
KCG-Portal of Journals 

 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue-38 | February – March 2019 
 

લૈશ્વિક શ્વનદેળકોભાાં બાયતન ાં સ્થાન : બાગ – ૧ 

૧. પ્રાસ્તાશ્વલક : 
 આધનુનક યગુભાાં નલશ્વના દયેક દેળો આનથિક નલકાવ કયલા ભાટેના પ્રમત્નો કયી યહ્ાાં છે. આનથિક 
નલકાવનાાં ભાદાંડ તયીકે ામાના મખુ્મ ત્રણ ખ્મારો યશરેા છે. જેલા કે, યાષ્ટ્રીમ આલકભાાં લધાયો, ભાથાદીઠ 
આલકભાાં લધાયો અને ભાનલનલકાવ આંક આ ત્રણ ખ્મારો ભાાંથી આજના યગુભાાં ભાનલનલકાવ આંક ય 
નલળે બાય દેલાભાાં આલે છે અને ભાનલનલકાવનો આધાય પ્રથભ ફે ભાદાંડો ય ણ યશરેો છે. આ ઉયાાંત 
નલશ્વના દેળો જેભ જેભ નલકનવત ફનતા જામ છે, તેભ તેભ તેભના આનથિક નલકાવના ભાદાંડોભાાં (નનદેળકોભાાં) 
રયલતતન આલતુાં જામ છે કાયણ કે, દયેક યાષ્ટ્રભાાં કલ્માણ યાજ્મનો ખ્માર નલકવતો જામ છે. જેના રયણાભે 
નલશ્વભાાં આનથિક નલકાવ ભાલા ભાટે નલા – નલા ખ્મારો નલકવતા જામ છે.  
 

 પ્રસ્તતુ રેખ નલશ્વના જુદા – જુદાાં નનદેળકોભાાં બાયતનુાં સ્થાન કેટરામુાં છે? અને તે ખ્મારોભાાં ળનેો 
વભાલેળ કયલાભાાં આલ ેછે? તેની ચચાત કયલાભાાં આલી છે. આ રેખ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાની તૈમાયી કયતાાં દયેક 
નલદ્યાથીઓ તેભજ અધ્માકાશ્રીઓ લગેયે ભાટે ઉમોગી ફની યશળેે. આજના રેખભાાં આણે થોડા ઘણાાં 
નનદેળકોની ચચાત કયશુાં અને ફાકીના આલતા રેખભાાં વભાલલાભાાં આલળે.   
 

ચાલીરૂ ળબ્દો: લૈનશ્વક નનદેળકો, આનથિક નલકાવ, ભાદાંડો, લૈનશ્વક સ્થાન (તરુના). 
 

૨. લૈશ્વિક શ્વનદેળકો અને બાયત : 
 નલશ્વભાાં આજે આનથિક નલકાવના ખ્મારો ભાટે અનેક નનદેળકોનો ઉદ્દબલ થમેરો છે. જેભાાંના કેટરાાંક 
નનદેળકોભાાં બાયતનુાં સ્થાન કેટરામુાં છે? જેનુાં નલશ્રેણ નીચે પ્રભાણે કયલાભાાં આવયુાં છે.   
 

૨.૧. રોજીસ્ટીક (તાર્કિક) પ્રદળશન આંક(LOGISTICS PERFORMANCE INDEX = LPI):   
 રોજીસ્ટીક ઉત્ાદનભાાં બાયતનુાં લૈનશ્વક ક્રભાાંકભાાં છેલ્રા ફે લતભાાં ઘટાડો થમેર જોલા ભે છે. નલશ્વ 
ફેન્કની રોજીસ્ટીક પ્રદળતન આંક (LPI) – 2018 વાંફાંનધત યીોટતભાાં રોજીસ્ટીક ઉત્ાદનની ફાફતભાાં ૧૬૦ 
દેળોભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૪૪ મુાં શત ુાં, જ્માયે ૨૦૧૬ ના રયોટતભાાં ૩૫ મુાં સ્થાન શત ુાં, જમાયે ૨૦૧૪ નાાં રયોટતભાાં 
૫૪ મુાં સ્થાન શત ુાં. આ આંક નલશ્વ ફેંક દ્વાયા દય ફે લતના અંતયે ફશાય ાડલાભાાં આલે છે. દયેક દેળો ભાટે 
રોજીસ્ટીક પ્રદળતન આંકભાાં ાાંચ મખુ્મ નનદેળકો જેલા કે, ૧.વીભા શલુ્ક આધાયીત, ૨.આંતયયાષ્ટ્રીમ નળીંગ 
ભારની રક્રમા (International Shipments), ૩.રોજીસ્ટીક ગણુલત્તા અને વક્ષભતા (Logistic Quality and 
Competence), ૪. રેરકિંગ અને રેનવિંગ (Tracking and Tracing),  અને વભમફદ્ધતા (Timeliness) નાાં વાંદબતભાાં 
કયલાભાાં આલે છે. 
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૨.૧.૧. શ્વનદેળક શ્વલળેના તથ્મો :  
 રોજીસ્ટીક ઉત્ાદન આંકનુાં મલૂ્મ ૦ થી ૫ લચ્ચે શોમ છે. જેટલુાં લધાયે મલૂ્મ તેટલુાં વારુાં પ્રદળતન અને મલુ્મ 

જેટલુાં ઓછાં તેટલુાં નફળાં પ્રદળતન. ૨૦૧૮ ના યીોટત  પ્રભાણે જભતની ૪.૨૦ આંક વાથે પ્રથભ સ્થાને યહ્ુાં 
શત ુાં,જમાયે વૌથી નીચા સ્થાને ૧.૯૫આંક વાથે અપઘાનનસ્તાન શત ુાં. 

 રોજીસ્ટીક ઉત્ાદનની ફાફતભાાં જભતની છેલ્રા ચાય લાયથી પ્રથભ સ્થાન ય યશરે છે. 
 બાયત ભાટે આ સચૂકાાંકભાાં ૨૦૧૪ ના યીોટતભાાં મલૂ્મ ૩.૦૮ શત ુાં. જે ૨૦૧૬ ના રયોટતભાાં ૩.૪૨ યહ્ુાં અને 

૨૦૧૮ ના રયોટતભાાં ૩.૮ આંક આવમો શતો. 
 નલશ્વ ફેંક દ્વાયા આ રયોટત  દય ફે-ફે લે ફશાય ાડલાભાાં આલે છે. 
રોજીસ્ટીક પ્રદળતન આંક – ૨૦૧૮ ભાાં પ્રથભ ાાંચ દેળો, છેલ્રા ાાંચ દેળો અને બાયતના ાડોળી દેળોનુાં મલૂ્મ 
લને લેનશ્વક સ્થાન નીચેના કોષ્ટ્ટક નાં.૧ અને ૨ યથી જાણી ળકામ છે. 

રોજીસ્ટીક પ્રદળશન આકભાાં પ્રથભ ાાંચ દેળો  રોજીસ્ટીક પ્રદળશન આકભાાં વૌથી નીચેના ાાંચ દેળો 
દેળો યેન્ક(સ્થાન) LPI સ્કોય દેળો યેન્ક(સ્થાન) LPI સ્કોય 

જભતની ૧ ૪.૨૦  નવએયા લરમોન ૧૫૬  ૨.૦૮  
સ્લીડન ૨  ૪.૦૫  નાઈજય ૧૫૭  ૨.૦૭  

ફેલ્જીમભ ૩  ૪.૦૪  બરુૂન્ડી ૧૫૮  ૨.૦૬  
ઓસ્રીમા ૪  ૪.૦૩ અંગોરા ૧૫૯  ૨.૦૫  
જાાન  ૫  ૪.૦૩  અપઘાનનસ્તાન ૧૬૦  ૧.૯૫  

બાયત તથા ાડોળી દેળોની સ્સ્થશ્વત કોષ્ટક નાં. ૨  
દેળો યેન્ક(સ્થાન) LPI સ્કોય દેળો યેન્ક(સ્થાન) LPI સ્કોય 
ચીન  ૨૬  ૩.૬૧  નેા  ૧૧૪  ૨.૫૧  
બાયત  ૪૪  ૩.૧૮  ારકસ્તાન ૧૪૨  ૨.૪૨  
શ્રીરાંકા ૯૪  ૨.૬૦  મ્માનભાય ૧૪૭  ૨.૩૦  

ફાાંગ્રાદેળ ૧૦૦  ૨.૫૮  ભટૂાન ૧૪૯  ૨.૧૭  
 

૨.૨. લૈશ્વિક ભખૂ સચૂક આંક (GLOBAL HUNGER INDEX = GHI) :  
 લૈનશ્વક ભખૂ સચૂકાાંક ૨૦૧૮ ભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૧૦૩ મુાં શત ુાં. જુદા જુદાાં દેળોભાાં ભખૂ(Hunger) ની 
સ્સ્થનતનુાં આંકરન કયી લૈનશ્વક ભખૂ આંક (GHI) નુાં પ્રકાળન લોનળગ્ટન સ્સ્થત International Food Policy 
Research Institute = IFPRI દ્વાયા ૨૦૦૬ થી દય લે આ આંક ફશાય ાડલાભાાં આલે છે. ૨૦૧૮ ભાાં ૧૩ ભો 
લાનિક રયોટત  ફ ે લફન વયકાયી વાંગઠનો (NGOs) આમરેન્ડના કન્વનત લલ્ડતલાઈડ (Concern Worldwide)  
તથા જભતનીના લેરથુાંગયશાઈલ્પ (Welthungerhilfe) દ્વાયા વયુાંકતરૂે ઓક્ટોમ્ફય ૨૦૧૮ ભાાં ફશાય ાડલાભાાં 
આલેર છે. આ આંકભાાં ૧૧૯ દેળોભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૧૦૩ મુાં છે. આ શરેા ૨૦૧૭ ભાાં ૧૦૦ મુાં શત ુાં. આ જોતા 
બાયતની સ્સ્થનત ભખૂની ફાફતભાાં લધાયે ખયાફ થમેરી છે. બાયત કયતા ૧૦૨ દેળોની સ્સ્થનત વાયી છે અને 
૧૫ દેળોની સ્સ્થનત ખયાફ છે. 
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 ભખૂની સ્સ્થનતનાાં ભાદાંડ ભાટે અલ્ોણ (કુર જનવાંખ્માના અલ્ ોણની ટકાલાયી), ફાકનુાં 
ઓછાં લજન (૫ લતથી ઓછી ઉભયના ફાકોભાાં ઓછા લજનલાા ફાકોની ટકાલાયી) ફા મતૃ્યદુય (૫ 
લતથી ઓછી ઉભયલાા ફાકોનો મતૃ્યદુયના આધાયે આંકરન). ૨૦૧૫ થી ફે નલા ભાાંનાકો ઉભેયલાભાાં 
આવમા જેથી ભાદાંડોની વાંખ્મા ચાય થઈ છે. જેભાાં ફાકોના ઓછા લજનના સ્થાને કુોણ, ફાક 
ફયફાદ(Child Wasting)(૫ લતના કુર ફાકોભાાં ઓછા લજનલાા ફાકોનુાં પ્રભાણ), ફાક વદૃ્ધદ્ધદય 
અટકાલો(Child stunting)(૫ લતના કુર ફાકોભાાં ઓછા ઉચાઈલાા ફાકોનુાં પ્રભાણ) અને ફા મતૃ્યદુય 
ના આધાયે ગણલાભાાં આલે છે. ગ્રોફર શાંગય ઇન્ડેક્વનુાં મલૂ્મ ૦ થી ૧૦૦ ની લચ્ચે શોમ છે. જે દેળનો સચુક 
આંક લધાયે તે દેળભાાં ભખૂની સ્સ્થનત એટરી લધાયે નલકયા ભાનલાભાાં આલે છે, સચુક આંક જેટરો ઓછો શોમ 
તેટરી દેળભાાં ભખૂની સ્સ્થનત વાયી શોમ છે. 
૨૦૧૮ ના ગ્રોફર શાંગય ર્યોટશભાાં વાંફાંશ્વધત દેળોનો આંક(મલૂ્મ) અને યેન્ક (સ્થાન) કોષ્ટક નાં. ૩ ભાાં નીમ્ન 
લરલખત અન વાય કયલાભાાં આવય ાં છે. 
શાંગય ઇન્ડેક્વન ાં મલૂ્મ ભખૂની સ્સ્થશ્વત શ્વલશ્વલધ દેળોન ાં મલૂ્મ અને સ્થાન 

૦ – ૯.૯  શ્વનમ્ન (LOW) ૪૦ દેળોનુાં મલૂ્મ ૯.૯ થી ઓછાં છે. જેભાાં ૧૫ દેળો છે, જેઓનુાં મલૂ્મ ૫ 
થી ઓછાં છે. જેભાાં કુલૈત, એસ્ટોનનમા, ક્યફુા, લચરી, તકુી, યકેુ્રન 
ફેરારુવ લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. ૫ થી ઓછા મલૂ્મલાા આ 
ફધા દેળોને વયુાંકત રૂે પ્રથભ સ્થાન આપયુાં છે. 

૧૦ – ૧૯.૯  ભધ્મભ  
(Moderate)  

૨૭ દેળો આ માદીભાાં છે. જેભાાં વેનેગર, ધાના, નલમેતનાભા, દલક્ષણ 
આરિકા, થાઈરેન્ડ, ભરેનળમા લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

૨૦ – ૩૪.૯  શ્વલલચત્ર/ 
આશ્ચમશજનક 
(Curious) 

૪૫ દેળોનો વભાલેળ થામ છે. જેભાાં બાયત ૩૧.૧ મલૂ્મ અન ે
નાઇજીયીમાની વાથે ૧૦૩ ભાાં સ્થાન ય છે, ારકસ્તાન ૩૨.૬ મલૂ્મ 
અને ૧૦૬ મુાં સ્થાન, તથા અપઘાનીસ્તાન ૩૪.૪ મલૂ્મ અને ૧૧૧ મુાં 
સ્થાન. જે બાયત કયતા ખયાફ સ્સ્થનત છે, જમાયે ચીન ૨૫ ભાાં સ્થાને, 
નેા ૭૨ ભાાં સ્થાને, મ્માનભાય ૬૮ ભાાં સ્થાન,ે શ્રીરાંકા ૬૭ ભાાં 
સ્થાને છે. જે બાયતથી વાયી સ્સ્થનતભાાં છે. આ શે્રણીભાાં અન્મ દેળોભાાં 
ઈયાક, કેનનમા, ઉત્તય કોરયમા, કોમ્ફોરડમા લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

૩૫ – ૪૯.૯  બમાલશ 
(Alarming)  

૬ દેળોનો વભાલેળ થામ છે. જેભાાં શૈતી (૩૫.૪), નવએયા લરમોન 
(૩૫.૭), ઝામ્મ્ફમા (૩૭.૬), ભૌડાગાસ્કાય (૩૮.૦), મભન (૩૯.૭) 
તથા ચાડ (૪૫.૫) નો વભાલેળ થામ છે. જેભાાં ભખૂની સ્સ્થનત 
બમાલશ સ્તય ય છે. 

૫૦ થી લધાયે  અશ્વત બમાલશ 
(Extremely 
Alarming) 

૧ દેળ છે જે ભધ્મ આરિકી ગણયાજ્મભાાં ભખૂની સ્સ્થનત અનત બમાલશ 
છે. જેનો આંક ૫૩.૭ ગણલાભાાં આવમો છે અને દેળોભાાં વૌથી નીચે 
૧૧૯ ભાાં સ્થાન ય છે. 

 
 
 
 



KCG-Portal of Journals 

 

4 | P a g e  
 

૨.૩ લૈશ્વિક સ્ધાશત્ભક સ ચક આંક (GLOBAL COMPETITIVE INDEX=GCI) :  
 લૈનશ્વક સ્ધાતત્ભક આંકભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૫૮ મુાં છે. આણા નાગરયકોને વમદૃ્ધ કયલા ભાટે નલલબન્ન 
યાષ્ટ્રોની ક્ષભતાનુાં ભાન કયલા ભાટે લૈનશ્વક પ્રનતસ્ધાતત્ભકતા સચુક આંક (Global Competitiveness Index) 
ના આધાય ય ગ્રોફર કોમ્ીટીટીલનેળ રયોટત  તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. જે જીનીલા સ્સ્થત નલશ્વ આનથિક ભાંચ 
(World Economic Forum) દ્વાયા ૧૬ ઓક્ટોમ્ફય ૨૦૧૮ પ્રનવદ્ધ કયલાભાાં આવમો છે. જેભાાં ૧૪૦ દેળોનો રયોટત  
તૈમાય કયલાભાાં આવમો, જેભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૫૮ મુાં છે. ાછના લત વપટેમ્ફય ૨૦૧૭ ના રયોટતભાાં ૧૩૭ 
દેળોની માદીભાાં બાયતનુાં સ્થાન ૪૦ મુાં શત ુાં. ાછાના લતની યેન્ન્કગ અને આ લતની યેન્ન્કિંગ વીધી તરુના 
કયલા મોગ્મ નથી કાયણ કે, આ લે આ આંકભાાં વમાક યીલતતન કયલાભાાં આવયુાં છે. ગમા લે GCI નુાં 
ભશતભ મલૂ્મ ૭ શત ુાં, જમાયે આ લે GCI નુાં ભશતભ મલૂ્મ ૧૦૦ છે. જેભાાં ચોથી ઔદ્યોલગક ક્રાાંનતના તત્લોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આવમો છે, જેને ગ્રોફર કોમ્ીટીટીલ ઇન્ડેક્વ ૪ નાભ આપયુાં છે. ૦ થી ૧૦૦ મલૂ્મલાા આ 
સચુક આંકભાાં ૧૨ સ્તાંબો ય આધાયીત છે. જેભાાં (૧) વાંસ્થાઓ (૨) આંતયભાખ ુ (૩) ICT  સ્લીકાય (૪) 
સકુ્ષ્ભ આનથિક સ્સ્થયતા (૫) આયોગ્મ (૬) કુળતા (૭) લસ્ત ુફજાય (૮) શ્રભ ફજાય (૯) નાણાકીમ વમલસ્થા 
(૧૦) ફજાય કદ (૧૧) વમલવામ ગનતળીરતા (૧૨) વાંવોધન ક્ષભતા લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 
 

લશ ૨૦૧૮ નાાં લૈશ્વિક સ્ધાશત્ભકતા ર્યોટશભાાં જ દાાં જ દાાં દેળોન ાં સ્થાન અને સ્કોય (૦ થી ૧૦૦) ની સ્સ્થશ્વત 
નીચેના કોષ્ટક નાં. ૪ યથી જાણી ળકામ છે.  
ગ્રોફર કોમ્ીટીટીલ ઇન્ડકે્વ ૪.૦ ભાાં પ્રથભ ૫ દેળો વૌથી ઓછા યેનન્કિંગલાા ૫ દેળો 
લૈશ્વિક યેન્ક દેળ સ્કોય  લૈશ્વિક યેન્ક દેળ સ્કોય  

૧  અભેર્યકા  ૮૫.૬  ૧૩૬  ફર ન્ડી ૩૭.૫૦  
૨  શ્વવિંગાપ ય ૮૩.૫  ૧૩૭ અંગોરા ૩૭.૧  
૩  જભશની ૮૨.૮  ૧૩૮  શૈતી  ૩૬.૫  
૪  સ્સ્લઝયરેન્ડ ૮૨.૬  ૧૩૯  મભન  ૩૬.૪  
૫  જાાન  ૫૨.૫  ૧૪૦  ચાડ  ૩૫.૫  

બાયત તથા ડોળી દેળોની સ્સ્થશ્વત  લિક્વ દેળોની સ્સ્થશ્વત  
લૈશ્વિક યેન્ક દેળ સ્કોય  લૈશ્વિક યેન્ક દેળ સ્કોય  

૪૯  ભોયીળીવ ૬૩.૭  ૨૮  ચીન  ૭૨.૬  
૫૮  બાયત  ૬૨.૦ ૪૩  યશ્વળમા ૬૫.૬  
૮૫  શ્રીરાંકા ૫૬.૦  ૫૮  બાયત  ૬૨.૦  
૧૦૩  ફાાંગ્રાદેળ ૫૨.૧  ૬૭  દ. આર્િકા  ૬૦.૮  
૧૦૭  ાર્કસ્તાન ૫૧.૧  ૭૨  િાલઝર ૫૯.૫  
૧૦૯  નેા  ૫૦.૮   

 

૨.૪ શ્વલિ ફેંકનો ડ ઇંગ લફઝનેવ ર્યોટશ  (DOING BUSINESS REPORT  - 2019) :  
 નલશ્વ ફેંક દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેર ડુઇંગ ફીઝનેવ રયોટત  – ૨૦૧૯ભાાં બાયતના યેન્ન્કિંગભાાં બાયે 
ઉછાો આવમો છે કાયણ કે, વયકાય દ્વાયા શારના લોભાાં અનાલલાભાાં આલેર નીનતઓ તથા કાયોફાય 
ચરાલલા ભાટેના વાધનોની ઉરબ્ધ કયલાના પ્રમાવોથી કાયોફાયી ભાશોર ઉબો થમો છે. ૨૦૧૪ નાાં યીોટતભાાં 
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બાયત ભાટે કાયોફાયી સગુભતા યેન્ક (Ease of Doing Business Index)  ૧૪૨ ગણલાભાાં આવમો શતો. જે 
૨૦૧૫ભાાં ૧૩૪ મુાં, ૨૦૧૬ભાાં ૧૩૧ મુાં, ૨૦૧૭ભાાં ૧૩૦ મુાં. ૨૦૧૮ભાાં ૧૦૦ મુાં શત ુાં. જે ૨૦૧૯ ભાટે નલશ્વ ફેન્કે 
ડુઇંગ લફઝનેવ રયોટત  ૩૧ ઓક્ટોમ્ફય ૨૦૧૮ ના યોજ જાશયે કમો, જેભાાં ૧૯૦ દેળો ભાાંથી બાયતનુાં સ્થાન ૭૭ 
મુાં છે. આ રયોટતભાાં જુન ૨૦૧૮ સધુીની સ્સ્થનતનો નલચાય કમો છે, એનો અથત એ થામ કે બાયતભાાં GST રાગ ુ
કમાત છી કાયોફાયી ભાશોરભાાં સગુભતા આલી છે. (GST ૧ જુરાઈ ૨૦૧૭ભાાં રાગ ુથમો છે) 

 

 શ્વલિ ફેંકના આ ર્યોટશભાાં શ્વલલબન્ન દેળો ભાટે કાયોફાયી સ ગભતા સચૂકાાંકની ગણતયી નીચેના ૧૧ 
ભાદાંડોના (ેયાભીટયવ) આધાયે ય કયલાભાાં આલે છે. 

(૧) કાયોફાય (વમવામ) ળરૂ કયલો (STARTING A BUSINESS)  
(૨) નનભાતણ યનભટની પ્રરક્રમા (DEALING WITH COUSTRUCTION PERMITS) 
(૩) નલદ્યતુ પ્રાપત કયલા (GETTING ELECTRICITY) 
(૪) વાંનત્તની નોધણી (REGISTERING PROPERTY) 
(૫) નધયાણ પ્રાપત કયવુાં (CREDIT GETTING) 
(૬) રઘભુનત યોકાણકાયોની સયુક્ષા (PROTECTIONG MINORITY INVESTORS) 
(૭) કય ચકુલણી (PAYING TAXES) 
(૮) વીભા ાય વમાાય (TRADING ACROSS BORDERS) 
(૯) કયાય અભરભાાં મકુલો (ENFORCING CONTRACTS) 
(૧૦) નાદાયી ઉકેરલા (RESOLVING INSOLVENCY) 
(૧૧) શ્રભ ફજાય નીમભન (LABOUR MARKET REGULATION) 

લત ૨૦૧૯ ભાાં ભાત્ર ૧૦ ભાદાંડોને આધાયે જ વમાાય સગુભતા આંકનુાં ભાન કયલાભાાં આવયુાં છે. 
શ્રભ ફજાય નીમભનને આ લેની યેન્ન્કિંગભાાં વાભેર કમો નથી. બાયતનો ૧૦ ભાદાંડો આધાયે યેન્ન્કિંગ કોષ્ટ્ટક 
નાં. ૫ ભાાં નીચે પ્રભાણે જોલા ભે છે. 

ભાદાંડો ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 
કાયોફાય (વમવામ) ળરૂ કયલો ૧૫૫  ૧૫૬  ૧૩૭  
શ્વનભાશણ યશ્વભટની પ્રર્િમા ૧૮૫  ૧૮૧  ૫૨  
શ્વલદ્ય ત પ્રાપ્ત કયલા ૨૬  ૨૯  ૨૪  
વાંશ્વિની નોધણી ૧૩૮  ૧૫૪  ૧૬૬  
શ્વધયાણ પ્રાપ્ત કયવ ાં ૪૪ ૨૯  ૨૨  
રઘ ભશ્વત યોકાણકાયોની સ યક્ષા ૧૩  ૪ ૭ 
કય ચ કલણી ૧૭૨  ૧૧૯  ૧૨૧  
વીભા ાય વમાાય ૧૪૩  ૧૪૬  ૮૦  
કયાય અભરભાાં મ કલો ૧૭૨  ૧૬૪  ૧૬૩  
નાદાયી ઉકેરલા ૧૩૬  ૧૦૩  ૧૦૮  

 

કોષ્ટ્ટક નાં. ૫ ભાાં જોતા જણામ છે કે આ લે રયોટતભાાં વભાલેળ કયેર ૧૦ ભાદાંડો ભાાંથી ૬ ભાદાંડોભાાં 
સધુાયો થમો છે.  
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વમલવામ સગુભતા ઇન્ડેક્વ – ૨૦૧૯ ભાાં પ્રથભ ૫ દેળો, નીચેના ૫ દેળો અને બાયતના ડોળી દેળોની 
યેન્ન્કિંગ નીચેના કોષ્ટ્ટક નાં. ૬ યથી જાણી ળકામ છે. 

વમલવામ સ ગભતા ઇન્ડેક્વ–૨૦૧૯ભાાં પ્રથભ ૫ દેળો  વૌથી નીચેના યેનન્કગલાા ૫ દેળો  
યેન્ક (સ્થાન) દેળો યેન્ક (સ્થાન) દેળો 

૧  ન્ય ઝીરેન્ડ ૧૮૬  લરલફમા 
૨  શ્વવિંગાપ ય ૧૮૭  મભન  
૩  ડેન્ભાકશ ૧૮૮  લેનેજ એરા 
૪  શોન્કોંગ  ૧૮૯  ઇયીટીમા  
૫  દલક્ષણ કોર્યમા  ૧૯૦  વોભાલરમા  

બાયતના ડોળી દેળોની યેનન્કિંગ (૨૦૧૯)  
યેન્ક (સ્થાન) દેળો યેન્ક (સ્થાન) દેળો 

૪૬  ચીન  ૧૧૦  નેા  
૭૭  બાયત  ૧૩૬  ાર્કસ્તાન 
૮૧  ભટૂાન  ૧૬૭  અપઘાશ્વનસ્તાન 
૧૦૦ શ્રીરાંકા ૧૭૬  ફાાંગ્રાદેળ 

 

૩. વભાન (CONCLUSION) : 
 પ્રસ્તતૃ રેખભાાં આણે દેળના આનથિક નલકવના ભાદાંડ તયીકે ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલતા મખુ્મ આંકો 
(INDEX) નલળે ચચાત કયી છે. જેભાાં જોતા આણા દેળે શજુ ઘણુાં કયલાનુાં ફાકી યશ ેછે. આણો ડોળી દેળ અને 
મખુ્મ શયીપ દેળ ચીન આ ફધા જ આંકોભાાં આગ છે. ઉંયાત દેળોના વલાાંગી નલકાવ કયલા ભાટે નલનલધ 
પ્રકાયના આંકોભાાં વારુાં પ્રદળતન કયવુાં ડળે. જે ભાટે દયેક કે્ષત્રને વાથે યાખીને નલકાવ કયલાની આલશ્મકતા યશ ે
છે. આ રેખભાાં આણે ભાત્ર ચાય આંકની જ ચચાત કયી છે. ફીજા આંક નલળે આલતા રેખભાાં ચચાત કયીશુાં. 
 

વાંદબશ (WEBSITE) 
 

I. https://www.globalhungerindex.org/results/  

II. https://lpi.worldbank.org/international/global 

III. http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-

rankings/ 

IV. www.doingbusiness.org/en/rankings 

                           

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

Dr. Rajnikant P. Parsaniya 
Assistant Professor  
HOD, Department of Economics 
L.R. Valiya arts and P.R. Mehta Commerce College 
Bhavnagar 
 

Copyright © 2012 - 2019 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 
 

https://www.globalhungerindex.org/results/
https://lpi.worldbank.org/international/global
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/

