातक्ता ३: भारतातील उद्योगांम ये िन वळ मू यवाढी या प्रमाणात नफा
व मजुरी यांची टक्के वारी, १९८२–८३ ते २०१२–१३164

इतके प्रचडं नफे मोठ्या उद्योगांनी कमावले आहेत, ते हा आपण एकत्र येऊन मागणी
क या की मोठ्या कारखा यानं ी कामाचे तास िन मे हणजे दररोज ४ तास करावेत (मजरु ी
कमी न करता) आिण कामगारां या सख्ं येत वाढ करावी. पिरणामी मोठ्या कारखा यामं ये
काम करणार्या कामगाराच
ं ी सख्ं या दु पट होईल. पु हा एकदा पारंपिरक अथर्शा ज्ञ आम या
सचू नेला हा या पद ठरवतील, ामळ
ु े मोठ्या उद्योगानं ा प्रचडं तोटा होईल आिण यांना
कारखाने बंद करणे भाग पडेल असे प्रितपादन करतील. परंतु आपण वरील रे खातक्ता ३ म ये
पाहू शकतो की २०१२–१३ म ये, जे हा िन वळ मू यवाढीशी मजरु ीचे प्रमाण फक्त १२.९%
होते, ते हा िन वळ मू यवाढीशी न याचे प्रमाण ५०% होते. यामळ
ु े मोठ्या उद्योगांसाठी
मजरु ीवर एकूण खचर् दु पट झाला तरीही यांना तोटा होणार नाही आिण तरीही ते मोठ्या
प्रमाणात नफा िमळवत राहतील— यांचा नफा तरीही िन वळ मू यवाढी या ३७% असेल.
िशवाय, रोजगारा या वाढीमळ
ु े मागणीत वाढ होईल आिण मोठे उद्योग जे आज यां या
एकूण उ पादन क्षमतेपेक्षा खपू कमी काम करत आहेत (भारतीय उद्योगाचा उ पादन क्षमतेचा
वापर आज समु ारे ७२% आहे165), यांचे उ पादन वाढेल, उ पादन क्षमते या वापरात
सधु ारणा होईल आिण यामळ
ु े न यात अिधक वाढ होईल.
संघिटत उ पादन क्षेत्रात आज १.६ कोटी कमर्चारी काम करीत आहेत. नीती
आयोगानसु ार यापैकी ३०% िकंवा ५० लाख मोठ्या उद्योगांम ये काम करतात.166 मोठ्या
तु ही बेरोजगार का?
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उद्योगात रोजगार दु पट झाला तर आणखी ५० लाख रोजगार िनिमर्ती होऊ शकते, आिण
गणु क त वाने याहूनही अिधक.

८. चला यव था बदल यासाठी एकत्र येऊया
बेरोजगारी या संकटावरचे हे फक्त म यम कालावधीचे उपाय आहेत. भांडवलशाही
यव था हीच बेरोजगारी या संकटाचे मळ
ू कारण आहे. ा उ पादन यव थेमळ
ु ेच
बेरोजगारी या संकटाने भारताला ग्रासनू टाकले आहे. ही एक अशी यव था आहे याचा
ओघ फक्त भांडवलदारांचा नफा जा तीत जा त वाढव याकडे आहे; लोकांना अथर्पणू र्
रोजगार दे याकडे नाही. बाजारपेठेतील मागणीनसु ार भांडवलदार के वळ तेवढेच उ पादन
करतात जेवढे िवकले जाईल आिण नफा कमावता येईल. यानसु ार, तेवढ्या व तू तयार
कर यासाठी जेवढे गरजेचे असतील तेवढ्याच लोकांना ते कमीतकमी मजरु ी देऊन नेमतात.
जे हा मागणी घसरते, ते हा ते गरज नसले या कामगारांना काढून टाकतात. मोठ्या
प्रमाणावर जाणीवपवू र्क कामगार बेरोजगार ठे वले जातात. कामगारां या या ‘राखीव फौजेचा’
नोकरीत असले या कामगारांची मजरु ी कमी कर यासाठी उपयोग के ला जातो.
के वळ जा तीत जा त नफा वाढव याकडे रोख असले या ा यव थेत कामगार हे
िन वळ यादे आहेत. गरज असेल ते हा भांडवलदार यांना नोकरीवर ठे वतात आिण गरज
नस यास बाहेर फे कतात.
बेरोजगारीचा दीघर् मदु तीचा उपाय हणनू आप याला ही भांडवली उ पादन यव थाच
बदलावी लागेल आिण या या जागी सामा य लोकांचा आनंद आिण यांचे क याण यावर
आधारलेली एक नवीन यव था आणावी लागेल, याम ये प्र येकाला चांगली नोकरी,
ि थर उ प न, उ म दजार्चे िशक्षण आिण आरोग्य सेवा, चांगले घर आिण वृद्धाव थेत सरु क्षा
ा गो ी िमळ याचा ज मिसद्ध अिधकार असेल.
अशी यव था बनवणे शक्य आहे! पयार्यी जग शक्य आहे! हेनेझएु ला, बोिलि हया
आिण िनकारागआ
ा लॅिटन अमेिरके या काही देशामं ये हे प्र यक्षात घडत आहे. या
ु
देशामं धील प्रभावी जनआदं ोलनांनी िनवडणक
ु ां या मा यमातनू क्रांितकारी सरकारे िनवडून
स ेत आणली आहेत आिण ही सरकारे गिरबात या गरीब यक्तीचे राहणीमान सधु ार यावर
भर असणारी पयार्यी आिथर्क धोरणे राबवत आहेत. हा सघं षर् अथार्तच कठीण आहे.
अमेिरकन सरकार आिण याच
ं े गु चर खाते या देशातं ील उ चभ्रंू या सगं नमताने तेथे
अि थरता िनमार्ण कर याचा आिण अतं तः क्रांती उलथवनू टाक याचा सात याने प्रय न
करत आहेत—आिथर्क घातपात क न, िनवडणक
ु ांम ये ह तक्षेप क न, ह यांची कुटील
कार थाने रचनू , उज या अितरे की गटांना कोट्यवधी डॉलसर्चा िनधी देऊन. तरीसद्ध
ु ा, या
सरकारांनी पयार्यी धोरणांची अमं लबजावणी कर यात लक्षणीय प्रगती के ली आहे.
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उदाहरणाथर्, हेनेझएु ला म ये, क्रांितकारक बोिलवािरयन सरकार याचा महसल
ू ीमंतां या
खिज यात ह तांतिरत कर याऐवजी सामािजक क्षेत्रातील खचार्त वाढ कर यासाठी आिण
लोकां या उपजीिवके साठी परु े शी साधने उपल ध क न दे यासाठी वापरत आहे:

•

•

•
•

•
•

हेनेझएु ला या घटनेने सवाना पदवीपवू र् िशक्षणापयत मोफत िशक्षण िमळे ल याची हमी
घेतली आहे. आिण ही हमी के वळ कागदावर राहू नये, यासाठी सरकारने भरपरू क
घेतले आहेत. याचसोबत जे शालेय िशक्षण पणू र् क शकलेले नाहीत अशा प्रौढ
नागिरकासं ाठीही िशक्षण कायर्क्रम राबव यात येत आहेत; यानं ा उ च िशक्षण
घे याची सधं ीही उपल ध क न दे यात येत आहे.
देशात या सवर् नागिरकांना मोफत िकंवा परवडेल अशी आरोग्य सेवा परु व यासाठी
हेनेझएु ला सरकारने िक येक उपक्रम हाती घेतले आहेत. देशभरात सवर्त्र शेकड या
संख्येने सामदु ाियक दवाखाने, तपासणी कद्रे, पनु वर्सन गृहे आिण उ च तंत्रज्ञानाचा
वापर करणार्या कद्रांचे जाळे उभार यात आले आहे. डॉक्टरांची कमतरता भ न
काढ यासाठी, या त णांना समाजासाठी काही तरी कर याची आस आहे
यां यासाठी एक नवीन वैद्यकीय प्रिशक्षण कायर्क्रम सु के ला आहे. या
कायर्क्रमासाठी कोणतेही शु क आकारले जात नाही.
गरीबांना माफक दरात सकस अ नधा य िमळावे यासाठी देशभर दक
ु ानांचे जाळे
उभार यात आले आहे. या दक
ु ानांमधनू अ याव यक व तू बाजारभावाहून ६०–८०%
व तात िमळतात.
हेनेझएु ला सरकारने आप या सवर् नागिरकांना कमी दरात चांग या प्रतीची घरे देता
यावीत यासाठी ‘ग्रेट हाउिसंग िमशन’ सु के ले आहे. गरीबांना अशी घरे मोफत
दे यात येतात. लोकांचे रहाणीमान वाढावे हणनू आव यक गृहपयोगी उपकरणे आिण
टेबल-खचु ीर् वगैरे व तात परु वले जाते.
ये नागिरकां या सरु िक्षततेसाठी सरकार सवाना िकमान वेतनाइतके पे शन देते.
चांगले रहाणीमान िमळावे यासाठी िकमान वेतनाची रक्कम वाढव यात आली आहे.
सरकारने खेडी व शहरे दो ही िठकाणी लोकांना स मानाने राहता येईल यासाठी असंख्य
उपक्रम हाती घेतले आहेत. सरकार या संपणू र् पाठीं याने लोकांनी संपणू र् देशभर
‘सामिू हक संकुले’ थापन कर यासाठी पढु ाकार घेतला आहे. याना ‘क यनु ल
काउि सल’ हटले जाते, जी आ मिनभर्र आहेत, याचे एक मह वाचे उि आहे—
तळागाळापासनू लोकशाही वाढीस लावणे, हणजे, देश चालव यात सवर्सामा य
लोकांनाही सहभागी क न घेण.े लोकांना उपजीिवके ची साधने परु वणे आिण यांचे
रहाणीमान सधु ारावे यासाठी सरकार या अथर्सहा याने उ पादन आिण िवतरणाचे
प्रक प हाती घेणे हा ा संकुलां या कामाचा एक भाग आहे. हेनेझएु ला म ये अशी
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हजारो संकुले बनव यात आली आहेत.
जर हेनेझएु ला आिण बोिलि हया मधले लोक नवीन यव था तयार कर यासाठी
प्रय नांची िशक त क शकतात तर भारतातही आपण असे क शकतो! देशाला
िब्रिटशां या गल
ु ामीतनू मक्त
ु कर यासाठी लढणार्या वातं य चळवळी या नायकांचे हेच तर
व न होते! यांचे व न आप या घटनेतील मागर्दशर्क त वांचा गाभा आहे. आप या सवर्
नागिरकानं ा सकस अ न, सव म आरोग्य सेवा, प्रेरणादायी िशक्षण, सग या नागिरकानं ा
चागं ला रोजगार आिण आनदं ी आयु य जग याची खात्री देणारे वेतन—जे स मानानी आयु य
जग याची खात्री देईल—असा समानतावादी समाज तयार कर यासाठी शासनाने झटले
पािहजे, असे या मागर्दशर्क त वाच
ं े सागं णे आहे.
िप्रय िमत्रांनो,
आपणही ‘अशक्य’ गो ींवर िव ास ठे वायला हवा, आिण लोकांना संघिटत करायचे
आपले छोटे छोटे प्रय न सु करायला हवे. हो, पयार्यी जग शक्य आहे! पण ते स यात
उतर यासाठी आपण आपले छोटे छोटे संघषर् सु के ले पािहजेत. याबरोबरच देशभरात
थािनक पातळीवर सु असले या जनआदं ोलना या हातात हात िमळवायला हवा, मग तो
शेतकर्यांनी कजर् माफीसाठी के लेला लढा असो, िकंवा त णांनी रोजगार िमळ यासाठी
के लेला संघषर् असो, िकंवा महािवद्यालयीन फी कमी करावी हणनू िवद्या यानी के लेले
आदं ोलन असो, िकंवा कारखा यातील कामगारांनी वेतन वाढीसाठी के लेला संप असो,
िकंवा असंघिटत कामगारांनी कामा या जागी चांग या सोयी िमळा यात हणनू के लेला लढा
असो, िकंवा िशक्षकांनी कायम व पी नोकरी िमळावी हणनू के लेले आदं ोलन असो, िकंवा
ि यांनी िहसं ाचारािव द्ध के लेला उठाव असो, िकंवा जातीवरील अ याचारािव द्ध दिलतांनी
के लेला ए गार असो, िकंवा घटनेने िदले या अिभ यक्ती आिण धमर् वातं या या हक्कांचे
रक्षण कर यासाठी के लेली लढाई असो. ा संघषाम ये सहभागी होत असताना, लोक या
अ यायांिवरोधात लढत आहेत या सवर् अ यायांचे मळ
ू साम्रा यवादी जागितकीकरणाची
यव था आहे याब ल यांची हळूहळू चेतना वाढवली पािहजे. यां या लढ्याचे उि ही
शोषण यव था बदल याकडे वाटचाल करे ल, हे पािहले पािहजे.
लोकांची जाणीव जसजशी वाढत जाईल आिण यांना भेडसावणार्या सम यांमाग या
मळ
ू कारणाब लची समज येईल, तसतशी भिव यात ही वेगवेगळी आदं ोलने एकत्र येतील
आिण एक देश यापी, शिक्तशाली आदं ोलन उभे राहील जे साम्रा यवादी जागितकीकरणाला
आ हान देईल. यातनू च रा यघटने या मागर्दशर्क त वां या व नानसु ार एक नवा समाज
थापन होईल, जो भाडं वलदारां या न यासाठी न हे तर सरु िक्षत आिण सृजनशील आयु य
जग याची लोकाचं ी गरज भागवणारी अथर् यव था आणेल.
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आम याब ल: लोकायत
ा पिु तके त मांडलेला ि कोन डो यासमोर ठे वनू च काही वषापवू ीर् आ ही लोकायत
ा मंचाची थापन के ली. देशा या वाढ या आिथर्क संकटाची खरी कारणे—जागितक बँक
व आतं ररा ट्रीय नाणे िनधी या दबावाखाली सरकारद्वारे राबव यात येणारी नवउदारवादी
आिथर्क धोरणे—यांब ल सवर्सामा य जनतेला जागृत कर यासाठी व ा धोरणां या
िवरोधात संघिटतपणे आवाज उठव यासाठी, जनतेला प्रेिरत कर यासाठी लोकायत वेगवेगळे
उपक्रम करते. जसे सेिमनार, याख्याने, िचत्रपट प्रदशर्ने, गा याच
ं े कायर्क्रम, र यावं रील
अिभयाने, पथनाट्ये, पो टर प्रदशर्ने, यािशवाय उपोषण व धरणे-मोचेर्ही आयोिजत करते.
आम या अिभयानाद्वं ारे आ ही िविवध मु े उचलत आलो आहोत: वाढते कृ षीसक
ं ट, वाढते
बेरोजगारीचे सक
ं ट; कामगार कायद्याच
ं े िशिथलीकरण; िशक्षण, आरोग्य सिु वधा व िप याचे
पाणी ासं ारख्या क याणकारी सिु वधावं रील सरकारी खचार्त के ली जाणारी कपात व याच
ं े
हळूहळू होत असलेले खाजगीकरण; िकरकोळ क्षेत्रात परकीय थेट गतंु वणक
ु ीमळ
ु े छोटे
यापारी, शेतकरी व ग्राहकांवर होणारे िवनाशकारी पिरणाम; सावर्जिनक क्षेत्रातील िवमा
कंप या व बँकांचे हळूहळू होत असलेले खाजगीकरण; िवकासा या नावाखाली सामा य
जनतेचे िव थापन व यां या उपजीिवके या साधनांचा िव वंस; जनक
ु ीय पिरवितर्त अ नांचे
धोके व यांना देशात आण यासाठी सरकारद्वारे के ले जाणारे छुपे प्रय न; अणऊ
ु जार्
प्रक पांमळ
ु े मानवी आरोग्य व पयार्वरणावर होणारे भयावह दु पिरणाम, जे चेन िबल व
फुकुिशमा येथील आि वक अपघातांव न प झाले आहेत; जागितक तापमान वाढीचे उग्र
होत चाललेले संकट यामळ
ु े मानवी स यतेचे अि त वच धोक्यात आले आहे; जनतेने
लोकशाही मागार्ने के ले या िनषेध प्रदशर्नांना दडप या या हेतनू े पोिलसांना अिनबध
अिधकार दे यासाठी पािरत के ले गेलेले क्रूर कायदे; इ.
लोकायतने सु वातीपासनू च िविवध परु ोगामी चळवळींसोबत संयक्त
ु आघाड्या थापन
कर याचे प्रय न के ले आहेत. मात्र अलीकड या काळात भांडवली जागितकीकरणाने िनमार्ण
के ले या संकटा यितिरक्त भारतीय जनतेपढु े आणखी एक गंभीर संकट उभे ठाकले आहे, ते
हणजे फॅ िसझम—जागितकीकरणाचा जळ
ु ा भाऊ. देशात झपाट्याने वाढणार्या फॅ िस ट
शक्तींमळ
ु े धमर्िनरपेक्ष, लोकशाही व समाजवादी प्रजास ाकाची क पनाच धोक्यात आली
आहे जे भारता या रा यघटनेचे पायाभतू घटक आहे. भांडवली जागितकीकरण व
फॅ िसझम या ा दहु रे ी संकटाला सामोरे जा यासाठी भारतीय संिवधाना या मू यांवर िव ास
ठे वणार्या सवर् परु ोगामी शक्तींनी एकत्र ये याची आव यकता आहे. हणनू च २०१४ साली
लोकायतने यायमतू ीर् राजद्र स चर आिण भाई वैद्य ांनी सु के ले या सोशिल ट पाटीर्
(इिं डया) सोबत संलग्न हो याचा िनणर्य घेतला. देशावरील वाढ या फॅ िसझम या संकटाशी
झंजु दे यासाठी देशभरातील अनेक समाजवादी सं था-संघटनांनी एकत्र येऊन सु के ले या
तु ही बेरोजगार का?
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‘हम समाजवादी सं थाएँ’ ा मंचासोबत देखील लोकायत सिक्रयपणे जोडलेले आहे.
ा मंचाअतं गर्त लोकायतने देशभरातील इतर अनेक परु ोगामी गटांसोबत िमळून
फॅ िसझम व जागितकीकरणा या दहु रे ी संकटाशी लढ यासाठी ‘संिवधान वाचवा, देश
वाचवा’ ा नावाने एक नवीन अिभयान सु के ले आहे. ाम ये आ ही देशभरात
कायर्शाळा, मोचेर्, जनजागृती अिभयाने व सेिमनार ांचे आयोजन करतो व खालील
मु ्यांवर भर देतो:
१) सिं वधाना या कलम ५१क म ये आखनू िदले या सवं ैधािनक कतर् याबं ल जनतेला
जागृत करणे. ही कतर् ये नागिरकांना आवाहन करतात की:
अ) वातं य लढ्याला प्रेिरत करणार्या उदा आदशाची जोपासना करणे, यांम ये
वातं य, समता, लोकशाही व धमर्िनरपेक्षता ा मू यांचा समावेश होतो; व
आ) धािमर्क, भािषक व प्रादेिशक िकंवा वगीर्य िविवधते या पलीकडे जाऊन
भारतातील सवर् जनतेम ये सामंज य व बंधभु ाव वाढीला लावणे.
ा आदशाचे व मू यांचे समथर्न करणे हणजे खरा रा ट्रवाद होय.
२) भिव यातील सवर् सरकारांनी कोणती धोरणे राबवावीत, ासबं ंधी िदशािनदेर्श
सिं वधानात िदले आहेत— ाब ल लोकानं ा जागृत करणे. सिं वधाना या भाग–४
म ये हे समािव कर यात आले आहेत यांना िनदेर्शक त व हटले जाते. डॉ.
बाबासाहेब आबं ेडकरानं ी १९ नो हबर १९४९ रोजी संिवधान सभेत िदले या
भाषणात हटले होते की या त वानं ा िनदेर्शक त व हटले जाते कारण भिव यात देश
चालव यासाठी घेत या जाणार्या सवर् कायर्कारी व िवधीिवषयक कारवायां ाच
त वांनसु ार झा या पािहजेत. िनदेर्शक त व रा याला खालील गो ीं या प्रा ीसाठी
पणू पर् णे प्रय न कर याचे िनदेर्श देतात:
• समतापणू र् समाजाची िनिमर्ती करणे; संप ीचे कद्रीकरण होऊ नये ाची
खातरजमा करणे; स मानाने जग यासाठी लागणार्या उपजीिवके या परु े शा
साधनांचा अिधकार सवर् नागिरकांना िमळावा ाची खातरजमा करणे; भेदभाव न
करता सवर् नागिरकांसाठी परु े शा आरोग्य सिु वधा व पोषणा या उपल धतेची
खातरजमा करणे; आिण, सवर् मल
ु ांना समान व गणु व ापणू र् िशक्षण देण.े
िप्रय िमत्रांनो, जर तु हाला आम याब ल अिधक जाणनू घ्यायचे असेल, िकंवा
आम या उपक्रमांम ये सहभागी हायचे असेल, तर तु ही शेवट या पानावर (पान क्र. ९२)
िदले या कोण याही प यावर आम याशी संपकर् क शकता.
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