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ऋण�नद�शक

पुणे वव�ापीठा�या पदवीका अ�यास अतंग�त �या वेगवेग�या
�वषयांचा समावेश होतो. �व�ा�याा��या संशोधन प�ती माहीती �हावी �हणनु
�नर�नरा�या �वषयांवर पाहणी क�न �क�प अहवाल सादर कर�याचे काम
�व�ा�या�यकडून पद�वका परी�ा भाग २ म�ये घतेले . ही संशोधन कर�याची
�कवा अहवाल सादर कर�याची संधी माला पुणे वव�ापीठाने उपल� क�न
�दलेली आहे.

या संशोधनासाठ� मला जी काही आव�यक असणारी पु�तके ,
मा�सके �थंालयामधील सेवकांनी उपल� क�न �दली �यांच मी ऋणी आहे.
मला संशोधनासाठ� माग�दश�क �हणनु लाभले डॉ. �ा. �ी.दरंदले एस. आर.
यांचा मी ऋणी आहे . �यांनी केले�या वेळोवेळ� माग�दश�नामुळे मी हा �क�प
पूण� क� शकलो . इतर मा�हती पूव�णारे माझे �म� व �क�प टाईप व
�डझाईन कर�यासाठ� मदत करणारा �च.अ�मत पठाण आ�ण �वशाल जाधव
यांचा मी ऋणी आहे .

द�हतुले �करण भाऊसाहबे

कला, वा�ण�य व �व�ान महा�व�ालय

सोनई, ता.नेवासा वज.अहमदनगर
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चार मधील पेपर �मांक ४ �ोज�ेट वक� या �वषयांतग�त
भारतीय अथ��व��ेवषयी अ�यास हा �क�प अहवाल
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��तावना

भारत हे वेगाने �वकासाकडे वाटचाल करणारे रा�आहे.
�वातं�य�ा�ती�या वेळ� भारतीय अथ��व�ा ही एक अथ� �वक�सत �हणजे
मागास अथ��व�ा होती. या काळात देशा�या पं�डत नेह� सरकार ��
नेता लाभला. �यांनी समथ� वैभव संप� भारताचे �व� पा�हले आ�ण
�या��ीने शासनाची धोरणे आख�यात आली. जलद गतीने आ�थ�क
�वकासाकडे आगेकूच कर�यासाठ� पंचवा�ष�क योजनां�या मा�यमातून �य�न
कर�यात आली. �या�याच जोडीला ह�रत�ांती ,�ेत�ांती ,दा�र�य् �नमू�लन
काय��म ,अंतराळ संशोधन योजना ,अनुश�� �वकास काय��म असे
रचना�मक काय��म आख�यात आली. देशाला ,शेती उ�ोग ,संर�ण अशा
सव�च �े�ात आ�म�नभ�र कर�याचे �य�न कर�यात आले. शासना�या सव�
योजना संपूण�पणे यश�वी झाले असे नाही, अनेक बाबतीत अपयश आले.
तरीही अनेक अडथ�यांवर मात क�न भारताची �वकासाकडे संथगतीने
परंतु दमदार वाटचाल चालूच रा�हली आहे

या �क�पांम�ये आपण भारतीय अथ��व�ेचा इ�तहास आ�थ�क �े�े
अथ��व�ेमधील सरकारची भू�मका भारतीय अथ��व�ेम�ये
अथ��व�े�या �वकासासाठ� राब�व�यात आले�या पंचवा�ष�क योजना
झालेला प�रणाम तसेच भारतीय अथ��व�ेची वै�श�े अशा �कार�या
अनेक मु�ांचा अ�यास केला आहे
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भारतीय अथ��व�ा

भारताची अथ��व�ा ही अमे�रकन डॉलर�या �व�नमया�या
दरात मोज�यास जगातील १२�ा �मांकाची अथ��व�ा आहे.
भारताचे वा�ष�क सकल उ�प� (Gross domestic product)
१,०८९ अ�ज डॉलर एवढे आहे (२००७).�यश���या समानतेचा
(Purchasing power parity अथवा सं���त�पात PPP)
�न�कष� लावला तर भारता�या अथ��व�ेचा जगात �तसरा �मांक
लागतो.

जगातील सवा�त वेगात वाढणा�या �मूख अथ��व�ांम�ये भारताचा
चीनपाठोपाठ �सरा �मांक आहे. भारताचा आ�थ�क �वकासदर
२००६-०७ �ा आ�थ�क वषा�त ९.४% एवढा होता. परंतु, अ�तशय
मो�ा लोकसं�येमुळे भारताचे वा�ष�क दरडोई उ�प� मा� ९६१
डॉलर एवढेच आहे, तर PPP वर आधा�रत वा�ष�क दरडोई उ�प�
४,१८२ डॉलर एवढे आहे. जाग�तक ब�क भारताची "अ�प-आय
असणारी अथ��व�ा" अशी गटवारी करते.

अथ��व�ा - भारत

चलन : १ �पया (INR) (भारतीय �पया) = १०० पैसे

आ�थ�क वष� :ए��ल १–माच� ३१

�ापार सं�ा :जाग�तक�ापार संघटना, द��णआ�शयाई मु�
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�ापार करार

�ापार

�नया�त :१२५ अ�ज डॉलर (आ�थ�क वष� २००६-०७)

�नया�त होणारा माल : कापड, दा�गने, अ�भया��क� साम�ी, रसायने,

चामडे

�मुख �नया�त भागीदार: अमे�रका १८%, चीन ८.९%, संयु� अरब

अमीराती ८.४%, युनायटेड �क��डम ४.७%,

ह�ग क�ग ४.२% (२००५)

आयात: : १८७.९ अ�ज डॉलर (२००६ चे अनुमान)

आयात होणारा माल : क�े तेल,यं�साम�ी, मौ�यवान खडे, खत,

रसायने

�मुख आयात भागीदार : चीन ७.२%, अमे�रका ६.४%, बे��जयम

५.१%, �स�गापूर ४.७%, ऑ��े�लया ४.२%,

जम�नी ४.२%, युनायटेड �क��डम ४.१%

(2005).
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भारता�या अथ��व�ेत खूपच वै�व�य �दसून येते. शेती,
ह�त�वसाय, कापड�गर�या, उ�ोगधंदे, उ�पादन आ�ण �व�वध �कार�या
सेवा अशा अनेक गो��चा समावेश �यात होतो. भारतात काम करणा�या
लोकांपैक� दोन-तृ�तयांश लोकांचा उदर�नवा�ह अजूनही शेती अथवा शेतीशी
संबं�धत उ�ोगांवर चालतो, परंतु अथ��व�ेत �व�वध �कार�या सेवांचाही
वाढता वाटा आहे आ�ण अ�लकडे सेवांवर आधा�रत�वसायही
अथ��व�ेत अ�तशय मह�वाची भू�मका बजावत आहेत. अ�लकडील काही
वषा�त भारतातील संगणक तं��ान आ�ण मा�हती तं��ाना�या �गतीमुळे
तसेच उ��श��तआ�ण इं�जी बोलू शकणा�या वाढ�या त�ण �पढ�मुळे
भारत हळूहळू सव� जगाला बा��ोता�या (outsourcing) सेवा पुरवणारा
देश �हणून भू�मका बजावायला लागला आहे. भारत हा अ�त-कुशल तं��
पुरवणारा जगातील सवा�त मोठा �नया�तक आहे. याचबरोबर उ�पादन,
औषध�नमा�ण, जैवतं��ान, अ�तसू�मतं��ान, �रसंचार, जहाज�नमा�ण,
�वमान�नमा�ण, आ�ण पय�टन �ा �े�ांमधील भारताची �मताही वेगाने
वाढताना �दसत आहे.

�वातं�य�ा�तीनंतर�या ब�याचशा काळात भारताम�ये समाजवाद�
अथ��व�ेचा माग� अवलंब�यात आला. भारतात सु�वातीस खाजगी
�े�ा�या अथ��व�ेतील सहभागावर, परदेशांशी�ापारावर, आ�ण इतर
देशांकडून भारतात होणा�या थेट गंुतवणुक�वर कडक बंधने होती. मा�,
१९९० �या दशका�या सु�वातीपासून भारताने हळूहळू परक�य
गंुतवणुक�वरील आ�ण�ापारावरील �नयं�ण कमी क�न, आपली
अथ��व�ा आ�थ�क सुधारां�ारे खुली करायला सु�वात केली आहे. मा�,
राजकारणातील मतभेद आ�ण �भ� �वचारधारांमुळे, सरकारी उ�ोगांचे
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खाजगीकरण आ�ण �व�श� �े�ांमधील खाजगी आ�ण परक�य सहभागाला
माग� खुला करणे अशा आ�थ�क सुधारांमधील काही मह�वा�या गो�ी मंद
गतीने पुढे सरकत आहेत.

अ�तशय वेगात वाढणारी लोकसं�या आ�ण वाढती आ�थ�कआ�ण
सामा�जक �वषमता हे भारतापुढ�ल मह�वाचे ��आहेत. गरीबी हाही गंभीर
��आहे, मा� �वातं��ा�तीनंतर गरीबीचे �माण बरेच घटत अस�याचे
�दसते. अ�धकृत चाचणीनुसार २००४-०५ म�ये भारतातील २७% लोक
दा�र�य्रेषे�या खाली . दा�र�य् कमी कर�यासाठ� �यां�या अडचणी �र
कर�याची गरज आहे.
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भारतीय अथ��व�ेचा इ�तहास

भारताचा आ�थ�क इ�तहास तीन कालखंडांम�ये �वभागता येतो. १७�ा
शतकापय�तचा ���टशां�या राजवट�आधीचा कालखंड, ���टशां�या
राजवट�चा कालखंड आ�ण �वातं�यो�र कालखंड. १९९१ नंतर भारता�या
सु�वाती�या आ�थ�क धोरणांम�ये मह�वाचे बदल केले गेले.

���टशां�या राजवट�पूव� भारतीय अथ��व�ा :

भा।रतीय अथ��व�ा ही शेती�न� अथ��व�ा होती. मीठ व
धातु�वषयक गरजा वगळता अ�य बाबत�म�ये भारतीय खेडे �वयंपूण� खेडी
�हणून ओळखले जात. भारतामधील ब�सं�य (90 ट�यां�न जा�त) व�ती हे
खे�ांम�ये होती. �कफायतशीर परदेशी�ापार, ह�त�वसाय आधा�रत
कृषी उ�पादन, त�कालीन अ�य देशां�या तुलनेत अ�धक समृ�� परंतु
समृ��चे असमान वाटप अशा �कारची ��ट�श राजवट� पूव��या काळातील
भारतीय अथ��व�ेची ��ती होती.

भारताम�ये इ.स. पूव� २८०० पासुन इ.स. पूव� १८०० पय�त �स�धू नद��या
खो�याम�ये �स�धू सं�कृतीचा �वकास झाला. �स�धू नद��या खो�यातील या
सं�कृतीतील ब�हंशी लोकांचे �ामु�याने शहर हेच रहा�याचे �ठकाण होते. हे
लोक उदर�नवा�हासाठ� �ामु�याने शेती हा�वसाय करीत असत, तसेच
�ाणी पाळत असत. तसेच श��ेआ�ण ह�यारे यांचा वापर करीत. अ�य
शहरांशी�ापार करीत. मापनासाठ� हे लोक समान �माणे आ�ण वजने
वापरत. या शहरांम�ये योजनाब� र�ते, �व�तेसाठ� सोई, तसेच
नगरपा�लका सं�ा अस�याचे पुरावे आहेत, याव�न या लोकांना नगरांचा
योजनाब� �वकास कर�याचे �ान होते हे समजते. �यांना �यां�या �वकासाची
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�दशा �मळाली होती.

गु�त राजा कुमार गु�ता�या (इ.स. ४१४–५५) राजवट�मधील नाणी

१८७२ �या जनगणनेनुसार आ�ा�या भारता�या �देशाम�ये ९९.३% लोक हे
खे�ांम�ये रहात असत. या खे�ां�या अथ��व�ा ब�हंशी एकमेकांपासून
अलग आ�ण �वतं� हो�या. शेती हा �यांचा मु�य�वसाय होता. कापड
�वणणे, खा�पदाथ� बनवणे अशा खे�ातील बाक��या ह�त-�वसायां�या
गरजा शेतीतूनच पुरव�या जात. �यावेळ�या �व�वध स�ाधा�यांनी मा�यता
�दलेली �व�वध नाणी �च�लत होती, पण�ापारासाठ� चलनाचा वापर कमी
होत असे. खे�ातील�ापार मु�य�वे व�तू�व�नमय अथवा माला�या
अदलाबदलीतूनच होत असे. शेतकरी आप�या महसूलातील काही भाग
स�ाधा�यांना सोपवीत व ह�तकामगारांना �यां�या सेवांब�ल शेतक�यांकडून
हंगामानंतर �पकां�या उ�पादनातील काही वाटा �मळत असे. ते लोक व�तू
�व�नमयाची प�त वापरत अस�याने ते माप चुक�चे होते हे �यात आ�यानंतर
�यांनी �यात बदल केला.

�ा अथ��व�े�या घडणीम�ये धम�, �वशेषत: �ह�� धम�, तसेच एक�
कुटंुब प�ती आ�ण भारतातील जाती प�ती यांचीही मोठ� भू�मका होती.
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भारत हा �व�वध जातीधामा�नी बनलेला देश आहे.तसेच कुशल कामां�या
�ानाचे पुढ�या �पढ�ला ह�तांतरण सहज श�य झाले. काही �वशेष
�वसायांमधील कुटंुब �याच�वसायांम�ये �प�ान् �प�ा काम करत
अस�याने �या �वषयांत अ�तशय नैपु�य �मळवणेही �यांना श�य झाले.

भारतामधून मलमल, शाली, कालीकतचे कापड, �मरे, दालचीनी असे
मसा�याचे पदाथ�, तसेच अफू आ�ण "इं�डगो" ही शाई अशा गो��ची मो�ा
�माणात �नया�त युरोपातील तसेच म�यपूव�तील देशांम�ये होत असे. �ा�या
बद�यात भारतात सोने आ�ण चांद�ची आयात होत असे. भारतातून �नया�तीचे
�माणही तसे जा�त होते

वसाहतपूव� भारता�या अथ��व�े�या मू�यमापनाब�लची
प�रमाणवाचक मा�हती फारशी उपल� नस�यामुळे फ� गुणा�मक
मा�हतीच उपल�आहे. परंतु, एका अनुमानानुसार इ.स. १६०० म�ये
अकबरा�या मुघल सा�ा�यातील एकूण महसूल साधारणपणे १.७ कोट�
पाउंड इतका होता, तर �ा�या तूलनेत ��टनचा इ.स. १८०० मधील एकूण
महसूल १.६ कोट� पाउंड इतका होता. ���टशां�या आगमनाआधी भारत ही
पारंपारीक शेतीवर आ�ण अ�गत तं��ानावर आधा�रत अथ��व�ा होती.
परंतु, �ाचबरोबर�ापार, उ�पादन आ�ण पत �ां�या आ�थ�क संक�पनांची
�गतीही बरीच झालेली होती. मुघल सा�ा�या�या अ�तानंतर काही काळ
भारता�या मो�ा भागावर मरा�ांचे रा�य होते. �ा सा�ा�या�या �शखरावर,
इ.स. १७४० म�ये मराठा सा�ा�याचे आ�थ�क अंदाजप�क १० कोट� �पये
इतके होते. पा�नपत�या लढाईतील पराभवानंतर मराठा सा�ा�याचे हळूहळू
�वा�हेर, बडोदे, इं�र, झाशी, नागपूर, पुणे, आ�ण को�हापूर अशा छो�ा
सं�ानांम�ये �वघटन झाले. �वा�हेर सं�ाना�या अथ��व�ेचे अंदाजप�क
३ कोट� �पयाचे होते. परंतु, �ा काळापय�त ���टश ई�ट इं�डया कंपनीने
भारतात चांगलाच जम बसवला होता. १८५७ पय�त भारताचा ब�तक�न
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�देश ���टशां�या राजवट�खाली आला. देशा�या अथ��व�ेत अतंग�त यु�े
आ�ण तंटे �ामुळे खूपच अ��रता आली.

���टशां�या राजवट�म�ये :

भारतावर द�डशे वष� रा�य करणारा ��टन भांडवलशाही देश
होता,१८५८ आधी तर ��य� भांडवलदारच (ई�ट इं�डया कंपनी )इथे रा�य
करत होता. �यामुळे �वातं�याआधी भारतातही भांडवलशाही अथ��व�ा
अ��त�वात होती .���टशांची राजवट सु� झा�यापासून करां�या �नयमांम�ये
आ�ण करवसूली प�तीम�ये भारतात मोठे बदल झाले. याचा सवा�त जा�त
प�रणाम भारतातील शेतक�यांवर झाला. ���टशां�या काळातील करां�या
काहीशा जाचक �नयमांमुळे भारतातील शेतक�यांम�ये मो�ा �माणात
दा�र�य् वाढ�स लागले. ���टशांनी अथ��व�ेम�ये इतरही काही मह�वाचे
बदल केले. ���टश वसाहती राजवट�ने �ा वसाहतक�या�ना मालम�ा
बाळग�या�या ह�काची हमी देऊ केली. �यांनी खु�या�ापाराला �ो�साहन
�दले. ���टशांनी भारतात समान चलन �च�लत केले, तसेच चलनां�या
�व�नमय दरातील बंधने हटवली. वजने आ�ण मापे यांसाठ� समान
�माणप�ती �यांनी �च�लत केली. भांडवली बाजारपेठा आ�ण�ापार,
लोहमाग� आ�ण तारसेवा यांचा �वकास, राजकार�यांपासून �वतं� असे नागरी
�व�ापन, आ�ण समान कायदेप�ती आ�ण �यायसं�ा अशा काही गो�ी
�यांनी सु� के�या.[१५] भारतातील ���टशां�या राजवट��या काळातच बा�
जगात मोठे आ�थ�क बदल होत होते, �ाच काळात जगात मो�ा �माणात
औ�ो�गक�करण झाले, तसेच उ�पादन�मता आ�ण�ापार �ात �चंड वाढ
झाली. परंतु, �ा राजवट��या शेवट� जगातील अ�तशय गरीब
अथ��व�ांपैक� एक, असा वारसा घेऊन भारत �वतं� झाला.[१६] भारत
�वतं� झाला ते�हा, औ�ो�गक �वकास जवळजवळ थांबला होता, शेतीचे
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उ�पादन वाढ�या लोकसं�येला अपुरे होते, सरासरी आयुमा�नात आ�ण
राहणीमानात भारत जगात तळाशी होता, आ�ण सा�रतेचा दरही अ�तशय
कमी होता.

���टश राजवट�ची भारतीय अथ��व�ेवरील काही प�रणाम

1). कृषी तर ह�त�वसाय आधा�रत उ�ोगांचा रास.

2). बेरोजगारी व �याचा कृषी �े�ावर वाढता दाब.

3). जमीन महसुलाचा वाढलेला दर.

4). शेतक�यांचा कज�बाजारीपणा.

5). सावकार जमीनदार व ���टश शासन यां�याकडून होणारी शेतक�यांची
�पळवणूक.

6). परदेशी�ापार, प�के र�ते, रे�वे, पो�ट, टे�ल�ाम, टे�लफोन, इ�याद�
न�ा वाहतूक व संदेशवहन साधनांची सु�वात.

7).आ�थ�क शोषणातून संप�ीची लूट.

8). शेतीचे�ापारीकरण खुले आयात धोरण ,अ�यंत अ�प आयातकर.
���टश उ�ोगांना अनुकूल धोरण.

9).आ�थ�क एक�करण व देशपातळ�वरील बाजारपेठेची �न�म�ती.

�वातं�यानंतर चे भारतीय अथ��व�ेचे बदलते �व�प:

भारता�या �वात�यानंतर�या सु�वाती�या आ�थ�क धोरणावर ���टश
राजवट�मधील अनुभवांचा बराच प�रणाम �दसून येतो. अनेक वषा��या
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परक�य राजवट�मुळे ���टशांची धोरणे ही �पळवणुक�समान होती असे
सु�वाती�या भारतीय ने�यांचे व धोरणकर र फे�बयन समाजवादाचाही बराच
�भाव होता. �यामळे भारतातील सु�वातीची आ�थ�क धोरणे �वदेशी
उ�ोगांना सरकारकडून संर�ण यासार�या (Protectionism) समाजवाद�
क�पनांवर आधा�रत होती.

�वातं�यो�र भारतीय अथ��व�ा ही �म� अथ��व�ा (समाजाचा कल
असलेली) �व�पात �वक�सत झाली. या अथ��व�ेत साव�ज�नक �े� व
खाजगी �े� असे दो�ही �कार अ��त�वात येऊन साव�ज�नक �े�ाला �ाधा�य
दे�यात आले. 1991म�ये समाजवाद� धोरणांचा �याग कर�यास सु�वात
झाली भांडवलशाही (आ�थ�क ��ा उदारमतवाद�) धोरणांचा अं�गकार
कर�यात आला. �यामुळे खाजगी �े�ाला �ाधा�य �मळाले आहे. साव�ज�नक
�े�ाचा �व�तार थांबून �यांचा संकोच होऊ लागला आहे.

१९९० नंतर �वकसनशील देशांमधील सवा�त समृ� अथ��व�ांपैक�
एक �हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे. यानंतर�या काळात
भारताची अथ��व�ा सात�याने आ�ण वेगाने वाढत आहे. �याचबरोबर
भारतातील सरासरी आयुमा�न व सा�रता �ांसार�या इतर अथ�-सामा�जक
प�रमाणांम�येही सुधारणा होताना �दसत आहे.

१९९१ नंतर :

१९८० �या दशका�या अखेरीस राजीव गांध��या सरकारने
उ�ोगांवरचे �नयं�ण कमी कर�यास सु�वात केली. सरकारने �कमत�चे
�नयमन करणे कमी केले आ�ण उ�ोगांवरचा करही कमी केला. यामुळे
�वकासदर वाढ�यास सु�वात झाली, परंतु �यामुळे सरकारी महसूलातील तटू
वाढली आ�ण सरकार�या चालू खा�याचे �वा�यही �बघडायला लागले.
�शवाय �या वेळचा भारताचा�ापारातील मोठा भागीदार असले�या सो�वएट



16

यु�नयन�या अ�तामुळे आ�णआखाती यु�ामुळे वाढले�या क��या तेला�या
�कमत�मुळे भारतापुढे आयात-�नया�ती�या समतोलाचा (Balance of
payments) मोठा �� �नमा�ण झाला. बा� देशांकडून घेतलेले कज� भारत
वेळेवर परत फेडू शकेल क� नाही अशी शंका उ�प� झाली. �ाला ��तसाद
�हणून त�कालीन पंत�धान पी.�ही. नर�स�हराव आ�ण �यांचे अथ�मं�ी
मनमोहन �स�ग �ांनी आ�थ�क उदारीकरण कर�यास सु�वात केली.आ�थ�क
सुधारांबरोबरच परवाना राजवट बंद झाली आ�ण साव�ज�नक उ�ोगांची
म�ेदारी संपून �व�वध �े�ांमधील परक�य व खाजगी गंुतवणुक�चा माग�
खुला झाला. ते�हापासून स�ाधारी प� कोणताही असला तरी सुधारांची
सव�साधारण �दशा तीच रा�हली आहे. परंतु, कोण�याही प�ा�या सरकारने
शेती�या अनुदानातील घट अथवा कामगार काय�ातील सुधार �ासार�या
वाद��त मु�ांचा सामना करणे टाळले आहे.

१९९० नंतर �वकसनशील देशांमधील सवा�त समृ�
अथ��व�ांपैक� एक �हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे.
यानंतर�या काळात भारताची अथ��व�ा सात�याने आ�ण वेगाने वाढत
आहे. �याचबरोबर भारतातील सरासरी आयुमा�न व सा�रता �ांसार�या इतर
अथ�-सामा�जक प�रमाणांम�येही सुधारणा होताना �दसत आहे.

१९९८ �या अणुचाच�यांनंतर भारताला इतर देशांकडून �मळणा�या
मदतीवर बंधने लाद�यात आली. �ामुळे भारता�या पत दजा�म�ये (Credit
rating) घसरण झाली. पण �यानंतर पत दजा� ठरवणा�या एस �ड पी
आ�ण मूडीज �ा सं�ानी भारताला परत गंुतवणूक�साठ�ची पातळ� हा पत
दजा� �दला आहे. २००३ म�ये गो�मन सॅ�स �ा कंपनीने असे अनुमान केले
क� भारताचे वा�ष�क सकल उ�प� २०२० म�ये �ांस आ�ण इटलीला मागे
टाकेल, जम�नी, र�शया आ�ण युनायटेड �क��डम ला २०२५ पय�त मागे टाकेल

तर जपानला २०३५ पय�त मागे टाकेल.



17

आ�थ�क �े�े

शेती:

शेती�या एकूण उ�प�ात भारताचा जगात �सरा �मांक आहे. २००५ म�ये
शेती व लाकूडतोड, जंगल संवध�न, आ�ण मासेमारी अशा इतर संब�धत
�वसायांचा भारता�या वा�ष�क सकल उ�प�ाम�ये १८.६% इतका वाटा होता,
आ�ण या�वसायांम�ये कामगारांपैक� ६०% लोक काम करत होते[४].
वा�ष�क सकल उ�प�ामधील शेतीचा वाटा सतत घटत आहे, परंतु अजूनही
शेती हाच अथ��व�ेचा सवा�त मोठा घटक आहे व भारता�या अथ�-
सामा�जक �वकासाम�ये �ा �े�ाची मह�वाची भू�मका आहे. भारता�या
पंचवा�ष�क योजनांम�ये शेतीला नेहेमी �ाधा�य दे�यात आले आहे. तसेच
सरकारकडून शेतक�यांना अनुदाने, कज� व इतर सोई वेळोवेळ� पुरव�यात
आ�या. भारतातील ह�रत�ांतीपासून शेती तं��ान व �स�चनप�ती याम�येही
सतत सुधारणा होत आहे. यामुळे, शेतीचे दर-एकरामागील उ�प� १९५०
पासुन सतत वाढत आहे
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भारतातील शेती�या तूलना�मक अ�प उ�पादन�मतेची काही कारणे
पुढ�ल�माणे आहेत:�नर�रता, सव�साधारण अथ�-सामा�जक �गतीचा अभाव,
जमीन काय�ातील सुधारणांची संथ गती, आ�ण शेती-उ�पादनासाठ�
अकाय��म अथवा अपु�या �व�सेवा आ�ण �या�या �व�� व
�वतरणासाठ��या अपु�या सु�वधा.

भारतात शेतज�मनी�या मालक�चे सरासरी �े�फळ इतर देशांपे�ा तूलनेने
कमी आहे (२०,००० m² अथवा कमी). तसेच ज�मनी�या मालक�वरील
कमाल मया�देचे कायदे आ�ण काही बाबतीत कुटंुबांतील तंटे �ामुळे
ज�मनीची अ�धकच छोट� �वभागणी हो�याकडे कल असतो.आ�ण �यामुळे
छुपी बेरोजगारी वाढते आ�ण शेतकामगारांची काय��मता कमी होते.

आधु�नक शेती तं��ान आ�णआधु�नक साधनसाम�ी �ांचे अंगीकरण
भारतात अजूनही हवे �ततके झालेले नाही. अशा तं��ानाब�लचे अ�ान,
साधनसाम�ी�या जा�त �कमती आ�ण अ�प जमीन असणा�या
शेतकया�साठ� अशा साधनसाम�ी�या उपयोगाची अ�ावह�रकता.

शेती�या अपु�या जल�स�चन सु�वधा. २००१ भारतातील शेतीजमीनीपैक�
फ� ५३.६% जमीन जल�स�चनाखाली होती.[४१] �ामुळे शेतकया�ना
अजूनही �स�चनासाठ� पावसावर अवलंबून रहावे लागते. चांगला मौसमी
पाऊस झाला तर अथ��व�ेत जोरात सुधारणा होते. ��काळा�या काळात
अथ��व�ेची वाढ मंदावते.[४२] तसेच शेतकया�ना �दले जाणारे कज� नाबाड�
�ा �व�सं�ेकडून �नय�मत केले जाते. ही भारतातील �ामीण �वकासाला
मदत करणारी मु�य ब�कआहे.

उ�ोग:
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कारखा�यां�या एकूण उ�पादनानुसार �मवारीत भारताचा जगात १४
वा �मांक आहे. भारता�या कामगारांमधील १२% लोक औ�ो�गक �े�ाम�ये
काम करतात.औ�ो�गक �े�ाचे उ�प� भारता�या वा�ष�क सकल उ�प�ा�या
२८% एवढे आहे.[४] आ�थ�क सुधारांनतर भारतीय उ�ोगांशी �वदेशी
उ�ोगांची�धा� वाढली. याचबरोबर साव�ज�नक उ�ोगांसाठ� राखून ठेवलेली
बरीच �े�े खाजगी उ�ोगांसाठ� खुली कर�यात आली. तसेच ब�याच
साव�ज�नक उ�ोगांचे खाजगीकरणही कर�यात आले. �ामुळे उ�ोगांमधील
�धा� वाढून भारतीय उ�ोगांची काय��मता वाढ�यास मदत झाली आ�ण
जलद गतीने वापर�या जाणा�या माला�या (Fast moving consumer
goods) उ�पादन�मतेतही �चंड वाढ झाली.

भारता�या खाजगी �े�ातील उ�ोगांम�ये आ�थ�क सुधारांपूव�
औ�ो�गक घराणेशाहीचा बराच �भाव होता. �वदेशी उ�ोगांना ट�कर
�ायला �ा उ�ोगपत�ना राजकार�यांशी संबंध राखून �यां�याकडून
उ�ोगांसाठ� सवलती घे�याची गरज पडे. अथ��व�ा खुली झा�यापासून
अशा �वशेष सवलती अथवा अनुदाने �मळणे कमी झाले. परंतु यामुळे,
�वदेशी उ�ोगां�या तूलनेत मागे न पडता, उलट भारतीय उ�ोगांची
�धा��मकता वाढत आहे असे �दसते.

सेवा:
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सेवा �े�ा�या उ�प�ाम�ये भारताचा जगात १५ वा �मांक आहे. सेवा
�े�ात देशातील २३% कामगार काम करतात. �ा �े�ाचा अ�लकडे वेगाने
�वकास होताना �दसत आहे. १९५१–८० म�ये सेवा �े�ाचा �वकास ४.५%
इत�या दराने होत होता. १९९१–२००० �ा काळात सेवा �े�ाचा �वकास
७.५% दराने झाला. भारता�या वा�ष�क सकल उ�प�ाम�ये �ा �े�ाचा सवा�त
मोठा (५३.८%) वाटा आहे (२००५). १९५० म�ये हा वाटा फ� १५% इतका
होता.[४] सेवांम�ये�वसायांसंब�धत सेवां�या (मा�हती तं��ाना�या सेवा,
मा�हती तं��ान-उपयो�जत सेवा,�वसाय �णाल��या बा��ोता�या सेवा)
उ�प�ाचा वाटा २००० म�ये एक तृ�तयांश इतका होता.

मा�हती तं��ान �े�ाचा वेगाने �वकास हो�याची कारणे पुढ�ल�माणे
आहेत. पुरव�ा�या बाजूस इतर देशांपे�ा कमी �कमतीत काम करणा�या,
आ�ण इं�जी बोलता येणा�या उ��श��त तं��ांची मुबलक उपल�ता हा
मह�वाचा घटकआहे. तर मागणी�या बाजूस परक�य �ाहकांकडून
भारतातील �व�त आ�ण चांग�या �ती�या मा�हती तं��ान सेवांना वाढती
मागणी, तसेच परदेशातील कंप�यांचा बा��ोताकडे वाढता कल हे कारण
आहे. मा�, भारतातून होणा�या �नया�तीला हातभार लाव�यास भारतातील
मा�हती तं��ान आ�ण संबं�धत उ�ोगांची वाढती भू�मका असूनही, २००३
म�ये �ा उ�ोगांचा वा�ष�क सकल उ�प�ातील वाटा केवळ १% इतका होता,
तसेच �ा उ�ोगांचे एकूण उ�प� सेवा�े�ा�या उ�प�ा�या १/५० इतकेच होते.

ब�का आ�ण इतर �व�सेवा:

भारतातील �व� �वतरण�व�ेची दोन मु�य अंगे आहेत.



21

 अ�धकृत �े� - खाजगी, साव�ज�नक व �वदेशी ब�का व सहकारी ब�का.

 अन�धकृत �े� - सावकार,���शः कज� देणा�या पतसं�ा तसेच
इतर �व�सं�ा.

अजूनही भारतातील �ामीण आ�ण उपनगरी भागात, सणासुद�ला �क�वा
काय��संगी ब�कांकडून कज� न घेता अन�धकृत �े�ातील���कडून पैसे घेणे
पसंत केले जाते.

पंत�धान इं�दरा गांध�नी १९६९ म�ये १४ ब�कांचे रा�ीयीकरण केले.
�यानंतर, १९८० म�ये अजून ६ ब�कांचा �ात समावेश कर�यात आला.
�ाचबरोबर ब�कांना आप�या एकूण पतपुरव�ापैक� ४०% (आताचा दर
१०%) पत शेती, लघुउ�ोग, �करकोळ�ापार अशा �वशेष �े�ांसाठ� राखून
ठेवणे बंधनकारक केले गेले. ब�का�या एकूण शाखा १९६९ मधील १०,१२०
पासुन २००३ म�ये ९८,९१० इत�या वाढ�या आहेत, तर ��येक शाखेमागची
�ाहकसं�या याच काळात ६३,८०० पासुन १५,००० इतक� घटली आहे.
ब�का�या एकूण ठेव�म�ये १९५१–१९७१ म�ये ७ पट वाढ झाली, तर १९७१
पासुन १९९१ पय�त ठेव�मधील वाढ ३२.६ पट एवढ� होती. ब�का�या �ामीण
शाखांम�ये जरी १९६९ मधील १,८६० अथवा एकूण शाखां�या २२% पासुन
३२,२७० अथवा ४८% एवढ� वाढ झाली असली, तरी देशातील पाच
लाखांपैक� ३२,२७० खे�ांम�येच अ�धकृत ब�कां�या शाखा आहेत.

अथ��व�ा खुली करायला सु�वात के�यापासून भारत सरकारने
ब�कां�या सेवांम�येही मो�ा �माणात आ�थ�क सुधारांना मा�यता �दली आहे.
यातील काही सुधार (जसे, �वलीनीकरणास �ो�साहन, सरकारचा ह�त�ेप
कमी करणे, व नफा, काय��मता आ�ण�धा��मकता वाढव�यावर भर)
रा�ीयीकृत ब�कांशी संब�धत आहेत, तर इतर सुधारांम�ये ब�का आ�ण

�व�या�या सेवांम�ये खाजगी व परक�य सहभागावर भर दे�यात आला आहे.
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अथ��व�ेमधील सरकारची भू�मका

सरकारी योजना व �म� अथ��व�ा

�वातं�य�ा�तीनंतर भारताने क� ��त �नयोजना�या अथ��व�ेचा अवलंब
केला. अथ��व�ेचा समतोल �वकास �हावा, तसेच देशा�या नैस�ग�क
संप�ीचा सवा�ना समान उपयोग �हावा असा यामागचा उ�ेश होता. हे
अथ��व�ेचे �नयोजन पंचवा�ष�क योजनां�ारे होते. पंत�धानां�या
हाताखालील योजना आयोग हा �वभाग हे काम पार पाडतो.

शेती��त�र��वसायामधील खाजगी व साव�ज�नक �े�ांत काम
करणा�या लोकांची सं�या.खाजगी �े�ातील शेती��त�र� उ�ोगांची
मा�हती १० अथवा अ�धक कामगार असले�या उ�ोगांब�लआहे.

भारताची अथ��व�ा ही �म� अथ��व�ा आहे. अथा�त, �ात भांडवली
अथ��व�ा आ�ण समाजवाद� अथ��व�ा दो�हीमधील क�पनांचा समावेश
केला गेला आहे. पण मागील दशकात, भारताची अथ��व�ा हळूहळू
भांडवली अथ��व�ेकडे झुकत आहे असे �दसते. लोहमाग�, टपालसेवा
आ�ण काही अ�तमह�वा�या सेवा, तसेच �यांची खाजगी �े�ाम�ये नफा
हो�याची श�यता कमी, अशा गो�ी सव�साधारणपणे साव�ज�नक �े�ाकडे
दे�यात येतात. �वातं��ा�तीनंतर, ब�कांसारखी �े�े रा�ीयीकरण आ�ण
खाजगीकरण अशा अव�ांमधून गेली आहेत, परंतु अलीकडे
खाजगीकरणाचे वारे जा�त वाहताना �दसून येतात.
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साव�ज�नक गंुतवणूक आ�ण खच�

भारता�या साव�ज�नक खचा�चे �वकासकामांवरील खच� आ�ण
�वकासा��त�र� कामांवरील खच� असे वग�करण करता येईल.
�वकासकामां�या खचा�त क� �ा�या योजनांवरील खच� आ�ण क� �ाकडून
�मळणा�या आ�थ�क मदतीवरील खच� यांचा समावेश होतो. या दो�ही वगा�ची
भांडवली खच� आ�ण महसूली खच� अशी अजून �वभागणी करता येते.
क� �ा�या योजनांवरील खच� हा क� � सरकार�या �व�वध �वकासयोजनांसाठ�
राखून ठेवलेला असतो, तर क� �ाकडून �मळणारी आ�थ�क मदत ही रा�यांना
आ�ण क� �शा�सत �देशांना �वकासकामांसाठ� मदत व �वकासासाठ� कज�
�हणून राखून ठेवलेली असते.

साव�ज�नकआय व कर�व�ा

भारतात तीन-पदरी कर�व�ा आहे. भारता�या रा�यघटनेने क� �सरकारला
आयकर, गंुतवणुक�वरील कर (संप�ीवरील कर व वारसाह�काने
�मळाले�या संप�ीवरील कर), �व��कर, सेवांवरील कर, आयातकर व
अबकारी कर वसूल कर�याचा अ�धकार �दला आहे, तसेच रा�यांना
माला�या आंतररा�यीय �व��वरील कर, करमणूक कर,�वसाय कर, म�-
उ�पादनावरील अबकारी कर, तसेच मालम�े�या ह�तांतरावरील �ट�प �ुट�
वसूल कर�याचा अ�धकार �दला आहे. याचबरोबर रा�यसरकारकडून
�ा�नक �वरा�य सं�ांना मालम�ा कर व जकात कर वसूल कर�याचा,
तसेच पाणी व �व�ते�या सोय�सार�या साव�ज�नक सेवांसाठ� �क�मत वसूल
कर�याचा अ�धकार �दला गेला आहे.[३०][३१] रा�य व क� �सरकारला
�मळणा�या महसूलामधील अधा� भाग करां�ारे येतो, आ�ण �यापैक� अधा�
अ��य� करां�ारे येतो. क� �सरकार�या महसूलातील एक-चतुथा�शा�न
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अ�धक भाग रा�यसरकारांबरोबर वाटला जातो.
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आ�थ�क �वकासासाठ� पंचवा�ष�क योजना

योजना आ�थ�क
तरतूद
(कोट�
�पयात)

उ���े

प�हली
योजना
(1951-

56)

सुमारे
2000

1. �सरे महायु� व देशाची फाळणी यामुळे
�भा�वत झाले�या अथ��व�ेची घडी बसवणे.

2. शेती उ�पादन वाढवणे.

पाचवी
योजना
(1992-

97)

4,34,100 1. रोजगार वृ�� व संपूण� रोजगारी �या �दशेने
वाटचाल.

2. लोकसं�या �नयमन.

3. शेती �े�ाचा �वकास.

4. �प�याचे पाणी व आरो�य सेवा यांची
खे�ात उपल�ी.

दहावी
योजना
(2002-
07)

36,44,718 1. दा�र�य् �नमू�लन 2. रोजगार वृ�� सव�
3.मुलांना �श�ण 4. लोकसं�या �नयमन 5. 75
ट�के पय�त सा�रतेत वाढ 6. वन�व�तर
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अकरावी
योजना
(2007-

12)

36,44,718 1. वै�क�य सेवांचा दजा� सुधारणे 2. अ�
सुर��तता सा�य करणे 3. कृषी संशोधनावर
भर 4. �ामीण �वकास व रोजगार हमी साधने

5. �व�ुतीकरण 6. अनु उजा� �वकास
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पंचवा�ष�क योजनेची प�रणाम

1. �वधायक प�रणाम:

1.देशात मो�ा �माणावर उ�ोगधं�ांचा �वकास झाला

2. लोखंड, पोलाद ,म�शनरी, रे�वे इं�जन ,मोटर ,इले��ॉ�नक व�तू ,औषधे व
रसायने रासाय�नक खते ,साखर ,ल�कर उपयोगी रणगाडे ,�वमाने यु�नौका
इ�याद� चे उ�पादन तसेच ख�नज तेल उ�ोग यात बरीच �गती झाली.

3. अनु �व�ान व अंतराळ संशोधन यात मोठ� �गती झाली.

4. �श�णाचा �व�तार झाला.

5. सरासरी आयुमा�नात जवळपास �पट�ने वाढ झाली.

6. दा�र�य्रेषेखालील लोकां�या सं�येत घट.

7. �रसंचार �े�ात मोठ� �गती.

8. �नयोजनब� �वकास सा�य.

2. अ�न� प�रणाम:

1).साव�ज�नक उ�ोग काय��मते ने न चाल�याने काही अपवाद
वगळता, ते सात�याने तो�ात रा�हले.

2).�वकासाचा दर सात�याने दोन ते तीन ट�के राहीला.
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3).परदेशी कजा�चा बोजा वाढला.

4).चलन फुगवटा व �क�मतवाढ सारखी घट.



29

�व� सं�ा

�रझव� ब�केचे मंुबईमधील मु�यालय

���टशांनी �यां�या राजवट�त भारतात नागरी सेवा, भारतीय �रझव�
ब�क, भारतीय रे�वे अशा ब�याच सेवा चालू के�या हो�या, �वातं�यानंतर
भारतात �या सेवा पुढे चालू रा�ह�या. मंुबई ही भारताची आ�थ�क राजधानी
मानली जाते. भारतीय �रझव� ब�क, बॉ�बे �टॉक ए��च�ज, आ�ण नॅशनल
�टॉक ए��च�ज �ा मह�वा�या सं�ांची मु�यालये मंुबईत आहेत. तसेच
ब�याच इतर खाजगी व साव�ज�नक �व�सं�ांची मु�यालयेही मंुबईत आहेत.

�रझव� ब�क ही भारतातील मु�य ब�क आहे. ए��ल १, १९३५ म�ये
�रझव� ब�केची�ापना झाली. भारतातील आ�थ�क�व�ांची देखरेख करणे,
देशा�या �व�धोरणाचे �नयमन करणे, परक�य चलनांचे �वहार सांभाळणे,
तसेच भारतीय चलनाचे वाटप करणे अशी �रझव� ब�केची काही कामे आहेत.
एक क� ��य मंडळ �रझव� ब�के�या �व�ापनाचे काम पाहते. �रझव� ब�के�या
�व�ापकांची �नयु�� क� �सरकार�ारे होते. उ�ज�त पटेल हे �रझव� ब�केचे
स�याचे�व�ापक आहेत.
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भारतातील शेयरबाजारातील ब�सं�य�वहार बॉ�बे �टॉक ए��च�ज
आ�ण नॅशनल �टॉक ए��च�ज या दोन कंप�यां�या शेयर �व�नमय सेवां�ारे
होतात. BSE Sensex अथवा Sensitive-index हा बॉ�बे �टॉक

ए��च�जमधील ३० कंप�यां�या शेयर �कमत�चे �यां�या मह�वा�माणे सरासरी
मू�य दश��वणारा �नद�शांक आहे.@@@@ या �नद�शांकात ए��ल, १९७९ हे
वष� पाया (१००) �हणून मानले गेले आहे. या ३० कंप�या शेयरबाजारातील
मो�ा व सवा��धक�वहार होणा�या कंप�या आहेत. �व�वध उ�ोग�े�ातील
कंप�यांना यात �ा�त�न�ध�व दे�यात आले आहे. या कंप�यांचे एकूण बाजार
मू�य शेयर बाजारातील सव� कंप�यां�या साधारण एक पंचमांश इतके आहे.
भारतात एकूण २३ शेयरबाजार आहेत, परंतु बॉ�बे �टॉक ए��च�ज, आ�ण
नॅशनल �टॉक ए��च�ज म�ये देशातील ८३% शेयर�वहार होतात.[३९] सेबी
अथवा से�यो�र�टज �ड ए��च�ज बोड� ऑफ इं�डया ही १९९२ म�ये�ा�पत
सं�ा देशातील शेयरबाजार आ�ण इतर कज�रो�यां�या बाजारांचे �नयमन

करते.
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लॉकडाऊन चा अथ��व�ेवरील प�रणाम

देशात करोना �हारसचा �ा�भा�व अजूनही वाढत आहे. देशातील
करोना ��णांची एकूण सं�या साडेचार लाखांवर गेली आहे. हा �ा�भा�व
रोख�यासाठ� सरकारने लॉकडाऊन घो�षत केला होता. हा लॉकडाऊन
द�घ�काळ चाल�याने �याचा अथ��व�ेला मोठा फटका बसला आहे. या वष�
भारताचा आ�थ�क �वकासदर हा ४.५ ट��यांनी घसरेल असा अंदाज
आयएमएफने वत�वला आहे.

आंतररा�ीय नाणे�नधी भारतीय अथ��व�ेवर या वषा�चा
ध�कादायक अंदाज�� केला आहे. २०२० म�ये भारतीय अथ��व�ा
४.५ ट��यांनी घसरेल आ�ण हे घसरण ऐ�तहा�सक असेल, असं नाणे�नधीने
�हटलंय. करोना �हायरचा �ा�भा�व रोख�यात आ�थ�क उलाढाल ठ�प झाली.
यामुळे ही मोठ� घसरण होऊ शकते, असा अंदाज�� केला गेला आहे. पण
यासोबतच २०२१म�ये भारतयी अथ��व�ेत मोठ� तेजी असेल आ�ण
आ�थ�क �वकासदर हा ६ ट��यांपय�त जाईल, असा �दलासाही नाणे�नधीने
�दला आहे.

प�ह�या सहामाहीची ��ती वाईट:

करोना �हायरस�या संकटाचा २०२० मधील प�ह�या सहामा�हतील
आ�थ�क उलाढालीवर नकारा�मक प�रणाम झाला. अपे�ेपे�ा जा�त�ापक
प�रणाम �दसून आला. तर २०२१ म�ये जाग�तक वृ�� दर हा ५.४ ट�के
असेल, असा अंदाज आहे. हा आधी वत�वले�या अंदाजापे�ा कमी आहे.
२०२० म�ये प�ह�यांदाच सव� �े�ात घसरण �दसून येणार आहे. चीन�या
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आ�थ�क �वकासात प�ह�या तीमाहीनंतर सुधारणा होत आहे. यानुसार २०२०
म�ये चीनचा वृ�� दर हा १.० ट�के असेल, असा अंदाज आहे.

अ�धक �दवसां�या लॉकडाऊनचा प�रणाम:

भारतीय अथ��व�ा ४.५ ट��यांनी घसरेल. याचा कारण अ�धक
काळ सु� असलेला 'लॉकडाऊन'आ�ण ए��लम�ये अंदाजा�या उलट
अथ��व�ेची मंदावलेला वेग. १९६१ नंतर भारतीय अथ��व�ेत �थमच
इतक� घसरण झालेली असेल.आयएमएफजवळ �यापूव�चे आकडे नाहीएत.
पण २०२१ म�ये भारतीय अथ��व�ेत तेजी असेल. ही आ�थ�क �वसदार
६.० ट��यांनी वाढेल, असा आयएमएफचा अंदाज आहे. २०१९ म�ये
भारताचा �वकासदर हा ४.२ ट�के इतका होता.
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भारतीय अथ��व�ेची वै�श�े

1). कृषी �वकास:

भारतीय कृषी �े� हे आता एका प�रवत�ना�या वळणावर येऊन ठेपले
आहे. भारतीय कृषी �े� अनेक सम�यांशी झंुजत असले तरीही अनेक
आघा�ांवर भारतीय शेतक�यांनी ने�द�पक काम�गरी केली आहे. �यांनी
एक ह�रत�ांती यश�वी केली आहे.आ�णआता शेती �े�ाला आ�ण
पया�याने संपूण� अथ��व�ेला �वकासा�या पुढ�या ट��यावर ने�यासाठ�
�स�या ह�रत�ांतीची तयारी केली जात आहे. अनेक कृषी उ�पादनाबाबत
भारत जगात अ��ानी आहे.
चहा,ग�,तां�ळ,ऊस,ताग,कापूस,फळे ,भाजीपाला ,यां�याउ�पादनात
भारताचा समावेश आघाडी�या देशांम�ये होतो. जगात सवा��धक पशुधन
भारतात आहे. ��ध उ�पादनातभारत अ��ानीदेशांम�ये समा�व�आहे.
कृषी �े�ातील भरीव काम�गरीमुळेआ�थ�क �वकासाचा वेग �न��तपणे
वाढला आहे.

2). सेवा �े�ाचा �वकास:

सेवा �े�ाचा �वकास हे �वक�सत अथ��व�ेचे एक �मुख ल�ण
आहे. भारतातही सेवा �े�ाचा वेगाने �वकास होत अस�याचे �दसते.
जाग�तक�करण व उदारीकरणा�या काळात सेवा �े�ा�या �वकासाला चालना
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�मळाली आहे . एकूण रा�ीय उ�पादन सेवा �े�ाचा वाटा वाढत असून सन
2013 म�ये 65 ट�के पय�त पोहोचला हे पायाभूत सु�वधां�या उपल�तेमुळे
वाहतूक �े�ाचा �वकास झाला. हे संदेशवहन �ांतीमुळे टे�लफोन ,मोबाईल
सेवांचा �वकास झाला आहे. देशांतग�त व आंतररा�ीय�ापारात ही वाढ होत
आहे.

3). मा�हती तं��ान �े�ातील �गती:

भारतात मा�हती तं��ान �े�ातील �गतीमुळे ख�या अथा�ने
भारताला एक �गतशील अथ��व�ा �हणून मा�यता �मळाली आहे. या
�े�ातील �गतीमुळे केवळ परक�यच चलनां�या �पाने �मळणा�या
उ�पादनात भरीव वाढ झाली आहे असे नाही तर आंतररा�ीय पातळ�वरही
देशाची पत वाढली आहे. बी. पी. ओ. कॉल स�टर यां�या मा�यमातून
जाग�तक अथ��व�ा यांचे �नयं�णच भारतीय त�णां�या हाती काही
मा�हती तं��ान �े�ातील कुशल मनु�यबळाचा �चंड साठा भारताकडे आहे
व त�सम सेवांची �नया�त मो�ा �माणावर परक�य चलन �मळते एकूणच या
�े�ातील भारताची काम�गरी ने�द�पक असेच आहे.

4). लोकसं�येचा वाढता दजा�:

लोकसं�या हे मानवी भांडवल समजले जाते. सु�श��त व काय��म
वयोगटातील लोकसं�या ही भारतीय लोकसं�या ची �मुख ल�णे आहेत.
जीवनाव�यक व�तंूचा अपुरा पुरवठा, आरो�य व �श�ण�वषयक सोयीची
अपुरी उपल�ता, वाढती लोकसं�या, शासक�य धोरणांची व योजनांची
अकाय��म अंमलबजावणी ,जनतेचे अपुरे उ�प� यामुळे जनते�या
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राहणीमानावर �वपरीत प�रणाम झाला. प�रणामी मानवी संशोधनांचा दजा�
घसरला गे�या काही वषा�त मानवी संसाधनांचा दजा� वाढ�व�या�या �दशेने
जाणीवपूव�क �य�न कर�यात आले. औ�ोगीकरण व कृषी �वकासामुळे
जीवनाव�यक व�तंूची उपल�ता वाढली आहे. एकूण रा�ीय उ�पादनात व
दरडोई उ�पादनात वाढ झा�याने जनतेचे उ�प� वाढले आहे. यामुळे जनतेची
�यश�� वाढली आहे. प�रणामी जनते�या राहणीमानात वाढ झाली आहे
जी एन एन यु आर योजना सुवण� जयंती �ाम रोजगार योजना अशा योजना
माफ� त शहरी व �ामीण भागांचा �वकासकर�यासाठ�जाणीवपूव�क �य�न
कर�यात येत आहेत. अथा�त ��ाचारवाढती लोकसं�या उ�पादना�या
वाटपातील �वषमता ब�ीस वष� होते. ते 2015 म�ये सरासरी 66 वष� इतके
झाली सा�रतेचे �माणही वाढत असून 1951म�ये सा�रतेचे �माण केवळ
18 ट�के होते. तेच 2011साली 73 ट�के इतक� वाढली �यामुळे लोकसं�या
चा दजा� वाढत आहे.

5). शहरीकरणाचा वाढता वेग:

जाग�तक�करण व उदारीकरणा�या �ारंभी�या काळात देशात
शहरीकरणाचा वेग मंद होता. परंतु या नंतर�या काळात शहरांम�ये पायाभूत
सु�वधांचा �वकास व रोजगारा�या वाढ�या संधी मुळे भारतात शहरांकडे
�लांतर कर�या�या �माणात वाढ झाली. असून शहरीकरणाचा वेगही
वाढत आहे जवळपास 32 ट�के लोक शहरात राहतात.

6). त�ण वगा�ची वाढती सं�या:

भारतातील 50 ट�के पे�ा जा�त लोकसं�या ही 25 वषा�खालील



36

आहे. 35 वषा�पे�ा कमी असले�या लोकांचे �माण 65 ट�के पे�ा जा�त
आहे. इतर कोण�याही देशापे�ा ही �माण जा�त आहे. काय��म
लोकसं�येचे �माण जा�त आहे. काय��म लोकसं�येचे �माण जा�त
अस�यामुळे आ�थ�क �वकासास जा�त चालना �मळते.

7).�लांत�रत भारतीयांची वाढती सं�या

कुशल व अध�कुशल भारतीय कम�चा�यांना जगात सव�� मागणी आहे.
�वशेषतः संगणक �े�ातील कुशल मनु�यबळ यामुळे ही मागणी वाढली आहे.
�यामुळे ल�ावधी भारतीय लोकांनी परदेशात �ानांतरण केले आहे.
अमे�रका ,कॅनडा ,म�यपूव�तील देश, अशा देशांम�ये �लांत�रत भारतीयांचे
�माण अ�धक असून ते लोक परक�य चलन �मळवून देशा�या आ�थ�क
�वकासाला हातभार लावत आहेतच �शवाय देशासाठ� आंतररा�ीय
पातळ�वरही दबावगट �हणूनही ते भू�मका पार पाडत आहेत.

8). उ�ोग �धान अथ��व�ा:

अगद� अलीकड�या काही वषा�पय�त भारत हा कृ�ष�धान देश �हणून
ओळखला जात. असे परंतु आता प�र��ती बदलली असून आप�या
अथ��व�ेचे उ�ोग�धान अथ��व�ेत �पांतर झाले आहे. एकूण रा�ीय
उ�पादनात औ�ो�गक �े�ाचा वाटा सवा��धक झाला आहे. भारतात
लोहपोलाद ,अ�भयां��क� ,रसायने ,खत�न�म�ती, औषध �न�म�ती ,�ला��टक,
व��ो�ोग, अशा �व�वध उ�ोगां�या मो�ा �माणावर �व�तार झाला आहे.
उ�ोग �े�ात काय�रत लोकसं�येम�ये ल�णीय वाढ होत आहे. जगातील
जवळजवळ सव� देशांना भारत औ�ो�गक उ�पादनाची �नया�त करतो.



37

शासनां�या �ो�साहनपर धोरणांमुळे औ�ो�गक �े�ाचा उ�रो�र �व�तार होत
आहे.

9). आंतररा�ीय संबंध:

भारता�या सुसंवादाचा व सहकाया�चे भू�मकेमुळे तसेच भारता�या
वाढ�या आ�थ�क व ल�करी साम�या�ने आंतररा�ीय पातळ�वर भारताचे
भू�मकेची दखल घेतली जात आहे. यामुळे आ�सयान ���स जी-7 जी-20
आंतररा�ीय संघटनांचे सद�य�व भारताला बहाल केले गेले आहे. �यामुळे
जाग�तक पातळ�वर भारताची पत वाढली.

10). आ�म�नभ�रतेचे धोरण:

भारताने कृषी ,उ�ोग ,औषध�नमा�ण ,संर�ण ,अंतराळ ,मनोरंजन,
�व�ान तं��ान ,अशा सव�च �े�ात आ�म�नभ�र हो�याचा �य�न केला आहे.
�यामुळे या �व�वध �े�ात ने�द�पक �गती करणे श�य झाले आहे. �यामुळे
देशा�या आ�थ�क साम�या�त वाढ झाली आहे.
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भारतीय अथ��व�ेचे �कार

१). भांडवलशाही अथ��व�ा :

�या अथ��व�ेत उ�पादनाची सू�े खाजगी भांडवलदारां�या
हातात असतात, ती अथ��व�ा 'भांडवलशाही अथ��व�ा' �हणून
ओळखली जाते. देशकालपर�वे या अथ��व�े�या �व�पात काही
फरक आढळून येतात. ता��वक ��या �या अथ��व�ेचे �नखळ
भांडवलशाही असे वण�न करता येईल, अशा �व�पाची भांडवलशाही
अथ��व�ा आज जी �वशेष�वाने भांडवलशाही रा�े �हणून ओळखली
जातात, अशा अमे�रकेची संयु� सं�ाने �क�वा प��म जम�नी
यांसार�या रा�ांतूनही अ��त�तवात आहे, असे �हणता येणार नाही.
परंतु भांडवलशाहीचे आजचे �व�प समजून घे�यापूव� �तचे मूळ
�व�प व �तची गत इ�तहासकालातील वाटचाल यांचा आधी �वचार
केला पा�हजे.

औ�ो�गक भांडवलशाहीचा उदय इं�लंडम�ये अठरा�ा शतका�या
अखेरीस झाला. यापूव�चा यूरोप�या इ�तहासातील सु. चार शतकांचा
कालखंड हा '�ापारी भांडवलशाही'चा (मच�ट कॅ�पटॅ�लझम) कालखंड
�हणून ओळखला जात असला, तरी या कालखंडात �व�वध कारणांनी
झाले�या�ापार �वकासामुळे�ापारी वगा��या हातात सं�चत झालेले
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धन, एवढेच या कालखंडाचे �मुख वै�श�य होते.�ापारा�या
�व�ताराबरोबरच व�तंूचा पुरवठा वाढ�व�याची गरज भासू लागली होती.
ही गरजच पुढे शोधांची जननी ठरली आ�ण अठरा�ा शतका�या
उ�राधा�त इं�लंडम�ये अनेक यं�ांचा शोध लागला. या�नही मह�वाची
गो� �हणजे या शोधामुळे नवनवीन तं��ान आ�मसात् क�न
उ�पादनाचे �� सोड�वता येतात, असा आ�म�व�ास मानवा�या
�ठकाणी �थम इं�लंडम�ये व नंतर �मा�माने �गत होत गेले�या इतर
रा�ांम�ये �नमा�ण झाला. यां��क उ�पादनाचे तं� ह�तगत झा�यानंतर
मानव �या�याकडे पाठ �फरवील, ही गो� श�य न�हती.

परंतु मोठमो�ा यं�ां�या साहा�याने उ�पादनाला सु�वात झा�यानंतर
�या�या आधीचे अथ��व�ेचे �व�पच बदलून गेले. हा बदलही अटळ
असाच होता. याआधी अ��त�वात असणारी अथ��व�ा ही
सरंजामदारी �क�वा सामंतशाही प�तीची होती. �या अथ��व�ेत मु�य
उ�पादन हे शेतीचे होते व शेती�या �े�ात सरंजामदारां�या, ब�ा
ज�मनदारां�या हातात स�ा क� ��त झालेली होती.औ�ो�गक उ�पादन
तुलनेने मया��दत होते व ते मु�य�वेक�न छोटया, �ाथ�मक �व�पा�या
यं�ां�या साहा�याने �वतं��ावसा�यक कारागीर करीत असत. या
कारा�गराला आपली �वतः�या मालक�ची साधने वापरणे श�य असे व
�यामुळे कोणाचाही गुलाम �हणून न राहता �क�वा केवळ वेतन घेऊन
काम करणारा मजूर, ही भू�मका �यावी न लागता तो �वतं� कारागीर
�हणून �याला आपला�वसाय चाल�वता येणे श�य असे. मोठे
कारखाने उभा�न �यां�या साहा�याने उ�पादनाला सु�वात झा�यानंतर
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ही श�यता रा�हली नाही. हा कारखाना उभा कर�यासाठ� लागणारे
भांडवल या कारा�गराकडे न�हते. �वतं�पणे आपला�वसाय चालवून
या कारखा�याशी करा�ा लागणा�या�ध�त �याला तग धरता येईल,
अशीही प�र��ती न�हती. कारण तो उ�पादन करीत असलेला मालच
कारखानदार अ�धक सुबकआ�ण अ�धक �व�त असा �नमा�ण करीत
होता.आपला�वसाय मोडकळ�सआ�यानंतर एक तर शेतीकडे
वळून शेतीवरील भार वाढ�वणे �क�वा शहराकडे कारखा�यांतून
कामासाठ� मजूर �हणून जाणे, एवढे दोनच पया�य या कारा�गरांसमोर
�श�लक रा�हले.

यां��क शोधांचा प�रणाम �हणून घडून आले�या औ�ो�गक �ांतीमुळे
खाजगी भांडवलदारांचा एक वग� अ��त�वात आला. हा वग� कारखाने
उभे करीत असे, मजुरांना वेतन देऊन कामावर लावत असे व शेवट�
�वसायात येणा�या नफानुकसानीची जबाबदारी �वीकारीत असे.
भांडवलदारवगा�ची �वाभा�वकआ�थ�क �ेरणा ही अ�धका�धक नफा
�मळव�याची होती.औ�ो�गक �ांतीचे हे भांडवलदार �वत�क होते व
औ�ो�गक �ांतीमुळे पूव��या अथ��व�ेपे�ा अ�धक उ�पादन करता
येते, हा ��य� अनुभव सवा�ना येत होता. साह�जकच या वगा��या
काय�कतृ��वाला पोषक अशाच �व�पाचे �वचार आ�णआचार �या
काळात पुर�का�रले जाऊ लागले. या अथ��व�ेतील दोष पुढे पुढे
जसजसे अ�धका�धक अनुभवास येऊ लागले, तसतशी या
आचार�वचारांत फेरबदल कर�याची आव�यकता लोकांना वाटू लागली.
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भांडवलशाही अथ��व�े�या रचनेत मूलत : खालील गो�ी अ�भ�ेत
आहेतः (१) या अथ��व�ेत उ�पादनाची साधने ही खाजगी मालकाची
असतात. (२) उ�पादन�वषयक सव� �नण�य खाजगी भांडवलदार
अ�नब�ध रीतीने घेऊ शकतात. (३) परच�ापासून संर�णआ�ण
अंतग�त शांतता व सु�व�ा यांचे सं�ापन, एवढ�च सरकारची मु�य
काय� असतात. सरकारने यापलीकडे जाऊन अथ��व�ेत ह�त�ेप
कर�याचे कारण नाही, असा �वचार समाजात �सृत असतो. (४)
��येकाला आपले �हत समजते व ��येकजणआपले �हत
सांभाळ�या�वषयी द� असतो, �हणून सवा�ना कराराचे मु� �वातं�य
�दले क�, होणारे करार हे उभयतांना यो�य असेच होतील. या
क�पनेमुळे या अथ��व�ेत कराराचे �वातं�य सवा�ना �दले जाते. (५)
�ाहक हा या अथ��व�ेत साव�भौम असतो, असे सांग�यात येते.
�ाहक आप�याला ह�ा असणा�या व�तंूची मागणी करतो. या
मागणीचा व व�तंू�या पुरव�ाचा ताळमेळ पडून बाजारात जी �क�मत
�या व�तूला �मळणे श�य असेल, तीतून आप�याला �कती �माणात
नफा सुट�याची श�यता आहे, याचा �वचार क�न खाजगी भांडवलदार
आपला उ�पादन�वषयक �नण�य घेत असतो. उ�पादन��येवर यामुळे
�ाहकां�या इ�ेचा मोठा �भाव राहतो. (६) 'नफा' हे भांडवलशाही
अथ��व�ेचे कळसू�आहे. कोणते उ�पादन कधी, कोण�या �ठकाणी,
�कती �माणात करावे यांसारखे सव� �नण�य भांडवलशाही अथ��व�ा
न�या�या श�याश�यतेकडे नजर ठेवून करीत असते. हे न�याचे �माणे
खु�या बाजारात ठरत असते. यामुळे या अथ��व�ेत उ�पाद�वषयक
�नण�य आपोआप घेतले जात असतात, �यासाठ� शासना�या �क�वा
�नयोजन आयोगा�या माग�दश�नाची गरज लागत नाही. असं�य व�तंूचे
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उ�पादन कोणीही म�यवत� क� �ांतून �नण�य न घेता असे आपोआप होत
रहावे, या घटनेचेच �क�येकांना इतके आ�य� वाटते क�, �यांना �यात
'ई�राचा अ��य हात' अस�याचा सा�ा�कार झाला. (७) खाजगी
मालम�ेचा ह�क व वारसाह�क हे भांडवलशाहीचे मोठे आधार�तंभ
आहेत. कारण �यामुळेच उ�रो�र संप�ीचे अ�धका�धक क� ��करण
होऊ शकते.

या अथ��व�ेमुळे, पूव��या अथ��व�े�या तुलनेत, एकूण उ�पादनात
वाढ झाली यात शंकाच नाही. परंतु सव� मानवांना अ�धक सुखी
कर�या�या ��ीने �तचे काय� अपुरे पडत आहे इतकेच न�हे, तर ते
�वघातक ठरत आहे असे आढळून येऊ लागले. भांडवलशाही�या
अगद� सु�वाती�या काळातही स�दय डोळस �वचारवंतांनी या
अथ��व�ेत एका बाजूला वैभवशाली इमले रचले जातात, परंतु
�स�या बाजूला असं�य मानव हीनद�न अव�ेत जगत असतात, हे
��य नीट �नरखले होते. परंतु जसजसा काळ लोटू लागला तसतसा
भांडवलशाही�या दोषांचा अ�धका�धक�� असा अनुभव येऊ लागला
व �या अनुभवाची अ�धक शा��शु� अशी उपप�ीही लावली जाऊ
लागली.

भांडवलशाहीत आढळून आलेले मु�य दोष असे :

(१) आ�थ�क �वषमतेत मो�ा �माणात वाढ झाली. नफा अ�धक
�मळ�व�या�या �य�नात भांडवलदार साह�जकच श�य �ततक� कमी
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मजुरी देत होते. रॉबट� ओएनसारखा एखादा अपवादा�मक
भांडवलदारच अ�धक उदार धोरणाचा पुर�कार करीत होता. सरकारचे
तट� धोरण, मु� करारा�या त�वाचे अनुसरण व मजुर संघटने�या
अभाव यांमुळे मजुरांचे �हतसंर�ण कर�याचा कोणताच माग�
�ारंभी�या काळात उपल� न�हता. कामाचे तास, कामाची प�र��ती,
वेतनमान वा अ�य कोण�याही बाबत�त काही �नयम अ��त�वात न�हत,े
यामुळे अ�पसं�य ध�नक भांडवलदारवग� व ब�सं�य शो�षत
कामगारवग� यां�याम�ये आ�थ�क �वषमतेची फार मोठ� दरी �नमा�ण
झाली होती. या व�तु��ती�या आधारावरच वग��व�हा�या�ोटक
�वचारसरणीची मांडणी काल� मा�क� ने केली.

(२) उ�पादनात वाढ कर�याची भांडवलशाही अथ��व�ेची �मता,
हा �तचा पूव��या अथ��व�ेशी तुलना करता एक मह�वाचा मोठा गुण
होता. परंतु या कसोट�वरही भांडवलशाही अथ��व�ा काही
काळानंतर अपुरी पडते, असे आढळून येऊ लागले. तेजीमंद��या
च�ापासून भांडवलशाही अथ��व�ा आप�याला वाचवू शकत नाही,
या च�प�रवत�नाची अप�रहाय�ता भांडवलशाही अथ��व�े�या अंतग�त
रचनेत अनु�ूत आहे आ�ण मंद��या काळात उ�पादन एकदम घटते व
उ�पदनाला गती दे�याचा भांडवलशाही अथ��व�ेचा दावाही खोटा
पडतो, अशी ट�का भांडवलशाहीचे ट�काकार क� लागले.

(३) उ�पादनात वाढ होत असतानाही ती समाजाला सवा�त इ� अशा
उ�पादना�या �े�ातच होईल, अशी या अथ��व�ेची �वाही रा� शकत
न�हती. �ाहक हा या अथ��व�ेत साव�भौम आहे असे सां�गतले जाते,
परंतु हे साव�भौम�व �या�याकडे ��य� �यश�� जेव�ा �माणात
असेल तेव�ा �माणातच अ��त�वात असते. केवळ एखा�ाला गरज
आहे �हणून मागणी �नमा�ण होत नाही. �या गरजे�या माग पुरेशी
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�यश�� नसेल, तर भांडवलशाही अथ��व�ा �या गरजेची कोणतीच
दखल घेत नाही. यामुळेच भांडवलशाही अथ��व�ेत ग�रबां�या
�नकडी�या गरजां�या व�तंूचे उ�पादन न होता ध�नकां�या चैनी�या
व�तंूचे उ�पादन होऊ शकते. यामुळेच जनते�या मह�वाचा गरजा
ल�ात घेऊन उ�पादन�म ठरवावा असे वाटत असेल, तर अ�नब�ध
भांडवलशाही अथ��व�ेवर �वसंबून राहता येत नाही.

(४) भांडवलशाहीला अ�भ�ेत असले�या पर�रांतील�ध�मुळे
भांडवलदारांकडून �ाहकांचे शोषण �हावयाचे टळेल, ही अपे�ाही
फारच भाबडेपणाची ठरली. भांडवलशाहीत कधीकधी�धा� फारच
अ�तरेक�, जा�हरात आद�वर भरमसाट खच� करणारी व �यामुळे
सरतेशेवट� �ाहकाला �ा�ा लागणा�या अ�धक �क�मतीमुळे �याचे
नुकसान करणारी, अशी हा�नकारक प�तीची होते, तर कधीकधी अशा
जीवघे�या (कट-�ोट)�ध�तून इतर�ध�क हळूहळू नाहीसे होतात व
शेवट� उरणारा�ध�क नंतर म�ेदार बनून �ाहकांचे शोषण करतो. या
मागा�खेरज अ�य मागा�नेही भांडवलशाहीत म�ेदारीकडे वाटचाल
कर�याची �वाभा�वक वृ�ी अ��त�वात असते. कारण म�ेदारी�ापन
झा�यास यु� न�या�या �माणा�या पलीकडे जाऊन म�ेदारीमुळे
श�य होणारा अ�त�र� नफा �मळ�वता येतो. अशा मो�ा म�ेदा�या
अ��त�वात आ�या क�, �या�वसायात न�ाने �वेश करणे अ�य
कोणाला अश�य होते व मु��वसायसंधी (�� एटंर�ाइज) हा जो
भांडवलशाहीचा एक �वशेष गुण �हणून सां�गतला जातो, �यालाही
बाधा येते

(५) म�ेदारी�ापना क�न न�याचे �माण वाढ�व�याचा �य�न
के�यास न�या�या �ेरणेने उ�पादन वाढ�ला चालना �मळते, या
�वधानालाही मह�वाचा अपवाद �नमा�ण होतो. उ�पादन कमी क�न जर
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अ�धक नफा �मळ�व�याती श�यता असेल, तर भांडवलदार
उ�पादनावर �या ��ीने मया�दा घात�याखेरीज राहणार नाहीत.

(६) भांडवलशाहीचा जसजसा �वकास होत जातो, तसतशी ती
सा�ा�यशाहीकडे झुकू लागते, असाही भांडवलशाही अथ��व�ेवरील
एक मोठा आरोप आहे.

२). �म� अथ��व�ा:

जी अथ��व�ा केवळ सा�यवाद� �व�पाची �क�वा केवळ
खाजगी भांडवलशाही �व�पाची नसून, �ज�यात �या दो�ही �कारांचे �म�ण
आढळते, अशी अथ��व�ा. �च�लत भारतीय अथ��व�ेचे वण�न �म�
अथ��व�ा असे करतात, कारण सरकारी �े� व खाजगी �े� अशी दो�ही
�े�े एकाच वेळ� या अथ��व�ेत आज अ��त�वात आहेत. अलीकडे �वकास
पावत असले�या सहकारी �े�ाचा समावेश यात के�यास हा एक
��वेणीसंगम आहे असे आढळून येईल.

��येक अथ��व�ा कमीअ�धक �माणात �म� अशीच असते. सा�यवाद�
रा�ात उ�पादनाची सव� साधने शासना�या मालक�ची असतात. शेतीचे
सामू�हक�करण झालेले अस�यामुळे खाजगी �े�ाचा जवळजवळ लोप
झालेला असतो. र�शयासार�या रा�ातदेखील ��येक शेतकऱ् याला �या�या
खाजगी कसणुक�साठ� अगद� छोटा असा ज�मनीचा तुकडा �दला जातोच.
याउलट खाजगी भांडवलशाही अथ��व�ेवर आधा�रत अशा अमे�रके�या
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संयु� सं�ानांतही, आज जवळजवळ २५ ट�के उ�पादन सरकारी �े�ात
चालू आहे. परंतु अथ��व�ेचा मु�य भर कशावर आहे, हे पा�न अशा
अथ��व�ांचे एकेका �काराचे वग�करण सामा�यपणे कर�यात येत असते.

�म� अथ��व�ा या दो�ही टोकांपासून बरीच वाटचाल क�न आलेली
असते. ही म�यम ��ती �येय �हणून क� धोरण �हणून �वीकारलेली आहे, हे
सांगणे अनेकदा कठ�ण असते. सा�यवाद� रा�े �ांतीनंतर�या नजीक�या
काळात, प�रवत�नकालातील आप�म� �हणून, खाजगी �े�ाचा काही भाग
काही काळ अ��त�वात रा� देतात. परंतु केवळ धोरण �हणून खाजगी
भांडवलशाही अथ��व�ेशी काही काळ केलेली ही तडजोड असते.
र�शयातील सा�यवाद� �ांतीनंतरही प�ह�या आवेशात केलेले सव�
रा�ीयीकरण�वहारात पेल�यासारखे नाही, असे आढळून आ�यावर काही
काळ काही �माणात पु�हा खाजगी �े�ाला वाव दे�यात आला. ‘न�ा
आ�थ�क धोरणाचा कालखंड’ �हणून हा कालखंड सा�यवाद� र�शया�या
इ�तहासात ओळखला जातो. परंतु ले�नन�याच श�दांत सांगावयाचे तर ‘नंतर
दोन पावले पुढे टाकता यावीत यासाठ� काही काळ एक पाऊल मागे घे�यात
आले होते’. शेवट�आप�याला संपूण� अथ��े� सरकारीच करावयाचे आहे,
या�वषयी �ांती�या ने�यां�या मनात शंका न�हती. इतर सा�यवाद� रा�ांनाही
�ांतीनंतर अशाच प�र��तीतून जावे लागले आहे.

परंतु केवळ धोरण �हणूनच न�हे, तर अं�तम �येय �हणूनही �म�
अथ��व�ेचा पुर�कार केला जा�याची श�यता असते. भारतीय
�नयोजनातील �म� अथ��व�े�वषयीची भू�मका या �व�पाची आहे. या
भू�मकेत सरकारी व खाजगी �े�े पर�रांशी �वरोध न करता गु�यागो�व�दाने
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नांदतील, एवढ�च केवळ अपे�ा नाही. या दो�ही �े�ांचे काय�
पर�रसहकाया�चे व एकमेकांना पूरक होईल, अशी अपे�ा या भू�मकेमागे
आहे.

समाजवाद� समाजरचनेचा संक�प सोड�यानंतर अशी सम�वयवाद� भू�मका
घे�याचे काय कारण आहे? क�आजची भू�मका हाही केवळ एक धोरणाचाच
भाग आहे ? या�वषयीचा कोणताच �नवा�ळा आज�मतीला देणे कठ�णआहे.
परंतु दो�ही �े�े �नरंतर एकाच वेळ� अ��त�वात ठेवणे सयु��कआहे. या
भू�मके�या समथ�नाथ� कोणती कारणे �दली जातात, ते समजून �यावयास हवे.

सव� �े�े सरकार�या हाती देणारी सा�यवाद� अथ��व�ा व सव� �े�े खाजगी
भांडवलदारां�या हाती ठेवू पाहणारी अ�नब�ध भांडवल शाही अथ��व�ा, या
दो�ही अथ��व�ांम�ये काही गुण वा काही दोषही आहेत. �म� अथ��व�ा
हा या दो�ह�तील दोष टाळून गुण �वीकार�याचा �य�न आहे. सा�यवाद�
अथ��व�ेत सव� अथ��वहारांचे सरकार�या हातात क� ��करण झा�यानंतर
प�रणामी रा�यस�ेचेही क� ��करण होते व����वातं�याचा लोप होतो.
�याचा प�रणाम आ�थ�क �वकासाची गती मंद होत जाणे असाही होतो. संपूण�

अथ��े� शासना�या हातात ये�यातील हा सवा�त मोठा धोका आहे. याउलट
अ�नब�ध भांडवलशाहीत म�ेदारी वाढते, मजुरांचे व �ाहकांचे शोषण होत,े
मो�ा �माणात आ�थ�क �वषमता �नमा�ण होते, व संसद�य लोकशाही
अ��त�वात असूनही संप�ी�या जोरावर राजक�य स�ा खाजगी
भांडवलदारांना आप�या मना�माणे राब�वता येते. �म� अथ��व�ेमुळे या
दो�ही टोकां�या अडचण�तून आप�याला माग� काढता येईल, अशी अपे�ा
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असते.

‘अशी अपे�ा असते’ असे �हणावयाचे कारण असे, क� �म� अथ��व�ेचा
या ���कोनातून व एव�ा �माणावर यापूव� अ�य कोण�याही रा�ात �योग
झालेला नाही. भारतातील प�र��ती �वशेष �व�पाची आहे. भारताची
लोकसं�या आधीच भरमसाट आहे. अलीकडे दर दहा वषा�नी �त�यात सु.
पंचवीस ट��यांनी वाढ होत आहे. या लोकसं�ये�या मानाने रा�ीय उ�प�
कमी आहे व �याचीही �वषम �वभागणी झालेली आहे. यांमुळे ब�सं�य
जनता आज दा�र�य्ात �खतपत पडलेली आहे. भारताचा आ�थ�क �वकास
�तगतीने घडवून आणणे ही आज अ�यंत �नकडीची गो� झालेली आहे. हा
�वकास लोकशाही मागा�नेच घडवून आणावयाचा, असा भारताचा आ�ह
आहे. जलद आ�थ�क �वकास, संप�ीचे उ�रो�र अ�धका�धक सम�वभाजन
व लोकशाहीचे वधा�पन या गो�ी एका वेळ� सा�य करावया�या असतील, तर
शासना�या हातात सव� स�ा क� ��त होणार नाही, परंतु सव� अथ��वहारांवर
शासनाचे यो�य �नयं�ण राहील, अशा �व�पाची रचना करणे अ�याव�यक
आहे.

�म� अथ��व�ा यो�य रीतीने राब�वली गे�यास ती हेच सा�य कर�याचा
�य�न करीत असते. ती अशा रीतीने राब�वली जाऊ शकते क� नाही,
हेदेखील भारतातील अनुभवाव�नच शेवट� मु�य�वेक�न ठरवावयाचे आहे.

एखादे आ�थ�क ��ा अ�गत रा� जलद आ�थ�क �वकासाचा �य�न करीत
असताना आ�थ�क �नयोजन अप�रहाय� असते. उपल� अपुऱ् या
साधनसाम�ी�या आधारावर सव� समाजा�या �हता�या ��ीने कोणते
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अ�धका�धक फलदायी काय��म हातात घेता येतील व अपुऱ् या
साधनसंप�ीचा गैरवापर �क�वा अप�य कसा टाळता येईल, यां�वषयी
�नयोजन-आयोगाला द�ता �यावी लागते. ही द�ता अ�नब�ध खाजगी
भांडवलशाही घेऊ शकत नाही. कारण खाजगी भांडवलदारांची मु�य �ेरणा
�वाभा�वकपणेच आप�यासाठ� अ�धका�धक नफा �मळव�याची असते. जे
उ�पादन एकूण सामा�जक �हता�या ��ीने अ�धकआव�यक असेल, �तकडे
खाजगी भांडवलदार वळेलच असे नाही. �याचे ल� बाजारभाव, उ�पादनखच�
व न�याचे �माण यांवर क� ��त झालेले असते. यासाठ�च सामा�जक �हता�या
��ीने उ�पादन-काया�चा �म ठर�वताना ती गो� खाजगी भांडवलदारां�या
अ�नब�ध कृतीवर अवलंबून ठेव�याऐवजी, ते �नण�य एकूण समाज�हताचा
�वचार जेथे होऊ शकेल, अशा एखा�ा �नयोजन-आयोगाकडे सोपवावे
लागतात.आज प��मा�य �गत भांडवलशाही रा�ांतही अशा �कारचे �नण�य
केवळ बाजारभावां�या गमकांवर व खाजगी �े�ा�या होणाऱ् या
��त��येवर �वसंबून ठेवले जात नाहीत.आ�थ�क काय��माची व धोरणाची
मु�य �दशा सरकार ठरवीत असते; �यां�या चौकट�त खाजगी भांडवलदारांना
आपले काय��म आखावे लागतात. अ�गत द�र�� रा�ांतील आ�थ�क �� तर
�गत रा�ांतील ��ां�न अ�धक �बकट असतात व शासनाला अशी आ�थ�क
काय��माची चौकट आखून �ावीच लागते. या चौकट��या आत काही �वतं�
हालचाल करावयास खाजगी भांडवलदारांना मुळ�च वाव नसतो, असे मा�
मानावयाचे कारण नाही

या काय��मा�या मया�दा पाळ�या जा�यासाठ� शासनाला काही द�ता �यावी
लागते. �याच�माणे घातले�या मया�देत काय��म उ�साहाने पार पडावा,
यासाठ� काही पूरक गो�ीही उपल� क�न �ा�ा लागतात. सव�
अथ��व�ेवर नीट �नयं�ण ठेवता येईल, अशा मो�या�या जागा शासनाला
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ह�तगत करा�ा लागतात; सरकारी �े�ात आणा�ा लागतात. म�यवत� बकँ
ही अशी एक मो�याची जागा होय. या बँके�या धोरणाचा �भाव संपूण�
अथ��व�ेवर पडत असतो. सा�यवाद �क�वा समाजवाद न �वीकारणाऱ् या
अनेक रा�ांतूनही यामुळे म�यवत� बँकेचे रा�ीयीकरण के�याचे आढळून येते.
रा�ातील बँ�क�ग�वसाय ही अशीच एक मह�वाची मो�याची जागा आहे.
एकूण अथ��व�े�या ��ीने बा� सामा�जक �नयं�णां�या �ारे खाजगी
बँकां�या�वहारास यो�य असे वळण लावता येत नस�यास, या�वसायाचे
रा�ीयीकरणही �म�ा�त होते. वाहतूक व दळणवळणाची साधने, लोखंड,
कोळसा, वीज, तेल इ. मह�वा�या सव� गो��चे उ�पादनही सरकारी �े�ात
आणणे अनेकदा आव�यक ठरते. अनेकदा भांडवलशाही रा�ांतही यांपैक�
काह�चे रा�ीयीकरण के�याचे आढळते. �म� अथ��व�ा अशांसंबंधीचे
�नण�य अमुक गो��चे रा�ीयीकरण करावयाचेच �क�वा करावयाचेच नाही,
अशा ता��वकआ�हा�या भू�मकेव�न न घेता�ावहा�रक उपयु�ते�या
कसो�ा लावून घेत असते.

३). समाजवाद� अथ��व�ा:

वगा��या संघषा�ची ही क�पना समाजवादा�या �दयात आहे. कल�
मा�स�चा सवा�त �मुख आवाज असा �व�ास आहे क� या अ�यायांना सामोरे
जाणारे अ�य�प उ�प� असलेले कामगार �ीमंत बुजु�आवगा��व�� बंडखोरी
करतील. �या जागी �यांनी अशा समाजाची क�पना केली जेथे सरकार -
�क�वा कामगार �वत: मालक�चे आ�ण �नयं��त उ�ोग
असतील.भांडवलशाही�या �वप�रत, समाजवा�ांचा �व�ास आहे क�
संसाधनांची सामा�यक मालक�आ�ण क� ��य �नयोजन व�तू आ�ण सेवांचे
अ�धक समान �वतरण करते. थोड�यात, �यांचे असे मत आहे क� �या
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कामगारांनी आ�थ�क उ�पादनात योगदान �दले �यांना ब�ीस �मळावे. ही
भावना समाजवाद� घोषणेम�ये��टक�प आहे: “��येकाकडून �यां�या
�मतेनुसार, ��येकाला �यां�या गरजेनुसार.”

खाली समाजवादाची काही मु�य त�वे आहेतः

उ�पादन साधनांची साव�ज�नक �क�वा सामू�हक मालक�

अथ��व�ेचे क� ��य �नयोजन

समानता आ�णआ�थ�क सुर�ेवर जोर �दला

वग� भेद कमी कर�याचे �येय

�वतः मा�स�चा असा �वचार होता क� �व�मान भांडवलशाही आदेश मागे
टाक�यासाठ� कामगार वग� �क�वा सव�हारावगा��या नेतृ�वात �ांती आव�यक
आहे. तथा�प, बरीच आ�थ�क समानता �मळ�व�यासाठ� भांडवलशाहीऐवजी
बदल�याऐवजी �ा�स, जम�नी आ�ण �कॅ��ने��हया-अ ◌ॅड�होकेट सुधार
करणारे अनेक समाजवाद� नेते-�यात �भावशाली “सोशल डेमो�ॅट” आहेत.

“समाजवाद” या सं�ेब�ल सं�माचा आणखी एक �ोत असा आहे क� तो
बर् याचदा “सा�यवाद” सह पर�र बदलला जातो. खरं तर, दोन श�दांचे
अथ� �भ�आहेत. मा�स��या बाजूने काम करणा F◌्या �ेड�रक एगें�स�या
�हण�यानुसार, समाजवाद हा �ांतीचा प�हला ट�पा आहे, �याम�ये सरकार
आ�थ�क जीवनात मह�वपूण� भू�मका बजावते आ�ण वगा�तील फरक कमी
होऊ लागतात. हा अंत�रम ट�पा शेवट� सा�यवादाला माग� दाखवतो, हा
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वग��वहीन समाज �जथे कामगार वग� आता रा�यावर अवलंबून नाही.
�ावहा�रक��ा, सा�यवाद असे नाव आहे जे वारंवार समाजवादा�या
�ां�तकारक �व�पाला �दले जाते, याला मा�स�वाद-ले�ननवाद असेही �हटले
जाते, �याने २० �या काळात सो��हएत यु�नयन आ�ण चीनम�ये मुळाशी
धरले.
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