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વૈશ્વિક હરીપાઈમાાં ભારતની સ્થથશ્વત 

 

 

  

આર્થિકક્ષેતે્ર દુર્નમાના ફધા દેળોના અથથતતં્રભા ંછેલ્રા છ દામકાભા ંવ્માક પેયપાયો થમા છે. 

ફીજા ર્લશ્વયદુ્ધ છી અભેરયકા એક ભશાન અથથતતં્રના રૂભા ં ફશાય આવ્યુ.ં અભેરયકાએ 1939 

આજુફાજુ ભોટા પ્રભાણભા ંરોખડં, મતં્રો વરશતની વાભગ્રીનુ ંઉત્ાદન કયુું કે જે ઉત્ાદન ફીજા ર્લશ્વ 
યદુ્ધભા ં નકુળાન ાભેરા યયુોના દેળોએ આમાત કયુું, તેથી અભેરયકા ાવે 1945 સધુીભા ં ભોટા 
પ્રભાણભા ં આર્થિક તાકાત લધી. અભેરયકાના અથથતતં્રભા ં ભોટા પ્રભાણભા ં વોનુ ં અને ર્લદેળી 
હૂરંડમાભણ પ્રાપ્ત કયુું. આર્થિક તાકાતની દ્રષ્ટટએ  અભેરયકા ખફુ જ આગ આવ્યુ ંઅને તેન ેIMF ભા ં
આગેલાની રીધી. અભેરયકાએ ોતાનુ ંરશત લધાયલા ફીજા અથથતતં્રની ભદદ કયલાની વાથ ેોતાની 
આર્થિક તાકાત લધાયી. 1960 છી અભેરયકા એક મશુ્કેર રયસ્થથર્તભા ં આવ્યુ.ં અભેરયકાનુ ં નાણુ ં
અર્ધમલુ્મ ધયાલલાની સ્થથર્તભા ંઆવ્યુ.ં ણ આલી રયસ્થથર્તભા ંન શત ુ.ં કાયણ કે અભેરયકાએ વોના 
ર્લર્નભમ ધોયણભા ં ભધ્મથમી થલીકાયી શતી. દુર્નમાના ફધા દેળના ં નાણાનુ ં મલુ્મ અભેરયકન 

ડોરયભા ંનક્કી થયુ ંશત ુ.ં અને અભેરયકાનો ડોરય વોનાની રકિંભત વાથે ફધંાઈ ગમો શોલાથી તેન ેએક 

લૈર્શ્વકકયણના રૂભા ંતટથથ યશલેાનુ ંશોલાથી અભેરયકા અલમલુ્મન કયલાની સ્થથર્તભા ંન શત ુ.ં જો કે 

1972 આલતા આલતા અભેરયકાએ IMFની આગેલાની (ભધ્મથમતા) ભાથંી ોતાને અરગ કયીને 
અભેરયકાના પ્રમખેુ IMFની જલાફદાયીભાથંી મકુ્ત થમેુ ંજાશયે કયુું અને ોતાના ચરન ડોરયનુ ં
અલમલુ્મન કયુું. ત્માયફાદ ઘણા યયુોના દેળ, અયફના દેળો, જાાન, યર્ળમા ણ આર્થિકક્ષેતે્ર 

લધાયે ળસ્ક્તળાી થમા. યંત ુએર્ળમાના ભોટાબાગના દેળો આર્થિકક્ષેતે્ર ાછ જ યહ્યા. “રશન્દુ યેટ 

ઓપ ગ્રોથ”ની સ્થથર્તભા ંશત ુ ંએટર ે કે 3 થી 4 ટકા જેટરો નીચો GDP દય જોલા ભળ્મો શતો. આ 

વભમભા ં બયતભા ં લથતી વદૃ્ધદ્ધ દય ખફુ ઊંચો શતો. ગયીફી, ફેકાયી, નીચુ ં ર્ળક્ષણનુ ં પ્રભાણ અને 
મડૂીની બાયે ખેંચ શતી. મડૂી વાધનાના અબાલે ઔધોગગક ઉત્ાદનભા ંકોઈ વપતા ભી ન શતી. 
બાયત 1980 સધુીતો અનાજની ણ આમાત કયતો શતો. 1985 છી આર્થિક ર્લકાવભા ં થોડોક 

લધાયો અન ેGDP દય 4% થી લધલા ામ્મો.  

 દુર્નમાના દેળો બાયત જેલા અલ્ર્લકર્વત દેળો ય મકુ્ત લેાયનુ ંદફાણ કયલા રાગ્મા. આ 

વભમભા ં બાયતની આર્થિક તાકાત ખાનગીક્ષેતે્ર થોડાક પ્રભાણભા ં લધી શતી ણ 1991ભા ં બાયત 

આર્થિક કટોકટીભા ં મકુાયુ.ં યાજકાયણભા ં નલા આલેરા ભનભોશનર્વિંશ ને નાણાભતં્રીનો કામથબાય 

વોામો. તેભણે જરૂરયમાતને વભજીન ે 1985થી ળરૂ થમેર ઉદાયીકયણને આગ લેગ આપ્મો અન ે

પ્રા.એમ.સી.ટેલ. 

 (આસીથટન્ટ પ્રોપેસર, અથથશાસ્ત્ર શ્વવભાગ 
 એમ. એન. કોલેજ, શ્વવસનગર) 
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1991ભા ંLPGની નીર્તને લધાયે લેગલતી ફનાલી. 1993ભા ંબાયતે આર્થિક રૂી “કન્લયટી’ નો ખ્માર 

થલીકામો. આ વભમભા ંબાયતે મકુ્ત લેાયના ંફીર GATTની જગ્માએ નલા થથામેરા WTO ના 
કયાયભા ંવશી કયી.  

 ઉદાયીકયણના કાયણે બાયતન ેઅનઈચ્છા શોલા છતા ંઘણી લથતઓુની આમાત કયલી ડી 
અન ે ર્લદેળી વથતી લથતઓુનુ ંડમ્ીંગ ણ લધતુ ંગયુ.ં આથી દેળના ઘણા ઉદ્યોગોને તેભાથંી ફધં 

થઇ ગમા. યંત ુઆ થધાથભા ંજે ઉદ્યોગો ોતાની કામથક્ષભતા અને ગણુલત્તા સધુાયલાભા ંવપ યહ્યા 
તે ઉદ્યોગોએ દેળ તેભજ ર્લદેળભા ંવાયી વપતા ભેલી છે. તેભા ં ભેન્યપેુક્ચયીંગ ગડુ્વ ફનાલતા 
ઉદ્યોગોએ તો ોતાની તાકાત એટરી લધાયી કે 2007ના વભમભા ંબાયતના આ ઉદ્યોગથી ઉત્ાદન 

થતી લથતઓુની ર્લકર્વત દેળ ણ આમાત કયતા થમા.  

 ઉદાયીકયણના અઢી દામકા છી ર્લશ્વના ઉબયતા અને ર્લકવતા દેળોભા ં બાયત આજે 

ભશત્લનુ ં થથાન ધયાલે છે. છેલ્રા ર્ત્રભાર્વક રયણાભભા ંઆર્થિક વદૃ્ધદ્ધના દયભા ંચીનના 7% કયતા 
ઓછા ર્લકાવ દયની વાથ ેબાયતે 7.3% ર્લકાવ દય પ્રાપ્ત કયીન ે ર્લશ્વભા ંઝડથી ર્લકવતા દેળોભા ં
ભશત્લનુ ંથથાન પ્રાપ્ત કયુું છે. 1991 છીના આર્થિક સધુાયાના રયણાભે બાયત છેલ્રા ફે દળકથી 
આર્થિક વદૃ્ધદ્ધનો દય 7% થી લધ ુ યશલેા ામ્મો છે. બાયતની જે ખેતી પ્રધાન અથથવ્મલથથા તયીકે 

ઓખલાભા ંઆલતુ ંશત ુ.ં તે આજે ઉદ્યોગ પ્રળાન યાટર તયીકે ઓખામ છે. 1950 ભા ંબાયતની GDP 

ભા ંકૃર્કે્ષત્રનો પાો 60% કયતા લધ ુશતો. જે આર્થિક સધુાયા છી ઘટીન ેભાત્ર 16% યહ્યો છે. જ્માયે 

ઔધોગગક ક્ષેત્રનો પાો લધીને 27% ને સ્થથય યશલેા ામ્મો છે. અને વેલાક્ષેત્રનો પાો 57% થમો છે. 

આભ બાયતની યાટરીમ આલકભા ંવેલાક્ષેત્રનો પાો લધલા ામ્મો છે.  

 લૈર્શ્વક અથથતતં્રભા ંબાયતનુ ંથથાન GDP ના આધાયે જોતા 7 ભા ંક્રભની અને ખયીદ  ળસ્ક્તના 
(Purchasing power parity) આધાયે 3 જા ક્રભની ર્લશ્વની સથુી ભોટી અથથવ્મલથથાનુ ંફહુભાન ધયાલ ે

છે. 2008ની નાણાકંીમ કટોકટી, યયુોઝોનનુ ં ઘેયાત ુ ં વકંટ, ડોરય વાભે રૂર્માનુ ં અલમલુ્મન અન ે

ર્લશ્વની ભોટી અથથવ્મલથથા જેલી કે અભેરયકા, જાાન, ચીન દેળોભા ંઆર્થિક ભદંીની સ્થથર્તભા ંણ 

બાયત ોતાનો ર્લકાવદય જાલી યાખલાભા ં વક્ષભ વાગફત થયુ ં છે. બાયત ે આ વકંટભા ં લૈર્શ્વક 

અથથતતં્રન ેઅસ્થથય થલાની જગ્માએ તેભણે સ્થથય કયલાની કાભગીયી ફજાલી છે. જેના રીધે WTO, 

IMF, G20, SAFTA, BRICS લગેયે આંતયયાટરીમ વથંથાઓની બાયત તયપની અેક્ષાઓ લધલા 
ાભી છે. અશી GCI (Global Competitiveness Index) ના વદંબથભા ંબાયતની સ્થથર્ત જોલાનો પ્રમત્ન 

કમો છે.  
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GCI - Global Competitiveness Index 

 GCI અશલેાર World Econimic Forum દ્વાયા 2004થી પ્રકાર્ળત કયલાભા ં આલે છે. આ 

આંકની યચના Xavier sala – i- Martin અને Elsa V. Artadi અને ાછથી વભગ્રરક્ષી 
અથથવ્મલથથાના ર્નદેળકો Jeffreysach’s દ્વાયા નક્કી કયલાભ આવ્મા છે. GCI ભા ંત્રણ મખુ્ય ્ર્નદેળકો 
અન ેતભના 12 ેટા ર્નદેળકોનો વભાલેળ થામ છે. GCI એ દેળના વથંથાકીમ ભાખા જેભા ંદેળની 
વયકાયી અને ખાનગી વથંથાઓનો ર્લકાવ અને કામથક્ષભતા, વયકાયની નીર્ત અને વાધનોની 
ઉત્ાદકતા વાથે વકંામેરો છે. જે દેળ ાવે તેની ખાનગી અને વયકાયી વથંથાઓ, ઘયેુ ં અને 
ર્લદેળ લેાયની નીર્ત, ભાખાકીમ સરુ્લધાઓ, વયકાયનુ ં જાશયે ખચથ, યાજ્મકોીમ સ્થથર્ત, અન ે

થલાથ્મ ર્ળક્ષણની સ્થથર્ત અને શ્રર્ભકોની કામથક્ષભતા અને વળંોધન કે જેનો આધાય દેળના ર્ળક્ષણ 

અન ેતારીભ ય આધારયત છે તેની સ્થથર્ત કેલી છે. તેના આધાયે GCI ણા આંક નક્કી કયલાભા ંઆલ ે

છે.  

Global Competitiveness Index 

 

 

 

Basic requirements Efficiency enhancers Innovation and 

sophistication 

Pillar-1 – institutions   5- higher education and 

training  

11- business sophistication  

Pillar -2 – infrastructure  6- goods market efficiency  12- imovation  

Pillar-3 – macro economic 

environment  

7- labor market efficiency    

Pillar-4 – health and primary 

education  

8- financial market efficiency   

 9- technology readiness   

 10- market size   

   

 

 

 

 ઉયોક્ત ચાટથભા ંGCIના ત્રણ મખુ્મ ર્નદેળકો Basic requirements, efficiency enhancers 

અન ેઅન ેInnovation and Sophistication  છે જેભા ંદેળને લૈર્શ્વક થધાથભા ંજોડલા ભાટે ળરૂઆતના 
તફક્કાભા ંદેળની ામાની ભાખાકીમ જરૂરયમાતો જેલી કે વથંથાકીમ ભાખા, ામાની ભાખાકીમ 
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સરુ્લધાઓ જેભા ં યોડ, યેલ્લે, ોટથ  કનેષ્ક્ટર્લટી, ર્લભાન વેલા નો વભાલેળ થામ છે. વભગ્ર રક્ષી 
અથથવ્મલથથાનુ ંભાખુ ંજેના ફજેટ સ્થથયતા જાશયે શત ુ.ં ફુગાલો અને છેલ્ર ેર્ળક્ષણ અને વવ્થથામાનો 
વભાલેળ કયલાભ આલે છે. આ પ્રથભ તફક્કાનો લૂથ ર્લકાવ થામ તો તેના રીધે ફીજો તફક્કો 
કામથક્ષભતા લધાયલાભા ંઝડથી વપતા ભે છે. અને કામથક્ષભતા લધતા ં દેળભા ંવળંોધન અન ે

વયકાયની જાર્તભા ંરયલતથન આલતા લેાય ભાટે વાનકુૂ લાતાલયણ વજાથમ છે.  

 GCI ભા ંજુદા જુદા 12 ર્નદેળકોને 1 થી 7 સધુી ક્રભાકં આલાભા ંઆલે છે. તેભા ં1 આંક વૌથી 
નીચી સ્થથર્ત ફતાલે છે. જ્માયે 7 આંક વૌથી વાયી સ્થથર્ત ફતાલે છે.  

 GCI માાં શ્વવશ્વવધ દેશોની સ્થથશ્વત  

ક્રમ દેશો 2014-15 

(કુલ દેશ – 144) 

2015-16 

(કુલ દેશ -140) 

1 થલીઝયરેન્ડ 1 1 

2 ર્વિંગાયુ 2 2 

3 અભેરયકા 3 3 

4 ભરેર્ળમા 20 18 

5 ચીન 28 28 

6 ઇન્ડોનેર્ળમા 34 37 

7 યર્ળમા 53 45 

8 વાઉથ આરિકા 56 49 

9 બાયત 71 55 

10 બ્રાઝીર 57 75 

 (Source :- world economic forum GCI -2015-16 જીર્નલા) 

 થલીઝયરેન્ડ GCI ભા ં છેલ્રા છ લથથી પ્રથભ ક્રભ જાલી યાખલાભા ં વપ થયુ ં છે. 

થલીઝયરેન્ડ ર્લકાવના 12 થતબંોભાથંી 8 થતબંોભા ં 1 થી 10 ભો ક્રભ ધયાલે છે. બાયતની સ્થથર્ત 

2014-15 ના અશલેાર કયતા 2015-16 ભા ં16 અંકનો કુદકો રગાલીને 71 ભા ંક્રભથી 55 ભા ક્રભ ે

આલી ગમો છે. BRICS દેળોભા ંબાયતની સ્થથર્ત અન્મ દેળો કયતા ઘણી નીચી છે. જેભ કે ચીન 

28 ભા ંક્રભ,ે યર્ળમા 45ભા ંક્રભ,ે વાઉથ આરિકા 49 ભા ંક્રભ ેછે. છતા ંએક વતંો કાયક સ્થથર્ત એ છે 

કે તેભા ંગમા લથ કયતા આ લથ બાયતના આંકભા ંસધુાયો જોલા ભળ્મો છે.  
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 GCI માાં ભારતનની સ્થથશ્વત – (2015-16)  

દેશ 

Basic 

requirements 

Efficiency 

Enhancers 

Innovation and 

Sophistication 

ક્રમ આંક ક્રમ આંક ક્રમ આંક 

થલીઝયરેન્ડ  2 6.26 54 5.55 1 5.76 

ર્વિંગાયુ  1 6.36 2 5.70 11 5.19 

અભેરયકા  30 5.27 1 5.76 4 5.59 

ચીન  28 5.37 32 4.66 34 4.11 

યર્ળમા  47 4.87 40 4.53 76 3.54 

વાઉથ આરિકા  85 4.32 41 4.51 36 4.06 

બાયત  80 4.41 58 4.19 46 3.90 

બ્રાઝીર  103 4.07 55 4.23 64 3.62 

(source : GCI Report 2015-16)  

 

ઉયોક્ત કોટટકભા ંજુદા જુદા દેળોના GCI ના ત્રણ મખુ્મ ર્નદેળકોની સ્થથર્ત કેલી છે. અને તે 

ર્લકાવના કમા તફક્કાભા ંછે તે દળાથલલાભા ંઆવ્યુ ંછે. થલીઝયરેન્ડ GCI ભા ંછેલ્રા છ લથથી પ્રથભ 

ક્રભ ેઆલે છે. થલીઝયરેન્ડ કુર 1 થી 7 અન્કોભાથી 5.76 આંક પ્રાપ્ત કયીને પ્રથભ ક્રભ ધયાલ ેછે. તે 

Basic requirement  ભા ં6.26 આંક, Efficiency enhancers ભાભંા ં૫.55 આંક અન ેInnovation ભા ંભા ં
5.76 આંક વાથે વૌથી લધ ુખચથ કયલાભા ંઆલે છે. જ્માયે બાયત આ આંકભા ં  55 ભા ંક્રભ ેઆલે છે. 

બાયત GCI ભા ં2014-15 ભા ં7 ભાથંી 4.2 આંક પ્રાપ્ત કયી 71 ભા ંક્રભ ેશતો જે 2015-16 ભા ં4.31 આંક 

પ્રાપ્ત કયી 55 ભા ંક્રભ ેઆવ્મો છે. જેભા ંBasic requirement, Efficiency enhancers  અને Innovation  

ભા ંનકુ્રભે 4.41, 4.19  અન ે3.90  આંક પ્રાપ્ત કમો છે. જે BRICS  ના ચીન, યર્ળમા , વાઉથ આરિકા 
કયતા ઓછો જોલા ભે છે. 2015-16 ના આંકભા ંચીનની સ્થથર્ત સ્થથય યશલેા ાભી છે. 2014-15 ના 
અશલેારભા ં ણ ચીનનો ક્રભ 28 ભો શતો. GCI ના ર્લકાવના તફક્કા પ્રભાણ ે બાયત શજુ ણ 

ર્લકાવના પ્રથભ તફક્કાભાથંી પ્રવાય થામ છે.  

 GCIપ્રભાણ ે બાયતભા ં શજુ ણ ર્લકાવ ભાટે જરૂયી ામાની જરૂરયમાતભા ં ભાખાકીમ 

સરુ્લધાઓ, અંદાજત્રની ખાદ્ય, બાલ વાટીભા ં ઉથર-ાથર, GDPના વદંબથભા ં વયકાયનુ ં દેવુ,ં 
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પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણ અને આયોગ્મની સ્થથર્ત ઘણી ખયાફ છે. બાયતભા ંપ્રર્ત એક રાખ વ્મસ્ક્તએ 1536.4 

વ્મસ્ક્તન ેભરેરયમા થામ છે. ફાભયણ દય પ્રર્ત 1000 ફાકોએ 41.4 છે. જે  ઘણા અલ્ર્લકર્વત 

દેળો કયતા ણ લધ ુ છે. જ્માયે પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણભા ંગણુલત્તાભા ં 140 દેળોભા ં 52 ભો ક્રભ આલે છે. 

બાયત્નીન કરાયત્મ્ક ફાફતો ભા ં દેળભા ંમડૂીયોકાણ ભાટે વક્ષણની ફાફતભા ં ર્લશ્વ 6 ક્રભ ેઆલે છે. 

કુર યાટરીમ ફચત GDP ના 30% છે. જે ર્લકર્વત દેળો કયતા ંણ લધ ુ છે. અને તેભા ં 23ભો ક્રભ 

ધયાલ ેછે.  

 Efficiency enhancers ર્નદેળકભા ં બાયતની ઉચ્ચ ર્ળક્ષણ અને તારીભની સ્થથર્ત ઘણી 
ખયાફ છે. લથત ુફજાયની કામથક્ષભતાના ર્નદેળકભા ંસધુાયો થલા ામ્મો છે. યંત ુતેભા ંકયલેયાના 
દય અન ેભાખુ ંશજુ ણ અલયોધક રયફ વાગફત થામ છે. કામથક્ષભ અને કુળ શ્રર્ભકોની વખં્મા 
લધલા ામ્ભી છે. તેની વાથે તેભના લેતન અને કામથક્ષભતાભા ંણ લધાયો થમો છે. લેાય ભાટે 

અનકુુ ફજાયની સ્થથર્તભા ં140 દેળોભા ં53 ભો ક્રભ આલે છે. જેભા ંરોનની વય પ્રરક્રમા, Venture 

capital availability  ભા ં સધુાયો થલા ામ્મો છે. ર્લશ્વભા ં બાયત ફજાયના કાભા ં અભેરયકા અન ે

ચીન છી ત્રીજા ક્રભનુ ંભોટંુ ફજાય ધયાલે છે. (PPP નના આધાયે) અને GDP  ના 23.3% ની ર્નકાવ 

કયલાભા ંઆલે છે. જે ર્લકર્વત યાટરો કયતા ંઘણી ઓછી છે.  

 Innovation and sophistication  ભા ંબાયતનો GCI  ભા ં140 દેળોભા ં7 ભાથંી 3.9 આંક પ્રાપ્ત 

કયીને 46ભો ક્રભ આલે છે. વળંોધનભા ંબાયતની ક્ષભતા અને તેની ગણુલત્તાના આંકભા ંસધુાયો થમો 
છે. જેભા ંખાનગી કંનીનોના R & D  ર્લબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઆલતા ખચથના વદંબથભા ં31 ભો ક્રભ 

અન ેવયકાય દ્વાયા ટેકનોરોજી ઉત્ાદન ય કયલાભા ંઆલતા ખચથભા ં 26 ભો ક્રભ આલે છે. જ્માયે 

દેળભા ંઉરબ્ધ લૈજ્ઞાર્નક અને એન્ન્જનમયની ફાફતભા ં49 ભો ક્રભ આલે છે.  

  

તરપેણની દલીલ 

૧. પડચાભા ંગમેરા કોોયેટ ફોન્ડ ર્લદેળી યોકાણકાયો ખયીદી ળકળ.ે યીઝલથ ફેંક દ્વાયા આલી 
યલાનગી આલાથી ભદં ડેરી ડેટ ભાકેટભા ં નલી ચેતના આલળે. તેનાથી થથાર્નક 

યોકાણકાયોને ફશાય નીકારાલાની તક ભળે અને ફેન્કય વેક્ટય દફાણ ઘટળ.ે 

(28/11/2015) 

૨. બાયતભા ં 2015-16 ના લથભા ં શદુ્ધ ઊજાથ ક્ષભતાભા ં 2311 ભેગાલોટનો લધાયો કમો છે. 

(28/11/2015) 
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3. છેલ્રા 18 ભરશનાભા ંયોકાણકાયો દ્વાયા મ્યચુર પંડો ઇસ્ક્લટીભા ંરૂ.1 રાખ કયોડનુ ંજગંી યોકાણ 

કયુું છે. ૧૫ લથ છી પંડ ક્ષેતે્ર જોલા ભેુ ંવાનકુૂ ગચત્ર, ઓક્ટોમ્ફયભા ંઅંતે પંડોની AUM  

રૂ.3.56 રાખ કયોડ થઇ. (૦૩/12/2015) 

૪. ચીનના ઉત્ાદનભા ં વતત ચોથા ભાવભા ં ત્રણ લથભા ં વૌથી ઓછો વદૃ્ધદ્ધદય નોંધામો છે. 

ચીનનુ ંઅથથતતં્ર ભદંીની રદળાભા ંજઈ યહ્ુ ં છે. ચીનના વત્તાલાય ચેગઝિંગ ભેનેજય ઇન્ડેક્ષ 

નલેમ્ફયભા ં ૪૯.૮ શતો. ચીનભા ં વર્લિવ વેક્તાયનો ી એભ આઈ લધ્મો છે ણ 

ભેન્યપેુક્ચયીંગ ક્ષેત્રનો ી એભ આઈ નફો યહ્યો છે. (02/12/2015) 

૫.  ફેષ્ન્કિંગ ક્ષેતે્ર આય ફી આઈ દ્વાયા થરેટેજજક ડેફટ રયથટકચયીંગને ભજુંયી આતા ફેંકો શલ ે

ઉદ્યોગોને આેર ળીયાન લસરુ કયલાભા ં કડક થઇ છે. જેભા ં ઉદ્યોગો  ોતાની ર્ભરકત 

લેચીને અથલા ફેંકો ોત ેઆ ઉદ્યોગોની ર્ભરકત લચેીને ોતાનુ ં ર્ધયાણ લસરુ કયી ળકળ.ે 

ફેન્કોના નોન પોભન્વ એવટવભા ંઘટાડો થળે.  

૬.  બાયત નજીકના બર્લટમભા ં ખાતયની યુાન ધયાલતો દેળ ફનળ.ે એભ. કુભાયના કશલેા 
પ્રભાણ ેઆ લે દેળ લધાયાનુ ં૨૦ રાખ ત૬ન યયુીમા ખાતયનુ ંઉત્ાદન કયળે. બાયત શલે 
ખાતયની ર્નકાવ કયતો દેળ થળે. (04/12/2015) 

૭.  બાયતભા ં વપ્ટેમ્ફય થી ઓક્ટોમ્ફય ફે ભાવ દયમ્માન ભેક ઇન ઇષ્ન્ડમાના ગર ે 38.87 

ગફગરટન ડોરય FDI  બાયતભા ં આવ્યુ ં છે. વીલ્કો, એરજી, પોક્વકોન, વેભવગં, લાઈલો, 
ઝીમોભી, આઈરડમા, એયફવ, અને વોફ્ટફેંક જેલી કંનીઓ તેભજ કોમ્પ્યટુય વોફ્ટલેય, 

શાડથલેય, વેલાક્ષેતે્ર, ઓટોભોફાઈર, ફાધંકાભ, પાભાથથયટુીકર અને મતં્રો તેભજ ખાધાન્ન 

ક્ષેત્રોનો વભાલેળ થામ છે. (04/12/2015) 

૮.  નાણાકંીમ લથ ૨૦૧૭ સધુીભા ં ડોઈશુ ં ફેંકના કશલેા પ્રભાણ ે બાયતનો વેન્વેક્ષ 29000ની 
વાટી ાય કયળ.ે જે શારની વાટી કયતા ફધા ળયેોભા ંવયેયાળ 18% નો લધાયો થલાનો 
અંદાજ ધયાલે છે. (04/12/2015) 

૯.  બાયતાના આર્થિક સધુાયા થી અનેક અભેરયકન ગફઝનેળભેં ર્નયાળ થમા છે. એટર ે કે 

લતથભાન વભમભા ંબાયત આર્થિક ર્લકાવની ક્ષભતા ધયાલતો દેળ છે. (08/12/2015) 

૧૦.  બાયતભા ંછેલ્રા છ ભરશનાભા ંથભોરકે ળેયોભા ં40% થી લધાયે ઉછાો નોંધામો છે. તેભના 
10 ળેયભા ંતો 100% ઉછાો નોંધામો છે. (08/12/2015) 
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૧૧.  ફજાયની બાર્લ ચાર પેડયર અને GST  ય ર્નબથય. જ્માયે ણ ડોરય ઇન્ડેક્વ લધે છે ત્માયે 

તભાભ ર્લકાવળીર દેળો ની કયન્વી ઘટે છે. (07/12/2015) આ ર્લરુદ્ધનો મદુ્દો છે. 

૧૨.  રોન બયલાની આનાકાની કયતા 150 ડીપોરતય કોોયેટ્વ RBI નના યડાયભા ંઆલી ગમા 
છે. RBI  SDR  ણાના ર્નમભનો આકયા ફનાલળે. આયફી આઈ એવુ ં ભાન ે છે કે આલી 
કંનીઓને પયજીમાત ણે ડાઉનગે્રડ કયલી જોઈએ. (11/12/2015) 

૧૩.  નલેમ્ફયભા ં યોક્ષલેયાની લસરુાતભા ં 24%નો લધાયો. એક્વાઈઝની લસરુાતભા ં 58, 

કથટભભા ં1.7 અને વર્લિવ ટેક્વ 16% નો લધાયો નોંધામો છે. (4/2/15) 

 

 

 

શ્વવરુદ્ધની દલીલ 

 

૧. વ્માજના દયભા ંકાત છતા ંRBI ન ની અેક્ષા પ્રભાણ ેર્ધયાણવદૃ્ધદ્ધ જોલા ભતી નથી.  

 - 13 નલેમ્ફયના અંતે યુા થમેર ખલાડીમાભા ંર્ધયાણવદૃ્ધદ્ધ દય 9.70% યહ્યો શતો.  

 - ઉદ્યોગનો ર્ધયાણવદૃ્ધદ્ધ દય 9.52% વાથ ેછેલ્રા 17 લથભા ંવૌથી ભદં યહ્યો શતો. 

 - લતથભાન લથભા ંર્ધયાણ વદૃ્ધદ્ધ દય 7.60 ટકા યહ્યો છે.  

       (28/12/2015)  

૨. ડયળુ ફોવથના એભ એન આઈ ઇષ્ન્ડમા ગફઝનેળ વેન્ટીભેન્ટ ઇન્ડકેટય ફી એવ ઈ ય ગરથટેડ 

કંનીઓના પ્રલતથભાન વેન્ટીભેન્ટનો ભાપ્દળથક છે. જે નલેમ્ફય ભાવ દયર્ભમાન 

ઓક્ટોમ્ફયની વયખાભણીએ 11.6% ઘટયો છે. (28/11/2015)  

3.  કોય વેક્ટયનો વદૃ્ધદ્ધદય ધીભો ડીન ે 3.2% થમો. તેભા ં કોરવો, ક્રુડ ઓઈર, કુદયતી ગેવ, 

પટીરાઈઝય થટીર, ર્વભેન્ટ અને ઈરેક્રીવીટીનો વભાલેળ થામ છે. ક્રુડ ઓઈરના બાલ 

ઘટલાથી અને થટીરના ઉત્ાદનભા ંઘટાડો થલાથી આવુ ંથયુ ંછે. (01/12/2015) 
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૪.  બાયતનો ઉત્ાદન ક્ષેત્રનો ર્લકાવદય 25 ભાવના તગમે નીકે્કઈના ભેન્યપેુક્ચયીંગ 4ભેનેજવથ 
ઇન્ડેક્વ (ી.એભ.આઈ) ૫૦.3 થમો જે ઓક્ટોમ્ફયભા ં 50.7 શતો. થથાર્નક ભાગંણી નફી 
યલાથી આભ થયુ ંછે. (2/12/2015)  

૫.  કૃર્ ર્લકાવનો વદૃ્ધદ્ધ દય ભામાથરદત યશળેે. – યાજન  

4 ભા ંલે લયવાદની અર્નમર્ભતતાને કાયણ ે કૃર્ ર્લકાવ વદૃ્ધદ્ધદય 1.1 ટકા યશળેે. જે ગમા 
લથ 3.7% યહ્યો શતો. (2/12/2015) 

૬.  બાયતનો વેલાક્ષેત્રનો PMI ાચં ભાવના તગમ ે ઓક્ટોમ્ફયભા ં 53.7 તશજી ઘટીને 50.1 

થમો છે. જે ધ ૂધંા આર્થિક વમંોગોને ર્નદેળ આે છે. (4/12/2015) 

૭.  યઆુન (ચીન) ડોરય (અભેરયકા) ના જગંભા ંકદાચ બાયત જેલા અલ્ર્લકર્વત દેળોએ ઘણુ ં
વશન કયવુ ંડળ ેકાયણ કે ચીન રો-કોથટ ઉત્ાદનની દ્ધર્તથી આર્થિક યીતે આગ જઈ 

ળકે છે. (4/12/2015)  

૮.  નોમયુાના અશલેાર પ્રભાણ ે બાયતભા ં ફુગાલાનુ ં પ્રભાણ 5.0% થી લધ ુ યશલેાની ધાયણાથી 
શલ ે RBI  વ્માજદયભા ં ઘટાડો કયળ ે તેલી કોઈ ળક્યતા નથી. બાયતભા ં 2015 ભા ં
ચાખુફાની ખાદ્ય 0.9% છે. તે 7 લેતન ચંના કાયણ ે 1.૩% થલાની ધાયણા છે. 

(09/12/2015) 

9.  ર્નકાવ ઘટલા વાથે દેળના મખુ્મ ફદંયો ખાતે ભારવાભાનનો શયેપેય વદૃ્ધદ્ધદય નો વદૃ્ધદ્ધ દય ભદં 

ડયો. ઓથરેરીમા થી આમનથઓશની ર્નકાવ થધાથભા ંબાયત ટકી ન ળકતા તનેી ર્નકાવ & 

ઉત્ાદન બાયતભા ંઘટ્ુ ંછે. (17/12/2015)  

૧૦.  યફયની વથતી આમાતો બાયતભા ં યફય ઉદ્યોગને નકુળાન શોંચાડી યશી છે. શારભા ં
બાયતભા ંતેનો થટોક ૧.૬૨ રાખ તાણ જેટરો છે. (17/12/2015) 

વભીક્ષા: 

બાયતભા ં લેાય અન ે ર્લકાવભા ં મખુ્મ અલયોધક રયફોભા ં ભ્રટટાચાય મખુ્મ રયફ છે. આ 

ઉયાતં યાજકીમ અસ્થથયતા, ફુગાલાનો ઉંચો દય, નાણાની ઉરબ્ધતા, વયકાયની અસ્થથયતા, 
અયૂતી ભાખાકીમ સરુ્લધાઓ, જરટર કય ભાખુ ંઅને લશીલટી ભાખાની ગફનકામથક્ષભતા મખુ્મ 

છે.  આ ઉયાતં બાયતની સ્થથર્તને લધ ુ ભજબતુ ફનાલલા ર્લરૂધ્ધની દરીરોને શકાયત્ભક 
ફનાલલી જોઇએ તોજ આણે Making India  વાચા અથથભા ંફનાલી ળકીસ.ુ  
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વદંબથ સચૂી:  

. ૧. world economic forum GCI -2015-16 જીર્નલા 

૨. GCI 2014-15 report  

3 વભાચાય ત્ર : ગજુયાત વભાચાય  

૪ International Economics – D.T Lakadavala 

૫. Indian Economy –Dutt & sundram 68
th

 edition   


