
ভারতে সাম্প্রতেক অর্থনৈতেক উন্নতের আত াচৈা 

 

প্রথম প্রশ্ন হল, সাম্প্রতিক কালল ভারলির অথথনৈতিক উন্নতির হার কলমলে তক ৈা। জবাব, হ্াাঁ, 
কলমলে। যুগপৎ জািীয় আয়বৃতির হার ও মাথাতপেু আয়বৃতির হার কলমলে। ২০১৬-১৭ অথথবলষথ 
বাস্তব সূ্থল অভ্ন্তরীৈ উৎপাদৈ (GDP) তেল ৭.৯ শিাাংশ। ২০১৭-১৮ অথথবলষথ িা কলম দাাঁড়ায় 
৬.৯ শিাাংলশ। ২০১৮-১৯ অথথবলষথ এই হার আরও কলম হয় ৬.৬ শিাাংশ। ২০১৯-২০ অথথবলষথর 
প্রথম ত্রৈমাতসলক জািীয় আয়বৃতির হার দাাঁতড়লয়লে ৫ শিাাংশ। একই তৈতরলে, ২০১৭-১৮ অথথবলষথ 
মাথাতপেু আয়বৃতির হার তেল ৫.৮ শিাাংশ। ২০১৮-১৯ অথথবলষথ িা কলম দাাঁড়ায় ৫.৫ শিাাংলশ। 
জািীয় আয়বৃতি এবাং মাথাতপেু আয়বৃতির এই হার গি অর্থ দশলক সবথতৈম্ন। 

এই পিৈ প্রতিফতলি কলয়কতি উলেেলযাগ্ পলয্র ক্ষেলৈ। গাতড়, বাতড় এবাং, দ্রুিতবক্রয়লযাগ্ 
ক্ষভাগ্দ্রব্ যথা, প্ালকিজাি দুর্, মােৈ, ফললর রস, ঠান্ডা পাৈীয়, ৈুডল স, িুথলপস্ট, সাবাৈ 
ইি্াতদর চাতহদা কলমলে। ফলল, এইসব তশল্পলেলৈ ক্ষদো তদলয়লে ক্ষবকারত্ব। আিতি মহাৈগরীলি 
২০১৬, ২০১৭ এবাং ২০১৮ এই তিৈ বেলর প্রতিবের গলড় প্রায় সালড় ৈ’লাে ত্রিতর বাতড় 
অতবতক্রি ক্ষথলকলে। বাতড়তৈমথালযর সলে জতড়ি পয্ যথা তসলমন্ট, ইস্পাি ইি্াতদর চাতহদা কমাও 
স্বাভাতবক। সরকাতর িলথ্ই প্রমায, ২০১৭-১৮-এর িুলৈায় ২০১৮-১৯ অথথবলষথ ব্াাংলকর েুচলরা 
ঋয, ইস্পালির চাতহদা, ৈিুৈ ক্ষ াতষি তবতৈলয়ালগর পতরমায, পুরলৈা তবতৈলয়াগ প্রকল্প সমূ্পযথ 
হওয়ার পতরমায, ক্ষমাি রাজস্ব এবাং তৈি রফিাতৈ কলমলে। সুিরাাং, ক্ষবকারলত্বর হার বৃতি পাওয়া 
স্বাভাতবক। গাতড়তৈমথায তশলল্পই োাঁিাই হলয়লেৈ আড়াই লাে কমথী এবাং আৈুমাতৈক দশ লাে কমথী 
োাঁিাই হলয়লেৈ গাতড়তৈমথায তশলল্পর আৈুষতেক তশল্পলেলৈ। 

সবথভারিীয় তহসাব অৈুযায়ী, ২০১৭ সাললর তডলসম্বর মাস ক্ষথলক ২০১৮ সাললর তডলসম্বলরর মলর্্ 
কমথহীৈ হলয়লেৈ এক ক্ষকাতি দশ লে মাৈুষ। জুলাই ২০১৭ ক্ষথলক জুৈ ২০১৮ সময়কালল 
ক্ষবকারলত্বর হার দাাঁতড়লয়লে সার্ারয বা, দী থকালীৈ মাৈদলে ৬.১ শিাাংশ এবাং সাপ্তাতহক  বা, 
স্বল্পকালীৈ মাৈদলে ৮.৯ শিাাংশ। এই ক্ষবকারলত্বর হার গি অর্থ শিকব্াপী সময়কাললর মলর্্ 
সলবথাচ্চ এবাং ২০১১-১২ সাললর িুলৈায় তিগুলযরও ক্ষবতশ। 



তিিীয় প্রশ্ন হল, এই সাংকি তক স্বল্পকালীৈ ৈা তক, দী থকালীৈ কারযজতৈি ৈা তক, চক্রাকার 
বাতযতজ্ক গতির একতি পযথায়? জবাব েুাঁজলি সামাৈ্ তপেলৈ িাকালৈা ক্ষযলি পালর। প্রথমবার 
ৈলরন্দ্র ক্ষমাদীর ক্ষৈিৃলত্ব এৈতডএ ক্ষকলন্দ্র সরকার গঠৈ কলর ২০১৪ সাললর ক্ষম মালস। ইউতপএ 
সরকালরর ক্ষশষ কলয়ক বের এবাং এৈতডএ সরকালরর প্রথম কলয়ক বেলর ব্তিগি ক্ষভাগব্য় 
বৃতির হার পযথলবেয করা ক্ষযলি পালর।  

দুই জমাৈার অথথনৈতিক সূচলকর মলর্্ চমকপ্রদ ক্ষকাৈও প্রলভদ ক্ষৈই। িলব, ইউতপএ জমাৈার 
িুলৈায় এৈতডএ জমাৈায় কৃতষজ পয্ এবাং তশল্পপয্ এই দুইলয়রই গুরুত্বপূযথ তবভালগ ক্ষবসরকাতর 
ক্ষভাগব্য় কলমলে। োদ্ ও সুরাসার-রতহি পাৈীয়, ক্ষপাশাক ও পাদুকা, গৃহসজ্জা, অৈ্াৈ্ গাহথস্থ্ 
উপকরয, আাংতশক স্থায়ী দ্রব্ (লযমৈ, কাচ বা চীৈামাতির কাপ-ক্ষেি, োতস্টক বা থালমথাকল, 
ক্ষমাবাইল চাজথার, ত্রবদু্তিক সরঞ্জাম), অতচর দ্রব্ (লযমৈ, ক্ষভাজ্ ক্ষিল, ওষুর্, আইসতক্রম, সবতজ) 
প্রভৃতি তৈি্প্রলয়াজৈীয় পলয্র চাতহদা কমলল অৈুমাৈ করা যায় ক্ষয, অথথনৈতিক উন্নতির তচৈতি 
হিাশাব্ঞ্জক। 

এই সাংকি অথথনৈতিক বা, বাতযতজ্ক চলক্রর সলে সম্পতকথি বা, স্বল্পকালীৈ  িৈাবলীর  াি-
প্রতি ালি হঠাৎ উদূ্ভি  িৈা মলৈ হয় ৈা। পতরতস্থতির কারয তহসালব আপািদৃতিলি কলয়কতি তবষয় 
ক্ষচালে পলড়। ১) চাতহদার  ািতি; ২) সূ্থল মূলর্ৈ গঠলৈর হার হ্রাসপ্রাতপ্ত; ৩) ক্ষকন্দ্রীয় সরকালরর 
মূলর্ৈী ব্লয়র হ্রাসপ্রাতপ্ত; ৪) তৈি রফিাতৈ কলমলে; ৫) তজএসতি-এর ফল ক্ষদো যালে ক) 
অসাংগতঠি তশল্পলেলৈ তবভ্রাতন্ত ও বার্া, ে) রাজস্ব আদায় কলমলে; ৬) ২০১৬ সাললর ক্ষৈাি বাতিল 
করার ফলল ক) গ্রামীয ৈগদতৈভথর অথথৈীতিলি র্াক্কা, ফলি চাতহদা ও তবতৈলয়াগ দুইলয়রই 
অর্ঃপিৈ, ে) মাঝাতর ও েুদ্র তশল্প ও ব্বসায়ীলদর কারবালর সাংলকাচৈ, ৭) ক্ষৈাি বাতিল ও বতর্থি 
জৈসাংে্ার পতরলপ্রতেলি যলথি ৈগলদর ক্ষজাগাৈ ৈা থাকা এবাং ক্ষলৈলদৈলক সরকাতর উলদ্ালগ 
ক্রমবর্থমাৈ তডতজিাইজ কলর ক্ষিালার ক্ষচিার ফলল ৈগলদর আকাল ইি্াতদ। অথচ, সুলদর হার 
কমলি ক্ষথলকলে! 

অথথমন্ত্রী একতি প্ালকজ ক্ষ াষযা কলরলেৈ। তবলদতশ তবতৈলয়ালগ করোড় ক্ষদওয়া হলব, সরকার 
পুরলৈা গাতড় বাতিল কলর ৈিুৈ গাতড় তকৈলব, ব্াাংকগুতল েুদ্র ও মাঝাতর তশল্পলক ক্ষবতশ ঋয ক্ষদলব, 
তৈগতমি তশল্পসাংস্থাগুতল সামাতজক দাতয়ত্বপাললৈ ব্থথ হললও আপািি িালদর অপরার্ী বলল গয্ 
করা হলব ৈা, ইি্াতদ। এোড়া, দশতি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্াাংকলক তিৈতি ব্াাংলক পতরযি করার ক্ষ াষযা 



হলয়লে। ভারিীয় তরজাভথ ব্াাংক তবমল জালাৈ কতমতির পরামশথ ক্ষমলৈ ১,৭৬,০৫১ ক্ষকাতি িাকা 
উিৃত্ত ক্ষকন্দ্রীয় সরকালরর োলি চালাৈ করলি রাতজ হলয়লে। ক্ষদলশ শুরু হলয়লে তবিকথ ক্ষয, এগুতল 
সাংকিলমাচলৈর কালজ কিিা সফল হলব। 

সামাৈ্ গভীলর পযথাললাচৈা করলল, আজলকর পতরতস্থতির জৈ্ শুরু্মাৈ এৈতডএ বা, তবলজতপ 
সরকারলক দায়ী করা চলল ৈা। সাম্প্রদাতয়ক রাজৈীতির চড়া রাং বাদ তদলল, গি প্রায় চার দশক 
র্লর অৈ্াৈ্ ক্ষয দলগুতল ক্ষদলশর সরকার চাতললয়লে িালদর সলে তবলজতপর মূলগি ফারাক ক্ষৈই। 
অথথৈীতির োৈ মালৈই জালৈ, অথথনৈতিক উন্নতির সলে অথথনৈতিক উন্নয়লৈর তবস্তর ফারাক। 
অথথনৈতিক উন্নতির পতরমাপ শুরু্মাৈ কলয়কতি গযৈালযাগ্ সূচলকর উপর তৈভথর কলর ক্ষযমৈ, 
জািীয় আয়বৃতির হার, মাথাতপেু আয় ইি্াতদ। এই সূচকগুতল আথথ-সামাতজক পতরতস্থতির 
গুযতবচার করলি অেম। অৈ্তদলক, অথথনৈতিক উন্নয়ৈ তৈভথর কলর অগযৈ গুযগি ত্রবতশলি্র 
উপর ক্ষযমৈ, আলয়র ত্রবষম্ কমা, স্বাস্থ্ ও তশোব্বস্থা তবসৃ্তি এবাং কাযথকরী হওয়া ইি্াতদ। 
ভারিবলষথর শাসলকরা গি প্রায় চার দশলক, মুলে উন্নয়ৈ এবাং ইৈকু্লতসভ ক্ষগ্রালথর কথা বলললও, 
অথথৈীতির ক্ষয গাতড় ভারলির রাজপলথ চাতললয়লেৈ িালি তস্পলডাতমিার ক্ষদোয় শুরু্ জািীয় 
আয়বৃতির হার। এবাং, িা চীলৈর ক্ষচলয় কম ৈা ক্ষবতশ! অ্াতিলালরিলর চাপ তদলল তস্পলডাতমিালরর 
কাাঁিা ওই হারই বাড়ায় শুরু্। গাতড় গতলপলথ বা, আলরাস্তায় ক্ষ ালক ৈা। সাংে্াগতরলের ইৈকু্লসৈ হয় 
ৈা। উন্নয়ৈ ৈা  িলল একসময় উন্নতির রাস্তা থমলক ক্ষযলি বার্্। 

বিথমাৈ সমস্ালক বুঝলি গতলপলথ এবাং আলরাস্তায় ৈামলি হলব। ৈামললই ক্ষদো যালব, ক্ষদলশ 
আয়নবষম্ ও সম্পদনবষম্ ক্রমাগি ক্ষবলড় চলললে। ১৯৮০ সালল ক্ষদলশর উচ্চতবত্ত এক শিাাংশ 
মাৈুষ তেল ৭ শিাাংশ আলয়র মাতলক। িারপর ত্রবষম্ বাড়লি শুরু কলর রলকলির গতিলি। ১৯৯৫ 
সালল ক্ষদলশর এক শিাাংশ মাৈুলষর পলকলি তেল ক্ষদলশর ১৩ শিাাংশ আয়, ২০১২ সালল ২২ 
শিাাংশ। সম্পলদর তৈতরলে ত্রবষম্ আরও প্রকি। ১৯৯১ সালল এক শিাাংশ মাৈুষ তেল ক্ষদলশর 
ক্ষমাি সম্পলদর ১৭ শিাাংলশর মাতলক, ২০১২ সালল ২৬ শিাাংলশর। ২০১৭ সালল, মাৈ এক বেলর, 
ক্ষদলশ ক্ষয পতরমায সম্পদ গতঠি হয় িার ৭৩ শিাাংশ যায় ওই এক শিাাংশ উচ্চতবলত্তর হালি। 
িারা ক্ষদলশর ক্ষমাি সম্পলদর ৫২ শিাাংলশর মাতলক হলয় দাাঁড়ায়। ক্ষদলশর দশ শিাাংশ মাৈুলষর 
হালি থালক ক্ষমাি সম্পলদর ৭৭ শিাাংশ। একই সমলয় িলার তদলকর ৬০ শিাাংশ মাৈুলষর হালি 
ক্ষদো যায় ক্ষদলশর ক্ষমাি সম্পলদর মাৈ ৫ শিাাংশ। এই ক্ষিা হল পতরতস্থতি। 



অ্াডাম তিথ, ক্ষডতভড তরকালডথা ক্ষথলক শুরু কলর জৈ ক্ষকইন স, সাম্প্রতিক কাললর জাঁ তিলরাল, 
থমাস তপলকতি, ব্াাংলকা তমলালৈাতভচ, ক্ষজমস গললব্থ প্রমুে িথাকতথি মূললরালির অথথৈীতিতবলদরা 
পুাঁতজিাতন্ত্রক অথথনৈতিক ব্বস্থায় আয় ও সম্পলদর ত্রবষম্বৃতি, কারবার ও পুাঁতজর একলচতিয়াকরয 
ইি্াতদ সম্ভাবৈা সম্পলকথ সাবর্াৈ কলরলেৈ। এরা ক্ষয সমার্ালৈর কথা বলললেৈ িালি মূল সূৈতি 
হল সরকারলক প্রলয়াজলৈ তৈয়ন্ত্রলকর ভূতমকা পালৈ করলি হলব। পুাঁতজতৈভথর অথথব্বস্থায় 
পুাঁতজপতিলক যলথোচার করলি ক্ষদওয়া উতচি হলব ৈা। তকন্তু, সরকার পুাঁতজপতির সলে হাি 
ক্ষমলালল? িাহলল সমস্া। এবাং, এই তজতৈসতিই বারাংবার  লি। 

সারা তবলেই ইদাৈীাং ত্রবষম্ ক্ষবলড় চলললে। পূলবথাতেতেি অথথৈীতিতবলদরা বললেৈ, ১) শতিশালী 
কারবারী সবসমলয়ই ক্ষচিা করলব বাজালর একলচতিয়া আতর্পি্ ত্রিতর করলি; ২) পুাঁতজপতির 
মুৈাফা ক্ষয হালর বাড়লব, শ্রতমলকর মজুতর িুলৈায় অলৈক কম হালর বাড়লব। ক্ষসলেলৈ, আয় ও 
সম্পলদর ত্রবষম্ সৃতি হওয়া এবাং এই ত্রবষলম্র লাগািার বৃতি অতৈবাযথ; ৩) ফলল, ক্ষদো ক্ষদলব 
ক্ষভালগর ত্রবষম্;  ৪) তলেনবষম্ বাড়লব; ৬) ভারলির মলিা ক্ষদলশ বাড়লব আঞ্চতলক ও জািপাি-
তভতত্তক ত্রবষম্।  

এই সমস্ততকেুই হল সামাতজক ও অথথনৈতিক অতবচার যার তপেলৈ স্পিিই দায়ী পুাঁতজপতি ও 
রাজনৈতিক ব্তিত্বলদর িারা একলযালগ  তিি সামাতজক ও অথথনৈতিক অপরার্। তকন্তু, এর একতি 
পতরযতি হল – পলয্র বাজালর চাতহদার ক্রমসাংলকাচৈ। ফলি, অথথনৈতিক সাংকি ক্ষযমৈতি আজ 
ভারিবলষথ আমরা ক্ষদেতে। 

অথথৈীতিতবলদরা ক্ষয-ক’তি তবষলয় সাবর্াৈ কলরলেৈ িার প্রায় প্রতিতিই ভারিবলষথ মজুি। 
ক্রমবর্থমাৈ আয় ও সম্পলদর ত্রবষলম্র তবষয়তি ইতিমলর্্ই উতেতেি। জািীয় আলয় মজুতরর হার 
ক্রমাগি কমলি থাকা এবাং মুৈাফার হার ক্রমাগি ক্ষবলড় চলার  িৈাতিও ভারলি গি চার দশক 
র্লর দ্রুিগতিলি  িলে। ১৯৮০-৮১ সালল মজুতর তেল জািীয় আলয়র ২৮.৫ শিাাংশ এবাং মুৈাফা 
তেল ১৫.৭ শিাাংশ। ২০১২-১৩ সালল মজুতরর হার ক্ষৈলম আলস ১১ শিাাংলশ এবাং মুৈাফার হার 
ক্ষবলড় দাাঁড়ায় ৪৪.১ শিাাংলশ। অথথাৎ, পুাঁতজর মাতলক িার প্রালপ্র িুলৈায় অলৈক ক্ষবতশ আদায় 
কলরলে। কারয, ক্ষস পুাঁতজর মাতলক এবাং পুাঁতজ অপ্রিুল। জতমর মাতলক ক্ষরন্ট বা োজৈা পায় কারয 
জতম অপ্রিুল। ক্ষসইভালবই ক্ষযৈ পুাঁতজর মাতলক িার প্রালপ্র বাইলর অলৈকিা োজৈা আদায় 



করলে। এর ৈাম ক্ষরতন্টয়ার ক্াতপিাতলজম। অথথৈীতিতবলদরা বললেৈ ক্ষয, পুাঁতজ এইভালব তবরল বা, 
অপ্রিুল হওয়ার কারয ক্ষৈই। কারয, জতম সৃতি করা যায় ৈা, তকন্তু পুাঁতজ গঠৈ করা যায়।  

ভারলি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ৈীতির ক্ষেলৈ ক্ষবসরকাতর তৈগমবি সাংস্থাগুতলর প্রভাব হলয় উলঠলে 
মারাত্মক। ১৯৮০-৮১ ক্ষথলক ১৯৯১-৯২ সাল অবতর্ তশলল্পাৎপাদৈী ক্ষেলৈর উৎপাদলৈ ৪২.১ 
শিাাংশ অবদাৈ তেল পাবতলক কলপথালরলির এবাং ৪৭.৫ শিাাংশ প্রাইলভি কলপথালরলির। ২০০৩-০৪ 
ক্ষথলক ২০০৭-০৮ সাল অবতর্ সময়সীমায় একই ক্ষেলৈ পাবতলক কলপথালরলির অবদাৈ ক্ষদো যালে 
১৯.২ শিাাংশ এবাং প্রাইলভি কলপথালরলির ৭২.৬ শিাাংশ। প্রাইলভি কলপথালরলির এই অগ্রগতি 
শুরু্মাৈ পাবতলক কলপথালরলির অলর্াগতির ফলল  লিতৈ। প্রাইলভি কলপথালরলির সলে যুলি হার 
ক্ষমলৈলে আসলল হাউসলহাল্ড ক্ষসকির অথথাৎ, মূলি েুদ্র ও মাঝাতর তশল্প। 

ভারলি প্রাইলভি কলপথালরলির কলয়কতি ত্রবতশি্ ৈজলর পলড় – ১) বিথমালৈ এমৈ সাংস্থার সাংে্া 
প্রায় ১৯ লে। ২) এলদর মাৈ ৫০ ক্ষথলক ৬০ শিাাংশ সতক্রয়। ৩) িাহলল, বাতক ৪০ ক্ষথলক ৫০ 
শিাাংশ তৈতিয় সাংস্থা কী কলর? ক্ষবতশরভাগই বড় ক্ষকাৈও সাংস্থার কাললা িাকা সাদা ও সাদা িাকা 
কাললা কলর।  ৪) সতক্রয়লদর মলর্্ সবলচলয় েমিাবাৈ গুতিকয়। ৫) এরা বড় সরকাতর বরাি 
পায়, সরকার ও প্রশাসলৈর  তৈে, এরা পেন্দমলিা রাজনৈতিক দলগুতললক আতথথক সহায়িা 
কলর। ৬) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্াাংক ক্ষথলক র্ার তৈলয় ক্ষশার্ কলর ৈা। ক্ষবতশরভাগই ক্ষথলক যায় আইলৈর 
আড়ালল এবাং ক্ষৈিালদর আশ্রলয়। ৭) এলদর সম্পদ ও ক্ষদৈার অৈুপাি ভয়াবহভালব োরাপ অথথাৎ, 
 তি-বাতি ক্ষবলচও এরা পাওৈাদালরর (সরকাতর ব্াাংলকর) ঋয ক্ষশার্ করলি সমথথ ৈয়। অথথাৎ, এরা 
প্রতিলযাতগিামূলক বাজালরর ক্ষযাগ্ ৈয়। িবু এলদর অর্ীৈ সাংস্থার ঋয পুৈতবথলবতচি ও পুৈতবথৈ্স্ত 
হয়। 

এরা দুবৃথত্ত পুাঁতজপতি। এরা এবাং এলদর সহায়ক সরকার িেৈই তবপলদ পলড় যেৈ এই িােলব 
জৈিার আয় তবপজ্জৈকভালব হ্রাস পায়, সামতগ্রক চাতহদা হ্রাস পায় এবাং, পুাঁতজপতি সামলৈ ক্ষদলে 
ক্ষলাকসাৈ এবাং বন্ধ বাজার। সরকার তস্টমুলাস প্ালকজ ক্ষ াষযা কলর যালি এই দুবৃথত্তরা তিলক 
থালক। 

ক্ষরালগর প্রকৃতি স্বল্পকালীৈ ৈয়। ফলল, স্বল্পকালীৈ ব্বস্থাপৈ আপািদৃতিলি সাংকি তকেুিা ক্ষমাচৈ 
করললও করলি পালর তবলশষি, দুবৃথত্ত পুাঁতজপতিরা আপািি হাাঁফ ক্ষেলড় বাাঁচলব। তকন্তু, সমস্া 



ক্ষথলকই যালব এবাং আবার প্রকি হলব। িালক বাতযতজ্ক চক্রজতৈি সাংকি বলল প্রচার করলি 
চাইলল ক্ষস হলব তমথ্াচার। সরকারলক সৎ তৈয়ন্ত্রলকর ভূতমকা তৈলি হলব। তবকল্প ক্ষৈই। 


