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२०१९ नतंर करोनाचा ध�का इतका मोठा होता की दीघ�कालीन कलवरस�ुा �याचा पिरणाम
होतो.

नीरज हातेकर

कोणतेही सरकार आपण केले�या कामांचा पाढाच सतत वाचून दाखवत असते. १९९१ म�ये नवीन आिथ�क धोरण
राबवायला स�ुवात झाली ते�हा, �याआधी देश कसा आिथ�क गत�त होता आिण आपण �याला बाहेर काढतो आहोत, अशी
भाषा होती. आताचे सरकारही अ�छे िदन, सबका साथ.. अशा घोषणा देत वत�मान सरकार स�ेवर आले. पण तसे
खरोखरच झाले आहे का?

भारतीय अथ��यव�थेचा १९५० पासूनचा इितहास सांगताना जाणीवपूव�क काही दंतकथा िनमा�ण के�या गेले�या आहेत.

�यात १९९१ सालापूव�, �हणजे ‘नवीन आिथ�क धोरण’ राबिव�या�या आधी, भारतीय अथ��यव�था खपूच िध�या गतीने
वाढत होती, आिण १९९१ नंतर वाढीचा दर एकदम उंचावला असे नेहमी सांिगतले जाते. पण खरेच ते तसे आहे का?
खालील आकृतीत (आकृती क्रमांक १)  भारतातातील १९५१ ते २०१९ पय�त�या िवकासदरातील वािष�क वाढ आिण
�यातील दीघ�कालीन कल दाखवला आहे. खाली-वर होणारा वक्र वािष�क वाढी�या दरात चढ-उतार दाखवतो, तर
आकृती�या मधोमध असलेला ठळक वक्र दीघ�कालीन कल दाखवतो. िविश�ट वषा�तील वाढ त�कालीन कारणांनी कमी-
जा�त होऊ शकते, पण कल हा दीघ�कालीन अस�यामळेु तो अिधक मह�वाचा. यासाठी आकडेवारी शासकीय, भारता�या
आिथ�क सव��णात िदलेली वापरलेली आहे. कल काढ�यासाठी  loess नावाची सरसकट वापरली जाणारी सं�या
शा�तर्ीय प�त आहे. २०१९ पय�तची आकडेवारी जाणीवपूव�क घेतली आहे. २०१९ नंतर करोनाचा ध�का इतका मोठा
होता की दीघ�कालीन कलवरस�ुा �याचा पिरणाम होतो. हे टाळ�यासाठी २०१९-२०, २०२०-२१ ही िव�ीय वष� वगळली
आहेत.
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नेहमी सांिगतले जाते �यापे�ा दीघ�कालीन कल वेगळाच आहे. साधारण १९८० �या दशका�या स�ुवातीपासून हा कल वर
जाऊ लागतो. १९९१ येते ते�हा त�कालीन पिरि�थती वाईट असली तरी दीघ�कालीन कल वाढतच होता. त�कालीन
संकट हे �यापार तोल िबघड�याशी (बॅल�स ऑफ पेम��स) अथा�त आपण जगाला देणे असले�या देयकांशी िनगिडत होते.

एकूणच सरकारचे िव�ीय �यव�थापन गडबडलेले होते, परंत ुआिथ�क वाढीचा कल मातर् सिु�थत होता. अथ��यव�थेत
तोपय�त तयार झाले�या पायाभतू सिुवधा, बँक कजा�ची वाढलेली उपल�धता, सधुारलेले िश�णाचे प्रमाण, हिरत क्रांती,
आिण त�कालीन सरकारने केले�या काही सधुारणा यांचा हा पिरणाम होता. १९८० �या दशकात स�ु झालेला हा कल
सात�याने २००८ पय�त िटकून रािहला. �यानंतर मातर् तो खालील िदशेने झकूु लागला. २०१४ नंत� �याम�ये काहीच
फरक पडला नाही, तो झकुताच रािहला. अजनूही तो झकुताच आहे. धोरणा�मक चौकट तर १९९१ म�ये जी �वीकारली
तीच आहे. िवशेषत: िव�ीय तटुीवर िनयंतर्ण, सरकारी खचा�त, िवशेषत: अनदुानाम�ये कपात, खलुे आिथ�क धोरण,

बाजारािधि�ठत �पधा��मक असा िविनमय दर, �यापार तोल (  balance of payment)  उ�म ि�थतीत, िव�ीय �ेतर्ात
खासगी बँकांम�ये �पधा�, िवशेषत: सरकारी िव�ीय तटुीचे मौदर्ीकीकरण कटा�ाने टाळणे वगैरे साधले ( �याला साधारण
ि�थर आिथ�क पिरि�थती �हणतात ) आपोआप आिथ�क वाढ होते अशी ही मांडणी आहे. ती कोठून आली?  त�कालीन
अथ��यव�थां�या त�कालीन अनभुवाव�न ही मांडणी तयार केली गेली. पण आता या मांडणीला धम�गर्ंथांचे �व�प आलेले
आहे. काही क�न ि�थर आिथ�क चौकटीला श�य तेवढा कमी ध�का लाव�यावर भारतीय धोरणक�या�चा भर असतो. पण
भारता�या संदभा�त ही मांडणी वा�तिवक नाही. भारतात १९८० �या दशकात ि�थर आिथ�क चौकटी�या जवळपासस�ुा
जाणारी पिरि�थती न�हती. �यामळेु आिथ�क वाढ अश�य असायला हवी होती. तरीस�ुा आिथ�क वाढीचा कल सकारा�मक
रािहला. याउलट २००८ पासून ढोबळमानाने आिथ�क पिरि�थती ि�थर आहे. याला अपवाद �हणजे २०१६ साली
नोटाबंदीने तयार केलेली कृितर्म अि�थरता. या�यितिर�त १९९१ पासून असलेली आिथ�क चौकट तशीच आहे, पण
वाढीचा कल नकारा�मक आहे. १९९१ पासून �वीकारलेली ही चौकट खरेच शा�तर्ीय आहे, की एक अंधशर्�ा आहे?

आिथ�क �थैया�चा आगर्ह स�या मारक ठरतोय, भारतात बेरोजगारी वाढते आहे असे �हटले जाते. या मागचे कारण काय?

खालील आकृतीतनू (आकृती २) हे कारण �प�ट िदसते. आकृतीत १९५१ पासून २०२१ पय�त अथ��यव�थेतील भांडवली
ग ुतंवणकुीचे एकूण रा�ट्रीय उ�प�नाशी असलेले प्रमाण लाल रंगा�या रेषेत दाखिवले आहे. हे प्रमाण िजतके मोठे िततका
अथ��यव�थे�या वाढीचा दर मोठा, रोजगार िनिम�तीचा दर मोठा. आिथ�क वाढ हो�यासाठी, रोजगार िनिम�तीसाठी रा�ट्रीय
उ�पादनाचा मोठा िह�सा भांडवल �हणून ग ुतंवावा लागतो. तरच नवीन �यवसाय आिण रोजगार िनमा�ण होतो. २०१२
पासून अथ��यव�थेतील भांडवली ग ुतंवणूक कोसळली आहे हे या िचतर्ाव�न �प�ट िदसते. िहरवी रेषा ही एकूण बचतीचे
रा�ट्रीय उ�प�नाशी प्रमाण दाखिवते. हेस�ुा २०१२ नंतर कोसळले आहे. थोड�यात, ग ुतंवणूक होत नाहीये आिण
खासगी ग ुतंवणूक तर अिजबात होत नाहीये. २०१४ नंतर ‘िवकास प�ुष’ स�ेवर आ�यावर खासगी ग ुतंवणूकदारांम�ये
उ�साह संचारला असे काहीही झालेले नाहीये. सरकार आप�या परीने ग ुतंवणूक आकिष�त करायचा प्रय�न करते आहे,
पण �यात अपे�ेइतके यश येत नाहीये. ग ुतंवणूक होत नसेल तर रोजगार कसा वाढणार? रोजगार वाढतोय, पण तो
असंघिटत �ेतर्ात वाढत अस�यामळेु तो आकडेवारीत येत नाहीये हे ‘जंगल मे मोर नाचा िकसने देखा’ प्रकारचे िवधान
फार गांभीया�ने घे�याची गरज नाहीये. हवी तेवढी ग ुतंवणूक येत नाहीये हे स�य आहे. हवी तेवढी �हणजे िकती? मोदीनंी
भारतीय अथ��यव�था ५ िट्रिलयन डॉलस�ची करणार अशी घोषणा केली आहे. �याचबरोबर उ�पादन �ेतर्ाचा िह�सा २५
ट�के कर�याची घोषणा केली आहे. हे मह�वाचे आहे, कारण उ�पादन �ेतर् वाढले की रोजगार िनिम�ती होते. नवीन उ�ोग
स�ु होतात, अकुशल आिण िनमकुशल लोकांना काम िमळते, शेतीवरचा आिण सेवा �ेतर्ावरचा भार कमी होतो. �हणून
अथ��यव�था पाच िट्रिलयन डॉलस�ची होऊन �यात उ�पादन �ेतर्ाचा िह�सा २५ ट�के केला तर मोठय़ा प्रमाणात
रोजगार िनिम�ती होऊ शकते. हे साधायला आव�यक असलेली भांडवली ग ुतंवणूक िकती हे पाहूया. आजची अथ��यव�था
साधारण ३.१७ िट्रिलयन डॉलस�ची आहे. उ�पादन �ेतर्ाचा िह�सा १७ ट�के आहे. �हणजे आजची उ�पादन �ेतर्ावर
आधािरत अथ��यव�था साधारण ०.५४ िट्रिलयन डॉलस� इतकी आहे. ५ िट्रिलयन डॉलस��या २५ ट�के �हणजे उ�पादन
�ेतर्ावर आधािरत अथ��यव�था १.२५ िट्रिलयन डॉलर इतकी, आज�या पे�ा ०.७५ िट्रिलयन डॉलस� इतकी वाढणे
आव�यक आहे. पण मग हे कर�यासाठी िकमान द�ुपट, �हणजे १.५ िट्रिलयन डॉलस� इतकी भांडवली ग ुतंवणूक
अथ��यव�थेत होणे आव�यक आहे. �हणजे साधारण १.५ लाख कोटी डॉलस�. आज�या िविनमय दरानसुार हे १२५ लाख
कोटी �पये. हे येणार कुठून? २०१२ पासून एकूण परकीय ग ुतंवणूक ही ८०-९० हजार कोटी �पयांपे�ा जा�त नाहीये.
सरकारी ग ुतंवणूक तर घसरतच चालली आहे. मग हे होणार कुठून? सरकारी ग ुतंवणूकच वाढवली पािहजे. पण आपण
�वत:च िव�ीय जबाबदारी आिण अथ�संक�पीय �यव�थापन ( Fiscal Responsibility and Budget



3/4

Management Bill) नावाचे लोढणे गळय़ात घालून घेतले आहे. ि�थर आिथ�क चौकट असली की आपोपाप आिथ�क
वाढ होते या कोणताही ठोस परुावा नसले�या अंधशर्�ेपायी आपणच २००३ -४ साली सरकारी तटू ही रा�ट्रीय
उ�पादना�या ३ ट�केपे�ा अिधक असू शकत नाही असा कायदा क�न घेतला. अथ�शा�तर् अपौ�षेय नाही. लोकच
अथ�शा�तर्ाचे िनयम िनमा�ण करत असतात. ते पिरि�थतीनसुार बदलतात. हे आपण िवसरलो. त�कालीन अथ�शा�तर्ीय
समज ही काही रा�ट्रां�या ता�कािलक अनभुवावर बेतलेली होती. तो अनभुव बदलला तशी समज बदलली. बदल�या
पिरि�थतीत धोरणे बदलावी लागतात. पण कायदा क�न आपण आपलेच हात बांधनू घेतले आहेत. सरकारी खच� मोठय़ा
प्रमाणात वाढिव�यािशवाय ही ग ुतंवणूक येणार कुठून? बरे, हा ३ ट�के आकडा कुठून आणला? तो ४ ट�के िकंवा २
ट�के का नाही? त�कालीन यरुोिपयन समहूांबाबत १९९८-९९ म�ये जी चचा� स�ु होती, �यात हा ३ ट�के आकडा आला.
आपण तो ितकडून उचलला. आपली एकूणच धोरणिनिम�ती ही यरुोप अमेिरकेत काय �वीकारले जाते ते प्रमाण माननू,

आपली िविश�ट पिरि�थती फार िवचारात न घेता होते �याचेच हे एक उदाहरण.

�यामळेु आता घटती ग ुतंवणूक, वाढती बेरोजगारी आिण घटता वृ�ी दर या पेचात सापडले�या सरकारला हालचाल
करायला जागा फार कमी आहे. िव�मतंर्ी खासगी ग ुतंवणूक वाढावी �हणून प्राम�ुयाने ग ुतंवणूक सलुभीकरण, करांची
फेररचना, ग ुतंवणूकदारांना मैतर्ीपूण� धोरणे, असे प्राम�ुयाने परुवठा बाजचूे प्रय�न करत आहेत पण �यांना साहिजकच
मया�िदत यश येते आहे. गरज सरकारी खच� वाढवायचा आहे. पण �यासाठी आव�यक असलेली मानिसकता नाही. िव�ीय
तटू, वाढीव कज�, अित शर्ीमतं, म�यमवग�य वगैर�ना वाढीव कर, इ�यादी माग� चोखाळून पाहावे लागतील. हे आव�यकही
असेल. िव�ीय तटू, वाढीव सरकारी खच�, यातनू महागाई वाढेल. करां�या �व�पात यातील काही वाढीव क्रयश�ती
काढून घेणे आव�यक असेल. िशवाय महागाईचा वाढलेला दर अथ��यव�थेवर फार पिरणाम करत नाही. �यांना महागाई
भ�ा नसतो अशा वगा�वर �याचा िवपरीत पिरणाम होतो. पण आता क� दर् शासन अं�योदय योजनेतनू गिरबांना मोफत अ�न
देते आहे, ही �यव�था आिण साव�जिनक अ�नपरुवठा योजना अिधक स�म करा�या लागतील. उव�िरत अथ��यव�थेवर
महागाई�या दरा�या पातळीपे�ा �यातील अि�थरतेचा अिधक पिरणाम होतो. सरकारी खच� पढुील पाच ते दहा वषा�साठी
िनयोिजत प�तीने वाढिवला, आिण ती प�त जाहीर केली, तर महागाईिवषयी�या लोकां�या अपे�ास�ुा ि�थरावतील.

वाढीव सरकारी खचा�बाबत अजनू एक भीती �य�त केली जाते, ती �हणजे सरकारने अथ��यव�थेत उपल�ध असलेली
मया� िदत िव�ीय संसाधने जा�त वापरली तर खासगी ग ुतंवणूकदारांना पैशाचा तटुवडा भासतो आिण वाढीव �याजदराने
पैसे उभे करावे लाग�यामळेु खासगी ग ुतंवणूक कमी होते. स� पिरि�थतीत हे गैरलाग ूआहे, कारण खासगी ग ुतंवणूक होतच
नाहीये. गे�या काही वषा�त वा�तव �याज दर ( �याज दर वजा महागाईचा दर) अगदी कमी असले तरीस�ुा ग ुतंवणूक होत
नाहीये. या उलट सरकारी खचा�ने पायाभतू सिुवधांनी उ�प�न वाढ�यास खासगी ग ुतंवणकुीला अिधक पोषक वातावरण
िनमा�ण होईल असे �हणायला जागा आहे.

परंत ुस� सरकार या िदशेने िवचार करेल असे वाटत नाही. हे सरकार स�ेवर आले ते अ�छे िदन, सबका साथ, सबका
िवकास वगैरे घोषणा क�न. पण आ�ा हे प्र�न आप�या�याने सटुत नाहीत हे ल�ात आ�यामळेु तो काय�क्रम आता
राजकीयद�ृटय़ा मह�वाचा रािहलेला नाही. वा�तिवक आिथ�क मह�वाची आिथ�क धोरणे राबिवताना पंतप्रधान �याची
राजकीय जबाबदारी घेत असतात. �यािशवाय धोरणे यश�वीपणे राबिवली जात नाहीत. नोटाबंदीची घोषणा ख�ु मोदीनंी
केली होती. पण मोदीनंी राजकीय काय�क्रम �हणून अथ��यव�था हा िवषय सोडून िदलेला आहे. हे मी का �हणतोय?

खालील दोन आकृती पहा.( मोदीचंा  word cloud �वतंतर् पो�टम�ये वर िदलाय). या आकृतीनंा  word cloud

�हणतात. एखा�ा भाषणात िकंवा संिहतेत �या श�दांचा वारंवार वापर होतो, ते श�द  word cloud म�ये दश�िवले जातात.

आकृती ३ म�ये मनमोहन िसंग यां�या पंतप्रधान �हणून लाल िक��याव�न केले�या शेवट�या १५ ऑग�ट�या भाषणाचा 
word cloud आहे. पंतप्रधानाचे रा�ट्राला उ�ेशनू केलेले भाषण सरकारी धोरणाचा रोख समजनू घे�यासाठी मह�वाचे
असते. खालील  word cloud म�ये मनमोहन िसंग यांनी केले�या भाषणात िकमान पाच वेळा उ�चार�या गेले�या श�दांचे
िचतर् आहे. श�दाचा आकार जेवढा मोठा तेवढा �या�या उ�चाराची वारंवािरता मोठी. अथ��यव�था, मलुे, िश�ण, िवकास,

दािरदर्य़ हे श�द �प�ट िदसतात. आकृती ४ म�ये नर�दर् मोदी यां�या २०२२ �या १५ ऑग�ट�या भाषणाचा  word

cloud  िदलेला आहे. �यात अथ��यव�था, रोजगार, दािरदर्य़, वगैरे श�दच नाहीयेत! अिजबातच नाहीयेत. याऐवजी
“proud’’, “freedom’’, “power’’, “ slavery’’  वगैरे श�द आहेत. यात भाविनक, अि�मतावादी अज�डा �प�ट
िदसतो. २०१४ साली जी भाषा वाप�न मोदी स�ेवर आले ती आता बदललेली आहे. जे प्र�न सटुत नाहीत, सोडिवता
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आले नाहीत, �यािवषयी बोलूच नये हा साधा स�ु राजकीय िवचार माननीय पंतप्रधान  करत आहेत. या पढुील देशाचा
राजकारणाचा म�ुा अथ��यव�था, बेरोजगारी, महागाई, वृ�ी दर वगैरे राहणार नाही, तर भाविनक, अि�मतावादी म�ुे
क� दर्�थानी असणार आहेत असे वाटते.

 

 


