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Continuous issue-23 | August – September 2016 

ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દિશાના ફેરફારો અંગે અભ્યાસ. 
 

1) પ્રસ્તાવના :  

બે કે વધારે દેશો વચ્ચેનાાં વસ્તઓુ અને સેવાઓના વવવનમયને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહ ેછે. બીજા શબ્દોમાાં કહીએ 
તો દેશો વચ્ચે થતી વસ્તઓુ અને સેવાઓની લેવડ દેવડને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહવેાય છે. અન્ય દેશોમાાંથી 
આપણા દેશમાાં વસ્તઓુ કે સેવાઓની ખરીદી કરવામાાં આવે તેને આયાતો અને આપણા દેશમાાંથી અન્ય દેશોમાાં 
વસ્તઓુ કે સેવાઓનુાં વેચાણ કરવામાાં આવે તેને વનકાસો કહવેામાાં આવે છે. ભારતમાાંથી જુદાાં જુદાાં દેશોમાાં થતી 
વનકાસો અન ે ભારતમાાં જુદાાં જુદાાં દેશોમાાંથી થતી આયાતો ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશા દશાાવે છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના કદની સાથે ઘણી વખત તેની દદશામાાં ફેરફારો થતા હોય છે, અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની 
દદશાનાાં આ ફેરફારો પણ આવથિક વવકાસને અસર કરી શકે છે. પ્રસ્તતુ પેપરમાાં ઇ.સ. 2001-02 ની સરખામણીએ 
ઇ.સ.2015-16 માાં ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશાનાાં થયેલા ફેરફારો અંગે અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. 

2) અભ્યાસન ું મહત્વ :  

આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની આવથિક વવકાસમાાં મહત્વની ભવૂમકા રહલેી છે. આથી ઝડપી આવથિક વવકાસ સાધવા ઇચ્છતા 
રાષ્ટ્રો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને વધારવાની સાથે તેને અનકુળૂ બનાવવાની એટલે કે આયાતો ઓછી અને વનકાસો 
વધ ુ રહ ે તેવી નીવતઓનુાં ઘડતર કરતા હોય છે. આવી નીવતઓનુાં ઘડતર કરવામાાં અન્ય બાબતોની માદહતી 
ઉપરાાંત પોતાનાાં રાષ્ટ્રના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં આવેલા પદરવતાનોની માદહતી ઉપયોગી થતી હોય છે. 
પ્રસ્તતુ પેપરમાાં ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં આવેલા ફેરફારોનો અભ્યાસ કરી આંતરરાષ્ટ્રીય 
વેપારની દદશામાાં અનકુળૂ ફેરફાર કરવા સાંદભે સચૂનો કરવામાાં આવ્યા છે, આ અભ્યાસ ભારતનાાં આંતરરાષ્ટ્રીય 
વેપારની દદશા, તેમાાં થયેલા ફેરફારો જાણવામાાં અને તેમાાં અનકુળૂ ફેરફારો કરવા માટેનુાં માગાદશાન મેળવવામાાં 
તથા આંતદરક અને વવદેશ નીવતનાાં ઘડતરમાાં ઉપયોગી બનશે. 

3) અભ્યાસનાું હતે  ઓ :  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનાાં હતેઓુ નીચે પ્રમાણે રાખવામાાં આવ્યા છે.  
 આવથિક વવકાસમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનુાં મહત્વ સમજાવવુાં. 
 ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં થયેલ ફેરફારો તપાસવા. 
 ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં અનકુળૂ ફેરફારો કરવા માટેના સચૂનો સચૂવવા.  
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4)  સુંશોધન પધ્ધતત  : 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ઇ.સ. 2001-02 ની તલુનાએ ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં 
થયેલા ફેરફારો તપાસવા સૌપ્રથમ ઇ.સ. 2001-02 અને ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી જે દેશોમાાં 
વધ ુવનકાસો થાય છે, તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાં(Unspecified વસવાયનાાં) થયેલી વનકાસોનુાં માપ અને આ બને્ન 
વર્ષોમાાં ભારતની કુલ આયાતોમાાં જે દેશોમાાંથી વધ ુ આયાતો કરવામાાં આવી છે, તેવા પ્રથમ(Top) 15 
દેશોમાાંથી(Unspecified વસવાયનાાં) થયેલી આયાતોનુાં માપ બબબલયન ડોલરમાાં મેળવવામાાં આવ્્ુાં છે. ત્યાર બાદ 
ઇ.સ.2001-02 અને ઇ.સ.2015-16 માાં ભારતની કુલ આયાતો અને કુલ વનકાસોમાાં આગળ દશાાવ્યા પ્રમાણેના 
પ્રથમ 15 દેશોનો ટકાવારી ફાળો શોધી, ઇ.સ.2001-02 ની સરખામણીએ ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ 
આયાતો અને વનકાસોમાાં આ દેશોના ટકાવારી ફાળામાાં થયેલા ફેરફારો જાણી ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની 
દદશામાાં થયેલા ફેરફારો તપાસવામાાં આવ્યા છે, અને ત્યાર બાદ ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશા અનકુળૂ 
કરવા માટેના સચૂનો સચૂવવામાાં આવ્યા છે.  

5) માદહતીની પ્રાપ્તત :  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસના હતેઓુ વનધાાદરત કયાા બાદ તેને અનરુૂપ જરૂરી માદહતી Department of Commerce-India,  
Economic Survey, અન્ય વવર્ષય સાંબાંવધત સાદહત્ય વગેરેમાાંથી મેળવવામાાં આવી છે.  

6) આતથિક તવકાસમાું આંતરરાષ્ટ્રી વેપારન ું મહત્વ :  

આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનુાં મહત્વ નીચે પ્રમાણે કહી શકાય. 
 સસ્તા ભાવે વસ્ત ુકે સેવાની પ્રાપ્તત – આયાતો દ્વારા વવશ્વના અન્ય દેશોમાાંથી સસ્તા ભાવે વસ્તઓુ કે સેવાઓ 

પરૂતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ કરાવી દેશના લોકોનુાં જીવન ધોરણ ઊંચુાં લાવી શકાય છે. 
 આધવુનક ટેકનોલોજીની પ્રાપ્તત – આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર દ્વારા આપણા દેશમાાં પ્રાતત ન હોય તેવી આધવુનક 

ટેકનોલોજી અન્ય દેશોમાાંથી આયાત કરી આપણા કુદરતી સાંસાધનોનો વધારે સારો ઉપયોગ શક્ય બનાવી 
શકાય છે.  

 રાષ્ટ્રીય આવકમાાં વધારો થાય છે.-આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર દ્વારા માાંગમાાં વધારો થતા દેશમાાં ઉત્પાદન વધતા 
રાષ્ટ્રીય આવકમાાં વધારો થાય છે. 

 આંતરરાષ્ટ્રીય શાાંવત અને સલૂેહ જાળવવામાાં ઉપયોગી- આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જોડાયેલા દેશો એક બીજા પર 
આધાદરત બનતા હોવાથી તેઓની વચ્ચે ્ધુ્ધ કે અશાાંવત સજાાવાની શક્યતા ઘટતા શાાંવત અને સલુેહ જળવાય 
રહશેે.   

 વવદેશી હ ૂાંદડયામણ કમાવી આપે છે.-આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાાં આયાતો ઘટાડી અને વનકાસો વધારી વવદેશી 
હુ ાંદડયામણ પ્રાતત કરી દેશના આવથિક વવકાસને વધારી શકાય છે. 

 આપણા ઉદ્યોગોની કાયાક્ષમતા વધે છે.- આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી વવદેશમાાંથી ગણુવત્તાવાળી સસ્તી વસ્તનુી 
પ્રાપ્તત શક્ય બનતા આપણા ઉદ્યોગોએ ટકી રહવેા પોતાની કાયાક્ષમતા સધુારવી પડે છે. 
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 સામાજજક અને સાાંસ્કૃવતક વવકાસ થાય છે.- આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી જુદાાં જુદાાં દેશોનાાં લોકો એક બીજાના 
સાંપકામાાં આવતા તેઓના રીત દરવાજો, રહણેી કહણેીની આપલે થતા સામાજજક અને સાાંસ્કૃવતક વવકાસ શક્ય 
બને છે. 

 વવદેશી મડૂીરોકાણમાાં વધારો થાય છે.- આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર બજારનો વવસ્તાર કરે છે, અને મોટુાં બજાર વવદેશી 
મડૂીરોકાણને આકર્ષે છે. 

 શ્રમવવભાજન વધે - આવથિક વવકાસ દર ઊંચો લાવવા શ્રમવવભાજન મહત્વનુાં છે, અને શ્રમવવભાજનનો એક 
આધાર બજારના કદ પર છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારથી બજારનુાં કદ મોટુાં થતા શ્રમવવભાજન વધે છે. 

આ ઉપરાાંત રોજગારી વધારવી ,ગરીબી ઘટાડવી, દકિંમતમાાં સ્સ્થરતા જાળવવી વગેરેમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર 
ઉપયોગી બને છે. આથી જ ભારતમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને વધારે મહત્વ આપવામાાં આવી રહ્ુાં છે, અને તેન ે
કારણે વવશ્વ વેપારમાાં ભારતનો ફાળો વધ્યો છે. જેમ કે ઇ.સ.1990 માાં વવશ્વ વેપારમાાં ભારતનો ફાળો 1 ટકા કરતા 
પણ ઓછો હતો, તે વધીને  ઇ.સ. 2013 માાં વવશ્વની કુલ આયાતોમાાં ભારતનો ફાળો 3.1 ટકા અને કુલ વનકાસોમાાં 
2.1 ટકા જેટલો થયો છે, એટલ ુજ નહીં પરાંત ુઇ.સ. 2015 ની નવી આયાત વનકાસ નીવત અનસુાર ઇ.સ. 2020 માાં 
વવશ્વ વેપારમાાં ભારતનો કુલ ફાળો 3.5 ટકા કરવાનો લક્ષયાાંક છે.આ બાબત ભારતમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારન ે
આપવામાાં આવેલ વધારે મહત્વ દશાાવે છે તેમ કહી શકાય.  
 

7) ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દિશામાું થયેલા ફેરફારો :    
આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કયાાં કયાાં દેશો (Countries) કે પ્રદેશો (Regions) સાથે થાય છે ? તે બાબત આંતરરાષ્ટ્રીય 
વેપારની દદશા દશાાવે છે. ભારતના સાંદભામાાં કહી એ તો ભારત જે દેશો (Countries) કે પ્રદેશો (Regions)માાં 
વનકાસો કરે છે અને જે દેશો (Countries) કે પ્રદેશો (Regions)માાંથી આયાતો કરે છે, તેને ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય 
વેપારની દદશા કહવેાય.આપણી વનકાસો અને આયાતોની દદશામાાં થયેલા ફેરફારો આંતરરાષ્ટ્રી વેપારની દદશામાાં 
થયેલા ફેરફારો દશાાવે છે. આપણા દેશમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર ઇ.સ. 2001-02 થી 2015-16 દરવમયાન અમકુ 
વર્ષોને બાદ કરતા સતત વધતો રહ્યો છે , તે સાથે તેની દદશામાાં પણ ફેરફારો થયા છે.  
 
7.1) ભારતની તનકાસોની દિશામાું થયેલા ફેરફારો :ભારત જે દેશો કે પ્રદેશોમાાં વનકાસો કરે છે તે બધા કે અમકુ 
દેશો કે પ્રદેશોનો  આપણી કુલ વનકાસોમાાં ટકાવારી ફાળો બદલાય, પહલેા જે દેશો કે પ્રદેશોમાાં આપણી વનકાસો 
થતી ન હોય તેવા દેશો કે પ્રદેશોમાાં આપણી વનકાસો શરૂ થાય, અમકુ દેશો કે પ્રદેશોમાાં આપણી વનકાસો બાંધ થાય 
વગેરે વનકાસોની દદશામાાં થયેલા ફેરફારો સચૂવે છે.ભારતમાાં ઇ.સ. 2001-02 ની તલુનાએ ઇ.સ. 2015-16 માાં 
વનકાસોની દદશામાાં થયેલા ફેરફારો તપાસવા, ઇ.સ. 2001-02 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી સૌથી વધારે વનકાસો 
થઇ હતી, તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાં(Unspecified વસવાયનાાં) આપણે કરેલ વનકાસો અને ઇ.સ.2015-16 માાં 
ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી સૌથી વધારે વનકાસો થઇ હતી, તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાં(Unspecified વસવાયનાાં) 
આપણે કરેલ વનકાસોની સરખામણી કરવામાાં આવી છે.આ સરખામણી આપણી કુલ વનકાસોમાાં જે તે દેશના 
ટકાવારી ફાળાને આધારે કરવામાાં આવી છે. આ બાબત ટેબલ નાંબર 1 માાં દશાાવેલ  છે.   
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ટેબલ નુંબર  : 1 ભારતની ક લ તનકાસોમાુંથી સૌથી વધ  તનકાસો થતી હોય તેવા પ્રથમ (Top) 15 િેશો અને  
                   ક લ તનકાસોમાું તેઓનો ટકાવારી ફાળો.                  (Trade Values in US$ Billion)                   

Ran
k 

Country 2001-02 Country 2015-16 
Exports 
(Trade 
value) 

% share to 
Total 
India’s 
Exports 

Exports 
(Trade 
value) 

% share to 
Total 
India’s 
Exports 

1. U S A 
8.51334 19.425 

U S A 40.3358
2 15.37832 

2. U ARAB EMTS 
2.49179  5.68555 

U ARAB EMTS 30.2900
1 11.54828 

3. HONG KONG 
2.36636 5.39935 

HONG KONG 12.0922
1 4.610242 

4. U K 2.16087 4.93049 CHINA P RP 9.01035 3.435261 
5 GERMANY 1.78836 4.08052 U K 8.82871 3.366009 
6 JAPAN 1.51044 3.44639 SINGAPORE 7.71981 2.943233 
7 BELGIUM 1.39062 3.17300 GERMANY 7.09289 2.704215 
8 ITALY 1.20653 2.75296 SAUDI ARAB 6.39423 2.437846 
9 BANGLADESH 

PR 1.00218 2.28669 
BANGLADESH 
PR 6.03494 2.300864 

10 SINGAPORE 
0.97231 2.21853 

SRI LANKA 
DSR 5.30953 2.024297 

11 CHINA P RP 
0.95195 2.17208 

VIETNAM SOC 
REP 5.26615 2.007758 

12 FRANCE 0.945 2.15622 BELGIUM 5.02761 1.916813 
13 NETHERLAND 0.86388 1.97113 NETHERLAND 4.7251 1.801478 
14 SAUDI ARAB 0.82643 1.88568 JAPAN 4.66267 1.777676 
15 RUSSIA 0.79818 1.82122 FRANCE 4.63337 1.766506 
 Total India’s 

Exports 
43.8267
2 

100 Total India’s 
Exports 

262.290
13 

100 

Source: Department of Commerce, India. 
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ઉપરના ટેબલ નાંબર 1 પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ભારતમાાંથી થતી કુલ વનકાસો બધા દેશો (Countries)માાં સપ્રમાણ 
થતી નથી. અમકુ દેશોમાાં વનકાસો વધ ુતો અન્ય દેશોમાાં ઓછી થાય છે.  
ટેબલ નાંબર 1 પરથી એ પણ સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2001-02 માાં ભારત જે દેશોમાાં સૌથી વધ ુવનકાસો કરે છે, 
તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાંથી(Unspecified વસવાયનાાં) ભારતની કુલ વનકાસોમાાં સૌથી વધ ુ વનકાસો USA માાં 
19.425 ટકા, બીજા ક્રમે U ARAB EMTS માાં 5.68555 ટકા અને ત્રીજા ક્રમે HONG KONG માાં 5.39935 ટકા 
વનકાસો થતી હતી, જ્યારે 15 માાં ક્રમે RUSSIA માાં 1.82122 ટકા  વનકાસો થતી હતી. ઇ.સ. 2015-16 માાં આવા 
પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાં કરેલી વનકાસો જોઇએ તો ભારતની કુલ વનકાસોમાાં સૌથી વધ ુવનકાસો USA માાં 15.37832 
ટકા, બીજા ક્રમે U ARAB EMTS માાં 11.54828 ટકા અને ત્રીજા ક્રમે HONG KONG માાં 4.610242 ટકા વનકાસો 
થતી હતી, જ્યારે 15 માાં ક્રમે FRANCE માાં 1.766506ટકા  વનકાસો થતી હતી.  
આમ ઇ.સ. 2001-02 ની તલુનાએ ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતમાાંથી થતી કુલ વનકાસોમાાં USA, HONG KONG, U 
K, GERMANY, JAPAN, BELGIUM, FRANCE, NETHERLAND વગેરેમાાં થતી આપણી વનકાસોની ટકાવારી ઘટી 
છે.જ્યારે U ARAB EMTS, BANGLADESH PR , SINGAPORE, CHINA P RP , SAUDI ARAB વગેરેમાાં થતી 
આપણી વનકાસોની ટકાવારી વધી છે.ટૂાંકમાાં ભારતની વનકાસોની દદશામાાં ફેરફારો થયા છે. 
એ ઉપરાાંત કુલ વનકાસોમાાંથી કોઇ એક દેશમાાં જ થતી સૌથી વધ ુ વનકાસોની ટકાવારી ઘટી છે, જેમ કે ઇ.સ. 
2001-02 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી સૌથી વધ ુ વનકાસો U S A માાં 19.425 ટકા થતી હતી,જ્યારે ઇ.સ. 
2015-16 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી સૌથી વધ ુ વનકાસો U S A માાં 15.37832 ટકા થતી હતી. ટૂાંકમાાં 
ભારતની વનકાસો કોઇ એક દેશ પર વધ ુઆધાર રાખતી તે પ્રમાણ ઘટ્ુાં કહવેાય. 
 

7.2) ભારતની આયાતોની દિશામાું થયેલા ફેરફારો: 
 ભારતમાાં જે દેશો કે પ્રદેશોમાાંથી આયાતો થાય છે, તે બધા કે અમકુ દેશો કે પ્રદેશોનો આપણી કુલ આયાતોમાાં 
ટકાવારી ફાળો બદલાય, પહલેા જે દેશો કે પ્રદેશોમાાંથી આપણી આયાતો થતી ન હોય તેવા દેશો કે પ્રદેશોમાાંથી 
આપણી આયાતો શરૂ થાય, અમકુ દેશો કે પ્રદેશોમાાંથી આપણી આયાતો બાંધ થાય વગેરે આયાતોની દદશામાાં 
થયેલા ફેરફારો સચૂવે છે.ભારતમાાં ઇ.સ. 2001-02 ની તલુનાએ ઇ.સ. 2015-16 માાં આયાતોની દદશામાાં થયેલા 
ફેરફારો તપાસવા, ઇ.સ. 2001-02 માાં ભારતની કુલ આયાતોમાાં સૌથી વધારે આયાતો કરવામાાં આવી હતી, તેવા 
પ્રથમ(Top) 15 દેશોનો(Unspecified વસવાયનાાં) આપણી કુલ આયાતોમાાં ટકાવારી ફાળો અને ઇ.સ.2015-16 માાં 
ભારતની કુલ આયાતોમાાં સૌથી વધારે આયાતો કરવામાાં આવી હતી, તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોનો(Unspecified 
વસવાયનાાં) આપણી કુલ આયાતોમાાં ટકાવારી ફાળો તપાસી તેની સરખામણી કરી આયાતોની દદશામાાં થયેલા 
ફેરફારો જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો છે. ટેબલ નાંબર 2 માાં આ બાબત દશાાવવામાાં આવી છે.   
 

ટેબલ નુંબર  : 2 ભારતની ક લ આયાતોમાું સૌથી વધ  આયાતો થતી હોય તેવા પ્રથમ (Top) 15 િેશો અને  
                   ક લ આયાતોમાું તેઓનો ટકાવારી ફાળો.                  (Trade Values in US$ Billion) 

Ran Country 2001-02 Country 2015-16 
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k Imports 
(Trade 
value) 

% share to 
Total 
India’s 
Imports 

Imports 
(Trade 
value) 

% share to 
Total 
India’s 
Imports 

1. U S A 
3.14962 6.12608 

CHINA P 
RP 61.70683 16.19574 

2. SWITZERLAN
D 2.87075 5.58367 

U S A 
21.78139 5.716801 

3. BELGIUM 
2.763 5.3741 

SAUDI 
ARAB 20.32133 5.33359 

4. U K 
2.5632 4.98548 

U ARAB 
EMTS 19.44568 5.103764 

5. JAPAN 
2.14644 4.17487 

SWITZERLA
ND 19.29949 5.065395 

6. CHINA P RP 2.03639 3.96082 INDONESIA 13.13193 3.446641 
7. GERMANY 2.0281 3.9447 KOREA RP 13.04712 3.424381 
8. SOUTH 

AFRICA 1.4409 2.80258 
GERMANY 

12.08837 3.172745 
9. AUSTRALIA 1.3061 2.54039 IRAQ 10.83758 2.84446 
10. SINGAPORE 1.30409 2.53648 NIGERIA 9.94917 2.611285 
11. KOREA RP 1.14137 2.21999 JAPAN 9.85022 2.585315 
12. MALAYSIA 1.13354 2.20476 MALAYSIA 9.08383 2.384166 
13. INDONESIA 1.03681 2.01662 QATAR 9.02216 2.36798 
14. U ARAB 

EMTS 0.91509 1.77987 
AUSTRALIA 

8.89878 2.335597 
15. FRANCE 0.84425 1.64209 BELGIUM 8.25606 2.166907 
 Total India’s 

Imports 51.41328 
100 Total India’s 

Imports 381.00663 
100 

Source: Department of Commerce, India. 
ટેબલ નાંબર 2 પરથી સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ભારત બધા દેશો (Countries) માાંથી સમાન આયાત કરત ુાં નથી અમકુ 
Countries માાંથી મોટા પ્રમાણમાાં આયાતો થાય છે, તો કેટલાક Countries માાંથી ઓછી આયાતો થાય છે.   
ટેબલ નાંબર 2 પરથી એ બાબત પણ સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ઇ.સ. 2001-02 માાં ભારત જે દેશોમાાંથી વધ ુઆયાતો કરે 
છે, તેવા પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાંથી(Unspecified વસવાયનાાં) ભારતની કુલ આયાતોમાાં સૌથી વધ ુઆયાતો U S A 



KCG-Portal of Journals 

7 | P a g e  
 

માાંથી 6.12608 ટકા, બીજા ક્રમે SWITZERLAND માાંથી 5.58367 ટકા અને ત્રીજા ક્રમ ેBELGIUM માાંથી 5.3741 
ટકા થતી હતી, જ્યારે 15 માાં ક્રમે FRANCE માાંથી 1.64209 ટકા આયાતો થતી હતી. ઇ.સ. 2015-16 માાં આવા 
પ્રથમ(Top) 15 દેશોમાાંથી કરવામાાં આવેલી આયાતો જોઇએ તો ભારતની કુલ આયાતોમાાં સૌથી વધ ુઆયાતો 
CHINA P RP માાંથી 16.19574 ટકા, બીજા ક્રમે U S A માાંથી 5.716801 ટકા અને ત્રીજા ક્રમે SAUDI ARAB 
માાંથી 5.33359 ટકા થતી હતી, જ્યારે કુલ આયાતોમાાં 2.166907 ટકા આયાતો સાથે BELGIUM નો ક્રમ 15 મો 
હતો.  
ટૂાંકમાાં ટેબલ નાંબર 2 પરથી ઇ.સ.2001-02 ની તલુનાએ 2015-16 માાં આયાતોની દદશામાાં થયેલા ફેરફારો અંગે 
એમ કહી શકાય કે ભારતમાાં થતી કુલ આયાતોમાાં USA, SWITZERLAND, BELGIUM, JAPAN,GERMANY, 
AUSTRALIA વગેરેમાાંથી થતી આપણી આયાતોની ટકાવારી ઇ.સ.2001-02 ની સરખામણીએ 2015-16 માાં ઘટી 
છે,અને  CHINA P RP , KOREA RP, MALAYSIA, INDONESIA, U ARAB EMTS વગેરેમાાંથી થતી આપણી 
આયાતોની ટકાવારી ઇ.સ.2001-02 ની સરખામણીએ 2015-16 માાં વધી છે.જ્યારે અમકુ દેશો ઇ.સ. 2001-02 માાં 
ટોપ 15 માાં સામેલ હતા, પરાંત ુાં ઇ.સ. 2015-16 માાં ટોપ 15 દેશોમાાં સ્થાન જાળવી શક્યા નથી, અને અન્ય બીજા 
દેશો ઉમેરાયા છે.એટલે કે આયાતોની દદશામાાં ફેરફારો થયા છે. આ ફેરફારોમાાં મહત્વની બાબત એ છે કે આપણી 
આયાતોમાાં ચીનનુાં પ્રભતુ્વ વધ્્ુાં છે. 
 

8) તારણો :  
પ્રસ્તતુ અભ્યાસનાાં તારણો ટૂાંકમાાં નીચ પ્રમાણે કહી શકાય.  
 વવશ્વ વેપારમાાં ભારતનો ફાળો વધ્યો છે.  
 ઇ.સ. 2001-02 અને ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી USA માાં થતી વનકાસોની ટકાવારી સૌથી 

વધ ુછે. પરાંત ુાં ઇ.સ. 2001-02 કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી USA માાં થતી વનકાસોની 
ટકાવારી ઘટી છે. 

 ભારતમાાંથી થતી કુલ વનકાસોમાાં ઇ.સ. 2001-02 કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં USA, HONG KONG, U K, 
GERMANY, JAPAN, BELGIUM, FRANCE, NETHERLAND વગેરેમાાં થતી આપણી વનકાસોની ટકાવારી 
ઘટી છે.  

 ભારતમાાંથી થતી કુલ વનકાસોમાાં ઇ.સ. 2001-02 કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં U ARAB EMTS, BANGLADESH 
PR , SINGAPORE, CHINA P RP , SAUDI ARAB વગેરેમાાં થતી વનકાસોની ટકાવારી વધી છે. 

 ઇ.સ. 2001-02 કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં કુલ વનકાસોમાાંથી કોઇ એક દેશમાાં થતી સૌથી વધ ુ વનકાસોની 
ટકાવારી ઘટી છે. 

 ઇ.સ.2001-02 ની સરખામણીએ ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતમાાં થતી કુલ આયાતોમાાં CHINA P RP , KOREA 
RP, MALAYSIA, INDONESIA ,U ARAB EMTS વગેરેમાાંથી થતી આપણી આયાતોની ટકાવારી વધી અન ે
USA, SWITZERLAND, BELGIUM, JAPAN, GERMANY, AUSTRALIA વગેરેમાાંથી થતી આપણી 
આયાતોની ટકાવારી ઘટી છે. 

 ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશામાાં ફેરફારો થયા છે.     
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9) સચૂનો  : 

ભારતનો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વધારવાના પ્રયત્નો કરવામાાં આવી રહ્યાાં છે, તે સાથે તેની દદશામાાં અનકુળૂ 
ફેરફારો કરવા જોઇએ, તે માટે કેટલાક સચૂનો નીચે પ્રમાણે છે.  

 ભારતની આયાતો અને વનકાસો કોઇ એકાદ દેશ પર આધાદરત ન રહવેી જોઇએ, જેથી કોઇ એકાદ દેશમાાં 
આવેલી માંદી કે અન્ય પ્રવતકળૂ પદરસ્સ્થવત આપણા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પર વવપદરત અસર ન કરે. 

 દેશની કુલ વનકાસો વધારવા સાથે વધ ુદેશોમાાં વનકાસ થાય તે બાબત ધ્યાનમાાં રાખવી જોઇ, અને તે માટે 
આપણી ઉત્તમ વસ્તઓુની પસાંદગી કરી વવવવધ દેશોમાાં તેના પ્રદશાન મેળાઓનુાં આયોજન કરી ચાલ ુઅને 
નવા બજારોમાાં તેની માાંગ ઊભી કરી શકાય. 

 આપણો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર નજીકમાાં  જળ અને જમીન માગે વધ ુથાય તે માટે આપણી નજીકના દેશો સાથે 
વેપારી સાંબાંધો વધ ુ વવકસાવવા જોઇએ, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાાં વાહન વ્યવહાર ખચા ઘટવા સાથ ે
જોખમોનુાં પ્રમાણ ઘટે. 
 

10) મયાાિાઓ :  

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગૌણ માદહતીનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો હોવાથી ગૌણ માદહતીમાાં રહલેી મયાાદા આ 
અભ્યાસને અસર કરી શકે છે. તેમજ ભારત જેટલા દેશો સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારી સાંબાંધો ધરાવે છે, તે બધા 
દેશોને આ અભ્યાસમાાં ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવ્યા નથી.જો કે આ અભ્યાસ ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની દદશાના 
ફેરફારો સમજવામાાં અને તેમાાં અનકુળૂ ફેરફારો કરવા માટેનુાં માગાદશાન મેળવવામાાં ઉપયોગી થય શકે.   

11) ઉપસુંહાર :  

 ભારતીય અથાતાંત્રમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની ચાવી રૂપ ભવૂમકા રહલેી હોવાથી આ વેપાર વધે તેવાાં પગલાાંઓ 
લેવામાાં આવ્યા છે. તેને કારણે ભારતનો આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વધ્યો છે, તે સાથે તેની દદશામાાં પણ ફેરફારો થયા 
છે. જેમ કે ઇ.સ. 2001-02 કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ આયાતોમાાં CHINA P RP , KOREA RP, U 
ARAB EMTS વગેરેમાાંથી થતી આયાતોની ટકાવારી વધી છે. જ્યારે USA, SWITZERLAND, BELGIUM, JAPAN 
વગેરેમાાંથી થતી આયાતોની ટકાવારી ઘટી છે.તેમજ વનકાસોની દદશામાાં થયેલા ફેરફારો જોઇએ તો ઇ.સ. 2001-02 
કરતા ઇ.સ. 2015-16 માાં ભારતની કુલ વનકાસોમાાંથી USA, HONG KONG, U K વગેરેમાાં થતી વનકાસોની 
ટકાવારી ઘટી છે, જ્યારે U ARAB EMTS, BANGLADESH PR , SINGAPORE વગેરેમાાં થતી વનકાસોની 
ટકાવારી વધી છે.  
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