സമ്പദ്ഘടനയില്‘സ്റ്റാഗ്ലേഷന്’കടുത്തമാന്ദ്യം;
ഇന്ത്യയിലലത്ഏറ്റവുംവലിയതകര്ച്ച
ബിഎപ്രകാശ്
(ജനുവരി31,2022ല്മലനാരഓണ്ലലനില്പ്രസിദ്ധീകരിച
അഭിമുഖം)
പ്രമുഖമായ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖയാരിച്ച സാഹചരയത്തിലാണ്
ഇത്തവണ കേപ്ര സർക്കാർ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്കോവി

ി .ഞ്ഞെ മൂന്നാം തരംഗം

ആെു വീശിഞ്ഞക്കാണ്ടിരിക്കുേയാണ്ആദയഞ്ഞത്ത രണ്ടു തരംഗങ്ങൾ സെത്തിച്ച .
ആഘാതങ്ങളിൽ ഇക്കയക സടദ്ഘടന േരക്കയറിയിങ്ങുകണ്ടാ? രാജയത്തിഞ്ഞെ സാടത്തിേ
വളർച്ചയിൽ രുകരാഗതിയുണ്ടാഞ്ഞയന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാണ്. ഇതിനു രിന്നിഞ്ഞല
യാഥാർഥയങ്ങഞ്ഞളക്ക്? ഇക്കയക സടദ്ഘടന എവിഞ്ഞട നിൽക്കുന്നു? ഈ
വിഷയങ്ങഞ്ഞളപ്പറ്റി സംസ്ഥാന രബ്ലിേ് എേ്ഞ്ഞരക

ിച്ചർ േമ്മിറ്റി, അഞ്ാം സംസ്ഥാന

ധനോരയ േമ്മിഷക എന്നിവയുഞ്ഞട മുക അധയക്ഷനും സാടത്തിേ ശാസ്പ്ത്ഞനനുമായ
ക

ാ, ബിപ്രോശ് മകനാരമ നിനലനികനാടു സംവദിക്കുന് .എ.നു .

ഏറ്റവുംവലിയസാമ്പത്തികതകര്ച്ച

സവാതപ്ക്കയത്തിന് കശഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സാടത്തിേ തേർച്ചയുഞ്ഞട
സാഹചരയത്തിലാണ് ഇത്തവണ കേപ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്വ യാരേമായി ഇകപ്പാഴും .
കോവി

് മഹാമാരിയും അതു സെത്തിച്ച ചർച്ച ഞ്ഞചെഞ്ഞപ്പകടണ്ടത് പ്രതയാഘാതങ്ങളും

തഞ്ഞന്നയാണ്അതിൽ നിന്ന് ഇക്കയക സടദ്ഘടന േരേയറികയാഞ്ഞയന്നത് ഗന്ത്രവമായി ചർച്ച .
എിാ സാടത്തിേ കമഖലയിലും പ്രവർത്തിക്ക .ഞ്ഞചകെണ്ട വിഷയമാണ്ുുന്നവർ വളഞ്ഞര
പ്രതീക്ഷകയാഞ്ഞട ഇതിഞ്ഞെ ഉത്തരം ോത്തിരിക്കുേയാണ് .
നഹരി േകടാള രംഗം വീണ്ടും േുതിച്ചുയരുഞ്ഞമന്ന പ്രതീക്ഷ ആ
രംഗത്തുള്ളവർക്കുണ്ട്േകടാള സടദ്ഘടന വീണ്ടും േുതിച്ചുയരുന്നകതാഞ്ഞട വീണ്ടും .
കോവി

് മൂലം അടച്ചു .ഞ്ഞതാഴിൽ കനടാഞ്ഞമന്നു േരുതുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു ഞ്ഞചറുപ്പക്കാരുണ്ട്

രൂങ്ങിയ വയവസായങ്ങൾ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുഞ്ഞമന്ന പ്രതീക്ഷവച്ചു രുലർത്തുന്നവരും
കോവ .ഏഞ്ഞറയാണ്ുി

ിനു കശഷം രാജയത്ത് സാടത്തിേ വളർച്ച േൂടിഞ്ഞയന്ന പ്രചാരണം

ശക്തമാണ്അതി .ഞ്ഞെ രശ്ചാത്തലത്തിൽ കേപ്ര സർക്കാർ ബജറ്റിഞ്ഞന സമീരിക്കാനാണു
സാധയത. എന്നാൽ കോവി

ിനു മുകരുള്ള ജി

എത്തിയിങ്ങിഞ്ഞിന്നതാണു വസ്തുതകോവി

ിരി തുേയികലക്ക് രാജയം

് മഹാമാരി ഇക്കയക്ക് സവാത .പ്ക്കയം േിങ്ങിയ

കശഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ സാടത്തിേ തേർച്ചയാണ്്കര സമയം ആകരാഗ് .യ
തേർച്ചയും സാടത്തിേ തേർച്ചയുമാണ്ആകരാഗയ .രംഗഞ്ഞത്ത തേർച്ച കനരിടാക നമുക്കു
േഴിെു എന്നാൽ സാടത്തിേ .തേർച്ചഞ്ഞയ കനരിടാക നമുക്കു േഴിെിങ്ങിിഅതിഞ്ഞനപ്പറ്റി .
കലാേബാകും .രുിക്കാകനാ കവണ്ടവിധം മനോിലാകക്കാകനാ േഴിെിഞ്ഞിന്നതാണ് വസ്തുത

1

മറ്റു സംഘടനേളും രറയുന്നത് രണ്ടാം കലാേമഹായുടത്തിനുകശഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ
അതിഞ്ഞനപ്പറ്റി രുിക്കാക കേപ്ര സംസ് .സാടത്തിേ പ്രതിസപ്ിയാണിത്ഥാന സർക്കാരുേൾ
പ്ശമികക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സമ്പദ്ഘടനകരക്കയറിയയന്നത് പ്രചാരണംമാപ്തം

ഇകപ്പാൾ വയാരിച്ചു ഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ്മികപ്ോി എന്ന രുതിയ വേകേദം വലിയ ആശക
സെത്തിച്ചിരിക്കുന്നുഈ അവസ്ഥയിൽ കോവി

് തേർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇക്കയക സടദ്ഘടന .

എപ്തമാപ്തം േരക്കയറിഞ്ഞയനു്നു രരികശാധികക്കണ്ടത് അതയാവശയമാണ്നാഷനൽ .
ീാീിീിക്കൽ ന

ിസ് പ്രസിടീേരിച്ച2020–2022 ഞ്ഞല ജി

അടിസ്ഥാനമായി ഇതിഞ്ഞെ ഉത്തരം കതടാം കോവി
ഞ്ഞമാത്തം ആേയക്കര വളർച്ച )ജി

ിരി േണക്കുേഞ്ഞള

് ഞ്ഞരാങ്ങിരുറഞ്ഞപ്പങ്ങ .2020–21 വർഷത്തിൽ

ിരി (7.3 ശതമാനം ഇടിെു. രാജയം അതിരൂക്ഷമായ

സാടത്തിേ മാരയത്തികലക്കു വഴുതി വീണു.
എന്നാൽ 2021–22 ഞ്ഞല പ്രാഥമിേ േണക്കുേൾ അനുസരിച്ച് ജി

ിരി വർധന 9.2

ശതമാനമായി വർധിച്ചു .ഈ േണക്കിഞ്ഞെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സടദ്ഘടന കോവി

്

ധ ും
തേർച്ചയിൽ നിന്നു േരക്കയറിഞ്ഞയന്ന വാദം കേപ്ര സർക്കാരും മറ്റു സാടത്തിേ വിദഗ്ര
ഉന്നയിക്കുന്നത്എന്നാൽ തേർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇക്കയക സടദ്ഘടന േരക്കറിഞ്ഞയന്ന വാദത്തിന് .
തേർച്ചയിൽ നിന്ന് .ോരയമായ അടിസ്ഥാനകമാ വസ്തുതേളുഞ്ഞട രികബലകമാ ഇി
( േരക്കയറിഞ്ഞയന്നു രറയണഞ്ഞമകിൽ കോവി
ഇകപ്പാഴഞ്ഞത്ത ജി
കോവി

ിനു മുകരുണ്ടായിരുന്ന ജി

ിരിയും2019–20)

ിരിയും (2021–22) തമ്മിൽ താരതമയഞ്ഞപ്പടുകത്തണ്ടതുണ്ട് .
ിഞ്ഞെ മുകരുള്ള വർഷം ജി

ിരി145.69 ലക്ഷം രൂരയായിരുന്നത് 2021–22ൽ

147.53 ലക്ഷമായി വർധിച്ചു വർധന .)സ്ഥിരവിലയിൽ (1.26 ശതമാനം മാപ്തംഈ ഞ്ഞചറിയ .
മാറ്റഞ്ഞത്ത വലിയ ്രു തിരിചു്ചു വരവായി നമുക്കു ോണാക േഴിയിി.
േച്ചവടം, കഹാങ്ങൽ, ഗതാഗതം, വാർത്താ വിനിമയം എന്നിവ ഉൾഞ്ഞപ്പടുന്ന സർവീസ്
കമഖലയുഞ്ഞട ജിവിഎ 2019-20കനക്കാൾ 2021–22ൽ േുറവായിരുന്നുരബ്ലിേ് .
അേ രിനിസ്കപ്ടഷക,

ി

കസ് തുടങ്ങിയ കമഖലയുഞ്ഞട ജിവിഎയും േുറവാണ്അതായത് .

സടദ്ഘടനയിഞ്ഞല രല കമഖലയിഞ്ഞലയും ജി

ിരി രൂർവസ്ഥിതിയികലക്ക് എത്തിയിങ്ങുിി .

സുാടത്തിേ മാരയത്തിഞ്ഞെ ്രു പ്രധാന സൂചിേയായി നമ്മൾ േണക്കാക്കുന്നത് നപ്രവറ്റ്
ന

നൽ േിസംര്ഷക എക്സരക

ിച്ചർ 2019–20ൽ 83.21 ലക്ഷം കോടി ആയിരുന്നത് 2021–

22ൽ 80.80 കോടിയായി േുറെുആളുേൾ എപ്തകത്താളം ഉരകോഗത്തിനു . കവണ്ടി
ഞ്ഞചലവാക്കുന്നു എന്നതിഞ്ഞെ സൂചിേയാണിത്ജി .

ിരിയിൽ ഇതിഞ്ഞെ വിഹിതം 2019– 20ൽ 57.1

ശതമാനം ആയിരുന്നത് 2021–22ൽ 54.8 ശതമാനമായി േുറെുസടദ് ഘടന േട .ുുത്ത
മാരയത്തിൽ തുടരുന്നതിഞ്ഞെ സൂചനേളാണിത്.

വളര്ച്ന്നത്കാര്ച്ഷികലമഖലമാപ്തം
സാടത്തിേ കമഖലേളിൽ ോർഷിേ കമഖല മാപ്തമാണ് തുടർച്ചയായി വളർന്നത് മറ്റു .
കമഖലേളായ വയവസായം,
കോവി

ിനാകസ്, റിയൽ എകീറ്റ്, നിർമാണം എന്നിവയുഞ്ഞട വർധന

ിനു മുകരുള്ള സ്ഥിതിയുമായി താരതമയഞ്ഞപ്പടുത്തിയാൽ നാമമാപ്തമാണ്.

2

കോവി

് മഹാമാരിയുഞ്ഞട വയാരനവും അതു തടയാക ഏർു്ഞ്ഞപ്പടുത്തിയ നിയപ്ക്കണങ്ങളും

രല സാടത്തിേ കമഖലേഞ്ഞളയും തേർത്തു തരിപ്പണമാക്കിഅേ .ുൂതരൂർവമായ തേർച്ച
കനരിങ്ങ ്രു കമഖലയാണ് ഞ്ഞചറുേിട വയവസായ കമഖലനമകപ്ോ സ്രാൾ മി

ിയം (

അസംഘടിത കമഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന േൂരിോഗം )എന്റർനപ്രസസ് കമഖല
.കരരുഞ്ഞടയും ഞ്ഞതാഴിലവസരങ്ങൾ കോവി

് ോരണം ഗണയമായി േുറെു

തകര്ച്ചലനരിട്ടത്ദരിപ്ദജനവിഭാഗങ്ങൾ
സടദ്ഘടനയിൽ ‘ീാഗ്കേഷക’ എന്ന പ്രതിോസം സെത്തിക്കഞ്ഞപ്പങ്ങു്രുവശത്ത് േടുത്ത .
.സാടത്തിേ മാരയവും മറുവശത്ത് േടുത്ത വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിോസമാണിത്
ഞ്ഞരകപ്ടാൾ,

ീസൽ, രാചേവാതേ എന്നിവയുഞ്ഞട വിലയിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടായ വർധനവാണ്

വില വർധനവിഞ്ഞെ പ്രധാന ോരണംവയവസാ .യ നിർമാണ ഉൽരന്നങ്ങളുഞ്ഞട വിലയിലും
ോരയമായ വർധനവുണ്ടായി ഉരകോക്തെവില സൂചിേയിൽ .2021

ിസംബറിൽ 5.61

ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഇതുമൂലം തേർച്ച കനരിങ്ങത് സാധാരണക്കാരും ദരിപ്ദ
ജന വിോഗങ്ങളുമാണ്അതി .ഞ്ഞെ ഗുണ

ലങ്ങൾ അനുേവിച്ചത് സടന്നരും വലിയ

ഉൽരാദേരുമാണ്വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാേുകടാൾ വലിയ േച്ചവടക്കാർക്കും ഉൽരാദേർക്കും .
വലിയ ലാേം േിങ്ങുേയും വാങ്ങാക കരാേുന്നവർക്കു േടുത്ത
സടദഘടനയിൽ ്കര .ഞ്ഞചെുഞ്ഞമന്നതിനാലാണിത് സംേവിക്കുന്നത് നത്തമുണ്ടാവുേയും
സമയത്ത് മാരയവും വിലക്കയറ്റവും ഉണ്ടാേുന്ന പ്രവണതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

രൂക്ഷമാണ്യതാഴിലില്ലായ്മ

2021

ിസംബറിൽ രങ്ങണ പ്രകദശഞ്ഞത്ത ഞ്ഞതാഴിലിിായ്ര നിരക്ക് 9.3 ശതമാനമായി പ്ഗാമീണ

ഞ്ഞതാഴിലിിായ്ര നിരക്ക് 7.3 ശതമാനമായും വർധിച്ചുഞ്ഞസന്റർ ക

ാർ കമാണിറ്ററിങ് ഇക്കയക .

എകക്കാണമിയുഞ്ഞട േണക്ക് പ്രോരം60 ലേഷം സ്ഥിര സവോവമുള്ള മാസ ശടളം ലേിച്ചിരുന്ന
കജാലിേൾ 2021ൽ നത്തഞ്ഞപ്പങ്ങു ഇക്കയയിഞ്ഞല ്രു പ്രമുഖ വാരിേ .2022 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ
സർകവ

ലം അനുസരിച്ച് കോവി

് ജനങ്ങളുഞ്ഞട സാടത്തിേ നില വലിയ കതാതിൽ

തേർത്തുമൂന്നിഞ്ഞലാകന്നാളം ജനങ്ങളുഞ്ഞട സാടത്തിേ നില കോവി

് കമാശമാക്കിഞ്ഞയന്നാണ് .

സർകവയിൽ രഞ്ഞകടുത്ത .്രു േഞ്ഞണ്ടത്തൽ45 ശതമാനം കരരും രറെത് ഞ്ഞതാഴിലിിായ്ര
അതിരൂക്ഷമാഞ്ഞണന്നാണ് കോവി

് മഹാമാരി ോരണം .64 ശതമാനം കരരുഞ്ഞടയും വരുമാനം

ഇടിയുേയുണ്ടായി.

സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിവിലയിരുത്തുന്നതില്രരാജയം

മുേളിൽ രറെ വസ്തുതേൾ ോണിക്കുന്നത് ഇക്കയക സടദ്ഘടന കോവി
സാടത്തിേ പ്രതിസപ്ിയിൽ തുടരുന്നുഞ്ഞവന്നാണ്കോവി

് സെത്തിച്ച

ിന്ഞ്ഞറ രുതിയ ഇനങ്ങളും .

ോവിയിഞ്ഞല വയാരന സാധയതയും അതു സെത്തിക്കുന്ന പ്രയധ്ങ്ങളും അടുത്ത രകണ്ടാമൂനു്കനാ
വർഷം േൂടി തുടരാനാണു സാധയതകോവി

ിൽ നിന്നു സടദ്ഘടന േരക്കയറിഞ്ഞയന്ന .

.ചിക്കാഗതി സാടത്തിേ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവഞ്ഞര വഴിഞ്ഞതറ്റിക്കാകന ഇടയാക്കൂ
രാജയത്തിന്ഞ്ഞറ സാടത്തിേം, ധനം,വിേസനം എന്നിവയുഞ്ഞട നയ രൂരീേരണത്തിന്
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സാടത്തിേ നിലഞ്ഞയപ്പറ്റി വയക്തമായ രൂരം ആവശയമാണ്കോവി

് വിവിധ .

കവണ്ട രുനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ രാജയഞ്ഞത്ത കമഖലേളിലുണ്ടാക്കിയ ആഘാതങ്ങഞ്ഞളപ്പറ്റി
സർവേലാശാലേൾ, ഗകവഷണ സ്ഥാരനങ്ങൾ, കേപ്ര ,സംസ്ഥാന സർക്കാരുേൾ എന്നിവ
രരാജയഞ്ഞപ്പങ്ങുഞ്ഞവന്നത് വസ്തുതയാണ്ഈ രശ്ചാത്തല .ത്തിലാണ് കേപ്ര സർക്കാർ ബജറ്റ്
അവതരിപ്പിക്കാക ്രങ്ങുന്നത്അതിന് യാഥാർഥയ കബാധമുണ്ടാവുകമാഞ്ഞയന്ന ോരയത്തിൽ .
.സംശയമുണ്ട്
േഴിെ ബജറ്റുേളിൽ പ്രഖയാരിച്ച ഉകത്തജേ രാകക്കജുേൾ ചില ്റ്റഞ്ഞപ്പങ്ങ ഞ്ഞചറിയ
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിങ്ങുഞ്ഞണ്ടകിലും േടുത്ത സാടത്തിേ തേർച്ചഞ്ഞയ കനരിടാക അതിലൂഞ്ഞട
േഴിെിി. സർക്കാരിഞ്ഞെ േടം രരിധി വിങ്ങു േൂടിഞ്ഞക്കാണ്ടിരിക്കുേയാഞ്ഞണന്നതും
വസ്തുതയാണ്. കോവി

് മൂലം രങ്ങണങ്ങളിൽ ഞ്ഞതാഴിൽ നത്തഞ്ഞപ്പങ്ങ കോടിക്കണക്കിന് ആളുേൾ

സവക്കം പ്ഗാമങ്ങളികലക്ക് മടങ്ങിയിങ്ങുണ്ട്. അവരുഞ്ഞട സ്ഥിതിഞ്ഞയ രറ്റി നമ്മുക്ക് ്ന്നും അറിയിി.
കലാേത്ത് ഏറ്റവും േൂടുതൽ പ്രവാസിേളുള്ളതും പ്രവാസി വരുമാനം ഞ്ഞനടുന്നതുമായ
രാജയമാണ് ഇക്കയ. കോവി

് മൂലം മടങ്ങി വന്ന പ്രവാസിേളുഞ്ഞട േെതയമായ േണക്കു കരാലും

നമ്മുഞ്ഞട നേയിലിി എന്നതും നർമ കവണം.

തയ്യാറാക്കിയത്
ആര്ച്ശശിലശഖര്ച്
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