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મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�લમાં ૫૧% િવદ�શી �ડુ� રોકાણના ફાયદા અને ગેરફાયદા

ભારતના નબળા વડા �ધાન તર�ક�ની છાપ મેળવી �કૂ�લા ડો. મનમોહનિસ�હ� અચાનક મજ�તૂ િનણ�યો લેવા માડંયા છે. વડા �ધાન
ડો. મનમોહનિસ�હ� પોતાની બી� �દુતમાં આિથ�ક ઉદાર�કરણનો દોર આગળ ધપાવતા મ��ટ�ા�ડ ર�ટ�લ �ે�ે િવદ�શી �ડૂ�રોકાણને �ટ
આપી દ�ધી છે. સરકાર� 14 નવ�ેબર, 2011 ના રોજ મ��ટ�ા�ડ �ે�ે 51 ટકા �યાર� િસ�ગલ �ા�ડ �રટ�લમા ં100 ટકા રોકાણ િવદ�શી
�ડૂ�રોકાણકારો માટ� ��ુ�ું �કૂવાની �હ�રાત કર� હતી, પરં� ુ િવપ� તથા �ણૃ�લૂ ક��ેસના િવરોધને કારણે તેનો અમલ મો�ફૂ રખાયો
હતો.

હવે સરકાર� કોઇ પણ પ�ની પરવા કયા� વગર મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�લ �ે�ે 51 ટકા FDI ને મ�ૂંર� આપી દ�ધી છે. મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�લ �ે�ે
FDI ને મ�ૂંર� મળતા વિૈ�ક �રટ�લ કંપનીઓ �વી ક� વોલમાટ�, ટ��કો તથા ક�ફોડ� વગેર� ભારતમાં પોતાના �ટોર ખોલી શકશ.ે આવી
કંપનીઓ ભારતીય કંપનીઓના સહયોગથી �ટોર ખોલી શકશે તેમજ ભારતના �ાહકોને સી� ું વેચાણ કર� શકશ.ે આવી કંપનીઓની
ભાગીદાર� 51 ટકા રહ�શે. મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�લ ઉપરાતં સરકાર� ઉ�યન તેમજ �સારણ �ે�ે પણ FDI ને મ�ંૂર� આપી હતી. સરકાર�
ઉ�યન �ે�ે 49 ટકા તથા �સારણ �ે�ે 74 ટકા િવદ�શી �ડૂ�રોકાણને મ�ૂંર� આપી હતી.

મહ�વના િનણ�યો

� તે રાજયોમાં મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�ઇલ �ટોર ખોલવાની �િતમ મ�ૂંર� રા�ય સરકાર�ી તરફથી મેળવવાની રહ�શે. � તે રા�ય
સરકારનો િનણ�ય �િતમ ગણાશે.

1. 

તેમના �ટોસ� ફકત એવા શહ�રોમાં �થાપી શકાશે ક� �ની વ�તી 10 લાખથી વ�ુ હોય. હાલમાં ભારતમાં એવા 53 શહ�રો છે. �ા�ય
�ે�માં વચેાણ કરવાની મ�ૂંર� તેમને આપેલ નથી.

2. 

મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�ઇલરોએ તેમની ખર�દ�ના 30 ટકા નાના કદના એવા �થાિનક એકમો (Local Small Enterprises) ક� �મ�ું
�લા�ટ અને મશીનર�માં �ુલ રોકાણ 5 કરોડથી ઓ�ં હોય તેમની પાસેથી ખર�દ� કરવી ફર�જયાત છે.

3. 

મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�ઇલમાં સીધા િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ (F.D.I) ની 51% �ટ આપવી.4. 

તેમાથંી ઓછામાં ઓછા  50% બેક એ�ડ ઇ��ા��કચરમાં રોકાણ જ�ર�.  બેક-એ�ડમાં કો�ડ ચેઇન,  �ટોર�જ,  વયેર હાઉિસ�ગ,

�ોસેિસ�ગ, પેક��જ�ગનો સમાવશે, પરં� ુ જમીન�ું ભા�ું ક� તેની �ક�મત, ��ટ એ�ડ વચેાણના ખચ�નો બેક એ�ડ ખચ� ક� રોકાણમાં
સમાવશે નહ� કર� શકાય.

5. 

િસ�ગલ �ા�ડ �રટ�ઇલમાં સીધા િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ (F.D.I) ની 100% �ટ આપવી.6. 

ઓછામાં ઓ� ં100 િમ�લયન ડોલર�ું કંપની દ�ઠ રોકાણ જ�ર�.7. 

�ૃષક ઉ�પાદનોની ખર�દ� કરવાનો પહ�લો અિધકાર સરકાર�ીનો રહ�શે.8. 

ફાયદા

મ�ટ��ા�ડ ર�ટ�ઇલનાં �ે�ે િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ આવવાથી �ૃિષ�ે�માં ઉ�પાદકતા વધારવાનો પયા��ત અવસર �ા�ત થશ.ે અ�યાર �ધુી
�ૃિષ ઉ�પાદનો માટ�નાં સગં�ઠત બ�રનો અભાવ હતો. હાલમાં સરકાર G.D.P ના 4 ટકાથી પણ ઓછા �િપયા �ૃિષ પર ખચ� કર� રહ�
છે.

િવદ�શી �ડૂ�રોકાણથી વોલમાટ�, ટ��કો, ક�ફોડ� �વી કંપનીઓ જ�થાબધં નાણાં ભારતીય અથ��યવ�થામાં રોકાણ કરશ.ે તેઓ માક�ટ યાડ�
ક� એજ�ટો પાસેથી ન�હ, પરં� ુ સીધા ખે�તૂો પાસેથી �ૃિષ ઉ�પાદનોની ખર�દ� કરશ,ે �થી ખે�તૂોને પણ પોતાના ઉ�પાદનોની �રૂતી
આવક મળ� રહ�શે.
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એજ�ટ �યવ�થા ના�દૂ થશ.ે ઉપરાતં �ાહકોને પણ �લુના�મક ર�તે ઉ�પાદનો સ�તી �ક�મતે મળ� રહ�શે. વળ� વ�ુ કંપનીઓ વ�ચે
�પધા��મક વાતાવરણ સ��વાથી �ાહકોને પસદંગી માટ� વ�ુ િવક�પો ઉપલ�ધ થશે અને ઓછ� �ક�મતે ઉ�ચ �ણુવતા વાળા ઉ�પાદનો
�ા�ત થશ.ે  ઉપરંાત આ કંપનીઓ ખે�તૂો સાથે કો��ાકટ ફાિમ�ગ અને કોપ�ર�ટ ફાિમ�ગ �વા મોડ�લ �ારા વ�ૈાિનક ધોરણો ખેતી ને
�ો�સાહન આપશે.

�થી �ા�ય �ે�માં ���ડટ માક�ટનો િવકાસ થશે અને ખે�તૂો બ�કો પાસેથી લોન મેળવી શકશે ઉપરાતં બેક એ�ડ ઇ��ા��કચરમાં ખાનગી
રોકાણ વધવાથી કો�ડ �ટોર�જ, વરે હાઉિસ�ગ, �ોસેિસ�ગ અને પેક��જ�ગ ની �િુવધાઓ વધશે અને ખા�ય પદાથ�ને સડતા અટકાવી શકાશે
અને લાબંા સમય �ધુી સચવાઇ રહ�શે અને �ડ �ોસેિસ�ગના �ે�માં પણ રોજગાર�ની નવી તકો� ું સ�ન થશે.

ર�ટ�ઇલ �ે�માં આવતા 3 વષ�મા ં3 િમ�લયન રોજગાર�� ું સ�ન થવાની શકયતા છે.આવતા 5 વષ�માં ભારતમા ં10 અબજ ડોલર� ું
રોકાણ થવા�ું �દાજ છે. �તર�ક બ�રોમાં આ નાણંાનો �વાહ વધવાથી �ી�ક� �ગાવો કા�મૂા આવશ,ે  �થી મ�ઘવાર� ઘટશે.
ઉપરાતં હાલમાં �થાિનક મોટા �રટ�ઇલરો ફ�ચુર �પૂ, ટાટા, �રલાય�સને િવદ�શી રોકાણ �ા�ત કરવાની તક વધશ.ે સરકારની શરતી
મ�ૂંર� (30% ખર�દ� નાના કદના એકમો પાસેથી ફર�જયાત કરવી)ના કારણે નાના કદના એકમોને �ો�સાહન મળશે અને રોજગાર�ની
નવી તકો ઊભી થશ.ે

ગેરફાયદા

દ�શના 400 �બ�લયન ડોલર�ું માક�ટ ક� � ભારતમાં અસગં�ઠત �ે�ની આ�િવકાની કરોડર��ુ સમાન છે તેને િવદ�શી કંપનીઓના
હાથોમાં સ�પ�ું દ�શ માટ� અ�યતં ઘાતક િસ�ધ થઇ શક� તેમ છે. �ુિનયાભરના દ�શોનો અ�ભુવ છે ક� સગં�ઠત �રટ�ઇલના �વશે બાદ
અમે�રકા, �રુોપ, દ��ણ �વૂ� એિશયા દર�ક દ�શોમાં નાના �ુકાનદારો લગભગ સમા�ત થઇ ગયા છે. સરકાર�ીના �ડપાટ�મે�ટ ઓફ
ઇ�ડ���યલ પો�લસી એ�ડ �મોશન (DIPP) ના મતા�સુાર આ કંપનીઓના રોકાણથી સ�લાય ચેઇન, કો�ડ �ટોર�જ, વયેર હાઉસની
�િુવધાઓ વધશ,ે પરં� ુ સરકાર� 12 વષ� પહ�લાં જ કો�ડ �ટોર�જના �ે�ોમાં િવદ�શી રોકાણની �ટ આપેલી જ છે. તેમ છતાં હ�ુ �ધુી
વધાર� �ગિત થઇ નથી. કો�ડ �ટોર�જમાં સરકાર પોતે રોકાણ કરતી નથી અને િવદ�શી રોકાણકારોને �ટ આપીને નાના �ુકાનદારોને
�કુસાન પહ�ચાડ� રહ� છે. �ક�મતો ઉપર િનય�ંણ આવવાનો સરકારનો તક� ખોટો �રુવાર થયો છે. અને કાળા બ�ર તેમજ સ�ાખોર�ને
સમ�થન મ��ુ છે.  હાલમાં ભારતીય બ�રમાં માલસામાન�ું ઉ�પાદનથી માડં�ને �ાહકો �ધુી માલ પહ�ચાડવાની કમગીર� ઘણા
તબ�ાઓ માથંી પસાર થાય છે આથી મોટ� સ�ંયામાં લોકોને રોજગાર� મળે છે જયાર� સગં�ઠત �ે�માં િવતરણ પ�ધિત �ુદ� હોવાથી
રોજગાર� ઘટશ.ે આ કંપનીઓ પાણીના ભાવે �ૃિષ ઉ�પાદનો ખર�દશે તે સમયે ખે�તૂો આ કંપાનીઓને પોતાના �ૃિષ ઉ�પાદનો વચેવા
માટ� મજ�રૂ થશે કારણ ક� તેમની પાસે કોઇ િવક�પ હશે ન�હ.

ઉપસહંાર

દર�ક િસ�ાની બે બા�ુ હોય છે તેમ મ�ટ��ા�ડ અને િસ�ગલ �ા�ડ �રટ�ઇલની આ નીિતના ફાયદા અને ગેરફાયદા રહ�વાના જ. પરં� ુ તેને
વ�ુ શરતો સાથે ભારતીય વાતાવરણને અ��ુપ મ�ૂંર� આપવામાં આવે તો તેનો �ણૂ� લાભ ઉઠાવી શકાય તેમ છે.
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