
  ভারেতর উদারীকরণ নীিত

 ১৯৯০-এর দশেক ভারেত কংে�স সরকােরর শাসনকােল �দেশর অথ�নীিত �বল সংকেটর মুেখ পেড়।
এই সংকটকােল ভারেতর তৎকালীন �ধানম�ী িপ.িভ. নরিসমা রাও (১৯৯১-১৯৯৬ ি�.) এবং অথ�ম�ী ড.
মনেমাহন িসংহ ১৯৯১ ি��াে� ভারেতর অথ�ৈনিতক ��ে� আমূল সং�ার কম�সূিচ �হণ কেরন। এই কম�সূিচ
সাধারণভােব 'অথ�ৈনিতক উদারীকরণ' নােম পিরিচত।

�নহ�র উেদ�াগ: ���াপট-�াধীন ভারেতর �থম �ধানম�ী পি�ত জওহরলাল �নহ� �দেশর অথ�ৈনিতক
ব�ব�ায় সমাজতাি�ক আদশ�  �িত�ার উে�েশ� িবিভ� উেদ�াগ �হণ কেরন। এসব পদে�েপর মেধ� অন�তম
িছল জাতীয়করণ, ধনীেদর আয় ও স�েদর ওপর করােরাপ �ভৃিত।

�নহ�-পরবত� উেদ�াগ: ১৯৭০-এর দশেকর �শষিদেক তৎকালীন �ধানম�ী �মারারিজ �দশাই (১৯৭৭-১৯৭৯
ি�.) অথ�ৈনিতক ��ে� �বশ কেয়ক� ���পূণ�  পদে�প �হণ কেরন। এ�িলর মেধ� অন�তম হল—পণ�মূল�
�াস, �ু� িশে�র �সাের উেদ�াগ �ভৃিত। ১৯৮৪ ি��াে� রাজীব গাি� (১৯৮৪-১৯৮৯ি�.) �ধানম�ী হেয়
ভারেতর অথ�ৈনিতক নীিতেত িকছ�  সং�ােরর উেদ�াগ �নন। িক� রাজৈনিতক কারেণ �শষপয�� তঁােক এই
সং�ার কম�সূিচ �থেক িপিছেয় আসেত হয়।

উদারীকরণ নীিত �হেণর কারণ: 

অথ�নীিতেত আঘাত–১৯৯০ ি��াে� ইরাক কুেয়ত যু�সহ �বশিকছ�  আ�জ�ািতক ঘটনার ফেল �পে�ািলয়াম ও
�পে�ািলয়ামজাত পেণ�র মূল� অ�াভািবক বিৃ� পায়। এই আঘােত ভারেতর অথ�নীিত সংকেট পেড়।

�দউিলয়া রা�: উপসাগরীয় অ�েল যু�জিনত কারেণ �সখােন কম�রত �ায় ১ ল� ৮০ হাজার ভারতীয়
�িমকেক ভারত সরকার িনেজর অথ�ব�েয় �দেশ িফিরেয় আেন। এই িবপুল সংখ�ক �িমকেদর মাধ�েম �য
পিরমাণ �বেদিশক অথ� ভারেত আসত তা ব� হেয় যায়। এই সংকট জনক পিরি�িতেত ১৯৯০-এ ভারেতর
অথ�নীিত দা�ণভােব �িত�� হয়। অবেশেষ আ�জ�ািতক অথ�ভা�ার ভারতেক ১৯৯১ ি��াে� �দউিলয়া রা�
বেল �ঘাষণা কের। তাই ভারত সরকার �দেশর অথ�ৈনিতক সংকট দরূ করার উে�েশ� অথ�ৈনিতক উদারীকরণ
কম�সূিচ �হণ কের।

উদারীকরণ কম�সূিচ:

[i] করব�ব�ার সং�ার ঘ�েয় �� এবং সুেদর হার �াস করা হয়। 

[ii] িবিভ� একেচ�য়া অথ�ৈনিতক কাজকেম�র অবসান ঘটােনা হয়। 

[iii] ভারতীয় অথ�নীিতেত সরাসির আ�জ�ািতক পঁুিজ ও িবিনেয়ােগর বাজারেক খুেল �দওয়া হয়। 

[iv] অথ�ৈনিতক ��ে� িনয়�ণ �াস কার হয়। 

[v] অথ�নীিতেত �বসরকাির উেদ�াগেক উৎসাহ �দওয়া হয়। 



[vi] মু�া�ীিত িনয়�েণর উে�েশ� িবিভ� পদে�প �হণ করা হয়। 

[vii] করব�ব�ার সং�ার সাধন করা হয়। 

[viii] আণিবক ও �িতর�া ��� ছাড়া অন�ান� সম� উৎপাদেনই িবেদিশ পঁুিজর অবাধ িবিনেয়ােগর সুেযাগ
সুিবধা �দান করা হয়।

উদারীকরণ কম�সূিচর সাফল�/মূল�ায়ন

[1] বাজার অথ�নীিত: অথ�ৈনিতক উদারীকরণ নীিত �হেণর ফেল ভারেত মু� বাজার অথ�নীিত গেড় ওেঠ। �দেশ
িবপুল পিরমাণ িবেদিশ িবিনেয়াগ আেস।

[2] িজ.িড.িপ.-র হার বিৃ�: উদারীকরেণর �ভােব ভারতীয় অথ�নীিতেত সেব�া� ৯ শতাংশ িজ.িড.িপ. (Gross
Domestic Product)-র হার বিৃ� পায়।

[3] দাির� �াস: �দেশর দািরে��র হার যেথ� �াস �পেয়েছ। ২০০৯ ি��াে�র িহসাব অনসুাের, ভারেতর �ায় ৩০
�কা� মানষু অিতদাির�� অব�ার কবল �থেক মু� হয়।

[4] জীবনযা�ার মােনা�য়ন: নাগিরকেদর জীবনযা�ার মােনা�য়ন ঘেট, সা�রতার হার বিৃ� পায় এবং খাদ�
সুর�া অিজ�ত হয়।

অথ�ৈনিতক বিৃ�: �ততর অথ�ৈনিতক বিৃ�র হাের িবে� ভারত ি�তীয় �ান অিধকার কের।


