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Public Expenditure (പ ൊതു പെലവ്) 

 

ആമുഖം 

പെൻഷൻ, വ്യവ്സ്ഥകൾ, വ്ിദ്യാഭ്യാസം, ആര ാഗ്യ സം ക്ഷണം, ൊർപ്പിടം , സു ക്ഷ, 

അടിസ്ഥാന സൗക യങ്ങൾ മുതലായ ആവ്ശ്യങ്ങൾക്ക ്ഒ ു  ാജ്യത്തിന്പെ സർക്കാർ 

നടത്തുന്ന പെലവ്ുകളാണ ്പൊതു പെലവ്.്െപത്താൻെതാം നൂറ്റാണ്്ട വ്പ , സവകാ യ 

കകകളിൽ അവ്രശ്ഷിക്കുന്ന െണം മികച്ച വ് ുമാനം നൽകുപമന്ന ്പലയ്പെെ് പെയർ 

തത്ത്വെിന്തകൾ വ്ിശ്വസിച്ചി ുന്നതിനാൽ പൊതു പെലവ് ്െ ിമിതമായി ുന്നു.. 

ഗ്വ്ൺപമനെ് ്പെലവ് ്എന്നത ്െ ക്കുകൾക്കും രസവ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള 

പൊതുപെലവ്ുകപളയാണ് സൂെിപ്പിക്കുന്നത.് ഗ്വ്ൺപമനെ് ്പെലവ് ്എന്നത ്ജ്ിഡിെിയുപട 

ഒ ു പ്െധാന ഘടകമാണ.് 

ബജ്റ്്റ ലക്ഷയങ്ങൾ സജ്ജീക ിക്കുക, നികുതി പ്കമീക ിക്കുക, പൊതുപെലവ് ്

വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുക, പൊതുമ ാമത്ത ്തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പെലവ് ്നയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക 

വ്ളർച്ചപയ സവാധീനിക്കുന്നതിൽ വ്ളപ  ഫലപ്െദ്മായ ഉെക ണങ്ങളാണ.് 

പ ൊതുപെലവ് തൊപെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ െൊമ്പത്ത്ിക വികെനം 

പ് ൊത്സൊഹിപിപ്പികുനുന്നു: 

 

െൊമൂഹിപികവും െൊമ്പത്ത്ികവുമൊയ ഓവർപഹിപഡുകൾ 

 സാമ്പത്തിക വ്ികസനം തവ ിതപപ്പടുത്തുന്നതിന ്രൊഡുകൾ, പെയിൽരവ്, 

ജ്ലരസെനം, കവ്ദ്യുത െദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഓവ്ർപെഡുകൾ 

അതയന്താരെക്ഷിതമാണ.് 

 ആശ്ുെപ്തികൾ, സക്ൂളുകൾ, രകാരളജ്ുകൾ, സാരേതിക സ്ഥാെനങ്ങൾ 

എന്നിങ്ങപനയുള്ള സാമൂെിക ഓവ്ർപെഡുകൾ അതയാവ്ശ്യമാണ.് 

 

െമതുലിതമൊയ ് ൊപേശിക വളർെ 

 െിന്നാക്ക പ്െരദ്ശ്ങ്ങളുപടയും അവ്ികസിത പ്െരദ്ശ്ങ്ങളുപടയും വ്ികസനത്തിന ്

പ്െരതയക പ്ശ്ദ്ധ നൽരകണ്ടതുണ്്ട. 

 ഇതിന ്പൊതുപെലവ്ിൽ വ്ലിയ തുകകൾ ആവ്ശ്യമാണ ്

 

കൃഷിയുപെയും വയവെൊയത്ത്ിന്പറയും വികെനം 

 കാർഷിക വ്ികസനത്തിന ് മുൻഗ്ണന നൽരകണ്ടതുണ്്ട. 

 കാർഷിക രമഖലയിലും വ്യാവ്സായിക രമഖലയിലും ഗ്വ്ൺപമന്െിന ്ധാ ാളം െണം 

െിലവ്ഴിരക്കണ്ടി വ് ുന്നു. 

ധൊതു വിഭവങ്ങളുപെ െൂഷണവും വികെനവും 

 കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വ്ികസനത്തിന ്ധാതുക്കൾ ഒ ു അടിത്തെ നൽകുന്നു. 

 അവ്ശ്യവ്സ്തു ക്കളുപട െ യരവ്ക്ഷണത്തിനും വ്ികസനത്തിനുമുളള് െദ്ധതികൾ 

സർക്കാർ ഏപറ്റടുരക്കണ്ടതുണ്്ട 

  ധാതുക്കൾ, ഉദ്ാ: കൽക്ക ിയും എണ്ണയും. 

 
. 
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െബ്സിഡികളും ്രൊന്റുകളും 

 രകപ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാ ുകൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാ ുകൾ 

തരേശ്ീയർക്കും പ്ഗ്ാന്െുകൾ നൽകുന്നു. 

 പ്െരതയകമായി െില സാധനങ്ങളുപട ഉൽപ്പാദ്നത്തിനും  വ്ിരദ്ശ്നാണയം രനടുന്നതിന ്

കയറ്റുമതി  രപ്ൊത്സാെിപ്പിക്കുന്നതിനും  സബ്സിഡിയും നൽരകണ്ടതുണ്്ട. 

പ ൊതു പെലവിന്പറ ് ൊധൊനയം 

 പകയ്രനഷയൻ മാരപ്കാ ഇക്കരണാമിക്സ് സമീെകാല വ്ികസിത  ാജ്യങ്ങളിപല 

പെലവ് ്െ ിൊടികൾക്കും, സംഭ്വ്വ്ികാസങ്ങൾക്കും കസദ്ധാന്തിക അടിത്തെ 

നൽകുന്നു. 

 പൊതുപെലവ്ിപല വ്യതിയാനത്തിലൂപട, സമ്പദ്വ്്യവ്സ്ഥയിപല െണപപ്പ ുപ്പം 

തടയുന്നതിന ്പമാത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് നിയപ്ന്തിക്കാനാകും. 

 വ് ുമാന വ്ിത ണം പമച്ചപപ്പടുത്തുന്നതിനും ആവ്ശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ 

വ്ിഭ്വ്ങ്ങളുപട വ്ിെിതം നയിക്കുന്നതിനും പൊതു പെലവ്ുകൾ ഉെരയാഗ്ിക്കാം. 

 സാമ്പത്തിക സ്ഥി ത ഉെപ്പുവ് ുത്തുന്നതിനും, സാമ്പത്തിക വ്ളർച്ച 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും തവ ിതപപ്പടുത്തുന്നതിനും രപ്ൊത്സാെിപ്പിക്കുന്നതിനും 

പതാഴിലവ്സ ങ്ങൾ ബെുജ്ന ദ്ാ ിപ്ദ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും വ് ുമാന 

വ്ിത ണത്തിപല അസമതവങ്ങൾ കുെയ്ക്കുന്നതിലും ഉെരയാഗ്പ്െദ്മായ െേ ്

വ്െിക്കുന്നു.. 

 രകാർപ്പരെറ്റുകളും ബാേുകളും ദ് ിപ്ദ്മായ ബാലൻസ ്ഷീറ്റുകരളാട ്മല്ലിടുന്ന കാലത്ത ്

പൊതുനിരക്ഷെം മാപ്തമാണ ്ഏക രൊംവ്ഴി. 

െർകുനൊർ പെലവിപല ് വണതകൾ 

 ഇന്തയയുപട ഗ്വ്ൺപമനെ് ്പെലവ് ്പ്ബിക്സ ് ാജ്യങ്ങളിൽ വ്ച്ച ്ഏറ്റവ്ും കുെവ്ാണ്. 

 വ്ാസ്തവ്ത്തിൽ, വ്ിയറ്റ്നാം, പബാളീവ്ിയ, ഉസപ്ബക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ 

 ാജ്യങ്ങളുമായി താ തമയപപ്പടുത്താവ്ുന്ന പ്െതിശ്ീർഷ ജ്ിഡിെി സമ്പദ്്

വ്യവ്സ്ഥകരളക്കാൾ കുെവ്ാണ ്അവ്. 

 ഇന്തയയിൽ നികുതി-ജ്ിഡിെി അനുൊതം കുെവ്ായതിനാൽ സർക്കാർ പെലവ്ും 

കുെവ്ായി ിക്കും 

കൂടാപത, ഇന്ന ്നാം കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വ്ികസിത സമ്പദ്വ്്യവ്സ്ഥകളിപലയും 

പൊതുപെലവ്ിപല വ്ലിയ വ്ർദ്ധനവ് ്രലാകമൊയുദ്ധങ്ങളും മൊമാരയവ്ും രൊലുള്ള 

തീപ്വ്മായ പ്െതിസന്ധികളിലൂപടയാണ ്സംഭ്വ്ിച്ചപതന്ന ്സർരവ് െെയുന്നു, ഇത ്

രക്ഷമ ാഷ്പ്ടത്തിനപ്െ കുത്തപന വ്ികാസത്തിരലക്ക ്നയിച്ചു. 

 രിഹിപൊരങ്ങൾ 

 പൊതു പെലവ് ്വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന,് സർക്കാ ിന ്നികുതിയുപട  ൂെത്തിൽ 

കൂടുതൽ വ് ുമാനം ആവ്ശ്യമാണ.് നികുതി-ജ്ിഡിെി അനുൊതം 

വ്ർധിപ്പിച്ചാൽ  അത് സാധിക്കും. 

 കൂടുതൽ പെലവ്ുകൾക്കായി ഉന്നത വ് ുമാനമുള്ളവ്ർ കൂടുതൽ നികുതി നൽകണം. 

 സമ്പന്ന ായ സവകാ യ വ്യക്തികൾക്ക ് ലഭ്ിക്കുന്ന  നികുതി ഇളവ് ് ാജ്യം ഘട്ടം 

ഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കണം 

 പെെുകിട സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി ഇളവ്ുകൾ എടുത്തുകളയണപമന്നും സർരവ് 

ശ്ുൊർശ് പെയ്യുന്നു 

 സമ്പന്നർ െൂഴത്്തിവ്ച്ചി ിക്കുന്നതിനാൽ സവർണ്ണത്തിന ്നികുതി െുമത്തുന്നു 

 സ്മാർട്ട ്സിറ്റികളുപട െശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്ിശ്ാലമായ വ്സ്തു  നികുതി െുമത്തുക 
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വിേയൊഭയൊെത്ത്ിനൊയുള്ള പ ൊതു പെലവ് 

 ജ്ിഡിെിയുപട 6% വ്ിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി െിലവ്ഴിക്കുക എന്ന ഈ ലക്ഷയം 

തുടർച്ചയായി വ് ുന്ന ഓര ാ സർക്കാ ും ഒന്നിലധികം തവ്ണ പ്െഖയാെനം 

നടത്തുന്നുപണ്ടേിലും ഇന്തയ ഒ ിക്കലും ഈ ലക്ഷയത്തിനടുപത്തത്തിയിട്ടില്ല, 

നിലവ്ിൽ ജ്ിഡിെിയുപട 3.8% ആണ ്വ്ിദ്യഭ്യാസത്തിനായി െിലവ്ാക്കുന്നത.് 

 ഒഇസിഡിയിൽ വ്ിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പൊതുപെലവ് ്5.4% ഉം പ്ബസീലിൽ 5.8% ഉം 

ആണ.് 

 വ്ിദ്യാഭ്യാസ സപ്മ്പദ്ായത്തിനപ്െ നിർണായകമായ െില ഭ്ാഗ്ങ്ങളുണ്്ട, അവ്ിപട 

സർക്കാർ നിരക്ഷെം വ്ളപ  കുെവ്ാണ് , പ്െരതയകിച്ച ്അധയാെക വ്ിദ്യാഭ്യാസം, 

ഫിസിക്കൽ & രസാഷയൽ സയൻസ,് െയുമാനിറ്റീസ,് പവ്ാരക്കഷണൽ വ്ിദ്യാഭ്യാസം 

എന്നിവ്യിൽ. 

 ഈ വ്ർഷപത്ത ബജ്റ്റിപല "9 സ്തംഭ്ങ്ങളിൽ" വ്ിദ്യാഭ്യാസം െട്ടികപപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

 പ്ഗ്ാമീണ രമഖലയിപല അധയാെകർക്ക ്പ്കമ െിതമായ ശ്മ്പളം നൽകുന്നതിനാൽ, 

ൊജ് ാകാത്ത അധയാെക ുപടയും  കെസ്കൂ ൾ കുട്ടികളുപട പകാഴിഞ്ഞുരൊക്കിനും 

ഇത ്കാ ണമായി. 

 ഉച്ചഭ്ക്ഷണ െദ്ധതി രൊലുള്ള െദ്ധതികൾ വ്ലിയ ഫണ്ടിംഗ്ും അഴിമതിയും 

രന ിടുന്നു, ഇത ്പ്ഗ്ാമീണ  ക്ഷിതാക്കൾക്ക ്കുട്ടികപള സ്കൂളിൽ അയക്കാനുള്ള 

ആകർഷണം. 

 സർക്കാർ സക്ൂളുകളുപട അടിസ്ഥാന സൗക യങ്ങൾ കുെവ്ായതിനാൽ,  ാജ്യപത്ത 

ഭ്ൂ ിഭ്ാഗ്ം വ് ുന്ന ദ് ിപ്ദ് ായ ജ്നങ്ങൾക്ക ്താങ്ങാനാകാത്ത സവകാ യ സ്കൂളുകളുപട 

ജ്നപ്െീതി വ്ർധിപ്പിച്ചു. 

 രിഹിപൊരങ്ങൾ 

 നികുതിയും ജ്ിഡിെി അനുൊതവ്ും വ്ർധിപ്പിക്കുന്നത,് സർക്കാ ിന ്കൂടുതൽ ഫണ്്ട 

അനുവ്ദ്ിക്കാൻ സൊയിക്കും. 

 1945-പല രബാംബാപ്കമണത്തിനുരശ്ഷം, ജ്പ്പാൻ അതിന്പെ ഭ്ാവ്ി 

ശ്ക്തിപപ്പടുത്തുന്നതിനായി വ്ിദ്യാഭ്യാസ രമഖലയ്ക്ക ്ആദ്യം ഊന്നൽ നൽകി. 

 ഭ്ാവ്ി വ്ികസനത്തിനു രവ്ണ്ടി ഇന്തയ വ്ിദ്യഭ്യാസ രമഖലയിൽ  കൂടുതൽ പ്ശ്ദ്ധ 

പെലുത്തുകയും രവ്ണം. 

 സർക്കാർ സ്കൂ ളുകളുപട ക്ലാസ ്െൂം സൗക യങ്ങളും ശ്ുെീക ണവ്ും 

പമച്ചപപ്പടുത്തിയാൽ അത് കൂടുതൽ കുട്ടികപള ആകർഷിക്കും. 

. 

പ ൊതുജനൊപരൊരയ പെലവ് 

 വ്ർഷങ്ങളായി പൊതുജ്നാര ാഗ്യ പെലവ് ്ഇന്തയയിൽ  തുടർച്ചയായി വ്ർധിപ്പിച്ചു. 

എന്നി ുന്നാലും, ഇവ് ഉണ്ടായി ുന്നിട്ടും ഘട്ടം ഘട്ടമായി, വ്ികസിത  ാജ്യങ്ങൾക്ക ്

കഴിയുന്ന  അവ് ുപട ൌ ന്മാർക്ക ്നൽകുക ജ്ിഡിെിയുപട 3% ആണ ്. 

 2016-17 പല ബജ്റ്്റ കുടുംബങ്ങപള ദ്ാ ിപ്ദ്യത്തിരലക്ക ്തള്ളിവ്ിടുന്ന ഉയർന്ന രൊക്കറ്റ ്

പെലവ്ുകൾപക്കതിപ  െില ഇൻഷുെൻസ ്െ ി ക്ഷ ഏർപപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 

വ്ർദ്ധന നടെടി കകപക്കാള്ളുന്നു. 

 ഒ ു രദ്ശ്ീയ െ ിൊടി എന്ന നിലയിൽ, തായ്ലൻഡ്, ജ്പ്പാൻ തുടങ്ങിയ  ാജ്യങ്ങളുപട 

പൊതുജ്ന ആര ാഗ്യ െദ്ധതിയുപട അനുഭ്വ്ത്തിൽ നിന്ന ്ഒ ുൊട ്െഠിക്കാനുണ്്ട. 
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് തിപരൊധ പെലവ് 

 വ്കയി ുത്തിയ െണം ഉെക ണങ്ങൾക്ക ്മാപ്തമല്ല, കസനിക ുപട 

െ ിശ്ീലനത്തിനും കദ്നംദ്ിന പ്െവ്ർത്തനത്തിനും അെ യാപ്തമാണ്. 

 ജ്ിഡിെിയുപട 2% മാപ്തമുള്ള ഇന്തയയുപട പ്െതിര ാധ ബജ്റ്്റ. 

 കഴിഞ്ഞ വ്ർഷപത്ത അരെക്ഷിച്ച ്12.43% വ്ർദ്ധനരയാപട, സർക്കാ ിന്പെ ബജ്റ്റിനപ്െ 

ഒ ു പ്െധാന ഭ്ാഗ്ം ഇന്തയയിപല പ്െതിര ാധ രമഖലയാണ.് 

 ഈ ഭ്ീമമായ പെലവ്ിൽ രൊലും, അവ്ശ്യ കസനിക ഉെക ണങ്ങളുപട 

നിർണായകമായ കുെവ്ുണ്്ട. 

 

 രിഹിപൊരങ്ങൾ 

ആവ്ശ്യകതകൾക്ക ്മുൻഗ്ണന നൽകുകയും അടിയന്തി  അവ്ശ്യവ്സ്തു ക്കൾക്കായി മാപ്തം 

ആരഗ്ാള വ്ിെണിപയ സമീെിക്കുകയും പെയ്യുക - ഉദ്ാെ ണത്തിന,് കലറ്റ ്മൗണ്ടൻ െീ േി 

രതാക്കുകൾ,  ാപ്തി കാഴ്ച ഉെക ണങ്ങൾ, അന്തർവ്ാെിനികൾ. 

കുെഞ്ഞ മുൻഗ്ണനയുള്ള ഉെക ണങ്ങൾക്കായി, പ്െതിര ാധ മപ്ന്താലയം ആഭ്യന്ത  

ഉൽപ്പാദ്കപ  രപ്ൊത്സാെിപ്പിക്കണം, പ്െരതയകിച്ച ്സവകാ യ രമഖല, "പമയ്ക്ക ്ഇൻ ഇന്തയ" 

രപ്ൊപ്ഗ്ാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്െപ്കിയയിൽ സൊയിക്കുന്നു. 

 

നിരമനങ്ങൾ 

എന്നി ുന്നാലും, പൊതു നിരക്ഷെം സാമ്പത്തിക ഏകീക ണ ലക്ഷയങ്ങളാൽ 

െ ിമിതപപ്പടുത്തിയി ിക്കുന്നതിനാൽ, സവകാ യ നിരക്ഷെവ്ും ഇതിരനാപടാപ്പം 

ബപന്ധപപ്പടുരത്തണ്ടതാണ ് 

നിരക്ഷെം വ്ളർച്ചയുപട താരക്കാലാണ,് അതിനാൽ  ാജ്യത്തിനപ്െ സാമ്പത്തിക 

ആര ാഗ്യത്തിന ്പൊതുനിരക്ഷെത്തിനപ്െ ഗ്ുണനിലവ്ാ വ്ും അളവ്ും 

വ്ർദ്ധിപ്പിരക്കണ്ടതുണ്്ട. 
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