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ચીન – ભારત – �પાન વ�ચે િ�પ�ી �યાપારની ૨૦૧૩ ની સભંાવના.

ચીન-�પાનના સબંધંોની સરખામણીએ ભારત-�પાનના સબંધંો અને વપેાર પર રાજક�ય ઘષ�ણની ભા�યે જ અસર થઇ છે. ભારતે
જયાર� અપવાદ �પે અ�પુર��ણ ક�ુ� �યાર� �પાને િવરોધ દશા��યો હતો પરં� ુ વા�તવમાં ઘણા વષ�થી �પાન ભારત�ું એક િવ�ા�ુ
વપેાર� ભાગીદાર �રુવાર થઇ �કૂ�ુ છે.તેથી આવા સમયે ચીનમાં �પાન િવરોધી ઘણા �દશ�નો થયા છે. � ભારત અને �પાન
વ�ચેના વપેાર� સબંધંો માટ� ઉપયોગી �રુવાર થઇ શક� છે.

છે�લા એક દાયકામાં �પાન અને ચીન વ�ચેના વપેાર� સબંધંો ઘણા ઘરેા બ�યા છે. �પાની રોકાણકારો માટ� ચીન ૨૦૦૦ થી ફ�વર�ટ
દ�શ રહયો છે. �પાને ચીન ખાતે ૨૦૦૦ ના વષ� ૯૩૫૦ લાખ ડૉલર�ું રોકાણ ક�ુ� હ� ું � ૨૦૧૧ માં વધીને ૧,૨૬,૪૯૦ લાખ ડૉલર
થઇ ગ�ું છે. જોક� હવે લેહમાન �ધસ�નો ઝાટકો અને ચીનમાં ફાટ� નીકળેલ �પાન િવરોધી �દશનને કારણે ચીન ખાતેના �પાની
રોકાણોનો �વાહ ધીમો પડયો છે. વત�માન સજંોગોમાં �પાનનો રોકાણ �વાહ ચીનના બદલે ભારત તરફ વળ� શક� છે.

એશીયાના આ બે મહાન રા��ો વ�ચે છે�લા થોડા �દવસોથી એ�ું શીત ��ુધ ચાલી રહ�ુ છે ક� �પાની કંપનીઓ હવે ચીનને અલિવદા
કહ� ભારતમાં રોકાણ કરવાની યોજનાઓ બનાવવા લાગી છે. તા�તરમાં જ ભારતે એફડ�આઇમાં અનેક નીિત િવષયક �હ�રાત કર�
મ�ટ� �ા�ડ ર�ટ�લને આકષ�વા �ય�નો શ� કયા� છે �યાર� અનેક �પાની કંપનીઓની ભારતમાં ઇ�કવાયર� આવવા લાગી છે.

સે�કા�ુ અને �દઆઓ�ુ ટા�નુાં ��ેુ ચીન અને �પાન વ�ચે ઉ�ભવલે િવવાદ અને ચીનની ��માં જોવા મળતો રોશ અને �પાન
િવરોધી દ�ખાવો કોઇ નવી વાત નથી. ૨૦૦૫ માં �પાનમાં પાઠય��ુતકોમાં ��ુધ – �નુેગારો િવશે છપા�ું તેની સામે ચીનમાં �પાન
િવરોધી ઘણા દ�ખાવો થયા હતા. ચીન અને �પાનના સબંધંો હમંેશા ના�ુક રહયા છે. �વૂ�ય ચીની સ��ુમાં આવેલા ખાલી ટા�ઓુના
��ેુ બ�ે દ�શો વ�ચે સીમા િવવાદ થતો જ રહ� છે. ચીનમાં ૧૯૩૭ માં નાન�ગમાં થયેલ ક�લેઆમ હ�ુ પણ લોકો �લૂી શકયા નથી.
૧૯૭૮ માં ચીનમાં આિથ�ક �ધુારાની શ�આત થતી હતી �યાર� �પાને ચીનને િવકાસ માટ� ભડંોળો આ�યા હતા.  ચીનના ડ��ગ
ઝીઆઓપ�ગે �પાનનાં અક�ઓ મોર�ટાને ચીનમાં રોકાણ કરવા િવનતંી કર� �યાર� સોની, ટોયોટા, હો�ડા અને પેનાસોિનક� ચીનમાં જગંી
રોકાણ કયા� હતા.

ચીનના િનકાસ બ�રોમાં �થમ નબંર� �રુોિપયન �િુનયન, બી� નબંર� અમેર�કા, �ી� નબંર� હ�ગક�ગ �યાર બાદ ચોથા નબંર� �પાન
આવે છે. ચીનના માલસામાનની �ુલ િનકાસમાથંી ૭.૭ ટકા �પાનમાં �ય છે. તે જ ર�તે ચીન �ારા થતી મચ��ડાઇઝ ઇ�પોટ�માં
�પાનનો �હ�સો ૧૨.૭ ટકાનો છે. બી� બા�ુ �પાનની આયાત – િનકાસમાં ચીનનો મોટો �હ�સો છે. િનકાસમાં ૧૯.૪ અને આયાતમાં
૨૨.૧ ટકાનો �હ�સો છે. ૨૦૧૦ માં ચીન અને �પાન વ�ચેનો ��પ�ી વપેાર ૩૦૦૦ કરોડ ડૉલર �ટલો હતો.

પણ હવે �પાની રોકાણકારો રોકાણ માટ�નો િનણ�ય લેતી વખતે ચીન અને ભારતને સરખાવવા લા�યા છે. �પાન-ચીન અને ભારતમાં
�યાપાર� િ�કોણમાં ઘણી સમાનતા અને ઘણો િવરોધાભાસ પણ છે. સમાનતા જોઇએ તો ભારત અને �પાન બ�ેની �તૂકાળમાં ચીન
સાથે �ુ�મનાવટ રહ� છે. તેમ જ રાજક�ય સબંધો એટલા સારા ન હોવા છતા બ�ંે દ�શોનો મોટો �યાપાર� ભાગીદાર દ�શ ચીન જ છે.

૨૦૧૧-૧૨ માં ભારતનાં િવ� �યાપારમાં ચીનનો �હ�સો ૯.૫ ટકાનો રહયો છે. ૨૦૧૧ ના ક�લે�ડર વષ�માં �પાનના વિૈ�ક �યાપારમાં
ચીનનો �હ�સો ૨૯.૩ ટકાનો હતો. િવરોધાભાસમાં જોઇએ તો ચીન સા�યવાદ� દ�શ છે જયાર� ભારત અને �પાન લોકશાહ� દ�શો છે.

બીજો િવરોધાભાસ વ�તીના �મરની ���ટએ �ૂથોનો છે. એક બાળકની નીિતના કારણે ચીનની વ�તી ઝડપથી ઘરડ� થવા લાગી છે.

પ�રણામે �યાં કામ કર� શક� તેવી વ�તી�ું �માણ ઘટ� રહ�ું છે � ભારતમાં વધી રહ�ું છે. �ીજો િવરોધાભાસ િનકાસ િનભ�રતાનો છે.

ચીન અને �પાન િનકાસ પર વ�ુ િનભ�ર છે જયાર� ભારતનો આિથ�ક િવકાસ �માણમાં એટલો િનકાસ આધા�રત નથી.

રોકાણકારો માટ� ચીન�ું આકષ�ણ ઘટ� ું જવા પાછળ ઘણા કરણો જવાબદાર છે. ચીનમાં વધતા જતા �ગાવાના કારણે પગાર અને
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વતેન દર વધતા ઉ�પાદન ખચ� વધતાં ચીન હવે ઉ�પાદન બેઝ તર�ક� કરકસર�ણૂ� રહ�ું નથી. એક જ બાળકની નીિતને કારણે ચીનની
વ�તી ઝડપથી ઘરડ� થવા લાગી છે અને કામ કર� શક� તેવી વ�તી�ું �માણ ઘટવા લા��ું છે. સરકાર� મા�લક�નાં સાહસો અને ખાનગી
�ે�નાં રોકાણો વ�ચેની ગેપ �દવસેને �દવસે વધતો �ય છે આથી ચીનમાં રોકાણ કર� ું ક� ન�હ તે �પાન માટ� એક �� છે.

ભારતમાં રોકાણ કરનાર દ�શોમાં ૨૦૦૮-૦૯ માં �પાન નવમાં �મે હ� ું � ૨૦૧૧-૧૨ માં ચોથા �મે આવી ગ�ુ છે. ભારતમાં મોટા
�માણમાં વક�ગ પો��લુેશન અને ઘણા �ુશળ કમ�ચાર�ઓ હોવાથી સાર� ર�તે િવદ�શી રોકાણકારોને આકશ� શકાય તેમ છે. �દા� ૯૦
અબજ ડોલરોનાં ખચ� બનાવનાર ��ૂચત �દ�હ�-�ુબંઇ ઇ�ડ���યલ કોર�ડોરમાં �પાન�ું ટ�કનીકલ અને નાણાક�ય રોકાણ આ��ું છે.

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં ભારતે ૫૧ ટકા એફડ�આઇની �ટ આપી તેનો લાભ લેવા પણ �પાનના �રટ�લરો ઉ�સાહ� છે. �પાનની સેવન –

ઇલેવન અને લોસાન �વી ચેઇનો પણ ભારતમાં આવવા ઉ�સાહ� છે. લોસાને તો ભારતમાં કામે રખાય તે પહ�લા કમ�ચાર�ઓને તાલીમ
આપવા િસ�ગાપોર ખાતે તાલીમ ક��� �થાપવાની યોજના પણ તૈયાર કર� છે. મ�ટ��ા�ડ અને સ�ગલ �ા�ડમાં એફડ�આઇ રોકાણ માટ�
�કૂાયેલ શરતો પાછળથી હળવી બનાવવાની વાતો પણ ચાલવા લાગી છે. સ�ગલ �ા�ડમાં આવી શરતો હળવી પણ કરાઇ છે. હાલ
�ુલ રોકાણમાથંી ૫૦ ટકા બેક એ�ડ ઇ��ા��કચરમાં કરવાની અને ૩૦ ટકા લોકલ આઉટસોસ�ગની શરતો પાછળથી હળવી કરવાની
સભંાવના છે. જો આ�ુ થાય તો �પાની �રટ�લરો ચીન છોડ�ને ભારત તરફ આવે તેવી સભંાવના છે. આમ, ચીન અને �પાનના સબંધંો
બગડ� તો તેનો લાભ ભારતને જ થવાનો છે બસ જ�ર છે ભારતે તે તક ને ઝડપી લઇને લાભ લઇ લેવો !

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

હ�તલ પરમાર
અ�યાપક સહાયક
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મ�ણનગર(�વૂ�),અમદાવાદ
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