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અથ�ત�ંની પ�ર��થિત –ઓ�ટોબર – ૨૦૨૦  
   
સરકાર �ારા રા�� �યાપી લોકડાઉન �હ�ર થયાના કારણે એિ�લ-�ુન ૨૦૨૦ ના �વાટ�રમાં ભારતની GDPમાં              
૨૩.૯%નો ન�ધપ� ઘટાડો થયેલ હતો. છે�લા ચાર દાયકાઓ દર�યાન, આ �વાટ�ર, દ�શમાનંા આિથ�ક સકંોચનનો              
પહ�લો દાખલો છે. �ુન મ�હનામા,ંધ ઈ�ટન�શનલ મોનેટર� ફ�ડ� �હ�ર ક�ુ� હ� ું ક� નાણાક�ય વષ� ૨૦૨૦-૨૧ માં                
ભારતની GDP 4.5% થી ઘટવા પામશ,ે અને ૨૦૨૧-૨૨ મા ંવધીને ૬%ના દર� આવશ ે.  

  

નાણાં �ધાન િનમ�લા સીતારામને આ વષ� ૧૩ મે થી ૧૭ મે ની વ�ચે આ�મિનભા�ર ભારત અ�ભયાન પકે�જ હ�ઠળ                   
રાહત અને આિથ�ક ઉ�જેન નાં પગલાઓં �હ�ર કયા� હતા , �માં ભારતીય �રઝવ� બ�ક (આરબીઆઈ) ના નાણાક�ય                
પગલાં શામેલ હતા. મે મ�હનામા ં, મોનટેર� પો�લસી કિમટ� (એમપીસી)એ �લ��વ�ડટ� વધારવા માટ� ર�પો ર�ટ              
ઘટાડ�ને 4% કર�લ હતો. ઉપભો�તાની માગંને ઉ��ેત કરવાના આિથ�ક ઉ�જેનાનાં પગલાનંી અસરો અ�પ�ટ             
છે , અને �ય��તઓ અને �યવસાયોને િધરાણ ઉપલ�ધતા પરની અિનિ�તતા હ�ુ પણ બાક� છે. ઉપભો�તાની              
માગંને વધારવાના આિથ�ક ઉ�જેન પગલાનંી અસરો અ�પ�ટ છે , અને �ય��તઓ અને �યવસાયોની િધરાણ             
ઉપલ�ધતા હ�ુ અિનિ�ત રહ�લી છે.  
રાજક�ય અને નાણાક�ય અિન��ચતતાના સમયે સલામત ��ૂય તર�ક� ઉપયોગમાં લેવા� ું સો�ુ,ં પહ�લી વખત             
$2000/ounce ને પાર કર�, આ વષ� 30% કરતા વ�ુ વધવા પામેલ છે. વ�ૈ�વક મહામાર� કોિવડ-૧૯ ના કારણે સ��યેલ                  
આિથ�ક અિન��ચતતા વ�ચે તેમના પોટ�ફો�લયોને �રુ��ત કરવા રોકાણકારોએ આ બ�ે ધા�ઓુમાં તેમના નાણા�ું             
રોકાણ કરતા, સો�ુ ંઅને ચાદં�, બ�ે એ તેમની વધવાની ગિત �ળવી રાખી છે.  

  

૨૦૦૯ના સ�ટ��બરના �વાટ�રથી, ભારતીય શરે બ�રોએ લોકડાઉન હોવા છતા,ં એિ�લ-�ૂનના સમયગાળા 
દરિમયાન, તેમનો ��ેઠ િ�માિસક લાભ મેળ�યો હતો.  િમ�ટ િવ�લેષણ �જુબ, ભારતીય બ�ચમાક�  �ચૂકાકંો સે�સે�સ 
અને િન�ટ� એિ�લ-�ૂન મ�હનામા ંલગભગ 20% વ�યા, � અગાઉના િ�માિસક ગાળામા ં28% અને 29% ની 
�લુનામા ંહતા. િમ�ટ એના�લસસ અ�સુાર, અગાઉના �વાટ�રમા ં28% અને 29% ના ઘટાડા િવપર�ત, ભારતના 
બ�ચમાક�  ઈ�ડાઈિસસ, સે�સે�સ અને િન�ટ�એ એિ�લ-�ુનમા ં20% �ટલો નો નફો �ા�ત કર�લ છે.  

  

�ોસ વ�ે� ુએડ�ડ�  (GVA)મા ંિ�માિસક બદલાવ પર સે�ટર અ�સુારની મા�હતી  
  

સે�ટર   બદલાવનો 
દર 

સે�ટર 
બદલાવનો દર  

ક����શન   - 50.3%  �ૃિષ અને સલં�ન ��િૃ�ઓ 3.4%  

માઈિન�ગ    - 23.3%  નાણાક�ય સેવા અને �થાવર 
િમલકત/ર�અલ એ�ટ�ટ - 5.3%  

મે��ફુ��ચર��ગ   - 39.3%  સાવ�જિનક સચંાલન સેવા અન ે
સરં�ણ - 10.3%  

 ��ુટ�લટ� :   

ગેસ, 
પાણી, 
વીજ, 
�રુવ

ઠા 
અને 
અ�ય 

  - 7.0%  ��ડ , હોટ�લ , પ�રવહન , સચંાર - 47.0%  

�ોત : National Statistical Office Ministry Of Statistics & Programme Implementation Government of India  
  

દ�શ�યાપી લોકડાઉનના કારણે દર�ક �બઝનેસ �ે� પર અસર થવાથી ઓછ� આવક ઉ�પ� થયેલ, �ના કારણે               
ભારતીય અથ�ત�ં �ભાિવત થ�ું હ� ુ.ં �ુભા��યપણે, સટાટ�-અ�સ અને નાના ��વસાયો પર મહામાર�ની અસર વ�ુ              
કપર� રહ�લી કારણ ક� તેઓ પાસે અચાનક મદં�નો સામનો કરવા માટ� રોકડ ભડંોળ અને માજ�ન ઓછ� હોય છે.                  
�કુસાનની આકારણીના આ ���ટકોણથી �ાવલે અને હો��પટા�લટ� સે�ટરને �યાપક �કુસાન સહન કર�ું પડ�ું હ� ુ,ં              
અને એ શ� છે ક� નવા-સામા�ય માહૌલના કારણે ફર� ઊભરવામા ંઆ �ે�ને સૌથી લાબંો સમય લાગશ.ે  

  

�ુન-ઓગ�ટના અનલોક સમયગાળા દર�યાન ઘણા �યવસાયોએ સ�ું�ચત માગંનો સામનો કર�લ, પરં� ુ કોિવડ-19 ના             
વધતા ક�સ અને ભાિવ આવકના ભયથી ઘણા લોકોએ તેમના ઈ��છત ખચ�માં ન�ધપા� ર�તે ઘટાડો કર�લ છે. ખર�દ,                 



�કુવણી, મીડ�યા, લિન�ગ અને સોિશઅલ મી�ડયા ના �ડ�ટલ �વીકારમાં વધારો થવાથી, લોકોની પસદંગી/�ાધ�યમાં             
પણ બદલાવ જોવા મળે છે.  

 

હાલમાં મોટાભાગની કંપનીઓ માટ�, લોકડાઉન પછ�ના સમયગાળાના પડકારોમા,ં �ાહકોની ઘટતી માગં, ઓછ�            
ખર�દ શ��ત, �મતાનો ઓછો ઉપયોગ, િવ�થાિપત મ�ૂર�, અને કોિવડના ભયનો સમાવશે થાય છે. દ�શભરમાં              
કોરોનાવાયરસના ક�સ ઝડપથી વધી ર�ા હોવાથી, મોટાભાગના �યવસાિયકોએ ઘર�થી કામ કરવા�ુ ચા�ુ રાખેલ છે,              
�થી ર�અલ એ�ટ�ટ �વા સે�ટરોમાં ઘણી અડચણો ઉ�પ� થયેલ છે. ��ુલ અને શ�ૈ�ણક સ�ંથાઓ િશ�ણ આપવા માટ�                 
�ડ�ટલ મા�યમો તરફ વળેલ છે, � એડ-ટ�ક �ટાટ�-અ�સ અને કંપનીઓ માટ� એક વરદાન �પ, પરં� ુ�કુસેલરો અએન                 
પ��લશરો માટ� મોટ� અડચણ છે, તેઓએ �બઝનેસમાં અ�તૂ�વૂ� ઘટાડો અને ઉ�ોગમાં મોટા અવરોધનો સામનો કરવો               
પડ�ો છે.  

  
આગા ખાન ઈકોનોિમક �લાિન�ગ બોડ� ફોર ઈ�ડ�યા 

  

હાલના વાતાવરણનો સામનો કરવાના અ�કુ શ� ર�તાઓ અને આશા�પદ સે�ટરોની ���ટ:  
  
  

• �બઝનેસની ��િૃ�ઓ ધીમી હોવાથી, અ�કુ ફમ� ઓછ� આવકના કારણે અગો�ય ક�શ �લોનો સામનો કર� શક�               
છે. �બઝનેસે ડહાપણ�વૂ�ક �યવહાર કર� અને રોકડની ��થિતની આકારણી કરવા સૌથી-ખરાબ ��થિત માટ�             
તૈયાર� કરવી જોઈએ. મદં�નો સામનો કરવા આવકની સામે ખચ�ને ��ક કરો, અને રોકડને �ળવી અને ઉ�પ�                
કર� શક� તેવા માક��ટ�ગ અને હાયર�ગ �વા ટાળ� શકાય તેવા ફ�રફાર યો�ય ખચ�ને ઓળખો, તેમજ ભાડાની                
�કુવણીની નવી શરતો, સ�લાયરો પાસેથી �ડ�કાઉ�ટ અને ���ડટ પી�રયડ, ઈ��વપમે�ટ લીઝ પેમે�ટ સ�હત,             
િવિવધ �હતધારકો સાથનેા િનિ�ત ખચ� િવશ ે�નુઃચચા� કર� ભિવ�ય�ુ ંઆયોજન પણ કરો.  

એક �વત�ં િવચાર ક���, સે�ટર ફોર મોિનટર�ગ ઈ��ડયન ઈકોનોમી (CMIE)અ�સુાર, લોકડાઉનના એક મ�હના બાદ, 
121 િમ�લયન ભારતીયોએ તેમના કામ �મુા�યા હતા. મહામાર�એ લોકોને ઘર�થી કામ કાવા, કંપનીઓને મોટા પાય ે
કાય���ુ�ત થક� ઘટાડો કરવા, િન��ુ�તમા ંઅટકાવ અને હાલના �ેડ�એુ�સ માટ� કાય�ની શ�આતને �થ�ગત કરવા 
મજ�રૂ કયા� હતા. આ સમયગાળો �ુશળતાઓમા ંવધારો અને �ધુારો કરવાની એક તક છે. એવી ઘણી �ુશળતાઓ છે 
�ના માટ� એ�પલોયરો હ�ુ પણ િન��ુત કર� ર�ા છે. દાખલા તર�ક�,  IT સે�ટરમા ંકો�ડ�ગ, પાયથન �ો�ાિમ�ગ અન ે
એ��લક�શન ડ��લપમે�ટ �વી �ુશળતાઓની માગં છે. કોસ� એરા, એડ�એ�સ, ઉડ�મી, અનએક�ડ�મી અને અ�ય િવિવધ 
વબેસાઈ�સ થક� ઓનલાઈન �ુશળતાઓ �ા�ત કરવાના અસ�ંય િવક�પો ઉપલ�� છે.  ટોચની ઘણી વ�ૈ�વક 
�િુનવિસ�ટ�ઓએ ઓનલાઈન �ડ�ટ�સ લિન�ગ માટ�ના તેમના કોિસ�સમા ંવધારો કર�લ છે. �ુશળતાઓમા ંવધારો 
કરવાથી તમે ના મા� નવી જોબ અથવા �મોશન મેળવી શ�શો, પરં� ુઆથી તમને ��લે�સની ઉપલ�� તકો શોધવા 
પણ સહાય મળ� રહ�શ.ે  

  

• �ડ�ટલ અને �ડ�લવર�માનંી તકોનો લાભ લો:  દ�શમાનંા મોટાભાગના રા�યોમા ંર��ટોર��સ અને  QSR હ�ુ 
�િતબિંધત રહ�વાથી, ઝોમેટ અને �વીગી �વા ઓનલાઈન �ડ �ડ�લવર� એ�સનો ફાયદો લેવો, �બઝનેસને 
ટક� રહ�વા માટ� આવ�યક છે. તેવી જ ર�તે, 12 િમ�લયન �કરાણા �ટોર, એમેઝોન, વોલ-માટ�  આધાર�ત 
��લપકાટ� , અને ર�લાએ�સ ર�ટ�ઈલ �વા ઈ-કોમસ�ના �ય��સની ��ૃ� યોજનાનો ભાગ છે.   ર�લાએ�સ 
ઈ-કોમસ� �લેટફોમ�, ધ �યો માટ� વો�સએપ સાથ ેસહભા�ગતા થક� �ાહકોને તેમની ન�કના સટોરમાથંી 
ખર�દ� કરવાની અ��ુળૂતા માટ� એક પહ�લ શ� કર� છે. વ�મુા,ં ��લપકાટ� દર�ક �થળે ઝડપી િવતરણની 
��િૃ�ઓ માટ� 50,000 �ટલા �કરાણા �ટોસ� સાથ ેસહભા�ગત કર�લ છે.  આ પહ�લો �કરાણા �ટોરને મા� 
�ટ-િસમ�ટની �ુકાનોમાથંી અધ�-�ડ�ટલ એકમોમા ંપ�રવિત�ત થવા અને આવકો ઊભી કરવા સ�મ કર� રહ� 
છે.  

 

• FMCG, આરો�ય-ક����ત ખા�-આધાર�ત ઉ�પાદકો અએ આવ�યક વ��ઓુ વહ�ચનાર�, આ ��ુક�લ સમયમાં           
પણ ��ૃ� મેળવલે છે. સેિનટાઈઝસ�, હોમ ��લિન�ગ, �ડસઈ�ફ��ટ��સ, પસ�નલ હાઈ�ન �ોડ��સની માગંમાં            
વધારો થયેલ છે, અને મે��ફુ��ચરો અને ર�ટ�લરો માટ� સમાન ર�તે ફાયદાકારક સા�બત થયેલ છે. સામા�ક               
�ૂર�ના િનયમોએ ઘર�-બનેલો અને ર�ડ� �ુ ઈટ આઈટમો ��યે �ાહકોનો �યવહાર દોરવલે છે. વ�મુા,ં              
આરો�ય-આધાર�ત ખોરાક અને રોગ�િતકારક શ��ત વધારતા �ોડ��સ પણ, ડાબર, પતજંલી �વી ઘણી            
કંપનીઓ અને અ�ય ઓગ�િનક �ા��સ માટ� મહ�વના ��ૃ� �ે�ો બની રહ�લ છે. આએ �ે�ોમાં ��ૃ�ની તકો                
ચા� ુરહ�શ.ે  

 
• મહામાર�ના કારણે નોન-ઈમ��સી સારવારમા ંપીછેહઠ થતા, હ��થ-ક�ર સે�ટર હ�ુ ��ુક�લીનો સામનો કર� 

રહ�લ છે. જો ક�, લોકડાઉન દર�યાન, આશર� 5 કરોડ ભારતીયોએ ઓનલાઈન હ��થ ક�સ�ટ�શનની પસદંગી 
કર� હતી અને આમ, ટ�લી ક�સ�ટ�શન હવ ેન�ુ ંસામા�ય વલણ બની ર�ુ ંછે. ટ�લી મે�ડિસન �લેટફોમ�મા ં
આવતી નવીનતા અને ઓનલાઈન ક�સ�ટ�શન, �વ-િનર��ણ માટ�ના હ��થક�સ �ડવાઈિસસ અને ડ�ટા 
એના�લ�ટ�સ, ભારતની હ��થ ટ�ક ઈ�ડ���મા ંિવ�ેપની તરંગ લાવી શક� છે.  

 
 
જમાતના કોઈ પણ સ�યને ઉપરો�ત સ�ુ�લર બાબતે કોઈ પણ �પ�ટતા જોઈતી હોય, અથવા તેઓએ તેમના મતં�યો 
જણાવવા ઈ�છતા હોય, તો તેઓ અમને  india.soe@gmail.com પર લખી શક� છે.   

  



  
 
(આથ�ત�ંની પ�ર��થિત મી. �બેર મ�લક �ારા લખવામા ંઆવલે છે. મી. �બેર મ�લક એ વારિવક �બઝનેસ ��ુલ, �કુ�માથંી 
�ેડ�એુટ કર�લ છે. તેઓએ અગાઉ નવી �દ�હ�મા,ં એક એના�લ�ટ�સ ફમ� અને ��ુટક ���ટ�� ફમ�મા ંકામ કરતા હતા. હાલમા ં
તેઓ સે��લ ઈ��ડયામા ં��થત, હોમ ફિન�િશ�ગ અને ફિન�ચરમાનંા �બઝનેસને સચંા�લત કર� ર�ા છે.  


