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વૈિ�ક�કરણની ભારત પર પડ�લી અસરો

સામા�જક િવ�ાન  માં 1960 ના દસકાથી વૈિ�ક�કરણ નામનો ઉપયોગ થતો આ�યો છે. 1980 ના દસકાથી તેનો ઉપયોગ
અથ�શા�ીઓ કરતા થયા. 1990 ના દસકા �ધુી આ િવચાર લોકિ�ય બ�યો હતો. અમેર�કન ઉધોગપતી “ચા�સ ટ�ઝ રસેલ” એ
1987 માં “કોપ�ર�ટ �ય�ટસ” શ�દ  શો�યો  હતો. વૈિ�કરણને  સદ�ઓ લાબંી ���યા તર�ક�  જોવામાં આવે  છે. વૈિ�કરણના
�ારં�ભક �વ�પો રોમન સા�ા�ય અને હાન વશંના સમયમા ંઅ��ત�વમા ંહતા. ઇ�લાિમક �વુણ�કાળમા ં��ુ�લમ વેપાર�ઓ અને
શોધકતા�ઓએ  તે  સમયે  વૈિ�ક  અથ�ત�ંની  �થાપના  કર�  અને  તેના  પ�રણામે  તે  સમયે  �ૃિષ  પાક�ું �યાપાર  , �ાન  તથા
ટ�કનોલો��ુ ંવૈિ�કરણ થ�ુ ંતે�ુ ંઉદાહરણ છે. 16મી સદ�માં પો�ુ�ગલના દ��ણ અમે�રકા અને એિશયા સાથેનો �યાપાર અને
સશંાધનોનો  પાયો  નાખવાની �દશામાં મો�ું અને  પહ��ુ ંપગ�ુ ંગણાય  છે. ���ટશ  ઇ�ટ ઇ��ડયા કંપની 1600 અને  ડચ ઇ�ટ
ઇ��ડયા કંપની (1602) અને  પો�ુ�ગીઝ ઇ�ટ ઇ��ડયા કંપની (1928) પણ અ��ત�વમાં આવી. 1930 ના દસકાના �ારંભમાં
મહામદં�ના પગલ ેવૈિ�કારણના �થમ �ગુનો �ત આ�યો.

બી� િવ���ુધ બાદ થયેલી વૈિ�કરણની ���યા એ રાજક�ય અને આયો�જત હતી. �મા ંિવ�ના દ�શો�ુ ંપર�પર�ુ ંઅવલબંન
વધારવા અને ભિવ�યના ��ુધની શ�તા ઘટાડવા, સરહદના સીમાડાઓ �ૂર કરવા કરારો થયા. વૈિ�કરણ એક િનરંતર ચાલતી
���યાછે. �ના �ારા અથ��યવ�થા, સમાજ, સા�ં�ૃિતક, રાજ�કય, ધાિમ�ક��ે�ુ ંજોડાણ િવિનમય ( આપ-લે ) વૈિ�ક નેટવક�થી
થાય છે. વૈિ�ક અથ�ત�ંમા ંઆવેલા વૈિ�કરણના �રુમા ંભારત પણ બાકાત ર�ુ ંનથી.

વૈિ�કરણનો અથ� :

વૈિ�કરણનો �યાલ તો �ળૂ�તૂ ર�તે ”�ુિનયા એક ગામ�ુ”ં ‘Word is small villege” �ચૂવે છે. દ�શની સરહદો અ�ય દ�શો માટ�
ખોલી આિથ�ક,સામા�જક, રાજક�ય,ધાિમ�ક, સા�ં�ૃિતક,શૈ��ણક, રમત- ગમત �વા ��ેોમા ં�વેશ કરવો.

વૈિ�કરણ શ�દનો અથ� થાય છે, �થાિનક અથવા �ાદ�િશક સજંોગો, વ��ઓુ�ુ ંિવ� �તર� �પાતંર થવાની ���યા, સમ� િવ�ના
લોકોનો એક સમાજ બને અને તેઓ એક સાથે કામ કર� તેવા સજંોગો�ુ ંસ�ન કરતી ���યા તર�ક� તેને ઓળખાવી શકાય.

ધી �નુાઇટ�ડ નેશ�સના ઇ.એસ.સી. ડ���એુ લ��ુ ંછે ક� સામાન, �ડૂ�-સેવા અને �મના �વાહમા ંસરળતા અને દ�શની સરહદો
�ુર કરવી. �ંુકમાં વૈિ�કરણ એ �યાપાર, સી�ુ ં િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ,�ડૂ��વાહ�ુ ં�થળાતંર અને ફ�લાવા �ારા રા���ય અથ�ત�ં�ું
�તર રા���ય અથ�ત�ં સાથે થ� ુ ંએક�કરણ છે.

ક�ટો ઇ���ટટ�ટુના પે�મર�  ના મત �જુબ “ સરહદોની પાર િવિનમય �ગે રા�ય �ારા લાદવામાં આવેલા િનય�ંણો �ૂર કરવા
અથવા હળવા થવા અને તેના પ�રણામે ઉ�પાદન તથા િવિનમયના એક�કરણની સ�ં�ુત વૈિ�ક પ�ધિતનો �યાપ વધારવો.

ભારતમા ંવૈિ�કરણની ઐિતહાિસક ��ૃઠ�િૂમકા :

ભારતના સદં�ભ�મા ંવૈિ�કકરણની ઐિતહાિસક ��ૃઠ�િૂમકા તપાસીએતો ભારતમા ં�વત�ંતા પછ� િમ� અથ�ત�ંનો �યાલ �વીકાય�
પરં�  ુભારતમાં સમય જતાં અનેક કારણોસર �હ�ર��ે પડ� ભા�ં�.ુ ભારતમાં �હ�ર��ેનો ઉ�ેશ સારો હતો પરં�  ુઆઝાદ�બાદ
મા� ચાર દાયકામાં તેમાં અનેક ��ો ઉદભ�યા અને તેની િન�ફળતાના પ�રણામે ભારતીય અથ�ત�ં પર તેની ગભંીર અસરો
દ�ખાવા લાગી.

ભારતે તો હ�ુ િવકાસની યા�ા શ�સર� હતી અને 1991 મા ંભારતને િવદ�શી દ�વાનંા મામલે સકંટનો સામનો કરવો પડ�ો હતો.
સરકાર  િવદ�શીદ�વાનંી  �કુવણી  કરવામાં  પાગંળ�  સા�બત  થઇ  હતી.  તેમજ  આવ�યક  ચીજવ��ઓુની  આયાત  કરવામાટ�
નાણાભંડંોળ ગણતર�ના �દવસો ચાલે તેટ�ુ ંહ� ુ.ં વ�મુાં ભાવવધારો, બરેોજગાર� અને  ગર�બીના ��ોતો  ઉભા હતા.પર�ણામ
�વ�પ અથ�ત�ંની ��થિત ડામાડોળ હતી. આ સકંટની શ�આત 1980 માં શ� થઇ ગઇ હતી, સરકારની આવક કરતાં ખચ�માં
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અનેક  ગણો  વધારો  થયો  હતો.આ બધા  ��ોનો  સામનો  કરવા  ભારતે  િવ�બ�ક  અને  આઇ.એમ.એફ.  ની  મદદ  માગી.  આ
સ�ંથાઓએ ભારતની પ�ર��થતીનો લાભ ઉઠાવી તેમણ ેઆકર� શરતો �ારા પોતાની �ળમા ંજકડ� લીધો.

�મક� ભારત સરકાર ઉદાર�કરણ લાવશે, જહ�ર��ેને િતલાજંલી આપી ખાનગી��ેોપર �કૂ�લ �િતબધંો હટાવશે. આમ ત�કાલીન
સરકાર�  L.P.G નો  �યાલ �વીકાર�  1991માં નવી  આિથ�કિનતી  ઘડ�  ભારતે  િવ�માટ�  કાયદ�સર  દરવા�ઓ ખોલી  ના�યા.
�યારબાદ ભારતીય અથ�ત�ંમા ંઆ�લૂ પ�રવત�નો આ�યા. �ની ભારતીય અથ�ત�ં પર સાર� અને ખરાબ �ુરોગામી અસરો પડ�
રહ� છે.

વૈિ�કરણની અસરો :

વૈિ�કરણની ભારતમાં અનેક ��ેો પર અસરો થઇ છે. �માં આિથ�ક ��ેે, સમા�જક ��ેે, રાજક�ય ��ેે, �ૃિષ ��ેે, સા�ં�ૃિતક
��ેે, શૈ��ણક ��ેે, ધાિમ�ક ��ેે ��પ�ીય ર�તે અસરો થયેલી જોવા મળે છે.

વૈિ�કરણનો સૌથી મોટો �ભાવ આિથ�ક �ે�મા ંજોઇ શકાય છે.આ� િવ�ના દ�શો સાથે ભારતનો �યાપાર ઉતરો�ર વ�યો
છે.

1. 

ભારતમા ંિવદ�શીરોકાણમા ંઅ�તૂ�વૂ� વધારો થયો છે. િવ�ની અનેક કંપનીઓએ �ુદા�ુદા ��ેોમા ંરોકાણો કયા� છે.2. 

િવદ�શી કંપનીઓ આવતા ંભારતની કંપનીઓ તેમની સામે �પધા� કરવા લાગી છે. ગળાકાપ �પધા�મા ંટક� રહ�વા ભારતીય
કંપનીયો શોધ- સશંોધન પાછળ ખચ�વધારતાં �ણુવ�ાવાળ� વ��ઓુ �ાહકોને મળવા લાગી છે. તેમજ �પધા�થી ચીજ-

વ��ઓુ સ�તી અને સરળતાથી મળવા લાગી છે.�થી ઇ�રા� ુ ંત�વ ઓ�ં થ�ુ ંછે.

3. 

ભારતમા ંમોટા�માણમા ંિવદ�શી કંપનીઓ આવવાથી ભારત ફર�થી આિથ�ક �લુામ બનશે તેવો ભય હતો પરં� ુઅ�ભુવે હવે
ભારતીય  કંપનીઓ હવે  િવ�બ�રમાં પોતાની �ોડ�ટ વેચી રહ� છે.એટ�ુજં  નહ� િવ�ના અનેક દ�શોની નાની -  મોટ�
કંપનીઓ ટ�કઓવર કર�છે.

4. 

િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ વધતાં ભારતમાં �મની ગિતશીલતા અને  રોજગાર�માં ��ૃ�ધ  થઇ છે. ભારતીય  �વુાનો  માટ�  વૈિ�ક
બ�રમા ંરોજગાર�ની તકો વધી છે.

5. 

ભારતના નાગર�કની આવક વધતાં સર�રાશ  ખર�દશ��તમાં વધારો  થયો  છે, પર�ણામ  �વ�પ  લોકોના �વનની ભૌિતક
�ણુવ�ામા ંવધારો થયો છે.

6. 

ઉદાર�કરણ  અને  ખાનગીકરણથી  ભારતમાં  રોડ-ર��વે,  િવમાનીસેવા,�લુ,  િવજળ�ઘરો,  સચંારમા�યમો,  શાળા-કોલજેો,
આરો�યક���ો, વાહન�યવહાર �વા ��ા��કચરમા ંરોક�ટગિતએ િવકાસ થયો છે. પ�રણામ �વ�પ ઔધો�ગક િવકાસદર �બુ
ઝડપથી વધવા લા�યો છે.

7. 

ભારતમા ંસગં�ઠત નાણા ��ેનો િવકાસ થયો છે. બ�કો અને િવમાકંપનીઓમા ંવધારો થવાથી વ�તીવધારાનો �ચો દર હોવા
છતા ંભારતનો આિથ�ક િવકાસ ઝડપી બ�યો છે.

8. 

આ� ભારતની અથ��યવ�થા િવ�મા ંચીન પછ� બી�નબંરની સૌથી વ� ુિવકાસનો દર ધરાવે છે. તેમજ “પરચ��જ�ગ પાવર
પે�રટ� (P.P.P.) ના મામલામા ંિવ�મા ંપાચંમી સૌથી મોટ� અથ��યવ�થા ભારત છે.

9. 

વૈિ�કરણની �ૃિષ ��ેપર મોટાપાયે અસરો થઇ છે તેના માટ� િવ�ના ધિનક દ�શોની ક�ટલીક આકર� શરતો જવાબદાર છે.

�મક� ભારતીય ખ�ેતૂોને અને મ�ૂરોને સબસીડ� આપવા�ુ ંબધંકર�ુ,ં િવદ�શી ખતે-ઉ�પાદન પરના ંઆયાત પરના ંિનય�ંણો
હટાવી લવેા,ં ભારતમાથંી પેટ�ટ થયેલ વ�� ુઉપર ભારતમા ંઉ�પાદન પર �િતબધં વગેર� શરતો �કુવામા ંઆવી.

10. 

વૈિ�કરણથી ભારતમા ં“�નેટ�કલી મોડ�ફાઇ” �બયારણો આ�યા � �બુજ મ�ઘા અને આવા �બયારણોથી ઉ�પાદન કરવામાં
પાણી, રાસાય�ણક ખાતર, જ�ંનુાશક દવાઓ�ુ ં�માણ દ�શી �બયારણોની સરખામણીમા ંવધાર� જ�ર પડ� છે. તેથી ઉ�પાદન
ખચ� વધતાં ખ�ુેતો  દ�વાનંા  �ુગંર  નીચે આવવાથી  હ�દરાબાદ  અને  મહારા��ના  િવદભ�માં અનેક  ખ�ેતૂોએ  આ�મહ�યાઓ
કર�છે. દા.ત. – કપાસ, મકાઇ વગેર�ના �બયારણ

11. 

િવદ�શી કંપનીઓ આવવાથી �ૃિષ ઉ�પાદન આપતી જમીનમા ંઔધો�ગક ઉ�પાદનો શ� થતા ંમોટા ઔધો�ગક િવ�તારો દ�શમાં
ઉભા થવાથી વાવેતર હ�ઠળનો િવ�તાર ઘટવા લા�યો છે. બી� બા�ુ  ખતેીની જમીન  મોટા �માણમાં �ાઇવેટ કંપનીઓ
ખ�ેતૂો પાસેથી ન�વી �ક�મતે ખર�દ� રહ�છે. ખ�ેતૂ જમીન િવહોણો થઇ ર�ો છે.

12. 

મા� ધિનક ખ�ુેતો વૈિ�ક બ�રમાં પોતા�ુ ંઉ�પાદન ઉચી �ક�મતે વેચી વ�  ુકમાણી કરતો થયો છે,નાના ખ�ેતૂો હ�ુપણ
ઘણી સમ�યાઓનો સામનો કર� ર�ાછે તેથી આવકની અસમાનતામા ંવધારો થયો છે.

13. 

હાઇ��ડ  �બયારણોનો  ખતેી��ેે  ઉપયોગ  વધતાં શાકભા�,  ફળો� ું ઉ�પાદન  મોટા  �માણમાં થાવા  લા�� ું છે,  �થાિનક
બ�રમા ંખ�ેતૂોને �યાજબી ભાવો મળતા નથી

14. 

તેમજ  િવદ�શોમાં િનકાસ  અને  �ટોર�જની  �યવ�થાના  અભાવે  ખ�ેતૂનો  માલના  મોટા�માણમાં બગાડ  થાયછે.પ�રણામે
ભારતીય ખ�ેતૂો પાયમાલ થયાછે.

15. 
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મેઇક�ગ પોવટ� એ હ���� – (થોમસ લાઇ�સ) ��ુતકના લખેક વૈિ�કરણની અ�યારની તર�હના િવ�ુ�ધમાં છે તેમણે ��ુત
બ�રની �ફલોસોફ�ને કારણે કોમોડ�ટ� માક�ટ પર ધિનક દ�શો ���ુવ ભોગવેછે. િવ�બ�ક અને આઇ.એમ.એફ.નો એજ�ડા
જગતમાથંી ગર�બી �ૂરકરવાનો નથી પરં� ુતેમનો �ભાવ ચા� ુરાખવાની નેમ છે.

16. 

ભારતમા ંવૈિ�કરણના પ�રણામ �વ�પ શહ�ર� ��ેની સાથે-સાથે �ાિમણ ��ેમાં પણ સા�ં�ૃિતક પ�રવત�ન ઝડપથી આવી
ર�ુ ંછે. પરંપરાઓ,�રતર�વજો,��ઢઓ વગેર�  �ટુવા લાગીછે. પહ�રવેશ,ખાવાપીવાની ર�ત  ભાતો  વગેર�માં બદલાવ  જોવા
મળે છે

17. 

આમ,  ભારતમાં મા�  વૈિ�કરણની  આિથ�ક  ��ે  પર  અસર  નથી  થઇ  અનેક  ��ેોપર  અસરો  થયેલી  જોવા  મળે છે.  � ુબંઇ
�તકવાદ�  �મુલા  �વી  વૈિ�ક  સઘંષ�ની  ઘટનાઓ  અને  વૈિ�કરણ  પર�પર  સકંળાયેલા  છે.  તેમજ  હો�લ�ડુ  અને  બો�લ�ડુ
�ફ�મોની િનકાસ  ક�ટલાક લોકો આવી ‘આયાતી’ સ�ં�ૃિતને  જોખમી ગણાવે  છે, તેમ�ુ ંમાન�ુ ંછે  ક� આનાથી �થાિનક સ�ં�ૃિત�ું
અ��ત�વ જોખમાશે તથા તેનાથી િવિવધતા ઘટશે.આમ ભારતીય અથ�ત�ં પર વૈિ�કરણની અનેક હકારા�મક અને નકારા�મક
અસરો પડ� છે. પરં� ુઅ�યાર� કઇ અસર�ુ ં�માણ વ� ુછે તે કહ�� ુ ંઅઘ�ંુ છે.� આવનારો સમય જ બતાવશે.

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

�ો. એચ.વી. પટ�લ
અથ�શા�
સરકાર� િવનયન કોલજે, બાયડ, �જ- સાબરકાઠંા
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