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1 ഇന്ത്യയിെല പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ
മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെലതെന്ന ഇന്ത്യയിലും നാണ
യമില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാചീനനിവാസി
കളുെട ഇടയിൽ ‘ബാർട്ടർ’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന
േനരിട്ടുള്ള ൈകമാറ്റ (ചരക്കുെകാടുത്തു പകരം ചരക്കു
വാങ്ങുക)മാണ് നടപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് െകാള്ള
െക്കാടുക്കകളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം പശുവും ചില േലാ
ഹങ്ങളും ൈകമാറ്റത്തിൽ മദ്ധ്യവർത്തികളായിത്തീർ
ന്നു. പഴയ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതിലും സ്വർണ്ണ
െത്തപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാചീന കാലത്തുതെന്ന
സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കി
ലും ആദ്യകാലത്തു നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണം
തൂക്കിെക്കാടുക്കുകയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. ഋേഗ്വദകാ
ലങ്ങളിൽ മുദ്രണം െചയ്യെപ്പടാത്ത സ്വർണക്കട്ടികളും
െവള്ളിവാളങ്ങളുമാണ് കറൻസിയായി ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നത്.
518 ബി.സി.ക്കുേശഷം വടേക്ക ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദ

ശങ്ങൾ േപർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുെട കീഴിലായിരുന്ന
കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു െകാല്ലംേതാറും 360 ടാലന്റ്
(ഒരു ടാലന്റ് സുമാർ 57 റാത്തൽ) സ്വർണെപ്പാടി മഹാ
നായ ചക്രവർത്തിക്കു കപ്പമായി െകാടുത്തിരുന്നുെവന്നു
െഹറേഡാട്ടസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു
ണ്ട്. നാണ്യക്കണക്കിലല്ല തൂക്കെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയാണ് അക്കാലത്ത് ‘പണം’ ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടി
രുന്നത് എന്ന് ഇതിൽനിന്നു തീരുമാനിക്കാം.

നാണ്യനിർമ്മാണം
മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും, ക്രമത്തിൽ
നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള േലാഹത്തുണ്ടുകൾ
ൈകമാറ്റത്തിനുപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങെന െമെല്ല
െമെല്ല വ്യക്തമായ രൂപങ്ങളും േപരുകളുമുള്ള പല നാ
ണ്യങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു.
കാശിയിൽ നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന ‘നാഗരീപ്രചാരിണി’
പത്രികയുെട ഒരു പഴയ ലക്കത്തിൽ (1997 ൈവശാഖ്)
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ഒരു േലഖനത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട
പ്രാചീന നാണയങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ചില രസകരമായ
വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു
പ്രചരിച്ചിരുന്ന ചില പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ താൻ േനരി
ട്ടു കാണുകയുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന് േലഖകൻ (ശ്രീ ദുർഗ്ഗാപ്ര
സാദ്) അവകാശെപ്പടുന്നു. പണം, കാർഷാപണം മുത
ലായ േപരുകളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന െവള്ളിനാണ്യങ്ങെള
പ്പറ്റിയും നിഷ്കം, പാദം മുതലായ ചിലസ്വർണ്ണനാണയ
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കൗടില്യ
െന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം രണ്ടാമധികരണം പന്ത്രണ്ടാമധ്യാ
യത്തിൽ അക്കാലെത്ത നാണ്യനിർമ്മാണെത്തപ്പറ്റി
ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

‘ലക്ഷണാധ്യക്ഷൻ (കമ്മട്ടത്തിെന്റ അധ്യക്ഷൻ) നാലി
െലാരു ഭാഗം (നാലുമാഷം) െചമ്പ് ഒരു മാഷം ഉരുേക്കാ
െവള്ളീയേമാ ഈയേമാ അഞ്ജനേമാ േചർത്ത് രൂപ്യ
(രൂപാ െവള്ളിനാണ്യ)മായിരിക്കുന്ന പണെത്തയും
അതിൽ പകുതി വീതം േചർത്ത് അർദ്ധപണെത്തയും
അതിൽ പകുതിവീതം േചർത്ത് പാദ (കാൽപണ)െത്തയും
അതിൽ പകുതി വീതം േചർത്ത് അഷ്ടഭാഗ (അരകാൽ
പണ)െത്തയും നിർമ്മിപ്പിക്കണം. നാലിെലാരുഭാഗം
െവള്ളിേച്ചർത്തു താമ്രരൂപമായ മാഷകം, അർദ്ധമാഷ
കം, കാകണി, അർദ്ധകാകണി എന്നിവയും നിർമ്മിപ്പി
ക്കണം.’

രൂപദർശകൻ (നാണ്യപരിേശാധകൻ) നാട്ടിൽ വ്യവ
ഹാരത്തിനു േവണ്ടതും േകാശത്തിൽ വേയ്ക്കണ്ടതുമായ
പണത്തിെന്റ മാത്രമായ വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തണം. [1]
ഒരു പണത്തിനു പതിനാറുമാഷത്തൂക്കം അതിൽ നാ
ലുമാഷം െചമ്പ്, പതിെനാന്നുമാഷം െവള്ളി, ഒരു മാ
ഷം ഉരുക്ക് െവള്ളീയം മുതലായ മറ്റുപലതും — ഇങ്ങ
െന എല്ലാ നാണ്യങ്ങളും തൂക്കെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയാണ് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. നാലു മാഷം
െവള്ളിയും പതിെനാന്നു മാഷം െചമ്പും ഒരു മാഷം
ഉരുക്കും മുതലായവയിെലാന്നും അടങ്ങിയതായിരുന്നു
മാഷകം [2]

നാണ്യങ്ങളിെല െകാത്തുപണികൾ
ആദ്യകാലത്തു നാണ്യങ്ങളിേന്മൽ രാജാവിെന്റ ചിത്ര
േമാ മറ്റുതരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
നാണ്യത്തിലടങ്ങിയ േലാഹത്തിെന്റ തൂക്കവും മറ്റും മാ
ത്രമാണ് ആളുകൾ േനാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമ
ത്തിൽ ജനങ്ങളുെട കലാേബാധം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിെല
ന്നേപാെലതെന്ന നാണ്യങ്ങളുെട േമലും പ്രതിഫലി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില പ്രാചീനനാണ്യങ്ങളിേന്മൽ ആന,
നായ, മരം മുതലായവയുെട ചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയുണ്ടാ
ക്കിയിരുന്നുെവന്നും പറയെപ്പടുന്നു.
വൃത്താകാരത്തിലുള്ള മൂന്നു പുള്ളികേളാടുകൂടിയ െചറിയ
െവള്ളിക്കഷണങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത നാണ്യ
ങ്ങെളന്നു സി.െജ. ബ്രൗൺ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭി
പ്രായെപ്പടുന്നു. [3]
പിന്നീട് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് വളഞ്ഞതും ഒരു ഭാഗത്തു
ചിത്രപ്പണികൾ െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയതുമായ െവള്ളി
വാളമായിരുന്നു. ഇത്തരം വിചിത്രനാണ്യങ്ങൾ ക്രിസ്താ
ബ്ദം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുവെരയും െതെക്ക ഇന്ത്യയി
െല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നുെവന്നു മിസ്റ്റർ
ബ്രൗൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. േനെര മറിച്ച്, വിേദശീയാക്ര
മങ്ങളുെട ഫലമായി വടെക്ക ഇന്ത്യയിെല നാണ്യങ്ങൾ
കൂടുതൽ േവഗത്തിലാണ് പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
വടേക്ക ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീന നാണ്യങ്ങളിൽ ഗ്രീക്കുകാ
രുെടയും േറാമൻകാരുെടയും മറ്റും നാണ്യങ്ങളുെട അനു
കരണങ്ങൾ ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. ഗുപ്തൻമാരു
െടയും പിന്നീടു രജപുത്രൻമാരുെടയും കാലെത്ത നാ
ണ്യങ്ങൾ താരതേമ്യന ഭംഗികൂടിയവയായിരുന്നുെവന്ന
റിയുന്നു.
മുഹമ്മദ് േഗാറിയുെട ആക്രമണത്തിനുേശഷമുണ്ടായ
അതിപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റം നാണ്യങ്ങളിേന്മൽ ബിം
ബങ്ങളും മറ്റും െകാത്തിയുണ്ടാക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു തീരു
മാനിച്ചതാണ്. അക്കാലത്ത് മേദ്ധഷ്യയുമായുള്ള വ്യാ
പാരം വളെര വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ േതാ
തനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിെന്റ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചില്ല.
അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം സ്വർണനാണ്യങ്ങെളക്കാള
ധികം െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കു പ്രചാരവും പ്രാബല്യവും
ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഉറുപ്പികയുെട വരവ്:
മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ബാബറുെടയും ഹുമയൂണി
െന്റയും ഭരണകാലങ്ങളിൽ ‘ശഹദുഖീ’ ‘ദീർഹം’ എന്നീ
പുതിയ െവള്ളിനാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയുണ്ടായി.
എങ്കിലും അവയ്ക്കു താൽക്കാലിക പ്രചാരം മാത്രേമ
ഉണ്ടായുള്ളു. പിന്നീട് അധികാരത്തിൽവന്ന േഷർഷായു
െട കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥായിയായി പല
പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും വന്നത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണകാല
ത്താണ് െവള്ളിയുറുപ്പിക ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ തു
ടങ്ങിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗേവഷകൻമാർ തികച്ചും
േയാജിക്കുന്നുണ്ട്. െവള്ളിയുറുപ്പികയിൽ 172.5 െഗ്രയിൻ
െവള്ളിയാണടങ്ങിയിരുന്നത്. ഉറുപ്പികയ്ക്കു പുറെമ ‘ദം’
എെന്നാരു െചമ്പുനാണ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഔറംഗസീ
ബിെന്റ കാലംവേരയും ഈ ദം നാണ്യങ്ങൾ േസ്റ്ററ്റിെന്റ
വരവുചിലവുകൾക്കുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിരുന്നു.
ഒരു ദമ്മിൽ 328.5 െഗ്രയിൻ െചമ്പാണടങ്ങിയിരുന്നത്.
െചറിയ െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് ദമ്മിെന്റ എട്ടിെലാ
രു ഭാഗം വിലവരുന്ന ‘ദമ്മിടി’ എന്ന ഒരു തരം െചറു
നാണ്യവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 1616 വെര ഒരു ഉറുപ്പിക 40
ദമ്മിനു സമമായിരുന്നു. 1627 മുതൽക്ക് 30 ദമ്മിനു സമ
മായി.
കൂഫിയിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങളാണ്
െഷർഷയുെട നാണ്യങ്ങെള അലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. അക്ബ
റും ജഹാംഗീറും നാണ്യനിർമ്മാണത്തിൽ കലാപരമായ
ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചില പുതിയ നാണ്യ
ങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയും െചയ്തു. അവരുെട കാലത്തു
പ്രചരിച്ചിരുന്ന പ്രധാന സ്വർണനാണ്യം 170 മുതൽ
175 െഗ്രയിൻ വെര തൂക്കമുള്ള മുഹർ (േമാഹർ എന്നും
പറയും) ആയിരുന്നു. േമാഹറിനു പുറെമ അര േമാഹർ
കാൽേമാഹർ മുതലായ നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. േഷർ
ഷയുെട കാലംമുതൽക്കുതെന്ന പ്രചരിച്ചുവന്നിരുന്ന
െവള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്ക് 178 െഗ്രയിൻ തൂക്കമാണുണ്ടായിരു
ന്നത്. അര ഉറുപ്പിക, കാലുറുപ്പിക അരയ്ക്കാലുറുപ്പിക മാ
ഹാണി ഉറുപ്പിക മുതലായവയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതി
െനല്ലാം പുറെമ ചില സവിേശഷാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ചിലേപ്പാൾ ചില പ്രേത്യക നാണ്യങ്ങളും അടിച്ചിറക്കുക
പതിവായിരുന്നു. സമ്മാനങ്ങളുെട ആവശ്യത്തിനുേവ
ണ്ടിയുള്ള ‘സിസർ’ നാണ്യങ്ങളും ജഹാംഗീർ പുറെപ്പ
ടുവിച്ച ‘നൂർ അഫ്ഷൻ’ (െവളിച്ചം പരക്കുന്നു) എന്ന
നാണ്യവും ഇത്തരത്തിൽെപ്പട്ടവയാണ്. മുഗൾ ചക്രവർ
ത്തിമാർ കലാവിദ്യയിൽ ശ്രുതിെപ്പട്ടവരായിരുന്നുെവന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ജഹാംഗീർ അടിച്ചിറക്കിയ ചില
നാണ്യങ്ങളിേന്മൽ കയ്യിൽ ഒരു വീഞ്ഞുേകാപ്പയുമായി
അേദ്ദഹം ചമ്മണംപടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രം െകാത്തിയി
രുന്നു. തെന്റ അന്തഃപുരത്തിെല സുന്ദരികൾക്കു സമ്മാ
നം െകാടുക്കാൻേവണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ നാണ്യങ്ങളായിരു
ന്നു അവ.
ൈഹദരാലിയുെട കാലത്ത് ബഹാദൂരിപേഗാഡ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ചില നാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഈ നാണ്യങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗത്ത് ൈഹദറുെട േപരിെന്റ
ആദ്യെത്ത ഉറുദു അക്ഷരവും മറുഭാഗത്ത് പാർവ്വതീ പര
േമശ്വരൻമാർ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രവുമാണുണ്ടാ
യിരുന്നത്. 1763-ൽ ൈഹദർ കീഴടക്കിയ ഇേക്കരിരാ
ജാക്കൻമാരുെട നാണ്യങ്ങളിേന്മലും ഈ ചിത്രമുണ്ടായി
രുന്നുെവന്നും അത് മാറ്റാതിരിക്കുക മാത്രമാണ് ൈഹ
ദർ െചയ്തെതന്നും ചില ഗ്രന്ഥകാരൻമാർ അഭിപ്രായ
െപ്പടുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മുസ്ലീം ചക്രവർത്തികൾക്കു
ഹിന്ദുമതേത്താടുള്ള സഹിഷ്ണുത ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാ
കുന്നുെണ്ടന്നു തീർച്ചയാണ്.

നാണ്യങ്ങളുെട ൈവവിധ്യം
മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാശേത്താെടാപ്പം നിലവിലു
ണ്ടായിരുന്ന കറൻസി വ്യവസ്ഥയും ഛിന്നഭിന്നമായി
ത്തീർന്നു. സ്വതന്ത്രരായ വിവിധരാജാക്കൻമാർ സ്വന്തം
നാണ്യങ്ങളടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി. പരസ്പരം കലഹിച്ചു
െകാണ്ടിരുന്ന ആ രാജാക്കൻമാർ താന്താങ്ങളുെട രാ
ജ്യസീമകൾക്കുള്ളിൽ താന്താങ്ങളുെട നാണ്യങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. െചമ്പ്, െവള്ളി, സ്വർണ്ണം
എന്നീ േലാഹങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള വിഭിന്നനാണ്യങ്ങൾ
ഒേരസമയത്ത് നിശ്ചിതമായ ബന്ധെമാന്നുമില്ലാെത
തെന്ന പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആരംഭകാലത്തുേപാലും 994 വിവിധ നാണ്യങ്ങൾ പ്രച
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ഉറുപ്പിക നാണ്യങ്ങൾ തെന്നയും പേലടത്തും പലതര
ത്തിലായിരുന്നു. ബങ്കാൾ, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിൽ 27-ൽ കുറയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പിക നാ
ണ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവേത്ര!
ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് ഈസ്റ്റി
ന്ത്യാകമ്പനിക്കാർ െമെല്ലെമെല്ല തങ്ങളുെട ഭരണാധി
കാരമുറപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നത്. തങ്ങളുെട കച്ചവടത്തി
െന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് സ്വന്തമായ നാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറേക്ക
ണ്ടതാവശ്യമാെണന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. 1742-ൽ മുഹ
മ്മദ്ഷായുെട കയ്യിൽനിന്നും ‘ആർക്കാട് ഉറുപ്പികകൾ’
അടിക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്പനിക്കാർ സമ്പാദിച്ചു.
ഇങ്ങെന ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ കീഴടക്കെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങ
ളുെട വിസ്താരേത്താെടാപ്പം നാണ്യമടിക്കാനുള്ള അവ
കാശധികാരങ്ങളും അവർ േനടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത പ്രേദശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നാണ്യങ്ങളാണ്
പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. നാണ്യങ്ങളുെട ഈ ൈവവിധ്യവും
ആധിക്യവും കച്ചവടത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്ക് തടസ്സമാ
യിരുന്നു. രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യാ
പാരബന്ധം വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഈ കുഴപ്പം കൂ
ടുതൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. ബങ്കാൾ മുതലായ ചില
സ്ഥലങ്ങളിെല സ്ഥിതി ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചതായി
രുന്നു. ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന നാണ്യങ്ങൾക്കു
മറ്റു ജില്ലകളിൽ പ്രേവശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ
ഒേര ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽത്തെന്ന വിവിധ നാണ്യങ്ങൾ നടപ്പി
ലുണ്ടായിരുന്നു!
ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാർക്കു തങ്ങളുെട സ്വന്തമായ
െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരു
ന്നു. െവള്ളിനാണ്യവും സ്വർണ്ണനാണ്യവും തമ്മിൽ നി
ശ്ചിതമായ ഒരു ബന്ധം ആദ്യംമുതൽേക്ക നിലനിർത്തി
േപ്പാന്നുെവന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. െവള്ളിനാണ്യങ്ങളു
െടയും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളുെടയും വിലകൾ അവയുെട
േലാഹവിലകെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കണെമന്നു നിശ്ചയി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നി
ശ്ചിതമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണെമങ്കിൽ െവള്ളി
യുെടയും സ്വർണ്ണത്തിെന്റയും വിലകൾക്കു നിശ്ചിതവും
മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിേക്കണ്ടിവ
രും. എന്നാൽ ഇത് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ സ്വർണ്ണനാ
ണ്യങ്ങളും, െവള്ളിയുെട വില വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ െവള്ളി
നാണ്യങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയുകയും
വില കുറഞ്ഞ നാണ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരികയും
െചയ്യുെമന്നതുതെന്ന.

പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉറുപ്പിക
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകെളല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ നാണ്യനയ
ത്തിൽ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ കൂടിേയതീരൂ എന്നായി.
വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനവിഭാഗങ്ങെളല്ലാം
ഒേര ഭരണാധികാരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു
നാണ്യനയസംബന്ധിയായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങേളർെപ്പടുത്തു
വാനും ഒേര തരത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾക്കു പ്രചുരമായ
പ്രചാരം നൽകാനും വളെര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. [4]
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭകാലത്തുതെന്ന
ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിക്കാരുെട കീഴിലുള്ള വിഭിന്ന സം
സ്ഥാനങ്ങൾ ഒേരതരത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾ പ്രചാര
ത്തിൽ വരുേത്തണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1818-ൽ മദ്രാസുസംസ്ഥാനത്തിെല
അടിസ്ഥാന നാണ്യമായ സ്വർണ്ണപേഗാഡയുെട സ്ഥാ
നത്ത് 180 തൂക്കവും 12-ൽ 11 ഭാഗം േലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള
െവള്ളിയുറുപ്പിക അടിച്ചിറക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1823-ൽ
േബാംെബയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഉറുപ്പിക മദ്രാസിെല
പുതിയ ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സമാനമാക്കിത്തീർത്തു. ഒടുവിൽ
1835-ൽ ഈ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾെക്കല്ലാം മകുടംെവയ്ക്കുന്ന
ഒരു പുതിയ മുദ്രണനിയമെത്തയും നടപ്പിൽവരുത്തി.
1. കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം െക. വാസുേദവൻ മൂസതിെന്റ
മലയാള തർജ്ജമ, േപജ്
2. തൂക്കത്തിെന്റ സമ്പ്രദായം പ്രാകൃതവും പേക്ഷ, എളുപ്പേമ
റിയതുമായിരുന്നു. േനാക്കുക: പൗതവാദ്ധ്യക്ഷൻ (അളവും
തൂക്കവും േനാക്കുന്ന അദ്ധ്യക്ഷൻ) പൗതവകർമ്മാന്തങ്ങൾ
(അളവും തൂക്കവും േനാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
ക്കണം. പത്തു ധാന്യമാഷം (ഉഴുന്നുമണി) അെല്ലങ്കിൽ അഞ്ചു
ഗഞ്ജ (കുന്നി) ഒരു സുവർണ്ണമാഷം, ഒരു സുവർണ്ണം അഥവാ
കർഷം, നാലുകർഷം ഒരു പലം, എൺപെത്തട്ടു ഗൗരസർ
ഷപം (െചറുകടുകു്) ഒരു രൂപ്യമാഷം, പതിനാറു രൂപ്യമാഷം
അെല്ലങ്കിൽ 20 ൈശംബ്യം (മഞ്ചാടി) ഒരു ധരണം. കൗടുല്യ
െന്റ അർത്ഥ ശാസ്ത്രം, മലയാള തർജ്ജമ 178-ാം േപജ്.
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4. 1831-ലാണു് ബങ്കാളിെല ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയുെട മുഴു
വൻ ഗവർണർ ജനറലായിത്തീർന്നതു്. ഈ കാലമാവുേമ്പാ

േഴക്കും ഇന്ത്യയുെട ഭരണം മിക്കവാറും േകന്ദ്രീകൃതമായിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു.

















2 െവള്ളിമാനം
1835-െല മുദ്രണനിയമം ഇന്ത്യയുെട നാണ്യനയത്തിൽ

വരുത്തിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാ
ണ്. ഈ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി
െവള്ളിമാനവ്യവസ്ഥ (Silver standard) സ്ഥാപിതമാ
യത്. െകാള്ളെക്കാടുക്കക്കൾക്ക് െവള്ളിയുറുപ്പികയുപ
േയാഗിക്കാൻ ആളുകൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു.
െവളളിയുറുപ്പിക ഇന്ത്യയുെട അടിസ്ഥാനനാണ്യമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു. ആക്ടിെല പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
താെഴപ്പറയുന്നവയാണ്.
1. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയുെട ഭരണസീമയ്ക്ക് എല്ലായി

ടത്തും െവള്ളിയുറുപ്പിക അടിസ്ഥാനനാണ്യമായി
സ്വീകരിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഈ പുതിയ ഉറുപ്പികയു
െട തൂക്കം 180 േഗ്രൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ 11/12
ഭാഗം (അതായത് 165 േഗ്രൻ) തനി െവള്ളിയും ബാ
ക്കി 15 േഗ്രൻ കൂട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇേത േതാ
തിൽതെന്ന െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള അരയുറുപ്പിക നാ
ണ്യങ്ങളും കാലുറുപ്പിക നാണ്യങ്ങളും അരയ്ക്കാലുറു
പ്പിക നാണ്യങ്ങളും അടിച്ചിറക്കെപ്പടുന്നതാണ്.

2. കമ്പനിയുെട ഭരണസീമയ്ക്കുള്ളിൽ എവിേടയും സ്വർ
ണനാണ്യങ്ങൾ ‘ലീഗൽെടൻഡറാ’യി സ്വീകരിക്ക
െപ്പടുകയില്ല. അതായതു കമ്പനിയുെട കീഴിലുള്ള

യാെതാരാളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ വാങ്ങുവാേനാ
െകാടുക്കുവാേനാ നിയമപ്രകാരം ചുമതലെപ്പടുക
യില്ല. എങ്കിലും ചില പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള സ്വർ
ണ്ണങ്ങളുെട മുദ്രണെത്ത നിയമം തടയുകയില്ല. െവ
ള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്കുള്ളത്ര തെന്ന തൂക്കവും (180 േഗ്രൻ =
3/8 ഔൺസ്) േലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള സ്വർണ്ണേമാഹറു
കൾ അടിച്ചിറക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്വർണ്ണനാണ്യ
ങ്ങൾ േമാഹറിനു 15ക. എന്ന േതാതിൽ ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യാം. പേക്ഷ, എന്തായാലും,
അടിസ്ഥാനനാണ്യം െവള്ളിയുറപ്പികതെന്നയായി
രിക്കും.

സ്വർണ്ണനാണ്യവും െവള്ളിനാണ്യവും
ആദ്യകാലത്തു സ്വർണ്ണം, െവള്ളി എന്നീ രണ്ടു േലാഹ
ങ്ങൾെക്കാണ്ടുള്ള നാണ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മി
ക്ക പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. േലാഹങ്ങളു
െട വിലയിൽ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ േനരിട്ടിരുന്നത് െകാണ്ട്
ഈ ദ്വിേലാഹനാണ്യവ്യവസ്ഥ (Bimetalism) വ്യാപാര
ത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ഹാനികരമായിത്തീർന്നു. ഏെതങ്കി
ലുെമാരു േലാഹെത്ത അടിസ്ഥാനനാണ്യമായുപേയാ
ഗിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങൾക്കു
േബാധ്യെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങെന പെത്താമ്പതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലമായേപ്പാേഴക്കും യൂേറാപ്പിെല
പല രാജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങെള അടിസ്ഥാനനാ
ണ്യങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു. വിഭിന്നരാജ്യങ്ങളിെല സ്വർ
ണ്ണനാണ്യങ്ങളുെട േപരുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു.
നാണ്യങ്ങളുെട തൂക്കവും ഒരുേപാെലയായിരുന്നില്ല.
എങ്കിലും ഓേരാ നാണ്യത്തിനും നിശ്ചിതമായ തൂക്ക
വും മാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടും അതിെന്റ േലാഹവി
ലയും മുഖവിലയും തമ്മിൽ െപാരുത്തേക്കടില്ലാതിരു
ന്നതുെകാണ്ടും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഒരു
രാജ്യത്തിെന്റ സ്വർണ്ണനാണ്യവും മെറ്റാരു രാജ്യത്തിെന്റ
സ്വർണ്ണനാണ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എളുപ്പത്തിൽ
കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
മെറ്റല്ലാ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനനാണ്യങ്ങൾ
ക്കു സ്വർണ്ണമുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അേതകാലത്ത്
ഇന്ത്യയിൽമാത്രം െവള്ളിയുറുപ്പികേയാടു കൂടുതൽ മമത
കാണിക്കാനുള്ള കാരണെമന്താണ്? ഇക്കാര്യത്തിൽ
ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെടയിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സമുണ്ട്. ഇന്ത്യെയേപ്പാലുള്ള ഒരു വിശാലരാജ്യത്തിൽ
സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്തിയാൽ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ
ആവശ്യവും വിലയും പതിൻമടങ്ങു വർദ്ധിക്കുെമന്നും
അതിെന്റ ഫലമായി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിെല നാണ്യ
വ്യവസ്ഥകൾ തകർന്നുേപാകാനിടയുെണ്ടന്നും ചില
ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.
ഏതായാലും ഒന്നു തീർച്ചയാണ്. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനി
യുെട കാലംമുതൽക്ക് ഇന്ത്യയുെട കറൻസിനയത്തിെന്റ
പിന്നിൽ േകാടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാരുെട താൽപ
ര്യമല്ല, വിേദശീയവ്യാപാരികളുെട താൽപര്യമാണ് സം
രക്ഷിക്കെപ്പട്ടു േപാന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
ഉറുപ്പികയുെട ചരിത്രം ഓേരാ പതനത്തിലും െതളിയി
ക്കുന്നുണ്ട്.
1835-െല നിയമമനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ വന്ന െവള്ളിമാന
വ്യവസ്ഥയുെട കീഴിൽ, എന്തായാലും ഉറുപ്പികയുെട
വില ഇന്നെത്തേപ്പാെല കൃത്രിമമായിരുന്നില്ല. നാണ്യ
നിർമ്മാണം സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു; അതായത്, േലാഹം

മുദ്രണശാലയിൽ െകാണ്ടുേപായി നാണ്യങ്ങളാക്കി മാ
റ്റുവാൻ നാട്ടുകാർക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. േലാഹത്തി
െന്റ ആയിരത്തിെലാരു ഭാഗം ഉരുക്കുവാനുള്ള െചല
വായും നൂറിൽ രണ്ടു ഭാഗം രാജേഭാഗമായും വസൂലാക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നുമാത്രം. ഇങ്ങെന േലാഹം നാണ്യങ്ങ
ളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലതെന്ന നാണ്യ
ങ്ങളുരുക്കി േലാഹമാക്കി മാറ്റാനും ജനങ്ങൾക്കു സ്വാത
ന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നാണ്യത്തിെന്റ മുഖവിലയും അതില
ടങ്ങിയ േലാഹത്തിെന്റ വിലയും സമമായിരുന്നതുെകാ
ണ്ടു നാണ്യം േലാഹമാക്കിയാലും േലാഹം നാണ്യമാ
ക്കിയാലും യാെതാരു തരേക്കടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ‘ലീഗൽ െടൻഡർ’ അല്ലാതായി
ത്തീർന്നുെവങ്കിലും ജനങ്ങളുെട സ്വർണ്ണനാണ്യപ്രതി
പത്തി പിേന്നയും നിലനിന്നു. നാട്ടുകാരുെട െകാള്ള
െക്കാടുക്കകളിൽ നിന്നു സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങെള തീെര
നീക്കം െചയ്യുക എന്ന കാര്യം എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നി
ല്ല. അതുെകാണ്ട് സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
ള്ള തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുവാൻ അധികൃതൻ
മാർ നിർബന്ധിതരായി. 1841-െല പ്രഖ്യാപനപ്രകാരം
ഗവൺെമൻറിേലയ്ക്കടയ്ക്കാനുള്ള സംഖ്യകൾ സ്വർണ്ണനാ
ണ്യങ്ങളായി അടച്ചുതീർക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കു സൗക
ര്യം നൽകുന്നതാെണന്നും 15 ക.യ്ക്ക് ഒരു േമാഹർ എന്ന
േതാതിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ഖജനാകളിൽ സ്വീക
രിക്കെപ്പടുന്നതാെണന്നും തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ,
ഇതിെന്റ അർത്ഥം സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ‘ലീഗൽ
െടൻഡററായിത്തീർന്നുെവന്നല്ല. കാരണം, സ്വർണ്ണ
നാണ്യങ്ങൾക്കു പകരം ഉറുപ്പിക ആവശ്യെപ്പടുവാേനാ,
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ സ്വീകരിേച്ച കഴിയൂ എന്നു ശഠിക്കു
വാേനാ ജനങ്ങൾക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
േതാതു തിട്ടെപ്പടുത്തിയിരുന്നുെവന്നതു ശരിതെന്ന. അക്കാ
ലത്തു സ്വർണ്ണത്തിനു െവള്ളിയുേടതിേനക്കാൾ 15 ഇരട്ടി
വിലയുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു സ്വർണ്ണേമാഹർ 15
െവള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്കു സമമായിരുന്നുെവന്നു തീർച്ചയാണ്.
എന്നാൽ ഒേരസമയത്ത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള നാണ്യ
ങ്ങൾ അടിസ്ഥാന നാണ്യമായി പ്രചരിക്കുകെയന്ന
ത് ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾെക്കതിരാണ്. അതുെകാ
ണ്ട് അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ഏർപ്പാടു െപാ
ളിഞ്ഞുേപായതിൽ അത്ഭുതമില്ല. 1848-നും 1857-നും
ഇടയിൽ ആേസ്ട്രലിയയിലും കാലിേഫാർണിയയിലും
പുതിയ സ്വർണ്ണഖനികൾ തുറക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങ
െന അതിെന്റ െവള്ളിക്കണക്കിലുള്ള ആേപക്ഷികവില
താണുേപാവുകയും െചയ്തു. സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലയിടി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു സ്വർണ്ണേമാഹറിനു മാർക്കറ്റിൽ 15 ക.
കിട്ടുകയിെല്ലന്നായി. എങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണേമാഹർ 15
ക.യ്ക്കു സമമാെണന്നുള്ള (1841 െല) സർക്കാർ പ്രഖ്യാ
പനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങൾ
ഗവൺെമൻറിേലക്കുള്ള അടവുകൾക്കു സ്വർണ്ണനാണ്യ
ങ്ങൾ മാത്രം ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. െവള്ളിനാണ്യ
ങ്ങൾ െമെല്ല െമെല്ല പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയാ
നും തുടങ്ങി. മാർക്കറ്റ് നിലവാരേത്തക്കാൾ ഉയർന്ന
നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ സ്വീകരിേക്കണ്ടിവന്ന
തുെകാണ്ടു ഗവൺെമൻറിനു വമ്പിച്ച നഷ്ടം പിണഞ്ഞു
െകാണ്ടിരുന്നു. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാ
ക്കാം. ഗവൺെമൻറിേലക്കു നികുതിവകയാേയാ മേറ്റാ
30 ക. അടയ്ക്കാൻ ചുമതലെപ്പട്ട ഒരാൾ രണ്ടുസ്വർണ്ണേമാ
ഹറാണടച്ചിരുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലയിടിഞ്ഞ
േപ്പാൾ രണ്ടു സ്വർണ്ണേമാഹറിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തിെന്റ
വില സുമാർ 28 ക. മാത്രമായിത്തീർന്നു. ഈ സ്ഥിതി
ക്കു 30 ക. യ്ക്കു പകരം രണ്ടു സ്വർണ്ണേമാഹർ െകാടുക്കു
ന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ടുറുപ്പിക ലാഭമാണ്. ഗവൺെമൻ
റിനത്രയ്ക്കു നഷ്ടവും. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ െവള്ളിനാ
ണ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു സ്വർണ്ണനാണ്യെത്ത പ്രതിഷ്ഠി
ക്കാൻ അധികൃതന്മാർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കി
ലും അവരതു െചയ്തില്ല. േനെരമറിച്ച് 1841 െല പ്രഖ്യാപ
നം പിൻവലിക്കുകയാണവർ െചയ്തത്. അങ്ങെന 1853
ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്കു സ്വർണ്ണേമാഹറുകൾ
നാണ്യങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കു സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടുതുടങ്ങി.

സ്വർണ്ണത്തിനുേവണ്ടി പ്രേക്ഷാഭം
അതിനുേശഷം സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള
നാട്ടുകാരുെട പ്രേക്ഷാഭം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. ബങ്കാൾ,
േബാംെബ, മദ്രാസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെല വ്യാപാരി
സംഘങ്ങൾ ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിനു െമേമ്മാറിയലുകൾ
സമർപ്പിച്ചു. െവള്ളിയുെട ഉൽപാദനം സ്വർണ്ണെത്ത
അേപക്ഷിച്ചു വല്ലാെത കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും അതിെന്റ
ഫലമായി െവള്ളിയുെട വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇതു
ചരക്കുകളുെട വിലകെളക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
വ്യാപാരത്തിനു ഹാനിതട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും
അതിനാൽ അടിസ്ഥാനനാണ്യമായി സ്വർണ്ണം നട
പ്പിൽവരുേത്തണ്ടതാവശ്യമാെണന്നും അവർ വാദിച്ചു.
ഇന്ത്യയുെട ഈ നാണ്യമായ ആവശ്യെത്ത സംബന്ധി
ച്ച് പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുെട കറൻ
സി പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷണം നടത്താൻ േവണ്ടി
1866-ൽ സർ വില്യം മാൻസ്ഫീൽഡിെന്റ അധ്യക്ഷത
യിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട കമ്മീഷൻേപാലും സ്വർണ്ണനാ
ണ്യനയെത്ത അനുകൂലിക്കുകയാണുണ്ടായത്. പേക്ഷ,
എന്തായിട്ടും അധികൃതൻമാർ ഇളകിയില്ല. 1874 െമയ്
7നു ഗവൺെമൻറു വിളംബരം െചയ്തു: ‘സ്വർണ്ണനാണ്യം
പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുന്നതിെന്റ അഭിലഷണീയതെയ
പ്പറ്റിയാേലാചിച്ചതിനുേശഷം തൽക്കാലം സ്വർണ്ണെത്ത
വിലയുെട മാനദണ്ഡമാക്കാനുള്ള യാെതാരു നടപടി
യും ആവശ്യമിെല്ലന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഗവൺെമന്റ്
എത്തിയിട്ടുള്ളത്.’
അങ്ങെന, ഇന്ത്യയുെട അടിസ്ഥാന നാണ്യെമന്ന നില
യിൽ െവള്ളിതെന്ന വാഴാൻ തുടങ്ങി.

െവള്ളിയുെട വിലയിടിവ്
ഇവിടെത്ത കറൻസിയുെട നിലേയയും വിലേയയും
േചാദ്യംെചയ്തുെകാണ്ട് െവള്ളിയുെട വില െപെട്ടന്നു താ
ഴാൻ തുടങ്ങി. 1872-നു േശഷമുള്ള രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങളിൽ
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില അേത തൂക്കത്തിലുള്ള െവള്ളി
യുെട വിലേയക്കാൾ ഏതാണ്ട് 15.5 ഇരട്ടിയായിരുന്നു.
1827-നു േശഷമുള്ള 2 ദശാബ്ദങ്ങളിലാവെട്ട, സ്വർണ്ണ
വില െവള്ളിവിലയുെട 27 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. െവ
ള്ളിയുെട വിലയിടിവ് എത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നുെവന്നു
താെഴക്കാണുന്ന കണക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാവും.
1927-ൽ െവള്ളിയുെട വില
1873-ൽ
ടി
1876–80-ൽ
ടി
1881–85-ൽ
ടി
1885–90-ൽ
ടി

60 െപൻസ്
57 7/8 െപൻസ്
52 3/4 െപൻസ്
50 5/8 െപൻസ്
55 5/8 െപൻസ്

ഇങ്ങെന കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് 1893 ആകുേമ്പാേഴക്കും െവ
ള്ളിയുെട വില 37 11/16 െപൻസായിത്തീർന്നു. ഒട്ടാെക
1873-നും 1893നുമിടയിൽ െവള്ളിക്കുണ്ടായ വിലയിടിവ്
ഏതാണ്ട് 40 ശതമാനമാണ്.

വിലയിടിവിെന്റ കാരണങ്ങൾ
1871-െല ഫ്രാേങ്കാ-പ്രഷ്യ യുദ്ധത്തിെല വിജയത്തിനു

േശഷം ജർമ്മനി തെന്റ അടിസ്ഥാനനാണ്യമായിരുന്ന
െവള്ളിയുേപക്ഷിച്ച്, പകരം സ്വർണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. െഡൻ
മാർക്ക്, സ്വീഡൻ, േനാർെവ, േഹാളണ്ട് മുതലായ രാ
ജ്യങ്ങളും െവള്ളിമാനമുേപക്ഷിച്ച് സ്വർണ്ണമാനം നട
പ്പിൽവരുത്തി. െവള്ളിയുെട നാണ്യപരമായ ഉപേയാ
ഗം കുറഞ്ഞതിനാൽ അതിെന്റ ആവശ്യത്തിനും കുറവാ
യി. മാർക്കറ്റിൽ െവള്ളിയുെട ‘സൈപ്ല’ ‘ഡിമാന്റി’െന
(വരവ്, െചലവിെന) അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിത്തീർന്ന
േപ്പാൾ അതിെന്റ വിലയിടിയാൻതുടങ്ങി. ഇേത സമയ
ത്തു മെറ്റാന്നും കൂടിയുണ്ടായി. െവള്ളിയുെട ഉൽപാദനം
വർദ്ധിക്കുകയും പരിഷ്ക്കരിച്ച ഖനനയന്ത്രങ്ങൾ ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ ഫലമായി ഉൽപാദനെചല
വ് കുറയുകയും െചയ്തു. േനെരമറിച്ചു സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ഉൽ
പാദനം കുറയുകയാണ് െചയ്തത്. ഒരു ഭാഗത്ത് െവള്ളി
യുെട ‘സൈപ്ല’ വർദ്ധിക്കുകയും ‘ഡിമാന്റ്’ ചുരുങ്ങുകയും
െചയ്തു. മറുഭാഗത്ത് സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ‘സൈപ്ല’ ചുരുങ്ങു
കയും ഡിമാന്റ് വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതായിരുന്നു
െവള്ളിയുെട വിലയിടിവിെന്റ പ്രധാന കാരണം.

ഫലങ്ങൾ
ഉറുപ്പികയിൽ 165 േഗ്രൻ തനി െവള്ളിയാണടങ്ങിയി
രുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുവേല്ലാ. െവള്ളിയുെട വില 60
െപൻസായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരുറുപ്പിക ഏതാണ്ട് രണ്ടു
ഷില്ലിംഗിനു സമമായിരുന്നു. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ, ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് അന്നു രണ്ട്
ഷില്ലിംഗായിരുന്നു. െവള്ളിയുെട വിലയിടിയുംേതാറും
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു.
1891-93 ആയേപ്പാേഴക്കും വിനിമയ നിരക്ക് 1 ഷി 8
െപൻസായിത്തീർന്നു.
താെഴ െകാടുക്കുന്ന പട്ടിക േനാക്കുക:
െകാല്ലം

െവള്ളിയുെട വില
ഔൺസിന് എത്ര
െപൻസ് എന്ന്

വിനിമയനിരക്ക്
ക.യ്ക്ക് എത്ര
െപൻസ് എന്ന്

1872–72
1874–75
1875–76
1876–77
1891 മാർച്ച് 31 ന്
1893 മാർച്ച് 31 ന്

59 1/8 െപൻസ്
58 5/16 െപൻസ്
56 7/8 െപൻസ്
52 3/4 െപൻസ്
47 െപൻസ്
39 െപൻസ്

22.351
22.221
21.645
20.491
18.091
14.984

ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് ഇപ്രകാരം താഴുന്നതു
െകാണ്ടുള്ള ഫലെമെന്തന്നു േനാക്കാം. വിനിമയനിര
ക്കു രണ്ടു ഷില്ലിങ്ങായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു പൗണ്ടു പത്തു
റുപ്പികയ്ക്ക് സമമായിരുന്നു. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു
പൗേണ്ടാ ഒരു പൗണ്ട് വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങേളാ കി
ട്ടണെമങ്കിൽ ഇവിെട പത്തുറുപ്പിക െകാടുക്കണം. വി
നിമയനിരക്ക് താണുതാണ് ഒരു റുപ്പിക 16 െപൻസിനു
സമമാകുേമ്പാൾ ഒരു പൗണ്ട് 15 ക.യ്ക്ക് സമമായിത്തീ
രും. അേപ്പാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പൗണ്ടാവശ്യമുള്ളവർ
ഇവിെട പത്തുറുപ്പികയല്ല പതിനഞ്ചുറുപ്പിക െകാടുേക്ക
ണ്ടിവരും.
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയവില ഇടിയുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ
ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്ക് ഉറുപ്പികയയയ്ക്കുന്നവർ
പരിഭ്രമിച്ചു വശായി. വലിയ വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ,
ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്തി ലാഭം ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു കയ
റ്റുന്ന വ്യാപാരികൾ മുതലായവരാണീക്കൂട്ടർ. ഓേരാ പൗ
ണ്ടിനും മുമ്പേത്തക്കാളധികം ഉറുപ്പികയയയ്ക്കണെമന്നു
വരുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമാവുകയില്ലേല്ലാ. ഇക്കൂട്ടെര പി
ന്താങ്ങിെക്കാണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും ചരക്കുകൾ ഇറക്കു
മതി െചയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരും ബഹളംകൂട്ടി. കാരണം,
ഓേരാപൗണ്ടു വിലയുള്ള ചരക്കിനും ഉറുപ്പിക കണക്കി
ലുള്ള വില കൂടുതലായിത്തീരുന്നതു വിൽപ്പനയ്ക്കു കൂടുതൽ
വിഷമം േനരിട്ടു.
വിനിമയനിരക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ ബഡ്ജറ്റി
െനയും ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. േഹാം ചാർജ്ജുകൾ [5]
വകയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് അടേയ്ക്കണ്ട സംഖ്യ വർ
ദ്ധിച്ചു. 1892–93-ൽ േഹാംചാർജ്ജുകൾ വകയിൽ ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റടച്ച സംഖ്യ 1 േകാടി 65 ലക്ഷം പൗണ്ടായി
രുന്നു. അെക്കാല്ലെത്ത വിനിമയ നിരക്കു പ്രകാരം (1
ഷി. 2.985 െപൻസ്). ഈ സംഖ്യ 26, 47, 84, 150 ക.യ്ക്ക്
സമമാണ്. 1873–74 െല നിരക്കുപ്രകാരമാണ്. (അതാ
യത് 1 ഷി. 10.351 െപൻസ്) അടച്ചിരുെന്നങ്കിൽ 17, 75,
19, 200 ക മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നു. ഇങ്ങെന വിനി
മയനിരക്കിലുള്ള മാറ്റം കാരണമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 8, 72, 64,
150 ക. കൂടുതൽ നഷ്ടമനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു. [6]
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിെല ഒരു ഗണ്യമായ ജനവിഭാഗെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം വിനിമയനിരക്കിെന്റ താഴ്ച ഹാ
നികരമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ െവള്ളി
വാങ്ങി അത് മുദ്രണശാലയിൽ െകാടുത്ത് ഉറുപ്പികനാ
ണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി. പ്രചാരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പി
കയുെട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. അേതാെടാപ്പം ചരക്കുകളുെട
വിലയിലും വർദ്ധന കാണെപ്പട്ടു. അന്യനാടുകളിൽ നി
ന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ചുരുങ്ങി. (കാരണം വില കൂടുതലുള്ള
ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റു കിട്ടുന്ന പണം
സ്വന്തം കറൻസിയിേലക്കു മാറ്റുേമ്പാൾ ഇതു മുമ്പേത്ത
ക്കാൾ കുറവായിരിക്കും) ഇതു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയു
െട വ്യവസായങ്ങൾക്കും കച്ചവടങ്ങൾക്കും േപ്രാൽസാ
ഹനം നൽകുകയാണ് െചയ്തത്. വിേദശേമധാവികൾ
ക്കു ശുണ്ഠി പിടിക്കാൻ മെറ്റന്തുേവണം?
ഈ കുഴപ്പത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ ഫലപ്രദമായ
യാെതാരു പരിപാടിയും അധികൃതൻമാർക്കുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുെട കറൻസി നയെത്തപ്പറ്റിയും
വിനിമയ നിരക്കുകെളപ്പറ്റിയും ആേലാചിക്കാൻ കൂടിയ
സാർവ്വലൗകിക സേമ്മളനങ്ങൾ ഉപേയാഗകരമായ
വല്ല തീരുമാനത്തിലും എത്തിേച്ചരുെമന്ന് അവർ ആശി
ച്ചു. 1867-നും 1892-നും ഇടയിൽ നാല് സാർവ്വലൗകിക
സേമ്മളനങ്ങൾ നടന്നു. ഒടുവിലേത്തത് 1892-െല ബ്ര
സൽസ് സേമ്മളനം — യാെതാരു തീരുമാനവുെമടുക്കാ
െത െതറ്റിപ്പിരിയുകയാണ് െചയ്തത്.
ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇന്ത്യാെസക്രട്ടറി
ക്കയച്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഉറുപ്പികയുെട സ്ഥിതി കൂ
ടുതൽ വഷളായിെക്കാണ്ടുവരുകയാെണന്നു ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുകയും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളടിക്കുന്ന മുദ്രണശാല
കൾ പൂട്ടുക, ഇംഗ്ലണ്ടിെല കറൻസി ഇന്ത്യയിലും പ്രചരി
പ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില അടിയന്തിരനടപടികെളടുക്ക
ണെമന്ന് അഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്തു.
ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾെക്കതിരായി നാെടാട്ടുക്കും വമ്പി
ച്ച ആേക്ഷപങ്ങൾ വന്നു. സ്വർണ്ണത്തിെന്റ മറവിൽ നി
ന്നുെകാണ്ടു െവള്ളിെയ നാണ്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നു
നിഷ്കാസനം െചയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് നടപ്പിൽവ
രാൻ േപാകുന്നെതന്ന് ജനങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ടു. കൽക്ക
ത്തയിെല ഇന്ത്യൻ അേസാസിേയഷൻ ഗവൺെമൻ
റിെന്റ നാണ്യനയെത്ത വിമർശിച്ചുെകാണ്ട് ഇങ്ങെന
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു:
‘ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നന്നാ

ക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം ൈസന്യെചലവു ചുരുക്കു
കയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ െചേയ്യണ്ടിവരുന്ന െചലവുകൾ കുറ
യ്ക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥൻമാരുെട എണ്ണം ചുരുക്കി
അവരുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യക്കാെര നിയമിക്കുകയുമാ
ണ്. ആവശ്യമാെണങ്കിൽ ഇന്ത്യയിെല വ്യവസായങ്ങ
ളുെട അഭിവൃദ്ധിേക്കാ നാട്ടുകാരുെട ആവശ്യങ്ങൾേക്കാ
ഉതകാത്ത വിേദശസാമഗ്രികളുെട േമൽ അൽപം നികു
തി ചുമത്തുകയും െചയ്യാവുന്നതാണ്.’
പേക്ഷ, നാട്ടുകാരുെട ആേക്ഷപങ്ങെളല്ലാം വനേരാ
ദനങ്ങളായി കലാശിക്കുകയാണ് െചയ്തത്. മാത്രമല്ല,
വിനിമയ നിരക്കു താണതുെകാണ്ടുള്ള ‘നഷ്ടം’ പരിഹ
രിക്കാൻ േവണ്ടി വലിയ വലിയ ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥൻ
മാർക്കു ബത്തകൾ െകാടുക്കാൻ ഗവൺെമൻറ് തയ്യാ
റാവുകയും െചയ്തു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്
മുതലായ സംഘടനകളുെട കഠിനമായ ആേക്ഷപങ്ങ
െള അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് െകാല്ലംേതാറും ഒരു േകാടിയി
ലധികം ഉറുപ്പിക ഈ ബത്തകൾവകയ്ക്കു ഗവൺെമന്റു
ചിലവിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.
5. ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ െചയ്യുന്ന െചലവുകൾക്കാ
ണു് േഹാം ചാർജുകൾ എന്നു പറയുന്നതു്. ഇന്ത്യാ ഓഫീസ്
സംബന്ധിച്ച െചലവുകൾ, പലിശ, െപൻഷൻ മുതലായവെയ

ല്ലാം ഇതിലുൾെപ്പടും

6. Kale യുെട ‘Gokhale and Economic Reforms’േപജു് 28 േനാ
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3 കൃത്രിമമായ വിനിമയനിരക്ക്
1890-നു േശഷം ഇന്ത്യയുെട നാണ്യവ്യവസ്ഥ താറുമാ
റാകാൻ തുടങ്ങി. ഉറുപ്പികയുെട നിലയുറപ്പിക്കുവാൻേവ

ണ്ടി െവള്ളിനാണ്യങ്ങളടിക്കുന്ന മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടുക,
ഇംഗ്ലണ്ടിെല കറൻസി ഇന്ത്യയിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക തു
ടങ്ങിയ ചില അടിയന്തിര നടപടികെളടുക്കണെമന്ന്
ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഗവൺെമന്റി
െന്റ ഈ അഭിപ്രായത്തിെന്റ പ്രാേയാഗികതെയപ്പറ്റി
യാേലാചിക്കാൻ 1892 െസപ്തംബർ 1ന് േലാർഡ് െഹർ
ഷലിെന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിക്കെപ്പ
ട്ടു. ലണ്ടനിലിരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന െഹർഷൽകമ്മിറ്റി
െതളിവുകെളടുക്കാൻ തുടങ്ങി. െതളിവു നൽകിയ ഒേര
ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാഭായി നവേറാജിയായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെള
കലശലായി എതിർക്കുകയാണ് െചയ്തത്. നവേറാജിയു
െട അഭിപ്രായേത്താട് േയാജിച്ചുെകാണ്ട് ഏതാനും ചില
ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ നയത്തിൽ
ആേക്ഷപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട് 1893-ൽ പുറത്തുവന്നു. സ്വതന്ത്ര
മുദ്രണശാല പൂട്ടണെമന്നും 7.53344 േഗ്രൻ ശുദ്ധസ്വർ
ണ്ണത്തിന് (1 ഷി. 4 െപൻസിന്) ഒരുറുപ്പികെയന്ന േതാ
തിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി ഉറുപ്പികയടിച്ചു െകാടുക്കുവാൻ
ഗവൺെമൻറ് തയ്യാറാവണെമന്നും ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 4.
െപൻസ് എന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ഗവൺ
െമന്റ് ഖജനാകളിൽ സ്വീകരിക്കെപ്പടണെമന്നും ഉറു
പ്പിക േമലിലും ‘ലീഗൽ െടൻഡറാ’യി പ്രചരിപ്പിക്കണ
െമന്നുമായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുെട പ്രധാന ശുപാർശകൾ.
അടിസ്ഥാന നാണ്യെമന്ന നിലയ്ക്കു െവള്ളിക്കു സ്ഥാ
നം എടുത്തുകളയണെമന്നു ശുപാർശ െചയ്ത കമ്മിറ്റി
ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥേയർെപ്പടുത്തണെമ
ന്ന് ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ
കാര്യം ഭാവിക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയും തൽക്കാലം ഉറുപ്പി
കയുെട വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻസായിരിക്കണെമ
ന്ന് അഭിപ്രായെപ്പടുകയുമാണ് അവർ െചയ്തത്. ഈ
അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ
െക്കതിരായിരുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല.
കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട് പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ദിവസം വി
നിമയനിരക്ക് 14.625 െപൻസായിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുെട
ശുപാർശകളനുസരിച്ച് 7.53344 േഗ്രൻ സ്വർണ്ണത്തിന്
(അതായത് 16 െപൻസിന്) 1 ക.എന്ന േതാതിൽ ഉറു
പ്പിക െകാടുക്കുവാൻ ഗവൺെമന്റു തയ്യാറാേവണ്ടിവന്നു.
വിനിമയനിരക്ക് ഇപ്രകാരം ഉയർത്തിയതിൽ ഇന്ത്യയു
െട വ്യവസായത്തിന് ഉടവുതട്ടുെമന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യവസാ
യേനതാക്കൾ താക്കീതു നൽകുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,
ഫലെമാന്നുമുണ്ടായില്ല.
1893-െല മുദ്രണനിയമം

െഹർഷൽകമ്മിറ്റിയുെട ശുപാർശകെള പറയത്തക്ക
മാറ്റെമാന്നും കൂടാെതതെന്ന ഗവൺെമന്റ് സ്വീകരിച്ചു
െകാണ്ട് ‘1893-െല എട്ടാം ആക്ട്’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പ
ടുന്ന ഒരു നിയമം പാസാക്കുകയും ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ താെഴെകാടുത്ത വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിൽവരു
ത്തുകയും െചയ്തു.
1. ഉറുപ്പികയ്ക്കു 7.53344 േഗ്രൻ ശുദ്ധ സ്വർണ്ണം (1 ഷി. 4
ൈപ) എന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾക്കും

സ്വർണ്ണേലാഹക്കട്ടികൾക്കും പകരമായി ഉറുപ്പിക
നൽകുവാൻ മുദ്രണശാലകൾ തയ്യാറായിരിക്കും.

2. ഗവൺെമന്റിേലക്കുള്ള അടവുകൾക്കു പവനും (േസാ
വറിൻ) അരപ്പവനും ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
പവനു 15 ക. (അരപ്പവന് 7.5ക) എന്ന േതാതിൽ
ഗവൺെമന്റ് അവെയ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഇേത നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണത്തിനു പകരമായി കറൻസി
േനാട്ടുകളും അടിച്ചിറക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഇങ്ങെന 1835 മുതൽക്കു നിലനിന്നുേപാന്ന െവള്ളിമാ
നവ്യവസ്ഥ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടു. മുദ്രണശാലികളിൽ െവ
ള്ളിെകാടുത്ത് ഉറുപ്പികയടിച്ചുവാങ്ങാൻ നാട്ടുകാർക്കധി
കാരമില്ലാതായി. 1893-നു േശഷം ഉറുപ്പിക നാണ്യങ്ങൾ
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ളവയല്ലാതായിെയന്ന് ഇതിനർത്ഥമി
ല്ല. മുമ്പെത്തേപ്പാെലതെന്ന ആക്ടിനുേശഷവും ഉറുപ്പിക
നാണ്യത്തിൽ 180 േഗ്രൻ സ്റ്റാൻേഡർഡ് െവള്ളി (11/12
ഭാഗം ശുദ്ധമായത്) അടങ്ങിയിരുന്നു. പേക്ഷ, ആക്ടിനു
മുമ്പ് ഉറുപ്പികയുെട വില അതിലടങ്ങിയ െവള്ളിയുെട വി
ലയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ അങ്ങെനയല്ലാതായി. ഉറുപ്പി
കനാണ്യം അതിലടങ്ങിയ െവള്ളിയുേടതിേനക്കാൾ കൂടു
തൽ വിലെയ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മെറ്റാരുവി
ധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറുപ്പിക െവറുെമാരു േടാക്കൺ
(പ്രതീക)നാണ്യമായി മാറി. െവള്ളിയുെട വില എത്ര
തെന്ന കുറഞ്ഞാലും ഒരുറുപ്പിക പതിനാറു െപൻസിനു
അതായത് 7.53344 േഗ്രൻ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമാെണ
ന്നു വിധിക്കെപ്പട്ടു. ഇതുവെരയും സ്വതന്ത്രനാണ്യമായിരു
ന്ന െവള്ളിയുറുപ്പിക ബ്രിട്ടീഷു കറൻസിയുെട അടിമയാ
യി മാറി.
ഒരു കാര്യം ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. വിനിമ
യനിരക്ക് ഉറുപ്പികയ്ക്കു 16 െപൻസായി നിജെപ്പടുത്തുക
എന്നുവച്ചാൽ സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്തുക എന്നർ
ത്ഥമില്ല. ഉറുപ്പികയ്ക്കു 16 െപൻസ് എന്ന േതാതിൽ സ്വർ
ണ്ണത്തിനു പകരം ഉറുപ്പിക െകാടുക്കാൻ ഗവൺെമന്റു
തയ്യാറായി എന്നതു ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, അേത സമയ
ത്ത്, നിശ്ചിതമായ നിരക്കനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം
സ്വർണ്ണം െകാടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല!
അതിനാൽ 1893-െല ആക്ട് പ്രകാരം നടപ്പിൽ വന്ന
വ്യവസ്ഥ സ്വർണ്ണമാനമാെണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. േനാ
ട്ടുകൾക്കും ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾക്കും പകരം സ്വർണ്ണം
െകാടുക്കാൻ ഗവൺെമന്റ് തയ്യാറാെണങ്കിൽ മാത്രേമ
അത് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥയാവുകയുള്ളു.

ആക്ടിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കു താഴുന്നതുെകാണ്ടു ഗവൺ
െമന്റിെന്റ ധനകാര്യനയത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവുെമന്നു
േഹാം ചാർജ്ജുകൾ, സിവിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരുെട
ശമ്പളം മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പണം ചിലവ
ഴിേക്കണ്ടിവരുെമന്നും അതുെകാണ്ട് ഉറുപ്പികെയ പതി
നാറുെപൻസുമായി കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതാെണന്നും
മറ്റുമാണ് െഹർഷൽകമ്മിറ്റിയുെട തീരുമാനങ്ങെള ശരി
വച്ചവർ വാദിച്ചത്. ഈ വാദങ്ങളിൽ യാെതാരു കഴ
മ്പുമിെല്ലന്ന് കാണാൻ വിഷമമില്ല. ഗവൺെമന്റിെന്റ
ധനകാര്യനയത്തിൽ കുഴപ്പം േനരിട്ടുെവങ്കിൽ അതി
നു െവള്ളിെയ കുറ്റംപറഞ്ഞിട്ടുകാര്യമില്ല. െചലവു വര
വിേനക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനാവശ്യമായ പല
യുദ്ധങ്ങളിേലക്കും വാരിേക്കാരിെച്ചലവഴിച്ച പണെമ
ല്ലാം ഇന്ത്യയുെട തലയിൽ വച്ചുെകട്ടുകയും െചയ്യുന്ന
ഒരു ഗവൺെമന്റിെന്റ സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ഇല്ലാ
താവുക എങ്ങെനയാണ്? ഇരിക്കെട്ട, സാമ്പത്തിക
വിഷമതകൾ പരിഹരിക്കാൻ പണം ആവശ്യമാെണ
ന്നുതെന്ന വിചാരിക്കുക. ഗവൺെമന്റിനു സാമ്പത്തി
കവിഷമതകളുെണ്ടങ്കിൽ ഇന്ത്യയുെട െപാതുതാൽപ
ര്യങ്ങൾക്കു ഹാനികരമല്ലാത്തവിധത്തിൽ പുതിയ നി
കുതികൾ ചുമത്താൻ ഒരുങ്ങാമായിരുന്നിേല്ല? വിേദശ
സാമാനങ്ങളുെട േമൽ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം ചുമത്തണെമ
ന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർ എത്രേയാതവണ ആവശ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
താണ്. 1875-ൽ ഡ്യൂട്ടി 5 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു.
വസ്ത്രങ്ങളുെട ഇറക്കുമതിക്ക് അനാശാസ്യമായ ആനുകൂ
ല്യങ്ങളാണ് അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. 1882-ൽ ഉപ്പ്,
മദ്യം എന്നിവെയാഴിച്ച് മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളിൽ നിന്നും
ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം എടുത്തുകളഞ്ഞു. അതിനുേശഷം കുേറ
ക്കാലേത്തയ്ക്ക് പറയത്തക്ക യാെതാരു നികുതിഭാരവും
കൂടാെതയാണ് വിേദശസാമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു
െകാണ്ടിരുന്നത്. വിേദശസാമഗ്രികളുമായി വിജയകര
മാംവിധം മത്സരിക്കാനാവാത്തതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തികപുേരാഗതിക്കു വിഘ്നം േനരിട്ടു. മുദ്രണനിയ
മത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഉറുപ്പികയുെട പ്രചാര
ത്തിൽ കൃത്രിമമായ കുറവു വരുത്തുകെയന്ന നയം തീർ
ച്ചയായും വ്യവസായത്തിെന്റ േപാഷണത്തിനനുകൂലമാ
വുകയില്ല. പേക്ഷ, ഇന്ത്യെയ ഒരു വ്യവസായികരാജ്യവു
മായി ഉയർത്താനല്ല, എെന്നന്നും ഒരു കർഷകരാജ്യമാ
ക്കിവച്ചു ചൂഷണം െചയ്യാനാണ് ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികൾ
ആഗ്രഹിച്ചത്.
ഉറുപ്പികയുെട വിലയിടിവു കാരണമായി ഇന്ത്യയുെട
ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടായ അധികെച്ചലവു നികത്താൻ ഗവൺ
െമന്റ് ൈകെക്കാണ്ട നയം മറുനാടൻ ചരക്കുകളുെട
േമൽ ചുങ്കം ചുമത്തുകെയന്നതല്ല, നാട്ടുകാരുെട നികുതി
ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകെയന്നതാണ്. ഉറുപ്പികയുെട വില
യിടിഞ്ഞതുെകാണ്ട് കാർഷിേകാൽപ്പന്നങ്ങളുെട വില
വർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും അതുെകാണ്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നതു ന്യായം മാത്രമാെണന്നും ഗവൺെമന്റുപക്ഷക്കാർ
വാദിച്ചു. ആർ.സി. ദത്ത് എഴുതുന്നു:
“അരിയുെടയും േഗാതമ്പിെന്റയും ഉറുപ്പികക്കണക്കിലു

ള്ള വില വർദ്ധിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ െസറ്റിൽെമന്റ്
ഓഫീസർ നിലനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങി. നില
ത്തിൻേമലുള്ള പാട്ടവും നികുതിയും െസസ്സ് മുതലായ
പ്രാേദശിക നികുതികൾേപാലും വർദ്ധിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
കച്ചവടക്കാർക്കു ഉറുപ്പികക്കണക്കിൽ കൂടുതൽ ആദാ
യമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആദായനികുതി കണ
ക്കാക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ തെന്റ ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റിെന്റ
പിരിവുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.” [7]
ഇന്ത്യയുെട ഒട്ടാെകയുള്ള നികുതി 1870–71-ൽ
20,62,28,320 ക. യായിരുന്നത് 1890–91 ആകുേമ്പാ
േഴക്കും 24,04,52,090 ക.യായി വർദ്ധിച്ചു. [8] ആദായ
നികുതി 1886–87-ൽ, 1,35,47,000 ക. യായിരുന്നത്
1896–97-ൽ 1,87,28,000 ക.യായിത്തീർന്നു. 1882–85

െകാല്ലങ്ങളിെല നികുതിയുെട േതാതിെന അടിസ്ഥാ
നെപ്പടുത്തി േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ 1885 മുതൽ 1898
വെരയുള്ള 14 െകാല്ലങ്ങളിൽ ഗവൺെമന്റ് ജനങ്ങളിൽ
നിന്നു 120 േകാടിയുറുപ്പിക കൂടുതൽ ഈടാക്കിെയന്നും
അതിൽ 80 േകാടിയും ൈസന്യെച്ചലവുകൾക്കു േവണ്ടി
യാണ് വിനിേയാഗിച്ചെതന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു
േകാടി ഉറുപ്പികമാത്രേമ െചലവഴിച്ചുള്ളുെവന്നും േഗാപാ
ലകൃഷ്ണേഗാഖെല തെന്റ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇങ്ങെന ഉറുപ്പികയുെട സ്വർണ്ണവിലയിടിഞ്ഞതിെന്റ
ഫലമായി േഹാംചാർജ്ജുകളും മറ്റു ചിലവുകളും ചുരു
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല, അവ നികത്താൻ േവണ്ടി നാട്ടു
കാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നികുതി പിരിെച്ചടുക്കുകയാണ്
ഗവൺെമന്റു െചയ്തത്. ഒടുവിൽ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരുെട
ബത്തകൾ, വിലയിടിവിനുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ മുതലായ
വയുെട േപരിൽ പണം വാരിേക്കാരി െചലവുെചയ്യെപ്പ
ട്ടു. ഗവൺെമന്റിെന്റ അധികെചലവുകളും നാട്ടുകാരുെട
നികുതിഭാരവും ചുരുക്കണെമന്നു നാട്ടിൽ പേലടത്തും
പ്രേക്ഷാഭമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും അെതാന്നും വകവ
യ്ക്കാെത ഗവൺെമന്റ് തങ്ങളുെട ആപൽക്കരമായ ധന
കാര്യനയം തുടർന്നുേപാവുകയാണ് െചയ്തത്. ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ െവള്ളിയുെട വിലയിടിവാണ് ഇന്ത്യയിെല
കൃത്രിമമായ കറൻസിവ്യവസ്ഥയുെട സ്ഥാപനത്തിനു
കാരണെമന്ന് വാദിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. വാ
സ്തവത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിഷമതകെള പരിഹരിക്കാ
നാെണന്നേപരിൽ ൈശശവാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ
വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും
അങ്ങിെന ബ്രിട്ടീഷുസ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങെള സംര
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്യാനാണ് കറൻസി പരിഷ്ക്കരണം െകാ
ണ്ട് അധികൃതൻമാർ ഉേദ്ദശിച്ചത്.
െവള്ളിയുെട വിലയിടിവിെന തുടർന്നുെകാണ്ട് ഇന്ത്യ
യുെട വ്യവസായങ്ങൾ, വിേശഷിച്ചും വസ്ത്രവ്യവസായം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1876–77-ൽ 47
പരുത്തിമില്ലുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1891–
92ലാകെട്ട മില്ലുകളുെട എണ്ണം 127 ആയിത്തീർന്നു. ഈ
കാലത്തിനുള്ളിൽ സ്പിൻഡിലുകൾ 11,00,112-ൽ നി
ന്നും 32,72,988 ആയും ലൂമുകൾ 9139-ൽ നിന്നും 24670
ആയും വർദ്ധിച്ചു. [9] ഇന്ത്യയിെല പരുത്തിമില്ലുകൾ
ചീന മുതലായ വിേദശമാർക്കറ്റുകളിൽ േപാലും മാഞ്ച
സ്റ്റർമില്ലുകേളാട് മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാഞ്ചസ്റ്ററിെല
മുതലാളികൾ ഇെതങ്ങെന െപാറുക്കും? ഉറുപ്പികയു
െട വിനിമയനിരക്ക് ഉയർത്തണെമന്നും അതിനായി
െവള്ളിയുെട സ്വതന്ത്രമുദ്രണം ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരു
ദ്ധമാക്കണെമന്നും അവർ പ്രേക്ഷാഭം കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി.
ൈശശവാവവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളുെട
കഴുത്തറുക്കണെമന്നു വാശിപിടിച്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിെന്റയും
ലങ്കാഷയറിേന്റയും ആഗ്രഹവും വാശിയുമാണ് 1893െല
നാണ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിൽ നിഴലിച്ചുകാണുന്നത്.

നാട്ടുകാരുെട സംഘടനകളും േനതാക്കൻമാരും ഗവൺ
െമന്റിെന്റ നാണ്യനയെത്ത ശക്തിയാെയതിർത്തുേനാ
ക്കി. 1893 ഡിസംബറിൽ ലാേഹാറിൽവച്ചു കൂടിയ േകാൺ
ഗ്രസ് സേമ്മളനം പാസാക്കിയ ഒരു പ്രേമയം ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു: “ഗവൺെമന്റ് നിയമം മൂലം െവള്ളിയുെട
സ്വതന്ത്രമുദ്രണം നിർത്തിയിരിക്കുന്നുെവന്നതിൽ ഈ
േകാൺഗ്രസ് വ്യസനം േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. കാരണം ഉറു
പ്പികയുെട വില കൃത്രിമമായി ഉയർത്തുകെയന്നത് നാട്ടു
കാരുെട േമൽ പേരാക്ഷമായി നികുതി ചുമത്തലാണ്.
ഈ നയംെകാണ്ട് നമ്മുെട വ്യാപാരത്തിനും വ്യവസാ
യങ്ങൾക്കും – പ്രേത്യകിച്ച് വസ്ത്രമില്ലുകൾക്കും – വലിയ
ഹാനിതട്ടിയിരിക്കുന്നു.”
പേക്ഷ, നാട്ടുകാരുെട ഇത്തരം ആേക്ഷപങ്ങെളാന്നും
അധികൃതൻമാർ െചവിെകാള്ളുകയുണ്ടായില്ല.

ആക്ടിെന്റ പ്രവർത്തനം
ആക്ട് നടപ്പിൽവന്നതിനുേശഷവും ആദ്യെത്ത ഏതാ
നും െകാല്ലങ്ങളിൽ വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻസിേന
ക്കാൾ എത്രേയാ കുറഞ്ഞുേപായിരുന്നു. 1894-ൽ വി
നിമയനിരക്ക് 1 ഷി. 1 െപൻസുമാത്രമായിരുന്നു. 16
െപൻസുവീതം െകാടുത്ത് ഉറുപ്പിക വാങ്ങാൻ ആളുകൾ
തയ്യാറാവുെമന്നാണ് ഗവൺെമന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
പേക്ഷ, ഉറുപ്പികയുെട വില ഇടിഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരുന്ന
തിനാൽ അവരുെട പ്രതീക്ഷകൾ ഫലിക്കുകയുണ്ടായി
ല്ല. ഗവൺെമന്റിെന്റ നിയമങ്ങൾക്കു ധനശാസ്ത്രതത്വ
ങ്ങേളാട് െപാരുതിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുദ്രണശാ
ലകൾ പൂട്ടിയതിനുേശഷവും സ്വർണ്ണം െകാടുത്താൽ
പകരം ഉറുപ്പിക നൽകുവാൻ ഗവൺെമന്റു ഖജനാകൾ
തയ്യാറായിരുന്നുെവന്നത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ
സ്വർണ്ണത്തിനു ഗവൺെമന്റു െകാടുക്കുന്നതിേനക്കാള
ധികം വില മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുേമ്പാൾ ഗവൺെമന്റു ഖജ
നാകളിേലക്ക് ആരാണ് േപാവുക? 7.53344 േഗ്രൻ സ്വർ
ണ്ണത്തിന് ഒരു ഉറുപ്പികയാണ് ഗവൺെമന്റ് െകാടുത്തി
രുന്നത്. പേക്ഷ, ഇത്രയും സ്വർണ്ണത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ
ഒരു റുപ്പികേയക്കാളധികം വിലയുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്ക
റ്റു നിലവാരം റുപ്പികയ്ക്ക് 15 െപൻസാെണന്നിരിക്കെട്ട. 15
െപൻസിനു കിട്ടുന്ന ഒരു റുപ്പിക 16 െപൻസു െകാടുത്ത്
ഗവൺെമന്റിെന്റ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ ആെരങ്കി
ലും ഇഷ്ടെപ്പടുേമാ? അേപ്പാൾ ഗവൺെമന്റിെന്റ നാണ്യ
നയത്തിന് വിജയമുണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ അതിലൽഭുതെപ്പ
ടാെനാന്നുമില്ല. തങ്ങളുെട പുതിയ നയത്തിന് േവണ്ട
ത്ര വിജയമുണ്ടാവിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ഗവൺെമന്റ്
ഒരു സൂത്രം പ്രേയാഗിച്ചു. ഉറുപ്പികയുെട പ്രചാരെത്ത
ബലാൽക്കാരമായി കുറച്ചുെവങ്കിൽ, ഡിമാന്റിനു േയാജി
ച്ച സൈപ്ല ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കു കൂടുതൽ വില
യുണ്ടാകുെമന്നവർ തീർച്ചയാക്കി. സ്വതന്ത്രമുദ്രണശാല
പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു നാണ്യമടിക്കാനുള്ള അധികാ
രം ഗവൺെമന്റിനു മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു പുതിയ നാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാതിരിക്കുക
എെന്നാരു വിചിത്രനയം ഗവൺെമന്റിനു ൈകെക്കാ
ള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, പ്രചാരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പിക
നാണ്യങ്ങളുെട ഒരുഭാഗം പിൻവലിച്ച് ഉരുക്കുെവള്ളിയാ
ക്കി മാറ്റാൻേപാലും അവർ മുതിർന്നു. ഈ കൃത്രിമമായ
നാണ്യനയത്തിെന്റ ഫലമായി 1898 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും
വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻസിനടുത്തുെത്തത്തുകതെന്ന
െചയ്തു. മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതിനുേശഷം െവള്ളിയു
െട വിലയിലും വിനിമയനിരക്കിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ
താെഴെക്കാടുക്കുന്നു.
െകാല്ലം

െവള്ളിയുെട വില

വിനിമയനിരക്ക്

1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99

28 15/16 െപൻസ്
29 7/8
ടി
30 3/4
ടി
27 9/16
ടി
26 15/16
ടി

13.101 െപൻസ്
13.638
ടി
14.451
ടി
15.354
ടി
15.978
ടി

മെറ്റാരു രാജ്യത്തിനും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ വി
ചിത്രമായ കറൻസിനയത്തിെന്റ ഫലം കഠിനമായിരു
ന്നു. ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും
ആവശ്യമായത്ര നാണ്യങ്ങൾ നാട്ടിലിെല്ലന്നായി. ഡിമാ
ന്റിനനുസരിച്ച് ഉറുപ്പിക കിട്ടാനിെല്ലന്നായേപ്പാൾ കച്ച
വടക്കാർക്കും വ്യവസായികൾക്കും വലിയ വിഷമം േന
രിട്ടു. ബാങ്കിെല പലിശനിരക്ക് 13 ശതമാനമായി ഉയർ
ന്നു. എന്നിട്ടും 24 ശതമാനം പലിശ െകാടുത്താൽക്കൂടി
ഉറുപ്പിക കടം കിട്ടിെല്ലന്നായി. വ്യവസായത്തിനു ഹാ
നി തട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ ചരക്കുകളുെട വിലയിടിയാൻ
തുടങ്ങി. 1898 ആഗസ്റ്റ് 6-െന്റ ‘ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘സ്ഥിതിഗതികൾ നന്നാ
വുന്നതിനു പകരം അധികമധികം ചീത്തയായിെക്കാ
ണ്ടുവരികയാണ്. മുെമ്പാരിക്കലും േകട്ടിേട്ടാ കണ്ടിേട്ടാ
ഇല്ലാത്തത്ര േമാശമായ കാലമാണ് ഇത്. മിക്ക മില്ലുക
ളും നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചില മില്ലുകൾ
െചലവുെചയ്ത സംഖ്യമാത്രം കിട്ടിയതുെകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പ
ടുന്നു. ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന മില്ലുകൾ വളെര കുറവാണ്. ഈ
ദുഷ്കാലം എേപ്പാളാണവസാനിക്കുക എന്നറിഞ്ഞുകൂ
ടാ.’ [10]
ഈ മാന്ദ്യം ഇന്ത്യയുെട കയറ്റുമതിവ്യാപാരേത്തയും ബാ
ധിക്കാതിരുന്നില്ല. താെഴക്കാണുന്ന കണക്കുകൾ േനാ
ക്കുക:

മിച്ച കയറ്റുമതി
െകാല്ലം

ഇറക്കുമതിേയക്കാൾ കയറ്റു
മതി എത്ര അധികമാണ്.

വിനിമയ നിരക്ക്

1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98

15 േകാടി ക.
34
32
20
11

14.54 െപൻസ്
13.10
ടി
13.64
ടി
14.45
ടി
15.40
ടി

ടി
ടി
ടി
ടി

ക്ഷാമം, ഭൂകമ്പം, പകർച്ചവ്യാധികൾ, അതിർത്തിയുദ്ധം
എന്നിവെയല്ലാം കയറ്റുമതി കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങ
ളാെണന്നു പറയെപ്പടാറുണ്ട്. പേക്ഷ, ഗവൺെമന്റിെന്റ
നാണ്യനയവും അതിന് ഏെറക്കുെറ ഉത്തരവാദിയാ
െണന്ന വാസ്തവം മറച്ചുവയ്ക്കാവതല്ല.
ഉറുപ്പികയുെട വില കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്ര
േമ വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻസാക്കി നിർത്തുവാൻ കഴി
യു എന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഗവൺെമന്റ് തുടരുന്ന
നാണ്യനയത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മെയയാണ് കാണി
ക്കുന്നത്. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും ഇന്ത്യയുെട കച്ചവടങ്ങൾ
ക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഹാനി തട്ടുന്നുേണ്ടാ എന്നല്ല
വിനിമയേത്താത് വിഘ്നംകൂടാെത വാഴുന്നുേണ്ടാ എന്നു
മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്.

സ്വർണ്ണവിനിമയമാറ്റം
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കു പതിനാറു െപൻസാക്കി
നിലനിർത്തണെമങ്കിൽ ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ ഇനിയും
പ്രചാരത്തിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ച് ഉരുക്കി വിൽേക്കണ്ട
താെണന്നു ഗവൺെമൻറ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. ഉറുപ്പികയ്ക്കു
പിൻബലമായി ഒരു സ്വർണ്ണനിധിേയർെപ്പടുത്തണെമ
ന്നും സാധിക്കുെമങ്കിൽ സ്വർണ്ണമാനെത്ത അടിസ്ഥാ
നെപ്പടുത്തിയ വല്ല കറൻസിയും നടപ്പിൽവരുത്തണ
െമന്നും അവർക്കഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രാ
യങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായും ഇന്ത്യയുെട നാണ്യനയ
െത്തപ്പറ്റി െപാതുവിലും അേന്വഷണം നടത്താൻേവണ്ടി
1898 സർ െഹൻറി ഫൗളറുെട അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു
കമ്മിറ്റി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട പരിതസ്ഥിതികൾ
ക്കനുേയാജ്യമായ ഒരു കറൻസി വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടി
ക്കുകെയന്നതായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുെട പ്രധാനമായ പ്രവൃ
ത്തി. കമ്മിറ്റിയുെട മുമ്പാെക െതളിവു െകാടുത്തവരിൽ
ഇന്ത്യാക്കാരായി രണ്ടുേപർ — പ്രസിദ്ധ സാമ്പത്തിക
ശാസ്ത്രജ്ഞനായ രേമശ് ചന്ദ്രദത്തും (പിന്നീട് േകാൺ
ഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ്) േമർവാൻജി റംസ്റ്റംജി എന്ന ഒരു
പാഴ്സി വ്യാപാരിയും — മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു
േപരും ഗവൺെമന്റിെന്റ നാണ്യനയെത്ത കഠിനമായി
വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. രേമശ് ചന്ദ്രദത്ത് പറഞ്ഞു: ‘മു
ദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതിെനതുടർന്ന് ഇന്ത്യയിെല മിക്ക
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും-പഞ്ചാബ്, ഐക്യസംസ്ഥാനം,
ബംഗാൾ, േബാംെബ, മദ്രാസ്, ആസാം, മധ്യസംസ്ഥാ
നം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം — ധാന്യങ്ങളുെട
വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങി… മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതിനു
േശഷം ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ വിലപിടിച്ചതായിത്തീർന്ന
താണ് ഇതിനുകാരണം എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
1892, 1894, 1895 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ബങ്കാ
ളിലുണ്ടായിരുന്നു. (1893-ൽ ഞാൻ രാജ്യത്തുണ്ടായി
രുന്നില്ല.) സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ എനിക്കു പറയാൻ
കഴിയും. 1894-95 െല വിലയിടിവിനു മെറ്റാരു യാെതാ
രു കാരണവുമുണ്ടാവാൻ തരമിെല്ലന്ന്. ആ സമയത്ത്
ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷാമം പിടിെപട്ടിട്ടുണ്ടായി
രുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങളുെട വില വർദ്ധിക്കുകയാ
ണ് െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നത്. പേക്ഷ, എല്ലായിടത്തും വില
ഇടിയുകയാണുണ്ടായെതന്ന് നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ
സാധിക്കും.’
1898-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ സേമ്മ

ളനം കറൻസിപ്രശ്നെത്ത സംബന്ധിച്ചു പാസാക്കിയ
ഒരു പ്രേമയത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു: ‘വിനിമയ നി
രക്കു താണുേപാകുന്നതുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാനിയുെട
അടിസ്ഥാനകാരണം ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച െചലവുകളാണ്. ഈ
നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങളവലം
ബിച്ച് എക്സ്േചഞ്ച് ഉയർത്തുകേയാ കറൻസിയുെട പ്ര
ചാരെത്ത കുറയ്ക്കുകേയാ െചയ്താൽ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പ
ത്തികവിഷമതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഇന്ത്യയുെട വ്യാപാ
രത്തിനു നാശം തട്ടുകയും െചയ്യുെമന്നതിനു യാെതാരു
സംശയവുമില്ല.’
നാട്ടുകാരുെട ഇത്തരത്തിലുള്ള ആേക്ഷപങ്ങൾക്കും
വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട്
പുറത്തുവന്നു. ഉറുപ്പികേയാെടാപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസി
യായ േസാവറിനും ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽെടൻഡറാക്ക
ണെമന്നും (അതായതു വരവു െചലവുകൾക്കും െകാള്ള
െകാടുക്കകൾക്കും നികുതി മുതലായവ അടയ്ക്കുന്നതിനും
എത്ര േസാവറിൻ േവണെമങ്കിലും ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന
താെണന്നും) ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻ
സാക്കി സ്ഥിരെപ്പടുത്തണെമന്നും സ്വർണ്ണത്തിനു പക
രം ഉറുപ്പിക െകാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തുടരണെമന്നും
പേക്ഷ, സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമായ േതാതിൽ
പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവെര പുതുതായി ഉറുപ്പിക
അടിച്ചിറക്കരുെതന്നും ഉറുപ്പിക അടിക്കുന്നതിൽ നിന്നു
ള്ള ലാഭം ഗവൺെമന്റ് ഖജനായിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കാെത
പ്രേത്യകമായ ഒരു സ്വർണ്ണറിേസർവിൽ നിേക്ഷപിക്ക
ണെമന്നും ഈ റിേസർവിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ക്ര
മത്തിൽ ക്രമത്തിൽ ഉറുപ്പിക നാണ്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു
സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്താൻ ശ്രമിക്കണെമന്നും
മറ്റുമായിരുന്നു റിേപ്പാർട്ടിലടങ്ങിയ പ്രധാനശുപാർശ
കൾ. െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കു േസാവറിൻ ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ ജനങ്ങെള േപ്രരിപ്പിക്കണെമന്നും ആേസ്ട്രലി
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4 സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം
1898 മുതൽ 1913 വെര ഇന്ത്യയുെട കറൻസിയിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങെള ചുവെട കാണിച്ചവിധം സംേക്ഷപിക്കാവുന്ന
താണ്
1898: ഫൗളർ കമ്മിറ്റിയുെട നിയമനം. ഉറുപ്പികയുെട
വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻസിനടുെത്തത്തി.
1899: 1899 െല ഇന്ത്യാ ആക്ട് നമ്പർ XXII ആക്ട് പ്ര

കാരം ബ്രിട്ടീഷ് േസാവറിൻ ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ
െടൻഡറായിത്തീർന്നു. വിനിമയനിരക്ക് 16 െപൻ
സിന് ഒരു റുപ്പിക എന്നു നിജെപ്പടുത്തി.
1900: നാണ്യമുദ്രണത്തിൽനിന്നുള്ള ലാഭം െകാണ്ടു
ലണ്ടനിൽ ഒരു സ്വർണ്ണനിധി (േഗാൾഡ് റിസർവ്)
സ്ഥാപിച്ചു.
1903: ഇന്ത്യയിൽ േസാവറിൻ നാണ്യങ്ങളടിക്കുന്ന
തിെന സംബന്ധിച്ച് 1899 മുതൽക്കു തുടർന്നുവന്ന
ആേലാചനകൾ അവസാനമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ േസാവറിൻ അടിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നു തീരു
മാനിച്ചു.
1904: ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു ഷി. 4 1/8 െപൻസ് എന്ന േതാ
തിൽ ഇന്ത്യയുെട േപരിൽ കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ
എത്രേവണെമങ്കിലും െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാെണന്ന്
ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി പ്രസ്താവിച്ചു. (കൗൺസിൽബിൽ
എന്താെണന്ന് ചുവെട വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്.)
കറൻസിേനാട്ടുകളുെട ഉറപ്പിനുേവണ്ടിയുള്ള
കറൻസി റിസർവിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വർണ്ണമായി ബാ
ങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിേക്ഷപിക്കണെമന്ന നിയ
മം പാസായി. കറൻസി റിസർവ്വിെന്റ ഒരുഭാഗം
െസ്റ്റർലിംഗ് െസക്യൂരിറ്റികളായിരിക്കണെമന്നും വ്യ
വസ്ഥ െചയ്യെപ്പട്ടു.
1906: സ്വർണ്ണത്തിനു പകരം ഉറുപ്പിക െകാടുക്കുെമന്ന
ഗവൺെമന്റ് പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിക്കെപ്പട്ടു. സ്വർ
ണ്ണം െകാണ്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് നാണ്യങ്ങൾക്ക് പകരമാ
യി മാത്രേമ ഉറുപ്പിക െകാടുക്കുകയുള്ളു എന്നു തീരു
മാനിക്കെപ്പട്ടു.
1907: േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവിെന്റ (സ്വർണ്ണ
മാനനിധിയുെട) ഒരു ശാഖ ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കുക
യും അതിൽ ഉറുപ്പികകൾ നിേക്ഷപിക്കണെമന്ന
വ്യവസ്ഥേയർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
1908: ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു ഷി. 3 29/32 െപൻസ് എന്ന നി
രക്കിൽ സ്റ്റർലിംഗ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിൽക്കുകയും അത്
ലണ്ടനിെല േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വിൽ
നിന്നു കാഷു െചയ്തുെകാടുക്കുകയും െചയ്യണെമന്ന
തീരുമാനം നടപ്പിൽവന്നു.
1910–11: പത്തുറുപ്പികയുെടയും അമ്പതു റുപ്പികയുെട
യും കറൻസിേനാട്ടുകൾ സാർവ്വത്രികമായ ലീഗൽ
െടൻഡറാക്കുവാനുള്ള നിയമം പാസായി. ഈ നി
യമമനുസരിച്ച് 1911-ൽ നൂറുറുപ്പികേനാട്ടുകളും ലീ
ഗൽ െടൻഡറാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു േനാട്ടിഫിേക്ക
ഷൻ പുറെപ്പടുവിച്ചു.
1913: ഇന്ത്യയുെട കറൻസിവ്യവസ്ഥയുെട നാനാവശ
ങ്ങേളയും പരിേശാധിച്ചു റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യാൻേവണ്ടി
പുതിെയാരു േറായൽ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടു.
ഇങ്ങെന അപ്പേപ്പാൾ പുറെപ്പടുവിച്ച േനാട്ടിഫിേക്കഷ
നുകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വഴിയായി അസ്ഥിരങ്ങളായ
അേനകം ഘട്ടങ്ങെള തരണംെചയ്തുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ
രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട കറൻസിവ്യവസ്ഥയാണ് സ്വർ
ണ്ണവിനിമയമാനം (േഗാൾഡ് എക്സ്േചഞ്ച് സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ്) എന്നേപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നത്. 1913 െല കറൻ
സി കമ്മിഷനിെല ഒരംഗമായിരുന്ന െജ എം (പിന്നീട്
േലാർഡ്) െകയിൻസ് വിനിമയമാനത്തിെന്റ സ്വഭാവ
െത്ത ഇങ്ങെന നിർവ്വചിക്കുന്നു.
‘ഏെതങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഗണ്യമായ േതാതിൽ
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കാതിരിക്കുക, പ്രചരണ

ത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾക്കു പകരം സ്വർണ്ണം െകാടുേത്ത
കഴിയൂ എന്ന നിർബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക, അേതസമ
യത്തു വിേദശങ്ങളിലുള്ള അടവുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത
മായ േതാതിൽ സ്വർണ്ണം െകാടുക്കാൻ ഗവൺെമേന്റാ
െസൻട്രൽ ബാേങ്കാ ഏർപ്പാടു െചയ്തിരിക്കുക, ഈ അട
വുകൾക്കാവശ്യമായ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ഒരു ഗണ്യമായ
ഭാഗം വിേദശങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിക്കുക — ഇത്രെയല്ലാ
മായാൽ ആ രാജ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണവിനിമയമാനമാണ്
നിലവിലുള്ളെതന്ന് പറയാം.’*
ഈ നിർവ്വചനമനുസരിച്ച് േഗാൾഡ് എക്സ്േചഞ്ച് സ്റ്റാൻ
േഡർഡിെന്റ സവിേശഷതകൾ താെഴപ്പറയുന്നവയാ
െണന്നു മനസ്സിലാക്കാം.
1. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥ —
െവള്ളിമാനമായാലും ശരി, സ്വർണ്ണമാനമായാലും
ശരി — ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഉറുപ്പികയിലും അര

യുറുപ്പികയിലും എല്ലാ ലീഗൽ െടൻഡറാെണങ്കിലും
െവറും േടാക്കൺ നാണ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും.

2. ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കും േവ

ണ്ടിവരുന്ന സ്വർണ്ണം െകാടുക്കുവാൻ ഗവൺെമന്റി
നു ബാദ്ധ്യതയില്ല. വിേദശങ്ങളിെല അടവുകൾക്കു
മാത്രേമ ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം നിശ്ചിതമായ േതാതിൽ
(ഉറുപ്പികയ്ക്കു 1 ഷി 4 െപൻെസന്ന േതാതിൽ) സ്വർ
ണ്ണം െകാടുേക്കണ്ടതുള്ളു.

3. വിേദശങ്ങളിെല അടവുകൾക്കു വിഘ്നമുണ്ടാക്കാതി
രിക്കാൻ വിേദശത്ത് (എന്നുവച്ചാൽ ലണ്ടനിൽ)
സ്വർണ്ണവും ഫണ്ടുകളും നിേക്ഷപിക്കണം. ഇന്ത്യ

ലണ്ടനിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്ന ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് സ്വർ
ണമാനനിധി (േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വ്)
എന്നുപറയുന്നു.

േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വ്
ഈ റിസർവ്വിനാവശ്യമായ തുകകൾ പ്രധാനമായും
ഉറുപ്പികയടിക്കുന്നതിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ലാഭം െകാണ്ടാ
ണ് രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടത്. ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയ
വില 16 െപൻസാക്കി നിജെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായേല്ലാ.
എന്നാൽ അതിെന്റ െവള്ളി വില (180 േഗ്രൻസ്റ്റാൻ
േഡർഡു െവള്ളി: 11/12 ഭാഗം അെല്ലങ്കിൽ 165 േഗ്രൻ
പരിശുദ്ധെവള്ളിയടങ്ങിയത്) പതിനാറു െപൻസിേന
ക്കാൾ എത്രേയാ കുറവായിരുന്നു. െവള്ളിയുെട വില
ലണ്ടൻമാർക്കറ്റിൽ 24 െപൻസായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു
റുപ്പികയടിക്കാൻ ഒട്ടാെകയാവശ്യമായിരുന്ന െചലവ്
9.181 െപൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. െവള്ളിയുെട വില 332
െപൻസായേപ്പാൾ ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ െവള്ളിയുെട
വില 12.241 െപൻസായി. ഉറുപ്പികയുെട നാണ്യവിലയും
െവള്ളിവിലയും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം ഗവൺെമ
ന്റിെന്റ ലാഭമാണ്. ഉറുപ്പികയടിയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള
ലാഭം ഗവൺെമന്റിെന്റ സാധാരണ ഖജനായിൽ കൂ
ട്ടിേച്ചർക്കരുെതന്നും അതുപേയാഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു
സ്വർണ്ണനിധി സ്ഥാപിക്കണെമന്നും ഈ സ്വർണ്ണനിധി
േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരി
ക്കണെമന്നും ഫൗളർകമ്മിറ്റി ശുപാർശ െചയ്തിരുന്നു.
ഇത്തരെമാരു സ്വർണ്ണനിധിക്രമത്തിൽ സ്വർണ്ണമാന
വ്യവസ്ഥ നടപ്പിൽവരുത്താൻ സഹായിക്കുെമന്നാണ്
കമ്മിറ്റി ആശിച്ചിരുന്നത്. പേക്ഷ, ഇന്ത്യയുെട ഭരണാധി
കാരികളുെട ആവശ്യം മെറ്റാന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട
താൽപര്യങ്ങേളക്കാളധികം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ
താൽപര്യങ്ങെളയാണവർ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് സ്വർണ്ണനിധി ലണ്ടനിലാണ് സ്ഥാപിക്ക
െപ്പട്ടത്. സ്വർണ്ണത്തിനു പുറെമ സ്റ്റർലിംഗ്െസക്യൂരിറ്റി
കൾ കൂടി അതിലുൾെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് മു
തലാളികളുെട വ്യാവസായികവും വിനിമയപരവുമായ
അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്വർണ്ണനിധി പ്രേയാജ
നെപ്പട്ടു.
1907-ൽ സ്വർണ്ണറിസർവ്വിെന്റ ഒരു ശാഖ ഇന്ത്യയിലും
സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. നിശ്ചിതനിരക്കിൽ 16 െപൻ

സിന് ഒരുറുപ്പികെയന്ന േതാതിൽ സ്വർണ്ണത്തിനു പക
രം ഉറുപ്പിക െകാടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കുകെയന്നതാ
യിരുന്നു ഈ ശാഖയുെട ഉേദ്ദശ്യം. 1908–1909-ൽ സ്വർ
ണ്ണമാന റിസർവ്വിെന്റ ഘടന താെഴെക്കാടുത്തപ്രകാര
മായിരുന്നു.
£ 1,31,86,521

സ്റ്റർലിംഗ് െസക്യൂരിറ്റികളുെട വില
െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ ബാലൻസുകൾ
(ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിേക്ഷപിച്ചത്
ട്രഷറി ബാലൻസിൽ നിന്നും െകാടുത്ത കടങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ നിേക്ഷപിച്ച ഉറുപ്പിക
(6 േകാടി ക. 16 െപൻസ് നിരക്കിൽ)

£
£

11,31,223
310

£

40,00,000

ആെക

£ 1,83,18,054

1913 മാർച്ച് 31 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കു േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ് റിസർവ്വ് താെഴ െകാടുത്ത പ്രകാരമായി വർദ്ധിച്ചു.
സ്റ്റർലിംഗ് െസക്യൂരിറ്റികളുെട വില
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിേക്ഷപിച്ച സ്വർണ്ണം
അൽപകാലേത്തക്ക് കടം െകാടുത്ത സംഖ്യ
ഇന്ത്യയിൽ 6 േകാടി ക. 16 െപൻസ് നിരക്കിൽ

£ 1,59,45,669
£ 16,20,000
£ 10,05,664
£ 40,00,000

ആെക

£ 2,25,71,333

പ്രതിവർഷം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന ഈ തുകയുെട ഉേദ്ദ
ശ്യം ഉറുപ്പികയുെട ഉറപ്പുനിലനിർത്തലാെണന്നു പറയ
െപ്പട്ടു. പേക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തിക
വും വ്യവസായികവുമായ താൽപര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാനു
തകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ കറൻസി വ്യവസ്ഥയില്ലാതാ
ക്കുകയും ഇന്ത്യയുെട വിഭവങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യാൻ
ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കു
കയും െചയ്യുകയായിരുന്നു, അധികൃതൻമാരുെട യഥാർ
ത്ഥമായ ഉേദ്ദശ്യം. ഈ ഉേദ്ദശ്യം പാലിക്കാനുള്ള ഒരു
ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ് റിസർവ്വ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത്. ഇതു വ്യക്തമായി
മനസിലാവണെമങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരം
ഭേത്താടുകൂടി, സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ കാലഘട്ടം
ആവിർഭവിച്ചുെവേന്നാർമ്മിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. സാ
മ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ സവിേശഷസ്വഭാവങ്ങളിെലാന്നു
മറുനാട്ടിൽ മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കുകെയന്നതാണ്. ഇരു
പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭേത്താടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ
യിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മൂലധനം ഗണ്യമായ േതാതിൽ വർദ്ധി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയെതന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ബ്രിട്ടീഷ്
മൂലധന നിേക്ഷപെത്ത സഹായിക്കുക എന്നതായിരു
ന്നു ഇന്ത്യയുെട കറൻസി വ്യവസ്ഥയുെടയും അതിെന്റ
സവിേശഷഘടകമായ സ്വർണ്ണമാനനിധിയുെടയും പ്ര
ധാേനാേദ്ദശ്യങ്ങളിെലാന്ന്. 1907-ൽ േഗാൾഡ് റിസർ
വ്വിൽ നിന്ന് 1.5 േകാടി ഉറുപ്പിക െറയിൽേവയിൽ നി
േക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. റിസർവ്വിൽ നിന്നു െകാല്ലംേതാ
റും ഗണ്യമാെയാരു സംഖ്യ െറയിൽേവയിലിറക്കുന്നതാ
െണന്നു തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
ഇന്ത്യയുെട കറൻസി ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തകമുതലാളികളുെട
ഒരുപകരണം മാത്രമായി മാറി. േഗാൾഡ് എക്സ്േചഞ്ച്
സ്റ്റാൻേഡർഡിെന്റ പ്രവർത്തനക്രമെത്ത പരിേശാധി
ച്ചുേനാക്കിയാൽ ഈ പരമാർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവു
ന്നതാണ്.

കൗൺസിൽ ബില്ലും റിേവർസ് കൗൺസിൽ
ബില്ലും
സ്വർണ്ണവിനിമയമാനത്തിെന്റ പ്രാേയാഗികപ്രവർത്ത
നത്തിനാവശ്യമായ രണ്ടു പ്രധാേനാപകരണങ്ങളാണ്
കൗൺസിൽ ബില്ലുകളും റിേവർസ് കൗൺസിൽ ബില്ലു
കളും. ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ േപ
രിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ഹുണ്ടിക്കാണ് (ഒരു തരം േപ
ഓർഡറിനാണ്) കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നു പറയുന്ന
ത്. െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റ് ഇൻ കൗൺസിൽ — ചുരു
ക്കത്തിൽ ഇന്ത്യാ കൗൺസിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ബി
ല്ലായതുെകാണ്ടെത്ര ഇതിനു കൗൺസിൽ ബിൽ എന്ന
േപര് ലഭിച്ചത്.
പലിശ, െപൻഷൻ, യുദ്ധഓഫീസിേലക്കും ഗവൺെമ
ന്റ്േസ്റ്റാറിേലക്കും േസ്റ്ററ്റിേലക്കുമുള്ള അടവുകൾ ഇങ്ങ
െന പലവകയായും ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടി
േലയ്ക്കു െകാല്ലംേതാറും പണമടേയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ അട
വുകൾക്ക് ‘േഹാം ചാർജുകൾ’ എന്നു പറയുന്നു. 1893
വെരയും േഹാം ചാർജുകൾക്കാവശ്യമായത്ര കൗൺ
സിൽ ബില്ലുകളാണ് വിൽക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ
ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ബ്രിട്ടീഷിറക്കുമതിക്കാർ ഇന്ത്യയി
േലക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും േഹാംചാർജുകൾ വകയ്ക്ക്
ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കും സ്വർണം കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാെണ
ങ്കിൽ അത് തീെര സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒേരർപ്പാടായിരി
ക്കും. അതുെകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറക്കുമതിക്കാർ ഇന്ത്യാ
െസക്രട്ടറിക്കു േസാവറിൻ നൽകുകയും അത്രയും സം
ഖ്യയ്ക്കുള്ള ഉറുപ്പിക ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് നൽകു
കയുമാണ് െചയ്തിരുന്നത്. ഇെതളുപ്പമായിരുന്നു. കയ
റ്റുമതി ഇറക്കുമതിേയക്കാളധികമായതുെകാണ്ട് വിേദ
ശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പണം കിേട്ടണ്ടതുണ്ട്. പണ
മടയ്ക്കാൻ കടെപ്പട്ട വിേദശിയർ െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റ്
വിൽക്കുന്ന ബില്ലുകൾ വാങ്ങുന്നു. ആ ബില്ലുകൾ ഇന്ത്യ
യിേലയ്ക്കയച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ ട്രഷറിയിൽ നി
ന്ന് അവെയ പണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
ബില്ലുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന ബ്രിട്ടീഷു കറൻസികൾ േഹാം
ചാർജുകളുെട അടവിനുേവണ്ടി വിനിേയാഗിക്കുകയും
െചയ്യാം. 1893 നു േശഷം കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകളുെട
വിൽപന െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കു
മാത്രമായിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധന നീക്കംെചയ്യെപ്പ
ട്ടു. ഒടുവിൽ 1904-ൽ അതിർത്തിെയാന്നും വയ്ക്കാെത,
എത്ര േവണെമങ്കിലും ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി. 4 1/8 െപൻസ്
എന്നേതാതിൽ കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിൽക്കാൻ
താൻ തയ്യാറാെണന്ന് ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇങ്ങെന േഹാം ചാർജ്ജുകൾ വസൂലാക്കുന്നതിനുേവ
ണ്ടി മാത്രമല്ല, ഉറുപ്പിക ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ്
മുതലാളികളുെടയും സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടിയും കൗൺ
സിൽ ബില്ലുകൾ വിൽക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ
മൂലധനമിറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർ
ക്ക് ഉറുപ്പിക വിനിമയം അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്ന ഒരു
കാലമായിരുന്നു അത്. ഇന്ത്യയിേലക്കു സ്വർണ്ണം െകാ
ണ്ടുവരാെതതെന്ന ഇവിെട മൂലധനം നിേക്ഷപിക്കാൻ
അവർക്കു സാധിക്കുെമന്നായി. ഉറുപ്പികയാവശ്യമുള്ള
വർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയുെട പക്കൽ സ്വർ
ണ്ണേമാ സ്റ്റർലിംേങ്ങാ അടച്ചു പകരം ഇന്ത്യാ ഗവൺെമ
ന്റിെന്റ േപരിൽ ഹുണ്ടികൾ വാങ്ങുകയും ആ ഹുണ്ടികൾ
മാറ്റി ഉറുപ്പികയാക്കുകയുമാണ് െചയ്തുവന്നത്.
എത്ര സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകളാണ് വിൽപനയ്ക്കുള്ളെതന്ന്
കാണിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി ആദ്യമായി ഒരറി
യിപ്പു പ്രസിദ്ധം െചയ്യുന്നു. ഉറുപ്പിക വിനിമയം ആവശ്യ
മുെണ്ടന്ന് നിശ്ചിത ദിവസം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
െടൻഡർ െകാടുക്കണെമന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അതായത്,
ഏതുേതാതിൽ എത്ര ഉറുപ്പിക വാങ്ങാൻ തയ്യാറുെണ്ടന്ന്
അവരിേലാേരാരുത്തരും െസക്രട്ടറിെയ അറിയിക്കണം.
പിന്നീട് ആരുെട െടൻഡറാണ് സ്വീകരിച്ചെതന്നും ആർ
ക്ക് ഏത് നിരക്കിൽ ഹുണ്ടി െകാടുക്കുെമന്നും ഇന്ത്യാ
െസക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിക്കും.
സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ബില്ലുകൾ ഇന്ത്യാ െസ
ക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിനുേശഷം അവെയ ഉറു
പ്പികയാക്കി മാറ്റാൻ സമയംപിടിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നി
ന്ന് ഇന്ത്യയിേലക്ക് തപാെലത്താൻ രണ്ടാഴ്ച േവണ്ടിവ
രുെമന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ഇത്രയും കാലേത്ത
യ്ക്കുള്ള പലിശ നഷ്ടമാവും. അതുെകാണ്ട് കമ്പിവഴിക്കു
ള്ള ഹുണ്ടി വാങ്ങി അത് ഉടനടി കൽക്കത്തയിൽ ഉറുപ്പി
കയാക്കി മാറ്റാനാണ് ആളുകൾ പലേപ്പാഴും ഇഷ്ടെപ്പ
ടാറുള്ളത്. ഇതിന് കമ്പി ഹുണ്ടികൾ അെല്ലങ്കിൽ െടലി
ഗ്രാഫിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ (Telegraphic Transfer) എന്നുപറ
യുന്നു. െടലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫറിന് സാധാരണനിരക്കി
േനക്കാൾ കുറച്ചധികം കിട്ടണെമന്ന് ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി
ആവശ്യെപ്പടുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. (ഉദാഹരണത്തിന്
ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സാധാരണ നിരക്കിേനക്കാൾ 1/32 െപൻ
സ് അധികം െകാടുേക്കണ്ടി വരും).
ഇന്ത്യയിൽ ഉറുപ്പികയാവശ്യമുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട മു
മ്പിൽ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയി
േലക്കു സ്വർണ്ണം കയറ്റി അയച്ച് അത് നിലവിലുള്ള നിര
ക്കിൽ ഉറുപ്പികയാക്കി മാറ്റാം; അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യാ െസ
ക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങി ഉറുപ്പിക
യാക്കാം. കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങുകയാണ് കൂടുതൽ
ആദായകരെമന്ന് കണ്ടാൽ ഇന്ത്യയിേലക്ക് സ്വർണ്ണം
കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ ആരും മിനെക്കടുകയിെല്ലന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിേന്നാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിേന്നാ ഇന്ത്യ
യിേലക്കു സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുവരാൻ െചലവു േവണ്ടിവ
രുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ 16
െപൻസ് (അത്ര സ്വർണ്ണം) െകാണ്ടുവരാൻ 1/8 െപനി
െചലവുവരും. അേപ്പാൾ ഉറുപ്പികയ്ക്കുേവണ്ടി സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടുവരുന്നവെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരുറുപ്പി
കയുെട വില 16 1/8 െപൻസ് ആവും. ഈ സ്ഥിതിയിൽ
ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 16 1/8 െപൻസിേനക്കാൾ കവിഞ്ഞനിര
ക്കിൽ കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തയ്യാ
റാവുകയില്ല. എന്നാൽ േനെരമറിച്ച് ഒരുറുപ്പികയുെട
ബിൽ 16 1/8 െപൻസിേനക്കാൾ താണനിരക്ക് (ഉദാ
ഹരണത്തിന് 16 1/16 െപൻസിനു) കിട്ടുകയാെണങ്കിൽ
അയാെളാരിക്കലും സ്വർണ്ണം വാങ്ങാേനാ െകാണ്ടുവ
രാേനാ ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ല. ഇന്ത്യയിേലക്ക് കഴിയുന്നതും
സ്വർണ്ണം വരാതാക്കാനുള്ള ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യാ െസ
ക്രട്ടറി ൈകെക്കാണ്ടത്. സ്വർണ്ണമയയ്ക്കുന്നതിനു പകരം
കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങാൻ ആളുകെള േപ്രരിപ്പിക്ക
ത്തക്കവണ്ണം അത്ര കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് എല്ലാേയ്പാ
ഴും ബില്ലുകൾ വിൽക്കെപ്പടുന്നത്.
അപൂർവ്വം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കയറ്റുമതിേയക്കാൾ
ഇറക്കുമതി കൂടുതലായതിനാേലാ അതുേപാെലയുള്ള
മറ്റു കാരണങ്ങളാേലാ ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കടേയ്ക്കണ്ട സ്റ്റർലി
ങ്ങിെന്റ തുക ഉറുപ്പികയുെട ഡിമാൻറിേനക്കാൾ വർദ്ധി
ച്ചുെവന്നുവരാം. അേപ്പാൾ ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്റ്റർലിങ്ങു
െകാടുേക്കണ്ടിവരും. അതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺെമ
ന്റ് ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയുെട േപരിൽ റിേവർസ് കൗൺ
സിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. ഉറുപ്പികയ്ക്കു പക
രം സ്റ്റർലിങ്ങു െകാടുക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ട്
ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയുെട േപരിൽ
പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾക്കാണ് ‘റിേവർസ് കൗൺ
സിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ’ അെല്ലങ്കിൽ സ്റ്റർലിംഗ് ഡ്രാഫ്ടുകൾ
എന്നു പറയുന്നത്. സ്റ്റർലിങ്ങാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ പക്കൽ ഉറുപ്പികയടയ്ക്കുകയും അതി
നു പകരമായി ലണ്ടനിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് െകാടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. സാധാരണയായി റിേവർസുകൗൺസിലു
കൾ ഉറുപ്പികയ്ക്കു 1 ഷി 3 29/32 െപൻസ് എന്ന േതാ
തിേനക്കാൾ കുറച്ചു വിൽക്കുവാൻ ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി
തയ്യാറാവുകയില്ല.
ഇങ്ങെന കൗൺസിലുകളുേടയും റിേവർസ് കൗൺ
സിലുകളുെടയും വിൽപ്പനവഴിക്കാണ് ഉറുപ്പികയുെട
വിനിമയ നിരക്ക് 16 െപൻസാക്കി നിലനിർത്താൻ
സാധിച്ചത്. ഉറുപ്പികയുെട വില നിർദ്ദിഷ്ടനിരക്കിേന
ക്കാൾ കുറയാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ റിേവർസു കൗൺസി
ലുകളുെട വിൽപ്പനവഴിക്കു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക
പിൻവലിക്കുകയും അങ്ങെന നാണ്യ സേങ്കാചനത്തി
ലൂെട (Contraction of Currency = നിലവിലുള്ള നാ
ണ്യങ്ങളുെട അളവു ചുരുക്കൽ) ഉറുപ്പികയുെട വിനിമ
യനിരക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാവുന്നതാണ്. േന
െരമറിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട നിരക്കു വർദ്ധിക്കുകയാണ് െച
യ്യുന്നെതങ്കിൽ ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി കൗൺസിൽ ബില്ലു
കൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ ട്ര
ഷറിയിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക പുറെപ്പടുവിച്ചു വിലവർദ്ധന
തടയുകയും െചയ്യുന്നതാണ്. (നാണ്യ വർദ്ധനവിലൂെട
= Expansion of Currency) ഇത്തരം കൃത്രിേമാപായ
ങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് വിനിമയനിരക്കു
സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നത്. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 1
ഷി. 3 29/32 െപൻസിെന്റയും 1 ഷി 4 1/8 െപൻസിൻ
േറയും അതിർത്തിക്കുള്ളിൽത്തെന്ന നിൽക്കാനാവ
ശ്യമായ തരത്തിൽ കൗൺസിൽ ബില്ലുകളുേടയും റി
േവർസുകൗൺസിൽ ബില്ലുകളുെടയും വിൽപനകൾ
ക്രമീകരിക്കെപ്പട്ടുേപാന്നു.
ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയുെട ബാലൻസുകൾ ലണ്ടനിൽ
സ്വർണ്ണമായി നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള േപപ്പർ കറൻസി റി
സർവ്വ് (ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന കറൻസി േനാ
ട്ടുകളുെട ഉറപ്പിനുേവണ്ടിയുള്ള ഈ റിസർവിെന്റ ഒരുഭാ
ഗം ഇന്ത്യയിലും മേറ്റഭാഗം ഇംഗ്ലണ്ടിലുമാണ്.) േഗാൾഡ്
സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വ് എന്നീ നിധികളിലാണ് കൗൺ
സിൽബില്ലുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം വരവ് േചർക്കുന്ന
ത്. അത്രയും സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ഉറുപ്പിക വിനിമയം ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ ബാലൻസുകളിൽ നിേന്നാ േപപ്പർ
കറൻസി റിസർവ്വിെന്റ ഇന്ത്യാ വിഭാഗത്തിൽ നിേന്നാ
േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വിെന്റ ഉറുപ്പികാ ശാഖ
യിൽ നിേന്നാ അടച്ചുതീർക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േനെരമറി
ച്ച് റിേവർസ് കൗൺസിൽ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുകകൾ ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റു വരവു പിടിക്കുകയും അത്രയും സംഖ്യയ്ക്കുള്ള
സ്റ്റർലിങ്ങ് െസക്രട്ടറി ഓഫ് േസ്റ്ററ്റ് അടച്ചുതീർക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ബില്ലുകൾ വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എളുപ്പ
ത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡി െക മൽേഹാത്ര തെന്റ
History of Problems of Indian Currency എന്ന പുസ്ത
കത്തിൽ െകാടുത്ത പട്ടിക സഹായിക്കും. (പട്ടിക 1)

















5 കറൻസി േനാട്ടുകൾ
ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഇന്ത്യ
യിെല കറൻസി േനാട്ടുകെളപ്പറ്റിയും അല്പെമാന്നു മന
സ്സിലാക്കി െവയ്ക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ഏെതാരു രാ
ജ്യത്തും വ്യാവസായികവും വ്യാപാരപരവുമായ അഭി
വൃദ്ധിേയാെടാപ്പം േനാട്ടുകളുെട ആവശ്യവും പ്രചാരവും
വർദ്ധിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം. താത്വികമായി േനാക്കു
േമ്പാൾ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമ
ങ്ങൾതെന്നയാണ് കറൻസിേനാട്ടുകെളയും നിർണ്ണയി
ക്കുന്നത്. കാരണം, േടാക്കൺ നാണ്യങ്ങെളേപ്പാെല
ത്തെന്ന കറൻസി േനാട്ടുകളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങെള
പ്രതിനിധീകരിക്കുകമാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത്. െജ.എം.
െകയിൻസ് എഴുതുന്നു:
“ഇന്നെത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു േടാക്കൺ നാണ്യ

മായ ഉറുപ്പിക െവള്ളിേലാഹത്തിൻേമലടിച്ച ഒരു േനാ
ട്ടുമാത്രമാണ്. െചറിയ തുകകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്ക
കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് അത് പ്രചരിക്കുന്നു.
ജനങ്ങൾക്ക് അതുപേയാഗിക്കാൻ വലിയ സൗകര്യവു
മുണ്ട്. പേക്ഷ, അതുപേയാഗിക്കാൻ വലിയ െചലവ് േന
രിടുന്നതാണ്. ഉറുപ്പികൾ അടിച്ചിറക്കുേമ്പാൾ അവയുെട
മുഖവില മുഴുവനും റിസർവ്വായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഗവൺ
െമന്റിനു സാധ്യമല്ല. നാണ്യങ്ങളുെട മുഖവിലയും െവള്ളി
വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രേമ സൂക്ഷിക്കാൻ
കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട് വലിയ തുകകളുെട െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കകൾക്കു േനാട്ടുകളുെട ഉപേയാഗെത്ത േപ്രാത്സാഹി
പ്പിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.” [11]
1861 നു മുമ്പ് ചില സ്വകാര്യബാങ്കുകൾ മാത്രമാണ് േനാ
ട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്നത്. 1839-നും 1843 നും ഇട
യിൽ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ബംഗാൾ,
േബാംെബ, മദ്രാസ് എന്നീ നഗരങ്ങളിെല പ്രസിഡൻ

സി ബാങ്കുകൾക്ക് േനാട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കാനുള്ള
അധികാരം ലഭിച്ചു. ഓേരാ ബാങ്കിനും കവിഞ്ഞത് എത്ര
േനാട്ടടിപ്പാനധികാരമുെണ്ടന്നും (ഉദാഹരണത്തിന് ബാ
ങ്ക് ഓഫ് ബംഗാളിന് 2 േകാടി ഉറുപ്പികയുെട േനാട്ടു പുറ
െപ്പടുവിക്കാം.) ഓേരാ ബാങ്കും േനാട്ടിെന്റ മുഖവിലയുെട
ഏെതാരു ഭാഗമാണ് സ്വർണ്ണമായി റിസർവ്വിൽ െവേയ്ക്ക
ണ്ടെതന്നും (ഉ: 25 ശതമാനം) വ്യവസ്ഥ െചയ്തിരുന്നു.
ഈ േനാട്ടുകൾ ലീഗൽ െടൻഡറായിരുന്നില്ല. മാത്രമ
ല്ല അവയുെട പ്രചാരം പരിമിതമായിരുന്നു. ബംഗാൾ,
േബാംെബ, മദ്രാസ് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്
പ്രധാനമായും േനാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്.
1861-ൽ േനാട്ടടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗവൺെമന്റു
തെന്ന ഏെറ്റടുത്തു. അെക്കാല്ലെത്ത XIX-ാം നമ്പർ

ആക്ട് പ്രകാരം പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകളുെട അവകാ
ശം റദ്ദാക്കുകയും ഗവൺെമന്റിെന്റ പരിപൂർണ്ണ നിയ
ന്ത്രണത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള േനാട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവി
ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനായി ‘േപപ്പർ കറൻ
സി ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്’ എന്ന ഒരു പ്രേത്യക ഡിപ്പാർട്ട്െമ
ന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ അേപ്പാഴും ഇന്ത്യയിെലല്ലായിടത്തും ഒരു േപാ
െല പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന േനാട്ടുകളല്ല വിതരണം െചയ്യ
െപ്പട്ടത്. രാജ്യെത്ത മുഴുവൻ കൽക്കത്ത, േബാംെബ,
മദ്രാസ് എന്നിങ്ങെന ചില സർക്കിളുകളായി വിഭജിക്കു
കയും ഓേരാ സർക്കിളിലും അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന േനാട്ടുകൾ
അവിെട മാത്രേമ പ്രചരിക്കുകയുള്ളു എന്നു വ്യവസ്ഥ
േയർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരുന്നു. േനാട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ
വിപുലമായ പ്രചാരം ആവശ്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ മാ
ത്രമാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കെപ്പടുകയും
അങ്ങെന ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും പ്രചരിക്കുന്ന േനാട്ടുകൾ
അടിച്ചിറക്കെപ്പടുകയും െചയ്തത്.
ആദ്യ 10 ക, 20 ക, 50 ക, 100 ക, 500 ക, 1000 ക, 10,000
ക എന്നിവയുെട േനാട്ടുകളാണ് പുറെപ്പടുവിക്കെപ്പട്ടത്.
20 ക യുെട േനാട്ടിനു േവണ്ടത്ര പ്രചാരമില്ലാതിരുന്നതു
െകാണ്ട് പിന്നീട് (1910-ൽ) അതു പിൻവലിക്കെപ്പട്ടു.
1891 — ൽ െചറിയ അടവുകൾക്കുപകരിക്കാൻ േവണ്ടി
5 ക.േനാട്ടും പ്രചരിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
1861-െല ആക്ടിൽ േനാട്ടിെന്റ ഉറപ്പിനുേവണ്ടി ഒരു നി

ശ്ചിതസംഖ്യ റിസർവ്വായി െവയ്ക്കണെമന്നു വ്യവസ്ഥ െച
യ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാലുേകാടി ഉറുപ്പിക വെര വിലയുള്ള
േനാട്ടുകൾക്ക് പിൻബലമായി െസക്യൂരിറ്റികൾ (പ്രധാ
നമായി ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ ഉറുപ്പിക െസക്യൂരിറ്റി
കൾ) ഉണ്ടായാൽ മതി. നാലുേകാടിയിലധികമായാൽ
അധികമുള്ള േനാട്ടിെന്റ മുഴുവൻ വിലയും െവള്ളിനാണ്യ
മാേയാ േലാഹമാേയാ റിസർവ്വിൽ െവയ്ക്കണം. കൂടുതൽ
േനാട്ടടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതെലന്ന നില
യ്ക്ക് ഇതു പ്രേയാജനെപ്പേട്ടയ്ക്കാം. എന്നാൽ നാട്ടുകാരുെട
ആവശ്യങ്ങൾെക്കാത്ത തരത്തിൽ േനാട്ടുകൾ വിതര
ണം െചയ്യാൻ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു സാധ്യമല്ല. ചബലാനി
എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല
‘േനാട്ടുകളടിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിന് യാെതാ
രു ലാഭവുമുണ്ടായില്ല; കാരണം, േനാട്ടുകളുെട വിലയ്ക്കു തു
ല്യമായ നാണ്യങ്ങേളാ േലാഹേമാ റിസർവിൽ വേയ്ക്ക
ണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു േനാട്ടടിക്കൽ ഉറുപ്പിക
അടിച്ചിറക്കലിേനക്കാൾ ഒട്ടുംതെന്ന െചലവുകുറഞ്ഞതാ
യിരുന്നില്ല.’ [12]
1893-ൽ മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയേതാടുകൂടി ഈ സ്ഥി
തിക്കു കുറെച്ചാരു മാറ്റമുണ്ടായി. ഉറുപ്പിക പൂർണ്ണവില

യില്ലാത്ത േടാക്കൺ നാണ്യമായി മാറിയതുെകാണ്ട്
േനാട്ടിെന്റ പിൻബലമായ റിസർവ്വിൽ മുമ്പേത്തക്കാൾ
കുറഞ്ഞ െവള്ളിെവച്ചാൽ മതിെയന്നായി. േവെറയും
ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തെപ്പട്ടു. ഫിഡ്യൂഷ്യറിവിഭാഗം —
അതായതു െവള്ളിയുെട പിൻബലമില്ലാെത അടയ്ക്കാവു
ന്ന േനാട്ടുകളുെട തുക — 1861-ൽ 4 േകാടി ക. ആയിരു
ന്നത് 1913 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും 14 േകാടി ക.യായി വർദ്ധി
ച്ചു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം േനാട്ടുകളുെട തുക 14 േകാടി ക.
യിൽ കവിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ കൂടുതലായ േനാട്ടുകളുെട
മുഴുവൻ വിലയും െവള്ളിയായി െവേയ്ക്കണ്ടതുള്ളുെവന്നാ
ണ്. ഈ 14 േകാടി ക.യിൽ (£93,33,000) 4 േകാടി ക
(£26,66,000) ഇംഗ്ലീഷ് െസക്യൂരിറ്റികളായി െവയ്ക്കാവുന്ന
താെണന്നും വ്യവസ്ഥ െചയ്തിരുന്നു. ഈ തുകകളിൽ നി
ന്നു കിട്ടുന്ന പലിശയിൽ േപപ്പർ കറൻസി ഡിപ്പാർട്ട്െമ
ന്റിെന്റ െചലവുകിഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതു ‘േനാട്ടു പ്രചരണ
ലാഭം’ എന്ന േപേരാടുകൂടി ഗവൺെമന്റിെന്റ െപാതുവ
രുമാനങ്ങളിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടുവന്നു.
1898 വെരയും ഫിഡ്യൂഷ്യറി വിഭാഗം കഴിച്ച് ബാക്കിയു
ള്ളതു മുഴുവൻ ‘േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വ്’ എന്ന േപ

രിൽ െവള്ളിനാണ്യങ്ങളാക്കി ഇന്ത്യയിൽത്തെന്നയാണ്
െവച്ചിരുന്നത്. 1898-െല േഗാൾഡ് ആക്ട് പ്രകാരം ഈ
േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിെന്റ ഒരു ഭാഗം സ്വർണ്ണമായി
െവയ്ക്കാവുന്നതാെണന്നു തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ
പ്രചരിക്കുന്ന േനാട്ടുകളുെട ഉറപ്പിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ
സ്വർണ്ണം ലണ്ടനിൽ നിേക്ഷപിച്ചാൽ മതിെയന്നും നി
ശ്ചയിക്കെപ്പട്ടു! റിസർവ്വിെല േലാഹങ്ങൾ എത്രകണ്ടു
സ്വർണ്ണമായും എത്രകണ്ടു െവള്ളിയായും വയ്ക്കണെമന്നും
അതിെലത്രകണ്ടു ലണ്ടനിൽ വയ്ക്കണെമന്നും തീരുമാനി
ക്കുവാൻ 1905-െല ആക്ട് ഗവൺെമന്റിനധികാരം നൽ
കി. ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ െവ
യ്ക്കണെമന്നു മാത്രേമ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
േനാട്ടുകൾ നാണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാ
തിരിക്കത്തക്കവണ്ണം കറൻസിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു പിൻബലം
നൽകുവാൻ േവണ്ടിയാണ് േപപ്പർ കറൻസി സ്ഥാപി
ക്കെപ്പട്ടത്. എന്നാൽ 1905 മുതൽക്കു ലണ്ടനിൽ നി
േക്ഷപിച്ച സ്വർണവും സ്റ്റർലിങ്ങു െസക്യൂരിറ്റികളും വിനി
മയവ്യവസ്ഥയുെട പിൻബലമായും ഉപേയാഗിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ െചയ്യുന്ന റിേവർ
സു കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ വകയ്ക്കു ലണ്ടനിലേയ്ക്കണ്ട
സംഖ്യകൾ േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്നു
മാത്രമല്ല, േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിൽ നിന്നും അടച്ചു
തീർക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇത്രയും വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് 1899 മുതൽ 1914 വെര
നിലനിന്നുേപാന്ന കറൻസി വ്യവസ്ഥയുെട – സ്വർണ്ണ
വിനിമയമാനത്തിെന്റ – പ്രധാനസ്വഭാവങ്ങെള ഇങ്ങ
െന സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്:
1. കറൻസി വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള നാണ്യ
ങ്ങളുണ്ട്: ഉറുപ്പികയും — േസാവറിനും. േസാവറിൻ
(പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ്) സാധാരണയായി മറുനാടുകളി
െല അടവുകൾക്ക് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു.
2. േസാവറിെന്റ വില 15 ക.യായിരിക്കും. അതായത്
1 ഷി 4 െപ = 1 ഉറുപ്പിക. 1 ഷി 4 െപൻസിെന്റ പ്ര

തിനിധിമാത്രമായ ഉറുപ്പിക െവറുെമാരു േടാക്കൺ
നാണ്യമായിരിക്കും.

3. േസാവറിനുപകരം നിശ്ചിതനിരക്കനുസരിച്ച് എത്ര

ഉറുപ്പികേവണെമങ്കിലും ഗവൺെമന്റിൽനിന്നാവശ്യ
െപ്പടാവുന്നതാണ്.

4. േനെരമറിച്ച് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണനാണ്യം

കിട്ടണെമന്നാവശ്യെപ്പടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി
യില്ല. എങ്കിലും സാധാരണയായി മറുനാട്ടിെല ഉപ
േയാഗങ്ങൾക്കും മറ്റു വിനിമയാവശ്യങ്ങൾക്കും േസാ
വറിൻ നൽകെപ്പടുന്നതാണ്.

5. കൗൺസിൽ ബില്ലുകളുെടയും റിേവർസ് കൗൺ

സിൽ ബില്ലുകളുെടയും സഹായേത്താടുകൂടി ഉറുപ്പി
കയുെട വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി 4 െപൻസാക്കി നില
നിർത്തുന്നതാണ്.

6. ഈയാവശ്യത്തിനുേവണ്ടി ലണ്ടനിലും ഇന്ത്യയിലും
ഓേരാ റിസർവ്വുണ്ടായിരിക്കും.

11. J. M. Kains: Indian Currency and Finance േപജ്: 37-38.
12. Chamlani: Indian Currency, Banking and Exchange. േപജ്
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6 ഉറുപ്പികയും ഒന്നാം

േലാകമഹായുദ്ധവും

സ്വർണ്ണവിനിമയമാന്യം കൃത്രിമവും അസ്വാഭാവികവു
മായ ഒരു കറൻസിവ്യവസ്ഥയാണ്. കാരണം, ഈ
വ്യവസ്ഥയിൽ വിനിമയനിരക്കു െവള്ളിനാണ്യത്തില
ടങ്ങിയ േലാഹത്തിെന്റ വിലെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക
യില്ല. െവള്ളിയുറുപ്പിക െവറുെമാരു േടാക്കൻ നാണ്യമാ
ണ്. 1893ന് മുമ്പ്, െവള്ളിയുറുപ്പിക പൂർണവിലയുള്ള
നാണ്യമായിരുന്ന കാലത്ത്, െവള്ളിയുെട വിലയിടി
വ് ഏതുവിധമാണ് ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കിെന
ബാധിച്ചെതന്നു നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ
1899 മുതൽ േലാകമഹായുദ്ധം വെരയും (ശരിക്കു പറയു
കയാെണങ്കിൽ 1899 മുതൽ 1916 വെര) െവള്ളിയുെട
വിലയിലുണ്ടായ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉറുപ്പികയുെട വിനിമ
യനിരക്കിെന ബാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. വിനിമയനിരക്കു
േലാഹവിലയല്ല വിേദശബില്ലുകളുെട സൈപ്ലേയയും
ഡിമാന്റിേനയുമാണാശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അതുെകാണ്ട്
കൗൺസിൽ ബില്ലുകളുേടയും റിേവർസു കൗൺസിൽ
ബില്ലുകളുെടയും വിൽപനവഴിക്കു വിനിമയനിരക്ക് 16
െപൻസാക്കി നിലനിർത്താൻ അധികൃതൻമാർക്കു സാ
ധിച്ചു.
മറ്റു പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിെലങ്ങും കാണാൻ കഴിയാത്ത
ഈ വിചിത്രമായ കറൻസി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയുെട പരി
തഃസ്ഥിതികൾക്കു ഏറ്റവും പറ്റിയതാെണന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ട് ധനശാസ്ത്രഞ്ജൻമാർ നീണ്ടനീണ്ടേലഖനങ്ങളും
പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിവിടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, േലാകമ
ഹായുദ്ധം അവരുെട വ്യാേമാഹങ്ങെളെയല്ലാം തകർ
ത്തുകളഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളിയുെട നിയമങ്ങെളക്കാള
ധികം ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾക്കാണ് ശക്തികൂടുകെയന്നു
േലാകത്തിനു േബാധ്യെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഉറുപ്പിക പൂർണമല്ലാത്ത േടാ
ക്കൻ നാണ്യമായിരിക്കുക; പേക്ഷ, അേതസമയത്ത് നി
ശ്ചിതനിരക്കിൽ 16 െപൻസിന് 1 ക. എന്ന േതാതിൽ
ഉറുപ്പിക െകാടുത്താൽ വിേദശവിനിമയം കിട്ടാനുള്ള
ഏർപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുക; ഇതാണേല്ലാ വിനിമയമാന
വ്യവസ്ഥയുെട പ്രധാനമായ സ്വഭാവം. െവള്ളിയുെട വി
ലവർദ്ധനവിെന്റ ഫലമായ ഉറുപ്പിക േടാക്കൻ നാണ്യ
മല്ലാതായിത്തീർന്നാൽ, അതായത് ഉറുപ്പികയുെട െവ
ള്ളിവില അതിെന്റ മുഖവിലേയക്കാൾ വർദ്ധിച്ചാൽ സ്വർ
ണ്ണവിനിമയമാനം തനിെയ തകർന്നുേപാകും. ഇതാണ്
േലാകമഹായുദ്ധകാലത്തു സംഭവിച്ചത്.
1914 ജൂൈല മാസത്തിൽ യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട ഉട

െന മറ്റു പലതിലുെമന്നേപാെല നാണയകാര്യത്തിലും
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ േനരിട്ടു. ആദ്യെത്ത ചില മാസങ്ങളിൽ
നാട്ടിെലാട്ടുക്കും അമ്പരപ്പും അസ്ഥിരതയും കാണെപ്പട്ടു.
ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിച്ചിരുന്ന പണം ആളുകൾ തിരിച്ചു
വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. േസവിംഗ്സ് ബാങ്കിലും കറൻസി
േനാട്ടിലുമുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു. ഈ താൽക്കാലിക
ക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷേനടുവാൻ ഗവൺെമന്റിനു
വലിയ പ്രയാസെമാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ര
മത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ േമാശമായിെക്കാണ്ടുവന്നു.
യുദ്ധത്തിെന്റ ആഘാതങ്ങൾ കറൻസി വ്യവസ്ഥെയ
താറുമാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലിടയ്ക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്
സ്വർണ്ണമാനം ഉേപക്ഷിച്ചത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കറൻസി
യുമായി ബന്ധിക്കെപ്പട്ട ഉറുപ്പികേയയും ബാധിച്ചുെവന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഇന്ത്യയുെട േപരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട പണെമല്ലാം അതുവേരയും സ്വർണ്ണ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. സ്വർണ്ണമാനം
തകർന്നേതാെട ഒരു െഞാടിയിടെകാണ്ട് നമ്മുെട സ്വർ
ണ്ണനിേക്ഷപങ്ങെളല്ലാം സ്റ്റർലിങ്ങു കടലാസുകളായി
മാറി!
1916 ആകുേമ്പാേഴക്കും യുദ്ധത്തിെന്റ ആഘാതങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുെട കറൻസിവ്യവസ്ഥയിൽ തികച്ചും പ്രതിഫ
ലിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുെട ആനുകൂലവാണിജ്യം (മിച്ച
ക്കയറ്റുമതി) മുമ്പെത്തക്കാൾ എത്രേയാ അധികമായി
ത്തീർന്നു. 1914–15-ൽ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതിേയക്കാൾ
2,91,08,500 പൗണ്ടായിരുന്നു. 1916–17-ൽ മിച്ചക്കയറ്റു
മതി 6,04,83,200 പൗണ്ടും 1917–18-ൽ 6,14,20,000 പൗ
ണ്ടും 1918-19-ൽ 5,65,40,000 പൗണ്ടുമായിരുന്നു. അസം
സ്കൃതസാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ, യുദ്ധാവശ്യ
ത്തിനുതകുന്ന മറ്റു ചരക്കുകൾ മുതലായവയുെട കയറ്റു
മതി വർദ്ധിക്കുകയും അേത സമയത്ത് പ്രധാനെപ്പട്ട
പലചരക്കുകളുെടയും കയറ്റുമതി കുറയുകയും െചയ്തതാ
ണ് ഇതിനു കാരണം. അനുകൂലവാണിജ്യം ഉറുപ്പികയു
െട ഡിമാൻഡു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിനിമയനിരക്കു െമ
െല്ലെമെല്ല ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
ഉറുപ്പികയുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മറ്റു കാരണ
ങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇറാക്ക്, ഇറാൻ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക മു
തലായ രാജ്യങ്ങളിെല യുദ്ധെച്ചലവുകൾക്കു ഉറുപ്പികയാ
വശ്യമായിവന്നു. ഇന്ത്യയിൽത്തെന്ന പട്ടാളക്കാരുെട
ശമ്പളത്തിനും യുദ്ധസാമഗ്രികൾ േശഖരിക്കുന്നതിനും
മറ്റു യുദ്ധെച്ചലവുകൾക്കും ഉറുപ്പിക ധാരാളമായി െചല
വിേടണ്ടിവന്നു. ഈ െചലവുകൾക്കു പകരമായി ഇന്ത്യ
യുെട േപരിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് വരവും പിടിച്ചിരുന്നുെവന്നതു
വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിെല
കണക്കുപുസ്തകങ്ങളിെല ചില വരികൾക്ക് ഇന്ത്യയിെല
നാണ്യക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 1914 മുതൽ
1919 വെരയുള്ള യുദ്ധവർഷങ്ങളിൽ ഈ െചലവുകൾ
ആെക 24,00,00,000 (ഇരുപത്തിനാലുേകാടി) പൗണ്ട്
െസ്റ്റർലിങ് (360 േകാടി ഉറുപ്പിക) ആയിരുന്നു. േപാെര
ങ്കിൽ അേമരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യൻ കേമ്പാളത്തിൽ
നിന്നു വാങ്ങിയിരുന്ന മറ്റു ചരക്കുകളുെട വിലകളും സ്റ്റർ
ലിങ്ങ് കണക്കിൽ വരവുപിടിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്തി
രുന്നത്. അന്നെത്ത ധനകാര്യെമമ്പറായ സർ വില്യം
േമയർ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി: ‘യുദ്ധെചലവുകൾ വഹി
ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ െചയ്തിട്ടുള്ള
സഹായം ഗണ്യമായതാണ്.’ ചരക്കുകൾക്കു പകരമാ
യി സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ ഇന്ത്യയിേലക്കിറക്കുമതി
െചയ്യുന്നതിെന നിയമം വിലക്കിയിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത്
ഉറുപ്പികയുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരിക, മറു
ഭാഗത്ത് െവള്ളിയുെട സൈപ്ല കുറഞ്ഞുെകാണ്ടുവരിക
— ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള അഞ്ചു
െകാല്ലങ്ങളിൽ ആെക 54 േകാടി ക.യ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണവും
െവള്ളിയും മാത്രമാണ് വന്നത്. നമ്മൾ അടിമകളാ
യതുെകാണ്ട് ചരക്കുകൾക്കു പകരം ചരേക്കാ േലാഹ
േമാ കിട്ടണെമന്നാവശ്യെപ്പടാൻ നമുക്കധികാരമില്ല.
ഈ സ്ഥിതിയുെട ഫലമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു േനരിട്ട വിഷമത
കൾക്കു ‘യുദ്ധസംബന്ധമായ ത്യാഗം’ എന്നാണ് അന്ന
െത്ത ധനകാര്യെമമ്പർ േപരിട്ടത്.
ഈ കാരണങ്ങളുെടെയല്ലാം ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ
കറൻസിയുെട ഡിമാന്റ് വർദ്ധിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു.
1904 — നും 1909 നും ഇടയിൽ (കറൻസിക്ക് നല്ല ഡി
മാന്റുണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്) ആെക
18,00,00,000 സ്റ്റാൻേഡർഡ് ഔൺസ് െവള്ളിയാണ്
ഉറുപ്പികയടിക്കാനുപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1916
ഏപ്രിലിനും 1919 മാർച്ചിനുമിടയിൽ ആെക 50,00,00,000
സ്റ്റാൻേഡർഡ് െവള്ളി ഉറുപ്പികയാക്കെപ്പട്ടു. േനാട്ടിെന്റ
വർദ്ധനവ് ഇതിലുമധികം ഗൗരവാവഹമാണ്. 1914
മാർച്ചിൽ സുമാർ 65 േകാടി ക.യുെട േനാട്ടാണ് പ്രചാര
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1919 ഡിസംബറിൽ ഈ സംഖ്യ
183 േകാടി ക.യായിരുന്നു. േനാട്ടിെന്റ ഉറപ്പിനുേവണ്ടി
െവയ്ക്കുന്ന റിസർവ്വിെന്റ േതാതും കുറയ്ക്കെപ്പട്ടു. യുദ്ധാരംഭ
ത്തിൽ ‘എഡ്യൂസറി ഇസ്യൂ’ അതായത് േലാഹത്തിെന്റ
ഉറപ്പുകൂടാെത പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന േനാട്ടുകളുെട അതിർ
ത്തി, 14 േകാടി ക.യായിരുന്നു. എന്നാൽ 1919 െന്റ
അവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കും ഇതു 120 േകാടി ക.യായി
വർദ്ധിച്ചു. സർ വില്യം േമയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: ‘ഈ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾെകാണ്ടു നമുക്ക് ഗവൺെമന്റിെന എത്ര
േത്താളം സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് അധികം
േപർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ െവള്ളിയുെട നിലെയന്തായി
രുന്നു? മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും െവള്ളിയുെട ഡിമാൻറ് പൂർ
വ്വാധികം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടാണ് വന്നത്. ഡിമാന്റിനനു
സരിച്ച് സൈപ്ല വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എന്നല്ലാ, ഉൽ
പാദനം കുറഞ്ഞതിനാലും െവള്ളി ധാരാളമായി ഉൽ
പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന െമക്സിെക്കാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ
രാഷ്ട്രീയാസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടതിനാലും നിയ
മസംബന്ധിയായ ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളാലും അതുേപാ
െലയുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാലും െവള്ളിയുെട സൈപ്ല
ക്രമത്തിൽ കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ഇതിെന്റെയ
ല്ലാം ഫലമായി െവള്ളിയുെട വില കയറാൻ തുടങ്ങി.
1915-ൽ െവള്ളിയുെട വില ഔൺസിന് 27 1/4 െപൻ
സ് മാത്രമായിരുന്നു. 1918 അത് 35 1/8 െപൻസായും
1916 ഡിസംബറിൽ 37 െപൻസായും 1917 ആഗസ്റ്റിൽ
43 െപൻസായും വർദ്ധിച്ചു.
െവള്ളിക്ക് 24 െപൻസ് വിലയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്
ഒരുറുപ്പികയിലടങ്ങിയ അേത െവള്ളിയുെട വില സു
മാർ 9 െപൻസായിരുന്നു. െവള്ളിവില 43 െപൻസായ
േപ്പാൾ ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ അേത െവള്ളിയുെട വില
16 െപൻസായി ഉയർന്നു. ഉറുപ്പികയുെട മുഖവിലയും
െവള്ളിവിലയും ഒന്നായിത്തീർന്നുെവന്നർത്ഥം. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 1917 ആഗസ്റ്റായേപ്പാേഴക്കും
ഉറുപ്പിക േടാക്കൺ നാണ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നു.
െവള്ളിയുെട വില 43 െപൻസായി ഉറച്ചുനിൽക്കാെത
പിെന്നയും വർദ്ധിക്കുകയാെണങ്കിേലാ? നിലവിലുള്ള
വിനിമയ നിരക്ക് 16 െപൻസായിരിെക്ക, ഉറുപ്പികയില
ടങ്ങിയ െവള്ളിയുെട വില 16 െപൻസിൽ കവിഞ്ഞാൽ
ഉറുപ്പികയുരുക്കി വിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആദായകര
മായിരിക്കും. കാരണം ഉറുപ്പികവില 16 െപൻസായിരി
ക്കണെമന്ന് നിയമം. എത്ര ശാസിച്ചാലും ശരി അതില
ടങ്ങിയ െവള്ളി ഉരുക്കി വിറ്റാൽ 16 െപൻസിലധികം
കിട്ടും. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയ നിരക്ക് 16
െപൻസാക്കി നിലനിർത്താൻ എത്ര വലിയ സാമ്രാ
ജ്യശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ
എല്ലാേയ്പാഴും സാമ്രാജ്യാധിപത്യങ്ങേളക്കാൾ ശക്തി
കൂടിയവയെത്ര.
ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്: െവള്ളിയുെട വില പിേന്നയും
വർദ്ധിച്ചുെകാേണ്ട വന്നു. താെഴ െകാടുത്ത പട്ടിക േനാ
ക്കുക:
െകാല്ലം

ഒരു സ്റ്റാൻേഡർഡ് ഔൺസ്
െവള്ളിയുെട വില

1915
1916 ഏപ്രിൽ
1917 ആഗസ്റ്റ്
1918 െസപ്തംബർ
1919 േമയ്
1919 ഡിസംബർ

27 1/4 െപൻസ്
35 1/8
ടി
43
ടി
55
ടി
58
ടി
78
ടി

ഇങ്ങെന വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് 1920-ൽ െവള്ളിയുെട വില
89 െപൻസായിത്തീർന്നു.
െവള്ളിയുെട സ്വകാര്യ ഇറക്കുമതി നിേരാധിക്കുക, അേമ
രിക്കയിൽ നിന്ന് നാണയാവശ്യങ്ങൾക്ക് െവള്ളിവാ
ങ്ങുക (1918-ൽ ഇങ്ങെന അേമരിക്കയിൽ നിന്ന് 20
േകാടി ഔൺസ് െവള്ളി വാങ്ങുകയുണ്ടായി. ഔൺസി
ന് 80 െപൻെസന്ന നിരക്കിൽ വാങ്ങിയ ഈ െവള്ളി
യാണ് പിന്നീട് സാമ്പത്തിക്കുഴപ്പക്കാലത്ത് ഔൺസി
ന് 20 െപൻെസന്ന നിരക്കിൽ വിറ്റഴിച്ചത്!) വിനിമയം
(കൗൺസിൽ ബില്ലുകളുെട വിൽപന) നിയന്ത്രിക്കുക
മുതലായ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും അധികൃതൻമാർ അവലം
ബിച്ചുേനാക്കി. എങ്കിലും പറയത്തക്ക ഫലെമാന്നുമുണ്ടാ
യില്ല. ഒടുവിൽ ഈ നാണ്യക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നു രക്ഷ
േനടുവാൻ േവണ്ടി, ഗവൺെമന്റ് ഉറുപ്പികയുെട വിനി
മയനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങി. 1917 ആഗസ്റ്റ്
28 ന് ടി ടി (െടലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസറിെന്റ)യുെട വില
16 1/8 െപൻസിൽ നിന്ന് 17 െപൻസാക്കി ഉയർത്തി.
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് േമലിൽ െവള്ളിയുെട
വിലെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി നിജെപ്പടുത്തുന്നതായി
രിക്കുെമന്നു വിളംബരെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകളുെട വിൽപന ആശ്രയിച്ചുേപാ
ന്നതും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ എച്ചിൽനക്കികളായ
അേനകം ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട പ്രശംസയ്ക്കു പാത്ര
മായിത്തീർന്നതുമായ സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം തകർന്നു
പാളീസായി.
െവള്ളിവില വർദ്ധിച്ചതിെന്റ ഫലമായി, ഉറുപ്പികയുെട
വിനിമയനിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വന്നെതങ്ങെനെയന്നു േനാ
ക്കുക:
ഉറുപ്പികയുെട െടലിഗ്രാഫിക്
ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക്

തീയതി
1917 ജനുവരി
1917 ആഗസ്റ്റ്
1918 ഏപ്രിൽ
1919 േമയ്
1919 ആഗസ്റ്റ്
1919 െസപ്തംബർ
1919 നവംബർ
1919 ഡിസംബർ

3 ന്
28 ന്
12 ന്
13 ന്
12 ന്
18 ന്
22 ന്
12 ന്

1 ഷി.
1 ഷി.
1 ഷി.
1 ഷി.
1 ഷി.
2 ഷി.
2 ഷി.
2 ഷി.

4.25 ൈപ.
5 ൈപ.
6 ൈപ.
8 ൈപ.
10 ൈപ.
0 ൈപ.
2 ൈപ.
4 ൈപ.

















7 േബബിങ്ങ്ടൺ സ്മിത്ത് കമ്മിറ്റി
1919 െമയ് മാസത്തിൽ, ഇന്ത്യയുെട കറൻസിപ്രശ്ന

െത്തപ്പറ്റിയാേലാചിക്കാൻ േവണ്ടി സർ െഹൻറി േബ
ബിങ്ങ്ടൺ സ്മിത്തിെന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കറൻസി
കമ്മിറ്റി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. (വിനിമയനിരക്ക് ആ സമയ
ത്ത് 20 െപൻസായിരുന്നു). യുദ്ധത്തിെന്റ ഫലമായി
ഇന്ത്യയുെട കറൻസി വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങെള
െന്തല്ലാെമന്നു പരിേശാധിക്കുകയും സ്വർണ്ണവിനിമയമാ
നം സ്ഥിരമാക്കി നിർത്താനാവശ്യമായ നടപടികെള
െന്താെക്കയായിരിക്കണെമന്ന് ശുപാർശ െചയ്യുകയുമാ
യിരുന്നു കമ്മിറ്റിയുെട പ്രവൃത്തി. എന്നാൽ എക്സ്േചഞ്ച്
സ്റ്റാൻേഡർഡിനു പകരം ഇന്ത്യയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുത
കുന്ന മെറ്റാരു സ്റ്റാൻേഡർഡ് ശുപാർശ െചയ്യുവാൻ
കമ്മിറ്റിക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കമ്മിറ്റിയുെട ശുപാർശകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്
പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക് 1 േസാവറിൻ (ഒരു റുപ്പികയ്ക്ക് 2 ഷില്ലി
ങ്ങ്) എന്ന നിരക്കിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണെമന്നായിരു
ന്നു. (ഈ നിരക്കു പ്രകാരം ഒരു റുപ്പിക 11,30,016 േഗ്രൻ
പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമായിരിക്കും.) ഉറുപ്പികെയ
എെന്നന്നും ഒരു നാണ്യമാക്കിെവക്കാൻ ഇത്ര ഉയർ
ന്ന വിനിമയനിരക്കാവശ്യമാെണന്നു കമ്മിറ്റി വിചാരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ വിേദശസാമഗ്രികളുെട ഇറക്കുമതി വർദ്ധി
പ്പിക്കാനും ഉയർന്ന നിരക്ക് ആവശ്യമാെണന്നു കമ്മിറ്റി
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് കൗൺസിൽ
ബിൽ റിേവഴ്സ് കൗൺസിൽ ബിൽ മുതലായ പഴയ മാർ
ഗ്ഗങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ഉറുപ്പികെയ 2 ഷില്ലിങ്ങി
നു സമമാക്കി നിർത്തണെമന്നു കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായെപ്പ
ട്ടത്. കമ്മിറ്റിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഉയർന്ന വിനിമയ
നിരക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പറ്റിയതാണ്. അവർ പറയുന്നു:
‘ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക്, അത് ഇന്ത്യയിെല വിലക്ക
യറ്റെത്ത തടയുകയും മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നിട
േത്താളം കാലം, രാജ്യത്തിനു െപാതുവിൽ ഗുണപ്രദമാ
ണ്. വിനിമയനിരക്കിെന ഒരുയർന്ന േതാതിൽ ഉറപ്പി
ക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരത്തിനു സ്ഥിരമായ
യാെതാരു േകാട്ടവും തട്ടാനില്ല.’

ഈ അഭിപ്രായം വാസ്തവത്തിൽ നിന്ന് എത്രേയാ അക
െലയാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
വിനിമയനിരക്ക് 2 ഷി. ആെണങ്കിൽ (10 ക= 1 േസാ
വറിൻ) ഒരു േസാവറിൻ വിലയുള്ള ഇറക്കുമതിച്ചരക്കി
ന് 10 ക. െകാടുത്താൽ മതി. വിനിമയനിരക്ക് അതി
ലും കുറവാെണങ്കിൽ – ഉദാഹരണത്തിന് 1 ഷി. 4 ൈപ
ആെണങ്കിൽ – അേത ചരക്കിനു കൂടുതൽ വില െകാടു
േക്കണ്ടിവരും. വസ്ത്രം മുതലായ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ
കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി െചയ്കയാെണങ്കിൽ അവ
േയാട് മത്സരിച്ചുെകാണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക്
വളരാൻ കഴിയുകയുമില്ല. മി. എയിൻസ്കഫ് ഇക്കാര്യം
തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:
‘ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപാദകന് അയാ

ളുെട ഇന്ത്യൻ എതിരാളിെയ അേപക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ
അനുകൂലമാണ്. അതുെകാണ്ട്, െപാതുവിൽ അതാതു
പരിതഃസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വിനിമയനിരക്കിെന കഴി
യുന്നത്ര ഉയർന്നേതാതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അയാളുെട
സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും േയാജിച്ചതാ
യി േതാന്നും’. (ഇന്ത്യയിെല യുദ്ധാനന്തരമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്
വ്യാപാരത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയയും ഭാവിേയയും പറ്റി മി:
എയിൻസ്കഫിെന്റ റിേപ്പാർട്ട് — ബ്രിജ്നാരായണെന്റ
‘Indian Economic Problems, Part 1’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്.)

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളും അവരുെട പത്രങ്ങളും വലിയ
ഉത്സാഹേത്താടുകൂടിയാണ് കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ടിെന
സ്വാഗതം െചയ്തത്. റിേപ്പാർട്ടിെല ശുപാർശകൾ നട
പ്പിൽവരികയാെണങ്കിൽ തങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങൾ
ക്കു നല്ല രക്ഷകിട്ടുെമന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.
1920 െഫബ്രുവരി 7 െന്റ ൈടംസ് െട്രയിഡ് സപ്ലിെമൻ
റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ‘Trade and New Rupee Basis’
എന്ന േലഖനത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“സാർവ്വേദശീയ നടപടിയുെട സാദ്ധ്യതകൾക്കു പുറെമ

സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ ഇടിവിെന തടയാനുള്ള കഴിവു യുൈന
റ്റഡ്ക്കിങ്ഡമിെല ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിേനയും
തൽഫലമായുണ്ടാകുന്ന വിേദശങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള അധിക
മായ കയറ്റുമതിേയയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാ
ണ്ട് ഒരു ഹുണ്ടികരാജ്യെമന്ന നമ്മുെട മുൻസ്ഥിതി അവ
സാനമായി വീെണ്ടടുക്കാം. ഉറുപ്പിക വിനിമയത്തിെന്റ
പുതിയ സ്റ്റർലിങ് നിരക്കിെന്റ അടിയന്തിരഫലം ഇന്ത്യ
യിേലക്കുള്ള നമ്മുെട കയറ്റുമതിെയ ഉേത്തജിപ്പിക്കലും
അവിെടനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിെയ നിയന്ത്രിക്കലുമായിരി
ക്കണം. കമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ
കാര്യത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാെത കഴിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ള വടക്കൻ രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഇതിലുള്ള ശുപാർശകൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വാഗത
ത്തിൽ നിന്ന്, ഇത് നമ്മുെട ഉൽപാദകന്മാെര സാരമാ
യി സ്പർശിക്കുന്നതാെണന്നതു വ്യക്തമാണ്.” [13]
റിേപ്പാർട്ടിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണകാലത്തു വിനിമയനി
രക്ക് 2 ഷി. 4 ൈപ. െസ്റ്റർലിങ്ങ് ആയിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഉറുപ്പിക 2 ഷി. സ്വർണ്ണത്തിനു തുല്യമാക്കണെമന്ന റി
േപ്പാർട്ടിെല ശുപാർശ കാരണമായി വിനിമയനിരക്ക്
2 ഷി. 10 െപ. സ്റ്റർലിങ് വെര കയറി. ഇത് 2 ഷി. സ്വർ
ണ്ണത്തിനു സമമായിരുന്നു. ജി.ഡി. ബിർള പറഞ്ഞേപാ
െല, ‘െവള്ളിയിൽ നിന്നു സ്വർണ്ണത്തിേലക്കും, സ്വർണ്ണ
ത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണവിനിമയത്തിേലയും സ്വർണ്ണവി
നിമയത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടും െവള്ളിയിേലക്കും, െവള്ളി
യിൽ നിന്നു വീണ്ടും സ്വർണ്ണത്തിേലക്കും ഇങ്ങെന, വിേദ
ശങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുെട ഇടപാടുകൾ ൈവറ്റ് ഹാളിെന്റ
ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാ
യിരുന്നു. ഇതു രാജ്യത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു കാര്യ
മായ ഉടവു തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.’
കമ്മിറ്റിയിെല ഒരംഗമായ (ഏക ഇന്ത്യൻ െമമ്പറായ)
ഡി.എം. ദലാൽ ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്കിെന എതിർ
ക്കുകയും ഉറുപ്പിക 1 ഷി. 4 െപൻസിനു സമമായിരിക്ക
ണെമന്നഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് ഒരു ൈമ
േനാറിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. “ഇന്ത്യയി
ലിന്നു നിലവിലുള്ള സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം ഒരു കറൻ
സി വ്യവസ്ഥെയന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതിഗതി
കൾക്കു തീെര ഉതകാത്തതാണ്.” എന്നേദ്ദഹം അഭി
പ്രായെപ്പട്ടു. ഇന്ത്യയുെട സ്റ്റർലിങ്ങ് റിസർവ്വിനും േനാട്ടീ
സിെന്റ ഉറപ്പിനുേവണ്ടി നിേക്ഷപിച്ച സ്വർണ്ണ റിസർവ്വി
നും പുതിയ വിനിമയനിരക്കുപ്രകാരം വിലകണക്കാക്കി
യാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വമ്പിച്ച നഷ്ടം പിണയുെമന്ന് മി.ദലാൽ
താക്കീതു നൽകുകയും െചയ്തു. മി. ദലാൽ പറഞ്ഞു: ഉറു
പ്പികയുെട ഉയർന്ന സ്റ്റർലിങ്ങ് വിലേയാടുകൂടി, ഇന്ത്യൻ
ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ള കച്ചവടാവശ്യം കുറഞ്ഞുേപാകുവാ
നും, അേതാെടാപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പികയായിട്ടു
ള്ള അടവുകൾ ആദായകരമായതുെകാണ്ട്, ഇറക്കുമതി
കൾക്കു േപ്രാത്സാഹനം ലഭിക്കുവാനും വഴിയുണ്ട്. ഈ
സംഭവ്യതകൾ ഫലെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുെട
െട്രയ്ഡ് ബാലൻസുകൾെകാണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ആനുകൂ
ല്യം കുറയും. അെല്ലങ്കിൽ അവ ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്രതികൂലമായി
എന്നു കൂടി വരാം.
പേക്ഷ, ഈ അഭിപ്രായങ്ങെളാന്നും െചവിെകാള്ളാെത
ഗവൺെമന്റ് െമേജാറിറ്റി റിേപ്പാർട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും
അതിലടങ്ങിയ ശുപാർശകൾ നടപ്പിൽവരുത്താെനാ
രുങ്ങുകയുമാണ് െചയ്തത്.
കമ്മിറ്റിയുെട മറ്റു ശുപാർശകളിൽ പ്രധാനമായവയാ
ണ്: 1. സ്വർണ്ണത്തിെന്റയും െവള്ളിയുെടയും ഇറക്കുമതി
തടയാതിരിക്കുക. 2. വിനിമയത്തിന് ക്ഷീണം ബാധി
ക്കുേമ്പാൾ റിേവർസ് കൗൺസിലുകൾ തുറക്കുക. 3.
േബാംെബയിൽ േറായൽ മിൻറ് വീണ്ടും തുറക്കുകയും
േസാവറിൻ അടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും െച
യ്യുക. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 11.30016 േഗ്രൻ സ്വർണ്ണം എന്ന േതാ
തിൽ േസാവറിൻ െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക. 4. കയറ്റുമ
തിക്കുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകാലേത്തക്കു കൂടി നി
ലനിർത്തുക. 5. പ്രചാരത്തിലുള്ള േനാട്ടുകളുെട 40 ശത
മാനം വിലയ്ക്കുള്ള േലാഹങ്ങൾ േപപ്പർ കറൻസി റിസർ
വിൽ വയ്ക്കണെമന്ന് തീരുമാനിക്കുക. 6. േപപ്പർ കറൻ
സി റിസർവിലുള്ള സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും ഇന്ത്യയിൽ
തെന്ന നിേക്ഷപിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യുക. 7.
േനാട്ടുകൾക്കു പകരം ആവശ്യക്കാർക്ക് സ്വർണ്ണേമാ
െവള്ളിേയാ െകാടുക്കുന്നതാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക.
8. കറൻസി റിസർവ്വിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തിനും സ്റ്റർലിങ്ങി
നും (രണ്ടും വ്യത്യാസമില്ലാത്തവയാെണന്ന് കമ്മിറ്റി വി
ചാരിച്ചു) പുതിയ നിരക്കുപ്രകാരം വില കണക്കാക്കുക.
അതിെന്റ ഫലമായി റിസർവിലുണ്ടാകുന്ന 38.4 േകാടിയു
െട കുറവു കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ നിരക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
9. േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവിെല സ്വർണ്ണത്തി
െന്റ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽതെന്ന വയ്ക്കുക.
പേക്ഷ, ഈ സ്വർണ്ണം പുറംരാജ്യങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള അടവു
കളുെട ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി മാത്രേമ െകാടുക്കുകയുള്ളു
െവന്നു തീരുമാനിക്കുക.
കമ്മിറ്റിയുെട പ്രധാന ശുപാർശകെള ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി
സ്വീകരിക്കുകയും 1920-െല ഇന്ത്യൻ േകാേയ്നജ് (അെമ
ന്റ്െമന്റ്) ആക്ട് പ്രകാരം േസാവറിൻ പത്തുറുപ്പിക നിര
ക്കിനു ലീഗൽെടൻഡറാക്കുകയും െചയ്തു.
പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു േസാവറിൻ – അതായത് ഒരു റു
പ്പികയ്ക്ക് രണ്ടു ഷില്ലിംഗ് – എന്ന നിരക്ക് നടപ്പിൽ വന്ന
തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങളും സഹി
േക്കണ്ടിവന്നു. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 16 െപൻസിൽ
നിന്ന് 24 െപൻസാക്കി ഉയർത്തുക എന്നുവച്ചാൽ ഇം
ഗ്ലണ്ടിലടേയ്ക്കണ്ട ഓേരാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം
െകാടുേക്കണ്ടി വരിക എന്നർത്ഥമാണ്. 16 െപൻസ് നി
രക്കിൽ ഉറുപ്പിക 7.53344 േഗ്രൻ പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തി
നു സമമായിരുന്നു. 24 െപൻസു നിരക്കനുസരിച്ചാകെട്ട
ഒരുറുപ്പിക 11.30016 േഗ്രൻ പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിനു
സമമായിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിച്ചിരുന്ന റിേവഴ്സ് കൗൺസിലുകൾ
അടച്ചു തീർത്തിരുന്നതു ലണ്ടനിെല േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ
േഡർഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്നും േപപ്പർ കറൻസി റിസർ
വിൽ നിന്നുമാെണന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട
േല്ലാ. ഈ റിസർവിെല സ്വർണ്ണം കമ്പനി കടലാസു
കളിലും ട്രഷറി ബില്ലുകളിലും മറ്റു െസക്യൂരിറ്റികളിലും
ഇറക്കിയിരുന്നു. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്കു വർദ്ധിക്കുന്ന
തിനു മുമ്പാണ് ഈ െസക്യൂരിറ്റികളത്രയും വാങ്ങിയത്.
ഇേപ്പാഴാകെട്ട, റിേവർസ് കൗൺസിലുകൾ 2 െഷല്ലിം
ഗിനു വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി
ഓേരാ റുപ്പികയ്ക്കും അര ഷില്ലിംഗ് കണ്ടുകൂടുതൽ െകാടു
ക്കാൻ തയ്യാറാേവണ്ടി വന്നു. പൗണ്ടിനു 15 ക. എന്ന
േതാതിൽ വാങ്ങിയ െസക്യൂരിറ്റികളും ട്രഷറി ബില്ലുകളും
പൗണ്ടിനു 10 ക. എന്ന േതാതിൽ വിറ്റഴിേക്കണ്ടിവന്നു.
ഇങ്ങെന വിനിമയനിരക്കിലുണ്ടായ മാറ്റം കാരണമാ
യി നാൽപതുേകാടിേയാളം ഉറുപ്പിക ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടം
േനരിട്ടു!
ഉറുപ്പികയുെട വില താരതേമ്യന വർദ്ധിക്കുകയും സ്റ്റർ
ലിങ്ങിൻേറതു കുറയുകയും െചയ്തതിനാൽ സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ
ഡിമാൻറു വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉറുപ്പികയ്ക്കു കൂടുതൽ
ഷില്ലിങ്ങു കിട്ടുെമന്നു കണ്ടേപ്പാൾ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും
ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു പണമയയ്ക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം െപെട്ടന്നു
വർദ്ധിച്ചു. വിനിമയനിരക്കു വർദ്ധിച്ചു. വിനിമയനിരക്കു
കൂട്ടിയതുെകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക്
ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. േനെരമറിച്ചു നമ്മു
െട ചരക്കുകൾക്കാകെട്ട വിേദശക്കേമ്പാളങ്ങളിൽ വില
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ കയറ്റുമതി
േയക്കാൾ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിക്കുകെയന്നത് അനിവാ
ര്യമായിരുന്നു. കയറ്റുമതിേയക്കാൾ ഇറക്കുമതി വർദ്ധി
ച്ചതുെകാണ്ട് പുറംരാജ്യങ്ങളിൽ പണമയേയ്ക്കണ്ടിവന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ മുതലിറക്കി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മുത
ലാളികൾ യുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ തങ്ങളുെട കുന്നുകൂടിയ
ലാഭം ലണ്ടനിേലയ്ക്കു കയറ്റാൻ ഇതുതെന്നയാണവസരം
എന്നു മനസ്സിലാക്കി. കാരണം പുതിയ നിരക്കനുസരി
ച്ച് ഓേരാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും 2 ഷില്ലിങ്ങുവീതം കിട്ടുെമന്നവർ
ക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്രിമമായി ഉയർത്തെപ്പട്ട ഈ
വിനിമയനിരക്കിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പിടിപ്പതു ലാ
ഭമടിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം െവറുെത കളഞ്ഞുകൂെടന്നു ഭാ
ഗ്യാേന്വഷികളായ െസ്പക്യുേലറ്റർമാരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
പിന്നീട് നിരക്കുതാഴുേമ്പാൾ വീണ്ടും ഉറുപ്പികയാക്കി മാ
റ്റാെമന്ന ഉേദ്ദശേത്താെട അവർ ധാരാളം റിേവർസു
കൗൺസിലുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ചുരുക്കത്തിൽ ഉറു
പ്പികയുെട കേമ്പാളം ചൂതാട്ടക്കാരുെട േകളീരംഗമായി
മാറി! സ്റ്റർലിങ്ങ് മാത്രമല്ല സ്വർണ്ണംേപാലും മാർക്കറ്റുനി
ലവാരേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ അധികൃ
തൻമാർ മുതിരുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങെന ഇന്ത്യയുെട സ്റ്റർ
ലിങ്ങും സ്വർണ്ണവും ധാരാളമായി െകാള്ളയടിക്കെപ്പട്ടു.
‘ഈ െകാള്ളയ്ക്കുത്തരവാദിയാരാണ്? ൈവറ്റുേഹാേളാ
ഡൽഹിേയാ?’ എന്ന േചാദ്യത്തിനുത്തരമായി അേപ്പാ
ഴെത്ത ധനകാര്യെമമ്പറായ സർ മാൽകം െഹയ്ലി
പറഞ്ഞു: ‘ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറ
യാൻ ഗവൺെമന്റിനു സാദ്ധ്യമെല്ലന്നു പറേയണ്ടിവന്ന
തിനാൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു.’
ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസിയായ സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വില അതിേവ
ഗം ഇടിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.
യുദ്ധകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനം ഉേപക്ഷിച്ചുെവ
ന്നു മുെമ്പാരിടത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേമരിക്കൻ
കറൻസിയായ േഡാളർ മാത്രമാണ് സ്വർണ്ണമാനത്തി
ലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വിലയിടിയുേമ്പാൾ
ഓേരാ േഡാളറിനും കൂടുതൽ സ്റ്റർലിങ്ങു െകാടുേക്കണ്ടി
വരും. അേപ്പാൾ ഇേത േതാതനുസരിച്ചുതെന്ന ഉറുപ്പിക
യുെട സ്റ്റർലിങ്ങ് വിലയും വർദ്ധിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്.
േബബിങ്ങ്ടൺ സ്മിത്ത് കമ്മിറ്റിയുെട ശുപാർകളനുസരി
ച്ചുള്ള നിയമപ്രകാരം ഒരു റുപ്പിക 2 ഷില്ലിങ്ങിലടങ്ങിയ
സ്വർണ്ണത്തിനു സമമാണ്. പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വില
യിടിയുകയാെണങ്കിൽ ഉറുപ്പികയുെട സ്റ്റർലിങ്ങു നിരക്ക്
2 ഷില്ലിങ്ങിേനക്കാൾ അധികമാവും. ഒരുദാഹരണം
െകാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണം = 4.8 േഡാളർ =
ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് േസാവറിൻ = 10 ഉറുപ്പിക.
സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വില 50 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞുെവന്നു വി
ചാരിക്കുക. അേപ്പാൾ അേത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണം =
4.8 േഡാളർ = 1.5 പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് = േസാവറിൻ =
10 ക.
സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വിലയിടിയുേമ്പാൾ ഓേരാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും
നിശ്ചിതമായ (2 ഷി സ്വർണ്ണം എന്ന) നിരക്കനുസരിച്ചു
തെന്ന കൂടുതൽ സ്റ്റർലിങ്ങു െകാടുേക്കണ്ടിവരുെമന്നാ
ണ് മുകളിൽ േചർത്ത ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത്.
ആദ്യം പത്തുറുപ്പിക ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങായിരുന്നു.
ഇേപ്പാളത് ഒന്നരപൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു. 2
ഷി. സ്വർണ്ണം എന്നു വച്ചാൽ സ്റ്റർലിങ് രൂപത്തിൽ നി
ലവിലുള്ള കറൻസി 2 ഷി. 10 െപൻസിലധികമായിരി
ക്കും. ഇങ്ങെന െസ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വിലയിടിവിനനുസരിച്ച്
റിേവർസു കൗൺസിലിെന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് കൂടുതൽ
പണം കിട്ടും. അതുെകാണ്ടെത്ര ലാഭെക്കാതിയൻമാ
രായ ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളികളും ചൂതാട്ടക്കാരായ െസ്പക്യൂ
േലറ്റർമാരും തങ്ങളുെട ഉറുപ്പിക സ്റ്റർലിങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ
െവമ്പൽ െകാണ്ടത്.
റിേവർസ് കൗൺസിലിെന്റ വിൽപ്പന വഴിക്ക് ഇന്ത്യ
െകാള്ളയടിക്കെപ്പടുകയാണ് െചയ്യുന്നെതന്ന് ഇന്ത്യ
യിെല ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും െപാതുപ്രവർത്തകൻ
മാരും ആേക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലത്ഭുതെപ്പടാ
നില്ല. ലണ്ടനിലുള്ള ഇന്ത്യയുെട പണം 16 െപൻസ്
നിരക്കിലാണ് നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ലണ്ട
നിൽ ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ് നിേക്ഷപിക്കാൻ നമ്മൾ 15
ക വിലയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളാണ് വിൽേക്കണ്ടിവന്നിരുന്ന
ത്. എന്നാൽ വിനിമയനിരക്ക് 24 െപൻസ് (സ്വർണ്ണം)
ആവുകയും ആ നിരക്കു സ്ഥിരമാക്കി നിർത്താൻ േവ
ണ്ടി റിേവർസ് കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ വിൽക്കാൻ തുട
ങ്ങുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് സുമാർ 7
ക.യ്ക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. 15 ക. നിരക്കിൽ ലണ്ടനിൽ േശ
ഖരിച്ചുവച്ച സ്വത്തുക്കൾ 7 ക. നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്നത്
െകാള്ളയെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന മെറ്റന്താണ്?
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹ
രിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് വല്ല നടപടിയുെമടുത്തു
േവാ? ഇല്ല. േനെര മറിച്ച് റിേവർസ് കൗൺസിലുകളുെട
വിൽപന വഴിക്കു വിനിമയനിരക്കിെന ശാശ്വതമാക്കാ
നാണവർ ശ്രമിച്ചത്. െസ്റ്റർലിങ്ങ് െസക്യൂരിറ്റി േപപ്പർ
കറൻസി റിസർവ്വിെല ട്രഷറി ബില്ലുകളും മറ്റും വില കുറ
ച്ചു വിറ്റിെട്ടങ്കിലും കൃത്രിമമായ ഒരു വിനിമയനിരക്കിെന്റ
മാനം കാക്കണെമന്നായിരുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്.
1920-െന്റ ആരംഭം മുതൽ െസപ്തംബർ മാസം അവസാ
നമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിൽ നിന്ന്
£554 മില്യൺസ് ഇങ്ങെന െകാടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പകരമാ
യി കിട്ടിയ ഉറുപ്പികയുെട സ്റ്റർലിങ്ങു വിലയാകെട്ട £25
മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു. പേക്ഷ എന്തായിട്ടും, ഉറുപ്പി
കയുെട വിനിമയനിരക്കു സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുകെയന്ന
കാര്യം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക്
ഒരു േസാവറിൻ എന്ന േതാതിൽ േസാവറിൻ വാങ്ങാൻ
ഗവൺെമന്റു തയ്യാറാെയന്നത് ശരിതെന്ന. എന്നാൽ
അേത നിരക്കിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്റ്റർലിങ്ങുെകാടു
ക്കാൻ ഗവൺെമന്റിനിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം,
േസാവറിെന്റ മാർക്കറ്റുവില 10 കാേയക്കാളധികമായി
രുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1921 ആഗസ്റ്റ് 1നു ഉറുപ്പിക
യുെട വിനിമയനിരക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങ് കണക്കിൽ 15 13/22
െപൻസും (ഔേദ്യാഗികനിരക്കല്ല, മാർക്കറ്റ് നിരക്ക്
— നിയമപ്രകാരം 24 െപൻസുതെന്ന) അേതസമയ
ത്ത് സ്വർണ്ണക്കണക്കിൽ 11 1/23 െപൻസുമായിരുന്നു.
പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ചു സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില േതാല
യ്ക്കു 15 ക. 14 ണ. 0 പ. ആേകണ്ടതായിരുന്നു. പേക്ഷ,
അതുണ്ടായില്ല. മാർക്കറ്റിൽ 22.25 കയായിരുന്നു സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ വില. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 2 ഷി
ല്ലിങ്ങ് സ്വർണ്ണം എന്ന നിരക്ക് നിലനിൽക്കുകെയന്നു
വച്ചാൽ മാർക്കറ്റു നിലവാരേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു
സ്വർണ്ണം െകാടുക്കുവാൻ ഗവൺെമന്റ് തയ്യാറാേകണ്ടി
വരിക എന്നർത്ഥമാണ്.
ഒരു േസാവറിനു മാർക്കറ്റിൽ പത്തുറുപ്പിേയക്കാളധികം
വിലയുള്ളിടേത്താളം കാലം ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനി
രക്ക് 2 ഷില്ലിങ്ങായി അധികകാലം നിലനിൽക്കുകയി
െല്ലന്ന് ഗവൺെമന്റ് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ വിനിമയ
നിരക്ക് താഴ്ത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറാേയാ? ഇല്ല. േനെര
മറിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട പ്രചാരം കൃത്രിമമായി കുറയ്ക്കുവാനും
അങ്ങെന അതിെന്റ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുക
യാണവർ െചയ്തത്. പുതിയ കറൻസിയുെട നിർമ്മാണം
മിക്കവാറും നിർത്തൽ െചയ്യെപ്പട്ടു. നിലവിലുള്ള പണം
തെന്നയും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണയാ
യി പ്രചാരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പിക വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ പണ
െപ്പരുപ്പവും പ്രചാരത്തിൽനിന്ന് ഉറുപ്പിക പിൻവലിയു
േമ്പാൾ പണസേങ്കാചനവും ഉണ്ടാകുെമന്ന് പറയാം.
മുെമ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചേപാെല ഇന്ത്യാെസക്ര
ട്ടറി ഗവൺെമന്റിെന്റ േപരിൽ ഹുണ്ടിവിൽക്കുകയും ആ
ഹുണ്ടി മാറ്റാൻ േവണ്ടി ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഉറുപ്പിക
െകാടുക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ കറൻസിക്കു െപരുപ്പമു
ണ്ടാകുന്നു. േനെരമറിച്ച്, ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റ് ജനങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക വാങ്ങി റിേവർസു കൗൺസിൽ
വിൽക്കുേമ്പാൾ പണത്തിന് സേങ്കാചനമുണ്ടാകുന്നു.
അതുെകാണ്ടേത്ര റിേവർസ് കൗൺസിലുകൾ ധാരാ
ളമായി വിൽക്കാൻ ഗവൺെമന്റ് തയ്യാറായത്. 1920
ജനുവരി 1 മുതൽ 1924 ആഗസ്റ്റ് വെര ഇപ്രകാരം 45.75
േകാടി ഉറുപ്പിക പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുക
യുണ്ടായി. മാർക്കറ്റിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള ക്ഷാമം വർദ്ധി
ച്ചു. ബാങ്ക്ൈററ്റ് 5 ശതമാനമായിരുന്നത് 1923-ൽ 9
ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഈ സ്ഥിതി വ്യവസായങ്ങ
ളുെട വളർച്ചെയ കുറെച്ചാന്നുമല്ല തടസ്സെപ്പടുത്തിയത്.
ബങ്കാൻ േചംബറിെന്റ കമ്മിറ്റി 1924-ൽ ഗവൺെമൻ
റിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു െമേമ്മാറാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങെന
പറയുന്നു:
‘അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഏതുരാജ്യത്തിനും െകാല്ലംേതാറും
കറൻസിയുെട വർദ്ധനവാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിെല

ഇന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ കറൻസിയുെട വർദ്ധ
നവ് സാദ്ധ്യമല്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ഉറുപ്പികയ്ക്കു ക്ഷാമം
േനരിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിനിമയനിരക്ക് 24 െപൻ
സായതുെകാണ്ട് ഗവൺെമന്റിെന്റ പക്കൽ േസാവറിൻ
െകാടുത്ത പകരം േനാട്ടുവാങ്ങാൻ ആരും ഇഷ്ടെപ്പടുക
യില്ല. ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറി കൗൺസിൽ ബിൽ വിൽക്കു
ന്നതുെകാണ്ടുണ്ടാകാറുള്ള കറൻസി വർദ്ധനവും അടു
ത്തകാലത്തായി നിന്നുേപായിരിക്കുന്നു. ഈ ഹുണ്ടി
കൾ മാറ്റി ഉറുപ്പികയാക്കുന്നതു കറൻസിറിസർവ്വിൽ നി
ന്നാെണങ്കിൽ കറൻസി വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിൽ ഒരു കണക്കുബുക്കിൽ വരവുപിടി
ക്കുകയും മെറ്റാരു കണക്കുബുക്കിൽ േചർക്കുകയുമാണ്
ഇേപ്പാൾ െചയ്യുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും കറൻസിയുെട
തുക വർദ്ധിക്കുന്നില്ല.’
എന്നാൽ ഈ ആേക്ഷപങ്ങെളാന്നും അധികൃതൻമാർ
െചവിെകാള്ളുകയുണ്ടായില്ല. ഗവൺെമന്റിെന്റ ഈ
ആപൽക്കരമായ നയെത്തപ്പറ്റി സർ. സ്റ്റാൻലിറീഡ്
ഇങ്ങെന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘വിനിമയ വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി രൂപവൽക്ക

രിച്ച ഈ നയം വാസ്തവത്തിൽ വിനിമയനിരക്കുകെള
താറുമാറാക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ നയത്തിെന്റ ഫല
മായി ഗവൺെമന്റിനു വമ്പിച്ച നഷ്ടം േനരിട്ടു. കച്ചവട
ത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായി. നൂറ്റുക്കണക്കിനുള്ള വലിയ വ്യാ
പാരികൾ പാപ്പരത്തത്തിെന്റ വക്കെത്തത്തി.’

റിേവർസ് കൗൺസിലുകളുെട വിൽപന തുടങ്ങിയത്
1920 െഫബ്രുവരിയിലാണ്. ആ സമയത്ത് െവള്ളിയുെട
വില 82 െപൻസും 89മ്മ െപൻസിനുമിടയിലായിരുന്നു.
എന്നാൽ െഫബ്രുവരിക്കുേശഷം െവള്ളിയുെട വില ക്ര
മത്തിൽ കുറയാൻ തുടങ്ങി. ൈചന മുതലായ രാജ്യങ്ങ
ളിൽ െവള്ളിക്കുള്ള ഡിമാൻറ് കുറഞ്ഞതും യൂേറാപ്യൻ
മിൻറുകൾ െവള്ളിവാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയതും ഫ്രാൻസു
തുടങ്ങിയ ചില രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുെട െവള്ളി കറൻസി
മുഴുവൻ ഉരുക്കി വിറ്റതും േലാകെമാട്ടുക്കു പടർന്നു പിടിച്ച
െപാതുവിലയിടിവും മറ്റും മറ്റും െവള്ളിയുെട വിലയിടിവി
നു കാരണങ്ങളേത്ര. െവള്ളിയുെട വിലേയാെടാപ്പം ഉറു
പ്പികയുെട വിലയും ഇടിയാൻ തുടങ്ങി.
എന്തായിട്ടും റിേവർസ് കൗൺസിലുകൾക്കാകെട്ട മറ്റു
സൂത്രപ്പണികൾക്കാകെട്ട വിനിമയനിരക്കിെന്റ സ്ഥി
തിെയ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 2
ഷി. സ്വർണ്ണം എന്ന വിനിമയനിരക്ക് നിലനിർത്താൻ
സാധിക്കിെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഗവൺെമന്റ് ഉറു
പ്പികയ്ക്ക് 2 ഷി. സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന േതാതു നിലനിർത്താൻ
ശ്രമിച്ചു. അതുെകാണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ധനശാസ്ത്രസി
ദ്ധാന്തങ്ങളുെട പ്രവർത്തനെത്ത റിേവർസ് കൗൺസി
ലുകളുെട വിൽപനെകാണ്ട് തടയാൻ ഗവൺെമന്റിനു
സാധ്യമായില്ല. ഉറുപ്പികയുെട െവള്ളിവില ഇടിഞ്ഞുെകാ
േണ്ടവന്നു. ഒടുവിൽ വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചതിനു
േശഷം 1920 െസപ്തംബർ അവസാനത്തിൽ റിേവർസ്
കൗൺസിലുകളുെട വിൽപന തൽക്കാലം നിർത്തി
െവക്കുക തെന്ന െചേയ്യണ്ടിവന്നു. ഉറുപ്പികയുെട കൃത്രി
മമായ നിരക്കു നിലനിർത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽനിന്ന്
അവർ തൽക്കാലം വിരമിച്ചു. അതിനുേശഷം 1926 വേര
യും വിനിമയനിരക്കിെന പരിപൂർണമായും മാർക്കറ്റുശ
ക്തികളുെട പ്രവർത്തനത്തിനു വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണ്
ഗവൺെമന്റ് െചയ്തത്. ഉറുപ്പികയുെട സ്റ്റർലിങ്ങ് നില
വാരവും സ്വർണനിലവാരവും ഏതു തരത്തിലാണു മാറ്റി
െക്കാണ്ടുവന്നെതന്നു േനാക്കുക.

1921 ജനുവരി 1
1922
ടി
1923
ടി
1924
ടി
1925
ടി

സ്റ്റർലിങ്ങ്

സ്വർണ്ണം

17 1/4 െപൻസ്
15 15/16 ടി
16 1/32 ടി
17 5/32 ടി
18 1/16 ടി

12 15/32 െപ.
13 25/32 ടി
15 3/32 ടി
15 1/32 ടി
17 21/32 ടി

ഇങ്ങെന 1925 ഏപ്രിൽ ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും 18 െപൻസ്
സ്റ്റർലിങ്ങും 18 െപൻസ് സ്വർണ്ണവും സമമായിത്തീർന്നു.
ഈയവസരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ
യിേലക്കു മടങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയിലും ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് 8 െപൻ
സാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ ഗവൺെമന്റ് പരിശ്രമിച്ചു.
വിനിമയനിരക്കു കൂടുതൽ ഉയരുന്നതിെന തടയാൻേവ
ണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങുക എെന്നാരു നയം
അവർ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങലും
ലണ്ടനിൽ കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ വിൽക്കലും ഒേര
ഫലമാണുളവാക്കുക. സ്റ്റർലിങ്ങ് വാങ്ങുകെയന്ന നയം
എക്സ്േചഞ്ച് മാർക്കറ്റിെല കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രി
ക്കാൻ ഗവൺെമന്റിെന സഹായിച്ചു. 1924 മുതൽക്കു
കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ വില്ക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ക്ര
മത്തിൽ നാമാവേശഷമാവുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങൽ വഴി വിനിമയമാർക്കറ്റു നിയന്ത്രിക്കു
ന്ന നയം നടപ്പിൽവരികയും െചയ്തു.
13. ബ്രിജ് നാരായണെന്റ “Indian Economic Problems, Part 1’
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതു്.

















8 ഹിൽട്ടൺയങ്ങ് കമ്മീഷൻ
1921-െന്റ അവസാനമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും ഉറുപ്പികയുെട
വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി. 4 െപ. ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
നിരക്ക് 1 ഷി 4 െപൻസാക്കി സ്ഥിരെപ്പടുത്തണെമന്ന്

ഈയവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വർത്തകതാൽപര്യങ്ങൾ
ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, എന്തായിട്ടും അധികൃ
തന്മാർ കുലുങ്ങിയില്ല. സേങ്കാചനപദ്ധതികൾ വഴിക്ക്
ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവ
രുെട ഉേദ്ദശ്യം. 1925 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും നിരക്ക് 1 ഷി. 6
െപൻസിനടുെത്തത്തി. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് ഇനിയുമ
ധികം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാെണന്ന് ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിനുേപാലും േബാധ്യെപ്പട്ടു. 1924 ഒേക്ടാബർ
എട്ടിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഇന്ത്യാെസക്രട്ടറിക്കയച്ച
ഒരു േകബിളിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
‘ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 18 െപൻസിേനക്കാളധികമാ

ക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങെളയും തടേയണ്ടതാെണ
ന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് േബാധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. കറൻസിക്ക്
സേങ്കാചനമുണ്ടാക്കാൻ ഗവൺെമെന്റടുത്ത നയമാണ്
മാർക്കറ്റിെല ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. ഈ നയത്തിെന
തിരായ പ്രേക്ഷാഭം വർധിച്ചു െകാണ്ടുവരികയാണ്.’
പേക്ഷ, ഈ താക്കീതുകെളാന്നും ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയു
െട െചവിയിൽ െപെട്ടന്നു കടക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചേപ്പാൾ മാത്ര
മാണ് പുതിെയാരു കമ്മീഷെന നിയമിക്കാൻ അേദ്ദഹം
ഒരുങ്ങിയത്.
1925 ആഗസ്റ്റിൽ എേഡ്വർഡ് ഹിൽട്ടൺയങ്ങിെന്റ

അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട ഈ പുതിയ കമ്മീഷ
െന്റ റിേപ്പാർട്ട് 1926-ൽ പുറത്തുവന്നു. റിേപ്പാർട്ടിൽ താ
െഴ െകാടുത്ത ശുപാർശകളാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്.
1. േസാവറിനുള്ള ലീഗൽ െടൻഡർ പദവി എടുത്തുകള
യണം. ഇന്ത്യയിെല ആവശ്യങ്ങൾക്കു സ്വർണ്ണനാണ്യ

ങ്ങളല്ല കറൻസി േനാട്ടുകളും െവള്ളിയുറുപ്പികയുമാണ്
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്. പേക്ഷ, നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഉറു
പ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണവാളങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽ
ക്കുകയും െചയ്യാൻ കറൻസി അധികൃതർ ഏർപ്പാട്
െചയ്യണം. 2. കറൻസിയുെട നിയന്ത്രണവും ക്രമീകര
ണവും നടത്തുവാനുതകുന്ന ഒരു െസൻട്രൽബാങ്ക് സ്ഥാ
പിക്കണം. 3. ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി. 6
െപൻസാക്കി ഉറപ്പിക്കണം. 4. ഒറ്റയുറുപ്പിക േനാട്ടുകൾ
വീണ്ടും അടിച്ചിറക്കുകയും അവെയ ലീഗൽ െടണ്ടറാക്കു
കയും േവണം. 5. േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വും േഗാൾ
ഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വും കൂട്ടിേച്ചർക്കണം. ഒട്ടാെക
യുള്ള റിസർവ്വിെന്റ 40 ശതമാനെമങ്കിലും സ്വർണ്ണേമാ
സ്വർണ്ണനിേക്ഷപങ്ങേളാ ആയിരിക്കണം.

േഗാൾഡ് ബുള്ളിയൻ സ്റ്റാൻേഡർഡ്
കമ്മീഷെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട കാലാവസ്ഥ
യ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത് സ്വർണ്ണമാനമല്ല, േഗാൾഡ് ബുള്ളി
യൻ സ്റ്റാൻേഡർഡ് എന്ന ഒരു വിചിത്രമായ വ്യവസ്ഥ
യാണ്. റിേപ്പാർട്ടിെല 54-ാം പാരയിൽ തങ്ങളുെട ഈ
വ്യവസ്ഥെയ അവർ വിവരിക്കുന്നു:
‘ഞങ്ങളുെട നിർേദ്ദശത്തിെന്റ സ്വത്ത് ഇതാണ്: കറൻ

സിേനാട്ടുകളും െവള്ളിയുറുപ്പികയും ഇന്നെത്തേപ്പാെലത
െന്ന ഇന്ത്യയിെല വിനിമയമാർഗ്ഗമായി പ്രചരിക്കണം.
ആവശ്യമാകുേമ്പാൾ കറൻസിെയ േനരിട്ടു സ്വർണ്ണമാ
യി മാറ്റത്തക്ക നിലയിൽ നിർത്തുകയും അങ്ങെന സ്വർ
ണ്ണെത്ത ആസ്പദിച്ചുള്ള കറൻസിവ്യവസ്ഥയുെട സ്ഥിരത
പാലിക്കെപ്പടുകയും േവണം. എന്നാൽ സ്വർണ്ണം നാണ
യമായി പ്രചരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആദ്യം പ്രചരിക്കാ
നും പാടില്ല; എന്നും പ്രചരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.’

കറൻസി സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ നാട്ടുകാർക്കവകാശമു
െണ്ടന്ന് കമ്മിറ്റി പറയുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്ത്യയിെല ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടി സ്വർണ്ണം േചാദിക്കാൻ പാടില്ല.
വിേദശങ്ങളിെല അടവുകൾക്ക് േവണെമങ്കിൽ കിട്ടുന്ന
താണ്. അതുതെന്നയും 400 ഔൺസ് പരിശുദ്ധ സ്വർ
ണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു യാെതാരു സംഖ്യയും മാറ്റുന്നതല്ല!
400 ഔൺസ് എന്നുവച്ചാൽ 1066 2/3 േതാല. േതാലയ്ക്ക്
21.75 ക പ്രകാരം കണക്കാക്കുകയാെണങ്കിൽ 23,200
ക. സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്! ഇത്ര വലിയ സം
ഖ്യ സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ വല്ല ധനികേനാ കച്ചവടക്കാ
രേനാ ആഗ്രഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന സ്വർണ്ണത്തിനു
പകരം സ്വർണ്ണവിനിമയം (സ്റ്റർലിങ്ങ്) െകാടുക്കാൻ
കറൻസി അധികൃതർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും!
ഇതാണ് സ്വർണ്ണവാളവ്യവസ്ഥ.

വിനിമയനിരക്ക്
കമ്മിഷനിെല ഒരംഗമായ സർ. പുരുേഷാത്തംദാസ്
തക്കൂർദാസ് ഭൂരിപക്ഷത്തിെനതിരായി ഒരു ‘ഭിന്നാഭി
പ്രായക്കുറിപ്പ്’ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഏറ്റവും വലിയ ആേക്ഷപം വിനിമയനിരക്കിെന
പ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടത്
ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് 18 െപൻസാക്കണെമ
ന്നാണ്. (ഈ നിരക്കനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പിക 8.47 േഗ്രൻ
പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമായിരിക്കും.) ഇത്ര ഉയർ
ന്ന നിരക്ക് ഇന്ത്യയിെല ഉൽപാദകന്മാർക്ക് ഹാനിക
രമാെണന്നും ഇന്ത്യയിെല ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥൻമാർ
ക്കു മാത്രേമ അതുെകാണ്ട് ലാഭമുണ്ടാവുകയുള്ളുെവന്നും
അതുെകാണ്ട് ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 16 െപൻസായിരി
ക്കണെമന്നും സർ പുരുേഷാത്തംദാസ് വാദിച്ചു.
1927 മാർച്ച് 27 ഉം 28 ഉം തീയതികളിൽ അസംബ്ലി
യിൽ വച്ച് കറൻസിനയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ
വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 18 െപൻ
സാക്കി സ്ഥിരെപ്പടുത്തണെമന്ന് ഒരു ബില്ലവതരിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടു. 16 െപൻസാവുകയാെണങ്കിൽ ചരക്കുകളുെട
വില വല്ലാെത വർദ്ധിക്കുെമന്നും അതുെകാണ്ട് നാട്ടു
കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുെമന്നും മറ്റും ധനകാര്യ
െമമ്പർ സർ. േബസിൻ ബ്ലാക്കറ്റ് മുതലകണ്ണുനീെരാഴുക്കി.

അസംബ്ലിയിൽ ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാെര പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്ന മൂന്നു പാർട്ടികളാണുണ്ടായിരുന്നത്. —
പണ്ഡിത് േമാട്ടിലാൽ െനഹ്റുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള
സ്വരാജ്യപാർട്ടിയും പണ്ഡിത് മദനേമാഹനമാളവ്യയുെട
േനതൃത്വത്തിലുള്ള േനഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ജിന്നയു
െട േനതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയും. 18 െപൻസു
നിരക്കിെന എല്ലാ കക്ഷിക്കാരും എതിർത്തുെവന്നതു
പ്രസ്താവ്യമാണ്. ധനകാര്യെമമ്പറുെട വാദങ്ങെള ഖണ്ഡി
ച്ചുെകാണ്ട് പണ്ഡിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു:
‘ധനകാര്യെമമ്പർ പറയുന്നു ഈ നിരക്ക് രണ്ടുെകാല്ല
മായി നിലനിന്നുവരുന്ന ഒന്നാെണന്ന്. ൈദവെത്ത

വിചാരിച്ച് ഇനിയിതിൽ മാറ്റെമാന്നും വരുത്തരുേത
എന്നാണേദ്ദഹം പറയുന്നത്! 1924-ൽ ത്തെന്ന വിനി
മയനിരക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളാവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടാ
യി, എന്ന വാസ്തവം അേദ്ദഹം മറന്നുേപായേപാെല
നടിക്കുന്നു. വിനിമയ നിരക്ക് 16 െപൻസാക്കണെമ
ന്ന് ഞങ്ങളേപ്പാൾ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. അെതന്തുെകാണ്ടു
സ്വീകരിച്ചില്ല? ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയാേലാചിക്കാൻ
ഒരു േറായൻകമ്മിഷെന നിയമിക്കണെമന്ന അഭിപ്രാ
യംേപാലും അേദ്ദഹത്തിനു സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. പി
ന്നീട് ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു. പേക്ഷ, െപാതുജ
നാഭിപ്രായെത്ത അവേഹളിച്ചുെകാണ്ട് കമ്മീഷനിെല
അംഗങ്ങളുെട േപരുകൾ പ്രസിദ്ധംെചയ്തേപ്പാൾതെന്ന
ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി, ഗവൺെമന്റിനനുകൂലമായ
ശുപാർശകൾ മാത്രേമ പുറത്തുവരികയുള്ളുെവന്ന്. വിനി
മയനിരക്ക് 18 ഔൺസാക്കുവാനാണഭിപ്രായെപ്പടുക,
എന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അേപ്പാൾതെന്ന േബാധ്യമായി.’
നാട്ടുകാരുെട പ്രതിനിധികെളല്ലാംതെന്ന 18 െപൻസു
നിരക്കിെന എതിർത്തു. എന്നിട്ടും ഗവൺെമന്റിെന്റ
തീരുമാനം 3 േവാട്ടുെകാണ്ട് പാസ്സായി. (അനുകൂലമാ
യി 68-ഉം എതിരായി 65-ഉം േവാട്ടുകൾ) അസംബ്ലിയു
െട ഘടന പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതിലത്ഭുതമിെല്ലന്നു കാ
ണാം. എെന്തന്നാൽ ഗവൺെമന്റിനു േവാട്ടുെകാടുത്തവ
രിൽ മിക്കവരും േനാമിേനറ്റഡ് െമമ്പർമാരായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിെല വ്യവസായേനതാക്കൻമാരും േദശീയേബാ
ധമുള്ള ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെമല്ലാം 18 െപൻസ് നിര
ക്കിെന കഠിനമാെയതിർത്തു. അവരുെട അഭിപ്രായങ്ങ
െള ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം:
ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിെല അനുകൂല
പരിതസ്ഥിതിെയ പ്രതികൂലമാക്കി മാറ്റുകയും സ്വർണ്ണ
േമാ െസക്യൂരിറ്റികേളാ അഥവാ അവ രണ്ടുേമാ പുറംരാ
ജ്യങ്ങളിേലക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കാനിടവരുത്തുകയും െച
യ്യും. ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിക്കു കറൻസിയുെട
മൂല്യാപചയനം ആവശ്യമാണ്. കറൻസിയുെട മൂല്യാപ
ചയനം ഇറക്കുമതികെള കുറയ്ക്കുകയും കയറ്റുമതികൾ
ക്കു പ്രേചാദനം നൽകുകയും െചയ്യും. സ്വന്തം ചരക്കുക
െള താരതേമ്യന കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിറ്റു വിേദശമാർക്കറ്റി
െല മത്സരത്തിൽ വിജയം േനടാൻ അതുസഹായിക്കും.
അതുെകാണ്ട് ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കു 16 െപൻ
സാേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.
ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളുേടയും ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻമാ
രുെടയും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായിരുന്നു.
ഉയർന്ന വിനിമയനിരിക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക്
ഹാനികരമാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ,
വിനിമയനിരക്ക് 18 െപൻേസാ അേതാ 16 െപൻേസാ
എന്നതല്ല, ഇന്ത്യയുെട കറൻസിനയം രൂപവൽക്കരി
ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണാധികാര
മുണ്ടായിരിക്കേണാ േവണ്ടേയാ എന്നതാണ് രാജ്യത്തി
െന്റ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം. ഇന്ത്യെയ എെന്നന്നും
ഒരു േകാളനിയാക്കിവയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകു
ത്തക മുതലാളികൾ ഇന്ത്യയുെട കറൻസിെയ നിയന്ത്രി
ക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ഇന്ത്യയ്ക്കഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാവുകയി
െല്ലന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുപകരം വിനിമയ
നിരക്കിൽ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണെമന്നു വാദിച്ചു
തൃപ്തിെപ്പടാനാണ് അവെരാരുങ്ങിയത്. ഉറുപ്പികെയ
‘പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ’ കൂട്ടുെകട്ടിൽ നിന്നു േമാചിപ്പി
ച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്രകറൻസിയാക്കണെമന്നു വാദിക്കാൻ
േപാലും അവർ തയ്യാറായില്ല.
എന്നാൽ, അധികൃതന്മാരുെട നിലെയന്തായിരുന്നു?
ഇന്ത്യൻ േനതാക്കൻമാരുെട ഏറ്റവും മിതമായ അഭി
പ്രായങ്ങെളേപ്പാലും അവഗണിച്ചുെകാണ്ട് ഹിൽട്ടൺ
യങ്ങ് കമ്മിഷെന്റ ശുപാർശകെള ബലാൽക്കാരമായി
നടപ്പിൽ വരുത്താനാണവർ ഒരുങ്ങിയത്. 1927 െല
കറൻസി ആക്ട് പ്രകാരം ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കു
18 െപൻസാക്കി ഉറപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ഈ നിരക്ക് നിലനിർ
ത്താൻ േവണ്ടി േതാലയ്ക്കു 21 ക. 3 ണ. പ്രകാരം സ്വർ
ണ്ണം വാങ്ങാനും ലണ്ടനിെല അടവുകൾക്കു 1065 േതാല
(400 ഔൺസ്)യിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണേമാ
സ്റ്റർലിേങ്ങാ വിൽക്കുവാനും ഗവൺെമന്റു തയ്യാറായി.
പേക്ഷ, വിൽപനയുെട കാര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണേമാ സ്റ്റർ
ലിേങ്ങാ ഏതാണാവശ്യെമന്നു തീരുമാനിക്കാൻ കറൻ
സിയുെട കൺേട്രാളർക്കു പൂർണാധികാരമുണ്ടായിരു
ന്നു. ക്രമത്തിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്റ്റർലിേങ്ങ കിട്ടുകയു
ള്ളുെവന്നായി. ഇങ്ങെന പുതിയ രൂപത്തിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ്
എക്സ്േചഞ്ച് സ്റ്റാൻേഡർഡ് വീണ്ടും നടപ്പിൽവന്നു.

സ്ഥിരീകരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
നിയമം പാസാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽകഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ,
ആ നിയമപ്രകാരം ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്ക് 18
െപൻസാക്കി നിർത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായി
രുന്നില്ല. കാരണം, നിയമപ്രകാരം ഉറുപ്പികയുെട വില
18 െപൻസായിരിെക്ക അതിലടങ്ങിയ െവള്ളിയുെട
വില മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് 16 െപൻസ് മാത്രമായിരു
ന്നു. ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 18 െപൻസാക്കി നിർത്താൻ
അധികൃതന്മാർ അവലംബിച്ച കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവ
യാണ്.
1. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിനു

കടംെകാടുക്കുന്ന തുകയുെട പലിശനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പി
ക്കുക. 2. ട്രഷറി ബില്ലുകൾ ധാരാളമായി വിറ്റു പണത്തി
നു സേങ്കാചനമുണ്ടാക്കുക. 3. സ്റ്റർലിംങ്ങ് ബില്ലുകൾ
വിൽക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക്
േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർവ്വിേനയും േപപ്പർ കറൻ
സിറിസർവിേനയും ആശ്രയിക്കുകയും െചയ്യുക.
ഈ കൃത്രിമമായ കറൻസിനയത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ ഭയ
ങ്കരങ്ങളായിരുന്നു. നാട്ടിെല വ്യവസായങ്ങൾക്കും കച്ച
വടത്തിനും (?) േനരിട്ടു വിേദശവ്യാപാരത്തിൽ വമ്പിച്ച
നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നമ്മുെട നിേക്ഷപങ്ങെളല്ലാം ഒഴുകി
േപ്പാകാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയുെട തലയിൽ െവച്ചുെകട്ട
െപ്പട്ട കടഭാരം വർദ്ധിച്ചു. േകാടിക്കണക്കിനുള്ള കൃഷി
ക്കാരുെട നില ദയനീയമായിത്തീർന്നു. ഈയവസര
ത്തിലാണ് േലാകെമാട്ടുക്കും (േസാവിയറ്റു യൂണിയെനാ
ഴിച്ച്) അതിഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം പരന്നുപി
ടിച്ചത്.

















9 സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം എല്ലാ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങേള
യും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം കറൻസിേയയും വി
േദശവ്യാപാരേത്തയും നിയന്ത്രിക്കാനധികാരമില്ലാത്ത
ഇന്ത്യെയേപ്പാലുള്ള അടിമരാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാ
ടനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു. സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പംെകാണ്ടുള്ള
വിലയിടിവ് ഇന്ത്യയിൽ അന്ത്യന്തം ഭയങ്കരമായിത്തീ
രാനുള്ള പ്രധാനകാരണം കറൻസിയുെട കൃത്രിമമായ
സേങ്കാചമാെണന്നു തീർത്തുപറയാവുന്നതാണ്. 1926െല ഹിൽടൺയങ്ങ് കമ്മിഷെന്റ ന്യൂനപക്ഷ റിേപ്പാർ
ട്ടിൽ സർ. പുരുേഷാത്തംദാസ് ഇങ്ങെനെയാരു താക്കീ
ത് നൽകിയിരുന്നു:
‘സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലയിടിയുകയാെണങ്കിൽ – ഇന്ത്യൻ
വിലകളും അതിെന തുടർന്ന് ഇടിയുമേല്ലാ – അതിലും
വലിയേതാതിലുള്ള ഒരിടിവിെന, അതായത്, 1 ഷി. 6
െപ. എന്ന നിരക്കിെന്റ പ്രവർത്തനഫലത്തിെന്റയും,

േലാകത്തിലാെക വരുന്ന ഇടിവിെന്റയും ഇരട്ടഫല
െത്ത ഇന്ത്യയ്ക്കു േനരിേടണ്ടിവരും.’

താെഴെക്കാടുത്ത കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിെല
യും ഇംഗ്ലണ്ടിേലയും വിലയിടിവുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ
സം വ്യക്തമാകും.
കൽക്കത്ത
(1914 ജൂൈല = 100)

(1913 = 100)

ഇംഗ്ലണ്ട്

1929 െസപ്തംബർ — 143
1930
ടി — 111
1931
ടി — 91
1932
ടി — 91
1933
ടി — 88

135.8
115.5
99.2
102.1
103.0

1931 നുേശഷം ഇംഗ്ലണ്ടിെല വിലയിടിവു നിലയ്ക്കുകയും
വിലകൾ െമെല്ല െമെല്ല ഉയരാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
എന്നാൽ േനെരമറിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ വിലയിടിവ് പൂർവ്വാ
ധികം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.

ഇവിെട ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഇറക്കുമ
തിച്ചരക്കുകളുെട വിലേയക്കാളധികം കയറ്റുമതിച്ചരക്കു
കളുെട വില ഇടിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നുെവന്നതാണ്. േനാ
ക്കുക:
കൽക്കത്ത (1914=100)
കയറ്റുമതി
ചരക്കുകളുെട വില
1929 െസപ്തംബർ
1931 ഡിസംബർ
1932
ടി
1933
ടി

ഇറക്കുമതി
ചരക്കുകളുെട വില
133
81
69
73

150
124
115
112

ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകളുെട വിലയാണ്
കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞെതന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വിളിച്ചുപറ
യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുെകാണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഇന്ത്യ
യിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകളുേടയും വിലകൾ
ഒരുേപാെലയല്ല ഇടിഞ്ഞത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്ക
ണം. സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും വിേദശീയ
മുതലാളികളുെട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയുമായ വ്യസാ
യങ്ങൾക്ക് താരതേമ്യന കുറേച്ച ഹാനി േനരിട്ടുള്ളു. ഉദാ
ഹരണത്തിന് ചായെയടുക്കുക. (േകാടിക്കണക്കിലുള്ള
ഉറുപ്പിക വിലപിടിച്ച ചായ െകാല്ലംേതാറും ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നും കയറ്റുമതി െചയ്യുന്നുണ്ട്.) ഇന്ത്യയുെട ചായ വ്യ
വസായത്തിെന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വിേദശീയ മുതലാ
ളികളുെട കീഴിലാണ്. കുഴപ്പക്കാലത്ത് അവർ ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ സഹകരണേത്താടുകൂടി ചായയുെട
ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുകയും വിലയിടിവിൽ നിന്നു രക്ഷേന
ടാനുതകുന്ന മറ്റുവഴികൾ ആരായുകയും െചയ്തു. 1914-ൽ
100 എന്ന സൂചകസംഖ്യെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി േനാ
ക്കിയാൽ ചായയുെട വില 1929 െസപ്തംബറിൽ 129-ഉം
1933 േമയിൽ 74 ഉം 1934 േമയിൽ 147 ഉം ആയിരുന്നു
െവന്ന് കാണാം. േനെര മറിച്ചായിരുന്നു നാട്ടുകാരുൽ
പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കുകളുെട സ്ഥിതി. അരി, േഗാതമ്പ്,
പരുത്തി എന്നിവയുെട വിലയിടിവ് എത്ര ദയനീയമായി
രുന്നുെവന്ന് താെഴേചർത്ത സൂചകസംഖ്യകളിൽ നിന്നു
മനസ്സിലാക്കാം.
1914 ജൂൈല = 100
1929 െസപ്തംബർ

അരി
േഗാതമ്പ്
പരുത്തി

124
135
146

1933 െമയ്

1934 െമയ്

60
89
84

65
72
71

ചരക്കുകളുെട വിലയിടിഞ്ഞുെവങ്കിലും നികുതി, പാട്ടം
മുതലായവയിൽ പറയത്തക്ക ഇളവുകെളാന്നുമുണ്ടാ
യില്ല. കൃഷിക്കാരുെട കടഭാരം 1928-29-ൽ 900 േകാടി
ക.യായിരുന്നത് 1933 ആകുേമ്പാേഴയ്ക്കും 1200 േകാടി
യായി വർദ്ധിച്ചു. പട്ടണങ്ങളിലാെണങ്കിൽ, മുതലാളി
കൾ വിലയിടിവിെന്റ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ
െപ്പടാൻേവണ്ടി െതാഴിലാളികളുെട കൂലി െവട്ടിക്കുറ
യ്ക്കാനും അേനകം േപെര േജാലിയിൽനിന്നു പിരിക്കുവാ
നും സേങ്കാചെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ
വിഷമംപിടിച്ച വിലയിടിവു േകാടിക്കണക്കിനുള്ള കൃഷി
ക്കാേരയും െതാഴിലാളികെളയും നരകത്തിലാഴ്ത്തുകയും
ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ഇടത്തരക്കാെര പാപ്പരാക്കി മാ
റ്റുകയും െചയ്തു. 1934-ൽ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കു
കൾ എത്ര ശരിയാെണന്നു േനാക്കൂ:
“വ്യവസായത്തിെന്റ നില ഉയർത്തുന്നതിൽ മുതലാളി
ത്തം കുേറെയാെക്ക വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്, െതാ

ഴിലാളികെള േതാൽപ്പിച്ച് ഉല്പാദനെത്ത ത്വരിതെപ്പടു
ത്തിയിട്ടും, ചൂഷണത്തിന് ശക്തികൂട്ടിയിട്ടും; രണ്ടാമത്, കൃ
ഷിക്കാെര േതാൽപ്പിച്ച്, അവരുെട അധ്വാനഫലമായു
ണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് – ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കും
കുെറെയല്ലാം അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും – ഏറ്റ
വും താണവില െകാടുക്കുന്ന നയംെകാണ്ട്; മൂന്നാമത്.
േകാളനികളിെലയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നണിയിൽ
നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിെലയും കൃഷിക്കാെര േതാൽപ്പി
ച്ച്, അവരുെട ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് – പ്രധാനമായി അസം
സ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും കുെറെയല്ലാം ഭക്ഷണസാധന
ങ്ങൾക്കും – നിർബന്ധമായും കൂടുതൽ വില കുറച്ചിട്ട്.”

















10 വീണ്ടും സ്റ്റർലിങ്ങ് വിനിമയം
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിനിടയിലാണ് 1931 െസപ്തം
ബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥയുേപക്ഷിച്ചത്.
അേതാടുകൂടി ബ്രി. കറൻസിയുെട അടിമയായ ഇന്ത്യൻ
കറൻസിയിലും മാറ്റങ്ങളാവശ്യമായിത്തീർന്നു.
1927-െല ആക്ട് പ്രകാരം 18 െപൻസ് നിരക്കിൽ സ്വർ
ണ്ണത്തിനുപകരം ഉറുപ്പികയ്ക്കും ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്റ്റർലി
ങ്ങും െകാടുക്കണെമന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റർ
ലിങ്ങ് േനാട്ടുകൾ നിശ്ചിതേതാതിലുള്ള സ്വർണ്ണെത്ത
പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരമാ
യി കിട്ടുന്ന സ്റ്റർലിങ്ങുകൾ സ്വർണ്ണാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപ
േയാഗിക്കാമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടു സ്വർണ്ണമാനമുേപക്ഷി
ച്ചേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. സ്റ്റർലിങ്ങിനുപകരം സ്വർ
ണ്ണം നൽകുന്നതെല്ലന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു. സ്റ്റർലിങ്ങി
െന്റ വില അതിെന്റ സൈപ്ലെയയും ഡിമാൻറിെനയുമാ
ണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എന്നു വന്നു.

ഉറുപ്പികയുെട സ്ഥിതിേയാ? ഉറുപ്പികെയ ബ്രിട്ടീഷ് കറൻ
സിയുെട പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും േമാചിപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്രമാ
ക്കുവാേനാ ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിരക്കു സ്വർണ്ണെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കാേനാ അധികൃതൻമാർ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. ഉറുപ്പികെയ സ്റ്റർലിങ്ങുമായി കൂട്ടിെകട്ടുക
യാണവർ െചയ്തത്. ഉറുപ്പിക വിനിമയത്തിന് (അതായ
ത് ഇന്ത്യയിെല ചരക്കുകൾക്കു വിേദശങ്ങളിൽ) എത്ര
തെന്ന ഡിമാൻറ് ഉണ്ടായാലും ഉറുപ്പികയുെട വില 18
െപൻസായിരിക്കുെമന്ന് വിധിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിെന്റ ഫല
മായി സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വിലയിടിവുകൾ ഉറുപ്പികേയയും
ബാധിക്കുെമന്നായി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഉറുപ്പിക സ്റ്റർ
ലിങ്ങിെന്റ പ്രതീകനാണ്യ (Token coin)മായി മാറി. ഈ
സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഇേന്നവെരയും ഉറുപ്പികയ്ക്കു േമാചനം
കിട്ടിയിട്ടില്ല.

















11 സ്വർണ്ണ കയറ്റുമതി
ഈ അപായകരമായ നാണ്യനയവും സാമ്പത്തിക്കു
ഴപ്പവും കൂടി ഇന്ത്യയുെട വിേദശവ്യാപാരെത്ത താറു
മാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. കയറ്റുമതി 1927–28-ൽ 319.15
േകാടി ക.യായിരുന്നത് 1932–33-ൽ 132.27 േകാടി
ക.യായിത്തീർന്നു. സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ ഭയങ്ക
രത ഒെട്ടാെക്ക ശമിച്ചതിനു േശഷവും കയറ്റുമതിവ്യാപാ
രം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിെലത്തുകയുണ്ടായില്ല. 1936–37-ൽ
കയറ്റുമതി 196.13 േകാടി ക. മാത്രമായിരുന്നു. കയറ്റി
അയയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകളുെട തുക അത്രയ്ക്കു കുറഞ്ഞുേപായ
തുെകാണ്ടാണ് ഈ സ്ഥിതി േനരിട്ടെതന്ന് െതറ്റിദ്ധരി
ക്കരുത്. ചരക്കുകളുെട തുകയിലും കുറെച്ചാെക്ക കുറവുവ
ന്നുെവന്നത് ശരിയാെണങ്കിലും പ്രധാനമായ കാരണം
വിലയിടിവാെണന്നു തീർച്ചയെത്ര.
വിേദശവ്യാപാരം പ്രതികൂലമായിെക്കാണ്ടുവന്ന ഈ
പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയനിരക്കിെന 18 െപൻ
സിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഉറുപ്പികെയ സ്വതന്ത്രനാണ്യമാക്കുവാൻ അധികൃതൻ
മാർ തയ്യാറാേയാ? തീർച്ചയായുമില്ല. േഹാം ചാർജ്ജു
കൾ, കടബാധ്യതകൾ മുതലായവ അടച്ചുതീർക്കുവാ
നും ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത നി
ലനിർത്തുവാനും അങ്ങെന ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളികളുെട
താൽപര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാനും േവണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നും പുറംരാജ്യങ്ങളിേലയ്ക്കു ധാരാളമായി സ്വർണ്ണം
കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാണവർ െചയ്തത്.
ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്
ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില സുമാർ 85 ഷില്ലിംഗാ
യിരുന്നു. സ്വർണ്ണമാനം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകയും സ്റ്റർലി
ങ്ങിെന്റ വിലയിടിയുകയും െചയ്തേപ്പാൾ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ
വിലവർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുകാലേത്തയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ
വില 140 ഷില്ലിങ്ങിനടുത്തായിരുന്നു.
സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ വിലയിടിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിെന്റ വാലിൽ
തൂങ്ങിയായ ഉറുപ്പികയുെട വിലയും ഇടിഞ്ഞു. എന്നുെവ
ച്ചാൽ, സ്വർണ്ണത്തിെന്റ ഉറുപ്പികവില വർദ്ധിച്ചു. 1931െന്റ അവസാനത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വില 21 ക. 13
ണ. യായിരുന്നു. അതിനുേശഷം സ്വർണ്ണവില എങ്ങ
െന വർദ്ധിച്ചുെവന്നു േനാക്കുക.
ക.ണ.പ.
1933 ഏപ്രിൽ
1934
ടി
1938
ടി
1939
ടി

േതാലയ്ക്ക്
ടി
ടി
ടി

30 0 0
36 0 0
35 0 0
37 1 3

സ്വർണ്ണത്തിനു നല്ലവില കിട്ടുന്നുെവന്നു കണ്ടേപ്പാൾ നാ
ട്ടുകാർ തങ്ങളുെട സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും മറ്റും വിൽക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം ധാരാളമായി കയ
റ്റി അയയ്ക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. എത്ര വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണ
മാണ് ഇങ്ങെന േപായെതന്ന് േനാക്കുക:െകാല്ലം

1931–32
1932–33
1933–34
1934–35
1935–36
1936–37
1937–38
1938–39
1939–40

ആെക

ലക്ഷം ക.

5,797
6,552
5,705
5,254
3,735
2,784
1,633
2,326
4,464
38,250 ലക്ഷം ക.

ഇത്രയധികം സ്വർണ്ണം നാദിർഷാ, തിമൂർലാങ്ങ് മുതലാ
യവരുെട ആക്രമണകാലത്തുേപാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപായിട്ടിെല്ലന്നു പറയെപ്പടുന്നു. വില
പിടിച്ച സ്വർണ്ണത്തിനു പകരമായി ഇന്ത്യാ ഗവൺെമൻ
റിെന്റ കണക്കിൽ വിലയിടിഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന സ്റ്റർലി
ങ്ങ് വരവുപിടിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സ്വർണ്ണം വിറ്റു നാ
ട്ടുകാർക്ക് വിലയിടിവു േനരിട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഉറുപ്പികയും
കിട്ടി. വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണം വിലയിടിയുന്ന കറൻസിക്കു
േവണ്ടി ൈകമാറിയതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടമാ
ണുണ്ടായത്.
സ്വർണ്ണത്തിനു പുറെമ, അത്രതെന്ന ഭയങ്കരമായ േതാ
തിെലങ്കിലും, ധാരാളം െവള്ളിയും ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കട
ത്തെപ്പടുകയുണ്ടായി.
സ്വർണ്ണവും െവള്ളിയും വിറ്റു നല്ല ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാ
ണ് നാട്ടുകാർ െചയ്യുന്നെതന്നും അതു തടേയണ്ട ആവ
ശ്യെമാന്നുമിെല്ലന്നുമായിരുന്നു ഗവൺെമൻറിെന്റ മുട
ന്തൻന്യായം. ഈ വാദം ശരിയല്ല. കാരണം 1933-െല
അസംബ്ലിേയാഗത്തിൽ പല െമമ്പർമാരും ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചതുേപാെല, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ ആഘാ
തങ്ങളിൽ നിന്നും കുറെച്ചങ്കിലും രക്ഷേനടാനും അരി,
േഗാതമ്പ്, ഉപ്പ്, വസ്ത്രം മുതലായ നിേത്യാപേയാഗ സാമ
ഗ്രികൾ വാങ്ങാനും േവണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാർ തങ്ങളുെട
സ്വർണ്ണം ൈകവിടാെനാരുങ്ങിയത്. സ്വർണ്ണത്തിെന്റ
വിലവർദ്ധനവ് െസ്പക്യുേലറ്റർമാെരയും ആകർഷിച്ചുെവ
ന്നും അവരീയവസരെത്ത തങ്ങളുെട മടിശീല തടിപ്പി
ക്കാൻേവണ്ടിയുപേയാഗിച്ചുെവന്നും ഉള്ളതു വാസ്തവമാ
ണ് പേക്ഷ, സ്വർണ്ണവില്പനക്കാരിൽ നിന്നു ഭൂരിപക്ഷ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ലാഭെക്കാതിെക്കാണ്ടാ
ണ് സ്വർണ്ണം വിറ്റെതന്നു വാദിക്കുന്നത് ശരിയാവുകയി
ല്ല. ദരിദ്രൻമാരും ഇടത്തരക്കാരും വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങ
ളുെട േശാചനീയമായ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന്
അല്പെമങ്കിലും രക്ഷേനടാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണ് സ്വർ
ണ്ണപണ്ടങ്ങളും മറ്റും ൈകവിട്ടത്. നാട്ടുകാർ വിൽക്കുന്ന
സ്വർണ്ണെമല്ലാം തൽക്കാലം ഗവൺെമൻറ് തെന്ന വാ
ങ്ങണെമന്നും സ്വർണ്ണം രാജ്യത്തിൽനിന്നു പുറേത്തയ്ക്കു
േപാകുന്നതിെന തടയണെമന്നും വ്യവസായേനതാ
ക്കൻമാരും െപാതുജനേനതാക്കൻമാരും ധനശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻമാരും അടിക്കടി പ്രേക്ഷാഭം നടത്തിെക്കാണ്ടി
രുന്നു. 1931 െസപ്തംബർ 26 നു മിസ്റ്റർ (ഇേപ്പാൾ സർ)
ഷൺമുഖം അസംബ്ലിയിൽ താെഴെക്കാടുത്ത പ്രേമയമ
വതരിപ്പിച്ചു:‘ഇന്നെത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉറുപ്പികെയ സ്റ്റർലിങ്ങു

മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഹാനികരമാെണ
ന്ന് ഭയെപ്പേടണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാലും, വിനിമയനിരക്ക്
18 െപൻസാക്കി വച്ചതിെന്റ ഫലമായി രാജ്യത്തിെല
കൃഷിക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും വലിയ േദാഷം തട്ടുക
യും കറൻസി റിസർവ്വിലുള്ള സ്വർണ്ണവും സ്വർണ്ണത്തിനു
സമമായ െസക്യൂരിറ്റികളും മിക്കവാറും നാമാവേശഷ
മായിത്തീരുകയും െചയ്തതിനാലും, ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലി
ങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്ത
രവാദിത്വം ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടുത്തതുെകാണ്ട്
ഇനിയും എത്രേയാ സ്വർണ്ണവും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും നശി
ക്കാനും അങ്ങെന രാജ്യത്തിനു സാമ്പത്തികമായി വള
െരയധികം നാശമുണ്ടാക്കാനും ഇടയുള്ളതിനാലും,
ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് നമ്മുെട കറൻസി റിസർവ്വിലും
േഗാൾഡ് സ്റ്റാേഡർഡു റിസർവ്വിലും ഉള്ള സ്വർണ്ണേമാ
സ്റ്റർലിേങ്ങാ ഇനിയും കുറഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കാനാവ
ശ്യമായ നടപടികൾ ഉടനടി എടുേക്കണ്ടതാെണന്നും
ഈ അസംബ്ലി അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. നാടിെന്റ നന്മ
േയാർത്ത് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണേമാ സ്റ്റർലിേങ്ങാ
െകാടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റ
ടുക്കാതിരിക്കണെമന്നും ഇതിനു നിലവിലുള്ള നിയമ
ത്തിൽ ആവശ്യമായ േഭദഗതികൾ വരുത്താവുന്നതാ
െണന്നും അസംബ്ലിക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായം
സ്വീകാര്യമെല്ലങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുഗവൺെമൻറിൽ നിന്നു നീ
ണ്ടകാലേത്തയ്ക്കു നിശ്ചിേതാപാധികളിേന്മൽ ധാരാളം
സംഖ്യ കടമായി കിട്ടുന്നതുവെരയും ഗവൺെമന്റ് ആ
ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കാതിരിക്കണം. കൂടുതൽ നി
കുതി ചുമത്താനുള്ള ഒരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുെമന്നു
ധനകാര്യെമമ്പർ കുറച്ചുദിവസത്തിനു മുമ്പു സൂചിപ്പിക്കു
കയുണ്ടായി. െമമ്പർമാർക്കു മുൻകൂർ േനാട്ടീസ് െകാടു
ക്കാെത നികുതിപിരിവിെന സംബന്ധിച്ച പ്രേമയങ്ങ
െളാന്നും െകാണ്ടുവരരുെതന്നും എന്തുതെന്നയായാലും
ഈ സേമ്മളനത്തിൽ അത് െകാണ്ടുവരരുെതന്നുമാണ്
അസംബ്ലിയുെട അഭിപ്രായം.’
ഈ പ്രേമയം സർ ഷൺമുഖെത്തേപ്പാലുള്ള മിതവാദി
കൾക്ക് േയാജിച്ചതായിരിക്കാം. എന്നാൽ രാജ്യത്തി
െന്റ മുമ്പിലുള്ള യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങെള കുെറെയാെക്ക
മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രേമയം െചയ്തെതന്നു പറയാതിരി
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമ്മുെട കറൻസിനയം രൂപവൽ
ക്കരിക്കാൻ നമുക്കധികാരമുണ്ടായിരിക്കേണാ േവണ്ട
േയാ എന്ന മൗലികപ്രശ്നെത്ത െതാടുവാൻേപാലും മിത
വാദിേനതാക്കൻമാർ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. സ്വന്തം കറൻ
സിനയം നടപ്പിൽവരുത്താൻ ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾക്ക
ധികാരമുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു വാദിക്കുന്നതിനുപകരം
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റിെന്റ സന്മനേസാെട കറൻസിന
യത്തിൽ ചില്ലറ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തണെമന്നു െക
ഞ്ചുകമാത്രമാണവർ െചയ്യാറുള്ളത്.
പ്രേമയം പാസായി. അനുകൂലമായി 64 ഉം എതിരായി
40 ഉം േവാട്ടുകൾ കിട്ടി. പേക്ഷ, ഫലെമാന്നുമുണ്ടായില്ല.
നാട്ടുകാരുെട ഈ മിതമായ അഭിപ്രായെത്തേപ്പാലും
ധിക്കരിക്കുവാനാണ് അധികൃതൻമാർ മുതിർന്നത്. 25
േകാടി ഉറുപ്പികയുെട പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്താനുള്ള
ഒരു ബിൽ അേത അസംബ്ലിേയാഗത്തിൽതെന്ന അവ
തരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഗവൺെമന്റിെന്റ മറുപടി.
അതിനുേശഷം വിനിമയനിരക്ക് താഴ്ത്തണെമന്ന ആവ
ശ്യം ഇന്ത്യയിെല വ്യവസായേനതാക്കൻമാരും െപാതു
പ്രവർത്തകരും ഇടവിടാെത പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരു
ന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കാൻഡിേനവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഈജി
പ്ത്, ജപ്പാൻ, അേമരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, േഹാളണ്ട്, ഇറ്റ
ലി, െചേക്കാസ്േളാേവാക്യ ഇങ്ങെന മിക്ക രാജ്യങ്ങ
ളും ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി തങ്ങളുെട കറൻസി
ക്കു മൂല്യാപചയം വരുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന (കറൻസി
യുെട വില താഴ്ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന) ഒരു കാലമായിരുന്നു
അത്. വിേദശിയാധിപത്യത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം
ഒരുയർന്ന കറൻസി നിലനിർത്തെപ്പട്ടുേപാന്നു. ഇത്
അക്രമവും അനീതിയുമാെണന്ന് നാട്ടുകാർ മുറവിളികൂട്ടി.
1936-ൽ ഫ്രാങ്കിെന്റയും േഗാൾഡ്സ് േബ്ലാക്കിൽെപ്പ
ട്ട മറ്റു കറൻസികളുെടയും മൂല്യാപചയത്തിനു േശഷം
ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളുെട പരിഭ്രമവും അമ്പരപ്പും വർ
ദ്ധിച്ചു. യൂേറാപ്യൻകറൻസികളുെട മൂല്യാപചയനം ആ
രാജ്യത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിേലക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക്
പ്രേചാദനം നൽകുെമന്നും അങ്ങെന ഇന്ത്യയുെട കയ
റ്റുമതി വ്യാപാരത്തിന് ഇടിവുേനരിടുെമന്നും അവർ ഭയ
െപ്പട്ടു. വിനിമയനിരക്കിൽ യാെതാരു മാറ്റവും വരുത്താ
നിഷ്ടെപ്പടാത്ത ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ കറൻസിന
യം 1936 ഒേക്ടാബറിെല അസംബ്ലിേയാഗത്തിൽ കഠി
നമായ വിമർശനങ്ങൾക്കുപാത്രമായിത്തീർന്നു. 1938
െമയ് മാസത്തിൽ േകാൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകൾ നിലവി
ലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിെല പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഉറുപ്പിക
യുെട വില കുറയ്ക്കണെമന്ന് ഗവൺെമന്റിേനാട് ആവശ്യ
െപ്പടണെമന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുെട
സഹകരണം േനടണെമന്നും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.
1938 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്ര
സിെന്റ പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റി താെഴ െകാടുത്ത പ്രേമയം
പാസാക്കി:
“വിനിമയനിരക്ക് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 18 െപൻസാക്കി നിജെപ്പ

ടുത്തിയതിനുേശഷം ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ കച്ചവടതാൽ
പര്യങ്ങളും െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളും അത് ഇന്ത്യയുെട
സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നു പ്രതി
േഷധിക്കുകയും അതു മാറ്റുവാൻ തുടെരതുടെര ആവ
ശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഈ
ഉദ്യമങ്ങെളെയല്ലാം ഇേതവെര നിരസിക്കയും അവസാ
നമായി ഈ േതാതിൽ യാെതാരുമാറ്റവും വരുത്താൻ
തൽക്കാലം ഉേദ്ദശിക്കുന്നിെല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുെകാണ്ട്
1938 ജൂൺ 6 നു ഒരു കമ്യൂണിെക്ക പുറെപ്പടുവിക്കുകയാ
ണുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, ഇതിെന ന്യായീകരിക്കുവാൻ
േവണ്ടി, പുനഃക്രമീകരണഘട്ടത്തിൽ വേന്നയ്ക്കാവുന്ന വ്യ
വസ്ഥയില്ലായ്മേയയും അസ്ഥിരതേയയും െപാക്കിപ്പിടി
ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ
േതാത് കുറച്ചാലുള്ള േനട്ടേത്തക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടമാ
യിരിക്കും ഈ പുനഃക്രമീകരണം െകാണ്ട് ഇന്ത്യൻതാൽ
പര്യങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക. കഴിഞ്ഞ ജൂൺമാസത്തിനുേശ
ഷം കച്ചവടത്തിെന്റ തുലാസ് അധികമധികം ഇന്ത്യെയ്ക്ക
തിരായി തൂങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ 1 ഷി. 6 െപ. എന്ന
േതാത് ഈ രാജ്യത്തിൽ കാർഷിേകാൽപന്നങ്ങളുെട
വില ഇടിച്ച്, കൃഷിക്കാരെന സാരമായി ബാധിക്കുക
യും, ഈ രാജ്യങ്ങളിേലക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അനർ
ഹവും അന്യായവുമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും
െചയ്തു എന്നാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുെട അഭിപ്രായം. ധാരാ
ളം സ്വർണ്ണം കയറ്റുമതിെചയ്താൽ േപാലും – ഇതുതെന്ന
രാജ്യത്തിനു വളെര അപായകരമാണ് – ഈ േതാതു
േമലിൽ ഒരിക്കലും നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു
വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്. കറൻസിയും ക്ര
ഡിറ്റും സേങ്കാചിപ്പിക്കുന്ന നയം െകാണ്ടും, ഇന്ത്യയുെട
സ്വർണ്ണവും സ്റ്റർലിങ്ങ് സൂക്ഷിപ്പും പ്രേത്യകിച്ച് േപപ്പർ
കറൻസി റിസർവ്വും എടുത്തു തീർത്തുെകാണ്ടും മാത്ര
േമ ഈ േതാത് നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുേപാകാനാകു
എന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇെന്നത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റർലിങ്ങു
സൂക്ഷിപ്പ് ഇേപ്പാൾതെന്ന ഭയാനകമാംവണ്ണം ഉപേയാ
ഗിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ േതാത് നിലനിർത്താനുള്ള
ശ്രമം ഇന്നിയും ഇന്ത്യാഗവൺെമൻറ് തുടരുകയാെണ
ങ്കിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് സൂക്ഷിപ്പുകൾ കൂടുതൽ ഒഴിയുക എന്ന
അപായനിലയിലാെണത്താൻ േപാകുന്നത്. വർക്കിംഗ്
കമ്മിറ്റി ഈ വരാൻ േപാകുന്ന സംഭവഗതിെയ ഏറ്റവും
ഗൗരവേത്താടും ഉൽകണ്ഠേയാടും കൂടിയാണ് വീക്ഷിക്കു
ന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഇന്നെത്ത വിനിമയനിരക്ക് നില
നിർത്താനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണ
െമന്നാണ് രാജ്യത്തിെന്റ ഉത്തമ താൽപര്യങ്ങൾ ആവ
ശ്യെപ്പടുന്നെതന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുക
യും ഈ നിരക്ക് 1 ഷി. 4 െപ. ആക്കി താഴ്ത്തുവാൻ അടി
യന്തിര നടപടികെളടുക്കുന്നതിനു ഗവർണർ ജനറൽഇൻ-കൗൺസിലിെന നിർബന്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിയുെട പ്രേമയത്തിനു മറുപടിെയ
േന്നാണം ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിൈക്ക പു
റെപ്പടുവിച്ചു. പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിക്കു പറ്റിയ ചില ചില്ലറ
പിശകുകെള എടുത്തുെപാക്കിപിടിച്ചുെകാണ്ട് യഥാർത്ഥ
പ്രശ്നെത്ത മറച്ചുെവയ്ക്കുകയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിൈക്കയു
െട ഉേദ്ദശ്യം. ഉദാഹരണത്തിനു േപപ്പർ കറൻസി റി
സർവ്വിെല സ്റ്റർലിങ്ങു സ്വത്തുക്കെളപ്പറ്റി ഗവൺെമന്റ്
പറഞ്ഞു: ‘യഥാർത്ഥത്തിൽ േപപ്പർ കറൻസി റിസർ
വിലുള്ള മുതലുകൾ 1935 ഏപ്രിൽമാസത്തിൽതെന്ന റി
സർവ് ബാങ്കിെല മുതലുകളിൽ േചർന്നുേപായിരിക്കുന്നു.’
1938 ജൂൺ മുതൽക്ക് ഇന്ത്യയുെട വാണിജ്യം അനുകൂ

ലമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്ന് ഗവൺെമന്റ് കമ്മ്യൂണി
ൈക്ക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പേക്ഷ, അതുവെരയുണ്ടായ
പ്രതികൂല വാണിജ്യെത്തപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല.
ഇങ്ങെന വാക്കുകൾെകാണ്ടുള്ള ചില കളികേളാെടാപ്പം
ഗവൺെമന്റ് അസന്നിഗ്ദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു:
‘ഉറുപ്പികയുെട ഇന്നുള്ള വിനിമയവില താഴ്ത്താൻ ഉേദ്ദശമി
െല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റ് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നു. േനെരമറിച്ച്, തങ്ങൾക്കു കഴിവുള്ള എല്ലാ മാർ
ഗ്ഗങ്ങളുമുപേയാഗിച്ച് അതു നിലനിർത്താനാണുേദ്ദശി
ക്കുന്നത്. അത് നിൽക്കുവാനുള്ള തങ്ങളുെട തികഞ്ഞ
പ്രാപ്തിയിൽ ഗവൺെമന്റിനു വിശ്വാസവുമുണ്ട്.’
വിനിമയനിരക്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ ഗവൺെമന്റുെകാണ്ടു
വന്ന ന്യായങ്ങളിെലാന്ന് ഉപേഭാക്താക്കളുെട താൽപ
ര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ വരുന്നതിെന തടയുകയാ
ണ് കുറഞ്ഞ വിനിമയനിരക്ക് െചയ്യുക എന്ന് ഗവൺെമ
ന്റ് വാദിച്ചു. ഗവൺെമന്റിെന്റ കമ്മ്യൂണിൈക്കയിൽ ഒരി
ടത്തു പറയുന്നത് േനാക്കുക:
“വാസ്തവത്തിൽ വിനിമയേതാത് താഴ്ത്തുന്നത് െകാണ്ട്

പണക്കാർക്കും ലാഭമടിക്കാൻ തക്കംേനാക്കിയിരി
ക്കുന്നവർക്കും അല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഗുണമുണ്ടാവില്ല.
കേമ്പാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അനി
ശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുതെലടുക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂ
ട്ടർ; മാത്രമല്ല, ഉപേഭാക്താക്കെള േതാൽപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിൽ 12.5 ശതമാ
നം കൂടുതൽ കാണാലാഭമായി ഇതുവഴി ഇവർക്കുതട്ടി
െയടുക്കുവാനും കഴിയും.”
ഇന്ത്യയിെല ഉപേഭാക്താക്കൾക്കുേവണ്ടി ഗവൺെമന്റ്
മുതലക്കണ്ണീർെപാഴിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. വിേദ
ശച്ചരക്കുകളുെടേമൽ സംരക്ഷണച്ചുങ്കം ചുമത്തുകേയാ
അവയുെട വിലകെള ബാധിക്കത്തക്കവണ്ണം കറൻസി
വ്യവസ്ഥെയ രൂപെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്താൽ ഇന്ത്യൻ
മുതലാളികൾക്ക് അതുെകാണ്ട് വമ്പിച്ച ലാഭമുണ്ടാകുെമ
ന്നും സ്വന്തം മാർക്കറ്റിൽ വിേദശീയ മുതലാളികേളാടു
മത്സരിക്കാൻ അവർക്കു കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ടാകുെമ
ന്നും അങ്ങെന വിേദശീയ മുതലാളികൾക്കു തങ്ങളുെട
ചരക്കുകൾ താണവിലയ്ക്കു വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാെത വരു
െമന്നുമാണ് ഗവൺെമന്റിെന്റ വാദങ്ങളുെട ചുരുക്കം.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിെല ഉപേഭാക്താക്കൾക്കു േവണ്ടി
െചാരിയുന്ന ഈ വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷു മു
തലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങളാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്
എന്നു കാണാൻ വിഷമമില്ല.
ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾക്കു വിേദശീയമുതലാളികളുമായി
വിജയപൂർവ്വം മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തങ്ങ
ളുെട ചരക്കുകൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കു വിറ്റു ലാഭമടിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുെമന്നും അതുെകാണ്ട് ഉപേഭാക്താക്കൾ വിഷ
മിക്കാനിടയുെണ്ടന്നും വാദിക്കുന്നതിൽ കുെറെയാെക്ക
സത്യമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കണം. ചരക്കുകളുെട വില കു
റേയണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമാ
ണ്. ലാഭെക്കാതിയൻമാരുെടയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പുകാരുെട
യും പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷ കിേട്ടണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.
പേക്ഷ, ഇതിനുള്ള വഴി വിേദശീയമുതലാളികളുെട ചര
ക്കുകൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിൽക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും
അങ്ങെന നാടൻവ്യവസായങ്ങെള െഞക്കിെക്കാല്ലാൻ
സഹായിക്കുകയുമല്ല. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളുെട സർ
േവ്വാത്മുഖമായ വളർച്ച മുതലാളികളുെട മാത്രമല്ല, നാ
ട്ടുകാരുെട മുഴുവൻ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യ അസംസ്കൃത
സാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യെമന്ന നില
യിൽ നിന്നു ശക്തിേയറിയ ഒരു വ്യവസായരാജ്യമായി
ഉയരണെമന്ന ആവശ്യെത്ത വിേദശീയ മുതലാളികളും
അവരുെട എച്ചിൽനക്കികളും മാത്രേമ എതിർക്കുകയു
ള്ളു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുെട രാജ്യെത്ത എെന്നന്നും ഒരു
േകാളനിയാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരായുധമായിട്ടാണ് അധി
കൃതൻമാർ ഇന്ത്യയുെട കറൻസിനയെത്ത നിയന്ത്രിച്ചു
േപാന്നിട്ടുള്ളത്. 1935 മുതൽക്കു കറൻസിയുെട നിയന്ത്ര
ണം റിസർവ്വുബാങ്കിെന്റ കീഴിലായി. എന്നാൽ റിസർവ്വ്
ബാങ്ക് തെന്നയും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തകമുതലാളികളുെട ഒരു
പകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി
യത്.

















12 റിസർവ് ബാങ്കും കറൻസിയും
1913-െല േചമ്പർേലൻ കമ്മീഷൻ ഒരു െസൻട്രൽ ബാ

ങ്കിെന്റ ആവശ്യകതയംഗീകരിച്ചുെവങ്കിലും ഇതു സ്ഥാ
പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുറച്ച നയം ൈകെക്കാള്ളുക
യുണ്ടായില്ല. 1926-െല ഹിൽടൺയങ്ങ് കമ്മീഷനാണ്
ഈ കുറവ് പരിഹരിച്ചത്. കറൻസിയും കടവും (െക്രഡി
റ്റു നിയന്ത്രിക്കാനുതകുന്ന ഒരു േകന്ദ്രബാങ്ക് അത്യാവ
ശ്യമാെണന്നു കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി.
1927-ൽ െസൻട്രൽ അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന വാദപ്രതി
വാദത്തിൽ ബാങ്കിെന്റ ഘടനെയപ്പറ്റിയും അതിൽ നാട്ടു
കാരുെട പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പങ്കിെനപ്പറ്റിയും വലിയ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉളവായി. അതിെന്റ ഫലമാ
യി ബാങ്കിെന്റ സ്ഥാപനം നീട്ടിവയ്ക്കെപ്പട്ടു. പിന്നീട് 1931
െല ബാങ്കിംഗ് അേന്വഷണകമ്മിറ്റിയുെട റിേപ്പാർട്ട് ഒരു
റിസർവ്വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 1935-ൽ മാത്രമാണ്
‘റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ സ്ഥാപിതമായത്.
ഇന്ത്യയുെട െസൻട്രൽബാങ്ക് എന്ന േപരിലാണറിയ
െപ്പടുന്നെതങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ
യുേടതിെനക്കാളും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തക മുതലാളിയുെട
താൽപര്യങ്ങെളയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ഓഹ
രിക്കാരുെട ബാങ്കാണ്. ബാങ്കിെന്റ ഭരണം നടത്തുന്ന
ഡയറക്ടർമാരുെട െസൻട്രൽ േബാർഡിൽ 16 അം
ഗങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ഗവർണർ രണ്ട് െഡപ്യൂട്ടി
ഗവർണർമാർ എന്നിവേരയും നാല് ഡയറക്ടർമാെര
യും േനാമിേനറ്റ് െചയ്യുകയാണ് പതിവ്. ബാക്കിയുള്ള
ഡയറക്ടർമാർ മാത്രമാണ് ഓഹരിക്കാരാൽ തിരെഞ്ഞ
ടുക്കെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ െഷയറുകളുെട ഘടന പരി
േശാധിച്ചാൽ വിേദശീയ മൂലധനത്തിനാണ് കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യെമന്നു കാണാം. ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ പ്ര
തിനിധിയായി ഒരുേദ്യാഗസ്ഥനും േബാർഡിലുണ്ടായിരി
ക്കും. െസൻട്രൽേബാർഡിൽ നാട്ടുകാരുെട പ്രതിനിധി
കൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന ജനകീയാവശ്യം
ചവിട്ടിെമതിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായത്. അസംബ്ലിയിൽ
ജനകീയ കക്ഷികൾക്കു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയാ
െണങ്കിൽകൂടി ബാങ്കിെന്റ ഘടനയിലാകെട്ട, യാെതാ
രു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധം
ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ബാങ്കുനിയമ
ത്തിലുൾെക്കാണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ത്യയുെട
വ്യവസായങ്ങെള വളർത്തുവാേനാ അതിനുേവണ്ടി ധന
സാഹയം നൽകുന്ന ബാങ്കുകെള സഹായിക്കാേനാ
റിസർവ്വുബാങ്ക് തയ്യാറിെല്ലങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനി
ല്ലേല്ലാ.
1861 മുതൽക്ക് 1935 വെര കറൻസി ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്
ഇന്ത്യാഗവൺെമന്റിെന്റ േനരിട്ടു കീഴിലായിരുന്നു. റി

സർവ്വു ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി പ്രധാനമായ
ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കറൻസിയുെടയും െക്രഡിറ്റിെന്റ
യും നിയന്ത്രണം റിസർവ്വുബാങ്കിെന്റ ചുമതലയായി
ത്തീർന്നു.
ബാങ്കിെന്റ േനാട്ടുകൾ ലീഗൽ െടൻഡറായിരിക്കുെമന്നും
അവയ്ക്കു ഗവൺെമന്റിെന്റ ഗാരന്റി ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നും
തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടു. േനാട്ടുകൾ അടിക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യ
തകൾക്കു പകരമായി േഗാൾഡ് സ്റ്റാൻേഡർഡ് റിസർ
വ്വിലും േപപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിലുമുള്ള സ്വർണ്ണനാണ്യ
ങ്ങളും േലാഹങ്ങളും ബാങ്ക് ഏെറ്റടുത്തു.

ബാങ്കിന് ഒരു ‘ഇഷ്യു’ ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറും ഒരു ‘ബാങ്കിം
ഗ്’ ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറുമുണ്ട്. ഇഷ്യു ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെല
ബാദ്ധ്യതകൾ (Liabilities) േനാട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കു
ന്നതിനാലുണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റിെന്റ മുത
ലുകളിൽ (Assets) സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ, സ്വർണ്ണവാള
ങ്ങൾ, സ്റ്റർലിങ്ങ് നിേക്ഷപങ്ങൾ, ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ,
ഉറുപ്പിക നിേക്ഷപങ്ങൾ, എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകൾ, േപ്രാ
മിസറിേനാട്ടുകൾ എന്നിവെയല്ലാമടങ്ങിയിരിക്കും. ഒട്ടാ
െകയുള്ള മുതലിൽ 40 ശതമാനെമങ്കിലും സ്വർണ്ണേമാ,
സ്റ്റർലിങ്ങ് നിേക്ഷപങ്ങേളാ ആയിരിക്കണെമന്നും സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ വില 40 േകാടി ക.യിൽ കുറയരുെതന്നും
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇഷ്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറിെന്റ മുതലും ബാ
ദ്ധ്യതകളും ആഴ്ചേതാറും പ്രസിദ്ധം െചയ്യാറുണ്ട്.
1939 സപ്തംബറിൽ രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറ

െപ്പട്ടതിനുേശഷം ബാങ്കിനു പുതിെയാരു ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റു
കൂടിയുണ്ടായി — എക്സ്േചഞ്ച് കൺേട്രാൾ ഡിപ്പാർട്ട്െമ
ന്റ്. വിേദശവിനിമയങ്ങെള സംബന്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്ര
ണങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്തുകയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്െമ
ന്റിെന്റ പ്രധാനമായ പ്രവൃത്തി. ഒരു ഭാഗത്ത് Empire
Exchange Control-മായും മറുഭാഗത്ത് വിേദശവിനിമയ
ങ്ങൾ െകാണ്ടു ൈകകാര്യം നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളുമായും
അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിെക്കാണ്ടാണ് പ്രസ്തുത ഡി
പ്പാർട്ട്െമന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
റിസർവ്വ് ബാങ്കിെന്റ ഒരു പ്രധാനെപ്പട്ട േജാലി ഉറുപ്പിക
യുെട വിനിമയനിരക്ക് സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുകയാണ്.
ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 18 െപൻസ് എന്ന ബന്ധം നിലനിർത്താൻ
േവണ്ടി ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 6 /16 െപൻസിൽ കവിയാ
ത്ത നിരക്കിനു സ്റ്റർലിങ്ങ് വാങ്ങാനും ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 5
ന്ത 49/64 െപൻസിൽ കുറയാത്ത നിരക്കിനു ലണ്ടൻ
സ്റ്റർലിങ്ങ് വിൽക്കുവാനും ബാങ്ക് തയ്യാറായിരിക്കും.
ഈ നയത്തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യക്ക് എത്ര വലിയ
ഹാനിയാണ് േനരിട്ടെതന്നു മനസിലാവണെമങ്കിൽ
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളി
േലക്ക് കേണ്ണാടിച്ചാൽ മതി.

















13 യുദ്ധവും കറൻസിയും
യുദ്ധമാരംഭിച്ചേതാടുകൂടി വിനിമയനിയന്ത്രണത്തിനാവ
ശ്യമായ ചില പുതിയ നയപടികെളടുക്കാൻ ഗവൺെമ
ന്റ് തയ്യാറായി. രാജ്യരക്ഷാ ഓർഡിനൻസിെന്റ നാലാം
ഭാഗത്തിൽ ധനകാര്യെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധന
കളിൽ താെഴെകാടുത്ത പരിപാടികൾ ഉൾെപ്പടുത്തെപ്പ
ട്ടു: 1. വിേദശവിനിമയം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിബ
ന്ധനകൾ. 2. എല്ലാ വിേദശവിനിമയവും ഗവൺെമന്റ്
ഏെറ്റടുക്കൽ. 3. െസക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുകേയാ കയറ്റി
അയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധന
കൾ. 4. വിേദശ െസക്യൂരിറ്റികൾ ഗവൺെമന്റ് ഏെറ്റടു
ക്കൽ.
ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താനാവശ്യമായ അധി
കാരങ്ങെളല്ലാം റിസർവ്വു ബാങ്കിനു നൽകെപ്പടുകയും
അതിനായി 1939 ഒേക്ടാബറിൽ എക്സ്േചഞ്ച് കൺ
േട്രാൾ ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് എന്ന ഒരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്െമ
ന്റ് ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. റിസർവ് ബാങ്കിെന്റ ഗവർ
ണറുെട േനരിട്ടു കീഴിലുള്ള ഈ ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റാണ് വി
നിമയനിയന്ത്രണെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
നടപ്പിൽവരുത്തുന്നത്. സാധാരണകാലത്തു പറയത്ത
ക്ക നിയന്ത്രണങ്ങെളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എക്സ്േച
ഞ്ച് ബില്ലുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ വഴിക്കാണ്
വിേദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ നടന്നിരുന്ന
ത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകൾക്കു
പകരമായി കിട്ടുന്ന വിേദശകറൻസികൾ എക്സ്േചഞ്ച്
ബാങ്കിലടച്ച് ഉറുപ്പിക വാങ്ങാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. അതു േപാെല തെന്ന വിേദശമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണെമങ്കിൽ ഉറുപ്പികയടച്ചു പക
രം ആവശ്യമായ കറൻസി (േഡാളേറാ, ഫ്രാേങ്കാ, മാർ
േക്കാ എന്താെണങ്കിലത് വാങ്ങാനും സാധിച്ചിരുന്നു.
വിനിമയങ്ങളുെട ഈ അനിയന്ത്രിതമായ െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കുകൾ, യുദ്ധകാലത്ത് ആശ്വാസമെല്ലന്നു കണ്ടതിനാ
ലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങേളർെപ്പടുത്താൻ അധികൃതൻമാർ
മുതിർന്നത്.
വിനിമയനിയന്ത്രണങ്ങളിലടങ്ങിയ പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ
ഇവയാണ്: റിസർവ് ബാങ്ക് അധികാരെപ്പടുത്തിയ
സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയായി മാത്രേമ വിേദശവിനിമയ
ങ്ങളിേലക്കുള്ള ഏതിടപാടും നടത്താൻ പാടുള്ളു. വിേദ
ശരാജ്യങ്ങളിേലക്കു ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിനു
പകരമായി കിട്ടുന്ന വിേദശകറൻസികൾ റിസർവ് ബാ
ങ്കിെന്റ അനുമതി കൂടാെത ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടില്ല.
ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകൾ നടത്താൻ വലിയ തടസ്സമുണ്ടാവി
ല്ല. എന്നാൽ േഡാളർ മുതലായ വിേദശകറൻസികൾ
ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രേമ കിട്ടുകയുള്ളു.
ഇത്തരം കറൻസികൾ വിേദശങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്ന
തിെന കർശനമായി തടയുന്നതാണ്. അേമരിക്കയിൽ
നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട േഡാളർ ധനെമല്ലാം 1940 ഡിസം
ബറിൽ റിസർവ്വു ബാങ്കിന് ഏെറ്റടുക്കുകയും അതിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് 100 േഡാളറിന് 330 ക. എന്ന േതാ
തിൽ ഉറുപ്പികധനം നൽകുകയുണ്ടായി. 1941 മാർച്ചിൽ
ഗവൺെമന്റ് ഒരടികൂടി മുേന്നാട്ടുവച്ചു. അേമരിക്കയിൽ
െസക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങിെവച്ചവെരല്ലാം അവെയ ഗവൺ
െമന്റിേനൽപ്പിച്ചുെകാടുത്തു. പകരം നിശ്ചിതനിരക്കിൽ
ഉറുപ്പിക വാങ്ങിെക്കാേള്ളണ്ടതാെണന്നു തീരുമാനി
ക്കെപ്പട്ടു. വിനിമയനിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാേയാഗികമാ
ക്കുവാനായി വിേദശവ്യാപാരെത്ത സംബന്ധിച്ച ചില
നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പിൽവന്നു. ഒരു കാര്യം ഇവിെട
എടുത്തു പറയത്തക്കതുണ്ട്. കയറ്റുമതിേയക്കാളധികം
ഇറക്കുമതിയാണ് നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടത്. അേമരിക്ക മു
തലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചരക്കുകൾ വരുത്തണ
െമങ്കിൽ േഡാളർധനം േവണം. പേക്ഷ, േഡാളറും മറ്റു
വിേദശകറൻസികളും ഇഷ്ടംേപാെല കിട്ടുകയില്ല. ൈല
സൻസു ലഭിച്ച ചില പ്രേത്യകചരക്കുകൾ വാങ്ങാനും
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ചില സ്വകാര്യാവശ്യങ്ങൾ നിർ
വ്വഹിക്കാനും മാത്രേമ അവ കിട്ടുകയുള്ളു. ഒരു െപർമിറ്റു
കൂടാെത യാെതാരു സാധനവും ഇറക്കുമതി െചയ്യാ
േനാ കയറ്റി അയയ്ക്കാേനാ പാടുള്ളതല്ല. ഏത് ചരക്ക്
ഇറക്കുമതി െചയ്യണെമന്നും എത്ര ഇറക്കുമതി െചയ്യ
ണെമന്നും തീരുമാനിക്കാൻ നാട്ടുകാർേക്കാ കച്ചവട
ക്കാർേക്കാ അവകാശമിെല്ലന്നായി. അെതാെക്ക ബ്രി
ട്ടീഷുകുത്തകമുതലാളികളുെട ഇഷ്ടത്തിെനാത്തു തുള്ളുന്ന
ധനകാര്യാധികൃതൻമാരുെട പ്രേത്യകാവകാശങ്ങളായി
ത്തീർന്നു.
യുദ്ധം മുതലായ അസാധാരണകാലങ്ങളിൽ പ്രേത്യകി
ച്ചും വിനിമയങ്ങളിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്കകെള നിയ
ന്ത്രിേക്കണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ്. ഒന്നു
മാത്രം: നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്ന
തരത്തിലായിരിക്കണം; രാജ്യത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനങ്ങ
െള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആേയാധനശക്തിെയ വിപുല
മാക്കുകയും െചയ്യുന്നതരത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ
ഇന്ത്യെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, കറൻസി നിയന്ത്ര
ണം ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവും ൈസനികവുമായ
പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടിയല്ല, േനെരമറിച്ച് ബ്രിട്ടെന്റ ആവ
ശ്യങ്ങെള നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ടുന്നത്. ഗവൺെമന്റിെന വിമർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ േപാലും
ഗവൺെമൻറിെന്റ െനറിെകട്ട നിയന്ത്രണനയെത്ത
ആേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വി.െക.ആർ.വി.
റാസ് എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:“ഇന്ത്യയുെട നിലയിൽ നിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഇത്തര

ത്തിലുള്ള ഒരു വിേദശവിനിമയനിയന്ത്രണം ആവശ്യ
മില്ല. കാരണം വിനിമയങ്ങളിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്ക
കളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലയായിരുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇങ്ങ
െനെയാരു നിയന്ത്രണം സ്റ്റർലിങ്ങുകടത്തിലും തുടർന്നു
നാണയെപ്പരുപ്പത്തിലും െചെന്നത്തുവാനുള്ളതായി
രുന്നു. പേക്ഷ, ഇന്ത്യൻ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര
മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ല
ണ്ടിെന്റ വാലിൽ തൂങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. സ്വകാര്യക
യറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്വകാര്യഇറക്കുമതി നിയ
ന്ത്രിക്കുകയും െചയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടെന്റ താൽപര്യമാണ്; കാ
രണം അതുവഴി കഴിയുന്നത്ര വിേദശവിനിമയം ൈക
ക്കലാക്കിെക്കാണ്ട് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു യുേദ്ധാപ
കരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബ്രിട്ടനു കഴിവുണ്ടാവും. ഇന്ത്യ
യുെട നില തീെര വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുെട കയറ്റുമതി
വർദ്ധിച്ചു: ഇറക്കുമതി ചുരുങ്ങി; വിേദശരാജ്യങ്ങളിേല
യ്ക്ക് ഒേട്ടെറ സാധനങ്ങൾ നാം െകാടുക്കാൻ തുടങ്ങി —
ഇതിെന്റെയല്ലാം ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ വമ്പിച്ച ആദാ
യവും നാണയെപ്പരുപ്പവും അനുഭവെപ്പടാനും തുടങ്ങി.”
(‘വാർ ആൻറ് ഇന്ത്യൻ എേക്കാണമി’ േപജ് 111)
ഈ നയത്തിെന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയുെട കയറ്റുമതി
ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഇറക്കുമതി കുറയുക
യും െചയ്തു. വാണിജ്യാവശിഷ്ടം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു.
എന്നാലീ വാണിജ്യാവശിഷ്ടം – കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമ
തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം – ചരക്കുകളാേയാ സ്വർ
ണ്ണമാേയാ ഇന്ത്യയ്ക്കു കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല. അെതല്ലാം
ലണ്ടനിെല സ്റ്റർലിങ്ങുനിധിയിൽ കണക്കുപിടിക്കുക
യും ഇന്ത്യയിെല അടവുകൾക്കാവശ്യമായ േനാട്ടുകളടി
ച്ചുവിടുകയുമാണുണ്ടായത്. ചരക്കുകൾക്കു പുറെമ സ്വർ
ണ്ണം, െവള്ളി എന്നീ അപൂർവ്വേലാഹങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നു കയറ്റി അയയ്ക്കെപ്പട്ടു. അതും സ്റ്റർലിങ്ങു കണ
ക്കുബുക്കിൽ വരവുപിടിച്ചു. ധനകാര്യത്തീർപ്പനുസരിച്ചു
ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ചുമതലെപ്പട്ട സംഖ്യകൾ
േപാലും സ്റ്റർലിങ്ങു ഫണ്ടിൽ കണക്കുപിടിക്കുകമാത്ര
മാണ് െചയ്തത്. സാേങ്കതികപദങ്ങെള ആശ്രയിക്കാ
െത പറയുകയാെണങ്കിൽ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം ബ്രിട്ടീഷ്
മുതലാളികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു യാെതാരു പ്രതിഫല
വും കൂടാെത ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ പറ്റിെച്ചടുത്തുെവന്ന
െത്ര. ഇത്ര നഗ്നമായ തട്ടിപ്പറി നാസിജർമ്മനി പിടിച്ച
ടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലല്ലാെത മെറ്റവിെടയും കാണുെമന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. ‘ശാസ്ത്രീയമായ െകാള്ള’ എന്ന തലെക്ക
ട്ടിൽ ലണ്ടനിെല ‘എേക്കാണമിസ്റ്റ്’ എഴുതുന്നതു േനാ
ക്കുക.
“നാസികൾ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ െകാള്ളെക്കാടു

ക്കകൾ അടച്ചുതീർക്കുന്ന സമ്പ്രദായം താെഴപറയും പ്ര
കാരമാണ്: 1. റീഷ് മാർക്കു (ജർമ്മൻ കറൻസി) േനാ
ട്ടായുള്ള അടവ്. 2. റീഷ്ക്രഡിറ്റ് കാെസൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള
അടവ്. 3. ജർമ്മൻ ഗവൺെമന്റ് ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളുെട
േപരിലിറക്കിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ സ്വീകരിക്കൽ. 4. കീഴ
ടക്കിയ ശക്തികൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന ബാങ്കുേനാട്ടുകൾ.
5. വിനിമയം വഴിയായ കണക്കുതീർക്കൽ. 6. െസൻ
ട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു മുൻകൂർ വാങ്ങിയുള്ള അടവ്.
ഈ ഓേരാ തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളുെടയും ആെകയു
ള്ള ഫലം ജർമ്മനിക്ക് ഒന്നും െകാടുക്കാെത ചിലതു കി
ട്ടുക എന്നതായിരുന്നു. വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുെട വില
െയല്ലാം ഇങ്ങെന കണക്കുതീർക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി
പിടിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം നാണയെപ്പരുപ്പ
വും കടവർദ്ധനവുമാണുണ്ടാവുന്നത്. ജർമ്മൻ നാണ്യ
ങ്ങളിൽതെന്ന അടച്ചുതീർത്താൽേപാലും അവ കിട്ടുന്ന
വർക്കു ജർമ്മൻ സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുെമന്നർ
ത്ഥമില്ല; കാരണം ജർമ്മനിയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി
കണിശമായി നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങെന തെന്റ ആക്രമണത്തിനിരയായ രാജ്യങ്ങളിൽ
നാണയെപ്പരുപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഒരു െവടി
ക്കു രണ്ടുപക്ഷിെയ െകാല്ലാെമന്നാണ് ജർമ്മനി കണ
ക്കാക്കുന്നത്. അതിന് ഈ രാജ്യങ്ങെള ആവാവുേന്നട
േത്താളം ചൂഷണം െചയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്; അേതസമ
യം തെന്ന ഈ ചൂഷണമാവെട്ട, അവിടങ്ങളിെല ജന
ങ്ങെള നേന്ന മുഷിപ്പിക്കാെതകണ്ടാണുതാനും. ഇതിനു
പകരം നാസികൾ നഗ്നമായ െകാള്ളയ്ക്കാണ് മുതിർന്നി
രുന്നെതങ്കിൽ, ജനങ്ങളുെട െവറുപ്പുമൂക്കുകയും അങ്ങി
െന അവെര അടക്കിവാഴാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുക
യും െചയ്തിരുേന്നെന. തങ്ങൾ ജർമ്മനിക്കു െകാടുക്കുന്ന
സാധനങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുെണ്ട
ന്നാണ് കീഴടക്കെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങളുെട വലിെയാരു വിഭാ
ഗത്തിെന്റ ധാരണ.” (എക്കേണാമിസ്റ്റ്, 24-8-40).
‘എക്കേണാമിസ്റ്റ്’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുെട മുഖപത്രമാ
ണ്. അതുെകാണ്ട് നാസി ജർമ്മനിയുെട കറൻസിനയ

െത്ത ന്യായമായും ആേക്ഷപിക്കുന്ന ആ പത്രം ഇന്ത്യ
െയപ്പറ്റിപ്പറയുേമ്പാൾ ഇങ്ങെനയാണ് വീമ്പിളക്കുന്നത്.
‘ബർമ്മായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഉപേയാഗി
ക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കിയതും ആയ ഓേരാ ഉണ്ട
യ്ക്കും അപ്പേപ്പാൾ സ്റ്റർലിങ്ങിൽ വിലെകാടുക്കുന്നുണ്ട്…
ഇതിൽ സാമ്രാജ്യചൂഷണെമന്നത് തീെര ഇെല്ലന്നത്
എല്ലാവരും ധരിേക്കണ്ടതാണ്.’

എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളും അവരുെട പത്രങ്ങളും
എന്തുതെന്ന പുലമ്പിയാലും ഇന്ത്യയുെട കറൻസിനയം
പാവെപ്പട്ട നാട്ടുകാെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െപാറു
ക്കാനാവാത്ത ഒരു ഭയങ്കരസ്ഥിതിയാണ് ഉളവാക്കിയ
ത് എന്ന വാസ്തവെത്ത മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ലക്ഷ
ക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും കഷ്ടപ്പാടിലും
കിടന്ന് നരകിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണക്കറ്റ
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ പുറംരാജ്യങ്ങളിേലക്ക് കയറ്റി
അയയ്ക്കെപ്പട്ടു. കൽക്കത്തയിെല നിരത്തുകൾ ശവങ്ങ
െള െകാണ്ടുനിറഞ്ഞാലും ശരി, േകരളക്കരയിൽ വസൂ
രിയും േകാളറയും പടർന്നുപിടിച്ചാലും ശരി, നാെടാട്ടുക്കു
ക്ഷാമം െകാണ്ടു കുട്ടിേച്ചാറായാലും ശരി കയറ്റുമതികൾ
നിർവിഘ്നം തുടർന്നുേപാകണെമന്നും അതിൽ നിന്നു കി
ട്ടുന്ന കറൻസികൾ പിടിെച്ചടുക്കണെമന്നുമാണ് അധി
കൃതൻമാർ തീരുമാനിച്ചത്. സ്റ്റർലിങ്ങ് നിേക്ഷപങ്ങളു
െട ഉറപ്പിൻേമൽ ഉറുപ്പികയടച്ചിറക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാ
ടുകൾ റിസർവ്വുബാങ്കിനുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യ
യിെല കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഉറുപ്പികധനം കിട്ടിെക്കാണ്ടി
രുന്നു. പിടുപ്പതിലധികം ലാഭമടിക്കാൻ തഞ്ചം കിട്ടിയ
മേദാന്മത്തരായ നാടൻമുതലാളികൾ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങ
ളുെട കഷ്ടപ്പാടുകെള അശ്രദ്ധേയാെടയാണ് വീക്ഷിച്ച
ത് എന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല. കരിഞ്ചന്തയുെട
േനതാക്കൻമാരായ ഈ ലാഭെക്കാതിയൻമാർ തങ്ങ
ളുെട മടിശ്ശീല തടിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി ആയിരമായിരം നി
രപരാധികെള മരണത്തിെന്റ വായിേലക്കു നിർദ്ദയം
പിടിച്ചുതള്ളി.
ഉല്പാദനെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാേനാ കരിഞ്ചന്തെയ തടയു
വാേനാ കാര്യക്ഷമമായ യാെതാരു നടപടിയും അധി
കൃതൻമാർ ൈകെക്കാണ്ടില്ല. അതിന്നവർക്കു സാദ്ധ്യ
വുമല്ല. കാരണം, ജനകീയകക്ഷികളുെട സഹകരണം
കൂടാെത കരിഞ്ചന്തയുെട പ്രാബല്യെത്ത തടയുവാനാ
വില്ല. െവറും ഓർഡിനൻസുകൾെകാണ്ട് ഉല്പാദനെത്ത
വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവില്ല.
പേക്ഷ, ജനകീയപാർട്ടികെള െവറുക്കുകയും ഭയെപ്പടുക
യും െചയ്യുന്ന ഒരുേദ്യാഗസ്ഥ േമധാവിത്വമാണ് നമുക്കി
ന്നുള്ളത്.

ഉറുപ്പികയുെട ഭാവി
ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം െവറും സാ
മ്പത്തികമായ ബന്ധമല്ല രാഷ്ട്രീയബന്ധമാണ്. ബ്രിട്ടീ
ഷ് കുത്തകമുതലാളികൾ ഇന്ത്യെയ ചൂഷണം െചയ്യാ
നുപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണത്. വിേദശ
മുതലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങളാണ് ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലി
ങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത നിർണ്ണയിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള
ത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാെത ഇന്ത്യയുെട
കറൻസി പ്രശ്നെത്ത പരിഹരിക്കാനാവില്ല.
ഉറുപ്പികയുെട പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയ്ക്കനുകൂലമായിത്തീര
ണെമങ്കിൽ ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങ്, േഡാളർ തുടങ്ങിയ
വിേദശകറൻസികളും തമ്മിലുള്ള േതാത് നിശ്ചയിക്കാൻ
ഇന്ത്യാക്കാർക്കധികാരം ലഭിക്കണം. ഇന്നെത്ത നില
യ്ക്കതു സാധ്യമല്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുെട വിനിമയ
ബന്ധെത്ത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം െലജിേസ്ല
റ്റീവ് അസംബ്ലിയുേടതല്ല, ഗവർണർ ജനറലുേടതാണ്.
ബ്രിട്ടീഷ് താൽപര്യങ്ങൾക്കു ഹാനിതട്ടാതിരിക്കത്തക്ക
വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുെട വിനിമയബന്ധെത്ത നിലനിർ
ത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഗവർണർ
ജനറൽക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെനാരു മാറ്റം വരുത്തണ
െമങ്കിൽ ഇന്നെത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം മാറിേയ കഴിയൂ.
നിലവിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താ
ളം കറൻസി പ്രശ്നെത്ത ഒറ്റെയ്ക്കടുത്തു പരിഹരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതു വ്യാേമാഹം മാത്രമാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തി
നു ഫലപ്രദമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണെമങ്കിൽ
കറൻസിയുെട പരിഷ്ക്കരണത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള സമരം
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാെണന്ന് വ്യ
ക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം.
□
(മംഗേളാദയം, തൃശൂർ 1947)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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