
चीनी आिथ�क य�ुदाला भारताच े�य�ुर 
�यापारा�या मा�यमातून चीनला धडा िशकवा 
चीनने आप�या िवरोधात जे काही केले �याची िकंमत 	हणनू हा अ ॅप बंदीचा माग� पुरेसा आहे 
का? आपण आणखी काय क� शकतो?  

भारत सरकारने अजनु ४७ �चनी अ ॅ�सवर बंद� घातल�. याआधी गे�या म�ह�यात ५९ 
�चनी अ ॅ�सवर बंद�चा �नण�य झाला होताच. मा� भारतात वापर�या जाणा�या �चनी 
अ ॅ�सची सं या २७५ !या आसपास आहे. यात लोक$%य ‘प&जी’सार या ,काया�लयीन 
कामकाजात उपयु� असणा�या अनेक अ �ॅसचा समावेश आहे. या सा�यांकडून जमा के�या 
जाणा�या मािहतीचा गरैवापर होतो, 	�नु ही सव� अ ॅ�स संभा"य बंदी यादीत आहेत. अ ॅ�सकडून 
मािहतीचा गरैवापर होतो. अ#य$ डोना�ड &	प, पंत(धान बो+रस जॉ.सन या दोघांनी आणी 
अनेक देशांनी चीनचा उ�लेख क�न िचनी कंप.यांिवरोधात थेट भिूमका घेतली आहे. आिथ�क 
आघाडी आिण "यापारा2या मा#यमातनू चीनला धडा िशकिवणे, हा पया�य अस ूशकतो.  
भारत आिण चीन यां2याम#ये २०१९-२०म#ये ८१ अ3ज डॉलरचा "यापार होता .�याम#ये 
चीनकडून भारताला झालेली िनया�त ६५ अ3ज डॉलर होती. भारताम#ये चीनकडून होणा�या 
आयातीम#ये औषधांमधील मलूभतू घटक, रसायने, इलेि5&क उपकरणे, 6माट�फोन, रे�वे िकंवा 
पोलाद यां2याशी संबंिधत सुटे भाग, खते, दूरसंचार $े:ातील सुटे भाग यांचा समावेश आहे. 
भारतीय मािहती-तं:;ान $े:, औषधे यांना बाजारपेठेम#ये मया�िदत (वेश देऊन, चीनने भारतीय 
"यापाराची बाज ूआप�याच बाजनेू झुकती राहील, याची काळजी घेतली. यािशवाय, चीनने 
िसंगापरू, हाँगकाँग आिण मॉ+रशस2या मागा�ने भारतात केलेली गंुतवणकूही अ3जावधी डॉलरची 
आहे. 
चीन�या वाढया आिथ�क घसुखोरीला लगाम घाल�यासाठी  

ही प+रि6थती फ� भारताचीच नाही, अनेक देशावर चीनकडून आिथ�क दबाव आण>यात येत 
आहे. चीन2या वाढ�या आिथ�क घुसखोरीला लगाम घाल>यासाठी गे�या वषB अमे+रका, जपान, 
ऑ6&ेिलया, भारत जपान, ऑ6&ेिलया, ि"हएतनाम, .यझूीलंड आिण दि$ण को+रयांची बठैक 
घेतली.सव� देशांनी एक: येऊन चीनपासनू सु� होणा�या पुरवठा साखळीला पया�य दे>यासाठी 
(य�न कर>याचा हेत ूया बठैकGत होता. 



अमे+रका,जपान, दि$ण को+रया या देशांनी आप�या कंप.यांना उ�पादनांचे (क�प आप�या 
देशांम#ये हलिव>यासाठी (ो�साहन दे>यास सुHवात केली आहे.  
बॉयकॉट चायना’ या आंदोलनान ेजोर पकड यामळेु 

भारतात ‘बॉयकॉट चायना’ या आंदोलनाने जोर पकड�यामुळे, िचनी कंप.या आता आपली 
नावं बदल>यासाठी पळापळ क� लाग�या आहेत. चीनिवरोधात उपसले�या बिहJकाराKाचे हे 
(ारंिभक यश आहे. िचनी मोबाईल फो.स, धुमाकूळ घालणारे मोबाईल अॅ�स, छोटी-मोठी िचनी 
उ�पादने, इले5&ॉिनक व6त,ू खेळणी आदMवर बिहJकार घाल>याचा िनण�य भारतीयांनी घेतला. ‘द 
क.फेडरेशन ऑफ ऑल इंिडया &ेडस�’ या, "यापा� यां2या अिखल भारतीय संघटनेने चीनमधनू 
आयात होणा� या 500 Oेणीतील व6तूंची यादी जाहीर क�न बिहJकाराची हाक िदली. िकरकोळ 
बाजारा2या बादशहा समज�या जाणा� या या कंप.या, अडचणी2या ि6थतीत आपली ओळख 
लपवनू ‘मेड इन इं(डया’ असे लेबल लाव ूलाग�या आहेत; तसेच आपली ओळख लपवनू िचनी 
ई-कॉमस� कंप.यांवर बॅकफूटवर जा>याची पाळी आली आहे.  
एचडीएफसी या खाजगी बँकेत िचनी कंपनीने एक ट5का शेअर घेत�याची बाब #यानात येताच 
भारत सरकारने, आम2या परवानगीिशवाय कुठ�याही भारतीय कंपनीत िचनी कंप.यांना 
गंुतवणकू करता येणार नाही, असा आदेश जारी केला. �यामुळे भारतीय अथ�"यव6थेत िशरकाव 
कर>या2या चीन2या उPेशालाच पायबंद घातला गेला. कQ R सरकारने एमएसएमई मं:ालयांतग�त 
200 कोटी HपयांपयSतचे सरकारी कामातील कं:ाट भारतीय कंप.यांना दे>याची घोषणा यापवूBच 
केलेली आहे. सोबतच सरकारी कंप.यांत िचनी सामान आिण िचनी कंप.यांना कं:ाट 
दे>यावरही बंदी घाल>यात आली. हे बिहJकाराK येणा� या काळात आणखी मजबतू होणार आहे.  
िचनी उ�पादनांना पया�य ठ� शकणा� या व6त ूआिण कंप.यां2या नावांचा शोध सु� झालेला 
आहे. कQ Rाने उTोग जगताकडून चीनमधनू आयात के�या जाणा� या व6तूंची एक िव6ततृ यादी 
मागवली आहे. ‘िडपाट�मQट फॉर (मोशन ऑफ इंड6&ी अॅ>ड इंटन�ल &ेड’ने वाहन, औषध, 
�लॅि6टक, खेळणी, फिन�चर आदMशी िनगिडत संघटनांची एक बठैक घेऊन ये�या काळात कोणती 
पावले उचालावी लागतील, याबाबत �यांना अवगत केले आहे. स#या भारत चीनमधनू 
वाहन$े:ात 20 ट5के, इले5&ॉिन5स 70 ट5के, Vाहकोपयोगी व6त ू45 ट5के तसेच चामड्या2या 
व6तूंची 40 ट5के उ�पादने आयात करतो. भारता2या एकूण आयातीत चीनचा िह6सा 14 ट5के 



आहे. मा:, कQ Rा2या न"या िनण�यामुळे 6वदेशी उTोगांना (ो�साहन िमळू शकते व �यातनू 
रोजगारातही मोठी वाढ होईल.  

नेपाळ,आणी भारताची शेजारी राJ&े चीनकडून आयात करतो. �यात भारतीय बंदरांनी ल$ 
घालणारी यं:णा असावी. कारण तो माल नंतर भारतामधे 6मगल केला जातो. 
चीनी कंप$यांच ेऍसट्ेस भारत ज& क' शकतो 
भारताने चीन2या िवरोधात आपली भिूमका अिधक कडक करत आप�या "यवसाय आिण 
"यापारा2या िनयमात केलेले बदल ही 6वागताह� गोX आहे चीन भारताचे श: ूराJ& आहे. 
चीनची भारतात  (ऑिफिशयली) ८ िबिलयन अमे+रकन डॉलर एवढी गंुतवणकू आहे. यािशवाय 
शेकडो 6टाट�अप आिण कंप.यांम#ये वेगवेगYया '�ट'ने गुंतवणकू केलेली र5कम यापे$ा 
िक�येक पट जा6त आहे. सरकारने चीनी गंुतवणकू सरकारी �टने आणायचं बंधन चीनवर 
याच वषB टाकलं आहे. तQ"हा पासनू चीन तडफडत होता. 
चीनी गंुतवणुक फ� सरळ मागा�ने (FDI) नाही तर भारता2या ZG &Qड ऍिVमQट्स (FTA) िकंवा 
(ीZेनशीयल &Qड ऍिVमQट्स (PTA) असले�या िसंगापरू, हॉगंकॉगं इ�यादी देशांमधनूही येत होती. 
चीनी माल आिण गंुतवणकू िमळून हा अ3जावधी Hपयांचा "यापार होता. FDI कमी िदसत 
असली तरीही यामाग\ येणारी र5कम खपू मोठी आहे. सरकारने ितकडेही पाचर मारली आहे. 
�यातनूही जर तशी गंुतवणकू आलीच िकंवा यापवूB आली असेल, तर ती बेकायदेशीर असणार 
आहे व श: ूराJ& मालम]ा कायTांतग�त ती 'तुमची गंुतवणकू' आता 'आमचा महसलू' बनणार 
आहे. 
सरकारने कायTात सुधारणा के�याने आता यु^ िकंवा यु^ज.य प+रि6थतीत चीनी कंप.यांचे 
ऍसेट्स भारत ज_ क� शकतो! श: ूमालम]ा कायTा2या कलम ८-ए 2या उपकलम १ नुसार 
भारता2या श: ूमालम]ा प+रर$ण अंतग�त श:2ूया समभागां2या िव`Gसाठी मंजुरी दे>यात आली 
आहे. श: ू'मालम]ा'च नाही तर इकड2या कंप.यांमधील 'समभाग' पण यात येतात. 	हणजे 
थोड5यात, भारतीय कंप.या, बँका, 6टाट�-अप वगरेै म#ये गंुतवलेले चीनचे हजारो करोडो Hपये 
अडचणीत येउ शकितल. 
भारतान ेकाय करावे 

चीनबाहेर पडणा� या परदेशी कंप.यांना आकिष�त क�न �या देशा2या अथ�"यव6थेला धडका 
मार>याचे काम भारताने सुH केले आहे.  



देशाला जागितक महास]ा बनव>यासाठी आयात केले�या व6तूंना 6वदेशी पया�य दे>याची गरज 
आहे. चीनची ७० ट5के िनया�त ही १० $े:ांशी संबंिधत आहे. या $े:ांम#ये इलेि5&कल मिश.स 
आिण उपकरणे देखील आहेत. aयात चीन2या एकूण िनया�तीतील ६७१ अ3ज डॉलर 	हणजेच 
२६.०९ ट5के वाटा आहे. यािशवाय संगणकासह मशीनरी िनया�तीत १०.७० ट55यांची िनया�त 
	हणजे ४१७ अ3ज डॉलस�चे योगदान आहे. 

चीनला धडा िशकव>यासाठी भारत स.ैय 6तरासह आिथ�क आघाडीवर खपूच सि`य आहे. 
चीनमधनू येणा� या अनेक (कार2या व6तूंना बंदी घातले�या यादीम#ये टाक>यात आले आहे 
आिण आता ब� याच गोXMवर आयात शु�क वाढव>याची तयारी सु� आहे. देशांतग�त उ�पादन 
वाढव>यासाठी िवशेषत: लघु उTोगांम#ये भारत aया $े:ात आयातीवर अिधक अवलंबनू आहे 
अशा $े:ांम#ये 6वावलंबी हो>यासाठी आयात शु�क वाढव>याचा िवचार करावा लागेल. 
जोपयSत आपण चीनसारखे उ�पादन वाढवत नाही तोपयSत आप�या व6तचूी िकंमत कमी होणार 
नाही. �यामुळे आप�याला आयात शु�क वाढवणं आिण भारतीय उ�पादकांना (ो�सािहत करणं 
आवbयक आहे. जे"हा जा6त उ�पादन होईल ते"हा 6वाभािवकच आपण (ित6पधB बन ूशकतो'. 
लघु उTोगांना सवा�िधक आयात होणारी उ�पादने उTोगांना ओळखावी लागतील. भारतीय 
उTोगांनी आयात केली जाणारी उ�पादने ओळखनू �या $े:ातील "यवसाय सुलभ कर>यासाठी 
�यातील अडथळे ओळखले पािहजेत. चीनकडून होणा�या आयातीवरील अवलंिब�व कमी 
कर>यासाठी आिण 6थािनक पातळीवर उ�पादनाला चालना दे>यासाठी सरकारने आ�मिनभ�र 
भारत अिभयान सु� केले आहे. 
 


