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2014 நாடா�ம�ற ேத�த� ப�ரசார�தி� ேபா�, நா!"� ெபா$ளாதார �ைறைய 
ஐ(கிய )*ேபா(� +!டண� அர. நி�வாக/ ெச0� வ1தைத அ2ேபாைதய ப�ரதம� 
ேவ!பாள� நேர1திர ேமா" ேகலி ெச0தா�.  கா�கிர5 க!சி தைலைமய�லான அர.(� 
ெகா7ைக )ட(� வாத/ ஏ*ப!97ளதாக பாரத:ய ஜனதா க!சி வ�ம�சன/ ெச0த�.  
”�ஜரா� மாட� வள�சிைய” நா9 )<வ�/ அ)� ப9��வத� =ல/ நா!ைட 
வள�சியைடய ெச0ய2 ேபாவதாக பாரத:ய ஜனதா க!சி ம(க�(� வா(�>தி அள?�த�.  
அ2ப" +றிய பாரத:ய ஜனதா க!சி ஆ!சி(� வ1� =�றாA9க7 கழி1த ப�� பா��தா�, 
நா9 ஒ$ ெபா$ளாதார ெந$(க"ய�� உ7ள�.  

 
இ1தியாவ�� ஒ!9 ெமா�த உ7நா!9 உ*ப�தி ெச2ட/ப� 2016-இ� 7.9% ஆக 

இ$1த�. ஆக5! 2017- இ� 5.7% ஆக �ைற1�7ள�.   பண மதி2L ந:(க நடவ"(ைகM/, 
ெபா$7 ம*>/ ேசைவ வN அ)லா(க)/ தா�, ஒ!9 ெமா�த உ7நா!9 உ*ப�திய�� 
வ :Oசி(�( காரண/ எ�> ஆ�/ க!சிைய ேச�1த சில� +>கிறா�க7.  இ1த வ :Oசி 
த*காலிகமான� எ�>/, வ�ைரவ�� ெபா$ளாதார/ வள�சியைடய� �வ��/ எ�> 
அவ�க7 +>கிறா�க7.  ெதாழி� P!ப காரண�களா� ெபா$ளாதார வ :Oசி 
ஏ*ப!97ளதாக பாரத:ய ஜனதா க!சிய�� தைலவ� அமி� ஷா ெதNவ���7ளா�.  ஆனா�, 
ெச2ட/ப� 2016 )தேல இ1தியா ம1தமைடய� �வ�கி வ�!டதாக, பாரத 5ேட! வ�கி 
அத� ஆ0வறி(ைகய�� �றி2ப�!97ள�.  இ1த ம1த நிைலய�� த�ைம “�>கிய 
கால�தி*கானேதா”,  “த*காலிகமானேதா” அ�ல எ�>/ ெதள?வாக +ற2ப!97ள�.  

 
ெபா$ளாதார ம1த நிைல(� பண மதி2L ந:(க நடவ"(ைகM/, ெபா$7 ம*>/ 

ேசைவ வNM/(GST) ம!9/ காரணம�ல எ�> தைல சிற1த ெபா$ளாதார நிLண�க7 
+றிM7ளன�.  ெபா$ளாதார ம1த நிைலய�� ேபா� உ7நா!9 ேதைவ .$��த�, உ*ப�தி 
�ைற1� வ$த� ம*>/ தன?யா� )தX9 �ைறY ஆகியன நிகOகி�றன எ�> அவ�க7 
+>கி�றன�.  



2 

 

 
ச�வேதச ச1ைதய�� கசா எAெணய�� வ�ைல நிலவர/ காரணமாக 

எ<1�7ள சாதகமான ZOநிைல இ$1த ேபா�/ +ட, இ1திய ெபா$ளாதார/ ஒ$ 
ெந$(க"ைய ச1தி��7ள�.   கசா எAெணய�� வ�ைல க9ைமயாக சN1�7ள�. 
இத� வ�ைளவாக எAெண0 இற(�மதி ெசலY �ைற1�7ளதா� இ1திய அர.(� 
மிக2ெபNய அளY நிதி மிசமாகிM7ள�.  ேம 2014-இ� நேர1திர ேமா" இ1திய ப�ரதமராக 
பதவ�ேய*ற ேபா�, ஒ$ ேபர� கசா எAெண0 வ�ைல 109.54 அெமN(க டால�களாக 
இ$1த�.  ஆனா� த*ேபா� இ1த வ�ைல 50 அெமN(க டால�களாக �ைற1� வ�!ட�. 
2016-17- இ� ம!9/ இ1தியாY(� கசா எAெண0 இற(�மதிய�� 274.6 ப��லிய� 
அெமN(க டால�க7 மிசமாகிM7ளன.  இ[வளY சாதகமான ெபா$ளாதார ZOநிைல 
இ$1த ேபா�/, நா9 ெபா$ளாதார ம1த நிைல(�7 ெச�>7ள�. 

 
காரண/ எ�ன?  2004 )த� 2014 வைர, கா�கிர5 தைலைமய�லான 

அரசா�க/ கைட2ப�"�த அேத Lதிய ெபா$ளாதார ெகா7ைககைள� தா� பாரத:ய ஜனதா 
க!சி தைலைமய�லான அரசா�க)/ கைட2ப�"�� வ$கி�ற� எ�பேத அத*�( காரண/.  
இ1த ெகா7ைககள?னா�, கா�2பேர!9க�(� ஒ[ேவா� ஆA9/, ஏராளமான ச]ைகக7 
வழ�க2 ப!97ளன. ஆனா�, உணY, ஆேரா(கிய/, க�வ�, வ�வசாய/ உ7ள?!டவ*றி� 
ஏைழ ம(க�(� ெகா9(க2 ப!9 வ1த மா�ய�க7 க9ைமயாக ெவ!ட2ப!97ளன.  இ1த 
ெகா7ைககள?� வ�ைளவாக பண(கார�க7 ேம]/ பண(கார�களாகி உ7ளன�.  ஏைழக7 
ேம]/ ஏைழகளாகி உ7ளன�.  இ1தியாவ�� ேகா^5வர�கள?� எAண�(ைக ெப$மளY 
உய�1�7ள�.  ஆனா� அேத சமய�தி�, பண(கார�க�(�/, ஏைழக�(�மான 
இைடெவள? ெபNதாகி( ெகாAேட வ1�7ள�. 

 
இத� வ�ைளவாக, உைழ2பாள? ம(கள?� வா��/ ச(தி �ைற1� வ�!ட�.  

அதனா�, உ*ப�தி ெச0ய2ப9/ ெபா$!கைள வா��வத*� ம(கள?ட/ பணமி�ைல.  
இ�ேவ உ7நா!9 ேதைவ .$��வத*� காரணமா�/.  எனேவ, உ7நா!9 ேதைவ 
அதிகN(க ேவA9ெம�றா�, உைழ2பாள? ம(கள?� ைககள?� பண/ ேவA9/.  ஆனா�, 
ஏைழக�(� ேசைவ ெச0வதாக உ>தி +றி அதிகார��(� வ1த நேர1திர ேமா", 
மாதா1திர �ைற1த ப!ச ஊதிய/ `. 18,000 ஆக உய��த2பட ேவA9/ எ�ற ம�திய 
ெதாழி* ச�க�கள?� ேகாN(ைகைய ஏ*>( ெகா7ளவ��ைல.  ேம]/, இ�வைர நிர1தர 
ஊழிய�க7 ெச0� ெகாA"$1த பண�கைள ெப$மளவ�� ெவள?யா$(� ெகா9�� 
வ$வ�/ �ைறவான ச/பள��(� வழி வ���7ள�.  உைழ2பாள? ம(கள?� வா��/ 
ச(திைய உய��தாம�, ெபா$ளாதார/ )�ேனற )"யா� எ�பைத ெகா7ைககைள 
உ$வா(�ேவா� LN1� ெகா7ள ேவA9/.  “ேம� இ� இ	தியா” ேபா�ற ெவ�� 
�ழ�க�க�, நா��� ெபா�ளாதார!ைத வ#வா�க$ ேபாவதி%ைல! 
 
(இ	த� க�)ைர அ�ேடாப, ெடலி-�ேசட, ப!தி/�ைகய0% ெவள1 வர உ�ள 
க�)ைரய0� தமிழா�க3) 
 


