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ભારતીય અથ�તં� અને �ૃિષ�ે�

ભારતીય અથ�ત�ંમા ં�ૃિષ એ સૌથી મો�ંુ અને મહ�વ�ુ ં��ે છે. �ૃિષ��ે ભારતના અથ�કારણની કરોડર��ુ છે અને દ�શની આિથ�ક
આબાદ��ુ ંએક અગ�ય�ુ ંિનણા�યક પ�રબળ છે. આિથ�ક આયોજનના છ દાયકા બાદ તથા ઔ�ો�ગક��ેે ન�ધપા� �ગિત સાધી
હોવા છતાં પણ �ૃિષ આપણાં સમ� અથ�ત�ંમાં મોખરા� ુ ં�થાન ધરાવે છે. �ૃિષપેદાશનાં ઉ�પાદનમાં િવ�ભરમાં ભારત બી�
�થાને  છે. રોજગાર�ની  ��ટ�એ, ઔ�ો�ગક  િવકાસની  ��ટ�એ, િનકાસ-કમાણીની  ��ટ�એ, ભાવ��થરતાની  ���ટએ, �ુલ ઘર��ું
પેદાશમાં ફાળાની ��ટ�એ ક� કોઇપણ ��ટ�એ િવચાર�એ તો આપણે એ જ િન�કષ� પર આવી�ું ક� �ૃિષ��ે આપણાં અથ�ત�ં�ું
મ�યવત� �બ��ુ છે.

�ુલ ઘર��ુ ંપેદાશ (G.D.P) મા ં�ૃિષ�ે�નો �હ�સો :

તા�તરના વષ�માં ભારતની �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમાં �ૃિષ��ેનો  સાપે� �હ�સો  ઘટવા પા�યો  છે. 1950-'51 માં ભારતની �ુલ
ઘર��ુ ંપેદાશમા ં�ૃિષ��ેનો �હ�સો લગભગ 55.40% હતો � 2012-'13 મા ંઘટ�ને 13.7% �ટલો થવા પા�યો હતો. પરં� ુ
તેમ છતા ંઆ ઘટ�લો �હ�સો પણ મહ�વનો ગણાય છે. કારણક� �ૃિષ િવકાસ દરમા ંઆવતા ંફ�રફારો એ સમ� આિથ�ક િવકાસના દર
પર મહ�વની અસર િનપ�વે છે. �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશ(G.D.P)માં �ૃિષ��ેનાં યોગદાનમાં ઘટાડો થવા છતાં હ� આ ��ે સૌથી
મો�ંુ આિથ�ક��ે છે. સામા�ય ર�તે જોતા ં�ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમા ં�ૃિષ��ેના ંફાળાને આિથ�ક િવકાસના એક િનદ�શક તર�ક� ગણવામાં
આવે  છે. આિથ�ક િવકાસના િસ�ાતં  અ�સુાર અથ�ત�ંનો  �મ�મ  િવકાસ  થાય  છે  તેમતેમ  �  તે  દ�શની �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમાં
�ૃિષ��ેનાં સાપે� ફાળામાં ઘટાડો થાય  છે. જયાર�  ઉ�ોગ��ે  અને  સેવા��ેના સાપે� ફાળામાં વધારો થાય  છે. આ ��ટ�એ
જોતાં આપણી �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમા ં�ૃિષ��ેનો સાપે� �હ�સો િવ�ના િવકિસત દ�શોની �લુનામા ંહ�ુ પણ ઘણો �ચો કહ�વાય.

અમે�રકા અને  ��ટન  �વા દ�શોમાં તેમની �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમાં �ૃિષ��ેનો  ફાળો  લગભગ 2% �ટલો  �દા�ય  છે, જયાર�
જમ�નીમા ંતે 1% અને ઓ����લયામા ંતે લગભગ 3% �ટલો જણાયો છે, બી� તરફ ભારતમા ંહ�ુ પણ તે 13.7% �ટલો છે �
આપણા અથ�ત�ંમા ં�ૃિષના મહ�વનો િનદ�શ કર� છે. �ૃિષ��ે એ ભારતીય અથ�ત�ં�ુ ંઊ���ુ ં�ોત છે તથા આિથ�ક િવકાસ માટ�� ું
એ��જન છે. આપણી �ુલ ઘર��ુ ંપેદાશમાં �ૃિષ��ેનાં સાપે� ર�તે ઘટતાં જતાં �હ�સાને લીધે આપણે એ�ુ ંમાની લવેાની �લૂ
કરવી જોઈએ નહ� ક� આપ�ુ ંઅથ�ત�ં હવે �ૃિષ��ે પર પરાવલબંી નથી.

ભારતમા ં�ૃિષ�ે�નો G.D.P. મા ં�હ�સો (%)માં

વષ� G.D.P .મા ં�હ�સો (%)માં

1950-'51 55.40

1980-'81 40

1990-'91 30.90

2000-'01 27
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2010-'11 14

2012-'13 13.7

�ોત : યોજના 31 �ડસે�બર,2011
Economic Survey: 2012-'13

��ુય પાકોની હ�કટરદ�ઠ ઉપજ
(હ�કટરદ�ઠ ઉપજ �કલો�ામ/ટનમા)ં

�મ ન.ં પાક 1950-'51 1990-'91 2011-'12

1. ઘ� 655 2,281 3,140

2. ચોખા 668 1,740 2,372

3. કઠોળ 441 578 694

4. તેલી�બયાં 481 771 1,135

5. કપાસ 88 225 491

6. શણ 1,040 1,833 2,283

7. શેરડ� 33 65 70

Economic Survey: 2012-'13,
Page A-19,Table-1.14

અ�તન  ટ�કનોલો�ના ઉપયોગને  લીધે  �ૃિષ  ઉ�પાદનમાં અને  તેમાયં  ખાસ  કર�ને  અનાજના ઉ�પાદનમાં ગણનાપા�  વધારો
થયેલ છે. અનાજના ઉ�પાદનમાં થયેલા આ જગંી વધારાને  લીધે  આપણે અનાજનો �રૂતો અનામત  જ�થો ઊભો કર� શ�ા
છ�એ. માચ�, 2013નાં �તે  “�ડ કોપ�ર�શન  ઓફ ઇ��ડયા” પાસે  અનાજનો લગભગ 823 લાખ ટન  �ટલો િવ�મી અનામત
જ�થો હતો. આ જ�થો અનાજના વધતા ંજતા ંભાવોને ��ુિશત રાખવામા ંતથા સરકારની અ� �રુ�ા યોજનાના અમલ માટ�
�બૂ જ સહાય�તૂ થઈ પડ� એમ છે.

મોટા �માણમા ંરોજગાર� ��ંુૂ પાડના�ંુ �ે�:

રોજગાર�ની ��ટ�એ પણ આપણા અથ�ત�ંમા ં�ૃિષ��ે અિત મહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે. 1951મા ં�ૃિષ��ેે આ�િવકા મેળવનાર
વ�તી�ુ ં�માણ 69.90% હ� ુ.ં � 1997મા ં61% થ�ુ ંહ� ુ.ં અ�યાર�  પણ �ૃિષ��ે ભારતની લગભગ 55% થી 60% �ટલી
વ�તીને ��ય� ક� પરો� રોજગાર� �રૂ� પડ� છે. �ૃિષ��ે હ�ુ પણ દ�શની મોટાભાગની વ�તી માટ� આ�િવકા�ુ ંસાધન છે. છે�લા
ક�ટલાયં વષ�થી વ�તીની �યવસાયલ�ી વહ�ચણીમા ંકોઈ �ળૂ�તૂ પ�રવત�ન આ��ુ ંહોય તેમ જણા� ુ ંનથી. આ બાબત આિથ�ક
િવકાસની ���યા સાથે �સુગંત નથી. કારણ ક� અથ�ત�ંનો �મ-�મ િવકાસ થાય છે તેમતેમ �ૃિષ��ેે રોકાયેલી વ�તીનો સાપે�
�હ�સો  ઘટતો  �ય  છે  અને  ઉ�ોગ��ે  તથા  સેવા��ેમાં રોકાયેલી  વ�તીની  સાપે� ટકાવાર�માં વધારો  થાય  છે  અમે�રકા,
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ઈ�લ�ેડ, જમ�ની �વા િવકિસત દ�શોમા ં�ૃિષ��ેે રોકાયેલી વ�તી�ુ ં�માણ 2% થી 3% �ટ�ુ ંહોય છે. �ા�સમા ંઆ �માણ 4%,

�પાનમા ં5% અને ઓ����લયામા ંતે લગભગ 7% �ટ�ુ ં�દા��ુ ંછે. જયાર� ભારતમા ંહ�ુ તે 55% થી 60% �ટ�ુ ંજણાય
છે.

વધતી જતી વ�તીને અનાજ ��ંુૂ પાડવા માટ�:

માનવી માટ�  અનાજ  એ કાય�કાર� �ડૂ� છે  અને  તે  તેને  સમયસર �રૂતાં �માણમાં અને  પોસાય  તેવી �ક�મતે  ઉપલ�ધ  થવી
જોઈએ. તેથી વધતી જતી વ�તીની સાથે અનાજની માગંમા ંથતી ��ૃ�ના ંસદંભ�મા ંિવચાર�ુ ંપડ�.

અનાજની માગંમા ંથતો વાિષ�ક ��ૃ�દર નીચ ે�માણનેા ં��ૂથી �ય�ત કર� શકાય.
D=P+(yed)Y
�યા,ં D= અનાજની માગંમા ં��ૃ�દર
P= વ�તી��ૃ�નો દર
yed= અનાજની માગંની �ચી આવક સાપે�તા
Y=માથાદ�ઠ આવકનો ��ૃ�દર

ભારતમાં અનાજની  માગંની  આવક  સાપે�તા  લગભગ 0.6 અથવા  તેથી  વ�ુ �દા�ય  છે, �નો  અથ�  એ  છે  ક�  માથાદ�ઠ
આવકની ��ૃ�નો 60% ક� તેથી વ� ુ�હ�સો અનાજ પાછળ ખચા�ય છે, બી� તરફ િવકિસત દ�શોમાં અનાજની માગંની આવક
સાપે�તા 0.2 અને 0.3 �ટલી જણાઈ છે આમ, અનાજના ઉ�પાદનમા ંજો �રૂતો વધારો થાય નહ�, તો અનાજના ભાવો �ચા
જશે � �તે અથ�ત�ંમા ં�ગાવાજ�ય પ�રબળોને મજ�તૂ બનાવશે તથા અનાજ�ુ ંઘર��ુ ંઉ�પાદન જો ઓ�ં હશે તો િવદ�શોમાથંી
અનાજની આયાત કરવાની ફરજ પડશે. �ને લીધે દ�શની િવદ�શી �ૂ�ંડયામણની અનામતો અને લણેદ�ણની �લુાની પ�ર��થિત
ઉપર ભાર� દબાણ આવશે. આથી એ અ�યતં આવ�યક છે ક� દ�શના �ૃિષ��ેે અનાજની તમામ જ��રયાત �રૂ� પાડવી જોઈએ.

ઉ�ોગોને કાચોમાલ �રૂો પાડવા માટ� :

�ૃિષ��ે દ�શના અનેક મોટા ઉ�ોગોને કાચોમાલ �રૂો પડ� છે �વા ક�, �તુરાઉ કાપડ ઉ�ોગ, શણ ઉ�ોગ, ખાડં ઉ�ોગ, વન�પિત
ઉ�ોગ, બગીચા ઉ�ોગો વગેર� તેમના કાચામાલના �રુવઠા માટ� �ૃિષ ��ે પર આધાર રાખ ેછે એ જ ર�તે �ડ �ોસેિસ�ગના ંતમામ
ઉ�ોગો �ૃિષ��ે પર આધાર રાખ ેછે. આમ, આ ઉ�ોગોનો િવકાસ અને ��ૃ� �ૃિષ��ેના િવકાસ સાથે સકંળાયેલ છે.

�ત�રક વેપાર અને �તરરા���ય વેપારમા ં�ૃિષ�ે�ની �િૂમકા:

એક �દાજ �જુબ અનાજનો વેપાર તથા અ�ય �ૃિષપેદાશોનો વેપાર દ�શના �ુલ �ત�રક વેપારમા ંલગભગ 20% થી 25%

�ધુીનો  �હ�સો  ધરાવે  છે  આ વેપારમાં ઘણી મોટ� સ�ંયામાં લોકો  કામ  કરતાં જણાય  છે  અને  િવશેષ  કર�ને  ભાર�  કામકાજની
મોસમમા ંતો �ૃિષપેદાશોના ંબ�રો અનેકિવધ ��િૃતઓથી ધમધમી ઊઠ� છે અને તેમા ંકરોડોનો વેપાર થાય છે.

એ જ ર�તે ભારતના �તરરા���ય વેપારમા ં�ૃિષ અને અ�ય સબંિંધત પેદાશોની િનકાસોમા ંતા�તરના વષ�મા ંવધારો થઈ ર�ો
છે  અને  2012-'13 માં આપણી �ુલ િનકાસોમાં �ૃિષપેદાશોનો  �હ�સો  લગભગ 14% �ટલો  હતો. આમાં જો  �ૃિષ  આધા�રત
પેદાશોની િનકાસો ઉમેર�એ તો આ ટકાવાર� વ� ુ�ચી �ય એમ છે. વ�મુા ં�ૃિષ��ેની િનકાસ કમાણી�ુ ંિવશેષ મહ�વ એ ર�તે
પણ રહ��ુ ંછે ક� આ ��ેની બધી જ કમાણી �બન�ૃિષ િવકાસલ�ી આયાતો માટ� ઉપલ�ધ થઈ રહ� છે કારણક� �ૃિષ��ેને આયાતી
ઉપકરણોની �માણમાં ઓછ� જ�ર�યાત રહ� છે. દ�શની �ુલ આયાતોમાં �ૃિષપેદાશોની આયાતનો �હ�સો લગભગ 10% �ટલો
�દા�યો છે. આ આયાતોમા ં��ુય�વે ટ��ટાઈલ ફાઈબર, રાસાય�ણક ખાતરો, ખા�તેલો વગેર�ની આયાતોનો સમાવેશ થાય છે.

અ�ય �ે�ો પર િવકાસલ�ી અસરો:

�ૃિષ��ેનો િવકાસ અથ�ત�ંના અ�ય ��ેના િવકાસને મોટો વેગ આપે છે. આ �ે�ોમા ંવાહન અને સદં�શા�યવહાર, િસ�ચાઈ અને
ઊ��, બાધંકામ ઉ�ોગ, બ�ે�ક�ગ અને વીમા ��ે વગેર�નો સમાવેશ થાય છે એ જ ર�તે �ૃિષ િવકાસને લીધે રાસાય�ણક ખાતર
ઉ�ોગ, જ�ંનુાશક દવાઓનો ઉ�ોગ, �ૃિષ ય�ંસામ�ીનો ઉ�ોગ વગેર�  પર �બૂ જ સા��ુળૂ અસરો પડ� છે. અને આ ઉ�ોગોના
િવકાસને વેગ મળે છે. આમ, �ૃિષ��ે અથ�ત�ંના અ�ય ��ેોનાં િવકાસ માટ� સહાય�તૂ છે અને બદલામાં આ ��ેોનો િવકાસ
�ૃિષ િવકાસને મદદ�પ થાય છે અને એ િવકાસને વેગવતં બનાવે છે.
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ક���ીય અને રા�યોના �દાજપ�ો પરની અસરો :

�ૃિષ��ેની સ��ૃ� અથવા અવદશા ક���સરકાર તથા રા�યસરકારોના �દાજપ�ક�ય પ�ર��થિત પર પણ પડતી હોય છે. �મ ક�
�ૃિષ��ેે  પ�ર��થિત  સા��ુળૂ હોય  તો �ા�ય  વ�તીની ખર�દશ��તમાં વધારો થાય  છે  �ને  પ�રણામે  અનેક �કારની વપરાશી
ચીજવ��ઓુની માગંમાં વધારો થવા પામે છે. આને લીધે ઔ�ો�ગક ��િૃ�ઓને વેગ મળે છે � રોજગાર� અને આવક��ૃ�માં
પ�રણમે  છે  એટ�ુ ંજ  ન�હ ક���સરકારની આબકાર� જકાત  અને  અ�ય  વેરાઓની આવકમાં પણ વધારો  લાવે  છે  એ  જ  ર�તે
રા�યસરકારોને પણ જમીન મહ��લૂ, િસ�ચાઈ વેરા, ��ૂયવિધ�ત વેરા વગેર�માથંી વ�નુે વ� ુઆવક �ા�ત થાય છે એ જ �માણે
દ�શના ં�ુદા ં�ુદા ંરા�યો વ�ચે �ૃિષપેદાશોની કમાણીમા ંપણ વધારો થાય છે. �ૂંકમા,ં �ૃિષ સ��ૃ� અથ�ત�ંના લગભગ દર�ક ��ે
પર અ�યતં સા��ુળૂ અસરો િનપ�વે છે.

બી� તરફ જયાર�  �ૃિષ ��ેે પાક િન�ફળ જતા ંઅથ�ત�ંના ંતમામ ��ેો પર િવપર�ત અસરો પડતી હોય છે આવા સમયે ક���
તથા રા�યોના કરની આવકમા ંઘટાડો થાય છે. તથા ર�લવેની આવક પણ ઘટવા પામે છે. વ�મુા ંજમીન મહ��લૂ અને અ�ય
વેરાઓની  વ�લૂાત  �લુતવી  રાખવી  પડ�  છે  અને  બી�  બા�ુ,  રા�યસરકારોએ  �ુ�કાળ  પી�ડત  લોકોને  સહાય  કરવા  માટ�
રાહતકાય� શ� કરવા ંપડ� છે � રા�યોની �દાજપ�ક�ય પ�ર��થિત પર ભાર� દબાણ લાવે છે.

�ૃિષ િવકાસ એ આિથ�ક િવકાસ માટ�ની �વૂ�શરત છે:

ભારતીય આયોજનના અ�ભુવ પરથી જણા�ુ ંછે ક� �ૃિષ િવકાસનો �ચો દર સમ� આિથ�ક િવકાસના �ચા દરમાં પ�રણમે છે
બી� તરફ �ૃિષ િવકાસનો �થ�ગત દર અથવા નીચો દર સમ� આિથ�ક િવકાસદર પર �િત�ળૂ અસર જ�માવે છે. િવ�ના અનેક
દ�શોનો અ�ભુવ પણ એમ જણાવે છે ક� �ૃિષ િવકાસના �ચા દર� એ દ�શોના ઝડપી આિથ�ક િવકાસમા ંમહ�વની �િૂમકા િનભાવી
છે. ��ટન, અમે�રકા, રિશયા, �પાન �વા દ�શોના ઝડપી આિથ�ક િવકાસમા ં�ૃિષ િવકાસની �િૂમકા ન�ધપા� રહ� હતી. ભારતમાં
પણ આપણને એ અ�ભુવ થયો છે ક� એકંદર� જોતા ં�ૃિષની ��ટ�એ સારા વષ�મા ંઆિથ�ક િવકાસનો દર �થ�ગત અથવા ઘટવા
પા�યો છે.

ભારતમાં 20મી સદ�ના ઉ�રાધ�માં િસ�ેર અને  �સીનાં દસકામાં �ૃિષ  િવકાસદરમાં ન�ધપા�  વધારો  ન�ધાયા બાદ �ુલાઈ
1991થી શ� થયેલા આિથ�ક �ધુારણા કાય��મના આરંભ બાદ �ૃિષ િવકાસદરમાં ઓટ આવવા માડં�. 1981-'91નાં દસકામાં
�ૃિષ િવકાસનો સર�રાશ વાિષ�ક દર 3.9% �ટલો હતો જયાર� 1992-'02 ના ંદસકામા ંતે ઘટ�ને 1.8% �ટલો થઈ જવા પા�યો
હતો. નવમી યોજના (1997-'02)માં તે  2.6% �ટલો  ર�ો  હતો  �  દસમી (2002-'07) અને  અ�ગયારમી (2007-'12)

યોજનામાં અ��ુમે 2.3% અને 3.2% �ટલો ર�ો હતો. બારમી (2012-'17) યોજનામાં �ૃિષ િવકાસદરનો સર�રાશ વાિષ�ક
લ�યાકં 4.0% �ટલો  િનધા��રત  કરવામાં આ�યો  છે. આમ, �ૃિષનો  સગંીન  િવકાસ  દ�શનાં ઝડપી આિથ�ક િવકાસ  માટ�  એક
�વૂ�શરત બની ર�ો છે.
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