
करोना व्हायरस संकट: व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी 
२४ माचचला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करोनाच ंसंकट उद्भवल्यानंतर एकाच आठवड्यात 
सलग दसुऱयांदा देशाला संबोधधत करताना मोदी म्हणाले, करोनासारख्या महारोगान ं
जगातील सामर्थयचशाली राष्ट्ांनाही हतबल करून ठेवलं आहे. त्या राष्ट्ांक ं साधन 
नाहीत, असं नाही. पण, हा आजार इतक्या वेगानं पसरत आहे की, तयारीच करता 
येत नाही. त्यामळेु आज रात्रीपासनू संपणूच देश लॉक ाउनमध्ये जात आहे. 

या वशै्विक महामारीत एकचा पयाचय आहे तो म्हणजे सोशल ड स्टंधसंग. सोशल 
ड स्टंधसंग हे छोट्याशा गावापासून सवाांनीच अंधगकारायचं आहे. हे सवच नागररकांना, 
प्रत्येक कुटंुबाला त्यातील प्रत्येक सदस्यासाठी आवश्यक आहे.  

 

करोना व्हायरसक े संकट म्हणुन न बघता एक संधी म्हणुन बधघतले पाडहजे 
आणी भारताची आधथचक व्यवस्था मजबुत करुन भारत चीन व्यापारी तूट कमी 
करण्याची संधी आहे. 
भारत सरकारच्याच्या अभ्यासक गटान ेव्हायरसमळेु भारतासमोर येणारे धोके आश्वण 
त्यापासनू भारतात धमळणाऱया संधी यावरती एक पणूच अह्वाल प्रकाधशत केला आहे.  

कच्च्या तेलाच्या डकमती कोसळल्या 
बेंट कू्र चे अथाचत कच्च्या तेलाचे दर आता 30-35  ॉलरवर येऊ शकतात. याचा 
फायदा भारतीय इंधन बाजाराला धमळणार आहे. 

करोनामळेु आलेल्या मंदीमळेु आणी कच्च्या तेलाच्या जागधतक बाजारात ओपके 
आणी रधशयात चाललेल्या संघर्ाचमळेु तेलाच्या डकंमती खुप कमी झाल्या आहेत. 
तेलांच्या डकंमती कोसळल्यामळेु भारताचे तेलाचे बबल आता ५०% कमी झाले 
आहेत. हा आपल्या देशाला फ़ार मोठा फ़ायदा आहे. सवचसामानयांसाठी तेलाच्या 
डकमतीतील घट ही डदलासादायकच आहे.  

चीनचा बवकास दर घटणार  

अमेररकेबरोबर चाललेल्या व्यापार स्पधमेळेु धचनी आधथचक व्यवस्था आधीपासनूच 
दबावात आहेत. कोरोना’ व्हायरसचा धचनी शेअर बाजारावर मोठा नकारात्मक 



पररणाम झाला आहे आणी आजुन होण्याची शक्यता आहे. कोरोना’ व्हायरसमळेु 
चीनचा बवकास दर एक टक्क्याने घटू शकतो. अथचव्यवस्थेचे ९.६६ लाख कोटी 
रुपयांचे नकुसान होऊ शकते.  

चीनच्या आंतरराष्ट्ीय प्रधतमेवर गंभीर पररणाम होत आहेत.गेल्या ३० वर्ाांत प्रथमच 
चीनची अथचव्यवस्था इतकी ढासळली आहे.यामळेु चीन आता लष्करी 
आधधुनडककरणावर कमी खचच होइल व आपल्याला आपली लष्करी ताकद 
वाढवण्यास जास्त वळे धमळेल. 
ऑस्रेधलयापासनू आडिकेपयांत, जपानपासनू अमेररकेपयांत अनेक देशांत चीनने 
अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये ४० अब्ज  ॉलसचचा चायना-पाडकस्तान 
इकॉनॉधमक कॉरी ॉरसारखे अनके प्रकल्प आहेत. असाच कॉरी ॉर चीन म्यानमार, 

नेपाळसोबत बवकधसत करत आहे. बॉ चर रो  इधनधशएडटव्ह अंतगचत अब्जावधी 
 ॉलसचच प्रकल्प चीनने हाती घेतले आहेत.या सवच प्रकल्पांवर प्रश् नधचनह धनमाचण 
झाले आहे.ही भारताकरता चांगली बातमी आहे.   

पयाचयी कच्च्या माल दसुयाच देशांपासुन  

भारत आश्वण चीनमध्ये आपण नव्वद अब्ज  ॉलर डकमतीच्या मालाची आयात 
करतो तर 15 अब्ज  ॉलरच्या वस्तंूची धनयाचत करतो.म्हणजेच व्यापारी तुट प्रचं  
आहे. भारत जगाला सुमारे वीस अब्ज  ॉलरची स्वस्त और्धे धनयाचत करतो; 
परंतु आपण बनवत असलेल्या और्धांसाठी लागणारा 85 टक्के कच्चा माल 
आपण चीनक ून आयात करतो. अशा बाबतीत कोणत्याही एका देशावर 
अवलंबून राहणे चकुीचेच आहे. त्यासाठी पयाचयी कच्च्या मालाची व्यवस्था करणे 
आवश्यक आहे.  चीनक ून आपण मोबाईलचे सुटे भाग, इलेक्टॉधनक्स वस्तंूची 
85 टक्क्यांपयांत आयात केली जाते. कोरोना व्हायरसमुळे आता चीनमधून आयात 
होणायाच वस्तू येत नाडहत. इलेक्टॉधनक्स वस्तंूसाठी लागणायाच कच्च्या 
मालासाठीही आपण दश्विण कोररया, जपान हे पयाचय समोर ठेवायला हवेत.  

व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी 
दीघचकाळाचा बवचार करता त्यातून आपलाच फायदा होणार आहे. याधनधमतानाने 
भारत आश्वण चीन यांच्यातली मोठी व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी 



आहे. काप  उद्योगाला यातून मोठी संधी आहे. भारतीय काप  उद्योग आता नवीन 
पयाचय शोध ूशकतील. 
करोना व्हायरसचा भारताच्या आधथचक व्यवस्थेवरती नेमका काय पररणाम होऊ 
शकतो, याचा चेंबर ऑफ इंड यन इं स्रीजन ेअभ्यास केला,या अभ्यासामध्ये अनके 
उपाय योजना सचुवण्यात आल्या आहेत. सरकार त्यावरती बवचार करून आवश्यक 
पावले पण उचलत आहे. आधथचक व्यापाराचे दोन भाग आहेत, आयात आश्वण 
धनयाचत. सध्या आपण चीन पासनू प्रचं  आयात करतो.धनयाचत फ़ार कमी आहे 
आणी व्यापाराची तुट प्रंच  आहे जी भारताकरता धोकेदायक आहे,ती आता कमी 
होण्याची आहे. 
आपली िमता वाढवनू जास्त -- 

देशात और्धी धनमाचणाचा ८०% कच्चा माल चीन मधनु येतो. मात्र कच्च्या मालाचे 
धनमाचण हे आपल्या देशातील सरकारी कारखाने म्हणजे डहंदसु्तान अँडटबायोडटक्स 
धलधमटे  डकंवा इतर कारखानयांमध्ये करता येईल, जे करण्याचा प्रयत्न सरुु झाला 
आहे. भारतीय कारखाने हे नेहमीच अत्यंत कमी िमतेने काम करतात. ही संधी 
आहे की त्यांनी आपली िमता वाढवनू जास्त वस्तू धनमाचण कराव्या,ज्यामळेु 
डकमती पण खाली यतेील. 
आपण चीन ऐवजी आयात दसुऱया देशात पासनू करून व्यापारी तुट कमी करु 
शकतो. चीन ऐवजी दसुऱया राष्ट्ातून आयात करण्याकरता आपल्याला इम्पोटच ड्यटुी 
म्हणजे आयातीवर लागणारा कर कमी करावा लागेल. 
अनावाश्यक वस्तुंची बवनाकारण आय़ात पण आता आपोआप थांबत आहे,जसे की 
सणांना लागणारे सामान,खेळणी,शोभेच्या वस्तु. सामानय नागररकांनी चीनी वस्तुंवर 
बडहष्कार घालनु चीनला द्णका द्यावा. 
धनयाचत िेत्रामध्ये वाढ करण्याकरता  

मात्र सध्या सवाचत जास्त संधी धनयाचत िेत्रामध्ये वाढ करण्याची भारतासमोर आहे. 
त्याचा परेुपरू वापर केला जावा.करोना व्हायरसमळेु चीन अनके मडहने जगाची 
फॅक्टरी म्हणजे कारखाना राहु शकणार नाही. म्हणून मॅनयफॅुक्चररंग सेक्टर मध्ये 
जगाचा कारखाना बनण्याची भारतास संधी आहे.त्याचा पणूच वापर करून आपण 



चीन मधनू बाहेर प णाऱया वगेवगेळ्या कंपनयांना भारतामध्ये कार खान ेस्थापन 
करण्यास भाग पा ाव ेआश्वण आपली धनयाचत करण्याची िमता वाढवावी. 
चीन आश्वण अमेररका व्यापार यदु्ध सरुू झाल्यानंतर अशीच संधी आपल्या समोर 
आली होती. आपण त्याचा पणूच फायदा घेऊ शकलो नाही. याउलट बंगलादेश 
श्वव्हएतनाम आश्वण काही देशांनी ही संधी घऊेन आपली धनयाचत िमता वाढवली. 
आशा करूया की या वेळेला सरकार आश्वण उद्योग जगत जास्त चपळ पणा दाखवनू 
धमळालेल्या संधीचा वापर करून भारताला जगाचा कारखाना बनवण्याकरता एक 
मोठे पाऊल उचलतील. 
 

 


