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1 പണത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
‘പണെമന്നുേകട്ടാൽ പിണവും വായ്തുറക്കും’ ഇന്നെത്ത
േലാകത്തിൽ പണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യെത്തയാണ്
ഈ പഴെഞ്ചാല്ല് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പണമില്ലാെത
ഇക്കാലത്ത് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അരിേയാ
തുണിേയാ പുസ്തകേമാ കടേയാ എന്തുേവണെമങ്കിലും
പണം െകാടുക്കണം. മുതലാളിയായാലും െതാഴിലാളി
യായാലും ജന്മിയായാലും കൃഷിക്കാരനായാലും ക്ലാർ
ക്കായാലും ജഡ്ജായാലും ആരായാലും ശരി ജീവിക്ക
ണെമങ്കിൽ പണം േവണം.

സമുദായത്തിെല മിക്ക സ്വത്തുക്കളും ഇന്നു സ്വകാര്യവ്യ
ക്തികളുെട സ്വത്തുക്കളാണ്. ഈ സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ
ചരക്കുകളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ൈകമാറുകയും
െചയ്യുന്നു. ചരക്കുകളുെട ഉൽപ്പാദനവും ൈകമാറ്റവുമാ
ണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ നെട്ടല്ല്. ആളുകൾ തമ്മിൽ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധംേപാലും ഉൽപ്പാദനേത്തയും ൈകമാ
റ്റെത്തയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ചരക്കുടമസ്ഥൻ മെറ്റാരാൾക്ക് തെന്റ ചരക്ക് െകാ
ടുത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് തനിക്കാവശ്യമായ േവെറാ
രു ചരക്ക് േനരിട്ടുവാങ്ങുകയല്ല െചയ്യുന്നത്. പിെന്ന
േയാ? അയാൾ തെന്റ ചരക്കു വിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നു.
ആ പണം െകാണ്ട് ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചര
ക്കു വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഇങ്ങെന ചരക്കുകളുെട ൈക
മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് പണം ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്. എല്ലാ ൈകമാറ്റങ്ങളും പണത്തി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ
സ്വത്തുക്കളും പണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
സ്വത്തുക്കെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുെവന്നതാണ് പണ
ത്തിെന്റ പ്രധാന േയാഗ്യത.
എന്നാൽ, എല്ലാക്കാലത്തും പണമുണ്ടായിരുന്നുേവാ?
ഇല്ല. പണമില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ൈക
മാറ്റവ്യവസ്ഥയുെട പ്രാരംഭദശയിൽ ചരക്കും ചരക്കും
തമ്മിൽ േനരിട്ടുള്ള ൈകമാറ്റമാണ് നടന്നിരുന്നത്. ചര
ക്കു െകാടുത്തു പകരം ചരക്കു വാങ്ങുക എന്ന സമ്പ്രദാ
യത്തിന് ‘ബാർടർ’ എന്നു പറയുന്നു. ചരക്കുകളുെട ഉൽ
പ്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും പരിമിതാർത്തികെള അതിലം
ഘിച്ചുെകാണ്ട് ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ വികസിക്കുകയും െച
യ്തേപ്പാൾ ബാർടർ സമ്പ്രദായം അപര്യാപ്തമായിത്തീർ
ന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും
വിലകെള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചരക്കുപണമായി
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.
പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റ
െത്ത സുഗമമാക്കിത്തീർത്തു. ചരക്കുടമസ്ഥന് തെന്റ
ചരക്കുവാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവനും പേക്ഷ, അേതസമയ
ത്തുതെന്ന തനിക്കാവശ്യമുള്ള മെറ്റാന്നു പകരം തരാൻ
തയ്യാറുള്ളവനുമായ ഒരാെള േതടിപ്പിടിേക്കണ്ട ആവ
ശ്യമില്ലാതായി. അയാൾക്കതു പണത്തിനു വിൽക്കാം.
ആ പണംെകാണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാ
ങ്ങുകയും െചയ്യാം. ഇത് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ വളർച്ചെയ
സഹായിച്ചു.
ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചേയയും വിപുലതേയയു
മനുസരിച്ച് അപ്പേപ്പാളായി പല ചരക്കുകളും പണത്തി
െന്റ സ്ഥാനെമടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുക്കേളാ മൃഗേത്താേലാ
പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായി
രുന്നു. ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ വളെര വളർന്നേപ്പാൾ മാത്ര
മാണ് സ്വർണവും െവള്ളിയും പണത്തിെന്റ സിംഹാസ
നത്തിൽ കയറിക്കൂടിയത്.

















2 നാണ്യങ്ങളുെട ആവിർഭാവം:
സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ടാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാണ്യങ്ങളുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണവാളങ്ങളും െവള്ളിക്കഷണങ്ങളു
മാണ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്. ചരക്കുകളുെട െകാള്ള
െക്കാടുക്കകൾക്കിടയിൽ േലാഹക്കട്ടികളുെട രൂപത്തി
ലുള്ള പണം തൂക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു. കാലക്ര
മത്തിൽ നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മറ്റുമുള്ള േലാഹങ്ങൾ
പണെമന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഈ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏെറക്കുെറ പരിഹരിക്കെപ്പട്ടു. ഇങ്ങ
െനയാണ് നാണ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത്. പിന്നീട്, തൂ
ക്കത്തിലും മാറ്റിലും കൃത്രിമമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനുേവ
ണ്ടി പണത്തിെന്റ നിർമ്മാണം ഭരണാധികാരികൾ
ഏെറ്റടുത്തു.
ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നാണ്യത്തിൽ നി
ശ്ചിത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ അടങ്ങിയി
രിക്കും. ഏെതങ്കിലുെമാരു ചരക്കിെന്റ വില ഒരു േഡാള
റാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിെന്റ അർത്ഥം ആ ചര
ക്കിെന്റയും ഒരു േഡാളറിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണത്തിെന്റയും
വില സമമാെണന്നേത്ര. ചരക്കിനു പകരമായി കിട്ടുന്ന
ത് നാണ്യമല്ല, സ്വർണ്ണക്കഷണമാെണങ്കിൽ അതിെന്റ
തൂക്കവും മാറ്റും ചരക്കുടമസ്ഥൻ പരിേശാധിച്ചുേനാക്കും.
ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടുപിടിച്ച പണിയാണ്. ചരക്കുവിൽക്കുന്നവ
െനേപ്പാെലതെന്ന പണമുടമസ്ഥനും െകാള്ളെക്കാടുക്ക
യ്ക്ക് േപാകുേമ്പാെളല്ലാം ഒരു തുലാസ്സുകൂടി ൈകവശം െവ
യ്ക്കണെമന്ന് വരുന്നത് എത്ര വിഷമമാണ്; പ്രേത്യകിച്ചും
ൈകമാറ്റവ്യവസ്ഥ വളരുേമ്പാൾ? ഈ ബുദ്ധിമുട്ടു പരി
ഹരിക്കാൻ ഒരു വഴിേയയുള്ളു: നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും
മാറ്റുമുള്ള നാണ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന ചുമതല ഭര
ണാധികാരികൾ ഏെറ്റടുക്കണം. അങ്ങെനതെന്നയാ
ണുണ്ടായതും.
നാണ്യനിർമ്മാണം രാജാവിെന്റ അധികാരമായിത്തീർ
ന്നുെവന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം നാണ്യങ്ങളുെട തൂ
േക്കാ മാേറ്റാ ഇഷ്ടംേപാെല കുറയ്ക്കാൻ രാജാവിന് കഴി
യുെമന്നല്ല. ഇന്ന നാണ്യത്തിന് ഇത്ര തൂക്കവും മാറ്റുമുണ്ട്
എന്നു മുദ്രകുത്തുക മാത്രമാണ് രാജാവ് െചയ്യുന്നത്. പ്ര
േലാഭനത്തിനു വഴിെപ്പട്ടുെകാണ്ട് രാജാവ് നാണ്യത്തി
ലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം കുറച്ചുെവന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാെല
ന്താണുണ്ടാവുക? സ്വർണ്ണം െവട്ടിക്കുറച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ
നാണ്യം പഴയ നാണ്യെമന്നേപാെലതെന്ന, അേതവി
ലയ്ക്ക്, പ്രചരിക്കുേമാ? ഒരു േതാല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാ
ണ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് അര േതാല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ
നാണ്യം സ്വീകരിക്കെപ്പടുേമാ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. ജന
ങ്ങൾ നാണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതു രാജാവിെന്റ ചിത്രവും
ഒപ്പും കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല; അതിലടങ്ങിയ
സ്വർണ്ണത്തിന് വിലയുള്ളതുെകാണ്ടാണ്, അതുെകാ
ടുത്ത് അത്രതെന്ന വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ
കഴിയുെമന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുെകാണ്ടാണ്. ഒരു േതാല സ്വർ
ണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യത്തിൽനിന്ന് അര േതാല രാജാവ്
പറ്റിെച്ചടുത്തുെവങ്കിൽ അതിെന അര േതാല സ്വർണ്ണമ
ടങ്ങിയ നാണ്യമായിേട്ട ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു.
നാണ്യത്തിെന്റ േപർ മാറിയിെല്ലന്നു വരാം. പേക്ഷ, മു
മ്പ് ഒരു നാണ്യം െകാടുത്താൽ കിട്ടിയിരുന്ന ചരക്കിന്
ഇേപ്പാൾ രണ്ടു നാണ്യങ്ങൾ െകാടുേക്കണ്ടിവരും. ധന
ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ രാജാവിേനക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവയ
േത്ര. [1]
1. ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ എെന്റ ‘ധനശാസ്ത്ര പ്രേവ
ശിക വായിക്കു.

















3 വിലകളുെട മാനദണ്ഡം:
ൈകമാറ്റത്തിനു പലതരം ചരക്കുകളുണ്ടാവും. പണത്തി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ഈ വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകെള
താരതമ്യെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത അളവി
ലുള്ള സ്വർണ്ണം മാനദണ്ഡമാക്കി അതിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ഓേരാ ചരക്കിെന്റയും വില കണക്കാക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ‘എ’ എന്ന ചരക്ക് ഒരു ഔൺസ്
സ്വർണ്ണത്തിനും ‘ബി’ എന്ന ചരക്ക് രണ്ട് ഔൺസ്
സ്വർണ്ണത്തിനും സമമാെണന്ന് പറയാം. ഒരൗൺസ്
സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യത്തിെന്റ േപര് എക്സ് എന്നാ
െണന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാൽ, എ യുെട വില ഒരു എക്സും
ബി യുെട വില രണ്ട് എക്സും ആെണന്നു പറയാം. വില
കളുെട മാനദണ്ഡമായുപേയാഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റിെനത്ത
െന്ന അേനകം ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്.
ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമാണ് യൂണിെറ്റങ്കിൽ അതിെന 16
ദ്രാമാക്കി ഭാഗിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. ഇങ്ങെന ഒരു യൂ
ണിറ്റിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും
വിലകെള അളക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല പൗണ്ടുനാണ്യം ആരംഭത്തിൽ ഒരു റാ
ത്തൽ െവള്ളിെയയാണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലെത്ത
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബ്രിട്ടീഷ്നാണ്യം ഒരു റാത്തലി
െന്റ ഇരുനൂറ്റിനാൽപ്പതിെലാരുഭാഗം തൂക്കമുള്ള െപനി
യായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിെല അടിസ്ഥാ
നനാണ്യം െവള്ളിക്കുപകരം സ്വർണമായിത്തീർന്നു.
പേക്ഷ, പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന േപരുമാത്രം പിേന്ന
യും നിലനിന്നു. പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന ഈ യൂണി
റ്റ് ഷില്ലിങ്ങ്, െപനി, എന്നിങ്ങെന െചറുഭാഗങ്ങളായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നാണയവ്യവസ്ഥയുെട
സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വി
ലകെള അളക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള േഗാ
തമ്പ് ഒരൗൺസ് സ്വർണത്തിന് സമമാണ് എന്നു പറ
യുന്നതിനുപകരം ആ േഗാതമ്പിെന്റ വില 3 പ. 17 ഷി.
10 െപൻസാെണന്നു പറയുന്നു.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല ഇന്ത്യയിലും നാണ്യവ്യവ
സ്ഥയ്ക്കു വലിയ പുേരാഗതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്രാചീ
നകാലത്തു നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഋേഗ്വദത്തിെന്റ
കാലത്തു മുദ്രകുത്താത്ത േലാഹകഷണങ്ങൾ പണമാ
യി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുവേത്ര. അതിനുേശഷമാ
ണ് നിഷ്ക്കം, പാദം മുതലായ പ്രാചീനനാണ്യങ്ങൾ പ്രചാ
രത്തിൽ വന്നത്. പിന്നീട് പ്രതാപിയായ േശർഷ ചക്ര
വർത്തി പ്രാചീന നാണ്യവ്യവസ്ഥെയ പരിഷ്ക്കരിച്ച് 172.5
േഗ്രൻ തൂക്കമുള്ള െവള്ളിയുറുപ്പികയും ദം എന്ന െചമ്പു
നാണ്യവും നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു
െട ഭരണകാലത്ത് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പിെന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ
യി. 1835-െല നിയമപ്രകാരം 180 േഗ്രൻ തൂക്കവും 12-ൽ
11 ഭാഗം പരിശുദ്ധിയുമുള്ള െവള്ളിയുറുപ്പിക സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ് നാണ്യമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു.
ചരക്കിെന്റ പണക്കണക്കിലുള്ള വിലെയയാണ് നമ്മൾ
മാർക്കറ്റുവിലെയന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ചര
ക്കിെന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ പണത്തിെന്റ എത്ര യൂണിറ്റു
കൾ അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു നമ്മൾ മാനദണ്ഡമായി
ഉപേയാഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റിെന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒേര
ചരക്കിെന്റ വില എത്ര ഔൺസ് സ്വർണ്ണത്തിന് സമമാ
ണ് എന്നു കണക്കാക്കുന്നതുേപാെല അത്ര ദ്രാം സ്വർ
ണ്ണത്തിന് സമമാണ് എന്നും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.
ചരിത്രപരമായ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളിൽ വിവിധരാജ്യ
ങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തയൂണിറ്റുകളാണ് മാനദണ്ഡമായി ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്; ഓേരാ രാജ്യെത്ത ഓേരാ
യൂണിറ്റും ഓേരാ മാതിരിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പൗണ്ടും
ഇന്ത്യയിൽ ഉറുപ്പികയും പ്രചരിക്കുന്നതുേപാെല അേമ
രിക്കയിൽ േഡാളറും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാങ്കും േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ റൂബിളും പ്രചരിക്കുന്നു. ഒേര ചരക്കിെന്റ വി
ലെയ േഡാളർ കണക്കിലും പൗണ്ട് കണക്കിലും അതു
േപാെല മറ്റു നാണ്യങ്ങളുെട കണക്കിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ത്താവുന്നതാണ്. ഈ വിവിധ നാണ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം അവയിലടങ്ങിയ േലാഹെത്ത ആശ്രയിച്ചിരി
ക്കും. വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളുപേയാഗി
ക്കുന്നുെവങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിെല മാർക്കറ്റുവിലകെള
മെറ്റാരു രാജ്യത്തിെല മാർക്കറ്റുവിലകളുമായി താരത
മ്യെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിന് ആദ്യമായി ഓേരാ
രാജ്യത്തിെലയും നാണ്യത്തിൽ എത്ര േലാഹം അടങ്ങി
യിട്ടുെണ്ടന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

















4 േടാക്കൻ നാണ്യങ്ങളും േനാട്ടുകളും:
സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും െവള്ളിനാണ്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, വി
ലകുറഞ്ഞ േലാഹങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള നാണ്യങ്ങളും കടലാ
സ്സുെകാണ്ടുള്ള േനാട്ടുകളും പണമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പ
ടാറുണ്ട്. സ്വന്തമായി യാെതാരു വിലയുമില്ലാത്ത േടാ
ക്കൺ നാണ്യങ്ങളും കറൻസി േനാട്ടുകളും പ്രചരിക്കുന്ന
െതന്തുെകാണ്ടാണ്.
ഒരു ചരക്കുടമസ്ഥൻ ചരക്കുവിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നത്
അതു െകാടുത്തു മെറ്റാരു ചരക്കു വാങ്ങാൻ േവണ്ടി മാ
ത്രമാണ്. എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി പണം സൂക്ഷിച്ചുവേയ്ക്കണ്ട
ആവശ്യം അയാൾക്കില്ല. ചരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകളുെട മധ്യവർത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുക
മാത്രമാണ് പണം ഇവിെട െചയ്യുന്നത്. ചരക്കുവാങ്ങു
ന്നവെന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിൽക്കുന്നവെന്റ കയ്യിേലയ്ക്കും
അയാളിൽ നിന്നു മെറ്റാരു ചരക്കുടമസ്ഥെന്റ കയ്യിേല
ക്കും പണം സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പണം െകാണ്ട്
ക്ഷണികവും താൽക്കാലികവുമായ ഒരുപേയാഗം മാ
ത്രേമ ഓേരാരുത്തനുമുള്ളു. അതുെകാണ്ട്, പൂർണ്ണവും
യഥാർത്ഥവുമായ പണത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയായ മറ്റു
വല്ലതും — േടാക്കൺ നാണ്യങ്ങേളാ കടലാസ്സുേനാട്ടു
കേളാ — ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുറുപ്പികയുെട,
വസ്ത്രം വിറ്റ് ഒരുറുപ്പികയുെട പുസ്തകം വാങ്ങാനാഗ്രഹി
ക്കുന്ന ഒരാൾ തെന്റ വസ്ത്രത്തിനു പകരം ഒരുറുപ്പിക വി
ലപിടിച്ച പുസ്തകം കിട്ടുന്നുേണ്ടാ എന്നു മാത്രേമ േനാക്കു
ന്നുള്ളു. അൽപസമയേത്തക്ക് അയാളുെട കയ്യിൽ െപ
ട്ടുേപാകുന്ന മധ്യവർത്തിയായ പണം മുഴുവൻവിലയുള്ള
യഥാർത്ഥനാണ്യമായാലും പൂർണ്ണവിലയില്ലാത്ത േടാ
ക്കൻനാണ്യമായാലും അയാൾെക്കാരുേപാെലയാണ്.
കച്ചവടത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം പണത്തിെന്റ പ്രാ
ധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. അേതാെടാപ്പം പണത്തിലടങ്ങിയ
േലാഹത്തിന് എന്തുവിലയാണ് എന്ന പ്രശ്നം അപ്രധാ
നമായിത്തീർന്നു. ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിയായി
പണം ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എന്നുമാത്രം േനാ
ക്കിയാൽ മതിെയന്നായി. ൈകമാറ്റത്തിെന്റ മധ്യവർ
ത്തിയായി എന്തുപേയാഗിക്കുന്നുേവാ അതാണ് പണം
എന്നു വന്നു. നാണ്യത്തിന് േതച്ചിൽ പറ്റിയിട്ടാവാം.
അെല്ലങ്കിൽ നാണ്യത്തിെന്റ േലാഹവില മുഖവിലേയ
ക്കാൾ എത്രേയാ കുറവായിരിക്കാം. എന്നുെവച്ചാൽ,
േലാഹെമന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനുള്ള വില അതിേന്മലച്ച
ടിച്ച മുഖവിലേയക്കാൾ എത്രേയാ കുറവായിരിക്കാം.
എന്നാലും മുഖവിലയനുസരിച്ചുതെന്ന അതു സ്വീകരി
ക്കെപ്പടുന്നു. ഇതുേപാെലത്തെന്നയാണ് േനാട്ടുകളുെട
കാര്യവും. നാണ്യങ്ങൾ അടച്ചുെകാള്ളാെമന്ന ഒരു വാ
ഗ്ദാനം മാത്രമാണ് േനാട്ട്. എന്നിട്ടും ആ വാഗ്ദാനപത്രം
യഥാർത്ഥമായ നാണ്യെമന്നേപാെല ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പടുന്നു. േനാട്ടുെകാടുത്താൽ അതിെന്റ മുഖവിലയിൽ
കാണിക്കുന്ന വിലയ്ക്കുള്ളത്ര ചരക്കുകൾ കിട്ടുെമന്നുറപ്പു
ള്ളതുെകാണ്ട് ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കു
ന്നില്ല. േനാട്ടുകൾ തെന്ന േവണെമന്നില്ല; െചക്കുകളാ
യാലും മതി. പണം ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ
ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന സംഖ്യ െകാടുക്കണെമന്ന് തെന്റ
ബാങ്കിേനാടാവശ്യെപ്പടുന്ന ഒരു േരഖയാണ് െചക്ക്. വ്യ
വസായം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്ന രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം നാണ്യ
ങ്ങൾ ചില്ലറ അടവുകൾക്കു മാത്രേമ ഉപേയാഗിക്കാറു
ള്ളു. വലിയ അടവുകൾെക്കല്ലാം േനാട്ടുകളും െചക്കുകളു
മാണുപേയാഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങെന െകാള്ളെക്കാടുക്കക
ളുെട വളർച്ചയുെട ഫലമായി നാണ്യങ്ങൾക്കുള്ളതിേന
ക്കാളധികം പ്രാധാന്യം േനാട്ടുകൾക്കാെണന്നു വരുന്നു.
ഒടുവിൽ, േനാട്ടുകൾ നാണ്യങ്ങളുെട പ്രതിനിധിയാെണ
ന്ന വസ്തുതേപാലും വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. പണം മറ്റുചര
ക്കുകളുെട വിലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രശ
ക്തിയാെണന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നു.
പേക്ഷ, ഈ േടാക്കൻ നാണ്യങ്ങളും കടലാസ്സുേനാട്ടു
കളും യഥാർത്ഥമായ പണെത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുക
മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത് എന്നു മറക്കാൻ പാടില്ല. ലി
േയാൺടിവ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു: ‘സൂ
ര്യനിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചുകിട്ടിയ െവളിച്ചം െകാണ്ട്
ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നതുേപാെലയാണ് അവ (േനാട്ടു
കൾ) യഥാർത്ഥപണമായ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലെയ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.’ യഥാർത്ഥമായ പണം െകാടു
ത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ േടാക്കൻ നാണ്യങ്ങേളാ
േനാട്ടുകേളാ െകാടുത്താലും കിട്ടുെമന്നുറപ്പുള്ളതുെകാ
ണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അവെയ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നാണ്യ
വ്യവസ്ഥയുെട അടിസ്ഥാനമായ യഥാർത്ഥപണത്തി
ന് തകരാറുപറ്റിയാൽ േടാക്കൺനാണ്യങ്ങളും താേന
തകർന്നുേപാകുന്നതുകാണാം.

















5 പണവും ചരക്കുകളുെട വിലയും:
പണം മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലകെള പ്രതിഫലി
പ്പിക്കുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. വിലകെള അളക്കുവാ
നുള്ള ഈ കഴിവു സ്വർണ്ണത്തിെന്റേയാ െവള്ളിയുെട
േയാ സഹജമായ ഗുണമാേണാ? അല്ല. േനെരമറിച്ച്,
എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലകെള അളക്കാനുള്ള െപാ
തുഉപകരണമായിത്തീരുേമ്പാളാണ് സ്വർണ്ണവും െവള്ളി
യും പണമായിത്തീരുന്നത്.
ചരക്കിെന്റ വില അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യാ
ധ്വാനത്തിെന്റ യൂണിറ്റുകളായിട്ടല്ല — എന്നുവച്ചാൽ,
ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇത്ര മിന്നിട്ട് എന്ന സമയക്കണക്കി
ലല്ല — പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാ
ക്കെപ്പടുന്നത്. 20 വാര തുണി ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തി
നു (അെല്ലങ്കിൽ ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണയ
ങ്ങൾക്ക്) സമമാണ് എന്നിരിക്കെട്ട. ഇവിെട തുണിയു
െട വില പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അളക്കെപ്പ
ടുന്നു. ചരക്കുകളുെട വിലകെള അളക്കുവാനുള്ള ഒരുപ
കരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് പണം ഇവിെട നിലെകാള്ളു
ന്നത്.
20 വാര തുണി ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തിന് സമമാണ്
എന്നുപറഞ്ഞാൽ, വാസ്തവത്തിൽ 20 വാര തുണിയു

ണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും
ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശ
രി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും സമമാണ് എന്നർത്ഥമെത്ര.
അേപ്പാൾ ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യാധ്വാന
ത്തിെന്റ തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ പണത്തിെന്റ തുക
യിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. സ്വർണ്ണം കുഴിെച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള
െടക്ക്നിക്ക് പരിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാൾ ചരക്കുകളുെട ആേപ
ക്ഷിക വില (സ്വർണ്ണക്കണക്കിലുള്ള വില, അെല്ലങ്കിൽ
മാർക്കറ്റുവില) വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും ഇതുത
െന്ന. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അേമരിക്കയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ
എളുപ്പത്തിലും ധാരാളമായും സ്വർണ്ണം കുഴിെച്ചടുക്കാൻ
സാധിച്ചേപ്പാൾ ഉണ്ടായ ‘മാർക്കറ്റുവിലകളുെട വിപ്ലവം’
ഇതിനു നെല്ലാരുദാഹരണമാണ്.
ഈ മാറ്റെമന്തായാലും ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ചര
ക്കിെന്റ വില ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള പണത്തിൽ
പ്രതിഫലിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണേല്ലാ. വ്യത്യസ്ത ചരക്കു
കൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന് സമമായിരി
ക്കും. അതുെകാണ്ട് പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഈ വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകെള പരസ്പരം താരതമ്യെപ്പടു
ത്താവുന്നതാണ്. ഏതു ചരക്കിെന്റയും വിലയും പണ
ത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി അളക്കാവുന്നതാണ്.

















6 എത്ര പണം?
സമൂഹത്തിെല െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് ആെക എത്ര
പണം ആവശ്യമാെണന്നു കണക്കാക്കാൻ കഴിയുേമാ?
സമുദായത്തിനാവശ്യമായ പണത്തിെന്റ തുക ഒട്ടാെക
യുള്ള ചരക്കുകളുെട വിലെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. െകാ
ള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് എെന്തല്ലാം ചരക്കുകൾ വരുന്നു
െണ്ടന്നും അവയിേലാേരാന്നിെന്റയും വിലെയെന്തന്നും
മനസ്സിലായാൽ ഒട്ടാെകയുള്ള വിലകളുെട തുകെയെന്ത
ന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ ആയിരം
ഉറുപ്പിക വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുെണ്ട
ന്ന് വിചാരിക്കുക. അവയുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്ക് 1000
ക.യുെട ആവശ്യമുേണ്ടാ? ഇല്ല. കാരണം, ഒേര ഉറുപ്പിക
തെന്ന ഒന്നിലധികം ചരക്കുകളുെട മധ്യവർത്തിയാെയ
ന്നു വരും. ധാന്യത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് ധാ
ന്യം വിൽക്കുന്നു. ആ ഉറുപ്പികെകാണ്ട് അയാെളാരു തു
ണി വാങ്ങുന്നു. തുണി വിറ്റുകിട്ടിയ ഉറുപ്പിക െകാണ്ട് വസ്ത്ര
വ്യാപാരി പുസ്തകം വാങ്ങുന്നു. പുസ്തകവ്യാപാരി അേത
ഉറുപ്പിക െകാടുത്ത് കടലാസു വാങ്ങുന്നു. ഈ ഉദാഹര
ണത്തിൽ ഒേര ഉറുപ്പിക തെന്ന നാല് െകാള്ളെക്കാടു
ക്കുകളുെട മധ്യവർത്തിയായിത്തീർന്നു. ഒരുറുപ്പിക ദിവ
സത്തിൽ ശരാശരി 4 െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കുപേയാ
ഗിക്കെപ്പടുന്നുെവങ്കിൽ 1000 ക. വിലപിടിച്ച ചരക്കുക
ളുെട ൈകമാറ്റത്തിന് 1000 ക.യുെട നാലിെലാരുഭാഗം
(250 ക.) മാത്രം മതിയാവും. പണത്തിെന്റ സഞ്ചാരത്തി
നു േവഗം കൂടുംേതാറും അതിന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചര
ക്കുകളുെട ൈകമാറ്റെത്ത സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും.
േനെരമറിച്ച് ഉറുപ്പികയുെട ഗതിേവഗം കുറവാെണങ്കിൽ
െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉറുപ്പികയാവശ്യമാ
യി വരും.
എന്നാൽ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് പലരും ചര
ക്കുകൾ െറാക്കം പണത്തിനല്ല, കടെത്ത അടിസ്ഥാ
നെപ്പടുത്തിയാണ് വിറ്റഴിക്കാറുള്ളത്. കടമായി െകാ
ടുക്കുന്ന ചരക്കിെന്റ െകാള്ളെക്കാടുക്കയ്ക്കു തൽക്കാലം
പണത്തിെന്റ ആവശ്യമില്ല. പേക്ഷ, നിശ്ചിതമായ അവ
ധി അവസാനിച്ചാൽ കടംമടക്കിെക്കാടുക്കാൻ േവണ്ടി
പണം ആവശ്യമായിവരും.
അേപ്പാൾ സമുദായത്തിന് ആെക േവണ്ടിവരുന്ന പണ
ത്തിെന്റ തുക ചരക്കുകളുെട ഒട്ടാെകയുള്ള വിലകെളയും
പണത്തിെന്റ ഗതിേവഗെത്തയും മാത്രമല്ല ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരക്കുകളുെട ഒട്ടാെകയുള്ള വിലയിൽ
നിന്നു കടമായി െകാടുക്കുന്ന ചരക്കുകളുെട വില കിഴി
ക്കുകയും അവധിയവസാനിച്ചു മടക്കിെക്കാടുക്കാറായ
പണത്തിെന്റ തുക കൂട്ടുകയും േവണം. ചിലേപ്പാൾ ൈക
മാറ്റത്തിനിടയിൽ ചരക്കുകളുെട വില തട്ടിത്തീർെന്നന്നു
വരാം. എ. എന്ന ആൾ ബി.യിൽ നിന്നും ബി എന്ന
ആൾ എ.യുെട പക്കൽ നിന്നും നൂറുറുപ്പിക വീതം വില
പിടിച്ച ചരക്കുകൾ വാങ്ങുകയാെണങ്കിൽ പണത്തിെന്റ
സഹായം കൂടാെത കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
പണത്തിെന്റ തുക കണക്കാക്കുേമ്പാൾ മാർക്കറ്റിൽ
വിൽപ്പനയ്ക്കുവരുന്ന ചരക്കുകളുെട വിലകൾ മാത്രം എടു
ത്താൽ േപാരാ. പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി നട
ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ഇടപാടുകേളയും കണക്കാക്കണം.
ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പണത്തിെന്റ
ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഇടപാടുകൾ
കുറയുേമ്പാൾ പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുകയും
െചയ്യും. യുദ്ധകാലത്ത് പണത്തിെന്റ പ്രചാരം അസാ
ധാരണമാംവിധം വർദ്ധിച്ചെതന്തുെകാെണ്ടന്ന് ഇത്രയും
പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

















7 പണത്തിെന്റ ക്രയശക്തി:
ഡിമാൻറ്, സൈപ്ല എന്നിവയുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ
മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകെളയുെമന്നേപാെല പണേത്തയും
ബാധിക്കുന്നതാണ്. ചരക്കിെന്റ സൈപ്ല ഡിമാൻറിേന
ക്കാളധികമായാൽ അതിെന്റ (ചരക്കിെന്റ) വിലകുറയു
കയും േനെരമറിച്ച്, ഡിമാൻറു കൂടുതലാെണങ്കിൽ വില
വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യും. അതുേപാെലത്തെന്ന പണ
ത്തിെന്റ സൈപ്ല ഡിമാൻറിെനക്കാളധികമായാൽ
അതിെന്റ (പണത്തിെന്റ) വില ചുരുങ്ങുകയും സൈപ്ല
കുറഞ്ഞാൽ വില വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യും. പണത്തി
െന്റ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മാർക്കറ്റു
വിലകെള ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇന്ന് ഒരുറുപ്പിക വി
ലയുള്ള ചരക്കിനു നാെള രണ്ടുറുപ്പികേയാ അരയുറുപ്പി
കേയാ വിലയാെയന്നു വരാം. ചരക്കിെന്റ വില വർദ്ധി
ക്കുേമ്പാൾ ഉറുപ്പികയുെട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞുെവന്നും
േനെരമറിച്ച് ചരക്കിെന്റ വില കുറയുേമ്പാൾ ഉറുപ്പികയു
െട ക്രയശക്തി വർദ്ധിച്ചുെവന്നും പറയുന്നു. ഉറുപ്പികയു
െട വില വർദ്ധിക്കുകെയന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുകളുെട വില
കുറയുക എന്നർത്ഥമാണ്. കാരണം, വില കൂടിയ ഉറു
പ്പികെകാണ്ടു കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും.
പണത്തിെന്റ വില ഇരട്ടിയാെയന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാൽ
പണത്തിെന്റ രണ്ടു യൂണിറ്റിന് (രണ്ടുറുപ്പികയ്ക്ക്) കിട്ടിയിരു
ന്ന ചരക്കുകൾ ഇേപ്പാൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് (ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക്)
കിട്ടും. േനെര മറിച്ച് പണത്തിെന്റ വില പകുതിയായി
കുറഞ്ഞാൽ ചരക്കുകളുെട വില മുമ്പെത്തക്കാൾ ഇര
ട്ടിയാവുകയാണ് െചയ്യുക. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പണ
ത്തിെന്റ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായത്തിേലാ സൈപ്ലയിേലാ
മാറ്റമുണ്ടായാൽ മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും മാർക്കറ്റുവില
കളിൽ — വിലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിൽ — മാറ്റമു
ണ്ടാകുന്നതാണ്.
ഒരുദാഹരണം: ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കിക്കി
ട്ടുെമന്ന ഉറപ്പിൻേമൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് നൂറുറു
പ്പിക കടം െകാടുക്കുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. നിശ്ചിത
അളവിലുള്ള ചരക്കുകെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുെവന്ന
താണേല്ലാ പണത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം. നൂറുറുപ്പിക െകാ
ടുത്താൽ ഇന്നു നൂറുവാര തുണികിട്ടുെമന്നിരിക്കെട്ട. ഒരു
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞുനിങ്ങൾ കടംെകാടുത്ത സംഖ്യ മടക്കി
ക്കിട്ടുേമ്പാൾ അതിന് ഇന്നു കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കിട്ടി
യിെല്ലന്നു വരാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു െകാല്ലം കഴി
ഞ്ഞാൽ നൂറുറുപ്പികയ്ക്ക് 50 ഓ 60 ഓ വാര തുണിമാത്രേമ
കിട്ടുകയുള്ളുെവന്നു വരാം. അങ്ങെന വന്നാൽ ഉറുപ്പിക
യുെട വില ഇടിഞ്ഞുെവന്നാണ് പറയുക; അതായത്,
ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള കഴിവ് — ഉറുപ്പിക
യുെട ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
മെറ്റാരുദാഹരണം: ഒരു െതാഴിലാളിക്കു ദിവസത്തിൽ
ഒരുറുപ്പിക കൂലി കിട്ടുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾ
ക്കും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും
മറ്റും വാങ്ങുവാനാണ് അയാളാ ഉറുപ്പിക വിനിേയാഗി
ക്കുക. ചരക്കുകളുെട വില വർദ്ധിച്ചാൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഉറു
പ്പികയുെട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് തെന്റ
ഒരു ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കി
ട്ടുകയില്ല. പണക്കണക്കിലുള്ള കൂലി ഇേപ്പാഴും ഒരുറു
പ്പികതെന്ന. എന്നാൽ, അയാളുെട യഥാർത്ഥകൂലി —
അയാൾക്കു കിട്ടുന്ന ചരക്കുകളുെട തുക — കുറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു.
വിലകൾ ഒരു നിശ്ചിതഅളവിലുള്ള ചരക്കുകെള പ്ര
തിനിധീകരിക്കുന്ന പണത്തിെന്റ േതാതും കുറയുന്നതാ
ണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള പണം
െകാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും. ചര
ക്കുകളുെട ഉല്പാദനം ഇരട്ടിയാെയന്നും പേക്ഷ, അവയു
െട മാർക്കറ്റുവില 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞുെവന്നും വിചാ
രിക്കുക. യഥാർത്ഥമായ സ്വത്തുക്കൾ ഇവിെട ഇരട്ടി
യായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പണക്കണക്കിലുള്ള ആദായം
മുമ്പേത്തക്കാൾ ഒന്നര ഇരട്ടി മാത്രേമ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു.
ഇങ്ങെന ഉല്പാദനത്തിലും ഡിമാൻറ്, സൈപ്ല എന്നിവ
യിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് പണത്തിെന്റ ക്രയശ
ക്തിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്.

















8 വിലയുെട കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ:
ചരക്കിെന്റ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കു രണ്ടു കാര
ണങ്ങളുണ്ടാവാം; ഒന്നുകിൽ, ചരക്കിെന സംബന്ധിക്കു
ന്ന മാറ്റങ്ങൾ; അെല്ലങ്കിൽ, പണെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ.
സാേങ്കതികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങ
ളുെട പുതിയ സൈപ്ലകളും ഉല്പാദനെച്ചലവുകേളയും
അതുവഴി ചരക്കുകളുെട വിലകേളയും കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.
േനെരമറിച്ച് പ്രകൃതിേകാപങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ മുതലാ
യവ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന
വിലകെള ഉയർത്തുകയും െചയ്യും.
ഉല്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉപേയാ
ഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിലകെള ബാധിയ്ക്കുന്നതാ
ണ്. ആളുകൾ കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി
യാൽ അവയുെട വില വർദ്ധിക്കും. മറിച്ച്, സാമ്പത്തിക
കുഴപ്പം, െതാഴിലില്ലായ്മ മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ ജന
ങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള െകല്പു കുറഞ്ഞാൽ
വിലയിടിയുകയും െചയ്യും.
വിലകെള ബാധിക്കുന്ന മെറ്റാരു സംഗതി സൂക്ഷിപ്പി
(Sarving)ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. സൂക്ഷിപ്പിെന്റ േതാ
ത് വർദ്ധിക്കുകയും െചലവിടുന്നതിെന്റ േതാതു ചുരുക്കു
കയും െചയ്താൽ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട വില കുറയും.
കാരണം, പണത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പു വർദ്ധിക്കുക എന്നുവ
ച്ചാൽ ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറ് കുറയുക എന്നർത്ഥമാണ്.
േവെറാരു കാരണം ആദായത്തിെന്റ വിതരണത്തിലു
ണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. നാട്ടുകാരുെട കയ്യിൽ കൂടു
തൽ പണമുണ്ടായാൽ ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധി
ക്കുകയും അങ്ങെന വില കയറുകയും െചയ്യും.
വില്പനകെളയും വിലകെളയും ഉല്പാദനേത്തയും നിയ
ന്ത്രിക്കുന്ന കുത്തകസമ്പ്രദായവും വിലകെള ബാധിക്കു
ന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ മറ്റാരും മത്സരിക്കാനില്ലാത്തതു
െകാണ്ട് കുത്തകമുതലാളിക്കു തെന്റ ചരക്കുകളുെട വി
ലകയറ്റാൻ കഴിയും. ഉല്പാദനെത്ത െവട്ടിച്ചുരുക്കി ചര
ക്കുകളുെട സൈപ്ല കൃത്രിമമായി കുറയ്ക്കുവാനും അങ്ങെന
വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും.
പണത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിെക്ക, ചരക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള
െടക്നിക്ക് പരിഷ്ക്കരിക്കുകേയാ (മുമ്പേത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ
പ്രയത്നംെകാണ്ട് ചരക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകേയാ)
അെല്ലങ്കിൽ ചരക്കിെന്റ സൈപ്ല ഡിമാൻറിേനക്കാള
ധികമാവുകേയാ െചയ്താൽ വില കുറയുന്നതാണ്. ഡി
മാൻറ് സൈപ്ലേയക്കാൾ കവിഞ്ഞാൽ വില കയറുക
യും െചയ്യും.
വിലകളിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കണെമങ്കിൽ ചരക്കുകളു
െട ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദായത്തിലും ഡിമാൻറ്, സൈപ്ല
എന്നിവയിലും മാറ്റമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രം േപാരാ;
പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറിലും സൈപ്ലയിലും മാറ്റമില്ലാ
തിരിക്കുകകൂടി േവണം. ചരക്കിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിെക്ക,
പണത്തിെന്റ സൈപ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ ചരക്കിെന്റ വില
വർദ്ധിക്കും. കാരണം, കൂടുതൽ വില െകാടുത്തിെട്ട
ങ്കിലും പരിമിതമായ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ
തയ്യാറാവും. മറിച്ച്, പണത്തിെന്റ സൈപ്ല കുറയുകേയാ
ഡിമാൻറു വർദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്താൽ ചരക്കിെന്റ വില
ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യും. ഇങ്ങെന പണത്തിെന്റ, ഉല്പാദന
സമ്പ്രദായത്തിേലാ ഡിമാൻറ്, സൈപ്ല എന്നിവയിേലാ
മാറ്റമുണ്ടായാൽ മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും മാർക്കറ്റുവില
കളിൽ — വിലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിൽ — മാറ്റമു
ണ്ടാകുന്നതാണ്.
ചരക്കുകളുെട വിലകെള അളക്കുന്നതു പണംെകാണ്ടാ
ണേല്ലാ. ഏതു ചരക്കിെന്റ വിലയും പണക്കണക്കിൽ
പറയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, പണത്തിെന്റ വില കണ
ക്കാക്കുന്നെതങ്ങെനയാണ്? പണത്തിെന്റ വിലെയ
അതു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കിെന്റ വിലയിലൂെട മാ
ത്രേമ കാണാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട് പണത്തിെന്റ
വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണക്കാക്കണെമങ്കിൽ
ചരക്കുകളുെട വിലകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാ
ധിക്കണം. പേക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്: അേനകം ചര
ക്കുകളുെട വിലകെള െവേവ്വെറ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
പണത്തിന് അേനകം വിലകളുെണ്ടന്നു കാണാം. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ഒരുറുപ്പിക എത്ര തുണിക്കു സമമാെണ
ന്നും എത്ര അരിക്കു സമമാെണന്നും എത്ര മെണ്ണണ്ണക്ക്
സമമാെണന്നും കണക്കാക്കാം. ഇതു പ്രാേയാഗികമല്ല.
അതുെകാണ്ടു സാധാരണമായി പണത്തിെന്റ െപാതു
വിലുള്ള വിലെയ മാത്രേമ കണക്കാക്കാറുള്ളു. മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പണത്തിെന്റ ക്രയശക്തിയി
ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെള അളക്കുവാൻ സാധാരണമായി
മാർക്കറ്റുവിലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങെള അളക്കുകയാണ് പതിവ്.
ഡിമാൻറിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിെക്ക പണത്തിെന്റ തുക
വർദ്ധിച്ചാൽ അതിെന്റ വില ചുരുങ്ങുെമന്നു മുകളിൽ പറ
ഞ്ഞുവേല്ലാ. ഇതിെന്റ അർത്ഥം പണത്തിെന്റ തുകയി
ലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവനുസരിച്ച് വിലകളുെട െപാതുനി
ലവാരവും വർദ്ധിക്കുെമന്നാണ്. ഇങ്ങെന വിലകളുെട
െപാതുനിലവാരവും പണത്തിെന്റ തുകയും പരസ്പരം
ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
പണവും ചരക്കുകളുെട െപാതുനിലവാരവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്ത ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം.
1. (ചരക്കുകളുെട തുകയിലും പണത്തിെന്റ ഗതിേവഗ
ത്തിലും മാറ്റമില്ലാതിരിേക്ക) പണത്തിെന്റ തുക വർ

ദ്ധിച്ചാൽ വിലകളുെട െപാതുനിലവാരം വർദ്ധിക്കും.
േനെരമറിച്ച്, പണത്തിെന്റ തുക കുറഞ്ഞാൽ വിലക
ളുെട നിലവാരം താഴുകയും െചയ്യും.

2. (പണത്തിെന്റ സൈപ്ലയിലും ഗതിേവഗത്തിലും മാ
റ്റമില്ലാതിരിേക്ക) പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറു വർദ്ധി
ച്ചാൽ — അതായത്, െകാള്ളെക്കാടുക്കകളും ചരക്കു
കളുെട തുകയും വർദ്ധിച്ചാൽ — വിലകളുെട െപാതു
നിലവാരം താഴും. പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങി
യാൽ — െകാള്ളെക്കാടുക്കകളും ചരക്കുകളുെട തുക
യും കുറഞ്ഞാൽ — വിലകളുെട നിലവാരം ഉയരുക
യും െചയ്യും.
3. (െകാള്ളെക്കാടുക്കകളുെടയും ചരക്കുകളുെടയും തു

കയിലും പണത്തിെന്റ ഗതിേവഗത്തിലും മാറ്റമി
ല്ലാതിരിേക്ക) പണത്തിെന്റ സൈപ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ
പണത്തിെന്റ വിലയിടിയും. മറിച്ചു, സൈപ്ല ചുരുങ്ങി
യാൽ പണത്തിെന്റ വില കയറുകയും െചയ്യും.

4. (െകാള്ളെക്കാടുക്കകളുെടയും ചരക്കുകളുെടയും തുക

യിലും പണത്തിെന്റ സൈപ്ലയിലും മാറ്റമില്ലാതിരി
േക്ക) പണത്തിെന്റ ഗതിേവഗം വർദ്ധിച്ചാൽ ചരക്കു
കളുെട വിലകളുെട െപാതുനിലവാരം ഉയരും. േന
െരമറിച്ചു, ഗതിേവഗം കുറഞ്ഞാൽ വിലകൾ ഇടിയു
കയും െചയ്യും.

പണത്തിെന്റ സൈപ്ല, ഡിമാൻറ് എന്നിവയ്ക്കും അതിെന്റ
വിലയ്ക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുെണ്ടന്നു കാണിക്കാൻ മാത്ര
മാണ് ഇത്രയും വിവരിച്ചത്. െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
ആ ബന്ധെത്ത കണക്കുകൾെകാണ്ട് ശരിക്ക് അളന്നു
കണക്കാക്കുക എളുപ്പമുള്ള പണിയാെണന്ന് െതറ്റിദ്ധ
രിച്ചുേപാകരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, വിലകളുെട നിലവാര
വും പണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങെള െമാത്തത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു
വ്യക്തമാക്കുക മാത്രേമ ഈ വിവരണം െചയ്യുന്നുള്ളു.

















9 സൂചകസംഖ്യ:
വിലകളുെട െപാതുനിലവാരെത്ത അളക്കുവാനുള്ള ഒരു
പകരണമാണ് സൂചകസംഖ്യ (Index number). രണ്ടു
വ്യത്യസ്തതീയ്യതികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചരക്കിെന്റ വില
— ശരിക്കുപറയുകയാെണങ്കിൽ ഏതാനും ചരക്കുകളു
െട കൂട്ടായ വില — എത്രകണ്ടു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അത് െചയ്യുന്നത്. ഏെതങ്കി
ലുെമാരു െകാല്ലത്തിെല വിലകെള മേറ്റെതങ്കിലുെമാ
രു െകാല്ലത്തിെല വിലകളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുവാ
നും അങ്ങെന ആ രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പണ
ത്തിെന്റ ക്രയശക്തിയിലുണ്ടായ മാറ്റെമെന്തന്നു കണ
ക്കാക്കുവാനും സൂചകസംഖ്യകൾ ഉപകരിക്കുന്നു. സൂച
കസംഖ്യയിെല േപായിൻറുകൾ വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ പണ
ത്തിെന്റ വില കുറയുകയും േനെര മറിച്ചു േപായിൻറു കുറ
യുേമ്പാൾ പണത്തിെന്റ വില വർദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുെമ
ന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
െതാഴിലാളികൾ, അെല്ലങ്കിൽ മേറ്റെതങ്കിലും ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾ, സാധാരണമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന 40 ഓ 50
ഓ ചരക്കുകളുെട വിലകൾ ഏതു തരത്തിലാണ് മാറുന്ന
െതന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മാർക്കറ്റുവിലകളുെട െപാ
തുനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയും. ഏെതങ്കിലുെമാരു െകാല്ലെത്ത അടിസ്ഥാന
വർഷമായി െതരെഞ്ഞടുത്ത് ആ െകാല്ലത്തിെല വിലക
ളും മേറ്റെതങ്കിലുെമാരു െകാല്ലത്തിെല വിലകളും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തി
ന്, ഏെതങ്കിലുെമാരു െകാല്ലത്തിെല വിലകെള 1914
െല വിലകളുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തണെമന്നു വിചാരി
ക്കുക. 1914-ൽ അരി മന്നിന് 5 ക യും എണ്ണ മന്നിന് 20
ക.യും തുണി വാരയ്ക്ക് 4 ണ.യും വിറകു തന്നിന് 10 ക.യും
ആെണന്നിരിക്കെട്ട. (ഉദാഹരണം മാത്രമായതുെകാ
ണ്ട് 40 ഓ 50 ഓ ചരക്കുകൾക്കു പകരം നാല് ചരക്കു
കൾ മാത്രേമ എടുത്തിട്ടുള്ളു.) 1940-ൽ അരിയുെട വില
ഏഴര ക.യും എണ്ണയുെട വില 15 ക.യും വസ്ത്രത്തിെന്റ
വില വാരയ്ക്ക് 5 ണ.യും ആയിത്തീർന്നുെവന്നും വിറകി
െന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിെല്ലന്നും കരുതുക. ഇവിെട
അരിയുെട വില 50 ശതമാനവും വസ്ത്രത്തിെന്റ വില 25
ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു. എണ്ണയുെട വില 25 ശതമാനം
കുറഞ്ഞു. വിറകിെന്റ വിലയിൽ മാത്രം മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.
ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്നു വിലകളുെട െപാതുനിലവാ
രം മനസ്സിലാക്കാനുപകരിക്കുന്ന സൂചകസംഖ്യകൾ
തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. താെഴെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന
പട്ടിക േനാക്കുക.
1914

ചരക്കുകൾ വില

1940

പഴയ വില
സൂചക
സംഖ്യ

അരി

5 ക.മന്ന്

100

7.5 ക.മന്ന്

എണ്ണ

20 ക.മന്ന് 100

15 ക.മന്ന്

തുണി

4 ണ. വാര 100

5 ണ. വാര

വിറക്

10 ക. തൻ 100
400
= 100
4

10 ക.തൻ
450
= 112.5
4

സൂചക സംഖ്യ

പുതിയ
സൂചക സംഖ്യ
100 × 15
5×2
100 × 15
20
100 × 5
4
100 × 10
10

= 150
= 75
= 125
= 1500

നാലു ചരക്കുകളുെടയും വിലകെള ഒന്നാെയടുക്കുകയാ
െണങ്കിൽ 1914-ൽ 400 ആയിരുന്നത്, 1940-ൽ 450
ആയി എന്നു കാണാം. അേപ്പാൾ ഒരു ചരക്കിെന്റ വില
ശരാശരി 12.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. വിലകളുെട െപാതു
നിലവാരം അടിസ്ഥാനവർഷമായ 1914-ൽ 100 ആയി
രുന്നു. 1940-ൽ 112.5 ആയി. അതായത് 12.5 േപായിൻ
റുകൾ അധികമായി. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
1940-ൽ പണത്തിെന്റ ക്രയശക്തി 1914-ൽ ഉണ്ടായി
രുന്നതിേനക്കാൾ 12.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. എന്നുവ
ച്ചാൽ 1914-ൽ 100 ക. വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചരക്കി
ന് 1940-ൽ 112.5 ക. െകാടുക്കണെമന്നായി. സൂചക
സംഖ്യയിെല േപായിൻറുകളുെട വർദ്ധനവനുസരിച്ച്
െതാഴിലാളികളുെട കൂലി (പണക്കണക്കിലുള്ള കൂലി)
വർദ്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട യഥാർത്ഥ കൂലി (അതാ
യത് ചരക്കുകണക്കിലുള്ള കൂലി) കുറയുെമന്നാണ് ധരി
േക്കണ്ടത്.
ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുള്ളിൽ െതാഴിലാളിയുെട കൂലി
20 ക.യിൽ നിന്ന് 24 ക.യായി വർദ്ധിച്ചുെവന്നും അേത
സമയത്ത് സൂചകസംഖ്യ 100-ൽ നിന്നും 20 േപായിൻ
റുകൾ വർദ്ധിച്ച് 120 ആയിത്തീർന്നുെവന്നും വിചാരി
ക്കുക. ഇവിെട െതാഴിലാളിയുെട പണക്കണക്കിലുള്ള
കൂലി 4 ക. അെല്ലങ്കിൽ 20 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ, ആ േതാതനുസരിച്ചുതെന്ന സൂചകസംഖ്യയി
െല േപായിൻറുകളും വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ട് യഥാർ
ത്ഥമായ കൂലി ചരക്കുകണക്കിലുള്ള കൂലി ഒട്ടും അധിക
മായിട്ടില്ല. സൂചകസംഖ്യകളുെട സഹായേത്താടുകൂടി
ഓേരാ ചരക്കിെന്റയും യഥാർത്ഥ വിലയിടിേവാ വില
വർദ്ധനേയാ പ്രേത്യകമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല.
ചരക്കുകളുെട വിലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിലുള്ള
മാറ്റം — ശരാശരി മാറ്റം മാത്രേമ — കണക്കാക്കാൻ
കഴിയു. അതിനാൽ, പണത്തിെന്റ ക്രയശക്തിയിലുണ്ടാ
കുന്ന മാറ്റങ്ങെള െപാതുവിൽ അളക്കാൻ മാത്രേമ സൂച
കസംഖ്യകൾ പ്രേയാജനെപ്പടുകയുള്ളു.
സൂചകസംഖ്യകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ബു
ദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഒേര ചരക്കിനു വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപിക്കുക. െതാഴിലാ
ളികൾ സുഖേഭാഗെമന്നു കരുതുന്നതു മുതലാളികൾക്ക്
ജീവിതാവശ്യമാെയന്നു വരാം. പിെന്ന ഒേര ചരക്കുത
െന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ്
ഉപേയാഗിക്കുക. ചിലർ അരിയാണ് കൂടുതലിഷ്ടെപ്പടു
ന്നെതങ്കിൽ മറ്റുചിലർ മധുരപലഹാരമാണിഷ്ടെപ്പടുക.
േപാെരങ്കിൽ, ഒേര ജനവിഭാഗംതെന്ന (ഉദാ: െതാഴിലാ
ളികൾ) പല ചരക്കുകളും വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യ
സ്ത അളവിലാണ് ഉപേയാഗിക്കുക.

















10 കനംകൂടിയ സൂചകസംഖ്യകൾ:
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകെള ഏെറക്കുെറ പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടി
ചില സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകാർ (Satisfactions) സൂച
കസംഖ്യകൾ തയ്യാറാക്കുേമ്പാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
നൽകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, െതാഴിലാളികൾ ഉപ
േയാഗിക്കുന്ന അരിയുെട േതാത് പഞ്ചസാരയുേടതിേന
ക്കാൾ നാലിരട്ടിയും വസ്ത്രത്തിൻേറതിേനക്കാൾ രണ്ടി
രട്ടിയും ആെണന്നു കരുതുക. എന്നാൽ സൂചക സംഖ്യ
കൾ അരിക്കു 400 ഉം വസ്ത്രത്തിനു 200 ഉം പഞ്ചസാര
യ്ക്ക് 100 ഉം ആയിരിക്കും. ഇതിനു സൂചകസംഖ്യകൾക്കു
‘കനംവയ്ക്കൽ’ (Weighting) എന്നുപറയുന്നു. നമ്മുെട
ആദ്യെത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ അരി, വസ്ത്രം, എണ്ണ, വി
റക് എന്നീ ചരക്കുകൾ ക്രമപ്രകാരം 5, 4, 2, 1 എന്ന
േതാതിലാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ അവയു
െട സൂചകസംഖ്യകൾ ക്രമപ്രകാരം 500, 400, 200, 100
എന്ന േതാതിൽ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.
േനാക്കുക:
ചരക്ക്

1914 െല സൂചകസംഖ്യ 1940െല സൂചക സംഖ്യ

അരി
എണ്ണ
വസ്ത്രം
വിറക്

100 × 5 = 500
100 × 2 = 200
100 × 4 = 400
100 × 1 = 100

150 × 5 = 750
75 × 2 = 150
125 × 4 = 500
100 × 1 = 150

ആെക 1200

1500

ശരാശരി 1200/12 = 100

1500/12 = 125

1940-ൽ കനംകൂട്ടാെതയുള്ള സൂചകസംഖ്യ112.5 ആണ്.
കനംകൂട്ടിയ സൂചകസംഖ്യയാകെട്ട, 125 ആയിത്തീർ
ന്നു. അതായത്, ഉറുപ്പികയുെട ക്രയശക്തി 1940-ൽ
1914-ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിേനക്കാൾ 25 ശതമാനം
കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

















11 ഇന്ത്യയിെല സൂചകസംഖ്യകൾ:
ഇന്ത്യയിെല െമാത്തവിലകളുെട (Wholesale Prices) മാ
റ്റങ്ങെള അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാലു വിഭിന്ന സൂ
ചകസംഖ്യകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പഴയത് േകാേമഴ്സ്യൽ ഇൻ
റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറുകൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
അതിൽ കയറ്റുമതി െചയ്യെപ്പടുന്ന 28 ചരക്കുകളും ഇറ
ക്കുമതിെചയ്യെപ്പടുന്ന 11 ചരക്കുകളും (ആെക 39 ചരക്കു
കൾ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘കനം െവപ്പിക്കാെത’ ക്രിസ്തഃ
ബ്ദം 1878െന അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കിയിട്ടാണ് (അതാ
യത് 1878-ൽ 100 എന്ന േതാതിൽ) ഇതു തയ്യാറാക്കി
യിട്ടുള്ളത്. മറ്റു മൂെന്നണ്ണം േബാംേബ (40 ചരക്കുകൾ),
കറാച്ചി (23 ചരക്കുകൾ), കൽക്കത്ത (72 ചരക്കുകൾ)
എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കെപ്പടുന്നവയാണ്. ഈ
നാലു സൂചകസംഖ്യകളും മാസംേതാറും പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്താറുണ്ട്.
മെറ്റാരുതരത്തിലുള്ള സൂചകസംഖ്യകളുണ്ട്. ജീവിത
േത്താതിെന കുറക്കുന്ന സൂചകസംഖ്യകൾ (Cost of
Living Index Number) എന്ന േപരിലാണ് അവയറി
യെപ്പടുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഡസൻ േകന്ദ്രങ്ങളിെല
െതാഴിലാളികളുെട ജീവിതെച്ചലവുകെള അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയാണ് അവ തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അവ
യും ചുരുങ്ങിയത് മാസത്തിെലാരിക്കൽ പ്രസിദ്ധംെചയ്യ
െപ്പടാറുണ്ട്.
സൂചകസംഖ്യകളുെട ഉപേയാഗം പരിമിതമാെണന്ന
കാര്യം പ്രേത്യകം ഓർേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േബാംേബ
യിെല െതാഴിലാളികളുെട ജീവിതെച്ചലവിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ േനാക്കി േകാഴിേക്കാെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുെട
കയ്യിലുള്ള പണത്തിെന്റ വില നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴി
യില്ല. അതിനാൽ, സൂചകസംഖ്യകൾ ഉപേയാഗിക്കു
േമ്പാൾ സ്ഥലകാലാതിർത്തികൾ, ജനവിഭാഗങ്ങളുെട
പ്രേത്യകതകൾ, ചരക്കുകളുെട വ്യത്യസ്തതകൾ മുതലാ
യവ പരിഗണിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.
ഏതായാലും പണത്തിെന്റ വില ഒരു പ്രേത്യക സ്ഥല
ത്ത്, ഒരു പ്രേത്യക ജനവിഭാഗത്തിെന്റ ജീവിതെച്ചലവു
കെള എങ്ങെന ബാധിക്കുന്നുെവന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്ന സൂചകസംഖ്യകൾക്ക് — അവെയ്ക്കെന്താെക്കത്തെന്ന
ന്യൂനതകളുണ്ടായിരുന്നാലും — ഉപേയാഗവും പ്രചാരവു
മുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. മാത്രമല്ല,
െതാഴിലാളികൾ കരുതിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ സൂചകസം
ഖ്യകെള ഒരു ചൂഷേണാപകരണമായുപേയാഗിക്കുവാൻ
മുതലാളികൾ ശ്രമിക്കുെമന്നുകൂടി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു
ണ്ട്. േമാറിസ്േഡാവ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെന്റ കൂ
ലി (Wages) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
ഈ ഉദാഹരണം ശ്രേദ്ധയമാണ്:
“ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച ഉടെന സൂ

ചകസംഖ്യകെളപ്പറ്റി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ആേക്ഷപങ്ങ
ളുണ്ടായി. ജനങ്ങൾ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുേപക്ഷിച്ചു
വിലകുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി
യിട്ടുെണ്ടന്നും അതിനാൽ ജീവിതേതാതിേനക്കുറിക്കുന്ന
ഔേദ്യാഗികസൂചക സംഖ്യകൾ ചരക്കുകളുെട വിലവർ
ദ്ധനവിെന അതിശേയാക്തിേയാടുകൂടിയാണ് ചിത്രീ
കരിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും െപ്രാഫസർ ബൗലി പറഞ്ഞു. മറു
ഭാഗത്ത് വിലവർദ്ധനവിെന കുറച്ചുകാണിക്കുകയാണ്
ഔേദ്യാഗിക കണക്കുകൾ െചയ്യുന്നെതന്ന് െതാഴിലാളി
യൂണിയനുകളും ആേക്ഷപിച്ചു. വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളു
െട ഗുണം കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും തുണി മുതലായ ചരക്കു
കളുെട വില വല്ലാെത വർദ്ധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ വില
വർദ്ധനവിനു േവണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം െകാടുത്തിട്ടിെല്ലന്നും
യൂണിയനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.”
സൂചകസംഖ്യകെള കരുതേലാെട േവണം ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ എന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സി
ലാക്കാം.
ഇൻഫ്േളഷൻ:
പണത്തിെന്റ സൈപ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ ആളുകളുെട കയ്യിൽ
കൂടുതൽ പണമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. അേതാടുകൂടി ചര
ക്കുകളുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കും. ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻ
റു വർദ്ധിക്കുന്ന േതാതനുസരിച്ച് അവയുെട സൈപ്ലയും
വർദ്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വില കയറാൻ തുടങ്ങും.
വിലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധ
നവുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പണത്തിെന്റ സൈപ്ല വർദ്ധി
ച്ചാൽ ‘പണെപ്പരുപ്പം’ അെല്ലങ്കിൽ ‘ഇൻഫ്േളഷൻ’
(Inflation) ഉണ്ടായി എന്നു പറയുന്നു. േനെരമറിച്ചു, വി
ലകളുെട െപാതുനിലവാരത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാ
കത്തക്കവണ്ണം പണത്തിെന്റ സൈപ്ല കുറയുകയാെണ
ങ്കിൽ അതിന് ‘സേങ്കാചനം’ അെല്ലങ്കിൽ ‘ഡിഫ്േള
ഷൻ’ എന്നു പറയുന്നു.
നികുതികൾെകാണ്ടും കടെമടുപ്പുകൾെകാണ്ടും മറ്റുവര
വിനങ്ങൾെകാണ്ടും െചലവുനികത്താൻ കഴിയാെത
വരുന്ന അസാധാരണസന്ദർഭങ്ങളിൽ പണെപ്പരുപ്പ
െത്തയാണ് ഗവൺെമൻറുകൾ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. യു
ദ്ധനടത്തിപ്പിെന്റയും രാജ്യരക്ഷയുെടയും േപരിൽ പണം
ധാരാളമായി െചലവിടുന്നു. അതിനായി കൂടുതൽ കൂടു
തൽ േനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കുന്നു. പണത്തിെന്റ പ്രചാരം
പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ആളുകളുെട കയ്യിൽ പണ
മുണ്ടാവുക എന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറ് വർ
ദ്ധിക്കുക എന്നർത്ഥമാണേല്ലാ. പേക്ഷ, ഡിമാൻറ് വർ
ദ്ധിക്കുന്ന േതാതനുസരിച്ച് ചരക്കുകളുെട ഉൽപാദനവും
സൈപ്ലയും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. പരിമിതമായ ചരക്കുകൾ,
കൂടുതൽ പണം — ഈ സ്ഥിതിയിൽ ചരക്കുകളുെട വില
കയറാതിരിക്കുകയില്ല. പണം അധികമധികം അടി
ച്ചിറക്കുേന്താറും വിലകൾ കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. ഇതാണ്
‘ഇൻഫ്േളഷെന്റ’ ആരംഭം. ചരക്കുകളുെട വില വർ
ദ്ധിക്കുേന്താറും ഉൽപ്പാദനെച്ചലവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉൽ
പ്പാദനെച്ചലവുകൾ വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വില പിെന്നയും
കയറുന്നു.
ആവശ്യമായ െചലവുകൾക്കു കൂടുതൽ നികുതി ചുമത്തു
കയാണ് ഗവൺെമൻറ് െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ ഇൻഫ്േളഷ
നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുപേയാഗി
ക്കുന്ന പണത്തിെന്റ തുകയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. ജനങ്ങൾ
െചലവുെചയ്യുന്ന പണം ഗവൺെമൻറു െചലവിടുന്നുെവ
േന്നയുള്ളു.
ഇേപ്പാൾതെന്ന കടെമടുപ്പുെകാണ്ട് െചലവുകൾ നിർവ്വ
ഹിച്ചാലും ഇൻഫ്േളഷനുണ്ടാവില്ല. കാരണം ചരക്കുക
ളുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. വാങ്ങാനുള്ള കഴിവു
വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഗവൺെമൻറിേലക്കു േപാകുന്നു
എന്നു മാത്രേമ വ്യത്യാസമുള്ളു.
കൂടുതൽ േനാട്ടുകൾ അച്ചടിച്ചുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം
ഇൻഫ്േളഷനുകളുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വ്യവ
സായവും കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുന്ന സന്ദർഭങ്ങ
ളിൽ ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റത്തിന് കൂടുതൽ പണമാവ
ശ്യമായിവരും. അത്തരെമാരു സന്ദർഭമാണ് 1936-37
ലുണ്ടായത്. ചരക്കുകളുെട സൈപ്ല വർദ്ധിക്കുന്ന േതാ
തനുസരിച്ച് പുതിയ േനാട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ വില
ക്കയറ്റമുണ്ടാവില്ല. സൈപ്ലെയ അേപക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ
േനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിവിേശഷ
െത്തയാണ് ഇൻഫ്േളഷൻ എന്നു പറയുന്നത്.
ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും
പണെപ്പരുപ്പെത്ത അവലംബിച്ചിരുന്നു. ജർമ്മനിയി
ലും റഷ്യയിലുമാണ് വിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായ
ത്. 1928-ൽ ജർമ്മനിയിെല ജീവിതെച്ചലവ് 1914 െന
ക്കാൾ 27000 ഇരട്ടി അധികമായി എന്നു കണക്കാക്ക
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ 1914-ൽ 1 മാർക്ക് (സു
മാർ 12 ണ) വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചരക്കിന് 1923-ൽ
27,000 മാർക്ക് വില െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു. േനാട്ടുകൾ
അടിച്ചിറക്കാൻ േവണ്ടി 150 അച്ചടിക്കമ്പനികൾ 2000
പ്രസ്സുകൾ വച്ചു രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു
േസ്റ്റാൾവർ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
1917നും 1921 നും ഇടയിൽ റഷ്യയിലുണ്ടായ പണെപ്പ
രുപ്പം ഇതുേപാെലതെന്ന ഭയങ്കരമായിരുന്നു. നാലു
െകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ േനാട്ടുകളുെട പ്രചാരം 100 ഇരട്ടി
യാണ് വർദ്ധിച്ചത്. 1917 നവംബറിൽ 22,000 റൂബിൾ
േനാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നിടത്ത് 1921 ജൂൈലയിൽ 23
ലക്ഷം റൂബിൾ േനാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിെന്റ

ഫലമായി ചരക്കുകളുെട വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധി
ച്ചുെവന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഒരു േകാപ്പ പാലിന് 36
പവനും ഒരപ്പത്തിനു 400 പവനും െകാടുേക്കണ്ടിവന്നു
െവന്നാണ് ഒരു േലഖകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും ഇൻഫ്േളഷെന്റ
ആഘാതങ്ങൾ മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയു
ണ്ടായി. ബ്രിട്ടൻ, അേമരിക്ക മുതലായ പരിഷ്കൃത രാജ്യ
ങ്ങൾ ആദ്യംമുതൽേക്ക പല നിയന്ത്രണനടപടികളും
ൈകെക്കാണ്ടതുെകാണ്ടു വിലക്കയറ്റം അത്രഭയങ്കരമാ
യിത്തീർന്നിെല്ലന്നതു ശരിതെന്ന. എന്നാൽ, വ്യവസായ
ങ്ങെള നിയന്ത്രിക്കുകേയാ വളർത്തുകേയാ െചയ്യാത്ത,
ഈജിപ്ത്, ൈചന, ഇന്ത്യ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻ
ഫ്േളഷൻ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ തകരാറുകൾ കുറെച്ചാന്നു
മല്ല. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതി
ദയനീയമാണ്. ഇന്ത്യയുെട സ്വന്തം െചലവുകൾ മാത്ര
മല്ല, ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ െചയ്യുന്ന െചലവുകളും നമ്മൾ
തെന്ന നിർവ്വഹിക്കണം! ഈ വമ്പിച്ച െചലവുകൾ നി
കുതിെകാണ്ടും കടെമടുപ്പുെകാണ്ടും മാത്രം നിർവ്വഹിക്കാ
നാവിെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ റിസർവ്വു ബാങ്കുവഴിയായി
ധാരാളം േനാട്ടുകളടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫല
മായി ചരക്കുകളുെട വില അതിേവഗം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു
വന്നു. െമാത്തവിലകളുെട നിലവാരം 1939 ആഗസ്റ്റിൽ
100 ആയിരുന്നതു 1943 െന്റ അവസാനമാകുേമ്പാേഴ
ക്കും 340 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഇവിെടയും ഒരു കാര്യം കൂടി
ഓർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ട്. െമാത്തവിലകൾ േനാക്കിയാൽ
യഥാർത്ഥമായ വിലക്കയറ്റം മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം,
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാർ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചര
ക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതു െമാത്തക്കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നല്ല,
ചില്ലറക്കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നാണ്. അതുെകാണ്ടു സൂചക
സംഖ്യകൾ കാണിക്കുന്നതിേനക്കാളും അധികമായിരി
ക്കും ചരക്കുകളുെട വില.
ഇൻഫ്േളഷെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ആപൽക്ക
രമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത് ൈചനയിലാണ്. ചരക്കുകളു
െട വില 500 ഇരട്ടിയും 1000 ഇരട്ടിയുമായി വർദ്ധിച്ചു.
1944 ഡിസംബർ 23 നു േറായിട്ടർ േലഖകൻ ഇങ്ങെന
കമ്പിയടിക്കുകയുണ്ടായി: “ചുങ്കിംഗിൽ നിങ്ങൾെക്കാരു
ഹാറ്റു േവണെമങ്കിൽ 650 ക. െകാടുക്കണം. ഒരു േജാടി
െചരുപ്പിന് 260 ക.യും ഒരു സ്യൂട്ടിന് 2600 ക.യും ഒരു കു
പ്പി വിസ്കിക്ക് 2400 ക.യും ലിപ്സ്റ്റിക്കിനു 130 ക.യും ഒരു
റാത്തൽ െവണ്ണയ്ക്ക് 230 കയും വിലയുണ്ട്.”
ഇൻഫ്േളഷെന്റ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങെള
വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ചരക്കുകളുെട
വില കയറുന്നതു മുതലാളികൾക്കു ലാഭമാണ്. കൂടുതൽ
ലാഭമടിക്കാൻ അവർക്കവസരം കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ, ക്ലി
പ്തമായ വരുമാനമുള്ള െതാഴിലാളികൾക്കും മറ്റു ശമ്പള
ക്കാർക്കും വിലക്കയറ്റം ഹാനികരമാണ്. കാരണം, ഒരു
നിശ്ചിത സംഖ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കി
ട്ടാതാവുന്നു. അങ്ങെന െതാഴിലാളികളുേടയും ഇടത്തര
ക്കാരുേടയും ജീവിതെച്ചലവു വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാരണ
മായി, വിലക്കയറ്റത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചു െതാഴിലാളി
കളുെട കൂലി കൂട്ടിെക്കാടുക്കാൻ മുതലാളികൾ തയ്യാറാ
വാറില്ല. െതാഴിലാളികൾക്കു സംഘടനയും ശക്തിയുമു
േള്ളടങ്ങളിൽ കുറച്ചു േഭദമായിരിക്കുെമന്നതു ശരിതെന്ന.
എന്നാലും, ദിവസം െചല്ലുംേതാറും അധികമധികം ദുസ്സ
ഹമായിെക്കാണ്ടുവരുന്ന വിലക്കയറ്റെത്ത ഫലപ്രദമാം
വിധം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ സാധിച്ചുെവന്നു വരില്ല.
വിലക്കയറ്റംെകാണ്ടുമാത്രം മുതലാളികൾ തൃപ്തിെപ്പടാ
റില്ല. ചരക്കുകളുെട ക്ഷാമെത്തയും വിലക്കയറ്റെത്ത
യും എത്രേത്താളം സാധിക്കുേമാ അത്രേത്താളം അവർ
തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നു. അങ്ങെന കരിഞ്ചന്തക്കാരും െസക്യുേലറ്റർ
മാരും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. െതാഴിലാളികളും മെറ്റല്ലാ
ജനവിഭാഗങ്ങളും േയാജിച്ചണിനിരക്കാേത്തടേത്താളം
കാലം രാജ്യത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരായ ഈ
ലാഭെക്കാതിയൻമാരുെട ജനേദ്രാഹം തുടരുകതെന്ന
െചയ്യും. അങ്ങെന ക്രമത്തിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ
യാെക ഛിന്നഭിന്നമായിത്തീരും.
ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറു നിറേവറ്റാൻ സാധിക്കത്തക്ക
വിധം ഉൽപാദനെത്ത വളർത്തുകയും അതിനുേവണ്ടി
അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ, പ്രയത്നശക്തി മുതലായ ഉൽ
പാദേനാപാധികെള തികച്ചും ഉപേയാഗിക്കുകയും ലാഭ
െക്കാതിയൻമാെര കാര്യക്ഷമമാംവിധം തടയാൻ കരു
ത്തുള്ള ഒരു േകന്ദ്രീകൃതസംഘടനയുെട കീഴിൽ മുഴുവൻ
സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥേയയും നയിക്കുകയുമാണ് ഇൻ
ഫ്േളഷെന തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗം. െതാഴിലാളികളുെട
യും മറ്റു നാട്ടുകാരുെടയും സഹായസഹകരണങ്ങേളാടു
കൂടി മാത്രേമ ഇതു നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയൂ.
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വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തനാണയവ്യവസ്ഥകളാ
ണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിെല െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്ക് ഉറുപ്പി
കയാവശ്യമുള്ളതുേപാെല അേമരിക്കൻ േഡാളറും ഇം
ഗ്ലണ്ടിൽ സ്റ്റർലിങ്ങും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാങ്കും േസാവിയറ്റു
യൂണിയനിൽ റൂബിളും േവണം. ഒരു രാജ്യത്തിെല നാ
ണ്യം മെറ്റാരുരാജ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കെപ്പടുകയില്ല. ഇം
ഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് എെന്തങ്കിലും വാങ്ങണെമങ്കിൽ സ്റ്റർലി
ങ്ങാവശ്യമാണ്. അേമരിക്കയിൽ നിന്നു പുസ്തകങ്ങേളാ
മറ്റുവല്ല ചരക്കുകേളാ വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമു
െണ്ടങ്കിൽ ഉറുപ്പികെകാണ്ടു പ്രേയാജനമില്ല. അേമരിക്ക
യിെല െചലവുകൾക്കു േഡാളർതെന്ന േവണം.
ഇക്കാലത്തു വിേദശകറൻസികളുെട സഹായംകൂടാെത
സാമ്പത്തികജീവിതം സാധ്യമല്ല. വ്യാവസായികവും
കച്ചവടപരവുമായ സാർവ്വലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ അത്ര
യ്ക്കു വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക
ജീവിതം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണി
രിക്കുന്നത്. അതിെന്റ ഫലമായി സാർവ്വലൗകികമായ
പണമിടപാടുകളും വളെര വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരിഗ്ലീഷുകയറ്റുമതിക്കാരൻ അേമരിക്കയിേലക്കു ചരക്കു
കൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുെമന്നു വിചാരിക്കുക. അേമരിക്കയി
െല ഇറക്കുമതിക്കാരെന്റ കയ്യിൽ സ്റ്റർലിങ്ങില്ല, േഡാ
ളർ മാത്രേമയുള്ളു. േഡാളറിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ അേമരി
ക്കക്കാരന് സ്റ്റർലിങ്ങിെന്റ ആവശ്യം േനരിടുന്നു. തെന്റ
േഡാളർ െകാടുത്തു പകരം സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങാനും ആ
സ്റ്റർലിങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷുകാരന് െകാടുത്ത് ചരക്കുകൾ വാ
ങ്ങാനും അയാളാഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇനി, ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അേമരിക്ക
യിൽ നിന്നു ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി െചയ്യുന്നുെവന്നു
കരുതുക. അേമരിക്കൻ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ േഡാളർ
േവണം. ഇറക്കുമതിക്കാരനായ ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാ
രെന്റ ൈകയ്യിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു മാത്രമാണുള്ളത്. തെന്റ
സ്റ്റർലിങ്ങു െകാടുത്ത് പകരം േഡാളർ വാങ്ങാൻ അയാ
ളാഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന, അേമരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട
ബന്ധത്തിൽ അേമരിക്കക്കാർക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങിൻേറയും
ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് േഡാളറിെന്റയും ആവശ്യം േനരിടുന്നു.
സാർവ്വലൗകികമായ െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾക്കിടയിൽ
ഒരു രാജ്യത്തിെല പണെത്ത മെറ്റാരുരാജ്യത്തിെല
പണേത്താട് ബന്ധെപ്പടുേത്തണ്ടിവരുന്നു. വിേദശവ്യാ
പാരം വർദ്ധിക്കുംേതാറും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുെട കറൻ
സികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വളരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തി
െല കറൻസിയുെട ഒരു യൂണിറ്റ് മെറ്റാരു കറൻസിയുെട
എത്ര യൂണിറ്റിന് സമമാണ് എന്നു കാണിക്കുന്ന ബന്ധ
െത്ത വിനിമയനിരക്ക് (exchange rate) എന്നാണ് പറ
യാറുള്ളത്.
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കണക്കാക്കുന്നെതങ്ങെന?

ആദ്യമായി േലാഹമാനദണ്ഡം നിലവിലുള്ള (അതാ
യത്, സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ അടിസ്ഥാനനാണ്യമാ
യുപേയാഗിക്കുന്ന) രണ്ടു രാജ്യങ്ങെളെയടുക്കുക. ഒരു
രാജ്യം സ്വർണമാനത്തിലാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ അതി
െന്റ അർത്ഥമിതാണ്: നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള
സ്വർണ്ണനാണ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിെല അടിസ്ഥാന
നാണ്യം. ആർക്കുേവണെമങ്കിലു കമ്മട്ടത്തിൽ (പണമ
ടിയ്ക്കുന്ന മുദ്രണശാലയിൽ) േപായി സ്വർണ്ണം െകാടുത്ത്
നാണ്യമാക്കി മാറ്റാനധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. േനാട്ടുക
ളും മറ്റു േടാക്കൺ നാണ്യങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടാവാ
െമങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ അവയ്ക്കുപകരം സ്വർണ്ണം
നൽകുവാൻ ഗവൺെമൻറ് ചുമതലെപ്പട്ടിരിക്കും. സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ കയറ്റുമതിേക്കാ ഇറക്കുമതിേക്കാ തടസ്സ
െമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങെന സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളുപേയാ
ഗിക്കുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുെട നാണ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വി
നിമയനിരക്ക് ആ നാണ്യങ്ങളിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണെത്ത
ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ നിരക്കിനു കമ്മട്ട നിരക്ക് (Mint
par of exchange) എന്നു പറയുന്നു.
ഒരുദാഹരണം: ഒന്നാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പു
ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും സ്വർണ്ണമാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരു
പൗണ്ടിന് 25 ഫ്രാങ്കായിരുന്നു കമ്മട്ടനിരക്ക്; അതായ
ത് 25 ഫ്രാങ്കിൽ എത്ര സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുേവാ
അത്ര സ്വർണ്ണമാണ് ഒരു പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു പൗണ്ട്: 25 ഫ്രാങ്ക് എന്ന ഈ
നിരക്ക് എല്ലായ്േപ്പാഴും അേതനിലയിൽത്തെന്ന ഇരി
ക്കുെമന്നു കരുതുന്നതു ശരിയല്ല. കാരണം, പ്രസ്തുത രാ
ജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിെന്റ േതാതിൽ മാറ്റം
വരികയാെണങ്കിൽ അതു വിനിമയനിരക്കിെന ബാധി
ക്കാതിരിക്കില്ല. വിനിമയനിരക്കു നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാ
ര്യത്തിൽ പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറ് സപ്ൈള എന്നിവയ്ക്ക്
പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. നമ്മുെട ഉദാഹരണ
ത്തിൽ പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് ഫ്രാങ്കാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹി
ക്കുന്നവർ കൂടുതലും ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റർലിങ്ങ് ഫ്രാങ്കാക്കി മാറ്റാ
നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറവുമാെണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക്
ഇംഗ്ലണ്ടിനു പ്രതികൂലമായിരിക്കും. എന്നുവച്ചാൽ, ഒരു
നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഫ്രാങ്ക് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റർലി
ങ്ങ് െകാടുേക്കണ്ടി വരും.
രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുെട ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും സമമാ
െണങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പണമടേയ്ക്കണ്ട ആവ
ശ്യമുണ്ടാവില്ല. കയറ്റുമതി െചയ്യുന്ന ചരക്കുകളുേടയും
ഇറക്കുമതി െചയ്യുന്ന ചരക്കുകളുേടയും വിലകെള തട്ടി
ക്കഴിക്കാം. എന്നാൽ, ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിേയക്കാൾ
അധികമാെണങ്കിൽ വിേദശകറൻസിയുെട ഡിമാൻ
റു വർദ്ധിക്കും. എന്നുെവച്ചാൽ വിേദശകറൻസിയുെട
ഓേരാ യൂണിറ്റിനും കൂടുതൽ വിലെകാടുേക്കണ്ടിവരും.
േനെരമറിച്ച് കയറ്റുമതിയാണ് കൂടുതെലങ്കിൽ വിേദശ
കറൻസിയുെട വില താഴുകയാണ് െചയ്യുക. 1 പൗണ്ട്
= 25 ഫ്രാങ്ക് എന്ന നമ്മുെട ഉദാഹരണെമടുക്കുക. ഇം
ഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിേലക്കുള്ള കയറ്റുമതി വർദ്ധി
ച്ചാൽ വിനിമയനിരക്ക് 25 ഫ്രാങ്കിേനക്കാൾ അധികമാ
വും. (കാരണം, പൗണ്ടിെന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കും.). മറി
ച്ച്, ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കുള്ള ഇറക്കുമതി
വർദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പൗണ്ടിെന്റ വില 25 ഫ്രാങ്കിേനക്കാൾ
കുറയുകയാണ് െചയ്യുക.
സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയനിരക്കിെന്റ
കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കപ്പുറം േപാ
വുകയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഒരു സ്വർണനാണ്യ
വും മെറ്റാരു സ്വർണനാണ്യവും തമ്മിലുള്ള ൈകമാറ്റ
േത്തക്കാൾ ആദായകരമാണ് സ്വർണം തെന്ന കയറ്റി
അയയ്ക്കുന്നത് എന്നുവന്നാൽ ആളുകൾ നാണ്യവിനിമ
യം നടത്താെനാരുങ്ങുകയില്ല.

















14 സ്വർണ്ണേരഖകൾ:
ഒരു പൗണ്ടിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം കയറ്റിഅയയ്ക്കാനുള്ള
െചലവ് 14 ഫ്രാങ്ക് ആെണന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ,
ഒരു പൗണ്ടിെന്റ വിനിമയനിരക്ക് 25 14 ഫ്രാങ്കിേനക്കാൾ
അധികമായിത്തീർന്നാൽ (ഉദാഹരണത്തിന് 26 ഫ്രാ
ങ്കായാൽ) ഫ്രാൻസിൽനിന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു സ്വർണ്ണം
കപ്പൽകയറ്റി അയയ്ക്കുകയാണ് നാണയമാറ്റേത്തക്കാൾ
കൂടുതൽ ആദായകരെമന്നു ഫ്രഞ്ചിറക്കുമതിക്കാരൻ മന
സ്സിലാക്കും. കാരണം, ഓേരാ പൗണ്ടിലും, 25 ഫ്രാങ്കിലും
അടങ്ങിയ സ്വർണം സമമായിരിേക്ക ഒരു പൗണ്ടുവില
യുള്ള ചരക്കിന് 25 ഫ്രാങ്കിലധികം (കയറ്റുമതി െചല
വടക്കമാെണങ്കിൽ 25 14 ഫ്രാങ്കിലധികം) െകാടുക്കാൻ
അയാളിഷ്ടെപ്പടുകയില്ല. അതുെകാണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ
കയറ്റുമതി എത്രതെന്ന വർദ്ധിച്ചാലും വിനിമയനിരക്ക്
25 41 ഫ്രാങ്കിലധികമാവില്ല.
ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ കയറ്റുമതിയല്ല, ഇറക്കുമതിയാണ് വർദ്ധി
ക്കുന്നെതങ്കിൽ ഫ്രാങ്കിെന്റ ഡിമാൻറ് അധികമാവാൻ
തുടങ്ങും. എന്നുവച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഫ്രാ
ങ്കിന് കൂടുതൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് െകാടുേക്കണ്ടിവരും. മെറ്റാരു
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഓേരാ പൗണ്ടിനും മുമ്പെത്ത
ക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മാത്രേമ ഫ്രാങ്ക് കിട്ടുകയുള്ളു.
അതായത് പൗണ്ടിെന്റ വിനിമയനിരക്ക് 25 ഫ്രാങ്കിേന
ക്കാൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും. എത്രേത്താളം കുറയും? ഒരു
പൗണ്ടിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം കയറ്റി അയയ്ക്കാനുള്ള െച
ലവ് മ്പ ഫ്രാങ്കാെണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് 24 34 ഫ്രാ
ങ്കിേനക്കാൾ താഴുകയില്ല. ഈ നിലവാരേത്തക്കാൾ
കുറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷിറക്കുമതിക്കാരൻ തെന്റ പൗണ്ടു
െമടുത്തു ഫ്രാങ്കു വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ല. കാരണം,
അതിേനക്കാൾ ലാഭം സ്വർണ്ണം േനരിട്ടുകയറ്റി അയയ്ക്കു
ന്നതാണ്. ഒരു പൗണ്ടിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം ഫ്രാൻസി
േലക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാെണങ്കിൽ ട്രാൻേസ്പാർട്ട്
െചലവുകൾക്ക് 14 ഫ്രാങ്ക് നീക്കിവച്ചതിനുേശഷവും 24 34
ഫ്രാങ്ക് അടയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അതുെകാ
ണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ ഇറക്കുമതി എത്രതെന്ന വർദ്ധിച്ചാലും
വിനിമയനിരക്ക് 24 43 ഫ്രാങ്കിൽ കുറയുകയില്ല.
സ്വർണ്ണമാനെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ കറൻസിക
െളപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവെരയും പ്രസ്താവിച്ചത്. എന്നാൽ
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുെടയും കറൻസികൾ സ്വർണ്ണമാന
െത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയവയല്ല. ഒരു രാജ്യം സ്വർ
ണ്ണമാനത്തിലും മേറ്റ രാജ്യം െവള്ളിമാനത്തിലുമാെണ
ങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നെതങ്ങിെനയാ
ണ്? ഇവിെട കമ്മട്ടനിരക്കില്ല. രണ്ടു നാണ്യങ്ങളിലട
ങ്ങിയ േലാഹത്തിെന്റ വിലകൾ സ്ഥിരമല്ല. െവള്ളിയുെട
േയാ സ്വർണ്ണത്തിെന്റേയാ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
വിനിമയനിരക്കിെന ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ പരി
തഃസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയനിരക്ക് പ്രധാനമായി മൂന്നു
കാര്യങ്ങെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 1. കയറ്റുമതിയുെടയും
ഇറക്കുമതിയുെടയും േതാത്. 2. െവള്ളിയുെട സ്വർണ്ണ
വില. 3. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നു മെറ്റാരു രാജ്യത്തിേല
ക്കു സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ കയറ്റി അയയ്ക്കാനാവശ്യ
മായ െചലവുകൾ.
ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കാം: 1835 മു
തൽ 1893 വെര ഇന്ത്യ െവള്ളിമാനത്തിലായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിലാെണങ്കിൽ സ്വർണ്ണമാനമാണ് നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്നത്. 1871-72-ൽ ഒരൗൺസ് െവള്ളിയുെട വില
60.5 െപൻസായിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു റുപ്പിക സുമാർ 2 ഷി
ല്ലിങ്ങിനു സമമായിരുന്നു. 1872 നു േശഷം െവള്ളിയുെട
തിേനക്കാൾ സ്വർണ്ണവില താഴാൻ തുടങ്ങി. അേതാ
െടാപ്പം ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ െവള്ളിയുെട വിലയും (പൗ
ണ്ട് കണക്കിലുള്ള വില) ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ
1898 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും െവള്ളിയുെട വില ഔൺസിന്
89 െപൻസായി കുറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉറുപ്പികയുെട നിരക്ക് 1
ഷി. 3 െപ. മാത്രമായിത്തീർന്നു.
ഈ കാലത്ത് കയറ്റുമതിയുെടയും ഇറക്കുമതിയുെടയും
ഏറ്റക്കുറവനുസരിച്ചു വിനിമയനിരക്കിലും മാറ്റം േനരിട്ടി
രുന്നുെവന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ വിനിമയനിരക്കി
െന്റ കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്കും നിശ്ചിതമായ അതിർത്തിക
ളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നു മേറ്റ രാജ്യത്തി
േലക്കു സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ കയറ്റി അയയ്ക്കാനാവ
ശ്യമായ ട്രാൻേസ്പാർട്ട് െചലവുകളാണ് ഈ അതിർത്തി
കെള നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
ഇനി കച്ചവടബന്ധം പുലർത്തിേപ്പാരുന്ന രണ്ടു രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലുെമാരു രാജ്യേമാ അെല്ലങ്കിൽ രണ്ടു
രാജ്യങ്ങേളാ േപപ്പർസ്റ്റാൻഡിലാെണങ്കിേലാ? അതാ
യത് സ്വർണ്ണമാനേമാ െവള്ളിമാനേമാ നിലവിലിെല്ല
ങ്കിേലാ? ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധക്കാലത്ത് മിക്കരാ
ജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണമാനം ഉേപക്ഷിക്കുകയും കടലാസു
േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം െപരുപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. കറൻ
സി ഇഷ്ടംേപാെല സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ ആക്കി. മറ്റ
ധികാരമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് േലാഹം കയറ്റി അയയ്ക്കുക
എന്ന പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കാതായി. ഈ പരിതസ്ഥിതി
യിൽ രണ്ടു കറൻസികളുെട വിനിമയനിരക്ക് അവയുെട
ക്രയശക്തിെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി മാത്രേമ കണ
ക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച് േഡാളർ
െകാടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ ഒരു പൗണ്ടിൽനി
ന്നു കിട്ടുെമങ്കിൽ പൗണ്ടിെന്റ വിനിമയനിരക്ക് അഞ്ച്
േഡാളറാെണന്നു പറയാം. ഈ നിരക്കിനു മാറ്റമുണ്ടാ
ക്കുന്ന പ്രധാനസംഗതി ഡിമാൻറിലും സൈപ്ലയിലുമു
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇതു
വ്യക്തമാക്കാം:
യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ,
ഭക്ഷണം, യുദ്ധസാമഗ്രികൾ മുതലായവയുെട ഡിമാൻറ്
വർദ്ധിച്ചു. അേമരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നി
ന്നും ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി ഇറക്കുമതിെചയ്യാൻ തുട
ങ്ങി. കയറ്റുമതിയാകെട്ട, കുറയുകയാണുണ്ടായത്. ഇറ
ക്കുമതിച്ചരക്കുകളുെട മുഴുവൻ വിലയും സ്വർണ്ണമാക്കി
അടയ്ക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
സ്വർണ്ണനിേക്ഷപം പരിമിതമായിരുന്നു. ചരക്കുകളുെട
വിലയടയ്ക്കുവാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ബ്രിട്ടൻ അവലംബി
ച്ചത്: ആദ്യമായി അേമരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ള
െഷയറുകൾ മുതലായ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റു പണമാക്കി;
രണ്ടാമതായി, അേമരിക്കയിൽ നിന്നു േഡാളർ കടംവാ
ങ്ങി. പേക്ഷ, ഇതുെകാണ്ടും ആവശ്യം മുഴുവൻ നിവൃത്തി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അേമരിക്കയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു കി
ട്ടാനുള്ള സ്റ്റർലിങ്ങു ധനം കൂടിക്കൂടി വരികയും ഇംഗ്ലണ്ടി
ന് അേമരിക്കയിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള േഡാളർധനം കു
റഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരികയും െചയ്തു. ഈ സ്ഥിതിക്കു േഡാള
റിെന്റ വീര്യം വർദ്ധിച്ചുെവന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പണ്ട്
ഒരു പൗണ്ട് 4.86 േഡാളറിനു സമമായിരുന്നു. േഡാള
റിെന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ ഓേരാ േഡാളറിനും
കൂടുതൽ പൗണ്ട് െകാടുക്കണെമന്നായി. അേമരിക്കൻ
ചരക്കുകളുെട വില കയറുക കൂടി െചയ്തേപ്പാൾ ബ്രിട്ട
െന്റ െചലവുകൾ പിേന്നയും വർദ്ധിച്ചു. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ്
4.86 േഡാളർ വിലയുള്ള അേമരിക്കൻ ചരക്കിന് ബ്രിട്ടീ
ഷിറക്കുമതിക്കാരൻ അഞ്ചര േഡാളേറാ 6 േഡാളേറാ
െകാടുക്കണെമന്നുവന്നു. ഇങ്ങെന സ്വർണ്ണമാനം നില
വിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറിലും
പണത്തിെല തുകയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വിനി
മയനിരക്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സി
ലാക്കാം.

















15 ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും:
ഉറുപ്പികയാണ് ഇന്ത്യയിെല അടിസ്ഥാനനാണ്യെമന്നു
മുെമ്പാരു ഖണ്ഡികയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. എന്നാൽ,
േഡാളർ, സ്റ്റർലിങ്ങ്, ഫ്രാങ്ക് മുതലായ മറ്റു കറൻസിക
െളേപ്പാെല സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറുപ്പികയ്ക്കില്ല.
ഉറുപ്പികെയ ബ്രിട്ടീഷുകറൻസിയുമായി കൂട്ടിെക്കട്ടുകയാ
ണ് െചയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ െസ്റ്റർലിങ്ങിലുണ്ടാകു
ന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉറുപ്പികേയയും ബാധിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് മുത
ലാളികളുെട താൽപര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാനാണ്, ഇന്ത്യ
യുെട താൽപര്യങ്ങെള രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല, ഈ
മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. [2]
2. ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എെന്റ’ ‘ഉറുപ്പിക’
എന്ന പുസ്തകം വായിക്കു.

















16 വിനിമയത്തിെന്റ സാേങ്കതികവശം:
വിേദശവ്യാപാരത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കറൻ
സികൾ ൈകമാറുന്നതു വ്യാപാരബില്ലുകളുെട സഹായ
േത്താടുകൂടിയാണ്. വ്യാപാരബില്ലുകൾ കയറ്റുമതിബില്ലു
കേളാ ഇറക്കുമതിബില്ലുകേളാ ആവാം. കയറ്റുമതി വ്യാ
പാരത്തിനുേവണ്ടിയാണ് കയറ്റുമതി ബില്ലുകൾ ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടുന്നത്. ഇന്ത്യ (അതായത്, ഇന്ത്യയിെല കയറ്റു
മതിക്കാർ) ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ േപരിൽ (അതായത്, ഇന്ത്യൻ
ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട േപരിൽ) പുറ
െപ്പടുവിക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങുബില്ലുകൾ എന്നും
ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാരൻ അേമരിക്കയിെല ഇറക്കുമ
തിക്കാരെന്റ േപരിൽ പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക്
േഡാളർ ബില്ലുകൾ എന്നും പറയുന്നു. ബില്ലുകളുെട ഡി
മാൻറും സൈപ്ലയുമനുസരിച്ച് അവയുെട വിലകളിലും
കയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ടാവും.
ഇറക്കുമതിക്കാരനും കയറ്റുമതിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള
ഇടപാടുകെളല്ലാം സാധാരണയായി ബാങ്കുകൾ വഴി
ക്കാണ് നടക്കാറുള്ളത്. അതായത്, െകാള്ളെക്കാടുക്ക
യിേലർെപ്പടുന്നവർ ബില്ലുകൾ വാങ്ങുകേയാ വിൽക്കുക
േയാ െചയ്യുന്നത് ബാങ്കുകൾ വഴിക്കാണ്. മുതലാളിത്ത
രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം വിേദശവിനിമയത്തിൽ ൈവദഗ്ധ്യം
േനടിയ പ്രേത്യക ബാങ്കുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യ അടിമരാജ്യ
മായതുെകാണ്ട് വിേദശവിനിമയെത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ
ഇന്ത്യക്കാർക്കധികാരമില്ല. നമ്മുെട വിേദശവിനിമയം
മിക്കവാറും വിേദശീയരായ എക്സ്േചഞ്ച് ബാങ്കുകാരുെട
കയ്യിലാണ്.
വിേദശവ്യാപാരത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്: ദർശനബില്ലുകളും (Sight
Bills), കാലാവധി ബില്ലുകളും (Time Bills) ൈസറ്റ് ബി
ല്ലിന് (ദർശന ബില്ലിന്) പണം ഉടനടി െകാടുക്കണം.
കാലാവധി ബില്ലാെണങ്കിൽ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ — ഈ കാലാവധി ഒരാഴ്ച മുതൽ
മൂന്നുമാസം വെരയാവാം — അടച്ചുതീർത്താൽ മതി.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം വിനിമയനിര
ക്കിൽ കയറ്റമിറക്കങ്ങളുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നീ
ണ്ടകാലേത്തയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകൾ പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കു
ഇടവരുത്തി. കുറഞ്ഞ കാലേത്തയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകൾക്കാ
യിത്തീർന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. മിക്ക വിനിമയങ്ങളും
കമ്പി വഴിക്ക് നടത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നി
ന്നു മെറ്റാരു രാജ്യത്തിേലക്ക് കമ്പികൾ വഴിയായി ബി
ല്ലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിന് െടലിഗ്രാഫ് ട്രാൻസ്ഫർ (ടി.ടി.)
എന്നു പറയുന്നു. ‘ഹിന്ദു’േവാ മേറ്റെതങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ്
പത്രേമാ േനാക്കിയാൽ ഓേരാ ദിവസവും െടലിഗ്രാഫി
ക് ട്രാൻസ്ഫർ (ടി. ടി.) അനുസരിച്ചുള്ള വിനിമയനിരക്ക്
എന്താെണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു േകന്ദ്രത്തിേലക്ക് പണം
ട്രാൻസ്ഫർ െചയ്യുേമ്പാൾ ചിലേപ്പാൾ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ
(Bank Drafts) ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ബാങ്ക് മെറ്റാരു
ബാങ്കിനയയ്ക്കുന്ന ഈ ഓർഡറിൽ ബില്ലുവാങ്ങുന്നവനു
െകാടുേക്കണ്ട സംഖ്യെയെന്തന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരി
ക്കും. ഇത്തരം ഓർഡറുകൾക്ക് ഓൺ ഡിമാൻറ് (OD)
അെല്ലങ്കിൽ ഡിമാൻറ് ഡ്രാഫ്റ്റ് (DD)എന്നാണ് കച്ചവ
ടഭാഷയിൽ പറയാറുള്ളത്. പണം കിട്ടാനുള്ളവൻ െച
ക്കുമാറുന്നതുേപാെലത്തെന്ന ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് നിർദിഷ്ടമായ
ബാങ്കിൽ െകാടുത്തു പകരം നിശ്ചിതമായ പണം വാ
ങ്ങുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അത്രയും പണം തെന്റ േപരിൽ
ഡിേപ്പാസിറ്റ് േചർക്കുകേയാ െചയ്യുന്നു.
ബില്ലുകൾ വാങ്ങുകേയാ വിൽക്കുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ
ബാങ്ക് െചറിെയാരു വട്ടി ചുമത്തും. അതാണ് ബാങ്കിെന്റ
ലാഭം. ഒരു ബില്ലു വാങ്ങിയാൽ അതിൽ കാണിച്ച കാ
ലാവധി കഴിയുന്നതുവെര ബാങ്കിനു പണം കിട്ടുകയില്ല.
അതിനാൽ, നീണ്ട കാലേത്തയ്ക്കുള്ള വിനിമയത്തിന് കൂ
ടുതൽ വട്ടി ചുമത്തുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. ഉദാ
ഹരണത്തിന് പൗണ്ടും ഉറുപ്പികയും തമ്മിൽ വിനിമയം
നടത്തുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. ൈസറ്റ് ബിൽവഴിക്കു
ള്ള ൈകമാറ്റത്തിന് 1/32 െപൻസ് വട്ടിെയടുക്കുന്നുെവ
ങ്കിൽ മൂന്നു മാസെത്ത അവധിയുള്ള ബില്ലുകൾക്ക് 3/32
െപൻസും 6 മാസമുള്ളവർക്ക് 3/16 െപൻസും വട്ടി ചുമ
ത്തിെയന്നു വരാം. ഡിമാൻറിലും സൈപ്ലയിലുമുണ്ടാകു
ന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വട്ടിയിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാ
യിരിക്കുെമന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
േനെര മറിച്ച് നാം ബാങ്കിൽ പണമടച്ച് വിേദശബില്ലു
കൾ വാങ്ങുകയാെണങ്കിൽ (ഇവിെട ബാങ്ക് െചയ്യുന്ന
ത് ബില്ലുകൾ വിൽക്കുകയാണ്) നീണ്ടകാലേത്തയ്ക്കു കു
റഞ്ഞ വട്ടിയും കുറഞ്ഞ കാലേത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ വട്ടിയുമാ
ണ് െകാടുക്കുക. കാരണം ബില്ലിൽ കാണിച്ച കാലാവ
ധി അവസാനിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ ബാങ്ക് പണം െകാ
ടുേക്കണ്ടതുള്ളു. അതുവെരയും നമ്മുെട പണെമടുത്തുപ
േയാഗിക്കാനും അതിെന്റ പലിശ െകാണ്ടു ലാഭമുണ്ടാ
ക്കാനും ബാങ്കിനു സാധിക്കും. അതിനാൽ, കമ്പിവഴിക്കു
ള്ള ബില്ലുകൾക്കു കൂടുതൽ വട്ടിയും നീണ്ടകാലേത്തയ്ക്കു
ള്ള ബില്ലുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ വട്ടിയുമാണ് വസൂലാക്കെപ്പ
ടുക.

















17 വിനിമയനിരക്ക് അനുകൂലേമാ
പ്രതികൂലേമാ:
രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ സമ
മായിരുന്നാൽ വിനിമയനിരക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കയയ്ക്കു
ന്ന ബില്ലുകളും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന
ബില്ലുകളും സമമാെണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്കിൽ മാറ്റ
മുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ, ഡിമാൻറിേലാ സൈപ്ലയിേലാ
മാറ്റമുണ്ടായാൽ, വിനിമയനിരക്കു മാറാതിരിക്കുകയില്ല.
വിനിമയനിരക്കിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ േനാക്കി അത്
ഏെതങ്കിലുെമാരു രാജ്യത്തിന് അനുകൂലേമാ പ്രതികൂല
േമാ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. വിേദശ കറൻസിയുെട ഒരു
യൂണിറ്റു കൂടുതൽ പണം െകാടുക്കണെമങ്കിൽ വിനിമയ
നിരക്ക് പ്രതികൂലവും കുറഞ്ഞ പണം മതിെയങ്കിൽ നിര
ക്ക് അനുകൂലവുമാെണന്ന് പറയാം.
വിനിമയനിരക്ക് കയറുകേയാ താഴുകേയാ െചയ്യുന്നത്
ഒരു രാജ്യത്തിെല എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാ
െല അനുകൂലേമാ പ്രതികൂലേമാ ആയിരിക്കുകയില്ല.
കയറ്റുമതിക്കാരൻ, ഇറക്കുമതിക്കാരൻ, ഉത്തമർണ്ണൻ,
അധമർണ്ണൻ, ഉൽപാദകൻ, ഉപേഭാക്താവ് — ഈ
വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങെള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വി
നിമയനിരക്ക് ബാധിക്കുക. ഓേരാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും 1 ഷി.
6 െപൻസിേനക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റർലിങ്ങു കിട്ടുെമങ്കിൽ
വാങ്ങുന്നവർക്ക് അനുകൂലവും വിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രതി
കൂലവുമായിരിക്കും. സ്റ്റർലിങ്ങു കുറവാെണങ്കിൽ വിനിമ
യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് — ഇറക്കുമതിക്കാർ ഉപേഭാക്താ
ക്കൾ മുതലായവർക്ക് — പ്രതികൂലവും വിൽക്കുന്നവർ
ക്ക് അനുകൂലവുമായിരിക്കും.
ഓേരാ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യ
ത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, വി
നിമയനിരക്ക് രാജ്യത്തിെന്റ െപാതുതാൽപര്യങ്ങൾ
ക്ക് അനുകൂലേമാ പ്രതികൂലേമാ എന്നാണ് േനാക്കാറു
ള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉറുപ്പികയുെട വിനിമയനിര
ക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാെണങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുെട െപാ
തുതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാെണന്നു പറയാം.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്കല്ല,
താണനിരക്കാണ് വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിെയ സഹായി
ക്കുക. ഈ കാരണത്താലാണ് ഇന്ത്യയിെല മുതലാ
ളികളും നാട്ടുകാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗവും ഉയർന്ന
വിനിമയനിരക്കിെനതിരായി നിരന്തരമായ പ്രേക്ഷാഭം
നടത്തിവന്നത്.

















18 പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വം:
ഒരു ചരക്കു െകാടുത്തു മെറ്റാരു ചരക്കുവാങ്ങുക എന്നു
െവച്ചാൽ ഒരു ചരക്കിലടങ്ങിയ അധ്വാനം മെറ്റാരു
ചരക്കിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിനുേവണ്ടി ൈകമാറുക
എന്നർത്ഥമാണേല്ലാ. പണമാവിർഭവിച്ചതിനുേശഷവും
ൈകമാറ്റത്തിെന്റ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാ
യിട്ടില്ല. തുണി സ്വർണ്ണനാണ്യത്തിനുേവണ്ടി ൈകമാ
റുകെയന്നാൽ തുണിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധ്വാനം
െകാടുത്തു സ്വർണ്ണത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാനം വാങ്ങുക
എന്നർത്ഥമാണ്. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇത് വ്യക്ത
മാക്കാം.
ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിെല അടിസ്ഥാന നാണ്യമായ
പൗണ്ട് സുമാർ മ്പ ഔൺസ് സ്വർണത്തിന് സമമായി
രുന്നു. ഇത്രയും സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാൻ ഏതാണ്ട് 20 മണി
ക്കൂർ അധ്വാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ
20 മണിക്കൂർെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതു ചരക്കും ഒരു പൗ
ണ്ടിനു സമമായിരുന്നു. 10 മണിക്കൂർ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
സാധനത്തിനാെണങ്കിൽ 10 ഷി കിട്ടും. 10 മണിക്കൂർ
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്ക് 9 ഷില്ലിങ്ങിനാണ് വിറ്റെത
ങ്കിൽ ആ വിൽപ്പനക്കാരന് ഒരു മണിക്കൂർ അധ്വാനം
നഷ്ടമാെയന്നു പറയാം.
അേപ്പാൾ പൗണ്ട് എന്നത് കാൽ ഔൺസ് സ്വർണ്ണ
ത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിെന്റ േപര് മാത്രമാണ്. സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ വില കുറയുകേയാ വർദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യു
കെയന്നാൽ സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം
കുറയുകേയാ വർദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യുകെയന്നർത്ഥമാ
ണ്. കാൽ ഔൺസ് സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ
അധ്വാനം 20 മണിക്കൂറായി ചുരുങ്ങിെയന്നിരിക്കെട്ട.
എന്നാൽ, 20 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 10 മണിക്കൂർ അധ്വാ
നമടങ്ങിയ തുണിക്ക് കാൽ ഔൺസ് സ്വർണ്ണം െകാ
ടുത്താൽ മതിയാവില്ല, അര ഔൺസ് െകാടുേക്കണ്ടി
വരും. ഒരു പൗണ്ടിനു പകരമായി രണ്ട് പൗണ്ട് െകാടു
േക്കണ്ടിവരും. ഇങ്ങിെന പണത്തിെന്റ സഹായേത്താ
ടുകൂടി ചരക്കുകൾ ൈകമാറുേമ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ വ്യ
ത്യസ്ത ചരക്കുകളിലടങ്ങിയ അധ്വാനെത്തയാണ് ൈക
മാറുന്നത്.
സ്വർണനാണ്യങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത്, േനാട്ടുകൾ വന്നതി
നുേശഷവും ൈകമാറ്റത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം അധ്വാനം
തെന്നയാണ്. ചരക്കുകളുെട വിലകെള — എന്നുവച്ചാൽ
മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനെത്ത — പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടാണ് േനാട്ടിനു വിലയുള്ളത്. േനാട്ടുെകാടുത്താൽ
ഇഷ്ടമുള്ള ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുെമന്നുറപ്പുള്ള
തുെകാണ്ടാണ് സ്വന്തമായി വിലെയാന്നുമില്ലാത്ത ആ
കടലാസ്സുതുണ്ടം സ്വീകരിക്കുവാനും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനും
ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നത്.
ഒരുകാര്യം ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണ്ണ
മാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇഷ്ടം േപാെല
േനാട്ടടിച്ചുവിടുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം, േനാട്ടി
നുപകരം സ്വർണ്ണം െകാടുക്കാൻ ഗവൺെമൻറുകൾക്ക്
ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ആ ബാധ്യതയില്ല.
േനാട്ടിനു പകരം സ്വർണ്ണം േചാദിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക
വകാശമില്ല. അതിനാൽ, േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം ഇഷ്ടം
േപാെല വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങിെന പണത്തിെന്റ
ഓേരാ യൂണിറ്റു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിലയുെട േതാത്
ചുരുക്കുവാനും ഭരണാധികാരികൾക്കു സാധിക്കുെമന്നാ
യിട്ടുണ്ട്.
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റത്തിന് ശരിക്കാവശ്യമായ തുക
എന്തുേവണെമന്നു േനാക്കിയിട്ടല്ല ഗവൺെമൻറുകൾ
േനാട്ടടിച്ചുവിടാറുള്ളത്. വരവിൽ കവിഞ്ഞ െചലവ് േന
രിടുേമ്പാൾ പ്രധാനമായും േനാട്ടുകെളയാണ് ആശ്രയി
ക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളത്ര സ്വർണ്ണേമാ മറ്റു ചരക്കുകേളാ
കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും യുദ്ധം, വിപ്ലവം,
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം മുതലായവയുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങ
ളിൽ കറൻസി േനാട്ടുകൾ ധാരാളമായി പ്രചരിപ്പിക്ക
െപ്പടുന്നു. യുദ്ധകാലത്തും അതിനുേശഷവും കണക്കില
ധികം േനാട്ടുകളടിച്ചുവിട്ടതിെന്റ ഫലമായി സാധനങ്ങ
ളുെട വില ഭയങ്കരമാംവിധം വർദ്ധിച്ചതു നമുക്കനുഭവമാ
ണേല്ലാ.

















19 ബാങ്കുേനാട്ടുകൾ:
മുതലാളികൾ െരാക്കപ്പണത്തിനു പകരം െചെക്കഴുതി
െക്കാടുക്കുന്നതുേപാെലയാണ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക്േനാ
ട്ടുകൾ എഴുതിെകാടുക്കാറുള്ളത്. െചക്കുകെളേപ്പാെല
ബാങ്കുേനാട്ടുകളും ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ പണമാക്കി മാറ്റാവു
ന്നതുെകാണ്ട് അവെയ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആളുകൾക്കു
മടിയുണ്ടാവില്ല. ആവശ്യമാെണങ്കിൽ ഈ ബാങ്കുേനാ
ട്ടുകെള ഒരാളുെട കയ്യിൽനിന്നു മെറ്റാരാളുെട കയ്യിേല
ക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. െറാക്കം പണമാക്കി മാറ്റാനാ
യി (അതായതു നാണ്യങ്ങേളാ കറൻസിേനാട്ടുകേളാ
ആക്കി മാറ്റാനായി) ബാങ്കിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതുവ
െര എത്ര ഇടപാടുകൾ േവണെമങ്കിലും നടത്താവുന്നതു
െകാണ്ട് ബാങ്ക്േനാട്ടുകൾക്ക് പണത്തിെന്റ സ്ഥാനമാ
ണുള്ളത്.
സാധാരണയായി ബാങ്ക് േനാട്ട് വാങ്ങുന്നവനിൽ നി
ന്ന് ആ ബാങ്ക് േനാട്ടിെന്റ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ വ്യാപാര
ബിേല്ലാ അെല്ലങ്കിൽ അതുേപാെലയുള്ള മറ്റുവല്ല െസ
ക്യൂരിറ്റിേയാ ബാങ്കിൽ വാങ്ങിെവയ്ക്കുന്നതാണ്. പേക്ഷ,
ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിതരണം െചയ്യുന്ന േനാട്ടുകൾ ഒരു
കയ്യിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു കയ്യിേലക്കായി മാറിമാറിെക്കാ
ണ്ടു വളെരക്കാലം സഞ്ചരിച്ചുെവന്നുവരാം. അങ്ങിെന
യാവുേമ്പാൾ െസക്യൂരിറ്റിയായി വച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പണ
േമാ വ്യാപാരബിേല്ലാ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചുവേച്ച കഴിയൂ
എന്നില്ല. സാധാരണയായി പുറേത്തയ്ക്കുേപാകുന്ന ബാ
ങ്കു േനാട്ടിെന്റ ഒരു െചറിയ ഭാഗം മാത്രേമ ദിവേസന
പണമായി മാറ്റെപ്പടുകയുള്ളു. അേപ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള
പണവും വ്യാപാരബില്ലും തൽക്കാലേത്തക്ക് എടുത്തുപ
േയാഗിക്കാൻ ബാങ്കിന് സാധിക്കും. ബാങ്ക് േനാട്ടുകളുെട
വിതരണം െകാണ്ട് ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്ര
ധാനമായ ഒരു േനട്ടമാണിത്.
ചില ബാങ്കുകൾ ചിലേപ്പാൾ ക്യാഷ് െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന
തിലധികം േനാട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടുെവന്നു വരാം. ബാങ്ക്
േനാട്ടുകൾ പുറെപ്പടുവിക്കാനുള്ള അവകാശെത്ത ദുരു
പേയാഗെപ്പടുത്തുകയാെണങ്കിൽ രാജ്യത്തിെന്റ സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും േനരിടും. അതു
െകാണ്ട് ബാങ്ക് േനാട്ടുകളുെട ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണ
വും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എന്നാൽ, ബാങ്കുക
െള നിയന്ത്രിക്കാൻ ചുമതലെപ്പട്ട ഗവൺെമൻറ് തെന്ന
അനിയന്ത്രിതമായി േനാട്ടടിച്ചിറക്കിയാേലാ? വാസ്തവ
ത്തിൽ, ബാങ്കിെന്റയും പണത്തിെന്റയും നിയന്ത്രണം
ഒരു പിടി മുതലാളികളുെട ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയല്ല, ഭൂരി
പക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട അഭിവൃദ്ധിക്കുേവണ്ടിയാണ്
എന്ന നില ൈകവന്നാേല ഈ പ്രശ്നത്തിന് യഥാർത്ഥ
പരിഹാരമാവുകയുള്ളു.

















20 പണവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും:
വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ചരക്കുകളുെട
ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നു. സൈപ്ല കുറവും ഡിമാൻറ്
കൂടുതലുമാകുേമ്പാൾ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവരുെടയിട
യിൽ ഒരുതരം മത്സരം ഉത്ഭവിക്കുകയും ഓേരാരുത്ത
നും കൂടുതൽ പണം െകാടുത്തിെട്ടങ്കിലും അവെയ വാ
ങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി
ചരക്കുകളുെട വില കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരക്കുകളു
െട വില കയറുേമ്പാൾ മുതലാളിയുെട ലാഭവും വർദ്ധി
ക്കും. കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുെമന്നു കാണുേമ്പാൾ വ്യവസാ
യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മൂലധനമിറക്കാൻ മുതലാളികൾ
തയ്യാറാവും. അങ്ങിെന ചരക്കുകളുെട ഉൽപാദനം വർ
ദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഒടുവിൽ ചരക്കുകളുെട സൈപ്ല
ഡിമാൻറിേനക്കാളധികമായാൽ വില വീണ്ടും താഴാൻ
തുടങ്ങും. ലാഭം കുറയുന്നതുെകാണ്ട് വ്യവസായങ്ങളിൽ
മൂലധനമിറക്കാൻ മുതലാളികൾക്കുള്ള പ്രേചാദനത്തി
നു േകാട്ടം തട്ടും. ഉള്ള ചരക്കുകൾതെന്ന വിറ്റഴിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുെകാണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിനും മാന്ദ്യം േന
രിടും. ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാെക കുഴപ്പത്തിൽെപ്പടും.
ഇങ്ങിെന ഇടയ്ക്കിെടയുണ്ടാവുന്ന വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയും
അതിെന തുടർന്നുെകാണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനിവാര്യമായ സ്വഭാവമെത്ര.
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷേനടാൻ കൂടു
തൽ േനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കിയാൽ മതിെയന്നു ചില
ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പടാറുണ്ട്. ഇെതാരു
െതറ്റായ അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം, കൂടുതൽ േനാട്ടടി
ക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറു വർദ്ധി
ക്കുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികളുെടയും
ഇടത്തരക്കാരുെടയും കയ്യിൽ പണമില്ലാതിരിക്കുന്നി
ടേത്താളം ചരക്കുകൾ മുഴുവൻ വിറ്റുതീർക്കാനാവില്ല.
അവരുെട കയ്യിൽ പണമുണ്ടാവണെമങ്കിൽ കൂലിയും
ശമ്പളവും എത്രേയാ കൂട്ടിെക്കാടുേക്കണ്ടിവരും. അതി
നു മുതലാളികൾ തയ്യാറുണ്ടാവില്ല. എെന്തന്നാൽ, മുത
ലാളികൾ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ലാഭത്തിനുേവണ്ടി
യാണ്. അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളും െതാഴിലാളികളുെട
അധ്വാനശക്തിയും കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാ
േല അവർക്കു കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളു.
അേപ്പാൾ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ മൂലകാരണം
പണത്തിെന്റ കുറവല്ല, ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയുെട തക
രാറാണ്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ ൈകവശംവ
യ്ക്കുന്ന മുതലാളികൾ സ്വന്തലാഭത്തിനുേവണ്ടി സാമ്പ
ത്തികവ്യവസ്ഥെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് േമാചനം േനടാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല.

















21 പണത്തിെന്റ നിയന്ത്രണം:
ഇക്കാലത്ത് പണമില്ലാെത ആർക്കും കഴിച്ചുക്കൂട്ടാൻ
വയ്യ. പണമുെണ്ടങ്കിൽ ഏതു സ്വത്തും വാങ്ങാം. ഇെല്ല
ങ്കിൽ പട്ടിണിതെന്ന. പണം സമ്പാദിക്കാൻ പ്രധാനമാ
യും രണ്ടു വഴികളാണുള്ളത്. കമ്പനിയിേലാ ഓഫീസി
േലാ േപായി അധ്വാനിച്ചുകിട്ടുന്ന കൂലിയും ശമ്പളവുമാ
ണ് ആദ്യേത്തത്. കമ്പനി, ബാങ്ക്, നിലം മുതലായവയു
െട ഉടമസ്ഥൻമാെരന്ന നിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമാണ്
രണ്ടാമേത്തത്. ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള
വർ മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ട് പണിെയടുപ്പിച്ചു വലിയ പണ
ക്കാരായിത്തീരുന്നു. ആ പണക്കാരാണ് സാമൂഹ്യജീ
വിതത്തിെന്റയാെക ചരടുപിടിക്കുന്നത്. പണമടിയ്ക്കുന്ന
ബാങ്കുകളുെട അവരുെട നിയന്ത്രണത്തിലായതുെകാണ്ടു
ചരക്കുകളുെട വിലയിൽ കൃത്രിമമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുക
ളുണ്ടാക്കാനും അങ്ങിെന കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാനും
അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. അവെര ആശ്രയിച്ചുജീവിക്കുന്ന
ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ െതാഴിലാളികളുെടയും ഇടത്തരക്കാ
രുെടയും സ്ഥിതി അധികമധികം േമാശമായിത്തീരുന്നു.
പണമുള്ളവർ പണമില്ലാത്തവരുെട അദ്ധ്വാനെത്ത ചൂ
ഷണം െചയ്തു ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന ഈ സമ്പ്രദായ
ത്തിൽ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾ
അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.
എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം. ജീവിക്കാനാവശ്യമായ
പണം എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഇന്ന് ഭൂരി
പക്ഷക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളുെട ആവശ്യം. ഈ ആവ
ശ്യം നിറേവറ്റണെമങ്കിൽ നിലം, ഫാക്ടറി, ബാങ്ക് മുതലാ
യവയുെട ഉടമസ്ഥരായ പണക്കാർ പണമില്ലാത്തവെര
ചൂഷണം െചയ്യുകെയന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനിക്ക
ണം. ഇതിന് ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള െപാതുസ്വ
ത്താക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സർവ്വേതാന്മുഖമായ അഭി
വൃദ്ധിക്കുപറ്റിയതരത്തിൽ ഉൽപ്പാദനവിതരണങ്ങെള
നിയന്ത്രിക്കുകയുമാണാവശ്യം.
□
മംഗേളാദയം, തൃശ്ശൂർ 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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