
चीनम�ये खा
या�न संकटाच ेभीषण �प  
चीनी नाग�रकांची ि�हएटनाम म�ये घसुखोर�  
माग�या म�ह�याम	ये चीनच ेरा�पती शी िजन�पगं यांनी रा�ाला संबो�धत 
करताना अ�न वाया घालव ूनका �हणजेच ऑपरेशन एएम ट! "लेट(Operation 
Empty Plate) आ$हान केले. शी िजन�पगं यांनी '�ल�न योर !लेट मो"हमे'ची 
नवीन आव&ृी माग'या म"ह�यात लाँच केल� आ)ण लोकांना अ�न वाया घालव ू
नका असे सा,ंगतले आहे.  
चीन�या अ�धकृत व(ृप) *लोबल टाई�स�या अहवालानसुार शी ,झन�पगं यांनी 
अ�नाची नासाडी "ध.कादायक आ,ण 0नराशाजनक" असे वण2न कर!त या 
�वषयावर जनजागतृी कर4यास सा�ंगतले आहे. चायना *लोबल टे5लि$हजन 
नेटवक2  (सीजीट!एन) यांनी ,झन�पगं यांना उ8धतृ करताना �हटले आहे क9, 
चीनने ब: याच वषा<पासनू बंपर उ>पादन केले असले तर!ह! अ�न सरु@ेबाबत 
जनजागतृी कर4याची गरज आहे.” लगेचच सरकार! मा	यमांनी वेगवेगAया 
मंचांम	ये अ�न वाया घालव ूनये �हणून जनतेला Bो>सा�हत कर4यास सरुवात 
केल!. �चनी Cाहक मोDया शहरांम	ये रोज 17 त े18 टन अ�न वाया घालवत 
आहे. 
परंतु या >यां�या आ$हानाचा काह! पEरणाम झालेला �दसत नाह!.दोन �दवसापवूF 
ि$हएटनाम मीGडयाम	ये आलेIया बात�या Bमाणे  चीनी नागEरकांची ि$हएटनाम 
म	ये होणार! घसुखोर! वाढल! आहे. अनेक �चनी नागEरक कामाकरता आ,ण 
अ�नाकरता घसुखोर! करत आहेत. अनेक �चनी नागEरक पकडले गेलेले आहेत. 
चीनची अथ2$यवNथा क�ठण पEरिNथती म	ये असIयामळेु बेरोजगार!, महागाइ 
वाढIयामळेु >यांना परेुसे अ�न 0तथ े5मळत नाह!,ि$हएटनामची अथ2$यवNथा 
वेगाने वाढत ेआहे. >यामळेु �चनी नागEरक प�ुहा काम 5मळ4याकरता ि$हएटनाम 
म	ये पलायन करत आहे. 
ि�हएतनाम सीमेवर चीनची नवीन -भतं 
चीन आ,ण ि$हएतनाम सीमा ह! डQगराळ आहे,5समेवर घनदाट जंगल आहे. 
>यामळेु चीन कडून होणार! घसुखोर! थांबवणे सोपे नाह!.आता चीन ि$हएतनाम 
सीमेवर एक नवीन 5भतं बांधतो आहे Sयामळेु �चनी नागEरकांना ि$हएतनाम 



म	ये पळुन जाता येणार नाह!. भारतासारखा देश भारत-बागंलादेश सीमेवरती 
कंुपण लावतो कारण बंगलादेश नागEरकांची भारताम	ये घसुखोर! होऊ नये. 
अमेEरकेने मेि.सकन सीमेवर घसुखोर! थांबव4याकरता एक इले.ॉ0नक कंुपण 
तयार केले आहे.  
परंतु जगा�या इ0तहासाम	ये दसु:यांदाच असे उदाहरण समोर येत आहे क9 
Sयाम	ये चीन आपIया नागEरकांनी ि$हएतनामम	ये जाऊन चीनच ेनाव बदनाम 
कV नये �हणून >यानंा थांबव4यासाठW एक 5भतं बांधतो आहे. आपIयाला 
आठवत असेल क9 अशाच Bकारची ब5ल2नची 5भतं सोि$हएट य0ुनयनने ईNट 
आ,ण वेNट जम2नी म	ये बांधलेल! होती. 
जगातील सवा2�धक लोकसंXये�या चीनम	ये स	या खा8या�न संकटाने भीषण 
Vप धारण केलेले �दसते. >यामळेु एक9कड े‘चीनच ेलढाईच ेआYमक NवZप अन 
दसुर!कड ेदेशात नागEरकांकरता खायच ेसंकट,’ अशी िNथती 0नमा2ण झाल! आहे. 
पण, जगातील दसुया2 नंबरची अथ2$यवNथा आ,ण महास(ेच ेNव"नरंजन 
करणा: या चीनवर ह! अशी वळे का यावी? 
चीनी कृ�ष0े1ाला जोरदार फटका  
चीनी $[यायरसमळेु चीन�या अथ2$यवNथलेा, कृ�ष@े)ाला जोरदार फटका बसला. 
चीनमधील परूिNथती आ,ण टोळधाडी�या संकटानेह! शतेीच ेअतोनात नकुसान 
झाले. पEरणामी, शतेक: यांनी आपला शतेमाल सरकारला �वक4याऐवजी >याची 
साठेबाजी सVु केल! आ,ण अ�नधा�यां�या ]कमती गगनाला 5भडIया. >यामळेु 
चीन सरकारने आता साठेबाजी करणा: या शतेक: यांना कारवाईची धमक9 �दल! 
असनू, शतेमाल सरकारकड ेसाठव4या�या अथवा सरकारला �वY9 कर4या�या 
कडक सचूना �दIया आहेत. कारण, कोण>याह! पEरिNथतीत देशांतग2त आ,ण 
देशाबाहेरह! चीनमधील या खा8या�न संकटाचा संदेश जाता कामा नये. पण, हे 
करताना मा) चीनने दसुर!कड ेअ�नधा�या�या आदान-Bदानासंबधंी�या इतर 
देशांशी असलेIया करारांना >या रा�ांना चीन �वरोधात गेIयामळेु 5श@ा �हणुन 
संप�ुटात आणले, आ,ण >यामळेु चीनमधील खा8या�न संकट �दवस̂�दवस ग�हरे 
होत आहे. 



सZुवातीपासनू चीन अ�नधा�या�या बाबतीत Nवयंपणू2 न$हता. चीनी 
$[यायरस�या काळात मांस सहजासहजी आयात करता न आIयाने आ,ण 
Nवाईन _ल�ूया भीतीने मोDया संXयेने डुकरांची क(ल केIयामळेु चीनमधील 
पोक2 �या ]कमतींम	ये ८६ ट.के वाढ झाल!. तसेच चीन�या आकडवेार!नसुार, 
यंदा अ�नधा�या�या आयातीत २२.७ ट..यांची व8ृधी झाल! असनू, खा8या�न 
आयात ह! ७४.५१ दशल@ टन इत.या मोDया Bमाणात वाढल! आहे. गहू, Sवार! 
असो क9 सोयाबीन, चीनमधील सगAयाच �पकांच ेउ>पादन Bचडं घटIयामळेु 
एकेकाळी सवा2�धक सोयाबीनच ेउ>पादन करणा: या चीनवर आज सोयाबीन 
आयात कर4याची वळे ओढवल! आहे. चीन�या आयाती�या आकडवेार!वर नजर 
टाकल! असता, चीनमधील या खा8या�न संकटाचा अंदाज येऊ शकतो.  
सव2 3मखु खा
यपदाथ2 आयात कराव ेलाग6याची प�रि7थती  
यावषF  चीन�या अ�नधा�य महागाईत 13.2 ट..यांनी वाढ झाल! 
आहे. सामा�यतः लागणारे बहुतेक खा8यपदाथ2 फ़ार महाग झाले आहेत. नॅशनल 
bयरुो ऑफ Nटॅ�टिNट.सने उघडक9स आणले आहे चीनला जवळजवळ सव2 Bमखु 
खा8यपदाथ2 आयात करावे लाग4याची पEरिNथती आहे. 
आयात आकडवेार!वVन असे �दसत ेक9 चीनची गहू आयात सात वषा<�या 
उ�चांक9 पातळीवर गेल! आहे. जून 2020 म	ये 910,000 टन गहू आयात 
केला. याचा अथ2 माग�या वषF�या तुलनेत197% ची वाढ झाल! 
आहे. या$य0तEर.त, >याने 880,000 टन कॉन2, 680,000 टन Sवार! आ,ण 
140,000 टन साखर आयात केल! आहे. 
चीनमधील �पके इतक9 कमी झाल! आहेत क9 जून-जुलमै	ये चीन�या राSय 
शासना�या धा�य राखीव यं)णेत केवळ 45 दशल@ टन गहू खरेद! केला जाऊ 
शकतो. जो मागील वषा2�या तुलनेत 17.2% कमी आहे. 
परुासाठW हजारो एकरात उभी �पके न�ट झाल! जी चीनसाठW आप(ी ठरल!. या 
परुाचा पEरणाम 54.8 दशल@ लोका�ंया जीवनावर झाला आहे आ,ण २०.8 अbज 
अमेEरकन डॉलरच ेआ�थ2क नकुसान झाले आहे.  



�व�वध देशातं शतेज-मनी खरेद� कर6याचा सपाटा  
अ�नधा�याच ेउ>पादन वाढवायच ेअसेल, तर अ�धका�धक जमीन ह! कृषीयो*य 
हवी. पण, चीनम	ये �व�वध कारणाNतव गेIया वषF�या तुलनेत ६० हजार ९०० 
हे.टर इतके कृ�ष@े) कमी झाIयाच ेसमजते. आता या सगAयावर उपाय 
�हणून चीनने चीनने 94 अbज अमेEरकन डॉलर खच2 कVन �व�वध देशांत 
शतेज5मनी खरेद! कर4याचा सपाटा लावला आहे. अ�नधा�य आ,ण 
अ�नधा�या�या उ>पादनातील दर! दरू कर4यासाठW चीनने िजबझूी, नायजेEरया, 
,झ�बाbव,े �चल!, अजe�टना, कंबोGडया, लाओस इ>याद!ंसह अनेक आ]fकन, 
दg@ण अमेEरकेत सपुीक जमीन खरेद! व भाhयाने घे4यास सVुवात केल! आहे.  
एवढेच नाह!, तर पा]कNतानमधील 5सधं Bांतातील सपुीक शतेज5मनींसाठW चीनने 
करार कVन ती जमीन घशात घातल! आहे. >यामळेु आता बंदरे आ,ण इतर 
मलूभतू BकIपां�या नावाखाल! �व�वध देशांमधील ज5मनी हडपणारा चीन, आता 
अ�न संकट टाA4याकरता पण ज5मनी �गळंकृत करत आहे. चीन आगामी 
काळात, �वकत घेतलेल! जमीन आता कायमची आमचीच असे �हणेल. ते$हा, 
पशैांसाठW आपल! जमीन चीनला �वकणा: या देशांनी याकड ेवळेीच ल@ �दले 
पा�हजे. 
कृ�ष�यव7था सावर6याच ेमोठे आ�हान  
आगामी काळात चीनसमोर आपल! कृ�ष$यवNथा सावर4याच ेमोठे आ$हान आ 
वासनू उभे असेल. अथ2तSiां�या मत,े चीन आजकाल मोDया अ�न संकटातून 
जात आहे.  
चीन म	ये अ�नधा�याची आयात ह! १५ jब5लयन डॉलस2 पासनु वाढुन आता 
105 jब5लयन डॉलर एवढ! झालेल! आहे. �हणजे चीनला आपIया 140 कोट! 
नागEरकांना अ�न परुव4या करता Bचंड Bमाणाम	ये जगातIया वेगवगेAया 
देशातून अ�नधा�याची आयात करावी लागते. परंत ुआता �चनी $हायरसमळेु 
आ,ण चीन�या आYमक कारवाईमळेु सगळे देश चीन वरती नाखूष आहेत 
>यामळेु चीन�या अ�न संकटाची तीkता येणा:या �दवसांम	ये वाढु शकते. �हणुन 
या महlवा�या �वषयावVन �चनी जनतेच ेल@ �वच5लत कर4यासाठWच भारत, 



तैवान, अमेEरका, जपान व इतर देशांबरोबर चीन य8ुधज�य िNथती 0नमा2ण 
करताना �दसतो.  
 

 

 

 

 


