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धया
शेतीमालाला भाव न दे णे हे सरकारची अिधकृत धोरण आहे . हे शेतक-यां'या मनातील भाव शेतकरी संघटने'या
मा*यमातून संघिटत श तीने मांडले व .हणूनच शेतक-यांचा ूचंड ूितसादही िमळाला परंत,ु 1991 नंतर दे शात
मु त अथयवःथे'या धोरणाचा ूारंभ झाला, खाजगीकरण, उदारीकरण, जागितकीकरण या चच:त शेतक-यांची
िदशाभूल कर;याचा ठे का ःवतंऽ भारत प>ाची ःथापना क?न ौी शरद जोशी यांनी घेतला, असे .हटले तर ती
अितशयो ती ठरणार नाही.
1 जानेवारी 1995 ला िवँव यापार संघटनेची ःथापना झाली. या संघटने'या मा*यमातून जगातील सव
यापाराचे िनयमन कर;यात येईल व िवकसनशील व अिवकिसत दे शांचा िनयात यापार वाढे ल व गरीबी, बेकारी
दरू कर;यात येईल, असे ःवFन दाखिव;यात आले होते. परंत,ु आज (2008) 13 वषानंतरची वाःतिवकता हीच
आहे की, तथाकिथत मु त यापार वाःतितकतेत ूारं भ झालाच नाही, उलट ौीमंत िवकिसत दे शांचीच म तेदारी
वाढली.
ौीमंत व िवकिसत दे शातील शेतक-या'या सबिसडी कमी कर;याचे आँवासन दे ;यात आले होते, ते पाळ;यात
तर आलेच नाही, उलट ते सबिसडी दे ;याचे धोरण गरीब दे शां'या िहताचे कसे आहे , हाच तक सतत मांड;यात
येत आहे . िवँव यापार संघटने'या दोहा (कतार) येथे झालेNया मंिऽःतरीय बैठकीत दोहा िवकासाPमक मसुदा
तयार कर;यात आला होता. या मसुQावर अजून एकमत होत नाही. अनेक दे शांनी अमेिरका, युरोप'या शेतकयांना ूचंड सबिसडी िदली जाते. Pयावर आ>ेप घेतला आहे परंत,ु Pया सबिसडी कमी कर;यासाठी सतत
टाळाटाळ कर;यात येत आहे . नुकतीच जून 2008 ला िःवPझलUड'या िजनेहा येथील िवँव यापार संघटने'या
मुVयालयात झालेNया मंिऽःतरीय बैठकीतही या िवषयावर एकमत झाले नाही व चचा असफल ठरली. या
असफल बैठकीनंतर गरीब दे शांम*ये फूट पाड;याचे ूयPन ौीमंत दे शांनी सु? केले आहे त. पुनँच हा तक पुढे
कर;यात येत आहे की ौीमंत औQोिगक ूगत दे शां'या शेतक-यांना िदली जाणारी सबिसडी गरीब दे शा'या गरीब
जनते'या िहताचीच आहे , कारण Pयामुळेच Pयांना ःवःत धाYय उपलZध असते. परं त,ु

हे ःवःत धाYय आयात

केले तर ःथािनक उPपादकांची लूट वाढते व ःथािनक धाYय उPपादन बंद पडते. यातून िनमाण होणारी बेकारी,
गिरबीच वाढवते असा अनुभव अनेक दे शांनी 1995 नंतर 2004 पयUत'या जागितक मंदी'या काळात घेतला
आहे . 2005 नंतर जागितक बाजारात सवच शेतमाला'या भावात तेजीचे वातावरण तयार झाले. Pयामुळे ःवःत
आयातीवर िनभर असणारे अनेक गरीब दे श संकटात आले. जागितक बाजारात 90 डॉलस ूितटन (10 ि वंटल)
पयUत कमी झालेले गहाचे भाव 400-450 डॉलर ूितटनपयUत वाढले. भारतात ूधानमंऽी अटलिबहारी वाजपेयींचे
सरकार होते तेहा 90 डॉलर ूितटनाूमाणे गहाची िनयात केली होती व आज जे डॉ. मनमोहनिसंग यांचे
सरकार आहे , Pयांना 400 डॉलर ूितटनाूमाणे गहाची आयात करावी लागली. िनयातीतही तोटा व आयातीतही
तोटा हे जागितकीकरण कुणा'या िहताचे ? आिृके'या अनेक दे शात ःवःत म याची आयात झाली व ःथािनक
उPपादन बंद झाले व

तेजी'या काळात महाग मका आयात क?न अथयवःथाच धो यात आली. धाYयासाठी

दं गे होऊ लागले, कापूस उPपादक आिृकेचे दे श माली, युबीनो, फासो, बेनीन, मोझे.बीक यांनी अमेिरके'या
कापूस उPपादकांना िदNया जाण-या ूचंड सबिसडीचा कडवा िवरोध सु? केला आहे .
जागितक यापार संघटनेचा या 13 वषाUचा अनुभव हे च सांगतो की, जागितक यापार संघटना ही जगातील
गिरबी- बेकारी दरू कर;यासाठी ःथापन झालेली नाही, तर ौीमंत दे शांचे आिथक िहत र>ण कर;यासाठी
नववसाहतवादी धोरण राबिवणारी संःथा आहे . 1997 ते 2005 पयUत जागितक बाजारात सवच शेतमाला'या
भावात मंदी होती. 2006 नंतर जागितक यापारात तेजीचे वातावरण सु? झाले. बुड ऑईलचे भाव (पेशोल-

2
िडझेल) िवबमी ःतरापयUत-147 डॉलर ूितबॅ
रलपयUत वाढले.
अमेिरकेने या भावावर िनयंऽण ठे व;यासाठी म यापासून इथेनॉल तयार कर;याचे धोरण जाहीर केले व
म या'या शेतीला ूचंड सबिसडी िदली. Pयामुळे गहाचे, कापसाचे, सोयाबीनचे उPपादन अमेिरकेत कमी झाले.
याच काळात ऑःशे िलयात सलग 2 वष दंु काळ पडला. युरोपने इं डोनेिशया-मलेिशयातून पाम तेल आयात क?न
Pयापासून बायो-िडझेल तयार कर;याचे धोरण ःवीकारले. या सवाUचा एकऽ पिरणाम असा झाला की, सवच
शेतमाला'या भावात जागितक बाजारात तेजीची लाट आली. पाम तेलाचे भाव 280 ते 300 डॉलर ूितटनाव?न
1400 डॉलर ूितटन झाले. डाळींचे भाव 400 डॉलर ूितटनाव?न 600 ते 650 डॉलर ूितटन झाले. गहाचे
भाव 400 डॉलर ूितटन, तर तांदळाचे भाव 1000 डॉलर ूितटनापयUत (40 ?. िकलो) वाढले. कापसाचे भावही
50 ते 52 सgट ूितपाऊंड ?ईव?न 72 सgटपयUत वाढलेत. या सवाUचा एकिऽत पिरणाम भारतात सवच शेतमालाचे
भाव वाढू लागले. बाजारात शेतक-यांना िमळणारा गहाचा भाव 1100-1200 ?. ूिति वंटल, कापसाचा भाव
2000-2500 ?. ूिति वंटलपयUत वाढले. भारत सरकार ःवःत शेतमालाची आयात क?न भाव पाड;याचे ूयPन
नेहमीच करीत असते ते ूयPन या भाववाढीमुळे यशःवी झाले नाही. सरकारने आयात कर शूYय क?न पािहला,
पण तोही यशःवी झाला नाही. गहाची, डाळींची, तांदळाची खाQतेलांची िनयातही सरकारने बंद क?न ठे वली
आहे .
जागितक बाजारातील या तेजीमुळे ःथािनक उPपादन वाढिव;याचे महPव सरकार'या ल>ात येऊ लागले. शेतकयां'या आPमहPया व घटते उPपादन यामुळे शेतीमालाचा हमीभाव वाढिव;या'या मागणीला महPव आले.
ूधानमंऽी डॉ. मनमोहनिसंगजी 30 जून 2006 ला वायफडला (वधा) आले होते. तेहा Pयां'यासमोर मी हा
मुhा अPयंत ःपंटपणे मांडला होता. डॉ. मनमोहनिसंगजींनी कृषी मूNय व लागत आयोगा'या कायप*दतीत
बदल कर;याचे माYय केले होते. 2008-2009'या हं गामासाठी जे हमीभाव सरकारने जाहीर केले आहे त. 30 ते
80 ट के वाढवून जाहीर केले आहे त. उदाहरणाथ, गहाचे हमीभाव 750 ?. व?न 1000 ूिति वंटल, कापासाचे
भाव 1800-2000 ?. व?न 2500 ते 3000 ?. ूिति वंटल, सोयाबीनचे भाव 1600 ते 1700 ?. व?न 2500
?. ूिति वंटल जाहीर केले आहे त.
जागितक बाजारात तेजी होती. Pयामुळे या वाढीव भावाचे महPव वाटत नहते. परंत,ु मागील दोन मिहYयातच
जागितक बाजारात पुनँच मंदीची लाट आली आहे . खाQ तेलाचे भाव 1400 डॉलरव?न 450 डॉलरपयUत घसरले
आहे त. कापसाचे भाव 72 सgटव?न 56 सgटपयUत, गहाचे भाव 400 डॉलरव?न 250 डॉलरपयUत घसरले आहे त.
या मंदीमुळे भारत कापसाचे भाव हमी िकंमतीपे>ाही कमी झाले आहे त. मु त अथयवःथेचे समथकही
कापसाची हमी िकंमतीत सरकारने खरे दी करावी ही मागणी सु? केली आहे . या जागितक मंदीने मु त
अथयवःथे'या समथकां'या थोबाडीतच हाणली आहे . पाचया-सहाया वेत आयोगा'या पाँवभूमीवर तर
तथाकिथत मु त अथयवःथेतही कृषी मूNय व लागत आयोगाचा शेतकरी िहताचा हःत>ेप आवँयकच आहे , हे
सूयूकाशाइतके ःपंट झाले आहे . साखर िनयातीला मागील दोन वष सरकारने 1450 ?. ूितटनापयUत सबिसडी
िदली नसती तर मु त अथयवःथेत ऊस उPपादकाचे काय हाल झाले असते ?
iया दे शांत 70 ट के लोकांजवळ दोन वेळचे जेवण िवकत घे;याची बयश तीच नाही, Pया दे शात बाजार
यवःथा, मु त अथयवःथा शेतक-यांचे िहतर>ण कसे करणार ? हाच लाखमोलाचा ूँन आहे . तूत एवढे च.
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