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1990 या दशकापासून 
आ थक उदा रकरणा या 
आंतररा ीय धोरणाशी 
भारताने आपली बांिधलक  
मा य केली आह.े

 याला 
त कालीन परि थती मो ा 

माणात कारणीभूत आह.े 

भारत सरकारन े
वातं य ा ीनंतर िवकास 

सा य कर यासाठी िम  
अथ व था आिण 
िनयोजनाचा वीकार केला. 
पंचवा षक योजने या 
मा यमातून सावजिनक 
उप मां या िवकासाला 
गती ा  झाली. या िवकास 

याम ये सावजिनक 
उप मांनी मह वाची 
भूिमका बजावली2

. परंत ु 90 

या दशकात आ थक े ात 
िनमाण झालेली अि थरता 
दरू कर यासाठी भारत 
सरकारन े 1991 या 
औ ोिगक धोरणाम ये 
जगभरात होत असले या 
बदलानूसार (खाजगीकरण, 
उदा रकरण, 
जागितक करण) आप या 
धोरणात बदल केला. 
याम ये एकािधकार 

े ातील सावजिनक 
े ाची सं या कमी करणे, 

तो ात चालणारे उप म 
बंद करण,े व थापक य  
 

 

 आंररा ीय ापाराम ये 
वाटा वाढवुन  सावजिनक 
उप म देशाला मो ा 

माणात परक य चलन ा  
क न दते आहते.  

परदेशी तं ान, 
उप मां या आंतररा ीय 
तरावर िवकास आिण 

धोरण आखताना 
ावसाियक त वाचा 

वीकार आिण अिधक   

वाय ता दे यास सु वात 
केली आह.े यामूळे आज 
काही े ातील सावजिनक 
उप मांनी आंतररा ीय 
बाजारपेठेम ये वेश केला 
असून ह े उप म आपल े
उ पादन आज आंतररा ीय 
पातळीवर गणुव ा आिण 
सेवा या या िनकषावर 
टकुन रा न िविवध 

देशातील बाजारपेठेम ये 
आपले वच व गाजवत 

आहते5. यामुळे भारताचा 
आंररा ीय ापाराम ये 
वाटा वाढवुन  सावजिनक 
उप म देशाला मो ा 

माणात परक य चलन ा  
क न दते आहते.  

 

त वाचा वीकार करणे, 
िनगुतवणूक धोरण 
वीकारणे, लाइसन कोटा 

परिमट राजची समा ी 
करण,े MOU णालीचा 
वीकार इ यादी िविवध 

धोरणांची अंमलबजावणी 
सावजिनक े ात केली 
जात आह.े 1990 या पुव  
भारतीय सावजिनक 
उप मावर सरकारचे 
अिनबध वच व पाहायला 
िमळते. उप मांची थापना, 
भांडवलाची गुंतवणुक, 

उ पादन, तं ान, 

उप मांचा कायिव तार, 

काय े  आिण मनु यबळ  
या बाबीम ये सरकारची 
भूिमका अिधक  अस यान े
सरकारने 90 पयत या 

े ात म े दारी व पाची 
भूिमका घेवून काय केले. 
यामूळे भारतीय सावजिनक 

उप मांना पधा, गुणव ा  

आिण आंतररा ीय 
बाजारपेठेमधील चढउतार 
इ. पासून सावजिनक े  
दरु होत.े परंत ु 1991 नंतर 
या धोरणात बदल झाला 
असून भारत सरकारन े
जवळपास सव सावजिनक 

े  खाजगी े ासाठी खुले 
केल े असून सावजिनक 
उप मांना  देखील 
भांडवलाची उभारणी, 
वाय ता दे यास सु वात 

केली आह.े यामूळे आज 
काही े ातील सावजिनक 
उप मांनी आंतररा ीय 
बाजारपेठेम ये वेश केला 
असून ह े उप म आपल े
उ पादन आज आंतररा ीय 
पातळीवर गणुव ा आिण 
सेवा या या िनकषावर 
टकुन रा न िविवध 

देशातील बाजारपेठेम ये 
आपले वच व गाजवत 

आहते5. यामुळे भारताचा  
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त ा ंत ा ंत ा ंत ा ं . 1111....1111 

Gross Foreign Exchange Earnings of Select CPSES (more than `1000 crores) 

S. No. CPSE 2013-14 2012-13 2011-12 

01 Mangalore Refinery & Petrochemicals 

Ltd. 

33952.38  32179.85  23418.32 

02 Indian Oil Corporation Ltd. 21608.13  18558.61  19828.74 

03 Bharat Petroleum Corpn. Ltd. 19122.06  18455.61  19315.61 

04 Bharat Heavy Electricals Ltd. 8777.74  12356.59  14419.15 

05 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 7488.99  7472.33  6315.27 

06 Shipping Corporation Of India Ltd. 4301.7  4258.94  0 

07 Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. 4231.03  6416.82  7782.48 

08 M M T C Ltd. 3920.66  3000.67  2069.92 

09 National Aluminum Company Ltd. 3617.2  3377.5  2557.78 

10 P E C Ltd. 2553  3027.11  1075.99 

11 Ircon International Ltd. 2184.76  1996.79  1862.44 

12 State Trading Corpn. Of India 1780.96  1573.12  303.46 

13 Airports Authority Of India Ltd. 1554.62  1375.77  1319.51 

14 Steel Authority Of India Ltd. 1497.01  1158.23  1230.1 

15 Air India Charters Ltd. 1330.65  1090.22  1151.81 

    Source-    Public Enterprises Survey    2013201320132013 -14. 

   भारतीय सावजिनक उप म उ पादन आिण सेवां या मा यमातून आंतररा ीय तरावर भाव पाडत अस यान ेआज 
जगात भारतीय उ पादन आिण सेवांना मोठी मागणी वाढत आह.े यांचा भारता या आंतररा ीय ापारावर भाव पडत 
असून ह ेउप म भारताला परक य चलन िमळुन दे यात मह वाची भूिमका बजावत आहते. िव ीय वष 2013-14 म ये एकूण 
कायरत उप मापैक  147 उप म ह े आतंररा ीय तरावर काय करत आहते. ह े उप म परक य चलन ा  करण े आिण 
परक य चलन खच करणारे उप म आहते. यापैक  30 उप म ह े फ  परक य चलन ा  करणारे होत.े याम ये या 
उप मांनी 1000 करोड पयापे ा जा त परक य चलन ा  केल ेआह ेअशा मुख 15 सावजिनक उप मांची  मािहती त ा 
ं . 1.1. दली आह.े   

   त ा ं . 1.1. चे िव ेषण केले असता असे दसून येते क  या 15 उप मापैक  05 उप म याम ये एअर इंिडया चाटर 
िल. एअरपोट ऑथॉ रटी ऑफ इंिडया, भारतहवैी इलै ीक स िल.,इरकॉन इंटरनशॅनल िल. आिण नॅशनल ऑ यिमिनयम 
कंपनी ह ेउप म िन वळ िवदेशी चलन ा  करणारे होत.े 2011-12 म ये या सावजिनक उप मांनी 1, 27,880 कोटी पयाचे 
परक य चलन ा  केले याम ये वाढ होवून 2012-13 म ये या उप मांनी 1,39,228 कोटी पयाचे परक य चलन िमळवले. 
2013-14 म ये उ पा दत माल आिण सेवां या मा यमातनू 122719 कोटी पयाचे परक य चलन िमळवल ेहोत ेपरंत ु2012-

13 या तलुनेत 2013-14 म ये 11.86% घट झाली आह.े यामागे मुख कारण हणजे परक य चलन ा  करणारे मूख 
उप माम ये भारत हवैी इले ीकल िल., हदु थान पे ोिलयम काप रेशन आिण पी.ई.सी.िल.या  मुख उप मांचा 2012-13 

या तलुनेत 2013-14 म ये अनु मे 28.96%, 34.06%,15.66% घट झाली आह.े यामूळे या मुख कंप यांचा परक य चलन 
ा ीपे ा परक य चलन अिधक खच झाल ेआह.े   

भारतीय सावजिनक उप म परक य चलन िमळिव यां या िविवध ौताचा िवचार करता याम ये ामु यान े
सावजिनक उप मांचे उ पादन आिण ापार िवषयक व तुची िनयात,रॉय टी,जानकारी, ावसाियक आिण परामश शु क, 

ाज आिण लाभांश अिण इतर साधना या मा यमातनू ह ेउप म परक य चलन ा  करतात.
8    याचा  आढावा त ा ं . 

4.24. घेतला आह.े 
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त ा ंत ा ंत ा ंत ा ं .    1111....2222 

                                         Foreign Exchange Earnings sources                                  (in crore) 

Sr.N

. 

Items 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

1. Export of Goods on 

Fob basis 

75026.54 85747.54 110728.22 113610.51 112204.17 

2. Royalty, know-how, 

professional and 

consultancy fee. 

1309.21 1462.01 1524.38 1597.05 1976.76 

3. Interest and 

Dividend 

145.35 189.80 243.93 302.57 92.92 

4. Other Income 7742.73 9604.83 15383.61 23717.92 8407.97 

5. Grand Total 84224.04 97004.18 127880.14 139228.05 122681.82 

     Source - public enterprises survey 2013 -14. 
त ा ं . 1.2. चे िव ेषण केले असता असे दसून येते क , 2011-12 म ये क ीय सावजिनक उप मांनी 127880.14 

कोटी पयांचे परक य चलन िमळिवले याम ये एफओबी या आधारावर उ पादनाची िनयात क न 110728.22 कोटी 
परक य चलन िमळिवले असून ते एकूण ा  परक य चलना या 86.59% आह.े तर रॉय टी, स लागार, ावसाियक आिण 
परामष शु का या मा यमातून  िमळणा  या परक य चलनाचे माण 12.3% होत.े याम ये वाढ होवून 2013-14 म ये एकूण 
सावजिनक उप मांनी 122681.82 कोटी इतके परक य चलन िमळिवले. याम ये िनयातीमधुन िमळणा  या चलनाचा वाटा 
91.4%, राय टी, जानकारी, ावसाियक आिण परामष शु क 1.61% ाज आिण लाभांश  0.08% तर इतर साधनाम ये 
6.85% वाटा होता. याव न असे दसून येत ेक  सावजिनक उप माचे परक य चलन ा  कर यांचा मूख ोत उ पादनाची 
िनयात असून याम ये 2011-12 या तलुनेत 2013-14 म ये 4.87% वाढ झाली असून राय टी, जानकारी, ावसाियक आिण 
परामष शु कात 2011-12 या तुलनेत 2013-14 म ये 0.42% वाढ तर ाज आिण लाभांश म ये 0.11% आिण इतर 
साधनाम ये 5.18% ची घट झाली आह.े सावजिनक उप मांनी िमळिवले या परक य चलन खच कर याचे माण देखील 
वाढले आह.े  2013-14 म ये 1000 कोटी पे ा अिधक परक य चलन खच करणा  या उप मांची मािहती त ां ं .1.3. दली 
आह.े                  

      
त ा ं ंत ा ं ंत ा ं ंत ा ं ं . 1111....3333 

                                                                    Gross Foreign Exchange Expenditure                                           (` In crores) 

S. No.  CPSE 2013-14 2012-13 2011-12 

01 Mangalore refinery   &  petrochemicals ltd. 65677.54 56137.41 47805.88 

02 Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. 58499.29 112477.66 101312.57 

03 Chennai Petroleum CorporationLtd. 42228.86 3849.68 35919.9 

04 Oil & Natural Gas Corporation Ltd. 38384.44 37630.93 40169.86 

05 M M T C Ltd. 16268.82 20334.56 60993.97 

06 Steel Authority Of India Ltd. 16056.08 15088.32 17887.37 

07 Hindustan Aeronautics Ltd. 12401.2 8839.53 5803.34 

08 State Trading Corpn. Of India Ltd 12393.8 16339.93 18235.42 

09 Gail (India) Ltd. 9229.22 4695.29 6423.6 

10 Bharat Heavy Electricals Ltd. 6928.08 7184.92 10021.32 

11 Power Grid Corporation Of India Ltd. 5334.22 1955.8 2366.38 

12 P E C Ltd. 4953.17 6580.64 7549.74 

13 Shipping Corporation Of India Ltd. 4570.06 4332.53 4258.09 

14 Rashtriya  Ispat Nigam Ltd. 4027.51 4262.26 5569.86 

15 एनटीपीसी िलमीटेड. 3443.37 1768.55 1481.97 
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16 M S T C Ltd. 3145. 6612.91 1427.48 

17 Mazagon Dock Ltd. 2610.45 2267.53 1750.88 

18 Handicrafts & Handloom Exports Corp. Of 

India Ltd. 

2340.63 3866.4 12107.96 

19 Ircon International Ltd. 1202.95 1166.04 1440.13 

                Source - Public Enterprises Survey-2013-14. 

 

त ा ं .1.3. चे िव षेण केल ेअसता असे दसून येत ेक  1000 कोटी पे ा अिधक परक य चलन खच करणा  या 
मुख 15 उप मांपैक  2012-13 या िव ीय वषा या तुलनते अिधक वाढ झाली आह.ेयाम ये इंिडयन ऑयल कॉरपोरेशन 

िल.18.15%, भारत पे ोिलयम काप रेशन िल. 1.17% चे ई पे ोिलयम काप रेशन 996.94 % गले इंिडया 96.56%,पावर ि ड 
काप रेशन ऑफ इंिडया िल.172.74% वाढ झाली आह.े 2012-13 या तलुनते 2013-14 म ये हदु थान पे ोिलयम काप रेशन 
िल.47.99%, एम.एम.टी.सी.िल.19.99%, टेट े डग काप रेशन ऑफ इंिडया िल.24.15%, पी.ई.सी.िल. 24.73%, 

एम.एस.टी.सी.िल. 52.43% भारतीय ह तिश प आिण ह तकला िनयात िनगम िल.39.46% यात घट झाली आह.े परंतु तले 
आिण िवपणन े ातील कंप यां या परक य चलन खचात वाढ झाली आह.े ह ेपरक य चलन िविवध ो या मा यमातनू खच 
केले जात.े परक य चलन खच कर यां ये ोत आिण खच याचा आढावा  त ा ं . 1.4 म ये घेतला आह.े 

 

                                                                                 त ा ंत ा ंत ा ंत ा ं . 1111....4444 

     

Source - public enterprises survey - 2013 -14. 

 

त ा ं .1.4 चे िव ेषण केल े असता असे दसून येते क  2009-10 म ये सावजिनक उप मांनी िनयाती या 
मा यमातून िमळिवले या परक य चलन खचाचे म ये एकूण 424206.82 कोटी खच केल.े याम ये अयातावरील खच एकूण 
खचातील 87.66% असून याम ये क ामाल/तले 91.27%, Stores, Spares & Components 2.89%, भांडवली व त ु चे 

माण 5.82% होत.े तर Expenditure on account of मधील खच एकूण खच या 12.33% असून इतर घटकाम ये रॉय टी 
आिण क स ट सी फ 23.50% Interest Payment 3.41% Others 73.07% याम ये वाढ होवून 2013-14 म ये परक य चलन 
सावजिनक उप मांनी  646074.71 कोटी खच  केल.े याम ये अयातावरील खच एकूण खचातील 89.90% असून याम ये 
क ा माल/ ू ड92.44%, Stores, Spares & Components 2.38%, भांडवली व तु चे माण 5.16% होते. तर खच 
खा यामधील मधील खच एकूण खचचा या 10.09% असून इतर घटकाम ये  रॉय टी आिण क सं ट सी फ  32.04% ाज 

6.37% इतर 61.57% इतका आह.े याव न असे दसून येते क  भारतीय सावजिनक उप म आंतरा ीय बाजार व थमे ये 

Foreign Exchange Expenditure sources  In crores 

 Particulars 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

A imports 

 Raw matiral &croud    
oil 

339408.88 408738.12 495564.55 447100.84 536971.75 

 Stores,Spares& 

Components 

10782.11 15908.26 12816.65 12829.94 13873.07 

 Capital goods 21678.01 29377.34 96637.74 58012.13 29986.56 

 Sub Total 371869.00 454023.72 605018.94 517942.91 580831.38 

B Ependiture on account of: 

 Royalty and 

Consultancy Fee 

12301.24 11824.03 23222.39 21808.05 20907.44 

 Interest Payment 1788.98 2019.08 3056.87 4491.36 4159.52 

 Others 38247.62 54709.92 102239.58 102979.59 40176.37 

 Sub Total (B) 52337.82 68553.03 128523.43 129279.11 65243.33 

 Grand Total (a+b) 424206.82 522576.75 733542.37 647222.02 646074.71 
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अ यंत चांगली कामिगरी करत असून िनयाती या मा यमातनू परक य चलन िमळवुन देशा या अथ व थलेा गती दे यांचा 
य  केला असला तरी या उप मां या परक य चलन खच कर याम ये सतत वाढ होत आह.े यात सवािधक परक य चलन  

खच आयातीवर होत आह.े 2009-10 या तलुनेत 2013-14 म ये 56.19% खच वाढला असून याम ये सवािधक खच क ा 
माल/ ू ड होत असून 2009-10 या तलुनेत 2013-14 म ये 58.20% वाढ झाली असून खच खा याचा चा िवचार करता 
याम ये वाढ होत असून 2009-10 या तलुनेत 2013-14 म ये 24.65% वाढ झाली असून याम ये सवािधक खच रॉय टी आिण 
क स ट सी फ  होत असून याम ये होणारी वाढ 2009-10 या तलुनेत 2013-14 म ये 69.96% वाढ झाली आह.े भारतीय 
सावजिनक उप म आंतररा ीय बाजार व थेम ये अ यंत चागली कामिगरी करत आसून िनयाती या मा यमातून परक य 
चलन िमळवून दशेा या अथ व थेला गित दे यांचा य  केला असला तरी या उप मां या परक य चलन खच कर याम ये 
सतत वाढ होत आह.े  
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