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பபொருளொதொரம் பகுதி - 11 

11. பணக்பைொள்கை 

தற்காலப் ப ாருளாதாரத்ததப்  ணப்ப ாருளாதாரம் என்று அதைக்கும் அளவிற்கு 
 ணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. தற்காலப் ப ாருளாதாரம்  ணமின்றி பெயல் டாது. 
ப ாருளாதார முன்னேற்றத்தின் பதாடக்க காலத்தினலனய  ரிமாற்றத்திற்காே னததவ 
எழுந்தது. 

  ரிமாற்றம்  முதலின்  ண்டமாற்று வடிவத்தில் ஏற் ட்டது. 
  ண்ட மாற்று முதற என் து  ண்டங்கதளக் பகாடுத்து  ண்டங்கதள 

வாங்குதல் ( ணத்ததப்  யன் டுத்தாமல்) ஆகும். 

பணம் 

  ணம் இதடயீட்டுக் கருவியாக பெயல் டுகிறது. 
 இலத்தீன் பமாைியில்  ணத்திற்கு மாோட்டா என் து ப யராகும். மாோட்டா 

என் து உனராமாேிய ப ண் கடவுள் ஜிேனடாவின் மறுப்ப யர் ஆகும். 
 ணத்தின் ஆங்கில வார்த்தத மாேட்டாவிலிருந்து மருவியதாகும். 

 மக்கள்  ணத்தத இதடயீட்டுக் கருவியாக  யன் டுத்துவதத ஏற்றுக் 
பகாண்டார்கள் , அரொங்கல் இததே அங்கீகரித்துள்ளது. 

  ண்டமாற்று முதறயில் காணப் ட்ட குதற ாடுகதள (ெிக்கல்கதள)  ணம் 
நீக்கிவிட்டது.  ணம்  ண்டமாற்று முதறயின் ெிக்கல்கதளத் தீர்க்கும் ஒரு 
கருவியாக பெயல் டுகிறது. 

  ண்ட  ரிமாற்றத்தில் அதேவராலும் ஏற்றுக் பகாள்ளப் ட்டதும், அளவு 
னகாலாகப்  யன் டுவதும், மதிப் ின் நிதலகலோகப்  யன் டுவதும் 
 ணமாகும் என்று கிபரளத்தர் கூறுகின்றார். 

 நாணயங்கள், ரூ ாய் னநாட்டுகள், கானொதலகள், உண்டியல்கள்(Bill of Exchange), 
கடன் அட்தடகள் (Credit Cards) பெலுத்துச்ெீட்டு முதலியே  ணத்துள் அடங்கும்.  

 ன ராெிரியர் வாக்கர் (Walker)  ணம் என் து எததபயல்லாம் பெய்ய வல்லனதா, 
அதுனவ  ணம் எே கூறுகிறார். வாக்கர் கூறுவது என்ேபவேில்  ணம் 
மட்டுனம  ணத்தின் னததவதயச் ெந்திக்கும். 

பணத்தின் மதிப்பீடு 

 ணத்தின் மதிப் டீு என் து மக்களின் நுகர்வுத்திறதே அடிப் தடயாக 
பகாண்டுள்ளது. ஆோல் மக்களின் நுகர்வுத் திறன் என் து ப ாருளின் விதலதயச் 
ொர்ந்துள்ளது. 
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பணத்தின் மதிப்பு குகைத்தல் 

  ன்ோட்டு வணிகத்தில் ஏற் டும்  ற்றாக்குதறதய ெரிபெய்ய  ணத்தின் 
மதிப்பு குதறக்கப் டுகிறது. இதோல் ஏற்றுமதி அதிகமாகவும், இறக்குமதி 
குதறவாகவும் இருக்கும். 

 இந்தியாவில் இதுவதர 4 முதற  ணத்தின் மதிப்பு குதறக்கப் ட்டுள்ளது. 

1. சூன் 1949 – ஜான் மாதாய் 

2. சூன் 1966- ெெிந்திரா பெளத்ரி 

3. சூதல 1, 1991- மன்னமாகன் ெிங் 

4. சூதல 3, 1991- மன்னமாகன் ெிங் 

பணத்தின் இயற்கைத் தன்கம 

  ணத்தின் இயற்தகத் தன்தமயில் இது ஒரு இதடயீட்டுக் கருவியாக 
பெயல் டுகிறனத தவிர, இறுதி நிதலயாக இருப் தில்தல. இதன்மூலம்  ணம் 
ஒரு கருவி அன்றி இறுதி நிதல இல்தல என் தத அறியலாம். 

 ஒருவன் அவனுக்குத் னததவயாே ப ாருட்கதள, திருப்தி தரும் வதகயில் 
இன்தறய ப ாருளாதார முதறப் டி  ணத்ததக் பகாண்டு வாங்குகிறான். 

  ணம் என் து ஒருவேது னததவதய அவன் விரும் ியப் டி ப ற்றுக்பகாள்ள 
உதவுகிறது. 

பணத்தின் பணிைள்/ பெயல்பொடு 

1. பரிமொற்ைக் ைருவி (Medium of Exchange) 

 தற்ன ாததய நவேீ ப ாருளாதார முதறயில்  ணம் ஒரு  ரிமாற்றக் 
கருவியாகச் பெயல் டுகிறது. 

 எல்லா  ண்டங்கதளயும்  ரிமாற்றம் பெய்ய  ணம் ப ாதுவாக எல்னலாராலும் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்டது. 

  ணத்தின் அற்முகம்,  ண்டமாற்றத்தில் உள்ள இன்ேல்கதளத் தீர்க்க 
உதவியது. 

2. மதிப்பின் அளவுகைொல்(Measure of Value) 

  ணம் ஒரு ப ாதுவாே அளவுனகாலாக  யன் டுகிறது.இது ஒரு கணக்கீட்டின் 
அலகு (Unit of Account) மற்றும் நிதல மதிப்பு அளவு (Standard of Measurement) 
ஆகும். 
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 ெந்ததயில் ஒரு  ண்டத்தத வாங்கும்ப ாழுது அதன் விதலதய நாம் 
 ணமாக பெலுத்துகினறாம். விதல என் து  ணத்தால் மதிப் ிடப் டும். 

  ண்டத்தின் மதிப்த  அதற்கு பகாடுக்கப் டும் விதல என்ற  ணத்தால் 
அளக்க முடியும். 

 இது ப ாருளாதார கணக்கீட்தட எளிதாக்குகிறது. 

3. மதிப்பின் நிகை ைைன்(Store of Value) 

 பொத்துக்கதளச் னெமித்து தவக்க விரும்பு வனுக்கு  ணம் எளிய, வெதியாே 
கருவியாகும். 

 இது மதிப் ின் நிதலகலோக விளங்கிறது. ஒருவேின் பொத்து ஆயிரம் 
கால்நதடகளாக இருப் ின் அவற்தற கால்நதடகளாகனவ னெமித்து தவத்தல் 
கடிேமாகும். ஆோல்  ணமிருந்தால் கால்நதடகதள விற்று அச்பொத்தத 
 ணமாக னெமித்து தவக்கலாம். 

4. எதிர்ைொை பெலுத்துகைைொன நிகைமதிப்பு(Standard of Deferred Payments) 

 கடன் ற்று கருவிக்கு (Credit transactions) இது அடிப் தடயாகும். 
 தற்கால வாணி ம் இக்கடன் ற்தற அடிப் தடயாகக் பகாண்னட 

பெயல் டுகிறது.  ணனம கடன் ற்தற ஊக்குவிக்கின்றது. 
 கடன்  ற்றில் பெலுத்துதக (Payment) எதிர்காலத்தில் நதடப றுவதால், 

நிகழ்காலத்தில் இருப் து ன ான்னற எதிர்காலத்திலும் அனத  ரிமாற்ற 
ெக்திதயக் பகாண்ட ஒரு இதடயீட்டுக் கருவி இருப் து அவெியம். 

பணத்தின் பபொருளொதொர முக்ைியத்துவம் 

 மேிதர்களின் கண்டு ிடிப்புகளில் வாணிகத்தில்  ணம் ஒரு முக்கிய 
கண்டு ிடிப் ாகும். மற்றதவ அதேத்தும் அததச்ொர்ந்னத உள்ளது என்று 
கிபரளத்தர் கூறுகின்றார். 

 முதலாளித்துவ விதல முக்கிய  ங்கு வகிக்கிறது. உற் த்தி,  கிர்வு, நுகர்வு 
ஆகியவற்தற தீர்மாேிப் த்ல் விதலயின் பெல்வாக்கு அதிகம். விதலயாேது 
 ணத்தால் அளவிடப் டுகிறது. 

 விதல அதமப்பு முக்கிய  ங்காற்றாத ெமதர்ம ெமுதாயத்தில்,  ணமின்றி 
எதுவும் நதடப றாது. திட்டமிட்ட ப ாருளாதார அதமப் ிலும்,  ணத்தின் 
உதவியில்லாமல் ப ாருளாதார கணக்கீடு பெய்ய இயலாது. 
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 நுகர்வு, உற் த்தி,  ரிமாற்றம், விநினயாகம் மற்றும் ப ாதுநிதியியல் ன ான்ற 
 லதரப் ட்ட ப ாருளாதார பெயல் ாடுகளில்  ணத்தின்  ங்களிபு முக்கிய 
இடத்தத வகிக்கிறது. 

பண அளிப்பு 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கி நமது நாட்டின் தமய வங்கியாகும். இது நமது நாட்டின் 
 ண அதமப்த க் (monetary system) கட்டுப் டுத்துகிறது. நமது நாட்டின்  ண அளிப்த  
4  டிவங்களாக வதகப் டுத்துகிறது. 

  M1= ப ாது மக்களிடம் உள்ள பெலாவணி(நாணயங்கள்+ ரூ ாய் னநாட்டுகள்+ 
மக்களின் னகட்பு தவப்புகள்) ஆகியே அடங்கும். இது M1 – குறுகிய  ணம் 
என்றும் அதைக்கப் டுகிறது. 

 M2=M1+ அஞ்ெலக னெமிப்பு தவப்புகள் 
 M3=M2+ வங்கியில் உள்ள ப ாதுமக்களின் காலதவப்புகள். M3 விரிவாே  ணம் 

அல்லது  ரந்து ட்ட  ணம் (BROAD MONEY) என்றும் அதைக்கப் டுகிறது. 
  M4=M3+ அஞ்ெலக பமாத்த தவப்புகள்+ ல்னவறு நிதி அதமப்புகளின் னெமிப்பு 

தவப்புகள் (குறிப்பு: அஞ்ெலகத்தில் னெமிப்பு தவப்புகள் தவிர  ல்னவறு 
முதிர்வு காலங்கதளக் பகாண்ட  ிற நிரந்தர தவப்புகள்) 

இருப்புப் பணம் 

இருப்புப்  ணம் அரசு  ணமாகக் கருதப் டும். இச்ெந்தர்ப் த்தில் இந்திய ரிெர்வ் 
வங்கியும் அரொகாக் கருதப் டுகிறது. இருப்புப்  ணம் என் து ப ாது மக்களிடம் 
உள்ள இருப்புகதளயும் மற்றும் வங்கிகளின் பராக்கங்கதளயும் குறிக்கும். 

பராக்க இருப் ின், உட்கூறுகளாவே: 

C= ப ாதுமக்களிடம் உள்ள  ணச் பெலாவணி 

CD=இந்திய ரிெர்வ் வங்கியிடம் உள்ள  ிற தவப்புகள்(ப ாது மக்கள் ரிெர்வ் 
வங்கியிடம் உள்ள தவப்புகதளயும் மற்றும் வங்கிகளின் பராக்கமாகவும், 
 ணமாகவும் கருதுகின்றேர்) 

CR= வங்கிகளின் பராக்க முன் இருப்புகள் 

பராக்க முன் இருப்புகதள இரண்டு  ிரிவாகப்  ிரிக்கலாம் 

1. வங்கிகளிடனம உள்ள பராக்க இருப்பு 

2. ரிெர்வ் வங்கியிடம் தவக்கப் ட்ட வங்கிகளின் பராக்க இருப்பு 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

5 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

இவ்வாறாக இருப்புப்  ணம் RM=C+CD+CR 

 ண அளிப்பு  ற்றிய எளிய னகாட் ாட்டின் டி,  ண அளிப் ாேது பராக்கப்  ணம் 
பெய்யும் அதிக  ணிகதளப் ப ாருத்ததாகும். னவறுவதகயில் கூறிோல் பராக்கப் 
 ணம் மாற்றமதடந்தால்  ண அளிப்பும் மாற்றமதடயும். 

ைட்டகளப் பணம்(Fiat Money) 

புைக்கத்திலுள்ள ரூ ாய் னநாட்டுகள் கட்டதளப்  ணம் எேக் குறிப் ிடப் டுகிறது. 
எ.கா. இந்திய அரொல் பவளியிடப் டும் ஒரு ரூ ாய் னநாட்டுகள் கட்டதளப் 
 ணமாகும். ர்ெர்வ் வங்கியால் பவளியிடப் டும் னநாட்டுகள் வங்கி னநாட்டுகள்  
எேப் டும். இதவ கடன் உறுதிப் த்திரத்தின்(Promissory Note) இயல்த க் 
பகாண்டதாகும். 

பணக் பைொள்கை(Monetary Policy) 

 ப ரியல் ப ாருளாதாரக் பகாள்தகயின் முக்கிய அடிப் தட னநாக்கங்கள் 
முழுனவதலவாய்ப்பு (Full employment), நிதலயாஅே விதல, விதரவாே 
ப ாருளாதார வளர்ச்ெி, பெலுத்து ெமநிதல ப ாருளாதார நீதி ஆகியதவ. 

 ப ாருளாதார நீதி என் து  ஏற்றத்தாழ்வற்ற வருமாேப்  கிர்தவக் குறிக்கும். 
ன ரியல் ப ாருளாதாரக் பகாள்தககள் மூலமாக அரசு இக்குறிக்னகாள்கதள 
அதடய முயற்ெி பெய்கிறது. 

 ன ரியல் ப ாருளாதார பகாள்தககள்  ணவியல் பகாள்தக, நிதியியல் பகாள்தக 
எே இரு வதகயாகப்  ிரிக்கப் டுகின்றே. 

  ணக் பகாள்தக என் து ப ாருளாதார பகாள்தகயின் னநாக்கங்கதள அதடய 
 ண அளிப்பு மற்றும்  ணத்தத உற் த்தி பெய்ய ஆகும் பெலவுகதளக் 
கட்டுப் டுத்த தமய வங்கி னமற்பகாள்ளும் நடவடிக்தககளாகும் என்று 
கூறியுள்ளார் (Edward Shapiro) 

பணக்பைொள்கையின் ைருவிைள் 

 ண அளிப்புக் கட்டுப் ாட்டுக் பகாள்தக (Credit Control Policy) என் தத  ணக்பகாள்தக 
என்னற ப ாதுவாகக் கூறுகினறாம். இதத இருவதகயாகப்  ிரிக்கலாம். 

1. கடன் நிதி அளவு கட்டுப் ாட்டு முதறகள்(Quantitative Credit Control Measures) 

2. னதர்ந்பதடுத்த க்டன் கட்டுப் ாட்டு முதறகள்(Selective Credit Control Measures) 

கடன் நிதி அளவு கட்டுப் ாட்டு முதறகளில் (வங்கி) வட்டி வதீம், பராக்க இருப்பு 
வதீம், பவளிச்ெந்தத நடவடிக்தககள் ஆகியே அடங்கும். 
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ைடன் நிதி அளவு ைட்டுப்பொட்டு முகைைள் 

1. வங்ைி வட்டி வதீம்(Bank Rate) 

 வணிக வங்கிகலுக்கு தமய வங்கி வைங்கும் கடனுக்கு விதிக்கும் வட்டி 
வதீமாகும். 

 ப ாருளாதாரத்தில் அதிகப் டியாே  ணப்புைக்கம் ஏற் டுமாயின் தமய வங்கி 
 ணப்புைக்கத்திலிருந்து  ணத்தின் அளதவக் குதறக்க வங்கி வட்டி வதீத்தத 
அதிகரிக்கும். 

 தமய வங்கி வட்டி வதீத்தத அதிகரிக்கும்ப ாழுது, வணிக வங்கிகள் 
வசூலிக்கும் வட்டி வதீமும் அதிகரிக்கும். இவ்வாறு வட்டி வதீம் 
அதிகரிப் தால் (முதலீட்டாளர்கள்) கடன்ப றும் ஆர்வம் வணிகர்களிதடனய 
குதறந்து விடும். உற் த்தியாளர்களும் முதலீட்டிற்காக ப றும் கடன் 
பதாதகயின் அளதவக் குதறப் ர். 

 ப ாதுவாக  ண வகீ்கத்ததக் குதறக்க தமய வங்கியாேது வங்கி வட்டி 
வதீத்தத உயர்த்தும். 

2. பரொக்ை இருப்பு வதீத்கத மொற்றுதல் (Cash Reserve Ratio) 

 வணிக வங்கிகள் உருவாக்கும் கடன் அளவு அதனுதடய பராக்க இருப்பு 
வதீத்ததப் ப ாறுத்து அதமயும். 

 பராக்க இருப்பு வதீத்தத மாற்றும் அதிகாரம் தமய வங்கிக்கு மட்டுனம உண்டு. 
  ணவகீ்க காலத்தில் ப ாருட்களின் விதல உயர்தவ தருக்கவும் கடன் அளதவ 

கட்டுப் டுத்தவும் இக்கருவிதயப்  யன் டுத்துகிறது. 

3. பவளிச்ெந்கத நடவடிக்கைைள்(Open Market Operations) 

 தமய மாநில அரசுகளின் கடன்  த்திரங்கதள வாங்கி விற் தன் மூலம் 
பவளிச்ெந்தத நடவடிக்தக நதடப றுகிறது. 

 கடன் அளிப்த க் கட்டுப் டுத்தும் கருவியாக பவளிச்ெந்தத நடவடிக்தக 
கீழ்க்கண்டவற்தறப் ப ாறுத்து அதமயும். 
1. ன ாதுமாே அளவு அரசு கடன் த்திரங்கதள (Securities) தமய வங்கி 
தவத்திருத்தல். 
2. நல்ல முன்னேற்றமதடந்த  ண உண்டியல் அங்காடி (Bill Market Securities). 
3. வணிக வங்கிகள் பராக்க இருப்பு வதீத்தத நிதலயாக தவத்திருக்கு 
திறதம. 
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 இந்தியாவில் பவளிச்ெந்தத நடவடிக்தககள் ஒருநல்ல கடன் அளதவக் 
கட்டுப் டுத்தும் கருவியாக பெயல் டவில்தல. கடன் அள்தவக் 
கட்டுப் டுத்துவததவிட, அரசு கடன் பமறும் நடவடிக்தககளுக்கு இது 
அதிகமாக  யன் டுத்தப் டுகிறது. 

கதர்ந்பதடுக்ைப்பட்ட ைடன் ைட்டுப்பொட்டு முகைைள் 

 திட்டமிட்ட ப ாருளாதாரத்தில், வளர்ந்து வரும் நாடுகளில், னதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 
கடன் கட்டுப் ாட்டு முதறகள்(கருவிகள்) முக்கிய  ங்கு வகிக்கின்றே. 

 கடன் அள்வு கட்டுப் ாட்டு முதறகதள விட னதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட கடன் 
கட்டுப் ாட்டுக் கருவி வணிக வங்கிகளின் எல்லா வதகயாே கடன்கதளயும் 
கட்டுப் டுத்துகிறது. இது னததவயற்ற இடங்களில் கடன் அளதவக் குதறத்து 
 யனுள்ள இடங்களில் கடன் அளவு பெல்லுமாறு வைி நடத்துகிறது. 

 1955 முதல் தமய வங்கியாேது இம்முதறதய  யன் டுத்துகிறது. 
1. கடன்  த்திரங்கதள வாங்க அளிக்கப் டும் கடன் அளவில் குதறந்த ட்ெ 
உச்ெ வரம்த  நிர்ணயித்தல்.(உம்)  ற்றாக்குதறயாக உள்ள  ங்குகள் மற்றும் 
உணவு தாேியங்களும் கச்ொப் ப்ருள்களும் அதாவது கடன் த்திரங்கதள 
வாங்கும்ப ாழுது ப லுத்தும் விதலயில் ஒரு குறிப் ிட்ட விகிதத்தத 
பராக்கமாக பெலுத்துதல். ப ாது  ணக்கட்டுப் ாடு ன ால அல்லாது, 
னதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட கடன் கட்டுப் ாடாேது விரும் த்தகாத கடன் 
விரிவாக்கத்தத(கடன் ஏற்றத்தத) தடுக்க தமய வங்கி உதவுகிறது.(உம்) கடன் 
 த்திரங்கதள அல்லது வாகே இயந்திரங்கதள(Automobiles) வாங்க நிதி 
அளித்தல். 
2. கடன் விரிவாக்க எல்தலதய தீர்மாேித்தல். 
3. ெில துதறகதள ஊக்கப் டுத்தவும், ெில துதறகளின் ஆர்வத்தத 
குதறக்கவும்,  ல விதமாே வட்டி வதீங்கள் விதிக்கப் டுகிறது. நமது நாட்டில், 
கதடெி கருவியாக இது  யன் டுகிறது. (உம்) ஏற்றுமதிதய ஊக்கப் டுத்தவும், 
னவளாண்தம உற் த்திதயயும், ெிறுபதாைில் குடிதெத் பதாைில் 
உற் த்திதயயும் ஊக்கப் டுத்தவும் இது  யன் டுகிறது. 
4. தமய வங்கியாேது ெில விதிகதள அல்லது பகாள்தககதளப் 
 ின் ற்றுமாறு வணிக வங்கிகதள னகாட்டுக் பகாள்ளுதல் அல்லது 
அறிவுறுத்துதல். 

பெயல்பொடுைள் 

  ணவகீ்கத்ததக் கட்டுப் டுத்த  ணவியல் பகாள்தக  யனுள்ளதாக இருக்கும். 
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 1930 ல் ஏற் ட்ட ப ாருளாதார மந்த காலத்தில் இக்பகாள்தக  யனுள்ளதாக 
இல்தல.கீன்சு, னவதலயில்லாத் திண்டாட்டத்ததயும், விதல வழீ்ச்ெிதயயும் 
 ற்றாக்குதறயாே பமாத்த னததவதயயும் பகாண்ட னமாெமாே வாணி  
நிதலதய ெரிபெய்ய இயங்கக்கூடிய வலிதமயாே ஒரு நிதி நிதலக் 
பகாள்தகதயப்  ரிந்துதர பெய்தார். 

 1970லிருந்து னதக்கநிதல  ணவகீ்கம்(stagflation)  காணப் ட்டது. ஒருபுறம் 
னதக்கமும், னததவக்குதறவும் மறுபுறம்  ணவகீ்கமும் காணப் ட்டது. இந்த 
னதக்க நிதல  ணவகீ்க காலத்தில்  ணக்பகாள்தக, நிதிக்பகாள்தக ஆகிய 
இரண்டுனம இதி கட்டுப் டுத்த  யேற்றதாகக் கருதப் ட்டது. 

 பதாைிலாளர்கள் கூலிதய தானே முன்வந்து குதறத்துக் பகாள்ளுதல், 
விதலதய உற் த்தியாளர்கள் விரும் ி குதறத்துக் பகாள்வதுமாே வருமாேக் 
பகாள்தக நிதிக்பகாள்தகக்கும்,  ணக்பகாள்தகக்கும் மாற்றாக  ரிந்துதர 
பெய்யப் ட்டது. 

 இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின்  ணக் பகாள்தக ெிறந்த முதறயில் பெயல் ட 2 
நி ந்ததேகதளப் ப ற்றிருக்க னவண்டும். 
1.  ணச்ெந்தத வணிக வங்கிகளிஅச் ொர்ந்திருக்க னவண்டும். 
2. வணிக வங்கிகள் தங்களுக்குத் னததவயாே நிதிதயப் ப ற தமய 
வங்கிதய ொர்ந்திருக்க னவண்டும். 
அண்தம காலத்தில் நாட்டில் புைக்கத்தில் உள்ள கருப்பு  ணம் அதிக அளவில் 
யூக (Speculative)  வாணி த்திற்கு  யன் டுத்தப் ட்டதால் இந்த இரு 
நி ந்ததேகளுனம இந்தியாவில் நிதறவு ப றவில்தல. ஆகனவ இந்திய ரிெர்வ் 
வங்கியின் (RBI) பகாள்தககள் முற்றிலும் பெயல் டவில்தல. 

பன அனுப்பீட்டு முகை(Monetary Transmission) 

 வட்டி வதீம், முதலீடு இவற்றின் மூலமாக  ணக்பகாள்தக வருமாேத்தில் 
மாற்றத்தத ஏற் டுத்தும் என்று  ண அனுப் டீ்டு முதற கூறுகிறது. 

  ண அனுப் டீ்டு முதறயின் நடவடிக்தகயிோல்  ண அளிப் ாேது 
வருமாேத்தில் மாற்றத்தத ஏற் டுத்தும். 

 அரசு மலிவுப்  ணக்பகாள்தகதய  ின் ற்றிோல் தமய வங்கியாேது வங்கி 
வட்டி வதீத்தத குதறக்கும் . இதன் காரணமாக வட்டி வதீம் குதறயும். 
அதோல் முதலீடு அதிகரிக்கும். இது னவதல வாய்த யும் வருமாேத்ததயும் 
உயர்த்தும். 
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 வட்டிவதீம் குதறயும் ப ாழுது  ண அளிப் ாேது அதிகரிக்கும். வட்டி வதீம் 
குதறவதிோலும்,  ண அளிப்பு அதிகரிப் தாலும் முதலீடு அதிகரிக்கிறது. 
முதலீட்டின் அளவு அதிகரிப் தின் காரணமாக வருமாேம் அதிகரிக்கிறது. 

  ண அனுப் டீ்டு முதற குறுகிய கண்னணாட்டத்தத உதடயது என்று தற்கால 
ப ாருளியல் அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள். முதலீடு ன ாலனவ நுகர்வும் 
மாற்றமதடயும் என்று கருதுகின்றார்கள். 

 நுகர்வாேது வட்டிவதீத்னதாடு எதிகணியத் பதாடர்புதடயது என்று பதான்தமப் 
ப ாருளியல் வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். 

 வட்டி வதீம் குதறயும்ப ாழுது நுகர்வு அதிகரிக்கும். ஆகனவ நுகர்வு பமாத்த 
னததவயில் ஒரு குதியாக இருப் தால் பமாத்த னததவ அதிகரிக்கும். இது 
ெமநிதல வருமாேத்தத உயர்த்தும். முதலீடு மட்டும் அதிகரிப் தால் ஏற் டும் 
வருமாே உயர்தவவிட, நுகர்வு முதலீடு இரண்டும் னெர்ந்து அதிகரிப் தால் 
ஏற் டும் வருமாே உயர்வு அதிகமாக இருக்கும். 

 மூலதே இருப்பு,  ண அளிப்பு, அரசுக்கடன் என் து உண்டியல்கள் (Treasury Bills) , 
ரூ ாய் னநாட்டுகள்,  த்திரங்கள்(Bonds) ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியது நிகர 
தேியார் பெல்வம் ஆகும். 

 நுகர்வாேது தேியார் நிகர பெல்வத்துடன் னநரடியாே பதாடர்புதடயது, 
  ணவியல் பகாள்தக நீர்தமத் ததடயில் (liquiditytrap)  கூட ெிறந்த முதறயில் 

பெயல் டும். 
 கீன்சு கூற்றுப் டிநீர்தமத் ததட என் து  ண அளிப்பு அதிகரித்தாலும் வட்டி 

வதீத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது. 

அருகமப்பணம்(Dear Money) 

 அருதமப் ணம் என் து வட்டி வதீம் அதிகமாக இஉப் ததயும்,  ண அளிப்பு 
குதறந்து ன ாவததயும் குறிக்கும். 

  ணவகீ்கம் நிலவும் ப ாழுது தமய வங்கியாேது அருதமப் 
 ணக்பகாள்தகதயப்  யன் டுத்தி  ணவகீ்கத்ததக் கட்டுப் டுத்த முயலும். 

மைிவுப்பணம்(Cheap Money) 

 மலிவுப் ணம் என் து குதறந்த வட்டியில் கடன் கிதடப் ததக் குறிக்கும். 
 மலிவுப் ணக் பகாள்தக ப ாருளாதார மந்தகாலத்தில் முதலீடு பெய்வதற்கு 

ஊக்கப் டுத்தவும்,  ண அளிப்த  அதிகரிப் தற்கும்  யனுதடயது. 

பணத்தின் மதிப்பு 
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  ணத்தின் மதிப்பு என் து அதனுதடய வாங்கும் ெக்திதயக் குறிக்கும். 
  ணத்தின் வாக்கும் ெக்தியாேது விதல மட்டத்ததப் ப ாறுத்தது. 
 ப ாது விதலனயற்றம்,  ண மதிப்பு குதறவததக் காட்டும். ப ாது 

விதலயிறக்கம்  ணமதிப்த  அதிகரிக்கும். 

பண அளவுக்கைொட்பொடு(Quantity Theory of Money) 

  ண அளவுக்னகாட் ாட்தட உருவாக்கியவர் இர்விங்  ிஷர். 
  ணத்தின் அளவு இரு மடங்காோல், விதலயும் இரு மடங்காகும்.  ணத்தின் 

அளவு  ாதியாகக் குதறயும்ப ாழுது விதலயும் அதன் உண்தம 
நிதலயிலிருந்து  ாதியாகக் குதறயும். 

  ண அளிப்புக் னகாட் ாட்டின் தமயக் கருத்தின் டி,  ண அளிப் ின் அளவு 
மாற்றமுதடயும்ன ாது விதலயும் மாற்றமதடயும். 

பரிமொற்ை ெமன்பொடு(Equation of Exchange) 

  ண அளவுக் னகாட் ாட்தட  ரிமாற்றச் ெமன் ாடு மூலமாக விளக்கலாம். இது 
 ிஷரின் ெமன் ாடு என்றும் அதைக்கப் டுகிறது. 

  ிஷரின் ெமன்ப் ாடு M என் து  ண அளிப்த யும் V என் து  ணப் 
புைக்கத்ததயும், P என் து விதல மட்டத்ததயும், T என் து ஒத்தம் உற் த்தி 
பெய்யப் ட்ட  ண்டங்கள்  ணிகதளயும் குறிக்கின்றே. 

ஃMV=PT 

PT=MV (or) P=MV/T 

  ணப்புைக்கம் (V)  என் து ஒரு குறிப் ிட்ட காலத்தில்  ணம் எத்ததே முதற 
தகமாறுகிறது என் ததக் குறிக்கின்றது. 

 மற்றதவ மாறாதிருக்கும் ப ாழுது,  ண அளிப் ின் அளவு அதிகரிக்தகயில் 
விதல மட்டமும் உயரும் என்று இச்ெமன் ாடு குறிக்கிறது.  ணத்தின் மதிப்பு 
குதறகிறது என்று ப ாருள் டும். எ.கா. (M)  ண அளிப்பு இரட்டிப் ாகும் 
ப ாழுது(P) விதலயும் இரட்டிப் ாகும். 

  ண அளிப் ின் ப ரும் குதி கானொதலகள், மாற்றுச் ெீட்டுகள் (bills) மற்றும் 
ஏதேய கடன் கருவிகளும் அடஙும். எேனவ  ணத்தின் அளதவக் கணக்கிடும் 
ப ாழுது  ண வருதககதளயும் கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்ள னவண்டும். 

  ரிமாற்ற ெமன் ாடு: PT=MV+M1V1 
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 M1 என் து எல்லா வதகயாே கானொதலகளின் பமாத்த அளவு, 
மாற்றுச்ெீட்டுகள் மற்றும் புைக்கத்திலுள்ள மற்ற கடன் கருவிகள் அடங்கும். 

 V1 என் து M1 (கடன் கருவிகள்) ன்ேின்  ணப்புைக்கம். 
  ண அளவுக் னகாட் ாட்டின் முக்கிய குதற ாடு, முழுனவதல நிதலதய 

எடுனகாளாகக் பகாண்டுள்ளனத ஆகும். 
 முழுனவதல நிதல இல்தலபயேில் முழுதமயாகப்  யன் டுத்தப் டாத 

வளங்கள் இருக்குமாோல்  ண அளவு கூடிோலும் விதல உயராது. 
 ப ாருளாதார மந்த காலத்தில் விதல குதறயும். அந்த னநரத்தில்  ணத்தின் 

அளவு அதிகரித்தாலும் விதல உயராது. 
  ண அளவுக் னகாட் ாடு என் து ஒரு ன ாக்குதரக் கூற்றாகும். னமலும் இது 

விதலக்கும்  ணத்தின் அளவிர்கும் உள்ள பதாடர்த க் குறுகிய 
கண்னணாட்டத்தில் விளக்குகிறது. 

  ண அளவு தவிர மற்ற காரணங்களாலும் விதல மட்டமாேது  ாதிக்கப் டும் 
அரெின்  ணக்பகாள்தக, நிதியியல் பகாள்தக, குறிப் ிட்ட காலத்தில் 
 ண்டங்களின் அளிப்பு/ நதடப றும் வாணி த்தின் அளவு, வருமாேத்தில் 
ஏற் டும் மார்றம்,  ண்டங்களுக்காே உறுதித் னததவ முதலியே ஆகும். 

பணவகீ்ைமும் பணவொட்டமும்(Inflation& Deflation) 

 கிபரளத்தர் :  ணத்தின் மதிப்பு குதறவதும் விதலகள் உயர்ந்து பகாண்டு 
பெல்வதுமாே ஒரு நிதலதய  ணவகீ்கம் என்று வதரயறுத்துள்ளார். 

 ப ாதுவாக  ணவகீ்க காலத்தில் விதல மட்டம் உயரும். அதிகப் டியாே  ணம் 
மிக்குதறந்த  ண்டங்கதளத் துரத்தும் நிதலதய இது குறிப் ிடுகின்றது. 

 இது அளவுக்கு அதிகமாே(Abnormal) விதலனயற்றத்தத னதாற்றுவிக்கும். 
 குறிப் ிடும் டியாே பதாடர்ச்ெியாே விதலமட்ட உயர்தவ குறிக்கும் என்று 

ொப் ினரா கூறுகிறார். 
 உறுதியாே நிதலயாே விதலனயற்றம் என்று ஹாரி ஜான்ென்  ணவகீ்கத்தத 

வதரயறுக்கிறார். 
 கட்டுப் டுத்தப் ட்ட  ணவகீ்கம்(Repressed inflation): விதலமட்டம் உயராமனலனய 

 ணவகீ்கம் னதான்றும். ன ார்க்காலங்களினலனய இது னதான்றும். 
இக்காலங்களில்,  ல கட்டுப் ாடுகளும் , உணவுப் ண்டங்கதள  ங்கீடு 
பெய்வதின் மூலமும் விதலனயற்றம் கட்டுக்குள் தவக்கப் டுகிறது. 
அக்கட்டுப் ாடுகள் தளர்த்தப் ட்டவுடன் விதலகள் உயரும். 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

12 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

  ண அளவு அதிகரிப் னதா அல்லது விதல உயர்னவா உண்தமயாே  ணவகீ்கம் 
அல்ல. (அொதாரண அளவுக்கு அதிகமாே) இலா த்தின் னதாற்றனம 
 ணவகீ்கமாகும். 

 பதாைிலதி ர்களும் உற் த்தியாளர்களும் அளவுக்கு அதிகமாே இலா த்தத 
ஈட்டும் அறிகுறினய  ணவகீ்கமாகும். 

  ணவகீ்கம் ப ாதுவாே விதலக் குறியீடு மூலம் மதிப் ிடப் டுகிறது. 

பண வகீ்ைத்தின் வகைைள்(Types of inflations) 

1. கதகவ இழுப்பு பண வகீ்ைம்(Demand full) 

 அதிகப் டியாே  ணம் மிகக் குதறந்த  ண்டங்கதளத் துரத்துவது  ணவகீ்கம் 
என்று கூறப் டுகிறது. 

 பகாடுக்கப் ட்ட விதலயில்  ண்டங்கள்  ணிகளுக்காே னததவ, அவற்றின் 
அளிப்த விட உயர்ந்திருக்கும் நிதலயில் ப ாது விதல மட்டம் உயரும் 
நிதலதய  ணவகீ்கம் என்கினறாம். 

தவழும் பணவகீ்ைம்(Creeping Inflation) 

இரண்டாம் உலகப் ன ார் முடிவுக்கு வந்ததிலிருந்து (1945 லிருந்து) விதலயும் 
கூலியும் ஒன்தற ஒன்று னமல்னநாக்கி உயர்த்தும் நிதலதய தவழும்  ணவகீ்கம் 
என்று கூறுகினறாம். 

ஓடும் (அ) தொவும்(அ) மிகை கவைப் பணவகீ்ைம்(Hyper Inflation) 

 ஒவ்பவாரு நாளும் விதலமட்டம் வரம் ின்றி உயர்ந்து பகாண்னட பெல்வது. 
 முதல் உலகப்ன ாருக்குப்  ிறகு பஜர்மேியும், இரண்டாம் உலகப் ன ாருக்குப் 

 ின் ஹங்னகரியும், ெீோவும் இத்ததகய  ணவகீ்கத்ததக் கண்டே. இந்த 
சூழ்நிதலயில் விதலயாேது அதிக னவகமாகவும் அதிக அளவிலும் உயர்ந்து 
பகாண்னட பென்றது. மலிவுப்  ண்டங்களுக்குக் கூட அதிக விதல பகாடுக்க 
னவண்டியிருந்தது.  ணம்  யேற்றதாகவும், புதிய  ணம் அறிமுகப் டுத்த 
னவண்டிய நிதல வந்தது. இது மிதக னவகப்  ணவகீ்கம் என்று ப யர். 

2. பெைவு உந்து பணவகீ்ைம்(Cost push inflation) 

 பெலவு உந்து  ணவகீ்கம், பெலவு உயர்வதால் ஏற் டுவது, இத்துடன் கூலி 
உயர்வும் னெர்ந்து உற் த்தி பெலவு அதிகரிப் தால் னதான்றுகிறது. 
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 கூலி உயர்வும், மற்ற உற் த்தி பெலவுகளும் னெர்ந்து விதலதய அதிகரிக்கச் 
பெய்கிறது. கூலி மற்றும் விதல உயர்வு காரணிகளால்  ணவகீ்கத்தத கூலி-
உந்து  ணவகீ்கம் , விதல உந்து  ணவகீ்கம் என்றும் கூறுகின்னறாம். 

பநருக்ைடி/ உற்பத்தி வளர்ச்ெித் தகட பணவகீ்ைம்(Bottleneck Inflation) 

முழு னவதலவாய்ப்பு உற் த்தி நிதல அதடயும் ப ாழுது,  ற்றாக்குதற நிதலயும், 
ெமேற்ற நிதலயும், இறுதிநிதலச் பெலவில் உயர்வும் ஏற் ட்டு அதன் விதளவாக 
 ணவகீ்கம் ஏற் டக் கூடும். இது உற் த்தி பநருக்கடி  ணவகீ்கம் எேப் டும். 

இைொப உந்து பணவகீ்ைம்(Profit Push Inflation) 

 பதாைிற் ெங்கங்கள் கூலி வதீத்தத உயர்த்த முயற்ெிப் தத ன ாலெில  
ெில்னலார் முற்றுரிதமயாளர்களும் , அதிகரிக்கும் உற் த்திச் பெலதவ 
உள்ளடக்கி உச்ெ இலா த்தத ஈட்டுவதற்காக, அளவுக்கதிகமாக விதலதய 
உயர்த்துவர். இதற்கு இலா  உந்து  ணவகீ்கம் என்று ப யர். 

 ப ாதுவாக ன ார்க்காலங்களிலும் அதற்கு  ின்பும்  ணவகீ்கம் ஏற் டக்கூடும். 
ன ார்க்காலங்களிலும் மக்களின் வருமாேம் அதிகரித்தும், அதற்னகற்  
ப ாருட்கள் உற் த்தி பெய்யப் டாமல்,  ற்றாக்குதற ஏற் ட்டு ப ாருட்கதள 
 ங்கீடு பெய்தலில் கட்டுப் ாடு ஏற் டும். னமலும், னெமிக்க 
கட்டாயப் டுத்தப் ட்ட மக்கள் தற்ன ாது அதிகமாக பெலவு பெய்வார்கள். 
இதோல் எல்லாவதகயாே ப ாருட்களுக்கும் அதினவகமாக னததவ 
அதிகரிக்கும். ஆோல் அனத னவகத்தில் அளிப்பு அதிகரிப் தில்தல. இதோல் 
 ணவகீ்கம் ஏற் டுகிறது. 

 விதலனயற்றம் அதிக விதலனயற்றத்தத ஏற் டுத்துகிறது. விதலனயற்றத்தால் 
பதாைிலாளர்கள் அதிக குலிதய னகாருவார்கள். அதிக கூலி அதிக பெலதவ 
ஏற் டுத்தும். அதிக பெலவு னமலும் விதலதய உயர்த்தும். இவ்வாறாக ஒரு 
நச்சுச் சூைல் உருவாக்கப் டுகிறது. கூலி விதலனயற்றத்தத ஏற் டுத்துகிறது. 
விதலனயற்றம் கூலிதய உயர்த்துகிறது. இதுனவ  ணவகீ்க சுைற்ெி 
எேப் டுகிறது. 

  ற்றாக்குதற நிதியாக்கம்  ணவகீ்கத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும். 
திட்டமிடுததல பகாண்ட வளர்ச்ெி குறந்த நாடுகளில் இத்ததகய 
 ணவகீ்கத்ததக் காணலாம். 

 வணிகச் சூைலின் பெழுதம காலங்களில் கூட  ணவகீ்கம் ஏற் ட வாய்ப்புண்டு. 
 ணவகீ்கத்திோல்  ல தீதமகள் ஏற் டுகின்றே. இதோல்  ல நாடுகளின் 
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ப ாருளாதாரம் ெீர்குதலந்து எ.கா. 1923 ல் பஜர்மேிய நாட்டின் ப ாருளாதாரம் 
ெீர்குதலந்த்து. 

பணவகீ்ைத்கதக் ைட்டுப்படுத்தும் முகைைள் 

1. வரி விதிப்பு(விகிதத்தத) அதிகப் டுத்தலாம். 

2. மூலதே திட்டங்களின்(Project) மீதாே அரசு பெலதவ குதறத்தல். ( ணவகீ்கத்தத 
குதறக்க இம்முதற  ரிந்துதரக்கப் ட்டது. மூன்றாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் 
அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட  ல மூலதேத் திட்டங்கள்  ாதியினலனய தகவிடப் ட்டே.) 

3. இறக்குமதியில் கட்டுப் ாடுகள் விதித்தல் 

4.  ங்கீடு  

5. விதலக் கட்டுப் ாடு 

 ெில னநரங்களில் கூலிதய நிதல நிறுத்திதவத்து(Freeze)  ண வகீ்கத்ததக் 
கட்டுப் டுத்த  ரிந்துதரக்கப் ட்டது. 

 இக்காலக்கட்டத்தில் பதாைிலாளர்களின் கூலிதய உயர்த்தக் னகாரனவண்டாம் 
எே பதாைிற்ெங்கங்கள் னகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டே. 

  ண வகீ்கத்தக் கட்டுப் டுத்த  னமற்பகாண்ட முதறகளின் பவற்றியாேது, 
அரொங்கம் இக்பகாள்தககதள அமுல் டுத்தும் திறதமதயப் ப ாறுத்தது. 

பண வொட்டம் 

  ண மதிப்பு உயர்ந்து பகாண்னட பெல்வதத, அதாவது  ண்டங்களின் விதல 
குதறந்து பகாண்னட பெல்வதத  ணவாட்டம் என்று கிபரளத்தர் கூறுகிறார். 

  ணவாட்டம் ,  ணவகீ்கம் இரண்டுனம விதலயில் ஏற் டும் மாற்றத்ததக் 
குறிக்கும்.  ணவாட்டம் என் து  ணவிக்கத்திற்கு எதிரிதடயாேது. 

 ப ாதுவாக  ணவகீம் என் து னவதலவாய்ப்பு மற்றும் ப ாருளாதாரத்தத 
உயர்த்தும் நடவடிக்தககளின் காலத்ததக் குறிக்கும்.  ணவாட்ட காலத்தில், 
மந்தமாே வாணி  நிதலதயயும் னவதலயில்லாத் திண்டாட்டத்ததயும் 
குறிக்கும். 

  ணவாட்ட காலத்தில் விதலயாேது பெலதவவிட னவகமாகக் குதறவதால் 
உற் த்தியாளர்களும், பதாைில் அதி ர்களும் அதிகமாே இைப்த  ெந்திக்க 
பநரிடும். எந்த ப ாருளாதார நடவடிக்தககளிலும் இலா ம் இருக்காது. ஆகனவ 
முதலீட்டின் அளவு குதறயும். 
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 அரெின்  ணவியல் பகாள்தக மூலமாக விதலனயற்றத்தத ஓரளவுக்குக் 
கட்டுப் டுத்தலாம். இது  ணவாட்ட காலத்தில் விதல மட்டத்தத உயர்த்த 
உதவுகிறது. 

 கூலிதயக் குதறத்தல், ப ாருளாதார மந்தத்திற்குத் தீர்வாக ெில ெமயங்களில் 
கருதப் டுகிறது. ஆோல் இது ெரியாே தீர்வு அல்ல. நிதலதமதய னமலும் 
நலிவதடயச் பெய்யும். 

விகை மொற்ைத்தொல் ஏற்படும் விகளவுைள் 

உற்பத்தியில் ஏற்படும் விகளவு 

 முதலாளித்துவ ெமுதாயத்தில் உர் த்தியாேது இலா  னநாக்கத்திர்காக 
னமற்பகாள்ளப் டுகிறது. 

 விதலனயற்ற காலத்தில் ( ணவகீ்க காலம்) ஏற் டும் அ ரிமிதமாே இலா ம் 
உர் த்திதய அதிகரிக்கச் பெய்யும். 

  ணவகீ்க காலத்தில் உர் த்திச் பெலதவ விட விதல னவகமாக 
அதிகரிப் தால் உற் த்தியாளர்களும், பதாைில் அதி ர்களும் அதிக 
இலா த்தத அதடகிறார்கள். 

  ணவகீ்கம், மிதக னவக  ணவகீ்கமாக மாறிோல் வாணி ம் பநாடிந்து 
அைிவில் முடியும்.  ணத்தின் மதிப்பு னவகமாக குதறயுமாோல், 
 ணவடிவிலாே இலா ம்  யேற்றதாகிவிடும். காகிதப் ணம் 
மதிப் ற்றதாகிவிடும்.  ண வகீ்கம், ப ாருளியல் குைப் ங்களுக்கும், தீவிர 
புரட்ெிக்கும் காரணமாகிவிடும். 

 விதல இறக்க காலத்தில் வணிகர்கள் அதிக நட்டத்தத அதடவார்கள். 
விதலயாேது உற் த்திச் பெலதவவிட னவகமாக குதறவதால் வணிகர்கள் 
அதிக கடுதமயாே நட்டத்தத அதடவார்கள். 

 முதலீட்டிற்கு வாய்ப்புகள் மிகக் குதறவாக இருக்கும். இது ன ரளவிலாே 
னவதலயில்லா திண்டாட்டத்திர்கு வைி வகுக்கும். இதோல் வாணி  மந்தம் 
ஏற் டும்.  ணவாட்ட காலத்தில்  ணம் எளிதாகக் கிதடக்கும்.  ண்டங்களின் 
விதல குதறவாக இருக்கும். 

 பதாைிலாளர்கள் எளிதாகக் கிதடப் ார்கள். ஆோல் அங்கு  ண்டங்களுக்காே 
னததவ, வருமாேம், னவதலவாய்ப்பு, முதலீடு முதலியே இருக்காது. இந்த 
சூழ்நிதல பெழுதமயில் வறுதம என்று வருணிக்கப் டுகின்றது. இதற்கு 1930 
ல் ஏற் ட்ட ப ாருளாதார ப ருமந்தம் நல்ல உதாரணமாகும். 

பைிர்வில் ஏற்படும் விகளவு 
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1. வணிைர்ைள் 

  ணவகீ்க காலத்தில் வணிகர்களும் உற் த்தியாளர்களும் அதிக இலா த்தத 
ஈட்டுவார்கள். 

  ணவாட்ட காலத்தில் அவர்கள் அதிக நட்டத்தத அதடவார்கள். 

2. நிகையொன வருமொனம் பபறுபவர்ைள் 

 நிதலயாே வருமாேம் உள்ளவர்கள்  ண வகீ்க காலத்தில் அதிகமாகப் 
 ாதிக்கப் டுவார்கள். 

 கூலிதயப் ப று வர்களும், மாத ஊதியம் ப று வர்களாே ஆெிரியர்கள், 
எழுத்தர்கள், உதவியாளார்கள், நீதி திகள் ஆகினயாரது வருமாேம் 
விதலனயற்றமதடவததப்ன ால னவகமாக அதிகரிக்காது. 

  ணவகீ்க காலத்தில் ஓய்வூதியம் ப று வர்களும்  ாதிக்கப் டுவார்கள். 
 கூலி ப று வர்களும், மாத ஊதியம் ப று வர்களும் விதல இறக்க காலத்தில் 

 யேதடவார்கள். இக்காலத்தில்  ணம் மதிப்த  இைக்க னநரிடுவதால் இது 
ஒரு உண்தமயாே  யன் அல்ல. னவதலயில்லா திண்டாட்டமாேது 
விதலனயற்றத்ததவிட னமாெமாேது. 

3. முதலீட்டொளர்ைள் 

 அரசு  த்திரங்களில் முதலீடு பெய்திருப் வர்கள் நிதலயாே வருமாேத்ததப் 
ப றுவர். எேனவ அவர்களது நிதலதம நிதலயாே வருமாேத்ததப் 
ப று வர்கதளப் ன ான்னற இருக்கும். 

 நிறுவேங்களின்  ங்குகளில் (Shares) முதலீடு பெய்திருப் வர்கள் விதலனயற்ற 
காலத்தில் அதிக இலா த்ததயும் விதலயிறக்க காலத்தில் அதிக இைப்த யும் 
அதடவார்கள். 

  ணத்தின் மதிப்பு பதாடர்ந்து குதறயுமாோல் மதிப் ின் நிதலகலோக(Store of 
value) இருப் தற்கிரிய தகுதிதய இைந்துவிடும். எேனவ மக்கள் னெமிக்க 
முன்வரமாட்டார்கள் 

4. வொடகை பபறுகவொர்(Rentiers) 

  ண வகீ்க காலத்தில் இைப்பும்,  ணவாட்ட காலத்தில்  யனும் அதடவார்கள். 
  ணவாட்ட காலத்தில் அதடயும்  யன் தற்காலிகமாேதாகும். 

  ணவகீ்கமும்,  ணவாட்டமும் அதிகத் தீதமயாேதவனய.  ணவகீ்கம் 
அநீதியாேது.  ணவாட்டம் தீதமயாேது ஆகும். 
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 இவ்விரண்டில்  ணவாட்டனம மிகவும் தீதமயாேது என் ர் ஏபேேில் 
இது னவதலயில்லா திண்டாட்டத்திற்கு வைிவகுக்கும். 
நிதலயாே விதலனயற்றமாேது ப ாருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும், ெமுதாய 
நீதிக்கும் உகந்தது என்று ப ாதுவாக கருதப் டுகிறது. 
 ணமாேது மேித இேத்திற்கு  லவைியிலும் நன்தம  யக்ககூடியனத. 
ஆோல்  ணம் கட்டுப் டுத்தப் டாவிட்டால், மேித அைிவிற்கும், 
குைப் த்திற்கும் வைிவகுக்கும் என்று இரா ர்ட்ென் கூறுகின்றார். 


