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િવદ�શી ��ય� �ડૂ�રોકાણ અને તેની અસરો

��તાવના:

ઇ.  સ.  ૧૯૯૧ માં તા�કાલીન વડા�ધાન પી.  વી.  નરિસહરાવના સમયે હાલના વડા�ધાન ડો.  મનમોહનિસ�હ અને ત�કા�લન
નાણામં�ંીએ નવી આિથ�ક ઉદર�કરણની નીિત અમલમાં �કુ� ��ુતબ�રની નીિત અપના�યા પછ� વિૈ�ક સ�દુાય સાથે સહઅ��ત�વ
અને સહિવકાસ એ બે આવ�યક શરત હતી અને એને �યાનમાં રાખીને મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમા ંFDI �ગે ૧૪ સ�ટ��બર ૨૦૧૨ ના રોજ
ક��બનેટ િનણ�ય લેવાયો. આમ જોઈએ ૧૯૯૧ ની નવી આિથ�ક ઉયદાર�કરણની નીિતના સમયે જ કંકોતર� લખાઈ ગઈ હતી અને ૨૦૧૨
માં મહ�માનો આ�યા તેમ કહ� શકાય.

ઇ.  સ.  ૧૯૯૧ માં તા�કાલીન વડા�ધાન પી.  વી.  નરિસહરાવના સમયે હાલના વડા�ધાન ડો.  મનમોહનિસ�હ અને ત�કા�લન
નાણામં�ંીએ નવી આિથ�ક ઉદર�કરણની નીિત અમલમાં �કુ� ��ુતબ�રની નીિત અપના�યા પછ� વિૈ�ક સ�દુાય સાથે સહઅ��ત�વ
અને સહિવકાસ એ બે આવ�યક શરત હતી અને એને �યાનમાં રાખીને મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમા ંFDI �ગે ૧૪ સ�ટ��બર ૨૦૧૨ ના રોજ
ક��બનેટ િનણ�ય લેવાયો. આમ જોઈએ ૧૯૯૧ ની નવી આિથ�ક ઉયદાર�કરણની નીિતના સમયે જ કંકોતર� લખાઈ ગઈ હતી અને ૨૦૧૨
માં મહ�માનો આ�યા તેમ કહ� શકાય.

િવિશ�ટ અમલીકરણ: (��ુય શરતો)

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં સરકાર� શરતો �જુબ િવદ�શી કંપની ૧૦ કરોડ ડોલર �ધુી�ું જ રોકાણ કર� શકશ.ે

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમા ંFDI લાવીને � �ટોસ� ખોલવાના છે તે માટ�ની માગ�ર�ખામાં �પ�ટ જણા��ું છે ક� ૧૦ લાખથી વ�ુ વ�તી
ધરાવતા શહ�રોમાં જ આવા �ટોસ� ખોલી શકશ.ે

�ામીણ િવ�તારમા ંFDI ની ૫૦% રકમ પહ�લા તબ�ામાં �ણ વષ�માં બ�ક ઓફ ઇ��ા���ચરમાં રોકવાની રહ�શે. વળ� આ�ું
ઇ��ા���ચર ખચ� ગણતી વખતે તેમાં જમીન સપંાદન માટ� ખર�દવા અપાયેલા રકમ ક� ભાડાની રકમ ગણતર�માં નહ� લેવાય
એવી �પ�ટતા પણ કરાઇ છે.

પસમંિત:

Eભારતમાં બધંારણમાં તમામ રા�યોને સમાન અિધકાર છે. �ૃિષ ફળ અને શાકભા� ઉ�પાદક રા�યોમાં પણ FDI �ું અમલીકરણ થાય
તેવી માગંણી છે. આ નીિત�ું અમલીકરણ અને તેનો લાભ લેવા માટ�નો િનણ�ય રા�યો પર છોડવામાં આ�યો છે.

���દ�શ, આસામ, �દ�હ�, જ��ુ એ�ડ ક�મીર, મહારા��, મ�ણ�રુ, રાજ�થાન, ઉતરાખડં, દમણ અને દ�વ તેમજ દાદરાનગર હવલેી
વગેર� એ સમંિત દશા�વી છે. ડ�. આઈ. પી. પી. એના જણા�યા �જુબ �રટ�લમા ંFDI નો અમલ કરવો ક� નહ� તે તમામ રા�યો માટ�
મર�જયાત છે રા�યો આ માટ� તેમની ર�તે િનણ�ય લઈ શક� છે.

�રટ�લમા ંFDI ડરના જ�ર� હ�?

૨૦૧૨ માં �રટ�લ �ે�ે FDI ના અમલ થવાથી િવદ�શી કંપનીઓ દ�શમાં �વશેશ.ે અને દ�શની ડાલ-ડાલ પરથી સોને ક� �ચ�ડયા � ૂટં�
જશે.

ક�ટલાકં કહ� છે ક� ખે�તૂો અને �ાહકોને લાભ થશે તો ક�ટલાક કો�ેસને તો કોઈક ભાજપને ગાળો દ� છે. એટ�ું જ નહ� િવરોધપ� જણાવે
છે ક� આ િનણ�ય અવા�તિવક છે. અને એના િવરોધમાં ભારત બધં� ું એલાન આ��ું હ� ુ.ં
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ક�ટલાકં કહ� છે ક� ખે�તૂો અને �ાહકોને લાભ થશે તો ક�ટલાક કો�ેસને તો કોઈક ભાજપને ગાળો દ� છે. એટ�ું જ નહ� િવરોધપ� જણાવે
છે ક� આ િનણ�ય અવા�તિવક છે. અને એના િવરોધમાં ભારત બધં� ું એલાન આ��ું હ� ુ.ં.

આમ �રટ�લ �ે�ે FDI અમલથી દ�શમાં ઉહાપોહ મચી ગયો. િવદ�શી રોકાણનો ��ુો પણ એટલી જ િવ�ૃત અને �ત�તના ચ�મા
પહ�રાવીને ર�ૂ થઈ ર�ો છે.

પરં� ુ �યાં એકવીસમી સદ�માં પણ ધમ� �ાિત અનામત અને સ�ંદાયના ધોરણે ઉમેદવાર� ન�� થતી હોય અને મતદાન પણ એજ
પેટન�માં થ� ું હોય �યાં રાજક�ય પ�ો પણ જનતાને અફ�ણીયા ક�ફમાં રાખવા�ું પસદં કર� એ સહજ છે.

સી�ું િવદ�શી �ડૂ�રોકણ પાછળની મા�યતા અને ��ય� તે�ું સ�ય:

મા�યતા વા�તિવકતા

એક મા�યતા એવી �વત� છે ક� ક�રયાણાના
વપેાર� અને �રટ�લસ� (�ટક વેપાર કરનાર)
ને �કુશાન થશે

�ટક વપેાર� જ�થાબધં ખર�દ� કર�
�ડ�કાઉ�ટ મેળવશ.ે

�રટ�લ �ે�ે િવદ�શી કંપનીઓ �ારા દ�શની
�ુકાનો િનયિં�ત થશે

�ટોર મા� શહ�રોમાં જ ચા�ુ કર� શકાશે.
દર�ક રા�યે િવદ�શી �ડૂ� રોકાણવાળ� �ુકાનને
પરવાનગી આપવી ક� નહ� તેની �વત�ંતા
છે.

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં સીધા િવદ�શી
�ડૂ�રોકાણથી નોકર�માં �કુશાની ઊભી થશે

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં સીધા િવદ�શી
�ડૂ�રોકાણથી રોજગાર�ની નવી તકો સ��શે

સીધા િવદ�શી �ડૂ�રોકાણથી ખે�તૂો�ું શોષણ
થશે. ખેતરોમાથંી ખેતી ઉ�પાદન ખે�તૂોને
�મુાવ�ું પડશે.

ખે�તૂોને ખેતી ઉ�પાદન�ું ઉ�ું વળતર મળશે
અને �વનધોરણ �ધુરશે.

વોલમાટ� �રટ�લ ડાયનાસોર:

શામવો�ટને ૧૯૬૨ મા ંWall-Mart કંપનીની �થાપના કર�, િવ�ની �ી� નબંરની મ�ટ�નેશનલ કંપની છે અને નબંરવન �રટ�લર છે.

અમે�રકામાં તેના ૪૦૦૦ �પુર માક�ટ છે. જોક� ક�ટલાકં શહ�રોમાં �થાિનક સગંઠન હોવાથી િવરોધ થતાં તેનો એકપણ �ટોર નથી વોલમાટ�
૧૫ દ�શોમાં ૮૫૦૦ �ટોસ� ધરાવે છે. �માં ૨૨ લાખ કમ�ચાર�ઓ ફરજ બ�વે છે. ભારતીય બ�ર �ટ�ુ ં(૪૫૦ અબજ ડોલર) ટન�
ઓવર વોલમાટ� કર� છે �નો ચો�ખો નફો ૧૫ અબજ ડોલર �ટલો છે.

વોલમાટ� કંપની �યાં �ય �યાં �થાિનક સરકારને લાચં આપે છે. વષ� ૨૦૦૦ માં મેકિસકોમાં ૨.૪ કરોડ ડોલર (આશર� ૧૩૪ કરોડ �.)
ની લાચં આપી.

�કૂમાં િવ�ક�ાએ સારા – નરસા પ�રણામ મળશે જો અને તેની વ�ચે રહ�શે.

��ય� સીધા �ડૂ�રોકાણના લાભ:

સાસંદમાં ૧૮ પ�ોમાથંી ૧૪ પ�ોએ �રટ�લમા ંFDI નો િવરોધ કય� હોવા છતાં તેનો અમલ થયો છે ૧૯૯૭ માં �યાર� વ�ડ� બે�ક IMF

સાથે િવકાસ યોજનાઓમાં મદદગાર�નો કરાર કય� �યાર� જ િવદ�શો સાથે દાન �દાન આપણે �વીકા� ુ� હ� ુ.ં
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�રટ�લમાં સીધા �ડૂ�રોકાણના લાભ:

ખે�તૂોને પોતાની ખેતપેદાશની �ચી �ક�મતો મળશે.
નોકર�ની એક કરોડથી પણ વ�ુ નવી તકો ઊભી થશ.ે

દ�શના નાના અને લ�ુ અને મ�યમ ઉ�ોગોને ઉ�પાદનની નવી તકો મળશે.
આ િનણ�યથી સેકટરમાં ઊભી થતી નવી રોજગાર�ની તકોથી �વુાનોને મોટો લાભ થશે.
ખેતી�ું ઉ�પાદન સીધા િવતરક �ધુી પહ�ચશે �નાથી તેના �ુ�ય�યમાં મોટો ઘટાડો થશે.
િવદ�શી રોકાણ હ�ઠળના િવતરકો તેમના �ુલ ઉ�પાદનના 30 ટકા લ�ુ ઉ�ોગો પાસેથી મેળવશે.
ખે�તૂોના �વનધોરણમાં �ધુારો થશે
ભારતમાં અસરકારકર�તે બ�ર સાથે ખે�તૂો જોડાઈ શકશ.ે પ�રણામે બ�રો િવકાસ પામશ.ે

�ૃિષ માક�ટ�ગમાં નવી આ�િુનકટ�કનૉલો� લાવી શકાશે અને વપરાશકારોને પણ અગ�ણત લાભ થશે.
ખે�તૂોને પોષણ�મ ભાવો મળતા બગાડ અટકશે અને �ાહકોને સ�તા ભાવે માલસામાન મળ� જશ.ે કારણ ક� વચે�ટયાઑની આખી
�ૃખંલા ના�દૂ થઈ જશે.

�રટ�લમાં સીધા �ડૂ�રોકણના ગેરલાભ:

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં સરકારની શરતો �જુબ િવદ�શી કંપની ૧૦ કરોડ ડોલર �ધુી�ું રોકાણ કરશે પરં� ુ આ રોકાણ એક સાથે જ
લાવવા�ું ક� તબ�ાવાર લાવી શકાય તે �ગેની કોઈ �પ�ટતા નથી. �રટ�લ �ે� એક એ�ું �ે� છે ક� �માં પગભર થતાં ખેલાડ�ને સારો
એવો સમય લાગી �ય છે અને તેથી જ આવા �ે�ે લોકો તબ�ાવાર રોકાણ કરતાં હોય છે.

FDI �ગેની એક શરત �જુબ ૭૦% માલ આયાત કર�ને વચેી શકાય પરં� ુ િવદ�શી માલનો જો ચટાકો લાગી �ય તો �મ
બાવળના દાતણ અને વાદંરા છાપ દંતમજંન �લૂીને �થૂપે�ટોના નાદ� લાગી ગયા છે તેમ આવા ૭૦% આયાતી માલની અસર
શહ�રોની જોડ� �ા�ય િવ�તારોને પણ થશ.ે તો એ�ું બની શક� ક� ચીનના શાકભા� અને ઓ����લયન ફળફળાદ�નો ચટકો દ�શભરમાં
લાગશે �ની અસર રોજગાર� પર થતાં બેકાર� વધશે.
બેકાર�ના કારણે ભીખ માગંવા�ુ �માણ વધવા �ધુીના ગેરફાયદાની સાથે સામા�જક અરાજકતા �વા �ૂષણો પણ ફ�લાશે.
ખે�તૂો�ું મ��ટયલ �રટ�લરો શોષણ કરશ.ે

મ�ટ��ા�ડ �રટ�લમાં સરકારની શરત �જુબ નો પહ�લો હ�તો લાવે તે તાર�ખથી �ણ વષ� �ધુીમાં ૫૦% રકમ બે�ક એ�ડ
ઇ��ા���ચરમાં રોકવી પડશ.ે તેમાં પણ આ�ું ઇ��ા���ચર ગણતી વખતે તેમાં જમીન સપંાદન માટ� અપાયેલ રકમ ક� ભાડાની
રકમ ગણતર�માં નહ� લેવાય એવી �પ�ટતા પણ કરાઇ છે. આમ આ ખચ�માં � મહ�વના ઘટકો છે. તે જમીન� ું ખચ� વરે હાઉસના
ભાડા તેમજ કો�ડ�ટોર�જના ભાડા બાકાત રખાયા છે. આમ આ શરત ��ુક�લ ગણાય.

સમી�ા:

ઉપરો�ત ગેરફાયદાઓથી બચવા સરકાર� એવી શરત લાદવી જોઈએ ક� પહ�લા બે�ક એ�ડ ઇ��ા���ચર �ણૂ� કર� અને �યાર પછ� જ ��ટ
�ટોર શ� કરવાની �ટ આપવી જોઈએ. િવદ�શી ��ુડયામણ ની ��થિત સતંોષ�દ રહ� એ માટ� આવા �ટોસ� �ારા થતી આયાતો માટ� જ�ર�
િવદ�શી ��ુડયમણો તેમની િવદ�શી �ડૂ� અને િનકસો �ારા જ મેળવવા�ું રહ�શે એવી શરત પણ લાદ� શકાય એ�ું પણ કર� શકાય ક�
વોલમાટ� ભારતમાં આવે તો ભલે આવે પણ ભારતીય માલંો� ું િવદ�શ�ું બ�ર પણ િવકસાવે એવો આ�હ રાખીએ તો તે અ�થાને નથી.

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

ડો. રમાબેન � શાહ
આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ
ધન�રુા, �જુરાત
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