
भारताची तेल सरु�ा-  
कोरोनामळेु आलेल आ�थ�क मंद, क��या तेला�या जाग�तक बाजारात आपला 
वरच�मा ��था पत कर!यासाठ$ स%ु असलेला संघष� स)या  वकोपाला गेला आहे. 
तेल उ,पादक देशांनी /कती तेल उ,पादन करायच ेयाबाबत ‘ओपेक’ आ0ण र2शया 
यां�यातील चचा� /फ�कट5या आहेत. ,यामळेु ‘ओपेक’ला शह दे!यासाठ$ र2शयाने 
तेल उ,पादन वाढव!याचा �नण�य घेतला आहे. र2शया हा करार न कर!यामागे 
काह कारणे आहेत. आज र2शयावर यरुो पयन देश आ0ण अमे7रकेने �नब8ध 
टाकले आहेत. ,यामळेुर2शयाला छो;या आ2शयाई देशांची बाजारपेठ काबीज 
कर!याची गरज आहे. ‘ओपेक’ने तेलाच ेउ,पादन घटव5यामळेु र2शयाला आयती 
संधी चालनू आल. �तचा फायदा उठव!यासाठ$ उ,पादन वाढवनू बाजारपेठ 
काबीज करायची, असा र2शयाचा इरादा आहे. 
यामळेु जाग�तक तेलबाजारात र2शयाचा ?ह�सा वाढेल, हे ल@ात घेऊन सौद 
अरेCबयाने तेला�या /कंमतीत २५ टDDयांची मोठ$ घट केल आहे. तेला�या 
आंतररा�Eय बाजारपठेेम)ये जा�तीत जा�त ?ह�सा कसा 2मळवता येईल, 
यासाठ$ची एक जीवघेणी �पधा� र2शया, अमे7रका आ0ण आखाती देश या�याम)ये 
स%ु असनू ती तीH झाल आहे. ,यामळेु ��तबॅरल ५५ डॉलर /कंमतीला 2मळणारे 
तेल ३५ त े४० डॉलरपय8त घसरले आहे. १९९१ नंतर प?ह5यांदाच तेला�या 
/कंमतीत एवढ मोठ$ घट झाल आहे. जगाच े‘मॅMयफॅुDच7रगं हब’ असले5या 
चीनपासनू कोरोनाची सNुवात झा5यामळेु आ0ण तेथे तो कमालचा पसर5यामळेु 
चीनम)ये नाग7रकांना घराबाहेर पड!यास मनाई कर!यात आ5यामळेु लाखो 
कारखाने, मॉ5स बंद पडले आहेत. यामळेु चीन�या अथ�Oयव�थचे ेकंबरड ेमोडले 
आहे. आ�थ�क  वकासाचा दर घटलेला आहे. औQयो�गक उ,पादन कमालच ेघटले 
आहे. ,यामळेु तेलाची मागणी कमालची घटल आहे. 
 तेलाया �कंमतीमळेु जाग�तक अथ��यव�थेत �बघाड व सधुार 



अMन, व�R, �नवारा या जीवनावSयक मानवी गरजां�या पलकड ेआता पेEो◌ेल, 
Uडझले व �वयंपाकाचा गॅस यादेखील जीवनावSयक मानवीगरजा बन5या आहेत. 
मळू ख�नज तेलापासनू शQुधीकरणा�या �/Vयेतून �नमा�ण होणाW या पेEोल, 
Uडझले व अMय पेEो2लयम पदाथा8ना मानवीव औQयो�गक गरजासंाठ$ जाग�तक 
पातळीवर �नरंतर मागणी आहे. मानवीजीवनाला गती �दान करणारा तेल 
जाग�तक अथ�Oयव�थते अ�तसंवेदनशील घटक मानला जातो. दरात झाले5या 
चढ-उतारामळेु जाग�तक अथ�Oयव�थेत Cबघाड व सधुार घड व!याची @मता तेल 
या घटकात आहे. 
सव�सामाMयांसाठ$ तेला�या /कंमतीतील घट ह ?दलासादायकच असते. भारत हा 
आप5या गरजेपकैY ८५ टDके तेल आयात करतो. यासाठ$ मोZया �माणावर 
 वदेशी चलन भारताला मोजाव ेलागते. ,याचा मोठा भार  व\ीय तुट�या %पाने 
?दसनू येत असतो. अशा ि�थतीत तेल/कंमती कोसळ5याचा फायदा 
भारतासार^या देशाला नDकYच होत आहे. देशातील पेEोल, Uडझले यां�या /कंमती 
कमी होऊन सव�सामाMयां�या 0खशावरल भारह काह अंशी कमी होईल. आज 
जर /कंमती १० Nपयांनी कमी झा5या तर दसुW या @णाला ,यात कमालची 
वाढह होऊ शकते. अशी वाढ झा5यास लोकांम)ये असंतोष �नमा�णहोतो. हा 
असंतोष सरकार वरोधी असतो. ,यामळेु तलेा�या /कंमतीतील समतोल असणे 
गरजेच ेअसत.े 
 वकासयोजनांचा यो_य वापर 
Oयाजाच ेदर जा�त अस5यामळेु घर-खरेद, कजा�वर व�तू  वकत घेणे यावर, 
तसेच नवीन उQयोगावंरह  वपरत प7रणाम होतो. आता परकYय गुंतवणुकYचा 
ओघ वाढला असला, तर अथ�Oयव�थेला गती ये!यासाठ$ Oयाजदर कमी होणे 
आवSयक आहे. महागाई कमी कर!यासाठ$ सरकारने तेला�या /कंमतींमळेु होत 
असलेला फायदा `ाहकाकंड ेवळवला आहे. तेला�या /कंमती कमी करताना 



सरकारने सावध�गर बाळगल पा?हजे. सव� फायदा `ाहकां�या हाती सपुदू� 
कर!याऐवजी अथ�Oयव�था मजबतू कर!यासाठ$ ,याचा वापर केला जावा. 
लोकांना जेOहा न मागता गो�ट 2मळतात, तेOहा ,यांना वाटू लागत ेकY, अशा 
गो�ट 2मळणे हा आपला अ�धकारच आहे. �व�त तेलाची एकदा चटक लागल 
कY, कालांतराने /कंमती वाढवणे कठ$ण होते आ0ण वाढव5यास ,याची राजकYय 
/कंमत मोजावी लागत.े यावर उपाय bहणून पथकर, वाहन कर आ0ण �दषूण 
कर बसवनू /कंवा वाढवनू समतोल साधता येऊ शकेल. 
तेल आयात खच� �न%%यावर 
३० Uडसcबरला dcट Vुडची /कंमत ७० डॉलर ��तबॅरेलवर होती. मागील 
आठवeयात क��या तेलाची /कंमत ३१.८२ टDDयांनी घस%न ३१.०२ डॉलर 
��तबॅरेलने खाल आल. २०२० मधील स)या�या /कंमतीनसुार क��या तेलाची 
/कंमत जा�तीत जा�त ३० डॉलर ��तबॅरेल राहू शकत.े तेलाची /कंमत जर का 
एक डॉलरने घटल तर तेल आयातीचा खच� जवळपास २,९०० कोट Nपयांनी 
कमी होतो. २०१८-१९ म)ये ११२ अfज डॉलर तेल आयाती�या खचा��या तुलनेत 
देशातील तेल आयात खच� २०२०-२१ म)ये घटून ६४ अfज डॉलरवर ये!याचा 
अंदाज आहे. खच� जवळपास �नbbयावर येणार आहे. याचा फायदा  व\ीय तूट 
कमी कर!यासाठ$ होऊ शकतो. तेलदर उतर5याने आनषु�ंगक महागाईह कमी 
होऊ शकेल. वाच व!यात आले5या रकमेचा  वकासकामासाठ$ उपयोग केला जाऊ 
शकतो. 
 
  
 



तेला�या घसर,या /कंमतींमळेु भारता�या अथ�Oयव�थांना सगुीच े?दवस येणार 
आहेत. गे5या अनेक वषा8त महागाईची चढती कमान, मोZया �माणावरल 
बेरोजगार आ0ण वाढती  व\ीय तूट यां�याशी सामना करणाW या भारतीय 
अथ�Oयव�थेसाठ$ तेला�या घसर,या /कंमती ह सवुण�संधी आहे. वषा��या 
सNुवातीला मुंबईत पEेोलची /कंमत १ 2लटरला ८२ Nपयां�या वर पोहोचल होती, 
आज ती ७० Nपयां�या आसपास आहे. Uडझलेच ेदर ६७ Nपयांपय8त पोहोचनू 
आज त े६० Nपयां�या घरात आले आहेत. नकुताच सरकारने  वनाअनदुा�नत 
गॅस 2स2लडंर�या /कमती कमी कर!याचा �नण�य घेतला. �व�त इंधनामळेु 
भारतात पय�टन, दळणवळण, र�तेबांधणी, पायाभतू स ुवधा  वकास, खत ेआ0ण 
वाहन उQयोगास चालना 2मळणार आहे. या संधीच ेआपण सोने करायला हवे. 
साव�ज�नक वाहतूक (णाल*च ेनवे धोरण 
घसरणाW या तेला�या /कंमतींची सगgयात मोठ$ /कंमत पया�वरणाला चकुवावी 
लागणार आहे. पेEोल आ0ण Uडझले �व�त झा5याबरोबर लोक अ�धक मोZया 
�माणावर गाeया खरेद क% लागतील. hयां�याकड ेगाeया आहेत, ते अ�धक 
मोZया �माणावर ,याचंा वापर क% लागतील. ,यामळेु साहिजकच शहरातंील 
सरासर तापमानात वाढ, अकाल पाऊस, द�ुकाळ आ0ण महापरू, र�,यांवरल 
Eा/फक जाम, मोकgया हवे�या अभावामळेु पसरणार रोगराई इ. सम�यांना 
अ�धक Oयापक �माणात तiड Qयाव ेलागणार आहे. गे5या काह वषा8पासनू 
सौरऊजा�, अणुऊजा� तसेच ज ैवक-इंधने या @ेRांम)ये मोZया �माणावर गुंतवणूक 
होत होती. तेला�या घसरणाW या /कंमतींमळेु ती आटणार आहे. भारतात5या 
बोटावर मोज!याएवjया शहरांम)येच /कमान बर साव�ज�नक वाहतूक Oयव�था 
अस5याने आप5याला या गो�टचा सवा��धक Rास होणार आहे.पEेोल आ0ण 
Uडझलेचा वाढता वापर आटोDयात ठेव!या�या k�टने साव�ज�नक वाहतूक 
�णालच ेनव ेधोरण आख!याची गरज आहे, तो आराखडा लवकरात लवकर 
सादर केला पा?हजे. साव�ज�नक वाहतुकYसाठ$  वQयतु, इथेनॉल, 



मेथेनॉल,सीएनजी आ0ण हायlोजन इंधन यासार^या �दषूण वर?हत इंधनांचा 
जा�तीत जा�त वापर केला पा?हजे. पया�वरणा�या संतुलनाबरोबरच पेEोल आ0ण 
Uडझलेची मागणी कमी कर!यासाठ$ह याचा उपयोग होईल. जैवइंधनाचा वापर 
आप5याला वाढवावा लागेल. स)या पेEोल आ0ण Uडझलेम)ये १० टDके इथेनॉलच े
2मmण केले जात.े २०३० पय8त हे 2मmण २० टDDयांपय8त वाढ व!याच ेउQ?द�ट 
ठेव!यात आले आहे. या ?दशनेे वगेाने हालचाल स%ु के5या पा?हजेत. 
अजून काय कराव?े 
भारताची इंधन सरु@ा मजबतू कर!याक7रता येणाW या सरकारला अनेक 
उपाययोजना कराOया लागतील. यावर होणारे �नण�य लवकरात लवकर घेतले 
जातील, अशी अपे@ा आहे. हे उपाय त,काळ, पढु�या एक त ेपाच वषा8म)ये 
आ0ण ,यापढुल येणाW या काळाम)ये असे असतील. या सगgयामं)ये सामाMय 
नाग7रकांची भ2ूमका ह महnवाची असणार आहे. आप5याला जेवढे शDय असेल 
तेवढे इंधन वाचवनू आपण देशाची इंधन सरु@ा मजबतू कर!याक7रता सरकारला 
मदत क% शकतो, पेEो2लयम उ,पादने मोZया �माणावर आयात कर!याऐवजी 
भारताने आता देशातच उ,पादन कर!यावर अ�धक भर ?दला पा?हजे. 


