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പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം (NEP)-1991 

NEP 1991 എന്നത ്കേരള PSC പരീക്ഷേൾക്ക ്ഒരു പ്പധാന വിഷയമാണ.് ഇത ്രാജ്യത്തിനറ്െ 

സാമ്പത്തിേ ചരിപ്തത്തിറെ ഒരു നാഴിേക്കല്ലായ സംഭവമാണ,് അതിനാൽ KAS 

പരീക്ഷയിൽ ഇത ്വളറര പ്പാധാനയമർഹിക്കുന്നു. 

 

വര്ഷം 1991എന്നത ്സവതപ്ര ഇരയയുറെ ചരിപ്തത്തിറെ, പ്പകതയേിച്ച ്രാജ്യത്തിനറ്െ 

സാമ്പത്തിേ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്പധാന ഘെേമാണ.് മുൻ നിയപ്രണ സമ്പദവ്യവസ്ഥയിൽ 

നിന്ന ്ഇരയൻ സമ്പദവ്യവസ്ഥറയ തുെന്ന വിപണി സമ്പദവ്യവസ്ഥയികെക്ക ്റോണ്ടുവരാൻ 

സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച വർഷമാണിത.് അന്ന ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്പധാനമപ്രി പി വി നരസിംഹ 

ൊവുവും ധനമപ്രി ക ാ മൻമമാഹൻ സിംഗ ്ആയിരുന്നു. കപയ്റമനെ് ്ബാെൻസ ്പ്പശന്ം 

ോരണം ഇരയ സാമ്പത്തിേ പ്പതിസന്ധിയിെൂറെ േെന്നുകപാേുേയായിരുന്നു. 

പ്പതിസന്ധിറയ അവസരമാക്കി മാറ്റാനായി സാമ്പത്തിേ ഘെനയിെും സമീപനത്തിെും 

അെിസ്ഥാനപരമായ ചിെ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാർ റോണ്ടുവന്നു. 

 

1991ലെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്ലെ െക്ഷ്യങ്ങൾ 

 

 

1. 'ആക ാളവൽക്കരണ' കമഖെയികെക്ക ്പ്പകവശിച്ച ്സമ്പദവ്യവസ്ഥറയ േൂെുതൽ 

വിപണി കേപ്രീേൃതമാക്കുേ. 

2. പണറെരുെ നിരക്ക ്േുെയ്ക്കുേയും കപയ്റമന്െിറെ അസരുെിതാവസ്ഥ 

പരിഹരിക്കുേയും റചയ്യുേ. 

3. സമ്പദവ്യവസ്ഥയുറെ വളർച്ചാ നിരക്ക ്വർദ്ധിെിക്കുേയും ആവശയത്തിന ്

വികദശനാണയ േരുതൽ കശഖരം സൃഷ്ടിക്കുേയും റചയ്യുേ. 

4. സമ്പദവ്യവസ്ഥറയ സുസ്ഥിരമാക്കുേയും അനാവശയ നിയപ്രണങ്ങൾ നീക്കി സമ്പദ്

വയവസ്ഥറയ വിപണി സമ്പദവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുേയും റചയ്യുേ. 

5. ചരക്കുേൾ, മൂെധനം, കസവനങ്ങൾ, സാകേതിേവിദയ, മാനവവിഭവകശഷി 

മുതൊയവയുറെ അരർകദശീയ ഒഴുക്ക ്വളറരയധിേം നിയപ്രണങ്ങളില്ലാറത 

അനുവദിക്കുേ. 

6. സമ്പദവ്യവസ്ഥയുറെ എല്ലാ കമഖെേളിെും സവോരയ േമ്പനിേളുറെ പോളിത്തം 

വർദ്ധിെിക്കുേ. ഇതിനായി സർക്കാരിനുള്ള സംവരണ കമഖെേൾ റവെും 3 ആയി 

ചുരുങ്ങി: 

. 

1991 ലെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്ലെ ശാഖകൾ: 

 

 

 ഉദാരവൽക്കരണം 

 സവോരയവൽക്കരണം 

 ആക ാളവൽക്കരണം 
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ഉദാരവൽക്കരണം 

 

 

1. എല്ലാ വാണിജ്യ ബാേുേൾക്കും അവരുറെ പെിശ നിരക്ക ്നിശ്ചയിക്കാൻ 

സവാതപ്രയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത ്കനരറത്ത ആർബിഐ മാപ്തമാണ ്റചയ്തിരുന്നത.് 

2. റചെുേിെ വയവസായങ്ങൾക്കുള്ള നികക്ഷപ പരിധി 1 കോെി രൂപയായി ഉയർത്തി. . 

3. ഇരയൻ വയവസായങ്ങൾക്ക ്മൂെധന സാധനങ്ങൾ ഇെക്കുമതി റചയ്യാനുള്ള 

സവാതപ്രയം നൽേി. 

4. േകമ്പാള ആവശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ്ഉൽൊദനകശഷി വിേസിെിക്കാനും 

വവവിധയവൽക്കരിക്കാനും േമ്പനിേൾക്ക ്സവാതപ്രയം നൽേി. മുമ്പ ്സർക്കാരാണ് 

ഉൽൊദനകശഷിയുറെ പരമാവധി പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 

5. നിയപ്രിത വയാപാര സപ്മ്പദായങ്ങൾ നിർത്തൊക്കി. സവോരയകമഖെയിൽ 

വെസൻസിം  ്എെുത്തുേളഞ്ഞു, മദയം, സി രറ്റ,് വയാവസായിേ സ്

ക ാെേവസ്തുക്കൾ, പ്പതികരാധ ഉപേരണങ്ങൾ, അപേെേരമായ രാസവസ്തുക്കൾ, 

മയക്കുമരുന്നുേൾ എന്നിങ്ങറന ഏതാനും വയവസായങ്ങൾക്ക ്മാപ്തകമ വെസൻസ ്

െഭികക്കണ്ടതുള്ളൂ. 

 

സവകാരയവൽക്കരണം 

 

 

1. ഇതിന ്േീഴിൽ, നിരവധി റപാതുകമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങൾ (പിഎസയ്ു) സവോരയ 

േമ്പനിേൾക്ക ്വിറ്റു. 

2. റപാതുകമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങളുറെ ഓഹരിേൾ സവോരയ േമ്പനിേൾക്ക ്വിറ്റു. 

3. റപാതുകമഖൊ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരി വിറ്റഴിച്ചു. 

4. റപാതുകമഖെയ്ക്കായി സംവരണം റചയ്തിട്ടുള്ള വയവസായങ്ങളുറെ എണ്ണം 3 ആയി 

േുെച്ചു (ആകറ്റാമിേ് ധാതുക്കളുറെ ഖനനം, റെയിൽകവ,  താ തം, ആണകവാർജ്ം). 

 

ആമഗാളവൽക്കരണം 

 

 

1. താരി ുേൾ േുെച്ചു - ആക ാള നികക്ഷപേറര ആേർഷിക്കുന്നതിനായി 

ഇെക്കുമതിയിെും േയറ്റുമതിയിെും േസ്റ്റംസ ്തീരുവ േുെച്ചു. 

2. വികദശ വയാപാര നയം ദീർഘോെകത്തക്കുള്ളതായിരുന്നു - െിബെൽ, തുെന്ന നയം 

നെെിൊക്കി. 

3. ഇരയൻ േെൻസി ഭാ ിേമായി മാറ്റാൻ േഴിയും. 

4. വികദശ നികക്ഷപത്തിനറ്െ ഇേവിറ്റി പരിധി ഉയർത്തി. 
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