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1. ��तावना(Introduction):  

जाग�तक�करणा
या काळात वकसनशील देशांची उ�पादन �मता वाढव�या�शवाय 

अथ"#यव$थेचा जलद आ&थ"क वकास करणे श'य न#हते, उ�पादन �मता वाढव�यासाठ* मो,या 

-माणावर भांडवल, यं0साम1ी, यां30क आ4ण तां30क 5ानाची आव6यकता असते. देशाला 

$वातं7य -ा9ती झा;यानंतर औ=यो&गक >ांती झाल?. #यापार, #यवसाय व उ=योग, उ=योजकता 

यांची वाढ, वकास व वAृी झाल?. यामुळे उ�पादन वाढले, देशी-वदेशी व आंतरराDE?य #यापार सुF 

झाला. यासाठ* पय"टन, वाहतूक, माIहती तं05ान, �श�ण, -�श�ण, इ�याद? �े0ात मो,या 

-माणात -गती झाल?. परक�य चलन -ा9त झाले, देशादेशाचे संबंध Mढ झाले, आयात �नया"त 

वाढल?. यातून रोजगार �नमा"ण झाला, उ�पNनाचे माग" वाढले, समाजातील जनते
या सम$या दरू 

झा;या. �मळाले;या -ा9तीतून भवDयकाळासाठ* बचत कर�याची सवय लागल?. देशात 

एकमेकांना सहकाय" कर�याची  -व�ृती समाजात �नमा"ण होऊन शांतता -$थापत झाल?. 

व$तू आ4ण सेवां
या खरेद?-व>�ला “#यापार” असे Rहणतात. असा #यापार जे#हा एकाच 

देशातील जनतेमSये होतो, ते#हा �याला “देशी #यापार” (Domestic Trade) असे Rहणतात. या 

उलट दोन देशांतील जनतेमSये जे#हा व$तंुची देवाण-घेवाण होते, �याला “वदेशी #यापार” 

(Foreign Trade) असे Rहणतात. अशा -कारे एक देश इतर अनेक देशांशी कर?त असले;या 

व$तंू
या देवाण-घेवाणीचा “वदेशी #यापार” असे Rहणतात. वकसनशील देशाची -गती, वाढ व 

वकास हो�यासाठ* सव"च �े0ात आधु�नक पAतीचा वापर करणे गरजेचे असते. यातून माIहती 

तं05ान यांचाह? मो,या -माणात फायदा होतो. 
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2. उ���टे (Objectives) 

1) वदेशी #यापाराचा अVयास करणे. 

2) वदेशी #यापाराचे मह��व अVयास करणे 

3) भारताचा वदेशी #यापार अVयास करणे 

4) भारता
या वदेशी #यापाराची वै�शDXये चा अVयास करणे. 

5) भारता
या वदेशी #यापाराची Iदशाचा अVयास करणे. 

6) �नया"त #यापाराची रचनेचा अVयास करणे. 

 

3. ग�ृहतके(Hypothesis) 

1) वदेशी #यापाराचा अVयास कर?त आहे. 

2) वदेशी #यापाराचे मह�व बाबत अVयास कर?त आहे. 

3) भारताचा वदेशी #यापार अVयासत आहे. 

4) वदेशी #यापाराची वै�शDXये चा अVयास कर?त आहे. 

5) वदेशी #यापाराची Iदशा बाबत अVयास कर?त आहे. 

6) �नया"त #यापाराची रचनेचा अVयास कर?त आहे 

 

4. �वदेशी �यापार (Foreign Trade) 

#यापारांमुळे देशा
या वकासात व ववध �े0ात वाढ, वकास व वAृी होते. उ�पNनात वाढ, 

�श�णाचा -सार, माIहती तं05ान, रोजगार वाढ, संबंध Mढ होतात.  

�वदेशी �यापार तीन �कारचा: 

अ) आयत �यापार (Import Trade) 

“एक देश दसुYया देशांकडून व$तंूची खरेद? कर?त असेल तर �याला ‘आयात #यापार’ असे 

Rहणतात.” 

ब) !नया"त �यापार: (Export Trade) 

“आप;या देशात तयार झाले;या व$तूंची एक देश दसुYया देशाला व>� कर?त असेल तर 

�याला ‘�नया"त #यापार’ असे Rहणतात.” 
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क) पुना !नया"त �यापार (Re Export Trade) 

“एखादा देश एका देशातून व$तंूची आयात कFन नंतर �या व$तू दसुYया देशात �नया"त 

कर?त असेल तर �या #यापाराला ‘पुन�नया"त #यापार’ असे Rहणतात.” 

 वदेशी #यापाराचा देशा
या आ&थ"क वकासावर पZरणाम होत अस;याने अथ"#यव$थेतील 

इतर घटका-माणे हा #यापार एक मह��वपूण" घटक आहे. 

5. �वदेशी �यापाराचे मह&व (Importance of Foreign Trade) 

जाग�तक�करणा
या -[>येत वकसनशील देशांची उ�पादन �मता वाढव;या�शवाय 

अथ"#यव$थेचा जलद आ&थ"क वकास होत नाह?. सव"च �े0ात उ�पादन�मता वाढव�यासाठ* 

भांडवल, यं0साम1ी, यां30क आ4ण तां30क 5ानाची गरज असते. \या बाबी वकसनशील 

देशांजवळ पुरेशा -माणात उपल]ध नसतात. �यामुळे �यांना मो,या -माणावर �या आयात 

�नया"त करावी लागते. अशा आयातीला “वकासा�मक” [कंवा “वकासा�भमुख आयात” 

(Development Import) असे Rहणतात. 

वकसनशील देशात वकासाची -[>या सुF झा;यानंतर देशातील उपल]ध उ�पादन 

�मतेचा पूण"पणे उपयोग करता यावा यासाठ* क
चा माल, मSयम $वFपा
या व$तू, इ�याद?ंची 

आयात करावी लागते या आयातीला “देखभाल भरणपोषण आयात” (Maintenance Import) असे 

Rहणतात. 

देशात वकासाची -[>या सुF झा;यानंतर [कंमत पातळीत वाढ होणे अपZरहाय" असते. 

[कंमत कमी ठेव�यासाठ* देशाला उपभो_य व$तंूची आयात करावी लागते. $वातं7यो�तर काळात 

भारताने अNनधाNयाची केलेल? आयात “उपभो_य आयात” होती.  

6. भारताचा �वदेशी �यापार 

(Foreign Trade of India) 

भारतात $वातं7यपूव` Iह “वदेशी #यापार” मो,या -माणावर होता. Rहणून संशोधन 

अVयास करताना आपण $वातं7यपूव" व $वातं7यो�तर काळाचा पुढ?ल -माणे अVयास कF. 

अ) �वातं(यपूव" काळातील �वदेशी �यापार:- 

या काळात 3aIटश सरकारने भारताचे वदेशी धोरण इं_लंडला लाभदायक होईल असे 

राबवले. भारतातून $व$त क
चामाल इं_लंडला नेऊन तयार झाले;या प''या मालाची व>� 

जा$त भावाने भारतीय बाजारपेठेत केल? जात असे. �यामुळे कापूस, ताग, तेल3बया, चहा, चामडी, 

क
चे लोखंड यासारcया व$तू भारतातून इं_लंडमSये मो,या -माणात �नया"त होत असत आ4ण 

कापड, यं0साम1ी, सायकल?, मोटार? यांची भारतात आयात केल? जात असे. 
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ब) �वातं(यो&तर काळातील �वदेशी �यापार:- 

भारताची आयात इ.स. 1948 - 49 ते 1950 - 51 या काळात जा$त होती. फाळणीमुळे 

भारतात अNनधाNयाचा तुटवडा �नमा"ण झाला होता. ताग आ4ण कापसाची कमतरता जाणवत 

होती. मोठमोठ* यं0े आ4ण भांडवल? व$तंूची गरज/आव6यकता भारताला होती. यामुळे आयात ह? 

�नया"तीपे�ा जा$त होती. इ.स.1951 पासून भारतात �नयोजनास सुdवात झाल?. 

भारताचा वदेशी #यापार 

1990-91 ते 2009- 2010 

सारणी >.01 

वष" !नया"त आयात �यापार शेष 

1990-1991 0,32,558 0,43,193 10,635 

1995-1996 1,06,353 1,22,678 16,325 

2000-2001 2,09,018 2,45,200 36,182 

2002-2003 2,55,137 2,97,206 42,069 

2003-2004 2,93,637 3,59,108 65,741 

2004-2005 3,75,340 5,01,065 1,25,725 

2005-2006 4,56,418 6,60,409 2,03,991 

2006-2007 5,71,779 8,40,506 2,68,727 

2007-2008 6,55,864 10,12,312 3,56,448 

2008-2009 8,40,755 13,74,436 5,33,680 

2009-2010 8,45,534 13,63,736 5,18,202 

 

Source: Economic Survey 2010 - 2011 
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7. भारता.या �वदेशी 

(Characteristics of Foreign Trade of India)

भारतात �नयोजनाला

आहे. इ.स. 1951 पासून

आ&थ"क वकासाची गती

तेल, �समeट, इ�याद? व$तंूची

भारतीय dपयांच ेअवमू;यन

अनुकूल पZरणाम झाला

आहे. हे भारतीय वदेशी

#यापार इं_लंड बरोबर होत

इ.स.1991 मSये वदेशी 

#यापक उदार?करणामुळे

8. भारता.या �वदेशी 

एखा=या देशाचा

#यापाराची Iदशा ल�ात 
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 �यापाराची वै0श�1ये: - 

(Characteristics of Foreign Trade of India) 

सारणी >.02 

�नयोजनाला सुdवात झा;यापासून वदेशी #यापारा
या मू;यात

पासून भारता
या आयात व �नया"त #यापारात सतत 

गती जलद कर�यासाठ* यं0े, औ=यो&गक साधन साम1ी

व$तंूची मो,या -माणावर आयात करावी लागल?. �नया"तीत

अवमू;यन कर�यात आले. परंतु �याचाह? �नया"त मू;यातील

झाला नाह?. भारतात इ.स. 1951 पासून सात�याने #यापार

वदेशी #यापाराचे मह��वाचे वै�शDXय आहे. $वातं7यपूव`

होत असे. $वातं7यानंतर इतर ह? देशांशी भारताचा

 #यापाराबाबत उदार?करणाचे धोरण $वीकार�यात

उदार?करणामुळे वदेशी #यापाराला चालना �मळाल?. 

 �यापाराची �दशा (Direction of Foreign Trade of India)

देशाचा #यापार इतर कोणकोण�या देशांशी होतो. �यावFन

 येते. $वातं7यापूव` भारताचा वदेशी #यापार इं_लंड
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मू;यात बर?च वाढ झाल? 

 वाढ होत आहे. देशा
या 

साम1ी, अNनधाNय, खा=य 

�नया"तीत वाढ हो�यासाठ* 

मू;यातील वाढ?वर फारसा 

#यापार शेष -�तकूल होत 

$वातं7यपूव` भारताचा वदेशी 

भारताचा #यापार सुF झाला. 

$वीकार�यात आले. तर 1996 मSये 

(Direction of Foreign Trade of India) 

�यावFन �या देशा
या वदेशी 

इं_लंड आ4ण इं_लंड चे �म0 
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देश यां
याशीच होत असे

#यापार बराच #यापक झाला

या देशांचे वग`करण पुढ?ल-माणे

अमेZरका गटात – अमेZरका

युरोपीय गटात – fाNस

आयलँड, इं_लंड, ऑि$Eया

इ�याद? देशांचा समावेश 

आ�शया गटात – अफगा4ण$थान

कjग, लाओस, भारत, 

�सगंापूर, थायलंड, ि#हएतनाम

अf�का गटात – इिज9त

समावेश होतो. 
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असे. यामुळे हा #यापार संकु&चत होता. $वातं7य -ा9तीनंतर

झाला असून भारताचे अनेक देशांशी #यापार? संबंध

पुढ?ल-माणे $पDट करता येईल. 

सारणी >.03 

अमेZरका, कॅनडा, दm�ण अमेZरका, इ. चा समावेश होतो

fाNस, पि6चम जम"नी, इटल?, बेि;जयम, ल'झeबग"

ऑि$Eया, नावn, $वीडन, पोतु"गाल, ि$व�झलoड, र�शया

 होतो. 

अफगा4ण$थान, ऑ$Eे�लया, aRहादेश, कंबेpडया, qीलंका

, मले�शया, नेपाळ, Nयुझीलँड, बांगलादेश, पा[क$तान

ि#हएतनाम, इ�याद? देशांचा समावेश होतो. 

इिज9त, दm�ण आ[fका, के�नया, टांझा�नया, नायजेZरया

Sept 2021 (Half Yearly) 
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-ा9तीनंतर भारताचा वदेशी 

संबंध -$थापत झाले आहेत 

 

होतो. 

ल'झeबग", नेदरलंड, डेNमाक" , 

र�शया, ब;गेZरया, रोमा�नया, 

qीलंका, चीन, फामrसा, हॉगं-

पा[क$तान, [फ�लपाईNस, 

नायजेZरया इ�याद? देशांचा 



Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277-727X, Vol-10, Issue- 02, Apr-Sept 2021 (Half Yearly) 

 
                                               w w w . l i i r j . o r g                                                      ISSN 2277-727X 

 
Page 44 

भारता
या आयात #यापाराची Iदशा 

सारणी >.04. 

गट देश 
1951 - 52 

-�तशत -माण 

1993 - 94 

-�तशत -माण 

2009 – 10 

-�तशत -माण 

अमेZरका गट 36.3 17.4 32.4 

युरोपीय गट 31.5 32.3 33.2 

आ�शया गट 22.7 47.7 32.6 

आ[fका गट 9.5 2.6 1.8 

एकूण 100.00 100.00 100.00 

 

भारता
या �नया"त #यापाराची Iदशा 

सारणी >.05. 

गट देश 1951 - 52 

-�तशत -माण 

1993 - 94 

-�तशत -माण 

2009 – 10 

-�तशत -माण 

अमेZरका गट 28.2 20.9 36.9 

युरोपीय गट 36.8 30.4 22.1 

आ�शया गट 27.8 45.7 39.3 

आ[fका गट 7.2 3.0 1.7 

एकूण 100.00 100.00 100.00 

 

9.भारता.या आयात �यापाराची रचना 
सारणी >.06 

व$तू गट 
1970-71 

-�तशत -माण 

1996-97 

-�तशत -माण 

2009-10 

-�तशत -माण 

उपभो_य व$तू आ4ण 

अNनधाNये 
20.0 2.1 16.8 

भांडवल? व$तू 24.7 23.1 29.9 

क
चा माल आ4ण इतर 

व$तू 
46.9 54.3 28.5 

पेEो�लयम पदाथ" 8.4 20.5 24.8 

एकूण 100.00 100.00 100.00 
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 भारतात वकासाची -[>या सुFच अस;याने भांडवल? व$तूची आयात देखील सुFच आहे. 

तसेच योजना काळात झाले;या वकासामुळे भारतात उपभो_य व$तू आ4ण अNनधाNयाचे 

उ�पादन भरपूर -माणात होत आहे. परंतु वाढ�या लोकसंcया मुळे अNनधाNया
या [कमती वाढत 

आहेत. �यावर �नयं0ण ठेव�यासाठ* आयात वाढल? आहे. भारतात औ=योगीकरण होत अस;याने 

व$तंूची मागणी वाढल? आहे. उदा., रसाय�नक खते, t#य, लोखंड, पोलाद, मोती, जडजवाह?र इ. 

समावेश होतो. भारतात वाढ�या औ=यो&गकरणामुळे आ4ण शहर?करणामुळे पेEो�लयम पदाथ" 

जा$त वापरले जातात. �यामुळे या पदाथाoची आयात बर?च वाढल? आहे. 

10. समारोप[Conclusion]:- 

भारता
या वदेशी #यापारामुळे देशात रोजगार �न�म"ती अनेक देशांशी #यापार? संबंध Mढ 

होऊन  एकमेकांना सहकाय", माIहती तं05ान आयात-�नया"त सुF झाल?. दळणवळण, संदेशवहन, 

अ�भयां30क�, वै=यक�य, कृषी�े0, �श�ण सव"च �े0ात कमाल?चा वकास झाला. यातून राDE?य 

उ�पNनात वाढ झाल?. देशात   शांतता -$थापत झाल?. भारताला $वातं7य �मळ�यापूव` Rहणजे 

3aIटश राजवट?त इसवी सन 1921 पयoत मु'त #यापाराचे धोरण होते. हे धोरण भारतासाठ* 

हा�नकारक आ4ण इं_लंडसाठ* Iहतकारक होते. भारत $वतं0 झा;यानंतर भारताने संर�ण 

धोरणाचा $वीकार केला आहे. सSया भारता
या वदेशी #यापारात होणारे बदल अनुकूलता दश"वत 

आहे हे यावFन �सA होते. 
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