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भारतीय अथवदयवस्था आपल्या उजजवतावस्थेत असताना, तसेच सण 2014 पासून ननरंतर कमी होता

चाललेला ववकास दर यात ताळमेळ घालत असताना तयात 2020 वषावच्या सुरवातीलाच Covid 19

ची झड अथवदयवस्थेला पोहचली असल्याचे चचत्र आज आपल्या समोर ददसते आहे . चीन या दे शातून

सुरु झालेला कोरोना हा संसगव जन्य आजार आज संपूणव जगभर आणण भारत भर पसरत चालला
आहे . या आजाराने आजवर जगभर 41,94,728 च्या वर मनुष्यबडी घेतलेला आहे . आणण तयात
ननरं तर वाढ होत असल्याचे आपणास ददसते आहे. ववकशसत तसेच ववकसनशीलन देश याच्या
प्रभावातून सुटलेले नाहीत. या Covid

19 चा पररणाम हा मानवाच्या अजस्ततवावर प्रश्न चचन्ह

ननमावण करणारा ठरत आहे. प्रश्न ननमावण होतो आहे तो जगण्याचा आणण जजवंत राहण्यासाठीची
साधने दटकववण्याचा. आजपयांतच्या ववकासाला Covid

19 मुळे णखड लागत चालली आहे . केलेला
ववकास कसा दटकवायचा याची नदयाने उपाययोजना यातून ननमावण केल्या जाईल पण तोवर
पोहचलेली झड भरून काढणे कठीण आणण श्रमाचे काम ठरणार आहे . भारताने स्वीकारलेल्या लॉक
डाउन चा पररणाम हा पूणव अथवदयवस्थेवर पडलेला आहे . यातच जागनतक पातडीवरील अनेक

संस्थांनी भारताचा ववकास दर 0% राहण्याचे संकेत ददलेले आहे त.संबचं धत संशोधन लेखातून कोरोना
मुळे भारतीय अथवदयवस्थेवर कोणते पररणाम झाले तयाचा अध्ययन करण्यात येऊन तयातून काही
उपाययोजना सुचववण्यावर भर राहणार आहे .
की शब्द - Covid 19, भारतीय अथवदयवस्था
सांशोधन सादहत्याचा आढािा –

सनु ील कुमार

भारतीय अथवदयवस्था दह मुययतः कृषी, उद्योग आणण

(2020) - Impact of coronavirus

दयापार, सेवा या तीन क्षेत्रावर फार पूवी पासन
ू च ववसंबन
ू आहे.

या नतन्ही क्षेत्रांत भारतात ववकास करण्याची क्षमता असल्याने

(COVID-19) on Indian economy या आपल्या

रोजगार आणण उतपन्न ननमावण करण्याची जबाबदारी याच

इलेक्टोननक उद्योग, ववदे शी

आलेले आहेत.

संशोधनपर लेखातन
ू भारतीय रसायन उद्योग, ऑटो उद्योग,

क्षेत्रावर येते. सध्या हे नतन्ही क्षेत्र Covid 19 च्या प्रभावाखाली

यावरील झालेल्या पररणामाची चचाव करतात. यात देश पातडीवर

कृषी िर पररणाम –

सांगतात.

दे शभरातील कृषी क्षेत्र संकटात सापडला आहे. यातच वाहतक
ू

दयापार आणण कुक्कुट पालन

70% उद्योग प्रभाववत झालेला आल्याचे आपल्या ननष्कषावत
ह्यग
ू ो

इरके,

रकफए

हयात

आणण

कान

जी

(2020)

-

Covid

19

आणण

दे शदयापी

लॉकडाउनमड
ु े

सुववधा बंद झाल्याने संकट आणखीनच वाढलेले आहे. देशदयापी

लेखातन
ू

पुरवठा हा खोडम्बला आहे. सरु
ु असलेल्या रब्बी हंगामात गहू,
डाळी, चना, भाज्या यांच्या वाहतक
ु ीचा प्रश्न ननमावण झाला.

असन
ू यातन
ू स्वास्थ सवु वधांचा असलेला तट
ु वडा हा मोठा प्रश्न

प्रभाववत झाला. यालाच जोड म्हणन
ू असलेला कुक्कुट पालन हे

होत चाललेला असल्याने तयातन
ू ही अनेक समस्या ननमावण

या कालावधीत शेतकरी वगावचे उतपन्न प्रभाववत झाले

Coronavirus: The Economic Impact of
COVID‐19

on

India

या

आपल्या

संशोधनपर

सांगतात कक संसगावमड
ु े भारतीय अथवदयवस्था होरपडत चालली

यातच हॉटे ल आणण खानावडी बंद झाल्याने भाजी उतपादन

ननमावण होत आहे. जगाच्या पातडीवर भारताचा GDP

चुकीच्या अपप्रचारमुडे प्रभाववत झाले.

होणार आहेत.
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भरपाई

करण्यात

आला

चा

नाही.

कोणताच

प्रयतन

दे शपातडीवर
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बंद

पातडीवर

असल्याने

चहा
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अँदटपायरेदटशसस साठी चीनकडून आयात होण्यावर भारत 100
% अवलंबन
ू आहे .

भारतातील

स्थाननक

डायस्टफ

युननट्स

चीनमधन
ू

उतपादनाची ननयावत 8% ने कमी झाली आहे. दे शाच्या ग्रामीण

रसायने आणण मध्यवती घटकांसह कच्च्या मालाच्या आयातीवर

मुळे ददसू लागला आहे. लॉकडाऊनमळ
ु े एपीएमसी मंडळे बंद

कच्च्या मालाच्या ककं मतीतील वाढ यामळ
ु े ववशेषत: गुजरातमध्ये

भागात दस
ु ऱ्या लाटे त तीव्र आणण जास्त प्रभाव हा लॉकडाऊन
करण्यात आल्या आहे त ककं वा तयांनी स्वेच्छे ने अशी पावले

उचलली आहेत. ववशेषत: पीक कापणीच्या हंगामात गज
ु रात,
राजस्थान

आणण

महाराष्रातील

एपीएमसी

बाजारपेठा

बंद

ठे वण्यात आल्या. येणाऱ्या अनागोंदीसाठी शेतकरी तयार नदहते.
अजूनही बाजारपेठ पूणवपणे उघडलेली नसल्याने शेतात वपके

जास्त अवलंबन
ू असतात. चीनकडून उशीरा झालेली वहन आणण
डाईज आणण डायस्टफ उद्योगावर पररणाम होत आहे . कच्च्या

मालाचा परु वठा खंडडत झाल्यामळ
ु े सुमारे 20% उतपादनावर
पररणाम झाला आहे .

सेिा क्षेरािरील पररणाम –

सेवा क्षेत्र, आचथवक वाढ आणण नोकरीसाठी जीवन

सडत आहे त. बाजारपेठा बंद पडल्यामळ
ु े भाजी ववक्रेते, प्रकक्रया

वादहनी आहे . माचव मध्ये हा क्षेत्र

आकडेवारीमध्ये प्रथम आणण द्ववतीय लाटे चा ववरोधाभासी प्रभाव

असे

उद्योगांनाही मोठा फटका बसला आहे . कृषी उतपन्न वाढीच्या
आपल्याला

ददसतो.

नोदहें बर

2020

ते

माचव

2020

या

कालावधीत कृषी क्षेत्राची सरासरी उतपन्नवाढ एवप्रल ते ऑगस्ट
2020 (पदहली लाट) मधील 8.5
(जददतीय लाट) झाली आहे.

टक्क्यांवरून घटून 2.9 टक्के

उद्योग क्षेरािरील पररणाम -

दे शदयापी बंद हा दे शातील उद्योग धंद्यांसाठी प्रनतकूल

ठरला आहे. यात दह
ु े री समस्या ननमावण झाली ती म्हणजे
उतपादन बंद पडले आणण

यातन
ू मोठया प्रमाणात बेरोजगारी

ननमावण झाली. जीडीपीच्या जवळपास 20% वाटा हा उद्योग

संकुचचत झाल्यामुळे नवीन

दयवसाय आणण ननयावतीची मागणी झपाट्याने कमी झाली आहे ,
एका खासगी सवेक्षणातन
ू समोर आले आहे. प्रधानमंत्री

यांनी भारतातील 1.3 अब्ज लोकांना घरात राहण्याचे आणण 25

माचवपासन
ू 21 ददवस अननवायव वस्तच
ूं ी ववक्री करणारी दक
ु ाने व

दयवसाय बंद करण्याचे आदे श ददले तयामुडे एवप्रलची मंदी
आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे . IHS माकेट चे अथवशास्त्रज्ञ

जो हे स यांनी प्रशसद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, "2019 मध्ये
आतापयांतची मजबूत वाढीची गती माचवमध्ये थांबली होती कारण
मागणीची पररजस्थती त्रबघडली होती, ववशेषत: परदे शात, यामळ
ु े
दयवसायातील कक्रयाकलाप कमी झाला."

गेल्या आठवड्यात झालेल्या एका सवेक्षणात कंत्राटी

क्षेत्राचा आहे. तयापैकी 50% वाहन उद्योगाद्वारे योगदान ददले

सेवा क्षेत्रासह एकत्रत्रत PMI ड्रॅगला मागील मदहन्यात 50.6 च्या

नदहती, ववक्री 1% टक्क्यांपेक्षा कमी आणण उतपादन 5 ते 10%

सवववसस
े ची

आहे . लॉकडाउनच्या अगोदरही ऑटो उद्योगाची जस्थती चांगली
ककं वा

तयाहून अचधक कमी होते. असंघदटत उद्योगात,
पररजस्थती अचधकच वाईट होती, कारण या अननजश्चततेचा
पररणाम कमी नफा दे णाऱ्या लहान संघटनांवर झाला आहे .

पूणव लॉकडाऊन अंतगवत दे शातील 53% दयवसायांवर

लक्षणीय पररणाम होण्याचा अंदाज वतवववण्यात आला होता.

2020 मध्ये भारतीय ऑटो मॅन्यफ
ु ॅ क्चररंगमध्ये 8-10 टक्क्यांची

पाच मदहन्यांच्या नीचांकावर आणले गेल.े माचवच्या तुलनेत
मागणी

48.5 पयांत खाली आली असन
ू ननदेशांक

25 मदहन्यांच्या नीचांकी आहे. लॉकडाऊनमळ
ु े छोटे उद्योगांकडून
मोठ्या प्रमाणात नोकरी कमी केल्या जात असल्याने सरकारवर
आधीपासन
ू च दबाव आहे.

एवप्रल - जन
ू 2020 कालावधीत Covid 19 चा प्रभाव

(अंदाजजत)

घट होण्याची शक्यता आहे . तथावप बॅटरी पुरवठा साखळीमध्ये
चीनचे वचवस्व कायम आहे कारण बॅटरी उतपादन क्षमतेच्या
जवळजवळ तीन चतुथाांश भाग आहे .

भारत जगात औषध ननशमवतीसाठी अदवल दे शांपक
ै ी एक

दे श असला तरी दे शांतगवत फामाव उद्योग मोठ्या प्रमाणात
औषधांच्या

आयातीवर

भारताने अंदाजे

अवलंबन
ू असतो. सन 2019

मध्ये

24,900 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणात

औषधे आयात केली, जी एकूण दे शांतगवत वापराच्या अंदाजे
40% आहे. चीनकडून भारताच्या API आयातीच्या ककं मतीच्या

सरासरी 70% आयात केल्यामुळे आयातदारांना परु वठा खंडडत

आणण अनपेक्षक्षत होऊन ककं मतीच्या हालचालींचा धोका ननमावण
झाला

आहे.

बऱ्याच
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प्रधानमंत्री यांनी 24 माचव रोजी भारताच्या पदहल्या 21

ददवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. दे शाला या संबोधना

दरम्यान ते म्हणाले, " जान है तो जहान है " 11 एवप्रल रोजी

राज्यांच्या मय
ु यमंत्रयांसमवेत झालेल्या बैठकीत "जान भी जहान
भी" 12 मे रोजी प्रधानमंत्री यांनी दे शाला संबोचधत करताना

सांचगतले की कोरोनादहायरस संकटाला संधी म्हणन
ू पादहले जावे
आणण दे शांतगवत उतपादनांवर भर द्यावा. "आचथवक स्वावलंबन"

आणण "आतमननभवर भारत" अशभयानाच्या घोषणा ददल्या. दस
ु ऱ्या
ददवशी अथवमत्रं यांनी प्रधानमंत्रयाच्या दृष्टीकोनाचा तपशील घालणे
सुरू केले जे पढ
ु ील काही ददवस चालू रादहले. तयावर अथवमंत्रयांनी

नमद
ू केले की "स्वावलंबी भारत याचा अथव उववररत जगापासून
दरु राहने असा होत नाही"
भारतात

भारतात 2019-20 Corona या साथीच्या प्रसारामड
ु े

आचथवक

मय
ु यतवे

ववस्कळीत झाली

उदारीकरणानंतरच्या

तीन

आहे.

दशकांतील

भारताच्या

सवावत

कमी

आकडेवारीनस
ु ार जागनतक बँक आणण पत रे दटंग एजन्सीने सन

2021 च्या आचथवक वषावतील भारताची वाढ कमी केली आहे .

भारत सरकारचे माजी मुयय आचथवक सल्लागार यांनी असे
म्हटले आहे की, ववत्तीय वषव 21 मध्ये भारताने नकारातमक
वाढीसाठी तयारी करावी.

एका मदहन्याच्या आत बेरोजगारी 1

माचव रोजी 7.7% वरून 1 एवप्रल रोजी 26% पयांत वाढली.
लॉकडाऊन दरम्यान, अंदाजे 1 कोटी

लोकांनी रोजगार गमावला

आहे . दे शभरातील 45% पेक्षा जास्त कुटुंबांनी मागील वषावच्या
तुलनेत या वषी उतपन्नामध्ये घट नोंदववली आहे .

जागनतक स्तरावर Edelman Trust Barometer च्या

सवेक्षणानुसार 13,200+ लोकांपक
ै ी 67% लोक असे मत दयक्त

करतात की "अथवदयवस्था अचधक हळूहळू सध
ु ारेल याचा अथव
असला तरी सरकारची सवोच्च प्राथशमकता जास्तीत जास्त
लोकांचे

जीवन

वाचवणे

जगण्यापूवी, जगायला हवे.

असले

पादहजे",

म्हणजेच

भारतासाठी, सवेक्षणात

जीवन

64% ते

36% असे प्रमाण दशवववले गेले होते, जजथे जास्तीत जास्त

लोकांचे प्राण वाचवणे हे प्राधान्य असल्याचे 64% लोक सहमत
होते आणण 36% लोक सहमत होते की नोकरी वाचवणे आणण
अथवदयवस्था पुन्हा सरु
ु करणे ही महतवाचे आहे. भारतात

आजीववका ववरुद्ध उदरननवावहाची चचावदेखील रं गली, सरकारने

प्रथम जाहीर केले की प्राथशमकते पेक्षा जीवनाला प्राधान्य ददले
जाईल, ज्यात नंतर जीवन आणण आजीववका यांना समान
महत्त्व दे ण्यात आले. मे च्या मध्यापयांत केंद्र सरकार आचथवक

कक्रयाकलाप पुन्हा सुरू करण्यास उतसुक होते, तर राज्यांच्या
मुययमंत्रयांची संशमश्र प्रनतकक्रया होती.

दयवसायांनी

कोववड

19

च्या

कारणास्तव बंद पडलेल्या शटडाऊनचा काही प्रमाणात पररणाम

स्रोत – statista 2020

अथवदयवस्था

53%

ननददवष्ट केला आहे . हॉटे ल आणण एअरलाइन्ससारखे ववववध
दयवसाय पगार कापून कमवचाऱ्यांना सोडत आहेत. "सेंटर फॉर

मॉननटररंग इंडडयन इकॉनॉमी" च्या म्हणण्यानस
ु ार 14 कोटी
भारतीय लॉकडाऊनमध्ये रोजगार गमावन
ू बसलेत. 4 एवप्रल
रोजी ररझदहव बँक ऑफ इंडडयाचे माजी अध्यक्ष रघरु ाम राजन
म्हणाले

की,

स्वातंत्रयानंतरची

‘भारतातील

सवावत

मोठी

कोरोनादहायरस
आपतकालीन

सवव

पररजस्थती

देशभर

असू

शकते.’ भारत सरकारचे माजी मय
ु य आचथवक सल्लागार यांनी

असे म्हटले आहे की, ववत्तीय वषव 2021 मध्ये भारताने
नकारातमक वाढीसाठी तयार राहावे आणण आचथवक नक
ु सान दरू
करण्यासाठी भारताला 720 लाख कोटी रुपये

प्रोतसाहन

आवश्यक असेल. यातच 12 मे ला प्रधानमंत्री यांनी एकूण 20
लाख कोटी रुपये आचथवक पॅकेज ची घोषणा केली. केलेली तरतद
ू
फार अल्प असल्याने तयाचा जास्त काही पररणाम झालेल्या
नक
ु सानीला भरून काढण्यास परु े सा ठरेल असे वाटत नाही.

दे शाच्या मागील 2.9 दरशलयन डॉलरच्या सकल राष्रीय

उतपादनाच्या आधारे ववचार केला तर, (संपूणव लॉकडाऊन, तयात
जीवनावश्यक वस्तूंच्या समावेशासह) ददवसाला अंदाजे सकल

राष्रीय उतपादनाच्या 8 अब्ज डॉलरचे नक
ु सान होण्याची शक्यता
आहे . Corona महासंकट आणण टाळे बद
ं ी गह
ृ ीत धरले तर,
सकल राष्रीय उतपादनाचे अंदाजे 240 अब्ज डॉलरचे नक
ु सान
होण्याची शक्यता आहे .

या संकटाने अर्थव्यिस्त्र्ेचा आिारच अस्तादयस्त करून

टाकले आहे . म्हणन
ू तयाची बांधणी ककं वा पन
ु बाांधणी करण्यासाठी

दीघव कालावधी लागण्याची शक्यता आहे . हे चचत्र चीनमध्ये
पाहायला शमळत आहे . तेथे कामगारांची संयया रोडावली आहे . हा

आजार पन्
ु हा बळावू नये तसेच त्याची पुनरावत्त
ृ ी होऊ नये
याकररता

दे शपातळीिर सववतोपरी खबरदारी घेतली जात आहे .

परत येणाऱ्या कामगारांची कसन
ू वैद्यकीय तपासणी प्रतयेक

दठकाणी केली जात आहे . ज्या प्रमाणे अमेररकेत अथवतज्ज्ञ ककं वा
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आहे ,

तयाप्रमाणे

भारताकडून

र्जलदगतीने हानी भरून ननघण्याची अपेक्षा न ठे वता,
भरून ननघण्यासाठी थोडी वाट पाहणे अपेक्षक्षत आहे .
येणाऱ्या

काळात

भारताला

आपल्या

दह हानी

अथवदयवस्थेची

योग्य घडी बसववण्याकररता मूलभत
अश्या सध
ू
ु ारणा करणे

गरजेचे राहणार आहे. यात कृषी व तयावर आधाररत उद्योग,
रोजगार

ननशमवती,

उतपन्न,

ग्रामीण

ववकास,

कृषी

कजव,

औदयोचगक ववकास, आधारसंरचना ववकास याकडे जास्त लक्ष्य

दे ण्याची गरज आहे . ववस्थवपत झालेल्या लोकांना रोजगार दे णे

दह आता सरकारने आपली प्राथशमकता म्हणन
ू ववचारात घेणे
आवश्यक

झाले

आहे .

वैद्यकीय

कायथिमािरील खचथ िाढविणे,
(लसीचा शोध) नदहे,

आणण

आरोग्यववषयक

यात फक्त नाववन्यपूणव उपचार

तर एक दयापक अशभयान देखील असेल.

यामध्ये कोरोना चाचणी केंरांची क्षमता तसेच गण
ु ित्तेत िाढ

करून कोरोना बाचधत दयक्तींना शोधन
तयांच्यावर तातडीने
ू
उपचार करावेत. यामुळे खरोखरच आतमववश्वास वाढू शकेल.
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