
വി�ാന സ�ഹ�ിെല സ��ഘടന

�ശ� െടക് േനാളജി െവബ് ൈസ�് ആയ െടഡ് േടാ�ി� അേമരി�� വിേദശ നയത��നായ േഡവിഡ് െറാത് േകാഫ്
2015 മാ��ി� നട�ിയ �സംഗ�ി� ഇ�െന പറ��. '2020 ആ�േ�ാേഴ�ം േലാക�ി� 80 ശതമാനം ജന��െട
ൈകവശ�ം �ാ��് േഫാ� ഉ�ായിരി�ം'. ഇ�് ആേഗാളതല�ിെല �ാ��് േഫാ� ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം
കണ�ിെല��ാ� അേ�ഹ�ിെ� ഈ നിരീ�ണ�ി� ഒ�ം അതിശേയാ�ിയിെ��് മനസിലാ�ാം.

ഈ കാലഘ��ി� �ാ��് േഫാണിെ� ഉപേയാഗം അ�മാ�ം �ടിയിരി�കയാണ്. ശാ� സാേ�തിക വിദ� ��ണമാ�ം
മ�ഷ�െ� ൈകെവ�യി� ഒ��ി നി��� കാ�യാണ് ഇേ�ാ� കാണാ� സാധി��ത്. െമാൈബ� േഫാ� മ�ഷ�െ�
ഒ� ശരീര അവയവമായി തെ� മാറിയിരി�� കാലഘ�മാണ് ഇത്. �ാ��് േഫാ� മ�ഷ�ന് അധികമായി ഒ�
ഭൗതികാവയവം മാ�മ�, ചി�ാസരണി �ടിയാണ് അ�വദി��ത്. ഈ �ാ��് േഫാ�കളാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിെ�
േക�ബി�െവ�് �ടി ഓ��ണം. അ�െന േനാ�ിയാ� 2020ന് േശഷ�� കാലഘ�ം വി�ാനസ�ഹ�ിെ�
�വ�ണകാലഘ�മായി തീ�െമ�് ഉറ�്.

ന�െട സ�ഹ�ം സ��ഘടന�ം

ഏെതാ� സ�ഹ�ം നിലനി���തിന് അടി�ാനപരമായി ശ�മായ സാ��ികരംഗം ആവശ�മാണ്.
വി�ാനസ�ഹ�ിെ� കാര��ി�ം ഇതി� മാ�മി�. േനാളജ് െസാൈസ�ിയിെല സാ��ിക രംഗെ� ന��് േനാളജ്
എ�േണാമി എ� വിളി�ാം. നിലവി�� ര�് സാ��ിക സംവിധാന�ളായ ക�ാപി�ലിസ�ി�ം ക��ണിസ�ി�ം
േശഷ�� കാലഘ�മാണ് വി�ാന സ�ഹ�ി� വ��ത്. ന�െട പര�രാഗത സാ��ികരംഗം കാ�ഷിക േമഖല�മായി
ബ�െ��ിരി��. േലാക�ി� ആദ�ം നിലവി� വ� സ�ഹം കാ�ഷിക സ�ഹമാണ് (agrarian society). ഈ കാ�ഷിക
സ�ഹമാണ് ഇവിെട ഫ�ഡലിസ�ം പി�ീട് ക��ണിസ�ം വള��ിയത്. കാ�ഷിക സ�ഹെമ�ാ� �ഷിയി� മാ�ം
േക�ീകരി�് ജീവി�� സ�ഹെമ�് അ��മി�. കാ�ഷിക സ�ഹ�ിന് കീഴി� ജ�ി��ം അടിയാള��മാണ്
�ധാനമാ�ം ഉ�ായി��ത്. �ബലവിഭാഗം ത��െട അധികാരം ഉറ�ി�ാനായി ജാതി വ�വ� ആരംഭി�ക�ം
ജാതി�െട അടി�ാന�ി� െതാഴി� വിഭജനം നട�ാ�ക�ം െച�. ഇ�ം ഇ��യിെല ചില �ല�ളിെല�ി�ം- എ�ിന്
സാ�ര േകരള�ി� േപാ�ം!- ചില �േത�ക െതാഴി�ക� െച�ാ� �േത�ക സ�ദായ�ാെര മാ�േമ ലഭി� എ�
സാഹചര�ം നിലനി����്. ഈ സംവിധാന�ി� ഓേരാ വിഷയ�ിെല�ം അറിവ് വളെര�റ�് േപരി� മാ�ം
േക�ീകരി�ിരി�കയായി��. ഇതാണ് അേ�റിയ� സ�ഹം എ�ത് െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹം
ഇതിെനതിരാണ്. കാരണം വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ല��ം തെ� അറിവ് പ�വ�ക എ�താണ്.

എ�ാ� മധ�കാലഘ�മായേ�ാേഴ�ം, അതായത് 1400ക��് േശഷം ന�െട സാ��ിക സംവിധാന�ി� കാര�മായ
വ�തിയാനം ഉ�ായി. ആവിയ�ം വികസി�ിെ���താണ് ആ വി�വകരമായ മാ��ിെ� �ട�ം. േലാക�ിെല ആദ�െ�
വ�വസായ വി�വം സാധ�മായ�ം ഇ�ാല�ാണ്. വ�വസായ വി�വം സാധ�മായേതാെട അ�് വെര��ായി��
സംവിധാനം തെ� മാ�കയായി��. വ�വസായ വി�വം അതിന�സരി�� ഒ� സ�ഹെ� ��ി�. വ�വസായ
�ാപന�േളാട് േച��് വ�നഗര��ം പ�ണ��ം ക�� തീര��ം എ�ാം �പംെകാ�. ഇതിെന�ാ�പരി ഒ� വ�വസായ
�ംഖല തെ� �പെ��. ൈവദ�തി�െട കെ��േലാെട ര�ാം വ�വസായ വി�വം ആരംഭി�. അേതാെട സാ�ഹിക �ിതി
പിെ��ം �േരാഗമി�. ൈവദ�തി�െട സഹായേ�ാെട വ�വസായ��െട സാധ�തക� വ��ി�േതാെട സാ��ിക േമഖല
�തി� ചാ�ം ആരംഭി�. അേതാെട പഴയ പ�ണ�� നഗര�ളായി, നഗര�� മഹാനഗര�ളായി, പ�ണ��െട�ം
െച�പ�ണ��െട�ം എ�ം വ��ി�. എ�ാ� മാ�ം ഇനി�ം വരാനിരി��േത��ായി���.

വ�വസായ വി�വം വ�േ�ാഴാണ് വ�വസായ�ി� നിേയാ �ാസി�� സംവിധാനം �പെ��ത്. വ�വസായ വി�വ�ിെ�
ഉേപാ����ളായി ര�് സി�ാ��െളയാണ് നാം വികസി�ിെ���ത്. ഒ�് ക�ാപി�ലിസം ര�് ക��ണിസം. കാ�
മാ�ക് സാണ് ക�ാപി��, േലബ� എ�ീ അടി�ാന�ി� ഈ ചി�ാഗതിെയ �േ�ാ�് വ�ത്. ഈ ര�് സംവിധാന��ം
ഏതാ�് ഒേരകാല�് തെ� സജീവമായി��വയാണ്. മെ�ാ� വിധ�ി� പറ�ാ� ഇവിെട ക��ണിസം നിലനി�ത്



ക�ാപി�ിലിസം നിലനി��െകാ�ാണ് മാ�മാണ്. അെ��ി� േനെര തിരി�ം. നാം പറ��ത് ക�ാപി�ലിസ�ി� നി�്
അെ��ി� ക��ണിസ�ി� നി�് വി�ാന സ�ഹ�ിേല�് എ��തിേന�റി�ാണ്. മെ�ാ� വിധ�ി�
ക�ാപി�ലിസ�ി�ം ക��ണിസ�ി�ം േശഷ�� കാലമാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിേ�ത് എ�് പറയാം. വി�ാന
സ�ഹ�ം ക�ാപി�ലി�് സ�ഹ�ം ത�ി�� താരതമ� പഠന�ി�െടയാണ് അത് സാധ�മാ��ത്. ഈ താരതമ�
പഠന�ി�െടേയ എ�ാവ��ം വി�ാന സ�ഹെ� മനസിലാ�ാ� സാധി�.

ഇതി� ഏ��ം �ധാനമായി മനസിലാേ��ത് വ�വസായ സ�ഹം എ�ാ� എ�ാെണ�ാണ്. കാരണം ക�ാപി�ലി�്
സ�ഹം തെ�യാണ് വ�വസായ സ�ഹെമ�് ഇനി �േത�കം പറേയ�തി�േ�ാ? അേതാെടാ�ം തെ� വി�ാന സ�ഹം
എ�ാെലെ��ം മനസിലാ�ണം. വി�ാന�ി� �ധാനമാ���ത് വിവര��(data), അറിവ്(information),
വി�ാനം(knowledge), വിേവകം(wisdom) എ�ിവയാണ്. ഇതി� വിവര�� ഇ��െന�ി� നി�് ലഭ�മാ��വ�ം
സംേയാജി�ി�ാ�വ�മാണ്. അറിവ് അളവിെ� കാര��ി� ��ത���ം ഒ� െസ��് എ�ജിനാ�
തരംതിരി�െ��വ�മായിരി�ം. മ�ഷ�മ�ിഷ് കം ഈ വിവര�െള മനനം െച�േ�ാ� വി�ാനമാ��. വി�ാനം
മ�ഷ�െ� ഭാവി�് േവ�ി ഉപേയാഗി�െ��ക�ം വിേവക�ിെ� ദൗ�ലഭ�ം ഇ�ാതാ�ക�ം െച��.

വി� വി� േലാജിക്

വ�വസായ സ�ഹ�ിെല �ധാനഘടക�� �ലധന�ം സാേ�തിക വിദ��മാണ്. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹ�ിെ�
�ഖ�ഘടകം വി�ാനമാണ്. വ�വസായ സ�ഹം ഉ��ാദി�ി��ത് �ല��� വ��െളയാണ്. എ�ാ� വി�ാനസ�ഹം
ഉ��ാദി��ത് �ല�മള�ാനാകാ� വി�ാനെ�യാണ്. വ�വസായ സ�ഹ�ിെ� ഉപകരണം യ��ളാണ്.
വി�ാനസ�ഹ�ിെ� ഉപകരണ�ളാകെ� മ�ഷ�മ�ിഷ് ക�ം അതിെ� െന�് വ��ക�മാണ്. വ�വസായ സ�ഹ�ി�
ഉ���ം ൈകമാ�ം െച�െ��േ�ാ� ഒേര സമയം േന��ം ന����ാ��. അതായത്, ഉ����ിെ� വിലയായി
വ�വസായി�് പണം ലഭി��െ��ി�ം അതിന് പകരം ഉ���ം ന�മാ�കയാണ് െച��ത്. എ�ാ�
വി�ാനസ�ഹ�ി� അറിവ് ൈകമാ�ം െച�േ�ാ� േന�ം മാ�മാണ് ഉ�ാ��ത്. അതായത് ൈകമാ�ം െച�െ��
അറിവിന് �തിഫലം ലഭി��േതാെടാ�ം ആ അറിവ് ന��് ന�മാ��മി�. മാ�മ�, ൈകമാ�ം െച�െ��േ�ാ� അറിവ്
വ��ി�കയാണ് െച��ത്. അ�േപാെല തെ� വ�വസായ സ�ഹ�ി� ഉ����ിെ� അള�ം വ���ം വ�ാണ്
അതിെ� �ല�ം അള��ത്. അേതസമയം വി�ാനസ�ഹ�ി� ൈകമാ�ം െച�െ��� വി�ാന�ിെ� �േയാജനമാണ്
�ല� നി�ണയ�ി� ഘടകമാ��ത്. പണ�ിെ� �ല�മ�സരി�ാണ് വ�വസായ സ�ഹ�ി� ഏകകം നട�ിലാ��ത്.
അേതസമയം അ��ശ�മായ സ���� (intangible assets) എ�മാ��െ��തിെന അടി�ാനമാ�ിയാണ് വി�ാന
സ�ഹ�ി� ഏകകം നട��ത്. അതായത് സ�േ�ര് േപാ�� വ�തകളാണ് ഇവിെട അള�െ���ത്. വ�വസായ സ�ഹം
മ��വെര ഒഴിവാ�ി സ��ം ലാഭ�ിേല�് മാ�ം �� േക�ീകരി�� ഒ� സംവിധാനമാണ്. എ�ാ� എ�ാവെര�ം
ഉ�െ���ിെ�ാ�� സംവിധാനമാണ് വി�ാന സ�ഹം �േ�ാ�് വ��ത്.

അ�േപാെല തെ� വ�വസായ സ�ഹം വ��െള �ല�വ��രി�േ�ാ� വി�ാന സ�ഹം അറിവ് ഉ��ാദി�ി��.
ഉദാഹരണ�ിന് വ�വസായ സ�ഹം �ീലിെന കാ� ആ�ി മാ�േ�ാ� വി�ാന സ�ഹം വിവര�െള അറിവ് ആ�ം പി�ീട്
വി�ാനമാ�ം മാ��. അതായത് ആ കാ��ാ�ാ�� മാ���ളാണ് വി�ാന സ�ഹം �േ�ാ�് വ��ത്. വ�വസായ
സ�ഹ�ി� മ�ഷ�� ഒ� െചലവാണ്. അതിനാലാണ് െതാഴിലാളിക�െട എ�ം �റ�ാ� എ�ാ വ�വസായ��ം
�മി��ത്. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹ�ി� മ�ഷ�െന കണ�ാ��ത് �ലധനമായാണ്. മ�ഷ�െ�
കായികേശഷിെയ മാ�മാണ് ഇ��ം കാലം ഉപേയാഗി�ി��ത്. അതിനാ� തെ� ന� ആേരാഗ��� ഒരാെളയാണ്
എ�ായ് േ�ാ�ം െതാഴിലാളിയായി കണ�ാ�ിയത്. പ�് േപ�െട േജാലി െച�� ഒരാ�െ��ി� അവ� മതിെയ� ചി��ം
അതി� നി��ായതാണ്. മാ�ക് സി�് പാ��ി�് പ�ിേ�ായ വലിെയാ� അബ��ം ഇവിെടയാണ്. ക���� വ�ാ�
െതാഴിലാളിക�െട എ�ം �റയ് േ��ി വ�െമ�് അവ� ചി�ി�. മ�് യ��� േപാെലയ� ക���� എ�് ചി�ി�ാ�
അവ��് സാധി�ാെത േപായി. ഒ� ക���� �വ��ി�ി�ണെമ�ി� നിരവധി ആ�ക�െട മ�ിഷ് കം അതിന് പി�ി�
�വ��ിേ���െ��് അവ��് ചി�ി�ാ� സാധി�ി�. എ�ാ� ഇേ�ാ� �ിതിയി� മാ�ം വ�ി��്. ക����ം
അതിെന ��ി��ി�� െന�് വ��കെള�റി�ം ഇ��െന�ിെ� അന� സാധ�തകെള�റി�ം മാ�ക് സി�് പാ��ി�ാ�
ഇേ�ാ� പഠി� െകാ�ിരി�കയാണ്.



അതിന് ഏ��ം ന� ഉദാഹരണം ഇവി�െ� െടക് േനാപാ��് തെ�യാണ്. ആയിര�ണ�ിന് ക����ക� �വ��ി��
�ാപനമാണ് അത്. പെ� അവി�െ� േജാലികെള�ാം ക���� െകാ�� െച��ത്. ഒ� ക���റിേല�് േവ�
േ�ാ�ാ�ക� െച�് െകാ�� കഴി�ാ� പി�ീട് അത് �വ��ി��. എ�ി� േപാ�ം അത് �വ��ി�ി�ാ� പിെ��ം
ആ�ക�െട ആവശ���്. കാരണം ക���റിെന വിശദീകരി�ാ�� �മതല എ�ാ രീതിയി�ം മ�ഷ�ന് തെ�യാണ്.
യഥാ���ി� ക���� മ�ഷ�െ� േജാലിഭാരം �റ�ക മാ�മാണ് െച��ത്. അ�ാെത മ�ഷ��െട െതാഴി� സാധ�തെയ
അത് ഒ�ം �റ�ിെ��് മാ�മ�, വ��ി�ി�ക�ം െച�. എ�ാ� മ�് യ��� മ�ഷ� േക�ീ�തമായി
�വ��ി��വയ�. മാ�ക് സി�് പാ��ി�ാ� ക���റിെന മ�് യ��ളായി െത�ി�രി�കയായി��.

യഥാ���ി� അവ�െട സ�വരാജ� െതാഴിലാളികെള സ��ഗരാജ��ിെല�ി�കെയ� ല��ം ക���� ഒ� പരിധി വെര
സാധി� െകാ��കയാണ് െച�ത്. കാരണം െതാഴി� സാധ�ത വ��ി�ി�തിെനാ�ം േജാലിഭാരം �റ�ാ�ം ക���റിന്
സാധി�. എ�് മണി�� േജാലിെയ�ത് േകവലം നാല് മണി�� െകാ�് തീ�� ഒ� ��ിയയായി തീ��ിരി��.
ബാ�ി�� സമയം െതാഴിലാളി�് വി�മ�ി�ം വിേനാദ�ി�മായി ലഭി�കയാണ് െച��ത്. അേതസമയം വി�ാന
സ�ഹ�ി� മ�ഷ�െ� ശരീരം അ� ഉപേയാഗി��ത് പകരം അവെ� ��ിയാണ്. അതായത് ��ി��വ��് മാ�മാണ്
ഈ സ�ഹ�ി� േജാലി െച�ാ� സാധി�. മ�ഷ�ന് ന� വി�ാനം െകാ���േതാെട അവ� ��ിമാനാ�ക�ം േജാലി
െച�ാ� �ാ�നാ�ക�ം െച��. അതായത് വി�ാന സ�ഹം ��ണമാ�ം മ�ഷ� േക�ീ�തമായി തീ��.
ക��ണി�കാ�െട ആശയ�മായി െപാ��െ����ം ഈ സ�ഹമാണ്. േനരെ� ക�െവയ� െബ��ി�ം യ��ളി�ം
േക�ീ�തമായ സ�ഹമായി�െ��ി� ഇ�് അത് മ�ഷ�േക�ീ�തമായിരി��. പ�് മ�ഷ�ന് ��ി്
ഉപേയാഗിേ��ിയി��ി�. നാം അത് ചാ�ളി ചാ�ിെ� േമാേഡ� ൈടംസ് എ� സിനിമയി� കാ���്. ന�് തിരി�്
െകാ��� േജാലി മാ�ം െച�� നായക� മെ�ാ�ിെന�റി�ം ചി�ി�ാെത ആ ന�് തിരി�� ��ിയെയ ജീവിത�ിെ�
താളമാ��താണ് ആ സിനിമ. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹ�ി� ഇ�രം �ശ് ന�െളാ�മി�. കാരണം അവ� േജാലി
െച��ത് തെ� ��ി ഉപേയാഗി�് മാ�മാണ്. അവിെട ആവ��നേമാ യാ�ികേമാ ആയ യാെതാ� �വ��ന��ം
സാധ�മ�.

െടക് േനാപാ��ി� നി�് എ�ാവ�ം ൈവ�േ�ര�ളി� വീ�ി� േപായി�് തിരിെക വരാതി��ാ� ഈ എേ�ാണമി തെ�
തക�ം. നാലാം വ�വസായവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായ വി�ാന സ�ഹ�ി� മ�ഷ�െ� �മതലക� വ��ി�കയാണ്
െച��ത്. വളെര �റ�് സമയം െകാ�് ��ത� േജാലി െച�ാ� സാധി�� കാലഘ�മാണ് ഇത്. എ�ിന് ഒ�
ഫാ�റി�ക�് ഇരി�ണെമ�് േപാ�മി�, എവിെടയി��് േവണെമ�ി�ം മ�ഷ�ന് േജാലി െച�ാനാ�ം.
െടക് േനാപാ��ി� ഒ� ടീമായാണ് േജാലിക� നട��ത്. ഒരാ� ഡിൈസ� െച�േ�ാ� മെ�ാരാ� മേ�െത�ി�ം േജാലി
െച�ം. അ�െന െച�േ�ാ� �ല�ം വളെരയധികം വ��ി�ം.

ഇനി ന��് വി�ാന സ�ഹ�ിെല വ�ാപാരം (trade) എ��െകാ�് എ�ാണ് അ��മാ��െത�് േനാ�ാം.
വ�വസായ സ�ഹ�ി� വ�ാപാരം എ�ത് േന�ക(win), ന�െ���ക(loose) എ�താണ്. 'പണ�ിന് േവ�ി ഞാ� ഒ�
വ�വിെന ൈകമാ�ം െച�േ�ാ� എനി�് ആ വ� ��മാ��. അതാണ് വ�ാപാരം'. ഇവിെട ഞാ� േന�ക�ം
ന�െ���ക�ം െച��. വി�-�സ് േലാജിക് എ�് ന��് ഇതിെന വിളി�ാം. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹ�ിെ�
കാര�െമ��ാ� 'ഞാ� വി�ാനം ൈകമാ�ം െച�േ�ാ� എനി�് എെ� അറിവ് ന�മാ��ി�. ഇവിെട ഞാ�ം
വിജയി�� നി��ം വിജയി��. ഇവിെട ഞാെനാ�ം വ�ാപാരം െച��ി�. ഞാ� ഇവിെട പ� വ�ക മാ�മാണ്
െച�ത്'. ഇവിെട ഞാ� എെ� അറിവ് ൈകമാ�ം െച�തിന് പണം വാ��െവ�് മാ�മ�, പ�വ��തി�െട എെ� അറിവ്
വള�ക�ം െച�കയാണ്. ഇതിെന പ�വ�ലിെ� വി�-വി� േലാജിക് എ�് പറയാം.

പരി�ിതി�ം സ��ഘടന�ം

നാം വ�ാപാരെ��റി�് പറ� കഴി�. ഇനി മ�് ചില കാര��� �ടി പരിേശാധി�ാം. വ�ാപാര സ�ഹ�ിെ� ൈകമാ�
ഘടന പിരമിഡ് ആ�തിയിലായിരി�ം �വ��ി��ത്. അതായത് ഒരാളി� നി�് �റ�് േപരിേല�ം അവരി� അതി�ം
��ത� േപരിേല�ം ഏ��ം ഒ�വി� സ�ഹ�ിന് െമാ�മാ�ം എ� രീതിയി�. �ടാെത വ�ാപാര സ�ഹ�ി�
െതാഴിലി�ാ� ��തലായിരി�ം. അേതസമയം വ�ാപാര സ�ഹ�ിെല പരി�ിതി മലീനീകരണ�ം വളെരയധികമായിരി�ം
ന�െട ഇേ�ാഴെ� സ�ഹം അതിെ� വിപ�ക� േനരി�െകാ�ിരി�കയാണേ�ാ. പരിമാണികമായ വള��യാണ്



(Quantitative Growth) ഒ� വ�ാപാര സ�ഹ�ി��ാ�ക. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹ�ിെ� കാര�െമ��ാ� ആ
സ�ഹ�ിെ� ഘടന െന�് വ��ക�െട �പ�ി��തായിരി�ം. അ�രം െന�് വ��ക� �പം െകാ�േ�ാഴാണ് ഇവിെട
�േല�ാ�പാദനം സാധ�മാ��ത്. ഇവിെട െതാഴിലി�ാ�െയ� �ശ് നം ഉദി��ി�. കാരണം, ഓേരാ���ം അവരവ�െട
��ി��സരി�് േജാലി കെ��കയാണ്. അവനവ� തെ�യാണ് ഇവിെട െതാഴി� ദാതാ�ം െതാഴിലാളി�െമ�ാം.
േനരെ� പറ��േപാെല ആ��ം എവിെടയി��ം േജാലി െച�ാ�� സാഹചര�മാണ് അത് ��ി��ത്. വി�ാന
സ�ഹ�ി� പരി�ിതി മലിനീകരണ�ിെ� �ശ് ന��ാ��ി�. അസംസ് �ത വ�വി� നി�് ഉപേയാഗ�ന�മായ
ഭാഗ�� വളെര �റ�് മാ�ം ��ി�െ��� ഒ� രീതിയിലാണ് ഈ സ�ഹം �വ��ി��ത്. അേതാെടാ�ം തെ�
��ിേ�� മെ�ാ� കാര�ം വി�ാന സ�ഹ�ി� ആവശ��ി�� ഉ����� മാ�മാണ് ഉ��ാദി�ി�െ���ത്.
അതി� ��തലാ�േ�ാഴാണ് ഇവിെട പാഴ് വ��� �മി�് ����ം പരി�ിതി മലിനമാ���ം.

ഇേ�ാ� നിലവി��ത് �ി�ി� േബാ�ം ൈല� സംവിധാനമാണ്. അതി� ഉ����ിന് (product) ആണ് �ാധാന�ം
െകാ��ത്. ജന���് (people) യാെതാ� പരിഗണന�ം െകാ��ി�, �ഹം(planet) എ� വിഷയെ��റി�്
ചി�ി�ക േപാ�ം െച�ി�ി�. ഉദാഹരണമായി പറ�ാ�- ഏ��മധികം മലിനീകരണ��ാ��ത് െപേ�ാ� ആണ്. ൈദവം
ത�ത് എ� രീതിയി� �മി�ടിയി� ��ി�ി�� നിധിയായി�� അത്. ന�� അെത��് സംസ് കരി�ക�ം
വാഹന�ളി� ഒഴി�് അവ�ം മ�് യ���ം �വ��ി�ക�ം െച�. പെ� ആത��ികമായി നാമിവിെട മലിനീകരണമാണ്
��ി�ത്. െപേ�ാ� അ�രീ��ിെല കാ�ബ� ൈഡഓക് ൈസഡിെ� അളവ് ��ക�ം അ�രീ�െ� മലീമസമാ�ക�ം
െച�. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹം ഈ സംവിധാനെ� കീഴ് േമ� മറി�കയാണ്. ഇവിെട നാം �ാന�ിന് �ാധാന�ം
െകാ���. ഏെത�ി�ം ഒ� ഉ���ം നി��ി�േ�ാ� അ�െകാ�് �ാന�ിന് എെ��ി�ം േദാഷ��ാ�േമാെയ�ാണ്
നാം ആദ�ം ചി�ി�ക. അെ��ി� �ാന�ിന് �ശ് ന��ാകാെത ഓേരാ ഉ�����ം എ�െന ഉപേയാഗി�ാെമ�ാണ്
നാമിവിെട ചി�ി��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് പരി�ിതി മലിനീകരണെ� െച�� േതാ��ി�ാനായി െചടിക�ം മര��ം
വ� പിടി�ി��ത് േപാെല.

പരി�ിതി മലിനീകരണ�ിെനതിെര േഘാരേഘാരം േലഖന��ം വാ��ക�ം മ�െമ���വ�ം �സംഗി��വ���്.
യഥാ���ി� അവരാണ് ഇവിെട ഏ��ം ��ത� പരി�ിതി വി�� �വ��ന�ളി� ഏ�െ���ത്. എ�മാ�ം മര��
െവ�ി നശി�ി�ി�ാണ് അവ� േപ�� ഉ�ാ��ത്. അെ��ി� ൈമേ�ാേഫാ�ക� ഉപേയാഗി�� അവ�െട
�സംഗ�ളി�െട ഈ അ�രീ��ി� ശ�മലിനീകരണം ��ി�െ��കയാണ്. മര�� െവ�ി��ാ�� പ��്
ഉപേയാഗി�് േപ�� ഉ��ാദി�ി�േ�ാ� അ��ം മര�� ഇവിെട വ�പിടി�ാ�ം നാം ഉ�രവാദിത�െ��വരാണ്. ഈ
ഉ�രവാദിത� േബാധ�ി�െട മാ�േമ ഇവിെട പരി�ിതി മലിനീകരണ�ിന് പരിഹാരം കെ��ാ� സാധി�.
ഇവിെടയാണ് നാം േനരെ� പറ� ഓേരാ മ�ഷ��ം ജനി�േ�ാ� തെ� �പ�േ�ാട്
ഉ�രവാദിത�െ��വനായിരി�ണം എ� തത�ം �ാേയാഗികമാേ��ത്. �പ�െമ�് പറ�േ�ാ� അതി� ന�െട
പരി�ിതി�ം ഉ�െ��ം എ�് എ��് പറേയ�തി�േ�ാ? ഇവിെട മ�ഷ�ന് ആവശ��� അ��ം മാ�ം ഉ��ാദനം
നട�ിയാ� പരി�ിതി മലിനീകരണം ഉ�ാ��ി�. ഇതി� നി� തെ� നാെമ�ിന് �ാധാന�ം െകാ��ണെമ�ത്
വ��മാണ്. �ാന�ിന് �ാധാന�ം െകാ�� കഴി�് മ�ഷ��ം അവ� േവ�ി മാ�ം നട�� ഉ��ാദന�ിെല
െ�ാഡ�ിന് ഏ��ം അവസാനെ� �ാധാന��മാണ് െകാ�േ��ത്.

വ�വസായവ��രണമാണ് ഇവിെട മാലിന�ം വ��ി�ി�ത്. വ�വസായവ��രണം വ�േതാെട ഫാ�റികളിെല മാലിന���
�ഴകളിേല�ം അ�രീ��ിേല�ം �റം��കയായി��. വി�ാന സ�ഹ�ി� നാം വി�ാനമാണ് ൈകമാ�ം
െച��െത�ി�ം ഇവിെട�ം ന��് ഉ��ാദനം ആവശ�മായി വ���്. എ�ാ� മാലിന�ം �റ� െകാ�് േവണം നാം
ഉ��ാദനം നട�ാ�. ഉദാഹരണ�ിന് നാം ഒ� െച��് നി��ി�േ�ാ� നിലവി� �ാ�ിക് െകാ�ാണ് അത്
നി��ി��ത്. െച��ിെ� ഉപേയാഗം കഴി�േ�ാ�ം ഉ��ാദന�ിനിടയി�മാണ് പാഴ് വ��� ഉ�ാ��ത്. �ാ�ിക്
ജല�ിലാെണ�ി�ം മ�ിലാെണ�ി�ം �വി�ാ� വ�വാണ്. അ�െന വ�േ�ാ� �ാ�ിക് നാം ഒഴിവാ�ണം.
�ാ�ികിന് വില�റവായതിനാ�ം ��ത� ലാഭം കി�െമ�തിനാ�മാണ് നാം ആ വ� തെ� ഉ��ാദന�ിന്
തിരെ���ത്. ഈ ചി�ാഗതി�് മാ�ം ഉ�ാേക�ിയിരി��. ��തായി �ട�� ഏെതാ� വ�വസായ�ം പരി�ിതി
സൗഹാ�ദപരമായിരി�ണം എ� നീതിശാ�ം ഇവിെട ഓേരാ��രി�ം ഉ�ാകണം. പരി�ിതി �ശ് ന���് എ�െന
പരിഹാരം കെ��ാനാ�െമ�താണ് വി�ാന സ�ഹം േനരിടാ� േപാ�� ഏ��ം വലിയ െവ�വിളി. എ�ാ� ഇ�്
േനാ�ിയ ഉ�െ�െട പല െമാൈബ� ക�നിക�ം റീൈസ�ിംഗ് �ടി നട���്. ഇ�് സിംഗ�രിെല ഏ��ം വലിയ
വാണിജ�ം റീ ൈസ�ിംഗാണ്. സ��ണം, �ാ�ിനം, സിലി� �ട�ിയ േലാഹ�� െകാ�ാണ് െമാൈബ� േഫാ�കളിെല
ബ�ി�ി��ക� സാധ�മാ��ത്. റീൈസ�ിംഗി�െട ഈ േലാഹ�� വീെ���ാ� സാധി��. ഇ�ര�ിെല



റീൈസ�ിംഗ് ഫാ�റിക�ം മ�ഷ�നി� ഉണ�� വിേവക�ം �ലം വി�ാന സ�ഹ�ിന് പരി�ിതിെയ�റി�്
ആശ�െ�േട�ി വരിെ��് �തീ�ി�ാം.

എ�ാ� ഇ��� സ�ഹ�ി� നട��ത് തീ��ം െത�ായ ഒ� രീതിയാണ്. ന�� ഈ മാലിന��െളെയ�ാം �ഴിക�
നിക�ാ�ം മ�മായാണ് ഉപേയാഗി��ത്. മ�ി� ലയി�ിെ��് ന��് ഉറ�� വ��െള മ�ിന് പകരമായി
ഉപേയാഗി��തിെ� ��ിെയ�ാെണ�് എ�യാേലാചി�ി�ം മനസിലാ�ാ� സാധി��ി�. അതാണ് നാമിേ�ാ� ഈ
േലാകേ�ാട് െച� െകാ�ിരി�� ഏ��ം വലിയ തി�. ഇേതാെട ആ �േദശം എെ�േ��മായി ഇ�ാതായി
േപാ�കയാണ്. ന�െട ഊ��െ�േയാ ��തി�െട േ�ാത�കെളേയാ ന�െ���ാെത ജീവി�ക എ��ം അവെയ
പരിപാലി�ക എ��മാണ് ന�െട ഉ�രവാദിത�ം.

വ�വസായ സ�ഹെ��ാ� ഏെറ െമ�െ�� ഒ� വ�വ�ിതിയാണ് നാമിനി �പീകരിേ��ത്. ഉ��ാദന�ം വ�ാവസായിക
ഘടന�ം ലാഭ��ാ�ക എ� ല���ം മാ�മാണ് ക�ാപി�ലിസ�ി��ത്. ഓേരാ ��ിയയി�ം പര�രം
ബ�െ��ിരി�� ഒ� സംവിധാനമാണ് ഇത്. ഇതിേലെത�ി�ം ഒ� ��ിയ��ാ�� പാളി� ഉ��ാദനെ� തക���.
അത് െതാഴിലി�ാ��ം കാരണമാ�ം. വിവി�ാനെ� സംബ�ി�് പറ�ാ� വി�ാന�ിെ� അളവിേന�ാ�
�ാധാന�ം �ണേമ��ാണ്. പരിമാണസംബ�മായ� പകരം, �ണാ�കമായാണ് വി�ാന സ�ഹ�ി� �േരാഗതി
കണ�ാ��ത്. അേതസമയം ഏകക�ി� അ��ഷ�മായ �ല��ിന് �ാധാന�ം വ��ി�ക�ം െച�ം. അേതസമയം
വി�ാനസ�ഹ�ി� ഉ���െ��റി�� രഹസ���ം േപ��ം �തിസ�ിയിലാ�ം. അേ�ാ� ഉ��ാദക��്
ന���ാകിേ�െയ� സംശയം തീ��യാ�ം ഉ�ാ�ം. എ�ാ� വി�ാനം പ�വ�െ��േ�ാ� അത് വ��ി�കയാണ്
െച��ത്. അതാണ് ന�� േനരെ� പറ� വി�-വി� സി�ാ�ം. മ�് �ാപന�െള പരിഗണി�ാെത�� (exclusive)
വ�വസായ സ�ഹ രീതിയി� നി�ം വ�ത��മായി ഇത് എ�ാവെര�ം ഉ�െ���� (inclusive) ഉ��ാദന രീതിയാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്.

േലാക�ിെ� സാ��ിക അവ�െയ സ�ാധീനി�� ഒ� �ധാനഘടകമാണ് ����. ���ിെ� കാലഘ�ം
േലാകരാജ����് സാ��ിക �തിസ�ി�േടത് �ടിയായിരി�ം. വ�ാവസായിക വി�വ�ിെ� ��ിയാണ് ����ം
േകാളനിവ��രണ�ം. ഒ� രാജ�ം മെ�ാ� രാജ��ിെന ആ�മി��തിെ� �ഖ�ല��ം ആ�മി�െ��� രാജ�െ� ��തി
സ��ക� േനടിെയ��കെയ�താണ്. ഇതിനായി അവ� ത��െട സ��ം സമയ�ം ൈസനിക ബല�െമ�ാം
വിനിേയാഗി��. എ�ാ� അേതാെട ഒ� സ�ഹം ഇ�ാ�കളിേല�് വലിെ�റിയെ��ക�ം അവിടം അശാ�ി�െട
��േദശമാ�ക�മാണ് െച��ത്. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹം ��െമ� താ��ാലിക േന�െ� ത�ി�റ�ക�ം ആേഗാള
സ് േനഹെമ� യാഥാ���െ� �േ�ാ�് വ�ക�മാണ് െച��ത്. വി�ാനം പ�വ��തിെ� ഭാഗാമായി േലാക��
ഓേരാ മ�ഷ��ം പര�രം ബ�െ��ിരി��തിനാ� തെ� അവിെട പര�ര സഹകരണം �പെ����്. ഇത് ���ിെ�
സാധ�തകെള എ�േ��മായി ഇ�ാതാ��. �ടാെത ന�െട ഉ�����െട exclusive സ�ഭാവം കാ���ി�ാ� നാം
അവെയ സംര�ി�ാ� േനാ���ം ���ിന് വഴിെതളി��. വ�ാപാര സ�ഹ�ിെല ഉ�ര�കളി� നി�ം
നിയ�ണ�ളി� നി�ം �തിയ സ�ഹ�ിെല�േ�ാ� സ��ാ�കത�െട ബലെ���ലി�ം പ�വ�ലി�െമ��.

വി�ാന സ�ഹ�ിെല �ലധനം

�തിയ സ�ഹ�ി� �ധാനം മാനവ �ലധന�ിനാണ്. െതാഴിലിട�ളിേല�് മ�ഷ�� മട�ിെയ�ിയിെ��ി�
േജാലികെളാ�ം ���ിയാകി�. ക���� ആണ് േജാലികെള�ാം െച��െത�് പറ�െമ�ി�ം ആ ക����കെള േജാലി
െച�ി�ി�ാ� മ�ഷ�� േവണം. െടക് േനാപാ��ി� ജീവന�ാ� േജാലി കഴി�് േപാകാനിറ�േ�ാ� അവേരാട് 'ദയവായി
നാെള രാവിെല തിരിെക വരിക' എ�് പറ��ത് ഇതിനാലാണ്. വി�ാന സ�ഹ�ിെ� മെ�ാ� �േത�കത അ��ശ�മായ
�ലധനമാണ്. എെ��ാ� വി�ാന സ�ഹം പറ��ത് �പരഹിത�ം അ��ശ��ം �ണാ�ക�മായ
അറിവിെന�റി�ാണ്. അ��ശ�മായ �ലധനമായതിനാ� തെ� ആ �ലധനം ന�ി� നി�ം ന�െ��െമ� ഭയം
ആവശ�മി�. ��് വിധ�ി�� �ലധന�ളായിരി�ം വി�ാന സ�ഹ�ി��ായിരി�ക. ബൗ�ിക �ലധനം
(intellectual capital), സാ�ഹിക �ലധനം (social capital), ��ിപരമായ �ലധനം (creative capital).



സാ��ിക �ലധനമാണേ�ാ വ�വസായ സ�ഹം �ധാനമാ�ം ഉപേയാഗി��ത്. എ�ാ� അത് ഉപേയാഗി�േ�ാ�ം
�റ� വ��താണ്. ഉ��ാദന�ി� ലാഭ��ായാ� മാ�മാണ് അവിെട �ലധനം തിരി� പിടി�ാ� സാധി��ത്.
എ�ാ� വി�ാനം എ� ഉപേയാഗി�ാ�ം നെ� വി�േപാകിെ��തിനാ� ഉ��ാദനം സാധ�മായിെ��ി�ം അത്
�ലധനെ� ബാധി��ി�. വ�വസായിക സ�ഹ�ി� സാ��ിക �ലധന�ിന് കാര�മായ പെ�ാ�ം വഹി�ാനി�,
ഇവിെട േനരെ� പറ� ബൗ�ിക �ലധനം, സാ�ഹിക �ലധനം, ��ിപരമായ �ലധനം എ�വ�ാണ് �ാധാന�ം.
സ�േ�ര്, �ശ�ി, കീ��ി �ട�ിയവ സാ�ഹിക �ലധന�ി� ഉ�െ���. ഉദാഹരണ�ിന് നിലവി��
സാഹചര��ി� മാഗി എ� ഉ����ിെ� സാ�ഹിക �ലധന�ി� വ� ഇടിവാണ് സമീപകാല�് ഉ�ായിരി��ത്.
അവ� എ�മാ�ം പണ��ാ�ിയി�െ��് പറ�ി�ം കാര�മി�. കാരണം മായം കല�െ�� ചീ�േ�രാണ് ഇേ�ാ�
അവ���ത്. അത് അവ�െട സാ�ഹിക �ലധനം നി�േപാകാ� കാരണമാ��.

അ�േപാെല നിറപറയ് െ�തിെര േകെസ�� അ�പമ എ� ഉേദ�ാഗ� അവ�െട സ�ഗാ�ക �ലധനെ��ം ബൗ�ിക
�ലധനെ��മ�, പകരം സാ�ഹിക �ലധനെ�യാണ് തക��ിരി��ത്. അേതാെട അവ�െട �ാ�ഡി��ായി��
സ�േ�ര് ഒ�ദിവസം െകാ�് ന�െ��കയാണ് െച�ത്. ആ ഉ���ം ഇനി ആെര�ി�ം വാ��ത് േപായി�് അവിെട
ഇനിയാെര�ി�ം േജാലി�് േപാകാ� േപാ�ം ത�ാറാ�െമ�് ക�താനാകി�. കാരണം ഇേ�ാ� അവ���ത്
േപ�േദാഷമാണ്. അതായത് േസാഷ�� ക�ാപി�� എ�ത് നിലനി��ാ� വളെരയധികം ��ി��ാണ്. വളെര സ�ീ�ണമായ
സ�ഭാവമാണ് ഈ �ലധന�ി���ം. ഈ �ലധനെ� എ�ായ് േ�ാ�ം നയിേ����്. അത് നിലനി��ണെമ�ി�
�ത�മായ �ല�ളി� �ത�മായ സമയ�് തെ� എ�ിേ����്. പിെ� അതിെന വികസി�ിെ���ണം.

േസാഷ�� ക�ാപി�ലിസ�ിന് മെ�ാ� ഉദാഹരണം പറയാം. ഇവിെട അറിയെ��� �സ് �ാ�ഡ് ആണ് ൈന�്. എ�ാ�
ഒ�കാല�് �േറാ�ി� ഈ ൈന�ിെ� മാ���് തക�� േനരി�. പാകി�ാനിെല ചില െച�കിട �ാപന�� വഴി�ം
ൈന�് ഉ��ാദനം നട���ായി��. എ�ാ� ഇ�രം െച�കിട �ാപന�ളി� ബാലേവല െച�ി���ായി��.
ഒരാ� പാകി�ാനിെല�ക�ം ഇവിെട നട�� ബാലേവലക�െട വീഡിേയാ പക��ി �ചരി�ി�ക�ം െച�താണ്
ൈന�ിന് തിരി�ടിയായത്. ഇ�് േലാക�് നിലനി��� �ാ��് േഫാ� വി�വ�ിെ� ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിേയാ
പക���ം അതിന് ലഭി� �ാധാന��ം. �േറാ�ിെല വിവിധ മാധ�മ�ളി� ഈ വീഡിേയാ �ദ�ശി�ി�. അേതാെട
�േറാ�ിെല ൈന�ിെ� കടകെള�ാം തെ� അട�ിേട�തായി വ�. ഇ��യി�ം ബാലേവല ��കരമാെണ�ി�ം നാമിേ�ാ�ം
അതിന് ഇവിെട കാര�മായ ഗൗരവം െകാ���ി�. �േറാപ�� സംസ് കാരെ� നാെമെ�ാെ� ��ം പറ�ാ�ം ഇ�രം
കാര��ളിെല�ാം അവ� ജാഗ�കരാണ്. േകാടി�ണ�ിന് �പ ഉപേയാഗി�് നട�ിയ പരസ� �ചരണ�ളി�െട�ം
െസലി�ി�ികെള �ാ�ഡ് അംബാസഡ�മാരാ�ി�മാണ് പി�ീട് ൈന�ിന് ആ സാ�ഹിക �ലധനം തിരി� പിടി�ാ�
സാധി�ത്. അ�മാ�ം �ധാനെ���ം സ�ീ�ണമായ�മായ �ലധനമാണ് സാ�ഹിക �ലധനം.

ഇതിന് മെ�ാ� ന� ഉദാഹരണമാണ് ന�െട �ധാനമ�ി നേര� േമാഡി. അേ�ഹം േസാഷ�� മീഡിയകെള�ം മ�് �ഖ�ധാര
മാധ�മ�െള�ം ഉപേയാഗി�ാണ് 2014െല േലാക് സഭാ െതരെ���ി� തീ��ം ഏകപ�ീയെമ�് തെ�
അവകാശെ�ടാ�� വിജയം േനടിയത്. എ�ാ� മാധ�മ��െട സഹായേ�ാെട അേ�ഹം േനടിയ �തി�ായ�് അേത
മാധ�മ�ളി�െട തെ� േകാ�ംത���ം ന�� ക�. അ�ം ഒ� വ��ിെ� േപരി�. അേ�ഹം ഒ�പെ� അേമരി��
�സിഡ�ിെന സ�ീകരി�േ�ാ� ഒ� ന� വ�ം ധരിേ��ാം എ� മാ�മായിരി�ം ചി�ി�ി��ാ�ക. എ�ാ� മാധ�മ��
അതിെന െകാ�ാടിയ�ം ജന�� അതിെന വീ�ി��ം അ�െനയ�ാെത േപായി. ആ സമയ�് ദ ഹി�വി� വ� കാ���
എ�ം ചിരി�ി���ം ചി�ി�ി���മാണ്. േകാ�ിെ� �ല് ��വ� രാജ�െ� പാവെ�� മ�ഷ��െട വ��ി� നി�്
വലിെ����തായി ചി�ീകരി��തായി�� ആ കാ���. കാ��ണിെ� ആശയേ��ാ�പരി ആ ഒെരാ� കാ���
െകാ�് േമാഡി�െട േസാഷ�� ക�ാപി���ായ ഇടിവാണ് നാം ��ിേ��ത്.

വളെര �ധാനെ�� മെ�ാ� ക�ാപി�ലാണ് �ീേയ�ീവ് ക�ാപി��. ഇതിെന�ം ഉദാഹരണ സഹിതം തെ� വിശദീകരി�ാം.
ഇേ�ാ� നാം പാ�േക��ാ� സിഡി വാ���്. പ�് കാല�് അത് കാസ�ക�ം അതി�ം ��് �ാമേഫാ�
െറേ�ാ�ക�ം ആയി��. ഒ� �ഡിേയായി� ദിവസ��െട അ��ാന�ിെ� ഫലമായി ഏതാ�ം േപ� േച��്
ത�ാറാ�� പാ�കളാണ് സിഡിയായി ന�െട ക�ിെല��ത്. അ�ം വിപണികളി�െടയാണ് അത് ആസ�ാദകെ�
ൈകകളിെല�ക��. അേതസമയം ഇ�െ� കാല�് ഈ പറ� െറേ�ാ�ഡറിെ�േയാ കാസ�ിെ�േയാ എ�ിന്
സിഡി�െട േപാ�േമാ ആവശ�ം വ��ി�. പാ�കളായാ�ം സിനിമയായാ�ം ഓ�ൈലനി�െട തെ� ആസ�ാദകന്
സ��മാ�ാ�� അവസരം ഇവിെട��്. ഇതി� �ലധനം ആ ��ി�് പി�ി��വ�െട സ��ാ�കത�ം ��ി�ം



മാ�മാണ്. അേമരി� ഉ�െ�െട�� വിേദശ രാജ��ളി� സിനിമ റിലീസ് െച�� ദിവസം തെ� ആ��ം അത്
ഓ�ൈലനി�െട വാ�ാ� സാധി�ം. എ�ി�ം ഒ� സാ�ഹിക താ�പര��ിെ� ഭാഗമായി അവ� തിയ�റി� േപായി സിനിമ
കാ����്. �ടാെത ന��ിവിെട��ത് േപാെല വ�ാജ സിഡി �ശ് ന�െളാ�ം അവിെട ഉ�ാ��ി�. കാരണം
അവി��കാ��് സ��ാ�കത�� എ�ിെന�ം അതിേ�തായ വില ന�കി അംഗീകരി�ാ� അറിയാം. ഇ�ര�ി�
നട�� ഉ��ാദന�ിെ� െചലവ് �റവായതിനാ� അവ�െട വില�ം �റവായിരി�ം. ഇ��ല�� മെ�ാ� �ധാനെ��
�ണം േവ�് �റവായിരി�െമ�താണ്. പരി�ിതി സൗഹാ�ദമായ ഒ� അ�രീ�ം നിലനി��ാ� ഇത് നെ�
സഹായി��. പെ� ന�� ഇവിെട വ�ാജ ഉ����ളി�െട ഒരാ�െട ��ിപരമായ �ലധനെ� തക��ാനാണ്
�മി��ത്. വ�ാജ ഉ��ാദന��ക് (piracy) എതിെര ശ�മായ നിയമ�� െകാ�വരിക എ�ത് മാ�മാണ് ഇ��യി�
സാധ�മാ�ക. അെ��ി� മ�ഷ�െ� മനസ് അ�മാ�ം വ�താകണം. �� സ�ഹ�ളി� നി�് �തിയ സ�ഹ�ി��
വ�ത�ാസ�ം അതാണ്. �� സ�ഹ�ളി� ഓേരാ�ം മ�ഷ�നി� അടിേ���ിേ��ിയി�െ��ി� ഇവിെട മ�ഷ�� സ�യം
തിരി�റി�് െപ�മാ�കയാണ് േവ�ത്. മ�ഷ�െ� മ�ിഷ് ��ിന് വില�� ഒ� സ�ഹ�ി� മ�ഷ�േരാ���ം
സ�യമറി�് െപ�മാറിയിെ��ി� ആ സ�ഹ�ിന് വികസി�ാ� സാധി�ക�മി�.

�ീേയ�ീവ് ക�ാപി�� എ� ആശയം തെ� വി�ാന സ�ഹം ഇവിെട ആരംഭി�െവ�തിന് െതളിവാണ്. ഇനി അതിെന
സാ�ദായികമാ�ി�ീ��ക എ�താണ് ന�െട ദൗത�ം. ന�െട മനസിെന പാകെ���ിെയ��ാ� വ�ാജ ഉ�����
��ി��ത് ഒഴിവാ�ി ഓേരാ ഉ����ിെ��ം ആശയ�ിന് അതിെ� നി��ാതാ���് പണം ലഭി�ക�ം െച�ം.
ഇവിെട ഉ���െ��ാ� ഉപരി ആശയമാണ് ൈകമാ�ം െച�െ���ത്. സിഡിയ�, പകരം അതി� ഉ�െ���
പാ�കളാണ് നാം വി���ത് എ�ത് േപാെല. ഉപേഭാ�ാ�െള സംബ�ി�ം ഇത് ലാഭകരമാെണ�് �േത�കം
പറേയ�തി�േ�ാ? ഇേ�ാ� തെ� നാം ഓ�ൈല� വ�ാപാര�ളി� അധിക �� െച����്. ഇടനില�ാരനി�
എ�തിനാ� അത് ന��് ലാഭകരമാെണ�താണ് അതിന് കാരണം. ഓ�ൈല� വ�ാപാര�ളി� കട�െടേയാ
�ല�ിെ�േയാ ഒ�ം തെ� ആവശ�മി�ാ�തിനാ� ഏത് സമയ�ം എവിെട വ�ം വ�ാപാരം നട�ം എ�
സാഹചര���ാ�ം. ഈ �ലധന�� അ��ശ�മായ സ���ളാണ് (intangible asstets). എെ��ാ� വി�ാന സ�ഹം
അ�പിയായ വി�ാനെ� അടി�ാനമാ�ി �വ��ി��താണ്.

ഉ��ാദന ഉപകരണ��

അ��തായി ഈ സ�ഹ�ിെല ഉ��ാദന ഉപകരണ�െള�റി�ാണ് പറ��ത്. ആദ� ഉ��ാദന ഉപകരണം നാം
േനരെ� പറ�� േപാെല മ�ഷ� മ�ിഷ് കം തെ�യാണ്. വിവര�െള�ം അറി�കെള�ം വിശകലനം െച�� മ�ഷ�
മ�ിഷ് കം അതി� നി�ം അറിവ് ഉ��ാദി�ി��. ര�ാമെ� ഉപകരണം െന�് വ��കളാണ്. ഒ� െന�് വ��ി�െട
പ�വ�ാ� മാ�മാണ് വി�ാനം വ��ി��ത്. ഇത് ന�െട ��പാ�കെള�ടി ഉ�െ���ിെ�ാ�� ��ിയാണ്. ഒരാ�
തെ� അറിവ് മെ�ാരാ��് പക�� െകാ��ിെ��ി� അത് എെ�േ��മായി ന�മെ��ം. ഇ��� സംസ് കാര�ി�
െപ���� മേനാഭാവ�ിെ� സ�ാധീന��്. അറിവ് മ��വ��് പക�� െകാ��ാ� ഇവിെട മടിയാണ്. ൈഹ�വ
സംസ് കാര�ി� അധി�ിതെമ�് അവകാശെ��� ഇ��� സംസ് കാരം അ�െന ചി�ി�ിെ��ിേല അ�ത��.
മ�ധ��ം ആവശ�െ���ത് േവദം േക��� ��െ� കാതി� ഈയം ഉ��ിെയാഴി�ണെമ�േ�. വി�ാനെ�
പ�വ�ാതി�� കാലഘ�മായി�� അത്. അ�െകാ�് എ�ാണ് സംഭവി�ത്. വെമാഴിയായി നാം പക�� വ�ി��
പല�ം- എ�ിന് േവദ�� തെ� ഇ�െ� സ�ഹ�ി� എ�േപ��് അറിയാം- ന��് ന�മായി. ആ ന�മായതി�
ഇ���െട പാര�ര� ചികി�ാ രീതിക� േപാ�ം ഉ�െ���. േലാക�് പട�� പിടി�� പല മാരക േരാഗ���ം
ആ��േവദ�ി� മ��െ��് ന��് അറിയാം. എ�ാ� അ�മാ�േമ അറി�. അ�ാെത ആ മ��ക� ഏെതാെ�െയ�
ക�പിടി�ാ� നാമിനി�ം ഗേവഷണ�� നടേ��ിയിരി��. എ�ാ� ഒ� കാല�് ഇവിെട ഉപേയാഗി�െ��ി��
മ��കളാണ് അവ. ഇനി അവ �ന� നി��ി�ാ� പ�േമാെയ�് ക�റിയണം. കാരണം, മ�ഷ�െ� അ�ത ആ മ��ക�
ഉ��ാദി�ി�ാ� ഉപേയാഗി�ി�� സസ���െട നാശ�ിന് കാരണമായി��്. ഇവിെട നിലനി�ി��േതാ അെ��ി�
ഇേ�ാ�ം നിലനി����മായ ജാതി വ�വ��െട ഏ��ം വലിയ േദാഷമാണ് അത്. അേതസമയം �േറാ�ി� വളെര കാലം
��് തെ� അറിവ് ആ��ം പ�വ�ാെമ� മേനാഭാവം ഉ�ായി��. അതാണ് ശാ� രംഗ�ായാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ
രംഗ�ായാ�ം സാ��ിക, സാ�ഹിക രംഗ�ളിലായാ�ം അവ�െട ഉ�തി�് കാരണം.

സംവരണ�ിെ� േപരി� ബഹളം ���വ� ഇെത�ാം പരിഗണി�ാ� ന�ായിരി�ം. ഇവിെട സാ��ികമായി പി�ി�
നി���വനാണ് സംവരണം ആവശ�െമ�് േതാ��. കാരണം പണ��വന് ഉ�തിയിേലെ��ാ�� വഴി�ം �റ�



കിട���്. അെത�െന ഗ�ാസ് ��ി വാ�ാ� കഴി��വ� േപാ�ം സബ് സിഡി വാ�� കാലമാണ് ഇത്. അേ�ാ�
ഫീസ് ഇളവ് േപാ��വ േവെ��് ആെര�ി�ം വ�േമാ?

ഓേരാ കാലഘ��ി�ം അ�പിയായ സ��ിെ� (ശിേമിഴശയഹല മൈല)േ◌ അളവ് �ടിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. ഈ
സാഹചര��ി� ഇ� സ�ഹ�ളി���ായി�� അപകട�െള�റി�ം െച�� നി��കെള�റി�ം �ടി പറയണം.
വ�വസായ സ�ഹ�ി� ഉ��ാദന �ല�ം ത�ിെയ��ാ�� സാധ�തക� ഏെറയായി��. അേതസമയം വി�ാന
സ�ഹ�ി� വി�ാന�ം ��ി�ം നീതി�െമ�ാം ��ിമമായി �പീകരി�ാ� സാധ�തക��്. പണ�ിെ� അളവാണ്
വ�വസായ സ�ഹ�ിെ� അടി�റ. അേതസമയം വി�ാന സ�ഹ�ിെ� അടി�റ സത��ിെ� �ണനിലവാരമാണ്.
വ�വസായ സ�ഹ�ി� ഇട�പ�ം െതാഴിലാളി�് േവ�ി വല�പ�ം െതാഴി�ദാതാവിന് േവ�ി�ം നിലെകാ��.
അേതസമയം വി�ാനസ�ഹ�ി� ഗാഢമായ മാ�ഷിക �ല���െട ��ിമത��ിെനതിെരയാണ് �തിയ ഇട�പ�ം
നിലെകാ�ക.

വ�വസായ സ�ഹ�ി� ന��് േവ�ിയി�� �ണ�� എ�ി�ം ��ി� നി��ാ�� കഴി�ം സ�ാത���ം
സ�ഗാ�കത�മായി�െ��ി്� �തിയ സ�ഹ�ി� ന��് പ�് വ�ാ�� സ�ാത���ം ഐക�ം, ജാ�ത, ബ�മാനം
എ�ിവ�ം �താര�ത�ം െപാ�ന��ാ�� മന�ം നീതിേബാധ�മാണ് േവ�ത്. നിലവി�� സാ��ിക-സാ�ഹിക
േമഖലക� പരാജയമാെണ�ം �തിെയാ� സ�ഹം ഉയ�െ��േ��േ��ത് ഇവിെട ആവശ�മാെണ��� േബാധം
മ�ഷ�െ���ി� എ�ാ�ാല���്. എ�ാ� ��തി�െട സ�ലിതാവ�െയ നിലനി��ാ� സാധി�കെയ�താണ്
ഓേരാ സ�ഹ�ിെ��ം ല��ം. സ�ഹെ� നിലനി��ാ� ഇ�ാല�് വ�വസായം ആവശ�മാെണ�ിരിെ� അത�
എ���മ�. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹം �േ�ാ�് വ��ത് ഇ�ര�ി� പരി�ിതിെയ മനസിലാ�ി�ം അറി���
വ�വസായ വികസനമാണ്.

വരാനിരി�� സ�ഹ�ിനായി ചി�ി�ാം

ഒ� വി�ാന സ�ഹം അ�പിയാണ് (immaterial), അ��ശ�മാണ് (intangible), �ണാ�കമാണ് (qualitative) എ�്
പറയാം. അ�പിയായ സ��ിന് ചില �േത�കതക� ഉ�്. അറി��ായിരി�ണം, കീ��ി��ായിരി�ണം, ക�നിയി�
വിശ�ാസ��ായിരി�ണം, ക�നി�് ഘടന��ായിരി�ണം, ഉപായ���ാകണം, വ��ിക�മായി ന�
ബ���ായിരി�ണം, ഉപേഭാ�ാ��മായി ന� ബ���ായിരി�ണം. അതായത് വി�ാന സ�ഹ�ി� േജാലി
െച�� ഏെതാ� വ��ി�ം അറി��ായിരി�ണം, കാരണം അവെ� അറിവാണ് ഇവിെട വ�ാപാരം െച�െ���ത്.
അ�േപാെല അയാ��് സ�േ���ായിരി�ണം. ജീവിത�ി� അ��ം ചി��മി�ാ� ഒരാ��് അ�േ�ാ�ം ചി�േയാ�ം
�ടി േജാലി െച�ാ�ം സാധി�ി�. ക�നിയി� ജന���് വിശ�ാസ��ായിരി�ണെമ�ത് നാം േനരെ� പറ�
േസാഷ�� ക�ാപി��മായി ബ�െ��താണ്. ക�നി�െട േപര് ഏെത�ി�ം വിധ�ി� �ഷി�െ��ാ� അത് വ�ാപാരെ�
ബാധി�ം. എ�ാ ക�നിക��ം ഒ� ഘടന��്. നാം േനരെ� തെ� പറ�ി�� വ�ാപാര സ�ഹ�ി� ഈ ഘടന
പിരമിഡ് ആ�തിയിലാണ്. എ�ാ� വി�ാന സ�ഹ�ി� ഇത് െന�് വ��ക�െട �പ�ിലാണ്. അതിനാ� തെ� ആ�ം
ആ��ം �കളില�. മാേനജ� �ത� ��കാ� വെര ഒേര തല�ി�.

ഉ��ാദി�ി�� വ��� �ത� സമയ�്, �ത�മായി തെ� ഉപേഭാ�ാ�ളിെല�ി��തിന് ആവശ�മായ ഉപായ��
േവണം. ഉപായ��െട ���ി� പറയാ�� മെ�ാ� കാര�ം സ് േകാ� കാ��കളാണ്. �ാപനം ഓേരാ ഘ��ി�ം
എ�മാ�ം വികസി�െവ�് െതളിയി��താണ് ഈ സ് േകാ� കാ��ക�. അതിെന ഉദാഹരണ സഹിതം പരിേശാധി�ാ�
ഇ�� സ�ാത��ം �ാപി��ടെന നാം ഹി��ാ� േമാേ�ാഴ് സ് ആരംഭി�. അതി� നി�ാണ് നാം അംബസാഡ� കാ�ക�
�റ�ിറ�ിയത്. അ�് രാജ��് അംബാസഡ� കാ�ക� മാ�മായി�� ഉ�ായി��ത്. മ�ി �ത� സാധാരണ�ാ� വെര
അതി� സ�രി�. മ�് വ�ിക� വ��ം േവണെമ�ി� വിേദശ� നി�ം എ�ി�ണമായി��. ആ സാഹചര��ിലാണ്
��കി വ��ത്. അേതാെട ഇ��� േറാ�കളി� അംബാസഡറിെനാ�ം മാ�തി�ം �ാനം പിടി�. അെ�ാെ� ഒ� കാറ്
വാ�ാ� എ�കാലം കാ�ിരി�ണമായി��. എ�ാ� ഇ�് രാവിെലെയ�േ��് നാം ഒ� കാറ് വാ�ാ� ആ�ഹിേ��
താമസേമ��. അേ�ാേഴ�ം ന�െട െമാൈബ� േഫാണി� കാ� വ�ാപാരിക�െട �തിനിധിക�െട വിളിെയ�ം.
അ�േപാെല തെ� േഫാണിെ� കാര��ം മ�ി�െട അ�വാദ�ം വാ�ി ചിലേ�ാ� വ�ഷ�േളാളം കാ�ി��ാലാ�ം പ�്



ബിഎസ്എ�എലിെ� ഒ� ലാ�ഡ് േഫാ� കണ�� കി�ക. എ�ാ� ഇ�് ഒരാ� എ�യധികം കണ��കളാണ്
ഉപേയാഗി��ത്? ഇ�െന േനാ�േ�ാ� തെ� അവിെട ഒ� സ് േകാ� കാ�ഡ് കെ��ാ� സാധി�ം. ഓേരാ
കാലഘ��ി� വികസനം �ാപി� ഒ� വ�ാപാര േമഖലെയയാണ് ആ സ് േകാ� കാ�ഡി� നാം കെ���ത്.
സഹ�വ��ക� ത�ി� ന� ബ�ം ��ി�ിെ��ി� അത് അറിവ് പ�വ�ലിെന�ം ഉ��ാദനെ��ം ബാധി�ം.
ഉപേഭാ�ാ�� രാജാ��ാരാെണ�് നാമിേ�ാ� പറ��ത് തെ�യാണ് വി�ാന സ�ഹം ഉപേഭാ�ാ��മായി ന�
ബ�ം ��ി�ണെമ�് ആവശ�െ���ത്. പെ�ാെ� െചലേ�ാ� കട�ാര� േവണെമ�ി� േമടി�ാ� മതിെയ�്
പറ�മായി��. എ�ാ� ഇ�് അത് നട�ി�. ഇെതാെ� തെ�യാണ് വി�ാന സ�ഹ�ിെ� ല�ണ�ം.

ഈ സ�ഹ�ി� ഉപേഭാ�ാ�����് ചില ഉ�രവാദിത��� നിലവാരം �റ� ഉ����� വാ�ിെ��് അവ�
തീ�മാനിേ����്. അതിന് സ��ാ� ന� നിലവാര��വയ�ാ� ഒ� ഉ����ം വിപണിയിലിറ�ാ�
അ�വദി�ാതിരി�ക�ം െച�ണം. സിംഗ�രി� അത് നട�ിലാ�ി കഴി�. നിലവാരമി�ാ� ഉ�����
ഉപേയാഗി�ാ� അവിെട അ�വാദമി�. നിലവാരം �റ� ഉ����� ഉപേയാഗി���ം ��ത� േവ�്
ഉ��ാദി�ി�െ�ടാ� കാരണമാ�ം. കാരണം നിലവാരം �റ�വ േവഗം ഉപേയാഗ �ന�മാ�ക�ം പി�ീട് പകരം വാ�ാ�
ജന�� നി�ബ�ിതരാ�ക�ം െച��. ഇവിെട ഉപേയാഗ �ന�മായ വ� േവ�ിെ� ഗണ�ിേല�് മാ�െ��കയാണ്.

അ�േപാെല തെ� അ�പിയായ സ��് ഉപേയാഗി�� സ�ഹ�ി� സിവി� സ�ഹ�മാ�� ബ��ം വളെര
�ാധാന�മ�ഹി��. അ�െകാ�ാണ്, നാം േനരെ� പറ� െറേ�ാ�ഡ് െച� പാ�് എ�ാവ��ം േക��ാ� പാക�ിന്
�പെ���ിെ�ാ���ത്. മെ�ാ�് പരി�ിതി�മാ�� ബ�മാണ്. അത് നാം നിരവധി തവണ പറ� കഴി�.
െപാ�സ�ഹ�ിെ� ഭാവിെയ�റി�ം നിലനി��ിെന�റി�ം വി�ാന സ�ഹം സംസാരി��. ഈ ��വ�
സ�ഹ�ിെ��ം (collective society) ഭാവിെയ�റി�ാണ് ഇവിെട ച�� വ��ത്. ഉദാഹരണ�ിന് ഒരാ� വീ�ിെല ഒ�
ൈല�് അനാവശ�മായി �വ��ി�ാ� അതിെ� ന�ം അയാ��് മാ�മ�, ഈ േലാക�ിന�ാെടയാണ് എ� േബാധ�ി�
നി�ാണ് അ��ാ��ത്. അതിന് ��തിേയാ�ം വരാ� േപാ�� സ�ഹേ�ാ�ം നാം ഉ�രവാദിത�െ��ിരി�ണം. എ�ിേല
ആ തല�ി� ചി�ി�ാനാ�. വരാ� േപാ�� സ�ഹം ജനി��ത് വി�തമാേയാ േരാഗ�േളാെടേയാ ആെണ�ി� അതിന്
ഉ�രവാദി ന�ളാണ് എ� ചി�യാണ് അത്. വ�ം തല�റ ആേരാഗ�േ�ാെട ജനി�ണെമ�ി� നാം ന�െട ആേരാഗ�ം
��ി�ണം. വി�� േമരിെയ�റി�് പറ��ത് തെ�െയ��ാം. വി�� േമരി ഒ� പരി��യായ കന�കയാെണ�ാണ്
പറ��ത്. അതിെ� അ��ം അവ�െട ഗ�ഭപാ�ം മലീമസമെ��് മാ�മാണ്. അ�ാെത വിവാഹ�ം
ൈലംഗികബ��മാെയാ�ം ബ�െ�� കന�കാത�ം അ� അത്. ഇവിെട ഈ കന�കാത�ം �തിെയാ� സ�ഹെ�
��ി�ാ�� ഇടമാണ്. അതായത് ന�� ന�െട ആേരാഗ��ം ശരീര�ം മലീമസമാ�ാെത കാ� ��ി�ക.


