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૧. પ્રસ્ત્તાિના: 

વિકાસની પ્રરિયામા ઘણા બધા સામાજીક, સાાંસ્ત્િુવતક, િાજકીય અને ટેક્નોલોજીકલ પિીબળો ભાિ ભજિતા હોય છે. છતા કોઇ 

પણ દેિની આર્થિક પ્રિતી અન ેવિકાસ માટેની ક્ષમતા નવક્ક કિતા જે પિીબળો છે તેમા વિક્ષણ એક મહત્િનુ અને વનણાિયક પરિબળ 

છે.કાિણક ેિાષ્ટ પાસ ેિમે તેટલી વિપુલ સાધન સ >પવત હોય પિાંતુ આ સ >પવતનો ઉત્પાદકીય ઉપયોિ કિી િકે અન ે તે સ >પવતને વિવિધ 

સેિાઓમા જોતિી િકે તેિુ માનિ પરિબળ નહી હોય તો તે દેિ ક્યાિેય વિકાસ અને સામાજીક પ્રિવત કિી િક્િે નહી. માનિમુડીના 

વનમાિણમા વિક્ષણ ખુબજ અિત્યની ભુવમકા ભજિે છે. જો કોઇ પણ દેિે આર્થિક વિકાસ સાધિો હોય તો તેણે વિક્ષણનો વ્યાપ અને 

તેની િુણિત્તામા સુધાિો કિિો જોઇએ. 

ભૌવતક મુડીિોકાણ દેિની સમુ્રવધધમા િધાિો કિે છે તે િાત સાચી પિાંતુ અર ેએ પણ યાદ િાખિુ જોઇએ કે આ પ્રકાિન ૂ

મુડીિોકાણ કિિા માટ ેમાનિ મુડીિોકાણ અનીિાયિ થઇ પડે છે. કાિણ કે દેિની કુદિતી અને ભૌવતક સાધન સપવતના ઉપયોિનો આધાિ 

માનિમુડી િોકાણ પિ િહેલો છે. પ્રો.િુલ્ટ્જ જેિા અથિિસ્ત્રીઓનુ માનિુ છે કે વિક્ષણ પાછળ કિિમા આિતુ ખચિ િાસ્ત્તિમા માનિમુડી 

વિકાસલક્ષી ખચિ બને છે. એટલુજ નહી પિાંતુ ભૌવતક મુરડની ઉત્પદકતા પણ ઉચી લઇ જાય છે જે વિકાસની પ્રરિયાને િેિિાંતી બનાિ ેછે. 
 

૨. વિક્ષણ પિ થયલેા વિવિધ સાંસોધનો (સાવહત્ય સવમક્ષા)  

           વિકવસત, વિકસતા અને અલ્ટપવિકસીત દેિોનો આર્થિક વિકાસ ટેકનોલોજીક્લ પ્રિતીની પેદાિ હોય છે.અને તેમા વિક્ષણનો 

ફાળો અમુલ્ટય હોય છે. વિક્ષણ નિુ કમાિાની િવક્તમા ફાળો આપ ેછે. અને આ ફાળો આર્થિક વિકાસન ેિેિ આપે છે.જે કેટલાક અભ્યાસો 

પિથી જાણી િકાય છે. 
           

કોકને અને લિેલી 

કોકેન અને લેિલી ના અભ્યાસોમાથી એિુ તાિણ નીક્ળે છે કે લોકોની અક્ષ્રિજ્ઞાનની મારામા 1 ટકનો િધાિો વિિુ મુ્રત્યુદિમા 

૦.૫૫ ટકા અને બાળ મુ્રત્યુદિમા ૦.૨૫ નો ઘટાડો લાિે છે. 

મોિીસન:-  

        મોિીસનના એક અભ્યાસનુ તાિણ એ છે કે વિક્ષણ પિ પુિતો ભાિ મુકિામા ન આિે તો ભૌવતક મુડીિોકાણનો આર્થિક વિકાસમા 

ફાળો ઘટી જાય છે.  

સલુ્ટ્ઝ, મકે્લોિ,મેિી બ્રાઉસન :-  

        આ અથિિાસ્ત્રીઓના અનેક સાંસોધનોના અભ્યાસ દિાિિે છે કે જેમા વિક્ષણ ની પિમ્પિા ઘણા લાબા સમયથી ચાલી આિે છે તે 

દેિોની સિખામણીમા વિક્ષણની સઘિડોની િરુઆત કિતા દેિોમા વિક્ષણનો આર્થિક વિકાસમા ફાળો િધાિે હોિાન ુજણાય છે. 

પાઉલ િોનિ અન ેમોરિક સ્ત્ટોક :-  

આ બન્ને અથિિસ્ત્રીઓનો એક િસપ્રદ અભ્યાસ જ્ણાિ ેછે કે ભાિત અને કોિીયાના દેિોમા મોટા પ્રમાણમા મુડીિોકણ કિિા 

છતા બન્ને દેિોનો આર્થિક વિકાસનો દિ જુદો-જુદો િહેિા પામ્યો હતો. કોરિયાના આથીક વિકાસની તુલનામા ભાિત ઘણુ પાછળ િહી 

જિા પામ્યુ હતુ.  પ્રસ્ત્તુત બાબતે અથિિાસ્ત્રીઓનુ એિુ માનિુ છે કે આ બન્ને દેિો િચ્ચેના વિકાસના તફાિતનુ કાિણ જ્ઞાન છે. 

સાિાાંિ : વિક્ષણ એ આજના માનિીની પાયાની જુ્રરુરિયાત છે. વિક્ષણ વિના કોઇ પણ વ્યવક્ત પોતાનો વિકાસ કિી િકે નવહ. 

અને તેથી પોતાની તાકાત અને કૌિલ્ટયનો મુક્ત અને યોગ્ય ઉપયોિ કિી િક ેનહી. આધુનીક યુિમા વિક્ષણની અિત્યતા ઘણી ઉચી 

આકિામા આિે છે. વિક્ષણ લેિાથી વ્યવક્તનુ જીિન પ્રત્યેન ુદ્રષ્ટીબબાંદુ સાાંસ્ત્કારિક મુલ્ટયોથી િાંિાય છે અને માનિી િધાિે સાિી િીતે 

જીિન જીિી િકે છે. 
 

સચુક િબ્દ:- વિક્ષણ, વિકાસ,માનિમુડી, વિકવસત. 
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વિશ્િબેંક્નો રિપોટિ:-  

વિશ્િબેંકના ૧૯૮૦ ના વિશ્િવિકાસ રિપોટિ મુજબ વિક્ષણના વિકાસના સાંદભિમા સ્ત્વ્ય િોજિિી ક્ષેરે વિક્ષણનુ મહ્તત્િ કે્લુ છે 

તે અાંિે તપાસતા જણાય છે કે સુધાિેલી િુષી પધ્ધતીઓ માટે જરુિી પુિાક ઇનપુટ જ્યા મળી િહેતા હતા ત્યા િાળાએ કદી ન જનાિ 

ખેડુત કિતા જે ખેડુતો પ્રાથવમક િાળાના ચાિ િષિ પુિા કયાિ હોય તેનુ િાર્ષિક ઉત્પાદન સિેિાિ ૧૦ ટકાથી અવધક હ્તતુ. એક અાંદાજ મુજબ 

જ્યા એકબીજાને પુિક ઇનપુટ મળી િકે તેમ ન હતુ ત્યા િધાિાના વિક્ષણ ધિાિા મળતો ઉત્પાદનમા િધાિો પ્રામાણમા ઓછો હતો છતા 

નોધપાર હતો.  
 

૩. વિશ્િના વિવિધ દિેોના આર્થિક વિકાસમા વિક્ષણની ભવુમકા:-  

        આ લેખ લખિા પાછળનો હેતુ વિક્ષણની વિશ્િના વિવિધ અથિતાંર પિની અસિો જાણિાનો છે. આ માટે દુવનયાના વિવિધ 

અથિતાંરો જેિા કે વિકવસત (અમેરિકા,લાંડન,સ્ત્િીડન,વસ્ત્િઝિલેન્ડ) વિકસતા (ભાિત,ચીન,પરકસ્ત્તાન,શ્રીલાંકા),અલ્ટપવિકવસત 

(બાગ્લાદેિ,ભુતાન,નેપાલ,માલી) જેિા અથિતાંરોની આકડાકીય બાબતો તપાસિામા આિી છે. જેના કેટલાક પાસાઓ જેિા કે 

બેિોજિાિી, િિીબી, બાળમિણ, ખચિિાપાર આિક, જન્મ સમયે આયુષ્યની ધાિણા,િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિ, એચ,ડી,આઇ િિેિ ેપિ વિક્ષણની 

કેિી અસિ પડે છે તે તપાસિાનો પ્રયત્ન કયો છે.  

 

ટેબલ:- ૧.૧ વિશ્િના વિવિધ દિેોના આર્થિક વિકાસમા વિક્ષણની ભવુમકા 

િમ   

 

   દિે 

 

 

િૈક્ષવણક 

ખચિ 

% 

(G.D.P 

(2011) 

વિક્ષણ 

(%) 

(2011) 

 

 

બિેોજિાિી 

નો દિ 

(2011) 

િિીબી  દિ  

 (%) 

(2011) 

આયષુ્યની 

ધાિણા 

(2011) 

વિિુ 

મ્રુત્યુ દિ  

(deaths 

/1000 

live 

birth) 

ખચિિાપાર 

આિક 

 (per capital 

G.D.P) 

(2011) 

િસ્ત્તી 

વ્રધુ્ધી દિ   

(2011) 

એચ,ડી,આઇ 

(2011) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ય,ુએસ એ. 

(A) 

5.70 99 9.60 12 78 

 

6.26 40,665 

 

0.9 

0.910 (4) 

2 યુ.કે  

(A) 

5.30 99 7.80 14 79 4.85 35,645 0.7 0.863 (28) 

3 વસ્ત્િડન 

(A) 

7.70 99 8.30 0.01 80 2.75 39,847 1.0 0.904 (10) 

4 સ્ત્િીઝિલને્ડ 

(A) 

5.80 99 6.90 0.01 82 4.18 42,857 0.9 0.903 (11) 

 સિેિાિ  6.12 99 8.15 6.50 79.50 4.51 39753.50 0.87 0.895 

1 ચીન  

(B) 

3.90 95.90 4.3 8 72 20.25 8,288 0.5 0.687 (101) 

2 ભાિત  

(B) 

4.40 74.04 10.08 27 62 30.15 3.608 1.4 0.547 (134) 

3 પાકીસ્ત્તાન (B) 1.80 58.20 15.20 24 65 65.14 2,851 2.10 0.504 (145) 

4 શ્રીલાંકા(B) 4.50 94.20 5.90 23 72.4 15.76 5,611 0.47 0.691 (97) 

 સિેિાિ 3.65 80.58 8.87 20.50 67.85 32.82 

 

5089 1.11 0.607 

 Different 

than(A) 

-2.40 -18.42 +0.72 +14 -11.65 +28.31 -34664 0.24 -0.288 

1 બાગ્લાદિે  

(c) 

2.07 52.80 N.A 31.10 65 59.02 5,747 1.5 0.500 (146) 

2 ભુતાન (c) 2.44 26.20 30.0 36.10 54 49.36 1,302 2.4 0.522 (141) 

3 નેપાલ (c) 2.17 48.27 15.22 32.80 62 102.05 2891 1.85 0.359 (175) 

4 માલી  (c) 3.40 68.20 46.0 24.70 63.80 47.46 1,328 1.97 0.458 (157) 

 સિેિાિ 2.52 48.86 22.80 31.17 61.20 64.47 2817 1.93 0.459 

 Different 

than (A) 

-4.00 -50.14 +14.73 +24.67 -18.30 +59.96 -36936 +1.06 -0.436 
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(A)  વિકવસત દિે. (B)  વિકસતા દિે (C) અલ્ટપવિકવસત દિે  
 નોધ:- H.D.I િાળી કોલમમા કૌિિાળુ વચન્હ િેંક દિાિિે છે.  

સ્ત્રોત:- 

http://www.natiomaster.com 
http://www.en.wikipedia.org 

 

૩.૧ તાિણો:-  
 

 કોષ્ટક જોતા જણાય છે કે વિકવસત દેિો (A) તેમની જી.ડી.પી ના સિેિાિ ૬.૧૨ ટકા જેટલો ખચિ વિક્ષણ પાછળ કિે છે. જેની 

સીધી અસિ વિક્ષણના િધાિાના (૯૯%) રૂપમા સ્ત્પષ્ટ જોઇ િકાય છે. વિક્ષણના ઉચા પ્રમાણન ેલીધે આ દેિોમા આર્થિક વિકાસને 

અિિોધક એિા બેિોજિાિી (૮.૧૫) િિીબી (૬.૫૦) બાળમિણ (૪.૫૧) િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી  (૦.૮૭) િિેિેના દિ ઘણા નીચા િહેિા 

પામ્યા છે જ્યાિે અપેક્ષીત આયુષ્યનુ પ્રમાણ ૭૯.૫૦ જેટલુ ઉંચુ જોિા મળ્યુ છે. જે સ્ત્િાથ્યના ઉંચા ધોિણોનો પણ વનદેિ કિે છે. 

આની સાથ ેસાથ ેખચિિાપાર આિકોનુ પ્રમાણ િાર્ષિક માથાદીઠ ૩૯૭૫૩.૫૦ જેટલુ જોિા મળે છે. જે આર્થિક પ્રિવતના ઉંચા 

ધોિણોનો વનદેિ કિ ેછે. આની સાથે સાથે નોધપાર બાબત એ છે કે આિા દેિો આર્થિક વિકાસના િતિમાનના સૌથી શ્રેષ્ઠ માપદાંડ 

એચ,ડી,આઇ મા અગ્રતા િમ ધિાિે છે. સમગ્ર િીતે જોતા કહી િકાય કે વિક્ષણની આિા દેિોના વિકાસ પિ હકાિાત્મક અસિો પડી 

છે. 

 વિકસતા (B) દેિોની વસ્ત્થતી જોઇએ તો વિકસતા દેિો તેમની જી.ડી.પી ના સિેિાિ ૩.૬૫ ટકા જેટલો ખચિ કિે છે. જે વિકવસત 

દેિોની તુલનામા ૨.૪૦ ટકા જેટલો નીચો છે. જેને કાિણે વિક્ષણના પ્રમણની બાબતમા આિા દેિો વિકવસત દેિોની તુલનામા 

૧૮.૪૨ ટકા જેટલા પાછળ છે. વિક્ષણના નીચા પ્રમાણની આિા દેિોમા વિવિધ આર્થિક અને સામાજીક પિીબળો પિ વિપિીત 

અસિો થયેલી જોિા મળે છે. જેમ કે બેિોજિાિીમા ૦.૭૨ , િિીબીદિમા ૧૪, બાળમિણ દિમા ૨૮.૩૧, િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિમા 

૧.૪૦ જેટલો વિકવસત દેિોની તુલનાએ િધાિો જોિા મળે છે. તેમજ એચ,ડી,આઈ મા પણ આિા દેિો ઉચ્ચ સ્ત્થાન પ્રાપ્ત 

કિિામા વનષ્્ળ િહયા છે. 

 અલ્ટપવિકસીત (c) દેિોની પરિવસ્ત્થતી વિકવસત અન ેવિકસતા દેિો કિતા સાિ વભન્ન જોિા મળે છે. અલ્ટપ વિકવસત દેિો તેમની 

જી,ડી,પી ના ૨.૫૨ ટકા જેટલો ખચિ વિક્ષણ પાછળ કિે છે. જે વિકવસત અને વિકસતા દેિોની તુલનાએ ૪.૦૦ અને ૧.૧૩ 

જેટલો નીચો છે. જેને કાિણે વિક્ષણનુ પ્રમાણ આ દેિોમા વિકવસત દેિોની તુલનાએ ૫૦.૫૪, વિકસતા દેિોની તુલનાએ ૩૧.૭૨ 

જેટલુ નીચ ુ જોિા મળે છે. જેની સીધી અસિ આ દેિોના આર્થિક પિીબળો જેિા કે બેિોજિાિી,િિીબી, બાળમિણ દિ, 

િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિ િિેિ ે વિકવસત દેિોની તુલનામા અનુિમે ૧૪.૭૩, ૨૬.૬૭, ૫૯.૯૬, ૧.૦૬ જેટલા ઉંચા જોિા મળ્યા છે. 

અપેવક્ષત આયુષ્યન ુપ્રમાણ પણ વિકવસત દેિોની તુલનાએ ૧૮.૩૦ જેટલ ુનીચુ િહય ુ છે. જ્યાિે ખચિિાપાર આિકોનુ પ્રમાણ 

િાર્ષિક માથાદીઠ વિકવસત દેિોની તુલના એ ૩૬૯૩૬ જેટલુ નીચુ જોિા મળે છે . તેમજ એચ,ડી,આઈ મા પણ આિા દેિોનુ 

સ્ત્થાન ખુબજ પાછળ િહય ુહોિાન ુજોઇ િકાઇ છે.  

ટુકમા, સમગ્ર કોષ્ટકનો અભ્યાસ જણાિ ેછે કે વિક્ષણનુ ઉંચ ુપ્રમાણ જેતે દેિના આર્થિક તેમજ સામાજીક વિકાસમા મહત્િની 

ભુવમકા ભજિે છે.  

 

૪.  ભાિતના આર્થિક પરિબળો પિ વિક્ષણની થયેલી અસિો  

નીચેના કોષ્્કમા ભાિતમા ૧૯૫૧ થી ૨૦૦૧ દિવમયાન વિક્ષણ પાછળ કિિામા આિેલ ુખચિ, વિક્ષણનુ પ્રમાણ અને તેની 

િિીબી, માથદીઠ આિક, િાષ્ટ્રીય આિક અને િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિ પિ કેિી અસિો થઇ છે તેની માવહતી આપિામા આિી છે. 
 

ટેબલ:- ૧.૨ ભાિતના આર્થિક પરિબળો પિ વિક્ષણની થયેલી અસિો 

 

   િષિ 
                ખચિ  વિક્ષણનો 

દિ 

 

િિીબી 

દિ 

જી.ડી.પી 

(per capital 

Rs). 

િાષ્ટ્રીય આિક 

(G.D.P) 

(Rs. Crores) 

િસ્ત્તી 

વ્રધુ્ધી નો 

દિ 

કુલ  ખચિ. 
     % 

સિકિ નુ 

વિક્ષણ પિન ુ 

ખચિ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1951 814.13 64.76 

(7.91) 

18.30 58 N.A 140466 1.26 

http://www.natiomaster.com/
http://www.en.wikipedia.org/


Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences      ISSN: 2581-6241     Volume - 2, Issue - 4, July-August – 2019 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                  Impact Factor:  1.847 

Received on : 02/07/2019                                                     Accepted on : 19/07/2019                                             Publication Date: 31/08/2019 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 4 

 

સ્ત્રોત:- 1. National Account Statistics, Central Statistical Organization 

                2. Selected Educational Statistics 2000-01, Ministry of Human Resource Development, Government   

                          of India  

                નોધ:-કૌસમા આપેલા આાંકડા ટકા દિાિિ ેછે>.  
 

૪. ૧ તાિણો :-  

 કોષ્ટક જોતા જણાઇ આિે છે કે સિકાિન ુવિક્ષણ પાછળન ુખચિ ૧૯૫૧ મા કુલ ખચિના ૭.૯૧ ટકા હતુ, જે ૨૦૦૧ મા િધી ને 

૧૪.૯૧ ટકા થિા પામ્યુ હતુ. એટલ ેકે ચોખ્ખો િધાિો ૬.૫ ટકાનો થયો છે. જેની સીધી અસિ વિક્ષણના િધાિાના પ્રમાણના 

રૂપમા જોઇ િકાય છે. 

 ૧૯૫૧ મા ભાિતમા વિક્ષણનુ પ્રમાણ ૧૮.૩૦ ટકા હતુ જે િધીને ૨૦૦૧ મા ૬૫.૩૮ ટકા થિા પામ્યુ છે. એટલ ેકે ૧૯૫૧ 

થી ૨૦૦૧ ના સમયિાળા દિમીયાન વિક્ષણના ટકાિાિી પ્રમાણમા ચોખ્ખો ૪૭.૦૮ ટકાનો િધાિો નોધયો છે.  

 વિક્ષણના આ િધાિાની સીધી અસિ િિીબીમા, િાષ્ટ્રીય આિક્મા, િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિ જેિી અનેક આર્થિક બાબતો પિ જોઇ િકાય 

છે. ૧૯૫૧ મા જ્યાિે વિક્ષણનુ પ્રમાણ ૧૮.૩૦ ટકા હતુ ત્યાિે િિીબીનુ પ્રમાણ ૫૮ ટકા જેટલ ુઉંચુ હતુ. આનો અથિ એ થયો 

કે વિક્ષણના નીચા પ્રમાણમા િિીબી િેખા નીચે જીિતી વ્યવક્તઓની સાંખ્યા િધાિે હતી. ૧૯૫૧ થી ૨૦૦૧ દિમીયાન 

વિક્ષણના પ્રમાણમા ૪૭.૦૮ ટકાનો િધાિો થતા િિીબી દિમા ૩૧ ટકા ઘટાડો નોધાયો હતો. 

 તેિીજ િીતે માથાદીઠ આિક જી,ડી.પી ના ૧૯૮૧ મા ૩૯૮.૦૬ ડોલિ હતી જે િધીને ૨૦૦૧ મા ૧૫૧૯.૫૭ થઇ. એટલ ેકે 

૨૦ િષિના સમયિાળામા વિક્ષણના પ્રમાણમા ૨૧.૮૧ ટકાનો િધાિો થતા માથાદીઠ આિકામા ૧૧૨૧.૫૧ નો િધાિો નોધાયો 

છે. 

 દેિની િાષ્ટ્રીય આિકામા ૫૦ િષિમા ચોખ્ખો ૭.૫૩ ટકાનો િધાિો થયો હતો. 

 િસ્ત્તીવ્રુધ્ધી દિની િાત કિીએ તો વિક્ષણના િધાિાની સાથે િરૂઆતમા ઘટતા દિ ેત્યાિ બાદ િધતા દિે ઘટાડો નોધાયો છે.  
 

૫. સમાપન :  

ટુકમા આર્થિક વિકાસનો પ્રશ્ન એ કેિળ નાણાકીય કે ભૌવતક મુડીિોકાણ પુિતો મયાિદીત િહ્યો નથી પિાંતુ, એથી કઇક વિિેષ છે. 

ઝડપી આર્થિક વિકાસ માટ ે ભૌવતક મુરડિોકાણની જરૂિ પડે છે તે સાચ ુપિાંતુ માર તેનાથીજ આર્થિક વિકાસ સાધી િકાતો નથી. ભૌવતક 

મુડીિોકાણ ઉપિાત માનિ-સાંસાધનોના વિકાસ માટેન ુ મુડીિોકાણ પણ એટલુ જ મહત્િનુ સ્ત્થાન ધિાિે છે તેિુ તાજેતિના અભ્યાસો 

પિથી જાણિા મળ્યુ છે. 
 

સાંદભિ સવુચ :  
 

૧. બી. કે. ભ્ટ “સામાજીક ક્ષેર અને પયાિિિણનુ અથિિાસ્ત્ર”- ૨૦૦૪, પાન ન- ૩૦૭. 
 
 

િબેસાઇટ :-  

 http://www.natiomaster.com 

 http://www.en.wikipedia.org 

1961 1997.93 239.56 

(11.99) 

28.30 38 N.A 202264 1.93 

1971 17958.99 892.36 

(10.16) 

34.45 39 N.A 296278 2.24 

1981 36398.39 3884.20 

(10.67) 

43.57 34 398.06 N.A 2.28 

1991 146711.53 19615.85 

(13.37) 

52.20 31 862.68 692871 2.14 

2001 522160.14 82486.43 

(14.41) 

65.38 27 1519.57 1864300 1.93 

http://www.natiomaster.com/
http://www.en.wikipedia.org/

