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ભારતીય અથ�તં� અને િવદ�શ વેપારનીિત

��તાવના:- ::

ભારતીય અથ��યવ�થાએ આિથક િવકાસ અને ��ૃ�ધ ��ેે ઘણી �ગિત કર� છે. એ વાતમા ંકોઇ શકંા નથી. વષ� ૨૦૦૧ના ં�થમ
દશકામા ંભારતદ�શના �દશ�નમા ંવૈિ�ક ��થિત અને ક��ુલેટ�વ અસરો, ��ુયવ��થત અસરોથી ૧૯૯૧ ના ંવષ�મા ંશ� થયેલા,
�મા ંઘણો �ધુારો જોવા આ�યો હતો. દશમી પચંવિષ�ય યોજના (૨૦૦૨-૦૩ થી ૨૦૦૬-૦૭) મા ં૮ ટકાના ંિવકાસદરનો લ�ાકં
રાખવામાં આ�યો હતો અને ૭.૮ ટકાનો સર�રાશ ��ૃ�ધદર �ા�ત કરવામાં આ�યો હતો. અ�ગયારમી યોજના (૨૦૦૭-૦૮ થી
૨૦૧૧-૧૨) મા ં૯ ટકાનો ��ૃ�ધદર �કવામા ંઆ�યો હતો. � વષ� ૨૦૧૧-૧૨ના ંક��� સરકારના ં�દાજ �માણે હાલમા ં૮.૫ ટકા
છે. છતા પણ અ�ગયામી યોજનામા ં૮.૨ ટકા �ટલો િવકાસદર આકવામા ંઆ�યો છે.

નવે�બર,૨૦૦૨  નાં  એક  અહ�વાલ  �માણે  �મા  ભારત,�ા�ઝલ,રિશયા,ચીન,(નવા  િવકસતા  બ�રોનાં  સગંઠન
બી.આર.આઇ.સી)માં સમાવેશ કરવામાં આ�યો છે. આ �જુબ વષ� ૨૦૩૫ના વષ� પહ�લા �ુલ �વદ�શી પેદાશમાં �-૮ ના દ�શો
કરતા અ��મ �ા�ત કરવાનો છે. � તેમણે આ હકારા�મક ��ુયાકંનનો અહ�સાસ કરા�યો છે. આજના સમયમા ંભારત હવે ઉ�ચ
��ૃ�ધ �ળવવામાના રાહ પર ઉ�ચ દરોએ ઘર�� ુબચતો, ઉ�ચ�ણુવતંાવાળ� ઉધોગ સાહિસકતા અને સચંાલના �ણુો ધરાવવાની
સાથે �ોડકટ�વીટ�(ઉ�પાદન) પરની એક સમાન આિથ�ક �ધુારાની અસરો દશા�વતો દ�શ છે, � િવ�ના ંબ�રોમા ંભારત�ુ ં�થાન
મજ�તુ થઇ ર� ુછે. � િવદ�શ વેપારમા ંથયેલો વધારો અને પ�રવત�ન મહ�વનો ભાગ ભજવે છે.

િવિવધ �ે�ોમા ંિવદ�શ વેપાર :-

(૧) �ૃિષ�ે�ે :-

ખિેતપેદાશના ંઉ�પાદનમા ંિવ�ભરમા ંભારત બી� �થાને છે, �ૃિષ અને તેનો સબંિધત વન (forestry), ��ૃછેદન (logging),

અને માછ�માર� (fishing), �વા ��ેો� ુ ં�.ડ�.પી (G.D.P) અને રોજગાર�મા ંમહ�વ�ુ ં�થાન ધરાવે છે. �.ડ�.પી (G.D.P) માં
તેના યોગદાનમા ંઘટાડો થવા છતા હ� આ ��ે સૌથી મો�ું આિથ�ક��ે છે. � નીચનેા કો�ટક પરથી જોઇ શકાય છે.

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

(આકડા �ણૃા�કમા ંલીધેલા છે)

�ોત : યોજના ૩૧ �ડસે�બર ૨૦૧૧

ઉપરો�ત કો�ટક પરથી જોઇ શકાય છે ક� G.D.P મા ં�ૃિષ��ેનો ફાળો ઘટતો જોવા મળે છે છતા �ુલ કામમા ંરોકાયેલા માણસોના
૬૦% આ ��ેમા ંરોજગાર� મેળવે છે. તેમજ ભારતના ંસમ� સામા�ક-આિથ�ક િવકાસમા ંતેની મહ�વની �િુમકા છે. ભારતમાં
હ�રત�ાિંત  (Green  Revolution  in  India) નાં સમયથી  િસ�ચાઇ,  ટ�કનોલો�,  આ�િુનક�ૃિષ  પ�ધિતઓનો  ઉપયોગ  અને
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�ૃિષિધરાણ તથા સબસીડ�ની જોગવાઇને કારણે તમામ પાકની નીપજ (Yield) મા ંવધારો થયો છે. જો ક� �તરરા���ય દ�શોની
સરખામણી કરતા મા�મુ પડ� છે ક� વૈિ�ક સૌથી �ચી નીપજના ૩૦% થી ૫૦% નીપજ ભારતની સર�રાશ નીપજ રહ� છે.

(૨) ઉધોગ અને સેવા�ે� :-

�.ડ�.પી ના ૨૭.૬ ટકા ઔધોગીક ખાતા અને �ુલ કમ�ચાર�ના ૧૭ ટકા છે. જો ક�, ઔધોગીક કામદારના એક �િૃતયાશં ભાગ
સાધારણ ઘરગ��ુ ંઉ�પાદનમા ંરોકાયેલ છે. ફ�કટર�માથંી પેદાશની ર�તે િવ�ભરમા ંભારત ૧૬ મા ં�થાને છે.

આિથ�ક �ધુારાને કારણે િવદ�શી �પધા� આવી, � ચો�સ �હ�ર��ેના ઉધોગોના ંખાનગીકરણમા ંપ�રણમી એવા �ે�ો ખો�યા ક�
ફ�ત �હ�ર��ેો �રૂતા મયા��દત હતા, અને ફા�ટ�વુ�ગ ક�ઝયમર ��ુઝ (Consumer goods) નાં ઉ�પાદનમાં િવ�તરણમાં
પ�રણા�યા  હતા.  �ૃિષ  બાદ  રોજગાર�નો  સૌથી  મોટો  �ોત  ટ��સટાઇલ  (Textile)  (કાપડ)  ઉ�પાદન  છે.  અને  ઉ�પાદક�ય
ઉ�પાદનોના  ૨૬  ટકા  �ટલો  �હ�સો  ધરાવે  છે, િત��રૂ�  (Tirupur) હો�ઝયર�,�ુથંેલા  તૈયાર  વ�ો  રોજ-બરોજના  વ�ો  અને
રમતના વ�ોનાં અ�ણી �ોત તર�ક�ની વૈિ�ક �યાિત �ા�ત કર� છે. �ુબંઇના ંધારાવી (Dharavi) એ ચામડાની પેદાશો માટ�
�યાિત �ા�ત કર� છે. ટાટા મોટસ� (Tata Motors), નેનો(Nano) તર�ક� િવ�ની સૌથી સ�તી કાર બનાવી છે.

સેવા��ેે િવ�ભરમા ંભારત ૧૫ મા ં�થાને છે. તે ૨૩ ટકા �િમકોને રોજગાર� �રૂ� પાડ� છે. અને તે ઝડપથી િવકસ�  ુ�ય છે,

તેનો ��ૃ�ધદર ૧૯૯૧-૨૦૦૦ મા ં૭.૫% હતો. તેમજ �.ડ�.પી (G.D.P)મા ંસૌથી વ�ુ ં�હ�સો ધરાવે છે. � ભારતમા ંઝડપથી
િવકસતા ઉધોગ��ે અને સેવા��ેનો �.ડ�.પી (G.D.P)મા ં�હ�સો વધતો જતો જોવા મળે છે. � આ �માણ ેછે.

ભારતમા ંઉધોગ��ે અને સેવા��ેનો �.ડ�.પી (G.D.P)મા ં�હ�સો(%)માં

(આકડા �ણૃા�કમા ંલીધેલા છે)

�ોત : યોજના ૩૧ �ડસે�બર ૨૦૧૧

ઉપરો�ત કો�ટક પરથી જોઇ શકાય છે ક� G.D.P મા ંઉધોગ��ેે ૨૦૦૦-૦૧ ને બાદ કરતા બ�ે ��ેેનો ફાળો સતત વધતો જતો
જોવા મળે છે.

સેવા��ેનાં સદંભ�માં ઇ�ફમ�શન  ટ��નોલો�  (Information technology), તેમજ  તેને  આધાર�ત  સેવાઓ (Information

technology enabled services), �બઝનેસ �ોસેસ આઉટ સોસ�ગ (Business process out sourcing), સૌથી ઝડપથી
િવકસતા ��ેોમાનંા એક છે. ભારતની સેવા િનકાસ અને � લોકો પોતાના કામકાજોને આઉટસોસ� કરવા ઈ�છતા હતા, તેવા
િવદ�શી વપરાશકારોની વધેલી માગં તરફ� મેળ ખાતો હતો. ભારતમના ંઆઈ ટ� ઉધોગે (India’s IT industry) તેના �કુવણી
સ�ંલુન (Balance of Payments) મા ંનોધપા� ફાળો આ�યો છે. �મ ક�, આઈ ટ� નો G.D.P મા ંફાળો ૨૦૦૫-૦૬ મા ં૪.૫%

�ટલો હતો. તે  વઘીને  ૨૦૦૮-૦૯ માં G.D.P નાં ૭% �ટલો જોવા મળેલ છે. �  વધતા જતા િવદ�શ  વેપાર અને  નીિતને
આભાર� છે.

આવક અને ખચ� (રોજગાર� અને વપરાશ) :-

દ� િનક ૧ ડોલર (પી.પી.પી) ની ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતી વ�તીની ટકાવાર� હાલમા ં�ામીણ િવ�તારમા ંમાિસક ૩૫૬.૩૫ �િપયા
(આશર� દ� િનક ૭.૪ ડોલર)ની છે. ૨૦૦૫ ના અ�સુાર ૮૫.૭ % �ટલી વ�તી દ� િનક ૨.૫૦ ડોલર(પીપીપી) કરતા ઓછા વેતનમાં
�વતી હતી. � ૧૯૮૧ના ૯૨.૫ ટકા કરતા નીચી છે. ૨૦૦૫મા ં૨૪.૩ ટકા �ટલી વ�તી ૧ ડોલર કરતા પણ ઓછ� કમાણી કરતા
હતા, � ૧૯૮૧ મા ં૪૨.૧ ટકા કરતા ઓછ� છે. તેની ૪૧.૫ ટકા વ�તી દ� િનક ૧.૨૫ ડોલરના નવા �તર રા���ય ગર�બી ર�ખા
હ�ઠળ �વતી હતી, � ૧૯૮૧ના ં૫૯.૮ ટકા કરતા ઓછ� છે. િવ� બ�ેક વ�મુા ંએવો �દાજ �કુ� છે ક� િવ�ના ંગર�બોમાથંી એક
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�િૃતયાશં ભાગ ભારતમા ંરહ� છે.

૧૯૭૦ના ંસમયગાળા દરિમયાન હ�રયાળ� �ાિંત (Green Revolution) ને કારણે ભારતમા ંગર�બી મા ંનોધ�ા� ઘટાણો થયો
હોવાથી સ�ાવાર �કડાઓના ં�દાજ અ�સુાર ૨૭.૫ ટકા ભારતીયો ૨૦૦૪-૦૫ મા ંદ� િનક ૧ ડોલર(પીપીપી સાધારણ શરતોમાં
આશર�  ૧૦ �િપયા) રા���ય  ગર�બીર�ખા હ�ઠળ �વતા હતા. સરકાર�  ગર�બીને  �ુર કરવા માટ�  આયોજન  (Planning) થી જ
િવિવધ  યોજનાઓ  અમલમાં  �કુ�  હતી,  �ને  થોડ�  સફળતા  મળ�  હતી.  ૨૦૦૫માં  ઓગ�ટમાં  ભારતીય  સસંદ�  (Indian

Parliament) �રલ એ��લોયમે�ટ ગેરંટ� �બલ પસાર ક�ુ� હ�,ુ �  ખચ� અને  આવરણ તર�ક� આ �કાર�ું સૌથી મો�ંુ હ� ુ.ં �
ભારતનાં ૬૦૦ �જ�લાઓમાથંી ૨૦૦ દર�ક �ાિમણ િનવાસીઓને ૧૦૦ �દવસની ઓછામાં ઓછ� વેતન રોજગાર� �રુ� પાડવા�ું
વચન  આપે  છે. આિથ�ક �ધુારાઓએ  ગર�બીમાં ઘટાડો  કય�  છે  ક�  ન�હ તે  ��ાથ�  કોઇ પણ �પ�ટ જવાબો  પેદા કયા�  િવના
ચચા�ઓને વેગ આ�યો હતો. અને તેણે વ�  ુઆિથ�ક �ધુારાઓ અને િવદ�શનીિત પર પણ રાજ�કય દબાણ ક�ુ� હ� ુ ં�મા ખાસ
કર�ને �િમકોની સ�ંયામા ંઘટાડા અને �ૃિષસહાય પર કાપ �કુવાના ં�દુાનો સામેલ થતો હતો.

િવદ�શ વેપારનીિત�ુ ંમહ�વ :-

૩૧ ઓગ�ટ ૨૦૦૪ના રોજ ક���ના વા�ણ�ય મ�ંી�ી કમલનાથે ૨૦૦૪ થી ૨૦૦૯ના ંપાચ ંવષ� માટ� ભારતની િવદ�શનીિત �હ�ર
કર� હતી, �નો ��ુય ઉદ�શ ભારતના નગર અને ગામડાઓમા ંરોજગાર�ના ંસ�નનો વેગ વધાર� િવ�ના ં�ુલ વેપારમા ંભારતનો
�હ�સો ૨૦૦૯-૧૦ �ધુીમા ં૧.૫% કરવાનો હતો, અને િનકાસો �િતવષ� ૨૬% નાદર� વધે તો જ આ લ�યાકં િસ�ધ થઇ શક� તેમ
હતો. ૨૦૦૪-૦૯ની નવી િવદ�શ  વેપારનીિતનો  એક અગ�યનો  �દુો  િનકાસ��ૃ�ધ  સાથે  રોજગાર� સ�નનો  �યેય  પણ િસ�ધ
કરવાનો હતો.

Served from India અને Services Exports Promotion Council �વી �ક�મને લીધે �તર રા���ય બ�રમાં ભારત
અને “India brand duty free નો લાભ” આ �ક�મને પ�રણામે િનકાસ કાર�ગરો તેમની કામગીર� �ધુારવા �ય�નશીલ બ�યો
છે, પ�રણામે વૈિ�ક િનકાસોમા ંભારતના ં�હ�સામા ંથયેલ ફ�રફાર નીચ ે�જુબ ન�ધાયો છે.

વૈિ�ક િનકાસોમા ંભારતના ં�હ�સામા ંથયેલ ફ�રફાર(%)માં

�ોત : યોજના ૩૧ �ડસે�બર ૨૦૧૧

આ આકડાઓ પરથી �પ�ટ થાય છે ક� ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૫ માં ૦.૧૦% િનકાસમાં ��ૃ�ધ જોવા મળે છે, �મા આ નીિતનો ફાળો
ન�ધપા� ક�હ શકાય. આયાત-િનકાસની બાબતમા ંજોઇએ તો નવી િવદ�શ- વેપાર નીિત દરિમયાન નીચ ે�જુબના ંફ�રફારો જોવા
મ�યા છે.

�ોત : Economic Time. Dt. 27-09-2010

૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૦૮-૦૯ �ધુી આયાત અને િનકાસમા ંબ�ેમા ંવધારો જોવા મળે છે. �યાર� ૨૦૦૯-૧૦ના વષ�મા ંઆયાત અને
િનકાસમા ં� ઘટાડો જોવા મળે છે. � �રુોિપયન મ�ંદની અસર જોવા મળ� હતી.

ભારતની  રા���ય  આવકમાં કાચી�હૃ  પેદાશ(G.D.P)ની  ટકાવાર�  તર�ક�  િનકાસનો  ફળો  ૨૦૦૬-૦૭  માં ૧૩.૬% હતો,  �
૨૦૦૯-૧૦ના સમયમા ંથોડો ઘટ�ને ૧૩.૨% એટલે ક� ૦.૪% નો ઘટાડો જોવા મળે છે, ફર� ૨૦૦૧૦-૧૧મા ંતેમા ંવધારો થતા
તે ૧૪.૫% જોવા મળેલ છે. વા�ણ�યમ�ંી ૨૦૦૯ �ધુી માં ભારતની િનકાસોને ૩૦૦ અબજ ડોલર �ધુી લઇ જવાનો લ�યાકં
ન�� કર�લ હતો. વત�માન  પ�ર��થિતમાં િવકાસશીલ દ�શો  માટ�  િવદ�શવેપાર આિથ�ક િવકાસ  માટ�� ું �થમ  સોપાન  હોવાછતા
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િવદ�શવેપાર આવા િવકાસશીલ દ�શો માટ�  જોઇએ તેટલા લાભદાયી નીવ�યો નથી. િવ�  િનકાસમાં ભારતનો �હ�સો હ�ુ  પણ
ઓછો જોવા મળે છે, � વધારવા માટ� ઉદાર�કરણની નીિતનો યો�ય અમલ અને િનકાસકારોને �તર- માળખાક�ય સગવડો �રુ�
પાડવાની  હ�ુ  તાતી  જ��રયાત  છે  અને  િવદ�શવેપારમાં સરકારનો  હ�ત�પે  જ�ર�  છે. �  ભારતીય  અથ�ત�ંને  વેગી� ું અને
ઔધો�ગકરણનો િવકાસમા ંિવદ�શવેપાર નીિત મહ�વનો ભાગ ભજવે છે.
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