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நிதிநிலை அறிக்லையின் குறிக்கைரள்ைள் மூன்று. ஆளும் ைட்சியின் 

கைரள்லைைளுக்கும், வரக்குறுதிைளுக்கும், திட்டங்ைளுக்கும் கசயல் வடிவம் 

கைரடுப்பது; கதசத்தின் நிதி நிர்வரைத்லத சரதுர்யமரைக் லையரண்டு, 

கபரருளரதரர வளர்ச்சிலய உறுதிப்படுத்தித் தனது சரதலனைளின் அடிப்பலடயில் 

அடுத்த கதர்தலை கவற்றிைரமரை எதிர்கைரள்வதற்கு முயற்சிப்பது; அரசின் வரி 

வருவரலய உறுதிப்படுத்தி, நிர்வரைச் கசைவுைலளக் ைட்டுப்படுத்தி, வளர்ச்சிப் 

பணிைளுக்கு ஒதுக்ைீடு கசய்வது ஆைியலவதரன் நிதியலமச்சரின் முலனப்பரை 

இருக்ை முடியும். கமகை குறிப்பிட்ட மூன்று குறிக்கைரள்ைலளயும் நிதியலமச்சர் 

அருண் கேட்லியின் முதைரவது முழுலமயரன நிதிநிலை அறிக்லை ைணிசமரைகவ 

நிலறகவற்ற முற்பட்டிருக்ைிறது. 

ைடந்த முப்பதரண்டுைளில் தரக்ைல் கசய்யப்பட்டிருக்கும் எல்ைர நிதிநிலை 

அறிக்லைைலளவிடவும் கதளிவரன, குழப்பகம இல்ைரத, இைக்குைலள சரியரை 

அலடயரளம் ைண்டு அவற்லற எட்ட எத்தனித்திருக்கும் நிதிநிலை அறிக்லை 

இதுவரைத்தரன் இருக்கும். இந்த நிதிநிலை அறிக்லையின் ஒவ்கவரரு 

அறிவிப்பிலும் புத்திசரலித்தனமும் கதரிைிறது; கநர்லமயும் பளிச்சிடுைிறது. 

ஒளிவுமலறவு இல்ைரத கதளிவரன அணுகுமுலறயும், அடுத்த நரன்கு 

ஆண்டுைளுக்கு மரற்றம் இல்ைரத கபரருளரதரர நிலைத்தன்லமயும் இந்த 

நிதிநிலை அறிக்லையின் சிறப்பம்சங்ைள். 

ைருப்புப் பணம், இந்தியரவில் உற்பத்தி, கவலைவரய்ப்பு அதிைரிப்பு, மத்திய தர 

வகுப்பினரின் நைன் ஆைியலவ இந்த நிதிநிலை அறிக்லையின் அடிப்பலட 

அம்சங்ைள். சிறுகதரழில் முலனகவரர் நைன், நீர்ப்பரசன வசதிலய அதிைரிப்பது, 

ைட்டலமப்புப் பணிைளுக்கு முன்னுரிலம தருவது ஆைியலவ இந்த நிதிநிலை 

அறிக்லை முன்னுரிலம அளித்திருக்கும் ஏலனய பிரச்லனைள். இந்த நிதிநிலை 



அறிக்லையின் இன்கனரரு பரரரட்டுக்குரிய அம்சம், அதன் கதரலைகநரக்குப் 

பரர்லவ. 

தனது முதல் நிதிநிலை அறிக்லையிகைகய, வருமரன வரிக் குலறப்பு, எல்ைரத் 

தரப்பினருக்கும் சரமரரியரை சலுலைைள், தன்லன "ஏலழப் பங்ைரளன்' என்று 

ைரட்டிக் கைரள்வதற்ைரை மரனியங்ைலள அதிைரித்து நிதிப் பற்றரக்குலறக்கு 

வழிகைரலும் அறிவிப்புைள் என்று எலதயும் கசய்யரமல் இருந்ததற்ைரைகவ 

நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லிலய முதலில் பரரரட்ட கவண்டும். இதற்கு அனுமதி 

அளித்த பிரதமலரயும் பரரரட்ட கவண்டும். 

அடுத்த நரன்கு ஆண்டுைளில் தரங்ைள் கசய்ய இருக்கும் கபரருளரதரர 

மரற்றங்ைளுக்ைரன அடித்தளத்லத இந்த நிதிநிலை அறிக்லை மூைம் கசய்ய 

முற்பட்டிருக்ைிறரர் அருண் கேட்லி. இந்த நிதிநிலை அறிக்லை வணிைக் 

கூட்டரண்லம (ைரர்ப்பகரட்) நிறுவனங்ைளுக்குச் சரதைமரன ஒன்று என்று 

விமர்சிப்பவர்ைள், ஏதரவது விமர்சிக்ை கவண்டுகம என்பதற்ைரை விமர்சிக்ைிறரர்ைள் 

அல்ைது முழுலமயரன விவரம் கதரியரமல் விமர்சிக்ைிறரர்ைள். மைருக்கு 

கநரைரமல் கதலன உறிஞ்சும் வண்லடப் கபரை நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லி 

கசயல்பட்டிருக்ைிறரர் என்பது, நிதிநிலை அறிக்லைலயக் கூர்ந்து 

படித்தவர்ைளுக்கும், நிதி நிர்வரைம் பற்றிய புரிதல் உள்ளவர்ைளுக்கும் மட்டும்தரன் 

கதரியும். 

அருண் கேட்லியின் இந்த நிதிநிலை அறிக்லையின் மீது சரட்டப்படும் மிைப்கபரிய 

குற்றச்சரட்டு, இது வணிைக் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்கு சரதைமரன 

நிதிநிலை அறிக்லை என்பது. இந்தக் குற்றச்சரட்லட இடதுசரரிக் ைட்சிைகளர, 

பல்கவறு மரநிைக் ைட்சிைகளர கசரன்னரல்கூடப் பரவரயில்லை. 

நரட்டுலடலமயரக்ைப்பட்ட வங்ைிைளிலிருந்து வணிைக் கூட்டரண்லம 

நிறுவனங்ைளுக்கு ரூ.20 ைட்சம் கைரடி அளவுக்கு வரரி வழங்ைிய, வணிைக் 

கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளின் வரிலயப் பரதிக்குப் பரதியரைக் குலறத்து, 

உைைிகைகய மிைக் குலறவரன வணிைக் கூட்டரண்லம நிறுவன வரி விதிக்கும் 

நரடுைளில் ஒன்றரை இந்தியரலவ மரற்றிய ைரங்ைிரஸ் ைட்சி கூறுவதுதரன் 

கவடிக்லையரை இருக்ைிறது. 

அது கபரைட்டும், நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லி எப்படி வணிைக் கூட்டரண்லம 

நிறுவனங்ைளின் ைரதில் பூச் சுற்ற முற்பட்டிருக்ைிறரர் என்பதுதரன் மிைவும் 

சுவரரஸ்யமரன கசயல்பரடு. புத்திசரலித்தனமரன அணுகுமுலறயும்கூட. 



முதைரவது, கசல்வ வளலம வரி (கவல்த் டரக்ஸ்) விதிப்லப அறகவ அைற்றி 

இருக்ைிறரர். இதன்மூைம், ஆண்கடரன்றுக்கு அரசுக்குக் ைிலடத்து வந்த வரி 

வருவரய் ரூ.845 கைரடி. அகத கநரத்தில், இந்த வரிலய வசூலிப்பதற்ைரை ஒரு 

தனித் துலற, அலுவைர்ைள், ஊழியர்ைள், நிர்வரைச் கசைவுைள் என்று 

ஆண்கடரன்றுக்கு ரூ.500 கைரடிக்கும் கமகை கசைவரைி வந்தது. கசல்வ வளலம 

வரி மூைம் அரசுக்கு ைிலடத்த நிைர வரி வருவரய் ஆண்டுக்கு கவறும் ரூ.300 கைரடி 

முதல் ரூ.400 கைரடி வலர மட்டும்தரன். 

கசல்வ வளலம வரிலய அைற்றிவிட்டு, அதற்குப் பதிைரை கபரும் பணக்ைரரர்ைள், 

அதரவது ரூ.1 கைரடிக்கும் கமகை வருமரனமுள்ளவர்ைள் மீதரன வரியில், 

வரித்கதரலையில் 2% கூடுதல் வரியரை அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. இதன் மூைம் 

அரசு எதிர்பரர்க்கும் வரி வருவரய் எவ்வளவு கதரியுமர? சுமரர் ரூ.9,000 கைரடி. 

ரூ.400 கைரடிலய இழப்பது கபரைவும், கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்கு சலுலை 

கபரைவும் கதரற்றத்லத ஒருபுறம் கைரடுத்து, இன்கனரருபுறம், எந்தவிதக் கூடுதல் 

நிர்வரைச் கசைவுகம இல்ைரமல், கைரடீஸ்வரர்ைளிடமிருந்து கநரைரமல் ரூ.9,000 

கைரடி வரி வருவரலய அதிைமரைப் கபற வழிவலை கசய்திருப்பது 

புத்திசரலித்தனமர இல்லை கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்குக் 

ைரட்டப்பட்டிருக்கும் சலுலையர? 

இகத கபரன்றதுதரன் கூட்டரண்லம நிலுலவ வரிலய 30%-இல் இருந்து 25% 

ஆைக் குலறத்திருப்பதும். 
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வணிைக் கூட்டரண்லம நிறுவன வரி 30 விழுக்ைரடரை இருந்தலத நிதியலமச்சர் 25 

விழுக்ைரடரைக் குலறத்து அவர்ைளுக்கு மிைப்கபரிய சலுலைலய அளித்து 

விட்டிருக்ைிறரர் என்பது இன்கனரரு குற்றச்சரட்டு. இந்தக் குற்றச்சரட்டும், 

நிதிநிலை அறிக்லையில் கூறப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்புைலள முலறயரைவும் 

முழுலமயரைவும் படிக்ைரமல், ஏதரவது குற்றம் சரட்ட கவண்டுகம என்பதற்ைரை 

முன்லவக்ைப்படும் குற்றச்சரட்டு. 



கூட்டரண்லம நிறுவன வரி 30% என்று கபயர்தரகன ஒழிய, எந்தகவரரு 

நிறுவனமும் 30% வரிலயச் கசலுத்துவதில்லை. கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்கு 

பல்கவறு விதமரன வரிச் சலுலைைள் அளிக்ைப்பட்டு வருைின்றன. கூட்டரண்லம 

நிறுவனங்ைள் மட்டுமல்ை, உற்பத்தி கதரடர்பரன கதரழில் நிறுவனங்ைள் 

அலனத்துகம வரி விதிப்பில் பை சலுலைைலளப் கபறுைின்றன. 

குறிப்பிட்ட சிை பகுதிைளில் கதரழிற்சரலை நிறுவுவது, குறிப்பிட்ட கபரருளின் 

தயரரிப்பில் ஈடுபடுவது, ஏற்றுமதிக்ைரை மட்டுகம தயரரிப்பில் ஈடுபடுவது கபரன்ற 

பல்கவறு ைரரணங்ைளுக்ைரை கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்கு கதரழில் 

கதரடங்ைிய ஐந்தரண்டுைளுக்கு கமரத்த வரியில் குறிப்பிட்ட விழுக்ைரடு வரிச் 

சலுலையரை வழங்ைப்படுைிறது. இதுகபரன்ற வரிச் சலுலைக்கு பை ைரரணங்ைள் 

கூட்டரண்லம நிறுவன வரிச் சட்டத்தில் தரப்பட்டிருக்ைின்றன. அவற்லறக் 

ைரரணம் ைரட்டி ஒவ்கவரரு நிறுவனமும் ஏதரவது ஒரு விதத்தில் கமரத்த வரியில் 

சிை விழுக்ைரடுைள் வரிச் சலுலை கபறுைின்றன. 

அதன்படி 30% வரிச் சலுலை என்று கசரன்னரல், 30% கமரத்த வருமரன வரியில் 

வரிச் சலுலை 30% கபரை அந்த நிறுவனம் உண்லமயில் கசலுத்தும் வரி கவறும் 

21% மட்டுமரைத்தரன் இருக்கும். 20% வரிச் சலுலை என்று கசரன்னரல், கமரத்த 

வரியில் 20% ைழிக்ைப்பட்டு, உண்லமயில் அந்த நிறுவனம் அரசுக்குத் தரும் 

வரியரனது 24% மட்டுகம. 

நிறுவனங்ைள் வரிச் சலுலை கைரருவதும், அலத வருமரன வரி அதிைரரிைள் ஏற்றுக் 

கைரள்ள மறுப்பதும், கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைள் கமல் முலறயீடு கசய்வதும், 

இப்படி தரவரவில் நிைவும் கமல் முலறயீடுைள் ைட்சக்ைணக்ைில் கதங்ைிக் 

ைிடப்பதும், இதற்கு முன்னரல் இருந்த அரசுைகளர, நிதியலமச்சர்ைகளர ைவலைகய 

படரமல் விட்டு விட்டலவ. நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லியின் ைவனத்லத இந்தப் 

பிரச்லன எப்படிக் ைவர்ந்தது என்பகத வியப்பரை இருக்ைிறது. 

ஒருபுறம் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளின் ைரபத்தின் மீதரன வரி விதிப்லப 30% 

இருந்து 25%மரைக் குலறப்பதுகபரைக் குலறத்திருக்கும் நிதியலமச்சர், வரிச் 

சலுலைைலள ஒட்டுகமரத்தமரை மூட்லட ைட்டி அைற்றி விட்டிருக்ைிறரர் என்பது 

யரர் ைண்ணிலும் படரமல் கபரவது ஏன்? ஏறத்தரழ ரூ.4 ைட்சம் கைரடிக்ைரன கமல் 

முலறயீட்டு வழக்குைள் நிலுலவயில் இருக்ைின்றன என்பது யரருக்ைரவது 

கதரியுமர? 



வரிச் சலுலைைள் என்று இருந்தரல் அதனரல் வருமரன வரித் துலறக்கும் வரி 

விதிக்ைப்படுபவர்ைளுக்கும் இலடகய ைருத்து கவறுபரடு வருவதும், வரி விதிப்லப 

எதிர்த்து கமல் முலறயீடுைள் குவிவதும் மட்டுமல்ை பிரச்லன. இந்த வரிச் 

சலுலைைலளப் கபறவும், அலதக் ைரரணம் ைரட்டி அதிைரரிைளின் மிரட்டலுக்குப் 

பயந்து பை கைரடி ரூபரய் ைஞ்சம் புழங்ைவும் இடமிருக்ைிறது என்பலதயும் நரம் 

மறந்துவிடக் கூடரது. 

அடுத்த நரன்கு ஆண்டுைளில் படிப்படியரை கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளின் 

ைரபத்தின் மீதரன வரி 5% குலறக்ைப்படும் கவலளயில், வரிச் சலுலைைள் 

அைற்றப்படுவதரல் அரசுக்கு வரி இழப்பு எதுவுகம ஏற்பட்டுவிடப் கபரவதில்லை. 

கதலவயில்ைரத கமல்முலறயீடுைள் தவிர்க்ைப்பட்டு, வருமரன வரி அலுவைைங்ைள் 

முலறயரைச் கசயல்படும் நிலைலமலய ஏற்படுத்தும். 

கூட்டரண்லம நிறுவன வரி என்று கசரன்னரல், அது ஏகதர பன்னரட்டுப் கபரு 

நிறுவனங்ைளுக்ைரன வரி மட்டுகம என்று நிலனத்துவிடக் கூடரது. சிறு 

கதரழிற்சரலைைளும்கூட இந்தப் பட்டியலில் இடம் கபறுபலவ என்பலத நரம் 

மறந்துவிடைரைரது. வரிச் சலுலைைள் அைற்றப்பட்டிருப்பதரல் அதிைம் பரதிப்லப 

எதிர்கைரள்ளப் கபரவது, பன்னரட்டுக் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைள்தரகன தவிர, 

குலறந்த அளவு வரிச் சலுலைைலளப் கபறும் சிறுகதரழில் முலனகவரர் அல்ை 

என்பலதயும் இங்கை குறிப்பிட்டரை கவண்டும். 

கவலைவரய்ப்பு அதிைரிக்ை கவண்டும், உற்பத்தி கபருை கவண்டும், ஏற்றுமதியில் 

அன்னியச் கசைரவணி இருப்பு அதிைரிக்ை கவண்டும், ஏற்றுமதி - இறக்குமதி 

விைிதம் ைட்டுக்குள் இருக்ை கவண்டும் என்று கசரன்னரல், அதிை அளவில் 

கதரழிற்சரலைைள் கதரடங்ைப்பட்டரை கவண்டும். கவட்டிப் கபச்சு கபசுவதரல் 

கதரழில் வளம் கபருைிவிடரது. அதற்கு அன்னிய முதலீட்டரளர்ைளும் கதலவ, 

வணிைக் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளும் கதலவ. 

அன்னிய முதலீடுைள் அதிைரிக்ைவும், பன்னரட்டு நிறுவனங்ைள் தங்ைள் 

கதரழிற்சரலைைலள நிறுவவும், உள்நரட்டு வணிைக் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைள் 

உற்சரைமரை உற்பத்திக்ைரன முயற்சிைளில் ஈடுபடவும் கபரருளரதரரக் 

கைரள்லையில் உறுதியரன நிலைப்பரடுைள் இருந்தரை கவண்டும். அடுத்த நரன்கு 

ஆண்டுைளுக்ைரன எங்ைளது அரசின் நிதிக் கைரள்லையும், கபரருளரதரரக் 

கைரள்லையும் இலவதரன் என்பலதத் கதளிவுபடுத்தும்கபரது மட்டுகம 

முதலீட்டரளர்ைள் துணிந்து இறங்ை எத்தனிப்பரர்ைள். 



முந்லதய மன்கமரைன் சிங் அரசு கபரை கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளுக்கு கபரிய 

அளவில் சலுலைைலள வரரி வழங்ைரமலும், அகதகநரத்தில் அவர்ைளுக்கு 

நிலையரன கபரருளரதரரக் கைரள்லைலயயும், அணுகுமுலறலயயும் 

கதளிவுபடுத்தி உற்சரைப்படுத்தவும் நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லியரல் 

முடிந்திருக்ைிறது என்பதுதரன் இந்த நிதிநிலை அறிக்லையின் சிறப்பம்சம்! 
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ஆண்டுகதரறும் நிதியலமச்சரரல் நிதிநிலை அறிக்லை தரக்ைல் கசய்யப்பட்டரலும், 

ஒரு சிை நிதிநிலை அறிக்லைைள் மட்டும் சிை முக்ைிய அறிவிப்புைளுக்ைரைத் 

தனித்துவமும் முக்ைியத்துவமும் கபற்று விடுைின்றன. கமரரரர்ேி கதசரயின் 1968-

ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்லை தங்ைக் ைட்டுப்பரட்டுச் சட்டத்திற்ைரைவும், 1987, 

1997 நிதிநிலை அறிக்லைைள் ைருப்புப் பணப் பதுக்ைலுக்குப் கபரது மன்னிப்பு 

அறிவித்ததற்ைரைவும், 1991 நிதிநிலை அறிக்லை கபரருளரதரர சீர்திருத்த 

அறிவிப்புக்ைரைவும் நிலனவுகூரப் படுைின்றன. அந்த வரிலசயில் அருண் 

கேட்லியின் முதல் முழுலமயரன நிதிநிலை அறிக்லை அறியப்படப் கபரவது 

கவளிநரடுைளில் பதுக்ைி லவக்ைப்படும் ைருப்புப் பணத்துக்கு எதிரரன 

நடவடிக்லைக்ைரைத்தரன் இருக்கும். 

ைருப்புப் பணத்லத மீட்கடடுத்துக் கைரண்டு வருவதிலும், கவளிநரடுைளில் 

ைருப்புப் பணம் பதுக்ைப்படுவலதத் தடுப்பதிலும் அரசு முலனப்பரைகவ 

இருக்ைிறது என்பலத உறுதிப்படுத்துைிறது இந்த நிதிநிலை அறிக்லை. இதற்கு 

முந்லதய மன்கமரைன் சிங் அரசும் 2009 மக்ைளலவத் கதர்தலின்கபரது, பதவிக்கு 

வந்த நூறு நரள்ைளில் கவளிநரடுைளில் பதுக்ைி லவக்ைப்பட்டிருக்கும் ைருப்புப் 

பணத்லத மீட்பதரை வரக்குறுதி அளித்திருந்தது. ஆனரல், அடுத்த ஐந்து 

ஆண்டுைளில் அதற்ைரன முலனப்பு எலதயுகம ைரட்டரமல் இருந்தது என்பது 

மட்டுமல்ை, அன்னிய நரடுைளின் ஒத்துலழப்புக் ைிலடக்ைவில்லை என்று 

ைரரணமும் கூறியது. 

கவளிநரட்டு வங்ைிைளில் பதுக்ைி லவக்ைப்பட்டிருக்கும் ைருப்புப் பணத்லதத் 

திரும்பப் கபறுவது என்பது எளிதரனதல்ைதரன். ஆனரல் அதற்ைரன 

முயற்சிைளில்கூட ஈடுபடரமல் இருந்தரல் எப்படி? நகரந்திர கமரடி அரசும் 

மன்கமரைன் சிங் அரலசப் கபரைகவ ைருப்புப் பண விவைரரத்தில் 



பின்வரங்குைிறகதர என்ைிற சந்கதைத்லத இந்த நிதிநிலை அறிக்லை உலடத்து 

எறிந்திருக்ைிறது. 

கவளிநரடுைளில் ைருப்புப் பணம் பதுக்ைி லவத்திருந்தரல் பத்தரண்டு ைடுங்ைரவல் 

சிலற. பிலணயில் கவளியில் வர முடியரது. கபரருளரதரரக் குற்றத்திற்ைரை இந்த 

அளவுக்குக் ைடுலமயரன சட்டம் ைடந்த 67 ஆண்டுைளில் 

கைரண்டுவரப்பட்டதில்லை. அதுமட்டுமல்ை, கவளிநரடுைளில் கசரத்து, கசமிப்பு 

என்று லவத்திருப்பவற்லறத் தங்ைளது வருமரன வரி தரக்ைலில் கதரிவிக்ைரமல் 

மலறத்தரல் அதற்கு ஏழு ஆண்டுைள் தண்டலன என்று அந்தச் சட்டம் கமலும் 

ைடுலமயரன விதிைலள ஏற்படுத்த இருக்ைிறது. 

ஏற்கைனகவ பதுக்ைி லவக்ைப்பட்டிருக்கும் ைருப்புப் பணத்லத மீட்ை முடிைிறகதர 

இல்லைகயர, இதுகபரன்ற ைடுலமயரன சட்டத்தின் விலளவரை இனிகமல் 

கவளிநரடுைளில் பதுக்கும் கபரக்கு நிச்சயமரைக் ைட்டுப்படுத்தப்படும். 

கவளிநரடுைளில் ைருப்புப் பணம் பதுக்குபவர்ைள் அரசியல் கதரடர்புலடயவர்ைள், 

திலரப்படம் மற்றும் விலளயரட்டுத் துலறயினர், கபரும் கதரழிைதிபர்ைள் 

ஆைிகயரரரைத்தரன் இருக்ை முடியும். அவர்ைளுக்கு எதிரரை, அவர் 

ைலளக் ைட்டுப்படுத்தும் விதமரை ஓர் அரசு சட்டம் இயற்றுைிறது என்றரல், அந்த 

ஆட்சியின் கநர்லமலயயும், ைருப்புப் பணத்துக்கு எதிரரை நடவடிக்லை எடுக்ை 

கவண்டும் என்ைிற முலனப்லபயும் பரரரட்டரமல் இருக்ை முடியரது. 

இனிவரும் ைரைங்ைளில் கவளிநரடுைளில் ைருப்புப் பணம் பதுக்ைல் கசய்வது 

தடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது என்பது சரி. ஆனரல், ஏற்கைனகவ பதுக்ைப்பட்டிருக்கும் 

பணத்லத மீட்கடடுப்பது எப்படி? கமரரீஷஸ், சீகஷல்ஸ் கபரன்ற நரடுைளுடன் 

நரம் நிதி முலறகைடுைள் கதரடர்பரை ஒப்பந்தம் எதுவும் கசய்து கைரள்ளரத 

நிலையில் அங்ைிருந்து பணத்லத எப்படிப் கபறுவது? யரர் மீது வழக்குத் 

கதரடர்வது? எப்படித் தண்டிப்பது? 

அப்படிகய ைருப்புப் பணம் பதுக்ைி லவத்திருப்பவர்ைலள அலடயரளம் 

ைண்டரலும், சர்வகதச நீதிமன்றத்திைர நரம் வழக்குத் கதரடர முடியும்? அவர்ைள் 

வலிய வந்து ைருப்புப் பணத்திற்கு வரி கசலுத்த முற்பட்டரல், 300% அபரரதம் 

என்று கூறுைிறரர் நிதியலமச்சர். அதரவது பதுக்ைி லவத்திருக்கும் கமரத்தப் 

பணத்லதயும் அரசுக்குச் கசலுத்தி விட கவண்டும் என்பலத மலறமுைமரைக் 

குறிப்பிட்டிருக்ைிறரர். இது சரத்தியமரனதுதரனர? யரரரவது இதற்கு 

சம்மதிப்பரர்ைளர? 



கபரது மன்னிப்பு வழங்குவது என்பது தவறரன முன்னுதரரணம்தரன் என்பதில் 

சந்கதைமில்லை. ஆனரல், கவளிநரடுைளில் பதுக்ைி லவக்ைப்பட்டிருக்கும் ைருப்புப் 

பணத்லத அவர்ைள் தரனரைகவ முன்வந்து, ைணக்குக் ைரட்டி இந்தியரவுக்குக் 

கைரண்டு வர கவண்டும் என்றரல், அரசு கபரது மன்னிப்புத் திட்டம் ஒன்லற 

கவளியிட்டரை கவண்டும். ஆறு மரதத்திற்குள் ைணக்குக் ைரட்டி ைருப்புப் பணத்லத 

இந்தியரவுக்குக் கைரண்டு வந்தரல் தண்டலனயிலிருந்து தப்பைரம் என்ைிற 

ஆலசலயக் ைரட்டி கவளிநரட்டில் பதுக்ைி லவக்ைப்பட்டிருக்கும் ைருப்புப் பணத்லத 

திரும்பிப் கபறுவதுதரன் புத்திசரலித்தனமரன முடிவரை இருக்கும். 

சர்வகதச நிறுவனங்ைளின் ைருத்துப்படி, உைைிகைகய கவளிநரடுைளில் மிை 

அதிைமரைக் ைருப்புப் பணமும், முலறகைடரன கசரத்துைளும் பதுக்ைி 

லவத்திருப்பவர்ைள் இந்தியர்ைள்தரன். ஏறத்தரழ 6 ைட்சம் கைரடி ரூபரய் 

கவளிநரட்டு வங்ைிைளில் இந்தியர்ைளரல் பதுக்ைப்பட்டிருப்பதரைக் கூறப்படுைிறது. 

அதில் பரதிக்குப் பரதி வரியரைகவர அபரரதமரைகவர விதித்தரலும், குலறந்தது 3 

ைட்சம் கைரடி ரூபரய் இந்திய அரசுக்கு ைிலடக்கும், மீதி 3 ைட்சம் கைரடி ரூபரய் 

இந்தியரவுக்கு திரும்பும். 

ைருப்புப் பணத்திற்கு எதிரரை கநர்லமயுடன் ஓர் அரசு துணிந்து நடவடிக்லை 

எடுக்ை முற்பட்டிருக்ைிறது. துணிவுடன் சற்று சரதுர்யமும், புத்திசரலித்தனமும் 

கசர்ந்தரல் மட்டுகம நகரந்திர கமரடி அரசின் கநரக்ைம் நிலறகவறும் என்பலத 

இங்கை குறிப்பிட்டரை கவண்டும். 
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ைருப்புப் பணத்திற்கு எதிரரன நிதியலமச்சரின் நடவடிக்லைக்கு எள்ளளவும் 

குலறயரத முக்ைியத்துவம் கபறும் நிதிநிலை அறிக்லையின் இன்கனரரு அறிவிப்பு 

"முத்ரர' திட்டம். இந்தத் திட்டம் எந்த அளவுக்கு கவற்றி கபறுைிறகதர அந்த 

அளவுக்கு நகரந்திர கமரடி அரசின் கசல்வரக்கு அதிைரிக்கும் என்பதுதரன் இதன் 

முக்ைிய அம்சம். 

ைடந்த ைரல் நூற்றரண்டு ைரைமரைப் கபரிய கதரழில் நிறுவனங்ைளும், 

பன்னரட்டுக் கூட்டரண்லம நிறுவனங்ைளும், நலைக் ைலட, துணிக் ைலட, உணவு 

விடுதிைள் உள்ளிட்ட வியரபரர நிறுவனங்ைளும் ஏறத்தரழ 54 ைட்சம் கைரடி ரூபரய் 



வலர கவளிநரட்டு, உள்நரட்டு மூைதனத்லதயும், ைடலனயும் கபற்றிருக்ைின்றன. 

ஆனரல், இவற்றரல் உருவரக்ைப்பட்டிருக்கும் கவலைவரய்ப்புைள் சிை ைட்சங்ைள் 

மட்டுகம. ஒரு கைரடிலயக்கூட கதரடவில்லை என்பதுதரன் நிே நிலைலம. 

நரசிம்ம ரரவ் அரசில் கதரடங்ைி மன்கமரைன் சிங் அரசு வலர, கதரழில்வளம் 

கபருை கவண்டும், அதன்மூைம் கவலைவரய்ப்பு அதிைரிக்ை கவண்டும் என்று 

கூறிவந்தரர்ைகள தவிர, அவர்ைள் ைவனிக்ைரமல் விட்டுவிட்ட துலற, எந்தவித 

ஆதரவும் இல்ைரமல் இந்தியர முழுவதும் இயங்ைி வரும் சிறு கதரழில்ைள். 

தள்ளுவண்டிக் ைலட, இஸ்திரி வண்டி, கபட்டிக் ைலட, திண்லணயில் 

நடத்தப்படும் பைசரக்கு, ைரய்ைறிக் ைலட, கசருப்பு லதப்பது, எைக்ட்ரீஷியன், 

பிளம்பர் கவலைைள், லசக்ைிள் ைலட, கமரட்டரர் கமக்ைரனிக்குைள், கதருகவரர 

கதநீர்க் ைலட, இளநீர் விற்பவர்ைள் என்று இந்தியர முழுவதும் சிறிய அளவில் 

சுயகதரழில் கசய்து பிலழப்பு நடத்துபவர்ைளின் எண்ணிக்லை ஏறத்தரழ 6 

கைரடிக்கும் அதிைம். ஏறத்தரழ 13 கைரடிப் கபருக்கு கவலைவரய்ப்பரைவும், 

வரழ்வரதரரமரைவும் இந்தச் சுயகதரழில்ைள் அலமந்திருக்ைின்றன. 

இந்தத் துலறலயப் பற்றி முந்லதய அரசுைள் ைவலைப்படரததற்குக் ைரரணம், 

அவர்ைளது கமற்ைத்திய சிந்தலனயும், உைை வங்ைி சர்வகதச நிதி ஆலணயத்தின் 

வழிைரட்டுதலும்தரன். வளர்ச்சி அலடந்த நரடுைளில் இதுகபரன்ற கதருகவரர 

வியரபரரங்ைள், ைலடைள் கபரன்றலவ சட்ட விகரரதமரனலவ. எல்ைரகம 

முலறயரைப் பதிவு கசய்து, முலறப்படி உரிமம் கபற்றுதரன் நடத்த முடியுகம தவிர, 

இந்தியரவில் இருப்பதுகபரை திண்லணயில் கபட்டிக் ைலடகயர அல்ைது லசக்ைிள் 

பழுது நீக்கும் ைலடகயர நடத்திவிட முடியரது. இங்கை அப்படியல்ை. 

இந்தத் துலறயில் ஈடுபட்டிருப்பவர்ைளில் பைர் பத்தரம் வகுப்புக்கூட 

படிக்ைரதவர்ைள். ஏன் எழுதப்படிக்ைத் கதரியரதவர்ைளும் பைர். அவர்ைள் 

வங்ைிைளில் கசன்று கவறும் ஐயரயிரம் அல்ைது பத்தரயிரம் ரூபரய் ைடன் 

கபறுவதுகூட சரத்தியமல்ை. வங்ைி கமைரளருக்கும் இதுகபரன்ற சிறு ைடன்ைலளக் 

கைரடுத்து அதலன நிர்வரைம் கசய்வதில் ஈடுபரடு இருப்பது இல்லை. இந்தத் 

துலறலயச் கசர்ந்த சிறு சிறு சுயகதரழில் முலனகவரரின் வருமரனத்தின் கபரும் 

பகுதி ைந்து வட்டிக்ைரரர்ைளின் லபலய நிரப்புைிறகத தவிர, அவர்ைளுக்குக் 

ைிலடப்பதில்லை. ஏறத்தரழ 13 கைரடிப் கபர் ஈடுபட்டிருக்கும் இந்தத் துலற 

வங்ைிைளிடமிருந்து கபறும் ைடனுதவி கவறும் 4 விழுக்ைரடு மட்டுகம. 



ைரலையில் கதரண்ணூறு ரூபரய் கபற்று வியரபரரம் கசய்து மரலையில் நூறு 

ரூபரயரைத் திருப்பிக் கைரடுக்கும் முலறதரன் ைரஷ்மீரிலிருந்து ைன்னியரகுமரி 

வலரயில் அன்றரட சுயகதரழில் முலனகவரலர ஆதரிக்கும் ைடனுதவி. வட்டி 

விழுக்ைரட்லடக் ைணக்குப் கபரட்டுப் பரர்த்தரல் தலை சுற்றும். ஒன்பகத நரளில் 

கபரட்ட முதலை இரட்டிப்பரக்கும் வட்டித் கதரழில் இது. வட்டிக் ைணக்லைப் 

பரர்த்தரல் 4,055 விழுக்ைரடு வட்டி ைணக்ைரகும். 

"முத்ரர' என்ைிற சிறுகதரழில் வளர்ச்சி மறு நிதி அலமப்பு, நிதியலமச்சரரல் 

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. இந்த மரபுசரரரத் துலறக்கு ைடனுதவி வழங்கும் 

திட்டத்திற்கு லவப்பு நிதியரை ரூ.20,000 கைரடியும், வங்ைிைள் வழங்கும் ைடன் 

கதரலைக்கு உத்தரவரதமரை நிதிநிலை அறிக்லையில் ரூ.3,000 கைரடியும் 

அறிவிக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. சிறு சுயகதரழில் முலனகவரருக்கு பதிவு கசய்யப்பட்ட 

தனியரர் நிதி நிறுவனங்ைளின் மூைம் நியரயமரன வட்டிக்குக் ைடன் வழங்குதல் 

என்பதுதரன் "முத்ரர' திட்டத்தின் கநரக்ைம். 

தனியரர் நிதி நிறுவனங்ைளுக்கு வங்ைிைள் சரதரரண வட்டிலயவிடக் குலறந்த 

வட்டியில் ைடன் வழங்கும். அவர்ைள் நியரயமரன வட்டிக்கு சிறிய, நடுத்தர 

சுயகதரழில் முலனகவரருக்கும், ைலடைளுக்கும் ைடன் வழங்குவரர்ைள். பணத்லத 

வசூலித்துத் திருப்பிக் ைட்ட கவண்டியது தனியரர் நிதி நிறுவனங்ைளின் கபரறுப்பு. 

அவர்ைள் கைரடுத்திருக்கும் ைடலனப் கபரருத்து வங்ைிைள் அவர்ைளுக்கு கமலும் 

ைடன் வழங்கும். 

கூட்டுறவு வங்ைிைள், ஏன் "சிட்பி வங்ைி', "ஐ.டி.பி.ஐ.' கபரன்ற வங்ைிைள் முன்பு 

கசய்தலதப் கபரன்ற திட்டம்தரன் இதுவும் என்றரலும் இதில் வித்தியரசம் 

இருக்ைிறது. மைளிர் சுய உதவிக் குழுக்ைலளப்கபரை, இந்த நிதியுதவி 

முலறயினரல் ைந்து வட்டிக்ைரரர்ைளுக்கு கவலை இல்ைரமல் கபரய்விடும் 

என்பதும், சிறு சிறு வியரபரரிைள் தங்ைள் ைரபத்லத வட்டியரை இழக்ைரமல் 

பயனலடவரர்ைள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்ைது. மைளிர் கமம்பரட்டுக்கு உதவும் 

இந்தத் திட்டத்தில், அவர்ைளுக்கு முன்னுரிலம தரப்பட கவண்டும் என்பலத 

நிதியலமச்சர் ஏன் உறுதிப்படுத்தவில்லை? 

இந்தத் திட்டத்தரல் சிறு நைரங்ைளிலும் ைிரரமப்புறங்ைளிலும் கைரடிக்ைணக்ைரன 

கவலைவரய்ப்புைலள உருவரக்ை முடியும். அடித்தட்டு மக்ைளின் வரழ்க்லையில் 

மிைப்கபரிய மரற்றத்லத ஏற்படுத்தக் கூடிய இந்தத் திட்டம் எப்படி 



நலடமுலறப்படுத்தப்படுைிறது என்பதில்தரன் அதன் கவற்றி அலமந்திருக்ைிறது 

என்பது என்னகவர உண்லம. 
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நிதிநிலை அறிக்லை தரக்ைல் கசய்யப்படும் கபரகதல்ைரம், மத்திய தர, மரத 

வருமரனம் கபறுபவர்ைளின் முதல் எதிர்பரர்ப்பு, வருமரன வரியில் என்கனன்ன 

சலுலைைள் வழங்ைப்பட்டிருக்ைின்றன, வருமரன வரி வரம்பு 

அதிைரிக்ைப்பட்டிருக்ைிறதர, வரி குலறக்ைப்பட்டிருக்ைிறதர என்பதுதரன். அருண் 

கேட்லியின் நிதிநிலை அறிக்லையில் வருமரன வரி வரம்பும் 

அதிைரிக்ைப்படவில்லை, வரிக் குலறப்பும் இல்லை என்பகத மிைப்கபரிய 

ஏமரற்றமரை ஊடைங்ைள் வர்ணிக்ைின்றன. ஆனரல், இந்த எதிர்பரர்ப்பு 

நியரயமற்றது. குற்றச்சரட்டும் அர்த்தமில்ைரதது. 

ஆட்சிக்கு வந்த அடுத்த சிை மரதங்ைளிகைகய நிதியலமச்சர் அருண் கேட்லி 

தரக்ைல் கசய்த இலடக்ைரை நிதிநிலை அறிக்லையில் வருமரனவரி விைக்கு வரம்பு 

ரூ. 2 ைட்சத்திலிருந்து ரூ.2.5 ைட்சமரை உயர்த்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில், 

முழுலமயரன இந்த நிதிநிலை அறிக்லையிலும் வருமரன வரி விைக்கு வரம்லப 

அதிைரிக்ை கவண்டும் என்று எதிர்பரர்ப்பது சரியல்ை. லைதட்டல் கபறுவதற்ைரை 

வருமரன வரி விைக்கு வரம்லப உயர்த்தரததற்ைரைகவ அருண் கேட்லி 

பரரரட்டப்பட கவண்டும். 

அகத கநரத்தில், மரத ஊதியதரரர்ைளுக்கும், மத்திய தர வகுப்பினருக்கும் அவர் 

சலுலைைள் அளிக்ைரமல் இருந்தரரர என்றரல் அதுவும் இல்லை. மரதம் எண்ணூறு 

ரூபரயரை மட்டுகம இருந்த கபரக்குவரத்துச் கசைவுக்ைரன ைழிலவ இரட்டிப்பரக்ைி 

இருப்பது, மத்திய தர வகுப்பினரின் நியரயமரன கசைலவ உணர்ந்திருப்பதன் 

கவளிப்பரடு. இகத ைரிசனம், வீட்டு வரடலை விஷயத்திலும் இருந்திருக்ைைரம். 

இன்னமும் வரடலைக்ைரன ைழிவு மரதத்திற்கு கவறும் ரூ.2,000 அனுமதிப்பது எந்த 

விதத்திலும் நியரயமில்லை. ைிரரமத்தில்கூட, அந்த வரடலைக்கு வீடு ைிலடக்ைரது 

என்பலத யரரரவது அவரிடம் கசரன்னரல் நல்ைது. 

கநரிலடயரை வரி வரம்லபக் குலறக்ைவில்லைகய தவிர, சமூைப் பரதுைரப்பு 

கதரடர்பரைப் பை சலுலைைலளயும், ைழிவுைலளயும் நிதியலமச்சர் 



அனுமதித்திருப்பது பரரரட்டுக்குரியது. மருத்துவக் ைரப்பீட்டுக்ைரன ைட்டணத் 

கதரலைலயத் தனி நபருக்கு ரூ.15,000-த்திலிருந்து ரூ.25,000-மரை உயர்த்தி 

இருப்பதும், மூத்த குடிமக்ைளுக்கு ரூ.20,000-த்திலிருந்து ரூ.30,000-மரை உயர்த்தி 

இருப்பதும், 80 வயதுக்கு அதிைமரனவர்ைலள முதிர்ந்த குடிமக்ைள் என்று 

வலைப்படுத்தி, அவர்ைளது மருத்துவக் ைரப்பீட்டுக்கு சிறப்புச் சலுலை 

அளித்திருப்பதும் வரகவற்ைப்பட கவண்டிய அறிவிப்புைள். மூத்த குடிமக்ைளின் 

நைனுக்கு வருமரன வரிச் சட்டத்தின் மூைம் மருத்துவ வசதிைலளயும், ஏலனய 

நன்லமைலளயும் கசய்ய முற்பட்டிருப்பது புதிய அணுகுமுலற. 

ரூ.4,44,200 வலர சம்பரதிக்கும் தனிநபர் முலறயரைத் திட்டமிட்டரல் வருமரன 

வரிகய ைட்டரமல் இருக்ை முடியும் என்ைிற வழிவலை இந்த நிதிநிலை 

அறிக்லையில் ைரணப்படுைிறது. ஆண்கடரன்றுக்கு கவறும் ரூ.12 கைரடுத்து ரூ.2 

ைட்சம் விபத்து மரண இழப்பீடு, ஆண்கடரன்றுக்கு ரூ.330 அளித்து ரூ.2 

ைட்சத்திற்கு ஆயுள் ைரப்பீடு, புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் என்று பை சமூைப் 

பரதுைரப்புத் திட்டங்ைலள அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்ை அறிவிப்புைள். 

வருமரன வரி விஷயத்திலும், நகரந்திர கமரடி அரசு கதரலைகநரக்குத் 

திட்டத்துடன் பிரச்லனலய அணுை முற்பட்டிருக்ைிறது. இப்கபரது தரப்பட்டிருக்கும் 

வரம்புைலளயும், சலுலைைலளயும் அப்படிகய லவத்துக் கைரண்டு, வருமரன வரி 

கசலுத்துகவரர் எண்ணிக்லைலய அதிைரிப்பதுதரன் அரசின் கநரக்ைம் எனத் 

கதரிைிறது. பல்கவறு சமூைப் பரதுைரப்பு அம்சங்ைலள வருமரன வரியுடன் 

இலணப்பதன் மூைம், அந்த சலுலைைலளப் கபறுவதற்ைரைவரவது, வரி 

கசலுத்தரமல் தவிர்ப்பவர்ைள் வருமரன வரி வலளயத்துக்குள் வரக்கூடும் என்பது 

நிதியலமச்சரின் எதிர்பரர்ப்பரை இருக்ைக் கூடும். 

உைைின் பத்தரவது கபரிய கபரருளரதரர நரடு, உைை வல்ைரசரை அடுத்த 20 

ஆண்டுைளில் வளரக்கூடிய வரய்ப்புள்ள நரடு என்பலவ இந்தியர பற்றி சர்வகதச 

கபரருளரதரர நிபுணர்ைளின் ைணிப்பு. ஆனரலும்கூட, இந்தியர வறுலமயரன 

கதசமரைவும், 8 விழுக்ைரட்டுக்கும் அதிைமரனவர்ைள் வீடு வரசகை இல்ைரமல் 

கதருகவரர வரசிைளரை இருக்கும் கதசமரைவும் கதரடர்ைிறது என்பதுதரன் 

ைசப்பரன உண்லம. அலதவிடக் ைசப்பரன உண்லம, எந்தவித வருமரன வரிக் 

ைணக்கும் இல்ைரமல், கபரும் பணம் சம்பரதிப்பவர்ைள் அதிைம் உள்ள நரடும் 

இதுதரன். 



இந்தியரவின் மக்ைள் கதரலை ஏறத்தரழ 120 கைரடி. ஆனரல், இதில் கவறும் 4% 

கபர் மட்டுகம வருமரன வரி கசலுத்துைிறரர்ைள். கமரத்த வரி வசூல் விழுக்ைரடு 

என்று எடுத்துக் கைரண்டரல், "பிரிக்ஸ்', "ேி-20' நரடுைளில் இந்தியர ைலடசி 

இடத்தில் இருக்ைிறது. வரி விதிப்பு வலையில் இந்தியரவில் 25% கபர்ைலளயரவது 

கைரண்டு வருவது என்பதுதரன் நிதியலமச்சர் கவளியில் கதரிவிக்ைரத இைக்ைரை 

இருக்ைக்கூடும். அந்த கநரக்ைத்லத அவர் தரக்ைல் கசய்திருக்கும் நிதிநிலை 

அறிக்லை கசரல்ைரமல் கசரல்ைிறது. 

நடுத்தர வகுப்பினருக்குக் ைல்வி, மருத்துவம், ைரப்பீடு ஆைியவற்றிற்ைரன 

கசைவினங்ைளுக்ைரை வருமரன வரியில் கவறும் ஒன்றலர ைட்சம் ரூபரய் 

வலரதரன் அதிைபட்ச விைக்கு அளிக்ைப்படுைிறது. இன்லறய சூழலில் ைல்விக்கு 

மட்டுகம நைர்ப்புற மக்ைள் ஆண்டுக்கு ஒரு ைட்சம் ரூபரய் வலர கசைவழிக்கும் 

நிலைலம. ைரப்பீட்டுக்ைரன தவலணத் கதரலை, மருத்துவச் கசைவு, வீட்டுக்ைடன் 

என்று கூட்டிப் பரர்த்தரல் ஒன்றலர ைட்சம் என்பது மிை மிைக் குலறவரன சலுலை. 

குலறந்தபட்சம் ைல்விக்கு மட்டும் என்று பிரித்துத் தனியரை ஒரு ைட்சம் ரூபரய் 

ைழிலவ அளிப்பது பற்றி நிதியலமச்சர் சிந்தித்திருக்ைைரம். ஏகனர கசய்யவில்லை. 
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