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બાયતભાાં FDI Equity inflows ન ાં લરણ અન ેFDI inflows ન ાં ભશત્તત્તલ  
 

1) પ્રસ્તાળના :  

બ્રિટનભાાંથી બાયતભાાં આલેર એક ઇસ્ટ ઇન્ડડમા કાંનીએ વભમ જતાાં બાયતભાાં બ્રિટીળ ળાવનની સ્થાના કયી 
અને લોના વાંઘષ છી તેનાથી આણને આઝાદી ભી. આઝાદીના આટરા લો છી વલશ્વના ભોટાબાગના 
દેળોની વાથે બાયતભાાં આવથિક, વાભાજજક, યાજમકીમ, લગેયે કે્ષતે્ર ઘણાાં રયલતષનો થમાાં છે, અને  ન: કેટરાાંક 
કાયણોને રીધે વલદેળી મડૂીયોકાણની જરૂરયમાત લધી છે. આજે વલશ્વભાાં ઘણાાં દેળો લચ્ચે વલદેળી મડૂીયોકાણને 
આકષલાની શરયપાઇ ચારી યશી છે, તેભ કશલેાભાાં ખોટ ાં નથી. બાયતના વાંદબષ જોઇએ તો ખાવ કયીને ઇ.વ. 1991 
ની નલી આવથિક નીવત વાથે  FDI ને આકષલાના વઘન પ્રમત્તનો થઇ યહ્ાાં છે. આ પ્રમત્તનો અંતગષત વલવલધ ક્ષેત્રોભાાં 
FDI ને પ્રલેળ આલા વાથે તેની વીભાભાાં લધાયો કયલાભાાં આવ્મો છે. લષ 2015 ભાાં UNCTAD ના આંકડા મ જફ 
દબ્રક્ષણ એવળમાના દેળોભાાં ક ર FDI inflows ભાાં બાયતનો રશસ્વો 80 ટકાથી લધ  છે, જ્માયે ારકસ્તાનનો રશસ્વો 1 
ટકાથી ઓછો છે, એટલ  જ નરશ યાંત   દ વનમાભાાં વૌથી લધ  FDI આકષતા 10 દેળોભાાં બાયતન ાં સ્થાન છે. બાયતભાાં 
ક ર FDI inflows ભાાં Equity inflows,  Re-invested earnings અને Other capital એલા ત્રણ ઘટકોભાાં વૌથી ભોટો 
રશસ્વો Equity inflows નો છે.   

જો ગણતયી  લૂષક FDI ને પ્રલેળ આલાભાાં આલે તો આણી ઘણી આવથિક વભસ્માઓ ઉકેરલાભાાં ભદદ ભી ળકે 
તેભ છે. પ્રસ્ત  ત રેખભાાં બાયતભાાં FDI Equity inflows , FDI inflows ને અવય કયતાાં રયફો,  બાયતીમ 
અથષતાંત્રભાાં તેન ાં ભશત્તત્તલનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે.  

2) અભ્યાશન ું મષત્તત્તળ:  

યાષ્ટ્રના આવથિક વલકાવ ભાટે મડૂીયોકાણ અને ફચત ભશત્તત્તલના છે, યાંત   બાયત જેલા વલકાવળીર દેળભાાં કેટરાાંક 
કાયણોવય જરૂરયમાત કયતા ફચત ઓછી યશ ે છે, ત્તમાયે FDI inflows દ્વાયા મડૂીયોકાણ લધાયી યાષ્ટ્રના આવથિક 
વલકાવને લેગ આી ળકામ છે. આ ઉયાાંત ણ FDI inflows ઘણ ાં ભશત્તત્તલ ધયાલે છે. 

પ્રસ્ત  ત અભ્માવભાાં બાયતભાાં FDI Equity inflows , તેનો લાવિક અને વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય, FDI inflows ન ે
અવય કયતાાં રયફો, બાયતીમ અથષતાંત્રભાાં તેન ાં ભશત્તત્તલ અને, બાયતભાાં FDI inflows લધાયલાના ઉામોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે. આથી આ અભ્માવ FDI Equity inflows ન ાં લરણ જાણલાભાાં અને તે વાંફાંધી નીવત 
ઘડલાભાાં ઉમોગી ફની ળકળ ે



KCG-Portal of Journals 
 

2 | P a g e  
 

3) ષતે  ઓ  :  

પ્રસ્ત  ત અભ્માવના શતે  ઓ નીચે પ્રભાણે છે. 

 બાયતભાાં FDI Equity inflows નો લાવિક અને વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય તાવલો. 
 FDI inflows ને અવય કયતાાં રયફો તાવલા. 
 બાયતીમ અથષતાંત્રભાાં FDI inflows ન ાં ભશત્તત્તલ જાણવ ાં. 
 બાયતભાાં FDI inflows લધાયલાના ઉામો સચૂલલા.  

 

4) શુંધન દ્ધતત :  

પ્રસ્ત  ત અભ્માવભાાં બાયતભાાં ઇ.વ. 2006-07 થી 2015-16 દયવભમાન FDI Equity inflows ભાાં થમેર લાવિક અન ે
વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય તાવલાભાાં આવ્મા છે. ત્તમાય ફાદ FDI inflows ને અવય કયતાાં રયફો અને બાયતીમ 
અથષતાંત્રભાાં તેન ાં ભશત્તત્તલ વભજાલલાભાાં આવ્્ ાં છે.  

વૌપ્રથભ વનમત કયેર વભમ ગાા દયવભમાનની જરૂયી આંકડાકીમ ભારશતી એકત્ર કયી તેને લષ પ્રભાણે કોષ્ટ્ટકભાાં 
ગોઠવ્મા ફાદ આંકડાળાસ્ત્રની વયેયાળ દ્ધવતનો ઉમોગ કયી રયણાભો સ ધી શોંચલાભાાં આલેર. 
 

5) માહષતીની પ્રાપ્તત  :   

પ્રસ્ત  ત અભ્માવ ભાટે જરૂયી ગૌણ ભારશતી DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Gov. of India, તેભજ 
વફાંવધત  સ્તક અને અડમ વાંળોધન ેય દ્વાયા ભેલલાભાાં આલી છે. 
 

6) તળદેી પ્રત્તયક્ષ મડૂીરકાણ (FDI)  :  

બાયતભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ  નીચે જણાલરેા ભાગોએ આલે છે.  

ઓટમેહટક રૂટ(Automatic Route) : Automatic Route દ્વાયા FDI ની યલાનગી આલાભાાં આલી શોમ તેલા ક્ષેત્રો 
કે પ્રવવૃિઓભાાં વયકાયની  અથલા રયઝલષ ફેડક ઓપ ઇન્ડડમાની લૂષ ભાંજૂયી લગય FDI આલી ળકે છે.  

મુંજૂરી દ્વારા (Government Route ) : જે પ્રવવૃિઓ કે કે્ષત્રોનો Automatic Route ભાાં વભાલેળ ન થમો શોમ તેલા 
કે્ષત્રો કે પ્રવવૃિઓભાાં FDI કયતાાં શરેા વલદેળી મડૂીયોણ પ્રભોળન ફોડષ (FIPB), બાયત વયકાયની ભાંજૂયી રેલાની યશ ે
છે.   

ભારતમાું FDI શબુંધી શુંસ્થાઓ :  

બાયતભાાં FDI વફાંધી વાંસ્થાઓ જોઇએ તો વલદેળી મડૂીયોકાણ પ્રભોળન ફોડષ (FIPB), ઔધોબ્રગક વશામ ભાટેન ાં 
વબ્રચલારમ (SIA) અને વલદેળી મડૂીયોકાણ અભરીકયણ ઓથોરયટી (FIIA)  આલેર છે.  જે વીધા વલદેળી 
મડૂીયોકાણને પ્રોત્તવાશન આલાથી ળરૂ કયી જ દી જ દી યીતે ભદદ રૂ થામ છે. 
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7) ભારતમાું FDI Equity inflows : 

બાયતભાાં FDI inflows લધાયલા ભાટે કયલાભાાં આલેરા પ્રમત્તનો તથા કેટરીક અન કૂ રયસ્સ્થવતને  કાયણે FDI 

inflows ભાાં વાયો લધાયો થમો છે. બાયતભાાં FDI inflows ભાાં FDI Equity inflows ન ાં પ્રભાણ લધાયે છે. ટેફર નાંફય 1 
ભાાં ઇ.વ. 2000-01 થી 2015-16 દયવભમાનના FDI Equity inflows અને તેનો લાવિક વધૃ્ધધ દય દળાષલલાભાાં 
આલેર છે. 

ટેબ નું.  1 ભારતમાું  FDI EQUITY INFLOWS અને તેન ળાતવિક વપૃ્ધધ દર (ઇ.શ.2000-01 થી 20015-16)   
             (As per DIPP’s FDI data base – equity capital components only)        (યકભ કયોડ રૂવમાભાાં)       

નાણાકીમ લષ Amount of FDI 
Inflows 

લાવિક % પેયપાય 

2000-01 10,733 -  
2001-02 18,654 73.80043 
2002-03 12,871 -31.0014 
2003-04 10,064 -21.8087 
2004-05 14,653 45.59817 
2005-06 24,584 67.77452 
2006-07 56,390 129.3768 
2007-08 98,642 74.92818 
2008-09 142,829 44.79532 
2009-10 123,120 -13.799 
2010-11 97,320 -20.9552 
  2011-12 *  165,146 69.69379 
2012-13 121,907 -26.1823 
 2013-14 # 147,518 21.00864 
 2014-15 # 189,107 28.19249 
 2015-16 # 262,322 38.71618 

 

સ્ત્રોત : DIPP, Ministry of Commerce & Industry, Gov. of India. (Fact Sheet on FDI March 2016 and previous 

related years) 
Note (1) including amount remitted through RBI’s-NRI Schemes (2000-2002) (2)# Figures are provisional 
subject to reconciliation with RBI (3)*Inflows for the month of March, 2012 are as reported by RBI, 
consequent to the adjustment made in the figures of March, ‘11, August, ’11 and October, ‘11. (4) conversion 
rate from rupees to US dollar applied, on the basis of monthly average rate provided by RBI (DEPR), Mumbai.  
ઉયના ટેફર નાંફય 1 યથી સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે લષ 2000-01 થી 2015-16 દયવભમાન અમ ક લોને ફાદ કયતા 
બાયતભાાં  FDI EQUITY INFLOWS  લધતો યહ્ો છે. આ વભમગાા દયવભમાન આગના લષની ત  રનાએ  લષ 
2006-07 ભાાં FDI EQUITY INFLOWS નો લાવિક વધૃ્ધધ દય વૌથી લધાયે 129.3768 ટકા શતો. તેભજ આ વભમગાા 
દયવભમાન તેનો વયેયાળ લાવિક દય 32.0092  છે. આ ફાફત બાયતભાાં FDI EQUITY INFLOWS ભાાં થઇ યશરે 
લધાયો દળાષલે છે. 
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ઉયના ટેફર નાંફય 1 યથી એક ફાફત એ ણ સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે લષ 2000-01 થી 2013-14 દયવભમાનના 
FDI EQUITY INFLOWS ના વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય કયતા લષ 2014-15 થી 2015-16 દયવભમાનના FDI EQUITY 

INFLOWS નો વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય લધ  છે.  

8) FDI inflows ને અશર કરતાું હરબલ  :  

વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણને અમ ક રયફો અવય કયે છે, આથી આવ ાં મડૂીયોકાણ લધાયલા ઇચ્છતા દેળોએ તેને 
અવય કયતાાં રયફોને ળક્ય શોમ તેટરા અન કૂ કયલા જોઇએ.  વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ/ FDI inflows ને 
અવય કયતાાં કેટરાાંક રયફો નીચે પ્રભાણે દળાષલલાભાાં આવ્મા છે. 

 ળેતન દર : કેટરાાંક ઉદ્યોગોભાાં શ્રભનો ઉમોગ લધ  થતો શોમ છે, આલા ઉદ્યોગો એલા દેળભાાં મડૂીયોકાણ 
કયલાન ાં વાંદ કયળે કે જે દેળભાાં શ્રભ ખચષ ઓછાં થામ, એટરે કે લેતેન દય ઓછા શોમ. 

 રાજકીય સ્સ્થરતા  : FDI ને અવય કયત   આ ણ ભશત્તત્તલન ાં રયફ છે. જે દેળભાાં યાજકીમ સ્સ્થયતા શોમ,  તે 
દેળભાાં વયકાયની વલવલધ નીવતઓભાાં ફદરાલ ઓછા આલળે. એટલ ાં જ નરશ યાષ્ટ્રના રશતભાાં ઝડથી વનણષમો 
લધ  ળકમ ફને છે. આથી આલા દેળો FDI ને લધાયે આકષતા શોમ છે. 

 શ્રમની કૂલતા : અમ ક ઉદ્યોગોભાાં શ્રભની કળૂતા લધાયે અગત્તમની શોમ છે. આલા ઉદ્યોગો કળૂતાલાા શ્રભ 
લધ  ધયાલતા દેળભાાં મડૂીયોકાણને પ્રથભ વાંદગી આે  છે. 

 ભ્રષ્ટાચાર  : વાભાડમ યીતે જે યાષ્ટ્રભાાં ભ્રષ્ટ્ટાચાય ઓછો શોમ, ાયદળષકતા લધ  શોમ, વનણષમીકયણ ઝડી શોમ 
તેલા દેળભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ લધાયે યશતે   શોમ છે. 

 કરળેરા : ઉદ્યોગો મડૂીયોકાણ કયતી લખતે જે તે દેળભાાં કોોયેટ કય (Tax) નો દય તથા ઉદ્યોગને અવય કયતાાં 
અડમ કયલેયાના દય ધમાનભાાં રેતા શોમ છે. જે દેળોભાાં આલા કય (Tax) ના દય ઓછા શોમ તેલા દેળોને FDI 
લધ  વાંદ કયે છે. 

 ળાષન વ્યળષાર ખચચ  : ખાવ કયીને અમ ક ઉદ્યોગોભાાં ઉત્તારદત લસ્ત   લજનભાાં બાયે શોમ છે, એટરે કે આલા 
ઉદ્યોગોભાાં ક ર ખચષભાાં લાશન વ્મલશાય ખચષ અવયકાયક શોમ છે. આલા ઉદ્યોગો મડૂીયોકાણ કયતી લખતે 
મજભાન દેળભાાં લાશન વ્મલશાયની ઉરબ્ધ સ વલધા, તેના બાડાના દય લગેયેને ધમાનભાાં યાખતા શોમ છે. 
આલા ઉદ્યોગો જે દેળભાાં લાશન વ્મલશાયની સ વલધા લધ  શોમ અને આલો ખચષ ઓછો રાગે તેભ શોમ, તેલા 
દેળોને ભોટાબાગ ેવાંદ કયતા શોમ છે.  

 બજાર  : વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ ભાટે એક મ ખ્મ આકષણ ફજાય/ભાાંગન ાં  કશી ળકામ. જે દેળભાાં લસ્તી 
,આલક , ભાાંગ લધ  શોમ તે દેળ FDI ની વાંદગીભાાં અગ્ર યશ ેછે. આ દ્રન્ષ્ટ્ટકોણથી કશી ળકામ કે બાયત અને 
ચીનભાાં FDI લધ  શોલાન ાં એક કાયણ ફજાય છે. 

 ક દરતી શાધનની પ્રાપ્તત  : લસ્ત  ના ઉત્તાદનભાાં પ્રત્તમક્ષ કે યોક્ષ યીતે ક દયતી વાંતીનો ઉમોગ થતો શોમ 
છે. ખાવ કયીને અમ ક ઉદ્યોગોભાાં કાચાભાર તયીકે આલી વાંવતનો ઉમોગ થતો શોમ છે. આથી જે દેળભાાં 
આલી વાંવત લધ  શોમ અને વશરેામથી ભતી શોમ તેલા દેળને FDI લધાયે વાંદ કયે છે. 
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 રાષ્રન તળકાશ દર : જે દેળનો આવથિક વલકાવ દય લધ  શોમ તે દેળભાાં રોકોની આલક, ભાાંગ લગેયે લધ  યશ ેછે, 
આ ફાફત વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણને  આકે છે.  

 તળતનમય દર  : જે દેળોભાાં વલવનભમ દય પ્રભાણભાાં લધાયે સ્સ્થય યશતેો શોમ તે દેળોને અમ ક કાયણોવય FDI 
લધ  વાંદ કયે છે. 

 શામાજજક માલખ ું  : દેળભાાં આલતા વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકણને વાભાજજક ભાખ ાં ણ અવય કયે છે. જે દેળભાાં 
વાભાજજક ભાખાકીમ વલકાવ લધાયે થમેરો શોમ, તેલા દેળભાાં આવ  મડૂીયોકાણ લધ  આકાષમ છે.  

 કાયદ અને વ્યળસ્થાની સ્સ્થતત :  યાષ્ટ્રભાાં યશરે કામદો અને વ્મલસ્થાની સ્સ્થવત ઉદ્યોગોને અવય કયતી શોમ 
છે. જો આ વ્મલસ્થા કથેરી શોમ તો ઉદ્યોગોએ ઘણ ાં વશન કયવ ાં ડ ેછે. આથી આલા યાષ્ટ્રભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ 
મડૂીયોકાણ આલલાન ાં ઓછાં વાંદ કયે છે. 

 આંતરમાલખાકીય તળકાશ  :  દેળભાાં યસ્તા, લાશન વ્મલશાય, ાણી, વલજી, ફેડકો, લીભા લગેયે જેલી 
ભાખાકીમ સ વલધાનો વલકાવ વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણને આકે છે.  

 શરકારની તળતળધ નીતતઓ  : ઔધોબ્રગક નીવત,  નાણાકીમ નીવત, યાજકોીમ નીવત, આમાત વનકાવ નીવત, 
વલદેળ નીવત, લરશલટીમ નીવત લગેયે FDI  inflows ને અવય કયે છે. જે દેળભાાં આલી નીવતઓ ઉદ્યોગો તયપી 
શોમ તેલા દેળને FDI  લધાયે વાંદ કયે છે. આ ઉયાાંત અડમ કેટરાાંક રયફો ણ વલદેળી પ્રત્તમક્ષ 
મડૂીયોકાણને અવય કયે છે. 
 

9) ભારતીય અથચતુંત્રમાું FDI  inflows ન ું મષત્તત્તળ  :  

બાયતીમ અથષતાંત્રના વાંદબષભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણન ાં ભશત્તત્તલ નીચે પ્રભાણે દળાષલી ળકામ.  

 દેળભાાં ક ર મડૂીયોકાણભાાં લધાયો કયે છે.  
 દેળભાાં પ્રત્તમક્ષ અને યોક્ષ  યોજગાયીભાાં લધાયો થામ  છે. 
 વયકાયની વલવલધ પ્રકાયના કયલેયાની આલકભાાં લધાયો થામ છે.  
 વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ દ્વાયા આધ વનક ટેકનોરોજીની પ્રાધ્તત ળક્ય ફનતા તેના રાબો ભે છે.  
 આધ વનક ટેકનોરોજી દ્વાયા ક દયતી વાધન વાંવતનો લધાયે વાયો ઉમોગ કયી ળકામ છે.  
 યાષ્ટ્રના આવથિક વલકાવ ભાટે ભશત્તત્તલના એલા આંતયભાખાનો વલકાવ લધે છે.  
 વલદેળી ઉદ્યોગો વાભે શરયપાઇભાાં ટકી યશલેા આણા ઉદ્યોગોએ ોતાની કામષક્ષભતા સ ધાયલી ડે છે. આથી 

આણા ઉદ્યોગોની કામષક્ષભતા લધે છે.  
 ઇજાયાના તત્તલને ઓછાં કયલાભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ ભશત્તત્તલન ાં ફને છે.  
 આધ વનક ટેકનોરોજી દ્વાયા ઉચ્ચગ ણલિાલાી લસ્ત  ની પ્રાધ્તત થામ છે.  
 અમ ક પ્રકાયના વલવળષ્ટ્ટ નોરેજનો રાબ પ્રાતત કયી ળકામ છે.  
 આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયભાાં લધાયો ળક્ય ફને છે.  
 આધ વનક ટેકનોરોજી દ્વાયા ઉત્તાદન ઝડી, લધાયે અને વસ્ત   ફનતા રોકોના જીલન ધોયણભાાં સ ધાયો થામ છે.  
 વલદેળી હ ૂાંરડમાભણભાાં લધાયો થતા રેણ દેણ ત  રા ય વાયી અવય થામ છે.  
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 વીધા લેદેળી મડૂીયોકાણથી ટેકનોરોજીકર અને અડમ વાંળોધન અને વલકાવને લેગ ભે છે.  
 FDI inflows થી દેળભાાં ઉત્તાદન અને  યલઠો લધતા ફુગાલો ઘટાડલાભાાં ભદદ ભે છે.  
 કૃવકે્ષતે્ર ઉત્તારદત લસ્ત  ઓની ભાાંગ લધલા વાથે આ કે્ષત્રના વલકાવ ભાટે જરૂયી જ ાંત  નાળક દલા, યાવામબ્રણક 

ખાતય, શાઇબ્રિડ બ્રફમાયણો, માંત્રો લગેયે ભી યશતેા કૃવ વલકાવ લધે છે.  
 આવથિક છાત પ્રદેળોભાાં FDI  લધ  આલે તેલી નીવતના ઘડતય દ્વાયા આવથિક યીતે છાત પ્રદેળોનો વલકાવ 

લધાયી ળકામ છે.  

આ ઉયાાંત ણ FDI inflows ના ઘણાાં પામદાઓ યશરેા છે, યાંત   જો કાજી યાખલાભાાં ન આલે અને યાષ્ટ્રના 
રશતને વભગ્ર યીતે ધમાનભાાં યાખી તે વાંદબે મોગ્મ નીવત/કામદાઓ ઘડલાભાાં ન આલે તો આલકની અવભાનતાભાાં 
લધાયો, ક દયતી વાધનોનો ફગાડ, માષલયણનો ફગાડ, પ્રાદેવળક અવભત રા, ળશયેીકયણભાાં લધાયો, યાલરાંફન, 
નાના અને ગશૃ ઉદ્યોગો ય વલયીત અવય લગેયે જેલા ગેયપામદાઓ થલાની ળક્યતા લધી જામ છે. આથી FDI 

inflows ને પ્રોત્તવાશન આલા વાથે એ ધમાનભાાં યાખવ ાં જોઇએ કે તેનાથી બાયતીમ અથષતાંત્રને ગેયરાબો ન થામ 
અથલા રાબો લધ  અને ગેયરાબો ડ્નૂતભ થામ.  

10) તારણ :   

પ્રસ્ત  ત અભ્માવના તાયણો નીચે મ જફ છે.  

 બાયત દ વનમાભાાં વૌથી લધ  FDI આકષતા 10 દેળોભાાં સ્થાન ધયાલે છે.  
 લષ 2015 ભાાં દબ્રક્ષણ એવળમાના દેળોભાાં ક ર FDI inflows ભાાં બાયતનો રશસ્વો 80 ટકાથી લધ  છે, જ્માયે 

ારકસ્તાનનો રશસ્વો 1 ટકાથી ઓછો છે. 
 ઇ.વ.2000-01 થી 2015-16 દયવભમાન બાયતભાાં FDI EQUITY INFLOWS  નો વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય 

32.0092 છે. 
 લષ 2000-01 થી 2013-14 દયવભમાન કયતા લષ 2014-15 થી 2015-16 દયવભમાન FDI EQUITY INFLOWS 

નો વયેયાળ લાવિક વધૃ્ધધ દય લધ  છે.  
 FDI inflows ને આવથિક, વાભાજજક, યાજકીમ વરશત અનેક રયફો અવય કયે છે. 
 બાયતભાાં ઝડી આવથિક વલકાવ કયલા વરશત FDI inflows  અનેક યીતે ઉમોગી છે.   

 
 

11) સચૂન  :   
 

દેળભાાં વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણભાાં લધાયો કયલા વફાંધી કેટરાાંક સચૂનો નીચે પ્રભાણે સચૂલી ળકામ. 
 લરશલટ ળક્ય તેટરો લધાયે ાયદળષક ફનાલલો જોઇએ. 
 દેળભાાં વનણષમીકયણની પ્રરિમા ળક્ય તેટરી લધ  ઝડી ફનાલલી જોઇએ. 
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 કયલેયા ભાખાભાાં સ ધાયો કયલો જોઇએ, ખાવ કયીને અરગ અરગ પ્રકાયના અનેક યોક્ષ કયલેયાના સ્થાન ે
કોઇ એક કે ભમાષરદત કય રાલલા જોઇએ અને તેની ઓનરાઇન ચકૂલણી કયી ળકામ તેલી વ્મલસ્થા ઊબી 
કયલી જોઇએ. આ વાંદબષભાાં GST  ન ાં ઝડથી અભરીકયણ થામ તે જરૂયી કરશ ળકામ. 

 આકષક અને મોગ્મ લેતન દય નીવત ઘડલી જોઇએ. 
 દેળભાાં કામદો અને વ્મલસ્થાની વાયી સ્સ્થવત જાલી યાખલી. 
 વલવનભમ દયભાાં ભોટી ઉથર ાથર ન થલા દેલી. 
 વીધા વલદેળી મડૂીયોકાણની વીભાભાાં ળક્ય શોમ ત્તમાાં લધાયો કયલો જોઇએ. 
 આણા દેળભાાં યશરે ફજાય, ધાંધાની તકો, નપાકાયકતા લગેયેની જાણકાયી વલવલધ યીતે આણા દેળ વરશત 

અડમ દેળોના ઉદ્યોગ વાશવવકો સ ધી ળક્ય શોમ તો શોંચાડલી જોઇએ.  
 

12) ઉશુંષાર : 
 

આભ દેળના ઝડી આવથિક વલકાવ ભાટે વલદેળી પ્રત્તમક્ષ મડૂીયોકાણ ભશત્તત્તલન ાં છે. બાયતભાાં યશરે લધાયે ઉત્તાદક 
લસ્તી, વલળા ફજાય, વાયી ક દયતી વાંવત, આવથિક પ્રવવૃિની વાયી તકો લગેયે કાયણોથી FDI inflows લધી યહ્ો 
છે. લષ 2015 ભાાં UNCTAD ના આંકડા મ જફ દબ્રક્ષણ એવળમાના દેળોભાાં ક ર FDI inflows ભાાં બાયતનો રશસ્વો 80 
ટકાથી લધ  છે.તેભ છતાાં વલશ્વના ક ર FDI inflows ભાાં બાયતનો રશસ્વો અભેરયકા, ચીન લગેયે દેળો કયતા ઓછો છે. 
આ રશસ્વો ઉય કહ્ાાં તેલા અને અડમ જરૂયી ઉામો દ્વાયા લધાયી ળકામ.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KCG-Portal of Journals 
 

8 | P a g e  
 

શુંદભચસચૂચ  :  
 

 
1. Dr. B. M. Jani, Impact of financial liberalization policy in India, Himalaya publishing house, Mumbai, 1997.      
2. એચ.કે.વત્રલેદી, વલકાવળીર યાષ્ટ્રોન ાં અથષળાસ્ત્ર, ્ વનલવવિટી ગ્રાંથ વનભાષણ ફોડષ, ગ જયાત યાજમ, અભદાલાદ, 

1985.  
3. Annual Reports, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, 

Government of India. (Related some years) 

4.  kaur Rajdeep and (April 2014), Trends and flow of Foreign Direct Invesment in India, Abhinav National 

Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management ,Volume 3, Issue 4(online).    

5. મોજના (ગ જયાતી) અંક : 9, વાંગ અંક : 768, રડવેમ્ફય- 2014, અભદાલાદ. 

6. unctad reports and websites.  

 

 

************************************************************************* 

 

ડૉ.કનૈયાા ડી. દળે  
એવોવવએટ પ્રોપેવય ,અથષળાસ્ત્ર     
શ્રીભતી લી.ી.કારડમા ભરશરા આટ્ષવ કૉરેજ 

કોટષ યોડ, બાલનગય 

 
 

Copyright © 2012 - 2016 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 


