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उदारीकरणाचा भारतीय शेतीवर झालेला पररणाम
कु. गायत्री तावडे

B. A |||( अर्षशास्त्र)
वववेकािंद कॉलेज, कोल्िापूर.

गोर्वारा:- अथमव्यवस्थेतील शासकीय हस्तक्षेप व नियंत्रण[ कर्ी करण्याकडे कल असणाऱ्या आर्थमक
धोरणांचा अवलंब करणारी उदारीकरण ही प्रकक्रया असे सर्जले जाते. या प्रकक्रयेत औद्योर्गक
सुधारणा,शेतीर्ध्ये घडणारे बदल,कर सुधारणा,नियोजिातील सुधारणा,बँकेत सुधारणा अशा ववववध
सुधारणा

राबवूि भारतीय अथमव्यवस्थेत र्ोठे संरचिात्र्क बदल घडत आहे . अशा बदलातूि

अथमव्यवस्थेत शेती क्षेत्रावर झालेला पररणार् आपण पाहणार आहोत.

सूचक शब्द : :- उदारीकरण, शेती,मशथलीकरण,र्ुक्त अथमव्यवस्था
प्रस्ताविा:- आपण ववववध ववचारसरणी व आर्थमक संबंधांच्या अनतशय गुंतागत
ुं ीच्या जगात राहत
आहोत. अशावेळी दाररद्र्य निर्ल
ूम िाशी जोडल्या गेलेल्या शेतीच्या उदारीकरण सारख्या संवेदिशील
प्रश्िांकडे केवळ अथमशास्त्रीय दृस्ष्टकोि बाळगूि आपली भूमर्का ठरवणे हे बाळबोधाचे ठरे ल. आपले
राजकीय भाि जागत
ृ पाहहजे. परं तु तरी दे खील आर्थमक ववकास संदभामतील संकल्पिात्र्क चौकटीची
आपल्याला सत्याच्या जवळ जाण्यास र्दत होऊ शकेल.
उदारीकरणामळ
ु े घडूि आलेल्या बदल:•

कर सध
ु ारणा र्ोठ्या प्रर्ाणात करण्यात आली

•

1991 र्धील38.5% वरूि ऑक्टोंबर 2018 र्ध्ये 19.5% वैधनिक रोखता प्रर्ाण आणले.

•

नियोजि सध
ु ारणा

•

औद्योर्गक सध
ु ारणा:-1991 र्ध्ये िवीि FEMA कायदा करण्यात आला. सध्या त्यावर नियंत्रण
ठे वण्याऐवजी स्पधामत्र्क वाढण्यावर परत दे ण्यात आला.' र्ेक इि इंडडया' सरू
ु करण्यात आले .

स्पष्टीकरण/ व्याख्या:- सर्ाजवादी अथमव्यवस्थे र्ध्ये सरकारचे नियंत्रण कर्ी करणे म्हणजे उदारीकरण होय.
शासकीय बंधिे मशर्थल करणे.
संशोधिाची उद्दिष्टे :-1]उदारीकरणार्ळ
ु े भारतीय शेतीवर झालेल्या पररणार्ांचा अभ्यास करणे.
2] उदारीकरण व भारतीय शेतीतील सहसंबध
ं अभ्यासणे.
संशोधि पद्धत :- उदारीकरणाचा भारतीय शेतीवर झालेला पररणार् या संशोधि पेपर र्ध्ये र्ी दय्ु यर् तथ्याचा
वापर करूि संशोधि केले आहे .
तथ्य संकलि:- प्रत्येक गोष्टीचे आपल्याला चांगले आणण वाईट असे दोन्ही पररणार् हदसि
ू
येतात.त्याचप्रर्ाणे उदारीकरणाचा भारतीय शेती वर झालेला पररणार् पढ
ु ीलप्रर्ाणे स्पष्ट केला आहे.
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1] आर्र्षक स्स्र्रता-: दे शातील जितेला आर्थमक स्स्थरता प्राप्त करूि दे ण्यासाठी कृषीची भमू र्काही अत्यंत
र्हत्त्वाचे आहे. प्राध्यापक गन्
ु िार मर्डामल यांिी जगातील ववकमसत आणण ववकसिशील दे श त्यांच्यातील
आर्थमक ववषर्ता ची कृषी वरील अवलंबि
ू राहण्याचा प्रर्ाणात वाढ झाल्यार्ळ
ु े वाढते अशा आशयाचे ववचार
व्यक्त केले होते. ग्रार्ीण भागातील लोकांिा उदारीकरणार्ळ
ु े आर्थमक स्स्थरता प्राप्त करूि शेतीर्ध्ये
र्हत्त्वाची भमू र्का बजावली.
2] नियाषतीस प्रोत्सािि:तक्ता क्रर्ांक 1 :- नियामतीर्ध्ये र्ध्ये झालेली वाढ
Rate
1991

17.7

1992

35.3

1993

21.9

1994

18.5

1995

28.6

1996

11.7

1997

9.5

1998

7.4

1999

13.8

2000

26.6

2001

3.8

2002

22.1

2003

15.0

2004

27.9

2005

21.6

2006

25.3

2007

14.7

2008

28.2

2009

0.6

2010

34.5

2011

28.9

2012

11.5

2013

-0.5

2014

-9.5

2015

7.8

2016

5.8
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2017

18.0

2018

-3.8

2019

-1.4

2020

-12.5

Source :- Economic Survey 2020-21 Statistical Appendix
Note:- 1991to 2020 export:- rate of exchanging
उदारीकरणार्ुळे र्ोठ्या प्रर्ाणात शेतीर्धील र्ालाला प्रोत्साहि मर्ळूि र्ालाची नियामत वाढू लागली.
तक्ता क्रर्ांक 1:- यार्ध्ये 1991ते 2020 नियामतीचा दर दशमवला आहे . आपण पाहू शकता नियामतीच्या
दरार्ध्ये र्ोठ्या प्रर्ाणात बदल झालेला हदसि
ू येतो. प्रस्थावपत नियामतदारांिा ववदे शी चलिातील
खाते व्यवस्स्थत ठे वण्याची परवािगी दे ण्यात आली .तसेच त्यांच्या व्यापारी खात्यासाठी ववदे शी कजम
उभारण्यास परवािगी दे ण्यात आली. ववशेष आर्थमक क्षेत्राचा ( सेझ) निमर्मती करूि त्याद्वारे नियामत
वाढववण्यात आली.
3] उद्योगाकररता कच्च्या मालाचा पुरवठा:-कोणत्याही दे शाच्या आर्थमक ववकासात शेतीचे स्थाि
अत्यंत र्हत्त्वाचे आहे . उद्योगांर्ध्ये तर शेतीला अिन्यसाधारण र्हत्त्व आहे. कारण गहू, तांदळ
ू ,
कापस
म ू ल,तरु ,ज्वारी,बाजरी र्ग
ू ,भई
ु र्ग
ू , ऊस, बटाटे भाजीपाला, कांदे, प्रकक्रया उद्योग,सय
ू फ
ू अशा
अिेक वपकांवर आधाररत भारतात उद्योग कायमरत आहे . अशा उद्योगांिा कृषी प्रकक्रया उद्योग असेही
म्हणतात. भारतीय उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्चा र्ालाचा पुरवठा या उद्योगापासूि होतो त्यार्ुळे
उद्योगासाठी कच्च्या र्ालाचा पुरवठा करणारा स्रोत म्हणूि भारतीय कृषी चे र्हत्व सांगता येईल.
त्याचप्रर्ाणे हा कच्चार्ाल वाढण्यार्ध्ये उदारीकरणाचा वाटा आहे .
4]आंतररक व्यापाराचा आधार -व्यापाराचे अंतगमत व्यापार आणण बाह्य व्यापार असे दोि प्रकार
पडतात .बाह्य व्यापारार्ध्ये दस
ु ऱ्या दे शाशी होणाऱ्या व्यापार यांचा सर्ावेश होतो. अंतगमत व्यापार हा
दे शातील सीर्ारे षा र्ध्ये चालत असतो. भारतीय कृषी वर अवलंबूि असलेल्या लोकसंख्येच्या
प्रर्ाणात सोबत शेतीपासूि उत्पाहदत होणाऱ्या शेतर्ालाच्या ववक्रीच्या अिुषंगािे कायमरत
लोकसंख्येचा ववचार करणे आवश्यक ठरते. खरे दी ववक्री चा जागा म्हणजे बाजार पेठ असे म्हणतात.
आणण उदारीकरणार्ुळे या बाजारपेठांिा र्ोठ्या प्रर्ाणात चालिा मर्ळाली. शेतकऱ्यांचा र्ाल र्ोठ्या
प्रर्ाणात या बाजारपेठांर्ध्ये ववकार ववकला जाऊ लागला.
वाईट पररणाम:1]स्पधाषत्मक पररस्स्र्ती:- शेतकऱ्यांिी उत्पादि घेत असतािा वेगवेगळ्या उत्पादिावर भर दे णे
आवश्यक आहे. सवमच शेतकऱ्यांिी एकाच वस्तच
ू े उत्पादि केल्यास शेती उत्पादिाचा परु वठा वाढतो
आणण र्ागणी कर्ी राहते. त्यार्ुळे शेतकऱ्यांिा त्यांिी उत्पाहदत केलेल्या शेतर्ालास भाव मर्ळत
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िाही. आर्थमक िुकसाि र्ोठ्या प्रर्ाणात होते. त्यार्ुळे स्पधामत्र्क पररस्स्थती टाळण्याचा प्रयत्ि केला
पाहहजे.
2]उत्पादिात बाबत अनिस्चचतता :-उत्पादिातील चढ-उतारार्ुळे व्यवसाय अनिस्श्चतता निर्ामण होते.
उत्पादि वाढले तर ककंर्त कर्ी होते आणण उत्पादि कर्ी झाले तर ककर्तीर्ध्ये िेहर्ीपेक्षा अर्धक
वाढते हा अथमशास्त्रातील नियर् आहे . उत्पादिार्ध्ये होणारे चढ-उतार आणण त्यार्ुळे निर्ामण होणारे
अनिष्ट दरू करण्यासाठी शेतकरी पयामयी स्वरूपाचे उत्पादि घेऊ शकतो.
3]करार पद्धती :- शेतीर्ध्ये लागवड करतािा शेतीर्धि
ू प्राप्त होणाऱ्या अपेक्षक्षत उत्पन्िाचा अंदाज
घेऊि जमर्िदार, र्ध्यस्थ, अडते, व्यापारी यांच्याशी पीक पूवम कराड केलास वपकाच्या संदभामतील
अनिस्श्चतता आणण उत्पन्ि याबाबत काही प्रर्ाणात आर्थमक सुरक्षक्षतता मर्ळू शकते. करार पद्धती
शेतीतील अनिस्श्चत दरू करण्याची र्हत्त्वाची पद्धत आहे . करार हे वस्तू उत्पादि संदभामत, णखशातील
उत्पन्िाच्या संदभामत असू शकतात त्यार्ळ
ु े योग्य करार केले पाहहजे.
[4] साधिांची अनिस्चचतता
5] वपक ववमा
निष्कर्ष:-1] उदारीकरणाचा शेतीवर चांगला पररणार् आपल्याला हदसूि येतो.
2] त्याचप्रर्ाणे सरकारिे नियामतीस प्रोत्साहि हदलेले आपल्याला हदसूि येत.े
3] उदारीकरणा र्ध्ये काही सध
ु ारणा केल्या पाहहजे त्याचा पररणार् भारतीय शेतीवर र्ोठ्या प्रर्ाणात
हदसि
ू येईल.
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