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 फायनान्शिअल न्लटरसी म्हणज ेआन्थिक 

साक्षरता ही एक अत्यंत महत्वाची अिी संकल्पना 

आपल्यात रुजण्याची फार आवश्यकता आह.े या 

मतावर कदान्चत काहींचा ‘इगो’ दुखावला जाऊ 

िकतो. ‘आता आम्हाला काय व्यवहारज्ञान पण येत 

नाही का’ ? असा िेराही येऊ िकतो न्कंवा तरुण 

न्पढीतील अनेक जण म्हणतील की, ज्ञानाचा 

महासागर आज एका ‘न्ललक’वर आम्हाला उपलब्ध 

आह.े आम्हाला पान्हज ेते आम्ही सहज जाणून घेऊ 

िकतो. 

 

 अगदी खर ं आह े गुंतवणुकीची अनेक 

साधनं, माध्यमं आज एका हाकेसरिी आपल्या जवळ 

आलेली आहते. पण त्यामुळेच खरी समस्या न्नमािण 

होते आह.े आजपासून ३०-३५ वर्ाांपूवी अन्तिय 

मयािन्दत अिी गुंतवणुकीची साधनं उपलब्ध होती. ज े

माध्यम वन्  लांनी वापरलं तेच मुलगा सु् ा 

वापरायचा. पण आज पररन्स्थती वेगळी आह.े 

गुंतवणुकीची अमयािद साधने तुमच्या समोर उभी 

आहते. नफ्याच्या टललयात सु्ा त्याने चांगली वाढ 

झाली आह.े यात वादच नाही. पण देिोध ीला 

लागलेल्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आह.े 

 

 नवीन पर्यार् जसे जसे बयजयरयत उपलब्ध 

व्हयर्लय लयगले आहेत त्र्यसोबत खोट्र्य, फसव्र्य, 

ग्रयहकयांनय लबुयडणयऱ्र्य अनेक कां पनी, लोकयांनी र्यत 

शिरकयव केलय आहे. र्यत अनकेदय आर्षु्र्भर मेहनतीन े

कमयवलेल्र्य पैियचय अपव्र्र् होतो आशण पश्चयतयपयची 

पयळी रे्ते की, आपण हय शवचयर आधी कय केलय नयही ? 

र्य सगळर्यांकर श तय आशथाक सयक्षरतय वयढवणे ही 

कयळयची गरज ठरते. आतय र्यत आशथाक सयक्षरतय 

म्हणजे बकेँचे व्र्वहयर करतय रे्णे अथवय एखयदी शवमय 

पॉशलसी खरदेी केली असणे शकां वय म्र्चु्र्अुल फां ड, 

एसआर्पी अिय मोठ्र्य िब्दयची फक्त ओळख असणे ह े

अपेशक्षतच नयही. 

 कयर्मची नोकरी शकां वय नोकरी नांतर 

शनधनयपरं्त पेन्िन असय कोणतयही प्रकयर आज फक्त 

स्वप्नयत खरय होण्र्यसयरखय झयलय आहे. धांदय असल्र्यस 

शवनय स्पधया  तो आज होऊच िकत नयही. र्य 

पररशस्थतीत जर ही आशथाक सयक्षरतय आपण अांगी 

बयणली नयही तर त्र्यचे घयतक पररणयम आर्षु्र्यच्र्य 

अनके टप्प्र्यांवर भोगयवे लयगू िकतयत. 

र्यत आशथाक सयक्षरतय म्हणजे कयर् तर चयलू आशथाक 

घडयमोडींचय आढयवय घणे्र्यची वयचण्र्यची सवर् करणे. 

त्र्यबद्दल एखयद्यय तज्ज्ञ व्र्क्ती शकां वय फॅशमली 

अॅडव्हयर्झर सोबत चचया  करणे. 

 अनके जण आज िेअसा, म्र्चु्र्अुल फां ड 

अथवय एखयदी एसआर्पी शकां वय कमोडीटी र्यत स्वत: 

गुांतवणूक करत असतयत. ती करतयनय त्र्य शवभयगयचय 

अभ्र्यस करण्र्यची सवर् करय. म्र्चु्र्अुल फां ड आहे तर 

तो कोणत्र्य सेक्टरमध्रे् गुांतवणूक करणयरय आहे, त्र्य 

सेक्टरलय भशवष्र्यत कयर् सांधी आहे र्यची जजुबी 

मयशहती करून घेणे. िेअसा घेतयनय सवयंचे ऐकयवे पण तो 

घेतयनय त्र्य कां पनीची आशथाक शस्थती कयर्? र्यची मयशहती 

करून घेण्र्यची गरज आहे. तमुच्र्य कम्प्र्टुरवर एकय 

शक्लकवर त्र्य कां पनीची कुां डली शमळू िकेल. ते पयहूनच 

त्र्यची खरदेी करणे. 

 

 रे्थे अनेकयांनय प्रश्न पडेल की, आम्हयलय त्र्य 

शवषर्यत रस नयही त्र्यमळेु आम्हयलय ते जमणयर नयही, मयत्र 

आजच्र्य बयजयरयची आशथाक शस्थती बघतय आशथाक 

सयक्षरतय ही आपली ‘चॉइस’ नयही तर गरज आहे. कयरण 

एखयद्यय मयणसयच्र्य आर्षु्र्यतील जे महत्त्वयचे आशथाक टप्पे 

असतयत त्र्यत मलुयांचे शिक्षण, लग्न, स्व:तयच्र्य 

शनवतृ्तीनांतरची सोर् अिय अनके जबयबदयऱ्र्य असतयत. 

ज्ज्र्यप्रमयणे आज अनेक सांधी, प्लयन्स समोर आहेत पण 

त्र्यत चकुीची गुांतवणूक होण्र्यचय सदु्धय मोठय धोकय आहे. 

कयरण महयगयईच्र्य दरयिी जळुवतयनय आधीच होणयरी 

दमछयक आशण त्र्यतून जर चकुीचे आशथाक शनणार् 

झयल्र्यस आर्षु्र्भरयसयठी त्र्यची शकां मत मोजयवी लयगू 

िकते. 

 आज अनकेदय आपल्र्यलय कजा 

कयढण्र्यवयचून पर्यार् रयहत नयही. आशण मखु्र् म्हणजे ते 

कजा दणेयऱ्र्य सांस्थय सदु्धय लगेच बयजूलयच उभ्र्य असतयत. 

अगदी सहजरीत्र्य ते कजा आपल्र्यलय उपलब्ध सदु्धय 

करून दतेयत. इथे नमेकी आशथाक सयक्षरतेची गरज असते. 

र्यत अनकेदय छुपे खचा समयशवष्ट असतयत. दिानी 

व्र्यजयचय दर हय कमी असतो पण प्रोसेशसांग खचा भरमसयट 

असतो. तर कधी फोरक्लोशसांग चयजेस खूप जयस्त 

असतयत. आपल्र्य गरजेच्र्य तीव्रतेत आपण त्र्यकडे 

दलुाक्ष करतो. इथे र्य सगळर्य बयबीची मयशह ती करून घेणे 

म्हणजेच आशथाक सयक्षरतय होर्. कयरण मलय मयहीत नव्हते 

हय प्रश्नच इथे रे्त नयही. १०० अटींच्र्य कयगदयवर तमुच्र्य 

२०० सध्र्य त्र्यांनी आधीच घेतल्र्य असतयत. आशण 

त्र्यचय अथा तमु्ही ते वयचलां आहे असय होत असतो. 

 गुांतवणकुीची शवचयरपूस कर श तय रे्णयऱ्र्य 

७०% टक्के लोकयांनय अजूनही डीमॅट अकयऊां ट म्हणजे 

कयर्? र्यचय नक्की अथा मयशहती नयही असय अनभुव आहे. 

त्र्यत त्र्यचे स्व:तचे डीमॅट अकयऊां ट आहे पण ते 

कोणीतरी ओळखीच्र्य शमत्रयने अथवय त्र्यच्र्य शमत्रयने 

जबरदस्ती कयढलेलां आहे. बकेँच्र्यच अकयऊां ट सयरखे 

कयहीतरी आहे. असयच अनकेयांचय अजूनही समज आहे. 

आज कधी नव्हते शततकी अनके चयांगली सयधनां आशथाक 

उन्नतीसयठी उपलब्ध आहेत. पण त्र्यसयठी वर 

सयांशगतल्र्यप्रमयणे आशथाक सयक्षरतय ही फयर जरूरी आहे. 

आजच्र्य आशथाक जगयत ती एक अपररहयर्ा बयब झयली 

आहे.  

आर्थिक साक्षरतेला पर्ािर् नाही 
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