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Continuous issue-26 | April – May 2017 

 “નાણ ું: ઉત્ક્ાુંતિ અને અસરો: ભારિમાું ૨૦૧૬નાું તિમ દ્રીકરણના સુંદભભમાું” 
 
 

આર્થિક પ્રવરૃ્િઓનો વ્યાપ વધવાથી વસ્ત ુ ર્વર્નમયની પ્રથાની મયાાદાઓ સામે આવી. તે પછી ધાતનુા 
ર્સક્કાઓ, કાગળ નાણુું, આધરુ્નક સમયમાું પ્લાસ્સ્િક નાણુું એમ જુદાજુદા તબક્કાઓમાુંથી નાણાુંન ુું સ્વરૂપ પસાર 
થયુું છે. કઈ વસ્તનેુ નાણા તરીકે અપનાવવી? – તેના જવાબમાું વસ્તરુ્વર્નમયની મયાાદાઓને ધ્યાનમાું રખાઈ. જે 
નાના ભાગોમાું ર્વભાજીત કરી શકાય, જે લાુંબા સમય સધુી રાખવાથી ખરાબ ન થાય, જે એકથી બીજી જગ્યાએ 
લઇ જવામાું સગુમ રહ,ે જેને બધાું જ લોકો સ્વીકારે....; આમ જોતાું ધાતનુા ર્સક્કાઓ નાણા તરીકે વપરાયા. 
તેનાથી પણ આગળ જતાું  આર્થિક પ્રવરૃ્િઓનો ર્વકાસ થયો એિલે ધાત ુઓછી પડતાું કાગળ નાણુું ઉપયોગમાું 
લેવાની શરૂઆત થઇ. આ નાણા સર્જનના ખર્ામાું પણ મોિો ઘિાડો લાવનાર બનયુું. કાગળ નાણુું લાુંબા સમય 
સધુી સાર્વી રાખી શકાય છે, વધારે જગ્યા નથી રોકત ુું તથા એકથી બીજી જગ્યાએ લઇ જવામાું બોજરૂપ નથી 
બનતુું. આમ, નાણાુંની શોધ અથાશાસ્ત્રમાું તથા કાગળ નાણાુંની શોધ વેપાર ર્વર્નમયમાું સહાયક અને નવા 
આયામો ખોલનારી બની.   

  

જો કે કાગળનાણાુંના આ જ સદગણુોનો અથાતુંત્રમાું દુરુપયોગ થયો. એ ર્વર્વધ તબકે્ક થયેલાું ર્વમદુ્રીકરણ 
પરથી તારવી શકાય છે.   

 

ભારતમાું ૨૦૧૬માું થયેલુું રૂર્પયા ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની ર્લણી નોિોનુું ર્વમદુ્રીક્ર્ણ ભારતના આર્થિક 
ઇર્તહાસમાું સૌ પ્રથમ વખત થયેલી ઘિના નથી. આ પહલેા ભારતમાું તેમજ ર્વશ્વના અનય દેશોમાું પણ અમકુ 
ર્લણી નાણાુંને નાણા તરીકેના ઉપયોગમાુંથી રદ કરાયા હોવાનાું ઉદાહરણો છે. ભારતની વાત કરીએ તો ૧૯૪૬, 
૧૯૭૮ અને તે પછી નવેમ્બર ૨૦૧૬માું નાણાુંન ુું ર્વનાણાુંકીયકરણ  થયુું. ૧૯૪૬માું ૧૦૦૦ અને ૧૦,૦૦૦ની 
નોિનુું, ૧૯૭૮માું ૧૦૦૦, ૫૦૦૦ અને ૧૦,૦૦૦ની નોિનુું તથા ૨૦૧૬માું ૫૦૦ અને ૧૦૦૦નાું મલૂ્યની નોિોનુું 
ર્વનાણાુંકીયકરણ થયુું. 

 

ભારત બહાર ર્વશ્વના અનય દેશોની વાત કરીએ તો ઘાના, નાઈજીરરયા, બમાા, સોર્વયેતસુંઘ, ઝિમ્બાબ્વે 
વગેરે દેશોમાું તેમનાું ર્લણી નાણાુંને ર્લણમાુંથી હિાવવાનુું એિલે કે ર્વમદુ્રીક્રરણ કરવામાું આવ્યુું હોવાનુું નોંધાયુું 
છે.  

 

તિમ દ્રીકરણ એટલે શ ું? 
ર્વમદુ્રીકરણ/ ર્વનાણાુંકીયકરણને સમજવા માિે આપણે પહલેાું નાણાુંકીયકરણને સમજીએ. નાણાુંકીયકરણ 

એિલે કોઇપણ વસ્તનેુ કાયદાકીય પીઠબળ આપીને નાણા તરીકે સ્થાપવી. કાગળની નોિો અને ધાતનુા ર્સક્કા 
પહલેાું લોકોએ ર્વર્નમયને સરળ બનાવવાું માિે છીપલાું કે પક્ષીનાું પીંછાને પણ ઉપયોગમાું લીધાું હોવાનો 
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ઈર્તહાસ છે. નાણા તરીકે સ્થાર્પત થનારી વસ્ત ુસવાસ્વીકૃત હોવી જોઈએ અને તેને કાનનૂી આધાર હોવો જોઈએ. 
વસ્ત ુસવાસ્વીકૃત હોય પણ તેને કાયદાકીય પીઠબળ ન હોય તો તે નાણા તરીકે સ્થાર્પત થઇ શકતી નથી.  

હવે તેનાથી ર્વરુદ્ધ છે ર્વનાણાુંકીયકરણ. ર્વનાણાુંકીયકરણ એિલે સ્થાર્પત ર્લણી નાણાુંને ર્લણમાુંથી 
કાયદાકીય રીતે બહાર કાઢવુું. જયારે કોઈ અગાઉ સ્વીકૃત વસ્તનેુ નાણાકીય વ્યવહારોમાું થતા ઉપયોગથી દૂર 
કરાય ત્યારે તેને ર્વમદુ્રીકરણ અને અંગે્રજીમાું Demonetization કહવેાય છે.  

 

તિમ દ્રીકરણ શા માટે ?   
ભારત અને ર્વશ્વના બીજા દેશોમાું થયેલાું ર્વમદુ્રીકરણનો ઈર્તહાસ જોતાું મખુ્યત્વે બે મદુ્દા ધ્યાનમાું આવે 

છે. એક, કાગળનુું બનેલુું ર્લણી નાણુું નાણા તરીકે દૂર કરવાની જરૂર ઊભી ર્થયા છે. (ધાતનુા ર્સક્કા ર્લણમાુંથી 
દૂર કરવા પડયા હોય તેવુું ધ્યાનમાું આવ્યુું નથી.) બીજુ ું, ઉપરોક્ત દરેક ર્વમદુ્રીકરણનો હતે ુફુગાવાને તેમજ કાળાું 
નાણાુંને કાબમૂાું લેવાનો રહ્યો છે.  

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરે તેમનાું પસુ્તક “Problems of Indian Rupees” માું દર દસ વરે્ષ ર્લણી નાણુું 
બદલાવવાનુું સરૂ્ન કયુું છે. નવેમ્બર ૨૦૧૬ના ભારતમાું થયેલાું ર્વમદુ્રીકરણમાું કાળાું નાણાને કાબમૂાું લેવા 
ઉપરાુંત અનય બે હતેઓુ પણ જાહરે કરાયા જેમાું ઝબનરહસાબી નાણાુંથી આતુંકવાદને મળતુું પોર્ષણ અિકાવવાનો 
અને બીજો હતે ુલોકોને કેશલેસ (રોકડ રરહત) ડીજીિલ ર્વર્નમય તરફ વાળવાનો હતો. રડજજિલ/ ઈલેક્રોર્નક 
નાણાુંકીય વ્યવહારોની નોંધ રહતેી હોવાથી ઝબનરહસાબી નાણાુંનો જનમ જ ન થાય તેવી ્સ્થર્તનુું ર્નમાાણ થાય છે. 

 

નાણુું જયારે અ્સ્તત્વમાું આવ્યુું ત્યારે નાણાુંને તિસ્થ મનાયુું. એિલે કે નાણુું માત્ર ર્વર્નમયના માધ્યમ 
તરીકે કાયા કરે પણ અથાતુંત્ર પર અનય કોઈ અસરો કરવા માિે નાણુું સક્ષમ નથી. જો કે ઈર્તહાસ જણાવે છે કે 
વ્યાપાર ર્ક્રો, સમાુંતર અથાકારણ વગેરે નાણા દ્વારા થયેલી અસરો છે. જો કે વધારે સ્પષ્િ રીતે કહીએ તો અહીં 
નાણુું નહીં પણ નાણાુંન ુું પ્રમાણ અને નાણાુંન ુું સ્વરૂપ અસરકારક રહ્ુું છે. એિલે જ નાણાના પરુવઠાને ર્નયુંર્ત્રત 
કરીને ઈચ્છછત નાણાુંકીય પરર્સ્થર્ત મેળવવા નાણાુંકીય નીર્ત નક્કી કરવામાું આવે છે. નાણાુંકીય નીર્ત આર્થિક 
્સ્થર્ત પ્રમાણે ર્નયર્મત ફેરફારો સાથે જાહરે કરાય છે અને અમલમાું મકૂાય છે. નાણાના ઘિકો એિલે કે નાણા 
તરીકે શુું-શુું વપરાય છે તેની અસરો પણ જુદીજુદી હોય છે તે પણ આપણે અનભુવથી સમજયાું. જેમ કે ધાત ુનાણુું 
લાુંબા ગાળા સધુી સાર્વી શકાય પણ પરરવહન અને સુંગ્રહની જગ્યાના પ્રશ્નો નડે. તેવી રીતે કાગળ નાણુું જો 
વધારે હાથમાું ફરે કે વધારે સોદો કરે તો ફુગાવો થાય અને કાગળ ખરાબ પણ થઇ જાય, પણ તે પરરવહન માિે 
અને સુંગ્રહ માિે સગુમ છે. પ્લાસ્સ્િક નાણુું ઉપરોક્ત બુંનેની મયાાદાઓ દૂર કરે છે. રડજજિલ નાણાના ઉપયોગ માિે 
તે પ્રકારનુું આધાર માળખુું જરૂરી બને છે. િેકનોલોજીકલ ર્વકાસ અને સામાજજક ર્વકાસ નાણાના ઘિકો અન ે
નાણાની વ્યાખ્યા ર્વરે્ષ ફરીથી ર્વર્ારવાનુું સરૂ્ન કરે છે.  

 

આ તબકે્ક િેકનોલોજીકલ ર્વકાસને ધ્યાને લેવાનો પણ હતે ુસ્પષ્િ છે. ભારતમાું વીસમી સદીમાું થયેલાું બે 
ર્વમદુ્રીકરણ- વીસમી સદીનો પવૂાાધા અને વીસમી સદીનો ઉિરાધા- તથા ત્રીજુ ું એકવીસમી સદીમાું થયેલ 
ર્વમદુ્રીકરણના સમયે નાણાુંકીય નીર્તની અસર પ્રસરાવવામાું િેકનોલોજીએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. સામાનય 
રીતે નાણાુંનો અભ્યાસ કરતા અથાશાસ્ત્રીઓ નાણાુંકીય નીર્તની અસર થવામાું ૬ થી ૮ મરહનાનો ર્વલુંબ થાય છે 
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તેવુું જણાવે છે. આ ૬ થી ૮ માસના ગાળામાું જે તબક્કાઓ હોય છે તેમાું નાણાુંકીય નીર્તમાું ફેરફારની જરૂરરયાત 
અનભુવવી, નાણાુંકીય નીર્ત ઘડવી, તેનો અમલ તથા લોકો તરફથી તેના પ્રત્યિુર રૂપે ફેરફારો અને અંતે 
અથાતુંત્રમાું ઈચ્છછત ફેરફારો- એ રીતે ૬ થી ૮ મરહનાનો ર્વલુંબ થાય છે. પરુંત ુએકવીસમી સદીમાું િેકનોલોજીએ 
નાણાુંકીય નીર્તના પ્રસાર અને પ્રજા માનસ પર નોંધપાત્ર અસરો કરી છે. આ અસરો જ ર્વમદુ્રીકરણની અસરો 
નક્કી કરે છે. 

 

તિમ દ્રીકરણની અસરો: 
રીિવા બેનક ઓફ ઇસ્નડયાના અહવેાલ પ્રમાણે ડીમોનેિાઈ્ડ થયેલાું નાણાુંનો ર્લણી નાણાું તરીકે કુલ 

ર્લણમાું ૮૭% જેિલો રહસ્સો રહ્યો છે. જેમાું રૂર્પયા ૫૦૦ની નોિનો ૪૮% અને રૂર્પયા ૧૦૦૦ની નોિનો ૩૯% 
જેિલો ર્લણી નાણામાું રહસ્સો રહ્યો છે. ઉપરાુંત, જે અથાતુંત્રમાું ૯૦? આર્થિક વ્યવહારો રોકડનાણાુંથી થતાું હોય ત ે
અથાતુંત્રમાું એ જ રોકડ નાણુું પાછું ખેંર્ી લેવાય તો તેની ઘણી અસરો થાય તે સ્વાભાર્વક છે. 

 

અથાતુંત્ર પરની આ અસરોનો તાત્કાઝલક અસરો અને લાુંબા ગાળાની અસરો એ રીતે અભ્યાસ કરી શકાય. 
તાત્કાઝલક અસરો જોઈએ તો.., 

 

૧- લોકોમાું મ ૂુંિવણ અન ેગભરાિની ્સ્થર્ત ઉભી થઇ. જેણે અવ્યવસ્થા સરજી. ભારતમાું સાક્ષરતા વધી છે 
પણ નાણાુંકીય અને આર્થિક સમજ જનસામાનયમાું ઓછી દેખાઈ. લોકો રડજજિલ વ્યવહારો તરફ વળયાું તે પહલેાું 
ટૂુંકા ગાળાની ખરીદી કરીને હવેથી અસ્વીકૃત બનનારુું નાણુું કાઢવાની પ્રવરૃ્િમાું લાગ્યાું. ઝબનરહસાબી રીતે સોનુું, 
મોબાઈલ ફોન જેવાું ઉપકરણો  ખરીદાવા લાગ્યાું. આ રીતે કાળું નાણુું તેનાું દરમાુંથી બહાર આવવા માુંડ્ુું.  

૨– બેંરકિંગ વ્યવહારો ન કરતા અસુંગરઠત વગે ઘણુું સહન કરવુું પડ્ુું, જેમાું છૂિક નાના વેપારીઓ, 
રોજમદાર શ્રર્મકો વગેરેનો મોિો વગા છે. રોકડતાની કિોકિીને કારણ ેઘણાુંએ રોજગારી ગમુાવી.  

૩- રરયલ એસ્િેિના સોદાઓ અિક્યા. 
૪- સરકારને કરવેરાની આવક આ ગાળા પરૂતી વધી અને જૂની ચકૂવણીઓ પણ થઇ.  
 

આ બધી તાત્કાઝલક અસરોની સાથે લાુંબા ગાળાની અને ર્વમદુ્રીકરણના હતેઓુની ર્સદ્ધદ્ધના સુંદભાની અસરો 
જોઈએ તો તાત્કાઝલક રીતે તો Terror funding બુંધ થયુું અને કાળું નાણુું બહાર આવ્યુું. લોકો રડજજિલ વ્યવહારો 
તરફ વળયાું, પણ તેની ખરી અસરો ર્વનાણાુંકીયકરણના ૬ થી ૮ મરહના પછી જ અનભુવી શકાશે.જેમાું રડજજિલ 
વ્યવહારોથી ફુગાવો કેિલા પ્રમાણમાું કાબમૂાું લઇ શકાય છે? આતુંકવાદ તેના આર્થિક સ્ત્રોતો માિે કયો ર્વકલ્પ 
અપનાવે છે? જેવા પ્રશ્નોના જવાબમાુંથી મળી શકશે. કેનદ્ર સરકાર અને રીિવા બેંક ઓફ ઇસ્નડયા દ્વારા લોકોમાું 
બેંરકિંગ આદતો કેળવાય તે માિે પ્રર્ાર અને સમજાવિની નીર્ત અપનાવાઈ હતી. લોકોમાું નાણાુંકીય સાક્ષરતા 
હોય તો નાણાના દુષ્પ્રભાવોનો સામનો કરવો ન પડે. તેમ છતાું રોકડ વ્યવહારો તેની સરળતાને લીધે સવાસ્વીકૃત 
બનયા હતા. હવે ફરજજયાત રીતે રડજજિલ અને રે્કથી નાણાુંકીય વ્યવહારો થાય તો કાળું નાણુું અને ફુગાવાને 
ર્નયુંર્ત્રત જરૂર કરી શકાય તેવો સૈદ્ધાુંર્તક આશાવાદ છે. 
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સમીક્ષા: 
જો કે અહીં કેનદ્ર સરકારે જૂની નોિો લઈને નવી નોિો આપી – તેથી લોકોન ેભ્રષ્િાર્ારની એક તક તો મળી 

જ હતી ! વળી, ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની નોિ કરતાું ૨૦૦૦ની નોિનો સુંગહ કરવાથી વધ ુનાણુું ઓછી જગ્યામાું 
સુંગરૃહત કરી શકાય.! 

કેનદ્ર સરકાર અને રીિવા બેંક દ્વારા એવી રજૂઆત પણ કરાઈ છે કે હવે નાણાુંનો પરુવઠો જ માયાારદત રહશેે. 
જો આમ થાય તો ફુગાવો અને ઝબનરહસાબી વ્યવહારો કાબમૂાું આવી શકે. લોકોએ પણ રડજીિલ વ્યવહારો કરીને 
સહાયક બનવુું રહ્ુું. આર્થિક ર્વકાસનો દર કેિલો રહશેે? – તેનો આધાર પણ લોકોની પ્રર્તરક્રયા અને અનકુલૂન 
પર રહલેો છે. ર્વમદુ્રીકરણની મધ્યમ ગાળાની અસર જોતાું બેંકો નાણાુંથી ભરેલી છે પણ ર્ધરાણ લેવા માિે ઉત્સાહ 
જણાતો નથી. હાથવગુું નાણુું ઝબનજરૂરી અને મોજશોખનો ખર્ા વધારવા પે્રરે છે. આ ્સ્થર્તમાું બદલાવ આવશે. 
અને ર્વકાસનો વાસ્તર્વક દર ૮ થી ૧૨ માસમાું સ્થાર્પત થશે. આ જ નાણાકીય નીર્તની વાસ્તર્વક અસર હશે.  
 

સુંદભભ િાચન: 
 

I. સી. રુંગરાજન, “મોનેિરી પોલીસી ઇન અ ડેવેલોર્પિંગ ઈકોનોમી – ધ ઇનડીયન એક્સપીરીયનસ”, ધ ફસ્િા  

તેન કે આર નારાયણન ઓરેશનસ, એસેસ બાય એમીનાનિ પસાનસ ઓન ધ રેપીડલી ત્રનસ્ફોર્મિંગ ઇસ્નડયન 

ઈકોનોમી, રાઘવેનદ્ર િા, અન ુપે્રસ, ૨૦૦૬. 

II. ફ્રીડમેન ર્મલ્િન, “ધ લેગ ઇન ઈફેક્િ ઓફ મોનેિરી પોલીસી”, જનાલ ઓફ પોલીિીકલ ઈકોનોમી, વોલ્યમુ 

૬૯, નું. ૫, ૧૯૬૧, pp ૪૪૭-૪૬૬, યનુીવસીિી ઓફ ર્શકાગો. 

III. શલી, એમ એનજલ જસ્મીન, “ઈમ્પેક્િ ઓફ ડીમોનેિાઈિેશન ઇન ઇસ્નડયા” ઇનિરનેશનલ જનાલ ઓફ રેનડ 

ઇન રીસર્ા અંદ ડેવેલોપમેનિ, ૨૦૧૭, ISSN ૨૩૯૪-૯૩૩૩, www.ijtrd.com 

IV. www.business-standard.com 

V. Marketrealist.com/2016/11/great-Indian-demonetization. 

 
 

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

 

કતૃિ છાયા 
આર્સસ્િનિ પ્રોફેસર 
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુીવસીિી 
અમદાવાદ 

 
Copyright © 2012 – 2017 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

http://www.ijtrd.com/
http://www.business-standard.com/

