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“નાણ:ું ઉત્ક્ાુંતિ અને અસરો: ભારિમાું ૨૦૧૬નાું તિમદ્રીકરણના સુંદભભમાું”
આર્થિક પ્રવ ૃર્િઓન વ્મા લધલાથી લસ્ત ુ ર્લર્નભમની પ્રથાની ભમાા દાઓ વાભે આલી. તે છી ધાતુના
ર્વક્કાઓ, કાગ નાણુ,ું આધુર્નક વભમભાું પ્રાસ્સ્િક નાણુ ું એભ જુદાજુદા તફક્કાઓભાુંથી નાણાુંન ુ ું સ્લરૂ વાય
થયુું છે . કઈ લસ્તુને નાણા તયીકે અનાલલી? – તેના જલાફભાું લસ્તુર્લર્નભમની ભમાા દાઓને ધ્માનભાું યખાઈ. જે
નાના બાગભાું ર્લબાજીત કયી ળકામ, જે રાુંફા વભમ સુધી યાખલાથી ખયાફ ન થામ, જે એકથી ફીજી જગ્માએ
ુ ા ર્વક્કાઓ નાણા તયીકે લયામા.
રઇ જલાભાું સુગભ યશે, જેને ફધાું જ રક સ્લીકાયે ....; આભ જતાું ધાતન
તેનાથી ણ આગ જતાું આર્થિક પ્રવ ૃર્િઓન ર્લકાવ થમ એિરે ધાત ુ ઓછી ડતાું કાગ નાણુ ું ઉમગભાું
રેલાની ળરૂઆત થઇ. આ નાણા વર્જનના ખર્ાભાું ણ ભિ ઘિાડ રાલનાય ફનયુ.ું કાગ નાણુ ું રાુંફા વભમ
સુધી વાર્લી યાખી ળકામ છે , લધાયે જગ્મા નથી યકત ુ ું તથા એકથી ફીજી જગ્માએ રઇ જલાભાું ફજરૂ નથી
ફનત.ુું આભ, નાણાુંની ળધ અથાળાસ્ત્રભાું તથા કાગ નાણાુંની ળધ લેાય ર્લર્નભમભાું વશામક અને નલા
આમાભ ખરનાયી ફની.
જ કે કાગનાણાુંના આ જ વદગુણન અથાતત્ર
ું ભાું દુરુમગ થમ. એ ર્લર્લધ તફક્કે થમેરાું ર્લમુદ્રીકયણ
યથી તાયલી ળકામ છે .
બાયતભાું ૨૦૧૬ભાું થમેલ ુું રૂર્મા ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની ર્રણી નિનુ ું ર્લમુદ્રીક્ર્ણ બાયતના આર્થિક
ઇર્તશાવભાું વો પ્રથભ લખત થમેરી ઘિના નથી. આ શેરા બાયતભાું તેભજ ર્લશ્વના અનમ દે ળભાું ણ અમુક
ર્રણી નાણાુંને નાણા તયીકેના ઉમગભાુંથી યદ કયામા શલાનાું ઉદાશયણ છે . બાયતની લાત કયીએ ત ૧૯૪૬,
૧૯૭૮ અને તે છી નલેમ્ફય ૨૦૧૬ભાું નાણાુંન ુ ું ર્લનાણાુંકીમકયણ

થયુ.ું ૧૯૪૬ભાું ૧૦૦૦ અને ૧૦,૦૦૦ની

નિનુ,ું ૧૯૭૮ભાું ૧૦૦૦, ૫૦૦૦ અને ૧૦,૦૦૦ની નિનુું તથા ૨૦૧૬ભાું ૫૦૦ અને ૧૦૦૦નાું મ ૂલ્મની નિનુ ું
ર્લનાણાુંકીમકયણ થયુ.ું
બાયત ફશાય ર્લશ્વના અનમ દે ળની લાત કયીએ ત ઘાના, નાઈજીરયમા, ફભાા , વર્લમેતવુંઘ, ઝઝમ્ફાબ્લે
લગેયે દે ળભાું તેભનાું ર્રણી નાણાુંને ર્રણભાુંથી શિાલલાનુ ું એિરે કે ર્લમુદ્રીક્રયણ કયલાભાું આવ્યુ ું શલાનુ ું નોંધાયુ ું
છે .
તિમદ્રીકરણ એટે શ?ું
ર્લમુદ્રીકયણ/ ર્લનાણાુંકીમકયણને વભજલા ભાિે આણે શેરાું નાણાુંકીમકયણને વભજીએ. નાણાુંકીમકયણ
એિરે કઇણ લસ્તુને કામદાકીમ ીઠફ આીને નાણા તયીકે સ્થાલી. કાગની નિ અને ધાતુના ર્વક્કા
શેરાું રકએ ર્લર્નભમને વય ફનાલલાું ભાિે છીરાું કે ક્ષીનાું ીંછાને ણ ઉમગભાું રીધાું શલાન
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ઈર્તશાવ છે . નાણા તયીકે સ્થાર્ત થનાયી લસ્તુ વલાસ્લીકૃત શલી જઈએ અને તેને કાન ૂની આધાય શલ જઈએ.
લસ્તુ વલાસ્લીકૃત શમ ણ તેને કામદાકીમ ીઠફ ન શમ ત તે નાણા તયીકે સ્થાર્ત થઇ ળકતી નથી.
શલે તેનાથી ર્લરુદ્ધ છે ર્લનાણાુંકીમકયણ. ર્લનાણાુંકીમકયણ એિરે સ્થાર્ત ર્રણી નાણાુંને ર્રણભાુંથી
ુ ે નાણાકીમ વ્મલશાયભાું થતા ઉમગથી દૂ ય
કામદાકીમ યીતે ફશાય કાઢવુ.ું જમાયે કઈ અગાઉ સ્લીકૃત લસ્તન
કયામ ત્માયે તેને ર્લમુદ્રીકયણ અને અંગ્રેજીભાું Demonetization કશેલામ છે .
તિમદ્રીકરણ શા માટે ?
બાયત અને ર્લશ્વના ફીજા દે ળભાું થમેરાું ર્લમુદ્રીકયણન ઈર્તશાવ જતાું મુખ્મત્લે ફે મુદ્દા ધ્માનભાું આલે
ુ ા ર્વક્કા ર્રણભાુંથી
છે . એક, કાગનુું ફનેલ ુું ર્રણી નાણુ ું નાણા તયીકે દૂ ય કયલાની જરૂય ઊબી ર્થમા છે . (ધાતન
દૂ ય કયલા ડયા શમ તેવ ુું ધ્માનભાું આવ્યુ ું નથી.) ફીજુ,ું ઉયક્ત દયે ક ર્લમુદ્રીકયણન શેત ુ ફુગાલાને તેભજ કાાું
નાણાુંને કાબ ૂભાું રેલાન યહ્ય છે .
ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકયે તેભનાું ુસ્તક “Problems of Indian Rupees” ભાું દય દવ લે ર્રણી નાણુ ું
ફદરાલલાનુું સ ૂર્ન કયુું છે . નલેમ્ફય ૨૦૧૬ના બાયતભાું થમેરાું ર્લમુદ્રીકયણભાું કાાું નાણાને કાબ ૂભાું રેલા
ઉયાુંત અનમ ફે શેત ુઓ ણ જાશેય કયામા જેભાું ઝફનરશવાફી નાણાુંથી આતુંકલાદને ભત ુ ું ણ અિકાલલાન
અને ફીજ શેત ુ રકને કેળરેવ (યકડ યરશત) ડીજીિર ર્લર્નભમ તયપ લાલાન શત. રડજજિર/ ઈરેક્રર્નક
નાણાુંકીમ વ્મલશાયની નોંધ યશેતી શલાથી ઝફનરશવાફી નાણાુંન જનભ જ ન થામ તેલી ્સ્થર્તનુું ર્નભાાણ થામ છે .
નાણુું જમાયે અ્સ્તત્લભાું આવ્યુ ું ત્માયે નાણાુંને તિસ્થ ભનાયુ.ું એિરે કે નાણુ ું ભાત્ર ર્લર્નભમના ભાધ્મભ
તયીકે કામા કયે ણ અથાતત્ર
ું ય અનમ કઈ અવય કયલા ભાિે નાણુ ું વક્ષભ નથી. જ કે ઈર્તશાવ જણાલે છે કે
વ્માાય ર્ક્ર, વભાુંતય અથાકાયણ લગેયે નાણા દ્વાયા થમેરી અવય છે . જ કે લધાયે સ્ષ્િ યીતે કશીએ ત અશીં
નાણુું નશીં ણ નાણાુંન ુ ું પ્રભાણ અને નાણાુંન ુ ું સ્લરૂ અવયકાયક યહ્ુું છે . એિરે જ નાણાના ુયલઠાને ર્નમુંર્ત્રત
કયીને ઈચ્છછત નાણાુંકીમ રય્સ્થર્ત ભેલલા નાણાુંકીમ નીર્ત નક્કી કયલાભાું આલે છે . નાણાુંકીમ નીર્ત આર્થિક
્સ્થર્ત પ્રભાણે ર્નમર્ભત પેયપાય વાથે જાશેય કયામ છે અને અભરભાું મ ૂકામ છે . નાણાના ઘિક એિરે કે નાણા
તયીકે શુ-ું શુું લયામ છે તેની અવય ણ જુદીજુદી શમ છે તે ણ આણે અનુબલથી વભજમાું. જેભ કે ધાત ુ નાણુ ું
રાુંફા ગાા સુધી વાર્લી ળકામ ણ રયલશન અને વુંગ્રશની જગ્માના પ્રશ્ન નડે. તેલી યીતે કાગ નાણુ ું જ
લધાયે શાથભાું પયે કે લધાયે વદ કયે ત ફુગાલ થામ અને કાગ ખયાફ ણ થઇ જામ, ણ તે રયલશન ભાિે
અને વુંગ્રશ ભાિે સુગભ છે . પ્રાસ્સ્િક નાણુ ું ઉયક્ત ફુંનેની ભમાા દાઓ દૂ ય કયે છે . રડજજિર નાણાના ઉમગ ભાિે
તે પ્રકાયનુ ું આધાય ભાખુ ું જરૂયી ફને છે . િે કનરજીકર ર્લકાવ અને વાભાજજક ર્લકાવ નાણાના ઘિક અને
નાણાની વ્માખ્મા ર્લે પયીથી ર્લર્ાયલાનુ ું સ ૂર્ન કયે છે .
આ તફક્કે િેકનરજીકર ર્લકાવને ધ્માને રેલાન ણ શેત ુ સ્ષ્િ છે . બાયતભાું લીવભી વદીભાું થમેરાું ફે
ર્લમુદ્રીકયણ- લીવભી વદીન  ૂલાાધા અને લીવભી વદીન ઉિયાધા- તથા ત્રીજુ ું એકલીવભી વદીભાું થમેર
ર્લમુદ્રીકયણના વભમે નાણાુંકીમ નીર્તની અવય પ્રવયાલલાભાું િે કનરજીએ ભશત્લન બાગ બજવ્મ છે . વાભાનમ
યીતે નાણાુંન અભ્માવ કયતા અથાળાસ્ત્રીઓ નાણાુંકીમ નીર્તની અવય થલાભાું ૬ થી ૮ ભરશનાન ર્લરુંફ થામ છે
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તેવ ુું જણાલે છે . આ ૬ થી ૮ ભાવના ગાાભાું જે તફક્કાઓ શમ છે તેભાું નાણાુંકીમ નીર્તભાું પેયપાયની જરૂરયમાત
અનુબલલી, નાણાુંકીમ નીર્ત ઘડલી, તેન અભર તથા રક તયપથી તેના પ્રત્યુિય રૂે પેયપાય અને અંતે
અથાતત્ર
ું ભાું ઈચ્છછત પેયપાય- એ યીતે ૬ થી ૮ ભરશનાન ર્લરુંફ થામ છે . યું ત ુ એકલીવભી વદીભાું િેકનરજીએ
નાણાુંકીમ નીર્તના પ્રવાય અને પ્રજા ભાનવ ય નોંધાત્ર અવય કયી છે . આ અવય જ ર્લમુદ્રીકયણની અવય
નક્કી કયે છે .
તિમદ્રીકરણની અસરો:
યીઝલા ફેનક ઓપ ઇસ્નડમાના અશેલાર પ્રભાણે ડીભનેિાઈ્ડ થમેરાું નાણાુંન ર્રણી નાણાું તયીકે કુર
ર્રણભાું ૮૭% જેિર રશસ્વ યહ્ય છે . જેભાું રૂર્મા ૫૦૦ની નિન ૪૮% અને રૂર્મા ૧૦૦૦ની નિન ૩૯%
જેિર ર્રણી નાણાભાું રશસ્વ યહ્ય છે . ઉયાુંત, જે અથાતત્ર
ું ભાું ૯૦? આર્થિક વ્મલશાય યકડનાણાુંથી થતાું શમ તે
અથાતત્ર
ું ભાું એ જ યકડ નાણુ ું ાછું ખેંર્ી રેલામ ત તેની ઘણી અવય થામ તે સ્લાબાર્લક છે .
અથાતત્ર
ું યની આ અવયન તાત્કાઝરક અવય અને રાુંફા ગાાની અવય એ યીતે અભ્માવ કયી ળકામ.
તાત્કાઝરક અવય જઈએ ત..,
૧- રકભાું મઝ
ું ૂ લણ અને ગબયાિની ્સ્થર્ત ઉબી થઇ. જેણે અવ્મલસ્થા વયજી. બાયતભાું વાક્ષયતા લધી છે
ણ નાણાુંકીમ અને આર્થિક વભજ જનવાભાનમભાું ઓછી દે ખાઈ. રક રડજજિર વ્મલશાય તયપ લળમાું તે શેરાું
ટૂુંકા ગાાની ખયીદી કયીને શલેથી અસ્લીકૃત ફનનારુું નાણુ ું કાઢલાની પ્રવ ૃર્િભાું રાગ્માું. ઝફનરશવાફી યીતે વનુ,ું
ભફાઈર પન જેલાું ઉકયણ ખયીદાલા રાગ્માું. આ યીતે કાળું નાણુ ું તેનાું દયભાુંથી ફશાય આલલા ભાુંડ્ુ.ું
૨– ફેંરકિંગ વ્મલશાય ન કયતા અવુંગરઠત લગે ઘણુ ું વશન કયવુ ું ડ્ુ,ું જેભાું છૂિક નાના લેાયીઓ,
યજભદાય શ્રર્ભક લગેયેન ભિ લગા છે . યકડતાની કિકિીને કાયણે ઘણાુંએ યજગાયી ગુભાલી.
૩- રયમર એસ્િેિના વદાઓ અિક્યા.
૪- વયકાયને કયલેયાની આલક આ ગાા  ૂયતી લધી અને જૂની ચ ૂકલણીઓ ણ થઇ.
ુ ની ર્વદ્ધદ્ધના વુંદબાની અવય
આ ફધી તાત્કાઝરક અવયની વાથે રાુંફા ગાાની અને ર્લમુદ્રીકયણના શેતઓ
જઈએ ત તાત્કાઝરક યીતે ત Terror funding ફુંધ થયુ ું અને કાળું નાણુ ું ફશાય આવ્યુ.ું રક રડજજિર વ્મલશાય
તયપ લળમાું, ણ તેની ખયી અવય ર્લનાણાુંકીમકયણના ૬ થી ૮ ભરશના છી જ અનુબલી ળકાળે.જેભાું રડજજિર
વ્મલશાયથી ફુગાલ કેિરા પ્રભાણભાું કાબ ૂભાું રઇ ળકામ છે ? આતુંકલાદ તેના આર્થિક સ્ત્રત ભાિે કમ ર્લકલ્
અનાલે છે ? જેલા પ્રશ્નના જલાફભાુંથી ભી ળકળે. કેનદ્ર વયકાય અને યીઝલા ફેંક ઓપ ઇસ્નડમા દ્વાયા રકભાું
ફેંરકિંગ આદત કેલામ તે ભાિે પ્રર્ાય અને વભજાલિની નીર્ત અનાલાઈ શતી. રકભાું નાણાુંકીમ વાક્ષયતા
શમ ત નાણાના દુષ્પ્રબાલન વાભન કયલ ન ડે. તેભ છતાું યકડ વ્મલશાય તેની વયતાને રીધે વલાસ્લીકૃત
ફનમા શતા. શલે પયજજમાત યીતે રડજજિર અને ર્ેકથી નાણાુંકીમ વ્મલશાય થામ ત કાળું નાણુ ું અને ફુગાલાને
ર્નમુંર્ત્રત જરૂય કયી ળકામ તેલ વૈદ્ધાુંર્તક આળાલાદ છે .
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સમીક્ષા:
જ કે અશીં કેનદ્ર વયકાયે જૂની નિ રઈને નલી નિ આી – તેથી રકને ભ્રષ્િાર્ાયની એક તક ત ભી
જ શતી ! લી, ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ની નિ કયતાું ૨૦૦૦ની નિન વુંગશ કયલાથી લધુ નાણુ ું ઓછી જગ્માભાું
વુંગરૃ શત કયી ળકામ.!
કેનદ્ર વયકાય અને યીઝલા ફેંક દ્વાયા એલી યજૂઆત ણ કયાઈ છે કે શલે નાણાુંન ુયલઠ જ ભામાા રદત યશેળે.
જ આભ થામ ત ફુગાલ અને ઝફનરશવાફી વ્મલશાય કાબ ૂભાું આલી ળકે. રકએ ણ રડજીિર વ્મલશાય કયીને
ૂ ન
વશામક ફનવુું યહ્ુ.ું આર્થિક ર્લકાવન દય કેિર યશેળે? – તેન આધાય ણ રકની પ્રર્તરક્રમા અને અનુકર
ય યશેર છે . ર્લમુદ્રીકયણની ભધ્મભ ગાાની અવય જતાું ફેંક નાણાુંથી બયે રી છે ણ ર્ધયાણ રેલા ભાિે ઉત્વાશ
જણાત નથી. શાથલગુું નાણુ ું ઝફનજરૂયી અને ભજળખન ખર્ા લધાયલા પ્રેયે છે . આ ્સ્થર્તભાું ફદરાલ આલળે.
અને ર્લકાવન લાસ્તર્લક દય ૮ થી ૧૨ ભાવભાું સ્થાર્ત થળે. આ જ નાણાકીમ નીર્તની લાસ્તર્લક અવય શળે.
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