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�જુરાતના અથ�તં�મા ંસેવા �ે��ુ ં�દાન

અથ�ત�ંની િવકાસ ��કયાને ઝડપી બનાવવા માટ� સેવા��ેનો િવકાસ અિત મહ�વનો છે. સેવા ��ેમા ંઘણી બધી ��િૃતઓનો
સમાવેશ  થાય  છે. �વી ક�  પ�રવહન, ફાઇના�સ, બ��કગ અને  વીમા, �રયલ એ�ટ�ટ તથા �હ�ર વહ�વટ વગેર�. સેવા ��ેમાં
વેપાર, હોટ�લ અને ર��ટોર�ટનો �હ�સો 30 ટકા �ટલો હોય છે.ભારતીય અથ�ત�ંની GDPમા ંસેવા ��ેનો �હ�સો ૧૯૯૩-૯૪માં
૪૩ ટકા �ટ�લો હતો. ��ૃ�ધના એ��જન તર�ક� મે��ફુ�કચર�ગ ��ેને ભલે મહ�વ અપા� ુ ંહોય પરં� ુસેવા ��ેના �દાનને નકાર�
ન  શકાય. ભારતની રા���યઆવકમાસંેવા ��ેનો  �હ�સો૧૯૫૦-૫૧માં ૨૮.૬ ટકા હતો  તે  વધીને  ૧૯૭૦-૭૧માં ૩૧.૯ ટકા,
૧૯૮૦-૮૧મા ં૪૧.૦ ટકા અને ૨૦૦૬-૦૭મા ં૬૧.૯ ટકા �ટલો જોવા મ�યોહતો. �જુરાતની વાત કર�એ તો સેવા ��ેનો �હ�સો
GDP ��થર  ભાવોએ  ૧૯૮૦-૮૧માં  ૩૨  ટકા  હતો  તે  વધીને  ૧૯૯૦-૯૧માં  ૩૭.૮  ટકા  ૧૯૯૮-૯૯માં  ૪૨.૮  ટકા  અને
૧૯૯૯-૨૦૦૦માં ૪૬.૫  ટકા  �ટલો  હતો. જયાર�  �ૃિષઅને  વ�ય  પેદાશોનો  �હ�સો  ૧૯૯૦-૯૧માં ૨૭.૬  ટકા  હતો  તે  ઘટ�ને
૧૯૯૯-૨૦૦૦માં ૧૫.૦ ટકા અને મે��ફુ�કચર�ગ ��ેનો �હ�સો ૧૯૯૦-૯૧માં ૩૪.૬ ટકા હતો તે વધીને ૩૮.૫ ટકા થયો છે.

અથ�ત�ંમા ં�ૃિષ અને ઉધોગ ��ે કરતા ંસેવા ��ેનો િવકાસ ઝડપથી થઇ રહયો છે. ૨૦૧૦-૧૧ની વાત કર�એ તો દ�શની �ુલ
રા���ય આવકમાં ખતેી ��ેનો �હ�સો ૧૯.૦ ટકા �ટલો, ઉધોગ ��ેનો �હ�સો ૨૫.૦ ટકા અને સેવા ��ેનો �હ�સો સૌથી વ� ુ
૫૬.૦ ટકા �ટ�લો હોવા છતા ં�ુલ રોજગાર�મા ંસેવા ��ે�ુ ં�દાન મા� ૨૬.૦ ટકા�ુ ંજ છે. આપણા દ�શના િવકાસનો આ િવ�ચ�
િવરોધાભાસ દશા�વે છે.

ટ�બલ ન ં-૧ : GSDP મા ંસેવા ��ેનો �હ�સો (૨૦૦૪-૨૦૦૫)

�મ
રાજય ��થર ભાવે(�. લાખમા)ં ચા� ુભાવે(�. લાખમા)ં

૧ �જુરાત ૪૪,૯૨,૫૪૭ ૭૭,૧૦,૬૯૫

૨ મ�ય�દ�શ ૨૪,૩૮,૦૦૩ ૪૫,૬૬,૯૯૩

૩ મહારા�� ૧,૧૬,૯૮,૩૨૪ ૨,૧૯,૯૦,૩૨૩

૪ રાજ�થાન ૨૯,૪૧,૨૩૬ ૫૦,૩૧,૬૯૩

૫ ભારતના બધા જ રાજયોની
સર�રાશ

૧૦,૭૧,૭૩૪ ૧૭,૬૫,૨૧૭
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ઉપરોકત  ટ�બલ નં –  ૧માં �ુલ ઘર��ુ પેદાશમાં િવિવધ  રાજયોનો  �હ�સો  દશા�વવામાં આવેલ છે.  �માં જોઇ  શકાય  છે  ક�
૨૦૦૪-૦૫ માં ��થર ભાવે  મ�ય�દ�શ  અને  રાજ�થાન  કરતાં �જુરાતનો �ુલ ઘર��  ુપેદાશમાં �હ�સો વ�  ુછે. પરં�  ુમહારા��
કરતાં ઓછો છે. આજ સમયગાળા દર�યાન ચા�  ુભાવે GSDPમાં સેવા �ે�નો �હ�સો �જુરાતમાં મ�ય�દ�શ અને રાજ�થાન
કરતાવ�  ુપણ મહારા�� કરતા ઓછો છે. �  દશા�વે  છે  ક� �જુરાતની �ગિત  બ�ુ ધીમી છે. રાજયે  જો ઝડપી આિથ�ક િવકાસ
સાધવો હોય તોGSDPમા ંસેવા ��ેનો �હ�સો વધારવો જોઇએ. ભારતના ંબધા રાજયોની સર�રાશ ઘર�� ુપેદાશ�ુ ં�માણ ��થર
ભાવે �. ૧૦,૭૧,૭૩૪ લાખ અને ચા� ુભાવે ૧૭,૬૫,૨૧૭ લાખ છે � ઘ� ુજ ઓ� કહ�વાય.

ટ�બલ ન ં-૨
સેવા ��ેનો સર�રાશ વાિષ�ક ��ૃ�દર (��થર ભાવોએ ટકામા)ં

�મ
રાજય ૧૯૯૫-૯૬ થી

૧૯૯૯-૨૦૦૦
૨૦૦૦-૦૧ થી ૨૦૦૪-૦૫

૧ �જુરાત ૯.૭૧ ૬.૯૦

૨ મ�ય�દ�શ ૭.૬૩ ૪.૧૮

૩ મહારા�� ૮.૫૯ ૬.૯૪

૪ રાજ�થાન ૮.૫૦ ૭.૧૪

૫ ભારત ૯.૧૮ ૭૦૬૩

સદંભ� :CSO 2006 and states at a glance 2006-07 gujarat

ટ�બલ નં -૨માં દશા��યા  �માણે વષ�  ૧૯૯૫-૯૬ થી  ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના  સમયગાળા  દરિમયાન  સેવા  ��ેનો  સર�રાશ  વાિષ�ક
��ૃ�ધદર ��થર ભાવોએ �જુરાતમા ં૯.૭૧ ટકા, મ�ય�દ�શનો૭.૬૩ ટકા, મહારા��નો ૮.૫૯ ટકા, રજ�થાનનો ૮.૫૦ ટકા જોવા
મ�યો હતો. �મા ંજોઇ શકાય છે ક� �જુરાતમા ંસેવા ��ેનો વાિષ�ક ��ૃ�ધદર બી� રાજયો કરતા વ� ુછે તેમજ ભારતના વાિષ�ક
��ૃ�ધદરની સમાન છે. આ ��ૃ�ધદર ૨૦૦૦-૦૧ થી ૨૦૦૪-૦૫ના સમયગાળા દરિમયાન ૨ થી ૩ ટકા �ટલો ઘટ�લો જોવા મળે
છે.

સેવા�ે�ના એક �ગ તર�ક� બૅ�ક�ગની �િૂમકા :

ટ�બલ ન ં-૩ : �ય�કતગત લોન માટ� બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ

�મ રાજય �ય�કતગત લોન માટ� બકૅ િધરાણ�ું
�માણ �. લાખમા)ં વષ� ૨૦૦૫

CAGRમા ં�ય�કતગત લોન માટ� બકૅ
િધરાણ�ુ ં�માણ (ટકામા)ં વષ� ૨૦૦૧-૦૫

૧ �જુરાત ૨૯૭૩૫૨ ૧૪.૦૨

૨ મ�ય�દ�શ ૩૧૦૮૬૧ ૨૦.૦૪
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૩ મહારા��્ ૧૩૬૧૭૫૪ ૩૧.૯૮

૪ રાજ�થાન ૩૦૩૧૦૫ ૧૬.૩૫

૫ ભારત ૮૬૬૧૦૬૯ ૨૨.૦૮

સદંભ� :Indian states at a glance 2006-07 gujarat

ટ�બલ ન ં– ૩મા ંદશા��યા �માણ ે�ય�કતગત લોન માટ� બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ ૨૦૦૫મા ં�જુરાતમા ં�. ૨૯૭૩૫૨ લાખ હ� ુ.ં જયાર�
મ�ય�દ�શ, મહારા��,રાજ�થાનમાં આ �માણ થો�ુક વધાર�  જોઇ શકાય  છે. CAGRમાં �ય�કતગત  લોન  માટ�  બૅક િધરાણ�ું
�માણ (ટકામા)ં ૨૦૦૧-૦૫માં �જુરાતનો  ૧૪.૦૨ ટકા હતો  જયાર�  મ�ય�દ�શ, મહારા��, રાજ�થાનમાં આ �માણ અ��ુમે
૨૦.૦૪, ૩૧.૯૮, ૧૬.૩૫ ટકા અને સમ� ભારતમાં ૨૨.૦૮ ટકા હ� ુ.ં એક ર�તે જોઇએ તો �ય�કતગત લોનમાં �જુરાત હ�ુ
પાછળ છે.

ટ�બલ ન ં-૪ : �ુલ બકૅ િધરાણમા ં�ય�કતગત લોનનો �હ�સો (ટકામા)ં

�મ રાજય ૨૦૦૧ ૨૦૦૫

૧ �જુરાત ૩૫.૭૨ ૪૧.૩૦

૨ મ�ય�દ�શ ૩૨.૨૮ ૩૩.૩૦

૩ મહારા�� ૪૫.૭૧ ૬૩.૩૮

૪ રાજ�થાન ૩૫.૩૧ ૩૧.૬૪

૫ ભારત ૩૬.૬૯ ૪૩.૩૪

સદંભ� :RBI 2006 Indian states at a glance 2006-07 gujarat

ઉપરોકાત ટ�બલમા ં�ુલ બકૅ િધરાણમા ં�ય�કતગત લોનનો �હ�સો ટકાવાર� �માણમા ંદશા�વવામા ંઆવેલ છે. �જુરાતમા ં�ુલ બકૅ
િધરાણમા ં�ય�કતગત લોનનો �હ�સો ૨૦૦૧મા ં૩૫.૭૨ ટકા હતો તે વધીને ૨૦૦૫મા ં૪૧.૩૦ ટકા થયો છે. મ�ય�દ�શ �ુલ બકૅ
િધરાણમાં  �ય�કતગત  લોનનો  �હ�સો  ૨૦૦૧માં  ૩૨.૨૮  ટકાથી  સહ�જ  વધીને  ૨૦૦૫માં  ૩૩.૩૦  ટકા,  મહારા��માં  આજ
સમયગાળા  દરિમયાન  ૪૫.૭૧  ટકાથીવધીને  ૬૩.૩૮  ટકા,  રાજ�થાનમાં ૩૫.૩૧  ટકાથી  ઘટ�ને  ૩૧.૬૪  ટકા  થ� ુછેં.  જયાર�
ભારતનો �ુલ બકૅ િધરાણમા ં�ય�કતગત લોનનો �હ�સો ૨૦૦૧મા ં૩૬.૬૯ ટકા હતો તે ૨૦૦૫મા ં૪૩.૩૪ ટકા જોવા મ�યો હતો.

ટ�બલમા ંજોઇ શકાય છે ક� �ુલ બકૅ િધરાણમા ં�ય�કતગત લોનની બાબતમા ંમહારા�� પછ� �જુરાતની કામગીર� સાર� જણાય છે
પરં� ુસમ� ભારતની �લુનામા ંહ�ુ ઘ� ુપાછળ છે. જયાર� મ�ય�દ�શમા ં�ુલ બકૅ િધરાણમા�ંય�કતગત લોન�ુ ં�માણ ઘ�ુ ંઓ�ં
છે.

�યાપાર માટ� આપવામા ંઆવેલ બૅક િધરાણ :

�યાપા�રક ��િૃતઓ એ સેવા ��ે�ુ ંમોટામા ંમો�ુ ઘટક છે. દ�શને �ા�તથતી મોટા ભાગની આવક બ�રના કદ પર આધા�રત
છે. કારણ ક�,�ટક અને ��થાબધં વેપારને બકૅ િધરાણનો ��ૃ�ધદર અસર કર� છે.

ટ�બલ ન ં-૫
�યાપાર માટ� �કૂવાયેલ બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ
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�મ રાજય �યાપાર માટ�ના બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ (�.
લાખમા)ં વષ� : ૨૦૦૫

CAGRમા ં�યાપાર માટ�ના બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ
(ટકામા)ં વષ�: ૨૦૦૧-૦૫

૧ �જુરાત ૪૦૬૬૯ ૫.૩૧

૨ મ�ય�દ�શ ૧૦૫૩૯૭ ૨૩.૭૭

૩ મહારા�� ૧૨૩૭૯૨ ૧૬.૨૯

૪ રાજ�થાન ૮૨૬૩૨ ૨૬.૭૮

૫ ભારત ૧૫૮૧૮૧૩ ૧૫.૩૮

સદંભ� :RBI 2006 and Indian states at a glance 2006-07

ઉપરોકત ટ�બલમા ં�યાપાર માટ� �કૂવાયેલા બકૅ િધરાણ�ુ ં�માણ વષ� ૨૦૦૫ �જુરાતમા ં૪૦૬૬૯ લાખ �. હ� ુ.ં � મ�ય�દ�શ,

મહારા��, રાજ�થાન, �વા રાજયોની �લુનામા ંઘ�ુ ંજ ની�ુ ંછે. CAGRમા ં�યાપાર માટ�ના બકૅ િધરાણ�ુ ં�ામાણ વષ� ૨૦૦૧
થી  ૨૦૦૫ના  સમયગાળા  દરિમયાન  �જુરાતમાં  સર�રાશ  ૫.૩૧  ટકા  છે.  �  ઘ�ું જ  ઓ�ં  કહ�વાય.  �જુરાત  રાજયે  આ
�દશામાપંહ�લ કરવી રહ� તો જ રાજયની ઊભરતી �યાપા�રક ��િૃતઓને �ો�સાહન મળ� રહ�શે.

અહ� એક બાબત ન�ધવી આવ�યક છે ક� �જુરાતમા ં�ુલ બકૅ િધરાણમા ં�યાપાર માટ�ના િધરાણ�ુ ં�માણ � ૨૦૦૧મા ં૬.૭૧ ટકા
હ� ુતે ૨૦૦૫મા ંઘટ�ને ૫.૬૫ ટકા થયે� ુ ંજોવા મ�� ુહ� ુ.ં જયાર� ભારતમા ંસર�રાશ ૨૦૦૧મા ં૮.૪૦ ટકા હ� ુતે ૨૦૦૫મા ંઘટ�ને
૭.૯૧ ટકા થયે�ુ ંજોવા મ��ુ ંહ�.ુ આમ, દ�શ અને �જુરાતમા ંબ�ૅકગ િધરાણ કામગીર�ના વલણો એક જ �દશામા ંફ�રફાર પામતા
જોવા મળે છે.

Abbreviation :

GSDP – gross state domestic product.
CAGR – compound annual growth rate.
CSO – central statistical organization

સંદભ�::

(૧) ભારતીય આિથ�ક નીિત –��એટ�વ �કાશન.

(૨) ભારતીયઅથ�ત�ં – પો��લુર �કાશન
(૩) Indian economy – pratiyogitadarpan
(4) state at a glance 2006-07 gujarat – perfoemance facts and figures
(5) www.indicus.com

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

�ા.ર�પલ � પટ�લ (�યા�યાતાસહાયક)
અથ�શા� િવભાગ,

સરકાર� િવિનયન અને વા�ણજય કોલજે,

કડોલી, તા. �હ�મતનગર, �જ.સા.કા,ં

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue1/ripal.php

4 of 4 2/12/2016 4:52 PM


