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व्यवहारतोल 

प्रस्तावना 

आंतरराष्ट्र ीय नाणेननधी (IMF) नुसार एक निनिष्ट् कालािधी दरम्यान रनििासी आनण अननिासी यांच्यातील आनथिक व्यििाराचा 

सारांि देणारे सांख्यिकी नििरण म्हणून व्यििारतोल (BoP) ची व्यािा करते. व्यििारतोल, मुळात, देिाच्या रनििािांनी 

केलेल्या सिि आंतरराष्ट्र ीय आनथिक व्यििारांची नोदं आिे.व्यििारतोल आपल्याला सांगते की देिात अनतररक्त नकंिा तूट आिे 

का?, िे देखील उघड करते की देि त्याच्या िाढीसाठी पैसे पुरिण्यासाठी आनथिक उत्पादन करतो का? 

व्यवहारतोल , अशा प्रकारे, सवव व्यवहार दशववते: 

(a) अथिव्यिस्था आनण उििररत जगामधे्य िसू्त, सेिा आनण उत्पन्नातील व्यििार, 

(b) मालकी बदलणे आनण त्या अथिव्यिस्थेच्या आनथिक सोन्यातील इतर बदल, नििेष रेखांकन अनधकार (SDRs), आनण 

आनथिक दािे आनण उििररत जगातील जबाबदायाि 

(c) अयोग्य िस्तांतरण- पैिाचे िस्तांतरण ज्यात बदल्यात कािीिी अपेनित नािी. 

उदािरण- परदेिी मदत, कजि माफी इ. 

या व्यवहाराांचे वर्गीकरण केले आहे 

(i) चालू खाते 

(ii) भांडिली खाते आनण आनथिक खाते (भांडिली खाते भांडिल आनण आनथिक खाते म्हणून पुन्हा नडझाइन केले गेले 

आिे) 

जेव्हा BoP मधे्य तूट असते  

• व्यििारतोल तूट म्हणजे देि ननयाित करण्यापेिा जास्त िसू्त, सेिा आनण भांडिल आयात करतो. 

• आपल्या आयातीसाठी देिाने इतर देिांकडून कजि घेणे आिश्यक आिे. 

• अल्पािधीत, ते आनथिक िाढीस इंधन देते. परंतु, दीघिकाळापयंत, देि जगाच्या आनथिक उत्पादनाचा ननव्वळ ग्रािक 

बनतो, उत्पादक नािी. 

• भनिष्यातील िाढीमधे्य गंुतिणूक करण्याऐिजी उपभोग भरण्यासाठी देि कजाित जातो. जर तूट जास्त काळ रानिली 

तर देि कजािच्या जाळ्यात अडकतो आनण कजि फेडण्यासाठी संपत्ती निकू िकतो. 

जेव्हा व्यवहारतोल अधिशेष असतो  

• निल्लक पेमेंट निल्लक म्हणजे देि आयात करण्यापेिा जास्त ननयाित करतो. 

• मुळात देि कमाईपेिा जास्त बचत करतो. िे त्याच्या अनतररक्त उत्पन्नासि भांडिल नननमितीला चालना देते. ते 

देिाबािेरिी कजि देऊ िकतात. 

व्यवहारतोल,BoP  नेहमी शून्य असतो  

• आंतरराष्ट्र ीय पेमेंटच्या निल्लक दृनष्ट्कोनातून, चालू खात्यािरील अनधिेष भांडिली खात्यािर तूट चालनिण्यास 

अनुमती देईल.  
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• उदािरणाथि, अनतररक्त परकीय चलनाचा िापर परदेिात असलेल्या मालमते्ततील गंुतिणुकीसाठी केला जाऊ 

िकतो. तसेच, जर एखाद्या देिाकडे चालू खात्याची तूट (व्यापार तूट) असेल तर तो परदेिातून कजि घेईल. 

तु्रटी आधण वर्गळणे (Errors and Omissions) 

• चालू आनण भांडिली खात्यांव्यनतररक्त बीओपीमधे्य तु्रटी आनण िगळणे िा नतसरे घटक आिे. जे 'समतोल िसू्त' आिे 

जे सिि आंतरराष्ट्र ीय व्यििार अचूकपणे रेकॉडि करण्यात आपली असमथिता दिििते. 

• अनधिेष अल्पािधीत आनथिक निकास िाढिते. 

• दीघि काळासाठी, देि ननयाित-आधाररत िाढीिर खूप अिलंबून आिे. त्याने रनििािांना अनधक खचि करण्यास 

प्रोत्सानित केले पानिजे. मोठे देिांतगित बाजार देिाला निननमय दराच्या चढउतारांपासून िाचिेल 

व्यवहारतोल घटक 

व्यििारतोल  मोठ्या प्रमाणात दोन खात्यांमधे्य निभागले जाऊ िकते- 

(a) चालू खाते 

(b) भांडिली आनण आनथिक खाते 

चालू खाते 

• चालू खाते अथिव्यिस्था आनण उििररत जगामधे्य िास्तनिक संसाधनांचे (िसू्त, सेिा, उत्पन्न आनण िस्तांतरण) िस्तांतरण 

मोजते. 

• चालू खाते पुढे व्यापारी खाते आनण अदृश्य खात्यात निभागले गेले आिे. 

• व्यापारी खात्यात मालाची ननयाित आनण आयात संबंनधत व्यििार असतात. 

अदृश्य खात्यात, तीन धवसृ्तत शे्रणी आहेत. 

(a) गैर-घटक सेिा जसे की प्रिास, िाितूक, निमा आनण निनिध सेिा; 

(b) िस्तांतरण ज्यामधे्य निननमयात कोणतेिी मूल्य समानिष्ट् नािी, आनण 

(c) उत्पन्न ज्यामधे्य कमिचाऱयांना भरपाई आनण गंुतिणूकीचे उत्पन्न समानिष्ट् आिे. 

चालू खाते तूट (CAD) 

• चालू खात्यातील तूट (CAD) = व्यापारातील तूट + परदेिातून ननव्वळ उत्पन्न + ननव्वळ िस्तांतरण 

• टीप: येथे व्यापारातील तूट = ननयाित-आयात 

• म्हणून आपण येथे पाहू िकतो की व्यापारातील तूट आनण चालू खात्याची तूट दोन्ही नभन्न आिेत आनण व्यापारातील 

तूट चालू खात्यातील तूट एक घटक आिे. 

भाांडवली खाते आधण आधथवक खाते 
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• भांडिल आनण आनथिक खाते उििररत जगातील आनथिक दाव्यांमधे्य ननव्वळ बदल प्रनतनबंनबत करते. 

• टीप- 

• व्यििारतोल मॅनु्यअल (IMF) च्या पाचव्या आिृत्तीनुसार भांडिल आनण नित्तीय खाते म्हणून पूिीचे निल्लक पेमेंट 

भांडिली खाते पुन्हा तयार  केले गेले आिे. 

भाांडवली खाते मोठ्या प्रमाणावर दोन शे्रणी ांमधे्य धवभार्गले जाऊ शकते- 

(a) कजि नसलेले प्रिाि जसे थेट आनण पोटिफोनलओ गंुतिणूक 

(b) कजािचे प्रिाि जसे बाह्य सिाय्य, व्यािसानयक कजि, अननिासी ठेिी इ. 

आनथिक खाते बाह्य आनथिक मालमत्ता आनण दानयत्ांमधे्य अथिव्यिस्थेचा व्यििार नोदंिते. 

सिि घटकांचे गंुतिणुकीच्या प्रकारानुसार नकंिा कायाित्मक उपनिभागानुसार िगीकरण केले जाते 

1. थेट गंुतिणूक 

2. पोटिफोनलओ गंुतिणूक 

3. इतर गंुतिणूक 

4. राखीि मालमत्ता 

चालू खाते आनण भांडिली खात्याची बेरीज एकूण निल्लक दिििते, जे एकतर अनधिेष नकंिा तूट असू िकते. एकूणच 

निल्लक िालचाली देिाच्या आंतरराष्ट्र ीय साठ्यातील बदलांमधून नदसून येते. 

व्यवहारतोल - ऐधतहाधसक दृष्टीकोन 

• भारताचा व्यििारतोल  निकनसत झाला आिे जो आमच्या निकास प्रनतमानातील बदल आनण िेळोिेळी बनिजाित 

धके्क दोन्ही प्रनतनबंनबत करतो. 

• 60 िषांच्या कालािधीत, 1951-52 ते 2011-12 या सिा घटनांचा आपल्या व्यििारतोल िर कायमस्वरूपी पररणाम 

झाला- 

• 1966 मधे्य अिमूल्यन; 

• 1973 आनण 1980 चे पनिले आनण दुसरे तेलाचे धके्क; 

• 1991 चे बाह्य पेमेंट संकट; 

• 1997 चे पूिि आनियाई संकट; 

• 2000 चा Y2K कायिक्रम; आनण 

• 2008 चे जागनतक आनथिक संकट आनण त्यानंतरचे युरोझोनचे संकट. 

व्यवहारतोल सध्याची पररस्थथती  

• िानणज्य आनण उद्योग मंत्रालयाच्या मते, २०२०-२१ मधे्य भारताचे पेमेंट बॅलन्स (बीओपी) खूप मजबूत असणार आिे. 

• मजबूत बीओपी: ननयाितीत लिणीय सुधारणा आनण आयातीत घट झाल्यामुळे बीओपी मजबूत िोणार आिे. 

• जुलै 2020 मधील ननयाित जुलै 2019 च्या आकडेिारीच्या सुमारे 91% ननयाित पातळीिर आिे. 
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• जुलै 2019 पयंत आयात सुमारे 70-71% पातळीिर आिे. 

• जून 2020 मधे्य व्यापार अनधिेष: जून 2019 च्या तुलनेत जून 2020 मधे्य आयात 47.59% कमी झाल्यामुळे भारताचा 

व्यापार 18 िषाित प्रथमच अनधिेष झाला आिे. 

• जून 2020 मधे्य देिाने 0.79 अब्ज डॉलसिचा व्यापार अनधिेष नोदंिला. 

• घरगुती नननमितीला चालना नमळत आिे: सरकार घरगुती उत्पादन आनण उद्योगाला समथिन आनण प्रोत्सािन देण्यासाठी 

पािले उचलत आिे. 

• त्याच्या 'आत्मननभर' उपक्रमाचा भाग म्हणून, नििेषत: चीनमधून उत्पादने आनण भागांच्या आयातीिर अंकुि िाढिला 

आिे. 

• सरकारने 2009 ते 2011 दरम्यान केलेल्या सिि मुक्त व्यापार करारांचा (FTA) आढािा घेतला आनण त्यापैकी बहुतांि 

असमान असल्याचे आढळले. 

• पूिी केलेल्या एफटीएमुळे परदेिी िसू्त देिात सिज येण्यास परिानगी नमळाली आिे. परंतु भारतीय िसंू्तना परस्पर 

प्रिेिाची परिानगी नािी. 

• उदा. युरोपीय देिांनी भारताकडून टायरच्या आयातीिर लादलेल्या तांनत्रक मानकांचा निरोध केला आिे, जरी त्यांनी 

भारतातून टायरच्या ननयाितीिर ननबंध घातले आिेत. 

• मॅनु्यफॅक्चररंगच्या पद्धतीमधे्य बदल: सरकारने देिात गंुतिणूक करणाऱया कंपन्यांना "असेंब्ली िकि िॉप" दृनष्ट्कोन 

ठेिणे बंद करण्यास सांनगतले आिे ज्यात सामान्यतः  भारतीय उत्पादनाचे िैनिष्ट्य आिे. 

भारतातील चलनाची पररवतवनीयता 

• 1992-93 च्या कें द्रीय अथिसंकल्पाने पनिल्यांदाच भारतीय रुपयाला अंितः  पररितिनीय बनिले आिे. भारतीय 

अथिव्यिस्थेचा जगािी झपायाने समाकलन करण्यासाठी िी अपररिायि िाटचाल िोती.  

• व्यििारतोल मधे्य गंभीर चालू खात्याच्या तूटला सामोरे जाण्यासाठी, भारत सरकारने 1 माचि 1992 पासून रुपयाची 

आंनिक पररितिनीयता आणली. 

• एक िषािच्या कालािधीसाठी कायिरत असलेल्या या प्रणाली अंतगित, एक्सचेंज कमाईपैकी 60 टके्क बाजारात निननमय 

दराने रुपयामधे्य पररितिनीय िोते आनण उििररत 40 टके्क कमाई अनधकृतपणे निननमय दराने रुपयामधे्य पररितिनीय 

िोती. 

• चलनाची पररितिनीयता िी संज्ञा दिििते की ते इतर कोणत्यािी चलनात मुक्तपणे रूपांतररत केले जाऊ िकते. चालू 

खात्यािरील व्यापार आनण पेमेंटिरील पररमाणिाचक ननबंध काढून टाकणे म्हणूनिी पररितिनीयता ओळखली जाऊ 

िकते.  

• पररितिनीयता एक प्रणाली स्थानपत करते नजथे बाजारपेठ मागणी आनण पुरिठा दलांच्या मुक्त परस्परसंिादाद्वारे 

निननमय दर ननधािररत करते. 

चालू खाते पररवतवनीयता: 

रुपयाची पूणि पररितिनीयता प्राप्त करण्यासाठी चालू खाते पररितिनीयता िा पुढील टप्पा आिे. चालू खाते पररितिनीयता िे 

धे्यय, सेिा आनण घटक उत्पन्नाच्या आंतरराष्ट्र ीय देिाणघेिाणीिी संबंनधत देयकांिरील ननबंध काढून टाकण्यािी संबंनधत आिे. 
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भाांडवली खाते पररवतवनीयता:  

भांडिली खाते पररितिनीयता म्हणजे देिाच्या भांडिली व्यििारांचे उदारीकरण जसे की कजि आनण गंुतिणूक, अल्पकालीन 

आनण दीघिकालीन तसेच इतर भांडिली प्रिाि. 
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