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భారతదేశం-ద్ర వ్యోల్బణ అంచనాలు 

ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ను అతలాకుతల్ం చేసే అంశాలో్ల ‘ద్ర వ్యోల్బణం’ మందు వ్రుస్ల్ల ఉంటంది. నిరంతరం ధరలు పెర్థగే 

సి్థతినే ద్ర వ్యోల్బణం అంటారు. స్హజంగా ప్ర ప్ంచంల్లని అనిి దేశాలో్ల వివిధ సి్థయిలో్ల ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు 

ఉంటాయి. దీనివ్లో్ ప్ర ధానంగా సి్థర ఆదాయ వ్రా్గల్ వార్థకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులో్ల 

ధరలు పెర్థగి ద్ర వ్ోం విలువ్ తగా్గతుంది. 

 జె.ఎం.కీనస్ ప్ర కారం ‘ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ల్ల స్ంపూరో్ణద్యోగిత స్థదిధ ంచిన తర్గాత ధరలు పెరగడానిి ద్ర వ్యోల్బణం’ 

అంటారు. 

 ద్ర వ్యోల్బణానిి కట్ట డిచేసేందుకు ప్ర భుతాం ద్వ్ో, కోశ విధానాల్తోపాట ఇతర చరోలు తీసుకుంటంది. 

 2004-05 ఆధార స్ంవ్తసరంగా టోకు ధరల్ సూచీని నిరోయించడానికి 676 వ్సుు వుల్ను ప్ర్థగణనల్లకి 

తీసుకునాిరు. 

 మనదేశంల్ల ద్ర వ్యోల్బణం రేటను తెలుసుకునేందుకు టోకు ధరల్ సూచీ (Wholesale Price Index-

WPI)ని ఉప్యోగిసుు నాిరు.  

 డాల్ట న్ ప్ర కారం ‘అధిక ద్ర వ్ోం అతి తకుువ్ వ్సుు వుల్ను వంటాడట్మే ద్ర వ్యోల్బణం’. 

 హాటే్ర ప్ర కారం ‘అధికంగా కరెన్ససని జారీచేయడమే ద్ర వ్యోల్బణం’. 

 ఇర్థాంగ్ ఫిషర్ ప్ర కారం‘అందుబాటల్ల ఉని వ్సుు వుల్ స్పైెల్ల పెరుగ్గద్ల్ కంట్ర, ద్ర వ్ో ప్ర్థమాణణం పెరుగ్గద్ల్ 

ఎకుువ్గా ఉండట్మే ద్ర వ్యోల్బణం.’ 

 జె.ఎం.కీనస్ ప్ర కారం ‘ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ల్ల స్ంపూరో్ణద్యోగిత స్థదిధ ంచిన తర్గాత ధరలు పెరగడానిి ద్ర వ్యోల్బణం’ 

అంటారు. దీనేి నిజ లేదా వాస్ు విక ద్ర వ్యోల్బణంగా పేర్కునాిడు. కీనస్ ప్ర కారం స్ంపూరో్ణద్యోగితకు మందుని 

ప్ర్థసి్థతులో్ల ద్ర వ్యోల్బణం ఏరపడదు.  

ద్ర వ్యోల్బణ తీవ్ర తను బ్ట్టట  ప్రర ఫెస్ర్ ఆర్.పి. కంట్ ద్ర వ్యోల్బణానిి నాలుగ్గ రకాలుగా వ్రాీకర్థంచారు. 

1. పాకే ద్ర వ్యోల్బణం: ధరలో్ల పెరుగ్గద్ల్ 3 శాతం వ్రకు ఉండట్ం. 

2. నడుసుు ని ద్ర వ్యోల్బణం: ధరలో్ల పెరుగ్గద్ల్ 3 నుంచి 5 శాతం వ్రకు ఉండట్ం. 
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3. ప్రుగెడుతుని ద్ర వ్యోల్బణం: ధరలో్ల పెరుగ్గద్ల్ 5 నుంచి 10 శాతం వ్రకు ఉండట్ం. 

4. ఉధృత ద్ర వ్యోల్బణం (లేదా) అతి ద్ర వ్యోల్బణం: ధరలో్ల పెరుగ్గద్ల్ 10 శాతానికి పైెగా ఉండట్ం. 

 ఆర్.పి.కంట్ ప్ర కారం పాకే ద్ర వ్యోల్బణం ఆరి్థక వ్ోవ్సి్కు ఎప్పపడూ లాభదాయకమే. నడుసుు ని ద్ర వ్యోల్బణం 

ప్ర భుతాానికి హెచచర్థక వ్ంట్టది. ద్ర వ్యోల్బ్ణ నియంతేణకు అవ్స్రమైన చరోలు తీసుకోవాల్ని ఈ ప్ర్థసి్థతి 

ప్ర భుతాానికి సూచిసుు ంది. 

 ప్రుగెడుతుని ద్ర వ్యోల్బణం ఆరి్థక వ్ోవ్సి్కు శే్రయస్ురం కాదు. ఉధృత ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు ఆరి్థక 

స్ంకోోభానికి దార్థతీస్థు యి. అనేక కారణాల్ వ్లో్ ఒక దేశంల్ల ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు ఏరపడతాయి. 

 ప్ర భుతాం తనకొచేచ ర్గబ్డి కంట్ర వ్ోయం ఎకుువ్ చేస్థనప్పపడు ఏరపడే ల్లటను పూడుచకొనేందుకు కొనిిస్థరోు 

నూతన ద్ర వాోనిి మదిర సుు ంది. దీనివ్లో్ అధిక కరెన్సస చెలామణీల్లకి వ్చిచ ధరలు పెరుగ్గతాయి. 

 ప్ర భుతాాలు అభివ్ృదిధ , స్ంకోేమ కారోకేమాణల్ను చేప్ట్ట డం వ్లో్ ప్ర జల్ ఆదాయం, కొనుగోలు శకిి పెరుగ్గతుంది. 

దీంతో ధరలు పెర్థగి ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు ఏరపడతాయి. 

 ఒక దేశంల్ల ఉతపతిు  చేసే వ్సుు వుల్కు ఇతర దేశాలో్ల డిమాణండ్ పెర్థగితే, ఆ దేశ ఎగ్గమతులు పెరుగ్గతాయి. 

ఫలితంగా స్ంబ్ంధిత దేశంల్ల ఆయా వ్సుు వుల్ ల్భోత తగాి అంతరాత డిమాణండ్ పెర్థగి ధరలు పెరుగ్గతాయి. 

 ప్ర భుతాం గతంల్ల ప్ర జల్ వ్ద్ద  తీసుకుని రుణాల్ను తిర్థగి చెలోించడం వ్లో్ కూడా ప్ర జల్ కొనుగోలు శకిి పెర్థగి 

ధరలు అధికమవుతాయి. 

 దేశంల్ల వేగవ్ంతమైన జనాభా పెరుగ్గద్ల్ వ్లో్ వ్సుు సేవ్ల్ డిమాణండ్ పెరుగ్గతుంది. ఫలితంగా వాట్ట ధరలు పెర్థగి 

ద్ర వ్యోల్బణం ఏరపడుతుంది. 

 వాోపారసుు లు వ్సుు , సేవ్ల్ను గ్గప్ు ప్రచడం వ్లో్ వాట్ట ధరలు పెరుగ్గతాయి. 

 ఉతపతిు దారులు ఏకస్థామోదారులుగా లేదా ప్ర్థమితస్థామోదారులుగా ఉనిప్పపడు పోటీ లేకపోవ్డం వ్లో్ 

వ్సూు తపతిు  వ్ోయాల్ కంట్ర వ్సుు  ధరల్ను అధికంగా పెంచి లాభాల్ను ఆర్థజ ంచేందుకు ప్ర యతిించడం వ్లో్ 

ద్ర వ్యోల్బ్ణ ప్ర్థసి్థతులు ఏరపడతాయి. దీనేి లాభ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణం అంటారు. 

 

ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ల్ల ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు ఏరపడటానికి ప్ర ధానంగా రెండు కారణాల్ను పేర్కునొచ్చచ.  

1. డిమాణండ్ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణం 
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2. వ్ోయ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణం 

 

డిమాండ్ పే్రరిత దే్వ్యోల్బణాం 

దీనేి అధిక డిమాణండ్ ద్ర వ్యోల్బణం అన్స అంటారు. ప్ర భుతా వ్ోయం, అనుతాపద్క వ్ోయం, ల్లట బ్డ్జజ ట్ తదితర్గలు 

పెరగడం, ప్ర తోక్ష ప్నుిలు తగాడం, ప్ర జల్ వినియోగసి్థయి పెరగడం, నూతన ద్ర వ్ోం జారీ వ్ంట్టవి దీనికి కారణాలు. 

 

వ్ోయ పే్రరిత దే్వ్యోల్బణాం 

దీనేి నూతన ద్ర వ్యోల్బణం అని కూడా అంటారు. 1950 వ్రకు ద్ర వ్యోల్బణానిి డిమాణండ్ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణంగానే 

ఆరి్థక వేతు లు విశో్రషిసూు  వ్చాచరు. అయితే కార్థికుల్ వేతనాలు పెరగడం, ఉతపతిు కారకాల్ కొరత, మడి స్రుకుల్ 

ధరలు పెరగడం, ఉతపతిు దారుల్ లాభారజ న తదితర్గలు వ్ోయ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణానికి కారణాలు. 

 వ్సుు  డిమాణండ్, ఉతపతిు  వ్ోయంల్ల పెరుగ్గద్ల్ స్ంభవించి, ఉతపతిు ల్ల తగా్గద్ల్ మూల్ంగా ధరలు పెర్థగితే 

దానిి ‘మిశేమ ద్ర వ్యోల్బణం’ అంటారు. 

 ఆరి్థక కారోకలాపాలు స్ు ంభించి ధరలు పెరగడానిి స్ు ంభన ద్ర వ్యోల్బణం (Stagflation) అంటారు. 

 ప్ర భుతాం ప్ర తోక్ష చరోల్ దాార్గ లేదా భౌతిక నియంతేణ దాార్గ ద్ర వ్యోల్బణానిి నియంతేిసేు  దానిి 

‘అణచివేస్థన ద్ర వ్యోల్బణం’ అంటారు. 

 ధరలు తగా్గతుని ప్ర్థసి్థతిని ‘ప్ర తి ద్ర వ్యోల్బణం’ అంటారు. 

 ప్ర భుతాం ద్ర వ్ో, కోశ విధానాల్ను ఉప్యోగించి డిమాణండ్ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణానిి అదుప్ప చేసుు ంది. అయితే 

వ్ోయ పేర ర్థత ద్ర వ్యోల్బణానిి అర్థకట్రట ందుకు ద్ర వ్ో, కోశ విధానాలు ప్నిచేయవు. 

 చాలా కాల్ం నిరంతరంగా ద్ర వ్యోల్బణ ప్ర్థసి్థతులు ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ల్ల చోటచేసుకుంట్ర అనేక దుషఫలితాలు 

స్ంభవిస్థు యి. 

 వాట్టని ప్ర ధానంగా రెండు రకాలుగా పేర్కునవ్చ్చచ.  

1. ఉతపతిు పైె ప్ర భావ్ం.  

2. ప్ంపిణీపైె ప్ర భావ్ం 
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ఉతపతి్తపై పే్భావ్ాం 

ద్ర వ్యోల్బణం వ్లో్ ధరల్ పెరుగ్గద్ల్కు అనుగ్గణంగా కార్థికులు తమ వేతనాల్ పెరుగ్గద్ల్ను స్థధించ్చకుంటారు. 

అందువ్లో్ ఉతపతిు  వ్ోయాలు పెర్థగి ఉతపతిు  మంద్గించే ప్ర్థసి్థతి ఏరపడుతుంది. ఇది ఆరి్థక మాణందాోనికి 

దార్థతీయొచ్చచ. 

 

ప్ాంపిణీపై పే్భావ్ాం 

ద్ర వ్యోల్బణ కాల్ంల్ల ధనిక వ్రా్గనికి అనుకూల్ంగా ఆదాయం, స్ంప్ద్ ప్పనఃప్ంపిణీ జరుగ్గతుంది. ఇది ఆదాయ 

అస్మాణనతల్ను పెంచ్చతుంది. ఈ కాల్ంల్ల కొదిద  మంది ల్బ్ధధ  ప్రందితే చాలా మంది నషట పోతారు. ఈ కాల్ంల్ల 

ఉతపతిు దారులు, కమిషన్ ఏజెంటో, వాోపారసుు లు, రుణ గేహీతలు, రైెతులు, ధనవ్ంతులు ల్బ్ధధ ప్రందితే.. 

వినియోగదారులు, రుణదాతలు, వేతనాలు ప్రందేవారు, సి్థర ఆదాయం ప్రందేవారు, పింఛన్దారులు, పేద్వారు 

నషట పోతారు.  

ద్ర వ్యోల్బణానిి నివార్థంచేందుకు ప్ర భుతాం మూడు రకాల్ చరోలు తీసుకుంటంది. అవి.. 

1. ద్ర వ్ో విధానం. 

2. కోశ విధానం. 

3. ఇతర చరోలు 

 

దే్వ్ో విధానాం 

దేశంల్ల అధిక కరెన్సస చెలామణీని అర్థకట్ట డంల్ల భాగంగా కేంద్ర బాోంకు చేప్ట్రట  చరోలు దీని ప్ర్థధిల్లకి వ్స్థు యి. బాోంకు 

రేటను, నగదు నిల్ాల్ నిషపతిు ని పెంచడం, బ్హిరంగ మాణరెుట్ చరోల్ దాార్గ ప్ర భుతా సెకూోర్థటీల్ను, బాండోను 

ప్ర జల్కు అమిడం వ్ంట్ట ప్ర్థణామాణతిక ద్ర వ్ో విధానాల్తోపాట వినియోగ ప్రప్తిని నియంతేించడం, రుణాల్కు 

పూచీగా పెటట కొనే ఆసుు ల్కు మాణర్థజ నోను పెంచడం వ్ంట్ట గ్గణాతిక ద్ర వ్ో విధానాల్ దాార్గ ప్ర జల్ వ్ద్ద  ఉని ద్ర వ్ో 

ప్ర్థమాణణానిి నియంతేించి వార్థ కొనుగోలు శకిిని తగాిస్థు రు. తదాార్గ ద్ర వ్యోల్బణానిి కట్ట డి చేస్థు రు. దీనేి ఖరీదైన 

ద్ర వ్ో విధానం అంటారు. 
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కోశ విధానాం 

ఆరి్థక వ్ోవ్సి్ల్ల ద్ర వ్యోల్బణానిి నియంతేించడంల్ల కోశప్ర చరోలు కీల్క పాతే పోషిస్థు యి. ప్ర భుతాం వ్ోయ ప్రదుప్పను 

పాట్టంచడం, ప్నుిలు విధించడం దాార్గ ప్ర జల్ కొనుగోలు శకిిని తగాించడం, ప్ర జల్ నుంచి రుణాలు తీసుకోవ్డం వ్ంట్ట 

చరోల్ దాార్గ ధరల్ను అదుప్పల్ల ఉంచొచ్చచ. 

 

ఇతర చరోలు 

 వ్సూు తపతిు ని పెంచడం దాార్గ డిమాణండ్కు అనుగ్గణంగా స్రఫర్గ పెంచి ధరల్ను అదుప్పల్లకి తీసుకుర్గవ్డం, 

వేతనాల్ను నియంతేించడం, నితాోవ్స్ర వ్సుు వుల్ను రేషనింగ్ విధానం దాార్గ ప్ర జల్కు ప్ంపిణీ చేయడం 

తదితర చరోల్ దాార్గ ద్ర వ్యోల్బణానిి అదుప్పల్ల ఉంచొచ్చచ. 

 మనదేశంల్ల ద్ర వ్యోల్బణం రేటను తెలుసుకోవ్డానికి టోకు ధరల్ సూచీ (Wholesale Price Index-WPI) 

ని ఉప్యోగిసుు నాిరు. 

 ఒక స్ంవ్తసర కాల్ంల్ల ధరల్ సూచీల్ల వ్చిచన మాణరుప శాతానిి ‘ద్ర వ్యోల్బణ రేట’ అంటారు. 

 ధరల్ సూచీని నిరోయించేట్ప్పపడు ఆధార స్ంవ్తసర్గనిి నిరోయించి, దాని ధరల్ సూచీ 100గా భావించి, దాని 

ఆధారంగా టోకు ధరల్ సూచీని నిర్థిస్థు రు. 

 ఒక స్ంవ్తసర కాల్ంల్ల టోకు ధరల్ సూచీల్ల మాణరుప ర్గకపోతే శూనో ద్ర వ్యోల్బణం అని, టోకు ధరల్ సూచీల్ల 

మాణరుప ఎకుువ్గా ఉంట్ర ధనాతిక ద్ర వ్యోల్బణం అని, టోకు ధరల్ సూచీల్ల మాణరుప తకుువుంట్ర రుణాతిక 

ద్ర వ్యోల్బణం అని పేర్కుంటారు. 

 మన దేశంల్ల టోకు ధరల్ సూచీని నిర్థించడానికి ఇప్పట్ట వ్రకు 6 స్థరోు ఆధార స్ంవ్తసర్గల్ను 

ఎంచ్చకునాిరు. అవి..1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-05. ప్ర సుు తం 

అనుస్ర్థసుు ని 2004-05 టోకు ధరల్ సూచీ ఆధార స్ంవ్తసరం, 2010, సెపెట ంబ్ర్ 14 నుంచి 

అమలో్లకొచిచంది. 1993-94 ఆధార స్ంవ్తసరంగా టోకు ధరల్ సూచీని నిరోయించడానికి 435 వ్సుు వుల్ను 

ప్ర్థగణనల్లకి తీసుకునాిరు. 2004-05 ఆధార స్ంవ్తసరంగా టోకు ధరల్ సూచీని నిరోయించడానికి 676 

వ్సుు వుల్ను ప్ర్థగణనల్లకి తీసుకునాిరు. ఇందుల్ల 102 పార థమిక వ్సుు వులు, 19 విదుోచఛకిి, ఇంధన 
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వ్సుు వులు, 555 తయారీ రంగ వ్సుు వులునాియి. టోకు ధరల్ సూచీ నిర్గిణంల్ల పార థమిక వ్సుు వుల్కు 

20.12%, విదుోచఛకిి, ఇంధన వ్సుు వుల్కు 14.91%, తయారీ రంగ వ్సుు వుల్కు 64.97% భారం 

(వయిట్రజీ) ఇచాచరు. భారత ఆరి్థక, ప్ర్థశేమల్ మంతేితా శాఖ భారత ప్ర భుతా ఆరి్థక స్ల్హాదారు దాార్గ 

ప్ర తినెలా టోకు ధరల్ సూచీని (WPI) ప్ర కట్టసుు ంది. 

 ఈ ఏడాది ఆగసుట  16న విడుద్ల్ చేస్థన నివేదికల్ల 2016 జూలై టోకు ధరల్ సూచీ (WPI) 183.9గా 

నమోదైంది (2004-05= 100). 

 ఈ ఏడాది జూలైల్ల ద్ర వ్యోల్బణం 3.55%గా నమోదైంది. 2015 జూలై టోకు ధరల్ సూచీ 177.6 గా ఉండట్ం, 

ఈ రెండింట్ట మధో తేడా 6.3గా ఉండడం వ్లో్ ద్ర వ్యోల్బణ రేట 3.55%గా నమోదైంది. 

 2016 జూలై ద్ర వ్యోల్బణ రేటను తెలుసుకునేందుకు, జూలై, 2016 WPI మైనస్ జూలై, 2015 WPI (183.9-

177.6=6.3) మధో తేడాను తెలుసుకుని, తర్గాత ఆ తేడా 100కు ఎంతో తెలుసుకుంట్ర ద్ర వ్యోల్బణ రేట 

వ్సుు ంది. 

దీని ప్ర కారం ద్ర వ్యోల్బణ రేట= 6.3 × 100 /177.6 = 3.547 = 3.55 శాతం 

ఇప్పట్ట వ్రకు భారతీయ ర్థజరుా బాోంకు ద్ర వ్యోల్బణ అంచనాల్కు WPIనే ఉప్యోగిస్ు ంది. దీనికి జాతీయసి్థయిల్ల 

ధరల్ను ప్ర్థగణనల్లకి తీసుకోవ్డం ఒక కారణమైతే, వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ కొనిి వ్రా్గల్కే ప్ర్థమితం కావ్డం 

మర్కక కారణం. 

 ఇందుల్ల పార్థశేామిక శేామికులు- వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ (CPI-IW), వ్ోవ్స్థయ శేామికులు- 

వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ (CPI-AL), గేామీణ శేామికులు- వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ (CPI-RL) 

వ్ంట్ట వివిధ వ్రా్గల్కు స్ంబ్ంధించిన సూచీలు ఉనాియి. అయితే 2011ల్ల స్ంయుకి వినియోగదారుల్ ధరల్ 

సూచీని (CPI-Combined) ప్ర వేశపెటాట రు. 

 టోకు ధరల్ సూచీ (WPI) కంట్ర స్ంయుకి వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ (CPI-Combined) వాస్ు వ్ 

ప్ర్థసి్థతుల్కు ద్గారగా ఉంటంద్ని 2013ల్ల ర్థజరుా బాోంకు గవ్రిర్ ఆధారోంల్ల ఉర్థజ త్ ఆర్. ప్ట్రల్ చైెరిన్

గా ఏర్గపటైన నిప్పణుల్ కమిటీ ప్ర తిపాదించింది. 

 ఆగసుట  12, 2016న మినిస్ట్ట ీ ఆఫ్ స్థట ట్టస్థట కస్ అండ్ పోర గేాం ఇంపోిమంట్రషన్ విడుద్ల్ చేస్థన ప్తేికా ప్ర కట్నల్ల 

వినియోగదారుల్ ధరల్ సూచీ (గేామీణ, ప్ట్ట ణ స్ంయుకి సూచీ) 3.69% పెర్థగింద్ని పేర్కుంది. దీని ఆధార 
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స్ంవ్తసర్గనిి 2010 నుంచి 2012కు మాణర్గచరు. ఈ ఆధార స్ంవ్తసరం 2015 జనవ్ర్థ నుంచి అమలో్లకి 

వ్చిచంది. 
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