
करोना व्हायरस संकट: व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी 

करोना व्हायरस जगभरात वेगानं फोफावू लागल्यानं अफवांनाही वेग आला आहे. मात्र 

घाबरून जाण्याची गरज नाही. सरकारं व प्रशासनाकडून नागररकांना दिलासा िेण्याचे 

जोरिार प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार योग्य ती खबरिारी घेत आहे. 'करोनाचा फैलाव 

होऊ नये म्हणून वैद्यकीय पातळीवर सवव यंत्रणा सज्ज आहेत. 'करोना'च्या संशदयतांवर 

उपचार करण्यासाठी प्रते्यक दजल्ह्यात िहा खाटा स्वतंत्र ठेवण्यात आल्या आहेत. मंुबईत 

तीन दठकाणी कें दं्र उभारण्यात आली आहेत. वैद्यकीय कमवचाऱयांना करोनाग्रस्ांवर 

उपचार करण्याचं दवशेष प्रदशक्षण िेण्यात आलं आहे. 

करोनामुळं मृतू्य होण्याचं प्रमाण फ़क्त अडीच ते तीन टके्क आहे.  

 

भारत सरकारच्याच्या अभ्यासक गटाने यावरती पूणव अभ्यास करून करोना व्हायरसमुळे 

भारतासमोर येणारे धोके आदण त्यापासून भारतात दमळणाऱया संधी यावरती एक पूणव 

अह्वाल प्रकादशत केला आहे. या अभ्यासामधे्य म्हटले आहे हे करोना व्हायरस भारतात 

येण्याची शक्यता येणाऱया उन्हाळ्यामुळे कमी आहे. 

सववसामान्ांनी सरकारने सांदगतलेल्या उपाय योजना करण्याची गरज आहे. 

कच्च्या तेलाया ककमती कोसळल्या 
जगात चीन कच्च्च्या तेलाचा सवावत मोठा आयातिार िेश आहेत. चीनमधे्य कोरोना 

व्हायरस मोठ्या प्रमाणात पसरल्यामुळे चीनने जागदतक बाजारात कच्च्च्या तेलाची 

मागणी घटवली.भारत आदण चीन मोठ्या प्रमाणावर इंधन आयात करतात. भारत 

आदण चीनच्या मागणीवर इंधनाचे िर ठरत असतात. कच्च्च्या तेलाच्या दकमती 

कोसळल्या. त्याचा फायिा भारतीय अर्वव्यवस्रे्ला झाला आहे.या वषीच्या दतमाहीत 

कच्च्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्र ीय खप मागच्या वषीपेक्षा 4.35 लाख बॅरलने घटण्याची 

शक्यता आहे. मागच्या िोन मदहन्ात पेटर ोलच्या िरात चार रुपयांची घसरण झाली 

आहे. बेंट कू्रडचे अर्ावत कच्च्च्या तेलाचे िर आता 50 डॉलरवर येऊ शकतात. याचा 

फायिा भारतीय इंधन बाजाराला दमळणार आहे. 

चीनचा किकास दर एक टक्क्याने घटणार  

अमेररकेबरोबर चाललेल्या व्यापार स्पधेमुळे दचनी आदर्वक व्यवस्र्ा आधीपासूनच िबावात 

आहेत. कोरोना’ व्हायरसचा दचनी शेअर बाजारावर मोठा नकारात्मक पररणाम झाला आहे 

आणी आजुन होण्याची शक्यता आहे. कोरोना’ व्हायरसमुळे चीनचा दवकास िर एक 

टक्क्क्याने घटू शकतो. अर्वव्यवस्रे्चे ९.६६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.  

चीनच्या आंतरराष्ट्र ीय प्रदतमेवर गंभीर पररणाम होत आहेत.गेल्या ३० वषाांत प्रर्मच चीनची 

अर्वव्यवस्र्ा इतकी ढासळली आहे.यामुळे चीन आता लष्करी आधुदनदककरणावर कमी 

खचव होइल व आपल्याला आपली लष्करी ताकि वाढवण्यास जास् वेळ दमळेल.  



पयाायी कच्च्या माल दुसयाा देशांपासुन  

भारत आदण चीनमधे्य मोठा व्यापार आहे. त्यात आपण नव्वि अब्ज डॉलर दकमतीच्या 

मालाची आयात करतो तर 15 अब्ज डॉलरच्या वसंू्ची दनयावत करतो.म्हणजेच व्यापारी 

तुट प्रचंड आहे. भारत जगाला सुमारे वीस अब्ज डॉलरची स्वस् औषधे दनयावत 

करतो; परंतु आपण बनवत असलेल्या औषधांसाठी लागणारा 85 टके्क कच्चा माल 

आपण चीनकडून आयात करतो. अशा बाबतीत कोणत्याही एका िेशावर अवलंबून 

राहणे चुकीचेच आहे. त्यासाठी पयावयी कच्च्च्या मालाची व्यवस्र्ा करणे आवश्यक 

आहे.  चीनकडून आपण मोबाईलचे सुटे भाग, इलेक्टॉदनक्स वसंू्ची 85 टक्क्क्यांपयांत 

आयात केली जाते. कोरोना व्हायरसमुळे आता चीनमधून आयात होणायाव वसू् येत 

नादहत. इलेक्टॉदनक्स वसंू्साठी लागणायाव कच्च्च्या मालासाठीही आपण िदक्षण कोररया, 

जपान हे पयावय समोर ठेवायला हवेत.  

व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी 

िीघवकाळाचा दवचार करता त्यातून आपलाच फायिा होणार आहे. यादनदमत्ताने भारत 

आदण चीन यांच्यातली मोठी व्यापारी तूट कमी करण्याची संधी आहे. कापड उद्योगाला 

यातून मोठी संधी आहे. भारतीय कापड उद्योग आता नवीन पयावय शोधू शकतील. 

करोना व्हायरसचा भारताच्या आदर्वक व्यवस्रे्वरती नेमका काय पररणाम होऊ शकतो, 

याचा चेंबर ऑफ इंदडयन इंडस्ट्र ीजने अभ्यास केला,या अभ्यासामधे्य दनमावण झालेल्या 

पररस्स्र्तीचा आपण कसा फायिा घेऊ शकतो, यावर अनेक उपाय योजना सुचवण्यात 

आल्या आहेत. सरकार त्यावरती दवचार करून आवश्यक पावले पण उचलत आहे. 

आदर्वक व्यापाराचे िोन भाग आहेत, आयात आदण दनयावत. सध्या आपण चीन पासून 

प्रचंड आयात करतो.दनयावत फ़ार कमी आहे आणी व्यापाराची तुट पं्रचड आहे जी 

भारताकरता धोकेिायक आहे,ती आता कमी होण्याची शक्यता आहे. 

आपली क्षमता िाढिून जास्त -- 

िेशात औषधी दनमावणाचा ८०% कच्चा माल चीन मधुन येतो. मात्र कच्च्च्या मालाचे दनमावण 

हे आपल्या िेशातील सरकारी कारखाने म्हणजे दहंिुस्ान अँदटबायोदटक्स दलदमटेड दकंवा 

इतर कारखान्ांमधे्य करता येईल, जे करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भारतीय 

कारखाने हे नेहमीच अतं्यत कमी क्षमतेने काम करतात. ही संधी आहे की त्यांनी आपली 

क्षमता वाढवून जास् वसू् दनमावण कराव्या,ज्यामुळे दकमती पण खाली येतील. 

आपण चीन ऐवजी आयात िुसऱया िेशात पासून करून व्यापारी तुट कमी करु शकतो. 

चीन ऐवजी िुसऱया राष्ट्र ातून आयात करण्याकरता आपल्याला इम्पोटव डु्यटी म्हणजे 

आयातीवर लागणारा कर कमी करावा लागेल. 

अनावाश्यक वसंु्ची दवनाकारण आय़ात पण आता आपोआप र्ांबत आहे,जसे की सणांना 

लागणारे सामान,खेळणी,शोभेच्या वसु्. 



कनयाात के्षत्रामधे्य िाढ करण्याकरता  

मात्र सध्या सवावत जास् संधी दनयावत के्षत्रामधे्य वाढ करण्याची भारतासमोर आहे. त्याचा 

पुरेपूर वापर केला जावा.करोना व्हायरसमुळे चीन अनेक मदहने जगाची फॅक्टरी म्हणजे 

कारखाना राहु शकणार नाही. म्हणून मॅनु्फॅक्चररंग सेक्टर मधे्य जगाचा कारखाना 

बनण्याची भारतास संधी आहे.त्याचा पूणव वापर करून आपण चीन मधून बाहेर पडणाऱया 

वेगवेगळ्या कंपन्ांना भारतामधे्य कार खाने स्र्ापन करण्यास भाग पाडावे आदण आपली 

दनयावत करण्याची क्षमता वाढवावी. 

मात्र चीन आदण अमेररका व्यापार युद्ध सुरू झाल्यानंतर अशीच संधी आपल्या समोर 

आली होती. आपण त्याचा पूणव फायिा घेऊ शकलो नाही. याउलट बंगलािेश स्व्हएतनाम 

आदण काही िेशांनी ही संधी घेऊन आपली दनयावत क्षमता वाढवली. आशा करूया 

की या वेळेला सरकार आदण उद्योग जगत जास् चपळ पणा िाखवून दमळालेल्या संधीचा 

वापर करून भारताला जगाचा कारखाना बनवण्याकरता एक मोठे पाऊल उचलतील. 
 


