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વૈિ� ક અથ�તં�મા ંભારત�ુ ં�થાન

ભારતે  છે�લા  દાયકામાં  વૈિ� ક  �થાન  �ા�ત  ક�ુ�  છે.  ભારતીય  અથ��યવ�થા  80ના  દાયકાના  �ારં�ભક  તબ�ામાં  નીચા
િવકાસદરની �ુગંલમાથંી ��ુત થઇ હતી. � 90ના દશકામા ંમ�ય �ધુી અને 1991ના આિથ�ક �ધુારાના પ�રણામે ભારતે વૈિ� ક
અથ��યવ�થામા ંમહ��વ�ણૂ� �િૂમકા ભજવતા દ�શના �ુપમા ંપોતાની ઓળખ ઉભી કર�. �યાર પછ� 90ના દશકાના �તમા ં�વૂ�
એિશયા સકંટના પ�રણામ  �વ�ુપે  અને  21મી સદ�ના પહ�લા દશકાના �ારં�ભક વષ�માં પાછળ વળ�ને  જો�  ુનથી. ભારતની
િનકાસ વધવામાડં� �ના લીધે તેનો િવદ�શી �ુડં�યામણ ભડંોળ � ક�ટલાક દશકાથી 5 �બ�લયન ડોલરની આસપાસ હ�.ુ �માં
આિથ�ક  �ધુારાઓ પછ�  વધારો  થઇને  એક  દશકાથી  ઓછા  સમયમાં તે  વધીને  300 �બ�લયન  ડોલર  થઇ  ગ�.ુ  ભારતીય
ઉ�ોગપિત  ક� �મણે કોઇ બહાર જવા�ું જોખમ  ઉઠાવતા નહ� તે  આ�  સ�ંણૂ� િવ�માં અને  તેમાં ઔ�ો�ગક દ�શોમાં પણ �ડૂ�
રોકાણ કરવા લા�યા છે. એટલા માટ� G-20 ની સિમિતમા ંભારત મહ��વ�ુ ંસ�ય હ�.ુ

ભારતની આિથ�ક િ� થિતમાં �ધુારો થયો છે. પરં�  ુહ�ુ  પણ તે G-20 માં પછાત રા�� છે. ભારત િવ�માં ચોથી સૌથી મોટ�
અથ��યવ�થાના �ુપમા ંઉભર� ર� ુછે. અને �િત �ય��ત આવકમા ંવધારો થયો છે. છતા ંઅ�ય િવકિસત દ�શો કરતા ંઘણી ઓછ�
છે. તે�ું સમાધાન  કરવાની મોટ� ��ુક�લી છે. તેમ  છતાં ભારત  પાસે  ઘર��ુ ંઅને  િવદ�શી એમ  બનેં  �કારના એવા ��ોતો છે
�નાથી ભિવ�યમા ંિવકાસની સાર� સભંાવના છે.

ભારત િવ�ની �ુલ વ�તીના 17 % વ�તી ધરાવે છે. જો ક� છે�લા ક�ટલાક દશકામાં વ�તી �િૃ� ધદરમાં ઘટાડો જોવા મળે છે.

પરં� ુ2001-11 ના સમયમા ંભારતમા ં181 લાખ (17.64 %) વ�તીનો વધારો થયો છે. ભારતની આ� એવી િ� થિત છે �માં
આિ�ત (Depended) વ�તીનો દર વષ� 2001 મા ં74.8 % થી ઘટ�ને 2026 મા ંકાય�શીલ �મરવાળ� �ય�કતની સ�ંયામાં
�િૃ� ધ થઇને 55.6 % થઇ જશે. �મ ઉ�પાદન�ુ ંમહ�વ સાધન હોવાથી પયા��ત મા�ામા ંમાનવ�ડૂ��ુ ંિનમા�ણ થ�  ુઆવ�યક
છે. જો ક� ભારતની વ�તીમાં મોટા ભાગનો વધારો પછાત રા�યોમાં જોવા મળે છે. માનવ�ડૂ�ના સબંધંમાં ભારતના HDIમાં
�ધુારો થયો છે. HDIમા ંઆિથ�ક િવકાસ માટ� �ણ િનદ�શકો સા�રતા, સર�રાશ આ��ુય અને �વનધોરણનો અ�યાસ કરવામાં
આવે છે. �મા ં1990મા ં0.344 �કમાથંી 2011મા ં0.547 �કમા ં�ગિત થઇ છે. જો ક� અ�ય િવકસીત અને િવકસતા દ�શો�ું
�લુનામા ંઆ �ગિત ઘણી ઓછ� છે.

વૈિ� કરણની ���યાના પ�રણામે િનકાસ આયાતમાં �િૃ� ધ થઇ છે. � 2010માં સમ� �ુપે �િત વષ� 27.9 % �િૃ� ધ થઇ છે.

ક�ટલામ  દ�શો  આિથ�ક  િવકાસ  માટ�  િનકાસ  પર  વધાર�  આધાર  રાખે છે.  �મ  ક�  �વૂ�  એિશયાઇ  દ�શોએ  આિથ�ક  િવકાસ  માટ�
િનકાસ��ૂત,  રોકાણ��ૂત  િનિતઓ  અપનાવી  છે.  જયાં  �ધુી  ભારતના  િવકાસમાં  િનકાસની  વાત  છે  �યાં  �ધુી  િવકસીત
અથ��યવ�થામા ં2008 પછ�ની આિથ�ક મદં�થી તેમની આયાતની માગંમા ંઘટાડો થયો છે. બી� બા�ુ ઉ�� ખચ� વધવાથી અને
જળવા� ુપ�રવત�નના સદંભ�મા ંિનકાસની ચ�તા વધતી �ય છે.

GDPના સદંભ�મા ંિનકાસ દર 1990મા ં7.2 % થી વધીને 2010મા ં21.5 % થઇ ગયો છે. છતાપંણ િવ� િનકાસમા ંભારતનો
ફાળો  મા�  1.5 % છે. ભારતના િનકાસ  માલ અને  સેવાઓની વ�ચે સમાન�ુપે  સ�ંલુન  છે. તે  ઉપરાતં  િનકાસની �દશામાં
પ�રવત�નથી એ �ણી શકાય છે ક� ભારત િનકાસ માટ� પારંપ�રક બ�રોથી ભી�ન બ�રોમા ંવૈિવ�યકરણ કર� ર� ુછે. ભારત માટ�
િનકાસના મહ�વના દ�શોમા ંિવકાસશીલ અથ��યવ�થામા ંિનકાસ વધવાની શ�તા છે. �મા ંએિશયા, આ��કા અને ક�ટલાક �શે
લટે�ન અમેર�કાના દ�શો ઉપરાત પર�પ�વ બ�ર મહ�વ�ણૂ� થઇ શક� છે.

ભારત ચીન, દ�� ણઆ��કા, રિશ યાની �લુનામા ંGDPની અપે�ાએ ઓછ� ઉ�� ઉ�પાદન કર�  છે. ભારતમા ંઆયાતી ઉ�� ��ોત
પર િનભ�રતા સમ� ઉ�� ઉપયોગની �િ� ટએ 25.7 % �ટલી છે. ઉપયોગ કરવામા ંઆવતા �ુલ કાચા તેલની લગભગ 80 %
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આયાત કરવામા ંઆવે છે. �યાર� બી�બા�ુ કોલસા�ુ ંઉ�પાદન સ�ંણૂ� દ�શમા ંથાય છે. છતા ંકોલસાના સબંધંમા ંઘર�� ુમાગં �ણૂ�
કરવા અ�કુ �માણમા ંઆયાત કરવામા ંઆવે છે. જો ક� ભારતમા ંવા�ણ �ય માટ� ઉ�� ��ોતની અછત વતા�ય છે. �તરરા���ય
બ�રમા ંતેલની �ક�મતમા ંવધારો થવાથી ભારતની ચા� ુખાતાની ખાદમા ંમોટો �ભાવ પડ� છે. �તરરા���ય �ક�મતમા ંફ�રફાર
થવાથી આયાત  બીલમાં વધારો  થાય  છે. તેનો  બોજો  ઉપભો�તા પર પડ� છે  અથવા સબસીડ�માં વધારો  થાય  છે. �નાથી
રાજકોષીય િ� થિત �ભાિવત થાય છે. તે ઉપરાતં તેલ ઉ�પાદક અથ��યવ�થામા ંવધતા રાજક�ય તનાવથી ભારતની ઉ�� �રુ�ા
એ અિત સવંેદનશીલ ��ુો છે.

ભારતના સદંભ�મા ંખા� �રુ�ાનો અથ� અપે��ત પોષણ ત�વો, ��નુ�મ ક�લરે� અને �ોટ�ન ત�વોની �િૂત� છે. આવક વધવાની
સાથે  ભારતમાં  ખા�  વ��ઓુની  માગં  વધવાની  સભંાવના  છે.  ભારતમાં  ખા�  વ��ઓુના  ઉ�પાદનમાં  ઘટાડો  થવાથી
�તરરા���ય બ�રમા ં�ક�મતો વધવાથી મોટો �ભાવ પડ� છે. જો ક� ભારત મોટાભાગની ખા� ઉ�પાદનની આયાત કર�  ુનથી.
પરં� ુવૈિ� ક બ�ર પર તેનો મોટો �ભાવ પડ� છે.

િવકાસની ��નુ�મ અવ�થા અને ઘણા કાય�કારણથી અલગ થવાની જ�ુર છે તો જ અ�કુ વા�તવીક હક�કતો �ણી શકાય છે.

ભારતમા ંGDPના સદંભ�મા ંસામા�ય સરકાર� ખચ� ઘણી બ�ર અથ��યવ�થાઓથી ઘણો ઓછો છે. તેનાથી મહ�વ�ણૂ� બાબત એ
છે  ક�  સામા�ય  સરકાર�  આવક  GDPના  17.6  % ઉભરતા  અથ�ત�ં  માટ�  ��નુ�મ  ઘણવામાં  આવે  છે.  અને  તે  વૈિ� ક
અથ��યવ�થાની �લુનામા ંઘણી ઓછ� છે. રાજકોષીય િ� થરતાની આવ�યકતા હોવા છતા ં�ાથિમકતા સશંાધન �ા�ત કરવાની
હોવી જોઇએ. િવકસીત અથ��યવ�થાના હાલના ઘટના�મોથી એ બોધ �ા�ત થાય છે ક� મહ��લુી આવક �ળવી રાખવી અને
સરકાર� નાણાક�ય સાધનો�ુ ં�માણ �ળવી રાખ� ુક�ટ� ુમહ�વ�ણૂ� છે.

મોટાભાગના િવકસીત દ�શો ક� � ટ�કનોલો�ની �િ� ટએ િવકસીત છે તે આ� �ુના સમાજ બની ગયા છે. તેમને િવદ�શમા ંરોકાણ
કર� િનયિમત આવક પર િનભ�ર રહ�વાની આવ�યકતા છે. જો ક� ભારતના સદંભ�મા ં�થાયી �ડૂ�રોકાણની આવ�યકતા પર વધાર�
ભાર  �કુવામાં આવે  છે. ભારતને  વધાર�  વા�તિવક  �ડૂ�રોકાણ અને  �રુવઠાની  �ખૃલામા ંવિવધતાના  ઉ�ેશ  માટ�  િમ�  દ�શો
પાસેથી ઉ�પાદન �વુીધાઓમા ં�ડૂ� રોકાણ કરવા માટ� િવકસીત અથ��યવ�થાઓ સાથે યો�ય સબંધંની આવ�યકતા છે.

ભારત  આ�  સકંટ�ણૂ� દશકમાથંી પસાર થઇ ર�ુ છે. �માં ��ુય��વે  િવશાળ ઘર��  ુબ�ર તથા ��ુઢ GDP રોકાણદર અને
વ�તી�ું મો�ુ  �માણ  જો  ક�  આ  બધાથી  િવશેષ  લાભ  �ા�ત  કરવાની  આવ�યકતા  છે.  િનઃસદં�હ  ભારતે  પોતાની  �ત�રક
સમ�યાઓ �વી ક� ગર�બી, સામા�ક અને ભૌિતક રચના�મક િવકાસની સમ�યા ઓછ� કરવાની જ�ુર છે. ભારતનો આકાર અને
વૈિ� ક અથ��યવ�થામાં તે� ુ ં�થાન જોતાં ભારતે વૈિ� ક �તર પર સ��ય �િૂમકા ન મા� એ વાદિવવાદમાં ક� � િનરંતર ચાલી
રહ�લા સકંટોને �ુર કરવામા ંતેમજ તે�  ુભિવ�યમા ં�નુરાવત�ન થાય તો ક�વી ર�તે રોક� શકાય. તેમજ વૈિ� ક અથ��યવ�થા માટ�
�યાપાર,  �ડૂ��વાહ,  નાણાિવિનમય,  જળવા�ુ પ�રવત�ન  અને  વૈિ� ક  નાણાક�ય  સકંટ  �વા  ��ુાઓ  પર  �યાન  આપવાની
જ�ુર�યાત છે.
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��પિત સજંય એમ
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