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సాందేహాం: హెలికాప్్ర్ మనీ (Helicopter Money) అాంటే ఏమిటి? 
సమాధానాం:  దేశాంలో నెలకొనన ఆర్థిక సాంక్షోభాన్నన అధిగమిాంచడాన్నకి ‘హెలికాప్్ర్  మనీ’ అాంశాన్నన ప్ర్థశీలిాంచాలన్న 
తెలాంగాణా ముఖ్ామాంత్రి K.చాంద్రశేఖ్ర్ రావు శన్నవారాం జర్థగిన వీడ్మయో కానఫరెన్ా సాందరభాంగా ప్రధాన్న నరాంద్రమోదీకి 
సూచాంచారు.దీాంతో ‘హెలికాప్్ర్  మనీ’ అాంటే ఏమిటి అననదాన్నపై చరచ మొదలాంది. ఆర్థిక ప్ర్థభాషలో అత్ాాంత్ అరుదైన 
ప్దాం ఇది. “హెలికాప్్ర్  నాంచ డబ్బున వెదజలిితే ఎలా ఉాంటాందో.”. అదే రీతిలో కాంద్ర ప్రభుత్వీలు, బ్ాాంకులు నగదు 
న్నలీలన మారెెట లోకి తీసుకురావడాన్నన ‘హెలికాప్్ర్  మనీ’ అాంట్సరు.ప్రజల కొనగోలు శకిిన్న పాంచాందుకు వార్థకి 
త్కుెవ వడ్డికి నగదు అాందజేసిరు. వసుివుల రటి ప్డ్మపోయి మారెెటి సాంక్షోభాంలోకి జారకుాండా ఆర్థిక సమతులాత్ 
సధిాంచడాం హెలికాప్్ర్  మనీ ఉదేేశాం.చర్థత్రలో మొదటిసర్థ ప్రముఖ్ ఆర్థికవేత్ి మిల్న్  ఫ్రైడ మన్  1969లో హెలికాప్్ర్  
మనీ విధానాన్నన ప్రతిపాదిాంచారు. కానీ ఫెడరల్  ర్థజర్వ  బ్ాాంక  చైరిన్  బెన్  బెరానాంకి దీన్నన్న 2002లో ప్రాచురాాంలోకి 
తెచాచరు.కాగా 2003లో జపాన్  సాంక్షోభ సమయాంలో దీన్నన్న ఉప్యోగిాంచారు. సధారణాం గా ఆర్థికరాంగాంపై 
ద్రవ్యాలుణాం (ఇన్ ఫ్లిషన్ ), ప్రతి ద్రవ్యాలుణాం (డ్మఫ్లిషన్ ) తీవ్ర ప్రభావాం చూపుత్వయి.ధరలు పరుగడాం ద్రవ్యాలుణాన్నకి 
దార్థతీస్తి.. కొనగోలు శకిి త్గిి ధరలు ప్డ్మపోవడాం ప్రతి ద్రవ్యాలుణాన్నకి దార్థతీసుిాంది.ఏది ఎకుెవైనా, ఏది త్కుెవైనా 
ఆర్థిక ప్ర్థస్థితి మాందగిసుిాంది. ఈ స్థితిలో ఆర్థిక సమతులాత్ సధిాంచడాన్నకి ప్రభుత్వీలు రకరకాల ప్రయత్వనలు 
చసియి. హెలికాప్్ర్  మనీ కొన్నన సాందరాభలలో కాీాంటిటేటివ  ఈజాంగ గా ప్న్నచసుిాంది. వడ్డిరటి జీరోసియికి చరుకొన్న 
ఆర్థిక సాంక్షోభాం ఏరపడ్మనపుపడు నగదు న్నలీలన విసిృత్ాంగా విన్నయోగాంలోకి తెచచ విన్నయోగదారులకు అాందుబ్టలో 
ఉాండేలా చసిరు.దీన్నదాీరా ప్రజల కొనగోలుశకిి పర్థగి మారెెటి పుాంజుకుాంట్సయి.ఇది ఆర్థిక విధానాంలో పూర్థిగా 
భిననమైన ప్దధతి. ఆర్థిక అత్ావసర ప్ర్థస్థితి ఏరపడ్మనపుపడు న్నధులన భారీగా విడుదల చస్థ, అవి నేరుగా 
విన్నయోగదారుడ్మకి అాందేలా చరాలు తీసుకోవడాం ఇాందులో భాగాం.ప్రసుిత్ాం డ్మఫ్లిషన్  ప్ర్థస్థితులు నెలకొనే అవకాశాం 
ఉననాందున దాన్నన్న అడిుకోవడాన్నకి హెలికాప్్ర్  మనీ విధానాం అవసరమన్న ఆర్థికవేత్ిలు భావిసుినానరు.నగదు న్నలీలన 
మారెెట లోకి విర్థవిగా అాందుబ్టలోకి తెచచ ఆర్థిక వావసిన స్థిరప్రచడాం మాంచ మారిమన్న ప్రముఖ్ ఆర్థిక న్నపుణుడు 
నర్థాాంహమూర్థి పేర్కెనానరు. ఎఫ ఆర్ బీఎాం పాంచతే మరోవైపు ఆయా రాష్ర్ట్ల మొత్ిాం సాంప్ద (జీఎస్విపీ)లో 5శాత్ాం 
వరకు అపుపలు తీసుకునే విధాంగా ‘ఫిసెల్  రెసపన్నాబిలిటీ అాండ  బడ్జెట  మేనేజ మాంట  (ఎఫ ఆర్ బీఎాం) ప్ర్థమితిన్న మూడు 
నాంచ ఐదు శాత్వన్నకి  పాంచాలన్న స్వఎాం కస్వఆర్  సూచాంచారు.రాష్ర్ట్ల జీఎస్ట డ్డపీలో మూడు శాత్ాం వరకు ప్రతి ఏడాది 
అపుప తీసుకోవడాన్నకి అనమతి ఉాంటాంది.రెవెన్యా లోట లేకుాండా స్థిరాంగా ఆదాయాం పాంచుకుాంటనన తెలాంగాణ 
వాంటి రాష్ర్ట్లకు కాంద్రాం 3 నాంచ 3.25 లేదా 3.5 శాత్ాం వరకు అపుపలు తీసుకోవడాన్నకి అనమతిన్నసుిాంది.ప్రసుిత్ాం 
తీవ్ర ఆర్థిక సాంక్షోభాం నెలకొనన నేప్థ్ాాంలో రాష్ర్ట్లు త్మ జీఎస్విపీలో రెాండు శాత్ాం ఎకుెవ అపుప తీసుకోగలిగితే 
మారెెట్ిన ఉతేిజప్రచవచుచ.         For more details:   https://youtu.be/P_5Hm-KarGc 
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