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മമോശം ധനഭരണവ ം ധനനയങ്ങള ം മേരള സര്ക്കോരറെ  

ധനസ്ഥറതറ തേര്ക്ത  

ബറ. എ. പ്രേോശ ് 

സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലല ഏറ്റവും ഗുരുരരമായ ധനകാരയ ത്രരിസന്ധി അഥവാ രകര്ച്ചലയയാ   

സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  ഇന്ന  അഭിമുഖീകരിയ കുന്നര  എന്നാ ു ലഭയമായ സ്ഥിരിവിവര 

ക കുകള്  കാ ിയ കുന്നര . സംസ്ഥാന ഖജനാവ  ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത 

ലെരുകത്തിലാല ന്നും  അരിലെ കാര ം  സംസ്ഥാനലത്ത ശസാസം മുടിയിയ കുന്ന 

കകത്രസര്ച്കാരിലെ ധനനയങളുളും നടരടികളുമാല ന്നാ   ധനമത്രി രറയുന്നര . ഈ 

സാഹചരയത്തില്  സംസ്ഥാനം ഇന്ന  അഭിമുഖീകരിയ കുന്ന ഗുരുരരമായ ധനത്രരിസന്ധിയുലട 

സസഭാവവും വയാപ്തിയും; എല്.ഡി.എഫ . സര്ച്കാര്ച്  അനുവര്ച്ത്തിചു വരുന്ന ധനനയങളുളും 

രരിഷ കര ങളുളും രരികശാധിയ കുകയാ   ഇവിലട. 

I. ധനപ്രതറസന്ധറ : സവഭോവവ ം വയോപ്തറയ ം 

2016െല ധവളരപ്തം 

ധവളരത്രത്തിലല നിഗമനങളുള്  രാലഴ രറയുന്നവയാ  . സര്ച്കാര്ച്  അരിരൂക്ഷമായ 

ധനത്രരിസന്ധിയിലാ  . വായ്പ എടുകാന്  കകത്ര സര്ച്കാര്ച്  അനുവദിചിടിയുള്ള രരിധിയിലുള്ള 

മുഴുവന്  വായ്പയും എടുത്താലും നിരയ നിദാന ലചലവുകള്  നിറകവറ്റാന്  മാത്രകമ രികയൂ. 

ധനത്രരിസന്ധി മൂലം സര്ച്കാര്ച്  മൂലധനനികക്ഷരം നടകത്തണ്ട ലരാരു സര്ച്വീസുകള്  

(ആകരാഗയം, വിദയാഭയാസം) അടിസ്ഥാന ഘടകങളുളായ കറാഡ , രാലങളുള് , കുടിലവള്ളം, 

വവദയുരി രുടങളുിയവയ ക  ര ം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാ  . ര മില്ലാത്തരിനാല്  വാര്ച്ഷിക 

രദ്ധരികള്  ലവടിയികുറയ കാന്  നിര്ച്ബന്ധിരമാകുന്നു. ബജറ്റുകളിലല വരവ  ലചലവ  

ക കുകളും രദ്ധരികളും ലരരുപ്പിച ക കുകളാ  . ഈ നിലയ കാ   ധനസ്ഥിരി മുകന്നാടിയ  

കരാകുലരങ്കില്  2017-18 ല്  സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  സമ്പൂര്ച്ണ ധനകാരയ രകര്ച്ചയികലകും; 2021 

ഓലട നിരയനിദാന ലചലവുകളായ ശമ്പളം, ലരന്ഷന് , വായ്പാ രിരിചടവ , സാമൂഹയകക്ഷമ 

ലചലവുകള്  എന്നിവ കരാലും മുടങളുുന്ന സ്ഥിരിയും ഉണ്ടാകുലമന്നും ധവളരത്രം ത്രവചികുന്നു.  

ശമ്പള രരറഷ്കരണം ധനപ്രതറസന്ധറെയ േൂട തല്  രൂക്ഷമോകറ 

രത്താം സംസ്ഥാന ശമ്പളരരിഷ കര കമ്മിഷന്  രത്തു വര്ച്ഷകത്തകാ   ശമ്പള 

രരിഷ കര ം ശുരാര്ച്ശ ലചയ്തര . അ്ു വര്ച്ഷത്തില്  ഒരിയ കല്  ശമ്പള രരിഷകര ം 

നടത്താന്  ധനസ്ഥിരി ഇലല്ലന്നാ   കമ്മിഷലെ നിഗമനം. എന്നാല്  രത്ത  വര്ച്ഷകാലകത്തക  

ശുരാര്ച്ശ ലചയ്ത ഉയര്ച്ന്ന കരാരിലുള്ള ശമ്പള സ ലകയില് , സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  അ്ു 

വര്ച്ഷകത്തക  നടപ്പിലാകി വന് സാമ്പത്തിക ബാധയര സൃഷ്ടിചു. ശമ്പള രരിഷ കര ം നടത്താന്  

ഒരു വര്ച്ഷലത്ത അധിക സാമ്പത്തികബാധയര 7700 കകാടിരൂരയാ  . ശമ്പളകമ്മിഷന്  
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ശുരാര്ച്ശകള്  2014 ജൂവല ഒന്ന  മുരല്  മുന്കാല ത്രാബലയകത്താലട നടപ്പിലാകിയര  മൂലം 

കുടിശിക ലകാടുകാന്  ര ം ഇല്ലാത്തരിനാല്  രി.എഫില്  നിര്ച്ബന്ധിര നികക്ഷരമാകി മാറ്റി. 

ഈ നികക്ഷരത്തിന  8.7 ശരമാനം രലിശ ഇകപ്പാഴും നല്കി വരുന്നു. 2016നു കശഷം 

ധനത്രരിസന്ധി രൂക്ഷമായി രുടരുന്നരിലെയും ഇന്നലത്ത ഗുരുരരമായ ധനത്രരിസന്ധിയുലടയും 

അടിസ്ഥാനകാര വും ഇരാ  .  

2019 െലത ടര്ക്ചയോയ പ്ടഷററ നറയപ്രണങ്ണങ്ങ്  

2019 ലഫത്ബുവരി 15 മുരല്  ശമ്പളം, ലരന്ഷന്  എന്നിവ ഒഴിച  ഒരു  ത്ടഷറി ബില്/ലചക  മുകഖന 

മാറാവുന്ന രരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂരയാകി. അരിനു മുകളിലുള്ള ബില്ലുകള്ക  ലവയ്ആന   ആന്ഡ   

മീന്സ  ലിയിയറന്സ  ഏര്ച്ലപ്പടുത്തി. ഇരില്  ചില മാറ്റങളുള്  വരുത്തിലയങ്കിലും രുടര്ച്ചയായ 

കടുത്ത ത്ടഷറിനിയത്ര ങളുള്  2019ല്  ഉടനീളം നിലനിന്നു. 2019 ഡിസംബര്ച്  ആദയം സര്ച്കാര്ച്  

ജീവനകാര്ച്ക  ശമ്പളവും ലരന്ഷനും വിരര ം ലച്ാന്  ര ം സസരൂരികാന്  കവണ്ടി 

മലറ്റല്ലാബില്ലുകളും രാസ്സാകാത്ത കടുത്ത നിയത്ര മാ   നവംബര്ച്മാസം ഏര്ച്ലപ്പടുത്തിയര . 

രൂര്ച്ത്തിയാകിയ ര ികള്ക , കരാറുകാര്ച്ക  നല്കകണ്ട 3900 കകാടിരൂരയുലട ബില്ലുകള്  

രാസ്സാവാലര ഏഴുമാസം മുരല്  ഒരു വര്ച്ഷം വലര ത്ടഷറിയില്  ലകടിയികിടകുന്നു.  

ധനേോരയ സൂചറേേ്  

റവനയൂകമ്മി, ധനകമ്മി, വായ്പ-ജി.എസ .ഡി.രി. അനുരാരം എന്നീ ധനസൂചികകള്  വചു 

രരികശാധിചാലും 2016-17ല്  ധനത്രരിസന്ധി കൂടുരല്  രൂക്ഷമാലയന്ന  കാ ാം (രടിയിക 1,2). 

ലരാരുകട സൂചികയിലും ഈ വര്ച്ഷം വര്ച്ധനയുണ്ടായി (രടിയിക 3). സംസ്ഥാന ധനസ്ഥിരി 

രരികശാധിച സി.എ.ജി.യും മുന് വര്ച്ഷകത്തകാള്  2016-17ലല ധനസ്ഥിരി കമാശമാല ന്ന  

കലണ്ടത്തി. 2017-18ല്  റവനയൂകമ്മിയും ധനകമ്മിയും വലിയ കരാരില്  കുറചു കാ ിചു എന്ന  

സി.എ.ജി. കലണ്ടത്തി. ഇവ കൂടി കചര്ച്ത്താല്  റവനയൂ, ധനകമ്മി വളലര ഉയര്ച്ന്നരാല ന്ന  കാ ാം. 

ഈ ചര്ച്ച ഉരസംഹരിയ കാം. 2016ല്  ധവളരത്രം ത്രസിദ്ധീകരിചരിന  കശഷം ധനസ്ഥിരി 

രുടര്ച്ചയായി കമാശമായി ഇകപ്പാള്  കരകയറാന്  കഴിയാത്ത രകര്ച്ചയില്  എത്തി നില്കുന്നു. 

ഈ ത്രരിസന്ധി ഘടനാരരമായ അടിസ്ഥാന ത്രശ്നമാ  . ഇര  ഒരു രാര കാലിക ത്രശ്നകമാ ഒറ്റലപ്പടിയ 

നടരടികള്  മൂലമുണ്ടായകരാ കത്ടഡ  വസകിള്  മൂലം ഉണ്ടായകരാ അല്ല. 

രട്ടറേ 1 

റവനയൂ േമ്മറ (Revenue Deficit) 

 

 

വര്ക്ഷം 

 

റവനയൂ 

േമ്മറ 

(രൂര 

റവനയൂ 

േമ്മറ, 

റവനയൂ 

െചലവ് 

റവനയൂ േമ്മറ, 

ജറ.എസ്.ഡറ.രറ 

അനുരാരം (%) 
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മേോടറ) അന രോതം 

(%) 

2010-11 3674 10.6 1.13 

2011-12 8035 17.4 2.21 

2012-13 9352 17.5 2.27 

2013-14 11309 18.7 2.43 

2014-15 13796 19.2 2.69 

2015-16 9657 12.3 1.72 

2016-17 15484 17.0 2.51 

2017-18 

(രുരുകിയര ) 

25820* 23.7 3.75 

* 2017-18 ലല റവനയൂ കമ്മിയില്  8892 കകാടിരൂര കുറച  കാ ിചു എന്ന  സി.എ.ജി. കലണ്ടത്തി. 

അരുകൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തിയാലുള്ള റവനയൂ കമ്മിയാ   25820 കകാടി രൂര. 

 

രട്ടറേ 2 

ധന േമ്മറ (Fiscal Deficit) 

വര്ക്ഷം ധനേമ്മറ 

(രൂര മേോടറ) 

ധനേമ്മറ, 

െമോതം െചലവ് 

അന രോതം (%) 

ധനേമ്മറ, 

ജറ.എസ്.ഡറ.രറ 

അന രോതം (%) 

2010-11 7731 19.9 2.38 

2011-12 12815 25.2 3.52 

2012-13 15002 25.3 3.64 

2013-14 16944 25.5 3.64 

2014-15 18642 24.2 3.64 

2015-16 17818 20.5 3.17 

2016-17 26448 25.8 4.29 

2017-18 

(രുരുകിയര ) 

36215* 30.3 5.27 

* 2017-18 ലല ധനകമ്മിയില്  9378 കകാടിരൂര കുറച  കാ ിചു എന്ന  സി.എ.ജി. കലണ്ടത്തി. 

അരുകൂടി ഉള്ലപ്പടുത്തിയാലുള്ള ധനകമ്മിയാ   36215 കകാടി രൂര. 
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രട്ടറേ 3 

െരോത േടം 

 

 

വര്ക്ഷം 

 

െരോത േടം 

(രൂര 

മേോടറ) 

 

വര്ക്ധന 

(%) 

െരോത േടം, 

ജറ.എസ്.ഡറ.രറ 

അന രോതം (%) 

2010-11 78673 10.9 24.24 

2011-12 89418 13.7 24.56 

2012-13 103561 15.8 25.12 

2013-14 119009 14.9 25.59 

2014-15 135440 13.8 26.42 

2015-16 157370 16.2 28.00 

2016-17 186453 18.5 30.25 

2017-18 210762 13.03 30.69 

 

II. എല്.ഡറ.എഫ്. സര്ക്കോരറെ  ധനനയങ്ങ്  

കകരളത്തില്  രാഷ ത്ടീയരാര്ച്ടിയികളും മുന്ന ികളും ലരാരുവില്  അനുവര്ച്ത്തിചു വരുന്നര  

ധനധൂര്ച്ത്ത  രാഷ ത്ടീയമാ  . “ഒരു സര്ച്കാര്ച്  ജനങളുളില്  നിന്ന  നികുരിയായും മറ്റിനങളുളായും 

രിരികുന്ന രുകയും, മറ്റു വരുമാനങളുളും കടലമടുകുന്ന രുകയും ഭര ം 

ലമചലപ്പടുത്തുന്നരിനും, ജനങളുളുലട കക്ഷമത്തിനും, നാടിലെ വികസനത്തിനും 

ലചലവാകുന്നരിനുരകരം രാഷ ത്ടീയ അധികാരം നിലനിര്ച്ത്താനും, രാഷ ത്ടീയ കനടിയങളുള്  

കനടാനും, ബയൂകറാത്കസി, സമ്മര്ച്ദ ത്ഗൂപ്പുകള് , രാഷ ത്ടീയ മുന്ന ികള്  എന്നിവയുലട നിക്ഷിപ്ത 

രാല്രരയങളുള്  സംരക്ഷികാനും ഭര വര്ച്ഗത്തിലെ ആഡംബരത്തിനും ധൂര്ച്ത്തിനും 

ലചലവാകുന്നരിലന ധനധൂര്ച്ത്ത  എന്നു രറയാം”. ഈ ധനധൂര്ച്ത്ത  രാഷ ത്ടീയത്തിലെ 

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രിന്രിരിപ്പന്, വികസന വിരുദ്ധ, ജനകക്ഷമ വിരുദ്ധ സസഭാവത്തിലുള്ള  

ധനനയങളുളാ   സംസ്ഥാനത്ത  അനുവര്ച്ത്തിയ കുന്നര . 

ധനനയങ്ങ്  
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i. റവനയൂകമ്മി, ധനകമ്മി എന്നിവ രടിരടിയായി കുറചുലകാണ്ട  വരുന്നരിനു രകരം 

അവയുലട വര്ച്ധനയ ക  ആകം കൂടിയുന്ന വരവ , ലചലവ , വായ്പാനയങളുള്  ആ   

അനുവര്ച്ത്തിയ കുന്നര . 

ii. നിരയനിദാന, റവനയൂ ലചലവുകള്  കടം വാങളുി നിറകവറ്റുന്ന നിലയില്  മാറ്റം വരുത്താത്ത 

നയങളുള് . മൂലധന നികക്ഷരലത്ത അവഗ ിയ കുന്ന നയങളുള് .  

iii. സംസ്ഥാന സര്ച്കാരിലെ രനര  നികുരി, നികുരികയരര വരുമാനവര്ച്ധനയ ക  

സഹായകരമല്ലാത്ത നയങളുള്  (നിരകുകള്  കാലാനുസര ം കൂടിയാരിരിയ കുക, 

നികുരിഭര ം ലമചമാകാരിരിയ കുക, കമാശമായ ജി.എസ .ടി. രിരിവ , യഥാസമയം 

കുടിശികകള്  രിരിലചടുകാരിരിയ കുക രുടങളുിയവ) 

iv. ത്രാകദശിക സര്ച്കാരുകലള ശസാസം മുടിയിയ കുന്ന നയങളുള്  - നികുരി, നികുരികയരര 

ഇനങളുള്  കാലാനുസൃരം വര ധിപ്പിയ കാത്ത നയങളുള് , ധനകാരയ കമ്മിഷന്  ശുരാര്ച്ശകള്   

രള്ളി കരാന്നും കരാലലയുള്ള ധനവിരര ം, ബില്ലുകള്  രാസ്സാകാലര രദ്ധരി 

ത്രവര്ച്ത്തനങളുളും മറ്റും അടിയിമറിയ കുന്ന നടരടികള് . 

v. കുരിചുയരുന്ന കനാണ് -പ്ലാന്  റവനയൂ ലചലവ  നിയത്രിയ കാത്ത നയങളുള് . ധനധൂര്ച്ത്ത , 

അനാവശയ ലചലവുകള്, ആഡംബര ലചലവുകള് , അനാവശയ രസ്തികകള്  സൃഷ്ടികുക 

രുടങളുിയവയ ക  ര ം വാരികകാരി നല്കുന്നു.  

vi. അ്ു വര്ച്ഷത്തിലലാരിയ കലുള്ള ശമ്പള, ലരന്ഷന്  രരിഷ കര ം നടത്തി അടുത്ത 

സര്ച്കാരിലന കടലക ിയിലാകുന്നു. 

vii. ഭാവി ധനസാധയര രരിഗ ിയ കാലര സമ്മര്ച്ദ ത്ഗൂപ്പുകള്ക  കവണ്ടി രുരിയ രസ്തികകള്  

സൃഷ്ടികല് . എയ്ഡഡ , സസകാരയ വിദയാഭയാസ സ്ഥാരനങളുളില്  അനാവശയ രസ്തിക 

സൃഷ്ടികല്  (ഈ എല്.ഡി.എഫ . സര്ച്കാരിലെ കാലത്ത  ഏരാണ്ട  50,000ല്  അധികം 

രുരിയ രസ്തികകള്  സൃഷ്ടിചിടിയുണ്ട . ഇവയില്  രകുരികയാളവും സസകാരയ എയ്ഡഡ  

സ്കൂ ളുകളിലാ  ). 

viii. സംസ്ഥാന ബജറ്റ  സംവിധാനലത്ത രകര്ച്കുന്ന രരികിട ധനനിയത്ര ങളുളും 

രരിഷ കാരങളുളും  

ix. അര്ച്ഹരലപ്പടിയ വായ്പ നഷ്ടലപ്പടുത്തുന്ന രിന്വാരില്  നടരടികളും കള്ളക കുകളും 

x. ബജറ്റിലല വരവ , ലചലവ  ക കുകള്  ലരരുപ്പിചു കാ ിച  വികൃരമാകി നടപ്പിലാകാന്  

കഴിയാത്ത ബജറ്റ  രൂരീകര ം. 
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III. ത ഗ്ലക് മമോഡല്  ധനരരറഷ്കോരങ്ങ്  

1. 2017-18െല റവനയ  േമ്മറ, ധനകമ്മറ എന്നറവ െതറ്റോയ േണക േെളന്ന  സറ.എ.ജറ. 

യഥാര്ച്ഥ ധനസ്ഥിരി മൂടിവയ കാന്  ധനകാരയ ക കുകളില്  വയാരകമായ വളലചാടിയ കല്  

നടത്തിലയന്ന  2017-18ലല  ധനസ്ഥിരി രരികശാധിച സി.എ.ജി  കലണ്ടത്തി. സി.എ.ജി.യുലട 

വഫനാന്സ  അക്ണ്ട  2017-18 അനുസരിച  റവനയൂകമ്മിയില്  8892 കകാടിരൂരയും 

ധനകമ്മിയില്  9378 കകാടിരൂരയും ലരറ്റായി കുറചു കാ ിചു. നല്കാത്ത കണ് കസാളികഡറ്റഡ  

സിങ്കിംഗ  ഫണ്ട , നല്കാത്ത ഗയാരണ്ടി റിഡ൦ഷന്  ഫണ്ട , രിരിലചടുത്ത എസ .റ്റി., എസ .ബി. ഫണ്ട  

അധിക കരയ  ലമെ   ആയി ക കാകുക രുടങളുിയവയാ   സി.എ.ജി.ചൂണ്ടികാ ിചിടിയുള്ളര . 

കുറചു കാ ിച രുക കൂടി കചര്ച്ത്താല്  2017-18ലല റവനയൂകമ്മി 3.75 ശരമാനവും ധനകമ്മി 5.27 

ശരമാനവും ഉയരും. ഈ രുരുകിയ ധനകമ്മി, സംസ്ഥാനം ധനകാരയ രകര്ച്ച കനരിടിയ 2000-01 ലല 

ധനസ്ഥിരിയ ക  സമാനമാ  . സര്ച്കാരിലെ ധനകാരയക കുകള്  ലരറ്റാല ന്നുള്ള 

സി.എ.ജി.യുലട നിരീക്ഷ ം സര്ച്കാരിലെ വിശസാസയര രലന്ന കചാദയം ലച്ലപ്പടുന്നു. 

2. പ്രമതയേ പ്ടഷററ മസവറം്് സ് ബോങ്ക ്അകൗണ്ട ്(എസ്.റ്ററ.എസ്.ബറ) തറരറമററ  

2017-18 എസ .റ്റി.എസ .ബി. അക്ണ്ടുകളില്  വയാരകമായ രിരിമറി നടത്തിയരുമൂലം 

സര്ച്കാരിലെ യഥാര്ച്ഥ ധനസ്ഥിരിയല്ല ബജറ്റിലല ക കുകള്  സൂചിപ്പികുലരന്നു സി.എ.ജി. 

അഭിത്രായലപ്പടുന്നു. ഇരിനു രുറകമ സര്ച്കാര്ച്  വകുപ്പുകള് , ലരാരുകമഖലാ സ്ഥാരനങളുള് , 

സസയംഭര  സ്ഥാരനങളുള്   രുടങളുിയവയ ക  ബജറ്റിലല ലചലവാകാത്ത സര്ച്കാര്ച്  ഫണ്ടുകളും 

ത്ഗാന റുകളും മറ്റും ആ വര്ച്ഷവും രുടര്ച് ന്നും സൂക്ഷികുരിനും രിന്വലികുരിനും ത്രകരയക 

ത്ടഷറി കസവിംഗ  സ  ബാങ്ക  (എസ .റ്റി.എസ .ബി.) അക്ണ്ടുകളുമുണ്ട . സാമ്പത്തിക വര്ച്ഷം 

ലചലവാകാത്ത രുക ഈ അക്ണ്ടുകളിലലയ ക  മാറ്റുന്നുലവന്ന  രറയുന്നുലവങ്കിലും 

യഥാര്ച്ഥകാര ം ഇവര്ച്കു ലകാടുകാന്  ത്ടഷറിയില്  ര മില്ലാത്തരാ  . ര ിമല്ലാത്ത സ്ഥിരി 

മറചുവയ കാനുള്ള ഒരു കള്ളക കാ ിര . ഈ കള്ളക ക  കകത്രസര്ച്കാര്ച്  

കണ്ടുരിടിയ കുകയും ഈ നികക്ഷരരുക കൂടി വായ്പലയടുത്ത രുകയായി രരിഗ ിച  സംസ്ഥാന 

സര്ച്കാരിന  എടുകാവുന്ന വായ്പ രുകയില്  ലവടിയികുറവു വരുത്തുകയും ലചയ്തു. ഈ 

സാഹചരയത്തിലാ   എസ .റ്റി.എസ .ബി. അക്ണ്ടുകളില്നിന്ന  2017-18ല്  8611.64 കകാടി 

സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  രിരിലചടുത്തര . സാധാര ഗരിയില്  ഈ രിരിലചടുത്ത രുക മുമ്പ  

ത്ടാന്സ്ഫര്ച്  ലചയ്ത അക്ണ്ടുകളില്  രിരിചു ഇകടണ്ടരാ  . എന്നാല് , ഇവിലട അരുണ്ടായില്ല എന്ന  

സി.എ.ജി. കലണ്ടത്തി. രിരിലചടുത്ത രുകയില്  313.42 കകാടി മാത്രമാ   രിന്നീട  റീഫണ്ട  

നല്കിയര . ചുരുകത്തില്  ഈ ക കുകള്  കള്ളക കുകളാല ന്ന  സി.എ.ജി. കലണ്ടത്തി. 

3. മമോശം ധനമോമനജ്െമ ് എന്ന് െേ.രറ.ആ.്ര്ക്.സറ. 

എസ .റ്റി.എസ .ബി. അക്ണ്ടുകളിലല രുക രിരിലചടുത്ത വിഷയം രരികശാധിച കകരള രബ്ലിക  

എക സ ലപ്പന്ഡിചര്ച്  റിവയൂ കമ്മിറ്റി (ലക.രി.ഇ.ആര്ച്.സി.) ഇര  ലരറ്റായ ക കുകളും കമാശമായ 
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ധനകാരയമാകനജ  ലമെു൦ ആല ന്നും അഭിത്രായലപ്പടിയു. അവ രാലഴരറയുന്നു.  ഒരു സാമ്പത്തിക 

വര്ച്ഷലത്ത ബജറ്റ  അകലാകകഷനും മുന്വര്ച്ഷലത്ത ലചലവാകാത്ത രുകയും ഒര  ു വര്ച്ഷം 

ലചലവാകുന്ന രീരി ബജറ്റിലെ സുരാരയര നഷ്ടലപ്പടുത്തിലയന്ന  കമ്മിറ്റി അഭിത്രായലപ്പടിയു. 

വിഭവങളുളുലട രിന്ബലമില്ലാലര വലിയരുകയ കുള്ള വാര്ച്ഷിക രദ്ധരികള്  

രൂരീകരികുന്നരാ   മലറ്റാരു കള്ളക ക . ഈ രദ്ധരി നടത്താന്  കവണ്ട ര ം നല്കാന്  

സര്ച്കാരിലെ വകവശമില്ല. ഈ സാഹചരയത്തില്  രദ്ധരി രുക ലചലവാകാന്  കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന 

വയാകജന ആ രുക ത്ടഷറി അക്ണ്ടുകളികലകു മാറ്റുന്നു. ബജറ്റിലല രുക എസ .റ്റി.എസ .ബി.യില്  

അക്ണ്ടുകളികലകു മാറ്റുന്ന ലരറ്റായ നടരടി നിര്ച്ത്ത ലമന്ന  കമ്മിറ്റി അഭിത്രായലപ്പടുന്നു.  

ക കുകളിലല രിരിമറിമൂലം റവനയു ലചലവ  കുറചുകാ ിചിരികുന്നുലവന്നും 

കമ്മിറ്റി അഭിത്രായലപ്പടുന്നു. 2016-17ലല റവനയുലചലവിലെ വര്ച്ദ്ധന 15.77 ശരമാനവും 2017-18ല്  

9.72 ശരമാനവുലമന്നു ബജറ്റ  കരഖകളില്  രറയുന്നു. ഇരു ശരിയലല്ലന്നു കമ്മിറ്റി രറയുന്നു. 

ലചലവിനത്തില്  എസ .റ്റി.എസ .ബി.യില്  നിന്നു രിരിലചടുത്ത രുകയായ 8278 കകാടിരൂര 

കുറചരുലകാണ്ടാ   ഇരുണ്ടായലരന്നു കമ്മിറ്റി കലണ്ടത്തി.  ശമ്പളരരിഷ  കര ം സൃഷ്ടിച 

അധിക ബാധയര ലകാടുകാന്  ര മില്ലാലര രി.എഫ . അക്ണ്ടുകളില്  നികഷരിച നടരടിയും 

ലരറ്റാല ന്നു കമ്മിറ്റി അഭിത്രായലപ്പടുന്നു. ഇരുമൂലം ഭാവിയിലല ധനബാധയര വര്ച്ദ്ധികുലമന്ന  

മാത്രമല്ല രി.എഫ .കലക  മാറ്റിയ  രുകയ കും കകമ്പാളത്തില്നിന്നും കടവാങളുുന്നരികനകാള്  

ഉയര്ച് ന്ന രലിശനിരക  ലകാടുകകണ്ടിവരുന്നു. അരുലകാണ്ട  ശമ്പള,ലരന്ഷന്  

രരിഷ  കര ത്തിലല അധികബാധയര ര മായി നല്കുകകയാ കകമ്പാളത്തില്നിന്നും വായ്പ 

വാങളുി നല്കുകകയാ ലച് ലമന്ന  കമ്മറ്റി നിര്ച്കദശികുന്നു. 

4.  വോര്ക്ഷറേ വോപ :  : മേപ്ന നടരടറയ്ക് നയോയരേരണമ മണ്ടോ? 

സംസ്ഥാനത്തിന  അര്ച്ഹരലപ്പടിയ വായ്പ എടുകാന്  അനുവദിയ കാലര കകത്രം, സംസ്ഥാനലത്ത 

ശസാസം മുടിയിയ കുന്നു എന്ന  ധനമത്രി ആകരാരിയ കുന്നു. സംസ്ഥാന ജി.ഡി.രി.യുലട മൂന്നു 

ശരമാനത്തിന  രുലയമായ രുക 2019-20ല്  വായ്പ എടുകാന്  സംസ്ഥാനത്തിന  അര്ച്ഹരയുണ്ട  (24915 

കകാടിരൂര). എന്നാല്  ഈ വര്ച്ഷം വായ്പാരരിധിയില്  8325 കകാടിരൂര ലവടിയികുറചു.  ഇരിന  

കാര മായി കകത്രസര്ച്കാര്ച്  രറയുന്നര  2016-17ല്  കകരളത്തിലല ത്ടഷറി ലഡകപ്പാസിറ്റുകളില്  

ബജറ്റില്  സൂചിപ്പിചരികനകാള്  6000 ത്തില്പ്പരം കകാടിരൂരയുലട വര്ച്ധനവുണ്ടായി എന്നാ ു. 

ഇരില്  ഗ യമായരങ്ക  വിവിധവകുപ്പുകളുലട ലചലവഴികാത്ത ര ം ത്ടഷറി 

ലഡകപ്പാസിറ്റുകളിലായി കിടന്നര  മൂലമാല ന്ന സംസ്ഥാനസര്ച്കാരിലെ വാദം കകത്രസര്ച്കാര്ച്  

അംഗീകരിചില്ല എന്നരാ  . ത്ടഷറിലഡകപ്പാസിറ്റുകള്  ലരരുപ്പിച ക കുകളാല ന്ന  

സി.എ.ജി.യും ലക.രി.ഇ.ആര്ച്.സി.യും നടത്തിയ നിരീക്ഷ ത്തിലെ ലവളിചത്തില്  

കകത്രസര്ച്കാരിലെ ഈ നടരടി ലരറ്റാല ന്ന  രറയാന്  കഴിയുകയില്ല. 

5. ധനനറയപ്രണങ്ണങ്ങ്  സംസ്ഥോന ബജറ്റ് സംവറധോനെത തേര്ക്ക ന്ന  
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സംസ്ഥാന സര്ച്കാരിലെ ധനമാകനജ ലമെ   നടത്തുന്നര  വാര്ച്ഷിക ബജറ്റ  

സംവിധാനത്തിലൂലടയാ  . വകുപ്പുകള്  രങളുളുലട നിരയനിദാന ലചലവുകള്  നടത്തുന്നരും 

രദ്ധരി ലചലവുകള്  ആസൂത്ര ം ലച്ുന്നരും മറ്റും വാര്ച്ഷികബജറ്റിലെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ  . 

ത്രാകദശികസര്ച്കാരുകളുലട സിംഹഭാഗം ഫണ്ട  ലഭികുന്നരും സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  ബജറ്റില്  

നിന്നാ  . എന്നാല്  ധനത്രരിസന്ധിമൂലം നടപ്പുസാമ്പത്തിക വര്ച്ഷലത്ത ബജറ്റിലല രുക അടുത്ത 

സാമ്പത്തികവര്ച്ഷകത്തക  മാറ്റുന്ന ചില ധനനിയത്ര ങളുള്  സംസ്ഥാനസര്ച്കാര്ച്  നടപ്പിലാകി. 

അവ രുടര്ച്ചയായ ത്ടഷറി നയത്ര ങളുള്  വഴി ബില്ലുകള്  ഒരു സാമ്പത്തികവര്ച്ഷം രാസാകാലര 

അടുത്തവര്ച്ഷകത്തക  മാറ്റുക, ബില്ലുകള്  രാസാകാന്  ലവയില്സ &മീമീന്സ  ലിയിയറന്സ  

ഏര്ച്ലപ്പടുത്തുക, രാസാകാത്ത ബില്ലുകള്  ത്ടഷറി കയൂസിസ്റ്റത്തികലക  മാറ്റുക, ഇ-ലാംസ  

രദ്ധരിയികലക  മാറ്റുക, ബജറ്റിലല രുക ത്രകരയക എസ .റ്റി.എസ .ബി. അക്ണ്ടുകളികലക  മാറ്റുക 

രുടങളുിയവയാ  . 

 മുകളില്  വിവരിച ധനനിയത്ര ങളുള്  സംസ്ഥാനബജറ്റ  സംവിധാനലത്ത 

അടിയിമറിയ കുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തികവര്ച്ഷലത്ത ബജറ്റിലല രുക, അടുത്ത സാമ്പത്തികവര്ച്ഷം 

ലചലവാക ലമന്നു രറയുന്നരില്  എരാ   യുക്തി? ഈ ധനനിയത്ര ങളുള്  മൂലം ബജറ്റിലല 

അകലാകകഷന്  ത്രാകയാഗികമായി നടപ്പിലാകാന്  കഴിയാത്ത സാങ്കല്പിക ക കുകളായി 

മാറുന്നു. ബജറ്റ ലഹഡിലല രുക കണ്ടുലകാണ്ട  ധനലചലവുള്ള ഒരു രദ്ധരിയും രുടങളുാകനാ 

നടപ്പിലാകാകനാ സര്ച്കാര്ച്  വകുപ്പുകള്ക  കഴിയാത്ത അനിതത്ിരരസമാ   ഇകപ്പാഴുള്ളര . 

6. അഞ്ോം ധനേോരയ േമ്മറഷന്  ശ രോര്ക്ശേ്  അട്ടറമററച . 

ഇരയന്  ഭര ഘടന അനുസരിച  സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മിഷന്, സംസ്ഥാന നികുരികളുലട 

ഒരു വിഹിരവും ത്ഗാെുകളും ത്രാകദശിക സര്ച്കാരുകള് ക  അ്ു വര്ച്ഷകാലം നല് കാനും 

അവയുലട ധനസ്ഥിരി ലമചലപ്പടുത്താനും ശുരാര്ച്ശകള്  നല് കകണ്ട സ്ഥാരനങളുളാ  . എന്നാല്  

അ്ാം സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മിഷലെ ശുരാര്ച്ശകള്  രണ്ട  വര്ച്ഷം നടപ്പാകിയില്ല. ത്രാകദശിക 

സര്ച്കാരുകള്ക  നല്കകണ്ട ഫണ്ടിലന കുറിചുള്ള കമ്മിഷലെ ശുരാര്ച്ശകള്  ഏരാണ്ട  എല്ലാം  

നിരസിചു. എന്നിടിയ  സര്ച്കാരിന  കരാന്നിയ കരാലല ര ം നല്കി. ത്രാകദശിക സര്ച്കാരുകളുലട 

നികുരി, നികുരികയരര ഇനങളുള്  വര്ച്ദ്ധിപ്പികാനുമുള്ള നിര്ച്കദശങളുളും നടപ്പിലാകിയില്ല. 

കമ്മിഷന്  ശുരാര്ച്ശ ലചയ്തരികനകാള്  വളലര കുറഞ്ഞ രുകയാ   സംസ്ഥാനലത്ത ത്രാകദശിക 

സര്ച്കാരുകള്ക  നാല  വര്ച്ഷമായി ബജറ്റ  വിഹിരമായി ലഭിചര .  ഈ നടരടികളും സാമ്പത്തിക 

വര്ച്ഷം മുഴുവനും, രുടര്ച്ചയായി ത്ടഷറി നിയത്ര ങളുള്  ഏര്ച്ലപ്പടുത്തി ത്രാകദശിക 

സര്ച്കാരുകളുലട ശമ്പള-ലരന്ഷന്  ഇരര ബില്ലുകള്  രാസാകാലര അവലര 

നിരയധനത്രരിസന്ധിയിലാകി. 

 സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മിഷലന ലകാല്ലുന്ന നടരടികള്  സസീകരിച  ധനവികകത്രീകര  

ത്രത്കിയ രകര്ച്കുകയും കകത്രധനകാരയകമ്മിഷലെ കടംസ  ഓഫ  റഫറന്സ  സംസ്ഥാന 

വിരുദ്ധമാല ന്ന  ത്രകക്ഷാര ം നടത്തുന്ന ധനമത്രിയുലട നിലരാട  ഇരടിയരാപ്പാ  .  
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7. േറഫബ്റ : രോളറയ രദ്ധതറ 

കകരളത്തില്  ഇരുവലര നടന്നിടിയില്ലാത്ത, സമാനരകള്  ഇല്ലാത്ത രതത്ാത്തലവികസന 

രദ്ധരിയായാ   കിഫ ബിലയ അവരരിപ്പിചര . ബജറ്റിന  രുറത്തു നിന്ന  54000 കകാടിരൂര സംഭരിച  

ബജറ്റിനകലത്ത വികസനരദ്ധരികള്  അ്ുവര്ച്ഷം ലകാണ്ട  നടപ്പിലാകുന്ന വന് രദ്ധരിയാ   

ഇര . നടപ്പിലാകുന്ന രദ്ധരികളില്  നിന്ന  കടാള്, യൂസര്ച്  ചാര്ച്ജ  രുടങളുിയവ രിരിച  

രിരിചടവിന  ര ം സസരൂരിയ കാന്  രദ്ധരി ലക്ഷയമിടുന്നില്ല. മുഴുവന്  രിരിചടവും 

സംസ്ഥാനനികുരിയുലട ഒരുഭാഗം ഉരകയാഗിചാ  . ഈ രദ്ധരിയുലട നടത്തിപ്പ  രരികശാധിചാല്  

ഇലരാരു രാളിയ രദ്ധരിയാല ന്ന  കാ ാം. 

2016-17 ല്  2500 കകാടിരൂര കിഫ ബി വഴി സമാഹരിച  വികസന രദ്ധരികള്ക  

ലചലവാകുലമന്നു ത്രഖയാരിചുലവങ്കിലും, ഒരു രൂര കരാലും ലചലവാകിയില്ല. സി.എ.ജി.യുലട 

ക കുകള്  അനുസരിചു ബജറ്റിനു രുറത്തു നിന്നും രണ്ടാം വര്ച്ഷം (2017-18) കിഫ ബിയ ക  

സമാഹരിയ കാന്  കഴിഞ്ഞ രുക 100.80 കകാടിരൂര മാത്രമാ  . സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്  ഒരു 

കചാദയത്തിന  ഉത്തരമായി നല്കിയ ക കുകള്  അനുസരിചു 2019 ജൂവല ഒന്നാം രീയരി വലര 

കിഫ ബി രദ്ധരികള്ക  കവണ്ടി ലചലവാകിയര  1859 കകാടി രൂര മാത്രം. അരായര  ലമാത്തം 

രുകയുലട 3.4 ശരമാനം. എന്നാല്  രുടര്ച്ചയായി അനവധി രദ്ധരികള്  ര്ാറാകുകയും 

ചര്ച്ചലച്ുകയും അംഗീകാരം ലകാടുകുകയും സമാനരകളില്ലാത്ത വികസനം നടത്താന്  

കരാകുന്നുലവന്നും സര്ച്കാര്ച്  രറയുന്നു. ഇരുവലര ലചലവാകിയ രുക ഒരു മാനദണ്ഡമായി 

എടുത്താല്  കിഫ ബിയുലട രദ്ധരി നടത്തിപ്പ  രരിരാരകരമാ  . ഈ സര്ച്കാരിലെ 

അവകശഷികുന്ന ഒരു വര്ച്ഷവും നാലു മാസവും അത്ഭുരങളുള്  നടകുലമന്നാ   കിഫ ബി 

വക്താകളുലട അവകാശവാദം. 

ഉരസംഹോരം 

ഈ വിശകലനം ഉരസംഹരിയ കാം. സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലല ഏറ്റവും ഗുരുരരമായ 

ധനത്രരിസന്ധിയിലാ   കകരളം. സംസ്ഥാന ത്രാകദശിക സര്ച്കാരുകളുലട ലമചമായ ഭര ം, 

സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനം, ജനകക്ഷമം ലമചലപ്പടുത്തല്  രുടങളുിയവ കനടുന്നരിനു 

ആകരാഗയരരമായ ധനകാരയ സ്ഥിരി അനിവാരയഘടകമാ  . എന്നാല്  സര്ച്കാരിലെ ധനസ്ഥിരി 

ലമചലപ്പടുത്തുന്നരില്  സംസ്ഥാനത്ത  അധികാരത്തിലിരുന്ന സര്ച്കാരുകള്  കടുത്ത 

അലംഭാവമാ   കാ ിചര . ഇന്ന  അനുവര്ച്ത്തിചുവരുന്ന ധനധൂര്ച്ത്ത  

രാഷ ത്ടീയത്തിലടിസ്ഥനമായ ധനനയങളുളില്  ഒരു ലരാളിലചഴുത്ത  അനിവാരയമാ  . അരിനു 

മുരിരാലര രിരിരിപ്പനും, വികസനവിരുദ്ധവും, ജനകക്ഷമവിരുദ്ധവുമായ നയങളുളാ   ഇകപ്പാള്  

അനുവര്ച്ത്തിചു വരുന്നര . ധനത്രരിസന്ധിയുലട മൂലകാര ങളുലള അഭിസംകബാധന ലച്ാലര 

രുഗ്ലക  കമാഡല്  ധനരരിഷ കര ങളുള്  ലകാണ്ട  കവഷംലകടിയ  കാ ിചാല്   ഈ ത്രരിസന്ധി 

രര ം ലച്ാന്  കഴിയില്ല. നാടിലെ വികസനവും ജനകക്ഷമവും ലമചമായ ഭര വും 
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ലക്ഷയമിടാലര അടുത്ത സര്ച്കാരിലന കടലക ിയിലാകി രാഷ ത്ടീയകനടിയം കനടാലമന്ന 

സങ്കുചിരരാഷ ത്ടീയവും ധനനയങളുളും കകരളലത്ത വഴിയാധാരം ആകുകലയ ഉള്ളൂ. 

(ഈ കലഖനം “രകരുന്ന സാമ്പത്തികം വളരാത്ത കകരളം” എന്ന രലലകടിയില്  ‘സമേോലറേ 

മലയോളം’ വാരികയില്  ത്രസിദ്ധീകരിചിടിയുണ്ട  (2020 ജനുവരി 27)) 


