സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം II
െക. ദാേമാദരൻ

2. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

















സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ: ഭാഗം II
െക. ദാേമാദരൻ

(മലയാളം: രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം )

െക. ദാേമാദരൻ എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റി
• ആന്റണി േതാമസ്
• സി. എൻ. ജയേദവൻ
• എം. പി. അച്യുതൻ
• ഐ. വി. ശശാങ്കൻ
• േഡാ. വള്ളിക്കാവ് േമാഹൻദാസ്
© 2009–2020 Prabhatham Printing & Publishing Co. (P)
Ltd., Trivandrum, owned by Communist Party of India,
Trivandrum.
Printed editions published by Prabhatham Printing &
Publishing Co. (P) Ltd.
First published in print media 2009.
The electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution By Share Alike license for
free download and usage.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Mansu Hill Grand Monument, a picture of sculpture
by Jennybento. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ഉള്ളടക്കം
2

ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം . . . .
2
ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ . . .
3
വ്യവസായഘടന . . . . . . . . . .
4
വിനിമയം . . . . . . . . . . . . . .
5
പണം . . . . . . . . . . . . . . . .
6
ഋണവ്യവസ്ഥ . . . . . . . . . . . .
7
ബാങ്കും പണമിടപാടും . . . . . . . .
8
ബാങ്കിെന്റ ചരിത്രം . . . . . . . . . .
9
വിേദശവ്യാപാരം . . . . . . . . . .
10
സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ . . . . . . . .
11
പണത്തിെന്റ വിലയും
വിേദശവിനിമയവും . . . . . . . . .
12
സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം . . . . . . . . .
13
പ്ലാനിംഗ് . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

















1 ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം
ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ കൂടാെത
മനുഷ്യനു ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇതുേപാെല ഒഴിച്ചുകൂ
ടാൻ വയ്യാത്ത പല ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ടാവും. സംസ്കാര
ത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം പത്രങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ,
േറഡിേയാ എന്നിങ്ങെന പലതും ആവശ്യമായിത്തീരും.
ഈ സാമഗ്രികെളയാണ് െപാതുവിൽ ധനം എന്നുപറ
യുന്നത്. ധനത്തിെന്റ ഉൽപ്പാദനം, ഉപേഭാഗം, വിതര
ണം, വിനിമയം എന്നിവെയ നിർണ്ണയിക്കുന്ന തത്വങ്ങ
ളാണ് ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം.
മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹങ്ങെളയും ആവശ്യങ്ങെളയും സാ
ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുതകുന്ന സാമഗ്രികെള നിർമ്മിക്കുന്നതി
നാണ് ഉൽപാദനം എന്നു പറയുന്നത്. ഉൽപാദനം
കൂടാെത ധനമുണ്ടാക്കാൻ വയ്യ. ഒന്നുകിൽ ആവശ്യ
മായ സാമഗ്രികൾ േനരിട്ടുൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. പാടേത്താ
വീട്ടിേലാ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദനം നടത്താം. അെല്ല
ങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുെട കമ്പനിയിൽ േപായി പണിെയടു
ക്കാം. അതുമെല്ലങ്കിൽ അന്യരുെട അധ്വാനം െകാണ്ട്
ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാം. പേക്ഷ, അന്യരുെട
അധ്വാനഫലം െകാണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണെമ
ങ്കിൽ നിലം, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങളുെട േമൽ ഉടമാവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം. ഏതു
വിധമായാലും സമുദായത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിന് ഉൽപാ
ദനം കൂടിേയ കഴിയൂ.
ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, സാമൂഹ്യമാ
യിട്ടാണ്. പാടത്തായാലും കമ്പനിയിലായാലും ഉല്പാദ
നത്തിന് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടുകയും സഹക
രിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. അേപ്പാൾ മനുഷ്യ സമുദായ
ത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിനുേവണ്ടി സാമൂഹ്യമായി നടത്തു
ന്ന അധ്വാനമാണ് ഉൽപാദനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.
ഉല്പാദനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം ഉപേഭാഗമാെണന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഉപേഭാഗത്തിനുേവണ്ടിയാണ്, അതായ
ത്, മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹങ്ങളുേടയും ആവശ്യങ്ങളുെടയും
നിർവ്വഹണത്തിനു േവണ്ടിയാണ്, സാധനങ്ങൾ ഉല്പാദി
പ്പിക്കെപ്പടുന്നത്. എന്നാൽ, ഉപേഭാഗേത്താടുകൂടി ധന
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരിധിെയത്തിെയേന്നാ ഉല്പാദനവും ഉപ
േഭാഗവും ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത
രണ്ടു വ്യത്യസ്തശാഖകളാെണേന്നാ വിചാരിക്കരുത്. വാ
സ്തവത്തിൽ ഉൽപാദനവും ഉപേഭാഗവും തമ്മിൽ അേഭ
ദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ
ഉപേഭാഗത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഉല്പാദനം മാത്രമല്ല, ഉൽ
പാദനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഉപേഭാഗവുമുണ്ട്. നൂലുണ്ടാ
ക്കാൻ േവണ്ടി പരുത്തി വാങ്ങുക, തുണിയുണ്ടാക്കാൻ
േവണ്ടി നൂൽ വാങ്ങുക — ഇെതല്ലാം ഉൽപാദനത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള ഉപേഭാഗമാണ്. ഉല്പാദിപ്പിച്ച ചരക്കുകൾ
പുതിയ ഉൽപാദനമുറയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു.
ഇതുേപാെല ഉല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ അധ്വാനശക്തി
യുെട നിലനിൽപ്പിന് — എന്നുവച്ചാൽ െതാഴിലാളിക
ളുെട ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിന് — ഉപേഭാഗം ആവശ്യ
മായിത്തീരുന്നു. ഉല്പാദനം ഉപേഭാഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാ
ണ്; അതുേപാെല തെന്ന ഉപേഭാഗം ഉല്പാദനത്തിനുള്ള
മാർഗ്ഗവുമാണ്. അേപ്പാൾ, ഉല്പാദനവും ഉപേഭാഗവും
ഒേര സാമ്പത്തികജീവിതത്തിെന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്ര
മാണ്.
ഉല്പാദനത്തിെന്റയും ഉപേഭാഗത്തിെന്റയും ഇടയിലുള്ള
സാമൂഹ്യമധ്യവർത്തിയാണ് വിതരണം. ഉല്പാദിപ്പിച്ച
ചരക്കുകെള നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളനുസരി
ച്ച് പങ്കിടുന്നതിനാണ് വിതരണം എന്നു പറയുന്നത്.
ഉല്പാദനത്തിെന്റ വിവിധഘടകങ്ങൾക്ക് — ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിക്കും അധ്വാനി
ക്കുന്ന െതാഴിലാളിക്കും — ഏതു േതാതിലാണ് സ്വത്തു
ഭാഗിച്ചുകിട്ടുന്നെതന്നും ഈ വിഭജനത്തിനടിസ്ഥാന
മായ നിയമങ്ങെളെന്തല്ലാമാെണന്നും വിതരണത്തിെന്റ
ധനശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
ഇവിെട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. വിതരണെമ
ന്നുവച്ചാൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകളുെട വിത
രണം മാത്രമാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിച്ചു േപാകരുത്. ചര
ക്കുകളുെട ഉല്പാദനത്തിനു മുമ്പുതെന്ന ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങളുെട വിതരണം നടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കണം;
സമുദായത്തിെല അംഗങ്ങൾ ഉല്പാദനത്തിെന്റ വിവി
ധഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാരായ മുതലാ
ളികൾ, ആ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളിൽ അധ്വാനമർപ്പി
ച്ചു േനരിട്ടു ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന െതാഴിലാളികൾ
— ഇത്തരെമാരു വിതരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രമാണ് ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ (മുതലാളിത്ത
സമുദായത്തിൽ) ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പിച്ച
സ്വത്തുക്കെള ഈ വിഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കിെട്ട
ടുക്കുന്നു. സ്വത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ‘കൂലി’ എന്ന േപരിൽ
െതാഴിലാളികൾക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ലാഭം, പലിശ, വാ
ടക എന്നീ േപരുകളിൽ മുതലാളികൾക്കും കിട്ടുന്നു.
ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകെള ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്ന
തിനു വിനിമയം എന്നു പറയുന്നു. ഇന്നെത്ത സമുദായ
ത്തിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു േവണ്ടിയല്ല വിനിമയ
ത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ
ഉല്പാദകൻമാരും ഒേര സാധനം തെന്നയാണുണ്ടാക്കു
ന്നെതങ്കിൽ വിനിമയം നടക്കുകയില്ല. വിനിമയം നടക്ക
ണെമങ്കിൽ വിവിധ ഉൽപാദകർ വിവിധ സാമഗ്രികൾ
നിർമ്മിക്കണം. ചിലർ തുണിയുണ്ടാക്കണം, ചിലർ ഭക്ഷ
ണസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കണം, മറ്റുചിലർ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാ
ക്കണം. ഇതിനാണ് പ്രയത്നവിഭജനെമന്നു പറയുന്നത്.
ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന സാേങ്കതികാഭിവൃദ്ധി
പ്രയത്നവിഭജനത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കും.
വിനിമയത്തിെന്റ സ്വഭാവം ഉല്പാദനത്തിെന്റ സ്വഭാവ
െത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിനിമയ സമ്പ്ര
ദായത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങെന ഉല്പാദന
വും വിനിമയവും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
വിനിമയവും വിതരണവും തമ്മിലും ഇതുേപാെല അടു
ത്ത ബന്ധമുെണ്ടന്നു കാണാം. കൂലി, ലാഭം, പലിശ മു
തലായ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കെള വിതരണം െചയ്യുന്നതി
െന്റ േതാത് വിനിമയെത്ത ബാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹ
രണത്തിന്, കൂലിയുെട േതാത് വളെരയധികം കുറഞ്ഞു
േപാവുകയാെണങ്കിൽ ചരക്കുകളുെട ഉപേഭാക്താക്കൾ
കൂടുതൽ നിർദ്ധനരായിത്തീരുകയും അങ്ങെന വിനിമയ
ത്തിന് േകാട്ടംവരികയും െചയ്യും.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉല്പാദനം, ഉപേഭാഗം, വിതരണം,
വിനിമയം — സാമ്പത്തികജീവിതത്തിെന്റ ഈ നാലു
ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടും പരസ്പരം ആശ്രയി
ച്ചുമാണ് കിടക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മന
സ്സിലാകുന്നതിന് ഈ നാലിേനയും െവേവ്വെറെയടുത്ത്
പരിേശാധിേക്കണ്ടതാവശ്യം തെന്ന. പേക്ഷ, അങ്ങെന
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, ഈ നാലും സമ്പൂർണ്ണമായ ഒേര
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാെണന്ന യാ
ഥാർത്ഥ്യം മറന്നുകളയരുത്.

















2 ഉൽപാദനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ
ഉല്പാദനം നടത്തണെമങ്കിൽ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
േവണം. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ എന്നുവച്ചാൽ അധ്വാ
നമർപ്പിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ഉപകരണ
ങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ പലഭാഗങ്ങ
ളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി പണിയായുധങ്ങൾ,
ൈകേവലക്കാരെന്റ േകാടാലി മുതൽ മുതലാളിത്ത
സമുദായത്തിെല വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ വെരയുള്ള
െതല്ലാം പണിയായുധങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതായി അസം
സ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ. തുണിയുണ്ടാക്കാൻ പരുത്തി േവ
ണം. ഇവിെട പരുത്തി അസംസ്കൃത പദാർത്ഥമാണ്.
ഇതിനു പുറെമ എണ്ണ, കല്ക്കരി മുതലായ സഹായകസാ
മഗ്രികളും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങെളെയല്ലാം
െപാതുവിൽ മൂലധനെമന്നു പറയുന്നു. മൂലധനം, നിലം
അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, അദ്ധ്വാനം എന്നിങ്ങ
െന മൂന്നുഘടകങ്ങൾ ഉല്പാദനത്തിനാവശ്യമാണ്.

മൂലധനം
മൂലധനവും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും ഒന്നാെണന്നു
ചിലർ െതറ്റായി പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. അവരുെട അഭി
പ്രായത്തിൽ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിെലന്നേപാെല
അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിലും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയിലുെമല്ലാം
മൂലധനം കാണാം. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സ്വത്തു സമ്പാ
ദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം െകാണ്ട് വർത്തമാനകാലത്തിൽ
പിശുക്കു കാണിക്കുന്ന ആർക്കും മൂലധനമുണ്ടാക്കാൻ
കഴിയുെമന്നാണവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്തരം െത
റ്റായ ധാരണകൾ ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാെരേപ്പാലും
പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹാേരാൾഡ് ജി
മുൾട്ടൻ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ ‘മൂലധനത്തിെന്റ രൂ
പീകരണം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നത്
മൂലധനം പ്രാചീനകാലം മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന ഒേരർ
പ്പാടാെണന്നാണ്. ഒരു മുക്കുവൻ തെന്റ ഒഴിവുസമയ
ത്ത് െകട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വല, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഒരു മര
കഷണെമടുത്തു െചത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന കലപ്പ, ഇെതല്ലാം
മൂലധനമാണെത്ര. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ
മൂലധനെമന്നതു ശിലായുഗം െതാട്ടു തുടർന്നുവരുന്ന െവ
റും വ്യക്തിപരമായ ഒേരർപ്പാടാണ്.
എന്നാൽ, ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥെയ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ
പഗ്രഥിക്കുന്ന ആധുനിക ധനശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
എല്ലാ പണിയായുധങ്ങളും മൂലധനമല്ല. പണിയായുധ
ങ്ങളും അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും മൂലധനമാകുന്നത്
അവയുെട സഹജമായ ഗുണം െകാണ്ടല്ല, മറിച്ച്, ചര
ക്കുകളുണ്ടാക്കി വിറ്റ് ലാഭം േനടാൻ അവയുപകരിക്കു
ന്നതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉല്പാദേനാപക
രണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥരായ മുതലാളികൾ, മറുഭാഗത്ത്
പണിയായുധങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത മറ്റുള്ളവരുെട കമ്പ
നിയിൽ േപായി പണിെയടുത്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന
െതാഴിലാളികൾ — ഇങ്ങെന വിഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ
ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാത്രേമ മൂലധനം കാ
ണെപ്പടുകയുള്ളു. മുതലാളികളുെട കയ്യിൽ െതാഴിലാളി
കെള ചൂഷണം െചയ്യാനും ലാഭം സമ്പാദിയ്ക്കാനുമുള്ള
ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരുേമ്പാൾ മാത്രേമ ഉല്പാദന
സാമഗ്രികൾ മൂലധനമാവുകയുള്ളു. ഇേപ്പാൾ മൂലധന
െമന്നത് ഒരു െവറും സാധനമല്ല, ഒരു സാമൂഹ്യബന്ധ
മാണ്.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ കാലത്തും മൂലധനമുണ്ടായി
രുന്നിെല്ലന്നാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ പണി
യായുധങ്ങളില്ലാതായേപ്പാൾ മാത്രമാണ്, അധ്വാനിക്കാ
ത്ത മുതലാളികളുെട കയ്യിൽ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
േകന്ദ്രീകരിച്ചേപ്പാൾ മാത്രമാണ്, മൂലധനം പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ട്ടത്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥേയാടു
കൂടിയാവിർഭവിച്ച മൂലധനം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവ
സാനേത്താടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമാവുെമന്നാണ്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു മൂലധനം ഉല്പാദനത്തിെന്റ
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ഘടകമെല്ലന്നു മനസ്സിലാ
ക്കാം. മൂലധനത്തിെന്റ ഭരണമവസാനിച്ചാലും ഉല്പാദ
നം തുടരാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
കൂടാെത കഴിയില്ല.

മൂലധനത്തിെന്റ ഭാഗങ്ങൾ
യന്ത്രവും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും അധ്വാനവും മറ്റുമു
പേയാഗിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കികഴിഞ്ഞാൽ അവെയ വി
റ്റു പണമാക്കുകയും ആ പണം െകാണ്ട്, പുതിയ അസം
സ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും പുതിയ അധ്വാനശക്തിയും വാ
ങ്ങി വീണ്ടും ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ്
മുതലാളി െചയ്യുന്നത്. ഇങ്ങെന പുതുതായി ആവിർഭ
വിച്ച മൂലധനം വീണ്ടും ചരക്കുകളിേലക്ക് പരിവർത്ത
നം െചയ്യെപ്പടുന്നു. ചരക്കുകൾ വീണ്ടും പണമായി ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ ചുറ്റിത്തിരിയലിന്നു ധനശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻമാർ മൂലധനത്തിെന്റ പരിക്രമണം (Circulation
of Capital) എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്.
മൂലധനത്തിെന്റ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങൾ വിഭിന്നസമയങ്ങ
ളിലാണ് പരിക്രമണം നടത്തുന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾ, െക
ട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവ വളെരക്കാലം നിലനിൽക്കും.
വളെര െകാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷേമ മുതലാളിക്കു പുതിയ
യന്ത്രങ്ങൾ വാേങ്ങണ്ടി വരികയുള്ളു. മെറ്റാരുവിധം പറ
ഞ്ഞാൽ, കുേറേശ്ശകുേറേശ്ശയായി മാത്രേമ അവ ചരക്കു
കളിേലക്കു പ്രേവശിച്ചു പണമായി മാറുകയുള്ളു. ഒരു
യന്ത്രം പത്തുെകാല്ലം നിലനിൽക്കുെമങ്കിൽ അതിെന്റ
വിലയുെട പത്തിെലാരംശം മാത്രേമ െകാല്ലംേതാറും
ചരക്കുകളിൽെച്ചന്നു ലയിക്കുകയുള്ളു. േനെര മറിച്ച്,
അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും സഹായകസാമഗ്രികളും
അധ്വാനശക്തിയും ഉല്പാദനത്തിെന്റ ഒരു പരിക്രമണം
െകാണ്ടുതെന്ന നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ചരക്കുകളുെട വിലയി
േലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നു. ആ ചരക്കുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന
പണം െകാണ്ടു പുതിയ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും
അധ്വാനശക്തിയും വാങ്ങി പുതിെയാരു പരിക്രമണം
ആരംഭിക്കാം.
ഉല്പാദനത്തിെന്റ ഒരു പരിക്രമണം െകാണ്ടുതെന്ന അധ്വാ
നശക്തിയുെടയും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളുെടയും മുഴു
വൻ വിലയും ചരക്കുകളിേലക്ക് പ്രേവശിക്കുന്നതാണ്.
അതുെകാണ്ട്, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളിലും അധ്വാ
നശക്തിയിലും നിേക്ഷപിക്കുന്ന മൂലധനത്തിെന്റ ഭാ
ഗത്തിന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പരിക്രമണ മൂലധനം
(Circulating Capital) എന്നു പറയുന്നു. മറിച്ച്, വില കു
േറെശ്ശക്കുേറെശ്ശയായി മാത്രം ചരക്കുകളിേലക്ക് സംക്ര
മിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, െകട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥിരമൂ
ലധനം (Fixed Capital) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അധ്വാനം:
യന്ത്രം, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ സാമഗ്രി
കളിൽ െതാഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനമർപ്പിക്കുേമ്പാഴാ
ണ് ചരക്കുകളുണ്ടാകുന്നത്. െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാ
നശക്തിയുെട സഹായം കൂടാെത മുതലാളിക്കു ചരക്കു
കൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. െതാഴിലാളിയാകെട്ട,
യാെതാരു പ്രതിഫലവും കൂടാെത മുതലാളിയുെട കമ്പ
നിയിൽ േപായി പണിെയടുക്കുകയില്ല. െതാഴിലാളി
പ്രവർത്തിെയടുക്കുേമ്പാൾ, അതായത്, തെന്റ അധ്വാ
നെത്ത ബാഹ്യപ്രകൃതിയിൽ െചലുത്തുേമ്പാൾ, ഒരു നി
ശ്ചിതേതാതിലുള്ള തലേച്ചാറിെന്റയും നാഡികളുെടയും
മാംസേപശികളുെടയും ശക്തികെള െചലവഴിേക്കണ്ടി
വരുന്നു. േമലിലും പ്രവൃത്തിെയടുക്കാൻ സാധിക്കത്തക്ക
വിധം ഈ അധ്വാനശക്തിെയ നിലനിർത്തണെമങ്കിൽ
െതാഴിലാളിക്കു തെന്റ ജീവിതെത്തയും അധ്വാനശക്തി
േയയും നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും
മറ്റു ജീവിത സാമഗ്രികളും കൂടിേയ കഴിയൂ. അയാൾക്കു
പാർക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല, അധ്വാനശ
ക്തിയുെട പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി നിലനിന്നുേപാകണ
െമങ്കിൽ ഒരു െതാഴിലാളിയുെട മരണത്തിനു േശഷം
മെറ്റാരു െതാഴിലാളി ആ സ്ഥാനം ഏെറ്റടുക്കാനുണ്ടാവ
ണം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ െതാഴിലാളിക്കു തെന്റ
ജീവിതെത്ത മാത്രം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമ
ഗ്രികൾ കിട്ടിയാൽ േപാരാ, തെന്റ ഭാര്യേയയും മക്കെള
യും േപാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും േവണം.
ഈ ജീവിതെച്ചലവുകൾ ഓേരാ രാജ്യത്തിലും ഓേരാമാ
തിരിയായിരിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ട്, അേമരിക്ക മുതലായ പരി
ഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതേത്താത്
ഇന്ത്യയിെല െതാഴിലാളിയുേടതിേനക്കാൾ എത്രേയാ
ഉയർന്നതാണ്. അതുെകാണ്ട്, ഈ രാജ്യങ്ങളിെല െതാ
ഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ജീവിതസാമഗ്രികൾ ആവശ്യ
മായിരിക്കും.
െതാഴിലാളിയുെട ജീവിതെത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യ
മായ സാമഗ്രികേളാ അവെയ വാങ്ങാനുതകുന്ന പണ
േമാ െകാടുത്ത് അയാളുെട അധ്വാനശക്തിെയ വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങുകയാണ് മുതലാളി െചയ്യുന്നത്. അധ്വാനശക്തി
യുെട വിലെയേന്നാണം െതാഴിലാളിക്കു കിട്ടുന്ന ഈ പ്ര
തിഫലത്തിനു കൂലി (Wages) എന്നു പറയുന്നു.
എന്നാൽ പലേപ്പാഴും െതാഴിലാളിക്കു ജീവിക്കാനാവ
ശ്യമായ കൂലി കിട്ടിെയന്നുവരില്ല. കൂലി െവട്ടിച്ചുരുക്കാൻ
മുതലാളി ശ്രമിെച്ചന്നു വരും. പേക്ഷ, െതാഴിലാളിക്കു
സംഘടനയും ശക്തിയുമുള്ളയിടങ്ങളിൽ ഈ കേയ്യറ്റം
അത്ര ഫലപ്രദമാകില്ല.
െതാഴിലാളി തെന്റ അധ്വാനശക്തിെയ വിൽക്കാൻ
തയ്യാറാവണെമങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
ഒന്നാമത്, യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാദനസാമഗ്രി
കൾ െതാഴിലാളിയുെട അധീനത്തിലില്ലാതിരിക്കണം.
ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതു
െകാണ്ടു തെന്റ അധ്വാനശക്തിെയ സ്വന്തമായി ഉപ
േയാഗിക്കാൻ അയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ല. ജീവിതനിർ
വ്വഹണത്തിന് അധ്വാനശക്തിെയ ഉൽപാദേനാപകര
ണങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥൻമാർക്കു വിൽക്കുകേയ ഗത്യന്തര
മുള്ളു. (മുതലാളിത്ത സമുദായം ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു
മുമ്പുള്ള ൈകേവലക്കാർക്കും കൃഷിക്കാർക്കും മറ്റും സ്വ
ന്തമായ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുെകാ
ണ്ട് അധ്വാനശക്തിെയ വിൽക്കാൻ അവർ നിർബദ്ധ
രായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ മാത്രമാണ്
മനുഷ്യെന്റ അധ്വാനശക്തി മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള
ഒരു ചരക്കായിത്തീരുന്നത്.)
രണ്ടാമത്, തെന്റ സ്വന്തം അധ്വാനശക്തിെയ ഇഷ്ടമുള്ള
വർക്കു വിൽക്കാൻ െതാഴിലാളിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായി
രിക്കണം. (അടിമേയ്ക്കാ ഫ്യൂഡലിസത്തിെല അടിയാള
േനാ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.)
ഈ രണ്ടുപാധികളനുസരിച്ച് ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ
— മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ — മാത്രേമ അധ്വാനശ
ക്തിെയ വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ളു എന്നു
കാണാം.
മുതലാളി െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തിെയ വില
െകാടുത്തുവാങ്ങി അതിെന ഉപേയാഗിക്കുന്നു. അതി
െന്റ സഹായേത്താടുകൂടി തെന്റ ചരക്കുകളിൽ കൂടുതൽ
അധ്വാനം േചർക്കുകയും അങ്ങെന ആ ചരക്കുകൾക്ക്
കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

നിലം:
വ്യാവസായികമായ ഉല്പാദനത്തിന് യന്ത്രങ്ങളും അസം
സ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും അധ്വാനശക്തിയും മാത്രമുണ്ടാ
യാൽ േപാരാ. െകട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനും യന്ത്രങ്ങൾ
സ്ഥാപിക്കാനുമുതകുന്ന നിലം കൂടി േവണം.
കാറ്റ്, െവളിച്ചം മുതലായവെയേപ്പാെല അപരിമിത
മായ ഒരു വസ്തുവല്ല നിലം. ആർെക്കത്ര േവണെമങ്കിലും
എടുത്തുപേയാഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവിധം അത്ര
യധികം നിലം േലാകത്തിലില്ല. മാത്രമല്ല, ഉള്ള നിലം
തെന്ന നിലമുടമസ്ഥൻമാരുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുമാണ്.
അതിനാൽ, മുതലാളിക്ക് വ്യവസായങ്ങളുെട നിർമ്മാ
ണത്തിന് നിലം ആവശ്യമാെണങ്കിൽ അതുപേയാഗി
ക്കുവാൻ നിലമുടമസ്ഥെന്റ സമ്മതം വാേങ്ങണ്ടിവരും.
തെന്റ നിലം മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി െകാടുക്കു
വാൻ നിലമുടമസ്ഥൻ ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ല. നിലം നിയമ
ദൃഷ്ട്യാ അയാളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. അതിനാൽ,
തെന്റ നിലം ഉപേയാഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ െകാല്ലം
േതാറും ഒരു നിശ്ചിതമായ സംഖ്യ തനിക്കു പ്രതിഫല
മായി നൽകണെമന്ന് അയാേളാടാവശ്യെപ്പടുന്നു. ഈ
സംഖ്യ പാട്ടം എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്.
മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു തര
ത്തിലുള്ള വരവിനങ്ങളാണുള്ളത്: മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവും പലിശയും; നിലത്തി
െന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്കു കിട്ടുന്ന പാട്ടം; അധ്വാനശക്തി
യുെട ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി.

പ്രയത്ന വിഭജനം:
േറാബിൻസൺ ക്രൂേസാവിെന്റ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടു
ണ്ടാവും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദ്വീപിൽ െചന്നുെപട്ടേപ്പാൾ സ്വന്തം
ഉപജീവനത്തിന് അയാൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടിവ
ന്നു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ദ്വീപിെല
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും സ്വന്തം ബുദ്ധിശക്തിയും മാത്രമാ
യിരുന്നു ക്രൂേസാവിനാശ്രയം. എന്നാൽ, ക്രൂേസാവിെന
േപ്പാെല മറ്റാരുേടയും സഹായം കൂടാെത ജീവിക്കുക
നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, പുസ്ത
കം മുതലായവെയല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റാരുെടയും സഹായം
കൂടാെത േനടുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക.
നിങ്ങളുെട വസ്ത്രെമാന്നു പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുക. േലാ
കത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എത്രേയാ ആയിരം
ജനങ്ങളുെട പ്രയത്നഫലമാണത്. പരുത്തി ഇന്ത്യയിലു
ണ്ടാക്കിയതാവും. കൃഷിെചയ്യുന്നവരുെട, ചുമട്ടുകാരുെട,
വണ്ടിേയാടിക്കുന്നവരുെട, എല്ലാം പ്രയത്നം അതിലട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരുത്തികച്ചവടക്കാർ, നൂൽപ്പുകാർ, െനയ്ത്തു
കാർ, ചായംമുക്കുന്നവർ, തുണിക്കച്ചവടക്കാർ, തുന്നൽ
ക്കാർ ഇങ്ങെന പലതരക്കാരുെടയും അധ്വാനം െചല
വഴിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രമുണ്ടാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാവും.
അതിന് ഇരുമ്പുകുഴിെച്ചടുക്കുന്നവർ തുടങ്ങി യന്ത്രത്തി
െന്റ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർവെരയുള്ള എത്രേയാ
ജനങ്ങളുെട അധ്വാനം േവണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്.
മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുെട കുപ്പായത്തിലട
ങ്ങിയ അധ്വാനം എത്രേയാ പ്രവൃത്തിക്കാർക്കിടയിൽ
വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കയാണ്. ഇതുേപാെലതെന്നയാണ്
മറ്റു സാമഗ്രികളുെട കാര്യവും.
ഈ പ്രയത്നവിജയം യന്ത്രങ്ങളുെട ആവിർഭാവേത്താടു
കൂടി മാത്രമാണുണ്ടായെതന്നു െതറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുത്. വാസ്ത
വത്തിൽ, കാടൻമാരുെട കാലംമുതൽേക്ക ഒരു തരത്തി
ലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനം
തുടർന്നുേപായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാചീനകാല
ത്ത് േവട്ടയാടുന്നവർ, മൃഗങ്ങെള േപാറ്റുന്നവർ, കൃഷിെച
യ്യുന്നവർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട പരസ്പര
സഹകരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ
ജീവിതം നിലനിന്നുേപാന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 200
െകാല്ലങ്ങളായി പ്രയത്നവിഭജനം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുക
യും കൂടുതൽ ജടിലമാവുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രയത്ന
വിഭജനത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിനുതെന്ന മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരാൾ ഒരു ചരക്കുമാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ൈവദ
ഗ്ധ്യം േനടുക — ഇതായിരുന്നു ആദ്യകാലെത്ത അപ
രിഷ്കൃതമായ വ്യവസായത്തിെന്റ സവിേശഷത. ഇന്ന്
അങ്ങിെനയല്ല, ഒേര ചരക്കിെന്റ ഉൽപാദനം തെന്ന
അേനകംേപർക്കിടയിൽ വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു
െമാട്ടുസൂചിയിൽ 18 വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തി
ക്കാരുെട അധ്വാനമടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നും ഓേരാ വിഭാഗ
ക്കാരും ആെകയാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാ
ഗം മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നെതന്നും ആഡംസ്മിത്ത് തെന്റ
‘െവൽത്ത് ഓഫ് േനഷൻസ്’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിലയ്ക്ക്,
ഏെതങ്കിലുെമാരു ചരക്ക് ‘ഞാനാണുണ്ടാക്കിയത്, മറ്റാ
രുമല്ല’ എന്നു പറയാൻ ആർക്കു കഴിയും? ഓേരാ ചര
ക്കിൻേറയും ഉൽപാദനം തികച്ചും സാമൂഹ്യമായ ഉല്പാദ
നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

കൃഷിയും വ്യവസായവും:
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് മിക്ക രാ
ജ്യങ്ങളിലും സ്വയം സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളാണു
ണ്ടായിരുന്നത്. എന്നുെവച്ചാൽ, കൃഷിയും വ്യവസായവും
ഇന്നെത്തേപ്പാെല അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൃഷി
ക്കാർ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ
ക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കിയി
രുന്നു. മിക്കേപ്പാഴും അവർതെന്ന ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ
നൂൽക്കുകേയാ െനയ്യുകേയാ െചയ്തിരുന്നു! ഏതായാ
ലും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ മറുനാടുകളിേലക്കു കയ
റ്റി അയച്ചിരുന്നില്ല. ക്രമത്തിൽ ആ അസംസ്കൃതസാധ
നങ്ങെളല്ലാം കേമ്പാളച്ചരക്കായി മാറി. ഉൾനാട്ടിെല
ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു സ്വന്തമായുണ്ടാക്കിയി
രുന്ന സാധനങ്ങെളല്ലാം പട്ടണങ്ങളിെല മുതലാളികളു
െട കച്ചവടച്ചരക്കുകളായി മാറി. സ്വന്തം പണിയായുധ
ങ്ങൾ െകാണ്ട് അധ്വാനിച്ചുപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ൈക
േവലക്കാരും കുടിൽവ്യവസായക്കാരും മൂലധനത്തിെന്റ
കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ നിർബദ്ധരായി. ൈകേവലക
ളും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. സ്വയംസ
മ്പൂർണ്ണങ്ങളായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ മുതലാളികൾക്കാവശ്യ
മായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ നൽകുകയും മുതലാളി
കളുണ്ടാക്കി വിടുന്ന വ്യവസായചരക്കുകൾ വാങ്ങുകയും
െചയ്യുന്ന താവളങ്ങളായിത്തീർന്നു. പട്ടണത്തിെല െതാ
ഴിലാളികെളന്നേപാെലതെന്ന ഉൾനാട്ടിെല കൃഷിക്കാ
രും മൂലധനത്തിെന്റ അടിമകളായി മാറി.
ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയത്നവിഭജനം ആധുനിക
വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചെയ വളെരയധികം സഹാ
യിച്ചു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

















3 വ്യവസായഘടന
മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുെട ആരംഭ
കാലത്ത് മുതലാളികൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് ഫാക്ടറികളും വ്യവ
സായശാലകളും നടത്തുകയാണ് െചയ്തിരുന്നത്. അതാ
യത് ഓേരാ ഫാക്ടറിയുേടയും മൂലധനം ഒെരാറ്റ മുതലാ
ളിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്തായിരിക്കും. വ്യവസായത്തിൽ
നിന്നു കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കനുഭവിക്കുക
യും െചയ്യും.
എന്നാൽ, വ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ ഏർപ്പാടുകൾ അപര്യാപ്തമായി
ത്തീർന്നു. വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് — ഉദാഹര
ണത്തിന് െറയിൽേവ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് —
ആവശ്യമായ മൂലധനം മുഴുവനിറക്കാൻ ഒരു മുതലാ
ളിക്കു തനിേയ സാധ്യമല്ല. ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കു
വാൻ േവണ്ടിയാണ് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ
ആവിർഭവിച്ചത്.

േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ:
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ള കമ്പനികൾ മിക്ക
വയും േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളാണ്. എന്നുവ
ച്ചാൽ, ഒരു കമ്പനി ഒേര വ്യക്തിയുെട സ്വകാര്യസ്വത്ത
ല്ല. ഒേര കമ്പനിയിൽ അേനകം മുതലാളികൾ മൂലധന
മിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഓേരാ കമ്പനിയുെടയും
മൂലധനത്തിൽ അേനകം വ്യക്തികളുെട ഓഹരികൾ
(െഷയറുകൾ) അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത്തരം കമ്പനികൾ
ക്കാണ് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ എന്നു പറയു
ന്നത്. േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനിയുെട മൂലധനത്തിൽ
അേനകം വ്യക്തികളുെട െഷയറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു
െകാണ്ട് ലാഭം എല്ലാ െഷയറുടമസ്ഥൻമാർക്കും വീതിച്ചു
െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനിയുെട മൂലധനം അേന
കം െചറിയ െചറിയ െഷയറുകളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കും.
പേക്ഷ, എല്ലാ െഷയറുടമസ്ഥൻമാരും തുല്യമായ െഷയ
റുകൾ എടുത്തുെകാള്ളണെമന്നില്ല. ചിലർക്ക് അധിക
വും മറ്റുചിലർക്ക് കുറച്ചും െഷയറുകളുണ്ടാവാം. കമ്പനിയു
െടയും വ്യവസായത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായത്തിെന്റ
യും േമൽ െഷയർ േഹാൾഡർമാർക്കുള്ള അവകാശം
അവരുെട െഷയറിെന്റ തുകെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
സാധാരണയായി െഷയർ േഹാൾഡർമാരുെട െപാ
തുേയാഗത്തിൽവച്ചാണ് കമ്പനിയുെട നടത്തിപ്പിെന
സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങെളല്ലാം തീരു
മാനിക്കാറുള്ളത്. എല്ലാ െഷയറുടമസ്ഥൻമാർക്കും
അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശമുെണ്ടന്നാ
ണ് െവപ്പ്. പേക്ഷ, കാര്യംെകാണ്ടു േനാക്കുേമ്പാൾ,
ധാരാളം െഷയറുകളുള്ള ഉടമസ്ഥൻമാരായ ഒരു പിടി
വലിയ മുതലാളികളാണ് കമ്പനിയുെട ഭരണെത്തയാ
െക നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നു കാണാം. കമ്പനിയുെട
ഭരണം നടത്തുന്ന ഡയറക്ടർമാർ െഷയർേഹാൾഡർ
മാരാൽ തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നവരാെണന്നതു ശരിത
െന്ന. എന്നാൽ, സാധാരണ െഷയർേഹാൾഡർമാ
രിൽ മിക്കവരും വ്യവസായത്തിെന്റ നിയന്ത്രണത്തി
േലാ നടത്തിപ്പിേലാ പെങ്കടുക്കുന്നവരല്ല. എന്നല്ല, അവ
രിൽ പലരും ജനറൽ േബാഡിേയാഗത്തിൽ േപാകാൻ
േപാലും മിനെക്കടാറില്ല. േപായാൽത്തെന്ന, വലിയ
പണക്കാെരേപ്പാെല സ്വാധീനശക്തിയും ചപ്പടാച്ചിക
ളും സൂത്രപ്പണികളും മറ്റുമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഡയറക്ടർ
പദവിെയ സ്വപ്നംകാണാൻേപാലും അവർ ൈധര്യെപ്പ
ടുകയില്ല. മിക്ക കമ്പനികളുെടയും ജനറൽ േബാഡി
േയാഗത്തിൽ േവാട്ടുകളുെട എണ്ണം െഷയറിെന്റ സം
ഖ്യെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ചിന്നിച്ചിതറിയ
െചറിയ െഷയറുടമസ്ഥൻമാർക്ക് കമ്പനി ഭരണത്തിൽ
യാെതാരു സ്വാധീനശക്തിയും െചലുത്താനാവില്ല. ഈ
സ്ഥിതിയിൽ ആെകയുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ ഇരുപേതാ
മുപ്പേതാ ശതമാനം ഇറക്കിയവർക്ക് വലിയ പ്രയാസ
െമാന്നും കൂടാെത കമ്പനിയുെട നിയന്ത്രണാധികാരം
മുഴുവനും കയ്യിലാക്കാൻ കഴിയും.
അേനകം െഷയറുകളുെട ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതുെകാ
ണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്ക് വലിയ വലിയ തുകകൾ ലാഭമാ
യി കിട്ടും. ഡിവിഡൻറിനു പുറെമ ശമ്പളം, അലവൻ
സ്, സിറ്റിംഗ് ഫീസ് എന്നിങ്ങെന പല േപരിലും അവർ
സമ്പാദിക്കുന്നു. േപാെരങ്കിൽ ഒേര മുതലാളിക്ക് ഒന്നി
ലധികം കമ്പനികളുെട ഡയറക്ടറാവുകയും െചയ്യാം.
അങ്ങെന പല കമ്പനികളുെടയും േമൽേനാട്ടം അവരു
െട ചുമതലയായിത്തീരും.

െഷയർ മാർക്കറ്റ്:
െഷയർ േഹാൾഡർമാർക്ക് േവണെമങ്കിൽ തങ്ങളുെട
െഷയറുകളുെടയും അേതാെടാപ്പം അവയുെട േമലുള്ള
അവകാശങ്ങേളയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ്.
േവണെമന്നുേതാന്നുേമ്പാൾ ഒരു വ്യവസായത്തിലിറ
ക്കിയ മൂലധനം പിൻവലിച്ച് മറ്റു വ്യവസായങ്ങളിലിറ
ക്കാൻ ഇതു സൗകര്യം നൽകുന്നു. ഇത്തരം ൈകമാ
റ്റങ്ങെള സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് െഷയർ
മാർക്കറ്റ്, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ച് എന്നീ േപരുകളിൽ
അറിയെപ്പട്ടുവരുന്നത്.
ആദ്യം െഷയറുകൾ വിതരണം െചയ്യുന്നത് നിശ്ചിത
മായ വിലയ്ക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ, പിന്നീട് ആ െഷയ
റുകെള െഷയർമാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാെണങ്കിൽ
അവയുെട വില അവയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻ
റിെന ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക. നൂറുറുപ്പികയുെട ഒരു
െഷയറിന് 15ക. ഡിവിഡൻറ്കിട്ടുെമന്നിരിക്കെട്ട. നൂറു
റുപ്പിക േബങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിന്
5 ക. പലിശ കിട്ടുെമന്നും വിചാരിക്കുക. അേപ്പാൾ നൂറു
റുപ്പികയുെട െഷയറിനു കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻറ് മുന്നൂറുറുപ്പി
കയുെട ബാങ്ക് പലിശയ്ക്ക്, സമമായിരിക്കും. ഈ പരിതഃ
സ്ഥിതിയിൽ നൂറുറുപ്പികയുെട െഷയറിന് മാർക്കറ്റിൽ
കൂടുതൽ വില കിട്ടുെമന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ!
െഷയറുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഈ സൗകര്യ
െത്ത ചൂതുകളി വിദഗ്ധൻമാരായ മുതലാളികൾ തങ്ങൾ
ക്കനുകൂലമായ വിധം, ഉപേയാഗിക്കാൻ േനാക്കാറുണ്ട്.
െചറിയ വിലയ്ക്കു െഷയറുകൾ വാങ്ങി വലിയ വിലയ്ക്കു വി
റ്റു ലാഭമടിക്കുകയാണു അവരുെട ഉേദ്ദശം. കൃത്രിമമായ
പല മാർഗ്ഗങ്ങളുപേയാഗിച്ചു െഷയറുകളുെട വിലകളിൽ
കയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ടാക്കാനും അങ്ങെന േവണ്ടത്ര കരു
തിയിരിക്കാത്ത െഷയർ േഹാൾഡർമാെര ദീപാളി കളി
പ്പിക്കാനും അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. ഏംെഗൽസ് പറയു
ന്നത് േപാെല, െചറിയ മത്സ്യങ്ങെള വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ
ക്കും ആട്ടിൻകുട്ടികെള െചന്നായ്ക്കൾക്കും വിഴുങ്ങാനുള്ള
ഒരു സ്ഥലമാണ് േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ച്.

വ്യവസായങ്ങളുെട വളർച്ചയും േകന്ദ്രീകരണവും:
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്കുകളുെട ആവിർഭാവം വ്യവസായ
െത്ത വിപുലമാക്കാൻ കുറെച്ചാന്നുമല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ള
ത്. വ്യക്തികളായ മുതലാളികൾക്ക് ഊഹിക്കാൻേപാ
ലും സാധിക്കാത്തത്ര േവഗത്തിലാണ് വ്യവസായങ്ങൾ
വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. വാസ്തവത്തിൽ, േജായിൻറ് േസ്റ്റാ
ക്ക് സമ്പ്രദായത്തിെന്റ അനുഗ്രഹമില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ
ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന െറയിൽേവകളും േമാേട്ടാർ നിർ
മ്മാണവും കപ്പൽനിർമ്മാണവും ഖനികളും അതുേപാ
െല മറ്റു വമ്പിച്ച വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും െപാന്തിവ
രുമായിരുന്നില്ല.
േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളുെട ആവിർഭാവംെകാ
ണ്ടുണ്ടായ മെറ്റാരു ഫലം മുതലാളികൾ തമ്മിൽത്ത
മ്മിലുള്ള മത്സരത്തിെന്റ ഊക്കുവർദ്ധിച്ചുെവന്നതാണ്.
പെണ്ടാെക്ക മുതലാളികൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചി
രുന്നത്. ഇേപ്പാൾ, അതിെന്റ സ്ഥാനത്തു വലിയ േജാ
യിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാവിർഭ
വിച്ചു. ഇതു പണ്ടെത്ത മത്സരെത്തക്കാളും ഭയങ്കരമാണ്.
മത്സരത്തിൽ േതാൽക്കുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടവും വമ്പിച്ച
താണ്. ഓേരാ കമ്പനിയും മറ്റു കമ്പനികെള േതാൽപ്പി
ക്കാൻേവണ്ടി മൂലധനെത്ത േമൽക്കുേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കു
കയും കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങളുപേയാഗിച്ചു ചുരു
ങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയും െചയ്യു
ന്നു. ഇതിെന്റ ഫലമായി മൂലധനേകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ
ഗതിേവഗം വർദ്ധിക്കുന്നു.
േകന്ദ്രീകരണെമന്നുവച്ചാൽ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ
യന്ത്രങ്ങൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മൂലധനത്തിെന്റ േതാ
തു കൂടുകയും െതാഴിലാളികളുെട കൂലിക്കായി നീക്കി
വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം കുറയുകയും െചയ്യുക എന്നർത്ഥമാണ്.
അധ്വാനത്തിെന്റ േതാതു കുറയുന്നതുെകാണ്ടു മുതലാളി
ക്കു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിെന്റ േതാതും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരു
ന്നു. ലാഭേത്താതു കുറയുേന്താറും മുതലാളികൾ തമ്മിലു
ള്ള മത്സരത്തിെന്റ രൂക്ഷത വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്യു
ന്നത്. മറ്റുള്ളവെര േതാൽപ്പിച്ചു മാർക്കറ്റു ൈകക്കലാ
ക്കാനാണ് ഓേരാ കമ്പനിയുെടയും ശ്രമം. ഈ മത്സ
രത്തിൽെപ്പട്ട് അേനകം കമ്പനികൾ െപാളിഞ്ഞുേപാ
കുന്നു. ഒന്നു ചീയുന്നത് മെറ്റാന്നിനു വളംതെന്ന. വലിയ
കമ്പനികൾ കൂടുതൽ വലിയ കമ്പനികളായിത്തീരുന്നു.
മത്സരവും േകന്ദ്രീകരണവും പിേന്നയും തുടർന്നുെകാണ്ടു
തെന്ന വരുന്നു. ഈ േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റയും മത്സര
ത്തിെന്റയും ഫലമായി കൂറ്റൻ കമ്പനികളുെട ലാഭേത്താ
തു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഒടുവിൽ േകന്ദ്രീകരണത്തി
െന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ മത്സരം
െകാണ്ടു ലാഭമല്ല, വമ്പിച്ച നഷ്ടമാണുണ്ടാവുക എന്ന
സ്ഥിതി വന്നുേചരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്, അേതവ
െര പരസ്പരം മത്സരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന മുതലാളികൾ കു
ത്തകകളായി സംഘടിക്കുന്നത്.
കാട്ടൽ, സിൻഡിേക്കറ്റ്, ട്രസ്റ്റ് എന്നിങ്ങെന പലതര
ത്തിലുള്ള കുത്തകകളുണ്ട്. മുതലാളികൾ അെല്ലങ്കിൽ
കമ്പനികൾ േയാജിച്ചുെകാണ്ട് ഉല്പാദനെത്തയും വിത
രണെത്തയും നിയന്ത്രിക്കുകയും െതാഴിലാളികെളയും
ഉപേഭാക്താക്കെളയും ചൂഷണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു
െവന്നതാണ് അവരുെട െപാതുസ്വഭാവം.
ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികേളാട് മത്സരി
ക്കുവാനും അവെയ െചൽപ്പടിക്കു െകാണ്ടുവരാനും േവ
ണ്ടി കുത്തകകമ്പനികൾ പല അടവുകളും പ്രേയാഗി
ക്കാറുണ്ട്. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതാക്കുക,
ഗതാഗതം തടയുക, വ്യാപാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ തകരാറാ
ക്കുക, കുത്തകകമ്പനിയിൽ നിന്നുമാത്രേമ ചരക്കുകൾ
വാങ്ങുകയുള്ളുെവന്ന് കച്ചവടക്കാെരെകാണ്ട് സമ്മതി
പ്പിക്കുക, പലതരത്തിലുള്ള ബഹിഷ്ക്കരണങ്ങൾ നട
ത്തുക, കടംകിട്ടാതാക്കുക, കുറച്ചുകാലേത്തയ്ക്ക് ചരക്കു
കൾ വിലകുറച്ചുവിൽക്കുകയും അത്ര ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു
വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റുള്ളവെര െപാളിയാൻ വിടുക
യും െചയ്യുക — ഇെതാെക്കയാണ് കുത്തകകമ്പനികളു
പേയാഗിക്കുന്ന സൂത്രങ്ങളിൽ ചിലത്.
കുത്തകകളുെട ചരിത്രെത്ത മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്
വിഭജിക്കാറുള്ളത്. (1) പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
രണ്ടാംപകുതിയിൽ, 1850-നും 1870-നുമിടയിലാണ്
സ്വതന്ത്രമായ മത്സരങ്ങൾ മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തിയത്.
അവിെടവച്ചാണ് കുത്തകകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. (2)
1878-ലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിനുേശഷം കുത്ത
കകൾ അതിേവഗം വളരാൻ തുടങ്ങി. പേക്ഷ 1900 —
വെരയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അവയുെട ശക്തി പരിമിതമാ
യിരുന്നു. (3) 1900, 1908-ൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തികക്കുഴ
പ്പത്തിനുേശഷം കുത്തകകൾ സാമ്പത്തികജീവിതത്തി
െന്റ അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു.
ഇങ്ങെന കുത്തകമുതലാളിത്തം സാമ്പത്തികജീവിത
ത്തിെന്റയാെക അടിസ്ഥാനമായിത്തീരുന്ന കാലഘട്ട
െത്തയാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം എന്നുപറയുന്നത്.

ബാങ്കുകളുെട പങ്ക്:
ആദ്യകാലത്ത്; അതായത് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്കു കമ്പ
നികളുെട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ്, ബാങ്കുകൾക്ക് വ്യവ
സായങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നി
ല്ല. കാരണം, നിശ്ചിതകാലേത്തയ്ക്കുമാത്രമായി വാങ്ങിവ
ച്ചിട്ടുള്ള ഡിേപ്പാസിറ്റുപണങ്ങൾ നീണ്ടകാലേത്തയ്ക്ക് വ്യ
വസായങ്ങളിലിറക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ,
കമ്പനി സമ്പ്രദായമാവിർഭവിച്ചതിെന്റ ഫലമായി ഇഷ്ട
മുള്ളേപ്പാൾ െഷയറുകൾ വിൽക്കാനും പണം പിൻവലി
ക്കാനും കഴിയുെമന്നായി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ബാങ്കു
കൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂടുതലായി പണം നിേക്ഷപി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
വ്യവസായം വളരുംേതാറും കടത്തിെന്റ പ്രവർത്തന
ങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ബാങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണമിറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒടുവിൽ
കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഘട്ടമാകുേമ്പാേഴക്കും ബാ
ങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങളുെട പങ്കാളികളാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
വ്യവസായ മൂലധനവും ബാങ്കു മൂലധനവും കൂടിേച്ചർന്നു
ണ്ടാകുന്ന പുതിയതരം മൂലധനമാണ് ഈ കാലഘട്ട
ത്തിെല ഒരു പ്രേത്യകത.
കുത്തകകളുെട കീഴിലും ലാഭത്തിനുേവണ്ടിത്തെന്നയാ
ണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. മൂലധനേത്തയും ഉൽപാ
ദനെത്തയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുത്തകക്കാർക്കു മാർക്കറ്റു
വിലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളുെട ക്രയശ
ക്തിയുെട പരിമിതിെയാന്നുമാത്രമാണ് അവരുെട ലാ
ഭെക്കാതിക്ക് ഒരതിർത്തിയിടുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തി
െല ജനങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിവിെല്ലന്ന്
കാണുേമ്പാൾ കുത്തകമുതലാളികൾ വിേദശമാർക്കറ്റുക
െള െവട്ടിപ്പിടിക്കാെനാരുങ്ങുന്നു. ഇതാണ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക്
വഴിെതളിക്കുന്നത്.

















4 വിനിമയം
മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത്
ഉല്പാദകന്മാരുെട സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടിയ
ല്ല, വിനിമയത്തിനുേവണ്ടിയാണ്. പലരും പലതരത്തി
ലുള്ള ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി പരസ്പരം ൈകമാറുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. വിവിധ ചരക്കുകളുെട വിലകൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ വിനി
മയത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങെള നിർണയിക്കാൻ
കഴിയൂ. അതുെകാണ്ടാണ് വിലയുെട അടിസ്ഥാനെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ധനശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വലിയ
സ്ഥാനം നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

വിലയുെട അടിസ്ഥാനം:
വിലെയപ്പറ്റിയുള്ള പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉന്നയിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയിെലാന്ന് വിലയുെട ‘അധ്വാനസിന്ധാ
ന്തം’ (Labour theory of value) എന്ന േപരിലാണറിയ
െപ്പടുന്നത്. ചരക്കുകളുെട വിലകൾ അവയുണ്ടാക്കാനാ
വശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനെത്ത ആശ്രയിച്ചി
രിക്കുെമന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം കാറൽമാർക്സിെന്റ കണ്ടുപി
ടുത്തമാെണന്ന് ചിലർ ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല,
ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്നത് അവയിലടങ്ങിയ
അധ്വാനത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചാെണന്നു മാർക്സിനു മു
മ്പുതെന്ന ആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർേഡാ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാെതാരു
പ്രതിഫലവും െകാടുക്കാെത സ്വത്തുക്കൾ ൈകവശെപ്പ
ടുത്തുന്ന നാടുവാഴികളുെട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകൃതിവി
രുദ്ധമാെണന്നും മുതലാളിത്തം മാത്രമാണ് ന്യായമാ
യിട്ടുള്ളെതന്നും െതളിയിക്കുകയായിരുന്നു അവരുെട
ഉേദ്ദശ്യം. പേക്ഷ, അവരുന്നയിച്ച തത്വം അപൂർണ്ണമാ
യിരുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന
ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമെന്തന്നു വ്യക്തമാക്കുവാൻ
അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. ൈകമാറ്റത്തിനിടയിൽ സ്വത്തു
ക്കളുെട വില വർദ്ധിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ ലാഭം എവിെടനി
ന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 1000ക മൂലധന
മിറക്കി െതാഴിലാളികെളെകാണ്ട് പണിെയടുപ്പിച്ച് ചര
ക്കുകളുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒടുവിൽ
1100 ക കിട്ടുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. െതാഴിലാളികൾക്ക്
കിട്ടുന്ന കൂലി അവരുെട അധ്വാനത്തിനു പ്രതിഫലമാ
െണന്നു റിക്കാർേഡാ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, അധ്വാ
നത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചാണ് ൈകമാറ്റം നടക്കുന്ന
െതങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് കൂടുതലായിക്കിട്ടിയ നൂറുറുപ്പിക
എവിെടന്നുണ്ടായി? ഈ േചാദ്യത്തിനു സമാധാനം പറ
യാൻ റിക്കാർേഡാവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ലാഭത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനെമെന്തന്നു കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതുെകാണ്ടു
വിലെയപ്പറ്റിയുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം അപൂർ
ണ്ണമായിത്തീർന്നു. റിക്കാർേഡാവിെന്റയും മറ്റും ഈ
കണ്ടുപിടുത്തെത്ത ഒരു ശാസ്ത്രീയതത്വമാക്കി ഉയർത്തുക
യാണ് മാർക്സ് െചയ്തത്. അധ്വാനവും അധ്വാനശക്തിയും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചു. െതാഴിലാളിക്ക് അധ്വാനശക്തിയുെട വിലമാത്രം
െകാടുത്ത് ആ അധ്വാനശക്തിയുപേയാഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന
അധ്വാനത്തിെന്റ ഫലം മുഴുവനും ൈകവശെപ്പടുത്തുക
യാണ് മുതലാളി െചയ്യുന്നത്. ഒട്ടാെകയുള്ള അധ്വാന
ഫലത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രേമ അധ്വാനശക്തിയുെട
വിലെയന്ന നിലയ്ക്കു െകാടുേക്കണ്ടി വരുന്നുള്ളു. മിച്ചമായ
അധ്വാനഫലം മുതലാളി സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഈ മിച്ചവില
യാണ് മുതലാളിയുെട ലാഭത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമന്ന്
മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കി.
മാർക്സിെന്റ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ധനശാസ്ത്ര ചിന്തകളിൽ
വലിെയാരു വിപ്ലവമാണുണ്ടാക്കിയത്. കാരണം, വില
േയയും മിച്ചവിലേയയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ തത്വം മു
തലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിൽ ആദായം പങ്കിെട്ട
ടുക്കുന്നേതതുവിധമാെണന്നു മാത്രമല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
ത്. വർഗ്ഗവിഭജനത്തിെന്റ എല്ലാ നഗ്നതകേളയും അതു
തുറന്നുകാട്ടി. െതാഴിലാളികളുെട േമൽ നടത്തെപ്പടുന്ന
ചൂഷണമാണ് മുതലാളികളുെട വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വത്തു
ക്കളുെടയും മൂലധനേകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാ
നെമന്ന് അതു വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിപ്ലവകരമായ സിദ്ധാന്തം ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരി
െലാരു വിഭാഗെത്ത അസ്വസ്ഥമാക്കി. ഫ്യൂഡലിസത്തി
െനതിരായി റിേക്കാർേഡാ ഉന്നയിച്ച ഒരു ധനശാസ്ത്ര
തത്വം മാർക്സിെന്റ കയ്യിൽ കിട്ടിയേപ്പാേഴയ്ക്കും മുതലാളി
ത്ത വ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായ ഒരായുധമായിത്തീർന്നുെവന്ന്
കണ്ടേപ്പാൾ അവരമ്പരന്നു. റിക്കാർേഡാവിെന്റ ധന
ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിെന്റ യുക്തിയു
ക്തമായ തുടർച്ചെയന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സിെന്റ ധനശാസ്ത്രം
സ്വീകരിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടവർ റിക്കാർ
േഡാവിെനേപ്പാലും ഉേപക്ഷിച്ചു. വിലെയപ്പറ്റിയുള്ള പു
തിയ തത്വങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങ
െന പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനഘട്ടമായ
േപ്പാേഴക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ആസ്ത്രിയയിലും
പുതിയ പുതിയ ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ െപാന്തിവരാൻ തു
ടങ്ങി.
‘ദൗർലഭ്യ’ സിദ്ധാന്തം:

െപ്രാഫ: ഹാെയക്കിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ‘ലണ്ടൻ സ്കൂൾ’
എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ
മാരുണ്ട്. കാറൽ െമൻഗർ, േബാഹം ബെവർക്ക് എന്നീ
ആസ്ത്രിയൻ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുെട കാൽപ്പാടുകെള
പിന്തുടർന്നുെകാണ്ട് അവരും ചരക്കുകളുെട ദൗർലഭ്യ
ത്തിനാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതായ
ത് ചരക്കുകൾക്കു വിലയുണ്ടാക്കുന്നത് അവയിലടങ്ങിയ
അധ്വാനമല്ല, ഡിമാൻറിെന അേപക്ഷിച്ച് അവയ്ക്കുള്ള
ദൗർലഭ്യമാണ്.
വിലയുെട അടിസ്ഥാനം ദൗർലഭ്യമാെണന്ന ഈ സി
ദ്ധാന്തം അശാസ്ത്രീയമാെണന്നു കാണാൻ പ്രയാസമില്ല.
എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട സമുദായത്തിൽ ചരക്കുകളുെട
ദൗർലഭ്യം വിലകെള സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, േനെര മറിച്ച് വി
ലയുെട ആധിക്യം ദൗർലഭ്യെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ സാധാരണ
ക്കാർക്കിടയിൽ ധാരാളമായി പ്രചരിക്കുന്നു. േനെരമറി
ച്ചു വില കൂടുതലുള്ള ചരക്കുകൾ വലിയ ധനവാൻമാെര
മാത്രെമ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷക്കാെര സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവ ‘ദുർല്ലഭ’മാണ്. മാർക്സ് തെന്റ
‘തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴു
തുകയുണ്ടായി:
“എന്തുെകാണ്ടാണ് പരുത്തിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും േവാ
ഡ്ക്കയും (ഒരു തരം വില കുറഞ്ഞ മദ്യം) മുതലാളിത്ത
സമുദായത്തിെന്റ അടിക്കല്ലായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്? കാ
രണം, അവയുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അധ്വാനേമ
േവണ്ടൂ; അതുെകാണ്ട് അവയുെട വിലകൾ ഏറ്റവും കുറ
വായിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സാധന

ങ്ങളാണ് ഏറ്റവുമധികം വാങ്ങിയുപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന
ത്?… കാരണം ദാരിദ്ര്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയു
ള്ള ഒരു സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും േമാശമായ സാധന
ങ്ങളാണ് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളുെട ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കുപകരിക്കുന്നത്.”
‘ദൗർലഭ്യ’ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹ്യ

ഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങേളാ സാമൂഹ്യമായ ഉൽ
പാദനവിതരണങ്ങളുെട രീതിേയാ അല്ല, േനെരമറിച്ചു
വ്യക്തികളുെട ആഗ്രഹങ്ങളും നിലവിലുള്ള ചരക്കുകളു
െട തുകയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അതായത്, ഈ
സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് വ്യക്തിപരമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ്
സമുദായത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങെള നിർണ
യിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുെട ഡിമാൻറിെന്റ ആധിക്യമാണ്
വിലകളുെട അടിസ്ഥാനം.
പേക്ഷ, ഡിമാൻറ് വാസ്തവത്തിൽ, വിവിധ വ്യക്തികളു
െടയും വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുെടയും വരവുകെള ആശ്ര
യിച്ചാണിരിക്കുക. പണക്കാരെന്റയും പട്ടിണിക്കാരെന്റ
യും ഡിമാൻറ് ഒേരതരത്തിലായിരിക്കില്ല. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻറിെന്റ അടിസ്ഥാനം സമുദായത്തി
െല വർഗവിഭജനമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് പണക്കാ
രും പ്രബലൻമാരുമായ ഒരു പിടി കുത്തകവ്യവസായ
ക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരുെട ഡിമാൻറിെന രൂപെപ്പടു
ത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ ഭൂരിപ
ക്ഷക്കാരുെട ഡിമാൻറുകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ചരക്കുക
ളുെട ഉൽപാദനവിതരണങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുകയല്ല,
േനെരമറിച്ച് നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന സമ്പ്രദായം ഭൂരി
പക്ഷക്കാരുെട ഡിമാൻറുകെള രൂപെപ്പടുത്തുകയാണ്
െചയ്യുന്നത്. അതുെകാണ്ട് വ്യക്തികളുെട ഡിമാൻറാണ്
വിലയുെട അടിസ്ഥാനെമന്ന വാദം ശരിയല്ല.

മാർജിനൽ യൂട്ടിലിട്ടി:
ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഉപേയാഗത്തിെന്റ ആധിക്യ
മാണ് വിലകെള നിർണയിക്കുന്നത്. ൈജേവാൺസ്
എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘വില പരി
പൂർണമായും ഉപേയാഗെത്ത ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന
ത്.’ പേക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വിവിധ ചരക്കുകളുെട
ഉപേയാഗങ്ങെള ഒരു െപാതുമാനദണ്ഡം െകാണ്ടള
ക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഒരു ചരക്കിനുതെന്ന പലരും പല
േതാതിലുള്ള ഉപേയാഗമാണ് കാണുക. ഒരാൾക്ക് മാർ
ക്സിെന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന പുസ്തകം ഏറ്റവും ഉപേയാ
ഗകരമായി േതാന്നാം. മെറ്റാരാൾക്ക് വയറിളക്കാൻ
കുറച്ച് ആവണെക്കണ്ണയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപേയാഗ
കരം. ഈ സ്ഥിതിക്ക്, േകവലം ഉപേയാഗെത്ത അടി
സ്ഥാനമാക്കി ‘ക്യാപിറ്റലി’െന്റയും ആവണെക്കണ്ണയു
െടയും വിലകെള താരതമ്യെപ്പടുത്തുെന്നങ്ങിെനയാണ്?
ഇവിെട ചരക്കിെന്റ വില െകട്ടിക്കുഴഞ്ഞ മാർക്കറ്റുപ്രശ്ന
ങ്ങെളേയാ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെളേയാ അല്ല, വ്യക്തിയു
െട ആഗ്രഹെത്ത മാത്രമാണശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
േദാശ ഉപേയാഗകരമായ ഒരു സാധനമാണ്. പേക്ഷ,
ഓേരാ വ്യക്തിക്കും േദാശയുെട ഉപേയാഗത്തിന് ഒര
തിർത്തിയുണ്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് രേണ്ടാ മൂേന്നാ േദാ
ശെകാണ്ട് വയർ നിറയും. മറ്റു ചിലർക്ക് 20-ഓ 80-ഓ
കിട്ടിയാൽ തെന്ന ഒന്നുമാവില്ല. ഓേരാ കൂടുതൽ േദാ
ശയും ഉപേയാഗത്തിെന്റ ആധിക്യെത്ത കുറച്ചുെകാ
ണ്ടുവരുെമന്ന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇങ്ങിെന ഒരതിർത്തിവെരെയത്തിയാൽ േദാശയുെട
ഉപേയാഗം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. ഉപേഭാക്താവി
െന തൃപ്തിെപ്പടുത്തുന്ന ഈ അതിർത്തിക്ക് ‘ആവശ്യാ
തിർത്തി’ അെല്ലങ്കിൽ ‘മാർജിനൽ വാണ്ട്’ (Marginal
want) എന്നു പറയുന്നു. ഈ ആവശ്യെത്ത തൃപ്തിെപ്പടു
ത്താൻ േവണ്ടി ചരക്കിെന്റ തുകയ്ക്ക് ‘മാർജിനൽ യൂണിറ്റ്’
എന്നും അതിെന്റ ഉപേയാഗത്തിന് ‘മാർജിനൽ യൂട്ടി
ലിറ്റി’ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാർജിനൽ യൂണിറ്റിനു െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്ന പണത്തി
െന്റ േതാതനുസരിച്ചാണ് വില കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്.
കാരണം, അത് ആ വ്യക്തിയുെട ‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലി
റ്റി’ക്ക് സമമായിരിക്കും.
ഉപേഭാക്താവിന് തെന്റ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങേളയും മതി
യാേവാളം തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ സാധിച്ചിെല്ലന്നു വരാം.
അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ, ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ സംതൃപ്തി േന
ടുന്നതിനായി, വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകളുെട ആവശ്യങ്ങൾ
തുല്യമായ ആധിക്യത്തിെലത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നി
യന്ത്രിേക്കണ്ടിവരും. ഈ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
വിലയുെട മാർജിൻയൂട്ടിലിട്ടി സിദ്ധാന്തം ഉന്നയിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളത്.
മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ചരക്കിനു െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്ന പണ
മാണേത്ര ‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി’െയ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തു
ന്നത്. പണവുമായി ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരു
പേഭാക്താവ് തെന്റ ആവശ്യങ്ങെള അവയുെട ആധി
ക്യത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് രൂപെപ്പടുത്തുന്നു. ഏറ്റവും
കവിഞ്ഞ സംതൃപ്തി േവണെമങ്കിൽ ഒേര നിലയിലുള്ള
‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിട്ടി’യുണ്ടാവണം. ഓേരാ ചരക്കിെന്റ
യും വില അതിെന്റ ‘മാർജിനൽ യൂണിറ്റി’നു െകാടുേക്ക
ണ്ടിവരുന്ന പണെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും; അത് ആ വ്യ
ക്തിയുെട ‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി’ക്കു സമമായിരിക്കുക
യും െചയ്യും.
മാനസികവും താത്വികവുമായ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രാ
േയാഗിക ജീവിതത്തിൽ നിരർത്ഥകമാെണന്നു കാ
ണാൻ വലിയ വിഷമെമാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ യഥാർ
ത്ഥ ജീവിതവുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില
കണക്കുകൂട്ടലുകൾ മാത്രമാണിത്.
ഒന്നാമത്, ചരക്കുകളുെട തുകെയ പരിഗണിക്കാെത സ്വ
ന്തം കാലിൻേമൽ നിന്നുെകാണ്ടുള്ള വിലകളുെട ഒരു മാ
നദണ്ഡെമന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ‘മാർജിനൽ യൂ
ട്ടിലിറ്റി’ സിദ്ധാന്തത്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല.
രണ്ടാമത്, വ്യക്തികളുെട ആഗ്രഹങ്ങെളയും ആവശ്യങ്ങ
െളയും ആവശ്യങ്ങളുെട നിയന്ത്രണേത്തയും മറ്റും പരിഗ
ണിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട വരുമാനെമെന്തന്നു േനാക്കു
ന്നില്ല. പണക്കാരുെടയും പാവങ്ങളുെടയും ആവശ്യങ്ങ
ളുെട ആധിക്യെത്ത ഒേര േതാതിലാണ് കണക്കാക്കു
ന്നത്. അതായത് സാമൂഹ്യഘടനയുെട സ്വഭാവേത്ത
േയാ വിതരണത്തിലുള്ള ക്രമേക്കടുകേളേയാ വർഗ്ഗവി
ഭജനെത്തേയാ പരിഗണിക്കാെത െവറും വ്യക്തിപര
മായ ഉപേയാഗെത്ത മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
മാർക്കറ്റിെല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഇതിന് യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ല.
മൂന്നാമത്, സർവ്വപ്രധാനമായി ഡിമാൻറിെനയാണ് കാ
ണുന്നത്. ഡിമാൻറ് വ്യക്തിപരമായ ഉപേയാഗത്തിെന്റ
പ്രതിഫലനമാെണന്നും വ്യക്തിപരമായ ഉപേയാഗമാ
ണ് വിലെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നെതന്നുമാണേല്ലാ പറയു
ന്നത്. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഡിമാൻറു മാർ
ക്കറ്റുവിലകെളയല്ല, വിലകൾ ഡിമാൻറിെനയാണ് നിർ
ണയിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. വലിെയാരു വിഭാഗം ജന
ങ്ങൾക്ക് ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ പണവും
മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതിരിെക്ക, ഒരു ചരക്കിെന്റ വില
ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചാൽ അതുകൂടാെത കഴിക്കാനും
വില ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാൽ അതു കൂടുതൽ വാങ്ങി
ച്ചുപേയാഗിക്കാനുമാണ് ആളുകൾ തയ്യാറാവുക.
മാർക്കറ്റുവിലകെള നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡി
മാൻറിന് യാെതാരു പങ്കുമിെല്ലന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥ
മില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ െച
ലവുകെളയും മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻറി
േനയും പരിഗണിക്കാെത ഇഷ്ടംേപാെല വില നിശ്ചയി
ക്കാൻ മുതലാളികൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
ഒേര വ്യവസായത്തിൽ അേനകം മുതലാളികൾ മൂലധ
നമിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒേര തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾ
പലരുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഡിമാൻറ് ധാരാളമുെണ്ട
ങ്കിൽ മുതലാളികൾക്കു പരിഭ്രമിക്കാെനാന്നുമില്ല; വില
കയറ്റി വിൽക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പേക്ഷ, ഡി
മാൻറ് കുറവാെണങ്കിൽ തെന്റ ചരക്കു വിറ്റഴിയണെമ
ന്ന് ഓേരാരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കും. മുതലാളികൾ തമ്മി
ലുള്ള ഈ മത്സരം മാർക്കറ്റുവിലകെള ബാധിക്കാതിരി
ക്കുകയില്ല.
േനെര മറിച്ച് ചരക്കുകളുെട ഉല്പാദനം ഏതാനും കുത്ത
കമുതലാളികളുെട ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നെത
ങ്കിൽ കുേറെയാെക്ക വിലകയറ്റി വിൽക്കാൻ അവർക്കു
സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രബലരായ കുത്തക മു
തലാളികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ വിൽ
ക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ നിർബദ്ധരായിത്തീരും. അങ്ങെന
വരുേമ്പാൾ വിലകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുെട
ഡിമാൻറുകെള രൂപെപ്പടുത്തുകയല്ലാെത ഭൂരിപക്ഷക്കാ
രായ ഉപേഭാക്താക്കൾക്കു മറ്റു വഴിെയാന്നുമില്ല. ‘മാർ
ജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സിദ്ധാന്തം’ ഇവിെട തികച്ചും നിസ്സ
ഹായമാണ്.
ഈ െപാളിഞ്ഞ സിദ്ധാന്തത്തിനു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമാ
യി യാെതാരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ
തെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാ
ണ് വിലയുെട അടിസ്ഥാനെത്ത നിർണയിക്കുന്ന ഒരു
തത്വേമ ആവശ്യമിെല്ലന്ന ഒരു പുതിയ വാദം അടുത്ത
കാലത്തായി ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പുറെപ്പടുവി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
പേക്ഷ, വിലയുെട അടിസ്ഥാനെത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ഒരു തത്വത്തിെന്റ സഹായം കൂടാെത മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുെട വികാസക്രമെത്തപ്പറ്റിയാകെട്ട, െതാ
ഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തികകുഴപ്പം, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം,
യുദ്ധം മുതലായ വിഷമപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയാകെട്ട പഠി
ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി
വിശകലനം െചയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുെവന്നതാണ് വി
ലെയ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
േനട്ടം.*
(ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ
ഇേത ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ‘ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക’, മാർക്സി
യൻ ധനശാസ്ത്രം’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക.)

















5 പണം
ഒരു ചരക്കിെന്റ വില അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂ
ഹ്യാധ്വാനെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പേക്ഷ, വിലകെള
അധ്വാനസമയം െകാണ്ടു േനരിട്ടളക്കാൻ വയ്യ. അതു
െകാണ്ടാണ്, ൈകമാറ്റ വ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചേയാെടാ
പ്പം പണത്തിെന്റ ആവശ്യം േനരിട്ടത്. ചരക്കുകളുെട
വിലകെള സ്വർണ്ണംെകാണ്ടളക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സ്വർ
ണ്ണം വിലകളുെട െപാതുരൂപമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ
ഓേരാ െകാള്ളെക്കാടുക്ക നടക്കുേമ്പാഴും സ്വർണ്ണം തൂ
ക്കി െകാടുക്കണെമന്നു വരുന്നത് വളെര അസൗകര്യ
മാണ്. ആ അസൗകര്യം പരിഹരിക്കാൻേവണ്ടിയാണ്
നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മറ്റുള്ള സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങേളാ
അവെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കടലാസുേനാട്ടുകേളാ
ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.* (ഉറുപ്പികയുെട ഉത്ഭ
വെത്തപ്പറ്റിയും ചരിത്രെത്തപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാൻ
ഇേത ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ‘ഉറുപ്പിക’ എന്ന പുസ്തകം വായി
ക്കുക.)
വിലകെള അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം, മാർക്കറ്റു വി
ലകളുെട മാനദണ്ഡം, പ്രചലനത്തിെന്റ മദ്ധ്യവർത്തി,
ധനസംഭരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം, അടവിന്നുള്ള ഉപ
കരണം — ഇങ്ങെന അഞ്ച് പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളാണ്
പണത്തിനുള്ളത്.

വിലകെള അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം (Measure of
Values)

മെറ്റല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലകെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരു െപാതുചരക്കാണ് പണം. എന്നാൽ ഇത് സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റേയാ െവള്ളിയുെടേയാ സഹജമായ ഗുണമാ
െണന്ന് െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. േനെര മറിച്ച് എല്ലാ ചരക്കു
കളുെടയും വിലകെള അളക്കാനുള്ള െപാതു ഉപകരണ
മായിത്തീരുേമ്പാഴാണ് സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ പണ
മായിത്തീരുന്നത്.
ഒരു ചരക്കിെന്റ വില സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തിെന്റ യൂണിറ്റു
കളായിട്ടല്ല — എന്നുവച്ചാൽ, ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇത്ര മി
ന്നിട്ട് എന്ന സമയക്കണക്കിലല്ല — പണത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. 20 വാര തു
ണി = 2 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം — ഇതാണ് വിലയുെട പണരൂ
പം. ഇവിെട തുണിയുെട വില പണത്തിെന്റ സഹായ
േത്താടുകൂടി അളക്കെപ്പടുന്നു. ചരക്കുകളുെട വിലകെള
അളക്കാനുള്ള ഒരുപകരണെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് പണം
ഇവിെട നിലെകാള്ളുന്നത്.
എന്നാൽ, പണം തെന്ന ഒരു ചരക്കായതുെകാണ്ടാണ്,
പണത്തിനു തെന്ന വിലയുള്ളതുെകാണ്ടാണ്, അതിനു
മറ്റു ചരക്കുകളുെട വിലകെള പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കാണി
ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 20 വാര തുണി, 2 ഗ്രാം സ്വർണ
ത്തിനു സമമാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ, വാസ്തവത്തിൽ
20 വാര തുണിയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാ
മൂഹ്യാധ്വാനവും 2 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ
ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും സമമാണ് എന്നർത്ഥമ
െത്ര. അേപ്പാൾ, ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂ
ഹ്യാധ്വാനത്തിെന്റ തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ പണ
ത്തിെന്റ തുകയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അതുേപാെല തെന്ന,
സ്വർണ്ണം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കുഴിെച്ചടുക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞാൽ ചരക്കുകളുെട ആേപക്ഷിക വില (സ്വർണ്ണക്ക
ണക്കിലുള്ള വില, അെല്ലങ്കിൽ മാർക്കറ്റുവില) വർദ്ധിക്കു
ന്നതുമായിരിക്കും.
ഉല്പാദനത്തിലുള്ള െടക്നിക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടായാലും ശരി,
ഇെല്ലങ്കിലും ശരി, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ചരക്കിെന്റ
വില ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള പണത്തിൽ പ്രതിഫ
ലിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് ഏതു ചര
ക്കിെന്റയും വിലെയ പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി
അളക്കാവുന്നതാണ്.
ഒരു േമശയുെട വില ആ േമശയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്ര തെന്ന
സാമൂഹ്യാധ്വാനെത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പണത്തിനു
സമമാണ്. ചരക്കുകളുെട വിലകെള അളക്കുവാനുള്ള
ഒരുപകരണം എന്ന പങ്കാണ് പണം ഇവിെട നിർവ്വഹി
ക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഒരു ചരക്കിെന്റ വിലെയ പണക്കണക്കിൽ
അളക്കുവാൻ പണത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം കൂടിേയ കഴി
യു എന്നില്ല. ചരക്കിലടങ്ങിയ അധ്വാനം ഒരു നിശ്ചിത
അളവിലുള്ള പണത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിനു സമ
മാണ് എന്നു കണക്കാക്കുക മാത്രമാണിവിെട െചയ്യു
ന്നത്. ഒരു ചരക്കു ശരിക്കു ൈകമാറ്റം െചയ്യുന്നതിനു മു
മ്പും അതിെന്റ വിലെയെന്തന്നു പറയാവുന്നതാണേല്ലാ.
എെന്റ പുസ്തകം രണ്ടുറുപ്പികയ്ക്കു സമമാണ് എന്നു പറയു
വാൻ എെന്റേയാ നിങ്ങളുെടേയാ കയ്യിൽ പണമുണ്ടാ
യിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. അേപ്പാൾ വിലകെള അളക്കാ
നുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയ്ക്കു പണത്തിനു സാങ്കൽ
പികമായ സാന്നിദ്ധ്യം മാത്രമുണ്ടായാൽ മതി.

മാർക്കറ്റുവിലകളുെട മാനദണ്ഡം (Standard of
Prices)

വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും വ്യത്യസ്തവിലകളുമുള്ള വിവിധ ചര
ക്കുകെള പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം
താരതമ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയുെമന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകഴി
ഞ്ഞു. ചരക്കിെന്റ പണവിലെയ മാർക്കറ്റുവില (Price)
എന്നു പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകളുെട മാർക്കറ്റുവില
കൾ വിവിധ േതാതിലായിരിക്കും. എന്നുെവച്ചാൽ, വി
വിധ ചരക്കുകൾക്കു സമമായ പണത്തിെന്റ തുകകൾ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത അള
വിലുള്ള സ്വർണ്ണെത്ത മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിച്ച് ആ
മാനദണ്ഡം െകാണ്ടു വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റുവിലകെള അള
ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഓേരാ ചരക്കിെന്റയും
മാർക്കറ്റുവിലയിൽ പണത്തിെന്റ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും.
എന്നാൽ, ഒരു ചരക്ക് പണത്തിെന്റ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ
ക്ക് സമമാെണന്നുള്ളതു നമ്മൾ മാനദണ്ഡമായി നിശ്ച
യിക്കുന്ന യൂണിറ്റിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒേര ചരക്കി
െന്റ മാർക്കറ്റുവില എത്ര ഔൺസ് സ്വർണ്ണത്തിനു സമ
മാെണന്നും എത്ര ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനും സമമാെണന്നും
കണക്കാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. പൗണ്ട്, േഡാളർ, ഉറു
പ്പിക, റൂബിൾ, ഫ്രാങ്ക് മുതലായ നാണ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത
രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാ
ണ്. ഓേരാ നാണ്യത്തിലും നിശ്ചിത തൂക്കത്തിലുള്ള
സ്വർണ്ണേമാ െവള്ളിേയാ അടങ്ങിയിരിക്കും. അതുെകാ
ണ്ട് ചരക്കുകളുെട വിലകെള പൗണ്ടുകണക്കിേലാ േഡാ
ളർ കണക്കിേലാ ഉറുപ്പിക കണക്കിേലാ അളക്കാവുന്ന
താണ്. പേക്ഷ, ഏതു യൂണിറ്റുെകാണ്ടളന്നാലും — പൗ
ണ്ടുകണക്കിൽ പറഞ്ഞാലും ശരി, േഡാളർ കണക്കിൽ
പറഞ്ഞാലും ശരി — ഒരു ചരക്കിെന്റ വിലെയ പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തിെന്റ അളവ് സമമായിരിക്കും.
യൂണിറ്റുകളുെട എണ്ണം വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുെമേന്നയു
ള്ളു.
ഒരു നിശ്ചിത തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണെത്ത മാനദണ്ഡമാക്കി
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ ചരക്കിെന്റയും
വില കണക്കാക്കുകയാണ് നമ്മൾ െചയ്യാറുള്ളത്. മാ
നദണ്ഡമായുപേയാഗിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റിെനത്തെന്ന
അേനകം ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാ
ഹരണത്തിന് ഒരുറാത്തൽ സ്വർണ്ണമാണ് യൂണിെറ്റ
ങ്കിൽ അതിെന ഓേരാന്നിലും ഓേരാ ഔൺസ് വീതമു
ള്ള 16 ഭാഗങ്ങളാക്കാം.
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാലും മാർക്കറ്റുവി
ലകളുെട മാനദണ്ഡം എന്ന അതിെന്റ പ്രവർത്തനത്തി
നു തടസ്സമുണ്ടാവില്ല. കാരണം, സ്വർണ്ണത്തിെന്റ വിലയ്ക്കു
മാറ്റമുണ്ടായാലും വ്യത്യസ്തതൂക്കങ്ങളുള്ള സ്വർണ്ണ കഷ
ണങ്ങളുെട പരസ്പര ബന്ധത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ വിലയിൽ എന്തുതെന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും
16 ഔൺസ് എല്ലാേയ്പാഴും 1 ഔൺസിെന്റ 16 ഇരട്ടിയാ
യിരിക്കും. പൗണ്ടിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം കുറഞ്ഞാലും ശരി,
അധികമായാലും ശരി, ഒരു ഷില്ലിംഗ് എല്ലാേയ്പാഴും പൗ
ണ്ടിെന്റ 20-ൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും.
ക്ലിപ്തമായ തൂക്കവും ശുദ്ധിയുമുള്ള േലാഹക്കഷണെത്ത
സ്റ്റാൻേഡർഡായി ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടു
കൂടിയാണ് നാണ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത്. അതു മുതൽ
ക്കാണ് മാർക്കറ്റുവിലകെള അളക്കുവാനുള്ള പണം നാ
ണ്യങ്ങൾ എന്ന രൂപം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
സാധാരണമായി ഭരണാധികാരികളാണ് നാണ്യങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, പണത്തിെന്റ ഓേരാ യൂ
ണിറ്റിനും നൽകെപ്പടുന്ന രാജകീയ മുദ്ര വാസ്തവത്തിൽ
അതിെന്റ വിലെയയല്ല, തൂക്കെത്തയാണ് നിജെപ്പടുത്തു
ന്നത്. നാണ്യമാക്കെപ്പടുന്ന േലാഹക്കഷണത്തിെന്റ തൂ
ക്കെമന്താെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണ് ഭരണാധി
കാരികൾ െചയ്യുന്നത്. മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി: ‘രാജാ
വ് സ്വർണ്ണത്തിെന്റേയാ െവള്ളിയുെടേയാ നിർമ്മാതാവ
ല്ല; അയാൾ നാണ്യങ്ങളുെട േപരുകൾ മാത്രമാണ് നിർ
മ്മിക്കുന്നത്.’
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റുവിലകെള അളക്കുവാനു
പേയാഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ളതാ
യിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിെല മാർക്കറ്റുവിലക
െള മെറ്റാരു രാജ്യത്തിെല മാർക്കറ്റുവിലകളുമായി താ
രതമ്യെപ്പടുത്താൻ കഴിയും. ഇതിന് ഓേരാ രാജ്യത്തി
ലും മാനദണ്ഡമായുപേയാഗിക്കുന്ന നാണ്യത്തിൽ എത്ര
സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു കണക്കാക്കണം. വിഭി
ന്ന രാജ്യങ്ങളിെല കറൻസികൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടു
ന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനവും ഇതുതെന്ന.

ദ്വിേലാഹനാണ്യവ്യവസ്ഥ (Bimetalism)
മാർക്കറ്റുവിലകെള അളക്കാൻ സ്വർണ്ണം തെന്ന േവണ
െമന്നില്ല. െവള്ളിേയാ െചേമ്പാ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാ
ണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഒേര ചരക്കിെന്റ മാർക്കറ്റുവിലെയ
വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള വിവിധ േലാഹങ്ങൾെകാണ്ടള
ക്കാവുന്നതാണ്.
ഒേര സമയത്തുതെന്ന സ്വർണ്ണം, െവള്ളി എന്നീ രണ്ട്
വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകൾ മാർക്കറ്റുവിലകളുെട മാനദണ്ഡങ്ങ
ളായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ ഓേരാ ചര
ക്കിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് മാർക്കറ്റുവിലകളുണ്ടാവും
— സ്വർണ്ണക്കണക്കിലുള്ള മാർക്കറ്റുവിലയും െവള്ളിക്ക
ണക്കിലുള്ള മാർക്കറ്റുവിലയും. സ്വർണ്ണത്തിൻേറയും െവ
ള്ളിയുെടയും വിലകളുെട േതാത് (ഉദാ: 15:1) മാറാതിരി
ക്കുന്നതിടേത്താളം വലിയ തകരാെറാന്നുമുണ്ടാവില്ല.
പേക്ഷ, ഈ േതാതിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ സ്വർണ്ണമാർ
ക്കറ്റുവിലയും െവള്ളിമാർക്കറ്റുവിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അതുെകാണ്ട്, ഒേര രാജ്യത്തിൽ
ചരക്കുകളുെട മാർക്കറ്റുവിലകെള അളക്കാൻ രണ്ടു മാ
നദണ്ഡങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നത് — ദ്വിേലാഹനാണ്യ വ്യവ
സ്ഥെയ നിലനിർത്തുകെയന്നത് — പ്രാേയാഗികമായ
കാര്യമല്ല.

പ്രചലനത്തിെന്റ മദ്ധ്യവർത്തി (Medium of
circulation)

പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ചരക്കു േനരിട്ടുെകാടുത്തു പകരം
ചരക്കുവാങ്ങുക എന്ന ൈകമാറ്റസമ്പ്രദായമാണ് നട
പ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ചരക്കുെകാടുത്തു ചരക്കുവാങ്ങുക, തു
ണിെകാടുത്തു ൈകേക്കാട്ടു വാങ്ങുക — ഈ ൈകമാറ്റ
സമ്പ്രദായത്തിന് ‘ബാർട്ടർ’ എന്നു പറയുന്നു.
പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം ഈ ൈകമാറ്റ സമ്പ്രദായ
ത്തിൽ വലിെയാരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി. ഇേപ്പാൾ ചരക്കു
െകാടുത്തു പകരം ചരക്കല്ല, പണമാണ്, വാങ്ങുന്നത്.
െനയ്ത്തുകാരൻ ആദ്യമായി തെന്റ തുണി വിറ്റു പണം വാ
ങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ആ പണം െകാടുത്ത് ൈകേക്കാട്ട് വാ
ങ്ങുന്നു. തുണി — പണം-ൈകേക്കാട്ട്, ഇതാണ് പുതിയ
ൈകമാറ്റ സമ്പ്രദായം. പണത്തിെന്റ സഹായേത്താടു
കൂടി നടത്തുന്ന ഈ ൈകമാറ്റത്തിനു പ്രചലനം എന്നു
പറയുന്നു. പ്രചലനത്തിെന്റ മധ്യവർത്തി എന്ന നിലയ്ക്കാ
ണ് പണം ഇവിെട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
പണം ആദ്യമായി ചരക്കുവാങ്ങുന്നവെന്റ കയ്യിൽ നി
ന്നു വിൽക്കുന്നവെന്റ കയ്യിേലക്കും പിന്നീട് അയാളിൽ
നിന്നും മെറ്റാരു ചരക്കുടമസ്ഥെന്റ കയ്യിേലക്കും േപാകു
ന്നു. ഇവിെട പണം സാങ്കൽപികമായി കണക്കാക്കി
യാൽ േപാരാ, ശാരീരികമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകതെന്ന
േവണം. പേക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: ചരക്കുടമസ്ഥൻ ചരക്കുവിറ്റ്
പണം വാങ്ങുന്നത് അതുെകാടുത്തു മെറ്റാരു ചരക്കുവാ
ങ്ങാൻ േവണ്ടിയാണ്. അതുെകാണ്ട് അത് അൽപസമ
യം മാത്രേമ അയാളുെട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളു. പണം
ഇവിെട ക്ഷണികമായ ഒരു പങ്കു മാത്രേമ വഹിക്കുന്നു
ള്ളു. അതിനാൽ പൂർണവും, യഥാർത്ഥവുമായ പണ
ത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ആ പണത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയാ
യി മറ്റു വല്ലതും — േടാക്കൺ നാണയങ്ങേളാ കറൻസി
േനാട്ടുകേളാ-ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പൂർണ്ണവില
യുള്ള നാണ്യങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന ഈ േടാക്കൺ നാ
ണ്യങ്ങൾ, േനാട്ടുകൾ മുതലായവയ്ക്കും പ്രചലനത്തിെന്റ
മധ്യവർത്തി എന്ന പങ്ക് നിർവിഘ്നം നിർവ്വഹിക്കാൻ
കഴിയും. കാരണം, സ്വർണത്തിെന്റ വിലെയ അവ പ്ര
തിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചരക്ക് െകാടുത്ത് പണം വാങ്ങി അതുെകാടുത്ത് ചര
ക്കുവാങ്ങുക (ചരക്ക് — പണം — ചരക്ക്) ഇതാണേല്ലാ
പ്രചലനത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പണത്തിെന്റ മധ്യവർ
ത്തിത്വം പ്രചലനെത്ത രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു.
ചരക്ക് െകാടുത്ത് പകരം പണം വാങ്ങുന്നേതാടുകൂടി
ഒന്നാമെത്ത ഘട്ടമായി. ഇതിനാണ് വിൽപനെയന്ന്
പറയുന്നത്. വിറ്റു കിട്ടിയ പണം െകാടുത്ത് മെറ്റാരു ചര
ക്ക് വാങ്ങുന്നേതാെട രണ്ടാമെത്ത ഘട്ടവും അവസാനി
ച്ചു. ഈ രണ്ടാമെത്ത ഘട്ടത്തിന് വിലയ്ക്കുവാങ്ങൽ എന്നു
പറയുന്നു.
െനയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രം വിൽക്കുന്നു; വിറ്റു കിട്ടിയ പണം
െകാണ്ട് കേയ്ക്കാട്ടു വാങ്ങുന്നു — ഈ അവസാനെത്ത
ഘട്ടം, കേയ്ക്കാട്ടുകാരെന്റ നിലയിൽനിന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ,
ഒന്നാമെത്ത ഘട്ടം മാത്രമാണ്. അയാൾ കേയ്ക്കാട്ടു വിറ്റു
പണം വാങ്ങുന്നു. അെതാരു വിൽപനയാണ്. വിറ്റുകി
ട്ടിയ പണം െകാണ്ട് അയാൾ തുണിേയാ ആവശ്യമായ
മറ്റു വല്ല സാധനേമാ വാങ്ങുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു ചരക്കു
ടമസ്ഥന് വിൽപ്പനയായി േതാന്നുന്നത്, മെറ്റാരുത്തന്
വിലയ്ക്കു വാങ്ങലായി േതാന്നും. ഈ വ്യത്യാസം സാര
മില്ല. കാരണം, തെന്റ അധ്വാന ഫലം മറ്റുള്ളവരുെട
അധ്വാനഫലവുമായി ൈകമാറ്റം െചയ്യുക എന്ന സാ
മൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഓേരാ ചരക്കുടമസ്ഥനും
ഏർെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം ൈകമാറ്റെത്ത സുഗമമാ
ക്കിതീർത്തു. ചരക്കുടമസ്ഥനു തെന്റ ചരക്കുവാങ്ങാൻ
തയ്യാറുള്ളവനും പേക്ഷ, അേത സമയത്തു തെന്ന തനി
ക്കാവശ്യമുള്ള മെറ്റാന്നു പകരം തരാൻ കഴിവുള്ളവനു
മായ ഒരാെള േതടിപ്പിടിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാതായി.
അയാൾക്കതു പണത്തിനു വിൽക്കാം. ആ പണം െകാ
ണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങുകയും െചയ്യാം.
ഇത് ൈകമാറ്റത്തിെന്റ വളർച്ചെയ സഹായിച്ചു.
പേക്ഷ, പ്രചലനെത്ത വിൽപന, വാങ്ങൽ എന്നിങ്ങ
െന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നതുെകാ
ണ്ട് ചില േദാഷങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നാമ
െത്ത ഘട്ടത്തിനുേശഷം ചരക്കുടമസ്ഥൻ തനിക്കു കി
ട്ടിയ പണം െചലവിടാെത മുറുക്കിപ്പിടിക്കുകയാെണ
ങ്കിൽ പ്രചലനത്തിനു തടസ്സം േനരിടും. സാമ്പത്തിക
കുഴപ്പം തുടങ്ങിയ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളുെട ബീജങ്ങൾ പ്രചല
നത്തിെന്റ ഈ വിഭജനത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുെണ്ടന്നു
കാണാം.

സംഭരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം (Means of
Hoardings)

പണത്തിെന്റ ആവിർഭാവം പ്രചലനെത്ത വിൽപ്പന,
വാങ്ങൽ എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കു
ന്നുെവന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. വിൽപന കഴിഞ്ഞ ഉടെന
തനിക്കാവശ്യമുള്ള മെറ്റെന്തങ്കിലും വാങ്ങാൻ ചരക്കുട
മസ്ഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, വിറ്റു കിട്ടിയ പണം
െചലവിടാെത മുറുെകപ്പിടിക്കുകയാണ് അയാൾ െചയ്യു
ന്നെതങ്കിൽ, ആ പണത്തിനു പ്രചലനത്തിെന്റ മധ്യവർ
ത്തിെയന്ന പങ്കു നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഭരണ
ത്തിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന പങ്കാണ് പണം ഇവിെട
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ചരക്കുവിൽപ്പനക്കാരൻ പണം സൂ
ക്ഷിപ്പുകാരനായി മാറുന്നു. കഴിയുന്നിടേത്താളമധികം
വില്ക്കുക, കഴിയുന്നിടേത്താളം കുറച്ചു വാങ്ങുക — ഇതാ
ണ് സൂക്ഷിപ്പുകാരെന്റ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. അയാളുെട
കയ്യിൽ പണം സ്വത്തിെന്റ സംഭരണത്തിനുള്ള ഒരുപ
കരണമാണ്.
ൈകമാറ്റം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുേന്താറും പണത്തിെന്റ ഈ
പ്രവർത്തനം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങിെന ൈക
മാറ്റത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ
പണത്തിനു ‘മൂലധന’െമന്നു രൂപെമടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

അടവിനുള്ള ഉപകരണം (Means of Payment)
ചില ചരക്കുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ താമസ
മുണ്ടാെയന്നുവരാം. മറ്റു ചില ചരക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ
ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ സമയെമടുക്കുന്ന ആളു
െട ചരക്കിെന്റ പണി മുഴുമിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന മറ്റു
ള്ളവരുെട ചരക്കുകൾ തയ്യാറാവുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതൽ
സമയെമടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തെന്റ ചരക്കിെന്റ ഉൽപാദ
നം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ
വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം, വാങ്ങാനുള്ളത്
തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും വിൽക്കാനുള്ളത്
തയ്യാറായിട്ടില്ല. അയാെളന്തു െചയ്യും? ഒരു നിവൃത്തി
യുണ്ട്: തെന്റ ചരക്കു പൂർത്തിയായതിനുേശഷം െകാടു
ത്തുെകാള്ളാെമന്ന നിബന്ധനയിേന്മൽ അയാൾക്കാ
വശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന വാങ്ങാവു
ന്നതാണ്. ഇവിെട വാങ്ങൽ ആദ്യംതെന്ന കഴിഞ്ഞു.
വിൽപന പിന്നീടാണ് നടക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ചരക്കുവാ
ങ്ങുന്നവന് അധമർണ്ണെനന്നും പണം കിട്ടാെത മുൻകൂട്ടി
ചരക്കു വിൽക്കുന്നവന് ഉത്തമർണ്ണെനന്നും പറഞ്ഞു.
ഒന്നാമെത്ത ചരക്കുടമസ്ഥൻ തെന്റ ചരക്കുണ്ടാക്കി
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം അതു വിറ്റു പണമാക്കി ഉത്തമർ
ണ്ണനായ രണ്ടാെത്ത ചരക്കുടമസ്ഥനു െകാടുക്കുന്നു.
ഇവിെട പണം അടവിനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്.
ൈകേക്കാട്ടുടമസ്ഥൻ തെന്റ കേയ്ക്കാട്ട്, പണം പിന്നീട്
കിട്ടുെമന്ന വിശ്വാസത്തിൽ, െനയ്ത്തുകാരന് കടം െകാടു
ക്കുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. െനയ്ത്തുകാരൻ തുണി െനയ്തു
ണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം അതു മെറ്റാരാൾക്കു വിറ്റു
പണം േമടിക്കുന്നു. ഇവിെട പണം പ്രചലനത്തിെന്റ
മധ്യവർത്തിയാണ്. അേത പണം തെന്ന െനയ്ത്തുകാ
രൻ ൈകേക്കാട്ടു വിൽപ്പനക്കാരനു െകാടുത്തു തെന്റ
കടം വീട്ടുന്നു. ഇവിെട പണം അടവിനുള്ള ഉപകരണ
മാണ്.
വിൽപന, കടമിടപാട് മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട
പിന്നിൽ വിവിധ ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപാദ
കൻമാർ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധം വ്യക്തമായി കാ
ണാവുന്നതാണ്. അടവിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നി
ലയ്ക്കു പണം ഉത്തമർണ്ണനും അധമർണ്ണനും തമ്മിലുള്ള
സാമൂഹ്യബന്ധെത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇവിെട ചരക്കുവാങ്ങാൻ പണത്തിെന്റ ആവശ്യം േനരി
ടുന്നില്ല. പണത്തിെന്റ സഹായം കൂടാെത തെന്ന ൈക
മാറ്റം നടക്കുന്നു. പേക്ഷ, തൽക്കാലം പണമിെല്ലങ്കിലും
പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽതെന്നയാണ് ൈകമാ
റ്റം നടക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത സമ
യത്തിനുേശഷം മാത്രേമ പണം രംഗപ്രേവശം െചയ്യു
ന്നുള്ളു എന്നതാണ് കടെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയു
ള്ള െകാള്ളെകാടുക്കകളുെട പ്രേത്യകത. ൈകമാറ്റ വ്യ
വസ്ഥ വളരുേന്താറും അത്തരം െകാള്ളെകാടുക്കകളും
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. അേതാെടാപ്പം അടവിനുള്ള
ഉപകരണം എന്ന നിലയ്ക്ക് പണത്തിനുള്ള പങ്കും വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്നു.
അടവിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന പണത്തിെന്റ ഈ പ്ര
വർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് കാലക്രമത്തിൽ ഋണവ്യവ
സ്ഥെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയുള്ള ബാങ്ക് േനാട്ടുകൾ,
േപ്രാമിസറി േനാട്ടുകൾ മുതലായവ ഉപേയാഗിക്കാൻ
തുടങ്ങിയത്. [1]
1. ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഇേത
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ ‘നാണയപ്രശ്നം’ വായിക്കുക.

















6 ഋണവ്യവസ്ഥ
ചരക്കുവിറ്റ് പണം വാങ്ങി ആ പണം െകാണ്ട് ആവശ്യ
മുള്ള മറ്റു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുക ഇതാണ് വിനിമയത്തിൽ
നടക്കുന്നത്. ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റെത്ത എളുപ്പമാക്കി
ത്തീർക്കുന്ന ഒരു മധ്യവർത്തി എന്ന പങ്കാണ് പണം
ഇവിെട നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, പണമിെല്ലങ്കിൽ വി
നിമയം ഒരിക്കലും നടക്കുകയിേല്ല? ചരക്കുകളുണ്ട്; വാ
ങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്; എന്നാൽ വാങ്ങാ
നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുെട കയ്യിൽ തൽക്കാലം പണമില്ല.
ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് െചയ്യുക?

കടത്തിെന്റ ആവശ്യം
ഒരു മില്ലുടമസ്ഥൻ കുേറ തുണിയുണ്ടാക്കിെയന്നും അതു
വിറ്റഴിക്കാൻ ആറുമാസം പിടിക്കുെമന്നും വിചാരിക്കുക.
ഉൽപാദനം മുടക്കം കൂടാെത തുടർന്നുേപാകണെമ
ങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൽക്കരി, പരുത്തി, മുതലായ സാമ
ഗ്രികൾ ആവശ്യമായി വരും. ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കു വിറ്റഴി
ച്ചു പണമാക്കിയാൽ മാത്രമേല്ല അയാൾക്ക് മറ്റു ചരക്കു
കൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കു? പേക്ഷ, അയാളുെട പണം
മുഴുവനും െപെട്ടന്നുപേയാഗിക്കാൻ വയ്യാത്ത മുടക്കുമു
തലിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കൽക്കരി വാങ്ങാൻ
അയാളുെട കയ്യിൽ പണമില്ല. പണം കിട്ടാെത കൽക്ക
രിയുടമസ്ഥൻ തെന്റ മുതെലാട്ടു ൈകവിടുകയുമില്ല.
കൽക്കരി വിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുണ്ട്; കൽക്കരി
ആവശ്യമുള്ള ആളുമുണ്ട്. എന്നിട്ടു പണമില്ലാത്തതു െകാ
ണ്ടു വിനിമയം നടക്കുന്നില്ല.
ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്: ആറുമാസം വെര, അതായത് മി
ല്ലുടമസ്ഥൻ തെന്റ തുണി വിറ്റുപണമാക്കുന്നതുവെര
കൽക്കരിയുടമസ്ഥന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
ൈകമാറ്റം ഇേപ്പാൾതെന്ന നടത്താവുന്നതാണ്. പണം
െപെട്ടന്നു െകാടുക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു നിശ്ചിത സമ
യത്തിനുള്ളിൽ (ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ) അടച്ചുതീർ
ക്കാെമന്ന കടബാധ്യതയിൻേമൽ ഇേപ്പാൾ തെന്ന
ചരക്കുവിൽപ്പന നടത്താം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ,
ൈകമാറ്റത്തിനു പണത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിത്വം കൂടിേയ
കഴിയു എന്നില്ല. കടബാധ്യതയംഗീകരിച്ചുെകാണ്ട് ഭാവി
യിൽ, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പണമടച്ചുതീർത്തു
െകാള്ളാെമന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം പണത്തിെന്റ പ്രവർത്തി
നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ, ചരക്കുകൾ
കടത്തിനു വിൽക്കുന്നു; പണം പിന്നീട് െകാടുത്താൽ
മതി. അതിനാൽ, ഇവിെട പണം വിനിമയത്തിെന്റ
മധ്യവർത്തി എന്ന പങ്കല്ല, അടവിനുള്ള ഉപകരണം
എന്ന പങ്കാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റെത്ത സുഗമമാക്കുകയും മൂലധ
നം ചരക്കുകളിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുെകാണ്ടുള്ള ബുദ്ധി
മുട്ടുകെള കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഈ കടത്തിന് വ്യാപാര
കടം എന്നു പറയുന്നു.
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിെന്റയും വ്യാ
പാരത്തിെന്റയും വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഋണവ്യവസ്ഥയും
വളർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, ക്രമത്തിൽ അത് സാമൂഹ്യജീ
വിതത്തിെന്റ ഒരഭിവാജ്യഘടകമായിത്തീർന്നിരിക്കു
ന്നു. പണം മിക്കവാറും അടവിനുള്ള ഉപകരണം മാ
ത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതായത്, െരാക്കം പണ
ത്തിനു േവണ്ടിയല്ല, ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
അടച്ചുതീർത്തുെകാള്ളാെമന്ന വാഗ്ദാനത്തിൻേമലാണ്
ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റം നടക്കുന്നത്. കടത്തിനു ചര
ക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഉത്തമർണ്ണൻതെന്ന പലേപ്പാഴും
കടത്തിനു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ഒരധമർണ്ണൻ കൂടിയാ
യിരിക്കും. ഉത്തമർണ്ണനും അധമർണ്ണനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുകയാണ് പണം ഇവിെട
െചയ്യുന്നത്.

എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകൾ
കടംവാങ്ങുവാൻ കടം െകാടുക്കുന്നവന് ഒരു നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളിൽ നിശ്ചിതമായ സംഖ്യ മടക്കിെകാ
ടുക്കുന്നതാെണന്നുള്ള വാഗ്ദാനം എഴുതി ഒപ്പിട്ടുെകാടു
ക്കുക പതിവാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തി
ലാെണങ്കിൽ, മില്ലുടമസ്ഥൻ കൽക്കരിയുടമസ്ഥേനാട്
അയാളധികാരെപ്പടുത്തുന്ന മറ്റാർെക്കങ്കിലുേമാ ഒരു നി
ശ്ചിത തീയതിയ്ക്കുള്ളിൽ പണം െകാടുത്തു തീർക്കാെമ
ന്ന വാഗ്ദാനം എഴുതി ഒപ്പിട്ടു െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഇങ്ങെന ഒപ്പിട്ടുെകാടുക്കുന്ന േരഖയ്ക്കാണ് എക്േചഞ്ച്
ബിൽ എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിതതീയതിയ്ക്കുള്ളിൽ
അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള കടത്തിെന്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്
എക്സ്േചഞ്ച് ബിൽ എന്നു പറയാം.
മില്ലുടമസ്ഥൻ 1000 രൂപ വിലയുള്ള കൽക്കരി കടമായി
വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, 1000 ക. വിലയുള്ള തുണി മെറ്റാരു
കച്ചവടക്കാരന് കടം െകാടുക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നുെവന്നി
രിക്കെട്ട. കച്ചവടക്കാരൻ മില്ലുടമസ്ഥന് ഒരു എക്സ്േച
ഞ്ച് ബില്ലും മില്ലുടമസ്ഥൻ കൽക്കരിയുടമസ്ഥന് മെറ്റാ
രു എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലും െകാടുേക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽ,
അതിന് പകരം മെറ്റാന്നു െചയ്യാം. മില്ലുടമസ്ഥന് കച്ച
വടക്കാരനിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യ കൽക്കരിയു
ടമസ്ഥന് അധികാരെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാം. അതായ
ത്, താൻ വീട്ടാനുള്ള കടം കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്നും
വസൂലാക്കിെക്കാള്ളാൻ കൽക്കരിയുടമസ്ഥേനാടാ
വശ്യെപ്പടാവുന്നതാണ്. നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ
കച്ചവടക്കാരൻ 1000 രൂപ കൽക്കരിയുടമസ്ഥനു െകാ
ടുത്താൽ രണ്ടുകടങ്ങളും ഒേരസമയത്ത് തീർന്നതായി
കണക്കാക്കാം.

ചില സാേങ്കതിക പദങ്ങൾ
കച്ചവടക്കാരൻ േനരിട്ടടയ്ക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്ന
തിനു പകരം നിശ്ചിതസംഖ്യയ്ക്കു മെറ്റാരാെള ബാദ്ധ്യ
തെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുകയാെണങ്കിൽ ആ ബില്ലിന്
ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നു പറയുന്നു. ഡ്രാഫ്റ്റ് െകാടുക്കുന്ന ആെള
(നമ്മുെട ഉദാഹരണത്തിൽ മില്ലുടമസ്ഥെന) ഡ്രായർ
(drawer) എന്നും അടച്ചുതീർേക്കണ്ട ആെള (കച്ചവട
ക്കാരെന) ഡ്രായീ (drawee) എന്നും ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കാണി
ച്ച സംഖ്യ വസൂലാക്കുന്ന ആെള (കൽക്കരിയുടമസ്ഥെന
േപയീ (payee) എന്നും പറയുന്നു.
അേപ്പാൾ ഒരു സാധാരണ എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലിന് രണ്ടു
േപരുണ്ടായാൽ മതി. ഡ്രാഫ്ടിന് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നുേപ
െരങ്കിലും േവണം.
കൽക്കരിയുടമസ്ഥൻ മില്ലുടമസ്ഥനിൽ നിന്നു കിട്ടിയ
ബില്ലിെന്റ ഉറപ്പിൻേമൽ കുേറ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ കട
മായി വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാൽ
അയാൾ ആ ബില്ല് യന്ത്രസാമഗ്രികളുെട ഉടമസ്ഥന്
‘എൻേഡാർസ്’ െചയ്ത് െകാടുക്കും.
എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലിൽ കാണിച്ച കാലാവധിക്കു മുമ്പുത
െന്ന ഒരു മുതലാളിക്ക് വല്ല സംഗതിവശാലും പണത്തി
െന്റ ആവശ്യം േനരിട്ടുെവങ്കിൽ തെന്റ കയ്യിലുള്ള ബിൽ
മെറ്റാരു മുതലാളിക്ക് ‘എൻേഡാർസ്’ െചയ്തുെകാടുത്തു
പണം വാങ്ങാം. പണം മുൻകൂർ െകാടുത്ത് എക്സ്േചഞ്ച്
ബിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മുതലാളി കാലാവധിക്കുേശഷം
തെന്റ പണം വസൂലാക്കിെക്കാള്ളും. ഇങ്ങിെന എക്സ്േച
ഞ്ച് ബില്ലിെന്റ ഉടമസ്ഥന് ബില്ലിെന്റ കാലാവധിക്കു മു
മ്പുതെന്ന മെറ്റാരാളിൽ നിന്നു പണം വാങ്ങാൻ കഴിയു
ന്നു. ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ‘ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ്’ (discounting)
എന്നുപറയുന്നു.
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്; പണം കയ്യിലുള്ള മുതലാളി
യാെതാരു പ്രതിഫലവും കൂടാെത എക്സ്േചഞ്ച് ബിൽ
ഡിസ്കൗണ്ട് െചയ്തു െകാടുക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ല. ബി
ല്ലിൽ കാണിച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും അയാൾ െകാടുക്കു
കയില്ല. ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കിഴിെച്ചടുത്ത് ബാക്കിേയ
െകാടുക്കുകയുള്ളു. ഇങ്ങെന പിടിെച്ചടുക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക്
‘ഡിസ്കൗണ്ട് പലിശ’ (discounting interest) എന്നു പറ
യുന്നു.

സമുദായത്തിൽ ഋണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം
മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ
കടമിടപാടിന് അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്.
മൂലധനത്തിെന്റ പ്രചലനെത്ത സുഗമമാക്കുക, മുതലാ
ളികൾക്കിടയിലുള്ള െകാള്ളെക്കാടുക്കുകെള എളുപ്പമാ
ക്കിത്തീർക്കുക, െരാക്കപ്പണത്തിെന്റ സഹായമില്ലാ
െതതെന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക, അങ്ങിെന പ്രച
ലനത്തിെന്റ ഗതിേവഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക — ഇെതല്ലാം
എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുെകാണ്ടുള്ള േനട്ടങ്ങളാണ്.
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുംേതാ
റും െക്രഡിറ്റിെന്റ പ്രാധാന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
പണത്തിെന്റ മധ്യവർത്തിത്വം കൂടാെതതെന്ന പരുത്തി
ക്കാരെന്റ കയ്യിലുള്ള പരുത്തി നൂൽപ്പുകാരെന്റ കയ്യിെല
ത്തുന്നു. പണത്തിെന്റ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വാഗ്ദാനപത്രം
മാത്രേമയുള്ളു. നൂൽപുകാരൻ തെന്റ നൂൽ െനയ്ത്തുകാര
നും െനയ്ത്തുകാരൻ തെന്റ തുണി കച്ചവടക്കാരനും കച്ചവ
ടക്കാരൻ അത് മെറ്റാരു കച്ചവടക്കാരനും െകാടുക്കുന്നു.
എല്ലാം കടത്തിന്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച േപാെല അന
വധി എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകളുെട ആവശ്യമില്ല. ഒേര ബിൽ
ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി അേനകം ഇടപാടുകെള
സഹായിക്കുന്നു. പണമിെല്ലന്നതുെകാണ്ട് ഉൽപാദ
നത്തിനു യാെതാരു തടസ്സവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നല്ല,
എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകളുെട സഹായേത്താടുകൂടി ൈക
മാറ്റം കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്യുക.

പലിശയുെട അടിസ്ഥാനം:
േനരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ മാ
ത്രേമ കടമിടപാടുകൾ പാടുള്ളു എന്നില്ല. ഒരാൾക്കു
തെന്റ കയ്യിലുള്ള പണം ഉൽപാദനത്തിലിറക്കാെത
മെറ്റാരാൾക്കു കടംെകാടുക്കാനുപേയാഗിക്കാം.
ഒരു പണക്കാരൻ തെന്റ കയ്യിലുള്ള 1000 ക മെറ്റാരാൾ
ക്കു കടം െകാടുക്കുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. എന്നാൽ കടം
വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ആ ആയിരം ഉറുപ്പിക മൂലധനെമന്ന
നിലയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാനും അങ്ങിെന അതിെന്റ സഹാ
യേത്താടുകൂടി ലാഭം സമ്പാദിക്കാനും സാധിക്കും.
പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ തെന്റ 1000 ക. സ്വന്തം ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവിടുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ െപ
ട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകേയാ ആണ് െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ
അതു മൂലധനമാകയില്ല. അേപ്പാൾ കടംവാങ്ങുന്ന ആൾ
ക്ക് മുതലാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന
തുതെന്ന പണമുടമസ്ഥനിൽ നിന്നു കടം കിട്ടുന്നതുെകാ
ണ്ടാണ്. അതിനാൽ മൂലധനെമന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായി
പണമിറക്കുന്നത് പണമുടമസ്ഥനായ ഒന്നാമെത്ത മുത
ലാളിയാണ്.
ഒന്നാമെത്ത മുതലാളി ഇറക്കിയ പണം മൂലധനെമന്ന
നിലയ്ക്ക് മടങ്ങിവരണെമങ്കിൽ കടംെകാടുത്ത സംഖ്യമാ
ത്രം മടങ്ങിവന്നാൽ േപാരാ. അതു ലാഭേത്താടുകൂടി മട
ങ്ങിവരണം. െവറുെത, യാെതാരു പ്രതിഫലവും കൂടാ
െത കടം െകാടുക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടെപ്പടുകയില്ലേല്ലാ.
ഉൽപ്പാദനത്തിേലർെപ്പടുന്ന മുതലാളി തെന്റ ലാഭത്തി
െന്റ ഒരു ഭാഗം പണമുടമസ്ഥനു െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാ
േവണ്ടിവരും. പണമുടമസ്ഥനായ മുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്ന
ലാഭത്തിനാണ് പലിശ എന്നു പറയുന്നത്.
അേപ്പാൾ ഒേര മൂലധനത്തിെന്റ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങ
ളിൽ നിന്നാണ് പലിശയും ലാഭവുമുണ്ടാക്കുന്നത്. പലി
ശെയന്നത് മൂലധനത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനുള്ള
പ്രതിഫലമാണ്. ലാഭമാകെട്ട മൂലധനത്തിെന്റ പ്രവർ
ത്തനത്തിന് — മൂലധനമുപേയാഗിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന
പ്രതിഫലനമാണ്. മുതലാളികെള പണമുതലാളികെള
ന്നും വ്യവസായ മുതലാളികെളന്നും രണ്ടാക്കി തരംതി
രിക്കുകയാെണങ്കിൽ പണമുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്നത് പലി
ശയും വ്യവസായ മുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്നത് ലാഭവുമായിരി
ക്കും. ഇങ്ങെന വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആദാ
യം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങേളാടുകൂടിയ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി
ത്തീരുന്നു — ലാഭവും പലിശയും.
അധമർണ്ണൻ എന്താവശ്യത്തിനാണ് കടം വാങ്ങിെക്കാ
ണ്ടു േപാകുന്നെതന്ന് പണമുതലാളി േനാക്കുന്നില്ല. വ്യ
വസായത്തിലിറക്കാനായാലും ശരി, അെല്ലങ്കിലും ശരി,
പണമുതലാളിക്ക് തെന്റ പണത്തിനു പലിശ കിട്ടണം.
ഒരു മുതലാളി തെന്റ സ്വന്തം പണം േനരിട്ട് വ്യവസായ
ത്തിലിറക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാെണങ്കിൽ അയാൾക്ക്
മൂലധനത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥെനന്നും മൂലധനമുപേയാഗി
ക്കുന്നവെനന്നും രണ്ടു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. പണം സ്വ
ന്തമാെണങ്കിൽ പണമുടമസ്ഥെനന്ന നിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന
പലിശയും മൂലധനമുപേയാഗിക്കുന്നവെനന്ന നിലയ്ക്കു
കിട്ടുന്ന ലാഭവും രണ്ടും അയാൾക്കുതെന്ന എടുക്കാവുന്ന
താണ്.

പലിശയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും:
ഒരു വ്യക്തിക്ക് തെന്റ കയ്യിലുള്ള പണം മറ്റുള്ളവർക്ക്
കടംെകാടുത്ത് പലിശ വാങ്ങിയനുഭവിക്കാേനാ അെല്ല
ങ്കിൽ േനരിട്ടു വ്യവസായത്തിേലർെപ്പട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കാ
േനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പേക്ഷ, പണമാണ് ലാഭത്തിെന്റ
േയാ പലിശയുെടേയാ അടിസ്ഥാനെമന്നു കരുതുന്നത്
ശരിയായിരിക്കില്ല. സമുദായത്തിെല മുഴുവൻ പണവും
മൂലധനമാക്കി മാറ്റാെമേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദനം
നടത്താെത പലിശമാത്രം ഉണ്ടാക്കാെമേന്നാ വിചാരി
ക്കുന്നത് െതറ്റാണ്. ധാരാളത്തിലധികം മുതലാളികൾ
കടമിടപാട് നടത്തുന്ന പണമുതലാളികളായി തീരുക
യും വ്യവസായത്തിൽ മൂലധനമിറക്കുന്നവരുെട എണ്ണം
വളെരയധികം കുറയുകയും െചയ്താൽ, പണത്തിെന്റ
സൈപ്ല ഡിമാൻറിെനക്കാളധികമായാൽ, അതിെന്റ
വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങും. എന്നുവച്ചാൽ പലിശയുെട
നിരക്ക് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഫലേമാ? പണമുതലാളി
കളിൽ പലർക്കും പലിശെകാണ്ടു മാത്രം ജീവിക്കാൻ
വയ്യാതാവുകയും അങ്ങിെന ഒടുവിൽ അവർ തങ്ങളുെട
പണം വല്ല വ്യവസായത്തിലുമിറക്കാൻ നിർബദ്ധിതരാ
വുകയും െചയ്യും.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന്, മുതലാളിത്ത രീതിയിലു
ള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ലാഭെമന്നേപാെലതെന്ന പലിശയും ഉണ്ടാകുന്നത്
എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പലിശയുണ്ടാകുന്നത് പണമൂ
ലധനത്തിെന്റ സഹജമായ ശക്തിെകാണ്ടാെണന്നു
വിചാരിയ്ക്കുന്നത്, പണം തെന്നത്താൻ വർദ്ധിക്കുെമന്ന്
വിശ്വസിക്കുന്നത്, പലിശയുെട അടിസ്ഥാനമായ സാ
മൂഹ്യബന്ധങ്ങെള വിസ്മരിക്കലാണ്. പലിശയുെട പി
ന്നിൽ പണമുതലാളിയും വ്യവസായ മുതലാളിയും തമ്മി
ലും വ്യവസായമുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങെള കാണണം. എന്നാൽ മാത്രേമ െതാഴി
ലാളികളുെട അധ്വാനഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആദായവും
പണമുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്ന പലിശയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

















7 ബാങ്കും പണമിടപാടും
കടമിടപാടുകൾ വ്യക്തികൾക്കു തമ്മിൽ േനരിട്ടുനടത്തു
ന്നതിനുപകരം അതിനായുള്ള ഒരു പ്രേത്യക സ്ഥാപ
നം വഴിക്കു നടത്താവുന്നതാണ്. ഈ സ്ഥാപനമാണ്
ബാങ്ക്.
പണം ൈകവശമുള്ള മുതലാളിക്ക് അത് കടമായി വാ
ങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ള മെറ്റാരാെള േതടിപ്പിടിക്കുക എന്നത്
അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അയാളതു ബാങ്കിൽ നി
േക്ഷപിക്കുന്നു. പണമാവശ്യമുള്ളവർ അതു ബാങ്കിൽ നി
ന്നു വാങ്ങുന്നു. ഒരു മുതലാളിയുെട മാത്രമല്ല, അേനകം
മുതലാളിമാരുെട, ഉപേയാഗിക്കാെത കിടക്കുന്ന പണം
ബാങ്കു വാങ്ങിെവയ്ക്കുകയും അതുെകാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള
വരുമായി ഇടപാടു നടത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെന
പണമാവശ്യമുള്ള വ്യവസായമുതലാളികളുെടയും പണം
കടംെകാടുക്കുന്ന പണമുതലാളികളുെടയും നടുക്ക് ഒരു
മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് ബാങ്ക് നിലെക്കാള്ളുന്നത്.
ബാങ്കിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പണം മൂലധനമാക്കി ഉപേയാ
ഗിക്കാനും അങ്ങെന ഉൽപാദനെത്ത വിപുലമാക്കുവാ
നും വ്യവസായ മുതലാളിക്കു സാധിക്കുന്നു. കടമൂലധന
ത്തിെന്റ പ്രേത്യകതയാണിത്: മൂലധനെത്ത വ്യവസാ
യത്തിലിറക്കുന്നത് ആ മൂലധനത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനല്ല,
മെറ്റാരാളാണ്. കടമൂലധനത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂ
ടി വ്യവസായമുതലാളി കൂടുതൽ െതാഴിലാളികെളെക്കാ
ണ്ടു പ്രവൃത്തിെയടുപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന കൂടുതൽ ലാഭമു
ണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
കടമൂലധനം ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള സമ്മതത്തിനു പ്രതി
ഫലമായി ആദായത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ബാങ്കിനു െകാ
ടുക്കുവാൻ വ്യവസായ മുതലാളി തയ്യാറാേവണ്ടിവരും.
വ്യവസായ മുതലാളി കടംവാങ്ങിയ സംഖ്യ 1000 രൂപ
യാെണന്നും ഒരു െകാല്ലത്തിനുേശഷം 1080 രൂപ ബാ
ങ്കിേലയ്ക്കു തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുെവന്നും വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ,
വ്യവസായ മുതലാളി താൻ വാങ്ങിയ കടത്തിന് 8 ശത
മാനം പലിശ െകാടുക്കുന്നുെണ്ടന്നു പറയാം. ഈ എട്ട്
ശതമാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം — ഉദാഹരണത്തിന് 5
ശതമാനം — ബാങ്കിൽ പണം നിേക്ഷപിച്ച പണമുടമ
സ്ഥന് െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 3 ശത
മാനം ബാങ്കിെന്റ ലാഭമാണ്. നമ്മളിേപ്പാൾ പറഞ്ഞ
ഉദാഹരണത്തിൽ ബാങ്കും വ്യവസായ മുതലാളിയും
തമ്മിലുണ്ടായ 1000 രൂപയുെട ഇടപാടിൽ ബാങ്കിന്
കിട്ടുന്ന ലാഭം 80 രൂപയായിരിക്കും.
ബാങ്കിൽ നിന്നും കടംെകാടുത്ത 1000 രൂപ മൂലധനമാ
ക്കി മാറ്റെപ്പടുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ
മൂലധനംെകാണ്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപ
നമാണ് ബാങ്ക് എന്നു പറയാം.

ബാങ്കിെന്റ മൂലധനം:
ഒരു ബാങ്കിൽ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടു
ള്ള പണത്തിന് ബാങ്കിെന്റ അടിസ്ഥാനമൂലധനെമന്നു
പറയുന്നു. അേനകം മുതലാളികൾ കൂട്ടായിട്ടാണ് ബാങ്ക്
നടത്തുന്നെതങ്കിൽ അവരിറക്കിയ മൂലധനത്തിന് ബാങ്ക്
േസ്റ്റാക്ക് എന്നു പറയും.
ബാങ്കിെന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർ, അെല്ലങ്കിൽ േസ്റ്റാക്ക് േഹാൾ
ഡർമാർ, തങ്ങൾക്കു െകാല്ലം േതാറുമുണ്ടാകുന്ന ആദാ
യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം ബാങ്കിെന കൂടുതൽ വലുതാക്കാ
നും പരിഷ്ക്കരിക്കാനും േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കും. ഇങ്ങെന നീ
ക്കിവയ്ക്കുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് റിസർവ്വ് മൂലധനം എന്നു പറയുന്നു.
ബാങ്കിനു പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്ത
നങ്ങളുണ്ട്: പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനെമന്നും (Passive
bank Operations) ആ പണം ആവശ്യക്കാർക്കു വിത
രണം െചയ്യുന്നതിന് സക്രിയ പ്രവർത്തനം (Active
Operations) എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.

നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിയ്ക്കുന്നതിനുേവണ്ടി പലവഴിയായും
പണം വന്നുേചരുന്നു. 1. വ്യവസായികളും വ്യാപാരിക
ളും തങ്ങളുെട റിസർവ്വുഫണ്ടുകൾ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് ബാ
ങ്കിലാണ്. അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കു േവണ്ടിവരുന്നതു
കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പണെമല്ലാം പലിശയ്ക്കു കടം െകാ
ടുക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കാം. 2. കടമിടപാടുനടത്തി
പലിശ സമ്പാദിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പണമുതലാളികൾ
തങ്ങളുെട പണെമല്ലാം ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നു. ബാ
ങ്കുവഴിയായിട്ടാണ് അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത്. 3.
വ്യവസായത്തിെന്റയും ഋണവ്യവസ്ഥയുെടയും വളർച്ച
േയാെടാപ്പം എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളിലുംെപട്ട ആളുകൾ തങ്ങ
ളുെട സമ്പാദ്യങ്ങളും െപെട്ടന്നാവശ്യമില്ലാത്ത പണവും
എല്ലാം പലിശ കിട്ടണെമന്ന ഉേദ്ദശേത്താെട ബാങ്കിൽ
നിേക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് പണമൂലധന
മായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത െചറിയ െചറിയ
തുകകൾ ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചുകൂടുേമ്പാൾ ഒരു വലിയ
ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. 4. പണക്കാർ തങ്ങൾക്കു കുേറ
െശ്ശകുേറെശ്ശയായി ഉപേയാഗിച്ചു തീർക്കാനുള്ള എല്ലാ
വരവിനങ്ങളും ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നു.

ഡിേപ്പാസിറ്റും െചക്കും:
തനിക്കിഷ്ടമുള്ളേപ്പാൾ മടക്കിക്കിട്ടണെമന്ന കരാറിൻ
േമൽ ഒരാൾ ബാങ്കിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അതിന് അസ്ഥിരം സൂക്ഷിപ്പ് എന്നും ഒരു നിശ്ചിതാവ
ധിക്കു മുമ്പിൽ മടക്കിവാങ്ങുകയിെല്ലന്ന കരാറിൻേമൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരം സൂക്ഷിപ്പ് എന്നും പറയുന്നു.
സൂക്ഷിപ്പു പണം എടുത്തുപേയാഗിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ
സൗകര്യെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഡിേപ്പാസി
റ്റർമാർക്ക് പലിശ െകാടുക്കും. അസ്ഥിരം ഡിേപ്പാസി
റ്റിൽനിന്നാണ് സ്ഥിരം ഡിേപ്പാസിറ്റിേനക്കാൾ കൂടുതൽ
പലിശ കിട്ടുക എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഡിേപ്പാസിറ്റർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു െചക്ക് പുസ്തകം
കിട്ടും. ആവശ്യമുള്ള സംഖ്യ െചക്കിെലഴുതി ഒപ്പിട്ടുെകാ
ടുത്താൽ അയാൾേക്കാ അയാൾ അധികാരെപ്പടുത്തു
ന്ന മറ്റാർക്കുെമങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്.
ഒരാളിൽ നിന്നു കിട്ടിയ െചക്കു മെറ്റാരാൾക്കും അയാൾ
അത് മൂന്നാമെതാരുവനും മൂന്നാമൻ അത് നാലാമെതാ
രുവനും — ഇങ്ങെന എത്രേവണെമങ്കിലും ‘ട്രാൻസ്ഫർ’
െചയ്തുെകാടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം െചക്കിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി പണം േനരിട്ടുപേയാഗിക്കാെതത
െന്ന, ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നു. വ്യവസായം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട രാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം കറൻസി വളെര കു
റച്ചുമാത്രേമ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാറുള്ളു. െചറിയ െചറിയ
അടവുകെളാഴിച്ചു മെറ്റല്ലാ പ്രധാനെപ്പട്ട അടവുകളും
സാധാരണമായി, പണത്തിെന്റ സഹായമില്ലാെത, െച
ക്കുകൾ മുതലായവ വഴിക്കാണ് നടക്കുന്നത്.

ബാങ്കിെന്റ സക്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
ബാങ്കു െകാടുക്കുന്ന കടങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. മുഖ്യ
മായ േസവനങ്ങളിെലാന്ന് എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകൾ ഡി
സ്കൗണ്ട് െചയ്തുെകാടുക്കലാണ്. ബിൽ ൈകവശമുള്ള മു
തലാളിക്ക്, േവണെമങ്കിൽ, ആ ബില്ലിെന്റ ഉറപ്പിൻേമൽ
ഡിസ്കൗണ്ടിംഗു പലിശ കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ബാ
ങ്കിൽ നിന്നു മുൻകൂട്ടി വാങ്ങാം. ബില്ലിെന്റ കാലാവധി
ക്കുേശഷം അതിൽ കാണിച്ച സംഖ്യ വസൂലാക്കിെയടു
ക്കാൻ ബാങ്കിനധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
പണയത്തിൻേമൽ കടംെകാടുക്കൽ ബാങ്കിെന്റ മെറ്റാ
രു സക്രിയ പ്രവർത്തനമാണ്. സ്വർണപണ്ടങ്ങളുെട
ഉറപ്പിേന്മൽ മാത്രമല്ല, ഗവൺെമൻറു കടലാസുകൾ,
േസ്റ്റാക്കുകൾ, േലഡിംഗ് ബില്ലുകൾ (Lading bills) േഡാ
ക്യുവാറണ്ടുകൾ മുതലായ േരഖകളുെട ഉറപ്പിൻേമലും
പണം അഡ്വാൻസ് െചയ്യുക സാധാരണമാണ്.
കടംെകാടുക്കുന്നതു കുറഞ്ഞകാലേത്തേയ്ക്കാ അധികകാ
ലേത്തേയ്ക്കാ ആവാം. േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ചിെല ഇടപാ
ടുകൾ, ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടുെചയ്യൽ മുതലായവ ചുരു
ങ്ങിയകാലേത്തയ്ക്കുള്ള ഇടപാടുകളാണ്. കച്ചവടത്തി
െന്റയും വ്യവസായങ്ങളുെടയും െപാതു ആവശ്യങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി കടങ്ങളും ഓവർഡ്രാഫ്ടുകളും െകാടുക്കുന്നതു
ചിലേപ്പാൾ നീണ്ട കാലേത്തയ്ക്കായിരിക്കും. ബാങ്കിലുള്ള
സൂക്ഷിപ്പുപണെത്തക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ള അവ
കാശത്തിനാണ് ‘ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്’ എന്നു പറയുന്നത്.

ഋണവ്യവസ്ഥയും ചൂതാട്ടവും:
വ്യവസായത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിേയാെടാപ്പം പണം െകാ
ണ്ടുള്ള ചൂതാട്ടങ്ങളും കൃത്രിമമായ ഇടപാടുകളും വർദ്ധി
ച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കുകളുെട ഉറപ്പിേന്മൽ
അഡ്വാൻസ് കിട്ടുെമങ്കിൽ അതു വാങ്ങി ഉൽപാദനം വീ
ണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മുതലാളി പരിശ്രമിക്കുക. വീ
ണ്ടും വീണ്ടും അഡ്വാൻസ് വാങ്ങുക, ചരക്കുനിർമ്മാണം
േമൽക്കുേമൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അഡ്വാൻസ് കിട്ടാൻ
േവണ്ടി മാത്രമായിട്ടാെണങ്കിലും വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കു
കൾ വിേദശമാർക്കറ്റുകളിേലക്കയച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുക
— ഇങ്ങിെന ഋണവ്യവസ്ഥ ‘അമിേതാൽപാദന’െത്ത
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ‘അമിേതാൽപ്പാദന’മാകെട്ട
സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിൽ െചന്നവസാനിക്കുകയും െച
യ്യുന്നു.
മെറ്റാന്നു കൂടിയുണ്ട്: ചൂതാട്ടവിദഗ്ധൻമാരും ആെളപ്പറ്റി
ക്കുന്നവരുമായ ചില മുതലാളികൾ ചിലേപ്പാൾ േമാശ
മായിക്കഴിഞ്ഞ വ്യവസായെത്ത നന്നാക്കുവാേനാ മറ്റു
ള്ളവരുെട മൂലധനം ൈകക്കലാക്കുവാേനാ േവണ്ടി കൃ
ത്രിമമായ ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് െചയ്യാറുണ്ട്. സാമ്പ
ത്തിക കുഴപ്പം വരുേമ്പാൾ ഇത്തരം വഞ്ചനകെളല്ലാം
െപെട്ടന്നു െപാട്ടിെത്തറിക്കുന്നതു കാണാം.

ബാങ്കിെന്റ പലിശനിരക്ക്:
പലിശയുെട േതാത് പണത്തിനുള്ള ആവശ്യക്കാെര
അനുസരിച്ചിരിക്കും. വ്യവസായ മുതലാളികളും പണ
മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് പലിശനിരക്കു
നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞാൽ െതറ്റില്ല.
അഭിവൃദ്ധി, അമിേതാൽപ്പാദനം, കുഴപ്പം, മാന്ദ്യം, വീണ്ടും
അഭിവൃദ്ധി ഇങ്ങെന വിവിധഘട്ടങ്ങളിലൂെടയാണേല്ലാ
ഉൽപാദനക്രമം തിരിയാറുള്ളത്. സാധാരണമായി, വ്യ
വസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ — അതായത്, ചര
ക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ധാരാളം ലാഭം
കിട്ടുകയും െചയ്യുന്ന കാലങ്ങളിൽ പലിശനിരക്കു കുറ
ഞ്ഞും സാമ്പത്തിക കുഴപ്പേമാ വ്യവസായമാന്ദ്യേമാ േന
രിടുന്ന കാലങ്ങളിൽ പലിശനിരക്കു കൂടിയും ഇരിക്കുന്ന
തു കാണാം.
ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ പലിശേത്താതു സാധാരണമായി
കുഴപ്പക്കാലങ്ങളിലാണുണ്ടാവുക. കാരണം, കുഴപ്പക്കാ
ലങ്ങളിൽ എക്സ്േചഞ്ച് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് െചയ്തു കിട്ടു
വാനും ചരക്കു മുതലായ െസക്യൂരിറ്റികളുെട ഉറപ്പിൻ
േമൽ കടംലഭിക്കുവാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇതു വാസ്തവ
ത്തിൽ മൂലധനെത്ത — അെല്ലങ്കിൽ മൂലധനത്തിെന്റ പ്ര
തിരൂപമായ ചരക്കിെന — പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബു
ദ്ധിമുട്ടാണ്. ചരക്കുകൾ ചിലവാകാെത െകട്ടിക്കിടക്കുക
യായതുെകാണ്ട് നിലവിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തീർക്കാൻ
(െകാടുത്തുതീർക്കാനുള്ള പണം െകാടുത്തുതീർക്കാൻ)
ഏതുവിധത്തിെലങ്കിലും പണം കടംവാേങ്ങണ്ടതാവശ്യ
മായിവരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്ന പലിശനിര
ക്ക് സ്വാഭാവികം മാത്രമായിരിക്കും.
െപാതുവിൽ പറയുേമ്പാൾ, പണം കൂടുതലും ആവശ്യ
ക്കാർ കുറവുമാെണങ്കിൽ പലിശനിരക്ക് താണും പണ
ത്തിനുള്ള ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാെണങ്കിൽ പലിശനി
രക്ക് കൂടിയുമിരിക്കും.

ഡിേപ്പാസിറ്റും ഇടപാടുകളും:
ഒേര തുക തെന്ന അേനകം ഇടപാടുകൾക്കും അേന
കം ഡിേപ്പാസിറ്റുകൾക്കും ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
എ എന്ന ആൾ തെന്റ നൂറുറുപ്പിക ബാങ്കിൽ ഡിേപ്പാസി
റ്റ് െചയ്യുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുക. ബി ആ നൂറു റുപ്പിക
ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ഏേതാ ഇടപാടുസംബ
ന്ധിച്ച് സി യ്ക്ക് െകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സി അതു വീ
ണ്ടും ബാങ്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അേത നൂറു റു
പ്പിക വീണ്ടും ഡിക്കു െകാടുക്കുന്നു. ഡി അത് ഇയ്ക്ക് െകാ
ടുക്കുകയും ഇ അത് വീണ്ടും ബാങ്കിൽതെന്ന നിേക്ഷപി
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഒേര തുക
എ യുേടയും സി യുേടയും ഇ യുെടയും ഡിേപ്പാസിറ്റുകളാ
യിത്തീരുന്നു. ഇടപാടുകളും ഡിേപ്പാസിറ്റുകളും ഇങ്ങെന
എത്ര േവണെമങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഡി
േപ്പാസിറ്റുകൾ വാസ്തവത്തിൽ പണത്തിെന്റ രൂപത്തില
ല്ല ബാങ്കിെല അക്കൗണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കി
ടക്കുന്നത്. ചില ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങെന കയ്യിലുള്ള പണ
ത്തിെന്റ എത്രേയാ ഇരട്ടിെകാണ്ട് ഇടപാടു നടത്തുകയും
ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യാറുണ്ട്. പേക്ഷ, ചിലേപ്പാളിതു
ബാങ്കിെന്റ െപാളിച്ചിലിനുതെന്നയും ഇടവരുത്തിെയ
ന്നു വരും. ഏതാനും ഡിേപ്പാസിറ്റർമാർ ഒേരസമയത്തു
തങ്ങളുെട പണം മടക്കിേച്ചാദിച്ചാൽ െപാളിയുകയല്ലാ
െത മെറ്റന്താണ് െചയ്യുക?

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്:
തങ്ങളുെട കക്ഷികളുെട വിശ്വാസെത്ത നിലനിർത്താൻ
േവണ്ടി ബാങ്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് — മിക്ക പ്രധാന ബാങ്കു
കളും ആഴ്ചയിെലാരിക്കൽ — തങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക
സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന, വരവ് െചലവുകൾ പ്രസിദ്ധം
െചയ്യുക പതിവാണ്. ഇത് ബാങ്കിെന്റ ബാലൻസ്ഷീറ്റ്
എന്നു പറയുന്നു. വരവിനത്തിൽ ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നി
ന്നു പിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ള സംഖ്യകളുെട വിവരങ്ങളും െരാ
ക്കമുള്ള പണവും മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിേക്ഷപിച്ച സംഖ്യ
യും ഉൾെപ്പടും. െചലവിനത്തിൽ െഷയർ േഹാൾഡർ
മാർക്കും ഡിേപ്പാസിറ്റർമാർക്കും മറ്റും െകാടുത്തു വീട്ടാനു
ള്ള സംഖ്യകളുെട വിവരങ്ങളാണുണ്ടായിരിക്കുക.

ക്ലിയറൻസ് ഹൗസ്:
ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ പണത്തിെന്റ െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കുകളുെട സ്ഥാനത്ത് െചക്കുകൾ ധാരാളമായി ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഈ െചക്കു
കെള വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റണെമങ്കിൽ അവെയ
വിതരണം െചയ്ത ബാങ്കിെനത്തെന്ന ആശ്രയിേച്ച കഴി
യു എന്നില്ല. െചക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അവെയ
‘ഇഷ്യു’ െചയ്ത ബാങ്കുകൾ വഴിയ്ക്കല്ല, തങ്ങളുെട സ്വന്തം
ഇടപാടുകളുള്ള ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കുകൾ നടത്താനിഷ്ടെപ്പടുക. അങ്ങെന എ എന്ന
ബാങ്ക് വിതരണം െചയ്ത െചക്കുകൾ ബി എന്ന ബാങ്കി
ലും ബി എന്ന ബാങ്ക് വിതരണം െചയ്ത െചക്കുകൾ സി
എന്ന ബാങ്കിലും എത്തിേച്ചരുന്നു. അതുെകാണ്ട് െചക്കു
കൾ ബില്ലുകൾ മുതലായവയുെട കാര്യത്തിൽ ഓേരാ
ബാങ്കിനും മറ്റുബാങ്കുകളുമായി പരസ്പരം കടബാധ്യതക
ളുണ്ടായിരിക്കും. ഓേരാ ബാങ്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുക
ളുമായി ഇടപാടുകൾ ശരിെപ്പടുത്തണെമന്നു വരുന്നത്
ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണിയാണ്. അതിനാൽ, എല്ലാ ബാ
ങ്കുകൾക്കും ഒേര സ്ഥലത്തുവച്ച് തന്താങ്ങളുെട ഇടപാ
ടുകെളല്ലാം ശരിെപ്പടുത്താൻ സൗകര്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനമാവശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥാപനെത്തയാണ്
ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്നുപറയുന്നത്. ഓേരാ ബാങ്കും
െചക്കുകേളാ ബില്ലുകേളാ വഴിയ്ക്ക് മറ്റുബാങ്കുകൾക്ക് െകാ
ടുക്കാനുള്ള സംഖ്യകളുെടയും മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന്
കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യകളുെടയും ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ക്ലി
യറിംഗ് ഹൗസിേലയ്ക്കയക്കുന്നു. ഓേരാ ബാങ്കിലും ക്ലിയ
റിംഗ് ഹൗസിൽ സ്വന്തമായ കണക്കുകളുണ്ടായിരിക്കും.
മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യ ക്ലിയറിംഗ്
ഹൗസിലുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും മറ്റു
ബാങ്കുകൾക്ക് െകാടുക്കാനുള്ള സംഖ്യ അതിൽ നിന്ന്
തട്ടിക്കിഴിക്കുകയും െചയ്യും. ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിലു
ള്ള നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിയ്ക്കാനും േലാഹനാ
ണയങ്ങളുെടേയാ കറൻസി േനാട്ടുകളുെടേയാ സഹാ
യം കൂടാെതതെന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനും ഈ
ഏർപ്പാടുെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിെന്റ പ്രവർത്തി മദ്രാ
സ്, കൽക്കത്ത, േബാംെബ എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങ
ളിൽ റിസർവ് ബാങ്കും റിസർവ്വു ബാങ്കിെന്റ ശാഖക
ളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കുമാണ്
നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്നത്.

















8 ബാങ്കിെന്റ ചരിത്രം
കടംവാങ്ങലും െകാടുക്കലും പ്രാചീനകാലം മുതൽേക്ക
തുടർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യെന്റ കാ
ലത്ത് (ക്രി.മു. 821 മുതൽ 298 വെര) കടമിടപാടുകളും
സ്വത്തു നിേക്ഷപിക്കലും പണയമിടപാടുകളും മറ്റും നട
പ്പുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം വ്യ
ക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്ത് നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന പലി
ശനിരക്ക് താെഴെക്കാടുത്ത പ്രകാരമായിരുന്നുവേത്ര:
‘നൂറു പണത്തിനു ധർമ്മ്യമായ മാസവൃദ്ധി (മാസപ്പ
ലിശ) ഒേന്നകാൽ പണം വീതം; വ്യാവഹാരിക വൃദ്ധി
(കച്ചവടപ്പലിശ) അഞ്ചു പണം വീതം; കാന്താരഗന്മാരു
െട (കാന്താരമാർഗ്ഗത്തിലൂെട കച്ചവടം നടത്തുന്ന വണി
ക്കുകളുെട) പലിശ പത്തു പണം വീതം; സമുദ്രന്മാരുെട
(കടൽക്കച്ചവടക്കാരുെട) പലിശ ഇരുപത് പണം വീ
തം. ഇതിൽ നിന്നു കവിഞ്ഞു പലിശ വാങ്ങിയാൽ കർ
ത്താവിനും കാരയിതാവിനും പൂർവ്വസാഹസം ദണ്ഡം’
(കൗടില്യെന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം: െക. വാസുേദവൻ മൂസ
തിെന്റ മലയാള തർജ്ജമ, േപജ്: 800-801).
“ധാന്യവൃദ്ധി (െനൽപ്പലിശ) സസ്യങ്ങളുെട നിഷ്പത്തി
കാലത്തിങ്കൽ ഉപാർദ്ധ (ഒന്നര)യാകുന്നു.” (േപജ് 801),
െനല്ലിനു പലിശ കൂേട്ടണ്ടത് സസ്യനിഷ്പത്തിക്കാലേത്താ
ളമാണ്. വാങ്ങിയത് എന്നായാലും അതിനു സസ്യനിഷ്പ
ത്തിക്കാലംവേരയ്ക്കും പകുതി പലിശ കൂട്ടും. “ഋണം വാ
ങ്ങിയവർ മരിച്ചുേപായാൽ കസീദം (പലിശേയാടുകൂടിയ
ഋണം) അവെന്റ പുത്രൻമാേരാ നികഥഹരൻമാരായ
(മുതലിെന പിന്തുടരുന്ന) ദായാദന്മാേരാ) സഹഗ്രാഹി
കേളാ കടം വാങ്ങുന്നതിൽ കൂട്ടുകൂടിയവർ ജാമ്യക്കാേരാ
െകാടുത്തുതീർക്കണം” (േപജ് 808). െകാടുത്തുതീർക്കാ
ത്ത പക്ഷം സാക്ഷിവാക്യാദികെള പ്രമാണമാക്കി ധർ
മ്മസ്ഥൻമാർ െകാടുപ്പിക്കണം. ഉപനിധി (സൂക്ഷിപ്പാ
േനൽപ്പിച്ച ദ്രവ്യം)െയ സംബന്ധിച്ചും ഇതുതെന്ന െചയ്യ
ണം. “ഉപനിധിദ്രവ്യെത്ത പണയെപ്പടുത്തുകേയാ വിക്രി
യം െചയ്യുകേയാ അപവ്യയനം െചയ്യുകേയാ (നിേഷധി
ച്ചു പറയുക) െചയ്താൽ ആ ദ്രവ്യത്തിെന്റ നാലിരട്ടി ഉപ
നിധാതാവിനു െകാടുക്കുകയും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നു
രാജാവിനു ദണ്ഡമായി െകാടുക്കുകയും േവണം.” (േപജ്
809).

ഇന്ത്യയിെലന്നേപാെലതെന്ന ഗ്രീസു തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രാ
ചീനരാജ്യങ്ങളിലും പണമിടപാടുകളും െകാള്ളെക്കാടു
ക്കകളും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ അനിവാര്യ ഭാഗമായി
രുന്നു. പേക്ഷ, പ്രാചീനരീതിയിലുള്ള അത്തരം പണമിട
പാടുകളും ആധുനികരീതിയിൽ ബാങ്കിെന്റ േനതൃത്വത്തി
ലുള്ള കടമിടപാടുകളും തമ്മിൽ കുറെച്ചാന്നുമല്ല വ്യത്യാ
സമുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതാവശ്യ
മാണ്.

പണമിടപാടുകാർ:
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുെട ഒരു ഭാഗെമങ്കിലും വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ചര
ക്കുകളായി മാറുക, ൈകമാറ്റങ്ങളുെട വളർച്ചയുെട ഫല
മായി പണം ആവിർഭവിക്കുകയും വിനിമയവ്യവസ്ഥയി
െല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും
െചയ്യുക — സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ഈ പരി
തസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് പണമിടപാടുകാരൻ ആദ്യ
മായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും അക്കാല
ത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ൈകേവലക്കാരുെടയും കുടിൽവ്യ
വസായക്കാരുെടയും അധ്വാനെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയ െചറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായി
രുന്നത്. ധനികൻമാരായ പ്രമാണികൾക്കും ൈകേവ
ലക്കാർ, കൃഷിക്കാർ മുതലായവർക്കും കടം െകാടുക്കു
കയായിരുന്നു അന്നെത്ത പണമിടപാടുകാരെന്റ പ്രവൃ
ത്തി. കടത്തിൽ മുങ്ങിയ ധനികൻമാർ ചിലേപ്പാൾ പാ
പ്പരായിത്തീരും; പണമിടപാടുകാരെന്റ ചൂഷണത്തിെന്റ
ഫലമായി പലേപ്പാഴും കൃഷിക്കാരും െചറുകിട ഉൽപാദ
കൻമാരും തകർന്നുേപാകും. ഇതു പണമൂലധനത്തിെന്റ
േകന്ദ്രീകരണെത്ത സഹായിച്ചു.
ഇന്ത്യയിെല പ്രാകൃതമായ പണമിടപാടു സമ്പ്രദായത്തി
െന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മഹാജൻ, ബണിയൻ, ഷേരാഫ്,
െചട്ടി, മുൽട്ടാനി എന്നിങ്ങെന പല േപരുകളും ധരിച്ചു
െകാണ്ട് ഇേപ്പാഴും നിലനിന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഉൾനാടുകളി
െല കച്ചവടം, കൃഷി മുതലായവയിൽ പേലടത്തും ഈ
നാടൻപണമിടപാടുകാർക്ക് ഇേപ്പാഴും സ്ഥാനമുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഈ പഴയ പണമിടപാടുസമ്പ്രദായെത്ത ആധു
നിക ബാങ്കുകളുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. കാരണം, ഈ
പണമിടപാടുകാർ മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള െചറു
കിട ഉൽപാദകൻമാർക്കും സ്വതന്ത്രരായ ൈകേവല
ക്കാർക്കും േയാജിച്ച കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. ബാങ്കു
കളാകെട്ട, വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുെട കാലഘട്ടത്തിന്
— മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കു — േയാജിച്ച സ്ഥാപനങ്ങ
ളാണ്.
പലിശയുെട കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം കാണാം.
പണമിടപാടുകാരെന്റ പലിശയും ബാങ്കിെന്റ പലിശയും
ഒേര തരത്തിലുള്ളവയല്ല. ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിനത്യാ
വശ്യമായ െചലവുകൾ കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഉൽപാദ
നം മുഴുവൻ പലിശയുെട േപരിൽ തട്ടിെക്കാണ്ടു േപാ
കാൻ പണമിടപാടുകാരന് സാധിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കിെന്റ
പലിശയാകെട്ട മിച്ചവിലയുെട — വ്യവസായം നടത്തി
യുണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിെന്റ — ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.

ബാങ്കുകളുെട ഉത്ഭവം:
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയുെട അവസാനകാലങ്ങളിലാണ്
ആരംഭിച്ചത്. സ്വർണ്ണം െകാണ്ടു ൈകകാര്യം നടത്തുന്ന
തട്ടാൻമാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നല്ല സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.
വാസ്തവത്തിൽ ലണ്ടനിെല ഇന്നെത്ത പണക്കേമ്പാ
ളം (Money market) തട്ടാൻമാരിൽ നിന്നാണാരംഭിച്ച
ത് എന്നു പറയാം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുെട നാണ്യങ്ങെള
ആവശ്യമുള്ള മറ്റു നാണ്യങ്ങളുമായി മാറ്റിെക്കാടുക്കുക,
മറ്റുള്ളവരുെട പണവും സ്വർണ്ണവും മറ്റു വിലപിടിച്ച വസ്തു
ക്കളും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക, പലിശയ്ക്കു പണം െകാടുക്കുക മു
തലായ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു തട്ടാൻമാർ പിടിപ്പ
ത് ലാഭം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴ
ക്കും ധാരാളം വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കച്ചവ
ടക്കാരുെട ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി ആംസ്റ്റർഡാം, ഹാം
ബർഗ്, െവന്നീസ്, െജേനാവ തുടങ്ങിയ പ്രധാനെപ്പട്ട
കച്ചവടേകന്ദ്രങ്ങളിെലല്ലാം ബാങ്കുകൾ െപാന്തിവരാൻ
തുടങ്ങി. കച്ചവടത്തിനാവശ്യമായ നാണ്യങ്ങളുെട മാറ്റും
തൂക്കവും നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് ബാങ്കുകൾ വഴിക്കായിരു
ന്നു. പ്രധാനെപ്പട്ട കച്ചവടക്കാെരല്ലാം ബാങ്കുകളിൽ സ്വ
ന്തം അക്കൗണ്ട് വച്ചിരുന്നു. അങ്ങിെന ക്രമത്തിൽ കച്ച
വടക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ തട്ടിക്കിഴിച്ചു തിട്ടെപ്പ
ടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബാങ്കുകൾ വഴിക്കായിത്തീർന്നു.
എറിക് േറാൾ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ ‘പണെത്തപ്പ
റ്റി’ (About Money) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു.
“തെന്റ പക്കൽ സൂക്ഷിപ്പിന് കിട്ടിയ പണത്തിനു പകര

മായി ബാങ്കർ െകാടുക്കുന്ന രസീതികൾ പണത്തിെന്റ
സ്ഥാനെമടുക്കുകയും വിനിമയത്തിെന്റ മദ്ധ്യവർത്തി
െയന്ന നിലയ്ക്കു പ്രചരിക്കുകയും െചയ്യുക എന്നത് ഒരു
പതിവായിത്തീർന്നു. അേതസമയത്തുതെന്ന, െപാ
തുജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം സൂക്ഷിപ്പുപണത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമടുത്തു കടം
െകാടുക്കാനും ബാങ്കുകൾക്കു സാധിച്ചു. ഉടമസ്ഥൻമാർ
മടക്കിേച്ചാദിേച്ചക്കാനിടയുള്ള ഒരു ഭാഗംമാത്രം സൂക്ഷി
ച്ചുവച്ചാൽ മതിെയന്നായി. ഇപ്രകാരം കടമിടപാടിെന്റ
തുകയും യഥാർത്ഥമായ പണവും വർദ്ധിച്ചു.”

അേതാെടാപ്പം മെറ്റാരു പുേരാഗതിയും സാദ്ധ്യമായി
ത്തീരുന്നു. സൂക്ഷിപ്പുപണത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമടുത്തു
കടംെകാടുക്കുന്നതിനു പുറെമ, അവരുെട േനാട്ടുകളും
വിനിമയത്തിെന്റ മദ്ധ്യവർത്തിെയന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയതുെകാണ്ട്, മാന്യന്മാരായ കക്ഷികൾ
ക്ക് ഡിേപ്പാസിെറ്റാന്നും കൂടാെത തെന്ന േനാട്ടുകൾ
‘ഇഷ്യു’ െചയ്യാൻ ബാങ്കർമാർക്ക് സാധിക്കുെമന്നായി.
അതായത്, ബാങ്കുകൾക്ക് ‘ഡിേപ്പാസിറ്റുകൾ സൃഷ്ടി
ക്കു’വാനും കക്ഷികൾക്ക് അവയുപേയാഗിക്കാനും കഴി
യുെമന്നായി.

ബാങ്കും മുതലാളിത്തവും
പണമിടപാടുകളുെട മധ്യവർത്തിയായി നിന്നുെകാണ്ട്
മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങെള സഹായി
ക്കാൻ േവണ്ടിയാണേല്ലാ ആധുനിക ബാങ്കുകൾ ആവിർ
ഭവിച്ചത്. ബാങ്കിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി വ്യവസായ
മുതലാളിമാർക്ക് ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന
തിലും എത്രേയാ അധികം ഉൽപാദനം നടത്താൻ കഴി
യുെമന്നാവുന്നു. അേനകം വ്യക്തികളുെട കൂട്ടായ മൂലധ
നമാണ് — സാമൂഹ്യമൂലധനമാണ് — മുതലാളിത്ത വ്യ
വസായങ്ങെള അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തിയത്. സാമൂഹ്യമൂലധ
നമാണ് േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്കു കമ്പനികളുെട അടിസ്ഥാ
നെമന്നു പറയാം. േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളുെട
ആവിർഭാവത്തിെന്റ ഫലമായി ഉൽപാദനത്തിെന്റ േന
രിട്ടുള്ള േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്ന മുതലാളി മറ്റുള്ളവരുെട
മൂലധനം െകാണ്ടു ൈകകാര്യം നടത്തുന്ന െവറുെമാരു
മാേനജർ മാത്രമായിത്തീരുന്നു. മൂലധനത്തിെന്റ യഥാർ
ത്ഥ ഉടമസ്ഥൻമാർ െവറും ഉടമസ്ഥൻമാർ — ഉൽപാ
ദനത്തിൽ യാെതാരു പങ്കും വഹിക്കാത്ത പണമുത
ലാളികൾ — മാത്രവുമായിത്തീരുന്നു. അവർക്കു കിട്ടുന്ന
ഡിവിഡൻറുകൾ അവരിറക്കിയ മൂലധനത്തിനു കിട്ടു
ന്ന പലിശ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങെന വ്യവസായത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാെടാപ്പം ലാഭെമന്നതു കൂടുതൽകൂടുതൽ പലി
ശയുെട രൂപം ധരിക്കുന്നു.

ബാങ്കിെന്റ േകന്ദ്രീകരണം:
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചേയാെടാപ്പം ബാങ്കിംഗ് വ്യ
വസ്ഥയും വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനരംഗത്തിെല
ന്നേപാെലത്തെന്ന ബാങ്കുകളിലും മൂലധനം അധികമ
ധികം േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉൽപാദന മുതലാ
ളികൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നതുേപാെല പണ
മുതലാളികൾ തമ്മിലും മത്സരം നടക്കുന്നു. ഈ മത്സ
രത്തിൽ െചറിയ ബാങ്കുകൾ െപാളിഞ്ഞുേപാവുകയും
വലിയ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇങ്ങെന വലിയ വലിയ ബാങ്കുകളിൽ മൂലധനത്തിെന്റ
വമ്പിച്ച തുകകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ മൂലധ
നത്തിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും മറ്റുള്ളവരുെട പണമാെണന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ അേതാെടാപ്പം ബാങ്കി
െന്റ സ്വന്തം മൂലധനവും വർദ്ധിക്കുന്നുെണ്ടന്നു കാണാം.
വലിയ ബാങ്കുകൾ െചറിയ ബാങ്കുകെള വിഴുങ്ങുകയും
അങ്ങിെന സ്വന്തം ശക്തിെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ്
െചയ്യുന്നത്.
വ്യവസായങ്ങളുെടെയന്നേപാെലതെന്ന ബാങ്കുകളുെട
േകന്ദ്രീകരണം ഇരുപതാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടിയാണ് വിപു
ലമാവാൻ തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടനിെല ബാങ്കുകൾ എങ്ങി
െനയാണ് േകന്ദ്രീകരിച്ചെതന്ന് താെഴ െകാടുത്ത പട്ടിക
വ്യക്തമാക്കുന്നു.
െകാല്ലം ബാങ്കുകളുെട ബ്രാഞ്ചുകൾ റിസർവ് ഫണ്ടും ഡിേപ്പാസിറ്റ്
എണ്ണം
മൂലധനവും
മൂലധനം
(ലക്ഷം പവൻ) (ലക്ഷം പവൻ)
1890
1900
1910
1915
1920
1925
1930
1932

104
77
45
37
20
18
16
16

2203
3757
5202
6027
7612
8837
10082
10066

678
738
809
817
1282
1348
1443
1352

3687
5867
7207
9926
19615
18068
19768
20643

1890 മുതൽ 1932 വെരയുള്ള കാലത്തിനുള്ളിൽ േജാ
യിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളുെട എണ്ണം 104 ൽ നിന്ന് 16
ആയി കുറഞ്ഞു. പേക്ഷ, അേതസമയത്ത് മൂലധനം 6
േകാടി 78 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 18 േകാടി 52 ലക്ഷം പവ
നായും ഡിേപ്പാസിറ്റ് 86 േകാടി 87 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന്
206 േകാടി 48 ലക്ഷമായും വർദ്ധിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
എന്നാൽ ഈ 16 ബാങ്കുകൾ തെന്ന ഒേരതരത്തിലുള്ള
വയല്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിെല േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളിൽ
ഒട്ടാെകയുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ 90 ശതമാനത്തിലധി
കം ഭാഗം േലായിഡ് നാഷണൽ െപ്രാവിൻഷ്യൽ, െവ
സ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ, ബർക്ക്ലണ്ട്, മിഡ് ലണ്ട് എന്നീ അഞ്ചു
വലിയ ബാങ്കുകളിലാണ്. ഈ കൂറ്റൻ ബാങ്കുകളാണ്

ഇംഗ്ലണ്ടിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ഋണവ്യവസ്ഥെയ നിയന്ത്രിക്കു
ന്നത്.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുേപാെലത്തെന്ന, അല്പാല്പം ഏറ്റ
ക്കുറച്ചിലുകേളാടുകൂടി േകന്ദ്രീകരണം ശക്തിെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടുവന്നു. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധേത്താടുകൂടി േകന്ദ്രീക
രണം മൂർദ്ധന്യദശയിെലത്തി.

ൈഫനാൻസ് മൂലധനം:
വളർന്നുവരുന്ന ഈ മൂലധനേകന്ദ്രീകരണെത്ത ആദാ
യകരമാക്കി ഉപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടി ബാങ്കുകൾ വ്യ
വസായങ്ങളുമായി അധികമധികം അടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആദ്യെമാെക്ക ഡിേപ്പാസിറ്റുകളുെട ഒരു ഭാഗം വ്യവസാ
യവിപുലീകരണത്തിനുേവണ്ടി മുതലാളികൾക്കു നീണ്ട
കാലേത്തക്കു കടംെകാടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് െചയ്ത
ത്. േജായിൻറ് േസ്റ്റാക്ക് സമ്പ്രദായം വ്യവസായങ്ങളിൽ
മൂലധനമിറക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് വളെര സൗകര്യം നൽ
കി. ക്രമത്തിൽ, വ്യവസായ കമ്പനിയുെട െഷയറുകളുെട
ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗെമടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കു കമ്പനി
െയ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുെമന്നായി.
ഇങ്ങെന മൂലധനേകന്ദ്രീകരണേത്താെടാപ്പം ബാങ്കുക
ളും വ്യവസായങ്ങളും തമ്മിൽ അധികമധികം അടുക്കു
കയും ഒടുവിൽ രണ്ടുമൂലധനങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം
കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം ഒന്നിച്ചുേചർന്നു ലയിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. ബാങ്കു മുതലാളികൾ വലിയ വലിയ വ്യ
വസായ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഡയറക്ടർമാരായും വലിയ
വലിയ വ്യവസായ മുതലാളികൾ ബാങ്കുകളുെട ഡയറ
ക്ടർമാരായും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇങ്ങെന വിരലിേന്മെല
ണ്ണാവുന്ന ഒരു പിടി പണക്കാർ രാജ്യത്തിെല സാമ്പ
ത്തിക ജീവിതെത്തയാെക നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ബാങ്കു മൂലധനവും വ്യവസായ മൂലധനവും തമ്മിൽ ഒന്നി
ച്ചു േചർന്നു ലയിച്ചുണ്ടാകുന്ന മൂലധനം ‘ൈഫനാൻസുമൂ
ലധനം’ എന്ന േപരിലാണറിയെപ്പടുന്നത്. ബാങ്കു മൂല
ധനത്തിെന്റയും വ്യവസായ മൂലധനത്തിെന്റയും ഒന്നിച്ചു
േചരൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിെന്റ ഒരു സവിേശഷസ്വ
ഭാവമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യെത്ത
ൈഫനാൻസ് മൂലധനത്തിെന്റ കാലഘട്ടം എന്നു വിളി
ക്കുന്നത്.

















9 വിേദശവ്യാപാരം
രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചരക്കുകൾ ൈകമാറ്റം െചയ്യു
ന്നതിനാണ് വിേദശവ്യാപാരം എന്നു പറയുന്നത്. മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനുേശഷം രാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധം മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാ
ത്ത വിധം വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി
ബന്ധെപ്പടാെത കഴിയ്ക്കാൻ വ്യക്തികൾക്കു സാധിക്കാ
തിരിക്കുന്നതുേപാെല സാർവ്വലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ
നിെന്നാറ്റെപ്പട്ടു നിൽക്കുവാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും സാധി
ക്കിെല്ലന്ന നില വന്നുേചർന്നിരിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യ
ങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാണത്തിേലർ
െപ്പടുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങെള പരസ്പരം ൈകമാറുകയുമാ
ണ് െചയ്യുന്നത്.

വാണിജ്യാവശിഷ്ടം:
എന്നാൽ, േനരിട്ടുള്ള ഈ കച്ചവടബന്ധെത്ത െകട്ടി
പ്പിണയ്ക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിെല
മുതലാളികൾ മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ മൂലധനമിറക്കി
യിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ആദായം (പലിശ)
വരാനുണ്ടാവും. ചരക്കുകളുെട ൈകമാറ്റത്തിനു മെറ്റാരു
രാജ്യത്തിെന്റ കപ്പേലാ തീവണ്ടിേയാ ആണുപേയാഗി
ക്കുന്നെതങ്കിൽ അതിനു പ്രതിഫലം െകാടുക്കണം. ഒരു
രാജ്യത്തിെല നാട്ടുകാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കു
കേയാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുേവണ്ടി താമസിക്കുകേയാ
െചയ്യുേമ്പാഴും പണം െചലവിേടണ്ടിവരും. ഇതിെന്ന
ല്ലാം പുറേമ മറ്റുതരത്തിലുള്ള േസവനങ്ങളുമുണ്ടാകാം.
ഇന്ത്യയിലാെണങ്കിൽ പഴയ ബ്രിട്ടീഷുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ക്കു െപൻഷനും മറ്റും െകാടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. ‘ഇന്ത്യയ്ക്കുേവ
ണ്ടി’ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ െചയ്യുന്ന െചലവുകളുണ്ടാകും. ഇങ്ങി
െന എല്ലാത്തരം വരവു െചലവുകളും തട്ടിക്കിഴിച്ചു ബാ
ക്കിയുള്ളതു മാത്രേമ പണമായി അടേയ്ക്കണ്ടിവരൂ.
ചരക്കുകളുെട കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും തമ്മിലുള്ള
വ്യവസായത്തിനു വാണിജ്യാവശിഷ്ടം എന്നു പറയുന്നു.
എന്നാൽ അടവുകളുെട അവശിഷ്ടം കണക്കാക്കണെമ
ങ്കിൽ േമൽവിവരിച്ച പലതരത്തിലുള്ള വരവു െചലവുക
െളയും പരിഗണിക്കണം; ദൃശ്യങ്ങളായ കയറ്റുമതികളും
‘അദൃശ്യ’ങ്ങളായ കയറ്റുമതികളും കണക്കാക്കണം.

വ്യാപാരത്തിെന്റ സാേങ്കതികവശം:
ഇന്ത്യയിെല ഒരു മുതലാളി (എ) ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഒരു മുത
ലാളിയിൽനിന്ന് (ബി) 1000 ക. വിലപിടിച്ച യന്ത്രസാ
മഗ്രികൾ വരുത്തുന്നുെവന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിെല മെറ്റാരു മുത
ലാളി (സി) ഇന്ത്യയിെല േവെറാരു മുതലാളിയിൽ നിന്ന്
(ഡി) 1000 ക വിലപിടിച്ച പരുത്തി വാങ്ങുന്നുെവന്നും
വിചാരിക്കുക. ഇന്ത്യയിെല (എ) എന്ന മുതലാളി യന്ത്ര
സാമഗ്രികളുെട വിലയായ 1000 കയ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണം ഇം
ഗ്ലണ്ടിേലക്കും പരുത്തി വാങ്ങിയ (സി) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്
മുതലാളി പരുത്തിയുെട വില ഇന്ത്യയിേലക്കും കയറ്റി
അയയ്ക്കണെമന്നു വന്നാൽ അെതാരു വിഷമംപിടിച്ച
പണിയായിരിക്കും. ഒരു രാജ്യത്തിെല പണം മറ്റുരാജ്യ
ങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതുെകാണ്ടു സ്വർണ്ണം െകാടുേക്ക
ണ്ടി വരും. ഓേരാ കയറ്റുമതിയും ഓേരാ ഇറക്കുമതിയും
നടക്കുന്നേതാെടാപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിൽനിന്നു മെറ്റാരു
രാജ്യത്തിേലക്കു സ്വർണ്ണം പാക്കുെചയ്ത് കപ്പലിൽ കയ
റ്റി അയയ്ക്കണെമന്നു വന്നാൽ അതുെകാണ്ടു കുറെച്ചാന്നു
മല്ല നഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാവുക. ഈ അസൗകര്യങ്ങൾ
വിേദശവ്യാപാരത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിെയത്തെന്ന തട
ഞ്ഞുനിർത്തും. അതുെകാണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകെള
പരിഹരിക്കാൻേവണ്ടി മുതലാളികൾ സാധാരണയാ
യി എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. പണം
കിട്ടാനുള്ള ആൾ പണം െകാടുക്കാനുള്ള ആളുെട േപ
രിെലഴുതുന്ന ഒരു വിേദശഹുണ്ടിയാണ് ‘എക്സ്േചഞ്ച്
ബിൽ’. പണം െകാടുേക്കണ്ട ആൾ ബിൽ ‘സ്വീകരിച്ചു’
െകാണ്ടുതെന്ന കടബാധ്യതയംഗീകരിക്കുന്നു. നമ്മുെട
ഉദാഹരണത്തിൽ ‘ബി’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളി ‘എ’
എന്ന ഇന്ത്യൻ മുതലാളിക്ക് ഒരു ബില്ലയയ്ക്കുകയും ‘എ’
അത് സ്വീകരിച്ചുെവന്ന് ഒപ്പിട്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ബിയ്ക്ക് ഇേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ 1000 കയുെട അവകാശമു
ണ്ട്. എന്നാൽ അേതസമയത്ത് സി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മുത
ലാളി പരുത്തി വാങ്ങിയ തുകയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിെല ഡി എന്ന
മുതലാളിക്ക് 1000 ക െകാടുക്കാനും ബാധ്യതെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നു. അതിനാൽ, പണം കയറ്റി അയയ്ക്കാെത തെന്ന
െകാള്ളെക്കാടുക്ക നടത്താൻ ഒെരളുപ്പവഴിയുണ്ട്; ബി
തനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള 1000 ക. യുെട അവകാശം സി
യ്ക്കു വിൽക്കുന്നു. സി ആ ബിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡി എന്ന
മുതലാളിക്കയച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ഡി തെന്റ ബാങ്കുമുഖാ
ന്തരം ആ സംഖ്യ എ യിൽ നിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
ഇങ്ങെന ഒേര എക്സ്േചഞ്ച് ബിൽ രണ്ടു കടങ്ങൾ വീട്ടാ
നുപകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും യന്ത്രസാമഗ്രികൾ
വാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മുതലാളി ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കും പരുത്തി
വാങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളി ഇന്ത്യയിേലക്കും പണമ
യച്ച് അനാവശ്യമായി ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടതില്ല. ഇപ്രകാരം
എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകൾ, വഴിയായി, സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയ
യ്ക്കാെതതെന്ന, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താ
വുന്നതാണ്.

വിേദശബില്ലുകളുെട വില:
എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾ വാ
ങ്ങുന്ന ചരക്കുകളുെടയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മു
തലാളികൾ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളുെടയും വില സമമായി
െക്കാള്ളണെമന്നില്ലേല്ലാ. േപാെരങ്കിൽ എ, ബി, സി,
ഡി എന്ന നാലു മുതലാളികൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഓേരാ
രാജ്യത്തും അേനകം മുതലാളികൾ പലതരത്തിലുള്ള
കച്ചവടങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കടക്കാര
നായ ഓേരാ മുതലാളിക്കും താൻ ശരിക്കടയ്ക്കാൻ ബാ
ദ്ധ്യതെപ്പട്ട കൃത്യമായ സംഖ്യക്കുള്ള ബില്ലു കിട്ടിയാേല
കാര്യം നടക്കു. ഇവിെടയാണ് ബാങ്കുകളുെട സഹായം
ആവശ്യമായിവരുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിെല കച്ചവട
ക്കാരുെട ഒട്ടാെകയുള്ള പറ്റുവരവുകണക്കുകൾ തീർത്ത്
ശരിെപ്പടുത്തുന്നതു ബാങ്കുകൾ വഴിക്കാണ്. ഇങ്ങിെന
വിേദശവ്യാപാരെത്ത സഹായിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക്
എക്സ്േചഞ്ച് ബാങ്കുകൾ എന്നു പറയുന്നു.
രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ൈകമാറുന്ന എക്സ്േചഞ്ച്
ബില്ലുകളുെട ഒട്ടാെകയുള്ള തുകകൾ സമമാെണങ്കിൽ
പണം പറ്റി അയയ്ക്കാെതതെന്ന പറ്റുവരവുകൾ തട്ടി
ത്തീർക്കാം. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്ക് ഒരു േകാടി ഉറു
പ്പിക വിലപ്പിടിച്ച ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുകയും ഇം
ഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അേതവിലയ്ക്കുള്ള (1 േകാടി ക) ചരക്കു
കൾ ഇറക്കുമതി െചയ്യുകയും െചയ്താൽ പണം കയറ്റി
അയയ്ക്കുകേയാ ഇറക്കുമതി െചയ്യുകേയാ േവണ്ടിവരില്ല.
ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകളുെട വില
സ്ഥിരമായിരിക്കും. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധത്തിൽ
രണ്ടുരാജ്യങ്ങളുെടയും കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും സമ
മാെണങ്കിൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബില്ലുകളുെടയും
ഇംഗ്ലണ്ടു വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബില്ലുകളുെടയും തുക സമ
മായിരിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിേലക്കുള്ള
ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിേയക്കാൾ
കൂടുതലായാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബില്ലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻ
റുണ്ടാവും. േനെരമറിച്ച്, ഇന്ത്യയുെട കയറ്റുമതി കൂടുതലാ
യാൽ അവയുെട ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യും.
ഒരു രാജ്യെത്ത ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതിേയക്കാൾ അധി
കമാകുംേതാറും ആ രാജ്യത്തിന് വിേദശബില്ലുകളുെട
— എന്നുവച്ചാൽ വിേദശരാജ്യങ്ങളിെല പണത്തിെന്റ
— ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരും. വിേദശബില്ലുകളുെട
ഡിമാൻറു വർദ്ധിച്ചാൽ അവയുെട വിലയും വർദ്ധിക്കും.

സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരവും സംരക്ഷണവും:
വ്യവസായരംഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രേവശിച്ചതു ബ്രിട്ടീ
ഷ് മുതലാളികളാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യകാലമാ
യേപ്പാേഴയ്ക്കും ബ്രിട്ടൻ േലാകത്തിെല ഒന്നാമെത്ത വ്യ
വസായിക രാജ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. േലാക മാർക്ക
റ്റിനാവശ്യമായ പരുത്തിച്ചരക്കുകളുെട സിംഹഭാഗവും
ബ്രിട്ടനാണ് സൈപ്ല െചയ്തിരുന്നത്. പരുത്തിച്ചരക്കുക
ളുെട കൂടിക്കൂടിവന്ന ഡിമാൻറ് പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു
പിടിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ബ്രിട്ടെന േപ്രരിപ്പിച്ചു. രാ
ജ്യത്തിൽ സമൃദ്ധിയായുള്ള കൽക്കരി ഖനികൾ അവെര
അനുഗ്രഹിച്ചു. യന്ത്രങ്ങളുെട ആവശ്യം ഇരുമ്പുവ്യവസാ
യെത്ത അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി.
വ്യാവസായികമായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങളുെട കാല
ത്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും അതിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ
‘െനേപ്പാളിയാണിക്’ യുദ്ധങ്ങളും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്.
യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾക്ക് വലിെയാരനുഗ്രഹ
മായിത്തീർന്നു. കാരണം, ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായങ്ങ
െള പൂർവ്വാധികം അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്താനും േലാകമാർക്ക
റ്റിൽ നിന്ന് എതിരാളികെളെയല്ലാം തുരത്തിക്കളയാനും
അങ്ങെന തങ്ങളുെട കുത്തകയുറപ്പിക്കാനും അവർക്ക്
സൗകര്യം കിട്ടി. ചുരുക്കത്തിൽ 1815-ൽ സമാധാനം
പുനഃസ്ഥാപിതമായേപ്പാേഴക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് ഏറ്റവും പ്രബ
ലമായ വ്യവസായ രാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
തങ്ങളുെട ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർ
ക്കറ്റിനുേവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ ‘സൂര്യനസ്തമിക്കാ
ത്ത’ രാജ്യങ്ങളിേലെയ്ക്കല്ലാം േനാക്കാൻ തുടങ്ങി. െത
െക്ക അേമരിക്കയിെല േകാളനികൾ തങ്ങളുെട യൂേറാ
പ്യൻ മർദ്ദകരുെട പിടുത്തത്തിൽ നിന്നു രക്ഷേനടിയ
േപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട കച്ചവടത്തിനു വലിെയാരു
പ്രേചാദനം ലഭിച്ചു. ഫ്രഞ്ചുകാരുെടയും ഡച്ചുകാരുെടയും
കീഴിലായിരുന്ന പല േകാളനികളും സർേവ്വാപരി ഇന്ത്യ
യും ബ്രിട്ടെന്റ അധീനതയിലായിത്തീർന്നു. അങ്ങിെന
ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ കയറ്റുമതികൾ മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടി
ല്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു.
എന്നാൽ ബ്രിട്ടെന്റ ഈ സർവ്വേതാന്മുഖമായ വ്യവസാ
യികാഭിവൃദ്ധി കണ്ടുമിണ്ടാതിരിക്കുകയാേണാ മറ്റു യൂേറാ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങെളല്ലാം െചയ്തത്? തീർച്ചയായുമല്ല. 1815െല സന്ധിക്കുേശഷം ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാ
ജ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിെന അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആവി
യന്ത്രങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി തങ്ങളുെട വ്യവസാ
യങ്ങെള പുഷ്ടിെപ്പടുത്താൻ അവരും പരിശ്രമിച്ചു. ഈ
സംരംഭത്തിൽ വിജയം കിട്ടാൻേവണ്ടി അവർ സംര
ക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങേളർെപ്പടുത്തി. സംരക്ഷണചുങ്കമാകുന്ന
േകാട്ടയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ വിലചുരുങ്ങിയ ചരക്കുകളു
െട ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അവെര രക്ഷിച്ചുേപാന്നത്.
സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം ഏത് വിഷമവും പരിഹരിക്കുന്ന സർ
വ്വേരാഗവിനാശിനിയാെണന്നും ഏതു രാജ്യത്തിെന്റയും
അഭിവൃദ്ധിക്ക് അെതാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാെണന്നും
മറ്റുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളികളുെട സദാചാര പ്രസംഗ
ങ്ങെളാന്നും െചവിെക്കാള്ളാെത അേമരിക്കൻ ഐക്യ
നാടുകളും യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുെട സംരക്ഷ
ണച്ചുങ്കങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി േലാകമാർക്കറ്റിൽ
മത്സരിക്കാെനാരുങ്ങി.

േലാകമാർക്കറ്റിെല മത്സരം:
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ വളർച്ചയാണ് േലാകമാർക്കറ്റിെന
സൃഷ്ടിച്ചത്. വിഭിന്നരാജ്യങ്ങൾ വിഭിന്നചരക്കുകളുണ്ടാ
ക്കി പരസ്പരം ൈകമാറുകെയന്ന സാർവ്വേദശീയമായ
പ്രവൃത്തിവിഭജനെത്ത അേങ്ങ അറ്റം വളർത്തിയത് മു
തലാളിത്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തിവിഭജനം
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും േയാജിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒേരർപ്പാടല്ല.
മാർക്കറ്റിൽ വിജയം േനടാൻ േവണ്ടി ഓേരാ രാജ്യത്തി
െല മുതലാളിയും പരിശ്രമിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
വളർച്ചേയാെടാപ്പം ഈ സാർവ്വേദശീയമായ മത്സര
വും വർദ്ധിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിനുേവണ്ടിയുള്ള ഈ മത്സര
ത്തിൽ വിജയംേനടാൻ േവണ്ടിയാണ് ഓേരാ രാജ്യവും
സംരക്ഷണ വ്യവസ്ഥെയ ആശ്രയിച്ചത്.
ശക്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുെട മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്ന
ണിയിൽക്കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങെള
രക്ഷിക്കുക എന്ന പങ്കാണ് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി
െല ‘സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങൾ’ നിർവ്വഹിച്ചത്. എന്നാൽ
പിന്നീടു കുത്തകമുതലാളികളുെട ഒരായുധമായിത്തീർ
ന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ വിലകെള കൃത്രിമമായി ഉയർ
ത്തുവാനും െചലവാകാത്ത ചരക്കുകെള മറുനാടൻ കേമ്പാ
ളങ്ങളിൽ െകാണ്ടുവന്ന് നിറച്ച് ഏറ്റവും ചുരങ്ങിയ വി
ലയ്ക്കു വിറ്റു േലാകമാർക്കറ്റു ൈകവശെപ്പടുത്താനുമുള്ള
ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു. പേക്ഷ, എല്ലാ വ്യവസാ
യരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കുത്തകമുതലാളികൾ ഇേത നയം
തുടർന്നതു െകാണ്ട് ക്രമത്തിൽ സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങൾ
ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നു. അവയുെട സ്ഥാനത്തു കൂടുതൽ
ശക്തമായ സംരക്ഷണമാർഗ്ഗങ്ങെള അവലംബിേക്ക
ണ്ടിവന്നു. ഓേരാ രാജ്യത്തിനും ഇറക്കുമതി ‘ക്വാട്ട’ നി
ശ്ചയിക്കുക, കമ്പനികൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു വിേദശവ്യാപാ
രം നടത്തുന്നതിനു പകരം സംഘടിതമായി േസ്റ്ററ്റിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, വിേദശവ്യാപാ
രത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ കുത്തകകേളർെപ്പടുത്തുക, ഇറ
ക്കുമതിക്ക് ‘െപർമിറ്റ്’ വാങ്ങണെമന്നും കയറ്റുമതിയിൽ
നിന്നു കിട്ടുന്ന വിേദശകറൻസി േസ്റ്ററ്റിെന ഏൽപ്പിക്ക
ണെമന്നും മറ്റുമുള്ള നിബന്ധനകൾ ചുമത്തുക മുതലായ
വയാണ് ഈ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

കേമ്പാള പ്രശ്നം:
ആദ്യകാലത്ത് ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കേമ്പാള
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മുതലാളികൾക്കു വലിയ പ്ര
യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േകാളനികൾ പിടിച്ചടക്കുക,
െറയിൽേവപ്പാതകൾ െവട്ടുക, മൂലധനം കയറ്റി അയ
യ്ക്കുക — ഇങ്ങെന പല വഴിക്കും മാർക്കറ്റുകെള വിപുല
മാക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും അവർക്കു സാധിച്ചു.
എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടമായ
േപ്പാേഴയ്ക്കും കേമ്പാളപ്രശ്നം വളെര അപായകരമായി
ത്തീർന്നു..
• പുതിയ േകാളനികൾ പിടിച്ചടക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കി
യിെല്ലന്നായി.

• വലിയ െറയിൽപ്പാതകൾ പണിയുന്ന കാലമവസാ
നിച്ചു.
• മൂലധനക്കയറ്റുമതിയുെട ഊക്കു കുറഞ്ഞു.

• കുത്തകകൾ ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തിെയ കൂടുതൽ
പരിമിതമാക്കി.

• ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധേത്താടുകൂടി േലാകത്തിെന്റ
ആറിെലാരു ഭാഗം േലാകമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വിട്ടു
േപായി. രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധേത്താടുകൂടി കിഴ
ക്കൻ യൂേറാപ്പിലും മധ്യയൂേറാപ്പിലും പല രാജ്യങ്ങളും
മുതലാളികളുെട പിടിയിൽ നിന്നു േമാചനം േനടി.
ഇങ്ങെന േലാകമാർക്കറ്റ് അധികമധികം ഇടുങ്ങി വരി
കയാണ്. ഉണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ നി
വൃത്തിയിെല്ലന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തം
എത്തിേച്ചർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നു േലാകമുതലാളിത്തെത്ത
േനരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിഷമംപിടിച്ച പ്രശ്നം കേമ്പാള പ്ര
ശ്നമാെണന്നു പറയാം.

















10 സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ
ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിൽ എല്ലാത്തരം െകാള്ളെക്കാ
ടുക്കകളും പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കു
ന്നത്. ചരക്കുകളുെട വിലകൾ, മൂലധനത്തിെന്റ തുക,
കടമിടപാടുകൾ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം മു
തലായവെയല്ലാം സ്വർണ്ണത്തിെന്റ തൂക്കെത്ത അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയല്ല, േഡാളർ, പൗണ്ട്, ഉറുപ്പിക, റൂ
ബിൾ തുടങ്ങിയ കറൻസികളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാ
ണ് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. ഓേരാ കറൻസിയും ഒരു
നിശ്ചിതതൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണെത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കു
ന്നതുെകാണ്ട് പരസ്പരമുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്
േനരിടുന്നില്ല. എന്നാൽ, കറൻസി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
സ്വർണത്തിെന്റ േതാതു കൂെടക്കൂെട മാറിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുകേയാ അനിശ്ചിതവും അസ്ഥിരവുമായിരിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ വിനിമയബന്ധങ്ങളിലും ഋണവ്യവസ്ഥയിലും
ഒടുവിൽ ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാെകയും കുഴപ്പങ്ങൾ
േനരിടും. വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിെലാന്നുമില്ലാെത, ഏെറ
ക്കുെറ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ, വ്യത്യസ്ത കറൻസികെള
പരസ്പരം ൈകമാറാൻ സാധിച്ചാേല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മി
ലുള്ള കച്ചവടം ശരിക്കു നടക്കുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ട്,
വിേദശവിനിമയനിരക്കുകെള ഏെറക്കുെറ സ്ഥിരമാക്കി
നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാർവ്വലൗകിക മാന
ദണ്ഡം ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ ഉത്ഭവം:
ഏതു തരത്തിലാേണാ ഒേര രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ
ചരക്കുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കകൾ വളർന്നതിെന്റ
ഫലമായി പണം ആവിർഭവിച്ചത്, അതുേപാെലത്ത
െന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തിെന്റ അഭിവൃ
ദ്ധിയുെട ഫലമായി ഒരു സാർവ്വലൗകിക മാനദണ്ഡം
ആവിർഭവിച്ചു.
വിേദശവ്യാപാരത്തിെന്റ േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ട
നിലാണ് ആദ്യമായി 1821-ൽ സ്വർണ്ണമാനം രൂപെമ
ടുത്തത്. ക്രേമണ ഒന്നിനുേശഷം മെറ്റാന്നായി മിക്ക യൂ
േറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണമാനം സ്വീകരിക്കാൻ തുട
ങ്ങി. അങ്ങെന 20-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും മിക്ക പരി
ഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുെട ഇടപാടുകളുെടയും െകാള്ള
െക്കാടുക്കകളുെടയും അടിസ്ഥാനമായി സ്വർണ്ണമാനവ്യ
വസ്ഥെയ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിെല പണത്തി
െന്റ യൂണിറ്റ് ക്ലിപ്തമായ തൂക്കവും ഗുണവുമുള്ള സ്വർണ്ണ
ത്തിന് സമമായിരിക്കും. സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളുെട സ്ഥാന
ത്ത് േനാട്ടുകേളാ േടാക്കൺനാണ്യങ്ങേളാ പ്രചരിക്കുെമ
ന്നത് വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, ഈ േനാട്ടുകളും നാണ്യ
ങ്ങളും ഉടമസ്ഥന്മാർക്കവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ സ്വർണ്ണമാക്കി
മാറ്റിെക്കാടുക്കാൻ അതാതു രാജ്യത്തിെല ഗവൺെമൻ
റ് — അെല്ലങ്കിൽ ഗവൺെമൻറിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിലു
ള്ള െസൻട്രൽ ബാങ്ക് — ചുമതലെപ്പട്ടിരിക്കും. ഓേരാ
രാജ്യത്തിെലയും പണം നിശ്ചിതതൂക്കത്തിലും മാറ്റിലു
മുള്ള സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുെമങ്കിൽ വിഭി
ന്ന രാജ്യങ്ങളിെല കറൻസികളുെട അവയിലടങ്ങിയ
സ്വർണ്ണത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ച് പരസ്പരം ൈകമാറാ
വുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് േഡാളറിലും പൗണ്ടിലും
അടങ്ങിയ സ്വർണ്ണത്തിെന്റ േതാതിെന അടിസ്ഥാന
മാക്കി ഒരു േഡാളർ എത്ര പൗണ്ടിന് സമമാെണന്ന്
കണക്കാക്കാം. ഇങ്ങെന മറ്റു രാജ്യങ്ങളുെട കറൻസി
കെള സ്വന്തം കറൻസിയുെട കണക്കിൽ അളക്കാൻ
സാധിക്കുന്നതുെകാണ്ട് മറുനാടുകളുമായുള്ള െകാള്ള
െക്കാടുക്കകേളയും കടമിടപാടുകേളയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ടുത്താം. അതുെകാണ്ടാണ് സ്വർണമാനം സാർവ്വേദശീ
യവ്യാപാരത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിെയ സഹായിച്ചുെവന്ന്
പറയുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ:
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധം വെരയും ഇംഗ്ലണ്ടു സ്വർണ്ണ
മാനത്തിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനനാണ്യ
മായ പൗണ്ടിൽ (േസാവറിൽ) 123.5 െഗ്രയിൻ സ്റ്റാൻ
േഡർഡ് സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സ്റ്റാൻേഡർ
ഡ് സ്വർണ്ണത്തിെന്റ 12ൽ ഒരു ഭാഗം കൂട്ട് (അേലായ്)
ആയിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഒരു േസാവറിനിൽ 113
െഗ്രയിൻ പരിശുദ്ധസ്വർണ്ണമാണടങ്ങിയിരുന്നെതന്നു
പറയാം.
േസാവറിൻ നാണ്യങ്ങേളാെടാപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ല
ണ്ട് അടിച്ചിറക്കിയ േനാട്ടുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ
േനാട്ടുകൾ, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തരം വാഗ്ദാനപത്ര
ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം, േനാട്ടുൈകവശമുള്ള
ഒരാൾക്ക് േവണെമന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ അത് ബാങ്കി
ലടച്ച് പകരം ആ േനാട്ടിൽപ്പറഞ്ഞ സംഖ്യ പവനായി
േമടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
െസൻട്രൽ ബാങ്കിനു േവണെമങ്കിൽ ധാരാളത്തിലധി
കം േനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കികൂേട? അതാപത്താണ്.
കാരണം, ആവശ്യത്തിലധികം േനാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചാൽ
ഓേരാ പവൻ േനാട്ടിനും ഒരു േസാവറിെന്റ വില കി
ട്ടാതാവും; േസാവറിെന്റ വില 113 െഗ്രയിൻ സ്വർണ്ണ
െത്തക്കാൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങിെന 113 െഗ്രയിൻ
സ്വർണ്ണെത്തക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞ ഒരു േസാവറിൻ ഒരു
േസാവറിൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരിക്കുകയാെണങ്കിൽ
അതിെന്റ അർത്ഥം സ്വർണ്ണത്തിെന്റ മാർക്കറ്റുവില വർ
ദ്ധിക്കുെമന്നാണ്. അതായത് ഒരു േസാവറിനിലടങ്ങിയ
സ്വർണ്ണം വിറ്റാൽ ഒരു പൗണ്ടിലധികം വില കിട്ടും. പൗ
ണ്ടുേനാട്ടുകളും പൗണ്ടിേനക്കാളും വിലപിടിച്ച േസാവ
റിൻ നാണ്യങ്ങളും സമാനവിലയ്ക്ക് പ്രചരിക്കുന്നതിങ്ങ
െനയാണ്? അേപ്പാൾ, ഈ സ്ഥിതിയിൽ േസാവറിൻ
നാണ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയുകയും
സ്വകാര്യവ്യക്തികളുെട െപട്ടികളിേലേയ്ക്കാ കലാപര
മായ കാര്യങ്ങളിേലേയ്ക്കാ ആഭരണാദികളിേലേക്കാ
അെല്ലങ്കിൽ വിേദശങ്ങളിേലേയ്ക്കാ ഒഴുകിേപാവുകയും
െചയ്യും.

സ്വർണമാനത്തിെന്റ പ്രവർത്തനം:
സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൽ നി
ശ്ചിതവിലയ്ക്കു സ്വർണ്ണം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും — ഇറക്കു
മതി െചയ്യാനും കയറ്റുമതി െചയ്യാനും — ആളുകൾക്ക്
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾ ഒരു േനാട്ട് െസൻ
ട്രൽ ബാങ്കിലടച്ച് അത്രയും സംഖ്യ മെറ്റാരു രാജ്യത്തി
േലയയ്ക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടാൽ ബാങ്ക് സ്വർണ്ണം കയറ്റി
അയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാേവണ്ടി വരും. േവണ്ടത്ര സ്വർണ്ണം
െകാടുക്കുവാേനാ മറുനാടുകളിേലയ്ക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുവാ
േനാ െസൻട്രൽ ബാങ്കിന് േകാപ്പിെല്ലങ്കിൽ സ്വർണ്ണ
മാന വ്യവസ്ഥ തകർന്നുേപാകും.
കൂടുതൽ േനാട്ടുകളടിച്ചിറക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവി
ക്കുക? േസാവറിൻ നാണ്യത്തിെന്റ സ്വർണ്ണവില വർ
ദ്ധിക്കും; പൗണ്ടിെന്റ സ്വർണ്ണവില താഴും. ഈ സ്ഥിതി
യിൽ പൗണ്ടുേനാട്ടുകൾ െകാടുത്ത് പകരം സ്വർണ്ണം
വാങ്ങാൻ ആർക്കാണാഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കുക? അതു
െകാണ്ട് ബാങ്കുേനാട്ടുകളുെടയും േസാവറിനുകളുെടയും
ഒട്ടാെകയുള്ള തുക സമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ളതിലും
അധികമാകാതിരിക്കാൻ — ആവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ
േനാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കാതിരിക്കാൻ — െസൻട്രൽ ബാ
ങ്ക് ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടിവരും.
എന്നാൽ അേതസമയത്ത് തെന്ന, സ്വർണ്ണേസാവ
റിൻ െകാടുത്താൽ പകരം േനാട്ടു െകാടുക്കണെമന്ന
വ്യവസ്ഥയുള്ളതുെകാണ്ട്, േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം വല്ലാ
െത കുറയാനും പാടില്ല. േനാട്ടുകളുെട തുക വല്ലാെത
കുറഞ്ഞാൽ ഒരു പൗണ്ട് േനാട്ടിന് 118 െഗ്രയിന് സ്വർ
ണ്ണേത്തക്കാളധികം വിലയുണ്ടായിത്തീരും. അേപ്പാൾ
േസാവറിൻ ൈകവശമുള്ളവർ അതു മാറ്റി പകരം േനാ
ട്ടുവാങ്ങാൻ തുടങ്ങും. സ്റ്റാൻേഡർഡിന്ന് 8 പ 17 ഷി 9
െപ എന്ന േതാതിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി പകരം േനാട്ടു
െകാടുക്കാൻ ബാങ്ക് നിയമപ്രകാരം ചുമതലെപ്പട്ടിട്ടുമു
ണ്ട്. അേപ്പാൾ, അതും കുഴപ്പമാണ്.
ഇങ്ങെന, േനാട്ടുകളുെട എണ്ണം ആവശ്യത്തിലധികം കു
റയുകേയാ വർദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരമ
രെമന്ന നിലയ്ക്കാണ് സ്വർണ്ണമാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ കീഴിൽ വിേദശവ്യാപാരം:
രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ — ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻ
സും — കച്ചവടബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നു എന്നിരിക്ക
െട്ട. ഇംഗ്ലണ്ടിെല ഒരു കയറ്റുമതിക്കാരൻ ഫ്രാൻസിൽ
തെന്റ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ചരക്കുകൾ
ഇറക്കുമതി െചയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു
പണം േനരിട്ടു കയറ്റിയയേക്കണ്ടതില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കച്ച
വടക്കാരൻ ഫ്രാൻസിലുള്ള തെന്റ കക്ഷിയുെട േപരിൽ
ഒരു ബിൽ ‘ഡ്രാ’ െചയ്യുകയും ഫ്രഞ്ചുകാരൻ അത് ‘സ്വീ
കരിക്കുകയും’ െചയ്യുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരെന്റ കയ്യിൽ ഫ്രാങ്ക്
മുതലായ ഫ്രഞ്ചുകറൻസിേയയുള്ളു. ഇടപാടു തീർക്ക
ണെമങ്കിൽ പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിംഗ് േവണം. െസ്റ്റർലിംഗ്
കിട്ടുന്നെതങ്ങിെന? ഒരു വഴിയുണ്ട്: ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്ക്
ചരക്കുകളയയ്ക്കുക. ഫ്രഞ്ചുകാരെന്റ കയറ്റുമതി വർദ്ധി
ക്കുന്ന േതാതിൽ െസ്റ്റർലിംഗിെന്റ സൈപ്ലയും വർദ്ധി
ക്കും. െസ്റ്റർലിംഗിെന്റ സൈപ്ല ഡിമാൻറിേനക്കാൾ
കുറവാെണങ്കിൽ അതിെന്റ വിനിമയനിരക്ക് വർദ്ധി
ക്കും. ഇങ്ങിെന വിവിധ കറൻസികളുെട ഡിമാൻറിലും
സൈപ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് അവ തമ്മി
ലുള്ള വിനിമയനിരക്കിെന നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
കച്ചവടബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ സ്വർ
ണ്ണമാനത്തിലാെണങ്കിൽ, അതായത്, ഓേരാ രാജ്യ
ത്തിേലയും കറൻസിക്ക് സ്വർണ്ണവുമായി നിശ്ചിതമായ
ബന്ധമുെണ്ടങ്കിൽ, ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമ
യബന്ധം താറുമാറാവാെത നിലനിർത്താവുന്നതാണ്.
നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ
ഓേരാ കറൻസിയുെടയും എത്ര യൂണിറ്റുകൾ േവണെമ
ന്നു കണക്കാക്കാം. ഇതിന് ‘വിനിമയത്തിെന്റ കമ്മ
ട്ടനിരക്ക്’ (Mintpar) എന്നു പറയുന്നു. ഡിമാൻറിലും
സൈപ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് വിനിമയ
നിരക്ക് കയറുകേയാ ഇറങ്ങുകേയാ െചയ്യുന്നത് ഈ
കമ്മട്ടനിരക്കിെന േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ടായിരിക്കും.
സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലുെണ്ടങ്കിൽ ഈ കയറ്റമിറക്ക
ങ്ങൾ ഒരതിർത്തിയിലധികം േപാവുകയില്ല. എ എന്ന
രാജ്യത്തിന് ബി. എന്ന രാജ്യത്തിെന്റ കറൻസിയുെട
ആവശ്യമുെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. ബി. യുെട കറൻസിയുെട
ആേപക്ഷികമായ വില വർദ്ധിച്ചുെവന്നു വരാം. അത്ത
രം ഘട്ടങ്ങളിൽ തെന്റ കറൻസി മുമ്പേത്തക്കാളധികം
െകാടുത്താെല എ യ്ക്ക് ബി യുെട കറൻസി കിട്ടുകയുള്ളു.
പേക്ഷ, ബി യുെട കറൻസിയുെട വില എത്ര വർദ്ധിച്ചാ
ലും അത് െകാടുക്കുവാൻ എ തയ്യാറാവുേമാ? ഇല്ല കാ
രണം, തെന്റ കറൻസി െകാടുക്കുന്നതിേനക്കാൾ ലാഭം
അത് സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റി ആ സ്വർണ്ണം ബി യിേലക്ക്
കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാെണന്നു കണ്ടാൽ അയാളങ്ങെന
യാണ് െചയ്യുക. അവിെടവച്ച് ആ സ്വർണ്ണം േവണെമ
ങ്കിൽ വീണ്ടും ബി യുെട കറൻസിയാക്കി മാറ്റുകയും െച
യ്യാമേല്ലാ.
വിനിമയനിരക്കുകളുെട കയറ്റിറക്കങ്ങളുെട ഈ അതിർ
ത്തികൾക്കു സ്വർണ്ണ േരഖകൾ (Gold Points) എന്നു
പറയുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിനിമയനിരക്ക് ആ
അതിർത്തി കടക്കുേമ്പാൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്
മെറ്റാരു രാജ്യത്തിേലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയയ്ക്കെപ്പടു
ന്നതാണ്.
ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു രാജ്യത്തിേലയ്ക്ക് സ്വർ
ണ്ണം കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിേലക്കാവശ്യമായ െചലവാണ്
ഈ സ്വർണേരഖകൾ നിർണയിക്കുന്നത്.

വിനിമയനിരക്കിെല മാറ്റങ്ങൾ:
ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു രണ്ടു കറൻസികളുെട വി
നിമയേത്താതു തികച്ചും സ്ഥിരമായിെക്കാള്ളണെമന്നി
ല്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാ
രു രാജ്യത്തിേലക്കു സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയയ്ക്കാനാവശ്യ
മായ െചലവനുസരിച്ച് വിനിമയനിരക്ക് ഏറുകേയാ കു
റയുകേയാ െചയ്യാം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വിനിമ
യനിരക്കു സ്വർണ്ണേരഖകളുെട അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ
കയറിയിറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും. കറൻസിയുെട ഡിമാൻ
ഡിലും സൈപ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കയ
റ്റിറക്കങ്ങൾക്കു കാരണം. പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിംഗ് േഡാള
റാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നവേരക്കാളധികമാണ് േഡാ
ളർ പൗണ്ടാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എങ്കിൽ വിനി
മയനിരക്ക് അേമരിക്കെയ്ക്കതിരാവും. അതായത്, േഡാ
ളറിന് പൗണ്ടുകണക്കിലുള്ള വില കുറയും. എന്നാൽ,
സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലുള്ളതുെകാണ്ട്, ഈ കുറവു ന്യൂ
േയാർക്കിൽ നിന്നു ലണ്ടനിേലക്കു സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയ
യ്ക്കാനാവശ്യമായ െചലവിേനക്കാളധികമാവില്ല.
ഇത്രേത്താളം പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ നില
വിലുണ്ടായിരുന്ന കാലെത്ത സ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ,
ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയല്ല, സ്വർണ്ണമാനം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടി
ട്ട് 17 െകാല്ലമായി.

സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ തകർച്ച:
1981 െസപ്തംബർ മാസത്തിലാണ് പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിംഗ്
സ്വർണ്ണമാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കെപ്പട്ടത്.

പൗണ്ട് െസ്റ്റർലിംഗ് സ്വർണ്ണവുമായുള്ള ബന്ധം ഉേപ
ക്ഷിച്ചേതാടുകൂടി േനാട്ടുകൾ െകാടുത്താൽ സ്വർണ്ണം
കിട്ടുെമന്ന വ്യവസ്ഥയും അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു. അനി
യന്ത്രിതമായ േനാട്ടുകളടിച്ചുവിട്ട െസ്റ്റർലിംഗിെന്റ വില
കുറയ്ക്കുവാൻ ഗവൺെമൻറിനു സാധിക്കുെമന്നായി.
കറൻസിയുെട വിലയിടിഞ്ഞാൽ േലാകമാർക്കറ്റിൽ പ്ര
ബലമായ സ്ഥാനം ൈകക്കലാക്കാൻ സാധിക്കുെമന്ന്
ഓേരാ മുതലാളിയും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, തെന്റ ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനുള്ള െചലവ്, സ്വർ
ണ്ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കുറയുകയാണ് െചയ്യു
ന്നത്. കടലാസ്സുേനാട്ടുകളുെട പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുംേതാ
റും ചരക്കുകളുെട മാർക്കറ്റുവിലകൾ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു
വരും. വിലയിടിഞ്ഞ പണം സ്വർണ്ണത്തിനു ൈകമാറ്റം
െചയ്യുന്നത് ലാഭകരമാണ്. കാരണം, വിലയിടിഞ്ഞ
കറൻസിയുള്ള രാജ്യത്തിെന്റ ചരക്കുകൾ സ്വർണ്ണമാന
ത്തിൽതെന്ന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുെട ചരക്കുക
െള അേപക്ഷിച്ച് ആദായകരമായിരിക്കും. േനെരമറിച്ച്,
സ്വർണ്ണമാനത്തിലുള്ള പഴയ പണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുെട ചരക്കു
കൾക്ക് താരതേമ്യന കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാകുെമന്നു കാ
ണാം. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയു
ന്നവർക്കാണേല്ലാ മാർക്കറ്റിെല മത്സരത്തിൽ വിജയം
േനടാൻ കഴിയുക. അതുെകാണ്ടാണ് േനാട്ടടിച്ചു പണ
െപ്പരുപ്പമുണ്ടായ രാജ്യത്തിന് (വിലയിടിഞ്ഞ കറൻസി
യുപേയാഗിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്) കൂടുതൽ ആദായമുണ്ടാ
വുെമന്നു പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിെല കറൻസി വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ
ഈ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു ചുമ്മായിരിക്കുകയാേണാ മറ്റു രാ
ജ്യങ്ങൾ െചയ്തത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അധികം കഴിയുന്ന
തിനു മുമ്പ് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടെന അനുഗമി
ച്ചു. ഉത്തമർണ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രബലമായ
അേമരിക്കയിെല േഡാളർമാത്രം, കുറച്ചുകാലം, പരിത
സ്ഥിതികേളാെടതിരിട്ടുെകാണ്ട് പ്രതാപേത്താെട തല
യുയർത്തി നിൽക്കാൻ േനാക്കി. പേക്ഷ, പൗണ്ട് െസ്റ്റർ
ലിംഗ് സ്വർണ്ണമാനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച സ്ഥിതിക്ക് േഡാ
ളർമാത്രം സ്വർണ്ണമാനെത്ത വിടാെത പിടിച്ചുനിന്നാൽ
എന്തായിരിക്കും ഫലം? ബ്രിട്ടന് തെന്റ ചരക്കുകെള ചു
രുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയും. േലാകമാർക്ക
റ്റിെല മത്സരത്തിൽ നിന്നും അേമരിക്കൻ ചരക്കുകൾ
പിൻമാേറണ്ടിവരും. അതിന് അേമരിക്കൻ മുതലാളി
കൾ തയ്യാറാവുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല, അതുെകാണ്ട
േത്ര, 1933 മാർച്ചിൽ, അേമരിക്കയും സ്വർണ്ണമാനെത്ത
വലിെച്ചറിഞ്ഞത്.
അേമരിക്കൻ േഡാളറും ബ്രിട്ടീഷ്പൗണ്ടും േലാകത്തിൽ
വച്ച് ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള കറൻസികളാെണങ്കിലും
അവെയാരിക്കലും സ്വർണ്ണവുമായുള്ള ബന്ധം േവർെപ
ടുത്തുകയിെല്ലന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും
തങ്ങളുെട സൂക്ഷിപ്പുകെള േഡാളേറാ പൗേണ്ടാ ആക്കി
മാറ്റുക പതിവായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് േഡാളറും പൗ
ണ്ടും െപാളിഞ്ഞേപ്പാൾ മറ്റു കറൻസികൾ കൂടി അപക
ടത്തിലായി.

സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ തകർന്നെതന്തുെകാണ്ട്?
സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥയുെട പരാജയെത്ത െവറുെമാരു
യാദൃശ്ചിക സംഭവമായിട്ടാണ് ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ
മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലർ സ്വർണ്ണമാനം തകർ
ന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വെമല്ലാം സ്വർണ്ണത്തിെന്റ — ഭൂ
മിയിൽ നിന്നു കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പടുന്ന ആ പാവെപ്പട്ട േലാ
ഹക്കഷണത്തിെന്റ — തലയ്ക്കു വച്ചുെകട്ടാനാെണാരു
ങ്ങിയത്. ഒരു സാർവ്വേദശീയ മാനദണ്ഡെമന്ന നിലയ്ക്കു
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വർണ്ണത്തിനു കഴിവിെല്ലന്നും അതു
െകാണ്ടാണ് സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ പരാജയെപ്പട്ടെത
ന്നും അവരഭിപ്രായെപ്പട്ടു. എന്നാൽ, പുേരാഗമനവാദിക
ളായ ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ഈ പരാജയത്തിെന്റ
ശാസ്ത്രീയകാരണങ്ങളാരായുവാൻ പരിശ്രമിക്കാതിരു
ന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിെല ഒരു പ്രസിദ്ധ
ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മിസ്റ്റർ െക.ടി.ഷാ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
വിേദശ വ്യാപാരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച അതിരുകവിഞ്ഞ
സാമ്പത്തിക േദശീയത്വമാണ് കറൻസികുഴപ്പത്തിെന്റ
പ്രധാന കാരണെമന്ന്. പേക്ഷ, മിസ്റ്റർ ഷായുെട ഈ
അഭിപ്രായം േപാലും േകവലം അവ്യക്തമാണ്. കാര
ണം, സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ തകർച്ചയുെട പിന്നിലുള്ള
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയുെട പരാജയെത്ത അേദ്ദഹം
േവണ്ടേപാെല അപഗ്രഥിച്ചുകാണുന്നില്ല.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിനുേശഷം സാർവ്വേദശീയ
വ്യാപാരത്തിന് ഗണ്യമായ ഉടവുതട്ടി. 1920-22 െലയും
1929-33 െലയും സാമ്പത്തികകുഴപ്പങ്ങൾ ഈ സ്ഥിതി
െയ കൂടുതൽ വഷളാക്കിത്തീർത്തു. ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കു
കൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാെത മുതലാളികൾ േബജാറാ
വാൻ തുടങ്ങി. േലാകമാർക്കറ്റിൽ താന്താങ്ങൾക്കുള്ള
പങ്കുനിലനിർത്താൻ േവണ്ടി ഓേരാ മുതലാളി രാജ്യവും
ഭയങ്കരമായ മത്സരങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു. ഈ പരസ്പര മത്സ
രത്തിൽ താരിഫുകൾ, ക്വാട്ടകൾ, ൈകമാറ്റസന്ധികൾ,
നാണ്യങ്ങളുെട വിലകുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം
ആയുധങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. ഇങ്ങിെന ഓേരാ
രാജ്യത്തിേലയും മുതലാളികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല മുത
ലാളികൾെക്കതിരായി നടത്തുന്ന സമരത്തിെന്റ വിവിധ
രംഗങ്ങളിെലാന്നു മാത്രമാണ് കറൻസിക്കുഴപ്പത്തിലൂെട
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്.
ഓേരാ രാജ്യവും ശ്രദ്ധിച്ചതു സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ പവി
ത്രതെയ നിലനിർത്താനല്ല, േനെരമറിച്ച്, സ്വന്തം ഉൽ
പാദനേത്തയും കച്ചവടേത്തയും വിപുലമാക്കാനാണ്.
അതുെകാണ്ടാണ് ഓേരാ രാജ്യവും ഉയർന്ന താരീഫു
കളും എക്സ്േചഞ്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റുനിയന്ത്രണ നട
പടികളും നടപ്പാക്കാെനാരുങ്ങിയത്. കറൻസിയുെട
അതിരുകവിഞ്ഞ ‘ഇൻഫ്ളക്ഷൻ’ ഈ മത്സരത്തിനുള്ള
മൂർച്ചേയറിയ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു. കാരണം, പണ
െപ്പരുപ്പമുള്ള രാജ്യത്തിനു ചുരുങ്ങിയ മാർക്കറ്റുവിലയ്ക്കു
ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതുെകാണ്ട്, മൂർദ്ധ
ന്യദിശയിെലത്തിയ മാർക്കറ്റു മത്സരത്തിെന്റ ഒരഭിവാ
ജ്യ ഭാഗെമേന്നാണം ഒരു ഭയങ്കരമായ കറൻസി യുദ്ധം
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.
സ്വർണ്ണമാനം നിലനില്ക്കണെമങ്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളു
െട വിേദശവിനിമയം അസ്ഥിരമാവാതിരിക്കണം. വിേദ
ശവിനിമയം അസ്ഥിരമാവാതിരിക്കണെമങ്കിൽ രാജ്യ
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടവുകളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏെറ
ക്കുെറ സ്ഥിരമായിരിക്കണം. പേക്ഷ ഓേരാ രാജ്യവും
തെന്റ മാത്രം ഉൽപാദനേത്തയും വിേദശവ്യാപാരേത്ത
യും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഓേരാ
രാജ്യവും തെന്റ ചരക്കുകെള ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റഴി
ക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദനക്ഷമത വളർ
ത്താൻ മുതിരുകയാെണങ്കിൽ, ഓേരാ രാജ്യവും സ്വന്തം
കറൻസിയുെട വില കുറയ്ക്കുവാനും േലാകമാർക്കറ്റിൽ മറ്റു
രാജ്യങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്തുവാനുെമാരുങ്ങുകയാെണ
ങ്കിൽ, ഈ സ്ഥിരത എത്രകാലം നിലനിൽക്കും?
അേപ്പാൾ, സ്വർണ്ണമാനത്തിെന്റ പരാജയത്തിെന്റ പി
ന്നിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അസമമായ വളർച്ചയും
അതിലടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളും കാണാതിരിക്കുന്ന ധനശാ
സ്ത്രജ്ഞൻ അശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനത്തിേല എത്തി
േച്ചരുകയുള്ളു. കറൻസിക്കുഴപ്പം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
െപാതുവിലുള്ള കുഴപ്പത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാെണ
ന്നു മനസ്സിലാക്കാെത അതിനു പരിഹാരം കാണുക
സാധ്യമല്ല.

















11 പണത്തിെന്റ വിലയും

വിേദശവിനിമയവും

ചരക്കുകളുെട വില ചിലേപ്പാൾ കയറുകയും ചിലേപ്പാൾ
കുറയുകയും െചയ്യാറുണ്ടേല്ലാ. ഇതിനു രണ്ടു തരം കാ
രണങ്ങളുണ്ടാവാം: ഒന്നുകിൽ വിലകെള അളക്കാനു
ള്ള മാനദണ്ഡ(പണ)െത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ;
അെല്ലങ്കിൽ അളക്കെപ്പടുന്ന ചരക്കുകെള സംബന്ധിക്കു
ന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ചരക്കിെന്റെയന്നേപാെലതെന്ന പണ
ത്തിെന്റയും ഡിമാൻറിേലാ സൈപ്ലയിേലാ മാറ്റമുണ്ടാ
യാൽ വിലകളിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. [2]
യുദ്ധകാലത്ത് വിലകളിൽ വലിെയാരു വിപ്ലവമുണ്ടായി.
ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറു സൈപ്ലെയ അേപക്ഷിച്ച് വർ
ദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. െതാഴിലാളികെള കിട്ടാനുള്ള പ്രയാ
സം, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളുെട കുറവ്, പുതിയ യന്ത്ര
ങ്ങളുെട അഭാവം — ഇങ്ങെന പല കാരണങ്ങളാലും
ചരക്കുകളുെട സൈപ്ല കുറഞ്ഞു. ഡിമാൻറാെണങ്കിൽ
വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു. അതിെന്റ ഫലമായി
ട്ടാണ് വിലകൾ എെന്തന്നില്ലാെത വർദ്ധിച്ചത്.
ഡിമാൻറിെന്റ ആധിക്യം കുറഞ്ഞേതാടുകൂടി സ്ഥിതി വീ
ണ്ടും മാറി. ചരക്കുകളുെട വില െപെട്ടന്നിടിയാൻ തുട
ങ്ങി. അതാണ് 1920-െല സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിലുണ്ടാ
യത്. അതാണ് ഇന്ന് മുതലാളികെള തുറിച്ചുേനാക്കുന്ന
ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം.

വിലകളുെട മാറ്റം ജനങ്ങെള
ബാധിക്കുന്നെതങ്ങെന?
വിലകളിൽ െപെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഉയർച്ചയും താഴ്ച
യും വിവിധജനവിഭാഗങ്ങെള വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ്
ബാധിക്കുക. വിലകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദനത്തി
േലർെപ്പടുന്ന വ്യവസായമുതലാളികൾക്കു കൂടുതൽ ലാ
ഭമടിക്കാൻ സാധിക്കും. േനെരമറിച്ചു, പലിശയ്ക്കു കടം
െകാടുക്കുന്ന പണമുതലാളികളുെട ആദായം കുറയു
കയാണ് െചയ്യുക. കാരണം, ചരക്കുകളുെട വില വർ
ദ്ധിച്ചാലും പലിശയുെട േതാത് നിശ്ചിതമായിരിക്കും.
അതുെകാണ്ട് നിശ്ചിതമായ പലിശയ്ക്ക് ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്ന
ചരക്കുകളുെട േതാത് മുമ്പേത്തക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.
മാർക്കറ്റിൽ പണം ധാരാളം പ്രചരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്,
എന്നുവച്ചാൽ പണമുതലാളിയുെട പണത്തിെന്റ ഡി
മാൻറ് വർദ്ധിക്കാത്തതുെകാണ്ട്, പലിശനിരക്ക് കൂട്ടാൻ
സാധിക്കുകയുമില്ല.
െതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം േദാഷം. വില
വർദ്ധനവിനനുസരിച്ച് കൂലിക്കയറ്റമുണ്ടാവില്ല. കൂലിയു
െട േതാത് എല്ലായ്േപ്പാഴും വിലക്കയറ്റത്തിെന്റ പിന്നി
ലായിരിക്കും. അതിെന്റ ഫലമായി െതാഴിലാളികളുെട
യഥാർത്ഥ കൂലി (കൂലിെകാണ്ടു വാങ്ങാവുന്ന ചരക്കുകളു
െട തുക) കുറയുന്നു. അങ്ങിെന ജീവിതനിലവാരം താഴു
ന്നു; ചൂഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു.
വിലകൾ താഴുന്ന കാലെത്ത സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്.
ചരക്കുകൾ വിൽക്കുന്നവർക്ക്, പ്രേത്യകിച്ചും കാർഷി
േകാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർക്ക്; ആവശ്യത്തിനു
േവണ്ട പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങിെന കടഭാ
രം വർദ്ധിക്കുന്നു. പലിശയ്ക്കു കടം െകാടുക്കുന്ന പണമു
തലാളിയ്ക്കു കൂടുതൽ ആദായമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
കാരണം, നിശ്ചിതമായ പലിശ മുമ്പേത്തക്കാളധികം
ചരക്കുകേളയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
വ്യവസായ മുതലാളികൾ തങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചവില
യുെട കൂടുതൽ ഭാഗം പണമുതലാളിക്കു െകാടുക്കാൻ
നിർബദ്ധരാവുന്നു.
ഇവിെടയും െതാഴിലാളികൾക്കാണ് കൂടുതൽ േദാഷം.
വിലക്കുറവിെന േനരിടാൻ േവണ്ടി മുതലാളികൾ െതാഴി
ലാളികളുെട കൂലി കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങിെന െതാഴിലാളിയും
മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള സമരം മൂർച്ഛിക്കുന്നു.
ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധെത്ത തുടർന്നുണ്ടായ വിലയി
ടിവിെന േനരിടാൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒേര മാർഗ്ഗമല്ല
ൈകെക്കാണ്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അേമരിക്കയിലും നിഷ്പ
ക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലും മുതലാളികൾക്കും ഭരണാധികാരി
കൾക്കും താരതേമ്യന കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതു
െകാണ്ട് ‘ഡിഫ്േളഷൻ’ (പണസേങ്കാചം അെല്ലങ്കിൽ
പണം പിൻവലിക്കൽ) നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണുണ്ടാ
യത്. പണമുതലാളികളുെട ആദായം ചുരുക്കുകയും
െതാഴിലാളികളുെട കൂലി, ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട ശമ്പളം
മുതലായവ കുറയുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങിെന പണത്തിെന്റ
തുക കുറച്ചുെകാണ്ട് സ്വന്തം ലാഭേത്താത് ഏെറക്കുെറ
നിലനിർത്താൻ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന വ്യവസായമുത
ലാളികൾക്കു സാധിച്ചു.
യുദ്ധത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങേളൽക്കുകയും പരാജ
യംമൂലം ഭരണാധികാരികളുെട ശക്തി ഇളക്കുകയും െച
യ്ത രാജ്യങ്ങളിലാകെട്ട, വമ്പിച്ച വിപ്ലവപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു. പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള ശാന്തമാക്കാൻ േവ
ണ്ടി എട്ടുമണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി, സംഘടനയ്ക്കുള്ള അവകാ
ശം, െപാതുസ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രായപൂർത്തി േവാട്ടവകാശം
എന്നിങ്ങെന പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും െചയ്യാൻ മുതലാളിമാർ
നിർബന്ധിതരായി. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൂലിയും
ശമ്പളവും േനരിട്ടുകുറച്ച് പണസേങ്കാചനം നടപ്പിൽവ
രുത്തുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തരം രാ
ജ്യങ്ങളിൽ പണത്തിെന്റ വില കുറയ്ക്കൽ (Depreciation)
എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഭരണാധികാരികൾ ൈകെക്കാണ്ട
ത്. േനാട്ടുകൾ കൂടുതൽ അടിച്ചിറക്കുകയാെണങ്കിൽ
െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരുെട
ശമ്പളവും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന
അവയുെട യഥാർത്ഥമായ േതാതു കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.
കാരണം, പണത്തിെന്റ വിലയിടിയുേമ്പാൾ കൂലിയുെട
യും ശമ്പളത്തിെന്റയും ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങും. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ കൂലിയും ശമ്പളവും ചുരുങ്ങുക
എന്നുതെന്നയാണ്.
ഈ മാർഗ്ഗം െതാഴിലാളികളുെട ദാരിദ്ര്യെത്ത വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നു; െചറിയ സൂക്ഷിപ്പുകളുള്ള ഇടത്തരക്കാെര ദീപാ
ളി കളിപ്പിക്കുന്നു; പണമുതലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന ആദാ
യത്തിെന്റ േതാതു കുറയ്ക്കുന്നു; അങ്ങിെന വളഞ്ഞ വഴിക
ളിലൂെട വീണ്ടും വ്യവസായമുതലാളികളുെട ലാഭം വർദ്ധി
പ്പിക്കുന്നു.

ചൂതാട്ടക്കാർ:
വില കയറുേമ്പാഴും വിലയിടിയുേമ്പാഴും ഒരുേപാെല
ലാഭമടിയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം മുതലാളികളുണ്ട്. ചൂതാട്ടമാ
ണ് അവരുെട പ്രധാന േജാലി. വില കയറാൻ തുടങ്ങു
േമ്പാൾ അവർ ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി വാങ്ങുകയും
അങ്ങിെന വിലകെള പിേന്നയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒടു
വിൽ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു പണമാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. േനെരമറിച്ച് വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
അവർ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നത് കഴിയുന്നതും ചുരുക്കു
കയും വില ഏറ്റവുമധികം താഴാൻ കാത്തിരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
ഇത്തരം ചൂതാട്ടങ്ങൾ ഇടത്തരക്കാരായ സ്വത്തുടമ
സ്ഥൻമാെര പാപ്പരാക്കി വിടുന്നു; പണം ഏതാനും േപ
രുെട കയ്യിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു; വിത
രണത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങ
െന ക്രമത്തിൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയാെക തകരാൻ
തുടങ്ങുന്നു.

വിേദശ വിനിമയം:
സ്വർണമാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കറൻ
സികൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണത്തിെന്റ േതാ
തു േനാക്കിയിട്ടാണ് അവയുെട ആേപക്ഷികവിലക
െള കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സ്വർണ്ണമാനം തകർന്ന
േതാടുകൂടി ഈ മാർഗ്ഗം അപ്രാേയാഗികമായിത്തീർന്നു.
ഇേപ്പാൾ കറൻസികളുെട ആേപക്ഷികവിലകൾ കണ
ക്കാക്കുന്നത് ഓേരാ രാജ്യത്തിലും ചരക്കുകളുെട വില
കളുെട െപാതുനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ േനാ
ക്കിയിട്ടാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിെല വിലകൾ ഗണ്യമായ
േതാതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാെണങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യ
ത്തിെല കറൻസിയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല കറൻസികളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെത്ത ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല.
എന്നാൽ ചരക്കുകളുെട വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
മാത്രമല്ല കറൻസികളുെട വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും
വിനിമയബന്ധെത്ത ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, േഡാളറും പൗണ്ട് സ്റ്റർലിംഗും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
െമടുക്കുക. ഒരു പൗണ്ട് 4 േഡാളറിന് സമമാണ്. ബ്രിട്ട
നിൽ ഒരു പൗണ്ട് െകാടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ
ക്ക് അേമരിക്കയിൽ 4 േഡാളർ െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നിട
േത്താളം കാലം ഒരു പൗണ്ടിെന്റയും 4 േഡാളറിെന്റയും
വിലകൾ സമമാെണന്ന് പറയാം. ചരക്കുകളുെട വില
വർദ്ധനേവാ വിലയിടിേവാ ഒേര േതാതിലാെണങ്കിൽ
രണ്ടു കറൻസികളും തമ്മിലുള്ള വിനിമയബന്ധം താറു
മാറാവുകയില്ല. 1947 ഒേക്ടാബറിൽ ബ്രിട്ടനിൽ െമാത്ത
ച്ചരക്കുകളുെട വിലകൾ 1987-െല നിലവാരേത്തക്കാൾ
83 ശതമാനം കൂടുതലായിരുന്നു. അേതസമയത്ത് അേമ
രിക്കയിെല നിലവാരം 84 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അേപ്പാൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിെലയും ചരക്കുകളുെട വില
കൾ ഏതാെണ്ടാേര േതാതിലാണ് വർദ്ധിച്ചത്. അതു
െകാണ്ട്, ഒരു കറൻസിയുെട വില മേറ്റ കറൻസിയുേട
തിെന അേപക്ഷിച്ച് കൂടിെയേന്നാ കുറഞ്ഞുെവേന്നാ പറ
യാൻ വയ്യ.
ബ്രിട്ടനിെല ഭരണാധികാരികൾ പൗണ്ടിെന്റ വില കുറ
യ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുെവന്നും അതിെന്റ ഫലമായി പൗണ്ടി
െന്റ വിനിമയനിരക്ക് എട്ട് േഡാറളായിത്തീർന്നുെവന്നും
വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിേലക്കിറക്കുമതി െച
യ്യുന്ന ഭക്ഷണം, അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയ
എല്ലാ ചരക്കുകളുെടയും വിലകൾ െപെട്ടന്ന് വർദ്ധിക്കും.
അേമരിക്കയിൽ നിേന്നാ കനഡയിൽ നിേന്നാ ഇറക്കു
മതി െചയ്യുന്ന 4 േഡാളർ വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾക്ക്
മുമ്പ് 1 പൗണ്ട് െകാടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇേപ്പാൾ
1 പവൻ 6 െഷല്ലിംഗ് 8 െപൻസ് െകാടുേക്കണ്ടി വരും.
ബ്രിട്ടെന്റ ഇറക്കുമതിചരക്കുകളുെട വിലകൾ ഇങ്ങെന
വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജനങ്ങളുെട ജീവിതനില
വാരം കൂടുതൽ അധഃപതിക്കും. െതാഴിലാളികളുെട
യഥാർത്ഥകൂലി കുറയും. കാരണം, അവർക്കു കിട്ടുന്ന
പണം െകാടുത്താൽ മുമ്പേത്തക്കാളും കുറച്ചു ചരക്കുകൾ
മാത്രേമ കിട്ടുകയുള്ളു. അതുെകാണ്ട് കറൻസിയുെട വി
ലയിടിവ് െതാഴിലാളികൾക്കും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മറ്റു
സാധാരണക്കാർക്കും ഹാനികരമാണ്.
കറൻസിയുെട വിലയിടിഞ്ഞാൽ കയറ്റുമതികൾക്ക് െത
െല്ലാരു പ്രേചാദനം കിട്ടുെമന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, മുമ്പ് 4 േഡാളർ െകാടുത്താൽ കിട്ടിയിരു
ന്നത്ര ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ ഇേപ്പാൾ 3 േഡാളേറാ 3.5
േഡാളേറാ െകാടുത്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതി
െന്റ ഫലമായി അേമരിക്കക്കാർ കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ചര
ക്കുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിെയന്നു വരാം.
എന്നാൽ, ഇതിനു ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ,
ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ പലതും വിേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറ
ക്കുമതി െചയ്യുന്ന അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾെകാണ്ടാണു
ണ്ടാക്കുന്നത്. കറൻസിയുെട വിലയിടിവുകാരണം ആ
അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളുെട വില വർദ്ധിക്കും. അതിെന്റ
ഫലമായി കയറ്റുമതി െചയ്യുന്ന ചരക്കുകളുെട വിലകേള
യും കുറെച്ചാെക്ക വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല ജീ
വിതേത്താത് താഴ്ന്നുെകാണ്ട് െതാഴിലാളികൾ കൂടുതൽ
കൂലിക്കുേവണ്ടി സമരം െചയ്തുെവന്നു വരും. അങ്ങെന
കയറ്റുമതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ
തെന്ന കുറയാൻ തുടങ്ങും.
മെറ്റാരു വിഷമം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിെല കറൻസി
യുെട വിലയിടിഞ്ഞാൽ േലാകമാർക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കു
ന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല മുതലാളികളും തങ്ങളുെട കറൻ
സികളുെട വില കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. കറൻസികൾ െകാ
ണ്ടുള്ള ഈ സമരത്തിെന്റ ഫലമായി ആദ്യം വില കുറച്ച
രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന േനട്ടം താൽക്കാലികം മാത്രമാ
യിരിക്കും.

ഫ്രാങ്കിെന്റ വിലയിടിവ്:
മെറ്റാരുദാഹരണെമടുക്കാം: 1948 ജനുവരി 25-നു രാത്രി
ഫ്രഞ്ചു ഭരണാധികാരികൾ ഫ്രാങ്കിെന്റ വില സുമാർ 50
ശതമാനം കണ്ട് കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ വിനിമയ
നിരക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു പൗണ്ട് 864 ഫ്രാങ്കിന് സമ
മായിരിക്കുെമന്നും (പഴയ നിരക്ക്: 480 ഫ്രാങ്ക് = 1 പൗ
ണ്ട്) ഒരു േഡാളർ 214 ഫ്രാങ്കിനു സമമായിരിക്കുെമന്നും
(പഴയ നിരക്ക്: 120 ഫ്രാങ്ക്= 1 േഡാളർ) ഔേദ്യാഗിക
മായി പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടു.
ഫ്രഞ്ചു മുതലാളികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ മാറ്റ
ത്തിെന്റ അർത്ഥം വിേദശമാർക്കറ്റുകളിേലക്കു കൂടുതൽ
പ്രേവശനം ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം ഫ്രഞ്ചു
ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇേപ്പാൾ മുമ്പേത്തക്കാൾ
കുറച്ചു േഡാളേറാ പൗേണ്ടാ മതിയാവും. േലാകമാർക്ക
റ്റിൽ ഫ്രഞ്ചുചരക്കുകളുെട വില കുറയുന്നതുെകാണ്ട് അവ
യുെട വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചുെവന്നു വരാം.
ജനുവരി 26-നു മുമ്പ് ഫ്രാങ്ക് പൗണ്ടാേയാ പൗണ്ട് ഫ്രാ
ങ്കാേയാ മാറ്റാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർ പൗണ്ടിന് 480 ഫ്രാ
ങ്ക് എന്ന േതാതിലാണ് വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്.
അതായത് 1000 പൗണ്ട് വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ ബ്രിട്ടി
നിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മുതലാളിക്ക് 4,80,000
ഫ്രാങ്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ജനുവരി 26 നു മുതലാകെട്ട അത്ര
യും ചരക്കുകൾക്ക് 8,64,000 ഫ്രാങ്ക് കിട്ടുെമന്നായി. ഇതി
െന്റ അർത്ഥം ഫ്രാങ്കിെന്റ വിലയിടിവിനുേശഷം ബ്രിട്ട
നിേലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റിയയയ്ക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് മുതലാളി
കൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ്.
ഫ്രാൻസിേലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റിയയയ്ക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്
മുതലാളികളുെട കാര്യം േനെരമറിച്ചാണ്. ഫ്രഞ്ചുമാർക്ക
റ്റിൽ 4,80,000 ഫ്രാങ്ക് വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കു
ന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിക്ക് മുമ്പ് 1000 പൗണ്ട് കിട്ടിയിരു
ന്നു. ഫ്രാങ്കിെന്റ വിലയിടിവിനു േശഷമാകെട്ട, അത്രയും
ചരക്കുകൾക്ക് 550 പൗണ്ട് മാത്രേമ കിട്ടുകയുള്ളുെവന്നാ
യി. ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ േവണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളി
കൾ ഒന്നുകിൽ തങ്ങളുെട ചരക്കുകളുെട വില വർദ്ധി
പ്പിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ചരക്കു
കൾ പിൻവലിച്ചു മറ്റുവല്ല മാർക്കറ്റുകെളയും അഭയം പ്രാ
പിക്കും.
അേപ്പാൾ, ഫ്രാങ്കിെന്റ വിലയിടിവുെകാണ്ട് െപെട്ടന്നു
ണ്ടായ ഫലം ബ്രിട്ടനിൽ നിേന്നാ അേമരിക്കയിൽ നി
േന്നാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിേന്നാ ഇറക്കുമതി െചയ്യുന്ന
ചരക്കുകൾക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാർ കൂടുതൽ വിലെകാടുക്കുവാൻ
നിർബദ്ധരാവുെമന്നതാണ്. കറൻസിയുെട വിലയിടി
വിനു മുമ്പുതെന്ന ഫ്രാൻസിൽ ചരക്കുകളുെട വില വല്ലാ
െത വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിലക്കയറ്റത്തിനനു
സരിച്ച് െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയും ഇടത്തരക്കാരുെട
ശമ്പളവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഫ്രാങ്കിെന്റ വിലയിടിവിെന്റ
ഫലമായി ചരക്കുകളുെട വിലകൾ ഇനിയും വർദ്ധിക്കുക
യാണ് െചയ്യുക. അതിെന്റ ഫലമായി െതാഴിലാളികളു
െട യഥാർത്ഥകൂലി വീണ്ടും കുറയും; ജനങ്ങളുെട ജീവിത
േത്താത് കൂടുതൽ വഷളായിത്തീരും.

കറൻസികുഴപ്പത്തിെന്റ പിന്നിൽ:
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധവും അതിെനതുടർന്നുണ്ടായ
വിഷമതകളും മിക്ക മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളുെടയും സാ
മ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ താറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാർ
ക്കറ്റുകൾ ഇടുങ്ങിവരികയാണ്. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള മാർക്കറ്റുമത്സരം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.
പണെപ്പരുപ്പം (ഇൻഫ്െളക്ഷൻ) ഭയങ്കരമായിെക്കാ
ണ്ടുവരികയാണ്. പൗണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്, ലിറ, ൈചനീസ്,
േഡാളർ, ഉറുപ്പിക തുടങ്ങിയ മിക്ക കറൻസികളുെടയും
വിലകൾ ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിനിമയനിര
ക്കിലുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഥിരതകളും െപ
െട്ടന്നുണ്ടായ കയറ്റിറക്കങ്ങളും വിേദശവ്യാപാരെത്ത
ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കറൻസിയുെട വിലയി
ടിവുകാരണം ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതു കുറഞ്ഞുകുറ
ഞ്ഞു വരികയാണ്. െതാഴിലാളികളുെട ചൂഷണേത്താത്
വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത്തരക്കാരുെട സൂക്ഷിപ്പുപണ
ങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യുന്നു. നാട്ടുകാരുെട കയ്യിലുള്ള
പണെമല്ലാം ഏതാനും കൂറ്റൻമുതലാളിമാരുെട കയ്യിൽ
േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ഇെതല്ലാം യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളല്ല. മുതലാളിത്ത രീതി
യിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വത്തുടമകളുെടയും ഉൽപാദനവിത
രണങ്ങളിലുള്ള ക്രമേക്കടുകളുെടയും അനിവാര്യഫലമാ
ണിത്. മൗലികമായ ഈ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അവഗണി
ച്ചുെകാണ്ട് കറൻസികുഴപ്പത്തിനു പരിഹാരം കാണുക
സാധ്യമല്ല.
2. നാണയപ്രശ്നം എന്ന പുസ്തകം േനാക്കു.

















12 സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം
മുതലാളിത്തത്തിെന്റ കഴിഞ്ഞ 180 െകാല്ലെത്ത ചരി
ത്രത്തിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടായ ഒട്ടനവധി സാമ്പത്തിക
കുഴപ്പങ്ങൾ െവറും യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളെല്ലന്നും നമ്മു
െട ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയുെട എേന്താ പന്തിേകടിെന്റ
ഫലമാണവെയന്നും അധികമധികം ആളുകൾ മനസ്സി
ലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നല്ലത്. പേക്ഷ,
ഈ പന്തിേകടിെന്റ സ്വഭാവെമന്താെണന്നു വ്യക്തമാ
യി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രേമ അതിനുള്ള പരിഹാരം
കാണാൻ സാധിക്കൂ.

ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നെതങ്ങെന?
മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൂന്ന്
ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1. മുതലാളി ആദ്യമായി തെന്റ വശമുള്ള
പണം ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്നു; ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും
െതാഴിലാളിയുെട അധ്വാനശക്തിയും വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നു.
2. ശരിക്കുള്ള ഉല്പാദനം; െതാഴിലാളികൾ ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങളിൽ അധ്വാനം െചലുത്തി ചരക്കുകൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നു. 3. വിൽപ്പന: ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ ചരക്കുകൾ
മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നു; അങ്ങിെന ചരക്കുകെള വീ
ണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകെള ഉപേഭാക്താക്കൾ
വാങ്ങിയനുഭവിച്ചു കഴിയുേമ്പാേഴയ്ക്കും അവെയ വീണ്ടും
സൈപ്ല െചയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതുെകാണ്ട് ഒരി
ക്കൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ചു പണമാക്കിയാൽ ആ പണം
വീണ്ടും ഉല്പാദനത്തിലിറക്കുന്നു. ആദ്യെത്തേപ്പാെല
തെന്ന വീണ്ടും ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട ഒന്നാംഘട്ടമാ
രംഭിക്കുകയായി. വീണ്ടും രണ്ടാം ഘട്ടം, വീണ്ടും മൂന്നാം
ഘട്ടം, വീണ്ടും ഒന്നാംഘട്ടം — ഇങ്ങെന ഉല്പാദനം തുടർ
ന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
ലാഭം കിട്ടാൻ േവണ്ടിയാണേല്ലാ മുതലാളി ഉല്പാദനത്തി
േലർെപ്പടുന്നത്. ലാഭം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ അയാൾ തെന്റ
പണം വ്യവസായത്തിലിറക്കുകയില്ല. അേപ്പാൾ ഉല്പാ
ദനവ്യവസ്ഥയുെട മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റു
കിട്ടുന്ന പണം ആദ്യമിറക്കിയ പണേത്തക്കാളധികമു
ണ്ടായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാണ്. ഈ അധികമുള്ള സം
ഖ്യയ്ക്കാണ് മിച്ചവിലെയന്നു പറയുന്നത്. മിച്ചവില േവണ
െമങ്കിൽ മുഴുവനും മുതലാളിക്കനുഭവിക്കാം; സുഖേഭാഗ
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചിലവഴിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ, അതു മുഴുവ
േനാ അതിെലാരു ഭാഗേമാ മൂലധനേത്താടുകൂടിേച്ചർത്തു
വ്യവസായെത്ത വിപുലീകരിക്കാം.
സ്വാഭാവികമായി ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ ഉല്പാദ
േനാപകരണങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയാണ് െചയ്യുക. ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളു
ണ്ട്: ഒന്നാമത്, മിച്ചവില സമ്പാദിക്കാനുള്ള ദുര; രണ്ടാ
മത് മാർക്കറ്റിെല മത്സരം. തന്താങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ
വിറ്റഴിക്കാൻ േവണ്ടി മുതലാളികൾ പരസ്പരം മത്സരി
ക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ േതാൽക്കുന്ന മുതലാളി തകർന്നു
നശിച്ചുേപാകുന്നു. അതുെകാണ്ട് മാർക്കറ്റു മത്സരത്തിൽ
എതിരാളികെള േതാൽപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഓേരാ മുത
ലാളിയും തെന്റ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങെള മറ്റുള്ളവെര
ക്കാൾ കുറഞ്ഞ െചലവിനു ചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിക്കാനും
ശ്രമിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉല്പാ
ദനവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും വളരുകയും െചയ്യണ
െമങ്കിൽ ഉല്പാദനത്തിൽ കൂടുതൽകൂടുതൽ, പണമിറക്കി
േയ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ട് ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ
മിച്ചവില മുഴുവനുേമാ അെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ ഒരു മുഖ്യ
ഭാഗെമങ്കിലുേമാ പുനരുല്പാദനത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
അങ്ങിെന ഉല്പാദനം കൂടുതൽകൂടുതൽ വിപുലമായിത്തീ
രുന്നു.

ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളും
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും:
വ്യവസായങ്ങെള െമാത്തത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി
തരംതിരിക്കാം. 1. ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ (യന്ത്ര
ങ്ങൾ, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ, എണ്ണ മുതലായവ)
നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ. 2. ഉപേഭാഗസാമഗ്രി
കൾ (ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം െചരിപ്പ് മുതലായവ) നിർമ്മിക്കു
ന്ന വ്യവസായങ്ങൾ. രണ്ടാമെത്ത ഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവശ്യ
മായ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പുകാരിൽനിന്നാണ് കി
ട്ടുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന
വ്യവസായങ്ങെള പരിഷ്ക്കരിക്കണെമങ്കിൽ യന്ത്രസാമ
ഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങെളയും പരിഷ്ക്കരിക്കണം.
ഇങ്ങിെന രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലും മൂലധനേശഖരണം ആവ
ശ്യമായിത്തീരുന്നു.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളായാലും ശരി, ഉപേഭാഗസാമ
ഗ്രികളായാലും ശരി, നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവ
െയ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയണം. എന്നാേല പു
നരുൽപ്പാദനം സാധ്യമാകു.
ഉല്പാദനമുറയുെട അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന
െതന്താണ്? യന്ത്രങ്ങളുെടയും എണ്ണയുെടയും കൂലിയു
െടയും മറ്റും രൂപത്തിൽ മൂലധനമിറക്കിയ ഒന്നാംവി
ഭാഗക്കാരുെട കയ്യിൽ ഇേപ്പാൾ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാ
ണുള്ളത്. ഈ യന്ത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ച് പണമാക്കിയാെല
െതാഴിലാളികൾക്കു കൂലിെകാടുക്കാനും വീണ്ടും ഉല്പാദ
നമുറയാരംഭിക്കാനും ആവശ്യമായ മൂലധനമിറക്കാൻ
കഴിയൂ. രണ്ടാംവിഭാഗക്കാരുെട കാര്യേമാ? യന്ത്രങ്ങളു
െടയും അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുെടയും കൂലിയുെടയും
രൂപത്തിൽ അവരിറക്കിയ മൂലധനം മുഴുവൻ ഇേപ്പാൾ
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട രൂപത്തിലാണ്. ഈ ഉപേഭാ
ഗസാമഗ്രികെള വിറ്റഴിച്ചാേല രണ്ടാം വിഭാഗക്കാരായ
മുതലാളികൾക്കു വീണ്ടും ഉല്പാദനമുറയാരംഭിക്കാൻ
കഴിയൂ.
ഒന്നാംവിഭാഗക്കാർ യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങ
െള എങ്ങിെനയാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്? കുെറെയാെക്ക
ഒന്നാംവിഭാഗക്കാരുെടയിടയിൽതെന്ന െചലവാക്കാം.
ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ വിറ്റുതീർ
ക്കണം. രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ,
തുണി, െചരുപ്പ്, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ ഉപേഭാഗസാധന
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അവെയ വിറ്റഴിക്കുന്നെതങ്ങെന
യാണ്. കുേറെയാെക്ക രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ
തെന്ന െചലവാകും. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാം വിഭാഗക്കാ
രുെടയിടയിൽ തെന്ന വിറ്റുതീർക്കണം. ഒന്നാമെത്ത
ഗ്രൂപ്പിനാവശ്യമായ ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ രണ്ടാംഗ്രൂപ്പു
കാരും രണ്ടാംഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവശ്യമായ ഉല്പാദേനാപകര
ണങ്ങൾ ഒന്നാംഗ്രൂപ്പുകാരുമാണ് സൈപ്ല െചയ്യുന്നത്.
ഒരു കാര്യം ഇവിെട ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. മുതലാളി
ത്തസമുദായത്തിൽ ഓേരാ ഇനത്തിലും എത്രെയത്ര
ചരക്കുകൾ ആവശ്യമുെണ്ടന്നും അവയുെട മാർക്കറ്റുവി
ലകൾ എന്തായിരിക്കണെമന്നും എത്ര ചരക്കുകൾ വാ
ങ്ങെപ്പടുെമന്നും മറ്റും അറിയുന്നതു ചരക്കുകൾ നിർമ്മി
ക്കുന്ന സമയത്തല്ല, നിർമ്മിച്ചതിനുേശഷം മാത്രമാണ്.
അതായത്, സമുദായത്തിെല ഉല്പാദനവിതരണങ്ങൾ
യാെതാരുപ്ലാനുമില്ലാെതയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓേരാ
ഉൽപാദകനും ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കുകയും
അവെയ വിറ്റഴിക്കാൻ േവണ്ടി ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു മാർക്കറ്റിൽ
െകാണ്ടുവരികയുമാണ് െചയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റിെലത്തു
േമ്പാഴാണ് താന്താങ്ങളുെട ചരക്കുകൾ എത്രമടങ്ങു
െചലവാകുെമന്ന് മുതലാളികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഡി
മാൻറു കുറവുള്ള ചരക്കുകളുെട മാർക്കറ്റുവില ഇടിയും.
അേപ്പാൾ കുേറേപർ ആ ഉല്പാദനരംഗത്തിൽ നിന്നു
പിൻമാറി ഡിമാൻറു കൂടുതലുള്ള വ്യവസായങ്ങളേന്വഷി
ക്കാൻ തുടങ്ങും. പേക്ഷ, കൂടുതൽ ആളുകൾ പിൻവലിയു
കയും അതിെന്റ ഫലമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറയുകയും
െചയ്താൽ അവയുെട മാർക്കറ്റുവില വീണ്ടും ഉയരാൻ തു
ടങ്ങും. അേപ്പാൾ വീണ്ടും ആ ഉൽപാദനരംഗേത്തക്ക്
മുതലാളികൾ ആകർഷിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങെന
വിലകളിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകളുേടയും മൂലധനത്തി
െന്റ േപാക്കുവരവുകളുെടയും ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായ
ത്തിനാവശ്യമായ ചരക്കുകൾ എത്രയാെണന്ന് നിർണ്ണ
യിക്കെപ്പടുന്നത്.
ഒരു വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട ചരക്കുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾ മറ്റുവിഭാഗെത്തയും ബാധിക്കും. കാരണം, ഉല്പാദ
നവിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ േവ
ണം. യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഉപേഭാഗസാമഗ്രിക
ളും േവണം. ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പുകാർ നിർമ്മിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ രണ്ടാംഗ്രൂപ്പുകാർ
ക്കാവശ്യമുള്ളതിേനക്കാൾ അധികമാെണങ്കിൽ അവ
വിറ്റഴിയാെത കിടക്കും. േനെരമറിച്ച്, കുറവാെണങ്കിേലാ
രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പുകാർക്കു പുനരുല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ
യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും കിട്ടുകയില്ല. അേപ്പാൾ ചരക്കുകൾ വിറ്റ
ഴിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുെട മാത്രം
പ്രശ്നമല്ല. സമുദായത്തിെലാട്ടാെകയുള്ള ചരക്കുകൾ
വിറ്റഴിേക്കണ്ട പ്രശ്നമാണത്. വ്യക്തികൾ ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു
സ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്ന ചരക്കുനിർമ്മാണവും സമു
ദായത്തിെനാട്ടാെക ആവശ്യമുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാണ
വും തമ്മിൽ എത്രകണ്ട് െപാരുത്തമുണ്ട് എന്നതിെന
ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പുനരുല്പാദനത്തിെന്റ സുഗമമായ
പുേരാഗതി.
എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഈ സുഗമ
മായ പുേരാഗതി സാധ്യമല്ല. കാരണം, യാെതാരു പ്ലാ
നുമില്ലാെത അരാജകമായിട്ടാണ് വ്യവസായങ്ങൾ വള
രുന്നത്. ഒന്നാംവിഭാഗത്തിെല വ്യവസായങ്ങളും രണ്ടാം
വിഭാഗത്തിെല വ്യവസായങ്ങളും തമ്മിൽ യാെതാരു
െപാരുത്തവുമില്ലാത്ത മട്ടിലാണ് വിപുലീകരണം നടക്കു
ന്നത്.
ആെകയിറങ്ങുന്ന മൂലധനത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചാ
ണ് ലാഭം കണക്കാക്കെപ്പടുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കു
ന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ, ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കു
ന്ന വ്യവസായങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച്, മൂലധനത്തിെന്റ
േതാത് എത്രേയാ അധികമായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട്
ഒന്നാം വിഭാഗക്കാരുെട ഒട്ടാെകയുള്ള ലാഭം രണ്ടാം വി
ഭാഗക്കാരുേടതിെനക്കാൾ ജാസ്തിയായിരിക്കും. അതി
നാൽ വ്യവസായങ്ങളുെട വിപുലീകരണത്തിനു കൂടുതൽ
പണം നീക്കിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ
ക്ക് അത്ര തെന്ന സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങെന മൂലധനസംഭ
രണം രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലും അസമമായിട്ടാണ് വളരു
ന്നത്.
മെറ്റാരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്: ലാഭത്തിെന്റ മുഖ്യമായ
ഭാഗം വ്യവസായങ്ങളുെട വിപുലീകരണത്തിനുേവണ്ടി
നീക്കിവയ്ക്കണെമന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഇങ്ങിെന നീക്കി
വയ്ക്കുന്ന തുകയുെട ഒരു ഭാഗം യന്ത്രങ്ങൾ അസംസ്കൃതപ
ദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് േവണ്ടിയും ബാക്കിയുള്ളത്
െതാഴിലാളികളുെട കൂലിയ്ക്കുേവണ്ടിയുമാണ് െചലവഴിക്കു
ന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ െചലവുേവണ്ടിവരിക
എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എന്നല്ല, യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്ക
രിക്കുേന്താറും യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ
ക്കും േവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിെന്റ േതാതു വർദ്ധിച്ചുെകാ
ണ്ടും െതാഴിലാളികൾക്കുേവണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിെന്റ
േതാതു ചുരുങ്ങിെക്കാണ്ടുമാണ് വരിക. ഇതിെന്റ അർ
ത്ഥം വ്യവസായങ്ങളുെട വിപുലീകരണേത്താെടാപ്പം
െതാഴിലാളികൾക്ക് ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനു
ള്ള കഴിവ് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നു എന്നാണ്. മെറ്റാരു
വിധം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട വ്യവസാ
യങ്ങളുെട വളർച്ചേയാെടാപ്പം രണ്ടാം വിഭാഗത്തിെന്റ
വിൽപനയുെട േതാത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു.
മൂലധനസംഭരണത്തിെന്റ ഫലമായി ഉല്പാദനം കൂടു
തൽ കൂടുതൽ വിപുലമാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉല്പാദേനാ
പകരണങ്ങളുെട ഡിമാൻറ് അതിേവഗം വർദ്ധിക്കുന്നു.
അേതാെടാപ്പം ചരക്കുകളുെട മാർക്കറ്റുവിലയും വർദ്ധി
ക്കുന്നു. മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ ലാഭേത്താതും
കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി ഉല്പാദേനാപ
കരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിേലയ്ക്ക് മൂല
ധനം ധാരാളമായി ഒഴുകിവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങിെന
ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് േമൽക്കുേമൽ വിപുലമായിെക്കാണ്ടുവരുന്നു.
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട ഡിമാൻറ് െപെട്ടന്ന്, ഒരു
െനാടിയിടെകാണ്ട്, തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാര
ണം, അവെയ നിർമ്മിക്കാൻ കാലതാമസം പിടിക്കും.
അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിെലത്തി
ക്കുന്നതുവെരയും അവയുെട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചുെകാ
േണ്ടയിരിക്കും. ഡിമാൻറ് നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം
വർദ്ധിച്ച മാർക്കറ്റുവിലകളും നിലനിൽക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഉല്പാദേനാപകരണവ്യവസായങ്ങൾ മൂലധനക്കാെര
ആകർഷിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കും. സാമൂഹ്യമായ യാെതാ
രു പ്ലാനുമില്ലാെത, താനുണ്ടാക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുണ്ടാ
ക്കുന്നതും തമ്മിൽ വല്ലെപാരുത്തേകടുേണ്ടാ എന്നു േനാ
ക്കാെത, യന്ത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർക്കു
ള്ള യഥാർത്ഥമായ ഡിമാെന്റന്താെണന്നു മനസ്സിലാ
ക്കാെത, ഓേരാ മുതലാളിയും തെന്റ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച്
ഇഷ്ടംേപാെല ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വിടുന്നു.
എന്നാൽ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട വ്യവസായത്തി
െന്റ സ്ഥിതിെയന്താണ്? ഒന്നാംവിഭാഗത്തിെലന്നേപാ
െലതെന്ന ഇവിേടയും മിച്ചവിലയുെട പ്രധാനഭാഗം
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണ് നീക്കിെവ
യ്ക്കുന്നത്. കൂലിക്കുേവണ്ടി, അതായത് െതാഴിലാളികളുെട
ഉപേഭാഗത്തിനുേവണ്ടി, നീക്കിവയ്ക്കുന്നതിെന്റ േതാതു കു
റയുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. വ്യവസായം അധികമധികം
വിപുലമാകുംേതാറും െതാഴിലാളികൾക്കനുഭവിക്കാനു
ള്ള സ്വത്തിെന്റ േതാതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. അതാ
യത്, ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറ് താണുതാണു
വരുന്നു.

െതാഴിലില്ലായ്മ പരന്നുപിടിക്കുന്നു:
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളുെട ഡിമാൻറു കുറഞ്ഞാൽ അവയു
െട മാർക്കറ്റുവിലയും കുറയും. പുതിയ മൂലധനക്കാരുെട
ആകർഷണം നിലയ്ക്കും. ലാഭേത്താത് ചുരുങ്ങും. നഷ്ടം
േനരിടും. ഉല്പാദനം കുറയ്ക്കുവാൻ മുതലാളികൾ നിർബ
ദ്ധിതരായിത്തീരും. അതിെന്റ ഫലമായി കുേറ െതാഴി
ലാളികൾക്കു േജാലിയില്ലാതാവും. െതാഴിലാളികൾക്കു
ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിെന്റ തുക കുറയുേമ്പാൾ ചരക്കു
കളുെട വിൽപന വീണ്ടും ചുരുങ്ങും. ഉല്പാദനം ഇനിയും
കുറയ്ക്കാൻ മുതലാളിമാർ നിർബദ്ധിതരായിത്തീരും. ചില
കമ്പനികൾ െപാളിയും. ചിലരു പൂട്ടിയിടും. െതാഴിലില്ലാ
ത്തവരുെട എണ്ണം െപരുകിെക്കാണ്ടുവരും. ചരക്കുകൾ
വിറ്റഴിക്കാെത േഗാദാമിൽ കിടക്കുേമ്പാൾ െതാഴിലാളി
കൾ പണിയില്ലാെത െതണ്ടിത്തിരിയും.
രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർ കമ്പനി പൂട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ
ഒന്നാംവിഭാഗക്കാരുെട ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ െചല
വാകുന്നെതങ്ങെന? അങ്ങിെന, യന്ത്രങ്ങളും മറ്റു മാർക്ക
റ്റിെലത്തുേമ്പാേഴക്കും അവെയ വാങ്ങാനാളില്ലാതായി
ത്തീരുന്നു. വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ചരക്കുകൾ
മാർക്കറ്റിെലത്തിയിട്ടുെണ്ടന്ന് അേപ്പാൾ മാത്രമാണ്
അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അേതാടുകൂടി ഒന്നാം വി
ഭാഗത്തിൽെപ്പട്ട കമ്പനികളും പൂട്ടാൻ തുടങ്ങുകയായി.
അങ്ങിെന െതാഴിലില്ലായ്മ സാർവ്വത്രികമായിത്തീരുന്നു.

കൃഷിക്കാർ തകരുന്നു:
കമ്പനികൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതുെകാണ്ട് അസംസ്കൃത
സാധനങ്ങളും വിറ്റഴിക്കാെത കിടക്കും. നാട്ടുകാരുെട
കയ്യിൽ, പണമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് കാർഷികച്ചരക്കുകൾ
വാങ്ങാനാളില്ലാതാവും. അതിെന്റ ഫലമായി അവയു
െട വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങും. മുതലാളികൾക്കു കൂടുതൽ
ശക്തിയും പ്രാബല്യവും സംഘടനയുമുള്ളതുെകാണ്ട്
അവർ കുഴപ്പത്തിെന്റ ഭാരെത്ത കഴിയുന്നതും കൃഷിക്കാ
രുെട ചുമലിേലക്കു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ,
മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങെളയേപക്ഷിച്ചു കൃഷിക്കാരാണ് കൂടു
തൽ തകരുക. അവരും െതാഴിലാളികെളേപ്പാെലത്ത
െന്ന നിസ്സഹായരായി അലഞ്ഞുതിരിയാൻ തുടങ്ങും.
കൃഷിക്കാരുെട വരവുചുരുങ്ങുക എന്നുവച്ചാൽ വ്യവസാ
യച്ചരക്കുകളുെട വില്പന വീണ്ടും കുറയുക എന്നർത്ഥമാ
ണ്. അങ്ങെന കൃഷിക്കാരുെട പാപ്പരത്തം വ്യവസായ
ങ്ങെളയും ബാധിക്കുന്നു.

ബാങ്കുകൾ െപാളിയുന്നു:
ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിയാതായാൽ അതു കടമിടപാടുകെള
യും ബാധിക്കും. അഭിവൃദ്ധിയുെട കാലത്തു മുതലാളികൾ
തങ്ങളുെട വ്യവസായങ്ങെള വിപുലീകരിക്കാൻ േവണ്ടി
ബാങ്കിൽ നിന്നു ധാരാളം കടംവാങ്ങിയിരുന്നു. ബാങ്കിൽ
നിന്നു കടം കിട്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്, ചരക്കുകൾ വി
റ്റുതീരുന്നതിനു മുമ്പുവെര വിപുലീകരണം നിർബാധം തു
ടരാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ബാങ്കുകൾക്കാെണങ്കിൽ പണ
ത്തിനു യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുെകാ
ണ്ടവർ വ്യവസായമുതലാളികൾക്കു യേഥഷ്ടം കടംെകാ
ടുത്തിരുന്നു. പേക്ഷ, ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാതാവുേമ്പാൾ
ബാങ്കിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചുെകാടുക്കാൻ മുത
ലാളികൾക്കു സാധിക്കിെല്ലന്നാവും. ഡിേപ്പാസിറ്റർമാർ
അമ്പരക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏതാനും ഡിേപ്പാസിറ്റർമാർ
തങ്ങളുെട സൂക്ഷിപ്പുപണം മടക്കി േചാദിച്ചാൽ മതി,
ബാങ്കുകൾ െപാളിയാൻ തുടങ്ങും. ‘ഭാവി സുരക്ഷിതമാ
ക്കാൻ േവണ്ടി’ പണം ബാങ്കിലിട്ട ഡിേപ്പാസിറ്റർമാെര
ല്ലാം െപാളിഞ്ഞു പാളീസാകുന്നു. അങ്ങിെന കുഴപ്പം
സാർവ്വത്രികമായിത്തീരുന്നു.
ചരക്കുകളുെട ഡിമാൻറും വില്പനയും കുറയാൻ തുടങ്ങി
യാലും കുറച്ചുകാലം കടത്തിനു വാങ്ങിയ പണംെകാണ്ട്
ഉല്പാദനം തുടരാൻ മുതലാളികൾക്കു സാധിക്കും. കിട്ടു
ന്നിടേത്താളം കടംവാങ്ങുക, സാധിക്കുന്നിടേത്താളം
ഉല്പാദിപ്പിക്കുക — ഇതാണ് ഓേരാ മുതലാളിയും െചയ്യു
ന്നത്. അങ്ങെന കുഴപ്പത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങ
ളിൽ നിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കുെറെയാെക്ക സാധിക്കും.
പേക്ഷ, ഏെതങ്കിലുെമാരു മുഖ്യമായ ബാങ്കു െപാളി
ഞ്ഞാൽ െപെട്ടന്നു പണക്കേമ്പാളമാെക തകരാൻ തുട
ങ്ങും. കൃത്രിമമായ ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയുെട കള്ളി അേപ്പാ
ളാണ് െവളിച്ചത്താവുക. സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിെന്റ
ആഴം എത്ര ഭയങ്കരമാെണന്ന് അേപ്പാഴാണ് ആളുകൾ
ക്ക് മനസ്സിലാവുക.

കുഴപ്പവും ഋണവ്യവസ്ഥയും:
മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനം ഋണവ്യവസ്ഥ
െയ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട്, കുഴപ്പം
ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് പണത്തിെന്റ ദൗർല
ഭ്യത്തിലൂെടയാണ്. എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകെള െരാക്കം
പണമാക്കി മാറ്റി ഇടപാടുകൾ തീർക്കാൻ മുതലാളി
കൾ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ, കുഴപ്പം
െവറുെമാരു പണക്കുഴപ്പമാെണന്നും, അെല്ലങ്കിൽ െവറു
െമാരു െക്രഡിറ്റ് കുഴപ്പമാെണന്നും, േതാന്നിേപ്പാകാനിട
യുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവെമന്താണ്?
അമിേതാല്പാദനം, വിലയിടിവ് മുതലായ കാരണങ്ങ
ളാൽ ചരക്കിെന്റ പ്രചലനത്തിനു തടസ്സം േനരിടുേമ്പാൾ,
അതായത് കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കുകെള വിറ്റഴി
ക്കാൻ പ്രയാസം േനരിടുേമ്പാൾ, ആ തടസ്സവും ആ പ്ര
യാസവും ഋണവ്യവസ്ഥെയയും ബാധിക്കുെമന്നു തീർ
ച്ചയാണ്. പുനരുല്പാദനത്തിെന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചര
ക്കുകളുെട പ്രചലനം െപെട്ടന്നു നിന്നുേപാകുന്നു. പുന
രുല്പാദനത്തിെന്റ ഗതിക്രമം നിർബാധം തുടരുന്നിെല്ല
ന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കച്ചവടസം
ബന്ധിയായ കടപ്പണത്തിെന്റ ഡിമാൻറു ചുരുങ്ങുന്നു.
നൂൽപ്പുകാരെന്റ കയ്യിൽ ധാരാളം നൂൽ െകട്ടിക്കിടപ്പു
ള്ളതുെകാണ്ട് കടത്തിന് പരുത്തിവാങ്ങി ഇനിയും നൂലു
ണ്ടാക്കാൻ അയാൾ മുതിരുകയില്ല. കച്ചവടക്കാരെന്റ
കയ്യിൽ ചരക്കുവിറ്റഴിയാെത കിടക്കുന്നതു െകാണ്ട് കട
ത്തിനു കൂടുതൽ ചരക്കു വാേങ്ങണ്ട ആവശ്യം അയാൾ
ക്കും േനരിടുന്നില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് ഋണവ്യവ
സ്ഥ ചുരുങ്ങിേപ്പാകുന്നത്.
മൂലധനെമല്ലാം ഉല്പാദനത്തിെന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ െക
ട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ചരക്കുകളുണ്ട്, പേക്ഷ, പണമില്ല.
വ്യവസായമുതലാളികൾക്കു പണത്തിനുള്ള തിടുക്കം
വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉല്പാദനത്തിെന്റ വിപുലീകരണത്തിനു
പുതിയ മൂലധനം ആവശ്യമായിവരുന്നതുെകാണ്ടല്ല,
ഉള്ള മൂലധനം ചരക്കുകളുെടയും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥ
ങ്ങളുെടയും രൂപത്തിൽ െകട്ടിക്കിടക്കുന്നതുെകാണ്ട്.
കുഴപ്പകാലങ്ങളിൽ അടവിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നി
ലക്കുള്ള പണത്തിനാണ് ദൗർലഭ്യം േനരിടുന്നത്. പണ
ത്തിെന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ബാങ്കർമാർ
തങ്ങളുെട പലിശനിരക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിെന്റ േതാതും ക്ര
മാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പേക്ഷ, എക്സ്േചഞ്ച് ബി
ല്ലുകൾ യഥാർത്ഥചരക്കുകളുെട െകാള്ളെക്കാടുക്കുകളു
െട പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ്. അതായത്, ചരക്കുക
ളുെട ൈകമാറ്റമാണ് എക്സ്േചഞ്ച് ബില്ലുകളുെട തെന്ന
അടിസ്ഥാനം. (ചില ബില്ലുകൾ യഥാർത്ഥ ചരക്കുകെള
യല്ല, െവറും തട്ടിപ്പുകെളയും ചതിപ്പണികെളയും മാത്ര
മാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നു വരാവുന്നതാണ്.
പേക്ഷ, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ കുഴപ്പകാലങ്ങളിൽ െപാട്ടി
െത്തറിക്കുന്നതു കാണാം). അേപ്പാൾ സമുദായത്തിെന്റ
ഡിമാൻറിേനക്കാളധികം ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിവിടുന്നു
എന്നതാണ് കുഴപ്പത്തിനുള്ള പ്രത്യക്ഷകാരണം. മെറ്റാ
രുവിധം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പത്തിെന്റ കാരണമാരാേയ
ണ്ടതു ഋണവ്യവസ്ഥയിലല്ല, മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള
ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാണ്.
കൃത്രിമമായ ഈ ഉൽപാദനക്രമെത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ
ഒരു ബാങ്കിെന്റ, കടലാസുേനാട്ടുകൾക്കു സാധിക്കുെമ
േന്നാ കുേറ േനാട്ടുകളടിച്ചിറക്കി വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കുക
െള വാങ്ങിവച്ചു കുഴപ്പമവസാനിപ്പിക്കാെമേന്നാ വ്യാേമാ
ഹിക്കുന്നതു വിഡ്ഢിത്തമാണ്.

മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അനിവാര്യസ്വഭാവം:
ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാെത കൂമ്പാരമായി െകട്ടിക്കിടക്കു
ന്നു. ആളുകൾക്കാവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ? അല്ല. ആവ
ശ്യമുണ്ട്; പേക്ഷ, വാങ്ങാൻ പണമില്ല. മുതലാളികൾക്കു
ലാഭം കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ അവരാകെട്ട വിൽക്കുകയുമില്ല.
ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാെക സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യന്ത്ര
ങ്ങളും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുമുണ്ട്. അധ്വാനിക്കാൻ
തയ്യാറുള്ള ജനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും യന്ത്രങ്ങൾ ചലിയ്ക്കു
ന്നില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനു െതാഴിലാളികൾ േജാലിയി
ല്ലാെത െതണ്ടിത്തിരിയുന്നു. എന്തുെകാണ്ട്? ഉൽപാദ
േനാപകരണങ്ങൾ മുതലാളികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്താ
ണ്. ലാഭമിെല്ലങ്കിൽ അവർ ഉൽപാദനം നടത്തുകയി
ല്ല. സാർവ്വത്രികമായ പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും
കഷ്ടപ്പാടും — ചരക്കുനിർമ്മാണം കുറഞ്ഞതുെകാണ്ടല്ല,
കൂടുതലായതുെകാണ്ട്! സ്വത്തു വർദ്ധിച്ചതുെകാണ്ടുള്ള
പട്ടിണി! മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രേത്യകതയാണിത്.
ഏറ്റവുമധികം ലാഭംകിട്ടാൻ േവണ്ടി ഓേരാ മുതലാളിയും
അപരിമിതമായ േതാതിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്നു. അേത
സമയത്ത് മാർക്കറ്റിെന്റ വ്യാപ്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവരിക
യും െചയ്യുന്നു. ഈ ൈവരുദ്ധ്യമാണ് കുഴപ്പത്തിലൂെട പ്ര
ത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്.
ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഓേരാ മുതലാളി
യും ഉൽപ്പാദനെച്ചലവു ചുരുക്കുന്നു; െതാഴിലാളികളിൽ
നിന്നു കൂടുതൽ അധ്വാനഭാരം പിഴിെഞ്ഞടുക്കുന്നു; ക്രമീ
കരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി െതാഴിലാളികളു
െട എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു; പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരു
ത്തുന്നു. ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട ഒരു ഭാഗത്തു െതാ
ഴിലാളികൾക്കു േവണ്ടിയുള്ള െചലവിനം ചുരുക്കുകയും
മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകളുെട ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാ
െമന്നും അങ്ങിെന തെന്റ സ്വപ്നങ്ങെളെയല്ലാം എളുപ്പ
ത്തിൽ സഫലമാക്കാെമന്നുമാണ് മുതലാളി ഇേപ്പാൾ
വിചാരിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, അയാളുെട സ്വപ്നങ്ങൾ നിറ
േവറുന്നില്ല. കാരണം, കൂലിക്കുറവിെന്റയും െതാഴിലില്ലാ
യ്മയുെടയും മറ്റും ഫലമായി ജനങ്ങളുെട ക്രയശക്തി പൂർ
വ്വാധികം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങിെന ചരക്കുകൾ വിറ്റ
ഴിയാെത െകട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

അഭിവൃദ്ധിയും കുഴപ്പവും:
കുഴപ്പത്തിൽ െചറിയ കമ്പനികെളല്ലാം ദീപാളി കുളി
ക്കുന്നു. വലിയ കമ്പനികളിൽത്തെന്ന പലതും പൂട്ടിയിടു
ന്നു. ഇങ്ങിെന കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പൂട്ടി ഒരു ഘട്ടംവെരെയ
ത്തിയാൽ നിലവിലുള്ള പരിമിതമായ ഡിമാൻറുേപാ
ലും തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ കഴിയാതാവുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തി
ലാണ് ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസാ
യങ്ങൾ വീണ്ടും തലയുയർത്താൻ തുടങ്ങുന്നത്. പുതിയ
യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീരുന്നതുെകാണ്ടു െമെല്ലെമ
െല്ല ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസാ
യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
വ്യവസായത്തിെന്റ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ അഭിവൃദ്ധിെയ തു
ടർന്നുെകാണ്ടു െപെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴ
പ്പം, പിെന്ന മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ച, വീണ്ടും അഭിവൃ
ദ്ധി, വീണ്ടും കുഴപ്പം — ഇങ്ങിെനയാണ് മുതലാളിത്തസ
മുദായം വളർന്നുവന്നത്.
അഭിവൃദ്ധിയുെട കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തിെന്റ എല്ലാ
ഘടകങ്ങളും ഉഷാറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; മൂലധനം
ധാരാളമായി വ്യവസായങ്ങളിേലക്കാകർഷിക്കെപ്പടു
ന്നു; െതാഴിലാളികൾക്ക് േജാലി കിട്ടുന്നു; ജനങ്ങളുെട
കയ്യിൽ പണെമത്തിേച്ചരുന്നു; മുതലാളികളുെട ലാഭം
കണക്കിലധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിെന്റ മു
േന്നാട്ടുള്ള ഗതിയുെട ഫലങ്ങൾ ഇെതാെക്കയാെണ
ങ്കിൽ അേധാഗതിയുെടയും കുഴപ്പത്തിെന്റയും ഫലങ്ങൾ
േനെരമറിച്ചാണ്. കുഴപ്പകാലത്ത് സാമ്പത്തികജീവിതം
അേമ്പ താറുമാറാവുന്നു.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനുേശഷം മുതലാളി
ത്തത്തിനു വളർച്ച മുട്ടി. അേതാടുകൂടി അഭിവൃദ്ധി എന്ന
ഒന്നില്ലാതായിത്തീർന്നു. മുതലാളിത്തം ഒരു തീരാക്കു
ഴപ്പത്തിൽ െപട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണ് ശരി.

ഈ തീരാക്കുഴപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികകുഴപ്പം
എത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കുെമന്ന് 1929-33 െല അനുഭവ
ങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ.

പുറേത്തയ്ക്കുള്ള വഴി:
കുഴപ്പത്തിെന്റ ഭാരം െതാഴിലാളികളുെടയും മറ്റു ജനവി
ഭാഗങ്ങളുെടയും ചുമലിേലക്കു മാറ്റുവാനും മാർക്കറ്റിനു
േവണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കേയ്യറിപ്പിടിക്കുവാനുമാണ് മുത
ലാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി മുതലാളികളും
െതാഴിലാളികളും തമ്മിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലു
മുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂർദ്ധന്യത്തിെലത്തുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യ
ങ്ങളിെല ജനങ്ങെള അടിച്ചമർത്തുക, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുെട
േനെര യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുക — ഇതാണ് കുഴപ്പത്തിൽ
നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ മുതലാളികൾ കാണുന്ന വഴി.
പേക്ഷ; ഈ വഴി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥെയ കൂടുതൽ താറു
മാറാക്കാൻ മാത്രേമ പര്യാപ്തമാവുകയുള്ളു.
ഒരു പിടി മുതലാളികൾ ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങെള
സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി വച്ചുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട ആവശ്യ
ങ്ങെളേയാ ക്രയശക്തിേയേയാ പരിഗണിക്കാെത, സ്വ
ന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി നടത്തുന്ന അരാജകമായ ഉൽ
പാദനവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടേത്താളം കാലം സാ
മ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷേനടുക സാധ്യമല്ല.
കുഴപ്പമവസാനിക്കണെമങ്കിൽ മുതലാളിത്തമവസാനി
ക്കണം. അല്ലാെത മെറ്റാരു േപാംവഴിയുമില്ല.

















13 പ്ലാനിംഗ്
മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരതിർ
ത്തിയിലധികം വളരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം, വ്യവസാ
യങ്ങൾ വളരുേന്താറും മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽക്കൂടുതൽ ഇടു
ങ്ങിവരികയാണ് െചയ്യുന്നത്. ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള
കഴിവുണ്ടങ്കിലേല്ല ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയുകയുള്ളു? മൂലധ
നത്തിെന്റ േകന്ദ്രീകരണേത്താെടാപ്പം െതാഴിലാളിക
ളുേടയും മറ്റുപേഭാക്താക്കളുെടയും ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങി
ച്ചുരുങ്ങിവരികയാണ്. അതിെന്റ ഫലമായി ഉപേഭാഗ
സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായക്കാർക്കു തങ്ങ
ളുെട ചരക്കുകൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതാവുന്നു.
ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ
ക്കു മാന്ദ്യംതട്ടിയാൽ അവയ്ക്കു പുതിയ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും
വാങ്ങിയുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയാതാവും. അങ്ങിെന
യന്ത്രവ്യവസായങ്ങളും കുഴപ്പത്തിൽെപ്പടും. സാമ്പത്തി
കകുഴപ്പത്തിെന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങളായ പട്ടിണിയും
െതാഴിലില്ലായ്മയും രാജ്യെത്തയാെക താറുമാറാക്കാൻ
തുടങ്ങും.

മുതലാളിത്തവും പ്ലാനിങ്ങും:
പ്ലാനിംഗും നിയന്ത്രണങ്ങളും വഴിയായി കുഴപ്പങ്ങളവ
സാനിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ അഭിവൃദ്ധി
െപ്പടുത്താനും കഴിയുെമന്നാണ് ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ
മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ഉൽപാദേനാപകരണ
ങ്ങൾ വ്യക്തികളുെട സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളായിരിക്കുേന്ന
ടേത്താളം കാലം പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കുകയിെല്ലന്ന യാ
ഥാർത്ഥ്യെത്ത അവരിൽ പലരും വിസ്മരിക്കുന്നു. മുതലാ
ളികളുെട സ്വകാര്യഉടമയിലുള്ള കമ്പനികളിലും ഫാക്ട
റികളിലും നടക്കുന്ന ഉൽപാദനെത്ത പ്ലാൻ െചയ്യുവാൻ
ഏത് ഗവൺെമൻറിനാണ് സാധിക്കുക?
ഒരു രാജ്യത്തിെല വിഭവങ്ങെളയും ഉൽപ്പാദനശക്തി
കെളയും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വിധത്തിൽ ഉപേയാ
ഗിച്ച് ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർത്തുകയും അങ്ങി
െന പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയും അവസാനിപ്പിക്കു
കയുമാണ് പ്ലാനിംഗിെന്റ ഉേദ്ദശം. ഏെതല്ലാം ചരക്കു
കൾ ഉണ്ടാകണം, ഓേരാന്നും എത്ര വീതമുണ്ടാക്കണം,
അസംസ്കൃതസാധനങ്ങെള ഏെതല്ലാം തരത്തിൽ ഉപ
േയാഗിക്കണം, വിതരണം സുഗമമാേക്കണ്ടെതങ്ങെന,
ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങെള എങ്ങിെന അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്ത
ണം, െതാഴിലാളികളുെട അധ്വാനശക്തിെയ എങ്ങിെന
ഉപേയാഗിക്കണം — ഇെതല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച്
ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥെയ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനാണ് പ്ലാ
നിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്. പേക്ഷ, രാജ്യത്തിെല മുഴുവൻ
വിഭവങ്ങെളയും െപാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമായ
വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ േസ്റ്ററ്റിനധികാരമുെണ്ടങ്കിൽ മാത്ര
േമ ഇത്തരം പ്ലാനുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയൂ.
മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഓേരാ മുതലാളിക്കും തെന്റ
സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ പ്ലാനിടാേന അധികാരമുള്ളു.
സമുദായത്തിെനാട്ടാെകയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നടപ്പിൽ
വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഓേരാ
വ്യക്തിയും തെന്റ സ്വന്തം ലാഭത്തിനുേവണ്ടി മാത്രമാ
ണ് ഉൽപാദനത്തിേലർെപ്പടുന്നത്. എന്തുണ്ടാക്കിയാ
ലാേണാ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുക, അതുണ്ടാക്കാനാണ്
ഓേരാരുത്തനും ശ്രമിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു
െകാല്ലത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കാെക ആവശ്യമായ തുണി
എത്രയായിരിക്കണെമന്നു പ്ലാനിട്ടുെവന്നിരിക്കെട്ട. തു
ണി വിറ്റുകിട്ടുന്നതിേനക്കാളധികം ലാഭം െമാട്ടുസൂചി വി
റ്റാലാണ് കിട്ടുക എന്നുകണ്ടാൽ മുതലാളികൾ വസ്ത്രനിർ
മ്മാണം നിർത്തിവച്ച് െമാട്ടുസൂചിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഇങ്ങിെന ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും ഉല്പാദനെത്ത നിർണ്ണ
യിക്കുക ജനങ്ങളുെട ഉപേയാഗവും ആവശ്യവുമല്ല, സ്വ
കാര്യസ്വത്തുടമകളുെട സ്വന്തം ലാഭം മാത്രമായിരിക്കും.
ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിെല വിവിധ ശാഖകെള അനിയന്ത്രി
തമായും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലും വളരാ
നനുവദിക്കുന്ന ഈ അരാജകമായ സമ്പ്രദായത്തിൽ
കുഴപ്പങ്ങൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. ഈ അരാജക
േത്തയും കുഴപ്പങ്ങേളയും അവസാനിപ്പിക്കണെമങ്കിൽ
നിലം, വ്യവസായം, ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ, കറൻസി,
ബാങ്കുകൾ, കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങൾ, വിേദശവ്യാപാര
ങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാം ലാഭമുണ്ടാ
ക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങെളന്ന നിലവിട്ട് സമുദായത്തി
െന്റ െപാതുസ്വത്തുക്കളായി മാറണം. ഇവെയല്ലാം െപാ
തുസ്വത്തുക്കളായിത്തീർന്നതുെകാണ്ടാണ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ പ്ലാനിംഗ് വിജയിച്ചത്.

പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കണെമങ്കിൽ:
ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളായി മാ
റുന്നേതാെടാപ്പം ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിെല വിവിധഭാ
ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടവസാനിക്കുന്നു.
അധ്വാനശക്തി, അസംസ്കൃസാധനങ്ങൾ മുതലായവെയ
ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ തരത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാ
െമന്നാവുന്നു. ലാഭത്തിെന്റയും ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
മത്സരത്തിെന്റ അരാജകമായ ഭരണത്തിെന്റ സ്ഥാന
ത്ത് നിയന്ത്രിതമായ ഉല്പാദനാഭിവൃദ്ധി സാധ്യമായിത്തീ
രുന്നു.
അേപ്പാൾ പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കണെമങ്കിൽ രാജ്യത്തി
െല പ്രധാനെപ്പട്ട ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങളുെട േമൽ
േസ്റ്ററ്റിന് പരിപൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കണം.
ഇവിെട ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്: േസ്റ്ററ്റിെന്റ
നിയന്ത്രണം എന്നുവച്ചാൽ മുതലാളികളുെട ഉപകര
ണം മാത്രമായ േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിയന്ത്രണം എന്നല്ല അർ
ത്ഥം. േസ്റ്ററ്റ് ജനങ്ങെള മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കണം.
അതിനാൽ, പ്ലാനിംഗിനു േവണ്ടിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ
േസ്റ്ററ്റിെന തികച്ചും ജനകീയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രേക്ഷാ
ഭവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നുെവച്ചാൽ
സാമ്പത്തികമായ പ്ലാനിംഗ് രാഷ്ട്രീയമായ പ്ലാനിംഗുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
പ്ലാനിംഗിെന്റ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി േവ
ണ്ടത് ജനങ്ങളുെട സഹകരണവും ത്യാഗങ്ങളുമാണ്.
പേക്ഷ, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയും ത്യാഗങ്ങളനുഭവി
ക്കുകയും െചയ്യണെമങ്കിൽ ഉല്പാദിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളത്ര
യും തങ്ങളുെട സ്വത്തുക്കളാെണന്നും മുതലാളികളുെട
ലാഭത്തിനുേവണ്ടിയല്ല, ജനങ്ങളുെട ജീവിതേത്താതുയർ
ത്താൻ േവണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നെതന്നും
അവർക്കു േബാധ്യെപ്പടണം. അതായത്, പ്ലാനിംഗിലും
പ്ലാനിംഗ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലും അവർക്കു പരിപൂർ
ണ്ണമായ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നുെവച്ചാൽ
പ്ലാനിംഗ് ജനങ്ങളുെട പ്ലാനിങ്ങായിരിക്കണം.
പേക്ഷ, പ്ലാനിംഗ് ജനങ്ങളുെട പ്ലാനിങ്ങാവണെമങ്കിൽ
ആദ്യമായി ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട
സ്വത്തുക്കളായി മാറണം.
□
(േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 1958)

















െ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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