
करोना विषाणू,रशिया-ओपेक तेल युध्द भारताकरता एक मोठी आशथिक संधी 
तेल आयात खर्ि शनम्मम्मयािर? 

कोरोना विषाणूर्ा िाढता संसर्ि आणण सौदी अरब आणी रशियामधील सुरू असलेले कच्चच्चया 
तेलारे् ‘प्राईस िॉर’ यार्ा भारताला मोठा आशथिक फायदा होणार आहे. कारण कच्चच्चया तेलाच्चया 
ककमती घसरल्याने देिातील तेल आयातीच्चया खर्ाित कपात होत आहे. देिातील तेल आयात खर्ि 
२०२०-२१ मध्ये घटून ६४ अब्ज डॉलरिर येण्यार्ा अदंाज आहे. ही तुलना २०१८-१९ मध्ये ११२ 
अब्ज डॉलर तेल आयातीच्चया खर्ािच्चया तुलनेत जिळपास शनम्मम्मयािर असेल. 
कोरोना विषाणूर्ा िाढता संसर्ि सध्या मोठ्या प्रमाणात जर्ातील व्यापार-उद्यार्ोिर प्रभाि पाडत 
आहे. यामुळे कच्चच्चया तेलाच्चया मार्णीत मोठी घसरण झाली आहे. दसुरीकडे तेल शनयाित देिांर्ी 
संघटना ओपेक आणण रशियाच्चया तेल उत्पादनात घट करण्यािर सहमती न झाल्याने ‘ककंमत 
युद्ध’ सुरू झाले आहे.  

३० कडसेंबरला ब्रेंट कु्रडर्ी ककंमत जिळपास ७० डॉलर प्रशतबॅरेलिर व्यिहार करण्यात आला होता. 
मार्ील आठिड्यात कच्चच्चया तेलार्ी ककंमत ३१.८२ टक्क्यांनी घसरून ३१.०२ डॉलर प्रशतबॅरेलने 
खालर्ी पातळी र्ाठली होती.  

रशिया हा करार न करण्यामारे् काही कारणे आहेत. आज रशियािर युरोवपयन देि आणण 
अमेररकेने शनबधं टाकले आहेत. त्यामुळे रशियाला छोट्या आशियाई देिांर्ी बाजारपेठ काबीज 
करण्यार्ी र्रज आहे. ओपेकने तेलारे् उत्पादन घटिल्यामुळे रशियाला आयती संधी र्ालून 
आली. शतर्ा फ़ायदा उठिण्यासाठी उत्पादन िाढिून बाजारपेठ काबीज करायर्ी असा रशियार्ा 
इरादा आहे.यामुळे जार्शतक तेलबाजारात रशियार्ा कहस्सा िाढेल, हे लक्षात घेऊन सौदी अरेवबयाने 
तेलाच्चया ककमतीत २५ टक्क्यांर्ी मोठी घट केली आहे.तेलाच्चया आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये 
जास्तीत जास्त कहस्सा कसा शमळिता येईल यासाठीर्ी एक जीिघेणी स्पधाि रशिया, अमेररका 
आणण आखाती देि याच्चयामध्ये सुरू आहे. 
त्यामुळे प्रशत बॅरल ५५ डॉलर ककमतीला शमळणारे तेल ३५ ते ४० डॉलरपयतं कमी घसरले आहे. 
१९९१ नंतर पकहल्यांदार् तेलाच्चया ककंमतीत एिढी मोठी घट झाली आहे.  भारत हा आपल्या 
र्रजेपैकी ७५ टक्के तेल आयात करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणािर विदेिी र्लन भारताला 
मोजािे लार्ते. त्यार्ा मोठा भार वित्तीय तुटीच्चया रुपाने कदसून येत असतो.  

तेलाच्चया आयात ६४ अब्ज डॉलरिर 

२०२० मधील सध्याच्चया ककमतीनुसार कच्चच्चया तेलार्ी ककंमत जास्तीत जास्त ३० डॉलर प्रती 
बॅरेल राहू िकते. त्यामुळे देिातील तेल आयातीच्चया खर्ाित घट होत आहे.तेलार्ी ककंमत जर का 
एक डॉलरने घटली तर तेल आयातीच्चया खर्ाित जिळपास २,९०० कोटी रुपयांनी कमी होते. 
दसुरीकडे डॉलरच्चया तुलनेत हा भाि १०० पैिांनी घसरतो तेव्हा तेल आयातीर्ा खर्ि २,७०० कोटी 



रुपयांनी िाढतो. सध्याच्चया तेलाच्चया ककमतीरे् युद्ध सुरू झाल्यामुळे हा तेल आयात खर्ि कमी 
होण्यार्ा अदंाज व्यक्त केला आहे. 
येत्या व्यापारी िषाित (२०२०-२१) मध्ये तेल आयात खर्ि घटून ६४ अब्ज डॉलरिर येण्यार्ा 
अदंाज आहे. र्ालू व्यापारी िषाित देिातील तेल आयात घटून २२.५ कोटी टन राहण्यार्ा अदंाज 
आहे. मार्ील व्यापारी िषाित २२.७ कोटी टन तेल आयात झाले होते. 
लाभदायक दर युद्ध 

कोसळणारा िेअर बाजार, आणखी एक बँकसंकट, मुळातील मंदीत 'करोना'च्चया साथीर्ी पडलेली 
भर, घसरणारा िवृद्धदर या सिि नकारात्मक घटनांत भारतासाठी एक कदलासादायक र्ोष्ट सध्या 
होते आहे; ती म्महणजे कच्चच्चया तेलारे् कमी भाि.  

रे्ल्या अनेक िषातं महार्ाईर्ी र्ढती कमान, मोठया प्रमाणािरील बेरोजर्ारी आणण िाढती वित्तीय 
तूट यांच्चयािी सामना करणाऱ्या भारतीय अथिव्यिस्थेसाठी तेलाच्चया घसरत्या ककमती ही 
सुिणिसंधी आहे. िषािच्चया सुरुिातीला मुंबईत पेट्रोलर्ी ककंमत 1 शलटरला 82 रुपयांिरुन 70 
रुपयांच्चया आसपास आहे. कडझेलरे् दर 67 रुपयांिरुन पोहोर्नू 60 रुपयांच्चया घरात आले आहेत. 
नुकतार् सरकारने विनाअनुदाशनत र्ॅस शसलेंडरच्चया ककमती कमी करण्यार्ा शनणिय घेतला. स्िस्त 
इंधनामुळे भारतात पयिटन, दळणिळण, रस्ते बांधणी, पायाभूत सुविधा विकास, खते आणण िाहन 
उद्योर्ास र्ालना शमळणार आहे.  

अजुन काय करािे 

पेट्रोल आणण कडझेलर्ा िाढता िापर आटोक्यात ठेिण्याच्चया दृष्टीने साििजशनक िाहतूक प्रणालीरे् 
निे धोरण आखण्यार्ी र्रज आहे, तो आराखडा लिकरात लिकर सादर केला पाकहजे. साििजशनक 
िाहतुकीसाठी विद्युत, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणण हायड्रोजन इंधन यासारख्या प्रदषूणविरकहत 
इंधनांर्ा जास्तीत जास्त िापर केला पाकहजे. पयाििरणाच्चया संतुलनाबरोबरर् पेट्रोल आणण 
कडझेलर्ी मार्णी कमी करण्यासाठीही यार्ा उपयोर् होईल. जैि इंधनार्ा िापर आपल्याला 
िाढिािा लारे्ल.  

अथिव्यिस्थेला र्ती येण्यासाठी व्याजदर कमी होणे आिश्यक आहे. व्याजारे् दर जास्त 
असल्यामुळे घर-खरेदी, कजाििर िस्तू विकत घेणे यािर, तसेर् निीन उद्योर्ांिरही विपरीत पररणाम 
होतो. महार्ाई कमी करण्यासाठी  सरकारने तेलाच्चया ककमतींमुळे होत असलेला बहुतांष फायदा 
ग्राहकांकडे िळिला आहे.  

सिि फायदा ग्राहकांच्चया हाती सुपुदि करण्याऐिजी अथिव्यिस्था मजबूत करण्यासाठी त्यार्ा िापर 
केला जािा. लोकांना जेव्हा न मार्ता र्ोष्टी शमळतात, तेव्हा त्यांना िाटू लार्ते की अिा र्ोष्टी 
शमळणे हा आपला अशधकारर् आहे. स्िस्त तेलार्ी एकदा र्टक लार्ली की कालांतराने ककमती 
िाढिणे कठीण होते .यािर उपाय म्महणून पथकर, िाहन कर आणण प्रदषूण कर बसिून ककंिा 
िाढिून समतोल साधता येऊ िकेल. 



भारतार्ी इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या 
लार्तील. या सर्ळयांमध्ये सामान्य नार्ररकांर्ी भूशमका ही महत्त्िार्ी असणार आहे आपल्याला 
जेिढे िक्य असेल तेिढे इंधन िार्िून आपण देिार्ी इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता 
सरकारला मदत करू िकतो,पेट्रोशलयम उत्पादने मोठ्या प्रमाणािर आयात करण्याऐिजी भारताने 
आता देिातर् उत्पादन करण्यािर अशधक भर कदला पाकहजे.  

 


