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அத்தியியாயம்  நியான்க

உழைப்பின் உற்பத்தித்திறனுக்்திறனுக்கியான னுக்கான பபியா்கான போரியாட்டம்
Leon Trotsky,

பணமும திட்டமும
அரசின் நிிலநிலைப்பைப்பாட்டில் இருந்த  சுைப்பாவியத ஆட்சிிலய
ஆரைப்பாய
நைப்பாம
முயற்சித சிைப்பாம.
இ சி சபைப்பான்றதிைப்பாரு
பகுப்பைப்பாய்விிலய பண சுற் சறைப்பாட்டததின் நிிலநிலைப்பைப்பாட்டிலும
இருந்த நைப்பாம  ச மேற்தறைப்பாள்ளநிலைைப்பாம. அரசு  மேற்றும பணம, இந்ி
இரண்ட பிரச்சிிலயறளு ச மே ிங்றளுக்குள் ஏரைப்பாள மேைப்பாய தபைப்பாத
பண்புறிலளக் தறைப்பாண்டிருக்கின்றய, இரண்ட ச மே இறுதிப்
பகுப்பைப்பாய்வில் பிரச்சிிலயறளின் பிரச்சிிலயயைப்பாய ‘உிலைப்பின்
உற்பததிததிறன்’
என்பதில்ிைப்பான்
வந்த
முடிகின்றய.
பணததின் நிர்ப்பந்ிம  சபைப்பாநிலை சவ அரசின் நிர்ப்பந்ிமும
வர்க்ற ுமுிைப்பாயததின்  மேரபுச்துைப்பாததக்றளைப்பாகும. இச்ுமுிைப்பாயம
 மேனிினுக்கும  மேனிினுக்கும இிலடயிநிலைைப்பாய உறவுறிலள
பைப்பாதறைப்பாப்பிற்கு,
அிலயதத
வழிபடல்றளின்
மிறவும
ஆபதிைப்பாய அரிலு, அின் பற்றளுக்கு இிலடயில்  மேைப்பாதபரும
றததியுடன்
நியமிதி
பின்யர்,
மூடநமபிக்ிலறயைப்பாய,
 மேிரீதியைப்பாய அல்நிலைத  மேிுைப்பார்பற்ற வழிபைப்பாட்ட (fetishm)
வடிவங்றளில்
ிவிர
 சவறு
வழிறளில்
விளக்குிற்கு
திரைப்பாணியற்றிைப்பாகும. ஒரு றமயூனிு ுமுிைப்பாயததில் அரசும
பணமும  மேிலறந்த சபைப்பாகும. அவற்றின் படிப்படியைப்பாய உதிர்வு
 சுைப்பாுலிுததின் கீழ திைப்பாடர்ச்சியைப்பாற நிலடதபற  சவண்டம.
அரசு பைப்பாதி அருைப்பாற  மேைப்பாறியிருக்கின்ற, பணம ியத  மேந்திர
ுக்திிலய இைக்றத திைப்பாடங்கியிருக்கின்ற அந்ி வரநிலைைப்பாற்றுத
ிருணததில்  மேட்டமிைப்பான்  சுைப்பாுலிுததின் உண்ில மேயைப்பாய
தவற்றி குறிதத நம மேைப்பால்  சபு முடியும. அின் அர்திம
என்யதவன்றைப்பால்
 சுைப்பாுலிு மேைப்பாயத,
முிநிலைைப்பாளிததவ
வழிபைப்பாடறளில் இருந்த ின்ிலய விடவிததக் தறைப்பாண்டவிட்ட
நிிலநிலையில்,  மேனிிர்றளுக்கு இிலடயில் இன்னும பிரறைப்பாு மேைப்பாய,
சுிந்திர மேைப்பாய  மேற்றும பயனுள்ள உறவுறிலள உருவைப்பாக்றத
திைப்பாடங்குகிறத என்பிைப்பாகும.
பணதிலி "ஒழிப்பத", கூலிறிலள "ஒழிப்பத", அல்நிலைத அரசு
 மேற்றும
குடமபதிலிக்
"றிலநிலைததவிடவத"
 சபைப்பான்ற
அரைப்பாஜறவைப்பாி குணைப்பாமுததடயைப்பாய  சறைப்பாரிக்ிலறறள் எல்நிலைைப்பாம
எந்திரதிய மேைப்பாய சிந்ிிலயக்றைப்பாய  மேைப்பாதிரிறளைப்பாற  மேட்ட ச மே
ஆர்வம
தறைப்பாள்ளதிக்றிலவ
ஆகும.
பணதிலி
ின்னிச்ிலுயைப்பாற "ஒழிதத விட” முடியைப்பாத, அ சி சபைப்பால்ிைப்பான்
அரிலுயும
பிலைய
குடமபதிலியும
ின்னிச்ிலுயைப்பாறக்
“றிலநிலைதத விட”வும முடியைப்பாத. அிலவ ி மேத வரநிலைைப்பாற்று
பணிிலய துய்த றிலளதத, ி மேத பைப்பாததிரதிலி ஆற்றி
ஓய்ந்த உதிர  சவண்டம. ுமூற துல்வததின் சீரைப்பாய
வளர்ச்சியைப்பாயத
இருறைப்பால்
உயிரியங்றளைப்பாய
நமில மே,
ஒவ்தவைப்பாரு கூடில் நிமிட உிலைப்ிலபக் குறிதி ந மேத
றஞ்ுதிய மேைப்பாய  மே சயைப்பாபைப்பாவதிலியும, அததடன் ந மேக்கு
கிிலடக்கும பங்கீட்ட அளவு குறிதி ந மேத அவ மேைப்பாயறர மேைப்பாய
அச்ுதிலியும  மேறக்றச் துய்கின்ற அந்ி றட்டததில்  மேட்ட ச மே
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பணததின்
மீிைப்பாய
வழிபைப்பாட்டிற்கு
 மேரணஅடியைப்பாயத
தறைப்பாடக்றப்பட
முடியும.
 மேனிினுக்கு
ுந் சிைப்பாஷதிலி
தறைப்பாண்ட வருவிற்குரிய அல்நிலைத அவிலயத தயரததில்
ிள்ளுவிற்குரிய ியத திறிலய இைந்த விட்டபின்,
பண மேைப்பாயத,
தவறு மே சய
புள்ளிவிவர
நிபுணர்றளின்
வுதிக்கும திட்டமிடல்  சநைப்பாக்றங்றளுக்கும  மேட்ட ச மே உரிய
பற்றுச்சீட்டறளைப்பாற பயன்படம நிிலநிலைக்கு  மேைப்பாறி விடம.
இன்னும
கூடிநிலைைப்பாய
எதிர்றைப்பாநிலைததில்,
அந்ி
பற்றுச்சீட்டறளுக்கும
கூட
அவசியமின்றிப்
 சபைப்பாறநிலைைப்பாம.
அந்ிப்
பிரச்சிிலயிலய
முழுில மேயைப்பாற
வருங்றைப்பாநிலை
ுந்ிதிறளிடம நைப்பாம விட்ட விடநிலைைப்பாம, அவர்றள் நிச்ுய மேைப்பாற
நமில மே விட புததிுைப்பாலிறளைப்பாற இருப்பைப்பார்றள்.
உற்பததிச்
ுைப்பாியங்றள்
 மேற்றும
றடன்றளின்
 சிசிய மேய மேைப்பாக்றம,
உள்நைப்பாட்ட
வர்திறததின்
கூட்டறவு மேய மேைப்பாக்றம அல்நிலைத அரசு மேய மேைப்பாக்றம, தவளிநைப்பாட்ட
வர்திறததில் ஏற சபைப்பாறம, விவுைப்பாயததில் கூட்டற்பததி முிலற,
பரமபிலரச் துைப்பாதத குறிதி ுட்டம — இிலவதயல்நிலைைப்பாம
ினிநபர் பணக்குவிப்பின் மீத றடில மேயைப்பாய வரமபுறிலளக்
தறைப்பாண்டவந்திருப்ப சிைப்பாட, ினியைப்பார் மூநிலைிய மேைப்பாற (அநியைப்பாய
வட்டிக்கு
விடப்படகின்ற,
வர்திறரீதியைப்பாய
 மேற்றும
திைப்பாழிற்ுைப்பாிலநிலை
மூநிலைிய மேைப்பாற)
அத
 மேைப்பாறுவிற்கும
முட்டக்றட்ிலட  சபைப்பாடகிறத. இருந்ி சபைப்பாதிலும, உள்ளபடி சய
சுரண்டலுடன்
பிிலணப்புதறைப்பாண்ட
பணததின்
இச்துயல்பைப்பாடறள் ஒரு பைப்பாட்டைப்பாளி வர்க்றப் புரட்சியின்
ஆரமபததில்
றிலநிலைக்றப்படவதில்ிலநிலை,
 மேைப்பாறைப்பாற
ஒரு
திருததியில மேக்றப்பட்ட வடிவததில் அிலவ, ுர்வவியைப்பாபற
வர்திறரும,
றடயளிப்பவரும
 மேற்றும
முிநிலைைப்பாளியு மேைப்பாற
இருக்கின்ற அரசுக்கு  மேைப்பாற்றப்படகின்றய. அ சி ு மேயததில்,
 மேதிப்பிடம ஒரு அளவைப்பாற, பரிவர்திிலய ுைப்பாிய மேைப்பாற  மேற்றும
றட்டணதிலி துலுததம
ஊடற மேைப்பாற, பணததின்
மிற
அடிப்பிலடயைப்பாய
துயல்பைப்பாடறள்
பரைப்பா மேரிக்றப்படவ சிைப்பாட
 மேட்ட மேன்றி, அிலவ முிநிலைைப்பாளிததவததின் கீழ இருந்ிிலி
விடவும
பரந்ிதவைப்பாரு
துயற்பைப்பாட்டக்
றளதிலியும
தபறுகின்றய.
நிர்வைப்பாறரீதியைப்பாய திட்டமிடல் ியத ுக்திிலய  சபைப்பாத மேைப்பாய
அளவிற்கு தவளிப்படததியிருக்கிறத, அ சிைப்பாட  சுர்தத
அின் வரமபுறிலளயும தவளிப்படததியிருக்கிறத. ஒரு
முன்கூட்டிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரத திட்டம என்பத, அதிலும 170
மில்லியன்
 மேக்றள்திைப்பாிலறிலயயும
நறரததிற்கும
கிரைப்பா மேததிற்கும இிலடயில் ஒரு ஆை மேைப்பாய முரண்பைப்பாட்ிலடயும
தறைப்பாண்டதிைப்பாரு
பின்ிங்கிய
நைப்பாட்டில்,
ஒரு
 மேைப்பாறைப்பாி
 சவிவைப்பாக்றைப்பாற இருக்ற முடியைப்பாத;  மேைப்பாறைப்பாற நிிலற சவற்றததின்
 சபைப்பாத
ுரிபைப்பார்க்றப்படவும
 மேறுசீரில மேக்றப்படவும
அவசிய மேைப்பாக்குகின்ற
ஒரு
கிட்டதிட்ட
தநருக்ற மேைப்பாய

அனு மேைப்பாய மேைப்பாறத ிைப்பான் இருக்ற முடியும. உண்ில மேயில் நைப்பாம
ஒரு
நியதியைப்பாற சவ
தறைப்பாள்ளநிலைைப்பாம:
எந்ி
அளவிற்கு
"அச்சுப்பிுறைப்பா மேல்"
ஒரு
நிர்வைப்பாறப்
பணி
பூர்ததி
துய்யப்படகிற சிைப்பா,
அந்ி
அளவிற்கு
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரத
ிிலநிலைில மே
 ச மேைப்பாு மேைப்பாற
இருக்கிறத
என்று
அர்திம.
திட்டங்றிலள தநறிப்படததவிற்கும துயல்படததவிற்கும
இரண்ட தநமபு சறைப்பால்றள்  சிிலவ: முிநிலைைப்பாவத, ஆர்வமுள்ள
தவகுஜயங்றள்
ிைப்பா மேைப்பாற சவ
ிிலநிலைில மேததவததில்
உண்ில மேயைப்பாறப்
பங் சறற்பு
துய்கின்ற
வடிவததிநிலைைப்பாய
அரசியல் தநமபு சறைப்பால்,  சுைப்பாவியத ஜயநைப்பாயறம இல்நிலைைப்பா மேல்
இத சிந்திக்றவும முடியைப்பாித; இரண்டைப்பாவத, முன்கூட்டித
திட்டமிடப்பட்ட றணக்கீடறிலள ஒரு உநிலைறளைப்பாவிய ு மேைப்பாய
 மேதிப்பின்
உிவி சயைப்பாட
உண்ில மேயைப்பாற
ுரிபைப்பார்க்கும
வடிவததிநிலைைப்பாய நிதிததிலற தநமபு சறைப்பால், ஒரு ஸ்திர மேைப்பாய
பண அில மேப்புமுிலற இன்றி இத சிந்திக்றவும இயநிலைைப்பாித.
 சுைப்பாவியத தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததில் பணததின் பைப்பாததிரம என்பத
இன்னும நிிலறவு தபறவில்ிலநிலை என்பத  மேட்ட மேல்நிலை,  மேைப்பாறைப்பாற
நைப்பாம ஏற்றய சவ கூறியிருப்பத  சபைப்பாநிலை, அிற்கு இன்னும
நீண்டதிைப்பாரு வளர்ச்சி மீிமிருக்கிறத.
முிநிலைைப்பாளிததவததிற்கும
 சுைப்பாுலிுததிற்கும
இிலடயிநிலைைப்பாய
இிலட மேருவு ுறைப்பாப்ிதிலி த மேைப்பாதி மேைப்பாற எடததப் பைப்பார்திைப்பால்,
வர்திறம குிலறக்றப்பட  சவண்டம என்பில்நிலை  மேைப்பாறைப்பாற அத
அுைப்பாிைப்பாரண  மேட்டததிற்கு விரிவைப்பாக்றம துய்யப்பட  சவண்டம
என் சற அத அர்தி மேளிக்றக் கூடியிைப்பாகும. திைப்பாழிற்திலறயின்
அதிிலய பிரிவுறளும ிங்றிலள உரு மேைப்பாற்றிக் தறைப்பாண்ட
வளர்ச்சி றைப்பாண்கின்றய. புதியிலவ திைப்பாடர்ந்த எழுகின்றய,
அததடன் அிலவ அிலயதத ச மே ிமமிிலடயிநிலைைப்பாய உறவுறிலள
அளவுரீதியிலும பண்புரீதியிலும விலரயறுததக் தறைப்பாள்ள
நிர்ப்பந்திக்றப்படகின்றய.
முழுநிிலறவு
விவுைப்பாயப்
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரதிலியும
 மேற்றும
அ சிு மேயததில்
மூடிய
குடமபக் றட்டில மேப்ிலபயும றிலநிலைப்பத என்பத, முன்யர்
விவுைப்பாயி இன் எல்ிலநிலைக்குள் அல்நிலைத அவரத ினி
வசிப்பிடததின்
சுவர்றளுக்குள்
துநிலைவிடப்பட்ட
வந்ி
உிலைப்புுக்தி
அதிிலயயும
ுமூற
பரிவர்திிலயயின்
வட்டததிற்குள்
அிைப்பாவத
அின்
 சநரடி
விிலளவைப்பாய
பணச்சுைற்சிக்குள், இடம  மேைப்பாற்றப்படவிலிக் குறிக்கிறத.
வரநிலைைப்பாற்றில்
முின்முிலறயைப்பாற
அிலயதத
ியைப்பாரிப்புறள்
 மேற்றும  சுிலவறளும ஒன்றுக்றைப்பாற இன்தயைப்பான்று என்ற
விலறயில் பரிவர்திிலய துய்யப்படத திைப்பாடங்குகின்றய.
இன்தயைப்பாரு
புறம,
திட்டமிடகின்ற
அில மேப்பினில்
உற்பததியைப்பாளர்  மேற்றும நுறர்பவரின்  சநரடியைப்பாய ினி மேனிி
நநிலைன்றிலளயும  மேற்றும அவர்றளத ின்முிலயப்ிலபயும —
நமபறதின்ில மே
 மேற்றும
தநகிழிலவ
வைப்பாடிக்ிலறயைப்பாறக்
தறைப்பாண்ட பணம என்ற றருவிிலய ியத  சுிலவயில்
தறைப்பாண்டிருந்ிைப்பால்  மேட்ட ச மே இத பயனுள்ள விலறயில்
ின்ிலய தவளிப்படததம—  சுர்க்றைப்பா மேல் ஒரு தவற்றிறர மேைப்பாய
 சுைப்பாுலிுக் றட்ட மேைப்பாயம என்பத நிிலயததப் பைப்பார்க்றவும
முடியைப்பாித. திைப்பாழிற்திலறயின் அதிிலய திலளறளிலும
ிிலடயின்றி ஊடருவதிக்ற ஒரு தல்லிய மேைப்பாய அளவீட
இல்நிலைைப்பா மேல், அிைப்பாவத ஒரு ஸ்திர மேைப்பாய பண அநிலைகு
இல்நிலைைப்பா மேல், உிலைப்பின் உற்பததிததிறிலய அதிறரிப்பதம
அின் உற்பததிப்தபைப்பாருட்றளத ிரதிலி  ச மேமபடததவதம
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ுற்றும
அிலடயவியநிலைைப்பாிிலவயைப்பாகும.
ஆற சவிைப்பான்
இிலட மேருவு தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததிலும, முிநிலைைப்பாளிததவததின் கீழ
இருப்பத
 சபைப்பான் சற,
த மேைப்பாதி
ுட்டபூர்வ
பணமும
ிங்றததிிலய அடிப்பிலடயைப்பாறக் தறைப்பாண்டிைப்பாய் இருக்கிறத
என்பத திளிவைப்பாகிறத.  மேற்ற அதிிலய பணமு ச மே ஒரு
பதிலீட  மேட்ட ச மே. நிச்ுய மேைப்பாற,  சுைப்பாவியத அரசு பண்டங்றளின்
தபருந்திரட்சிிலயக் தறைப்பாண்டிருக்கின்ற அ சி சநரததில் பணம
அச்ுடிக்கும
எந்திரதிலியும
ின்
றரங்றளில்
தறைப்பாண்டிருக்கிறத. இருப்பினும, அத நிிலநிலைில மேிலய  மேைப்பாற்றி
விடவில்ிலநிலை. பண்டங்றளத விிலநிலைறளின் விடயததிநிலைைப்பாய
நிர்வைப்பாறரீதியைப்பாய ிலறயைப்பாளல்றள் தறைப்பாஞ்ும கூட உள்நைப்பாட்ட
அல்நிலைத தவளிநைப்பாட்ட வர்திறததக்றைப்பாய ஒரு ஸ்திர மேைப்பாய
நைப்பாணய அநிலைகிிலய உருவைப்பாக்ற சவைப்பா அல்நிலைத பிரதியீட
துய்தவிட சவைப்பா இல்ிலநிலை.
ஒரு சுயைப்பாதீய மேைப்பாய அடிப்பிலட, அிைப்பாவத, ிங்றததின்
அடிப்பிலட, இல்நிலைைப்பாி நிிலநிலையில்,  சுைப்பாவியத ஒன்றியததின்
பண  மேதிப்புமுிலறயைப்பாயத அததியைப்பாவசிய மேைப்பாய விலறயில்,
ஏிலயய
பநிலை
முிநிலைைப்பாளிததவ
நைப்பாடறளில்
உள்ளிலிப்
 சபைப்பாநிலை சவ, ஒரு மூடிய ின்ில மேிலயக் தறைப்பாண்டிருக்கிறத.
உநிலைற ுந்ிலிிலயப் தபைப்பாறுதி விலர ரூபிள் என்ப சி
இருக்றவில்ிலநிலை. இந்ி பண முிலறயின் எதிர் மேிலறயைப்பாய
அமுங்றிலள  சஜர் மேனி அல்நிலைத இதிைப்பாலிிலய விடவும
 சுைப்பாவியத
ஒன்றியதிைப்பால்
கூடில்
இநிலைகுவைப்பாறத
ிைப்பாக்குப்பிடிக்ற முடிகிறதின்றைப்பால், தவளிநைப்பாட்ட வர்திறததின்
மீிைப்பாய ஏற சபைப்பாறதிலிக் தறைப்பாண்டிருப்பத அிற்கு ஒரு
பகுதிக் றைப்பாரண மேைப்பாகின்றத. நைப்பாட்டின் இயற்ிலறச் துல்வ ச மே
அிற்கு பிரிைப்பாய றைப்பாரணம. இத மேட்ட ச மே ின்னிிலறவுப்
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின் பிடியில் மூச்சுததிணறைப்பா மேல் இருப்பிலி
ுைப்பாததிய மேைப்பாக்குகிறத. ஆயினும வரநிலைைப்பாற்றுக் றடில மேயைப்பாற
முன்நிற்பத, தவறு மே சய மூச்சுததிணறிலநிலைத ிவிர்ப்பத
 மேட்ட மேன்று,  மேைப்பாறைப்பாற, உநிலைறச் ுந்ிலியின் மிற உயர்ந்ி
ுைப்பாிிலயறளுக்கு
 சநருக்கு
 சநர்
நின்று,
 சநரததின்
மிறப்தபரும  சுமிப்ிலப, அின்விிலளவைப்பாற றநிலைைப்பாச்ுைப்பாரததின்
மிற உயர்ந்ி  மேநிலைர்ச்சிிலய, உதிரவைப்பாி மேளிக்றக் கூடிய
முழுக்ற
முழுக்ற
பகுதிறிவைப்பாய,
ஒரு
ுக்திவைப்பாய்ந்ி
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரதிலி உருவைப்பாக்குவத ஆகும.
சுறுசுறுப்பைப்பாய
 சுைப்பாவியத
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததிற்கு,
திைப்பாடர்ச்சியைப்பாய திைப்பாழில்நுட்பப் புரட்சிறள்  மேற்றும தபரும
அளவிநிலைைப்பாய பரி சுைப்பாிிலயறளின் ஊடைப்பாற அத றடந்த துன்று
தறைப்பாண்டிருக்கும
ு மேயததில்,
 சவறு
எந்ி
திைப்பாடர்
 சுைப்பாதிப்புமுிலறிலய
விடவும
ஒரு
ஸ்திர மேைப்பாய
 மேதிப்பு
அளவீட்டின் மூநிலை மேைப்பாய ஒன்று அவசிய மேைப்பாய் இருக்கிறத.
 சுைப்பாவியத
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரம
ஒரு
ிங்ற
ரூபிிலளக்
தறைப்பாண்டிருந்திருக்கு மேைப்பாயின்,
ஐந்ிைப்பாண்டத
திட்டங்றளின்
முடிவுறள் இப் சபைப்பாதிருப்பிலிக் றைப்பாட்டிலும ஒப்பிட முடியைப்பாி
 மேட்டததிற்கு மிறவும ுைப்பாிற மேைப்பாற இருந்திருக்கும என்பதில்
ிததவரீதியைப்பாற இமமியளவும ுந் சிறமிருக்ற முடியைப்பாத.
ஆயைப்பால், அதிிலறயதிைப்பாரு நிர்ணயம இல்நிலைைப்பா மேல்  சபைப்பாயத
என்ப சி உண்ில மேயைப்பாற இருக்கிறத. ஆயைப்பால் நீங்றள்,
இருப்பிலிக் தறைப்பாண்ட ுந் சிைப்பாஷப்பட சவைப்பாம என்று இருந்த
விடக்கூடைப்பாத, ஏதயன்றைப்பால் அத இன்னும கூடிநிலைைப்பாய

தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரத
துல்லும.

ிவறுறளுக்கும

இைப்புறளுக்கும

இட்டச்

“ சுைப்பாுலிு” பணவீக்றம
 சுைப்பாவியத
பண
முிலறயின்
வரநிலைைப்பாறு
தவறு மே சய
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
சிக்றல்றளின்,
தவற்றிறள்
 மேற்றும
 சிைப்பால்விறளின்
வரநிலைைப்பாறு
 மேட்டம
அல்நிலை,
 மேைப்பாறைப்பாற
அதிறைப்பாரததவ
சிந்ிிலயயின்
ஊுநிலைைப்பாட்டங்றளின்
ஒரு
வரநிலைைப்பாறும ிைப்பான்.
புதிய
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக்
தறைப்பாள்ிலறக்கு
(NEP)
 மேைப்பாறிச்துல்வதடன் திைப்பாடர்புபட்ட 1922-24 ஆம ஆண்டில்
ரூபிள் மீட்சி துய்யப்பட்டில மேயைப்பாயத நுறர்வுப் தபைப்பாருட்றளின்
விநி சயைப்பாறததில் "முிநிலைைப்பாளிததவ உரிில மே நிர்ணயங்றள்" மீட்சி
துய்யப்பட்டதடன்  சநரடியைப்பாய் பிிலணந்ிிைப்பாய் இருந்ித.
வுதிபிலடதி விவுைப்பாயிிலய  சநைப்பாக்கிய பைப்பாிலி திைப்பாடர்ந்ி
விலர,
துர் சவைப்பாதயட்டறள்
(ிங்ற
நைப்பாணயங்றள்)
அருைப்பாங்றததின் றவிலநிலைக்குரிய விடய மேைப்பாற இருந்ித. இிற்கு
 சநதரதிரைப்பாய், ஐந்ிைப்பாண்ட திட்டததின் முில் றைப்பாநிலைறட்டததி சநிலைைப்பா,
பணவீக்றததின் அிலயதத  மேிலடறளும திறந்த விடப்பட்டய.
1925 ஆம ஆண்டின் திைப்பாடக்றததில் 0.7 பில்லியன்
ரூபிள்றளைப்பாற இருந்ிதில் இருந்த, 1928 இன் திைப்பாடக்றததில்
த மேைப்பாதி பணப் புைக்றம 1.7 பில்லியன் ரூபிள்றள் என்ற
றணிு மேைப்பாய திைப்பாிலறயைப்பாற உயர்வு றண்டிருந்ித. இத
ஏறக்குிலறய  சபைப்பார் ு மேயததில் ஜைப்பாரிு ரஷ்யைப்பாவில் இருந்ி
றைப்பாகிிப் பணப்புைக்றததிற்கு ஒதி அளவைப்பாற இருந்ித —
ஆயைப்பால் அின் முந்ிலிய உ சநிலைைப்பாற அடிப்பிலட இல்நிலைைப்பா மேல்.
அடதிடதி ஆண்டறளில் பணவீக்றக்  சறைப்பாட எவ்வைப்பாறு
இருந்ித
என்பத
பின்வரும
திைப்பாடர்ச்சியில்
றைப்பாண்பிக்றப்படகிறத: 2.0 — 2.8 — 4.3 — 5.5 — 8.4!
இறுதி எண்ணிக்ிலறயைப்பாய, 8.4 பில்லியன் ரூபிள்றள் என்பத
1933 ஆம ஆண்டின் திைப்பாடக்றததில் எட்டப்பட்டத. அின்
பின்  மேறு சயைப்பாுிலய  மேற்றும பின்வைப்பாங்றல்றளின் வருடங்றள்
வந்ிய: 6.9 — 7.7 — 7.9 பில்லியன் ரூபிள்றள் (1935).
1924
ஆம
ஆண்டில்
ரூபிளின்
உததி சயைப்பாறபூர்வ
பரிவர்திிலய  மேதிப்பு 13 பிரைப்பாங்குறளைப்பாற இருந்ித, 1935
ஆம ஆண்டில் அத 3 பிரைப்பாங்குறளைப்பாற, அிைப்பாவத 1924
 மேதிப்பின் நைப்பான்கில் ஒரு பங்குக்கும குிலறவைப்பாய், அல்நிலைத
பிதரஞ்சு பிரைப்பாங்  சபைப்பாரியைப்பால்  மேதிப்புக் குிலறக்றப்பட்டிருந்ி
அளவுக்கு,
குிலறக்றப்பட்ட
விட்டிருந்ித.
பிலைய
 மேைப்பாற்றுவிகிிம  மேற்றும புதிய  மேைப்பாற்றுவிகிிம இரண்ட ச மே
மிறவும நிபந்ிிலயக்குட்பட்ட ின்ில மேயுிலடயிலவ; உநிலைற
விிலநிலைறளில் ரூபிளின் தறைப்பாள்முில் திறயைப்பாயத இப் சபைப்பாத
1.5
பிரைப்பாங்குறளுக்கு
ு மேைப்பாய மேைப்பாறக்
கூட
இல்ிலநிலை.
எவ்வைப்பாறைப்பாயினும இந்ி  மேதிப்பிறக்ற மேைப்பாயத, 1934 விலர
 சுைப்பாவியததின்
துநிலைைப்பாவணி
 மேதிப்பைப்பாயத
என்ய
ஒரு
அதி சவறததில் கீழிறங்கிக் தறைப்பாண்டிருந்ித
என்பிலிக்
றைப்பாட்டகிறத.
ியத தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார ுைப்பாறுதியததின் உச்ுததில், ஸ்ரைப்பாலின்,
புதிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக் தறைப்பாள்ிலறிலய (NEP) —அிைப்பாவத
ுந்ிலி உறவுறிலள— “நரறததிற்கு அனுப்ப” உறுதியளிதிைப்பார்.
ஒட்டத மேைப்பாதி ஊடறங்றளும, 1918 ஆம ஆண்டில்  சபைப்பாநிலை சவ,
ுந்ிலி வணிறம “ சநரடி  சுைப்பாுலிு விநி சயைப்பாறம" மூநிலைம
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இறுதியைப்பாற பிரதியீட துய்யப்படவத குறிததம இின்
தவளித சிைப்பாற்ற
அிலடயைப்பாள மேைப்பாற
உணவு
அட்ிலடறள்
இருப்பத குறிததம எழுதிய. அ சிு மேயததில், பணவீக்றம
என்பத  சுைப்பாவியத அில மேப்புமுிலறக்கு இணக்றமில்நிலைைப்பாி ஒரு
நிறழவு
என்பிைப்பாற
நிரைப்பாறரிக்றப்பட்டத.
“ சுைப்பாவியத
துநிலைைப்பாவணியின் ஸ்திரதின்ில மேயைப்பாயத”, 1933 ஜயவரியில்
ஸ்ரைப்பாலின்
கூறியைப்பார்,
"அரசின்
ிலறறளில்
இருக்கும
அபரிமிி மேைப்பாய
நுறர்தபைப்பாருள்
ிலறயிருப்பு
ஸ்திர மேைப்பாய
விிலநிலைறளில்
புைக்றததில்
விடப்பட்டிருப்பின்
மூநிலைம
அடிப்பிலடயைப்பாற
உறுதி
துய்யப்பட்டிருக்கிறத".
இந்ி
திளிவற்ற தபைப்பாதப்பிலடக் றருதிைப்பாயத எந்ி  ச மேநிலைதிற
அபிவிருததிிலய சயைப்பா
அல்நிலைத
விளக்றதிலி சயைப்பா
தபறவில்ிலநிலை
என்பத
ஒருபுறம இருக்ற —துைப்பால்நிலைப்
 சபைப்பாயைப்பால் பைப்பாதி இந்ிக் றைப்பாரணதிைப்பா சநிலை சய— இத பணம
குறிதி, அல்நிலைத, இன்னும தல்லிய மேைப்பாற துைப்பால்வதின்றைப்பால்,
அத நிரைப்பாறரிதி அ சி பணவீக்றம குறிதி  சுைப்பாவியத
ிததவததின் அடிப்பிலட விதியைப்பாற ஆக்றப்பட்ட விட்டத.
அின்பின் துர் சவைப்பாதயட்டறள் (ிங்ற நைப்பாணயங்றள்) ஒரு
உநிலைறளைப்பாவிய
ு மேைப்பாய மேதிப்பைப்பாற
அல்நிலைைப்பா மேல்,
 மேைப்பாறைப்பாற
பைப்பாவிலயப்தபைப்பாருட்றளத
“அபரிமிி மேைப்பாய”
எண்ணிக்ிலறயளவின்
உநிலைறளைப்பாவிய
நிைநிலைைப்பாற சவ
நிரூபண மேைப்பாயத. அததடன் அத பிற எந்ி நிைிலநிலையும
 சபைப்பாநிலை சவ, ின்ிலய நீட்டிக் தறைப்பாள்விற்கும குறுக்கிக்
தறைப்பாள்விற்கு மேைப்பாய
உரிில மேிலயக்
தறைப்பாண்டிருந்ித.
ஆறுில்படதிலுக்றைப்பாய இந்ி றருததியல் ஏிைப்பாவத தபைப்பாருள்
தறைப்பாண்டிருந்ிிைப்பாயின் அத இதிைப்பான்:  சுைப்பாவியததின் பணம
பண மேைப்பாற இருப்பதில் இருந் சி நீங்கிவிட்டத; அத இனியும
 மேதிப்பின்
ஒரு
அளவீடைப்பாற
 சுிலவ
துய்யவில்ிலநிலை;
"ஸ்திர மேைப்பாய விிலநிலைறள்" என்பத அரசு அதிறைப்பாரதிைப்பால்
தபயர்சூட்டப்படகின்றய;
துர் சவைப்பாதயட்டறள்
(ிங்ற
நைப்பாணயங்றள்) திட்டமிட்ட தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின் ஒரு  மேரபைப்பாய
தபயரட்ிலடயைப்பாற, அிைப்பாவத ஒரு உநிலைறளைப்பாவிய விநி சயைப்பாற
அட்ிலடயைப்பாற
 மேட்ட ச மே
இருக்கின்றய.
சுருக்ற மேைப்பாய்
துைப்பால்வதின்றைப்பால்
 சுைப்பாுலிும
"இறுதியைப்பாறவும
திருமபவியநிலைைப்பா மேலும" தவற்றி தபற்றிருக்கிறத.
இவ்வைப்பாறைப்பாற  சபைப்பார் றமயூனிு றைப்பாநிலைறட்டததின் மிகுந்ி
றற்பயைப்பாவைப்பாிக் றண் சணைப்பாட்டங்றள் ஒரு புதிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
அடிதிளததின் மீத —நிச்ுய மேைப்பாய் முன்யிலி விட ுற்று
உயர மேைப்பாயத ிைப்பான், ஆயைப்பாலும கூட பண சுைற்சிிலய
றிலநிலைததவிட இயலு மேளவிற்கு இன்னும  சபைப்பாத மேைப்பாயிைப்பாற
இருக்றவில்ிலநிலை— மீண்டம மீட்சி துய்யப்பட்டய. ஒரு
திட்டமிட்ட
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரதிலிக்
தறைப்பாண்டிருக்ிலறயில்,
பணவீக்றம குறிதத அச்ுப்படத  சிிலவயில்ிலநிலை என்பிைப்பாய
ஒரு
றருதத
ஆளும
வட்டைப்பாரங்றிலள
முழுில மேயைப்பாற
பீடிததிருந்ித. இத ஏறக்குிலறய, றப்பலில் திிலுறைப்பாட்டம
றருவி இருப்பிைப்பால் ஓட்ிலடக்றசிவு குறிதி அபைப்பாயம எதவும
இல்ிலநிலை என்று துைப்பால்வத  சபைப்பாநிலைத ிைப்பான். நிலடமுிலறயில்
பணதிைப்பாள் பணவீக்றம என்பத ிவிர்க்றவியநிலைைப்பா மேல் றடன்
பணவீக்றதிலி உருவைப்பாக்குகிறத; உண்ில மேயைப்பாய அளவுறிலள
றற்பிலய அளவுறிலளக் தறைப்பாண்ட பதிலிடகிறத; திட்டமிட்ட
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரதிலி உள்ளிருந்த அரிக்கிறத.

பணவீக்றம என்பத உிலைக்கும  மேக்றிலளப் தபைப்பாறுதிவிலர
ஒரு
பயமுறுததம
வரியைப்பாகி
விடகிறத
என்பிலிச்
துைப்பால்நிலைவும அவசியமில்ிலநிலை. அின் உிவி சயைப்பாட  சுைப்பாுலிும
ுைப்பாதிததிருப்பிைப்பாறக்
கூறப்படம
அனுகூநிலைங்றிலளப்
தபைப்பாறுதிவிலரயில்,
அிலவ
மிறவும
ுந் சிறததிற்குரியிலவயைப்பாற
இருக்கின்றய.
நிச்ுய மேைப்பாற,
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரம ியத தரிி வளர்ச்சிிலய திைப்பாடர்ந்ித
உண்ில மே ிைப்பான், ஆயைப்பால் மிடக்றைப்பாய றட்ட மேைப்பாயததின்
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார துயல்திறயைப்பாயத புள்ளிவிவர அடிப்பிலடயில்
 மேதிப்பிடப்பட்ட சி
ிவிர
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
அடிப்பிலடயில்
 மேதிப்பிடப்படவில்ிலநிலை.
ரூபிள்
மீிைப்பாய
றட்டப்பைப்பாட்ிலடக்
தறைப்பாண்டிருந்ிின் மூநிலைம —ரூபிளுக்கு  மேக்றள்திைப்பாிலறயின்
பல் சவறு
அடக்குறளிலும
 மேற்றும
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின்
பல் சவறு பிரிவுறளிலும ின்னிச்ிலுயைப்பாய பல் சவறு  மேைப்பாறுபட்ட
தறைப்பாள்முில் ுக்திறிலள வைங்கி— அதிறைப்பாரததவ மேைப்பாயத
ியத தவற்றிறிலளயும  சிைப்பால்விறிலளயும புறநிிலநிலையைப்பாற
அளவிடவிற்கு அவசிய மேைப்பாய றருவிிலய ியக்கு இல்நிலைைப்பா மேல்
துய்த
தறைப்பாண்டத.
ுரியைப்பாய
றணக்கு
ிலவப்புறள்
இல்நிலைைப்பாில மேயைப்பாயத —றைப்பாகிிததில் "வைில மேயைப்பாய ரூபிள்"
உடயைப்பாய
 சுர்க்ிலறயுடன்
மூடி மேிலறக்றப்பட்ட—
நிலடமுிலறயில்
ினிநபர்
விருப்பததின்
வீழச்சிக்கும,
உற்பததிததிறன் ுரிவுக்கும  மேற்றும தபைப்பாருட்றளின் ிரததில்
இன்னும கூடிநிலைைப்பாய வீழச்சிக்கும இட்டச் துன்றத.
முிநிலைைப்பாவத ஐந்ிைப்பாண்டத திட்ட ு மேயததில், இந்ிக்  சறடைப்பாயத
அச்சுறுததம விகிிைப்பாுைப்பாரங்றிலள எடதித. 1931 ஆம ஆண்ட
ஜஜூிலநிலையில்
ஸ்ரைப்பாலின்
ியத
பிரபநிலை மேைப்பாய
"ஆறு
நிபந்ிிலயறிலள" அறிவிதிைப்பார். திைப்பாழில்திலற உற்பததிச்
துநிலைிலவக் குிலறப்பதிைப்பான் அவற்றின் பிரிைப்பாய  சநைப்பாக்ற மேைப்பாய்
இருந்ித.
இந்ி
நிபந்ிிலயறளில்
(ினிநபர்
உற்பததிததிறனுக் சறற்ற
ஊதியம,
உற்பததி-துநிலைவிய
றணக்கு  சபைப்பான்றிலவ) புதித ஏதமில்ிலநிலை. "முிநிலைைப்பாளிததவ
உரிில மே நிர்ணயங்றள்” புதிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக் தறைப்பாள்ிலற
(NEP) விடியலின் சபைப்பாத முன்தயடக்றப்பட்டிருந்ிய; 1923
ஆம ஆண்டின் திைப்பாடக்றததில் றட்சியின் பன்னிரண்டைப்பாவத
 சபரிலவ  மேைப்பாநைப்பாட்டில் அபிவிருததி துய்யப்பட்டிருந்ிய.
இவற்ிலறக் குறிதத ஸ்ரைப்பாலின், 1931 ஆம ஆண்டில் ிைப்பான்,
மூநிலைிய முிலீடறளின் துயல்திறன் வீழச்சியின் பைப்பாதிப்பின்
கீழிைப்பான், உணரத ிள்ளப்பட்டிருந்ிைப்பார். அடதத வந்ி
இரண்ட
ஆண்டறளில்,
இந்ி
"நிபந்ிிலயறளின்"
தீர்வுததிறிலயப்  சபுைப்பாி றட்டிலர சய  சுைப்பாவியத ஊடறங்றளில்
வரவில்ிலநிலை.
இினிிலட சய,
பணவீக்றம
திைப்பாடர்ந்த
அதிறரிக்ற, அியைப்பால் விிலளகின்ற  சநைப்பாய்றள் இயல்பைப்பாற
குணப்படதிவியநிலைைப்பாிிைப்பாற இருந்ிய. பைப்பாைைப்பாக்கு சவைப்பாருக்கும
ுதிதுய் சவைப்பாருக்கும எதிரைப்பாய றடில மேயைப்பாய அடக்குமுிலற
நடவடிக்ிலறறள் எல்நிலைைப்பாம விடயங்றிலள முன் சயற்றுவதில்
மிறக் குிலறந்ி அளவி சநிலை சய உிவிய.
"ினிநபர்
அிலடயைப்பாள மேற்ற
நிிலநிலை"க்கும
 மேற்றும
“ு மேப்படதிலுக்கும”
அிைப்பாவத
அநைப்பா மே சிய
"ுரைப்பாுரி”
உிலைப்பு  மேற்றும அ சி சபைப்பால் அிலயவருக்கும "ுரைப்பாுரி"
ஊதியததிற்கும எதிரைப்பாய ஒரு  சபைப்பாரைப்பாட்டதிலி திறந்த
தறைப்பாண் சட,
அதிறைப்பாரததவ மேைப்பாயத,
அ சி
ு மேயததில்,
உிலைப்புுக்தி
உள்ளிட்ட
அதிிலய
பண்டங்றளுக்கும
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பணதிலி தறைப்பாண்ட  மேதிப்பிடவிலி அர்தி மேளிக்கும புதிய
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக்
தறைப்பாள்ிலறிலய
(NEP),
”நரறததிற்கு”
அனுப்பிக் தறைப்பாண்டிருந்ித என்ற உண்ில மே இப் சபைப்பாத
கிட்டதிட்ட நமபவியநிலைைப்பாிிைப்பாற திரிகிறத. ஒரு பக்றததில்
"முிநிலைைப்பாளிததவ நிர்ணயங்றிலள" மீட்சி துய்த தறைப்பாண்ட,
 மேறுபக்றததில் அவற்றின் கீைைப்பாய ஒ சரதயைப்பாரு பிர சயைப்பாுய மேைப்பாய
பயிலயயும அவர்றள் அழிததக் தறைப்பாண்டிருந்ிைப்பார்றள்.
வர்திறதிலி "மூடிய விநி சயைப்பாற நிிலநிலையங்றிலள" தறைப்பாண்ட
பதிலீட துய்ி நிிலநிலையிலும, அததடன் விிலநிலைறளில்
முழுில மேயைப்பாய
குைப்பம
நிநிலைவியத மேைப்பாய
நிிலநிலையிலும,
ினி மேனிி
உிலைப்புக்கும
ினி மேனிிக்
கூலிறளுக்கும
இிலடயிநிலைைப்பாய அிலயததத திைப்பாடர்புறளும அவசிய மேைப்பாய்
றைப்பாணைப்பா மேல்  சபைப்பாயிய, அினுடன்  சுர்ந்த திைப்பாழிநிலைைப்பாளியின்
ினி மேனிி ஆர்வமும றைப்பாணைப்பா மேல்  சபைப்பாயத.
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார றணக்குிலவப்புறள், ிரம, உற்பததிச் துநிலைவு
 மேற்றும
உற்பததிததிறன்
ஆகியிலவ
திைப்பாடர்பைப்பாய
றடில மேயைப்பாய உதிரவுறள் றைப்பாற்றில் பறந்த தறைப்பாண்டிருந்ிய.
ஆயைப்பால்,
தீய சநைப்பாக்றததடன்
ஸ்ரைப்பாலினின்
ஆறு
பரிந்திலரறிலள
பூர்ததி
துய்யைப்பாிதிைப்பான்
அிலயதத
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
தநருக்றடிறளுக்கும
றைப்பாரணம
என்று
அறிவிப்பதில்
இருந்த
ிிலநிலைவர்றிலள
இத
ிடததவிடவில்ிலநிலை.
பணவீக்றம
குறிதி
மிகுந்ி
எச்ுரிக்ிலறயூட்டம குறிப்புறிலளயும கூட அவர்றள் ஒரு
அருகுற்றதிலிப்  சபைப்பாநிலை பைப்பார்தியர்.
இ சி சபைப்பான்றதிைப்பாரு
றவயததடன்,
பநிலை
ு மேயங்றளில்
அதிறைப்பாரிறள், பள்ளி சுறைப்பாிைப்பாரம ுமபந்ிப்பட்ட விதிறிலள
ஆசிரியர்றள் மீறுவிைப்பாற குற்றம ுைப்பாட்டிய அ சி ு மேயததில்,
ுவர்க்றைப்பாரம ( சுைப்பாப்பு) இல்ிலநிலை என்பிலி ஆசிரியர்றள்
அிற்கு
பதிநிலைைப்பாறக்
குறிப்பிடவிற்கு
ிிலடவிதிததம
ிலவததிருந்ிைப்பார்றள்.

துர் சவைப்பாதயட்டறளின்
ிிலநிலைவிதி
குறிதி
பிரச்சிிலய
றமயூனிஸ்ட்
றட்சியின்
பிரிவுறளுக்கு
இிலடயிநிலைைப்பாய
 ச மேைப்பாிலில்
ஒரு
பிரிைப்பாய
இடதிலிப்
பிடிததிருந்ித.
எதிர்ப்பைப்பாளர்றளின்  ச மேிலடயைப்பாயத (The platform of the
Opposition-1927)
"பண
அநிலைகின்
நிபந்ிிலயயற்ற
ஸ்திரதின்ில மேக்கு ஒரு உதிரவைப்பாிதிலி"  சறைப்பாரியத. இந்ி
 சறைப்பாரிக்ிலற
திைப்பாடர்ந்த
வந்ி
ஆண்டறளின்
முக்கிய
றருப்தபைப்பாருளைப்பாறவும இருந்ித. “மூநிலைிய முிலீடறிலள
தணிச்ுலுடன்
குிலறப்பதின்”
விிலநிலைதறைப்பாடத சினும
"பணவீக்ற
நிறழவுப் சபைப்பாக்ிலற
இருமபுக்றரம
தறைப்பாண்ட
ிடதத நிறுததங்றள்”, “ஒரு ஸ்திர மேைப்பாய நைப்பாணைப்பாய மேதிப்பு
அநிலைிலற மீட்சி துய்யுங்றள்”, என்று 1932 ஆம ஆண்டில்
எதிர்ப்பைப்பாளர்றளின்
தவளிநைப்பாட்ட
பததிரிிலற
அங்றம
எழுதியத. "ஆில மே  சவறதிலி" ஆிரிப்பவர்றளும முழுதரிி
திைப்பாழிற்திலற மேய மேைப்பாக்றதிலி
ஆிரிப்பவர்றளும
ிற்றைப்பாலிற மேைப்பாற இடம  மேைப்பாறி நின்றத  சபைப்பால்  சிைப்பாற்ற மேளிதித.
ுந்ிலிிலய "நரறததிற்கு" அனுப்பிக் தறைப்பாண்டிருப்பிைப்பாற
ிற்தபருில மே
 சபுப்பட்டிற்கு
பதிநிலைளிக்கும
விி மேைப்பாற,
"பணவீக்றம என்பத ஒரு திட்டமிட்ட தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின்
திைப்பாற்றும ஒரு  சநைப்பாய்" என்று அறிவிப்புப் பநிலைிலற திைப்பாங்ற

விட அரசின் திட்டக்
பரிந்திலர துய்ித.

குழுவுக்கு

எதிர்ப்பைப்பாளர்றள்

ிரப்பு

• • •
விவுைப்பாயத
திலறயிலும,
பணவீக்றம
பின்விிலளவுறிலளக் தறைப்பாண்டவந்ித.

குறிப்பிடதிக்ற

விவுைப்பாயக்
தறைப்பாள்ிலறயைப்பாயத
இன்னும
வுதியைப்பாய
விவுைப்பாயிிலய சய  சநைப்பாக்கியிைப்பாற இருந்ி ஒரு றைப்பாநிலைறட்டததில்,
புதிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக் தறைப்பாள்ிலறயின் (NEP) அடிப்பிலடயில்
திட்டமிடப்பட்ட,
விவுைப்பாயததிலறயின்
 சுைப்பாுலிு
உரு மேைப்பாற்ற மேைப்பாயத, பநிலை ிுைப்பாப்ி றைப்பாநிலைததின் பைப்பாிலியில்
கூட்டற்பததி அில மேப்புறளின் மூநிலை மேைப்பாற ுைப்பாதிக்றப்பட்ட விடம
என் சற
அனு மேைப்பானிக்றப்பட்டத.
தறைப்பாள்முில்
துய்வத,
விற்பிலய துய்வத  மேற்றும றடன் துயல்பைப்பாடறள் எய
அடதிடதி துயல்பைப்பாடறிலள ஏற்றுக் தறைப்பாள்ளும கூட்டறவு
அில மேப்புறள், நீண்ட றைப்பாநிலைப்  சபைப்பாக்கில், உற்பததிிலயயும
றட்டைப்பாயம ுமூற மேய மேைப்பாக்கி விடம, இிலவ த மேைப்பாதிமும
 சுர்ந்த
"தநிலைனினின்
கூட்டறவுத
திட்டம"
எய
அிலைக்றப்பட்டத.
ஆயைப்பால்
நிலடமுிலறயிநிலைைப்பாய
அபிவிருததி சயைப்பா, நைப்பாம றண்டத  சபைப்பால், வன்முிலற தறைப்பாண்ட
குநிலைைப்பாக்முிலறிலய
அறற்றல்
 மேற்றும
முற்றுமுழுிைப்பாய
கூட்டப்பண்ிலண மேய மேைப்பாக்றல்
ஊடற
ஒரு
முற்றிலும
 மேைப்பாறுபட்டதம
ஏறக்குிலறய
 சநதரதிரைப்பாயத மேைப்பாய
ஒரு
பைப்பாிலிிலயப் பின்திைப்பாடர்ந்ித.  சிிலவயைப்பாய ுடரீதியைப்பாய
 மேற்றும றநிலைைப்பாச்ுைப்பார நிிலநிலைில மேறிலளத ியைப்பார்படததவதடன்
இிலயந்த, ினிதினியைப்பாய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார துயல்பைப்பாடறிலள
படிப்படியைப்பாற ுமூற மேய மேைப்பாக்குவத பற்றி அிற்குப்பின் எதவும
 சபுப்படவில்ிலநிலை.
விவுைப்பாயததிலறயில்
றமயூனிு
ஆளுிலறிலய உடயடியைப்பாற எட்டி விடநிலைைப்பாம என்பிலிப்
 சபைப்பான்றதிைப்பாரு
விிததில்
கூட்டற்பததிமுிலற
அறிமுறப்படதிப்பட்டத.
இின் உடயடிப் பின்விிலளவைப்பாய் றைப்பால்நிலடறள் பைப்பாதிக்கும
அதிற மேைப்பாற குிலறந்த  சபைப்பாயத  மேட்ட மேல்நிலை, அிலி விடவும
முக்கிய மேைப்பாற,
கூட்டற்பததிப்
பண்ிலணறளின்
உறுப்பியர்றளிிலட சய ுமூற மேய மேைப்பாய துைப்பாதத  மேற்றும ி மேத
துைப்பாந்ி
உிலைப்பின்
விிலளதபைப்பாருட்றள்
குறிதி
ஒரு
முழுில மேயைப்பாய அநிலைட்சியம உண்டைப்பாகியத.
அருைப்பாங்றம
ஒரு
ஒழுங்குமுிலறயற்ற
 ச மேற்தறைப்பாள்ளத ிள்ளப்பட்டத.

பின்வைப்பாங்றிலநிலை

அவர்றள் திருமபவும விவுைப்பாயிறளுக்கு  சறைப்பாழிறள், பன்றிறள்,
ஆடறள்  மேற்றும பசுக்றிலள ினி மேனிி உிலடில மேறளைப்பாற
விநி சயைப்பாகிதியர். பண்ிலணறிலளச் சுற்றியிருந்ி பகுதிறளில்
அவர்றளுக்கு ினிச்துைப்பாததக்றைப்பாய் நிநிலைங்றிலள அளிதியர்.
கூட்டப்பண்ிலண உற்பததி படச்சுருள் பின் சநைப்பாக்கி ஓடத
திைப்பாடங்கியத.
இவ்வைப்பாறைப்பாற, சிறுசிறு ினிநபர் விவுைப்பாய உிலடில மேறிலள
மீட்சி
துய்ிின்
மூநிலைம,
விவுைப்பாயியின்
ினி மேனிிப்
 சபைப்பாக்குறிலள விிலநிலை தறைப்பாடதத வைப்பாங்றமுயன்று, அரசு, ஒரு
ு மேருதிலி  ச மேற்தறைப்பாண்டத. கூட்டற்பததிப் பண்ிலணறள்
திைப்பாடர்ந்த
இருந்ிய
என்பிைப்பால்,
 ச மே சநிலைைப்பாட்ட மேைப்பாய
பைப்பார்ிலவயில்,
இந்ி
பின்வைப்பாங்றல்
இரண்டைப்பாமநிிலநிலை
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முக்கியததவதிலி சய
தறைப்பாண்டிருப்பிைப்பாற
திரியநிலைைப்பாம.
உண்ில மேயில், அின் முக்கியததவம மிிலற மேதிப்பீதடயக்
கூறமுடியைப்பாிிைப்பாய்
இருந்ித.
கூட்டற்பததிப்
பண்ிலண
றயவைப்பான்றிலள ஒதக்கி விட்டப் பைப்பார்திைப்பால், ஒரு ுரைப்பாுரி
விவுைப்பாயியின்
அன்றைப்பாட
 சிிலவறள்
கூட்டற்பததிப்
பண்ிலணயில் அவரத பங்றளிப்பு மூநிலை மேைப்பாயிலிக் றைப்பாட்டிலும
அதிற மேைப்பாய் “அவரத துைப்பாந்ி நிநிலைததில்” அவரத உிலைப்பின்
மூநிலை மேைப்பாற சவ
தபரு மேளவுக்கு
பூர்ததி
துய்யப்படவிைப்பாற
இருக்கின்றய. ினிநபர் நிறுவயரீதியைப்பாய ஒரு விவுைப்பாயியின்
வரு மேைப்பாயம, குறிப்பைப்பாற நவீய திைப்பாழில்நுட்ப விவுைப்பாயம, பை
விிலளச்ுல்  மேற்றும றைப்பால்நிலட வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் அவர்
ஈடபடம சபைப்பாத, அ சி விவுைப்பாயி கூட்டற்பததி வழியைப்பாற
ுமபைப்பாதிப்பிலிக்
றைப்பாட்டிலும
தபருமபைப்பாலும
மும மேடங்கு
அதிற மேைப்பாயிைப்பாற இருக்கிறத.  சுைப்பாவியத ஊடறங்றளி சநிலை சய
ுைப்பாட்சியம தபற்றிைப்பாய இந்ி உண்ில மேயைப்பாயத, ஒரு பக்றததில்
பதத மில்லியன் றணக்றைப்பாய  மேனிி ுக்தி, குறிப்பைப்பாற
தபண்றளுிலடயத, சிறுசிறு நிறுவயங்றளிடம முழுக்றவும
றைப்பாட்டமிரைப்பாண்டிதிய மேைப்பாற
வீணடிக்றப்படவிலியும,
 மேறுபக்றததி சநிலைைப்பா கூட்டற்பததிப் பண்ிலணறளில் இன்யமும
உிலைப்புுக்தியின்
மிறவும
குிலறந்ி
உற்பததிததிறன்
நிிலநிலை சய திைப்பாடர்ந்த தறைப்பாண்டிருப்பிலியும மிறத திளிவைப்பாற
எடததக்றைப்பாட்டகிறத.
தபரிய- மேட்டததிநிலைைப்பாய கூட்டற்பததி விவுைப்பாயததின் ிரதிலி
உயர்தி  சவண்டத மேன்றைப்பால், விவுைப்பாயியிடம அவர் புரிந்த
தறைப்பாள்ளும த மேைப்பாழியில்  சபு  சவண்டியத —அிைப்பாவத,
ுந்ிலிறிலள
மீண்டம
நிிலநிலைநிறுததவதம,
அததடன்
பரிவுடயைப்பாய
வரிறளில்
இருந்த
வர்திறததிற்குத
திருமபுவதம—
சுருக்ற மேைப்பாறச்
துைப்பால்வதின்றைப்பால்,
ுைப்பாதிைப்பானிடம முன்யிைப்பாய் அவுரப்பட்ட அனுப்பி விட்டிருந்ி
புதிய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரக் தறைப்பாள்ிலறிலய (NEP) திருமபவும
 சறட்பத மீண்டம அவசிய மேைப்பாகியத. இவ்வைப்பாறைப்பாய் ஓரளவுக்கு
ஸ்திர மேைப்பாய பண றணக்குிலவப்பு முிலறக்கு  மேைப்பாறுவத என்பத
விவுைப்பாயததின் கூடிநிலைைப்பாய அபிவிருததிக்கு அததியைப்பாவசிய
நிபந்ிிலயயைப்பாற ஆகியத.
ரூபிளின்  மேறுசீரில மேப்பு
புததி எனும ஆந்ிலி சூரியன் அஸ்ிமிதி பிற சற பறக்கிறத
என்பத நன்றறிந்ி சி.
இவ்வைப்பாறைப்பாற பணம  மேற்றும விிலநிலைறளின் ஒரு " சுைப்பாுலிு"
முிலற குறிதி ிததவ மேைப்பாயத பணவீக்றம திைப்பாடர்பைப்பாய
பிரில மேறள்
 மேங்கிய
பின்யர்
ிைப்பான்
அபிவிருததி
துய்யப்பட்டத.
ஸ்ரைப்பாலினின் முன்கூறப்பட்ட திளிவற்ற வைப்பார்திலிறிலள
அபிவிருததி
துய்வதில்
இறங்கிய
றடில மேிவறைப்பாி
 சபரைப்பாசிரியர்றள், ுந்ிலி விிலநிலைக்கு  சநதரதிரைப்பாய விிததில்,
 சுைப்பாவியத விிலநிலையைப்பாயத, பிரத சயற மேைப்பாய ஒரு திட்டமிடல்
அல்நிலைத உதிரவிடல் குணைப்பாமுதிலிப் தபற்றுள்ளிலிப்
 சபைப்பான்று
ஒரு
முழுத
ிததவதிலி சய
உருவைப்பாக்கி
விட்டைப்பார்றள்.
அிைப்பாவத, இத தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார ரீதியைப்பாயிைப்பாய் அல்நிலைைப்பா மேல்,
நிர்வைப்பாற
ரீதியைப்பாய
ஒரு
துயல்பைப்பாட,
ஆற சவ
இத

 சுைப்பாுலிுததின் நநிலைன்றளின்  சபரில்  மேக்றளின் வருவைப்பாயிிலய
 மேறுவிநி சயைப்பாறம துய்வதில்  ச மேமபட்ட  சுிலவயைப்பாற்றுகிறத.
இந்ிப்  சபரைப்பாசிரியர்றள் விளக்ற  மேறந்ித என்யதவன்றைப்பால்,
உண்ில மேயைப்பாய துநிலைவுறிலள அறியைப்பா மேல் எப்படி நீங்றள் ஒரு
விிலநிலைக்கு "வழிநடதி" முடியும, அததடன் அிலயதத
விிலநிலைறளும
அதிறைப்பாரததவததின்
விருப்பதிலி
தவளிப்படதத ச மேயன்றி
துநிலைவிடப்பட்ட
ுமூறரீதியைப்பாய்
அவசிய மேைப்பாய உிலைப்பின் அளிலவ தவளிப்படதிைப்பாத என்ற
நிிலநிலையில் எவ்வைப்பாறு உண்ில மேயைப்பாய துநிலைவுறிலள நீங்றள்
 மேதிப்பிட முடியும? யிைப்பார்திததில்,  மேக்றளின் வருவைப்பாிலய
 மேறுவிநி சயைப்பாறம துய்விற்கு, வரிறள், அரசின் நிதிநிிலநிலை
ஒதக்கீட  மேற்றும றடன் அில மேப்பு ஆகிய வலிில மேயைப்பாய
இயக்கு சறைப்பால்றிலள
அருைப்பாங்றம
ின்
ிலறறளில்
தறைப்பாண்டள்ளத.
1936
ஆம
ஆண்டக்றைப்பாய
துநிலைவியங்றளுக்றைப்பாய
நிதிநிிலநிலை
ஒதக்கீட்டின்
படி,
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின் பல் சவறு பிரிவுறளுக்கு நிதியைப்பாிைப்பாரம
அளிக்ற 37.6 பில்லியன்
ரூபிள்றளுக்கும
அதிற மேைப்பாய்
 சநரடியைப்பாறவும,
 மேற்றும
பநிலை
பில்லியன்
ரூபிள்றள்
 மேிலறமுற மேைப்பாறவும,
ஒதக்கீட
துய்யப்படகிறத.
 சிசிய
வருவைப்பாயின் ஒரு திட்டமிட்ட விநி சயைப்பாறததிற்கு நிதிநிிலநிலை
ஒதக்கீடம
றடன்
தபைப்பாறிமுிலறயு ச மே
முழுக்றப்
 சபைப்பாத மேைப்பாயிலவயைப்பாற இருக்கின்றய.
அததடன் விிலநிலைறிலளப் தபைப்பாறுதிவிலர, அிலவ அன்ிலறய
நைப்பாளின் உண்ில மேயைப்பாய தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார உறவுறிலள எதிிலய
 சநர்ில மேயைப்பாற
தவளிப்படதித
திைப்பாடங்குகிற சிைப்பா,
அதிிலயயளவுக்கு
அத
 சுைப்பாுலிுததின்
நநிலைனுக்றைப்பாய்
சிறப்பைப்பாய  சுிலவயைப்பாற்றுவிைப்பாற இருக்கும.
இந்ி விடயததில் அனுபவம ியத தீர்க்ற மேைப்பாய முடிிலவ
துைப்பால்லி விட்டிருக்கிறத. “வழிறைப்பாட்ட” விிலநிலைறள் என்பத
றல்வியறிஞர்றளின் புதிறங்றிலளக் றைப்பாட்டிலும உண்ில மே
வைப்பாழக்ிலறயில் குிலறவைப்பாற சவ ிைப்பாக்றமமிக்றிைப்பாற இருக்கிறத.
ஒ சர
பண்டததிற்கு
தவவ் சவறுவிலற
விிலநிலைறள்
நிர்ணயிக்றப்பட்டய. இந்ி விலறறளுக்கு இிலடயிநிலைைப்பாய
அறன்றதபரும இிலடதவளிறளில், அிலயதத விலற ஊறம,
பைப்பாரபட்ும,
ஒட்டண்ணிதியம
 மேற்றும
பிற
 மேலிவு
நடதிலிறளும, விதிவிநிலைக்றைப்பாற என்பிலி விட விதியைப்பாற
என்று துைப்பால்லு மேளவிற்கு, இடம பிடிததக் தறைப்பாண்டய.
அ சி சநரததில், ஸ்திர மேைப்பாய விிலநிலைறளின் சீரைப்பாய நிைநிலைைப்பாற
இருக்ற  சவண்டிய துர் சவைப்பாதயட்டறள், உண்ில மேயில் ி மேத
துைப்பாந்ி நிைலுக்கு அதிற மேைப்பாய  சவ சறதமில்ிலநிலை என்றைப்பாகிய.
ஒரு கூர்ில மேயைப்பாய பைப்பாிலி  மேைப்பாற்றதிலி  ச மேற்தறைப்பாள்வத
திருமபவும அவசிய மேைப்பாயத, இந்ி முிலற தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
தவற்றிறளைப்பால் வளர்ச்சியுற்ற சிக்றல்றளின் விிலளவைப்பாற. 1935
ஆம ஆண்ட தரைப்பாட்டி அட்ிலடறிலள ஒழிதிதடன் இத
திைப்பாடங்கியத. அக் சடைப்பாபர்  மேைப்பாிததிற்குள்ளைப்பாற பிற உணவுப்
தபைப்பாருட்றளுக்றைப்பாய அட்ிலடறளும ஒழிக்றப்பட்டய. 1936 ஆம
ஆண்ட ஜயவரிக்குள்ளைப்பாற தபைப்பாதநுறர்வு திைப்பாழில்திலற
உற்பததிப் தபைப்பாருட்றளுக்றைப்பாய அட்ிலடறளும ஒழிக்றப்பட்டய.
நறரமும கிரைப்பா மேமும அரசுடன் தறைப்பாண்டிருந்ி தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
உறவுறளும
அததடன்
அிலவ
ஒன்றுடதயைப்பான்று
தறைப்பாண்டிருந்ி
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
உறவுறளும,
பணததின்
த மேைப்பாழிக்கு  மேைப்பாற்றப்பட்ட விட்டய. நுறர்வுப் தபைப்பாருட்றளின்
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அளவுறள்  மேற்றும ிரததின் மூநிலை மேைப்பாற தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரத
திட்டங்றள் மீத  மேக்றள் துலுதிக்கூடிய துல்வைப்பாக்கின் ஒரு
உபறரண மேைப்பாற ரூபிள் இருக்கிறத.  சவறு எந்ி விலறயிலும
 சுைப்பாவியத தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரதிலி விளக்ற ுைப்பாததியமில்ிலநிலை.
அரசின் திட்டக் குழுவின்
பின்வரு மேைப்பாறு அறிவிதிைப்பார்:

ிிலநிலைவர்

1935

டிுமபரில்

"வங்கிறளுக்கும
திைப்பாழில்திலறக்கும
இிலடயிநிலைைப்பாய
பரஸ்பர
உறவுறளின்
அடிப்பிலடயிநிலைைப்பாய
நடப்பு
அில மேப்புமுிலற
திருததியில மேக்றப்பட
 சவண்டம,
வங்கிறள்
ரூபிள் மூநிலை மேைப்பாய றட்டப்பைப்பாட்ிலட தீவிரததடன்
நிலடமுிலறப்படததியைப்பாற  சவண்டம”.
இவ்வைப்பாறைப்பாற
நிர்வைப்பாறரீதியைப்பாய
திட்டம
குறிதி
மூடநமபிக்ிலறயும
நிர்வைப்பாறரீதியைப்பாய
விிலநிலைறள்
குறிதி
பிரில மேறளும
ிறர்ததிறியப்பட்டய.
நிதிததிலறயில்
 சுைப்பாுலிுதிலி தநருங்குவத என்பத, ரூபிள் ஒரு விநி சயைப்பாற
அட்ிலடிலய  சபைப்பாநிலைைப்பாகின்றத என்பிலி குறிப்பிைப்பாகும என்று
தறைப்பாண்டைப்பால், 1935 இன் சீர்திருதிங்றள்  சுைப்பாுலிுததில்
இருந்ிைப்பாய ஒரு விநிலைறநிலைைப்பாற சவ றருிப்பட  சவண்டம.
ஆயினும யிைப்பார்திததில் அப்படிதயைப்பாரு  மேதிப்பீட ஒரு
தறைப்பாச்ிலுயைப்பாய பிிலையைப்பாற சவ அில மேயும. விநி சயைப்பாற அட்ிலட
ரூபிளைப்பால் பிரதியீட துய்யப்பட்டில மேயைப்பாயத றற்பிலயறளின்
ஒரு
நிரைப்பாறரிப்பைப்பாறவும,
முிநிலைைப்பாளிததவ
விநி சயைப்பாற
வழிமுிலறறளுக்கு திருமபுவின் மூநிலை மேைப்பாற  சுைப்பாுலிுததிற்றைப்பாய
முன்நிபந்ிிலயறிலள
உருவைப்பாக்குவின்
அவசியதிலி
தவளிப்பிலடயைப்பாற ஒப்புக்தறைப்பாண்ட துயநிலைைப்பாறவும  மேட்ட ச மே
இருக்கிறத.
1936 ஆம ஆண்ட ஜயவரி  மேைப்பாிததில் நடந்ி  மேததிய
நிிலற சவற்றுக் குழு கூட்டததின் அ மேர்வு ஒன்றில், நிதிததிலற
 மேக்றள் ஆிலணயர் அறிவிதிைப்பார்: " சுைப்பாவியத ரூபிள் உநிலைகின்
 சவறு எந்ி நைப்பாணய  மேதிப்பும இல்நிலைைப்பாி அளவுக்கு ஸ்திர மேைப்பாய்
இருக்கிறத". இந்ி அறிவிப்ிலப தவறும ிற்தபருில மே
 மேட்ட ச மே எயக் றருதவத ிவறைப்பாகி விடம.  சுைப்பாவியத
ஒன்றியததின்
அரசு
நிதிநிிலநிலையறிக்ிலற
வருடைப்பாந்திர
துநிலைவியங்றிலள விட அதிற மேைப்பாய வருவைப்பாய் அதிறரிப்பைப்பால்
ு மேநிிலநிலைப்பட்டிருக்கிறத. நிச்ுய மேைப்பாற, தவளிநைப்பாட்ட வர்திறம,
அியளவில் றணிு மேைப்பாயிைப்பாயில்ிலநிலை என்றைப்பாலும கூட, ஒரு
துயலூக்ற மேைப்பாய ு மேநிிலநிலைிலய அத அளிக்கிறத. அரசு
வங்கியின் ிங்ற ிலறயிருப்பு 1926 இல் 164 மில்லியன் ரூபிள்
 மேதிப்பளவுக்கு
இருந்ிதில்
இருந்த
இப் சபைப்பாத
ஒரு
பில்லியனுக்கும
அதிற மேைப்பாய
ரூபிள்
 மேதிப்பளவுக்கு
உயர்ந்திருக்கிறத. நைப்பாட்டில் ிங்ற உற்பததி தரிி மேைப்பாற
அதிறரிததச்
துன்று
தறைப்பாண்டிருக்கிறத.
1936
ஆம
ஆண்டில், திைப்பாழில்திலறயின் இந்ி பிரிவு உநிலைகில் முிலிடம
பிடிக்கும என்று றணக்கிடப்பட்டள்ளத. மீட்சி துய்யப்பட்ட
ுந்ிலியின் கீழ, நுறர்வுப்தபைப்பாருள் புைக்றததின் வளர்ச்சி
தவகு
தரிி மேிலடந்திருக்கிறத.
றைப்பாகிிப்
பணவீக்றம
உண்ில மேயில் 1934 இல் நிறுதிப்பட்டத. ரூபிளின் ஒரு
குறிப்பிட்ட ஸ்திரதின்ில மேக்றைப்பாய கூறுறள் நிநிலைவுகின்றய.
இருப்பினும,  மேக்றள்’ நிதிததிலற ஆிலணயரின் அறிவிப்பு
றணிு மேைப்பாய  மேட்டததிற்கு நமபிக்ிலறயின் ஒரு பணவீக்ற மேைப்பாற

விளக்றப்பட்டைப்பாற  சவண்டம. தபைப்பாதவைப்பாய திைப்பாழில்திலற
வளர்ச்சியில்  சுைப்பாவியத ரூபிள் ஒரு வலிில மேயைப்பாய ஆிரிலவக்
தறைப்பாண்டிருக்கிறத என்ற அ சி சநரததில், ுகிக்றவியநிலைைப்பாி
அளவுக்றைப்பாய தபரும உற்பததிச் துநிலைவு அின் உணர்வுமிக்ற
பகுதியைப்பாற
இருக்கிறத.
 சுைப்பாவியத
உிலைப்பின்
உற்பததிததிறன் உநிலைகின்  மேற்ற பகுதிறளின் உிலைப்பின்
உற்பததிததிறிலய
விஞ்சி,
அின்விிலளவைப்பாய்,
ரூபிள்
பிட்டமின்றி அந்தி மே றைப்பாநிலைதத அில மேதி றைப்பாக்கின்ற அந்ித
ிருணததில் இருந்திைப்பான் ரூபிள் மிற ஸ்திர மேைப்பாய  மேதிப்பைப்பாற
ஆற இயலும.
திைப்பாழில்நுட்பரீதியைப்பாய
ஒரு
நிதிக்
றண் சணைப்பாட்டததில்
பைப்பார்திைப்பால், ரூபிள்  ச மேநிலைைப்பாதிக்ற நிிலநிலைக்கு உரிில மே  சறைப்பார
இயலும நிிலநிலை இப் சபைப்பாதம குிலறந்ிள சவ உள்ளத. ஒரு
பில்லியன் ரூபிளுக்கும அதிற மேைப்பாற ிங்ற ிலறயிருப்பு
இருக்கின்ற அ சி சவிலளயில், எட்ட பில்லியன் ரூபிளுக்றைப்பாய
வங்கி  சநைப்பாட்டறள் நைப்பாட்டில் புைக்றததில் இருக்கின்றய. ஆற,
ிங்றததின் பின்புநிலை ஆிரவு தவறும 12.5 ுிவீி அளவுக்குத
ிைப்பான் இருக்கிறத. அரசு வங்கியில் இருக்கும ிங்ற மேைப்பாயத
அச்ுடிதி  சநைப்பாட்டறளுக்றைப்பாய அடிப்பிலடயைப்பாற இருப்பிலி
விடவும
 சபைப்பார்
 சநைப்பாக்றங்றளுக்தறய
ஒதக்கி
ிலவக்றப்பட்டிருக்கும ிலறநுிலையமுடியைப்பாி ஒரு ிலறயிருப்பு
என்ற
ின்ில மேிலயதிைப்பான்
மிற
அதிற மேைப்பாய்
தறைப்பாண்டிருக்கின்றத.
ிததவரீதியைப்பாறப்
பைப்பார்திைப்பால்,
நிச்ுய மேைப்பாய், அபிவிருததியின் ஒரு உயரிய றட்டததில்,
உள்நைப்பாட்ட தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார திட்டங்றிலள தல்லிய மேைப்பாயிைப்பாக்றவும
 மேற்றும
தவளிநைப்பாடறளுடன்
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
உறவுறிலள
எளிில மேயைப்பாக்றவும
 சுைப்பாவியததறள்
ிங்றததின்
நைப்பாணய மேதிப்பிற்கு
திருமபுவிலி
ுைப்பாததிய மேற்றிைப்பாற
துைப்பால்லிவிட முடியைப்பாத. இவ்வைப்பாறைப்பாற, பணதிைப்பாளைப்பாயத ியத
உயிிலர விடவிற்கு முன்யிைப்பாற, இன்னுத மேைப்பாரு முிலற தூய
ிங்றததின் தஜைப்பாலிப்புடன் மின்யக்கூடம. எவ்வைப்பாறைப்பாயினும
இத உடயடி எதிர்றைப்பாநிலைததிற்றைப்பாய பிரச்சிிலய இல்ிலநிலை.
உடயடி எதிர்றைப்பாநிலைததில், ிங்ற நைப்பாணய மேதிப்பிற்குச் துல்வத
குறிதத
 சபச்சிருக்ற
முடியைப்பாத.
இருப்பினும,
எந்ி
 மேட்டததிற்கு,
அருைப்பாங்றம
ிங்றக்
ிலறயிருப்ிலப
அதிறப்படததவின் மூநிலைம முழுக்ற ிததவரீதியைப்பாய பின்புநிலை
ஆிரவு ிைப்பான் என்றைப்பாலுமகூட அந்ி ஆிரவின் ுிவீிதிலி
அதிறப்படதி முயலுகிற சிைப்பா, எந்ி  மேட்டததிற்கு வங்கிக்
றைப்பாகிி பணப் புைக்றததின் வரமபுறள் அதிறைப்பாரததவததின்
விருப்பததியைப்பால்
அல்நிலைைப்பா மேல்
புறநிிலநிலையைப்பாற
தீர் மேைப்பானிக்றப்படகிறிைப்பாய் ஆகிற சிைப்பா, அந்ி  மேட்டததிற்கு
 சுைப்பாவியத
ரூபிள்
குிலறந்ிபட்ும
ஓரளவுக் சறனும
ஸ்திரதின்ில மேிலய எட்ட முடியும. அத  மேட்ட ச மே கூட
மிறப்தபரும
அனுகூநிலைம
ிரக்கூடியிைப்பாய்
இருக்கும.
வருங்றைப்பாநிலைததில் பணவீக்றம உறுதியைப்பாற நிரைப்பாறரிக்றப்படம
நிிலநிலையில்,
பணதிைப்பாளைப்பாயத,
ிங்ற
நைப்பாணய மேதிப்பின்
அனுகூநிலைம இல்நிலைைப்பாவிடினும கூட, முந்ிலிய வருடங்றளில்
அதிறைப்பாரததவ அறநிிலநிலைவைப்பாிததியைப்பால் தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின்
மீத ஏற்படதிப்பட்டிருந்ி ஆை மேைப்பாய பநிலை றைப்பாயங்றிலள
குணப்படதி உிவ முடியும என்பதில் ுந் சிறமில்ிலநிலை.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ் இயக்றம
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"அிலயததப் தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரமும” அிைப்பாவத, நைப்பாறரிறததின்
அிலயததக் றட்டங்றளிலும இயற்ிலறயுடயைப்பாய அிலயதத
 மேனிிப்
 சபைப்பாரைப்பாட்டமும
"இறுதிப்
பகுப்பைப்பாய்வில்
இக்றைப்பாநிலைறட்டததின்
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார மேைப்பாகின்றத"
என்றைப்பார்
 மேைப்பார்க்ஸ்.
வரநிலைைப்பாற்றின்
ஆரமபறட்ட மேைப்பாயத
உிலைக்கும
 சநரஅளிலவ குிலறப்பிற்றைப்பாய ஒரு  சபைப்பாரைப்பாட்ட ச மேயன்றி
 சவதறைப்பான்றுமில்ிலநிலை.
சுரண்டிலநிலை
ஒழிப்பிலி
 மேட்டம
தறைப்பாண்ட  சுைப்பாுலிும நியைப்பாயப்படதிப்பட்ட விட முடியைப்பாத;
ுமுிைப்பாயததிற்கு முிநிலைைப்பாளிததவம உறுதியளிப்பிலி விடவும
உயரிய ஒரு  சநரமிச்ுப்படதிிலநிலை அத உறுதியளிதிைப்பாற
 சவண்டம. இந்ி நிபந்ிிலய பூர்ததியைப்பாறைப்பா மேல் தவறு மே சய
சுரண்டல்  மேட்டம அறற்றப்படவத என்பத வருங்றைப்பாநிலை மேற்ற
ஒரு  சறலிக்கூதிைப்பாய அததியைப்பாய மேைப்பாறதிைப்பான் இருக்ற முடியும.
 சுைப்பாுலிு வழிமுிலறறிலள துயலுறுததவதிநிலைைப்பாய முிநிலைைப்பாவத
வரநிலைைப்பாற்றுப் பரி சுைப்பாிிலய அதில் இருக்கின்ற  மேறதிைப்பாய
ுைப்பாததியங்றிலள
தவளிப்படததியிருக்கிறத.
ஆயினும
 சுைப்பாவியத தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார மேைப்பாயத, றநிலைைப்பாச்ுைப்பாரததின் மிறவும
விிலநிலை மேதிப்பற்ற மூநிலைப்தபைப்பாருளைப்பாய  சநரஅளிலவ சிறந்ி
முிலறயில்
பயன்படதிக்
றற்றுக்தறைப்பாள்வதில்
இருந்த
இன்னும
தவகுதூரததில்
இருக்கிறத.
 சநர
மிச்ுப்படதிலுக்றைப்பாய
முக்கிய
ஆயுி மேைப்பாய
இறக்கு மேதிதுய்யப்பட்ட திைப்பாழில்நுட்பம, அத ியத துைப்பாந்ி
முிநிலைைப்பாளிததவ நைப்பாடறளில் இயல்பைப்பாறத ிருகின்ற ிரததிிலய
 சுைப்பாவியத
 மேண்ணில்
ிருவிற்கு
இன்னும
ிவறிக்
தறைப்பாண்டிருக்கிறத.
அந்ி
அர்திததில்,
அிலயதத
நைப்பாறரிறங்றளுக்கும தீர் மேைப்பாயறர மேைப்பாயிைப்பாய்,  சுைப்பாுலிும இன்னும
தவற்றி அிலடயைப்பாதிருக்கிறத. தவற்றி தபற முடியும, தவற்றி
தபற்றைப்பாற  சவண்டம என்று அத றைப்பாட்டியிருக்கிறத. ஆயினும
இன்னும அத தவற்றி தபற்றிருக்றவில்ிலநிலை. இிற்கு
 சநர் மேைப்பாறைப்பாய்
கூறப்படம
அதிிலய
திட்டவட்ட மேைப்பாய
கூற்றுறளும அறியைப்பாில மே  மேற்றும அிலர சவக்றைப்பாட்டதியததின்
விிலளதபைப்பாருட்ற சள.
 ச மேைப்பா சநிலைைப்பாட் சடைப்பாவ் —நியைப்பாய மேைப்பாய் துைப்பால்நிலைப்பட  சவண்டம—
சிநிலை ு மேயங்றளில், ஏிலயய  சுைப்பாவியத ிிலநிலைவர்றிலள
விடவும
ுமபிரிைப்பாய
வைப்பார்திலிறளில்
இருந்த
ுற்று
கூடிநிலைைப்பாற
சுிந்திர மேைப்பாய்
விடயங்றிலள தவளிப்படதிக்
கூடியவர். அவர் 1936 ஜயவரியில்  மேததிய நிிலற சவற்றுக்
குழுவின் அ மேர்வு ஒன்றில் அறிவிதிைப்பார்:
"ந மேத ுரைப்பாுரி உிலைப்பின் உற்பததிததிறன்
இன்யமும அத மேரிக்றைப்பா  மேற்றும ஐ சரைப்பாப்பிய
அளவுறளுக்கு றணிு மேைப்பாய் கீ சை இருக்கிறத".
இந்ி வைப்பார்திலிறிலள
நல்நிலைத: உிைப்பாரண மேைப்பாற,

பின்வரு மேைப்பாறு

தல்லிய மேைப்பாக்குவத

ஐ சரைப்பாப்பைப்பா  மேற்றும அத மேரிக்றைப்பாிலவ விடவும
மூன்று, ஐந்த,  மேற்றும சிநிலைு மேயங்றளில் பதத
 மேடங்கும
குிலறவைப்பாய்
உற்பததிததிறன்
இருக்கிறத,
அிற் சறற்ப
ந மேத
உற்பததிச்துநிலைவு
றணிு மேைப்பாய
அளவு
அதிற மேைப்பாயிைப்பாற இருக்கிறத.
அ சி உிலரயில்,  ச மேைப்பா சநிலைைப்பாட் சடைப்பாவ் பின்வரு மேைப்பாறைப்பாய மிறப்
தபைப்பாதவைப்பாய ஒரு ஒப்புிிலநிலையும துய்ிைப்பார்:

"ந மேத திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளின் ுரைப்பாுரி றநிலைைப்பாச்ுைப்பார
நிிலநிலையைப்பாயத
இன்யமும
ஏரைப்பாள மேைப்பாய
முிநிலைைப்பாளிததவ நைப்பாடறளின் திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளின்
ுரைப்பாுரி
றநிலைைப்பாச்ுைப்பார
நிிலநிலைிலயக்
றைப்பாட்டிலும
மிறவும பின்ிங்கியிைப்பாய் இருக்கிறத".
ுரைப்பாுரி வைப்பாழக்ிலறதிரமும ிைப்பான் என்பதம இததடன்
 சுர்ததக்
தறைப்பாள்ளப்பட
 சவண்டம.
 சபைப்பாகிற சபைப்பாக்கில்
கூறப்பட்ட இந்ி திளிவைப்பாய வைப்பார்திலிறள், றணக்கிநிலைடங்றைப்பாி
அரசு அதிறைப்பாரிறளின் ிமபட்ட அறிவிப்புறள்,  மேற்றும
தவளிநைப்பாட்ட "நண்பர்றளின்"  சினூறிய புறழ மேிலைறிலள
எதிிலய இரக்ற மேற்ற விலறயில்  மேறுிலிக்கிறத என்பிலி
விளக்றவும அவசியமில்ிலநிலை!
உிலைப்பின்
உற்பததிததிறிலய
உயர்ததவிற்றைப்பாய
 சபைப்பாரைப்பாட்டமும அினுடன்  சுர்ந்த பைப்பாதறைப்பாப்பு குறிதி
றவயமும ிைப்பான்  சுைப்பாவியத அருைப்பாங்றததின் துயல்பைப்பாட்டின்
அடிப்பிலட
உள்ளடக்ற மேைப்பாற
இருக்கிறத.
 சுைப்பாவியத
ஒன்றியததின் பரிணைப்பா மே வளர்ச்சியின் பல் சவறு றட்டங்றளில்
இந்ிப்  சபைப்பாரைப்பாட்டம பல் சவறு குணவியல்புறிலள எடதத
வந்திருக்கிறத. முிநிலைைப்பாவத ஐந்ிைப்பாண்டத திட்டம  மேற்றும
இரண்டைப்பாவதின் திைப்பாடக்ற றைப்பாநிலை ஆண்டறளின்  சபைப்பாத
துயலுறுதிப்பட்ட வழிமுிலறறள், "அதிர்ச்சி திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்
பிலடயணி முிலற” ("shock brigade-ism") இன் வழிமுிலறறள்
ஆகியிலவ
திைப்பாடர்ந்ி
வலியுறுதிம,
ினிநபர்
முன்னுிைப்பாரணம, நிர்வைப்பாற அழுதிம  மேற்றும அிலயதத
விலறயைப்பாய குழு-ஊக்றப்படதில்றள்  மேற்றும ுலுிலறறள்
ஆகியவற்ிலற அடிப்பிலடயைப்பாறக் தறைப்பாண்டிருந்ிய. 1931 ஆம
ஆண்டின்
“ஆறு
நிபந்ிிலயறளின்”
அடிப்பிலடயில்
உற்பததிக் சறற்ற ஊதிய முிலறயின் ஒரு விலறயிிலய
அறிமுறப்படததவிற்கு நிலடதபற்ற முயற்சிறள், நைப்பாணய
 மேதிப்பின்
ஸ்தூநிலை மேற்ற
ின்ில மே
 மேற்றும
பநிலைநிிலநிலை
விிலநிலைறளுக்கு எதிரைப்பாய் தவற்றி றைப்பாண முடியைப்பா மேல்  சிைப்பாற்றய.
அரசின் தபைப்பாருள் விநி சயைப்பாற முிலற, விததியைப்பாுப்படதிப்பட்ட
திைப்பாழில்  மேதிப்பீட்ட முிலறிலய அிைப்பாவத “உயர்அந்ிஸ்த
முிலற”
(premium
system)
என்ற,
ுைப்பாரைப்பாமுததில்
அதிறைப்பாரததவததின் ிற்குறிதியதிலி  மேட்ட ச மே அர்தி மேைப்பாய்
தறைப்பாண்டிருந்ி, ஒன்ிலறக் தறைப்பாண்ட இடமதபயர்ததிருந்ித.
ிைப்பாரைப்பாள மேைப்பாய ுலுிலறறளுக்றைப்பாய ுண்ிலடயில், ‘தடிப்பைப்பாய
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்
பிலடயணி’யின்
பிவிநிிலநிலைறளில்
சிறப்பு
துல்வைப்பாக்ிலறக் தறைப்பாண்ட ஏய்ப் சபைப்பாரின் எண்ணிக்ிலறயும
அதிறரிக்றத
திைப்பாடங்கியத.
றைப்பாநிலைப் சபைப்பாக்கில்,
த மேைப்பாதி
அில மேப்புமுிலறயும அின் துைப்பாந்ி  சநைப்பாக்றங்றளுக்கு முழு
எதிரைப்பாயிைப்பாற ஆகியிருந்ித.
விநி சயைப்பாற
அட்ிலட
முிலற
ஒழிக்றப்பட்டில மே,
ரூபிள்
ஸ்திரப்பட திைப்பாடங்கியில மே, விிலநிலைறள் ஒருில மேப்பட்டில மே
ஆகியிலவ  மேட்ட ச மே உற்பததிக் சறற்ற ஊதிய முிலறிலய
துயல்படததவிற்குரிய நிிலநிலைில மேறிலள உருவைப்பாக்கிய. இந்ி
அடிப்பிலடயில், அதிர்ச்சி திைப்பாழிநிலைைப்பாளர் பிலடயணி-வைப்பாிம
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ் இயக்றம என்று அிலைக்றப்படம ஒன்ிலறக்
தறைப்பாண்ட
பிரதியிடப்பட்டத.
இப் சபைப்பாத
மிற
உண்ில மேயைப்பாயதிைப்பாரு அர்திதிலி தபற்றிருந்ி ரூபிிலள
விரட்டிப் பிடிக்கும முயற்சியில், திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள், ிைப்பாங்றள்
 சவிலநிலை துய்யும எந்திரங்றள் மீத அதிற அக்றிலற
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தறைப்பாள்ளவும,
ிங்றளத
 சவிலநிலை
 சநரதிலி
கூடில்
றவயததடன்
பயன்படதிவும
திைப்பாடங்கியைப்பார்றள்.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ் இயக்றம ஒரு தபரும  மேட்டததிற்கு
உிலைப்ிலப தீவிரப்படததவிைப்பாறவும  மேற்றும  சவிலநிலை நைப்பாிலள
நீட்டவிலியும அடிப்பிலடயைப்பாற தறைப்பாண்டத.  சவிலநிலை சநரம
அல்நிலைைப்பாிிைப்பாற
துைப்பால்நிலைப்படகின்ற
 சநரததிலும,
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்
ிங்றளத
 சவிலநிலை ச மேிலுறள்  மேற்றும றருவிறிலள ஒழுங்குபடததவத
 மேற்றும மூநிலைப்தபைப்பாருட்றிலள அடக்குவத  சபைப்பான்றவற்றிலும,
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர் அணிதிிலநிலைவர்றள் ிங்றள் அணிறளுக்கு
வழிறைப்பாட்டல்றள்
வைங்குவத
 சபைப்பான்றவற்றிலும
ஈடபடகின்றயர். இவ்வைப்பாறைப்பாற ஏழு  மேணி  சநர  சவிலநிலை என்பத
தவறும தபயரில்  மேட்ட ச மே இருக்கிறத.
உற்பததிக் சறற்ற ஊதியம என்பத  சுைப்பாவியத நிர்வைப்பாகிறள்
றண்டபிடிதி
ஒரு
இரறசியம
அல்நிலை.
றண்ணுக்குப்
புநிலைப்படம நிர்ப்பந்ிம இன்றி நரமபுறிலள அழுததகின்ற
இந்ி
முிலறயைப்பாயத
"முிநிலைைப்பாளிததவ
உற்பததி
வழிமுிலறறளுக்கு மிறப் தபைப்பாருதி மேைப்பாய ஒன்று” எய  மேைப்பார்க்ஸ்
றருதியைப்பார்.
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்,
இந்ிப்
புதில மேிலய
அனுிைப்பாப மேற்று  மேட்ட மேன்றி முற்றுமுிநிலைைப்பாய கு சரைப்பாிததடனும
எதிர்தறைப்பாண்டயர்.
அவர்றளிடம
இருந்த
 சவறு
எந்ி
எதிர்விிலயிலயயும
எதிர்பைப்பார்ப்பத
என்பத
இயல்புக்கு
 மேைப்பாறைப்பாயிைப்பாய்
இருக்கும.
 சுைப்பாுலிுததில்
உண்ில மேயைப்பாய
ஆர்வம
தறைப்பாண்டிருப்பவர்றளும
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
இயக்றததில் பங் சறற்றுள்ளைப்பார்றள் என்பதில் ுந் சிறமில்ிலநிலை.
ஆயினும,
பிிலைப்புவைப்பாதிறள்
 மேற்றும
ஏய்ப் சபைப்பார்றளின்
எண்ணிக்ிலறிலய விட அவர்றள் எந்ிளவுக்கு அதிறம
இருக்கிறைப்பார்றள், அதிலும குறிப்பைப்பாற நிர்வைப்பாற வட்டததில்,
என்பிலிக்
கூறுவத
றடிய மேைப்பாய்
இருக்கும.
ஆயைப்பால்
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளின்
பைப்பாரிய
எண்ணிக்ிலறயிநிலைைப்பா சயைப்பாிலரப்
தபைப்பாறுதிவிலர அவர்றள் புதிய ஊதிய முிலறிலய ரூபிளின்
 சறைப்பாணததிலிருந்த பைப்பார்க்கிறைப்பார்றள், அந்ித திைப்பாிலற குறுகிக்
தறைப்பாண்டிருக்கிறத என் சற அவர்றள் தபருமபைப்பாலும உணரத
ிள்ளப்படகிறைப்பார்றள்.
" சுைப்பாுலிுததின்
இறுதியைப்பாய
 மேற்றும
திருமபவியநிலைைப்பாி
தவற்றிக்கு" பின்யர்  சுைப்பாவியத அருைப்பாங்றம உற்பததிக் சறற்ற
ஊதிய முிலறக்குத திருமபுவத என்பத முில் பைப்பார்ிலவயில்
முிநிலைைப்பாளிததவ உறவுறளுக்கு பின்வைப்பாங்குவத  சபைப்பான்று
 சிைப்பாற்ற மேளிக்றக் கூடம என்ற சபைப்பாதம, யிைப்பார்திததில் —
ரூபிளின்  மேறுசீரில மேப்பு விடயததில் நைப்பாம கூறியிலி இங் சற
திருமபக் கூற அவசிய மேைப்பாயிருக்கிறத— இத  சுைப்பாுலிுதிலிக்
ிலறறழுவுவத
குறிதி
பிரச்சிிலய
அல்நிலை,
 மேைப்பாறைப்பாற
தறைப்பாச்ிலுயைப்பாய பிரில மேறிலள ிலறவிடவத பற்றிய பிரச்சிிலய
 மேட்ட ச மே. கூலி ஊதியததின் வடிவம, நைப்பாட்டின் உண்ில மேயைப்பாய
வள ஆிைப்பாரங்றளுடன்  ச மேமபட்டதிைப்பாரு திைப்பாடர்புநிிலநிலைக்கு
தறைப்பாண்ட
வரப்பட்டிருக்கிறத,
அவ்வள சவ.
"ுட்டம
ஒரு சபைப்பாதம தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார றட்டில மேப்புக்கு உயரியிைப்பாய்
இருக்ற முடியைப்பாத".
எவ்வைப்பாறைப்பாயினும,  சுைப்பாவியத ஒன்றியததின் ஆளும ிட்ட
இன்யமும ஒரு ுமூற பூச்ிலு பூசிக்தறைப்பாள்ளைப்பா மேல் இிலி
துய்யமுடியைப்பாத. 1936 ஆம ஆண்ட ஜயவரியில்  மேததிய
நிிலற சவற்றுக் குழுவுக்கு அளிதி ஒரு அறிக்ிலறயில்,

அரசின் திட்டக் குழுவின் ிிலநிலைவர் மிஸ் சநிலைைப்பாக் பின்வரு மேைப்பாறு
திரிவிதிைப்பார்:
"உிலைப்புக்றைப்பாய
ஊதியததின்
 சுைப்பாுலிுக்
 சறைப்பாட்பைப்பாட்ிலட
[!]
எட்டவிற்றைப்பாய
ஒ சர
உண்ில மேயைப்பாய
ுைப்பாிய மேைப்பாற
ரூபிள்
ஆகிக்
தறைப்பாண்டிருக்கிறத".
பிலைய  மேன்யரைப்பாட்சியில் தபைப்பாத சிறுநீர் றழிப்பிடங்றள்
விலரயிலும  மேன்யர் தபயரில் அிலைக்றப்பட்டத என்பத
உண்ில மேிைப்பான் என்றைப்பாலும அிற்றைப்பாற, ஒரு திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்
அரசில் எல்நிலைைப்பா ச மே ிைப்பாயைப்பாற சவ  சுைப்பாுலிுதின்ில மே தபற்றிைப்பாகி
விடகிறத என்று அர்தி மேல்நிலை.
ரூபிள்
என்பத
 சுைப்பாுலிு
துைப்பாதத
வடிவங்றளின்
அடிதிளததின் மீ சி என்றைப்பாலும கூட, உிலைப்பிற்றைப்பாய
ஊதியததின் முிநிலைைப்பாளிததவக்  சறைப்பாட்பைப்பாட்ிலட எட்டவிற்றைப்பாய
"ஒ சர
உண்ில மேயைப்பாய ுைப்பாிய மேைப்பாற" இருக்கிறத. இந்ி
முரண்பைப்பாட ஏற்றய சவ ந மேக்கு பரிச்ுய மேைப்பாய ஒன்று ிைப்பான்.
" சுைப்பாுலிு" விலற உற்பததிக் சறற்ற ஊதியம என்ற புதிய
புிலயறிலிிலய
ஸ்ிைப்பாபிப்பதில்,
மிஸ் சநிலைைப்பாக்
 சுர்ததக்
தறைப்பாண்டைப்பார்: "ஒவ்தவைப்பாருவரும ிங்றளைப்பால் இயலு மேைப்பாயளவிற்கு
உிலைப்பதம, அவரத உிலைப்புக்குத ிக்றபடி ஊதியதிலிப்
தபறுவதம
 சுைப்பாுலிுததின்
அடிப்பிலடக்
 சறைப்பாட்பைப்பாடைப்பாற
இருக்கிறத". இந்ி றண்ணியவைப்பான்றள் ிததவங்றிலளத
திரிப்பதில்
நிச்ுய மேைப்பாய்
ுிலளப்பவர்றளல்நிலை!
ரூபிிலள
விரட்டிப் பிடிப்பிலிக் தறைப்பாண்ட
உிலைப்பின்  சவறம
தீர் மேைப்பானிக்றப்படம  சபைப்பாத, அவர்றள் "ிங்றளைப்பால் இயலு மேைப்பாய
அளவுக்கு" —அிைப்பாவத அவர்றளின் நரமபுறள்  மேற்றும
ிிலுறளின்
நிிலநிலைில மேறளுக்கு
ஏற்ப—
ிங்றிலள
துநிலைவிடவதில்ிலநிலை,  மேைப்பாறைப்பாற அவற்ிலற மீறிய விலறயில்ிைப்பான்
துநிலைவிடகிறைப்பார்றள்.
நிிலநிலைில மேறளின்
அடிப்பிலடயிலும,
றட்டைப்பாய அவசியதிலி குறிப்பிட்டக் றைப்பாட்டியும  மேட்ட ச மே இந்ி
வழிமுிலற நியைப்பாயப்படதிப்பட முடியு ச மே ிவிர,  மேைப்பாறைப்பாற
அிிலய
" சுைப்பாுலிுததின்
அடிப்பிலடக்
 சறைப்பாட்பைப்பாடைப்பாற"
அறிவிப்பத என்பத ஒரு புதிய உயர்ந்ி றநிலைைப்பாச்ுைப்பாரம குறிதி
சிந்ிிலயிலய
சிடமூஞ்சிதியததடன்
நன்றறிந்ி
முிநிலைைப்பாளிததவ றழிுிலடயில் அமுக்கி மிதிப்பிைப்பாகும.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ் இயக்றதிலி " சுைப்பாுலிுததில் இருந்த
றமயூனிுததிற்கு
உரு மேைப்பாறுவிற்குத
 சிிலவயைப்பாய
நிிலநிலைில மேறளின் ஒரு ியைப்பாரிப்பு" என்று முன்ிலவப்பின்
மூநிலைம ஸ்ரைப்பாலின் இந்ிப் பைப்பாிலியில்  ச மேலும ஒரு அடி
முன்துன்றிருக்கிறைப்பார்.
நிர்வைப்பாற
வுதிக்குத
ிக்றவைப்பாறு
 சுைப்பாவியத ஒன்றியததில் பிர சயைப்பாகிக்றப்படகின்ற இந்ிக்
றருததறளுக்கு
விஞ்ஞைப்பாயபூர்வ மேைப்பாய
ஒரு
விலரயிலற
அளிப்பத எவ்வளவு முக்கிய மேைப்பாயிைப்பாற இருக்கிறத என்பிலி
வைப்பாுறர்றள்
இப் சபைப்பாத
றைப்பாணக்கூடம.
உறுதியைப்பாற
 சுைப்பாுலிு மேைப்பாயத
அல்நிலைத
றமயூனிுததின்
அடி மேட்ட
நிிலநிலையைப்பாயத உிலைப்புுக்தியின் அளவின் மீதம  மேற்றும
நுறர்வின் அளவின் மீதம ஒரு றறைப்பாரைப்பாய றட்டப்பைப்பாட்ிலடக்
 சறைப்பாருகிறத
என்பத
உண்ில மேிைப்பான்.
ஆயைப்பால்
இந்ி
 சநைப்பாக்றததிற்கு
அத,
மூநிலைியததின்
சுரண்டல்
 ச மேிைப்பாவிதியதிைப்பால்
றண்டபிடிக்றப்பட்டவற்ிலற
விடவும
 மேனிிைப்பாபி மேைப்பாயமிக்ற
றட்டப்பைப்பாட்ட
வடிவங்றிலளதிைப்பான்
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எச்ுந்ிர்ப்பததிலும
ஏற்கிறத.
ஆயைப்பால்
 சுைப்பாவியத
ஒன்றியததி சநிலைைப்பா,
முிநிலைைப்பாளிததவததில்
இருந்த
இரவல்
தபற்ற ஒரு திைப்பாழில்நுட்பததில் பின்ிங்கிய  மேனிிவளம
என்ற
மூநிலைப்தபைப்பாருிலள
முரட்டதிய மேைப்பாய
விலறயில்
பநிலைைப்பாதறைப்பார மேைப்பாறப் தபைப்பாருததவத என்பதிைப்பான் இப் சபைப்பாத
நடந்த
தறைப்பாண்டிருக்கிறத.
ஐ சரைப்பாப்பைப்பா
 மேற்றும
அத மேரிக்றைப்பாவின்
நிர்ணயங்றிலள
ுைப்பாதிப்பிற்றைப்பாய
ஒரு
 சபைப்பாரைப்பாட்டததில்,
உற்பததிக் சறற்ற
ஊதியம
 சபைப்பான்ற
சுரண்டலின்
 மேரபைப்பாய
வழிமுிலறறள்,
முிநிலைைப்பாளிததவ
நைப்பாடறளின்
சீர்திருதிவைப்பாி
திைப்பாழிற்ுங்றங்றளும
கூட
அனு மேதிக்றத தணியைப்பாி விலறயைப்பாய தவளிப்பட்ட  மேற்றும
முரட்ட வடிவங்றளில் துயலுறுதிப்படகின்றய.  சுைப்பாவியத
ஒன்றியததில்
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்
"ிங்றளுக்றைப்பாறத
ிைப்பான்"
 சவிலநிலை துய்கிறைப்பார்றள் என்ற றருதிைப்பாயத வரநிலைைப்பாற்றுவழிக்
றண் சணைப்பாட்டததிலும,
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்
எ சிச்ுைப்பாதிறைப்பார
அதிறைப்பாரததவததின் ஊுநிலைைப்பாட்டததிற்கு கீழப்படியக் கூடைப்பாத —
இிிலயக் கூற நைப்பாமும எதிர்பைப்பார்ததிருப் சபைப்பாம— என்ற
நிபந்ிிலயயிலும  மேட்டமிைப்பான் உண்ில மேயைப்பாற இருக்ற முடியும.
எவ்வைப்பாதறனினும,
உற்பததி
ுைப்பாியங்றிலள
அரசுிலடில மேயைப்பாக்குவத  மேட்ட ச மே ுைப்பாணதிலி ிங்ற மேைப்பாக்கி
விடவதில்ிலநிலை
அல்நிலைத
 மேனிின்
என்ற
 மேறதிைப்பாய
உற்பததிுக்திிலய ஓடைப்பாய்  சிய்ந்த  சபைப்பாறச் துய்கின்ற
தறைப்பாதிடிில மே அில மேப்ிலபச் சுற்றி ஒரு புனிி ஒளிவட்டதிலி
உருவைப்பாக்கி
விடவதில்ிலநிலை.
" சுைப்பாுலிுததில்
இருந்த
றமயூனிுததக்கு
உரு மேைப்பாறுவிற்றைப்பாய"
ியைப்பாரிப்ிலபப்
தபைப்பாறுதிவிலர,
அத
தல்லிய மேைப்பாற
எதிர்முிலயயில்
இருந்திைப்பான்
திைப்பாடங்கும:
அிைப்பாவத
உற்பததிக் சறற்ற
ஊதியதிலி அறிமுறப்படததவதில் இருந்த அல்நிலை,  மேைப்பாறைப்பாற
அிிலய
றைப்பாட்டமிரைப்பாண்டிதியததின்
எச்ு மேைப்பாறக்
றருதி
ஒழிப்பதில் இருந்த.
• • •
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
இயக்றததின்
நன்ில மேதீில மேறிலள
பட்டியலிடவிற்கு
இத
மிற
முன்கூட்டிய
றைப்பாநிலை மேைப்பாற
இருக்கின்ற சபைப்பாதிலும, இந்ி இயக்றததியத  மேட்ட மேல்நிலைைப்பா மேல்
ஒட்டத மேைப்பாதி ஆட்சியியத குணநநிலைனின் சிநிலை பண்புறிலள
ினிததவப்படததிக்
றைப்பாட்டவதின்பத
ஏற்றய சவ
ுைப்பாததிய மேைப்பாயிைப்பாற சவ
இருக்கிறத.
ினிப்பட்ட
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளத
சிநிலை
ுைப்பாிிலயறள்
 சுைப்பாுலிுததிற்கு
 மேட்ட ச மே எட்டக்கூடிய ுைப்பாததியங்றளின் ுைப்பான்றைப்பாற மிறவும
சுவைப்பாரஸ்ய மேளிக்றக் கூடியிலவயைப்பாற இருக்கின்றய என்பதில்
ுந் சிறமில்ிலநிலை. இருப்பினும இந்ி ுைப்பாததியக்கூறுறளில்
இருந்த
ஒட்டத மேைப்பாதி
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின்
 மேட்டததில்
அவற்ிலற எட்டவதின்பத ஒரு நீண்டதநடம பைப்பாிலியைப்பாகும.
ஒரு உற்பததி நிறழச்சிப் சபைப்பாக்கு இன்தயைப்பான்றின் மீத
தநருங்கிய
ுைப்பார்பு
தறைப்பாண்டிருக்கும
நிிலநிலையில்,
திைப்பாடர்ச்சியைப்பாய்
உயர்ந்ி
உற்பததியளிலவ
ினிநபர்
முயற்சிறளைப்பால்  மேட்டம ுைப்பாதிததிட முடியைப்பாத. ினிப்பட்ட
திைப்பாழிற்ுைப்பாிலநிலைறளுக்குள்
 மேற்றும
நிறுவயங்றளுக்கு
இிலடயிநிலைைப்பாய
உறவுறளில்
இரண்டிலு ச மே
உற்பததி
 மேறுஒழுங்கு துய்யப்படைப்பா மேல் ுரைப்பாுரி உற்பததிததிறனின்
உயர்வைப்பாயத ுைப்பாதிக்றப்பட முடியைப்பாத. ிவிரவும, மில்லியன்
றணக்றைப்பாய
 மேக்றிலள
திைப்பாழில்நுட்பததிறனில்
சிறிய

 மேட்டததிற்கு
உயர்ததவத
என்பத
சிநிலை
திறில மேுைப்பாலிறிலள
ஊக்குவிப்பிலி
விடவும
றடிய மேைப்பாயிைப்பாகும.

ஆயிரம
மிறமிறக்

 சுைப்பாவியத திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள் திறனில் பின்ிங்கி இருப்பிைப்பாற
ிிலநிலைவர்ற சள கூட சிநிலை ு மேயங்றளில் புறைப்பார் துய்விலி நைப்பாம
 சறட்டிருக்கி சறைப்பாம. இருப்பினும அத பைப்பாதி உண்ில மே
 மேட்ட ச மே, அதிலும சிறிய பைப்பாதி  மேட்ட ச மே ஆகும. ரஷ்யத
திைப்பாழிநிலைைப்பாளி உற்ுைப்பாற மேைப்பாயவன், ினிததவம மிக்றவன்  மேற்றும
தறைப்பாிலடயளிக்றப் தபற்றவன். எந்ி ஒரு நூறு  சுைப்பாவியத
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றிலளயும எடதத, உிைப்பாரணததிற்கு அத மேரிக்ற
திைப்பாழில்திலறயின்
சூைலுக்கு
 மேைப்பாற்று சவைப்பா மேைப்பாயைப்பால்,
அ சநற மேைப்பாய் சிநிலை  மேைப்பாிங்றளில் ஏன் சிநிலை வைப்பாரங்றளி சநிலை சய
கூட, அவர்றள் அ சி திலறயில் பணியைப்பாற்றும அத மேரிக்றத
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளுக்கு பின்ிங்கி இருக்ற  மேைப்பாட்டைப்பார்றள். சிக்றல்,
உிலைப்பின் தபைப்பாதவைப்பாய ஒழுங்றில மேப்பில் ிைப்பான் இருக்கிறத.
நவீய உற்பததிக்றடில மேறளுக்கு  சுைப்பாவியததின் நிர்வைப்பாற
பணியைப்பாளர்றள் வைில மேயைப்பாற திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றிலள விடவும
மிறவும பின்ிங்கிய நிிலநிலையி சநிலை சய இருந்ியர்.
ஒரு புதிய திைப்பாழில்நுட்பததின் உிவியில், உற்பததிக் சறற்ற
ஊதிய மேைப்பாயத இப் சபைப்பாத மிறக் குிலறவைப்பாற இருக்கும
உிலைப்பின்
உற்பததிததிறிலய
ிவிர்க்றவியநிலைைப்பா மேல்
படிப்படியைப்பாற உய சர இட்டச் துல்நிலை  சவண்டம. ஆயைப்பால்,
இிற்கு
அவசிய மேைப்பாய
அடிப்பிலட
நிிலநிலைில மேறிலள
உருவைப்பாக்குவத என்பத திைப்பாழிற்ுைப்பாிலநிலை  ச மேற்பைப்பார்ிலவயைப்பாளர்
(ஃ சபைப்பார் ச மேன்) திைப்பாடங்கி கிதரமளின்  மேைப்பாளிிலற ிிலநிலைவர்றள்
விலரயிலும நிர்வைப்பாறததின்  மேட்டதிலி உயர்ததவிற்குக்
 சறைப்பாருகிறத.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
இயக்றம
தவகு
சிறு
அளவில்ிைப்பான் இந்ிக்  சறைப்பாரிக்ிலறிலய பூர்ததி துய்கிறத.
ஏறிக் றடக்ற முடியைப்பாி பிரச்சிிலயறிலள  மேரணறர மேைப்பாய
விலறயில் ிைப்பாவிக் றடப்பிற்கு அதிறைப்பாரததவம முயற்சி
துய்கிறத.
உற்பததிக் சறற்ற ஊதியம அினிடம இருந்த உடயடியைப்பாற
எதிர்பைப்பார்க்றப்படம அதிுயங்றிலள ிைப்பாயைப்பாற சவ தறைப்பாடதத
விடவதில்ிலநிலை என்பிைப்பால், ஆக் சரைப்பாஷ மேைப்பாய நிர்வைப்பாற அழுதிம
ஒன்று, ஒருபக்றததில் சிறப்புச் ுலுிலறறள்  மேற்றும பறட்ட
விளமபரங்றள்
 மேற்றும
 மேறுபக்றததில்
அபரைப்பாிங்றள்
ுகிி மேைப்பாற, அின் உிவிக்கு ஓடி வருகிறத.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
வைப்பாதிறளுக்கு
எதிர்ப்பு
றைப்பாட்டியிைப்பாற,
அவர்றளுக்கு எதிரைப்பாற ுதி துய்ிிைப்பாற  மேற்றும சிநிலை
ு மேயங்றளில் அவர்றிலளக் தறைப்பாிலநிலை துய்ிிைப்பாறவும கூட
குற்றமுைப்பாட்டப்பட்ட
திைப்பாழில்நுட்ப
தபைப்பாறியியல்
பணியைப்பாளர்றளுக்கும  மேற்றும திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளுக்கும எதிரைப்பாய்
 ச மேற்தறைப்பாள்ளப்பட்ட பைப்பாரிய அளவிநிலைைப்பாய ஒடக்குமுிலறறளைப்பால்,
இந்ி இயக்றததின் முில் படிறள் ுமிக்ிலறயளிக்றப்பட்டய.
இந்ி ஒடக்குமுிலறறளின் றடில மே சய அந்ி எதிர்ப்பின்
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வலிில மேக்கு ுைப்பாட்சியம கூறுவிைப்பாற உள்ளத. ுதி என்று
துைப்பால்நிலைப்பட்டிைப்பாய
இிிலய
 ச மேநிலைதிறைப்பாரிறள்
அரசியல்
எதிர்ப்பு
என்று
விளக்கியர்.
யிைப்பார்திததில்,
இத
தபருமபைப்பாலும,
திைப்பாழில்நுட்ப,
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பார
 மேற்றும
றநிலைைப்பாச்ுைப்பார சிக்றல்றளில் —இவற்றின் றணிு மேைப்பாயதிைப்பாரு பகுதி
அதிறைப்பாரததவததில் ியக்றைப்பாய ஆிைப்பாரதிலிக் தறைப்பாண்டிருந்ித
— ிைப்பான்  சவரூன்றியிருந்ித. இந்ி "ுதி" விிலரவி சநிலை சய
தவளிப்பட முறியடிக்றப்பட்டத: அதிருப்தியுற்றிருந்ிவர்றள்
பயமுறுதிப்பட்டைப்பார்றள்; விடயம புரிந்ிவர்றள் வைப்பாய்மூடச்
துய்யப்பட்டைப்பார்றள்.  சறள்விப்பட்டிரைப்பாி ுைப்பாிிலயறள் குறிதி
ிந்திறள்
பறந்ிய.
யிைப்பார்திததில்,
இத
ினிநபர்
முன் சயைப்பாடிறள் குறிதி பிரச்சிிலயயைப்பாற இருந்ி விலரயிலும,
திைப்பாழிற்ுைப்பாிலநிலை
நிர்வைப்பாறங்றள்,
உதிரவுறளுக்குக்
கீழப்படிவைப்பாய விிததில், ி மேத  சவிலநிலைிலய அுைப்பாிைப்பாரண
முன் சயைப்பாுிலயறளுடன்
ஒழுங்றில மேதிய,
சுரங்றததிலும
திைப்பாழிற்கூட்டில மேப்பிலும இருக்கும  மேற்ற திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்
அிற்றைப்பாய விிலநிலை தறைப்பாடக்ற  சநர்ந்ி சபைப்பாதிலும. ஆயினும
நூற்றுக்றணக்றைப்பாய
ஆயிரக்றணக்றைப்பாய
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றள்
திடீதரன்று
"ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளைப்பாற"
எண்ணிக்ிலறயிடப்படம சபைப்பாத, நிர்வைப்பாறம முழுக் குைப்பததில்
ஆழகிறத. உற்பததியின் ஆட்சிிலய குிலறந்ி றைப்பாநிலைததிற்குள்
ஒழுங்றில மேக்கும வழி திரியைப்பா மேல், புறநிிலநிலையைப்பாற அிலிச்
துய்ய
இயலுில மேயின்றி,
உிலைப்புுக்தி
 மேற்றும
திைப்பாழில்நுட்பம இரண்ிலடயும அத மீறுவிற்கு முயல்கிறத.
றடிறைப்பாரச் சுைற்சி  சவறம குிலறிலறயில், அத சிறிய
ுக்றரங்றிலள
ஊசி
தறைப்பாண்ட
ிள்ளி
விடகிறத.
"ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்" நைப்பாட்றள்  மேற்றும பதத-நைப்பாள் றைப்பாநிலைங்றளின்
றைப்பாரண மேைப்பாற, பநிலை நிறுவயங்றளில் முழுில மேயைப்பாய குைப்பம
அறிமுறம
துய்யப்பட்டத.
ஸ்டக்ஹைப்பா சயைப்பாவ்
திைப்பாழிநிலைைப்பாளர்றளின்
எண்ணிக்ிலறப்
தபருக்றததடன்
ிலற சறைப்பார்தத தபருமபைப்பாலும நிறுவயங்றளின் தபைப்பாதவைப்பாய
உற்பததிததிறன்
அதிறரிததிருக்றவில்ிலநிலை
 மேைப்பாறைப்பாற
குிலறந்திருக்கிறத என்ற, முில் பைப்பார்ிலவயில் திடக்கிட
ிலவப்பிைப்பாற
இருக்கின்ற
ஒரு
உண்ில மேக்கு,
இத
விளக்ற மேளிக்கின்றத.
ிற்ு மேயம, இந்ி இயக்றததின் "வீறுமிக்ற" றைப்பாநிலைம றடந்த
விட்டிருக்கிறத என்பத தவளிப்பிலட. அன்றைப்பாட தநருக்றல்
திைப்பாடங்குகிறத. றற்றுக் தறைப்பாள்வத அவசியம. குறிப்பைப்பாற
 மேற்றவர்றளுக்கு
றற்றுக்
தறைப்பாடப்பவர்றள்
றற்றுக்
தறைப்பாள்விற்கு அதிறம இருக்கிறத. ஆயைப்பால் அவர்றள்ிைப்பான்
றற்பிற்கு
மிறவும
ஆர்வம
குிலறந்ிவர்றளைப்பாய்
இருக்கிறைப்பார்றள்.
 சுைப்பாவியத
தபைப்பாருளைப்பாிைப்பாரததின்
அதிிலய
கூட்டில மேப்புறிலளயும இழுததப் பிடிதத முடக்குகின்ற அந்ி
ுமூறக் கூட்டில மேப்பின் தபயர் — அதிறைப்பாரததவம.

