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मेहनत की लटू सबसे ख़तरनाक नहीं होती
पिु लस की मार सबसे ख़तरनाक नहीं होती
ग़ ारी, लोभ की मट्ठु ी सबसे ख़तरनाक नहीं होती
बैठे-िबठाए पकड़े जाना – बरु ा तो है
सहमी-सी चपु म जकड़े जाना – बरु ा तो है
कपट के शोर म सही होते हुए भी दब जाना – बरु ा तो है
जगु नओ
ु ं की लौ म पढ़ना – बरु ा तो है
मिु ट्ठयाँ भींचकर बस वक्त िनकाल लेना – बरु ा तो है
पर सबसे ख़तरनाक नहीं होता
सबसे ख़तरनाक होता है मदु ार् शािं त से भर जाना
ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना
घर से िनकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना
सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपन का मर जाना
– अवतार िसंह ‘पाश’

१. भारत: आिथर्क महास ा?
भारताने आप या अथर् यव थेचे जागितकीकरण जवळपास तीन दशकांपवू ीर् सु के ले.
कॉप रे ट अिधकारी, मॅनेजमट गु , प्रभावी अथर्त ज्ञ, सव च िशक्षणत ज्ञ, प्रिसद्ध
वतर्मानपत्राम ये िलिहणारे आिण वृ वािह यांवरील कायर्क्रमांम ये झळकणारे बिु द्धजीवी,
आघाडीचे पत्रकार, सरकारी नोकरशहा, स ेवर असलेले आिण िवरोधी पक्षातील आघाडीचे
राजकारणी ( यां यात सतत खचु ीर्बदल होत असतो)—हे सगळे जागितकीकरणाबाबत खपू
आनंदी आहेत. आिथर्क सधु ारणांमळ
ु े देश आिथर्क महास ा बनत आहे ाब ल यांचे
एकमत आहे.
जागितकीकरणामळ
ु े देशा या सकल रा ट्रीय उ पादना या (Gross Domestic
Product िकंवा जीडीपी) िवकास दराम ये खरोखरच वाढ झाली आहे (पाहा तक्ता १).
देशाचा िन वळ जीडीपी िवकास दर २००३–०४ म ये ८% पयत वाढला होता आिण
२००५–०६ ते २००७–०८ ा कालावधीत तो ९% या वर रािहला होता. २०११ पासनू
हा दर समु ारे ६–७ टक्क्यां या आसपास रािहला असला तरी भारत ही जगातील सवार्िधक
वेगाने िवकिसत होणार्या मोठ्या अथर् यव थांपैकी एक रािहला आहे.1
तक्ता १: दशकातील सरासरी िवकास दर, भारत, १९७०–२०१०2
दशक
१९७०–७१ ते १९७९–८०
१९८०–८१ ते १९८९–९०
१९९०–९१ ते १९९९–२०००
२०००–०१ ते २००९–१०

सरासरी िवकासदर (% दरवषीर्)
३.०
५.६
५.८
७.२

ीमंत अजून ीमंत
ा उ च िवकासदरामळ
ु े देशातील ीमतं आिण अित ीमतं ां या सपं ीम ये प्रचडं
वाढ झाली आहे. एका वृ ानसु ार, ‘भारतातील अ जाधीशासं ाठी एवढे चागं ले िदवस कधीच
न हते.’3 फो सर् मािसकाने अगदी अलीकडे (२०१७
म ये) के ले या जगातील अित ीमंतां या अद्ययावत
अग्रक्रमयादीनसु ार, भारतात स या १०१ अ जाधीश
आहेत. यांची सवाची िमळून एकूण संप ी ३२५.५
अ ज डॉलसर् इतकी आहे. ही रक्कम भारतीय
चलनानसु ार २१.१ लाख कोटी पये, हणजे देशा या
२०१७–१८ या जीडीपी या १/८ इतकी होते.
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जगातील सवार्िधक अ जाधीश असले या देशां या यादीत भारत आता चौ या
क्रमांकावर आहे. भाजप स ेत आ यापासनू या पिह या तीन वषात (२०१४–१७)
देशातील अ जाधीशांची संख्या जवळजवळ दु पट झाली आहे; २०१४ म ये फो सर्ने
िदले या यादीत ५६ भारतीय अ जाधीशांचा समावेश होता, यांची एकूण संप ी १९१.५
अ ज डॉलसर् एवढी होती.4 आिण १९९० या दशकात, ा यादीत फक्त दोन भारतीय
अ जाधीश होते, यांची एकूण संप ी ३.२ अ ज डॉलसर् होती.5
जागितक मालम ा स लागार नाइट फ्रँक ां या २०१७ मधील मालम ा
अहवालानसु ार, २०१५–२०१६ म ये अितशय ीमंत भारतीयांची— हणजेच यांची
िन वळ थावर मालम ा (िविवध कंप यांमधील समभाग, जमीन-जमु ला, मोटारी, िवमाने,
अलीशान बोटी इ यादी) ३० लाख डॉलसर् (दोनशे कोटी पये) पेक्षा जा त आहे—संख्या
१२% नी वाढून ६,७४० पयत पोहोचली आहे.6

आिण गरीब अिधक गरीब
दसु रीकडे, जागितकीकरणाने कोट्यवधी सवर्सामा य लोकांना ‘चौ या जगातील
गिरबी’ (अितगिरबी) या खाईत ढकलले आहे. यांची इतकी वाईट अव था ापवू ीर्
कधीच न हती! हे अिधकृ त सरकारी आकडेवारीतनू प होते.
जानेवारी २०१८ म ये ऑक्सफॅ म ने के ले या सवेर्क्षणातनू प झाले आहे की २०१७
साली भारतात िनमार्ण झाले या एकूण संप ीपैकी ७३% संप ी सवात ीमंत १% लोकांनी
िहसकावली, आिण दसु रीकडे खाल या अ यार् लोकसंख्येला, हणजे ६७ कोटी लोकांना
फक्त १% िमळाली. वृ पत्रांनीही मा य के ले की ातनू ‘उदारीकरणामळ
ु े गरीब–
7
ीमंतांमधली दरी अिधक वेगाने वाढली आहे’ ा िसद्धांताची पु ी होते.
अिधकृ त सवेर्क्षणांचा आधारावर प्रिसद्ध अथर्शा ज्ञ उ सा पटनाईक ांनी अंदाज
लावला आहे की ग्रामीण आिण शहरी भागात या लोकांना िदवसाला अनक्र
ु मे २२०० /
२१०० कॅ लरीज िमळू शकत नाहीत, यांची संख्या २००४–०५ मधील ६५–६९% पासनू
२००९–१० म ये ७३–७५% पयत वाढली आहे. ( ाची तपशीलवार चचार् पढु े के लेली
आहे.)
ा धक्कादायक आकडेवारीची पु ी इतर
अ यासांद्वारे होते. संयक्त
ु रा ट्र िवकास कायर्क्रम
(UNDP) ने ‘ऑक्सफडर् गिरबी आिण मानव
िवकास पढु ाकार’ (Oxford Poverty and
Human Development Initiative) सोबत
‘बहुिवध गिरबी िनदेर्शांका’ची संक पना मांडली
आहे. बहुिवध गिरबीचा अदं ाज लाव यासाठी हा
२

लोकायत, जनता सा ािहक

िनदेर्शांक िशक्षण, आरोग्य सिु वधा, जग याचा तर ा गो ींचा आधार घेतो. UNDP या
२०१६ साल या अहवालानसु ार भारतातील ५५.३% जनता ‘बहुिवध गरीब’ आहे, आिण
आणखी १८% जनता बहुिवध गिरबी या काठावर आहे— हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी
तीन-चतथु ाश लोक गरीब आहेत.8
UNDP या अहवालात काहीही अितशयोक्ती नाही. अिधकृ त ोतांवर आधािरत
आणखी काही बोलकी आकडेवारी:

•

•

२०१५–१६ या रा ट्रीय कुटुंब आरोग्य सवेर्क्षण–४ नसु ार (National Family
Health Survey–4, िकंवा NFHS) भारतातील ५ वषार्खालील ३८.४% मल
ु े
खरु टलेली आहेत (stunted, वया या मानाने उंची कमी असलेली, हणजेच
दीघर्कालीन कुपोिषत).9 जगातील एक तृतीयाश
ु े भारतात आहेत.
ं कुपोिषत मल
भारतात कुपोषणाचे प्रमाण उप-सहारा आिफ्रका (अिफ्रके तील सवात गरीब भाग)
पेक्षाही जा त आहे.10
देशातील ६ ते १४ वयोगटातील ४२% मल
ु ांना प्राथिमक िशक्षण पणू र् हो यापवू ीर्च
शाळा सोडावी लागते. देशातील िशक्षण यव था इतकी खराब झाली आहे की जी
मल
ु े प्राथिमक िशक्षण पणू र् करतात यापैकी ५०% पेक्षा जा त मल
ु ानं ा इय ा दसु रीतील
11
वाचन, बेरीज-वजाबाकीही नीट करता येत नाही!

दोन प्र . . .
कुपोषण मल
ु ां या शारीिरक आिण मानिसक िवकासावर प्रितकूल पिरणाम करते. या
देशाम ये जगभरातील एक तृतीयाश
ु े राहतात, तो देश आिथर्क महास ा
ं कुपोिषत मल
बन याचा दावा कसा क शकतो?
िवकासासाठी िशक्षण मल
ू भतू आहे; जे िशकत आहेत यांचाच फक्त िवकास होतो असे
नाही तर यामळ
ु े संपणू र् समाजाचाही िवकास होतो; हणनू च सवर् िवकिसत समाजाचे एक
मह वपणू र् वैिश ्य हणजे उ कृ दजार्चे सावर्ित्रक िशक्षण. अम यर् सेन ां या श दात,
‘मल
ु ांना आिण िवशेषत: मल
ु ींना शाळे त घालणे ापेक्षा जगात मह वाचे दसु रे काहीच असू
12
शकत नाही.’ जो देश आप या बहुसंख्य मल
ु ांना प्राथिमक िशक्षणही देऊ शकत नाही, तो
वत:ला ज्ञानाची महास ा कसे हणवनू घेऊ शकतो?

भारतातील सवार्त मोठा घोटाळा
िशक्षण–आरोग्य, गिरबी आिण कुपोषणाची ही भयक
ं र पिरि थती असनू ही स ाधारी
मात्र क याणकारी योजनावं रील खचर्—जो गिरबानं ा परवड यायोग्य दरात अ न, िशक्षण,
आरोग्य ासं ारख्या सिु वधांसाठी ठे वलेला आहे—कमी करत आहेत आिण तो पैसा
धनदाडं ग्याक
ं डे वळवत आहेत.
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हे अिव सनीय वाटेल, पण हेच िन वळ स य आहे. हाच देशातील सग यात मोठा
घोटाळा आहे—िकतीतरी लाख कोटी पयांचा!
आिण ाबाबत देशभरात कुठ याही प्रकारचा ग धळ, गडबड, आरडाओरड न होता
सरकारला हे कसे शक्य झाले? ाकिरता, सरकारी अथर्त ज्ञांनी एक नवीन आिथर्क िसद्धां त
रचला आहे, याला आपण ‘िव ीय तटू ीचा िसद्धांत’ हणू शकतो. तो लोकां या गळी
उतरव यात ते इतके यश वी झाले आहेत की आता हा िसद्धांत आिथर्क मंत्र झाला आहे.
भारतीय जनतेला लटु णार्या ा अवाढ य घोटा यांना उघड पाडणे हा ा पिु तके चा
उश
े आहे.
पण पढु े जा यापवू ीर्, ा भागा या सु वातीला उ लेख के ले या एका िवषयावर आधी
चचार् क या: ा देशाची गिरबीची पातळी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढत असताना देशा या
िवकासदराम ये गे या दशकभरापेक्षा जा त काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ कशी
झाली? भारताचा ७–८–९% जीडीपीचा वािषर्क वाढीचा दर हा तळागाळात या लोकांपयत
का पोहोचला नाही?

२. जीडीपीचा ह यास
जीडीपी हणजे अथर् यव थेम ये उ पािदत होणार्या आिण िवक या जाणार्या सवर्
व तू आिण सेवां या बाजारपेठेतील मू याव न के ले जाणारे मोजमाप. अथर्त ज्ञ सामािजक
प्रगती मोज यासाठी ा मापकाचा वापर करत रािहले आहेत. पण ा मापकाम ये एक
सम या आहे. खालील काही उदाहरणांव न हे मापक कसे चक
ु ीचे आहे ते प होईल.
• काही व तंचू े उ पादन झाले पण या उ पादकाने वतः वापर या आिण या िवक या
गे या नाही, तर या जीडीपीम ये गण या जात नाहीत. हणनू च, भारतातील बहुतेक
छोटे शेतकरी, जे वत: या वापरासाठी उ पादन करतात, ते देशा या जीडीपीम ये भर
घालत नाहीत. पण जे हा ते यां या जिमनीपासनू उखडले जातात, आिण बलाढ्य
कंप या यां या जिमनी हाय-वे, िवमानतळे , गो फ मैदाने इ. बांध यासाठी िकंवा
औद्योिगक प्रक पांसाठी वापरतात, ते हा जीडीपीम ये भर पडते. ालाच िवकास
हटले जाते. पण शेतकर्यांची जीवनसाधने न झाली याचे काय? याला काहीच
मह व नाही; कारण तसेही ते जीडीपीम ये भर घालत न हते.
• जर कंपनीने आपले उ पादन वाढवले आिण याच वेळी कामगारांची संख्या कमी
के ली, तर कंपनीचा नफा आिण जीडीपी वाढेल. हे अथर् यव थेसाठी चांगले आहे.
कामगारांची जीवनसाधने उद् व त झाली तर याची िचंता करायचे कारण नाही.
• जाणनू बजु नू सावर्जिनक वाहतकू यव था मोडकळीस आणनू खाजगी गाड्यांना
प्रो साहन िदले जाते. ते अथर् यव थे या िवकासासाठी चांगले आहे, कारण यामळ
ु े
४

लोकायत, जनता सा ािहक

•

•

•

जीडीपी वाढतो. जरी याचा पिरणाम जा त प्रदषू ण, जा त अपघात आिण वाहतक
ू
क डीमळ
ु े लोकां या वेळेचा अप यय होत असला तरी.
घनदाट जगं ले जीडीपी या िवकासात भर घालत नाही. पण जे हा यातील झाडे
लाकडासाठी कापली जातात, ते हा िवकासात वाढ होते; आिण जे हा जगं लजिमनीवर
औद्योिगक कारखाना उभा के ला जातो, ते हा जीडीपी या िवकासदरात आणखीनच
भर घातली जाते.
सवा या वापरासाठी जिमनीखाली साठलेले भगू भार्तील पाणी जीडीपीम ये भर टाकत
नाही. पण जे हा कोकाकोला बॉटिलंग कारखाना उभा करते, भगू भार्तील लाखो िलटर
पाणी उपसते आिण बाट यामं ये भ न िवकते, ते हा जीडीपीचा िवकासदर वाढतो.
के रळमधील लाचीमाडा गावाम ये, कोकाकोलाने आपला एक बॉटिलंग कारखाना
उभा के ला. यां या प्रचडं मोठ्या प्रमाणातील पाणी उपशामळ
ु े थािनक लोकानं ा
िप या या पा याची कमतरता भासू लागली आिण शेतीवरही िवपिरत पिरणाम िदसू
लागला. बायकानं ा िप या या पा यासाठी १० िक. मी. लाबं चालत जावे लागत होते.
या यितिरक्त, कारखा यातील िवषारी कचर्यामळ
ु े जवळपासची जमीन आिण पा याचे
साठे प्रदिू षत झाले. सरतेशेवटी थािनक
लोकांनी ठरवले की आता खपू झाले, आिण
यािवरोधात जबरद त आदं ोलन सु के ले,
पिरणामी कंपनीला कारखाना बंद करावा
लागला. लोकांची जीवनसाधने आिण यांचे
आरोग्य वाचले, पण याचा देशा या
जीडीपीवर िवपरीत पिरणाम झाला!
जे हा शेतकरी पढु ील वषीर् या िपकासाठी िबयाणे वाचवतो िकंवा सद्रीय शेती करतो,
ते हा तो बाजारातनू िबयाणे, कीटकनाशके , रासायिनक खते िवकत घेत नाही. ाचा
जीडीपी या वाढीवर वाईट पिरणाम होतो. पण तो जे हा मो से टोची जैिवक प्रिक्रया
के लेली िबयाणे िवकत घेतो, रासायिनक शेती करतो, ते हा देशा या जीडीपीम ये वाढ
होते. मग यामळ
ु े कोट्यवधी शेतकर्यां या डोक्यावर कजार्चा बोजा वाढला आिण
गे या काही दशकांम ये तीन लाख शेतकर्यांनी आ मह या के या असेनात का.

जीडीपीम ये अथर् यव थे या वाढीमळ
ु े झालेला जीवनसाधनांचा आिण पयार्वरणाचा
िव वसं गणलाच जात नाही, हणनू च देशाच
ु ीचे आहे
ं ी संप ी मोज याचे हे पिरमाणच चक
असे आता जोसेफ ि टगिलट्झ आिण अम यर् सेन ां यासारखे जागितक िकतीर्चे
अथर्त ज्ञही मानतात. २००९ म ये फ्रा सचे रा ट्रा यक्ष िनकोलस सारकोझी ां यासाठी
के ले या एका अ यासात, ा अथर्त ज्ञानं ी िशफारस के ली की, अथर् यव था िकती चागं ली
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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आहे ा या मापनासाठी नवीन पिरमाणे वापरली पािहजेत. ाम ये फक्त अथर् यव थेचा
िवकास नाही तर मोठ्या प्रमाणात मानवी सख
ु -समाधान आिण नैसिगर्क शा तता देखील
मोजली जावी. ‘आिथर्क कायर्क्रम व सामािजक िवकासा या मापनावर पनु िवर्चार’ (The
Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited)
ा यां या अहवालात हटले आहे:
जरी देशाला कमी मानधन िमळत असेल, पयार्वरणाचा िवनाश होत असेल, आिण
कामगारांच्या आरोग्यावर घातक पिरणाम होत असतील, तरीही परकीय
खाणकं पन्यांना आपल्या देशात बोलावून खाणप्रकल्प उभारण्यासाठी िवकसनशील
देश उद्युक्त होतील, कारण त्यामुळे जीडीपी वाढतो.

ा अहवाला या लेखकांनी
नमदू के ले आहे की बहुतांश
देशांम ये म यक िविनयो य प्रा ी
(median
disposable
income)* घटत असनू ही, गे या
काही दशकांम ये जगभरात
जीडीपीची वाढ होत होती. ाचा
अथर् हा की आिथर्क िवकासाचा लाभ अित ीमंतांना उवर्िरत लोका या िकंमतीवर िमळत
आहे. ि टगिलट्झ आयोगा या अहवालाने िनयोजकांना आवाहन के ले आहे की, यांनी
उ पादन व सेवां या उ पादनाम ये वाढीबाबत ह यास सोडून सवर्सामा यां या भौितक
समृद्धीवर लाख कद्रीत के ले पािहजे. सवर्सामा यांचे उ प न व उपभोग तसेच िशक्षण व
आरोग्य ा सिु वधां या उपल धतेचे मोजमाप के ले पािहजे.13
जीडीपी या संक पनेत ा मयार्दा असनू ही, १९९१ म ये भारतीय अथर् यव थे या
जागितकीकरणाला सु वात के यापासनू भारतीय रा यकतेर् मात्र जीडीपीचा िवकासदर
वाढेल अशाच धोरणांवर लाख कद्रीत क न आहेत. का? कारण, बलाढ्य कॉप रे श सना
रग्गड नफा कमावता येईल अशी धोरणे आख याचा बहाणा िमळतो. मग या कॉप रे श सनी
लोकां या जीवनसाधनांचा िव वंस के ला असला, प्रचंड प्रमाणात लोकांना िभके ला लावले
असले िकंवा भयानक प्रमाणात पयार्वरणाचा िवनाश के ला असला तरी.
पण मग भारतीय शासकानं ी सामा य माणसाशी असलेली नाळ तोडून का टाकली
आहे? आिण धनदाडं ग्यानं ा इतके झक
ु ते माप का? हे समजनू घे यासाठी आप याला अडीच
दशक मागे, हणजे १९९१ म ये जावे लागेल . . .
* देशाची म यक प्रा ी हणजे ते उ प न या यापेक्षा अ यार् लोकानं ा जा त िमळते व अ याना कमी (हे
सरासरी उ प नापेक्षा वेगळे आहे). िविनयो य प्रा ी हणजे कर चक
ु व यानतं र हातात असलेली रक्कम.
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३. जागितकीकरण कशासाठी?
कजार्चा िवळखा
१९४७ साली भारताला वातं य िमळा यानंतर, नेह भारताचे औद्योिगकीकरण
समाजवादी िदशेने क इि छत होते. पण यांना काँग्रेसमधील मजबतू दिक्षणपंथी गटा या
दबावामळ
ु े तडजोड करावी लागली, आिण अखेरीस भारतात जे आिथर्क मॉडेल लागू के ले
गेले, ते वयंपणू र् भांडवली िवकासाचे मॉडेल होते. ातील मख्ु य वैिश ्य हणजे िम
अथर् यव था आिण १९४८ आिण १९५६ चे औद्योिगक धोरणांचे ठराव आिण परकीय
भांडवला या प्रवेशावर िनबध—ही वैिश ्ये भारतीय भांडवलदारां या सिमतीने िशफारस
के ले या आिथर्क योजनेवर आधािरत होती. जे.आर.डी. टाटा आिण गोवधर्नदास िबलार् हेच
ा ‘बॉ बे लॅन’ हणनू नावा पाला आले या योजनेचे िश पकार होते.14
अनेक कारणामं ळ
ु े १९८० या दशकात, हे मॉडेल सक
ं टात सापडले. ा सक
ं टावर
मात कर यासाठी भारतीय शासनाने मोठ्या प्रमाणावर परकीय कजेर् घे यास सु वात के ली.
पण ाचा पिरणाम हणनू १९९० पयत भारत परकीय कजार् या साप यात अडकला
(चौकट १ पहा).
एके काळी एिशया–अिफ्रके चे साम्रा यवादी मालक असणारे पाि मा य देश ( हणनू
ानं ा साम्रा यवादी देश असेही हटले जाते) ा संधीची वाटच पाहत होते. दसु र्या
महायद्ध
ु ानतं र भारत आिण इतर वसाहतींनी िदले या शक्तीशाली वातं यलढ्यामळ
ु े यानं ा
ा देशांना वातं य देणे भाग पडले होते. १९७० या दशकात, िवकिसत देशां या
अथर् यव था ‘ थायी मंदी’ या िवळख्यात सापड या, आिण ा देशां या अथर् यव थांचा

चौकट १: अंतगर्त आिण परकीय कजर्
अतं गर्त आिण परकीय कजार्त मळ
ु ातच फरक असतो. भारतासारख्या ितसर्या जगातील
देश अतं गर्त कजार्ची परतफे ड नोटा छापनू िकंवा लोकावं र कर वाढवनू क शकतात. पण
परकीय कजर् डॉलसर्सारख्या आतं ररा ट्रीय चलनात अस यामळ
ु े ते फे ड यासाठी मात्र
परकीय चलनाचीच आव यकता भासते. ते पयामं ये फे डले जाऊ शकत नाही. जे हा
भारतासारख्या देशाम ये परकीय चलनाचे बिहगर्मन (िवदेशी कंप याच
ं ा नफा परतावा,
आयात वगैरेमळ
ु े ) हे परकीय चलना या अतं प्रर्वेशापेक्षा (िनयार्त, बाहेर या देशात काम
करणार्या कामगारांनी पाठवलेला पैसा, परदेशी प्रवाशांपासनू होणारी कमाई इ.) जा त
असते, ातील फरकाला चालू खा यातील तटू हटले जाते. ाला भ न काढ यासाठी
एक पयार्य हणजे बाहे न परकीय कजर् घेणे. पण हे कजर् परकीय चलनातच फे डावे
लागते. यामळ
ु े परकीय कजर् फे ड यासाठी परत कजर् ा साप यात देश अडकतो.
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िवकासदर मंदावत गेला.* यामळ
ु े आधी
गल
ु ाम असले या ा देशां या अथर् यव था
पु हा आप या िनयंत्रणाखाली कशा आणता
येतील ाचे वेगवेगळे मागर् ते शोधत होते.
हणजे पु हा एकदा यांना ा देशां या
बाजारपेठा आिण क चा माल–संसाधने
ावर िनयंत्रण ठे वता येईल.15
भारत िवदेशी कजार् या साप यात अडक यामळ
ु े पाि मा य सावकारांना भारतीय
सरकारवर अथर् यव थेची पनु रर् चना कर यासाठी व िवदेशी भांडवल व सामानासाठी आपले
दरवाजे उघड यास दबाव आण याची संधी िमळाली. थेट समोर न येता, यासाठी िवकिसत
देशांनी जागितक बँक (World Bank, िकंवा WB) ा आतं ररा ट्रीय िव सं थेला पढु े
के ले. अमेिरका आिण इतर िवकिसत देशांचा जागितक बँकेवर िनणार्यक ताबा आहे. नो हबर
१९९० म ये जागितक बँकेने भारत सरकारला एक मसदु ा िदला. ा मसद्यु ाम ये थेट परकीय
गंतु वणक
ू आिण यापारावरील सवर् िनयंत्रणे उठवणे, सावर्जिनक क्षेत्रांचे खाजगीकरण,
िव ीय क्षेत्राचे उदारीकरण, आदी सचू ना नमदू के या हो या. याचबरोबर पि मी देशांनी
भारत सरकारला नवीन कजेर् दे यास नकार िदला व मागणी के ली की, पिह यांदा भारत
सरकारने जागितक बँके या मसद्यू ातील सचू ना लागू करा या.16

जागितकीकरणाची सु वात
भाडं वली िवकासा या नेह मॉडेलमळ
ु े भारतीय समाजाचे ध्रवु ीकरण झाले. भारतीय
समाज दोन िह शांम ये वाटला गेला. एका बाजल
ू ा भांडवलदार, बडे यापारी, धिनक
शेतजमीनदार, राजकारणी, नोकरशहा, काळाबाजारवाले, िडलसर्, िड ट्री यटु सर्,
* िवसा या शतकापासनू िवकिसत देशां या अथर् यव थेवर बलाढ्य मक्तेदारी कंप याचं े वचर् व प्र थािपत
झाले आहे. ा कंप याचं ी उ पादनाची क्षमता प्रचडं आहे आिण या भरमसाठ नफा कमवतात. ा
पिरि थतीत ा देशामं ये भाडं वलशाहीसमोर नवीन सम या उभी ठाकली आहे. ा प्रचडं भाडं वलाची
फायदेशीर गतंु वणक
ू कुठे करावी? पिरणामी, ा देशाचं ा िवकासदर मंदावलेला आहे. बेकारी वाढत असनू
उ पादक क्षमता वापर याचा दर कोसळत आहे. ामळ
ु े िवसा या शतका या सु वातीपासनू िवकिसत
भाडं वली देश एका नवीन प्रकार या संकटात सापडले आहेत. जे १९ या शतकात या ता परु या
व पा या संकटापासनू पणू पर् णे वेगळे आहे. यां या अथर् यव थानं ा थायी मंदी या िदशेने घेऊन
जाणार्या प्रवृ ींनी घेरले आहे— ालाच टॅग्नेशन हणतात. १९ या शतकातील लघु भाडं वलशाहीम ये
तेजीने िवकास करणे हा िनकष होता आिण आिथर्क सक
ं ट अपवाद. मात्र, २०–२१ या शतकातील
मक्तेदारी भाडं वलशाहीम ये ‘ टॅग्नेशन हा िनकष आहे आिण अ छे िदन अपवाद’. ( ा िवषयावर
सिव तर चचार् करणे इथे शक्य नाही, टॅग्नेशनवर आणखी मािहतीसाठी, पहा: Paul M. Sweezy,
‘Why Stagnation?’ Monthly Review, June 2012, http://monthlyreview.org).
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सट्टाबाजारवाले, मगलसर्, मािफया, इ.इ.—
हणजे बांडगळ
ु ं ; ते लोकसंख्ये या ५% होते.
तर दसु र्या बाजल
ू ा क करी, कामगार,
शेतकरी, िवद्याथीर्, बिु द्धजीवी, हणजेच
सवर्सामा य; ते लोकसंख्ये या ९५% होते.
देशातील राजकीय स ेवर पिह या िह शाचे
िनयंत्रण आहे. सवर् प्रमख
ु राजकीय पक्षही फक्त
ा पिह या िह याचेच िहत पाहतात.
१९९० या दशका या सु वातीला
भारतीय शासकां या वाय भांडवली
िवकासाचे मॉडेल गंभीर व पात संकटग्र त
झालेले होते. भारतीय भांडवलदार ए हाना ा
िन कषार्ला येऊन पोहोचले होते की आपले
नफे आणखी वाढवायचे असतील तर वतंत्र
भांडवली िवकासाचे व न सोडून साम्रा यवादी देशांचे सिक्रय ह तक हायला लागेल.
आिण हणनू १९९१ या म यावर भारतीय शासकांनी परकीय चलन संकटातनू
सटु यासाठी घेतले या परकीय कजार् या बद यात अथर् यव थेची पनु रर् चना कर या या
जागितक बँके या अटी मा य के या. ा ‘आिथर्क पनु रर् चना कायर्क्रमा’ या (Structural
Adjustment Programme) मख्ु य तरतदु ी आहेत:17
१) मुक्त यापार: आयातीला खल
ु ी सटू आिण िनयार्तिभमख
ु उ पादनाला प्रो साहन देणे.
२) मुक्त गुंतवणूक: औद्योिगक आिण आिथर्क क्षेत्रातील परकीय गतंु वणक
ु ीवरील सवर्
िनबध हटवणे.
३) मुक्त बाजारपेठ: मक्त
ु बाजार यव थेला प्रो साहन दे या या नावाखाली बाजारामधील
सरकारी ह तक्षेप समा करणे. हणजे:
• पाणी, वीज, आरोग्य व िशक्षणासारख्या मल
ू भतू सिु वधांसह सवर् सावर्जिनक
उद्योगांचे खाजगीकरण करणे;
• नफे खोरीवरील सवर् सरकारी िनबध हटवणे, आव यक सेवांमधील सद्ध
ु ा.
४) िव ीय तूट कमी करणे: ासाठी गिरबांना िदली जाणारी अ न, आरोग्य, िशक्षण व
इतर सरकारी अनदु ाने कमी करणे.
िवदेशी कजर्दारांनी घातले या अटींनसु ार झाले या ा आिथर्क ‘पनु रर् चना’
कायर्क्रमालाच जागितकीकरण असे ग डस नाव िदले गेले. ा यासोबत नव-उदारवाद
नावा या आिथर्क िसद्धांताचाही प्रसार के ला जात आहे. ानसु ार मक्त
ु बाजारपेठ,
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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खाजगीकरण, मक्त
यापार आिण िनयमनांचे ‘जागितकीकरण’ हे अमेिरकी
ु
उ चाटन के यानेच मानवा या िहतांचे संरक्षण वचर् ववादाचेच दसरे नाव आहे.
ु
अिधक चांग या प्रकारे होऊ शके ल.
– हेन्री िकिसंजर
जागितकीकरण हा संपणू र् भारतीय शासक
माजी गृहसिचव, अमेिरका
वगार्ची सहमती असलेला कायर्क्रम आहे. हणनू च,
१९९१ नंतर सवर्च प्रमख
ु पक्ष प्र यक्ष अप्र यक्षपणे कद्रात स ेवर येऊन गेले, परंतु भारतीय
अथर् यव थे या जागितकीकरणाची प्रिक्रया वेगाने पढु ेच जात रािहली. २०१४ म ये कद्रात
स ेत आलेले भाजप सरकार वदेशीचा नारा अथवा थािनक िवकासाचा सतत उद्घोष
करीत असले तरी, यांनी सादर के लेले चारही अथर्संक प हेच दशर्िवतात की ते यपू ीए
सरकारचीच आिथर्क धोरणे अिधक वेगाने अमं लात आणीत आहे.
जागितक बँकेकडून गेली दोन दशके लाद या गेले या ‘मक्त
ु (परकीय) गंतु वणक
ु ी’ या
अटीचा पिरणाम हणनू भारत सरकारने गे या दोन दशकांम ये िवदेशी कंप यांना भारतीय
अथर् यव थे या सवर् क्षेत्रांम ये हळूहळू प्रवेश द्यायला सु वात के ली आहे. यांना सावर्जिनक
क्षेत्रातील उद्योग, नैसिगर्क साधनसंप ी, शेतजिमनी, आिण आता तर सावर्जिनक िव ीय
सं था सद्ध
ु ा, ा सग यांवर ताबा घ्यायला परवानगी देत आहेत. गे या चार वषाम ये न या
भाजप सरकारने परकीय गंतु वणक
ू दारांसाठी थेट परकीय गंतु वणक
ु ीवरील िनबध प्रचंड
प्रमाणात िशिथल के ले आहेत, आिण घोषणा के या आहेत की आता ा सधु ारणांमळ
ु े
भारत ही जगातील सवार्त ‘खल
ु ी’ अथर् यव था बनली आहे. संरक्षण खा यातही मक्त
ु
गंतु वणक
ु ीस परवानगी दे यापयत याची मजल गेली. दोन शतकांपवू ीर् िब्रिटशांना ा देशाला
गल
ु ाम बनव यासाठी ताकदीचा वापर करावा लागला. आता, आपले रा यकतेर्च िवदेशी
कंप यानं ा आप या देशात बोलावनू देशा या अथर् यव थेचा ताबा यां या हातात देत
आहेत.
‘मक्त
ु बाजारपेठ’ ा ितसर्या अटीचा अिं तम पिरणाम हणजे गे या पच
ं वीस वषार्त
कद्रात आिण रा यात आलेली सवर् सरकारे अथर् यव था फक्त आिण फक्त बड्या िवदेशी
कंप या आिण याचं े भारतीय भागीदार, बड्या उद्योग घरा यां या फायद्यासाठी चालवत
आहेत.
प्र ततु पिु तके त आपण ‘िव ीय तटू कपात’ ा चौ या अटी या पिरणामाच
ं ी चचार्
करीत आहोत. हे खपू च धक्कादायक आहे . . .

जागितकीकरणाचा फसवा प्रचार
जागितकीकरणामळ
ु े ऐतखाऊ भारतीय उ चभ्रू वगर् भलताच उ ेिजत झाला आहे.
यां या संप ीत जोमाने वाढ झाली आहे. नाइट फ्रँक या ११ या मालम ा अहवालानसु ार
(२०१७), गे या दशकात देशातील अित-अितधनाढ्य लोकां या संख्येत प्रितवषीर् ५००
१०
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लोकाच
ं ी भर पडत आली आहे. ा अहवालातील
भािकतानसु ार पढु या दशकात ही संख्या दु पट होईल.
हणजेच पढु या दशकात आप या देशातील अितअितधनाढ्यां या संख्येत प्रितवषीर् १,००० यक्तींची
भर पडत जाईल.18 परकीय कंप या मोठ्या प्रमाणात
भारतीय अथर् यव थे या प्र येक क्षेत्रात प्रवेश करत
आहेत; काही भारतीय बडे भांडवलदार यांचे लहान
भागीदार बनले आहेत. इतर काही कंत्राटदार, िवतरक–
िवक्रेते वगैरे बननू बक्कळ नफा कमावत आहेत. साठे बाज आिण काळाबाजारवा यांसाठी
तर कुरणच आहे—बाजारपेठा मक्त
ु करणा या नावाखाली यां यावर िनयंत्रण ठे वणारे कायदे
िशथील के ले जात आहेत. आिथर्क उदारीकरणामळ
ु े सट्टाबाजारवा यांची तर चांदीच आहे.
जागितकीकरणामळ
ु े सख
ु ावलेला आणखी एक वगर् हणजे उ च म यमवगर्. हा ही
जागितकीकरणावर भलताच िफदा आहे—जगातले अ याधिु नक ब्रँड्स आता इथे बस या
बस या िमळू लागले आहेत. हणनू भारतातील नामवंत बिु द्धजीवी आिण मीिडया—
भांडवलदारांचे अ यंत िव ासू नोकर—सवर्सामा यां या गळी जागितकीकरणाचा 'मिहमा'
उतरव यासाठी आक्रमकपणे नगारे बडवत आहेत.
देश िवकायला काढला आहे. आिण तरीही जनतेला कसे पटवनू द्यायचे की ाचा
देशाला फायदाच आहे? हणनू प्रचारयंत्रणांनी थेट परकीय गंतु वणक
ु ीचे (Foreign Direct
Investment िकंवा एफडीआय) देशाला कसे फायदे आहेत हे पटवनू देणारी एक यापक
प्रचार मोहीम उघडली आहे. याच
ु े िकंमती कमी
ं ा असा दावा आहे की एफडीआय मळ
होतील, लोकानं ा रोजगार िमळतील, देशातील उद्योगाच
ं ी पधार् मकता वाढेल, ते अिधक
कायर्क्षम होतील, जनतेला उ च दजार् या व तू िमळतील, इ.इ.इ.
िशक्षण, आरोग्य, रे शन यव था आिण इतर क याणकारी योजनावं रील सरकारी
खचार्त कपात करणे हे अथर् यव थेसाठी चागं ले आहे हे कसे जनतेला पटवनू देणार?
यासाठी यांनी एक नवीन आिथर्क िसद्धातं शोधनू काढला आहे—िवकासासाठी िव ीय
तटू कमी करावी लागेल. सरकार असा दावा करत आहे की याच
ं ा क याणकारी
योजनावं रील खचर् जा त आहे. तो तसाच चालू ठे वणे शक्य नाही. अथर् यव थे या
िवकासासाठी, रोजगार िनमार्ण कर यासाठी, महागाई कमी कर यासाठी याम ये कपात
करणे गरजेचे आहे. सरकार फक्त या या क याणकारी योजनांवरील खचार्त कपात करत
आहे असे न हे; तर ते यांचे खाजगीकरणही करते आहे. हेतू हा की ा योजना खाजगी
सं थांनी आप या ता यात घ्या या आिण यांचे नग्न नफे खोरी या साधनांम ये पांतर
करावे!
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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४. िव ीय तूट कमी कर याचा मंत्र
िव ीय तूट
िवि य तटू हे सरकार या िनरिनरा या उधारींचे दसु रे नाव आहे. जे हा सवर् प्रकारचा
सरकारी महसल
ू खचार्पेक्षा कमी असतो, ते हा सरकार उधारी घेते.

•
•

िव ीय तटू = सरकारचा खचर् – उ प न
एकंदर महसल
ू (उ प न) = करातं नू िमळणारा महसल
ू + करां यितिरक्त िमळणारा
महसल
ू + िबगरकजर् भाडं वली प्रा ी

एकंदर उ प नाम ये करांतनू िमळणारा महसल
ू , करां यितिरक्त िमळणारा महसल
ू आिण
िबगरकजर् भांडवली प्रा ी ांचा समावेश असतो. करांतनू जमा होणार्या महसल
ू ाम ये
प्र यक्ष कर (आयकर, कंपनी कर, इ.) आिण अप्र यक्ष कर (सीमाशु क, िवक्रीकर, इ.)
असतो. करां यितिरक्त िमळणारा महसल
ू हणजे सावर्जिनक क्षेत्रांचा नफा, कद्र सरकारने
सावर्जिनक उद्योग आिण रा य सरकारांना िदले या कजार्वरील याज आिण आिण
पेक्ट्रमसारख्या संसाधनां या िवक्रीतनू िमळणारे उ प न. िबगरकजर् भांडवली प्रा ी हणजे
िनगतवण
ु क
ु ीतनू (disinvestment) आिण कजार् या फे डीतनू िमळणारे उ प न.

िव ीय तुटीम ये कपात: मूलभूत आिथर्क िसद्धांत
मोठ्या प्रमाणातील िव ीय तटू जीडीपीवर िवपिरत पिरणाम करते हा आजचा मल
ू भतू
आिथर्क िसद्धांत आहे. सवर् प्र थािपत अथर्त ज्ञ, आतं ररा ट्रीय िव सं थांशी संबंिधत
अथर्त ज्ञ, सवर् प्रख्यात मॅनेजमट गु —सवाचे एकमत आहे की नजीक या भिव याम ये जर
भारताला आिथर्क महास ा बनायचे असेल तर भारता या िव ीय तटू ीला लगाम घालायला
लागेल. उदाहरणादाखल भारत सरकारचे िवद्यमान आिण भतू पवू र् आिथर्क स लागार काय
हणतात ते पाहू.
• सी. रंगराजन, पंतप्रधानां या आिथर्क स लागार सिमतीचे अ यक्ष (२०१३): ‘मला
वाटते आ ापयत अनदु ाने कमी कर याचे (सरकार देत असलेली) प्रय न के ले गेले
आहेत. पण ते अजनू हायला पािहजेत.’19
• रघुराम राजन, IMF या संशोधन िवभागाचे माजी संचालक व िरझ हर् बँक ऑफ
इिं डयाचे माजी ग हनर्र: ‘िवकासदर वाढिवणे, चालू खा यातील तटू कमी करणे आिण
िव ीय ल यप्रा ीचे सरकारचे प्रय न कौतक
ु ा पद आहेत. . . . पढु े जाऊन आप याला
िव ीय सु ढीकरणा या मागार्वर वाटचाल करणे सु ठे वावे लागेल.’20
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•

अरिवंद सुब्रमिणयन, भारत सरकारचे प्रमख
ु आिथर्क स लागार: ‘िव ीय
तटु ीब लचा भारत सरकारचा पवू ेर्ितहास अितशय चागं ला आहे. िव ीय तटू सात याने
कमी होते आहे, आता आपण १% ने कमी कर यात यश वी झालो आहोत, जसे
असले पािहजे.’21

जे हापासनू भारताने जागितकीकरणाला सु वात के ली, ते हापासनू भारत सरकार या
अथर्संक पाम ये िव ीय तटू िनयंित्रत करणे हा एक मह वाचा मु ा रािहला आहे. १९९१
नंतर आ ापयत कद्रात स ेवर आले या सवर् सरकारां या अथर्मं यांनी सरकारी खचार्त
कपात क न िव ीय तटु ीला आळा घाल यावर भर िदला आहे. २००३ म ये संसदेम ये एक
कायदाही मंजरू कर यात आला की २००८ पयत िव ीय तटू जीडीपी या ३ टक्क्यांवर
आणली जाईल. यानंतर २००७ या जागितक िव ीय संकटामळ
ु े ा कायद्याची
कालमयार्दा थिगत कर यात आली. तरीही, मागील काँग्रेस सरकारचे अथर्मंत्री पी. िचदबं रम
ांनी िव ीय तटु ीला २०१६–१७ पयत ा पातळीवर आण याचे आ ासन िदले होते.22
यानं ी २०१२–१३ म ये ४.८% असले या िव ीय तटु ीला २०१३–१४ म ये ४.५% वर
आणले; आिण यानतं र २०१४ या िनवडणक
ू ां या अगोदर सादर के ले या हगं ामी
अथर्सक
ं पात २०१४–१५ साठी ४.१% वर आण याचे ल य ठे वले होते.23
रेखातक्ता १: कद्र सरकारची िव ीय तूट (जीडीपीची टक्के वारी)24

आता, कद्रात भाजप सरकार स ेवर आले आहे. नवीन अथर्मत्रं ी अ ण जेटली ांनी,
शपथ घेत यानंतर लगेचच जाहीर के ले की िव ीय तटू कमी करणे हे सरकारचे एक
मह वपणू र् उि असेल.25 जल
ु ै २०१४–१५ म ये आप या पिह या अथर्संक पीय भाषणात
जेटलींनी िव ीय तटू जीडीपी या ४.१% वर आण याचे िचदबं रम ांचे ‘अवघड’ ल य
सा य कर याचा िनधार्र यक्त के ला. यांनी के वळ आपले वचन पाळले असे न हे; तर यांनी
२०१५–१६ म ये िव ीय तटू ३.९% वर आिण २०१६–१७ म ये ३.५% वर आणली.
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आता २०१७–१८ म ये यांनी िव ीय तटू ३.२% इतकी कमी कर याचे उि समोर ठे वले
आहे (रे खातक्ता १).26
‘जर आपण िव ीय तटु ीवर िनयंत्रण ठे वले नाही तर येणार्या काळात भयानक संकट
कोसळे ल’ अशा बात या रोज सग या वृ वािह यांवर आिण सग या वतर्मानपत्रांम ये
अ यंत ठळकपणे आप याला वाचायला िमळतात. आिण हणनू च, बहुतांशी लोक ाला
अिं तम स य िकंवा ब्र वाक्य समजू लागले आहेत.

‘िव ीय तूट’ एक भंपकपणा
सरकारने खचर् व उ प नात समतोल साधला पािहजे, हणजेच िव ीय तटू जवळजवळ
शू यावर आणली पािहजे हा आिथर्क िसद्धातं हणजे िन वळ भपं कपणा आहे. ावर
कुणाचा िव ास बसत नसेल तरी ती व तिु थती आहे. जॉन मायनाडर् के स, िवसा या
शतकातील एक मोठे मा यवर अथर्त ज्ञ, ांनी ा िसद्धांताला फार पवू ीर्च खोडून काढले
होते. १९३६ म ये प्रकािशत झाले या The General Theory of Employment,
Interest and Money ा यां या महान रचनेतील म यवतीर् सत्रू हेच होते.
ा या आधी, हणजे १९२० पयत, आिथर्क िसद्धांत हाच होता की सरकारने आपला
अथर्संक प संतिु लतच ठे वला पािहजे हणजेच खचर् व उ प नात समतोल साधला पािहजे
आिण शू य िव ीय तटू असणारे आिथर्क धोरण योग्य असते. एक उदाहरण पाहूया. १९२९
म ये लॉइड जॉजर् (िब्रिटश उदारमतवादी राजकारणी व भतू पवू र् पंतप्रधान) ांनी सिू चत के ले
की, िब्रटनने बेरोजगारी कमी कर यासाठी सावर्जिनक कामांम ये गंतु वणक
ू करायला हवी.
यावेळी िब्रटनम ये बेरोजगारी १०% होती (महामंदीची सु वात होऊ लागली होती, यानंतर
बेरोजगारी २०% वर पोहोचली). िब्रिटश महसल
ू खा याने लॉइड जॉजर् ां या ि कोनाचे
उ र देताना असे हटले की अथर् यव थेम ये कोण याही वेळी ठरािवक बचत िनधीच
उपल ध असतो; ातील काही भाग जर सरकारने गंतु वणक
ु ीसाठी वापरला, तर खाजगी
गंतु वणक
ु ीसाठी थोडाच िनधी िश लक राहील; ाचा अथर् असा की, सावर्जिनक कामांमळ
ु े
अथर् यव थेतील एकूण रोजगार कधीच वाढू शकत नाही, कारण सावर्जिनक कामांमधनू जरी
रोजगार वाढला तरी खाजगी गंतु वणक
ू कमी झा यामळ
ु े या क्षेत्रातील रोजगार िततक्याच
प्रमाणात कमी होतील.
के स ांनी ा वादातील कुतकर् उघडकीस आणला. यांचा तकर् सोपा होता.
अथर् यव थेतील एकूण बचत िनधी इतर गो ींबरोबरच एकूण िमळकतीवर अवलंबनू असतो.
अथर् यव थेत एकूण बचत िनधी ठरािवक असतो आिण तो वाढवणे शक्य नाही हा िब्रिटश
महसल
ू खा या या ि कोन ते हाच वीकारता येऊ शकतो जे हा उ प न वाढवता येऊ
शकत नाही हे गृिहत धरलेले असेल. ाचा अथर् असा होतो की अथर् यव थेम ये सवाना
रोजगार आहे. अशा वेळी सावर्जिनक कामाच
ं ी गरजच नाहीये. पण मग, जर बेरोजगारी
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असली तर काय? ाचा अथर् असा की िब्रिटश महसल
ू खाते समाजात बेरोजगारी नाहीये
असे गिभर्त गृिहतक असले या िसद्धांता या आधारे बेरोजगारी कमी कर या या प्र तावांना
नकार देत होते.
के स ांनी यां या पु तकाम ये सु वातीलाच प के ले की यां या काळातील
पारंपिरक अथर्शा ाम ये हे गृिहत धरलेले आहे की बेरोजगारी ही अपवाद आहे, आिण
अथर् यव थेम ये वाभािवकच पणू र् रोजगार असतो. पण व तिु थती ही आहे की,
भांडवलशाहीम ये ही पिरि थती फार कमी वेळा असते. के स ांनी दाखवनू िदले की,
िवकिसत भांडवली अथर् यव थांम ये वाभािवकतःच दीघर्कालीन मंदी आिण कायम व पी
बेरोजगारी असते. (के सने दीघर्कालीन थायी मंदीबाबत पणू र् िसद्धांत मांडलेला नाही. तो
िमशेल काले की, जोसेफ ताइ दल, पॉल बरान आिण पॉल वीझी सारख्या इतर
अथर्त ज्ञांनी मांडला आहे.)
अथर् यव थेत जर बेरोजगारी असेल तर याचा अथर् असा होतो की, मागणी अभावी
आिथर्क संसाधने (कामगार, मिशनरी वगैरे) िनि क्रय पडून आहेत. के स या मते अशा
पिरि थतीत सरकारने सावर्जिनक कामांचा िव तार क न रोजगार िनिमर्ती के ली पािहजे
आिण यासाठी लागणारा िव परु वठा कजेर् काढून हणजेच िव ीय तटू वाढवनू क शकतो.
सरकारने के ले या ा खचार्मळ
ु े खाजगी क्षेत्रातील खचार्वर नकारा मक पिरणाम होत नाही.
उलट सरकार या ा कृ तीमळ
ु े खाजगी क्षेत्रां या
गंतु वणक
ु ीत वाढ होते. (सरकारी गंतु वणक
ु ीद्वारा िनिमर्त
रोजगारामळ
ु े मागणी वाढते, हणनू खाजगी क्षेत्रातील
उ पादनाला चालना िमळून रोजगारामं येही वाढ होते.
ामळ
ु े महागाईही वाढणार नाही. के सने हे देखील
दाखनू िदले की, िव ीय तटु ीमळ
ु े (सरकारची अितिरक्त
गतंु वणक
ू ) खाजगी बचतिनधीतील वाढ तोपयत चालू
राहते, जोपयत वाढले या िव ीय तटु ीशी ितची बरोबरी
होत नाही. दसु र्या श दात िव ीय तटू वतःच
वतःला िव परु वठा करते.
के स असेही हणतात की, जनते या वेदना कमी कर यासाठी िव ीय तटू वाढिव यास
िवरोध करणे हा ‘िव ाचा भपं कपणा’ आहे.27

भंपकपणाची पुनरावृ ी
दसु र्या महायद्ध
ु ानंतर सवर् िवकिसत देशांनी (िवशेषतः पि मी यरु ोपीय) आिण न याने
वतत्रं झाले या अनेक देशांनी के स ाच
ु े
ं ा आिथर्क िसद्धातं अवलंबला. यामळ
क याणकारी रा याची सक
ं पना पढु े आली.
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दसु र्या महायद्ध
ु ानंतर या बदल या आिथर्क पिरि थतीमळ
ु े आिण ऐितहािसक
पिरि थतीमळ
ु े १९५०–६० या दशकाम ये िवकिसत भांडवलशाही देशांम ये झपाट्याने
आिथर्क िवकास झाला. पण या िवशेष गो ींमळ
ु े हा िवकास होत होता यांना १९७० या
28
दशकात उतरती कळा लागली. ा अथर् यव थांचा िवकासदर हळूहळू कमी होऊ लागला
आिण ा देशांत थायी मंदीचे सावट आले, जे आजपयत कायम आहे.
अशा पिरि थतीत नफा संचयनाची प्रिक्रया चालू ठे व यासाठी िवकिसत भांडवली
देशां या शासकवगार्ने शोधलेला एक मागर् हणजे गिरबांसाठी या क याणकारी योजना
कमी क न तो िनधी ीमंतांकडे वळवणे. क याणकारी रा यावरील ा उघड ह याला
िरतसर मा यता िमळवनू दे यासाठी, १९२० मध या ‘भ दू अथर्शा ीय’ िसद्धांताचे—
याला के सने ‘िव ाचा भपं कपणा’ हटले होते—पनु जीवन कर यात आले. ानसु ार
शासनाने आपला अथर्संक प संतिु लतच ठे वला पािहजे, आिण हणनू क याणकारी
योजनांवरील खचर् कमी के ला पािहजे. ऑि ट्रयाचा प्रिसद्ध अथर्त ज्ञ जोसेफ ताइ दल ांनी
ाला अथर्शा ाम ये ‘प्रितक्रांती, प्रितगा यांचे पनु रागमन’ असे हटले आहे. दसु रीकडे
उद्योजकतेला प्रो साहन ा नावाखाली िनधी धनाढ्यांकडे वळिव याचे समथर्न कर यात
आले. ाला पु ी दे यासाठी ‘परु वठ्याचे अथर्शा ’ ा नावाचा िसद्धांत देखील शोधनू
काढ यात आला. धनाढ्यांवरील करकपातीमळ
ु े गंतु वणक
ु ीला मोठी चालना िमळे ल असा
दावा ानसु ार के ला गेला. मात्र आधीच मंदी या कचाट्यात सापडले या अथर् यव थेत ा
अितिरक्त गंतु वणक
ु ीमळ
ु े जे उ पादन वाढेल ते खरे दी कोण करणार? ावर मात्र ा िसद्धांतात
मौन बाळग यात आले.*
१९८० या समु ारास अमेिरका आिण िब्रटनम ये रोना ड रे गन आिण मागार्रेट थॅचर
ाच
ं ी परु ाणमतवादी सरकारे स ेत असताना भांडवलदारानं ी कामगार वगार्वर ह ले कर यास
सु वात के ली. यानतं र वेगवेग या िवचारप्रवाहांची सरकारे स ेत येऊनही यानं ी ही धोरणे
पढु े चालचू ठे वली. इतके च न हे तर, उवर्िरत यरु ोपात देखील ाच धोरणाच
ं ा प्रसार झाला.29
तोपयत, अनेक िवकसनशील देशां या ( ानं ा खरंतर अिवकिसत देश हटले पािहजे)
अथर् यव था संकटग्र त झा या हो या. ातील बहुतेक देशांना दसु र्या महायद्ध
ु ानतं र
वातं य िमळाले होते. यानतं र तेथे स ेवर आले या देशी शासकवगार्ने वयपं णू र् भाडं वली
िवकासाचे मॉडेल वीकारले होते (जसे भारताने राबवले होते). ातील एक मह वाचे धोरण
* ा मदु द्य् ाला िव ताराने जाणनू घेऊया. थायी मंदी या कचाट्यात सापडले या अथर् यव थाचं ी सम या
ही नाही की, भाडं वलदाराक
ं डे व तू उ पादन कर यास पैसे नाहीत; सम या ही आहे की, बाजारात व तू
िवक या न गे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पडून आहेत. (सिव तर जाणनू घे यासाठी वाचाः Paul M.
Sweezy, Harry Magdoff, ‘Supply-Side Economics’, Monthly Review, March 1981,
http://archive.monthlyreview.org; ‘Notes From the Editors’, Monthly Review,
October 2010, https://monthlyreview.org.)
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हणजे यां या अथर् यव थांम ये साम्रा यवादी भांडवला या प्रवेशावर िनयंत्रण ठे वणे. पण
िवकसनशील देशांम ये वतंत्र भांडवली िवकासाला मळ
ु ातच मयार्दा आहेत.30 १९७० या
दशकात ा अथर् यव था कोसळायला लाग या. संकटावर मात कर यासाठी ा देशां या
रा यक यानी साम्रा यवादी देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर कजर् घ्यायला सु वात के ली.
हळूहळू, परकीय कजार्चा ड गर वाढतच गेला आिण ा प्रचंड कजार्ची परतफे ड करणे
अशक्य झाले. १९८० या दशका या सु वातीला परकीय चलना या संकटातनू
वाच यासाठी ितसर्या जगातील अनेक देश कजर् घ्यायला आतं ररा ट्रीय नाणेिनधी आिण
जागितक बँकेकडे गेले. पण ा बँकांनी ितसर्या जगातील कजर्बाजारी देशांना आप या
अथर् यव थांची पणू पर् णे पनु रर् चना कर यास भाग पाडले ( ाला आिथर्क पनु रर् चना कायर्क्रम
हणतात). ा देशांना परकीय व तू आिण भांडवला या प्रवेशावर िनबध हटवावे लागले.
ा कजर्बाजारी िवकसनशील देशांवर आणखी एक अट लादली गेली, ती हणजे आपली
िव ीय तटू कमी करावी. हे रे गन–थॅचर प्रिणत अथर् यव थेचे प्रितगामी धोरण अमं लात
आणावे लागले. हणजेच गिरबांसाठी या क याणकारी योजनांवरील अनदु ाने कमी क न
तो िनधी ‘प्रो साहना’ या नावाखाली ीमंतांकडे वळवणे. याचबरोबर, सावर्जिनक क्षेत्रांचे
खाजगीकरण व नैसिगर्क साधनसंप ीचा ताबा खाजगी कंप यां या हातात दे यासाठी यांना
उद्यक्त
ु के ले गेले.31
ा देशांमधील जनतेवर ा आिथर्क मॉडेलचे महाभयंकर पिरणाम झाले आहेत.
ितसर्या जगातील लोकां या जीवनसाधनांचा िव वंस झाला आहे, आिण ा देशांम ये
बेकारी, गिरबी, भक
ु े कंगाली
प्रचडं प्रमाणात वाढली आहे.32
असे असनू ही, ा देशातं ील
स ाधारी वगार्ने IMF–WB
या आदेशाच
ं े ततं ोततं पालन
क न हे आिथर्क मॉडेल
लोकावं र लादले आहे. ा
िव ासघाताचे मह वाचे कारण
हणजे ा देशांतील ीमतं ावं र
ा धोरणांचा काहीही वाईट पिरणाम झालेला नाही. उलट ा आिथर्क सधु ारणांमळ
ु े यांचा
फायदाच झाला आहे. भारतातही आज हेच घडत आहे.

भारतातही भंपकपणाची अंमलबजावणी
साधारणपणे १९९० पयत भारताम ये ‘िव ीय तटु ीचा’ उ लेखही कोणी करत न हते.
आिथर्क सवेर्क्षण १९८९–९० म ये ा सज्ञं ेचा उ लेखही न हता. तोपयत अथर्सक
ं पीय
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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तटु ी (Budget Deficit) बाबत चचार् हायची. अथर्संक पीय तटू हणजे सरकारी
खचासाठी भारतीय िरझ हर् बँकेद्वारा (Reserve Bank of India िकंवा RBI) नवीन नोटा
छापणे. [अथर्संक पीय तटू = सरकारी खचर् – (करांमधनू आिण करां यितिरक्त िमळणारा
महसल
ू + सरकारी कजर्)]
१९९०–९१ या परकीय चलन संकटानंतर जागितक बँकेने भारतावर ‘आिथर्क
पनु रर् चना’ कायर्क्रम लादला होता. ातील एक मह वाची अट हणजे भारत सरकारने तटू
भ न काढ यासाठी नवीन नोटा छापणे बंद के ले पािहजे. हणजे अथर्संक पीय तटू संपिवली
पािहजे. याऐवजी, खचर् आिण उ प नातनू तटू भ न काढ यासाठी सरकारने माकेर् टमधनू
कजर् घ्यावे— ा कजार्लाच िव ीय तटू हटले जाते.33 आिण पढु े, जागितक बँकेने हेदख
े ील
सांिगतले की, ही िव ीय तटू कमी कर यासाठी सरकारने प्रय न के ले पािहजेत. जागितक
बँके या मते िव ीय तटू कमी के यावर ‘िवकासदर वाढेल व महागाई कमी होईल.’34 आिण
हणनू , ‘िव ीय तटू ’ ही संक पना २० जल
ु ै, १९९१ ला मनमोहन िसंग अथर्मंत्री असताना
यांनी संसदेत मांडले या आिथर्क सवेर्क्षण १९९०–९१ म ये पिह यांदा आली.35
ते हापासनू , भारत सरकार या प्र येक अथर्संक पाम ये (कद्राम ये सरकारे बदलली
तरी) िव ीय तटू कमी करणे हा कद्रीय मु ा बनला आहे. बिु द्धजीवी अस याचा बरु खा
पांघरणारे दलाल वतर्मानपत्रात मोठमोठे लेख िलहून इशारा देत आहेत की, िव ीय तटू कमी
के ली नाही तर अथर् यव था कोसळे ल.
खरे तर, जागितक बँक आिण आपले कोणतेही अथर्मंत्री—मनमोहन िसंग ते पी.
िचदबं रम ते आता अ ण जेटली—िव ीय तटू कमी कर याबाबत कधीच गंभीर न हते. ते
या पद्धतीने सरकारी खचर् आिण महसल
ू ाच
ं े िविवध घटक हाताळत आहेत याव न हे
प होते. िव ीय तटू हणजे सरकारी महसल
ू ापेक्षा सरकारी खचर् जा त. सरकार राबवत
असले या धोरणाक
ं डे नसु ती नजर िफरवली तरी लक्षात येते की सरकार ीमतं ांना कोट्यवधी
पयाच
ं ी अनदु ाने देत आहे. जर खरच यानं ा िव ीय तटु ीची िचंता असती, तर हा दानधमर्
यानं ी के ला नसता. पण वॉिशग्ं टन या धमर्गु ं नी िशकवले या आिथर्क श दकोशाम ये, ा
अनदु ानानं ा ‘प्रो साहन’ हटले जाते आिण ‘िवकासा’ला चालना दे यासाठी ते गरजेचे
मानले जाते. दसु र्या बाजल
ू ा, गिरबानं ा जग यासाठी आव यक असणार्या िशक्षण, आरोग्य,
रे शन, वाहतक
ू , वीज इ. मल
ू भतू सिु वधा परवडणार्या िकंमतीत उपल ध क न दे यासाठी
जो खचर् के ला जातो, याला ‘अनदु ाने’ असे नाव देऊन बदनाम के ले जाते आिण िव ीय तटू
भ न काढ या या नावाखाली याम ये प्रचंड प्रमाणात कपात के ली जाते. हे कमी की काय
हणनू ा अ याव यक सेवांचे खाजगीकरणही के ले जात आहे—पिरणामी खाजगी क्षेत्रे
प्रचंड नफा कमावत आहेत.
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५. धनदांडग्यांना ‘प्रो साहने’
आमची भाकरी िहसकावणारे च
आ ही समाधानाने जगावे हणतात,
कर वसल
ु ी करायला नेमलंय यांना
ते आ हीच अिधक याग करावा हणतात,
पोटभर जेवणारे च भक
ू े कंगालांना
येणार्या अभतू पवू र् काळाचा मिहमा सांगताहेत,
यांनी के ले रा य िपढ्यानिपढ्या ते
‘क कर्यांना रा य करणे काय जमणार’ चा
गजर करताहेत.
– बत त ब्रेख्त
ीमंतांना िद या जाणार्या—िवशेषतः भारतीय आिण परकीय मोठमोठे उद्योग यांचे
आज भारतीय अथर् यव थेवर व सरकार या धोरणांवर प्रचंड िनयंत्रण आहे—
‘प्रो साहनां’कडे एक नजर टाकूया.

क) ीमंतांवर करसवलतींचा वषार्व
गे या काही वषापासनू , दरवषीर्,
अथर्संक पात, कद्राने मह वा या करांम ये
िदले या सटु ींमळ
ु े सरकारने अंदाजे िकती
उ प न सोडून िदले ाचे एक िववरणपत्र
जोडलेले असते. २०१६–१७ या
अथर्संक पातील द तावेजांतनू हे उघड
झाले आहे की सरकारने करवजावट /
प्रो साहन ा व पात अित ीमंतांना
५.५० लाख कोटी पयांची खैरात के ली आहे.36 ही करमाफी प्र यक्ष कॉप रे ट आयकर,
उ पादन शु क आिण सीमाशु क ाम ये दे यात आली आहे.37
जेटलींना जर खरोखरच िव ीय तटू कपात करावयाची असती, तर यांनी भारतातील
अित-अित ीमंतांना िदले या ा करसवलतीत कपात के ली असती. २०१६–१७ म ये
धनदांडग्यांना िदलेली ही एकूण करसवलतीची रक्कम ा वषीर् या िव ीय तटू ीपेक्षा अिधक
आहे ( . ५.३४ लाख कोटी)!38
स ेवर आ यापासनू या पिह या तीन वषात मोदी–जेटली सरकारने देशातील
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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धनदाडं ग्यांना िदले या करसवलतीची एकूण रक्कम १६.५ लाख कोटी पये (तक्ता २) आहे.
हे पाहून मन िवष ण होते. ही रक्कम कद्र सरकार या २०१७–१८ ा आिथर्क वषार् या
एकूण कर महसल
ू ा या ८६% आहे.
कद्रात स ेवर आले या सवर् सरकारांनी ‘गरजू कॉप रे ट्स आिण कुपोिषत ीमंतांना’
ा करसवलती गेली अनेक वषेर् हणजे आिथर्क सधु ारणा कायर्क्रम राबवायला सु वात
के यापासनू िद या आहेत. पण आम याकडे ा माफ के ले या उ प नाचे आकडे फक्त
२००५–०६ पासनू च उपल ध आहेत (कारण २००६–०७ पासनू च अथर्संक पीय
द तावेजांम ये ा आकड्यांचा उ लेख कर यास सु वात झाली). यातनू हे उघड होते की,
२००५–०६ ते २०१६–१७ ा १२ वषा या कालखडं ात सरकारने धनदांडग्यांना कराम ये
माफ के लेली एकूण रक्कम ५३.१ लाख कोटी एवढी प्रचंड आहे!39 ही रक्कम २०१७–१८
या अथर्संक पील खचार् या तरतदु ी या अडीचपट आहे.
ा करसवलतीं या िनलर् जपणाचा कळस हणजे पढु ील आकडेवारी. २००५–०६ ते
२०१५–१६ ा ११ वषा या कालावधीत सोने, िहरे आिण जडजवाहर ावर िदली गेलेली
करसटू ४.६ लाख कोटी पयापं ेक्षा जा त आहे.40 ही रक्कम जेटलीं या २०१७–१८ या
अथर्संक पात शेती आिण शेतकर्यांसाठी असले या क याणकारी योजनांसाठी के ले या
आिथर्क तरतदू ी या रक्कमे या पेक्षा नऊपटीहून जा त आहे.
तक्ता २: मोदी सरकारने िदले या करसवलतींमुळे जमा न झालेले उ प न,
आिण िव ीय तूट (लाख कोटी पयामं ये)
सोडलेले उ प न
िव ीय तटू

२०१४–१५
५.४९
५.१३

२०१५–१६
५.५१
५.३५

२०१६–१७ एकूण करमाफी
५.५०
१६.५
५.३४

भारतातील कर–जीडीपी गुणो र: जगभरात खालचे
िद. २६ िडसबर २०१६ रोजी भारतातील महसल
ू खा यातील अिधकार्यां या
यावसाियक प्रिशक्षण उपक्रमाचे उदघाटन
करताना अथर्मत्रं ी अ ण जेटली हणाले की
्
भारतातील कराचे प्रमाण जागितक करप्रमाणाशी ससु गं त असले पािहजे आिण हणनू
देशातील करपातळी कमी कर याची आव यकता आहे.41 ापवू ीर् या यपू ीए सरकारचे
अथर्मंत्री पी. िचदबं रम ांनीही २०१३–१४ चा अथर्संक प सादर करीत असताना हाच मु ा
काहीशा वेग या पद्धतीने मांडला होता. ते हणाले की आप या अथर् यव थेत करवाढ
कर याची अगदी अ य प क्षमता आहे: ‘मयार्िदत अथर् यव थेम ये करा या दरवाढीला
िकंवा कर महसल
ू ाम ये मोठ्या प्रमाणात वाढीला फारशी जागा नसते.’42
िचदबं रम आिण जेटली हे दोघेही त न खोटारडे आहेत. व तिु थती अशी आहे की
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ीमंत आिण बड्या भांडवलदारी उद्योगांना, कॉप रे ट कंप यांना जबरद त मोठी करसवलत
िद यामळ
ु े भारतातील कर–जीडीपी गणु ो र फक्त १६.६% आहे. हे प्रमाण फक्त ओईसीडी
(OECD*) देशां या सरासरीपेक्षा कमी आहे (३४.२%) असे न हे, तर आप या
बरोबरी या उदयो मख
ु बाजारपेठ हट या जाणार्या देशांपेक्षाही ते कमी आहे (सरासरी
२१.४%); हे िब्रक्स देशांमधील सवार्त कमी प्रमाण आहे (ब्राझील ३५.६%, दिक्षण अिफ्रका
२८.८%, रिशया २३%, चीन १९.४%); आिण हे समान दरडोई जीडीपी असले या
रा ट्रां या कर–जीडीपी गणु ो रापेक्षाही कमी आहे, जसे की ि हएतनाम (२२.२%),
बोिलि हया (२५.५%) आिण उझबेिक तान (२५.६%).43 यामळ
ु े , हे अगदी प आहे की
आप या देशात कराचे उ प न वाढिव यास भरपरू वाव आहे. फक्त ीमंतांना िदले या
करसवलती र के या, तरी कर–जीडीपी गणु ो र २०.६% पयत वाढू शके ल.
आतं ररा ट्रीय पतमानांकन सं था, IMF आिण WB, ययू ॉकर् आिण लंडनमध या
िवद्यापीठांम ये असलेले ख्यातनाम अथर्त ज्ञ, सगळे आप याला रोज िव ीय तटू कमी
कर याचे मह व ावर धडे देत असतात. पण ातले कुणीही अित ीमंतांसाठीची अनदु ाने
कमी क न कर–जीडीपी गणु ो राचे प्रमाण वाढवनू ते कमीत कमी उदयो मख
ु बाजार
अथर् यव थां या बरोबर आणायला पािहजे ावर भा य करत नाहीत.
आधीच ीमंत असले या लोकांना सरकार का बरे आणखी इतकी प्रचंड अनदु ाने देत
आहे? जानेवारी २०१३ म ये िसंगापरू , हाँगकाँग, लंडन आिण फ्रँकफटर् या दौर्यादर यान
पी. िचदबं रम ांनी परकीय गंतु वणक
ू दारांसमोर के ले या सादरीकरणातनू ाचे उ र िमळते.
ा दरोडेखोरांनी भारतात गंतु वणक
ू करावी, हणनू ते हणाले:44
नवीन उदयोन्मुख बाजारपेठांपैकी भारताची करप्रणाली गुंतवणूकदारांसाठी
सगळ्यात जास्त अनुकूल आहे.

जेटलीसद्ध
ु ा कर कमी कर यासाठी हाच तकर् देत आहेत. हाँगकाँग येथे िवदेशी
गंतु वणक
ू दारांना संबोिधत करत यांनी आ ासन िदले:
भारत इतर अनेक देशांपेक्षा चांगला परतावा देईल.45

दसु र्या श दात सांगायचे तर परकीय गंतु वणक
ू दारांना भारतीय अथर् यव थेत गंतु वणक
ू
क न प्रचडं नफा कमावता यावा ासाठी सरकारने जाणीवपवू र्क कराच
ं ी पातळी कमी
ठे वली आहे.

* OECD: Organisation for Economic Co‐operation and Development (आिथर्क सहयोग व
िवकास सघं टना), ३४ िवकिसत देशाचं ा गट.
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ख) साधनसंप ीची लूट
अ) सवर् घोटा यांचा बाप: के जी बेिसन गॅस घोटाळा
देशातील गॅस व तेलाची भांडारे जनते या मालकीची आहेत. पण, जागितक बँके या
अटींनसु ार, भारत सरकारने २००० साली कृ णा–गोदावरी खोर्या या डी-६ लॉकमधील
गॅस या साठ्यांचा शोध घे याचे काम िरलाय स इडं ट्रीज िल. या ता यात िदले.
िरलाय ससोबत उ पादनाबाबत झाले या कराराम ये असे नमदू कर यात आले आहे की
यांचे उ प न गंतु वणक
ु ी या दीड पट होईपयत यांनी सरकारला उ प ना या फक्त १०%
रक्कम द्यावी; आिण यानंतर, सरकारचा िह सा वाढेल.46 सरकारबरोबर संगनमत क न
अनेक लबाड्या करत िरलाय स देशा या नैसिगर्क गॅस सपं ीची प्रचडं प्रमाणात लटू करत
आहे. यां या तीन लबाड्याच
ं ी थोडक्यात मािहती खाली देत आहोत:

•

•

•

२२

२००४ म ये सरकारने िरलाय सला डी-६
लॉक िवकिसत कर यासाठी येणारा
भांडवली खचर् फुगवायला परवानगी
िदली—मळ
अदं ाजा या
$२.४
ू
अ जाव न $८.८ अ ज एवढा.
िरलाय स या
ा
करामतीमळ
ु े
सरकार या उ प नाम ये कमीतकमी
३७,००० कोटी पयांचा तोटा झाला
आहे.47
२००३ म ये, नॅशनल थमर्ल पॉवर
कॉप रे शन (NTPC) ा सावर्जिनक
क्षेत्रातील कंपनीने आप या औि णक
वीज प्रक पासाठी िरलाय सकडून प्रित यिु नट $२.३४ ा दराने पढु ील १७ वषर् गॅस
घे याचा करार के ला (एक यिु नट गॅस = एक दशलाख िब्रिटश थमर्ल यिु नट). वीज
आिण खते बनिवणार्या कंप यांना ओएनजीसीकडून प्रती यिु नट $१.८३ ा दराने गॅस
परु व यात येत असतानाही हा करार कर यात आला. (एका अदं ाजानसु ार िरलाय सला
प्रती यिु नट गॅसचा खचर् $१.४३ एवढा येतो; तर दसु र्या एका अंदाजाप्रमाणे तो $१
पेक्षाही कमी आहे.)
आिण नंतर २००७ म ये, सरकारने िरलाय स परु वत असले या गॅसची िकंमत दु पट
($४.२०) करायला परवानगी िदली! ा िकंमतवाढीमळ
ु े िरलाय सने १,२०,०००
कोटी पये अितिरक्त नफा कमावला. ( हणजे िरलाय स जे हा प्रती यिु नट $२.३४
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दराने गॅस िवकत होता, यावेळी िमळणारा नफा वगळून हा नफा आहे.)48 देशातील
तीन चतथु ाश नैसिगर्क गॅस वीज आिण खते बनवणार्या कंप या वापरतात.49 गे या
काही वषार्त खते आिण वीज दरवाढीमागील एक मह वाचे कारण िरलाय सला िदलेली
ही प्रचंड िकंमतवाढ आहे.
वर उ लेखलेली सवर् आकडेवारी एकत्र के ली, तर सरकारी कोषाम ये कमीत कमी २
लाख कोटी पयाचं े नक
ु सान होणार अस याचे प पणे िदसनू येते. देशा या नैसिगर्क
गॅस या भाडं ारानं ा बेकायदेशीरिर या िरलाय स या घशात घाल यामळ
ु े एवढे प्रचडं नक
ु सान
होणार आहे. ते ही अशा गॅस क्षेत्रासाठी याचा शोध ओएनजीसीने लावला आहे, आिण
या याकडे ा गॅस भाडं ारा या िवकासासाठी सवर् आव यक तत्रं ज्ञान व कौश यही आहे.

आ) खाणींचा घोटाळा
गे या दोन दशकांम ये सवर् सरकारांनी देशातील खिनजसाधनसंप ी जाणनू बुजनू
अ य प रॉय टी ( वािम व हक्क) घेऊन कॉप रे ट उद्योगगृहांकडे ह तांतिरत के ली.
पिरणामतः देशा या खिज याचे प्रचंड नक
ु सान झाले.
नैसिगर्क साधनसंप ीचे खाजगी उद्योगांना ह तांतरण करताना, िललावासारखी या य,
पारदशर्क आिण भेदभाव न करणारी पद्धत वापर याचे आदेश सव च यायालयाने काही
काळापवू ीर् सरकारला िदले. ा आदेशाला भाजप सरकारने यक्त
ु ीने बगल िदली. पवू ीर् के लेले
सवर् दीघर् मदु ती या करारांना कायदेशीर कर यासाठी सरकारने २०१५ म ये खाण आिण
खिनज (िवकास आिण िनयम) दु ती कायदा लोकसभेत संमत क न घेतला. ामळ
ु े
देशा या अथर् यव थेला प्रचडं हानी झाली आहे. स या देशात ११,००० हून अिधक दीघर्
मदु तीचे करार अि त वात आहेत. फक्त लोखडं ा एकाच खिनजाचे उदाहरण घेऊया. ाचे
आप या देशात ७७४ दीघर् मदु तीचे करार आहेत. ापैकी नमनु ा हणनू फक्त एका
रा यातील (छ ीसगढ) करार पािहले तर ा रा यात लोखडं खिन या या साठ्यांना वैध
कर यामळ
ु े देशाचे अदं ाजे १.२२ लाख कोटी पये नक
ु सान झाले आहे.50

ग) जिमनीही धनदांडग्यां या घशात
खाजगीकंप यांना यां या प्रक पांसाठी हजारो एकर जमीन अक्षरशः कवडीमोल
िकंमतीत देऊन टाक यात आली आहे. काही उदाहरणे:

अ) . १/– प्रती चौरस मीटर दराने जमीन
गजु रात सरकारने अदानी समहू ाला, क छमधील १४,३०५ एकर—५.७८ कोटी चौरस
मीटर—जमीन िव ास ठे व यास अवघड अशा . १/– ते ३२/– प्रती चौ. मीटर (सरासरी .
१०/– प्रती चौ.मीटर) दराने िदली आहे, याचा बाजारभाव . १०००/– ते . १५००/– प्रती
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चौ.मीटर एवढा आहे. एवढ्या प्रचंड मोठ्या जिमनीसाठी अदानीने फक्त ६० कोटी पये
िदले. यानंतर अदानीने यातली काही जमीन . ७८०/– प्रती चौ.मीटर ा दराने इतर
कंप यांना िदली, यात सरकार या मालकीची इिं डयन ऑईल कंपनीदेखील आहे.
गजु रातम ये असे घोटाळे भरपरू आहेत. आणखी काही उदाहरणे:

•
•
•

रा य सरकारने लासर्न आिण टुब्रोला, सरु तमध या हािजरा औद्योिगक क्षेत्रातील आठ
लाख चौ.मीटर (८० हेक्टर) जमीन . १/– प्रती चौ.मीटर दराने िदली आहे;
क छ या वाळवंटातील २४,०२१ हेक्टर जमीन आिकर् एन के िमक सला तर २६,७४६
हेक्टर जमीन सोलािरस के म टेकला फक्त . १५०/– प्रती हेक्टर ा दराने िदली आहे;
मोदीं या आणखी एका लाडक्या उद्योगसमहू ाला—ए सार ग्रपु ला— टील
कारखा यासाठी २.०८ लाख चौ.मीटर ‘िकनारी िनयमन क्षेत्र’ जमीन आिण वन जमीन
िदली आहे—जी सव च यायालया या मागर्दशर्क सचू नांप्रमाणे देता येत नाही. ाचे
प्रायि हणनू जणू काही ए सारने २० लाख पये दडं भरला आिण शांतपणे जमीन
आप या ता यात ठे वली.51

आ) िद ली–मुंबई औद्योिगक कॉिरडॉर
िद ली–मंबु ई या दर यान १४८३ िक.मी. लांबीचा व सहा रा यांमधनू जाणारा
‘औद्योिगक कॉिरडॉर’ बनवला जात आहे. हे कदािचत भारता या इितहासातील सग यात
मोठे जिमनी िहसकावनू घे याचे प्रकरण असेल. ९० अ ज डॉलसर् या ा प्रक पा या
पिह या ट यात ५०००–५५०० चौ.मीटर म ये २४ ‘औद्योिगक शहरे ’, तीन बंदरे , सहा
िवमानतळे , द्रुतगती मालवाहतक
ू रे वेमागर् आिण अवरोधमक्त
ु सहा पदरी द्रुतगती महामागर्
बांध याची योजना आहे. २०१८ पयत २००० चौ.मीटरम ये सात शहरे िवकिसत होतील
(िद लीचा पिरसर ७०० चौ.मीटर आहे). ा योजनेचा मख्ु य फायदा िम सिु बशी, िहताची,
तोिशबा आिण जे हीसी अशा काही जपानी कंप यांना अपेिक्षत आहे. पिह या ट यामध या
प्र येक शहरासाठी सरकारी अनदु ान: २,५०० कोटी पये, िकंवा एकूण १७,५०० कोटी
पये.52

घ) कॉप रेश सना थेट रोख ह तांतरण
अ) महागडी जनता गाडी उफर् नॅनो प्रक प
आप या रा याम ये खाजगी कंप यांनी आपले प्रक प सु करावेत हणनू कोट्यवधी
पयांचे अनदु ान दे यासाठी रा य सरकारांम ये पधार् सु आहे. लोकां या िनग्रही
लढ्यामळ
ु े टाटा मोटसर् या नॅनो प्रक पाला िसंगरू मधनू बाहेर पडावे लाग यानंतर, मोदींनी
रतन टाटांसाठी गजु रातम ये लाल गािलचा अथं न यांचे वागत के ले. िकंबहुना हा लाल
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गािलचा सोनेरी िकनार असलेला होता. गजु रातम ये नॅनो कार प्रक पासाठी मोदींनी टाटाला
िदले या अनदु ानांची यादी पाहूया:

•
•
•

•
•
•
•

टाटा मोटसर्ला . ९००/– प्रती चौ.मीटर ा दराने (जे हा बाजारमू य . १०,०००/–
प्रती चौ.मीटर होते), साणदं , गजु रात येथे १,१०० एकर जागा िदली गेली—एकूण
अनदु ान ४४,१०० कोटी पये.
हे कमी पडले हणनू की काय, जिमनीचे ४०० कोटी पये ८ समान ह यांम ये आठ
टक्के याजदराने दे याची सिु वधा िदली—ते ही दोन वषा या कालावधीनंतर.
ा प्रक पाचा एकूण खचर्
२,२०० कोटी पये आहे.
कुठलीही िव ीय सं था
प्रक पा या खचार् या ७०–८०
टक्क्यापेक्षा जा त कजर् देत
नाही; तरीही टाटांना ९,५७०
कोटींचे कजर्, ते देखील ०.१%
प्रती वषर् ा नग य दराने िदले
आहे, या या परतफे डीची
सु वातही २० वषानंतर होईल.
हा प्रक प हलव यासाठी येणारा ७०० कोटी पयांचा खचर् उचल याची तयारीही रा य
सरकारने दशर्वली आहे.
टाटांना मद्रु ांक शु क, न दणी शु क व ह तांतरण शु क माफ के ले आहे.
गजु रात सरकारने चार पदरी महामागार्ची बाधं णी कर याचे कबल
ू के ले आहे; तसेच
कारखा यापयत रे वे मागर् बाधं यासाठी, परू क उद्योगासं ाठी आिण टाटा मोटसर् या
टाउनशीपसाठी जमीन िमळवनू दे याचेही मा य के ले आहे.
ाचबरोबर, प्रक पा या जवळच २२० िक. हो ट व ६६ िक. हो टचे सब टेशन
फुकट बाधं नू देणे, प्रक पासं ाठी दररोज १४,००० क्यिू बक िलटर पा याचा परु वठा,
धोकादायक कचर्याची िव हेवाट लाव याची सिु वधा, मालवाहतक
ु ीचे कद्र िवकिसत
क न देणे व प्रक पा या जागेवर नैसिगर्क गॅसची पाईपलाईन बाधं याचेही मा य के ले
आहे.

ा सवलतींमळ
ु े रा य सरकारला िकती फटका बसेल? पढु ील २० वषासाठी ३३,०००
कोटी पये! ा प्रक पाची क्षमता दरवषीर् दोन लाख प नास हजार लहान गाड्या इतकी
आहे, हणजेच पढु ील २० वषार्त ते ५० लाख गाड्या बनवतील— हणजेच प्र येक
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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गाडी या उ पादनामागे करदाते ६६,००० पयांचा बोजा उचलतील.53

आ) मोटार उद्योगाला अ जावधी डॉलसर्चे ह तांतरण
कद्र सरकारही मोटार उद्योगाला अितशय सढळपणे पैशांची िखरापत वाटत आहे. २९
जानेवारी, २००७ ला, पंतप्रधान मनमोहन िसंग ांनी अिधकृ तपणे ऑटोमोिट ह िमशन
लान २००६–१६ जाहीर के ला. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उद्योगपतींनीच ही योजना बनवली
होती. ा योजनेमधील प्र येक उपगटा या अ यक्ष थानी टाटा, मिहद्रं ा, मा ती ासं ारख्या
कंप याचं े अग्रग य उद्योजक होते. २००६–१६ ा १० वषार्त ऑटोमोबाईल उद्योगाची
उलाढाल ३५ अ ज डॉलसर्व न १४५ अ ज डॉलसर्पयत आिण िनयार्त ४.१ अ ज
डॉलसर्व न ३५ अ ज डॉलसर्पयत वाढावी हणनू मोठ्या प्रमाणात करसवलती आिण
अनदु ाने दे याचा ा योजनेत समावेश आहे. ापं ैकी काही अनदु ाने:

•
•
•
•
•
•

ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रातील गंतु वणक
ु ीत करमाफी;
िनयार्तीवरील न यावर १००% कर वजावट;
नवीन औद्योिगक उपक्रमांना १० वषासाठी िन वळ उ प नावर ३०% वजावट;
सश
ं ोधन आिण िवकासखचार्वर वजावटीम ये १५०% व न २००% ची वाढ;
वीजशु कात सटू ;
मल
ू भतू संशोधनासाठी १००% सरकारी अनदु ान, पधार्पवू र् तंत्रज्ञानासाठी ७५%
अनदु ान आिण नवीन उ पादन िनिमर्तीसाठी ५०% अनदु ान.

अथार्तच, प्रसारमा यमे ा अ जावधी पयां या अनदु ानानं ा ‘भारताला ऑटोमोबाईल
उद्योगाचं े कद्र बनव यासाठी ा क्षेत्राला िदलेले प्रो साहन’ असे हणत आहेत.54

इ) पायाभूत क्षेत्रांम ये सरकारी–खाजगी भागीदारी
वॉिशंग्टन / पॅिरस / लंडनमधील अथर्त ज्ञ सावर्जिनक िनधीला मोठ्या उद्योगसमहू ां या
ितजोरीम ये वळव यासाठी रोज नवनवीन क पना िनलर् जपणे घेऊन येत असतात.
यापैकीच एक संक पना हणजे सरकारी–खाजगी भागीदारी (Public–Private–
Partnership िकंवा पीपीपी). भारत सरकारने ा संक पनेला उचलनू धरले आहे. ाम ये,
गंतु वणक
ु ीवर खाजगी क्षेत्राला िकमान
न याचे आ ासन िदले जाते ( हणजे
अपेिक्षत नफा झाला नाही, तर याची
भरपाई सरकार करते). जमीन व इतर
साधनसपं ी कवडीमोल िकंमतीत िदली
जातात. एवढेच नाही तर सरकार अनेकदा
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गंतु वणक
ु ीचा िनधी सद्ध
ु ा कमी याजदराने दीघर् मदु ती या कजा या व पात देते. वा . . .
काय भागीदारी आहे!
भारतात पीपीपी धोरणाखाली पायाभतू क्षेत्रातील गंतु वणक
ु ीसाठी कॉप रे श सना िदले
जाणारे एक नेहमीचे अनदु ान हणजे ‘ हाएिबिलटी गॅप फंिडंग’ (Viability Gap Funding
िकंवा हीजीएफ). आिथर्क सवेर्क्षण २००८–०९ नसु ार, ‘पायाभतू प्रक पाम ये . . . मोठ्या
प्रमाणात गंतु वणक
ू लागते, प्रक प उभारणीसाठी प्रचंड वेळ लागतो, ठरािवक परतावा
असतो, वगैरे’ आिण याम ये नेहमीच ‘ यापारी परता याचा दर फारच कमी असतो’.
हणनू , जर योग्य िव ीय प्रो साहन िमळाले तरच खाजगी कंप या ा क्षेत्राम ये गंतु वणक
ू
करतील. यामळ
ु े यांची गंतु वणक
ू ‘ यवहायर्’ (viable) हावी ा नावाखाली भारत सरकार
पायाभतू क्षेत्रातील गंतु वणक
ू दारांना प्रक प खचार् या ४०% रक्कम थेट अनदु ान हणनू
55
देते! जर गंतु वणक
ू दार प्रक प खचर् फुगवू शकले, तर यांना आणखी अनदु ान िमळू शकते!
पीपीपी योजनेचा आवाका प्रचंड मोठा आहे: ३१ माचर्, २०१२ पयत पणू र् झाले या,
सु असले या िकंवा सु होणार्या प्रक पांचा खचर् जवळपास १३ लाख कोटी इतका
होता.56 हे प्रक प महामागर्, बंदरे , िवमानतळे , रे वे, वीज, शहरी पायाभतू सिु वधा आिण इतर
क्षेत्रांतील आहेत. ातील बहुतेक प्रक पांना हीजीएफ अतं गर्त गंतु वणक
ु ी या ४०%
सवलत िमळाली असे गृिहत धरले तर ाचा अथर् असा की, ा सवर् प्रक पांना एकूण पाच
लाख कोटी पये अनदु ान िमळाले आहे.
मोदी सरकार या कायर्काळात पीपीपी अतं गर्त महामागर् बांधणीसाठी िदले जाणारे
अथर्सहा य मोठ्या प्रमाणावर वाढव यात आले. जेटलींनी सादर के ले या आप या चार
अथर्सक
ं पातं महामागर् बाधं णीसाठी एकूण १.९७ लाख कोटी पयाच
ं ी तरतदू के ली आहे.
ही तरतदू हणजे सरकारने महामागर् बाधं णार्या कंप यानं ा िदलेले अनदु ान आहे.57
हीजीएफ अनदु ानाखेरीज, पीपीपीअतं गर्त पायाभतू सिु वधा क्षेत्रात गंतु वणक
ू करणार्या
कंप यानं ा सरकार इतरही अनेक प्रकारची ‘प्रो साहने’ देते. द्रुतगती मागर् आिण मेट्रो बाधं णी
करणार्या खाजगी उद्योगसमहू ानं ा यापारी उपयोगासाठी मोठ्या प्रमाणावर जिमनी दे यात
येत आहेत. पीपीपीखाली जेपी ग्रपु ने बाधं ले या यमनु ा द्रुतगती मागार्चे उदाहरण घेऊया. ा
प्रक पाअतं गर्त जेपी समहू ाला टाउनिशपसाठी द्रुतगती मागार्ला लागनू असलेले ५००
हेक्टरचे पाच भख
ू डं सपं ािदत कर याची परवानगी दे यात आली. ा द्रुतगती मागार्साठी जेपी
समहू ाला अंदाजे १३,००० कोटी पये इतका खचर् आला. ातले ४०% हणजे ५,२००
कोटी पये गंतु वणक
ु ीसाठी सबिसडी हणनू िमळाले असणार. पण खरे घबाड हणजे यांना
िदलेली २५०० हेक्टर जमीन संपािदत कर याची परवानगी. जेपी समहू ाने शेतकर्यांकडून ही
जमीन समु ारे १५०० कोटी पयांम ये संपािदत के ली (जिमनीचा दर—प्रित हेक्टर ५ लाख ते
६० लाख पये). स या ा जिमनीचा भाव ऐकून कोणीही त डात बोटे घालेल—१.५ लाख
कोटी पये (फो सर् या एका वृ ानसु ार)! ाला हणतात ‘सरकारी–खाजगी–भागीदारी’!58
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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ङ) कवडीमोल िकंमतीत सावर्जिनक क्षेत्राचे खाजगीकरण
जागितक बँकेने आिथर्क सधु ारणा कायर्क्रमांतगर्त घातले या अटींपैकी एक मह वाची
अट हणजे सावर्जिनक क्षेत्राचे खाजगीकरण. १९९१ नंतर कद्रात आले या सवर् सरकारांनी
ही अट अ यंत कतर् यत परतेने पाळली आहे. ते सावर्जिनक क्षेत्रातील कंप यांमधनू आपले
समभाग खाजगी गंतु वणक
ू दारांना हळूहळू िवकत आहेत. अनेक कंप यांम ये सरकारने
आपले बहुतांश भाग-भांडवल िवकून यव थापनाचा ताबा खाजगी क्षेत्राकडे िदला आहे.
देशातील जनते या क ा या पैशातनू उ या के ले या सावर्जिनक क्षेत्रांची प्र येक िनगतवण
ु क
ू
अ यंत कवडीमोल िकंमतीत झाली आहे, यामळ
ु े सरकारला मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले
आहे. १९९१–९२ साली अगदी पिह यांदा जे हा िनगतवण
ु क
ु ीला सु वात झाली ते हापासनू
हा िसलिसला सु आहे— यावेळी कॅ गने ३,०३८ कोटी पयां या िमळकतीवर नक
ु सानीचा
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अदं ाज ३,४४२ कोटी पये वतर्वला होता. ते हापासनू , खाजगीकरणा या प्र येक
यवहाराने आधी या राजकोषीय नक
ु सानीचा िवक्रम मोडला आहे तसेच खाजगी क्षेत्राला
िमळणार्या फायद्याचा िवक्रमही मोडला आहे. अटल िबहारी बाजपेयी ां या
नेतृ वाखालील मागील भाजप सरकारने सावर्जिनक क्षेत्रातील अनेक अग्रणी कंप याच
ं े
िनयत्रं ण कौडीमोल भावात खाजगी क्षेत्राकडे ह तांतिरत के ले. दोन उदाहरणे:

•

•

२८

२००१ म ये त कालीन रालोआ सरकारने
भारत अ यिु मिनयम कंपनी (बा को) नावा या
िवशालकाय सावर्जिनक कंपनीचे ५१%
भागभांडवल, टरलाइट कंपनीला िवकून
टाकले. टरलाईट ही पयार्वरणाला धोका
पोचवणारी व सरु िक्षतते या बाबतीत कुप्रिसद्ध
असलेली कंपनी आहे. बा को या बाजार
भांडवलाचे मू य अंदाजे ५००० कोटी पये
होते. आिण ित या दीघर् मदु ती या ठे वी ३५० कोटी पयां या हो या. असे असतानाही
ही कंपनी टरलाइटला फक्त ५५० कोटी पयानं ा िवक यात आली; बा को या
वतः या वीजघराची िकंमत ा या दु पट होती.60
२००२ म ये सरकारने िवदेश संचार िनगम िल. (VSNL) ा बलाढ्य दरू संचार
कंपनीचे यव थापन टाटा उद्योगसमहू ा या हाती िदले. हीएसएनएलकडे रोख िनधी व
िश लक िनधी ६००० कोटी पये होता; २००० म ये २८५ कोटी पयां या भरणा
झाले या भांडवलावर (paid-up capital) यांनी ८०० कोटी पये नफा कमावला
होता; िवक्री या वेळी हीएसएनएल या बाजार भांडवलाचे मू य जवळपास १०,०००
कोटी पये होते; ािशवाय हीएसएनएलची सवर् प्रमख
ु शहरामं ये हजारो कोटी
लोकायत, जनता सा ािहक

पयाचं ी मालम ा होती. ा कंपनीम ये सरकारने आपले २५% भागभांडवल आिण
पणू र् िनयंत्रण फक्त १४३९ कोटीं या बद यात टाटा उद्योगसमहू ाकडे सोपवले.61
भारतीय शासक इतके िनलर् ज झाले आहेत की घरातलीच मौ यवान र ने कवडीमोल
िकंमतीत िवकताना यांना आनंद वाटत आहे. अथर्मंत्री पी. िचदबं रम ांनी २०१३ या
सु वातीला आिशया आिण यरु ोप या दौर्यांदर यान परकीय गंतु वणक
ू दारांना भारतात
गतंु वणक
ू कर यासाठी आमिं त्रत के ले. ‘जागितक गतंु वणक
ू दारानं ी भारतात गतंु वणक
ू का
करावी’ ा िवषयावर बोलताना ते हणाले, ‘सरकारने भारतातील प्रमख
ु सावर्जिनक
क्षेत्रातील आपला वाटा िवकायला काढला आहे, आिण गंतु वणक
ू दारांना प्रचडं नफा
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कमाव याची सधं ी’ आहे.
मोदीं या नेतृ वाखालील नवीन भाजप सरकार खाजगीकरणाचे हे धोरण अिधक वेगाने
राबवत आहे. पोलाद, ऊजार्, िवमा, औषधे, वैमािनकी, अवजड अिभयािं त्रकी व बाधं काम
ासं ारख्या क्षेत्रांमधील किद्रय सावर्जिनक उद्योगाच
ं े खाजगीकरण करत आहे. देशातील
सवार्त व त सावर्जिनक वाहतक
ू यव था असले या रे वेचे सद्ध
ु ा जोमाने खाजगीकरण
के ले जात आहे. ाचा अथर् असा की ये या काळात प्रवास महागणार आहे आिण रे वेने
दररोज प्रवास करणार्या करोडो लोकांना चांगलाच फटका बसणार आहे. एवढेच काय तर
संरक्षण क्षेत्रातील सावर्जिनक उद्योगांच—
े जे आप या हवाईदल, सै य व नौदलासाठी
श ा े बनवतात—देखील खाजगीकरण होत आहे. हणजे आप या देशाची सरु क्षा सद्ध
ु ा
देशी–िवदेशी खाजगी कंप यांवर अवलंबनू असणार आहे. ‘रा ट्रवादी’ भाजपने आप या
संरक्षण स जतेला सद्ध
ु ा िवकायला काढले आहे! आप या २०१७–१८ या अथर्संक पात
जेटलींनी कद्रीय सावर्जिनक क्षेत्रां या िनगतवण
ु क
ु ीद्वारे ७२,५०० कोटी पये उभे कर याचे
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िवक्रमी ल य ठे वले आहे.

च) बँकांची लूट: सवर् घोटा यांचा आजोबा
करसवलती, रोख ह तातं रण, देशातील साधनसपं ी व फायद्यात असले या
सावर्जिनक क्षेत्रांचा ताबा, एवढे परु े से न हते हणनू की काय, सरकार खाजगी कंप यांना
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांचा पैसा लटु याचीसद्ध
ु ा परवानगी देत आहे! हा तर सवर्
घोटा यांचा आजोबा आहे.
बँका लटु णार्या छोट्या चोरांना गजाआड के ले जाते; सामा य लोकांनी कजर् फे डले
नाही तर तारण हणनू ठे वलेले यांचे घर / कूटर / इतर मालम ा ज के ली जाते; बँके या
कजार्चे ह े देता येत नाही हणनू शेतकरी आ मह येला प्रवृ होतो. पण जे हा अितअित ीमंत सरकारी क्षेत्रातील बँकांची कजेर् डुबवतात, ते हा यांना काहीच होत नाही, ते
मोकाट िफरतात, यांची नावेही जाहीर के ली जात नाहीत. यां या मदम त आयु यात
सरकार खरंच गरीब आहे का?

२९

काहीही फरक पडत नाही. यांचे गरम पा याचे तरणतलाव, खाजगी हेिलकॉ टसर्,
परदेशातील घरे , अिलशान गाड्या ांवर कधीच ज ी आणली जात नाही. बँका यांची कजेर्
सरसकट माफ क न टाकतात. िरझ हर् बँक ऑफ इिं डयाने आिण अथर्मंत्रालयाने प्रसृत
के ले या आकडेवारीनसु ार, सन २००४ ते २०१७ ा १४ वषा या कालखडं ात भारतातील
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी ३.४ लाख कोटी पयांची भलीमोठी बिु डत कजेर् माफ के ली
आहेत. ा रक्कमेपैकी १.८७ लाख कोटी पयांची कजर्माफी मोदी सरकार स ेत
आ यानंतर या पिह या तीन वषात िदली गेली.64
कजर्माफी या बात यांमळ
ु े कॉप रे ट घराणे आिण सरकार / बँका दोघांचीही बदनामी
होते. हणनू सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी ा ‘हतबल’ ीमंतां या मदतीसाठी एक नवीन
डावपेच रचला आहे. ते ीमंतां या कजाची ‘पनु बाधणी’ करत आहेत. आजकाल ‘कॉप रे ट
कजार्ची पनु बाधणी’ (Corporate Debt Restructuring िकंवा CDR). हा कळीचा श द
झाला आहे. ा नावाखाली कजार् या परतफे डीची मदु त वाढवली जाऊ शकते, याज माफ
होऊ शकते, कजार्चा काही भाग हा समभागाम ये (equity) पांतिरत के ला जाऊ शकतो;
ा धनदांडग्यांना ‘संकटा’तनू बाहेर काढ यासाठी नवीन कजर्दख
े ील िदले जाऊ शकते.
भारतातील अनेक प्रख्यात खाजगी उद्योगसमहू ां या कजार्ची अशाप्रकारे पनु बाधणी के ली
गेली आहे. यापैकी काही नावेः

•
•
•
•
•
•
•

आध्रं प्रदेशातील पायाभतू क्षेत्रातील कंप या IVRCL Ltd. & Coastal Projects
Ltd. (एकूण CDR – ११,००० कोटी पये);
एबीजी िशपयाडर्, भारतातील खाजगी क्षेत्रातली सवार्त मोठी जहाज बाधं णी कंपनी
(CDR – ११,००० कोटी पये ापैकी १८०० कोटी पये नवीन कजर्);
गॅमन इिं डया, भारतातील सवार्त मोठी बाधं काम कंपनी (CDR – १४,८०० कोटी
पये);
इलेक्ट्रो टील टी स (CDR – ६००० कोटी पये);
सझु लॉन एनजीर् (CDR – ११,००० कोटी पये);
ऑिकर् ड फामार्, प्रख्यात औषध कंपनी (CDR – ३,००० कोटी पये);
लॅ को इ फ्राटेक, भारतातील बलाढ्य उद्योगसमहू (CDR – ७,००० कोटी पये); इ.65

सीडीआर सेल (प्रमख
ु बँका आिण िव सं थांचा मंच) ने िदले या मािहतीनसु ार
सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी माचर् २०१४ पयत सीडीआर यंत्रणे या अतं गर्त एकंदर ३.३
लाख कोटी पयांहून अिधक कजार्ची पनु बाधणी के ली आहे. प्र यक्षातील पनु बाधणीची
रक्कम ा या दु पट असू शके ल, कारण सीडीआर यंत्रणे खेरीजही बँका उभयपक्षी कजाची
पनु बाधणी करतात. ाचा अथर् असा, की माचर् २०१४ पयत सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी
३०
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के ले या कजार् या पनु बाधणीची एकूण रक्कम ६ लाख कोटी पये इतकी प्रचंड असू शकते
असा अदं ाज आहे.66 कजा या पनु बाधणी म ये बँका बरे च नक
ु सान सहन करीत अस या
तरीही ातील बहुतेक कजार्ची परतफे ड शेवटपयत होताच नाही67 आिण सरतेशेवटी माफ
के ली जातात.
अगदी अलीकडे, सावर्जिनक क्षेत्रातील बँकांनी िरलाय स गॅस ट्रा पोटेर्शन
इ फ्रा ट्रक्चर िल. (आरजीटीआयएल) ा टॉक एक् चज या यादीत न द नसले या
कंपनी या १६ हजार कोटी पयांची कजार्ची पनु बाधणी के ली. ा कंपनीत भारतातील
सवार्त ीमंत यक्ती मक
ु े श अबं ानींचे ४२.५% यिक्तगत भागभांडवल आहे, हणजेच ही
मक
ु े श अबं ानी या वतः या मालकीची असलेली खाजगी कंपनी आहे. कंपनीला ते कजर्
२०१९–२० पयत फे डायचे होते. कंपनी तोट्यात आहे असे दाखिव यामळ
ु े सावर्जिनक
क्षेत्रातील बँकांनी अ यंत दयाळूपणे कजार् या परतफे डीची मदु त सन २०३०–३१ पयत
वाढवनू िदली आहे.68
अशा तर्हेने िविवध कजेर् माफ क न व आणखी इतर कजाची पनु बाधणी क नही,
सावर्जिनक बँकां या अनु पािदत कजार्ची—बिु डत कजेर् ा संज्ञेसाठी वापरला जाणारा
सौज यदशर्क श द—रक्कम जनू २०१७ पयत ९.५ लाख कोटी पयांवर जाऊन पोहोचली
आहे.69 ात अ या त आहे की ही कजेर्सद्ध
ु ा ये या काही वषात माफ के ली जातील िकंवा
यांची ‘पनु बाधणी’ के ली जाईल. २०१७ साली िरझवर् बँकेने ा कजा या पनु बाधणीला
गती दे यासाठी ‘हेअरकट’ धोरणाची घोषणाही के ली.70
ा सवर् रक्कमांची बेरीज क या: ३.४ लाख कोटी पयांची माफ के लेली कजेर् + ६
लाख कोटी पयाचं ी कजार्ची पनु बाधणी + ९.५ लाख कोटी पयाच
ं ी ये या काही वषार्त
कजर्माफी िकंवा कजार्ची पनु बाधणी = १८.९ लाख कोटी पये. जगातील अित ीमंत हणनू
गण या गेले या भारतीय उद्योजकां या मालकी या कॉप रे ट घरा यानं ा िद या गेले या
कजर्माफीचा (िभक) हा असा अफाट िव तार आहे.
पण गे या वषीर् (२०१७) जे हा लाखो शेतकर्यानं ी कजर्माफीसाठी देशभरात आदं ोलने
के ली ते हा मोदी सरकारने यांची मागणी धडु कावनू
लावली – वाढ या कृ षीसक
ु े प्रचडं मोठ्या प्रमाणात
ं टामळ
शेतकरी आ मह या कर यास प्रवृ होत आहेत ही
व तिु थती असनू ही जेटलींना मात्र िव ीय तटू कमी
कर याची अिधक िचंता आहे.
शेतकर्यांना कजर्माफी दे यासाठी कद्र सरकारला
जा तीतजा त ३ लाख कोटी पये लागले असते.71
सरकारद्वारे कॉप रे ट्सना िद या जाणार्या कजर्माफी या
तल
ु नेत ही रक्कम फार कमी आहे. आिण याचा फायदा
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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३.२ कोटी शेतकर्यांना झाला असता.72 ा या तल
ु नेत कॉप रे ट कजर्माफीचा फायदा फक्त
मठू भर अित ीमंतांना होतो. जागितकीकरणाचे समथर्क असा तकर् देतील की कंप यांना मदत
करणे गरजेचे आहे कारण या नोकर्या िनमार्ण करतात. पण हे िमथक आहे!
जागितकीकरणा या २ दशकांनंतर देखील २०१० पयत देशा या उ पादन क्षेत्रात फक्त १.६
कोटी लोक काम करत होते, जे देशा या एकूण रोजगारांपैकी फक्त ३.५% आहे. २०००–१०
या दशकात ा क्षेत्रात फक्त २९ लाख रोजगार िनमार्ण झाले. तर दसु रीकडे कृ षी क्षेत्र
देशा या एकूण कामगारांपैकी ५३% लोकांना रोजगार देते (४६ कोटींपैकी २४.५ कोटी). जर
सरकारने कॉप रे ट कजर्माफी या ऐवजी कृ षी क्षेत्रात गंतु वणक
ू वाढवली असती, तर ा
क्षेत्रात २०००–१० ा दशकात िकमान ६ कोटी रोजगार िनमार्ण झाले असते.73

छ) एक उजळणी
वर उ लेख के ले या प्र येक ‘घोटा या’म ये कमीत कमी १० ते ५० हजार कोटींपासनू
काही लाख कोटी पये जनतेचा पैसा बड्या उद्योगघरा यां या ितजोर्यांम ये वळव यात
आला आहे. याचे सारसंकलन:
 धनदाड
ं ग्यांना करसवलती (२००६–१६) ☞ ५३.१ लाख कोटी पये;
 के जी बेिसन गॅस घोटाळा ☞ २ लाख कोटी पये;
 खाणकाम घोटाळा ☞ लाखो कोटी पये;
 गज
ु रात जमीन घोटाळा ☞ ६,००० कोटी पये आिण चालचू आहे;
 िद ली–मंब
ु ई औद्योिगक कॉिरडॉर अनदु ान (पिहला ट पा) ☞ १७,५०० कोटी
पये;
 पायाभत
ू प्रक पांसाठी कॉप रे श सना सरकारी–खाजगी भागीदारीतनू िदलेले
अनदु ान ☞ ७ लाख कोटी पये आिण अजनू चालचू आहे;
 मोटार कंप यांना िदलेली अनदु ाने ☞ हजारो कोटी पये;
 सावर्जिनक क्षेत्रांची िवक्री ☞ हजारो कोटी पये;
 बँकेतील कजार्ची माफी / पनु बाधणी ☞ १८.९ लाख कोटी पये.
आिण ही फक्त एक झलक आहे. आणखीन अनेक डझनभर घोटाळे नक्कीच आहेत.
१९८० या दशकाम ये देशाला हलवणारा ‘बोफोसर् घोटाळा’ फक्त २०० कोटी
पयाच
ं ा होता. वर उ लेख के लेला प्र येक घोटाळा ‘बोफोसर् घोटा या’पेक्षा कमीत कमी
१०० ते १००० पटींनी मोठा आहे. असे असनू ही ातील काही मोजके च घोटाळे
वतर्मानपत्रातील ठळक बात या बनले, जसे 2-जी पेक्ट्रम घोटाळा आिण कोळसाखाण
घोटाळा, तेही प्रामख्ु याने सव च यायालयाने ाम ये ह तक्षेप के ला हणनू . कॉप रे श सनी
के ले या जनते या पैशां या लुटी या बहुतेक सवर् प्रकरणांवर, प्रमख
ु राजकीय पक्ष (डावे पक्ष
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वगळता), देशातील प्रिसद्ध बिु द्धजीवी, आिण
प्रसारमा यमांनी काहीही भा य के लेले
नाही—बड्या उद्योगघरा यांबरोबर यां या
साट्यालोट्याचे एक उघड उदाहरण. हणनू च
आम जनतेने ा घोटा यांब ल काहीच
ऐकलेले नाही. खरे तर, कॉप रे ट घरा यांपढु े
झक
ु याम ये देशाचे शासक आता अगदी
िनलर् ज झाले आहेत. उदा.—कॉप रे ट
उद्योगघरा याला ‘2-जी’ टेिलकॉम परवाना
िवक याने सरकारला जे प्रचंड नक
ु सान झाले,
यावर त कालीन पंतप्रधान मनमोहन िसंग
हणाले की, जसे गिरबां या उदरिनवार्हासाठी
यांना अनदु ान िदले जाते, तसेच हे कॉप रे श सना िदलेले अनदु ान आहे, यामळ
ु े याला
74
नक
ु सान हणता येणार नाही. आिण गजु रातचे मख्ु यमंत्री असताना नरद्र मोदींनी टाटा या
नॅनो प्रक पाला िदले या अनदु ानाबाबतची बातमी कुणी बाहेर काढली ाची चौकशी
कर याचे आदेश िनलर् जपणे िदले!75

सरकार जर िव ीय तुटीब ल खरंच िचंितत असते . . .
देशा या संप ी या िनलर् जपणे चालले या लटु ीमळ
ु े भारतातील धनदांडग्यां या
संप ीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. क्रेिडट सईु ज या हण यानसु ार, २००० ते २०१५ या
दर यान भारतातील संप ी २.२८४ िट्रिलयन डॉलसर्ने वाढली. १% अित ीमंतांनी ातील
६१% संप ी काबीज के ली आिण १०% लोकांनी ८०% संप ीवर ताबा िमळवला. उवर्िरत
९०% लोकांनी उर यासरु या संप ीवर कशीबशी गजु राण के ली.76
ा पिरि थतीने भारताला जगातील सवार्िधक िवषमता असले या देशांपैकी एक देश
बनिवले आहे. २००० म ये अितशय ीमंत अशा १% भारतीयांकडे संपणू र् देशा या एकूण
संप ी या ३६.८% संप ी होती; २०१४ म ये, जे हा मोदी स ेत आले, ते हा ही ४९%
पयत वाढली; आिण के वळ दोनच वषार्त, हणजे २०१६ म ये ही ५८.४% इतक्या प्रचंड
प्रमाणात वाढली; असा अहवाल क्रेिडट सइु ज ग्रपू एजी ा यिु रकमधील िव ीय सेवा
कंपनीने िदला आहे. १०% ीमंत भारतीयांचेही फार काही वाईट झाले नाही. २००० म ये
यां याकडे एकूण संप ी या ६६% भाग होता. तो २०१६ पयत जवळजवळ ८०.७%
इतका वाढला. याउलट शेवटून ५०% लोकांकडे रा ट्रीय संप ीतील फक्त २.१% आहे.77
ऑक्सफॅ म ा सं थे या अहवालानसु ार भारतातील संपणू र् दािरद्र्य दोनदा दरू क
शके ल एवढा पैसा भारतीय अ जाधीशांकडे आहे.78
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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देशाची संप ी आिण साधनांची कॉप रे ट उद्योगघरा यांनी के लेली ही रक्तिपपासू लटू
इतकी प्रचंड आहे की भारतीय िरझ हर् बँकेचे ग हनर्र असताना नव-उदारीकरणाचे समथर्क
असनू ही रघरु ाम राजन ांनीही ‘लबाड राजकारणी’ आिण ‘साटेलोटे भांडवलशाही’ ां या
संगनमतावर ताशेरे झाडले आहेत. प्रती १००० अ ज डॉलर जीडीपी या तल
ु नेत
अ जाधीशां या संख्येत भारत जगात दसु र्या क्रमांकावर आहे, असे सांगनू रघरु ाम राजन पढु े
हणाले: ‘तीन घटक—जमीन, नैसिगर्क संसाधने आिण सरकारी कंत्राटे िकंवा परवाने—हे
आप या अ जाधीशां या संप ीचे प्रमख
ोत आहेत. आिण हे सवर् ोत सरकारच
ु
79
परु वते.’
सरकारला जर खरोखरच िव ीय तटू कमी करायची असेल तर भारतातील
धनदांडग्यांना वर उ लेख के ले या अनदु ानांम ये कपात करणे हा सवात सोपा उपाय होता.
हणजे यांना िदले या करसवलती मागे घेणे, यां या बायकां या दािग यांसाठी यांना थोडे
जा त पैसे खचर् करायला सांगणे, ते खरे दी करत असले या जिमनींना बाजारभावाने पैसे
द्यायला लावणे, यांनी घेतले या बँकां या कजार्ची परतफे ड करायला लावणे, आप या
नैसिगर्क साधनसंप ीची लटू कर यापासनू पायबंद घालणे . . .
पण आ हाला हेच तर सांगायचे आहे की िव ीय तटू कमी कर याची सरकारची
अिजबात इ छा नाहीये.

६. गिरबां या ‘अनुदाना’त कपात
जर असे आहे, तर IMF–WB आिण १९९१ नंतर कद्रात आलेली सवर् सरकारे िव ीय
तटू कमी कर याचे तणु तणु े का वाजवत आहेत? कारण मग यांना सरकार या क याणकारी
योजनांम ये ती कपात कर याचे, आिण ा क्षेत्रांचे खाजगीकरण कर याचे एक ताि वक
कारण िमळते. भाषेचा धतू र्पणे वापर क न ीमतं ानं ा िद या गेले या प्रचडं सवलतींचे
‘िवकासासाठी गरजेची प्रो साहने’ हणनू समथर्न के ले जाते. दसु रीकडे गिरबानं ा
उदरिनवार्हासाठी परवडणार्या िकंमतींम ये गरजे या गो ी परु व या या हेतनू े के या
जाणार्या सावर्जिनक क्षेत्रातील खचार्ला अनदु ान िकंवा सबिसडी असे हणत बदनाम के ले
जात आहे. ा अनदु ानामं ळ
ु े गिरबाच
ु पणा वाढतो
ं ी उधळपट्टी, अकायर्क्षमता आिण बाडं गळ
व गिरबापं ेक्षा म यमवगार्ला जा त फायदा पोहोचतो, असा प्रचार के ला जातो.
अथर् यव थेचे प्र येक क्षेत्र फायदेशीरच असले पािहजे हा नव-उदारवादाचा िसद्धातं
हणजे िन वळ बकवास आहे. समाज आप या नागिरकांसाठी मोफत िकंवा कमी िकंमतीत
अ न, पाणी, िशक्षण, आरोग्य, िनवारा, खेळा या सिु वधा, वाहतक
ू आिण इतर अ याव यक
सिु वधा उपल ध क न देत असतो, जेणक
े न ते माणसू हणनू जगू शकतील व आप या
क्षमतांचा पणू र् िवकास क शकतील. खरे तर ही ‘अनदु ाने’ भिव यातील ‘गंतु वणक
ू ’च आहे.
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मानव ही िनसगार्ची सव च िनिमर्ती आहे, याची क्षमता अफाट आहे. पण लोकांना
वतःतील अगं भतू क्षमता िवकिसत कर यासाठी योग्य सामािजक पिरि थती आिण संधी
िमळाली पािहजे. जे हा असे लोक आपली कौश ये व उजार् पणाला लावनू सामिू हक म
करतील ते हा खरोखरच पृ वीवर वगर् िनमार्ण होईल. जी संप ी ते िनमार्ण करतील ती
यांना िदले या ‘अनदु ानां’पेक्षा िक येक पटींनी जा त असेल. हे अितशय सोपे आिथर्क
यवहारज्ञान आहे.

भारत: आधीच तळाशी
बहुतेक िवकिसत देशामं 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 ासाठी हे देश मोठ्या
प्रमाणावर िनधी खचर् करतात. सरकारची सामािजक सरु िक्षततेतील गंतु वणक
ू हा आपला
हक्क आहे, असे िवकिसत रा ट्रातील लोक समजतात. अलीकड या काही वषात सरकारने
सामािजक क्षेत्रावरील खचर् कमी के या या िनषेधाथर् ा िवकिसत देशांतील लाखो लोक
र यावर उतरले आहेत.
गेली िक येक वषेर् ओईसीडी या ३४ देशांचा सामािजक क्षेत्रावरील खचर् जीडीपी या
सरासरी २०% आहे, तर यरु ोपीयन यिु नयनमधील २७ देशांम ये हे प्रमाण ३०% पयत आहे.
लॅिटन अमेिरका व कॅ रे िबयनमधील २१ देशां या सामािजक क्षेत्रावरील खचार्त गे या
दशकभरात खपू मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे—२००१–०२ मधील जीडीपी या
सरासरीत ४.८% व न २००९–१० मधील १८.६% एवढी. हे प्रमाण अजिटनाम ये तर
२७.८% आिण ब्राझीलम ये २७.१% वर पोहोचले आहे. क्यबू ाचे आकडे तर,
िव मयचिकत करणारे हणजे ४०.७% एवढे आहे (सवर् आकडे २००९ चे आहेत)
(रे खातक्ता २ बघा).80
वरील आकड्यां या तल
ु नेत भारत सरकारचा सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अितशय
तटु पंजु ा आहे. गिरबांना मोठ्या प्रमाणावर अनदु ान िदले जाते हे जेटली आिण
अथर्मंत्रालयात या यां या पवू र्सरु ींचे तसेच खाजगीकरण, उदारीकरण आिण
जागितकीकरणाची कास धरणार्या यां या अमेिरकी स लागारांचे ( ांना इग्रं जीत ‘िशकागो
बॉइज’ हणतात) हणणे धादांत खोटे आहे. भारत सरकारचा एकूण सामािजक क्षेत्रांवरील
खचर् (कद्र व रा य सरकारचा िमळून) जीडीपी या फक्त ६.७% आहे. यपु ीए सरकार या
शेवट या वषार्त (२०१३–१४) तो ७.२% होता.81
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रेखातक्ता २: सरकारचा सामािजक क्षेत्रावरील खचर्, िवकिसत देश
आिण भारत, २०१० (जीडीपीची टक्के वारी)82

सामािजक क्षेत्रांवरील अ य प खचार्मळ
ु े यएू नडीपीने प्रिसद्ध के ले या मानव िवकास
अहवालात सवकष मानव िवकासा या संदभार्तील अग्रक्रमयादीम ये भारताची न द अगदी
तळाशी के ली आहे. भारताचा मानव िवकास अग्रक्रम िनदेर्शांक २०१० म ये ११९ होता; तो
२०१६ म ये १३१ पयत खाली घसरला (१८८ देशां या यादीत).83
आिण तरीही, IMF–WB आिण परकीय कॉप रे ट उद्योगघराणी व यांची दलाल
सरकारे भारताने सामािजक क्षेत्रांवरील खचर् अजनू कमी करावा हणनू सरकारवर दबाव
आणत आहेत, आिण यां या ओजं ळीने पाणी िपणारे िद लीतले ‘बादशहा’ यांचे आदेश
तंतोतंत पाळत आहेत. भारत सरकार िशक्षण, आरोग्य, वीज, सावर्जिनक वाहतक
ू
यव थेपासनू , गिरबांना परवडेल अशा दरात अ नधा याचे िवतरण करणार्या
रे शन यव थेपासनू ते पेयजल यव थेपयत सवर् सामािजक क्षेत्रांतील आधीच तटु पंु या
असले या खचार्म ये अजनू कपात करत आहे. आणखीनच वाईट हणजे ा सवर् क्षेत्रांचा
दजार् सधु ार या या नावाखाली यांना खाजगी क्षेत्रांना देऊन टाक यात येत आहे—सरकारी–
खाजगी–भागीदारी (PPP) या नावाखाली, िकंवा कधी कधी थेटसद्ध
ु ा. खाजगी कंप यां या
दो ही हातात लाडू—कारण अ याव यक
सेवा अस यामळ
ु े प्रचडं फायद्या या सधं ी
यानं ा आय या िमळा या आहेत.
आरोग्य व पोषण–अ नसरु क्षे या
क्षेत्रात भारत सरकारकडून के या
जाणार्या अितशय कमी खचार्मळ
ु े
जनतेवर होणार्या पिरणामाबं ाबत आ ही
खाली थोडक्यात चचार् करत आहोत.
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सावर्जिनक आरोग्यसुिवधा पडझडीला
जागितक आरोग्य संघटनेने (WHO) अशी िशफारस के ली आहे की देशा या
जीडीपी या िकमान ५% िनधी सावर्जिनक आरोग्यावर खचर् करायला हवा. िवकिसत देश
ापेक्षाही जा त िनधी आरोग्यावर खचर् करत आहेत. १९९०–२००८ ा काळात २७ प्रगत
अथर् यव थांम ये सावर्जिनक आरोग्यावरची तरतदू जीडीपी या ५% व न ७% पयत
वाढलेली आहे. अनेक उदयो मख
ु अथर् यव थांम ये—िवशेषतः पवू र् यरु ोपीयन देश आिण
अजिटना, ब्राझील आिण िचलीसारख्या अनेक लॅिटन अमेिरकन देशांम ये—हेच प्रमाण
जीडीपी या ३% ते ५% इतके आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील खचार्मळ
ु े च ओईसीडी
देशांम ये सावर्ित्रक आरोग्यसिु वधा आहेत; हीच पिरि थती जवळपास संपणू र् पवू र् यरु ोप आिण
को टा िरका, क्यबू ा, अजिटना, ब्राझील, दिक्षण अिफ्रका, के िनया, इराक, इराण, थायलंड
आिण ीलंकेसह आिशया, आिफ्रका आिण दिक्षण अमेिरके त या अनेक िवकसनशील
देशामं येही आहे.84
ाउलट, भारत आप या जीडीपी या फक्त १% रक्कम आरोग्यावर खचर् करतो.
भारतातील आरोग्य क्षेत्रावरील खचर् जगभरात सवार्त कमी आहे, आिफ्रके तील उप-सहारा
देशापं ेक्षाही कमी.85
ामळ
ु े आपली सावर्जिनक
आरोग्य यव था अितशय
खराब आहे. आपली ग्रामीण
आरोग्य यव था
त्री- तरीय
पायावर उभी आहे—उपकद्र,
प्राथिमक आरोग्य कद्र आिण
सामदु ाियक आरोग्य कद्र.
सरकारने घालनू
िदले या
प्रमाणानसु ारही
उपकद्रा या
संख्येत प्रमाणापेक्षा २०% कमतरता आहे, प्राथिमक आरोग्य कद्रात २३% ची कमतरता
आहे आिण सामदु ाियक आरोग्य कद्रांम ये जवळपास ३२% ची कमतरता आहे. िजथे ही
आरोग्य कद्रे अि त वात आहेत, यापैकी बहुतांश कद्रांम ये पायाभतू साधन-सिु वधांचा
तटु वडा आहे, एवढेच काय, तर काही िठकाणी डॉक्टसर्ही नाहीत.86 भारतातील प्राथिमक
आरोग्य कद्रांम ये असले या डॉक्टरांची संख्या आव यकतेपेक्षा अदं ाजे ३००० नी कमी
आहे. पढु े जाऊन असेही िदसते की भारतातील सामदु ाियक आरोग्य कद्रांम ये ीरोगत ज्ञ,
श य िवशारद, िचिक सक अशा िवशेषज्ञ डॉक्टरांची ८३% उणीव आहे. काही रा यांम ये
तर सामदु ाियक आरोग्य कद्रात एकही त ज्ञ डॉक्टर नाही.87
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ामळ
ु े सवर्सामा य माणसाचा आरोग्यावरील खचार्चा ताण वाढला आहे. भारतात
आरोग्यसेवांचे खाजगीकरण जगात सवार्त जा त आहे—देशात आरोग्यावर होणार्या एकूण
खचार्पैकी जवळपास तीन चतथु ाश खचर् लोक वतः या िखशातनू च करतात (७०%), तर
सरकार फक्त ३०% खचर् करते.88 परवडतील अशा दरातील वैद्यकीय सेवांचा अभाव आिण
महागडी खाजगी आरोग्यसेवा ामळ
ु े प्रितवषीर् ६ कोटी लोक दािरद्र्यात ढकलले जातात.89
आप या २०१६ मधील अथर्संक पा या अिभभाषणात अथर्मं यांनीही हे कबल
ू के ले होते:
‘अकि पत, िखशाला न परवडणार्या खचार्म ये अचानक उद्भवणारे गंभीर आजार हे एक
मह वाचे कारण आहे. ामळ
ु े दरवषीर् लक्षावधी कुटुंब दािरद्र्यरे षेखाली ढकलली जातात.’
खाजगी वैद्यकीय सेवा-सिु वधा सवाना परवडत नाहीत आिण सावर्जिनक
आरोग्य यव थे ब ल न बोललेलच चांगलं. अशावेळी गरीब जनता भरडली जाणार. एक
धक्कादायक आकडा असा की, आजारी पड यानंतरही २१% जनता कुठ याही प्रकारची
आरोग्यसेवा घेत नाही—एका दशकापवू ीर् हा आकडा ११% होता—कारण यांना ती
परवडत नाही.90
भारतातील आरोग्यसेवा ‘संकटात’ आहे असा इशारा लॅ सेट ा जगभरात या अ यंत
प्रिति त असले या आरोग्यिवषयक मािसका या संपादकांनी िदला आहे.91 काही ठळक
आकडेवारी:

•

•

•

•
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टीबी, मलेिरया, काळाआजार, ह ीरोग, जल
ु ाब, टायफॉईड, िहपटायटीस (िवषाणजू य
कावीळ) आिण जपानी मदू वर अशा अनेक संसगर्ज य रोगांवर िनयंत्रण िमळव यात
भारताला यश आलेले नाही. के वळ मलेिरयामळ
ु े च देशात दरवषीर् जवळपास २ लाख
92
लोक मरतात.
भारताला टीबी या साथीने वेढले आहे. WHO या २०११ या आकडेवारीनसु ार
जागितक तरावरील टीबी या ८७ लाख उदाहरणांपैकी भारतातील प्रमाण अदं ाजे २२
लाख आहे. WHO याच अदं ाजानसु ार आप या देशात जवळपास ३ लाख लोक
दरवषीर् टीबी मळ
ु े मरतात, हणजेच रोज जवळजवळ १,००० जण.93
WHO या आकडेवारीनसु ार (२००८) १९२ देशामं धील वेगवेग या आजारामं ळ
ु े
होणार्या एकूण मृ यच
ु ाबामळ
ु े होणार्या एकूण मृ यपंु ैकी एक
ंु ी संख्या पािहली तर जल
चतथु ाश, कु रोगामळ
ु े
ु े होणार्या मृ यपंु ैकी एक तृतीयाश
ं आिण जपानी मदू वरामळ
94
झाले या मृ यपंु ैकी िन मे मृ यू भारतात झाले आहेत.
सवार्त वाईट गो हणजे भारतातील मिहला आिण बालमृ यचू ा दर. २०१५ म ये,
जगभरात पाच वषार् या आत मेले या मल
ु ापं ैकी एक पच
ं माश
ं (१२ लाख) मृ यू
95
भारतात झाले आहेत. ातील बहुताश
ं ी मृ यू टाळता ये याजोगे होते, एक तृतीयांश
मृ यू फक्त यमू ोिनया व अितसारामळ
ु े झाले आहेत. जगातील मातामृ यपंू ैकी १७%
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•

मातामृ यू भारतात होतात; WHO नसु ार प्रितवषीर् भारताम ये ४५,००० माता
प्रसतु ीशी संबंिधत कारणांमळ
ु े मृ यू पावतात.96 एका आतं ररा ट्रीय गैर सरकारी
सं थे या टेट ऑफ द व डर्स मदसर् २०१४ ा अहवालात माता आिण बालके
ां या आरोग्यासंबंधी जगातील १७८ देशांची अग्रक्रम यादी के ली गेली. यात
भारताचा िनदेर्श १३७ क्रमांकावर आहे.97
आरोग्याची ही प्रलंिबत आ हाने समोर असताना, देशातील लोकांना आणखी एका
साथीचा सामना करावा लागत आहे, तो हणजे मानिसक आजार, दयाशी संबंिधत
आजार, मधमू ेह आिण ककर् रोग ांसारखे दीघर्कालीन आजार. भारतातील ५०% पेक्षा
जा त मृ यू हे दीघर्कालीन आजारांमळ
ु े होतात, यात दयाशी संबंिधत आजारांचा
मोठा वाटा आहे. लॅ सेटचा एक अ यास असे िनदशर्नास आणतो की, ही आ हानेसद्ध
ु ा
पेलता येऊ शकतात. अितशय कमी खचार्चे अनेक कृ ती-कायर्क्रमही उपल ध आहेत,
मात्र, सावर्जिनक आरोग्य यव था बळकट के यािशवाय ते राबिवणे अशक्य आहे.98

लॅ सेट या मते भारताला वेढणार्या आरोग्यसक
ं टा या मागचे कारण आरोग्य यव थेचा
‘शहरी उ चम यमवगीर्य लोकांसाठी तािं त्रक ्या प्रगत आरोग्य सिु वधा उपल ध क न
दे यावर असलेला भर’, आिण ‘सवर् तरातील लोकां या आरोग्याची काळजी घे यासाठी
गरजे या असले या मल
ू भतू आरोग्य यव थेची कमतरता’ हे आहे.99
ा दरु ाव थेची दखल घेऊन प्रधानमत्रं ी कायार्लयाने २०१२ म ये जाहीर के ले की
१२ या पचं वािषर्क योजनेत (२०१२–१७) आरोग्य िवभागासाठीची तरतदू ित पट कर याचे
ठरिवले आहे; ही तरतदू २०१२ म ये ०.९% होती ती २०१७ अखेर जीडीपी या २.५%
पयत वाढत जाईल असे ठरिवले आहे.100 स ेवर आ यावर भाजपने २०१५ म ये प्रिसद्ध
के ले या रा ट्रीय आरोग्य िवषयक धोरणा या मसद्यु ाम ये (Draft National Health
Policy िकंवा Draft NHP) ाचा पनु चार के ला आिण सांिगतले की ापैकी कद्र
सरकार जीडीपी या १% रक्कम खचर् करे ल व उवर्िरत रा य सरकारे करतील.
देशातील सावर्जिनक आरोग्य सिु वधा अितशय दयनीय अव थेत आहे. इतक्या अपर्ु या
खचार्मळ
ु े देशातील सवर् जनतेला परवडणार्या िकमतीत चांग या व परु े शा आरोग्य सेवा
परु वणे अशक्य आहे ाकडे आरोग्य त ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.101 असे असनू ही सावर्जिनक
आरोग्यावरील हा यनू तम खचर् करायलाही अथर्मंत्री तयार नाहीत. Draft NHP ची घोषणा
के यानंतर सादर के ले या ित ही अथर्संक पात जेटलींनी सावर्जिनक आरोग्यसेवेसाठी फक्त
०.२५–०.२८% इतकीच तरतदू के लेली आहे (तक्ता ३).
आरोग्यावर जीडीपी या १% रक्कम खचर् करणे सरकारला िनि तच परवड याजोगे
आहे. २०१७–१८ या अथर्संक पात सावर्जिनक आरोग्य यव थेवर एवढा खचर्
कर यासाठी अथर्मं यांनी १.६८ लाख कोटी पये द्यायला हवे होते. ही रक्कम २०१६–१७
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म ये भारतातील ीमंत-अित ीमंतांना िदले या करसवलती या ३०% आहे.
वॉिशंग्टनमधील धमर्गु ं समोर ‘भक्तीभावाने’ झक
ु णार्या िद लीतील न या ‘देशभक्तांना’
सावर्जिनक आरोग्यसिु वधा न िमळा यामळ
ु े मरणार्या कोट्यवधी ग्रामीण भागातील वाड्याव यांत तसेच शहरातील झोपडपट्ट्यात राहणार्यात लोकांशी काहीही देणे घेणे नाही. ते
ीमंतांना िद या जाणार्या भरघोस अनदु ानातील अगदी थोडासा िह साही गिरबांना आरोग्य
सेवा परु िव यासाठी ह तांतिरत कर यास तयार नाहीत.
तक्ता ३: भाजप सरकारची आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद,
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पये)

आरोग्य व पिरवार
क याण िवभाग

२०१४–१५
(वा.)

२०१५–१६
(वा.)

२०१६–१७
(स.ु अ.ं )

२०१७–१८
(ब.अ.ं )

३०,६२६

३३,१२१

३८,३४३

४७,३५३

चालू बाजारमू यांनसु ार
१,२४,३३,७४९ १,३६,७५,३३१ १,५०,७५,४२९ १,६८,४७,४५५
जीडीपी
(२०११–१२ मािलका)
आरोग्य व पिरवार
क याणावर एकूण खचर्
(जीडीपीची टक्के वारी)

०.२५

०.२४

०.२५

०.२८

िबघडत चालले या आरोग्य यव थेब ल काहीही पावले न उचलणार्या मोदी
सरकारवर लॅनसेटचे सपं ादक िरचडर् हॉटर्न ानं ी कडाडून टीका के ली आहे. ते हणाले,
‘मोदी सरकार स ेत आ यानतं र आरोग्याचा बोजवारा उडाला आहे. भारतीय
आरोग्य यव था आज सक
ं टा या दरी या टोकावर येऊन पोहोचली आहे. मोदींनी
आरोग्यसेवेकडे लक्ष िदले नाही तर वाढती लोकसख्ं या व खचलेली आरोग्यसेवा ामधनू
भारताची अथर् यव था िटकूच शकणार नाही. भारता या ीने आरोग्याचा प्र हा रा ट्रीय
सरु िक्षततेचा प्र आहे. जनता आरोग्य ्या सु ढ नसेल, तर सरकार आप या देशाचे
सावर्भौम व िटकवू शकत नाही व आप या थैयार्ची खात्री बाळगू शकत नाही. आजघडीला
हे आ हान पेल यासाठी मोदींनी काहीही के लेले नाही.’102
भारताची सावर्जिनक आरोग्यसिु वधा गंभीरिर या आजारी आहे, िकंबहुना ती
अितदक्षता िवभागात आहे. पण गड्या या कातडी या स ाधारी वगार्ला काहीही फरक
पडत नाहीये, खरे तर ते जनिवरोधी झाले आहेत. एका बाजल
ू ा सरकार ‘िव ीय तटु ीवर
िनयंत्रण ठे व या या नावाखाली’ सावर्जिनक आरोग्यसिु वधांवरचा खचर् जरासद्ध
ु ा वाढवायला
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तयार नाही आिण दसु र्या बाजल
ू ा मात्र कॉप रे ट घरा यांना पंचतारांिकत हॉि पट स
काढ यासाठी ‘प्रो साहन’ देत आहे! उदा., मंबु ईतील अनेक खाजगी हॉि पट सना—
जसलोक ते ब्रीच कॅ डी, िललावती, िहदं जू ा, नानावटी आिण अंबानी हॉि पटल—अ यंत
मोक्या या िठकाणी, बाजारभावा या अ य प दरात जागा दे यात आ या आहेत; यातील
अनेकांना तर प्रितवषीर् एक पया एवढ्या नाममात्र भाडेपट्टी करारावर जागा िद या आहेत.
यािशवाय वाढीव एफएसआय, सवलती या दरात पाणी आिण वीज, सावर्जिनक बँकांकडून
कमी दरात कजर् उपल धी, आयात के ले या मशी सवर सीमाशु कम ये सटू , उ प ना या
८५% वर आयकरात सवलत ासारख्या सवलतीही िद या गे या आहेत.103 बहुसंख्य
भारतीयांना ा उ चभ्रू हॉि पट सम ये इलाज करणे परवडत नाही. हणनू , जगभरातील
धनदांडग्यांना आरोग्यसेवा परु व यात ते य त आहेत. जागितकीकरणाने संपणू र् िव जवळ
आ याचे आणखी एक उदाहरण.
खरे तर भारत सरकारच ाला प्रो साहन देत आहे.
ाला ‘वैद्यकीय पयर्टन’ असे नाव दे यात आले आहे—
कारण ातनू भारताला आव यक असलेले परकीय चलन
िमळत आहे. जगात या प्रमख
ु शहरांम ये पयर्टनमंत्री ाची
जािहरात करत िफरत आहेत!104 भारत वैद्यकीय
पयर्टनासाठी जगातील सग यात पसंतीचे िठकाण झाले
आहे. २०१६ म ये पाच लाख परदेशी नागिरक भारतात
आरोग्य उपचारांसाठी आले— यांना यां या देशापेक्षा
भारताम ये उपचाराचं ा खचर् ६०–९०% कमी येतो!105
भारत आता वैद्यकीय महास ा सद्ध
ु ा बन या या मागार्वर आहे! िहप िहप हुरेर्!

अ नधा यावरील अनुदानात कपात
भारतातील गिरबीचे वा तव
दािरद्र्यरे षा कशी ठरवायची ाचा िवचार िनयोजन आयोग १९६० सालापासनू करत
होते. अखेरीस १९७० या दशकात िनयोजन आयोगाने एका त ज्ञां या सिमतीची िशफारस
मा य क न दािरद्र्यरे षेची याख्या पोषण िवषयक प्रमाणां या आधारावर पिरभािषत के ली.
ा याख्येप्रमाणे दािरद्र्यरे षा हणजे व तू आिण सेवांवर प्रित यक्ती खचार्ची ती पातळी—
याम ये आहारावर एवढा खचर् होत असेल जेणक
े न ग्रामीण भागातील लोकांना २,४००
व शहरी भागातील लोकांना २,१०० कॅ लरीज िमळतील. यानंतर लगेचच ग्रामीण भागाचे
मानक २,२०० कॅ लरीजपयत खाली आण यात आले.106
दािरद्र्यरे षेची ा पिरभाषेनसु ार ग्रामीण आिण शहरी भागात या लोकानं ा िदवसाला
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अनक्र
ु मे २,२०० / २,१०० कॅ लरीज िमळू शकत नाहीत, ते गरीब आहेत. ा आधारावर
प्रिसद्ध अथर्शा ज्ञ उ सा पटनाईक ांनी २००४–०५ आिण २००९–१० या रा ट्रीय नमनु ा
पाहणीची (National Sample Survey िकंवा एनएसएस) मािहती वाप न भारतातील
दािरद्र्यरे षे या खाली राहणार्या लोकां या संख्येचा अदं ाज काढला आहे. ती
खालीलप्रमाणे:107

•
•

२००४–०५ म ये, ग्रामीण भागातील ६९.५% लोकानं ा 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!

असे असताना याच एनएसएस या आधारे िनयोजन आयोगाने काही वषापवू ीर् असे
कसे काय जाहीर के ले की २००४–०५ ते २००९–१० ा कालावधीत देशातील गिरबी
कमी झाली आहे? यां यानसु ार ग्रामीण भागात गिरबी ४१.८% व न ३३.८% पयत, तर
शहरी भागात २५.७% व न २०.९% पयत खाली उतरली आहे. यांनी असा दावा के ला
की दािरद्र्यरे षेखालील लोकसंख्येचे एकंदर सवर्साधारण प्रमाण २००४–०५ म ये ३७.२%
होते, ते २००९–१० म ये २९.८% झाले, हणजेच त बल ७.३% नी कमी झाले आहे.108
उ र अगदी सोपे आहे. यांनी यवहारात गिरबी या पिरभाषेचा पोषण िवषयक
प्रमाणांचा आधारच काढून टाकला आहे. यामळ
ु े एखाद्या यक्तीला िशफारस के ले या
िकमान प्रमाणात उ मांक देणारा आहार िमळतो की नाही ाचा आिण दािरद्र्यरे षेचा काही
संबंध उरला नाही. अशाप्रकारे , जे हा ६६ या रा ट्रीय सवेर्क्षण अहवालामधील
आहारिवषयक मािहतीनसु ार, २००९–१० म ये ग्रामीण भागातील यक्तीला २,२०० उ मांक
व शहरी भागातील यक्तीला २,१०० उ मांक िमळतील एवढा आहार िमळ यासाठी दरमहा
अनक्र
ु मे . १,१०० व . २,१२० खचर् करावे लागत होते, हणजे कमीतकमी तेवढी
िमळकत असणे आव यक होते, याच वषीर् प्रितमास दािरद्र्यरे षा फक्त . ६७३ (ग्रामीण) व
. ८६० (शहरी) अशी मानली जात होती. हणजे प्रित िदन ग्रामीण भागातील यक्तीसाठी
२२.४ पये तर शहरी भागातील यक्तीसाठी २८.७ पये.109
दािरद्र्यरे षेची ही पातळी हा या पद आहे!
पण िनयोजन आयोगा या याख्येप्रमाणे हे आकडे
अिधकच लािजरवाणे होतात. आयोगा या
याख्येप्रमाणे ा रकमेत फक्त अ नधा यावरचा
खचर् धरलेला नाही, तर कपडेल ,े
वयपं ाकासाठी के रोसीन–गॅस, वीज, वाहतक
ू ,
वैद्यकीय खचर्, जागेचे भाडे अशा अ य अनेक
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अ याव यक गो ींचा खचर्ही सामील आहे.110 एखादे शबडे पोरही हे सांगू शके ल की ा
िकरकोळ पैशांम ये परु े से अ न िकंवा सा या आरोग्यासारख्या मल
ू भतू गरजासद्ध
ु ा भागवता
येऊ शकत नाहीत. आ यर् हणजे ३० कोटी भारतीय ा रे षे या खाली जीवन जगतात.
ाचा अथर् प आहे की भारताची दािरद्र्यरे षा भारतातील गिरबी नाही, कंगाली मोजते.

गिरबीचे इतर अंदाज
पु हा एकदा उ सा पटनाईक ां या आकडेवारीकडे आपण जाऊ. ही आकडेवारी
सागं ते की जवळजवळ ७५% भारतीय लोक दािरद्र्यारे षे या काठावर जगत आहेत.
भारताचा झपाट्याने िवकास होत आहे आिण तो एक उदयो मख
ु महास ा बनत आहे, अशा
प्रसारमा यमाक
ं डून के या जाणार्या प्रचाराला बळी पडले या बहुसख्ं य लोकानं ा ही
आकडेवारी खोटी वाटेल. पण इतरही सवेर्क्षणातं नू हे िवदारक िचत्र पढु े आले आहे.111
• २००४ साली देशातील असंघिटत क्षेत्रातील कामगारां या प्र ांिवषयी मागर्दशर्न
कर या या हेतनू े प्रा. अजर्नु सेनगु ा ां या अिधप याखाली असघं टीत क्षेत्रा या
उपक्रमासं ाठी रा ट्रीय आयोग (National Commission for Enterprises in the
Unorganised Sector or NCEUS) थापन कर यात आला. ा आयोगा या
के ले या अ यासात २००४–०५ म ये २० पयापं ेक्षा कमी उ प नावर गजु राण
करणार्या यक्तींना ‘गरीब आिण असरु िक्षत’ असे पिरभािषत कर यात आले. ा
पिरभाषेप्रमाणे मोजदाद के यावर ७७% भारतीय लोक ा मयार्दारे षे या खाली
अस याचे िनदशर्नास आले. उ सा पटनाईक ानं ी २००४–०५ मधील दािरद्र्याचे
मोजमाप क न जी आकडेवारी िदली आहे, यापेक्षा हे प्रमाण जा त आहे.
• २०११ या सामािजक–आिथर्क व जातिनहाय जनगणनेतील ग्रामीण कुटुंबांची
पिरि थती सागं णारे आकडे आता जाहीर झाले आहेत. यानसु ार खेड्यातील ७५%
कुटुंबातं ील सवार्िधक कमावणार्या सद याची कमाई दरमहा ५,००० पयापं ेक्षा कमी
आहे आिण ९२% कुटुंबातील सवार्िधक कमावणार्या सद याची कमाई दरमहा
१०,००० पयांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण भागातील अ यार्हून अिधक जनते या
उदरिनवार्हाचे साधन हातावर काम असणार्या नैिमि क कामावं र अवलंबनू आहे, जे
सवार्त असरु िक्षत व शा ती नसलेले अनौपचािरक रोजगार आहेत.
• भारताचे २०१५–१६ चे आिथर्क सवेर्क्षण मा य करते की २००४–०५ ते २०११–१२
ा कालावधीत भारतातील एकूण उपल ध रोजगारापं ैकी ९०% रोजगार अनौपचािरक
होते. ाचा अथर् असा की ा िमकानं ा कामगार कायद्याने मजं रू के लेले िकमान वेतन
(जे मळ
ु ातच तटु पजंु े आहे) ही िमळत नाही. मग स मानाने जग यासाठी लागणार्या
आरोग्य, िशक्षण, िनवारा, व छता, कामा या िठकाणी आव यक असलेली
सरु िक्षतता ा गो ी तर फारच दरू .
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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िजथे देशातील तीन चतथु ाश जनतेला िजवंत राह याकरता आव यक (तटु पंजु े) उ प न
िमळव यासाठी रोज १२ ते १५ तास म करावे लागतात, ितथे भक
ु े ची पातळी साहिजकच
फार उंच असणार. भारताची अथर् यव था जगाम ये वेगाने वाढणार्या अथर् यव थांपैकी एक
असली, तरीपण भारतातील भक
ू पातळीची अव था जगातील सवार्त वाईट आहे. ‘जागितक
भक
ू िनदेर्शांक’ (Global Hunger Index) हा वेगवेग या देशांमधील भक
ू अव थेची
मोजदाद कर यासाठी एक बहुआयामी संख्याशात्रीय साधन आहे. ा साधना या सहा याने
२०१६ म ये के ले या एकूण ११८ देशां या भक
ू अव थे या क्रमवारीत भारताचा क्रम
अ यंत खाली हणजे ९७ वर न दवला आहे. ही मोजणी व सचू ी वॉिशंग्टनमधील
इटं रनॅशनल फूड पॉिलसी रीसचर् इि टट्यटू ने के लेली आहे.112
पु हा पु हा भक
ु े ने कासािवस होऊन झोपी जावे लाग यािशवाय भक
ू माणसा या
शरीरावर आिण मनावर काय पिरणाम करते ाची क पना येणे किठण आहे. पण आपण
जरी अशी ‘भाविववशता’ बाजल
ू ा ठे वली, तरी कुपोषणाची फार मोठी आिथर्क िकंमत सद्ध
ु ा
मोजावी लागते. जर कोट्यवधी भारतीयांना आप या अगं ी असले या क्षमतांचा िवकास
कर यासाठी आव यक असलेली सयु ोग्य पिरि थती िनमार्ण क न िदली नाही—आिण
अथार्तच ा पिरि थतीचा एक मल
ू भतू घटक अ न हा आहे—तर ते समाजाचे उ पादक
सद य कसे बनू शकतील?

ि यांवरील आिण बालकांवरील पिरणाम
ा पिरि थतीचा सवार्त गंभीर दु पिरणाम लहान मल
ु ांवर होणार हे साहिजक आहे.
सरकारी आकडेवारी हे प करते. अगदी नक
ु याच आले या रा ट्रीय कुटुंब आयोग
सवेर्क्षण–४ (२०१५–१६) मधील आकडेवारीनसु ार:113

•
•
•

भारतातील ५ वषाखालील वया या ३८.४% मल
ु ाचं ी वाढ खरु टलेली आहे (stunted,
वया या मानाने उंची कमी, जे दीघर्कालीन कुपोषणाचे द्योतक आहे).
३५.७% मल
ु े कमी वजनाची आहेत (underweight, वया या मानाने वजन कमी, जे
ती आिण दीघर्कालीन कुपोषणाचे द्योतक आहे);
आिण अंदाजे २१% मल
ु े मल
ु े बारीक, खजु ी आहेत (wasted उंची या मानाने वजन
कमी, जे ती कुपोषणाचे द्योतक आहे).

हे सवेर्क्षण असेही प करते की ६ ते ५९ मिहने या वयोगटातील ५८.४% बालके
आिण १५ ते ४९ वषेर् या वयोगटातील ५०% गभर्वती ि या पंडुरोगाने (anaemia) ग्र त
आहेत.114
कुपोषणामळ
ु े यक्तीची बौिद्धक, भाविनक आिण शारीिरक वाढ खंटु ते. अनेक
अ यासाअतं ी असे िदसनू आले आहे की ० ते ३ वषेर् ा वयोगटाम ये होणारा कुपोषणाचा
४४
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पिरणाम अितशय घातक असतो; या यक्ती या मोठे पणीसद्ध
ु ा ही हानी भ न िनघू शकत
नाही. हणजेच शारीिरक वाढ आिण मदचू ा िवकास ावर कुपोषणाचे कायम व पी
दु पिरणाम होतात. मल
ु ा या शारीिरक आिण बौिद्धक िवकासा या ीने आईचे आरोग्य
(मल
ू गभार्व थेत असताना) तेवढेच मह वपणू र् आहे, हेही आता सवर्मा य झाले आहे.115
२०१५–१६ या आिथर्क सवेर्क्षणातही हे आढळून आले आहे: ‘मल
ू गभार्व थेत असताना
िकंवा २ वषापयत या वयोगटात असताना या घटना घडतात यांची प्रदीघर् छाया यां या
बौिद्धक िवकासावर आिण शारीिरक आरोग्यावर पडते, अगदी प्रौढपणी सद्ध
ु ा.’116
भारतातील गिरबी आिण कुपोषणाची पातळी ही रा ट्रीय आणीबाणीपेक्षा कमी नाही.
ही सम या सोडिव यासाठीचा अितशय मह वाचा उपक्रम हणजे अ न अनदु ान योजना
होय. ा योजनेअतं गर्त सरकार देशातील गरीब लोकांना सावर्जिनक िवतरण यव थेमाफर् त
आव यक या धा य आिण धा येतर व तंचू ा सवलती या दरात परु वठा करते.
पण शायलॉक्सना याची पवार् नाही; यांना यांचा ठरलेला मांसाचा िह सा िमळालाच
पािहजे. जागितकीकरणा या अटींनसु ार, जागितक बँकेने भारताला अ नधा य आिण पोषण
ावरील अनदु ान कमी करायला सांिगतले आहे. कद्रात आलेली सवर् सरकारे ा अटींचे
अगदी कतर् यत परतेने पालन करत आहेत.

अ नधा य अनदु ान कपात
जागितकीकरणा या प्रारंभापवू ीर् भारतातील सावर्जिनक िवतरण यव था ( हणजे रे शन
यव था) एक सावर्ित्रक योजना होती िजचा लाभ भारतातील सवर् कुटुंबे घेऊ शकत होती.
ितचे दहु रे ी उि होते—एक हणजे, देशातील सवर् कुटुंबांना ‘रा त भावाने’ ( हणजे परवडेल
अशा दरात) अ नधा य उपल ध क न देणे; आिण दसु रे हणजे, बाजारातील साठे बाजीवर
आिण सट्टेबाजीवर िनयंत्रण ठे वणे.
जागितकीकरणा या अटी लाद यानंतर भारत सरकारला आता अ नधा य अनदु ानात
कपात करणे भाग होते. पण याचे ‘ताि वक’ समथर्न कसे करणार? ही कपात गिरबांसाठी व
देशासाठी िहताची आहे असा प्रचार कसा करणार? ाचा मागर् यांना लवकरच सापडला.
सरकारी अथर्त ज्ञ आिण अिधकारी ांनी अशी भिू मका मांडायला सु वात के ली की
अ नधा य अनदु ानाचा बराचसा भाग
म यमवगीर्य लोक ओढून घेतात आिण यामळ
ु े
ा योजनेचा लाभ गिरबांपयत पोहोचतच नाही.
हणनू यांना अनदु ानाची खरी गरज आहे असे
‘खरे गरीब’ शोधले पािहजेत व फक्त यांनाच
रा त भावाने अ नधा य िदले पािहजे असे
यांनी सचु िवले. मग सरकारने ‘खर्या
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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गरज’ंू या हणजे गिरबी या याख्येतच फे रफार क न अ नधा यावरील अनदु ानात कपात
कर यास सु वात के ली.
ाचे पिहले पाऊल हणनू सरकारने १९९७ साली सावर्ित्रक रे शन यव थेला बदलनू
‘ल यकद्री’ रे शन यव था (Targeted Public Distribution System िकंवा
टीपीडीएस) सु के ली. टीपीडीएसने सावर्जिनक िवतरण यव थेला तीन काटेकोर गटांपरु ते
मयार्िदत के ले: अं योदय अ न योजना (एएवाय, हणजे गरीबातील गरीब),
दािरद्र्यरे षेखालील (बीपीएल) आिण दािरद्र्यरे षेवरील (एपीएल). कुटुंबाचे वािषर्क उ प न
तसेच जमीनजमु ला आिण सख
ु सोयीची व त-ु साधने ां या आधारावर कुटुंबांचे तीन
िवभागांम ये वगीर्करण क न यांना यानसु ार एएवाय / बीपीएल / एपीएल अशी रे शन काडेर्
दे यात आली. ा ित ही गटांसाठी वेगवेगळे अनदु ान ठरव यात आले आिण यानसु ार
यांना िविश प्रमाणात आिण िविश भावाने दरमहा तांदळ
ू आिण गहू अनदु ािनत िकंमतीला
परु िव यात येऊ लागले.
एका बाजल
ू ा ‘दािरद्र्यरे षेवरील’ (एपीएल) लोकांसाठी अ नधा या या िकंमती
बाजारभावांएवढ्या वाढव यात आ या. पिरणामी, ा कुटुंबांनी रे शन दक
ु ानातनू अ नधा य
घेणे बंद के ले. दसु रीकडे, गरीब कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात दािरद्र्यरे षेखालील काडर् नाका न
यांना रे शन यव थेतनू जाणनू बजु नू बाहेर फे क यात आले! रा ट्रीय पाहणी अहवालानेही हे
मा य के ले आहे. यांचे सवेर्क्षण हे दशर्िवते की ग्रामीण भागात ७०.५% जनतेकडे एकतर
काडर्च नाही िकंवा ‘दािरद्र्यरे षेवरील’काडर् आहे—जे हा ग्रामीण भागातील तीन चतथु ाश
कुटुंबांची कमाई दोन वेळेचे परु े से अ न िमळे ल इतकीही नाहीये!117
बहुसख्ं य गरीब जनता सावर्जिनक िवतरण यव थेतनू अ नधा य खरे दी करत
नस यामळ
ु े भारत सरकारकडील अ नधा याचा साठा मोठ्या प्रमाणात वाढला. देशाचा
राखीव साठा आिण सक
ं टकाळासाठी राखनू ठे वले या साठ्याचे मानक ३.२ कोटी टन आहे.
जल
ु ै २०१३ म ये, सरकार या अ न महामडं ळाकडे, सात कोटी टन अ नधा याचा साठा
होता— हणजे गरजे या दु पटीपेक्षाही जा त.118

रा ट्रीय अ नसरु क्षा कायदा
एका बाजल
ू ा अ नधा याचा प्रचंड वाढता साठा, दसु र्या बाजल
ू ा कुपोषणाची वाढती
पातळी आिण भक
ु े ने होणारे मृ य,ू ामळ
ु े देशभरात खपू ह ला झाला. रे शन यव थेचा
अजनू िव तार कर यासाठी अनेक जनसंघटना आिण एनजीओनं ी सरकारवर दबाव
आण यास सु वात के ली. सव च यायालयानेही ह तक्षेप के ला, आिण िविवध प्रकारांचे
अ न अिधकार दे यासाठी अनेक आदेश काढले. उदा., प्र येक कुटुंबाला व त दरात ३५
िकलो धा य, गरीब कुटुंबासाठी अ प दरात अ न (अं योदय अ न योजना), गरोदर व
अगं ावर दधू िपत असणार्या बालकां या मातांसाठी सरु िक्षतता, इ.इ.119
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यावेळी कद्रात यपू ीए सरकार स ेत होती. वाढत असलेला जनआदं ोलनांचा रे टा
आिण सव च यायालया या आदेशामळ
ु े सरकार अडचणीत आले होते. पण सरकारने
गिरबांवरील खचर् वाढव यासाठी कोणतेही पाऊल उचलू नये ाबाबत जागितक बँक आिण
परकीय गंतु वणक
ु दारही ठाम होते. ातनू सरकार या धतू र् नोकरशहांनी मागर् काढला. यांनी
अितशय हुशारीने एक िवधेयक बनवले—रा ट्रीय अ नसरु क्षा िवधेयक— याचा वरकरणी
हेतू होता देशातील सवर् गरीब जनतेला अ नसरु क्षा. पण प्र यक्षात, ा िवधेयकाने
अ नसरु क्षेचा संपणू र् मु ाच उधळून लावला. ते ऑग ट २०१३ म ये लोकसभेने मंजरू के ला
आिण १२ स टबर २०१३ रोजी याचे कायद्यात पांतर झाले.
रा ट्रीय अ नसरु क्षा कायद्या (National Food Security Act िकंवा एनएफएसए)
अतं गर्त ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी लोकसंख्येला (अदं ाजे ६७ %) प्रित यक्ती प्रित
मिहना पाच िकलो धा य, हणजे गहू / तांदळ
ु मे ३/२/१ पये प्रित िकलो ा
ू / वारी, अनक्र
दराने िमळे ल. कायदा असेही सांगतो की ६ मिह यापासनू ६ वषापयत या मल
ु ांना
आगं णवाडी माफर् त वयानु प मोफत अ न िमळे ल, आिण ६ ते १४ वयोगटातील मल
ु ांना
सरकारी आिण सरकारी अनदु ान असले या शाळे त रोज (सट्टु ी वगळता) दपु ारी िशजवलेले
जेवण िमळे ल. गरोदर आिण अंगावर दधू िपणार्या मल
ु ां या मातांना प्रसतू ीकाळात—६
120
मिह यांकिरता—दरमहा १,००० पये िमळतील.
ाचे िवतरण रे शन यव था आिण
अि त वात असले या अ य क याणकारी योजना ां या माफर् त होईल. तर यां याकडे
िवशेष लक्ष िदले पािहजे असे गट, हणजे माता आिण बालकांना एकाि मक बालिवकास
सेवा योजना (आयसीडीएस) आिण म या ह भोजन योजना ां यामाफर् त िव सहा याचे
िवतरण के ले जाईल.
प्रसारमा यमानं ी ा अ नसरु क्षा कायद्याला देशातील भक
ू िमटव यासाठीचे उचललेले
‘ऐितहािसक पाऊल’ अशा श दानं ी गौरिवले. व तिू थती ही आहे की रा ट्रीय अ नसरु क्षा
कायदा ही महास ा बन याचा दावा करणार्या देशासाठी ल जा पद गो आहे:

•

•

पिहली गो हणजे, कायद्याअतं गर्त परु व यात येणारे अ न हे उपासमारी या
पातळीवरचे आहे. भारतीय वैद्यक संशोधन सं था सांगते की एका प्रौढ यक्तीला दर
मिह याला १४ िकलो तर बालकाला ७ िकलो धा याची गरज असते. ा कायद्यात
मात्र दर माणशी मिह याला के वळ ५ िकलो धा याची मयार्दा ठे वली आहे.
दसु रे हणजे, कायदा फक्त तृणधा य परु वणार आहे. डाळी, तेल, इ. कुपोषणापासनू
वाच यासाठी गरजेचे असलेले अ य खाद्यपदाथर् याम ये समािव नाहीत. गे या काही
वषार्त यां या िकंमती प्रचंड भडक या आहेत. ा कायद्या या िनयमांचा आराखडा
बनिव यासाठी कद्र सरकारने िनयक्त
ु के ले या मं यां या गटाला ाबाबत प क पना
होती. अ नसरु क्षेची याख्या ‘काही ठरािवक अ नधा यापरु तीच (गहू आिण तांदळ
ू )
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•

•

मयार्िदत ठे वावी आिण पोषण सरु िक्षतते या मोठ्या मद्यु ांशी याला जोडू नये’ अशी
यांची िशफारस होती, जी खरे तर भारतीय रा यघटने या कलम ४७ चे उ लंघन
आहे.121 ा कायद्याचा उ श
े प आहे. लोक (लहान मल
ु ांसिहत) भक
ु े लेली /
कुपोिषत / पंडुरोगग्र त असली तरी चालतील पण ती उपासमारीमळ
ु े मरता कामा नयेत,
कारण यामळ
ु े सरकारची नाचक्की होते.
ितसरे , हा कायदा जी काही तटु पंजु ी हमी देतो, तीदेखील सवर् गिरबांसाठी नाहीये.
कायद्यामळ
ु े रे शन या दक
ु ानातनू यांना व त दरात अ नधा य िमळे ल अशा लोकांची
संख्या वाढून ६७% झाली आहे, पण वर चचार् के याप्रमाणे ग्रामीण भागातील ७५%
लोकांना तर शहरी भागातील ७३% लोकांना िकमान कॅ लरीज िमळत नाहीत.
तािमळनाडू आिण छ ीसगड सारख्या रा यांचे अ नसरु क्षा कायदेसद्ध
ु ा रा ट्रीय
122
अ नसरु क्षा कायद्या या तल
ु नेत अिधक प्रभावी आहेत. उदा., तािमळनाडूम ये
सावर्ित्रक रे शन यव था आहे याम ये प्र येक कुटुंबाला, मग ते दािरद्र्यरे षे या खाली
असो वा नसो, प्रित मिहना २० िकलो तांदळ
ू मोफत िमळतात. ितथे गहू, साखर,
घासलेट आिण तरू डाळींसारख्या इतर आव यक गो ीही रे शनवर व त दरात िद या
जातात.123

भाजप आिण अ नसुरिक्षतता
िवरोधी पक्षात असताना लोकसभेतील रा ट्रीय अ न सरु क्षा कायद्यावरील चचेर् या वेळी
हा कायदा अितशय अपरु ा अस याची टीका भाजप ने यांनी के ली होती. जेटलींचा प्र
होता, ‘हा कायदा आणनू आपण स या अि त वात असले या अिधकारांम ये खरे च काही
भरीव वाढ करत आहोत का? आपण प्र तािवत खचार्म ये काही भरीव वाढ करत आहोत
का? ाचं उ र “नाही” असे आहे.’ प्र येक यक्तीला दर मिह याला १० िकलो धा य,
अडीच िकलो डाळी आिण ९०० ग्रॅम तेल िमळावे अशी सधु ारणा कायद्यात कर याची
िशफारसही मरु ली मनोहर जोशींनी (भाजप नेते) के ली होती. सोळा या लोकसभा
िनवडणक
ु ी या भाजप या जाहीरना यात ‘सवाना अ न सरु क्षे’चे वचन दे यात आले होते.
अ नसरु क्षा रा ट्रा या सरु क्षेचा अगं भतू भाग आहे असेही यात हटले होते.124
परंतु स ेत आ यानतं र भाजपने ा िवषयावर संपणू र् पलटी खा ली आहे. एनएफएसए
चा िव तार वाढवनू यात डाळी आिण खाद्यतेल अशा अ य िशधासामग्रीचा समावेश
कर याब ल अथर्मं यांनी पणू तर् ः मौन धारण के ले. सरकारने दु काळी भागातील लोकांना
अ न साहा य करावे व यायालयाने तसे आदेश द्यावेत अशी एक जनिहत यािचका वराज
अिभयानने सव च यायालयात के ली होती. यावर, सरकारने दरमहा २ िकलो डाळ व १
िकलो खाद्यतेल प्र येक यक्तीला रे शन यव थेमाफर् त द्यावे असे सव च यायालयाने
सचु वले. पण सरकारने आिथर्क अडचणीचे कारण सांगनू ही सचू ना धडु कावनू लावली.125
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‘सावर्ित्रक अ न सरु क्षा’ ा मु ्यावर अ ण जेटलींनी मौन बाळगले आहे. भारताला
महान बनिव या या िवषयावर दरिदवसाआड जनतेपढु े भाषण करणार्या आप या वाचावीर
पंतप्रधान मोदींनी देशातील महाभयंकर कुपोषण तसेच दािरद्र्याची पातळी आिण लोकांना
सावर्ित्रक अ नसरु क्षा परु िव याची िनकड ासंबंधी गे या चार वषात एक अवाक्षरही
काढलेले नाही. भाजप स ेत आ यापासनू अ न अनदु ानासाठी जेटलींनी के लेली तरतदू
प्रितवषीर् फक्त ७.२९% नी (सीएजीआर) वाढली. आिण जीडीपी या सापेक्ष टक्के वारीनसु ार
जेटलींनी सादर के ले या चारही अथर्संक पांत अ न अनदु ानाचे प्रमाण व ततु ः कमी झाले
आहे (तक्ता ४).
तक्ता ४: भाजप सरकारने अ न अनुदानाथर् के लेली तरतूद,
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पयांम ये)
२०१४–१५
(वा.)
१,१७,६७१

२०१५–१६
(वा.)
१,३९,४१९

२०१६–१७
(स.ु अं.)
१,३४,८३५

२०१७–१८
(ब.अं.)
१,४५,३३९

अ न अनदु ान
जीडीपी (चालू
१,२४,३३,७४९ १,३६,७५,३३१ १,५०,७५,४२९ १,६८,४७,४५५
बाजारमू यांनसु ार)
अ न अनदु ान िनधी
०.९५
जीडीपी या % या
१.०२
०.८९
०.८६
सापेक्ष

चौकट: बजेट अंदाज, सुधािरत अंदाज, वा तिवक खचर्
आगामी वषार्म ये एखाद्या खा यासाठी िकंवा योजनेसाठी बजेटम ये के लेली अदं ाजे
तरतदू हणजे बजेट अदं ाज (ब.अ)ं . उदा.: फे ब्रवु ारी २०१७ म ये बजेट मांडताना
अथर्मं यांनी २०१६–१७ (एिप्रल २०१६ ते माचर् २०१७) साठीचा बजेट अदं ाज मांडला.
मात्र वषर्भरा या काळात काही खा यांना बजेटमधील तरतदु ींपेक्षा जा त िनधीची गरज
भासू शकते. चालू आिथर्क वषार्तील अशा परु वणी माग या सरकार संसदेसमोर सादर
करते. ा परु वणी माग या चालू वषार् या सधु ािरत अंदाजाम ये (स.ु अ.ं ) दाखिव या
जातात. हणनू अथर्मं यांनी २०१६–१७ या बजेट अंदाजांसोबतच २०१५–१६ चे
सधु ािरत अंदाजही सादर के ले. वा तिवक खचर् (वा.) हणजे िविवध खा यांवर झालेला
अखेरचा खचर्. हा सधु ािरत अंदाजांहून जा तही असू शकतो आिण कमीही. वा तिवक
खचर् वषार् या शेवटी, सवर् जमाखचर् मांड यावरच समजतो. यामळ
ु े फे ब्रवु ारी २०१७
म ये २०१६–१७ या बजेटसोबत यांनी २०१४–१५ चा वा तिवक खचर्ही सादर के ला
आहे.
सरकार खरंच गरीब आहे का?

४९

सवर् गिरबांना िकमान ७ िकलो धा य सवलती या दरात दे याची सरकारची तयारी
नाही. पण मग गोदामात पडून रािहले या प्रचंड अ न साठ्याचे सरकार काय करत आहे?
धनदांडग्यां या चैनी या व तू आयात कर यासाठी लागणारे परकीय चलन िमळव यासाठी
या अ नधा याची िनयार्त के ली जात आहे! भारतातील गहू आिण तांदळ
ू ांची िनयार्त
कळसाला पोहोचली आहे. अगदी अलीकडे, अ नधा य उद्योगासंबंधी आतं ररा ट्रीय मािसक
व डर् ग्रेनने िदले या मािहतीनसु ार भारत २०१२ पासनू जगातील सवात मोठा तांदळ
ू
िनयार्तक देश आहे आिण कदािचत २०१७ साली देखील राहील. या देशात जगातील
सवार्िधक उपाशी लोक राहतात, या भारताने २०१६ साली १०३ लाख टन तांदळ
ू िनयार्त
के ला होता, आिण २०१७ साली ाम ये वाढ होऊन ११०.७ लाख टन िनयार्त हो याची
शक्यता आहे (तक्ता ५).126
तक्ता ५: भारत: गहू आिण तांदूळ िनयार्त (लाख टनांम ये)127
वषर्
२०१२–१३
२०१३–१४
२०१४–१५
२०१५–१६

गहू
६.५
५.६
२.९२
०.६१

तांदळ
ू
१०.२
१०.९
११.९५
१०.४१

अ नधा य अनुदानात आणखी कपात कर याची योजना . . .
अ नधा य अनदु ानात आणखी कपात कर याचे मोदी सरकारने योिजले आहे. मोदी–
जेटली याला जॅम ित्रमतू ीर् (JAM trinity) हणतात, ते जनधन (बँक खाती), आधार
आिण मोबाईल फोन, ा ित हीं या माफर् त हे घडिवले जाणार आहे. ा ित ही गो ी आता
जवळजवळ सावर्ित्रक झा या आहेत. आधार काडार्द्वारे ‘गरीब’ शोधनू यां या जनधन
खा यात थेट पैसे जमा करणे आिण हळूहळू रे शन यव था र बातल करणे अशी सरकारची
योजना आहे. वॉिशग्ं टनहून थेट िद लीत आयात के लेले सरकारचे प्रमख
ु आिथर्क स लागार
अरिवंद सब्रु मिणयन ां या मते ामळ
ु े
मध यामधे होणारी पैशाची गळती थांबेल,
िशवाय म यमवगीर्य लोक आपोआप
बाजल
ू ा सारले जातील; ामळ
ु े जी बचत
होईल ती सरकार पायाभतू साधनात गंतु वू
शके ल ( हणजेच पीपीपी या माफर् त
खाजगी क्षेत्राकडे ह तांतिरत क शके ल);
व याचबरोबर िकंमती ‘मक्त
ु ’ होतील.128
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सब्रु मिणयन ांचे हे िवधान िवरोधाभासी आहे. जर रे शन यव था बंद क न आिण
गिरबां या खा यात अनदु ानाची रक्कम थेट जमा क न बाजारातील िकंमती ‘मक्त
ु ’ होणार
असतील तर सरळ आहे की अ नधा यां या िकंमतींचा फोट होईल. खरे तर यापार्यांनी
के ले या अ नधा या या साठे बाजीला आिण िकंमतीतील सट्टेबाजीला आळा घालणे हे
देशाम ये रे शन यव था सु कर यामागचे एक प्रमख
ु कारण होते.129 अ नधा यां या िकंमती
वाढ यावर सरकारला गिरबां या खा यात जमा करावया या रकमेत वाढ करावी लागेल.
परंतु इकडे तर सरकार अ नधा य अनदु ानात कपात कर या या प्रय नात आहे, मग ही रक्कम
वाढवली जाईल ाची काहीच शक्यता नाही. हणजेच लक्षावधी गिरबांचे हाल आता
आणखी अस होतील.

रेशन यव थे या सावर्ित्रकीकरणाबाबत
आता सब्रु मिणयन ांनी मांडले या आणखी एका िवषयावर चचार् क या. ते हणत
आहेत की सरकारने रे शन यव थेमधील गळती थांबिव याची आव यकता आहे. परंतु
गळती कमी करणे हाच तर ‘ल यकद्री’ रे शन यव था (टीडीपीएस) आण यामागचा प्रमख
ु
उश
े होता. ाचा अथर् असा की गळतीवर िनयंत्रण ठे व यात ल यकद्री योजनेला दा ण
अपयश आलेले आहे. ही व तिु थती िनयोजन आयोगा या एका अ यासातनू पढु े आली
आहे. हा अहवाल सांगतो की ल यकद्री योजनेनंतर रे शन यव थेमधील गळती दु पट झाली.
१९९३–९४ म ये रे शन यव था सावर्ित्रक होती, आिण २००४–०५ म ये ल यकद्री होती.
एनएसएस द्वारा िदली गेलेली आकडेवारी असे दशर्वते की तांदळ
ू आिण गहू ा दो हींची
िमळून होणारी गळती १९९३–९४ म ये २८% होती, ती २००४–०५ म ये ५४% इतकी
वाढली. दसु रीकडे कद्र सरकारने आखनू िदलेली ल यकद्री यव था न वीकारता
तािमळनाडू, आध्रं प्रदेश आिण छ ीसगढ ा रा यानं ी रे शन यव थेमाफर् त (जवळपास)
सावर्ित्रक पातळीवर अ नधा य परु वठा चालू ठे वला, आिण िविवध सधु ारणाच
ं ा अवलंब
क न रे शन यव थेचे काम चागं या रीतीने हो यासाठी पावले उचलली— ा रा यामं ये
गळतीचे प्रमाण नग य िकंवा अ य प आहे.130
ाव न अरिवदं सब्रु मिणयन आिण अ ण जेटली ानं ी काढले या िन कषार् या
अगदी उलट िन कषर् िनघतो—की रे शन यव थेमधील गळती थाबं व यासाठी, खर्या अथार्ने
भक
ू संपु ात आण यासाठी आिण सवाना अ नसरु क्षा पिरणामकारकरीतीने परु िव यासाठी
रे शन यव था ल यकद्री न हे तर सावर्ित्रक कर याची आव यकता आहे.
ही सचू ना ऐकून आम या प्रमख
ु अथर्तज्ञांना आ यार्चा धक्काच बसेल. यांनी तर
देशा या आधीच कमकुवत झाले या एनएफएसए ला सद्ध
ु ा तो परवड याजोगा नाही असे
हणनू िवरोध के ला होता. ते आता हणतील की अशाने आपण िदवाळखोरीकडे जाऊ,
आपली िव ीय तटू प्रचंड वाढेल व आपण पु हा जागितकीकरणाआधी या संथ
प्रगतीपथावर पोहोच.ू
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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मंबु ईचे प्रिसद्ध सा ािहक जनता म ये प्रकािशत झाले या एका लेखात आ ही अदं ाज
लावला आहे की रे शन यव थे या सावर्ित्रकीकरणाची देशाला काय िकंमत मोजावी
लागेल.131 हा िहशोब करताना आ ही असे गृिहत धरले आहे की प्र येक कुटुंबाला दरमहा
३५ िकलो तांदळ
ू िकंवा गहू आिण ५ िकलो तृणधा ये (बाजरी, वारी, नाचणी, इ.)
िमळ याची तरतदू असेल. हे गृिहतक आधारभतू मानले, तर रे शन यव थे या
सावर्ित्रकीकरणासाठी २०१७–१८ वषीर् फक्त ८५,००० कोटी पयां या वाढीव अनदु ानाची
गरज लागेल.
ही काही मोठी रक्कम नाही. ा रकमेची तरतदू कर यासाठी आव यक असले या
पैशापेक्षा िकतीतरी अिधक पैसा सरकारकडे आहे. सरकार देशातील अित-अित ीमंत
लोकांना प्रितवषीर् ५ लाख कोटी पयांहून अिधक कर सवलत देत आहे; कजर्माफी आिण
कजार् या पनु बाधणी या पात ९ लाख कोटी पयांहून अिधक रक्कम िदली आहे; िक येक
लाख कोटी पयांचे नक
ु सान सोसनू देशातील खिनजसंप ीचा ताबा यां याकडे ह तांतिरत
के ला आहे . . . देशातील मोठमोठ्या उद्योग घरा यांना आिण अितधनाढ्यांना िद या
गेले या सवलतींची यादी प्रदीघर् आहे.
पण स याचे ‘रा ट्रवादी’ सरकार, एकवेळ आप या लोकांना उपाशी मारायला तयार
आहे, पण भारतातील ल धप्रिति तांना िद या जाणार्या भरमसाठ सवलती कमी कर यास
तयार नाही . . .

अ य पोषणिवषयक योजनांम ये कपात
अ नधा य अनदु ान योजने यितिरक्त, गभर्वती ि या आिण बालके ां यासाठी कद्र
सरकार या इतर अनेक ‘पोषण’ योजनाही आहेत. यांपैकी बहुतांश योजना एकाि मक
बालिवकास सेवा योजना (आयसीडीएस) ा एका छत्रीखाली समािव के या आहेत.
ाम ये अगं णवाडी सेवा आिण प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (Maternity Benefit
Programme िकंवा एमबीपी) ा मह वपणू र् योजनांचा समावेश आहे.
पोषणासंबंधी आणखी एक मह वाची योजना आहे म या ह भोजन योजना,
पण ती मानवसंसाधन मंत्रालया या अख यारीतील आहे.
२०१४ मधील आप या पिह या अथर्संक पीय अिभभाषणात
अथर्मंत्री अ ण जेटली हणाले की, ‘स या अि त वात असले या
उपाययोजना परु े शा नाहीत. हणनू भारतातील सात याने खाली
ढासळत जाणारी कुपोषणग्र तता थांबिव यासाठी
अिभयाना या पद्धतीने एक रा ट्रीय उपक्रम राबिव याची
फार मोठी िनकड आहे.’ यानं ी सहा मिह यातं एक
समावेषक धोरण सादर कर याचे आ ासन िदले.132 याला
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आता चार वषाहून अिधक काळ लोटला आहे. पोषण सेवा योजनेत सधु ारणा सचु िवणारा
क चा आराखडा तर सोडाच पण भाजप स ेत आ यापासनू यांनी गे या चार वषात ा
योजनांसाठी के ले या तरतदू ींम येही प्र यक्षात (महागाई लक्षात घेता) कपातच के ली आहे.
२०१७–१८ या कद्रीय अथर्संक पात पोषणासंबंधी सवर् योजनांसाठी िमळून
३०,७५५ कोटी पयांची तरतदू के ली आहे.133 देशाचा गळा आवळणार्या
कुपोषणसम येचा सामना कर या या ीने ही रक्कम फारच तटु पंजु ी आहे. ा रकमे या
दु पट रक्कम सरकारने ावषीर् र ते आिण महामागर् बांध यासाठी अनदु ान हणनू िब डरांना
व कॉप रे श सना िदली आहे.
तक्ता ६: भाजप सरकारद्वारा पोषण िवषयक योजनांब ल के लेली तरतूद,
२०१४–१५ ते २०१७–१८ (कोटी पये)
२०१४–१५
(वा.)
अंगणवाडी सेवा
१६,६६४
आयजीएमएसवाय / एमबीपी
३४३
म या ह भोजन (एमडीएम)
१०,५२४
रा ट्रीय पोषण िमशन
२०
(एनएनएम)
िकशोरवयीन मल
ु ीं या
६२२
सबलीकरणासाठी योजना
रा ट्रीय पाळणाघर योजना
९८
बाल संरक्षण योजना
४४६
मदत आिण सरं क्षणाची गरज
५
असले या बालकामगारां या
क याणासाठी योजना
एकूण
२८,७२२
योजना

२०१५–१६
(वा.)
१५,४३३
२३३
९,१४५

२०१६–१७
(स.ु अं.)
१४,५६०
६३४
९,७००

२०१७–१८
(ब.अं.)
१५,२४५
२,७००
१०,०००

५६

१७५

१,५००

४७५

४६०

४६०

१३३
४९७

१५०
५९८

२००
६४८

७

३

२

२५,९७९

२६,२८०

३०,७५५

जेटलींनी सादर के ले या चारही अथर्सक
ं पामं ये ा सवर् पोषण िवषयक योजनासं ाठी
के ले या तरतदू ींम ये २०१४–१५ या तल
ु नेत के वळ २.३१% ची वाढ झाली आहे (तक्ता
६). महागाई लक्षात घेता, प्र यक्षात ही वाढ नसनू कपातच आहे!
देशातील ५ कोटी कुपोिषत बालके आिण २ कोटींहून अिधक गभर्वती ि या व तनदा
माता ां या बाबतीत स ाधारी भाजप सरकार िकती सवं ेदनशू य आहे, हे खालील दोन
उदाहरणावं न प होते:
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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•

•

पोषण िवषयक योजनापं ैकी सवार्त मह वाची योजना हणजे अगं णवाडी सेवा योजना
होय. माता व ६ वषा या आतील बालकानं ा आरोग्य, िशक्षण आिण परू क पोषण
परु िव यासाठीचा तो उपक्रम आहे. जेटलींनी अगं णवाडी सेवासं ाठी २०१४–१५ म ये
१६,६६४ कोटी पयाच
ं ी तरतदू के ली होती. ही तरतदू २०१७–१८ म ये १५,२४५
कोटी पयांवर घसरली आहे. महागाई लक्षात घेता ही कपात जवळजवळ ३०% आहे.
एनएफएसए म ये प्र येक गरोदर ीला ६,००० पये दे याची तरतदू आहे. हा कायदा
२०१३ म ये पािरत झाला होता. स ेत आ यानतं र मोदी–जेटलींनी तीन वषेर्
या याकडे दल
ु र्क्ष के ले होते. जेटलींनी ा कायद्याची सपं णू र् देशभरात अमं लबजावणी
कर याची घोषणा आप या २०१७ या अथर्सक
ं पावरील भाषणात के ली. पण ा
योजनेला (योजनेचे नाव बदलनू प्रधानमत्रं ी मातृवदं ना योजना के ले आहे) पणू तर् ः
कायार्ि वत कर यासाठी जेवढी रक्कम पािहजे, या या फक्त २८% रक्कम (२,७००
कोटी पये) यानं ी परु वली आहे.134

रोजगार हमी हळूहळू सपं ु ात आणणे
ग्रामीण भागाला ग्रासणार्या संकटाच
ं ी पकड सैल कर याची आिण अ न सरु क्षेची
ि थती सधु ार याची क्षमता असलेली आणखी एक मह वाची योजना हणजे भारतातील
ग्रामीण रोजगार हमी योजना होय. ही योजना महा मा गाधं ी रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
कायद्यातं गर्त (मनरे गा) अि त वात आलेली आहे. ा कायद्या वये प्र येक इ छुक कुटुंबाला
प्रितवषीर् िकमान १०० िदवसां या रोजगाराची हमी िमळते. मख्ु य हणजे हा कायदा कालबद्ध
रोजगाराची हमी देतो, हणजे लेखी मागणी के यापासनू पंधरा िदवसां या आत रोजगार
िमळतो आिण १५ िदवसांत रोजगार न िमळा यास बेरोजगारी भ ा िदला जातो. अनेक
अ यासांमधनू हे िदसनू आले आहे की ग्रामीण भागातील मजरु ी या दरात वाढ होणे,
उपासमार कमी होणे आिण संकटामळ
ु े ग्रामीण भागातनू होणार्या थलांतराचे प्रमाण कमी
होणे असे अनेक चांगले पिरणाम मनरे गा मळ
ु े घडून आले आहेत.135
स ेत आ यानंतर पिह याच वषीर् पंतप्रधान मोदी ांनी मनरे गा हे काँग्रेस या
अपयशाचे ‘िजवंत मारक’ आहे अशी जाहीर उपहासगभर् टीका के ली.136 थोड्याच
काळानंतर सरकारने माघार घेतली. २०१७–१८ या आप या अथर्संक पावरील
अिभभाषणात तर अथर्मंत्री जेटलींनी मोठ्या अिभमानाने घोिषत के ले की ा वषीर् यांनी
मनरे गा साठी आतापयत या सवार्त जा त, हणजे ४८,००० कोटी पयांची, तरतदू के ली
आहे, जी गे या वषीर् या मानाने प्रचंड मोठी आहे. (गे या वषीर् मनरे गा साठी ३८,५०० कोटी
पयांची तरतदू के ली गेली होती.) परंतु २०१६–१७ म ये ा योजनेवर प्र यक्षात झालेला
खचर् ४७,४९९ कोटी पये होता, हे मात्र ते सांगायला िवसरले. हणजे यंदा या तरतदु ीत
फक्त ५०० कोटींची िकंवा १% एवढीच वाढ झाली आहे. महागाई लक्षात घेता, ा वषीर् या
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तरतदु ीत खरंतर कपातच झाली आहे!
िशवाय, आ ही इतरत्र चिचर् याप्रमाणे, ा वषीर् या ४८,००० कोटी पयां या
तरतदु ीपैकी बराचसा भाग, हणजे १३,४८२ कोटी पये, आधी या वषार्तील देणी
दे यासाठी खचर् होणार आहे.137 चलनवाढीचे ८% यात जोडले तर २०१६–१७ या
सधु ािरत अदं ाजाएवढी तरतदु ीची पातळी कायम राख यासाठी कद्र सरकारला कमीतकमी
४७,४९९ + १३,४८२ + ३,८०० = ६४,७८१ कोटी पयांची तरतदू करणे आव यक ठरते.
२०१७–१८ ची तरतदू ापेक्षा २६% नी कमी आहे.
दसु रे हणजे, जरी सरकारने २०१७–१८ म ये मनरे गासाठी एवढ्या रक्कमेची
(६४,७८१ कोटी पये) तरतदू ठे वली असती, तरी ती ा योजने या पणू र्
अमं लबजावणीसाठी अपरु ी पडली असती. मनरे गा ही मागणीनसु ार चालणारी योजना आहे.
जे रोजगारासाठी इ छुक आहेत, यांना वषार्त १०० िदवसांचा रोजगार दे याची हमी ही
योजना देते. कायदा झा यापासनू गे या ११ वषार्त कोण याही सरकारने ा योजने या पुणर्
अमं लबजावणीसाठी परु े सा िनधी उपल ध क न िदलेला नाही. २००९–१० म ये ही योजना
सवार्त उ कृ पणे राबिवली गेली. या वषीर् एकंदर २८३.६ कोटी यक्ती-िदवस रोजगार
िनमार्ण झाला होता, हणजे प्र येक कुटुंबाला सरासरी ५४ िदवसांचा रोजगार उपल ध क न
िदला गेला होता. २०१५–१६ हे दु काळी वषर् असनू ही या वषीर् फक्त २३५ कोटी यक्तीिदवस रोजगार िनमार्ण झाला, हणजे प्र येक कुटुंबाला सरासरी ४८ िदवस रोजगार िमळाला.
मागील वषीर् हणजे २०१६–१७ म ये रोजगार िनिमर्ती आणखी कमी, हणजे समु ारे २००
कोटी यक्ती-िदवस इतकी झाली. ा वषीर्ची तरतदू गे या वषीर्पेक्षा २६% कमी
अस यामळ
ु े रोजगार िनिमर्ती आणखीनच कमी होणार आहे.138

ीमंतांनी जनतेशी नाळ तोडली आहे
िक येक वषापवू ीर्, हणजे १९४९ म ये भारतीय रा यघटनेने प के ले की देशाने
खालील गो ी कर यासाठी प्रय नांची पराका ा के ली पािहजे.

•
•
•

शासन सामािजक, आिथर्क व राजकीय यायाद्वारे देशात समतामल
ू क समाज यव था
प्र थािपत करे ल व लोकक याणाचे संवधर्न कर यासाठी प्रय नशील राहील [कलम
३८ (१)];
शासन उ प ना या बाबतीत असलेली िवषमता िकमान पातळीवर आण यासाठी
आटोकाट प्रय न करे ल आिण दजार्, सिु वधा व संधी याबाबत असलेली िवषमता
नाहीशी कर यासाठी प्रय नशील राहील [कलम ३८ (२)];
संप ीचे कद्रीकरण होईल, अशा पद्धतीने आिथर्क यव था चालू नये ासाठी शासन
आपले धोरण आखेल [कलम ३९ (सी)];

सरकार खरंच गरीब आहे का?
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•

•
•

बालकानं ा िनरामय पद्धतीने आिण मक्त
ु व प्रित ापणू र् वातावरणात आपला िवकास
कर यासाठी संधी व सिु वधा िद या जा यात आिण बालके व यवु क ांना
शोषणापासनू आिण नैितक व भौितक गरजां या बाबतीत उपेक्षेपासनू संरक्षण िदले
जावे [कलम ३९ (एफ)];
िशक्षणाचा हक्क आिण बेकारी, वाधर्क्य, आजार व िवकलागं ता ानं ी पीिडत अशा
यक्तीं या बाबतीत लोकसहा याचा हक्क उपल ध क न दे यासाठी शासन
पिरणामकारक तरतदू करे ल [कलम ४१];
आप या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आिण सावर्जिनक आरोग्य सधु ारणे
या गो ी शासन आप या प्राथिमक कतर् यापं ैकी अस याचे मानेल [कलम ४७].

ही कलमे जरी रा यघटने या मागर्दशर्क त वांखाली येत असली, आिण जरी
कायद्यानसु ार यांची अमं लबजावणी करणे बंधनकारक नसले, तरी यांना ‘मागर्दशर्क त वे’
का हटले जाते हे डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकरांनी १९ नो हबर १९४८ रोजी संिवधान सभेत
िदले या भाषणात घोिषत के ले होते:139
ह्या सभेचा उद्देश आहे की भिवष्यात िवधीमं डळ व कायर्कारी मं डळाने ह्या भागामध्ये
अिधिनयिमत के लेल्या तत्त्वांना पाळण्याचे के वळ ढोंग करता कामा नये. उलट त्यांनी
ह्या तत्त्वांना पाया मानूनच ह्यापुढे देशाच्या राज्यकारभारासं बं धी सवर् कायर्कारी व
िवधीिवषयक कारवाया कराव्यात.

एवढेच न हे, तर ते पढु े हणाले:140
ह्या मागर्दशर्क तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारपुढे अडथळा आणणारी
पिरिस्थती िनमार्ण झाली, तरी अशा किठण आिण प्रितकू ल पिरिस्थतीत देखील
सरकारने कायम ह्या तत्त्वांच्या पूतर्तेसाठी आटोकाट प्रयत्न के ले पािहजेत, असा
आमचा उद्देश आहे.

१९४७–४९ या दर यान जे हा आप या देशाचे सं थापक िपतामह भारतीय
संिवधानावर वादिववाद करत होते, ते हा यांनी ठरवले की संिवधाना या भाग ४ म ये
समािव कर यात आले या आिथर्क व सामािजक हक्कांची अमं लबजावणी कायद्यानसु ार
अिनवायर् क नये, कारण देशातील आिथर्क पिरि थती प्रितकूल होती. पण तरीसद्ध
ु ा ा
हक्कांना रा यकारभारासाठी मल
ू भतू बनव याचे यांनी ठरवले, जेणेक न जसजसा आिथर्क
िवकास व संप ी िनमार्ण होत जाईल, ते हा यांची हमी देणे शक्य होईल. हाच डॉ.
आबं ेडकरांनी संिवधान सभे या मंचावर िदले या भाषणाचा खरा अथर् आहे.141
स र वषानंतर देशात प्रचंड संप ी िनमार्ण झाली आहे. मात्र ‘लोकक याणा या
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वृद्धीसाठी आिण सामािजक, आिथर्क व राजनैितक यायाची हमी दे यासाठी प्रय नांची
पराका ा’ कर याऐवजी गे या अडीच दशकांपासनू कद्रात स ेत आलेली सवर् सरकारे
संिवधाना या मागर्दशर्क त वांची िनलर् जपणे पायम ली करत अथर् यव थेला िव द्ध िदशेने
घेऊन जात आहेत. ते िवकिसत देशां या व बहुरा ट्रीय कंप यां या हुकुमांपढु े माना तक
ु वत
आहेत, नव-उदारवादी धोरणं राबवत आहेत आिण अथर् यव थेला के वळ मोठमोठ्या उद्योग
घरा यां या नफे खोरीसाठी चालवत आहेत.
पिरणामी, देशातील िवषमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारत जगभरातील मोठ्या
प्रमाणात िवषमता असलेला देश बनला आहे. फक्त १% लोकांकडे देशा या संप ीचा २/३
वाटा आहे.
तर दसु रीकडे, जनतेला अ नसरु क्षा, िशक्षण व आरोग्यसिु वधा दे यासाठी सामािजक
क्षेत्रावर के या जाणार्या खचार्त—जो आधीच कमी आहे—आणखी कपात के ली जात
आहे. पिरणामतः:
• देशापढु े आरोग्याचे गंभीर संकट उभे ठाकले आहे; पणू पर् णे बरे होऊ शकणार्या
रोगांमळ
ु े लाखो लोक मरण पावत आहेत;
• देशातील उपासमारीची पातळी ही संपणू र् जगातील सवात वाईट आहे;
• भारत हा वाढ खटंु या या जागितक सकं टा या कद्र थानी आहे, याम ये देशातील
एक तृतीयाश
ु े दीघर्कालीन कुपोषणामळ
ु े खटंु लेली आहेत.
ं ापेक्षा अिधक मल
न याने स ेत आलेले भाजप सरकार तर काँग्रेस/यपू ीए पेक्षाही जा त लोकिवरोधी आहे
व नव-उदारवादी धोरणांना अिधकच िनदर्यीपणे राबवत आहे. देशातील सवात गरीब
तबक्यांना काही अश
ं ी तरी मदत हो याची क्षमता असले या योजना—अ न सरु क्षा कायदा
व ग्रामीण रोजगार हमी योजना—आधी या यपू ीए सरकारने सु के या हो या. पण आधीच
कमकुवत असले या ा योजनांनाही भाजप सरकार अिधक कमजोर बनवत आहे. देशातील
ीमंतांची संप ी अिधकािधक वेगाने वाढत अस यामळ
ु े ते आनंदी आहेत. भाजप या
िनवडणक
ू प्रचार अिभयानांम ये यांनी जबरद त गंतु वणक
ू के ली होती; यां या
142
गंतु वणक
ु ीवर भरभक्कम परतावे िमळत आहेत. काहींनी तर मोदींना देशाचे आजपयतचे
सव म पंतप्रधान हणनू घोिषत के ले आहे.143
आता शंकेला काहीही थान उरलेले नाही. पाि मा यां या अधं ानक
ु रणात धंदु
झाले या भारतात या धनदांडग्यांनी मेळघाटात कुपोषणामळ
ु े मरणारी आिदवासी मल
ु े, आध्रं
प्रदेशातील वैद्यकीय खचर् न चक
ु वता आ यामळ
ु े आ मह या करणारा शेतकरी, सामािजक
सरु क्षा नस यामळ
े खडं म ये
ु े पाट या या र यावर थडं ीमळ
ु े मरण पावलेला हातारा, बंदु ल
विडलाच
ं े कजर् फे ड यासाठी िवकली गेलेली त णी ां याब लची सवर् िचतं ा सोडून िदली
आहे . . . थोडक्यात, यानं ी देशा या जनतेपासनू नाळ तोड याचे ठरवल आहे . . .
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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७. जगभरात लोक लढत आहेत
‘िवकसनशील देश’ पु हा गुलामिगरीकडे
२० या शतका या शेवट या दोन दशकांम ये साम्रा यवादी देश ‘िवकसनशील
देशां’वर— यांना यांनी एके काळी गल
ु ाम बनवले होते—आपले अिधरा य गाजिव यात
पु हा एकदा यश वी झाले आहेत. ा देशां या परकीय कजार् या संकटाचा फायदा घेऊन,
यांनी आिशया, आिफ्रका आिण लॅिटन अमेिरके तील देशांना यां या वाय भांडवली
िवकासाचे मॉडेल मोडीत काढायला लावले. ‘िवकसनशील देशां’नी आप या अथर् यव था
साम्रा यवादी भांडवल व व तंसू ाठी खु या के या आहेत. पु हा एकदा िवकिसत देशांतील
कंप यांना ा ‘िवकसनशील देशां’चा क चा माल व नैसिगर्क साधनसंप ी लटु ू न ने याची
खल
ु ी सटू िमळाली आहे. ालाच ग डस श दात जागितकीकरण असे हटले जाते.
‘िवकसनशील देशा’ं तील लोकावं र ाचे महाभयंकर पिरणाम झाले आहेत. IMFचे
अथर्त ज्ञ डे हीसन बधु ो ानं ी IMF या अटींचे लॅिटन अमेिरका आिण आिफ्रके तील
लोकावं र होणारे पिरणाम पाहून अ यतं उिद्वग्न होऊन १९८८ म ये आप या पदाचा
राजीनामा िदला. IMF–WBने के लेला ितसर्या जगाचा िव वसं 144 ा लेखात यानं ी हटले
आहे:145
ह्या कायर्क्रमाचे सवार्त मोठे अपयश लोकांवर होणाऱ्या पिरणामांवरून िदसून येत.े
IMF–WBचा आिर्थक सुधारणा कायर्क्रम जनिवरोधी िकंबहुना वं शिवच्छे दक
आहे. युिनसेफ आिण आिफ्रके साठी सं युक्त राष्ट्रसंघाच्या आिर्थक आयोगाच्या
उपलब्ध आकडेवारीवरून िदसून येते की, आिफ्रका, आिशया आिण लॅ िटन
अमेिरके मध्ये १९८२ पासून पाच वषार्खालील सुमारे ६० लाख बालके दरवषीर्
मृत्युमुखी पडली आहेत.
हे तर िहमनगाचे फक्त
वरचे टोक आहे. िजथे िजथे
आिण जेव्हा जेव्हा ह्या सुधारणा
अंमलात आणल्या आहेत, ितथे
त्यांनी आिर्थक, सामािजक आिण
सांस्कृितक िवध्वं स के ला आहे.
अत्यं त प्रितिष्ठत अशा सं युक्त
राष्ट्रसंघाच्या िवकास कायर्क्रमाने (UNDP) असा अंदाज वतर्िवला आहे की,
ितसऱ्या जगातील जवळपास १२० कोटी—दहा वषार्ंपूवीर्च्या दप्प
ु ट—लोक
आत्यं ितक गिरबीत जीवन कं ठत आहेत. उप-सहारा आिफ्रके च्या देशांमधील
५८
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िनम्म्यापेक्षा जास्त मुले भूकबळी िकंवा कु पोिषत आहेत. ितसऱ्या जगातील १६०
कोटी लोकांना शुद्ध िपण्याचे पाणी िमळत नाही आिण २०० कोटी अधर्बेरोजगार
िकंवा बेकार आहेत. आिफ्रके तील काही देशांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण १० वषार्ंपूवीर्
म्हणजे आिर्थक सुधारणा कायर्क्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यापूवीर् जेवढे होते
त्याच्या दप्प
ु ट झाले आहे.
अगदी अलीकडे, UNDP आपल्या १९९२ च्या मानव िवकास अहवालात
म्हटले आहे की, आिर्थक सुधारणा कायर्क्रमामध्ये असलेल्या अंगभूत िवषमतेमळ
ु े
ितसऱ्या जगातील गरीब आिण श्रीमं तांमधील उत्पन्नाची दरी १९८० च्या दशकात
दप्प
ु ट झाली आहे. आज, जगातील २० टक्के सवार्िधक श्रीमं तांचे उत्पन्न (जे मुख्यतः
युरोप आिण अमेिरके तले आहेत) जगातील २० टक्के सवार्िधक गिरबांपेक्षा (जे
मुख्यतः ितसऱ्या जगातील देशांमधील आहेत) १५० पट जास्त आहे. ‘ही तफावत
माझ्यासाठी धक्कादायक होती,’ असे UNDP चे मुख्य सल्लागार एका पत्रकार
पिरषदेत म्हणाले, ‘हे प्रमाण १५०:१ असेल असे मला कधीच वाटले नव्हते;
कदािचत ते ४०:१ असेल.’ घणाघाती शब्दात अहवालाने िनष्कषर् काढला आहे की,
‘IMF–WB ह्या िवकसनशील देशांची मदत करणाऱ्या सं स्था असायला हव्या
होत्या, पण त्यांच्या अलीकडील कामिगरीवरून असे िदसून येते की, ह्या देशांना
कजार्च्या िवळख्यात अडकवून ठे वणाऱ्या सं स्था बनल्या आहेत.’

लॅिटन अमेिरके ने र ता दाखवला
ितसर्या जगातील लोक लटु ीचा हैदोस बघत शांत बसलेले नाहीत. पवू र् आिशयायी
देशातील कारखा यांमधील कामगार आिण द. आिफ्रके तील खाणकामगारांपासनू ते
ब्राझील या व तीत राहणारे , इक्वेडोर या पवर्ती प्रदेशात राहणारे आिदवासी आिण
मेिक्सकोमधील शेतकरी, हे सवर् लढत
आहेत. मात्र, ा लढ्यां या बात या
प्रसारमा यमांनी दाबनू
टाक या
आहेत—कारण लोकांना असे वाटावे,
की जागितकीकरणामळ
ु े सवर् जगात
आनंदी-आनंद आहे. सवात जा त प्रेिरत
करणारे लढे लॅिटन अमेिरके म ये लढले
जात आहेत. तेथील अनेक देशांमधील
प्रभावी जनआदं ोलनांनी िनवडणक
ु ां या
मा यमातनू क्रांितकारी सरकारे िनवडून
स ेत आणली आहेत. IMF–WB या
सरकार खरंच गरीब आहे का?

५९

अटी आिण आिथर्क सधु ारणा कायर्क्रम धडु कावनू लावनू ा सरकारांनी अथर् यव थेत
सिक्रय ह तक्षेप क न सामािजक क्षेत्रावरील खचार्त मोठ्या प्रमाणात वाढ के ली आहे. एका
दशकातच, लॅिटन अमेिरके तील देशांचा सामािजक क्षेत्रांवरील सरासरी खचर् चार पटींनी
वाढला आहे. हा खचर् २००१–०२ या जीडीपी या सरासरी ४.८% व न २००९–१०
म ये १८.६% वर पोहोचला आहे.

बोिलवािरयन क्रांती
१९९८ म ये बोिलवािरयन आदं ोलनाचे नेते गु ो चावेझ हेनेझएु लाम ये
रा ट्रा यक्षपदाची िनवडणक
ू िजक
ं ू न स ेत आले आिण यानं ी मोठ्या प्रमाणावर सामािजक
कायर्क्रम राबवायला सु वात के ली. (दःु खद बाब ही की २०१३ म ये चावेझ ाच
ं ा
ककर् रोगाने मृ यू झाला. मात्र यानतं रही याच
ं े वारस िनकोलास मादरु ो ां या नेतृ वाखाली
बोिलवािरयन क्रांती न अडखळता सु आहे.)146

मोफत, सावर्ित्रक िशक्षण

•

•

•

२००३ म ये, चावेझने साक्षरता व प्राथिमक िशक्षणासाठी ‘िमशन रॉिब सन’ ा
कायर्क्रमाची सु वात के ली. ा िमशनमधनू अवघ्या दोन वषार्त, पंधरा लाख
हेनेझएु लावासी साक्षर झाले. ऑक्टोबर २००५ म ये, संयक्त
ु रा ट्रसंघाची सं था
असले या यनु े कोने हेनेझएु लाला ‘िनरक्षरता मक्त
ु क्षेत्र’ घोिषत के ले. २०११ ला,
‘िमशन रॉिब सन’ चा िव तार क न दगु र्म भागात राहणार्या ये नागिरकांनाही
याम ये सामील क न घेतले गेले.
उ च मा यिमक िशक्षण अ यार्तनू च सोडावे लागले यांसाठी ‘िमशन िरबास’ योजना
सु के ली. प्र येकाला उ च मा यिमक िशक्षण पणू र् करता यावे, ा हेतनू े हे वगर्
सं याकाळी भरतात. २०११ पयत ा कायर्क्रमाअतं गर्त सहा लाख लोकांनी उ च
मा यिमक शालेय िशक्षण पणू र् के ले.
हेनेझएु लातील सवाना सवर् पात यांवरील मोफत िशक्षण िमळावे ासाठी
धोरणा मक भाग हणनू चावेजने ‘िमशन िरबास’ मधनू पदवीधर झाले यांसाठी
‘िमशन सक्र
ु े ’ ा नावानी मोफत उ च शैक्षिणक कोसेर्स सु के ले.

सवासाठी मोफत / परवडणारी आरोग्य यव था
बोिलवािरअन सरकारने हेनेझएु लातील लोकानं ा मोफत िकंवा व तात आरोग्यसिु वधा
परु व यासाठी भ नाट पावले उचलली आहेत:
• सरकारने क्यबू ा या मदतीने देशा या अगदी कानाकोपर्यात, दगु र्म आिण अितगरीब
भागांम ये दवाखाने सु के ले आहेत. ा कद्रांना ‘बािरर् ओ आदे त्रो’ (ढोबळ भाषांतर:
६०
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•
•

•

•

जवळ या व ती या दयात) हटले जाते. ा आरोग्यकद्रांम ये क्यबू ाचे आिण
हेनेझएु लाचे हजारो डॉक्टसर्, दतं त ज्ञ आिण ग्णसेिवका काम करतात.
ा आरोग्यकद्रां यितिरक्त, शेकडो सामिू हक ऑपरे शन कद्र, तपासणी कद्र, पनु वर्सन
गृहे आिण उ च तत्रं ज्ञानाचा वापर करणार्या कद्रांचे जाळे उभे कर यात आले आहे.
डो यांची ऑपरे श स मोफत क न दे यासाठी क्यबू ा या मदतीने, ‘िमशन िमरॅ कल’
सु के ले. ही योजना के वळ हेनेझएु लातील लोकांसाठी नसनू संपणू र् लॅिटन
अमेिरके तील गरजसंू ाठी आहे. २००४ म ये ा िमशनची सु वात झा यापासनू
आ ापयत १४ लाख डो याच
ं ी ऑपरे श स यश वीपणे के ली गेली आहेत— या
लॅिटन अमेिरके तील लोकानं ा आप या देशामं ये ऑपरे शन करणे परवडत न हते अशा
लाखो गिरबानं ा ी परत िमळवनू िदली गेली आहे.
अगदी अलीकडे घेतलेला पढु ाकार हणजे औषधां या िकंमतींवरील िनयंत्रण ठे वणारा
कायदा, आिण याचबरोबर देशभर िकमान १००० अ याव यक औषधे
बाजारभावापेक्षा ३०–४०% व तात परु वणार्या दक
ु ानांची साखळी सु करणे. ा
दक
ु ानामं ये औषधाबं ल मािहती, मोफत लसीकरण आिण अ य आरोग्यसेवाही
िद या जातात.
हेनेझएु लातील शहरा या उ चभ्रू भागांम ये काम करणारे डॉक्टर देशातील दगु र्म,
गरीब भागाम ये ठरािवक सरकारी पगारावर काम करायला तयार न हते. मग सरकारने
या त णांना समाजासाठी काही तरी कर याची आस आहे यां यासाठी एक नवीन
वैद्यकीय प्रिशक्षण कायर्क्रम सु के ला. ा आरोग्यिशक्षण योजनेत, िवद्याथीर् ग्णांना
तपास यासाठी पिह या वषार्पासनू च व यांम ये जातात. ा योजनेत िवशेष
प्रािव यावर भर नाहीये; आजाराचे प्रितबंधक उपाय आिण चांग या आरोग्यासाठी या
सवयी ावं र भर िदला जातो; तसेच सामािजक प्र सोडव यासाठीही िशक्षण िदले
जाते. ा कायर्क्रमासाठी कोणतेही शु क आकारले जात नाही उलट िवद्या याना
िवद्यावेतन दे यात येते. २०११ म ये हेनेझएु ला या बोिलवािरयन िवद्यापीठातनू
८,२०० सामदु ाियक आरोग्य डॉक्टराच
ं ी पिहली बॅच उ ीणर् झाली.

सवासाठी सकस अ न

•

सवाना माफक दरात सकस अ नधा य िमळावे ासाठी ‘िमशन मेकार्ल’ अतं गर्त
देशभर दक
ू
ु ानांचे जाळे उभार यात आले आहे. ा दक
ु ानांमधनू अ याव यक व त—
यांम ये ता या भा या, डेअरी उ पादने, कडधा ये, फळे , तेल ांचा समावेश होतो—
बाजारभावाहून ६०–८०% व तात िमळतात. २०११ पयत ा अ न कायर्क्रमाची
या ी देशा या सवर् २३ रा यांपयत वाढवणात आली.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

६१

•

उ च दजार्चे िफरते खािटकखाने सु कर यात आले आहेत. इथे खाजगी दक
ु ानापं ेक्षा
िन या िकंमतीत मटण िमळते. हेनेझएु लातला मका पॅिटससारखा लोकिप्रय ना ा,
फळाचं े रस आिण जेवण देणारी शेकडो उपहारगृहे उघड यात आली आहेत. इथे
खाजगी हॉटेलपेक्षा १५–५०% व तात खाणे िमळते.

सवाना घरे

•

•

२०११ म ये हेनेझएु ला सरकारने प्र येक नागिरकाला घर िमळावे ासाठी ‘ग्रेट
हाउिसंग िमशन’ सु के ले. थािनक माल वाप न िटकाऊ आिण चांग या दजार्ची घरं
कमी कालावधीत कशी बांधता येतील ाचा अ यास कर यात आला, यासाठीचा
माल तयार कर यासाठी कारखाने सु कर यात आले, आिण घरे बांध यासाठी योग्य
जागा शोधनू यांचे वाटपही कर यात आले आहे. ा योजनेअंतगर्त अख्खी या
अख्खी नवी समाजवादी शहरे वसव यात येत आहेत. दोन वषात (२०१३ पयत) २
लाख घरे बांधनू झाली आहेत आिण २०१९ पयत ३० लाख घरे बांध याचा संक प
कर यात आला आहे. कमी उ प न असणार्या कुटुंबांना ही घरे िवकत घेता यावीत
ासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनदु ान िदले जाते आिण यांची कमाई िकमान वेतनाहूनही
कमी आहे अशांना ही नवी घरे पणू पर् णे मोफत दे यात येत आहेत.
लोकाचे राहणीमान सधु ारावे ासाठी सरकारने साबण, सफाई या व त,ू सॅिनटरी पॅड
अशा घरगतु ी वापरा या अनेक व तंू या िकंमती िनयंत्रणात ठे व या आहेत. लोकांना
फ्रीज िकंवा धल
े ाने ‘िमशन माय
ु ाई यंत्रासारखी उपकरणे व तात िमळावीत ा उ श
वेल एिक्व ड हाउस’ (माझे सवर् सोयींनी यक्त
ु घर) सु के ले आहे.

सवासाठी वाधर्क्य सरु क्षा

•

ये नागिरकासं ाठी सरु क्षा कवच हणनू सरकारने ‘िमशन ग्रेटर ल ह’ हे अिभयान सु
के ले आहे. ाम ये ६० वषावरील प्र येक पु षाला आिण ५५ वषापढु ील प्र येक
ीला िकमान वेतनाइतके पे शन िदले जाते. क्रातं ी या आधी देशात या फक्त ३.५
लाख लोकानं ाच पे शन िमळत होते आिण तेही िकमान वेतना या अगदी १०%. आता
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देशात या १९ लाख ये नागिरकांना िकमान वेतनाएवढे पे शन िमळते. ा योजनेतनू
कुणी सटु ू नये हणनू िवशेष मोिहम हाती घे यात आली आहे. ये नागिरकां या
सिम या तयार कर यात आ या आहेत जेणक
े न ते आरोग्य, िशक्षण िकंवा इतर
सामािजक सरु क्षा योजनांम ये सहभागी होऊ शकतात.
अमेिरकन सरकार आिण यांचे गु चर खाते हेनेझएु लातील उ चभ्रंू या संगनमताने
हेनेझएु लात झालेली क्रातं ी िखळिखळी क न तेथे अि थरता िनमार्ण कर याचा आिण
अतं तः क्रातं ी उलथवनू टाक याचा प्रय न सात याने करत आहेत—आिथर्क घातपात क न,
िनवडणक
ु ामं ये ह तक्षेप क न, ह याच
ं ी कुटील कार थाने रचनू , हेनेझएु लातील उज या
अितरे की गटानं ा कोट्यवधी डॉलसर्चा िनधी देऊन, तर कधी आतं ररा ट्रीय तरावर
हेनेझएु लाला एकटे पाड या या योजना आखनू . ा सवर् कुटील कार थानानं ा त ड देत
हेनेझएु लातील क्रातं ी गे या दीड दशकापं ासनू यश वीपणे मागर्क्रमण करत आहे आिण
जनते या राहणीमानाम ये उ लेखनीय प्रगती झाली आहे.

भारतातही लोकांनी आंदोलनास सु वात के ली आहे
भारताम येही क याणकारी योजनांवरील सरकारी खचर् कमी कर या या आिण
सावर्जिनक सिु वधांचे खाजगीकरण कर या या शासक वगार् या प्रय नांना सवर्सामा य जनता
िवरोध करत आहे. वसंतात जशी प्र येक कानाकोपर्यात फुले फुलायला लागतात, तसेच
देशात िनरिनरा या िठकाणी लोकानं ी एकत्र यायला, सघं िटत हायला आिण आपले सघं षर्
बल
ु ंद करायला सु वात के ली आहे. अलीकड या काळात ा सवर् आदं ोलनांनी एकजटू
हो यास सु वात के ली आहे. यापैकी काही प्रमख
ु उदाहरणे:
 अिखल भारतीय िशक्षण अिधकार मंच: जागितक बँके या दबावाखाली
िशक्षणक्षेत्रावर होत असलेला नव-उदारवादी ह ला आिण स या या
िशक्षण यव थेतील िवषमता ां या िवरोधात लढा उभार यासाठी भारतातील अनेक
िवद्याथीर् आिण िशक्षक संघटना, जनसंघटना व अनेक िवख्यात िशक्षणत ज्ञ हे अिखल
भारतीय िशक्षण अिधकार मंच (All India Forum for Right to Education,
AIFRTE) ा आघाडीवर एकत्र आले आहेत. (१) देशातील िशक्षणा या वाढ या
बाजारीकरणा या िवरोधात; (२) सवाना सरकारी खचार्तनू पवू र् प्राथिमक ते
बारावीपयतचे खर्या अथार्ने मोफत, समान आिण दजेर्दार िशक्षण िमळावे; आिण
(३) उ च िशक्षण घेऊ इि छणार्या िवद्या याना परवडेल अशा उ च िशक्षण
यव थेसाठी सरकारने खचर् करावा— ा सवर् माग यासं ाठी जनतेला सघं िटत क न
लढा दे यासाठी ा मच
ं ाने देश यापी आदं ोलनाची सु वात के ली आहे.
 अ न अिधकार अिभयान: भक
ू बळी व कुपोषणापासनू मक्त
ु अस या या भारतातील
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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सवर् जनते या मल
ू भतू अिधकारासाठी एकित्रत लढा देणार्या िविवध संघटनाची आिण
यक्तींची ही यापक आघाडी आहे. ा आघाडी या काही प्रमख
ु माग याः (१) रा ट्रीय
रोजगार हमी योजना; (२) प्राथिमक शाळांम ये सावर्ित्रक मा या ह भोजन योजना;
(३) सहा वषाखालील बालकांसाठी एकाि मक बाल िवकास योजनेचे सावर्ित्रकीकरण;
(४) रे शन यव थेचे सावर्ित्रकीकरण; (५) काम न क शकणार्यांसाठी सामािजक
सरु क्षेची यव था.
 पे शन पिरषद: ा आघाडीखाली शभ
ं रहून अिधक जनसंघटना आिण िबगर सरकारी
संघटना एकत्र आ या आहेत. यांनी देशातील ६० वषापढु ील सवर् नागिरकांसाठी
सावर्ित्रक आिण ‘िवनासहभाग वयोवृद्ध िनवृ ीवेतन’ योजना राबिव याची मागणी
सरकारकडे के ली आहे. िकमान वेतना या कमीतकमी ५० टक्के िकंवा मािसक २०००
पये, ापैकी जी जा त असेल, ती रक्कम मािसक िनवृ ीवेतन हणनू दे यात यावी,
अशी मागणी ा पिरषदेने के ली आहे.
 सिं वधान जागर अिभयान: ‘हम समाजवादी सं थाएँ’ ा मंचाखाली देशभरातील
समाजवादी सं था-संघटनांनी भारतीय रा यघटनेब ल जनजागृती कर यासाठी व
यातील त वांचे रक्षण कर यासाठी देश यापी मोिहम सु के ली आहे. यांचे हणणे
आहे की देशात गे या तीन दशकांपासनू राबव यात येत असलेले नव-उदारवादी धोरण,
याला मोदी सरकार अिधक वेगाने रे टत आहे, हे खरंतर भारतीय संिवधाना या
मागर्दशर्क त वांचे उ लंघन आहे. ा नवउदारवादी धोरणांना आ हान देत यांनी अनेक
माग या उचलनू धर या आहेत: (१) सरकारने सामािजक क्षेत्रावरील खचर् वाढवला
पािहजे आिण सवर् मल
ु ांना इय ा १२वी पयत मोफत व दजेर्दार िशक्षण, तसेच सवर्
लोकांना मोफत आरोग्य सिु वधा व शद्ध
ु िप याचे पाणी उपल ध क न िदले पािहजे; (२)
रे शन यव थेचे सावर्ित्रकीकरण व िव तार के ला पािहजे; (३) शेतकर्यांची सवर् कजेर्
माफ के ली पािहजेत आिण सरकारने कृ षी क्षेत्रातील गंतु वणक
ू वाढवली पािहजे; (४) ा
माग यां या पतू र्तेसाठी लागणारा िनधी उभा कर यासाठी सरकारने जागितक बँके या
अटी धडु कावनू लावनू िव ीय तटू वाढवली पािहजे, तसेच कर–जीडीपी गणु ो र वाढवनू
२५% वर आणला पािहजे.

इतर संघषर्
उ म दजार् या सामािजक सेवांसाठी या संघषार् यितिरक्त मजीवी वगार्तील सवर्
घटक—शेतकरी, असंघिटत कामगार, बँक आिण िवमा कमर्चारी, कारखा यातील कामगार,
छोटे यापारी—देशभराम ये जागितकीकरणामळ
ु े िनमार्ण झाले या िविवध प्र ांिवरोधात
संघिटत होत आहेत. एक िवशेष चांगली गो अशी की २०१७ साली देशभरात
शेतकर्यां या जोरदार आंदोलनाची सु वात झाली आहे. यांची मागणी आहे की शेतीसाठी
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वािमनाथन आयोगा या िशफारसींची अमं लबजावणी कर यात यावी. शतकानश
ु तके
समाजात शोिषत हणनू ओळख या जाणार्या घटकांची—दिलत, अ पसंख्यांक, मिहला,
अपंग, आिदवासी—ि थतीही जागितकीकरणामळ
ु े अ यंत हलाखीची झाली असनू
यां याही चळवळी ह ली वेगाने वाढत आहेत.
मात्र, ा चळवळी शासक वगार् या साम्रा यवादी जागितकीकरणा या जनिवरोधी
धोरणाला पढु े जा यापासनू रोखू शकले या नाहीत. जनआंदोलनाचा रे टा जरी वाढत असला,
तरी स या तो कमजोर आहे. उ लेखनीय यश िमळव यासाठी ा जनआंदोलनांना अजून
बराच लांबचा ट पा गाठायचा आहे . . .

एकजूट झालेली जनता कधीच पराभूत होऊ शकत नाही
अॅिलस : प्रय न कर यात काहीच अथर् नाही, आपण अशक्य गो ींवर िव ास नाही ठे ऊ
शकत.
राणी : मला वाटते की तू ाचा परु े सा सराव के लेला नाहीस. तु याएवढी असताना मी
दररोज अधार् तास सराव करत असे. कधीकधी तर मी याहारी कर याआधी
त बल सहा अशक्य गो ींवर िव ास ठे वत असे.
– यईु स कॅ रल, अॅलीस इन वंडरलँड
मात्र, िनराश हो याचे काहीच कारण नाही. आपण अशा काळात जगत आहोत, की
याम ये अनेक आ यर्कारक गो ी घडत आहेत. जग इतक्या वेगाने बदलत आहे की
‘अशक्यप्राय’ गो ींवरही आपण िव ास ठे वू शकतो. काही दशकांपवू ीर् अशक्य वाटणार्या
गो ी खरोखरच आज वा तवात उतर या आहेत. उदा. यरु ोिपयन लोकानं ी मल
ू िनवासी
लोकाचं ी क ल क न त बल ४०० वषर् वसाहत बनवले या बोिलि हयासारख्या देशात एक
िदवस लोक अ यक्ष हणनू मल
ू िनवासी यक्तीला िनवडून देतील, ाची कोणी क पना तरी
क शकत होते का? पण हे घडले आहे. बोिलि हयातील जनतेने २००६ म ये क्रांितकारी
नेता इ हो मोरे सला मतदान क न स ेत आणले. कोणालाही दीडशे वषापवू ीर् िकंवा ५०
िकंवा अगदी २० वषापवू ीर् अशक्य वाटणार्या ा गो ी आज प्र यक्षात आ या आहेत.
हे क्रांितकारी पिरवतर्न के वळ बोिलि हयातच न हे, तर लॅिटन अमेिरके त सवर्त्र घडताना
िदसत आहे. अवघ्या दोन दशकापं वू ीर्पयत ा भख
ू डं ावर हुकुमशहा आिण ल करशहाच
ं ी
स ा होती. ा राजवटींनी जनआंदोलनांना िचरड यासाठी अ यंत पाशवी छळवणक
ू आिण
दहशतवादी तंत्रांचा वापर के ला होता. आिण यानंतर, अशक्य गो ी शक्य हायला सु वात
झाली. हेनेझएु लात या जनतेने गु ो चावेझला िनवडून स ेत आणले. अमेिरके ने याला
उलथवनू टाक याचे नानािवध प्रय न क नही चावेझ हेनेझएु ला या अ यक्षपदी कायम
रािहला. जनआंदोलनाचा रे टा इतका प्रचंड होता की अमेिरके या पािठं याने घडवनू
आणले या बंडातनू ही चावेझ बचावला. हेनेझएु ला या पावलावर पाऊल टाकत,
सरकार खरंच गरीब आहे का?
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एकापाठोपाठ एक देशांम ये ल करी हुकुमशाही उलथवनू टाक यात आली आहे. आिण
लोकशाहीवादी सरकारे —कमी अिधक क्रांितकारी—स ेत आली आहेत आिण या संपणू र्
प्रदेशात बदलाचे वारे िफरत आहे. एके काळी दहशत आिण क लींचा खडं हणनू
ओळखला जाणारा लॅिटन अमेिरका आता उवर्िरत जगासाठी आशा दाखवणारा दीप तंभ
बनला आहे. आता ा खडं ातील अनेक सरकारे भांडवली जागितकीकरणािव द्ध या
जागितक लढ्याचे नेतृ व करत आहेत.
‘एकजटू झालेली जनता कधीच पराभतू होऊ शकत नाही’ हा नारा १९७० या
िनराशाजनक दशकात िचलीम ये िदला गेला होता. ते हा कोणीही क पना के ली नसेल की,
अवघ्या तीन दशकात के वळ लॅिटन अमेिरके तच न हे तर, जागितक पातळीवर ा नार्याचे
प्रित वनी ऐकायला येऊ लागतील.
आपणही ‘अशक्य’ गो ींवर िव ास ठे वायला हवा, आिण लोकांना संघिटत करायचे
आपले छोटे छोटे प्रय न सु करायला हवे. देशभरात सु असले या जनआदं ोलना या
हातात हात िमळवायला हवा. जसे िहमालयातनू वाहणारे छोटे प्रवाह एकत्र येऊन िवशाल
गंगा बनते, याचप्रमाणे काळानसु ार ा चळवळीदेखील एकत्र येतील आिण ा शोषण
करणार्या यव थेला बदलनू टाकतील. एक नवा समाज िनमार्ण करतील, याम ये लोकांना
माणसू हणनू जग यासाठी आव यक असले या सवर् मल
ू भतू सिु वधा—उ म पोषणमू य
असणारे अ न, उ कृ दजार् या आरोग्य सिु वधा, सक्षम करणारे िशक्षण, चांगला िनवारा,
ये नागिरकांसाठी सरु क्षा, व छ प्रदषू णमक्त
ु पयार्वरण— ांची हमी असेल.

•••

संदभर्
1
2
3
4

६६

Indian Economy: Some Indicators at a Glance, http://planningcommission.nic.in;
‘Moody’s and ICRA: Indian Economy to Remain Strong in 2017, Despite Short-Term
Impact of Demonetization’, January 15, 2017, https://www.moodys.com.
Computed from: GDP at Factor Cost at 2004–05 Prices, Share to Total GDP and %
Rate of Growth in GDP (31–05–2014), http://planningcommission.nic.in.
‘Riding the Bull Wave’, November 2005, http://www.business-standard.com.
‘Vijay Shekhar Sharma is India’s Youngest Billionaire’, March 24, 2017,
https://www.gqindia.com; ‘India Home to 101 Billionaires, Mukesh Ambani Tops List:
Forbes’, March 21, 2017, http://www.thehindubusinessline.com; ‘Indian Billionaires
2014: Big Winners, Big Losers’, March 3, 2014, http://www.forbes.com. India’s GDP
for 2017–18 is Rs 168.5 lakh crore, and we have taken dollar–rupee exchange rate as Rs
65 to a dollar.

लोकायत, जनता सा ािहक

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20

‘Why the Poor Do Not Count’, Aspects of India’s Economy, December 2016,
http://rupe-india.org.
‘Mumbai Ranks 21st in the “City Wealth Index” Ahead of Toronto, Washington DC,
Moscow’, March 1, 2017, http://www.zeebiz.com; ‘Knight Frank Wealth Report Shows
that Indian UHNWIs Still Bet on Property Investment’, http://www.moneycontrol.com.
‘Richest 1% Cornered 73% of Wealth Generated in India in 2017: Oxfam Survey’,
January 22, 2018, https://thewire.in.
Jahnavi Sen, ‘India Ranked 131 on Human Development Index; Inequalities Continue’,
March 22, 2017, https://thewire.in; ‘India’s Middle Class is Actually the World’s Poor’,
December 23, 2015, https://scroll.in.
‘Prevalence of Wasting Among Children is Rising, Shows NFHS–4 Data’,
http://www.im4change.org.
UNICEF India – The Children – Nutrition, http://www.unicef.org; ‘10 Facts About
Food and Nutrition in India’, July 26, 2016, https://www.wfp.org.
Statistics of School Education 2011–12, MHRD, Government of India, 2014,
http://mhrd.gov.in; Neoliberal Fascist Attack on Education, Lokayat publication, 2016,
available on Lokayat website, http://lokayat.org.in.
‘Time for School Series – Interview: Amartya Sen’, September 2, 2004, www.pbs.org.
Peter S. Goodman, ‘Emphasis on Growth is Called Misguided’, September 22, 2009,
http://www.nytimes.com; Vandana Shiva, ‘How Economic Growth has Become AntiLife’, November 1, 2013, http://www.theguardian.com; David Jolly, ‘G.D.P. Seen as
Inadequate Measure of Economic Health’, September 14, 2009, www.nytimes.com.
For more on this, see Neeraj Jain, Globalisation or Recolonisation? Chapter 1,
published by Lokayat, Pune, available at http://lokayat.org.in.
For more on this, see: Neeraj Jain, Globalisation or Recolonisation?, ibid.
Dalip S. Swamy, The World Bank and Globalisation of Indian Economy, Public Interest
Research Group, Delhi, 1994, pp. 5, 15, 19.
There are several articles available on the internet outlining these conditionalities. See
for example: Structural Adjustment in India, World Bank, 2012,
http://lnweb90.worldbank.org; Montek S. Ahluwalia, Structural Adjustment and Reform
in Developing Countries, April 1994, www.planningcommission.nic.in; Ashwini
Deshpande and Prabirjit Sarkar, ‘Structural Adjustment in India – A Critical
Assessment’, Economic and Political Weekly, December 9, 1995, http://www.epw.in;
David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, pp. 7–8, 29, 64–66, Oxford University
Press, 2005.
‘Knight Frank Wealth Report Shows that Indian UHNWIs Still Bet on Property
Investment’, http://www.moneycontrol.com.
‘More Effort Needed to Reduce Govt Subsidies: C Rangarajan’, PTI, December 26,
2013, http://archive.indianexpress.com.
‘Govt Will Meet Its Fiscal Deficit Target: Raghuram Rajan’, February 13, 2014,
http://www.livemint.com.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

६७

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35

६८

Deepshikha Sikarwar, ‘Demonetisation Signals an Important Regime Shift: Arvind
Subramanian’, February 1, 2017, http://economictimes.indiatimes.com.
‘Fiscal Deficit Will Be Contained at 4.8% of GDP: Chidambaram’, January 15, 2014,
http://zeenews.india.com.
‘Jaitley Terms Chidambaram’s Fiscal Deficit Target of 4.1% as “Daunting”’, July 10,
2014, http://www.business-standard.com.
Figures for 2009–10 and 2010–11 taken from: India – Macro-Economic Summary:
1999–00 to 2013–14, http://planningcommission.nic.in.
‘Priorities Cut Out: Rajan Meets Jaitley, Talks Growth and Prices’, May 28, 2014,
http://www.hindustantimes.com.
‘Jaitley Terms Chidambaram’s Fiscal Deficit Target of 4.1% as “Daunting”’, op. cit.
Prabhat Patnaik, ‘The Humbug of Finance’, April 5, 2000, www.macroscan.org;
‘Keynes, Capitalism, and the Crisis: John Bellamy Foster Interviewed by Brian Ashley’,
March 20, 2009, http://www.countercurrents.org.
Discussing this issue in detail is beyond the scope of this essay. This issue is discussed
in detail in several articles published in the Monthly Review, the famed New York
journal. See for example: John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, ‘The Endless
Crisis’, Monthly Review, May 2012, http://monthlyreview.org.
Noam Chomsky, Profit Over People, Madhyam Books, Delhi, 1999, pp. 66–68; Walden
Bello, The Global Collapse: A Non-Orthodox View, 2009,
http://mrzine.monthlyreview.org.
Discussing this issue is beyond the scope of this essay. See for instance: Eduardo
Galeano, Open Veins of Latin America, Monthly Review Press, New York, 1973.
All this is well documented. See for instance: David Harvey, A Brief History of
Neoliberalism, op. cit., pp. 7–8, 29, 64–66; Paulo Nakatani and Rémy Herrera, ‘The
South Has Already Repaid its External Debt to the North: But the North Denies its Debt
to the South’, Monthly Review, June 2007, http://monthlyreview.org; Walden Bello and
David Kinley, An Analysis of the International Monetary Fund's Role in the Third
World Debt Crisis, Its Relation to Big Banks, and the Forces Influencing Its Decisions,
July 1983, http://multinationalmonitor.org; Walden Bello, Structural Adjustment
Programs: ‘SUCCESS’ for Whom?, http://www.converge.org.nz; Harry Magdoff and
Paul Sweezy, Stagnation and Financial Explosion, Monthly Review Press, New York &
Aakar Books, Delhi, pp. 176–195.
For more on this, see: Neeraj Jain, Globalisation or Recolonisation? op. cit.
For a discussion on why the World Bank ordered India to replace budget deficit with
fiscal deficit, see Neeraj Jain, Globalisation or Recolonisation? op. cit., pp. 103–4.
World Bank, India: Trends, Issues and Options, May 1990, p. 36, cited in Aspects of
India’s Economy, No. 2, Research Unit for Political Economy, Prabhadevi, Mumbai–25,
p. 13.
‘The “Fiscal Deficit” Bogeyman and His Uses’, Aspects of India’s Economy, May 2013,
http://www.rupe-india.org.

लोकायत, जनता सा ािहक

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

This statement is included in the annexure attached to the Receipt Budget in the Union
Budget documents, and is titled: Revenue Impact of Tax Incentive Under the Central
Tax System. This year, the Modi Government has changed the methodology of making
these calculations, and by this manipulation has sharply brought down the estimated
revenue forgone due to these exemptions by more than half! In our article published in
Janata Weekly, Mumbai, (Neeraj Jain, ‘Pandering to Dictates of Global Finance’,
Janata, February 19, 2017, http://www.janataweekly.org) we have estimated the tax
concessions being given to the rich in 2016–17 by the older methodology, and shown
that the tax concessions to the rich remain at the same high level as the previous year
and total Rs 5.50 lakh crore!
From the ‘Tax Incentive’ figures given in the Union Budget statement, we have
excluded the revenues forgone due to exemptions given in personal income taxes, as
these write-offs benefit a wider group of people.
All figures related to the budget taken from Union Budget documents available at:
Union Budget, http://indiabudget.nic.in.
‘P Sainath on Corporate Bailout #Rs 36.5 trillion #Budget 2014’, July 13, 2014,
http://www.indiaresists.com.
P. Sainath, ‘If This Is “Pro-Farmer” . . .’, March 14, 2016, www.outlookindia.com.
‘India Needs Lower Taxes, Higher Compliance: Jaitley’, December 26, 2016,
http://www.thehindu.com.
Ibid.
Economic Survey 2015–16, Volume 1, p. 107, http://indiabudget.nic.in.
Cited in: ‘The “Fiscal Deficit” Bogeyman and His Uses’, op. cit.
'India Will Give Better Returns on Investments: Arun Jaitley', September 21, 2015,
http://indianexpress.com.
Rahul Varman, Cowboy Capitalism: The Curious Case of Reliance KG Basin Gas
Business, February 24, 2013, http://sanhati.com.
‘A Modest Proposal Regarding Subsidies’, Aspects of India’s Economy, No. 51, August
2011, http://www.rupe-india.org.
Ibid.; Rahul Varman, Cowboy Capitalism: The Curious Case of Reliance KG Basin Gas
Business, op. cit.
‘A Modest Proposal Regarding Subsidies’, ibid.
E.A.S. Sarma, ‘Lack of Clarity and Vision in New Mines and Minerals Act’, Economic
and Political Weekly, April 11, 2015, http://www.epw.in.
‘Doing Big Business in Modi’s Gujarat’, Forbes, March 12, 2014,
http://www.forbes.com; ‘State Govt Gifts Adani 5.78 Cr Sq Mt of Land in Kutch for
Peanuts’, March 1, 2012, http://daily.bhaskar.com; Corporate Cronyism in ‘Vibrant
Gujarat’, July 10, 2012, http://www.hardnewsmedia.com; Niranjan Takle, ‘Secrets of
the “M”pire’, March 31, 2014, http://week.manoramaonline.com.
‘Foreign Investment and Land Acquisition: From Posco to Poena’, Aspects of India’s
Economy, No. 51, August 2011, http://www.rupe-india.org; Sunil Jain, ‘7 Cities, 2,000
Sq Km, Rs 325,000 Crore’, October 7, 2010, http://www.financialexpress.com.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

६९

53

54

55
56
57
58

59
60
61
62
63
64

65

७०

All facts in this section summarised from: Corporate Cronyism in ‘Vibrant Gujarat’, op.
cit.; Paranjoy Guha Thakurta, ‘India: Cheapest Car Rides on Govt Subsidies’, Inter
Press Service, May 23, 2009, http://www.globalissues.org; ‘Rs 30,000-Crore Sops for
Nano Project: Document’, November 12, 2008, http://www.hindu.com; ‘Modhwadia
Blasts Modi Govt Over Nano Sops to Tatas’, March 5, 2011, archive.indianexpress.com.
‘PM to Release Auto Mission Plan on 29th’, TNN, January 26, 2007,
http://articles.economictimes.indiatimes.com; ‘Private Corporate Sector-Led Growth
and Exclusion’, Aspects of India’s Economy, Nos. 44–46, April 2008, http://www.rupeindia.org; ‘Auto Sector to Contribute $ 145 Bln to GDP by 2016’, January 29, 2007,
http://news.oneindia.in.
‘Behind the Attack on “Subsidies”’, Aspects of India’s Economy, No. 49, August 2010,
http://www.rupe-india.org; FAQs – Public Private Partnership in India, Ministry of
Finance, Government of India, http://pppinindia.com.
Draft Compendium of PPP Projects in Infrastructure, 2012, Planning Commission,
Government of India, January 2013, p. 14, www.infrastructure.gov.in.
Figure calculated from Union Budget documents.
‘Yamuna Expressway to Become Operational this Month’, TNN, April 7, 2012,
http://articles.economictimes.indiatimes.com; Naazneen Karmali, ‘Road to Riches’,
April 12, 2010, http://www.forbes.com; Jyotika Sood, ‘Road to Disaster’, June 15, 2011,
http://www.downtoearth.org.in.
‘Private Corporate Sector-Led Growth and Exclusion’, Aspects of India’s Economy, op.
cit.; ‘CPM Trains Divest Gun on Govt’, March 24, 2004, www.telegraphindia.com.
Praful Bidwai, ‘Of Sleazy, Criminalised Capitalism’, Frontline, May 12–25, 2001,
http://www.frontline.in; V. Sridhar, ‘Battle Over Balco’, Frontline, March 17–30, 2001,
http://www.frontline.in.
Purnima S. Tripathi, ‘A Familiar Ring’, Frontline, February 26–March 11, 2011,
http://www.frontline.in; Tapan Sen, ‘Now, “Post-Closing” Fraud!’, People’s
Democracy, February 16, 2003, http://pd.cpim.org.
‘Why Do Credit Rating Agencies Press India to Reduce Government Spending?’
Aspects of India’s Economy, No. 53, May 2013, http://www.rupe-india.org.
Ankit Doshi, ‘Govt Sets Record Disinvestment Target for FY18’, February 2, 2017,
https://www.vccircle.com.
We have calculated this from the following data: (i) Loans written off by public sector
banks over the period 2004–15 totalled Rs 2.11 lakh crore (‘PSU Banks’ Write-Off of
Bad Loans at Rs 1,14,000 Cr in 2013–15: RBI’, February 8, 2016, http://www.domainb.com); (ii) PSBs wrote off Rs 49,018 crore in 2014–15, Rs 57,586 crore during 2015–
16 and Rs 81,683 crore during 2016–17 (‘PSU Banks Write Off Rs 2.49 Lakh Crore of
Loans in 5 Years’, August 7, 2017, http://economictimes.indiatimes.com).
‘Corporate Debt Restructuring’, http://economictimes.indiatimes.com; ‘Corporate Debt
Restructuring News’, http://profit.ndtv.com; Samar Halarnkar, ‘Serve the Rich: Banks
Go Easy on India’s Big Loan Defaulters’, November 28, 2013,
http://www.hindustantimes.com.

लोकायत, जनता सा ािहक

66

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80

81

Dinesh Unnikrishnan, ‘For State-Run Banks, Delayed Economic Recovery Would Mean
More Pain from Restructured Loans’, December, 26 2014, http://www.firstpost.com;
‘Infrastructure Loans Emerge as Banks’ Biggest Stress Point’, April 25, 2014,
http://www.livemint.com; ‘Restructured Loans Cross Rs.2.27 Trillion; Pace Slows’,
April 5, 2013, http://www.livemint.com.
‘Failed Loan Recasts Add to NPA Woes’, February 19, 2016,
http://www.financialexpress.com; Dinesh Unnikrishnan, Kishor Kadam, ‘Raghuram
Rajan Impact: Indian Banks’ Total Bad Loans Swell to Rs 6 Trillion in March’, June 8,
2016, http://www.firstpost.com.
Paranjoy Guha Thakurta, ‘The Story of Mukesh Ambani’s Loss-Making Private Firm
that Just Got Public Banks to Restructure Its Loans’, June 16, 2015, https://scroll.in.
Devidutta Tripathy, Suvashree Choudhury, ‘No Respite for Banks as Bad Loans Hit
Record Rs 9.5 Trillion’, October 10, 2017, https://thewire.in.
‘Banks May Have to Take 60% Haircut on 12 Largest NPAs: Crisil’, June 26, 2017,
http://www.thehindubusinessline.com; ‘Haircuts: A Way to Address NPAs in Banking
System’, February 24, 2017, https://economictimes.indiatimes.com.
‘India Faces Rs 3 Lakh Cr Farm Loan Waivers – 16 Times 2017 Rural Roads Budget’,
June 17, 2017, http://www.business-standard.com.
Ibid.
These figures taken from: The Unemployment Crisis: Reasons and Solutions, Lokayat
publication, 2017, available at http://lokayat.org.in.
‘A Modest Proposal Regarding Subsidies’, Aspects of India’s Economy, op. cit.
‘Modi Orders Inquiry into Nano MoU Note’, November 11, 2008, financialexpress.com.
‘Richest 1% Own 53% of India’s Wealth’, October 14, 2015, http://www.livemint.com.
‘The Richest 1% of Indians Now Own 58.4% of Wealth’, November 24, 2016,
http://www.livemint.com; S. Rukmini, ‘India’s Staggering Wealth Gap in Five Charts’,
December 8, 2014, http://www.thehindu.com.
‘Wealth of Billionaires Could Eliminate Poverty in India’, November 1, 2014,
http://www.business-standard.com.
‘Crony Capitalism a Big Threat to Countries Like India, RBI Chief Raghuram Rajan
Says’, August 12, 2014, http://timesofindia.indiatimes.com; Bharadwaj Sharma, ‘Crony
Capitalism Leads to Decline in Economic Growth: Raghuram Rajan’, August 12, 2014,
http://www.ibtimes.co.in.
For OECD: Government Social Spending: Total Public Social Expenditure as a
Percentage of GDP, OECD iLibrary, December 20, 2013, http://www.oecd-ilibrary.org;
For EU–27: ‘Chapter 3 – Social Protection Systems Confronting the Crisis’ in
Employment and Social Developments in Europe 2012, European Commission,
Brussels, January 2013, www.europarl.europa.eu; For Latin America: Sustainable
Development in Latin America and the Caribbean: Regional Perspective Towards the
Post-2015 Development Agenda, United Nations ECLAC, July 2013, www.eclac.org.
SAARC Development Goals: India Country Report 2015, Ministry of Statistics and
Programme Implementation, Government of India, p. 43, indiaenvironmentportal.org.in.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

७१

82
83

See endnotes 80 and 81.
‘The “Fiscal Deficit” Bogeyman and His Uses’, op. cit.; ‘India Slips in Human
Development Index’, March 22, 2017, http://www.thehindu.com.
84 David Coady et al. (edited), The Economics of Public Healthcare Reform in Advanced
and Emerging Economies, International Monetary Fund, 2012, pp. 23–34,
http://books.google.co.in.
85 Ibid., p. 288; Kounteya Sinha, ‘Health Spend Set to Double in 12th Plan’, November 19,
2011, http://timesofindia.indiatimes.com; Vidya Krishnan, Sahil Makkar, ‘Government
to Triple Spending on Health in 12th Five-Year Plan’, February 29, 2012,
http://www.livemint.com.
86 ‘Infrastructure, NHM Components, National Health Mission’, February 2017,
http://nrhm.gov.in; R. Ramachandran, ‘Retreat of the State’, Frontline, October 16,
2015, http://www.frontline.in.
87 Devanik Saha, ‘Why the Health-Sector Allocation in Budget 2016 is Simply Not
Enough’, March 2, 2016, http://www.thenewsminute.com.
88 World Health Statistics 2015, World Health Organisation, 2015, Switzerland,
http://apps.who.int.
89 ‘63 Million People Faced with Poverty Due to Healthcare Expenditure’, January 4,
2015, http://timesofindia.indiatimes.com.
90 P. Sainath, ‘Health as Someone Else’s Wealth’, July 1, 2005, http://www.hindu.com.
91 Richard Horton, Pam Das, ‘Indian Health: The Path from Crisis to Progress’, Lancet,
January 11, 2011, http://www.thelancet.com.
92 T.J. John, L. Dandona, V.P. Sharma, M. Kakkar, ‘Continuing Challenge of Infectious
Diseases in India’, Lancet, January 12, 2011, http://www.thelancet.com; N. Dhingra, et
al., ‘Adult and Child Malaria Mortality in India’, Lancet, 2010, www.thelancet.com.
93 ‘Tuberculosis in India’, Wikipedia, http://en.wikipedia.org; Global Tuberculosis Report
2012, World Health Organisation, 2012, http://who.int.
94 David Coady et al. (edited), The Economics of Public Healthcare Reform in Advanced
and Emerging Economies, op. cit., p. 288.
95 ‘20% of World’s Under-5 Deaths Occur in India’, September 9, 2015,
http://timesofindia.indiatimes.com.
96 ‘5 Women in India Die Every Hour During Childbirth: WHO’, June 16, 2016,
http://indianexpress.com.
97 Moushumi Sharma, ‘MDG Report 2014: India Among Worst Performers in Poverty
Reduction, Maternal Death and Sanitation’, July 9, 2014, www.downtoearth.org.in.
98 V. Patel, et al., ‘Chronic Diseases and Injuries in India’, Lancet, January 12, 2011,
http://www.thelancet.com.
99 T.J. John, L. Dandona, V.P. Sharma, M. Kakkar, ‘Continuing Challenge of Infectious
Diseases in India’, op. cit.
100 Vidya Krishnan, Sahil Makkar, ‘Government to Triple Spending on Health in 12th FiveYear Plan’, op. cit.; ‘India’s Health Woes: Budget for the National Health Mission
Remains Stagnated at Rs 19,000 Crore’, March 2, 2016, http://indiatoday.intoday.in.

७२

लोकायत, जनता सा ािहक

101 Sourindra Mohan Ghosh, Imrana Qadeer, ‘An Inadequate and Misdirected Health
Budget’, February 8, 2017, https://thewire.in.
102 Devanik Saha, ‘Why the Health-Sector Allocation in Budget 2016 Is Simply Not
Enough’, op. cit.
103 Nikhila M. Vijay, ‘Medical Tourism – Subsidising Healthcare for Developed
Countries’, Third World Resurgence, November/December 2007,
http://www.twnside.org.sg; Ravi Duggal, The Uncharitable Trust Hospitals, June 17,
2012, http://righttohealthcare.blogspot.in; Jyoti Shelar, Lata Mishra, ‘One-Sided Deal:
Hospitals Get But Don’t Give Back’, April 26, 2012, https://kractivist.wordpress.com.
104 ‘Medical Tourism – Incredible India’, http://www.incredibleindia.org.
105 ‘India is Now Among Fastest-Growing Medical Tourism Destinations’, October 13,
2017, https://www.indiatoday.in; Foreigners Visiting India for Medical Treatment,
March 22, 2017, Ministry of Tourism, Government of India, http://pib.nic.in;
‘International Medical Tourism Industry Pegged at $ 40 Billion a Year’, Bloomberg,
June 27, 2013, http://articles.economictimes.indiatimes.com.
106 Utsa Patnaik, ‘Number Games: India’s Declining Poverty Figures Based on Flawed
Estimation Method; Accurate Figures Show 75 Percent in Poverty’, World Poverty,
August 25, 2012, http://academicsstand.org.
107 Ibid.; Utsa Patnaik, ‘Poverty Trends in India 2004–05 to 2009–10: Updating Poverty
Estimates and Comparing Official Figures’, Economic & Political Weekly, October 5,
2013, http://www.epw.in.
108 ‘Poverty Dips to 29.8% in 2009–10: Planning Commission’, March 19, 2012,
http://www.dnaindia.com.
109 Utsa Patnaik, ‘Poverty Trends in India 2004–05 to 2009–10: Updating Poverty
Estimates and Comparing Official Figures’, op. cit.
110 Utsa Patnaik, ‘Number Games: India’s Declining Poverty Figures Based on Flawed
Estimation Method; Accurate Figures Show 75 Percent in Poverty’, op. cit.
111 ‘Constructing Theoretical Justifications to Suppress People’s Social Claims’, Aspects of
India’s Economy, No. 62, January 2016, http://www.rupe-india.org.
112 Rhythma Kaul, ‘India Hunger Levels Ranked as “Serious” in 2016: Global Hunger
Index’, October 11, 2016, http://www.hindustantimes.com.
113 ‘Prevalence of Wasting Among Children is Rising, Shows NFHS–4 Data’,
http://www.im4change.org; Swagata Yadavar, ‘Indian Children Healthier Than Ever,
But Other Nations Doing Better: Data’, March 3, 2017, www.business-standard.com.
114 National Family Health Survey–4: 2015–16: India Fact Sheet, International Institute for
Population Sciences, Mumbai, http://rchiips.org.
115 All this is medically very well established and there are several articles on this available
on the internet. See for example: Joe King, ‘Effects of Malnutrition on Children’,
November 4, 2013, http://www.livestrong.com; ‘Impact of Malnutrition on Health and
Development’, http://www.orphannutrition.org.
116 Economic Survey 2015–16, Volume 1, p. 85, http://indiabudget.nic.in.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

७३

117 Madura Swaminathan, ‘Public Distribution System and Social Exclusion’, May 7, 2008,
http://www.thehindu.com.
118 ‘Foodgrain Stocks Fall Below 70 Mt, Exceed Reserve Norms by a Margin’, August 9,
2013, http://www.financialexpress.com.
119 Sachin Kumar Jain, India’s National Food Security Act: Entitlement of Hunger, Asian
Human Rights Commission, April 2010, http://www.humanrights.asia.
120 ‘National Food Security Act, 2013’, Wikipedia, http://en.wikipedia.org; ‘Summary of
the National Food Security Bill 2013’, Tehelka Bureau, March 22, 2013, tehelka.com.
121 Ravi S. Jha, ‘India’s Food Security Bill: An Inadequate Remedy?’ Guardian
Professional, July 15, 2013, http://www.theguardian.com; Sachin Kumar Jain, India’s
National Food Security Act: Entitlement of Hunger, op. cit.
122 Jean Dreze, ‘The Food Security Debate in India’, July 9, 2013, india.blogs.nytimes.com.
123 Ration Card Types & Commodity Entitlements, Civil Supplies and Consumer Protection
Department, http://www.consumer.tn.gov.in; S. Vydhianathan, R.K. Radhakrishnan,
‘Behind the Success Story of Universal PDS in Tamil Nadu’, August 11, 2010,
http://www.thehindu.com.
124 Sanjeeb Mukherjee, ‘Outlay Shows States May Go Slow on Food Security Plan’, July
12, 2014, http://www.business-standard.com; ‘Right to Food Campaign on Budget 14’,
July 12, 2014, http://www.indiaresists.com.
125 ‘Landmark Supreme Court Order on Govt Failure in Tackling Drought’, May 27, 2016,
https://sandrp.wordpress.com.
126 Chris Lyddon, ‘Focus on India’, World Grain, January 12, 2017, http://www.worldgrain.com.
127 Agricultural Statistics at a Glance 2014, Ministry of Agriculture, Government of India,
http://eands.dacnet.nic.in; Export/Import of Rice, Press Information Bureau,
Government of India, December 12, 2014, http://pib.nic.in; Import and Export of
Agricultural Commodities, Lok Sabha Starred Question No. 60, Replied on February 6,
2017, Ministry of Commerce and Industry, http://commerce.gov.in.
128 Quoted in: ‘Constructing Theoretical Justifications to Suppress People’s Social Claims’,
op. cit.
129 Public Distribution System in India-Evolution, Efficacy and Need for Reforms, FAO,
http://www.fao.org. It is this gradual weakening of the PDS that had led to the sharp
increase in food prices in 2008; for more on this, see: Afsar Jafri, ‘Food Crisis Exposes
Failings of India’s Agricultural Reforms’, August 2, 2008,
https://www.mainstreamweekly.net.
130 ‘Constructing Theoretical Justifications to Suppress People’s Social Claims’, op. cit.;
Himanshu, Abhijit Sen, ‘Why Not a Universal Food Security Legislation?’, Economic
and Political Weekly, March 19, 2011, http://www.indiaenvironmentportal.org.in.
131 Neeraj Jain, ‘For a Universalised Public Distribution System’, Janata, August 27, 2017,
http://janataweekly.org.
132 Connecting the Dots: An Analysis of Union Budget 2016–17, March 2016,
http://www.cbgaindia.org.

७४

लोकायत, जनता सा ािहक

133 All figures from Union Budget documents.
134 Neeraj Jain, ‘Budget 2017–18 and the Social Sectors’, Janata, March 5, 2017,
http://janataweekly.org.
135 There are numerous studies on this available on the internet. See for example: ‘Impact
of National Rural Employment Guarantee Scheme in India on Rural Poverty and Food
Security’, Current Agriculture Research Journal, 2013,
http://www.agriculturejournal.org; S. Mahendra Dev, ‘NREGS and Child Well Being’,
Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, January 2011,
http://www.igidr.ac.in.
136 ‘Now Modi Govt Praises MGNREGA, “Living Monument of UPA’s Failure”’,
February 2, 2016, http://www.firstpost.com.
137 Neeraj Jain, ‘Budget 2017–18: Is it Indeed a Pro-Farmer Budget?’ Janata, February 12,
2017, http://janataweekly.org.
138 ‘MGNREGA – Lifeline to Millions’, March 22, 2017, http://pib.nic.in; What do the
Numbers Tell? An Analysis of Union Budget 2017–18, CBGA, February 2017,
http://www.cbgaindia.org.; Implementation Report Under Mahatma Gandhi National
Rural Employment Guarantee Act, https://data.gov.in.
139 Friday, 19th November, 1948 – Parliament of India, Constituent Assembly of India Volume VII, http://parliamentofindia.nic.in.
140 Ibid.
141 This has been pointed out by several scholars who have studied the Constitutional
Assembly debates. See, for instance: J. Kothari, ‘Social Rights and the Indian
Constitution’, 2004 (2) Law, Social Justice & Global Development Journal,
http://www.go.warwick.ac.uk.
142 ‘Black Money Power’, May 4, 2014, http://www.economist.com; Siddharth
Varadarajan, ‘The Cult of Cronyism’, Seminar, April 2014, http://svaradarajan.com;
‘Corporate Sector Lauds Narendra Modi Government’s Maiden Union Budget’, July 10,
2014, http://www.newswala.com; ‘Budget 2014–15: Scores High on Infra & Highways
Building’, July 11, 2014, http://www.nbmcw.com.
143 ‘69% of India Believes Narendra Modi is “Best Ever Prime Minister”: Survey’, May 30,
2017, http://www.dnaindia.com.
144 ितसरे जग: आिशया, आिफ्रका आिण लॅिटन अमेिरके तील ‘िवकसनशील’ देश, यातील बहुतांश देश हे १९–
२० या शतका या सु वातीला िवकिसत देशां या वसाहती िकंवा नव-वसाहती हो या, यां यासाठी ितसरे
जग ही संज्ञा वापरली जाते.
145 Davison Budhoo, ‘IMF/World Bank Wreak Havoc on Third World’, Third World
Traveler, http://www.thirdworldtraveler.com.
146 All the facts given below are taken from various articles available on the independent
US-based non-profit website, http://venezuelanalysis.com.

सरकार खरंच गरीब आहे का?

७५

आम याब ल: जनता सा ािहक व जनता ट्र ट
जनता ा सा ािहकाने आपले प्रकाशन जानेवारी १९४६ पासनू सु के ले, हणजे
यावेळी भारतीय राजकीय जाणीवे या बीजांना अंकुर फुटू लागले होते. समाजवादी िवचारवंत,
राजकीय कायर्कतेर् व कामगार संघटनां या कायर्क यानी एकत्र येऊन काँग्रेस सोशिल ट पाटीर् या
मख
ु पत्रा या व पात ा सा ािहकाची सु वात के ली होती. लोकशाही समाजवादी
िवचारधारे चा प्रसार करणे, लोकशाही समाजवादी ि कोनातनू रा ट्रीय व आतं ररा ट्रीय
सम यांब ल चचाना चालना देणे, तसेच अमल
ू ाग्र सामािजक पिरवतर्नासाठी दीन-दिलतां या
संघषाना बळकट करणे हा यामागील उ श
े होता.
जनताने सु वातीला सोशिल ट पाटीर् या व नंतर प्रजा सोशिल ट पाटीर् या मख
ु पत्राची
भिू मका बजावली, आिण आता ते एक वतंत्र समाजवादी सा ािहक आहे. ा संपणू र् काळात
याने रा ट्रवाद, लोकशाही, धमर्िनरपेक्षता व समाजवाद ा मू यांना िवघातक ठरणार्या सवर्
कृ तीं या िवरोधात ठामपणे आपली मते मांडली आिण प्रामािणक पत्रकािरते या मू यांचा सदैव
परु कार के ला आहे.
ऑग ट १९७१ म ये झाले या प्रजा सोशिल ट पाटीर् या कायर्कारी सिमती या एका
बैठकीत जनता सा ािहका या प्रकाशनासाठी एक िव त सं था सु कर याचा ठराव झाला.
अशा प्रकारे १७ ऑक्टोबर १९७७ रोजी देशातील प्रख्यात समाजवाद्यांनी जनता ट्र टची
थापना के ली. ाम ये ना.ग. गोरे , रोिहत दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधू दडं वते, सरु द्र
मोहन व इतर लोक सहभागी होते.
समाजवादी िवचाराचं े पक्ष व चळवळी हळूहळू कमजोर झाले असले, तरी जनताने
प्रकाशनाचे काम अिवरतपणे चालू ठे वनू (आणीबाणीचा काळ वगळता, जे हा यावर बदं ी
घाल यात आली होती) आपले वतंत्र थान िनमार्ण के ले आहे. या या संपादकांम ये अ णा
असफ अली, ना.ग. गोरे , प्रेम भसीन, मधू दडं वते, जे.डी. सेठी, एच.के . परांजपे व सरु द्र मोहन
यां यासारख्या समाजवादी चळवळीतील अनेक िदग्गजांचा समावेश आहे. २०१० साली सरु द्र
मोहन ां या िनधनानंतर जी.जी. परीख ांनी संपादक हणनू जनताची धरु ा हाती घेतली आहे.
लोकशाही समाजवादा या िनिमर्तीचे व न उराशी बाळगनू जनताची वाटचाल सु आहे.
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आम याब ल: लोकायत
ा पिु तके त माडं लेला ि कोन डो यासमोर ठे वनू च काही वषापवू ीर् आ ही लोकायत
ा मचं ाची थापन के ली. देशा या वाढ या आिथर्क संकटाची खरी कारणे काय, जागितक बँक
व आंतररा ट्रीय नाणे िनधी या दबावाखाली सरकारद्वारे राबव यात येणारी नवउदारवादी
आिथर्क धोरणांब ल सवर्सामा य जनतेला जागृत कर यासाठी व ा धोरणां या िवरोधात
संघिटतपणे आवाज उठव यासाठी जनतेला प्रेिरत कर यासाठी लोकायत सु वातीपासनू च
सेिमनार, याख्याने, िचत्रपट प्रदशर्ने, गा यांचे कायर्क्रम, र यांवरील अिभयाने, पथनाट्ये,
पो टर प्रदशर्ने, उपोषण व धरणे–मोचेर् आयोिजत करत आले आहे. आम या अिभयानांद्वारे
आ ही जे िविवध मु े उचलत आलो आहोत, याम ये: वाढते कृ षीसंकट; वाढते बेरोजगारीचे
संकट; कामगार कायद्याचं े िशिथलीकरण; िशक्षण, आरोग्य सिु वधा व िप याचे पाणी ासं ारख्या
क याणकारी सिु वधावं रील सरकारी खचार्त के ली जाणारी कपात व यांचे 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 जाणारे
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 अितशय प झाले
आहेत; जागितक तापमान वाढीचे उग्र होत चाललेले संकट यामळ
ु े मानवी सं कृ तीचे
अि त वच धोक्यात आले आहे; जनतेने लोकशाही मागार्ने के ले या िनषेध प्रदशर्नानं ा
दडप या या हेतनू े पोिलसानं ा 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— वातं य लढ्यातील ने याचं े हे व न भारता या रा यघटनेत अतं भतर्ू आहे. भांडवली
जागितकीकरण व फॅ िसझम या ा दहु रे ी संकटाला सामोरे जा यासाठी भारतीय संिवधाना या
मू यावं र ि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 ानं ी 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
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येऊन सु के ले या ‘हम समाजवादी सं थाएँ’ ा मचं ासोबत देखील लोकायत सिक्रयपणे
जोडलेले आहे.
ा मचं ाअंतगर्त 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) संिवधाना या कलम ५१क म ये आखनू िदले या संवैधािनक कतर् याबं ल जनतेला
जागृत करणे. ही कतर् ये नागिरकानं ा आवाहन करतात की:
• वातं य लढ्याला प्रेिरत करणार्या उदा आदशाची जोपासना करणे, यामं ये
वातं य, समता, लोकशाही व धमर्िनरपेक्षता ा मू यांचाही समावेश होतो; व
• धािमर्क, भािषक व प्रादेिशक िकंवा वगीर्य िविवधते या पलीकडे जाऊन भारतातील
सवर् जनतेम ये सामजं 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, ासंबंधी िदशािनदेर्श संिवधानात
िदले आहेत— ाब ल लोकांना जागृत करणे. हे िनदेशक त वांम ये समािव कर यात
आले आहेत, जे रा याला खालील गो ीं या प्रा ीसाठी प्रय नाचं ी पराका ा 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 साधनाचं ा 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 िमत्रानं ो, जर तु हाला आम याब ल अिधक जाणनू घ्यायचे असेल, िकंवा आम या
उपक्रमांम ये सहभागी हायचे असेल, तर तु ही खालीलपैकी कोण याही प यावर आम याशी
संपकर् क शकता.
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लोकायत, जनता सा ािहक

आमची इतर प्रकाशने
ये िदल मागं े मौत (कोक–पे सी भारत छोडो)
देवळांचा धमर् आिण धमार्ची देवळे
हे मला माहीत हवं!
त णांनो, िवचार कराल तर . . .
िववेकवादी, िवज्ञानवादी, समाजवादी िववेकानंद
मी नाि तक का आहे (लेखक: शहीद भगतिसंग)
कोळी आिण माशी (लेखक: िव हे म िलबिन ट)
सावर्जिनक िवमा क्षेत्र िललावात
लढा वॉलमाटर्शी
मल
ु गा हणजे? मल
ु गी हणजे? (लेिखका: कमला भसीन)
नोटाबंदी: काय कमावले? काय गमावले?
आर एस एस ला ओळखा (लेखक: श सल
ु इ लाम)
तु ही बेकार का?
शहीद भगतिसंगचे त णांना आवाहन
िशक्षणाची राखरांगोळी
इरादे कर बल
ु ंद
भारत पु हा गल
ु ामीकडे
देशावर फॅ िसझमचे संकट
आि वक वेडेपणा
उठ माणसा: गाणी संघषार्ची
जागितकीकरण की नवी गल
ु ामिगरी?
Budget 2016–17: Achhe Din for Whom?
Palestine, Israel and the Arab–Israeli Conflict
The Crisis of Global Warming
Who was Shivaji? (Writer: Com. Govind Pansare)
The Unemployment Crisis: Reasons and Solutions
Neoliberal Fascist Attack on Education
Globalisation or Recolonisation?
Education under Globalisation
Essays on Contemporary Indian Economy
Nuclear Energy: Technology From Hell
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