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�રટ�લ �ે�ે એફ.ડ�.આઇ. અને ભારત

��તાિવકઃ-

ભારતમા ં�ટક બ�રમા ંિવદ�શી રોકાણ કોના લાભાથ� ? કોના ભોગે ? આ �� સૌ કોઇને થાય એ �વભાિવક છે. એિ�લ 2000થી
ઓ�ટોબર 2012 દરિમયાન ભારતમા ં�ુલ 185.7 અબજ ડોલર�ુ ં��ય� િવદ�શી રોકાણ આ��ુ ંછે. �મા ંસૌથી વધાર� મહારા��
61.13 અબજ ડોલર , એન.સી.આર. માં 35.4 અબજ ડોલર બી� �થાને �યાર�  કણા�ટક 10.25 અબજ ડોલર �ી� �થાને
તિમલના�ુ 9.6 અબજ ડોલર મેળવીને ચોથા �યાર�  8.53 અબજ ડોલર મેળવીને �જુરાત પાચંમા �થાને ર�ુ ંછે. વ�મુા ંવ�ુ
એફ.ડ�.આઇ. સેવા, ટ��લકો��િુનક�શન અને સો�ટવેર તેમજ બાધંકામ ��િૃતઓમા ંથયેલ છે.

એફ.ડ�.આઇ. �ગે ભારત સરકારની નીિત

ભારતમાં સરકાર વધતી જતી મ�ઘવાર� અને �ગાવાને કા�મુાં લવેા અનેક �યાસો કયા� પરં�  ુ�ગાવાનો દર નીચે આવવા�ું
નામ લતેો નથી. �ને કારણે સરકાર� �રટ�લ ��ેમા ંએફ.ડ�.આઇ. મ�ટ��ાડંમા ં51% અને િસ�ગલ �ાડંમા ં100% સીધા િવદ�શી
રોકાણને મ�ુંર� આપી છે અને ખ�ુેતને વચોટ�યાની ના�દુ�ના કારણ ેખતેપેદાશોના સારાભાવ અને કો�ડ ચઇેન �વી માળખાક�ય
સગવડો આપવાની ખાતર� આપે છે.

�રટ�લ ��ેે એફ.ડ�.આઇ.ના દરવા� ખોલવામા ંસરકારની મનશા પર સવાલ ઉભા થાય છે. શા માટ� સરકાર� જ�ર ન હતી છતાં
સસંદમા ં�રટ�લમા ંએફ.ડ�.આઇ. �ગેની ચચા� શ� કર� આ નીિતને મ�ંૂર� આપવા માટ� સસંદની મ�ૂંર�ની જ�ર ન હતી. આ માટ�
વા�ણ�ય  અને  ઉધોગ મ�ંાલયે  તેના ઇરાદા �ગે એક �ેસનોટ �ર� કરવાની રહ� છે  �ના બાદ  " �રઝવ�બ�ક ઓફ ��ડયા"
�હ�રના�ુ ંબહાર પાડ� છે તો પછ� વા�ણ�ય �ધાન આનદંશમા�એ આ �હ�રાત કરવા માટ� સસંદનો આ�હ શા માટ� રા�યો ? અને
સસંદમા ં� બ��ુ ંતે આપણે સૌએ જો�ુ ંજો સરકાર નવા િનયમો લા� ુકરવાની ઇ�છા રાખતી હતી તો તે વ� ુસારો સમય અને
�થળ પસદં કર� શક� હોત.

તકવાદ� રાજનીિત

�ટક બ�ર �કરાણા બ�રમાં 51% �ડૂ� રોકાણની સરકારની �હ�રાત પછ� રાજક�ય ચચા� અને સસંદ ઠપ કર� દ�વા �ધુીની
��િૃતએ ફર� એકવાર ભારતીય  રાજનીિતમાં િવ�તાર પામેલી તકવાદ� રાજક�ય  �િૃતના દશ�ન  જનતાને  કરા�યાં છે. તમામ
આિથ�ક િવચારોને અપનાવતી વખતે એકજ વાત ઉપસી આવે છે ક� નકકર િવચારસરણી વગરની રાજનીતીમા ંપછ� એ W.T.O

હોય અમે�રકા સાથેનો અ�ુકંરાર હોય , વીજ ઉ�પાદન ક� િવ�તરણની નવી નીિત હોય એ બધામા ંઇમાનદાર� ક� લોકક�યાણ ને
બદલ ેછ�છ�ંુ રાજકારણ વ� ુભાગ ભજવે છે.

ભારતમા ંએફ.ડ�.આઇ.ના લાભાલાભ :

સી�ુ ંિવદ�શી રોકાણ એટલ ેએ�ુ ંરોકાણ ક� �મા ંિવદ�શી કંપની ભારતમા ંઆવે અને કોઇ વ�� ુક� સેવા�ુ ંઉ�પાદન કરવા ક� વેચવા
માટ�  �ડૂ�રોકાણ કર�. આ�ું �ડૂ�રોકાણ ભારતમાં વધાર�  થાય  તે  માટ�  1991 પછ� િવદ�શી કંપનીઓ માટ�  ભારતના બ�રના
દરવા� ��ુલા �કુવામા ંઆ�યા

1995માં ભારત  W.T.O.માં જોડા� ુ.ં આમ  ભારતીય  અથ�ત�ંમાં સતત  આિથ�ક �ધુારાઓ ચા�  ુર�ાછે. હવે  �ટક વેપાર��ેે
િવદ�શી �ડૂ�રોકાણનો  જો  િવરોધ  કરવો  હોય  તો  તમામ  િવદ�શી �ડૂ�રોકાણોથી દ�શને  એક સર�ુ ં�કુશાન  થાય  છે.�  બાબત
�યાનમા ંરાખવી જોઇએ . ભારતમા ંઅ�યાર� 3050 �ટલી િવદ�શી કંપનીઓએ �ડૂ�રોકાણ કર��ુ ંછે �નો પણ િવરોધ થવો જોઇએ
.મા� ર�ટ�લ��ેે એફ.ડ�. આઇ. નો િવરોધ કરવો ક�ટલ ે�શે �યાજબી છે.
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હાલની  સરકાર�  િવદ�શી  કંપનીઓ ને  �રટ�લ��ેે  51% �ધુીના  �ડૂ�રોકાણ માટ�ની  �ટ  આપી  છે.  49 % �રટ�લ��ેે  િવદ�શી
�ડૂ�રોકાણની �ટ તો �ારની આપી જ છે વોલમાટ�  સહ�તની અનેક કંપનીઓએ 49% �ધુીની �ડૂ�સાથે ભારતની કંપનીઓ
સાથે સ�ં�ુત સાહસો શ� કર�લા ંછે હવે � મામલો છે તે 49% અને 51% િવદ�શી�ડૂ�રોકાણ નો છે બે ટકા િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ
વધવા�ુ ંછે �થી િવદ�શી કંપનીઓ 49% નફાના �થાને 51% લઇ જશે િવરોધ હોયતો 49% નફો લઇ �ય છે તેનો પણ થવો
જોઇએ  મા�  બે  ટકા  નફાનો  િવરોધ  શામાટ�?  વાધંો  ઉઠાવવો  હોયતો  ભારતમાં આવેલ  તમામ  3050 િવદ�શીકંપનીઓ  �
ભારતમાથંી 49% નફો લઇ �ય છે તેનો પહ�લો થવો જોઈએ આમ કરવા કોઇ રાજક�ય પ� તૈયાર નહ� થાય.

મોટ� કંપનીઓ આવવાથી નાના વેપાર�ઓને  �કુશાન  થશે  એમ  કહ�� ું પણ િવ�ચ�  લાગે છે  એક મોલમાં વોલમાટ�� ું 49%

�ડૂ�રોકાણ હોય તો નાના વેપાર�ઓને �કુશાન ના થાય અને 51% �ડૂ�રોકાણ હોયતો �કુશાન થાય આ�ુ ંક�વી ર�તે બને? જો
ખર�ખર નાના વેપાર�ઓને �કુશાન થ�ુ ંહોયતો હાલમા ંભારતમા ંઆવેલા તમામ િવદ�શી રોકાણવાળા મોલ ત�કાલ બધં કરાવી
દ�વા જોઇએ આમ કરવા કોઇ રાજક�ય પ� તૈયાર નહ� થાય

1995 મા ંિવ� �યાપાર સગંઠન ની �થાપના થઇ તેમા ંજનરલ એ�ીમ�ટ ઓન ��ડ ઇન સિવ�િસસ (ગે�સ) નામની એક સમ�ૂતી
છે આ સમ�ૂતી હ�ઠળ ��ુય 12 �કારની સેવઓ અને તેના પેટા �કારમા ંલગભગ 165 �ટલી સેવાઓનો સમાવેશ કરાયો છે આ
સેવાઓનો વેપાર આ� નહ�તો કાલ ેભારતે ��ુત કરવાનો જ છે કારણ ક� ભારત W.T.O. �ુ ંસ�ય છે �ટક �યાપાર ��ુત કરવો
એ 165 માનંી જ એક સેવા છે જો ભારત આ શરતો� ુ ંપાલન નહ� કર�તો W.T.O. માથંી રા�ના�ુ ંઆપ�ુ ંપડ� વત�માન દ�શની
આિથ�ક પ�ર��થતી જોતાં કોઇ રાજક�ય  પ� તૈયાર નહ� થાય. > એફ.ડ�.આઇ. આવવાથી નાના વેપાર�ઓ, �કરાણાવાળાને
આિથ�ક �કુશાન થાય છે પરં�  ુનાના વેપાર� અને મોલ વ�ચે ��ુધ હ�રફાઇ થવાથી પ�રણામ �વ�પ �ાહકને વ��ઓુ/સેવાઓ
સ�તી અને સાર� �ણુવતાવાળ� મળશે > દ�શમાં નાના વેપાર�ઓ સામે હર�ફાઇમાં અનેક મોલને તાળાં લાગી ��ૂાં છે �નાં
અનેક ઉદાહરણો છે. ભારતમા ંએફ.ડ�.આઇ.ની પડનાર� નકારા�મક અસરો

> છે�લા ક�ટલાય  વષ� થી ભારતીય  અથ�ત�ંમાં અનેક �કારનાં િવદ�શી �ડુ�રોકાણો F.D.I.ના કારણે ભારતીય  અથ�ત�ં  પર
અનેક નકારા�મક અસરો પડ� શક� તેમ છે.

> આ નીતી ને કારણે ભારતમા ં�થાિનક બ�રો ,નાના �ુકાનદારો ના ધધંા /રોજગાર ભાગંી પડશે.
> િવદ�શી કંપનીઓના મોલમા ંરોજગાર�ની તકો વધશે એ�ુ ંકહ�વામા ંઆવે. છે પરં� ુઅહ� કમ�ચાર�ઓને કામના વ� ુકલાક અને
મહ�તા�ુ ંઓ�ં એવી પ�ર��થતી �ુ ંસ�ન થશે .
> િવદ�શી કંપનીઓ F.D.I.મા ંઆવવાથી િવદ�શી વ�� ુઓની આયાત વધશે �ની સીધી અસર દ�શના ઉ�પાદકો પર પડશે �થી
લાબંાગાળે દ�શ ની િનકાશો ઘટશે લણેદ�ણ ની �લુામા ંવ� ુઅસમ�લુા �વા મળશે .
> ભારતમા ંકમાયેલ નફો િવદ�શમા ંજવાના કારણે ભારતના િવદ�શી �ુ�ંડયામણ મા ંઘટાડો થશે �ની નકારા�મક અસર ભારતીય
અથ�ત�ં પર પડશે.
> િવદ�શી કંપનીઓ ને કરવેરામા ંભાર� �ટ મળે છે �ની સામે ભારતમા ંનાના -વેપાર�ઓ �પધા�મા ંટક� શકશે નહ� .
> િવદ�શી કંપનીઓ શ�આતમાં પોતાના માલના ભાવ ન�વા રાખશે �યાર�  નાના વેપાર�ઓ ના ધધંા ચોપટ થઇ જશે પછ�
કંપનીઓ વ�� ુ/સેવા ના ભાવ વધાર� દ�શે �થી દ�શમા ંઆ કંપનીઓ ની ઇ�રાશાહ� �થપાશે.
> "મોલ ક�ચર " ના કારણ ે�વદ�શી ક�ચર ન�ટ થ�ુ ંજોવા મળશે .
> બ�રુા�ટ�ય કંપનીયો �ાહકોને મોયાપાયે �ડ�કાઉ�ટ આપસે �થી ફ�ર�યાવાળા અને �કરાણાની �ુકાનોને ખતમ કર� નાખશે.
> આ નીિત લાવવા સરકારની પહ�લને 'આ�મઘાતી' ગણાવતા ંઅથ�શા�ી ��ુોકમલ દ�ા કહ�છે ક� પિ�મી �હતો સાથે રહ�ને આ
નીિત ઘડવામા ંઆવી છે.

> હ�રયાળ� �ાિંતના િપતામહ એમ.એસ. �વામીનાથન ને જણા�� ુ ંક� �રટ�લમા ંએફ.ડ�.આઇ. આવવાથી સમાજના ગર�બ વગ�ને
અસર કર�છે.

આમ, F.D.I. �ગે ભારત  સરકાર અને  િવપ�ો  ની મનશા �ું છે? દ�શને  ક�વા નવા આિથ�ક �ધુારાઓ આપવાના છે? �નો
આગામી સમયમાં દ�શને  ફાયદો  થશે  ક�  �કુશાન  જશે  તેનો  અ�યાસ  કયા�  વગર અને  ��ને  િવ�ાસ  માં લીધા વગર મા�
રાજક�ય લભા-લાભ જોવાથી દ�શનો િવકાસ થઇ શકશે નહ� સરકાર�  લાબંાગાળાની સાચી �દશા અને ન�ર પગલાં લવેાં પડશે
તોજ દ�શ િવકાસ ના પથ પર આગળ વધી શકશે .

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

�ા.એચ.વી.પટ�લ
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સરકાર� િવનયન કોલજે,

બાયડ �જ- અરવ�લી

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : P rof. Hasmukh P atel

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue13/hvpatel.php

3 of 3 2/12/2016 12:48 PM


