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പണരഹിത വിനിമയം േകരള�ിൽ

േനാ�് അസാ�വാ�ലിെ� �ധാന ല���ളിെലാ�ായി �ഖ�ാപി�െ��
പണരഹിത വിനിമയ�ിേല�് മാ�ക എ�ത് േകരള�ിെല �ാമീണ
സ�ഹം േവ�� ഏെ���ി�ിെ��് പഠന റിേ�ാർ�്. ഇേ�ാൾ ഡിജി�ൽ
പണമിടപാ�കൾ നട�� എ�് പറ�വർ 14.6 ശതമാനം മാ�മാണ്.
കഴി� �� മാസ�ിനിടയിൽ ഒ� തവണെയ�ി�ം പണരഹിത വിനിമയം
നട�ിയത് 9.6 ശതമാനം േപർ മാ�മാെണ�ം പഠനം കെ��ി.
രാജ��ാദ�മായി സ�ർ� സാ�രത േന�ക�ം, ഫിനാൻഷ�ലി
ഇൻ�സീവ് ആയി �ഖ�ാപി�െ��ക�ം െച� എറണാ�ളം ജി�യിെല
�ാമീണ േമഖലയിലാണ് പഠനം നട�ിയി��ത്. 

1

െകാ�ിയിെല െസ�ർ േഫാർ േസാേഷ�ാ എ�േണാമിക് &
എൻവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ് (CSES) എറണാ�ളം ജി�യിെല വ�ത��
സാ�ഹ� സാഹചര���� അശമ�ർ, പ�ി�റം, മണീട് എ�ീ ��്
പ�ായ�കളിൽ നട�ിയ പഠന�ിലാണ് ഈ കെ����ത്.
സി.എസ്.ഇ.എസ്.െല ഗേവഷകരായ ബിബിൻ ത�ി, ജയൻ െക.എം., റംഷാദ്
എം., െബൻ േറായ്സ് േജാസ്, ആ�ൽ നായർ, ദീപിക പി.എസ്., സ�ാതി
േമാഹനൻ എ�ിവരട�ിയ ടീമാണ് പഠനം നട�ിയത്. പണരഹിത
വിനിമയ�മായി ബ�െ��് 2016 ഡിസംബറിൽ നട�ിയ സർേ�യിൽ



FIGURE 1 

പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��വ�െട ശതമാനം
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പെ��� 500ൽ 302 േപരിൽ നി�മാണ് 2017 നവംബറിൽ വിവരേശഖരണം
നട�ിയത്. ര�് പഠന�ി�ം പെ���വ�െട വിവര�ളാണ് താരതമ�ം
െച�ിരി��ത്. 2016 ഡിസംബർ വെര 9.6 ശതമാനം േപർ
ജീവിത�ിെലാരി�െല�ി�ം പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��െവ�ിൽ
ഇേ�ാൾ അത് 14.6 ശതമാനമാണ്. 

പണരഹിത വിനിമയ�ിൽ ഉയർ� വ�മാന�ാർ, ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ��വർ, �േ�ാ� വിഭാഗ�ാർ, െച���ാർ എ�ിവർ
��ിൽ നിൽ��തായി പഠനം �ചി�ി��. എസ്.സി./എസ്.ടി
വിഭാഗ�ാരിൽ െവ�ം 3.8 ശതമാനം മാ�മാണ് ഡിജി�ൽ
പണമിടപാ�കൾ നട�ിയി��ത്. മ��വ�െട ഇടയിൽ 17 ശതമാനം
പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��്. എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ാരിൽ 20
ശതമാനം പണരഹിത വിനിമയം നട�േ�ാൾ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽ
ഇത് 4.6 ശതമാനം മാ�മാണ്. �ീകളിൽ ഇത് 10 ശതമാനം
മാ�മാെണ�ിൽ ��ഷ�ാരിൽ 19 ശതമാനമാണ്. 
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FIGURE 2 

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(വ�ത�� സാ�ഹ� വിഭാഗ�ളിൽ)

30 വയ�ിന് താെഴ��വരിൽ 40 ശതമാനേ�ാളം േപർ ഈ സൗകര�ം
�േയാജനെ���േ�ാൾ 60 വയ�ിന് േമൽ �ായ��വരിൽ ഇത് 3
ശതമാനം മാ�മാണ്. െച���ാരിൽ കഴി� വർഷെ� അേപ�ി�്
16.7 ശതമാന�ിെ� വർധനവ് േഖെ���േ�ാൾ �തിർ� പൗര�ാരിൽ
1.5 ശതമാന�ിെ� �റവ് േരഖെ���ിയിരി��തായി കാണാം.  
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FIGURE 3 

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(�ായ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ)

ബി�ദ, ബി�ദാന�ര ബി�ദധാരികളിൽ 46 ശതമാനം േപ�ം,
െ�ാഫഷണൽ വിദ�ാഭ�ാസ��വരിൽ 54 ശതമാനം േപ�ം പണരഹിത
വിനിമയ�ിൽ പ�ാളികളാ�േ�ാൾ പ�ിൽ താെഴ
വിദ�ാഭ�ാസ��വരിൽ ഇത് 3 ശതമാനം മാ�മാണ്. 

FIGURE 4

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ)
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വിദ�ാർ�ികൾ (53%), സ�കാര� �ാപന�ളിെല േജാലി�ാർ (43%)
എ�ീ വിഭാഗ�ളിലാണ് ��തൽ േപർ പണരഹിത വിനിമയ സൗകര�ം
ഉപേയാഗി��ത്. സർ�ാർ േജാലി�ാർ, കർഷകർ, െതാഴിൽ രഹിതർ
എ�ിവരിൽ കഴി� ഒ� വർഷ�ി��ിൽ പണരഹിത വിനിമയം
നട��വ�െട അ�പാതം �റ�തായി കാ��. വിദ�ാർ�ികളിൽ
26 ശതമാന�ിെ��ം സ�കാര� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാരിൽ 11
ശതമാന�ിെ��ം വർധനവ് വ�ി��്.

FIGURE 5

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(െതാഴിലിെ� അടി�ാന�ിൽ)
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�ാമ�ളിൽ പണരഹിത വിനിമയം നട��വർ ��തൽ
ആ�യി��ത് എ.ടി.എം./ഡബി�് കാർ�കെളയാണ്. 13 ശതമാനം ഈ
സൗകര�ം ഉപേയാഗി� ് പണരഹിത വിനിമയം നട��. െ�ഡി�്
കാർഡ് (3.3%), ഇ�ർെന�് ബാ�ിംഗ് (4.3%) െമാൈബൽ ബാ�ിംഗ് (4%)
ഇ-വാല�കൾ (3.6%) എ�ി�െനയാണ് മ�് സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗി��തിെ� അ�പാതം.

FIGURE 6

പണ വിനിമയ�ി�� വിവിധ സംവിധാന�ൾ 
ഉപേയാഗി��വ�െട ശതമാനം

2017ൽ 7.6 ശതമാനം ആ�കൾ �തിയതായി പണരഹിത വിനിമയം
ആരംഭി�േ�ാൾ 2016 ൽ പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��വരിൽ 2.6
ശതമാനം േപർ ഈ രീതി ഉേപ�ി�.
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�ാമ�ളിൽ പണരഹിത വിനിമയം നട�ാ�� സൗകര�ം ഇ�ാ�ത്
ഒ� അസൗകര�മായി ഒ� വിഭാഗം അഭി�ായെ���. അേത സമയം
�ര�ാ ���ം, ഭയ�ം ചിലർ ഉ�യി���്. �ാമ �േദശ�ളിെല
േമാശം ഇ�ർെന�് ലഭ�ത�ം ��മായി ഉ�യി�െ���. �തന
വിനിമയ രീതികെള�റി�� അറിവി�ാ��ം ��മായി ആ�കൾ
പറ��. ബാ�ിൽ ഇടാൻ മാ�ം പണം ക�ിൽ ലഭി�ാറി� എ�് ദിവസ
േവതന�ാർ അഭി�ായെ���.



Centre for Socio-economic & Environmental Studies
Khadi Federation Building, NH By-Pass, Padivattom,

Kochi - 682024, Kerala, India, Tel: 91 484 2805107, 2805108
Email: csesindia@gmail.com, www.csesindia.



പണരഹിത വിനിമയം േകരള�ിൽ

േനാ�് അസാ�വാ�ലിെ� �ധാന ല���ളിെലാ�ായി �ഖ�ാപി�െ��
പണരഹിത വിനിമയ�ിേല�് മാ�ക എ�ത് േകരള�ിെല �ാമീണ
സ�ഹം േവ�� ഏെ���ി�ിെ��് പഠന റിേ�ാർ�്. ഇേ�ാൾ ഡിജി�ൽ
പണമിടപാ�കൾ നട�� എ�് പറ�വർ 14.6 ശതമാനം മാ�മാണ്.
കഴി� �� മാസ�ിനിടയിൽ ഒ� തവണെയ�ി�ം പണരഹിത വിനിമയം
നട�ിയത് 9.6 ശതമാനം േപർ മാ�മാെണ�ം പഠനം കെ��ി.
രാജ��ാദ�മായി സ�ർ� സാ�രത േന�ക�ം, ഫിനാൻഷ�ലി
ഇൻ�സീവ് ആയി �ഖ�ാപി�െ��ക�ം െച� എറണാ�ളം ജി�യിെല
�ാമീണ േമഖലയിലാണ് പഠനം നട�ിയി��ത്. 

1

െകാ�ിയിെല െസ�ർ േഫാർ േസാേഷ�ാ എ�േണാമിക് &
എൻവേയാൺെമ�ൽ �ഡീസ് (CSES) എറണാ�ളം ജി�യിെല വ�ത��
സാ�ഹ� സാഹചര���� അശമ�ർ, പ�ി�റം, മണീട് എ�ീ ��്
പ�ായ�കളിൽ നട�ിയ പഠന�ിലാണ് ഈ കെ����ത്.
സി.എസ്.ഇ.എസ്.െല ഗേവഷകരായ ബിബിൻ ത�ി, ജയൻ െക.എം., റംഷാദ്
എം., െബൻ േറായ്സ് േജാസ്, ആ�ൽ നായർ, ദീപിക പി.എസ്., സ�ാതി
േമാഹനൻ എ�ിവരട�ിയ ടീമാണ് പഠനം നട�ിയത്. പണരഹിത
വിനിമയ�മായി ബ�െ��് 2016 ഡിസംബറിൽ നട�ിയ സർേ�യിൽ



FIGURE 1 

പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��വ�െട ശതമാനം

2

പെ��� 500ൽ 302 േപരിൽ നി�മാണ് 2017 നവംബറിൽ വിവരേശഖരണം
നട�ിയത്. ര�് പഠന�ി�ം പെ���വ�െട വിവര�ളാണ് താരതമ�ം
െച�ിരി��ത്. 2016 ഡിസംബർ വെര 9.6 ശതമാനം േപർ
ജീവിത�ിെലാരി�െല�ി�ം പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��െവ�ിൽ
ഇേ�ാൾ അത് 14.6 ശതമാനമാണ്. 

പണരഹിത വിനിമയ�ിൽ ഉയർ� വ�മാന�ാർ, ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ��വർ, �േ�ാ� വിഭാഗ�ാർ, െച���ാർ എ�ിവർ
��ിൽ നിൽ��തായി പഠനം �ചി�ി��. എസ്.സി./എസ്.ടി
വിഭാഗ�ാരിൽ െവ�ം 3.8 ശതമാനം മാ�മാണ് ഡിജി�ൽ
പണമിടപാ�കൾ നട�ിയി��ത്. മ��വ�െട ഇടയിൽ 17 ശതമാനം
പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��്. എ.പി.എൽ. വിഭാഗ�ാരിൽ 20
ശതമാനം പണരഹിത വിനിമയം നട�േ�ാൾ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗ�ിൽ
ഇത് 4.6 ശതമാനം മാ�മാണ്. �ീകളിൽ ഇത് 10 ശതമാനം
മാ�മാെണ�ിൽ ��ഷ�ാരിൽ 19 ശതമാനമാണ്. 
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FIGURE 2 

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(വ�ത�� സാ�ഹ� വിഭാഗ�ളിൽ)

30 വയ�ിന് താെഴ��വരിൽ 40 ശതമാനേ�ാളം േപർ ഈ സൗകര�ം
�േയാജനെ���േ�ാൾ 60 വയ�ിന് േമൽ �ായ��വരിൽ ഇത് 3
ശതമാനം മാ�മാണ്. െച���ാരിൽ കഴി� വർഷെ� അേപ�ി�്
16.7 ശതമാന�ിെ� വർധനവ് േഖെ���േ�ാൾ �തിർ� പൗര�ാരിൽ
1.5 ശതമാന�ിെ� �റവ് േരഖെ���ിയിരി��തായി കാണാം.  
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FIGURE 3 

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(�ായ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ)

ബി�ദ, ബി�ദാന�ര ബി�ദധാരികളിൽ 46 ശതമാനം േപ�ം,
െ�ാഫഷണൽ വിദ�ാഭ�ാസ��വരിൽ 54 ശതമാനം േപ�ം പണരഹിത
വിനിമയ�ിൽ പ�ാളികളാ�േ�ാൾ പ�ിൽ താെഴ
വിദ�ാഭ�ാസ��വരിൽ ഇത് 3 ശതമാനം മാ�മാണ്. 

FIGURE 4

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ)
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വിദ�ാർ�ികൾ (53%), സ�കാര� �ാപന�ളിെല േജാലി�ാർ (43%)
എ�ീ വിഭാഗ�ളിലാണ് ��തൽ േപർ പണരഹിത വിനിമയ സൗകര�ം
ഉപേയാഗി��ത്. സർ�ാർ േജാലി�ാർ, കർഷകർ, െതാഴിൽ രഹിതർ
എ�ിവരിൽ കഴി� ഒ� വർഷ�ി��ിൽ പണരഹിത വിനിമയം
നട��വ�െട അ�പാതം �റ�തായി കാ��. വിദ�ാർ�ികളിൽ
26 ശതമാന�ിെ��ം സ�കാര� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാരിൽ 11
ശതമാന�ിെ��ം വർധനവ് വ�ി��്.

FIGURE 5

പണരഹിത വിനിമയം നട��വ�െട ശതമാനം 
(െതാഴിലിെ� അടി�ാന�ിൽ)
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�ാമ�ളിൽ പണരഹിത വിനിമയം നട��വർ ��തൽ
ആ�യി��ത് എ.ടി.എം./ഡബി�് കാർ�കെളയാണ്. 13 ശതമാനം ഈ
സൗകര�ം ഉപേയാഗി� ് പണരഹിത വിനിമയം നട��. െ�ഡി�്
കാർഡ് (3.3%), ഇ�ർെന�് ബാ�ിംഗ് (4.3%) െമാൈബൽ ബാ�ിംഗ് (4%)
ഇ-വാല�കൾ (3.6%) എ�ി�െനയാണ് മ�് സൗകര��ൾ
ഉപേയാഗി��തിെ� അ�പാതം.

FIGURE 6

പണ വിനിമയ�ി�� വിവിധ സംവിധാന�ൾ 
ഉപേയാഗി��വ�െട ശതമാനം

2017ൽ 7.6 ശതമാനം ആ�കൾ �തിയതായി പണരഹിത വിനിമയം
ആരംഭി�േ�ാൾ 2016 ൽ പണരഹിത വിനിമയം നട�ിയി��വരിൽ 2.6
ശതമാനം േപർ ഈ രീതി ഉേപ�ി�.
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�ാമ�ളിൽ പണരഹിത വിനിമയം നട�ാ�� സൗകര�ം ഇ�ാ�ത്
ഒ� അസൗകര�മായി ഒ� വിഭാഗം അഭി�ായെ���. അേത സമയം
�ര�ാ ���ം, ഭയ�ം ചിലർ ഉ�യി���്. �ാമ �േദശ�ളിെല
േമാശം ഇ�ർെന�് ലഭ�ത�ം ��മായി ഉ�യി�െ���. �തന
വിനിമയ രീതികെള�റി�� അറിവി�ാ��ം ��മായി ആ�കൾ
പറ��. ബാ�ിൽ ഇടാൻ മാ�ം പണം ക�ിൽ ലഭി�ാറി� എ�് ദിവസ
േവതന�ാർ അഭി�ായെ���.
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