
RESEARCH HUB 
International Peer-Reviewed Multidisciplinary E-Journal 

 Page 11 
 

Volume-3 : Issue-3 
(July-2022) 

ISSN 
2582-9173 

Published By 
Skylark International Publication 

www.researchhub.org.in/research-hub 

 

Indexed & Refereed 
Journal 

Impact Factor  
5.307 (SJIF) 

रुस युके्रन युध्दाचा भारतीय अर्थव्यवस्रे्वर प्रभाव व संभाव्य संधी 

प्रा. पौर्णथमा एच. राहांगडाले 

कला वाणिज्य पदवी महाणवद्यालय 

पे.पंप, जवाहरनगर (ठािा)  

ईमेल- rahangdalep085@gmail.com 

मो. नं.- 8055062556 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

बीज शब्द :- रुस, यकेु्रन, नॉटो, अर्थव्यवस्र्ा, यधु्द, ईधंन, महागाई, गटुननरपेक्ष, संबंध, नमत्रदशे, तेल, वाय.ु 

सार :- समुारे 4 मनहण्यापासनू यधु्दरत रुस यकेु्रन यधु्दामुळ ेजगात अनेक समस्या ननमाथण झालेल्या आहते. नैसनगथक 

वाय ुव पेट्रोलचा नवपलु प्रमाणत साठा असलेला व प्रमखु ननयाथतक रुसवर नॉटो राष्टट्रांनी आनर्थक ननबंध घातल्यामुळ े

जगात इधंनाचे भाव ननरंतर वाढत आहते व त्यामळु ेसंपणूथ महागाई सरुशेच्या तोंडासारखी वाढत आह.े तसेच यकेु्रन 

व रुस गहू व सयुथफुल तेलाचे प्रमखु उत्पादक व ननयाथतक असल्यामुळ ेजगामध्ये खाद्यान्याची कमतरता भासत आह.े 

भारतावर सधु्दा या ननरर्थक युध्दाचा प्रभाव पडलेला आह.े ईधंनाच्या वाढत्या नकंमतीमुळ ेदळणवळण महागले 

असनू दशेात महागाई वाढत आह े व जनतेत नचंता व आक्रोश वाढत आह.े रुस भारताचा नवश्वास ु नमत्र राष्टट्र 

असल्यामळु ेभारताने कोणत्याही दबावाला भीक न घालता रुस सोबत आपले संबंध पुवथवत कायम ठेवलेले  आहते, 

पण दोन्ही यधु्दरत दशेांना यधु्द र्ांबनवण्याची नवनंती केली आह.े संकटाच्या वेळी सार् न सोडणाऱ्या भारताला रुस 

अती स्वस्त दरात नैसनगथक वाय ुव पेट्रोल भारतीय रुपयात दयायला तयार आह.े रुसच्या स्वस्त ईधंनामुळ ेभारताला 

ईधंनाच्या वाढत्या नकंमतीवर अंकुश ठेवता येईल व आपली आनर्थक प्रगती तसेच दशेात शांती, नस्र्रता व नवकास 

साधता येईल यालाच नवपत्तीत अवसर असे म्हणता येईल. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्तावना :-  

‘‘जगाला यधु्दाची नाही, बधु्दाची गरज आह’े’. संपिुण जगाला शांती, णथिरता, णवकास, मानवाणिकाराच े

रक्षि व प्रदषुि मकु्त वसुंिरा हवी आह.े रुस व यकेु्रन संघषाणमुळे संपिुण जग महायधु्द व अियुधु्दाच्या भीतीने आक्रांत 

आह.े जग कोरोना संकटातनू नूकताच सटुकेचा णनिःश्वास टाकत असताना रुस-यकेु्रन यधु्दानी अनेक भीषि समथया 

णनमाणि केल्या आहते. यधु्द िांबणवण्यासाठी भारतासारखे गुटणनरपेक्ष राष्ट्र प्रयत्नशील तर काही राष्ट्रे या यधु्दाचा 

फायदा उचलण्यासाठी आगीत तेल ओतण्याचे संिीसाि ुघिृीत कायण कररत आहते,संदभण क्र. 1 व त्यामळेु ह ेअकारि 

यधु्दा संपण्याच े णचन्ह ेअजनूतरी णदसत नाही, जगात णकतीही यधु्द,े क्रांती व रक्तपात घडून आले असतील तरी 

जगाला अखेर शांतीचीच णनतांत गरत भासते. 

आलेख :-  

1861 च्या रणशयन कृषी क्रांतीनंतर 1917 ला व्लाणदमीर लेणननच्या नेततृ्वात बोल्सेणव्हक क्रांती घडून 

आली. त्यावेळी णनकोलस जार (णितीय) चे शासन होते. यरुोणपयन औद्योणगक क्रांतीनी रणशयामध्ये सधु्दा प्रवेश 

केला होता. या क्रांतीमुळे रणशया व त्याचे शासक वगण यांची नेत्रणदपक प्रगती होत होती पि जनसामान्य श्रमीक 

वगाणचे अत्यंत शोषि होत होते. औद्योणगक क्रांतीनी भांडवलदार व शासक वगाणला अणिक ऐश्वयण तर काबाडकष्ट 

करिाऱ्या श्रणमकांना हलाखीचे दयणनय णजवन णदले होते.संदभण क्र. 3 या शोषिाच्या णवरुध्दात श्रणमकांना राज्यकत्याांच्या 
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असंतोष खदबदत होता. त्या असंतोषाला व्लाणदमीर लेणनननी वाचा फोडली व जारशाहीचा पराभव करुन 

सवणसामान्य कष्टकरी श्रमीकांचे समाजवादी राज्य थिापन केले, यालाच बोल्सेणव्हक क्रांती म्हितात. 

 15 संघराज्य णमळून USSR (Union of Soviet Socilist Republics) ची थिापना करण्यात आली. 

त्यानंतर काही गिराज्य सधु्दा USSR मध्ये शामील झाले. दसुाऱ्या महायधु्दानंतर यरुोणपयन दशेांनी NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) ची थिापना केली. या संघटनेत 30 दशे शामील झाले. याचे कायाणलय 

बेल्जीयमच्या ब्रसेुल्स येिे आह.े संघटनेचा प्रमखु उद्दशे म्हिजे त्याच्या सदथय दशेांना सरुके्षची छत्री दवेनू त्यांच्या 

थवातंत्र्याला वाचणविे होते. या संघटनेच्या कोित्याही सदथय दशेावर जर परकीय आक्रमि झाले तर त्याच्या प्रत्येक 

सदथय दशेावर आक्रमि समजनू नॉटो संघटना त्या आक्रमिाचा प्रणतकार करेल असे आह.े नॉटो संघटना त्याच्या 

सदथयांच्या आंतरीक समथयांमध्ये हथतके्षप कदापी करिार नाही ह ेसधु्दा या संघनेने ठरवलेले आह.ेसंदभण क्र. 4 

 नॉटो संघटनेच्या सवणशक्तीमान थवरुपाचे प्रत्यतु्तर म्हिनु आपल्या बचावासाठी समाजवादी णवचारिाराचं े

एक संघटन तयार करण्यात आले, त्यालाच वारसा संिी णकंवा संघटन म्हितात. दोन्ही संघटना अणतररक्त नवथवंतत्र 

आणिकन व आणशयायी दशेांनी गटुणनरपेक्ष संघटन तयार केले त्याचे प्रमखु उद्दशे म्हिजे दोन्ही प्रतीथपिी 

संघटनांच्या थवािणमय थपिेचे मोहरे न बनता आपल्या प्रगती व थवातंत्र्य अबाणित ठेवण्यासाठी कायण करावे तसेच 

दोन्ही दशेांच्या सदथय दशेांशी आपले परथपर संबंि सधु्दा ठेवावे. 

 कालांतरांनी USSR ची आणिणक व्यवथिा ढासळू लागली तरी दोन्ही दशेामध्ये अिथुपिाण वाढु लागली. 

USSR वर US मध्ये Star War चे तनाव णदवसेंणदवस वाढतच गेले. सोणव्हयत युणनयन मध्ये बेलगाम नोकरशाही 

व हलाखीची अिणव्यवथिेमुळे दशेात अशांतता णदवसेंणदवस वाढत गेली. सोणव्हयत यणुनयन मध्ये उदारवादी 

णमखाईल गोबाणचेव्ह राष्ट्रपती झाले. त्यांचे प्रणसध्द िोरि पेरेस्त्राईका ह ेलाग ुकरण्यात आले (पेरेस्त्राईका = आणिणक 

पनुगणठन) 26 णडसे. 1991 ला सोणव्हयत युणनयनचे णवभाजन करुन त्याच्या संघराज्यांना थवातंत्र्य दणे्यात आले. 

त्यापैकीच रुस व यकेु्रन ही दशे आहते.संदभण क्र. 2 

 1997 नंतर नॉटो नी आपला णवथतार करण्यास सरुुवात केली. बाल्टीक दशे, बाल्कन दशे तसेच सोणव्हयत 

यणुनयन चे नवथवातंत्र्य झालेले दशे नॉटोची सदथयता घेव ू लागली. रुसचे सीमेशेजारी दशे नॉटो सदथय होत 

असल्यामळेु रुसला आपल्या सरुके्षची णचंता वाटू लागली. त्याच्या णसमेलगत कोितेही सैणनकी Base तयार होव ू

नये म्हिनु त्याने आपली योग्य प्रखर भणुमका घेतली व त्यामुळेच आज रुस व यकेु्रन मध्ये यधु्द सरुु आह.े यकेु्रनचे 

राष्ट्राध्यक्ष झेलेंथकी यांनी नॉटोची सदथयता घेण्यासाठी प्रयत्न केले तर अणतउत्साही नॉटो संघटनेनी त्याला सदथयता 

प्रदान करण्यास अत्याणिक तत्परता दाखणवली. रुसचे राष्ट्राध्यक्ष पणुतनची यकेु्रनच्या राष्ट्राध्याक्ष झोलेंथकींना 

नॉटोची सदथयता न घेण्याचा सल्ला णदला पि यकेु्रनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना नकार णदला व आपल्या दशेाला 

यधु्दाच्या खाईत लोटले. युके्रन नॉटोचा सदथय नसल्यामळेु नॉटो दशेांनी यधु्दात प्रत्यक्षात सहभाग न घेता युके्रनला 

शस्त्रपरुवठा व अनेक प्रकारच्या मदत सरुु केल्या तसेच रुसवर आणिणक णनबांि लावण्यात आले. कोित्याही दशेानी 

रुसमिनु कोितीही वथत ुआयात णकंवा णनयाणत करु नये असे फमाणन काढले. 

 रुस मध्ये वाय,ु पेरोल, लोखंड, सोने याचा णवपलु प्रमाित साठा आह.े जगातील णतसऱ्या क्रमांकाचा तेल 

उत्पादक दशे आह.े बहुतांश बरेच यरुोणपय दशे रुसकडुन तेल व वाय ुखरेदी करतात. ते रुसच्या वायवुर अत्यािीक 

णनभणर आहते. जर त्यांनी रुसवरुन वाय ुखरेदी बंद केले तर युरोणपयन दशेात वायचु्या णकंमती गगनाला भीडतील व 

त्या दशेात असंतोष व अराजकता माजल्या णशवाय राहिार नाही. या कारिांमळेु जमणनी व ईतर यरुोपीय दशे या 
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यधु्दाच्या वेळेसही रुसवरुन वाय ुखरेदी कररत आहते. मग यरुोपीय दशेांचा भारताला उपदशे व सल्ला णबनकामाचा 

ठरतो की रुसपासनू वाय ुखरीदी बंद करा. 

 यकेु्रन हा गहू व सयुणफुल उत्पादक व णनयाणतक प्रमखु देश आह,े तसेच रुस वाय,ु पेरोल, लोखंड, सोने व 

अनेक खनीजांचा उत्पादक णनयाांतक प्रमखु देश आह.े रुस व यकेु्रन यधु्दरत असल्यामळेु जगात गहु व सयुणफुल 

तेलाची कमतरता भासत आह ेव त्यांचे भाव णदवसेंणदवस वाढत आहते. या यधु्दामळेु रुसवर घातलेल्या णनबांिामुळे 

वाय,ु पेरोल, लोखंड व अन्निान्य महागले आह.े पेरोल व णडझेलच्या वाढलेल्या णकंमतीमुळे दळिवळि महागले 

आह ेव त्यामळेु णदवसेंणदवस णजवनावश्यक वथत ुतसेच सवणच सामान महागले आह.े कोरोनानी होरपळून णनघालेला 

जनसामान्य मानसाचे जीवन जगने णबकट झालेले आह.े या सवाांची जािीव शासनाला सधु्दा आह े म्हिनु कें द्र 

सरकार व राज्य सरकारानी आपल्या णहथयाचे पेरोल व णडझेल वरील टॅक्स कमी करुन जनसामान्यांना िोडीसी 

णदलासा णदलेली आह.े जेिेकरुन आक्रोश शासना णवरुध्द वाढू नये. 

 रुस ह ेभारताचे अत्यंत णवश्वासु णमत्र राष्ट्र आह.े बहुतेक प्रत्येक संकटाच्या वेळी त्याने भारताला बहुमुल्य 

मदत केली आह.े पाणकथतान सोबत यधु्दाच्या वेळी व अनेक वेळा संयकु्त राष्ट्रसंघात आपला णवटो अणिकाराचा 

उपयोग करुन भारताला मदत केली आह.े भारत हा गटुणनरपके्ष असल्यामुळे त्याने कोित्याही यधु्दरत दशे यकेु्रन 

अिवा रुसचा पक्ष घेतलेला नाही पि यधु्द िांबणवण्यासाठी दोन्ही दशेांना णवनंती केलेली आह.े या यधु्दात भारतान े

यधु्दरत दोन्ही दशेांशी अणलप्त असनु सधु्दा आपल्या णवश्वसणनय णमत्राची संकटाच्या वेळी साि सोडलेली नाही व 

त्याच्यासोबत आपले आणिणक संबंि पवुणवत ठेवलेल आहते. 

भारतातील अनेक णवद्यािी युके्रन व रुसमध्ये वैद्यकीय णशक्षि घेत आहेत. दोघांमिील यधु्दामळेु यकेु्रन 

मिनु वैद्यकीय णवद्यार्थयाांना भारतात परतावे लागले त्यामळेु त्यांच्या पाल्यांसमोर व णवद्यार्थयाांसमोर भणवष्ट्याची 

णबकट समथया णनमाणि झालेली आह.े त्यासाठी पंतप्रिान यांनी णवद्यार्थयाांसाठी ‘‘ऑपरेशन गंगा’’ याची व्यवथिा 

केली. जरी यरुोपीय व अनेक दशेांनी रुसवर आणिणक णनबांि घातलेले आहते व त्यांच्याकडुन आयात कमी कररत 

आहते पि भारताने रुसची साि सोडलेली नाही त्यामळेु गुिवत्तापिुण तेल थवथत दरात रुस भारताला दते आह.े 

त्यामुळे भारतील तेलाच्या (पेरोलच्या) णकंमती आटोक्यात ठेविे शक्य होत आह.े तेलाच्या णकंमती आटोक्यात 

असल्यामळेु भारताला महागाईवर अंकुश ठेविे शक्य होत आह.े यालाच संकटात सअुवसर म्हिता येईल. 

र्नष्कर्थ :-  

नॉटोच्या सदथयतेच्या थवािाणपायी यकेु्रनने आपल्यावर यधु्द खेचनु आिले. थवतिःच्या णसमेलगत नॉटोच े

Base Camp रुसला अणजबात सहन होत नसल्यामुळे आपल्या सहोदर युके्रनवर सैणनक कायणवाही केली. जगाला 

महायधु्द व अियुधु्दाची भीती वाटू लागली पि नॉटोने प्रत्यक्षात यधु्दात भाग घेत नसल्यामळेु महायधु्द णकंवा 

अियुधु्दाची शक्यता कमी वाटत आह.े भारताची तटथि गटुणनरपेक्ष भमुीका व णवश्वसनीय णमत्राला संकटाच्या वेळी 

णमत्रांनी केलेली बहुमुल्य मदती बद्दल िन्यतेची भमुीका थततुीथपद आह.े भारताने आपली भमुीका कोित्याही 

बलाढ्य दशेाच्या दबावाखाली बदलेली नाही ह ेवाखानण्यासारखे आह.े भारताने या यधु्दात आपली कोित्याही 

दबावाखाली न झकुिारी किखर भमुीका व णवश्वसनीय णमत्राचे अनंत उपकार त्याच्यावर असलेल्या संकटाच्या 

वेळी परतफेड करिारी भुमीका भारताचे परराष्ट्रीय िोरि योग्य णदशेने जात असनू त्याच्या सवाांगीि णहताचे आह.े 
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