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भारतीय अर्थव्यवस्रे्तील शेतीची भमूिका:एक अभ्यास 
 

प्रा.सरेुश कृष्णा नािदास 

अर्थशास्त्र मवभाग,डी.बी.जे.कॉलेज,मचपळूण. 

तालुका-मचपळूण मजल्हा रत्नामगरी-415605 

   

प्रस्तावना: 

भारत हा कृमिप्रधान देश आह.ेभारतीय अर्थव्यवस्र्ेचा शेती हा कणा आह.ेभारतातील साधारणपणे 65 टक्के लोकसंख्या शेती के्षत्रावर 

अवलंबनू आह.ेभारतीय अर्थव्यवस्र्ा ही कृमिप्रधान अर्थव्यवस्र्ा िानली जाते. अलीकडच्या कालखंडािध्ये शेती उद्योगा बरोबर औद्योमगक व 

सेवा के्षत्र यांचा मवकास होताना आढळून येतो. परंतु शेती के्षत्राच्या मवकासाकडे दलुथक्ष करता येत नाही कारण कृिी व्यवसाय हा अजनूही 

देशातील सवाथत िोठा व्यवसाय म्हणनू ओळखला जातो. देशाच्या राषरीय उत्पादनात  मवमवध आकडेवारीवरून असे मदसनू येते की शेती के्षत्राचा 

वाटा सातत्याने किी होत आह.े स्वतंत्र भारताचे कृिी िंत्री स्वगीय डॉक्टर पंजाबराव देशिखु यांनी भारतीय शेतीची दरुावस्र्ा ओळखनू असे 

म्हटले होते की "कृिी संस्कृती हीच खरी संस्कृती ची जननी आह े"भारतीय अर्थव्यवस्र्ेत शेती के्षत्र हा आत्ता िोठा व्यवसाय िानला 

जातो. परंत ु अलीकडे शेती के्षत्राची अवस्र्ा ही इतर के्षत्राच्या तलुनेने घसरत चाललेली आह.े प्रस्ततु संशोधन लेखांिध्ये ग्रािीण 

अर्थव्यवस्र्ेतील भारतीय शेतीची भमूिका यावर भाषय करण्याचा अग्रक्रिान ेप्रयत्न केलेला आह.े 

उमिष्ट-े 

1)राषरीय उत्पन्नातील शेती के्षत्राचा महस्सा व बदलत्या प्रवतृ्तीचा अभ्यास करणे. 

2)भारतीय शेतजमिनीची उत्पादकतेचा अभ्यास करणे. 

3)भारतीय शेतीच्या किी उत्पादकतेच्या कारणाचा अभ्यास करणे. 

4)भारतीय शेती के्षत्रात सधुारणा होण्यासाठी उपाय योजना सचुमवणे. 

 

संशोधन पद्धती- 

प्रस्ततु शोधमनबंधात दयु्यय्यि साधन सािगु्रीचा अवलंब केला आह.े 

 

राषरीय उत्पन्नातील शेती के्षत्राचा महस्सा 

भारतीय अर्थव्यवस्र्ेतील प्रिखु्यान ेतीन के्षत्राचा सिावेश होतो. प्रार्मिक , दयु्ययि व ततृीय के्षत्र  सिग्ररीत्या  देशाच्या आमर्थक मवकासाची 

पातळी दशथवतात. भारताच्या राषरीय उत्पन्नातील शेती के्षत्राचा महस्सा पढुील तक्त्यािध्ये दशथमवलेला आह.े 

राषरीय उत्पन्नातील (जी.डी.पी.)मवमवध के्षत्रांचा महस्सा(%) 

विथ/ के्षत्र प्रार्मिक के्षत्र उधोग के्षत्र सेवा के्षत्र 

1950-51 54.4 28.8 14.8 

1960-61 54.8 16.6 28.6 

1970-71 43.3 216 32.1 

1980-81 39.2 23.7 36.6 

1990-91 32.2 27.2 40.6 

2000-01 24.0 26.7 49.3 

2010-11 17.2 26.4 56.4 

2012-13 13.7 27.0 59.3 

 

स्त्रोत: भारतातील आमर्थक पाहणी 2011-12, 2012-13 
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वरील आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की 1950-51 िध्ये शेती के्षत्राचा राषरीय उत्पन्नातील महस्सा 54.4 वरून 2012-13 िध्ये 

13.7 इतका किी झाला आह.े त्याचबरोबर उद्योग सेवा के्षत्राचा अनकु्रिे 28.8 व 14.8 टक्के इतका होता तो 2012-13 

िध्ये अनकु्रिे 27.0 वं 59.3 टक्के िात्र वाढलेला आह.े त्यािध्ये प्रािखु्याने तलुनात्िक सेवाके्षत्राचा जास्त वाढलेला आह.े यावरून 

असे स्पष्ट होते की शेती के्षत्राचा महस्सा घटताना उद्योग आमण सेवा के्षत्राचा महस्सा वाढलेला आह.े परंत ुतलुनात्िक दृष््टया व्यापार के्षत्राचा 

महस्सा झपाट्यान ेवाढलेला आह.े 

    

शेतजमिनीची उत्पादकता 

जमिनीची उत्पादकता म्हणजे शेती व्यवसायातनू मिळालेले एकूण उत्पन्न आमण लागवडीखाली असलेले एकूण के्षत्र याच ेगुणोत्तर होय.जमिनीची 

उत्पादकता म्हणजे सरासरी उत्पादकता होय. 

पढुील तक्त्यािध्ये 1950-51 ते 2011-22 या कालावधीिधील भारतीय शेतीची उत्पादकता मवमवध अन्नधान्य उत्पादनाच्या संदभाथत 

दशथवलेली आह.े 

                  शेतजमिनीची उत्पादकता (000टन) 

मपके/विथ 1950-51 1960-61 1990- 91 1999-2000 2011-12 

तांदळू 668 1013 1740 1740 1990 

गहू 663 851 2281 2281 2775 

ज्वारी 353 533 814 814 852 

बाजरी 288 286 658 658 39 

हरभरा 482 674 712 712 806 

शेंगदाणे 775 745 904 904 744 

ऊस 33422 45549 66069 66069 70780 

कापसू 86 125 216 216 226 

स्त्रोत: भारतातील आमर्थक पाहणी 2011-12, 2012-13 

मवमवध अन्नधान्याच्या एकूण उत्पादनाच्या िाध्यिातनू असे स्पष्ट होते की 1950-51 िध्ये तांदळू उत्पादनािध्ये 66.8 दशलक्ष टनापासनू 

2011-12 िध्ये 199.0 दशलक्ष टन इतकी वाढ झाली आह.े गव्हाच्या उत्पादनात सदु्धा 66.3 दशलक्ष टन पासनू 277.5 

दशलक्ष टन एवढी वाढ झालेली आह.े त्याचबरोबर ज्वारी, बाजरी, हरभरा व शेंगदाणा यांच्या उत्पादनात वाढ झालेली आह.े लक्षणीय 

बाब म्हणजे ऊस उत्पादनाच्या बाबतीत प्रचंड वाढ झालेली आह.े परंत ुकापसू  फारशी उत्पादनात वाढ झालेली आढळून येत नाही. 

अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत फारशी वाढ आढळून येत नाही परंत ुकाही व्यापारी मपकाच्या उत्पादन संदभाथत िात्र उदा.ऊस उत्पादन यािध्ये 

प्रचंड वाढ आढळून येते. 

भारतीय शेतीची तलुनात्िक उत्पादकता 

जगातील मवकमसत देशांची तलुना करता भारतीय शेतीची उत्पादकता किी आह.े 2012 िध्ये अिेररकेत दर हके्टरी तांदळाचे उत्पादन 

83.49 मक्वंटंल आमण इमजप्तिध्ये 97.2 मक्वंटंल इतके होते. तर त्या तलुनेत भारतात ते खपूच किी होते. गहू या मपकाचा मवचार 

करता इमजप्तची भारतापेक्षा जवळपास दपुटीने अमधक होती. 

 

भारतीय शेतीच्या सिस्यांचा किी उत्पादकतेची कारणे- 

1)जमिनीची धपू- 

भारतातील शेत जमिनीचे िोठ्या प्रिाणात धपू होते. शेत जमिनीची धपू होण्याचे कारण म्हणजे सयूाथच्या उषणतेिळेु जमिनीची धपू होते. तसेच 

वाऱयांिळेु व पावसाच्या व परुाच्या पाण्यािळेु जमिनीचा वरचा र्र वाहून जातो. त्यािळेु  जमिनीची उत्पादकता घटते. 

2)जमिनीच ेलहान आकारिान- 

भारतातील शेत जमिनीचे सरासरी आकारिान लहान व आमर्थकदृष््टया परवडणारे आह.े भारतात सुिारे 85 टक्के जमिनीचे सरासरी आकारिान 

4 हके्टर पेक्षा किी आह.े जमिन आकारिान आमर्थकदृष््टया मकफायतशीर नाही. त्यािळेु शेतीत आधमुनक प्रयोग करून उत्पादकता वाढमवता 

येत नाही.  पयाथयी शेती उत्पादन किी राहते. 
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3)श्रमिकाची किी उत्पादकता- 

शेतकरी व शेतिजरुांची उत्पादनक्षिता किी आह.े कारण जिीनीवर अमतररक्त लोकसंख्येचा भार अमधक आह.े तसेच शेतकरी व शेतिजरू व 

अकुशल आहते. अमतररक्त श्रमिकांची सीिांत उत्पादन क्षिता शनू्य आह.े पयाथयी श्रमिकांच्या किी उत्पादन क्षितेिळेु शेतीची उत्पादकता सदु्धा 

किी राहण्यास नकारात्िक पद्धतीन ेिदत होते. 

4)जलमसंचन समुवधांचा अभाव - 

भारतातील 32 टक्के जमिनीला जलमसंचन समुवधा उपलब्ध आहते. उवथररत 58 टक्के शेती पावसावर आधाररत आह े.भारतात शेती हा 

एक जगुार म्हणनू ओळखला जातो. कारण भारतीय शेती ही पणूथतः पावसावर आधाररत आह.े पाऊस हा अमतररक्त ,अमनयमित व किी या 

स्वरूपात पडतो. त्या सवाांचा प्रमतकूल पररणाि शेतीची उत्पादकता घटण्यास िदत होते. 

5) सधुाररत बी मबयाणे व खतांच्या वापराचा अभाव- 

भारतीय शेतीिध्ये जास्त उत्पादन देणाऱया सधुाररत मबयांचा वापर याचा अभाव आह.े तसेच खते व जंतनुाशके यांच्याही वापराचा प्रभाव किी 

असल्यान े शेतीची उत्पादकता किी राहते. भारतात खतांचा वापर तलुनात्िक दृष््टया किी आह.े  खतांच्या वाढणाऱ्या  मकिंती, सरकारकडून 

मिळणारे किी अनदुान इ. िळेु शेतकऱयाकडून किी प्रिाणात खतांचा वापर केला जातो. पयाथयी शेतीची उत्पादकता किी राहते. 

 

 

6) भांडवलाचा अभाव- 

भारतातील  बहुतांश शेतकरी आपले जीवन दाररद््रयरेिेखाली जगत आहते. आपला उदरमनवाथह चालवण्यासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्न शेतकऱया 

जवळ नाही. सरासरी शेतकऱयांचे उत्पन्न खपूच किी आह.े शेतकऱयांना  शेती करण्यासाठी संस्र्ात्िक  पतपरुवठा किी केला जातो. मबगर 

संस्र्ात्िक  पतपरुवठा च्या िाध्यिातनू शेती करावी लागते. यािध्ये जिीनदार, सावकार यांच्याकडून कजथ घेतले जाते. अमतररक्त व्याजदर 

यासारख्या घटनांिळेु शेतकऱयांची फसवणकू होते. शेती करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होत नाही त्यािळेु शेती उत्पादकता किी 

असते. 

7)उदरमनवाथहाचे प्रिखु साधन- 

भारतीय शेती ही शेतकऱयांच्या उदरमनवाथहाचे प्रिखु साधन म्हणनू ओळखले जाते.शेतकऱयाकडून शेती करीत असताना ती व्यापारी तत्त्वावर केली 

जात नाही. व्यापारी शेती दृमष्टकोनाच्या अभावी उत्पादकता किी राहते. 

उपाय योजना- 

भारतीय अर्थव्यवस्र्ेत शेती के्षत्राची उद्योग सेवा के्षत्र खलेु झालेली दरुावस्र्ा तसेच शेतीची घटलेली उत्पादकता सधुारण्यासाठी पढुील उपाय 

योजना करणे आवश्यक आह.े 

1)जमिनीची धपू किी करणे- 

 जमिनीची धपू र्ांबमवण्यासाठी बांध घालणे,योग्य मपकांची लागवड करणे, संरक्षणात्िक झाडांची शेती,जमिनीत पाणी मजरमवण्यासाठी खड्डे खोदणे, 

मपकांची योजना करून जमिनीवरील नत्र व इतर घटक वाढीसाठी प्रयत्न करणे. यातनू जमिनीची धपू टाळता येईल व जमिनीची सपुीकता 

वाढवता येईल. पयाथयी शेतीची उत्पादकता वाढण्यास िदत होईल. 

2)जलमसंचन समुवधा िध्ये वाढ करणे- 

शेतीची उत्पादकता वाढमवण्यासाठी जलमसंचन समुवधांचा परुवठा सक्षि करणे आवश्यक आह.े यासाठी पाणी आडवा पाणी मजरवा, मवहीर 

पनुबाांधणी कायथक्रि, धरणे बांधणे ,कूपनमलका, कालवे खोदणे ,जलमसंचनाच्या िोठ्या योजना ,नद्या जोडणी प्रकल्प इ.यासारख्या योजना िधनू 

भारतीय शेतीला जलमसंचनाच्या कायिस्वरुपी समुवधा उपलब्ध करून मदल्यास शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी िदत होईल. 

 

 

3)सेंमद्रय खतांचा वापर- 

भारतीय शेतीची उत्पादकता किी असण्याचे कारण नैसमगथक व सेंमद्रय खतांचा अपरुा वापर होय. शेतीत रासायमनक खतांचा वापर किी व्हावा 

व सेंमद्रय खतांचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन मदले गेल्यास भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढू शकेल. ग्रािीण भागात कचरा, टाकाऊ 

पदार्थ यांचा वापर करून कंपोस्ट खत तयार करून त्याचा खत म्हणनू वापर करता येईल. त्याच बरोबर जनावरांच्या शेणा चा वापर करुण 

गोबर गॅस प्रकल्प कायाथमन्वत करणे. त्यािळेु स्वयंपाकासाठी गॅस व नैसमगथक खत सुद्धा उपलब्ध होईल. या सवाांचा पररणाि शेती उत्पादकता 

वाढण्यास िदत होईल. 
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4)सधुाररत बी-मबयाणांचा व कीटकनाशकांचा वापर करणे- 

शेतीची उत्पादकता वाढमवण्यासाठी उच्च उत्पादन देणाऱया मब-मबयाणांचा वापर करणे आवश्यक आह.े तसेच मपकावर पडणाऱया रोगािळेु होणारी 

हानी टाळण्यासाठी कीटकनाशके व जंतनुाशके यांची मपकावर फवारणी करणे आवश्यक आह.े त्यासाठी शेतकऱयांना त्या संदभाथने िामहती व 

प्रमशक्षण देणे आवश्यक आह.े या सवाांचा अनकूुल पररणाि शेतीची उत्पादकता वाढण्यास िदत होईल. 

5)सक्षि मवत्तपरुवठा- 

 शेती के्षत्राला भांडवलाची गरज आह.े शेती के्षत्राला लागणारा भांडवल परुवठा संस्र्ात्िक व मबगर संस्र्ात्िक स्त्रोताच्या िाध्यिातनू व्यापक 

प्रिाणात करणे आवश्यक आह.े शेतकऱयांना किीत किी व्याज दराने भांडवलाचा परुवठा करणे आवश्यक आह.े त्यािळेु शेतीची उत्पादकता 

वाढण्यास िदत होईल ह े नाकारता येणार नाही. अशा रीतीन े वरील प्रिाणे शेतीची उत्पादकता वाढमवण्यासाठी उपायोजना करणे आवश्यक 
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