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RBI चे चलनविषयक धोरण जून 2022 
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आिबीआय) मॉडिटिी पॉडिसी कडमटीिे (एमपीसी) आपल्या दै्वमाडसक बैठकीत प्रमुख 

धोिणात्मक दि ५० बेडसस पॉइंटिे (बीपीएस) वाढवूि ४.९० टके्क केल्यािे बँडकंग प्रणािीतीि व्याजदि आणखी वाढणाि 

आहेत. 

या दरिाढीचा अर्थ काय? 

• मे मधे्य 40 bps च्या वाढीिंति येणािी िेपो दि वाढ, बँका आडण डबगि बँडकंग फायिान्स कंपन्ांिा िेपो-डिंक्ि कजह 

दि आडण डिधी आधारित कजह दि (MCLR) डकमाि खर्ह वाढवण्यास भाग पािेि. 

• कािण िेपो दिवाढीमुळे बँकांच्या डिधीर्ी डकंमत वाढणाि आहे. 

• डिव्वळ परिणाम डवद्यमाि कजहदािांच्या समाि माडसक हप्त्ांमधे्य (EMIs) आणखी वाढ होईि. 

• डिवाय िवीि गृह, वाहि आडण वैयक्तिक कजहही महागणाि आहे. डवशे्लषकांरे् असेही म्हणणे आहे की िेपो 

दिवाढीमुळे उपभोग आडण मागणीवि परिणाम होऊ िकतो. 

दर आणखी िाढणार का? 

• र्ििवाढीिा िगाम घािण्यासाठी मध्यवती बँक तुििेिे कमी किक र्क्रात येत्या काही मडहन्ांत व्याजदि वाढीवि 

िक्ष कें डित किेि. 

• र्ििवाढीर्ा दि ६ टक््ांच्या पुढेही (upper limit of the tolerance band) कायम िाडहल्यािे आडण डवकासदिात 

वाढ होत असतािा आिबीआयच्या पॉडिसी पॅिेििे जूिमधे्य पॉडिसी िेपो दिात ४० बीपीएस आडण ऑगस्टमधे्य 

आणखी ३५ बीपीएसिे वाढ किणे अपेडक्षत होते, असे डवशे्लषकांिी म्हटिे आहे. 

•  मुख्य म्हणजे आिबीआय एमपीसी ऑगस्टपयंत अल्ट्र ा-पे्लसमेंटमधूि बाहेि पिण्यार्ी आडण पॉडिसी िेपो िेट 5.15 

टक््ांच्या पूवह-महामािी स्तिावि िेण्यार्ी ि्ता आहे. 

• र्ििवाढीर्ा दि वाढतर् असल्यािे आिबीआय एमपीसीिे मार्ह 2023 पयंत पॉडिसी िेपो िेट 5.65 टक््ांपयंत िेिा 

जाईि," असे बँक ऑफ अमेरिका डस्ुरिटीजच्या अहवािात म्हटिे आहे. 

RBI िेपो िेट 50 bps वाढीर्ा परिणाम (Impact of RBI Repo Rate Hike) 

ठेिी ींचे दर िाढणार : येत्या काही मडहन्ांत बँकांिा ठेवीरें् दि वाढवावे िागतीि. RBI िे मे मडहन्ात िेपो दि 40 bps िे 

वाढवल्यािंति अिेक बँकांिी ठेवीरें् दि आधीर् वाढविे आहेत. 

• िाढीचा दर राखून ठेिला: आिबीआयच्या धोिण पॅिेििे भाितार्ा ७.२ टके्क वाढीर्ा अंदाज कायम ठेविा आहे. 

िॅििि सॅ्टडटक्तस्टकि ऑगहिायझेिििे 31 मे िोजी भाितार्ा 2021-2022 8.7 टके्क असा अंदाज वतहविा होता. 

प्रदीघह भू-िाजकीय तणाव, वसंू्तच्या वाढिेल्या डकमती, सतत पुिवठ्यातीि अिथळे आडण जागडतक आडथहक 

परिक्तथथती घट्ट होण्यामुळे होणािे िुकसाि या दृडिकोिावि परिणाम कितात, असे RBI गर्व्िहि ििीकांत दास यांिी 

सांडगतिे. 

• चलनिाढीची वचींता कायम आहे: अंदाज दिहडवते की 2022-23 च्या पडहल्या तीि डतमाहीत महागाई 6 टक््ांच्या 

विच्या पातळीच्या वि िाहण्यार्ी ि्ता आहे, एमपीसीिे म्हटिे आहे. हे RBI च्या पुढीि दि कािवाईरे् संकेत देते. 

2022-23 मधे्य महागाई आता 6.7 टके्क िाहण्यार्ा अंदाज आहे, असे दास म्हणािे. 
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