2018 ഒക്ടോബര് 17 ല് മോതൃഭൂമി ദിനപത്തത്തില് ത്പസിദ്ധീകരിച്ച
്ലഖനം

്മോശമോകുന്ന സോമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ജനങ്ങളുടട അതൃപ്ിത യും

രോഷത്ടീയ മോറ്റം ഉണ്ടോക്കു്മോ?
്
രാജ്യത്തെ

ത്ത

ാതുസാമ്പെിക

ോ. ബി. എ. ത്പകോശ

സ്ഥിതിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

എങ്ങത്തന ബാധിച്ചുത്തവന്ുും ചൂണ്ടിക്കാകിക്കുന് അപിര
ഇന്ത്യ നടെുന് കണ്സസയൂമരര്വ് വകാണ്സ

വിലെിരുെലുും

അത്

ജ്നങ്ങത്തള

ാെസര്വ്വേൊക് റിസര്വ്വ് ബാക് ് ഒ

ിഡന്സ് സര്വ്വേ. ഇന്ത്യെിത്തല 6 ര

്

ധാന നഗരങ്ങളില്

നടെി വന് ഈ സര്വ്വേ അതിത്തെ അവസാന റ്ണ്ടില് 13 നഗരങ്ങളില് നടെുകെുണ്ടാെി.
മരൂന്ു മരാസെില് രിക്കല് നടെുന് സര്വ്വവെില് ത്ത

ാതു സാമ്പെിക സ്ഥിതി, ത്തതാഴില്,

വരുമരാനും, ത്തചലവ്, വിലനിലവാരും എന്ിവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്നങ്ങളുത്തട അപിര
രു

വര്വ്ഷെിനു

മരു ുള്ള

സ്ഥിതിെുമരാെുള്ള

താരതമരയും,

സാമ്പെിക രുംഗെ് ര തീക്ഷിക്കുന് മരാറ്റും എന്ിവ ഈ അപിര
രഗാമരര

വദശങ്ങളിത്തല

ജ്നങ്ങത്തള

ഈ

സര്വ്വേെില്

നിഗമരനങ്ങള് രാജ്യത്തെ മരുഴുവ ജ്നങ്ങളുത്തട അപിര
നഗരര

വദശങ്ങളുത്തട അപിര

രു

ാെും ലപയമരാക്.

വര്വ്ഷും

കഴിെുവമ്പാള്

ാെസര്വ്വേെിലൂത്തട ലപിെ്ക്കുന്ു.

ഉള്ത്തെടുൊെതുത്തകാണ്ട്

ഇതിത്തല

ാെമരാെി കാകാ കഴിെിത്തെക് ിലുും ഇത്

ാെും വയക്തമരാെി നല്കുന്ു. ഈ സര്വ്വേ വരച്ചുകാന്നുന് രാജ്യത്തെ

വമരാശമരാകുന് സാമ്പെികസ്ഥിതിെുും അതില് ജ്നങ്ങള്ക്കുള്ള അതിയെയിത്തെെുും അവ രാഷ്രടീെ
രുംഗെ് ഉണ്ടാക്കാ ഇടെുള്ള മരാറ്റങ്ങത്തളെുും ചര്വ്ച്ച ത്തചുുകൊക് ഈ വല്നെില്.
സോമ്പത്തിക സ്ഥിതി ്മോശം തടന്ന
2014

മരാര്വ്ച്ചിനു

രിവശാധിച്ചാല്
ത്ത

ാതുവില്

മരാസെിനു
സര്വ്വേെില്
അപിര


വശഷമരുള്ള

കാലഘന്നത്തെ

വനാന്നുനിവരാധനും

സാമ്പെിക
വശഷമരുള്ള
സ്ഥിതി

നില

അപിര

ാെ

ത്തമരാെും സര്വ്വേെില്

ാെ

മരാറ്റമരിൊത്തത

ര

ധാന

സര്വ്വേെുത്തട

വശഷമരുള്ള

കാകത്തെന്നത്.

സര്വ്വേെുത്തട

കാലഘന്നെിലാക്

അതിനാല്

2016

നിഗമരനങ്ങള്

തുടരുന്ു;

സ്ഥിതി

നിഗമരനങ്ങള്

ത്തസ

താത്തഴ

വമരാശമരാെി

്റ്റുംബര്വ്
റെുന്ു.
എന്ീ

ത്തക് ടുെവവരാട് ആരാഞ്ഞിന്നുള്ളത്.

ത്തക് ടുെവരില് ത്ത

റഞ്ഞവരുത്തട വിഹിതും, 2016 ത്തസ
വര്വ്ധിച്ച് 2018 ത്തസ

അപിര

നടെിലാക്കിെതിന്

വമരാശമരാെി

ത്തമരച്ചത്തെന്നു;

ാെങ്ങളാക് സര്വ്വേെില്

ഈ

ാതു സാമ്പെിക സ്ഥിതി വമരാശമരാെി എന്്

്റ്റുംബറില് 25% ആെിരുന്ത് ഏതാണ്ട് തുടര്വ്ച്ചൊെി

്റ്റുംബറില് 43% ആെി.

1



ത്ത

ാതു

സാമ്പെിക

സ്ഥിതി

ത്തമരച്ചത്തെന്നു

എന്്

അപിര െത്തെന്നവരുത്തട

വിഹിതും

45%

ആെിരുന്ത് ഏതാണ്ട് തുടര്വ്ച്ചൊെി കുറഞ്ഞ് 34% ആെി.


ത്തതാഴില് നില ഏതാണ്ട് തുടര്വ്ച്ചൊെി വമരാശത്തെന്നു എന്ാകു സര്വ്വേെില്
നത്തൊരു ശതമരാനും വ രുും അപിര



ആെിരുന്ത് 2018 ത്തസ

്റ്റുംബറില് 46% ആെി വര്വ്ധിച്ചു.

ഈ കാലെളവില് ത്ത

ാതുവില് വില വര്വ്ധിക്കുകെുും

കൂടുകെുും
അപിര
ത്തസ


ാെത്തെന്നത്. 2016 ത്തസ

ത്തചയ്യ ുത്തവന്ാക്

ാെത്തെന്നത്.

സര്വ്വേെില്

ഇവരുത്തട

വിഹിതും

ത്തക് ടുെ

2016

ത്തസ

ത്തക് ടുെ

്റ്റുംബറില് ഇവരുത്തട വിഹിതും 32%

ജ്നങ്ങളുത്തട സാമ്പെിക ബാധയത
നാലില്

്റ്റുംബറില്

മരൂന്ിലധികും

78%

വ രുും

ആെിരുന്ത്

2018

്റ്റുംബറില് 88 ശതമരാനമരാെി വര്വ്ധിച്ചു.

വരുമരാനെിത്തെ കാരയെില് ഈ കാലെളവില് വരുമരാനും കുറെുന്വരുത്തട വിഹിതും
വര്വ്ധിക്കുകെുും വരുമരാനവര്വ്ധന ഉണ്ടാെവരുത്തട വിഹിതും കുറെുകെുമരാക് ഉണ്ടാെിന്നുള്ളത്.



വരുമരാനെിത്തെ

കാരയെില്

ഇടിവ്

അനുപവത്തെടുവമ്പാഴുും

ത്തചലവിത്തെ

കാരയെില്

ഗകയമരാെ വര്വ്ധനവ് ആക് ഉണ്ടാെിന്നുള്ളത്. മരുകളില് വിവരിച്ചതില് നിന്് രാജ്യെിത്തെ നഗര
ര

വദശങ്ങളിലുള്ള

ജ്നങ്ങളുത്തട

സാമ്പെിക

സ്ഥിതി

വമരാശമരാകുന്ുത്തവന്ുും

ത്തതാഴിലുും

വരുമരാനവുും ഇടിെുന്ുത്തവന്ുും വിലകെറ്റവുും മരറ്റുും മരൂലമരുള്ള സാമ്പെിക ബാധയതകള്
വര്ധിക്കുന്ു

എന്

സ്ഥിതിൊക്

ഈ

സര്വ്വേകള്

ചൂണ്ടിക്കാകിെ്ക്കുന്ത്.

ഇതില്

ഉള്ത്തെടാെ രഗാമരീക ജ്നതെുത്തടെുും സ്ഥിതിെുും വമരാശമരാക്.
ഇന്ത്യെിത്തല

ത്തമരാെും ജ്നസും്യൊെ

ജ്ീവിെ്ക്കുന് രഗാമരര

121 വകാടിെില് 83 വകാടിെിലധികും ജ്നങ്ങളുും

വദശങ്ങളിത്തല സാമ്പെിക സ്ഥിതി ഇതിവനക്കാള് വമരാശത്തമരന്ാക് ഏതാണ്ട്

എൊ മരാധയമരറിവൊര്വ്ന്നുകളുും

ങനങ്ങളുും സൂചിെിെ്ക്കുന്ത്.

സര്ക്കോര് പറയുന്നത
എന്ാല് സാമ്പെിക സ്ഥിതിത്തെ

റ്റി വകരര സര്വ്ക്കാരിത്തെ അപിര

ാെും വയതതമയമരാക്. ഇന്ത്യ

വലാകെിത്തെ ഏറ്റവുും ഉെര്വ്ന് വളര്വ്ച്ചെുള്ള രാജ്യമരാെി മരാറിെിരിെ്ക്കുന്ു.
വലാകെിത്തല

ആറാും

വലിെ

വളര്വ്ച്ചെ്ക്ക് വവണ്ടി വ സാമ്പെിക
വകരരസര്വ്ക്കാര്വ്

റെുന്ു.

സമ്പദ്ഘടനൊക്

ഇന്ത്യ.

ഇന്ത്യെുത്തട

അതിവവഗ

രിഷ്ക്കാരങ്ങള് നടെിലാക്കി ത്തകാണ്ടിരിെ്ക്കുന്ുത്തവന്്

‚വികസനും,

അതിവവഗ

വികസനും,

എൊവര്ക്കുും

വികസനും‛

എന്താക് അടിസ്ഥാന വികസന ദര്വ്ശനും. അഴിമരതിെുും, കള്ള കവുും, കള്ളവനാന്നുും, തീരവവാദ
ധനസഹാെവുും ഇൊതാക്കാ വവണ്ടി രാജ്യെ് നിലവില് ഉണ്ടാെിരുന് 86 ശതമരാനവൊളും 500,
1000 രൂ

കറസികള് നിവരാധിച്ചു. ഏറ്റവുും വലിെ നികുതി

നികുതി (ജ്ി.എസ്.ടി.) നടെിലാക്കി.
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രിഷ്ക്കരകമരാെ ചരക്കു വസവന

ത്ത
ത്ത

വരടാളിത്തെെുും, ഡന്ീസലിത്തെെുും വില നിെരന്ത്കും

ൂര്വ്കമരാെി മരാറ്റി. ഡന്ീസലിത്തെെുും

വരടാളിത്തറെുും വില ദിവസും വതാറുും മരാറ്റാനുള്ള സവാതരന്ത്യും എണ്ണ കമ്പനികള്ക്ക് നല്കി.
ഇന്ത്യെിത്തല വയവസാെ വളര്വ്ച്ചെ്ക്ക് ‘വമരെ്ക്ക് ഇ ഇന്ത്യ’

ധതി നടെിലാക്കി. ബിസിനസ്

നടൊനാെിന്നുള്ള നട ടിരകമരങ്ങള് ലഘൂകരിച്ചു. വിവദശ നിവക്ഷ
അനുകൂലമരാെ നട
സബ്സിഡന്ി വിതരക

ും ആകര്വ്ഷിക്കാ കൂടുതല്

ടികള് സവീകരിച്ചു. ഗയാസ് സബ്സിഡന്ിെുത്തട വചാര്വ്ച്ച ഴിവാക്കാ വനരിന്നുള്ള
ധതി നടെിലാക്കി.

വലാകെിത്തല ഏറ്റവുും വലിെ ആവരാഗയ

ധതിൊെ ‘ആെുഷ്മാ പാരത്’ നടെിലാക്കി

തുടങ്ങി. സവകാരയ വയവസാെ െൂകിറ്റുകത്തള തകര്വ്ച്ചെില് നിന്ുും രക്ഷിക്കാ അവെുത്തട
തിരിച്ചടെ്ക്കാ കഴിൊെ വായ്പ കത്തള എ. ി.എ. ആക്കി മരാറ്റി. ഇതുമരൂലും ത്ത

ാതുവമര്ല

ബാക് ുകളുത്തട എ. ി.എ. 6.17 ലക്ഷും വകാടിൊെി വര്വ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യെിത്തല ദാരിരദയും മരാറ്റാ
ന്നനവധി

വകരരാവിഷ്കിത

ധതികള്

നടെിലാക്കി.

ത്ത

ാതുവമര്ല

സ്ഥാ നങ്ങത്തള

വില്ക്കുന്തില് ത്തറവക്കാര്ഡന്് വനന്നും ഉണ്ടാക്കി. 2017-18 ല് ഇതുമരൂലും രുലക്ഷും വകാടിെുത്തട
വരുമരാനും വനടി.
ത്പഖയോപനങ്ങളും യോഥോര്ഥയവും
സാമ്പെിക വികസന വനന്നങ്ങത്തളക്കുറിച്ച് പരകെിലുള്ള വകരരസര്വ്ക്കാരിത്തെ ര

്യാ നങ്ങളുും

ൊഥാര്വ്തയവുും തമ്മില് വ അന്ത്രും ഉണ്ട്. സാമ്പെിക ൊഥാര്വ്തയങ്ങത്തളെുും ജ്നങ്ങളുത്തട
അപിര

ാെങ്ങത്തളെുും കുറിച്ചുള്ള രു ചിരതമരാക് ആര്വ്.ബി.ഐ സര്വ്വേ നല്കുന്ത്. ജ്നങ്ങള്

സാമ്പെിക രുംഗെ് അപിമരു്ീകരിെ്ക്കുന് രൂക്ഷര
വര്വ്ധിെ്ക്കുന്
വിലകെറ്റും

ത്തതാഴിലിൊയ്മ ,

സിഷ്ടിക്കുന്

കുറെുന്

അധിക

ശ്നങ്ങള് - കുറെുന് ത്തതാഴിലവസരങ്ങള്,

വരുമരാനും,

സാമ്പെിക

വര്വ്ധിക്കുന്

ബാധയതകള്

-

ജ്ീവിതത്തചലവുകള്,
തുടങ്ങിെവ

വലിെ

അസുംതിയെയിൊക് ജ്നങ്ങളില് സിഷ്ടിച്ചിന്നുള്ളത്. ഇതിവനക്കാള് വളത്തര വമരാശമരാെ സാമ്പെിക
സ്ഥിതിൊക് രഗാമരര വദശങ്ങളില് നിലനില്ക്കുന്ത്. ഇത് റ്റത്തെന്നവതാ, വന്ാ രവണ്ടാ മരാസങ്ങള്
ത്തകാണ്ട് ഉണ്ടാെ ര

ശ്നങ്ങളെ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്വ്ഷമരാെി തുടര്വ്ച്ചൊെി സാമ്പെിക നില

വമരാശമരാെിത്തക്കാണ്ടിരിെ്ക്കുന്ു എന്് ആര്വ്.ബി.ഐ. സര്വ്വേ

റെുന്ു.

ടതരടെടുപ്പില് ത്പതിഫലി്ച്ചക്കും
വമരാശമരാെി തുടരുന് ത്ത ാതു സാമ്പെിക സ്ഥിതിെുും അത് സിഷ്ടിക്കുന് ജ്നങ്ങളുത്തട ദുരിതവുും
അതിയെയിെുും രാഷ്രടീെ രുംഗെ് മരാറ്റും ഉണ്ടാക്കുത്തമരന്ാക് ഇന്ത്യെിത്തല ത്തതരത്തഞ്ഞടുെ് ചരിരതും
കാകിെ്ക്കുന്ത്.

രു

ജ്നാധി തയ

രാജ്യെ്

അധികാരെിലിരിെ്ക്കുന്

സര്വ്ക്കാരിത്തനതിത്തര ജ്നങ്ങളുത്തട അതിയെയിെുും വരാഷവുും ര

തി

രു

ലിെ്ക്കുന്ത് ആ സര്വ്ക്കാര്വ്

ത്തതരത്തഞ്ഞടുെിത്തന വനരിടുവമ്പാള് ആക്. ഉെര്വ്ന് വതാതിലുള്ള സാമ്പെിക വളര്വ്ച്ച, വികസനും,
ത്തതാഴിലവസരങ്ങളുത്തട

വര്വ്ധന,

സാധനങ്ങളുത്തട വിലസ്ഥിരത, ത്ത

ജ്നങ്ങളുത്തട

വര്വ്ധിെ്ക്കുന്

വരുമരാനും,

നിവതയാ വൊഗ

ാതുവിത്തല സമരിധി തുടങ്ങി ത്തമരച്ചമരാെ സാമ്പെിക നിലെുള്ള
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സമരെെ്

നടക്കുന്

അനുകൂലമരാെ

ത്തതരത്തഞ്ഞടുെില്

ജ്നവിധിൊക്

സവാധീനിെ്ക്കുന്

സാധാരക

ഘടകങ്ങവളക്കാള്

ഗതിെില്

ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.

ാര്വ്ന്നിെുത്തട

ത്തതരത്തഞ്ഞടുെിത്തന

മരത്സരിെ്ക്കുന് വയക്തിെുത്തട വൊഗയത, അഴിമരതി രഹിത പരകും, ജ്ാതി മരത ര

ാവദശിക

വയക്തി

ര പാവും

തതവശാസ്രതും,

മരുന്കിെ്വക്കാ

രതിക,

വനതാവിത്തെ

(

ാര്വ്ന്നിവക്കാ

കടന

താല്െരയങ്ങള്,

മരറ്റ്

അധികാരെിലുള്ള

തുടങ്ങിെവ)

ര

ര

ാധാനയും

ഈ

ഘടകെിനാെിരിെ്ക്കുും. ഈ തതവും വിരല് ചൂണ്ടുന്ത് നിലവിത്തല വമരാശമരാെ സാമ്പെിക
സ്ഥിതി

രാഷ്രടീെ

സുംസ്ഥാനങ്ങളിത്തല

മരാറ്റങ്ങള്ക്ക്

ഇടൊക്കുത്തമരന്ാക്.

ത്തതരത്തഞ്ഞടുെിലുും

ഇവൊള്

വരാനിരിെ്ക്കുന്

ര

്യാ ിച്ചിരിെ്ക്കുന്

വലാകസപത്തതരത്തഞ്ഞടുെിലുും

ഇതുമരൂലും രാഷ്രടീെ മരാറ്റങ്ങളുും പരക മരാറ്റങ്ങളുും ഉണ്ടാകുത്തമരന്ത് തര്വ്ക്കമരിൊെ കാരയമരാക്.
(അഞ്ോം സംസ്ഥോന ധനകോരയ കമ്മിഷന് അധയക്ഷനോയിരുന്നു ്ലഖകന്)
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