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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുത�മ�നാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അ�താ�ടാപ്പം �ചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇ�പ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണ�ത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനി�യാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുത�മ�നാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്ന�പ്പാൾ �ക.

ദാ�മാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അ�ദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസ�ത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മു�ന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാ�മാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇ�പ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ �പാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ള�പ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്ര�ത്യകിച്ച് ജനറൽ മാ�നജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡി�റ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണി�താമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം �ക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും ത�ദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

�സ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാ�നജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. �കരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

�വണ്ടിനടത്തിയപ്ര�ക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാ�മാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘു�ലഖകളും, �ലഖനങ്ങളും

അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

�മാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു �കാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണിക�പാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു�ശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാ�മാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള �പാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘു�ലഖ

കൾ ദാ�മാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘു�ലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, �യശുക്രി

സ്തു �മാസ് �കായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘു�ലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു �കാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘു�ലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘു�ലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ�രാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
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vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

�കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപക�നതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാ�മാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാ�മാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാവാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

�കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അ�ദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക �നതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാ�മാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീ�ഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാ�മാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാ�മാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. �കാഴി�ക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അ�ദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട് സാമൂതിരി �കാ�ളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാ�മാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയ�പ്പാൾ �കാ�ളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നി�ഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അ�ദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ �ചർന്നു. �കായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അ�ദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ �പ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പു�രാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അ�ദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വി�മാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാ�മാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. �കാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അ�ദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വി�മാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാ�മാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാ�മാദരനായിരുന്നു. ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ �പാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. ദാ�മാദര�ന �പാലീസ് മർ

vii
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ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത �കട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

�പാലീസിന് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം �ത�ടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്ര�ക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതു�യാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാ�മാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത �പാലീസ്അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത �യാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

�കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന ദാ�മാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

�കാഴി�ക്കാട്ടുവന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാ�മാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. �ശഖർ, ദാ�മാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �ക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസ�മ്മളനം പിണറായിയിൽ �ചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി �സ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, �ദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാ�മാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാ�മാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന �നതാവായിരുന്നു

ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ �ലഖനങ്ങളും ലഘു�ലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, �കരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാ�മാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തി�ന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാ�മാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാ�മാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാ�മാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാ�മാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മു�ന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അ�ദ്ദഹം �നതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാ�മാദരൻ �സവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട�താ�ട ദാ�മാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

�ജാഷി�യാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗ�വഷണ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാ�മാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാ�മാദരൻ, മക്കൾ: �മാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണി�വഴ് സിറ്റിയി�ല
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ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര �സനാനി, �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപക�ന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്ര�ക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �നതാ

വാണ് �ക. ദാ�മാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കു�മ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ �പായ ദാ�മാദരൻ �കാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവി�മാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �കാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ �കാൺഗ്രസ്സ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച�പ്പാൾ ദാ�മാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതു�വദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് �കാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �സാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ ത�ന്ന �കാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാ�മാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാ�മാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളി�ലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ �പായ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യ�സാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒ�ട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാ�മാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാ�മാദരൻ �നതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. �കരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആ�ലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട �കാഴി�ക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ �യാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാ�മാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. �ശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു �നതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട �കരള ഘടകത്തി�ന്റ

x
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രൂപീകരണത്തിനു �വദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സ�മ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാ�മാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്ര�ക്ഷാഭകാരിയായ ദാ�മാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ച�യാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ നടന്ന �യാഗത്തിൽ

ദാ�മാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം �കാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നി�രാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാ�മാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം �കട്ട് ആ�വശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. �യാടുള്ള �രാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു�പാകു�മ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾ�പാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

�കരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാ�മാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും �സാഷ്യലിസവും, �സാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘു�ലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അ�ദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

�മാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി �നരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅ�ദ്ദഹത്തിന്പ്ര�ത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “�യശുക്രിസ്തു�മാ�സ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘു�ലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാ�മാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തി. �കരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാ�മാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാ�മാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര �ബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാ�മാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. �കരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

�മാദര�ന്റ ‘�കരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്ര�വശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക �മഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

�മാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസ�മ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്ര�മയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം �വദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാ�മാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാ�മാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയി�ലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാ�മാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻ�ററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅ�ദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗ�വഷണത്തിനുമാണ്അ�ദ്ദ

ഹം ഉപ�യാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാ�മാദരൻ ഗ�വഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം �ദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അ�ദ്ദഹം �സവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനു�വ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅ�ദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാ�മാദര�ന്റ നിലപാ

ടുക�ളാട് വി�യാജിക്കുന്നവർ �പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

�കരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാ�മാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാ�മാദരൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മു�ന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
ധനശാസ്ത്രപ്ര�വശിക

1 ധനശാസ്ത്രം എന്തു്? എന്തിനു്

മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത പലആവശ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തു

ടങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ കൂടാ�ത അവന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇ�താ�ക്ക �വണ

�മങ്കിൽ അവൻ പണി�യടുക്കണം, അദ്ധ്വാനിക്കണം. ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കാനും

വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനും വീടുണ്ടാക്കാനും അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റാവശ്യങ്ങൾ നിറ�വറ്റുവാ

നും അദ്ധ്വാനം കൂടി�യ കഴിയൂ. ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന കൽക്കരി�യാ ഇരു�മ്പാ

പുറ�ത്തക്കു�കാണ്ടുവന്ന് യന്ത്രങ്ങളും മറ്റ് സാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കണ�മങ്കിൽഅദ്ധ്വാ

നിക്കാ�ത നിവൃത്തിയില്ല. കാട്ടിൽ കിടന്ന മരം �വട്ടിമുറിച്ചു�കാണ്ടുവന്ന് അദ്ധ്വാനി

ച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്ഞാൻഎഴുതാനുപ�യാഗിക്കുന്ന �മശ. പ്രകൃതിയിൽകാണുന്ന

വിഭവങ്ങളിൽഅദ്ധ്വാനമർപ്പിച്ച് ഉപ�യാഗകരങ്ങളായസാമഗ്രികളാക്കി മാറ്റുകയാ

ണ് മനുഷ്യൻ �ചയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവൃത്തിക്കാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ടഏത്ഘട്ടത്തിലായാലുംശരി,ഏത്സമുദായഘടനയിലായാ

ലും ശരി, ഏത് രാജ്യത്തിലായാലും ശരി, ജീവിത നിർവ്വഹണത്തിന് ഉൽപാദനം

കൂടി�യ കഴിയൂ.

പണി�യടുക്കാൻ പണിയായുധം �വണം. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. ഈ ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളും അവയുപ�യാഗിച്ച്, പ്രവൃത്തിയിൽ �വദഗ്ധ്യം �നടി, ആ

�വദഗ്ധ്യ�ത്ത തങ്ങളു�ട സന്താനപരമ്പരകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങ�ന

ഉൽപാദനം തുടർന്നു�കാണ്ടു�പാവാൻ സഹായിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന മനുഷ്യരും

എല്ലാമടങ്ങിയാൽ ഉൽപാദനശക്തികളായി.

മനുഷ്യർ ഇങ്ങ�ന ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല, കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാ

ണ്. ഒരു ഖനി�യാ ഫാക്ടറി�യാ തനി�യ, മറ്റാരു�ടയും സഹായം കൂടാ�ത, ഉപ

�യാഗിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങ�ന സാധിക്കും? നൂറ്റുക്കണക്കിനായി, ആയിരക്ക

ണക്കായി, ആളുകൾ �യാജിച്ചു�കാണ്ടാണ് — സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ് — സമുദായ

ത്തിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിൽ മാ

ത്രമല്ലഈസാമൂഹ്യബന്ധം കാണ�പ്പടുന്നത്. കൃഷിക്കാരന് വയലിൽ പണി�യടു

ക്കാനും�ക�വലക്കാരന് പണിയായുധങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനു�മല്ലാം മറ്റു

ള്ളവരു�ട സഹായമാവശ്യമാണ്. തങ്ങളു�ട ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തആവശ്യങ്ങളു

1



2 അദ്ധ്യായം 1. ധനശാസ്ത്രപ്ര�വശിക

�ട നിർവഹണത്തിനു�വണ്ടി മനുഷ്യർ ഒരു തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുതരത്തിലു

ള്ള പരസ്പരബന്ധത്തി�ലർ�പ്പടുന്നു. കാറൽമാർക്സ് എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘ഒരു സവി

�ശഷരീതിയിൽസഹകരിച്ചുനിന്നും തങ്ങളു�ടഅധ്വാനഫലങ്ങ�ള പരസ്പരം�ക

മാറിയും മാത്ര�മ മനുഷ്യർക്ക് ഉൽപാദനം നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു. ഉൽപാദനം

നടത്തുവാനായി അവർ വ്യക്തമായ ചില പരസ്പരബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നു. ഈ

പരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ട പരിധിക്കകത്ത് നിന്നു�കാണ്ടുമാത്ര�മ അവർ പ്രകൃതി�യ

ഉപ�യാഗ�പ്പടുത്തുന്നുള്ളു, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളു.’

ഈ പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ ചില�പ്പാൾ എല്ലാവരു�ടയും സമ്മത�ത്താടുകൂടിയ

വയായിരിക്കും; മറ്റു ചില�പ്പാൾ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മ�റ്റാരു വിഭാഗത്തി�ന്റ

�മൽ നടത്തുന്ന നിർബന്ധ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയവയായിരിക്കും. ഏതാ

യാലും ഏത് സാമൂഹ്യഘടനയിലും നിശ്ചിതമായ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളുണ്ടായി

രിക്കു�മന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഉൽപാദനശക്തികളും

കൂടിയതി�നയാണ് ഉൽപാദനരീതി എന്നുപറയുന്നത്.

ഉൽപാദനരീതിയും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും ഒ�ര നിലയ്ക്ക്, യാ�താരു മാറ്റ

വും കൂടാ�ത അധികകാലം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അവ�യല്ലാ��ാഴും മാറി�ക്കാ

ണ്ടും വളർന്നു�കാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. കല്ലും മരകക്ഷണങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളായി

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന മനുഷ്യ�ന്റ ഉൽപാദന സമ്പ്രദായവും ആധുനിക കാ

ല�ത്ത പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉൽപാദന സമ്പ്രദായവും തമ്മി�ലാന്നു താരതമ്യ�പ്പടുത്തി

�നാക്കിയാൽ ഉൽപാദനശക്തികളിലും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളിലും എത്ര അത്ഭു

തകരങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങളാണുണ്ടായിട്ടുള്ള�തന്ന് മനസിലാവും. ആദ്യം

ഉൽപാദനശക്തികളിൽ-പ്ര�ത്യകിച്ചും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകു

ന്നു. ഉൽപാദനശക്തികൾ മാറുകയും വളരുകയും �ചയ്യുന്ന�താ�ടാപ്പം മനുഷ്യരു

�ട ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അ�താടുകൂടി ഉൽപാദനരീ

തിയിലാ�ക മാറ്റം വന്നു�ചരുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ, നൂറ്റാ

ണ്ടുകളു�ട മാറ്റങ്ങളു�ടയും വളർച്ചകളു�ടയും ഫലമായി വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങളും

വൻകിടവ്യവസായങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചത്.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പര�മർ�പ്പടുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക

ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ധനശാസ്ത്രം. സമുദായത്തി�ന്റ നിലനിൽപിനും

വളർച്ചയ്ക്കുംആവശ്യമായ വസ്തുക്കളു�ട ഉൽപാദനവിതരണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവ�യ

നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമാണ് ധനശാസ്ത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതു

�കാണ്ട് ധനശാസ്ത്രം ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമാണ്. ഏം�ഗൽസ് പറയുന്നു: “ധനശാ

സ്ത്ര�മന്നത്, അതി�ന്റ ഏറ്റവും വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തി

�ല ഭൗതികമായ ജീവ�നാപകരണങ്ങ�ള ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും �കമാറുകയും

�ചയ്യുന്നതിനടിസ്ഥാനമായ നിയമങ്ങളു�ട ശാസ്ത്രമാണ്.”

ഉൽപാദനവിതരണങ്ങളു�ട ഉപാധികൾ ഓ�രാ രാജ്യത്തും ഓ�രാ മാതിരി

യാണ്. കാലം മാറുന്ന�താ�ടാപ്പം അവയ്ക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ,

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളു�ടയും, ചരിത്രപരമായ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളു�ടയും ധനശാസ്ത്രം

ഒ�ര മാതിരിയായിരിക്കില്ല. അതു�കാണ്ട് ധനശാസ്ത്രം ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മാത്ര

മല്ല, ചരിത്രപരമായ ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്. ചരിത്രപരമായ, ഇടതടവില്ലാ�ത

മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. �ലനിൻ പറ

യുന്നതു�പാ�ല, “സാമൂ�ഹ്യാൽപാദനത്തി�ന്റ വളർന്നുവരുന്ന ചരിത്രപരമായ

വ്യവസ്ഥക�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നശാസ്ത്രമാണ് ധനശാസ്ത്രം.”
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എന്നാൽ പ്രാചീന കാലഘട്ടങ്ങളി�ല സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതി

പാദിക്കുന്നധനശാസ്ത്രം വിപുലമായ �താതിൽ ഇനിയും എഴുത�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടമായ�പ്പാൾ മാത്രമാണ്ഈശാസ്ത്രത്തിന് അതർഹിക്കുന്ന

സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. പഴയ ഉൽപാദക ബന്ധങ്ങ�ളാട് �പാരാടുവാനുള്ള ശക്തി

�യറിയ ഒരായുധ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ധനശാസ്ത്രം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്

അ�പ്പാൾ മുതൽക്കാണ്. മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനരീതിയു�ട ഉൽഭവ

വും വളർച്ചയുമാണ് അതി�ല ഉള്ളടക്കം. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനബ

ന്ധങ്ങളു�ടഅവശിഷ്ടങ്ങ�ളകർശനമായി വിമർശിക്കുക, പഴയ ഉൽപാദനബന്ധ

ങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവിതരണങ്ങ�ള

പ്രതിഷ്ഠാപി�ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുക — ഇതാണ് മുതലാളിത്ത

കാലഘട്ടത്തി�ല ധനശാസ്ത്രം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായ പങ്ക്.

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ മുതലാളി

ത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദന വിതരണങ്ങൾ യുക്തിയുക്തങ്ങളും അധൃഷ്യങ്ങളുമാ

ണ്. അവയു�ട ധനശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യ�ത്തയ്ക്കും എല്ലാ കാല�ത്തയ്ക്കും

പറ്റിയവയാണ് ! കാരണം, മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള സാമൂഹ്യഘടന ശാശ്വതമാ

�ണന്ന്അവർവിചാരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരുസവി�ശഷഘട്ടം മാത്രമാ

ണ് മുതലാളിത്ത�മ�ന്നാ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളഎല്ലാസാമൂഹ്യഘടനകൾക്കു�മന്ന�പാ

�ല ത�ന്ന മുതലാളിത്തത്തിനും നാശമുണ്ടാക്കു�മ�ന്നാ ആ�ലാചിക്കുവാൻ �പാ

ലും അവർ തയ്യാറില്ല.

ഈ ധനശാസ്ത്ര�ത്ത വിമർശനപരമായി പരി�ശാധിച്ച്, യുക്തിയുക്തമായ

വിധത്തിൽ മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടു�പാവുകയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ധനശാസ്ത്രം �ചയ്യുന്നത്.

പഴയ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യഘടനയു�ട അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തം

ജനിച്ചുവളർന്ന�തങ്ങ�ന�യന്ന് വിവരിക്കുക, മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റ വി

കാസനിയമങ്ങ�ള വ്യക്തമാക്കുക, മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യഘടനയു�ട സ്വഭാവ�മ

ന്താ�ണന്നും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായ ഒരുപിടി മുതലാളി

കൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം �ചയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന�ത

ങ്ങ�ന�യന്നും തുറന്നുകാണിക്കുക, മുതലാളിത്തത്തിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

അതി�ന്റ ത�ന്ന ശവക്കുഴി �താണ്ടുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക —

ഇതാണ് മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രം ചരിത്രപരമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നപങ്ക്.

ഇന്ന് മുതലാളിത്തം അതി�ന്റ അധഃപതനത്തി�ലത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അതുത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട അതി�ന്റ ശത്രുക്കൾ, അതി�ന്റ ശവക്കുഴി �താണ്ടുന്ന

�താഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു പ്രബലവർഗ്ഗമായി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുതലാ

ളിത്തത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങൾ �ലാക�ത്തങ്ങും വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുക

യാണ്. �താഴിലാളികളു�ടയും അവരു�ട പാർട്ടിയു�ടയും കീഴിൽ അണിനിരന്നു

�കാണ്ട് മനുഷ്യസമുദായം ക്ഷ�യാന്മുഖമായ മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത്

പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനയി�ലക്ക് — �സാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യഘടനയി�ലക്ക് —

പ്രയാണമാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഈപ്രയാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരായുധമാണ് ധനശാസ്ത്രം.

2 മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ല ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ

മാർക്സ് പറയുന്നു: “മനുഷ്യർ സാമൂഹ്യമായി ഉൽപാദനം നടത്തു�മ്പാൾ അവർ

തങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതും തങ്ങളു�ട ഇച്ഛാശക്തിക്കതീതവുമായ ചില
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വ്യക്തമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടുന്നു. ഈ ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ അതാ

ത് ഘട്ടത്തി�ല ഭൗതികമായ ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ട വ്യക്തമായ

നിലാവരത്തിന്നനുകൂലമായിരിക്കും.”

അടിമസമ്പ്രാദയത്തി�ല ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം ഉൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥന് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന അടിമകളു�ട �മൽ

പരിപൂർണമായ ഉടമാവകാശമു�ണ്ടന്നുള്ളതാണ്. നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥയിൽ പ്ര

ധാനമായ ഉൽപാദ�നാപകരണം — നിലം — നാടുവാഴിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താ

ണ്. നിലത്തി�ന്റ�മലുള്ളഈ ഉടമാവകാശത്തി�ന്റ പിൻബല�ത്താടുകൂടിയാണ്

നാടുവാഴി കൃഷിക്കാ�ര ചൂഷണം �ചയ്യുന്നത്. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഉൽ

പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാർ മുതലാളികളാണ്. ഉൽപാദനത്തിന്

മുതലാളികളും �താഴിലാളികളും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ചില ബന്ധങ്ങളി�ലർ�പ്പടു

ന്നു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമക�ളന്ന നിലയ്ക്ക് മുതലാളികൾ ഉൽപാദ

നത്തി�ന്റയും ഉൽപന്നങ്ങളു�ടയും നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നു. സ്വന്തമായ ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളില്ലാത്ത �താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട പ്രയത്നശക്തി മുതലാളിക്ക്

വിൽക്കുന്നു. ഉൽപാദിപ്പിച്ച ചരക്കുകളു�ട ഒരു ഭാഗം �താഴിലാളിക്ക് ‘കൂലി’യാ

യി കിട്ടുന്നു. മ�റ്റഭാഗം ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാ�രന്ന നിലയ്ക്ക്

മുതലാളികൾ�കക്കലാക്കുന്നു. ഈഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുതലാളിത്തസമുദാ

യത്തിൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്.

�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തിയു�ട സഹായം കൂടാ�ത മുതലാളിക്ക് ഉൽ

പാദനം നടത്തുക സാധ്യമല്ല. യന്ത്രം, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ ഉൽ

പാദനസാമഗ്രികളിൽ �താഴിലാളി ത�ന്റ അധ്വാനമർപ്പിച്ചാൽ മാത്ര�മ ചരക്കുക

ളുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഉൽപാദനസാമഗ്രികൾ �താഴിലാളിയു�ട അധീനത്തിലല്ല. മുത

ലാളിയു�ട സ്വകാര്യ സ്വത്താണവ. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾസ്വന്തമായി ഇല്ലാ

ത്തതു�കാണ്ട് ത�ന്റഅധ്വാനശക്തി�യസ്വന്തമായി ഉപ�യാഗിക്കാൻ �താഴിലാ

ളിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിന് ത�ന്റ അധ്വാ

നശക്തി�യ മുതലാളിക്ക് വിൽക്കുവാൻഅയാൾ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു.

പ�ക്ഷ, ചിലർ �ചാദിക്കും, മുതലാളിയു�ട കയ്യിൽ പണമുള്ളതു�കാണ്ട�ല്ല

അയാൾക്ക് �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. മുതലാ

ളിയു�ട കയ്യിൽ മൂലധനമുള്ളതു�കാണ്ട�ല്ലഅയാൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന

ത്? എന്താണീ മൂലധന�മന്നു�വച്ചാൽ?

മൂലധനത്തി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പല �തറ്റിദ്ധാരണകളും പ്രചാരത്തി

ലുണ്ട്. എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മൂലധനമാ�ണന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം

പണിയായുധങ്ങളും മൂലധനത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു�മന്ന് മറ്റുചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രാകൃതങ്ങളായ പണിയായുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ചിരു

ന്ന കാടൻമാരു�ട സമുദായത്തിൽ �പാലും മൂലധനമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ�നയാ

�ണങ്കിൽ, ഒരു കല്ലിൻ കഷണത്തി�ന്റ�യാ വടിയു�ട�യാ സഹായ�ത്താടുകൂടി

എ�ന്തങ്കിലും കായകൾ �പാട്ടിച്ചുതിന്നുന്നകുരങ്ങുകൾ�പാലും മുതലാളികളാണ്.

മൂലധന�മന്നുവച്ചാൽ ഭാവിയി�ലക്കു�വണ്ടി സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പ്രയ

ത്നം എന്നർത്ഥമാ�ണന്ന് �വ�റ ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അവരു�ട അഭിപ്രായം

ശരിയാ�ണങ്കിൽ �റാക്ക് �ഫല്ലറു�ടയും �ഫാർഡി�ന്റയും ടാറ്റയു�ടയും കൂട്ടത്തിൽ

ഉറുമ്പുക�ള�പ്പാലും ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ടിവരും!
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എന്നാൽ സമുദായത്തി�ല ഉൽപാദന-വിതരണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അവ�യ

നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഗൗരവമായി പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ധന

ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇ�താന്നും മൂലധനമാവുകയില്ല. യന്ത്രങ്ങൾ, �കട്ടിട

ങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ മുതലായവയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി

മൂലധന�മന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാമഗ്രിക�ള വാങ്ങുവാ�നാ �താഴിലാളികൾ

ക്ക് കൂലി �കാടുക്കുവാ�നാ ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്ന പണവും മൂലധനത്തിലുൾ�പ്പടുന്നു.

എന്നാൽ �കട്ടിടങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും പണവും മൂലധന

മാകുന്നത് അവയു�ട സഹജമായ ഗുണം �കാണ്ടല്ല; പി�ന്ന�യാ, �താഴിലാ

ളികളു�ട അധ്വാനമുപ�യാഗിച്ച് ലാഭത്തിനു�വണ്ടി ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള

ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരുന്നു�വന്നതു�കാണ്ടുമാത്രമാണ്.

ഒരു കരുവാ�ന്റ കയ്യിലുള്ള ചുറ്റിക മൂലധനമല്ല. കാരണം, സാധനങ്ങൾ നിർ

മ്മിക്കുന്നതിന് അയാൾ മറ്റുള്ളവരു�ട — �താഴിലാളികളു�ട — അധ്വാനശക്തി

�യ ഉപ�യാഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ,അ�തചുറ്റിക മുതലാളിയു�ട കയ്യി�ലത്തു�മ്പാ

�ഴയ്ക്കും മൂലധനമായിത്തീരുന്നു. പാട്ടുകാര�ന്റ കയ്യിലുള്ള വീണ, മുക്കുവ�ന്റ വല, കൃ

ഷിക്കാര�ന്റ പശു, ഉപ�യാഗിക്കാ�ത കിടക്കുന്ന യന്ത്രം, �പട്ടിയിൽ �വറു�ത കി

ടക്കുന്ന പണം — ഇ�താന്നും മൂലധനമല്ല. മുതലാളിയു�ട കയ്യിൽ ലാഭം സമ്പാ

ദിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരു�മ്പാൾ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനസാമഗ്രികൾ

മൂലധനമായി മാറുന്നത്.

ഉൽപാദനത്തിനുപ�യാഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മൂലധനമാ�ണന്ന്

പറയുന്നവർ മൂലധനം ശാശ്വതമാ�ണന്നും ഉൽപാദനം നടക്കു�ന്നട�ത്താളം കാ

ലം മൂലധനം ആവശ്യമാ�ണന്നും വാദിക്കാൻ �നാക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തി�ന്റ

വളർച്ചയു�ട ഒരുപ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തംആവിർഭവിച്ച�ത

ന്നും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട മ�റ്റാരുഘട്ടത്തിൽ അത് അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മന്നുമു

ള്ള വാസ്തവങ്ങ�ള അവർ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, മൂലധനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുതലാ

ളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്ത് — ഭൂതത്തിലായാലും ശരി,

ഭാവിയിലായാലും ശരി — മൂലധനം കാണ�പ്പടുകയില്ല. മൂലധന�ത്തയും ഉൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങ�ളയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത്, അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാ

തിരിക്കുന്നത്, മൂലധനത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥ രൂപ�ത്ത മറച്ചുവയ്ക്കലാണ്. അ�പ്പാൾ,

മൂലധനത്തി�ന്റ പ്രവൃത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കലാ�ണന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കാനുപകരിക്കാ

ത്ത യാ�താരുൽപാദ�നാപകരണവും മൂലധനമാവി�ല്ലന്നും നമ്മൾ വ്യക്തമായി

മനസ്സിലാക്കണം.

ഒരു പ്ര�ത്യക സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അടിമക�ള വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്ന

സമ്പ്രദായമു�ണ്ടന്നിരിക്ക�ട്ട, ഔപചാരികമായി �നാക്കു�മ്പാൾ പണം�കാടുത്ത്

അടിമ�യ വാങ്ങുക എന്നത് സാധാരണമായ ഒരു �കാള്ള�കാടുക്കമാത്രമാണ്.

പ�ക്ഷ, അടിമത്ത സമ്പ്രദായം നിലവിലു�ണ്ടങ്കിൽ മാത്ര�മ ഈ �കാള്ള�കാടു

ക്ക നടക്കുകയുള്ളു. അടിമത്ത സമ്പ്രദായം നിലവിലി�ല്ലങ്കിൽ എത്രവലിയ പണ

ക്കാരനും അടിമ�യ വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. പണം കയ്യിലുള്ളതു�കാണ്ടുമാത്രം

നശിച്ചുകഴിഞ്ഞഅടിമത്തസമ്പ്രദായം മടങ്ങിവരികയില്ല�ല്ലാ.

ഇതുത�ന്നയാണ് മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനത്തി�ന്റയും സ്ഥിതി.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരുപ്ര�ത്യകഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ

യാരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലായ്�പ്പാഴും എല്ലാ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിലും, പണ�ത്ത മൂ

ലധനമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല. മൂലധനത്തി�ന്റആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പുത�ന്ന
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ഉൽപാദനവും കച്ചവടവും ഒരു നിശ്ചിതഘട്ടം വ�ര വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം.

എന്നല്ല ഉൽപാദനഘടകങ്ങൾ ത�ന്ന ഒരു സവി�ശഷരീതിയിൽ വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു ഭാഗത്ത് പണവും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും; മറുഭാഗ

ത്ത് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നകറ്റ�പ്പട്ട ‘സ്വതന്ത്ര’മായഅധ്വാനശക്തി.

ഈ�യാരുപരിതസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര�മ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ

മാരായ മുതലാളികൾക്ക് ‘സ്വതന്ത്രരായ’ �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തി വില

യ്ക്കുവാങ്ങാനും അവ�ര ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ട് ലാഭമടിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളു.

ചരിത്രപരമായി �നാക്കു�മ്പാൾഈ പരിതഃസ്ഥിതി 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണാരംഭിച്ച

�തന്ന് കാണാം.

3 ചരക്കുകൾ

മുതലാളി ത�ന്റകമ്പനിയിൽസാധനങ്ങൾനിർമ്മിക്കുന്നത്സ്വന്തം ഉപ�യാഗത്തി

നു�വണ്ടിയല്ല. �കമാറ്റം �ചയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. �കമാറ്റത്തിന്

�വണ്ടിയുണ്ടാക്കുന്നസാധനങ്ങ�ള ചരക്കുകൾഎന്നുപറയുന്നു.

മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായം ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ചരക്കുനിർമ്മാണം

ഉണ്ടായിരുന്നു; �കമാറ്റം നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാല�ത്താന്നും ഉൽപാദ

നത്തി�ന്റ സർവ്വപ്രധാനമായ ഉ�ദ്ദശ്യം �കമാറ്റമായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം ആവശ്യം

കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതു മാത്രമാണ് �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ കൃഷിക്കാർ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ മിക്ക സാധനങ്ങളും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാ

ക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്തഅൽപം ചില സാമഗ്രികൾ

മാത്രമാണ് അവർ �ക�വലക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നത്. �ചറിയ �ചറിയ

�ക�വലക്കാർസ്വന്തം പണിയായുധങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് ആവശ്യമായസാമഗ്രികൾ

നിർമ്മിക്കുകയും തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഉപ�യാഗത്തിനുള്ളത് കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത്

�കമാറ്റം നടത്തുകയും �ചയ്തു�പാന്നു. ഇ�ത�ക�വലക്കാരാണ് ജന്മിമാർക്കു�വ

ണ്ടിയും പണി�യടുത്തിരുന്നത്, ജന്മികൾക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരു

ന്നത്. �കമാറ്റം വള�രകുറച്ചു മാത്ര�മ നടന്നിരുന്നുള്ളു. പ്രധാനമായ ഉത്പാദനം

�കമാറ്റത്തിനു �വണ്ടിയായിരുന്നില്ല.

ഇങ്ങ�ന ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കവശമുള്ള �ക�വലക്കാരും കു

ടിൽവ്യവസായക്കാരും അധ്വാനിച്ച് ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതിൽ തങ്ങൾക്കാവ

ശ്യമുള്ള�തടുത്ത് ബാക്കിമാത്രം �കമാറ്റം �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് സാധരണ

ചരക്കുനിർമ്മാണം (Simple Commodity Production) എന്നുപറയുന്നു.

സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണവും മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാ

ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�മന്താണ്? ചരക്കുനിർമ്മാണത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർ

ന്ന ഘട്ടമാണ് മുതലാളിത്തം. മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തിൽ ചരക്കുനിർമ്മാണം

ഏറ്റവും പരിഷ്ക്കരിച്ച നിലയി�ലത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ളത്

കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് �കമാറ്റം നടത്തുകയല്ല ഇവി�ട �ചയ്യുന്നത്. ഉൽപാദിപ്പി

ക്കുന്നസാധനങ്ങളത്രയും �കമാറ്റത്തിന് �വണ്ടിയുള്ളവയാണ്; ഉൽപന്നങ്ങൾ മു

ഴുവനും ചരക്കുകളാണ്.

മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റ മ�റ്റാരു പ്ര�ത്യകത മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനശ

ക്തി�പാലും ഒരു ചരക്കായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മുതലാളിത്ത രീതിയി

ലുള്ള സാമ്പത്തികഘടനയു�ട ആരംഭം അധ്വാനിക്കുന്നവ�ര ഉൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തലാണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾസ്വന്തമായി
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ഇല്ലാത്തതു�കാണ്ട് തങ്ങളു�ടഅധ്വാനശക്തി�യസ്വന്തമായി ഉപ�യാഗിക്കുവാൻ

അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ�ന നിത്യ�പ്പാറുപ്പിന് മറ്റ് യാ�താരു വഴിയുമില്ലാ

�ത, തങ്ങളു�ട അധ്വാനശക്തി ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായ

മുതലാളികൾക്ക് വിൽക്കുവാൻഅവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു.

അ�പ്പാൾചരക്കുനിർമ്മിക്കുന്നുഎന്നതിൽചരക്ക്നിർമ്മാണംസർവ്വപ്രധാന

മായ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുഎന്നതാണ് മുതലാളിത്തസമു

ദായത്തി�ന്റസവി�ശഷത.

ഉപ�യാഗവിലയും �കമാറ്റവിലയും

മനുഷ്യ�ന്റആഗ്രഹങ്ങ�ളയുംആവശ്യങ്ങ�ളയുംതൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നസാധനങ്ങൾമാ

ത്ര�മ �കമാറ്റം �ചയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളു. താനുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം ഉപ�യാഗ

കരമല്ലാത്ത മ�റ്റാരു സാധനത്തിനു �വണ്ടി ആരും �കവിടാറില്ല. മ�റ്റാരുവിധ

ത്തിൽപറഞ്ഞാൽ, ചരക്കുകൾക്ക് ഉപ�യാഗവില കൂടി�യ കഴിയു. ഉപ�യാഗവില

യില്ലാത്ത ഒരുസാധനമാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന�തങ്കിൽഅത് വാങ്ങാനാളുണ്ടാവു

കയില്ല. ഏത് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയായാലും ശരി, എല്ലാ സ്വത്തുക്കളു�ടയും ഉള്ള

ടക്കം ഉപ�യാഗവിലയാണ്.

എന്നാൽ ഉപ�യാഗവിലയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചരക്കുകളായിരിക്കണ

�മന്നില്ല. ഉൾനാട്ടി�ല കൃഷിക്കാരൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു�വണ്ടി�യാ ജന്മിമാർ

ക്ക് �കാടുക്കാൻ �വണ്ടി�യാ ഉണ്ടാക്കുന്ന �നല്ല് ചരക്കല്ല. അതു�പാ�ല ത�ന്ന

സ്വന്തം ഉപ�യാഗത്തിനു�വണ്ടി മുക്കുവനുണ്ടാക്കുന്ന വല ചരക്കാവുകയില്ല. കാര

ണംഅ�താന്നും�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല. �കമാറ്റത്തിന് �വണ്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന

സാധനം മാത്ര�മ ചരക്കാവുകയുള്ളു.

ഒരു ചരക്കി�ന്റ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ ഉപ�യാഗവില, അതുണ്ടാ

ക്കാനാവശ്യമായ മനുഷ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റഅളവി�ന�യാസാമൂഹ്യഘടനയു�ടസ്വ

ഭാവ�ത്ത�യാ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് പറഞ്ഞതു�പാ�ല, “�ഗാതമ്പി�ന്റ

രുചി �നാക്കി അതുണ്ടാക്കിയത് റഷ്യൻ �താഴിലാളി�യാ ഫ്രഞ്ച് കൃഷിക്കാര�നാ

ഇംഗ്ലീഷുമുതലാളി�യാഎന്നുപറയാനാവില്ല.” മനുഷ്യ�ന്റഏ�തങ്കിലുംആവശ്യങ്ങ

�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നുഎന്നതു�കാണ്ടാണ് ഒരു സാധനത്തിന് ഉപ

�യാഗവിലയുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ�കമാറ്റത്തിനു�വണ്ടി ഉത്പാദനംനടത്തുന്ന

സമുദായത്തിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉപ�യാഗവില മാത്രമല്ല, �കമാറ്റവിലയുമുണ്ടാ

യിരിക്കും. ഒരു സാധനത്തിനു പകരമായി മ�റ്റാരു സാധനങ്ങൾ എത്രകണ്ടു കി

ട്ടു�മന്നും ചരക്കുകൾ ഏതു �താതനുസരിച്ചാണ് �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതുമാണ്

�കമാറ്റവില കാണിക്കുന്നത്. ഉപ�യാഗകരമായ സാധനം മാത്ര�മ �കമാ

റ്റം �ചയ്യ�പ്പടുകയുള്ളു. എന്നാൽ, ചരക്കുകൾ �നരിട്ടുൽപാദിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ഉപ

�യാഗവിലയനുഭവിക്കുന്നത്. ചരക്കി�ന്റ ഉപ�യാഗവില അതുണ്ടാക്കുന്നവനല്ല,

വാങ്ങുന്നവനാണ്. ഉൽപാദകൻ ത�ന്റ ചരക്കി�ന്റ ഉപ�യാഗ�മന്താ�ണന്നല്ല,

അതു�കാടുത്താൽ പകരം എന്തുകിട്ടും എന്നു മാത്രമാണ് �നാക്കുന്നത്. പത്തുറു

പ്പിക വിലപിടിച്ച പരുത്തിയും പത്തുറുപ്പിക വിലപിടിച്ച ഇരുമ്പും തമ്മിൽ അവനു

യാ�താരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഒരു റുപ്പികയു�ട കള്ളും ഒരു റുപ്പികയു�ട ഭഗവത്ഗീത

യും സമാനമാണ് !

ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റം അവയുണ്ടാക്കുന്നവർ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള ബന്ധ

�ത്തയാണ് കാണിക്കുന്നത്. തുണിയുണ്ടാക്കുന്നവനു �നല്ലു �വണം. �നല്ലുണ്ടാക്കു
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ന്നവന് തുണി �വണം; അ�ല്ലങ്കിൽ മറ്റു വല്ലതും �വണം. ഓ�രാരുത്തരും മറ്റുള്ളവർ

ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങ�നആളുകൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പലരും പലതരത്തിലുള്ളചരക്കുകളുണ്ടാക്കി പരസ്പരം�ക

മാറുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ചരക്കുനിർമ്മാണം ഒരുസാമൂഹ്യബന്ധമാ

ണ്. ആളുകൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്തുന്ന ഒരുപകരണ

മാണ് ചരക്ക്.

ഒരു ചരക്കിനുത�ന്ന ഒന്നിലധികം �കമാറ്റവിലകളുണ്ടാവാം. എന്നു�വ

ച്ചാൽ, ഒ�ര ചരക്കുപല ചരക്കുകളുമായും �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടാവുന്നതാണ്. ഉദാ

ഹരണം: രണ്ടിടങ്ങഴി �നല്ല് = ഒരു വസ്ത്രം = നാല് റാത്തൽ ഇരുമ്പ് = കാൽ

ഉറുപ്പിക തൂക്കം സ്വർണം — ? —

�കമാറ്റത്തി�ന്റ �താതു്

രണ്ടിടങ്ങഴി �നല്ല് ഒരു വസ്ത്രത്തിനു സമമാണ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ, ഗുണം �കാണ്ടും

ആകൃതി�കാണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ആ രണ്ടു ചരക്കുകളിൽ സമമായ എ�ന്താ ഒന്ന്

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുഎന്നർത്ഥമാണ്. അ�തന്താണ്? മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ �ചാദി

ച്ചാൽ, ചരക്കുകളു�ട വിനിമയ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന

നിയമ�മന്താണ്? നമുക്ക് �നാക്കുക:

ഓ�രാ ചരക്കുടമസ്ഥനും ത�ന്റ ചരക്കിനു കൂടുതൽ വില കിട്ടണ�മന്നാഗ്രഹി

ക്കുന്നതുസ്വാഭാവികമാണ്. പ�ക്ഷ,അതുസാധിക്കുന്നകാര്യമല്ല. വസ്ത്രംവിറ്റ് �നല്ല്

വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന�നയ്ത്തുകാരൻത�ന്റ ഒരുവസ്ത്രത്തിനുതനിക്കിഷ്ടമുള്ളത്ര�ന

ല്ല് — പത്തിടങ്ങഴി�യാ നൂറിടങ്ങഴി�യാ ആയിരം ഇടങ്ങഴി�യാ — കിട്ടണ�മന്നു

വാദിച്ചാൽ അത് കിട്ടുന്നതാ�ണാ? പണ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ സമുദായ

ത്തിലാ�ണങ്കിൽ,അയാൾക്ക് ത�ന്റ ഒരുവസ്ത്രത്തിന് ഒരുറുപ്പിക�യാ പത്തുറുപ്പിക

�യാ നൂറു റുപ്പിക�യാ ഇഷ്ടം �പാ�ല കിട്ടുന്നതാ�ണാ? ഒരിക്കലുമില്ല അയാൾ ചര

ക്കി�ന്റ ഉടമസ്ഥനാ�ണന്നുള്ളതു വാസ്തവം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ആ ചരക്കി�ന്റ വില

നിജ�പ്പടുത്തുന്നത് അയാളല്ല, മാർക്കറ്റു നിലവാരമാണ്.

കഴിയുന്നിട�ത്താളമധികം വില കിട്ടണ�മന്നാഗ്രഹിച്ചു മാർക്കറ്റിൽ �പാകുന്ന

�നയ്ത്തുകാരൻ കാണുന്ന�തന്താണ്? അയാളിൽ നിന്നു വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വരുന്ന

വനും ഒരു ചരക്കി�ന്റ ഉടമസ്ഥനാണ്. അയാളു�ട കയ്യിലുള്ള ചരക്ക് ഒന്നുകിൽ

�നല്ലായിരിക്കാം; അ�ല്ലങ്കിൽ പണമായിരിക്കാം; അ�ല്ലങ്കിൽ മറ്റു വല്ലതുമായിരി

ക്കാം. ത�ന്റ പണത്തിനു (അ�ല്ലങ്കിൽ �നല്ലിനു) കഴിയുന്നിട�ത്താളമധികം വസ്ത്രം

കിട്ടണ�മന്നാഗ്രഹിച്ചു�കാണ്ടാണ് അയാളും മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ത�ന്റ ഒരു

വസ്ത്രത്തിനു 2 രൂപ�യാ 10 രൂപ�യാ കിട്ടിയാൽ തര�ക്കടി�ല്ലന്നു �നയ്ത്തുകാരൻ വി

ചാരിക്കു�മ്പാൾ ഒരു വസ്ത്രം രണ്ടണ�യ്ക്കാ നാലണ�യ്ക്കാ കിട്ടണ�മന്നുപണത്തി�ന്റ

ഉടമസ്ഥൻആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മ�റ്റാരുബുദ്ധിമുട്ടു കൂടിയുണ്ട്: നിശ്ചിതമായ ഒരുപ്ലാ�നാടുകൂടി�യാന്നുമല്ല�ല്ലാ

നമ്മു�ട സമുദായത്തിൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ചരക്കുണ്ടാക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി

യാ�ലാചിച്ച് ഓ�രാരുത്തനും എന്തുണ്ടാക്കണ�മന്നും എത്രയുണ്ടാക്കണ�മന്നും

തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണമാ�യടുത്ത �നയ്ത്തുകാര�ന

�പ്പാ�ലയുള്ളഅ�നകം �നയ്ത്തുകാർ താന്താങ്ങളു�ട വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കാൻ�വണ്ടി

മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർ �കാണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം മുഴുവൻ വാങ്ങാനുള്ളആളു

കൾ ഉണ്ടായി�ല്ലന്നുവരാം. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ, ചില �നയ്ത്തുകാർക്ക് തങ്ങളു�ട
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വസ്ത്രം വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. �കാണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം വിൽക്കാ�ത മടക്കി�ക്കാ

ണ്ടു�പാകാൻ അവർ നിർബന്ധരായിത്തീരും. അതിനവർ ഇഷ്ട�പ്പട്ടു�വന്നുവരില്ല.

വസ്ത്രം വിറ്റ് പകരം മറ്റ് വല്ല സാധനങ്ങളും വാങ്ങി�പ്പാകാനാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ള

ത്. അതിനാൽ, ഓ�രാരുത്തരും ത�ന്റ വസ്ത്രം വിറ്റഴിക്കാൻ ത�ന്ന ശ്രമിക്കു�മന്ന്

തീർച്ചയാണ്. അങ്ങ�ന വിൽപനക്കാരു�ടയിടയിൽ ‘എ�ന്റത്, എ�ന്റത് ’ എന്ന

ഒരു മത്സരം ഉൽഭവിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവ�രക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംഖ്യ�ക്കങ്കിലും താൻ

�കാണ്ടുവന്ന വസ്ത്രം വിറ്റഴിക്കണ�മന്ന് ഓ�രാരുത്തനും വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വീട്ടിൽനിന്ന് വസ്ത്രവുമായി പുറ�പ്പടു�മ്പാളുണ്ടായിരുന്നസ്വപ്നങ്ങളുംഅത്യാഗ്രഹങ്ങ

ളുംഅയഥാർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നുംത�ന്റചരക്കി�ന്റവിലനിജ�പ്പടുത്തുവാൻതനിക്ക്

കഴിവി�ല്ലന്നും ത�ന്റ കച്ചവട പരിശ്രമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരു�ടതുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടാണ്

കിടക്കുന്ന�തന്നും �നയ്ത്തുകാരന് �ബാധ്യ�പ്പടുന്നു. തനിക്കുനിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാ

ത്തസാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളാണ് ത�ന്റ ചരക്കി�ന്റ �കമാറ്റവില�യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന

�തന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അ�പ്പാൾ, ചരക്കി�ന്റ വിലയു�ട അടിസ്ഥാന�മന്താണ്?

ആവശ്യവും ഉപ�ഭാഗവും

ഒരു ചരക്കി�ന്റ വില അതിനുള്ള ആവശ്യ�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�മാ? ആവശ്യ

മാണ് വില�യ നിയന്ത്രിക്കുന്ന�തങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായ പല സാധനങ്ങൾക്കും

ആവശ്യം കുറഞ്ഞസാധനങ്ങ�ളക്കാൾ അധികം വിലയുണ്ടായിരിക്കണം. പ�ക്ഷ

അങ്ങ�നയല്ല�ല്ലാ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഭക്ഷണം മുതലാ

യവയ്ക്ക് അത്രത�ന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു �വരക്കല്ലി�നക്കാളധികം വില കിട്ടു

ന്നു�ണ്ടാ? അ�പ്പാൾ, ആവശ്യമാണ് വില�യ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നു പറയുന്നത്

ശരിയല്ല.

ഓ�രാരുത്തരു�ടയും ആവശ്യത്തി�ന്റ ആധിക്യമനുസരിച്ചാണ് ചരക്കി�ന്റ

വില നിർണയിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഒ�ര ചരക്കിനു കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കൂടു

തൽ വിലയും കുറഞ്ഞആവശ്യമുള്ളവൻ കുറഞ്ഞവിലയും �കാടുക്കണ�മന്നസ്ഥി

തി വന്നു�ചരുമായിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാളും വിശപ്പുലവ�ലശമി

ല്ലാത്ത ഒരാളും ഒ�ര �ഹാട്ടലിൽ�പായി ഊണുകഴിച്ചാൽ രണ്ടാളും വ്യത്യസ്തമായ

സംഖ്യകൾ �കാടു�ക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നു.

ഉപ�യാഗമാണ് വിലയു�ട അടിസ്ഥാന�മങ്കിൽ ഒരു �പനാക്കത്തിക്ക് ഒരു

�മാ�ട്ടാർകാറി�നക്കാളും വിലയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, അതുണ്ടാകാത്തതാ

ണ്. എന്നല്ല, മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ചില സാധനങ്ങൾക്ക് — കാറ്റ്,

�വളിച്ചം, �വള്ളം മുതലായവ ഉപ�യാഗവിലയുള്ളസാധനങ്ങൾക്കു—�കമാറ്റ

വില�യയില്ല.

സ�പ്ലയും ഡിമാന്റും

ഇനി നമുക്കു സ�പ്ലയും ഡിമാൻറുമാണ് വില�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന അഭി

പ്രായ�ത്തപരി�ശാധിച്ചു �നാക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കു വരുന്ന ഒരു ചരക്കി

�ന്റ തുക�യയാണ് സ�പ്ല എന്നു പറയുന്നത്. ഡിമാൻറ് എന്നത് ഒരു ചരക്കു

വാങ്ങാൻഎത്രആവശ്യക്കാരു�ണ്ടന്നുകാണിക്കുന്നു. ഡിമാൻറ് എന്നാൽ ചരക്കു

വാങ്ങാനുള്ളആഗ്രഹം എന്നുമാത്രമല്ല അർത്ഥം. പിച്ചക്കാരനു രത്ന�മാതിരം വാ

ങ്ങിയാൽ�കാള്ളാ�മന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാ�യന്നുവരാം. പ�ക്ഷ, ആആഗ്രഹത്തിനു
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ഡിമാൻറ് എന്നുപറയാൻ പാടില്ല. ഡിമാൻറ് എന്നതിൽ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾഅടങ്ങി

യിരിക്കും: ഒരു ചരക്കുകിട്ടണ�മന്നആഗ്രഹം, അതു വാങ്ങുവാനുള്ളകഴിവ് അ�ല്ല

ങ്കിൽ പണം, ആ കഴിവ് അ�ല്ലങ്കിൽ പണം ഉപ�യാഗിക്കാനുള്ളസന്നദ്ധത.

ഒരു ചരക്കി�ന്റ ഡിമാൻറും സ�പ്ലയും അതി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ ഏറ്റക്കു

റച്ചിലുണ്ടാക്കു�മന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാനിടയില്ല.

ഒരു ചരക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര കിട്ടാനി�ല്ലങ്കിൽ അതി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കു

കയുംആവശ്യമുള്ളതി�നക്കാളധികം വിൽപ്പനക്കു�ണ്ടങ്കിൽ വില കുറയുകയും �ച

യ്യും. മാർക്കറ്റിൽ 100 വസ്ത്രത്തി�ന്റആവശ്യമു�ള്ളടത്തു50വസ്ത്രം മാത്ര�മവിൽപനയ്ക്കു

ള്ളു�വങ്കിൽ വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. കാരണം, ആവശ്യമു

ള്ളത്രവസ്ത്രം കിട്ടാനില്ലാത്തതു�കാണ്ട് വാങ്ങാൻ വരുന്നവരു�ടയിടയിൽ ഒരുതരം

മത്സരമനുഭവിക്കുകയും കൂടുതൽപണം �കാടുത്തി�ട്ടങ്കിലും ഉള്ളത് വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു

�പാവാൻ ഓ�രാരുത്തനും ആഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്യും. ചരക്കുവിൽപ്പനക്കാർ മാർ

ക്കറ്റി�ന്റഈസ്വഭാവ�ത്തഅതി�വഗം മനസ്സിലാക്കുന്നു: വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റു

വില കൂടുതലാ�ണന്നു കാണു�മ്പാൾ അവർ കൂടുതൽ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി വിൽപനയ്ക്കു

�കാണ്ടുവരുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വസ്ത്രനിർമ്മാണത്തി�ലക്കാകർ

ഷിക്ക�പ്പടുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില കുറയുന്നു�വന്നു കണ്ടാൽ

വസ്ത്രനിർമ്മാണം ചുരുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

യുദ്ധകാലത്തുജനങ്ങൾക്കത്യാവശ്യമായ പല ചരക്കുകളു�ടയും മാർക്കറ്റുവില

ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു പായ കടലാസിനു ഒരു �പ വിലയു

ണ്ടായിരുന്നത് ഒരണയായും ഒരു മുണ്ടിന് ഒരു റുപ്പികയുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നുറുപ്പിക

യായും വർദ്ധിച്ചു. പ�ക്ഷ, കടലാസി�ന്റ വില ഒരണയും മുണ്ടി�ന്റ വില മൂന്നുറുപ്പിക

യും —ഈവ്യത്യാസത്തിന് കാരണ�മന്താണ്?

രണ്ടു ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറും സ�പ്ലയും സമ�മങ്കിൽ അവയു�ട മാർക്കറ്റു

വിലയുംസമമായിരിക്കു�മാ? ഉദാഹരണത്തിന്, മാർക്കറ്റിൽആ�ക 1000 �മാ�ട്ടാർ

കാറുകളും നൂറുവസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാൻ ആളുക�ളത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നും രണ്ടു ചരക്കുകളും

ആവശ്യമുള്ളത്രത�ന്ന,അതായത് നൂറു �മാ�ട്ടാർ കാറുകളുംനൂറു വസ്ത്രങ്ങളും, വിൽ

പനയ്ക്കു വന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും വിചാരിക്കുക. ഇവി�ട രണ്ടു ചരക്കുകളു�ടയും സ�പ്ലയും

ഡിമാൻറും സമമാണ്. എന്നിട്ടും ഒരു �മാ�ട്ടാർകാറി�ന്റ വിലയും ഒരു വസ്ത്രത്തി�ന്റ

വിലയും തമ്മിൽഎന്തന്തരം!

അ�പ്പാൾ സ�പ്ലയും ഡിമാൻറും ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാ

ക്കു�മന്നതു ശരിയാ�ണങ്കിലും ആ ചരക്കി�ന്റ വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം ത�ന്ന

സ�പ്ലയും ഡിമാൻറുമാ�ണന്നുപറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

മാത്രമല്ല,ഡിമാൻറ് ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നതു

�പാ�ല, പല�പ്പാഴും ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലഅതി�ന്റഡിമാൻറിലുംഏറ്റക്കുറച്ചി

ലുണ്ടാക്കി�യന്നു വരും. ഒരു ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില ഗണ്യമാംവിധം കുറഞ്ഞാൽ

അതു വാങ്ങാനുള്ളവരു�ട എണ്ണം വർദ്ധിക്കും. മാർക്കറ്റുവില കയറിയാൽആവശ്യ

ക്കാർ ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യും.

വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം

ഇ�താന്നുമ�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്നഎന്താണ് വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം? രണ്ടിടങ്ങഴി �ന

ല്ല് = ഒരു വസ്ത്രം —ഈ�കമാറ്റ�ത്തനിജ�പ്പടുത്തുന്ന�തന്താണ്?
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മാർക്സ് പറയുന്നു: “ചരക്കുകളു�ട ഉപ�യാഗവിലക�ളവിട്ടുകളഞ്ഞാൽപി�ന്ന

അവ�യ്ക്കല്ലാം �പാതുവായ ഒരുഗുണം മാത്രം �ശഷിക്കുന്നു—അവ�യല്ലാംഅധ്വാ

നത്തി�ന്റ ഫലമാണ്.”

രണ്ട് ചരക്കുകളു�ട വില സമമാണ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ അവയുണ്ടാക്കാനാവ

ശ്യമായഅധ്വാനംസമമാണ്എന്നർത്ഥം. ചരക്കുകൾ�കമാറ്റം �ചയ്യുന്നത്അവ

യുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായഅധ്വാനത്തി�ന്റ �താതി�നഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി

യാണ്. ഒരു ചരക്കുണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ മനുഷ്യപ്രയത്നം �ചലവഴിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ

അതി�ന്റ �കമാറ്റവില കൂടുതലായിരിക്കും. അ�പ്പാൾ ഓ�രാ സാധനവുമുണ്ടാ

ക്കാനാവശ്യമായഅധ്വാനസമയമാണ് അതി�ന്റ�കമാറ്റവില�യ നിർണയിക്കു

ന്നത്.

പ്ര�ത്യകപ്രയത്നവും �പാതു പ്രയത്നവും

ഒരു കാര്യം ഇവി�ട പ്ര�ത്യകം മനസിലാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യ

മായഅധ്വാനംഎന്ന്പറയു�മ്പാൾഅത്ഏത്പ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ളഅധ്വാനമാ

�ണ�ന്നാ ഏ�തതുപകരണങ്ങളാണ് ആ അധ്വാനത്തിനുപ�യാഗിച്ചത് എ�ന്നാ

നമ്മളിവി�ട �നാക്കുന്നില്ല. വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനവും �നല്ലുണ്ടാ

ക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തരീതിയിലും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും

ഉള്ളവയായിരിക്കു�മന്ന് തീർച്ചയാണ്. പ�ക്ഷ, �നയ്ത്തുകാരനുണ്ടാക്കിയതായാ

ലും ശരി, കൃഷിക്കാരനുണ്ടാക്കിയതായാലും ശരി, ചരക്കുകളു�ട നിർമ്മാണത്തിൽ

�പാതുമനുഷ്യപ്രയത്നം-�കവല പ്രയത്നം — എത്രകണ്ട് �ചലവായിട്ടു�ണ്ടന്നുമാ

ത്ര�മ ഇവി�ട �നാക്കുന്നുള്ളു.

അ�പ്പാൾ അധ്വാനത്തിന് ഒരു ഇരുസ്വഭാവമുണ്ട്. അത് പ്ര�ത്യക പ്രയത്നം,

�പാതുപ്രയത്നം എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടുതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. അധ്വാനത്തി�ന്റ

ഈ ഇരട്ടസ്വഭാവം, വാസ്തവത്തിൽ, ചരക്കിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യത്തി�ന്റ പ്രതിഫ

ലനം മാത്രമാണ്. എന്താണ് ചരക്കിലടങ്ങിയ �വരുദ്ധ്യം? ഓ�രാ നിർമ്മാതാ

വും ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്, സ്വതന്ത്രമായി, ചരക്കുനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു. ഓ�രാരുത്തനുംപ്ര

�ത്യകരീതിയിലുള്ള അധ്വാനമർപ്പിച്ചു പ്ര�ത്യക രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കു

ന്നു. �നയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രവും �ചരുപ്പുകുത്തി �ചരുപ്പും കരുവാൻ �പനാക്കത്തിയുമു

ണ്ടാക്കുന്നു. �നയ്ത്തുകാരൻ അധ്വാനിക്കു�മ്പാൾ ഒരു പ്ര�ത്യകരീതിയിലാണ് അവ

യവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്ര�ത്യകരീതിയിലാണ് ശാരീരികവും മാനസിക

വുമായ ശക്തി �ചലവഴിക്കുന്നത്. �ചരുപ്പുകുത്തിയാവ�ട്ട, മ�റ്റാരു തരത്തിലുള്ള

അധ്വാനമാണ് �ചലുത്തുന്നത്. വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള അധ്വാ

നം �കാണ്ട് �ന�ല്ലാ �ചരു�പ്പാ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല�ല്ലാ. ഇങ്ങ�ന, വ്യത്യസ്ത

രീതിയിലുള്ള ഉപ�യാഗവിലകൾ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം പ്ര�ത്യകത

രത്തിലാണ് �ചലവഴിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഇതു ചരക്കി�ന്റ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവ

മാണ്. എന്നാൽ, ചരക്കുനിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഓ�രാരുത്തനും �കമാറ്റത്തി

നു�വണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. എന്നു�വച്ചാൽ, ഓ�രാ ചരക്കുനിർമ്മാ

താവുംസമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയാവശ്യമായ ചരക്കുകളു�ട ഒരു ഭാഗമാണുണ്ടാക്കു

ന്നത്. സമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയാവശ്യമായ ചരക്കുകളു�ട ഒരു ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്ക്

ഓ�രാ ചരക്കിനും ഒരു സാമൂഹ്യസ്വഭാവമുണ്ട്. ഇങ്ങി�ന ചരക്ക് ഒ�ര സമയത്തുത

�ന്നവ്യക്തിപരവുംസാമൂഹ്യപരവുമായസ്വഭാവങ്ങ�ളഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ചരക്കി�ന്റ
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ഈ�വരുധ്യാധിഷ്ഠിതമായ സ്വഭാവമാണ് അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാന

ത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓ�രാ വ്യക്തിയും പ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ള അധ്വാനം �ചലുത്തി പ്ര�ത്യക

തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ള അധ്വാനമാണ്

(Concrete Labour) �നല്ല്, വസ്ത്രം, �ചരുപ്പു തുടങ്ങിയ ഉപ�യാഗവിലക�ള സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, �കമാറ്റത്തിനു മാർക്കറ്റി�ലത്തു�മ്പാൾ ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യ

മായഅധ്വാനത്തി�ന്റഈപ്ര�ത്യകസ്വഭാവ�ത്തപ്പറ്റിആരുംആ�ലാചിക്കുന്നില്ല.

വസ്ത്രം �കാടുത്തു പകരം �നല്ലുവാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവ

ശ്യമായ തരത്തിലുള്ളഅധ്വാനം ത�ന്നയാ�ണാ �നല്ലുണ്ടാക്കാനും �ചലവഴിച്ചത്

എന്നു �ചാദിക്കുന്നില്ല. �നയ്ത്തുകാര�ന്റഅധ്വാനം, കൃഷിക്കാര�ന്റഅധ്വാനം എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല. �പാതുവിലുള്ള മനുഷ്യാധ്വാനം

മാത്രമാണ് ഇവി�ട കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. വസ്ത്രത്തിലും �നല്ലിലുംഅധ്വാനംഅട

ങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവയു�ട �കമാറ്റത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. ഓ�രാ

ചരക്കിലും അടങ്ങിയ മനുഷ്യാധ്വാനത്തിൽ സമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയാവശ്യമായ

�പാതുമനുഷ്യാധ്വാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം എന്ന സ്ഥാനം മാത്ര�മയുള്ളു. മ�റ്റാരു

വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, �പാതുപ്രയത്നമാണ് (Abstract Labour) �കമാറ്റവി

ല�യ നിർണയിക്കുന്നത്.

അ�പ്പാൾ ചരക്കുനിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയിൽഓ�രാ പ്രയത്നം ത�ന്നപ്ര�ത്യക

പ്രയത്നമായും �പാതുപ്രയത്നമായും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. ഉപ�യാഗവില കണക്കാ

ക്കു�മ്പാൾഅതുപ്ര�ത്യകപ്രയത്നമാണ്�കമാറ്റവിലകണക്കാക്കു�മ്പാൾഅ�ത

പ്രയത്നം �പാതുപ്രയത്നവുമാണ്.

ഉപ�യാഗവില�യന്നും�കമാറ്റവില�യന്നുമുള്ള ഒരിരട്ടസ്വഭാവം ഓ�രാ ചര

ക്കിനുമു�ണ്ടന്നുനമ്മളാദ്യം കാണുകയുണ്ടായി. ഇ�പ്പാളിതാ ഒരു ചരക്കിലുമടങ്ങിയ

അധ്വാനത്തിനും ഒരിരട്ടസ്വഭാവമു�ണ്ടന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്ര�ത്യക പ്രയ

ത്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപ�യാഗവിലയുണ്ടാകുന്നത്. �കമാറ്റവിലയാക�ട്ട �പാതു

പ്രയത്നത്തിൽനിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്.

ഒരു വസ്ത്രം 4 �പനാക്കത്തിക്ക് സമമാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്ത്രത്തി

ലുംനാല് �പനാക്കത്തിയിലുംഅടങ്ങിയ�പാതുമനുഷ്യപ്രയത്നംസമമാണ്എന്നർ

ത്ഥമ�ത്ര. ഒരു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സമയം 10 മണിക്കൂറാ�ണങ്കിൽ 4 �പ

നാക്കത്തിയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനവും 10 മണിക്കൂറായിരിക്കും. �നയ്ത്തുകാ

ര�ന്റ 10 മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനത്തിന് സമമാണ്അധ്വാന�ത്തഅളക്കാനു

ള്ളഅളവു�കാൽ.

�നയ്ത്തുകാര�ന്റ 10 മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനം�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരുവസ്ത്ര

ത്തിനുപകരമായി, 4 �പനാക്കത്തികൾകിട്ടുന്നി�ല്ലങ്കിൽ—അതായത്, �നയ്ത്തുകാ

ര�ന്റ 10 മണിക്കൂർ �നര�ത്ത അധ്വാനം �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്കിന് കരുവാ�ന്റ

10 മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനം�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്ക് പകരമായി കിട്ടുകയി

�ല്ലങ്കിൽ — എന്താണുണ്ടാവുക? വസ്ത്രമുണ്ടാക്കുന്നവരു�ട എണ്ണം കുറയാൻ തുട

ങ്ങും. അവരിൽ കു�റ�പർ �നയ്ത്തുപ്രവൃത്തിയു�പക്ഷിച്ചു കുറഞ്ഞഅധ്വാനം മാത്രമാ

വശ്യമായ കരുവാൻ പണിയി�ലർ�പ്പടുവാനും അങ്ങ�ന തങ്ങളു�ട 10 മണിക്കൂർ

�നര�ത്തഅധ്വാനത്തിന് കൂടുതൽ വില സമ്പാദിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും. അതിനാൽ
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ഒരു ചരക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയ�ത്ത അധ്വാനം ആവശ്യമാ�ണങ്കിൽ

ആചരക്കിന് കൂടുതൽ�കമാറ്റവിലയുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നു തീർച്ചയാണ്.

ഇവി�ട ഒരു �ചാദ്യം �പാന്തിവരാനിടയുണ്ട്. കൂടുതൽ സമയം �ചലവഴിച്ചു

ണ്ടാക്കുന്നഒരുചരക്കിന് കൂടുതൽ�കമാറ്റവിലയുണ്ടാകണ�മന്ന്പറയുന്നത്ശരി

യാ�ണങ്കിൽ മടിയൻമാരും പ്രവൃത്തിയിൽ �വദഗ്ദ്യം കുറഞ്ഞവരും കൂടുതൽ സമ

യം �ചലവഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്നചരക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാ�കണ്ടത�ല്ല?

4 സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി പ്രയത്നം

ഒരു �നയ്ത്തുകാരൻ ഒരു വസ്ത്രം 8 മണിക്കൂർ �കാണ്ടും മ�റ്റാരു �നയ്ത്തുകാരൻ അ�ത

തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം 5 മണിക്കൂർ�കാണ്ടും �വ�റാരു �നയ്ത്തുകാരൻ 2 മണിക്കൂർ

�കാണ്ടും �നയ്തുണ്ടാക്കുന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. മൂന്നു�നയ്ത്തുകാരും താന്താങ്ങളു�ട

ചരക്കുവിറ്റഴിക്കാൻ �വണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ �പാകുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ �നര�ത്തപ്രയ

ത്നം രണ്ടണയ്ക്കുസമമാ�ണങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തി�യടുത്ത �നയ്ത്തുകാരന് 1 ക

(8ന്ത2 ണ)യും രണ്ടാമ�ത്ത �നയ്ത്തുകാരന് 10 ണയും (5ന്ത2 ണ) മൂന്നാമ�ത്തവനു 4

ണ (2ന്ത2ണ)യുംആ�ണാ കിട്ടുക.

സ�പ്ലയും ഡിമാൻറും തുല്യമാ�ണങ്കിൽ, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽപന

�യ്ക്കത്തിയ മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്കുംആവശ്യക്കാരു�ണ്ടങ്കിൽ ഒന്നാമ�ത്ത �നയ്ത്തുകാ

രൻ ത�ന്റ വസ്ത്രം 1 ക.യ്ക്കു ത�ന്ന വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പ�ക്ഷ, ഒന്നാമ�ത്ത �ന

യ്ത്തുകാരൻ ഒരുറുപ്പികയ്ക്കു വസ്ത്രം വിൽക്കു�മ്പാൾ മറ്റു രണ്ടു �നയ്ത്തുകാർ തങ്ങളു�ട വസ്ത്ര

ങ്ങൾക്കും ഒരുറുപ്പിക വീതം കിട്ടണ�മന്ന് ആവശ്യ�പ്പടാതിരിക്കില്ല. അങ്ങ�നയാ

�ണങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആ�ക വന്ന �നയ്ത്തുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിനു തങ്ങളു�ട

ചരക്കുക�ളഅവയു�ട�കമാറ്റവില�യക്കാൾഎത്ര�യാ കവിഞ്ഞമാർക്കറ്റുവില

യ്ക്കു വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വമ്പിച്ച ലാഭം �നയ്ത്ത് വ്യവസായത്തി�ലക്ക് ധാരാ

ളം ആളുക�ളആകർഷിക്കും. അതി�ന്റ ഫലമായി വസ്ത്രത്തി�ന്റ സ�പ്ലഡിമാൻ

റി�നക്കാൾഅധികമാവുകയുംഅ�താടുകൂടി വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില ചുരുങ്ങുക

യും �ചയ്യും.

അതു�കാണ്ട് വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില ഒരുറുപ്പിക�യക്കാൾകുറവായിരിക്കു

�മന്ന് തീർച്ചയാണ്.

എന്നാൽ, വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രം �ചലവഴിച്ച �ന

യ്ത്തുകാര�ന്റഅധ്വാന�ത്തആശ്രയിച്ചായിരിക്കു�മാ? അതായത്, വസ്ത്രത്തി�ന്റ മാർ

ക്കറ്റുവില നാലണ മാത്രമായിരിക്കു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. കാരണം സ�പ്ലയും

ഡിമാൻറും സമമാ�ണങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ �നരം �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന �നയ്ത്തുകാര

�ന്റ വസ്ത്രം�കാണ്ടുമാത്രം സമുദായത്തി�ന്റആവശ്യം നിറ�വറുകയില്ല.

അ�പ്പാൾ വസ്ത്രത്തി�ന്റ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ �നരം പ്രവർത്തി�യടുക്കുന്ന

വ�ന്റ�യാ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ�നരം പ്രവർത്തി�യടുക്കുന്നവ�ന്റ�യാ അധ്വാന�ത്ത

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയില്ല.

ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. ഒരു ചരക്കു സമുദായത്തി�നാട്ടാ

�കയാവശ്യമുള്ള ചരക്കുകളു�ട ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ട്, അതി�ന്റ

വില ഏ�തങ്കിലും ഒരാളു�ട വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്ന�ത്തയല്ല, സമുദായത്തിലാ

�കയുള്ള ചരക്കു നിർമ്മാതാക്കളു�ട ശരാശരി പ്രയത്ന�ത്തയാണ്, ആശ്രയിച്ചിരി

ക്കുക. ഏ�തങ്കിലു�മാരുചരക്കുടമസ്ഥൻമറ്റുള്ളവ�ര�പ്പാ�ലഅധ്വാനിച്ചിട്ടി�ല്ലന്ന

തു�കാണ്ടുമാത്രംഅയാളു�ട ചരക്കി�ന്റ വില കുറയുകയില്ല. വില�യ നിർണ്ണയിക്കു
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ന്നത് ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായശരാശരിസാമൂഹ്യപ്രയത്നമാണ്. മാർക്സ് പറയു

ന്നതു�പാ�ല, “ഉൽപാദനത്തി�ന്റസാധാരണപരിതസ്ഥിതികളിൽ, നിലവിലുള്ള

ശരാശരി ഉൽപാദന�വദഗ്ധ്യവും ശരാശരി ഉൽപാദനക്ഷമതയുമുപ�യാഗിച്ചു

ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനസമയമാണ് ചരക്കി�ന്റ വില നിർണ്ണയിക്കു

ന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവർലൂമുകൾ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഒരു നിശ്ചിത

അളവിലുള്ളനൂൽ വസ്ത്രമാക്കി മാറ്റാനാവശ്യമായ പ്രയത്നംഏതാണ്ട് പകുതികണ്ട്

കുറയുകയുണ്ടായി.

യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു�ന്താറും, എന്നു�വച്ചാൽ, ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യ

മായ അധ്വാനം കുറയു�ന്താറും, സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി പ്രയത്നം കുറ

യു�മന്നും, അ�താ�ടാപ്പം ചരക്കുകളു�ട വിലയും കുറയു�മന്നും ഇതിൽനിന്ന് മന

സിലാക്കാം.

ഓ�രാ ഉൽപാദകനും ത�ന്റ അധ്വാനസമയം അളന്ന് തിട്ട�പ്പടുത്തിയാണ്

ചരക്കി�ന്റ വില നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. പി�ന്ന�യാ?

സമുദായത്തിൽ നിരന്തരം നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �കാള്ള�ക്കാടുക്കൾക്ക് പി

ന്നിൽ വിലയു�ട ഈ നിയമം ഇടവിടാ�ത പ്രവർത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു

മാത്രമാണ് മനസിലാ�ക്കണ്ടത്. ഓ�രാ ചരക്കിനും കൃത്യമായ �കമാറ്റവില കി

ട്ടി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. ഡിമാൻറി�ന്റയും സ�പ്ലയു�ടയും ആധിക്യമനുസരിച്ച്

ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാ�യന്നു വരാം. എന്നാൽ ഈ

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളു�ട �കന്ദ്രമായ �കമാറ്റവില�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു ചരക്കുണ്ടാ

ക്കാനാവശ്യമായഅധ്വാനസമയമാ�ണന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.

വിലയും ഉല്പാദനക്ഷമതയും

സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി പ്രയത്നം ഉൽപാദനത്തി�ന്റ നിലവിലുള്ള

സാ�ങ്കതിക രീതി, അധ്വാനത്തി�ന്റ പരിതസ്ഥിതികൾ, പ്രവൃത്തി�യടുക്കുന്നവരു

�ടസ്വഭാവവി�ശഷങ്ങൾ മുതലായവ�യആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽഇ�താന്നും

സ്ഥിരമായ ഘടകങ്ങളല്ല. ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു സമുദായത്തി

നാവശ്യമായ ശരാശരി അധ്വാനവും മാറുന്നതായിരിക്കും.

മ�റ്റല്ലാ �നയ്ത്തുകാരും, നിലവിലുള്ള സാധാരണയന്ത്രത്തിൽ പണി�യടുത്തു

�കാണ്ടിരി�ക്ക, ഒരു �നയ്ത്തുകാരൻമാത്രം പുതി�യാരു യന്ത്രം ഉപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട്

ത�ന്റ അധ്വാനത്തി�ന്റ ഉൽപാദനക്ഷമത�യ (Productivity) വർദ്ധിപ്പിക്കുക

യും അങ്ങ�ന ചരക്കുനിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ വ്യക്തിപരമായ അധ്വാനസമ

യം ചുരുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു �നയ്ത്തുകാരൻ മാത്രം ഈ

പുതിയ യന്ത്രം ഉപ�യാഗിക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം സമുദായത്തിന് ആ�ക ആവ

ശ്യമായ അധ്വാന സമയത്തിന് പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടാവില്ല. കാരണം,

അയാളുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം മാർക്കറ്റിൽ ആ�ക വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളു�ട എത്രയും �ച

റിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് അയാളു�ട അധ്വാന സമയത്തി

ലുണ്ടായ കുറവ് സമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയാവശ്യമായി വന്ന അധ്വാനസമയ�ത്ത

അത്രഅധിക�മാന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. പുതിയ യന്ത്രമുപ�യാഗിക്കുന്ന �നയ്ത്തുകാ

ര�ന്റ അദ്ധ്വാനസമയം സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ശരാശരി അധ്വാനസമയ�ത്ത

ക്കാൾ കുറവായിരിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. എങ്കിലും സമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയാ

വശ്യമായ ശരാശരി അധ്വാന സമയ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് അയാൾ
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ചരക്കുവിൽക്കുക. അതിനാൽ, അയാൾക്കു ത�ന്റ ചരക്കിനു മ�റ്റല്ലാ വസ്ത്രമുടമ

സ്ഥൻമാ�രക്കാളും അധികവില കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

ഓ�രാ ചരക്കുടമസ്ഥനും ത�ന്റ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള കൂടുതൽ പരി

ഷ്ക്കരിക്കുവാനും ആ പരിഷ്ക്കരിച്ച ‘�ടക്നിക് ’ മറ്റുള്ളവരിൽ നി�ന്നാളിച്ചു�വയ്ക്കാനും പരി

ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമിതാണ്. കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച യന്ത്രസാമഗ്രികളു�ട

ഉടമസ്ഥനു കുറഞ്ഞ അധ്വാനസമയം മാത്രം മതിയാകു�മന്നതു�കാണ്ട് മാർക്ക

റ്റി�ല മത്സരത്തിൽ ത�ന്റ ചരക്കു മറ്റുള്ളവരു�ട ചരക്കുക�ളക്കാൾ കുറഞ്ഞ വി

ലയ്ക്കു വിറ്റു കൂടുതൽ ലാഭം �നടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഈ പുതിയ യന്ത്രം

മറ്റു ചരക്കുനിർമ്മാതാക്കളു�ടയിടയിൽ പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സമുദായത്തി�നാട്ടാ

�കയാവശ്യമായ അധ്വാനസമയം കുറയുകയും അങ്ങ�ന ആ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച

ചരക്കുടമസ്ഥനുകിട്ടിയിരുന്നഅതിലാഭം കിട്ടാതാവുകയും �ചയ്യും.

അധ്വാനത്തി�ന്റ ഉൽപാദനക്ഷമതവർദ്ധിക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം ചരക്കുണ്ടാക്കാ

നാവശ്യമായഅധ്വാനസമയം ചുരുങ്ങുകയും അതി�ന്റ ഫലമായി ചരക്കി�ന്റ വില

കുറയുകയും �ചയ്യു�മന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, അലൂമിനിയംഎന്ന �ലാഹം പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യ

കാലം വ�രയും �വള്ളി�യക്കാൾഎട്ടുപത്തിരട്ടി വിലപിടിച്ചതായിരുന്നുവ�ത്ര. കാ

രണം, അക്കാലത്ത് അലൂമിനിയമുണ്ടാക്കാൻഅത്രയധികം അധ്വാനം ആവശ്യമാ

യി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നാക�ട്ട, അലൂമിനിയം ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും സാ

ധാരണക്കാർക്കു�പാലും വാങ്ങിയുപ�യാഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു �ലാ

ഹമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തിയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി കുറഞ്ഞ അധ്വാനം

�കാണ്ട് കളിമണ്ണിൽനിന്ന് അലൂമിനിയമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിനു കാര

ണം.

കഴിഞ്ഞ80 �കാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅലൂമിനിയത്തി�ന്റ ഉപ�യാഗം 8000 ഇരട്ടി

വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു �ലപ്പിഡസ്സ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻപറയുന്നു. എന്നിട്ടും അലൂ

മിനിയത്തി�ന്റവിലകുറയുകയാണുണ്ടായത്. സ�പ്ലയുംഡിമാൻറുമനുസരിച്ചാണ്

വില നിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്കിൽ �ന�രമറിച്ചാണ�ല്ലാ സംഭവി�ക്കണ്ടിയിരുന്ന

ത്.

�ലപ്പിഡസ് മ�റ്റാരുദാഹരണം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

പച്ച ഇരുമ്പിൽ നിന്നു (Pig Iron) ഇരുമ്പുണ്ടാക്കാൻ മൂന്നാഴ്ച �വണ്ടി വന്നിരുന്നു.

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ �ബഡ്നർഫർനസ് എന്ന ഉപകരണ

ത്തി�ന്റസഹായം ലഭിച്ച�പ്പാൾ 15ഓ 20ഓ മിനിട്ടുമാത്രം മതി�യന്നായി. ഉൽപാദ

നത്തി�ന്റ �ടക്നിക്കിലുണ്ടായഈപരിവർത്തനം ഉരുക്കി�ന്റ വില�യആദ്യമുണ്ടാ

യിരുന്നതി�ന്റ നാലി�ലാന്നായി കുറച്ചു.

രത്നത്തിന് കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാവാനുള്ളകാരണംഅതുകണ്ടുപിടിച്ചു കുഴി�ച്ച

ടുക്കാൻ ധാരാളത്തിലധികം അധ്വാനംആവശ്യമായി വരുന്നുഎന്നതാണ്. മാർക്സ്

പറയുന്നു: “അൽപം മാത്രം അധ്വാനം �ചലവിട്ട് കരിക്കട്ടയിൽ നിന്ന് രത്നങ്ങളു

ണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടിക�യക്കാൾ കുറഞ്ഞവില�യ

ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.” മാർക്സ് ത�ന്ന മ�റ്റാരിടത്തു പറയുന്നു: ”ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവർലൂമു

കൾ (ആവിശക്തി�കാണ്ട് നടത്തുന്നതറികൾ) ഉപ�യാഗത്തിൽവന്ന�പ്പാൾ മുമ്പ്

ആവശ്യമായിരുന്നതി�ന്റഏതാണ്ട് പകുതി അധ്വാനം �കാണ്ട് ഒരു നിശ്ചിതഅള

വിലുള്ള നൂൽ വസ്ത്രമാക്കിമാറ്റാൻ കഴിയു�മന്നായി. �കത്തറി �നയ്ത്തുകാരനാവ

�ട്ട,ആവിശക്തി ഉപ�യാഗത്തിൽവരുന്നതിനു മുമ്പ്ആവശ്യമായിരുന്നഅധ്വാനം
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ത�ന്ന �വണ്ടിവന്നു. പ�ക്ഷ, അയാൾ പഴയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ

�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപന്നം പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അരമണിക്കൂർ �നര

�ത്ത ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തിനു സമമായിത്തീർന്നു. അതു�കാണ്ട്, അയാളു

�ട ഉൽപന്നത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി�ന്റ പകുതി വില മാത്ര�മ ഉണ്ടായുള്ളു.”

വിദഗ്ദ്ധപ്രയത്നവും സാധാരണപ്രയത്നവും

വിവിധ �ജാലികളി�ലർ�പ്പട്ട ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരു�ട പ്രയത്നം അള

ക്കുന്നത് സമയ�ത്ത — ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യ

പ്രയത്ന�ത്ത-അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ�ണന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇവി�ട ഒരു

ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടിയുണ്ടാവാം. �വദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ �വലക്കാര�ന്റ

ഒരു മണിക്കൂർ �നര�ത്ത അധ്വാനവും വിദഗ്ധനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറു�ട ഒരു

മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനവും സമമാ�ണന്ന് പറയാ�മാ? വിറകു�വട്ടിയു�ടയും

വാച്ച്�മക്കറു�ടയും അധ്വാനം സമമായിരിക്കു�മാ?

എഞ്ചിനീയറു�ടയും വാച്ചു�മക്കറു�ടയും പ്രയത്നം വിദഗ്ധപ്രയത്നമാണ്. ഈ

�ജാലികൾ പഠിക്കാൻ അത്യധികമായ അധ്വാനവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആവശ്യമായി

വരുന്നു. പഠിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും അധ്വാനിക്കണം. ഇത്ര

യധികം, ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനു�ശഷം ഒരുഎഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു സാധാരണ �വലക്കാ

രന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മാത്ര�മ കിട്ടുന്നുള്ളു�വങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറു�ട പ്രവൃത്തിക്ക്

ആരും �പാകാ�തവരും. എഞ്ചിനീയറും വാച്ചു�മക്കറുംതങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങ�ള

പ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ കൂടുതൽ �കാല്ലങ്ങൾ �ചലവഴിക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിനു തക്ക

പ്രതിഫലം കിട്ടു�മന്ന ആശയുള്ളതു�കാണ്ടു മാത്രമാണ്. അതു�കാണ്ട് ഒരു മണി

ക്കൂർ �നര�ത്തവിദഗ്ധ പ്രയത്നം �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്നചരക്കിന് ഒരു മണിക്കൂർ �ന

ര�ത്ത അവിദഗ്ധ (സാധാരണ) പ്രയത്നം �കാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചരക്കി�നക്കാളധി

കം വിലയുണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വാച്ചു�മക്കർ വാച്ചുണ്ടാക്കാൻ 20

മണിക്കൂറാണ് �ചലവഴിച്ച�തങ്കിൽ അതിനു പകരമായി മാർക്കറ്റിൽ 40 ഓ 50 ഓ

മണിക്കൂർ �നര�ത്തസാധാരണ പ്രയത്നം �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ കിട്ടുന്ന

താണ്. ഇ�പ്പാൾ ഒരു മണിക്കൂർ �നര�ത്ത വിദഗ്ധ പ്രയത്നം രണ്ടു മണിക്കൂ�റാ

രണ്ടര മണിക്കൂ�റാ �നര�ത്തസാധാരണപ്രയത്നത്തിന് സമമാ�ണന്ന് പറയാം.

ഒരുനിശ്ചിതഅളവിലുള്ളവിദഗ്ധപ്രയത്നംഅതി�നക്കാൾവലിയഅളവിലു

ള്ളസാധാരണ പ്രയത്നത്തിന് സമമായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് ചരക്കുകളു�ട വില

നിർണയിക്കു�മ്പാൾ വിദഗ്ധപ്രയത്ന�ത്ത സാധാരണപ്രയത്നമാക്കി മാറ്റണം.

വിദഗ്ധപ്രയത്നം സാധാരണപ്രയത്നത്തി�ന്റ ഇത്ര ഇരട്ടി എന്ന് കണക്കാക്കാവു

ന്നതാണ്. ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ പ്രയത്നം എത്രത�ന്ന വിദഗ്ധമായാലും

അത് ഏതളവിലുള്ളസാധാരണപ്രയത്നത്തിന് സമമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാൻ

സാധിക്കും.

കലാകാര�ന്റ പ്രയത്നം അളക്കുവാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കലാകാര�ന്റ

അധ്വാനഫലംസവി�ശഷമായ ഒരുസൃഷ്ടിയാണ്. കാരണം, ഒരാൾ ഒരിക്കൽനിർ

മ്മിച്ചത് മ�റ്റാരാൾ�ക്കാ ചില�പ്പാൾ അയാൾക്ക് ത�ന്ന�യാ അ�തപടി വീണ്ടും

നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു�വന്ന് വരില്ല. ഒരു കലാകാരനാവുകഎന്നത് വള�ര ബു

ദ്ധിമുട്ടുള്ളഒരുകാര്യമാണ്. കാഴ്ചബംഗ്ലാവുകളിൽകാണ�പ്പടുന്നചിലഅപൂർവ്വവസ്തു

ക്കളുണ്ട്. അവ�യ വീണ്ടും അ�തപടി ഒരിക്കലും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അത്ത

രം വസ്തുക്കൾക്ക് പിടിപ്പത് വിലയുണ്ടാ�യന്നുവരാം. സമുദായത്തിൽ സാധാരണ
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മായി നിർമ്മിക്കുകയും�കമാറ്റം �ചയ്യുകയുംവീണ്ടുംനിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്യുന്നചര

ക്കുക�ളപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവ�ര വിവരിച്ചത്. അത്തരം ചരക്കുകളു�ട വിലക

�ളയാണ് ഈ നിയമം �നരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ഒരു നല്ല പാട്ടുകാ

രി�പണ്ണിന് ഒരു മണിക്കൂർ �നര�ത്ത പാട്ടിന് പ്രതിഫലമായി നൂ�റാ അഞ്ഞൂ�റാ

ഉറുപ്പിക കിട്ടുന്നു�ണ്ടന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട്ഈനിയമം �തറ്റാ�ണന്നു വാദി

ക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്.

വിദഗ്ധപ്രയത്ന�ത്തസാധാരണപ്രയത്നമാക്കി മാറ്റിഅളന്ന്കണക്കുകൂട്ടുന്ന

തിന് പ്ര�ത്യകമായ ഉപകരണ�മാന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുമ്പു വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതു�പാ

�ല, മാർക്കറ്റിൽ ഇടവിടാ�ത നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളിലൂ�ട

യും പരസ്പരബന്ധങ്ങളിലൂ�ടയുമാണ് വിലയു�ടഈനിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

മാർക്കറ്റുവില

ഒരു ചരക്കി�ന്റ പണക്കണക്കിലുള്ള �കമാറ്റവില�യയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റു

വില (Price) എന്നു പറയുന്നത്. സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സ�പ്ലയും ഡി

മാൻറും സമനിലയിലായിരിക്കു�മ്പാൾ, ഒരു ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില അതി�ന്റ

�കമാറ്റവിലയ്ക്ക് സമമായിരിക്കു�മന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മുതലാളിത്ത

സമുദായത്തിൽഈ�യാരുസ്ഥിതി വള�ര അപൂർവ്വമാ�യ ഉണ്ടാകാറുള്ളു. എത്ര

ചരക്കുകളാണ്, അ�ല്ലങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽആവ

ശ്യമായി വരിക എന്നു മുൻകൂട്ടി തിട്ട�പ്പടുത്തുവാൻ ഉൽപാദകൻമാർക്ക് സാധിക്കു

കയില്ല. ചില�പ്പാൾ സ�പ്ലയും മറ്റുചില�പ്പാൾ ഡിമാൻറും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

സ�പ്ലയിലും ഡിമാൻറിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിലും

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. പണത്തി�ന്റ തുകയിൽ മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക, ചരക്കുകളു�ട ഡി

മാൻറ് സ�പ്ല�യക്കാൾ അധികമായാൽ മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കും. �ന�രമറിച്ച്

സ�പ്ലഡിമാൻറി�നക്കാൾഅധികമായാൽ മാർക്കറ്റുവില കുറയുകയും �ചയ്യും.

യുദ്ധകാലത്ത് അസാധാരണങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടുതൽ

ആളുകൾക്ക് �ജാലി കിട്ടുന്നതു�കാണ്ട് പണത്തിനുള്ളക്ഷാമം താരത�മ്യന കുറയു

ന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്കാവശ്യമായ ചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദനം വർദ്ധി

ക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് ഡിമാൻറ് സ�പ്ല�യക്കാൾഎത്ര�യാ അധികമായിത്തീ

രുന്നു. മുതലാളികളും കച്ചവടക്കാരും പരിമിതമായചരക്കുകൾപൂഴ്ത്തിവച്ച് കരിഞ്ചന്ത

നടത്തുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാർക്കറ്റുവില ആളുക�ള അമ്പരപ്പിക്കത്തക്ക

വിധം വർദ്ധിക്കുന്നു.

�ന�രമറിച്ചാണ് സാമ്പത്തികകുഴപ്പ�മാ മ�റ്റാ �നരിടു�മ്പാഴ�ത്ത സ്ഥിതി.

ചരക്കുകളുണ്ട്; പ�ക്ഷ, വാങ്ങാനാളില്ല. ഡിമാൻറ് കുറയു�മ്പാൾ മാർക്കറ്റുവിലയും

കുറയുന്നു.

ഇങ്ങ�നചരക്കി�ന്റമാർക്കറ്റുവിലകയറിയുംഇറങ്ങിയുംഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ഈ കയറ്റിറക്കങ്ങളു�ട �കന്ദ്രം അധ്വാനസമയ�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയ �ക

മാറ്റവിലയായിരിക്കു�മന്ന് മറക്കാൻ പാടില്ല.

5 പണത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം

പ്രാചീനകാലത്ത് ഉൽപാദനം വള�ര പരിമിതമായിരുന്നു: �കമാറ്റവും പരിമിത

മായിരുന്നു. എന്നു�വച്ചാൽ, ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഒഴി

ച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാധിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഓ�രാ ജനസമൂഹവും ഉൽ
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പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാറും അവർത�ന്ന അനുഭവിച്ചു�പാന്നു. ആവശ്യമുള്ളത്

കഴിച്ച് ബാക്കിവല്ലതും ഉണ്ടാകു�മ്പാൾ മാത്രം അതു മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കായി �ക

മാറ്റം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

�കമാറ്റംആരംഭിക്കുന്നതുവ�രഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു�കമാറ്റവിലയുണ്ടാവാൻ

നിവൃത്തിയില്ല�ല്ലാ. ഉൽപന്നങ്ങൾ �വറും ഉപ�യാഗവിലകൾ മാത്രമായിരുന്നു.

�കമാറ്റവിലയുള്ള ചരക്കുകളായി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പ്രാചീന മനു

ഷ്യർ ഉപ�യാഗകരങ്ങളായ സാധനങ്ങ�ള പരസ്പരം �കമാറാൻ തുടങ്ങിയ�താ

ടുകൂടിയാണ് ചരക്കുകൾആവിർഭവിച്ചത്.

എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽകവിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതു

�കാണ്ടുമാത്രം �കമാറ്റം നടക്കുകയില്ല. �കമാറ്റം നടക്കണ�മങ്കിൽ വിഭിന്ന

�ട്രബുകൾ വിഭിന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക കൂടി �വണം. എല്ലാ

വരും മീൻപിടുത്തക്കാരാ�ണങ്കിൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരാ

�ണങ്കിൽ, �കമാറ്റത്തി�ന്റ ആവശ്യ�മന്താണ്? അ�പ്പാൾ വിഭിന്ന �ട്രബുകൾ

വിഭിന്നസാമഗ്രികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങുകയുംഅങ്ങ�ന ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന

സാമഗ്രികൾ അതാതു �ട്രബുകളു�ട ആവശ്യത്തിൽക്കവിയുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ

മാത്രമാണ് �കമാറ്റത്തി�ന്റ ആവശ്യം �നരിടുന്നത്. മൃഗ�വട്ടയി�ലർ�പ്പട്ട ഒരു

�ട്രബ് കൃഷിയി�ലർ�പ്പട്ട ഒരു �ട്രബിനു മാംസം �കാടുത്ത് പകരം ധാന്യം

വാങ്ങുന്നു. ഈ�കമാറ്റം വഴിയായി വിഭിന്ന �ട്രബുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധ�പ്പടുക

യും �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, സ്ഥിരമായ മാർക്ക�റ്റാന്നുമില്ല. വിനിമയം സുസ്ഥിരമായ

ഒ�രർപ്പാടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യാദൃശ്ചികമായി മാത്ര�മ �കമാറ്റം നടക്കുകയുള്ളു.

അതു�കാണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി മാത്ര�മ �കമാറ്റം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നുമുള്ളു.

ആഫ്രിക്കയി�ലപ്രാകൃതജനങ്ങളു�ടയിടയിൽകഴിച്ചുകൂട്ടിയയൂ�റാപ്യൻസഞ്ചാ

രിയു�ട രസകരമായ ഒരനുഭവത്തിൽനിന്ന്ഈപ്രാചീന�കമാറ്റസമ്പ്രദായത്തി

�ന്റ�വഷമ്യങ്ങൾഏ�റക്കു�റ മനസ്സിലാക്കാം. അ�ദ്ദഹം എഴുതുകയാണ്:-

“ഞാൻ ഒരു �താണി കൂലിക്കുവാങ്ങിയത് എങ്ങി�ന�യന്നത് ഒരു രസകര

മായസംഭവമാണ്. ആന�ക്കാമ്പുപകരം കിട്ടിയാൽ മാത്ര�മ �താണി തരുള്ളു�വ

ന്നുസാണ്ടി�ന്റഏജൻറ് എ�ന്നാടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ,എ�ന്റകയ്യിൽആന�ക്കാ

മ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് ഇബിൻ സാലിബി�ന്റ കയ്യിൽആന�ക്കാമ്പു�ണ്ടന്നും

കുറച്ചുവസ്ത്രംപകരംകിട്ടുകയാ�ണങ്കിൽഅതു�കവിടാൻഅയാൾഒരുക്കമാ�ണ

ന്നും ഞാൻ മനസിലാക്കി. പ�ക്ഷ, അതു�കാണ്ടും പ്ര�യാജനമുണ്ടായില്ല. കാര

ണം, എ�ന്റകയ്യിൽ വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ മുഹമ്മദുഹാനിബി�ന്റ കയ്യിൽ

വസ്ത്രമു�ണ്ടന്നും �ചമ്പുകമ്പി കിട്ടുന്നപക്ഷംആ വസ്ത്രം�കമാറാൻ അയാൾ തയ്യാ

റാ�ണന്നും മനസിലായി. ഭാഗ്യത്തിന് എ�ന്റ കയ്യിൽ �ചമ്പുകമ്പിയുണ്ടായിരുന്നു.

ആവശ്യ�പ്പട്ട �ചമ്പുകമ്പി ഞാൻ മുഹമ്മദ്ഹാനിബിനു �കാടുത്തു. അതിനു പകര

മായിഅയാൾത�ന്റകയ്യിലുള്ളവസ്ത്രംഇബിൻസാലിബിനു �കാടുത്തു. ഇബിൻസാ

ലിബാക�ട്ട, ത�ന്റ പക്കലുള്ള ആന�ക്കാമ്പ് സാണ്ടി�ന്റ ഏജൻറിനു �കാടുത്തു.

ഈ �കാള്ള�ക്കാടുക്കുക�ളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം മാത്ര�മ �താണി ഉപ�യാ

ഗിക്കാൻഏജൻറ് എനിക്കുസമ്മതം തന്നുള്ളു.”

എല്ലാവർക്കും �പാതുവിൽ ഉപ�യാഗകരമായ ഒരു സാധനം. �കമാറ്റ

ത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി�യന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രാചീന കാടൻമാരു�ടയിടയിൽ ആവിർഭവി

ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു അവരു�ട ഉൽപാദനരീതി.

ചരക്കുകളു�ട�കമാറ്റവുംഅതിനടിസ്ഥാനമായ �താഴിൽവിഭജനവും�ശശവാ



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 19

വസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്, ഒരുചരക്കുവിൽക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നഒരാൾക്ക്

ആ ചരക്കുവാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവനുംഅ�തസമയത്തുതനിക്കാവശ്യമായ ചരക്കി

നുപകരം തരാൻ സാധിക്കുന്നവനുമായ മ�റ്റാരാ�ള കണ്ടുകിട്ടുക�യന്നത് അത്ര

എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

ഉൽപാദനശക്തികൾ ക്രമത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി. അ�താ�ടാപ്പം ചരക്കുക

ളു�ട �കമാറ്റവും കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഭിന്ന �ട്രബുകൾ തമ്മിൽ

തമ്മിൽ മാത്രമല്ല, ഒ�ര �ട്രബിനുള്ളിൽത�ന്നയും �കമാറ്റമാവിർഭവിച്ചു. ഇങ്ങ

�ന, ഉൽപാദന ശക്തികളു�ട വളർച്ചയു�ടഫലമായി ഓ�രാ ചരക്കും മറ്റു പല ചര

ക്കുകളുമായും �കമാറ്റം �ചയ്യാ�മന്നായി. �മാളിയർ എന്ന യൂ�റാപ്യൻ സഞ്ചാരി

ആഫ്രിക്കയി�ല പടിഞ്ഞാറൻ സുഡാനിൽ കണ്ട രസകരമായ വിനിമയ സമ്പ്രദാ

യം താ�ഴ �കാടുത്തപ്രകാരമായിരുന്നു�വന്ന് �ഹൽഫരിച്ച് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ

ത�ന്റ ‘പണം’ എന്നപുസ്തകത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:

ഒരുഅടിമ = ഇരട്ടക്കുഴലുള്ള ഒരു �താക്കും

രണ്ടു കുപ്പി കരിമരുന്നും

ടി = 5 കാളകൾ

ടി = 100 കഷണം തുണി.

ഈരൂപത്തിൽ�കമാറ്റം യാദൃച്ഛികമായല്ലസാധാരണമായിത്തീരുന്നു. ഒര

ടിമ�യ�ക്കാടുത്താൽപകരം �താ�ക്കാ, കാള�യാ, തുണി�യാ കിട്ടു�മന്നു വരുന്നു.

ഉൽപാദനശക്തികൾ പി�ന്നയും വളരുന്നു. അ�താടുകൂടി �കമാറ്റവും വി

കസിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന പലതരത്തിലുള്ള ചരക്കുകളു�ട പരസ്പരമുള്ള �കമാറ്റ

ത്തി�ന്റ ഫലമായി ക്രമത്തിൽഏ�തങ്കിലു�മാരു ചരക്ക് മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും

സമാനരൂപമായി മു�ന്നാട്ടുവരുന്നു. താ�ഴ�ക്കാടുത്ത ഉദാഹരണം �നാക്കുക:

1 �കാട്ട്

10 റാത്തൽ ചായ

15 റാത്തൽകാപ്പി

അര തൻ ഇരുമ്പ്

കാൽഔൺസ് സ്വർണം

 = 20 വാര തുണി

ഇങ്ങ�നവിലകൾക്ക് ഒരു �പാതുരൂപം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതായത്സമുദായത്തിലു

ള്ളഎല്ലാചരക്കുകളു�ടയും വിലകൾഒ�ര ചരക്കിലൂ�ട (നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ

തുണിയിലൂ�ട) പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. അതു�കാണ്ട് തുണി മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വി

ലക�ള പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്താനായി �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നു.

ഈ �പാതുവിലുള്ള ചരക്കി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനടിസ്ഥാനം �കമാറ്റത്തി

�ന്റ പു�രാഗതിയാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ, സാമൂഹ്യമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ട വളർ

ച്ച. അതു�കാണ്ട്, ഈ �പാതുചരക്കിനു സാമൂഹ്യമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട ഒരു

രൂപം ലഭിക്കുന്നു. ഒ�ര ചരക്കിൽ — ഉദാഹരണത്തിനു തുണിയിൽ — മ�റ്റല്ലാ

ചരക്കുകളു�ടയും വിലകൾപ്രതിബിംബിക്കുന്നതു�കാണ്ട് �കമാറ്റ വ്യവസ്ഥ ഒരടി

കൂടി മു�ന്നാട്ട് കടക്കുന്നു. �കമാറ്റത്തിലുള്ളബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മിക്കവാറും പരിഹരിക്ക

�പ്പടുന്നു. കാരണം, �പാതുരൂപ�മടുക്കുന്നചരക്കി�ന്റസഹായ�ത്താടൂകൂടി മ�റ്റതു

ചരക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയും. �പാതുരൂപ�മടുക്കുന്നഈചരക്കാണ് പണമായി രൂ

പാന്തര�പ്പട്ടത്.



20 അദ്ധ്യായം 1. ധനശാസ്ത്രപ്ര�വശിക

സ്വർണ�മാ �വള്ളി�യാ ആണ് ഇങ്ങ�ന ആദ്യമായി പണത്തി�ന്റ രൂപം

ധരിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഉപ്പ്, �താൽ, പശു മുതലായ പലതും

പണരൂപ�മടുക്കുകയായിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ, ക്രമത്തിൽ, സാമൂഹ്യമായ

�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും ഈ മാ

ന്യസ്ഥാന�ത്തക്കു കയറിവന്നു. അതു മുതൽക്കു സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും എല്ലാ

ചരക്കുകളു�ടയും �കമാറ്റത്തിനുള്ള മധ്യവർത്തിയായിത്തീർന്നു. നമ്മു�ട ഉദാഹ

രണത്തിൽ തുണിയു�ട സ്ഥാനത്തു സ്വർണ്ണം വന്നാൽ വിലയു�ട പണരൂപമായി

�നാക്കുക.

20 വാര തുണി

1 �കാട്ട്

10 റാത്തൽ ചായ

അര തൻ ഇരുമ്പ്

 = കാൽഔൺസ് സ്വർണം.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകും. സ്വർണം പണമാകുന്ന

തിനു മുമ്പുത�ന്ന ഒരു ചരക്കായിരുന്നു. മറ്റു ചരക്കുക�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന �കാ

ള്ള�ക്കാടുക്കകളിൽ സമാനരൂപ�മന്ന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സ്വർണ്ണം

ആഭരണങ്ങൾക്കും മറ്റും �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. അത് പണ

മായിരുന്നില്ല. ഉൽപാദനബന്ധങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിതാതിർത്തിവ�ര അഭിവൃദ്ധി�പ്പ

ടു�മ്പാൾ മാത്രമാണ് സമുദായത്തിൽ പണം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

സ്വർണവും �വള്ളിയും പണമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആരാ�യണ്ട

ത് ആ �ലാഹങ്ങളു�ട സഹജമായ ഗുണങ്ങളിലല്ല ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളു�ട

വളർച്ചയിലാണ്.

സ്വർണ്ണവും�വള്ളിയും

ആദ്യകാലത്ത് സ്വർണ്ണം, �വള്ളി മുതലായ �ലാഹങ്ങളായിരുന്നില്ല പണത്തി�ന്റ

സ്ഥാന�മടുത്തിരുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയും കൂടുതൽ

ഉപ�യാഗമുള്ളവയും അ�തസമയത്തുത�ന്ന എടുത്തു�പരുമാറാൻ എളുപ്പമുള്ളവ

യുമായ മറ്റു ചില ചരക്കുകളാണ്ആദ്യമായി പണത്തി�ന്റരൂപ�മടുത്തത്. പണരൂ

പം വികസിപ്പിച്ചത് സഞ്ചാരിവർഗക്കാരായ പ്രാചീന�ട്രബുകളായിരുന്നു എന്ന്

മാർക്സ് അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ചരിത്രത്തി�ന്റ ആ കാലഘട്ടമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഉൽ

പ്പാദനവും �കമാറ്റവും ഏ�റക്കു�റ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ �ട്രബുകാർ

ക്കുണ്ടായിരുന്നതുനിലം മുതലായസ്ഥാവരസ്വത്തുക്കളായിരുന്നില്ല. ഉള്ള�താ�ക്ക

വലിയപ്രയാസംകൂടാ�തഎടുത്തു�പരുമാറാനും�കമാറ്റം �ചയ്യാനുംഅവർക്ക്

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരു�ട ജീവിതരീതിയാക�ട്ട കൂ�ടക്കൂ�ട മറ്റു �ട്രബുകളുമായി

ബന്ധ�പ്പടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഈബന്ധമാണ�ല്ലാ ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റ�ത്ത

സുഗമമാക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അക്കാലത്ത് സ്വർണനാണയങ്ങളും �വള്ളിനാണയ

ങ്ങളും മറ്റും അജ്ഞാതമായിരുന്നു.

പശുവിനു പുറ�മ �താൽ, �രാമം, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ മറ്റു ചരക്കുകളും പണ

ത്തി�ന്റസ്ഥാന�മടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റിവളർത്താനും കൃഷി�ച

യ്യാനും ആരംഭിച്ച�പ്പാഴാണ് കന്നുകാലികൾക്കു പണത്തി�ന്റസ്ഥാനം കിട്ടിയത്.

ആഫ്രിക്കയി�ല ചില കാട്ടുജാതിക്കാർ തങ്ങളു�ട വി�രാധികളായ മറ്റു �ട്രബുക

ളിൽനിന്നു പിടി�ച്ചടുത്ത തടവുകാ�ര പണമായി ഉപ�യാഗിക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് ആർ



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 21

ആൻ�ഡ്രഎന്നഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: “അവി�ട കറൻസിയു�ട ഏറ്റവും വലിയ

യൂണിറ്റ് ഒരു സുഭഗനായ യുവാ�വാ സുന്ദരിയും പുളപുളപ്പുമുള്ളവളുമായ ഒരു യുവതി

�യാആണ്.” സ്റ്റാൻലി എന്ന മ�റ്റാരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ‘How I found Livingston’

എന്ന പുസ്തകത്തിൽ താൻ ആഫ്രിക്കയി�ലക്ക് പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾ കു�റ കമ്പികൂടി

കയ്യി�ലടുത്തിരുന്നു�വന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കാരണം കമ്പിയായിരുന്നു അവിടു

�ത്തപണം.

പ�ക്ഷ, പരിമിതമായ അതിർത്തിവരമ്പുക�ള �ഭദിച്ചു�കാണ്ട് �കമാറ്റം കൂടു

തൽകൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ �പാതുസമ്മതരൂപമായിത്തീരുന്ന

ചരക്കി�ന്റസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുംവിപുലമാകാൻതുടങ്ങി. അ�പ്പാളാണ്�ക

മാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിയാവാൻ കൂടുതൽ അർഹതയും പ്രാപ്തിയുമുള്ള സ്വർണ്ണം,

�വള്ളി മുതലായ �ലാഹങ്ങൾ പണമായി രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തത്.

സ്വർണ്ണം, �വള്ളി മുതലായ �ലാഹങ്ങൾക്ക് പണത്തി�ന്റരൂപ�മടുക്കാൻ കൂ

ടുതൽഅർഹതയും പ്രാപ്തിയും ഉ�ണ്ടന്ന് പറയുന്നത് എന്തു�കാണ്ടാണ്.

ഒന്നാമത് അവ�യ വള�രക്കാലം �കടുകൂടാ�ത �പരുമാറാ�നാ സൂക്ഷിച്ചുവ

യ്ക്കാ�നാ കഴിയും. കന്നുകാലികൾ ചത്തു�പാ�യന്നു വരാം. മാത്രമല്ല അവ�യ കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാൻ പ്ര�ത്യകം ശ്രദ്ധ �ചലുത്തുകയും �വണം.

രണ്ടാമത് സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും എത്ര �ചറു വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് �വണ�മങ്കി

ലും ഭാഗിക്കാം. എന്നു �വച്ചാൽസ്വർണ്ണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടൂകൂടി വ്യത്യസ്ത നി

ലയിലുള്ളചരക്കുക�ള വിലപിടിച്ചതായാലും ശരി വില കുറഞ്ഞതായാലും ശരി താ

രതമ്യ�പ്പടുത്താൻകഴിയും. �ന�രമറിച്ച് മൃഗത്തി�ന്റ �താലാ�ണങ്കിൽഒരുമുഴുവൻ

�താലിന് കിട്ടുന്നചരക്കുമാത്ര�മ വാങ്ങിക്കാൻസാധിക്കു. �താൽമുറിച്ച് കഷണമാ

ക്കിയാൽഅതി�ന്റ വിലത�ന്ന �പാ�യന്നു വരും. പശുവാ�ണങ്കിൽ കൂടുതൽബു

ദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു പശു 20 വസ്ത്രത്തിന് സമമാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നാൽ ഒരു വസ്ത്രം

മാത്രം വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തു �ചയ്യും? പശുവി�ന്റ ഇരുപതി�ലാരു

ഭാഗം മുറിച്ചു�കാടുക്കാൻ കഴിയു�മാ?

മൂന്നാമത് സ്വർണ്ണത്തി�ന്റയും �വള്ളിയു�ടയും വലുപ്പം താരത�മ്യന കുറവായ

തു�കാണ്ട് ഇഷ്ടമു�ള്ളടത്ത് �കാണ്ടു�പാകാ�നാ കയറ്റി അയയ്ക്കാ�നാ സാധിക്കും.

പരിമിതമായ അതിർത്തിക�ള അതിലംഘിച്ചു�കാണ്ട് ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റം

പുഷ്ടി�പ്പടുകയും ദൂര�ദശങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ

പണത്തി�ന്റഈ ഗുണം ഒഴിച്ചൂകൂടാൻ വയ്യാത്തതായിത്തീരുന്നു. നാലാമത് സ്വർ

ണ്ണനാണ്യത്തി�ന്റപ്രകാശംനിറം മുതലായഗുണങ്ങൾഅതി�ന മറ്റ് ചരക്കുകളിൽ

നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ �വർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു.

പണം �പാതുവിൽ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടണ�മങ്കിൽ അതിന് ചില സവി�ശ

ഷഗുണങ്ങളുണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. വള�രയധികം വിലപിടിച്ച ചരക്കു

ക�ളയും കുറഞ്ഞവിലയുള്ള ചരക്കുക�ളയും �കമാറ്റം �ച�യ്യണ്ടതുള്ളതു�കാണ്ട്

ഏറ്റവും �ചറിയഅംശങ്ങളാക്കി ഭാഗിക്കാൻസാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഭാവിയി

�ല ഉപ�യാഗത്തിനുകൂടി സൗകര്യമുള്ളതായിരി�ക്കണ്ടതു�കാണ്ട് മഴ, �വയിൽ,

പുഴുക്കുത്ത്, തുരുമ്പുപിടിക്കൽ മുതലായവയു�ടആക്രമണങ്ങൾക്കിരയാവാ�തവള

�രക്കാലം നിലനിൽക്കണം. സമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ളത്ര കിട്ടാൻ സാധിക്കണം.

പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്തുത�ന്ന വള�ര എളുപ്പത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധി

ക്കാത്തതുമായിരിക്കണം. എല്ലാറ്റിനുമുപരി സ്വത�വത�ന്ന ഉപ�യാഗവിലയുള്ള
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ഒരു ചരക്കായിരിക്കണംഅത്. ഈഗുണങ്ങ�ളല്ലാമുള്ളതു�കാണ്ട�ത്രസ്വർണ്ണവും

�വള്ളിയും പണത്തി�ന്റസ്ഥാന�മടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

പണവും സാമൂഹ്യബന്ധവും

പലരും പലവിധത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതു�കാണ്ടും ഓ�രാരുത്തനും

സ്വന്തമാവശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ് മിച്ചമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന

തു�കാണ്ടും ആണ് ഉപ�യാഗകരമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ ചരക്കുകളായിത്തീരുന്നത്.

ഈ വിവിധ വ്യക്തികളു�ട അധ്വാനത്തി�ന്റ ആ�കത്തുക സാമൂഹ്യമായ അധ്വാ

നത്തി�ന്റ ആ�കത്തുകയാണ്. ഓ�രാ ഉൽപാദക�ന്റയും പ്രയത്നം ഒട്ടാ�കയുള്ള

സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റഒരു ഭാഗം മാത്രമാ�ണന്നർത്ഥം—എന്നാൽ�കമാറ്റം

നടത്തുന്നതുവ�ര വ്യക്തികളു�ട പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഒരു സാമൂഹ്യസ്വഭാവം പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുകയില്ല. വ്യക്തികളു�ട പ്രയത്നം സാമൂഹ്യപ്രയത്നത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായിത്തീ

രുന്നത് �കമാറ്റത്തിലൂ�ടയുണ്ടാകുന്ന പരസ്പരബന്ധങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടുമാത്രമാ

ണ്. �കമാറ്റവിലക�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുന്നു. ഇങ്ങ�ന

ചരക്കുനിർമ്മാതാവി�ന്റവ്യക്തിപരമായപ്രയത്നവും മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റപ്രയ

ത്നത്തി�ന്റആ�കത്തുകയും തമ്മിലുള്ളസാമൂഹികബന്ധം, ചരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള

ബന്ധമായിട്ടാണ് �വളി�പ്പടുന്നത്. പ�ക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽഈബന്ധം ഉൽപാദ

കൻമാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. മനുഷ്യരു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട ഒരു കണ്ണി

യായി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചരക്ക് �ചയ്യുന്നത്. എന്നല്ല, ഉൽപന്നങ്ങൾ ചര

ക്കുകളായി മാറുന്നതുത�ന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ്.

�കമാറ്റവിലയിലൂ�ട മാത്രമാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യവിലയുണ്ടാകുന്നത്.

അ�പ്പാൾ �കമാറ്റവില�യന്നത് ഉൽപന്നങ്ങളടങ്ങിയ സഹജമായ ഒരു ഗു

ണമല്ല. പഞ്ചസാരയ്ക്കുള്ള മധുരവുംസ്വർണ്ണത്തിന് നിറവും മറ്റുംആ ഉൽപന്നങ്ങളു�ട

സഹജമായ ഗുണങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങ�ളആ ഉൽപന്നങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗവില

ക�ള �കമാറ്റം കൂടാ�തത�ന്ന �നരിട്ടനുഭവിക്കാവുന്നതാണ്. മനുഷ്യരും സാധ

നങ്ങളും തമ്മിലുള്ളബന്ധം മാത്ര�മ അതിനുള്ളു. �ന�രമറിച്ച് പഞ്ചസാരയു�ടയും

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റയും വിലകളാക�ട്ട,ആ ഭൗതികവസ്തുക്കളു�ടസഹജമായസ്വഭാവ

മല്ല. കാരണം, �കമാറ്റത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടുമാത്ര�മ, വില പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുള്ളു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വില�യന്നത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരുസാമൂഹ്യബന്ധമാണ്,

ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളു�ട പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധം. പണം

ഈസാമൂഹ്യബന്ധത്തിന് മകുടംവയ്ക്കുന്നു. കാരണം, വിലയു�ട ഏറ്റവും വികസിച്ച

രൂപമാണ് പണരൂപം.

ആദ്യം യാദൃശ്ചികമായിരുന്ന�കമാറ്റം ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ സമുദായത്തി

�നാഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരുസാധാരണപ്രവർത്തനമായിത്തീരുന്നു. ഈ�ക

മാറ്റങ്ങളു�ടയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളു�ടയും ഗതിക്രമത്തിനിടയിൽ ഏ�തങ്കി

ലു�മാരു ചരക്കു മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലകൾ പ്രതിഫലിക്കുന്ന �പാതുരൂ

പ�മന്ന നിലയ്ക്കു �വറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന �വറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ചരക്കി�ന്റ പ്ര

�ത്യകസ്വഭാവം �പാതുസാമാന്യരൂപമാവുക�യന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് അത്

പണമാവുന്നത്. പണരൂപ�മടുക്കുന്ന ചരക്ക് മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള

അളക്കുകയും താരതമ്യ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു �പാതുചരക്കാണ്. ഇങ്ങ�ന

പണമായിത്തീരുന്നചരക്കിന് പുതി�യാരുഉപ�യാഗവിലകൂടി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.

എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വില പ്രകടിപ്പിക്കാനുതകുന്ന ഒരുപകരണമായിത്തീരുക,
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ചരക്കുക�ള പരസ്പരം താരതമ്യ�പ്പടുത്താൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു �പാതു

സമാനരൂപമായി വർദ്ധിയ്ക്കുക — ഇതാണ് ആ പുതിയ ഉപ�യാഗവില. ഇത്

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ�യാ �വള്ളിയു�ട�യാ സഹജമായ ഗുണമല്ല. �ന�രമറിച്ച്, ഈ

പ്രവർത്തനം നിറ�വറ്റാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ മാത്രമാണ് സ്വർണ്ണം, �വള്ളി മുതലായ

ചരക്കുകൾ പണമായിത്തീരുന്നത്.

പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം �കമാറ്റത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ പുതി�യാരദ്ധ്യാ

യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് എല്ലാ �കമാറ്റങ്ങളും

നടക്കുന്നത്. ഉൽപാദകൻമാർ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യബന്ധം പണത്തി�ന്റ സഹാ

യ�ത്താടുകൂടിയാണ്സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുന്നത്.

6 പണവും മൂലധനവും

പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികജീവിത�ത്ത അഭിവൃ

ദ്ധി�പ്പടുത്തി. പ്രവൃത്തി വിഭജന�ത്തയും ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കക�ളയും

അത്സഹായിച്ചു. ചരക്കുകളു�ടപ്രചലനം വളരും�താറും, ഉൽപാദനക്രമവുംഅഭി

വൃദ്ധി�പ്പട്ടു. പ്രചലനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഒരു പ്ര�ത്യക ഘട്ടത്തിലാണ് പണം

മൂലധനമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത്.

ചരക്ക് �കാടുത്ത് പണം വാങ്ങി അതു�കാണ്ട് ഉപ�യാഗകരമായ മ�റ്റാരു

ചരക്ക് വാങ്ങുക—ഇതായിരുന്നുആദ്യകാലത്ത് നടന്നിരുന്നത്. ചരക്ക്—പണം

— ചരക്ക് (ച-പ-ച) ഇതായിരുന്നുപ്രചലനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമം. ഇവി�ട പണത്തി

�ന്റ പ്രവൃത്തി പ്രചലനത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം

പണം ഇവി�ട മ�റ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ,

ക്രമത്തിൽ പണം �കാടുത്ത് ചരക്ക് വാങ്ങി ആ ചരക്ക് വിറ്റ് വീണ്ടും പണം വാ

ങ്ങുകഎന്നസമ്പ്രദായംആരംഭിച്ചു. പണം—ചരക്ക്—പണം (പ-ച-പ) ഇവി�ട

പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾവാങ്ങിസ്വയംഅനുഭവിക്കുകയല്ല

�ചയ്യുന്നത്. പി�ന്ന�യാ? അയാൾത�ന്റകയ്യിലുള്ളപണം �കാണ്ട് ചരക്കുവാങ്ങി

അത് വിറ്റ് വീണ്ടും പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നു: “പ-ച-പ എന്ന

ഗതിക്രമം ഒരു ചര�ക്കാടുകൂടിയാരംഭിച്ച് മ�റ്റാരു ചര�ക്കാടുകൂടിയവസാനിക്കുന്നു.

ഈ ഒടുവില�ത്ത ചരക്ക് പ്രചലനത്തി�ന്റ രംഗത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറുകയും ഉപ

�ഭാഗത്തി�ന്റ രംഗത്തി�ലയ്ക്ക് പ്ര�വശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾഅതി�ന്റ പര

മമായ ലക്ഷ്യം ഉപ�ഭാഗമാണ്, ആവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്തലാണ്, ഒറ്റവാക്കിൽ

പറഞ്ഞാൽ ഉപ�യാഗവിലയാണ്. പ-ച-പ എന്ന ഗതിക്രമം �ന�രമറിച്ച്, പണ

ത്തിൽനിന്നാരംഭിക്കുകയും ഒടുവിൽ പണത്തിൽ�ചന്നവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

അ�പ്പാൾഅതി�ന്റപ്രധാനമായഉ�ദ്ദശ്യം,അതി�ന്റലക്ഷ്യം�കമാറ്റവിലയാണ്.

എന്നാൽ, ആദ്യം ചരക്കുവാങ്ങാനിറക്കിയ പണം മാത്ര�മ ചരക്ക് വിറ്റതിനു

�ശഷവും കിട്ടുകയുള്ളു�വങ്കിൽ പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഇത്തരം �കാള്ള�ക്കാടു

ക്കുകളിൽ ഏർ�പ്പടുകയില്ല. കൂടുതൽ പണം കിട്ടണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടിയാ

ണ് അയാളി പ്രവർത്തിയി�ലർ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. വിനിമയത്തി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം ഇവി�ട

ആവശ്യമുള്ളസാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപ�യാഗിക്കുകയല്ല, കയ്യിലുള്ള പണം വർദ്ധി

പ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ, പണം �കാടുത്ത് ചരക്ക് വാങ്ങുകയുംആ ചരക്കുവിറ്റ്

വീണ്ടും പണമുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്താൽ ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന പണത്തി�ന്റ തുകആദ്യമി

റക്കിയതി�നക്കാൾ ജാസ്തിയായിരിക്കും. അതായത്, �കമാറ്റത്തി�ന്റ ഫലമായി

ആദ്യമിറക്കിയ വിലയും അതിനുപുറ�മ ഒരു മിച്ചമായ വിലയും ഉണ്ടാകുന്നു. 100 ക.
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�കാടുത്ത് ചരക്കുവാങ്ങി 110 ക.യ്ക്ക് വിൽക്കുകയാ�ണങ്കിൽ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് 10ക.

യായിരിക്കും. ഈമിച്ചമായവിലയ്ക്ക് മാർക്സ് മിച്ചവില (Surplus)എന്നുപറയുന്നു. മി

ച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണമായിത്തീരു�മ്പാഴാണ് പണം മൂലധനമായി രൂ

പാന്തര�പ്പടുന്നത്. ഇങ്ങ�ന മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താ�ട �ബാധ

പൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പണമുടസ്ഥൻ മുതലാളിയായും രൂപാന്തര�പ്പടുന്നു. മുത

ലാളിയു�ട ലക്ഷ്യം ഉപ�യാഗവിലയല്ല. നിരന്തരമായ, ഇടതടവില്ലാ�തയുള്ള ലാഭ

മുണ്ടാക്കലാണ്. ലാഭ�ത്തഅ�ല്ലങ്കിൽ മിച്ചവില�യ, �വട്ടയാടുന്നവനാണ് മുതലാ

ളി.

മിച്ചവില എങ്ങ�ന ഉണ്ടാകുന്നു?

പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയും കവിഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിൽക്കു

കയും �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ലാഭം അ�ല്ലങ്കിൽ മിച്ചവില കിട്ടിയത്

എന്നു �താന്നി�യക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽസൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽഈധാ

രണശരിയ�ല്ലന്നുകാണാം.

സമാനവിലക�ളന്ന നിലയ്ക്കാണ് ചരക്കുകൾ �കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന�ത

ങ്കിൽ �കമാറ്റത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിലമാത്രമാണ് �കമാറ്റത്തിനു �ശഷവും

ഉണ്ടാവുക. ഒരു ചരക്കി�ന്റസ്ഥാനത്തു മ�റ്റാരു ചരക്കുവന്നുഎന്നു മാത്ര�മയുള്ളു.

ഇനി, സമാനവിലയു�ടസ്ഥാനത്തു പണമാ�ണങ്കിലുംഈസ്ഥിതിക്കു മാറ്റമുണ്ടാ

വണ�മന്നില്ല. വിനിമയം വില�യ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല, �കമാറുക മാത്രമാണ്

�ചയ്യുന്നത്; ഒരാളു�ട �കവശമുള്ള വില മ�റ്റാരാളു�ട കയ്യിൽ എത്തി�ച്ചരുക

മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

�കമാറ്റം �കാണ്ട് വില ഒരിക്കലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്നു മാർക്സ് വ്യ

ക്തമാക്കുന്നതു �നാക്കുക: “എ എന്ന ചരക്കുടമസ്ഥൻ ബി, സി, എന്ന ചരക്കുടമ

സ്ഥൻമാ�ര കച്ചവടത്തിൽ �താൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർത്ഥനാ

യിരിക്കാം. ബി, സി എന്നിവർക്കാക�ട്ട, എത്രകിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചാലും എ �യാ

ടു കിടപിടിക്കാൻ സാധിച്ചി�ല്ലന്നുവരാം. എ, ബി യ്ക്ക് 40 പവൻ വിലപിടിച്ച വീഞ്ഞു

�കാടുത്തുപകരം 50പവൻവില�കാടുത്ത�ഗാതമ്പുവാങ്ങുന്നു. എത�ന്റ40പവൻ

50 പവനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുപണത്തിൽനിന്നുകൂടതൽപണമുണ്ടാക്കുക

യുംഅങ്ങ�നത�ന്റചരക്കി�ന മൂലധനമാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നമുക്കീ കാര്യം ഒന്നു പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കുക. �കമാറ്റത്തി

നു മുമ്പ്എയു�ട കയ്യിൽ 40 പവൻവിലപിടിച്ച വീഞ്ഞും,ബി യു�ട കയ്യിൽ 50 പവൻ

വിലപിടിച്ച �ഗാതമ്പുമാണുണ്ടായിരുന്നത്; അതായത്, ആ�ക 90 പവൻ വിലപിടി

ച്ച ചരക്കുകൾ. �കമാറ്റം കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷവും ചരക്കുകളു�ടആ�കയുള്ള വില

90 പവൻ മാത്രമാണ്. പ്രചലനം �കാണ്ടും വിലയു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള തുകയിൽ ഒരു

ഫാർദിങ്ങു�പാലും അധികമായിട്ടില്ല. എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ചരക്കുകളു�ട വിത

രണത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എ യ്ക്കു മിച്ചമായ വില കിട്ടി�യ

ങ്കിൽ ബി യ്ക്കു കുറഞ്ഞ വിലയാണുണ്ടായത്. ബി യ്ക്ക് ഒരു �മനസ് (‘കിഴിക്കണം’

എന്നുള്ളത്) ഉ�ണ്ടങ്കിൽഎയ്ക്ക് ഒരുപ്ലസ് (‘കൂട്ടണം’എന്നുള്ളത്) ഉണ്ട്. ഔപചാരി

കമായഈ�കമാറ്റം നടത്താ�ത ത�ന്ന (ഈഔപചാരികത യഥാർത്ഥപ്രശ്ന

ങ്ങ�ള മറച്ചുവയ്ക്കയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്) എ, ബി യു�ട പക്കൽനിന്നു 10 പവൻ ക�ട്ട

ടുക്കുകയാണുണ്ടായ�തങ്കിലും ഇ�തമാറ്റം ത�ന്നസംഭവിക്കുമായിരുന്നു.”
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ഒരാൾക്കു മ�റ്റാരാ�ള ചതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു�വന്നു വരാം. പ�ക്ഷ, സമുദായ

�ത്ത ഒന്നായി ചതിക്കാൻ കഴിയില്ല. �കാള്ള�കാടുക്ക�കാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു താ

നിറക്കിയ പണ�ത്തക്കാളധികം സമ്പാദിക്കാൻ കഴി�ഞ്ഞന്നുവരാ�മങ്കിലും സമു

ദായത്തി�ന്റ സ്വത്തുക്ക�ള ഒന്നാ�യടുത്തു�നാക്കു�മ്പാൾ വില �ലശം�പാലും വർ

ദ്ധിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുകാണാം. അതിനാൽ വിനിമയത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിനുള്ളിൽഎത്ര

ത�ന്ന തിരിഞ്ഞു�നാക്കിയാലും മിച്ചവിലയു�ട ഉത്ഭവ�ത്ത കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനാവി�ല്ല

ന്നു തീർച്ചയാണ്.

അ�പ്പാൾ പി�ന്ന മിച്ചവിലയു�ട അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ ചര

ക്കി�ന്റ ഉൽപാദന�ത്ത പരി�ശാധിക്കണം. ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ

നിന്നാണ് വിലയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഉൽപാദകൻ എന്ന നിലയ്ക്കു പണമുടമസ്ഥൻ ഇറ

ക്കിയവില�യക്കാളുമധികം വില ഉൽപാദനത്തിനു �ശഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. വില

വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അയാൾ എന്താണ് �ചയ്തത്? ഒന്നു തീർച്ച. വിലയുണ്ടാക്കുന്നത്

എ�പ്പാഴും അധ്വാനം �കാണ്ടുമാത്രമാണ്. അധ്വാനമുണ്ടാക്കാൻ ഒ�രാറ്റ ചരക്കി

നു മാത്ര�മ സാധിക്കുകയുള്ളു. മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനശക്തി. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ

അധ്വാനമർപ്പിച്ചു വിലക�ളയുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തി മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനശക്തി മാത്ര

മാണ്. അധ്വാനശക്തി�യന്നുവച്ചാൽ ഏ�തങ്കിലു�മാരു ഉപ�യാഗവിലയുണ്ടാക്കു

�മ്പാൾ മനുഷ്യൻ ചിലവിടുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകളു�ടആ�ക

ത്തുക എന്നർത്ഥമാണ്. അ�പ്പാൾ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുതലാളി ഉപ�യാഗിച്ച

ഉപകരണംഅധ്വാനശക്തിയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

�താഴിലാളിയു�ട അദ്ധ്വാനശക്തി

യന്ത്രം, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ സാമഗ്രികളിൽ �താഴിലാളി ത�ന്റ

അധ്വാനം അർപ്പിക്കു�മ്പാഴാണ് ചരക്കുകളുണ്ടാകുന്നത്. �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാ

നശക്തിയു�ട സഹായം കൂടാ�ത മുതലാളിക്കു ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമ

ല്ല. �താഴിലാളിയാക�ട്ട യാ�താരു പ്രതിഫലവും കൂടാ�ത മുതലാളിയു�ട കമ്പനി

യിൽ �പായി പണി�യടുക്കുകയുമില്ല. പ്രവൃത്തി�യടുക്കു�മ്പാൾ അതായത് ത�ന്റ

അധ്വാന�ത്ത ബാഹ്യപ്രകൃതിയിൽ �ചലുത്തു�മ്പാൾ ഒരു നിശ്ചിത�താതിലുള്ള

തല�ച്ചാറി�ന്റയും നാഡികളു�ടയും മാംസ�പശികളു�ടയും ശക്തിക�ള �താഴിലാ

ളി �ചലവഴി�ക്കണ്ടിവരുന്നു. പ്രവർത്തി�യടുക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ

പ്രയത്നശക്തി�യ നിലനിർത്തണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിയ്ക്കു ത�ന്റ ജീവിത�ത്തയും

പ്രയത്നശക്തി�യയും നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മറ്റു ജീവിത

സാമഗ്രികളും കൂടി�യ കഴിയൂ. അയാൾക്കു പാർക്കാൻ ഒരു വീടുണ്ടായിരിക്കണം.

മാത്രമല്ല, പ്രയത്നശക്തിയു�ട പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി നിലനിന്നു �പാകണ�മ

ങ്കിൽ ഒരു �താഴിലാളിയു�ട മരണത്തിനു �ശഷം മ�റ്റാരു �താഴിലാളി ആസ്ഥാ

നം ഏ�റ്റടുക്കാനുണ്ടാവണം. മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, �താഴിലാളിക്കു

ത�ന്റ ജീവിത�ത്ത മാത്രം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ കിട്ടിയാൽ

�പാരാ, ത�ന്റ ഭാര്യ�യയും മക്ക�ളയും �പാറ്റാൻ സാധിക്കുക കൂടി �വണം.

ഈ ജീവിത�ച്ചലവുകൾ ഓ�രാ രാജ്യത്തിലും ഓ�രാ മാതിരിയായിരിക്കു�മ

ന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഇംഗ്ലണ്ട്, അ�മരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ �താഴിലാ

ളിയു�ട ജീവിതരീതി ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളിയു�ടതി�നക്കാൾ എത്ര�യാ ഉയർ

ന്നതാണ്. അതു�കാണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളി�ല �താഴിലാളികൾക്കു കൂടുതൽ ജീവിത

സാമഗ്രികൾആവശ്യമായിരിക്കും.
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�താഴിലാളിയു�ട ജീവിത�ത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമഗ്രിക�ളാ

അവ�യ വാങ്ങാനുതകുന്ന പണ�മാ �കാടുത്ത് അയാളു�ട പ്രയത്നശക്തി�യ മു

തലാളി വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നു. പ്രയത്നശക്തിക്കു പകരമായി മുതലാളി �താഴിലാളിയ്ക്കു

നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിനു കൂലി (Wages) എന്നു പറയുന്നു. അധ്വാനശക്തി വാ

ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന അതി�ന ഇഷ്ടം�പാ�ല ഉപ�യാഗിക്കാൻ മുതലാളിക്കു

സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ചരക്കുകൾക്കു കൂടുതൽ വിലയു

ണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുവാൻഅയാൾക്കുസാധിക്കുന്നു.

അദ്ധ്വാനശക്തിയു�ട പങ്കു്

ഉൽപാദനത്തി�ലർ�പ്പടുന്ന മുതലാളി ആദ്യമായി �ചയ്യുന്നത് ത�ന്റ കയ്യിലുള്ള

പണ�ത്ത മൂലധനമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതായത്, അയാൾ ത�ന്റ പണം �കാടു

ത്തു �കട്ടിടം, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങളും �താഴിലാളിയു�ട പ്രയത്നശക്തിയും വാങ്ങുന്നു.

ഉൽപാദനം നടത്തണ�മങ്കിൽ, ഫാക്ടറി, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥ

ങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാദനസാമഗ്രികൾ കൂടി�യ കഴിയൂ. എന്നാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ പ്ര

യത്നമി�ല്ലങ്കിൽഈ ഉൽപാദനസാമഗ്രിക�ള പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനു

ഷ്യപ്രയത്നം ഉൽപാദന സാമഗ്രികളിൽ �ചലുത്തു�മ്പാൾ മാത്രമാണ് ഉൽപാദനം

ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഉൽപാദനത്തിൽപ്രയത്നശക്തിക്കുള്ളപങ്ക്.

അദ്ധ്വാനശക്തിയു�ട വിലയും മിച്ചവിലയും

മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയു�മന്ന�പാ�ലഅധ്വാനശക്തിയു�ട വിലയുംഅതുണ്ടാക്കാ

നാവശ്യമായഅധ്വാന�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അധ്വാനശക്തി ഉണ്ടാക്കുകയും നി

ലനിർത്തുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിക്കു ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം

മുതലായ സാമഗ്രികൾ കിട്ടണം. ആ ജീവിതസാമഗ്രികളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

അയാൾക്കു ത�ന്റ ജീവിത�ത്ത മാത്രമല്ല ത�ന്റ കുടുംബത്തി�ന്റ ജീവിത�ത്തയും

നിലനിർത്താൻസാധിക്കണം. എന്നാ�ലഅയാൾ മരിച്ചാലും അധ്വാനശക്തി നി

ലനിൽക്കുകയുള്ളു. അ�പ്പാൾ അധ്വാനശക്തിയു�ട വില അതുണ്ടാക്കാനും നില

നിർത്താനുംആവശ്യമായ ജീവിതസാമഗ്രികളു�ട വിലയാണ്.

മ�റ്റല്ലാചരക്കുകളു�ടയു�മന്ന�പാ�ലഅധ്വാനശക്തിയു�ട മാർക്കറ്റുവിലയും

ഡിമാൻറുംസ�പ്ലയുമനുസരിച്ച്അതി�ന്റവിലയു�ട �മലുംകീഴുമായി കയറി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കും. അധ്വാനശക്തിയു�ട മാർക്കറ്റുവില കഴിയുന്നതും ചുരുക്കുവാൻ മുതലാ

ളി ശ്രമിച്ചു�നാക്കു�മന്ന് തീർച്ചയാണ്. �താഴിലില്ലായ്മ �താഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള

മത്സരം മുതലായവഅയാൾക്കനുകൂലമായസംഗതികളാണ്. എന്നാൽ �ന�രമറി

ച്ച് �താഴിലാളികളു�ട സംഘടനാ�ബാധം വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ തങ്ങളു�ടഅവകാശ

സംരക്ഷണത്തിനു�വണ്ടി അവർ മു�ന്നാട്ട് വരാ�തയിരിക്കില്ല.

ഏതായാലും, ഈ അധ്യായത്തിൽ അധ്വാനശക്തിയു�ട വില�യ നിർണ

യിക്കുന്നത് അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ജീവിതസാമഗ്രികളു�ട ശരാശരി വിലയാ

�ണന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ജീവിത സാമഗ്രികളു�ട വില എട്ടണയിലടങ്ങി

യിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ �താഴിലാളിയു�ട ‘കൂലി’ എട്ടണയായിരിക്കും. ഈ എട്ടണ അഞ്ച്

മണിക്കൂർ പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലത്തിന് സമമാ�ണന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത്,

�താഴിലാളിക്ക് ത�ന്റ അധ്വാന ശക്തി�യ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ജീവിത

സാമഗ്രികളുണ്ടാക്കാൻഅഞ്ച് മണിക്കൂർ അധ്വാനിക്കണം. എന്നാൽ �താഴിലാളി
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അഞ്ച് മണിക്കൂർ �ന�ര പണി�യടുത്താൽ മുതലാളിക്കും താനിറക്കിയ പണം

തിരിച്ചുകിട്ടി എന്നുപറയാം.

പ�ക്ഷ, പ്രയത്നശക്തിക്ക് ഒരു പ്ര�ത്യക ഗുണമുണ്ട്. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനാ

വശ്യമായ പ്രയത്ന�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയത്നം ചിലവഴിക്കാൻ അതിന് സാധി

ക്കും. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അധ്വാനശക്തിക്ക് അതി�ന്റ സ്വന്തം വില

�യക്കാൾ കവിഞ്ഞ വില സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പ്രയത്നശക്തിയു�ട ഉപ

�യാഗവില.

മാർക്സ് പറയുന്നു: “അധ്വാനശക്തിയു�ട വിലയും അധ്വാനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ

ത്തിൽആഅധ്വാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നവിലയും രണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായഅളവു

കളാണ് (Magnitudes). മുതലാളി അധ്വാനശക്തി വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ�പ്പാൾഅയാ

ളു�ട മനസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് വിലകളിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

ന്നുമല്ല. അധ്വാന ശക്തിക്ക് ഉപ�യാഗകരമായ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരി�ക്കണ്ടത്

ആവശ്യം ത�ന്ന. നൂ�ലാ, ബൂട്ട്�സാ, അ�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലു�മാ ഉണ്ടാക്കാൻ

അതിന് കഴിയണം. കാരണം വിലയുണ്ടാക്കണ�മങ്കിൽ അധ്വാനം ഒരുപ�യാ

ഗകരമായ രൂപത്തിൽ ചിലവഴിക്കണം. എന്നാൽ അധ്വാനശക്തി�യന്ന ഈ

ചരക്കിന് ഒരു പ്ര�ത്യകമായ ഉപ�യാഗവിലയാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് വില

യുണ്ടാകുന്നത്. തനിക്കുള്ളതി�നക്കാൾകൂടുതൽവിലയുണ്ടാക്കാൻഅധ്വാനശക്തി

ക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇതാണ് അതിപ്രധാനമായ കാര്യം. മുതലാളി അധ്വാനശക്തിയിൽ

നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉപ�യാഗവും ഇതുത�ന്ന.”

മുതലാളി പ്രയത്നശക്തി�യ വാങ്ങുന്നത്അതി�ന്റ ഉപ�യാഗവില�യഅനുഭ

വിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. അതു�കാണ്ട്പ്രയത്നശക്തിയു�ട വിലയ്ക്ക്സമമായഅഞ്ച്

മണിക്കൂർ പ്രയത്നം മാത്രമല്ലഅയാൾ �താഴിലാളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. അയാൾ

�താഴിലാളി�യ�ക്കാണ്ട് കൂടുതൽസമയം—പത്തുമണിക്കൂർഎന്നുവിചാരിക്കുക

— പണി�യടുപ്പിക്കും. ഇങ്ങ�ന �താഴിലാളിയിൽ നിന്നു കൂടുതലായി പിടി�ച്ചടു

ക്കുന്നപ്രയത്നത്തിന് മുതലാളി യാ�താരുപ്രതിഫലവും നൽകുന്നില്ല. �താഴിലാളി

ത�ന്റഅധ്വാനം �കാണ്ട് പ്രയത്നശക്തിയു�ട വിലയ്ക്കുസമാനമായ വിലയല്ലസൃഷ്ടി

ക്കുന്നത്. അയാൾ മിച്ചമായഅധ്വാനം ചിലവഴിച്ചു മിച്ചമായവിലകൂടിയുണ്ടാക്കുന്നു.

ഈ മിച്ചവിലയാണ് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിയു�ട

സമ്പാദ്യമായി തീരുന്നത്.

മിച്ചവില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന?

�താഴിലാളിയു�ട പ്രവൃത്തിദിവസ�ത്ത രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം: ആവശ്യമുള്ള അധ്വാ

നസമയവും, മിച്ചമായ അദ്ധ്വാനസമയവും, ഒന്നാമ�ത്ത ഭാഗം �താഴിലാളി ത�ന്റ

സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടിയും രണ്ടാമ�ത്ത ഭാഗം മുതലാളിക്ക് മിച്ചവിലയു

ണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയുമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത്.

ഒരു സാധാരണ �താഴിലാളിക്കു ത�ന്റ ജീവിത സാമഗ്രികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കു

ന്നതിന് 5 മണിക്കൂർ സമയം �വണ�മങ്കിൽ അയാൾ ദിവ�സന 5 മണിക്കൂർ സമ

യം ത�ന്റഅദ്ധ്വാനശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത് എന്നു

പറയാം. 5 മണിക്കൂർ സമയത്തിനു�ശഷമുള്ള അദ്ധ്വാനഫല�മല്ലാം മുതലാളിക്കു

കിട്ടുന്ന മിച്ചമാണ്. �താഴിലാളി 6 മണിക്കൂർ അധ്വാനിച്ചാൽ മിച്ചമായ അദ്ധ്വാ

നസമയം ഒരു മണിക്കൂറാണ്. പത്തുമണിക്കൂറദ്ധ്വാനിച്ചാൽ മിച്ചം 5 മണിക്കൂർ.

�താഴിലാളി�യ�ക്കാണ്ടു കഴിയുന്നിട�ത്താളം അധികം സമയം പണി�യടുപ്പിച്ച്
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കഴിയുന്നിട�ത്താളമധികം മിച്ചവില സമ്പാദിക്കുവാൻ മുതലാളി ശ്രമിക്കാതിരിക്ക

യില്ല. എത്രത�ന്ന �കാണ്ടുപിടിച്ചാലും പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറില

ധികം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയി�ല്ലന്നുള്ള ഒ�രാറ്റ വ്യസന�മ അയാൾക്കുള്ളു.

�താഴിലാളിയു�ട കഷ്ടപ്പാടി�നപ്പറ്റി�യാന്നും അയാൾക്കാ�ലാചി�ക്കണ്ടതില്ല.

എന്ത്? അയാൾ �താഴിലാളിക്കു കൂലി �കാടുക്കുന്നി�ല്ല? ലാഭ�ത്തപ്പറ്റി മാത്ര

മാണ് അയാൾആ�ലാചിക്കുന്നത്. ഹൃദയം മടിശീലയാണ്.

പ�ക്ഷ, ഒരുബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇടവിടാ�ത 24 മണിക്കൂർ �ന�ര പണി�യടുക്കാൻ

യാ�താരു മനുഷ്യജീവിക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അയാൾക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം.

കുറ�ച്ചാന്നു വിശ്രമിക്കണം. കുറച്ചുസമയ�മങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിച്ചി�ല്ല

ങ്കിൽ പി�റ്റദിവസം പണി�യടുക്കുവാൻ കഴി�ഞ്ഞന്നു വരില്ല. നിർഭാഗ്യത്തിന്

�താഴിലാളി ഒരു മനുഷ്യനായി�പ്പായി.

പി�ന്ന മ�റ്റാന്നു കൂടിയുണ്ട്. �താഴിലാളിയു�ട വർഗ�ബാധം വർദ്ധിക്കുന്നതി

നനുസരിച്ച് ത�ന്റഅവകാശങ്ങൾക്കു�വണ്ടി അയാൾ �പാരുതുവാൻ തുടങ്ങും. പ്ര

വൃത്തിസമയം ചുരുക്കാൻ �വണ്ടി അയാൾ പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടും.

പ്രവൃത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കാ�തത�ന്ന മിച്ചവില വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു

വഴിയുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളു�ട പരിഷ്ക്കരണം. കുറഞ്ഞസമയം �കാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കു

കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പടുന്നു. പ്രവൃ

ത്തിദിവസം 10 മണിക്കൂർ ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, പരിഷ്ക്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ�കാണ്ട് ചരക്കു

കളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ �താഴിലാളിയു�ട ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള

അദ്ധ്വാനസമയം ചുരുങ്ങും. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽആവശ്യമായ അദ്ധ്വാനസ

മയം 5 മണിക്കൂറി�നക്കാൾ കുറയും. ഇങ്ങ�ന മുതലാളി എല്ലാവഴിക്കും മിച്ചവില

വർദ്ധിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു.

മിച്ചവിലയു�ട �താതും ലാഭ�ത്താതും

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ: — മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാർ മുതലാളിമാരാണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ മുതലാ

ളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായിതീർന്നതു�കാണ്ടാണ് അവർക്ക് �താഴിലാളികളു�ട

പ്രയത്നശക്തി വാങ്ങാനും മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നത്.

അധ്വാനമർപ്പിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങ�ളയാണ്

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ളന്ന് പറയുന്നത്. അവയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളും അട

ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി പണിയായുധങ്ങൾ ശരിക്ക് �നാക്കു�മ്പാൾ �ക�വ

ലക്കാര�ന്റ പണിയായുധം മുതൽ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ല വലിയ വലിയ

യന്ത്രങ്ങൾ വ�രയുള്ള�തല്ലാം പണിയായുധങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതായി, അസംസ്കൃത

പദാർത്ഥങ്ങൾ. വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാൻ പരുത്തി�വണം. പരുത്തി ഒരസംസ്കൃത പദാർ

ത്ഥമാണ്. ഇവി�ട ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. യാ�താരധ്വാനവും കൂടാ�ത കിട്ടുന്ന

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളല്ല. അധ്വാനമർപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന

സാമഗ്രികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പരുത്തി മുതലായവ, ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനുതകു

ന്ന സാമഗ്രികളാ�ണങ്കിൽ മാത്ര�മ അവ�യ അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ (Raw

Meterial) എന്നുപറയാൻ കഴിയൂ.

ഉൽപാദനത്തിനു പണിയായുധങ്ങളും അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളും മാത്രമു

ണ്ടായാൽ �പാരാ. എണ്ണ, മണ്ണു മുതലായ സഹായക സാമഗ്രികളും (Accessory
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Meterials)ആവശ്യമായി വരും. എല്ലാറ്റിനും പുറ�മ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുംസ്ഥാപിക്കാ

നുള്ളപണിസ്ഥലവും �കട്ടിടവും �വണം. അതു�കാണ്ട് ഇവയും ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും

(Constant and Variable Capital)

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ മിച്ചവിലയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപാധികളാ�ണന്നത്

ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, �താഴിലാളികളു�ട മിച്ചമായ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാ

ണ് മിച്ചവിലയുണ്ടാകുന്നത് എന്നകാര്യം വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങളു�ട വില�യ ഉൽപന്നങ്ങളി�ലക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുന്നത് അധ്വാനത്തി�ന്റ

പ്രവൃത്തിയാണ്. അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും സഹായസാമഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങളു�ട

വിലയു�ട ഒരു ഭാഗവും രൂപം മാറുന്നു. കൽക്കരി സ്റ്റീമായിത്തീർന്നുസ്വയം നശിച്ചു

�പാകുന്നു. എണ്ണ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട് നാമാവ�ശഷമാകുന്നു. പ�ക്ഷ, അവയു�ട

വിലകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ചരക്കുകളിൽ �ചന്നു ലയിക്കുന്നു.

അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ വിറക് മുതലായവയു�ട മുഴുവൻ വിലയും യന്ത്ര

ങ്ങളു�ട വിലയു�ട ഒരു ഭാഗവും (�തമാനം) ചരക്കുകളി�ലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ആ വിലകൾക്ക് ഉൽപാദനത്തിനിടയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചി�ലാന്നുമുണ്ടാകു

ന്നില്ല. ഉൽപാദനവിധാനമാരംഭിക്കു�മ്പാഴുള്ള വില മാത്ര�മ ചരക്കുകളിൽ പ്ര�വ

ശിക്കുന്നുള്ളു. അതിനാൽ മുടക്കുമുതലി�ന്റ ഈ ഭാഗത്തിന് — ഫാക്ടറി, �കട്ടിട

ങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ, വിറക് എന്നിവയ്ക്ക് — മാറാത്ത

മൂലധനം അ�ല്ലങ്കിൽസ്ഥിര മൂലധനം (Constant Capital) എന്നുപറയുന്നു.

എന്നാൽ മ�റ്റാരു വിലകൂടി ചരക്കി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുന്നുണ്ട്. �താഴിലാളി

കൾഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവില. നമ്മൾമനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞതു�പാ�ല, �താഴിലാ

ളിയു�ട പ്രയത്നശക്തിക്ക് അതി�ന്റ വില�യക്കാൾ വലിയ വില�യ സൃഷ്ടിക്കാൻ

കഴിയും. 100 �താഴിലാളികൾ ദിവസത്തിൽ 10 മണിക്കൂർ വീതം പ്രവൃത്തി�യടുക്കു

ന്നു�വന്നും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രയത്നത്തി�ന്റ ഫലം ഒരണയ്ക്കു സമമാ�ണന്നും വിചാ

രിക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽനൂറു �താഴിലാളികളും കൂടിആ�ക ഉൽപാദി

പ്പിക്കുന്ന വില 1000 ണ. അ�ല്ലങ്കിൽ 62.50 ക. യായിരിക്കും.

ഈ62മ്മകയു�ട ഒരു ഭാഗമാണ് കൂലിഎന്ന�പരിൽ �താഴിലാളികൾക്ക് കി

ട്ടുന്നത്. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ അധ്വാനശക്തിക്കാവശ്യമായ സമയം 5 മണി

ക്കൂറാ�ണങ്കിൽഓ�രാ �താഴിലാളിക്കുംകിട്ടുന്നകൂലി 5ണ.യായിരിക്കും. നൂറു �താ

ഴിലാളികൾക്കു കൂടി ഒട്ടാ�ക 500 ണ. അ�ല്ലങ്കിൽ 31മ്പ ക. കിട്ടും. അ�പ്പാൾ �നാ

ക്കുക, �താഴിലാളികൾക്കു കൂലി�കാടുക്കാൻ �വണ്ടി മുതലാളി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന 31മ്പ

ക. ഉൽപാദന വിധാനത്തിനു�ശഷം 62മ്മ ക. യായി വർദ്ധിക്കുന്നു. സ്ഥിരം മൂലധ

നത്തി�ന്റ ഒട്ടാ�കവില 100 ക. യും �താഴിലാളികളു�ട കൂലി 31മ്പകയുമാ�ണങ്കിൽ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട വില 162മ്മ ക. യായിരിക്കും. എന്തു�കാണ്ട്? �താഴിലാളിയു�ട

അധ്വാനസമയത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം — നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ ഓ�രാ �താഴി

ലാളിയു�ടയും 5 മണിക്കൂർ സമയ�ത്ത അധ്വാനം — പ്രതിഫലം �കാടുക്കാ�ത

�കവശ�പ്പടുത്താൻ മുതലാളിക്കുസാധിക്കുന്നു, അതു�കാണ്ട്.

ഇങ്ങ�ന മൂലധനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം —കൂലിക്കു �വണ്ടി നീക്കിവച്ച ഭാഗം —

ഉൽപാദനവിധാനത്തിനു �ശഷംവർദ്ധിച്ചതായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ,പ്രയത്നശ

ക്തി വാങ്ങാൻ �വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്ന മൂലധനത്തി�ന്റഈ ഭാഗത്തിനു വർദ്ധ
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മാന മൂലധനം (Available Capital) എന്നുപറയുന്നു. ഈവിഭാഗമാണ് മിച്ചവില

സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ ഏതു �താതിലാണ് പ്രയത്നശക്തി ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്

എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ, മിച്ചവില�യ�ന്തന്നുകണക്കാക്കുവാൻ, ഉൽപ്പാദനത്തി

ലിറക്കിയസ്ഥിരമൂലധനം, എത്ര�യന്നു �നാ�ക്കണ്ടതില്ല. വർദ്ധമാന മൂലധനവും

(പ്രയത്നശക്തിയു�ട വില അ�ല്ലങ്കിൽ പ്രയത്നശക്തിക്കാവശ്യമായ സമയം) മി

ച്ചവിലയും (അ�ല്ലങ്കിൽ മിച്ചമായ സമയം) തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തയാണ് മിച്ചവി

ലയു�ട �താത് എന്നുപറയുന്നത്. ഇതുത�ന്ന സാ�ങ്കതികാക്ഷരങ്ങ�ള �കാണ്ടു

കുറിക്കാവുന്നതാണ്. മിച്ചവിലയ്ക്കുപകരം S എന്നും വർദ്ധമാന മൂലധനത്തിനു പക

രം Vഎന്നുംഎഴുതിയാൽ ചൂഷണത്തി�ന്റഅ�ല്ലങ്കിൽ മിച്ചവിലയു�ട �താത് S/V

ആയിരിക്കും. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ മിച്ചവിലയും വർദ്ധമാനമൂലധനവും രണ്ടും

31മ്പ ക.യാണ്. അതു�കാണ്ട് മിച്ചവിലയു�ട �താത് 100 ശതമാനമാണ്.

സ്ഥിരമൂലധന�മന്നും വർദ്ധമാനമൂലധന�മന്നുമുള്ളഈവിഭജനരീതി മുതലാ

ളിത്ത സമുദായത്തി�ല ചൂഷണ സമ്പ്രദായ�ത്ത ഏറ്റവും നഗ്നമായ വിധത്തിൽ

തുറന്നുകാണിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് മുതലാളിമാർ സാധാരണമായി മൂലധന�ത്ത

ഇപ്രകാരമല്ല വിഭജിക്കാറുള്ളത്. മുതലാളി ത�ന്റ ലാഭത്തി�ന്റ �താതു കണക്കാ

ക്കുന്നതു വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല. �ന�രമറിച്ച്,

അയാളിറക്കിയ ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂലധന�ത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതായ

തു സ്ഥിരമൂലധനത്തി�ന്റയും വർദ്ധമാന മൂലധനത്തി�ന്റയും തുകയും മിച്ചവിലയും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തയാണ് അയാൾ കണക്കാക്കുന്നത്. സ്ഥിര മൂലധന�ത്ത

ഇ എന്ന സ�ങ്കതാക്ഷരം �കാണ്ട് കുറിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ലാഭത്തി�ന്റ �താത്

ട/(ഇ+ഢ) ആയിരിക്കും. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ മിച്ചവില 31മ്പ ക.യും ആ�ക

യിറക്കിയ മൂലധനം 131മ്പ ക.യുമാണ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് ലാഭത്തി�ന്റ �താത്

31മ്പ/131മ്പഅ�ല്ലങ്കിൽസുമാർ 24 ശതമാനം മാത്രമാണ്.

മിച്ചവിലയു�ട തുകയും ലാഭത്തി�ന്റ തുകയും ഇവി�ട സമമാണ്. (രണ്ടും 31മ്പ

കയാണ�ല്ലാ) പ�ക്ഷ, മിച്ചവിലയു�ട �താത് 100%മായിരി�ക്ക ലാഭ�ത്താത് 24%

മായിട്ടുമാത്ര�മ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങ�ന ലാഭ�ത്താത് മിച്ചവിലയു�ട �താതി

�നക്കാൾഎത്ര�യാ കുറഞ്ഞതായി കാണ�പ്പടുന്നു.

മൂലധനത്തി�ന്റ യാന്ത്രികഘടന

സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് മൂലധനത്തി�ന്റ

യാന്ത്രിക ഘടന (Organic Composition of Capital) എന്നു പറയുന്നു. യാന്ത്രി

കഘടനവലുതാവു�ന്താറും,അതായത്, വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്തഅ�പക്ഷിച്ച്സ്ഥി

രമൂലധനം കൂടുതൽ �വഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കു�ന്താറും ലാഭ�ത്താത് ചുരുങ്ങി�ക്കാണ്ടു

വരും. കാരണം, വർദ്ധമാന മൂലധനത്തി�ന്റ �താത് കുറയു�മ്പാൾ ചൂഷണത്തി�ന്റ

�താതും കുറയുന്നതാണ്.

�നയ്ത്തുവ്യവസായത്തിലും യന്ത്രവ്യവസായത്തിലും ഏർ�പ്പട്ട രണ്ടു മുതലാളി

കളു�ണ്ടന്നും അവരിറക്കിയ മൂലധനവും സമമാ�ണന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത്

യന്ത്രമുതലാളിയു�ട വർദ്ധനമൂലധനം �നയ്ത്തുമുതലാളിയു�ടതി�നക്കാൾ തു�ലാം കു

റവായിരിക്കും. ലാഭം വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�മന്ന് നാം കണ്ടു.

അ�പ്പാൾവർദ്ധമാനമൂലധനംകുറവായതു�കാണ്ട് യന്ത്രമുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്നലാഭം
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�നയ്ത്തുമുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്നതി�നക്കാൾ കുറവായിരിക്കു�മാ? ഉവ്വ്. പ�ക്ഷ, മറ്റുചില

തുകൂടി സംഭവിക്കും.

ലാഭ�ത്താത് കൂടുതലുള്ളതു�കാണ്ട് �നയ്ത്തു വ്യവസായത്തി�ലക്ക് കൂടുതൽ മൂ

ലധനം ആകർഷിക്ക�പ്പടുന്നു. എന്നല്ല, നമ്മു�ട യന്ത്രമുതലാളി�പാലും, സാധിക്കു

�മങ്കിൽ ത�ന്റ മൂലധനം വീ�ണ്ടടുത്ത് കൂടുതൽആദായം കിട്ടുന്ന �നയ്ത്തുവ്യവസായ

ത്തിലിറക്കാൻ ശ്രമി�ച്ചന്നുവരും. അങ്ങ�ന �നയ്ത്തുവ്യവസായശാലകളു�ട എണ്ണം

വർദ്ധിക്കുകയും അതി�ന്റ ഫലമായി വസ്ത്രങ്ങളു�ട മാർക്കറ്റുവില കുറയുകയും �ച

യ്യും. ചരക്കുകളു�ട മാർക്കറ്റുവില കുറയു�ന്താറും �നയ്ത്ത് മുതലാളിമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാ

ഭത്തി�ന്റ �താതും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരും. യന്ത്രവ്യവസായത്തിലാക�ട്ട മറിച്ച് ഉൽ

പാദനം കുറയുകയും യന്ത്രച്ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ് സ�പ്ല�യക്കാൾ വർദ്ധിക്കുക

യും (�നയ്ത്തുമുതലാളിമാർക്കു�പാലും യന്ത്രങ്ങൾ �വണ്ടിവരുമ�ല്ലാ.) അതി�ന്റ ഫല

മായി അവയു�ട മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യും. യന്ത്രങ്ങളു�ട മാർക്കറ്റുവില

വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ യന്ത്രമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താതും വർദ്ധിക്കും.

�നയ്ത്തുമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താത് യന്ത്രമുതലാളിയു�ടതി�നക്കാൾ ചുരുങ്ങു

ന്നതുവ�ര ഇത് തുടർന്നു�കാണ്ടു�പാകും. �നയ്ത്തുമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താത് ചുരു

ങ്ങിയാൽ മൂലധനം വീണ്ടും കൂടുതൽ ആദായം കിട്ടുന്ന യന്ത്രവ്യവസായത്തി�ലക്ക്

ത�ന്ന ഒഴുകി�പാകാൻ തുടങ്ങും. യന്ത്രങ്ങളു�ട ഉൽപ്പാദനം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കാൻ

തുടങ്ങും. യന്ത്രമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താത് �നയ്ത്ത് മുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താതി�ന

ക്കാൾ കുറയുന്നതുവ�ര മൂലധനം യന്ത്രവ്യവസായത്തി�ലക്ക് �പായി�ക്കാണ്ടിരി

ക്കും.

ശരാശരി ലാഭ�ത്താത്:

ഇതാണ് മുതലാളിത്ത സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത. പല ഉടമകളു�ടയും കീഴി

ലായി പലതരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്. ഏത് വ്യവസായത്തിലാ�ണാ കൂടു

തൽ ലാഭം കിട്ടുക,ആ വ്യവസായത്തി�ലക്ക് മൂലധനംആകർഷിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടി

രിക്കുന്നു. ഒരു വ്യവസായത്തിൽനിന്ന് മ�റ്റാരു വ്യവസായത്തി�ലയ്ക്കുള്ളഈ മൂല

ധനപ്രവാഹം ഇടവിടാ�ത നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ലാഭത്തിനു�വണ്ടി മുതലാളി

മാർ തമ്മിൽതമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ മത്സരം സമമായ മൂലധനത്തിന് സമമായ

ലാഭം എന്ന നിലയുളവാക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ യാന്ത്രികഘടനയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങ

ളിലാണ് കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ �താന്നു�മങ്കി

ലും ലാഭ�ത്ത �വട്ടയാടുന്ന മുതലാളിമാരു�ട പരസ്പര മൽസരത്തി�ന്റ ഫലമായി

വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾക്ക് ഒരു �പാതുനിലവാരം —

ഒരു ശരാശരി ലാഭ�ത്താത് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.

താഴ്ന്ന ലാഭ�ത്താത്

കിട്ടാവുന്നിട�ത്താളമധികം മിച്ചവില സമ്പാദിക്കാനും മറ്റു മുതലാളിമാരുമായുള്ള

മാർക്കറ്റുമത്സരത്തിൽ വിജയം �നടാനും ഓ�രാ മുതലാളിയും ത�ന്റ ഉൽപ്പാദ�നാ

പാദിക�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉൽപാദ�നാപകരണ

ങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു�മ്പാൾ എല്ലാ��ാഴും സ്ഥിരമൂലധനത്തി�ന്റ �താത് വർദ്ധമാ

നമൂലധന�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വളരുന്നതായിരിക്കും. മിച്ചവില�യന്നത്

വർദ്ധമാനമൂലധനത്തി�ന്റ പ്രവർത്തന ഫലമാണ്. അതു�കാണ്ട് വർദ്ധമാന

മൂലധനത്തി�ന്റ �താത് കുറയു�ന്താറും ലാഭത്തി�ന്റ �താതും കുറയുന്നതാണ്. കാ

രണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞവിധം, ലാഭത്തി�ന്റ �താത് മിച്ചവിലയും
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വർദ്ധമാനമൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല, �ന�രമറിച്ച് മിച്ചവിലയും മൂലധനവും

തമ്മിലുള്ള �താതാണ്.

വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�ന്താറും ലാഭ�ത്താത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു

എന്നയാഥാർത്ഥ്യം മുതലാളിക�ളയുംഅവരു�ടധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ�രയുംഅമ്പ

രപ്പിക്കുന്നു. ലാഭ�ത്താത് താഴാ�ത കഴിക്കാൻ, സാധിക്കു�മങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പി

ക്കാൻ, അവർ എല്ലാ വഴിക്കും പരിശ്രമിച്ചു�നാക്കുന്നു. �താഴിലാളിക�ള കൂടുതൽ

മൃഗീയമായി ചൂഷണം �ചയ്യുകയാണ് ഒരു വഴി. പ�ക്ഷ, ഇത് �താഴിലാളികളും

മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള വർഗസമര�ത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്ര�മ പര്യാപ്തമാവു

കയുള്ളു. പ്രയത്നശക്തിയുംഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികളുംചുരുങ്ങിയവിലയ്ക്കുംപ്രയാസം

കൂടാ�തയും കിട്ടുന്ന അപരിഷ്കൃതതത്വങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുകയാണ് മ�റ്റാരുവഴി.

പ�ക്ഷ, ഇത് �കാളനികളും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സര�ത്ത വർ

ദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. പി�ന്ന ലാഭ�ത്താത് കുറയു�മ്പാൾ മുതലാളികൾ

തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള മൽസരത്തിന് മൂർച്ചകൂടുന്നു. സർവ്വനാശത്തിൽനിന്ന് രക്ഷ�ന

ടാൻ �വണ്ടി ഒടുവിൽഅവർട്രസ്റ്റുകളിലുംകാർട്ടലുകളിലുംസംഘടിക്കുന്നു. ഇത്തരം

കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ചരക്കുകളു�ട വില വർദ്ധിപ്പിക്കു

ന്നു. �താഴിലാളികളു�ട കൂലി �വട്ടിച്ചുരുക്കാനും അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഈ താൽക്കാലികമായ �യാജിപ്പ് അതി�വഗം �പാട്ടി�പ്പാവുകയും ഭയങ്കരമായ

യുദ്ധത്തിൽ �ചന്നവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

7 മുതലാളിത്തവും സാമൂഹ്യവിപ്ലവവും

ഉൽപാദനത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനം

മനുഷ്യ�ന്റ ആവശ്യങ്ങളും ആ ആവശ്യങ്ങ�ള നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും

തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതു സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക ജീവിത

ത്തിനാവശ്യമാണ്. ചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദനവും ഉപ�ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു സമ

നിലയുണ്ടായാൽ മാത്ര�മ, ഏതു സാമ്പത്തിക ഘടനയ്ക്കും �കടുകൂടാ�ത നിലനിൽ

ക്കാൻസാധിക്കൂ. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ലസ്ഥിതി�യാ?

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽഇന്നിന്നചരക്കുകൾഇത്രയിത്ര ഉൽപാദിപ്പിക്ക

ണ�മന്നും ഇന്നിന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇത്രയിത്ര �താഴിലാളികൾ പ്രവൃത്തി�യ

ടുക്കണ�മന്നും നിർണയിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ്? ഉൽപാദനസാമഗ്രികളു�ടയും

കമ്പനികളു�ടയും ഉടമസ്ഥന്മാരായ മുതലാളികളാണ്ഇ�തല്ലാംതീർച്ച�പ്പടുത്തുന്ന

ത് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ �താന്നി�പ്പാകും. ഓ�രാ മുതലാളിക്കും ത�ന്റസ്വന്തം കമ്പ

നിക്കകത്ത് എന്ത് എത്രയുണ്ടാക്കണ�മന്നും എന്തുണ്ടാക്കാതിരിക്കണ�മന്നും തീ

രുമാനിക്കാൻതികച്ചുംസ്വാതന്ത്ര്യമു�ണ്ടന്നുള്ളതുവാസ്തവം ത�ന്ന. സ്വന്തം കമ്പനി

ക്കുള്ളിൽഎന്തുപ്ലാൻ �വണ�മങ്കിലും നടപ്പിൽവരുത്താൻഅയാൾക്കുകഴിവുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. മുതലാളി ചരക്കുൽപ്പാദിപ്പിക്കു

ന്നത് അവ�യ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിച്ചു ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. ഒരു ചരക്കു

മാർക്കറ്റിൽ�ക്കാണ്ടു�പായി വിറ്റാൽ ലാഭം കിട്ടുകയി�ല്ലങ്കിൽആ ചരക്കി�ന്റ ഉൽ

പാദനത്തിൽ നിന്നു മുതലാളി വിരമിക്കുന്നതാണ്. ലാഭം കിട്ടുകയി�ല്ലങ്കിൽ എത്ര

ത�ന്ന ഉപ�യാഗകരമായ സാധനവും നിർമ്മിക്ക�പ്പടുകയില്ല. ലാഭമാണ് ഉൽപാ

ദനത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനം. അ�പ്പാൾ, ഏ�തതു ചരക്കുകൾ എത്ര�യത്ര നിർമ്മിക്ക

ണ�മന്നു നിർണയിക്കുന്നതു മാർക്കറ്റാണ്. സമുദായത്തി�ന്റ ആവശ്യ�ത്ത അടി

സ്ഥാന�പ്പടുത്തി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനനുസരിച്ചല്ല, �ന�ര മറിച്ചു മാർക്കറ്റു
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നിലവാരത്തി�ന്റ അന്ധവും അരാജകവുമായ കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് മുതലാളിയു�ട

ഉൽപാദന�ത്തനിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

മാർക്കറ്റു മത്സരം

മുതലാളികൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള മത്സരത്തി�ന്റ ഫലമായി ഓ�രാ മുതലാളിയും

ത�ന്റ ഉൽപാദന�ത്ത വിപുലീകരിക്കാനും പുതിയ പുതിയ സാ�ങ്കതിക രീതികൾ

നടപ്പിൽവരുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റുമത്സരത്തിൽ വിജയം �ന

ടുക, അ�ല്ലങ്കിൽ മുതലാളി എന്ന നിലനിൽപ്പുത�ന്ന ഇല്ലാതാവുക. ഇതാണ്

ഓ�രാ മുതലാളിയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നപ്രശ്നം.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ �വണ്ടി മിച്ചവിലയു�ട

ഒരു ഭാഗം മൂലധന�ത്താട് കൂട്ടി�ച്ചർക്കുകയാണ് മുതലാളി �ചയ്യുന്നത്. വർദ്ധമാ

നമൂലധനവും മിച്ചവിലയു�ട ഒരു ഭാഗവും മാത്ര�മ ഉപ�ഭാഗത്തിനു�വണ്ടി �ചലവ

ഴിക്കുന്നുള്ളു. ഇങ്ങ�ന ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കു

�ന്താറും ക്രയശക്തിയു�ട വളർച്ചയു�ട �താത് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു വരിക, മറുഭാഗത്തു ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരിക. ഉൽപാദനവും ഉപ�ഭാ

ഗവുംതമ്മിലുള്ളഈ�വരുദ്ധ്യം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസഹജമായസ്വഭാവമാണ്.

ഈ�വരുദ്ധ്യമാണ് ഭയങ്കരങ്ങളുംനാശകരങ്ങളുമായസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂ

�ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നത്.

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം! എന്തു�കാണ്ട്? ചരക്കുകളു�ട ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു

�പായതു�കാണ്ടല്ല, കൂടുതലായതു�കാണ്ട്, പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും കഷ്ടപ്പാ

ടും! എന്തു�കാണ്ട് സ്വത്തുക്കൾ അമിതമായി ഉൽപ്പാദനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതു�കാ

ണ്ട്?

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമിടയിലുള്ള

ഇരുപതു�കാല്ലക്കാല�ത്ത വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി�യ പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കിയാൽ

�വറും മൂന്നു �കാല്ലങ്ങളിൽ മാത്ര�മ ചരക്കുകളു�ട പ്രചലനം ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടാ�ത

നടന്നിട്ടുള്ളു എന്നു കാണാം. 1929-�ല സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടാ

യിട്ടില്ലാത്തത്ര �പശാചികത�യാടുകൂടി സമുദായ�ത്ത മധ്യകാ�ലാചിതമായ

അപരിഷ്കൃതത്തി�ലക്കു പിടിച്ചുതള്ളുകയാണ് �ചയ്തത്. ആ ഭയങ്കരക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ

അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് �ലാകം ഇനിയും രക്ഷ�പ്പട്ടിട്ടില്ല.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യം

അ�പ്പാൾ മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്നസാർവ്വത്രികമായ പട്ടിണി

ക്കും�പശാചികതകൾക്കുംകാരണ�മന്താണ്? കാരണം, ചരക്കുനിർമ്മാണവ്യ

വസ്ഥയി�ലഅനിവാര്യമായ�വരുദ്ധ്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല. �ലനിൻപറയുന്നു:-

“ശക്തി�യറിയ സാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദനശക്തികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുക�യന്നതിൽ

കവിഞ്ഞ മറ്റു യാ�താരു പണിയുമില്ലാ�ത ധനികൻമാരു�ട ഒരു ഗ്യാംഗിനു കീഴി

ലായിത്തീർന്നതു�കാണ്ടുമാത്രമാണ് വമ്പിച്ച കുഴപ്പങ്ങളുംസംഭവ്യങ്ങൾഅനിവാര്യ

മായിത്തീർന്നത്.”

സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനം, പ�ക്ഷ, സ്വകാര്യവ്യക്തികളു�ട ഉടമാവകാശം

— ഇതാണ്, മുതലാളിത്തത്തിലടങ്ങിയ പ്രധാന�വരുദ്ധ്യം. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു

�ട എല്ലാ ശക്തിക�ളയും സയൻസി�ന്റ എല്ലാ സഹായ�ത്തയും ആയിരക്കണ

ക്കിനുള്ള ജനങ്ങളു�ട അധ്വാന�ത്തയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മുതലാളിത്ത
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സമുദായത്തി�ല ഓ�രാ വ്യവസായവും സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ചരക്കുക�ളല്ലാം ഒരു പിടി മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താ

ണ്. സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനം സമുദായത്തി�ന്റ നന്മക�ളയും അഭിവൃദ്ധി�യയും

ലാക്കാക്കിയല്ല �ന�രമറിച്ച്, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായ

ലാഭ�ക്കാതിയൻമാരു�ട സ്ഥാപിതതാൽപര്യങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്

നടക്കുന്നത്. ഈ �വരുദ്ധ്യമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ

തകരാറുകളു�ടയും അടിസ്ഥാനം.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഭാവി:

മുതലാളിത്തം വിപ്ലവകരമായ ഒരു പങ്കാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മദ്ധ്യകാ�ലാചിതങ്ങളും ജീർണ്ണിച്ചവയുമായഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള തട്ടി

ത്തകർക്കുക, ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന സങ്കുചിതങ്ങളായ ഉൽപ്പാദ�നാപകര

ണങ്ങ�ള �കന്ദ്രീകരിച്ച് വിപുല�പ്പടുത്തുക, ഉൽപാദനശക്തിക�ള, അത്ഭുതകര

മാംവിധം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുക, മനുഷ്യ�ന്റ പു�രാഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത

സയൻസ്, സംസ്കാരം, സാഹിത്യം മുതലായവ�യ വളർത്തുക, ഇ�തല്ലാം മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ മഹത്തായ �നട്ടങ്ങളാണ്. പ�ക്ഷ, ഇന്ന�ത്തസ്ഥിതി�യന്താണ്?

ഇന്നു മുതലാളിത്തം പു�രാഗമ�നാന്മുഖമായ ശക്തിയല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

എന്നല്ല, അത് അധഃപതിക്കുകയും നശിക്കാറാവുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. മൂത്തുമുര

ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുതലാളിത്തം എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയു�ടയും വിലങ്ങടിച്ചു നിൽക്കാൻ

തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സയൻസി�ന്റയും �ടക്നിക്കി�ന്റയും വളർച്ച�യ അതു ബലാൽ

ക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ദരിദ്രൻമാർ പട്ടിണിയിലും

കഷ്ടപ്പാടിലും കിടന്നു നരകിക്കു�മ്പാൾ സ്വത്തുക്കളു�ട ഉൽപാദന�ത്ത �വട്ടിക്കു

റയ്ക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങ�ള നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് മുതലാളികൾ �ചയ്യുന്നത്. മുത

ലാളിത്ത ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ട് ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്ക് ഇനി വളരാൻ

വയ്യ. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ല ഉൽപ്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനശക്തിക

�ളചങ്ങലയ്ക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആചങ്ങല�പാട്ടിച്ചാൽ മാത്ര�മ, മുതലാളിത്തസാ

മൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർത്താൽ മാത്ര�മ, ഉൽപ്പാദനശക്തികൾക്കു വളരാൻ

കഴിയൂ. മുതലാളിത്തസാമൂഹ്യഘടന�യനശിപ്പിച്ചാൽ മാത്ര�മ ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനങ്ങളു�ട പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും അവസാനിക്കുകയുള്ളു.

വാസ്തവത്തിൽമുതലാളിത്തഘടന�യനശിപ്പിക്കാനാവശ്യമായഉപാധികൾ

മുതലാളിത്തം ത�ന്നസൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. മുതലാളിത്തം നാ�ശാന്മുഖമായിത്തീരുന്ന

അ�തസമയത്തു�താഴിലാളിവർഗ്ഗം മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം, വിപ്ലവ

�ബാധ�ത്താടുകൂടി മു�ന്നാട്ടു വരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വിപ്ലവത്തി�ന്റ കീഴിൽ

അഭിവൃദ്ധി അസാദ്ധ്യമാ�ണന്നു �ബാധം വരുന്ന എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങളും

�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ കീഴിലണിനിരക്കുന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ മുന്ന

ണിവിഭാഗമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും ഇടത്ത

രക്കാ�രയും, ഒറ്റവാക്കിൽ, കഷ്ട�പ്പടുന്നഎല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയും സംഘടിപ്പിച്ചു

മഹത്തായ ഒരുസാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിലൂ�ട അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്കു നയിക്കുന്നു.

�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ

ഇത്തര�മാരു വിപ്ലവമാണ് 1917 നവംബറിൽ റഷ്യയിലുണ്ടായത്. �ലനിനി�ന്റയും

സ്റ്റാലി�ന്റയും �നതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട കീഴിൽഅണിനിരന്നു�കാ

ണ്ട് റഷ്യൻ ബഹുജനങ്ങൾ നടത്തിയ ആ മഹത്തായ വിപ്ലവം �ലാകത്തി�ന്റ
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ആറി�ലാരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മുതലാളിത്ത�ത്ത ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും മനുഷ്യസമുദാ

യത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്തു. ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ളസ്വകാര്യ ഉടമാവകാശംനശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതി�ന്റഫല

മായി ഉൽപാദനശക്തികളും ഉൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

അവസാനിച്ചു. മുതലാളിയില്ലാ�ത വ്യവസായം നടത്താ�മന്നും ജന്മിയില്ലാ�ത

കൃഷി നടത്താ�മന്നും �ലാകത്തിനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉൽപാദന വിതരണങ്ങ

ളി�ല അരാജകത്വം അവസാനിച്ചു. പ്ലാനനുസരിച്ച് ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാ�ക

വളർത്താൻ കഴിയു�മന്നായി. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും കൂട്ടുകൃഷി സ്ഥാപനങ്ങ

ളും ജനങ്ങളു�ട ജീവിതരീതി�യ മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം ഉയർത്തി.

സാർവ്വത്രികമായസാംസ്കാരികാഭിവൃദ്ധിജനങ്ങ�ളഅനുഗ്രഹിച്ചു. പട്ടിണിയും �താ

ഴിലില്ലായ്മയും എന്ന�ന്നക്കുമായി നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. അ�മരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങ�ള ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം തുറിച്ചു�നാക്കി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്നഈഘട്ടത്തിൽപട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും �ലാകമുതലാളിത്തവ്യ

വസ്ഥ�യയാ�ക താറുമാറാക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഈസന്ദർഭത്തിൽ, �സാവിയറ്റു

യൂണിയൻ മാത്രം �ലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ള മർദ്ദിതജനാവലികൾക്കു മാർഗ്ഗദർശിത്വം

നൽകി�ക്കാണ്ട്, അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയി�ലക്ക് കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

കയാണ്.

(ഒന്നാം പതിപ്പ് മംഗ�ളാദയം, തൃശൂർ 1946.)



2
ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

1 ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട് തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികൾ കൂടാ�ത മനുഷ്യനു ജീവിച്ചിരിക്കാൻ

വയ്യ. ഇതു�പാ�ല ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത പല ആവശ്യങ്ങളുമുണ്ടാവും. സംസ്കാ

രത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം പത്രങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, �റഡി�യാ എന്നിങ്ങ�ന

പലതും ആവശ്യമായിത്തീരും. ഈസാമഗ്രിക�ളയാണ് �പാതുവിൽ ധനം എന്നു

പറയുന്നത്. ധനത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനം, ഉപ�ഭാഗം, വിതരണം, വിനിമയം എന്നിവ

�യ നിർണ്ണയിക്കുന്നതത്വങ്ങളാണ് ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം.

മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും ആവശ്യങ്ങ�ളയും സാധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുതകുന്ന

സാമഗ്രിക�ള നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഉൽപാദനം എന്നു പറയുന്നത്. ഉൽപാദനം

കൂടാ�തധനമുണ്ടാക്കാൻവയ്യ. ഒന്നുകിൽആവശ്യമായസാമഗ്രികൾ �നരിട്ടുൽപ്പാ

ദിപ്പിക്കാം. പാട�ത്താ വീട്ടി�ലാ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദനം നടത്താം. അ�ല്ലങ്കിൽ

മറ്റുള്ളവരു�ട കമ്പനിയിൽ �പായി പണി�യടുക്കാം. അതുമ�ല്ലങ്കിൽ അന്യരു�ട

അധ്വാനം �കാണ്ട് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാം. പ�ക്ഷ, അന്യരു�ട അധ്വാ

നഫലം �കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണ�മങ്കിൽ നിലം, ഫാക്ടറി മുതലായ ഉൽ

പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മൽ ഉടമാവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം. ഏതു വിധമായാ

ലും സമുദായത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പിന് ഉൽപാദനം കൂടി�യ കഴിയൂ.

ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല, സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ്. പാടത്താ

യാലും കമ്പനിയിലായാലും ഉല്പാദനത്തിന് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പടുകയും

സഹകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. അ�പ്പാൾ മനുഷ്യ സമുദായത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പി

നു�വണ്ടി സാമൂഹ്യമായി നടത്തുന്ന അധ്വാനമാണ് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നം.

ഉല്പാദനത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം ഉപ�ഭാഗമാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഉപ�ഭാ

ഗത്തിനു�വണ്ടിയാണ്, അതായത്, മനുഷ്യ�ന്റ ആഗ്രഹങ്ങളു�ടയും ആവശ്യങ്ങളു

�ടയും നിർവ്വഹണത്തിനു �വണ്ടിയാണ്, സാധനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്.

എന്നാൽ, ഉപ�ഭാഗ�ത്താടുകൂടി ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പരിധി�യത്തി�യ�ന്നാ ഉല്പാ

ദനവും ഉപ�ഭാഗവും ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടു വ്യത്യസ്തശാ

ഖകളാ�ണ�ന്നാ വിചാരിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഉൽപാദനവും ഉപ�ഭാഗവും

തമ്മിൽ അ�ഭദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ ഉപ�ഭാഗ
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ത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഉല്പാദനം മാത്രമല്ല, ഉൽപാദനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഉപ�ഭാഗവു

മുണ്ട്. നൂലുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി പരുത്തി വാങ്ങുക, തുണിയുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി നൂൽ

വാങ്ങുക — ഇ�തല്ലാം ഉൽപാദനത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ഉപ�ഭാഗമാണ്. ഉല്പാദിപ്പി

ച്ചചരക്കുകൾപുതിയഉൽപാദനമുറയ്ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. ഇതു�പാ�ല

ഉല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ അധ്വാനശക്തിയു�ട നിലനിൽപ്പിന് — എന്നുവച്ചാൽ

�താഴിലാളികളു�ട ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിന് — ഉപ�ഭാഗം ആവശ്യമായിത്തീരു

ന്നു. ഉല്പാദനം ഉപ�ഭാഗത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്; അതു�പാ�ല ത�ന്ന ഉപ�ഭാഗം

ഉല്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗവുമാണ്. അ�പ്പാൾ, ഉല്പാദനവും ഉപ�ഭാഗവും ഒ�ര സാ

മ്പത്തികജീവിതത്തി�ന്റ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

ഉല്പാദനത്തി�ന്റയും ഉപ�ഭാഗത്തി�ന്റയും ഇടയിലുള്ള സാമൂഹ്യമധ്യവർത്തി

യാണ് വിതരണം. ഉല്പാദിപ്പിച്ച ചരക്കുക�ള നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യനിയമങ്ങളനുസ

രിച്ച് പങ്കിടുന്നതിനാണ് വിതരണംഎന്നുപറയുന്നത്. ഉല്പാദനത്തി�ന്റവിവിധഘട

കങ്ങൾക്ക് — ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിക്കും അധ്വാനി

ക്കുന്ന �താഴിലാളിക്കും —ഏതു �താതിലാണ് സ്വത്തു ഭാഗിച്ചുകിട്ടുന്ന�തന്നുംഈ

വിഭജനത്തിനടിസ്ഥാനമായ നിയമങ്ങ�ള�ന്തല്ലാമാ�ണന്നും വിതരണത്തി�ന്റ

ധനശാസ്ത്രത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നു.

ഇവി�ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. വിതരണ�മന്നുവച്ചാൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ചരക്കുകളു�ട വിതരണം മാത്രമാ�ണന്നു �തറ്റിദ്ധരിച്ചു �പാകരുത്. ചര

ക്കുകളു�ട ഉല്പാദനത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട വിതരണം നട

ന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കണം; സമുദായത്തി�ല അംഗങ്ങൾ ഉല്പാദനത്തി�ന്റ വിവിധഘട

കങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമ

സ്ഥൻമാരായ മുതലാളികൾ,ആഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽഅധ്വാനമർപ്പിച്ചു �ന

രിട്ടു ചരക്കുകൾനിർമ്മിക്കുന്ന�താഴിലാളികൾ—ഇത്തര�മാരുവിതരണത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ (മുതലാളിത്ത സമുദാ

യത്തിൽ) ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ഉല്പാദിപ്പിച്ച സ്വത്തുക്ക�ള ഈ വിഭിന്നവർഗ്ഗ

ങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നു. സ്വത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ‘കൂലി’ എന്ന �പരിൽ �താ

ഴിലാളികൾക്കുംബാക്കിയുള്ളത് ലാഭം, പലിശ, വാടകഎന്നീ �പരുകളിൽ മുതലാ

ളികൾക്കും കിട്ടുന്നു.

ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചരക്കുക�ള �കമാറ്റം �ചയ്യുന്നതിനു വിനിമയം എന്നു

പറയുന്നു. ഇന്ന�ത്തസമുദായത്തിൽസ്വന്തംആവശ്യത്തിനു �വണ്ടിയല്ല വിനിമയ

ത്തിനു�വണ്ടിയാണ് ചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഉല്പാദകൻമാരും ഒ�ര സാ

ധനം ത�ന്നയാണുണ്ടാക്കുന്ന�തങ്കിൽ വിനിമയം നടക്കുകയില്ല. വിനിമയം നടക്ക

ണ�മങ്കിൽവിവിധഉൽപാദകർവിവിധസാമഗ്രികൾനിർമ്മിക്കണം. ചിലർതുണി

യുണ്ടാക്കണം, ചിലർ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കണം, മറ്റുചിലർ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടാ

ക്കണം. ഇതിനാണ് പ്രയത്നവിഭജന�മന്നു പറയുന്നത്. ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥയിലു

ണ്ടാകുന്നസാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി പ്രയത്നവിഭജനത്തി�ന്റ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാ

ക്കും. വിനിമയത്തി�ന്റസ്വഭാവം ഉല്പാദനത്തി�ന്റസ്വഭാവ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിനിമയ സമ്പ്ര

ദായത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങ�ന ഉല്പാദനവും വിനിമയവും പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

വിനിമയവും വിതരണവും തമ്മിലും ഇതു�പാ�ല അടുത്ത ബന്ധമു�ണ്ടന്നു

കാണാം. കൂലി, ലാഭം, പലിശ മുതലായ സാമൂഹ്യസ്വത്തുക്ക�ള വിതരണം �ചയ്യു
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ന്നതി�ന്റ �താത് വിനിമയ�ത്തബാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൂലിയു�ട

�താത് വള�രയധികം കുറഞ്ഞു�പാവുകയാ�ണങ്കിൽ ചരക്കുകളു�ട ഉപ�ഭാക്താ

ക്കൾ കൂടുതൽ നിർദ്ധനരായിത്തീരുകയും അങ്ങ�ന വിനിമയത്തിന് �കാട്ടംവരിക

യും �ചയ്യും.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഉല്പാദനം, ഉപ�ഭാഗം, വിതരണം, വിനിമയം — സാമ്പ

ത്തികജീവിതത്തി�ന്റഈനാലുഭാഗങ്ങൾപരസ്പരംബന്ധ�പ്പട്ടും പരസ്പരംആശ്ര

യിച്ചുമാണ് കിടക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾഎളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന്ഈനാലി

�നയും �വ�വ്വ�റ�യടുത്ത് പരി�ശാധി�ക്കണ്ടതാവശ്യം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ,അങ്ങ�ന

പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ, ഈ നാലും സമ്പൂർണ്ണമായ ഒ�ര ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വിവിധഭാ

ഗങ്ങൾ മാത്രമാ�ണന്നയാഥാർത്ഥ്യം മറന്നുകളയരുത്.

2 ഉൽപാദനത്തി�ന്റഘടകങ്ങൾ

ഉല്പാദനം നടത്തണ�മങ്കിൽ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ �വണം. ഉല്പാദ�നാപക

രണങ്ങൾഎന്നുവച്ചാൽ അധ്വാനമർപ്പിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ഉപക

രണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ പലഭാഗങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാമതായി പണിയായുധങ്ങൾ, �ക�വലക്കാര�ന്റ �കാടാലി മുതൽ മുതലാളി

ത്ത സമുദായത്തി�ല വലിയ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ വ�രയുള്ള�തല്ലാം പണിയായുധ

ങ്ങളാണ്. രണ്ടാമതായി അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ. തുണിയുണ്ടാക്കാൻ പരുത്തി

�വണം. ഇവി�ട പരുത്തി അസംസ്കൃത പദാർത്ഥമാണ്. ഇതിനു പുറ�മ എണ്ണ,

കല്ക്കരി മുതലായ സഹായകസാമഗ്രികളും ആവശ്യമാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങ�ള

�യല്ലാം �പാതുവിൽ മൂലധന�മന്നുപറയുന്നു. മൂലധനം, നിലംഅ�ല്ലങ്കിൽപ്രകൃതി

വിഭവങ്ങൾ, അദ്ധ്വാനം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നുഘടകങ്ങൾ ഉല്പാദനത്തിനാവശ്യമാണ്.

മൂലധനം

മൂലധനവും ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും ഒന്നാ�ണന്നു ചിലർ �തറ്റായി പറഞ്ഞുവ

രുന്നുണ്ട്. അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ലന്ന�പാ�ല

അപരിഷ്കൃതയുഗത്തിലും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയിലു�മല്ലാം മൂലധനം കാണാം. ഭാ

വിയിൽ കൂടുതൽ സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം �കാണ്ട് വർത്തമാനകാല

ത്തിൽ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നആർക്കും മൂലധനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയു�മന്നാണവർ

വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്തരം �തറ്റായ ധാരണകൾ ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ�ര

�പ്പാലും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹാ�രാൾഡ് ജി മുൾട്ടൻഎന്നഗ്രന്ഥ

കാരൻ ത�ന്റ ‘മൂലധനത്തി�ന്റ രൂപീകരണം’ എന്നപുസ്തകത്തിൽഅഭിപ്രായ�പ്പ

ടുന്നത് മൂലധനം പ്രാചീനകാലം മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന ഒ�രർപ്പാടാ�ണന്നാണ്.

ഒരു മുക്കുവൻ ത�ന്റ ഒഴിവുസമയത്ത് �കട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വല, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ

ഒരു മരകഷണ�മടുത്തു �ചത്തിയുണ്ടാക്കുന്നകലപ്പ, ഇ�തല്ലാം മൂലധനമാണ�ത്ര.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂലധന�മന്നതു ശിലായുഗം �താട്ടു തുടർന്നുവ

രുന്ന �വറും വ്യക്തിപരമായ ഒ�രർപ്പാടാണ്.

എന്നാൽ, ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥ�യ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായപഗ്രഥിക്കുന്ന ആധു

നിക ധനശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ പണിയായുധങ്ങളും മൂലധനമല്ല. പണി

യായുധങ്ങളും അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും മൂലധനമാകുന്നത് അവയു�ട സഹജ

മായ ഗുണം �കാണ്ടല്ല, മറിച്ച്, ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വിറ്റ് ലാഭം �നടാൻ അവയുപക

രിക്കുന്നതു�കാണ്ടു മാത്രമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥ
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രായ മുതലാളികൾ, മറുഭാഗത്ത് പണിയായുധങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാ�ത മറ്റുള്ളവരു�ട

കമ്പനിയിൽ �പായി പണി�യടുത്ത് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന �താഴിലാളികൾ —

ഇങ്ങ�ന വിഭിന്നവർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാത്ര�മ മൂല

ധനം കാണ�പ്പടുകയുള്ളു. മുതലാളികളു�ട കയ്യിൽ �താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം

�ചയ്യാനും ലാഭം സമ്പാദിയ്ക്കാനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരു�മ്പാൾ മാത്ര�മ

ഉല്പാദന സാമഗ്രികൾ മൂലധനമാവുകയുള്ളു. ഇ�പ്പാൾ മൂലധന�മന്നത് ഒരു �വറും

സാധനമല്ല, ഒരുസാമൂഹ്യബന്ധമാണ്.

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംഎല്ലാകാലത്തുംമൂലധനമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നാണ്. അധ്വാ

നിക്കുന്നവരു�ട കയ്യിൽ പണിയായുധങ്ങളില്ലാതായ�പ്പാൾ മാത്രമാണ്, അധ്വാനി

ക്കാത്ത മുതലാളികളു�ട കയ്യിൽ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കന്ദ്രീകരിച്ച�പ്പാൾ

മാത്രമാണ്, മൂലധനം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, മുതലാളിത്ത വ്യവ

സ്ഥ�യാടുകൂടിയാവിർഭവിച്ച മൂലധനം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅവസാന�ത്താടുകൂടി

അപ്രത്യക്ഷമാവു�മന്നാണ്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു മൂലധനം ഉല്പാദനത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ

ത്ത ഒരു ഘടകമ�ല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മൂലധനത്തി�ന്റ ഭരണമവസാനിച്ചാലും

ഉല്പാദനം തുടരാൻ കഴിയും. പ�ക്ഷ, ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾകൂടാ�ത കഴിയില്ല.

മൂലധനത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങൾ

യന്ത്രവുംഅസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുംഅധ്വാനവും മറ്റുമുപ�യാഗിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാ

ക്കികഴിഞ്ഞാൽഅവ�യവിറ്റുപണമാക്കുകയുംആപണം�കാണ്ട്, പുതിയഅസം

സ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുംപുതിയഅധ്വാനശക്തിയുംവാങ്ങിവീണ്ടുംചരക്കുകൾനിർമ്മി

ക്കാൻ തുടങ്ങുകയുമാണ് മുതലാളി �ചയ്യുന്നത്. ഇങ്ങ�ന പുതുതായി ആവിർഭവിച്ച

മൂലധനം വീണ്ടും ചരക്കുകളി�ലക്ക് പരിവർത്തനം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. ചരക്കുകൾ വീ

ണ്ടും പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. ഈ ചുറ്റിത്തിരിയലിന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ

മാർ മൂലധനത്തി�ന്റ പരിക്രമണം (Circulation of Capital) എന്നാണ് പറയാറു

ള്ളത്.

മൂലധനത്തി�ന്റ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങൾ വിഭിന്നസമയങ്ങളിലാണ് പരിക്രമണം

നടത്തുന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾ, �കട്ടിടങ്ങൾ മുതലായവ വള�രക്കാലം നിലനിൽക്കും.

വള�ര �കാല്ലങ്ങൾക്കു�ശഷ�മ മുതലാളിക്കു പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ വാ�ങ്ങണ്ടി വരി

കയുള്ളു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, കു�റ�ശ്ശകു�റ�ശ്ശയായി മാത്ര�മ അവ ചരക്കു

കളി�ലക്കു പ്ര�വശിച്ചു പണമായി മാറുകയുള്ളു. ഒരു യന്ത്രം പത്തു�കാല്ലം നില

നിൽക്കു�മങ്കിൽ അതി�ന്റ വിലയു�ട പത്തി�ലാരംശം മാത്ര�മ �കാല്ലം�താറും

ചരക്കുകളിൽ�ച്ചന്നു ലയിക്കുകയുള്ളു. �ന�ര മറിച്ച്, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളും

സഹായകസാമഗ്രികളും അധ്വാനശക്തിയും ഉല്പാദനത്തി�ന്റ ഒരു പരിക്രമണം

�കാണ്ടുത�ന്ന നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട ചരക്കുകളു�ട വിലയി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കുന്നു. ആ

ചരക്കുകൾവിറ്റുകിട്ടുന്നപണം �കാണ്ടുപുതിയഅസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുംഅധ്വാ

നശക്തിയും വാങ്ങി പുതി�യാരു പരിക്രമണംആരംഭിക്കാം.

ഉല്പാദനത്തി�ന്റ ഒരു പരിക്രമണം �കാണ്ടുത�ന്ന അധ്വാനശക്തിയു�ടയും

അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളു�ടയും മുഴുവൻ വിലയും ചരക്കുകളി�ലക്ക് പ്ര�വശിക്കു

ന്നതാണ്. അതു�കാണ്ട്, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങളിലും അധ്വാനശക്തിയിലും

നി�ക്ഷപിക്കുന്ന മൂലധനത്തി�ന്റ ഭാഗത്തിന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പരിക്രമണ

മൂലധനം (Circulating Capital) എന്നു പറയുന്നു. മറിച്ച്, വില കു�റ�ശ്ശക്കു�റ
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�ശ്ശയായി മാത്രം ചരക്കുകളി�ലക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, �കട്ടിടങ്ങൾ

എന്നിവയ്ക്ക്സ്ഥിരമൂലധനം (Fixed Capital) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അധ്വാനം:

യന്ത്രം, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായ സാമഗ്രികളിൽ �താഴിലാളി ത�ന്റ

അധ്വാനമർപ്പിക്കു�മ്പാഴാണ് ചരക്കുകളുണ്ടാകുന്നത്. �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാന

ശക്തിയു�ട സഹായം കൂടാ�ത മുതലാളിക്കു ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമ

ല്ല. �താഴിലാളിയാക�ട്ട, യാ�താരു പ്രതിഫലവും കൂടാ�ത മുതലാളിയു�ട കമ്പ

നിയിൽ �പായി പണി�യടുക്കുകയില്ല. �താഴിലാളി പ്രവർത്തി�യടുക്കു�മ്പാൾ,

അതായത്, ത�ന്റ അധ്വാന�ത്ത ബാഹ്യപ്രകൃതിയിൽ �ചലുത്തു�മ്പാൾ, ഒരു നി

ശ്ചിത�താതിലുള്ള തല�ച്ചാറി�ന്റയും നാഡികളു�ടയും മാംസ�പശികളു�ടയും

ശക്തിക�ള �ചലവഴി�ക്കണ്ടിവരുന്നു. �മലിലും പ്രവൃത്തി�യടുക്കാൻ സാധിക്ക

ത്തക്കവിധം ഈ അധ്വാനശക്തി�യ നിലനിർത്തണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിക്കു

ത�ന്റ ജീവിത�ത്തയും അധ്വാനശക്തി�യയും നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ഭക്ഷണ

വും വസ്ത്രവും മറ്റു ജീവിത സാമഗ്രികളും കൂടി�യ കഴിയൂ. അയാൾക്കു പാർക്കാൻ

ഒരു വീടുണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല, അധ്വാനശക്തിയു�ട പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി നി

ലനിന്നു�പാകണ�മങ്കിൽ ഒരു �താഴിലാളിയു�ട മരണത്തിനു �ശഷം മ�റ്റാരു

�താഴിലാളി ആ സ്ഥാനം ഏ�റ്റടുക്കാനുണ്ടാവണം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ

�താഴിലാളിക്കു ത�ന്റ ജീവിത�ത്ത മാത്രം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമഗ്രി

കൾ കിട്ടിയാൽ �പാരാ, ത�ന്റ ഭാര്യ�യയും മക്ക�ളയും �പാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും

�വണം.

ഈ ജീവിത�ച്ചലവുകൾ ഓ�രാ രാജ്യത്തിലും ഓ�രാമാതിരിയായിരിക്കും.

ഇംഗ്ലണ്ട്, അ�മരിക്ക മുതലായ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ �താഴിലാളിയു�ട ജീവിത

�ത്താത് ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളിയു�ടതി�നക്കാൾ എത്ര�യാ ഉയർന്നതാണ്.

അതു�കാണ്ട്, ഈ രാജ്യങ്ങളി�ല �താഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ജീവിതസാമഗ്രി

കൾആവശ്യമായിരിക്കും.

�താഴിലാളിയു�ട ജീവിത�ത്ത നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമഗ്രിക�ളാ

അവ�യ വാങ്ങാനുതകുന്നപണ�മാ �കാടുത്ത് അയാളു�ട അധ്വാനശക്തി�യ വി

ലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് മുതലാളി �ചയ്യുന്നത്. അധ്വാനശക്തിയു�ട വില�യ�ന്നാണം

�താഴിലാളിക്കു കിട്ടുന്നഈപ്രതിഫലത്തിനു കൂലി (Wages) എന്നുപറയുന്നു.

എന്നാൽ പല�പ്പാഴും �താഴിലാളിക്കു ജീവിക്കാനാവശ്യമായ കൂലി കിട്ടി�യ

ന്നുവരില്ല. കൂലി �വട്ടിച്ചുരുക്കാൻ മുതലാളി ശ്രമി�ച്ചന്നു വരും. പ�ക്ഷ, �താഴിലാളി

ക്കുസംഘടനയും ശക്തിയുമുള്ളയിടങ്ങളിൽഈക�യ്യറ്റം അത്രഫലപ്രദമാകില്ല.

�താഴിലാളി ത�ന്റ അധ്വാനശക്തി�യ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവണ�മങ്കിൽ

രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത്, യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ ഉൽപാദനസാ

മഗ്രികൾ �താഴിലാളിയു�ട അധീനത്തിലില്ലാതിരിക്കണം. ഉൽപാദ�നാപകരണ

ങ്ങൾസ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തതു �കാണ്ടു ത�ന്റഅധ്വാനശക്തി�യസ്വന്തമായി ഉപ

�യാഗിക്കാൻ അയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ല. ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിന് അധ്വാനശ

ക്തി�യഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാർക്കുവിൽക്കുക�യഗത്യന്തര

മുള്ളു. (മുതലാളിത്തസമുദായംആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള�ക�വലക്കാർക്കും

കൃഷിക്കാർക്കും മറ്റുംസ്വന്തമായ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട്

അധ്വാനശക്തി�യ വിൽക്കാൻ അവർ നിർബദ്ധരായിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്ത സമു
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ദായത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനശക്തി മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള

ഒരു ചരക്കായിത്തീരുന്നത്.)

രണ്ടാമത്, ത�ന്റ സ്വന്തം അധ്വാനശക്തി�യ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കു വിൽക്കാൻ

�താഴിലാളിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. (അടിമ�യ്ക്കാ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ല

അടിയാള�നാഈസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.)

ഈ രണ്ടുപാധികളനുസരിച്ച് ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ — മുതലാളിത്ത

സമുദായത്തിൽ— മാത്ര�മഅധ്വാനശക്തി�യ വിൽക്കുന്നസമ്പ്രദായം നിലവിലു

ള്ളുഎന്നുകാണാം.

മുതലാളി �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തി�യ വില�കാടുത്തുവാങ്ങി അതി

�ന ഉപ�യാഗിക്കുന്നു. അതി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ത�ന്റ ചരക്കുകളിൽ കൂടു

തൽ അധ്വാനം �ചർക്കുകയും അങ്ങ�ന ആ ചരക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാ

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

നിലം:

വ്യാവസായികമായഉല്പാദനത്തിന്യന്ത്രങ്ങളുംഅസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളുംഅധ്വാ

നശക്തിയും മാത്രമുണ്ടായാൽ �പാരാ. �കട്ടിടങ്ങൾപണിയാനും യന്ത്രങ്ങൾസ്ഥാ

പിക്കാനുമുതകുന്ന നിലം കൂടി �വണം.

കാറ്റ്, �വളിച്ചം മുതലായവ�യ�പ്പാ�ലഅപരിമിതമായ ഒരു വസ്തുവല്ല നിലം.

ആർ�ക്കത്ര �വണ�മങ്കിലും എടുത്തുപ�യാഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവിധം അത്ര

യധികം നിലം �ലാകത്തിലില്ല. മാത്രമല്ല, ഉള്ള നിലം ത�ന്ന നിലമുടമസ്ഥൻമാരു

�ടസ്വകാര്യസ്വത്തുമാണ്. അതിനാൽ, മുതലാളിക്ക് വ്യവസായങ്ങളു�ടനിർമ്മാണ

ത്തിന് നിലംആവശ്യമാ�ണങ്കിൽഅതുപ�യാഗിക്കുവാൻ നിലമുടമസ്ഥ�ന്റസമ്മ

തം വാ�ങ്ങണ്ടിവരും. ത�ന്റ നിലം മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി �കാടുക്കുവാൻ നി

ലമുടമസ്ഥൻ ഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. നിലം നിയമദൃഷ്ട്യാ അയാളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താ

ണ്. അതിനാൽ, ത�ന്റ നിലം ഉപ�യാഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ �കാല്ലം �താറും

ഒരുനിശ്ചിതമായസംഖ്യ തനിക്കുപ്രതിഫലമായി നൽകണ�മന്ന്അയാ�ളാടാവ

ശ്യ�പ്പടുന്നു. ഈസംഖ്യ പാട്ടം എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽപ്രധാനമായി മൂന്നുതരത്തിലുള്ളവരവിനങ്ങളാ

ണുള്ളത്: മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് കിട്ടുന്നലാഭവും പലിശയും; നില

ത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്കു കിട്ടുന്ന പാട്ടം; അധ്വാനശക്തിയു�ട ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക്

കിട്ടുന്ന കൂലി.

പ്രയത്നവിഭജനം:

�റാബിൻസൺക്രൂ�സാവി�ന്റ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ദ്വീപിൽ

�ചന്നു�പട്ട�പ്പാൾ സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിന് അയാൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമു�ട്ടണ്ടി

വന്നു എന്നാണ് ആ കഥയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ദ്വീപി�ല പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും സ്വ

ന്തം ബുദ്ധിശക്തിയും മാത്രമായിരുന്നു ക്രൂ�സാവിനാശ്രയം. എന്നാൽ, ക്രൂ�സാവി

�ന�പ്പാ�ല മറ്റാരു�ടയും സഹായം കൂടാ�ത ജീവിക്കുക നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല.

ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്, പുസ്തകം മുതലായവ�യല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് മറ്റാരു�ടയും സഹായം

കൂടാ�ത �നടുവാൻആർക്കാണ് സാധിക്കുക.

നിങ്ങളു�ട വസ്ത്ര�മാന്നുപരി�ശാധിച്ചു �നാക്കുക. �ലാകത്തി�ന്റ വിവിധ ഭാഗ

ങ്ങളിലുള്ള എത്ര�യാ ആയിരം ജനങ്ങളു�ട പ്രയത്നഫലമാണത്. പരുത്തി ഇന്ത്യ

യിലുണ്ടാക്കിയതാവും. കൃഷി�ചയ്യുന്നവരു�ട, ചുമട്ടുകാരു�ട, വണ്ടി�യാടിക്കുന്നവ
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രു�ട, എല്ലാം പ്രയത്നം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരുത്തികച്ചവടക്കാർ, നൂൽപ്പുകാർ,

�നയ്ത്തുകാർ, ചായംമുക്കുന്നവർ, തുണിക്കച്ചവടക്കാർ, തുന്നൽക്കാർഇങ്ങ�നപലത

രക്കാരു�ടയുംഅധ്വാനം �ചലവഴിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രമുണ്ടാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാ

വും. അതിന് ഇരുമ്പുകുഴി�ച്ചടുക്കുന്നവർതുടങ്ങിയന്ത്രത്തി�ന്റപണിപൂർത്തിയാക്കു

ന്നവർവ�രയുള്ളഎത്ര�യാ ജനങ്ങളു�ട അധ്വാനം �വണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്.

മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളു�ട കുപ്പായത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാനം എത്ര

�യാ പ്രവൃത്തിക്കാർക്കിടയിൽ വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കയാണ്. ഇതു�പാ�ലത�ന്നയാ

ണ് മറ്റു സാമഗ്രികളു�ട കാര്യവും.

ഈ പ്രയത്നവിജയം യന്ത്രങ്ങളു�ട ആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി മാത്രമാണുണ്ടാ

യ�തന്നു �തറ്റിദ്ധരിയ്ക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, കാടൻമാരു�ട കാലംമുതൽ�ക്ക ഒരു

തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിവിഭജനം തുടർന്നു�പായിട്ടുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാചീനകാലത്ത് �വട്ടയാടുന്നവർ, മൃഗങ്ങ�ള �പാറ്റുന്നവർ,

കൃഷി�ചയ്യുന്നവർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട പരസ്പര സഹകരണത്തി

�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമൂഹ്യജീവിതം നിലനിന്നു�പാന്നത്. എന്നാൽ

കഴിഞ്ഞ 200 �കാല്ലങ്ങളായി പ്രയത്നവിഭജനം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ

ജടിലമാവുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രയത്നവിഭജനത്തി�ന്റ സ്വഭാവത്തിനുത�ന്ന മാ

റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു ചരക്കുമാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ �വദഗ്ധ്യം �നടുക

— ഇതായിരുന്നു ആദ്യകാല�ത്ത അപരിഷ്കൃതമായ വ്യവസായത്തി�ന്റ സവി�ശ

ഷത. ഇന്ന് അങ്ങി�നയല്ല, ഒ�ര ചരക്കി�ന്റ ഉൽപാദനം ത�ന്ന അ�നകം�പർ

ക്കിടയിൽ വിഭജിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു �മാട്ടുസൂചിയിൽ 18 വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള

പ്രവർത്തിക്കാരു�ടഅധ്വാനമടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നുംഓ�രാ വിഭാഗക്കാരുംആ�കയാ

വശ്യമായഅധ്വാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്നുംആഡംസ്മിത്ത്

ത�ന്റ ‘�വൽത്ത് ഓഫ് �നഷൻസ്’ എന്നസുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിലയ്ക്ക്, ഏ�തങ്കിലു�മാരു ചരക്ക് ‘ഞാനാണുണ്ടാക്കിയത്,

മറ്റാരുമല്ല’ എന്നു പറയാൻആർക്കുകഴിയും? ഓ�രാ ചരക്കിൻ�റയും ഉൽപാദനം

തികച്ചും സാമൂഹ്യമായ ഉല്പാദനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

കൃഷിയും വ്യവസായവും:

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും സ്വയം സമ്പൂർ

ണ്ണങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നു�വച്ചാൽ, കൃഷിയും വ്യവസായവും

ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ലഅകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൃഷിക്കാർ ഭക്ഷണസാമഗ്രികളും കു

ടിൽവ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളുമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. മി

ക്ക�പ്പാഴും അവർത�ന്ന ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ നൂൽക്കുക�യാ �നയ്യുക�യാ �ചയ്തി

രുന്നു! ഏതായാലും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ മറുനാടുകളി�ലക്കു കയറ്റി അയച്ചി

രുന്നില്ല. ക്രമത്തിൽആഅസംസ്കൃതസാധനങ്ങ�ളല്ലാം ക�മ്പാളച്ചരക്കായി മാറി.

ഉൾനാട്ടി�ല ജനങ്ങൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു സ്വന്തമായുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സാധ

നങ്ങ�ളല്ലാം പട്ടണങ്ങളി�ല മുതലാളികളു�ട കച്ചവടച്ചരക്കുകളായി മാറി. സ്വന്തം

പണിയായുധങ്ങൾ �കാണ്ട് അധ്വാനിച്ചുപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന �ക�വലക്കാരും

കുടിൽവ്യവസായക്കാരും മൂലധനത്തി�ന്റ കീഴിൽ അണിനിരക്കാൻ നിർബദ്ധരാ

യി. �ക�വലകളും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും നശിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. സ്വയംസമ്പൂർണ്ണങ്ങ

ളായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ മുതലാളികൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ നൽ

കുകയും മുതലാളികളുണ്ടാക്കി വിടുന്ന വ്യവസായചരക്കുകൾ വാങ്ങുകയും �ചയ്യുന്ന
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താവളങ്ങളായിത്തീർന്നു. പട്ടണത്തി�ല �താഴിലാളിക�ളന്ന�പാ�ലത�ന്ന ഉൾ

നാട്ടി�ല കൃഷിക്കാരും മൂലധനത്തി�ന്റഅടിമകളായി മാറി.

ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രയത്നവിഭജനം ആധുനികവ്യവസായങ്ങളു�ട

വളർച്ച�യ വള�രയധികം സഹായിച്ചു എന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

3 വ്യവസായഘടന

മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളു�ട ആരംഭകാലത്ത് മുതലാളികൾ ഒറ്റ

�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്ഫാക്ടറികളുംവ്യവസായശാലകളുംനടത്തുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. അതാ

യത് ഓ�രാ ഫാക്ടറിയു�ടയും മൂലധനം ഒ�രാറ്റ മുതലാളിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്തായി

രിക്കും. വ്യവസായത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കനുഭവിക്കുക

യും �ചയ്യും.

എന്നാൽ, വ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ

ഏർപ്പാടുകൾ അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് —

ഉദാഹരണത്തിന് �റയിൽ�വ മുതലായസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് — ആവശ്യമായ മൂല

ധനം മുഴുവനിറക്കാൻ ഒരു മുതലാളിക്കു തനി�യസാധ്യമല്ല. ഈന്യൂനത പരിഹരി

ക്കുവാൻ �വണ്ടിയാണ് �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾആവിർഭവിച്ചത്.

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ:

മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ള കമ്പനികൾ മിക്കവയും �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക്

കമ്പനികളാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഒരു കമ്പനി ഒ�ര വ്യക്തിയു�ട സ്വകാര്യസ്വത്ത

ല്ല. ഒ�ര കമ്പനിയിൽ അ�നകം മുതലാളികൾ മൂലധനമിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാ

യത് ഓ�രാ കമ്പനിയു�ടയും മൂലധനത്തിൽ അ�നകം വ്യക്തികളു�ട ഓഹരികൾ

(�ഷയറുകൾ)അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കാണ് �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക്

കമ്പനികൾ എന്നു പറയുന്നത്. �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനിയു�ട മൂലധനത്തിൽ

അ�നകം വ്യക്തികളു�ട �ഷയറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു�കാണ്ട് ലാഭം എല്ലാ �ഷ

യറുടമസ്ഥൻമാർക്കും വീതിച്ചു �കാടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനിയു�ട മൂലധനംഅ�നകം �ചറിയ �ചറിയ �ഷയ

റുകളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കും. പ�ക്ഷ, എല്ലാ �ഷയറുടമസ്ഥൻമാരും തുല്യമായ �ഷയറു

കൾഎടുത്തു�കാള്ളണ�മന്നില്ല. ചിലർക്ക് അധികവും മറ്റുചിലർക്ക് കുറച്ചും �ഷയ

റുകളുണ്ടാവാം. കമ്പനിയു�ടയും വ്യവസായത്തിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായത്തി�ന്റ

യും �മൽ �ഷയർ �ഹാൾഡർമാർക്കുള്ളഅവകാശം അവരു�ട �ഷയറി�ന്റ തുക

�യആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സാധാരണയായി �ഷയർ �ഹാൾഡർമാരു�ട �പാതു�യാഗത്തിൽവച്ചാണ്

കമ്പനിയു�ട നടത്തിപ്പി�ന സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങ�ളല്ലാം തീരു

മാനിക്കാറുള്ളത്. എല്ലാ �ഷയറുടമസ്ഥൻമാർക്കും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനുള്ള

അവകാശമു�ണ്ടന്നാണ് �വപ്പ്. പ�ക്ഷ, കാര്യം�കാണ്ടു �നാക്കു�മ്പാൾ, ധാരാളം

�ഷയറുകളുള്ള ഉടമസ്ഥൻമാരായ ഒരു പിടി വലിയ മുതലാളികളാണ് കമ്പനിയു

�ട ഭരണ�ത്തയാ�ക നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നു കാണാം. കമ്പനിയു�ട ഭരണം

നടത്തുന്ന ഡയറക്ടർമാർ �ഷയർ�ഹാൾഡർമാരാൽ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പടുന്നവരാ

�ണന്നതു ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ, സാധാരണ �ഷയർ�ഹാൾഡർമാരിൽ മിക്ക

വരും വ്യവസായത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തി�ലാ നടത്തിപ്പി�ലാ പ�ങ്കടുക്കുന്നവരല്ല.
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എന്നല്ല, അവരിൽ പലരും ജനറൽ �ബാഡി�യാഗത്തിൽ �പാകാൻ�പാലും മിന

�ക്കടാറില്ല. �പായാൽത്ത�ന്ന, വലിയ പണക്കാ�ര�പ്പാ�ല സ്വാധീനശക്തിയും

ചപ്പടാച്ചികളും സൂത്രപ്പണികളും മറ്റുമില്ലാത്തതു�കാണ്ട് ഡയറക്ടർ പദവി�യ സ്വ

പ്നംകാണാൻ�പാലുംഅവർ�ധര്യ�പ്പടുകയില്ല. മിക്ക കമ്പനികളു�ടയും ജനറൽ

�ബാഡി�യാഗത്തിൽ �വാട്ടുകളു�ട എണ്ണം �ഷയറി�ന്റ സംഖ്യ�യ ആശ്രയിച്ചി

രിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ചിന്നിച്ചിതറിയ �ചറിയ �ഷയറുടമസ്ഥൻമാർക്ക് കമ്പനി ഭര

ണത്തിൽ യാ�താരു സ്വാധീനശക്തിയും �ചലുത്താനാവില്ല. ഈ സ്ഥിതിയിൽ

ആ�കയുള്ള മൂലധനത്തി�ന്റ ഇരുപ�താ മുപ്പ�താ ശതമാനം ഇറക്കിയവർക്ക്

വലിയ പ്രയാസ�മാന്നും കൂടാ�ത കമ്പനിയു�ട നിയന്ത്രണാധികാരം മുഴുവനും

കയ്യിലാക്കാൻ കഴിയും.

അ�നകം �ഷയറുകളു�ട ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതു�കാണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്ക്

വലിയവലിയതുകകൾലാഭമായി കിട്ടും. ഡിവിഡൻറിനുപുറ�മശമ്പളം,അലവൻ

സ്, സിറ്റിംഗ് ഫീസ് എന്നിങ്ങ�ന പല �പരിലും അവർ സമ്പാദിക്കുന്നു. �പാ�ര

ങ്കിൽ ഒ�ര മുതലാളിക്ക് ഒന്നിലധികം കമ്പനികളു�ട ഡയറക്ടറാവുകയും �ചയ്യാം.

അങ്ങ�ന പല കമ്പനികളു�ടയും �മൽ�നാട്ടം അവരു�ട ചുമതലയായിത്തീരും.

�ഷയർ മാർക്കറ്റ്:

�ഷയർ �ഹാൾഡർമാർക്ക് �വണ�മങ്കിൽ തങ്ങളു�ട �ഷയറുകളു�ടയും അ�താ

�ടാപ്പംഅവയു�ട �മലുള്ളഅവകാശങ്ങ�ളയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാവുന്നതാണ്.

�വണ�മന്നു�താന്നു�മ്പാൾ ഒരു വ്യവസായത്തിലിറക്കിയ മൂലധനം പിൻവലിച്ച്

മറ്റു വ്യവസായങ്ങളിലിറക്കാൻ ഇതു സൗകര്യം നൽകുന്നു. ഇത്തരം �കമാറ്റങ്ങ

�ള സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് �ഷയർ മാർക്കറ്റ്, �സ്റ്റാക്ക് എക്സ്�ചഞ്ച്

എന്നീ �പരുകളിൽഅറിയ�പ്പട്ടുവരുന്നത്.

ആദ്യം �ഷയറുകൾ വിതരണം �ചയ്യുന്നത് നിശ്ചിതമായ വിലയ്ക്കായിരിക്കും.

എന്നാൽ, പിന്നീട് ആ �ഷയറുക�ള �ഷയർമാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാ�ണങ്കിൽ

അവയു�ട വില അവയിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻറി�ന ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക.

നൂറുറുപ്പികയു�ട ഒരു �ഷയറിന് 15ക. ഡിവിഡൻറ്കിട്ടു�മന്നിരിക്ക�ട്ട. നൂറുറുപ്പിക

�ബങ്കിൽ നി�ക്ഷപിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അതിന് 5 ക. പലിശ കിട്ടു�മന്നും വിചാരി

ക്കുക. അ�പ്പാൾ നൂറു റുപ്പികയു�ട �ഷയറിനു കിട്ടുന്നഡിവിഡൻറ് മുന്നൂറുറുപ്പികയു

�ട ബാങ്ക് പലിശയ്ക്ക്, സമമായിരിക്കും. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ നൂറുറുപ്പികയു�ട

�ഷയറിന് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ വില കിട്ടു�മന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ!

�ഷയറുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഈ സൗകര്യ�ത്ത ചൂതുകളി വിദ

ഗ്ധൻമാരായ മുതലാളികൾ തങ്ങൾക്കനുകൂലമായ വിധം, ഉപ�യാഗിക്കാൻ �നാ

ക്കാറുണ്ട്. �ചറിയവിലയ്ക്കു �ഷയറുകൾവാങ്ങി വലിയവിലയ്ക്കുവിറ്റു ലാഭമടിക്കുകയാ

ണുഅവരു�ട ഉ�ദ്ദശം. കൃത്രിമമായ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു �ഷയറുകളു�ട വി

ലകളിൽകയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ടാക്കാനുംഅങ്ങ�ന �വണ്ടത്രകരുതിയിരിക്കാത്ത�ഷ

യർ �ഹാൾഡർമാ�ര ദീപാളി കളിപ്പിക്കാനും അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. ഏം�ഗൽ

സ് പറയുന്നത് �പാ�ല, �ചറിയ മത്സ്യങ്ങ�ള വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ആട്ടിൻകുട്ടി

ക�ള �ചന്നായ്ക്കൾക്കും വിഴുങ്ങാനുള്ള ഒരുസ്ഥലമാണ് �സ്റ്റാക്ക് എക്സ്�ചഞ്ച്.

വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ചയും �കന്ദ്രീകരണവും:

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്കുകളു�ടആവിർഭാവംവ്യവസായ�ത്തവിപുലമാക്കാൻകുറ�ച്ചാ

ന്നുമല്ല സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തികളായ മുതലാളികൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ�പാലും
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സാധിക്കാത്തത്ര �വഗത്തിലാണ് വ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. വാസ്തവ

ത്തിൽ, �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ അനുഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന �റയിൽ�വകളും �മാ�ട്ടാർ നിർമ്മാണവും കപ്പൽനിർമ്മാ

ണവും ഖനികളും അതു�പാ�ല മറ്റു വമ്പിച്ച വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളും �പാന്തിവ

രുമായിരുന്നില്ല.

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളു�ട ആവിർഭാവം�കാണ്ടുണ്ടായ മ�റ്റാരു

ഫലം മുതലാളികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തി�ന്റ ഊക്കുവർദ്ധിച്ചു�വന്ന

താണ്. പ�ണ്ടാ�ക്ക മുതലാളികൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ഇ�പ്പാൾ,

അതി�ന്റ സ്ഥാനത്തു വലിയ �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സ

രമാവിർഭവിച്ചു. ഇതു പണ്ട�ത്ത മത്സര�ത്തക്കാളും ഭയങ്കരമാണ്. മത്സരത്തിൽ

�താൽക്കുന്നവർക്കുള്ളനഷ്ടവുംവമ്പിച്ചതാണ്. ഓ�രാകമ്പനിയും മറ്റുകമ്പനിക�ള

�താൽപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി മൂലധന�ത്ത �മൽക്കു�മൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ

പരിഷ്കരിച്ച യന്ത്രങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വിൽക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. ഇതി�ന്റ ഫലമായി മൂലധന�കന്ദ്രീകരണത്തി�ന്റ ഗതി�വഗം

വർദ്ധിക്കുന്നു.

�കന്ദ്രീകരണ�മന്നുവച്ചാൽ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ യന്ത്രങ്ങൾക്കായി നീ

ക്കിവയ്ക്കുന്ന മൂലധനത്തി�ന്റ �താതു കൂടുകയും �താഴിലാളികളു�ട കൂലിക്കായി നീ

ക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം കുറയുകയും �ചയ്യുക എന്നർത്ഥമാണ്. അധ്വാനത്തി�ന്റ �താതു

കുറയുന്നതു�കാണ്ടു മുതലാളിക്കുകിട്ടുന്നലാഭത്തി�ന്റ �താതും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരു

ന്നു. ലാഭ�ത്താതു കുറയു�ന്താറും മുതലാളികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തി�ന്റ രൂക്ഷത

വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവ�ര �താൽപ്പിച്ചു മാർക്കറ്റു �കക്കലാക്കാ

നാണ് ഓ�രാ കമ്പനിയു�ടയും ശ്രമം. ഈ മത്സരത്തിൽ�പ്പട്ട് അ�നകം കമ്പ

നികൾ �പാളിഞ്ഞു�പാകുന്നു. ഒന്നു ചീയുന്നത് മ�റ്റാന്നിനു വളംത�ന്ന. വലിയ

കമ്പനികൾ കൂടുതൽ വലിയ കമ്പനികളായിത്തീരുന്നു. മത്സരവും �കന്ദ്രീകരണവും

പി�ന്നയും തുടർന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന വരുന്നു. ഈ �കന്ദ്രീകരണത്തി�ന്റയും മത്സര

ത്തി�ന്റയും ഫലമായി കൂറ്റൻ കമ്പനികളു�ട ലാഭ�ത്താതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു.

ഒടുവിൽ �കന്ദ്രീകരണത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ടത്തിൽ മത്സരം

�കാണ്ടു ലാഭമല്ല, വമ്പിച്ച നഷ്ടമാണുണ്ടാവുക എന്നസ്ഥിതി വന്നു�ചരുന്നു. ഈ

ഘട്ടത്തിലാണ്, അ�തവ�ര പരസ്പരം മത്സരിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന മുതലാളികൾ കുത്ത

കകളായി സംഘടിക്കുന്നത്.

കാട്ടൽ,സിൻഡി�ക്കറ്റ്, ട്രസ്റ്റ്എന്നിങ്ങ�നപലതരത്തിലുള്ളകുത്തകകളുണ്ട്.

മുതലാളികൾ അ�ല്ലങ്കിൽ കമ്പനികൾ �യാജിച്ചു�കാണ്ട് ഉല്പാദന�ത്തയും വിത

രണ�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �താഴിലാളിക�ളയും ഉപ�ഭാക്താക്ക�ളയും ചൂഷ

ണം �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു�വന്നതാണ് അവരു�ട �പാതുസ്വഭാവം.

ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക�ളാട് മത്സരിക്കുവാനും അവ�യ

�ചൽപ്പടിക്കു �കാണ്ടുവരാനും �വണ്ടി കുത്തകകമ്പനികൾ പല അടവുകളും പ്ര

�യാഗിക്കാറുണ്ട്. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതാക്കുക, ഗതാഗതം തടയുക,

വ്യാപാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ തകരാറാക്കുക, കുത്തകകമ്പനിയിൽ നിന്നുമാത്ര�മ ചരക്കു

കൾ വാങ്ങുകയുള്ളു�വന്ന് കച്ചവടക്കാ�ര�കാണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുക, പലതരത്തി

ലുള്ള ബഹിഷ്ക്കരണങ്ങൾ നടത്തുക, കടംകിട്ടാതാക്കുക, കുറച്ചുകാല�ത്തയ്ക്ക് ചര

ക്കുകൾ വിലകുറച്ചുവിൽക്കുകയും അത്ര ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കുവിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത
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മറ്റുള്ളവ�ര �പാളിയാൻ വിടുകയും �ചയ്യുക—ഇ�താ�ക്കയാണ് കുത്തകകമ്പനി

കളുപ�യാഗിക്കുന്നസൂത്രങ്ങളിൽ ചിലത്.

കുത്തകകളു�ട ചരിത്ര�ത്ത മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിക്കാറുള്ളത്. (1)

പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ രണ്ടാംപകുതിയിൽ, 1850-നും 1870-നുമിടയിലാണ്സ്വ

തന്ത്രമായ മത്സരങ്ങൾ മൂർദ്ധന്യത്തി�ലത്തിയത്. അവി�ടവച്ചാണ് കുത്തകകൾ

ആവിർഭവിക്കുന്നത്. (2) 1878-ലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിനു�ശഷം കുത്തക

കൾഅതി�വഗം വളരാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ 1900 — വ�രയുള്ളഘട്ടത്തിൽഅവയു

�ട ശക്തി പരിമിതമായിരുന്നു. (3) 1900, 1908-ൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി

നു�ശഷം കുത്തകകൾസാമ്പത്തികജീവിതത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു.

ഇങ്ങ�ന കുത്തകമുതലാളിത്തം സാമ്പത്തികജീവിതത്തി�ന്റയാ�ക അടി

സ്ഥാനമായിത്തീരുന്ന കാലഘട്ട�ത്തയാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം എന്നുപറയുന്ന

ത്.

ബാങ്കുകളു�ട പങ്ക്:

ആദ്യകാലത്ത്; അതായത് �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്കു കമ്പനികളു�ട ആവിർഭാവത്തി

നു മുമ്പ്, ബാങ്കുകൾക്ക് വ്യവസായങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരു

ന്നില്ല. കാരണം, നിശ്ചിതകാല�ത്തയ്ക്കുമാത്രമായി വാങ്ങിവച്ചിട്ടുള്ള ഡി�പ്പാസി

റ്റുപണങ്ങൾ നീണ്ടകാല�ത്തയ്ക്ക് വ്യവസായങ്ങളിലിറക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, കമ്പനി സമ്പ്രദായമാവിർഭവിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ �ഷ

യറുകൾ വിൽക്കാനും പണം പിൻവലിക്കാനും കഴിയു�മന്നായി. ഈഘട്ടത്തിലാ

ണ് ബാങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂടുതലായി പണം നി�ക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ

ത്.

വ്യവസായം വളരും�താറും കടത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.

ബാങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണമിറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒടു

വിൽ കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഘട്ടമാകു�മ്പാ�ഴക്കും ബാങ്കുകൾ വ്യവസായ

ങ്ങളു�ട പങ്കാളികളാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. വ്യവസായ മൂലധനവും ബാങ്കു മൂലധനവും

കൂടി�ച്ചർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയതരം മൂലധനമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ഒരു പ്ര

�ത്യകത.

കുത്തകകളു�ട കീഴിലും ലാഭത്തിനു�വണ്ടിത്ത�ന്നയാണ് ഉൽപാദനം നട

ത്തുന്നത്. മൂലധന�ത്തയും ഉൽപാദന�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുത്തകക്കാർക്കു

മാർക്കറ്റുവിലകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തിയു�ട പരിമി

തി�യാന്നുമാത്രമാണ് അവരു�ട ലാഭ�ക്കാതിക്ക് ഒരതിർത്തിയിടുന്നത്. സ്വന്തം

രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിവി�ല്ലന്ന് കാണു�മ്പാൾ കു

ത്തകമുതലാളികൾ വി�ദശമാർക്കറ്റുക�ള �വട്ടിപ്പിടിക്കാ�നാരുങ്ങുന്നു. ഇതാണ്

യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വഴി�തളിക്കുന്നത്.

4 വിനിമയം

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത് ഉല്പാദകന്മാരു�ട സ്വന്തം ഉപ

�യാഗത്തിനു�വണ്ടിയല്ല, വിനിമയത്തിനു�വണ്ടിയാണ്. പലരും പലതരത്തിലുള്ള

ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി പരസ്പരം �കമാറുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. വിവിധ ചരക്കുകളു�ട

വിലകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്ര�മ വിനിമയത്തി

�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങ�ള നിർണയിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ടാണ് വിലയു�ട
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അടിസ്ഥാന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളചർച്ചകൾക്ക് ധനശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവലിയസ്ഥാനം

നൽക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം:

വില�യപ്പറ്റിയുള്ള പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയി�ലാന്ന്

വിലയു�ട ‘അധ്വാനസിന്ധാന്തം’ (Labour theory of value) എന്ന �പരിലാ

ണറിയ�പ്പടുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട വിലകൾഅവയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി

സാമൂഹ്യാധ്വാന�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�മന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം കാറൽമാർക്സി�ന്റ

കണ്ടുപിടുത്തമാ�ണന്ന് ചിലർ ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ശരിയല്ല, ചരക്കുകൾ �ക

മാറ്റം �ചയ്യുന്നത് അവയിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാ�ണന്നു

മാർക്സിനു മുമ്പുത�ന്നആഡംസ്മിത്ത്, റിക്കാർ�ഡാ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാ�താരു പ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ�ത സ്വത്തുക്കൾ

�കവശ�പ്പടുത്തുന്ന നാടുവാഴികളു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാ�ണ

ന്നും മുതലാളിത്തം മാത്രമാണ് ന്യായമായിട്ടുള്ള�തന്നും �തളിയിക്കുകയായിരുന്നു

അവരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. പ�ക്ഷ, അവരുന്നയിച്ച തത്വം അപൂർണ്ണമായിരുന്നു. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ, മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മ�ന്തന്നു വ്യക്ത

മാക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. �കമാറ്റത്തിനിടയിൽ സ്വത്തുക്കളു�ട വില

വർദ്ധിക്കുകയി�ല്ലങ്കിൽ ലാഭം എവി�ടനിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്

1000ക മൂലധനമിറക്കി �താഴിലാളിക�ള�കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിച്ച് ചരക്കുകളുണ്ടാ

ക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിക്ക് ഒടുവിൽ 1100 ക കിട്ടുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. �താഴി

ലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നകൂലിഅവരു�ടഅധ്വാനത്തിനുപ്രതിഫലമാ�ണന്നുറിക്കാർ

�ഡാ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, അധ്വാനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണ് �കമാറ്റം

നടക്കുന്ന�തങ്കിൽ മുതലാളിക്ക് കൂടുതലായിക്കിട്ടിയ നൂറുറുപ്പിക എവി�ടന്നുണ്ടാ

യി? ഈ �ചാദ്യത്തിനു സമാധാനം പറയാൻ റിക്കാർ�ഡാവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ലാഭ

ത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മ�ന്തന്നു കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞതു�കാണ്ടു വില�യപ്പറ്റിയു

ള്ള അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സിദ്ധാന്തം അപൂർണ്ണമായിത്തീർന്നു. റിക്കാർ�ഡാവി�ന്റയും

മറ്റും ഈ കണ്ടുപിടുത്ത�ത്ത ഒരു ശാസ്ത്രീയതത്വമാക്കി ഉയർത്തുകയാണ് മാർക്സ്

�ചയ്തത്. അധ്വാനവും അധ്വാനശക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്ന് അ�ദ്ദഹം

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. �താഴിലാളിക്ക് അധ്വാനശക്തിയു�ട വിലമാത്രം �കാടുത്ത് ആ

അധ്വാനശക്തിയുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലം മുഴുവനും �കവ

ശ�പ്പടുത്തുകയാണ് മുതലാളി �ചയ്യുന്നത്. ഒട്ടാ�കയുള്ള അധ്വാനഫലത്തി�ന്റ

ഒരു ഭാഗം മാത്ര�മ അധ്വാനശക്തിയു�ട വില�യന്ന നിലയ്ക്കു �കാടു�ക്കണ്ടി വരു

ന്നുള്ളു. മിച്ചമായ അധ്വാനഫലം മുതലാളി സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഈ മിച്ചവിലയാണ്

മുതലാളിയു�ട ലാഭത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാന�മന്ന് മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കി.

മാർക്സി�ന്റ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ധനശാസ്ത്ര ചിന്തകളിൽ വലി�യാരു വിപ്ലവ

മാണുണ്ടാക്കിയത്. കാരണം, വില�യയും മിച്ചവില�യയും സംബന്ധിക്കുന്നഈ

തത്വം മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിൽആദായം പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്ന�തതുവിധമാ

�ണന്നു മാത്രമല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. വർഗ്ഗവിഭജനത്തി�ന്റഎല്ലാ നഗ്നതക�ളയും

അതു തുറന്നുകാട്ടി. �താഴിലാളികളു�ട �മൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന ചൂഷണമാണ് മുതലാ

ളികളു�ട വർദ്ധിച്ചുവരുന്നസ്വത്തുക്കളു�ടയും മൂലധന�കന്ദ്രീകരണത്തി�ന്റയുംഅടി

സ്ഥാന�മന്ന് അതു വ്യക്തമാക്കി.
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ഈ വിപ്ലവകരമായ സിദ്ധാന്തം ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരി�ലാരു വിഭാഗ�ത്ത

അസ്വസ്ഥമാക്കി. ഫ്യൂഡലിസത്തി�നതിരായി റി�ക്കാർ�ഡാ ഉന്നയിച്ച ഒരു ധന

ശാസ്ത്രതത്വം മാർക്സി�ന്റ കയ്യിൽ കിട്ടിയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതി

രായ ഒരായുധമായിത്തീർന്നു�വന്ന് കണ്ട�പ്പാൾ അവരമ്പരന്നു. റിക്കാർ�ഡാവി

�ന്റ ധനശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അതി�ന്റ യുക്തിയുക്തമായ തുടർച്ച

�യന്ന നിലയ്ക്ക് മാർക്സി�ന്റ ധനശാസ്ത്രം സ്വീകരി�ക്കണ്ടിവരുമ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട

വർ റിക്കാർ�ഡാവി�ന�പ്പാലും ഉ�പക്ഷിച്ചു. വില�യപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ തത്വങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങ�ന പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാ

നഘട്ടമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ആസ്ത്രിയയിലും പുതിയ പുതിയ

ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ �പാന്തിവരാൻ തുടങ്ങി.

‘ദൗർലഭ്യ’ സിദ്ധാന്തം:

�പ്രാഫ: ഹാ�യക്കി�ന്റ �നതൃത്വത്തിൽ ‘ലണ്ടൻ സ്കൂൾ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടു

ന്ന ഒരു കൂട്ടം ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുണ്ട്. കാറൽ �മൻഗർ, �ബാഹം ബ�വർക്ക്

എന്നീ ആസ്ത്രിയൻ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട കാൽപ്പാടുക�ള പിന്തുടർന്നു�കാണ്ട്

അവരും ചരക്കുകളു�ട ദൗർലഭ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നത്.

അതായത് ചരക്കുകൾക്കു വിലയുണ്ടാക്കുന്നത് അവയിലടങ്ങിയ അധ്വാനമല്ല, ഡി

മാൻറി�നഅ�പക്ഷിച്ച് അവയ്ക്കുള്ള ദൗർലഭ്യമാണ്.

വിലയു�ട അടിസ്ഥാനം ദൗർലഭ്യമാ�ണന്നഈസിദ്ധാന്തം അശാസ്ത്രീയമാ

�ണന്നുകാണാൻപ്രയാസമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നമ്മു�ടസമുദായത്തിൽ ചരക്കുക

ളു�ട ദൗർലഭ്യം വിലക�ളസൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, �ന�ര മറിച്ച് വിലയു�ടആധിക്യം ദൗർ

ലഭ്യ�ത്തസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. വില കുറഞ്ഞസാധനങ്ങൾസാധാരണ

ക്കാർക്കിടയിൽ ധാരാളമായി പ്രചരിക്കുന്നു. �ന�രമറിച്ചു വില കൂടുതലുള്ള ചരക്കു

കൾ വലിയ ധനവാൻമാ�ര മാത്ര�മ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷക്കാ�ര സം

ബന്ധിച്ചിട�ത്താളം അവ ‘ദുർല്ലഭ’മാണ്. മാർക്സ് ത�ന്റ ‘തത്വശാസ്ത്രത്തി�ന്റ ദാരി

ദ്ര്യം’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“എന്തു�കാണ്ടാണ് പരുത്തിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും �വാഡ്ക്കയും (ഒരുതരം വില

കുറഞ്ഞ മദ്യം) മുതലാളിത്തസമുദായത്തി�ന്റ അടിക്കല്ലായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്? കാ

രണം, അവയുണ്ടാക്കാൻഏറ്റവും കുറഞ്ഞഅധ്വാന�മ �വണ്ടൂ; അതു�കാണ്ട് അവ

യു�ട വിലകൾ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞസാധന

ങ്ങളാണ് ഏറ്റവുമധികം വാങ്ങിയുപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്?... കാരണം ദാരിദ്ര്യ�ത്ത

അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ളഒരുസമുദായത്തിൽഏറ്റവും �മാശമായസാധനങ്ങളാ

ണ് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ടആവശ്യങ്ങൾക്കുപകരിക്കുന്നത്.”

‘ദൗർലഭ്യ’ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം സാമൂഹ്യഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങ�ളാ സാമൂഹ്യമായ ഉൽപാദനവിതരണങ്ങളു�ട രീതി�യാ അല്ല, �ന�രമ

റിച്ചു വ്യക്തികളു�ട ആഗ്രഹങ്ങളും നിലവിലുള്ള ചരക്കുകളു�ട തുകയും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധമാണ്. അതായത്,ഈസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് വ്യക്തിപരമായ മനഃശാസ്ത്രമാ

ണ് സമുദായത്തി�ന്റ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങ�ള നിർണയിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയു�ട

ഡിമാൻറി�ന്റആധിക്യമാണ് വിലകളു�ട അടിസ്ഥാനം.

പ�ക്ഷ,ഡിമാൻറ് വാസ്തവത്തിൽ, വിവിധ വ്യക്തികളു�ടയും വിവിധ ജനവിഭാ

ഗങ്ങളു�ടയും വരവുക�ളആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക. പണക്കാര�ന്റയും പട്ടിണിക്കാര

�ന്റയുംഡിമാൻറ് ഒ�രതരത്തിലായിരിക്കില്ല. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽഡിമാൻറി
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�ന്റ അടിസ്ഥാനം സമുദായത്തി�ല വർഗവിഭജനമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് പണ

ക്കാരും പ്രബലൻമാരുമായ ഒരു പിടി കുത്തകവ്യവസായക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രു�ട ഡിമാൻറി�ന രൂപ�പ്പടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ ഭൂ

രിപക്ഷക്കാരു�ടഡിമാൻറുകളുംആഗ്രഹങ്ങളും ചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദനവിതരണ

ങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കുകയല്ല, �ന�രമറിച്ച് നിലവിലുള്ള ഉൽപാദന സമ്പ്രദായം ഭൂരി

പക്ഷക്കാരു�ട ഡിമാൻറുക�ള രൂപ�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ട്

വ്യക്തികളു�ട ഡിമാൻറാണ് വിലയു�ട അടിസ്ഥാന�മന്ന വാദം ശരിയല്ല.

മാർജിനൽ യൂട്ടിലിട്ടി:

ഈസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഉപ�യാഗത്തി�ന്റആധിക്യമാണ് വിലക�ള നിർണയി

ക്കുന്നത്. �ജ�വാൺസ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: ‘വില പരി

പൂർണമായും ഉപ�യാഗ�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.’ പ�ക്ഷ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടു

ണ്ട്. വിവിധചരക്കുകളു�ട ഉപ�യാഗങ്ങ�ളഒരു�പാതുമാനദണ്ഡം�കാണ്ടളക്കുക

എളുപ്പമല്ല. ഒരു ചരക്കിനുത�ന്ന പലരും പല �താതിലുള്ള ഉപ�യാഗമാണ് കാ

ണുക. ഒരാൾക്ക് മാർക്സി�ന്റ ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന പുസ്തകം ഏറ്റവും ഉപ�യാഗകരമാ

യി �താന്നാം. മ�റ്റാരാൾക്ക് വയറിളക്കാൻ കുറച്ച് ആവണ�ക്കണ്ണയായിരിക്കും കൂ

ടുതൽ ഉപ�യാഗകരം. ഈസ്ഥിതിക്ക്, �കവലം ഉപ�യാഗ�ത്തഅടിസ്ഥാനമാ

ക്കി ‘ക്യാപിറ്റലി’�ന്റയുംആവണ�ക്കണ്ണയു�ടയും വിലക�ളതാരതമ്യ�പ്പടുത്തു�ന്ന

ങ്ങി�നയാണ്? ഇവി�ട ചരക്കി�ന്റ വില �കട്ടിക്കുഴഞ്ഞ മാർക്കറ്റുപ്രശ്നങ്ങ�ള�യാ

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള�യാ അല്ല, വ്യക്തിയു�ടആഗ്രഹ�ത്ത മാത്രമാണശ്രയിച്ചിരി

ക്കുന്നത്.

�ദാശ ഉപ�യാഗകരമായ ഒരു സാധനമാണ്. പ�ക്ഷ, ഓ�രാ വ്യക്തിക്കും

�ദാശയു�ട ഉപ�യാഗത്തിന് ഒരതിർത്തിയുണ്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ

�ദാശ�കാണ്ട് വയർ നിറയും. മറ്റു ചിലർക്ക് 20-ഓ 80-ഓ കിട്ടിയാൽ ത�ന്ന ഒന്നുമാ

വില്ല. ഓ�രാ കൂടുതൽ �ദാശയും ഉപ�യാഗത്തി�ന്റ ആധിക്യ�ത്ത കുറച്ചു�കാണ്ടു

വരു�മന്ന് ധനശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങി�ന ഒരതിർത്തിവ�ര�യ

ത്തിയാൽ �ദാശയു�ട ഉപ�യാഗം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. ഉപ�ഭാക്താവി�ന

തൃപ്തി�പ്പടുത്തുന്നഈഅതിർത്തിക്ക് ‘ആവശ്യാതിർത്തി’ അ�ല്ലങ്കിൽ ‘മാർജിനൽ

വാണ്ട് ’ (Marginal want) എന്നു പറയുന്നു. ഈആവശ്യ�ത്തതൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ

�വണ്ടി ചരക്കി�ന്റ തുകയ്ക്ക് ‘മാർജിനൽ യൂണിറ്റ് ’ എന്നും അതി�ന്റ ഉപ�യാഗത്തി

ന് ‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി’ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർ

ജിനൽ യൂണിറ്റിനു �കാടു�ക്കണ്ടിവരുന്ന പണത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണ് വില

കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. കാരണം,അത്ആവ്യക്തിയു�ട ‘മാർജിനൽയൂട്ടിലിറ്റി’ക്ക്

സമമായിരിക്കും.

ഉപ�ഭാക്താവിന് ത�ന്റ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങ�ളയും മതിയാ�വാളം തൃപ്തി�പ്പടു

ത്താൻസാധിച്ചി�ല്ലന്നു വരാം. അങ്ങ�ന വരു�മ്പാൾ, ഏറ്റവും കവിഞ്ഞസംതൃപ്തി

�നടുന്നതിനായി, വ്യത്യസ്തചരക്കുകളു�ടആവശ്യങ്ങൾതുല്യമായആധിക്യത്തി�ല

ത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രി�ക്കണ്ടിവരും. ഈആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വി

ലയു�ട മാർജിൻയൂട്ടിലിട്ടി സിദ്ധാന്തം ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ചരക്കിനു �കാടു�ക്കണ്ടിവരുന്നപണമാണ�ത്ര ‘മാർജിനൽ

യൂട്ടിലിറ്റി’�യ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്തുന്നത്. പണവുമായി ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന

ഒരുപ�ഭാക്താവ് ത�ന്റആവശ്യങ്ങ�ളഅവയു�ടആധിക്യത്തി�ന്റ �താതനുസരി
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ച്ച് രൂപ�പ്പടുത്തുന്നു. ഏറ്റവും കവിഞ്ഞസംതൃപ്തി �വണ�മങ്കിൽ ഒ�ര നിലയിലുള്ള

‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിട്ടി’യുണ്ടാവണം. ഓ�രാ ചരക്കി�ന്റയും വില അതി�ന്റ ‘മാർജി

നൽ യൂണിറ്റി’നു �കാടു�ക്കണ്ടിവരുന്നപണ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കും; അത് ആ വ്യ

ക്തിയു�ട ‘മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി’ക്കുസമമായിരിക്കുകയും �ചയ്യും.

മാനസികവും താത്വികവുമായ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രാ�യാഗിക ജീവിത

ത്തിൽ നിരർത്ഥകമാ�ണന്നു കാണാൻ വലിയ വിഷമ�മാന്നുമില്ല. എ�ന്തന്നാൽ

യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ

മാത്രമാണിത്.

ഒന്നാമത്, ചരക്കുകളു�ട തുക�യ പരിഗണിക്കാ�തസ്വന്തം കാലിൻ�മൽ നി

ന്നു�കാണ്ടുള്ള വിലകളു�ട ഒരു മാനദണ്ഡ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ‘മാർജി

നൽ യൂട്ടിലിറ്റി’ സിദ്ധാന്തത്തിനുസാധിക്കുന്നില്ല.

രണ്ടാമത്, വ്യക്തികളു�ട ആഗ്രഹങ്ങ�ളയും ആവശ്യങ്ങ�ളയും ആവശ്യങ്ങളു

�ട നിയന്ത്രണ�ത്തയും മറ്റും പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ അവരു�ട വരുമാന�മ�ന്തന്നു

�നാക്കുന്നില്ല. പണക്കാരു�ടയും പാവങ്ങളു�ടയും ആവശ്യങ്ങളു�ട ആധിക്യ�ത്ത

ഒ�ര �താതിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് സാമൂഹ്യഘടനയു�ട സ്വഭാവ

�ത്ത�യാ വിതരണത്തിലുള്ള ക്രമ�ക്കടുക�ള�യാ വർഗ്ഗവിഭജന�ത്ത�യാ പരിഗ

ണിക്കാ�ത �വറും വ്യക്തിപരമായ ഉപ�യാഗ�ത്ത മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

മാർക്കറ്റി�ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഇതിന് യാ�താരുബന്ധവുമില്ല.

മൂന്നാമത്, സർവ്വപ്രധാനമായി ഡിമാൻറി�നയാണ് കാണുന്നത്. ഡിമാൻ

റ് വ്യക്തിപരമായ ഉപ�യാഗത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമാ�ണന്നും വ്യക്തിപരമായ

ഉപ�യാഗമാണ് വില�യ നിർണ്ണയിക്കുന്ന�തന്നുമാണ�ല്ലാ പറയുന്നത്. പ�ക്ഷ,

യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഡിമാൻറു മാർക്കറ്റുവിലക�ളയല്ല, വിലകൾ ഡിമാൻറി

�നയാണ് നിർണയിക്കുന്ന�തന്നു കാണാം. വലി�യാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക്

ജീവിതനിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ പണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാതിരി�ക്ക,

ഒരു ചരക്കി�ന്റ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചാൽഅതുകൂടാ�ത കഴിക്കാനും വില

ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാൽ അതു കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചുപ�യാഗിക്കാനുമാണ് ആളു

കൾ തയ്യാറാവുക.

മാർക്കറ്റുവിലക�ള നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡിമാൻറിന് യാ�താരു

പങ്കുമി�ല്ലന്ന്ഇപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല. ഒരുഭാഗത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ

�ചലവുക�ളയും മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകൾക്കുള്ളഡിമാൻറി�നയുംപരിഗണിക്കാ�ത

ഇഷ്ടം�പാ�ല വില നിശ്ചയിക്കാൻ മുതലാളികൾക്കുസാധിക്കുകയില്ല.

ഒ�ര വ്യവസായത്തിൽ അ�നകം മുതലാളികൾ മൂലധനമിറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും.

ഒ�ര തരത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾ പലരുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഡിമാൻറ് ധാരാള

മു�ണ്ടങ്കിൽ മുതലാളികൾക്കു പരിഭ്രമിക്കാ�നാന്നുമില്ല; വില കയറ്റി വിൽക്കാൻ

അവർക്ക് സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, ഡിമാൻറ് കുറവാ�ണങ്കിൽ ത�ന്റ ചരക്കു വിറ്റഴി

യണ�മന്ന് ഓ�രാരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കും. മുതലാളികൾ തമ്മിലുള്ളഈ മത്സരം

മാർക്കറ്റുവിലക�ള ബാധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

�ന�ര മറിച്ച് ചരക്കുകളു�ട ഉല്പാദനംഏതാനുംകുത്തകമുതലാളികളു�ടആഭി

മുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്ന�തങ്കിൽ കു�റ�യാ�ക്ക വിലകയറ്റി വിൽക്കാൻ അവർ

ക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രബലരായ കുത്തക മുതലാളികൾ നിശ്ചയിക്കു

ന്ന വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ വിൽക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ നിർബദ്ധരായിത്തീരും. അങ്ങ�ന

വരു�മ്പാൾ വിലകളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളു�ട ഡിമാൻറുക�ള രൂപ�പ്പടു
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ത്തുകയല്ലാ�തഭൂരിപക്ഷക്കാരായഉപ�ഭാക്താക്കൾക്കുമറ്റുവഴി�യാന്നുമില്ല. ‘മാർ

ജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സിദ്ധാന്തം’ ഇവി�ട തികച്ചും നിസ്സഹായമാണ്.

ഈ �പാളിഞ്ഞസിദ്ധാന്തത്തിനുയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി യാ�താരുബന്ധവു

മി�ല്ലന്നുധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ ത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാൻതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതു�കാ

ണ്ടാണ് വിലയു�ട അടിസ്ഥാന�ത്ത നിർണയിക്കുന്ന ഒരു തത്വ�മ ആവശ്യമി�ല്ല

ന്ന ഒരു പുതിയ വാദം അടുത്തകാലത്തായി ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ പുറ�പ്പടു

വിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

പ�ക്ഷ, വിലയു�ട അടിസ്ഥാന�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു തത്വത്തി�ന്റ

സഹായം കൂടാ�ത മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട വികാസക്രമ�ത്തപ്പറ്റിയാക�ട്ട,

�താഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തികകുഴപ്പം, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, യുദ്ധം മുതലായ വിഷമ

പ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാക�ട്ട പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങ�ള ശാസ്ത്രീയമായി

വിശകലനം �ചയ്യാൻസഹായിക്കുന്നു�വന്നതാണ് വില�യസംബന്ധിച്ചുള്ള മാർ

ക്സിയൻസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ �നട്ടം.*

(ഇതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽമനസ്സിലാക്കണ�മന്നു�ണ്ടങ്കിൽഇ�തഗ്രന്ഥകാര�ന്റ

‘ധനശാസ്ത്രപ്ര�വശിക’, മാർക്സിയൻ ധനശാസ്ത്രം’ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾവായിക്കുക.)

5 പണം

ഒരുചരക്കി�ന്റ വിലഅതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായസാമൂഹ്യാധ്വാന�ത്തആശ്രയിച്ചി

രിക്കും. പ�ക്ഷ, വിലക�ള അധ്വാനസമയം �കാണ്ടു �നരിട്ടളക്കാൻ വയ്യ. അതു

�കാണ്ടാണ്, �കമാറ്റ വ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം പണത്തി�ന്റആവശ്യം

�നരിട്ടത്. ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള സ്വർണ്ണം�കാണ്ടളക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സ്വർണ്ണം

വിലകളു�ട �പാതുരൂപമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഓ�രാ �കാള്ള�ക്കാടുക്ക നട

ക്കു�മ്പാഴുംസ്വർണ്ണംതൂക്കി �കാടുക്കണ�മന്നുവരുന്നത് വള�രഅസൗകര്യമാണ്.

ആഅസൗകര്യം പരിഹരിക്കാൻ�വണ്ടിയാണ് നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മറ്റുള്ളസ്വർ

ണ്ണനാണ്യങ്ങ�ളാഅവ�യപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നകടലാസു�നാട്ടുക�ളാ ഉപ�യാഗി

ക്കാൻതുടങ്ങിയത്.* (ഉറുപ്പികയു�ടഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയുംചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റിയും മനസ്സി

ലാക്കാൻ ഇ�ത ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ‘ഉറുപ്പിക’ എന്നപുസ്തകം വായിക്കുക.)

വിലക�ള അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം, മാർക്കറ്റു വിലകളു�ട മാനദണ്ഡം,

പ്രചലനത്തി�ന്റ മദ്ധ്യവർത്തി, ധനസംഭരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം, അടവിന്നുള്ള

ഉപകരണം— ഇങ്ങ�നഅഞ്ച് പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളാണ് പണത്തിനുള്ളത്.

വിലക�ളഅളക്കാനുള്ള ഉപകരണം (Measure of Values)

മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു �പാതുചരക്കാണ്

പണം. എന്നാൽ ഇത് സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ�യാ �വള്ളിയു�ട�യാ സഹജമായ ഗുണ

മാ�ണന്ന് �തറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. �ന�ര മറിച്ച് എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള

അളക്കാനുള്ള �പാതു ഉപകരണമായിത്തീരു�മ്പാഴാണ് സ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ

പണമായിത്തീരുന്നത്.

ഒരു ചരക്കി�ന്റ വില സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തി�ന്റ യൂണിറ്റുകളായിട്ടല്ല —എന്നുവ

ച്ചാൽ, ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇത്ര മിന്നിട്ട് എന്നസമയക്കണക്കിലല്ല — പണത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. 20 വാര തുണി = 2 ഗ്രാം സ്വർണ്ണം
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—ഇതാണ് വിലയു�ട പണരൂപം. ഇവി�ട തുണിയു�ട വില പണത്തി�ന്റസഹാ

യ�ത്താടുകൂടി അളക്ക�പ്പടുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള അളക്കാനുള്ള ഒരുപകര

ണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് പണം ഇവി�ട നില�കാള്ളുന്നത്.

എന്നാൽ, പണം ത�ന്ന ഒരു ചരക്കായതു�കാണ്ടാണ്, പണത്തിനു ത�ന്ന

വിലയുള്ളതു�കാണ്ടാണ്, അതിനു മറ്റു ചരക്കുകളു�ട വിലക�ളപ്രതിഫലിപ്പിച്ചു കാ

ണിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 20 വാര തുണി, 2 ഗ്രാം സ്വർണത്തിനുസമമാണ് എന്നുപറ

ഞ്ഞാൽ, വാസ്തവത്തിൽ 20വാരതുണിയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായശരാശരിസാമൂഹ്യാ

ധ്വാനവും 2 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും സമ

മാണ് എന്നർത്ഥമ�ത്ര. അ�പ്പാൾ, ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യാധ്വാന

ത്തി�ന്റ തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ പണത്തി�ന്റ തുകയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അതു

�പാ�ല ത�ന്ന,സ്വർണ്ണം കൂടുതൽഎളുപ്പത്തിൽകുഴി�ച്ചടുക്കാൻകഴിഞ്ഞാൽചര

ക്കുകളു�ട ആ�പക്ഷിക വില (സ്വർണ്ണക്കണക്കിലുള്ള വില, അ�ല്ലങ്കിൽ മാർക്കറ്റു

വില) വർദ്ധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ഉല്പാദനത്തിലുള്ള �ടക്നിക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടായാലും ശരി, ഇ�ല്ലങ്കിലും ശരി, ഒരു

നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ചരക്കി�ന്റ വില ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള പണത്തിൽ പ്ര

തിഫലിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ട് ഏതു ചരക്കി�ന്റയും വില�യ

പണത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി അളക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരു �മശയു�ട വില ആ �മശയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്ര ത�ന്ന സാമൂഹ്യാധ്വാന

�ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പണത്തിനു സമമാണ്. ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള അള

ക്കുവാനുള്ള ഒരുപകരണംഎന്നപങ്കാണ് പണം ഇവി�ട നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഒരു ചരക്കി�ന്റ വില�യ പണക്കണക്കിൽഅളക്കുവാൻപണത്തി

�ന്റസാന്നിദ്ധ്യം കൂടി�യകഴിയുഎന്നില്ല. ചരക്കിലടങ്ങിയഅധ്വാനം ഒരുനിശ്ചിത

അളവിലുള്ള പണത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിനു സമമാണ് എന്നു കണക്കാക്കുക

മാത്രമാണിവി�ട �ചയ്യുന്നത്. ഒരു ചരക്കു ശരിക്കു �കമാറ്റം �ചയ്യുന്നതിനു മുമ്പും

അതി�ന്റ വില�യ�ന്തന്നു പറയാവുന്നതാണ�ല്ലാ. എ�ന്റ പുസ്തകം രണ്ടുറുപ്പിക

യ്ക്കു സമമാണ് എന്നു പറയുവാൻ എ�ന്റ�യാ നിങ്ങളു�ട�യാ കയ്യിൽ പണമുണ്ടാ

യി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. അ�പ്പാൾ വിലക�ള അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന

നിലയ്ക്കു പണത്തിനുസാങ്കൽപികമായ സാന്നിദ്ധ്യം മാത്രമുണ്ടായാൽ മതി.

മാർക്കറ്റുവിലകളു�ട മാനദണ്ഡം (Standard of Prices)

വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും വ്യത്യസ്തവിലകളുമുള്ളവിവിധ ചരക്കുക�ള പണത്തി�ന്റഅടി

സ്ഥാനത്തിൽപരസ്പരം താരതമ്യ�പ്പടുത്താൻകഴിയു�മന്നുനമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

ചരക്കി�ന്റ പണവില�യ മാർക്കറ്റുവില (Price) എന്നു പറയുന്നു. വ്യത്യസ്ത ചരക്കു

കളു�ട മാർക്കറ്റുവിലകൾവിവിധ �താതിലായിരിക്കും. എന്നു�വച്ചാൽ, വിവിധ ചര

ക്കുകൾക്കുസമമായപണത്തി�ന്റതുകകൾവ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരു

നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണ�ത്ത മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിച്ച് ആ മാനദണ്ഡം

�കാണ്ടു വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റുവിലക�ള അളക്കാവുന്നതാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഓ�രാ

ചരക്കി�ന്റയും മാർക്കറ്റുവിലയിൽ പണത്തി�ന്റഎത്രയൂണിറ്റുകൾഅടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

എന്നു കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഒരു ചരക്ക് പണത്തി�ന്റ എത്ര യൂ

ണിറ്റുകൾക്ക് സമമാ�ണന്നുള്ളതു നമ്മൾ മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂണിറ്റി

�നആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒ�ര ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലഎത്രഔൺസ്സ്വർണ്ണത്തി

നുസമമാ�ണന്നുംഎത്രഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനും സമമാ�ണന്നും കണക്കാക്കാവുന്ന
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താണ�ല്ലാ. പൗണ്ട്, �ഡാളർ, ഉറുപ്പിക, റൂബിൾ, ഫ്രാങ്ക് മുതലായ നാണ്യങ്ങൾ വ്യ

ത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നമാനദണ്ഡങ്ങളാണ്. ഓ�രാനാണ്യത്തി

ലും നിശ്ചിത തൂക്കത്തിലുള്ളസ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ അടങ്ങിയിരിക്കും. അതു�കാ

ണ്ട് ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള പൗണ്ടുകണക്കി�ലാ �ഡാളർ കണക്കി�ലാ ഉറുപ്പിക

കണക്കി�ലാഅളക്കാവുന്നതാണ്. പ�ക്ഷ,ഏതുയൂണിറ്റു�കാണ്ടളന്നാലും—പൗ

ണ്ടുകണക്കിൽ പറഞ്ഞാലും ശരി, �ഡാളർ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാലും ശരി — ഒരു

ചരക്കി�ന്റവില�യപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നസ്വർണ്ണത്തി�ന്റഅളവ്സമമായിരിക്കും.

യൂണിറ്റുകളു�ട എണ്ണം വ്യത്യാസ�പ്പട്ടിരിക്കു�മ�ന്നയുള്ളു.

ഒരു നിശ്ചിത തൂക്കമുള്ള സ്വർണ്ണ�ത്ത മാനദണ്ഡമാക്കി അതി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിൽ ഓ�രാ ചരക്കി�ന്റയും വില കണക്കാക്കുകയാണ് നമ്മൾ �ചയ്യാറുള്ളത്.

മാനദണ്ഡമായുപ�യാഗിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റി�നത്ത�ന്ന അ�നകം ഭാഗങ്ങളാക്കി

വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുറാത്തൽ സ്വർണ്ണമാണ് യൂണി�റ്റ

ങ്കിൽഅതി�ന ഓ�രാന്നിലും ഓ�രാഔൺസ് വീതമുള്ള 16 ഭാഗങ്ങളാക്കാം.

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാലും മാർക്കറ്റുവിലകളു�ട മാനദണ്ഡം

എന്ന അതി�ന്റ പ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാവില്ല. കാരണം, സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ

വിലയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടായാലും വ്യത്യസ്തതൂക്കങ്ങളുള്ള സ്വർണ്ണ കഷണങ്ങളു�ട പരസ്പര

ബന്ധത്തിനുമാറ്റമുണ്ടാവില്ല. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റവിലയിൽഎന്തുത�ന്നമാറ്റങ്ങളുണ്ടാ

യാലും 16ഔൺസ്എല്ലാ��ാഴും 1ഔൺസി�ന്റ 16 ഇരട്ടിയായിരിക്കും. പൗണ്ടിലട

ങ്ങിയസ്വർണ്ണം കുറഞ്ഞാലും ശരി, അധികമായാലും ശരി, ഒരുഷില്ലിംഗ് എല്ലാ��ാ

ഴും പൗണ്ടി�ന്റ 20-ൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും.

ക്ലിപ്തമായ തൂക്കവും ശുദ്ധിയുമുള്ള �ലാഹക്കഷണ�ത്ത സ്റ്റാൻ�ഡർഡായി

ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�താടുകൂടിയാണ് നാണ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത്. അതു

മുതൽക്കാണ് മാർക്കറ്റുവിലക�ള അളക്കുവാനുള്ള പണം നാണ്യങ്ങൾ എന്ന രൂ

പം ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

സാധാരണമായി ഭരണാധികാരികളാണ് നാണ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്.

എന്നാൽ, പണത്തി�ന്റഓ�രാ യൂണിറ്റിനും നൽക�പ്പടുന്ന രാജകീയ മുദ്ര വാസ്തവ

ത്തിൽഅതി�ന്റ വില�യയല്ല, തൂക്ക�ത്തയാണ് നിജ�പ്പടുത്തുന്നത്. നാണ്യമാക്ക

�പ്പടുന്ന �ലാഹക്കഷണത്തി�ന്റ തൂക്ക�മന്താ�ണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമാണ്

ഭരണാധികാരികൾ �ചയ്യുന്നത്. മാർക്സ് പറയുകയുണ്ടായി: ‘രാജാവ് സ്വർണ്ണത്തി

�ന്റ�യാ �വള്ളിയു�ട�യാ നിർമ്മാതാവല്ല; അയാൾ നാണ്യങ്ങളു�ട �പരുകൾ

മാത്രമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.’

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റുവിലക�ള അളക്കുവാനുപ�യാഗിക്കുന്ന മാനദ

ണ്ഡങ്ങൾപലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. എങ്കിലും ഒരുരാജ്യത്തി�ലമാർക്കറ്റുവില

ക�ള മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ല മാർക്കറ്റുവിലകളുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്താൻ കഴിയും.

ഇതിന് ഓ�രാ രാജ്യത്തിലും മാനദണ്ഡമായുപ�യാഗിക്കുന്ന നാണ്യത്തിൽ എത്ര

സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നു കണക്കാക്കണം. വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളി�ല കറൻസി

കൾ�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നതി�ന്റഅടിസ്ഥാനവും ഇതുത�ന്ന.

ദ്വി�ലാഹനാണ്യവ്യവസ്ഥ (Bimetalism)

മാർക്കറ്റുവിലക�ള അളക്കാൻ സ്വർണ്ണം ത�ന്ന �വണ�മന്നില്ല. �വള്ളി�യാ �ച

�മ്പാ ഉപ�യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഒ�രചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില�യ

വ്യത്യസ്തഅളവിലുള്ള വിവിധ �ലാഹങ്ങൾ�കാണ്ടളക്കാവുന്നതാണ്.
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ഒ�രസമയത്തുത�ന്നസ്വർണ്ണം, �വള്ളിഎന്നീ രണ്ട് വ്യത്യസ്തചരക്കുകൾമാർ

ക്കറ്റുവിലകളു�ട മാനദണ്ഡങ്ങളായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുകയാ�ണങ്കിൽഓ�രാചര

ക്കിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് മാർക്കറ്റുവിലകളുണ്ടാവും —സ്വർണ്ണക്കണക്കിലുള്ള

മാർക്കറ്റുവിലയും �വള്ളിക്കണക്കിലുള്ളമാർക്കറ്റുവിലയും. സ്വർണ്ണത്തിൻ�റയും �വ

ള്ളിയു�ടയും വിലകളു�ട �താത് (ഉദാ: 15:1) മാറാതിരിക്കുന്നതിട�ത്താളം വലിയ

തകരാ�റാന്നുമുണ്ടാവില്ല. പ�ക്ഷ,ഈ �താതിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽ സ്വർണ്ണമാർക്ക

റ്റുവിലയും �വള്ളിമാർക്കറ്റുവിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അതു

�കാണ്ട്, ഒ�ര രാജ്യത്തിൽചരക്കുകളു�ട മാർക്കറ്റുവിലക�ളഅളക്കാൻ രണ്ടുമാന

ദണ്ഡങ്ങളുണ്ടാവുക എന്നത് — ദ്വി�ലാഹനാണ്യ വ്യവസ്ഥ�യ നിലനിർത്തുക�യ

ന്നത് —പ്രാ�യാഗികമായ കാര്യമല്ല.

പ്രചലനത്തി�ന്റ മദ്ധ്യവർത്തി (Medium of circulation)

പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ചരക്കു �നരിട്ടു�കാടുത്തുപകരം ചരക്കുവാങ്ങുകഎന്ന�ക

മാറ്റസമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ചരക്കു�കാടുത്തു ചരക്കുവാങ്ങുക, തു

ണി�കാടുത്തു�ക�ക്കാട്ടു വാങ്ങുക—ഈ�കമാറ്റ സമ്പ്രദായത്തിന് ‘ബാർട്ടർ’

എന്നുപറയുന്നു.

പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവംഈ�കമാറ്റ സമ്പ്രദായത്തിൽ വലി�യാരു മാ

റ്റമുണ്ടാക്കി. ഇ�പ്പാൾ ചരക്കു�കാടുത്തു പകരം ചരക്കല്ല, പണമാണ്, വാങ്ങുന്നത്.

�നയ്ത്തുകാരൻ ആദ്യമായി ത�ന്റ തുണി വിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ആ പണം

�കാടുത്ത് �ക�ക്കാട്ട് വാങ്ങുന്നു. തുണി — പണം-�ക�ക്കാട്ട്, ഇതാണ് പുതിയ

�കമാറ്റ സമ്പ്രദായം. പണത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി നടത്തുന്നഈ�കമാ

റ്റത്തിനു പ്രചലനം എന്നു പറയുന്നു. പ്രചലനത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി എന്ന നിലയ്ക്കാ

ണ് പണം ഇവി�ട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പണം ആദ്യമായി ചരക്കുവാങ്ങുന്നവ�ന്റ കയ്യിൽ നിന്നു വിൽക്കുന്നവ�ന്റ

കയ്യി�ലക്കും പിന്നീട് അയാളിൽ നിന്നും മ�റ്റാരു ചരക്കുടമസ്ഥ�ന്റ കയ്യി�ലക്കും

�പാകുന്നു. ഇവി�ട പണം സാങ്കൽപികമായി കണക്കാക്കിയാൽ �പാരാ, ശാ

രീരികമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകത�ന്ന �വണം. പ�ക്ഷ, ഒന്നുണ്ട്: ചരക്കുടമസ്ഥൻ

ചരക്കുവിറ്റ് പണം വാങ്ങുന്നത്അതു�കാടുത്തു മ�റ്റാരു ചരക്കുവാങ്ങാൻ �വണ്ടിയാ

ണ്. അതു�കാണ്ട് അത് അൽപസമയം മാത്ര�മ അയാളു�ട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു

ള്ളു. പണം ഇവി�ട ക്ഷണികമായ ഒരു പങ്കു മാത്ര�മ വഹിക്കുന്നുള്ളു. അതിനാൽ

പൂർണവും, യഥാർത്ഥവുമായ പണത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് ആ പണത്തി�ന്റ പ്രതി

നിധിയായി മറ്റു വല്ലതും — �ടാക്കൺ നാണയങ്ങ�ളാ കറൻസി �നാട്ടുക�ളാ-

ഉപ�യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പൂർണ്ണവിലയുള്ള നാണ്യങ്ങ�ള�പ്പാ�ലത�ന്ന ഈ

�ടാക്കൺ നാണ്യങ്ങൾ, �നാട്ടുകൾ മുതലായവയ്ക്കും പ്രചലനത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി

എന്ന പങ്ക് നിർവിഘ്നം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം, സ്വർണത്തി�ന്റ വില

�യഅവപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ചരക്ക് �കാടുത്ത് പണം വാങ്ങി അതു�കാടുത്ത് ചരക്കുവാങ്ങുക (ചരക്ക് —

പണം — ചരക്ക്) ഇതാണ�ല്ലാ പ്രചലനത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പണത്തി�ന്റ മധ്യ

വർത്തിത്വം പ്രചലന�ത്ത രണ്ടുഘട്ടങ്ങളായി ഭാഗിക്കുന്നു. ചരക്ക് �കാടുത്ത് പക

രംപണംവാങ്ങുന്ന�താടുകൂടി ഒന്നാമ�ത്തഘട്ടമായി. ഇതിനാണ് വിൽപന�യന്ന്

പറയുന്നത്. വിറ്റു കിട്ടിയ പണം �കാടുത്ത് മ�റ്റാരു ചരക്ക് വാങ്ങുന്ന�താ�ട രണ്ടാ
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മ�ത്തഘട്ടവുംഅവസാനിച്ചു. ഈരണ്ടാമ�ത്തഘട്ടത്തിന് വിലയ്ക്കുവാങ്ങൽഎന്നു

പറയുന്നു.

�നയ്ത്തുകാരൻ വസ്ത്രം വിൽക്കുന്നു; വിറ്റു കിട്ടിയ പണം �കാണ്ട് ക�യ്ക്കാട്ടു വാ

ങ്ങുന്നു —ഈഅവസാന�ത്തഘട്ടം, ക�യ്ക്കാട്ടുകാര�ന്റ നിലയിൽനിന്നു �നാക്കു

�മ്പാൾ, ഒന്നാമ�ത്ത ഘട്ടം മാത്രമാണ്. അയാൾ ക�യ്ക്കാട്ടു വിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നു.

അ�താരു വിൽപനയാണ്. വിറ്റുകിട്ടിയ പണം �കാണ്ട് അയാൾ തുണി�യാആവ

ശ്യമായ മറ്റു വല്ല സാധന�മാ വാങ്ങുന്നു. അ�പ്പാൾ ഒരു ചരക്കുടമസ്ഥന് വിൽപ്പന

യായി �താന്നുന്നത്, മ�റ്റാരുത്തന് വിലയ്ക്കു വാങ്ങലായി �താന്നും. ഈ വ്യത്യാസം

സാരമില്ല. കാരണം, ത�ന്റ അധ്വാന ഫലം മറ്റുള്ളവരു�ട അധ്വാനഫലവുമായി

�കമാറ്റം �ചയ്യുകഎന്നസാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിലാണ്ഓ�രാചരക്കുടമസ്ഥനും

ഏർ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.

പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം �കമാറ്റ�ത്ത സുഗമമാക്കിതീർത്തു. ചരക്കുടമ

സ്ഥനു ത�ന്റ ചരക്കുവാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവനും പ�ക്ഷ, അ�ത സമയത്തു ത�ന്ന

തനിക്കാവശ്യമുള്ള മ�റ്റാന്നു പകരം തരാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ ഒരാ�ള �തടിപ്പിടി

�ക്കണ്ട ആവശ്യമില്ലാതായി. അയാൾക്കതു പണത്തിനു വിൽക്കാം. ആ പണം

�കാണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങുകയും �ചയ്യാം. ഇത്�കമാറ്റത്തി�ന്റ

വളർച്ച�യസഹായിച്ചു.

പ�ക്ഷ, പ്രചലന�ത്ത വിൽപന, വാങ്ങൽ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി

വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നതു�കാണ്ട് ചില �ദാഷങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നാ

മ�ത്ത ഘട്ടത്തിനു�ശഷം ചരക്കുടമസ്ഥൻ തനിക്കു കിട്ടിയ പണം �ചലവിടാ�ത

മുറുക്കിപ്പിടിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ പ്രചലനത്തിനു തടസ്സം �നരിടും. സാമ്പത്തിക കുഴ

പ്പം തുടങ്ങിയ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളു�ടബീജങ്ങൾപ്രചലനത്തി�ന്റഈവിഭജനത്തിൽ

ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പു�ണ്ടന്നുകാണാം.

സംഭരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം (Means of Hoardings)

പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം പ്രചലന�ത്ത വിൽപ്പന, വാങ്ങൽ എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു

ഘട്ടങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുന്നു�വന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. വിൽപന കഴിഞ്ഞഉട�ന തനി

ക്കാവശ്യമുള്ള മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും വാങ്ങാൻ ചരക്കുടമസ്ഥൻആഗ്രഹിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിൽ,

വിറ്റു കിട്ടിയ പണം �ചലവിടാ�ത മുറു�കപ്പിടിക്കുകയാണ് അയാൾ �ചയ്യുന്ന�ത

ങ്കിൽ, ആ പണത്തിനു പ്രചലനത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി�യന്ന പങ്കു നിർവ്വഹിക്കാൻ

കഴിയില്ല. സംഭരണത്തിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന പങ്കാണ് പണം ഇവി�ട നിർവ്വ

ഹിക്കുന്നത്. ചരക്കുവിൽപ്പനക്കാരൻ പണം സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി മാറുന്നു. കഴിയു

ന്നിട�ത്താളമധികം വില്ക്കുക, കഴിയുന്നിട�ത്താളം കുറച്ചു വാങ്ങുക — ഇതാണ് സൂ

ക്ഷിപ്പുകാര�ന്റസാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. അയാളു�ട കയ്യിൽ പണംസ്വത്തി�ന്റസംഭ

രണത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്.

�കമാറ്റം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�ന്താറും പണത്തി�ന്റഈപ്രവർത്തനം വർദ്ധിച്ചു

�കാണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങി�ന �കമാറ്റത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഒരു സവി�ശഷഘട്ട

ത്തിൽ പണത്തിനു ‘മൂലധന’�മന്നുരൂപ�മടുക്കാൻസാധിക്കുന്നു.

അടവിനുള്ള ഉപകരണം (Means of Payment)

ചില ചരക്കുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ താമസമുണ്ടാ�യന്നുവരാം. മറ്റു ചില

ചരക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ സമയ�മടുക്കുന്ന ആളു

�ട ചരക്കി�ന്റ പണി മുഴുമിക്കുന്നതിനു മുമ്പുത�ന്ന മറ്റുള്ളവരു�ട ചരക്കുകൾ തയ്യാ
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റാവുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതൽ സമയ�മടുക്കുന്നആൾക്ക് ത�ന്റ ചരക്കി�ന്റ ഉൽപാ

ദനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവ�ര ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നി

ല്ല. കാരണം, വാങ്ങാനുള്ളത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും വിൽക്കാനുള്ളത്

തയ്യാറായിട്ടില്ല. അയാ�ളന്തു �ചയ്യും? ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്: ത�ന്റ ചരക്കു പൂർത്തി

യായതിനു�ശഷം �കാടുത്തു�കാള്ളാ�മന്നനിബന്ധനയി�ന്മൽഅയാൾക്കാവശ്യ

മായസാധനങ്ങൾഇ�പ്പാൾത്ത�ന്നവാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവി�ട വാങ്ങൽആദ്യം

ത�ന്ന കഴിഞ്ഞു. വിൽപന പിന്നീടാണ് നടക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ചരക്കുവാങ്ങുന്നവ

ന് അധമർണ്ണ�നന്നും പണം കിട്ടാ�ത മുൻകൂട്ടി ചരക്കു വിൽക്കുന്നവന് ഉത്തമർ

ണ്ണ�നന്നും പറഞ്ഞു. ഒന്നാമ�ത്ത ചരക്കുടമസ്ഥൻ ത�ന്റ ചരക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ

തിനു�ശഷം അതു വിറ്റു പണമാക്കി ഉത്തമർണ്ണനായ രണ്ടാ�ത്ത ചരക്കുടമസ്ഥനു

�കാടുക്കുന്നു. ഇവി�ട പണംഅടവിനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്.

�ക�ക്കാട്ടുടമസ്ഥൻ ത�ന്റ ക�യ്ക്കാട്ട്, പണം പിന്നീട് കിട്ടു�മന്ന വിശ്വാസ

ത്തിൽ, �നയ്ത്തുകാരന് കടം �കാടുക്കുന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. �നയ്ത്തുകാരൻ തുണി

�നയ്തുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം അതു മ�റ്റാരാൾക്കു വിറ്റു പണം �മടിക്കുന്നു.

ഇവി�ട പണം പ്രചലനത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിയാണ്. അ�ത പണം ത�ന്ന �ന

യ്ത്തുകാരൻ �ക�ക്കാട്ടു വിൽപ്പനക്കാരനു �കാടുത്തു ത�ന്റ കടം വീട്ടുന്നു. ഇവി�ട

പണംഅടവിനുള്ള ഉപകരണമാണ്.

വിൽപന, കടമിടപാട് മുതലായപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട പിന്നിൽ വിവിധ ചരക്കു

കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപാദകൻമാർ തമ്മിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധം വ്യക്തമായി കാ

ണാവുന്നതാണ്. അടവിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന നിലയ്ക്കു പണം ഉത്തമർണ്ണനും

അധമർണ്ണനും തമ്മിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധ�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇവി�ട ചരക്കുവാങ്ങാൻ പണത്തി�ന്റആവശ്യം �നരിടുന്നില്ല. പണത്തി�ന്റ

സഹായം കൂടാ�ത ത�ന്ന �കമാറ്റം നടക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, തൽക്കാലം പണമി

�ല്ലങ്കിലും പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽത�ന്നയാണ് �കമാറ്റം നടക്കുന്നത്

എന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനു�ശഷം മാത്ര�മ പണം രംഗപ്ര�വ

ശം �ചയ്യുന്നുള്ളുഎന്നതാണ് കട�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള �കാള്ള�കാടു

ക്കകളു�ട പ്ര�ത്യകത. �കമാറ്റ വ്യവസ്ഥ വളരു�ന്താറും അത്തരം �കാള്ള�കാടു

ക്കകളും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം അടവിനുള്ള ഉപകരണം എന്ന

നിലയ്ക്ക് പണത്തിനുള്ളപങ്കും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.

അടവിനുള്ള ഉപകരണംഎന്നപണത്തി�ന്റഈപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാ

ണ് കാലക്രമത്തിൽ ഋണവ്യവസ്ഥ�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള ബാങ്ക് �നാട്ടു

കൾ, �പ്രാമിസറി �നാട്ടുകൾ മുതലായവ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.1

6 ഋണവ്യവസ്ഥ

ചരക്കുവിറ്റ് പണം വാങ്ങി ആ പണം �കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ള മറ്റു ചരക്കുകൾ വാ

ങ്ങുക ഇതാണ് വിനിമയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റ�ത്തഎളുപ്പ

മാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു മധ്യവർത്തി എന്ന പങ്കാണ് പണം ഇവി�ട നിർവ്വഹിക്കു

ന്നത്. പ�ക്ഷ, പണമി�ല്ലങ്കിൽ വിനിമയം ഒരിക്കലും നടക്കുകയി�ല്ല? ചരക്കുകളു

ണ്ട്; വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്; എന്നാൽ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളു

�ട കയ്യിൽ തൽക്കാലം പണമില്ല. ഈപരിതഃസ്ഥിതിയിൽഎന്താണ് �ചയ്യുക?

1 ഇതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണ�മന്നു�ണ്ടങ്കിൽ ഇ�ത ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ‘നാണയപ്രശ്നം’ വായി

ക്കുക.
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കടത്തി�ന്റആവശ്യം

ഒരു മില്ലുടമസ്ഥൻ കു�റ തുണിയുണ്ടാക്കി�യന്നും അതു വിറ്റഴിക്കാൻ ആറുമാസം

പിടിക്കു�മന്നും വിചാരിക്കുക. ഉൽപാദനം മുടക്കം കൂടാ�ത തുടർന്നു�പാകണ

�മങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൽക്കരി, പരുത്തി, മുതലായ സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമായി

വരും. ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കു വിറ്റഴിച്ചു പണമാക്കിയാൽ മാത്രമ�ല്ല അയാൾക്ക് മറ്റു

ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കു? പ�ക്ഷ, അയാളു�ട പണം മുഴുവനും �പ�ട്ട

ന്നുപ�യാഗിക്കാൻ വയ്യാത്ത മുടക്കുമുതലിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കൽക്കരി

വാങ്ങാൻ അയാളു�ട കയ്യിൽ പണമില്ല. പണം കിട്ടാ�ത കൽക്കരിയുടമസ്ഥൻ

ത�ന്റ മുത�ലാട്ടു �കവിടുകയുമില്ല.

കൽക്കരി വിൽക്കാൻതയ്യാറുള്ളആളുണ്ട്; കൽക്കരിആവശ്യമുള്ളആളുമുണ്ട്.

എന്നിട്ടു പണമില്ലാത്തതു �കാണ്ടു വിനിമയം നടക്കുന്നില്ല.

ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്: ആറുമാസം വ�ര, അതായത് മില്ലുടമസ്ഥൻത�ന്റ തുണി

വിറ്റുപണമാക്കുന്നതുവ�ര കൽക്കരിയുടമസ്ഥന് കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയു�മങ്കിൽ

�കമാറ്റം ഇ�പ്പാൾത�ന്ന നടത്താവുന്നതാണ്. പണം �പ�ട്ടന്നു �കാടുക്കുന്നതി

നുപകരം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ (ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ) അടച്ചുതീർ

ക്കാ�മന്ന കടബാധ്യതയിൻ�മൽ ഇ�പ്പാൾ ത�ന്ന ചരക്കുവിൽപ്പന നടത്താം.

അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ, �കമാറ്റത്തിനു പണത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിത്വം കൂടി�യ

കഴിയുഎന്നില്ല. കടബാധ്യതയംഗീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഭാവിയിൽ, നിശ്ചിതസമയത്തി

നുള്ളിൽ പണമടച്ചുതീർത്തു�കാള്ളാ�മന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം പണത്തി�ന്റപ്രവർത്തി

നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ, ചരക്കുകൾകടത്തിനുവിൽക്കുന്നു; പണം

പിന്നീട് �കാടുത്താൽ മതി. അതിനാൽ, ഇവി�ട പണം വിനിമയത്തി�ന്റ മധ്യവർ

ത്തി എന്നപങ്കല്ല, അടവിനുള്ള ഉപകരണംഎന്നപങ്കാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റ�ത്ത സുഗമമാക്കുകയും മൂലധനം ചരക്കുകളിൽ മുട

ങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു�കാണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുക�ള കുറയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഈ കടത്തിന്

വ്യാപാരകടം എന്നുപറയുന്നു.

മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ളഉൽപാദനത്തി�ന്റയുംവ്യാപാരത്തി�ന്റയുംവളർച്ച

�യാ�ടാപ്പം ഋണവ്യവസ്ഥയും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നല്ല, ക്രമത്തിൽ അത് സാമൂഹ്യ

ജീവിതത്തി�ന്റ ഒരഭിവാജ്യഘടകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പണം മിക്കവാറും അട

വിനുള്ള ഉപകരണം മാത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതായത്, �രാക്കം പണത്തി

നു �വണ്ടിയല്ല, ഒരുനിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽഅടച്ചുതീർത്തു�കാള്ളാ�മന്നവാ

ഗ്ദാനത്തിൻ�മലാണ് ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റം നടക്കുന്നത്. കടത്തിനു ചരക്കുകൾ

വിറ്റഴിക്കുന്ന ഉത്തമർണ്ണൻത�ന്ന പല�പ്പാഴും കടത്തിനു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ഒര

ധമർണ്ണൻകൂടിയായിരിക്കും. ഉത്തമർണ്ണനുംഅധമർണ്ണനുംതമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്ത

�വളി�പ്പടുത്തുകയാണ് പണം ഇവി�ട �ചയ്യുന്നത്.

എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകൾ

കടംവാങ്ങുവാൻ കടം �കാടുക്കുന്നവന് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിശ്ചിത

മായസംഖ്യ മടക്കി�കാടുക്കുന്നതാ�ണന്നുള്ളവാഗ്ദാനം എഴുതി ഒപ്പിട്ടു�കാടുക്കുക

പതിവാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലാ�ണങ്കിൽ, മില്ലുടമസ്ഥൻ കൽ

ക്കരിയുടമസ്ഥ�നാട് അയാളധികാര�പ്പടുത്തുന്ന മറ്റാർ�ക്കങ്കിലു�മാ ഒരു നിശ്ചിത

തീയതിയ്ക്കുള്ളിൽപണം�കാടുത്തുതീർക്കാ�മന്നവാഗ്ദാനംഎഴുതി ഒപ്പിട്ടു �കാടുക്കു

ന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങ�ന ഒപ്പിട്ടു�കാടുക്കുന്ന �രഖയ്ക്കാണ് എക്�ചഞ്ച് ബിൽഎന്നു
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പറയുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിതതീയതിയ്ക്കുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള കടത്തി�ന്റ സർ

ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽഎന്നുപറയാം.

മില്ലുടമസ്ഥൻ 1000 രൂപവിലയുള്ളകൽക്കരി കടമായി വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, 1000

ക. വിലയുള്ളതുണി മ�റ്റാരുകച്ചവടക്കാരന് കടം �കാടുക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു�വന്നി

രിക്ക�ട്ട. കച്ചവടക്കാരൻ മില്ലുടമസ്ഥന് ഒരുഎക്സ്�ചഞ്ച്ബില്ലും മില്ലുടമസ്ഥൻകൽ

ക്കരിയുടമസ്ഥന് മ�റ്റാരുഎക്സ്�ചഞ്ച്ബില്ലും �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽ,അതി

ന് പകരം മ�റ്റാന്നു �ചയ്യാം. മില്ലുടമസ്ഥന് കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള

സംഖ്യ കൽക്കരിയുടമസ്ഥന് അധികാര�പ്പടുത്തി�ക്കാടുക്കാം. അതായത്, താൻ

വീട്ടാനുള്ള കടം കച്ചവടക്കാരനിൽ നിന്നും വസൂലാക്കി�ക്കാള്ളാൻ കൽക്കരിയുട

മസ്ഥ�നാടാവശ്യ�പ്പടാവുന്നതാണ്. നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ കച്ചവടക്കാരൻ

1000 രൂപ കൽക്കരിയുടമസ്ഥനു �കാടുത്താൽ രണ്ടുകടങ്ങളും ഒ�രസമയത്ത് തീർ

ന്നതായി കണക്കാക്കാം.

ചില സാ�ങ്കതിക പദങ്ങൾ

കച്ചവടക്കാരൻ �നരിട്ടടയ്ക്കാ�മന്നു വാഗ്ദാനം �ചയ്യുന്നതിനു പകരം നിശ്ചിതസംഖ്യ

യ്ക്കു മ�റ്റാരാ�ള ബാദ്ധ്യത�പ്പടുത്തി�ക്കാടുക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ആ ബില്ലിന് ഡ്രാഫ്റ്റ്

എന്നു പറയുന്നു. ഡ്രാഫ്റ്റ് �കാടുക്കുന്ന ആ�ള (നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ മില്ലുടമ

സ്ഥ�ന) ഡ്രായർ (drawer) എന്നും അടച്ചുതീർ�ക്കണ്ടആ�ള (കച്ചവടക്കാര�ന)

ഡ്രായീ (drawee) എന്നുംഡ്രാഫ്റ്റിൽ കാണിച്ച സംഖ്യ വസൂലാക്കുന്നആ�ള (കൽ

ക്കരിയുടമസ്ഥ�ന �പയീ (payee) എന്നും പറയുന്നു.

അ�പ്പാൾ ഒരു സാധാരണ എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലിന് രണ്ടു�പരുണ്ടായാൽ മതി.

ഡ്രാഫ്ടിന് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു�പ�രങ്കിലും �വണം.

കൽക്കരിയുടമസ്ഥൻ മില്ലുടമസ്ഥനിൽ നിന്നു കിട്ടിയ ബില്ലി�ന്റ ഉറപ്പിൻ�മൽ

കു�റയന്ത്രസാമഗ്രികൾകടമായി വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നാൽ

അയാൾആബില്ല് യന്ത്രസാമഗ്രികളു�ട ഉടമസ്ഥന് ‘എൻ�ഡാർസ് ’ �ചയ്ത് �കാടു

ക്കും.

എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലിൽ കാണിച്ച കാലാവധിക്കു മുമ്പുത�ന്ന ഒരു മുതലാളിക്ക്

വല്ല സംഗതിവശാലും പണത്തി�ന്റ ആവശ്യം �നരിട്ടു�വങ്കിൽ ത�ന്റ കയ്യിലുള്ള

ബിൽ മ�റ്റാരു മുതലാളിക്ക് ‘എൻ�ഡാർസ് ’ �ചയ്തു�കാടുത്തു പണം വാങ്ങാം.

പണം മുൻകൂർ �കാടുത്ത് എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മുതലാളി കാലാവധി

ക്കു�ശഷം ത�ന്റ പണം വസൂലാക്കി�ക്കാള്ളും. ഇങ്ങി�ന എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലി�ന്റ

ഉടമസ്ഥന് ബില്ലി�ന്റ കാലാവധിക്കു മുമ്പുത�ന്ന മ�റ്റാരാളിൽ നിന്നു പണം വാ

ങ്ങാൻകഴിയുന്നു. ഈപ്രവർത്തിക്ക് ‘ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ’ (discounting) എന്നുപറയു

ന്നു.

പ�ക്ഷ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്; പണം കയ്യിലുള്ള മുതലാളി യാ�താരു പ്രതിഫലവും

കൂടാ�ത എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് �ചയ്തു �കാടുക്കാൻ ഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. ബി

ല്ലിൽ കാണിച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും അയാൾ �കാടുക്കുകയില്ല. ഒരു നിശ്ചിത സം

ഖ്യ കിഴി�ച്ചടുത്ത്ബാക്കി�യ �കാടുക്കുകയുള്ളു. ഇങ്ങ�നപിടി�ച്ചടുക്കുന്നസംഖ്യയ്ക്ക്

‘ഡിസ്കൗണ്ട് പലിശ’ (discounting interest) എന്നുപറയുന്നു.

സമുദായത്തിൽ ഋണവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളസ്ഥാനം

മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയിൽ കടമിടപാടിന് അതിപ്രധാന

മായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. മൂലധനത്തി�ന്റ പ്രചലന�ത്ത സുഗമമാക്കുക, മുതലാ
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ളികൾക്കിടയിലുള്ള�കാള്ള�ക്കാടുക്കുക�ളഎളുപ്പമാക്കിത്തീർക്കുക, �രാക്കപ്പണ

ത്തി�ന്റ സഹായമില്ലാ�തത�ന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക, അങ്ങി�ന പ്രചലന

ത്തി�ന്റ ഗതി�വഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക — ഇ�തല്ലാം എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലു�കാണ്ടുള്ള

�നട്ടങ്ങളാണ്.

മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കും�താറും �ക്രഡിറ്റി�ന്റ പ്രാ

ധാന്യവും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പണത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിത്വം കൂടാ�തത�ന്ന പരു

ത്തിക്കാര�ന്റ കയ്യിലുള്ള പരുത്തി നൂൽപ്പുകാര�ന്റ കയ്യി�ലത്തുന്നു. പണത്തി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് ഒരു വാഗ്ദാനപത്രം മാത്ര�മയുള്ളു. നൂൽപുകാരൻ ത�ന്റ നൂൽ �നയ്ത്തു

കാരനും �നയ്ത്തുകാരൻത�ന്റതുണികച്ചവടക്കാരനുംകച്ചവടക്കാരൻഅത് മ�റ്റാരു

കച്ചവടക്കാരനും �കാടുക്കുന്നു. എല്ലാം കടത്തിന്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച �പാ�ല

അനവധി എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകളു�ടആവശ്യമില്ല. ഒ�ര ബിൽ ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാ

ന്നായി അ�നകം ഇടപാടുക�ള സഹായിക്കുന്നു. പണമി�ല്ലന്നതു�കാണ്ട് ഉൽപാ

ദനത്തിനു യാ�താരു തടസ്സവുമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നല്ല, എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി �കമാറ്റം കൂടുതൽ �വഗത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക.

പലിശയു�ട അടിസ്ഥാനം:

�നരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ മാത്ര�മ കടമിടപാടുകൾ പാടു

ള്ളുഎന്നില്ല. ഒരാൾക്കുത�ന്റ കയ്യിലുള്ളപണം ഉൽപാദനത്തിലിറക്കാ�ത മ�റ്റാ

രാൾക്കുകടം�കാടുക്കാനുപ�യാഗിക്കാം.

ഒരു പണക്കാരൻ ത�ന്റ കയ്യിലുള്ള 1000 ക മ�റ്റാരാൾക്കു കടം �കാടുക്കുന്നു

�വന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നാൽ കടംവാങ്ങുന്നആൾക്ക് ആആയിരം ഉറുപ്പിക മൂലധന

�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപ�യാഗിക്കാനും അങ്ങി�ന അതി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ലാഭം

സമ്പാദിക്കാനും സാധിക്കും.

പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ ത�ന്റ 1000 ക. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

�ചലവിടുക�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ �പട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക�യാ ആണ് �ചയ്യുന്ന�ത

ങ്കിൽ അതു മൂലധനമാകയില്ല. അ�പ്പാൾ കടംവാങ്ങുന്നആൾക്ക് മുതലാളി എന്ന

നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതുത�ന്ന പണമുടമസ്ഥനിൽ നിന്നു കടം കിട്ടു

ന്നതു�കാണ്ടാണ്. അതിനാൽ മൂലധന�മന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായി പണമിറക്കുന്നത്

പണമുടമസ്ഥനായ ഒന്നാമ�ത്ത മുതലാളിയാണ്.

ഒന്നാമ�ത്ത മുതലാളി ഇറക്കിയ പണം മൂലധന�മന്ന നിലയ്ക്ക് മടങ്ങിവരണ

�മങ്കിൽകടം�കാടുത്തസംഖ്യമാത്രം മടങ്ങിവന്നാൽ �പാരാ. അതുലാഭ�ത്താടുകൂ

ടി മടങ്ങിവരണം. �വറു�ത, യാ�താരു പ്രതിഫലവും കൂടാ�ത കടം �കാടുക്കാൻ

ആരും ഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല�ല്ലാ. ഉൽപ്പാദനത്തി�ലർ�പ്പടുന്ന മുതലാളി ത�ന്റ ലാഭ

ത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം പണമുടമസ്ഥനു �കാടുക്കാൻ തയ്യാറാ�വണ്ടിവരും. പണമുടമ

സ്ഥനായ മുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനാണ് പലിശ എന്നുപറയുന്നത്.

അ�പ്പാൾ ഒ�ര മൂലധനത്തി�ന്റ രണ്ട് വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളിൽനിന്നാണ് പലിശ

യും ലാഭവുമുണ്ടാക്കുന്നത്. പലിശ�യന്നത് മൂലധനത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തി

നുള്ള പ്രതിഫലമാണ്. ലാഭമാക�ട്ട മൂലധനത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനത്തിന് — മൂല

ധനമുപ�യാഗിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലനമാണ്. മുതലാളിക�ള പണമുതലാ

ളിക�ളന്നും വ്യവസായ മുതലാളിക�ളന്നും രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ
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പണമുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്നത് പലിശയും വ്യവസായ മുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്നത് ലാഭവുമാ

യിരിക്കും. ഇങ്ങ�ന വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നആദായം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ

ങ്ങ�ളാടുകൂടിയ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിത്തീരുന്നു—ലാഭവും പലിശയും.

അധമർണ്ണൻ എന്താവശ്യത്തിനാണ് കടം വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു �പാകുന്ന�തന്ന്

പണമുതലാളി �നാക്കുന്നില്ല. വ്യവസായത്തിലിറക്കാനായാലും ശരി, അ�ല്ലങ്കിലും

ശരി, പണമുതലാളിക്ക് ത�ന്റ പണത്തിനു പലിശ കിട്ടണം.

ഒരു മുതലാളി ത�ന്റസ്വന്തം പണം �നരിട്ട് വ്യവസായത്തിലിറക്കി പ്രവർത്തി

ക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൂലധനത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥ�നന്നും മൂലധനമുപ�യാ

ഗിക്കുന്നവ�നന്നും രണ്ടു പങ്കുണ്ടായിരിക്കും. പണം സ്വന്തമാ�ണങ്കിൽ പണമുടമ

സ്ഥ�നന്നനിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന പലിശയും മൂലധനമുപ�യാഗിക്കുന്നവ�നന്നനിലയ്ക്കു കി

ട്ടുന്ന ലാഭവും രണ്ടുംഅയാൾക്കുത�ന്നഎടുക്കാവുന്നതാണ്.

പലിശയും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും:

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ത�ന്റ കയ്യിലുള്ള പണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം�കാടുത്ത് പലിശ വാ

ങ്ങിയനുഭവിക്കാ�നാ അ�ല്ലങ്കിൽ �നരിട്ടു വ്യവസായത്തി�ലർ�പ്പട്ട് ലാഭമുണ്ടാ

ക്കാ�നാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, പണമാണ് ലാഭത്തി�ന്റ�യാ പലിശയു�ട�യാ

അടിസ്ഥാന�മന്നുകരുതുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. സമുദായത്തി�ല മുഴുവൻ പണ

വും മൂലധനമാക്കി മാറ്റാ�മ�ന്നാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദനം നടത്താ�ത പലിശമാ

ത്രം ഉണ്ടാക്കാ�മ�ന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് �തറ്റാണ്. ധാരാളത്തിലധികം മുതലാളി

കൾ കടമിടപാട് നടത്തുന്ന പണമുതലാളികളായി തീരുകയും വ്യവസായത്തിൽ

മൂലധനമിറക്കുന്നവരു�ട എണ്ണം വള�രയധികം കുറയുകയും �ചയ്താൽ, പണത്തി

�ന്റ സ�പ്ലഡിമാൻറി�നക്കാളധികമായാൽ, അതി�ന്റ വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങും.

എന്നുവച്ചാൽ പലിശയു�ട നിരക്ക് കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഫല�മാ? പണമുതലാളി

കളിൽ പലർക്കും പലിശ�കാണ്ടു മാത്രം ജീവിക്കാൻ വയ്യാതാവുകയും അങ്ങി�ന

ഒടുവിൽ അവർ തങ്ങളു�ട പണം വല്ല വ്യവസായത്തിലുമിറക്കാൻ നിർബദ്ധിതരാ

വുകയും �ചയ്യും.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന്, മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനബന്ധങ്ങ

ളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാഭ�മന്ന�പാ�ലത�ന്ന പലിശയും ഉണ്ടാകുന്നത്

എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പലിശയുണ്ടാകുന്നത് പണമൂലധനത്തി�ന്റ സഹജമായ

ശക്തി�കാണ്ടാ�ണന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നത്, പണം ത�ന്നത്താൻ വർദ്ധിക്കു�മന്ന്

വിശ്വസിക്കുന്നത്, പലിശയു�ട അടിസ്ഥാനമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ള വിസ്മരിക്ക

ലാണ്. പലിശയു�ട പിന്നിൽ പണമുതലാളിയും വ്യവസായ മുതലാളിയും തമ്മി

ലും വ്യവസായമുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങ�ള കാണണം.

എന്നാൽ മാത്ര�മ �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനഫലമായുണ്ടാകുന്ന ആദായവും

പണമുതലാളിയ്ക്കു കിട്ടുന്ന പലിശയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാ

ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

7 ബാങ്കും പണമിടപാടും

കടമിടപാടുകൾ വ്യക്തികൾക്കു തമ്മിൽ �നരിട്ടുനടത്തുന്നതിനുപകരം അതിനായു

ള്ള ഒരു പ്ര�ത്യക സ്ഥാപനം വഴിക്കു നടത്താവുന്നതാണ്. ഈസ്ഥാപനമാണ്

ബാങ്ക്.
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പണം�കവശമുള്ള മുതലാളിക്ക് അത് കടമായി വാങ്ങാൻതയ്യാറുള്ള മ�റ്റാ

രാ�ള �തടിപ്പിടിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അയാളതു ബാങ്കിൽ

നി�ക്ഷപിക്കുന്നു. പണമാവശ്യമുള്ളവർ അതു ബാങ്കിൽ നിന്നു വാങ്ങുന്നു. ഒരു മു

തലാളിയു�ട മാത്രമല്ല, അ�നകം മുതലാളിമാരു�ട, ഉപ�യാഗിക്കാ�ത കിടക്കുന്ന

പണം ബാങ്കു വാങ്ങി�വയ്ക്കുകയും അതു�കാണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരുമായി ഇടപാടു

നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�ന പണമാവശ്യമുള്ള വ്യവസായമുതലാളികളു�ടയും

പണംകടം�കാടുക്കുന്നപണമുതലാളികളു�ടയും നടുക്ക് ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ടാ

ണ് ബാങ്ക് നില�ക്കാള്ളുന്നത്.

ബാങ്കിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പണം മൂലധനമാക്കി ഉപ�യാഗിക്കാനും അങ്ങ�ന

ഉൽപാദന�ത്ത വിപുലമാക്കുവാനും വ്യവസായ മുതലാളിക്കു സാധിക്കുന്നു. കടമൂ

ലധനത്തി�ന്റപ്ര�ത്യകതയാണിത്: മൂലധന�ത്തവ്യവസായത്തിലിറക്കുന്നത്ആ

മൂലധനത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥനല്ല, മ�റ്റാരാളാണ്. കടമൂലധനത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി വ്യവസായമുതലാളികൂടുതൽ�താഴിലാളിക�ള�ക്കാണ്ടുപ്രവൃത്തി�യടുപ്പിക്കു

കയുംഅങ്ങ�ന കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

കടമൂലധനം ഉപ�യാഗിക്കാനുള്ള സമ്മതത്തിനു പ്രതിഫലമായി ആദായ

ത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ബാങ്കിനു �കാടുക്കുവാൻ വ്യവസായ മുതലാളി തയ്യാറാ�വ

ണ്ടിവരും. വ്യവസായ മുതലാളി കടംവാങ്ങിയ സംഖ്യ 1000 രൂപയാ�ണന്നും ഒരു

�കാല്ലത്തിനു�ശഷം 1080 രൂപ ബാങ്കി�ലയ്ക്കു തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു�വന്നും വിചാരിക്കുക.

എന്നാൽ, വ്യവസായ മുതലാളി താൻ വാങ്ങിയ കടത്തിന് 8 ശതമാനം പലിശ

�കാടുക്കുന്നു�ണ്ടന്നു പറയാം. ഈഎട്ട് ശതമാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം — ഉദാഹര

ണത്തിന് 5 ശതമാനം—ബാങ്കിൽപണം നി�ക്ഷപിച്ച പണമുടമസ്ഥന് �കാടുക്കു

ന്നതായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള 3 ശതമാനം ബാങ്കി�ന്റ ലാഭമാണ്. നമ്മളി�പ്പാൾ

പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ബാങ്കും വ്യവസായ മുതലാളിയും തമ്മിലുണ്ടായ 1000

രൂപയു�ട ഇടപാടിൽ ബാങ്കിന് കിട്ടുന്ന ലാഭം 80 രൂപയായിരിക്കും.

ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം�കാടുത്ത 1000 രൂപ മൂലധനമാക്കി മാറ്റ�പ്പടുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ മൂലധനം�കാണ്ട് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു

സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക് എന്നുപറയാം.

ബാങ്കി�ന്റ മൂലധനം:

ഒരു ബാങ്കിൽ അതി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർ നി�ക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള പണത്തിന് ബാങ്കി�ന്റ

അടിസ്ഥാനമൂലധന�മന്നു പറയുന്നു. അ�നകം മുതലാളികൾ കൂട്ടായിട്ടാണ് ബാങ്ക്

നടത്തുന്ന�തങ്കിൽഅവരിറക്കിയ മൂലധനത്തിന് ബാങ്ക് �സ്റ്റാക്ക് എന്നുപറയും.

ബാങ്കി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർ, അ�ല്ലങ്കിൽ �സ്റ്റാക്ക് �ഹാൾഡർമാർ, തങ്ങൾക്കു

�കാല്ലം �താറുമുണ്ടാകുന്നആദായത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ബാങ്കി�ന കൂടുതൽ വലുതാ

ക്കാനും പരിഷ്ക്കരിക്കാനും �വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കും. ഇങ്ങ�ന നീക്കിവയ്ക്കുന്നസംഖ്യയ്ക്ക് റി

സർവ്വ് മൂലധനം എന്നുപറയുന്നു.

ബാങ്കിനു പ്രധാനമായി രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്: പല വ്യ

ക്തികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തന�മന്നും

(Passive bank Operations) ആ പണം ആവശ്യക്കാർക്കു വിതരണം �ചയ്യുന്ന

തിന് സക്രിയ പ്രവർത്തനം (Active Operations) എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.
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നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

ബാങ്കിൽനി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പലവഴിയായും പണംവന്നു�ചരുന്നു. 1. വ്യവ

സായികളും വ്യാപാരികളും തങ്ങളു�ട റിസർവ്വുഫണ്ടുകൾസൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് ബാങ്കിലാ

ണ്. അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിവരുന്നതു കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പണ�മല്ലാം

പലിശയ്ക്കു കടം �കാടുക്കാനായി ഉപ�യാഗിക്കാം. 2. കടമിടപാടുനടത്തി പലിശ

സമ്പാദിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പണമുതലാളികൾ തങ്ങളു�ട പണ�മല്ലാം ബാങ്കിൽ

നി�ക്ഷപിക്കുന്നു. ബാങ്കുവഴിയായിട്ടാണ് അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത്. 3. വ്യവ

സായത്തി�ന്റയും ഋണവ്യവസ്ഥയു�ടയും വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളിലും

�പട്ടആളുകൾതങ്ങളു�ടസമ്പാദ്യങ്ങളും �പ�ട്ടന്നാവശ്യമില്ലാത്തപണവുംഎല്ലാം

പലിശ കിട്ടണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ�ത്താ�ട ബാങ്കിൽ നി�ക്ഷപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒറ്റ

�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് പണമൂലധനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത �ചറിയ �ചറിയ തുക

കൾ ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചുകൂടു�മ്പാൾ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. 4. പണ

ക്കാർ തങ്ങൾക്കു കു�റ�ശ്ശകു�റ�ശ്ശയായി ഉപ�യാഗിച്ചു തീർക്കാനുള്ള എല്ലാ വര

വിനങ്ങളും ബാങ്കിൽ നി�ക്ഷപിക്കുന്നു.

ഡി�പ്പാസിറ്റും �ചക്കും:

തനിക്കിഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ മടക്കിക്കിട്ടണ�മന്നകരാറിൻ�മൽഒരാൾബാങ്കിൽപണം

സൂക്ഷിക്കുന്നു�വങ്കിൽ അതിന് അസ്ഥിരം സൂക്ഷിപ്പ് എന്നും ഒരു നിശ്ചിതാവധിക്കു

മുമ്പിൽ മടക്കിവാങ്ങുകയി�ല്ലന്ന കരാറിൻ�മൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്ഥിരം സൂക്ഷി

പ്പ് എന്നും പറയുന്നു. സൂക്ഷിപ്പു പണംഎടുത്തുപ�യാഗിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻസൗക

ര്യ�പ്പടുന്നതു�കാണ്ട് ബാങ്കുകൾഡി�പ്പാസിറ്റർമാർക്ക് പലിശ �കാടുക്കും. അസ്ഥി

രം ഡി�പ്പാസിറ്റിൽനിന്നാണ് സ്ഥിരം ഡി�പ്പാസിറ്റി�നക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ കി

ട്ടുകഎന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഡി�പ്പാസിറ്റർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു �ചക്ക് പുസ്തകം കിട്ടും. ആവശ്യമുള്ള

സംഖ്യ �ചക്കി�ലഴുതി ഒപ്പിട്ടു�കാടുത്താൽ അയാൾ�ക്കാ അയാൾ അധികാര

�പ്പടുത്തുന്ന മറ്റാർക്കു�മങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരാളിൽ നിന്നു

കിട്ടിയ �ചക്കു മ�റ്റാരാൾക്കും അയാൾ അത് മൂന്നാമ�താരുവനും മൂന്നാമൻ അത്

നാലാമ�താരുവനും — ഇങ്ങ�ന എത്ര�വണ�മങ്കിലും ‘ട്രാൻസ്ഫർ’ �ചയ്തു�കാടു

ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം �ചക്കി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി പണം �നരിട്ടുപ�യാ

ഗിക്കാ�തത�ന്ന, ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നു. വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ട

രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം കറൻസി വള�ര കുറച്ചുമാത്ര�മ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാറുള്ളു. �ച

റിയ �ചറിയഅടവുക�ളാഴിച്ചു മ�റ്റല്ലാപ്രധാന�പ്പട്ടഅടവുകളുംസാധാരണമായി,

പണത്തി�ന്റസഹായമില്ലാ�ത, �ചക്കുകൾ മുതലായവ വഴിക്കാണ് നടക്കുന്നത്.

ബാങ്കി�ന്റ സക്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

ബാങ്കു �കാടുക്കുന്ന കടങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. മുഖ്യമായ �സവനങ്ങളി�ലാന്ന്

എക്സ്�ചഞ്ച്ബില്ലുകൾഡിസ്കൗണ്ട് �ചയ്തു�കാടുക്കലാണ്. ബിൽ�കവശമുള്ളമുത

ലാളിക്ക്, �വണ�മങ്കിൽ, ആബില്ലി�ന്റ ഉറപ്പിൻ�മൽ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗു പലിശ കഴി

ച്ചുബാക്കിയുള്ളസംഖ്യബാങ്കിൽനിന്നുമുൻകൂട്ടി വാങ്ങാം. ബില്ലി�ന്റകാലാവധിക്കു

�ശഷംഅതിൽകാണിച്ചസംഖ്യ വസൂലാക്കി�യടുക്കാൻബാങ്കിനധികാരമുണ്ടായി

രിക്കും.
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പണയത്തിൻ�മൽകടം�കാടുക്കൽബാങ്കി�ന്റ മ�റ്റാരുസക്രിയപ്രവർത്തന

മാണ്. സ്വർണപണ്ടങ്ങളു�ട ഉറപ്പി�ന്മൽ മാത്രമല്ല, ഗവൺ�മൻറു കടലാസുകൾ,

�സ്റ്റാക്കുകൾ, �ലഡിംഗ് ബില്ലുകൾ (Lading bills) �ഡാക്യുവാറണ്ടുകൾ മുതലായ

�രഖകളു�ട ഉറപ്പിൻ�മലും പണംഅഡ്വാൻസ് �ചയ്യുകസാധാരണമാണ്.

കടം�കാടുക്കുന്നതു കുറഞ്ഞകാല�ത്ത�യ്ക്കാ അധികകാല�ത്ത�യ്ക്കാ ആവാം.

�സ്റ്റാക്ക് എക്സ്�ചഞ്ചി�ല ഇടപാടുകൾ, ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടു�ചയ്യൽ മുതലായവ

ചുരുങ്ങിയകാല�ത്തയ്ക്കുള്ള ഇടപാടുകളാണ്. കച്ചവടത്തി�ന്റയും വ്യവസായങ്ങളു

�ടയും �പാതുആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടികടങ്ങളുംഓവർഡ്രാഫ്ടുകളും �കാടുക്കുന്നതു

ചില�പ്പാൾ നീണ്ട കാല�ത്തയ്ക്കായിരിക്കും. ബാങ്കിലുള്ള സൂക്ഷിപ്പുപണ�ത്തക്കാൾ

കൂടുതൽ വാങ്ങാനുള്ളഅവകാശത്തിനാണ് ‘ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ’ എന്നുപറയുന്നത്.

ഋണവ്യവസ്ഥയും ചൂതാട്ടവും:

വ്യവസായത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധി�യാ�ടാപ്പം പണം �കാണ്ടുള്ള ചൂതാട്ടങ്ങളും കൃത്രി

മമായ ഇടപാടുകളും വർദ്ധിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കുകളു�ട ഉറപ്പി�ന്മൽ

അഡ്വാൻസ് കിട്ടു�മങ്കിൽ അതു വാങ്ങി ഉൽപാദനം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്

മുതലാളി പരിശ്രമിക്കുക. വീണ്ടും വീണ്ടുംഅഡ്വാൻസ് വാങ്ങുക, ചരക്കുനിർമ്മാണം

�മൽക്കു�മൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അഡ്വാൻസ് കിട്ടാൻ �വണ്ടി മാത്രമായിട്ടാ�ണങ്കി

ലും വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കുകൾ വി�ദശമാർക്കറ്റുകളി�ലക്കയച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുക —

ഇങ്ങി�ന ഋണവ്യവസ്ഥ ‘അമി�താൽപാദന’�ത്ത �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ‘അമി

�താൽപ്പാദന’മാക�ട്ട സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിൽ �ചന്നവസാനിക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നു.

മ�റ്റാന്നു കൂടിയുണ്ട്: ചൂതാട്ടവിദഗ്ധൻമാരും ആ�ളപ്പറ്റിക്കുന്നവരുമായ ചില

മുതലാളികൾ ചില�പ്പാൾ �മാശമായിക്കഴിഞ്ഞവ്യവസായ�ത്തനന്നാക്കുവാ�നാ

മറ്റുള്ളവരു�ട മൂലധനം �കക്കലാക്കുവാ�നാ �വണ്ടി കൃത്രിമമായ ബില്ലുകൾ ഡി

സ്കൗണ്ട് �ചയ്യാറുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം വരു�മ്പാൾ ഇത്തരം വഞ്ചനക�ളല്ലാം

�പ�ട്ടന്നു �പാട്ടി�ത്തറിക്കുന്നതു കാണാം.

ബാങ്കി�ന്റ പലിശനിരക്ക്:

പലിശയു�ട �താത് പണത്തിനുള്ള ആവശ്യക്കാ�ര അനുസരിച്ചിരിക്കും. വ്യവ

സായ മുതലാളികളും പണമുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് പലിശനിരക്കു

നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുപറഞ്ഞാൽ �തറ്റില്ല.

അഭിവൃദ്ധി, അമി�താൽപ്പാദനം, കുഴപ്പം, മാന്ദ്യം, വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി ഇങ്ങ�ന

വിവിധഘട്ടങ്ങളിലൂ�ടയാണ�ല്ലാ ഉൽപാദനക്രമം തിരിയാറുള്ളത്. സാധാരണ

മായി, വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ — അതായത്, ചരക്കുകൾ എളുപ്പ

ത്തിൽവിറ്റഴിക്കുകയുംധാരാളം ലാഭം കിട്ടുകയും �ചയ്യുന്നകാലങ്ങളിൽപലിശനിര

ക്കുകുറഞ്ഞുംസാമ്പത്തികകുഴപ്പ�മാ വ്യവസായമാന്ദ്യ�മാ �നരിടുന്നകാലങ്ങളിൽ

പലിശനിരക്കു കൂടിയും ഇരിക്കുന്നതു കാണാം.

ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ പലിശ�ത്താതു സാധാരണമായി കുഴപ്പക്കാലങ്ങളിലാണു

ണ്ടാവുക. കാരണം, കുഴപ്പക്കാലങ്ങളിൽ എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് �ചയ്തു

കിട്ടുവാനും ചരക്കു മുതലായ �സക്യൂരിറ്റികളു�ട ഉറപ്പിൻ�മൽ കടംലഭിക്കുവാനും

ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇതു വാസ്തവത്തിൽ മൂലധന�ത്ത — അ�ല്ലങ്കിൽ മൂലധനത്തി

�ന്റ പ്രതിരൂപമായ ചരക്കി�ന — പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചരക്കു

കൾ ചിലവാകാ�ത �കട്ടിക്കിടക്കുകയായതു�കാണ്ട് നിലവിലുള്ള ഇടപാടുകൾ
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തീർക്കാൻ (�കാടുത്തുതീർക്കാനുള്ള പണം �കാടുത്തുതീർക്കാൻ) ഏതുവിധത്തി

�ലങ്കിലും പണം കടംവാ�ങ്ങണ്ടതാവശ്യമായിവരുന്നു. ഈസ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്ന

പലിശനിരക്ക് സ്വാഭാവികം മാത്രമായിരിക്കും.

�പാതുവിൽ പറയു�മ്പാൾ, പണം കൂടുതലുംആവശ്യക്കാർ കുറവുമാ�ണങ്കിൽ

പലിശനിരക്ക്താണുംപണത്തിനുള്ളആവശ്യക്കാർകൂടുതലാ�ണങ്കിൽപലിശനി

രക്ക് കൂടിയുമിരിക്കും.

ഡി�പ്പാസിറ്റും ഇടപാടുകളും:

ഒ�ര തുകത�ന്നഅ�നകം ഇടപാടുകൾക്കുംഅ�നകംഡി�പ്പാസിറ്റുകൾക്കും ഉപ

�യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. എ എന്നആൾ ത�ന്റ നൂറുറുപ്പിക ബാങ്കിൽ ഡി�പ്പാസിറ്റ്

�ചയ്യുന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. ബി ആ നൂറു റുപ്പിക ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും

ഏ�താ ഇടപാടുസംബന്ധിച്ച് സി യ്ക്ക് �കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സി അതു വീണ്ടും

ബാങ്കിൽ നി�ക്ഷപിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അ�ത നൂറു റുപ്പിക വീണ്ടും ഡിക്കു �കാടുക്കുന്നു.

ഡി അത് ഇയ്ക്ക് �കാടുക്കുകയും ഇ അത് വീണ്ടും ബാങ്കിൽത�ന്ന നി�ക്ഷപിക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു. ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഒ�ര തുക എ യു�ടയും സി യു�ടയും ഇ യു

�ടയും ഡി�പ്പാസിറ്റുകളായിത്തീരുന്നു. ഇടപാടുകളും ഡി�പ്പാസിറ്റുകളും ഇങ്ങ�ന

എത്ര �വണ�മങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഡി�പ്പാസിറ്റുകൾ വാസ്തവത്തിൽ

പണത്തി�ന്റരൂപത്തിലല്ലബാങ്കി�ലഅക്കൗണ്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കിട

ക്കുന്നത്. ചിലബാങ്കുകൾഇങ്ങ�നകയ്യിലുള്ളപണത്തി�ന്റഎത്ര�യാ ഇരട്ടി�കാ

ണ്ട് ഇടപാടു നടത്തുകയും ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യാറുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ചില�പ്പാളിതു

ബാങ്കി�ന്റ �പാളിച്ചിലിനുത�ന്നയും ഇടവരുത്തി�യന്നു വരും. ഏതാനും ഡി�പ്പാ

സിറ്റർമാർ ഒ�രസമയത്തു തങ്ങളു�ട പണം മടക്കി�ച്ചാദിച്ചാൽ �പാളിയുകയല്ലാ

�ത മ�റ്റന്താണ് �ചയ്യുക?

ബാലൻസ് ഷീറ്റ്:

തങ്ങളു�ട കക്ഷികളു�ട വിശ്വാസ�ത്ത നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി ബാങ്കുകൾ ഇടയ്ക്കി

ടയ്ക്ക് — മിക്കപ്രധാനബാങ്കുകളുംആഴ്ചയി�ലാരിക്കൽ—തങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക

സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന, വരവ് �ചലവുകൾ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യുക പതിവാണ്. ഇത്

ബാങ്കി�ന്റ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് എന്നു പറയുന്നു. വരവിനത്തിൽ ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ

നിന്നുപിരിഞ്ഞുകിട്ടാനുള്ളസംഖ്യകളു�ട വിവരങ്ങളും �രാക്കമുള്ളപണവും മറ്റുബാ

ങ്കുകളിൽനി�ക്ഷപിച്ചസംഖ്യയും ഉൾ�പ്പടും. �ചലവിനത്തിൽ �ഷയർ �ഹാൾഡർ

മാർക്കും ഡി�പ്പാസിറ്റർമാർക്കും മറ്റും �കാടുത്തു വീട്ടാനുള്ളസംഖ്യകളു�ട വിവരങ്ങ

ളാണുണ്ടായിരിക്കുക.

ക്ലിയറൻസ് ഹൗസ്:

ഇന്ന�ത്തസമുദായത്തിൽപണത്തി�ന്റ�കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളു�ടസ്ഥാനത്ത് �ച

ക്കുകൾ ധാരാളമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു�വന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഈ �ചക്കുക

�ള വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റണ�മങ്കിൽ അവ�യ വിതരണം �ചയ്ത ബാങ്കി�നത്ത

�ന്നആശ്രയി�ച്ച കഴിയു എന്നില്ല. �ചക്കുകൾസ്വീകരിക്കുന്നവർഅവ�യ ‘ഇഷ്യു’

�ചയ്ത ബാങ്കുകൾ വഴിയ്ക്കല്ല, തങ്ങളു�ട സ്വന്തം ഇടപാടുകളുള്ള ബാങ്കുകൾ വഴിയാ

ണ് �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ നടത്താനിഷ്ട�പ്പടുക. അങ്ങ�നഎഎന്നബാങ്ക് വിത

രണം �ചയ്ത �ചക്കുകൾ ബി എന്ന ബാങ്കിലും ബി എന്ന ബാങ്ക് വിതരണം �ചയ്ത
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�ചക്കുകൾ സി എന്നബാങ്കിലും എത്തി�ച്ചരുന്നു. അതു�കാണ്ട് �ചക്കുകൾ ബില്ലു

കൾ മുതലായവയു�ട കാര്യത്തിൽ ഓ�രാ ബാങ്കിനും മറ്റുബാങ്കുകളുമായി പരസ്പരം

കടബാധ്യതകളുണ്ടായിരിക്കും. ഓ�രാ ബാങ്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളുമായി ഇട

പാടുകൾ ശരി�പ്പടുത്തണ�മന്നു വരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച പണിയാണ്. അതി

നാൽ, എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഒ�രസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്താങ്ങളു�ട ഇടപാടുക�ളല്ലാം

ശരി�പ്പടുത്താൻ സൗകര്യ�പ്പടുത്തുന്ന ഒരുസ്ഥാപനമാവശ്യമാണ്. ഈസ്ഥാപ

ന�ത്തയാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്നുപറയുന്നത്. ഓ�രാ ബാങ്കും �ചക്കുക�ളാ

ബില്ലുക�ളാ വഴിയ്ക്ക് മറ്റുബാങ്കുകൾക്ക് �കാടുക്കാനുള്ള സംഖ്യകളു�ടയും മറ്റു ബാങ്കു

കളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളസംഖ്യകളു�ടയും ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ക്ലിയറിംഗ് ഹൗ

സി�ലയ്ക്കയക്കുന്നു. ഓ�രാ ബാങ്കിലും ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിൽ സ്വന്തമായ കണക്കുക

ളുണ്ടായിരിക്കും. മറ്റു ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിലു

ള്ളഈഅക്കൗണ്ടിൽകൂട്ടി�ച്ചർക്കുകയും മറ്റുബാങ്കുകൾക്ക് �കാടുക്കാനുള്ളസംഖ്യ

അതിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കിഴിക്കുകയും �ചയ്യും. ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിലുള്ള നിരവ

ധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിയ്ക്കാനും �ലാഹനാണയങ്ങളു�ട�യാ കറൻസി �നാട്ടുകളു

�ട�യാസഹായംകൂടാ�തത�ന്നകാര്യങ്ങൾനിർവ്വഹിക്കാനുംഈഏർപ്പാടു�കാ

ണ്ടുസാധിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽക്ലിയറിംഗ്ഹൗസി�ന്റപ്രവർത്തി മദ്രാസ്, കൽക്കത്ത, �ബാം�ബ

എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്കും റിസർവ്വു ബാങ്കി�ന്റ ശാഖകളില്ലാ

ത്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇമ്പീരിയൽബാങ്കുമാണ് നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്നത്.

8 ബാങ്കി�ന്റ ചരിത്രം

കടംവാങ്ങലും �കാടുക്കലും പ്രാചീനകാലം മുതൽ�ക്ക തുടർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ

യിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യ�ന്റ കാലത്ത് (ക്രി.മു. 821 മുതൽ 298 വ�ര) കടമിടപാടുകളും

സ്വത്തു നി�ക്ഷപിക്കലും പണയമിടപാടുകളും മറ്റും നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു�വന്ന് കൗടി

ല്യ�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രംവ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്ത്നടപ്പുണ്ടായിരുന്നപലിശ

നിരക്ക് താ�ഴ�ക്കാടുത്ത പ്രകാരമായിരുന്നുവ�ത്ര: ‘നൂറു പണത്തിനു ധർമ്മ്യമായ

മാസവൃദ്ധി (മാസപ്പലിശ) ഒ�ന്നകാൽ പണം വീതം; വ്യാവഹാരിക വൃദ്ധി (കച്ചവട

പ്പലിശ) അഞ്ചുപണം വീതം; കാന്താരഗന്മാരു�ട (കാന്താരമാർഗ്ഗത്തിലൂ�ട കച്ചവ

ടം നടത്തുന്ന വണിക്കുകളു�ട) പലിശ പത്തു പണം വീതം; സമുദ്രന്മാരു�ട (കടൽ

ക്കച്ചവടക്കാരു�ട) പലിശ ഇരുപത് പണം വീതം. ഇതിൽ നിന്നുകവിഞ്ഞുപലിശ

വാങ്ങിയാൽ കർത്താവിനും കാരയിതാവിനും പൂർവ്വസാഹസം ദണ്ഡം’ (കൗടില്യ

�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രം: �ക. വാസു�ദവൻ മൂസതി�ന്റ മലയാള തർജ്ജമ, �പജ്: 800-

801).

“ധാന്യവൃദ്ധി (�നൽപ്പലിശ) സസ്യങ്ങളു�ട നിഷ്പത്തികാലത്തിങ്കൽ ഉപാർദ്ധ

(ഒന്നര)യാകുന്നു.” (�പജ് 801), �നല്ലിനു പലിശ കൂ�ട്ടണ്ടത് സസ്യനിഷ്പത്തിക്കാ

ല�ത്താളമാണ്. വാങ്ങിയത് എന്നായാലും അതിനു സസ്യനിഷ്പത്തിക്കാലംവ�ര

യ്ക്കും പകുതി പലിശ കൂട്ടും. “ഋണം വാങ്ങിയവർ മരിച്ചു�പായാൽ കസീദം (പലി

ശ�യാടുകൂടിയ ഋണം) അവ�ന്റ പുത്രൻമാ�രാ നികഥഹരൻമാരായ (മുതലി�ന

പിന്തുടരുന്ന) ദായാദന്മാ�രാ) സഹഗ്രാഹിക�ളാ കടം വാങ്ങുന്നതിൽ കൂട്ടുകൂടി

യവർ ജാമ്യക്കാ�രാ �കാടുത്തുതീർക്കണം” (�പജ് 808). �കാടുത്തുതീർക്കാത്ത

പക്ഷം സാക്ഷിവാക്യാദിക�ള പ്രമാണമാക്കി ധർമ്മസ്ഥൻമാർ �കാടുപ്പിക്കണം.

ഉപനിധി (സൂക്ഷിപ്പാ�നൽപ്പിച്ച ദ്രവ്യം)�യ സംബന്ധിച്ചും ഇതുത�ന്ന �ചയ്യണം.
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“ഉപനിധിദ്രവ്യ�ത്ത പണയ�പ്പടുത്തുക�യാ വിക്രിയം �ചയ്യുക�യാ അപവ്യയനം

�ചയ്യുക�യാ (നി�ഷധിച്ചു പറയുക) �ചയ്താൽ ആ ദ്രവ്യത്തി�ന്റ നാലിരട്ടി ഉപ

നിധാതാവിനു �കാടുക്കുകയും അതി�ന്റ അഞ്ചി�ലാന്നു രാജാവിനു ദണ്ഡമായി

�കാടുക്കുകയും �വണം.” (�പജ് 809).

ഇന്ത്യയി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ഗ്രീസു തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രാചീനരാജ്യങ്ങളിലും

പണമിടപാടുകളും �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അനിവാര്യ

ഭാഗമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, പ്രാചീനരീതിയിലുള്ള അത്തരം പണമിടപാടുകളും ആധു

നികരീതിയിൽബാങ്കി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ളകടമിടപാടുകളും തമ്മിൽ കുറ�ച്ചാന്നു

മല്ല വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാ�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

പണമിടപാടുകാർ:

ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗ�മങ്കിലും വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളായി മാറുക, �ക

മാറ്റങ്ങളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായി പണംആവിർഭവിക്കുകയും വിനിമയവ്യവസ്ഥ

യി�ല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്യുക — സാമൂഹ്യ

വും സാമ്പത്തികവുമായഈപരിതസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് പണമിടപാടുകാരൻ

ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്.

വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല.

�ക�വലക്കാരു�ടയും കുടിൽവ്യവസായക്കാരു�ടയും അധ്വാന�ത്ത അടിസ്ഥാ

ന�പ്പടുത്തിയ �ചറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ധനികൻ

മാരായ പ്രമാണികൾക്കും �ക�വലക്കാർ, കൃഷിക്കാർ മുതലായവർക്കും കടം

�കാടുക്കുകയായിരുന്നു അന്ന�ത്ത പണമിടപാടുകാര�ന്റ പ്രവൃത്തി. കടത്തിൽ

മുങ്ങിയ ധനികൻമാർ ചില�പ്പാൾ പാപ്പരായിത്തീരും; പണമിടപാടുകാര�ന്റ ചൂ

ഷണത്തി�ന്റ ഫലമായി പല�പ്പാഴും കൃഷിക്കാരും �ചറുകിട ഉൽപാദകൻമാരും

തകർന്നു�പാകും. ഇതു പണമൂലധനത്തി�ന്റ �കന്ദ്രീകരണ�ത്തസഹായിച്ചു.

ഇന്ത്യയി�ല പ്രാകൃതമായ പണമിടപാടു സമ്പ്രദായത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ

മഹാജൻ, ബണിയൻ, ഷ�രാഫ്, �ചട്ടി, മുൽട്ടാനി എന്നിങ്ങ�ന പല �പരുകളും

ധരിച്ചു�കാണ്ട് ഇ�പ്പാഴും നിലനിന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഉൾനാടുകളി�ല കച്ചവടം, കൃഷി

മുതലായവയിൽപ�ലടത്തുംഈനാടൻപണമിടപാടുകാർക്ക് ഇ�പ്പാഴുംസ്ഥാനമു

ണ്ട്. പ�ക്ഷ,ഈ പഴയ പണമിടപാടുസമ്പ്രദായ�ത്തആധുനിക ബാങ്കുകളുമായി

കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. കാരണം,ഈപണമിടപാടുകാർ മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള�ച

റുകിട ഉൽപാദകൻമാർക്കുംസ്വതന്ത്രരായ�ക�വലക്കാർക്കും �യാജിച്ച കാലഘ

ട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. ബാങ്കുകളാക�ട്ട, വൻകിടവ്യവസായങ്ങളു�ട കാലഘട്ടത്തിന്

— മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കു— �യാജിച്ചസ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

പലിശയു�ട കാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം കാണാം. പണമിടപാടുകാര�ന്റ

പലിശയുംബാങ്കി�ന്റപലിശയും ഒ�രതരത്തിലുള്ളവയല്ല. ജീവിതനിർവ്വഹണത്തി

നത്യാവശ്യമായ �ചലവുകൾകഴിച്ചുബാക്കിയുള്ളഉൽപാദനം മുഴുവൻപലിശയു�ട

�പരിൽ തട്ടി�ക്കാണ്ടു �പാകാൻ പണമിടപാടുകാരന് സാധിച്ചിരുന്നു. ബാങ്കി�ന്റ

പലിശയാക�ട്ട മിച്ചവിലയു�ട—വ്യവസായംനടത്തിയുണ്ടാകുന്നലാഭത്തി�ന്റ—

ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.

ബാങ്കുകളു�ട ഉത്ഭവം:

ആധുനിക രീതിയിലുള്ളബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾനാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയു�ടഅവ

സാനകാലങ്ങളിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വർണ്ണം �കാണ്ടു �കകാര്യം നടത്തുന്ന
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തട്ടാൻമാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നല്ലസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ലണ്ടനി�ല

ഇന്ന�ത്തപണക്ക�മ്പാളം (Money market) തട്ടാൻമാരിൽനിന്നാണാരംഭിച്ചത്

എന്നു പറയാം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളു�ട നാണ്യങ്ങ�ള ആവശ്യമുള്ള മറ്റു നാണ്യങ്ങളു

മായി മാറ്റി�ക്കാടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരു�ട പണവുംസ്വർണ്ണവും മറ്റു വിലപിടിച്ച വസ്തുക്ക

ളും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക, പലിശയ്ക്കു പണം �കാടുക്കുക മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങളി�ലർ

�പ്പട്ടു തട്ടാൻമാർ പിടിപ്പത് ലാഭം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും

ധാരാളം വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കച്ചവടക്കാരു�ട ആവശ്യത്തിനു�വണ്ടി

ആംസ്റ്റർഡാം, ഹാംബർഗ്, �വന്നീസ്, �ജ�നാവ തുടങ്ങിയ പ്രധാന�പ്പട്ട കച്ചവട

�കന്ദ്രങ്ങളി�ലല്ലാം ബാങ്കുകൾ �പാന്തിവരാൻ തുടങ്ങി. കച്ചവടത്തിനാവശ്യമായ

നാണ്യങ്ങളു�ട മാറ്റും തൂക്കവും നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത്ബാങ്കുകൾവഴിക്കായിരുന്നു. പ്ര

ധാന�പ്പട്ട കച്ചവടക്കാ�രല്ലാംബാങ്കുകളിൽസ്വന്തംഅക്കൗണ്ട് വച്ചിരുന്നു. അങ്ങി

�നക്രമത്തിൽകച്ചവടക്കാർ തമ്മിലുള്ളഇടപാടുകൾതട്ടിക്കിഴിച്ചു തിട്ട�പ്പടുത്തുന്ന

പ്രവൃത്തിയും ബാങ്കുകൾ വഴിക്കായിത്തീർന്നു. എറിക് �റാൾ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ

ത�ന്റ ‘പണ�ത്തപ്പറ്റി’ (About Money) എന്നപുസ്തകത്തിൽഎഴുതുന്നു.

“ത�ന്റ പക്കൽ സൂക്ഷിപ്പിന് കിട്ടിയ പണത്തിനു പകരമായി ബാങ്കർ �കാ

ടുക്കുന്ന രസീതികൾ പണത്തി�ന്റ സ്ഥാന�മടുക്കുകയും വിനിമയത്തി�ന്റ മദ്ധ്യ

വർത്തി�യന്ന നിലയ്ക്കു പ്രചരിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നത് ഒരു പതിവായിത്തീർന്നു.

അ�തസമയത്തുത�ന്ന, �പാതുജനങ്ങളു�ട വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം

കാലം സൂക്ഷിപ്പുപണത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മടുത്തു കടം �കാടുക്കാനും ബാങ്കുകൾക്കു

സാധിച്ചു. ഉടമസ്ഥൻമാർ മടക്കി�ച്ചാദി�ച്ചക്കാനിടയുള്ള ഒരു ഭാഗംമാത്രം സൂക്ഷി

ച്ചുവച്ചാൽ മതി�യന്നായി. ഇപ്രകാരം കടമിടപാടി�ന്റ തുകയും യഥാർത്ഥമായ

പണവും വർദ്ധിച്ചു.”

അ�താ�ടാപ്പം മ�റ്റാരുപു�രാഗതിയുംസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നു. സൂക്ഷിപ്പുപണ

ത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗ�മടുത്തുകടം�കാടുക്കുന്നതിനു പുറ�മ, അവരു�ട �നാട്ടുകളും വി

നിമയത്തി�ന്റമദ്ധ്യവർത്തി�യന്നനിലയ്ക്ക്പ്രചരിക്കാൻതുടങ്ങിയതു�കാണ്ട്, മാന്യ

ന്മാരായ കക്ഷികൾക്ക് ഡി�പ്പാസി�റ്റാന്നും കൂടാ�ത ത�ന്ന �നാട്ടുകൾ ‘ഇഷ്യു’ �ച

യ്യാൻ ബാങ്കർമാർക്ക് സാധിക്കു�മന്നായി. അതായത്, ബാങ്കുകൾക്ക് ‘ഡി�പ്പാസി

റ്റുകൾസൃഷ്ടിക്കു’വാനും കക്ഷികൾക്ക് അവയുപ�യാഗിക്കാനും കഴിയു�മന്നായി.

ബാങ്കും മുതലാളിത്തവും

പണമിടപാടുകളു�ട മധ്യവർത്തിയായി നിന്നു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള

വ്യവസായങ്ങ�ളസഹായിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ�ല്ലാആധുനികബാങ്കുകൾആവിർ

ഭവിച്ചത്. ബാങ്കി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി വ്യവസായ മുതലാളിമാർക്ക് ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു

നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും എത്ര�യാ അധികം ഉൽപാദനം നടത്താൻ കഴി

യു�മന്നാവുന്നു. അ�നകം വ്യക്തികളു�ട കൂട്ടായ മൂലധനമാണ് — സാമൂഹ്യമൂലധ

നമാണ് — മുതലാളിത്ത വ്യവസായങ്ങ�ള അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തിയത്. സാമൂഹ്യമൂല

ധനമാണ് �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്കു കമ്പനികളു�ട അടിസ്ഥാന�മന്നു പറയാം. �ജാ

യിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളു�ടആവിർഭാവത്തി�ന്റ ഫലമായി ഉൽപാദനത്തി�ന്റ

�നരിട്ടുള്ള �മൽ�നാട്ടം വഹിക്കുന്നമുതലാളി മറ്റുള്ളവരു�ട മൂലധനം �കാണ്ടു�ക

കാര്യം നടത്തുന്ന �വറു�മാരു മാ�നജർ മാത്രമായിത്തീരുന്നു. മൂലധനത്തി�ന്റ

യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻമാർ �വറും ഉടമസ്ഥൻമാർ — ഉൽപാദനത്തിൽ യാ�താ

രു പങ്കും വഹിക്കാത്ത പണമുതലാളികൾ — മാത്രവുമായിത്തീരുന്നു. അവർക്കു
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കിട്ടുന്നഡിവിഡൻറുകൾഅവരിറക്കിയ മൂലധനത്തിനു കിട്ടുന്ന പലിശ മാത്രമാണ്.

ഇങ്ങ�ന വ്യവസായത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ലാഭ�മന്നതു കൂടുതൽകൂടുതൽ

പലിശയു�ട രൂപം ധരിക്കുന്നു.

ബാങ്കി�ന്റ �കന്ദ്രീകരണം:

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥയും വളർന്നുവന്നിട്ടു

ണ്ട്. ഉൽപാദനരംഗത്തി�ലന്ന�പാ�ലത്ത�ന്ന ബാങ്കുകളിലും മൂലധനം അധിക

മധികം �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉൽപാദന മുതലാളികൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ

മത്സരിക്കുന്നതു�പാ�ല പണമുതലാളികൾ തമ്മിലും മത്സരം നടക്കുന്നു. ഈമത്സ

രത്തിൽ �ചറിയ ബാങ്കുകൾ �പാളിഞ്ഞു�പാവുകയും വലിയ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ

ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�നവലിയ വലിയബാങ്കുകളിൽ മൂലധനത്തി�ന്റ

വമ്പിച്ചതുകകൾഒന്നിച്ചുകൂടാൻതുടങ്ങുന്നു. ഈമൂലധനത്തി�ന്റഭൂരിഭാഗവും മറ്റുള്ള

വരു�ട പണമാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എന്നാൽഅ�താ�ടാപ്പം ബാങ്കി�ന്റ

സ്വന്തം മൂലധനവും വർദ്ധിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. വലിയ ബാങ്കുകൾ �ചറിയ

ബാങ്കുക�ള വിഴുങ്ങുകയും അങ്ങി�ന സ്വന്തം ശക്തി�യ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമാണ്

�ചയ്യുന്നത്.

വ്യവസായങ്ങളു�ട�യന്ന�പാ�ലത�ന്ന ബാങ്കുകളു�ട �കന്ദ്രീകരണം ഇരുപ

താം നൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടിയാണ് വിപുലമാവാൻ തുടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടനി�ല ബാങ്കുകൾ

എങ്ങി�നയാണ് �കന്ദ്രീകരിച്ച�തന്ന് താ�ഴ �കാടുത്തപട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

�കാല്ലം ബാങ്കുകളു�ട ബ്രാഞ്ചുകൾ റിസർവ് ഫണ്ടും ഡി�പ്പാസിറ്റ്

എണ്ണം മൂലധനവും മൂലധനം

(ലക്ഷം പവൻ) (ലക്ഷം പവൻ)

1890 104 2203 678 3687

1900 77 3757 738 5867

1910 45 5202 809 7207

1915 37 6027 817 9926

1920 20 7612 1282 19615

1925 18 8837 1348 18068

1930 16 10082 1443 19768

1932 16 10066 1352 20643

1890 മുതൽ 1932 വ�രയുള്ളകാലത്തിനുള്ളിൽ �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളു

�ട എണ്ണം 104 ൽ നിന്ന് 16 ആയി കുറഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, അ�തസമയത്ത് മൂലധനം 6

�കാടി 78 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 18 �കാടി 52 ലക്ഷം പവനായും ഡി�പ്പാസിറ്റ് 86 �കാ

ടി 87 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 206 �കാടി 48 ലക്ഷമായും വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

എന്നാൽ ഈ 16 ബാങ്കുകൾ ത�ന്ന ഒ�രതരത്തിലുള്ളവയല്ല. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല �ജാ

യിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളിൽ ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂലധനത്തി�ന്റ 90 ശതമാനത്തിലധി

കം ഭാഗം �ലായിഡ് നാഷണൽ �പ്രാവിൻഷ്യൽ, �വസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ, ബർക്ക്ലണ്ട്,

മിഡ് ലണ്ട് എന്നീ അഞ്ചു വലിയ ബാങ്കുകളിലാണ്. ഈ കൂറ്റൻ ബാങ്കുകളാണ് ഇം

ഗ്ലണ്ടി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള ഋണവ്യവസ്ഥ�യ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
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മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇതു�പാ�ലത്ത�ന്ന, അല്പാല്പം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുക�ളാടുകൂടി

�കന്ദ്രീകരണം ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടുവന്നു. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്താടുകൂടി �ക

ന്ദ്രീകരണം മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തി.

�ഫനാൻസ് മൂലധനം:

വളർന്നുവരുന്ന ഈ മൂലധന�കന്ദ്രീകരണ�ത്ത ആദായകരമാക്കി ഉപ�യാഗി

ക്കാൻ �വണ്ടി ബാങ്കുകൾ വ്യവസായങ്ങളുമായി അധികമധികം അടുക്കാൻ തുട

ങ്ങി. ആദ്യ�മാ�ക്ക ഡി�പ്പാസിറ്റുകളു�ട ഒരു ഭാഗം വ്യവസായവിപുലീകരണത്തി

നു�വണ്ടി മുതലാളികൾക്കു നീണ്ട കാല�ത്തക്കു കടം�കാടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്

�ചയ്തത്. �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് സമ്പ്രദായം വ്യവസായങ്ങളിൽ മൂലധനമിറക്കാൻ

ബാങ്കുകൾക്ക് വള�ര സൗകര്യം നൽകി. ക്രമത്തിൽ, വ്യവസായ കമ്പനിയു�ട

�ഷയറുകളു�ട ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗ�മടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കു കമ്പനി�യ മുഴുവൻ

നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയു�മന്നായി.

ഇങ്ങ�ന മൂലധന�കന്ദ്രീകരണ�ത്താ�ടാപ്പം ബാങ്കുകളും വ്യവസായങ്ങളും

തമ്മിൽ അധികമധികം അടുക്കുകയും ഒടുവിൽ രണ്ടുമൂലധനങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാ

സം കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം ഒന്നിച്ചു�ചർന്നു ലയിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ബാങ്കു

മുതലാളികൾ വലിയ വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളു�ട ഡയറക്ടർമാരായും

വലിയ വലിയ വ്യവസായ മുതലാളികൾ ബാങ്കുകളു�ട ഡയറക്ടർമാരായും പ്രത്യ

ക്ഷ�പ്പടുന്നു. ഇങ്ങ�ന വിരലി�ന്മ�ലണ്ണാവുന്ന ഒരു പിടി പണക്കാർ രാജ്യത്തി�ല

സാമ്പത്തിക ജീവിത�ത്തയാ�ക നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ബാങ്കു മൂലധനവും വ്യവസായ മൂലധനവും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു �ചർന്നുലയിച്ചുണ്ടാ

കുന്ന മൂലധനം ‘�ഫനാൻസുമൂലധനം’ എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്. ബാങ്കു

മൂലധനത്തി�ന്റയും വ്യവസായ മൂലധനത്തി�ന്റയും ഒന്നിച്ചു�ചരൽസാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യത്തി�ന്റ ഒരു സവി�ശഷസ്വഭാവമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യ

�ത്ത�ഫനാൻസ് മൂലധനത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

9 വി�ദശവ്യാപാരം

രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചരക്കുകൾ�കമാറ്റം �ചയ്യുന്നതിനാണ് വി�ദശവ്യാപാ

രം എന്നു പറയുന്നത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു�ശഷം രാജ്യങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധം മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം വളർന്നുവന്നിട്ടു

ണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പടാ�ത കഴിയ്ക്കാൻ വ്യക്തികൾക്കു സാധി

ക്കാതിരിക്കുന്നതു�പാ�ല സാർവ്വലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നി�ന്നാറ്റ�പ്പട്ടു നിൽക്കു

വാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും സാധിക്കി�ല്ലന്ന നില വന്നു�ചർന്നിരിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യ

ങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാണത്തി�ലർ�പ്പടുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങ�ള

പരസ്പരം �കമാറുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്.

വാണിജ്യാവശിഷ്ടം:

എന്നാൽ, �നരിട്ടുള്ളഈ കച്ചവടബന്ധ�ത്ത �കട്ടിപ്പിണയ്ക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമു

ണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തി�ല മുതലാളികൾ മ�റ്റാരു രാജ്യത്തിൽ മൂലധനമിറക്കിയിട്ടു�ണ്ട

ങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ളആദായം (പലിശ) വരാനുണ്ടാവും. ചരക്കുകളു�ട �കമാ

റ്റത്തിനു മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ന്റ കപ്പ�ലാ തീവണ്ടി�യാ ആണുപ�യാഗിക്കുന്ന�ത

ങ്കിൽഅതിനുപ്രതിഫലം �കാടുക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തി�ല നാട്ടുകാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങ
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ളിൽസഞ്ചരിക്കുക�യാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു�വണ്ടിതാമസിക്കുക�യാ �ചയ്യു�മ്പാഴും

പണം �ചലവി�ടണ്ടിവരും. ഇതി�ന്നല്ലാം പുറ�മ മറ്റുതരത്തിലുള്ള �സവനങ്ങളു

മുണ്ടാകാം. ഇന്ത്യയിലാ�ണങ്കിൽ പഴയ ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു �പൻഷനും

മറ്റും �കാടു�ക്കണ്ടതുണ്ട്. ‘ഇന്ത്യയ്ക്കു�വണ്ടി’ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ചയ്യുന്ന �ചലവുകളുണ്ടാ

കും. ഇങ്ങി�ന എല്ലാത്തരം വരവു �ചലവുകളും തട്ടിക്കിഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതു മാത്ര

�മ പണമായി അട�യ്ക്കണ്ടിവരൂ.

ചരക്കുകളു�ട കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യവസായത്തിനു വാ

ണിജ്യാവശിഷ്ടംഎന്നുപറയുന്നു. എന്നാൽഅടവുകളു�ടഅവശിഷ്ടം കണക്കാക്ക

ണ�മങ്കിൽ �മൽവിവരിച്ച പലതരത്തിലുള്ള വരവു �ചലവുക�ളയും പരിഗണിക്ക

ണം; ദൃശ്യങ്ങളായ കയറ്റുമതികളും ‘അദൃശ്യ’ങ്ങളായ കയറ്റുമതികളും കണക്കാക്ക

ണം.

വ്യാപാരത്തി�ന്റസാ�ങ്കതികവശം:

ഇന്ത്യയി�ല ഒരു മുതലാളി (എ) ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ഒരു മുതലാളിയിൽനിന്ന് (ബി) 1000

ക. വിലപിടിച്ച യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വരുത്തുന്നു�വന്നും ഇംഗ്ലണ്ടി�ല മ�റ്റാരു മുത

ലാളി (സി) ഇന്ത്യയി�ല �വ�റാരു മുതലാളിയിൽ നിന്ന് (ഡി) 1000 ക വിലപിടി

ച്ച പരുത്തി വാങ്ങുന്നു�വന്നും വിചാരിക്കുക. ഇന്ത്യയി�ല (എ) എന്ന മുതലാളി

യന്ത്രസാമഗ്രികളു�ട വിലയായ 1000 കയ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണം ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കും പരുത്തി

വാങ്ങിയ (സി) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളി പരുത്തിയു�ട വില ഇന്ത്യയി�ലക്കും കയ

റ്റിഅയയ്ക്കണ�മന്നു വന്നാൽ അ�താരു വിഷമംപിടിച്ച പണിയായിരിക്കും. ഒരു

രാജ്യത്തി�ല പണം മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതു�കാണ്ടു സ്വർണ്ണം �കാടു

�ക്കണ്ടി വരും. ഓ�രാ കയറ്റുമതിയും ഓ�രാ ഇറക്കുമതിയും നടക്കുന്ന�താ�ടാപ്പം

ഒരു രാജ്യത്തിൽനിന്നു മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലക്കു സ്വർണ്ണം പാക്കു�ചയ്ത് കപ്പലിൽ

കയറ്റി അയയ്ക്കണ�മന്നു വന്നാൽ അതു�കാണ്ടു കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല നഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടു

മുണ്ടാവുക. ഈഅസൗകര്യങ്ങൾ വി�ദശവ്യാപാരത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധി�യത്ത�ന്ന

തടഞ്ഞുനിർത്തും. അതു�കാണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുക�ള പരിഹരിക്കാൻ�വണ്ടി മു

തലാളികൾ സാധാരണയായി എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകൾ ഉപ�യാഗിക്കുന്നത്. പണം

കിട്ടാനുള്ള ആൾ പണം �കാടുക്കാനുള്ള ആളു�ട �പരി�ലഴുതുന്ന ഒരു വി�ദശ

ഹുണ്ടിയാണ് ‘എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽ’. പണം �കാടു�ക്കണ്ടആൾ ബിൽ ‘സ്വീകരിച്ചു’

�കാണ്ടുത�ന്ന കടബാധ്യതയംഗീകരിക്കുന്നു. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ ‘ബി’

എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളി ‘എ’ എന്ന ഇന്ത്യൻ മുതലാളിക്ക് ഒരു ബില്ലയയ്ക്കുകയും

‘എ’ അത് സ്വീകരിച്ചു�വന്ന് ഒപ്പിട്ടു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ബിയ്ക്ക് ഇ�പ്പാൾ ഇന്ത്യ

യിൽ 1000 കയു�ട അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽഅ�തസമയത്ത് സി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്

മുതലാളി പരുത്തി വാങ്ങിയ തുകയ്ക്ക് ഇന്ത്യയി�ല ഡി എന്ന മുതലാളിക്ക് 1000 ക

�കാടുക്കാനും ബാധ്യത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പണം കയറ്റി അയയ്ക്കാ�ത

ത�ന്ന �കാള്ള�ക്കാടുക്ക നടത്താൻ ഒ�രളുപ്പവഴിയുണ്ട്; ബി തനിക്ക് ഇന്ത്യയിലു

ള്ള 1000 ക. യു�ട അവകാശം സി യ്ക്കു വിൽക്കുന്നു. സിആബിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളഡി

എന്ന മുതലാളിക്കയച്ചു�കാടുക്കുന്നു. ഡി ത�ന്റ ബാങ്കുമുഖാന്തരം ആ സംഖ്യ എ

യിൽ നിന്നു പിരി�ച്ചടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇങ്ങ�ന ഒ�ര എക്സ്�ചഞ്ച് ബിൽ രണ്ടു കടങ്ങൾ വീട്ടാനുപകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ല

ണ്ടിൽ നിന്നും യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മുതലാളി ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയ്ക്കും പരു

ത്തി വാങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളി ഇന്ത്യയി�ലക്കും പണമയച്ച് അനാവശ്യമായി ബു
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ദ്ധിമു�ട്ടണ്ടതില്ല. ഇപ്രകാരം എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകൾ, വഴിയായി, സ്വർണ്ണം കയറ്റിയ

യയ്ക്കാ�തത�ന്ന, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താവുന്നതാണ്.

വി�ദശബില്ലുകളു�ട വില:

എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളു�ടയും

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളികൾ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളു�ടയും വില സമമാ

യി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല�ല്ലാ. �പാ�രങ്കിൽ എ, ബി, സി, ഡി എന്ന നാലു മുതലാളി

കൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഓ�രാ രാജ്യത്തും അ�നകം മുതലാളികൾ പലതരത്തിലു

ള്ളകച്ചവടങ്ങളിൽഏർ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കടക്കാരനായഓ�രാ മുതലാളിക്കും

താൻ ശരിക്കടയ്ക്കാൻ ബാദ്ധ്യത�പ്പട്ട കൃത്യമായ സംഖ്യക്കുള്ള ബില്ലു കിട്ടിയാ�ല

കാര്യം നടക്കു. ഇവി�ടയാണ് ബാങ്കുകളു�ട സഹായം ആവശ്യമായിവരുന്നത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളി�ല കച്ചവടക്കാരു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള പറ്റുവരവുകണക്കുകൾ തീർ

ത്ത് ശരി�പ്പടുത്തുന്നതു ബാങ്കുകൾ വഴിക്കാണ്. ഇങ്ങി�ന വി�ദശവ്യാപാര�ത്ത

സഹായിക്കുന്നബാങ്കുകൾക്ക് എക്സ്�ചഞ്ച് ബാങ്കുകൾഎന്നുപറയുന്നു.

രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം �കമാറുന്ന എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകളു�ട ഒട്ടാ�ക

യുള്ള തുകകൾ സമമാ�ണങ്കിൽ പണം പറ്റി അയയ്ക്കാ�തത�ന്ന പറ്റുവരവുകൾ

തട്ടിത്തീർക്കാം. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്ക് ഒരു �കാടി ഉറുപ്പിക വിലപ്പിടിച്ച ചരക്കു

കൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അ�തവിലയ്ക്കുള്ള (1 �കാടി ക) ചരക്കു

കൾ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുകയും �ചയ്താൽ പണം കയറ്റി അയയ്ക്കുക�യാ ഇറക്കുമതി

�ചയ്യുക�യാ �വണ്ടിവരില്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകളു�ട

വില സ്ഥിരമായിരിക്കും. മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും

തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധത്തിൽ രണ്ടുരാജ്യങ്ങളു�ടയും കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതി

യും സമമാ�ണങ്കിൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബില്ലുകളു�ടയും ഇംഗ്ലണ്ടു വാങ്ങുന്ന

ഇന്ത്യൻബില്ലുകളു�ടയും തുകസമമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയി�ലക്കു

ള്ളഇറക്കുമതി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി�യക്കാൾ കൂടുതലായാൽ ഇംഗ്ലീഷ്

ബില്ലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻറുണ്ടാവും. �ന�രമറിച്ച്, ഇന്ത്യയു�ട കയറ്റുമതി കൂടു

തലായാൽഅവയു�ട ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യും.

ഒരു രാജ്യ�ത്തഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി�യക്കാൾഅധികമാകും�താറുംആ രാ

ജ്യത്തിന് വി�ദശബില്ലുകളു�ട — എന്നുവച്ചാൽ വി�ദശരാജ്യങ്ങളി�ല പണത്തി

�ന്റ — ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരും. വി�ദശബില്ലുകളു�ട ഡിമാൻറു വർദ്ധി

ച്ചാൽഅവയു�ട വിലയും വർദ്ധിക്കും.

സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരവും സംരക്ഷണവും:

വ്യവസായരംഗത്തിൽ ആദ്യമായി പ്ര�വശിച്ചതു ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളാണ്. 18-ാം

നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യകാലമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ബ്രിട്ടൻ �ലാകത്തി�ല ഒന്നാമ�ത്ത വ്യവ

സായിക രാജ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �ലാക മാർക്കറ്റിനാവശ്യമായ പരുത്തിച്ചര

ക്കുകളു�ട സിംഹഭാഗവും ബ്രിട്ടനാണ് സ�പ്ല �ചയ്തിരുന്നത്. പരുത്തിച്ചരക്കുകളു

�ട കൂടിക്കൂടിവന്ന ഡിമാൻറ് പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ

ബ്രിട്ട�ന �പ്രരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൽ സമൃദ്ധിയായുള്ള കൽക്കരി ഖനികൾ അവ�ര

അനുഗ്രഹിച്ചു. യന്ത്രങ്ങളു�ടആവശ്യം ഇരുമ്പുവ്യവസായ�ത്തഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തി.

വ്യാവസായികമായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങളു�ട കാലത്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ

വും അതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ ‘�ന�പ്പാളിയാണിക് ’ യുദ്ധങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്.

യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾക്ക് വലി�യാരനുഗ്രഹമായിത്തീർന്നു. കാരണം,
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ഇംഗ്ലണ്ടി�ലവ്യവസായങ്ങ�ളപൂർവ്വാധികംഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും �ലാകമാർക്ക

റ്റിൽനിന്ന്എതിരാളിക�ള�യല്ലാം തുരത്തിക്കളയാനുംഅങ്ങ�നതങ്ങളു�ടകുത്ത

കയുറപ്പിക്കാനും അവർക്ക് സൗകര്യം കിട്ടി. ചുരുക്കത്തിൽ 1815-ൽ സമാധാനം പു

നഃസ്ഥാപിതമായ�പ്പാ�ഴക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് ഏറ്റവും പ്രബലമായ വ്യവസായ രാജ്യമാ

യി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

തങ്ങളു�ട ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾവിറ്റഴിക്കാനുള്ളമാർക്കറ്റിനു�വണ്ടിബ്രിട്ടീഷ്

മുതലാളികൾ ‘സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത’ രാജ്യങ്ങളി�ല�യ്ക്കല്ലാം �നാക്കാൻതുടങ്ങി. �ത

�ക്ക അ�മരിക്കയി�ല �കാളനികൾ തങ്ങളു�ട യൂ�റാപ്യൻ മർദ്ദകരു�ട പിടുത്ത

ത്തിൽ നിന്നു രക്ഷ�നടിയ�പ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട കച്ചവടത്തിനു വലി�യാരു പ്ര

�ചാദനം ലഭിച്ചു. ഫ്രഞ്ചുകാരു�ടയും ഡച്ചുകാരു�ടയും കീഴിലായിരുന്ന പല �കാള

നികളും സർ�വ്വാപരി ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ട�ന്റ അധീനതയിലായിത്തീർന്നു. അങ്ങി�ന

ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ കയറ്റുമതികൾ മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു.

എന്നാൽ ബ്രിട്ട�ന്റ ഈ സർവ്വ�താന്മുഖമായ വ്യവസായികാഭിവൃദ്ധി കണ്ടുമി

ണ്ടാതിരിക്കുകയാ�ണാ മറ്റു യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങ�ളല്ലാം �ചയ്തത്? തീർച്ചയായുമ

ല്ല. 1815-�ല സന്ധിക്കു�ശഷം ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടി

�ന അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആവിയന്ത്രങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി തങ്ങളു�ട

വ്യവസായങ്ങ�ള പുഷ്ടി�പ്പടുത്താൻ അവരും പരിശ്രമിച്ചു. ഈ സംരംഭത്തിൽ വി

ജയം കിട്ടാൻ�വണ്ടി അവർ സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്തി. സംരക്ഷണചുങ്കമാ

കുന്ന �കാട്ടയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റവിലചുരുങ്ങിയചരക്കുകളു�ടആക്രമണത്തിൽനി

ന്ന് അവ�ര രക്ഷിച്ചു�പാന്നത്. സ്വതന്ത്രവ്യാപാരം ഏത് വിഷമവും പരിഹരിക്കുന്ന

സർവ്വ�രാഗവിനാശിനിയാ�ണന്നും ഏതു രാജ്യത്തി�ന്റയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് അ�താ

ഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മുതലാളികളു�ട സദാചാര പ്ര

സംഗങ്ങ�ളാന്നും �ചവി�ക്കാള്ളാ�ത അ�മരിക്കൻഐക്യനാടുകളും യൂ�റാപ്യൻ

രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളു�ട സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി �ലാകമാർക്ക

റ്റിൽ മത്സരിക്കാ�നാരുങ്ങി.

�ലാകമാർക്കറ്റി�ല മത്സരം:

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയാണ് �ലാകമാർക്കറ്റി�ന സൃഷ്ടിച്ചത്. വിഭിന്നരാജ്യ

ങ്ങൾ വിഭിന്നചരക്കുകളുണ്ടാക്കി പരസ്പരം �കമാറുക�യന്ന സാർവ്വ�ദശീയമായ

പ്രവൃത്തിവിഭജന�ത്തഅ�ങ്ങഅറ്റം വളർത്തിയത് മുതലാളിത്തമാണ്. എന്നാൽ

ഈപ്രവൃത്തിവിഭജനം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും �യാജിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ഒ�രർപ്പാടല്ല. മാർ

ക്കറ്റിൽ വിജയം �നടാൻ �വണ്ടി ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ല മുതലാളിയും പരിശ്രമിക്കു

ന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പംഈസാർവ്വ�ദശീയമായ മത്സരവും

വർദ്ധിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിനു�വണ്ടിയുള്ളഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം�നടാൻ �വണ്ടി

യാണ് ഓ�രാ രാജ്യവും സംരക്ഷണവ്യവസ്ഥ�യആശ്രയിച്ചത്.

ശക്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളു�ട മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നണിയിൽക്കിടക്കുന്ന രാ

ജ്യങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങ�ള രക്ഷിക്കുകഎന്നപങ്കാണ് പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി

�ല ‘സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങൾ’ നിർവ്വഹിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീടു കുത്തകമുതലാളിക

ളു�ട ഒരായുധമായിത്തീർന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ വിലക�ള കൃത്രിമമായി ഉയർ

ത്തുവാനും �ചലവാകാത്ത ചരക്കുക�ള മറുനാടൻ ക�മ്പാളങ്ങളിൽ �കാണ്ടുവന്ന്

നിറച്ച് ഏറ്റവും ചുരങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റു �ലാകമാർക്കറ്റു �കവശ�പ്പടുത്താനുമുള്ള

ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു. പ�ക്ഷ,എല്ലാ വ്യവസായരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ളകുത്തകമു
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തലാളികൾ ഇ�ത നയം തുടർന്നതു �കാണ്ട് ക്രമത്തിൽ സംരക്ഷണച്ചുങ്കങ്ങൾ ദുർ

ബ്ബലമായിത്തീർന്നു. അവയു�ടസ്ഥാനത്തുകൂടുതൽ ശക്തമായ സംരക്ഷണമാർഗ്ഗ

ങ്ങ�ള അവലംബി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഓ�രാ രാജ്യത്തിനും ഇറക്കുമതി ‘ക്വാട്ട’ നിശ്ചയി

ക്കുക, കമ്പനികൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു വി�ദശവ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനു പകരം സംഘടി

തമായി �സ്റ്ററ്റി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, വി�ദശവ്യാപാരത്തി�ന്റ

കാര്യത്തിൽകുത്തകക�ളർ�പ്പടുത്തുക, ഇറക്കുമതിക്ക് ‘�പർമിറ്റ് ’ വാങ്ങണ�മന്നും

കയറ്റുമതിയിൽനിന്നുകിട്ടുന്നവി�ദശകറൻസി �സ്റ്ററ്റി�നഏൽപ്പിക്കണ�മന്നും മറ്റു

മുള്ള നിബന്ധനകൾ ചുമത്തുക മുതലായവയാണ്ഈപുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

ക�മ്പാള പ്രശ്നം:

ആദ്യകാലത്ത് ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ക�മ്പാളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മു

തലാളികൾക്കു വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �കാളനികൾ പിടിച്ചടക്കുക,

�റയിൽ�വപ്പാതകൾ �വട്ടുക, മൂലധനം കയറ്റി അയയ്ക്കുക — ഇങ്ങ�ന പല വഴി

ക്കും മാർക്കറ്റുക�ള വിപുലമാക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും അവർക്കു സാധിച്ചു.

എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അവസാനഘട്ടമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ക�മ്പാളപ്രശ്നം

വള�ര അപായകരമായിത്തീർന്നു..

• പുതിയ �കാളനികൾ പിടിച്ചടക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കിയി�ല്ലന്നായി.
• വലിയ �റയിൽപ്പാതകൾ പണിയുന്ന കാലമവസാനിച്ചു.

• മൂലധനക്കയറ്റുമതിയു�ടഊക്കുകുറഞ്ഞു.

• കുത്തകകൾ ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തി�യ കൂടുതൽ പരിമിതമാക്കി.

• ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്താടുകൂടി �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരു ഭാഗം �ലാ

കമാർക്കറ്റിൽ നിന്നു വിട്ടു �പായി. രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധ�ത്താടുകൂടി കിഴ

ക്കൻ യൂ�റാപ്പിലും മധ്യയൂ�റാപ്പിലും പല രാജ്യങ്ങളും മുതലാളികളു�ട പിടി

യിൽ നിന്നു �മാചനം �നടി.

ഇങ്ങ�ന �ലാകമാർക്കറ്റ് അധികമധികം ഇടുങ്ങി വരികയാണ്. ഉണ്ടാക്കു

ന്ന ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തം

എത്തി�ച്ചർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നു �ലാകമുതലാളിത്ത�ത്ത �നരിട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിഷ

മംപിടിച്ച പ്രശ്നം ക�മ്പാള പ്രശ്നമാ�ണന്നുപറയാം.

10 സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ

ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ എല്ലാത്തരം �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും പണത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ചരക്കുകളു�ടവിലകൾ, മൂലധനത്തി�ന്റതുക,

കടമിടപാടുകൾ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം മുതലായവ�യല്ലാം സ്വർണ്ണത്തി

�ന്റ തൂക്ക�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയല്ല, �ഡാളർ, പൗണ്ട്, ഉറുപ്പിക, റൂബിൾ

തുടങ്ങിയ കറൻസികളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. ഓ�രാ

കറൻസിയും ഒരു നിശ്ചിതതൂക്കമുള്ളസ്വർണ്ണ�ത്തപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു�കാണ്ട്

പരസ്പരമുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് �നരിടുന്നില്ല. എന്നാൽ, കറൻസി പ്രതി

നിധീകരിക്കുന്ന സ്വർണത്തി�ന്റ �താതു കൂ�ടക്കൂ�ട മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുക�യാ

അനിശ്ചിതവും അസ്ഥിരവുമായിരിക്കുക�യാ �ചയ്താൽ വിനിമയബന്ധങ്ങളിലും

ഋണവ്യവസ്ഥയിലും ഒടുവിൽ ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാ�കയും കുഴപ്പങ്ങൾ �ന

രിടും. വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചി�ലാന്നുമില്ലാ�ത, ഏ�റക്കു�റ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ,
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വ്യത്യസ്ത കറൻസിക�ള പരസ്പരം �കമാറാൻ സാധിച്ചാ�ല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലു

ള്ള കച്ചവടം ശരിക്കു നടക്കുകയുള്ളു. അതു�കാണ്ട്, വി�ദശവിനിമയനിരക്കുക�ള

ഏ�റക്കു�റസ്ഥിരമാക്കി നിർത്താൻസഹായിക്കുന്ന ഒരുസാർവ്വലൗകിക മാനദ

ണ്ഡംആവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ ഉത്ഭവം:

ഏതു തരത്തിലാ�ണാ ഒ�ര രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാ

ടുക്കകൾ വളർന്നതി�ന്റ ഫലമായി പണം ആവിർഭവിച്ചത്, അതു�പാ�ലത്ത�ന്ന

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിയു�ട ഫലമായി ഒരു സാർവ്വലൗ

കിക മാനദണ്ഡംആവിർഭവിച്ചു.

വി�ദശവ്യാപാരത്തി�ന്റ �നതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടനിലാണ് ആദ്യമായി

1821-ൽ സ്വർണ്ണമാനം രൂപ�മടുത്തത്. ക്ര�മണ ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി മിക്ക

യൂ�റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണമാനം സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ�ന 20-ാം

നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും മിക്ക പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളു�ട ഇടപാടുകളു�ടയും

�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ടയും അടിസ്ഥാനമായി സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ�യ സ്വീകരി

ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സ്വർണ്ണമാനംനിലവിലുള്ളഒരുരാജ്യത്തി�ലപണത്തി�ന്റയൂണിറ്റ് ക്ലിപ്തമായ

തൂക്കവുംഗുണവുമുള്ളസ്വർണ്ണത്തിന്സമമായിരിക്കും. സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളു�ടസ്ഥാ

നത്ത് �നാട്ടുക�ളാ �ടാക്കൺനാണ്യങ്ങ�ളാ പ്രചരിക്കു�മന്നത് വാസ്തവം ത�ന്ന.

പ�ക്ഷ, ഈ �നാട്ടുകളും നാണ്യങ്ങളും ഉടമസ്ഥന്മാർക്കവശ്യമുള്ള�പ്പാൾ സ്വർണ്ണ

മാക്കി മാറ്റി�ക്കാടുക്കാൻ അതാതു രാജ്യത്തി�ല ഗവൺ�മൻറ് — അ�ല്ലങ്കിൽ

ഗവൺ�മൻറി�ന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള �സൻട്രൽ ബാങ്ക് — ചുമതല�പ്പട്ടിരിക്കും.

ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയുംപണംനിശ്ചിതതൂക്കത്തിലും മാറ്റിലുമുള്ളസ്വർണ്ണമാക്കി മാ

റ്റാൻ സാധിക്കു�മങ്കിൽ വിഭിന്ന രാജ്യങ്ങളി�ല കറൻസികളു�ട അവയിലടങ്ങിയ

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ച് പരസ്പരം �കമാറാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണ

ത്തിന് �ഡാളറിലും പൗണ്ടിലും അടങ്ങിയ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ �താതി�ന അടിസ്ഥാ

നമാക്കി ഒരു �ഡാളർ എത്ര പൗണ്ടിന് സമമാ�ണന്ന് കണക്കാക്കാം. ഇങ്ങ�ന

മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�ട കറൻസിക�ള സ്വന്തം കറൻസിയു�ട കണക്കിൽ അളക്കാൻ

സാധിക്കുന്നതു�കാണ്ട് മറുനാടുകളുമായുള്ള �കാള്ള�ക്കാടുക്കക�ളയും കടമിടപാ

ടുക�ളയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താം. അതു�കാണ്ടാണ് സ്വർണമാനം സാർവ്വ�ദശീയ

വ്യാപാരത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി�യസഹായിച്ചു�വന്ന് പറയുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ:

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധംവ�രയുംഇംഗ്ലണ്ടുസ്വർണ്ണമാനത്തിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടി

�ന്റ അടിസ്ഥാനനാണ്യമായ പൗണ്ടിൽ (�സാവറിൽ) 123.5 �ഗ്രയിൻ സ്റ്റാൻ�ഡർ

ഡ്സ്വർണ്ണംഅടങ്ങിയിരുന്നു. ഈസ്റ്റാൻ�ഡർഡ്സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ 12ൽ ഒരു ഭാഗം

കൂട്ട് (അ�ലായ് ) ആയിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഒരു �സാവറിനിൽ 113 �ഗ്രയിൻ പരി

ശുദ്ധസ്വർണ്ണമാണടങ്ങിയിരുന്ന�തന്നുപറയാം.

�സാവറിൻ നാണ്യങ്ങ�ളാ�ടാപ്പം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചിറക്കിയ �നാ

ട്ടുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ �നാട്ടുകൾ, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തരം വാഗ്ദാനപത്ര

ങ്ങൾമാത്രമായിരുന്നു. കാരണം, �നാട്ടു�കവശമുള്ളഒരാൾക്ക് �വണ�മന്നു �താ

ന്നു�മ്പാൾഅത് ബാങ്കിലടച്ച് പകരംആ �നാട്ടിൽപ്പറഞ്ഞസംഖ്യ പവനായി �മടി

ക്കാൻസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
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�സൻട്രൽ ബാങ്കിനു �വണ�മങ്കിൽ ധാരാളത്തിലധികം �നാട്ടുകൾ അടിച്ചി

റക്കികൂ�ട? അതാപത്താണ്. കാരണം, ആവശ്യത്തിലധികം �നാട്ടുകൾ പ്രചരി

ച്ചാൽ ഓ�രാ പവൻ �നാട്ടിനും ഒരു �സാവറി�ന്റ വില കിട്ടാതാവും; �സാവറി�ന്റ

വില 113 �ഗ്രയിൻ സ്വർണ്ണ�ത്തക്കാൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങി�ന 113 �ഗ്രയിൻ

സ്വർണ്ണ�ത്തക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞ ഒരു �സാവറിൻ ഒരു �സാവറിൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്

പ്രചരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അതി�ന്റ അർത്ഥം സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ മാർക്കറ്റുവില വർ

ദ്ധിക്കു�മന്നാണ്. അതായത് ഒരു �സാവറിനിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം വിറ്റാൽ ഒരു

പൗണ്ടിലധികം വില കിട്ടും. പൗണ്ടു�നാട്ടുകളും പൗണ്ടി�നക്കാളും വിലപിടിച്ച �സാ

വറിൻ നാണ്യങ്ങളും സമാനവിലയ്ക്ക് പ്രചരിക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്? അ�പ്പാൾ,

ഈസ്ഥിതിയിൽ �സാവറിൻ നാണ്യങ്ങൾപ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയുകയും

സ്വകാര്യവ്യക്തികളു�ട �പട്ടികളി�ല�യ്ക്കാ കലാപരമായ കാര്യങ്ങളി�ല�യ്ക്കാ ആഭ

രണാദികളി�ല�ക്കാഅ�ല്ലങ്കിൽ വി�ദശങ്ങളി�ല�യ്ക്കാ ഒഴുകി�പാവുകയും �ചയ്യും.

സ്വർണമാനത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനം:

സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റകീഴിലുള്ളഒരു രാജ്യത്തിൽനിശ്ചിതവിലയ്ക്കുസ്വർണ്ണം വാങ്ങാ

നും വിൽക്കാനും — ഇറക്കുമതി �ചയ്യാനും കയറ്റുമതി �ചയ്യാനും —ആളുകൾക്ക്

സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾ ഒരു �നാട്ട് �സൻട്രൽ ബാങ്കിലടച്ച് അത്രയും

സംഖ്യ മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലയയ്ക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടാൽ ബാങ്ക് സ്വർണ്ണം കയറ്റി

അയയ്ക്കാൻ തയ്യാറാ�വണ്ടി വരും. �വണ്ടത്രസ്വർണ്ണം �കാടുക്കുവാ�നാ മറുനാടുക

ളി�ലയ്ക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുവാ�നാ �സൻട്രൽബാങ്കിന് �കാപ്പി�ല്ലങ്കിൽസ്വർണ്ണമാന

വ്യവസ്ഥതകർന്നു�പാകും.

കൂടുതൽ �നാട്ടുകളടിച്ചിറക്കിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? �സാവറിൻ നാ

ണ്യത്തി�ന്റസ്വർണ്ണവിലവർദ്ധിക്കും; പൗണ്ടി�ന്റസ്വർണ്ണവിലതാഴും. ഈസ്ഥിതി

യിൽ പൗണ്ടു�നാട്ടുകൾ �കാടുത്ത് പകരം സ്വർണ്ണം വാങ്ങാൻ ആർക്കാണാഗ്രഹ

മില്ലാതിരിക്കുക? അതു�കാണ്ട് ബാങ്കു�നാട്ടുകളു�ടയും �സാവറിനുകളു�ടയും ഒട്ടാ

�കയുള്ളതുകസമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ളതിലുംഅധികമാകാതിരിക്കാൻ—ആവ

ശ്യത്തിൽക്കവിഞ്ഞ �നാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കാതിരിക്കാൻ — �സൻട്രൽ ബാങ്ക് ശ്ര

ദ്ധി�ക്കണ്ടിവരും.

എന്നാൽഅ�തസമയത്ത് ത�ന്ന, സ്വർണ്ണ�സാവറിൻ �കാടുത്താൽപകരം

�നാട്ടു �കാടുക്കണ�മന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ളതു�കാണ്ട്, �നാട്ടുകളു�ട എണ്ണം വല്ലാ�ത

കുറയാനും പാടില്ല. �നാട്ടുകളു�ട തുക വല്ലാ�ത കുറഞ്ഞാൽ ഒരു പൗണ്ട് �നാട്ടി

ന് 118 �ഗ്രയിന് സ്വർണ്ണ�ത്തക്കാളധികം വിലയുണ്ടായിത്തീരും. അ�പ്പാൾ �സാവ

റിൻ�കവശമുള്ളവർഅതു മാറ്റി പകരം �നാട്ടുവാങ്ങാൻതുടങ്ങും. സ്റ്റാൻ�ഡർഡി

ന്ന് 8 പ 17 ഷി 9 �പഎന്ന �താതിൽസ്വർണ്ണം വാങ്ങി പകരം �നാട്ടു �കാടുക്കാൻ

ബാങ്ക് നിയമപ്രകാരം ചുമതല�പ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അ�പ്പാൾ, അതും കുഴപ്പമാണ്.

ഇങ്ങ�ന, �നാട്ടുകളു�ട എണ്ണം ആവശ്യത്തിലധികം കുറയുക�യാ വർദ്ധിക്കു

ക�യാ�ചയ്യാതിരിക്കാനുള്ളഒരമര�മന്നനിലയ്ക്കാണ്സ്വർണ്ണമാനംപ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ കീഴിൽ വി�ദശവ്യാപാരം:

രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ—ഉദാഹരണത്തിന്ബ്രിട്ടനുംഫ്രാൻസും—കച്ചവടബന്ധത്തിൽ

ഏർ�പ്പടുന്നു എന്നിരിക്ക�ട്ട. ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ഒരു കയറ്റുമതിക്കാരൻ ഫ്രാൻസിൽ
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ത�ന്റ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ചു

കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കു പണം �നരിട്ടു കയറ്റിയയ�ക്കണ്ടതില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവട

ക്കാരൻ ഫ്രാൻസിലുള്ള ത�ന്റ കക്ഷിയു�ട �പരിൽ ഒരു ബിൽ ‘ഡ്രാ’ �ചയ്യുകയും

ഫ്രഞ്ചുകാരൻ അത് ‘സ്വീകരിക്കുകയും’ �ചയ്യുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാര�ന്റ കയ്യിൽ ഫ്രാങ്ക് മു

തലായഫ്രഞ്ചുകറൻസി�യയുള്ളു. ഇടപാടു തീർക്കണ�മങ്കിൽ പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിംഗ്

�വണം. �സ്റ്റർലിംഗ് കിട്ടുന്ന�തങ്ങി�ന? ഒരു വഴിയുണ്ട്: ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്ക് ചരക്കു

കളയയ്ക്കുക. ഫ്രഞ്ചുകാര�ന്റ കയറ്റുമതി വർദ്ധിക്കുന്ന �താതിൽ �സ്റ്റർലിംഗി�ന്റ

സ�പ്ലയും വർദ്ധിക്കും. �സ്റ്റർലിംഗി�ന്റ സ�പ്ലഡിമാൻറി�നക്കാൾ കുറവാ�ണ

ങ്കിൽ അതി�ന്റ വിനിമയനിരക്ക് വർദ്ധിക്കും. ഇങ്ങി�ന വിവിധ കറൻസികളു�ട

ഡിമാൻറിലും സ�പ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് അവ തമ്മിലുള്ള വിനിമ

യനിരക്കി�ന നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

കച്ചവടബന്ധത്തി�ലർ�പ്പടുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ സ്വർണ്ണമാനത്തിലാ�ണ

ങ്കിൽ, അതായത്, ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും കറൻസിക്ക് സ്വർണ്ണവുമായി നിശ്ചി

തമായ ബന്ധമു�ണ്ടങ്കിൽ, ആ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയബന്ധം താറുമാറാ

വാ�ത നിലനിർത്താവുന്നതാണ്. നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള സ്വർണ്ണം വാ

ങ്ങാൻ ഓ�രാ കറൻസിയു�ടയും എത്ര യൂണിറ്റുകൾ �വണ�മന്നു കണക്കാക്കാം.

ഇതിന് ‘വിനിമയത്തി�ന്റ കമ്മട്ടനിരക്ക് ’ (Mintpar) എന്നു പറയുന്നു. ഡിമാൻ

റിലും സ�പ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് വിനിമയനിരക്ക് കയറുക�യാ

ഇറങ്ങുക�യാ �ചയ്യുന്നത് ഈ കമ്മട്ടനിരക്കി�ന �കന്ദ്രമാക്കി�ക്കാണ്ടായിരിക്കും.

സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലു�ണ്ടങ്കിൽ ഈ കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ ഒരതിർത്തിയിലധികം

�പാവുകയില്ല. എ എന്ന രാജ്യത്തിന് ബി. എന്ന രാജ്യത്തി�ന്റ കറൻസിയു�ട

ആവശ്യമു�ണ്ടന്നിരിക്ക�ട്ട. ബി. യു�ട കറൻസിയു�ട ആ�പക്ഷികമായ വില വർ

ദ്ധിച്ചു�വന്നു വരാം. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ത�ന്റ കറൻസി മുമ്പ�ത്തക്കാളധികം

�കാടുത്താ�ല എ യ്ക്ക് ബി യു�ട കറൻസി കിട്ടുകയുള്ളു. പ�ക്ഷ, ബി യു�ട കറൻ

സിയു�ട വില എത്ര വർദ്ധിച്ചാലും അത് �കാടുക്കുവാൻ എ തയ്യാറാവു�മാ? ഇല്ല

കാരണം, ത�ന്റ കറൻസി �കാടുക്കുന്നതി�നക്കാൾ ലാഭം അത് സ്വർണ്ണമാക്കി

മാറ്റിആസ്വർണ്ണംബി യി�ലക്ക് കയറ്റിഅയയ്ക്കുകയാ�ണന്നുകണ്ടാൽഅയാളങ്ങ

�നയാണ് �ചയ്യുക. അവി�ടവച്ച് ആ സ്വർണ്ണം �വണ�മങ്കിൽ വീണ്ടും ബി യു�ട

കറൻസിയാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്യാമ�ല്ലാ.

വിനിമയനിരക്കുകളു�ട കയറ്റിറക്കങ്ങളു�ട ഈ അതിർത്തികൾക്കു സ്വർണ്ണ

�രഖകൾ (Gold Points) എന്നു പറയുന്നു. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, വിനിമയനിര

ക്ക്ആഅതിർത്തി കടക്കു�മ്പാൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലയ്ക്ക്

സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയയ്ക്ക�പ്പടുന്നതാണ്.

ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണം കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന

തി�ലക്കാവശ്യമായ �ചലവാണ്ഈസ്വർണ�രഖകൾ നിർണയിക്കുന്നത്.

വിനിമയനിരക്കി�ല മാറ്റങ്ങൾ:

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നു രണ്ടുകറൻസികളു�ട വിനിമയ�ത്താതുതികച്ചുംസ്ഥി

രമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മ�റ്റാ

രു രാജ്യത്തി�ലക്കു സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയയ്ക്കാനാവശ്യമായ �ചലവനുസരിച്ച് വിനി

മയനിരക്ക് ഏറുക�യാ കുറയുക�യാ �ചയ്യാം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വിനി

മയനിരക്കു സ്വർണ്ണ�രഖകളു�ട അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ കയറിയിറങ്ങി�ക്കാണ്ടി
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രിക്കും. കറൻസിയു�ട ഡിമാൻഡിലും സ�പ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ

കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്കുകാരണം. പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിംഗ് �ഡാളറാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കു

ന്നവ�രക്കാളധികമാണ് �ഡാളർ പൗണ്ടാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർഎങ്കിൽ വി

നിമയനിരക്ക് അ�മരിക്ക�യ്ക്കതിരാവും. അതായത്, �ഡാളറിന് പൗണ്ടുകണക്കിലു

ള്ള വില കുറയും. എന്നാൽ, സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലുള്ളതു�കാണ്ട്, ഈ കുറവു ന്യൂ

�യാർക്കിൽ നിന്നു ലണ്ടനി�ലക്കു സ്വർണ്ണം കയറ്റിയയയ്ക്കാനാവശ്യമായ �ചലവി

�നക്കാളധികമാവില്ല.

ഇത്ര�ത്താളം പറഞ്ഞത് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാല

�ത്തസ്ഥിതിയാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ന് ആസ്ഥിതിയല്ല, സ്വർണ്ണമാനം ഉ�പക്ഷിക്ക

�പ്പട്ടിട്ട് 17 �കാല്ലമായി.

സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ തകർച്ച:

1981 �സപ്തംബർ മാസത്തിലാണ് പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിംഗ് സ്വർണ്ണമാനത്തിൽ നിന്ന്

സ്വതന്ത്രമാക്ക�പ്പട്ടത്.

പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിംഗ് സ്വർണ്ണവുമായുള്ള ബന്ധം ഉ�പക്ഷിച്ച�താടുകൂടി �നാട്ടു

കൾ �കാടുത്താൽ സ്വർണ്ണം കിട്ടു�മന്ന വ്യവസ്ഥയും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു. അനി

യന്ത്രിതമായ �നാട്ടുകളടിച്ചുവിട്ട �സ്റ്റർലിംഗി�ന്റ വില കുറയ്ക്കുവാൻ ഗവൺ�മൻറിനു

സാധിക്കു�മന്നായി.

കറൻസിയു�ട വിലയിടിഞ്ഞാൽ �ലാകമാർക്കറ്റിൽ പ്രബലമായ സ്ഥാനം

�കക്കലാക്കാൻ സാധിക്കു�മന്ന് ഓ�രാ മുതലാളിയും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, ത�ന്റ ചരക്കുകളുണ്ടാക്കാനുള്ള �ചലവ്, സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നത്തിൽ, കുറയുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. കടലാസ്സു�നാട്ടുകളു�ട പ്രചാരം വർദ്ധിക്കും

�താറും ചരക്കുകളു�ട മാർക്കറ്റുവിലകൾ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരും. വിലയിടിഞ്ഞ

പണം സ്വർണ്ണത്തിനു �കമാറ്റം �ചയ്യുന്നത് ലാഭകരമാണ്. കാരണം, വിലയിടി

ഞ്ഞകറൻസിയുള്ളരാജ്യത്തി�ന്റചരക്കുകൾസ്വർണ്ണമാനത്തിൽത�ന്നനിലനിൽ

ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളു�ട ചരക്കുക�ള അ�പക്ഷിച്ച് ആദായകരമായിരിക്കും. �ന�രമ

റിച്ച്, സ്വർണ്ണമാനത്തിലുള്ള പഴയ പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദനം

നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾക്ക് താരത�മ്യന കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാകു�മന്നു

കാണാം. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ�ല്ലാ

മാർക്കറ്റി�ല മത്സരത്തിൽ വിജയം �നടാൻ കഴിയുക. അതു�കാണ്ടാണ് �നാട്ട

ടിച്ചു പണ�പ്പരുപ്പമുണ്ടായ രാജ്യത്തിന് (വിലയിടിഞ്ഞ കറൻസിയുപ�യാഗിക്കുന്ന

രാജ്യത്തിന് ) കൂടുതൽആദായമുണ്ടാവു�മന്നു പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ,ഇംഗ്ലണ്ടി�ലകറൻസിവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായഈമാറ്റങ്ങൾകണ്ടുചു

മ്മായിരിക്കുകയാ�ണാ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ �ചയ്തത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അധികം കഴിയുന്ന

തിനു മുമ്പ് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ട�ന അനുഗമിച്ചു. ഉത്തമർണ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ

വച്ച് ഏറ്റവും പ്രബലമായ അ�മരിക്കയി�ല �ഡാളർമാത്രം, കുറച്ചുകാലം, പരിത

സ്ഥിതിക�ളാ�ടതിരിട്ടു�കാണ്ട് പ്രതാപ�ത്താ�ട തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ �നാ

ക്കി. പ�ക്ഷ, പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിംഗ് സ്വർണ്ണമാന�ത്ത ഉ�പക്ഷിച്ചസ്ഥിതിക്ക് �ഡാ

ളർമാത്രംസ്വർണ്ണമാന�ത്തവിടാ�തപിടിച്ചുനിന്നാൽഎന്തായിരിക്കുംഫലം? ബ്രി

ട്ടന് ത�ന്റ ചരക്കുക�ള ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയും. �ലാകമാർക്ക

റ്റി�ല മത്സരത്തിൽ നിന്നും അ�മരിക്കൻ ചരക്കുകൾ പിൻമാ�റണ്ടിവരും. അതി
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ന് അ�മരിക്കൻ മുതലാളികൾ തയ്യാറാവു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല, അതു�കാണ്ട�ത്ര,

1933 മാർച്ചിൽ, അ�മരിക്കയും സ്വർണ്ണമാന�ത്തവലി�ച്ചറിഞ്ഞത്.

അ�മരിക്കൻ �ഡാളറും ബ്രിട്ടീഷ്പൗണ്ടും �ലാകത്തിൽവച്ച് ഏറ്റവും സ്ഥിരതയു

ള്ള കറൻസികളാ�ണങ്കിലും അവ�യാരിക്കലും സ്വർണ്ണവുമായുള്ള ബന്ധം �വർ

�പടുത്തുകയി�ല്ലന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളു�ട സൂക്ഷിപ്പുക

�ള �ഡാള�റാ പൗ�ണ്ടാ ആക്കി മാറ്റുക പതിവായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് �ഡാളറും

പൗണ്ടും �പാളിഞ്ഞ�പ്പാൾ മറ്റു കറൻസികൾ കൂടി അപകടത്തിലായി.

സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥതകർന്ന�തന്തു�കാണ്ട്?

സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥയു�ട പരാജയ�ത്ത �വറു�മാരു യാദൃശ്ചിക സംഭവമായിട്ടാ

ണ് ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലർസ്വർണ്ണമാനം തകർ

ന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ�മല്ലാം സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ — ഭൂമിയിൽ നിന്നു കുഴി�ച്ചടു

ക്ക�പ്പടുന്നആപാവ�പ്പട്ട �ലാഹക്കഷണത്തി�ന്റ—തലയ്ക്കു വച്ചു�കട്ടാനാ�ണാ

രുങ്ങിയത്. ഒരു സാർവ്വ�ദശീയ മാനദണ്ഡ�മന്ന നിലയ്ക്കു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വർ

ണ്ണത്തിനു കഴിവി�ല്ലന്നും അതു�കാണ്ടാണ് സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ പരാജയ�പ്പട്ട

�തന്നും അവരഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. എന്നാൽ, പു�രാഗമനവാദികളായ ചില ധനശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻമാർഈപരാജയത്തി�ന്റ ശാസ്ത്രീയകാരണങ്ങളാരായുവാൻ പരിശ്രമിക്കാ

തിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയി�ല ഒരു പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മിസ്റ്റർ

�ക.ടി.ഷാ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. വി�ദശ വ്യാപാരത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച അതിരുകവി

ഞ്ഞസാമ്പത്തിക �ദശീയത്വമാണ് കറൻസികുഴപ്പത്തി�ന്റപ്രധാനകാരണ�മന്ന്.

പ�ക്ഷ, മിസ്റ്റർ ഷായു�ടഈഅഭിപ്രായം �പാലും �കവലം അവ്യക്തമാണ്. കാ

രണം, സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ തകർച്ചയു�ട പിന്നിലുള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട

പരാജയ�ത്തഅ�ദ്ദഹം �വണ്ട�പാ�ലഅപഗ്രഥിച്ചുകാണുന്നില്ല.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം സാർവ്വ�ദശീയവ്യാപാരത്തിന് ഗണ്യ

മായ ഉടവുതട്ടി. 1920-22 �ലയും 1929-33 �ലയും സാമ്പത്തികകുഴപ്പങ്ങൾഈസ്ഥി

തി�യ കൂടുതൽ വഷളാക്കിത്തീർത്തു. ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴി

യാ�ത മുതലാളികൾ �ബജാറാവാൻ തുടങ്ങി. �ലാകമാർക്കറ്റിൽ താന്താങ്ങൾക്കു

ള്ളപങ്കുനിലനിർത്താൻ �വണ്ടി ഓ�രാ മുതലാളി രാജ്യവും ഭയങ്കരമായ മത്സരങ്ങ

ളി�ലർ�പ്പട്ടു. ഈപരസ്പര മത്സരത്തിൽ താരിഫുകൾ, ക്വാട്ടകൾ, �കമാറ്റസന്ധി

കൾ, നാണ്യങ്ങളു�ട വിലകുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം ആയുധങ്ങളും ഉപ�യാ

ഗിക്ക�പ്പട്ടു. ഇങ്ങി�ന ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും മുതലാളികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല മു

തലാളികൾ�ക്കതിരായി നടത്തുന്ന സമരത്തി�ന്റ വിവിധരംഗങ്ങളി�ലാന്നു മാത്ര

മാണ് കറൻസിക്കുഴപ്പത്തിലൂ�ട പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടത്.

ഓ�രാ രാജ്യവും ശ്രദ്ധിച്ചതുസ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ പവിത്രത�യ നിലനിർത്താ

നല്ല, �ന�രമറിച്ച്, സ്വന്തം ഉൽപാദന�ത്തയും കച്ചവട�ത്തയും വിപുലമാക്കാനാ

ണ്. അതു�കാണ്ടാണ്ഓ�രാ രാജ്യവും ഉയർന്നതാരീഫുകളുംഎക്സ്�ചഞ്ച് നിയന്ത്ര

ണങ്ങളും മറ്റുനിയന്ത്രണ നടപടികളും നടപ്പാക്കാ�നാരുങ്ങിയത്. കറൻസിയു�ട

അതിരുകവിഞ്ഞ ‘ഇൻഫ്ളക്ഷൻ’ ഈ മത്സരത്തിനുള്ള മൂർച്ച�യറിയ ഒരായുധമാ

യിത്തീർന്നു. കാരണം, പണ�പ്പരുപ്പമുള്ള രാജ്യത്തിനു ചുരുങ്ങിയ മാർക്കറ്റുവിലയ്ക്കു

ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതു�കാണ്ട്, മൂർദ്ധന്യദിശയി�ലത്തിയ മാർക്ക

റ്റു മത്സരത്തി�ന്റ ഒരഭിവാജ്യ ഭാഗ�മ�ന്നാണം ഒരു ഭയങ്കരമായ കറൻസി യുദ്ധം

�പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു.
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സ്വർണ്ണമാനം നിലനില്ക്കണ�മങ്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളു�ട വി�ദശവിനിമയം

അസ്ഥിരമാവാതിരിക്കണം. വി�ദശവിനിമയം അസ്ഥിരമാവാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ

രാജ്യങ്ങൾതമ്മിലുള്ളഅടവുകളു�ടഅവശിഷ്ടങ്ങൾഏ�റക്കു�റസ്ഥിരമായിരിക്ക

ണം. പ�ക്ഷ ഓ�രാ രാജ്യവും ത�ന്റ മാത്രം ഉൽപാദന�ത്തയും വി�ദശവ്യാപാര

�ത്തയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ, ഓ�രാ രാജ്യവും ത�ന്റചരക്കുക

�ളചുരുങ്ങിയവിലയ്ക്കുവിറ്റഴിക്കാൻസാധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉൽപാദനക്ഷമതവളർ

ത്താൻ മുതിരുകയാ�ണങ്കിൽ, ഓ�രാ രാജ്യവും സ്വന്തം കറൻസിയു�ട വില കുറയ്ക്കു

വാനും �ലാകമാർക്കറ്റിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങ�ള പരാജയ�പ്പടുത്തുവാനു�മാരുങ്ങുകയാ

�ണങ്കിൽ,ഈസ്ഥിരതഎത്രകാലം നിലനിൽക്കും?

അ�പ്പാൾ, സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ പരാജയത്തി�ന്റ പിന്നിൽ മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ അസമമായ വളർച്ചയും അതിലടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളും കാണാതിരിക്കുന്ന

ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻഅശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനത്തി�ല എത്തി�ച്ചരുകയുള്ളു. കറൻ

സിക്കുഴപ്പം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുവിലുള്ളകുഴപ്പത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാ

�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാ�തഅതിനു പരിഹാരം കാണുകസാധ്യമല്ല.

11 പണത്തി�ന്റ വിലയും വി�ദശവിനിമയവും

ചരക്കുകളു�ട വില ചില�പ്പാൾ കയറുകയും ചില�പ്പാൾ കുറയുകയും �ചയ്യാറുണ്ട

�ല്ലാ. ഇതിനു രണ്ടുതരംകാരണങ്ങളുണ്ടാവാം: ഒന്നുകിൽവിലക�ളഅളക്കാനുള്ള

മാനദണ്ഡ(പണ)�ത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ; അ�ല്ലങ്കിൽ അളക്ക�പ്പടുന്ന

ചരക്കുക�ള സംബന്ധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ചരക്കി�ന്റ�യന്ന�പാ�ലത�ന്ന പണ

ത്തി�ന്റയുംഡിമാൻറി�ലാസ�പ്ലയി�ലാ മാറ്റമുണ്ടായാൽവിലകളിലും മാറ്റമുണ്ടാ

കും.2

യുദ്ധകാലത്ത് വിലകളിൽ വലി�യാരു വിപ്ലവമുണ്ടായി. ചരക്കുകളു�ട ഡി

മാൻറു സ�പ്ല�യഅ�പക്ഷിച്ച് വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. �താഴിലാളിക�ള കിട്ടാനു

ള്ള പ്രയാസം, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളു�ട കുറവ്, പുതിയ യന്ത്രങ്ങളു�ട അഭാവം

— ഇങ്ങ�ന പല കാരണങ്ങളാലും ചരക്കുകളു�ട സ�പ്ല കുറഞ്ഞു. ഡിമാൻറാ

�ണങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരികയും �ചയ്തു. അതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് വിലകൾ

എ�ന്തന്നില്ലാ�ത വർദ്ധിച്ചത്.

ഡിമാൻറി�ന്റആധിക്യം കുറഞ്ഞ�താടുകൂടിസ്ഥിതി വീണ്ടും മാറി. ചരക്കുകളു

�ട വില �പ�ട്ടന്നിടിയാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് 1920-�ല സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിലു

ണ്ടായത്. അതാണ് ഇന്ന് മുതലാളിക�ള തുറിച്ചു�നാക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നം.

വിലകളു�ട മാറ്റം ജനങ്ങ�ള ബാധിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന?

വിലകളിൽ �പ�ട്ടന്നുണ്ടാകുന്നഈഉയർച്ചയും താഴ്ചയും വിവിധജനവിഭാഗങ്ങ�ള

വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ് ബാധിക്കുക. വിലകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ഉൽപ്പാദനത്തി�ലർ

�പ്പടുന്ന വ്യവസായമുതലാളികൾക്കു കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കാൻ സാധിക്കും. �ന�ര

മറിച്ചു, പലിശയ്ക്കു കടം �കാടുക്കുന്ന പണമുതലാളികളു�ട ആദായം കുറയുകയാണ്

�ചയ്യുക. കാരണം, ചരക്കുകളു�ട വില വർദ്ധിച്ചാലും പലിശയു�ട �താത് നിശ്ചിത

മായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് നിശ്ചിതമായ പലിശയ്ക്ക് ഇ�പ്പാൾ കിട്ടുന്ന ചരക്കുകളു�ട

2 നാണയപ്രശ്നം എന്നപുസ്തകം �നാക്കു.
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�താത് മുമ്പ�ത്തക്കാൾകുറവായിരിക്കും. മാർക്കറ്റിൽപണംധാരാളംപ്രചരിക്കുന്ന

തു�കാണ്ട്, എന്നുവച്ചാൽ പണമുതലാളിയു�ട പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കാ

ത്തതു�കാണ്ട്, പലിശനിരക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല.

�താഴിലാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം �ദാഷം. വിലവർദ്ധനവിനനുസരിച്ച്

കൂലിക്കയറ്റമുണ്ടാവില്ല. കൂലിയു�ട �താത് എല്ലായ്�പ്പാഴും വിലക്കയറ്റത്തി�ന്റ പി

ന്നിലായിരിക്കും. അതി�ന്റ ഫലമായി �താഴിലാളികളു�ട യഥാർത്ഥ കൂലി (കൂലി

�കാണ്ടു വാങ്ങാവുന്ന ചരക്കുകളു�ട തുക) കുറയുന്നു. അങ്ങി�ന ജീവിതനിലവാരം

താഴുന്നു; ചൂഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു.

വിലകൾ താഴുന്ന കാല�ത്തസ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ചരക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന

വർക്ക്, പ്ര�ത്യകിച്ചും കാർഷി�കാൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർക്ക്; ആവശ്യത്തിനു

�വണ്ട പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങി�ന കടഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു. പലിശ

യ്ക്കു കടം �കാടുക്കുന്നപണമുതലാളിയ്ക്കു കൂടുതൽആദായമുണ്ടാക്കാൻസാധിക്കുന്നു.

കാരണം, നിശ്ചിതമായ പലിശ മുമ്പ�ത്തക്കാളധികം ചരക്കുക�ളയാണ് ഇ�പ്പാൾ

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. വ്യവസായ മുതലാളികൾ തങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചവിലയു

�ട കൂടുതൽ ഭാഗം പണമുതലാളിക്കു �കാടുക്കാൻ നിർബദ്ധരാവുന്നു.

ഇവി�ടയും �താഴിലാളികൾക്കാണ് കൂടുതൽ �ദാഷം. വിലക്കുറവി�ന �നരി

ടാൻ �വണ്ടി മുതലാളികൾ �താഴിലാളികളു�ട കൂലി കുറയ്ക്കുന്നു. അങ്ങി�ന �താഴി

ലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ളസമരം മൂർച്ഛിക്കുന്നു.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധ�ത്ത തുടർന്നുണ്ടായ വിലയിടിവി�ന �നരിടാൻ

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒ�ര മാർഗ്ഗമല്ല �ക�ക്കാണ്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അ�മരിക്കയിലും

നിഷ്പക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലും മുതലാളികൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും താരത�മ്യന

കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ‘ഡിഫ്�ളഷൻ’ (പണസ�ങ്കാചം അ�ല്ല

ങ്കിൽ പണം പിൻവലിക്കൽ) നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണുണ്ടായത്. പണമുതലാളി

കളു�ടആദായം ചുരുക്കുകയും �താഴിലാളികളു�ട കൂലി, ഉ�ദ്യാഗസ്ഥരു�ട ശമ്പളം

മുതലായവ കുറയുകയും �ചയ്തു. ഇങ്ങി�ന പണത്തി�ന്റ തുകകുറച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം

ലാഭ�ത്താത് ഏ�റക്കു�റ നിലനിർത്താൻ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന വ്യവസായമുത

ലാളികൾക്കുസാധിച്ചു.

യുദ്ധത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങ�ളൽക്കുകയും പരാജയംമൂലം ഭരണാധികാ

രികളു�ട ശക്തി ഇളക്കുകയും �ചയ്ത രാജ്യങ്ങളിലാക�ട്ട, വമ്പിച്ച വിപ്ലവപ്ര�ക്ഷാ

ഭങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പ്ര�ക്ഷാഭങ്ങ�ള ശാന്തമാക്കാൻ �വണ്ടി എട്ടുമണിക്കൂർ

പ്രവൃത്തി, സംഘടനയ്ക്കുള്ള അവകാശം, �പാതുസ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രായപൂർത്തി �വാട്ട

വകാശം എന്നിങ്ങ�ന പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും �ചയ്യാൻ മുതലാളിമാർ നിർബന്ധിതരാ

യി. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൂലിയും ശമ്പളവും �നരിട്ടുകുറച്ച് പണസ�ങ്കാചനം

നടപ്പിൽവരുത്തുകസാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ പണ

ത്തി�ന്റ വില കുറയ്ക്കൽ (Depreciation) എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഭരണാധികാരികൾ

�ക�ക്കാണ്ടത്. �നാട്ടുകൾ കൂടുതൽ അടിച്ചിറക്കുകയാ�ണങ്കിൽ �താഴിലാളിക

ളു�ട കൂലിയും ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാരു�ട ശമ്പളവുംപ്രത്യക്ഷത്തിൽനിലനിർത്തി�ക്കാ

ണ്ടുത�ന്ന അവയു�ട യഥാർത്ഥമായ �താതു കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കാരണം, പണ

ത്തി�ന്റ വിലയിടിയു�മ്പാൾ കൂലിയു�ടയും ശമ്പളത്തി�ന്റയും ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങും.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ കൂലിയും ശമ്പളവും ചുരുങ്ങുക എന്നുത�ന്നയാ

ണ്.
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ഈ മാർഗ്ഗം �താഴിലാളികളു�ട ദാരിദ്ര്യ�ത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; �ചറിയ സൂ

ക്ഷിപ്പുകളുള്ള ഇടത്തരക്കാ�ര ദീപാളി കളിപ്പിക്കുന്നു; പണമുതലാളികൾക്കു കിട്ടു

ന്ന ആദായത്തി�ന്റ �താതു കുറയ്ക്കുന്നു; അങ്ങി�ന വളഞ്ഞ വഴികളിലൂ�ട വീണ്ടും

വ്യവസായമുതലാളികളു�ട ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ചൂതാട്ടക്കാർ:

വില കയറു�മ്പാഴും വിലയിടിയു�മ്പാഴും ഒരു�പാ�ല ലാഭമടിയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം മുതലാ

ളികളുണ്ട്. ചൂതാട്ടമാണ് അവരു�ട പ്രധാന �ജാലി. വില കയറാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

അവർ ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി വാങ്ങുകയും അങ്ങി�ന വിലക�ള പി�ന്നയും വർ

ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു പണമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

�ന�രമറിച്ച് വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ അവർ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നത് കഴിയു

ന്നതും ചുരുക്കുകയും വില ഏറ്റവുമധികം താഴാൻ കാത്തിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇത്തരം ചൂതാട്ടങ്ങൾ ഇടത്തരക്കാരായ സ്വത്തുടമസ്ഥൻമാ�ര പാപ്പരാക്കി

വിടുന്നു; പണംഏതാനും �പരു�ടകയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻഇടവരുത്തുന്നു; വിതര

ണത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ സാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥയാ�ക തകരാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വി�ദശ വിനിമയം:

സ്വർണമാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കറൻസികൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരു

ന്ന സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ �താതു �നാക്കിയിട്ടാണ് അവയു�ട ആ�പക്ഷികവിലക�ള

കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സ്വർണ്ണമാനം തകർന്ന�താടുകൂടി ഈ മാർഗ്ഗം അപ്രാ

�യാഗികമായിത്തീർന്നു. ഇ�പ്പാൾ കറൻസികളു�ട ആ�പക്ഷികവിലകൾ കണ

ക്കാക്കുന്നത് ഓ�രാ രാജ്യത്തിലും ചരക്കുകളു�ട വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തി

ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ �നാക്കിയിട്ടാണ്. ഒരു രാജ്യത്തി�ല വിലകൾ ഗണ്യമായ

�താതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തി�ല കറൻസിയും മറ്റു രാ

ജ്യങ്ങളി�ല കറൻസികളും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തബാധിക്കാതിരിക്കില്ല.

എന്നാൽ ചരക്കുകളു�ട വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല കറൻസികളു

�ട വിലയിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങളും വിനിമയബന്ധ�ത്തബാധിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹ

രണത്തിന്, �ഡാളറും പൗണ്ട്സ്റ്റർലിംഗും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�മടുക്കുക. ഒരുപൗണ്ട്

4 �ഡാളറിന് സമമാണ്. ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു പൗണ്ട് �കാടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കു

കൾക്ക് അ�മരിക്കയിൽ 4 �ഡാളർ �കാടു�ക്കണ്ടിവരുന്നിട�ത്താളം കാലം ഒരു

പൗണ്ടി�ന്റയും 4 �ഡാളറി�ന്റയും വിലകൾ സമമാ�ണന്ന് പറയാം. ചരക്കുകളു

�ട വിലവർദ്ധന�വാ വിലയിടി�വാ ഒ�ര �താതിലാ�ണങ്കിൽ രണ്ടു കറൻസികളും

തമ്മിലുള്ളവിനിമയബന്ധംതാറുമാറാവുകയില്ല. 1947 ഒ�ക്ടാബറിൽബ്രിട്ടനിൽ�മാ

ത്തച്ചരക്കുകളു�ട വിലകൾ 1987-�ല നിലവാര�ത്തക്കാൾ 83 ശതമാനം കൂടുതലാ

യിരുന്നു. അ�തസമയത്ത് അ�മരിക്കയി�ല നിലവാരം 84 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചി

രുന്നു. അ�പ്പാൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളി�ലയും ചരക്കുകളു�ട വിലകൾ ഏതാ�ണ്ടാ�ര

�താതിലാണ് വർദ്ധിച്ചത്. അതു�കാണ്ട്, ഒരു കറൻസിയു�ട വില മ�റ്റ കറൻസി

യു�ടതി�നഅ�പക്ഷിച്ച് കൂടി�യ�ന്നാ കുറഞ്ഞു�വ�ന്നാ പറയാൻ വയ്യ.

ബ്രിട്ടനി�ല ഭരണാധികാരികൾ പൗണ്ടി�ന്റ വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു�വ

ന്നും അതി�ന്റ ഫലമായി പൗണ്ടി�ന്റ വിനിമയനിരക്ക് എട്ട് �ഡാറളായിത്തീർ

ന്നു�വന്നും വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ബ്രിട്ടനി�ലക്കിറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന ഭക്ഷണം,

അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലകൾ �പ�ട്ടന്ന്



82 അദ്ധ്യായം 2. ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ

വർദ്ധിക്കും. അ�മരിക്കയിൽ നി�ന്നാ കനഡയിൽ നി�ന്നാ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന

4 �ഡാളർ വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് 1 പൗണ്ട് �കാടുത്തിരുന്നസ്ഥാനത്ത്

ഇ�പ്പാൾ 1 പവൻ 6 �ഷല്ലിംഗ് 8 �പൻസ് �കാടു�ക്കണ്ടി വരും. ബ്രിട്ട�ന്റ ഇറ

ക്കുമതിചരക്കുകളു�ട വിലകൾ ഇങ്ങ�ന വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ജനങ്ങളു�ട

ജീവിതനിലവാരം കൂടുതൽ അധഃപതിക്കും. �താഴിലാളികളു�ട യഥാർത്ഥകൂലി

കുറയും. കാരണം, അവർക്കു കിട്ടുന്ന പണം �കാടുത്താൽ മുമ്പ�ത്തക്കാളും കുറച്ചു

ചരക്കുകൾ മാത്ര�മ കിട്ടുകയുള്ളു. അതു�കാണ്ട് കറൻസിയു�ട വിലയിടിവ് �താഴി

ലാളികൾക്കും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മറ്റു സാധാരണക്കാർക്കും ഹാനികരമാണ്.

കറൻസിയു�ടവിലയിടിഞ്ഞാൽകയറ്റുമതികൾക്ക് �ത�ല്ലാരുപ്ര�ചാദനംകി

ട്ടു�മന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മുമ്പ് 4 �ഡാളർ �കാടുത്താൽകിട്ടിയി

രുന്നത്ര ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ ഇ�പ്പാൾ 3 �ഡാള�റാ 3.5 �ഡാള�റാ �കാടുത്താൽ

കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതി�ന്റ ഫലമായി അ�മരിക്കക്കാർ കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ചര

ക്കുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി�യന്നു വരാം.

എന്നാൽ, ഇതിനു ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട്. എ�ന്തന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ

പലതും വി�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്നഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ�കാ

ണ്ടാണുണ്ടാക്കുന്നത്. കറൻസിയു�ട വിലയിടിവുകാരണം ആ അസംസ്കൃത സാമ

ഗ്രികളു�ട വില വർദ്ധിക്കും. അതി�ന്റ ഫലമായി കയറ്റുമതി �ചയ്യുന്ന ചരക്കുകളു

�ട വിലക�ളയും കുറ�ച്ചാ�ക്ക വർദ്ധിപ്പി�ക്കണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല ജീവിത�ത്താത്

താഴ്ന്നു�കാണ്ട് �താഴിലാളികൾ കൂടുതൽകൂലിക്കു�വണ്ടിസമരം �ചയ്തു�വന്നുവരും.

അങ്ങ�ന കയറ്റുമതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ത�ന്ന കുറയാൻ

തുടങ്ങും.

മ�റ്റാരു വിഷമം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തി�ല കറൻസിയു�ട വിലയിടി

ഞ്ഞാൽ �ലാകമാർക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല മുതലാളികളും തങ്ങളു

�ട കറൻസികളു�ട വില കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. കറൻസികൾ �കാണ്ടുള്ളഈസമര

ത്തി�ന്റഫലമായിആദ്യം വില കുറച്ച രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന �നട്ടം താൽക്കാലികം

മാത്രമായിരിക്കും.

ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലയിടിവ്:

മ�റ്റാരുദാഹരണ�മടുക്കാം: 1948 ജനുവരി 25-നു രാത്രി ഫ്രഞ്ചു ഭരണാധികാരികൾ

ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലസുമാർ 50 ശതമാനം കണ്ട് കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ വിനിമയനി

രക്കുകൾപ്രകാരം ഒരുപൗണ്ട് 864ഫ്രാങ്കിന്സമമായിരിക്കു�മന്നും (പഴയനിരക്ക്:

480 ഫ്രാങ്ക് = 1 പൗണ്ട്) ഒരു �ഡാളർ 214 ഫ്രാങ്കിനു സമമായിരിക്കു�മന്നും (പഴയ

നിരക്ക്: 120 ഫ്രാങ്ക്= 1 �ഡാളർ) ഔ�ദ്യാഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു.

ഫ്രഞ്ചു മുതലാളിക�ള സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഈ മാറ്റത്തി�ന്റ അർത്ഥം വി

�ദശമാർക്കറ്റുകളി�ലക്കുകൂടുതൽപ്ര�വശനം ലഭിക്കുകഎന്നതാണ്. കാരണംഫ്ര

ഞ്ചു ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇ�പ്പാൾ മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറച്ചു �ഡാള�റാ പൗ

�ണ്ടാ മതിയാവും. �ലാകമാർക്കറ്റിൽഫ്രഞ്ചുചരക്കുകളു�ട വില കുറയുന്നതു�കാണ്ട്

അവയു�ട വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചു�വന്നു വരാം.

ജനുവരി 26-നു മുമ്പ്ഫ്രാങ്ക് പൗണ്ടാ�യാപൗണ്ട്ഫ്രാങ്കാ�യാ മാറ്റാനാഗ്രഹിച്ചി

രുന്നവർ പൗണ്ടിന് 480 ഫ്രാങ്ക് എന്ന �താതിലാണ് വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്.

അതായത് 1000 പൗണ്ട് വിലയുള്ള ചരക്കുകൾബ്രിട്ടിനിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരുഫ്രഞ്ച്
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മുതലാളിക്ക് 4,80,000 ഫ്രാങ്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ജനുവരി 26 നു മുതലാക�ട്ടഅത്രയും ചര

ക്കുകൾക്ക് 8,64,000 ഫ്രാങ്ക് കിട്ടു�മന്നായി. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലയി

ടിവിനു�ശഷം ബ്രിട്ടനി�ലക്ക് ചരക്കുകൾ കയറ്റിയയയ്ക്കുന്നഫ്രഞ്ച് മുതലാളികൾക്ക്

കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കാൻ കഴിയുകഎന്നാണ്.

ഫ്രാൻസി�ലക്ക് ചരക്കുകൾകയറ്റിയയയ്ക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ട കാര്യം

�ന�രമറിച്ചാണ്. ഫ്രഞ്ചുമാർക്കറ്റിൽ 4,80,000 ഫ്രാങ്ക് വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വിറ്റഴി

ക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിക്ക് മുമ്പ് 1000 പൗണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലയിടിവി

നു �ശഷമാക�ട്ട, അത്രയും ചരക്കുകൾക്ക് 550 പൗണ്ട് മാത്ര�മ കിട്ടുകയുള്ളു�വന്നാ

യി. ഈ നഷ്ടം നികത്താൻ �വണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ ഒന്നുകിൽ തങ്ങളു�ട

ചരക്കുകളു�ട വില വർദ്ധിപ്പിക്കും; അ�ല്ലങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ചരക്കു

കൾ പിൻവലിച്ചു മറ്റുവല്ല മാർക്കറ്റുക�ളയും അഭയം പ്രാപിക്കും.

അ�പ്പാൾ, ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലയിടിവു�കാണ്ട് �പ�ട്ടന്നുണ്ടായ ഫലം ബ്രിട്ടനിൽ

നി�ന്നാ അ�മരിക്കയിൽ നി�ന്നാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന

ചരക്കുകൾക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാർ കൂടുതൽ വില�കാടുക്കുവാൻ നിർബദ്ധരാവു�മന്നതാ

ണ്. കറൻസിയു�ട വിലയിടിവിനു മുമ്പുത�ന്ന ഫ്രാൻസിൽ ചരക്കുകളു�ട വില

വല്ലാ�ത വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിലക്കയറ്റത്തിനനുസരിച്ച് �താഴിലാളികളു

�ട കൂലിയും ഇടത്തരക്കാരു�ട ശമ്പളവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. ഫ്രാങ്കി�ന്റ വിലയി

ടിവി�ന്റ ഫലമായി ചരക്കുകളു�ട വിലകൾ ഇനിയും വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക.

അതി�ന്റ ഫലമായി �താഴിലാളികളു�ട യഥാർത്ഥകൂലി വീണ്ടും കുറയും; ജനങ്ങളു

�ട ജീവിത�ത്താത് കൂടുതൽ വഷളായിത്തീരും.

കറൻസികുഴപ്പത്തി�ന്റ പിന്നിൽ:

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധവും അതി�നതുടർന്നുണ്ടായ വിഷമതകളും മിക്ക മുതലാളി

ത്തരാജ്യങ്ങളു�ടയും സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യതാറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റു

കൾഇടുങ്ങിവരികയാണ്. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾതമ്മിലുള്ളമാർക്കറ്റുമത്സരം വർ

ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. പണ�പ്പരുപ്പം (ഇൻഫ്�ളക്ഷൻ) ഭയങ്കരമായി�ക്കാണ്ടുവരിക

യാണ്. പൗണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്, ലിറ, �ചനീസ്, �ഡാളർ, ഉറുപ്പിക തുടങ്ങിയ മിക്ക കറൻ

സികളു�ടയും വിലകൾ ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിനിമയനിരക്കിലുണ്ടായി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്ഥിരതകളും �പ�ട്ടന്നുണ്ടായ കയറ്റിറക്കങ്ങളും വി�ദശവ്യാ

പാര�ത്ത ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കറൻസിയു�ട വിലയിടിവുകാരണം

ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയാണ്. �താഴിലാളികളു�ട ചൂ

ഷണ�ത്താത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത്തരക്കാരു�ട സൂക്ഷിപ്പുപണങ്ങൾ അന്തർ

ദ്ധാനം �ചയ്യുന്നു. നാട്ടുകാരു�ട കയ്യിലുള്ള പണ�മല്ലാം ഏതാനും കൂറ്റൻമുതലാളി

മാരു�ട കയ്യിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഇ�തല്ലാം യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങളല്ല. മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുടമകളു�ടയും ഉൽപാദനവിതരണങ്ങളിലുള്ള ക്രമ�ക്കടുകളു�ടയും അനിവാര്യ

ഫലമാണിത്. മൗലികമായഈയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തഅവഗണിച്ചു�കാണ്ട് കറൻസി

കുഴപ്പത്തിനു പരിഹാരം കാണുകസാധ്യമല്ല.

12 സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ കഴിഞ്ഞ 180 �കാല്ല�ത്ത ചരിത്രത്തിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടായ

ഒട്ടനവധി സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾ �വറും യാദൃശ്ചികസംഭവങ്ങള�ല്ലന്നും നമ്മു�ട
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ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയു�ട എ�ന്താ പന്തി�കടി�ന്റ ഫലമാണവ�യന്നും അധികമ

ധികം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും നല്ലത്. പ�ക്ഷ, ഈ

പന്തി�കടി�ന്റ സ്വഭാവ�മന്താ�ണന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്ര�മ

അതിനുള്ളപരിഹാരം കാണാൻസാധിക്കൂ.

ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന�തങ്ങ�ന?

മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1. മുതലാളി

ആദ്യമായി ത�ന്റ വശമുള്ള പണം ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്നു; ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും

�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തിയും വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നു. 2. ശരിക്കുള്ള ഉല്പാദനം;

�താഴിലാളികൾഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽഅധ്വാനം �ചലുത്തിചരക്കുകൾനിർ

മ്മിക്കുന്നു. 3. വിൽപ്പന: ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞചരക്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നു;

അങ്ങി�ന ചരക്കുക�ള വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞചരക്കുക�ള ഉപ�ഭാക്താക്കൾവാങ്ങിയനുഭവിച്ചുകഴിയു

�മ്പാ�ഴയ്ക്കും അവ�യ വീണ്ടും സ�പ്ല �ചയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതു�കാണ്ട് ഒരി

ക്കൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ചു പണമാക്കിയാൽ ആ പണം വീണ്ടും ഉല്പാദനത്തിലിറ

ക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത�പ്പാ�ല ത�ന്ന വീണ്ടും ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട ഒന്നാംഘട്ടമാരം

ഭിക്കുകയായി. വീണ്ടും രണ്ടാം ഘട്ടം, വീണ്ടും മൂന്നാം ഘട്ടം, വീണ്ടും ഒന്നാംഘട്ടം —

ഇങ്ങ�ന ഉല്പാദനം തുടർന്നു�കാ�ണ്ടയിരിക്കുന്നു.

ലാഭംകിട്ടാൻ �വണ്ടിയാണ�ല്ലാ മുതലാളി ഉല്പാദനത്തി�ലർ�പ്പടുന്നത്. ലാഭം

കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽ അയാൾ ത�ന്റ പണം വ്യവസായത്തിലിറക്കുകയില്ല. അ�പ്പാൾ

ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം ആദ്യമിറ

ക്കിയ പണ�ത്തക്കാളധികമുണ്ടായിരിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. ഈ അധികമുള്ള

സംഖ്യയ്ക്കാണ് മിച്ചവില�യന്നു പറയുന്നത്. മിച്ചവില �വണ�മങ്കിൽ മുഴുവനും മുത

ലാളിക്കനുഭവിക്കാം; സുഖ�ഭാഗങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ചിലവഴിക്കാം. അ�ല്ലങ്കിൽ, അതു

മുഴുവ�നാ അതി�ലാരു ഭാഗ�മാ മൂലധന�ത്താടുകൂടി�ച്ചർത്തു വ്യവസായ�ത്ത വി

പുലീകരിക്കാം.

സ്വാഭാവികമായി ഓ�രാ മുതലാളിയും ത�ന്റ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള കൂടു

തൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻശ്രമിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങ

ളുണ്ട്: ഒന്നാമത്, മിച്ചവില സമ്പാദിക്കാനുള്ള ദുര; രണ്ടാമത് മാർക്കറ്റി�ല മത്സരം.

തന്താങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ �വണ്ടി മുതലാളികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കു

ന്നു. മത്സരത്തിൽ �താൽക്കുന്ന മുതലാളി തകർന്നു നശിച്ചു�പാകുന്നു. അതു�കാ

ണ്ട് മാർക്കറ്റു മത്സരത്തിൽ എതിരാളിക�ള �താൽപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി ഓ�രാ മുത

ലാളിയും ത�ന്റ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള മറ്റുള്ളവ�രക്കാൾ കുറഞ്ഞ �ചലവിനു

ചരക്കുകളുല്പാദിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള ഉല്പാ

ദനവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും വളരുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ ഉല്പാദനത്തിൽ കൂ

ടുതൽകൂടുതൽ, പണമിറക്കി�യ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് ഓ�രാ മുതലാളിയും ത�ന്റ

മിച്ചവില മുഴുവനു�മാ അ�ല്ലങ്കിൽ അതി�ന്റ ഒരു മുഖ്യഭാഗ�മങ്കിലു�മാ പുനരുല്പാദ

നത്തിൽ കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു. അങ്ങി�ന ഉല്പാദനം കൂടുതൽകൂടുതൽ വിപുലമായിത്തീ

രുന്നു.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളും:

വ്യവസായങ്ങ�ള �മാത്തത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാം. 1. ഉല്പാദ�നാ

പകരണങ്ങൾ (യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ, എണ്ണ മുതലായവ) നിർ
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മ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ. 2. ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ (ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം �ചരിപ്പ്

മുതലായവ) നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ. രണ്ടാമ�ത്ത ഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവശ്യമായ

യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പുകാരിൽനിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ഉപ�ഭാഗ

സാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങ�ള പരിഷ്ക്കരിക്കണ�മങ്കിൽ യന്ത്രസാമഗ്രിക

ളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങ�ളയും പരിഷ്ക്കരിക്കണം. ഇങ്ങി�ന രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലും മൂ

ലധന�ശഖരണംആവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളായാലും ശരി, ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളായാലും ശരി,

നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽഅവ�യമാർക്കറ്റിൽവിറ്റഴിക്കാൻകഴിയണം. എന്നാ

�ല പുനരുൽപ്പാദനം സാധ്യമാകു.

ഉല്പാദനമുറയു�ട അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന�തന്താണ്? യന്ത്രങ്ങളു

�ടയുംഎണ്ണയു�ടയും കൂലിയു�ടയും മറ്റും രൂപത്തിൽ മൂലധനമിറക്കിയ ഒന്നാംവിഭാ

ഗക്കാരു�ട കയ്യിൽ ഇ�പ്പാൾ യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ യന്ത്രങ്ങൾ വിറ്റ

ഴിച്ച് പണമാക്കിയാ�ല �താഴിലാളികൾക്കു കൂലി�കാടുക്കാനും വീണ്ടും ഉല്പാദനമു

റയാരംഭിക്കാനും ആവശ്യമായ മൂലധനമിറക്കാൻ കഴിയൂ. രണ്ടാംവിഭാഗക്കാരു�ട

കാര്യ�മാ? യന്ത്രങ്ങളു�ടയും അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളു�ടയും കൂലിയു�ടയും രൂപ

ത്തിൽ അവരിറക്കിയ മൂലധനം മുഴുവൻ ഇ�പ്പാൾ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട രൂപ

ത്തിലാണ്. ഈഉപ�ഭാഗസാമഗ്രിക�ള വിറ്റഴിച്ചാ�ല രണ്ടാം വിഭാഗക്കാരായ മുത

ലാളികൾക്കു വീണ്ടും ഉല്പാദനമുറയാരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഒന്നാംവിഭാഗക്കാർ യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങ�ള എങ്ങി�നയാണ്

വിറ്റഴിക്കുന്നത്? കു�റ�യാ�ക്ക ഒന്നാംവിഭാഗക്കാരു�ടയിടയിൽത�ന്ന �ചലവാ

ക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ വിറ്റുതീർക്കണം. രണ്ടാം വി

ഭാഗക്കാർ ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ, തുണി, �ചരുപ്പ്, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ ഉപ�ഭാഗസാ

ധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അവ�യ വിറ്റഴിക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്. കു�റ�യാ�ക്ക

രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർക്കിടയിൽ ത�ന്ന �ചലവാകും. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാം വിഭാ

ഗക്കാരു�ടയിടയിൽ ത�ന്ന വിറ്റുതീർക്കണം. ഒന്നാമ�ത്തഗ്രൂപ്പിനാവശ്യമായ ഉപ

�ഭാഗസാമഗ്രികൾ രണ്ടാംഗ്രൂപ്പുകാരും രണ്ടാംഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവശ്യമായ ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങൾ ഒന്നാംഗ്രൂപ്പുകാരുമാണ് സ�പ്ല �ചയ്യുന്നത്.

ഒരു കാര്യം ഇവി�ട ഊന്നിപ്പറ�യണ്ടതുണ്ട്. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ

ഓ�രാ ഇനത്തിലും എത്ര�യത്ര ചരക്കുകൾ ആവശ്യമു�ണ്ടന്നും അവയു�ട മാർ

ക്കറ്റുവിലകൾ എന്തായിരിക്കണ�മന്നും എത്ര ചരക്കുകൾ വാങ്ങ�പ്പടു�മന്നും മറ്റും

അറിയുന്നതു ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തല്ല, നിർമ്മിച്ചതിനു�ശഷം മാത്ര

മാണ്. അതായത്, സമുദായത്തി�ല ഉല്പാദനവിതരണങ്ങൾയാ�താരുപ്ലാനുമില്ലാ

�തയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓ�രാ ഉൽപാദകനും ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക് ചരക്കുകളുണ്ടാക്കുക

യും അവ�യ വിറ്റഴിക്കാൻ �വണ്ടി ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കു മാർക്കറ്റിൽ �കാണ്ടുവരികയുമാണ്

�ചയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റി�ലത്തു�മ്പാഴാണ് താന്താങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ എത്രമടങ്ങു

�ചലവാകു�മന്ന് മുതലാളികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഡിമാൻറു കുറവുള്ള ചരക്കുക

ളു�ട മാർക്കറ്റുവില ഇടിയും. അ�പ്പാൾ കു�റ�പർ ആ ഉല്പാദനരംഗത്തിൽ നിന്നു

പിൻമാറി ഡിമാൻറു കൂടുതലുള്ള വ്യവസായങ്ങള�ന്വഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. പ�ക്ഷ, കൂ

ടുതൽആളുകൾപിൻവലിയുകയുംഅതി�ന്റഫലമായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾകുറയുകയും

�ചയ്താൽഅവയു�ട മാർക്കറ്റുവില വീണ്ടും ഉയരാൻ തുടങ്ങും. അ�പ്പാൾ വീണ്ടുംആ

ഉൽപാദനരംഗ�ത്തക്ക് മുതലാളികൾ ആകർഷിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങ�ന

വിലകളിലുണ്ടാകുന്നഏറ്റക്കുറവുകളു�ടയും മൂലധനത്തി�ന്റ �പാക്കുവരവുകളു�ടയും
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ഫലമായിട്ടാണ് സമുദായത്തിനാവശ്യമായ ചരക്കുകൾ എത്രയാ�ണന്ന് നിർണ്ണ

യിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ഒരു വിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട ചരക്കുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മറ്റുവിഭാഗ�ത്തയും

ബാധിക്കും. കാരണം, ഉല്പാദനവിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടാണ് കിടക്കുന്ന

ത്. ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ �വണം. യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാ

ക്കുന്നവർക്ക് ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളും �വണം. ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പുകാർ നിർമ്മിക്കുന്ന

യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ രണ്ടാംഗ്രൂപ്പുകാർക്കാവശ്യമുള്ളതി

�നക്കാൾ അധികമാ�ണങ്കിൽ അവ വിറ്റഴിയാ�ത കിടക്കും. �ന�രമറിച്ച്, കുറവാ

�ണങ്കി�ലാ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പുകാർക്കു പുനരുല്പാദനത്തിനാവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും

കിട്ടുകയില്ല. അ�പ്പാൾ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു വ്യക്തി

യു�ട മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. സമുദായത്തി�ലാട്ടാ�കയുള്ള ചരക്കുകൾ വിറ്റഴി�ക്കണ്ടപ്ര

ശ്നമാണത്. വ്യക്തികൾഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കുസ്വതന്ത്രമായി നടത്തുന്നചരക്കുനിർമ്മാണവും

സമുദായത്തി�നാട്ടാ�ക ആവശ്യമുള്ള ചരക്കുനിർമ്മാണവും തമ്മിൽ എത്രകണ്ട്

�പാരുത്തമുണ്ട് എന്നതി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പുനരുല്പാദനത്തി�ന്റ സുഗമമായ

പു�രാഗതി.

എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിൽ ഈ സുഗമമായ പു�രാഗതി സാധ്യ

മല്ല. കാരണം, യാ�താരു പ്ലാനുമില്ലാ�ത അരാജകമായിട്ടാണ് വ്യവസായങ്ങൾ

വളരുന്നത്. ഒന്നാംവിഭാഗത്തി�ല വ്യവസായങ്ങളും രണ്ടാം വിഭാഗത്തി�ല വ്യവ

സായങ്ങളും തമ്മിൽ യാ�താരു �പാരുത്തവുമില്ലാത്ത മട്ടിലാണ് വിപുലീകരണം

നടക്കുന്നത്.

ആ�കയിറങ്ങുന്ന മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണ് ലാഭം കണക്കാക്ക

�പ്പടുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളിൽ, ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാ

ക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച്, മൂലധനത്തി�ന്റ �താത് എത്ര�യാ അധിക

മായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് ഒന്നാം വിഭാഗക്കാരു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള ലാഭം രണ്ടാം

വിഭാഗക്കാരു�ടതി�നക്കാൾ ജാസ്തിയായിരിക്കും. അതിനാൽ വ്യവസായങ്ങളു�ട

വിപുലീകരണത്തിനു കൂടുതൽ പണം നീക്കിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാം വിഭാഗ

ക്കാർക്ക് അത്ര ത�ന്നസാധിക്കില്ല. ഇങ്ങ�ന മൂലധനസംഭരണം രണ്ടു വിഭാഗങ്ങ

ളിലും അസമമായിട്ടാണ് വളരുന്നത്.

മ�റ്റാരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്: ലാഭത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ ഭാഗം വ്യവസായ

ങ്ങളു�ട വിപുലീകരണത്തിനു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കണ�മന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഇങ്ങി

�ന നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുകയു�ട ഒരു ഭാഗം യന്ത്രങ്ങൾ അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾ

മുതലായവയ്ക്ക് �വണ്ടിയും ബാക്കിയുള്ളത് �താഴിലാളികളു�ട കൂലിയ്ക്കു�വണ്ടിയുമാ

ണ് �ചലവഴിക്കുന്നത്. യന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ �ചലവു�വണ്ടിവരിക എന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. എന്നല്ല, യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു�ന്താറും യന്ത്രങ്ങൾക്കും

അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾക്കും �വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്നതി�ന്റ �താതു വർദ്ധിച്ചു�കാ

ണ്ടും �താഴിലാളികൾക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്നതി�ന്റ �താതു ചുരുങ്ങി�ക്കാണ്ടുമാ

ണ് വരിക. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം വ്യവസായങ്ങളു�ട വിപുലീകരണ�ത്താ�ടാപ്പം

�താഴിലാളികൾക്ക് ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി

വരുന്നു എന്നാണ്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട വ്യവ

സായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം രണ്ടാം വിഭാഗത്തി�ന്റ വിൽപനയു�ട �താത്

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു.
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മൂലധനസംഭരണത്തി�ന്റ ഫലമായി ഉല്പാദനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിപുല

മാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഡിമാൻറ് അതി�വഗം വർദ്ധി

ക്കുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം ചരക്കുകളു�ട മാർക്കറ്റുവിലയും വർദ്ധിക്കുന്നു. മാർക്ക

റ്റുവില വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ ലാഭ�ത്താതും കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതി�ന്റ ഫല

മായി ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളി�ലയ്ക്ക് മൂലധനം

ധാരാളമായി ഒഴുകിവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങി�ന ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് �മൽക്കു�മൽ

വിപുലമായി�ക്കാണ്ടുവരുന്നു.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഡിമാൻറ് �പ�ട്ടന്ന്, ഒരു �നാടിയിട�കാണ്ട്,

തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം, അവ�യ നിർമ്മിക്കാൻ കാലതാമസം പി

ടിക്കും. അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റി�ലത്തിക്കുന്നതുവ�രയും

അവയു�ട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചു�കാ�ണ്ടയിരിക്കും. ഡിമാൻറ് നിലനിൽക്കുന്നിട

�ത്താളം വർദ്ധിച്ച മാർക്കറ്റുവിലകളും നിലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഉല്പാദ�നാപകര

ണവ്യവസായങ്ങൾ മൂലധനക്കാ�രആകർഷിച്ചു�കാ�ണ്ടയിരിക്കും. സാമൂഹ്യമായ

യാ�താരു പ്ലാനുമില്ലാ�ത, താനുണ്ടാക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്നതും തമ്മിൽ

വല്ല�പാരുത്ത�കടു�ണ്ടാ എന്നു �നാക്കാ�ത, യന്ത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും രണ്ടാം വിഭാ

ഗക്കാർക്കുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഡിമാ�ന്റന്താ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാ�ത, ഓ�രാ

മുതലാളിയും ത�ന്റ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം�പാ�ല ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വിടുന്നു.

എന്നാൽ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട വ്യവസായത്തി�ന്റസ്ഥിതി�യന്താണ്?

ഒന്നാംവിഭാഗത്തി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന ഇവി�ടയും മിച്ചവിലയു�ട പ്രധാനഭാഗം

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയാണ് നീക്കി�വയ്ക്കുന്നത്. കൂലിക്കു�വണ്ടി,

അതായത് �താഴിലാളികളു�ട ഉപ�ഭാഗത്തിനു�വണ്ടി, നീക്കിവയ്ക്കുന്നതി�ന്റ �താ

തു കുറയുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. വ്യവസായം അധികമധികം വിപുലമാകും�താറും

�താഴിലാളികൾക്കനുഭവിക്കാനുള്ള സ്വത്തി�ന്റ �താതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു.

അതായത്, ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ് താണുതാണുവരുന്നു.

�താഴിലില്ലായ്മ പരന്നുപിടിക്കുന്നു:

ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറു കുറഞ്ഞാൽ അവയു�ട മാർക്കറ്റുവിലയും കു

റയും. പുതിയ മൂലധനക്കാരു�ട ആകർഷണം നിലയ്ക്കും. ലാഭ�ത്താത് ചുരുങ്ങും.

നഷ്ടം �നരിടും. ഉല്പാദനം കുറയ്ക്കുവാൻ മുതലാളികൾ നിർബദ്ധിതരായിത്തീരും.

അതി�ന്റ ഫലമായി കു�റ �താഴിലാളികൾക്കു �ജാലിയില്ലാതാവും. �താഴിലാളി

കൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തി�ന്റ തുക കുറയു�മ്പാൾ ചരക്കുകളു�ട വിൽപന

വീണ്ടും ചുരുങ്ങും. ഉല്പാദനം ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ മുതലാളിമാർ നിർബദ്ധിതരായി

ത്തീരും. ചില കമ്പനികൾ �പാളിയും. ചിലരു പൂട്ടിയിടും. �താഴിലില്ലാത്തവരു�ട

എണ്ണം �പരുകി�ക്കാണ്ടുവരും. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാ�ത �ഗാദാമിൽ കിടക്കു

�മ്പാൾ �താഴിലാളികൾ പണിയില്ലാ�ത �തണ്ടിത്തിരിയും.

രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർ കമ്പനി പൂട്ടിയിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നാംവിഭാഗക്കാരു

�ട ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ �ചലവാകുന്ന�തങ്ങ�ന? അങ്ങി�ന, യന്ത്രങ്ങളും

മറ്റു മാർക്കറ്റി�ലത്തു�മ്പാ�ഴക്കും അവ�യ വാങ്ങാനാളില്ലാതായിത്തീരുന്നു. വിറ്റഴി

ക്കാൻസാധിക്കാത്തത്രചരക്കുകൾ മാർക്കറ്റി�ലത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്ന്അ�പ്പാൾ മാത്ര

മാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അ�താടുകൂടി ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട കമ്പനി

കളുംപൂട്ടാൻതുടങ്ങുകയായി. അങ്ങി�ന�താഴിലില്ലായ്മസാർവ്വത്രികമായിത്തീരുന്നു.
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കൃഷിക്കാർ തകരുന്നു:

കമ്പനികൾപൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതു�കാണ്ട്അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുംവിറ്റഴിക്കാ�തകി

ടക്കും. നാട്ടുകാരു�ട കയ്യിൽ, പണമില്ലാത്തതു�കാണ്ട് കാർഷികച്ചരക്കുകൾ വാ

ങ്ങാനാളില്ലാതാവും. അതി�ന്റ ഫലമായി അവയു�ട വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങും. മുത

ലാളികൾക്കു കൂടുതൽ ശക്തിയും പ്രാബല്യവും സംഘടനയുമുള്ളതു�കാണ്ട് അവർ

കുഴപ്പത്തി�ന്റ ഭാര�ത്ത കഴിയുന്നതും കൃഷിക്കാരു�ട ചുമലി�ലക്കു മാറ്റാൻ ശ്രമി

ക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ, മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങ�ളയ�പക്ഷിച്ചു കൃഷിക്കാരാണ് കൂടുതൽ

തകരുക. അവരും �താഴിലാളിക�ള�പ്പാ�ലത്ത�ന്ന നിസ്സഹായരായി അലഞ്ഞു

തിരിയാൻ തുടങ്ങും.

കൃഷിക്കാരു�ട വരവുചുരുങ്ങുകഎന്നുവച്ചാൽവ്യവസായച്ചരക്കുകളു�ട വില്പന

വീണ്ടും കുറയുകഎന്നർത്ഥമാണ്. അങ്ങ�ന കൃഷിക്കാരു�ട പാപ്പരത്തം വ്യവസാ

യങ്ങ�ളയും ബാധിക്കുന്നു.

ബാങ്കുകൾ �പാളിയുന്നു:

ഉല്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിയാതായാൽ അതു കടമിടപാടുക�ളയും ബാധിക്കും. അഭിവൃദ്ധി

യു�ട കാലത്തു മുതലാളികൾ തങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങ�ള വിപുലീകരിക്കാൻ �വ

ണ്ടി ബാങ്കിൽ നിന്നു ധാരാളം കടംവാങ്ങിയിരുന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്നു കടം കിട്ടിയി

രുന്നതു�കാണ്ടാണ്, ചരക്കുകൾ വിറ്റുതീരുന്നതിനു മുമ്പുവ�ര വിപുലീകരണം നിർ

ബാധം തുടരാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ബാങ്കുകൾക്കാ�ണങ്കിൽ പണത്തിനു യാ�താ

രു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടവർ വ്യവസായമുതലാളികൾക്കു യ�ഥ

ഷ്ടം കടം�കാടുത്തിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാതാവു�മ്പാൾ ബാങ്കിൽ നി

ന്നു വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചു�കാടുക്കാൻ മുതലാളികൾക്കുസാധിക്കി�ല്ലന്നാവും. ഡി

�പ്പാസിറ്റർമാർഅമ്പരക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏതാനും ഡി�പ്പാസിറ്റർമാർ തങ്ങളു�ട സൂ

ക്ഷിപ്പുപണം മടക്കി �ചാദിച്ചാൽ മതി, ബാങ്കുകൾ �പാളിയാൻ തുടങ്ങും. ‘ഭാവി സു

രക്ഷിതമാക്കാൻ �വണ്ടി’ പണം ബാങ്കിലിട്ട ഡി�പ്പാസിറ്റർമാ�രല്ലാം �പാളിഞ്ഞു

പാളീസാകുന്നു. അങ്ങി�ന കുഴപ്പം സാർവ്വത്രികമായിത്തീരുന്നു.

ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറും വില്പനയും കുറയാൻ തുടങ്ങിയാലും കുറച്ചുകാലം കട

ത്തിനു വാങ്ങിയ പണം�കാണ്ട് ഉല്പാദനം തുടരാൻ മുതലാളികൾക്കു സാധിക്കും.

കിട്ടുന്നിട�ത്താളം കടംവാങ്ങുക, സാധിക്കുന്നിട�ത്താളം ഉല്പാദിപ്പിക്കുക — ഇതാ

ണ്ഓ�രാ മുതലാളിയും �ചയ്യുന്നത്. അങ്ങ�നകുഴപ്പത്തി�ന്റയാഥാർത്ഥ്യംജനങ്ങ

ളിൽ നിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കു�റ�യാ�ക്ക സാധിക്കും. പ�ക്ഷ, ഏ�തങ്കിലു�മാരു മു

ഖ്യമായ ബാങ്കു �പാളിഞ്ഞാൽ �പ�ട്ടന്നു പണക്ക�മ്പാളമാ�ക തകരാൻ തുടങ്ങും.

കൃത്രിമമായ ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട കള്ളി അ�പ്പാളാണ് �വളിച്ചത്താവുക. സാമ്പ

ത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ ആഴം എത്ര ഭയങ്കരമാ�ണന്ന് അ�പ്പാഴാണ് ആളുകൾക്ക്

മനസ്സിലാവുക.

കുഴപ്പവും ഋണവ്യവസ്ഥയും:

മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള ഉൽപാദനം ഋണവ്യവസ്ഥ�യ ആശ്രയിച്ചാണ് നടക്കു

ന്നത്. അതു�കാണ്ട്, കുഴപ്പം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് പണത്തി�ന്റ ദൗർ

ലഭ്യത്തിലൂ�ടയാണ്. എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുക�ള �രാക്കം പണമാക്കി മാറ്റി ഇടപാടു

കൾ തീർക്കാൻ മുതലാളികൾ �വമ്പൽ�കാള്ളുന്നു. ഈ കാരണത്താൽ, കുഴപ്പം
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�വറു�മാരു പണക്കുഴപ്പമാ�ണന്നും, അ�ല്ലങ്കിൽ �വറു�മാരു �ക്രഡിറ്റ് കുഴപ്പമാ

�ണന്നും, �താന്നി�പ്പാകാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവ�മന്താണ്?

അമി�താല്പാദനം, വിലയിടിവ് മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ ചരക്കി�ന്റ പ്രചല

നത്തിനു തടസ്സം �നരിടു�മ്പാൾ, അതായത് കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കുക�ള വി

റ്റഴിക്കാൻ പ്രയാസം �നരിടു�മ്പാൾ, ആ തടസ്സവും ആ പ്രയാസവും ഋണവ്യവസ്ഥ

�യയും ബാധിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. പുനരുല്പാദനത്തി�ന്റ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചര

ക്കുകളു�ട പ്രചലനം �പ�ട്ടന്നു നിന്നു�പാകുന്നു. പുനരുല്പാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമം

നിർബാധം തുടരുന്നി�ല്ലന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കച്ചവടസംബ

ന്ധിയായ കടപ്പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻറു ചുരുങ്ങുന്നു. നൂൽപ്പുകാര�ന്റ കയ്യിൽ ധാരാ

ളം നൂൽ �കട്ടിക്കിടപ്പുള്ളതു�കാണ്ട് കടത്തിന് പരുത്തിവാങ്ങി ഇനിയും നൂലുണ്ടാ

ക്കാൻ അയാൾ മുതിരുകയില്ല. കച്ചവടക്കാര�ന്റ കയ്യിൽ ചരക്കുവിറ്റഴിയാ�ത കി

ടക്കുന്നതു �കാണ്ട് കടത്തിനു കൂടുതൽ ചരക്കു വാ�ങ്ങണ്ടആവശ്യം അയാൾക്കും

�നരിടുന്നില്ല. ഈകാരണങ്ങളാലാണ് ഋണവ്യവസ്ഥചുരുങ്ങി�പ്പാകുന്നത്.

മൂലധന�മല്ലാം ഉല്പാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിൽ �കട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ചര

ക്കുകളുണ്ട്, പ�ക്ഷ, പണമില്ല. വ്യവസായമുതലാളികൾക്കുപണത്തിനുള്ളതിടുക്കം

വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉല്പാദനത്തി�ന്റ വിപുലീകരണത്തിനു പുതിയ മൂലധനം ആവശ്യമാ

യിവരുന്നതു�കാണ്ടല്ല, ഉള്ള മൂലധനം ചരക്കുകളു�ടയും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങ

ളു�ടയും രൂപത്തിൽ �കട്ടിക്കിടക്കുന്നതു�കാണ്ട്. കുഴപ്പകാലങ്ങളിൽ അടവിനുള്ള

ഉപകരണം എന്ന നിലക്കുള്ള പണത്തിനാണ് ദൗർലഭ്യം �നരിടുന്നത്. പണ

ത്തി�ന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ബാങ്കർമാർ തങ്ങളു�ട പലിശനിരക്കും

ഡിസ്കൗണ്ടി�ന്റ �താതും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, എക്സ്�ചഞ്ച്

ബില്ലുകൾ യഥാർത്ഥചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളു�ട പ്രതിനിധികൾ മാത്ര

മാണ്. അതായത്, ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റമാണ് എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകളു�ട ത�ന്ന

അടിസ്ഥാനം. (ചില ബില്ലുകൾ യഥാർത്ഥചരക്കുക�ളയല്ല, �വറും തട്ടിപ്പുക�ളയും

ചതിപ്പണിക�ളയും മാത്രമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നു വരാവുന്നതാണ്.

പ�ക്ഷ, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ കുഴപ്പകാലങ്ങളിൽ �പാട്ടി�ത്തറിക്കുന്നതു കാണാം).

അ�പ്പാൾ സമുദായത്തി�ന്റ ഡിമാൻറി�നക്കാളധികം ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിവിടുന്നു

എന്നതാണ് കുഴപ്പത്തിനുള്ള പ്രത്യക്ഷകാരണം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ കുഴ

പ്പത്തി�ന്റ കാരണമാരാ�യണ്ടതു ഋണവ്യവസ്ഥയിലല്ല, മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള

ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയിലാണ്.

കൃത്രിമമായഈ ഉൽപാദനക്രമ�ത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ബാങ്കി�ന്റ, കടലാ

സു�നാട്ടുകൾക്കുസാധിക്കു�മ�ന്നാ കു�റ �നാട്ടുകളടിച്ചിറക്കി വിറ്റഴിയാത്ത ചരക്കു

ക�ള വാങ്ങിവച്ചു കുഴപ്പമവസാനിപ്പിക്കാ�മ�ന്നാ വ്യാ�മാഹിക്കുന്നതു വിഡ്ഢിത്തമാ

ണ്.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅനിവാര്യസ്വഭാവം:

ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാ�ത കൂമ്പാരമായി �കട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ആളുകൾക്കാവശ്യമില്ലാ

ഞ്ഞിട്ടാ�ണാ? അല്ല. ആവശ്യമുണ്ട്; പ�ക്ഷ, വാങ്ങാൻ പണമില്ല. മുതലാളികൾ

ക്കുലാഭം കിട്ടിയി�ല്ലങ്കിൽഅവരാക�ട്ട വിൽക്കുകയുമില്ല. ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാ

�ക സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങളും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളുമുണ്ട്. അധ്വാനിക്കാൻ

തയ്യാറുള്ള ജനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും യന്ത്രങ്ങൾ ചലിയ്ക്കുന്നില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനു

�താഴിലാളികൾ �ജാലിയില്ലാ�ത �തണ്ടിത്തിരിയുന്നു. എന്തു�കാണ്ട്? ഉൽപാദ
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�നാപകരണങ്ങൾ മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ലാഭമി�ല്ലങ്കിൽ അവർ

ഉൽപാദനം നടത്തുകയില്ല. സാർവ്വത്രികമായ പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും കഷ്ട

പ്പാടും — ചരക്കുനിർമ്മാണം കുറഞ്ഞതു�കാണ്ടല്ല, കൂടുതലായതു�കാണ്ട് ! സ്വത്തു

വർദ്ധിച്ചതു�കാണ്ടുള്ളപട്ടിണി! മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകതയാണിത്.

ഏറ്റവുമധികംലാഭംകിട്ടാൻ �വണ്ടിഓ�രാ മുതലാളിയുംഅപരിമിതമായ �താ

തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്നു. അ�തസമയത്ത് മാർക്കറ്റി�ന്റ വ്യാപ്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി

വരികയും �ചയ്യുന്നു. ഈ�വരുദ്ധ്യമാണ് കുഴപ്പത്തിലൂ�ട പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്.

ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളശ്രമത്തിൽഓ�രാ മുതലാളിയും ഉൽപ്പാദന�ച്ചലവു

ചുരുക്കുന്നു; �താഴിലാളികളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ അധ്വാനഭാരം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുന്നു;

ക്രമീകരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി �താഴിലാളികളു�ട എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു;

പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു. ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂ�ട ഒരു ഭാഗത്തു

�താഴിലാളികൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള �ചലവിനം ചുരുക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകളു

�ട ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ചരക്കുകൾ വിറ്റഴി

ക്കാ�മന്നുംഅങ്ങി�ന ത�ന്റസ്വപ്നങ്ങ�ള�യല്ലാം എളുപ്പത്തിൽസഫലമാക്കാ�മ

ന്നുമാണ് മുതലാളി ഇ�പ്പാൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, അയാളു�ട സ്വപ്നങ്ങൾ നി

റ�വറുന്നില്ല. കാരണം, കൂലിക്കുറവി�ന്റയും �താഴിലില്ലായ്മയു�ടയും മറ്റും ഫലമായി

ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തി പൂർവ്വാധികംക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങി�ന ചരക്കുകൾ വി

റ്റഴിയാ�ത �കട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

അഭിവൃദ്ധിയും കുഴപ്പവും:

കുഴപ്പത്തിൽ �ചറിയ കമ്പനിക�ളല്ലാം ദീപാളി കുളിക്കുന്നു. വലിയ കമ്പനിക

ളിൽത്ത�ന്ന പലതും പൂട്ടിയിടുന്നു. ഇങ്ങി�ന കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പൂട്ടി ഒരു ഘട്ടംവ

�ര�യത്തിയാൽ നിലവിലുള്ള പരിമിതമായ ഡിമാൻറു�പാലും തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ

കഴിയാതാവുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവ

സായങ്ങൾ വീണ്ടും തലയുയർത്താൻ തുടങ്ങുന്നത്. പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യ

മായിത്തീരുന്നതു�കാണ്ടു �മ�ല്ല�മ�ല്ല ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന

വ്യവസായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

വ്യവസായത്തി�ന്റക്രമപ്രവൃദ്ധമായഅഭിവൃദ്ധി�യതുടർന്നു�കാണ്ടു�പ�ട്ടന്നു

ണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം, പി�ന്ന മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ച, വീണ്ടും അഭിവൃ

ദ്ധി, വീണ്ടും കുഴപ്പം — ഇങ്ങി�നയാണ് മുതലാളിത്തസമുദായം വളർന്നുവന്നത്.

അഭിവൃദ്ധിയു�ട കാലത്ത് ഉൽപാദനത്തി�ന്റ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉഷാറായി

പ്രവർത്തിക്കുന്നു; മൂലധനം ധാരാളമായി വ്യവസായങ്ങളി�ലക്കാകർഷിക്ക�പ്പടു

ന്നു; �താഴിലാളികൾക്ക് �ജാലി കിട്ടുന്നു; ജനങ്ങളു�ട കയ്യിൽ പണ�മത്തി�ച്ച

രുന്നു; മുതലാളികളു�ട ലാഭം കണക്കിലധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തി�ന്റ

മു�ന്നാട്ടുള്ളഗതിയു�ടഫലങ്ങൾഇ�താ�ക്കയാ�ണങ്കിൽഅ�ധാഗതിയു�ടയും കു

ഴപ്പത്തി�ന്റയും ഫലങ്ങൾ �ന�രമറിച്ചാണ്. കുഴപ്പകാലത്ത് സാമ്പത്തികജീവിതം

അ�മ്പ താറുമാറാവുന്നു.

20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആവിർഭാവത്തിനു�ശഷം മുതലാളിത്തത്തിനു വളർച്ച മുട്ടി.

അ�താടുകൂടി അഭിവൃദ്ധി എന്ന ഒന്നില്ലാതായിത്തീർന്നു. മുതലാളിത്തം ഒരു തീരാ

ക്കുഴപ്പത്തിൽ �പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതാണ് ശരി. ഈ തീരാക്കുഴപ്പത്തിലു

ണ്ടാകുന്നസാമ്പത്തികകുഴപ്പംഎത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കു�മന്ന് 1929-33 �ലഅനുഭവ

ങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായ�ല്ലാ.
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പുറ�ത്തയ്ക്കുള്ളവഴി:

കുഴപ്പത്തി�ന്റ ഭാരം �താഴിലാളികളു�ടയും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളു�ടയും ചുമലി�ലക്കു

മാറ്റുവാനും മാർക്കറ്റിനു�വണ്ടി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ക�യ്യറിപ്പിടിക്കുവാനുമാണ് മുതലാളി

കൾശ്രമിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി മുതലാളികളും �താഴിലാളികളും തമ്മിലും രാജ്യ

ങ്ങൾ തമ്മിൽത്തമ്മിലുമുള്ള മത്സരങ്ങൾ മൂർദ്ധന്യത്തി�ലത്തുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങ

ളി�ല ജനങ്ങ�ള അടിച്ചമർത്തുക, മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�ട �ന�ര യുദ്ധത്തി�നാരുങ്ങുക

— ഇതാണ് കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ മുതലാളികൾ കാണുന്ന വഴി.

പ�ക്ഷ; ഈ വഴി സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ കൂടുതൽ താറുമാറാക്കാൻ മാത്ര�മ പര്യാ

പ്തമാവുകയുള്ളു.

ഒരു പിടി മുതലാളികൾ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള സ്വകാര്യസ്വത്താക്കി

വച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള�യാ ക്രയശക്തി�യ�യാ പരിഗണിക്കാ

�ത, സ്വന്തം ലാഭത്തിനു�വണ്ടി നടത്തുന്ന അരാജകമായ ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ

നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�നടുക

സാധ്യമല്ല. കുഴപ്പമവസാനിക്കണ�മങ്കിൽ മുതലാളിത്തമവസാനിക്കണം. അല്ലാ

�ത മ�റ്റാരു �പാംവഴിയുമില്ല.

13 പ്ലാനിംഗ്

മുതലാളിത്തത്തിൻകീഴിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരതിർത്തിയിലധികം വളരാൻ

കഴിയില്ല. കാരണം, വ്യവസായങ്ങൾ വളരു�ന്താറും മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽക്കൂടുതൽ

ഇടുങ്ങിവരികയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ടങ്കില�ല്ല ചര

ക്കുകൾ വിറ്റഴിയുകയുള്ളു? മൂലധനത്തി�ന്റ �കന്ദ്രീകരണ�ത്താ�ടാപ്പം �താഴിലാ

ളികളു�ടയും മറ്റുപ�ഭാക്താക്കളു�ടയും ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവരികയാണ്.

അതി�ന്റ ഫലമായി ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായക്കാർക്കു

തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാതാവുന്നു. ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രി

കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്കു മാന്ദ്യംതട്ടിയാൽ അവയ്ക്കു പുതിയ യന്ത്രങ്ങ

ളും മറ്റും വാങ്ങിയുപ�യാഗിക്കാൻകഴിയാതാവും. അങ്ങി�നയന്ത്രവ്യവസായങ്ങളും

കുഴപ്പത്തിൽ�പ്പടും. സാമ്പത്തികകുഴപ്പത്തി�ന്റ അനിവാര്യഫലങ്ങളായ പട്ടിണി

യും �താഴിലില്ലായ്മയും രാജ്യ�ത്തയാ�ക താറുമാറാക്കാൻ തുടങ്ങും.

മുതലാളിത്തവും പ്ലാനിങ്ങും:

പ്ലാനിംഗുംനിയന്ത്രണങ്ങളുംവഴിയായികുഴപ്പങ്ങളവസാനിപ്പിക്കാനുംസാമ്പത്തിക

വ്യവസ്ഥ�യഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും കഴിയു�മന്നാണ് ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ

വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ വ്യക്തികളു�ട സ്വകാര്യസ്വ

ത്തുക്കളായിരിക്കു�ന്നട�ത്താളം കാലം പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കുകയി�ല്ലന്ന യാഥാർ

ത്ഥ്യ�ത്തഅവരിൽ പലരും വിസ്മരിക്കുന്നു. മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യഉടമയിലുള്ള

കമ്പനികളിലും ഫാക്ടറികളിലും നടക്കുന്നഉൽപാദന�ത്തപ്ലാൻ �ചയ്യുവാൻഏത്

ഗവൺ�മൻറിനാണ് സാധിക്കുക?

ഒരു രാജ്യത്തി�ല വിഭവങ്ങ�ളയും ഉൽപ്പാദനശക്തിക�ളയുംഏറ്റവുംഫലപ്ര

ദമായ വിധത്തിൽ ഉപ�യാഗിച്ച് ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതുയർത്തുകയും അങ്ങി

�ന പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയുംഅവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് പ്ലാനിംഗി�ന്റ ഉ�ദ്ദ

ശം. ഏ�തല്ലാം ചരക്കുകൾ ഉണ്ടാകണം, ഓ�രാന്നും എത്ര വീതമുണ്ടാക്കണം,

അസംസ്കൃതസാധനങ്ങ�ള ഏ�തല്ലാം തരത്തിൽ ഉപ�യാഗിക്കണം, വിതരണം
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സുഗമമാ�ക്കണ്ട�തങ്ങ�ന, ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങ�ള എങ്ങി�ന അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു

ത്തണം, �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തി�യ എങ്ങി�ന ഉപ�യാഗിക്കണം —

ഇ�തല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ�യ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനാണ്

പ്ലാനിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്. പ�ക്ഷ, രാജ്യത്തി�ല മുഴുവൻ വിഭവങ്ങ�ളയും �പാ

തുതാൽപര്യങ്ങൾക്കനുകൂലമായ വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ �സ്റ്ററ്റിനധികാരമു�ണ്ടങ്കിൽ

മാത്ര�മ ഇത്തരം പ്ലാനുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയൂ.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽഓ�രാ മുതലാളിക്കും ത�ന്റസ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ

പ്ലാനിടാ�ന അധികാരമുള്ളു. സമുദായത്തി�നാട്ടാ�കയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നടപ്പിൽ

വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഓ�രാ വ്യക്തിയും ത�ന്റ സ്വന്തം

ലാഭത്തിനു�വണ്ടി മാത്രമാണ് ഉൽപാദനത്തി�ലർ�പ്പടുന്നത്. എന്തുണ്ടാക്കിയാ

ലാ�ണാ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുക, അതുണ്ടാക്കാനാണ് ഓ�രാരുത്തനും ശ്രമിക്കുക.

ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു �കാല്ലത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കാ�കആവശ്യമായ തുണി എത്ര

യായിരിക്കണ�മന്നു പ്ലാനിട്ടു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. തുണി വിറ്റുകിട്ടുന്നതി�നക്കാളധികം

ലാഭം �മാട്ടുസൂചി വിറ്റാലാണ് കിട്ടുക എന്നുകണ്ടാൽ മുതലാളികൾ വസ്ത്രനിർമ്മാ

ണം നിർത്തിവച്ച് �മാട്ടുസൂചിയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങി�ന ഓ�രാ ഘട്ടത്തിലും

ഉല്പാദന�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുക ജനങ്ങളു�ട ഉപ�യാഗവും ആവശ്യവുമല്ല, സ്വകാര്യ

സ്വത്തുടമകളു�ട സ്വന്തം ലാഭം മാത്രമായിരിക്കും. ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയി�ല വിവിധ

ശാഖക�ളഅനിയന്ത്രിതമായും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തതരത്തിലും വളരാനനുവ

ദിക്കുന്നഈഅരാജകമായസമ്പ്രദായത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾഅനിവാര്യമായിത്തീരു

ന്നു. ഈ അരാജക�ത്തയും കുഴപ്പങ്ങ�ളയും അവസാനിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ നിലം,

വ്യവസായം, ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾ, കറൻസി, ബാങ്കുകൾ, കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങൾ,

വി�ദശവ്യാപാരങ്ങൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാം ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള

ഉപകരണങ്ങ�ളന്ന നിലവിട്ട് സമുദായത്തി�ന്റ �പാതുസ്വത്തുക്കളായി മാറണം.

ഇവ�യല്ലാം �പാതുസ്വത്തുക്കളായിത്തീർന്നതു�കാണ്ടാണ് �സാവിയറ്റ് യൂണിയ

നിൽ പ്ലാനിംഗ് വിജയിച്ചത്.

പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കണ�മങ്കിൽ:

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾസാമൂഹ്യസ്വത്തുക്കളായി മാറുന്ന�താ�ടാപ്പം ഉല്പാദനവ്യ

വസ്ഥയി�ല വിവിധഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടവസാനിക്കുന്നു. അധ്വാ

നശക്തി, അസംസ്കൃസാധനങ്ങൾ മുതലായവ�യ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ തര

ത്തിൽ ഉപ�യാഗിക്കാ�മന്നാവുന്നു. ലാഭത്തി�ന്റയും ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള മത്സ

രത്തി�ന്റഅരാജകമായ ഭരണത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രിതമായ ഉല്പാദനാഭിവൃ

ദ്ധി സാധ്യമായിത്തീരുന്നു.

അ�പ്പാൾ പ്ലാനിംഗ് വിജയിക്കണ�മങ്കിൽ രാജ്യത്തി�ല പ്രധാന�പ്പട്ട ഉല്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മൽ �സ്റ്ററ്റിന് പരിപൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്ക

ണം. ഇവി�ട ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറ�യണ്ടതുണ്ട്: �സ്റ്ററ്റി�ന്റ നിയന്ത്രണം എന്നു

വച്ചാൽ മുതലാളികളു�ട ഉപകരണം മാത്രമായ �സ്റ്ററ്റി�ന്റ നിയന്ത്രണം എന്നല്ല

അർത്ഥം. �സ്റ്ററ്റ് ജനങ്ങ�ള മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കണം. അതിനാൽ, പ്ലാനിം

ഗിനു �വണ്ടിയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ �സ്റ്ററ്റി�ന തികച്ചും ജനകീയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള

പ്ര�ക്ഷാഭവുമായിബന്ധ�പ്പട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്നു�വച്ചാൽസാമ്പത്തികമായ

പ്ലാനിംഗ് രാഷ്ട്രീയമായ പ്ലാനിംഗുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
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പ്ലാനിംഗി�ന്റവിജയത്തിന്ഏറ്റവുംപ്രധാനമായി �വണ്ടത് ജനങ്ങളു�ടസഹ

കരണവും ത്യാഗങ്ങളുമാണ്. പ�ക്ഷ, ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയും ത്യാഗങ്ങളനുഭ

വിക്കുകയും �ചയ്യണ�മങ്കിൽ ഉല്പാദിക്കുന്നസ്വത്തുക്കളത്രയും തങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്ക

ളാ�ണന്നും മുതലാളികളു�ട ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയല്ല, ജനങ്ങളു�ട ജീവിത�ത്താതു

യർത്താൻ �വണ്ടിയാണ് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന�തന്നും അവർക്കു �ബാധ്യ�പ്പട

ണം. അതായത്, പ്ലാനിംഗിലും പ്ലാനിംഗ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലുംഅവർക്കുപരി

പൂർണ്ണമായ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നു�വച്ചാൽ പ്ലാനിംഗ് ജനങ്ങളു�ട

പ്ലാനിങ്ങായിരിക്കണം.

പ�ക്ഷ, പ്ലാനിംഗ് ജനങ്ങളു�ട പ്ലാനിങ്ങാവണ�മങ്കിൽ ആദ്യമായി ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങൾ ജനങ്ങളു�ട സ്വത്തുക്കളായി മാറണം. �

(�കരള സാഹിത്യ അക്കാദമി 1958)



3
ഉറുപ്പിക

1 ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ

മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്നഇന്ത്യയിലും നാണയമില്ലാത്തഒരുകാലമുണ്ടാ

യിരുന്നു. പ്രാചീനനിവാസികളു�ട ഇടയിൽ ‘ബാർട്ടർ’ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

�നരിട്ടുള്ള �കമാറ്റ (ചരക്കു�കാടുത്തു പകരം ചരക്കുവാങ്ങുക)മാണ് നടപ്പുണ്ടാ

യിരുന്നത്. പിന്നീട് �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ട വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം പശുവും ചില

�ലാഹങ്ങളും�കമാറ്റത്തിൽ മദ്ധ്യവർത്തികളായിത്തീർന്നു. പഴയസംസ്കൃതഗ്രന്ഥ

ങ്ങളിൽ പലതിലും സ്വർണ്ണ�ത്തപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആ പ്രാചീന കാലത്തുത�ന്ന

സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്ന് ഇതിൽ നിന്നും

മനസ്സിലാക്കാം. എങ്കിലുംആദ്യകാലത്തുനാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണം തൂക്കി

�ക്കാടുക്കുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. ഋ�ഗ്വദകാലങ്ങളിൽ മുദ്രണം �ചയ്യ�പ്പടാത്ത

സ്വർണക്കട്ടികളും �വള്ളിവാളങ്ങളുമാണ് കറൻസിയായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നത്.

518ബി.സി.ക്കു�ശഷംവട�ക്കഇന്ത്യയി�ലചിലപ്ര�ദശങ്ങൾ�പർഷ്യൻചക്ര

വർത്തിയു�ട കീഴിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു �കാല്ലം�താറും 360 ടാ

ലന്റ് (ഒരു ടാലന്റ് സുമാർ 57 റാത്തൽ) സ്വർണ�പ്പാടി മഹാനായ ചക്രവർത്തിക്കു

കപ്പമായി �കാടുത്തിരുന്നു�വന്നു�ഹറ�ഡാട്ടസ്എന്നചരിത്രകാരൻപ്രസ്താവിക്കു

ന്നുണ്ട്. നാണ്യക്കണക്കിലല്ലതൂക്ക�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ്അക്കാലത്ത്

‘പണം’ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇതിൽനിന്നു തീരുമാനിക്കാം.

നാണ്യനിർമ്മാണം

മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും, ക്രമത്തിൽ നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റു

മുള്ള �ലാഹത്തുണ്ടുകൾ�കമാറ്റത്തിനുപ�യാഗിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങ�ന �മ�ല്ല �മ

�ല്ല വ്യക്തമായ രൂപങ്ങളും �പരുകളുമുള്ള പല നാണ്യങ്ങളുംആവിർഭവിച്ചു.

കാശിയിൽ നിന്നും പുറ�പ്പടുന്ന ‘നാഗരീപ്രചാരിണി’ പത്രികയു�ട ഒരു പഴയ

ലക്കത്തിൽ (1997�വശാഖ് )പ്രസിദ്ധീകരിക്ക�പ്പട്ടഒരു �ലഖനത്തിൽഇന്ത്യയു�ട

പ്രാചീന നാണയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ചില രസകരമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധ�ന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന ചില പ്രാചീന നാണ്യങ്ങൾ താൻ �നരി

ട്ടു കാണുകയുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്ന് �ലഖകൻ (ശ്രീ ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ) അവകാശ�പ്പടുന്നു.

94
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പണം, കാർഷാപണം മുതലായ �പരുകളിൽപ്രചരിച്ചിരുന്ന �വള്ളിനാണ്യങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയും നിഷ്കം, പാദം മുതലായ ചിലസ്വർണ്ണനാണയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹം പ്ര

തിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രം രണ്ടാമധികരണം പന്ത്രണ്ടാമധ്യാ

യത്തിൽഅക്കാല�ത്തനാണ്യനിർമ്മാണ�ത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

‘ലക്ഷണാധ്യക്ഷൻ (കമ്മട്ടത്തി�ന്റഅധ്യക്ഷൻ) നാലി�ലാരു ഭാഗം (നാലുമാ

ഷം) �ചമ്പ് ഒരുമാഷംഉരു�ക്കാ�വള്ളീയ�മാഈയ�മാഅഞ്ജന�മാ �ചർത്ത്രൂ

പ്യ (രൂപാ �വള്ളിനാണ്യ)മായിരിക്കുന്നപണ�ത്തയുംഅതിൽപകുതി വീതം �ചർ

ത്ത് അർദ്ധപണ�ത്തയും അതിൽ പകുതിവീതം �ചർത്ത് പാദ (കാൽപണ)�ത്ത

യും അതിൽ പകുതി വീതം �ചർത്ത് അഷ്ടഭാഗ (അരകാൽപണ)�ത്തയും നിർമ്മി

പ്പിക്കണം. നാലി�ലാരുഭാഗം �വള്ളി�ച്ചർത്തുതാമ്രരൂപമായ മാഷകം, അർദ്ധമാ

ഷകം, കാകണി, അർദ്ധകാകണി എന്നിവയും നിർമ്മിപ്പിക്കണം.’

രൂപദർശകൻ (നാണ്യപരി�ശാധകൻ) നാട്ടിൽ വ്യവഹാരത്തിനു �വണ്ടതും

�കാശത്തിൽ വ�യ്ക്കണ്ടതുമായ പണത്തി�ന്റ മാത്രമായ വ്യവസ്ഥ�പ്പടുത്തണം.1

ഒരു പണത്തിനു പതിനാറുമാഷത്തൂക്കം അതിൽ നാലുമാഷം �ചമ്പ്, പതി

�നാന്നുമാഷം �വള്ളി, ഒരു മാഷം ഉരുക്ക് �വള്ളീയം മുതലായ മറ്റുപലതും—ഇങ്ങ

�ന എല്ലാ നാണ്യങ്ങളും തൂക്ക�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നത്. നാലു മാഷം �വള്ളിയും പതി�നാന്നു മാഷം �ചമ്പും ഒരു മാഷം ഉരു

ക്കും മുതലായവയി�ലാന്നുംഅടങ്ങിയതായിരുന്നു മാഷകം2

നാണ്യങ്ങളി�ല �കാത്തുപണികൾ

ആദ്യകാലത്തു നാണ്യങ്ങളി�ന്മൽ രാജാവി�ന്റ ചിത്ര�മാ മറ്റുതരത്തിലുള്ളഎഴുത്തു

ക�ളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാണ്യത്തിലടങ്ങിയ �ലാഹത്തി�ന്റ തൂക്കവും മറ്റും മാത്ര

മാണ് ആളുകൾ �നാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ക്രമത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട കലാ�ബാ

ധം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ലത�ന്ന നാണ്യങ്ങളു�ട �മലും പ്രതിഫലിക്കാൻ

തുടങ്ങി. ചില പ്രാചീനനാണ്യങ്ങളി�ന്മൽ ആന, നായ, മരം മുതലായവയു�ട ചി

ത്രങ്ങൾ �കാത്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു�വന്നും പറയ�പ്പടുന്നു.

വൃത്താകാരത്തിലുള്ള മൂന്നു പുള്ളിക�ളാടുകൂടിയ �ചറിയ �വള്ളിക്കഷണങ്ങ

ളായിരുന്നുആദ്യകാല�ത്തനാണ്യങ്ങ�ളന്നുസി.�ജ. ബ്രൗൺഎന്നഗ്രന്ഥകാരൻ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.3

പിന്നീട് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് വളഞ്ഞതും ഒരു ഭാഗത്തുചിത്രപ്പണികൾ �കാ

ത്തിയുണ്ടാക്കിയതുമായ �വള്ളിവാളമായിരുന്നു. ഇത്തരം വിചിത്രനാണ്യങ്ങൾ ക്രി

സ്താബ്ദം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുവ�രയും �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല പലസ്ഥലങ്ങളിലും

പ്രചരിച്ചിരുന്നു�വന്നു മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. �ന�ര മറിച്ച്, വി�ദശീയാ

ക്രമങ്ങളു�ട ഫലമായി വട�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല നാണ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ �വഗത്തിലാ

ണ് പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വട�ക്ക ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീന നാണ്യങ്ങളിൽ ഗ്രീ

1 കൗടില്യ�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രം �ക. വാസു�ദവൻ മൂസതി�ന്റ മലയാള തർജ്ജമ, �പജ്
2 തൂക്കത്തി�ന്റ സമ്പ്രദായം പ്രാകൃതവും പ�ക്ഷ, എളുപ്പ�മറിയതുമായിരുന്നു. �നാക്കുക: പൗതവാദ്ധ്യ

ക്ഷൻ (അളവും തൂക്കവും �നാക്കുന്നഅദ്ധ്യക്ഷൻ)പൗതവകർമ്മാന്തങ്ങൾ (അളവും തൂക്കവും �നാക്കാ

നുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കണം. പത്തു ധാന്യമാഷം (ഉഴുന്നുമണി) അ�ല്ലങ്കിൽ അഞ്ചു ഗഞ്ജ

(കുന്നി) ഒരുസുവർണ്ണമാഷം, ഒരുസുവർണ്ണംഅഥവാകർഷം, നാലുകർഷം ഒരുപലം, എൺപ�ത്ത

ട്ടു ഗൗരസർഷപം (�ചറുകടുകു് ) ഒരു രൂപ്യമാഷം, പതിനാറു രൂപ്യമാഷം അ�ല്ലങ്കിൽ 20 �ശംബ്യം

(മഞ്ചാടി) ഒരു ധരണം. കൗടുല്യ�ന്റഅർത്ഥശാസ്ത്രം, മലയാള തർജ്ജമ 178-ാം �പജ്.
3 C. J. Brown: The Coins of India Page 14
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ക്കുകാരു�ടയും �റാമൻകാരു�ടയും മറ്റും നാണ്യങ്ങളു�ടഅനുകരണങ്ങൾധാരാളം

കാണാവുന്നതാണ്. ഗുപ്തൻമാരു�ടയും പിന്നീടു രജപുത്രൻമാരു�ടയും കാല�ത്ത

നാണ്യങ്ങൾ താരത�മ്യന ഭംഗികൂടിയവയായിരുന്നു�വന്നറിയുന്നു.

മുഹമ്മദ് �ഗാറിയു�ട ആക്രമണത്തിനു�ശഷമുണ്ടായ അതിപ്രധാനമായ ഒരു

മാറ്റം നാണ്യങ്ങളി�ന്മൽ ബിംബങ്ങളും മറ്റും �കാത്തിയുണ്ടാക്കാൻ പാടി�ല്ലന്നു തീ

രുമാനിച്ചതാണ്. അക്കാലത്ത് മ�ദ്ധഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാരം വള�ര വർദ്ധിക്കുക

യുണ്ടായി. എന്നാൽആ�താതനുസരിച്ച്സ്വർണത്തി�ന്റഉൽപാദനംവർദ്ധിച്ചില്ല.

അതു�കാണ്ടായിരിക്കണം സ്വർണനാണ്യങ്ങ�ളക്കാളധികം �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾ

ക്കുപ്രചാരവും പ്രാബല്യവും ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഉറുപ്പികയു�ട വരവ്:

മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ബാബറു�ടയും ഹുമയൂണി�ന്റയും ഭരണകാലങ്ങളിൽ

‘ശഹദുഖീ’ ‘ദീർഹം’ എന്നീ പുതിയ �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയുണ്ടായി.

എങ്കിലും അവയ്ക്കു താൽക്കാലിക പ്രചാരം മാത്ര�മ ഉണ്ടായുള്ളു. പിന്നീട് അധി

കാരത്തിൽവന്ന �ഷർഷായു�ട കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥായിയായി

പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും വന്നത്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭരണകാലത്താണ് �വള്ളിയുറു

പ്പിക ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ�വഷകൻമാർ

തികച്ചും �യാജിക്കുന്നുണ്ട്. �വള്ളിയുറുപ്പികയിൽ 172.5 �ഗ്രയിൻ �വള്ളിയാണട

ങ്ങിയിരുന്നത്. ഉറുപ്പികയ്ക്കു പുറ�മ ‘ദം’ എ�ന്നാരു �ചമ്പുനാണ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഔറംഗസീബി�ന്റ കാലംവ�രയും ഈ ദം നാണ്യങ്ങൾ �സ്റ്ററ്റി�ന്റ വരവുചിലവു

കൾക്കുപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നിരുന്നു. ഒരു ദമ്മിൽ 328.5 �ഗ്രയിൻ �ചമ്പാണ

ടങ്ങിയിരുന്നത്. �ചറിയ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് ദമ്മി�ന്റ എട്ടി�ലാരു ഭാഗം

വിലവരുന്ന ‘ദമ്മിടി’ എന്ന ഒരു തരം �ചറുനാണ്യവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 1616 വ�ര

ഒരു ഉറുപ്പിക 40 ദമ്മിനു സമമായിരുന്നു. 1627 മുതൽക്ക് 30 ദമ്മിനു സമമായി.

കൂഫിയിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങളാണ് �ഷർഷയു�ട നാണ്യങ്ങ

�ളഅലങ്കരിച്ചിരുന്നത്. അക്ബറും ജഹാംഗീറും നാണ്യനിർമ്മാണത്തിൽ കലാപ

രമായ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾവരുത്തുകയും ചില പുതിയ നാണ്യങ്ങൾഅടിച്ചിറക്കുക

യും �ചയ്തു. അവരു�ട കാലത്തുപ്രചരിച്ചിരുന്നപ്രധാനസ്വർണനാണ്യം 170 മുതൽ

175 �ഗ്രയിൻവ�രതൂക്കമുള്ളമുഹർ (�മാഹർഎന്നുംപറയും)ആയിരുന്നു. �മാഹറി

നുപുറ�മഅര �മാഹർകാൽ�മാഹർ മുതലായനാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. �ഷർഷ

യു�ട കാലംമുതൽക്കുത�ന്ന പ്രചരിച്ചുവന്നിരുന്ന �വള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്ക് 178 �ഗ്രയിൻ

തൂക്കമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അര ഉറുപ്പിക, കാലുറുപ്പിക അരയ്ക്കാലുറുപ്പിക മാഹാണി

ഉറുപ്പിക മുതലായവയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതി�നല്ലാം പുറ�മ ചില സവി�ശഷാവ

ശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ചില�പ്പാൾ ചില പ്ര�ത്യക നാണ്യങ്ങളും അടിച്ചിറക്കുക പതി

വായിരുന്നു. സമ്മാനങ്ങളു�ട ആവശ്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള ‘സിസർ’ നാണ്യങ്ങളും

ജഹാംഗീർ പുറ�പ്പടുവിച്ച ‘നൂർ അഫ്ഷൻ’ (�വളിച്ചം പരക്കുന്നു) എന്ന നാണ്യവും

ഇത്തരത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണ്. മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ കലാവിദ്യയിൽ ശ്രുതി�പ്പട്ടവ

രായിരുന്നു�വന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ജഹാംഗീർ അടിച്ചിറക്കിയ ചില നാണ്യങ്ങ

ളി�ന്മൽകയ്യിൽഒരുവീഞ്ഞു�കാപ്പയുമായിഅ�ദ്ദഹംചമ്മണംപടിഞ്ഞിരിക്കുന്നചി

ത്രം �കാത്തിയിരുന്നു. ത�ന്റ അന്തഃപുരത്തി�ല സുന്ദരികൾക്കു സമ്മാനം �കാടു

ക്കാൻ�വണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ നാണ്യങ്ങളായിരുന്നുഅവ.
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�ഹദരാലിയു�ട കാലത്ത് ബഹാദൂരിപ�ഗാഡ എന്ന �പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

ചില നാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ നാണ്യങ്ങളു�ട ഒരു ഭാഗത്ത് �ഹദറു�ട

�പരി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത ഉറുദു അക്ഷരവും മറുഭാഗത്ത് പാർവ്വതീ പര�മശ്വരൻമാർ

അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രവുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1763-ൽ �ഹദർ കീഴടക്കിയ

ഇ�ക്കരിരാജാക്കൻമാരു�ട നാണ്യങ്ങളി�ന്മലും ഈ ചിത്രമുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും

അത് മാറ്റാതിരിക്കുക മാത്രമാണ് �ഹദർ �ചയ്ത�തന്നും ചില ഗ്രന്ഥകാരൻമാർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും മുസ്ലീം ചക്രവർത്തികൾക്കു ഹിന്ദുമത�ത്താടു

ള്ളസഹിഷ്ണുത ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു�ണ്ടന്നുതീർച്ചയാണ്.

നാണ്യങ്ങളു�ട �വവിധ്യം

മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ നാശ�ത്താ�ടാപ്പം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കറൻസി വ്യവ

സ്ഥയും ഛിന്നഭിന്നമായിത്തീർന്നു. സ്വതന്ത്രരായ വിവിധരാജാക്കൻമാർ സ്വന്തം

നാണ്യങ്ങളടിച്ചിറക്കാൻതുടങ്ങി. പരസ്പരം കലഹിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നആരാജാക്കൻ

മാർ താന്താങ്ങളു�ട രാജ്യസീമകൾക്കുള്ളിൽ താന്താങ്ങളു�ട നാണ്യങ്ങൾ മാത്രമാ

ണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. �ചമ്പ്, �വള്ളി, സ്വർണ്ണം എന്നീ �ലാഹങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ള

വിഭിന്നനാണ്യങ്ങൾഒ�രസമയത്ത്നിശ്ചിതമായബന്ധ�മാന്നുമില്ലാ�തത�ന്നപ്ര

ചരിച്ചിരുന്നു. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭകാലത്തു�പാലും 994 വിവിധ

നാണ്യങ്ങൾപ്രചരിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര (Maclees Indian Currency Page 13) ഉറുപ്പിക

നാണ്യങ്ങൾ ത�ന്നയും പ�ലടത്തും പലതരത്തിലായിരുന്നു. ബങ്കാൾ, പഞ്ചാബ്

എന്നീസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 27-ൽ കുറയാത്തതരത്തിലുള്ളഉറുപ്പിക നാണ്യങ്ങൾപ്ര

ചരിച്ചിരുന്നുവ�ത്ര!

ഈകുഴപ്പം പിടിച്ച പരിതസ്ഥിതിയിലാണ്ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിക്കാർ �മ�ല്ല

�മ�ല്ല തങ്ങളു�ട ഭരണാധികാരമുറപ്പിക്കാൻ മുതിർന്നത്. തങ്ങളു�ട കച്ചവടത്തി

�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് സ്വന്തമായനാണ്യങ്ങൾഅടിച്ചിറ�ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്നവർ മന

സ്സിലാക്കി. 1742-ൽ മുഹമ്മദ്ഷായു�ടകയ്യിൽനിന്നും ‘ആർക്കാട് ഉറുപ്പികകൾ’അടി

ക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്പനിക്കാർ സമ്പാദിച്ചു. ഇങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ

കീഴടക്ക�പ്പട്ട രാജ്യങ്ങളു�ട വിസ്താര�ത്താ�ടാപ്പം നാണ്യമടിക്കാനുള്ളഅവകാശ

ധികാരങ്ങളും അവർ �നടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു.

വ്യത്യസ്ത പ്ര�ദശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നാണ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. നാണ്യ

ങ്ങളു�ട ഈ �വവിധ്യവും ആധിക്യവും കച്ചവടത്തി�ന്റ പു�രാഗതിക്ക് തടസ്സമാ

യിരുന്നു. രാജ്യത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യാപാരബന്ധം വളരാൻ തുട

ങ്ങിയ�പ്പാൾഈ കുഴപ്പം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. ബങ്കാൾ മുതലായ ചില

സ്ഥലങ്ങളി�ല സ്ഥിതി ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ചതായിരുന്നു. ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രച

രിച്ചിരുന്ന നാണ്യങ്ങൾക്കു മറ്റു ജില്ലകളിൽ പ്ര�വശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില�പ്പാൾ

ഒ�ര ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന വിവിധ നാണ്യങ്ങൾ നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു!

ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാർക്കു തങ്ങളു�ട സ്വന്തമായ �വള്ളിനാണ്യങ്ങളും

സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. �വള്ളിനാണ്യവും സ്വർണ്ണനാണ്യവും തമ്മിൽ

നിശ്ചിതമായ ഒരു ബന്ധം ആദ്യംമുതൽ�ക്ക നിലനിർത്തി�പ്പാന്നു�വന്നുള്ളതു വാ

സ്തവമാണ്. �വള്ളിനാണ്യങ്ങളു�ടയും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളു�ടയും വിലകൾഅവയു

�ട �ലാഹവിലക�ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കണ�മന്നു നിശ്ചയിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഇതത്രഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളുംതമ്മിൽനി

ശ്ചിതമായ ബന്ധം നിലനിർത്തണ�മങ്കിൽ �വള്ളിയു�ടയും സ്വർണ്ണത്തി�ന്റയും
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വിലകൾക്കു നിശ്ചിതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരി�ക്കണ്ടിവരും.

എന്നാൽ ഇത് സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില വർദ്ധിക്കു

�മ്പാൾ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും, �വള്ളിയു�ട വില വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ �വള്ളിനാണ്യ

ങ്ങളും പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയുകയും വില കുറഞ്ഞ നാണ്യങ്ങൾ പ്രചാര

ത്തിൽ വരികയും �ചയ്യു�മന്നതുത�ന്ന.

പരിഷ്ക്കരിച്ച ഉറുപ്പിക

ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുക�ളല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ നാണ്യനയത്തിൽ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

കൂടി�യതീരൂ എന്നായി. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയി�ല പ്രധാനവിഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം

ഒ�ര ഭരണാധികാരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കു നാണ്യനയസംബന്ധിയായ

പരിഷ്ക്കാരങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്തുവാനും ഒ�ര തരത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾക്കു പ്രചുരമായ

പ്രചാരം നൽകാനും വള�ര പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല.4

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭകാലത്തുത�ന്ന ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനി

ക്കാരു�ട കീഴിലുള്ള വിഭിന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒ�രതരത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾ പ്ര

ചാരത്തിൽ വരു�ത്തണ്ടതി�ന്റആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1818-ൽ

മദ്രാസുസംസ്ഥാനത്തി�ല അടിസ്ഥാന നാണ്യമായ സ്വർണ്ണപ�ഗാഡയു�ടസ്ഥാ

നത്ത് 180 തൂക്കവും 12-ൽ 11 ഭാഗം �ലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പികഅടിച്ചിറക്കു

വാൻതുടങ്ങി. 1823-ൽ �ബാം�ബയിൽപ്രചരിച്ചിരുന്ന ഉറുപ്പിക മദ്രാസി�ല പുതിയ

ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സമാനമാക്കിത്തീർത്തു. ഒടുവിൽ 1835-ൽ ഈ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ�ക്ക

ല്ലാം മകുടം�വയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മുദ്രണനിയമ�ത്തയും നടപ്പിൽവരുത്തി.

2 �വള്ളിമാനം

1835-�ല മുദ്രണനിയമം ഇന്ത്യയു�ട നാണ്യനയത്തിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ

പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്. ഈ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി

�വള്ളിമാനവ്യവസ്ഥ (Silver standard) സ്ഥാപിതമായത്. �കാള്ള�ക്കാടുക്ക

ക്കൾക്ക് �വള്ളിയുറുപ്പികയുപ�യാഗിക്കാൻആളുകൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു.

�വളളിയുറുപ്പിക ഇന്ത്യയു�ട അടിസ്ഥാനനാണ്യമായി അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു. ആക്ടി

�ല പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ താ�ഴപ്പറയുന്നവയാണ്.

1. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയു�ട ഭരണസീമയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും �വള്ളിയുറുപ്പിക അടി

സ്ഥാനനാണ്യമായി സ്വീകരിക്ക�പ്പടുന്നതാണ്. ഈപുതിയ ഉറുപ്പികയു�ട തൂ

ക്കം 180 �ഗ്രൻആയിരിക്കും. അതിൽ 11/12 ഭാഗം (അതായത് 165 �ഗ്രൻ) തനി

�വള്ളിയുംബാക്കി 15 �ഗ്രൻകൂട്ടുംഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇ�ത �താതിൽത�ന്ന

�വള്ളി�കാണ്ടുള്ളഅരയുറുപ്പികനാണ്യങ്ങളും കാലുറുപ്പികനാണ്യങ്ങളുംഅര

യ്ക്കാലുറുപ്പിക നാണ്യങ്ങളും അടിച്ചിറക്ക�പ്പടുന്നതാണ്.

2. കമ്പനിയു�ട ഭരണസീമയ്ക്കുള്ളിൽ എവി�ടയും സ്വർണനാണ്യങ്ങൾ ‘ലീഗൽ

�ടൻഡറാ’യി സ്വീകരിക്ക�പ്പടുകയില്ല. അതായതു കമ്പനിയു�ട കീഴിലുള്ള

യാ�താരാളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ വാങ്ങുവാ�നാ �കാടുക്കുവാ�നാ നിയമ

പ്രകാരം ചുമതല�പ്പടുകയില്ല. എങ്കിലും ചില പ്ര�ത്യകതരത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ

ങ്ങളു�ട മുദ്രണ�ത്ത നിയമം തടയുകയില്ല. �വള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്കുള്ളത്ര ത�ന്ന

4 1831-ലാണു് ബങ്കാളി�ല ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയു�ട മുഴുവൻ ഗവർണർ ജനറലായിത്തീർന്നതു്.

ഈകാലമാവു�മ്പാ�ഴക്കും ഇന്ത്യയു�ട ഭരണം മിക്കവാറും �കന്ദ്രീകൃതമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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തൂക്കവും (180 �ഗ്രൻ = 3/8 ഔൺസ്) �ലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള സ്വർണ്ണ�മാഹറു

കൾ അടിച്ചിറക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ �മാഹറിനു 15ക.

എന്ന �താതിൽ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യാം. പ�ക്ഷ, എന്തായാലും,

അടിസ്ഥാനനാണ്യം �വള്ളിയുറപ്പികത�ന്നയായിരിക്കും.

സ്വർണ്ണനാണ്യവും �വള്ളിനാണ്യവും

ആദ്യകാലത്തു സ്വർണ്ണം, �വള്ളി എന്നീ രണ്ടു �ലാഹങ്ങൾ�ക്കാണ്ടുള്ള നാണ്യ

ങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മിക്ക പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. �ലാഹ

ങ്ങളു�ട വിലയിൽ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ �നരിട്ടിരുന്നത് �കാണ്ട് ഈ ദ്വി�ലാഹനാ

ണ്യവ്യവസ്ഥ (Bimetalism) വ്യാപാരത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കു ഹാനികരമായിത്തീർ

ന്നു. ഏ�തങ്കിലു�മാരു �ലാഹ�ത്ത അടിസ്ഥാനനാണ്യമായുപ�യാഗി�ക്കണ്ട

തി�ന്റ ആവശ്യകത പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങൾക്കു �ബാധ്യ�പ്പടുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ

�ന പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ മധ്യകാലമായ�പ്പാ�ഴക്കും യൂ�റാപ്പി�ല പല

രാജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങ�ള അടിസ്ഥാനനാണ്യങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു. വിഭി

ന്നരാജ്യങ്ങളി�ല സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളു�ട �പരുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. നാ

ണ്യങ്ങളു�ട തൂക്കവും ഒരു�പാ�ലയായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഓ�രാ നാണ്യത്തിനും

നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടും അതി�ന്റ �ലാഹവിലയും മു

ഖവിലയും തമ്മിൽ �പാരുത്ത�ക്കടില്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

�കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, ഒരു രാജ്യത്തി�ന്റ

സ്വർണ്ണനാണ്യവും മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ന്റ സ്വർണ്ണനാണ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മ�റ്റല്ലാപരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളുംഅടിസ്ഥാനനാണ്യങ്ങൾക്കുസ്വർണ്ണമുപ�യാഗി

ക്കാൻതുടങ്ങിയഅ�തകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽമാത്രം �വള്ളിയുറുപ്പിക�യാടു കൂടുതൽ

മമത കാണിക്കാനുള്ള കാരണ�മന്താണ്? ഇക്കാര്യത്തിൽ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ

രു�ടയിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള ഒരു വിശാലരാജ്യ

ത്തിൽ സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്തിയാൽ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ആവശ്യവും വില

യും പതിൻമടങ്ങു വർദ്ധിക്കു�മന്നും അതി�ന്റ ഫലമായി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളി�ല

നാണ്യവ്യവസ്ഥകൾ തകർന്നു�പാകാനിടയു�ണ്ടന്നും ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ

അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും ഒന്നു തീർച്ചയാണ്. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പ

നിയു�ട കാലംമുതൽക്ക് ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിനയത്തി�ന്റ പിന്നിൽ �കാടിക്കണ

ക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാരു�ട താൽപര്യമല്ല, വി�ദശീയവ്യാപാരികളു�ട താൽപര്യമാണ്

സംരക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു �പാന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത ഉറുപ്പികയു�ട ചരിത്രം

ഓ�രാ പതനത്തിലും �തളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

1835-�ല നിയമമനുസരിച്ച് നടപ്പിൽ വന്ന �വള്ളിമാന വ്യവസ്ഥയു�ട കീഴിൽ,

എന്തായാലും ഉറുപ്പികയു�ട വില ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ല കൃത്രിമമായിരുന്നില്ല. നാണ്യ

നിർമ്മാണം സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു; അതായത്, �ലാഹം മുദ്രണശാലയിൽ �കാണ്ടു

�പായി നാണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻനാട്ടുകാർക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. �ലാഹത്തി

�ന്റആയിരത്തി�ലാരു ഭാഗം ഉരുക്കുവാനുള്ള �ചലവായും നൂറിൽ രണ്ടു ഭാഗം രാ

ജ�ഭാഗമായും വസൂലാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നുമാത്രം. ഇങ്ങ�ന �ലാഹം നാണ്യങ്ങ

ളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതു�പാ�ലത�ന്നനാണ്യങ്ങളുരുക്കി �ലാഹമാക്കി മാ

റ്റാനും ജനങ്ങൾക്കുസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നാണ്യത്തി�ന്റ മുഖവിലയും അതില
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ടങ്ങിയ �ലാഹത്തി�ന്റ വിലയും സമമായിരുന്നതു�കാണ്ടു നാണ്യം �ലാഹമാക്കി

യാലും �ലാഹം നാണ്യമാക്കിയാലും യാ�താരു തര�ക്കടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ‘ലീഗൽ �ടൻഡർ’ അല്ലാതായിത്തീർന്നു�വങ്കിലും ജന

ങ്ങളു�ട സ്വർണ്ണനാണ്യപ്രതിപത്തി പി�ന്നയും നിലനിന്നു. നാട്ടുകാരു�ട �കാള്ള

�ക്കാടുക്കകളിൽ നിന്നുസ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങ�ള തീ�ര നീക്കം �ചയ്യുകഎന്നകാര്യം

എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചുള്ളതീ

രുമാനത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തുവാൻഅധികൃതൻമാർ നിർബന്ധിതരായി. 1841-�ലപ്ര

ഖ്യാപനപ്രകാരം ഗവൺ�മൻറി�ലയ്ക്കടയ്ക്കാനുള്ള സംഖ്യകൾ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളാ

യി അടച്ചുതീർക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കുസൗകര്യം നൽകുന്നതാ�ണന്നും 15 ക.യ്ക്ക് ഒരു

�മാഹർ എന്ന �താതിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ ഖജനാകളിൽ സ്വീകരിക്ക�പ്പടുന്ന

താ�ണന്നും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ

വീണ്ടും ‘ലീഗൽ �ടൻഡററായിത്തീർന്നു�വന്നല്ല. കാരണം, സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ

ക്കുപകരം ഉറുപ്പികആവശ്യ�പ്പടുവാ�നാ, സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾസ്വീകരി�ച്ച കഴിയൂ

എന്നുശഠിക്കുവാ�നാ ജനങ്ങൾക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �താതുതിട്ട�പ്പടുത്തിയി

രുന്നു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. അക്കാലത്തു സ്വർണ്ണത്തിനു �വള്ളിയു�ടതി�നക്കാൾ

15 ഇരട്ടി വിലയുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ�മാഹർ 15 �വള്ളിയുറുപ്പികയ്ക്കു

സമമായിരുന്നു�വന്നു തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ഒ�രസമയത്ത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള

നാണ്യങ്ങൾഅടിസ്ഥാന നാണ്യമായി പ്രചരിക്കുക�യന്നത് ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾ�ക്കതിരാണ്. അതു�കാണ്ട്അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്ഈഏർപ്പാടു �പാ

ളിഞ്ഞു�പായതിൽഅത്ഭുതമില്ല. 1848-നും 1857-നും ഇടയിൽആ��ലിയയിലും കാ

ലി�ഫാർണിയയിലുംപുതിയസ്വർണ്ണഖനികൾതുറക്കുന്നതി�ന്റഫലമായിസ്വർണ്ണ

ത്തി�ന്റ ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങ�ന അതി�ന്റ �വള്ളിക്കണക്കിലുള്ള

ആ�പക്ഷികവില താണു�പാവുകയും �ചയ്തു. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലയിടിഞ്ഞ�പ്പാൾ

ഒരുസ്വർണ്ണ�മാഹറിനു മാർക്കറ്റിൽ 15 ക. കിട്ടുകയി�ല്ലന്നായി. എങ്കിലും ഒരുസ്വർ

ണ്ണ�മാഹർ 15 ക.യ്ക്കു സമമാ�ണന്നുള്ള (1841 �ല) സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നിലവിലു

ണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് ജനങ്ങൾഗവൺ�മൻറി�ലക്കുള്ളഅടവുകൾക്കുസ്വർ

ണ്ണനാണ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾ �മ�ല്ല �മ

�ല്ല പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിയാനും തുടങ്ങി. മാർക്കറ്റ് നിലവാര�ത്തക്കാൾ

ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ സ്വീകരി�ക്കണ്ടിവന്നതു�കാണ്ടു ഗവൺ

�മൻറിനു വമ്പിച്ച നഷ്ടം പിണഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്നു. ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇത്

വ്യക്തമാക്കാം. ഗവൺ�മൻറി�ലക്കു നികുതിവകയാ�യാ മ�റ്റാ 30 ക. അടയ്ക്കാൻ

ചുമതല�പ്പട്ട ഒരാൾ രണ്ടുസ്വർണ്ണ�മാഹറാണടച്ചിരുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റവിലയി

ടിഞ്ഞ�പ്പാൾ രണ്ടുസ്വർണ്ണ�മാഹറിലുള്ളസ്വർണ്ണത്തി�ന്റവിലസുമാർ 28 ക. മാത്ര

മായിത്തീർന്നു. ഈസ്ഥിതിക്കു 30 ക. യ്ക്കു പകരം രണ്ടു സ്വർണ്ണ�മാഹർ �കാടുക്കു

ന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ടുറുപ്പിക ലാഭമാണ്. ഗവൺ�മൻറിനത്രയ്ക്കു നഷ്ടവും. ഈ വിഷമ

ഘട്ടത്തിൽ �വള്ളിനാണ്യത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തുസ്വർണ്ണനാണ്യ�ത്തപ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ

അധികൃതന്മാർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരതു �ചയ്തില്ല. �ന�രമറിച്ച്

1841 �ല പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിക്കുകയാണവർ �ചയ്തത്. അങ്ങ�ന 1853 ജനുവരി

ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്കുസ്വർണ്ണ�മാഹറുകൾനാണ്യങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്കുസ്വീകരിക്ക

�പ്പട്ടുതുടങ്ങി.
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സ്വർണ്ണത്തിനു�വണ്ടി പ്ര�ക്ഷാഭം

അതിനു�ശഷം സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള നാട്ടുകാരു�ട പ്ര�ക്ഷാഭം തു

ടർന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. ബങ്കാൾ, �ബാം�ബ, മദ്രാസ് എന്നീസ്ഥലങ്ങളി�ല വ്യാപാ

രിസംഘങ്ങൾഇന്ത്യാഗവൺ�മന്റിനു �മ�മ്മാറിയലുകൾസമർപ്പിച്ചു. �വള്ളിയു�ട

ഉൽപാദനം സ്വർണ്ണ�ത്ത അ�പക്ഷിച്ചു വല്ലാ�ത കുറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നും അതി�ന്റ

ഫലമായി �വള്ളിയു�ട വില വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഇതു ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള

ക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതു�കാണ്ട് വ്യാപാരത്തിനു ഹാനിതട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും

അതിനാൽ അടിസ്ഥാനനാണ്യമായി സ്വർണ്ണം നടപ്പിൽവരു�ത്തണ്ടതാവശ്യമാ

�ണന്നുംഅവർ വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയു�ടഈനാണ്യമായആവശ്യ�ത്തസംബന്ധിച്ച്

പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി പ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ന്വഷ

ണം നടത്താൻ �വണ്ടി 1866-ൽ സർ വില്യം മാൻസ്ഫീൽഡി�ന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ

നിയമിക്ക�പ്പട്ട കമ്മീഷൻ�പാലും സ്വർണ്ണനാണ്യനയ�ത്ത അനുകൂലിക്കുകയാ

ണുണ്ടായത്. പ�ക്ഷ, എന്തായിട്ടും അധികൃതൻമാർ ഇളകിയില്ല. 1874 �മയ് 7നു

ഗവൺ�മൻറു വിളംബരം �ചയ്തു: ‘സ്വർണ്ണനാണ്യം പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുന്നതി

�ന്റ അഭിലഷണീയത�യപ്പറ്റിയാ�ലാചിച്ചതിനു�ശഷം തൽക്കാലം സ്വർണ്ണ�ത്ത

വിലയു�ട മാനദണ്ഡമാക്കാനുള്ള യാ�താരു നടപടിയും ആവശ്യമി�ല്ലന്ന തീരുമാ

നത്തിലാണ് ഗവൺ�മന്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്.’

അങ്ങ�ന,ഇന്ത്യയു�ടഅടിസ്ഥാനനാണ്യ�മന്നനിലയിൽ�വള്ളിത�ന്നവാ

ഴാൻ തുടങ്ങി.

�വള്ളിയു�ട വിലയിടിവ്

ഇവിട�ത്ത കറൻസിയു�ട നില�യയും വില�യയും �ചാദ്യം�ചയ്തു�കാണ്ട് �വള്ളി

യു�ട വില �പ�ട്ടന്നു താഴാൻ തുടങ്ങി. 1872-നു �ശഷമുള്ള രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങളിൽ

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലഅ�ത തൂക്കത്തിലുള്ള �വള്ളിയു�ട വില�യക്കാൾഏതാണ്ട്

15.5 ഇരട്ടിയായിരുന്നു. 1827-നു �ശഷമുള്ള 2 ദശാബ്ദങ്ങളിലാവ�ട്ട, സ്വർണ്ണവില �വ

ള്ളിവിലയു�ട 27 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. �വള്ളിയു�ട വിലയിടിവ് എത്ര ഭയങ്കരമാ

യിരുന്നു�വന്നുതാ�ഴക്കാണുന്നകണക്കുകളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാവും.

1927-ൽ �വള്ളിയു�ട വില 60 �പൻസ്

1873-ൽ ടി 57 7/8 �പൻസ്

1876–80-ൽ ടി 52 3/4 �പൻസ്

1881–85-ൽ ടി 50 5/8 �പൻസ്

1885–90-ൽ ടി 55 5/8 �പൻസ്

ഇങ്ങ�നകുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് 1893ആകു�മ്പാ�ഴക്കും �വള്ളിയു�ട വില 37 11/16 �പൻ

സായിത്തീർന്നു. ഒട്ടാ�ക 1873-നും 1893നുമിടയിൽ �വള്ളിക്കുണ്ടായ വിലയിടിവ്

ഏതാണ്ട് 40 ശതമാനമാണ്.

വിലയിടിവി�ന്റ കാരണങ്ങൾ

1871-�ല ഫ്രാ�ങ്കാ-പ്രഷ്യ യുദ്ധത്തി�ല വിജയത്തിനു �ശഷം ജർമ്മനി ത�ന്റ അടി

സ്ഥാനനാണ്യമായിരുന്ന �വള്ളിയു�പക്ഷിച്ച്, പകരം സ്വർണ്ണം സ്വീകരിച്ചു. �ഡൻ

മാർക്ക്, സ്വീഡൻ, �നാർ�വ, �ഹാളണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളും �വള്ളിമാനമു�പ

ക്ഷിച്ച് സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്തി. �വള്ളിയു�ട നാണ്യപരമായ ഉപ�യാഗം
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കുറഞ്ഞതിനാൽ അതി�ന്റ ആവശ്യത്തിനും കുറവായി. മാർക്കറ്റിൽ �വള്ളിയു�ട

‘സ�പ്ല’ ‘ഡിമാന്റി’�ന (വരവ്, �ചലവി�ന) അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിത്തീർന്ന

�പ്പാൾ അതി�ന്റ വിലയിടിയാൻതുടങ്ങി. ഇ�ത സമയത്തു മ�റ്റാന്നും കൂടിയുണ്ടാ

യി. �വള്ളിയു�ട ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയും പരിഷ്ക്കരിച്ച ഖനനയന്ത്രങ്ങൾ ഉപ

�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റ ഫലമായി ഉൽപാദന�ചലവ് കുറയുകയും �ചയ്തു.

�ന�രമറിച്ചു സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ഉൽപാദനം കുറയുകയാണ് �ചയ്തത്. ഒരു ഭാഗത്ത്

�വള്ളിയു�ട ‘സ�പ്ല’ വർദ്ധിക്കുകയും ‘ഡിമാന്റ ് ’ ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്തു. മറുഭാഗത്ത്

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ‘സ�പ്ല’ ചുരുങ്ങുകയും ഡിമാന്റ ് വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു. ഇതായി

രുന്നു �വള്ളിയു�ട വിലയിടിവി�ന്റ പ്രധാന കാരണം.

ഫലങ്ങൾ

ഉറുപ്പികയിൽ 165 �ഗ്രൻ തനി �വള്ളിയാണടങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

�വള്ളിയു�ട വില 60 �പൻസായിരുന്ന�പ്പാൾ ഒരുറുപ്പികഏതാണ്ട് രണ്ടുഷില്ലിംഗി

നുസമമായിരുന്നു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽപറഞ്ഞാൽ, ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക്

അന്നു രണ്ട് ഷില്ലിംഗായിരുന്നു. �വള്ളിയു�ട വിലയിടിയും�താറും ഉറുപ്പികയു�ട വി

നിമയനിരക്കും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. 1891-93 ആയ�പ്പാ�ഴക്കും വിനിമയ നിരക്ക് 1

ഷി 8 �പൻസായിത്തീർന്നു.

താ�ഴ �കാടുക്കുന്നപട്ടിക �നാക്കുക:

�കാല്ലം �വള്ളിയു�ട വില വിനിമയനിരക്ക്

ഔൺസിന് എത്ര ക.യ്ക്ക് എത്ര

�പൻസ് എന്ന് �പൻസ് എന്ന്

1872–72 59 1/8 �പൻസ് 22.351

1874–75 58 5/16 �പൻസ് 22.221

1875–76 56 7/8 �പൻസ് 21.645

1876–77 52 3/4 �പൻസ് 20.491

1891 മാർച്ച് 31 ന് 47 �പൻസ് 18.091

1893 മാർച്ച് 31 ന് 39 �പൻസ് 14.984

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് ഇപ്രകാരം താഴുന്നതു�കാണ്ടുള്ള ഫല�മ�ന്തന്നു

�നാക്കാം. വിനിമയനിരക്കു രണ്ടു ഷില്ലിങ്ങായിരുന്ന�പ്പാൾ ഒരു പൗണ്ടു പത്തു

റുപ്പികയ്ക്ക് സമമായിരുന്നു. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പൗ�ണ്ടാ ഒരു പൗണ്ട്

വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങ�ളാ കിട്ടണ�മങ്കിൽ ഇവി�ട പത്തുറുപ്പിക �കാടുക്കണം.

വിനിമയനിരക്ക് താണുതാണ് ഒരു റുപ്പിക 16 �പൻസിനു സമമാകു�മ്പാൾ ഒരു

പൗണ്ട് 15 ക.യ്ക്ക് സമമായിത്തീരും. അ�പ്പാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പൗണ്ടാവശ്യമുള്ള

വർ ഇവി�ട പത്തുറുപ്പികയല്ല പതിനഞ്ചുറുപ്പിക �കാടു�ക്കണ്ടിവരും.

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയവില ഇടിയുന്നതുകണ്ട�പ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ല

ണ്ടി�ലക്ക് ഉറുപ്പികയയയ്ക്കുന്നവർപരിഭ്രമിച്ചു വശായി. വലിയവലിയ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ

മാർ, ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്തി ലാഭം ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയ്ക്കു കയറ്റുന്ന വ്യാപാരികൾ

മുതലായവരാണീക്കൂട്ടർ. ഓ�രാ പൗണ്ടിനും മുമ്പ�ത്തക്കാളധികം ഉറുപ്പികയയയ്ക്ക

ണ�മന്നു വരുന്നത് അവർക്കിഷ്ടമാവുകയില്ല�ല്ലാ. ഇക്കൂട്ട�ര പിന്താങ്ങി�ക്കാണ്ട്

ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നും ചരക്കുകൾ ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരും ബഹളംകൂട്ടി.
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കാരണം, ഓ�രാപൗണ്ടു വിലയുള്ള ചരക്കിനും ഉറുപ്പിക കണക്കിലുള്ള വില കൂടുത

ലായിത്തീരുന്നതു വിൽപ്പനയ്ക്കു കൂടുതൽ വിഷമം �നരിട്ടു.

വിനിമയനിരക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ബഡ്ജറ്റി�നയും ബാധിക്കാതിരു

ന്നില്ല. �ഹാം ചാർജ്ജുകൾ5 വകയിൽഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ്അട�യ്ക്കണ്ടസംഖ്യ വർ

ദ്ധിച്ചു. 1892–93-ൽ �ഹാംചാർജ്ജുകൾ വകയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റടച്ച സംഖ്യ 1

�കാടി 65 ലക്ഷം പൗണ്ടായിരുന്നു. അ�ക്കാല്ല�ത്ത വിനിമയ നിരക്കു പ്രകാരം (1

ഷി. 2.985 �പൻസ്). ഈ സംഖ്യ 26, 47, 84, 150 ക.യ്ക്ക് സമമാണ്. 1873–74 �ല

നിരക്കുപ്രകാരമാണ്. (അതായത് 1 ഷി. 10.351 �പൻസ്) അടച്ചിരു�ന്നങ്കിൽ 17,

75, 19, 200 ക മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നു. ഇങ്ങ�ന വിനിമയനിരക്കിലുള്ള മാറ്റം

കാരണമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 8, 72, 64, 150 ക. കൂടുതൽ നഷ്ടമനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നു.6

എന്നാൽഇന്ത്യയി�ല ഒരു ഗണ്യമായ ജനവിഭാഗ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താ

ളം വിനിമയനിരക്കി�ന്റ താഴ്ച ഹാനികരമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ

�വള്ളി വാങ്ങി അത് മുദ്രണശാലയിൽ �കാടുത്ത് ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങളാക്കി മാ

റ്റാൻ തുടങ്ങി. പ്രചാരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പികയു�ട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. അ�താ�ടാപ്പം

ചരക്കുകളു�ട വിലയിലും വർദ്ധന കാണ�പ്പട്ടു. അന്യനാടുകളിൽ നിന്നുള്ളഇറക്കു

മതി ചുരുങ്ങി. (കാരണം വില കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റു

കിട്ടുന്ന പണംസ്വന്തം കറൻസിയി�ലക്കു മാറ്റു�മ്പാൾ ഇതു മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറവാ

യിരിക്കും) ഇതു വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്കും കച്ചവടങ്ങൾക്കും

�പ്രാൽസാഹനം നൽകുകയാണ് �ചയ്തത്. വി�ദശ�മധാവികൾക്കു ശുണ്ഠി പിടി

ക്കാൻ മ�റ്റന്തു�വണം?

ഈകുഴപ്പത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻഫലപ്രദമായ യാ�താരു പരിപാടി

യും അധികൃതൻമാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവിധ രാജ്യങ്ങളു�ട കറൻസി നയ�ത്ത

പ്പറ്റിയും വിനിമയ നിരക്കുക�ളപ്പറ്റിയും ആ�ലാചിക്കാൻ കൂടിയ സാർവ്വലൗകിക

സ�മ്മളനങ്ങൾ ഉപ�യാഗകരമായ വല്ല തീരുമാനത്തിലും എത്തി�ച്ചരു�മന്ന്

അവർ ആശിച്ചു. 1867-നും 1892-നും ഇടയിൽ നാല് സാർവ്വലൗകിക സ�മ്മളന

ങ്ങൾ നടന്നു. ഒടുവില�ത്തത് 1892-�ല ബ്രസൽസ് സ�മ്മളനം — യാ�താരു

തീരുമാനവു�മടുക്കാ�ത �തറ്റിപ്പിരിയുകയാണ് �ചയ്തത്.

ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഇന്ത്യാ�സക്രട്ടറിക്കയച്ച ഒരുപ്രസ്താവന

യിൽ ഉറുപ്പികയു�ട സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി�ക്കാണ്ടുവരുകയാ�ണന്നു ചൂണ്ടി

ക്കാണിക്കുകയും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളടിക്കുന്ന മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടുക, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല

കറൻസി ഇന്ത്യയിലുംപ്രചരിപ്പിക്കുകതുടങ്ങിയചിലഅടിയന്തിരനടപടിക�ളടുക്ക

ണ�മന്ന് അഭിപ്രായ�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ�ക്കതിരായി നാ�ടാട്ടുക്കും വമ്പിച്ച ആ�ക്ഷപങ്ങൾ

വന്നു. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ മറവിൽ നിന്നു�കാണ്ടു �വള്ളി�യ നാണ്യവ്യവസ്ഥയിൽ

നിന്നു നിഷ്കാസനം �ചയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് നടപ്പിൽവരാൻ �പാകുന്ന�തന്ന്

ജനങ്ങൾ ഭയ�പ്പട്ടു. കൽക്കത്തയി�ല ഇന്ത്യൻ അ�സാസി�യഷൻ ഗവൺ�മൻ

റി�ന്റ നാണ്യനയ�ത്തവിമർശിച്ചു�കാണ്ട് ഇങ്ങ�നഅഭിപ്രായ�പ്പട്ടു:

‘ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി നന്നാക്കാനുള്ള ശരിയായ

മാർഗ്ഗം �സന്യ�ചലവു ചുരുക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ച�യ്യണ്ടിവരുന്ന �ചലവുകൾ

5 ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ചയ്യുന്ന�ചലവുകൾക്കാണു് �ഹാം ചാർജുകൾഎന്നുപറയുന്നതു്.

ഇന്ത്യാ ഓഫീസ് സംബന്ധിച്ച �ചലവുകൾ, പലിശ, �പൻഷൻ മുതലായവ�യല്ലാം ഇതിലുൾ�പ്പടും
6 Kale യു�ട ‘Gokhale and Economic Reforms’�പജു് 28 �നാക്കുക
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കുറയ്ക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥൻമാരു�ട എണ്ണം ചുരുക്കി അവരു�ട സ്ഥാനത്ത്

ഇന്ത്യക്കാ�ര നിയമിക്കുകയുമാണ്. ആവശ്യമാ�ണങ്കിൽ ഇന്ത്യയി�ല വ്യവസായ

ങ്ങളു�ട അഭിവൃദ്ധി�ക്കാ നാട്ടുകാരു�ട ആവശ്യങ്ങൾ�ക്കാ ഉതകാത്ത വി�ദശസാ

മഗ്രികളു�ട �മൽഅൽപം നികുതി ചുമത്തുകയും �ചയ്യാവുന്നതാണ്.’

പ�ക്ഷ, നാട്ടുകാരു�ട ആ�ക്ഷപങ്ങ�ളല്ലാം വന�രാദനങ്ങളായി കലാശിക്കു

കയാണ് �ചയ്തത്. മാത്രമല്ല, വിനിമയ നിരക്കു താണതു�കാണ്ടുള്ള ‘നഷ്ടം’ പരി

ഹരിക്കാൻ �വണ്ടി വലിയ വലിയ ബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കുബത്തകൾ �കാടു

ക്കാൻ ഗവൺ�മൻറ് തയ്യാറാവുകയും �ചയ്തു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസ് മു

തലായ സംഘടനകളു�ട കഠിനമായആ�ക്ഷപങ്ങ�ളഅവഗണിച്ചു�കാണ്ട് �കാ

ല്ലം�താറും ഒരു �കാടിയിലധികം ഉറുപ്പികഈബത്തകൾവകയ്ക്കു ഗവൺ�മന്റു ചി

ലവിട്ടു�കാണ്ടിരുന്നു.

3 കൃത്രിമമായ വിനിമയനിരക്ക്

1890-നു �ശഷം ഇന്ത്യയു�ട നാണ്യവ്യവസ്ഥതാറുമാറാകാൻ തുടങ്ങി. ഉറുപ്പികയു�ട

നിലയുറപ്പിക്കുവാൻ�വണ്ടി �വള്ളിനാണ്യങ്ങളടിക്കുന്നമുദ്രണശാലകൾപൂട്ടുക, ഇം

ഗ്ലണ്ടി�ല കറൻസി ഇന്ത്യയിലും പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ചില അടിയന്തിര നടപ

ടിക�ളടുക്കണ�മന്ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഗവൺ�മന്റി�ന്റഈ

അഭിപ്രായത്തി�ന്റ പ്രാ�യാഗികത�യപ്പറ്റിയാ�ലാചിക്കാൻ 1892 �സപ്തംബർ 1ന്

�ലാർഡ് �ഹർഷലി�ന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ലണ്ടനി

ലിരുന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന �ഹർഷൽകമ്മിറ്റി �തളിവുക�ളടുക്കാൻ തുടങ്ങി. �തളിവു

നൽകിയ ഒ�ര ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ദാദാഭായി നവ�റാജിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റഅഭിപ്രായങ്ങ�ള കലശലായി എതിർക്കുകയാണ് �ചയ്ത

ത്. നവ�റാജിയു�ട അഭിപ്രായ�ത്താട് �യാജിച്ചു�കാണ്ട് ഏതാനും ചില ഇംഗ്ലീഷു

കാരും ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നയത്തിൽആ�ക്ഷപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

കമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ട് 1893-ൽ പുറത്തുവന്നു. സ്വതന്ത്ര മുദ്രണശാല പൂട്ടണ

�മന്നും 7.53344 �ഗ്രൻ ശുദ്ധസ്വർണ്ണത്തിന് (1 ഷി. 4 �പൻസിന് ) ഒരുറുപ്പിക�യന്ന

�താതിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങി ഉറുപ്പികയടിച്ചു �കാടുക്കുവാൻ ഗവൺ�മൻറ് തയ്യാറാ

വണ�മന്നും ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 4. �പൻസ് എന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ

ഗവൺ�മന്റ് ഖജനാകളിൽ സ്വീകരിക്ക�പ്പടണ�മന്നും ഉറുപ്പിക �മലിലും ‘ലീഗൽ

�ടൻഡറാ’യി പ്രചരിപ്പിക്കണ�മന്നുമായിരുന്നു കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ശുപാർശ

കൾ. അടിസ്ഥാന നാണ്യ�മന്ന നിലയ്ക്കു �വള്ളിക്കുസ്ഥാനം എടുത്തുകളയണ�മ

ന്നുശുപാർശ �ചയ്തകമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിൽസ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ�യർ�പ്പടുത്തണ�മ

ന്ന് ആവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. സ്വർണ്ണമാനത്തി�ന്റ കാര്യം ഭാവിക്കു വിട്ടു�കാടു

ക്കുകയും തൽക്കാലം ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസായിരിക്കണ�മന്ന്

അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുമാണ് അവർ �ചയ്തത്. ഈ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയു�ട വ്യവ

സായിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായിരുന്നു�വന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല.

കമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ട് പ്രസിദ്ധം �ചയ്ത ദിവസം വിനിമയനിരക്ക് 14.625 �പൻ

സായിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയു�ട ശുപാർശകളനുസരിച്ച് 7.53344 �ഗ്രൻ സ്വർണ്ണത്തിന്

(അതായത് 16 �പൻസിന് ) 1 ക.എന്ന �താതിൽ ഉറുപ്പിക �കാടുക്കുവാൻ ഗവൺ

�മന്റു തയ്യാറാ�വണ്ടിവന്നു. വിനിമയനിരക്ക് ഇപ്രകാരം ഉയർത്തിയതിൽ ഇന്ത്യ

യു�ട വ്യവസായത്തിന് ഉടവുതട്ടു�മന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ�നതാക്കൾ താക്കീതു

നൽകുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല.
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1893-�ല മുദ്രണനിയമം

�ഹർഷൽകമ്മിറ്റിയു�ട ശുപാർശക�ള പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നും കൂടാ�തത�ന്ന

ഗവൺ�മന്റ്സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് ‘1893-�ലഎട്ടാംആക്ട് ’എന്ന�പരിലറിയ�പ്പടുന്ന

ഒരു നിയമം പാസാക്കുകയും ഇതി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താ�ഴ�കാടുത്ത വ്യവ

സ്ഥകൾ നടപ്പിൽവരുത്തുകയും �ചയ്തു.

1. ഉറുപ്പികയ്ക്കു 7.53344 �ഗ്രൻ ശുദ്ധ സ്വർണ്ണം (1 ഷി. 4 �പ) എന്ന നിരക്കിൽ

സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾക്കും സ്വർണ്ണ�ലാഹക്കട്ടികൾക്കും പകരമായി ഉറുപ്പിക

നൽകുവാൻ മുദ്രണശാലകൾ തയ്യാറായിരിക്കും.

2. ഗവൺ�മന്റി�ലക്കുള്ളഅടവുകൾക്കുപവനും (�സാവറിൻ) അരപ്പവനും ഉപ

�യാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പവനു 15 ക. (അരപ്പവന് 7.5ക) എന്ന �താതിൽ

ഗവൺ�മന്റ് അവ�യസ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഇ�തനിരക്കിൽസ്വർണ്ണത്തിനുപകരമായി കറൻസി�നാട്ടുകളുംഅടിച്ചിറക്കു

ന്നതായിരിക്കും.

ഇങ്ങ�ന 1835 മുതൽക്കുനിലനിന്നു�പാന്ന �വള്ളിമാനവ്യവസ്ഥഉ�പക്ഷിക്ക

�പ്പട്ടു. മുദ്രണശാലികളിൽ �വള്ളി�കാടുത്ത് ഉറുപ്പികയടിച്ചുവാങ്ങാൻ നാട്ടുകാർക്ക

ധികാരമില്ലാതായി. 1893-നു �ശഷം ഉറുപ്പിക നാണ്യങ്ങൾ �വള്ളി�കാണ്ടുള്ളവയ

ല്ലാതായി�യന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. മുമ്പ�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന ആക്ടിനു�ശഷവും ഉറു

പ്പികനാണ്യത്തിൽ 180 �ഗ്രൻസ്റ്റാൻ�ഡർഡ് �വള്ളി (11/12 ഭാഗംശുദ്ധമായത് )അട

ങ്ങിയിരുന്നു. പ�ക്ഷ,ആക്ടിനു മുമ്പ് ഉറുപ്പികയു�ട വിലഅതിലടങ്ങിയ �വള്ളിയു�ട

വിലയായിരുന്നു. ഇ�പ്പാൾഅങ്ങ�നയല്ലാതായി. ഉറുപ്പികനാണ്യം അതിലടങ്ങിയ

�വള്ളിയു�ടതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ വില�യ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മ�റ്റാരു

വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറുപ്പിക �വറു�മാരു �ടാക്കൺ (പ്രതീക)നാണ്യമായി മാ

റി. �വള്ളിയു�ട വില എത്രത�ന്ന കുറഞ്ഞാലും ഒരുറുപ്പിക പതിനാറു �പൻസിനു

അതായത് 7.53344 �ഗ്രൻ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമാ�ണന്നു വിധിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതുവ�ര

യും സ്വതന്ത്രനാണ്യമായിരുന്ന �വള്ളിയുറുപ്പിക ബ്രിട്ടീഷു കറൻസിയു�ട അടിമയാ

യി മാറി.

ഒരു കാര്യം ഇവി�ട എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. വിനിമയനിരക്ക് ഉറുപ്പികയ്ക്കു

16 �പൻസായി നിജ�പ്പടുത്തുക എന്നുവച്ചാൽ സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്തുക

എന്നർത്ഥമില്ല. ഉറുപ്പികയ്ക്കു 16 �പൻസ് എന്ന �താതിൽ സ്വർണ്ണത്തിനു പക

രം ഉറുപ്പിക �കാടുക്കാൻ ഗവൺ�മന്റു തയ്യാറായി എന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ,

അ�ത സമയത്ത്, നിശ്ചിതമായ നിരക്കനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണം

�കാടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല! അതിനാൽ 1893-�ല ആക്ട് പ്രകാ

രം നടപ്പിൽ വന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വർണ്ണമാനമാ�ണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. �നാട്ടുകൾക്കും

ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾക്കുംപകരംസ്വർണ്ണം �കാടുക്കാൻഗവൺ�മന്റ് തയ്യാറാ�ണ

ങ്കിൽ മാത്ര�മ അത് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥയാവുകയുള്ളു.

ആക്ടി�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്കു താഴുന്നതു�കാണ്ടു ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ധനകാര്യനയ

ത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവു�മന്നു �ഹാം ചാർജ്ജുകൾ, സിവിൽ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാരു�ട

ശമ്പളം മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പണം ചിലവഴി�ക്കണ്ടിവരു�മന്നും അതു

�കാണ്ട് ഉറുപ്പിക�യ പതിനാറു�പൻസുമായി കൂട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതാ�ണന്നും

മറ്റുമാണ് �ഹർഷൽകമ്മിറ്റിയു�ട തീരുമാനങ്ങ�ള ശരിവച്ചവർ വാദിച്ചത്. ഈ
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വാദങ്ങളിൽ യാ�താരു കഴമ്പുമി�ല്ലന്ന് കാണാൻ വിഷമമില്ല. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

ധനകാര്യനയത്തിൽ കുഴപ്പം �നരിട്ടു�വങ്കിൽ അതിനു �വള്ളി�യ കുറ്റംപറഞ്ഞിട്ടു

കാര്യമില്ല. �ചലവു വരവി�നക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അനാവശ്യമായ പല യുദ്ധ

ങ്ങളി�ലക്കും വാരി�ക്കാരി�ച്ചലവഴിച്ച പണ�മല്ലാം ഇന്ത്യയു�ട തലയിൽ വച്ചു�ക

ട്ടുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺ�മന്റി�ന്റ സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ഇല്ലാതാവുക

എങ്ങ�നയാണ്? ഇരിക്ക�ട്ട, സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ പരിഹരിക്കാൻ പണം

ആവശ്യമാ�ണന്നുത�ന്ന വിചാരിക്കുക. ഗവൺ�മന്റിനു സാമ്പത്തികവിഷമതക

ളു�ണ്ടങ്കിൽ ഇന്ത്യയു�ട �പാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്കു ഹാനികരമല്ലാത്തവിധത്തിൽ

പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്താൻ ഒരുങ്ങാമായിരുന്നി�ല്ല? വി�ദശസാമാനങ്ങളു

�ട �മൽ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം ചുമത്തണ�മന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർ എത്ര�യാതവണആവ

ശ്യ�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 1875-ൽ ഡ്യൂട്ടി 5 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. വസ്ത്രങ്ങളു�ട

ഇറക്കുമതിക്ക് അനാശാസ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് അനുവദിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്.

1882-ൽ ഉപ്പ്, മദ്യം എന്നിവ�യാഴിച്ച് മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതിച്ചു

ങ്കം എടുത്തുകളഞ്ഞു. അതിനു�ശഷം കു�റക്കാല�ത്തയ്ക്ക് പറയത്തക്ക യാ�താരു

നികുതിഭാരവും കൂടാ�തയാണ് വി�ദശസാമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു�കാണ്ടിരു

ന്നത്. വി�ദശസാമഗ്രികളുമായി വിജയകരമാംവിധം മത്സരിക്കാനാവാത്തതു�കാ

ണ്ട് ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികപു�രാഗതിക്കു വിഘ്നം �നരിട്ടു. മുദ്രണനിയമത്തി�ന്റ

സഹായ�ത്താടുകൂടി ഉറുപ്പികയു�ട പ്രചാരത്തിൽ കൃത്രിമമായ കുറവു വരുത്തുക

�യന്നനയം തീർച്ചയായും വ്യവസായത്തി�ന്റ �പാഷണത്തിനനുകൂലമാവുകയില്ല.

പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യ�യ ഒരു വ്യവസായികരാജ്യവുമായി ഉയർത്താനല്ല, എ�ന്നന്നും ഒരു

കർഷകരാജ്യമാക്കിവച്ചു ചൂഷണം �ചയ്യാനാണ് ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികൾ ആഗ്രഹി

ച്ചത്.

ഉറുപ്പികയു�ട വിലയിടിവു കാരണമായി ഇന്ത്യയു�ട ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടായ അധി

ക�ച്ചലവു നികത്താൻ ഗവൺ�മന്റ് �ക�ക്കാണ്ട നയം മറുനാടൻ ചരക്കുകളു�ട

�മൽ ചുങ്കം ചുമത്തുക�യന്നതല്ല, നാട്ടുകാരു�ട നികുതിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക�യന്ന

താണ്. ഉറുപ്പികയു�ട വിലയിടിഞ്ഞതു�കാണ്ട് കാർഷി�കാൽപ്പന്നങ്ങളു�ട വില

വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും അതു�കാണ്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു ന്യായം മാത്രമാ�ണ

ന്നും ഗവൺ�മന്റുപക്ഷക്കാർ വാദിച്ചു. ആർ.സി. ദത്ത് എഴുതുന്നു:

“അരിയു�ടയും �ഗാതമ്പി�ന്റയും ഉറുപ്പികക്കണക്കിലുള്ള വില വർദ്ധിക്കുന്നതു

കണ്ട�പ്പാൾ �സറ്റിൽ�മന്റ്ഓഫീസർനിലനികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാ�നാരുങ്ങി. നില

ത്തിൻ�മലുള്ള പാട്ടവും നികുതിയും �സസ്സ് മുതലായ പ്രാ�ദശിക നികുതികൾ�പാ

ലും വർദ്ധിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. കച്ചവടക്കാർക്കു ഉറുപ്പികക്കണക്കിൽ കൂടുതൽ ആദായമു

ണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ആദായനികുതി കണക്കാക്കുന്ന ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻ ത�ന്റ

ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റി�ന്റ പിരിവുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു.”7

ഇന്ത്യയു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള നികുതി 1870–71-ൽ 20,62,28,320 ക. യായിരുന്ന

ത് 1890–91 ആകു�മ്പാ�ഴക്കും 24,04,52,090 ക.യായി വർദ്ധിച്ചു.8ആദായനികുതി

1886–87-ൽ, 1,35,47,000 ക. യായിരുന്നത് 1896–97-ൽ 1,87,28,000 ക.യായിത്തീർന്നു.

1882–85 �കാല്ലങ്ങളി�ലനികുതിയു�ട �താതി�നഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി �നാക്കുക

യാ�ണങ്കിൽ 1885 മുതൽ 1898 വ�രയുള്ള 14 �കാല്ലങ്ങളിൽ ഗവൺ�മന്റ് ജനങ്ങ

ളിൽ നിന്നു 120 �കാടിയുറുപ്പിക കൂടുതൽഈടാക്കി�യന്നും അതിൽ 80 �കാടിയും

7 R. C. Dutt — Economic History of India
8 K. T. Shah, Sixty years of Indian Finance P. 224
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�സന്യ�ച്ചലവുകൾക്കു �വണ്ടിയാണ് വിനി�യാഗിച്ച�തന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്

ഒരു �കാടി ഉറുപ്പികമാത്ര�മ�ചലവഴിച്ചുള്ളു�വന്നും �ഗാപാലകൃഷ്ണ�ഗാഖ�ലത�ന്റ

ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇങ്ങ�ന ഉറുപ്പികയു�ട സ്വർണ്ണവിലയിടിഞ്ഞതി�ന്റ ഫലമായി �ഹാംചാർ

ജ്ജുകളും മറ്റു ചിലവുകളും ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല, അവ നികത്താൻ �വണ്ടി

നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നികുതി പിരി�ച്ചടുക്കുകയാണ് ഗവൺ�മന്റു �ചയ്തത്.

ഒടുവിൽ ഉ�ദ്യാഗസ്ഥൻമാരു�ട ബത്തകൾ, വിലയിടിവിനുള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾ മുത

ലായവയു�ട �പരിൽ പണം വാരി�ക്കാരി �ചലവു�ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

അധിക�ചലവുകളും നാട്ടുകാരു�ട നികുതിഭാരവും ചുരുക്കണ�മന്നു നാട്ടിൽ പ�ല

ടത്തും പ്ര�ക്ഷാഭമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലും അ�താന്നും വകവയ്ക്കാ�ത ഗവൺ�മന്റ്

തങ്ങളു�ട ആപൽക്കരമായ ധനകാര്യനയം തുടർന്നു�പാവുകയാണ് �ചയ്തത്. ചു

രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ �വള്ളിയു�ട വിലയിടിവാണ് ഇന്ത്യയി�ല കൃത്രിമമായ കറൻസി

വ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാപനത്തിനു കാരണ�മന്ന് വാദിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്.

വാസ്തവത്തിൽസാമ്പത്തിക വിഷമതക�ള പരിഹരിക്കാനാ�ണന്ന�പരിൽ�ശ

ശവാവസ്ഥയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും

അങ്ങി�ന ബ്രിട്ടീഷുസ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യാനാണ്

കറൻസി പരിഷ്ക്കരണം �കാണ്ട് അധികൃതൻമാർ ഉ�ദ്ദശിച്ചത്.

�വള്ളിയു�ട വിലയിടിവി�ന തുടർന്നു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായങ്ങൾ,

വി�ശഷിച്ചും വസ്ത്രവ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1876–77-ൽ 47

പരുത്തിമില്ലുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 1891–92ലാക�ട്ട മില്ലുകളു�ട എണ്ണം

127 ആയിത്തീർന്നു. ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ സ്പിൻഡിലുകൾ 11,00,112-ൽ നിന്നും

32,72,988ആയുംലൂമുകൾ 9139-ൽനിന്നും 24670ആയുംവർദ്ധിച്ചു.9 ഇന്ത്യയി�ലപരു

ത്തിമില്ലുകൾ ചീന മുതലായ വി�ദശമാർക്കറ്റുകളിൽ �പാലും മാഞ്ചസ്റ്റർമില്ലുക�ളാ

ട് മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാഞ്ചസ്റ്ററി�ല മുതലാളികൾ ഇ�തങ്ങ�ന �പാറുക്കും?

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് ഉയർത്തണ�മന്നും അതിനായി �വള്ളിയു�ട സ്വ

തന്ത്രമുദ്രണം ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാക്കണ�മന്നും അവർ പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടാൻ

തുടങ്ങി. �ശശവാവവസ്ഥയിലുള്ളഇന്ത്യൻവ്യവസായങ്ങളു�ട കഴുത്തറുക്കണ�മ

ന്നു വാശിപിടിച്ച മാഞ്ചസ്റ്ററി�ന്റയും ലങ്കാഷയറി�ന്റയും ആഗ്രഹവും വാശിയുമാണ്

1893�ല നാണ്യപരിഷ്ക്കാരത്തിൽ നിഴലിച്ചുകാണുന്നത്.

നാട്ടുകാരു�ടസംഘടനകളും �നതാക്കൻമാരുംഗവൺ�മന്റി�ന്റനാണ്യനയ

�ത്ത ശക്തിയാ�യതിർത്തു�നാക്കി. 1893 ഡിസംബറിൽ ലാ�ഹാറിൽവച്ചു കൂടിയ

�കാൺഗ്രസ് സ�മ്മളനം പാസാക്കിയ ഒരുപ്ര�മയം ഇങ്ങ�നപറയുന്നു: “ഗവൺ

�മന്റ് നിയമം മൂലം �വള്ളിയു�ട സ്വതന്ത്രമുദ്രണം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു�വന്നതിൽ

ഈ �കാൺഗ്രസ് വ്യസനം �രഖ�പ്പടുത്തുന്നു. കാരണം ഉറുപ്പികയു�ട വില കൃത്രിമ

മായി ഉയർത്തുക�യന്നത് നാട്ടുകാരു�ട �മൽ പ�രാക്ഷമായി നികുതി ചുമത്തലാ

ണ്. ഈനയം�കാണ്ട് നമ്മു�ട വ്യാപാരത്തിനും വ്യവസായങ്ങൾക്കും – പ്ര�ത്യകി

ച്ച് വസ്ത്രമില്ലുകൾക്കും – വലിയ ഹാനിതട്ടിയിരിക്കുന്നു.”

പ�ക്ഷ, നാട്ടുകാരു�ട ഇത്തരംആ�ക്ഷപങ്ങ�ളാന്നുംഅധികൃതൻമാർ �ചവി

�കാള്ളുകയുണ്ടായില്ല.

9 ജി.ഡി. ബിർലാ ‘രൂപ�യ കി കഹാനി’
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ആക്ടി�ന്റ പ്രവർത്തനം

ആക്ട് നടപ്പിൽവന്നതിനു�ശഷവും ആദ്യ�ത്ത ഏതാനും �കാല്ലങ്ങളിൽ വിനിമയ

നിരക്ക് 16 �പൻസി�നക്കാൾ എത്ര�യാ കുറഞ്ഞു�പായിരുന്നു. 1894-ൽ വിനിമയ

നിരക്ക് 1 ഷി. 1 �പൻസുമാത്രമായിരുന്നു. 16 �പൻസുവീതം �കാടുത്ത് ഉറുപ്പിക വാ

ങ്ങാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവു�മന്നാണ് ഗവൺ�മന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പ�ക്ഷ,

ഉറുപ്പികയു�ട വില ഇടിഞ്ഞു�കാ�ണ്ടയിരുന്നതിനാൽ അവരു�ട പ്രതീക്ഷകൾ

ഫലിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ നിയമങ്ങൾക്കു ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങ�ളാട്

�പാരുതിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതിനു�ശഷവും സ്വർണ്ണം

�കാടുത്താൽ പകരം ഉറുപ്പിക നൽകുവാൻ ഗവൺ�മന്റു ഖജനാകൾ തയ്യാറായി

രുന്നു�വന്നത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ സ്വർണ്ണത്തിനു ഗവൺ�മന്റു �കാടുക്കുന്ന

തി�നക്കാളധികം വില മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടു�മ്പാൾ ഗവൺ�മന്റു ഖജനാകളി�ലക്ക്

ആരാണ് �പാവുക? 7.53344 �ഗ്രൻസ്വർണ്ണത്തിന് ഒരുഉറുപ്പികയാണ്ഗവൺ�മന്റ്

�കാടുത്തിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇത്രയുംസ്വർണ്ണത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റുപ്പിക�യക്കാ

ളധികം വിലയുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റു നിലവാരം റുപ്പികയ്ക്ക് 15 �പൻസാ�ണന്നിരി

ക്ക�ട്ട. 15 �പൻസിനു കിട്ടുന്ന ഒരു റുപ്പിക 16 �പൻസു �കാടുത്ത് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻആ�രങ്കിലും ഇഷ്ട�പ്പടു�മാ? അ�പ്പാൾ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

നാണ്യനയത്തിന് വിജയമുണ്ടായി�ല്ലങ്കിൽഅതിലൽഭുത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. തങ്ങ

ളു�ട പുതിയനയത്തിന് �വണ്ടത്രവിജയമുണ്ടാവി�ല്ലന്നുകണ്ട�പ്പാൾഗവൺ�മന്റ്

ഒരു സൂത്രം പ്ര�യാഗിച്ചു. ഉറുപ്പികയു�ട പ്രചാര�ത്തബലാൽക്കാരമായി കുറച്ചു�വ

ങ്കിൽ, ഡിമാന്റിനു �യാജിച്ച സ�പ്ല ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കു കൂടുതൽ വി

ലയുണ്ടാകു�മന്നവർ തീർച്ചയാക്കി. സ്വതന്ത്രമുദ്രണശാല പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞതു�കാണ്ടു

നാണ്യമടിക്കാനുള്ളഅധികാരം ഗവൺ�മന്റിനു മാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു

�കാണ്ടു പുതിയ നാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാതിരിക്കുക എ�ന്നാരു വിചിത്രനയം

ഗവൺ�മന്റിനു�ക�ക്കാള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, പ്രചാരത്തിലുള്ള ഉറുപ്പിക

നാണ്യങ്ങളു�ട ഒരുഭാഗം പിൻവലിച്ച് ഉരുക്കു�വള്ളിയാക്കി മാറ്റാൻ�പാലുംഅവർ

മുതിർന്നു. ഈ കൃത്രിമമായ നാണ്യനയത്തി�ന്റ ഫലമായി 1898 ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും

വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസിനടുത്തു�ത്തത്തുകത�ന്ന �ചയ്തു. മുദ്രണശാലകൾ പൂ

ട്ടിയതിനു�ശഷം �വള്ളിയു�ട വിലയിലും വിനിമയനിരക്കിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ

താ�ഴ�ക്കാടുക്കുന്നു.

�കാല്ലം �വള്ളിയു�ട വില വിനിമയനിരക്ക്

1894-95 28 15/16 �പൻസ് 13.101 �പൻസ്

1895-96 29 7/8 ടി 13.638 ടി

1896-97 30 3/4 ടി 14.451 ടി

1897-98 27 9/16 ടി 15.354 ടി

1898-99 26 15/16 ടി 15.978 ടി

മ�റ്റാരു രാജ്യത്തിനും കാണാൻ സാധിക്കാത്തഈ വിചിത്രമായ കറൻസി

നയത്തി�ന്റ ഫലം കഠിനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്കും വ്യാപാര

ങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായത്ര നാണ്യങ്ങൾ നാട്ടിലി�ല്ലന്നായി. ഡിമാന്റിനനുസരിച്ച്

ഉറുപ്പിക കിട്ടാനി�ല്ലന്നായ�പ്പാൾ കച്ചവടക്കാർക്കും വ്യവസായികൾക്കും വലിയ
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വിഷമം �നരിട്ടു. ബാങ്കി�ല പലിശനിരക്ക് 13 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. എന്നിട്ടും

24 ശതമാനം പലിശ �കാടുത്താൽക്കൂടി ഉറുപ്പിക കടം കിട്ടി�ല്ലന്നായി. വ്യവസാ

യത്തിനു ഹാനി തട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ ചരക്കുകളു�ട വിലയിടിയാൻ തുടങ്ങി. 1898

ആഗസ്റ്റ് 6-�ന്റ ‘�ടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ഇങ്ങ�ന എഴുതുകയുണ്ടായി: ‘സ്ഥിതിഗതി

കൾ നന്നാവുന്നതിനു പകരം അധികമധികം ചീത്തയായി�ക്കാണ്ടുവരികയാണ്.

മു�മ്പാരിക്കലും �കട്ടി�ട്ടാ കണ്ടി�ട്ടാ ഇല്ലാത്തത്ര �മാശമായ കാലമാണ് ഇത്. മി

ക്ക മില്ലുകളും നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചില മില്ലുകൾ �ചലവു�ചയ്ത

സംഖ്യമാത്രം കിട്ടിയതു�കാണ്ട് തൃപ്തി�പ്പടുന്നു. ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന മില്ലുകൾ വള�ര

കുറവാണ്. ഈ ദുഷ്കാലം എ�പ്പാളാണവസാനിക്കുകഎന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.’10

ഈമാന്ദ്യംഇന്ത്യയു�ടകയറ്റുമതിവ്യാപാര�ത്തയുംബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. താ

�ഴക്കാണുന്നകണക്കുകൾ �നാക്കുക:

മിച്ച കയറ്റുമതി

�കാല്ലം ഇറക്കുമതി�യക്കാൾ കയറ്റു വിനിമയ നിരക്ക്

മതി എത്രഅധികമാണ്.

1893-94 15 �കാടി ക. 14.54 �പൻസ്

1894-95 34 ടി 13.10 ടി

1895-96 32 ടി 13.64 ടി

1896-97 20 ടി 14.45 ടി

1897-98 11 ടി 15.40 ടി

ക്ഷാമം, ഭൂകമ്പം, പകർച്ചവ്യാധികൾ, അതിർത്തിയുദ്ധം എന്നിവ�യല്ലാം കയറ്റുമ

തി കുറയാനുള്ളകാരണങ്ങളാ�ണന്നുപറയ�പ്പടാറുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

നാണ്യനയവുംഅതിന് ഏ�റക്കു�റ ഉത്തരവാദിയാ�ണന്നവാസ്തവം മറച്ചുവയ്ക്കാവ

തല്ല.

ഉറുപ്പികയു�ട വില കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്ര�മ വിനിമയനിരക്ക് 16

�പൻസാക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയു എന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഗവൺ�മന്റ്

തുടരുന്ന നാണ്യനയത്തി�ന്റ �കാള്ളരുതായ്മ�യയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ�ക്ഷ,

എന്തായിട്ടും ഇന്ത്യയു�ട കച്ചവടങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഹാനി തട്ടുന്നു

�ണ്ടാ എന്നല്ല വിനിമയ�ത്താത് വിഘ്നംകൂടാ�ത വാഴുന്നു�ണ്ടാ എന്നുമാത്രമാണ്

ശ്രദ്ധിച്ചത്.

സ്വർണ്ണവിനിമയമാറ്റം

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്കു പതിനാറു �പൻസാക്കി നിലനിർത്തണ�മങ്കിൽ

ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ ഇനിയും പ്രചാരത്തിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ച് ഉരുക്കി വിൽ�ക്ക

ണ്ടതാ�ണന്നു ഗവൺ�മൻറ് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഉറുപ്പികയ്ക്കു പിൻബലമായി ഒരു

സ്വർണ്ണനിധി�യർ�പ്പടുത്തണ�മന്നും സാധിക്കു�മങ്കിൽ സ്വർണ്ണമാന�ത്ത അടി

സ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ വല്ല കറൻസിയും നടപ്പിൽവരുത്തണ�മന്നും അവർക്കഭിപ്രാ

യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈഅഭിപ്രായങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്ര�ത്യകമായും ഇന്ത്യയു�ട നാണ്യന

യ�ത്തപ്പറ്റി �പാതുവിലും അ�ന്വഷണം നടത്താൻ�വണ്ടി 1898 സർ �ഹൻറി ഫൗ

10 J. M. Kains: Indian Currency and Finance �പജ്: 30–31
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ളറു�ട അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട പരിതസ്ഥിതി

കൾക്കനു�യാജ്യമായ ഒരു കറൻസി വ്യവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുക�യന്നതായിരുന്നു

കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാനമായ പ്രവൃത്തി. കമ്മിറ്റിയു�ട മുമ്പാ�ക �തളിവു �കാടുത്തവ

രിൽഇന്ത്യാക്കാരായി രണ്ടു�പർ—പ്രസിദ്ധസാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനായര�മശ്

ചന്ദ്രദത്തും (പിന്നീട് �കാൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ് ) �മർവാൻജി റംസ്റ്റംജി എന്ന ഒരു

പാഴ്സി വ്യാപാരിയും — മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടു�പരും ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

നാണ്യനയ�ത്ത കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ര�മശ് ചന്ദ്രദത്ത് പറഞ്ഞു:

‘മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതി�നതുടർന്ന് ഇന്ത്യയി�ല മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും-

പഞ്ചാബ്, ഐക്യസംസ്ഥാനം, ബംഗാൾ, �ബാം�ബ, മദ്രാസ്, ആസാം, മധ്യ

സംസ്ഥാനം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളി�ലല്ലാം — ധാന്യങ്ങളു�ട വിലയിടിയാൻ

തുടങ്ങി… മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയതിനു �ശഷം ഉറുപ്പിക കൂടുതൽ വിലപിടിച്ചതാ

യിത്തീർന്നതാണ് ഇതിനുകാരണം എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. 1892, 1894, 1895

എന്നീ വർഷങ്ങളിൽഞാൻബങ്കാളിലുണ്ടായിരുന്നു. (1893-ൽഞാൻ രാജ്യത്തുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല.) സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ എനിക്കു പറയാൻ കഴിയും. 1894-95 �ല വി

ലയിടിവിനു മ�റ്റാരു യാ�താരു കാരണവുമുണ്ടാവാൻ തരമി�ല്ലന്ന്. ആസമയത്ത്

ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷാമം പിടി�പട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങ

ളു�ട വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് �ച�യ്യണ്ടിയിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, എല്ലായിടത്തും വില

ഇടിയുകയാണുണ്ടായ�തന്ന് നിങ്ങൾക്കുകാണാൻസാധിക്കും.’

1898-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ സ�മ്മളനം കറൻസിപ്രശ്ന

�ത്തസംബന്ധിച്ചുപാസാക്കിയ ഒരുപ്ര�മയത്തിൽഇങ്ങ�നപറയുന്നു: ‘വിനിമയ

നിരക്കു താണു�പാകുന്നതു�കാണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹാനിയു�ട അടിസ്ഥാനകാരണം

ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ചയ്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച �ചലവുകളാ

ണ്. ഈ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങളവലംബിച്ച് എക്സ്�ചഞ്ച്

ഉയർത്തുക�യാ കറൻസിയു�ട പ്രചാര�ത്ത കുറയ്ക്കുക�യാ �ചയ്താൽ ഇന്ത്യയു�ട

സാമ്പത്തികവിഷമതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ട വ്യാപാരത്തിനു നാശം തട്ടു

കയും �ചയ്യു�മന്നതിനു യാ�താരുസംശയവുമില്ല.’

നാട്ടുകാരു�ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ�ക്ഷപങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇട

യിൽ കമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ട് പുറത്തുവന്നു. ഉറുപ്പിക�യാ�ടാപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസി

യായ �സാവറിനും ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ�ടൻഡറാക്കണ�മന്നും (അതായതു വരവു

�ചലവുകൾക്കും �കാള്ള �കാടുക്കകൾക്കും നികുതി മുതലായവ അടയ്ക്കുന്നതിനും

എത്ര �സാവറിൻ �വണ�മങ്കിലും ഉപ�യാഗിക്കാവുന്നതാ�ണന്നും) ഉറുപ്പികയു�ട

വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസാക്കിസ്ഥിര�പ്പടുത്തണ�മന്നും സ്വർണ്ണത്തിനു പകരം

ഉറുപ്പിക �കാടുക്കുന്നസമ്പ്രദായം തുടരണ�മന്നും പ�ക്ഷ, സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ തൃ

പ്തികരമായ �താതിൽപ്രചരിക്കാൻതുടങ്ങുന്നതുവ�രപുതുതായി ഉറുപ്പികഅടിച്ചിറ

ക്കരു�തന്നും ഉറുപ്പിക അടിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം ഗവൺ�മന്റ് ഖജനായിൽ

കൂട്ടി�ച്ചർക്കാ�ത പ്ര�ത്യകമായ ഒരു സ്വർണ്ണറി�സർവിൽ നി�ക്ഷപിക്കണ�മന്നും

ഈ റി�സർവി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തിൽ ഉറുപ്പിക നാണ്യ

ങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു സ്വർണ്ണമാനം നടപ്പിൽവരുത്താൻ ശ്രമിക്കണ�മന്നും മറ്റുമായി

രുന്നു റി�പ്പാർട്ടിലടങ്ങിയ പ്രധാനശുപാർശകൾ. �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കു �സാ

വറിൻഉപ�യാഗിക്കാൻജനങ്ങ�ള �പ്രരിപ്പിക്കണ�മന്നുംആ��ലിയയിൽ�ചയ്യു

ന്നതു�പാ�ലഇന്ത്യയിലും ചിലപ്ര�ത്യകനിബന്ധനകളി�ന്മൽ �സാവറിൻനാണ്യ

ങ്ങൾഅടിച്ചിറക്കണ�മന്നും കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, ഇ�താ
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ന്നും നടപ്പിൽവരികയുണ്ടായില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഫൗളവർ കമ്മിറ്റിയു�ട ശുപാർശ

ക�ള അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ നിയമനിർമ്മാണമല്ല ഗവൺ�മന്റ് അപ്പ�പ്പാൾ പു

റ�പ്പടുവിച്ച �നാട്ടിഫി�ക്കഷനുകളുംഓർഡിനൻസുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിൽനാണ്യന

യ�ത്തരൂപവൽക്കരിച്ചത്.

4 സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം

1898 മുതൽ 1913 വ�ര ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ള ചുവ�ട കാണി

ച്ചവിധം സം�ക്ഷപിക്കാവുന്നതാണ്

1898: ഫൗളർ കമ്മിറ്റിയു�ട നിയമനം. ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസി

നടു�ത്തത്തി.

1899: 1899 �ല ഇന്ത്യാ ആക്ട് നമ്പർ XXII ആക്ട് പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് �സാവറിൻ

ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ �ടൻഡറായിത്തീർന്നു. വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസിന്

ഒരു റുപ്പിക എന്നുനിജ�പ്പടുത്തി.

1900: നാണ്യമുദ്രണത്തിൽനിന്നുള്ള ലാഭം �കാണ്ടു ലണ്ടനിൽ ഒരു സ്വർണ്ണനിധി

(�ഗാൾഡ് റിസർവ് )സ്ഥാപിച്ചു.

1903: ഇന്ത്യയിൽ �സാവറിൻ നാണ്യങ്ങളടിക്കുന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് 1899 മുതൽ

ക്കു തുടർന്നുവന്ന ആ�ലാചനകൾ അവസാനമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യ

യിൽ �സാവറിൻഅടി�ക്കണ്ടതി�ല്ലന്നു തീരുമാനിച്ചു.

1904: ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു ഷി. 4 1/8 �പൻസ് എന്ന �താതിൽ ഇന്ത്യയു�ട �പരിൽ

കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ എത്ര�വണ�മങ്കിലും �കാടുക്കാൻ തയ്യാറാ�ണന്ന്

ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി പ്രസ്താവിച്ചു. (കൗൺസിൽബിൽഎന്താ�ണന്ന് ചുവ�ട വി

ശദീകരിക്കുന്നതാണ്.)

കറൻസി�നാട്ടുകളു�ട ഉറപ്പിനു�വണ്ടിയുള്ളകറൻസി റിസർവിൽ ഒരു ഭാ

ഗംസ്വർണ്ണമായിബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനി�ക്ഷപിക്കണ�മന്നനിയമം പാ

സായി. കറൻസി റിസർവ്വി�ന്റ ഒരുഭാഗം �സ്റ്റർലിംഗ് �സക്യൂരിറ്റികളായിരി

ക്കണ�മന്നും വ്യവസ്ഥ �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

1906: സ്വർണ്ണത്തിനു പകരം ഉറുപ്പിക �കാടുക്കു�മന്ന ഗവൺ�മന്റ് പ്രഖ്യാപനം

പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടു. സ്വർണ്ണം �കാണ്ടുള്ളബ്രിട്ടീഷ് നാണ്യങ്ങൾക്ക് പകരമായി

മാത്ര�മ ഉറുപ്പിക �കാടുക്കുകയുള്ളുഎന്നുതീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു.

1907: �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവി�ന്റ (സ്വർണ്ണമാനനിധിയു�ട) ഒരു ശാഖ

ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കുകയും അതിൽ ഉറുപ്പികകൾ നി�ക്ഷപിക്കണ�മന്ന വ്യവ

സ്ഥ�യർ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു.

1908: ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരുഷി. 3 29/32 �പൻസ്എന്നനിരക്കിൽസ്റ്റർലിംഗ്ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ

വിൽക്കുകയും അത് ലണ്ടനി�ല �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്നു

കാഷു �ചയ്തു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യണ�മന്ന തീരുമാനം നടപ്പിൽവന്നു.

1910–11: പത്തുറുപ്പികയു�ടയുംഅമ്പതു റുപ്പികയു�ടയും കറൻസി�നാട്ടുകൾസാർവ്വ

ത്രികമായ ലീഗൽ �ടൻഡറാക്കുവാനുള്ള നിയമം പാസായി. ഈ നിയമമനു

സരിച്ച് 1911-ൽ നൂറുറുപ്പിക�നാട്ടുകളും ലീഗൽ �ടൻഡറാക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള ഒരു

�നാട്ടിഫി�ക്കഷൻ പുറ�പ്പടുവിച്ചു.

1913: ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിവ്യവസ്ഥയു�ട നാനാവശങ്ങ�ളയും പരി�ശാധിച്ചു റി

�പ്പാർട്ട് �ചയ്യാൻ�വണ്ടി പുതി�യാരു �റായൽ കമ്മീഷൻ നിയമിക്ക�പ്പട്ടു.
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ഇങ്ങ�ന അപ്പ�പ്പാൾ പുറ�പ്പടുവിച്ച �നാട്ടിഫി�ക്കഷനുകളും പ്രഖ്യാപന

ങ്ങളും വഴിയായി അസ്ഥിരങ്ങളായ അ�നകം ഘട്ടങ്ങ�ള തരണം�ചയ്തു�കാണ്ട്

ഇന്ത്യയിൽ രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട കറൻസിവ്യവസ്ഥയാണ് സ്വർണ്ണവിനിമയമാ

നം (�ഗാൾഡ് എക്സ്�ചഞ്ച് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ്) എന്ന�പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നത്. 1913

�ല കറൻസി കമ്മിഷനി�ല ഒരംഗമായിരുന്ന �ജ എം (പിന്നീട് �ലാർഡ്) �ക

യിൻസ് വിനിമയമാനത്തി�ന്റസ്വഭാവ�ത്തഇങ്ങ�ന നിർവ്വചിക്കുന്നു.

‘ഏ�തങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഗണ്യമായ �താതിൽ സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങൾ

പ്രചരിക്കാതിരിക്കുക, പ്രചരണത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങൾക്കു പകരം സ്വർണ്ണം �കാടു

�ത്ത കഴിയൂ എന്ന നിർബന്ധമില്ലാതിരിക്കുക, അ�തസമയത്തു വി�ദശങ്ങളിലുള്ള

അടവുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിതമായ �താതിൽ സ്വർണ്ണം �കാടുക്കാൻ ഗവൺ�മ

�ന്റാ �സൻട്രൽ ബാ�ങ്കാ ഏർപ്പാടു �ചയ്തിരിക്കുക, ഈ അടവുകൾക്കാവശ്യമായ

സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം വി�ദശങ്ങളിൽ നി�ക്ഷപിക്കുക — ഇത്ര

�യല്ലാമായാൽ ആ രാജ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണവിനിമയമാനമാണ് നിലവിലുള്ള�തന്ന്

പറയാം.’*

ഈനിർവ്വചനമനുസരിച്ച് �ഗാൾഡ്എക്സ്�ചഞ്ച്സ്റ്റാൻ�ഡർഡി�ന്റസവി�ശ

ഷതകൾ താ�ഴപ്പറയുന്നവയാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

1. ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥ — �വള്ളിമാനമായാലും ശരി,

സ്വർണ്ണമാനമായാലും ശരി — ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഉറുപ്പികയിലും അരയുറു

പ്പികയിലുംഎല്ലാലീഗൽ�ടൻഡറാ�ണങ്കിലും �വറും �ടാക്കൺനാണ്യങ്ങൾ

മാത്രമായിരിക്കും.

2. ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരംആഭ്യന്തരആവശ്യങ്ങൾക്കും �വണ്ടിവരുന്നസ്വർണ്ണം �കാ

ടുക്കുവാൻ ഗവൺ�മന്റിനു ബാദ്ധ്യതയില്ല. വി�ദശങ്ങളി�ലഅടവുകൾക്കു മാ

ത്ര�മ ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരംനിശ്ചിതമായ �താതിൽ (ഉറുപ്പികയ്ക്കു 1ഷി 4 �പൻ�സ

ന്ന �താതിൽ) സ്വർണ്ണം �കാടു�ക്കണ്ടതുള്ളു.

3. വി�ദശങ്ങളി�ലഅടവുകൾക്കുവിഘ്നമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻവി�ദശത്ത് (എന്നു

വച്ചാൽ ലണ്ടനിൽ) സ്വർണ്ണവും ഫണ്ടുകളും നി�ക്ഷപിക്കണം. ഇന്ത്യ ലണ്ട

നിൽനി�ക്ഷപിക്കുന്നഈഫണ്ടുകൾക്ക്സ്വർണമാനനിധി (�ഗാൾഡ്സ്റ്റാൻ

�ഡർഡ് റിസർവ്വ് ) എന്നുപറയുന്നു.

�ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വ്

ഈറിസർവ്വിനാവശ്യമായ തുകകൾ പ്രധാനമായും ഉറുപ്പികയടിക്കുന്നതിൽ നിന്നു

ലഭിച്ച ലാഭം �കാണ്ടാണ് രൂപവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടത്. ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയവില

16 �പൻസാക്കി നിജ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായ�ല്ലാ. എന്നാൽ അതി�ന്റ �വള്ളി വില

(180 �ഗ്രൻസ്റ്റാൻ�ഡർഡു �വള്ളി: 11/12 ഭാഗം അ�ല്ലങ്കിൽ 165 �ഗ്രൻ പരിശുദ്ധ�വ

ള്ളിയടങ്ങിയത് ) പതിനാറു �പൻസി�നക്കാൾ എത്ര�യാ കുറവായിരുന്നു. �വള്ളി

യു�ട വില ലണ്ടൻമാർക്കറ്റിൽ 24 �പൻസായിരുന്ന�പ്പാൾ ഒരുറുപ്പികയടിക്കാൻ

ഒട്ടാ�കയാവശ്യമായിരുന്ന �ചലവ് 9.181 �പൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. �വള്ളിയു�ട

വില 332 �പൻസായ�പ്പാൾ ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ �വള്ളിയു�ട വില 12.241 �പൻ

സായി. ഉറുപ്പികയു�ട നാണ്യവിലയും �വള്ളിവിലയും തമ്മിലുള്ളഈ വ്യത്യാസം

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ലാഭമാണ്. ഉറുപ്പികയടിയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ളലാഭം ഗവൺ�മന്റി

�ന്റ സാധാരണ ഖജനായിൽ കൂട്ടി�ച്ചർക്കരു�തന്നും അതുപ�യാഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ
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ഒരു സ്വർണ്ണനിധി സ്ഥാപിക്കണ�മന്നും ഈ സ്വർണ്ണനിധി �പപ്പർ കറൻസി റി

സർവ്വിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണ�മന്നും ഫൗളർകമ്മിറ്റി ശുപാർശ �ചയ്തിരു

ന്നു. ഇത്തര�മാരു സ്വർണ്ണനിധിക്രമത്തിൽ സ്വർണ്ണമാന വ്യവസ്ഥ നടപ്പിൽവരു

ത്താൻ സഹായിക്കു�മന്നാണ് കമ്മിറ്റി ആശിച്ചിരുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യയു�ട ഭര

ണാധികാരികളു�ട ആവശ്യം മ�റ്റാന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയു�ട താൽപര്യങ്ങ�ളക്കാ

ളധികംസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റതാൽപര്യങ്ങ�ളയാണവർപ്രതിനിധീകരിച്ചിരു

ന്നത്. അതു�കാണ്ട് സ്വർണ്ണനിധി ലണ്ടനിലാണ്സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ടത്. സ്വർണ്ണത്തി

നു പുറ�മ സ്റ്റർലിംഗ്�സക്യൂരിറ്റികൾ കൂടി അതിലുൾ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ്

മുതലാളികളു�ട വ്യാവസായികവും വിനിമയപരവുമായ അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

ഈസ്വർണ്ണനിധി പ്ര�യാജന�പ്പട്ടു.

1907-ൽ സ്വർണ്ണറിസർവ്വി�ന്റ ഒരു ശാഖ ഇന്ത്യയിലും സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

നിശ്ചിതനിരക്കിൽ 16 �പൻസിന് ഒരുറുപ്പിക�യന്ന �താതിൽസ്വർണ്ണത്തിനു പക

രം ഉറുപ്പിക �കാടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കുക�യന്നതായിരുന്നു ഈ ശാഖയു�ട

ഉ�ദ്ദശ്യം. 1908–1909-ൽ സ്വർണ്ണമാന റിസർവ്വി�ന്റ ഘടന താ�ഴ�ക്കാടുത്തപ്രകാ

രമായിരുന്നു.

സ്റ്റർലിംഗ് �സക്യൂരിറ്റികളു�ട വില £ 1,31,86,521

�സക്രട്ടറി ഓഫ് �സ്റ്ററ്റി�ന്റ ബാലൻസുകൾ

(ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നി�ക്ഷപിച്ചത് £ 11,31,223

ട്രഷറി ബാലൻസിൽ നിന്നും �കാടുത്തകടങ്ങൾ £ 310

ഇന്ത്യയിൽ നി�ക്ഷപിച്ച ഉറുപ്പിക

(6 �കാടി ക. 16 �പൻസ് നിരക്കിൽ) £ 40,00,000

ആ�ക £ 1,83,18,054

1913 മാർച്ച് 31 ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കു �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വ് താ�ഴ �കാടുത്ത

പ്രകാരമായി വർദ്ധിച്ചു.

സ്റ്റർലിംഗ് �സക്യൂരിറ്റികളു�ട വില £ 1,59,45,669

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നി�ക്ഷപിച്ച സ്വർണ്ണം £ 16,20,000

അൽപകാല�ത്തക്ക് കടം �കാടുത്തസംഖ്യ £ 10,05,664

ഇന്ത്യയിൽ 6 �കാടി ക. 16 �പൻസ് നിരക്കിൽ £ 40,00,000

ആ�ക £ 2,25,71,333

പ്രതിവർഷം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നഈതുകയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം ഉറുപ്പികയു�ട ഉറപ്പുനി

ലനിർത്തലാ�ണന്നുപറയ�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, വാസ്തവത്തിൽഇന്ത്യയു�ടസാമ്പത്തിക

വും വ്യവസായികവുമായ താൽപര്യങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രമായ

കറൻസി വ്യവസ്ഥയില്ലാതാക്കുകയും ഇന്ത്യയു�ട വിഭവങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യാൻ

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിമാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കുകയും �ചയ്യുകയായിരുന്നു,

അധികൃതൻമാരു�ട യഥാർത്ഥമായ ഉ�ദ്ദശ്യം. ഈ ഉ�ദ്ദശ്യം പാലിക്കാനുള്ള ഒരു

ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പ

ട്ടത്. ഇതു വ്യക്തമായി മനസിലാവണ�മങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരം

ഭ�ത്താടുകൂടി, സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ കാലഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു�വ�ന്നാർമ്മി
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�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ സവി�ശഷസ്വഭാവങ്ങളി�ലാ

ന്നു മറുനാട്ടിൽ മൂലധനം നി�ക്ഷപിക്കുക�യന്നതാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

ആരംഭ�ത്താടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മൂലധനം ഗണ്യമായ �താതിൽ

വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�തന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ബ്രിട്ടീഷ് മൂലധന നി�ക്ഷപ

�ത്ത സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി വ്യവസ്ഥയു�ടയും

അതി�ന്റ സവി�ശഷഘടകമായ സ്വർണ്ണമാനനിധിയു�ടയും പ്രധാ�നാ�ദ്ദശ്യങ്ങ

ളി�ലാന്ന്. 1907-ൽ �ഗാൾഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്ന് 1.5 �കാടി ഉറുപ്പിക �റയിൽ�വ

യിൽ നി�ക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. റിസർവ്വിൽ നിന്നു �കാല്ലം�താറും ഗണ്യമാ�യാരു

സംഖ്യ �റയിൽ�വയിലിറക്കുന്നതാ�ണന്നു തീരുമാനിക്കുകയും �ചയ്തു. ചുരുക്കിപ്പ

റഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തകമുതലാളികളു�ട ഒരുപകരണം

മാത്രമായി മാറി. �ഗാൾഡ് എക്സ്�ചഞ്ച് സ്റ്റാൻ�ഡർഡി�ന്റ പ്രവർത്തനക്രമ�ത്ത

പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കിയാൽഈപരമാർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നതാണ്.

കൗൺസിൽബില്ലും റി�വർസ് കൗൺസിൽബില്ലും

സ്വർണ്ണവിനിമയമാനത്തി�ന്റ പ്രാ�യാഗികപ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ രണ്ടു പ്ര

ധാ�നാപകരണങ്ങളാണ് കൗൺസിൽ ബില്ലുകളും റി�വർസ് കൗൺസിൽ ബില്ലു

കളും. ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ �പരിൽ പുറ�പ്പടുവിക്കുന്ന ഹു

ണ്ടിക്കാണ് (ഒരു തരം �പ ഓർഡറിനാണ്) കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നു പറയുന്ന

ത്. �സക്രട്ടറി ഓഫ് �സ്റ്ററ്റ് ഇൻ കൗൺസിൽ — ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യാ കൗൺ

സിൽപുറ�പ്പടുവിക്കുന്നബില്ലായതു�കാണ്ട�ത്രഇതിനുകൗൺസിൽബിൽഎന്ന

�പര് ലഭിച്ചത്.

പലിശ, �പൻഷൻ, യുദ്ധഓഫീസി�ലക്കും ഗവൺ�മന്റ്�സ്റ്റാറി�ലക്കും �സ്റ്ററ്റി

�ലക്കുമുള്ളഅടവുകൾഇങ്ങ�നപലവകയായും ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല

യ്ക്കു �കാല്ലം�താറും പണമട�യ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ അടവുകൾക്ക് ‘�ഹാം ചാർജുകൾ’

എന്നു പറയുന്നു. 1893 വ�രയും �ഹാം ചാർജുകൾക്കാവശ്യമായത്ര കൗൺസിൽ

ബില്ലുകളാണ് വിൽക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നബ്രിട്ടീഷിറക്കുമ

തിക്കാർഇന്ത്യയി�ലക്കുംഇന്ത്യയിൽനിന്നും �ഹാംചാർജുകൾവകയ്ക്ക്ഇംഗ്ലണ്ടി�ല

ക്കുംസ്വർണം കയറ്റിഅയയ്ക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅത് തീ�രസൗകര്യമില്ലാത്തഒ�രർ

പ്പാടായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറക്കുമതിക്കാർ ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിക്കു

�സാവറിൻ നൽകുകയും അത്രയും സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ഉറുപ്പിക ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർ

ക്ക് നൽകുകയുമാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. ഇ�തളുപ്പമായിരുന്നു. കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി

�യക്കാളധികമായതു�കാണ്ട് വി�ദശങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പണംകി�ട്ടണ്ടതുണ്ട്.

പണമടയ്ക്കാൻ കട�പ്പട്ട വി�ദശിയർ �സക്രട്ടറി ഓഫ് �സ്റ്ററ്റ് വിൽക്കുന്നബില്ലുകൾ

വാങ്ങുന്നു. ആബില്ലുകൾ ഇന്ത്യയി�ലയ്ക്കയച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ ട്രഷറിയിൽ

നിന്ന് അവ�യ പണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബില്ലുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന

ബ്രിട്ടീഷു കറൻസികൾ �ഹാംചാർജുകളു�ട അടവിനു�വണ്ടി വിനി�യാഗിക്കുക

യും �ചയ്യാം. 1893 നു �ശഷം കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകളു�ട വിൽപന �സക്രട്ടറി

ഓഫ് �സ്റ്ററ്റി�ന്റആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായിരിക്കണ�മന്നനിബന്ധനനീക്കം�ച

യ്യ�പ്പട്ടു. ഒടുവിൽ 1904-ൽ അതിർത്തി�യാന്നും വയ്ക്കാ�ത, എത്ര �വണ�മങ്കിലും

ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി. 4 1/8 �പൻസ് എന്ന�താതിൽ കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ വിൽ

ക്കാൻ താൻ തയ്യാറാ�ണന്ന് ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇങ്ങ�ന �ഹാം

ചാർജ്ജുകൾ വസൂലാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി മാത്രമല്ല, ഉറുപ്പിക ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ
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ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ടയും സൗകര്യത്തിനു�വണ്ടിയും കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ

വിൽക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ മൂലധനമിറക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ് മുത

ലാളിമാർക്ക് ഉറുപ്പിക വിനിമയം അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു

അത്. ഇന്ത്യയി�ലക്കുസ്വർണ്ണം �കാണ്ടുവരാ�തത�ന്ന ഇവി�ട മൂലധനം നി�ക്ഷ

പിക്കാൻ അവർക്കു സാധിക്കു�മന്നായി. ഉറുപ്പികയാവശ്യമുള്ളവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയു�ട പക്കൽ സ്വർണ്ണ�മാ സ്റ്റർലിം�ങ്ങാ അടച്ചു പകരം ഇന്ത്യാ

ഗവൺ�മന്റി�ന്റ �പരിൽ ഹുണ്ടികൾ വാങ്ങുകയും ആ ഹുണ്ടികൾ മാറ്റി ഉറുപ്പിക

യാക്കുകയുമാണ് �ചയ്തുവന്നത്.

എത്ര സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകളാണ് വിൽപനയ്ക്കുള്ള�തന്ന് കാണിച്ചു�കാണ്ട്

ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി ആദ്യമായി ഒരറിയിപ്പു പ്രസിദ്ധം �ചയ്യുന്നു. ഉറുപ്പിക വിനിമയം

ആവശ്യമു�ണ്ടന്ന് നിശ്ചിത ദിവസം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �ടൻഡർ �കാടു

ക്കണ�മന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അതായത്, ഏതു�താതിൽ എത്ര ഉറുപ്പിക വാങ്ങാൻ

തയ്യാറു�ണ്ടന്ന് അവരി�ലാ�രാരുത്തരും �സക്രട്ടറി�യ അറിയിക്കണം. പിന്നീട്

ആരു�ട �ടൻഡറാണ് സ്വീകരിച്ച�തന്നും ആർക്ക് ഏത് നിരക്കിൽ ഹുണ്ടി �കാടു

ക്കു�മന്നും ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിക്കും.

സാധാരണപരിതസ്ഥിതിയിൽബില്ലുകൾഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയിൽനിന്നും വാ

ങ്ങിയതിനു�ശഷം അവ�യ ഉറുപ്പികയാക്കി മാറ്റാൻ സമയംപിടിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

നിന്ന് ഇന്ത്യയി�ലക്ക് തപാ�ലത്താൻ രണ്ടാഴ്ച �വണ്ടിവരു�മന്ന് വിചാരിക്കുക.

എന്നാൽ ഇത്രയും കാല�ത്തയ്ക്കുള്ള പലിശ നഷ്ടമാവും. അതു�കാണ്ട് കമ്പിവഴി

ക്കുള്ള ഹുണ്ടി വാങ്ങി അത് ഉടനടി കൽക്കത്തയിൽ ഉറുപ്പികയാക്കി മാറ്റാനാണ്

ആളുകൾ പല�പ്പാഴും ഇഷ്ട�പ്പടാറുള്ളത്. ഇതിന് കമ്പി ഹുണ്ടികൾ അ�ല്ലങ്കിൽ

�ടലിഗ്രാഫിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ (Telegraphic Transfer) എന്നുപറയുന്നു. �ടലിഗ്രാ

ഫിക് ട്രാൻസ്ഫറിന് സാധാരണനിരക്കി�നക്കാൾകുറച്ചധികം കിട്ടണ�മന്ന് ഇന്ത്യാ

�സക്രട്ടറി ആവശ്യ�പ്പടു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. (ഉദാഹരണത്തിന് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സാ

ധാരണ നിരക്കി�നക്കാൾ 1/32 �പൻസ് അധികം �കാടു�ക്കണ്ടി വരും).

ഇന്ത്യയിൽ ഉറുപ്പികയാവശ്യമുള്ളബ്രിട്ടീഷുകാരു�ട മുമ്പിൽ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാ

ണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽഇന്ത്യയി�ലക്കുസ്വർണ്ണംകയറ്റിഅയച്ച്അത് നിലവിലുള്ളനി

രക്കിൽ ഉറുപ്പികയാക്കി മാറ്റാം; അ�ല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് കൗൺ

സിൽബിൽവാങ്ങി ഉറുപ്പികയാക്കാം. കൗൺസിൽബിൽവാങ്ങുകയാണ്കൂടുതൽ

ആദായകര�മന്ന് കണ്ടാൽ ഇന്ത്യയി�ലക്ക് സ്വർണ്ണം കയറ്റി അയയ്ക്കാൻആരും മി

ന�ക്കടുകയി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽനി�ന്നാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നി�ന്നാ ഇന്ത്യയി�ലക്കുസ്വർണ്ണം �കാ

ണ്ടുവരാൻ �ചലവു �വണ്ടിവരു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ 16

�പൻസ് (അത്രസ്വർണ്ണം) �കാണ്ടുവരാൻ 1/8 �പനി �ചലവുവരും. അ�പ്പാൾ ഉറു

പ്പികയ്ക്കു�വണ്ടി സ്വർണ്ണം �കാണ്ടുവരുന്നവ�ന സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഒരുറുപ്പിക

യു�ട വില 16 1/8 �പൻസ് ആവും. ഈസ്ഥിതിയിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 16 1/8 �പൻസി

�നക്കാൾ കവിഞ്ഞനിരക്കിൽ കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങാൻആളുകൾ തയ്യാറാവു

കയില്ല. എന്നാൽ�ന�രമറിച്ച് ഒരുറുപ്പികയു�ടബിൽ 16 1/8 �പൻസി�നക്കാൾതാ

ണനിരക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന് 16 1/16 �പൻസിനു) കിട്ടുകയാ�ണങ്കിൽഅയാ�ളാ

രിക്കലുംസ്വർണ്ണംവാങ്ങാ�നാ �കാണ്ടുവരാ�നാഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. ഇന്ത്യയി�ലക്ക്

കഴിയുന്നതും സ്വർണ്ണം വരാതാക്കാനുള്ള ഒരു നയമാണ് ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി �ക

�ക്കാണ്ടത്. സ്വർണ്ണമയയ്ക്കുന്നതിനു പകരം കൗൺസിൽ ബിൽ വാങ്ങാൻ ആളുക



116 അദ്ധ്യായം 3. ഉറുപ്പിക

�ള �പ്രരിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണംഅത്രകുറഞ്ഞനിരക്കിലാണ്എല്ലാ��ാഴുംബില്ലുകൾ

വിൽക്ക�പ്പടുന്നത്.

അപൂർവ്വം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കയറ്റുമതി�യക്കാൾ ഇറക്കുമതി കൂടുതലായ

തിനാ�ലാ അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാ�ലാ ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയ്ക്കട�യ്ക്കണ്ട സ്റ്റർ

ലിങ്ങി�ന്റതുകഉറുപ്പികയു�ടഡിമാൻറി�നക്കാൾവർദ്ധിച്ചു�വന്നുവരാം. അ�പ്പാൾ

ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്റ്റർലിങ്ങു �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. അതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മ

ന്റ്ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയു�ട �പരിൽറി�വർസ്കൗൺസിൽഡ്രാഫ്ടുകൾപുറ�പ്പടുവി

ക്കുന്നു. ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരംസ്റ്റർലിങ്ങു�കാടുക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് ഇന്ത്യാ

ഗവൺ�മന്റ് ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയു�ട �പരിൽ പുറ�പ്പടുവിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾക്കാ

ണ് ‘റി�വർസ് കൗൺസിൽഡ്രാഫ്ടുകൾ’അ�ല്ലങ്കിൽസ്റ്റർലിംഗ്ഡ്രാഫ്ടുകൾഎന്നു

പറയുന്നത്. സ്റ്റർലിങ്ങാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പക്കൽ ഉറുപ്പികയ

ടയ്ക്കുകയുംഅതിനു പകരമായി ലണ്ടനിൽസ്റ്റർലിങ്ങ് �കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സാ

ധാരണയായി റി�വർസുകൗൺസിലുകൾ ഉറുപ്പികയ്ക്കു 1 ഷി 3 29/32 �പൻസ് എന്ന

�താതി�നക്കാൾ കുറച്ചു വിൽക്കുവാൻ ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി തയ്യാറാവുകയില്ല.

ഇങ്ങ�ന കൗൺസിലുകളു�ടയും റി�വർസ് കൗൺസിലുകളു�ടയും വിൽപ്പ

നവഴിക്കാണ് ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയ നിരക്ക് 16 �പൻസാക്കി നിലനിർത്താൻ

സാധിച്ചത്. ഉറുപ്പികയു�ട വില നിർദ്ദിഷ്ടനിരക്കി�നക്കാൾകുറയാൻ തുടങ്ങു�മ്പാൾ

റി�വർസു കൗൺസിലുകളു�ട വിൽപ്പനവഴിക്കു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക പിൻവ

ലിക്കുകയും അങ്ങ�ന നാണ്യ സ�ങ്കാചനത്തിലൂ�ട (Contraction of Currency

= നിലവിലുള്ള നാണ്യങ്ങളു�ട അളവു ചുരുക്കൽ) ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്കു

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യാവുന്നതാണ്. �ന�രമറിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്കു വർദ്ധി

ക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്ന�തങ്കിൽ ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ വിൽ

ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങ�ന ഇന്ത്യൻ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക പുറ�പ്പടുവിച്ചു

വിലവർദ്ധന തടയുകയും �ചയ്യുന്നതാണ്. (നാണ്യ വർദ്ധനവിലൂ�ട = Expansion

of Currency) ഇത്തരം കൃത്രി�മാപായങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് വി

നിമയനിരക്കു സംരക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നത്. ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് 1 ഷി. 3 29/32

�പൻസി�ന്റയും 1 ഷി 4 1/8 �പൻസിൻ�റയും അതിർത്തിക്കുള്ളിൽത്ത�ന്ന നിൽ

ക്കാനാവശ്യമായ തരത്തിൽ കൗൺസിൽ ബില്ലുകളു�ടയും റി�വർസുകൗൺസിൽ

ബില്ലുകളു�ടയും വിൽപനകൾക്രമീകരിക്ക�പ്പട്ടു�പാന്നു.

ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയു�ടബാലൻസുകൾലണ്ടനിൽസ്വർണ്ണമായി നി�ക്ഷപിച്ചി

ട്ടുള്ള �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വ് (ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന കറൻസി �നാട്ടു

കളു�ട ഉറപ്പിനു�വണ്ടിയുള്ളഈറിസർവി�ന്റഒരുഭാഗംഇന്ത്യയിലും മ�റ്റഭാഗംഇം

ഗ്ലണ്ടിലുമാണ്.) �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വ് എന്നീ നിധികളിലാണ് കൗൺ

സിൽബില്ലുകൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം വരവ് �ചർക്കുന്നത്. അത്രയും സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ഉറു

പ്പികവിനിമയം ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റബാലൻസുകളിൽനി�ന്നാ �പപ്പർകറൻ

സി റിസർവ്വി�ന്റ ഇന്ത്യാ വിഭാഗത്തിൽ നി�ന്നാ �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർ

വ്വി�ന്റ ഉറുപ്പികാ ശാഖയിൽ നി�ന്നാ അടച്ചുതീർക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �ന�രമറിച്ച്

റി�വർസ് കൗൺസിൽ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുകകൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റു വരവു പിടിക്കു

കയുംഅത്രയുംസംഖ്യയ്ക്കുള്ളസ്റ്റർലിങ്ങ് �സക്രട്ടറി ഓഫ് �സ്റ്ററ്റ് അടച്ചുതീർക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ബില്ലുകൾ വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡി

�ക മൽ�ഹാത്ര ത�ന്റ History of Problems of Indian Currency എന്ന പു

സ്തകത്തിൽ �കാടുത്തപട്ടിക സഹായിക്കും. (പട്ടിക 1)
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5 കറൻസി �നാട്ടുകൾ

ഈഅദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഇന്ത്യയി�ല കറൻസി �നാട്ടുക

�ളപ്പറ്റിയും അല്പ�മാന്നു മനസ്സിലാക്കി �വയ്ക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ഏ�താരു രാ

ജ്യത്തും വ്യാവസായികവും വ്യാപാരപരവുമായഅഭിവൃദ്ധി�യാ�ടാപ്പം �നാട്ടുകളു�ട

ആവശ്യവും പ്രചാരവും വർദ്ധിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. താത്വികമായി �നാക്കു

�മ്പാൾസ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾത�ന്നയാണ് കറൻസി

�നാട്ടുക�ളയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. കാരണം, �ടാക്കൺ നാണ്യങ്ങ�ള�പ്പാ�ലത്ത

�ന്ന കറൻസി �നാട്ടുകളും സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങ�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുകമാത്രമാണ്

�ചയ്യുന്നത്. �ജ.എം. �കയിൻസ് എഴുതുന്നു:

“ഇന്ന�ത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു �ടാക്കൺ നാണ്യമായ ഉറുപ്പിക �വള്ളി

�ലാഹത്തിൻ�മലടിച്ച ഒരു �നാട്ടുമാത്രമാണ്. �ചറിയ തുകകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടു

ക്കകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതു�കാണ്ട് അത് പ്രചരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക്അതുപ�യാ

ഗിക്കാൻ വലിയ സൗകര്യവുമുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അതുപ�യാഗിക്കാൻ വലിയ �ചലവ്

�നരിടുന്നതാണ്. ഉറുപ്പികൾ അടിച്ചിറക്കു�മ്പാൾ അവയു�ട മുഖവില മുഴുവനും റി

സർവ്വായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഗവൺ�മന്റിനു സാധ്യമല്ല. നാണ്യങ്ങളു�ട മുഖവിലയും

�വള്ളിവിലയും തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസം മാത്ര�മസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട്

വലിയ തുകകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കു �നാട്ടുകളു�ട ഉപ�യാഗ�ത്ത �പ്രാ

ത്സാഹിപ്പി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.”11

1861 നു മുമ്പ് ചില സ്വകാര്യബാങ്കുകൾ മാത്രമാണ് �നാട്ടുകൾ പുറ�പ്പടുവിച്ചി

രുന്നത്. 1839-നും 1843 നും ഇടയിൽ പാസാക്കിയ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ബംഗാൾ,

�ബാം�ബ, മദ്രാസ് എന്നീ നഗരങ്ങളി�ല പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകൾക്ക് �നാട്ടുകൾ

പുറ�പ്പടുവിക്കാനുള്ളഅധികാരം ലഭിച്ചു. ഓ�രാ ബാങ്കിനും കവിഞ്ഞത്എത്ര �നാ

ട്ടടിപ്പാനധികാരമു�ണ്ടന്നും (ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാളിന് 2 �കാടി

ഉറുപ്പികയു�ട �നാട്ടു പുറ�പ്പടുവിക്കാം.) ഓ�രാ ബാങ്കും �നാട്ടി�ന്റ മുഖവിലയു�ട

ഏ�താരു ഭാഗമാണ് സ്വർണ്ണമായി റിസർവ്വിൽ �വ�യ്ക്കണ്ട�തന്നും (ഉ: 25 ശതമാ

നം) വ്യവസ്ഥ�ചയ്തിരുന്നു. ഈ �നാട്ടുകൾ ലീഗൽ �ടൻഡറായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല

അവയു�ട പ്രചാരം പരിമിതമായിരുന്നു. ബംഗാൾ, �ബാം�ബ, മദ്രാസ് എന്നീ നഗ

രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രധാനമായും �നാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്.

1861-ൽ �നാട്ടടിക്കാനുള്ളഅവകാശംഗവൺ�മന്റുത�ന്നഏ�റ്റടുത്തു. അ�ക്കാ

ല്ല�ത്ത XIX-ാം നമ്പർ ആക്ട് പ്രകാരം പ്രസിഡൻസി ബാങ്കുകളു�ട അവകാശം

റദ്ദാക്കുകയും ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള

�നാട്ടുകൾ പുറ�പ്പടുവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനായി ‘�പപ്പർ കറൻസി

ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ് ’ എന്ന ഒരുപ്ര�ത്യക ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ്സ്ഥാപിക്കുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ അ�പ്പാഴും ഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തും ഒരു �പാ�ല പ്രചരിപ്പിക്കാവു

ന്ന �നാട്ടുകളല്ല വിതരണം �ചയ്യ�പ്പട്ടത്. രാജ്യ�ത്ത മുഴുവൻ കൽക്കത്ത, �ബാം

�ബ, മദ്രാസ് എന്നിങ്ങ�ന ചില സർക്കിളുകളായി വിഭജിക്കുകയും ഓ�രാ സർക്കി

ളിലും അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന �നാട്ടുകൾ അവി�ട മാത്ര�മ പ്രചരിക്കുകയുള്ളു എന്നു വ്യ

വസ്ഥ�യർ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തിരുന്നു. �നാട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ പ്രചാ

രം ആവശ്യമായിത്തീർന്ന�പ്പാൾ മാത്രമാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്ക�പ്പടു

11 J. M. Kains: Indian Currency and Finance �പജ്: 37-38.
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കയും അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും പ്രചരിക്കുന്ന �നാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്ക�പ്പടുക

യും �ചയ്തത്.

ആദ്യ 10 ക, 20 ക, 50 ക, 100 ക, 500 ക, 1000 ക, 10,000 ക എന്നിവയു�ട �നാ

ട്ടുകളാണ് പുറ�പ്പടുവിക്ക�പ്പട്ടത്. 20 ക യു�ട �നാട്ടിനു �വണ്ടത്രപ്രചാരമില്ലാതിരു

ന്നതു�കാണ്ട് പിന്നീട് (1910-ൽ) അതു പിൻവലിക്ക�പ്പട്ടു. 1891 — ൽ �ചറിയ അട

വുകൾക്കുപകരിക്കാൻ �വണ്ടി 5 ക.�നാട്ടും പ്രചരിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

1861-�ലആക്ടിൽ �നാട്ടി�ന്റ ഉറപ്പിനു�വണ്ടി ഒരുനിശ്ചിതസംഖ്യ റിസർവ്വായി

�വയ്ക്കണ�മന്നു വ്യവസ്ഥ �ചയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാലു�കാടി ഉറുപ്പിക വ�ര വിലയു

ള്ള�നാട്ടുകൾക്ക്പിൻബലമായി �സക്യൂരിറ്റികൾ (പ്രധാനമായിഇന്ത്യാഗവൺ�മ

ന്റി�ന്റ ഉറുപ്പിക �സക്യൂരിറ്റികൾ) ഉണ്ടായാൽ മതി. നാലു�കാടിയിലധികമായാൽ

അധികമുള്ള �നാട്ടി�ന്റ മുഴുവൻ വിലയും �വള്ളിനാണ്യമാ�യാ �ലാഹമാ�യാ റി

സർവ്വിൽ �വയ്ക്കണം. കൂടുതൽ �നാട്ടടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുത�ലന്നനി

ലയ്ക്ക് ഇതു പ്ര�യാജന�പ്പ�ട്ടയ്ക്കാം. എന്നാൽ നാട്ടുകാരു�ട ആവശ്യങ്ങൾ�ക്കാത്ത

തരത്തിൽ �നാട്ടുകൾ വിതരണം �ചയ്യാൻഈവ്യവസ്ഥയ്ക്കുസാധ്യമല്ല. ചബലാനി

എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല ‘�നാട്ടുകളടിക്കുന്നതു�കാ

ണ്ട് ഗവൺ�മന്റിന് യാ�താരുലാഭവുമുണ്ടായില്ല; കാരണം, �നാട്ടുകളു�ടവിലയ്ക്കുതു

ല്യമായ നാണ്യങ്ങ�ളാ �ലാഹ�മാ റിസർവിൽ വ�യ്ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാ

ണ്ടു �നാട്ടടിക്കൽ ഉറുപ്പികഅടിച്ചിറക്കലി�നക്കാൾ ഒട്ടുംത�ന്ന �ചലവുകുറഞ്ഞതാ

യിരുന്നില്ല.’12

1893-ൽ മുദ്രണശാലകൾ പൂട്ടിയ�താടുകൂടി ഈസ്ഥിതിക്കു കുറ�ച്ചാരു മാറ്റമു

ണ്ടായി. ഉറുപ്പിക പൂർണ്ണവിലയില്ലാത്ത �ടാക്കൺ നാണ്യമായി മാറിയതു�കാണ്ട്

�നാട്ടി�ന്റ പിൻബലമായ റിസർവ്വിൽ മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ �വള്ളി�വച്ചാൽ

മതി�യന്നായി. �വ�റയും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ത�പ്പട്ടു. ഫിഡ്യൂഷ്യറിവിഭാഗം —

അതായതു �വള്ളിയു�ട പിൻബലമില്ലാ�ത അടയ്ക്കാവുന്ന �നാട്ടുകളു�ട തുക —

1861-ൽ 4 �കാടി ക. ആയിരുന്നത് 1913 ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും 14 �കാടി ക.യായി വർ

ദ്ധിച്ചു. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �നാട്ടുകളു�ട തുക 14 �കാടി ക. യിൽ കവിഞ്ഞാൽ

മാത്ര�മ കൂടുതലായ �നാട്ടുകളു�ട മുഴുവൻ വിലയും �വള്ളിയായി �വ�യ്ക്കണ്ടതുള്ളു

�വന്നാണ്. ഈ 14 �കാടി ക.യിൽ (£93,33,000) 4 �കാടി ക (£26,66,000) ഇംഗ്ലീഷ്

�സക്യൂരിറ്റികളായി �വയ്ക്കാവുന്നതാ�ണന്നും വ്യവസ്ഥ �ചയ്തിരുന്നു. ഈ തുകക

ളിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന പലിശയിൽ �പപ്പർ കറൻസി ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റി�ന്റ �ചലവുകി

ഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതു ‘�നാട്ടു പ്രചരണ ലാഭം’ എന്ന �പ�രാടുകൂടി ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

�പാതുവരുമാനങ്ങളിൽ കൂട്ടി�ച്ചർക്ക�പ്പട്ടുവന്നു.

1898 വ�രയും ഫിഡ്യൂഷ്യറി വിഭാഗം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതു മുഴുവൻ ‘�പപ്പർ

കറൻസി റിസർവ്വ് ’ എന്ന �പരിൽ �വള്ളിനാണ്യങ്ങളാക്കി ഇന്ത്യയിൽത്ത�ന്നയാ

ണ് �വച്ചിരുന്നത്. 1898-�ല �ഗാൾഡ്ആക്ട് പ്രകാരംഈ�പപ്പർകറൻസി റിസർ

വ്വി�ന്റ ഒരു ഭാഗം സ്വർണ്ണമായി �വയ്ക്കാവുന്നതാ�ണന്നു തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യ

യിൽ പ്രചരിക്കുന്ന �നാട്ടുകളു�ട ഉറപ്പിനു �വണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വർണ്ണം ലണ്ടനിൽ

നി�ക്ഷപിച്ചാൽ മതി�യന്നും നിശ്ചയിക്ക�പ്പട്ടു! റിസർവ്വി�ല �ലാഹങ്ങൾഎത്രക

ണ്ടുസ്വർണ്ണമായുംഎത്രകണ്ടു�വള്ളിയായുംവയ്ക്കണ�മന്നുംഅതി�ലത്രകണ്ടുലണ്ട

നിൽ വയ്ക്കണ�മന്നും തീരുമാനിക്കുവാൻ 1905-�ല ആക്ട് ഗവൺ�മന്റിനധികാരം
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നൽകി. ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ �വയ്ക്കണ�മന്നു മാത്ര�മ

നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

�നാട്ടുകൾ നാണ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം

കറൻസിവ്യവസ്ഥയ്ക്കുപിൻബലംനൽകുവാൻ �വണ്ടിയാണ് �പപ്പർകറൻസിസ്ഥാ

പിക്ക�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ 1905 മുതൽക്കുലണ്ടനിൽ നി�ക്ഷപിച്ച സ്വർണവും സ്റ്റർലി

ങ്ങു �സക്യൂരിറ്റികളും വിനിമയവ്യവസ്ഥയു�ട പിൻബലമായും ഉപ�യാഗിക്കുവാൻ

തുടങ്ങി. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇഷ്യൂ �ചയ്യുന്ന റി�വർസു കൗൺസിൽ ബില്ലുകൾ

വകയ്ക്കു ലണ്ടനില�യ്ക്കണ്ട സംഖ്യകൾ �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്നു

മാത്രമല്ല, �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിൽ നിന്നും അടച്ചു തീർക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇത്രയും വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് 1899 മുതൽ 1914 വ�ര നിലനിന്നു�പാന്ന കറൻ

സി വ്യവസ്ഥയു�ട – സ്വർണ്ണവിനിമയമാനത്തി�ന്റ – പ്രധാനസ്വഭാവങ്ങ�ള ഇങ്ങ

�നസംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്:

1. കറൻസി വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള നാണ്യങ്ങളുണ്ട്: ഉറുപ്പികയും —

�സാവറിനും. �സാവറിൻ (പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ്) സാധാരണയായി മറുനാടുക

ളി�ലഅടവുകൾക്ക് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു.

2. �സാവറി�ന്റ വില 15 ക.യായിരിക്കും. അതായത് 1 ഷി 4 �പ = 1 ഉറുപ്പിക. 1

ഷി 4 �പൻസി�ന്റ പ്രതിനിധിമാത്രമായ ഉറുപ്പിക �വറു�മാരു �ടാക്കൺ നാ

ണ്യമായിരിക്കും.

3. �സാവറിനുപകരം നിശ്ചിതനിരക്കനുസരിച്ച് എത്ര ഉറുപ്പിക�വണ�മങ്കിലും

ഗവൺ�മന്റിൽനിന്നാവശ്യ�പ്പടാവുന്നതാണ്.

4. �ന�രമറിച്ച് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണനാണ്യം കിട്ടണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടാൻ

ജനങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലുംസാധാരണയായി മറുനാട്ടി�ല ഉപ�യാ

ഗങ്ങൾക്കും മറ്റു വിനിമയാവശ്യങ്ങൾക്കും �സാവറിൻ നൽക�പ്പടുന്നതാണ്.

5. കൗൺസിൽബില്ലുകളു�ടയും റി�വർസ് കൗൺസിൽബില്ലുകളു�ടയും സഹാ

യ�ത്താടുകൂടി ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി 4 �പൻസാക്കി നിലനിർ

ത്തുന്നതാണ്.

6. ഈയാവശ്യത്തിനു�വണ്ടി ലണ്ടനിലും ഇന്ത്യയിലും ഓ�രാ റിസർവ്വുണ്ടായിരി

ക്കും.

6 ഉറുപ്പികയും ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധവും

സ്വർണ്ണവിനിമയമാന്യം കൃത്രിമവും അസ്വാഭാവികവുമായ ഒരു കറൻസിവ്യവസ്ഥ

യാണ്. കാരണം, ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ വിനിമയനിരക്കു �വള്ളിനാണ്യത്തിലട

ങ്ങിയ �ലാഹത്തി�ന്റ വില�യ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയില്ല. �വള്ളിയുറുപ്പിക �വറു

�മാരു �ടാക്കൻ നാണ്യമാണ്. 1893ന് മുമ്പ്, �വള്ളിയുറുപ്പിക പൂർണവിലയുള്ള

നാണ്യമായിരുന്ന കാലത്ത്, �വള്ളിയു�ട വിലയിടിവ് ഏതുവിധമാണ് ഉറുപ്പികയു

�ട വിനിമയനിരക്കി�നബാധിച്ച�തന്നുനമ്മൾകാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ 1899

മുതൽ �ലാകമഹായുദ്ധം വ�രയും (ശരിക്കു പറയുകയാ�ണങ്കിൽ 1899 മുതൽ 1916

വ�ര) �വള്ളിയു�ട വിലയിലുണ്ടായ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിര

ക്കി�ന ബാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. വിനിമയനിരക്കു �ലാഹവിലയല്ല വി�ദശബില്ലുക

ളു�ട സ�പ്ല�യയും ഡിമാന്റി�നയുമാണാശ്രയിച്ചിരുന്നത്. അതു�കാണ്ട് കൗൺ
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സിൽ ബില്ലുകളു�ടയും റി�വർസു കൗൺസിൽ ബില്ലുകളു�ടയും വിൽപനവഴിക്കു

വിനിമയനിരക്ക് 16 �പൻസാക്കി നിലനിർത്താൻഅധികൃതൻമാർക്കുസാധിച്ചു.

മറ്റു പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളി�ലങ്ങും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ വിചിത്രമായ

കറൻസി വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയു�ട പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കു ഏറ്റവും പറ്റിയതാ�ണന്നു

പറഞ്ഞു�കാണ്ട് ധനശാസ്ത്രഞ്ജൻമാർ നീണ്ടനീണ്ട�ലഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എഴു

തിവിടുകയുണ്ടായി. പ�ക്ഷ, �ലാകമഹായുദ്ധംഅവരു�ട വ്യാ�മാഹങ്ങ�ള�യല്ലാം

തകർത്തുകളഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളിയു�ട നിയമങ്ങ�ളക്കാളധികം ധനശാസ്ത്രത

ത്വങ്ങൾക്കാണ് ശക്തികൂടുക�യന്നു �ലാകത്തിനു �ബാധ്യ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഉറുപ്പിക പൂർണമല്ലാത്ത �ടാക്കൻ നാണ്യമായിരി

ക്കുക; പ�ക്ഷ,അ�തസമയത്ത് നിശ്ചിതനിരക്കിൽ 16 �പൻസിന് 1 ക. എന്ന �താ

തിൽ ഉറുപ്പിക �കാടുത്താൽവി�ദശവിനിമയം കിട്ടാനുള്ളഏർപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുക;

ഇതാണ�ല്ലാ വിനിമയമാനവ്യവസ്ഥയു�ട പ്രധാനമായ സ്വഭാവം. �വള്ളിയു�ട

വിലവർദ്ധനവി�ന്റ ഫലമായ ഉറുപ്പിക �ടാക്കൻ നാണ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നാൽ,

അതായത് ഉറുപ്പികയു�ട �വള്ളിവില അതി�ന്റ മുഖവില�യക്കാൾ വർദ്ധിച്ചാൽ

സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം തനി�യ തകർന്നു�പാകും. ഇതാണ് �ലാകമഹായുദ്ധകാ

ലത്തുസംഭവിച്ചത്.

1914 ജൂ�ല മാസത്തിൽ യുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഉട�ന മറ്റു പലതിലു�മന്ന

�പാ�ല നാണയകാര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ �നരിട്ടു. ആദ്യ�ത്ത ചില മാസങ്ങ

ളിൽ നാട്ടി�ലാട്ടുക്കും അമ്പരപ്പും അസ്ഥിരതയും കാണ�പ്പട്ടു. ബാങ്കിൽ നി�ക്ഷ

പിച്ചിരുന്ന പണം ആളുകൾ തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. �സവിംഗ്സ് ബാങ്കിലും

കറൻസി �നാട്ടിലുമുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു. ഈ താൽക്കാലികക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ

നിന്നു രക്ഷ�നടുവാൻ ഗവൺ�മന്റിനു വലിയ പ്രയാസ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ക്രമത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ �മാശമായി�ക്കാണ്ടുവന്നു. യുദ്ധത്തി�ന്റ

ആഘാതങ്ങൾ കറൻസി വ്യവസ്ഥ�യ താറുമാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലിടയ്ക്കാണ്

ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനം ഉ�പക്ഷിച്ചത്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് കറൻസിയുമായി ബന്ധിക്ക

�പ്പട്ട ഉറുപ്പിക�യയും ബാധിച്ചു�വന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഇന്ത്യയു�ട �പരിൽ

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നി�ക്ഷപിക്ക�പ്പട്ട പണ�മല്ലാം അതുവ�രയും സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. സ്വർണ്ണമാനം തകർന്ന�താ�ട ഒരു �ഞാടിയിട�കാണ്ട്

നമ്മു�ട സ്വർണ്ണനി�ക്ഷപങ്ങ�ളല്ലാം സ്റ്റർലിങ്ങു കടലാസുകളായി മാറി!

1916 ആകു�മ്പാ�ഴക്കും യുദ്ധത്തി�ന്റ ആഘാതങ്ങൾ ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിവ്യ

വസ്ഥയിൽ തികച്ചും പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മു�ട ആനുകൂലവാണിജ്യം (മിച്ച

ക്കയറ്റുമതി) മുമ്പ�ത്തക്കാൾ എത്ര�യാ അധികമായിത്തീർന്നു. 1914–15-ൽ കയറ്റു

മതി ഇറക്കുമതി�യക്കാൾ 2,91,08,500 പൗണ്ടായിരുന്നു. 1916–17-ൽ മിച്ചക്കയറ്റുമതി

6,04,83,200 പൗണ്ടും 1917–18-ൽ 6,14,20,000 പൗണ്ടും 1918-19-ൽ 5,65,40,000 പൗണ്ടുമാ

യിരുന്നു. അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണസാമഗ്രികൾ, യുദ്ധാവശ്യത്തിനുതകു

ന്ന മറ്റു ചരക്കുകൾ മുതലായവയു�ട കയറ്റുമതി വർദ്ധിക്കുകയും അ�ത സമയത്ത്

പ്രധാന�പ്പട്ടപലചരക്കുകളു�ടയുംകയറ്റുമതി കുറയുകയും �ചയ്തതാണ് ഇതിനുകാ

രണം. അനുകൂലവാണിജ്യം ഉറുപ്പികയു�ട ഡിമാൻഡു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിനിമയ

നിരക്കു �മ�ല്ല�മ�ല്ല ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു.

ഉറുപ്പികയു�ട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മറ്റു കാരണങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇറാ

ക്ക്, ഇറാൻ, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളി�ല യുദ്ധ�ച്ചലവുകൾക്കു

ഉറുപ്പികയാവശ്യമായിവന്നു. ഇന്ത്യയിൽത്ത�ന്ന പട്ടാളക്കാരു�ട ശമ്പളത്തിനും
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യുദ്ധസാമഗ്രികൾ �ശഖരിക്കുന്നതിനും മറ്റു യുദ്ധ�ച്ചലവുകൾക്കും ഉറുപ്പിക ധാരാള

മായി �ചലവി�ടണ്ടിവന്നു. ഈ �ചലവുകൾക്കു പകരമായി ഇന്ത്യയു�ട �പരിൽ

സ്റ്റർലിങ്ങ് വരവും പിടിച്ചിരുന്നു�വന്നതു വാസ്തവം ത�ന്ന. പ�ക്ഷ, ബാങ്ക് ഓഫ്

ഇംഗ്ലണ്ടി�ല കണക്കുപുസ്തകങ്ങളി�ല ചില വരികൾക്ക് ഇന്ത്യയി�ല നാണ്യക്കുഴ

പ്പം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 1914 മുതൽ 1919 വ�രയുള്ള യുദ്ധവർഷങ്ങളിൽഈ

�ചലവുകൾ ആ�ക 24,00,00,000 (ഇരുപത്തിനാലു�കാടി) പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിങ് (360

�കാടി ഉറുപ്പിക)ആയിരുന്നു. �പാ�രങ്കിൽഅ�മരിക്കയുംബ്രിട്ടനുംഇന്ത്യൻക�മ്പാ

ളത്തിൽ നിന്നു വാങ്ങിയിരുന്ന മറ്റു ചരക്കുകളു�ട വിലകളും സ്റ്റർലിങ്ങ് കണക്കിൽ

വരവുപിടിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. അന്ന�ത്ത ധനകാര്യ�മമ്പറായ സർ

വില്യം �മയർ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി: ‘യുദ്ധ�ചലവുകൾ വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ

സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ �ചയ്തിട്ടുള്ള സഹായം ഗണ്യമായതാണ്.’ ചരക്കുകൾക്കു

പകരമായിസ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാഇന്ത്യയി�ലക്കിറക്കുമതി �ചയ്യുന്നതി�നനിയ

മം വിലക്കിയിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറുപ്പികയു�ടഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരിക,

മറുഭാഗത്ത് �വള്ളിയു�ടസ�പ്ലകുറഞ്ഞു�കാണ്ടുവരിക—ഇതായിരുന്നുസ്ഥിതി.

യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള അഞ്ചു�കാല്ലങ്ങളിൽ ആ�ക 54 �കാടി ക.യ്ക്കുള്ള സ്വർണ്ണവും

�വള്ളിയും മാത്രമാണ് വന്നത്. നമ്മൾ അടിമകളായതു�കാണ്ട് ചരക്കുകൾക്കു

പകരം ചര�ക്കാ �ലാഹ�മാ കിട്ടണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടാൻ നമുക്കധികാരമില്ല. ഈ

സ്ഥിതിയു�ട ഫലമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു �നരിട്ട വിഷമതകൾക്കു ‘യുദ്ധസംബന്ധമായ

ത്യാഗം’ എന്നാണ് അന്ന�ത്തധനകാര്യ�മമ്പർ �പരിട്ടത്.

ഈ കാരണങ്ങളു�ട�യല്ലാം ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ കറൻസിയു�ട ഡിമാന്റ ്

വർദ്ധിച്ചു�കാ�ണ്ടയിരുന്നു. 1904 — നും 1909 നും ഇടയിൽ (കറൻസിക്ക് നല്ല ഡി

മാന്റുണ്ടായിരുന്നകാലമായിരുന്നുഅത്)ആ�ക 18,00,00,000സ്റ്റാൻ�ഡർഡ്ഔൺ

സ് �വള്ളിയാണ് ഉറുപ്പികയടിക്കാനുപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1916 ഏപ്രിലി

നും 1919 മാർച്ചിനുമിടയിൽ ആ�ക 50,00,00,000 സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് �വള്ളി ഉറുപ്പികയാ

ക്ക�പ്പട്ടു. �നാട്ടി�ന്റ വർദ്ധനവ് ഇതിലുമധികം ഗൗരവാവഹമാണ്. 1914 മാർച്ചിൽ

സുമാർ 65 �കാടി ക.യു�ട �നാട്ടാണ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1919 ഡിസംബ

റിൽഈസംഖ്യ 183 �കാടി ക.യായിരുന്നു. �നാട്ടി�ന്റ ഉറപ്പിനു�വണ്ടി�വയ്ക്കുന്ന റി

സർവ്വി�ന്റ �താതും കുറയ്ക്ക�പ്പട്ടു. യുദ്ധാരംഭത്തിൽ ‘എഡ്യൂസറി ഇസ്യൂ’ അതായത്

�ലാഹത്തി�ന്റ ഉറപ്പുകൂടാ�ത പുറ�പ്പടുവിക്കുന്ന �നാട്ടുകളു�ട അതിർത്തി, 14 �കാ

ടി ക.യായിരുന്നു. എന്നാൽ 1919 �ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഇതു 120 �കാടി

ക.യായി വർദ്ധിച്ചു. സർ വില്യം �മയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു: ‘ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

�കാണ്ടു നമുക്ക് ഗവൺ�മന്റി�ന എത്ര�ത്താളം സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടു�ണ്ട

ന്ന് അധികം �പർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

ഈപരിതസ്ഥിതിയിൽ �വള്ളിയു�ട നില�യന്തായിരുന്നു? മിക്ക രാജ്യങ്ങളി

ലും �വള്ളിയു�ടഡിമാൻറ് പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടാണ് വന്നത്. ഡിമാന്റിന

നുസരിച്ച് സ�പ്ല വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എന്നല്ലാ, ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതിനാ

ലും �വള്ളി ധാരാളമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന �മക്സി�ക്കാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ

രാഷ്ട്രീയാസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടതിനാലും നിയമസംബന്ധിയായ ചില പ്ര

തിബന്ധങ്ങളാലും അതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങളാലും �വള്ളിയു�ട സ�പ്ല

ക്രമത്തിൽ കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. ഇതി�ന്റ�യല്ലാം ഫലമായി �വള്ളിയു�ട

വില കയറാൻ തുടങ്ങി. 1915-ൽ �വള്ളിയു�ട വിലഔൺസിന് 27 1/4 �പൻസ് മാ
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ത്രമായിരുന്നു. 1918 അത് 35 1/8 �പൻസായും 1916 ഡിസംബറിൽ 37 �പൻസായും

1917 ആഗസ്റ്റിൽ 43 �പൻസായും വർദ്ധിച്ചു.

�വള്ളിക്ക് 24 �പൻസ് വിലയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുറുപ്പികയിലടങ്ങിയ

അ�ത �വള്ളിയു�ട വില സുമാർ 9 �പൻസായിരുന്നു. �വള്ളിവില 43 �പൻസാ

യ�പ്പാൾ ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ അ�ത �വള്ളിയു�ട വില 16 �പൻസായി ഉയർന്നു.

ഉറുപ്പികയു�ട മുഖവിലയും �വള്ളിവിലയും ഒന്നായിത്തീർന്നു�വന്നർത്ഥം. മ�റ്റാരു

വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 1917 ആഗസ്റ്റായ�പ്പാ�ഴക്കും ഉറുപ്പിക �ടാക്കൺ നാണ്യമ

ല്ലാതായിത്തീർന്നു.

�വള്ളിയു�ട വില 43 �പൻസായി ഉറച്ചുനിൽക്കാ�ത പി�ന്നയും വർദ്ധിക്കുക

യാ�ണങ്കി�ലാ? നിലവിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 16 �പൻസായിരി�ക്ക, ഉറുപ്പിക

യിലടങ്ങിയ �വള്ളിയു�ട വില 16 �പൻസിൽ കവിഞ്ഞാൽ ഉറുപ്പികയുരുക്കി വിൽ

ക്കുന്നത് കൂടുതൽആദായകരമായിരിക്കും. കാരണം ഉറുപ്പികവില 16 �പൻസായി

രിക്കണ�മന്ന് നിയമം. എത്ര ശാസിച്ചാലും ശരി അതിലടങ്ങിയ �വള്ളി ഉരുക്കി

വിറ്റാൽ 16 �പൻസിലധികം കിട്ടും. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയ നിരക്ക് 16

�പൻസാക്കിനിലനിർത്താൻഎത്രവലിയസാമ്രാജ്യശക്തിക്കുംസാധിക്കുകയില്ല.

ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾഎല്ലാ��ാഴുംസാമ്രാജ്യാധിപത്യങ്ങ�ളക്കാൾശക്തികൂടിയവ

യ�ത്ര.

ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്: �വള്ളിയു�ട വില പി�ന്നയും വർദ്ധിച്ചു�കാ�ണ്ട വന്നു.

താ�ഴ �കാടുത്തപട്ടിക �നാക്കുക:

�കാല്ലം ഒരുസ്റ്റാൻ�ഡർഡ് ഔൺസ്

�വള്ളിയു�ട വില

1915 27 1/4 �പൻസ്

1916 ഏപ്രിൽ 35 1/8 ടി

1917 ആഗസ്റ്റ് 43 ടി

1918 �സപ്തംബർ 55 ടി

1919 �മയ് 58 ടി

1919 ഡിസംബർ 78 ടി

ഇങ്ങ�ന വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് 1920-ൽ �വള്ളിയു�ട വില 89 �പൻസായിത്തീർന്നു.

�വള്ളിയു�ട സ്വകാര്യ ഇറക്കുമതി നി�രാധിക്കുക, അ�മരിക്കയിൽ നിന്ന് നാ

ണയാവശ്യങ്ങൾക്ക് �വള്ളിവാങ്ങുക (1918-ൽ ഇങ്ങ�ന അ�മരിക്കയിൽ നിന്ന് 20

�കാടി ഔൺസ് �വള്ളി വാങ്ങുകയുണ്ടായി. ഔൺസിന് 80 �പൻ�സന്ന നിര

ക്കിൽവാങ്ങിയഈ�വള്ളിയാണ് പിന്നീട് സാമ്പത്തിക്കുഴപ്പക്കാലത്ത്ഔൺസി

ന് 20 �പൻ�സന്ന നിരക്കിൽ വിറ്റഴിച്ചത് !) വിനിമയം (കൗൺസിൽ ബില്ലുകളു�ട

വിൽപന) നിയന്ത്രിക്കുക മുതലായ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും അധികൃതൻമാർ അവലംബി

ച്ചു�നാക്കി. എങ്കിലും പറയത്തക്കഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽഈനാണ്യക്കു

ഴപ്പത്തിൽ നിന്നു രക്ഷ �നടുവാൻ �വണ്ടി, ഗവൺ�മന്റ് ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനി

രക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാ�നാരുങ്ങി. 1917 ആഗസ്റ്റ് 28 ന് ടി ടി (�ടലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ

റി�ന്റ)യു�ട വില 16 1/8 �പൻസിൽ നിന്ന് 17 �പൻസാക്കി ഉയർത്തി. ഉറുപ്പികയു

�ട വിനിമയനിരക്ക് �മലിൽ �വള്ളിയു�ട വില�യഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി നിജ�പ്പ

ടുത്തുന്നതായിരിക്കു�മന്നു വിളംബര�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന കൗൺസിൽ
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ഡ്രാഫ്റ്റുകളു�ട വിൽപനആശ്രയിച്ചു�പാന്നതുംസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റഎച്ചിൽ

നക്കികളായ അ�നകം ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമായിത്തീർന്ന

തുമായസ്വർണ്ണവിനിമയമാനം തകർന്നു പാളീസായി.

�വള്ളിവിലവർദ്ധിച്ചതി�ന്റഫലമായി, ഉറുപ്പികയു�ടവിനിമയനിരക്ക് കൂടിക്കൂ

ടി വന്ന�തങ്ങ�ന�യന്നു �നാക്കുക:

തീയതി
ഉറുപ്പികയു�ട �ടലിഗ്രാഫിക്

ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്ക്

1917 ജനുവരി 3 ന് 1 ഷി. 4.25 �പ.

1917 ആഗസ്റ്റ് 28 ന് 1 ഷി. 5 �പ.

1918 ഏപ്രിൽ 12 ന് 1 ഷി. 6 �പ.

1919 �മയ് 13 ന് 1 ഷി. 8 �പ.

1919 ആഗസ്റ്റ് 12 ന് 1 ഷി. 10 �പ.

1919 �സപ്തംബർ 18 ന് 2 ഷി. 0 �പ.

1919 നവംബർ 22 ന് 2 ഷി. 2 �പ.

1919 ഡിസംബർ 12 ന് 2 ഷി. 4 �പ.

7 �ബബിങ്ങ്ടൺസ്മിത്ത് കമ്മിറ്റി

1919 �മയ് മാസത്തിൽ, ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിപ്രശ്ന�ത്തപ്പറ്റിയാ�ലാചിക്കാൻ �വ

ണ്ടി സർ �ഹൻറി �ബബിങ്ങ്ടൺ സ്മിത്തി�ന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കറൻസി

കമ്മിറ്റി നിയമിക്ക�പ്പട്ടു. (വിനിമയനിരക്ക് ആ സമയത്ത് 20 �പൻസായിരുന്നു).

യുദ്ധത്തി�ന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങ�ള�ന്ത

ല്ലാ�മന്നു പരി�ശാധിക്കുകയും സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം സ്ഥിരമാക്കി നിർത്താനാ

വശ്യമായ നടപടിക�ള�ന്താ�ക്കയായിരിക്കണ�മന്ന് ശുപാർശ �ചയ്യുകയുമായി

രുന്നു കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രവൃത്തി. എന്നാൽ എക്സ്�ചഞ്ച് സ്റ്റാൻ�ഡർഡിനു പകരം

ഇന്ത്യയു�ട അഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്ന മ�റ്റാരു സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് ശുപാർശ �ചയ്യുവാൻ

കമ്മിറ്റിക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കമ്മിറ്റിയു�ട ശുപാർശകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക് 1 �സാ

വറിൻ (ഒരു റുപ്പികയ്ക്ക് 2 ഷില്ലിങ്ങ് ) എന്ന നിരക്കിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണ�മന്നാ

യിരുന്നു. (ഈ നിരക്കു പ്രകാരം ഒരു റുപ്പിക 11,30,016 �ഗ്രൻ പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണ

ത്തിനു സമമായിരിക്കും.) ഉറുപ്പിക�യ എ�ന്നന്നും ഒരു നാണ്യമാക്കി�വക്കാൻ

ഇത്ര ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്കാവശ്യമാ�ണന്നു കമ്മിറ്റി വിചാരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ

വി�ദശസാമഗ്രികളു�ട ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉയർന്ന നിരക്ക് ആവശ്യമാ

�ണന്നു കമ്മിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് കൗൺസിൽ ബിൽ

റി�വഴ്സ് കൗൺസിൽ ബിൽ മുതലായ പഴയ മാർഗ്ഗങ്ങളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി

ഉറുപ്പിക�യ 2 ഷില്ലിങ്ങിനുസമമാക്കി നിർത്തണ�മന്നുകമ്മിറ്റി അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്.

കമ്മിറ്റിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പറ്റിയതാണ്.

അവർ പറയുന്നു:

‘ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക്, അത് ഇന്ത്യയി�ല വിലക്കയറ്റ�ത്ത തടയുകയും

മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നിട�ത്താളം കാലം, രാജ്യത്തിനു �പാതുവിൽഗുണപ്രദ

മാണ്. വിനിമയനിരക്കി�ന ഒരുയർന്ന �താതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യൻ

വ്യാപാരത്തിനുസ്ഥിരമായ യാ�താരു �കാട്ടവും തട്ടാനില്ല.’
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ഈഅഭിപ്രായം വാസ്തവത്തിൽ നിന്ന് എത്ര�യാ അക�ലയാ�ണന്ന കാര്യ

ത്തിൽസംശയമില്ല.

വിനിമയനിരക്ക് 2 ഷി. ആ�ണങ്കിൽ (10 ക= 1 �സാവറിൻ) ഒരു �സാവറിൻ

വിലയുള്ള ഇറക്കുമതിച്ചരക്കിന് 10 ക. �കാടുത്താൽ മതി. വിനിമയനിരക്ക് അതി

ലും കുറവാ�ണങ്കിൽ – ഉദാഹരണത്തിന് 1 ഷി. 4 �പ ആ�ണങ്കിൽ – അ�ത

ചരക്കിനു കൂടുതൽ വില �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. വസ്ത്രം മുതലായ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രി

കൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി �ചയ്കയാ�ണങ്കിൽ അവ�യാട് മത്സരിച്ചു�കാണ്ട്

ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വളരാൻ കഴിയുകയുമില്ല. മി. എയിൻസ്കഫ് ഇക്കാര്യം

തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്:

‘ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഉൽപാദകന് അയാളു�ട ഇന്ത്യൻ എതി

രാളി�യഅ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽഅനുകൂലമാണ്. അതു�കാണ്ട്, �പാതുവിൽഅതാ

തുപരിതഃസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വിനിമയനിരക്കി�നകഴിയുന്നത്രഉയർന്ന�താതിൽ

ഉറപ്പിക്കുന്നത് അയാളു�ട സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും �യാജിച്ചതാ

യി �താന്നും’. (ഇന്ത്യയി�ല യുദ്ധാനന്തരമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരത്തി�ന്റ സ്ഥിതി

�യയും ഭാവി�യയും പറ്റി മി: എയിൻസ്കഫി�ന്റ റി�പ്പാർട്ട് —ബ്രിജ്നാരായണ�ന്റ

‘Indian Economic Problems, Part 1’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചത്.)

ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളുംഅവരു�ട പത്രങ്ങളും വലിയ ഉത്സാഹ�ത്താടുകൂടിയാ

ണ് കമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ടി�ന സ്വാഗതം �ചയ്തത്. റി�പ്പാർട്ടി�ല ശുപാർശകൾ

നടപ്പിൽവരികയാ�ണങ്കിൽ തങ്ങളു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്കു നല്ല രക്ഷകിട്ടു�മന്ന്

അവർക്ക്അറിയാമായിരുന്നു. 1920 �ഫബ്രുവരി 7 �ന്റ�ടംസ് �ട്രയിഡ്സപ്ലി�മൻ

റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ‘Trade and New Rupee Basis’ എന്ന �ലഖനത്തിൽ

ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു.

“സാർവ്വ�ദശീയ നടപടിയു�ടസാദ്ധ്യതകൾക്കുപുറ�മസ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ ഇടിവി

�നതടയാനുള്ളകഴിവുയു�നറ്റഡ്ക്കിങ്ഡമി�ല ഉല്പാദനംവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി�ന

യും തൽഫലമായുണ്ടാകുന്ന വി�ദശങ്ങളി�ലയ്ക്കുള്ള അധികമായ കയറ്റുമതി�യയും

ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഒരു ഹുണ്ടികരാജ്യ�മന്ന നമ്മു�ട മുൻസ്ഥിതി

അവസാനമായി വീ�ണ്ടടുക്കാം. ഉറുപ്പിക വിനിമയത്തി�ന്റ പുതിയ സ്റ്റർലിങ് നി

രക്കി�ന്റഅടിയന്തിരഫലം ഇന്ത്യയി�ലക്കുള്ളനമ്മു�ട കയറ്റുമതി�യ ഉ�ത്തജിപ്പി

ക്കലുംഅവി�ടനിന്നുള്ളഇറക്കുമതി�യനിയന്ത്രിക്കലുമായിരിക്കണം. കമ്മിറ്റിയു�ട

റി�പ്പാർട്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ കാര്യത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാ�ത

കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ, വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ളവടക്കൻരാജ്യങ്ങളിൽഇതിലുള്ളശു

പാർശകൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വാഗതത്തിൽ നിന്ന്, ഇത് നമ്മു�ട ഉൽപാദകന്മാ�ര സാ

രമായി സ്പർശിക്കുന്നതാ�ണന്നതു വ്യക്തമാണ്.”13

റി�പ്പാർട്ടി�ന്റപ്രസിദ്ധീകരണകാലത്തുവിനിമയനിരക്ക് 2ഷി. 4�പ. �സ്റ്റർ

ലിങ്ങ് ആയിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഉറുപ്പിക 2 ഷി. സ്വർണ്ണത്തിനു തുല്യമാക്കണ�മന്ന റി

�പ്പാർട്ടി�ലശുപാർശകാരണമായി വിനിമയനിരക്ക് 2 ഷി. 10 �പ. സ്റ്റർലിങ് വ�ര

കയറി. ഇത് 2 ഷി. സ്വർണ്ണത്തിനു സമമായിരുന്നു. ജി.ഡി. ബിർള പറഞ്ഞ�പാ

�ല, ‘�വള്ളിയിൽ നിന്നുസ്വർണ്ണത്തി�ലക്കും, സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണവിനിമ

യത്തി�ലയുംസ്വർണ്ണവിനിമയത്തിൽനിന്നുവീണ്ടും �വള്ളിയി�ലക്കും, �വള്ളിയിൽ

നിന്നു വീണ്ടും സ്വർണ്ണത്തി�ലക്കും ഇങ്ങ�ന, വി�ദശങ്ങളുമായുള്ളനമ്മു�ട ഇടപാടു

13 ബ്രിജ് നാരായണ�ന്റ “Indian Economic Problems, Part 1’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതു്.
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കൾ�വറ്റ്ഹാളി�ന്റആഗ്രഹങ്ങൾക്കുംനിർ�ദ്ദശങ്ങൾക്കുംഅനുസരിച്ചായിരുന്നു.

ഇതു രാജ്യത്തി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കുകാര്യമായ ഉടവു തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.’

കമ്മിറ്റിയി�ല ഒരംഗമായ (ഏക ഇന്ത്യൻ �മമ്പറായ) ഡി.എം. ദലാൽ ഉയർ

ന്ന വിനിമയനിരക്കി�ന എതിർക്കുകയും ഉറുപ്പിക 1 ഷി. 4 �പൻസിനു സമമാ

യിരിക്കണ�മന്നഭിപ്രായ�പ്പടുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ഒരു �മ�നാറിറ്റി റി�പ്പാർട്ട്

സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. “ഇന്ത്യയിലിന്നു നിലവിലുള്ള സ്വർണ്ണവിനിമയമാനം ഒരു

കറൻസി വ്യവസ്ഥ�യന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയു�ട സ്ഥിതിഗതികൾക്കു തീ�ര ഉതകാ

ത്തതാണ്.” എന്ന�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയു�ട സ്റ്റർലിങ്ങ് റിസർവ്വിനും

�നാട്ടീസി�ന്റ ഉറപ്പിനു�വണ്ടി നി�ക്ഷപിച്ച സ്വർണ്ണ റിസർവ്വിനും പുതിയ വിനിമ

യനിരക്കുപ്രകാരം വിലകണക്കാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വമ്പിച്ച നഷ്ടം പിണയു�മന്ന്

മി.ദലാൽതാക്കീതുനൽകുകയും�ചയ്തു. മി. ദലാൽപറഞ്ഞു: ഉറുപ്പികയു�ടഉയർന്ന

സ്റ്റർലിങ്ങ് വില�യാടുകൂടി, ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ള കച്ചവടാവശ്യം കുറഞ്ഞു

�പാകുവാനും, അ�താ�ടാപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പികയായിട്ടുള്ള അടവുകൾ

ആദായകരമായതു�കാണ്ട്, ഇറക്കുമതികൾക്കു �പ്രാത്സാഹനം ലഭിക്കുവാനും

വഴിയുണ്ട്. ഈ സംഭവ്യതകൾ ഫല�പ്പടുകയാ�ണങ്കിൽ, ഇന്ത്യയു�ട �ട്രയ്ഡ്

ബാലൻസുകൾ�കാണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളആനുകൂല്യം കുറയും. അ�ല്ലങ്കിൽ അവ ഇന്ത്യ

യ്ക്കു പ്രതികൂലമായി എന്നുകൂടി വരാം.

പ�ക്ഷ,ഈഅഭിപ്രായങ്ങ�ളാന്നും �ചവി�കാള്ളാ�ത ഗവൺ�മന്റ് �മ�ജാ

റിറ്റി റി�പ്പാർട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിലടങ്ങിയ ശുപാർശകൾ നടപ്പിൽവരുത്താ

�നാരുങ്ങുകയുമാണ് �ചയ്തത്.

കമ്മിറ്റിയു�ട മറ്റു ശുപാർശകളിൽ പ്രധാനമായവയാണ്: 1. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ

യും �വള്ളിയു�ടയും ഇറക്കുമതി തടയാതിരിക്കുക. 2. വിനിമയത്തിന് ക്ഷീണം ബാ

ധിക്കു�മ്പാൾ റി�വർസ് കൗൺസിലുകൾ തുറക്കുക. 3. �ബാം�ബയിൽ �റായൽ

മിൻറ് വീണ്ടും തുറക്കുകയും �സാവറിൻ അടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും �ച

യ്യുക. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 11.30016 �ഗ്രൻസ്വർണ്ണംഎന്ന �താതിൽ �സാവറിൻ �കാടുക്കാൻ

തയ്യാറാവുക. 4. കയറ്റുമതിക്കുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകാല�ത്തക്കു കൂടി നില

നിർത്തുക. 5. പ്രചാരത്തിലുള്ള �നാട്ടുകളു�ട 40 ശതമാനം വിലയ്ക്കുള്ള �ലാഹങ്ങൾ

�പപ്പർ കറൻസി റിസർവിൽ വയ്ക്കണ�മന്ന് തീരുമാനിക്കുക. 6. �പപ്പർ കറൻ

സി റിസർവിലുള്ള സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും ഇന്ത്യയിൽ ത�ന്ന നി�ക്ഷപിക്കാനുള്ള

ഏർപ്പാടുകൾ �ചയ്യുക. 7. �നാട്ടുകൾക്കുപകരംആവശ്യക്കാർക്ക് സ്വർണ്ണ�മാ �വ

ള്ളി�യാ �കാടുക്കുന്നതാ�ണന്നുപ്രഖ്യാപിക്കുക. 8. കറൻസി റിസർവ്വിലുള്ളസ്വർ

ണ്ണത്തിനും സ്റ്റർലിങ്ങിനും (രണ്ടും വ്യത്യാസമില്ലാത്തവയാ�ണന്ന് കമ്മിറ്റി വിചാരി

ച്ചു) പുതിയ നിരക്കുപ്രകാരം വില കണക്കാക്കുക. അതി�ന്റ ഫലമായി റിസർവി

ലുണ്ടാകുന്ന 38.4 �കാടിയു�ട കുറവു കഴിയുന്ന �വഗത്തിൽ നിരക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

9. �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവി�ല സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം

ഇന്ത്യയിൽത�ന്നവയ്ക്കുക. പ�ക്ഷ,ഈസ്വർണ്ണംപുറംരാജ്യങ്ങളി�ലയ്ക്കുള്ളഅടവുക

ളു�ടആവശ്യത്തിനു�വണ്ടി മാത്ര�മ �കാടുക്കുകയുള്ളു�വന്നുതീരുമാനിക്കുക.

കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ശുപാർശക�ള ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കുകയും

1920-�ല ഇന്ത്യൻ �കാ��ജ് (അ�മന്റ്�മന്റ ് ) ആക്ട് പ്രകാരം �സാവറിൻ പത്തുറു

പ്പിക നിരക്കിനു ലീഗൽ�ടൻഡറാക്കുകയും �ചയ്തു.

പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു �സാവറിൻ – അതായത് ഒരു റുപ്പികയ്ക്ക് രണ്ടു ഷില്ലിംഗ് –

എന്ന നിരക്ക് നടപ്പിൽ വന്നതി�ന്റ ഫലമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടങ്ങളും സഹി
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�ക്കണ്ടിവന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് 16 �പൻസിൽ നിന്ന് 24 �പൻസാക്കി ഉയർ

ത്തുകഎന്നുവച്ചാൽഇംഗ്ലണ്ടിലട�യ്ക്കണ്ടഓ�രാ ഉറുപ്പികയ്ക്കുംകൂടുതൽസ്വർണ്ണം�കാ

ടു�ക്കണ്ടി വരിക എന്നർത്ഥമാണ്. 16 �പൻസ് നിരക്കിൽ ഉറുപ്പിക 7.53344 �ഗ്രൻ

പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമായിരുന്നു. 24 �പൻസു നിരക്കനുസരിച്ചാക�ട്ട ഒരു

റുപ്പിക 11.30016 �ഗ്രൻ പരിശുദ്ധസ്വർണ്ണത്തിനുസമമായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിച്ചിരുന്ന റി�വഴ്സ് കൗൺസിലുകൾ അടച്ചു തീർത്തിരുന്നതു

ലണ്ടനി�ല �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വിൽ നിന്നും �പപ്പർ കറൻസി റിസർ

വിൽ നിന്നുമാ�ണന്നു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഈ റിസർവി�ല സ്വർ

ണ്ണം കമ്പനി കടലാസുകളിലും ട്രഷറി ബില്ലുകളിലും മറ്റു �സക്യൂരിറ്റികളിലും ഇറക്കി

യിരുന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്കു വർദ്ധിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ്ഈ �സക്യൂരിറ്റികളത്ര

യും വാങ്ങിയത്. ഇ�പ്പാഴാക�ട്ട, റി�വർസ് കൗൺസിലുകൾ 2 �ഷല്ലിംഗിനു വിൽ

ക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി ഓ�രാ റുപ്പികയ്ക്കും അര ഷില്ലിംഗ് കണ്ടു

കൂടുതൽ �കാടുക്കാൻ തയ്യാറാ�വണ്ടി വന്നു. പൗണ്ടിനു 15 ക. എന്ന �താതിൽ

വാങ്ങിയ �സക്യൂരിറ്റികളും ട്രഷറി ബില്ലുകളും പൗണ്ടിനു 10 ക. എന്ന �താതിൽ വി

റ്റഴി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഇങ്ങ�ന വിനിമയനിരക്കിലുണ്ടായ മാറ്റം കാരണമായി നാൽപ

തു�കാടി�യാളം ഉറുപ്പിക ഇന്ത്യയ്ക്കു നഷ്ടം �നരിട്ടു!

ഉറുപ്പികയു�ട വില താരത�മ്യന വർദ്ധിക്കുകയും സ്റ്റർലിങ്ങിൻ�റതു കുറയുക

യും �ചയ്തതിനാൽ സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ ഡിമാൻറു വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉറുപ്പികയ്ക്കു കൂടു

തൽഷില്ലിങ്ങുകിട്ടു�മന്നുകണ്ട�പ്പാൾ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കുപണ

മയയ്ക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം �പ�ട്ടന്നു വർദ്ധിച്ചു. വിനിമയനിരക്കു വർദ്ധിച്ചു. വിനിമ

യനിരക്കു കൂട്ടിയതു�കാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ചരക്കുകൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റ

ഴിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. �ന�രമറിച്ചു നമ്മു�ട ചരക്കുകൾക്കാക�ട്ട വി�ദശക്ക�മ്പാളങ്ങ

ളിൽ വില വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈസ്ഥിതിയിൽ കയറ്റുമതി�യക്കാൾ ഇറക്കു

മതി വർദ്ധിക്കുക�യന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. കയറ്റുമതി�യക്കാൾ ഇറക്കുമതി

വർദ്ധിച്ചതു�കാണ്ട് പുറംരാജ്യങ്ങളിൽ പണമയ�യ്ക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മുതലിറ

ക്കി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾ യുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ തങ്ങളു�ട കുന്നു

കൂടിയ ലാഭം ലണ്ടനി�ലയ്ക്കു കയറ്റാൻ ഇതുത�ന്നയാണവസരം എന്നു മനസ്സിലാ

ക്കി. കാരണം പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ച് ഓ�രാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും 2 ഷില്ലിങ്ങുവീതം കി

ട്ടു�മന്നവർക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്രിമമായി ഉയർത്ത�പ്പട്ടഈ വിനിമയനിരക്കി

�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി പിടിപ്പതുലാഭമടിക്കാനുള്ളസന്ദർഭം �വറു�തകളഞ്ഞുകൂ

�ടന്നു ഭാഗ്യാ�ന്വഷികളായ �സ്പക്യു�ലറ്റർമാരും തീർച്ച�പ്പടുത്തി. പിന്നീട് നിരക്കു

താഴു�മ്പാൾവീണ്ടും ഉറുപ്പികയാക്കി മാറ്റാ�മന്നഉ�ദ്ദശ�ത്താ�ടഅവർധാരാളം റി

�വർസു കൗൺസിലുകൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ചുരുക്കത്തിൽ ഉറുപ്പികയു�ട ക�മ്പാ

ളം ചൂതാട്ടക്കാരു�ട �കളീരംഗമായി മാറി! സ്റ്റർലിങ്ങ് മാത്രമല്ല സ്വർണ്ണം�പാലും

മാർക്കറ്റുനിലവാര�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ അധികൃതൻമാർ മുതിരു

കയുണ്ടായി. ഇങ്ങ�ന ഇന്ത്യയു�ട സ്റ്റർലിങ്ങും സ്വർണ്ണവും ധാരാളമായി �കാള്ളയ

ടിക്ക�പ്പട്ടു. ‘ഈ �കാള്ളയ്ക്കുത്തരവാദിയാരാണ്? �വറ്റു�ഹാ�ളാ ഡൽഹി�യാ?’

എന്ന �ചാദ്യത്തിനുത്തരമായി അ�പ്പാഴ�ത്ത ധനകാര്യ�മമ്പറായ സർ മാൽകം

�ഹയ്ലി പറഞ്ഞു: ‘ഇത്തരം �ചാദ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം പറയാൻ ഗവൺ�മന്റി

നു സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടിവന്നതിനാൽഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു.’

ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസിയായസ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലഅതി�വഗം ഇടിഞ്ഞു�കാണ്ടിരു

ന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നുഅത്. യുദ്ധകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനം ഉ�പക്ഷിച്ചു
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�വന്നു മു�മ്പാരിടത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�മരിക്കൻ കറൻസിയായ �ഡാളർ

മാത്രമാണ് സ്വർണ്ണമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിയു�മ്പാൾ

ഓ�രാ �ഡാളറിനും കൂടുതൽസ്റ്റർലിങ്ങു �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. അ�പ്പാൾഇ�ത �താ

തനുസരിച്ചുത�ന്ന ഉറുപ്പികയു�ട സ്റ്റർലിങ്ങ് വിലയും വർദ്ധിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ്.

�ബബിങ്ങ്ടൺ സ്മിത്ത് കമ്മിറ്റിയു�ട ശുപാർകളനുസരിച്ചുള്ള നിയമപ്രകാരം ഒരു

റുപ്പിക 2 ഷില്ലിങ്ങിലടങ്ങിയസ്വർണ്ണത്തിനുസമമാണ്. പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വില

യിടിയുകയാ�ണങ്കിൽ ഉറുപ്പികയു�ടസ്റ്റർലിങ്ങുനിരക്ക് 2ഷില്ലിങ്ങി�നക്കാൾഅധി

കമാവും. ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാൻശ്രമിക്കാം.

ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ളസ്വർണ്ണം = 4.8 �ഡാളർ = ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ്

�സാവറിൻ = 10 ഉറുപ്പിക.

സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വില 50 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു�വന്നു വിചാരിക്കുക. അ�പ്പാൾ

അ�തഅളവിലുള്ളസ്വർണ്ണം = 4.8 �ഡാളർ = 1.5 പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് = �സാവറിൻ

= 10 ക.

സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിയു�മ്പാൾ ഓ�രാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും നിശ്ചിതമായ (2 ഷി

സ്വർണ്ണം എന്ന) നിരക്കനുസരിച്ചുത�ന്ന കൂടുതൽസ്റ്റർലിങ്ങു �കാടു�ക്കണ്ടിവരു�മ

ന്നാണ് മുകളിൽ �ചർത്ത ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം പത്തുറുപ്പിക ഒരു

പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങായിരുന്നു. ഇ�പ്പാളത് ഒന്നരപൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു. 2

ഷി. സ്വർണ്ണം എന്നു വച്ചാൽ സ്റ്റർലിങ് രൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ള കറൻസി 2 ഷി.

10 �പൻസിലധികമായിരിക്കും. ഇങ്ങ�ന �സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിവിനനുസരിച്ച്

റി�വർസു കൗൺസിലി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് കൂടുതൽ പണം കിട്ടും. അതു�കാ

ണ്ട�ത്ര ലാഭ�ക്കാതിയൻമാരായ ബ്രിട്ടീഷുമുതലാളികളും ചൂതാട്ടക്കാരായ �സ്പക്യൂ

�ലറ്റർമാരും തങ്ങളു�ട ഉറുപ്പിക സ്റ്റർലിങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ �വമ്പൽ �കാണ്ടത്.

റി�വർസ് കൗൺസിലി�ന്റ വിൽപ്പന വഴിക്ക് ഇന്ത്യ �കാള്ളയടിക്ക�പ്പടുക

യാണ് �ചയ്യുന്ന�തന്ന് ഇന്ത്യയി�ല ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും �പാതുപ്രവർത്തകൻ

മാരും ആ�ക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലത്ഭുത�പ്പടാനില്ല. ലണ്ടനിലുള്ള ഇന്ത്യയു

�ട പണം 16 �പൻസ് നിരക്കിലാണ് നി�ക്ഷപിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ലണ്ടനിൽ

ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ് നി�ക്ഷപിക്കാൻ നമ്മൾ 15 ക വിലയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളാണ്

വിൽ�ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ വിനിമയനിരക്ക് 24 �പൻസ് (സ്വർണ്ണം)

ആവുകയും ആ നിരക്കു സ്ഥിരമാക്കി നിർത്താൻ �വണ്ടി റി�വർസ് കൗൺസിൽ

ബില്ലുകൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ഒരു പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് സുമാർ 7

ക.യ്ക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. 15 ക. നിരക്കിൽ ലണ്ടനിൽ �ശഖരിച്ചുവച്ചസ്വത്തുക്കൾ 7 ക.

നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്നത് �കാള്ളയ�ല്ലങ്കിൽ പി�ന്ന മ�റ്റന്താണ്?

ഇന്ത്യയ്ക്ക്ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്നവമ്പിച്ചനഷ്ടങ്ങൾപരിഹരിക്കാൻഇന്ത്യാഗവൺ

�മന്റ് വല്ല നടപടിയു�മടുത്തു�വാ? ഇല്ല. �ന�ര മറിച്ച് റി�വർസ് കൗൺസിലുക

ളു�ട വിൽപന വഴിക്കു വിനിമയനിരക്കി�ന ശാശ്വതമാക്കാനാണവർ ശ്രമിച്ചത്.

�സ്റ്റർലിങ്ങ് �സക്യൂരിറ്റി �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വി�ല ട്രഷറി ബില്ലുകളും മറ്റും വില

കുറച്ചു വിറ്റി�ട്ടങ്കിലും കൃത്രിമമായ ഒരു വിനിമയനിരക്കി�ന്റ മാനം കാക്കണ�മ

ന്നായിരുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. 1920-�ന്റ ആരംഭം മുതൽ �സപ്തംബർ മാസം

അവസാനമാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വിൽ നിന്ന് £554 മില്യൺസ്

ഇങ്ങ�ന �കാടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പകരമായി കിട്ടിയ ഉറുപ്പികയു�ട സ്റ്റർലിങ്ങു വില

യാക�ട്ട £25 മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു. പ�ക്ഷഎന്തായിട്ടും, ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമ

യനിരക്കു സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുക�യന്ന കാര്യം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല.
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പത്തുറുപ്പികയ്ക്ക് ഒരു �സാവറിൻ എന്ന �താതിൽ �സാവറിൻ വാങ്ങാൻ ഗവൺ�മ

ന്റു തയ്യാറാ�യന്നത് ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ അ�ത നിരക്കിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം

സ്റ്റർലിങ്ങു�കാടുക്കാൻ ഗവൺ�മന്റിനിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, �സാവറി

�ന്റ മാർക്കറ്റുവില 10 കാ�യക്കാളധികമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 1921 ആഗ

സ്റ്റ് 1നു ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങ് കണക്കിൽ 15 13/22 �പൻസും

(ഔ�ദ്യാഗികനിരക്കല്ല, മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് — നിയമപ്രകാരം 24 �പൻസുത�ന്ന)

അ�തസമയത്ത് സ്വർണ്ണക്കണക്കിൽ 11 1/23 �പൻസുമായിരുന്നു. പുതിയ നിരക്ക

നുസരിച്ചു സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില �താലയ്ക്കു 15 ക. 14 ണ. 0 പ. ആ�കണ്ടതായിരുന്നു.

പ�ക്ഷ,അതുണ്ടായില്ല. മാർക്കറ്റിൽ 22.25 കയായിരുന്നുസ്വർണ്ണത്തി�ന്റവില. ഈ

സ്ഥിതിയിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 2 ഷില്ലിങ്ങ് സ്വർണ്ണം എന്നനിരക്ക് നിലനിൽക്കുക�യന്നു

വച്ചാൽ മാർക്കറ്റു നിലവാര�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു സ്വർണ്ണം �കാടുക്കുവാൻ

ഗവൺ�മന്റ് തയ്യാറാ�കണ്ടിവരിക എന്നർത്ഥമാണ്.

ഒരു �സാവറിനു മാർക്കറ്റിൽ പത്തുറുപ്പി�യക്കാളധികം വിലയുള്ളിട�ത്താളം

കാലം ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 2 ഷില്ലിങ്ങായി അധികകാലം നിലനിൽക്കു

കയി�ല്ലന്ന് ഗവൺ�മന്റ് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ വിനിമയനിരക്ക് താഴ്ത്തുവാൻ

അവർതയ്യാറാ�യാ? ഇല്ല. �ന�രമറിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ടപ്രചാരം കൃത്രിമമായി കുറയ്ക്കു

വാനും അങ്ങ�ന അതി�ന്റ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണവർ �ചയ്തത്.

പുതിയകറൻസിയു�ടനിർമ്മാണംമിക്കവാറുംനിർത്തൽ�ചയ്യ�പ്പട്ടു. നിലവിലുള്ള

പണം ത�ന്നയും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാധാരണയായി പ്രചാരത്തിലുള്ള

ഉറുപ്പിക വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ പണ�പ്പരുപ്പവും പ്രചാരത്തിൽനിന്ന് ഉറുപ്പിക പിൻവ

ലിയു�മ്പാൾ പണസ�ങ്കാചനവും ഉണ്ടാകു�മന്ന് പറയാം. മു�മ്പാരദ്ധ്യായത്തിൽ

വിവരിച്ച�പാ�ല ഇന്ത്യാ�സക്രട്ടറി ഗവൺ�മന്റി�ന്റ �പരിൽ ഹുണ്ടിവിൽക്കുക

യും ആ ഹുണ്ടി മാറ്റാൻ �വണ്ടി ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഉറുപ്പിക �കാടുക്കുകയും

�ചയ്യു�മ്പാൾ കറൻസിക്കു �പരുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, ഇന്ത്യാഗവൺ�മ

ന്റ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറുപ്പിക വാങ്ങി റി�വർസു കൗൺസിൽ വിൽക്കു�മ്പാൾ

പണത്തിന് സ�ങ്കാചനമുണ്ടാകുന്നു. അതു�കാണ്ട�ത്ര റി�വർസ് കൗൺസിലു

കൾ ധാരാളമായി വിൽക്കാൻ ഗവൺ�മന്റ് തയ്യാറായത്. 1920 ജനുവരി 1 മുതൽ

1924 ആഗസ്റ്റ് വ�ര ഇപ്രകാരം 45.75 �കാടി ഉറുപ്പിക പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന് പിൻ

വലിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക്കറ്റിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള ക്ഷാമം വർദ്ധിച്ചു. ബാങ്ക്�ററ്റ് 5

ശതമാനമായിരുന്നത് 1923-ൽ 9 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഈസ്ഥിതി വ്യവസാ

യങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല തടസ്സ�പ്പടുത്തിയത്. ബങ്കാൻ �ചംബറി�ന്റ

കമ്മിറ്റി 1924-ൽ ഗവൺ�മൻറിനു സമർപ്പിച്ച ഒരു �മ�മ്മാറാണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു:

‘അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ഏതുരാജ്യത്തിനും �കാല്ലം�താറും കറൻസിയു�ട വർദ്ധന

വാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയി�ല ഇന്ന�ത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ കറൻസിയു�ട വർദ്ധ

നവ് സാദ്ധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ഉറുപ്പികയ്ക്കു ക്ഷാമം �നരിട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വിനിമയനിരക്ക് 24 �പൻസായതു�കാണ്ട് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ പക്കൽ �സാവറിൻ

�കാടുത്ത പകരം �നാട്ടുവാങ്ങാൻ ആരും ഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറി

കൗൺസിൽ ബിൽ വിൽക്കുന്നതു�കാണ്ടുണ്ടാകാറുള്ള കറൻസി വർദ്ധനവും അടു

ത്തകാലത്തായി നിന്നു�പായിരിക്കുന്നു. ഈഹുണ്ടികൾ മാറ്റി ഉറുപ്പികയാക്കുന്നതു

കറൻസിറിസർവ്വിൽ നിന്നാ�ണങ്കിൽ കറൻസി വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. പ�ക്ഷ,

ഇമ്പീരിയൽബാങ്കിൽ ഒരു കണക്കുബുക്കിൽ വരവുപിടിക്കുകയും മ�റ്റാരു കണക്കു
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ബുക്കിൽ �ചർക്കുകയുമാണ് ഇ�പ്പാൾ �ചയ്യുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും കറൻസിയു�ട

തുക വർദ്ധിക്കുന്നില്ല.’

എന്നാൽ ഈ ആ�ക്ഷപങ്ങ�ളാന്നും അധികൃതൻമാർ �ചവി�കാള്ളുകയു

ണ്ടായില്ല. ഗവൺ�മന്റി�ന്റഈആപൽക്കരമായ നയ�ത്തപ്പറ്റി സർ. സ്റ്റാൻലി

റീഡ് ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

‘വിനിമയ വ്യവസ്ഥഉറപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി രൂപവൽക്കരിച്ചഈനയം വാസ്ത

വത്തിൽ വിനിമയനിരക്കുക�ള താറുമാറാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. ഈ നയത്തി�ന്റ

ഫലമായി ഗവൺ�മന്റിനു വമ്പിച്ച നഷ്ടം �നരിട്ടു. കച്ചവടത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായി.

നൂറ്റുക്കണക്കിനുള്ള വലിയ വ്യാപാരികൾ പാപ്പരത്തത്തി�ന്റ വക്ക�ത്തത്തി.’

റി�വർസ് കൗൺസിലുകളു�ട വിൽപന തുടങ്ങിയത് 1920 �ഫബ്രുവരിയിലാ

ണ്. ആ സമയത്ത് �വള്ളിയു�ട വില 82 �പൻസും 89മ്മ �പൻസിനുമിടയിലായി

രുന്നു. എന്നാൽ �ഫബ്രുവരിക്കു�ശഷം �വള്ളിയു�ട വില ക്രമത്തിൽ കുറയാൻ തു

ടങ്ങി. �ചന മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ �വള്ളിക്കുള്ള ഡിമാൻറ് കുറഞ്ഞതും യൂ�റാ

പ്യൻ മിൻറുകൾ �വള്ളിവാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയതും ഫ്രാൻസു തുടങ്ങിയ ചില രാജ്യ

ങ്ങൾതങ്ങളു�ട �വള്ളി കറൻസി മുഴുവൻ ഉരുക്കി വിറ്റതും �ലാക�മാട്ടുക്കുപടർന്നു

പിടിച്ച �പാതുവിലയിടിവും മറ്റും മറ്റും �വള്ളിയു�ട വിലയിടിവിനു കാരണങ്ങള�ത്ര.

�വള്ളിയു�ട വില�യാ�ടാപ്പം ഉറുപ്പികയു�ട വിലയും ഇടിയാൻ തുടങ്ങി.

എന്തായിട്ടും റി�വർസ് കൗൺസിലുകൾക്കാക�ട്ട മറ്റു സൂത്രപ്പണികൾക്കാക

�ട്ട വിനിമയനിരക്കി�ന്റസ്ഥിതി�യ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 2

ഷി. സ്വർണ്ണം എന്ന വിനിമയനിരക്ക് നിലനിർത്താൻസാധിക്കി�ല്ലന്നു തീർച്ച�പ്പ

ട്ട�പ്പാൾ ഗവൺ�മന്റ് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 2 ഷി. സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന �താതു നിലനിർത്താൻ

ശ്രമിച്ചു. അതു�കാണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ധനശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട പ്രവർത്തന

�ത്ത റി�വർസ് കൗൺസിലുകളു�ട വിൽപന�കാണ്ട് തടയാൻ ഗവൺ�മന്റിനു

സാധ്യമായില്ല. ഉറുപ്പികയു�ട �വള്ളിവില ഇടിഞ്ഞു�കാ�ണ്ടവന്നു. ഒടുവിൽ വമ്പി

ച്ച നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചതിനു�ശഷം 1920 �സപ്തംബർ അവസാനത്തിൽ റി�വർസ്

കൗൺസിലുകളു�ട വിൽപന തൽക്കാലം നിർത്തി�വക്കുക ത�ന്ന �ച�യ്യണ്ടി

വന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട കൃത്രിമമായ നിരക്കു നിലനിർത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽനിന്ന്

അവർ തൽക്കാലം വിരമിച്ചു. അതിനു�ശഷം 1926 വ�രയും വിനിമയനിരക്കി�ന

പരിപൂർണമായും മാർക്കറ്റുശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനത്തിനു വിട്ടു�കാടുക്കുകയാണ്

ഗവൺ�മന്റ് �ചയ്തത്. ഉറുപ്പികയു�ട സ്റ്റർലിങ്ങ് നിലവാരവും സ്വർണനിലവാരവും

ഏതു തരത്തിലാണു മാറ്റി�ക്കാണ്ടുവന്ന�തന്നു �നാക്കുക.

സ്റ്റർലിങ്ങ് സ്വർണ്ണം

1921 ജനുവരി 1 17 1/4 �പൻസ് 12 15/32 �പ.

1922 ടി 15 15/16 ടി 13 25/32 ടി

1923 ടി 16 1/32 ടി 15 3/32 ടി

1924 ടി 17 5/32 ടി 15 1/32 ടി

1925 ടി 18 1/16 ടി 17 21/32 ടി

ഇങ്ങ�ന 1925 ഏപ്രിൽആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും 18 �പൻസ് സ്റ്റർലിങ്ങും 18 �പൻസ് സ്വർ

ണ്ണവും സമമായിത്തീർന്നു. ഈയവസരത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനവ്യവസ്ഥ

യി�ലക്കു മടങ്ങിയത്.
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ഇന്ത്യയിലും ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 8 �പൻസാക്കി നിലനിർത്തുവാൻ

ഗവൺ�മന്റ് പരിശ്രമിച്ചു. വിനിമയനിരക്കു കൂടുതൽ ഉയരുന്നതി�ന തടയാൻ�വ

ണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങുക എ�ന്നാരു നയം അവർ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യ

യിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങലും ലണ്ടനിൽ കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ വിൽക്കലും ഒ�ര

ഫലമാണുളവാക്കുക. സ്റ്റർലിങ്ങ് വാങ്ങുക�യന്ന നയം എക്സ്�ചഞ്ച് മാർക്കറ്റി�ല

കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗവൺ�മന്റി�ന സഹായിച്ചു. 1924 മുതൽക്കു

കൗൺസിൽ ഡ്രാഫ്ടുകൾ വില്ക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ക്രമത്തിൽ നാമാവ�ശഷമാ

വുകയുംഅതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങൽവഴി വിനിമയമാർക്കറ്റു നിയന്ത്രി

ക്കുന്നനയം നടപ്പിൽവരികയും �ചയ്തു.

8 ഹിൽട്ടൺയങ്ങ് കമ്മീഷൻ

1921-�ന്റ അവസാനമാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി. 4 �പ.

ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിരക്ക് 1 ഷി 4 �പൻസാക്കി സ്ഥിര�പ്പടുത്തണ�മന്ന്

ഈയവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വർത്തകതാൽപര്യങ്ങൾ ആവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

പ�ക്ഷ,എന്തായിട്ടുംഅധികൃതന്മാർ കുലുങ്ങിയില്ല. സ�ങ്കാചനപദ്ധതികൾ വഴിക്ക്

ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. 1925 ആകു

�മ്പാ�ഴയ്ക്കും നിരക്ക് 1 ഷി. 6 �പൻസിനടു�ത്തത്തി. ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് ഇനി

യുമധികം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാ�ണന്ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റിനു�പാലും

�ബാധ്യ�പ്പട്ടു. 1924 ഒ�ക്ടാബർ എട്ടിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഇന്ത്യാ�സക്രട്ടറിക്ക

യച്ച ഒരു �കബിളിൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

‘ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് 18 �പൻസി�നക്കാളധികമാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങ

�ളയും തട�യണ്ടതാ�ണന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് �ബാധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. കറൻസിക്ക്

സ�ങ്കാചനമുണ്ടാക്കാൻ ഗവൺ�മ�ന്റടുത്ത നയമാണ് മാർക്കറ്റി�ല ക്ഷാമത്തിന്

കാരണം. ഈനയത്തി�നതിരായ പ്ര�ക്ഷാഭം വർധിച്ചു �കാണ്ടുവരികയാണ്.’

പ�ക്ഷ,ഈ താക്കീതുക�ളാന്നും ഇന്ത്യാ �സക്രട്ടറിയു�ട �ചവിയിൽ �പ�ട്ട

ന്നു കടക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യാഗവൺ�മന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ച�പ്പാൾ

മാത്രമാണ് പുതി�യാരു കമ്മീഷ�ന നിയമിക്കാൻഅ�ദ്ദഹം ഒരുങ്ങിയത്.

1925ആഗസ്റ്റിൽഎ�ഡ്വർഡ്ഹിൽട്ടൺയങ്ങി�ന്റഅധ്യക്ഷതയിൽനിയമിക്ക

�പ്പട്ടഈപുതിയകമ്മീഷ�ന്റ റി�പ്പാർട്ട് 1926-ൽപുറത്തുവന്നു. റി�പ്പാർട്ടിൽതാ�ഴ

�കാടുത്തശുപാർശകളാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്.

1. �സാവറിനുള്ള ലീഗൽ �ടൻഡർ പദവി എടുത്തുകളയണം. ഇന്ത്യയി�ല

ആവശ്യങ്ങൾക്കുസ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളല്ലകറൻസി �നാട്ടുകളും �വള്ളിയുറുപ്പികയുമാ

ണ് ഉപ�യാഗി�ക്കണ്ടത്. പ�ക്ഷ, നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണ

വാളങ്ങൾവാങ്ങുകയുംവിൽക്കുകയും �ചയ്യാൻകറൻസിഅധികൃതർഏർപ്പാട് �ച

യ്യണം. 2. കറൻസിയു�ട നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണവും നടത്തുവാനുതകുന്ന ഒരു

�സൻട്രൽബാങ്ക്സ്ഥാപിക്കണം. 3. ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 1 ഷി. 6 �പൻ

സാക്കി ഉറപ്പിക്കണം. 4. ഒറ്റയുറുപ്പിക �നാട്ടുകൾ വീണ്ടും അടിച്ചിറക്കുകയും അവ

�യ ലീഗൽ �ടണ്ടറാക്കുകയും �വണം. 5. �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വും �ഗാൾഡ്

സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വും കൂട്ടി�ച്ചർക്കണം. ഒട്ടാ�കയുള്ളറിസർവ്വി�ന്റ 40 ശതമാന

�മങ്കിലും സ്വർണ്ണ�മാ സ്വർണ്ണനി�ക്ഷപങ്ങ�ളാആയിരിക്കണം.
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�ഗാൾഡ് ബുള്ളിയൻസ്റ്റാൻ�ഡർഡ്

കമ്മീഷ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ട കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത് സ്വർ

ണ്ണമാനമല്ല, �ഗാൾഡ്ബുള്ളിയൻസ്റ്റാൻ�ഡർഡ്എന്നഒരുവിചിത്രമായവ്യവസ്ഥ

യാണ്. റി�പ്പാർട്ടി�ല 54-ാം പാരയിൽ തങ്ങളു�ടഈവ്യവസ്ഥ�യഅവർ വിവരി

ക്കുന്നു:

‘ഞങ്ങളു�ട നിർ�ദ്ദശത്തി�ന്റ സ്വത്ത് ഇതാണ്: കറൻസി�നാട്ടുകളും �വ

ള്ളിയുറുപ്പികയും ഇന്ന�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന ഇന്ത്യയി�ല വിനിമയമാർഗ്ഗമായി പ്ര

ചരിക്കണം. ആവശ്യമാകു�മ്പാൾ കറൻസി�യ �നരിട്ടു സ്വർണ്ണമായി മാറ്റത്തക്ക

നിലയിൽ നിർത്തുകയും അങ്ങ�ന സ്വർണ്ണ�ത്തആസ്പദിച്ചുള്ള കറൻസിവ്യവസ്ഥ

യു�ട സ്ഥിരത പാലിക്ക�പ്പടുകയും �വണം. എന്നാൽ സ്വർണ്ണം നാണയമായി

പ്രചരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആദ്യം പ്രചരിക്കാനും പാടില്ല; എന്നും പ്രചരി�ക്കണ്ട

ആവശ്യമില്ല.’

കറൻസിസ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ നാട്ടുകാർക്കവകാശമു�ണ്ടന്ന് കമ്മിറ്റി പറയു

ന്നു. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യയി�ലആവശ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടി സ്വർണ്ണം �ചാദിക്കാൻ പാടില്ല.

വി�ദശങ്ങളി�ല അടവുകൾക്ക് �വണ�മങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുത�ന്നയും 400

ഔൺസ് പരിശുദ്ധസ്വർണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞുയാ�താരുസംഖ്യയും മാറ്റുന്നതല്ല! 400

ഔൺസ്എന്നുവച്ചാൽ 1066 2/3 �താല. �താലയ്ക്ക് 21.75 കപ്രകാരം കണക്കാക്കുക

യാ�ണങ്കിൽ 23,200 ക. സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ! ഇത്രവലിയസംഖ്യസ്വർ

ണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ വല്ലധനിക�നാ കച്ചവടക്കാര�നാആഗ്രഹിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽത്ത

�ന്നസ്വർണ്ണത്തിനു പകരം സ്വർണ്ണവിനിമയം (സ്റ്റർലിങ്ങ്) �കാടുക്കാൻ കറൻസി

അധികൃതർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും! ഇതാണ് സ്വർണ്ണവാളവ്യവസ്ഥ.

വിനിമയനിരക്ക്

കമ്മിഷനി�ല ഒരംഗമായ സർ. പുരു�ഷാത്തംദാസ് തക്കൂർദാസ് ഭൂരിപക്ഷത്തി

�നതിരായി ഒരു ‘ഭിന്നാഭിപ്രായക്കുറിപ്പ് ’ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഏറ്റവും വലിയ ആ�ക്ഷപം വിനിമയനിരക്കി�നപ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാർ

അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത് ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 18 �പൻസാക്കണ�മന്നാണ്.

(ഈ നിരക്കനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പിക 8.47 �ഗ്രൻ പരിശുദ്ധ സ്വർണ്ണത്തിനു സമമായി

രിക്കും.) ഇത്ര ഉയർന്ന നിരക്ക് ഇന്ത്യയി�ല ഉൽപാദകന്മാർക്ക് ഹാനികരമാ�ണ

ന്നും ഇന്ത്യയി�ലബ്രിട്ടീഷു�ദ്യാഗസ്ഥൻമാർക്കു മാത്ര�മഅതു�കാണ്ട് ലാഭമുണ്ടാവു

കയുള്ളു�വന്നുംഅതു�കാണ്ട് ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് 16 �പൻസായിരിക്കണ�മന്നും

സർ പുരു�ഷാത്തംദാസ് വാദിച്ചു.

1927 മാർച്ച് 27 ഉം 28 ഉം തീയതികളിൽ അസംബ്ലിയിൽ വച്ച് കറൻസിനയ

�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട നിരക്ക് 18 �പൻ

സാക്കിസ്ഥിര�പ്പടുത്തണ�മന്ന് ഒരുബില്ലവതരിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. 16 �പൻസാവുകയാ

�ണങ്കിൽ ചരക്കുകളു�ട വില വല്ലാ�ത വർദ്ധിക്കു�മന്നും അതു�കാണ്ട് നാട്ടുകാർ

ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകു�മന്നും മറ്റും ധനകാര്യ�മമ്പർ സർ. �ബസിൻ ബ്ലാക്കറ്റ്

മുതലകണ്ണുനീ�രാഴുക്കി.

അസംബ്ലിയിൽആസമയത്ത് നാട്ടുകാ�ര പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്നു പാർട്ടി

കളാണുണ്ടായിരുന്നത്. —പണ്ഡിത് �മാട്ടിലാൽ �നഹ്റുവി�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള

സ്വരാജ്യപാർട്ടിയും പണ്ഡിത് മദന�മാഹനമാളവ്യയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള �നഷ

ണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ജിന്നയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ളസ്വതന്ത്രപാർട്ടിയും. 18 �പൻസു
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നിരക്കി�നഎല്ലാകക്ഷിക്കാരുംഎതിർത്തു�വന്നതുപ്രസ്താവ്യമാണ്. ധനകാര്യ�മ

മ്പറു�ട വാദങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് പണ്ഡിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു:

‘ധനകാര്യ�മമ്പർ പറയുന്നു ഈ നിരക്ക് രണ്ടു�കാല്ലമായി നിലനിന്നുവരു

ന്ന ഒന്നാ�ണന്ന്. �ദവ�ത്ത വിചാരിച്ച് ഇനിയിതിൽ മാറ്റ�മാന്നും വരുത്തരു

�ത എന്നാണ�ദ്ദഹം പറയുന്നത് ! 1924-ൽ ത്ത�ന്ന വിനിമയനിരക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ

ഞങ്ങളാവശ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി, എന്ന വാസ്തവം അ�ദ്ദഹം മറന്നു�പായ�പാ�ല

നടിക്കുന്നു. വിനിമയ നിരക്ക് 16 �പൻസാക്കണ�മന്ന് ഞങ്ങള�പ്പാൾ അഭിപ്രാ

യ�പ്പട്ടു. അ�തന്തു�കാണ്ടു സ്വീകരിച്ചില്ല? ഈ വിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയാ�ലാചിക്കാൻ

ഒരു �റായൻകമ്മിഷ�ന നിയമിക്കണ�മന്ന അഭിപ്രായം�പാലും അ�ദ്ദഹത്തിനു

സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു. പ�ക്ഷ, �പാതുജ

നാഭിപ്രായ�ത്തഅവ�ഹളിച്ചു�കാണ്ട് കമ്മീഷനി�ലഅംഗങ്ങളു�ട �പരുകൾപ്ര

സിദ്ധം�ചയ്ത�പ്പാൾത�ന്ന ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി, ഗവൺ�മന്റിനനുകൂലമായ

ശുപാർശകൾ മാത്ര�മ പുറത്തുവരികയുള്ളു�വന്ന്. വിനിമയനിരക്ക് 18 ഔൺസാ

ക്കുവാനാണഭിപ്രായ�പ്പടുക, എന്നുഞങ്ങൾക്ക് അ�പ്പാൾത�ന്ന �ബാധ്യമായി.’

നാട്ടുകാരു�ട പ്രതിനിധിക�ളല്ലാംത�ന്ന 18 �പൻസുനിരക്കി�നഎതിർത്തു.

എന്നിട്ടും ഗവൺ�മന്റി�ന്റ തീരുമാനം 3 �വാട്ടു�കാണ്ട് പാസ്സായി. (അനുകൂലമാ

യി 68-ഉം എതിരായി 65-ഉം �വാട്ടുകൾ) അസംബ്ലിയു�ട ഘടന പരി�ശാധിച്ചാൽ

ഇതിലത്ഭുതമി�ല്ലന്നു കാണാം. എ�ന്തന്നാൽ ഗവൺ�മന്റിനു �വാട്ടു�കാടുത്തവ

രിൽ മിക്കവരും �നാമി�നറ്റഡ് �മമ്പർമാരായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയി�ല വ്യവസായ�നതാക്കൻമാരും �ദശീയ�ബാധമുള്ള ധനശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻമാരു�മല്ലാം 18 �പൻസ് നിരക്കി�ന കഠിനമാ�യതിർത്തു. അവരു�ടഅഭി

പ്രായങ്ങ�ള ഇങ്ങ�നസംഗ്രഹിക്കാം:

ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്ക് ഒരു രാജ്യത്തി�ല അനുകൂല പരിതസ്ഥിതി�യ പ്ര

തികൂലമാക്കി മാറ്റുകയും സ്വർണ്ണ�മാ �സക്യൂരിറ്റിക�ളാ അഥവാ അവ രണ്ടു�മാ പു

റംരാജ്യങ്ങളി�ലക്കുകയറ്റിഅയയ്ക്കാനിടവരുത്തുകയും �ചയ്യും. ഇന്ത്യയു�ടവ്യവസാ

യാഭിവൃദ്ധിക്കു കറൻസിയു�ട മൂല്യാപചയനം ആവശ്യമാണ്. കറൻസിയു�ട മൂല്യാ

പചയനംഇറക്കുമതിക�ളകുറയ്ക്കുകയുംകയറ്റുമതികൾക്കുപ്ര�ചാദനം നൽകുകയും

�ചയ്യും. സ്വന്തംചരക്കുക�ളതാരത�മ്യനകുറഞ്ഞവിലയ്ക്കുവിറ്റു വി�ദശമാർക്കറ്റി�ല

മത്സരത്തിൽ വിജയം �നടാൻഅതുസഹായിക്കും. അതു�കാണ്ട് ഉറുപ്പികയു�ട വി

നിമയനിരക്കു 16 �പൻസാ�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളു�ടയും ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻമാരു�ടയും ഈ അഭി

പ്രായങ്ങൾ ഏറ്റവും മിതമായിരുന്നു. ഉയർന്ന വിനിമയനിരിക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യവസാ

യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ�ക്ഷ, വിനിമയനി

രക്ക് 18 �പൻ�സാ അ�താ 16 �പൻ�സാ എന്നതല്ല, ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിനയം

രൂപവൽക്കരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഇന്ത്യയ്ക്കു പരിപൂർണ്ണാധികാരമുണ്ടായിരിക്ക

�ണാ �വണ്ട�യാ എന്നതാണ് രാജ്യത്തി�ന്റ മുന്നിലുള്ളപ്രധാന പ്രശ്നം. ഇന്ത്യ�യ

എ�ന്നന്നും ഒരു �കാളനിയാക്കിവയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകുത്തക മുതലാളി

കൾ ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി�യ നിയന്ത്രിക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം ഇന്ത്യയ്ക്കഭിവൃദ്ധി

യുണ്ടാവുകയി�ല്ലന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുപകരം വിനിമയനിരക്കിൽ

ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ�മന്നു വാദിച്ചു തൃപ്തി�പ്പടാനാണ് അവ�രാരുങ്ങിയത്.

ഉറുപ്പിക�യ ‘പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ’ കൂട്ടു�കട്ടിൽ നിന്നു �മാചിപ്പിച്ച് ഒരുസ്വതന്ത്ര

കറൻസിയാക്കണ�മന്നു വാദിക്കാൻ�പാലും അവർ തയ്യാറായില്ല.
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എന്നാൽ, അധികൃതന്മാരു�ട നില�യന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യൻ �നതാക്കൻമാ

രു�ട ഏറ്റവും മിതമായ അഭിപ്രായങ്ങ�ള�പ്പാലും അവഗണിച്ചു�കാണ്ട് ഹിൽട്ടൺ

യങ്ങ്കമ്മിഷ�ന്റശുപാർശക�ളബലാൽക്കാരമായിനടപ്പിൽവരുത്താനാണവർ

ഒരുങ്ങിയത്. 1927 �ല കറൻസി ആക്ട് പ്രകാരം ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്കു 18

�പൻസാക്കി ഉറപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ നിരക്ക് നിലനിർത്താൻ �വണ്ടി �താലയ്ക്കു 21

ക. 3 ണ. പ്രകാരം സ്വർണ്ണം വാങ്ങാനും ലണ്ടനി�ല അടവുകൾക്കു 1065 �താല

(400ഔൺസ്)യിൽകുറയാത്തതുകയ്ക്കുള്ളസ്വർണ്ണ�മാസ്റ്റർലി�ങ്ങാവിൽക്കുവാനും

ഗവൺ�മന്റു തയ്യാറായി. പ�ക്ഷ, വിൽപനയു�ട കാര്യത്തിൽ സ്വർണ്ണ�മാ സ്റ്റർലി

�ങ്ങാ ഏതാണാവശ്യ�മന്നു തീരുമാനിക്കാൻ കറൻസിയു�ട കൺ�ട്രാളർക്കു പൂർ

ണാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്റ്റർലി�ങ്ങ കിട്ടുകയുള്ളു

�വന്നായി. ഇങ്ങ�ന പുതിയ രൂപത്തിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് എക്സ്�ചഞ്ച് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ്

വീണ്ടും നടപ്പിൽവന്നു.

സ്ഥിരീകരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

നിയമം പാസാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽകഴിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, ആ നിയമപ്രകാരം ഉറുപ്പി

കയു�ട വിനിമയനിരക്ക് 18 �പൻസാക്കി നിർത്തുകഎന്നത് അത്രഎളുപ്പമായിരു

ന്നില്ല. കാരണം, നിയമപ്രകാരം ഉറുപ്പികയു�ട വില 18 �പൻസായിരി�ക്കഅതില

ടങ്ങിയ �വള്ളിയു�ട വില മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് 16 �പൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. ഉറു

പ്പികയു�ട നിരക്ക് 18 �പൻസാക്കി നിർത്താൻഅധികൃതന്മാർഅവലംബിച്ചകൃത്രി

മമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയാണ്.

1. അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിനു കടം�കാടുക്കുന്ന തുകയു

�ട പലിശനിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 2. ട്രഷറിബില്ലുകൾധാരാളമായി വിറ്റു പണത്തി

നു സ�ങ്കാചനമുണ്ടാക്കുക. 3. സ്റ്റർലിംങ്ങ് ബില്ലുകൾ വിൽക്കുകയും അതിനാവശ്യ

മായ ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വി�നയും �പപ്പർ കറൻസി

റിസർവി�നയുംആശ്രയിക്കുകയും �ചയ്യുക.

ഈകൃത്രിമമായ കറൻസിനയത്തി�ന്റ ഫലങ്ങൾ ഭയങ്കരങ്ങളായിരുന്നു. നാ

ട്ടി�ലവ്യവസായങ്ങൾക്കുംകച്ചവടത്തിനും (?) �നരിട്ടു വി�ദശവ്യാപാരത്തിൽവമ്പി

ച്ച നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നമ്മു�ട നി�ക്ഷപങ്ങ�ളല്ലാം ഒഴുകി�പ്പാകാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ

യു�ട തലയിൽ �വച്ചു�കട്ട�പ്പട്ട കടഭാരം വർദ്ധിച്ചു. �കാടിക്കണക്കിനുള്ള കൃഷി

ക്കാരു�ട നില ദയനീയമായിത്തീർന്നു. ഈയവസരത്തിലാണ് �ലാക�മാട്ടുക്കും

(�സാവിയറ്റു യൂണിയ�നാഴിച്ച് ) അതിഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം പരന്നുപി

ടിച്ചത്.

9 സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം എല്ലാ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങ�ളയും ബാധിച്ചു. എന്നാൽ സ്വ

ന്തം കറൻസി�യയും വി�ദശവ്യാപാര�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കാനധികാരമില്ലാത്ത

ഇന്ത്യ�യ�പ്പാലുള്ള അടിമരാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നു. സാ

മ്പത്തികക്കുഴപ്പം�കാണ്ടുള്ള വിലയിടിവ് ഇന്ത്യയിൽ അന്ത്യന്തം ഭയങ്കരമായിത്തീ

രാനുള്ളപ്രധാനകാരണം കറൻസിയു�ട കൃത്രിമമായസ�ങ്കാചമാ�ണന്നുതീർത്തു

പറയാവുന്നതാണ്. 1926-�ല ഹിൽടൺയങ്ങ് കമ്മിഷ�ന്റ ന്യൂനപക്ഷ റി�പ്പാർട്ടിൽ

സർ. പുരു�ഷാത്തംദാസ് ഇങ്ങ�ന�യാരു താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു:
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‘സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലയിടിയുകയാ�ണങ്കിൽ – ഇന്ത്യൻ വിലകളും അതി�ന

തുടർന്ന് ഇടിയുമ�ല്ലാ – അതിലും വലിയ�താതിലുള്ള ഒരിടിവി�ന, അതായത്, 1

ഷി. 6 �പ. എന്നനിരക്കി�ന്റപ്രവർത്തനഫലത്തി�ന്റയും, �ലാകത്തിലാ�ക വരു

ന്നഇടിവി�ന്റയും ഇരട്ടഫല�ത്തഇന്ത്യയ്ക്കു �നരി�ടണ്ടിവരും.’

താ�ഴ�ക്കാടുത്തകണക്കുകളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയി�ലയും ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയും വില

യിടിവുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകും.

കൽക്കത്ത ഇംഗ്ലണ്ട്

(1914 ജൂ�ല = 100) (1913 = 100)

1929 �സപ്തംബർ— 143 135.8

1930 ടി — 111 115.5

1931 ടി — 91 99.2

1932 ടി — 91 102.1

1933 ടി — 88 103.0

1931 നു�ശഷം ഇംഗ്ലണ്ടി�ല വിലയിടിവു നിലയ്ക്കുകയും വിലകൾ �മ�ല്ല �മ�ല്ല ഉയ

രാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. എന്നാൽ �ന�രമറിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ വിലയിടിവ് പൂർവ്വാധി

കം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.

ഇവി�ട ശ്രദ്ധി�ക്കണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളു�ട വില

�യക്കാളധികം കയറ്റുമതിച്ചരക്കുകളു�ട വില ഇടിഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്നു�വന്നതാണ്.

�നാക്കുക:

കൽക്കത്ത (1914=100)

കയറ്റുമതി

ചരക്കുകളു�ട വില

ഇറക്കുമതി

ചരക്കുകളു�ട വില

1929 �സപ്തംബർ 133 150

1931 ഡിസംബർ 81 124

1932 ടി 69 115

1933 ടി 73 112

ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകളു�ട വിലയാണ് കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞ�തന്ന് ഈ

കണക്കുകൾ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു�കാണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഇന്ത്യ

യിൽ നിർമ്മിക്കുന്നഎല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലകൾ ഒരു�പാ�ലയല്ല ഇടിഞ്ഞത്

എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും വി�ദശീയ

മുതലാളികളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവയുമായ വ്യസായങ്ങൾക്ക് താരത�മ്യന കു

റ�ച്ച ഹാനി �നരിട്ടുള്ളു. ഉദാഹരണത്തിന് ചായ�യടുക്കുക. (�കാടിക്കണക്കി

ലുള്ള ഉറുപ്പിക വിലപിടിച്ച ചായ �കാല്ലം�താറും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി

�ചയ്യുന്നുണ്ട്.) ഇന്ത്യയു�ട ചായ വ്യവസായത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വി�ദശീയ

മുതലാളികളു�ട കീഴിലാണ്. കുഴപ്പക്കാലത്ത് അവർ ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

സഹകരണ�ത്താടുകൂടി ചായയു�ട ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുകയും വിലയിടിവിൽ നിന്നു

രക്ഷ�നടാനുതകുന്ന മറ്റുവഴികൾ ആരായുകയും �ചയ്തു. 1914-ൽ 100 എന്ന സൂചക

സംഖ്യ�യ അടിസ്ഥാനമാക്കി �നാക്കിയാൽ ചായയു�ട വില 1929 �സപ്തംബറിൽ
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129-ഉം 1933 �മയിൽ 74 ഉം 1934 �മയിൽ 147 ഉംആയിരുന്നു�വന്ന് കാണാം. �ന�ര

മറിച്ചായിരുന്നുനാട്ടുകാരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നചരക്കുകളു�ടസ്ഥിതി. അരി, �ഗാതമ്പ്,

പരുത്തി എന്നിവയു�ട വിലയിടിവ് എത്ര ദയനീയമായിരുന്നു�വന്ന് താ�ഴ�ചർ

ത്തസൂചകസംഖ്യകളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

1914 ജൂ�ല = 100

1929 �സപ്തംബർ 1933 �മയ് 1934 �മയ്

അരി 124 60 65

�ഗാതമ്പ് 135 89 72

പരുത്തി 146 84 71

ചരക്കുകളു�ടവിലയിടിഞ്ഞു�വങ്കിലുംനികുതി, പാട്ടം മുതലായവയിൽപറയത്തക്ക

ഇളവുക�ളാന്നുമുണ്ടായില്ല. കൃഷിക്കാരു�ട കടഭാരം 1928-29-ൽ 900 �കാടി ക.യാ

യിരുന്നത് 1933 ആകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും 1200 �കാടിയായി വർദ്ധിച്ചു. പട്ടണങ്ങളിലാ�ണ

ങ്കിൽ, മുതലാളികൾ വിലയിടിവി�ന്റആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ�പ്പടാൻ�വണ്ടി

�താഴിലാളികളു�ട കൂലി �വട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും അ�നകം �പ�ര �ജാലിയിൽനിന്നു പി

രിക്കുവാനും സ�ങ്കാച�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. ചുരുക്കത്തിൽഈ വിഷമംപിടിച്ച വില

യിടിവു �കാടിക്കണക്കിനുള്ളകൃഷിക്കാ�രയും �താഴിലാളിക�ളയുംനരകത്തിലാഴ്ത്തു

കയും ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ളഇടത്തരക്കാ�ര പാപ്പരാക്കി മാറ്റുകയും �ചയ്തു. 1934-ൽ

സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞഈവാക്കുകൾഎത്രശരിയാ�ണന്നു �നാക്കൂ:

“വ്യവസായത്തി�ന്റ നില ഉയർത്തുന്നതിൽ മുതലാളിത്തം കു�റ�യാ�ക്ക

വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്, �താഴിലാളിക�ള �താൽപ്പിച്ച് ഉല്പാദന�ത്ത ത്വരിത

�പ്പടുത്തിയിട്ടും, ചൂഷണത്തിന് ശക്തികൂട്ടിയിട്ടും; രണ്ടാമത്, കൃഷിക്കാ�ര �താൽ

പ്പിച്ച്, അവരു�ട അധ്വാനഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് – ഭക്ഷണസാധ

നങ്ങൾക്കും കു�റ�യല്ലാം അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും – ഏറ്റവും താണവില

�കാടുക്കുന്ന നയം�കാണ്ട്; മൂന്നാമത്. �കാളനികളി�ലയും സാമ്പത്തികമായി

പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളി�ലയും കൃഷിക്കാ�ര �താൽപ്പിച്ച്, അവരു

�ട ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് – പ്രധാനമായി അസംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങൾക്കും കു�റ�യല്ലാം

ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കും – നിർബന്ധമായും കൂടുതൽ വില കുറച്ചിട്ട്.”

10 വീണ്ടും സ്റ്റർലിങ്ങ് വിനിമയം

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിനിടയിലാണ് 1931 �സപ്തംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാന

വ്യവസ്ഥയു�പക്ഷിച്ചത്. അ�താടുകൂടി ബ്രി. കറൻസിയു�ട അടിമയായ ഇന്ത്യൻ

കറൻസിയിലും മാറ്റങ്ങളാവശ്യമായിത്തീർന്നു.

1927-�ല ആക്ട് പ്രകാരം 18 �പൻസ് നിരക്കിൽ സ്വർണ്ണത്തിനുപകരം ഉറുപ്പി

കയ്ക്കും ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്റ്റർലിങ്ങും �കാടുക്കണ�മന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.

സ്റ്റർലിങ്ങ് �നാട്ടുകൾ നിശ്ചിത�താതിലുള്ള സ്വർണ്ണ�ത്ത പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന

തു�കാണ്ട് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരമായി കിട്ടുന്ന സ്റ്റർലിങ്ങുകൾ സ്വർണ്ണാവശ്യങ്ങൾക്കും

ഉപ�യാഗിക്കാമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടു സ്വർണ്ണമാനമു�പക്ഷിച്ച�പ്പാൾ ഈസ്ഥിതി

മാറി. സ്റ്റർലിങ്ങിനുപകരം സ്വർണ്ണം നൽകുന്നത�ല്ലന്ന് പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. സ്റ്റർലി

ങ്ങി�ന്റ വില അതി�ന്റ സ�പ്ല�യയും ഡിമാൻറി�നയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക

എന്നുവന്നു.
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ഉറുപ്പികയു�ട സ്ഥിതി�യാ? ഉറുപ്പിക�യ ബ്രിട്ടീഷ് കറൻസിയു�ട പിടുത്ത

ത്തിൽ നിന്നും �മാചിപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്രമാക്കുവാ�നാ ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്കു

സ്വർണ്ണ�ത്തഅടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കാ�നാ അധികൃതൻമാർ ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല.

ഉറുപ്പിക�യസ്റ്റർലിങ്ങുമായി കൂട്ടി�കട്ടുകയാണവർ �ചയ്തത്. ഉറുപ്പിക വിനിമയത്തി

ന് (അതായത് ഇന്ത്യയി�ല ചരക്കുകൾക്കുവി�ദശങ്ങളിൽ)എത്രത�ന്നഡിമാൻറ്

ഉണ്ടായാലും ഉറുപ്പികയു�ട വില 18 �പൻസായിരിക്കു�മന്ന് വിധിക്ക�പ്പട്ടു. ഇതി

�ന്റഫലമായി സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിവുകൾ ഉറുപ്പിക�യയുംബാധിക്കു�മന്നായി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഉറുപ്പിക സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ പ്രതീകനാണ്യ (Token coin)മായി

മാറി. ഈസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഇ�ന്നവ�രയും ഉറുപ്പികയ്ക്കു �മാചനം കിട്ടിയിട്ടില്ല.

11 സ്വർണ്ണ കയറ്റുമതി

ഈ അപായകരമായ നാണ്യനയവും സാമ്പത്തിക്കുഴപ്പവും കൂടി ഇന്ത്യയു�ട വി

�ദശവ്യാപാര�ത്ത താറുമാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. കയറ്റുമതി 1927–28-ൽ 319.15 �കാടി

ക.യായിരുന്നത് 1932–33-ൽ 132.27 �കാടി ക.യായിത്തീർന്നു. സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പ

ത്തി�ന്റ ഭയങ്കരതഒ�ട്ടാ�ക്കശമിച്ചതിനു �ശഷവുംകയറ്റുമതിവ്യാപാരം പൂർവ്വസ്ഥി

തിയി�ലത്തുകയുണ്ടായില്ല. 1936–37-ൽ കയറ്റുമതി 196.13 �കാടി ക. മാത്രമായിരു

ന്നു. കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ചരക്കുകളു�ട തുക അത്രയ്ക്കു കുറഞ്ഞു�പായതു�കാണ്ടാണ്

ഈസ്ഥിതി �നരിട്ട�തന്ന് �തറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ചരക്കുകളു�ട തുകയിലും കുറ�ച്ചാ

�ക്ക കുറവുവന്നു�വന്നത് ശരിയാ�ണങ്കിലും പ്രധാനമായ കാരണം വിലയിടിവാ

�ണന്നുതീർച്ചയ�ത്ര.

വി�ദശവ്യാപാരം പ്രതികൂലമായി�ക്കാണ്ടുവന്നഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ വി

നിമയനിരക്കി�ന 18 �പൻസിൽഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുകഎളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ

ഉറുപ്പിക�യസ്വതന്ത്രനാണ്യമാക്കുവാൻഅധികൃതൻമാർ തയ്യാറാ�യാ? തീർച്ചയാ

യുമില്ല. �ഹാം ചാർജ്ജുകൾ, കടബാധ്യതകൾ മുതലായവഅടച്ചുതീർക്കുവാനും ഉറു

പ്പികയുംസ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തനിലനിർത്തുവാനുംഅങ്ങ�നബ്രിട്ടീഷു

മുതലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങ�ള രക്ഷിക്കുവാനും �വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറം

രാജ്യങ്ങളി�ലയ്ക്കു ധാരാളമായി സ്വർണ്ണം കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാണവർ �ചയ്തത്.

ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വർണ്ണമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തി

�ന്റ വില സുമാർ 85 ഷില്ലിംഗായിരുന്നു. സ്വർണ്ണമാനം ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പടുകയും

സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിയുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലവർദ്ധിക്കാൻ

തുടങ്ങി. കുറച്ചുകാല�ത്തയ്ക്ക് സ്വർണ്ണവില 140 ഷില്ലിങ്ങിനടുത്തായിരുന്നു.

സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വിലയിടിഞ്ഞ�പ്പാൾ അതി�ന്റ വാലിൽതൂങ്ങിയായ ഉറുപ്പിക

യു�ട വിലയും ഇടിഞ്ഞു. എന്നു�വച്ചാൽ, സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ ഉറുപ്പികവില വർദ്ധിച്ചു.

1931-�ന്റ അവസാനത്തിൽസ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില 21 ക. 13 ണ. യായിരുന്നു. അതി

നു�ശഷം സ്വർണ്ണവില എങ്ങ�ന വർദ്ധിച്ചു�വന്നു �നാക്കുക.

ക.ണ.പ.

1933 ഏപ്രിൽ �താലയ്ക്ക് 30 0 0

1934 ടി ടി 36 0 0

1938 ടി ടി 35 0 0

1939 ടി ടി 37 1 3
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സ്വർണ്ണത്തിനു നല്ലവില കിട്ടുന്നു�വന്നു കണ്ട�പ്പാൾ നാട്ടുകാർ തങ്ങളു�ട സ്വർണ്ണാ

ഭരണങ്ങളും മറ്റും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം ധാരാളമായി

കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എത്ര വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണമാണ് ഇങ്ങ�ന �പാ

യ�തന്ന് �നാക്കുക:-

�കാല്ലം ലക്ഷം ക.

1931–32 5,797

1932–33 6,552

1933–34 5,705

1934–35 5,254

1935–36 3,735

1936–37 2,784

1937–38 1,633

1938–39 2,326

1939–40 4,464

ആ�ക 38,250 ലക്ഷം ക.

ഇത്രയധികം സ്വർണ്ണം നാദിർഷാ, തിമൂർലാങ്ങ് മുതലായവരു�ട ആക്രമണകാല

ത്തു�പാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കടത്തി�ക്കാണ്ടു�പായിട്ടി�ല്ലന്നു പറയ�പ്പടുന്നു. വി

ലപിടിച്ചസ്വർണ്ണത്തിനുപകരമായി ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മൻറി�ന്റകണക്കിൽവിലയി

ടിഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്നസ്റ്റർലിങ്ങ് വരവുപിടിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സ്വർണ്ണം വിറ്റു നാ

ട്ടുകാർക്ക് വിലയിടിവു �നരിട്ടു�കാണ്ടിരുന്ന ഉറുപ്പികയും കിട്ടി. വിലപിടിച്ച സ്വർണ്ണം

വിലയിടിയുന്ന കറൻസിക്കു �വണ്ടി �കമാറിയതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ട

മാണുണ്ടായത്.

സ്വർണ്ണത്തിനു പുറ�മ, അത്രത�ന്ന ഭയങ്കരമായ �താതി�ലങ്കിലും, ധാരാളം

�വള്ളിയും ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കടത്ത�പ്പടുകയുണ്ടായി.

സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയും വിറ്റു നല്ല ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ �ചയ്യുന്ന

�തന്നുംഅതുതട�യണ്ടആവശ്യ�മാന്നുമി�ല്ലന്നുമായിരുന്നുഗവൺ�മൻറി�ന്റ മുട

ന്തൻന്യായം. ഈവാദം ശരിയല്ല. കാരണം 1933-�ലഅസംബ്ലി�യാഗത്തിൽപല

�മമ്പർമാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ ആഘാത

ങ്ങളിൽ നിന്നും കുറ�ച്ചങ്കിലും രക്ഷ�നടാനുംഅരി, �ഗാതമ്പ്, ഉപ്പ്, വസ്ത്രം മുതലായ

നി�ത്യാപ�യാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനും �വണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാർ തങ്ങളു�ടസ്വർ

ണ്ണം �കവിടാ�നാരുങ്ങിയത്. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വിലവർദ്ധനവ് �സ്പക്യു�ലറ്റർമാ

�രയും ആകർഷിച്ചു�വന്നും അവരീയവസര�ത്തതങ്ങളു�ട മടിശീല തടിപ്പിക്കാൻ

�വണ്ടിയുപ�യാഗിച്ചു�വന്നുംഉള്ളതുവാസ്തവമാണ്പ�ക്ഷ,സ്വർണ്ണവില്പനക്കാരിൽ

നിന്നുഭൂരിപക്ഷ�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം, ലാഭ�ക്കാതി�ക്കാണ്ടാണ്സ്വർണ്ണം

വിറ്റ�തന്നുവാദിക്കുന്നത്ശരിയാവുകയില്ല. ദരിദ്രൻമാരുംഇടത്തരക്കാരുംവാസ്തവ

ത്തിൽ തങ്ങളു�ട �ശാചനീയമായ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അല്പ�മങ്കിലും

രക്ഷ�നടാൻ �വണ്ടി മാത്രമാണ് സ്വർണ്ണപണ്ടങ്ങളും മറ്റും �കവിട്ടത്. നാട്ടുകാർ

വിൽക്കുന്ന സ്വർണ്ണ�മല്ലാം തൽക്കാലം ഗവൺ�മൻറ് ത�ന്ന വാങ്ങണ�മന്നും

സ്വർണ്ണം രാജ്യത്തിൽനിന്നു പുറ�ത്തയ്ക്കു �പാകുന്നതി�ന തടയണ�മന്നും വ്യവസാ

യ�നതാക്കൻമാരും �പാതുജന�നതാക്കൻമാരും ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരും അടി
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ക്കടി പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. 1931 �സപ്തംബർ 26 നു മിസ്റ്റർ (ഇ�പ്പാൾ

സർ) ഷൺമുഖം അസംബ്ലിയിൽ താ�ഴ�ക്കാടുത്തപ്ര�മയമവതരിപ്പിച്ചു:-

‘ഇന്ന�ത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉറുപ്പിക�യ സ്റ്റർലിങ്ങുമായി ബന്ധിപ്പിക്കു

ന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഹാനികരമാ�ണന്ന് ഭയ�പ്പ�ടണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാലും, വിനിമയ

നിരക്ക് 18 �പൻസാക്കി വച്ചതി�ന്റ ഫലമായി രാജ്യത്തി�ല കൃഷിക്കും വ്യവസാ

യങ്ങൾക്കും വലിയ �ദാഷം തട്ടുകയും കറൻസി റിസർവ്വിലുള്ള സ്വർണ്ണവും സ്വർ

ണ്ണത്തിനു സമമായ �സക്യൂരിറ്റികളും മിക്കവാറും നാമാവ�ശഷമായിത്തീരുകയും

�ചയ്തതിനാലും, ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത നിലനിർത്താനു

ള്ളഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ഏ�റ്റടുത്തതു�കാണ്ട് ഇനിയുംഎത്ര�യാ

സ്വർണ്ണവും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും നശിക്കാനുംഅങ്ങ�ന രാജ്യത്തിനുസാമ്പത്തികമായി

വള�രയധികം നാശമുണ്ടാക്കാനും ഇടയുള്ളതിനാലും, ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് നമ്മു

�ട കറൻസി റിസർവ്വിലും �ഗാൾഡ് സ്റ്റാ�ഡർഡു റിസർവ്വിലും ഉള്ള സ്വർണ്ണ�മാ

സ്റ്റർലി�ങ്ങാ ഇനിയും കുറഞ്ഞു�പാകാതിരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ ഉടനടി

എടു�ക്കണ്ടതാ�ണന്നുംഈഅസംബ്ലി അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. നാടി�ന്റ നന്മ�യാർ

ത്ത് ഉറുപ്പികയ്ക്കു പകരം സ്വർണ്ണ�മാ സ്റ്റർലി�ങ്ങാ �കാടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം

ഗവൺ�മന്റ് ഏ�റ്റടുക്കാതിരിക്കണ�മന്നും ഇതിനു നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ

ആവശ്യമായ �ഭദഗതികൾ വരുത്താവുന്നതാ�ണന്നും അസംബ്ലിക്കഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഈഅഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമ�ല്ലങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുഗവൺ�മൻറിൽ നിന്നു നീണ്ടകാല

�ത്തയ്ക്കു നിശ്ചി�താപാധികളി�ന്മൽ ധാരാളം സംഖ്യ കടമായി കിട്ടുന്നതുവ�രയും

ഗവൺ�മന്റ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏ�റ്റടുക്കാതിരിക്കണം. കൂടുതൽ നികുതി ചുമ

ത്താനുള്ള ഒരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കു�മന്നു ധനകാര്യ�മമ്പർ കുറച്ചുദിവസത്തിനു

മുമ്പുസൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. �മമ്പർമാർക്കു മുൻകൂർ �നാട്ടീസ് �കാടുക്കാ�ത നികു

തിപിരിവി�നസംബന്ധിച്ചപ്ര�മയങ്ങ�ളാന്നും �കാണ്ടുവരരു�തന്നുംഎന്തുത�ന്ന

യായാലുംഈസ�മ്മളനത്തിൽഅത് �കാണ്ടുവരരു�തന്നുമാണ് അസംബ്ലിയു�ട

അഭിപ്രായം.’

ഈപ്ര�മയംസർഷൺമുഖ�ത്ത�പ്പാലുള്ളമിതവാദികൾക്ക് �യാജിച്ചതായി

രിക്കാം. എന്നാൽ രാജ്യത്തി�ന്റ മുമ്പിലുള്ള യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങ�ള കു�റ�യാ�ക്ക

മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണ് പ്ര�മയം �ചയ്ത�തന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നമ്മു

�ട കറൻസിനയം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്കധികാരമുണ്ടായിരിക്ക�ണാ �വണ്ട

�യാഎന്നമൗലികപ്രശ്ന�ത്ത�താടുവാൻ�പാലും മിതവാദി�നതാക്കൻമാർആഗ്ര

ഹിക്കാറില്ല. സ്വന്തം കറൻസിനയം നടപ്പിൽവരുത്താൻഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾക്ക

ധികാരമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നു വാദിക്കുന്നതിനുപകരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മന്റി�ന്റ

സന്മന�സാ�ട കറൻസിനയത്തിൽ ചില്ലറ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തണ�മന്നു �ക

ഞ്ചുകമാത്രമാണവർ �ചയ്യാറുള്ളത്.

പ്ര�മയം പാസായി. അനുകൂലമായി 64 ഉം എതിരായി 40 ഉം �വാട്ടുകൾ കിട്ടി.

പ�ക്ഷ, ഫല�മാന്നുമുണ്ടായില്ല. നാട്ടുകാരു�ടഈ മിതമായ അഭിപ്രായ�ത്ത�പ്പാ

ലും ധിക്കരിക്കുവാനാണ് അധികൃതൻമാർ മുതിർന്നത്. 25 �കാടി ഉറുപ്പികയു�ട പു

തിയ നികുതികൾ ചുമത്താനുള്ള ഒരു ബിൽ അ�ത അസംബ്ലി�യാഗത്തിൽത�ന്ന

അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഗവൺ�മന്റി�ന്റ മറുപടി.

അതിനു�ശഷം വിനിമയനിരക്ക് താഴ്ത്തണ�മന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യയി�ല വ്യവ

സായ�നതാക്കൻമാരും �പാതുപ്രവർത്തകരും ഇടവിടാ�ത പുറ�പ്പടുവിച്ചു�കാ

ണ്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കാൻഡി�നവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഈജിപ്ത്, ജപ്പാൻ, അ�മരി



�ക. ദാ�മാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ II 139

ക്ക, ഫ്രാൻസ്, �ഹാളണ്ട്, ഇറ്റലി, �ച�ക്കാസ്�ളാ�വാക്യ ഇങ്ങ�ന മിക്ക രാജ്യ

ങ്ങളും ഒന്നിനു�ശഷം മ�റ്റാന്നായി തങ്ങളു�ട കറൻസിക്കു മൂല്യാപചയം വരുത്തി

�ക്കാണ്ടിരുന്ന (കറൻസിയു�ട വില താഴ്ത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന) ഒരു കാലമായിരുന്നു

അത്. വി�ദശിയാധിപത്യത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒരുയർന്ന കറൻസി നില

നിർത്ത�പ്പട്ടു�പാന്നു. ഇത് അക്രമവുംഅനീതിയുമാ�ണന്ന് നാട്ടുകാർ മുറവിളികൂട്ടി.

1936-ൽഫ്രാങ്കി�ന്റയും �ഗാൾഡ്സ് �ബ്ലാക്കിൽ�പ്പട്ട മറ്റു കറൻസികളു�ടയും മൂല്യാ

പചയത്തിനു �ശഷം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളു�ട പരിഭ്രമവും അമ്പരപ്പും വർദ്ധിച്ചു.

യൂ�റാപ്യൻകറൻസികളു�ട മൂല്യാപചയനം ആ രാജ്യത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യയി�ല

ക്കുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് പ്ര�ചാദനം നൽകു�മന്നും അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയു�ട കയറ്റുമതി

വ്യാപാരത്തിന് ഇടിവു�നരിടു�മന്നും അവർ ഭയ�പ്പട്ടു. വിനിമയനിരക്കിൽ യാ

�താരു മാറ്റവും വരുത്താനിഷ്ട�പ്പടാത്ത ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ കറൻസിനയം

1936 ഒ�ക്ടാബറി�ല അസംബ്ലി�യാഗത്തിൽ കഠിനമായ വിമർശനങ്ങൾക്കുപാത്ര

മായിത്തീർന്നു. 1938 �മയ് മാസത്തിൽ �കാൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകൾ നിലവിലുള്ള

സംസ്ഥാനങ്ങളി�ല പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഉറുപ്പികയു�ട വില കുറയ്ക്കണ�മന്ന് ഗവൺ

�മന്റി�നാട് ആവശ്യ�പ്പടണ�മന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളു�ട സഹ

കരണം �നടണ�മന്നും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. 1938 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ

നാഷണൽ �കാൺഗ്രസി�ന്റ പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റി താ�ഴ �കാടുത്തപ്ര�മയം പാ

സാക്കി:

“വിനിമയനിരക്ക് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 18 �പൻസാക്കി നിജ�പ്പടുത്തിയതിനു�ശഷം

ഇന്ത്യയി�ല എല്ലാ കച്ചവടതാൽപര്യങ്ങളും �പാതുസ്ഥാപനങ്ങളും അത് ഇന്ത്യ

യു�ട സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നു പ്രതി�ഷധിക്കുകയും അതു

മാറ്റുവാൻ തുട�രതുട�ര ആവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ്ഈ

ഉദ്യമങ്ങ�ള�യല്ലാം ഇ�തവ�ര നിരസിക്കയുംഅവസാനമായിഈ �താതിൽ യാ

�താരുമാറ്റവും വരുത്താൻ തൽക്കാലം ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നി�ല്ലന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു�കാണ്ട്

1938 ജൂൺ 6 നു ഒരു കമ്യൂണി�ക്ക പുറ�പ്പടുവിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല,

ഇതി�ന ന്യായീകരിക്കുവാൻ �വണ്ടി, പുനഃക്രമീകരണഘട്ടത്തിൽ വ�ന്നയ്ക്കാവുന്ന

വ്യവസ്ഥയില്ലായ്മ�യയും അസ്ഥിരത�യയും �പാക്കിപ്പിടിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ �താത് കുറച്ചാലുള്ള �നട്ട�ത്തക്കാൾ കൂടുതൽ

നഷ്ടമായിരിക്കും ഈ പുനഃക്രമീകരണം �കാണ്ട് ഇന്ത്യൻതാൽപര്യങ്ങൾക്കുണ്ടാ

വുക. കഴിഞ്ഞ ജൂൺമാസത്തിനു�ശഷം കച്ചവടത്തി�ന്റ തുലാസ് അധികമധികം

ഇന്ത്യ�യ്ക്കതിരായി തൂങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ 1 ഷി. 6 �പ. എന്ന �താത് ഈ

രാജ്യത്തിൽ കാർഷി�കാൽപന്നങ്ങളു�ട വില ഇടിച്ച്, കൃഷിക്കാര�ന സാരമായി

ബാധിക്കുകയും,ഈ രാജ്യങ്ങളി�ലക്കുള്ളഇറക്കുമതിക്ക് അനർഹവും അന്യായവു

മായആനുകൂല്യങ്ങൾനൽകുകയും �ചയ്തുഎന്നാണ്ഈകമ്മിറ്റിയു�ടഅഭിപ്രായം.

ധാരാളം സ്വർണ്ണം കയറ്റുമതി�ചയ്താൽ �പാലും – ഇതുത�ന്ന രാജ്യത്തിനു വള�ര

അപായകരമാണ് – ഈ �താതു �മലിൽ ഒരിക്കലും നിലനിർത്താൻ കഴിയുക

യി�ല്ലന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്. കറൻസിയും ക്രഡിറ്റും സ�ങ്കാചി

പ്പിക്കുന്ന നയം �കാണ്ടും, ഇന്ത്യയു�ട സ്വർണ്ണവും സ്റ്റർലിങ്ങ് സൂക്ഷിപ്പും പ്ര�ത്യ

കിച്ച് �പപ്പർ കറൻസി റിസർവ്വും എടുത്തു തീർത്തു�കാണ്ടും മാത്ര�മ ഈ �താത്

നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടു�പാകാനാകു എന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇ�ന്നത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ

സ്റ്റർലിങ്ങു സൂക്ഷിപ്പ് ഇ�പ്പാൾത�ന്ന ഭയാനകമാംവണ്ണം ഉപ�യാഗിച്ചുകഴിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു. ഈ �താത് നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം ഇന്നിയും ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറ്
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തുടരുകയാ�ണങ്കിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് സൂക്ഷിപ്പുകൾ കൂടുതൽ ഒഴിയുക എന്ന അപായ

നിലയിലാ�ണത്താൻ �പാകുന്നത്. വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈ വരാൻ �പാകുന്ന

സംഭവഗതി�യ ഏറ്റവും ഗൗരവ�ത്താടും ഉൽകണ്ഠ�യാടും കൂടിയാണ് വീക്ഷിക്കു

ന്നത്. അതു�കാണ്ട് ഇന്ന�ത്ത വിനിമയനിരക്ക് നിലനിർത്താനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ

ഉടനടിഅവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നാണ് രാജ്യത്തി�ന്റ ഉത്തമതാൽപര്യങ്ങൾആവ

ശ്യ�പ്പടുന്ന�തന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയുംഈനിരക്ക് 1 ഷി. 4 �പ.

ആക്കിതാഴ്ത്തുവാൻഅടിയന്തിര നടപടിക�ളടുക്കുന്നതിനുഗവർണർജനറൽ-ഇൻ-

കൗൺസിലി�ന നിർബന്ധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിയു�ട പ്ര�മയത്തിനു മറുപടി�യ�ന്നാണം ഇന്ത്യാ ഗവൺ

�മന്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണി�ക്ക പുറ�പ്പടുവിച്ചു. പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിക്കു പറ്റിയ ചില ചി

ല്ലറ പിശകുക�ളഎടുത്തു�പാക്കിപിടിച്ചു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥപ്രശ്ന�ത്ത മറച്ചു�വയ്ക്കു

കയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണി�ക്കയു�ട ഉ�ദ്ദശ്യം. ഉദാഹരണത്തിനു �പപ്പർ കറൻസി

റിസർവ്വി�ലസ്റ്റർലിങ്ങുസ്വത്തുക്ക�ളപ്പറ്റി ഗവൺ�മന്റ് പറഞ്ഞു: ‘യഥാർത്ഥത്തിൽ

�പപ്പർകറൻസി റിസർവിലുള്ള മുതലുകൾ 1935ഏപ്രിൽമാസത്തിൽത�ന്ന റിസർ

വ് ബാങ്കി�ല മുതലുകളിൽ �ചർന്നു�പായിരിക്കുന്നു.’

1938 ജൂൺ മുതൽക്ക് ഇന്ത്യയു�ട വാണിജ്യം അനുകൂലമാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു

�ണ്ടന്ന് ഗവൺ�മന്റ് കമ്മ്യൂണി�ക്കചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പ�ക്ഷ,അതുവ�രയുണ്ടായ

പ്രതികൂല വാണിജ്യ�ത്തപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. ഇങ്ങ�ന വാക്കുകൾ�കാണ്ടു

ള്ള ചില കളിക�ളാ�ടാപ്പം ഗവൺ�മന്റ് അസന്നിഗ്ദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പ്രഖ്യാപി

ച്ചു: ‘ഉറുപ്പികയു�ട ഇന്നുള്ളവിനിമയവില താഴ്ത്താൻ ഉ�ദ്ദശമി�ല്ലന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ

ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. �ന�രമറിച്ച്, തങ്ങൾക്കു കഴിവുള്ള എല്ലാ

മാർഗ്ഗങ്ങളുമുപ�യാഗിച്ച് അതു നിലനിർത്താനാണു�ദ്ദശിക്കുന്നത്. അത് നിൽക്കു

വാനുള്ളതങ്ങളു�ട തികഞ്ഞപ്രാപ്തിയിൽ ഗവൺ�മന്റിനു വിശ്വാസവുമുണ്ട്.’

വിനിമയനിരക്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ ഗവൺ�മന്റു�കാണ്ടുവന്ന ന്യായങ്ങളി�ലാ

ന്ന് ഉപ�ഭാക്താക്കളു�ട താൽപര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ

നിന്നു കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു ചരക്കുകൾ വരുന്നതി�ന തടയുകയാണ് കുറഞ്ഞ വിനിമയ

നിരക്ക് �ചയ്യുക എന്ന് ഗവൺ�മന്റ് വാദിച്ചു. ഗവൺ�മന്റി�ന്റ കമ്മ്യൂണി�ക്ക

യിൽ ഒരിടത്തു പറയുന്നത് �നാക്കുക:

“വാസ്തവത്തിൽ വിനിമയ�താത് താഴ്ത്തുന്നത് �കാണ്ട് പണക്കാർക്കും ലാഭമ

ടിക്കാൻ തക്കം�നാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാ�ത മറ്റാർക്കും ഗുണമുണ്ടാവില്ല.

ക�മ്പാളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മു

ത�ലടുക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ; മാത്രമല്ല, ഉപ�ഭാക്താക്ക�ള �താൽപ്പിച്ചു�കാണ്ട്

തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളസംരക്ഷണത്തിൽ 12.5 ശതമാനം കൂടുതൽകാണാലാഭമാ

യി ഇതുവഴി ഇവർക്കുതട്ടി�യടുക്കുവാനും കഴിയും.”

ഇന്ത്യയി�ല ഉപ�ഭാക്താക്കൾക്കു�വണ്ടി ഗവൺ�മന്റ് മുതലക്കണ്ണീർ�പാഴി

ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല. വി�ദശച്ചരക്കുകളു�ട�മൽ സംരക്ഷണച്ചുങ്കം ചുമത്തുക

�യാ അവയു�ട വിലക�ള ബാധിക്കത്തക്കവണ്ണം കറൻസിവ്യവസ്ഥ�യ രൂപ�പ്പ

ടുത്തുക�യാ �ചയ്താൽ ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾക്ക് അതു�കാണ്ട് വമ്പിച്ച ലാഭമുണ്ടാ

കു�മന്നുംസ്വന്തം മാർക്കറ്റിൽ വി�ദശീയ മുതലാളിക�ളാടു മത്സരിക്കാൻഅവർക്കു

കൂടുതൽസൗകര്യമുണ്ടാകു�മന്നുംഅങ്ങ�ന വി�ദശീയ മുതലാളികൾക്കുതങ്ങളു�ട

ചരക്കുകൾ താണവിലയ്ക്കു വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാ�ത വരു�മന്നുമാണ് ഗവൺ�മന്റി

�ന്റ വാദങ്ങളു�ട ചുരുക്കം. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയി�ല ഉപ�ഭാക്താക്കൾക്കു �വണ്ടി
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�ചാരിയുന്നഈവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷു മുതലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങ

ളാണ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് എന്നുകാണാൻ വിഷമമില്ല.

ഇന്ത്യൻ മുതലാളികൾക്കു വി�ദശീയമുതലാളികളുമായി വിജയപൂർവ്വം മത്സ

രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കു വിറ്റു ലാഭമടി

ക്കാൻശ്രമിക്കു�മന്നുംഅതു�കാണ്ട് ഉപ�ഭാക്താക്കൾ വിഷമിക്കാനിടയു�ണ്ടന്നും

വാദിക്കുന്നതിൽ കു�റ�യാ�ക്ക സത്യമു�ണ്ടന്നു സമ്മതിക്കണം. ചരക്കുകളു�ട

വില കുറ�യണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ലാഭ�ക്കാ

തിയൻമാരു�ടയും പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പുകാരു�ടയും പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷ കി�ട്ടണ്ടതും

ആവശ്യമാണ്. പ�ക്ഷ, ഇതിനുള്ള വഴി വി�ദശീയമുതലാളികളു�ട ചരക്കുകൾ

കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിൽക്കുവാൻസമ്മതിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന നാടൻവ്യവസായങ്ങ�ള

�ഞക്കി�ക്കാല്ലാൻ സഹായിക്കുകയുമല്ല. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളു�ട സർ�വ്വാ

ത്മുഖമായ വളർച്ച മുതലാളികളു�ട മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാരു�ട മുഴുവൻആവശ്യമാണ്.

ഇന്ത്യ അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യ�മന്ന നിലയിൽ

നിന്നു ശക്തി�യറിയ ഒരു വ്യവസായരാജ്യമായി ഉയരണ�മന്ന ആവശ്യ�ത്ത വി

�ദശീയ മുതലാളികളും അവരു�ട എച്ചിൽനക്കികളും മാത്ര�മ എതിർക്കുകയുള്ളു.

വാസ്തവത്തിൽ നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത എ�ന്നന്നും ഒരു �കാളനിയാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള

ഒരായുധമായിട്ടാണ് അധികൃതൻമാർ ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിനയ�ത്ത നിയന്ത്രിച്ചു

�പാന്നിട്ടുള്ളത്. 1935 മുതൽക്കു കറൻസിയു�ട നിയന്ത്രണം റിസർവ്വുബാങ്കി�ന്റ

കീഴിലായി. എന്നാൽ റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ത�ന്നയും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തകമുതലാളികളു�ട

ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്.

12 റിസർവ് ബാങ്കും കറൻസിയും

1913-�ല �ചമ്പർ�ലൻ കമ്മീഷൻ ഒരു �സൻട്രൽ ബാങ്കി�ന്റ ആവശ്യകതയംഗീ

കരിച്ചു�വങ്കിലും ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുറച്ച നയം �ക�ക്കാള്ളുക

യുണ്ടായില്ല. 1926-�ല ഹിൽടൺയങ്ങ് കമ്മീഷനാണ് ഈ കുറവ് പരിഹരിച്ചത്.

കറൻസിയും കടവും (�ക്രഡിറ്റു നിയന്ത്രിക്കാനുതകുന്ന ഒരു �കന്ദ്രബാങ്ക് അത്യാവ

ശ്യമാ�ണന്നു കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി. 1927-ൽ �സൻട്രൽ അസം

ബ്ലിയിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ബാങ്കി�ന്റ ഘടന�യപ്പറ്റിയും അതിൽ നാട്ടു

കാരു�ട പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള പങ്കി�നപ്പറ്റിയും വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ

ഉളവായി. അതി�ന്റ ഫലമായി ബാങ്കി�ന്റസ്ഥാപനം നീട്ടിവയ്ക്ക�പ്പട്ടു. പിന്നീട് 1931

�ല ബാങ്കിംഗ് അ�ന്വഷണകമ്മിറ്റിയു�ട റി�പ്പാർട്ട് ഒരു റിസർവ്വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപി

�ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 1935-ൽ മാത്രമാണ്

‘റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ’സ്ഥാപിതമായത്.

ഇന്ത്യയു�ട �സൻട്രൽബാങ്ക് എന്ന �പരിലാണറിയ�പ്പടുന്ന�തങ്കിലും റിസർ

വ് ബാങ്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയു�ടതി�നക്കാളും ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തക മുതലാളിയു�ട

താൽപര്യങ്ങ�ളയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ഓഹരിക്കാരു�ടബാങ്കാണ്. ബാങ്കി

�ന്റ ഭരണം നടത്തുന്നഡയറക്ടർമാരു�ട �സൻട്രൽ �ബാർഡിൽ 16 അംഗങ്ങളാ

ണുള്ളത്. അതിൽ ഗവർണർ രണ്ട് �ഡപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാർ എന്നിവ�രയും നാല്

ഡയറക്ടർമാ�രയും �നാമി�നറ്റ് �ചയ്യുകയാണ് പതിവ്. ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ടർ

മാർ മാത്രമാണ് ഓഹരിക്കാരാൽ തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പടുന്നത്. എന്നാൽ �ഷയറുക

ളു�ടഘടന പരി�ശാധിച്ചാൽ വി�ദശീയ മൂലധനത്തിനാണ് കൂടുതൽപ്രാധാന്യ�മ

ന്നുകാണാം. ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റപ്രതിനിധിയായി ഒരു�ദ്യാഗസ്ഥനും �ബാർ
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ഡിലുണ്ടായിരിക്കും. �സൻട്രൽ�ബാർഡിൽനാട്ടുകാരു�ടപ്രതിനിധികൾക്ക്സ്ഥാ

നമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്ന ജനകീയാവശ്യം ചവിട്ടി�മതിക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

അസംബ്ലിയിൽ ജനകീയ കക്ഷികൾക്കു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയാ�ണങ്കിൽകൂ

ടി ബാങ്കി�ന്റഘടനയിലാക�ട്ട, യാ�താരു മാറ്റവും വരുത്താൻസാധിക്കാതിരിക്ക

ത്തക്കവിധംആവശ്യമായഎല്ലാ മുൻകരുതലുകളുംബാങ്കുനിയമത്തിലുൾ�ക്കാണ്ടി

ട്ടുണ്ട്. ഈസ്ഥിതിയിൽഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായങ്ങ�ള വളർത്തുവാ�നാഅതിനു�വ

ണ്ടി ധനസാഹയം നൽകുന്നബാങ്കുക�ള സഹായിക്കാ�നാ റിസർവ്വുബാങ്ക് തയ്യാ

റി�ല്ലങ്കിൽഅതിലത്ഭുത�പ്പടാനില്ല�ല്ലാ.

1861 മുതൽക്ക് 1935 വ�ര കറൻസി ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ് ഇന്ത്യാഗവൺ�മന്റി�ന്റ

�നരിട്ടു കീഴിലായിരുന്നു. റിസർവ്വു ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട�താടുകൂടി പ്രധാനമായ

ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കറൻസിയു�ടയും �ക്രഡിറ്റി�ന്റയും നിയന്ത്രണം റിസർവ്വു

ബാങ്കി�ന്റ ചുമതലയായിത്തീർന്നു.

ബാങ്കി�ന്റ �നാട്ടുകൾലീഗൽ �ടൻഡറായിരിക്കു�മന്നുംഅവയ്ക്കുഗവൺ�മന്റി

�ന്റ ഗാരന്റി ഉണ്ടായിരിക്കു�മന്നും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. �നാട്ടുകൾ അടിക്കാനുള്ള

ബാദ്ധ്യതകൾക്കുപകരമായി �ഗാൾഡ് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് റിസർവ്വിലും �പപ്പർ കറൻ

സി റിസർവ്വിലുമുള്ളസ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �ലാഹങ്ങളും ബാങ്ക് ഏ�റ്റടുത്തു.

ബാങ്കിന് ഒരു ‘ഇഷ്യു’ഡിപ്പാർട്ട്�മൻറും ഒരു ‘ബാങ്കിംഗ് ’ഡിപ്പാർട്ട്�മൻറുമുണ്ട്.

ഇഷ്യു ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റി�ല ബാദ്ധ്യതകൾ (Liabilities) �നാട്ടുകൾ പുറ�പ്പടുവിക്കു

ന്നതിനാലുണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റി�ന്റ മുതലുകളിൽ (Assets) സ്വർണ്ണ

നാണ്യങ്ങൾ, സ്വർണ്ണവാളങ്ങൾ, സ്റ്റർലിങ്ങ് നി�ക്ഷപങ്ങൾ, ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ,

ഉറുപ്പിക നി�ക്ഷപങ്ങൾ, എക്സ്�ചഞ്ച് ബില്ലുകൾ, �പ്രാമിസറി�നാട്ടുകൾ എന്നിവ

�യല്ലാമടങ്ങിയിരിക്കും. ഒട്ടാ�കയുള്ള മുതലിൽ 40 ശതമാന�മങ്കിലും സ്വർണ്ണ�മാ,

സ്റ്റർലിങ്ങ് നി�ക്ഷപങ്ങ�ളാ ആയിരിക്കണ�മന്നും സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില 40 �കാടി

ക.യിൽ കുറയരു�തന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇഷ്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്�മൻറി�ന്റ മുതലും ബാ

ദ്ധ്യതകളുംആഴ്ച�താറും പ്രസിദ്ധം �ചയ്യാറുണ്ട്.

1939 സപ്തംബറിൽ രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടതിനു�ശഷംബാ

ങ്കിനു പുതി�യാരു ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുകൂടിയുണ്ടായി — എക്സ്�ചഞ്ച് കൺ�ട്രാൾ ഡി

പ്പാർട്ട്�മന്റ ്. വി�ദശവിനിമയങ്ങ�ള സംബന്ധിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിൽ

വരുത്തുകയാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റി�ന്റ പ്രധാനമായ പ്രവൃത്തി. ഒരു ഭാഗത്ത്

Empire Exchange Control-മായും മറുഭാഗത്ത് വി�ദശവിനിമയങ്ങൾ �കാണ്ടു

�കകാര്യംനടത്തുന്നബാങ്കുകളുമായുംഅടുത്തബന്ധംപുലർത്തി�ക്കാണ്ടാണ്പ്ര

സ്തുതഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

റിസർവ്വ് ബാങ്കി�ന്റ ഒരു പ്രധാന�പ്പട്ട �ജാലി ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക്

സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുകയാണ്. ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 18 �പൻസ് എന്ന ബന്ധം നിലനിർ

ത്താൻ �വണ്ടി ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 6 /16 �പൻസിൽ കവിയാത്ത നിരക്കിനു സ്റ്റർ

ലിങ്ങ് വാങ്ങാനും ഉറുപ്പികയ്ക്ക് 1 ഷി 5 ന്ത 49/64 �പൻസിൽ കുറയാത്ത നിരക്കിനു

ലണ്ടൻസ്റ്റർലിങ്ങ് വിൽക്കുവാനുംബാങ്ക് തയ്യാറായിരിക്കും. ഈനയത്തി�ന്റഫല

മായി ഇന്ത്യക്ക് എത്ര വലിയ ഹാനിയാണ് �നരിട്ട�തന്നു മനസിലാവണ�മങ്കിൽ

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധകാലത്തുണ്ടായഅനുഭവങ്ങളി�ലക്ക് ക�ണ്ണാടിച്ചാൽ മതി.
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യുദ്ധമാരംഭിച്ച�താടുകൂടി വിനിമയനിയന്ത്രണത്തിനാവശ്യമായ ചില പുതിയ നയ

പടിക�ളടുക്കാൻ ഗവൺ�മന്റ് തയ്യാറായി. രാജ്യരക്ഷാ ഓർഡിനൻസി�ന്റ നാ

ലാം ഭാഗത്തിൽ ധനകാര്യ�ത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള നിബന്ധനകളിൽ താ�ഴ�കാടു

ത്ത പരിപാടികൾ ഉൾ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടു: 1. വി�ദശവിനിമയം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധി

ച്ച നിബന്ധനകൾ. 2. എല്ലാ വി�ദശവിനിമയവും ഗവൺ�മന്റ് ഏ�റ്റടുക്കൽ. 3.

�സക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുക�യാ കയറ്റി അയയ്ക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള

നിബന്ധനകൾ. 4. വി�ദശ �സക്യൂരിറ്റികൾ ഗവൺ�മന്റ് ഏ�റ്റടുക്കൽ.

ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താനാവശ്യമായ അധികാരങ്ങ�ളല്ലാം റിസർ

വ്വു ബാങ്കിനു നൽക�പ്പടുകയും അതിനായി 1939 ഒ�ക്ടാബറിൽ എക്സ്�ചഞ്ച് കൺ

�ട്രാൾ ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ് എന്ന ഒരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റ ് ഏർ�പ്പടുത്തുകയും �ച

യ്തു. റിസർവ് ബാങ്കി�ന്റ ഗവർണറു�ട �നരിട്ടു കീഴിലുള്ളഈ ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റാണ്

വിനിമയനിയന്ത്രണ�ത്തസംബന്ധിക്കുന്നകാര്യങ്ങൾനടപ്പിൽവരുത്തുന്നത്. സാ

ധാരണകാലത്തുപറയത്തക്കനിയന്ത്രണങ്ങ�ളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എക്സ്�ചഞ്ച്

ബില്ലുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ വഴിക്കാണ് വി�ദശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇടപാ

ടുകൾ നടന്നിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നചരക്കുകൾക്കുപകരമാ

യി കിട്ടുന്ന വി�ദശകറൻസികൾഎക്സ്�ചഞ്ച് ബാങ്കിലടച്ച് ഉറുപ്പിക വാങ്ങാൻസൗ

കര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതു �പാ�ല ത�ന്ന വി�ദശമാർക്കറ്റിൽ നിന്നുസാധനങ്ങൾ

വാങ്ങണ�മങ്കിൽ ഉറുപ്പികയടച്ചു പകരം ആവശ്യമായ കറൻസി (�ഡാള�റാ, ഫ്രാ

�ങ്കാ, മാർ�ക്കാ എന്താ�ണങ്കിലത് വാങ്ങാനും സാധിച്ചിരുന്നു. വിനിമയങ്ങളു�ട

ഈഅനിയന്ത്രിതമായ �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകൾ, യുദ്ധകാലത്ത് ആശ്വാസമ�ല്ലന്നു

കണ്ടതിനാലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങ�ളർ�പ്പടുത്താൻഅധികൃതൻമാർ മുതിർന്നത്.

വിനിമയനിയന്ത്രണങ്ങളിലടങ്ങിയ പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: റിസർവ്

ബാങ്ക് അധികാര�പ്പടുത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയായി മാത്ര�മ വി�ദശവിനി

മയങ്ങളി�ലക്കുള്ള ഏതിടപാടും നടത്താൻ പാടുള്ളു. വി�ദശരാജ്യങ്ങളി�ലക്കു

ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിനു പകരമായി കിട്ടുന്ന വി�ദശകറൻസികൾ റി

സർവ് ബാങ്കി�ന്റ അനുമതി കൂടാ�ത ഉപ�യാഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രിട്ടീഷു സാമ്രാ

ജ്യത്തിനുള്ളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ നടത്താൻ വലിയ തട

സ്സമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ �ഡാളർ മുതലായ വി�ദശകറൻസികൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത

ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്ര�മ കിട്ടുകയുള്ളു. ഇത്തരം കറൻസികൾ വി�ദശങ്ങളിൽ നി

�ക്ഷപിക്കുന്നതി�ന കർശനമായി തടയുന്നതാണ്. അ�മരിക്കയിൽ നി�ക്ഷപിക്ക

�പ്പട്ട �ഡാളർ ധന�മല്ലാം 1940 ഡിസംബറിൽ റിസർവ്വു ബാങ്കിന് ഏ�റ്റടുക്കുകയും

അതി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻമാർക്ക് 100 �ഡാളറിന് 330 ക. എന്ന �താതിൽ ഉറുപ്പികധനം

നൽകുകയുണ്ടായി. 1941 മാർച്ചിൽ ഗവൺ�മന്റ് ഒരടികൂടി മു�ന്നാട്ടുവച്ചു. അ�മരി

ക്കയിൽ �സക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങി�വച്ചവ�രല്ലാം അവ�യ ഗവൺ�മന്റി�നൽപ്പി

ച്ചു�കാടുത്തു. പകരം നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഉറുപ്പിക വാങ്ങി�ക്കാ�ള്ളണ്ടതാ�ണന്നു

തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. വിനിമയനിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാ�യാഗികമാക്കുവാനായി വി�ദ

ശവ്യാപാര�ത്ത സംബന്ധിച്ച ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപ്പിൽവന്നു. ഒരു കാര്യം

ഇവി�ട എടുത്തു പറയത്തക്കതുണ്ട്. കയറ്റുമതി�യക്കാളധികം ഇറക്കുമതിയാണ്

നിയന്ത്രിക്ക�പ്പട്ടത്. അ�മരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചരക്കുകൾ വരുത്ത

ണ�മങ്കിൽ �ഡാളർധനം �വണം. പ�ക്ഷ, �ഡാളറും മറ്റു വി�ദശകറൻസികളും

ഇഷ്ടം�പാ�ല കിട്ടുകയില്ല. �ലസൻസു ലഭിച്ച ചില പ്ര�ത്യകചരക്കുകൾ വാങ്ങാ



144 അദ്ധ്യായം 3. ഉറുപ്പിക

നും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ചില സ്വകാര്യാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനും മാത്ര�മ

അവ കിട്ടുകയുള്ളു. ഒരു �പർമിറ്റു കൂടാ�ത യാ�താരു സാധനവും ഇറക്കുമതി �ച

യ്യാ�നാ കയറ്റി അയയ്ക്കാ�നാ പാടുള്ളതല്ല. ഏത് ചരക്ക് ഇറക്കുമതി �ചയ്യണ�മ

ന്നും എത്ര ഇറക്കുമതി �ചയ്യണ�മന്നും തീരുമാനിക്കാൻ നാട്ടുകാർ�ക്കാ കച്ചവട

ക്കാർ�ക്കാ അവകാശമി�ല്ലന്നായി. അ�താ�ക്കബ്രിട്ടീഷുകുത്തകമുതലാളികളു�ട

ഇഷ്ടത്തി�നാത്തുതുള്ളുന്നധനകാര്യാധികൃതൻമാരു�ട പ്ര�ത്യകാവകാശങ്ങളായി

ത്തീർന്നു.

യുദ്ധം മുതലായ അസാധാരണകാലങ്ങളിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചും വിനിമയങ്ങളിലു

ള്ള �കാള്ള�ക്കാടുക്കക�ള നിയന്ത്രി�ക്കണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ്.

ഒന്നുമാത്രം: നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തി�ന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്ന തരത്തിലായിരിക്ക

ണം; രാജ്യത്തി�ന്റ ഉൽപ്പാദനങ്ങ�ള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആ�യാധനശക്തി�യ

വിപുലമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നതരത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ത്യ�യ സംബ

ന്ധിച്ചിട�ത്താളം, കറൻസി നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പത്തികവും �സനിക

വുമായ പു�രാഗതിക്കു�വണ്ടിയല്ല, �ന�രമറിച്ച് ബ്രിട്ട�ന്റ ആവശ്യങ്ങ�ള നിറ�വ

റ്റാൻ �വണ്ടിയാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഗവൺ�മന്റി�ന വിമർശിക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ �പാലും ഗവൺ�മൻ

റി�ന്റ �നറി�കട്ട നിയന്ത്രണനയ�ത്ത ആ�ക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്

വി.�ക.ആർ.വി. റാസ് എഴുതുന്നതു �നാക്കുക:-

“ഇന്ത്യയു�ട നിലയിൽ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വി�ദശ

വിനിമയനിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ല. കാരണം വിനിമയങ്ങളിലുള്ള �കാള്ള�ക്കാടു

ക്കകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യ�യ

സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ഇങ്ങ�ന�യാരു നിയന്ത്രണം സ്റ്റർലിങ്ങുകടത്തിലും തുടർ

ന്നു നാണയ�പ്പരുപ്പത്തിലും �ച�ന്നത്തുവാനുള്ളതായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇന്ത്യൻ റി

സർവ്വ് ബാങ്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇം

ഗ്ലണ്ടി�ന്റ വാലിൽ തൂങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. സ്വകാര്യകയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും

സ്വകാര്യഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത് ബ്രിട്ട�ന്റ താൽപര്യമാണ്; കാ

രണം അതുവഴി കഴിയുന്നത്ര വി�ദശവിനിമയം �കക്കലാക്കി�ക്കാണ്ട് അന്യരാ

ജ്യങ്ങളിൽനിന്നു യു�ദ്ധാപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബ്രിട്ടനു കഴിവുണ്ടാവും. ഇന്ത്യയു

�ട നില തീ�ര വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മു�ട കയറ്റുമതി വർദ്ധിച്ചു: ഇറക്കുമതി ചുരുങ്ങി;

വി�ദശരാജ്യങ്ങളി�ലയ്ക്ക് ഒ�ട്ട�റ സാധനങ്ങൾ നാം �കാടുക്കാൻ തുടങ്ങി — ഇതി

�ന്റ�യല്ലാം ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ വമ്പിച്ച ആദായവും നാണയ�പ്പരുപ്പവും അനു

ഭവ�പ്പടാനും തുടങ്ങി.” (‘വാർആൻറ് ഇന്ത്യൻഎ�ക്കാണമി’ �പജ്

111)

ഈനയത്തി�ന്റഫലമായി ഇന്ത്യയു�ട കയറ്റുമതി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കു

കയും ഇറക്കുമതി കുറയുകയും �ചയ്തു. വാണിജ്യാവശിഷ്ടം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു.

എന്നാലീ വാണിജ്യാവശിഷ്ടം – കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ

സം – ചരക്കുകളാ�യാ സ്വർണ്ണമാ�യാ ഇന്ത്യയ്ക്കു കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല. അ�തല്ലാം

ലണ്ടനി�ല സ്റ്റർലിങ്ങുനിധിയിൽ കണക്കുപിടിക്കുകയും ഇന്ത്യയി�ല അടവുകൾ

ക്കാവശ്യമായ �നാട്ടുകളടിച്ചുവിടുകയുമാണുണ്ടായത്. ചരക്കുകൾക്കു പുറ�മ സ്വർ

ണ്ണം, �വള്ളി എന്നീ അപൂർവ്വ�ലാഹങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

അതും സ്റ്റർലിങ്ങു കണക്കുബുക്കിൽ വരവുപിടിച്ചു. ധനകാര്യത്തീർപ്പനുസരിച്ചു ബ്രി

ട്ടൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ചുമതല�പ്പട്ട സംഖ്യകൾ�പാലും സ്റ്റർലിങ്ങു ഫണ്ടിൽ
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കണക്കുപിടിക്കുകമാത്രമാണ് �ചയ്തത്. സാ�ങ്കതികപദങ്ങ�ള ആശ്രയിക്കാ�ത

പറയുകയാ�ണങ്കിൽ, ഇതി�ന്റഅർത്ഥംബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികൾഇന്ത്യയിൽനിന്നു

യാ�താരു പ്രതിഫലവും കൂടാ�ത ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ പറ്റി�ച്ചടുത്തു�വന്ന�ത്ര.

ഇത്ര നഗ്നമായ തട്ടിപ്പറി നാസിജർമ്മനി പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലല്ലാ�ത മ�റ്റ

വി�ടയും കാണു�മന്നു �താന്നുന്നില്ല. ‘ശാസ്ത്രീയമായ �കാള്ള’ എന്ന തല�ക്കട്ടിൽ

ലണ്ടനി�ല ‘എ�ക്കാണമിസ്റ്റ് ’ എഴുതുന്നതു �നാക്കുക.

“നാസികൾ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ അടച്ചുതീർക്കു

ന്ന സമ്പ്രദായം താ�ഴപറയും പ്രകാരമാണ്: 1. റീഷ് മാർക്കു (ജർമ്മൻ കറൻസി)

�നാട്ടായുള്ള അടവ്. 2. റീഷ്ക്രഡിറ്റ് കാ�സൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടവ്. 3. ജർമ്മൻ

ഗവൺ�മന്റ് ഡിപ്പാർട്ടു�മന്റുകളു�ട �പരിലിറക്കിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ സ്വീകരിക്കൽ.

4. കീഴടക്കിയ ശക്തികൾ അടിച്ചിറക്കുന്ന ബാങ്കു�നാട്ടുകൾ. 5. വിനിമയം വഴി

യായ കണക്കുതീർക്കൽ. 6. �സൻട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു മുൻകൂർ വാങ്ങിയുള്ള

അടവ്. ഈഓ�രാ തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളു�ടയും ആ�കയുള്ളഫലം ജർമ്മനി

ക്ക് ഒന്നും �കാടുക്കാ�ത ചിലതു കിട്ടുക എന്നതായിരുന്നു. വാങ്ങുന്നസാധനങ്ങളു

�ട വില�യല്ലാം ഇങ്ങ�ന കണക്കുതീർക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായി പിടി�ച്ചടുക്ക�പ്പട്ട

രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം നാണയ�പ്പരുപ്പവും കടവർദ്ധനവുമാണുണ്ടാവുന്നത്. ജർമ്മൻ

നാണ്യങ്ങളിൽത�ന്നഅടച്ചുതീർത്താൽ�പാലും അവ കിട്ടുന്നവർക്കു ജർമ്മൻസാ

മാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയു�മന്നർത്ഥമില്ല; കാരണം ജർമ്മനിയിൽനിന്നുള്ള ഇറ

ക്കുമതി കണിശമായി നിയന്ത്രിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങ�ന ത�ന്റ ആക്രമണത്തിനിരയായ രാജ്യങ്ങളിൽ നാണയ�പ്പരുപ്പം

ഉണ്ടാക്കുന്നതു�കാണ്ട് ഒരു �വടിക്കു രണ്ടുപക്ഷി�യ �കാല്ലാ�മന്നാണ് ജർമ്മനി

കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന്ഈ രാജ്യങ്ങ�ളആവാവു�ന്നട�ത്താളം ചൂഷണം �ച

യ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്; അ�തസമയം ത�ന്ന ഈ ചൂഷണമാവ�ട്ട, അവിടങ്ങളി�ല

ജനങ്ങ�ള ന�ന്ന മുഷിപ്പിക്കാ�തകണ്ടാണുതാനും. ഇതിനു പകരം നാസികൾ

നഗ്നമായ �കാള്ളയ്ക്കാണ് മുതിർന്നിരുന്ന�തങ്കിൽ, ജനങ്ങളു�ട �വറുപ്പുമൂക്കുകയും

അങ്ങി�ന അവ�ര അടക്കിവാഴാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുകയും �ചയ്തിരു�ന്ന�ന.

തങ്ങൾ ജർമ്മനിക്കു �കാടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഉദാരമായ പ്രതിഫലം കിട്ടു

ന്നു�ണ്ടന്നാണ് കീഴടക്ക�പ്പട്ട രാജ്യങ്ങളു�ട വലി�യാരു വിഭാഗത്തി�ന്റ ധാരണ.”

(എക്ക�ണാമിസ്റ്റ്, 24-8-40).

‘എക്ക�ണാമിസ്റ്റ് ’ ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ട മുഖപത്രമാണ്. അതു�കാണ്ട്

നാസി ജർമ്മനിയു�ട കറൻസിനയ�ത്തന്യായമായുംആ�ക്ഷപിക്കുന്നആപത്രം

ഇന്ത്യ�യപ്പറ്റിപ്പറയു�മ്പാൾ ഇങ്ങ�നയാണ് വീമ്പിളക്കുന്നത്. ‘ബർമ്മായുദ്ധത്തിൽ

ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഉപ�യാഗിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കിയതും ആയ ഓ�രാ

ഉണ്ടയ്ക്കും അപ്പ�പ്പാൾ സ്റ്റർലിങ്ങിൽ വില�കാടുക്കുന്നുണ്ട്… ഇതിൽ സാമ്രാജ്യചൂഷ

ണ�മന്നത് തീ�ര ഇ�ല്ലന്നത് എല്ലാവരും ധരി�ക്കണ്ടതാണ്.’

എന്നാൽബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളും അവരു�ട പത്രങ്ങളും എന്തുത�ന്ന പുലമ്പി

യാലും ഇന്ത്യയു�ട കറൻസിനയം പാവ�പ്പട്ട നാട്ടുകാ�ര സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം

�പാറുക്കാനാവാത്ത ഒരു ഭയങ്കരസ്ഥിതിയാണ് ഉളവാക്കിയത് എന്ന വാസ്തവ

�ത്ത മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലും കഷ്ട

പ്പാടിലും കിടന്ന് നരകിക്കു�മ്പാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണക്കറ്റ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രി

കൾ പുറംരാജ്യങ്ങളി�ലക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്ക�പ്പട്ടു. കൽക്കത്തയി�ല നിരത്തുകൾ

ശവങ്ങ�ള �കാണ്ടുനിറഞ്ഞാലും ശരി, �കരളക്കരയിൽ വസൂരിയും �കാളറയും
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പടർന്നുപിടിച്ചാലും ശരി, നാ�ടാട്ടുക്കു ക്ഷാമം �കാണ്ടു കുട്ടി�ച്ചാറായാലും ശരി

കയറ്റുമതികൾ നിർവിഘ്നം തുടർന്നു�പാകണ�മന്നും അതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന കറൻ

സികൾ പിടി�ച്ചടുക്കണ�മന്നുമാണ് അധികൃതൻമാർ തീരുമാനിച്ചത്. സ്റ്റർലിങ്ങ്

നി�ക്ഷപങ്ങളു�ട ഉറപ്പിൻ�മൽഉറുപ്പികയടച്ചിറക്കുവാനുള്ളഏർപ്പാടുകൾ റിസർവ്വു

ബാങ്കിനുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയി�ല കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഉറുപ്പികധനം കി

ട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. പിടുപ്പതിലധികം ലാഭമടിക്കാൻ തഞ്ചം കിട്ടിയ മ�ദാന്മത്തരായ

നാടൻമുതലാളികൾ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടുക�ള അശ്രദ്ധ�യാ�ടയാണ്

വീക്ഷിച്ചത് എന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല. കരിഞ്ചന്തയു�ട �നതാക്കൻമാരായ

ഈ ലാഭ�ക്കാതിയൻമാർ തങ്ങളു�ട മടിശ്ശീല തടിപ്പിക്കാൻ�വണ്ടി ആയിരമായി

രം നിരപരാധിക�ള മരണത്തി�ന്റ വായി�ലക്കു നിർദ്ദയം പിടിച്ചുതള്ളി.

ഉല്പാദന�ത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാ�നാ കരിഞ്ചന്ത�യ തടയുവാ�നാ കാര്യക്ഷമ

മായ യാ�താരു നടപടിയും അധികൃതൻമാർ �ക�ക്കാണ്ടില്ല. അതിന്നവർക്കു

സാദ്ധ്യവുമല്ല. കാരണം, ജനകീയകക്ഷികളു�ട സഹകരണം കൂടാ�ത കരിഞ്ചന്ത

യു�ട പ്രാബല്യ�ത്ത തടയുവാനാവില്ല. �വറും ഓർഡിനൻസുകൾ�കാണ്ട് ഉല്പാദ

ന�ത്തവർദ്ധിപ്പിക്കാനാവില്ല.

പ�ക്ഷ, ജനകീയപാർട്ടിക�ള �വറുക്കുകയും ഭയ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നഒരു�ദ്യാ

ഗസ്ഥ �മധാവിത്വമാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത്.

ഉറുപ്പികയു�ട ഭാവി

ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ളബന്ധം �വറും സാമ്പത്തികമായബന്ധമല്ല രാ

ഷ്ട്രീയബന്ധമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് കുത്തകമുതലാളികൾ ഇന്ത്യ�യ ചൂഷണം �ചയ്യാനു

പ�യാഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണത്. വി�ദശമുതലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങ

ളാണ് ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത നിർണ്ണയിച്ചു�പാന്നിട്ടുള്ളത്.

ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാ�ത ഇന്ത്യയു�ട കറൻസി പ്രശ്ന�ത്ത പരിഹരി

ക്കാനാവില്ല.

ഉറുപ്പികയു�ട പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയ്ക്കനുകൂലമായിത്തീരണ�മങ്കിൽ ഉറുപ്പികയും

സ്റ്റർലിങ്ങ്, �ഡാളർ തുടങ്ങിയ വി�ദശകറൻസികളും തമ്മിലുള്ള �താത് നിശ്ചയി

ക്കാൻഇന്ത്യാക്കാർക്കധികാരം ലഭിക്കണം. ഇന്ന�ത്തനിലയ്ക്കതുസാധ്യമല്ല. ഇന്ന്

ഇന്ത്യൻ കറൻസിയു�ട വിനിമയബന്ധ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം �ല

ജി�സ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലിയു�ടതല്ല, ഗവർണർ ജനറലു�ടതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് താൽപര്യ

ങ്ങൾക്കുഹാനിതട്ടാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽഇന്ത്യയു�ടവിനിമയബന്ധ�ത്തനി

ലനിർത്താൻആവശ്യമായഎല്ലാഅധികാരങ്ങളും ഗവർണർ ജനറൽക്കുലഭിച്ചിട്ടു

ണ്ട്. ഇതി�നാരു മാറ്റം വരുത്തണ�മങ്കിൽ ഇന്ന�ത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം മാറി�യ

കഴിയൂ. നിലവിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം കറൻസി പ്രശ്ന

�ത്ത ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു വ്യാ�മാഹം മാത്രമാണ്. ഈ പ്ര

ശ്നത്തിനു ഫലപ്രദമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണ�മങ്കിൽ കറൻസിയു�ട പരിഷ്ക്കര

ണത്തിനു �വണ്ടിയുള്ളസമരംസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാ�ണന്ന്

വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. �

(മംഗ�ളാദയം, തൃശൂർ 1947)
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1957ഏപ്രിൽ 1 നാണ് നമ്മു�ട നാട്ടിൽനയാ�പസഎന്നപുതിയതരം നാണയം

പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഏതാണ്ട് പഴയ ചില്ലിക്കാശി�നാളം ത�ന്ന വലിപ്പവും അതി�നക്കാൾ കുറച്ചു

കൂടി കനവുമുള്ള ഒരു �ചറിയ നാണ്യമാണ് നയാ�പസ. പ�ക്ഷ, ഇതിന് ചില്ലി

ക്കാശി�നക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. 192 ചില്ലികാശു�കാടുത്താൽ കിട്ടാവുന്നത്ര

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 100 നയാ�പസ മതി.

രണ്ടു നയാ�പസ, അഞ്ചു നയാ�പസ, പത്തു നയാ�പസഎന്നിങ്ങ�ന

ഈ സമൂഹത്തിൽ �വ�റയും ഒറ്റനാണ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

�ചമ്പും നിക്കലുമടങ്ങിയ ഒരു സമ്മിശ്ര�ലാഹം �കാണ്ടാണവ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ള്ളത്.

ഒരുറുപ്പിക നൂറു നയാ�പസയ്ക്കു സമമാണ്. അരയുറുപ്പികയ്ക്ക് അമ്പതു നയാ

�പസ. കാലുറുപ്പികയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു നയാ�പസ. പ�ക്ഷ, അരയ്ക്കാലു റുപ്പിക

യ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര നയാ�പസയല്ല, പന്ത്രണ്ടു നയാ�പസ മാത്രം. ഒരണയ്ക്ക് ആറു

നയാ�പസയും രണ്ടണയ്ക്കുപന്ത്രണ്ടുനയാ�പസ. മൂന്നണയ്ക്ക്പ�ത്താമ്പതുനയാ

�പസ, നാലണയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് നയാ�പസ. ഇങ്ങ�ന കണക്കുകൂട്ടാൻ ബഹു

വിഷമമാ�ണന്നു പലരും പറയുകയുണ്ടായി. ചിലർ പറഞ്ഞു, നയാ�പസ ഒരു

ശല്യമാ�ണന്ന്. പ�ക്ഷ, ആദ്യം, അതി�ന്റ �നർക്ക് മുഖം വീർപ്പിച്ചവർ ത�ന്ന പി

ന്നീടതി�ന ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തു�കാണ്ട്? നാണ്യത്തി�ന്റ തിള

ക്കവും ഭംഗിയും കണ്ടിട്ടാ�ണാ? അല്ല. ആ നാണ്യങ്ങൾ�ക്കാടുത്ത് അങ്ങാടിയിൽ

നിന്ന് എന്തു �വണ�മങ്കിലും വാങ്ങാം. ചായ കുടിക്കാം, സിഗരറ്റ് വലിക്കാം, പത്ര

�മാ പുസ്തക�മാ വാങ്ങാം, സിനിമ കാണാം. എല്ലാറ്റിനും �പസ �വണം.

നയാ�പസ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറുപ്പികയും അണയും �പയും മാത്രമാണു

ണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് പതിനാറണ; ഒരണയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് �പ. അണയും

�പയും ആദ്യമായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാഴും കണക്കുകൂട്ടാൻ കുറ�ച്ചാ�ക്ക

വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് 64 കാലണ, അ�ല്ലങ്കിൽ 192 �പ. ഉറുപ്പിക

�യ 192 ആക്കി ഭാഗിച്ച് കണക്കുകൂട്ടുന്നതി�നക്കാൾ എളുപ്പമ�ല്ല അതി�ന്റ നൂറാ

ക്കി ഭാഗിച്ച് കണക്കുക്കൂട്ടുന്നത്? നൂറി�നഎതുസംഖ്യ�കാണ്ടു �വണ�മങ്കിലും �പ

രുക്കി �നാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉത്തരം കാണാം. അ�തസംഖ്യ�കാണ്ട് 192 �ന �പരു

ക്കി�നാക്കു. നൂറി�ന പത്തുകണക്കിലുള്ള �ചറുഭാഗങ്ങളാക്കാം. അതു�പാ�ല 192
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�ന ഒന്നു ഭാഗിച്ചു�നാക്കൂ. തീർച്ചയായും നൂറി�ന്റ പത്തുകണക്കിലുള്ള വിഭജനമാ

�ണളുപ്പം. പത്തുകണക്കിൽ ഭാഗിക്കാനും �പരുക്കാനും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു

നാണയവ്യവസ്ഥയാണിത്. അതു�കാണ്ടാണിത് ദശാംശനാണയവ്യവസ്ഥഎന്ന്

വിളിക്ക�പ്പടുന്നത്.

നയാ�പസ�യ അണയാ�യാ �പആ�യാ മാറ്റുക അത്ര എളുപ്പമ�ല്ലന്നു

ള്ളത് ശരിയാണ്. പ�ക്ഷ, ഏതാനും �കാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽഅണയും�പയും കാ

ലണയും മറ്റും പ്രചാരത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്ക�പ്പടും. പി�ന്ന ഉറുപ്പികയും നയാ

�പസയും മാത്ര�മ ഉണ്ടാവൂ. അ�പ്പാളാണ് ദശാംശനാണയവ്യവസ്ഥയു�ട മുഴു

വൻ ഗുണവും �വളി�പ്പടുക.

1 �പസഎന്തിന്?

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്അണയും�പയുംആദ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

അതിനു മുമ്പ് അണയും �പയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം മറ്റുചില നാണയങ്ങ

ളാണുണ്ടായിരുന്നത്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന നമ്മു

�ട നാണ്യവ്യവസ്ഥയിൽ പലപലമാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ�ക്ഷ? എന്തുമാറ്റമുണ്ടാ

യാ�ലന്താണ്? നാണ്യത്തി�ന്റ �പരു മാറിയാലും, അതി�ന്റ വിഭജനസമ്പ്രദായം

മാറിയാലും, അതു നാണ്യംത�ന്നയാണ്. കാലുറുപ്പികയായാലും നാലണയായാലും

ഇരുപത്തഞ്ചുനയാ�പസയായാലുംകാര്യം ഒന്നുത�ന്ന. അവ�കാടുത്താൽകിട്ടു

ന്നസാധനങ്ങൾതുല്യമായിരിക്കും. നാണ്യങ്ങൾ�ക്കാണ്ടുനമുക്ക് �നരിട്ട് പറയത്ത

ക്ക ഉപ�യാഗ�മാന്നുമില്ല. അവ തിന്നാൽ പറ്റില്ല; നഗ്നത മറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. എങ്കി

ലും അവ ഉപ�യാഗകരങ്ങളാണ്. അവ �കാടുത്ത് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ—

അപ്പ�മാ തുണി�യാ എന്തു�വണ�മങ്കിലും — വാങ്ങാൻ കഴിയു�മന്നതാണ് അവ

യു�ട ഉപ�യാഗം.

നിങ്ങളു�ട �കയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ എ�ന്തങ്കിലും സാധനമു�ണ്ടന്നിരി

ക്ക�ട്ട. അതു വിറ്റാൽ പണം കിട്ടും. ആ പണം �കാടുത്ത് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള

മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാം. ഇങ്ങി�ന ചരക്കുകൾ വാങ്ങു�മ്പാഴും വിൽക്കു

�മ്പാഴും പണം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. പണ�ത്ത മധ്യവർത്തിയാക്കി�ക്കാണ്ടാ

ണ് ഇങ്ങ�ന ചരക്കുകൾതമ്മിൽ�കമാറ്റം �ചയ്യ�പ്പടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു

കാര്യം വ്യക്തമാവും. സമുദായത്തിൽ ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റം ആവിർഭവിച്ചതിനു

�ശഷം മാത്രമാണ് പണമുണ്ടായത്. പ്രാകൃതമനുഷ്യർ �വട്ടയാടി നടന്നിരുന്നആ

അതിപ്രാചീനകാലത്ത് �കമാറ്റവും കച്ചവടവും ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതു�കാ

ണ്ടക്കാലത്ത് പണത്തി�ന്റ ആവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പ്രാ

കൃതമനുഷ്യർ ചരക്കുകൾ �കമാറാൻ തുടങ്ങിയ ഉട�നത്ത�ന്ന പണമാവിർഭവി

ച്ചു എന്നല്ല. ആദ്യകാലത്ത് പണത്തി�ന്റ സഹായം കൂടാ�ത �നരിട്ടു ചരക്കുകൾ

�കമാറുകയാണ് പതിവ്. �നല്ലു�കാടുത്ത് തുണി വാങ്ങും. മീൻ �കാടുത്ത് �തൻ

വാങ്ങും. �നരിട്ടുള്ളഈ �കമാറ്റത്തിന് �വച്ചുമാറ്റം അ�ല്ലങ്കിൽ ബാർട്ടർ എന്നു

പറയുന്നു.

ബാർട്ടർസമ്പ്രദായത്തിന് ഒരുകുഴപ്പമുണ്ട്. �നല്ല് വിറ്റ് തുണിവാങ്ങാൻ �പാകു

ന്നഒരുകൃഷിക്കാര�ന ഒന്നുപിന്തുടർന്നു�നാക്കു. തുണിവിൽക്കാൻതയ്യാറുള്ളഒരാ

�ള അയാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പ�ക്ഷ, തുണി വിൽക്കുന്നവന് �നല്ലല്ല, �തങ്ങയാണവ

ശ്യം. ഈസ്ഥിതിയിൽ�കമാറ്റം നടക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? തുണി വിൽക്കാൻ
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തയ്യാറുള്ളവനും അ�ത സമയത്തു �നല്ലു വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ ഒരാ

�ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ�ല �കമാറ്റം നടക്കൂ. �തങ്ങ വിൽക്കാൻ തയ്യാറു

ള്ളഒരാളുണ്ട്. പ�ക്ഷ,അയാൾക്ക് തുണിയുമല്ല, �നല്ലുമല്ലആവശ്യം; കു�റ ഉപ്പാണ്.

ഉപ്പു കിട്ടിയാ�ല അയാൾ �തങ്ങ�കവിടൂ. എന്തുബുദ്ധിമുട്ടാണ്? മനുഷ്യർ പരിഷ്ക്ക

രിക്കുകയും �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂ

ടുതൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നു. ബാർട്ടർ, അ�ല്ലങ്കിൽ �നരിട്ടുള്ള �കമാറ്റ സമ്പ്രദാ

യംതികച്ചുംഅപ്രാ�യാഗികവുംഅപര്യാപ്തവുമായിത്തീർന്നു. എല്ലാവർക്കും �പാതു

വിൽആവശ്യമായഏ�തങ്കിലു�മാരുസാധന�ത്തമധ്യവർത്തിയായി ഉപ�യാഗി

ച്ചാ�ലഈബുദ്ധിമുട്ടുപരിഹരിക്കാൻകഴിയൂഎന്നായി. ഈഘട്ടത്തിലാണ് പണം

രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

2 നാണ്യങ്ങളു�ട ഉത്ഭവം

പണം—അതായത്�കമാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തി—ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട

ത് നാണ്യങ്ങളു�ടരൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണക്കട്ടികളും �വള്ളിക്കഷണങ്ങളും

മറ്റുംഅ�തരൂപത്തിൽ, �കാത്തി�ത്തച്ചുരൂപ�പ്പടുത്താ�തത�ന്നപണമായി ഉപ

�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പണം എണ്ണി�ക്കാടുക്കുകയല്ല, തൂക്കി�ക്കാ

ടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അതുത�ന്നയും പ്രാചീനമനുഷ്യർ കു�റ�യാ�ക്ക പരിഷ്ക്കാ

രം �നടിയതിനു�ശഷമാണ്. �വള്ളി, സ്വർണം തുടങ്ങിയ �ലാഹങ്ങൾ പണമാ

യി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പശു, ആട്, �താൽ, ഉപ്പ് തുടങ്ങിയ

മറ്റുപലതും �കമാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തികളായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. �നല്ല് �കാടുത്ത് തു

ണി വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ �നരിട്ട് തുണിവാങ്ങുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. ആദ്യം

�നല്ല് �കാടുത്ത് ഉപ്പ് വാങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ഉപ്പ് �കാടുത്ത് തുണി വാങ്ങുന്നു. ഉപ്പ്

എല്ലാവർക്കുംആവശ്യമുള്ള ഒരുസാധനമാണ്. അതു�കാണ്ടാണത്�കമാറ്റത്തി

�ന്റ മധ്യവർത്തിയായി ആദ്യം അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടത്. പ�ക്ഷ, എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടായി

രുന്നുഅ�തന്ന് ഒന്നാ�ലാചിച്ചു�നാക്കൂ. നയാ�പസയു�ട കണക്കുകൂട്ടൽ�പാലും

വിഷമമാ�ണന്നുപറയുന്നവർ പശുക്കൾ പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന കാ

ല�ത്തസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി എന്തു പറയും? ഒരു പശുവി�ന �കാടുത്താൽ നാലാടുക

�ള വാങ്ങാൻ കിട്ടു�മന്നിരിക്ക�ട്ട. പ�ക്ഷ, ഒരാടുമാത്രം മതി�യങ്കി�ലാ? പശുവി

�ന നാലാക്കി �വട്ടിമുറിച്ചു �കാടുക്കാൻ കഴിയു�മാ? ഈ വിഷമം പരിഹരിക്കാ

നാണ് സ്വർണ്ണം, �വള്ളി, തുടങ്ങിയ �ലാഹങ്ങൾ പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ട

ത്. സ്വർണ്ണവും �വള്ളിയുംഎത്ര�ചറിയകഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാലുംആർക്കുംയാ

�താരുപദ്രവവുമില്ല. അവ തൂക്കി�ക്കാടുത്ത് ഇഷ്ടം�പാ�ല ഇഷ്ടമുള്ളസാധനങ്ങൾ

വാങ്ങാം. എന്നാൽ, അതും അത്രഎളുപ്പ�മാന്നുമായിരുന്നില്ല. കച്ചവടത്തിനു�പാ

കു�മ്പാൾ ചരക്കുക�ളറ്റി നടന്നാൽ �പാര, സ്വർണ്ണക്കഷണങ്ങ�ളാ, �വള്ളിക്കഷ

ണങ്ങ�ളാ ഉണ്ടായാലും �പാരാ, അവ തൂക്കി�ക്കാടുക്കാൻ എല്ലായ്�പ്പാഴും ഒരു തു

ലാസ്സു കൂടി �കാണ്ടുനടക്കണം! ഈ ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാനാണ് നിശ്ചിതമായ

രൂപവും തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ളസ്വർണ്ണക്കക്ഷണങ്ങളും �വള്ളിക്കഷണങ്ങളും �ചമ്പുതു

ട്ടുകളും മറ്റും ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പല �പരുകളിലും വിളിയ്ക്ക�പ്പട്ട ഈ

�ലാഹത്തുണ്ടുകൾക്കാണ് നാണ്യങ്ങ�ളന്ന് പറയുന്നത്. �ലാഹക്കഷണങ്ങൾ തൂ

ക്കി�കാടുക്കുന്നതിനുപകരം നാണ്യങ്ങൾഎണ്ണി�കാടുത്താൽ മതിയ�ല്ലാ?
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3 പഴയ നാണ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി നാണ്യങ്ങളാവിർഭവിച്ചത് ഏതുകാലത്താ�ണന്നുവള�ര കൃത്യ

മായി പറയാൻ വയ്യ. എന്നാ�ലാരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ആര്യൻമാരു�ട ആഗമ

നത്തിനുഎത്ര�യാ മുമ്പുമുതൽ�ക്കത�ന്നനാണ്യങ്ങൾപ്രചരിച്ചിരുന്നു. �മാഹൻജ

ദാ�രാ, ഹാരപ്പ മുതലായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഅതിപ്രാചീന കാല�ത്തനാ

ണ്യങ്ങളിൽചിലത് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർക�ണ്ടടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത്അയ്യാ

യിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുത�ന്നഇന്ത്യയിൽചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും

കച്ചവടവും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാണിതു കാണിക്കുന്നത്.

ഋ�ഗ്വദത്തിൽ പണം, പണി എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പദപ്ര�യാഗങ്ങൾ ധാരാ

ളം കാണാവുന്നതാണ്. പ�ക്ഷ, ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായവും നടപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരിന്ദ്രബിംബം പത്തു പശുക്കൾക്കു സമമാ�ണന്നു ഒരിടത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും കച്ചവടങ്ങളും

പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ �മ�ല്ല�മ�ല്ല ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം അപ്രത്യക്ഷ

മായി. പണം, നിഷ്കം തുടങ്ങിയ നാണ്യങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. ബുദ്ധ�ന്റ

കാലത്തിനു മുമ്പുത�ന്ന പണം, കർഷാപണം മുതലായ �പരുക�ളാടുകൂടിയ �വ

ള്ളിനാണ്യങ്ങളും നിഷ്കം, പാദം മുതലായ സ്വർണനാണ്യങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു�വ

ന്ന് ഗ�വഷകൻമാർ �വളി�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൗടില്യ�ന്റ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ

മൗര്യചക്രവർത്തിമാരു�ട കാലത്തു പ്രചരിച്ചിരുന്ന നാണ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു

പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പണമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നാണ്യം. അത് തനി

�വള്ളിയായിരുന്നില്ല. — �ചമ്പു കൂട്ടിയതായിരുന്നു. പണം, അരപ്പണം, കാൽ

പ്പണം, അരയ്ക്കാൽപ്പണം എന്നീ �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കു പുറ�മ മാഷം, അർദ്ധ

മാഷകം, കാകണി, അർദ്ധകാകണി മുതലായ �ചമ്പുനാണ്യങ്ങളും ഇക്കാലത്ത്

പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കൗടില്യ�ന്റ കാല�ത്ത ഒരു പണം ഏ�റക്കു�റ രണ്ടാം �ലാക

മഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന നമ്മു�ട ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സമമായിരുന്നു എന്ന്

�ക.ടി.ഷാഎന്നധനശാസ്ത്രജ്ഞൻപറയുന്നു. ഓ�രാ നാണ്യത്തിനും നിശ്ചിതമായ

തൂക്കവും മാറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. കടുകിൻമണി, കുന്നിക്കുരു, മഞ്ചാടിക്കുരു മുതലായവ

യു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൂക്കങ്ങൾ കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. കൗടില്യ�ന്റ

അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളു�ട തൂക്കങ്ങ�ളപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാ

ദിക്കുന്നുണ്ട്. നിശ്ചിത നിരക്കുകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് �ലാഹക്കട്ടിക�ള നാണ്യ

ങ്ങളാക്കി മാറ്റി�ക്കാടുക്കാനും മാറ്റുകുറഞ്ഞനാണ്യങ്ങൾക�ണ്ടത്തിയാൽഅവ�യ

നശിപ്പിച്ചുകളയാനും നാണ്യനിർമ്മാണശാലയു�ട അധ്യക്ഷന് അധികാരമുണ്ടായി

രുന്നു.

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥഅഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയും വാണിജ്യവും വ്യാപാരബന്ധങ്ങളും

വളരുകയും �ചയ്യു�മ്പാൾ നാണ്യവ്യവസ്ഥയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്നു. അത്തര�മാരു

കാലഘട്ടമായിരുന്നുഗുപ്തരാജാക്കൻമാരു�ട ഭരണകാലം. ഗുപ്തരാജാക്കൻമാരാൽ

നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട നിരവധി നാണ്യങ്ങൾകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുപ്തഭരണത്തി�ന്റആദ്യ

കാലത്ത് 123 �ഗ്രൻതൂക്കമുള്ളസ്വർണനാണ്യങ്ങളാണ്പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ

അത് മുഴുവൻ ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണമായിരുന്നില്ല. 7 �ഗ്രൻ ശുദ്ധ സ്വർണവും ബാക്കി

കൂട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നാണ്യങ്ങളു�ട തൂക്കം വർദ്ധിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, കനം

കൂടും�താറും പരിശുദ്ധസ്വർണത്തി�ന്റ �താതു കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരികയാണ് �ചയ്ത

ത്. സ്വർണനാണ്യങ്ങൾക്കു പുറ�മ �വള്ളിനാണ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ,
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�ചറിയ �ചറിയ �കമാറ്റങ്ങൾക്ക് �ചമ്പുനാണ്യങ്ങളാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരു

ന്നത്.

4 നാണ്യങ്ങളു�ട പരസ്പരബന്ധം

സ്വർണനാണ്യങ്ങളും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വർണത്തി�ന്റയും

�വള്ളിയു�ടയും വിലകൾതമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിന്നു�പാകു

ന്നത്. ഒരു �ഗ്രൻ സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ടര �ഗ്രൻ �വള്ളിക്ക് സമമായിരുന്നു�വ

ന്ന്സചീന്ദ്രകുമാർഎന്നഗ്രന്ഥകാരൻകണക്കുക്കൂട്ടിപ്പറയുന്നു. �ബഗ്രാമിൽനിന്നു

ലഭിച്ച ഒരു �ചമ്പുപട്ടയപ്രകാരം സ്വർണത്തി�ന്റ വില �വള്ളിയു�ടതി�ന്റ പതിനാ

റിരട്ടിയായിരുന്നു. നാരദസ്മൃതിയനുസരിച്ച് അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന

നാണ്യവ്യവസ്ഥതാ�ഴപറയുംപ്രകാരമായിരുന്നു.

4 കാകണി =
1 മാഷം അ�ല്ലങ്കിൽ 1 പലം

(1 പണം)

20 മാഷം അ�ല്ലങ്കിൽ

20 പണം =
�വള്ളി�കാണ്ടുള്ള ഒരു

കാർഷാപണം

4 കാർഷാ പണം = 1 ധാനകം

12 ധാനകം അ�ല്ലങ്കിൽ

48 കാർഷാപണം
= 1 സുവർണം (ദീനാരം)

ശുക്രനീതിസാരത്തിൽ നിഷ്കം, തങ്കം, സുവർണ്ണം മുതലായ നാണ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതി

പാദിക്കുന്നുണ്ട്. നാലു മാഷത്തൂക്കംസ്വർണമാണ് ഒരു നിഷ്ക്കത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

ത്. വിവിധ �ലാഹങ്ങളു�ട വിലകൾ തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങൾ താ�ഴ പറയും പ്രകാ

രമായിരുന്നു:

“രജതം �ഷാഡശഗുണം ഭ�വത്സ്വർണ്ണസ്യമൂല്യകം

താമ്രം രജതമൂല്യം സ്വാത്പ്രാ�യാശീതിഗുണം തഥാ”

അതായത് സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില �വള്ളിയു�ട വിലയു�ട പതിനാറിരട്ടിയും �വള്ളി

യു�ട വില �ചമ്പി�ന്റ വിലയു�ടസുമാർ 80 ഇരട്ടിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽഏ�തങ്കി

ലു�മാരു �ലാഹത്തി�ന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽഈബന്ധത്തിനും മാറ്റം സം

ഭവിയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു. ദാരിയസ്സു രാജാവി�ന്റ കാലത്ത് 3:40 എന്ന നിരക്കിലും

ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 1:9 എന്നനിരക്കിലുമാണ് സ്വർണവും �വള്ളിയും പ്ര

ചരിച്ചിരുന്നത്എന്ന് �ക.വി.രാമസ്വാമിഅയ്യങ്കാർഎന്നപണ്ഡിതൻചൂണ്ടിക്കാണി

യ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങ�നസ്വർണ്ണത്തി�ന്റ�യാ �വള്ളിയു�ട�യാ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ

ക്കനുസരിച്ച് അവ തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾസംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു.

5 നാണ്യങ്ങളു�ട ഭംഗി

ആദ്യ�മാ�ക്ക നാണ്യങ്ങളു�ട മാറ്റും തൂക്കവും മാത്രമാണ് പരിഗണിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന

ത്. പ�ക്ഷ, ക്രമത്തിൽ ജനങ്ങളു�ട കലാ�ബാധം അവയിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കാൻ

തുടങ്ങി. നാണ്യങ്ങളിൻ�മൽ ചില ചിത്രപ്പണികൾആവിർഭവിച്ചു. ഉദാഹരണത്തി

ന്, വൃത്താകാരത്തിലുള്ള മൂന്നു പുള്ളിക�ളാടുകൂടിയ ചില �വള്ളിനാണ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി
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സി.�ജ.ബ്രൗൺ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ‘ഇന്ത്യയി�ല നാണ്യങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തക

ത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ചില പ്രാചീന നാണ്യങ്ങളി�ന്മൽ ആന, നായ, മരം

മുതലായവയു�ട ചിത്രങ്ങൾ �കാത്തിയുണ്ടാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. വി�ദശീയരുമായുള്ള

കച്ചവടബന്ധങ്ങളു�ട ഫലമായി ഗ്രീക്കുനാണ്യങ്ങ�ളയും �റാമൻനാണ്യങ്ങ�ളയും

അനുകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള ചില നാണ്യങ്ങളും നിർമ്മിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ഗുപ്തൻമാ

രു�ടയും പിന്നീട് രജപുത്രരു�ടയും കാലത്ത് നാണ്യങ്ങളു�ട ഭംഗിയും ആകർഷക

ത്വവും വർദ്ധിച്ചു. ശഹദുഖി, ദിർഹം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള ചില �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾ

ബാബറും ഹുമയൂണും നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, �ഷർഷായു�ട കാലത്താ

ണ് നാണ്യനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത്. അ�ദ്ദഹമാ

ണ�ത്ര �വള്ളിയുറുപ്പികആദ്യമായി അടിച്ചിറക്കിയത്. ഒരുറുപ്പികയിൽ 172.5 �ഗ്രൻ

�വള്ളിയടങ്ങിയിരുന്നു. �വള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കുപുറ�മ ‘ദം’എന്ന�ചമ്പുനാണ്യവുമു

ണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദമ്മിൽ 523 �ഗ്രൻ�ചമ്പാണടങ്ങിയിരുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഒരു

�വള്ളിയുറുപ്പിക നാൽപ്പതു ദമ്മിനുസമമായിരുന്നു. പിന്നീട് �വള്ളിയു�ട വീര്യംകൂടി

യ�പ്പാൾ എൺപതു ദമ്മായി. ഏറ്റവും �ചറിയ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് ‘ദമ്മിടി’

എന്ന മ�റ്റാരു �ചറുനാണ്യം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. എട്ടു ദമ്മിടി കൂടിയാൽ ഒരു

ദമ്മായി.

അക്ബറു�ട കാലത്ത് ഉറുപ്പിക, അരയുറുപ്പിക, അരയ്ക്കാലുറുപ്പിക എന്നീ �വ

ള്ളിനാണ്യങ്ങൾക്കുപുറ�മ ‘മുഹർ’ എന്നസ്വർണനാണ്യവും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

6 ഏകീകൃതമായ നാണ്യവ്യവസ്ഥ

അക്ബറു�ട കാലത്താണ് മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തി�ലക്കും �വള്ളിമാനത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിൽ ഏ�റക്കു�റ ഏകീകൃതവും �കന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥ

നടപ്പിൽവന്നത്. പ�ക്ഷ, മുഗൾഭരണം അവസാനിച്ച�താ�ട ഏകീകൃതമായ നാ

ണ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടവുതട്ടി. സ്വതന്ത്രരായിത്തീർന്ന രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളു�ട രാജ്യ

ങ്ങളിൽ സ്വന്തം സ്വന്തം നാണ്യങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങി�ന പരസ്പ

രം ബന്ധമില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി നാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. പ�ത്താമ്പ

താം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭകാലത്ത് ഇന്ത്യയു�ട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽആയിര�ത്താ

ളം വ്യത്യസ്ത നാണ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു�വന്ന് മാക്ക്�ലസ് എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ

‘ഇന്ത്യൻ കറൻസി’ എന്ന ത�ന്റ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. �കരളക്ക

രയിൽ വരാഹൻ, വീരരായപ്പണം, കാശ് മുതലായനാണ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്ന

ത് എന്ന് കൃ. 1800-ൽ �കരളം സന്ദർശിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ബച്ചാനൻ പറയുന്നു. 40

കാശിന് ഒരുവീരരായപ്പണം. പതി�നാ�ന്നകാൽപണത്തിന് ഒരുവരാഹൻ. ഒരു

മദ്രാസ് ഉറുപ്പിക �കാടുത്താൽ മൂ�ന്നമുക്കാൽ പണവും രണ്ടരകാശും കിട്ടിയിരുന്നു

എന്നു ബുച്ചാനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, ഈ നിരക്ക് സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല.

പല�പ്പാഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയു�ട ഉറുപ്പി

കയ്ക്ക് മിക്കസ്ഥലത്തുംസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കമ്പനിയുറുപ്പികത�ന്നയും

പ�ലടത്തും പലതരത്തിലായിരുന്നു. ബങ്കാൾ, പഞ്ചാബ് എന്നീ രണ്ടു സംസ്ഥാന

ങ്ങളിൽ മാത്രം 27 തരത്തിലുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പികകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു�വന്നാണ് മാ

ക്ക്ലീസ് പറയുന്നത്.

ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളു

�ട ഭരണാധികാരമുറപ്പിച്ചത്. ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളു�ട പ്രചാരം തങ്ങ

ളു�ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ താൽപര്യങ്ങ�ള അപകട�പ്പടുത്തു�മന്ന്
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അവർ മനസ്സിലാക്കി. �മ�ല്ല �മ�ല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും തങ്ങളു�ട കീഴിലായ�താ�ട

ഏകീകൃതമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥഅവർ നടപ്പിൽവരുത്തി. 1818-ൽ 180 �ഗ്രൻ

തൂക്കവും പന്ത്രണ്ടിൽ പതി�നാന്നു ഭാഗം �ലാഹശുദ്ധിയുമുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പിക

മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൽ അടിച്ചിറക്ക�പ്പട്ടു. 1823-ൽ �ബാം�ബയി�ല ഉറുപ്പിക

മദ്രാസി�ല ഉറുപ്പികയ്ക്കു തുല്യമായിത്തീർന്നു. 1835-ൽ പാസാക്ക�പ്പട്ട നിയമമനുസ

രിച്ച്ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു�ട ഭരണാതിർത്തിക്കുള്ളിൽഎല്ലായിടത്തും 180 �ഗ്രൻ

തൂക്കമുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പികഅടിസ്ഥാന നാണ്യമായി അംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

7 ഉറുപ്പികയും പവൻസ്റ്റർലിങ്ങും

ഇന്ത്യയിൽ �വള്ളിയുറുപ്പിക പ്രചരിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട അ�തകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവൻ

സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന് സ്വർണ്ണനാണ്യമാണ് അടിസ്ഥാനനാണ്യ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരിച്ച്

�കാണ്ടിരുന്നത്. 1818-ൽ ത�ന്ന ബ്രിട്ടൻ സ്വർണനാണ്യവ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചു കഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ട�ന്റ �കാളനിയായിത്തീർന്ന ഇന്ത്യയാക�ട്ട �വള്ളിമാനത്തിലുമാ

യിരുന്നു. ഇത് പല വിഷമതകൾക്കും ഇടവരുത്തി. ബ്രിട്ടനും ബ്രിട്ട�ന്റ �കാളനി

യായ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം കാരണം പല�പ്പാഴും രണ്ടു നാണ്യങ്ങളും തമ്മി

ലുള്ള �കമാറ്റങ്ങൾആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തുള്ള �കാള്ള�ക്കാടുക്ക

കൾക്ക് ഉറുപ്പിക ത�ന്ന മതി. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനും

ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ �വണ്ടിവന്ന�ചലവുകൾനിർവ്വഹിക്കാനും ഉറു

പ്പിക �പാരാ, ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റനാണയമായപവൻസ്റ്റർലിങ്ങു�വണം. ഇന്ത്യയു�ട റവ

ന്യൂവരവിനങ്ങ�ളല്ലാം ഉറുപ്പികക്കണക്കിലായിരുന്നു. �ചലവി�ന്റഗണ്യമായ ഭാഗം

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പവൻകണക്കിലും. ഇതുകാരണം �കാല്ലം�താറും വള�രയധികം ഉറു

പ്പിക പവൻസ്റ്റർലിങ്ങാക്കി മാ�റ്റണ്ടിവന്നു. ഉറുപ്പികയും പവൻസ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിൽ

നിശ്ചിതമായ ഒരു ബന്ധം — നിശ്ചിതമായ ഒരു �കമാറ്റനിരക്ക് —ആവശ്യമാ

യിത്തീരുന്നു. അങ്ങ�ന ഇന്ത്യയു�ട ഉറുപ്പിക ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പവൻസ്റ്റർലിങ്ങുമായി

കൂട്ടി�കട്ട�പ്പട്ടു.

1899-ൽ പാസാക്ക�പ്പട്ട നിയമമനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പിക പതിനാറു �പൻസി

നു സമമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഒരുറുപ്പിക �കാടുത്താൽ പതിനാറു �പൻ�സാ

അത്രയ്ക്കുള്ള സ്വർണ�മാ ലഭിയ്ക്കു�മന്നതിന് യാ�താരുറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1907

മുതൽക്ക് സ്വർണ്ണം �കാടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഗവൺ

�മൻറ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ഇ�താരു വിചിത്രമായസ്ഥിതിവി�ശഷമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്

ഭരണത്തിന് മുമ്പ് ഉറുപ്പികയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പദവിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. നി

ശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള �വള്ളി അതിലടങ്ങിയിരുന്നതു�കാണ്ട് അതിനു

സ്വന്തമായ നിലയും വിലയുമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുഭരണം വന്ന�പ്പാൾ ഈ സ്വ

തന്ത്രപദവി നഷ്ട�പ്പട്ടു. അത് പൗണ്ട് �സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായി. പൗണ്ട്

�സ്റ്റർലിങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു ഉറുപ്പികയു�ട ഉറപ്പ്. അത് പൗണ്ട്

സ്റ്റർലിങ്ങി�ന ആശ്രയിച്ചു നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാണയമായിത്തീർന്നു. ഉറുപ്പിക

യ്ക്കു പകരം സ്വർണം നൽകുകയില്ല എന്നു വന്ന�താടുകൂടി അത് �വള്ളിമാനവുമല്ല,

സ്വർണ്ണമാനവുമല്ല എന്നായി. ഈ വിചിത്രമായ നാണ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സ്വർണവിനി

മയമാനം അ�ല്ലങ്കിൽ ‘�ഗാൾഡ് എക്സ്�ചഞ്ച് സ്റ്റാൻ�ഡർഡ് ’ എന്നു നാമകരണം

�ചയ്യ�പ്പട്ടു.
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8 ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു �ശഷം

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം ഈ നാണ്യവ്യവസ്ഥയു�ട പാപ്പരത്തം തികച്ചും �വളി

�പ്പടുത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിനു�വണ്ടി ഇന്ത്യ വമ്പിച്ച �ചലവുകൾ �ച�യ്യണ്ടിവന്നു. അതി

നു�വണ്ടി ധാരാളം ഉറുപ്പിക അടിച്ചിറക്ക�പ്പട്ടു. പ�ക്ഷ, ഉറുപ്പികയു�ട എണ്ണം ക്രമാ

തീതമായി വർദ്ധിച്ചു�വങ്കിലും അതനുസരിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

ഫല�മാ? ചരക്കുകളു�ട വില കയറുകയും ഉറുപ്പികയു�ട വിലയിടിയുകയും �ചയ്തു.

യുദ്ധമവസാനിച്ചതിനു�ശഷം ബാബിങ്ടൺസ്മിത്ത് കമ്മീഷ�ന്റ ശുപാർശയ

നുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് രണ്ട് ഷില്ലിങ് അ�ല്ലങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാ

ല് �പൻസ് ആക്കി നിശ്ചയിക്ക�പ്പട്ടു. യുദ്ധം�കാണ്ടുതകർന്ന ബ്രിട്ടീഷുവ്യവസായ

ങ്ങ�ള വീണ്ടും വളർത്താനും ബ്രിട്ടീഷുകച്ചവടം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനുമുള്ള

പരിപാടിയു�ട ഒരു ഭാഗ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പുതിയ നിരക്ക് നടപ്പിൽവരുത്ത

�പ്പട്ടത്. ഇതുമൂലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിർവ്വഹി�ക്കണ്ടി വന്ന �ചലവുകളു�ട ഭാരം വർ

ദ്ധിച്ചു. ഓ�രാ പവൻ സ്റ്റർലിങ്ങിനും മുമ്പു �കാടുത്തിരുന്നതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറു

പ്പിക �കാടു�ക്കണ്ടിവന്നു. ഈവിനിമയനിരക്ക്കാരണംഇന്ത്യയു�ടഖജാനയ്ക്ക് ഒറ്റ

�ക്കാല്ലത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു�കാടി ഉറുപ്പികയു�ട നഷ്ടംപറ്റി. നമ്മു�ട നാണ്യവ്യ

വസ്ഥവള�ര ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട വിലയിടിഞ്ഞു. 1920 ആയ�പ്പാ

�ഴയ്ക്കും ഉറുപ്പിക പതിനാറു �പൻസിനുസമമായിത്തീർന്നു.

9 പുതിയ വിനിമയനിരക്ക്

1927-ൽഹിൽട്ടൺയങ്ങ് കമ്മിഷ�ന്റ റി�പ്പാർട്ടനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനി

രക്ക് ഒരു ഷില്ലിങ് ആറു�പൻസാക്കി നിജ�പ്പടുത്ത�പ്പട്ടു. സർ പുരു�ഷാത്തംദാ

സ് താക്കൂർദാസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ ഈ പുതിയ നിരക്ക് ഇന്ത്യ

യു�ട താൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നു വാദിച്ചു�നാക്കി. വള�രക്കാലമായി ഉറുപ്പി

കയു�ട യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള �കമാറ്റനിരക്ക് ഒരു ഷില്ലിങ്ങ് നാലു �പൻസു മാത്ര

മാ�ണന്നും ഒരു ഷില്ലിങ്ങ് ആറു �പൻസാക്കിയാൽ അത് നിലവിലുള്ള യഥാർത്ഥ

നിരക്കി�നക്കാൾ പന്ത്രണ്ടരശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കു�മന്നുംഈ കവിഞ്ഞ നി

രക്ക് ഇന്ത്യൻ ക�മ്പാളത്തിൽ മത്സരിക്കുവാൻ വി�ദശമുതലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ

സഹായകരമായിരിക്കു�മന്നും ഇന്ത്യയു�ട കയറ്റുമതികൾക്ക് വലിയ തടസ്സം �നരി

ടു�മന്നും മറ്റുംഅവർ ശക്തിയായി വാദിച്ചു. ഏതാണ്ടി�ത വാദങ്ങളുന്നയിച്ചു�കാണ്ട്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ �കാൺഗ്രസും ഒരു പ്ര�മയം പാസാക്കുകയുണ്ടായി. �കന്ദ്ര

അസംബ്ലിയി�ല പല �നതാക്കൻമാരും ഔ�ദ്യാഗിക നിരക്കി�നതിനായി ശബ്ദമു

യർത്തി�നാക്കി. പ�ക്ഷ, എന്തായി, യാ�താരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഉറുപ്പികയു�ട

വിനിമയനിരക്ക് പതി�നട്ടു�പൻസ് ത�ന്നയായിരിക്കണ�മന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാ

ധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു.

വിനിമയനിരക്ക് പതിനാറു �പൻസിനു പകരം പതി�നട്ടു �പൻസാക്കുക

എന്നുവച്ചാൽ ഒരുറുപ്പിക വിലയുള്ള ചരക്കിന്ന് രണ്ടു �പൻസ് കൂടുതൽ വില നൽ

�കണ്ടിവരിക എന്നർത്ഥമാണ്; വി�ദശ ക�മ്പാളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളു�ട

വില മറ്റു രാജ്യങ്ങളു�ട ചരക്കുകളു�ടതി�നക്കാൾ വർദ്ധിയ്ക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്.

ക�മ്പാളത്തിൽ എല്ലായ്�പ്പാഴും വില കുറഞ്ഞ ചരക്കുകളാണ�ല്ലാ �വഗത്തിൽ

�ചലവാകുക. ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകളു�ട വില താരത�മ്യന കൂടുതലായതു�കാണ്ട്

നമ്മു�ട കയറ്റുമതികൾക്ക് വലിയ ഇടിവുതട്ടി. മാത്രമല്ല, കയറ്റി അയച്ച ചരക്കുകൾ

ക്ക് ഉറുപ്പികകണക്കിൽ കിട്ടിയ വില കുറയുകയും �ചയ്തു.
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1927-�ല കറൻസി നിയമമനുസരിച്ച് ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് പതി�നട്ടു �പൻസി�ന്റ

സ്വർണം നൽകുവാൻ തങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കു�മന്ന് ഗവൺ�മൻറ് പ്രഖ്യാ

പിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും 1931-ൽ ബ്രിട്ടൻ സ്വർണമാനമു�പക്ഷിച്ച�താടുകൂടി

ഉറുപ്പികയ്ക്കുപകരം സ്വർണം നൽകുക എന്ന നയവും ഉ�പക്ഷിക്ക�പ്പട്ടു. ഉറുപ്പിക

യ്ക്ക് സ്വർണവുമായി യാ�താരുബന്ധവും ഇല്ലാതായി. എന്നിട്ടും വിനിമയനിരക്ക്

പതി�നട്ടു�പൻസുത�ന്നയായി നിലനിർത്ത�പ്പട്ടു.

10 ഇന്ത്യയ്ക്കു �നരിട്ട നഷ്ടം

1929-ൽ �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും വലി�യാരുസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. റഷ്യ�യാ

ഴിച്ച് മ�റ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങ�ളയും അതു പിടികൂടി. എന്നാൽ വ്യാവസായികരാജ്യങ്ങ�ള

ക്കാളധികം കാർഷിക രാജ്യങ്ങ�ളയാണതു ബാധിച്ചത്. എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും

വിലയിടിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, കാർഷികച്ചരക്കുകളു�ട വിലയാണ് കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യ മുഖ്യമായും ഒരു കാർഷികരാജ്യമാണ്. പ്രധാനമായ കയറ്റുമതി വ്യാവസാ

യികരാജ്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റു കാർഷികചരക്കുകളു

മാണ്. വിലയിടിവി�ന്റഫലമായി കയറ്റുമതികളിൽനിന്നുള്ളആദായം ഗണ്യമായി

കുറഞ്ഞു.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് 1939-ൽ രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്.

പരാധീനതയു�ട അർത്ഥ�മന്താ�ണന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് നല്ല�പാ�ല �ബാധ്യ

�പ്പടുത്തി�ക്കാടുത്ത ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത്. �ലാകത്തി�ന്റ യുദ്ധ�ച്ചലവുകളു

�ട ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യ വഹി�ക്കണ്ടിവന്നു. ഇന്ത്യയു�ട വിഭവങ്ങൾ വള

�രയധികം ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പട്ട ഒരു കാലം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ

നിന്ന് ഇഷ്ടം �പാ�ല ചരക്കുകൾ വാങ്ങി. പ�ക്ഷ, അവയു�ട വില�യാ ഇന്ത്യയ്ക്കാ

വശ്യമായ മറ്റു ചരക്കുക�ളാ പകരം നൽകുകയുണ്ടായില്ല. എല്ലാം കടമായിട്ടാണ്

വാങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം സ്റ്റർലിങ്ങായി കണക്കുപിടിക്കുക മാത്ര

മാണ് �ചയ്തത്. പ�ക്ഷ, ഓ�രാ ഉൽപാദകനിൽ നിന്നു ചരക്കുകൾ കടംവാങ്ങാൻ

പറ്റില്ല. ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ പണം �കാടുക്കണം. അതിനു�വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ

കണക്കിലധികം ഉറുപ്പിക�നാട്ടുകൾഅടിച്ചിറക്കി വിതരണം �ചയ്തു.

11 �നാട്ട് എന്നാ�ലന്ത്?

�നാട്ട് എന്നുവച്ചാ�ലന്താണ്? എ�പ്പാൾ �വണ�മങ്കിലും പണമടച്ചു�കാള്ളാ�മ

ന്ന ഒരു വാഗ്ദാനപത്രം മാത്രമാണത്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു �നാ�ട്ടടുത്ത് ഒന്നു പരി

�ശാധിച്ചു �നാക്കൂ. ഇതാ, അഞ്ചുറുപ്പികയു�ട ഒരു �നാട്ട്. സുമാർ നാലിഞ്ചു നീ

ളവും രണ്ടിഞ്ചു വീതിയുമുള്ള ഒരു �ചറിയ കടലാസുകഷണം. ഈ കടലാസുകഷ

ണത്തിന് എന്തുവിലയാണുള്ളത്? ഒന്നുകൂടി പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കു. അ�ശാകച

ക്രത്തി�ന്റ ചിത്രമുണ്ട്. അഞ്ചുറുപ്പിക എന്ന് പല ഭാഷകളിലു�മഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു

കടലാസ്സുകഷണത്തിൽ അഞ്ചുറുപ്പിക എ�ന്നഴുതിയാൽ അത് അഞ്ചുറുപ്പികയായി

ത്തീരു�മാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒന്നുകൂടി നല്ലവണ്ണം പരി�ശാധിച്ചു �നാക്കൂ. ഒരു മൂ

ലയിൽ ഒരു നമ്പറുണ്ട്. മധ്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷി�ലഴുതിയിട്ടുള്ള�തന്താണ്? മുകളിൽ

�ചറിയ അക്ഷരത്തിൽ “�കന്ദ്ര ഗവൺ�മൻറ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിട്ടു

ണ്ട്. അതി�ന്റ �ന�ര ചുവട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ “റിസർവ്വ് ബാങ്ക്

ഓഫ് ഇന്ത്യ” എന്ന് കാണുന്നു. അതിനു താ�ഴ ‘ഏ�തങ്കിലും ഇഷ്യു ഓഫീസിൽ
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ഇതു�കാണ്ടുവന്നു തരുന്നവൻ �ചാദിച്ചാൽഅഞ്ചുറുപ്പിക �കാടുത്തു�കാള്ളാ�മന്ന്

ഞാൻ വാഗ്ദാനം �ചയ്യുന്നു’ എ�ന്നഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുചുവട്ടിലായി റിസർവ്വ് ബാ

ങ്ക് ഗവർണറു�ട ഒപ്പുമുണ്ട്.

അ�പ്പാൾകടലാസുകഷണത്തിന്നല്ലവില, റിസർവ്വ്ബാങ്ക് ഗവർണറു�ട ഒപ്പി

ന്നും ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറി�ന്റ ഉറപ്പിനുമാണ്. �നാട്ടു�കാടുത്താൽ എ�പ്പാൾ �വ

ണ�മങ്കിലും അതിൽ പറയുന്ന തുക നൽകി�ക്കാള്ളാ�മന്ന റിസർവ്വ് ബാങ്കി�ന്റ

പ്രതിജ്ഞയിൽ വിശ്വാസമുള്ളതു�കാണ്ടാണ് ജനങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതു

�കാണ്ടുത�ന്നയാണത് നാണ്യ�മന്ന�പാ�ലത്ത�ന്നചരക്കുകളു�ട�കമാറ്റത്തി

�ന്റ മധ്യവർത്തിയായി ഉപ�യാഗിക്കുന്നതും.

വാസ്തവത്തിൽ, നാണ്യങ്ങൾക്കുത�ന്നയും, �ലാഹകഷണങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്കു

ള്ള വില കുറവാണ്. ഒരു നാണ്യം �പാട്ടിച്ചു കഷണമാക്കി �ലാഹ�മന്ന നിലക്ക്

വിറ്റാൽ അതിന് ആ നാണ്യത്തി�ന്റ വില കിട്ടുകയില്ല. നാണ്യം �കാടുത്താൽ

അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കു�മന്നുറ

പ്പുള്ളതു�കാണ്ടാണ് ജനങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. �നാട്ടി�ന്റ സ്ഥിതിയും വ്യത്യ

സ്തമല്ല. കടലാസ്സുകഷണ�മന്ന നിലക്ക് അതിന് യാ�താരു വിലയുമില്ല. പ�ക്ഷ,

അതു�കാടുത്താൽഅതിൽ പറയുന്ന തുകയ്ക്കുള്ളചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും.

12 �നാട്ടി�ന്റ ഉറപ്പ്

ആദ്യകാലത്ത്പലബാങ്കുകളും �വ�റ �വ�റ �നാട്ടുകൾപുറ�പ്പടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ

1861 മുതൽക്ക് �ബാം�ബയിലും കൽക്കത്തയിലും മദ്രാസിലുമുള്ള പ്രസിഡൻസി

ബാങ്കുകൾക്കു മാത്ര�മ �നാട്ടടിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളുഎന്നു തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു.

ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം മൂന്നുപ്രസിഡൻസിബാങ്കുകളും ഇമ്പീരിയൽ

ബാങ്ക്എന്ന�പരിൽകൂട്ടി�യാജിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു. 1936-മുതലാണ് റിസർവ്വ്ബാങ്ക്സ്ഥാ

പിക്ക�പ്പട്ടത്. അതുമുതൽക്കു�നാട്ടുകളടിക്കുവാനുള്ളപൂർണ്ണമായഉത്തരവാദിത്വം

റിസർവ്വ്ബാങ്കിനു മാത്രമായിത്തീർന്നു. ഇന്നുംഇന്ത്യയു�ട �കന്ദ്രബാ�ങ്കന്നനിലയ്ക്ക്

റിസർവ്വ് ബാങ്ക് മാത്രമാണ് ഗവൺ�മൻറിനു�വണ്ടി �നാട്ടുകളടിക്കുന്നത്.

ആദ്യകാലത്ത് �നാട്ടുകൾ �കാടുത്താൽ പകരം ഉറുപ്പികനാണ്യങ്ങൾ നൽ

കാൻ ബാങ്കുകൾ�ക്കാരു ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട്, അടിച്ചിറക്ക�പ്പടു

ന്ന�നാട്ടുകളു�ടപിൻബല�മന്നനിലയ്ക്ക് നാണ്യങ്ങ�ളാ �വള്ളിവാളങ്ങ�ളാഗവൺ

�മൻറുവക �സക്യൂരിറ്റിക�ളാ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു. �നാട്ടുകളു�ട തുക

വർദ്ധിക്കും�താറും സൂക്ഷിപ്പി�ന്റ തുകയും വർദ്ധിക്കും. ആരംഭത്തിൽ പത്തു�കാടി

ഉറുപ്പികയു�ട �നാട്ടുകളാണ്പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. അവയ്ക്കുപിൻബലമായി നാലു�കാടി

ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ളഗവൺ�മൻറ് �സക്യൂരിറ്റികളുംആറു�കാടി ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള �വള്ളിനാ

ണ്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

�നാട്ടുകളു�ട എണ്ണം ക്രമത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം തുടങ്ങു

ന്നതിന് �താട്ടുമുമ്പ്ഇരുപതു�കാടി�യാളംരൂപയു�ട �നാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവ

യു�ട ഉറപ്പിനായി �വള്ളി, സ്വർണം, നാണ്യങ്ങൾ, �സക്യൂരിറ്റികൾ മുതലായവസൂ

ക്ഷിപ്പായി കരുത�പ്പട്ടിരുന്നു. സ്വർണത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം ബ്രിട്ടനിലാണ് സൂക്ഷിക്ക

�പ്പട്ടിരുന്നത്. ഗവൺ�മൻറി�ന്റ �സക്യൂരിറ്റികളാക�ട്ട സ്റ്റർലിങ്ങ് �സക്യൂരിറ്റികളു

മായിരുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ, അവ�യ ഇഷ്ടം�പാ�ല എടുത്തുപ�യാഗിക്കാൻ ഇന്ത്യ

യ്ക്ക്സാധ്യമായിരുന്നില്ല. യുദ്ധ�ച്ചലവുകൾക്ക്കൂടുതൽ �നാട്ടുകളടിച്ചിറ�ക്കണ്ടിവന്ന

�പ്പാൾ ഇത്തരത്തി�ല സൂക്ഷിപ്പുകൾ�പാലും അപ്രാ�യാഗികമായിത്തീർന്നു. തൻ
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മൂലം സൂക്ഷിപ്പുകളു�ട തുക ഗണ്യമായി �വട്ടിക്കുറയ്ക്ക�പ്പട്ടു. കുറഞ്ഞസൂക്ഷിപ്പുകളു�ട

ഉറപ്പിൻ�മൽ കൂടുതൽ �നാട്ടുകൾഅടിച്ചിറക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

13 പണം കൂടുതലായാൽ

ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധകാല�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധകാല

ത്തും പ്രധാനമായും ബ്രിട്ടീഷുഗവൺ�മൻറി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി, കണക്കി

ലധികം ഉറുപ്പിക�നാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു

മുമ്പ്, അതായത്, 1938-ൽആ�ക 170 �കാടി ഉറുപ്പികയു�ട കടലാസു�നാട്ടുകളാണു

ണ്ടായിരുന്നത്. 1945 ആഗസ്റ്റ് മാസമായ�പ്പാ�ഴക്കും അത് 1130 �കാടി ക. ആയി

വർദ്ധിച്ചു. അതായത് യുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി�ന്റആറിരട്ടി.

�നാട്ടുകളു�ടഎണ്ണംവർദ്ധിച്ചാലുള്ളഫല�മന്താണ്? നാട്ടിൽകൂടുതൽപണം

വിതരണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നു. ശമ്പളം, കൂലിഎന്നിങ്ങ�നപലതരത്തിലും ജനങ്ങളു�ട

�കയ്യിൽ കൂടുതൽ പണ�മത്തി�ച്ചരുന്നു. കിട്ടുന്ന പണം സൂക്ഷിച്ചു�വയ്ക്കുക�യാ

ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ�വണ്ടി �ചലവാക്കുക�യാ �ചയ്യാം. എല്ലാം �ചലവിടുക

യാ�ണന്നു വിചാരിക്കുക. ഒട്ടാ�ക �ചലവിടുന്ന പണത്തി�ന്റ തുക വർദ്ധിയ്ക്കുന്ന

�താതനുസരിച്ചുത�ന്ന ക�മ്പാളത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ചരക്കുകളു�ട തുകയും വർ

ദ്ധിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ, പണം കൂടുതലും ചരക്കുകൾകുറവുമാ�ണങ്കിൽ, ചരക്കുകളു�ട വില

വർദ്ധിക്കും. ഉറുപ്പികയു�ട എണ്ണം �കമാറ്റത്തി�ന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്കു �വണ്ടതി

ലും അധികമായാൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അതി�ന്റ കഴിവ് ചുരുങ്ങും. ഓ�രാ

ഉറുപ്പികയ്ക്കും കിട്ടുന്ന ചരക്കുകളു�ട തുക കുറയും. മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, ഉറു

പ്പികയു�ട വിലയിടിയും. അങ്ങി�നത�ന്നയാണുണ്ടായതും. രണ്ടാം�ലാകമഹായു

ദ്ധമവസാനിച്ച�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ഉറുപ്പികയു�ട വില യുദ്ധത്തിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്നതി�ന്റ

നാലി�ലാന്നായി ചുരുങ്ങി!

യുദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ചരക്കുകളു�ട വില

പണമായി�ട്ടാ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും ചരക്കുകളായി�ട്ടാ തരാനും അങ്ങി�ന ഇന്ത്യയി�ല

വ്യവസായങ്ങ�ള വളർത്തി�ക്കാണ്ട് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനും ബ്രിട്ടൻ തയ്യാ

റായിരുന്നു�വങ്കിൽ ഇത്തര�മാരു സ്ഥിതിവി�ശഷമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. പ�ക്ഷ,

ചരക്കുകൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുക എന്നതായിരുന്നില്ല, �ന�ര മറിച്ച്, സ്വന്തം യുദ്ധ�ച്ച

ലവുകൾക്കു�വണ്ടി യാ�താരു പ്രതിഫലവും നൽകാ�ത ഇന്ത്യയു�ട വിഭവങ്ങളു

പ�യാഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ട�ന്റ യഥാർത്ഥ ഉ�ദ്ദശ്യം. എ�പ്പാൾ �വണ

�മങ്കിലും സ്റ്റർലിങ്ങിനു പകരം ഉറുപ്പിക നൽകണ�മന്ന ഒരു വകുപ്പ് റിസർവ്വ് ബാ

ങ്ക് നിയമത്തിലുണ്ട്. ആ വകുപ്പു�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് യുദ്ധ�ച്ചലവുകൾക്കാവശ്യമായ

പണം ലണ്ടനിൽ സ്റ്റർലിങ്ങായി ഇന്ത്യയു�ട �പരിൽ വരവുവയ്ക്കുകയും അത്രയും

സ്റ്റർലിങ്ങിന്നുള്ള ഉറുപ്പിക അടിച്ചിറക്കി ഇന്ത്യയിലാവശ്യമായിവന്ന �ചലവുകൾ

നിർവ്വഹിക്കുകയുമാണ് ബ്രിട്ടൻ �ചയ്തത്. അതി�ന്റ ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധി

കാരികൾ ഇന്ത്യയു�ട കടക്കാരായി മാറി! ഇന്ത്യയി�ല സ്റ്റർലിങ്ങു കടം കുന്നുകൂ

ടാൻ തുടങ്ങി. 1945 ആയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീട്ടി�ക്കാടു�ക്കണ്ടകടം 1500

�കാടി ഉറുപ്പിക�യാള�മത്തി. പ�ക്ഷ,ഈപണ�മടുത്തുപ�യാഗിക്കാൻ ഉത്തമർ

ണ്ണപദവിയിലുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല! ചരക്കുകൾ വിറ്റു കിട്ടിയ പണം

മുഴുവനും സ്റ്റർലിങ്ങാക്കി മാറ്റി ലണ്ടനി�ല ‘ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടി’�ന്റ കണക്കു

പുസ്തകങ്ങളിൽ വരവു�ചർത്തുവയ്ക്കാം. പ�ക്ഷ, ആ നി�ക്ഷപമുപ�യാഗിച്ച് സ്വന്തം

വ്യവസായങ്ങ�ള അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താ�നാ, പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാ�നാ
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ഇന്ത്യയ്ക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായവൽക്ക

രണ�ത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളു�ട

ഉ�ദ്ദശ്യം. അതിനു�വണ്ടിയാണവർ ഇന്ത്യയു�ടസ്റ്റർലിങ്ങ് നി�ക്ഷപങ്ങൾ ഉപ�യാ

ഗിക്കാൻസമ്മതിക്കാ�ത തടഞ്ഞുവച്ചത്.

യുദ്ധമവസാനിച്ച�ശഷവുംഈ വമ്പിച്ച തുകകൾ ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായവൽ

ക്കരണത്തിനു �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, പല കൂടിയാ

�ലാചനകളു�ടയും ഒത്തുതീർപ്പുകളു�ടയും ഫലമായി നമ്മു�ട ഇറക്കുമതി ആവശ്യ

ങ്ങൾക്കും മറ്റും അവ കു�റ�ശ്ശയായി ഉപ�യാഗിക്കാൻ അനുവദിക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങി

�നആകടം മിക്കവാറും വീടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

14 ഡീവാലു�വഷൻ

യുദ്ധകാലത്ത് നീതിക്കു നിരക്കാത്തവിധം ഇന്ത്യയിൽനിന്നും മറ്റു �കാളനികളിൽ

നിന്നും ധാരാളം വിഭവങ്ങ�ളടുത്തുപ�യാഗിച്ചു�വങ്കിലും അതു�കാണ്ടുമാത്രം ബ്രി

ട്ട�ന്റ വിഷമതകൾക്ക് പരിപൂർണ്ണമായ പരിഹാരമുണ്ടായില്ല. യുദ്ധമവസാനിച്ച

�പ്പാൾ രംഗം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. അ�മരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരബന്ധ

ങ്ങൾബ്രിട്ട�നതിരായിത്തീർന്നു. �ഡാളർകണക്കിൽഅ�മരിക്കയി�ലയ്ക്കയ�യ്ക്കണ്ട

വലിയ തുകകൾഅടച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയാ�തയായി. വിഷമതകളിൽ നിന്ന് താൽ

ക്കാലികമായി രക്ഷ�നടാൻ �വണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മൻറ് 1949 �സപ്തംബറിൽ

പവൻസ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ �ഡാളർകണക്കിലുള്ളവിലകുറച്ചു. അ�മരിക്കൻചരക്കുകൾ

വാങ്ങാനാവശ്യമായ �ഡാളറില്ലാ�ത ഇന്ത്യയും വിഷമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നകാലമാ

യിരുന്നു അത്. അതു�കാണ്ട് പവൻസ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ വില കുറച്ച�പ്പാൾ അ�ത�താ

തിൽത�ന്ന ഉറുപ്പികയു�ട �ഡാളർവിലയും കുറയ്ക്കണം 1949 �സപ്തംബറിനു മുമ്പ്

ഒരുറുപ്പിക ഏതാണ്ട് മുപ്പ�തകാൽ �സൻറിനു (. 30 �ഡാളർ) സമമായിരുന്നു. വില

കുറയ്ക്കലി�ന്റഫലമായി ഒരു റുപ്പിക 21 �സൻറിന് (0.21 �ഡാളർ)സമമായിത്തീർന്നു.

ഗവൺ�മൻറി�ന്റ അധികാരമുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ട് ഇങ്ങി�ന നാണ്യങ്ങളു�ട

വില കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽഡീവാല്യു�വഷൻഎന്നുപറയുന്നു.

ഉറുപ്പികയു�ട �ഡാളർകണക്കിലുള്ള വില മാത്ര�മ കുറയ്ക്കുകയുണ്ടായുള്ളു.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ പവൻ സ്റ്റർലിങ്ങി�ന്റ �ഡാളർവിലയും ഉറുപ്പികയു�ട �ഡാ

ളർവിലയും ഒ�ര �താതിലാണ് ചുരുങ്ങിയത്. അതു�കാണ്ട്, അതിന്നു�ശഷം ഒരുറു

പ്പിക 18 �പൻസിനുസമമായിത്ത�ന്ന നിലനിന്നു�പാന്നു.

15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായ�പ്പാൾ

ഏതായാലും ഇന്ത്യസ്വതന്ത്രയായതിനു�ശഷം നമ്മു�ട നാണ്യവ്യവസ്ഥയു�ട പരാ

ധീനതയ്ക്ക് �ത�ല്ലാരു പരിഹാരമുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശ

യമില്ല. 1947-നു മുമ്പ് നമ്മു�ട പണ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കന്ന റിസർവ്വ് ബാങ്ക് പ്രധാന

മായും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മൻറി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു

സ്വകാര്യസ്ഥാപനമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1949 ജനുവരി 1 നു റിസർവ്വ് ബാങ്ക് �ദ

ശസാൽക്കരിക്ക�പ്പട്ടു. അത് ഇന്ത്യാഗവൺ�മൻറി�ന്റ ഒരുസ്ഥാപനമായി മാറി.

മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയു�ട താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ മറ്റു ചില വകുപ്പുകൾ നീക്കം �ച

യ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, ലണ്ടനിൽ സ്റ്റർലിങ്ങ് വിറ്റ് ഉറുപ്പികയാക്കി

മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നഏ�താരാളിൽ നിന്നും 17 49/64 �പൻസിൽ താഴാ�തയും 18
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3/16-ൽ കൂടുതലാവാ�തയുമുള്ള നിരക്കിന് എത്ര ഉറുപ്പിക �വണ�മങ്കിലും നൽ�ക

ണ്ടതാ�ണന്നഒരുവകുപ്പ് റിസർവ്വ് ബാങ്ക് നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈവകുപ്പുപ

�യാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺ�മൻറ് യുദ്ധകാലത്ത് സ്റ്റർലിങ്ങ് �നാട്ടുകൾ

ക്ക് പകരം ഉറുപ്പിക സമ്പാദിച്ചത്. 1947-ൽ ഇന്ത്യ ‘ഇൻറർനാഷണൽ �മാണിറ്ററിം

ഗ് ഫണ്ട് ’�ല ഒരംഗമായ�താടുകൂടി പ്രസ്തുത വകുപ്പ് റദ്ദാക്ക�പ്പട്ടു. �സ്റ്റർലിങ്ങിനു

പകരം നിശ്ചിതനിരക്കിൽ ഉറുപ്പിക നൽകി�ക്കാള്ളണ�മന്നയാ�താരു വ്യവസ്ഥ

യും ഇ�പ്പാൾ ഇല്ല. ഏതു നിരക്കിലാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽ

ക്കുകയും �ച�യ്യണ്ടതും എന്നും മറ്റും നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയി�ല

�കന്ദ്രഗവൺ�മൻറിനാണ്. ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും തമ്മിൽ ഇ�പ്പാൾ നിർബന്ധ

പൂർവ്വമായ യാ�താരു ബന്ധവുമില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള സാ

മ്പത്തികബന്ധങ്ങൾതുടരുന്നതു�കാണ്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളു�ടയും നാണ്യങ്ങൾ തമ്മി

ലുള്ള നിശ്ചിതമായ ഒരു വിനിമയനിരക്ക് ആവശ്യമാ�ണന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മൻറ് സ്വതന്ത്രമായി അംഗീകരിയ്ക്കുകയും ഇൻറർനാഷണൽ �മാ

ണിറ്ററി ഫണ്ടി�നഅറിയിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുള്ളനിരക്കനുസരിച്ചാണ് ഇ�പ്പാൾ ഒരു

റുപ്പിക 18 ഷില്ലിങ്ങിനു സമമായി തുടർന്നുവരുന്നത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�ശഷം ഉറുപ്പികയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യവും

അന്തസ്സും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. സ്വന്തം കാലിൻ�മൽ നിന്നു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയു

�ട താൽപര്യങ്ങ�ള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രനാണ്യമായി അതു

വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

16 നയാ�പസയ്ക്കുസ്വാഗതം

പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലൂ�ട സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടു

ക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തിക വ്യവ

സ്ഥയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നാണ്യവ്യവസ്ഥയും കൂടി�യ കഴിയൂ. ഇന്ത്യയു�ട ഉൽപാ

ദനവ്യവസ്ഥശക്തി�പ്പടുന്ന �താതിനനുസരിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ടഅന്തസ്സും വർദ്ധിക്കു

ന്നതായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ദശാംശനാണയവ്യവസ്ഥയു�ട ആവിർഭാവം ഉറു

പ്പികയു�ട വളർന്നുവരുന്ന അന്തസ്സി�ന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യ�ബാധത്തി�ന്റയും ഒരു പ്ര

കടനം മാത്രമാണ്.

1906-�ല ‘ഇന്ത്യൻ �കായി�നജ് ആക്ട് ’ �ഭദഗതി �ചയ്തു�കാണ്ട് 1955-ൽ നമ്മു

�ട പാർല�മൻറ് പാസ്സാക്കിയ പുതിയ നിയമമനുസരിച്ചാണ് 1957 ഏപ്രിൽ 1-ന്

മുതൽക്ക് നയാ�പസ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പുതിയ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച്

ഉറുപ്പികയു�ട നൂറി�ലാരു ഭാഗമായ നയാ�പസയായിരിക്കും നമ്മു�ട നാണ്യവ്യ

വസ്ഥയു�ടഅടിസ്ഥാനഘടകം.

‘നയാ’എന്നഹിന്ദി വാക്കി�ന്റഅർത്ഥം ‘പുതിയ’എന്നാണ്. ഇന്ത്യയു�ടപല

ഭാഗങ്ങളിലും കാലണനാണ്യത്തിന് ‘മുക്കാൽ’ എന്നല്ല �പസ എന്നാണ് പറയു

ന്നത്. ആ�പസയുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാ�യങ്കി�ലാ എന്നുകരു

തിയാണ് പുതിയ �പസയ്ക്ക് ‘നയാ�പസ’ എന്നു �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്. പ�ക്ഷ, ഇത്

താൽക്കാലികമായ ഒരു �പരുമാത്രമാണ്. ഏതാനും �കാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാല

ണയും, �പ, അണതുടങ്ങിയ മറ്റു നാണ്യങ്ങളും പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലി

�യ്ക്കണ്ടതാ�ണന്ന്തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയനാണ്യങ്ങൾഅന്തർദ്ധാനം �ചയ്തുകഴി

ഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന നയാ�പസയും ഉറുപ്പികയും മാത്ര�മയുണ്ടാവു. അ�താ�ട “നയാ

�പസ”യു�ട �പര് “�പസ” എന്നു മാത്രമായിത്തീരും.
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രണ്ടുതരം നാണ്യങ്ങളും ഒ�രസമയത്ത് പ്രചരിയ്ക്കുന്നതു�കാണ്ട് താൽക്കാലിക

മായചിലചില്ലറബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവുകസ്വാഭാവികമാണ്. പ�ക്ഷ, �കാടിക്കണക്കി

ന് ഉറുപ്പിക �ചലവിട്ടു�കാണ്ട് ഇന്ത്യയു�ട �ദശീയ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തന

ങ്ങ�ളഊർജ്ജിത�പ്പടുത്താൻതുടങ്ങിയിട്ടുള്ളഈഘട്ടത്തിൽപ്ര�ത്യകിച്ചും ഇത്ത

ര�മാരു നാണയപരിഷ്ക്കാരം ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുകൂലമാ

ണ്. അതു�കാണ്ട്, നമുക്ക് ‘നയാ�പസ’�യസ്വാഗതം �ചയ്യാം. �

(പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് 1962)



5
നാണയപ്രശ്നം

1 പണത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം

‘പണ�മന്നു�കട്ടാൽ പിണവും വായ്തുറക്കും’ ഇന്ന�ത്ത �ലാകത്തിൽ പണത്തിനു

ള്ള പ്രാധാന്യ�ത്തയാണ്ഈ പഴ�ഞ്ചാല്ല് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പണമില്ലാ�ത

ഇക്കാലത്ത്ആർക്കും ജീവിക്കാൻകഴിയില്ല. അരി�യാ തുണി�യാ പുസ്തക�മാ കട

�യാ എന്തു�വണ�മങ്കിലും പണം �കാടുക്കണം. മുതലാളിയായാലും �താഴിലാ

ളിയായാലും ജന്മിയായാലും കൃഷിക്കാരനായാലും ക്ലാർക്കായാലും ജഡ്ജായാലും

ആരായാലും ശരി ജീവിക്കണ�മങ്കിൽ പണം �വണം.

സമുദായത്തി�ല മിക്ക സ്വത്തുക്കളും ഇന്നു സ്വകാര്യവ്യക്തികളു�ട സ്വത്തുക്ക

ളാണ്. ഈസ്വകാര്യവ്യക്തികൾ ചരക്കുകളുൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം �കമാ

റുകയും �ചയ്യുന്നു. ചരക്കുകളു�ട ഉൽപ്പാദനവും �കമാറ്റവുമാണ് സാമൂഹ്യജീവിത

ത്തി�ന്റ ന�ട്ടല്ല്. ആളുകൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ളബന്ധം�പാലും ഉൽപ്പാദന�ത്തയും

�കമാറ്റ�ത്തയുംആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ചരക്കുടമസ്ഥൻ മ�റ്റാരാൾക്ക് ത�ന്റ ചരക്ക് �കാടുത്ത് അയാളിൽ നി

ന്ന് തനിക്കാവശ്യമായ �വ�റാരു ചരക്ക് �നരിട്ടുവാങ്ങുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. പി�ന്ന

�യാ? അയാൾ ത�ന്റ ചരക്കു വിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നു. ആ പണം �കാണ്ട് ആവശ്യ

മുള്ള�പ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചരക്കു വാങ്ങാൻ കഴിയും. ഇങ്ങ�ന ചരക്കുകളു�ട �കമാ

റ്റത്തിനുള്ള ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് പണം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. എല്ലാ

�കമാറ്റങ്ങളും പണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്വ

ത്തുക്കളും പണമായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. സ്വത്തുക്ക�ള പ്രതിനിധീകരി

ക്കുന്നു�വന്നതാണ് പണത്തി�ന്റ പ്രധാന �യാഗ്യത.

എന്നാൽ, എല്ലാക്കാലത്തും പണമുണ്ടായിരുന്നു�വാ? ഇല്ല. പണമില്ലാത്ത

ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. �കമാറ്റവ്യവസ്ഥയു�ട പ്രാരംഭദശയിൽ ചരക്കും ചര

ക്കും തമ്മിൽ �നരിട്ടുള്ള �കമാറ്റമാണ് നടന്നിരുന്നത്. ചരക്കു �കാടുത്തു പകരം

ചരക്കു വാങ്ങുക എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് ‘ബാർടർ’ എന്നു പറയുന്നു. ചരക്കുക

ളു�ട ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുകയും പരിമിതാർത്തിക�ള അതിലംഘിച്ചു�കാണ്ട്

�കമാറ്റവ്യവസ്ഥ വികസിക്കുകയും �ചയ്ത�പ്പാൾ ബാർടർ സമ്പ്രദായം അപര്യാ

പ്തമായിത്തീർന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള

പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചരക്കുപണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയത്.
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പണത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റ�ത്ത സുഗമമാക്കിത്തീർ

ത്തു. ചരക്കുടമസ്ഥന്ത�ന്റചരക്കുവാങ്ങാൻതയ്യാറുള്ളവനുംപ�ക്ഷ,അ�തസമയ

ത്തുത�ന്നതനിക്കാവശ്യമുള്ള മ�റ്റാന്നുപകരം തരാൻതയ്യാറുള്ളവനുമായ ഒരാ�ള

�തടിപ്പിടി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ലാതായി. അയാൾക്കതു പണത്തിനു വിൽക്കാം. ആ

പണം�കാണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങുകയും �ചയ്യാം. ഇത് �കമാറ്റ

ത്തി�ന്റ വളർച്ച�യസഹായിച്ചു.

�കമാറ്റവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ച�യയും വിപുലത�യയുമനുസരിച്ച് അപ്പ�പ്പാ

ളായി പല ചരക്കുകളും പണത്തി�ന്റസ്ഥാന�മടുത്തിട്ടുണ്ട്. പശുക്ക�ളാ മൃഗ�ത്താ

�ലാ പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. �കമാറ്റവ്യ

വസ്ഥ വള�ര വളർന്ന�പ്പാൾ മാത്രമാണ് സ്വർണവും �വള്ളിയും പണത്തി�ന്റ

സിംഹാസനത്തിൽ കയറിക്കൂടിയത്.

2 നാണ്യങ്ങളു�ടആവിർഭാവം:

സ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല

ങ്ങളിൽനാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വർണ്ണവാളങ്ങളും �വള്ളിക്കഷണങ്ങളുമാണ്

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കിടയിൽ �ലാഹക്ക

ട്ടികളു�ട രൂപത്തിലുള്ള പണം തൂക്കി�ക്കാടു�ക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ

നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മറ്റുമുള്ള �ലാഹങ്ങൾ പണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രചരിക്കാൻ തു

ടങ്ങിയ�പ്പാൾഈബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏ�റക്കു�റ പരിഹരിക്ക�പ്പട്ടു. ഇങ്ങ�നയാണ്

നാണ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചത്. പിന്നീട്, തൂക്കത്തിലും മാറ്റിലും കൃത്രിമമില്ലാതിരിക്കു

ന്നതിനു�വണ്ടി പണത്തി�ന്റ നിർമ്മാണം ഭരണാധികാരികൾഏ�റ്റടുത്തു.

ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നാണ്യത്തിൽ നിശ്ചിതഅളവിലുള്ളസ്വർ

ണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഏ�തങ്കിലു�മാരു ചരക്കി�ന്റ വില ഒരു

�ഡാളറാണ്എന്നുപറഞ്ഞാൽഅതി�ന്റഅർത്ഥംആചരക്കി�ന്റയും ഒരു �ഡാള

റിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റയും വില സമമാ�ണന്ന�ത്ര. ചരക്കിനു പകരമായി കി

ട്ടുന്നത് നാണ്യമല്ല, സ്വർണ്ണക്കഷണമാ�ണങ്കിൽ അതി�ന്റ തൂക്കവും മാറ്റും ചരക്കു

ടമസ്ഥൻ പരി�ശാധിച്ചു�നാക്കും. ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടുപിടിച്ച പണിയാണ്. ചരക്കുവിൽ

ക്കുന്നവ�ന�പ്പാ�ലത�ന്ന പണമുടമസ്ഥനും �കാള്ള�ക്കാടുക്കയ്ക്ക് �പാകു�മ്പാ�ള

ല്ലാം ഒരു തുലാസ്സുകൂടി �കവശം �വയ്ക്കണ�മന്ന് വരുന്നത് എത്ര വിഷമമാണ്;

പ്ര�ത്യകിച്ചും �കമാറ്റവ്യവസ്ഥവളരു�മ്പാൾ? ഈബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാൻ ഒരു

വഴി�യയുള്ളു: നിശ്ചിതമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള നാണ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന

ചുമതല ഭരണാധികാരികൾഏ�റ്റടുക്കണം. അങ്ങ�നത�ന്നയാണുണ്ടായതും.

നാണ്യനിർമ്മാണം രാജാവി�ന്റ അധികാരമായിത്തീർന്നു�വന്നു പറയുന്നതി

�ന്റ അർത്ഥം നാണ്യങ്ങളു�ട തൂ�ക്കാ മാ�റ്റാ ഇഷ്ടം�പാ�ല കുറയ്ക്കാൻ രാജാവിന്

കഴിയു�മന്നല്ല. ഇന്ന നാണ്യത്തിന് ഇത്ര തൂക്കവും മാറ്റുമുണ്ട് എന്നു മുദ്രകുത്തുക

മാത്രമാണ് രാജാവ് �ചയ്യുന്നത്. പ്ര�ലാഭനത്തിനു വഴി�പ്പട്ടു�കാണ്ട് രാജാവ്

നാണ്യത്തിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം കുറച്ചു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നാ�ലന്താണുണ്ടാവുക?

സ്വർണ്ണം �വട്ടിക്കുറച്ചുണ്ടാക്കിയഈനാണ്യം പഴയ നാണ്യ�മന്ന�പാ�ലത�ന്ന,

അ�തവിലയ്ക്ക്, പ്രചരിക്കു�മാ? ഒരു �താല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യത്തി�ന്റസ്ഥാ

നത്ത് അര �താല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യം സ്വീകരിക്ക�പ്പടു�മാ? തീർച്ചയാ

യും ഇല്ല. ജനങ്ങൾ നാണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതു രാജാവി�ന്റ ചിത്രവും ഒപ്പും കണ്ടാ

സ്വദിക്കാൻ �വണ്ടിയല്ല; അതിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണത്തിന് വിലയുള്ളതു�കാണ്ടാണ്,
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അതു�കാടുത്ത് അത്രത�ന്ന വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയു�മന്ന് ഉറപ്പു

ള്ളതു�കാണ്ടാണ്. ഒരു �താല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യത്തിൽനിന്ന് അര �താല

രാജാവ് പറ്റി�ച്ചടുത്തു�വങ്കിൽ അതി�ന അര �താല സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യമാ

യി�ട്ട ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. നാണ്യത്തി�ന്റ �പർ മാറിയി�ല്ലന്നു വരാം.

പ�ക്ഷ, മുമ്പ് ഒരു നാണ്യം �കാടുത്താൽകിട്ടിയിരുന്നചരക്കിന് ഇ�പ്പാൾ രണ്ടുനാ

ണ്യങ്ങൾ �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. ധനശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾ രാജാവി�നക്കാൾ ശക്തിയു

ള്ളവയ�ത്ര.1

3 വിലകളു�ട മാനദണ്ഡം:

�കമാറ്റത്തിനു പലതരം ചരക്കുകളുണ്ടാവും. പണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി

ഈവ്യത്യസ്ത ചരക്കുക�ള താരതമ്യ�പ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു നിശ്ചിതഅളവിലു

ള്ളസ്വർണ്ണം മാനദണ്ഡമാക്കിഅതി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽഓ�രാ ചരക്കി�ന്റയും

വില കണക്കാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘എ’ എന്നചരക്ക് ഒരുഔൺസ് സ്വർണ്ണ

ത്തിനും ‘ബി’എന്നചരക്ക് രണ്ട്ഔൺസ്സ്വർണ്ണത്തിനുംസമമാ�ണന്ന് പറയാം.

ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണ്യത്തി�ന്റ �പര് എക്സ് എന്നാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട.

എന്നാൽ,എയു�ടവിലഒരുഎക്സുംബിയു�ടവില രണ്ട്എക്സുംആ�ണന്നുപറയാം.

വിലകളു�ട മാനദണ്ഡമായുപ�യാഗിക്കുന്നയൂണിറ്റി�നത്ത�ന്നഅ�നകം ഭാഗങ്ങ

ളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമാണ് യൂണി�റ്റങ്കിൽ അതി�ന

16 ദ്രാമാക്കി ഭാഗിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. ഇങ്ങ�ന ഒരുയൂണിറ്റി�ന്റസഹായ�ത്താടു

കൂടി എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ളഅളക്കാൻസാധിക്കും.

ഇംഗ്ലണ്ടി�ല പൗണ്ടുനാണ്യം ആരംഭത്തിൽ ഒരു റാത്തൽ �വള്ളി�യയാണ്

കുറിച്ചിരുന്നത്. അക്കാല�ത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബ്രിട്ടീഷ്നാണ്യം ഒരു റാത്ത

ലി�ന്റ ഇരുനൂറ്റിനാൽപ്പതി�ലാരുഭാഗം തൂക്കമുള്ള �പനിയായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടി�ലഅടിസ്ഥാനനാണ്യം �വള്ളിക്കുപകരം സ്വർണമായിത്തീർന്നു.

പ�ക്ഷ, പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ് എന്ന �പരുമാത്രം പി�ന്നയും നിലനിന്നു. പൗണ്ട് സ്റ്റർ

ലിങ്ങ്എന്നഈയൂണിറ്റ് ഷില്ലിങ്ങ്, �പനി, എന്നിങ്ങ�ന �ചറുഭാഗങ്ങളായി വിഭജി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നാണയവ്യവസ്ഥയു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ് എല്ലാ

ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള അളക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള �ഗാതമ്പ്

ഒരൗൺസ് സ്വർണത്തിന് സമമാണ് എന്നു പറയുന്നതിനുപകരം ആ �ഗാതമ്പി

�ന്റ വില 3 പ. 17 ഷി. 10 �പൻസാ�ണന്നുപറയുന്നു.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇന്ത്യയിലും നാണ്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുവലിയ പു�രാഗ

തിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിപ്രാചീനകാലത്തു നാണ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഋ�ഗ്വദത്തി

�ന്റ കാലത്തു മുദ്രകുത്താത്ത �ലാഹകഷണങ്ങൾ പണമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടി

രുന്നുവ�ത്ര. അതിനു�ശഷമാണ് നിഷ്ക്കം, പാദം മുതലായ പ്രാചീനനാണ്യങ്ങൾ പ്ര

ചാരത്തിൽ വന്നത്. പിന്നീട് പ്രതാപിയായ �ശർഷ ചക്രവർത്തി പ്രാചീന നാണ്യ

വ്യവസ്ഥ�യ പരിഷ്ക്കരിച്ച് 172.5 �ഗ്രൻ തൂക്കമുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പികയും ദം എന്ന �ച

മ്പുനാണ്യവും നടപ്പിൽ വരുത്തി. ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയു�ട ഭരണകാലത്ത് ഉറുപ്പി

കയ്ക്കുപി�ന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. 1835-�ല നിയമപ്രകാരം 180 �ഗ്രൻതൂക്കവും 12-ൽ

11 ഭാഗം പരിശുദ്ധിയുമുള്ള �വള്ളിയുറുപ്പികസ്റ്റാൻ�ഡർഡ് നാണ്യമായി അംഗീകരി

ക്ക�പ്പട്ടു.

1 ഇതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻഎ�ന്റ ‘ധനശാസ്ത്രപ്ര�വശിക വായിക്കു.
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ചരക്കി�ന്റ പണക്കണക്കിലുള്ള വില�യയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റുവില�യന്ന്

പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ചരക്കി�ന്റ മാർക്കറ്റുവിലയിൽ പണത്തി�ന്റ എത്ര യൂ

ണിറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു നമ്മൾ മാനദണ്ഡമായി ഉപ�യാഗിക്കുന്ന യൂ

ണിറ്റി�ന അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒ�ര ചരക്കി�ന്റ വില എത്രഔൺസ് സ്വർണ്ണത്തി

ന് സമമാണ് എന്നു കണക്കാക്കുന്നതു�പാ�ല അത്ര ദ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് സമമാ

ണ്എന്നുംകണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ചരിത്രപരമായ വ്യത്യസ്തകാരണങ്ങളിൽ വി

വിധരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തയൂണിറ്റുകളാണ് മാനദണ്ഡമായി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പട്ടുവ

ന്നിട്ടുള്ളത്; ഓ�രാ രാജ്യ�ത്തഓ�രാ യൂണിറ്റും ഓ�രാ മാതിരിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ

പൗണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഉറുപ്പികയും പ്രചരിക്കുന്നതു�പാ�ല അ�മരിക്കയിൽ �ഡാള

റും ഫ്രാൻസിൽഫ്രാങ്കും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ റൂബിളും പ്രചരിക്കുന്നു. ഒ�ര ചര

ക്കി�ന്റ വില�യ �ഡാളർ കണക്കിലും പൗണ്ട് കണക്കിലും അതു�പാ�ല മറ്റു നാ

ണ്യങ്ങളു�ട കണക്കിലും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഈവിവിധ നാണ്യങ്ങൾ

തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവയിലടങ്ങിയ �ലാഹ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കും. വ്യത്യസ്തരാ

ജ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തനാണ്യങ്ങളുപ�യാഗിക്കുന്നു�വങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തി�ല മാർക്ക

റ്റുവിലക�ള മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ല മാർക്കറ്റുവിലകളുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്താവുന്ന

താണ്. ഇതിന് ആദ്യമായി ഓ�രാ രാജ്യത്തി�ലയും നാണ്യത്തിൽ എത്ര �ലാഹം

അടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

4 �ടാക്കൻ നാണ്യങ്ങളും �നാട്ടുകളും:

സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളും �വള്ളിനാണ്യങ്ങളും മാത്രമല്ല, വിലകുറഞ്ഞ �ലാഹങ്ങൾ

�കാണ്ടുള്ള നാണ്യങ്ങളും കടലാസ്സു�കാണ്ടുള്ള �നാട്ടുകളും പണമായി ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പടാറുണ്ട്. സ്വന്തമായി യാ�താരു വിലയുമില്ലാത്ത �ടാക്കൺ നാണ്യങ്ങളും

കറൻസി �നാട്ടുകളും പ്രചരിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്.

ഒരു ചരക്കുടമസ്ഥൻ ചരക്കുവിറ്റു പണം വാങ്ങുന്നത് അതു �കാടുത്തു മ�റ്റാരു

ചരക്കു വാങ്ങാൻ �വണ്ടി മാത്രമാണ്. എ�ന്ന�ന്നയ്ക്കുമായി പണം സൂക്ഷിച്ചുവ�യ്ക്ക

ണ്ടആവശ്യംഅയാൾക്കില്ല. ചരക്കുകൾതമ്മിലുള്ള�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ട മധ്യ

വർത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് പണം ഇവി�ട �ചയ്യുന്നത്. ചരക്കുവാ

ങ്ങുന്നവ�ന്റ കയ്യിൽനിന്നു വിൽക്കുന്നവ�ന്റ കയ്യി�ലയ്ക്കും അയാളിൽ നിന്നു മ�റ്റാ

രു ചരക്കുടമസ്ഥ�ന്റ കയ്യി�ലക്കും പണം സഞ്ചരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പണം �കാ

ണ്ട്ക്ഷണികവുംതാൽക്കാലികവുമായ ഒരുപ�യാഗം മാത്ര�മഓ�രാരുത്തനുമുള്ളു.

അതു�കാണ്ട്, പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ പണത്തി�ന്റ പ്രതിനിധിയായ മറ്റുവല്ല

തും — �ടാക്കൺ നാണ്യങ്ങ�ളാ കടലാസ്സു�നാട്ടുക�ളാ — ഉപ�യാഗിക്കാവുന്ന

താണ്. ഒരുറുപ്പികയു�ട, വസ്ത്രം വിറ്റ് ഒരുറുപ്പികയു�ട പുസ്തകം വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കു

ന്ന ഒരാൾ ത�ന്റ വസ്ത്രത്തിനു പകരം ഒരുറുപ്പിക വിലപിടിച്ച പുസ്തകം കിട്ടുന്നു�ണ്ടാ

എന്നു മാത്ര�മ �നാക്കുന്നുള്ളു. അൽപസമയ�ത്തക്ക് അയാളു�ട കയ്യിൽ �പട്ടു

�പാകുന്ന മധ്യവർത്തിയായ പണം മുഴുവൻവിലയുള്ള യഥാർത്ഥനാണ്യമായാലും

പൂർണ്ണവിലയില്ലാത്ത �ടാക്കൻനാണ്യമായാലും അയാൾ�ക്കാരു�പാ�ലയാണ്.

കച്ചവടത്തി�ന്റവളർച്ച�യാ�ടാപ്പംപണത്തി�ന്റപ്രാധാന്യംവർദ്ധിച്ചു. അ�താ

�ടാപ്പം പണത്തിലടങ്ങിയ �ലാഹത്തിന് എന്തുവിലയാണ് എന്ന പ്രശ്നം അപ്രധാ

നമായിത്തീർന്നു. �കമാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യവർത്തിയായി പണം ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പ

ടുന്നു�ണ്ടാ എന്നുമാത്രം �നാക്കിയാൽ മതി�യന്നായി. �കമാറ്റത്തി�ന്റ മധ്യ

വർത്തിയായി എന്തുപ�യാഗിക്കുന്നു�വാ അതാണ് പണം എന്നു വന്നു. നാണ്യ
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ത്തിന് �തച്ചിൽ പറ്റിയിട്ടാവാം. അ�ല്ലങ്കിൽ നാണ്യത്തി�ന്റ �ലാഹവില മുഖവി

ല�യക്കാൾ എത്ര�യാ കുറവായിരിക്കാം. എന്നു�വച്ചാൽ, �ലാഹ�മന്ന നിലയ്ക്ക്

അതിനുള്ള വിലഅതി�ന്മലച്ചടിച്ച മുഖവില�യക്കാൾഎത്ര�യാ കുറവായിരിക്കാം.

എന്നാലും മുഖവിലയനുസരിച്ചുത�ന്ന അതു സ്വീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. ഇതു�പാ�ലത്ത

�ന്നയാണ് �നാട്ടുകളു�ട കാര്യവും. നാണ്യങ്ങൾ അടച്ചു�കാള്ളാ�മന്ന ഒരു വാ

ഗ്ദാനം മാത്രമാണ് �നാട്ട്. എന്നിട്ടും ആ വാഗ്ദാനപത്രം യഥാർത്ഥമായ നാണ്യ�മ

ന്ന�പാ�ല ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു. �നാട്ടു�കാടുത്താൽ അതി�ന്റ മുഖവിലയിൽ

കാണിക്കുന്നവിലയ്ക്കുള്ളത്രചരക്കുകൾകിട്ടു�മന്നുറപ്പുള്ളതു�കാണ്ട്ആളുകൾഅത്

സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല. �നാട്ടുകൾ ത�ന്ന �വണ�മന്നില്ല; �ചക്കുകളായാ

ലും മതി. പണം ബാങ്കിൽ നി�ക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന സംഖ്യ

�കാടുക്കണ�മന്ന് ത�ന്റ ബാങ്കി�നാടാവശ്യ�പ്പടുന്ന ഒരു �രഖയാണ് �ചക്ക്. വ്യ

വസായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്ന രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം നാണ്യങ്ങൾ ചില്ലറ അടവുകൾക്കു

മാത്ര�മ ഉപ�യാഗിക്കാറുള്ളു. വലിയഅടവുകൾ�ക്കല്ലാം �നാട്ടുകളും �ചക്കുകളുമാ

ണുപ�യാഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങ�ന �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ട വളർച്ചയു�ട ഫലമായി

നാണ്യങ്ങൾക്കുള്ളതി�നക്കാളധികം പ്രാധാന്യം �നാട്ടുകൾക്കാ�ണന്നു വരുന്നു.

ഒടുവിൽ, �നാട്ടുകൾ നാണ്യങ്ങളു�ട പ്രതിനിധിയാ�ണന്ന വസ്തുത�പാലും വിസ്മരി

ക്ക�പ്പടുന്നു. പണം മറ്റുചരക്കുകളു�ട വിലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്രശ

ക്തിയാ�ണന്നുവിശ്വസിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നു.

പ�ക്ഷ, ഈ �ടാക്കൻ നാണ്യങ്ങളും കടലാസ്സു�നാട്ടുകളും യഥാർത്ഥമായ

പണ�ത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത് എന്നു മറക്കാൻ പാടി

ല്ല. ലി�യാൺടിവ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു: ‘സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രതി

ഫലിച്ചുകിട്ടിയ �വളിച്ചം �കാണ്ട് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്നതു�പാ�ലയാണ് അവ

(�നാട്ടുകൾ) യഥാർത്ഥപണമായ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില�യ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന

ത്.’ യഥാർത്ഥമായ പണം �കാടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ �ടാക്കൻ നാ

ണ്യങ്ങ�ളാ �നാട്ടുക�ളാ �കാടുത്താലും കിട്ടു�മന്നുറപ്പുള്ളതു�കാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ

അവ�യ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നാണ്യവ്യവസ്ഥയു�ട അടിസ്ഥാനമായ യഥാർത്ഥപ

ണത്തിന് തകരാറുപറ്റിയാൽ �ടാക്കൺനാണ്യങ്ങളും താ�ന തകർന്നു�പാകുന്നതു

കാണാം.

5 പണവും ചരക്കുകളു�ട വിലയും:

പണം മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു�വന്നു പറഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. വിലക�ള അളക്കുവാനുള്ള ഈ കഴിവു സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ�യാ �വള്ളിയു�ട

�യാസഹജമായ ഗുണമാ�ണാ? അല്ല. �ന�രമറിച്ച്, എല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും വില

ക�ള അളക്കാനുള്ള �പാതുഉപകരണമായിത്തീരു�മ്പാളാണ് സ്വർണ്ണവും �വള്ളി

യും പണമായിത്തീരുന്നത്.

ചരക്കി�ന്റ വില അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തി�ന്റ യൂണിറ്റു

കളായിട്ടല്ല—എന്നുവച്ചാൽ, ഇത്ര മണിക്കൂർ, ഇത്ര മിന്നിട്ട് എന്നസമയക്കണക്കി

ലല്ല — പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. 20 വാര തു

ണി ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തിനു (അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ നാണയ

ങ്ങൾക്ക്)സമമാണ്എന്നിരിക്ക�ട്ട. ഇവി�ട തുണിയു�ട വിലപണത്തി�ന്റസഹാ

യ�ത്താടുകൂടി അളക്ക�പ്പടുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള അളക്കുവാനുള്ള ഒരുപക

രണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് പണം ഇവി�ട നില�കാള്ളുന്നത്.
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20 വാര തുണി ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണത്തിന് സമമാണ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ, വാ

സ്തവത്തിൽ 20 വാര തുണിയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും

ഒരൗൺസ് സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനവും സമമാ

ണ് എന്നർത്ഥമ�ത്ര. അ�പ്പാൾ ചരക്കുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തി

�ന്റതുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടായാൽപണത്തി�ന്റതുകയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. സ്വർണ്ണംകു

ഴി�ച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള �ടക്ക്നിക്ക് പരിഷ്ക്കരിക്കു�മ്പാൾ ചരക്കുകളു�ട ആ�പക്ഷിക

വില (സ്വർണ്ണക്കണക്കിലുള്ള വില, അ�ല്ലങ്കിൽ മാർക്കറ്റുവില) വർദ്ധിക്കുന്നതിനു

ള്ള കാരണവും ഇതുത�ന്ന. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അ�മരിക്കയിൽ നിന്നു കൂടുതൽ

എളുപ്പത്തിലും ധാരാളമായും സ്വർണ്ണം കുഴി�ച്ചടുക്കാൻ സാധിച്ച�പ്പാൾ ഉണ്ടായ

‘മാർക്കറ്റുവിലകളു�ട വിപ്ലവം’ ഇതിനു ന�ല്ലാരുദാഹരണമാണ്.

ഈ മാറ്റ�മന്തായാലും ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ചരക്കി�ന്റ വില ഒരു നി

ശ്ചിത അളവിലുള്ള പണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കു�മന്നു തീർച്ചയാണ�ല്ലാ. വ്യത്യസ്ത

ചരക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണത്തിന് സമമായിരിക്കും. അതു�കാണ്ട്

പണത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത ചരക്കുക�ള പരസ്പരം താരതമ്യ

�പ്പടുത്താവുന്നതാണ്. ഏതു ചരക്കി�ന്റയും വിലയും പണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താ

ടുകൂടി അളക്കാവുന്നതാണ്.

6 എത്ര പണം?

സമൂഹത്തി�ല �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് ആ�ക എത്രപണം ആവശ്യമാ�ണന്നു

കണക്കാക്കാൻ കഴിയു�മാ?

സമുദായത്തിനാവശ്യമായ പണത്തി�ന്റ തുക ഒട്ടാ�കയുള്ളചരക്കുകളു�ട വി

ല�യ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് എ�ന്തല്ലാം ചരക്കുകൾ വരു

ന്നു�ണ്ടന്നുംഅവയി�ലാ�രാന്നി�ന്റയും വില�യ�ന്തന്നും മനസ്സിലായാൽ ഒട്ടാ�ക

യുള്ള വിലകളു�ട തുക�യ�ന്തന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ ആയി

രം ഉറുപ്പിക വിലയുള്ള ചരക്കുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന് വിചാരിക്കുക. അവ

യു�ട �കാള്ള�ക്കാടുക്കയ്ക്ക് 1000 ക.യു�ട ആവശ്യമു�ണ്ടാ? ഇല്ല. കാരണം, ഒ�ര

ഉറുപ്പിക ത�ന്ന ഒന്നിലധികം ചരക്കുകളു�ട മധ്യവർത്തിയാ�യന്നു വരും. ധാന്യ

ത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് ധാന്യം വിൽക്കുന്നു. ആ ഉറുപ്പിക�കാണ്ട് അയാ

�ളാരു തുണി വാങ്ങുന്നു. തുണി വിറ്റുകിട്ടിയ ഉറുപ്പിക �കാണ്ട് വസ്ത്രവ്യാപാരി പുസ്ത

കം വാങ്ങുന്നു. പുസ്തകവ്യാപാരി അ�ത ഉറുപ്പിക �കാടുത്ത് കടലാസു വാങ്ങുന്നു.

ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒ�ര ഉറുപ്പിക ത�ന്ന നാല് �കാള്ള�ക്കാടുക്കുകളു�ട മധ്യ

വർത്തിയായിത്തീർന്നു. ഒരുറുപ്പിക ദിവസത്തിൽ ശരാശരി 4 �കാള്ള�ക്കാടുക്ക

കൾക്കുപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നു�വങ്കിൽ 1000 ക. വിലപിടിച്ച ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റ

ത്തിന് 1000 ക.യു�ട നാലി�ലാരുഭാഗം (250 ക.) മാത്രം മതിയാവും. പണത്തി�ന്റ

സഞ്ചാരത്തിനു �വഗം കൂടും�താറും അതിന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചരക്കുകളു�ട�ക

മാറ്റ�ത്ത സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. �ന�രമറിച്ച് ഉറുപ്പികയു�ട ഗതി�വഗം കുറ

വാ�ണങ്കിൽ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉറുപ്പികയാവശ്യമായി വരും.

എന്നാൽ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് പലരും ചരക്കുകൾ �റാക്കം പണ

ത്തിനല്ല, കട�ത്തഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് വിറ്റഴിക്കാറുള്ളത്. കടമായി �കാ

ടുക്കുന്ന ചരക്കി�ന്റ �കാള്ള�ക്കാടുക്കയ്ക്കു തൽക്കാലം പണത്തി�ന്റ ആവശ്യമില്ല.

പ�ക്ഷ, നിശ്ചിതമായ അവധി അവസാനിച്ചാൽ കടംമടക്കി�ക്കാടുക്കാൻ �വണ്ടി

പണംആവശ്യമായിവരും.
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അ�പ്പാൾസമുദായത്തിന്ആ�ക �വണ്ടിവരുന്നപണത്തി�ന്റതുകചരക്കുക

ളു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ളവിലക�ളയും പണത്തി�ന്റ ഗതി�വഗ�ത്തയും മാത്രമല്ലആശ്ര

യിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള വിലയിൽ നിന്നു കടമായി �കാടുക്കു

ന്ന ചരക്കുകളു�ട വില കിഴിക്കുകയും അവധിയവസാനിച്ചു മടക്കി�ക്കാടുക്കാറായ

പണത്തി�ന്റതുകകൂട്ടുകയും �വണം. ചില�പ്പാൾ�കമാറ്റത്തിനിടയിൽ ചരക്കുക

ളു�ട വില തട്ടിത്തീർ�ന്നന്നു വരാം. എ. എന്നആൾ ബി.യിൽ നിന്നും ബി എന്ന

ആൾഎ.യു�ട പക്കൽ നിന്നും നൂറുറുപ്പിക വീതം വിലപിടിച്ച ചരക്കുകൾ വാങ്ങുക

യാ�ണങ്കിൽ പണത്തി�ന്റസഹായം കൂടാ�ത കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

പണത്തി�ന്റ തുക കണക്കാക്കു�മ്പാൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുവരുന്ന ചര

ക്കുകളു�ട വിലകൾ മാത്രം എടുത്താൽ �പാരാ. പണത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂ

ടി നടക്കുന്നഎല്ലാത്തരം ഇടപാടുക�ളയും കണക്കാക്കണം. ഇടപാടുകൾ വർദ്ധി

ക്കുക എന്നുവച്ചാൽ പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഇട

പാടുകൾ കുറയു�മ്പാൾ പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യും. യുദ്ധകാല

ത്ത് പണത്തി�ന്റ പ്രചാരം അസാധാരണമാംവിധം വർദ്ധിച്ച�തന്തു�കാ�ണ്ടന്ന്

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

7 പണത്തി�ന്റ ക്രയശക്തി:

ഡിമാൻറ്, സ�പ്ല എന്നിവയു�ട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുക�ളയു�മന്ന

�പാ�ല പണ�ത്തയുംബാധിക്കുന്നതാണ്. ചരക്കി�ന്റസ�പ്ലഡിമാൻറി�നക്കാ

ളധികമായാൽ അതി�ന്റ (ചരക്കി�ന്റ) വിലകുറയുകയും �ന�രമറിച്ച്, ഡിമാൻറു കൂ

ടുതലാ�ണങ്കിൽവില വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യും. അതു�പാ�ലത്ത�ന്നപണത്തി�ന്റ

സ�പ്ല ഡിമാൻറി�നക്കാളധികമായാൽ അതി�ന്റ (പണത്തി�ന്റ) വില ചുരുങ്ങു

കയും സ�പ്ല കുറഞ്ഞാൽ വില വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യും. പണത്തി�ന്റ മൂല്യത്തിലു

ണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മാർക്കറ്റുവിലക�ള ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇന്ന് ഒരു

റുപ്പിക വിലയുള്ള ചരക്കിനു നാ�ള രണ്ടുറുപ്പിക�യാ അരയുറുപ്പിക�യാ വിലയാ�യ

ന്നു വരാം. ചരക്കി�ന്റ വില വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ ഉറുപ്പികയു�ട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞു

�വന്നും �ന�രമറിച്ച് ചരക്കി�ന്റ വില കുറയു�മ്പാൾ ഉറുപ്പികയു�ട ക്രയശക്തി വർ

ദ്ധിച്ചു�വന്നും പറയുന്നു. ഉറുപ്പികയു�ട വില വർദ്ധിക്കുക�യന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുക

ളു�ട വില കുറയുക എന്നർത്ഥമാണ്. കാരണം, വില കൂടിയ ഉറുപ്പിക�കാണ്ടു കൂ

ടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും. പണത്തി�ന്റ വില ഇരട്ടിയാ�യന്നിരിക്ക

�ട്ട. എന്നാൽ പണത്തി�ന്റ രണ്ടു യൂണിറ്റിന് (രണ്ടുറുപ്പികയ്ക്ക് ) കിട്ടിയിരുന്ന ചരക്കു

കൾ ഇ�പ്പാൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് (ഒരുറുപ്പികയ്ക്ക് ) കിട്ടും. �ന�ര മറിച്ച് പണത്തി�ന്റ

വില പകുതിയായി കുറഞ്ഞാൽ ചരക്കുകളു�ട വില മുമ്പ�ത്തക്കാൾ ഇരട്ടിയാവുക

യാണ് �ചയ്യുക. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പണത്തി�ന്റ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായത്തി�ലാ

സ�പ്ലയി�ലാ മാറ്റമുണ്ടായാൽ മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും മാർക്കറ്റുവിലകളിൽ—

വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തിൽ— മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഒരുദാഹരണം: ഒരു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കിക്കിട്ടു�മന്ന ഉറപ്പിൻ�മൽനി

ങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് നൂറുറുപ്പിക കടം �കാടുക്കുന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. നിശ്ചിത

അളവിലുള്ളചരക്കുക�ളപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു�വന്നതാണ�ല്ലാപണത്തി�ന്റപ്രാ

ധാന്യം. നൂറുറുപ്പിക �കാടുത്താൽ ഇന്നു നൂറുവാര തുണികിട്ടു�മന്നിരിക്ക�ട്ട. ഒരു

�കാല്ലം കഴിഞ്ഞുനിങ്ങൾ കടം�കാടുത്തസംഖ്യ മടക്കിക്കിട്ടു�മ്പാൾഅതിന് ഇന്നു
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കിട്ടുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കിട്ടിയി�ല്ലന്നു വരാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു �കാല്ലം കഴി

ഞ്ഞാൽ നൂറുറുപ്പികയ്ക്ക് 50 ഓ 60 ഓ വാര തുണിമാത്ര�മ കിട്ടുകയുള്ളു�വന്നു വരാം.

അങ്ങ�ന വന്നാൽ ഉറുപ്പികയു�ട വില ഇടിഞ്ഞു�വന്നാണ് പറയുക; അതായത്,

ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള കഴിവ് — ഉറുപ്പികയു�ട ക്രയശക്തി ചുരുങ്ങി

യിരിക്കുന്നു.

മ�റ്റാരുദാഹരണം: ഒരു �താഴിലാളിക്കു ദിവസത്തിൽ ഒരുറുപ്പിക കൂലി കിട്ടു

ന്നു�വന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾക്കും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണസാമ

ഗ്രികളും മറ്റും വാങ്ങുവാനാണ് അയാളാ ഉറുപ്പിക വിനി�യാഗിക്കുക. ചരക്കുകളു�ട

വില വർദ്ധിച്ചാൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ ഉറുപ്പികയു�ട ക്രയശക്തി കുറഞ്ഞാൽഅയാൾക്ക്

ത�ന്റ ഒരു ഉറുപ്പികയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കിട്ടുകയില്ല. പണക്കണ

ക്കിലുള്ള കൂലി ഇ�പ്പാഴും ഒരുറുപ്പികത�ന്ന. എന്നാൽ, അയാളു�ട യഥാർത്ഥകൂലി

—അയാൾക്കുകിട്ടുന്ന ചരക്കുകളു�ട തുക—കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വിലകൾ ഒരു നിശ്ചിതഅളവിലുള്ള ചരക്കുക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പണ

ത്തി�ന്റ �താതും കുറയുന്നതാണ്. എന്നുവച്ചാൽ, ഒരു നിശ്ചിതഅളവിലുള്ളപണം

�കാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും. ചരക്കുകളു�ട ഉല്പാദനം ഇരട്ടിയാ

�യന്നും പ�ക്ഷ, അവയു�ട മാർക്കറ്റുവില 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞു�വന്നും വിചാരി

ക്കുക. യഥാർത്ഥമായ സ്വത്തുക്കൾ ഇവി�ട ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പണക്ക

ണക്കിലുള്ളആദായം മുമ്പ�ത്തക്കാൾ ഒന്നര ഇരട്ടി മാത്ര�മ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇങ്ങ

�ന ഉല്പാദനത്തിലും ഡിമാൻറ്, സ�പ്ലഎന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച്

പണത്തി�ന്റ ക്രയശക്തിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്.

8 വിലയു�ട കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ:

ചരക്കി�ന്റവിലയിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾക്കുരണ്ടുകാരണങ്ങളുണ്ടാവാം; ഒന്നുകിൽ,

ചരക്കി�ന സംബന്ധിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ; അ�ല്ലങ്കിൽ, പണ�ത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന

മാറ്റങ്ങൾ.

സാ�ങ്കതികമായകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുംപ്രകൃതിവിഭവങ്ങളു�ടപുതിയസ�പ്ലക

ളും ഉല്പാദന�ച്ചലവുക�ളയും അതുവഴി ചരക്കുകളു�ട വിലക�ളയും കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.

�ന�രമറിച്ച് പ്രകൃതി�കാപങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ മുതലായവ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങ�ള നശി

പ്പിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന വിലക�ള ഉയർത്തുകയും �ചയ്യും.

ഉല്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉപ�യാഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാ

റ്റങ്ങളും വിലക�ള ബാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ആളുകൾ കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ

തുടങ്ങിയാൽ അവയു�ട വില വർദ്ധിക്കും. മറിച്ച്, സാമ്പത്തികകുഴപ്പം, �താഴി

ലില്ലായ്മ മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള �കല്പു

കുറഞ്ഞാൽ വിലയിടിയുകയും �ചയ്യും.

വിലക�ള ബാധിക്കുന്ന മ�റ്റാരു സംഗതി സൂക്ഷിപ്പി (Sarving)ലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങളാണ്. സൂക്ഷിപ്പി�ന്റ �താത് വർദ്ധിക്കുകയും �ചലവിടുന്നതി�ന്റ �താതു

ചുരുക്കുകയും �ചയ്താൽ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട വില കുറയും. കാരണം, പണ

ത്തി�ന്റ സൂക്ഷിപ്പു വർദ്ധിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ് കുറയുക

എന്നർത്ഥമാണ്.

�വ�റാരു കാരണം ആദായത്തി�ന്റ വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാ

ണ്. നാട്ടുകാരു�ട കയ്യിൽ കൂടുതൽ പണമുണ്ടായാൽ ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ് വർ

ദ്ധിക്കുകയുംഅങ്ങ�ന വില കയറുകയും �ചയ്യും.
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വില്പനക�ളയും വിലക�ളയും ഉല്പാദന�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുത്തകസമ്പ്ര

ദായവും വിലക�ള ബാധിക്കുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റിൽ മറ്റാരും മത്സരിക്കാനില്ലാത്ത

തു�കാണ്ട് കുത്തകമുതലാളിക്കു ത�ന്റ ചരക്കുകളു�ട വിലകയറ്റാൻ കഴിയും. ഉല്പാ

ദന�ത്ത �വട്ടിച്ചുരുക്കി ചരക്കുകളു�ടസ�പ്ലകൃത്രിമമായി കുറയ്ക്കുവാനുംഅങ്ങ�ന

വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും.

പണത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക, ചരക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള �ടക്നിക്ക് പരിഷ്ക്കരി

ക്കുക�യാ (മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രയത്നം�കാണ്ട് ചരക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധി

ക്കുക�യാ) അ�ല്ലങ്കിൽ ചരക്കി�ന്റ സ�പ്ല ഡിമാൻറി�നക്കാളധികമാവുക�യാ

�ചയ്താൽ വില കുറയുന്നതാണ്. ഡിമാൻറ് സ�പ്ല�യക്കാൾ കവിഞ്ഞാൽ വില

കയറുകയും �ചയ്യും.

വിലകളിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ ചരക്കുകളു�ട ഉൽപ്പാദനസമ്പ്രദാ

യത്തിലും ഡിമാൻറ്, സ�പ്ല എന്നിവയിലും മാറ്റമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രം �പാരാ;

പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻറിലും സ�പ്ലയിലും മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകകൂടി �വണം. ചര

ക്കിൽ മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക, പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ ചരക്കി�ന്റ വില

വർദ്ധിക്കും. കാരണം, കൂടുതൽ വില �കാടുത്തി�ട്ടങ്കിലും പരിമിതമായ ചരക്കുകൾ

വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവും. മറിച്ച്, പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല കുറയുക�യാ ഡി

മാൻറു വർദ്ധിക്കുക�യാ �ചയ്താൽചരക്കി�ന്റ വില ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യും. ഇങ്ങ�ന

പണത്തി�ന്റ, ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്തി�ലാ ഡിമാൻറ്, സ�പ്ല എന്നിവയി�ലാ

മാറ്റമുണ്ടായാൽ മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയും മാർക്കറ്റുവിലകളിൽ — വിലകളു�ട

�പാതുനിലവാരത്തിൽ— മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള അളക്കുന്നതു പണം�കാണ്ടാണ�ല്ലാ. ഏതു ചരക്കി

�ന്റ വിലയും പണക്കണക്കിൽ പറയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, പണത്തി�ന്റ വില

കണക്കാക്കുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? പണത്തി�ന്റ വില�യ അതു പ്രതിഫലിപ്പിക്കു

ന്ന ചരക്കി�ന്റ വിലയിലൂ�ട മാത്ര�മ കാണാൻ കഴിയൂ. അതു�കാണ്ട് പണത്തി

�ന്റ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കണക്കാക്കണ�മങ്കിൽ ചരക്കുകളു�ട വിലകളി

ലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾപരി�ശാധിക്കണം. പ�ക്ഷ, ഒരുബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്: അ�നകം ചര

ക്കുകളു�ട വിലക�ള �വ�വ്വ�റ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പണത്തിന് അ�നകം വിലക

ളു�ണ്ടന്നുകാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുറുപ്പികഎത്രതുണിക്കുസമമാ�ണന്നും

എത്രഅരിക്കുസമമാ�ണന്നുംഎത്രമ�ണ്ണണ്ണക്ക്സമമാ�ണന്നുംകണക്കാക്കാം.

ഇതു പ്രാ�യാഗികമല്ല. അതു�കാണ്ടു സാധാരണമായി പണത്തി�ന്റ �പാതുവിലു

ള്ള വില�യ മാത്ര�മ കണക്കാക്കാറുള്ളു. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പണ

ത്തി�ന്റ ക്രയശക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ളഅളക്കുവാൻസാധാരണമായി മാർ

ക്കറ്റുവിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങ�ളഅളക്കുകയാണ്പതി

വ്.

ഡിമാൻറിൽ മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക പണത്തി�ന്റ തുക വർദ്ധിച്ചാൽ അതി�ന്റ

വില ചുരുങ്ങു�മന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പണത്തി�ന്റ

തുകയിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവനുസരിച്ച് വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരവും വർദ്ധി

ക്കു�മന്നാണ്. ഇങ്ങ�ന വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരവും പണത്തി�ന്റ തുകയും

പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

പണവും ചരക്കുകളു�ട �പാതുനിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത ഇങ്ങ�ന

സംഗ്രഹിക്കാം.
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1. (ചരക്കുകളു�ട തുകയിലും പണത്തി�ന്റ ഗതി�വഗത്തിലും മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക)

പണത്തി�ന്റ തുക വർദ്ധിച്ചാൽ വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരം വർദ്ധിക്കും.

�ന�രമറിച്ച്, പണത്തി�ന്റ തുക കുറഞ്ഞാൽ വിലകളു�ട നിലവാരം താഴുക

യും �ചയ്യും.

2. (പണത്തി�ന്റസ�പ്ലയിലും ഗതി�വഗത്തിലും മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക) പണത്തി

�ന്റ ഡിമാൻറു വർദ്ധിച്ചാൽ —അതായത്, �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും ചരക്കുക

ളു�ട തുകയും വർദ്ധിച്ചാൽ—വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരം താഴും. പണത്തി

�ന്റ ഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങിയാൽ — �കാള്ള�ക്കാടുക്കകളും ചരക്കുകളു�ട തുക

യും കുറഞ്ഞാൽ— വിലകളു�ട നിലവാരം ഉയരുകയും �ചയ്യും.

3. (�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ടയും ചരക്കുകളു�ടയും തുകയിലും പണത്തി�ന്റ ഗതി

�വഗത്തിലും മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക) പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ പണ

ത്തി�ന്റ വിലയിടിയും. മറിച്ചു, സ�പ്ല ചുരുങ്ങിയാൽ പണത്തി�ന്റ വില

കയറുകയും �ചയ്യും.

4. (�കാള്ള�ക്കാടുക്കകളു�ടയുംചരക്കുകളു�ടയുംതുകയിലുംപണത്തി�ന്റസ�പ്ല

യിലും മാറ്റമില്ലാതിരി�ക്ക) പണത്തി�ന്റ ഗതി�വഗം വർദ്ധിച്ചാൽ ചരക്കുക

ളു�ട വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരം ഉയരും. �ന�രമറിച്ചു, ഗതി�വഗം കുറ

ഞ്ഞാൽ വിലകൾ ഇടിയുകയും �ചയ്യും.

പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല, ഡിമാൻറ് എന്നിവയ്ക്കും അതി�ന്റ വിലയ്ക്കും തമ്മിൽ

ബന്ധമു�ണ്ടന്നു കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വിവരിച്ചത്. �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞു

കിടക്കുന്ന ആ ബന്ധ�ത്ത കണക്കുകൾ�കാണ്ട് ശരിക്ക് അളന്നു കണക്കാക്കുക

എളുപ്പമുള്ളപണിയാ�ണന്ന് �തറ്റിദ്ധരിച്ചു�പാകരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, വിലകളു�ട

നിലവാരവും പണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള �മാത്ത

ത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയു�മന്നു വ്യക്തമാക്കുക മാത്ര�മ ഈ വിവരണം

�ചയ്യുന്നുള്ളു.

9 സൂചകസംഖ്യ:

വിലകളു�ട �പാതുനിലവാര�ത്തഅളക്കുവാനുള്ള ഒരുപകരണമാണ് സൂചകസം

ഖ്യ (Index number). രണ്ടു വ്യത്യസ്തതീയ്യതികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചരക്കി�ന്റ വില

— ശരിക്കുപറയുകയാ�ണങ്കിൽഏതാനും ചരക്കുകളു�ട കൂട്ടായ വില —എത്രക

ണ്ടു മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അത് �ചയ്യുന്നത്. ഏ�തങ്കി

ലു�മാരു �കാല്ലത്തി�ല വിലക�ള മ�റ്റ�തങ്കിലു�മാരു �കാല്ലത്തി�ല വിലകളുമാ

യി താരതമ്യ�പ്പടുത്തുവാനുംഅങ്ങ�നആരണ്ടു�കാല്ലങ്ങൾക്കുമിടയിൽപണത്തി

�ന്റ ക്രയശക്തിയിലുണ്ടായ മാറ്റ�മ�ന്തന്നു കണക്കാക്കുവാനും സൂചകസംഖ്യകൾ

ഉപകരിക്കുന്നു. സൂചകസംഖ്യയി�ല �പായിൻറുകൾ വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ പണത്തി

�ന്റ വില കുറയുകയും �ന�ര മറിച്ചു �പായിൻറു കുറയു�മ്പാൾ പണത്തി�ന്റ വില

വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യു�മന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

�താഴിലാളികൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റ�തങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങൾ, സാധാരണ

മായി ഉപ�യാഗിക്കുന്ന 40 ഓ 50 ഓ ചരക്കുകളു�ട വിലകൾ ഏതു തരത്തിലാ

ണ് മാറുന്ന�തന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മാർക്കറ്റുവിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തി

ലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഏ�തങ്കിലു�മാരു �കാല്ല�ത്ത
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അടിസ്ഥാന വർഷമായി �തര�ഞ്ഞടുത്ത് ആ �കാല്ലത്തി�ല വിലകളും മ�റ്റ�ത

ങ്കിലു�മാരു �കാല്ലത്തി�ല വിലകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഏ�തങ്കിലു�മാരു �കാല്ലത്തി�ല വിലക�ള 1914 �ല വിലക

ളുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തണ�മന്നു വിചാരിക്കുക. 1914-ൽ അരി മന്നിന് 5 ക യും

എണ്ണ മന്നിന് 20 ക.യും തുണി വാരയ്ക്ക് 4 ണ.യും വിറകു തന്നിന് 10 ക.യും ആ�ണ

ന്നിരിക്ക�ട്ട. (ഉദാഹരണം മാത്രമായതു�കാണ്ട് 40 ഓ 50ഓചരക്കുകൾക്കുപകരം

നാല് ചരക്കുകൾ മാത്ര�മ എടുത്തിട്ടുള്ളു.) 1940-ൽ അരിയു�ട വില ഏഴര ക.യും

എണ്ണയു�ട വില 15 ക.യും വസ്ത്രത്തി�ന്റ വില വാരയ്ക്ക് 5 ണ.യും ആയിത്തീർന്നു

�വന്നും വിറകി�ന്റ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി�ല്ലന്നും കരുതുക. ഇവി�ട അരിയു�ട

വില 50 ശതമാനവും വസ്ത്രത്തി�ന്റ വില 25 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു. എണ്ണയു�ട

വില 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. വിറകി�ന്റ വിലയിൽ മാത്രം മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ

കണക്കുകളിൽ നിന്നു വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരം മനസ്സിലാക്കാനുപകരിക്കു

ന്ന സൂചകസംഖ്യകൾ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. താ�ഴ�ക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക

�നാക്കുക.

1914 1940

ചരക്കുകൾ വില പഴയ വില പുതിയ

സൂചക സൂചകസംഖ്യ

സംഖ്യ

അരി 5 ക.മന്ന് 100 7.5 ക.മന്ന്
100× 15
5× 2 = 150

എണ്ണ 20 ക.മന്ന് 100 15 ക.മന്ന്
100× 15
20

= 75

തുണി 4 ണ. വാര 100 5 ണ. വാര
100× 5
4

= 125

വിറക് 10 ക. തൻ 100 10 ക.തൻ
100× 10
10

= 1500

സൂചകസംഖ്യ
400

4
= 100

450

4
= 112.5

നാലു ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള ഒന്നാ�യടുക്കുകയാ�ണങ്കിൽ 1914-ൽ 400ആയി

രുന്നത്, 1940-ൽ 450ആയിഎന്നുകാണാം. അ�പ്പാൾഒരുചരക്കി�ന്റവിലശരാശ

രി 12.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരം അടിസ്ഥാനവർഷമായ

1914-ൽ 100 ആയിരുന്നു. 1940-ൽ 112.5 ആയി. അതായത് 12.5 �പായിൻറുകൾഅധി

കമായി. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 1940-ൽ പണത്തി�ന്റ ക്രയശക്തി 1914-

ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതി�നക്കാൾ 12.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. എന്നുവച്ചാൽ 1914-ൽ 100

ക. വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചരക്കിന് 1940-ൽ 112.5 ക. �കാടുക്കണ�മന്നായി. സൂ

ചകസംഖ്യയി�ല �പായിൻറുകളു�ട വർദ്ധനവനുസരിച്ച് �താഴിലാളികളു�ട കൂലി

(പണക്കണക്കിലുള്ള കൂലി) വർദ്ധിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ അവരു�ട യഥാർത്ഥ കൂലി (അതാ

യത് ചരക്കുകണക്കിലുള്ളകൂലി) കുറയു�മന്നാണ് ധരി�ക്കണ്ടത്.

ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തിനുള്ളിൽ �താഴിലാളിയു�ട കൂലി 20 ക.യിൽ നിന്ന് 24

ക.യായി വർദ്ധിച്ചു�വന്നും അ�തസമയത്ത് സൂചകസംഖ്യ 100-ൽ നിന്നും 20 �പാ

യിൻറുകൾ വർദ്ധിച്ച് 120 ആയിത്തീർന്നു�വന്നും വിചാരിക്കുക. ഇവി�ട �താഴിലാ

ളിയു�ട പണക്കണക്കിലുള്ള കൂലി 4 ക. അ�ല്ലങ്കിൽ 20 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പ�ക്ഷ,ആ �താതനുസരിച്ചുത�ന്നസൂചകസംഖ്യയി�ല �പായിൻറുകളും വർദ്ധിച്ചി

ട്ടുള്ളതു�കാണ്ട് യഥാർത്ഥമായ കൂലി ചരക്കുകണക്കിലുള്ളകൂലി ഒട്ടും അധികമായി

ട്ടില്ല. സൂചകസംഖ്യകളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടി ഓ�രാ ചരക്കി�ന്റയും യഥാർത്ഥ

വിലയിടി�വാ വിലവർദ്ധന�യാ പ്ര�ത്യകമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചരക്കു

കളു�ട വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തിലുള്ള മാറ്റം—ശരാശരി മാറ്റം മാത്ര�മ—

കണക്കാക്കാൻ കഴിയു. അതിനാൽ, പണത്തി�ന്റ ക്രയശക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന മാ

റ്റങ്ങ�ള �പാതുവിൽ അളക്കാൻ മാത്ര�മ സൂചകസംഖ്യകൾ പ്ര�യാജന�പ്പടുകയു

ള്ളു.

സൂചകസംഖ്യകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഒ�ര

ചരക്കിനു വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപിക്കുക.

�താഴിലാളികൾ സുഖ�ഭാഗ�മന്നു കരുതുന്നതു മുതലാളികൾക്ക് ജീവിതാവശ്യമാ

�യന്നു വരാം. പി�ന്ന ഒ�ര ചരക്കുത�ന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തഅള

വിലാണ് ഉപ�യാഗിക്കുക. ചിലർ അരിയാണ് കൂടുതലിഷ്ട�പ്പടുന്ന�തങ്കിൽ മറ്റുചി

ലർ മധുരപലഹാരമാണിഷ്ട�പ്പടുക. �പാ�രങ്കിൽ, ഒ�ര ജനവിഭാഗംത�ന്ന (ഉദാ:

�താഴിലാളികൾ) പല ചരക്കുകളും വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അളവിലാണ്

ഉപ�യാഗിക്കുക.

10 കനംകൂടിയ സൂചകസംഖ്യകൾ:

ഈബുദ്ധിമുട്ടുക�ള ഏ�റക്കു�റ പരിഹരിക്കാൻ �വണ്ടി ചില സ്ഥിതിവിവരകണ

ക്കുകാർ (Satisfactions) സൂചകസംഖ്യകൾ തയ്യാറാക്കു�മ്പാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാ

ന്യം നൽകാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, �താഴിലാളികൾ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന അരിയു

�ട �താത് പഞ്ചസാരയു�ടതി�നക്കാൾ നാലിരട്ടിയും വസ്ത്രത്തിൻ�റതി�നക്കാൾ

രണ്ടിരട്ടിയും ആ�ണന്നു കരുതുക. എന്നാൽ സൂചക സംഖ്യകൾ അരിക്കു 400 ഉം

വസ്ത്രത്തിനു 200 ഉം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 100 ഉം ആയിരിക്കും. ഇതിനു സൂചകസംഖ്യകൾ

ക്കു ‘കനംവയ്ക്കൽ’ (Weighting) എന്നുപറയുന്നു. നമ്മു�ട ആദ്യ�ത്ത ഉദാഹര

ണത്തിൽ അരി, വസ്ത്രം, എണ്ണ, വിറക് എന്നീ ചരക്കുകൾ ക്രമപ്രകാരം 5, 4, 2, 1

എന്ന �താതിലാണ് ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്കിൽ അവയു�ട സൂചകസംഖ്യകൾ

ക്രമപ്രകാരം 500, 400, 200, 100 എന്ന �താതിൽ കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.

�നാക്കുക:

ചരക്ക് 1914 �ല സൂചകസംഖ്യ 1940�ല സൂചകസംഖ്യ

അരി 100 × 5 = 500 150 × 5 = 750
എണ്ണ 100 × 2 = 200 75 × 2 = 150
വസ്ത്രം 100 × 4 = 400 125 × 4 = 500
വിറക് 100 × 1 = 100 100 × 1 = 150

ആ�ക 1200 1500

ശരാശരി 1200/12 = 100 1500/12 = 125

1940-ൽ കനംകൂട്ടാ�തയുള്ള സൂചകസംഖ്യ112.5 ആണ്. കനംകൂട്ടിയ സൂചകസംഖ്യ

യാക�ട്ട, 125ആയിത്തീർന്നു. അതായത്, ഉറുപ്പികയു�ടക്രയശക്തി 1940-ൽ 1914-ൽ

ഉണ്ടായിരുന്നതി�നക്കാൾ 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
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11 ഇന്ത്യയി�ല സൂചകസംഖ്യകൾ:

ഇന്ത്യയി�ല �മാത്തവിലകളു�ട (Wholesale Prices) മാറ്റങ്ങ�ള അളക്കാൻ

സഹായിക്കുന്നനാലു വിഭിന്നസൂചകസംഖ്യകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പഴയത് �കാ�മഴ്സ്യൽ

ഇൻറലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്�മൻറുകൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അതിൽ കയറ്റുമതി

�ചയ്യ�പ്പടുന്ന 28 ചരക്കുകളും ഇറക്കുമതി�ചയ്യ�പ്പടുന്ന 11 ചരക്കുകളും (ആ�ക

39 ചരക്കുകൾ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ‘കനം �വപ്പിക്കാ�ത’ ക്രിസ്തഃബ്ദം 1878�ന

അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കിയിട്ടാണ് (അതായത് 1878-ൽ 100 എന്ന �താതിൽ) ഇതു

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റു മൂ�ന്നണ്ണം �ബാം�ബ (40 ചരക്കുകൾ), കറാച്ചി (23

ചരക്കുകൾ), കൽക്കത്ത (72 ചരക്കുകൾ) എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്ക�പ്പടുന്ന

വയാണ്. ഈനാലുസൂചകസംഖ്യകളും മാസം�താറും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്താറുണ്ട്.

മ�റ്റാരുതരത്തിലുള്ള സൂചകസംഖ്യകളുണ്ട്. ജീവിത�ത്താതി�ന കുറക്കുന്ന

സൂചകസംഖ്യകൾ (Cost of Living Index Number) എന്ന �പരിലാണ് അവയ

റിയ�പ്പടുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഡസൻ �കന്ദ്രങ്ങളി�ല �താഴിലാളികളു�ട ജീവിത

�ച്ചലവുക�ളഅടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ് അവ തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. അവയും

ചുരുങ്ങിയത് മാസത്തി�ലാരിക്കൽപ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പടാറുണ്ട്.

സൂചകസംഖ്യകളു�ട ഉപ�യാഗം പരിമിതമാ�ണന്ന കാര്യം പ്ര�ത്യകം ഓർ

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. �ബാം�ബയി�ല �താഴിലാളികളു�ട ജീവിത�ച്ചലവിലുണ്ടാകു

ന്ന മാറ്റങ്ങൾ �നാക്കി �കാഴി�ക്കാ�ട്ട വിദ്യാർത്ഥികളു�ട കയ്യിലുള്ള പണത്തി�ന്റ

വില നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, സൂചകസംഖ്യകൾ ഉപ�യാഗിക്കു

�മ്പാൾസ്ഥലകാലാതിർത്തികൾ, ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട പ്ര�ത്യകതകൾ, ചരക്കുകളു

�ട വ്യത്യസ്തതകൾ മുതലായവ പരിഗണി�ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

ഏതായാലും പണത്തി�ന്റ വില ഒരു പ്ര�ത്യക സ്ഥലത്ത്, ഒരു പ്ര�ത്യക

ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ജീവിത�ച്ചലവുക�ള എങ്ങ�ന ബാധിക്കുന്നു�വന്ന് ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നസൂചകസംഖ്യകൾക്ക് —അവ�യ്ക്ക�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നന്യൂനതകളുണ്ടായി

രുന്നാലും — ഉപ�യാഗവും പ്രചാരവുമു�ണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ തരമില്ല.

മാത്രമല്ല, �താഴിലാളികൾ കരുതിയിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ സൂചകസംഖ്യക�ള ഒരു ചൂ

ഷ�ണാപകരണമായുപ�യാഗിക്കുവാൻ മുതലാളികൾ ശ്രമിക്കു�മന്നുകൂടി മനസ്സി

ലാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. �മാറിസ്�ഡാവ് എന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ ത�ന്റ കൂലി (Wages)

എന്നപുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നഈഉദാഹരണം ശ്ര�ദ്ധയമാണ്:

“ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധംഅവസാനിച്ച ഉട�നസൂചകസംഖ്യക�ളപ്പറ്റി രണ്ടു

തരത്തിലുള്ളആ�ക്ഷപങ്ങളുണ്ടായി. ജനങ്ങൾ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളു�പക്ഷിച്ചു വി

ലകുറഞ്ഞസാധനങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നും അതിനാൽ ജീവി

ത�താതി�നക്കുറിക്കുന്നഔ�ദ്യാഗികസൂചകസംഖ്യകൾ ചരക്കുകളു�ട വിലവർദ്ധ

നവി�ന അതിശ�യാക്തി�യാടുകൂടിയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നും �പ്രാഫസർ

ബൗലി പറഞ്ഞു. മറുഭാഗത്ത് വിലവർദ്ധനവി�നകുറച്ചുകാണിക്കുകയാണ്ഔ�ദ്യാ

ഗിക കണക്കുകൾ �ചയ്യുന്ന�തന്ന് �താഴിലാളി യൂണിയനുകളും ആ�ക്ഷപിച്ചു.

വാങ്ങുന്നസാധനങ്ങളു�ട ഗുണം കുറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നുംതുണി മുതലായ ചരക്കുകളു�ട

വില വല്ലാ�ത വർദ്ധിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും ഈ വിലവർദ്ധനവിനു �വണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം

�കാടുത്തിട്ടി�ല്ലന്നും യൂണിയനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.”

സൂചകസംഖ്യക�ള കരുത�ലാ�ട �വണം ഉപ�യാഗിക്കാൻ എന്ന് ഇത്രയും

പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

ഇൻഫ്�ളഷൻ:
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പണത്തി�ന്റസ�പ്ല വർദ്ധിച്ചാൽആളുകളു�ട കയ്യിൽ കൂടുതൽ പണമുണ്ടാ

വാൻ തുടങ്ങും. അ�താടുകൂടി ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കും. ചരക്കുകളു�ട

ഡിമാൻറു വർദ്ധിക്കുന്ന �താതനുസരിച്ച് അവയു�ട സ�പ്ലയും വർദ്ധിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ

വില കയറാൻ തുടങ്ങും.

വിലകളു�ട �പാതുനിലവാരത്തിൽഗണ്യമായ വർദ്ധനവുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം

പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല വർദ്ധിച്ചാൽ ‘പണ�പ്പരുപ്പം’ അ�ല്ലങ്കിൽ ‘ഇൻഫ്�ളഷൻ’

(Inflation) ഉണ്ടായി എന്നു പറയുന്നു. �ന�രമറിച്ചു, വിലകളു�ട �പാതുനിലവാ

രത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പണത്തി�ന്റ സ�പ്ല കുറയുകയാ

�ണങ്കിൽഅതിന് ‘സ�ങ്കാചനം’ അ�ല്ലങ്കിൽ ‘ഡിഫ്�ളഷൻ’ എന്നുപറയുന്നു.

നികുതികൾ�കാണ്ടും കട�മടുപ്പുകൾ�കാണ്ടും മറ്റുവരവിനങ്ങൾ�കാണ്ടും �ച

ലവുനികത്താൻ കഴിയാ�ത വരുന്നഅസാധാരണസന്ദർഭങ്ങളിൽ പണ�പ്പരുപ്പ

�ത്തയാണ് ഗവൺ�മൻറുകൾആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. യുദ്ധനടത്തിപ്പി�ന്റയും രാജ്യ

രക്ഷയു�ടയും �പരിൽ പണം ധാരാളമായി �ചലവിടുന്നു. അതിനായി കൂടുതൽ കൂ

ടുതൽ �നാട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കുന്നു. പണത്തി�ന്റ പ്രചാരം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കു

ന്നു. ആളുകളു�ട കയ്യിൽ പണമുണ്ടാവുക എന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ്

വർദ്ധിക്കുക എന്നർത്ഥമാണ�ല്ലാ. പ�ക്ഷ, ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്ന �താതനുസരി

ച്ച് ചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദനവും സ�പ്ലയും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. പരിമിതമായ ചരക്കു

കൾ, കൂടുതൽപണം—ഈസ്ഥിതിയിൽചരക്കുകളു�ട വിലകയറാതിരിക്കുകയി

ല്ല. പണം അധികമധികം അടിച്ചിറക്കു�ന്താറും വിലകൾ കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. ഇതാ

ണ് ‘ഇൻഫ്�ളഷ�ന്റ’ ആരംഭം. ചരക്കുകളു�ട വില വർദ്ധിക്കു�ന്താറും ഉൽപ്പാദന

�ച്ചലവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദന�ച്ചലവുകൾ വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ വില പി�ന്നയും

കയറുന്നു.

ആവശ്യമായ �ചലവുകൾക്കുകൂടുതൽനികുതി ചുമത്തുകയാണ് ഗവൺ�മൻറ്

�ചയ്യുന്ന�തങ്കിൽ ഇൻഫ്�ളഷനുണ്ടാവില്ല. കാരണം ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുപ�യാ

ഗിക്കുന്ന പണത്തി�ന്റ തുകയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. ജനങ്ങൾ �ചലവു�ചയ്യുന്ന പണം

ഗവൺ�മൻറു �ചലവിടുന്നു�വ�ന്നയുള്ളു.

ഇ�പ്പാൾത�ന്നകട�മടുപ്പു�കാണ്ട് �ചലവുകൾനിർവ്വഹിച്ചാലുംഇൻഫ്�ളഷ

നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. വാങ്ങാനുള്ള കഴി

വു വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഗവൺ�മൻറി�ലക്കു �പാകുന്നുഎന്നുമാത്ര�മ വ്യത്യാസമു

ള്ളു.

കൂടുതൽ �നാട്ടുകൾഅച്ചടിച്ചു�വന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം ഇൻഫ്�ളഷനുകളുണ്ടാ

യി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വ്യവസായവും കച്ചവടവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുന്ന സന്ദർഭങ്ങ

ളിൽ ചരക്കുകളു�ട�കമാറ്റത്തിന് കൂടുതൽപണമാവശ്യമായിവരും. അത്തര�മാ

രു സന്ദർഭമാണ് 1936-37 ലുണ്ടായത്. ചരക്കുകളു�ട സ�പ്ല വർദ്ധിക്കുന്ന �താത

നുസരിച്ച് പുതിയ �നാട്ടുകൾ പുറ�പ്പടുവിച്ചാൽ വിലക്കയറ്റമുണ്ടാവില്ല. സ�പ്ല�യ

അ�പക്ഷിച്ചുകൂടുതൽ �നാട്ടുകൾഅടിച്ചിറക്കിയാലുണ്ടാകുന്നസ്ഥിതിവി�ശഷ�ത്ത

യാണ് ഇൻഫ്�ളഷൻഎന്നുപറയുന്നത്.

ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും പണ�പ്പരുപ്പ�ത്ത അവ

ലംബിച്ചിരുന്നു. ജർമ്മനിയിലും റഷ്യയിലുമാണ് വിലക്കയറ്റം ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായ

ത്. 1928-ൽ ജർമ്മനിയി�ല ജീവിത�ച്ചലവ് 1914 �നക്കാൾ 27000 ഇരട്ടി അധികമാ

യി എന്നു കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ 1914-ൽ 1 മാർക്ക് (സുമാർ 12

ണ) വിലയുണ്ടായിരുന്നഒരുചരക്കിന് 1923-ൽ 27,000 മാർക്ക് വില �കാടു�ക്കണ്ടിവ
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ന്നു. �നാട്ടുകൾഅടിച്ചിറക്കാൻ �വണ്ടി 150 അച്ചടിക്കമ്പനികൾ 2000 പ്രസ്സുകൾ വച്ചു

രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു �സ്റ്റാൾവർ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നു.

1917നും 1921 നും ഇടയിൽ റഷ്യയിലുണ്ടായപണ�പ്പരുപ്പം ഇതു�പാ�ലത�ന്ന

ഭയങ്കരമായിരുന്നു. നാലു �കാല്ലത്തിനുള്ളിൽ �നാട്ടുകളു�ട പ്രചാരം 100 ഇരട്ടിയാ

ണ് വർദ്ധിച്ചത്. 1917 നവംബറിൽ 22,000 റൂബിൾ �നാട്ടുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നിടത്ത്

1921 ജൂ�ലയിൽ 23 ലക്ഷം റൂബിൾ �നാട്ടുകൾപ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതി�ന്റഫലമായി

ചരക്കുകളു�ട വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു�വന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഒരു �കാ

പ്പ പാലിന് 36 പവനും ഒരപ്പത്തിനു 400 പവനും �കാടു�ക്കണ്ടിവന്നു�വന്നാണ് ഒരു

�ലഖകൻപ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും ഇൻഫ്�ളഷ�ന്റ ആഘാതങ്ങൾ മിക്കരാ

ജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുണ്ടായി. ബ്രിട്ടൻ, അ�മരിക്ക മുതലായ പരിഷ്കൃത രാ

ജ്യങ്ങൾ ആദ്യംമുതൽ�ക്ക പല നിയന്ത്രണനടപടികളും �ക�ക്കാണ്ടതു�കാണ്ടു

വിലക്കയറ്റം അത്രഭയങ്കരമായിത്തീർന്നി�ല്ലന്നതു ശരിത�ന്ന. എന്നാൽ, വ്യവസാ

യങ്ങ�ള നിയന്ത്രിക്കുക�യാ വളർത്തുക�യാ �ചയ്യാത്ത,ഈജിപ്ത്, �ചന, ഇന്ത്യ

മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻഫ്�ളഷൻ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ തകരാറുകൾ കുറ�ച്ചാന്നു

മല്ല. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയു�ട സ്ഥിതി ദയനീയമാണ്. ഇന്ത്യയു�ട

സ്വന്തം �ചലവുകൾ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ �ചയ്യുന്ന �ചലവുകളും നമ്മൾ

ത�ന്ന നിർവ്വഹിക്കണം! ഈ വമ്പിച്ച �ചലവുകൾ നികുതി�കാണ്ടും കട�മടുപ്പു

�കാണ്ടും മാത്രം നിർവ്വഹിക്കാനാവി�ല്ലന്നുകണ്ട�പ്പാൾ റിസർവ്വുബാങ്കുവഴിയായി

ധാരാളം �നാട്ടുകളടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതി�ന്റ ഫലമായി ചരക്കുകളു�ട വില

അതി�വഗം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. �മാത്തവിലകളു�ട നിലവാരം 1939 ആഗ

സ്റ്റിൽ 100ആയിരുന്നതു 1943 �ന്റഅവസാനമാകു�മ്പാ�ഴക്കും 340ആയി വർദ്ധിച്ചു.

ഇവി�ടയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ട്. �മാത്തവിലകൾ �നാക്കിയാൽ

യഥാർത്ഥമായ വിലക്കയറ്റം മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ നാ

ട്ടുകാർ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതു �മാത്തക്കച്ചവടക്കാരിൽ

നിന്നല്ല, ചില്ലറക്കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നാണ്. അതു�കാണ്ടു സൂചകസംഖ്യകൾ കാ

ണിക്കുന്നതി�നക്കാളും അധികമായിരിക്കും ചരക്കുകളു�ട വില.

ഇൻഫ്�ളഷ�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ആപൽക്കരമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ട

ത് �ചനയിലാണ്. ചരക്കുകളു�ട വില 500 ഇരട്ടിയും 1000 ഇരട്ടിയുമായി വർദ്ധിച്ചു.

1944 ഡിസംബർ 23 നു �റായിട്ടർ �ലഖകൻഇങ്ങ�നകമ്പിയടിക്കുകയുണ്ടായി: “ചു

ങ്കിംഗിൽ നിങ്ങൾ�ക്കാരു ഹാറ്റു �വണ�മങ്കിൽ 650 ക. �കാടുക്കണം. ഒരു �ജാടി

�ചരുപ്പിന് 260 ക.യും ഒരു സ്യൂട്ടിന് 2600 ക.യും ഒരു കുപ്പി വിസ്കിക്ക് 2400 ക.യും ലി

പ്സ്റ്റിക്കിനു 130 ക.യും ഒരു റാത്തൽ �വണ്ണയ്ക്ക് 230 കയും വിലയുണ്ട്.”

ഇൻഫ്�ളഷ�ന്റഫലങ്ങൾവ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങ�ള വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ്

ബാധിക്കുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട വില കയറുന്നതു മുതലാളികൾക്കു ലാഭമാണ്. കൂടു

തൽ ലാഭമടിക്കാൻഅവർക്കവസരം കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ, ക്ലിപ്തമായ വരുമാനമുള്ള

�താഴിലാളികൾക്കും മറ്റുശമ്പളക്കാർക്കുംവിലക്കയറ്റംഹാനികരമാണ്. കാരണം,

ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത്ര ചരക്കുകൾ കിട്ടാതാവുന്നു. അങ്ങ�ന

�താഴിലാളികളു�ടയും ഇടത്തരക്കാരു�ടയും ജീവിത�ച്ചലവു വർദ്ധിക്കുന്നു. സാധാ

രണമായി, വിലക്കയറ്റത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചു �താഴിലാളികളു�ടകൂലികൂട്ടി�ക്കാ

ടുക്കാൻ മുതലാളികൾ തയ്യാറാവാറില്ല. �താഴിലാളികൾക്കു സംഘടനയും ശക്തി
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യുമു�ള്ളടങ്ങളിൽ കുറച്ചു �ഭദമായിരിക്കു�മന്നതു ശരിത�ന്ന. എന്നാലും, ദിവസം

�ചല്ലും�താറും അധികമധികം ദുസ്സഹമായി�ക്കാണ്ടുവരുന്ന വിലക്കയറ്റ�ത്തഫല

പ്രദമാംവിധം തടഞ്ഞുനിർത്താൻസാധിച്ചു�വന്നു വരില്ല.

വിലക്കയറ്റം�കാണ്ടുമാത്രം മുതലാളികൾതൃപ്തി�പ്പടാറില്ല. ചരക്കുകളു�ടക്ഷാ

മ�ത്തയും വിലക്കയറ്റ�ത്തയുംഎത്ര�ത്താളംസാധിക്കു�മാഅത്ര�ത്താളംഅവർ

തങ്ങളു�ട സ്വാർത്ഥതാൽപര്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന കരി

ഞ്ചന്തക്കാരും �സക്യു�ലറ്റർമാരും പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. �താഴിലാളികളും മ�റ്റല്ലാ

ജനവിഭാഗങ്ങളും �യാജിച്ചണിനിരക്കാ�ത്തട�ത്താളം കാലം രാജ്യത്തി�ന്റ താൽ

പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായഈ ലാഭ�ക്കാതിയൻമാരു�ട ജന�ദ്രാഹം തുടരുകത�ന്ന

�ചയ്യും. അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാ�ക ഛിന്നഭിന്നമായിത്തീ

രും.

ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറു നിറ�വറ്റാൻ സാധിക്കത്തക്കവിധം ഉൽപാദന�ത്ത

വളർത്തുകയും അതിനു�വണ്ടി അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ, പ്രയത്നശക്തി മുതലായ

ഉൽപാദ�നാപാധിക�ള തികച്ചും ഉപ�യാഗിക്കുകയും ലാഭ�ക്കാതിയൻമാ�ര കാ

ര്യക്ഷമമാംവിധം തടയാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു �കന്ദ്രീകൃതസംഘടനയു�ട കീഴിൽ മു

ഴുവൻ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യയും നയിക്കുകയുമാണ് ഇൻഫ്�ളഷ�ന തടയാനു

ള്ള മാർഗ്ഗം. �താഴിലാളികളു�ടയും മറ്റു നാട്ടുകാരു�ടയും സഹായസഹകരണങ്ങ

�ളാടു കൂടി മാത്ര�മ ഇതു നടപ്പിൽവരുത്താൻ കഴിയൂ.

12 വിനിമയ നിരക്ക്:

വ്യത്യസ്തരാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തനാണയവ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയി�ല �കാ

ള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്ക് ഉറുപ്പികയാവശ്യമുള്ളതു�പാ�ല അ�മരിക്കൻ �ഡാളറും ഇം

ഗ്ലണ്ടിൽ സ്റ്റർലിങ്ങും ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാങ്കും �സാവിയറ്റുയൂണിയനിൽ റൂബിളും �വ

ണം. ഒരു രാജ്യത്തി�ല നാണ്യം മ�റ്റാരുരാജ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്ക�പ്പടുകയില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് എ�ന്തങ്കിലും വാങ്ങണ�മങ്കിൽ സ്റ്റർലിങ്ങാവശ്യമാണ്. അ�മ

രിക്കയിൽ നിന്നു പുസ്തകങ്ങ�ളാ മറ്റുവല്ല ചരക്കുക�ളാ വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്കാഗ്ര

ഹമു�ണ്ടങ്കിൽ ഉറുപ്പിക�കാണ്ടുപ്ര�യാജനമില്ല. അ�മരിക്കയി�ല �ചലവുകൾക്കു

�ഡാളർത�ന്ന �വണം.

ഇക്കാലത്തു വി�ദശകറൻസികളു�ട സഹായംകൂടാ�ത സാമ്പത്തികജീവി

തം സാധ്യമല്ല. വ്യാവസായികവും കച്ചവടപരവുമായ സാർവ്വലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ

അത്രയ്ക്കു വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികജീവിതം മറ്റു രാജ്യങ്ങ

ളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. അതി�ന്റ ഫലമായി സാർവ്വലൗകിക

മായ പണമിടപാടുകളും വള�ര വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരിഗ്ലീഷുകയറ്റുമതിക്കാരൻ അ�മരിക്കയി�ലക്കു ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയയ്ക്കു

�മന്നു വിചാരിക്കുക. അ�മരിക്കയി�ല ഇറക്കുമതിക്കാര�ന്റ കയ്യിൽ സ്റ്റർലിങ്ങില്ല,

�ഡാളർ മാത്ര�മയുള്ളു. �ഡാളറി�ന്റ ഉടമസ്ഥനായഅ�മരിക്കക്കാരന് സ്റ്റർലിങ്ങി

�ന്റആവശ്യം �നരിടുന്നു. ത�ന്റ �ഡാളർ �കാടുത്തു പകരം സ്റ്റർലിങ്ങു വാങ്ങാനും

ആ സ്റ്റർലിങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷുകാരന് �കാടുത്ത് ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനും അയാളാഗ്രഹി

ക്കുന്നു.

ഇനി, ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അ�മരിക്കയിൽ നിന്നു ചരക്കുകൾ

ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്നു�വന്നുകരുതുക. അ�മരിക്കൻചരക്കുകൾവാങ്ങാൻ �ഡാളർ

�വണം. ഇറക്കുമതിക്കാരനായ ഇംഗ്ലീഷ് കച്ചവടക്കാര�ന്റ �കയ്യിൽ സ്റ്റർലിങ്ങു
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മാത്രമാണുള്ളത്. ത�ന്റസ്റ്റർലിങ്ങു �കാടുത്ത് പകരം �ഡാളർ വാങ്ങാൻഅയാളാ

ഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇങ്ങ�ന, അ�മരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടബന്ധത്തിൽ അ�മരി

ക്കക്കാർക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങിൻ�റയും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് �ഡാളറി�ന്റയും ആവശ്യം �ന

രിടുന്നു. സാർവ്വലൗകികമായ �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾക്കിടയിൽ ഒരു രാജ്യത്തി�ല

പണ�ത്ത മ�റ്റാരുരാജ്യത്തി�ല പണ�ത്താട് ബന്ധ�പ്പടു�ത്തണ്ടിവരുന്നു. വി

�ദശവ്യാപാരം വർദ്ധിക്കും�താറും വിവിധ രാജ്യങ്ങളു�ട കറൻസികൾ തമ്മിലുള്ള

ബന്ധവും വളരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തി�ല കറൻസിയു�ട ഒരു യൂണിറ്റ് മ�റ്റാരു കറൻ

സിയു�ട എത്ര യൂണിറ്റിന് സമമാണ് എന്നു കാണിക്കുന്നബന്ധ�ത്ത വിനിമയനി

രക്ക് (exchange rate) എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്.

13 വിനിമയനിരക്ക് കണക്കാക്കുന്ന�തങ്ങ�ന?

ആദ്യമായി �ലാഹമാനദണ്ഡം നിലവിലുള്ള (അതായത്, സ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ

അടിസ്ഥാനനാണ്യമായുപ�യാഗിക്കുന്ന) രണ്ടു രാജ്യങ്ങ�ള�യടുക്കുക. ഒരു രാ

ജ്യം സ്വർണമാനത്തിലാ�ണന്നു പറഞ്ഞാൽ അതി�ന്റ അർത്ഥമിതാണ്: നിശ്ചി

തമായ തൂക്കവും മാറ്റുമുള്ള സ്വർണ്ണനാണ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തി�ല അടിസ്ഥാന

നാണ്യം. ആർക്കു�വണ�മങ്കിലു കമ്മട്ടത്തിൽ (പണമടിയ്ക്കുന്ന മുദ്രണശാലയിൽ)

�പായി സ്വർണ്ണം �കാടുത്ത് നാണ്യമാക്കി മാറ്റാനധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. �നാട്ടുക

ളും മറ്റു �ടാക്കൺനാണ്യങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടാവാ�മങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള�പ്പാൾ

അവയ്ക്കുപകരം സ്വർണ്ണം നൽകുവാൻ ഗവൺ�മൻറ് ചുമതല�പ്പട്ടിരിക്കും. സ്വർ

ണ്ണത്തി�ന്റ കയറ്റുമതി�ക്കാ ഇറക്കുമതി�ക്കാ തടസ്സ�മാന്നുമുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങ�ന

സ്വർണ്ണനാണ്യങ്ങളുപ�യാഗിക്കുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളു�ട നാണ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള

വിനിമയനിരക്ക് ആ നാണ്യങ്ങളിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണ�ത്തആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ

നിരക്കിനു കമ്മട്ട നിരക്ക് (Mint par of exchange) എന്നുപറയുന്നു.

ഒരുദാഹരണം: ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പുബ്രിട്ടനുംഫ്രാൻസുംസ്വർ

ണ്ണമാനത്തിലായിരുന്നു. ഒരുപൗണ്ടിന് 25ഫ്രാങ്കായിരുന്നുകമ്മട്ടനിരക്ക്; അതായ

ത് 25 ഫ്രാങ്കിൽ എത്ര സ്വർണ്ണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു�വാ അത്ര സ്വർണ്ണമാണ് ഒരു

പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു പൗണ്ട്: 25 ഫ്രാങ്ക് എന്ന ഈ

നിരക്ക് എല്ലായ്�പ്പാഴും അ�തനിലയിൽത്ത�ന്ന ഇരിക്കു�മന്നു കരുതുന്നതു ശരി

യല്ല. കാരണം, പ്രസ്തുത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കച്ചവടത്തി�ന്റ �താതിൽ മാറ്റം

വരികയാ�ണങ്കിൽ അതു വിനിമയനിരക്കി�ന ബാധിക്കാതിരിക്കില്ല. വിനിമയനി

രക്കു നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പണത്തി�ന്റ ഡിമാൻറ് സപ്  �ള എന്നിവയ്ക്ക്

പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണുള്ളത്. നമ്മു�ട ഉദാഹരണത്തിൽ പൗണ്ട് സ്റ്റർലിങ്ങ്

ഫ്രാങ്കാക്കി മാറ്റാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൂടുതലും ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റർലിങ്ങ് ഫ്രാങ്കാക്കി മാറ്റാ

നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറവുമാ�ണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനു പ്രതികൂലമായി

രിക്കും. എന്നുവച്ചാൽ, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഫ്രാങ്ക് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റർലി

ങ്ങ് �കാടു�ക്കണ്ടി വരും.

രണ്ടു രാജ്യങ്ങളു�ട ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും സമമാ�ണങ്കിൽ ആ രാജ്യ

ങ്ങൾ തമ്മിൽ പണമട�യ്ക്കണ്ടആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. കയറ്റുമതി �ചയ്യുന്ന ചരക്കുകളു

�ടയും ഇറക്കുമതി �ചയ്യുന്ന ചരക്കുകളു�ടയും വിലക�ള തട്ടിക്കഴിക്കാം. എന്നാൽ,

ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി�യക്കാൾ അധികമാ�ണങ്കിൽ വി�ദശകറൻസിയു�ട ഡി

മാൻറു വർദ്ധിക്കും. എന്നു�വച്ചാൽ വി�ദശകറൻസിയു�ട ഓ�രാ യൂണിറ്റിനും
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കൂടുതൽ വില�കാടു�ക്കണ്ടിവരും. �ന�രമറിച്ച് കയറ്റുമതിയാണ് കൂടുത�ലങ്കിൽ

വി�ദശകറൻസിയു�ട വില താഴുകയാണ് �ചയ്യുക. 1 പൗണ്ട് = 25 ഫ്രാങ്ക് എന്ന

നമ്മു�ട ഉദാഹരണ�മടുക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസി�ലക്കുള്ള കയറ്റുമതി

വർദ്ധിച്ചാൽ വിനിമയനിരക്ക് 25 ഫ്രാങ്കി�നക്കാൾ അധികമാവും. (കാരണം, പൗ

ണ്ടി�ന്റ ഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കും.). മറിച്ച്, ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടി�ലക്കുള്ള

ഇറക്കുമതി വർദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പൗണ്ടി�ന്റ വില 25 ഫ്രാങ്കി�നക്കാൾ കുറയുകയാണ്

�ചയ്യുക.

സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിനിമയനിരക്കി�ന്റ കയറ്റമിറക്കങ്ങൾ ഒരു

നിശ്ചിതാതിർത്തിക്കപ്പുറം �പാവുകയില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഒരു സ്വർണനാ

ണ്യവും മ�റ്റാരുസ്വർണനാണ്യവും തമ്മിലുള്ള�കമാറ്റ�ത്തക്കാൾആദായകരമാ

ണ് സ്വർണം ത�ന്ന കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത് എന്നുവന്നാൽ ആളുകൾ നാണ്യവിനിമ

യം നടത്താ�നാരുങ്ങുകയില്ല.

14 സ്വർണ്ണ�രഖകൾ:

ഒരു പൗണ്ടിലടങ്ങിയസ്വർണ്ണം കയറ്റിഅയയ്ക്കാനുള്ള �ചലവ് 14 ഫ്രാങ്ക്ആ�ണന്നു

വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ, ഒരു പൗണ്ടി�ന്റ വിനിമയനിരക്ക് 25 14 ഫ്രാങ്കി�നക്കാൾ

അധികമായിത്തീർന്നാൽ (ഉദാഹരണത്തിന് 26 ഫ്രാങ്കായാൽ) ഫ്രാൻസിൽനിന്നു

ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയ്ക്കു സ്വർണ്ണം കപ്പൽകയറ്റി അയയ്ക്കുകയാണ് നാണയമാറ്റ�ത്തക്കാൾ

കൂടുതൽ ആദായകര�മന്നു ഫ്രഞ്ചിറക്കുമതിക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കും. കാരണം,

ഓ�രാ പൗണ്ടിലും, 25 ഫ്രാങ്കിലും അടങ്ങിയസ്വർണംസമമായിരി�ക്ക ഒരു പൗണ്ടു

വിലയുള്ള ചരക്കിന് 25 ഫ്രാങ്കിലധികം (കയറ്റുമതി �ചലവടക്കമാ�ണങ്കിൽ 25 14
ഫ്രാങ്കിലധികം) �കാടുക്കാൻ അയാളിഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. അതു�കാണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ

കയറ്റുമതി എത്രത�ന്ന വർദ്ധിച്ചാലും വിനിമയനിരക്ക് 25 14 ഫ്രാങ്കിലധികമാവില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ കയറ്റുമതിയല്ല, ഇറക്കുമതിയാണ് വർദ്ധിക്കുന്ന�തങ്കിൽഫ്രാങ്കി

�ന്റ ഡിമാൻറ് അധികമാവാൻ തുടങ്ങും. എന്നുവച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള

ഫ്രാങ്കിന് കൂടുതൽസ്റ്റർലിങ്ങ് �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. മ�റ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,

ഓ�രാ പൗണ്ടിനും മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മാത്ര�മ ഫ്രാങ്ക് കിട്ടുകയു

ള്ളു. അതായത് പൗണ്ടി�ന്റ വിനിമയനിരക്ക് 25 ഫ്രാങ്കി�നക്കാൾ കുറയാൻ തുട

ങ്ങും. എത്ര�ത്താളം കുറയും? ഒരുപൗണ്ടിലടങ്ങിയസ്വർണ്ണംകയറ്റിഅയയ്ക്കാനുള്ള

�ചലവ് മ്പ ഫ്രാങ്കാ�ണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് 24 34 ഫ്രാങ്കി�നക്കാൾ താഴുകയില്ല.

ഈനിലവാര�ത്തക്കാൾകുറഞ്ഞാൽബ്രിട്ടീഷിറക്കുമതിക്കാരൻത�ന്റപൗണ്ടു�മടു

ത്തുഫ്രാങ്കു വാങ്ങാൻ ഇഷ്ട�പ്പടുകയില്ല. കാരണം, അതി�നക്കാൾ ലാഭം സ്വർണ്ണം

�നരിട്ടുകയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ഒരു പൗണ്ടിലടങ്ങിയ സ്വർണ്ണം ഫ്രാൻസി�ലക്ക്

കയറ്റി അയയ്ക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ട്രാൻ�സ്പാർട്ട് �ചലവുകൾക്ക് 14 ഫ്രാങ്ക് നീക്കിവച്ച

തിനു�ശഷവും 24 34 ഫ്രാങ്ക് അടയ്ക്കാൻഅയാൾക്ക് സാധിക്കും. അതു�കാണ്ട്, ഇംഗ്ല

ണ്ടി�ന്റ ഇറക്കുമതി എത്രത�ന്ന വർദ്ധിച്ചാലും വിനിമയനിരക്ക് 24 34 ഫ്രാങ്കിൽ കുറ

യുകയില്ല.

സ്വർണ്ണമാന�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയ കറൻസിക�ളപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവ

�രയും പ്രസ്താവിച്ചത്. എന്നാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളു�ടയും കറൻസികൾ സ്വർണ്ണ

മാന�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയവയല്ല. ഒരു രാജ്യം സ്വർണ്ണമാനത്തിലും മ�റ്റ

രാജ്യം �വള്ളിമാനത്തിലുമാ�ണങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന�തങ്ങി

�നയാണ്? ഇവി�ട കമ്മട്ടനിരക്കില്ല. രണ്ടു നാണ്യങ്ങളിലടങ്ങിയ �ലാഹത്തി�ന്റ
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വിലകൾ സ്ഥിരമല്ല. �വള്ളിയു�ട�യാ സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ�യാ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾ വിനിമയനിരക്കി�ന ബാധിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ

വിനിമയനിരക്ക് പ്രധാനമായി മൂന്നു കാര്യങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 1. കയറ്റുമ

തിയു�ടയും ഇറക്കുമതിയു�ടയും �താത്. 2. �വള്ളിയു�ട സ്വർണ്ണവില. 3. ഒരു

രാജ്യത്തിൽ നിന്നു മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലക്കുസ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ കയറ്റി അയ

യ്ക്കാനാവശ്യമായ �ചലവുകൾ.

ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കാം: 1835 മുതൽ 1893 വ�രഇന്ത്യ �വ

ള്ളിമാനത്തിലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലാ�ണങ്കിൽ സ്വർണ്ണമാനമാണ് നിലവിലുണ്ടാ

യിരുന്നത്. 1871-72-ൽ ഒരൗൺസ് �വള്ളിയു�ട വില 60.5 �പൻസായിരുന്ന�പ്പാൾ

ഒരു റുപ്പിക സുമാർ 2 ഷില്ലിങ്ങിനു സമമായിരുന്നു. 1872 നു �ശഷം �വള്ളിയു�ടതി

�നക്കാൾ സ്വർണ്ണവില താഴാൻ തുടങ്ങി. അ�താ�ടാപ്പം ഉറുപ്പികയിലടങ്ങിയ �വ

ള്ളിയു�ട വിലയും (പൗണ്ട് കണക്കിലുള്ള വില) ഇടിയാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ 1898

ആയ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �വള്ളിയു�ടവിലഔൺസിന് 89 �പൻസായികുറഞ്ഞ�പ്പാൾഉറു

പ്പികയു�ട നിരക്ക് 1 ഷി. 3 �പ. മാത്രമായിത്തീർന്നു.

ഈകാലത്ത്കയറ്റുമതിയു�ടയുംഇറക്കുമതിയു�ടയുംഏറ്റക്കുറവനുസരിച്ചുവി

നിമയനിരക്കിലും മാറ്റം �നരിട്ടിരുന്നു�വന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ വിനിമയനിര

ക്കി�ന്റകയറ്റിറക്കങ്ങൾക്കുംനിശ്ചിതമായഅതിർത്തികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യ

ത്തിൽ നിന്നു മ�റ്റ രാജ്യത്തി�ലക്കുസ്വർണ്ണ�മാ �വള്ളി�യാ കയറ്റി അയയ്ക്കാനാവ

ശ്യമായ ട്രാൻ�സ്പാർട്ട് �ചലവുകളാണ്ഈഅതിർത്തിക�ള നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

ഇനി കച്ചവടബന്ധം പുലർത്തി�പ്പാരുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിൽ ഏ�തങ്കിലു

�മാരു രാജ്യ�മാ അ�ല്ലങ്കിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങ�ളാ �പപ്പർസ്റ്റാൻഡിലാ�ണങ്കി�ലാ?

അതായത് സ്വർണ്ണമാന�മാ �വള്ളിമാന�മാ നിലവിലി�ല്ലങ്കി�ലാ? ഒന്നാം �ലാക

മഹായുദ്ധക്കാലത്ത് മിക്കരാജ്യങ്ങളും സ്വർണ്ണമാനം ഉ�പക്ഷിക്കുകയും കടലാസു

�നാട്ടുകളു�ട എണ്ണം �പരുപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. കറൻസി ഇഷ്ടം�പാ�ല സ്വർണ്ണ

�മാ �വള്ളി�യാആക്കി. മറ്റധികാരമില്ലാത്തതു�കാണ്ട് �ലാഹം കയറ്റി അയയ്ക്കുക

എന്ന പ്രശ്നം ഉത്ഭവിക്കാതായി. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ രണ്ടു കറൻസികളു�ട

വിനിമയനിരക്ക് അവയു�ട ക്രയശക്തി�യ അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തി മാത്ര�മ കണ

ക്കാക്കാൻ കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച് �ഡാളർ �കാടുത്താൽ കിട്ടുന്നത്ര

ചരക്കുകൾ ഒരു പൗണ്ടിൽനിന്നു കിട്ടു�മങ്കിൽ പൗണ്ടി�ന്റ വിനിമയനിരക്ക് അഞ്ച്

�ഡാളറാ�ണന്നു പറയാം. ഈ നിരക്കിനു മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനസംഗതി ഡി

മാൻറിലും സ�പ്ലയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇതു

വ്യക്തമാക്കാം:

യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, യുദ്ധസാമ

ഗ്രികൾ മുതലായവയു�ട ഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ചു. അ�മരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യ

ങ്ങളിൽ നിന്നും ചരക്കുകൾ ധാരാളമായി ഇറക്കുമതി�ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. കയറ്റുമ

തിയാക�ട്ട, കുറയുകയാണുണ്ടായത്. ഇറക്കുമതിച്ചരക്കുകളു�ട മുഴുവൻ വിലയും

സ്വർണ്ണമാക്കി അടയ്ക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ സ്വർണ്ണനി

�ക്ഷപം പരിമിതമായിരുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വിലയടയ്ക്കുവാൻ രണ്ട് വഴികളാണ്

ബ്രിട്ടൻ അവലംബിച്ചത്: ആദ്യമായി അ�മരിക്കയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ള �ഷയ

റുകൾ മുതലായ സ്വത്തുക്കൾ വിറ്റു പണമാക്കി; രണ്ടാമതായി, അ�മരിക്കയിൽ

നിന്നു �ഡാളർ കടംവാങ്ങി. പ�ക്ഷ, ഇതു�കാണ്ടും ആവശ്യം മുഴുവൻ നിവൃത്തി

ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അ�മരിക്കയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള സ്റ്റർലിങ്ങു ധനം
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കൂടിക്കൂടി വരികയും ഇംഗ്ലണ്ടിന് അ�മരിക്കയിൽ നിന്നു കിട്ടാനുള്ള �ഡാളർധനം

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരികയും �ചയ്തു. ഈസ്ഥിതിക്കു �ഡാളറി�ന്റ വീര്യം വർദ്ധിച്ചു

�വന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. പണ്ട് ഒരു പൗണ്ട് 4.86 �ഡാളറിനു സമമായിരുന്നു.

�ഡാളറി�ന്റഡിമാൻറ് വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾഓ�രാ �ഡാളറിനും കൂടുതൽ പൗണ്ട് �കാ

ടുക്കണ�മന്നായി. അ�മരിക്കൻചരക്കുകളു�ട വില കയറുകകൂടി �ചയ്ത�പ്പാൾബ്രി

ട്ട�ന്റ �ചലവുകൾ പി�ന്നയും വർദ്ധിച്ചു. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് 4.86 �ഡാളർ വിലയുള്ള

അ�മരിക്കൻചരക്കിന് ബ്രിട്ടീഷിറക്കുമതിക്കാരൻഅഞ്ചര �ഡാള�റാ 6 �ഡാള�റാ

�കാടുക്കണ�മന്നുവന്നു. ഇങ്ങ�ന സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ

ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറിലും പണത്തി�ല തുകയിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വിനി

മയനിരക്കിൽഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

15 ഉറുപ്പികയും സ്റ്റർലിങ്ങും:

ഉറുപ്പികയാണ് ഇന്ത്യയി�ലഅടിസ്ഥാനനാണ്യ�മന്നു മു�മ്പാരു ഖണ്ഡികയിൽപ്ര

സ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. എന്നാൽ, �ഡാളർ, സ്റ്റർലിങ്ങ്, ഫ്രാങ്ക് മുതലായ മറ്റു കറൻസിക

�ള�പ്പാ�ല സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസ്ഥാനം ഉറുപ്പികയ്ക്കില്ല. ഉറുപ്പിക�യ ബ്രിട്ടീഷുകറൻ

സിയുമായി കൂട്ടി�ക്കട്ടുകയാണ് �ചയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ �സ്റ്റർലിങ്ങിലുണ്ടാകു

ന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉറുപ്പിക�യയും ബാധിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളികളു�ട താൽപര്യങ്ങ

�ള രക്ഷിക്കുവാനാണ്, ഇന്ത്യയു�ട താൽപര്യങ്ങ�ള രക്ഷിക്കാൻ �വണ്ടിയല്ല,ഈ

മാർഗ്ഗം അവലംബിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.2

16 വിനിമയത്തി�ന്റസാ�ങ്കതികവശം:

വി�ദശവ്യാപാരത്തി�ന്റആവശ്യങ്ങൾക്കു�വണ്ടികറൻസികൾ�കമാറുന്നതുവ്യാ

പാരബില്ലുകളു�ട സഹായ�ത്താടുകൂടിയാണ്. വ്യാപാരബില്ലുകൾ കയറ്റുമതിബില്ലു

ക�ളാ ഇറക്കുമതിബില്ലുക�ളാ ആവാം. കയറ്റുമതി വ്യാപാരത്തിനു�വണ്ടിയാണ്

കയറ്റുമതി ബില്ലുകൾ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഇന്ത്യ (അതായത്, ഇന്ത്യയി�ല

കയറ്റുമതിക്കാർ) ഇംഗ്ലണ്ടി�ന്റ �പരിൽ (അതായത്, ഇന്ത്യൻ ചരക്കുകൾ വാങ്ങു

ന്നഇംഗ്ലീഷുകാരു�ട �പരിൽ) പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നബില്ലുകൾക്ക് സ്റ്റർലിങ്ങുബില്ലുകൾ

എന്നുംഇന്ത്യൻകയറ്റുമതിക്കാരൻഅ�മരിക്കയി�ലഇറക്കുമതിക്കാര�ന്റ �പരിൽ

പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നബില്ലുകൾക്ക് �ഡാളർ ബില്ലുകൾ എന്നും പറയുന്നു. ബില്ലുകളു�ട

ഡിമാൻറും സ�പ്ലയുമനുസരിച്ച് അവയു�ട വിലകളിലും കയറ്റിറക്കങ്ങളുണ്ടാവും.

ഇറക്കുമതിക്കാരനും കയറ്റുമതിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുക�ളല്ലാം സാ

ധാരണയായി ബാങ്കുകൾ വഴിക്കാണ് നടക്കാറുള്ളത്. അതായത്, �കാള്ള�ക്കാടു

ക്കയി�ലർ�പ്പടുന്നവർ ബില്ലുകൾ വാങ്ങുക�യാ വിൽക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നത് ബാങ്കു

കൾ വഴിക്കാണ്. മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളി�ലല്ലാം വി�ദശവിനിമയത്തിൽ �വദ

ഗ്ധ്യം �നടിയ പ്ര�ത്യക ബാങ്കുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യ അടിമരാജ്യമായതു�കാണ്ട് വി�ദശ

വിനിമയ�ത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കധികാരമില്ല. നമ്മു�ട വി�ദശവിനിമ

യം മിക്കവാറും വി�ദശീയരായഎക്സ്�ചഞ്ച് ബാങ്കുകാരു�ട കയ്യിലാണ്.

വി�ദശവ്യാപാരത്തിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ ഉപ�യാഗിക്കാവുന്നതാ

ണ്: ദർശനബില്ലുകളും (Sight Bills), കാലാവധിബില്ലുകളും (Time Bills) �സറ്റ്

2 ഇതി�നപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻഎ�ന്റ’ ‘ഉറുപ്പിക’ എന്നപുസ്തകം വായിക്കു.
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ബില്ലിന് (ദർശന ബില്ലിന് ) പണം ഉടനടി �കാടുക്കണം. കാലാവധി ബില്ലാ�ണ

ങ്കിൽ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാലാവധിക്കുള്ളിൽ — ഈ കാലാവധി ഒരാഴ്ച മു

തൽ മൂന്നുമാസം വ�രയാവാം —അടച്ചുതീർത്താൽ മതി.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം വിനിമയനിരക്കിൽ കയറ്റമിറക്കങ്ങളു

ണ്ടാവാൻതുടങ്ങിയ�പ്പാൾനീണ്ടകാല�ത്തയ്ക്കുള്ളബില്ലുകൾപലകഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കു

ഇടവരുത്തി. കുറഞ്ഞ കാല�ത്തയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകൾക്കായിത്തീർന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാ

ന്യം. മിക്കവിനിമയങ്ങളുംകമ്പി വഴിക്ക് നടത്താൻതുടങ്ങി. ഒരു രാജ്യത്തിൽനിന്നു

മ�റ്റാരു രാജ്യത്തി�ലക്ക് കമ്പികൾ വഴിയായി ബില്ലുകൾഅയയ്ക്കുന്നതിന് �ടലിഗ്രാ

ഫ് ട്രാൻസ്ഫർ (ടി.ടി.) എന്നു പറയുന്നു. ‘ഹിന്ദു’�വാ മ�റ്റ�തങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര�മാ

�നാക്കിയാൽ ഓ�രാ ദിവസവും �ടലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ (ടി. ടി.) അനുസരിച്ചുള്ള

വിനിമയനിരക്ക് എന്താ�ണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഒരു �കന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മ�റ്റാരു �കന്ദ്രത്തി�ലക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ �ചയ്യു

�മ്പാൾ ചില�പ്പാൾ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ (Bank Drafts) ഉപ�യാഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു

ബാങ്ക് മ�റ്റാരു ബാങ്കിനയയ്ക്കുന്ന ഈ ഓർഡറിൽ ബില്ലുവാങ്ങുന്നവനു �കാടു�ക്ക

ണ്ട സംഖ്യ�യ�ന്തന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം ഓർഡറുകൾക്ക് ഓൺ

ഡിമാൻറ് (OD) അ�ല്ലങ്കിൽ ഡിമാൻറ് ഡ്രാഫ്റ്റ് (DD)എന്നാണ് കച്ചവടഭാഷയിൽ

പറയാറുള്ളത്. പണം കിട്ടാനുള്ളവൻ �ചക്കുമാറുന്നതു�പാ�ലത്ത�ന്നഈഡ്രാ

ഫ്റ്റ് നിർദിഷ്ടമായ ബാങ്കിൽ �കാടുത്തു പകരം നിശ്ചിതമായ പണം വാങ്ങുക�യാ

അ�ല്ലങ്കിൽഅത്രയുംപണംത�ന്റ �പരിൽഡി�പ്പാസിറ്റ് �ചർക്കുക�യാ �ചയ്യുന്നു.

ബില്ലുകൾ വാങ്ങുക�യാ വിൽക്കുക�യാ �ചയ്യു�മ്പാൾ ബാങ്ക് �ചറി�യാരു

വട്ടി ചുമത്തും. അതാണ്ബാങ്കി�ന്റ ലാഭം. ഒരുബില്ലു വാങ്ങിയാൽഅതിൽകാണി

ച്ച കാലാവധി കഴിയുന്നതുവ�ര ബാങ്കിനു പണം കിട്ടുകയില്ല. അതിനാൽ, നീണ്ട

കാല�ത്തയ്ക്കുള്ള വിനിമയത്തിന് കൂടുതൽ വട്ടി ചുമത്തുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാ

ണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പൗണ്ടും ഉറുപ്പികയും തമ്മിൽ വിനിമയം നടത്തുന്നു�വന്നു

വിചാരിക്കുക. �സറ്റ് ബിൽവഴിക്കുള്ള �കമാറ്റത്തിന് 1/32 �പൻസ് വട്ടി�യ

ടുക്കുന്നു�വങ്കിൽ മൂന്നു മാസ�ത്ത അവധിയുള്ള ബില്ലുകൾക്ക് 3/32 �പൻസും 6

മാസമുള്ളവർക്ക് 3/16 �പൻസും വട്ടി ചുമത്തി�യന്നു വരാം. ഡിമാൻറിലും സ�പ്ല

യിലുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വട്ടിയിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായിരിക്കു�മന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

�ന�ര മറിച്ച് നാം ബാങ്കിൽ പണമടച്ച് വി�ദശബില്ലുകൾ വാങ്ങുകയാ�ണ

ങ്കിൽ (ഇവി�ട ബാങ്ക് �ചയ്യുന്നത് ബില്ലുകൾ വിൽക്കുകയാണ്) നീണ്ടകാല�ത്തയ്ക്കു

കുറഞ്ഞവട്ടിയും കുറഞ്ഞകാല�ത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽവട്ടിയുമാണ് �കാടുക്കുക. കാരണം

ബില്ലിൽ കാണിച്ച കാലാവധി അവസാനിക്കു�മ്പാൾ മാത്ര�മ ബാങ്ക് പണം �കാ

ടു�ക്കണ്ടതുള്ളു. അതുവ�രയും നമ്മു�ട പണ�മടുത്തുപ�യാഗിക്കാനും അതി�ന്റ

പലിശ �കാണ്ടു ലാഭമുണ്ടാക്കാനും ബാങ്കിനു സാധിക്കും. അതിനാൽ, കമ്പിവഴി

ക്കുള്ളബില്ലുകൾക്കു കൂടുതൽ വട്ടിയും നീണ്ടകാല�ത്തയ്ക്കുള്ളബില്ലുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ

വട്ടിയുമാണ് വസൂലാക്ക�പ്പടുക.

17 വിനിമയനിരക്ക് അനുകൂല�മാ പ്രതികൂല�മാ:

രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള �കാള്ള�ക്കാടുക്കകൾ സമമായിരുന്നാൽ വിനിമയ

നിരക്ക്സ്ഥിരമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയി�ലയ്ക്കയ

യ്ക്കുന്ന ബില്ലുകളും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടി�ലയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന ബില്ലുകളും സമമാ�ണ



182 അദ്ധ്യായം 5. നാണയപ്രശ്നം

ങ്കിൽ വിനിമയനിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ, ഡിമാൻറി�ലാ സ�പ്ലയി

�ലാ മാറ്റമുണ്ടായാൽ, വിനിമയനിരക്കു മാറാതിരിക്കുകയില്ല. വിനിമയനിരക്കിലു

ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ �നാക്കി അത് ഏ�തങ്കിലു�മാരു രാജ്യത്തിന് അനുകൂല�മാ

പ്രതികൂല�മാ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. വി�ദശ കറൻസിയു�ട ഒരു യൂണിറ്റു കൂടു

തൽ പണം �കാടുക്കണ�മങ്കിൽ വിനിമയനിരക്ക് പ്രതികൂലവും കുറഞ്ഞ പണം

മതി�യങ്കിൽ നിരക്ക് അനുകൂലവുമാ�ണന്ന് പറയാം.

വിനിമയനിരക്ക് കയറുക�യാ താഴുക�യാ �ചയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തി�ല

എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു�പാ�ല അനുകൂല�മാ പ്രതികൂല�മാ ആയിരിക്കു

കയില്ല. കയറ്റുമതിക്കാരൻ, ഇറക്കുമതിക്കാരൻ, ഉത്തമർണ്ണൻ, അധമർണ്ണൻ, ഉൽ

പാദകൻ, ഉപ�ഭാക്താവ് —ഈവ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങ�ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാ

ണ് വിനിമയനിരക്ക് ബാധിക്കുക. ഓ�രാ ഉറുപ്പികയ്ക്കും 1 ഷി. 6 �പൻസി�നക്കാൾ

കൂടുതൽ സ്റ്റർലിങ്ങു കിട്ടു�മങ്കിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അനുകൂലവും വിൽക്കുന്നവർക്ക്

പ്രതികൂലവുമായിരിക്കും. സ്റ്റർലിങ്ങു കുറവാ�ണങ്കിൽ വിനിമയം വാങ്ങുന്നവർക്ക്

— ഇറക്കുമതിക്കാർ ഉപ�ഭാക്താക്കൾ മുതലായവർക്ക് — പ്രതികൂലവും വിൽക്കു

ന്നവർക്ക് അനുകൂലവുമായിരിക്കും.

ഓ�രാ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത താൽപര്യങ്ങളു

ണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, വിനിമയനിരക്ക് രാജ്യത്തി�ന്റ �പാതുതാൽപര്യങ്ങൾ

ക്ക് അനുകൂല�മാ പ്രതികൂല�മാ എന്നാണ് �നാക്കാറുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്

ഉറുപ്പികയു�ട വിനിമയനിരക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയു�ട �പാതു

താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാ�ണന്നുപറയാം. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഉയർന്ന

വിനിമയനിരക്കല്ല, താണനിരക്കാണ് വ്യവസായാഭിവൃദ്ധി�യസഹായിക്കുക. ഈ

കാരണത്താലാണ് ഇന്ത്യയി�ല മുതലാളികളും നാട്ടുകാരിൽ ഒരുവലിയവിഭാഗവും

ഉയർന്ന വിനിമയനിരക്കി�നതിരായി നിരന്തരമായ പ്ര�ക്ഷാഭം നടത്തിവന്നത്.

18 പണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വം:

ഒരു ചരക്കു �കാടുത്തു മ�റ്റാരു ചരക്കുവാങ്ങുക എന്നു�വച്ചാൽ ഒരു ചരക്കിലട

ങ്ങിയ അധ്വാനം മ�റ്റാരു ചരക്കിലടങ്ങിയ അധ്വാനത്തിനു�വണ്ടി �കമാറുക

എന്നർത്ഥമാണ�ല്ലാ. പണമാവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവും �കമാറ്റത്തി�ന്റ ഈ

അടിസ്ഥാനത്തിനു മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. തുണി സ്വർണ്ണനാണ്യത്തിനു�വണ്ടി �ക

മാറുക�യന്നാൽ തുണിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അധ്വാനം �കാടുത്തു സ്വർണ്ണത്തി

ലടങ്ങിയ അധ്വാനം വാങ്ങുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഒരുദാഹരണം �കാണ്ട് ഇത്

വ്യക്തമാക്കാം.

ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല അടിസ്ഥാന നാണ്യമായ പൗണ്ട് സുമാർ മ്പ

ഔൺസ് സ്വർണത്തിന് സമമായിരുന്നു. ഇത്രയും സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാൻ ഏതാണ്ട്

20 മണിക്കൂർ അധ്വാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഈസ്ഥിതിയിൽ 20 മണിക്കൂർ�കാ

ണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഏതു ചരക്കും ഒരു പൗണ്ടിനു സമമായിരുന്നു. 10 മണിക്കൂർ �കാണ്ടു

ണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിനാ�ണങ്കിൽ 10 ഷി കിട്ടും. 10 മണിക്കൂർ �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ

ചരക്ക് 9ഷില്ലിങ്ങിനാണ് വിറ്റ�തങ്കിൽആവിൽപ്പനക്കാരന് ഒരു മണിക്കൂർഅധ്വാ

നം നഷ്ടമാ�യന്നുപറയാം.

അ�പ്പാൾ പൗണ്ട് എന്നത് കാൽ ഔൺസ് സ്വർണ്ണത്തിലടങ്ങിയ അധ്വാന

ത്തി�ന്റ �പര് മാത്രമാണ്. സ്വർണ്ണത്തി�ന്റ വില കുറയുക�യാ വർദ്ധിക്കുക�യാ
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�ചയ്യുക�യന്നാൽ സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനം കുറയുക�യാ വർദ്ധി

ക്കുക�യാ �ചയ്യുക�യന്നർത്ഥമാണ്. കാൽ ഔൺസ് സ്വർണ്ണമുണ്ടാക്കാനാവശ്യ

മായ അധ്വാനം 20 മണിക്കൂറായി ചുരുങ്ങി�യന്നിരിക്ക�ട്ട. എന്നാൽ, 20 മണിക്കൂ

റിൽനിന്ന് 10 മണിക്കൂർഅധ്വാനമടങ്ങിയതുണിക്ക്കാൽഔൺസ്സ്വർണ്ണം �കാ

ടുത്താൽമതിയാവില്ല,അരഔൺസ് �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. ഒരുപൗണ്ടിനുപകരമാ

യി രണ്ട് പൗണ്ട് �കാടു�ക്കണ്ടിവരും. ഇങ്ങി�നപണത്തി�ന്റസഹായ�ത്താടുകൂടി

ചരക്കുകൾ�കമാറു�മ്പാൾ വാസ്തവത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ചരക്കുകളിലടങ്ങിയ അധ്വാ

ന�ത്തയാണ് �കമാറുന്നത്.

സ്വർണനാണ്യങ്ങളു�ടസ്ഥാനത്ത്, �നാട്ടുകൾ വന്നതിനു�ശഷവും �കമാറ്റ

ത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനംഅധ്വാനം ത�ന്നയാണ്. ചരക്കുകളു�ട വിലക�ള—എന്നു

വച്ചാൽ മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാന�ത്ത — പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ് �നാട്ടി

നു വിലയുള്ളത്. �നാട്ടു�കാടുത്താൽ ഇഷ്ടമുള്ള ചരക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയു�മന്നു

റപ്പുള്ളതു�കാണ്ടാണ് സ്വന്തമായി വില�യാന്നുമില്ലാത്തആ കടലാസ്സുതുണ്ടം സ്വീ

കരിക്കുവാനും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുംആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നത്.

ഒരുകാര്യം ഇവി�ട എടുത്തുപറ�യണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണ്ണമാനം നിലവിലുണ്ടായി

രുന്ന കാലത്ത് ഇഷ്ടം �പാ�ല �നാട്ടടിച്ചുവിടുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. കാരണം,

�നാട്ടിനുപകരംസ്വർണ്ണം �കാടുക്കാൻ ഗവൺ�മൻറുകൾക്ക്ബാധ്യതയുണ്ടായിരു

ന്നു. ഇ�പ്പാൾആബാധ്യതയില്ല. �നാട്ടിനുപകരംസ്വർണ്ണം �ചാദിക്കാൻജനങ്ങൾ

ക്കവകാശമില്ല. അതിനാൽ, �നാട്ടുകളു�ടഎണ്ണംഇഷ്ടം �പാ�ല വർദ്ധിപ്പിക്കാനും

അങ്ങി�ന പണത്തി�ന്റഓ�രാ യൂണിറ്റു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവിലയു�ട �താത് ചു

രുക്കുവാനും ഭരണാധികാരികൾക്കുസാധിക്കു�മന്നായിട്ടുണ്ട്.

ചരക്കുകളു�ട �കമാറ്റത്തിന് ശരിക്കാവശ്യമായ തുക എന്തു�വണ�മന്നു

�നാക്കിയിട്ടല്ല ഗവൺ�മൻറുകൾ �നാട്ടടിച്ചുവിടാറുള്ളത്. വരവിൽ കവിഞ്ഞ �ച

ലവ് �നരിടു�മ്പാൾ പ്രധാനമായും �നാട്ടുക�ളയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ആവശ്യ

മുള്ളത്ര സ്വർണ്ണ�മാ മറ്റു ചരക്കുക�ളാ കിട്ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്ര�ത്യകിച്ചും യു

ദ്ധം, വിപ്ലവം, സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം മുതലായവയുണ്ടാകുന്നകാലങ്ങളിൽകറൻസി

�നാട്ടുകൾ ധാരാളമായി പ്രചരിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. യുദ്ധകാലത്തും അതിനു�ശഷവും

കണക്കിലധികം �നാട്ടുകളടിച്ചുവിട്ടതി�ന്റഫലമായി സാധനങ്ങളു�ട വില ഭയങ്കര

മാംവിധം വർദ്ധിച്ചതു നമുക്കനുഭവമാണ�ല്ലാ.

19 ബാങ്കു�നാട്ടുകൾ:

മുതലാളികൾ �രാക്കപ്പണത്തിനു പകരം �ച�ക്കഴുതി�ക്കാടുക്കുന്നതു�പാ�ലയാ

ണ് ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക്�നാട്ടുകൾ എഴുതി�കാടുക്കാറുള്ളത്. �ചക്കുക�ള�പ്പാ�ല

ബാങ്കു�നാട്ടുകളും ഇഷ്ടമുള്ള�പ്പാൾ പണമാക്കി മാറ്റാവുന്നതു�കാണ്ട് അവ�യ സ്വീ

കരിക്കുവാൻ ആളുകൾക്കു മടിയുണ്ടാവില്ല. ആവശ്യമാ�ണങ്കിൽഈബാങ്കു�നാട്ടു

ക�ള ഒരാളു�ട കയ്യിൽനിന്നു മ�റ്റാരാളു�ട കയ്യി�ലക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. �റാക്കം

പണമാക്കി മാറ്റാനായി (അതായതു നാണ്യങ്ങ�ളാ കറൻസി�നാട്ടുക�ളാ ആക്കി

മാറ്റാനായി) ബാങ്കി�ലയ്ക്കുതിരിച്ചുവരുന്നതുവ�രഎത്രഇടപാടുകൾ �വണ�മങ്കിലും

നടത്താവുന്നതു�കാണ്ട് ബാങ്ക്�നാട്ടുകൾക്ക് പണത്തി�ന്റസ്ഥാനമാണുള്ളത്.

സാധാരണയായി ബാങ്ക് �നാട്ട് വാങ്ങുന്നവനിൽ നിന്ന് ആബാങ്ക് �നാട്ടി�ന്റ

തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ വ്യാപാരബി�ല്ലാഅ�ല്ലങ്കിൽഅതു�പാ�ലയുള്ള മറ്റുവല്ല �സക്യൂ

രിറ്റി�യാ ബാങ്കിൽ വാങ്ങി�വയ്ക്കുന്നതാണ്. പ�ക്ഷ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിതരണം �ച
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യ്യുന്ന�നാട്ടുകൾ ഒരുകയ്യിൽനിന്ന് മ�റ്റാരുകയ്യി�ലക്കായി മാറിമാറി�ക്കാണ്ടുവള

�രക്കാലം സഞ്ചരിച്ചു�വന്നുവരാം. അങ്ങി�നയാവു�മ്പാൾ �സക്യൂരിറ്റിയായി വച്ചി

ട്ടുള്ള മുഴുവൻ പണ�മാ വ്യാപാരബി�ല്ലാ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചുവ�ച്ച കഴിയൂ എന്നില്ല.

സാധാരണയായി പുറ�ത്തയ്ക്കു�പാകുന്നബാങ്കു �നാട്ടി�ന്റ ഒരു �ചറിയ ഭാഗം മാത്ര

�മ ദിവ�സന പണമായി മാറ്റ�പ്പടുകയുള്ളു. അ�പ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള പണവും വ്യാ

പാരബില്ലും തൽക്കാല�ത്തക്ക് എടുത്തുപ�യാഗിക്കാൻബാങ്കിന് സാധിക്കും. ബാ

ങ്ക് �നാട്ടുകളു�ട വിതരണം �കാണ്ട് ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ

ഒരു �നട്ടമാണിത്.

ചിലബാങ്കുകൾ ചില�പ്പാൾ ക്യാഷ് �ചയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലധികം �നാട്ടുകൾ

പുറത്തുവിട്ടു�വന്നുവരാം. ബാങ്ക് �നാട്ടുകൾപുറ�പ്പടുവിക്കാനുള്ളഅവകാശ�ത്തദു

രുപ�യാഗ�പ്പടുത്തുകയാ�ണങ്കിൽ രാജ്യത്തി�ന്റസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽപല

കുഴപ്പങ്ങളും �നരിടും. അതു�കാണ്ട് ബാങ്ക് �നാട്ടുകളു�ട ക്രമീകരണവും നിയന്ത്ര

ണവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എന്നാൽ, ബാങ്കുക�ള നിയന്ത്രിക്കാൻ ചുമത

ല�പ്പട്ട ഗവൺ�മൻറ് ത�ന്ന അനിയന്ത്രിതമായി �നാട്ടടിച്ചിറക്കിയാ�ലാ? വാസ്ത

വത്തിൽ, ബാങ്കി�ന്റയും പണത്തി�ന്റയും നിയന്ത്രണം ഒരു പിടി മുതലാളികളു�ട

ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയല്ല, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായജനങ്ങളു�ടഅഭിവൃദ്ധിക്കു�വണ്ടിയാണ്

എന്ന നില�കവന്നാ�ലഈപ്രശ്നത്തിന് യഥാർത്ഥപരിഹാരമാവുകയുള്ളു.

20 പണവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും:

വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയുള്ളഘട്ടങ്ങളിൽചരക്കുകളു�ടഡിമാൻറ് വർദ്ധിക്കുന്നു. സ�പ്ല

കുറവും ഡിമാൻറ് കൂടുതലുമാകു�മ്പാൾ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നവരു�ടയിടയിൽ ഒരു

തരം മത്സരം ഉത്ഭവിക്കുകയുംഓ�രാരുത്തനും കൂടുതൽപണം �കാടുത്തി�ട്ടങ്കിലും

അവ�യ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇതി�ന്റ ഫലമായി ചരക്കുകളു�ട

വില കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചരക്കുകളു�ട വില കയറു�മ്പാൾ മുതലാളിയു�ട ലാഭവും

വർദ്ധിക്കും. കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടു�മന്നു കാണു�മ്പാൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ

മൂലധനമിറക്കാൻ മുതലാളികൾതയ്യാറാവും. അങ്ങി�നചരക്കുകളു�ട ഉൽപാദനം

വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഒടുവിൽ ചരക്കുകളു�ട സ�പ്ലഡിമാൻറി�നക്കാളധിക

മായാൽ വില വീണ്ടും താഴാൻ തുടങ്ങും. ലാഭം കുറയുന്നതു�കാണ്ട് വ്യവസായങ്ങ

ളിൽ മൂലധനമിറക്കാൻ മുതലാളികൾക്കുള്ള പ്ര�ചാദനത്തിനു �കാട്ടം തട്ടും. ഉള്ള

ചരക്കുകൾത�ന്ന വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതു�കാണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിനും മാന്ദ്യം

�നരിടും. ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയാ�ക കുഴപ്പത്തിൽ�പ്പടും. ഇങ്ങി�ന ഇടയ്ക്കി�ടയു

ണ്ടാവുന്ന വ്യവസായാഭിവൃദ്ധിയും അതി�ന തുടർന്നു�കാണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴ

പ്പവും മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅനിവാര്യമായ സ്വഭാവമ�ത്ര.

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ�നടാൻ കൂടുതൽ �നാട്ടുകൾ അടിച്ചിറ

ക്കിയാൽ മതി�യന്നു ചില ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അഭിപ്രായ�പ്പടാറുണ്ട്. ഇ�താ

രു �തറ്റായ അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം, കൂടുതൽ �നാട്ടടിക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

ചരക്കുകളു�ട ഡിമാൻറു വർദ്ധിക്കുകയില്ല. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളികളു�ട

യും ഇടത്തരക്കാരു�ടയും കയ്യിൽ പണമില്ലാതിരിക്കുന്നിട�ത്താളം ചരക്കുകൾ മു

ഴുവൻ വിറ്റുതീർക്കാനാവില്ല. അവരു�ട കയ്യിൽ പണമുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ കൂലിയും

ശമ്പളവും എത്ര�യാ കൂട്ടി�ക്കാടു�ക്കണ്ടിവരും. അതിനു മുതലാളികൾ തയ്യാറുണ്ടാ

വില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മുതലാളികൾ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാ
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ണ്. അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളും �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തിയും കുറഞ്ഞവി

ലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാ�ലഅവർക്കുകൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുകയുള്ളു.

അ�പ്പാൾ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ മൂലകാരണം പണത്തി�ന്റ കുറവല്ല,

ഉൽപാദനവ്യവസ്ഥയു�ട തകരാറാണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കവശം

വയ്ക്കുന്ന മുതലാളികൾ സ്വന്തലാഭത്തിനു�വണ്ടി സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യ നിയ

ന്ത്രിക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് �മാചനം �നടാൻ

സാദ്ധ്യമല്ല.

21 പണത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണം:

ഇക്കാലത്ത് പണമില്ലാ�ത ആർക്കും കഴിച്ചുക്കൂട്ടാൻ വയ്യ. പണമു�ണ്ടങ്കിൽ ഏതു

സ്വത്തും വാങ്ങാം. ഇ�ല്ലങ്കിൽ പട്ടിണിത�ന്ന. പണം സമ്പാദിക്കാൻ പ്രധാനമാ

യും രണ്ടു വഴികളാണുള്ളത്. കമ്പനിയി�ലാ ഓഫീസി�ലാ �പായി അധ്വാനിച്ചുകിട്ടു

ന്ന കൂലിയും ശമ്പളവുമാണ് ആദ്യ�ത്തത്. കമ്പനി, ബാങ്ക്, നിലം മുതലായവയു�ട

ഉടമസ്ഥൻമാ�രന്ന നിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമാണ് രണ്ടാമ�ത്തത്. ഉൽപാദ�നാ

പകരണങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവ�ര�ക്കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിച്ചു വലിയ പണ

ക്കാരായിത്തീരുന്നു. ആ പണക്കാരാണ് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റയാ�ക ചരടുപി

ടിക്കുന്നത്. പണമടിയ്ക്കുന്നബാങ്കുകളു�ട അവരു�ട നിയന്ത്രണത്തിലായതു�കാണ്ടു

ചരക്കുകളു�ട വിലയിൽ കൃത്രിമമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാക്കാനും അങ്ങി�ന കൂടു

തൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാനും അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. അവ�ര ആശ്രയിച്ചുജീവിക്കുന്ന

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളികളു�ടയും ഇടത്തരക്കാരു�ടയുംസ്ഥിതി അധികമ

ധികം �മാശമായിത്തീരുന്നു. പണമുള്ളവർ പണമില്ലാത്തവരു�ട അദ്ധ്വാന�ത്ത

ചൂഷണം �ചയ്തു ലാഭമുണ്ടാക്കുകഎന്നഈസമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്ത

വരും തമ്മിലുള്ളസമരങ്ങൾഅനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം. ജീവിക്കാനാവശ്യമായപണംഎല്ലാവർക്കുമുണ്ടാ

വണം. ഇതാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളു�ടആവശ്യം. ഈആവ

ശ്യം നിറ�വറ്റണ�മങ്കിൽ നിലം, ഫാക്ടറി, ബാങ്ക് മുതലായവയു�ട ഉടമസ്ഥരായ

പണക്കാർ പണമില്ലാത്തവ�ര ചൂഷണം �ചയ്യുക�യന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനി

ക്കണം. ഇതിന് ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �പാതുസ്വത്താക്കുകയും രാജ്യത്തി

�ന്റ സർവ്വ�താന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധിക്കുപറ്റിയതരത്തിൽ ഉൽപ്പാദനവിതരണങ്ങ

�ള നിയന്ത്രിക്കുകയുമാണാവശ്യം. �

മംഗ�ളാദയം, തൃശ്ശൂർ 1947
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മുതലാളിത്തം

I

ഏറ്റവും വളർച്ച�യത്തിയ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചരക്കുൽപാദനവ്യവ

സ്ഥയ്ക്കാണ് മുതലാളിത്തം എന്നു പറയുന്നത്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉല്പാ

ദനമത്രയും �കമാറ്റത്തിന് �വണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യ�ന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി�പാലും

�കമാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ചരക്കായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചരക്കുല്പാദനമാണ് സാമ്പ

ത്തിക ജീവിതത്തിൽ �മധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്.

ചരക്കുല്പാദനം ചിലപ്ര�ത്യകപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രമാണ് മുതലാളി�ത്താല്പാ

ദനമായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്. സ: സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

“ചരക്കുൽപാദനം എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും മുതലാളിത്തത്തി�ലയ്ക്ക് നയിക്ക

�പ്പടു�മന്നും നയിക്ക�പ്പ�ട്ട കഴിയൂ എന്നും പ്രസ്താവിക്ക�പ്പടുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല;

എല്ലായ്�പ്പാഴും എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും നയിക്ക�പ്പടുകയില്ല. ചരക്കുല്പാദ

നവും മുതലാളി�ത്താല്പാദനവും ഒന്നാ�ണന്ന് വിചാരിക്കരുത്. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത കാ

ര്യങ്ങളാണവ. മുതലാളി�ത്താല്പാദനം ചരക്കുല്പാദനത്തി�ന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂ

പമാണ്. ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളാ�ണങ്കിൽ മാത്ര�മ, മുത

ലാളിക്ക് വാങ്ങാനും ഉല്പാദനസമയത്ത് ചൂഷണം �ചയ്യാനും കഴിയുന്നവിധത്തിൽ

ക�മ്പാളത്തി�ല ഒരു ചര�ക്കന്ന നിലയ്ക്ക് അധ്വാനശക്തി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു�ണ്ട

ങ്കിൽ മാത്ര�മ, അങ്ങി�ന മുതലാളികൾ കൂലിക്ക് പണി�യടുക്കുന്ന �താഴിലാളി

ക�ള ചൂഷണം�ചയ്യുക എന്നസമ്പ്രദായം രാജ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ

മാത്ര�മ, ചരക്കുൽപ്പാദനം മുതലാളിത്തത്തി�ലക്ക് നയിക്ക�പ്പടുകയുള്ളു. ഉല്പാദ

�നാപകരണങ്ങൾ സ്വകാര്യവ്യക്തികളു�ട �കകളിൽ �കന്ദ്രീകരിച്ചുകിടക്കുകയും

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളില്ലാത്ത �താഴിലാളികൾ തങ്ങളു�ട അധ്വാനശക്തി�യ

ഒരു ചര�ക്കന്ന നിലക്ക് വിൽക്കാൻ നിർബദ്ധിതരാവുകയും �ചയ്യുന്നിടത്താണ്

മുതലാളി�ത്താല്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതില്ലാത്തിടത്ത് മുതലാളി�ത്താല്പാദന

മില്ല.

(സ്റ്റാലിൻ: �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ �പജ് 14,15)
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1 എന്താണ് മൂലധനം?

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഫാക്ടറികൾ, കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ മുതലായവ�യ

ല്ലാം മുതലാളികളു�ട സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളാണ്. മുതലാളി പറയുന്നു: ഇ�ത�ന്റ

പണമാണ്; എ�ന്റ ഫാക്ടറിയാണ്; എ�ന്റ ഈ മൂലധനത്തിൽനിന്നാ�ണനിക്ക്

ലാഭമുണ്ടാ�ക്കണ്ടത്.

എന്താണ് മൂലധനം? പണം, ഫാക്ടറി മുതലായവ മൂലധനമാ�ണാ? മുതലാ

ളിത്ത ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതുപണവും ഏതു പണിയാ

യുധവുംഏതുല്പാദ�നാപകരണവും മൂലധനമാണ്. അവരു�ട നിർവചനമനുസരിച്ച്

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം മുതൽക്കുത�ന്ന മൂലധനം നിലനിന്നു �പാ

ന്നിട്ടുണ്ട്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ശാശ്വതമാ�ണന്നു കാണിക്കാൻ�വണ്ടി അവർ

മൂലധനം പ്രാകൃതകാലം മുതൽ�ക്ക നിലനിന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു വാദിക്കുന്നു. �തറ്റായ,

അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വാദഗതിയാണിത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഉല്പാദ�നാപകര

ണങ്ങൾ എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും മൂലധനത്തി�ന്റ പങ്കുവഹിക്കുകയില്ല. ചില

പ്ര�ത്യക പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ മാത്രമാണ്, ചിലപ്ര�ത്യകസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ

മാത്രമാണ് അവ മൂലധനമാകുന്നത്. മാർക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നതു�പാ�ല, �താഴിലാ

ളിവർഗവും മുതലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരുസാമൂഹ്യബന്ധമാണ് മൂലധനം.

പണത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളി ചരക്കുകൾ വാങ്ങുന്നത് ത�ന്റ സ്വന്തം

ഉപ�യാഗത്തിനു �വണ്ടിയല്ല. പി�ന്ന�യാ, അവ�യ വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടി

യാണ്. ചരക്കുകളുണ്ടാക്കി വില്ക്കുന്ന മുതലാളി ആദ്യമായി യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസം

സ്കൃതസാമഗ്രികൾക്കും�താഴിലാളികളു�ടകൂലിയ്ക്കും �വണ്ടികുറച്ചുപണംമുടക്കണം.

പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുടക്കി നൂൽവാങ്ങി തുണിയാക്കി മാറ്റി വിൽക്കുന്ന ഒരു മു

തലാളിയു�ണ്ടന്നിരിക്ക�ട്ട. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുടക്കി ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന

അയാൾക്ക് തുണിവിറ്റാൽ പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മാത്ര�മ തിരിച്ചുകിട്ടുകയുള്ളു�വ

ങ്കിൽഅയാൾകമ്പനിനടത്താൻനിൽക്കില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്നതുണി�യല്ലാംസ്വന്തമാ

യി ഉടുത്ത് �ഞളിയാൻ �വണ്ടിയല്ല, അതു വിറ്റഴിച്ചു ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്

അയാൾ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. ലാഭമി�ല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദനവുമില്ല. അതു�കാ

ണ്ട് ചരക്കുണ്ടാക്കി വിറ്റാൽ അയാൾക്ക് പതിനായിരം ഉറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ �പാര;

കൂടുതൽ കിട്ടണം. ചരക്കുവിറ്റു കിട്ടുന്ന പണംആദ്യമിറക്കിയ പണ�ത്തക്കാൾ കൂടു

തലായിരിക്കണം. ഇങ്ങ�ന ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപ

�യാഗിക്ക�പ്പടു�മ്പാൾ മാത്ര�മ പണവും പണിയായുധങ്ങളും മൂലധനമാവുകയുള്ളു.

2 എവി�ട നിന്നാണീ ലാഭമുണ്ടാവുന്നത്?

ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയും കൂടുതൽവിലയ്ക്കു വിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നതു �കാണ്ടാ

ണ് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത് എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതു ശരിയല്ല. കാരണം,

മുതലാളി ചരക്കുകൾവിൽക്കുകമാത്രമല്ല�ചയ്യുന്നത്; മറ്റുള്ളവർവിൽക്കുന്നചരക്കു

കൾ വാങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. തുണിയുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന മുതലാളി തുണി വിൽ

ക്കുന്നു; പരുത്തി, യന്ത്രം മുതലായവ വാങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു. ത�ന്റ തുണി അയാൾ

കൂടുതൽവിലയ്ക്കുവിൽക്കുവാൻശ്രമിച്ചാൽപരുത്തി മുതലാളിയും യന്ത്രമുതലാളിയും

അ�തതന്ത്രംസ്വീകരിക്കാതിരിക്കു�മാ? ഒരു മുതലാളി മ�റ്റാരു മുതലാളി�യചതിച്ചു

�വന്നുവരാം. പ�ക്ഷ,എല്ലാ മുതലാളികളുംപരസ്പരംചതിച്ചാ�ലാ? ഒരാളു�ടലാഭം

മ�റ്റാരാളു�ട നഷ്ടമായിത്തീരും. ഏതായാലും, സമുദായത്തി�ലാട്ടാ�കയുള്ള ചര

ക്കുകളു�ട മൂല്യം വർദ്ധിക്കുകയില്ല. വ്യവസായങ്ങൾവളരുക�യാ �ദശീയസമ്പത്തു
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വർദ്ധിക്കുക�യാ �ചയ്യില്ല. അതു�കാണ്ട്, �കമാറ്റത്തിനിടയിലാണ് ലാഭമുണ്ടാ

കുന്നത് എന്നു കരുതുന്നതു ശരിയല്ല. �കമാറ്റത്തിലല്ല, ഉല്പാദനത്തിലാണ്, ലാ

ഭത്തി�ന്റ ഉറവിടമാരാ�യണ്ടത്. ആദ്യമിറക്കിയതി�നക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യം ഉല്പാ

ദനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടുത�ന്ന ഉണ്ടാവണം. പതിനായിരം ഉറുപ്പികയിറക്കി തുണി

യുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് പന്തീരായിരം ഉറുപ്പിക കിട്ടുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട.

കൂടുതലായി കിട്ടിയ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പികനൂൽതുണിയാക്കി മാറ്റുകഎന്ന ഉൽപാദ

നപ്രക്രിയയിലൂ�ടയാണുണ്ടായത്.

ഉൽപാദനത്തിനിടയിൽഎന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നൂലും യന്ത്രവുംഅസം

സ്കൃതസാമഗ്രികളും മറ്റും തുണിയായി രൂപം മാറുന്നു. നൂലി�ന്റയും അസംസ്കൃത

സാമഗ്രികളു�ടയും യന്ത്രത്തി�ന്റയും മൂല്യങ്ങൾ തുണിയു�ട മൂല്യത്തി�ലക്ക് പകരു

ന്നു. (യന്ത്രത്തി�ന്റ മൂല്യം കു�റ�ശ കു�റ�ശയായിട്ടാണ് തുണിയി�ലക്ക് പകരുന്ന

ത്. ഒരു യന്ത്രം പത്തു�കാല്ല�ത്തക്ക് നിലനിൽക്കു�മങ്കിൽ ഓ�രാ �കാല്ലത്തിലും

ഉണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നതുണിയിൽ യന്ത്രത്തി�ന്റ മൂല്യത്തി�ന്റ പത്തി�ലാരു ഭാഗം മാത്ര

�മ അലിഞ്ഞു�ചരുന്നുള്ളു. ഇതാണ് �തയ്മാനം എന്ന �പരിൽ കണക്കാക്ക�പ്പടു

ന്നത്.)

പ�ക്ഷ, രൂപമാറ്റം �കാണ്ടുമാത്രം മൂല്യവർദ്ധനവുണ്ടാവില്ല. നൂലി�ന്റ രൂപം

മാറുക�യ �ചയ്യുന്നുള്ളു. അതി�ന്റ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. നൂലി�ന്റയും അസംസ്കൃത

സാമഗ്രികളു�ടയുംയന്ത്രത്തി�ന്റയും മൂല്യങ്ങൾക്കുപുറ�മകൂടുതൽമൂല്യംതുണിയിൽ

�ചർന്നിട്ടുണ്ട്.

3 അദ്ധ്വാനശക്തി ഒരു വിൽപ്പനച്ചരക്ക്

മൂല്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം അധ്വാനമാ�ണന്ന് വ്യക്തമാക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതു

�കാണ്ട് കൂടുതലായുണ്ടായ പുതിയ മൂല്യവും മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനഫലമാ�ണന്നു

തീർച്ചയാണ്. മുതലാളിയല്ല, �താഴിലാളിയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ,

�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക

�പ്പടുന്നത്; കൂടുതൽസ്വത്തുക്കൾസൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നത്.

പ�ക്ഷ, �താഴിലാളിക്ക് കൂലികിട്ടുന്നി�ല്ല? അധ്വാനത്തിനു പ്രതിഫലം ലഭി

ക്കുന്നി�ല്ല? തക്കതായ പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കു�മ്പാൾ പണി�യടുക്കാതിരിക്കാ

നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അയാൾക്കി�ല്ല? �താഴിലാളി മുതലാളിക്ക് ത�ന്റ അധ്വാനം

വിൽക്കുന്നു. അതിനു പകരമായി മുതലാളി �താഴിലാളിക്കു കൂലി �കാടുക്കുന്നു. നീ

തി പൂർവ്വകമായ ഒരുതരം കച്ചവടമ�ല്ല ഇത്? നമുക്ക് പരി�ശാധിക്കാം.

തനിക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിക്കുപകരമായി �താഴിലാളി മുതലാളിക്കു വിൽക്കുന്നത്

വാസ്തവത്തിൽ അധ്വാനം ത�ന്നയാ�ണാ? അല്ല. അധ്വാനം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞാല

�ല്ല അതു വിൽക്കാൻ കഴിയൂ? അധ്വാനം വിൽക്കുക എന്നാൽ ചരക്കിലടങ്ങിയ

അധ്വാനം വിൽക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. ചരക്കു നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതില

ടങ്ങിയ അധ്വാനം വിൽക്കാനാവില്ല�ല്ലാ. �താഴിലാളി വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്

കമ്പനിക്കുള്ളിൽ �പായ�ന്വഷിച്ച് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പാണ്. അതു

�കാണ്ട് അയാൾ മുതലാളിക്കു വിൽക്കുന്നതു അധ്വാനമല്ല, അധ്വാനിക്കാനുള്ള

കഴിവ്, അധ്വാനശക്തി മാത്രമാണ്.

�താഴിലാളി ത�ന്റ അധ്വാനശക്തി വിൽക്കാൻ മുതിരുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്? മുതലാളിക്കു �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന�തന്തു

�കാണ്ടാണ്? സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
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‘മുതലാളികൾ �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനശക്തി വാങ്ങുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാ

ണ്? കാരണമിതാണ്. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �മലുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമാ

വകാശമാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട പ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനം. ഫാക്ടറി

കൾ, മില്ലുകൾ, നിലവും അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും, കാടുകൾ, �റയിൽ

�വകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ളല്ലാം ഒരു പിടി മുതലാളി

കളു�ടസ്വകാര്യസ്വത്തായി മാറ്റ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �താഴിലാളിയാക�ട്ടഅവയിൽനി

�ന്നല്ലാംഅകറ്റ�പ്പടുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു.’ (സ്റ്റാലിൻ, കലക്ടഡ് വർക്സ്, �പജ് 332-

33)

മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പ് സ്വതന്ത്രരായ ഉൽപാദകൻമാർഅധ്വാനശക്തിയല്ല

അധ്വാനമാണ് വിറ്റിരുന്നത്. സ്വന്തം ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാ

ക്കിയതങ്ങളു�ടചരക്കുകളിലടങ്ങിയഅധ്വാനംവിൽക്കാൻഅവർക്കുസ്വാതന്ത്ര്യമു

ണ്ടായിരുന്നു. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽആസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഉൽപാദ�നാപക

രണങ്ങൾമുതലാളിയു�ടസ്വകാര്യസ്വത്താണ്. ആസ്വകാര്യസ്വത്തുപ�യാഗിച്ചുണ്ടാ

ക്കുന്ന ചരക്കുകളും മുതലാളിയു�ട സ്വന്തമാണ്. ആ ചരക്കുകളിലടങ്ങിയ അധ്വാന

�ത്ത�താഴിലാളിയല്ലമുതലാളിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. �താഴിലാളിയു�ട�കയിൽ

വിൽക്കാൻഎ�ന്തങ്കിലുമു�ണ്ടങ്കിൽഅതയാളു�ട അധ്വാനശക്തി മാത്രമാണ്.

4 കൂലി�വലയു�ട അടിമത്തം

അധ്വാനമാണ് മനുഷ്യ�ന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് �വർതിരിക്കുന്നത്. അധ്വാനിക്കുന്ന

തിനിടയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ത�ന്റ അധ്വാനശക്തി�യ �ബാധപൂർവം ഉപ�യാഗിക്കു

ന്നു. ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലായാലും ശരി, മനുഷ്യ�ന്റ അധ്വാനശക്തിയാണ്

ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉല്പാദനശക്തി. എന്നാൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിലും

അധ്വാനശക്തി ഒരു ചരക്കാവുന്നില്ല. എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും സ്വന്തം അധ്വാ

നശക്തി വിൽക്കാൻ മനുഷ്യൻ നിർബദ്ധനാവുന്നില്ല. അദ്ധ്വാനശക്തി മാർക്കറ്റിൽ

വിൽപ്പനക്കുള്ളഒരുചരക്കായിത്തീരുന്നത് നീണ്ടകാല�ത്തസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട

ഫലമായിട്ടാണ്. അധ്വാനശക്തിയു�ട ചരക്കാവണ�മങ്കിൽ അധ്വാനശക്തിയു�ട

ഉടമസ്ഥൻ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്രനാവണം. ഒന്നാമതായി ത�ന്റ അദ്ധ്വാന

ശക്തി മ�റ്റാരാൾക്കു വിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് നിയമവി�ധയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമു

ണ്ടായിരിക്കണം. (അടിമ�യ്ക്കാ അടിയാള�നാ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.)

രണ്ടാമതായി അയാൾ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവണം.

സ്വന്തമായി ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളുള്ളവൻ ത�ന്റ അദ്ധ്വാനശക്തി മറ്റാർക്കും

വിൽ�ക്കണ്ടതില്ല. അതുപ�യാഗിച്ചു ത�ന്റ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കാണ്ടുത

�ന്ന പണി�യടുത്താൽ മതി.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ�ടാപ്പം സ്വന്തമായ ഉൽപാദ�നാപകരണ

ങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന �ക�വലക്കാരും കുടിൽവ്യവസായക്കാരും പുതിയ ഉൽപാദ

നരീതി�യാടു മത്സരിക്കാൻ കഴിയാ�ത പാപ്പരാവാൻ തുടങ്ങി. ഉൾനാടുകളി�ല

ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാ�രയും പട്ടണങ്ങളി�ല പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള

�ചറുകിട �ക�വലക്കാ�രയും മുതലാളിത്തം തകർത്തുകളഞ്ഞു. പട്ടിണികിടന്ന്

ചാവാതിരിക്കണ�മങ്കിൽ അവർക്കു തങ്ങളു�ട അധ്വാനശക്തി വിൽക്കുക�യ നി

വൃത്തിയുള്ളു�വന്നായി. അവർ കൂലി�വലക്കാരായി മാറി. ഇങ്ങ�നയാണ് മുതലാ

ളിത്തം മനുഷ്യ�ന്റ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശക്തിക�ള വിൽപനച്ചരക്കുക

ളാക്കി മാറ്റിയത്.
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മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും സമന്മാരായ രണ്ടു ചരക്കുടമസ്ഥൻമാ�രന്ന നി

ലയ്ക്കാണ് പരസ്പരം സമീപിക്കുന്നത്. ഒരാളു�ട �കയ്യിൽ പണമുണ്ട്. മ�റ്റാരാളു�ട

�കയ്യിൽ അധ്വാനശക്തിയും. മുതലാളി പണം �കാടുത്ത് അധ്വാനശക്തി വാങ്ങു

ന്നു. �താഴിലാളി ത�ന്റ അധ്വാനശക്തി �കാടുത്ത് പകരം പണം വാങ്ങുന്നു. പുറ

�മ നിന്നു �നാക്കു�മ്പാൾസ്വതന്ത്രമായ ഒരു �കാള്ള�ക്കാടുക്കയാണിത്. നിയമപ

രമായി �നാക്കു�മ്പാൾ �താഴിലാളി സ്വതന്ത്രനാണ്. അടിമ�ക്കാ അടിയാള�നാ

ഇല്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്കുണ്ട്. പ�ക്ഷ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും സമ

ത്വത്തി�ന്റയും പിന്നിൽ �താഴിലാളികളു�ടസാമ്പത്തികമായഅടിമത്തം ഒളിഞ്ഞു

കിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കാണാം. മൂലധനത്തി�ന്റ ഇരുമ്പുമുറിക്കുള്ളിലാണയാൾ. അതു

�കാണ്ടാണ്ഈ‘സ്വതന്ത്രമായ’ �കാള്ള�ക്കാടുക്കയ്ക്ക് ‘കൂലി�വലയു�ടഅടിമത്തം’

എന്ന് �ലനിൻ �പരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

5 അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം

മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകൾക്കു�മന്ന�പാ�ല അധ്വാനശക്തിക്കും രണ്ടു മൂല്യങ്ങളുണ്ട്: ഉപ

�യാഗമൂല്യവും�കമാറ്റമൂല്യവും. മുതലാളിഅധ്വാനശക്തിവിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നത്അതു

പ�യാഗിക്കാൻ �വണ്ടിയാണ്. അധ്വാനശക്തിയു�ട ഉപ�യാഗം ചരക്കുകളുണ്ടാ

ക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാനമാണ്. “ദഹനശക്തിയു�ട ഉപ�യാഗം ദഹനമാ�ണ

ന്നതു�പാ�ല, അധ്വാനശക്തിയു�ട ഉപ�യാഗം അധ്വാനമാണ്” എന്ന് മാർക്സ് ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. �താഴിലാളിയു�ടഅധ്വാനം ചരക്കുൽപ്പാദനത്തിനു�വണ്ടി ഉപ

�യാഗിക്കാനുംഅത് വിറ്റ് ലാഭം സമ്പാദിക്കാനും �വണ്ടിയാണ് മുതലാളി അധ്വാന

ശക്തി�യ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്.

അധ്വാനശക്തിയു�ട ഉപ�യാഗമൂല്യം കിട്ടണ�മങ്കിൽ അതി�ന്റ മൂല്യം �കാ

ടുക്കണം. മുമ്പ് വിവരിക്ക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞ�പാ�ല ചരക്കിലടങ്ങിയ ശരാശരി സാമൂ

ഹ്യാധ്വാനമാണ് മൂല്യ�ത്ത നിർണയിക്കുന്നത്. മ�റ്റല്ലാ ചരക്കുകളു�ടയു�മന്ന�പാ

�ല അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യവും അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാ

ധ്വാനത്ത�ന്റ മൂല്യമാണ്.

അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം കണക്കാക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? �താഴി

ലാളിക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ ഭക്ഷണം �വണം, ഉടു

ക്കാൻ തുണി �വണം, ജീവിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റു സാമഗ്രികൾ �വണം. അ�പ്പാൾ

അധ്വാനശക്തി സൃഷ്ടിക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനം ആ ജീവി�താ

പാധികൾ നിർമ്മിക്കാനവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തിന് സമമായിരി

ക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യംഅതി�ന്റ ഉടമസ്ഥ

�ന്റ ജീവിതം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ചരക്കുകളു�ട മൂല്യമാണ്. ഈ ജീവി�താ

പാധികൾ നിർമ്മിക്കാൻ 4 മണിക്കൂർ �വണ്ടിവരു�മങ്കിൽ അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂ

ല്യം 4 മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനത്തിന്സമമാ�ണന്ന് പറയാം. മുതലാളിയിൽ

നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി�കാണ്ട് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുകയാണ് �താഴിലാ

ളി �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാണ്ട് ആ കൂലിയാണ് അയാളു�ട അധ്വാനശക്തിയു�ട

മൂല്യ�ത്തപ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

അധ്വാനശക്തി തുടർച്ചയായി ലഭിക്കണ�മങ്കിൽ �താഴിലാളിയു�ട ജീവിതം

മാത്രംനിലനിർത്തിയാൽ�പാര. അവരു�ട മക്കളു�ടജീവിതവുംനിലനിർത്തണം.

ദീനം�കാ�ണ്ടാപ്രായാധിക്യം �കാ�ണ്ടാ മരണംകാരണമാ�യാ �താഴിലാളികൾ
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വിട്ടു�പാകു�മ്പാൾ അവരു�ട മക്കൾ ആസ്ഥാന�മ�റ്റടുക്കാനുണ്ടാവണം. അതി

നാൽ, അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യ�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ജീവി�താപാധികൾ �താ

ഴിലാളിക�ള മാത്രമല്ല, അവരു�ട കുടുംബാംഗങ്ങ�ളയും നിലനിർത്താൻ പര്യാപ്ത

മാവണം.

�താഴിലാളികൾക്കാവശ്യമായ ജീവിതസാമഗ്രികളു�ട �താതും സ്വഭാവവും

അവയുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നരീതിയും ചരിത്രപരമായി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഘടകങ്ങ

ളാണ്. അവ പ്രകൃതിയു�ട സ്വഭാവ�ത്ത�യന്ന�പാ�ല രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങളു�ട

സാംസ്കാരികനിലവാര�ത്തയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇന്ത്യയി�ല �താഴിലാളികളു

�ട കൂലിനിരക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല�യാ അ�മരിക്കയി�ല�യാ �താഴിലാളികളു�ടതി�ന

ക്കാൾ കുറയാനുള്ളകാരണമിതാണ്.

6 ചൂഷണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം

സാധാരണമായി മുതലാളികൾ �താഴിലാളികൾക്ക് അവരു�ട അധ്വാനശക്തിയു

�ട മുഴുവൻ മൂല്യവും �കാടുക്കാറില്ല. തങ്ങളു�ടയും തങ്ങളു�ട കുടുംബങ്ങളു�ടയും ജീ

വിതം നിലനിർത്താനാവശ്യമായ ചരക്കുകളു�ട യഥാർത്ഥ മൂല്യം �താഴിലാളികൾ

ക്കും ലഭിക്കാറില്ല. പ�ക്ഷ, മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, അധ്വാനശക്തി

യു�ട മൂല്യം മുഴുവനും �കാടുത്താലും മുതലാളിക്കുലാഭമാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ,

അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യത്തിന് ഒരു പ്ര�ത്യകതയുണ്ട്. സ്വന്തം മൂല്യ�ത്തക്കാൾ കൂ

ടുതൽ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ അതിനു സാധിക്കും. അധ്വാനശക്തി നിലനിർത്താൻ 4

മണിക്കൂർ �നര�ത്തഅധ്വാനം �കാണ്ടുണ്ടാക്കിയസാമഗ്രിക�ള �വണ്ടു�വങ്കിൽ 8

മണിക്കൂ�റാ അതിലധിക�മാ �നരം അധ്വാനിക്കാൻ �താഴിലാളിക്കുസാധിക്കു�മ

ന്നർത്ഥം. അധ്വാനശക്തിയു�ട ഈ മുഴുവൻ ഉപ�യാഗവും മുതലാളി സ്വന്തമാക്കു

കയും �ചയ്യും.

4 മണിക്കൂർ മാത്ര�മ �താഴിലാളി അധ്വാനിക്കുന്നുള്ളു�വങ്കിൽ മുതലാളിക്ക്

ലാഭ�മാന്നുമുണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ, �താഴിലാളി�യ�ക്കാണ്ട് കൂടുതൽ സമയം

പണി�യടുപ്പിക്കാൻ മുതലാളി�യാരുങ്ങു�മന്നു തീർച്ചയാണ്. പ്രവൃത്തിസമയം 8

മണിക്കൂറാ�ണങ്കിൽ ആദ്യ�ത്ത 4 മണിക്കൂറി�ന്റ മൂല്യം മാത്ര�മ കൂലി�യന്ന �പ

രിൽ �കാടു�ക്കണ്ടതുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള 4 മണിക്കൂർ അധ്വാനത്തിന് മുതലാളി

യാ�താരു പ്രതിഫലവും �കാടുക്കുന്നില്ല. മിച്ചമായഈഅധ്വാനത്തി�ന്റ മൂല്യമാ

ണ് മുതലാളിയു�ട ലാഭത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം. തുണി മുതലാളി യന്ത്രങ്ങൾക്കും

പരുത്തി മുതലായഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾക്കും കൂടി 8000 ക യും �താഴിലാളികൾ

ക്ക് കൂലി �കാടുക്കാൻ 2000 കയും �ചലവാക്കുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. തുണിവിറ്റാൽ

12000 ക കിട്ടു�മന്നും കരുതുക. മിച്ചമായി കിട്ടിയ 2000 ക പ്രതിഫലം �കാടുക്കാ�ത

�താഴിലാളിയിൽ നിന്ന് വസൂലാക്കിയഅധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലമാണ്.

അ�പ്പാൾ മുതലാളിയു�ട ഫാക്ടറിയിൽ പണി�യടുത്തു�കാണ്ട് �താഴിലാളി

സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ത�ന്റ അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം മാത്രമല്ല, അതി�നക്കാൾ കവി

ഞ്ഞ മൂല്യമാണ്. ഇങ്ങ�ന കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്ക�പ്പടുന്ന മൂല്യത്തിനു മിച്ചമൂല്യം

എന്നു പറയുന്നു. മുതലാളി �താഴിലാളിക്കു �കാടുക്കുന്ന കൂലി �താഴിലാളിയു�ട

അധ്വാനത്തി�ന്റ മൂല്യമല്ല, അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യമാണ്. അധ്വാനശക്തിയു�ട

മൂല്യവും അധ്വാനത്തി�ന്റ മൂല്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മിച്ചമൂല്യം. ത�ന്റ

അധ്വാനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനു മാത്ര�മ �താഴിലാളിക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുള്ളു.
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ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും യാ�താരു പ്രതിഫലവും നൽകാ�ത മുതലാളി തട്ടി

�യടുക്കുന്നു. ഇതാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയി�ല ചൂഷണത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം.

ഇതുത�ന്നയാണ് മുതലാളിയും �താഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരത്തി�ന്റയും

അടിസ്ഥാനം.

ഒരു ചരക്കി�ന്റ മൂല്യം അതുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ അധ്വാന�ത്തആശ്രയിച്ചി

രിക്കു�മന്നുമുതലാളിത്തധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരാണ്ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത്. വാ

സ്തവത്തിൽ നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായ ഒരായുധ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവരീ സി

ദ്ധാന്തംആവിഷ്ക്കരിച്ചത്. നാടുവാഴികൾ യാ�താരുപ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ�തയാ

ണ് സ്വത്തുസമ്പാദിക്കുന്ന�തന്നും അതു�കാണ്ട് അവർക്കു നിലനിൽക്കാനർഹത

യി�ല്ലന്നുംഎല്ലാത്തിനുംശരിയായവില �കാടുക്കുന്നമുതലാളിത്തം മാത്രമാണ്പ്ര

കൃതിക്ക് �യാജിച്ച�തന്നുമായിരുന്നുഅവരു�ട വാദം. മാർക്സിസംബൂർഷ്വാ ധനശാ

സ്ത്രജ്ഞൻമാരു�ട അ�തസിദ്ധാന്ത�ത്തയുക്തിയുക്തമായി മു�ന്നാട്ടു �കാണ്ടു�പാ

വുകയും �താഴിലാളി നിർമ്മിക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യ�ത്ത പ്രതിഫലം �കാടുക്കാ�ത തട്ടി

�യടുത്തു�കാണ്ടാണ് മുതലാളിക്ക് സ്വത്തു സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന�തന്നു വ്യ

ക്തമാക്കുകയും �ചയ്തു. പിന്നീടുണ്ടായ ബൂർഷ്വാ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻമാർ അധ്വാനമാ

ണ് മൂല്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന�മന്ന തങ്ങളു�ട പൂർവ്വികൻമാരു�ട സിദ്ധാന്ത�ത്ത

ത്ത�ന്നവലി�ച്ചറിഞ്ഞ�തന്തു�കാണ്ടാ�ണന്നുഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

7 മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന�തങ്ങ�ന?

ഓ�രാ മുതലാളിയും കഴിയുന്നിട�ത്താളമധികം മിച്ചമൂല്യം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാൻ ശ്രമി

ക്കുന്നു. അതിനു രണ്ടുവഴികളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രവൃത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പ്ര

വൃത്തിസമയം 8 മണിക്കൂറായാലും 12 മണിക്കൂറായാലുംഅധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം

4 മണിക്കൂർഅധ്വാനം മാത്രമായിരിക്കും. പ്രവൃത്തിസമയം 12 മണിക്കൂറാ�ണങ്കിൽ

മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചം 8 മണിക്കൂറായിരിക്കും. ഇങ്ങ�ന എത്ര�ത്താളമധികം

പണി�യടുപ്പിക്കുന്നു�വാ അത്ര�ത്താളമധികം മുതലാളിക്കു ലാഭമാണ്.

പ�ക്ഷ, ഇതിനു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും പണി�യ

ടുപ്പിക്കണ�മന്ന് മുതലാളിക്കാഗ്രഹമുണ്ടാവും. എന്നാലതു സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല.

ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കുറച്ചു വിശ്രമിക്കാനും �താഴിലാളിക്കുസൗകര്യം കിട്ടിയി�ല്ല

ങ്കിൽ അയാൾ ഏ�റത്താമസിയാ�ത മരിച്ചു�പാകും. അതു�കാണ്ട് പ്രവൃത്തിസമ

യം ഒരതിർത്തിയിലധികം വർധിപ്പിക്കാൻ മുതലാളിക്കുസാധ്യമല്ല.

മിച്ചമൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള രണ്ടാമ�ത്ത മാർഗ്ഗം ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടുക

യാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു�ന്താറും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കും. സാ�ങ്ക

തികാഭിവൃദ്ധിയു�ട ഫലമായി മുമ്പ�ത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയം�കാണ്ട് ചരക്കുക

ളുണ്ടാക്കാ�മന്നുവച്ചാൽ അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം ചുരുങ്ങും. മുതലാളിക്ക് മിച്ചമാ

യിക്കിട്ടുന്ന അധ്വാനം �കാണ്ട് കൂടുതൽ ചരക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങ

�നയും കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കാം.

പ�ക്ഷ, വലി�യാരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മുതലാളിയു�ട ചൂഷണ�ത്തയും മർദ്ദനങ്ങ

�ളയും നിശബ്ദമായി സഹിക്കാൻ �താഴിലാളി തയ്യാറാവുകയില്ല. പ്രവൃത്തിസമയം

വർദ്ധിപ്പിക്കണ�മന്നാണ് മുതലാളിക്കാഗ്രഹ�മങ്കിൽ, പ്രവൃത്തിസമയം ചുരുക്കണ

�മന്നാണ് �താഴിലാളിക്ക്. അധ്വാനഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുതലാളി പരിശ്രമിക്കു

�മ്പാൾ അധ്വാനഭാരം ചുരുക്കികിട്ടാൻ �വണ്ടി �താഴിലാളി പ്ര�ക്ഷാഭം കൂട്ടുന്നു. മു

തലാളിത്തം വളരു�ന്താറും �താഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസമരവും
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വളരുന്നു. മുതലാളി�ക്കതിരായി �താഴിലാളികൾ സംഘടിക്കുന്നു. ട്രയിഡ് യൂണി

യനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പണിമുടക്കുകൾസംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളി

ലൂ�ടജ്ഞാനവും ശക്തിയും �നടി�ക്കാണ്ട് അവർ ക്രമത്തിൽ മുതലാളിത്തതി�ന

തിരായി വിപ്ലവത്തി�നാരുങ്ങുന്നു.

�താഴിലാളികളു�ട ഒട്ടാ�കയുള്ള അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലമാണ് മുതലാളിയും

�താഴിലാളിയും തമ്മിൽ പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നത്. �താഴിലാളിക്കു നൽക�പ്പടുന്ന മൂല്യ

ത്തി�ന്റ �താതുകുറയ്ക്കണ�മന്നുമുതലാളിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണ�മന്ന് �താഴിലാളിയും

ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന �താഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ

മത്സരത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് കൂലി�ത്താത് നിർണയിക്ക�പ്പടുന്നത്.

�താഴിലാളിക്കു സംഘടനയും ശക്തിയുമു�ണ്ടങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമുദായ

ത്തിൽത�ന്ന തങ്ങളു�ട ജീവിതനിലവാര�ത്ത �ത�ല്ലാന്നുയർത്താൻ കഴി�ഞ്ഞ

ന്നുവരും. പ�ക്ഷ, തരംകിട്ടു�മ്പാൾ അത് വീണ്ടും ഇടിച്ചുതാഴ്ത്താൻ മുതലാളികൾ

ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല. അതിനാൽ, മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിട�ത്താളം �താ

ഴിലാളികൾക്ക് കൂലി�വലയിൽ നിന്നും ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും �മാചനമുണ്ടാവില്ല.

8 മുതലാളിത്ത ചൂഷണത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത:

മുതലാളി കമ്പനി നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളു�ട ആവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താനല്ല,

മിച്ചമൂല്യം സമ്പാദിക്കാനാണ്. മിച്ചമൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാ

നം ആവശ്യമായ (�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തി നിലനിർത്താനാവശ്യമായ)

അധ്വാന�മന്നും മിച്ചമായ അധ്വാന�മന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്ക�പ്പടുന്നു. ആവ

ശ്യമായ അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലം മാത്രമാണ് കൂലി�യന്ന�പരിൽ �താഴിലാളിക്ക്

ലഭിക്കുന്നത്. കൂലി എന്നത് മൂല്യത്തി�ന്റ ഒരു രൂപ�ഭദം മാത്രമാണ്. അധ്വാനശ

ക്തിയു�ട മൂല്യമാണ് കൂലിയു�ട രൂപം ധരിക്കുന്നത്. പുറ�മ നിന്ന് �നാക്കു�മ്പാൾ

അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യമല്ല, �താഴിലാളിയു�ട മുഴുവൻ അധ്വാനത്തി�ന്റയും മൂ

ല്യമാണ�തന്ന് �താന്നി�പ്പാകും. ഇങ്ങ�ന കൂലി�വല സമ്പ്രദായം മുതലാളിയു�ട

ചൂഷണത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി�യ മറച്ചു�വയ്ക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പും ചൂഷണമുണ്ടായിരുന്നു. അടിമകളു�ട ഉടമസ്ഥൻ

മാർ അടിമക�ള�ക്കാണ്ട് പണി�യടുപ്പിക്കുകയും ജീവിതം പുലർത്താനാവശ്യമു

ള്ളതു മാത്രം അവർക്കു �കാടുത്ത് അവരു�ട മിച്ചമായ അധ്വാനഫലം മുഴുവൻ

തട്ടി�യടുക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. അതു�പാ�ല നാടുവാഴികളും കൃഷിക്കാരു�ട മി

ച്ചമായ അധ്വാനഫല�മല്ലാം അപഹരി�ച്ചടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ രണ്ടുതരം

ചൂഷണങ്ങളും നഗ്നമായിരുന്നു. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായ

തങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരു�ട അധ്വാനഫലം കിട്ടാൻ അവകാശമു�ണ്ടന്നായിരുന്നു

അവരു�ട വാദം. �ന�രമറിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിൽ കീഴിലാവ�ട്ട, ചൂഷണം അത്ര

നഗ്നമല്ല. തക്കതായ പ്രതിഫലം �കാടുത്തിട്ടാണ് അധ്വാനം വാങ്ങുന്ന�തന്നത

�ത്ര മുതലാളിയു�ട വാദം. അധ്വാനത്തി�ന്റ മുഴുവൻ മൂല്യവും �കാടുക്കുന്നു�ണ്ട

ന്ന് �താന്നിക്കുവാനും അങ്ങ�ന ചൂഷണത്തി�ന്റ മീ�ത ഒരു തിരശീലയിടാനും

മുതലാളിക്ക് സാധിക്കുന്നു. മാർക്സ് ആ തിരശീല പിച്ചിച്ചീന്തി. അധ്വാനത്തി�ന്റ

മൂല്യമല്ല, അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം മാത്രമാണ് മുതലാളി �കാടുക്കുന്ന�തന്ന് വ്യ

ക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അ�ദ്ദഹം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലുള്ള ചൂഷണത്തി�ന്റ

�താലിയുരിച്ചുകാണിച്ചു. �താഴിലാളിയിൽ നിന്ന് പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യമാണ്

മുതലാളിയു�ട ലക്ഷ്യ�മന്ന് അ�ദ്ദഹം �വളി�പ്പടുത്തി.
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9 ഉൽപാദനത്തി�ന്റ �പ്രരകശക്തി

മുതലാളികൾ �താഴിലാളിക�ള�ക്കാണ്ട് കൂലിക്ക് പണി�യടുപ്പിക്കുന്നത് അധ്വാന

മർപ്പിച്ച് മൂല്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാൻ�വണ്ടിയാണ്. �താഴിലാളികൾ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന

കൂലി�യക്കാൾ എത്ര�ത്താളമധികം മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു�വാ അത്ര�ത്താളമായിരി

ക്കും മുതലാളിക്കും കിട്ടുന്ന മിച്ചമൂല്യം.

മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണത്തിൽ

ഉല്പാദകൻ ത�ന്റ സ്വന്തം ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ ത�ന്റ സ്വന്തം അധ്വാനശ

ക്തിയുപ�യാഗിച്ചാണ് ചരക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. �ന�രമറിച്ച് മുതലാളിത്ത

ത്തിൽ ഉല്പാദനം നടത്തുന്ന �താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തി മുതലാളിയു�ട നി

യന്ത്രണത്തിലാണ്. �താഴിലാളി കൂലിക്കു�വണ്ടി മുതലാളിയു�ട കമ്പനിയിലാണ്

പണി�യടുക്കുന്നത്. അതിനാൽഅയാളു�ട അധ്വാനത്തി�ന്റ ഫലവും മുതലാളിയു

�ട സ്വകാര്യസ്വത്താണ്. സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയി�ല �കമാറ്റ

നിയമം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�കമാറ്റനിയമമായി മാറുന്നു. �താഴിലാളിയുണ്ടാക്കു

ന്ന സാധനങ്ങളു�ട മൂല്യത്തിലല്ല, മിച്ചമൂല്യത്തിലാണ് മുതലാളിക്ക് താൽപര്യമുള്ള

ത്. സാധാരണ ചരക്കുനിർമ്മാണവ്യവസ്ഥയിൽഅധ്വാനശക്തിയു�ട ഉപ�യാഗം

ചരക്കുൽപാദനമാണ്. മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിലാക�ട്ടഅധ്വാനശക്തിയു�ട ഉപ

�യാഗം മിച്ചമൂല്യമുണ്ടാക്കലാണ്. മിച്ചമൂല്യത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലാണ്

മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ ഉൽപാദനത്തിനുപ്ര�ചാദനം നൽകുന്നത്. എവി�ട

യാ�ണാ കൂടുതൽ മിച്ചമൂലം ലഭിക്കുക, അവി�ടയാണ് മുതലാളി മൂലധനമിറക്കുക.

എന്തുൽപാദിപ്പിക്കണ�മന്നും എത്ര ഉൽപാദിപ്പിക്കണ�മന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത്

എത്ര മിച്ചമൂല്യം കിട്ടു�മന്ന് �നാക്കീട്ടാണ്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക നിയമ�മന്നു പറയുന്നതി�നാട്

ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്നത് മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ നിയമമാണ്; അതായത് മുതലാളി

ത്തത്തി�ല ലാഭത്തി�ന്റ ഉത്ഭവത്തി�ന്റയും വളർച്ചയു�ടയും നിയമമാണ്. അതാ

ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽമുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനസ്വഭാവങ്ങ�ള

നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.”

(സ്റ്റാലിൻ: �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, �പജ് 41).

10 �സാഷ്യലിസത്തിൽ മിച്ചമൂല്യമു�ണ്ടാ?

�സാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ കൂലി�വലയു�ട ബന്ധങ്ങളല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്.

�താഴിലാളികൾ കൂലി�വലക്കാരല്ല, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാ

രാണ്. അതു�കാണ്ട് അവർ തങ്ങളു�ട അധ്വാനശക്തി മറ്റാർക്കും വിൽക്കുന്നില്ല,

അവർ ചൂഷണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല. സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

“�താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �മൽ നടത്ത�പ്പടുന്ന ചൂഷണത്തി�ന്റ ഉറവിട

�ത്ത—അതായതു മിച്ചമൂല്യ�ത്ത— വ്യക്തമാക്കുവാനും ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ

ളില്ലാത്ത �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനു മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർക്കാനുള്ള ആശ

യപരമായ ആയുധം നൽകാനും �വണ്ടിയാണ് മാർക്സ് മുതലാളിത്ത�ത്ത വിശക

ലനം �ചയ്തത്. ഇതിൽ മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനു�യാജ്യമായ

പദപ്ര�യാഗങ്ങളാണ് മാർക്സ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ,
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ഇ�പ്പാൾ �താഴിലാളിവർഗം അധികാരശക്തിയിൽ നിന്നും ഉൽപാദ�നാപകര

ണങ്ങളിൽ നിന്നും വഞ്ചിക്ക�പ്പട്ടുകിടക്കുകയല്ല; �ന�രമറിച്ച് അധികാരശക്തിയും

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട�മലുള്ള നിയന്ത്രണവും �കവശ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുക

യാണ്. അതു�കാണ്ട്ഈഘട്ടത്തിൽആപദപ്ര�യാഗങ്ങൾസ്വീകരിക്കുക�യന്ന

ത്, ഏറ്റവും മിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അധ്വാനശക്തി ഒരു ചര

ക്കാ�ണന്നും �താഴിലാളിക�ള ‘കൂലിക്കുപണി�യടുപ്പിക്കുന്നു’�വന്നും മറ്റും നമ്മു�ട

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്നു പറയുന്നത് അസംബന്ധമായി �താന്നുന്നു. ഉൽ

പാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻമാരായ �താഴിലാളികൾ തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന

കൂലിക്കു�കാടുക്കുകയും തങ്ങളു�ട അധ്വാനശക്തി തങ്ങൾക്കുത�ന്ന വിൽക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു എന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു! ‘ആവശ്യവും’ ‘മിച്ചവുമായ’ അധ്വാന�ത്തപ്പ

റ്റി ഇന്നു പറയുന്നതും അതു�പാ�ലത�ന്ന വിചിത്രമാണ്. അതു�കട്ടാൽ നമ്മു�ട

ഇന്ന�ത്തപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഉൽപാദനം വികസിപ്പിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസവും

ആ�രാഗ്യവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുവാനും രാജ്യരക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും �വണ്ടി

�താഴിലാളികൾ സമുദായത്തിനു സംഭാവന�ചയ്യുന്ന അധ്വാനം ഇ�പ്പാൾ അധി

കാരത്തിലിരിക്കുന്നഅവർക്ക് തങ്ങളു�ടയും തങ്ങളു�ട കുടുംബത്തി�ന്റയും വ്യക്തി

പരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി �ചലവി�ടണ്ടിവരുന്ന അദ്ധ്വാനം �പാ�ല ത�ന്ന

ആവശ്യമുള്ളതല്ല�യാ എന്നു �താന്നി�പ്പാകും.

ത�ന്റ ‘�ഗാഥാ പരിപാടിയു�ട വിമർശന’ത്തിൽ — അതിൽ മുതലാളിത്ത

�ത്ത മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങ�ളയും അ�താ�ടാപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമുദായത്തി�ന്റ

പ്രാരംഭഘട്ട�ത്തയുമാണ്അ�ദ്ദഹം വിശകലനം �ചയ്യുന്നത്. ഉൽപാദനം വികസി

പ്പിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസവും ആ�രാഗ്യവും അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തുവാനും ഭരണ�ച്ചല

വുകൾക്കും റിസർവുകളുണ്ടാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി സമുദായത്തിനുസംഭാവന നൽ

ക�പ്പടുന്ന അധ്വാനം �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾക്കു�വണ്ടി

�ചലവഴിക്ക�പ്പടുന്ന അധ്വാനം �പാലത്ത�ന്ന ആവശ്യമുള്ളതാ�ണന്ന് മാർക്സ്

അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഇവി�ട ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടതുണ്ട്.” (സ്റ്റാലിൻ:

�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ �പജ് 18-19).

II

�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തിയിൽ നിന്നാണ് മിച്ചമൂല്യമുണ്ടാക്കുന്ന�തന്നു

നമ്മൾകണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പ�ക്ഷ, മിച്ചമൂല്യമുണ്ടാകണ�മങ്കിൽഅധ്വാനശക്തി മാത്രം

�പാരാ, അധ്വാനശക്തിയുപ�യാഗിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാമഗ്രി

കൾ മുതലായവ കൂടി �വണം. ഉൽപാദനത്തി�ന്റ ഗതിക്രമത്തിലൂ�ട അവയു�ട

�യല്ലാം മൂല്യങ്ങൾ ചരക്കുകളു�ട മൂല്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു.

ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂലധനത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗത്തി�ന്റ അതായത്, യന്ത്രങ്ങളു�ട

— –മൂല്യം കു�റ�ശകു�റ�ശയായിട്ടാണ് ചരക്കുകളി�ലക്കുപ്ര�വശിക്കുന്നത് ! ഒരു

യന്ത്രം 10 �കാല്ലം നിലനിൽക്കു�മങ്കിൽ ഓ�രാ �കാല്ലവും അതി�ന്റ മൂല്യത്തി�ന്റ

പത്തി�ലാരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ചരക്കുകളി�ലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത്. �ന�രമറിച്ച്,

അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്ര�മ ഉപ�യാഗി

ക്ക�പ്പടുന്നുള്ളു. അ�താ�ട അവയു�ട രൂപം മാറുകയും അവയു�ട മൂല്യം മുഴുവനും

പുതിയ ചരക്കി�ലക്കുപ്ര�വശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.
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പ�ക്ഷ, യന്ത്രമാക�ട്ട, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികളാക�ട്ട, സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ ചര

ക്കുകളി�ലക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുകയല്ലാ�ത പുതിയ മൂല്യങ്ങ�ളാന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

മൂല്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചി�ലാന്നും സംഭവിക്കാ�തയാണവ രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്.

അവയു�ട മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റാ�തസ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടാണ് ഫാക്ട

റി, �കട്ടിടങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ, കൽക്കരി, എണ്ണ മുതലാ

യവയടങ്ങിയ മൂലധനവിഭാഗത്തിനു മാർക്സ് സ്ഥിരമൂലധനം അ�ല്ലങ്കിൽ മാറാത്ത

മൂലധനം എന്നു �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

മൂലധനത്തി�ന്റ ബാക്കിഭാഗം — അതായത് അധ്വാനശക്തിക്കു�വണ്ടി നീ

ക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം മാറുന്നുണ്ട്. ഉൽപാദനത്തിനിടയിൽ അതി�ന്റ മൂല്യം വർദ്ധിക്കു

ന്നുണ്ട്. അധ്വാനശക്തി അതി�ന്റ സ്വന്തം മൂല്യം ചരക്കി�ലയ്ക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കുക

മാത്രമല്ല, പുതിയ മൂല്യം— മിച്ചമൂല്യം—സൃഷ്ടിക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ടാ

ണ് മൂലധനത്തി�ന്റ ഈ വിഭാഗത്തിന് വർദ്ധമാന മൂലധനം അ�ല്ലങ്കിൽ മാറുന്ന

മൂലധനം എന്ന് മാർക്സ് �പരിട്ടിട്ടുള്ളത്.

സ്ഥിരമൂലധനത്തി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി മാത്രമാണ് �താഴിലാളിയു�ട

അധ്വാനശക്തി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിരമൂലധനമി

ല്ലാ�ത മിച്ചമൂലധനമുണ്ടാക്കാനാവി�ല്ലന്നു പറയാം. പ�ക്ഷ, സ്ഥിരമൂലധനമല്ല,

വർദ്ധമാന മൂലധനമാണ് (�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനശക്തിയാണ്) മിച്ചമൂല്യം സൃ

ഷ്ടിക്കുന്നത്.

അങ്ങ�ന �താഴിലാളി യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾ മുതലായവയി

ലടങ്ങിയസ്ഥിരമൂലധനത്തി�ന്റ മൂല്യ�ത്താടു പുതിയ മൂല്യം കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു. �താ

ഴിലാളി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂല്യത്തിന് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വർത്തമാന മൂലധനത്തി�ന്റ

മൂല്യവും മിച്ചമൂല്യവും. മിച്ചമൂല്യത്തിനാണ് മുതലാളി ലാഭ�മന്നുപറയുന്നത്. ഉൽപാദ

�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളി യാ�താരുപ്രതിഫലവും �കാടുക്കാ

�ത മിച്ചമൂല്യം തട്ടി�യടുക്കുന്നു.

മിച്ചമൂല്യവും വർദ്ധമാന മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനു മാർക്സ് മിച്ചമൂല്യ

ത്തി�ന്റ �താത് എന്നു പറയുന്നു. സ്ഥിരമൂലധനം, 300 കയും വർദ്ധമാന മൂലധനം

അതായത് അധ്വാനശക്തിയു�ട മൂല്യം, 200 കയും മിച്ചമൂല്യം 100 കയുമാ�ണങ്കിൽ

മിച്ചമൂല്യ�ത്താത് 100/200 അ�ല്ലങ്കിൽ 50 ശതമാനമായിരിക്കും. ചൂഷണത്തി�ന്റ

ആധിക്യത്തിനനുസരിച്ച് മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ �താതും വർദ്ധിക്കും. ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂ

ലധനത്തിൽ വർദ്ധമാന മൂലധനത്തിനു �വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ചുരുക്കിയും

�താഴിലാളിയു�ട അധ്വാനസമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചും അധ്വാനത്തി�ന്റ കാഠിന്യം കൂട്ടി

യും അതു�പാ�ല മറ്റുവഴികളുപ�യാഗിച്ചും മിച്ചമൂല്യ�ത്താത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്

മുതലാളി ശ്രമിക്കുന്നത്.

സ്ഥിരമൂലധന�ത്തയും വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്തയും �വർതിരിച്ചു�കാണ്ടു മിച്ചമൂ

ല്യത്തി�ന്റ ഉറവിട�ത്ത �വളി�പ്പടുത്തുന്ന മാർക്സി�ന്റഈവിശകലനരീതി മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ ചൂഷണ�ത്ത നഗ്നമായി തുറന്നുകാണിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് മുതലാ

ളികൾഈവിഭജനരീതി സ്വീകരിക്കാറില്ല. സ്ഥിരമൂലധന�മന്നും വർദ്ധമാനമൂലധ

ന�മന്നുമുള്ള വിഭജന�ത്ത അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മിച്ചമൂല്യം എങ്ങ�നയുണ്ടാകു

ന്നു എന്നല്ല, തങ്ങൾക്ക് എന്തുലാഭം കിട്ടുന്നു എന്നു മാത്രമാണവർ �നാക്കുന്നത്.

�താഴിലാളികൾക്ക് �കാടുക്കുന്ന കൂലിയും യന്ത്രങ്ങൾക്കു �ചലവിടുന്ന സംഖ്യയും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്തന്നല്ല. ആ�കയുള്ള ഉൽപാദന�ച്ചലവി�നക്കാൾ എന്തുകൂ
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ടുതൽ കിട്ടി എന്നാണവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇങ്ങി�ന കൂടുതലായി കിട്ടുന്നസംഖ്യ

ക്ക് അവർ �പരിടുന്ന�താ മിച്ചമൂല്യ�മന്നല്ല, ലാഭ�മന്നാണ്.

ഇപ്രകാരം �താഴിലാളിക�ള ചൂഷണം �ചയ്തുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്നമിച്ചമൂല്യം വർദ്ധ

മാനമൂലധനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മൂല്യമായിട്ടല്ല, ഒട്ടാ�കയുള്ള ഉൽപാദന�ച്ചല

വ് കഴിച്ചുള്ള ലാഭമായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. മുതലാളി ത�ന്റആദായം കണ

ക്കാക്കുന്നത് മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ �താതു �നാക്കിയിട്ടല്ല. ലാഭത്തി�ന്റ �താതു �നാക്കി

യിട്ടാണ്. ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂലധനവും മിച്ചമൂല്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ലാഭ

�ത്താത് എന്നുപറയുന്നത്. സ്ഥിരമൂലധനം 300 കയും അസ്ഥിരമൂലധനം 200 ക.യും

മിച്ചമൂല്യം 100 ക.യും ആ�ണങ്കിൽ ലാഭ�ത്താത് 100/300+200=100/50 അ�ല്ലങ്കിൽ 20

ശതമാനമായിരിക്കും.

മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ �താതുംലാഭത്തി�ന്റ �താതുംതമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസംനിങ്ങൾ

ശ്രദ്ധിച്ചു�വാ? �താഴിലാളി�യ ചൂഷണം �ചയ്തു കിട്ടിയ മിച്ചമൂല്യ�ത്ത വർദ്ധമാനമൂ

ലധനവുമായിബന്ധ�പ്പടുത്തിയ�പ്പാൾ 50 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നു. അ�ത മിച്ചമൂല്യ

�ത്തഒട്ടാ�കയുള്ളമൂലധനവുമായിബന്ധ�പ്പടുത്തിയ�പ്പാൾ 20ശതമാനം മാത്ര�മ

യുള്ളു. ഒട്ടാ�കയുള്ള മൂലധനം അതി�ന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായ വർദ്ധമാനമൂലധന

�ത്തക്കാൾ കൂടുതലായതു�കാണ്ട് ലാഭ�ത്താത് എല്ലായ്�പ്പാഴും മിച്ചമൂല്യ�ത്താതി

�നക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ തുകയും ലാഭത്തി�ന്റ തുകയും സമമാ

ണ്. രണ്ടും 100 ക.യാണ്. മിച്ചമൂല്യം ത�ന്നയാണ�ല്ലാ ലാഭം. എന്നിട്ടും മിച്ചമൂല്യ

ത്തി�ന്റ �താതും ലാഭത്തി�ന്റ �താതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ലാഭ�ത്താതു

മിച്ചമൂല്യ�ത്താതി�നക്കാൾ കുറവായിത്തീരുന്നു.

ഇവി�ട ഒരു �ചാദ്യമുൽഭവിക്കുന്നു. വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത ആശ്രയിച്ചാണ്

മിച്ചമൂല്യം അ�ല്ലങ്കിൽ ലാഭം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്കിൽ വർദ്ധമാനമൂലധനം താര

ത�മ്യന കൂടുതലായുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാ�കണ്ടത

�ല്ല? ചില വ്യവസായങ്ങളിൽ വർദ്ധമാന മൂലധനം താരത�മ്യന കുറവും മറ്റു ചി

ലവയിൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും. തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്കും

�സാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്കും ഒ�ര �താതിലുള്ള സ്ഥിര മൂലധനവും ഒ�ര�താതി

ലുള്ള അസ്ഥിരമൂലധനവുമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്ഥിരമൂലധനവും വർദ്ധമാനമൂലധ

നവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുല്യമായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ബന്ധത്തിനാണ് മാർക്സ് മൂ

ലധന ഘടന എന്നുപറയുന്നത്. യന്ത്രവ്യവസായത്തി�ന്റ മൂലധനഘടന കൂടുതൽ

വലുതായിരിക്കും. എന്നു�വച്ചാൽ, അതിൽ വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത അ�പക്ഷിച്ചു

സ്ഥിരമൂലധനം കൂടുതലായിരിക്കും. സ്ഥിര മൂലധനം കൂടുതലും വർദ്ധമാനമൂലധനം

കുറവുമാകു�മ്പാൾ ലാഭ�ത്താതും കുറയി�ല്ല? വർദ്ധമാനമൂലധനത്തി�ന്റ �താതു കു

റയു�മ്പാൾ ചൂഷണത്തി�ന്റ �താതു കുറയാതിരിക്കു�മാ? നമുക്കു �നാക്കാം.

11 ശരാശരി ലാഭം

എഞ്ചിനുണ്ടാക്കുന്ന മുതലാളിയും �സാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന മുതലാളിയും രണ്ടു�പരും ഒട്ടാ

�കയിറക്കുന്ന മൂലധനം 10,000 ക. വീതമാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. (ഇ�താരുദാഹര

ണം മാത്രമാണ്. ലക്ഷം ക�യാ 10 ലക്ഷം ക.�യാ എത്ര�വണ�മങ്കിലുമാവാം.)

എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിൽ സ്ഥിരമൂലധനം 800 ക.യും വർദ്ധമാനമൂലധനം 2000

കയുംആ�ണന്നും �സാപ്പുവ്യവസായത്തിൽസ്ഥിരമൂലധനം 6000 ക.യും വർധമാന

മൂലധനം 4000 ക.യുമാ�ണന്നുവിചാരിക്കുക. രണ്ട് വ്യവസായങ്ങളിലും ചൂഷണത്തി

�ന്റ �താത് അതായത് മിച്ചമൂല്യ�ത്താത്, 100 ശതമാനമാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. അങ്ങ



198 അദ്ധ്യായം 6. മുതലാളിത്തം

�നയാ�ണങ്കിൽ എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ തുക

2000 ക.യും �സാപ്പുവ്യവസായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ തുക 4000 ക.യുമാ

യിരിക്കും. കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ളസൗകര്യത്തിനു �വണ്ടിസ്ഥിരമൂലധനത്തി�ന്റ മൂല്യം

മുഴുവനും ഒരു �കാല്ലം�കാണ്ടുത�ന്ന ചരക്കുകളു�ട മൂല്യത്തി�ലക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു

�വന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ ഒന്നാമ�ത്ത വ്യവസായത്തിൽ ഒരു �കാല്ലത്തിൽ

ആ�കഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നചരക്കുകളു�ട മൂല്യം 8000 + 2000 + 2000 = 12000 ക.യും

രണ്ടാമ�ത്ത വ്യവസായത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന ചരക്കുകളു�ട മൂല്യം 6000

+ 4000 + 4000 = 14000 ക.യുമായിരിക്കും. ചരക്കുകളു�ട മൂല്യത്തിന് ത�ന്നയാണ്

വിൽപന നടക്കുന്ന�തങ്കിൽ എഞ്ചിൻ മുതലാളിക്ക് 2000 ക.യും �സാപ്പ് മുതലാളി

ക്ക് 4000 ക.യും ലാഭം കിട്ടും. ലാഭ�ത്താതിലാക�ട്ട എഞ്ചിൻ മുതലാളിയു�ടത് 20

ശതമാനവും �സാപ്പു മുതലാളിയു�ടത് 40 ശതമാനവുമായിരിക്കും.

യന്ത്രമുതലാളിയും �സാപ്പുമുതലാളിയും രണ്ടു�പരും ഒട്ടാ�ക ഇറക്കുന്ന മൂലധ

നം സമമാണ്. എന്നിട്ടും, മൂലധനഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം യന്ത്രമുത

ലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താത് �സാപ്പുമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താതി�നക്കാൾ കുറവാണ്.

ഇത് പ്രാ�യാഗികമാ�ണാ? സംഭവ്യമാ�ണാ?

ഇതു പ്രാ�യാഗികവുമല്ല, സംഭവ്യവുമല്ല. കാരണം �സാപ്പുവ്യവസായത്തി�ല

ലാഭ�ത്താത് കൂടുതലാ�ണങ്കിൽ നമ്മു�ട യന്ത്രമുതലാളി സാധിക്കു�മങ്കിൽ, യന്ത്ര

ക്കമ്പനിയിൽനിന്ന് ത�ന്റ മൂലധന�മല്ലാം വീണ്ടു�മടുത്ത് �സാപ്പുവ്യവസായത്തിൽ

നി�ക്ഷപിക്കും. ത�ന്റ ചരക്കി�ന്റ ഗുണവും ഉപ�യാഗവും ഓർത്തിട്ടല്ല, ലാഭം കിട്ട

ണ�മന്നുള്ളതു�കാണ്ടാണ് അയാൾ കമ്പനി നടത്തുന്നത്. ലാഭ�ത്താത് കൂടുതലു

ള്ളതു�കാണ്ട് �സാപ്പുവ്യവസായത്തി�ലക്ക് കൂടുതൽ മൂലധനമാകർഷിക്ക�പ്പടുന്നു.

അങ്ങ�ന �സാപ്പുമുതലാളികളു�ട എണ്ണ�മന്ന�പാ�ല �സാപ്പി�ന്റ ഉൽപാദനവും

വർദ്ധിക്കുകയും അതി�ന്റ ഫലമായി, സ�പ്ലയു�ടയും ഡിമാൻറി�ന്റയും നിയമമ

നുസരിച്ച്, �സാപ്പി�ന്റ മാർക്കറ്റ് വില കുറയുകയും �ചയ്യുന്നു. �സാപ്പി�ന്റ വില കു

റയു�ന്താറും �സാപ്പുമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താതും കുറയു�മന്ന് പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

എഞ്ചിൻ വ്യവസായത്തിലാക�ട്ട, �ന�രമറിച്ച്, യന്ത്രങ്ങളു�ട ഉൽപാദനം കുറയു

കയും തൻമൂലം ഡിമാൻറിനനുസരിച്ചുള്ളസ�പ്ലഇല്ലാതാവുകയുംഅതി�ന്റ ഫല

മായി അവയു�ട മാർക്കറ്റുവില വർദ്ധിക്കുകയും �ചയ്യും. യന്ത്രങ്ങളു�ട വില വർദ്ധി

ക്കു�മ്പാൾ യന്ത്രമുതലാളിയു�ട ലാഭ�ത്താതും വർധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ലാഭ�ത്താതു

വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ യന്ത്രവ്യവസായത്തി�ലക്ക് മൂലധനം വീണ്ടും പ്രവഹിക്കാൻ തുട

ങ്ങുകയും �ചയ്യും.

ഇതു മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട ഒരനിവാര്യമായ സവി�ശഷത

യാണ്. ലാഭത്തിനു�വണ്ടി മുതലാളികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായ

ത്തിൽഏതുവ്യവസായത്തിലാ�ണാകൂടുതൽലാഭംകിട്ടുക,ആവ്യവസായത്തി�ല

ക്കു മൂലധനം ആകർഷിക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങ�ന മുതലാളികൾ തമ്മിൽ

തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തി�ന്റയും ഒരു വ്യവസായത്തിൽ നിന്നു മ�റ്റാരു വ്യവസായ

ത്തി�ലക്കുള്ള മൂലധനപ്രവാഹത്തി�ന്റയും ഫലമായി, മൂലധന ഘടകങ്ങളിലുള്ള

വ്യത്യാസ�മന്തുത�ന്നയായാലും സമമായ മൂലധനത്തിന് സമമായ ലാഭ�ത്താത്

എന്ന നിലയുളവായിത്തീരുന്നു. വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങൾക്ക്

ഒരു �പാതുനിലവാരം — ശരാശരി ലാഭ�ത്താത് — ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു.

മാർക്സ് വിവരിക്കുന്നു:
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“വ്യത്യസ്ത വ്യവസായശാലകളിൽ നി�ക്ഷപിക്ക�പ്പടുന്ന മൂലധനങ്ങളു�ടഘടന വ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായതു�കാണ്ടും ഒട്ടാ�കയുള്ളഈമൂലധനങ്ങളു�ട വർധമാനമായ വിഭാ

ഗങ്ങൾവ്യത്യസ്തഅളവിലുള്ളഅധ്വാന�ത്തപ്രവൃത്തിയിൽ �കാണ്ടുവരുന്നതു�കാ

ണ്ടുംഈ മൂലധനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തഅളവിലുള്ള മിച്ചാധ്വാന�ത്തയാണ് തട്ടി�യടുക്കു

ന്നത്. അതായത്അവവ്യത്യസ്തഅളവിലുള്ളമിച്ചമൂല്യങ്ങ�ളയാണ്സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

അതി�ന്റഫലമായി, വ്യത്യസ്തവ്യവസായശാലകളു�ടലാഭ�ത്താതുകൾപ്രാഥമിക

മായും വള�ര വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. മത്സരങ്ങളു�ടഫലമായിഈവ്യത്യസ്തലാഭ

നിരക്കുകൾ ഒരു �പാതുലാഭ�ത്താതി�ലക്ക്സമീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. എല്ലാപ്ര�ത്യക

ലാഭനിരക്കുകളു�ടയും ഒരു ശരാശരിയാണത്. ഈ ശരാശരി ലാഭ�ത്താതനുസരി

ച്ച് ഏ�തങ്കിലു�മാരു വ്യവസായത്തിന്, അതി�ന്റ മൂലധനഘടന എന്തുത�ന്നയാ

യി�ക്കാള്ള�ട്ട, നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്നലാഭത്തിനാണ് ശരാശരി ലാഭംഎന്നുപറയുന്ന

ത്.”

(ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 3, �പജ് 186)

III

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ചരക്കുൽപ്പാദനത്തിനു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 1. മുത

ലാളി പണം �കാടുത്ത് യന്ത്രങ്ങളും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികളും �താഴിലാളികളു�ട

അധ്വാനശക്തിയും വാങ്ങുന്നു. 2. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ ചരക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പ

ടുന്നു. 3. ഉൽപാദിപ്പിച്ച ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് വീണ്ടും പണമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതി�ല

വി�ട�യങ്കിലും തടസം വന്നാൽ പറ്റില്ല. ദിവ�സനഈഗതിക്രമം തുടർന്നു�പാക

ണം. ഉൽപാദിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കുകഎന്നത് പ്രധാനമാണ്.

12 മിച്ചമൂല്യം പങ്കിടൽ

പ�ണ്ടാ�ക്ക �ക�വലക്കാർ താന്താങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ താന്താങ്ങൾ

ത�ന്ന മാർക്കറ്റിൽ �കാണ്ടു�പായി വിൽക്കുകയാണ് �ചയ്തിരുന്നത്. വ്യവസായ

ങ്ങൾ വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതു സാധ്യമല്ല. വിൽ

പനയു�ട കാര്യം മറ്റുവല്ലവരും ഏ�റ്റടുക്കുകയാ�ണങ്കിൽ മാത്ര�മ മുതലാളിക്ക്

ത�ന്റ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഉല്പാദനത്തിൽ �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് കച്ച

വടക്കാരനുള്ള പ്രാധാന്യം. വ്യവസായ മുതലാളികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചരക്കുകൾ

കച്ചവടക്കാർ വഴിയായിട്ടാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്.

വ്യവസായം നടത്തുന്നതി�നന്നതു�പാ�ല കച്ചവടം �ചയ്യുന്നതിലും പണമിറ

ക്കണം. �വറു�തയാരുംപണമിറക്കുകയില്ല. വ്യവസായമുതലാളി ഉണ്ടാക്കുന്നചര

ക്കുകൾ വിതരണം �ചയ്ത് നാട്ടുകാ�ര �സവിക്കണ�മന്ന ഉ�ദ്ദശ�ത്താ�ട ആരും

കച്ചവടം �ചയ്യാറില്ല. ലാഭം കിട്ടണ�മന്നതാണ് അയാളു�ട ആവശ്യം. അയാൾ

�നരിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്തുന്നി�ല്ലന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എങ്കിലും അയാൾക്ക് ലാ

ഭം കിട്ടണം. ലാഭമി�ല്ലങ്കിൽ കച്ചവടവുമില്ല.

എവി�ട നിന്നാണ് കച്ചവടക്കാരനാ ലാഭം കിട്ടുന്നത്. ചരക്കുകളു�ട വില

കയറ്റി വിറ്റിട്ടാ�ണാ? സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽഅതുസാധ്യമല്ല. കാരണം

ചരക്കുകളു�ട വില കച്ചവടക്കാര�ന്റ ഇഷ്ട�ത്തയല്ല, അവയുണ്ടാക്കാനാവശ്യമായ

ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാന�ത്തയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുക. അ�പ്പാൾ ചരക്കുകൾ
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അവയു�ട ശരിയായ വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽത�ന്ന ലാഭം കിട്ടണ�മങ്കിൽ ഒരു വഴി�യയു

ള്ളു. ചരക്കുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തിൽ നി�ന്നാരു

പങ്ക് അവ�യ വിൽക്കാ�നർപ്പാടു�ചയ്യുന്നകച്ചവടക്കാരനു കിട്ടണം.

�താഴിലാളികളിൽനിന്നു പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം കച്ച

വടക്കാരനു �കാടുക്കാൻ മുതലാളികൾ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയില്ല. ചരക്കുകൾ വി

റ്റഴിക്കണ�മങ്കിൽ അതു കൂടി�യ കഴിയൂ. പ�ക്ഷ, കച്ചവടക്കാരനു �കാടു�ക്കണ്ട

പ�ങ്കത്രയാണ്?

10000 ക. മൂലധനമാക്കി തുണിയുണ്ടാക്കിയ മുതലാളിക്ക് 2000 ക. മിച്ചമൂല്യം കി

ട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പ�ത്താ നൂ�റാ ഉറുപ്പിക കിട്ടിയാൽ കച്ചവടക്കാരൻ തൃ

പ്തി�പ്പടു�മാ? അയാളും 10,000 ക.യാണ് മൂലധനമിറക്കിയ�തന്നിരിക്ക�ട്ട. അയാ

ളാ�ലാചിക്കും പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുതലിറക്കി കച്ചവടം �ചയ്യുന്നഎനിക്ക് നൂറു

റുപ്പിക�യ ലാഭമുള്ളു. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക മുതലിറക്കി തുണിയുണ്ടാക്കുന്നമുതലാ

ളിക്ക് 1900 ക. ലാഭം കിട്ടുന്നു. അ�പ്പാൾ കച്ചവടത്തിൽ പണമിറക്കുന്നതി�നക്കാൾ

നല്ലത് തുണിയുണ്ടാക്കലാണ്.

അയാൾകച്ചവടത്തിലിറക്കിയ മൂലധനംപിൻവലിച്ച് വ്യവസായത്തിലിറക്കും.

അങ്ങ�നയായാൽകച്ചവടംനടത്താൻആളുണ്ടാവില്ല. ചരക്കുകൾ�കട്ടിക്കിടക്കും.

വ്യവസായം നിലച്ചു�പാകും.

പതിനായിരം ഉറുപ്പികയിറക്കുന്ന വ്യവസായ മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്നത്രത�ന്ന

ലാഭം 10000 ക. യിറക്കുന്നകച്ചവടമുതലാളിക്കും കിട്ടു�മങ്കിൽ മാത്ര�മഈവിഷമം

തീരുകയുള്ളു. മിച്ചമൂല്യം ഓ�രാരുത്തരുമിറക്കുന്ന മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ച്

പങ്കി�ടണ്ടിവരും.

വ്യവസായ മുതലാളി�യാ കച്ചവടമുതലാളി�യാ ഇറക്കുന്നപണംസ്വന്തമായി

�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. കടം വാങ്ങിയും കാര്യം നടത്താം. പതിനായിരം ഉറുപ്പിക

കയ്യിലുള്ള ഒരാളു�ണ്ടന്നിരിക്ക�ട്ട. വ്യവസായ�മാ കച്ചവട�മാ തുടങ്ങുന്നതിനു പക

രം അയാൾ ത�ന്റ പണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം�കാടുക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, �കാടുക്കുന്ന

പണത്തിനു പലിശ കിട്ടണം. എത്ര പലിശ? പത്തു റുപ്പിക�യാ നൂറു റുപ്പിക�യാ

കിട്ടിയാൽഅയാൾ തൃപ്തി�പ്പടു�മാ? പണം കടം�കാടുക്കുന്നതിനുപകരം വ്യവസാ

യത്തി�ലാ കച്ചവടത്തി�ലാ ഇറക്കുകയാ�ണങ്കിൽ മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്നത്ര ത�ന്ന

ലാഭം അയാൾക്കും കിട്ടും. അതിനാൽ കടം �കാടുത്താലും അത്രത�ന്ന ലാഭം കി

ട്ടിയാ�ലഅയാൾ പണം�കവിടുകയുള്ളു. അത്രയും സംഖ്യ �കാടുക്കാൻ കടംവാ

ങ്ങി വ്യവസായം നടത്തുന്നവർതയ്യാറാ�വണ്ടിവരും. ഇതാണ് ബാങ്കുടമസ്ഥൻമാർ

ക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശയു�ട അടിസ്ഥാനം.

ഇങ്ങ�ന �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യം വ്യ

വസായ മുതലാളി, കച്ചവട മുതലാളി, ബാങ്കുമുതലാളി എന്നിവർ പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നു.

ഓ�രാരുത്തനും അയാളിറക്കിയ മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചാണ് ലാഭം കി

ട്ടുക. കൂടുതൽ�താഴിലാളിക�ള�ക്കാണ്ടുപണി�യടുപ്പിക്കുന്നമുതലാളിക്ക് കൂടുതൽ

മിച്ചമൂല്യം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയും. പ�ക്ഷ, ആ മിച്ചമൂല്യം മുഴുവനും അയാൾക്കു

കിട്ടുകയില്ല. അയാൾക്കു കിട്ടുന്നത് അയാളിറക്കിയ മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസ

രിച്ചുള്ളതുമാത്രമായിരിക്കും. ഏതു വ്യവസായത്തിലായാലും ശരി, കച്ചവടത്തി�ലാ

ബാങ്കി�ലാ ആയാലും ശരി, ഓ�രാരുത്തനും മുടക്കുമുതലി�ന്റ �താതനുസരിച്ച് ലാ

ഭം കിട്ടും.
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സമുദായത്തി�ലാട്ടാ�കയുള്ള �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനത്തിൽനിന്നുണ്ടാ

കുന്ന ഒട്ടാ�കയുള്ള മിച്ചമൂല്യമാണ് എല്ലാ മുതലാളികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന ലാഭം.

ഒട്ടാ�കയുള്ള ലാഭം ഓ�രാ മുതലാളിയുമിറക്കിയ മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ച്

പങ്കിട�പ്പടുന്നു. ഓ�രാ മുതലാളിക്കും ത�ന്റ മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചുള്ള

ശരാശരി ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത്.

13 ഉൽപാദന വില

മുതലാളി�ത്താൽപാദനരീതിയു�ടഈപ്ര�ത്യകതകൾ മൂല്യനിയമത്തി�ന്റ പ്രവർ

ത്തനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ചരക്കി�ന്റ മൂല്യം അതുൽപ്പാദിപ്പി

ക്കാനാവശ്യമായ ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാന�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�മന്നാണ�ല്ലാ

മൂല്യനിയമംസിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഈസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഏ�തങ്കിലു�മാരുകമ്പ

നിയിലുണ്ടാക്ക�പ്പടുന്ന ചരക്കുകളു�ട മൂല്യം മുതലാളിയിറക്കിയ മുതലും �താഴിലാ

ളികളിൽ നിന്നു കവർ�ന്നടുത്ത മിച്ചമൂല്യവും കൂടിയതാ�ണന്നും �താന്നാനിടയുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, ഓ�രാ മുതലാളിക്കും ത�ന്റ കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടായ മുഴുവൻ മിച്ചമൂല്യവും

കിട്ടുന്നി�ല്ലന്ന് നമ്മളി�പ്പാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മിച്ചമൂല്യം എന്തുകിട്ടുന്നു എന്നുമാ

ത്രമാണ് ഓ�രാ മുതലാളിയും �നാക്കുന്നത്. സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ,

ഇറക്കിയ മുതലും ശരാശരി ലാഭവും മാത്ര�മ അയാൾക്കു കിട്ടുകയുള്ളു. അ�പ്പാൾ

ഒരു ചരക്കി�ന്റ മൂല്യം മുടക്കുമുതലും മിച്ചമൂല്യവും കൂടി�ച്ചർന്നതല്ല, �ന�രമറിച്ച് മുട

ക്കുമുതലും ശരാശരി ലാഭവും കൂടിയതാണ്. ഉൽപാദന�ചലവും ശരാശരിലാഭവും

കൂടിയതാണ് ഉൽപാദന വില. ഉൽപാദനവിലയ്ക്കാണ് ചരക്കുകൾ വിൽക്ക�പ്പടുന്ന

ത്.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ശരാശരി സാമൂഹ്യാധ്വാനമാണ് മൂല്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നംഎന്നതത്വം �തറ്റാ�ണ�ന്നാ? തീർച്ചയായുമല്ല. ഓ�രാ മുതലാളിയും ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റ

യ്ക്കുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ചരക്കി�ന്റ വില അയാളു�ട മുടക്കുമുതലും ശരാശരിലാഭവും

കൂടി�ച്ചർന്നതായിരിക്കു�മന്നതു ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും സമുദായത്തി�ലാട്ടാ�കയു

ള്ള ചരക്കുകളു�ട മൂല്യം എല്ലാ മുതലാളികളും കൂടിയിറക്കിയ മുതലും എല്ലാ �താഴി

ലാളികളിൽ നിന്നും കൂടി കിട്ടിയ മിച്ചമൂല്യവും �ചർന്നതായിരിക്കും. ഒട്ടാ�കയുള്ള

മിച്ചമൂല്യമാണ് ഒട്ടാ�കയുള്ള ലാഭം. അതു പങ്കിടുന്നത് ഓ�രാ മുതലാളിയുമിറക്കിയ

മൂലധനത്തി�ന്റ �താതനുസരിച്ചായിരിക്കു�മന്നു മാത്രം. ഓ�രാ മുതലാളിക്കും കിട്ടു

ന്നത് ശരാശരി ലാഭമായിരിക്കും. ഈ ശരാശരി ലാഭം �താഴിലാളികളിൽ നിന്നു

പിഴി�ഞ്ഞടുക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യം ത�ന്നയാ�ണന്നുവ്യക്തമ�ത്ര.

IV

ഓ�രാ മുതലാളിയും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ �വണ്ടി ത�ന്റ ഉൽപാദ�നാപകരണ

ങ്ങ�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതിനായി �കാല്ലം�താറും

ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വീണ്ടും വ്യവസായത്തിലിറക്കുന്നു. ലാഭ

ത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗം സ്ഥിരമൂലധനമായും മ�റ്റാരുഭാഗം വർദ്ധമാനമൂലധനമായുമാ

ണ് നി�ക്ഷപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ടുഭാഗങ്ങളും സമമായിരിക്കില്ല. യന്ത്ര

ങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കു�ന്താറും അധ്വാനശക്തിയു�ട �താത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരും.

യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾക്കുമാണ് അധികം പണം �വണ്ടിവരിക.
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കൂലിക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഭാഗം താരത�മ്യന കുറവായിരിക്കും. ഉദാഹരണ

ത്തിന് ആ�ക 4000 ക. മൂലധനമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ 3000 ക. സ്ഥിരമൂല്യവും 1000

ക. വർധമാനമൂലധനവുമാ�ണന്നിരിക്ക�ട്ട. ആ�കയുള്ള മൂലധനം 10,000 കയായി

വർധിക്കു�മ്പാൾസ്ഥിരമൂലധനം 8000 ക.യും വർധമാന മൂലധനം 2000 ക. മാത്രവും

ആ�ണന്നുവരും. വർധമാനമൂലധനത്തി�ന്റ �താതിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമനുസ

രിച്ച് ലാഭ�താതിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. �നാക്കുക: സ്ഥിരമൂലധനം 3000 ക.യും വർ

ധമാന മൂലധനം 1000 ക.യും ചൂഷണത്തി�ന്റ �താത് നൂറുശതമാനവുമാ�ണങ്കിൽ

1000 ക.യായിരിക്കും ലാഭ�ത്താത്. ലാഭ�ത്താത് കണക്കാക്കുന്നത് ഒട്ടാ�കയുള്ള

മൂലധന�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയാണ്. അതായത് 4000 ക.യ്ക്ക് 1000 ക. ലാഭം.

എന്നുവച്ചാൽ 25 ശതമാനം. വ്യത്യാസം കണ്ടി�ല്ല? മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ �താത് 1000

ശതമാനമാണ്. ലാഭ�ത്താത് 25 ശതമാനവും.

മൂലധനം 10,000 ക.യായി വർധിക്കു�മ്പാൾഎന്തുസംഭവിക്കു�മന്നു �നാക്കുക.

സ്ഥിരമൂലധനം 8000കയുംവർദ്ധമാനമൂലധനം 2000 ക.യും മിച്ചമൂലധനത്തി�ന്റ �താ

ത് 100 ശതമാനവുമാ�ണങ്കിൽആ�കയുണ്ടാകുന്ന മിച്ചമൂല്യം 2000 ക. യായിരിക്കും.

10000 ക.ക്ക് 2000 ക. ലാഭംകിട്ടി�യന്നു മുതലാളി കണക്കാക്കും. അതായത് 100ന് 20

ക. ലാഭം.

മൂലധനമാ�ക 4000 ക.യായിരുന്ന�പ്പാൾ ലാഭം 25 ശതമാനമായിരുന്നു. മൂല

ധനം 10,000 ക.യായി വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ലാഭം 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വർദ്ധ

മാനമൂലധന�ത്തഅ�പക്ഷിച്ചുസ്ഥിരംമൂലധനത്തി�ന്റ �താത് വർദ്ധിച്ചതാണിതി

നു കാരണം. വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�ന്താറും യന്ത്രങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിക്ക�പ്പടുന്നു.

യന്ത്രങ്ങളു�ടസാ�ങ്കതികവളർച്ചയു�ട �താതനുസരിച്ച് അധ്വാനശക്തിക്കു �വണ്ടി

നീക്കിവയ്ക്കുന്ന തുകയു�ട �താത് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം, സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി

യു�ട ഫലമായി അധ്വാനശക്തിയു�ട പങ്ക് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങിവരും. അ�താ�ടാപ്പം

ലാഭ�ത്താത് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരും.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട അതിപ്രധാനമായ ഒരു �വരുദ്ധ്യമാണിത്. ലാ

ഭം കിട്ടാൻ �വണ്ടി മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, മൂലധനം വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ

ലാഭത്തി�ന്റ �താത് കുറയുന്നു. ലാഭത്തി�ന്റ �താത് കുറയു�മ്പാൾഒട്ടാ�കയുള്ളലാ

ഭത്തി�ന്റ തുക�യങ്കിലും വർദ്ധിക്കണ�മന്നു മുതലാളി ആഗ്രഹിക്കും. ലാഭത്തി�ന്റ

തുക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ �വണ്ടി വീണ്ടും മൂലധനമിറക്കും. മൂലധനം വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ

വീണ്ടും ലാഭ�ത്താത് കുറയും.

ലാഭ�ത്താത് കുറയുന്നത് തടയാൻ �വണ്ടി മുതലാളിക്കു ചില പരിപാടികളു

ണ്ട്. ചൂഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കൂലി�വട്ടിച്ചുരുക്കുക, പ്രവർത്തിസമയം വർദ്ധിപ്പി

ക്കുക, ഉല്പാദന�ചലവ് കുറയ്ക്കുക, വി�ദശങ്ങളുമായി വ്യാപാരംനടത്തുകമുതലായവ.

അതു�കാണ്ട് ലാഭ�ത്താത് തീർച്ചയായും കുറയു�മന്നല്ല. അതിനു കുറഞ്ഞുവരാനു

ള്ള ഒരു വാസനയു�ണ്ടന്നു മാത്രമാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത്. പ�ക്ഷ, മുതലാളിയു

�ടഈപരിപാടികൾക്ക് ലാഭ�ത്താതി�ന്റ താഴ്ച�യതടഞ്ഞുനിർത്താൻശ്രമിക്കാ

നല്ലാ�ത എ�ന്ന�ന്നക്കുമായി താഴ്ചത�ന്ന ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ചൂഷ

ണം മൂർഛിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായി അവസാനം ഒരു തിരിച്ചടി�യ �നരി�ടണ്ടിവരി

കയും �ചയ്യുന്നു. മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി�ന്റ അനിവാര്യഫലമായി മുതലാളി

യു�ട എതിർപരിപാടിക�ള�യല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തു�കാണ്ട് ലാഭ�ത്താത് വീണ്ടും

താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. മുതലാളി�ത്താൽപാദനത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ടഅനിവാര്യമായ

നിയമമാണിത്.
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ലാഭ�ത്താതിടിയൽസാമൂ�ഹ്യാൽപ്പാദന ശക്തികളു�ട വളർച്ച�യയാണ് പ്ര

തിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഉൽപാദനശക്തികളു

�ട വളർച്ച എന്നുവച്ചാൽ മൂലധനഘടനയു�ട വളർച്ച എന്നർത്ഥമാണ്. ഉൽപാ

ദനശക്തിക�ള വളർത്തി�ക്കാണ്ടാണ് മുതലാളികൾകൂടുതൽലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത്.

ഇത് അനിവാര്യമായും ലാഭ�ത്താതി�ന ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉൽപാദന

ശക്തികളു�ട വളർച്ചയും, മുതലാളി�ത്താൽപാദനബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള�വരു

ദ്ധ്യമാണ് നമ്മളിവി�ട കാണുന്നത്. ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചലാഭ�ത്താത്

ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തി�ക്കാണ്ട് മുതലാളി�ത്താൽപ്പാദനരീതിയിൽനിയന്ത്രണം�ചലുത്താൻ

തുടങ്ങുന്നു.

ഈനിയമത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാർക്സ് എഴുതുന്നു:

“ലാഭ�ത്താത് മുതലാളി�ത്താൽപാദനത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദന ശക്തിയാണ്… അതു
�കാണ്ട് അതി�ന്റ താഴ്ച സ്വതന്ത്രങ്ങളായ പുതിയ മൂലധനങ്ങളു�ട രൂപവൽക്കര

ണ�ത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും അങ്ങി�ന മുതലാളി�ത്താൽപാദനത്തി�ന്റ വളർ

ച്ചയു�ട മുമ്പിൽ ഒരു ഭീഷണിയായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. അമി�താൽപാ

ദനം, �സ്പക്യു�ലഷൻ, കുഴപ്പങ്ങൾ, മിച്ചമായ ജനസംഖ്യ�യാ�ടാപ്പമുള്ള മിച്ചമൂലധ

നം എന്നിവ�യഅത് �പ്രാൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു.”

(ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 3, �പജ് 283).

14 അഭിവൃദ്ധിയും അധഃപതനവും

ചരക്കുകൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമുണ്ടാക്കിയാൽ �പാരാ, വീണ്ടും വീണ്ടുമുണ്ടാക്കണം.

അ�ല്ലങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ �വറു�ത നിൽക്കും. മുതലാളി�ത്താൽപാദനം സ്തംഭിക്കും.

തുടർച്ചയായി വീണ്ടുംവീണ്ടുമുള്ള ഉൽപാദനമാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ�യ നില

നിർത്തുന്നത്.

വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൽപാദനം, അ�ല്ലങ്കിൽ പുനരുൽപാദനം എന്നു�വച്ചാ�ല

ന്താണ്? ഒരു ഭാഗത്ത് അത് ചരക്കുകളു�ട, സമുദായത്തിനാവശ്യമുള്ള ഭൗതി

കവസ്തുക്കളു�ട, പുനരുൽപാദനമാണ്. മറുഭാഗത്ത് അത് �താഴിലാളികളു�ട ചൂ

ഷണത്തി�ന്മലധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങളു�ട പുനരുൽപ്പാദനമാണ്.

മുതലാളികൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരിച്ചു�കാണ്ടും �താഴിലാളിക�ള അ�ങ്ങയറ്റം

ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടും കഴിയുന്നത്ര മിച്ചമൂല്യം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ

പരിശ്രമമാണ് ഉൽപാദനത്തിനും പുനരുൽപാദനത്തിനും പ്ര�ചാദനം നൽകുന്ന

ത്. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ വിജയം �നടാൻ �വണ്ടിയാണ് മുതലാളികൾ തങ്ങളു�ട

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങ�ള �മൽക്കു�മൽ പരിഷ്കരിക്കാൻ മുതിരുന്നത്. ഉൽപാ

ദ�നാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായി �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാ

നക്ഷമത വർധിക്കുകയും കൂലിക്കാവശ്യമായഅധ്വാനസമയം ചുരുങ്ങുകയുംഅങ്ങ

�ന മുതലാളിക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമായഅധ്വാനം വർധിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിക്കുകഎന്നുവച്ചാൽ, മുകളിൽവിവരിച്ചുകഴി

ഞ്ഞ�പാ�ല മൂലധനഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകഎന്നർത്ഥമാണ്. അതായത് ഉൽ

പാദനം വളരുന്ന് �താതനുസരിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾക്കും അസംസ്കൃത സാമഗ്രികൾക്കും

�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്നസ്ഥിരമൂലധനം വർദ്ധിപ്പിച്ചും കൂലിക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക

�പ്പടുന്ന വർദ്ധമാന മൂലധനം കുറഞ്ഞും വരുന്നു. ഉൽപാദനക്ഷമത വർധിക്കു�ന്താ

റും ചൂഷണവും വർധിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�ന മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ യന്ത്രങ്ങളു�ട
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അഭിവൃദ്ധി �താഴിലാളികളു�ട അധ്വാനഭാര�ത്ത ലഘൂകരിക്കുകയല്ല, വർധിപ്പിക്കു

കയാണ് �ചയ്യുന്നത്: മാർക്സ് എഴുതുന്നു:

“യന്ത്രം ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്ത് പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ അധ്വാനസമയം ചുരുക്കുന്നു. പ�ക്ഷ,

മുതലാളിയു�ട കയ്യിലാവു�മ്പാൾ അത് അധ്വാന സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്

�ചയ്യുന്നത്. ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു�നാക്കു�മ്പാൾ അത് അധ്വാനഭാര�ത്ത ലഘൂകരിക്കുന്നു.

പ�ക്ഷ, മൂലധനത്തിൻ കീഴിൽ അത് അധ്വാനത്തി�ന്റ തീക്ഷണത�യ വർദ്ധിപ്പി

ക്കുന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു�നാക്കു�മ്പാൾ അത് പ്രകൃതിശക്തികളു�ട �മൽ മനുഷ്യനു

ണ്ടായ വിജയമാണ്. പ�ക്ഷ, മുതലാളിയു�ട കയ്യിൽ അത് മനുഷ്യ�ന പ്രകൃതി

ശക്തികളു�ട അടിമയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒറ്റ�യ്ക്കടുത്തു �നാക്കു�മ്പാൾ അത് ഉൽപാദ

കൻമാരു�ട സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ, മൂലധനത്തി�ന്റ പിടിയിലാവു

�മ്പാൾഅത് അവ�ര പാപ്പരാക്കി മാറ്റുന്നു.”

(ക്യാപിറ്റൽ വാള ്യം 1, �പജ് 441)

യന്ത്രങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി�പ്പടു�മ്പാൾ �താഴിലാളികളി�ലാരു വിഭാഗത്തിനു

പണിയില്ലാതാവുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. പ�ക്ഷ, ഇതു യന്ത്രത്തി�ന്റ �ദാഷമല്ല.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �ദാഷമാണ്. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ യന്ത്രപരിഷ്ക്കാരം

�താഴിലില്ലായ്മ�യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. �താഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കു�മ്പാൾ �താഴിലാ

ളിക�ള�ക്കാണ്ട് കുറഞ്ഞകൂലിക്കു പണി�യടുപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് — മുതലാളിയു�ട ഭാഗത്ത് — സ്വത്തുക്കൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. മറുഭാഗ

ത്ത്—–�താഴിലാളിയു�ട ഭാഗത്ത്—പട്ടിണിയും �താഴിലില്ലായ്മയും മൂർച്ഛിക്കുന്നു.

ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട പട്ടിണിയും ദുരിതവും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ അനിവാര്യ

മാണ്.

15 മൂലധന�കന്ദ്രീകരണം

മൂലധനം രണ്ടുതരത്തിലാണ് വളരുന്നത്. ഒന്നാമ�ത്തമാർഗം �കാല്ലം�താറുമുണ്ടാ

കുന്ന ലാഭത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം വീണ്ടും വ്യവസായത്തിലിറക്കി�ക്കാണ്ട് കമ്പ

നി വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമ�ത്ത മാർഗ്ഗം വ്യത്യസ്തമുതലാളികളു�ട

മൂലധനങ്ങ�ള ഒന്നിച്ചു �കന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഓ�രാ മുതലാളിയും ത�ന്റ

സ്വന്തം ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അങ്ങ�ന സ്വന്തം മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും �വ

ണ്ടി മറ്റു മുതലാളികളുമായി മത്സരിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ �താറ്റവർ രംഗത്തുനിന്നും

മാറുകയും അങ്ങ�ന ക്രമത്തിൽ മൂലധനമാ�ക ഏതാനും �പരു�ട കയ്യിൽ �കന്ദ്രീ

കരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു. മാർക്കറ്റു മൽസരമാണ് മൂലധന�കന്ദ്രീകരണ

ത്തിനു വഴി �തളിയിക്കുന്നത്.

ഒരു കമ്പനിയു�ട മൂലധന�മല്ലാം ഒ�രാറ്റവ്യക്തിയു�ട മൂലധനമായി�ക്കാള്ള

ണ�മന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റക്കിറക്കാൻ കഴിയുന്ന പണത്തിന് എന്തായാലും ചില

അതിർത്തിക�ളല്ലാമുണ്ടാവും. ഒരാൾ എത്രത�ന്ന വലിയ പണക്കാരനായാലും

വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക്— ഉദാഹരണത്തിന് റയിൽ�വ—അയാളു�ട

മൂലധനം �പാരാ�ത വരും. ഇതിനുള്ള ഒരു �പാംവഴിയായിട്ടാണ് പലരിൽ നിന്നും

�ഷയറുകൾ പിരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾസ്ഥാപിക്ക�പ്പട്ട

ത്.

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റുമൽസര�ത്ത ലഘൂകരിക്കുന്നു

�ണ്ടാ? ഇല്ല, �ന�രമറിച്ച്, മാർക്കറ്റുമൽസരത്തി�ന്റ കാഠിന്യവും മൂർച്ഛയും കൂട്ടു

കയാണ് �ചയ്യുന്നത്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, പണ്ടു മുതലാളികൾ ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്ക്
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മൽസരിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇ�പ്പാൾ വലിയ �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് കമ്പനികൾ തമ്മിലു

ള്ള മൽസരമാണ് നടക്കുന്നത്. മൽസരത്തി�ന്റ ഫലമായി �ചറിയ കമ്പനികൾ

�പാളിയുന്നു. വലിയ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ വലിയ കമ്പനികളായിത്തീരുന്നു. �ച

റിയ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മൽസരത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് കൂറ്റൻ കമ്പനികളു�ട

മൽസരം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയായി. മൂലധന�കന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ വിപുലമായി

ത്തീർന്നു. അതി�ന്റഫലമായി ലാഭ�ത്താതുകുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. ലാഭ�ത്താത്

കുറയു�മ്പാൾ വീണ്ടും മൽസരം. വീണ്ടും മൂലധന�കന്ദ്രീകരണം. ഇങ്ങ�ന മൂലധന

�കന്ദ്രീകരണവും ലാഭ�ത്താതു കുറയലും ഒരുമിച്ചാണു �പാകുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ

ജയം �നടാൻ �വണ്ടി ഓ�രാ കമ്പനിയും ചുരുങ്ങിയ വിലക്കു ചരക്കുണ്ടാക്കി വിൽ

ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ലാഭ�ത്താതു പി�ന്നയും കുറയുന്നു. ഇങ്ങ�ന മൽസരം മൂത്ത്

മൂത്ത് ഒരു ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ കൂറ്റൻകമ്പനികൾ കുത്തകക്കമ്പനികളായി സംഘ

ടിക്കുന്നു. �താഴിലാളിക�ള കൂടുതൽ മൃഗീയമായി ചൂഷണം �ചയ്യാനും മാർക്കറ്റ്

കീഴടക്കാനും ലാഭ�ത്താത് കൂടുതൽ താഴാ�ത കഴിക്കാനും �വണ്ടി കൂറ്റൻ കമ്പനി

കൾ �യാജിക്കുന്നു. �താഴിലാളികളു�ട കൂലി ചുരുക്കുക, ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിച്ചു

�കാണ്ട് ചരക്കി�ന്റ വില കൂട്ടുക, മാർക്കറ്റുകൾ പരസ്പരം പങ്കി�ട്ടടുക്കുക, തങ്ങളു�ട

�ചാൽപടിക്കു നിൽക്കാത്ത കമ്പനിക�ള�യല്ലാം തകർക്കുക ഇ�തല്ലാമാണ് കു

ത്തകകളു�ട ഉ�ദ്ദശം. സമുദായത്തി�ല സാമ്പത്തിക ജീവിതം മുഴുവനും ഇങ്ങ�ന

ഒരു പിടി കുത്തകകളു�ട നിയന്ത്രണത്തിൽ �പടുന്നു.

കുത്തകകൾ മത്സരമില്ലാതാക്കുന്നില്ല, �ന�ര മറിച്ചു മത്സരത്തിനു മൂർച്ഛ കൂട്ടു

കയാണ് �ചയ്യുന്നത്. കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇ�പ്പാൾ കൂറ്റൻ

കുത്തകകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.

V

മൂലധന�കന്ദ്രീകരണം വിപുലമാകും�താറും വർധമാന മൂലധനത്തി�ന്റ �താത്

സ്ഥിരമൂലധന�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞുവരും. എന്നുവച്ചാൽ വ്യവസായം അഭി

വൃദ്ധി�പ്പടു�ന്താറും �താഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയു�ട �താത് ചുരുങ്ങി�കാണ്ടു

വരും. കൂലി കുറയുക എന്നുവച്ചാൽ ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള �താഴിലാളികളു�ട

കഴിവ് ചുരുങ്ങുക എന്നർത്ഥമാണ�ല്ലാ. ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യവസായത്തി�ന്റ അഭി

വൃദ്ധി, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിവിടൽ; മറുഭാഗത്ത് ചരക്കുകൾ വാ

ങ്ങുന്നവരു�ട കഴിവു കുറയൽ. ഓ�രാ മുതലാളിയും ലാഭം കിട്ടാൻ�വണ്ടി വീണ്ടും

വീണ്ടും ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിത്തള്ളുന്നു. ചരക്കുകൾ അധികമാകും�താറും അവ�യ

വിറ്റഴിക്കാൻ പ്രയാസം �നരിടുന്നു.

16 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യങ്ങൾ

ഉൽപാദനത്തി�ന്റ വർദ്ധനവും ഉപ�ഭാക്താക്കളു�ട കഴിവില്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള

ഈ �വരുദ്ധ്യം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ്. കാരണം,

എത്ര ചരക്കുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരുള്ള�തന്ന് മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കിയിട്ടല്ല

ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. അരാജകത്തമാണ് മാർക്കറ്റിൽ നടമാടുന്നത്. ഓ�രാ

മുതലാളിയും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടാൻ�വണ്ടി കഴിയുന്നത്ര ചരക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി

ത്തള്ളുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. പ�ക്ഷ, അ�താ�ടാപ്പം ജനങ്ങളു�ട ക്രയശക്തി
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ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരുന്നു. അങ്ങ�ന ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിയാ�ത �കട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യവസായത്തി�ന്റ വളർച്ച; മറുഭാഗത്ത് ദാരിദ്ര്യവും പാപ്പരത്തവും

�താഴിലില്ലായ്മയും.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട ഫലമായി, പ്ര�ത്യകിച്ചും �ജായിൻറ് �സ്റ്റാ

ക്ക് കമ്പനികൾ, ട്രസ്റ്റുകൾ മുതലായവയു�ടആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടി, ഉൽപാദനമാ

�ക കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യമായിത്തീരുന്നു. ഉൽപാദനം സാമൂഹ്യമാ�ണങ്കി

ലും ഉൽപന്നങ്ങൾസ്വകാര്യഉടമയിലാണ്. ഉൽപാദനത്തി�ന്റസാമൂഹ്യസ്വഭാവവും

ഉൽപ്പന്നങ്ങളു�ട സ്വകാര്യഉടമയും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ

യി�ലഅടിസ്ഥാനപരമായ�വരുദ്ധ്യങ്ങളി�ലാന്നാണ്.

എം�ഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:

“ഇതുവ�രയും ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ ത�ന്ന ഉൽപാദന�ത്ത

യും സ്വായത്തമാക്കി�പ്പാന്നിരുന്നു. കാരണം, ഒട്ടുമുക്കാലും അത് അയാളു�ട സ്വ

ന്തം അദ്ധ്വാനഫലം ത�ന്നയായിരിക്കും; മറ്റുള്ളവരു�ട സഹായം അപൂർവ്വമായി

�ട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ ത�ന്ന

ഉൽപന്ന�ത്തയും അനുഭവിച്ചു�പാന്നത് മൗലികമായ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതി�ന

വകവയ്ക്കാ�തയാണ്. അത് അയാളു�ടഅദ്ധ്വാനഫലമല്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായും അത് മറ്റുള്ളവരു�ട അധ്വാനഫലമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന സാമൂ

ഹ്യമായുണ്ടാകുന്ന ഉൽപാദനങ്ങൾ, ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ �കാണ്ട് യഥാർ

ഥത്തിൽ പ്രവർത്തി നിർവ്വഹിച്ചവർക്കല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ചരക്കുണ്ടാക്കിയവർക്ക

ല്ല, കിട്ടുന്ന�തന്ന നിലവരുന്നു. അ�തല്ലാം മുതലാളി സ്വായത്തമാക്കി�പ്പാന്നു.

ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളും ഉൽപാദനം ത�ന്നയും വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹ്യമാ

യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തികൾ സ്വകാര്യമായി ഉൽപാദനം നടത്തുക

യും അ�തകാരണത്താൽ ഉൽപന്നങ്ങൾഅവർ �കവശം വച്ച് ക�മ്പാളത്തിൽ

�കാണ്ടു�പായി വിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൻകീഴി�ല�പ്പാ�ലത�ന്ന,

ഇ�പ്പാഴും സാമൂ�ഹ്യാൽപന്നങ്ങ�ള ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട ഉടമസ്ഥൻ

സ്വകാര്യസ്വത്താക്കിവച്ചു. ഇങ്ങ�ന ഉൽപാദനരീതി ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ

സ്ഥതക്കു വി�ധയമായി നിന്നു�വങ്കിലും, അത്തരം ഉടമസ്ഥതക്കുള്ള അടിത്തറ

തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഉൽപാദനസമ്പ്രദായത്തിന് അതി�ന്റ മുത

ലാളിത്തപരമായ സ്വഭാവം നൽകുന്ന ഈ �വരുദ്ധ്യത്തിൽ ഇന്ന�ത്ത എല്ലാ

സാമൂഹ്യ�വരുദ്ധ്യങ്ങളു�ടയും ബീജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.”

(എം�ഗൽസ്, �സാഷ്യലിസം സാങ്കൽപികവും ശാസ്ത്രീയവും, �പജ് 40–41)

മുതലാളിത്തം വളരും�താറും അതി�ന്റഅടിസ്ഥാനപരമായഈ�വരുദ്ധ്യ

വും മൂർച്ഛിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നാശ�ത്താട് കൂടിയല്ലാ�ത ഈ

�വരുദ്ധ്യം അവസാനിക്കുകയില്ല.

17 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ നാശം

മുതലാളിത്തം വളരും�താറും മുതലാളിത്ത�ത്ത നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തികളും വള

രുന്നു. മുതലാളിത്ത�ത്ത തട്ടിത്തകർത്ത് �സാഷ്യലിസ്റ്റുൽപാദനരീതി നടപ്പിൽവ

രുത്തുകഎന്നതാണ്അനുദിനം ശക്തി�പ്പട്ടു�കാണ്ടുവരുന്ന�താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി

�ന്റ ചരിത്രപരമായ കടമ, മാർക്സ് എഴുതുന്നു:
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“വളർച്ചയു�ട എല്ലാ �നട്ടങ്ങ�ളയും തട്ടി�യടുത്ത് സ്വന്തം കുത്തകകളാക്കി �വയ്ക്കു

ന്ന മൂലധനനാഥൻമാരു�ട എണ്ണം ഇടവിടാ�ത കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. അ�താ

�ടാപ്പം കഷ്ടപ്പാട്, മർദ്ദനം, അടിമത്തം, അധഃപതനം, ചൂഷണം എന്നിവ�യല്ലാം

കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. എന്നാൽഇ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ കലാ

പങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. മൂലധനത്തി�ന്റ കുത്തക ഉൽപാദനരീതിക്ക്

ഒരു വിലങ്ങായിത്തീരുന്നു… ഒടുവിൽ ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങളു�ട �കന്ദ്രീകര

ണവും അധ്വാനത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഒരു ഘട്ടംവ�ര എത്തു�മ്പാൾ അവ

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പുറം�താടിന് ഒതുങ്ങാവുന്നതാവുന്നു. ഈപുറം�താട് �പാട്ടി

�ച്ചറിയ�പ്പടുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിൻ�റതായ സ്വകാര്യസ്വത്തുക്കളു�ട മരണമണി

യടിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പറിച്ചവർ തട്ടിപ്പറിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു.”

(മാർക്സ്, ക്യാപിറ്റൽ, വാള ്യം 1, �പജ് 763).

1847-ൽ ത�ന്ന മാർക്സും ഏംഗൽസും തങ്ങളു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി

ജ്ഞാപനത്തിൽ ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ആധുനികവ്യവസായംഅഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുന്ന�താടുകൂടി,എ�ന്താരടിസ്ഥാനത്തി

ലാ�ണാ മുതലാളിത്തഉൽപാദനം നടത്തിസ്വന്തം�കവശമാക്കുന്നത്,ആഅടി

സ്ഥാനത്തി�ന്റ അടി തകർന്നു�പാകുന്നു. അങ്ങ�ന മുതലാളിവർഗ്ഗം ഉൽപാദിപ്പി

ക്കുന്നത്, സർ�വ്വാപരി അതി�ന്റ ത�ന്ന ശവക്കുഴി �താണ്ടുന്നവ�രയാണ്. മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റനാശവും �താഴിലാളിവർഗത്തി�ന്റവിജയവും ഒരു�പാ�ലഅനിവാ

ര്യമാണ്.”

�

(മൂന്നാം പതിപ്പ്, 1981 പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം)



7
സാമ്രാജ്യാധിപത്യവും സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവും

I

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ ശാശ്വതമല്ല. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാന�ത്താടുകൂടി ഫ്യൂ

ഡലിസത്തിൽ നിന്നാവിർഭവിച്ച ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയാണിത്.

മുതലാളിത്തം ചരിത്രത്തിൽ പു�രാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുകയുണ്ടാ

യിട്ടുണ്ട്. ഉൽപാദനശക്തിക�ള മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം വളർത്തു

വാൻഅതുസഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �നട്ടങ്ങൾ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റായിൽ മാർക്സും എംഗൽസുംഎഴുതുന്നു:

“ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനം വരുത്താ�ത, തൽഫ

ലമായി ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിലും അങ്ങ�ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളി�ലാട്ടാ�കയും

സമൂലപരിവർത്തനം വരുത്താ�ത, മുതലാളിത്ത വർഗ്ഗത്തിനു നിലനിൽക്കാനാ

വില്ല. ഇതിനുമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വ്യാവസായികവർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും നിലനിൽ

പ്പി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത ഉപാധി �ന�രമറിച്ച്, പഴയ ഉൽപാദനരീതിക�ള യാ�താരു

മാറ്റവും കൂടാ�ത നിലനിർത്തുക�യന്നതായിരുന്നു. ഉൽപാദനത്തിൽ നിരന്തര

മായ സമൂലപരിവർത്തനം, എല്ലാ സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികൾക്കും ഇടതടവില്ലാ

ത്ത ഇളക്കിമറിച്ചിൽ, അവസാനിക്കാത്തഅനിശ്ചിതാവസ്ഥയും പ്ര�ക്ഷാഭവും —

ഇ�തല്ലാമാണ് ആ കാലഘട്ട�ത്ത പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നു �വർതിരിക്കുന്ന

പ്ര�ത്യകതകൾ.”

ഈപ്ര�ത്യകതകളു�ട ഫലമായി മനുഷ്യസമുദായത്തിന് വമ്പിച്ച �നട്ടങ്ങളുണ്ടായി

ട്ടു�ണ്ടന്ന് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ കഷ്ടിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകാല�ത്ത വാഴ്ചയ്ക്കിടയിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു

ള്ള ഉൽപാദനശക്തികൾ, കഴിഞ്ഞു�പായ എല്ലാ തലമുറകളും �ചർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചി

ട്ടുള്ളതി�നക്കാൾ എത്ര�യാ �പരുത്തതാണ്, ഭീമമാണ്. പ്രകൃതിശക്തിക�ള മനു

ഷ്യൻ പാട്ടിലാക്കുന്നു. രസശാസ്ത്രമുപ�യാഗിച്ച് വ്യവസായവും കൃഷിയും നടത്തുന്നു.

208
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ആവിക്കപ്പലും തീവണ്ടിയും കമ്പിത്തപാലും നടപ്പാക്കുന്നു. വിശാലമായ ഭൂവിഭാഗ

ങ്ങളാ�ക കാടു�വട്ടി�ത്തളിച്ചു കൃഷി�ചയ്യുന്നു, നദികളിൽ നിന്ന് നാടുനീ�ള �താടു

�വട്ടി �വള്ളംതിരിക്കുന്നു, ജാലപ്ര�യാഗത്തി�ല�ന്നാണംജനസമൂഹങ്ങ�ളയാക

മാനം മണ്ണിനടിയിൽനിന്നു തട്ടിയുണർത്തുന്ന — സാമൂഹ്യാധ്വാനത്തി�ന്റ മടിത്ത

ട്ടിൽ ഇത്തരം ഉൽപാദനശക്തികൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് മു�മ്പ�താരുനൂറ്റാ

ണ്ടാണ് സ്വപ്നം കാണുക�യങ്കിലും �ചയ്തിട്ടുള്ളത്?’

ലാഭം തട്ടി�യടുക്കാനുള്ളധൃതിയിൽ ഉൽപാദനശക്തിക�ളഅ�ങ്ങയറ്റം വളർത്തു

വാൻ മുതലാളികൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. അധികമധികം വിപുലമാകുക

യും �കന്ദ്രീകരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ച�യാ

�ടാപ്പം ത�ന്ന അതിനുള്ളി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങളും വളരുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ

�പാ�ല, ഉൽപാദനത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും സ്വത്തുക്കൾ കയ്യടക്കിവയ്ക്കുന്നതി

�ന്റ സ്വകാര്യസ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യമാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ സർവ്വ

പ്രധാനമായ�വരുധ്യം. ഈ�വരുധ്യമാണ് മുതലാളിത്ത�ത്തഅതി�ന്റ വളർ

ച്ചയു�ട ഒരുഘട്ടത്തിൽക്ഷ�യാന്മുഖമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.

2 സ്വതന്ത്രമത്സരത്തിൽനിന്ന് കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ലക്ക്

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനംവ�രയും മുതലാളിത്തം വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്നു; പി

ന്നണിരാജ്യങ്ങ�ള കയ്യടക്കി�ക്കാണ്ട് �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടി

രുന്നു. അ�താ�ടാപ്പം ത�ന്ന മൂലധന�കന്ദ്രീകരണവും വളർന്നു�കാണ്ടുവന്നു.

�ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു:

“വ്യവസായത്തി�ന്റ വിപുലമായ വളർച്ചയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യവസായസാധന

ങ്ങളു�ട ഉല്പാദനത്തി�ന്റ അതി�വഗത്തിലുള്ള �കന്ദ്രീകരണവും മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങളാണ്.” (�ലനിൻ, സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യം, അദ്ധ്യായ 1)

വ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ചയും മൂലധന�കന്ദ്രീകരണവും ഒരു ഘട്ടംവ�ര�യത്തു

�മ്പാൾ കുത്തകകളു�ട ആവിർഭാവത്തിനു വഴി�തളിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തം കുത്ത

കമുതലാളിത്തമായി മാറുന്നു. �ലനിൽഎഴുതുന്നു:

“മുതലാളിത്തത്തി�ന്റയും ചരക്കുൽപ്പാദനത്തി�ന്റയാ�കയും അടിസ്ഥാനസ്വഭാവ

മാണ് സ്വതന്ത്രമൽസരം. കുത്തകയാക�ട്ട സ്വതന്ത്രമൽസരത്തിന് �ന�ര എതി

രാണ്. പ�ക്ഷ,സ്വതന്ത്രമൽസരം കുത്തകയായി മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മു�ട

കൺമുമ്പിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ �താതിലുള്ള ഉല്പാദനം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നു.

വലിയ ഉല്പാദനം �ചറുകിട ഉല്പാദന�ത്ത�ഞക്കിനശിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ ഉല്പാദനം

കൂടുതൽ വലിയ ഉല്പാദനമായി മാറുന്നു. അങ്ങ�ന വലുതായി വലുതായി ഉൽപാദ

നത്തി�ന്റയും മൂലധനത്തി�ന്റയും �കന്ദ്രീകരണം ഒരുഘട്ടംവ�ര�യത്തു�മ്പാൾ കു

ത്തകകൾആവിർഭവിക്കുന്നു.” (സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, അദ്ധ്യായ 7).

കുത്തകമുതലാളിത്തംആവിർഭവിച്ചതിനു�ശഷവുംഅ�താ�ടാപ്പംത�ന്നമുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനസ്വഭാവമായസ്വതന്ത്രമൽസരവുംനിലനിൽക്കുന്നു. അതി

�ന്റഫലമായി കുത്തകകളു�ടആവിർഭാവം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ള

ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തി�ലയ്ക്കുയർത്തുന്നു. കുത്തകയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽ

പാദനവും കുത്തകയാവാ�ത സ്വാതന്ത്ര്യമൽസരത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ നില
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നിൽക്കുന്ന ഉൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള മൽസരം മൂക്കുന്നു. കുത്തകകളാണ് ഉൽപാ

ദനവ്യവസ്ഥയിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിയ്ക്കുന്നത്. എന്തുണ്ടാക്കണ�മന്നും

എത്രയുണ്ടാക്കണ�മന്നും എന്തുവിലയ്ക്കു വിൽക്കണ�മന്നും അവരാണ് തീരുമാനി

ക്കാൻ. തങ്ങളു�ട �ചാൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാത്തവ�ര�യല്ലാം അവർ തകർത്തുവി

ടുന്നു.

വ്യവസായങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കുത്തകകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ബാങ്ക് മൂലധ

നത്തിനും അവയാവിർഭവിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നിടത്ത്

�ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകൾ നിലവിൽവരുന്നു. �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് വ്യവസായ

കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുന്നതു�പാ�ല �ജായിൻറ് �സ്റ്റാക്ക് ബാങ്കുകളും പരസ്പരം

മത്സരിക്കുന്നു. വലിയ ബാങ്കുകൾ �ചറിയവ�യ ദീപാളി കുളിപ്പിക്കുന്നു. പി�ന്ന

വലിയ ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായി. ഇങ്ങ�ന മത്സരവും �കന്ദ്രീകരണവും

ഒരു ഘട്ടം വ�ര�യത്തു�മ്പാൾ ബാങ്കുകളും കുത്തകകളായി സംഘടിക്കുവാൻ തു

ടങ്ങുന്നു. ഒരുപിടിയാളുകളു�ട കയ്യിലുള്ള ഈ കുത്തകബാങ്കുകൾ രാജ്യത്തി�ല

മുഴുവൻ പണ�ത്തയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

3 �ഫനാൻസ് മൂലധനം

ആദ്യം മുതൽക്കുത�ന്നബാങ്കും വ്യവസായവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ടാണ് വളർന്നുവരുന്നത്. മിച്ചംവരുന്നതും തൽക്കാലമാവശ്യമില്ലാത്തതുമായ

എല്ലാ സംഖ്യയും ബാങ്കിലാണ് വ്യവസായികൾ നി�ക്ഷപിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകളാ

വ�ട്ട, വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ തുകകൾ അ�ങ്ങാട്ട് കടം�കാടുക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു. കുത്തകകളു�ട കാലമാകു�മ്പാ�ഴയ്ക്കും ബാങ്കും വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള

ഈ കൂട്ടു�കട്ട് മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തുന്നു. വ്യവസായത്തിൽ പണമിറക്കുന്ന ബാ

ങ്കുടമസ്ഥൻമാർ �മ�ല്ല�മ�ല്ല വ്യവസായകമ്പനികളു�ട ഡയറക്ടർമാരായി നിയ

മിക്ക�പ്പടുന്നു. അതു�പാ�ല വ്യവസായ മുതലാളികൾ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായും

സ്വീകരിക്ക�പ്പടുന്നു. ഇങ്ങ�ന ഒ�ര കൂട്ടരു�ട കയ്യിൽ ബാങ്കുകളും വ്യവസായങ്ങ

ളും �കന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ബാങ്കുമൂലധനവും വ്യവസായമൂലധനവും തമ്മിൽ

അനാദൃശ്യമായ ഒ�രകീകരണം സ്ഥാപിതമാവുന്നു. ബാങ്കുമൂലധനവും വ്യവസായ

മൂലധനവും കൂടി�ച്ചർന്നാലുണ്ടാവുന്നഈപുതിയ മൂലധനം�ഫനാൻസ് മൂലധനം

എന്ന�പരിലാണറിയ�പ്പടുന്നത്.

�ഫനാൻസ് മൂലധനത്തി�ന്റ ഉടമസ്ഥരായ ഒരു പിടി കുടുംബക്കാർ രാജ്യ

ത്തി�ല വ്യവസായം, ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്വത്തുക്ക�ളയും നിയന്ത്രിക്കാൻ

തുടങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അ�മരിക്കയു�ട ഒട്ടാ�ക സ്വത്തി�ന്റ

59 ശതമാനം ജനസംഖ്യയു�ട ഒരു ശതമാനത്തി�ന്റ കയ്യിലാണ്. 200 ഓളം കുത്ത

കക്കമ്പനികളാണ് വ്യവസായങ്ങ�ളയും ബാങ്കുക�ളയു�മല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

അവയിൽത�ന്ന 15 കമ്പനികൾ �മാർഗൻ, ദ്യൂ�പാങ്ങ്, �റാക്ക് �ഫല്ലർ എന്നീ

മൂന്നു കുടുംബക്കാരു�ട കയ്യിലുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളും ഈ മൂന്നു കുടും

ബക്കാരുമായി ഒരു വിധത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അ�മരിക്കയി�ലാട്ടാ�കയുള്ളസ്വത്തുക്കളു�ട ഏറ്റവും വമ്പിച്ച

ഒരു ഭാഗം �വറും മൂന്നു കുടുംബക്കാർ കയ്യടക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതു�പാ�ല

യുള്ള �കന്ദ്രീകരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലും കാണാം. അവി�ട ആ�കയുള്ള സ്വത്തി�ന്റ

64 ശതമാനം ജനസംഖ്യയു�ട 12 ശതമാനത്തി�ന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇ�ത
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ല്ലാം രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പുള്ള കണക്കുകളാണ്. യുദ്ധത്തിനു�ശഷം

�കന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു.

4 മൂലധനം കയറ്റിഅയയ്ക്കൽ

സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്നതു�കാണ്ട് തൃപ്തി�പ്പടാ�തഈ

കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങൾ സാർവ�ദശീയമായ കൂട്ടു�കട്ടുകളുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ട് ഭൂ�ലാ

കം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കി�ട്ടടുത്ത് ചൂഷണം �ചയ്യുന്നു.

ആദ്യ�മാ�ക്കതങ്ങളു�ട ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുംഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ

സമ്പാദിക്കാനും �വണ്ടിയാണ് മുതലാളികൾ വി�ദശങ്ങളി�ലക്ക് �പായിരുന്നത്.

ചരക്കുകൾവിറ്റഴിക്കാനുംഅസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾസമ്പാദിക്കാനും പറ്റിയസ്ഥല

ങ്ങളി�ലല്ലാം അവർ രാഷ്ട്രീയമായി കീഴടക്കുകയും �കാളനികളാക്കി മാറ്റുകയും �ച

യ്തു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �കാളനികൾ മൂലധനമിറക്കി

അമിതലാഭമടിക്കാനുള്ള �കന്ദ്രങ്ങളായിമാറി.

എന്തിനാണ് മൂലധനം മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ലയ്ക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്? സ്വന്തം രാ

ജ്യത്തിൽത�ന്നനി�ക്ഷപിച്ചുകൂ�ട? സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽഉപ�യാഗിക്കാൻകഴിയാ

ത്തവിധം അത് അത്ര “അധിക”മായി തീരുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? മുതലാളിത്ത

ത്തി�ന്റ അസമമായ വളർച്ചയാണ് ഇതിനു കാരണ�മന്ന് �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച് കൃഷി�യ പിന്നണിയിൽ ത�ന്ന നിർത്തു

കയും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാ�ര നിർദ്ധനരാക്കി വയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നതു�കാ

ണ്ടാണ് മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മൂലധനം ‘അധിക’മായി തീരുന്നത്. ഇത്തര

�മാരു പരിതഃസ്ഥിതിയില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ മൂലധനം ‘അധികം’ആകുമായിരുന്നി

ല്ല. പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരു�ട പാപ്പരത്തവും കൃഷിയു

�ട അധഃപതനവും അനിവാര്യമാണ്. കൃഷി പിന്നണിയിലായതു�കാണ്ടും ഭൂരിപ

ക്ഷക്കാരായജനങ്ങൾപാപ്പരായതു�കാണ്ടും മുതലാളികൾക്ക് തങ്ങളു�ട മൂലധനം

മുഴുവൻസ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽനി�ക്ഷപിക്കാൻസാധിക്കുന്നില്ല. ഈപരിതഃസ്ഥിതി

കളിലാണ് ‘മിച്ച’മുള്ള മൂലധനം മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ലക്കു കയറ്റി അയ�യ്ക്കണ്ടആവശ്യം

�നരിടുന്നത്.

കുത്തകമുതലാളികൾക്ക്പിന്നണിരാജ്യങ്ങ�ളാടാണ്കൂടുതൽ��ഹം! എ�ന്ത

ന്നാൽ, �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു�പാ�ല, ‘ഈ പിന്നണി രാജ്യങ്ങളിൽ സാ

ധാരണയായി ലാഭം കൂടുതലാണ്, മൂലധനം �വണ്ടത്രയില്ല, നിലത്തി�ന്റവില താര

ത�മ്യന കുറവാണ്. കൂലി കുറവാണ്, അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾആദായകരമാണ്.’

5 സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ലക്ക്:

ഇങ്ങ�ന ഒരു പിടി കുത്തകമുതലാളികൾ �ലാകത്തി�ലഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വല

വീശുന്നു. �ലാകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്കിടയിൽ പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നു. ഇങ്ങ�നയാണ് ഇരു

പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭ�ത്താടുകൂടി �ലാകം മുഴുവനും ഒരുപിടി മുതലാളിത്തരാ

ജ്യങ്ങളു�ട കയ്യിലായത്. �ലനിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:

“മുന്നണിയിലുള്ള ഒരു പിടി രാജ്യങ്ങൾ �ലാകത്തി�ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങ�ള

യും സാമ്പത്തികമായി മർദ്ദിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന മുതലാളി
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ത്തം �കാളനിക�ള ചൂഷണം �ചയ്യുന്ന ഒരുസാർവ്വലൗകിക വ്യവസ്ഥയായി വളർ

ന്നിരിക്കുന്നു.”

20-ാം നൂറ്റാണ്ടാകു�മ്പാ�ഴക്കും ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അ�മരിക്ക, ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ

തുടങ്ങിയ മുതലാളി രാജ്യങ്ങൾ വ്യവസായം വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങ�ള

യും ഇങ്ങ�ന പരസ്പരം പങ്കി�ട്ടടുത്തു. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടൻ,

ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ മൂന്നുരാജ്യങ്ങളി�ല കുത്തക മുതലാളികൾക്കു വി�ദ

ശങ്ങളിൽ ആ�കയുണ്ടായിരുന്ന മൂലധനം 1,00,00,00,00,000 ഫ്രാങ്കായിരുന്നുവ�ത്ര.

ഈ മൂലധനനി�ക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നു �കാല്ലം�താറും കിട്ടിയിരുന്ന ആദായ�മാ

10,000,000,000 ഫ്രാങ്കും! ഇന്ത്യയടക്കം �ലാകത്തി�ന്റ നാലി�ലാരുഭാഗം ബ്രിട്ട�ന്റ

കീഴിലായി. ഈ രാജ്യങ്ങൾബ്രിട്ടീഷ് സാമാനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ

മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് മൂലധനമിറക്കാനുള്ള താവളങ്ങൾ കൂടിയായിത്തീർന്നു. 1925-

ൽ മറ്റുരാജ്യങ്ങളി�ലക്കു ചരക്കുകൾ കയറ്റി അയച്ച വക ബ്രിട്ടനു കിട്ടിയ ലാഭം 10

�കാടി പവൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ, അ�ത�കാല്ലത്തിൽ വി�ദശങ്ങളി�ല മൂല

ധനനി�ക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നു 40 �കാടി പവനാണ് ലാഭം കിട്ടിയത്. ചരക്കുകളു�ട

കയറ്റുമതി�കാണ്ടുള്ള ലാഭത്തി�ന്റ നാലിരട്ടി!! ഇങ്ങ�ന മൂലധനനി�ക്ഷപത്തി

ലൂ�ട �ലാകത്തി�ന്റ മുഴുവൻ വ്യാവസായി�കാല്പാദനവും ഏതാനും രാജ്യങ്ങളു�ട

നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു�ചരുന്നു.

ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടാണ് മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യാ

ധിപത്യമായി മാറിയത്.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ട ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ

കാലം മുതൽക്കു 1871 �ല പാരീസ് കമ്യൂണി�ന്റ കാലം വ�ര മുതലാളിത്തം വിജ

യകരമായി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. കുത്തകയല്ല, സ്വതന്ത്രമത്സരമാ

ണ്ഈകാല�ത്ത മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത.

പാരീസ് കമ്യൂണിനും അക്കാലത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തിനും �ശഷം

കുത്തകകൾ �മ�ല്ല �മ�ല്ല വളരാൻ തുടങ്ങി. പ�ക്ഷ,സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽഅവ

വഹിച്ച പങ്ക് സർവ്വപ്രധാനമായിരുന്നില്ല.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാന�ത്താടുകൂടി, പ്ര�ത്യകിച്ചും 1900-1903 �ല സാമ്പ

ത്തിക കുഴപ്പത്തിനു�ശഷം, കുത്തകകൾസാമ്പത്തികജീവിതത്തി�ന്റയാ�കഅടി

സ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. അ�താ�ട മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി.

�ലനിൻ എഴുതുന്നു:

“സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റവളർച്ചയു�ട ഒരുഘട്ടമാണ്. കുത്തകക

ളു�ടയും�ഫനാൻസ് മൂലധനത്തി�ന്റയും �മധാവിത്വമുറപ്പിക്ക�പ്പടുകയും മൂലധന

ത്തി�ന്റ കയറ്റുമതിക്ക് വ്യക്തമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയും �ലാകമാ�ക സാർവ

�ദശീയ കുത്തകകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും ഭൂമിയിലുള്ളഎല്ലാ

സ്ഥലങ്ങളും വൻകിട മുതലാളിത്ത ശക്തികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്ക�പ്പട്ടുകഴിയുക

യും �ചയ്ത ഒരുഘട്ടമാണിത്.”

6 സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റസവി�ശഷതകൾ

സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ സവി�ശഷസ്വഭാവങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാണ്? �ലനിൻ

വിവരിക്കുന്നു:
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“മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ചരിത്രപരമായ ഒരു സവി�ശഷഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യം. അതി�ന്റ പ്ര�ത്യക സ്വഭാവങ്ങൾ മൂ�ന്നണ്ണമാണ്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യം 1. കു

ത്തകമുതലാളിത്തമാണ്; 2. ക്ഷ�യാന്മുഖവും ഇത്തിക്കണ്ണിസ്വഭാവ�ത്താടുകൂടിയതു

മായ മുതലാളിത്തമാണ്. 3. മൃതപ്രായമായ, ഉർദശ്വാസം വലിക്കുന്ന മുതലാളി

ത്തമാണ്. സ്വതന്ത്രമത്സരത്തി�ന്റസ്ഥാനത്ത് കുത്തകകൾആവിർഭവിക്കുന്നു�വ

ന്നതാണ്സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനപരമായസാമ്പത്തികസ്വഭാവം,

അതി�ന്റ സത്ത്. കുത്തകകൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ചു തരത്തി

ലാണ്.

1. കാർട്ടലുകളും സിൻഡി�ക്കറ്റുകളും ട്രസ്റ്റുകളും; ഉൽപാദനത്തി�ന്റ �കന്ദ്രീകര

ണം വർദ്ധിച്ചുവർദ്ധിച്ചു ഒരു ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ മുതലാളികളു�ട ഇത്തരം കു

ത്തകക്കൂട്ടു�കട്ടുകളാവിർഭവിക്കുന്നു.

2. വലിയബാങ്കുകളു�ട കുത്തക സ്വഭാവം. അ�മരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി

എന്നീ രാജ്യങ്ങളു�ട സാമ്പത്തിക ജീവിത�ത്തയാ�ക നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൂ

�ന്നാ, നാ�ലാ, അ�ഞ്ചാ വൻകിടബാങ്കുകളാണ്.

3. ട്രസ്റ്റുകളും �ഫനാൻസു മുതലാളികളു�ട കൂട്ടു�കട്ടുകളും കൂടി അസംസ്കൃതപ

ദാർത്ഥങ്ങളു�ട എല്ലാ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനങ്ങ�ളയും കീഴടക്കിവയ്ക്കുന്നു.

4. സാർവ�ദശീയ കാർട്ടലുകൾക്കിടയിൽ �ലാകത്തി�ന്റ (സാമ്പത്തിക) വിഭജ

നം ആരംഭിക്കുന്നു. സാർവ്വ�ദശീയ കാർട്ടലുകൾ �ലാകമാർക്കറ്റി�ലാട്ടുക്കും

�മധാവിത്വം വഹിക്കുന്നു. �ലാകത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളാ�ക അവർ ‘തൃപ്തി

കരമായി’ പരസ്പരം പങ്കി�ട്ടടുക്കുന്നു. അവ�യ മാറ്റി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു യു

ദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നതുവ�ര മാത്ര�മ ആ വിഭജനം നിലനിൽക്കുകയുള്ളു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സാർവ്വ�ദശീയ കാർട്ടലുകളു�ട എണ്ണം ഇ�പ്പാൾത�ന്ന

നൂറിലധികമാണ്. ഇങ്ങ�ന �ലാക�ത്ത സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും

വിഭജിക്കുന്നത് മൂലധനക്കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ്. കുത്ത

കമുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പ് ചരക്കുകളു�ട കയറ്റുമതിയാണുണ്ടായിരുന്നത്.

അതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരുസവി�ശഷതയാണ് മൂലധനകയറ്റുമതി;

5. �ലാകത്തി�ന്റ വിഭജനം (�കാളനികൾ) പൂർണമാകുന്നു.”

ഈഅഞ്ചു സവി�ശഷതക�ളയുമുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് സാമ്രാജ്യാധിപ

ത്യം.

7 പരമാവധി ലാഭം

കുത്തകമുതലാളികളു�ട ഉ�ദ്ദശം �വറും ലാഭമുണ്ടാക്കലല്ല. കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്ക

ലുമല്ല. ഏറ്റവും കവിഞ്ഞലാഭം, പരമാവധി ലാഭം —അതാണവരു�ട ഉന്നം.

ഒരുകാലത്ത് മുതലാളികൾശരാശരി ലാഭം �കാണ്ട്തൃപ്തി�പ്പട്ടിരുന്നു. ശരാശ

രിലാഭ�ത്താതി�ന്റ നിയമം മുതലാളി�ത്താൽപാദനത്തി�ന്റ പ്ര�ചാദനശക്തിയാ

യിരുന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ അത്

അപര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. വൻകിട കുത്തകമുതലാളിത്തസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശരാശ

രി ലാഭം �കാണ്ട് തൃപ്തി�പ്പടാൻ വ�യ്യന്നായി. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“ശരാശരി ലാഭം ലാഭത്തി�ന്റ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അതിലും താണാൽ

മുതലാളി�ത്താൽപാദനം അസാധ്യമായിത്തീരും. എന്നാൽ, ആധുനിക മുതലാളി

ത്തത്തി�ന്റ യജമാൻമാർ �കാളനിക�ള പിടിച്ചടക്കുന്നതും ജനങ്ങ�ളഅടിമ�പ്പടു

ത്തുന്നതും യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതു�മല്ലാം ശരാശരിലാഭം മാത്രം �നടാൻ �വണ്ടിയാ
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�ണന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും.” (സ്റ്റാലിൻ: �സാവിയറ്റ് യൂണി

യനിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 42).

പരമാവധി ലാഭമാണ് കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റപ്ര�ചാദനശക്തി. സ്റ്റാലിൻതു

ടരുന്നു:

“�കാളനിക�ളയും മറ്റു പിന്നണിരാജ്യങ്ങ�ളയും അടിമ�പ്പടുത്തുകയും മുറയ്ക്കു �കാ

ള്ളയടിക്കുകയും �ചയ്യുക, ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങ�ള ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളാക്കി

മാറ്റുക, പുതിയ യുദ്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക — ആധുനിക മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

പ്രമാണിമാർക്ക് പരമാവധി ലാഭം പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാൻഏറ്റവും പറ്റിയബിസിനസാ

ണിത്. �ലാക�മധാവിത്വം �നടാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങൾനടത്തുക: ഇത്തരംഅപായ

കരമായപ്രവർത്തനങ്ങളി�ലക്ക് കുത്തകമുതലാളിത്ത�ത്തപിടിച്ചുതള്ളുന്നത് പര

മാവധി ലാഭം സമ്പാദിക്കുകഎന്നആവശ്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.” (�സാഷ്യലിസ

ത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ).

കുത്തകമുതലാളി�ത്താൽപാദന രീതിയു�ട �വവിധ്യപൂർണമായ വളർച്ചയു�ട

മുഴുവൻ ഗതിക്രമ�ത്തയും നിർണയിക്കുന്ന �പാതുനിയമമാണ് പരമാവധി ലാഭ

�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തം. “ഒരു നിശ്ചിതരാജ്യത്തി�ല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

ജനങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടും പാപ്പർമാരാക്കി മാറ്റി�ക്കാണ്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങ

ളി�ല ജനങ്ങ�ള, പ്ര�ത്യകിച്ചും പിന്നണിരാജ്യങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള, അടിമ�പ്പടു

ത്തി�ക്കാണ്ടും അവ�ര തുടർച്ചയായി �കാള്ളയടിച്ചു�കാണ്ടും വമ്പിച്ച ലാഭങ്ങൾ

ക്കു�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി�ക്കാണ്ടും �ദശീയ സാമ്പ

ത്തിക വ്യവസ്ഥ�യ �സന്യവൽക്കരിച്ചു�കാണ്ടും ഏറ്റവും കവിഞ്ഞ മുതലാളിത്ത

ലാഭം �നടുക.”-ഇങ്ങ�നയാണ് കുത്തകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ, ഈ അടിസ്ഥാന

സാമ്പത്തിക നിയമത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ സ്വഭാവവി�ശഷങ്ങ�ള സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ

സംഗ്രഹിക്കുന്നത്.

8 സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങളു�ട അനിവാര്യത

�ലാകം മുഴുവൻ പങ്കിട�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ചൂഷണം �ചയ്യാൻ പറ്റിയ �കാളണികൾ

ബാക്കിയി�ല്ലന്നായാൽ, പി�ന്ന�യന്താണു �ചയ്യുക? ഒരിക്കൽ പങ്കിട്ടുകഴിഞ്ഞ

�കാളനിക�ള മാറ്റി പങ്കിടുകയല്ലാ�ത മറ്റു �പാംവഴിയില്ല. �കാളനിക�ള ബലാൽ

ക്കാരമായി മാറ്റിപങ്കിടാൻ �വണ്ടി കൂറ്റൻ കുത്തകകളു�ട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭര

ണകൂടങ്ങൾ �ചരിതിരിഞ്ഞ് സാർവ്വലൗകികമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ�ക്കാരുങ്ങുന്നു.

അങ്ങ�നസാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങൾഅനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

“പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിലുംഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭ

ത്തിലുമായി മുതലാളിത്തംഅതി�ന്റഏറ്റവുഉന്നതമായഅവസാനഘട്ടത്തി�ലക്ക്

— സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ലക്ക് — പ്ര�വശിക്കുന്ന�താടുകൂടി യുദ്ധങ്ങൾ വി�ശഷിച്ചും

ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വ�യ്യന്നായിത്തീർന്നു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ

അതിപ്രബലങ്ങളായ മുതലാളിത്തകുത്തകകമ്പനികളും ബാങ്കുകളും മുതലാളിത്ത

�കായ്മകളു�ട ജീവിതത്തിൽ പരമാധികാരം �ചലുത്താൻ തുടങ്ങി. വ്യവസായ

മൂലധന�ത്താടു �ചർന്ന ബാങ്കുമൂലധനം മുതലാളി രാജ്യങ്ങളു�ട യജമാനനായി

ത്തീർന്നു. ഈ പുതിയ രൂപം �ക�ക്കാണ്ട ബാങ്കുമൂലധനത്തിനാക�ട്ട പുതിയ

ക�മ്പാളങ്ങൾആവശ്യമായി; പുതിയ �കാളനികൾ ആവശ്യമായി; മൂലധനം കയ

റ്റിഅയച്ചു നി�ക്ഷപിക്കാനുള്ള പുതിയ രാജ്യങ്ങളും അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ

കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ളപുതിയസ്ഥലങ്ങളുംആവശ്യമായി.”
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പ�ക്ഷ, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടവസാനിച്ച�പ്പാ�ഴക്കും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ

തമ്മിൽ ഭൂ�ഗാളമാ�ക പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും സാമ്രാജ്യാധിപത്യ കാ

ലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തം തീ�ര അന്ധമായ നിലയിലും എടുത്തു ചാട്ടങ്ങളിലൂ�ട

യുമാണ് വളരുന്നത്. അതായത്, ഇതുവ�ര ഒന്നാംകിട സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന

രാജ്യങ്ങളി�ല വ്യവസായങ്ങൾ മറ്റുരാജ്യങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ച് വള�ര സാവധാന

ത്തിൽ മാത്രം വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതു�പാ�ലത�ന്ന, ഇതുവ�ര, പിന്നണിയി

ലായിരുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ അതി�വഗത്തിൽ എടുത്തുചാടി, മറ്റുള്ളവ�യാ�ടാപ്പ

�മത്തി, അവ�യക്കടന്നു മു�ന്നാട്ടു�പാകുന്നു. ഇതി�ന്റ ഫലമായി �സന്യശക്തി

യിലും സാമ്പത്തികശക്തിയിലും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബ

ന്ധത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അ�താടുകൂടി �ലാക�ത്ത വീണ്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള

ശ്രമം തുടങ്ങുകയായി. ഈ വീണ്ടുവിഭജനത്തിനുള്ള സമരം സാമ്രാജ്യയുദ്ധങ്ങ�ള

അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തു (സി.പി.എസ്.യു. ചരിത്രം).

9 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅധഃപതനം

സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ അധഃപതനഘട്ടമാണ്. ആദ്യകാലത്ത്

മുതലാളിത്തം പു�രാഗമനപരമായ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു. സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി

�യയും ശാസ്ത്രങ്ങളു�ട വളർച്ച�യയുംഅതുസഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽസാമ്രാജ്യാ

ധിപത്യത്തി�ന്റ ഘട്ടമായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും അ�താരു പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയായി മാറി.

സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി�യ സഹായിക്കുകയല്ല, തടയുകയാണതു�ചയ്യുന്നത്. സാ

�ങ്കതികവളർച്ച ലാഭ�ത്താതുകുറയ്ക്കു�മന്ന് കുത്തകമുതലാളികൾക്കറിയാം. അതു

�കാണ്ട്, യന്ത്രങ്ങളു�ട �മൽക്കു�മൽ പരിഷ്ക്കരിക്കാനല്ല, കുത്തകസ്ഥാപനങ്ങളു�ട

സഹായ�ത്താടുകൂടി ചരക്കുകൾ കവിഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വിറ്റു ലാഭമടിക്കാനാണ് അവരു

�ദ്ദശിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ �മധാവിത്വം മറ്റാർക്കും �കാടുക്കാ�ത കയ്യടക്കിവയ്ക്കുക

എന്നതി�ന്റ അർഥം ഉൽപാദനശക്തിക�ള കൂടുതൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരി

യ്ക്ക�യന്നാണ്, ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുക�യന്നാണ്.

അങ്ങ�നസാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധിയും പുതിയപുതിയകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുംതടഞ്ഞുനിർ

ത്ത�പ്പടുന്നു. ഇതിന് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ �വണ�മങ്കിലുംഎടുത്തുകാണിക്കാൻ

കഴിയും. കുറച്ചു�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻഒരിക്കലുംഅണയാത്ത ഒരു

വിദ്യുച്ഛക്തിവിളക്കു കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ അത്ഭുതകരമായ വിളക്ക് ഇതുവ�ര �വളിച്ചം

കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അതു പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിദ്യുച്ഛക്തിക്കുത്തകക്കാ

രു�ട വിളക്കുകൾക്കു �ചലവില്ലാതാവും. വിയന്നയി�ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടു

പിടിച്ച ‘നശിക്കാത്ത തീ�പ്പട്ടി’യും മൂടിവയ്ക്ക�പ്പട്ടു. കാരണം, അത് പ്രചരിക്കുന്നത്

സ്വീഡിഷ്ക്രൂഗർ �മച്ച് ട്രസ്റ്റി�ന്റ താൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരാണ്. കൽക്കരിയിൽനിന്ന്

എണ്ണ�യടുക്കാൻ കഴിയു�മന്ന് ഒരു ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞ കണ്ടുപിടിച്ചതും �വറു�ത

യായി. കൽക്കരി�യണ്ണ വന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതാവു�മന്നു

കണ്ട അ�മരിക്കൻ എണ്ണകുത്തകക്കാർ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തി�ന്റ അവകാശം

വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു.

ഇങ്ങ�നഒരുകാലത്ത്കണ്ടുപിടുത്തങ്ങ�ളയുംശാസ്ത്രപു�രാഗതി�യയും �പ്രാൽ

സാഹിപ്പിച്ച മുതലാളിത്തം സാമ്രാജ്യത്വകാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തരം സാ�ങ്കതി

കവളർച്ച�യയും ബലാൽക്കാരമായി തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. ചരക്കുക�ള മാത്രമ

ല്ല, ബുദ്ധിശക്തി�യയും അതു നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. �കാടിക്കണക്കിലുള്ള

�താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങ�ളയും ചൂഷണം�ചയ്തു�കാണ്ടു
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കുത്തകമുതലാളികൾ വൻ�താതിൽ പണം കൂമ്പാരം കൂട്ടി�വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങ�ന

സാമ്രാജ്യത്വം ഇത്തിക്കണ്ണിജീവികളും തട്ടിത്തീനികളുമായ ഒരു കൂട്ടം ചൂഷകൻമാ

രു�ട വർഗ�ത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വർഗസംഘടനകൾ�കാണ്ടും യുദ്ധഭീഷണികൾ

�കാണ്ടുംസർവവ്യാപകമായ ദാരിദ്ര്യം�കാണ്ടുംസാമൂഹ്യജീവിതമാ�ക ദ്രവിക്കാൻ

തുടങ്ങുന്നു. സാമൂഹ്യപു�രാഗതി�ക്കതിരായ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളും മതപര

മായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു. സ്വാർത്ഥവും വഞ്ചനവും

വ്യഭിചാരവും പരന്നു പിടിക്കുന്നു.

ഉല്പാദനശക്തികൾ ഇനിയും വളരണ�മങ്കിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇനിയും അഭിവൃ

ദ്ധി�പ്പടണ�മങ്കിൽ, സമുദായം ഇനിയും പു�രാഗമിക്കണ�മങ്കിൽ, സാമ്രാജ്യത്വ

ത്തി�ന്റ ചങ്ങല�ക്കട്ടുക�ള �വട്ടിമുറി�ച്ച കഴിയൂ എന്നാവുന്നു.

സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഎല്ലാ�വരുധ്യങ്ങ

ളും മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ �വരുധ്യങ്ങൾ മൂ�ന്നണ്ണമാ

ണ്. 1. �താഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള �വരുധ്യം. 2. വിവിധ മുതലാളി

ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള�വരുധ്യം. 3. മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളും അവയു�ട കീഴിലുള്ള

�കാളണികളും തമ്മിലുള്ള�വരുധ്യം.

പരമാവധിലാഭം തട്ടി�യടുക്കാൻ �വമ്പൽ�കാള്ളുന്ന കുത്തകമുതലാളികൾ

�താഴിലാളിക�ളഏറ്റവും മൃഗീയമായി ചൂഷണം �ചയ്യുന്നു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താ

ഴിലാളികൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമായിത്തീരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു�പാ

�ല

“ഒന്നുകിൽ മൂലധനത്തി�ന്റ �ചാൽപ്പടിക്ക് അടിപണിയുക, മുമ്പ�ത്ത�പ്പാ�ലത

�ന്ന കഷ്ടപ്പാടിൽ കിടന്നു �ഞരങ്ങുക, അധികമധികം അധഃപതിപ്പിക്കുക; അ�ല്ല

ങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആയുധം സ്വീകരിക്കുക — ഇതാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം —

ബഹുഭൂരിപക്ഷക്കാരായ �താഴിലാളികളു�ട മുമ്പിൽ �വയ്ക്കുന്ന രണ്ടു മാർഗങ്ങൾ.

സാമ്രാജ്യാധിപത്യം �താഴിലാളിക�ള വിപ്ലവത്തി�ലക്ക് നയിക്കുന്നു.” (�ലനിനി

സം)

സാമ്രാജ്യാധിപത്യം സ്വന്തം രാജ്യത്തി�ല ജനങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, �കാളനികളി�ല

ജനങ്ങ�ളയും മൃഗീയമായി �കാള്ളയടിക്കുന്നു.

മൂലധനനി�ക്ഷപം �കാളനികളിൽ ഒരതിർത്തിവ�ര മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

വളർച്ചയ്ക്ക് വഴി�തളിക്കുന്നു�വന്നത് വാസ്തവമാണ്. സ്വന്തം ലാഭത്തിനു�വണ്ടി

�കാളണികളിൽ ഫാക്ടറികളും കമ്പനികളും �റയിൽ�വകളും വ്യാപാര�കന്ദ്രങ്ങളും

നിർമ്മിക്കാൻ സാമ്രാജ്യവാദികൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. പ�ക്ഷ, അ�ത

സമയത്തുത�ന്ന അവർ എല്ലാത്തരം വൃത്തി�കട്ട മാർഗങ്ങളുപ�യാഗിച്ചു�കാണ്ടും

അടിസ്ഥാനപരമായ �ദശീയവ്യവസായങ്ങളു�ട വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും

�ചയ്യുന്നു. �കാളണിക�ളയും അർധ�കാളണിക�ളയും തങ്ങളു�ട നിയന്ത്രണ

ത്തിൽ ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും അസംസ്കൃതസാമഗ്രികൾ �നടാനും മൂലധനം

നി�ക്ഷപിക്കാനുമുള്ള താവളങ്ങളാക്കി നിലനിർത്തുക�യന്നതാണവരു�ട ആവ

ശ്യം.

�കാളണികളിലും അർധ�കാളണികളിലുമുണ്ടാകുന്ന മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

വളർച്ച സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ �വരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കു മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു; �ദശീയ വി

�മാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശക്തികൂട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല, �റയിൽ�വകളു�ടയും, വ്യവ

സായങ്ങളു�ടയും വളർച്ചയു�ട ഫലമായി �കാളണികളിൽ ഒരു �താഴിലാളി വർ
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ഗം ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഈ സംഭവവികാസം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�നതിരായ

�കാളണികളു�ട സമരങ്ങളു�ട വീര്യവും ശക്തിയും പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യാധിപത്യം മുതലാളികളു�ട പരസ്പരമത്സര�ത്ത കുറയ്ക്കുകയില്ല പൂർ

വ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. “മഹാശക്തികൾ” തമ്മിലുള്ള ശത്രു

ത്വം അ�ങ്ങയറ്റം മൂർച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന സാമ്രാജ്യ യുദ്ധങ്ങൾ അനിവാര്യമായി

ത്തീരുന്നു.

അതി�വഗം മൂർച്ഛിച്ചുവരുന്ന ഈ �വരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് �സാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ

ത്തിന് വഴി�തളിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യാധിപത്യം �താഴിലാളിവി

പ്ലവങ്ങളു�ട കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് �ലനിനും സ്റ്റാലിനും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

10 അസമമായ വളർച്ച

മുതലാളി�ത്താൽപാദനശക്തികൾഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒ�രതരത്തിലല്ലഅസമ

മായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. വളർച്ചയു�ടഈഅസമത്വം സാമ്രാജ്യാധിപത്യകാലഘ

ട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നിശിതമായിത്തീരുന്നു.

ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധം വ�രബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം അജയ്യമാ�ണന്നാണ്

പലരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭ�ത്താടുകൂടി ജർമ

നി മു�ന്നാട്ടു വന്നുബ്രിട്ട�ന്റ �ലാക�മധാവിത്വ�ത്ത �ചാദ്യം�ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചര

ക്കുകളും മൂലധനവും കയറ്റിയയയ്ക്കാൻ പറ്റിയ �കാളനികൾ തനിക്കു �വണ�മന്നു

ജർമനി അവകാശവാദം മുഴക്കി. �ലാകം മുഴുവൻ പങ്കിട്ടു കഴിഞ്ഞസ്ഥിതിക്ക് പു

തിയസ്ഥലങ്ങൾ ക�യ്യറുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ജർമ്മനി ബ്രി

ട്ട�ന്റ �നർക്ക് തിരിഞ്ഞതും. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധമു

ണ്ടായതും.

യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി �താറ്റു; ബ്രിട്ടൻ ജയിച്ചു. പ�ക്ഷ, പത്തുപതിനഞ്ചു �കാ

ല്ലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �കാളനികൾക്കു �വണ്ടിയുള്ള യുദ്ധകാഹളം മുഴക്കി�ക്കാ

ണ്ട് ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്വം വീണ്ടും രംഗപ്ര�വശം �ചയ്തു. ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി മുതലായ

രാജ്യങ്ങളും മു�ന്നാട്ടുവന്നു. അങ്ങ�ന �കാളനികൾ മാറ്റിപ്പങ്കിടാൻ �വണ്ടി വീണ്ടു

�മാരു �ലാകമഹായുദ്ധംഅനിവാര്യമായിത്തീർന്നു.

ഈ യുദ്ധത്തിലും ബ്രിട്ടൻ ജയിച്ചു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. പ�ക്ഷ, “സൂര്യനസ്തമി

ക്കാത്തബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യം” ഒരു രണ്ടാംകിട ശക്തിമാത്രമായിത്തീർന്നു. അ�മരി

ക്കയാണ് ഒന്നാംകിടസാമ്രാജ്യശക്തിയായി മു�ന്നാട്ടുവന്നത്. വി�ദശമാർക്കറ്റുകൾ

ക്കും �കാളനികൾക്കും�വണ്ടി �വമ്പൽ�കാള്ളുന്ന അ�മരിക്ക മറ്റു സാമ്രാജ്യ�ക്കാ

യ്മകളു�ട �കാളനികളും സ്വാധീനവൃത്തങ്ങളും തട്ടി�യടുക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളാരം

ഭിച്ചു.

ഈഅസമമായ വളർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഎല്ലാ�വരുധ്യ

ങ്ങളും മൂർച്ഛിക്കുന്നത്. അതി�ന്റ ഫലമായി സാമ്രാജ്യത്വമുന്നണിയാ�ക ദുർബല

മായിത്തീരുന്നു. സാമ്രാജ്യമ്മുന്നണി�യ അതി�ന്റ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഭാഗത്ത്

�വട്ടിമുറിച്ച് �സാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നുവരുന്നു: �ലനിൻ

എഴുതി:

“അസമമായസാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയവളർച്ചമുതലാളിത്തത്തി�ന്റഒരുശാശ്വത

നിയമമാണ്. അതു�കാണ്ട് ആദ്യം കു�റ മുതലാളിരാജ്യങ്ങളിൽഅ�ല്ലങ്കിൽ ഒ�രാ

റ്റരാജ്യത്തിൽ, മാത്രമായിട്ടും �സാഷ്യലിസം ജയിക്കുക�യന്നത് സാധ്യമായിരിക്കു

ന്നു. ആ രാജ്യത്തി�ല വിജയശ്രീലാളിതമായ �താഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിയു�ട
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സ്വ�ത്തല്ലാം പിടി�ച്ചടുക്കുകയും �സാഷ്യലിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള സ്വന്തം സാമ്പത്തിക

ഘടന �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തതിനു�ശഷം അന്യരാജ്യങ്ങളി�ല മർദ്ദി

തവർഗങ്ങ�ള സ്വന്തം ആദർശത്തി�ലക്കാകർഷിച്ചു�കാണ്ട്, ബാക്കി �ലാക�ത്ത

യാ�ക, മുതലാളി�ലാക�ത്തയാ�ക �ചറുത്തു�കാണ്ടു മു�ന്നാട്ടു�പാകും.”

അതാണ് 1917-ൽ റഷ്യയിലുണ്ടായത്. ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധകാലത്ത്

റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ മുന്നണി ഏറ്റവും ദുർബലമായിത്തീർന്നു. അതു തകർ

ക്ക�പ്പട്ടു. അങ്ങ�ന �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗം മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടി

യിൽ നിന്നു കുതറി പുറത്തുകടക്കുകയും �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുക

യും �ചയ്തു.

II

മാർക്സും എം�ഗൽസും എഴുതുന്നു:

“ഉല്പാദനം, വിനിമയം, സ്വത്ത്എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽസ്വന്തമായി ചിലബന്ധങ്ങൾ

ഉണ്ടാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളആധുനിക മുതലാളിത്തസമുദായം,സ്വന്തം മന്ത്രശക്തി�കാണ്ട്

ഭൂ�ലാകത്തിൽ നിന്ന് താൻത�ന്ന ആവാഹിച്ചു�കാണ്ടുവന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി�യ

�പ്പാ�ലയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കു�റ ദശാബ്ദക്കാല�ത്ത വ്യവസായത്തി�ന്റയും

വ്യാപാരത്തി�ന്റയും ചരിത്രം ആധുനി�കാല്പാദന ശക്തികൾ ആധുനി�കാല്പാദന

വ്യവസ്ഥകൾ�ക്കതിരായി കലാപംകൂട്ടിയതി�ന്റചരിത്രമാണ്; മുതലാളിവർഗത്തി

�ന്റ നിലനിൽപ്പിൻ�റയും വാഴ്ചയു�ടയും അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തി

കബന്ധങ്ങളു�ട �നർക്ക് ലഹളകൂട്ടിയതി�ന്റ ചരിത്രമാണ്. വ്യാപാരക്കുഴപ്പങ്ങളു

�ട ഉദാഹരണ�മടുത്തു�നാക്കിയാൽ മതി. മുതലാളിത്ത സമുദായത്തി�ന്റയാ�ക

നിലനിൽപ്പി�ന, ഓ�രാ പ്രാവശ്യവും മുമ്പ�ത്തക്കാളും ഭീഷണമായ മട്ടിൽ, പരീ

ക്ഷിക്കുന്നു. ഈകുഴപ്പങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഉൽപാദനങ്ങളു�ട വലി�യാരു ഭാഗം

മാത്രമല്ല, മുമ്പുണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഉൽപാദനശക്തികളു�ട ഒരു ഭാഗം കൂടി മുതലാളിമാർ

കൂ�ടക്കൂ�ട നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു. മുമ്പ�ത്തകാലഘട്ടങ്ങളി�ലല്ലാം അസംബന്ധമാ

യി�താന്നുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി —അമി�താല്പാദനമാകുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി

— ഈ കുഴപ്പഘട്ടങ്ങളിൽ �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പടുന്നു. സമുദായം �പ�ട്ടന്ന് താൽക്കാ

ലികമായി കാടത്തത്തി�ലക്ക് തള്ള�പ്പട്ടതു�പാലാവുന്നു. ഒരു വമ്പിച്ച ക്ഷാമ�മാ

സർവസംഹാരിയായ ഒരു ഭൂ�ഗാളയുദ്ധ�മാ ഉപജീവനമാർഗങ്ങ�ള തടഞ്ഞുനിർ

ത്തിയ�പാലാവുന്നു. വ്യവസായവും വ്യാപാരവും നശിച്ച�പാലാവുന്നു. ഇതിനുള്ള

കാരണ�മാ? നാഗരികത്വം കൂടുതലായി, ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ കൂടുതലായി, വ്യാ

പാരം കൂടുതലായി, എന്നതുത�ന്ന! സമുദായത്തി�ന്റ �ചാൽപിടിയിലുള്ള ഉൽ

പാദനശക്തികൾബൂർഷ്വാസമ്പത്തി�ന്റ ഉപാധിക�ള വളർത്താൻപറ്റാത്തവയാ

യിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. �ന�രമറിച്ച് ഈ ഉല്പാദനശക്തിക�ള വരിഞ്ഞു�കട്ടി നിർ

ത്താനുള്ള ഈ സാമ്പത്തി�കാപാധികൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്തവിധം ഉല്പാദനശ

ക്തികൾഅത്രയും വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഈവിലങ്ങുമുറിഞ്ഞാൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ

മുതലാളിത്ത സമുദായത്തിലാ�ക കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. മുതലാളിത്ത സമ്പത്തി�ന്റ

നിലനിൽപ്പി�ന അപകടത്തിലാക്കും. മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന്

ഒതുങ്ങിനിൽക്കാനാവാത്തവിധംഅത്രയുംഇടുങ്ങിയതാണ് മുതലാളിത്തസമുദായ

ത്തി�ന്റ മൗലി�കാപാധികൾ. എന്നാൽപി�ന്നഎങ്ങി�നയാണ് മുതലാളിവർഗം

ഈ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നു കരകയറുന്നത്? ഒന്നാമതായി ഉല്പാദനശക്തികളിൽ

വലി�യാരുഭാഗം കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട്; രണ്ടാമതായി, പുതിയ ക�മ്പാളങ്ങൾ
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�വട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്; പഴയവ�യകൂടുതൽശക്തിയായി ചൂഷണം �ചയ്തിട്ടും —എന്നു�വ

ച്ചാൽ, കൂടുതൽ വിപുലവും കൂടുതൽ നാശകാരിയുമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വഴി�തളി

യിച്ചു�കാണ്ടും കുഴപ്പം തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അധികമധികം അടച്ചു�കാണ്ടും.”

(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനി�ഫ�സ്റ്റാ, �പജ് 9-10).

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക കുഴപ്പ�ത്തപ്പറ്റി

എം�ഗൽസ് എഴുതുന്നു:

“വാസ്തവം പറയുകയാ�ണങ്കിൽ, ഒന്നാമ�ത്ത സാമ്പത്തികുഴപ്പത്തി�ന്റ �കാല്ല

മായ 1825 നു�ശഷം വ്യാവസായിക വ്യാപാര�ലാകമാ�ക — എല്ലാ പരിഷ്കൃത

ജനങ്ങളു�ടയും അവ�ര ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഏ�റക്കു�റ അപരിഷ്കൃത�രന്നു പറ

യാവുന്നവരു�ടയും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഉല്പാദന വിതരണ വ്യവസ്ഥയാ�ക —

പതിപ്പത്തു�കാല്ലം കൂടു�മ്പാൾ താറുമാറായി�ക്കാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടം നില

യ്ക്കുന്നു, ചന്തയിൽ ചരക്കുവിറ്റഴിയാ�ത �കട്ടിക്കിടക്കുന്നു, ഉല്പന്നങ്ങൾ എത്രകണ്ട്

�ചലവാകാതായിത്തീരുന്നു�വാ അത്രകണ്ട്, എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കുന്നു

കൂടുന്നു; �രാക്കം പണം കണ്ടു കളിക്കാനില്ലാതാവുന്നു. കടം കിട്ടാനില്ല; ഫാക്ട

റികൾ പൂട്ടുകയുണ്ടായി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വള�രയധികം ഉണ്ടാക്കി�യന്ന

കാരണത്താൽത�ന്ന �വലക്കാരിലധികം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു; പാപ്പരത്തത്തിനു

കണക്കില്ല. എങ്ങും ജപ്തിയും �കസും കൂട്ടവുമാണ്. ഈ സ്തംഭനം കു�റക്കാലം നീ

ണ്ടുനിൽക്കും. ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പന്നങ്ങളും കണ്ടമാനം നശിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നു.

അവസാനം വള�ര ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് �കട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചരക്കുകളിൽ അധിക

ഭാഗവും വിറ്റഴിയുന്നു. ഉല്പാദനവും വിനിമയവും വീണ്ടും ക്ര�മണ പ്രവർത്തിക്കാൻ

തുടങ്ങുന്നു. കു�റശ്ശക്കു�റശ്ശയായി ഇതി�ന്റ ഗതി�വഗം കൂടുന്നു. അ�താരു തിടുക്ക

�പ്പട്ടനടത്തമായിത്തീരുന്നു. വ്യവസായത്തി�ന്റഈതിടുക്കനടത്തംക്ര�മണഒരു

ഓട്ടമായും പിന്നീട് അത് വ്യവസായത്തി�ന്റയും കച്ചവടത്തി�ല കള്ളപ്പണികളു�ട

യും കണ്ണുംമൂക്കുമില്ലാത്ത കുതി�ച്ചാട്ടമായും തീരുന്നു. അവസാനം കഴു�ത്താടിയുന്ന

എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾക്കു�ശഷം, ആരംഭി�ച്ചടത്തുത�ന്ന — ഒരു സാമ്പത്തിക്കുഴപ്പ

ത്തി�ന്റ ചുഴിയിൽത്ത�ന്നഅതുവീണ്ടും �ചന്നുചാടുന്നു. ഇതുത�ന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും.

1825 നു�ശഷം ഇതുവ�രയായി നാം ഇത്തരം അഞ്ചുകുഴപ്പങ്ങളിലൂ�ട കടന്നു�പാ

യിരിക്കുന്നു. ഇ�പ്പാൾ (1877)ൽ ആറാമ�ത്തതവണയാണ്” (�സാഷ്യലിസം, സാ

ങ്കൽപികവും ശാസ്ത്രീയവും).

11 മുതലാളിത്തത്തി�ന്റഅനിവാര്യഫലം

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ കൂടപ്പിറപ്പാണ് സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം. മുതലാളി�ത്താൽപാ

ദന വ്യവസ്ഥയു�ടഅനിവാര്യഫലമാണിത്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

“കഴിഞ്ഞ നൂറിലധികം �കാല്ലമായി പന്ത്ര�ണ്ടാ, പ�ത്താ, എ�ട്ടാ അതിലും കുറ

�ച്ചാ �കാല്ലങ്ങൾ ഇടവിട്ടിടവിട്ടു�കാണ്ട് സാമ്പത്തിക കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി�ക്കാ

ണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും എല്ലാതരത്തിലും�പട്ട ബൂർഷ്വാ

ഗവൺ�മൻറുകളും ബൂർഷ്വാരാഷ്ട്രീയ �നതാക്കൻമാരും, ഒ�ന്നാഴിയാ�ത, സാ

മ്പത്തികകുഴപ്പങ്ങ�ള ‘തടയാനും’ ‘അവസാനിപ്പിക്കാനും’ ശ്രമിച്ചു�പാന്നിട്ടുമുണ്ട്.

പ�ക്ഷ, അവ�രല്ലാം ത�ന്ന പരാജയ�പ്പടുകയാണു �ചയ്തത്. മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിൽക്കുക,അ�തസമയം ത�ന്നസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങ�ള

തടയുക�യാ അവസാനിപ്പിക്കുക�യാ �ചയ്യുക — ഇതു സാധ്യമല്ല. അതു�കാ
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ണ്ടാണവർ പരാജയ�പ്പട്ടത്.” — (സ്റ്റാലിൻ: �സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

16-ാം �കാൺഗ്രസി�ല റി�പ്പാർട്ട് ).

കൂ�ടക്കൂ�ടയുണ്ടാകുന്നഈകുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണ�മന്താണ്? മുതലാളിത്തവ്യവ

സ്ഥയിൽ ഉൽപാദനം തുടർന്നുനടത്താൻ കഴിയാ�ത ഇടക്കിടയ്ക്കു സ്തംഭിക്കുന്ന�ത

ന്തു�കാണ്ടാണ്?

ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാണ് മുതലാളി ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. പ�ക്ഷ, ലാഭം

കിട്ടണ�മങ്കിൽ ചരക്കുകളുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം �പാരാ, ഉണ്ടാക്കിയ ചരക്കുകൾ

വിറ്റഴിക്കുക കൂടി �വണം. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പണമാക്കി മാറ്റിയാ�ല ആ പണം

വീണ്ടുമിറക്കി പുനരുല്പാദനം നടത്താൻ കഴിയൂ. പ�ക്ഷ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിൽപ്പന �പ

�ട്ടന്ന് തടയ�പ്പടുന്നു. അവി�ടയാണ് കുഴപ്പം.

ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയുള്ള മുതലാളി�ത്താൽപാദന വ്യവസ്ഥയു�ട �വരുദ്ധ്യ

ങ്ങളിലാണ് കുഴപ്പങ്ങളു�ട കാരണമാരാ�യണ്ടത് എന്ന് മാർക്സും ഏംഗൽസും

വ്യക്തമാക്കുന്നു.

12 വ്യവസായവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളബന്ധം

വ്യവസായങ്ങ�ള �പാതുവിൽ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കാം. ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങൾ (അതായത് യന്ത്രങ്ങൾ, അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ മുതലായവ)

നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായ

ങ്ങളും. ഉൽപാദ�നാപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായഗ്രൂപ്പിന് ഉപ�ഭാഗ

സാമഗ്രികൾ �വണം. �താഴിലാളികളു�ട കൂലിയും (വർദ്ധമാന മൂലധനം) മുതലാ

ളികളു�ട മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗവും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ �വണ്ടി

യാണുപ�യാഗിക്ക�പ്പടുക. അ�ത�പാ�ല ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന

ഗ്രൂപ്പിന് ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങളും �വണം. ഇങ്ങ�ന രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളും പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈബന്ധത്തി�ന്റ സ്വഭാവം ഒന്നു നല്ല�പാ�ല പരി�ശാധിക്കുക. ഒന്നാം വി

ഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട വ്യവസായങ്ങൾയന്ത്രങ്ങൾനിർമ്മിക്കുന്നു. ഓ�രാ ഉല്പാദനമുറയ്ക്കും

�ശഷം അതി�ല എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും (സ്ഥിരംമൂലധനവും വർദ്ധമാനമൂലധനവും മിച്ച

മൂല്യവും എല്ലാം) യന്ത്രങ്ങളു�ട രൂപം ധരിക്കുന്നു. ആ യന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റഴിച്ചു

പണമാക്കിയാ�ല ആവശ്യമായ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനും വീണ്ടും ഉല്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കാനും കഴിയൂ. ആരാണാ യന്ത്രങ്ങ�ളാ�ക്ക വാങ്ങുക?

കു�റ യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽത�ന്ന �ചലവാകും. പുനരുല്പാദനത്തിനു

യന്ത്രങ്ങൾ �വണമ�ല്ലാ. ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ, ഉപ�ഭാഗസാമ

ഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായക്കാർ, വാങ്ങണം. അവർക്കും പുനരുല്പാദനത്തിനു

യന്ത്രങ്ങൾ �വണം.

ഇനി രണ്ടാം വിഭാഗ�ത്ത പരി�ശാധിക്കുക. ഓ�രാ ഉൽപാദനമുറയ്ക്കും �ശ

ഷംഅതി�ല മൂല്യങ്ങൾ (സ്ഥിരം മൂലധനം, മിച്ചമൂല്യം) ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട രൂ

പം ധരിക്കുന്നു. ആ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ മുഴുവനും വിറ്റഴിയണം. എന്നാ�ല വീ

ണ്ടും യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനും �താഴിലാളികൾക്കു കൂലി �കാടുക്കാനും അങ്ങ�ന പു

നരുല്പാദനം നടത്താനും കഴിയൂ. ആരാണാ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രിക�ളല്ലാം വാങ്ങുക?

കു�റ രണ്ടാംവിഭാഗത്തിൽത�ന്ന �ചലവാകും. �താഴിലാളികൾക്കുകിട്ടുന്ന കൂലി

യും മുതലാളികളു�ട മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റഒരു ഭാഗവും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾക്കു�വണ്ടി
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യാണ�ല്ലാ ഉപ�യാഗിക്ക�പ്പടുക. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാംവിഭാഗക്കാർ വാങ്ങണം.

അവർക്കും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾആവശ്യമാണ�ല്ലാ.

ഇങ്ങ�ന രണ്ടുവിഭാഗക്കാരും തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നചരക്കുകളു�ട ഒരുഭാഗം�ക

മാറുന്നു. ഈ�കമാറ്റത്തി�ന്റ �താ�തന്താണ്?

ഒന്നാം വിഭാഗത്തി�ല വർദ്ധമാനമൂലധനവും മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗവും

ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. പ�ക്ഷ, അവ യന്ത്രങ്ങളു�ട രൂപത്തി

ലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ യന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർക്കു വിൽക്കുകയും പകരം

അത്രയും മൂല്യമുള്ള ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുകയും �വണം.

രണ്ടാംവിഭാഗക്കാരു�ട സ്ഥിരം മൂലധനവും മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗവും

യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. പ�ക്ഷ, അവയി�പ്പാൾ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട

രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർക്കു

വിൽക്കുകയുംഅത്രയും മൂല്യമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയും �വണം.

ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർ രണ്ടാംവിഭാഗക്കാർക്കു വിൽക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളു�ടയും

രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്ന ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട

യും മൂല്യങ്ങൾ തുല്യമാവണം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാം വിഭാഗക്കാരു�ട

വർദ്ധമാന മൂലധനവും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യ

ത്തി�ന്റ ഭാഗവും രണ്ടാം വിഭാഗക്കാരു�ട സ്ഥിരമൂലധനത്തിനും യന്ത്രപരിഷ്ക്കരണ

ത്തിനും �വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഭാഗത്തിനും സമമാവണം. രണ്ടുവി

ഭാഗക്കാരു�ടയും ഡിമാൻറും സ�പ്ലയും തമ്മിൽ �പാരുത്ത�പ്പടണം.

�കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. എ�ന്തന്നാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടുവി

ഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ �കാള്ള�ക്കാടുക്കയിൽ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളും യന്ത്രങ്ങളും

തമ്മിൽ �മാത്തത്തിലുള്ളഒരു �പാരുത്തമുണ്ടായാൽ മാത്രം �പാരാ. ഓ�രാ വിഭാ

ഗത്തിലും അ�നകം ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽത�ന്ന പലതരത്തി

ലും�പട്ട യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാവും. അതു�പാ�ല ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളിലും, ഭക്ഷണസാ

ധനങ്ങൾ, തുണി, സുഖ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ എന്നിങ്ങ�ന പലതുമുണ്ടാവും. ഈ ഉപ

വിഭാഗങ്ങൾതമ്മിൽ തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടാവണം. ഉദാഹരണത്തിന് തുണിത്ത

രങ്ങളും �നയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടാവണം. മാർക്കറ്റിൽ വിൽപന

ക്കുവരുന്ന ഓ�രാ ചരക്കിനും ഡിമാൻറുണ്ടാവണം. ആ ചരക്കി�ന്റ ഉടമസ്ഥനാവ

ശ്യമായചരക്കി�ന്റസ�പ്ലയുണ്ടാവണം. അവർതമ്മിൽ �പാരുത്തമുണ്ടാവുകയും

�വണം. എന്നാൽ യാ�താരു കുഴപ്പവുമില്ല.

13 ഉല്പാദനവ്യവസ്ഥയി�ലഅരാജകത്വം

പ�ക്ഷ, മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽഇതുസാധ്യമല്ല. കാരണം, യാ�താരു പ്ലാനു

മില്ലാ�തഅരാജകമായിട്ടാണ് ഉല്പാദനം നടക്കുന്നത്. എംഗൽസ് വിവരിക്കുന്നു:

“ചരക്കുല്പാദനത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ സാമാനങ്ങൾക്കും ഒരു പ്ര

�ത്യകതയുണ്ട്. അതിൽ ഉല്പാദകൻമാർക്ക് സ്വന്തം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട �മലു

ള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ട�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കയ്യിലായിത്തീർന്ന ഉല്പാദ�നാപ

കരണങ്ങളുപ�യാഗിച്ച് വ്യക്തിപരമായ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താൻ

�വണ്ടിയാണ് ഓ�രാ ഉല്പാദകനും ഉല്പാദനം നടത്തുന്നത്. താനുല്പാദിപ്പിക്കുന്നതര

ത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾ എത്രയാണ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് എ�ന്നാ അതിനു എത്ര

�ത്താളം ഡിമാൻറു�ണ്ട�ന്നാ ആർക്കുമറിഞ്ഞുകൂടാ. ത�ന്റ സ്വന്തം ഉല്പന്നത്തിനു
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യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകു�മാ, �ചലവാക്കിയ സംഖ്യ മടക്കിക്കിട്ടു

�മാ, വിറ്റഴിക്കാൻ ത�ന്ന സാധിക്കു�മാ — ഇ�താന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

സാമൂ�ഹ്യാൽപാദനത്തിൽഅരാജകത്വമാണ് നടമാടുന്നത്. പ�ക്ഷമ�റ്റല്ലാ ഉല്പാ

ദന രീതികൾക്കു�മന്ന�പാ�ല ചരക്കുല്പാദനത്തിനും അതിൻ�റതായ നിയമങ്ങളു

ണ്ട്. ചരക്കുല്പാദനവുമായി അ�ഭദ്യമാം വിധം ബന്ധ�പ്പട്ട നിയമങ്ങളാണവ. അരാ

ജകത്വത്തിലൂ�ടത�ന്ന ആ നിയമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പി�ന്നയും

നിലനിൽക്കുന്നസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ട ഒ�ര�യാരുരൂപത്തിൽ,അതായത്�ക

മാറ്റത്തിൽ ആ നിയമങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മത്സരത്തി�ന്റ നിർബന്ധപൂർവ

മായ നിയമങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വ്യക്തികളായ ഉല്പാദകൻമാരു�ട �മൽ നിയന്ത്ര

ണം �ചലുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. ആ ഉല്പാദകൻമാർക്ക് ത�ന്നആദ്യ�മാ�ക്ക അവ

അജ്ഞാതങ്ങളായിരിക്കും. �മ�ല്ല �മ�ല്ല നീണ്ടകാല�ത്തഅനുഭവങ്ങളിലൂ�ട മാ

ത്ര�മ അവ ക�ണ്ടത്ത�പ്പടുന്നുള്ളു. അതു�കാണ്ടവ ഉല്പാദകൻമാ�ര കൂട്ടാക്കാ�ത,

അവർ�ക്കതിരായി,അവരു�ട ഉല്പാദനരീതിയു�ടസഹജമായനിയമങ്ങ�ളന്നനി

ലക്ക് അന്ധമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉല്പന്നമാണ് ഉല്പാദകന്മാരു�ട �മൽ

�മധാവിത്വം വഹിക്കുന്നത്” (ഏംഗൽസ്; ആൻറിഡൂറിങ്ങ് ).

ലാഭത്തിനു�വണ്ടിയാണ് മുതലാളി ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത്. ലാഭം കിട്ടാൻ�വണ്ടി

ഓ�രാ മുതലാളിയും ത�ന്റ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങ�ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരി

ക്കുന്നു. മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഗണ്യമായ ഭാഗം കൂട്ടി�ച്ചർത്തു�കാണ്ട് ഉല്പാദ�നാപകര

ണങ്ങ�ള കൂടുതൽപരിഷ്ക്കരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഉല്പാ

ദ�നാപകരണങ്ങ�ളകൂടുതൽകൂടുതൽപരിഷ്ക്കരിക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും �ച

യ്യാത്ത മുതലാളികൾ തങ്ങളു�ട എതിരാളികളുമായുള്ള ഇടവിടാത്ത മത്സരത്തിൽ

�താറ്റു നിലംപതിക്കുന്നു.

ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ വർദ്ധമാന മൂലധന

�ത്ത അ�പക്ഷിച്ചു സ്ഥിരംമൂലധനത്തിനു കൂടുതൽ പണം നീക്കിവയ്ക്കുക എന്നർ

ത്ഥമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാംവിഭാഗത്തി�ലന്ന�പാ

�ലത�ന്ന ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാംവിഭാഗത്തിലുംസ്ഥിരംമൂലധനം

വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത അ�പക്ഷിച്ചുവർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവരുന്നു. മറുഭാഗത്ത് യന്ത്ര

ങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാംവിഭാഗമാ�ക രണ്ടാംവിഭാഗ�ത്ത അ�പക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ

�വഗത്തിൽ വളരുന്നു. ഇതു രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടുകൾക്കു

മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു.

സ്ഥിരമൂലധനം വർദ്ധമാനമൂലധന�ത്ത അ�പക്ഷിച്ചുകൂടുതലായിരിക്കു�മങ്കി

ലും ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും വ്യവസായങ്ങൾ വളരുകയും �ച

യ്യു�മ്പാൾ രണ്ടാംവിഭാഗത്തിലും കൂടുതൽ �താഴിലാളികൾക്കു പണിയുണ്ടാകുന്ന

താണ്. അതി�ന്റ ഫലമായി ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ് വർധിക്കുകയും

ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായ വിഭാഗം വളരു�മ്പാൾ യന്ത്രങ്ങൾക്കു

ള്ള ഡിമാൻറും വർദ്ധിക്കും. എന്നുവച്ചാൽ ഒന്നാംവിഭാഗവും വളരും. വീണ്ടും കൂടു

തൽ �താഴിലാളികൾക്ക് പണികിട്ടും. വീണ്ടും ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ്

വർധിക്കും. ഇങ്ങ�നഎല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും വളരുന്നു.

ഡിമാൻറ് വർധിക്കു�മ്പാൾ ഓ�രാ മുതലാളിയും ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

അ�ങ്ങയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നു. ബാങ്കിൽനിന്നു പണം കടംവാങ്ങിയി�ട്ടങ്കിലും ഉൽപാദ

നം വിപുലീകരിക്കുന്നു.

ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ടവർ വള�രവലിയ സംഖ്യമുടക്കി യന്ത്രങ്ങളുണ്ടാ

ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പ�ക്ഷ, യന്ത്രങ്ങളു�ട പണിമുഴുമിക്കാൻ താരത�മ്യന കൂടുതൽ
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സമയം പിടിക്കും. അങ്ങ�ന കൂടുതൽ പണവും കൂടുതൽസമയവും �ചലവിട്ടു യന്ത്ര

ങ്ങളുണ്ടാക്കി തള്ളുന്നു. �പ�ട്ട�ന്നാരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ത�ന്റ യന്ത്രങ്ങൾക്കു മാർ

ക്കറ്റിൽഡിമാൻറി�ല്ലന്നു മുതലാളി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുഴപ്പംആരംഭിക്കുകയായി.

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിലവില്ലാത്തതിനാൽ യന്ത്രക്കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കു�റ �താഴി

ലാളിക�ള�യങ്കിലും പിരിച്ചുവിടു�മന്നുതീർച്ചയാണ്. എന്നുവച്ചാൽ ഉപ�ഭാഗസാമ

ഗ്രികളു�ടഡിമാൻറ് ചുരുങ്ങുകഎന്നർഥമാണ്. ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ടഡിമാൻറ്

ചുരുങ്ങു�മ്പാൾയന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളഡിമാൻറും കൂടുതൽചുരുങ്ങുന്നു;അങ്ങ�നകുഴപ്പം

മൂർച്ഛിക്കുന്നു.

യന്ത്രങ്ങളു�ട ഡിമാൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻ

റി�നആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ് കുറഞ്ഞാൽ

യന്ത്രങ്ങളു�ട ഡിമാൻറും കുറയും.

14 കുഴപ്പങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാന കാരണം

ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ് എന്തി�ന ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക? കാര്യ

ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനു സമുദായത്തിൽ മുതലാളികളും �താ

ഴിലാളികളും മാത്ര�മയുള്ളു�വന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ രണ്ടുവി

ഭാഗത്തിലും�പട്ട വ്യവസായശാഖകളി�ല �താഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന കൂലിയും

രണ്ടുവിഭാഗത്തി�ലയും മുതലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ ഒരുഭാഗവുമാണ്

ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. മൂലധനത്തി�ന്റ

�കന്ദ്രീകരണവും വിപുലീകരണവും വളരുന്ന�താ�ടാപ്പം മിച്ചമൂല്യത്തി�ന്റ കൂടുതൽ

ഭാഗങ്ങൾ ഉല്പാദ�നാപകരണങ്ങൾക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്നതുമായിരിക്കും.

എന്നുവച്ചാൽ ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികൾക്കു�വണ്ടി നീക്കിവയ്ക്ക�പ്പടുന്ന ഭാഗം കുറഞ്ഞു

കുറഞ്ഞുവരും. അതു�കാണ്ട്, ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ട ഡിമാൻറ് പ്രധാനമായും

�താഴിലാളികളു�ട കൂലി�യആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക.

കൂലിയു�ട സ്ഥിതി�യന്താണ്? ലാഭത്തിനു�വണ്ടി ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന

മുതലാളികൾ എല്ലാ��ാഴും �താഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അ�ങ്ങയറ്റം മിച്ചമൂല്യം പി

ഴി�ഞ്ഞടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം ഒട്ടാ�കയുൽപ്പാദിപ്പിക്ക�പ്പ

ടുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ �താഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന മൂല്യം

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരിക�യന്നാണ്. �താഴിലാളികളു�ട എണ്ണവും എല്ലാ �താഴിലാ

ളികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്ന കൂലിയു�ട തുകയും വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്തു�പാലും ഇതു

ത�ന്നയാണ് സ്ഥിതി. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, അത്തരം പരിതസ്ഥിതികളിലും

�താഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന പങ്കി�ന അ�പക്ഷിച്ച് എത്ര�യാ �വഗത്തിലാണ്

ഒട്ടാ�കയുല്പാദിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന മൂല്യങ്ങൾ വർധിക്കുക. കൂലി താരത�മ്യന വർധിക്കു

ന്നകാലങ്ങളിൽതാൽക്കാലികമായി ഉപ�ഭാഗസാമഗ്രികളു�ടഡിമാൻറ് �ത�ല്ലാ

ന്നു വർദ്ധിക്കു�മന്നതുശരിയാണ്. എങ്കിലും അ�പ്പാഴും ഒട്ടാ�കയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളും

�താഴിലാളികൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന

യിരിക്കും. ഇതു മൂർച്ഛിച്ചു മൂർച്ഛിച്ച് ഒരു ഘട്ട�മത്തു�മ്പാൾ അനിവാര്യമായ ഒരു

�പാട്ടി�ത്തറിയിലവസാനിക്കുകയും �ചയ്യും.

ധാരാളം കൃഷിക്കാരുള്ള ഒരുസമുദായത്തിലുംസ്ഥിതി വള�ര�യാന്നും വ്യത്യ

സ്തമായിരിക്കില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ

കൂടുതൽഅധഃപതിക്കുകയും പാപ്പരാവുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. അതിൻ ഫലമായി

ചരക്കുകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവരു�ട കഴിവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. അ�പ്പാൾ,
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സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനകാരണമാരാ�യണ്ടത് ചൂഷണത്തിലധി

ഷ്ഠിതമായ മുതലാളി�ത്താൽപാദനരീതിയിലാണ്. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“അമി�താല്പാദന�മന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനവും കാരണവും

മുതലാളി�ത്താല്പാദനവ്യവസ്ഥയിൽത�ന്നയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഉല്പാദനത്തി�ന്റ

സാമൂഹ്യസ്വഭാവവും ഉല്പാദനങ്ങ�ള മുതലാളിത്തരീതിയിൽ കയ്യടക്കിവയ്ക്കലും തമ്മി

ലുള്ള �വരുദ്ധ്യത്തിലാണ് കുഴപ്പങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത്. ഈ അടി

സ്ഥാന �വരുദ്ധ്യം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത് മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ഉല്പാദനക്കഴിവുക

ളു�ട ഭീമമായ വളർച്ചയും — മുതലാളിത്ത ലാഭം അ�ങ്ങയറ്റം സമ്പാദിക്കാനി

താവശ്യമാണ് — പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളു�ട ക്രയശ

ക്തിയു�ട താരത�മ്യനയുള്ള താഴ്ചയും — അവരു�ട ജീവിത�ത്താത് അ�ങ്ങയറ്റം

കുറയ്ക്കുവാൻ മുതലാളികൾ എല്ലാ��ാഴും പരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു — തമ്മിലു

ള്ള �വരുധ്യത്തിലൂ�ടയാണ്. മത്സരത്തിൽ വിജയം�നടാനും കൂടുതൽ ലാഭം

പിഴി�ഞ്ഞടുക്കാനും �വണ്ടി സാ�ങ്കതികാഭിവൃദ്ധി �നടാനും അധ്വാനഭാരം വർദ്ധി

പ്പിക്കുന്ന യന്ത്രപരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽവരുത്താനും �താഴിലാളികളു�ട �മലുള്ള

ചൂഷണത്തിനുകാഠിന്യം കൂട്ടാനും തങ്ങളു�ടസ്ഥാപനങ്ങളു�ട ഉല്പാദനക്കഴിവുകൾ

അ�ങ്ങയറ്റം വ�ര വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മുതലാളികൾ നിർബന്ധരാവുന്നു. പരസ്പര

മുള്ള മത്സരത്തിൽ പി�ന്നാട്ടടിച്ചു വീഴാതിരിക്കാൻ �വണ്ടി എല്ലാ മുതലാളികളും

ഒരു തരത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുതരത്തിൽ ഉൽപ്പാദനക്കഴിവുക�ള ദ്രുതഗതിയിൽ

വളർത്തുക എന്നഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധരായിത്തീരുന്നു. പ�ക്ഷ,

ആഭ്യന്തരവും വി�ദശീയവുമായ മാർക്കറ്റുകൾ പത്തുലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള �താഴി

ലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും ക്രയശക്തി — അവസാന വിശകലനത്തിൽ

അവരാണ�ല്ലാ അടിസ്ഥാനപരമായി ചരക്കുവാങ്ങുന്നവർ — താണനിലവാര

ത്തിൽത�ന്ന കിടക്കുന്നു. അതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് അമി�താൽപാദനത്തി�ന്റ

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഇടവിട്ടിടവിട്ട കാലങ്ങളിൽ ചരക്കുകൾ വി

റ്റഴിക്കാ�ത കിടക്കുക എന്നസ്ഥിതി ആവർത്തിക്കുന്നതും ഉൽപാദനം കുറയ്ക്ക�പ്പ

ടുന്നതും �താഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നതും കൂലി �വട്ടിക്കുറയ്ക്ക�പ്പടുന്നതും അങ്ങ�ന

ഉല്പാദനത്തി�ന്റ നിലവാരവും ഡിമാൻറി�ന്റ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യം

കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കുന്നതു�മല്ലാം അതി�ന്റഫലമായിട്ടാണ്. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തതും

നാശകരവുമായ രൂപങ്ങളി�ലക്ക് ഈ �വരുദ്ധ്യം എത്തി�ച്ചരുന്നതി�ന്റ പ്രകട

നമാണ് അമി�താല്പാദനത്തി�ന്റ കുഴപ്പം. പരമാവധി ലാഭം �നടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

തിനു പകരം ജനസാമാന്യങ്ങളു�ട ഭൗതികപരിതസ്ഥിതിക�ള ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താൻ, സ്വന്തം ലാഭങ്ങ�ള ഇത്തിക്കണ്ണിവർഗ്ഗങ്ങളു�ട ഇഷ്ടങ്ങ

�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്തുവാ�നാ ചൂഷണമാർഗങ്ങ�ള പൂർണതയി�ലയ്ക്കുയർത്തുവാ�നാ

മൂലധനം കയറ്റി അയയ്ക്കുവാ�നാ �വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുന്നതിനു പകരം �തഴിലാളി

കളു�ടയുംകൃഷിക്കാരു�ടയും ഭൗതികപരിതസ്ഥിതിക�ളക്രമപ്രവൃദ്ധമായിഅഭിവൃ

ദ്ധി�പ്പടുത്താൻ�വണ്ടി ഉപ�യാഗിക്കുവാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു സാധിക്കു�മങ്കിൽ

യാ�താരുകുഴപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ�ക്ഷ,അങ്ങ�നയാവു�മ്പാൾ മുതലാളിത്തം

മുതലാളിത്തമല്ലാതായിത്തീരും. കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതാവണ�മങ്കിൽ മുതലാളിത്തമി

ല്ലാതാവണം” (സ്റ്റാലിൻ: പതിനാറാം �കാൺഗ്രസി�ന്റ റി�പ്പാർട്ട് ).

III

ഇടവിട്ടിടവിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പങ്ങ�ള അതിജീവിച്ചു�കാണ്ട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടി

�ന്റഅവസാനംവ�രയും മുതലാളി�ത്താല്പാദന വ്യവസ്ഥവളരുകയാണ് �ചയ്തത്.
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സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളി�ല �താഴിലാളിക�ളയും �കാളനികളി�ല ജനങ്ങ�ളയും ചൂഷ

ണം �ചയ്തു�കാണ്ട് മുതലാളിത്തം ശക്തി�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്. ഓ�രാ കുഴപ്പവും

ഓ�രാ അഭിവൃദ്ധിയു�ട മു�ന്നാടിയായിരുന്നു. പ�ക്ഷ, ഇരുപതാംനൂറ്റാ�ണ്ടാടുകൂടി

മുതലാളിത്തം അതി�ന്റ നാ�ശാന്മുഖമായ അവസാനഘട്ടത്തി�ലത്തി. അതു സാ

മ്രാജ്യാധിപത്യമായി മാറി; �താഴിലാളിവിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലഘട്ടംആവിർഭവിച്ചു.

ഒന്നാം �ലാകയുദ്ധ�ത്താടുകൂടി, പ്ര�ത്യകിച്ചും 1917�ല ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി

ലൂ�ട റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടിയിൽനിന്നു �മാചനം �നടി�ക്കാണ്ട് �സാഷ്യ

ലിസം സ്ഥാപിച്ച�താടുകൂടി, �ലാകമുതലാളി വ്യവസ്ഥ ഒരു �പാതുകുഴപ്പത്തിലക

�പ്പട്ടു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പം ചരിത്രപരമായ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ട

�ത്തയാണ് കുറിക്കുന്നത്. �താഴിലാളി വിപ്ലവങ്ങളു�ടയും �ദശീയവി�മാചനസമര

ങ്ങളു�ടയും കാലഘട്ടമാണത്. �സാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി�ന്റയും കൂടുതൽ

കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്നു �മാചനം �നടുന്നതി�ന്റ

യും കാലഘട്ടമാണിത്.

�പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാന�മ�ന്തന്നുവിവരിച്ചു�കാണ്ട്സ്റ്റാലിൻഎഴുതുന്നു:

‘�ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുഴപ്പം മാത്രമാ�ണാ?

അ�ല്ലങ്കിൽസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം മാത്രമാ�ണാ? രണ്ടും മാത്രമായിട്ടല്ല, അ�താരു

�പാതുകുഴപ്പമാണ്; അതായത്, സാമ്പത്തികരംഗ�ത്തയും രാഷ്ട്രീയരംഗ�ത്തയും

ഒരു�പാ�ല ബാധിക്കുന്ന �ലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട സർവസ്പർശിയായ

ഒരു കുഴപ്പമാണ്; ഈ കുഴപ്പത്തി�ന്റ അടിയിൽക്കിടക്കുന്നത്, ഒരു ഭാഗത്ത് �ലാ

കമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട നി�ത്യന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നാശവും മറുഭാഗത്ത് മു

തലാളിത്തത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു�പാന്ന രാജ്യങ്ങളു�ട — �സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ,

�ചന, മറ്റു ജനകീയാധിപത്യങ്ങൾ വളർന്നുവരുന്നസാമ്പത്തികശക്തിയുമാ�ണ

ന്ന് വ്യക്തമാണ് ’ (സ്റ്റാലിൻ: �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ്

62).

15 �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ ഒന്നാംഘട്ടം

രണ്ടു�ലാകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഘട്ട�ത്ത �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ ഒന്നാം

ഘട്ട�മന്നു പറയാം. ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവത്തി�ന്റ ഫലമായി �ലാകം പരസ്പരവിരു

ദ്ധമായ രണ്ടു സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടു�വന്നതാണ്

ഈഘട്ടത്തി�ന്റ പ്ര�ത്യകത. �ലാകത്തി�ന്റ ആറി�ലാരുഭാഗത്ത് മനുഷ്യൻ മനു

ഷ്യ�ന ചൂഷണം �ചയ്യുക�യന്ന സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥഉയർന്നുവന്നു. മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ തകർന്നു�കാണ്ടുവരുന്നചൂഷണ

വ്യവസ്ഥയും നിലനിന്നു�പാന്നു.

�സാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട 16-ാം �കാൺഗ്രസിൽ സമർപ്പിച്ച റി

�പ്പാർട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാ�ല “മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥഅവിഭാജ്യ

വും സർവസ്പർശിയുമായ ഒരു �ലാകസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു. മുതലാളിത്തസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�യാ�ടാപ്പംത�ന്ന ഒരു �സാഷ്യലിസ്റ്റ്

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതു വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു,

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ�യ �ചറുത്തു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം നിലനിൽപു�കാ
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ണ്ടുത�ന്ന അതു മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാള്ളത്തര�ത്ത തുറന്നുകാണിക്കുകയും

അതി�ന്റഅടിത്തറ�യ ഇളക്കിമറിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.”

അ�പ്പാൾ, മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ

സവി�ശഷതപരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകൾതമ്മിലുള്ളസമ

രമാണ്. ഒ�ക്ടാബർ വിപ്ലവവും �സാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ

വിജയവും �കാളനികളിലും ആശ്രിതരാജ്യങ്ങളിലും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്റ

അടിത്തറയിളക്കി. സാമ്രാജ്യ�മധാവിത്വം മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം

�ചാദ്യം�ചയ്യ�പ്പട്ടു. സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾക്ക് പഴയ�പാ�ല ഭരണം നടത്താൻ

സാധ്യമ�ല്ലന്നായി. �കാളനികളി�ല ജനങ്ങ�ളയും പഴയ�പാ�ല അനിയന്ത്രിമാ

യി ചൂഷണം �ചയ്യാൻ കഴിയി�ല്ലന്നായി. ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം, �കാളനിയിൽ

വിപ്ലവങ്ങളു�ട കാലഘട്ടംആവിർഭവിച്ചു.

ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധകാലത്തും അതിനു�ശഷവും �കാളനികളിലും ആശ്രി

തരാജ്യങ്ങളിലും ഒരു �ദശീയമുതലാളിത്തംവളർന്നുവരാൻതുടങ്ങി. അ�താ�ടാപ്പം

ത�ന്ന �താഴിലാളിവർഗവും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. �താഴിലാളികളു�ട എണ്ണം മാത്രമല്ല

സംഘടനാശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ�ബാധവും വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു. ഇത് സാമ്രാജ്യധി

പത്യത്തി�ന്റ നിലനിൽപ്പിനുള്ളഏറ്റവും വലി�യാരു ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷം �ലാകമുതലാളി

ത്തസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥപൂർവാധികംക്ഷീണിക്കുകയുംക്ഷയിക്കുകയും �ചയ്തു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ�പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റഈപരിതസ്ഥിതികളിലാണ് 1929

— 33-ൽ പുതി�യാരു സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടത്. കുഴപ്പത്തിനുള്ളിലു

ള്ള ഒരു കുഴപ്പമായിരുന്നു അത്. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ എല്ലാ �വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയും

അതു പതിൻമടങ്ങു മൂർച്ഛിപ്പിച്ചു. ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥയാ�ക തകർച്ചയു�ട വക്ക

�ത്തത്തി. കമ്പനികൾ പൂട്ടി. �താഴിലില്ലായ്മ പരന്നുപിടിച്ചു. ചരക്കുകളു�ട വിലയി

ടിഞ്ഞു. കുഴപ്പം വ്യവസായങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, കൃഷി�യയും ബാധിച്ചു. �കാടിക്കണ

ക്കിനു കൃഷിക്കാർ പാപ്പരായി. സാർവ്വത്രികമായ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും വ്യഭിചാര

വും സാംസ്കാരികാധഃപതനവും നടമാടാൻ തുടങ്ങി. ഉല്പാദനശക്തികളും ഉല്പാദന

ബന്ധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �പാരുത്ത�ക്കടുകൾഅവയു�ട മൂർധന്യദിശയി�ലത്തി.

1930-ൽ ത�ന്ന സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റയും �ലാകമുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

യും �വരുധ്യങ്ങ�ളയും വിശകലനം �ചയ്തുകണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

‘ഈസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ബൂർഷ്വാസി തങ്ങളു�ട ആഭ്യന്തരന

യത്തി�ന്റ രംഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഫാസിസ്റ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളവലംബിക്കും. �സാഷ്യൽ

ഡ�മാക്രസിയുൾ�പ്പ�ടയുള്ള എല്ലാ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിക�ളയും ഉപ�യാഗ�പ്പ

ടുത്തും. വി�ദശനയത്തി�ന്റ രംഗത്തിൽ പുതി�യാരു സാമ്രാജ്യയുദ്ധം വഴിയായും

ഇട�ങ്കാലിടലുകൾ വഴിയായും ബൂർഷ്വാസി രക്ഷ�പ്പടാൻശ്രമിക്കും.

പ�ക്ഷ, �താഴിലാളിവർഗ്ഗം മുതലാളിത്തചൂഷണ�ത്തയുംയുദ്ധഭീഷണി�യയും �ച

റുത്തു�കാണ്ട് വിപ്ലവത്തിലൂ�ട പുറ�ത്തക്കുള്ളവഴി കാണിക്കാൻശ്രമിക്കും.’ (16-ാം

പാർട്ടി�കാൺഗ്രസി�ന്റ റി�പ്പാർട്ട് ),

മാർക്സിസം പഴഞ്ചനാ�ണന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ�ക്ഷ, അവർ പറയുന്നതു�പാ

�ലയല്ല. മാർക്സുംഏംഗൽസും �ലനിനുംസ്റ്റാലിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവഴിയിലൂ�ടയാ

ണ് �ലാകസംഭവഗതികൾനീങ്ങിയതുംനീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുംഎന്ന്കണ്ണുള്ള

വർ�ക്കാ�ക്ക കാണാൻ കഴിയും.
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16 രണ്ടു �ചരികൾ: രണ്ടു �ലാകമാർക്കറ്റുകൾ

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധ�ത്താടു കൂടി മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ �പാതുകുഴപ്പം ഒരുപുതി

യഘട്ടത്തി�ലക്ക് — അതി�ന്റ രണ്ടാം ഘട്ടത്തി�ലയ്ക്ക് — പ്ര�വശിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ

എഴുതുന്നു:

‘�ലാകമുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയു�ട �പാതുകുഴപ്പം ഒന്നാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി

�ന്റ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്. വി�ശഷിച്ചും മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും

�സാവിയറ്റ് യൂണിയൻ കുതറി�പ്പാന്നതി�ന്റ ഫലമായിട്ട്. �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ

ആദ്യ�ത്തഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. രണ്ടാം �ലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ കാലത്ത് �പാ

തുകുഴപ്പത്തി�ന്റ രണ്ടാംഘട്ടം വളരാൻ തുടങ്ങി. വി�ശഷിച്ചും യൂ�റപ്പി�ലയും ഏഷ്യ

യി�ലയും ജനകീയ ജനാധിപത്യങ്ങൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടു

�പാന്നതിനു�ശഷം. ഒന്നാം�ലാകമഹായുദ്ധകാല�ത്തആദ്യ�ത്തകുഴപ്പ�ത്തയും

രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധ കാല�ത്ത രണ്ടാമ�ത്ത കുഴപ്പ�ത്തയും �വർ�പടുത്തി

അ�ന്യാന്യബന്ധമില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രങ്ങളായ, കുഴപ്പങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ പാ

ടില്ല. �ന�രമറിച്ച്, �ലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ വളർ

ച്ചയു�ട പതനങ്ങളാണവ’ (�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ്

61-62).

�പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തത്തി

�ന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് കുതറി പുറത്തുചാടിയത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലാക�ട്ട, ഒരു

ഡസൻ രാജ്യങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് �സാ

ഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

അതിൻഫലമായി രണ്ടാം�ലാകമഹായുദ്ധത്തിനു�ശഷംപരസ്പരം മത്സരിക്കു

ന്ന രണ്ടു �ചരികൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. അ�മരിക്കയു�ട �നതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യാ

ധിപത്യത്തി�ന്റയും ജനാധിപത്യവി�രാധത്തി�ന്റയും �ചരിയും �സാവിയറ്റ് യൂണി

യ�ന്റ �നതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തി�ന്റയും �സാഷ്യലിസത്തി�ന്റയും �ചരി

യും.

പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു �ചരികളിലായി �ലാകം പിളർന്ന�താ�ടാപ്പം മുത

ലാളിത്തത്തി�ന്റഏകീകൃതമായസാർവ്വലൗകിക മാർക്കറ്റ് തകരുകയുംഅതി�ന്റ

സ്ഥാനത്ത് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സമാന്തരങ്ങളായ രണ്ട് �ലാക മാർക്കറ്റുകൾ

ആവിർഭവിക്കുകയും �ചയ്തു. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘ഏകീകൃതവുംസാർവ്വത്രികവുമായ �ലാകമാർക്കറ്റി�ന്റതകർച്ചയാണ് രണ്ടാം �ലാ

കമഹായുദ്ധത്തി�ന്റയും അതി�ന്റ സാമ്പത്തിക പരിണാമങ്ങളു�ടയും ഏറ്റവും പ്ര

ധാനമായ ഫല�മന്ന് മനസിലാ�ക്കണ്ടതുണ്ട്. �ലാകമുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട

�പാതുക്കുഴപ്പ�ത്ത കൂടുതൽ മൂർച്ഛിപ്പിക്കുക എന്ന ഫലമാണതു�കാണ്ടുണ്ടായത് ’

(�സാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, �പജ് 32)

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, അ�മരിക്ക തുടങ്ങിയ പ്രധാന�പ്പട്ട മുത

ലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്ക് �ലാകവിഭവങ്ങ�ള ചൂഷണം �ചയ്യാനുള്ള പരിധി ചുരുങ്ങി

എന്നാണ്. ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു�വ

ന്നാണ്. അവരു�ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഉല്പാദനക്കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപ�യാ

ഗിക്കുവാൻ അധികമധികം സാധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നു�വന്നാണ്. �പാതുകുഴപ്പം

കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ചു�വന്നു പറയുന്നതി�ന്റഅർത്ഥവും ഇതുത�ന്നയാണ്.
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, �പാതുകുഴപ്പത്തി�ന്റ രണ്ടാംഘട്ടം �താഴിലാളി വർഗ്ഗവും

മുതലാളിവർഗവും തമ്മിലും സാമ്രാജ്യശക്തികളും തമ്മിൽതമ്മിലും സാമ്രാജ്യത്വശ

ക്തികളും �ലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളും തമ്മിലുമുള്ള സമര

ങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും മൂർദ്ധന്യദശയി�ലത്തിക്കുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ ക്ഷയവും �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വളർന്നുവരുന്ന

ശക്തിയും ഒരുകാര്യംസംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം �തളിയിക്കുന്നു: സാമൂ�ഹ്യാ

ല്പാദനബന്ധങ്ങൾ ഉൽപാദനശക്തികളു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് �പാരുത്ത�പ്പട്ടവയായിരി

ക്കണം എന്ന നിയമത്തി�ന്റ പ്രവർത്തന�ത്തഅധികകാലം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ

ആർക്കുംസാധ്യമാവില്ല. ��

(മൂന്നാം പതിപ്പു്, 1981, പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം)
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