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पर्स्तावना
१४ सप्टें बर २०१२ रोजी िवदेशी बह राष्र् ीय कंपन्या आिण िवदेशी
सरकारांच्या, खासकरून अमे*रकेच्या, दबावाखाली केंदर्ीय कॅिबनेट मंितर्मंडळाने
आपला १० मिहन्यापूवीर्चा िनणर् य लागू केला. भारतीय अथर् व्यवस्थेच्या आणखी
एका महत्वपूणर् क्षेतर्ात म्हणजे मल्टीबर्ॅंड *रटे लमध्ये.# ५१% पयर्त िवदेशी
गुंतवणुकEला परवानगी िदली. ५१% गुंतवणुकEची मयार्दा म्हणजे िवदेशी कंपनीचे
बह मत व िनणर् यांवर ताबा. (मल्टीबर्ॅंड *रटे ल दुकानात िविवध कंपन्यांनी बनवलेली
िविवध बर्ॅंड्सची उत्पादने एकाच छताखाली िवकली जातात. सध्या भारतात
असलेली िबग बझार िकंवा स्पेन्ससर् ही दुकाने त्याच पर्कारातली आहेत.)

िवदेशी हात
कॅिबनेट मंितर्मंडळाने अगोदर २४ नोव्हेंबर २०११ रोजी मल्टीबर्ॅंड *रटे लला
परवानगी िदली होती. (याबरोबरच एकबर्ॅंड *रटे लमधील िवदेशी गुंतवणुकEवरील
मयार्दा १००% पयर्त वाढवण्यात आली – ज्यामुळे िवदेशी गुंतवणूकदारांची
एकट्ाची मालकE पर्स्थािपत होऊ शकेल.)
या िनणर् यामुळे देशभरात, खासकरून व्यापारी संघटनांकडू न जोरदार िनषेध
झाला. १ िडसेंबर २०११ रोजी १०,००० पेक्षा जास्त व्यापारी संघटनांच्या
कोट्वधी व्यापाऱ्यांनी एकतर् येऊन देशव्यापी बंद पाळला आिण सरकारच्या
िनणर् याच्या िनषेधात मोचेर् काढले. राजकEय कुरघोडी करण्याची संधी िमळाल्यामुळे
सवर् िवरोधी पक्षही या िनषेधांमध्ये सामील झाले. देशभरामध्ये यािवरोधात तीवर् राग
असल्यामुळे सत्ाधारी युपीए सरकारच्या आघाडीमध्येही फूट पडली. तृणमूल कॉंगर्ेस
आिण दर्मुक सारख्या महत्वाच्या घटक पक्षांनीही हा िनणर् य रद् करण्याची मागणी
केली. शेवटी ७ िडसेंबर २०११ रोजी सरकारने या िनणर् याला स्थिगत करत
असल्याची घोषणा केली.
बलाढ् बह राष्र् ीय *रटे ल कंपन्यांनी सरकारच्या या िनणर् यावर लगेच तीवर्
नाराजी व्यक्E केली. भारतात दुकाने उघडता यावीत म्हणून त्यांनी स्वत:च्या
देशातील लोकपर्ितिनधींवर लॉबींगसाठी लक्षावधी डॉलसर् खचर् केले होते (लाच
देण्याला पयार्यी नमर् शब्द म्हणजे लॉबींग). अमे*रकेत या पर्कारचे लॉबींग कायदेशीर
आहे आिण दर ितमाहीला अमे*रकन 1सनेटसमोर हे तपशील उघडे करणे कंपन्यांना
बंधनकारक आहे. वॉलमाटर् या *रटे ल क्षेतर्ातील बलाढ् कंपनीने सादर केलेल्या
#

करकोळ

ापाराला इं जीत रटेल हा श द आहे. या पुि तके त करकोळ

ापार आिण

रटेल हे दो ही श द वापर यात आले आहेत

लोकायत
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अहवालानुसार, भारतासारख्या िवदेशी बाजारावर ताबा िमळावा म्हणून ितने २००८
पासून २.५ कोटी डॉलसर् म्हणजे १२५ कोटी रुपये अमे*रकन लोकपर्ितिनधींवर खचर्
केले होते. अथार्तच, यापैकE काही पैसा नक्कEच भारतीय राजकारणी आिण पक्षांच्या
1
1खशात गेला असणार.
िबर्टनमधील बलाढ् *रटे ल कंपनी टे स्कोने म्हटले: ”िवदेशी गुंतवणुकEचा
िनणर् य पुढे ढकलून भारतातील उत्पादक, शेतकरी आिण गर्ाहकांनी चांगली संधी
2
गमावली आहे.” जमर् न *रटे ल कंपनी मेटर्ोचे व*रष् अ1धकारी म्हणाले कE हा िनणर् य
3
मागे घेणे फार दुदैर्वी आहे. अगदी मायकर्ोसॉफ्ट सारखी कंपनी जी पर्त्यक्ष*रत्या
पर्भािवत नव्हती ितनेही मत व्यक् केले कE ती या िनणर् यामुळे “खूप िनराश झाली
4
आहे” आिण “भारतासाठी कोणत्याही स्वरूपातील िवदेशी गुंतवणूक चांगली आहे”.
िवदेशी कंपन्या आिण त्यांच्या िमंध्या सरकारांनी भारत सरकारवर आ1थर् क
सुधारणा वेगाने करण्यासाठी दबाव टाकणे चालू केले. ’मोठ्ा तीन’ आं तरराष्र् ीय
पतमूल्यांकन संस्थांनी भारताच्या धोरणात्मक आिण पर्शासकEय क्षमतांबद्ल शंका
व्यक् केल्या. एिपर्ल २०१२ मध्ये ’स्टॅंडडर् एन्ड पूअसर् ’ या पतमूल्यांकन संस्थेने
भारताचे मानांकन ’स्टे बल’ (tस्थर) वरून ’िनगेिटव्ह’ (वजा) वर आणले आिण
दोन मिहन्यांनंतर त्यांनी धमकE िदली कE घोिषत केलेल्या आ1थर् क सुधारणा न
राबवल्यास भारताचे सावर् भौम मानांकन ’जंक गर्ेड’ला म्हणजे कचऱ्याच्या भावाला
5
आणले जाईल. लवकरच ’िफ़च’ संस्थेने आ1थर् क सुधारणांची कमतरता सांगत
भारताचे पतमानांकन खाली आणले आिण ऑगस्ट मध्ये ’मूडीज’ने सुद्ा भारताच्या
आ1थर् क वाढीचा अंदाज खाली आणला. राजकEय अिनच्छे मुळे आ1थर् क सुधारणा होत
नाहीयेत असे कारण सांगून मोगर् न स्टॅनले आिण गोल्डमन सॅक सारख्या मोठमोठ्ा
6
गुंतवणूक कंपन्यांनीही भारताच्या आ1थर् क वाढीबद्ल पर्श्न उपtस्थत केले.
जुलै २०१२ मध्ये अमे*रकच्या ’टाईम’ मॅग1झनच्या आिशया आवृत्ीच्या
मुखपृष्ावर पंतपर्धान मनमोहन 1संग यांचा उदास चेहरा छापून ’अपयशी माणूस’
(The Underachiever) असे शीषर् क देण्यात आले होते आिण ’आ1थर् क
7
सुधारणांवर िहंमत करू न इtच्छणारा’ म्हणून टीका करण्यात आली. काही
िदवसांनी अमे*रकन दैिनक ’वॉिशंग्टन पोस्ट’ मध्ये मनमोहन 1संग यांचे एक ’दुदैर्वी
माणूस’ जो ’इितहासात अयशस्वी म्हणून गणला जाण्याची िभती आहे’ असे वणर् न
8
करण्यात आले.
फेबर्ुवारी २०१२ मध्ये अमे*रकेन सरकारचे आं तरराष्र् ीय व्यापार सिचव
फर्ाtन्सस्को सांचेझ यांनी भारताला मल्टीबर्ॅंड *रटे ल िवदेशी गुत
ं वणुकEला खुले
करण्यास सांगताना म्हटले कE “अथर् व्यवस्थेच्या वाढीसाठी आिण गुंतवणुकEला
आकिषर् त करण्यासाठी व्यापारास सोयीचे वातावरण तयार करणे भारताच्या िहताचे
आहे”. िबर्टनचे व्यापारमंतर्ी िवन्स केबल यांनीही जानेवारी २०१२ मध्ये भारत
लढा वॉलमाटशी

२

भेटीवर असताना हा मुद्ा काढला आिण जुलै २०१२ मध्ये िबर्टनचे िवत्मंतर्ी
खासदार जॉजर् ओसबोनर् यांनी भारत सरकारला “*रटे ल क्षेतर्ात उदारीकरणासाठी
9
जास्त महत्वकांक्षी” असण्याचे आवाहन केले.
जुलै २०१२ मध्ये अमे*रकचे राष्र् ाध्यक्ष बराक ओबामाही या कोरसमध्ये
सामील झाले. ते म्हणाले “भारतातील खराब होत चाललेल्या गुंतवणूक
वातावरणाबद्ल” अमे*रकेतील व्यापारी समुदाय िचंतेत आहे. त्यांनी पुढे सांिगतले
कE भारत सरकारने आ1थर् क सुधारणांची अजून एक “लाट” आणावी आिण परकEय
10
गुंतवणुकEवरची बंधने व मयार्दा काढू न टाकाव्यात.
देशावरील परकEय चलनाचे संकट अ1धक गंभीर होत असल्यामुळे (याबद्ल
पुढे चचार् केली आहे) भारत सरकारने शेवटी िवदेशी कंपन्या आिण त्यांच्या
सरकारांपुढे गुडघे टे कले आिण देशातील व्यापाऱ्यांचा तीवर् िवरोध असतानाही देशाचे
िकरकोळ िवकर्E क्षेतर् परकEय गुंतवणुकEसाठी खुले केले. २० सप्टेंबर २०१२ रोजी,
ज्या िदवशी भारतातील अनेक व्यापारी संघटना आिण राजकEय पक्षांनी या
धोरणािवरुद् भारत बंद पुकारला त्याच िदवशी, वॉलमाटर् सारख्या *रटे ल कंपन्यांसाठी
देशाचे दरवाजे खुले करण्याची अ1धसूचना काढण्यात आली.

पर्चार
पंतपर्धान मनमोहन 1संग पासून ते होऊ घातलेले पंतपर्धान राह ल गांधी, मुकेश
अंबानी ते रतन टाटा, सवर् जण एकसुरात सांगत आहेत: िवदेशी कंपन्यांना िकरकोळ
िवकर्Eमध्ये परवानगी देणे हा देशातील गंभीर होत असलेल्या आ1थर् क संकटाशी
लढण्यासाठी एक महत्वाचा उपाय आहे. ते असा दावा करत आहेत कE यामुळे
महागाई कमी होईल आिण सामान्य माणसाला “दैनंिदन वापराच्या वस्तू कमी
िकंमतीत िमळतील”. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल कारण “यामुळे
आधुिनक तंतर्ज्ञान देशात येईल, शेतमालाची नासाडी कमी होईल आिण शेतकऱ्यांना
11
मालाची अजून चांगली िकंमत िमळे ल”. वािणज्य मंतर्ी आनंद शमार् तर असेही
12
म्हणाले कE यामुळे तीन वषार्त एक कोटी रोजगार िनमार्ण होतील.
काय हे अतुलनीय धैयर्! गेल्या दशकामध्ये अडीच लाख शेतकऱ्यांना
आत्महत्या करायला भाग पाडणारी धोरणे राबवल्यानंतर हे लोक आता
शेतकऱ्यांबद्ल कनवाळा दाखवत आहेत! दोन दशकांपव
ू ीर् भारताच्या अथर् व्यवस्थेला
परकEय बह राष्र् ीय कंपन्यांसाठी खुले करताना (ज्याला ’जागितकEकरण’ असे गोंडस
नाव देण्यात आले) जो तकर् देण्यात येत होता, तोच तकर् आता िकरकोळ क्षेतर्ामध्ये
परकEय थेट गुंतवणुकEला परवानगी देतानाही िदला जात आहे. जागितकEकरणाच्या
या धोरणांमुळे िनtश्चतपणे भारतातील उच्चभर्ू वगार्ला मोठा फायदा झाला आहे:
भारतामध्ये १० लाख डॉलसर् (४.६ कोटी रुपये) पेक्षा जास्त संपत्ी असलेल्या
लोकायत

३

लोकांची संख्या अगोदरच्या वषार्च्या तुलनेत ५१% नी वाढू न २००९ मध्ये १.२७
13
लाख झाली. तर दुसरीकडे ७७% जनता िकंवा ८३.६ कोटी लोक आजही
िदवसाला रु.२० पेक्षा कमी िकंमतीत जगत आहेत. ८७% पेक्षा जास्त गर्ामीण
14
जनतेला दैनंिदन आवश्यक अशा िकमान २४०० कॅलरीजही िमळत नाहीत. शेवटी
नोकऱ्या िनमार्ण होतील हा त्यांचा दावा तर हास्यास्पद आहे, कारण याच पर्कारच्या
15
धोरणांमुळे गेल्या दशकामध्ये फक् नोकरीिवहीन ’िवकास’ या देशात झाला आहे.
अशापर्कारची व्यापक टीका बाजूला ठे वून अगोदर परकEय *रटे ल कंपन्या
भारतीय अथर् व्यवस्थेत आल्यावर भारतातील िकरकोळ व्यापाराच्या क्षेतर्ावर होणाऱ्या
प*रणामांवर िवचार करूया. त्यानंतर गर्ाहक आिण शेतकऱ्यांना जो तथाक1थत
फायदा होणार आहे, त्यावरही नजर टाकूया.

१. भारतातील िकरकोळ व्यापाराचे क्षेतर्
अ1धकृत आकडे उपलब्ध नसले तरी, भारतातील िकरकोळ व्यापाराचा
16
आजचा आकार ४००-४५० अब्ज डॉलसर् आहे असा अंदाज सांिगतला जातो.
शेतीनंतर रोजगार पुरवणारे हे सवार्त मोठे क्षेतर् आहे, आिण आजच्या घडीला
जवळपास ४ कोटी लोकांना या क्षेतर्ामध्ये रोजगार आहे. हा आकडा देशातील एकूण
17
रोजगाराच्या १०% आहे.
रोजगार िनिमर् तीच्या दृष्ीने हे सवार्त महत्वाचे क्षेतर् आहे, कारण गेल्या दोन
दशकांमधील आ1थर् क धोरणांच्या प*रणामाने शेती आिण वस्तुिनमार्ण क्षेतर्ातील
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रोजगारिनिमर् ती जवळपास स्थिगतच झाली आहे. बेरोजगारी भत्यासारख्या
कोणत्याही पर्कारच्या सामा1जक सुरक्षा योजनेच्या अभावामुळे हे क्षेतर् एकपर्कारे
’रोजगारासाठी शेवटचा आधार’ बनले आहे. जेव्हा एखादा कारखाना बंद होतो आिण
कामगार रस्त्यावर येतात, जेव्हा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जिमनीवरून हाकलले जाते
िकंवा वषर् भरात जेव्हा शेतात काम नसते, िकंवा जेव्हा तरुण पदवीधरांना रोजगार
िमळत नाही, तेव्हा िकरकोळ व्यापाराचे क्षेतर् त्यांना सामावून घेते. एखादा कुशल
कामगार रस्त्यावर हातगाडी चालवतो, एखादा शेतकरी पान-िवडीची टपरी टाकतो,
एखादा िशकलेला तरुण दारोदारी वतर् मानपतर् टाकण्याचे काम करतो, आिण एखादा
थोडं जास्त िशकलेला बेरोजगार माणूस टे 1लफोन बूथ टाकतो आिण त्याबरोबर
फोनची काडर्ही िवकतो.
केंदर्ीय सवेर्क्षण संस्थेने (सेंटर्ल स्टॅिटस्टीकल ऑगर् नायझेशन) २००५ मध्ये
देशपातळीवर केलेल्या ’आ1थर् क जनगणने’नुसार, भारतात १.४९ कोटी िकरकोळ
19
व्यापाराची (*रटे ल) दुकाने होती. भारतातील िकरकोळ वस्तूंच्या व्यापारात
अ1धकांश लहान दुकानदार आहेत. यामध्ये िकराणा, मालकE हक्काची जनरल
स्टोसर् , फिनर् चर, औषधे, कटलरी, हाडर् वेअर, पादतर्ाणे, कपडे, स्टे शनरी, बेकरी,
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भाजीपाला आिण फळे , पान-िवडीची दुकाने, हातगाड्ा, पथारीवाले, इ. सवर्
पर्कारची दुकाने येतात. हे सवर् “असंघिटत िकरकोळ व्यापार” िकंवा पारंप*रक
िकरकोळ व्यापार क्षेतर्ात मोडतात. एकूण *रटे ल िवकर्EपैकE ९३% िवकर्E याच क्षेतर्ातून
होते. संघिटत *रटे ल व्यापारामधून फक् ७% िवकर्E होते. संघिटत *रटे लमध्ये
कंपन्यांनी चालवलेले मॉल्स, िकरकोळ-व्यापाराची साखळी दुकाने (चेन्स), आिण
खाजगी मालकEची मोठी दुकाने येतात.

संघिटत *रटेल: जोरात वाढतंय
संघिटत *रटे ल क्षेतर्ामध्ये गेल्या काही वषार्त फार मोठी वाढ झाली आहे.
इंिडयन कौtन्सल फॉर *रसचर् ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉिमक *रलेशन्स या संस्थेने मे
२००८ मध्ये केलेल्या एका शासनपुरस्कृत अभ्यासानुसार, २००६-०७ ते
२०११-१२ या काळात असंघिटत *रटे ल क्षेतर्ाची वाढ दरवषीर् १०% तर संघिटत
*रटे ल क्षेतर्ाची वाढ दरवषीर् ४५-५०% या दराने होईल असा अंदाज सांिगतला
20
होता. ए.टी.िकअनीर् ही एक जागितक व्यवस्थापन सल्ागार संस्था आहे. यांच्या
२०११ मधील जागितक *रटे ल िवकास िनदेर्शांकानुसार (*रटे ल क्षेतर्ात सवार्त वेगाने
पुढे येणाऱ्या ३० देशांची ही यादी आहे; या यादीच्या आधारावर जगातील बलाढ्
*रटे ल कंपन्या गुंतवणुकEची योजना बनवतात) संघिटत *रटे लचा भारताच्या एकूण
व्यापारातील िहस्सा सध्याच्या ७% वरून २०२० मध्ये २०% पयर्त जाण्याचा
21
अंदाज आहे.
१९९९ मध्ये भारतात फक् ३ मॉल्स होते, आिण त्यांनी १० लाख
स्क्वे.फुटांपेक्षाही कमी जागा व्यापलेली होती. त्यानंतर भारतातील मॉल्सची संख्या
आिण त्यांनी व्यापलेल्या जागा वेगाने वाढल्या आहेत. २००६ संपेपयर्त भारतात
१३७ मॉल्स झाले होते आिण त्यांनी २८० लाख स्क्वे.फुट जागा व्यापली होती;
म्हणजे दरवषीर् ३९ लाख स्क्वे.फुट या दराने वाढ झाली होती. २००६ नंतर
मॉल्सची जागा दरवषीर् ८० लाख स्क्वे.फुट या दराने वाढत आहे. २००९ पयर्त
देशात १७२ मॉल्स झाले होते, ज्यांनी ५२० लाख स्क्वे.फुट जागा व्यापली होती
आिण २०१२ पयर्त मॉल्सने व्यापलेली जागा याच्या दुप्पट असेल असा अंदाज
22
ै E काही संघिटत *रटे लच्या
आहे. भारतातील सवार्त मोठ्ा औद्ोिगक घराण्यांपक
क्षेतर्ात उतरली आहेत. यामध्ये *रलायन्स (*रलायन्स फर्ेश, *रलायन्स माटर् ,
हायपरमाटर् ), आिदत्य िबलार् समूह (मोर), टाटा समूह (वेस्टसाईड, स्टार इंिडया
बझार, लॅंडमाकर्), के. रहेजा समूह (शॉपसर् स्टॉप, कर्ॉसवडर् , इनऑिबर् ट मॉल),
आर.पी.गोयंका समूह (स्पेन्ससर् ) ही नावं येतात.
संघिटत *रटे लमधील जोरदार वाढीमुळे लहान दुकानदारांच्या व्यवसायावर
िवपरीत प*रणाम झाला आहे. एका सवेर्क्षणानुसार बंगळू र, अहमदाबाद आिण चंदीगढ
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सारख्या शहरांमध्ये ३३-६०% पारंप*रक फळ अिण भाजी िवकर्ेत्यांची िवकर्E १०३०% ने कमी झाली आिण उत्पन् २०-३०% नी कमी झाले असे िदसून आले
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आहे. आता वॉलमाटर् आिण टेस्को सारख्या महाकाय बह राष्र् ीय कंपन्यांना भारतात
पर्वेशाची परवानगी िमळाल्यामुळे असंघिटत *रटे लचे क्षेतर् आणखीन मोठ्ा पर्माणात
नष् होईल.
असे का होईल हे समजून घेण्यासाठी अगोदर या बह राष्र् ीय कंपन्यांचा आकार
आिण अथर् शास् समजून घेणे आवश्यक आहे.

२. बह राष्र्ीय कंपन्या िकती मोठ्ा आहेत?
आजची जागितक अथर् व्यवस्था मूठभर महाकाय बह राष्र् ीय कंपन्यांच्या
पर्भावाखाली आहे. बह राष्र् ीय कंपनी म्हणजे अशी कंपनी 1जचे मुख्य कायार्लय एका
देशात असते, पण ती अनेक देशांमध्ये काम करते. बह तांश बह राष्र् ीय कंपन्याची
मुख्यालये अमे*रका, युरोिपयन युिनयन, जपान अशा शर्ीमंत देशांमध्ये आहेत.
अलीकडच्या काळात मातर् काही ितसऱ्या जगातील देशांमध्येही बह राष्र् ीय कंपन्या
उदयास आलेल्या िदसतात.
आजच्या काळात जे अथर् शास् िशकवले जाते, त्यामध्ये व्यापारात गळे कापू
स्पधार् होते असे सांिगतले जाते. परंतु वास्तव त्याच्या उलट आहे. आज पर्त्येक
आ1थर् क क्षेतर्ावर मूठभर बलाढ् कंपन्यांचा ताबा आहे. मग ते मोटारी, इलेक्टर् ॉिनक
वस्तू आिण औषधांचे उत्पादन असो वा *रटे ल, वाहतूक आिण मािहती तंतर्ज्ञान
असो, िकंवा बॅिं कंग व िवत्पुरवठा इथपासून ते शेतीची िविवध क्षेतर्े (िबयाणे
बनवण्यापासून ते िकटकनाशकांपासून ते अन्धान्य उत्पादनापयर्त) असोत, सवर्
क्षेतर्ांमध्ये आज थोड्ाच बलाढ् कंपन्यांचे अ1धराज्य आहे. इथे आपण मूठभर
कंपन्यांच्या एखाद्ा देशातील एखाद्ा आ1थर् क क्षेतर्ाच्या िनयंतर्णाबद्ल बोलत नाही,
तर त्यांच्या त्या आ1थर् क क्षेतर्ाच्या जागितक स्तरावरील िनयंतर्णाबद्ल बोलतोय.
एकच बह राष्र् ीय कंपनी पन्ासपेक्षाही जास्त देशांमध्ये काम करत असते, आिण
तत्सम इतर मूठभर बह राष्र् ीय कंपन्या िमळू न त्या िविशष् क्षेतर्ातल्या जागितक
उत्पादनावर पूणर् ताबा ठे वतात.
एक उदाहरण बघूया. आज ५ बह राष्र् ीय कंपन्या जगभरातील जवळपास
िनम्म्या मोटारी बनवतात, आिण १० कंपन्या ७०% वाहने बनवतात. उरलेल्या
24
कंपन्यांकडे जागितक बाजाराचा फारच थोडा िहस्सा आहे. याचाच सरळ अथर् असा
कE या छोट्ा कंपन्या कधीच मोठ्ा कंपन्यांना आव्हान देऊ शकणार नाहीत.
म्हणजेच येत्या काही वषार्मध्ये त्या आपापसातच िवलीन होतील िकंवा मोठ्ा
कंपन्या त्यांना िगळू न टाकतील. याचा आणखी एक अथर् असा कE जगातील वाहन
उद्ोगावर राज्य करणाऱ्या या मूठभर कंपन्यांना आव्हान देण्यासाठी भिवष्यात नवीन
लढा वॉलमाटशी
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कंपन्या उदयास येण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे.
’वॉल स्टर् ीट जनर् ल’ मध्ये १९९९ मध्ये पर्कािशत ’चला, एका1धकाराचा खेळ
खेळूया’ (Let’s Play Oligopoly) या शीषर् काच्या एका लेखात म्हटले आहे कE:
पर्त्येक उद्ोगामध्ये िवलीनीकरणाला पयार्य नाही ... जागितक
वाहन उद्ोग आता सहा ते आठ कंपन्यांमध्ये एकितर्त होत आहे. यामध्ये
दोन अमे*रकन, दोन जपानी आिण काही युरोिपयन कंपन्याच िशल्क
राहतील असा अंदाज आहे.
जगात सेिमकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्या डझनभरच आहेत. संगीत
ध्विनमुदर्णाच्या क्षेतर्ात चारच कंपन्या आहेत. दहा कंपन्यांचा
औषधिनिमर् तीच्या क्षेतर्ावर ताबा आहे, आिण हा आकडाही कमी होणार
आहे कारण जागितक स्पधेर्त िटकण्यासाठी या कंपन्याही एकमेकEत
िवलीन होत आहेत.

आणखी एक महत्वाचं उदाहरण पाह . मायकर्ोसॉफ्ट ही जगातील सवार्त
शिक्शाली कंपन्यांपक
ै E आहे, पण ितनेही ए*रक्सन, िबर्िटश टे1लकम्युिनकेशन्स,
टे ल्मेक्स व इतर कंपन्यांसोबत युती केलेली आहे.

जागितक शीतपेयांच्या व्यवसायात फक् तीन कंपन्या महत्वाच्या
आहेत. त्यांच्यापैकE सवार्त लहान ’कॅडबरी श्वेप्स’ ने जानेवारी १९९९
मध्ये आपल्या धंद्ाचा एक भाग कोका-कोलाला िवकून टाकला.
व्यावसाियक िवमान क्षेतर्ात जगभरात फक् दोन कंपन्या आहेत: बोईगं
आिण एअरबस.25
हे सवर् दहा वषार्पूवीर्चे वास्तव आहे. तेव्हापासून बह राष्र् ीय कंपन्यांचे एकEकरण
अजून वाढले आहे. अलीकडे म्हणजे २००५ मध्ये इटीसी गर्ुप या एका आं तरराष्र् ीय
संस्थेने जगातील सवार्त मोठ्ा दहा कंपन्यांच्या बाजार-िहश्श्याचा अभ्यास केला,
26
आिण खालील आश्चयर् कारक तथ्ये मांडली:


जगातील सवार्त मोठ्ा १० िबयाणे कंपन्या २१०० कोटी डॉलसर् च्या जागितक
बाजारापैकE जवळपास अध्यार् भागावर ताबा ठे वून आहेत.



िकटकनाशकांमध्ये, जगातील १० सवार्त मोठ्ा कंपन्यांचा २९५६ कोटी
डॉलसर् च्या जागितक बाजारापैकE ८४% वर ताबा आहे.



पर्ाण्यांच्या औषधिनिमर् ती क्षेतर्ामध्ये, सवार्त मोठ्ा दहा कंपन्या २०२५ कोटी
डॉलसर् च्या जागितक बाजारापैकE ५५% बाजारावर ताबा ठे वून आहेत.



जगातील १० सवार्त मोठ्ा जैवतंतर्ज्ञान कंपन्यांकडे जवळपास तीन-चतुथार्श
जागितक बाजार आहे.

वर िदलेले आकडे सुद्ा मक्ेदारीची खरी ताकद दाखवत नाहीत. यामध्ये
जगभरात आपले जाळे वाढिवण्यासाठी बह राष्र् ीय कंपन्यांतफेर् बनवण्यात येणारे
िविवध िहतसंबंधी गट आिण भागीदारी िवचारात घेतलेले नाहीत. यात उप-कंतर्ाटे ,
लोकायत

व्यवस्थापनिवषयक करार, संपण
ू र् पर्कल्पांची कंतर्ाटे , शाखा चालवणे, सामाईक
उत्पादन इत्यादी पर्कार सामील आहेत. जसे, बह राष्र् ीय कंपन्या कामगारांवरचा खचर्
कमी करण्यासाठी मोठ्ा पर्माणात आपले काम ितसऱ्या जगातील कंतर्ाटदारांना
उप-कंतर्ाट म्हणून देतात. याचे पर्माण इतके जास्त आहे कE कमीतकमी ४०%
जागितक व्यापार बह राष्र् ीय कंपन्यांनी आऊटसो1सर्ग (दुसऱ्या देशात काम करवून
घेणे) केलेल्या कामाशी िनगडीत आहे. उदाहरणाथर् , नाईके ही बुटांची कंपनी स्वत:
एकही बूट बनवत नाही, तर सवर् काम दिक्षण को*रया, चीन, इंडोनेिशया, थायलंड,
tव्हएतनाम यासारख्या देशांमध्ये आऊटसोसर् करते.

७

जगातील िवमान कंपन्या तर एक पाऊल पुढे आहेत. त्यांनी सवार्नी िमळू न
काही मूठभर मोठ्ा-भागीदाऱ्या बनवल्या आहेत. उदाहरणाथर् , यापैकE एक आहे
स्टार अलायन्स. यामध्ये युनायटे ड एअरलाईन्स, कॉंटीनेंटल एअरलाईन्स, यू.एस.
एअरवेज (अमे*रका); एअर कॅनडा (कॅनडा); बी.एम.आय. (िबर्टन); लुफ्थांसा
(जमर् नी); बर्ुसेल्स एअरलाईन्स (बेtल्जयम); tस्वस (tस्वत्झलर्ड); ऑtस्टर् यन
(ऑtस्टर् या); स्पॅनएअर (स्पेन); टॅप पोतुर्गाल (पोतुर्गाल); लोट पो1लश
एअरलाईन्स (पोलंड); कर्ोएिशया एअरलाईन्स (कर्ोिशया); अिदर्या (स्लोवेिनया);
एसएएस (स्कॅंडेनेtव्हया); ब्लु-वन (िफनलंड); ए1जयन (गर्ीस); टकश
एअरलाईन्स (टक), इ1जप्एअर (इ1जप्); थाई (थाईलंड); 1संगापूर एअरलाईन्स
(1संगापूर); ताम (बर्ाझील); एअर न्यु1झलंड (न्यु1झलंड); साऊथ आिफर्कन
एअरवेज (दिक्षण आिफर्का); एएनए (जपान); एिशयाना एअरलाईन्स (को*रया);
एअर चायना (चीन) इतक्या सगळ्या िवमान कंपन्या आहेत. या सवर् िवमान वाहतूक
कंपन्या पैसे वाचिवण्यासाठी त्यांची िवमाने, खानपान सुिवधा, पर्िशक्षण, देखरेख,
आिण अगदी िवमान िवकत घेण्याचे कामही सोबत िमळू न करत आहेत. प*रणामी
सवार्त मोठ्ा अशा अमे*रकेतील युनायटे ड एअरलाईन्स च्या नेतृत्वाखाली जागितक
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स्तरावर काम करणाऱ्या िवमानांचा ताफा तयार झाला आहे.
या आिण इतर पर्कारांनी बह राष्र् ीय कंपन्यांचा जो िवस्तार चालला आहे,
त्यातून एक अितकेंदर्ीत जागितक अथर् व्यवस्था तयार होत आहे. या कंपन्यांची
जागितक अथर् व्यवस्थेवरची पकड ’फॉच्युर्न’ या मा1सकाने तयार केलेल्या जगातील
सवार्त मोठ्ा ५०० कंपन्यांच्या उत्पन्ाच्या आकड्ांवरून कळते. या सवार्चे
एकितर्त उत्पन् जगाच्या सवर् राष्र् ांच्या एकूण राष्र् ीय उत्पादनाच्या (GDP) ३५28
४०% इतके जास्त आहे!
अगदी अलीकडचा अभ्यास बह राष्र् ीय कंपन्यांचे जागितक अथर् व्यवस्थेवरील
लढा वॉलमाटशी

८

िनयंतर्ण आणखी स्पष् करतो. जगात सद्tस्थतीत ६३,००० पेक्षा जास्त बह राष्र् ीय
कंपन्या (२००३ चा आकडा) आहेत. जेव्हा झुरीकमधील tस्वस फेडरल
इtन्स्टट्ूट ऑफ टे क्नोलॉजी या संस्थेने ४३,००० बह राष्र् ीय कंपन्यांमधील संबध
ं
तपासले तेव्हा पर्त्यक्षात असे िदसून आले कE या सवर् कंपन्यांचा ताबा वेगवेगळ्य़ा
पर्कारे फक् १३१८ बलाढ् कंपन्यांकडे आहे. जगातील एकूण महसूलाच्या २०%
िहस्सा या १३१८ कंपन्यांकडे आहे. त्यािशवाय इतर कंपन्यांमधील भागीदारीमुळे
29
यांच्याकडे एकूण जागितक महसूलाचा अजून ६०% ताबा आहे.
थोड्ाशा बलाढ् कंपन्यांचा जागितक अथर् व्यवस्थेवर िनणार्यक ताबा आहे
यात काहीच शंका नाही, आिण याचे प*रणाम जगाच्या भिवतव्यासाठी अत्यंत
धोकादायक आहेत.

वाढवतात.)
याचा अथर् हा नाही कE बह राष्र् ीय कंपन्यांमधली स्पधार् संपली आहे.
त्यांच्यामध्ये पूवीर्पर्माणेच गळे कापू स्पधार् आहे. फक् आता ितचे स्वरूप बदलले
आहे. आता त्या उत्पादन खचर् कमी करण्यासाठी, नैसिगर् क साधनसंपत्ीवर ताबा
िमळवण्यासाठी आिण जािहरातींद्ारे बाजारपेठेतील आपला िहस्सा वाढवण्यासाठी
स्पधार् करतात.

३. *रटेल मधील िवदेशी गुत
ं वणुकEचा
िकरकोळ व्यापारावर
व्यापारावर प*रणाम

बह राष्र् ीय कंपन्यांच्या उदयाबरोबर हे िचतर् पूणर्पणे बदलून गेले आहे. एक
बलाढ् कंपनी एखाद्ा क्षेतर्ात बह तांश उत्पादन करत असल्यामुळे ती िकंमत,
उत्पादन, आिण गुंतवणुकEचा पर्कार आिण आकार यावर िनयंतर्ण ठे वू शकते. त्यामुळे
पाठ्पुस्तकांमध्ये जरी पारंप*रक अथर् शास् िशकवले जात असले तरी बह राष्र् ीय
कंपन्यांचे अथर् कारण समजण्यासाठी हे शास् योग्य नाही.30

इतर क्षेतर्ांपर्माणेच िकरकोळ क्षेतर्ातही कंपन्यांचे एकतर्ीकरण आिण बलाढ् होणे
जोरात चालू आहे. जगातील सवर् साधारण वस्तूच्ं या *रटे लचे क्षेतर् वॉलमाटर् , टे स्को,
कॅरेफोर आिण मेटर्ो सारख्या अमे*रका आिण पtश्चम युरोपमध्ये मुख्यालय
असलेल्या कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. या *रटे ल कंपन्या आपल्या कल्पनेपेक्षाही पर्चंड
मोठ्ा आहेत. २००९-१० मध्ये जगातील सवार्त मोठी *रटे ल कंपनी वॉलमाटर् ची
एकूण वािषर् क िवकर्E ४०५ अब्ज डॉलसर् होती. इतर मोठ्ा कंपन्यांपक
ै E कॅरेफोरची
(फर्ान्स) वािषर् क िवकर्E १६३.८ अब्ज डॉलसर् होती, मेटर्ोची (जमर् नी) िवकर्E ९१.४
32
अब्ज डॉलसर् आिण टेस्कोची (िबर्टन) िवकर्E ९०.१ अब्ज डॉलसर् होती. याचाच
अथर् असा कE वॉलमाटर् एकटी भारतातील १.५ कोटी *रटे ल व्यापाऱ्यांपेक्षा जास्त
माल िवकते! एकदा का या बलाढ् कंपन्यांनी भारतातील *रटे ल क्षेतर्ामध्ये आपले
जाळे पसरले, तर भारतातील लहान दुकानदार त्यांच्याशी स्पधार् करूच शकणार
नाहीत आिण त्यामुळे ते नष् होणार हे नक्कE आहे. भारतातील कॉपोर्रट
े *रटे ल
कंपन्या मातर् या मोठमोठ्ा िवदेशी बह राष्र् ीय कंपन्यांसोबत हातिमळवणी करून
त्यांचे लहान भागीदार बनतील. काही वषार्तच भारतातील *रटेल क्षेतर् मूठभर मोठ्ा
बह राष्र् ीय *रटे ल कंपन्यांच्या ताब्यात गेलेले असेल.

मक्ेदार बह राष्र् ीय कंपन्या संख्येने कमी असल्यामुळे आपापसांत िकंमतींमध्ये
स्पधार् न करण्याचा अ1ल1खत संकेत पाळतात. कारण ह्ा कंपन्या महाबलाढ्
आहेत; सवार्जवळ अमाप भांडवल आहे; सगळ्या भरपूर नुकसान सहन करू
शकतात; आिण म्हणून जर त्यांनी आपसात िकंमतींची स्पधार् केली तर त्या
सगळ्याच आपला सवर् नाश ओढवून घेतील. त्यामुळे ’िकंमत युद्’ करण्यापेक्षा त्या
िकंमत ठरवण्यासाठी हातिमळवणी करतात. जर अशापर्कारेच िकंमती ठरवायच्या
असतील तर िकंमती कमी का ठे वाव्यात? त्यामुळे त्या िकंमती जास्तच ठे वतात
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आिण अवाढव्य नफे कमवतात. (याचाच अथर् असाही आहे कE जेव्हा गरज वाटे ल
तेव्हा काही काळासाठी त्या िकंमती कमीही करू शकतात, उदा. लहान कंपन्यांना
स्पधेर्मध्ये नष् करण्यासाठी. गरज संपल्यावर मग त्या िकंमती परत पुन्हा

या कंपन्यांची काम करण्याची पद्त सोपी आहे. त्यांचा आकार आिण आ1थर् क
ताकदीमुळे त्या जगातील सवार्त कमी िकंमतीत माल पुरवणाऱ्या िनमार्त्यांकडू न वस्तू
िवकत घेतात, उदाहरणाथर् : चीन. वस्तुtस्थती पािहली तर वॉलमाटर् दरवषीर्
अब्जावधी डॉलसर् च्या वस्तू चीनमधून िवकत घेते. ’वॉिशंग्टन पोस्ट’ मधील एका
बातमीनुसार वॉलमाटर् च्या ६,००० पुरवठादार कंपन्यांच्या यादीत ८०% कंपन्या
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चीनमधल्या आहेत. अन्धान्य उत्पादनाबाबतीत त्या थेट शेतकऱ्यांकडू न माल
िवकत घेणार (यासाठी केंदर् सरकार राज्य सरकारांवर दबाव टाकत आहे कE त्यांनी
आपले एपीएमसी म्हणजे कृषी उत्पन् बाजार सिमत्यांचे कायदे बदलावेत, आिण
34
बह संख्य राज्यांनी याला लागू केले आहे.) त्यामुळे त्या लहान दुकानदारांच्या
तुलनेत कमी िकंमतीत माल िवकू शकतील. गरज पडलीच तर लहान दुकानदारांना

बह राष्र्ीय कंपन्या आिण स्पधार्
काही थोड्ा महाकाय कंपन्यांचा जागितक उत्पादनावर ताबा असल्यामुळे
जागितक अथर् कारणात अजून एक महत्वाचा बदल झाला आहे तो असा कE आता या
कंपन्या एकमेकशी िकंमत कमी करण्याची स्पधार् करत नाहीत.
पारंप*रक अथर् शास्ातील स्पधेर्च्या 1सद्ांतात असे गृहीत धरले आहे कE
मोठ्ा संख्येने लहान कंपन्या कायर् रत आहेत आिण त्या एकमेकशी गळाकापू स्पधार्
करतात. वस्तूच
ं े उत्पादन, िकंमत, गुंतवणूक ह्ापैकE काहीही त्यांच्या हातात नसून
हे सवर् बाजार ठरवते.

लोकायत

९

लढा वॉलमाटशी

१०

स्पधेर्त मारून टाकण्यासाठी ह्ा अितशर्ीमंत कंपन्यांची काही वषेर् तोटा सहन करत
व्यवसाय करण्याचीही तयारी असते. प*रणामी, िकराणा दुकानदार, रस्त्यावरील
हातगाडी आिण पथारीवालेच नाही तर घाऊक व्यापारी आिण िवतरकांचेही संपण
ू र्
जाळे यामुळे उध्वस्त होईल.

िवक1सत देशांमधील लहान *रटेलचा िवध्वंस
उद्ोगिवश्वाचे भाट मातर् उलट सांगत आहेत कE ही सवर् अितशयोक्E आहे,
लहान दुकाने आिण मोठमोठे मॉल्स एकतर् शेजारी नांद ू शकतात. ते खोटं बोलत
आहेत. जगात कुठे ही असे झालेले नाही. िवक1सत देशांमध्ये तर लहान *रटे ल
जवळपास संपले आहे. अमे*रकेत १९९२-२००७ या काळात सवार्त मोठ्ा ४
*रटे ल कंपन्यांचा िविवध क्षेतर्ातील व्यापाराचा वाटा कसा वाढलाय हे तक्ा कर्ं. १
35
मध्ये दाखवले आहे.
तक्ा १: अमे*रकेतील सवार्त मोठ्ा ४ कंपन्यांचा *रटेल िवकर्Eतील िहस्सा (%)
*रटेलचे क्षेतर्

१९९२

२००७

अन् आिण शीतपेये

१५.४

२७.७

आरोग्य आिण वैयिक्क वापराच्या वस्तू

२४.७

५४.४

जनरल िवकर्Eच्या वस्तू

४७.३

७३.२

पुस्तकांची दुकाने

४१.३

७१.०

संगणक आिण सॉफ्टवेअर

२६.२

७३.१

१९७०-८० च्या दशकामध्ये जेव्हा मोठमोठ्ा *रटे ल कंपन्यांचा उदय होत
होता, तेव्हा युरोपातील अनेक देशांनी सुरुवातीला मोठ्ा *रटे ल कंपन्यांवर िनबर्ध
घालण्यासाठी कायदे बनवले. उदाहरणाथर् फर्ान्समध्ये लो-रोय आिण बेtल्जयम
मध्ये लो-दे-कादेना हे कायदे. यामध्ये मोठ्ा *रटे लची दुकाने रिववारी सरसकट
बंद करण्यापासून ते फक् काही तास उघडी ठे वण्यासारखे िनबर्ध घालणारे कायदे
39
बनवले गेले. काही िठकाणी मॉलच्या आकारावर िनबर्ध होते तर काही िठकाणी
40
कोणत्या भागात मॉल उघडता येईल यावर िनबर्ध होते. परंतु १९९० नंतर जगात
*रटे लसह सवर् क्षेतर्ात वाढलेल्या मक्ेदारीमुळे मोठ्ा *रटे लच्या दबावाखाली
युरोपातील अनेक देशांनी हळू हळू असे िनबर्ध उठवणे चालू केले आहे. यामुळे छोट्ा
दुकानदारांची अधोगती आिण मोठ्ा *रटे लच्या हातात व्यापार जाण्याला चालना
िमळाली.
लहान दुकानदारांसाठी याचे प*रणाम िवध्वंसक झाले आहेत. २००५ पयर्त
युरोपातील डेन्माकर्, स्वीडन, tस्वत्झलर्ड, जमर् नी आिण िबर्टनसह अनेक देशांमधील
६५-७५% िकराणा व्यापार सवार्त मोठ्ा ५ *रटे ल कंपन्यांच्या ताब्यात आलेला
41
होता. िबर्टनमधील अनेक भागांमध्ये तेथील सवार्त मोठी *रटे ल कंपनी टे स्कोचे
42
अन् बाजारावर जवळपास पूणर् िनयंतर्ण आहे.

ितसऱ्या
ितसऱ्या जगातील िकरकोळ व्यापाराचा
व्यापाराचा िवध्वंस

मोठ्ा *रटे ल कंपन्यांचा िवस्तार हा अथार्तच लहान *रटे लचा बळी देऊनच
झालेला आहे. रोबटर् रेईच (tक्लंटन पर्शासनातील कामगार सिचव) म्हणतात:
“वॉलमाटर् लहान दुकानदारांचा धंदा शोषून घेते आिण रस्त्यांचे रूपांतर स्मशानामध्ये
36
करते”. अमे*रकेतील आयोवा राज्य िवद्ापीठातील पर्ा. केनेथ स्टोन यांनी केलेल्या
अभ्यासात असे िदसून आले कE “शेजारी वॉलमाटर् उघडल्यानंतर लहान शहरांना
37
१० वषार्नत
ं र ४७% पयर्त *रटे ल व्यापाराचा फटका बसतो”.
वॉलमाटर् सारख्या महाकाय कंपन्यांच्या मॉल्सचा लहान दुकानदारांच्या धंद्ावर
इतका वाईट प*रणाम होत आहे कE अमे*रकेतील क्लीवलंड, िशकागो, फ़्लॅगस्टाफ,
सॅन िडएगो, इंग्लेवुड, रोझमीड, लॉंग बीच, टक्सन, स्पोकेन, न्यूयॉकर् 1सटी अशा
अनेक शहरांमध्ये लोकांनी एकतर् येऊन (कमी-अ1धक यश िमळवत) वॉलमाटर् च्या
पर्वेशाला िवरोध केला आहे. वॉलमाटर् ने सवर् हातखंडे आजमावत या सवर् िवरोधाला
नमवण्याचे पर्यत्न केले आहेत. यामध्ये िवरोधकांना लाच देणे, िवखारी पर्चार
अिभयाने राबवणे, आकर्मक कायदेशीर चाली खेळणे हे सवर् हातखंडे येतात.
लोकायत

यािशवाय २०००-०५ मध्ये वॉलमाटर् ने कॅ1लफोिनर् यामध्ये स्वत:च्या समथर् नात
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अिभयाने राबवण्यासाठी स्थािनक दलाल गटांवर ४३ लाख डॉलसर् खचर् केले.

११

दुसऱ्या महायुद्ानंतर स्वतंतर् झालेल्या ितसऱ्या जगातील अनेक देशांनी
औद्ोिगक कर्ांती घडवण्यासाठी िवक1सत देशांची नक्कल करत स्वावलंबी भांडवली
िवकास घडवण्याचा पर्यत्न केला. यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांमध्ये परकEय
गुंतवणुकEवर मयार्दा घालणे हे एक महत्वपूणर् धोरण होते.
परंतु या िवकासाच्या मॉडेलच्या स्वत:च्या अंतगर् त मयार्दा होत्या.
भारतासारख्या ितसऱ्या जगातील देशांना भांडवली िवकासाचे पtश्चमी मॉडेल राबवणे
शक्यच नव्हते. (यावर चचार् करणे या पुस्तकाच्या कक्षेबाहेर ठरेल.) म्हणूनच १९७०
च्या दशकापासून हे मॉडेल अपयशी ठरताना िदसू लागले आिण ितसऱ्या जगातील
अनेक देश परकEय कजार्च्या संकटात सापडू लागले. तेव्हा लगेच त्यांचे परकEय
धनको अमे*रका, पtश्चम युरोप आिण जपानसारख्या िवक1सत भांडवलशाही देशांनी
संगनमत करून या देशांचा हात िपरगाळणे चालू केले. ितसऱ्या जगातील देशांना
त्यांच्या अथर् व्यवस्थेची पुनरर् चना करण्यासाठी आिण िवदेशी भांडवल व सामानासाठी
ती खुली करायला त्यांनी भाग पाडले.
लढा वॉलमाटशी

१२

याचाच भाग म्हणून त्यांनी कजर् बाजारी देशांना *रटे लचे क्षेतर् पाश्चात्य
देशांमधील कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा महत्वाचा धोरणात्मक िनणर् य घ्यायला
लावला. याचे प*रणाम अपेक्षेपर्माणे झाले आहेत. 1जथे 1जथे या कंपन्या गेल्या, ितथे
ितथे काही वषार्तच या कंपन्यांनी लाखो लहान दुकानदारांना धंद्ातून नष् केले आिण
व्यापारावर ताबा िमळवला. तुकर्स्तान पासून बर्ाझील ते दिक्षण आिफर्केपयर्त ितसऱ्या
जगातील पर्त्येक देशामध्ये हेच घडल्याचे िदसून आले आहे. वॉलमाटर् ने मेtक्सको
मध्ये १९९१ मध्ये पर्वेश केला आिण एका दशकातच (२००१ पयर्त) ितने
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जवळपास अध्यार् (४५.६%) बाजारावर ताबा िमळवला आिण २०११ पयर्त
44
५५% िकरकोळ व्यापारावर वचर् स्व जमवले. हीच गोष् इतर दिक्षण अमे*रकन
देशांमध्येही घडली आहे. बर्ाझीलमध्ये १९८७ ते १९९६ या काळात रस्त्यावरील
फळे आिण भाजी िवकर्ेत्यांचा खप २७.८% ने कमी झाला; अजेर्टं ीनामध्ये १९८४ ते
१९९३ या काळात लहान दुकानांची संख्या ३०% नी कमी झाली आिण *रटे ल
क्षेतर्ातील रोजगार २६% ने कमी झाला; आिण िचलीमध्ये १९९१-९५ या काळात
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’पारंप*रक’ अन् आिण पेयं िवकणाऱ्यांची संख्या २०% नी कमी झाली. आता
दिक्षण अमे*रकेतील अनेक देश या बलाढ् *रटे ल िवकर्ेत्यांवर बंधने घालणारे कायदे
बनवत आहेत.
पूवर् आिशयामध्ये, िकरकोळ अन् िवकर्Eमधील सुपरमाकेर्ट्सचा वाटा १९९६46
२००५च्या दरम्यान २०% वरून ५०% पयर्त गेला. याचा लहान दुकानदारांवरील
प*रणाम इतका उध्वस्त करणारा होता कE ितथे दंगली झाल्या, आिण अनेक देशांना
47
मोठ्ा िवकर्ेत्यांवर बंधने घालावी लागली.
आता भारतात अशा मोठ्ा *रटेलला परवानगी िदली गेली आहे. त्याचा इथेही
यापेक्षा काही वेगळा प*रणाम िदसणार नाही. त्या भारतातील *रटे ल क्षेतर् सहज
उध्वस्त करतील.

रजगर ०न०मZत च ०मथक

अवलंबून आहेत. यावरून लक्षात येते कE बह राष्र् ीय *रटे ल कंपन्यांच्या भारतातील
पर्वेशानंतर भारतातील रोजगारावर अितशय िवनाशक प*रणाम होईल.
ज्याकाही थोड्ाफार नोकऱ्या या सुपरमाकेर्ट्समध्ये िमळतील त्या सुद्ा
अितशय कमी वेतनाच्या असतील. वॉलमाटर् जागितक मानदंडांपेक्षा कमी पगार
देण्यासाठी कुख्यात आहे. ितच्या स्वत:च्या देशात, म्हणजे अमे*रकेतसुद्ा, हेच
िदसून येते. वॉलमाटर् अमे*रकेत खाजगी क्षेतर्ामध्ये सगळ्यात जास्त रोजगार देणारी
ै E १४ लाख म्हणजे १% लोक
कंपनी आहे. अमे*रकेच्या १४ कोटी कामगारांपक
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वॉलमाटर् मध्ये काम करतात. वॉलमाटर् आपल्या कामगारांना ’सहकारी’ म्हणवते
पण वेतन मातर् दर तासाला फक् ११.७५ डॉलसर् म्हणजे दरवषीर् २०,७७४ डॉलसर्
देते (याला रुपयात मोजून बघू नका, कारण अमे*रकेत खचर् ही डॉलर मध्येच होतो),
जो अमे*रकेतील ग*रबी रेषेच्या ६% नी कमी आहे. वॉलमाटर् ही जास्त लोकांना काम
देत असल्याने, जेव्हा ती कोणत्याही शहरात मॉल उघडते, तेव्हा ितच्या कमी
वेतनामुळे स्पधेर्त िटकण्यासाठी आसपासचे इतर दुकानदारही वेतनाचा दर कमी
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करतात. यापेक्षा वाईट म्हणजे वॉलमाटर् अनेक पर्कारांनी कामगारांचे शोषण करते.
जसे, जबरदस्ती ओव्हरटाईम करून घेणे, न मोजता जास्त काम करून घेणे, थोडी
जरी चूक झाली तरी िशक्षा, बेकायदेशीर बाल मजुरी, बेकायदेशीर िवनानोंदणी
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कामगार, स्ी कामगारांसोबत भेदभाव आिण युिनयन्स बनू न देणे. या पर्कारच्या
शोषणाचे इनाम म्हणून वॉलमाटर् चा मुख्य कायर् कारी अ1धकारी (सीईओ) मायकल
ड्ूक याला दरवषीर् ३.५ कोटी डॉलसर् पगार िमळतो. म्हणजे त्याचा एक तासाचा
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पगार, एखाद्ा कामगाराच्या वािषर् क पगाराइतका आहे!
अशा अिनबर्ध कंपन्यांना भारतात पर्वेश देण्याअगोदरच भारत सरकारने
देशातील कामगार कायदे बदलणे चालू केले आहे. हे कायदे अशा कंपन्यांच्या
कामगार-धोरणांना अनुरूप केले जात आहेत. यामध्ये ’हायर आिण फायर’ला
परवानगी (कधीही कामावर ठे वणे आिण काढू न टाकणे), अल्पमुदती कंतर्ाटी काम,
नोकरीच्या सुिवधांमध्ये कपात आिण ओव्हरटाईमचा वेळ वाढवणे यापर्कारचे बदल
सामील आहेत.

म्हणूनच हे बलाढ् *रटे ल िवकर्ेते रोजगार िनमार्ण करतील हे एक िमथकच
आहे. काही हजार लोकांना ते नोकरीवर लावतील; पण जे लाखो रोजगार आिण
दुकानदार उध्वस्त होतील, त्या तुलनेत नवीन नोकऱ्यांची संख्या नगण्य असेल.
(यामध्ये लहान व्यापारी आिण शेतकऱ्यांवरचा त्यांचा प*रणाम धरलेला नाही!) एका
अंदाजानुसार वॉलमाटर् चे एक स्टोअर १३०० लहान दुकाने बंद करू शकते आिण
३,९०० लोकांना बेरोजगार बनवू शकते. सुपरमाकेर्ट मध्ये िनमार्ण झालेल्या पर्त्येक
रोजगारामागे असंघिटत *रटे ल क्षेतर्ातील १७ रोजगार नाहीसे होतील असा अंदाज
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आहे! भारतात ४ कोटी पेक्षा जास्त लोक *रटे ल क्षेतर्ात कायर् रत आहेत; त्यांच्या
कुटु ंबांचाही िवचार केला तर १६ कोटी लोक या क्षेतर्ावर आपल्या उपजीिवकेसाठी

*रटे लचे क्षेतर् हे कदािचत बेरोजगारी/अल्परोजगाराचे सवार्1धक फसवे आिण
महत्वाचे रूप आहे. वस्तुिनमार्ण आिण शेतीक्षेतर्ात रोजगाराची कमतरता पाहता,
दारोदारी जाऊन वस्तू िवकणे, हातगाडीवर वस्तू िवकणे िकंवा थोडे भांडवल
असेल तर लहान दुकान टाकणे यासारखी कामे बेरोजगारांसाठी शेवटचा उपाय
ठरतात. *रटे ल क्षेतर्ात थेट परकEय गुंतवणुकEला आमंतर्ण िदल्यामुळे मुळातच ग*रबी
रेषेखाली राहणारे कोट्वधी लोक अजूनच दैन्यावस्थेत ढकलले जातील.

लोकायत

लढा वॉलमाटशी

१३

१४

४. शेतकऱ्यां
ना फायदा होईल काय?
कऱ्यांना
काय?
जर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असता, तर अमे*रकेतील आिण युरोपातील
शेतकऱ्यांना तरी व्हायला हवा होता ना! याउलट अमे*रकेमध्ये लहान शेतकऱ्यांना
शेती उद्ोगातील मोठे खेळाडू आिण बलाढ् *रटे ल कंपन्या यांनी नेस्तनाबूत करून
टाकले आहे. आजच्या घडीला दहा लाखापेक्षा कमी अमे*रकन लोक शेती हा आपला
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व्यवसाय म्हणून सांगतात; १९५० मध्ये हा आकडा २.५ कोटी पेक्षा जास्त होता.
त्याचपर्माणेच युरोपातही दर िमिनटाला एक शेतकरी शेती सोडतोय.
िवक1सत देशांमध्ये जर सरकारे शेतीला मोठ्ा पर्माणात अनुदाने देत नसती,
तर आत्ापयर्त ितथली शेतीव्यवस्था संपून गेली असती. ऑगर् नाईझेशन फॉर
इकॉनॉिमक कोऑपरेशन एन्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी), ही जगातील ३४ सवार्त
िवक1सत देशांची संघटना आहे. ितने २०१० मध्ये िदलेल्या एका अहवालात म्हटले
आहे कE ओईसीडी देशांमध्ये शेतीमधील अनुदान २००८ मध्ये २१% ने वाढले
आिण २००९ मध्ये ते २२% ने वाढले. फक् २००९ मध्ये िवक1सत देशांनी
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१,२६० अब्ज रुपये इतके मोठे अनुदान त्यांच्या शेती क्षेतर्ाला िदले.

खर द ॢकमत कम करवÕयसठ बह१रृ य कप!यच हत०मळवण
िवक1सत देशांमधील कृषीक्षेतर्ातील संकटाचे कारण समजणे सोपे आहे.
बह राष्र् ीय कंपन्या आकाराने िवशाल असल्यामुळे त्या पर्िकर्या, व्यापार, *रटे ल अशा
संपूणर् पुरवठा-साखळीवर आपले अ1धपत्य पर्स्थािपत करतात. यािशवाय, त्या
आपापसात स्पधार् करत नाहीत तर एकतर् येऊन शेतकऱ्यांकडू न आिण इतर
उत्पादकांकडू न खरेदी करण्यासाठी आपल्या मजीर्पर्माणे िकंमती ठरवतात. कंपन्या
देत असलेल्या दराने माल िवकण्यािशवाय शेतकऱ्यांकडे दुसरा पयार्यच नसतो. या
tस्थतीचा फायदा घेऊन मोठ्ा *रटे ल कंपन्या शेतमालाची खरेदी िकंमत पाडतात
आिण शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावतात. याच कारणामुळे अमे*रका आिण युरोपमध्ये
कौटु ंिबक शेती उध्वस्त झाली आहे.

गर्ाहकाला १.४५ पौंडाला २ 1लटर दुध िमळते, पण शेतकऱ्याला फक् ५८ पेन्स
(४०%) िमळतात (१ पौंड = १०० पेन्स). रॉयल असो1सएशन ऑफ िबर्िटश
डेअरी फामर् सर्च्या मते दुग्ध व्यावसाियक दर २ 1लटरमागे ३ पेन्सचा तोटा सहन
करत आहेत. अनेक लहान शेतकऱ्यांनी तर यामुळे डेअरी उद्ोगातून अंगच काढू न
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घेतले आहे.
एखादी *रटे ल कंपनी जेवढी मोठी, िततकE ती पुरवठादारांना कमी िकंमतीत
माल िवकायला लावू शकते. िबर्टनमधील स्पधार् आयोगाला असे आढळले कE टेस्को
ही िबर्टनमधील सवार्त मोठी सुपरमाकेर्ट कंपनी ितच्या पुरवठादारांना सरासरी
बाजारभावाच्या ४% कमी िकंमत देत होती, आिण इतर लहान सुपरमाकेर्ट्स
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सरासरीच्या जास्त िकंमत देत होते.
िवक1सत देशांमध्ये लहान शेतकऱ्यांसाठी प*रtस्थती इतकE अवघड झाली
आहे कE फेबर्ुवारी २००८ मध्ये युरोिपयन संसदेने जाहीर केले: “संपण
ू र् युरोिपयन
युिनयनमध्ये *रटे लचे क्षेतर् काही मूठभर सुपरमाकेर्ट्सच्या पर्भावाखाली आहे ... संपूणर्
युरोिपयन युिनयनमधून िमळालेले पुरावे असे सांगतात कE मोठ्ा सुपरमाकेर्ट
साखळ्या त्यांची कर्यशक्E वापरून पुरवठादारांना कमी िकंमतीत माल िवकायला
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भाग पाडत आहेत आिण त्यांच्यावर अन्याय्य अटी लादत आहेत.”

ितस
ची लूट
ितसऱ्या जगातील शेतकऱ्यां
कऱ्यांची
मोठ्ा *रटे ल कंपन्यांमुळे ितसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांनाही काहीच फायदा
झालेला नाही. एका दशका अगोदर ितसऱ्या जगातील कॉफE उत्पादक ३० अब्ज
डॉलरच्या बाजारामध्ये १० अब्ज डॉलर कमावत होते. आता ते ६० अब्ज डॉलरच्या
बाजारामध्ये फक् ६ अब्ज डॉलर कमावतात. यापर्माणेच घानामध्ये कोको उत्पादक
शेतकऱ्यांना िमल्क-चॉकोलेटच्या िकंमतीच्या फक् ३.९% एवढेच िमळतात, पण
*रटे लमधील नफा ३४.१% च्या आसपास आहे.58 िबर्टन मध्ये गर्ाहकांनी केळ्यांवर
खचर् केलेल्या पर्त्येक १ पौंड रकमेपक
ै E इक्वाडोर मधील शेतकऱ्यांना फक् १.५
पेन्स िमळतात; तेव्हा ४० पेन्स सुपरमाकेर्टला जातात आिण बाकEची रक्कम
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मधल्या व्यापारी कंपन्यांना जाते. आिफर्केतील शेतकऱ्यांना िनयार्त केलेल्या
सफरचंदाच्या िकमतीच्या फक् ९% वाटा िमळतो, पण िबर्टनमधील *रटे ल कंपन्यांना
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४२% वाटा िमळतो.

काही उदाहरणे बघूयात. मोठ्ा *रटे ल कंपन्यांच्या मक्ेदारीचा शेतकऱ्यांवर
होणारा प*रणाम बघायचा असेल तर सुपरमाकेर्टमध्ये गर्ाहकाने खचर् केलेल्या पर्त्येक
डॉलर पैकE शेतकऱ्याला िकती िहस्सा िमळतो हे पािहले पािहजे. १९७०मध्ये
डु करांची पैदास करणाऱ्या उत्पादकांना डु कराच्या मांसावर सुपरमाकेर्ट्समध्ये खचर्
केलेल्या पर्त्येक डॉलरपैकE ४८ सेंट (१ डॉलर = १०० सेंट) िमळत होते; तीन
दशकांनंतर त्यांचा वाटा १२ सेंटवर आला होता. हे होत असताना,
सुपरमाकेर्ट्समधील िकंमती मातर् tस्थर होत्या. म्हणजेच सुपरमाकेर्ट्सनी सवर् नफा
आपल्यासाठीच ठे वला होता आिण गर्ाहकांनाही फायदा िदला नव्हता. िबर्टन मध्ये

मोठ्ा *रटे ल कंपन्या लहान शेतकऱ्यांचे इतर मागार्नीही शोषण करतात.
उदाहरणाथर् , त्यांच्या मालावर अितशय कडक िनयम लादले जातात, बाजाराच्या
गरजेपर्माणे अगदी थोड्ा कालावधीच्या सूचनेवर त्यांना उत्पादन कमी-जास्त
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१६

करावे लागते, शीतगृहांसारखी सोय करावी लागते, इ. यापर्कारचे िनयम पाळायचे
म्हणजे 1संचन, वाहतूक, साठवणुकEच्या सोयी, पॅके1जंग यामध्ये मोठी गुंतवणूक
लागते. कॉपोर्रट
े गर्ाहकांच्या मागण्या पुरवण्यासाठी लहान शेतकऱ्यांकडे एवढी मोठी
गुंतवणूक करण्याची क्षमता नसते, त्यामुळे त्यांना शेतीमधून बाहेर पडण्यास भाग
पाडले जात आहे आिण मोठे शेतकरी िकंवा कंपन्याच खुद् त्यांची जागा घेत
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आहेत.
उदाहरणाथर् , बर्ाझील मध्ये नेसले आिण परमलात (इटा1लयन बह राष्र् ीय
कंपनी) या कंपन्यांनी अगोदर सवर् सहकारी दध
ू संस्था िवकत घेतल्या. त्यानंतर
त्यांनी लहान शेतकऱ्यांवर अशा अटी लावल्या कE त्या पूणर् करणे त्यांना शक्यच
नव्हते. उदा. त्यांनी ही अट घातली कE दुग्ध व्यावसाियकांनी शीतकरण यंतर् उभारावे.
लहानात लहान टाकE १०० 1लटरची असते, पण एक सामान्य शेतकरी रोज
सरासरी ५० 1लटर दध
ू ाचे उत्पादन करत होता. बह तेक लहान शेतकऱ्यांना
शीतकरण यंतर् घेणे परवडले नाही. यामुळे दुग्ध व्यवसायातील जवळपास ५०,०००
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शेतकऱ्यांना या धंद्ातून बाहेर पडावे लागले. याचपर्कारे अजेर्टं ीनामध्ये सुद्ा दुग्ध
व्यवसायातील पुरवठा साखळीचे कंपनीकरण झाल्यामुळे दध
ू व्यावसाियकांची संख्या
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१९८३ मधील ४०,००० वरून २००१ मध्ये १५,००० वर आली. मेtक्सको
मधील वॉलमाटर् च्या पर्चंड वचर् स्वामुळे गेल्या दोन दशकात ितने १२.५ लाख
शेतकऱ्यांना, म्हणजे देशातील २५% शेतकऱ्यांना, शेती सोडायला भाग पाडले
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आहे.
िबर्टनमधील स्पधार् आयोगाने १९९९ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात हेच
आढळू न आले. त्यामध्ये त्यांना असे िदसून आले कE, सुपरमाकेर्ट्स आपल्या
पुरवठादारांवर अनेक अटी लादत होते. यामध्ये अगदी सूट देण्यापासून पुरश
े ी सूचना
न देता कराराच्या अटी बदलणे इत्यादी बाबी होत्या. यापर्कारच्या कायर् पद्तीमुळे
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शेतकऱ्यांचे आिण कामगारांचे उत्पन् खालावत होते.
बह राष्र् ीय कंपन्या त्यांच्या एका1धकाराचा फायदा घेऊन लहान शेतकऱ्यांशी
बेकायदेशीर पद्तींनीही व्यवहार करतात. यामध्ये पैसे उिशरा चुकते करणे, शेवटच्या
क्षणी िकंमत कमी करणे, वायद्ापेक्षा कमी खरेदी करणे, अपारदशर् क पद्तीने
उत्पादनाचे वजन करणे, उधारीवर जास्त दराने व्याज आकारणे आिण पुरश
े ी सूचना
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न देता दजार्चे मानदंड बदलणे या पर्कारांनी िपळवणूक केली जाते.

सध्या एपीएमसी कायद्ामुळे शेतकऱ्याला कोणत्याही बाजारपेठेत (मंडी)
जास्त िकंमत देणाऱ्या कोणालाही आपला माल िवकण्याचे स्वातंत्य आहे. एकच
खरेदीदार नसल्यामुळे त्यांना तुलनेने चांगली िकंमत िमळते. आता, केंदर् सरकार
राज्य सरकारांवर त्यांचा एपीएमसी कायदा बदलण्यात यावा असा दबाव टाकत
आहे, म्हणजे मोठमोठ्ा कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडू न शेतमालाची थेट खरेदी करता
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येणे शक्य होईल. ह्ाचा प*रणाम म्हणजे हळू हळू बाजार सिमत्या बंद होतील. याचे
कारण म्हणजे या कंपन्यांची आ1थर् क ताकद खूप असल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना
सुरुवातीला स्थािनक मंडीपेक्षा चांगला भाव देतील (ज्या राज्यांमध्ये एपीएमसी
कायदा बदलण्यात आला आहे, ितथे त्या हेच करत आहेत), आिण म्हणून येणाऱ्या
वषार्मध्ये बह राष्र् ीय कंपन्या शेतमाल खरेदीवर मक्ेदारी पर्स्थािपत करतील.
अगोदर सांिगतल्यापर्माणे बह राष्र् ीय कंपन्या एकमेकसोबत िकंमतीची स्पधार्
करत नाहीत. एक तर त्या हातिमळवणी करतील िकंवा क्षेतर् वाटू न घेतील. एकदा का
स्थािनक बाजार बंद पडले आिण बह राष्र् ीय कंपन्यांनी खरेदीवर मक्ेदारी स्थािपत
केली कE मग कंपन्या खरेदीभाव उतरवणे चालू करतील, जसे त्यांनी जगभरात केले
आहे. असे झाल्यावर शेतकऱ्यांपढ
ु े या कंपन्यांना माल िवकण्यािशवाय दुसरा पयार्यही
उरलेला नसेल. यािशवाय शेतकऱ्यांवर दजार् आिण वेळापतर्क पाळण्यासारखी कडक
बंधने त्या घालतील. अशी बंधने आपल्याकडचे बटाटा आिण टॉमेटो सारखी िपकं
घेणारे लहान शेतकरी पाळू शकणार नाहीत आिण इतर देशांपर्माणेच आपल्याकडेही
लहान शेतकरी उध्वस्त होतील.
पंतपर्धान मनमोहन 1संग आिण इतर ’शेतकऱ्यांचे िमतर्’ अजून एक दावा करत
आहेत. ते सांगत आहेत कE *रटे ल मध्ये िवदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे आधुिनक
साठवणुकEच्या सोय़ी तयार होतील आिण फळं , भाज्या यांची नासाडी कमी होईल,
यातून शेतकऱ्यांना मदतच होईल. हा अितशय पोरकट तकर् आहे. अशापर्कारच्या
सुिवधा सावर् जिनक क्षेतर्ात उभ्या करणे िकंवा शेतकऱ्यांना पर्ोत्साहन देऊन सहकारी
तत्वावर करून घेणे हे सरकारचे कतर् व्य आहे. िवदेशी बह राष्र् ीय *रटे ल कंपन्यांनी जर
या सुिवधा उभ्या केल्या, तर त्या स्वत:च्या फायद्ासाठीच असणार, शेतकऱ्यांसाठी
िनtश्चतच नाही. बह राष्र् ीय कंपन्या काही समाजसेवक नाहीत!

ह्ा सगळ्या गोष्ी लक्षात घेता भारतातील खाद्ान्ाच्या *रटे ल क्षेतर्ात बलाढ्
कंपन्यांच्या पर्वेशामुळे भारतातील ६५ कोटी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जाईल
हे नक्कE.

मग सरकार स्वत: या सुिवधा का नाही उभारत? शेतीक्षेतर्ातील बह राष्र् ीय
कंपन्या िकंवा *रटे ल क्षेतर्ातील मोठमोठ्ा कंपन्यांनी या सुिवधा उभाराव्यात असा
सरकारचा आगर्ह का? उत्र सरळ आहे. हा सवर् जागितकEकरणाच्या कर्ूर धोरणांचा
भाग आहे (याबद्ल पुtस्तकेत पुढे चचार् केली आहे). जागितक बॅंक आिण भारताच्या
परकEय कजर् दात्यांच्या वतीने भारतातील चापलूस राज्यकतेर् ही धोरणे राबवत
आहेत. जागितक कृषीव्यापार कंपन्या भारतातील कृषी क्षेतर्ावर ताबा िमळवू पाह्त
आहेत आिण त्यामुळे त्या भारत सरकारवर कृषी क्षेतर्ातील गुंतवणूक कमी

लोकायत
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भारतातील लहान शेतकऱ्यां
वर प*रणाम
कऱ्यांवर

१७

१८

करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत; भारत सरकारही त्याची कतर् व्यतत्परतेने
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अंमलबजावणी करत आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये ’शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या’ नावाखाली सरकारने
अथर् व्यवस्था खुली करून िवदेशी गुंतवणुकEला जो मुक् वाव िदला आहे, त्यामुळे
शेतीक्षेतर्ातले संकट खूपच गंभीर झाले आहे. प*रणामी शेतकऱ्यांचे कजर् बाजारीपण
पर्चंड वाढले आहे आिण देशाच्या इितहासात पिहल्यांदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची
एक भयानक लाट आली आहे. यािशवाय ७५ लाख लोकांनी गेल्या दशकात शेती
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सोडली आहे. या धोरणांचेच पुढील पाऊल म्हणजे िकरकोळ क्षेतर्ातील िवदेशी
गुंतवणुक तर अजूनच िवध्वंसक ठरेल.

५. मोठ्ा *रटेल मुळे लहान कंपन्याही
पन्याही नष् होतील
होतील
अगोदर चचार् केल्यापर्माणे आ1थर् क ताकद पर्चंड असल्यामुळे वॉलमाटर् सारख्या
मोठ्ा *रटे ल कंपन्या जगातील सवार्त कमी िकंमतीत उत्पादन करणाऱ्या
चीनसारख्या पुरवठादारांकडू न माल िवकत घेतात. उदाहरणाथर् – १९९५ मध्ये
अमे*रकेतील वॉलमाटर् मध्ये िवकल्या जाणाऱ्या ६% वस्तू आयात होत होत्या. हे
पर्माण २००५ पयर्त ६०% झाले. हा माल जगातील ६३ देशांमधील ६०००
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पुरवठादारांकडू न आयात केला जात होता.
वॉलमाटर् ला भारतात येण्याची परवानगी िदल्यामुळे भारतीय उद्ोगांना जगातील
सवार्त स्वस्त सामानाशी स्पधार् करावी लागेल. या स्पधेर्त भारतीय उद्ोग िटकून
रािहले तरी वॉलमाटर् जाणीवपूवर्क िकंमती उतरवून त्यांना धंद्ातून उठवू शकते,
कारण ितच्याकडे तोटा सहन करण्याची आ1थर् क ताकद आहे. उदा. परमलात
कंपनी, जी जगातील मोठी दुग्धउत्पादक आहे, जेव्हा दिक्षण आिफर्केमध्ये ९० च्या
दशकात घुसली, तेव्हा ितने दुग्ध उत्पादने कमी दरात *रटे ल दुकानदारांना िदली.
प*रणामी स्थािनक पर्िकर्या करणारे आिण िवतरणकतेर् यांचे पर्चंड नुकसान झाले
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आिण अनेकांना व्यवसाय बंद करावा लागला. भारतातही वॉलमाटर् आल्यानंतर
लहान कंपन्या बंद पडतील.

कामगारां
कामगारांचे शोषण

वॉलमाटर् ला काहीही अडचण नसते. होंडु रास देशामध्ये वॉलमाटर् चे कामगार १४
तासांच्या पाळीमध्ये आठवड्ात ८८ तास काम करतात आिण तासाला ४३ सेंट
कमावतात, ज्यामध्ये 1जवंत राहाणेही कठीण आहे. वॉलमाटर् मध्ये िवकले जाणारे
कपडे बह तांशी बांग्लादेशातील तरुण मिहला बनवतात, ज्यांना सकाळी ७ ते रातर्ी ८
वाजेपयर्त, आठवड्ातील सातही िदवस काम करावे लागते आिण तासाला फक् ९
ते २० सेंट कमाई होते. त्यांना आरोग्यसुिवधा आिण मातृत्व रजाही िमळत नाही,
स्वच्छतागृहाच्या भेटीही मोजल्या जातात आिण हक्क मािगतले तर लगेच
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कामावरून काढू नही टाकले जाते. यापर्कारची कामाची भयावह प*रtस्थती
असूनही, अमे*रकेत िवकल्या जाणाऱ्या एका शटर् च्या िकंमतीच्या फक् दीड टक्के
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रक्कम बांगलादेशच्या कामगारांना िमळते तर वॉलमाटर् ला ७२% िमळतात.
वॉलमाटर् चीनमधून मोठ्ा पर्माणात खरेदी करते कारण ितथे सरकारने
कामगारांच्या युिनयन्सवर बंदी घातली आहे; जो कोणी कामगारांचे आं दोलन उभे
करण्याचा पर्यत्न करतो त्याला सरकार अितशय कडक िशक्षा करते आिण ितथली
न्यायालये आिण इतर िनयामक मंडळे ही कामगार कायद्ाच्या उल्ंघनाकडे दुलर्क्ष
करायला तयार असतात. यामुळेच वॉलमाटर् कमीत कमी िकंमतीत माल घेण्यासाठी
िविवध पुरवठादारांमध्ये स्पधार् लावते. प*रणामी कामगारांना कमी पगार, कामाचे
जास्त तास आिण कामाच्या िठकाणच्या हलाखीच्या प*रtस्थतीत काम करावे लागते.
चीनमधील कारखाने १६ वषार्खालील (चीनमधील कामाचे कायदेशीर वय)
मुलांनाही कामावर ठे वतात, िदवसाला १५ तास आिण आठवड्ाचे सातही िदवस
काम करायला लावतात, धोकादायक यंतर्ांमध्ये आिण िवषारी रसायनांमध्ये त्यांना
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काम करायला लावतात.
थोडक्यात, एकदा का वॉलमाटर् आिण इतर मोठ्ा *रटे ल कंपन्यांचे मॉल्स
भारतात चालू झाले कE भारतातील कामगारांना अशापर्कारच्या कमी पगारामध्ये काम
करणाऱ्या कामगारांशी स्पधार् करावी लागेल. ही स्पधार् अथार्तच कमी वेतन आिण
कमी सुिवधांसाठी असणार आहे!

६. गर्ाहकांना फायदा होईल काय?
काय?

धंद्ात नीितिनयम नसतात. ज्या देशांमध्ये बालमजूरी चालते, वेठिबगारी
चालते, मानवा1धकारांचे हनन होते अशा देशांमधूनही माल िवकत घ्यायला

सुपरमाकेर्ट्स मुळे मधले दलाल कमी होतील आिण त्यामुळे गर्ाहकांना कमी
िकंमतीत वस्तू िवकत िमळतील असा पर्चार चालू आहे. हे अजून एक िमथक आहे.
वस्तुtस्थती ही आहे कE *रटे ल कंपन्या शेतकऱ्यापासून ते गर्ाहकांपयर्तची संपण
ू र्
पुरवठा-साखळीच ताब्यात घेतात म्हणजेच त्या उत्पादक, घाऊक िवकर्ेते, िवतरक
आिण *रटे लर असे सवर् एकाचवेळी बनतात. यापर्कारे या कंपन्या स्वत:च खूप मोठ्ा
दलाल म्हणून पुढे येतात. एकदा यात यशस्वी झाल्यावर या कंपन्या त्यांच्या नफ्याचा
िहस्सा गर्ाहकांना का देतील आिण िकंमती कमी का करतील?

लोकायत

लढा वॉलमाटशी

वॉलमाटर् एवढी बलाढ् आहे आिण पुरवठादारांकडू न एवढ्ा मोठ्ा पर्माणात
माल खरेदी करते कE त्यामुळे ती त्यांच्यावर अटी लादन
ू अजूनच िकंमती कमी
करायला भाग पाडते, ज्यामुळे पुरवठा करणाऱ्या देशातील कामगारांची tस्थती अजून
वाईट होते.

१९

२०

याउलट आपल्या एका1धकाराचा फायदा घेऊन, वर चचार् केल्यापर्माणे,
बह राष्र् ीय कंपन्या िकंमती चढ्ाच ठे वून गडगंज नफा कमवतात. सुरुवातीला लहान
दुकानदारांचा धंदा बंद पडेपयर्त गर्ाहकांना कमी िकंमतीचा फायदा होऊ शकतो, पण
एकदा बाजारावर या कंपन्यांची मक्ेदारी पर्स्थािपत झाली, कE मग त्या िकंमती वाढवू
लागतात. जेव्हा पुरवठादारांकडू न िकंमती कमी होतात, तेव्हाही या कंपन्या गर्ाहकांना
िमळणारी िकंमत कमी करत नाहीत आिण पर्चंड नफा कमावतात. सवर् जगामध्ये हाच
अनुभव आला आहे. िनकारागुआ व अजेर्टं ीना ते केिनया आिण थायलंड ते
tव्हएतनाम, या सवर् देशांमध्ये सुपरमाकेर्ट्समधील िकंमती पारंप*रक बाजाराच्या
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तुलनेत १०-१४ टक्के जास्त आहेत.
गेल्या वषीर् (२०११) जून मध्ये फर्ान्स सरकारच्या अन् िकंमतींवर लक्ष
ठे वणाऱ्या सिमतीने एका शासकEय अहवालात हेच सांिगतले आहे: सुपरमाकेर्ट्स
शेतकऱ्यांना कमी िकंमती देतात पण त्याचा फायदा गर्ाहकांपयर्त पोहोचवत नाहीत,
ज्यामुळे या कंपन्यांचा सफरचंद आिण केळ्यांवरच्या नफ्याचा दर १४०% च्या
आसपास आहे, आिण गाजर व लेट्ूसवरच्या नफ्याचा दर ११०% आहे. फक्
एका दशकामध्ये डु कराच्या मांसावरचा नफ्याचा दर ३९% वरून ५५% झाला
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आहे. शेतमालाच्या िकंमती कमी झाल्याचा फायदा गर्ाहकांना िदला जात नाही, ही
बाब िबर्टनमधील नॅशनल फामर् सर् युिनयन (राष्र् ीय शेतकरी संघ) यांनाही आढळली.
उदा. ९०च्या दशकात दध
ू आिण मेंढीच्या मांसामध्ये उत्पादकांना िमळणाऱ्या
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िकंमतीत मोठी घट झाली, पण त्यामुळे *रटे ल िकंमती काही कमी झाल्या नाहीत.
अमे*रकेमध्ये १९९४ ते २००४ या काळात टोमॅटो उत्पादकांना िमळणारी िकंमत
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२५% ने कमी झाली पण सुपरमाकेर्ट्सनी िकंमती ४६% नी वाढवल्या.
भारतातील चहाच्या मळ्यांमध्येही हेच घडताना िदसून येते. ’एक्शन एड’ या
आं तरराष्र् ीय एनजीओ ने केलेल्या एका अभ्यासात असे िदसून आले कE मोठमोठ्ा
कंपन्यांच्या वतीने खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनी एकमेकशी हातिमळवणी केली आिण
चहाची खरेदी िकंमत खाली पाडली. प*रणामी दिक्षण भारतातील चहाच्या
1ललावाच्या िकंमती १९९८ मधील रु.६९ पर्ती िकलोवरून २००४ मध्ये रु.४६
पर्ित िकलोवर आल्या, म्हणजे ३३% कमी. याचवेळी चहाच्या िकंमती उत्र भारतात
१२% नी कमी झाल्या. खरेतर ही िकंमत उत्पादनाच्या िकंमतीपेक्षाही (२००४
मध्ये पर्ितिकलो रु.७५) कमी झालेली होती. यामुळे लहान चहा शेतकऱ्यांवर आिण
कामगारांवर अितशय वाईट प*रणाम झाले. परंतु गर्ाहकांना *रटेल मध्ये तोच चहा
रु.१६० एवढ्ा जास्त िकंमतीला िवकला गेला आिण चहा िवकणाऱ्या िहंदस्ु तान
1लव्हर सारख्या मोठ्ा कंपन्या मातर् गब्बर झाल्या. िहंदस्ु तान 1लव्हरचा भारतीय़
बाजारातील चहाचा वाटा ३४% आहे. ितने भागधारकांना वाटलेल्या िडtव्हडंड मध्ये
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१९९६ पासून चारपट वाढ झाली आहे.
लोकायत
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७. *रटेल मध्ये िवदेशी गुत
ं वणूक: कोणाच्या
कोणाच्या िहतासाठी?
िहतासाठी?
िकरकोळ िवकर्E क्षेतर्ामध्ये िवदेशी गुंतवणुकEला िदलेल्या परवानगीमुळे
भारतातील *रटे लच्या क्षेतर्ावर अितशय िवपरीत प*रणाम होतील हे स्पष्च आहे.
लाखो लहान दुकानदार, पथारीवाले आिण हातगाडीवाले धंद्ातून बाहेर फेकले
जातील आिण अनेक पटींनी बेरोजगारी वाढे ल. एवढेच नाही तर गेल्या दोन
दशकांमध्ये अथर् व्यवस्था खुली केल्यामुळे जे अगोदरच संकटात आहेत, त्या लहान
व्यापारी आिण शेतकऱ्यांवरही याचे िवध्वंसक प*रणाम होतील. िशवाय गर्ाहकांनाही
फायदा होणार नाही. *रटे ल मधील िवदेशी गुंतवणुकEमुळे महागाईवर िनयंतर्ण येईल
आिण महागाईवर ताबा िमळवता येईल हे फक् िदवास्वप्न आहे.
जर इतके सगळे िवनाशकारी प*रणाम आहेत, तर मग भारत सरकारने बलाढ्
िवदेशी *रटे ल कंपन्यांना भारतात परवानगी का िदली आहे? िवदेशी कंपन्यांचे भले
व्हावे म्हणून भारतातील जनतेचे िहत िवकण्यासाठी इथले राज्यकतेर् इतके उत्सुक
का आहेत?

जागितकEकरण:
जागितकEकरण: भारत िवकर्Eस
खरे तर गेली दोन दशके असेच चालू आहे. १९९१ मध्ये भारतीय
अथर् व्यवस्था िवदेशी कजार्च्या सापळ्यात अडकली होती. प*रtस्थतीचा फायदा
घेऊन भारताचे परकEय कजर् दाते म्हणजेच अमे*रका आिण इतर िवक1सत देश –
ज्यांना सामर्ाज्यवादी देश म्हटले जाते – यांनी भारत सरकारवर आपल्या अटी
लादण्यास सुरुवात केली. त्यांनी त्यांच्या िनयंतर्णाखालील जागितक बॅंक आिण
आं तरराष्र् ीय नाणेिनधी या संस्थांद्ारे भारत सरकारचा हात िपरगाळू न अथर् व्यवस्थेत
बदल करायला भाग पाडले. या तथाक1थत ’आ1थर् क पुनरर्चना कायर् कर्मात’ खालील
अटी होत्या:


आयातीला खुली सूट आिण िनयार्तिभमुख उत्पादनाला पर्ोत्साहन देणे;



अथर् व्यवस्थेच्या सवर् भागांमध्ये िवदेशी गुंतवणुकEवर असलेले सवर् िनबर्ध काढू न
टाकणे;



जनतेच्या िहतासाठी असलेल्या सुिवधांसकट सवर्
खाजगीकरण;



िपण्याचे पाणी, अन्, िशक्षण आिण आरोग्य अशा अत्यावश्यक सेवांसकट सवर्
क्षेतर्ांमध्ये नफेखोरीवर असलेले िनबर्ध काढू न टाकणे.

सावर् जिनक क्षेतर्ाचे

भारताच्या िवदेशी कजर् दात्यांच्या अटींवर झालेल्या ह्ा आ1थर् क पुनरर् चना
कायर् कर्मालाच ’जागितकEकरण’ असे गोंडस नाव देण्यात आले. तेव्हापासून
आजपयर्त आलटू न पालटू न सवर् पक्ष केंदर्ात वा राज्यात सत्ेवर येऊन गेले, पण
लढा वॉलमाटशी
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जागितकEकरणाचे धोरण मातर् पंख पसरत आहे.
जागितकEकरणाचे सार असे कE सरकार आता अथर् व्यवस्था फक् महाकाय
कंपन्यांच्या आिण त्यांचे लहान भागीदार भारतीय मोठ्ा कंपन्यांच्या
नफेखोरीसाठीच चालवते. या कॉपोर्रश
े न्सच्या लुटीला आता काहीच सीमा नाही. ते
आता डोंगर, जंगले, नद्ा, जिमनी व त्यामधील अफाट नैसिगर् क संपदा अक्षरश:
लुटून नेत आहेत. सरकारने त्यांना हजारो एकर जिमनीचा ताबा घेण्याची परवानगी
िदली आहे. सामान्य लोकांच्या घामाच्या कमाईतून उभ्या रािहलेल्या सावर् जिनक
क्षेतर्ातील कंपन्या, बॅंका आिण िवमा कंपन्या कवडीमोल िकंमतीत त्यांना बहाल
केल्या जात आहेत. खाजगीकरणामुळे आता िशक्षण, आरोग्य, वीज, वाहतूक, एवढेच
नाही तर िपण्याच्या पाण्यासारख्या सेवाही फक् नग् नफेखोरीसाठी त्यांच्या ताब्यात
िदल्या जात आहेत. या सवर् सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे, त्यात पर्चंड नफा
आहे.
भारत सरकारने आता देशाच्या भिवष्याची िचंता करणे सोडू न िदले आहे;
आपल्या पुढच्या िपढ्ांसाठी पयार्वरणाचे जतन करण्याची िचंता करणे सोडू न िदले
आहे; देशातील जनतेच्या उदरिनवार्हाची िचंता करणे सोडू न िदले आहे; अन्, पाणी,
आरोग्य आिण िशक्षणासारख्या आवश्यक सेवा कमी दरात उपलब्ध करुन देण्याची
– जेणेकरून ते एक चांगले आयुष्य जगू शकतील आिण त्यांच्या क्षमता पूणर्पणे
िवक1सत करू शकतील – िचंता करणेही सोडू न िदले आहे. त्यांना आता िचंता आहे
ती फक् बह राष्र् ीय कंपन्यांना आिण त्यांच्या भारतीय हस्तकांना – देशी बडे
भांडवलदार – अवाढव्य नफ्यांसाठी उत्म गुंतवणुकEच्या संधी उपलब्ध करून
देण्याची.

*रटेल मध्ये िवदेशी गुत
ं वणूक: जागितकEकरणाचेच पुढचे पाऊल
दोन दशकांच्या जागितकEकरणाने भारतीय अथर् व्यवस्थेला िवदेशी सावकारांची
अजूनच बिटक बनवले आहे. जागितकEकरणाच्या अटींमुळे भारताचे परकEय चलनाचे
संकट अ1धक गंभीर झाले आहे. आयातीचे उदारीकरण केल्यामुळे आपल्या व्यापार
तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. १९९१-९२ मधील २.८ अब्ज डॉलसर् वरून ही तूट
२०११-१२ मध्ये १८९.७ अब्ज डॉलसर् इतकE मोठी झाली आहे. याचा प*रणाम
म्हणून, २०११-१२ मध्ये आपली चालू खात्यातील तूट ७८.२ अब्ज डॉलसर् झाली
आहे, म्हणजे १९९१ नंतर सवार्त जास्त. याबरोबरच माचर् २०१२ मध्ये आपले
िवदेशी कजर् ३४६ अब्ज डॉलसर् वर पोहोचले आहे, म्हणजे १९९१ च्या तुलनेत
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िवदेशी कजर् चार पटीने वाढले आहे.

िवदेशी कॉपोर्रट
े फौजा आिण त्यांची बिटक सरकारे आपल्या देशाचा सन्मान आिण
पर्ितष्ा येताजाता तुडवत असतात; अजून आ1थर् क सुधारणा राबवण्यासाठी
आपल्यावर सतत दबाव टाकून असतात; बलाढ् कंपन्यांच्या गुंतवणुकEसाठी व
लुटीसाठी अथर् व्यवस्थेची अजून नवी क्षेतर्े खुली करण्यात यावी यासाठी दबाव टाकत
असतात ... स्वातंत्य िमळू न अधर् शतक उलटले नाही तोच आपण ते गमावण्याच्या
वाटे वर आहोत.
*रटे ल मध्ये िवदेशी गुंतवणुकEला परवानगी म्हणजे याच धोरणांचे पुढचे पाऊल
आहे. वॉलमाटर् , टे स्को, कॅरेफोर, मेटर्ो यासारख्या मोठमोठ्ा *रटे ल कंपन्यांना
आपल्या मायदेशामध्ये आता बाजारात वाढीला वाव उरलेला नाही, त्यामुळे त्या
इतर कुरणे शोधताहेत. यािशवाय त्यांच्या स्वत:च्या देशांमध्ये स्थािनक लोकांवर
त्यांनी जो िवप*रत प*रणाम घडवला आहे, त्यामुळे िवरोधही वाढतो आहे. म्हणून
त्यांना भारतात यायचे आहे आिण त्याक*रता त्यांनी भारत सरकारवर अथर् व्यवस्था
खुली करण्यासाठी दबाव टाकला.
ऐतखाऊ भारतीय उच्चभर्ू वगर् जागितकEकरणाबद्ल भलताच उत्े1जत झाला
आहे. देशातील भांडवलशहांना अथर् व्यवस्थेच्या दरू गामी वाढीबद्ल यtत्कंिचतही
काळजी उरलेली नाही, याउलट त्यांना फक् िवदेशी बह राष्र् ीय कंपन्यांचे लहान
भागीदार बनून नफा वाढवण्यातच रस आहे. ऐषोआरामात जगणाऱ्या उच्चभर्ू वगार्ला
तर िवदेशी बह राष्र् ीय कंपन्यांच्या आगमनाने आकाश ठें गणे झाले आहे कारण
जगभरातील चैनीच्या, उपभोगाच्या वस्तू आता भारतीय बाजारात उपलब्ध आहेत.
त्यामुळे *रटे ल मध्ये िवदेशी गुंतवणूक यावी ही भारतातील उच्चभर्ू वगार्ची सुद्ा
मागणी होती. त्यांची चाकरी करण्यात धन्यता मानणाऱ्या बुtध्दजीवी वगार्ने मोठा
पर्चार चालवला कE िकरकोळ क्षेतर्ामधील िवदेशी गुंतवणुकEमुळे भारतातील लोकांचा
आिण अथर् व्यवस्थेचा फायदा होईल, िकंमती कमी होतील, शेतकऱ्यांचे उत्पन्
वाढे ल, वगैर,े वगैर.े
खरेतर भारतातील पर्मुख राजकEय पक्ष देशातील उच्चभर्ू वगार्चेच पर्ितिन1धत्व
करतात. वाढता िवदेशी दबाव, िदवसेंिदवस गंभीर होत चाललेले परकEय चलनाचे
संकट आिण देशातील उच्चभर्ू वगार्च्या मागणीमुळे भारत सरकारने शेवटी देशभरात
चालू असलेल्या िवरोधाकडे दुलर्क्ष करून *रटे ल मधील िवदेशी गुंतवणुकEला
परवानगी िदली आहे.

लढा चालूच ठेवलाच
लाच पािहजे!

िवदेशी कजार्च्या या दुष्चकर्ामुळे परकEय चलनाची िदवाळखोरी टाळण्यासाठी
आपली अथर् व्यवस्था िवदेशी थेट गुंतवणुकEवर अ1धका1धक अवलंबन
ू आहे. यामुळेच

िमतर्हो, आपल्या देशभरातील संघषार्नंतरही भारतातील राज्यकत्यार् वगार्ने
आपली धोरणे पुढे ढकलली आहेत आिण िकरकोळ क्षेतर्ामध्ये िवदेशी गुंतवणुकEला
मान्यता िदली आहे.
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अजून आपल्याला खूप काही करायला हवे आहे हे तर स्पष्च आहे.
आपल्याला आपला लढा तीवर् करावाच लागेल. आपल्यातले अनेक जण आज
िनराश झाले आहेत. एक सवर् साधारण समज हा िदसून येतो कE जर िवरोधी पक्ष या
धोरणाला थांबवू शकले नाहीत तर आपण सामान्य लोक कसे थांबवू शकतो?
यामध्ये आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल कE मुख्य िवरोधी पक्षांचा िवरोध हा फक्
लोकांच्या रागाचा फायदा घेण्याचा संधीसाधूपणा होता. त्यामुळेच त्यांनी या
धोरणाच्या िवरोधात एका िनगर्ही लढ्ासाठी मोठ्ा पर्माणात लोक रस्त्यावर यावेत
असा पर्यत्न केला नाही, आिण फक् कमर् कांड म्हणून एक िदवसाचा भारत बंद
पाळण्याची घोषणा केली. हे अगोदर सुद्ा झाले आहे. गेल्या दोन दशकात िविवध
पक्षांच्या िविवध आघाड्ांची सरकारे केंदर्ात सत्ेवर येऊन गेली आहेत. जेव्हा जेव्हा
सत्ाधारी आघाडीने आ1थर् क सुधारणा राबवल्या आहेत, त्यांना तेव्हाच्या िवरोधी
पक्षांनी िवरोध केला आहे. परंतु हेच िवरोधी पक्ष जेव्हा सत्ेत आले तेव्हा त्यांनीही
आ1थर् क सुधारणांना जोमाने पुढेच नेले आहे. खरेतर
जागितकEकरणाच्या
धोरणाबाबत भारतातील सवर् सत्ाधारी वगार्चे आिण पक्षांचे एकमत आहे!
आपल्याकडे अितशय कतुर्त्ववान थोर पुढारी नाहीत म्हणून िनराश होण्याची
गरज नाही. नेते आकाशातून जन्माला येत नाहीत; सामा1जक चळवळीच नेत्यांना
जन्म देतात. सवार्त मोठी आिण उं च झाडंही शेवटी मातीतूनच अंकुरतात.
आपल्याला आपला लढा अजून तीवर् करण्याची, आणखीन लोकांना यात
सामील करून घेण्याची गरज आहे. सरकारच्या आिण पर्सारमाध्यमांच्या पर्चारामुळे
मोठ्ा संख्येने सामान्य लोकांना असे वाटते कE या धोरणामुळे भारतातील शेतकरी
आिण गर्ाहकांना फायदा होईल. त्यामुळेच या धोरणाच्या भयावह प*रणामांबद्ल
सामान्य माणसाला जागृत करण्याच्या आपल्या अिभयानाला पुढे न्यावेच लागेल.
केवळ लोकांना जागृत करून चालणार नाही तर सजर् नशील पद्तीने लोकांना
संघिटत करून या अन्यायकारक धोरणांच्या िवरोधात आवाज उठवावा लागेल.
*रटे ल मधील िवदेशी गुंतवणुकE िवरोधातील आपला हा लढा
जागितकEकरणािवरुद् देशव्यापी चळवळीचा भागच आहे. देशाला परकEय नफेखोर
कंपन्यांच्या ताब्यात देणाऱ्या सत्ाधाऱ्यांच्या िवरोधात हा लढा आहे. जसे नवीन
लोक या संघषार्त सामील होतील तसतशी ही चळवळ देश बदलणारी शक्E बनत
जाईल आिण नवा भारत िनमार्ण करेल. असा भारत 1जथे उत्पादन मूठभरांच्या
फायद्ासाठी न होता सवर् सामान्यांच्या गरजा पूणर् करण्यासाठी होईल, 1जथे
सगळ्यांसाठी पोषक अन्, चांगली आरोग्यसेवा, उत्साहवधर् क िशक्षण, चांगलं घर,
म्हातारपणाची सुरिक्षतता, पर्दषू ण िवरिहत वातावरण हे सवर् असेल.
िमतर्हो, हे स्वप्न नाही. आपली सगळ्यांची एकितर्त ताकद खूप आहे. ती जर
लोकायत
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कामाला लावली तर ह्ा धरतीवर आपण स्वगर् उभारू शकू. आम्ही परत सांगतो हे
स्वप्न नाही. हो, मान्य आहे कE हे स्वप्न जर सत्यात उतरवायचे असेल तर ते सोप्प
नाही. पण अशक्यही नाही. त्यासाठी आपल्याला एकतर् यायला लागेल. जग
बदलण्याची लढाई लढावी लागेल.
पर्त्येक शेवटाला एक सुरूवात असते. आपण जर सुरुवात केली तरच शेवट
होईल; चला आपण आपल्या छोट्ा छोट्ा पर्यत्नांनी सुरुवात करूया. चला,
आपल्या शहरातील आिण आजूबाजूच्या भागातील लहान व्यापारी, शेतकरी आिण
गर्ाहकांची एकजूट बांधण्याचा पर्यत्न करूयात...
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आम याब ल : लोकायत
कौन आज़ाद आ?
कसके माथे से गुलामी क िसयाही छू टी?
मेरे सीने म अभी दद है महकू मी का...
मादरे-िह द के चेहरे पे उदासी है वही....
कौन आज़ाद आ?

वतयनतर कह वषZतच [ल सरदर जफर न ह कॢवत ०लह ल . पण
ै iळ दशÌय \जÌय पॢर०थतचह [०धक तत&तत वणZन करतत. क&ण
वत' झल ह खर *ऽच \ह. ह दश \त फफ ध०नकच झल \ह
\०ण ॢवकसह फफ Öयचच ह&त \ह. eक/कड ह म&ठम&ठ म34स5
[Öयध१०नक गÓय5 eÇस*स हयवज5 जगभरत३न \यत ह&त [सल4य
[<यशÌय वत३5 पचतरॢकत ह3०पट4स... तर दस
१ र कड बह१तश जनतल
वतयनतर ज& भकरत१कड ०मळत ह&त5 त& स१ळ \त कढ३न घतल जत
\ह.
गल द&न दशक जग०तक/करणÌय नवखल महकय बह१रृय
कपCयन य दशत \म ०'त कल जत \ह. दश \ज फफ बÓय दशD
परदश _स&गपतÌय नÉन नफख&र सठHच चलवल जत&य. त *चड नIयÌय
हवप&ट गॢरबच जगल5 ज०मन5 पण ैवर ॢहॅपण ह4ल करत \हत.
प&०लसDCययलयDरजकरणDन&करशह यÌय _घड_घड सहकयZन गॢरबÌय
जवनसधनवर तब ०मळव३न Öय ॢठकण खण *क4प5 ॢवशष \०थZक ¡'च
*क4प5 \०लशन ग५ह *क4प5 ].]. _भ करत \हत. यसठH \प4य
दशतल कयदकन३नह बदलल जत \हत. खजगकरणÌय नवखल
 व ॢवम
जनतÌय Nमन \०ण पOशन _भ कलल सवZज०नक _स&ग \०ण बPक
कपCय कवडम&ल ॢकमतत Öयन स&पव4य जत \हत. शतQयवथह ÖयÌय
तRयत दÕयसठH ध&रण बदलल जत \हत. पॢरणम लख& शतकर
\ÖमहÖय करत \हत5 दशतल GA× जनत Wमण भगत३न शहरतल
बकल वÖयमXय ढकलल जत \ह. छ&ट _स&ग नगवल जत \हत. ०श¡ण5
\र&Éय5 वहत३क Qयवथ5 वज5 पण5 ैसरÈय [Öयव[यक सव स१ळ नफ
\०ण फफ नफ कमवÕयच सधन बनव4य जत \हत. \पण कय खव5
\यव5 4यव5 ०चतव5 पहव5 ह ठरवÕयच मफदर च जण३ बह१रृय कपCयन
घतल \ह. ]हण३न ÖयÌय भडवलबर&बर Öयच सक५तह Öयन \प4यकड
^जवल \ह. \त \पय दशवर क१ण थट शसन करÕयच गरज नह.
\०थZक नÓय \पय हतत ठव३न Öय"न परत eकद नव ग१लम \णल
\ह.

जवनव[यक वत३च *चड वढत महग^5 जग&जग ब&कळलल
`ुचर5 ख&टपण5 क3लजच \कशल ०भडलल फ/ \०ण न&कर च \श
श३Cय. ०शवय \पणच नलयक \ह&त [स वटयल लवणर ०श¡णQयवथ
\०ण पर ¡ पळत5 न&कर च खपर रखव जगवर फ&डणर जत जमतवद
समजQयवथ \०ण दवधमZÌय नवखल मणसल मणसपस३न वगळ
पडणर धमbध रजकरण5 मणसÌय \जरच ह&त [सलल Qयपर... ह
\जच वतव \ह.
[थZत सवZसमCय जनत ॢवदश कपCयच व यथल धनदडÉयच ह खळ
म३कपण बघत बसलल नह . वसतत जस *Öयक कनक&पcयत फ१ल फ१लयल
लगतत5 तसच दशभरत ०नर०नरdय ॢठकण ल&कन eक' ययल5 सघॢटत
Qहयल5 \०ण \पल सघषZ ब१लद करयल स१^वत कल \ह. \Öम जर ह
सघषZ छ&ट [सल5 त१टक [सल5 तर भॢवfय य छ&Ñय छ&Ñय सघषZतच दडलल
\ह. त जQह मजब३त ह&तल5 eक' यतल \०ण \णख ल&क य लÔयत
समल ह&तल तQह त eक म&ठH तकद बनतल.
\पण बÊयच भ३०मक स&डल पॢहज5 चग4य भॢवfयच व\न पॢहल
पॢहजत5 जग बदल१ शकत ैवर ॢवीस ठवल पॢहज. ह& ! दस
१ र जग शÇय
\ह. पण ÖयसठH \पलह छ&टDछ&ट लढ स१^ कल पॢहजत. ॢहमलयत4य
छ&Ñय छ&Ñय नसच *वह eक' य`न Öयच गग बनत5 तसच ह लढह eक'
यतल. ]हण३नच ह Qयसपठ.
भरततल वOॢदक कळपस३नच ॢवचर ]हणज ल&कयत. ल&कयत ह
दOववद झ१गरणर वतववद 5 ॢववकवद जवनmु \ह. जवन स]यक ॢरतन
जगÕयच ह ॢवचर \ह. समय मनव०न०मZ त \हत5 Öयपस३न पळ३न न जत
Öयन सम&र गल पॢहज5 ह *रण ल&कयत ॢवचर \]हल दतत. ह पर पर
\]ह वकरत&. ]हण३नच य Qयसपठच नव ल&कयत. Îयन ह जग
बदलÕयसठH \पणह कह करव [स वटत ÖयÌय सहकयZन \]ह ॢवॢवध
कयZoम रबवत&.
• ०श¡णDवजD\र&Éयसव ैच बजर करण5 शहरतल सवZज०नक वहत३क
समय5 [ण१`जpच घतकत5 ब.ट . वÉयसरÈय जन१क/य बदल
[सल4य [Cनच दf१ पॢरणम5 जवनव[यक वत३च वढत महग^5
यसरÈय ल&कÌय ०जQहdयÌय *ऽवर Qयपक जनजग५त कqन
ल&कन सघॢटत करÕयच *यय करत&. Öय०शवय /प\स क&क भरत
छ&ड&/5 /[ज३न भ&पळ नक&त/5 /CययQयवथच _मरद०यÖव \०ण स१धरण/
यसरÈय रृय [०भयनमXयह \मच सॢoय सहभग \ह. ÖयसठH य
*ऽवर \धॢरत पथनÑय5 प&टर *दशZन5 गण [श कल *करच

