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ആമേസാൺ
—ആരുെടആത്മനിർഭരത

ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം ഏറ്റ�
വും വില കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നു
എന്നതുെകാണ്ടു നമ്മുെട
ചിന്തേയ്ക്കാ ആസ്വാദനത്തിേനാ
മൗലികമായ മാറ്റെമാന്നും
സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ,
അതു് േനർവിപരീതമായി
േബാധെത്ത മന്ദീഭവിപ്പി�
ക്കുയായിരിക്കും െചയ്യുക.

‘ആദ്യം അവർ പുസ്തക�
ക്കടകെള േതടി വന്നു,
ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയി�
ല്ല കാരണം ഞാൻ പു�
സ്തകടക്കാരനല്ലേല്ലാ
പിെന്ന അവർ ടാക്സി�
ക്കാെര േതടി വന്നു,
തുടർന്നു് വസ്തുകച്ചവട�
ക്കാെര, അഭിഭാഷക�
െര, ആർട്ടിസ്റ്റുകെള, മാധ്യമ പ്രവർത്തകെര, അധ്യാ�
പകെര, കർഷകെര… പിെന്ന പിെന്ന കൃത്യമായ
വിേശഷണങ്ങളുള്ള പലതരം െതാഴിലുകെള അതു്
േതടിെയത്തും. വരുന്ന ഇരുപതു വർഷെത്ത കാല�
യളവിനുള്ളിൽ എത്രേപർക്കു് സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള
ജീവേനാപാധികളുണ്ടാകും… നമ്മൾ ഇെതാന്നും
തെന്ന ആേലാചിക്കുന്നില്ല. െതാണ്ണൂറു ശതമാനം
പരാജയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആപ്പ് തുടങ്ങു�
ന്നതാണു് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായ ഇേപ്പാഴെത്ത
കാര്യം…’ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച കേരാൾ കാഡ് െവൽഡറിെന്റ േലഖനത്തിൽ �
നിന്നു്.

മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണൈലനിൽ
പുസ്തകം വാങ്ങുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു
സേന്ദശമാണു്. െചറിയ ചില ലാഭങ്ങൾക്കും െച�
റിയ സൗകര്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടി നമ്മൾ പലരും
ഉേപക്ഷിച്ച പുസ്തകക്കടകളിേലക്കു് തിരിച്ചു േപാവാ�
നുള്ള ആഹ്വാനം. അൽേഗാരിതമുകളും േറാേബാട്ടു�
കളും നമ്മുെട ഇഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിലൂ�
െട കെണ്ടത്തി നമ്മളിേലക്കു് തെന്ന വിവരങ്ങളായി
തിരിച്ചയച്ചുെകാണ്ടു് ആകർഷിക്കുന്ന ഓൺൈലൻ
ചില്ലറ വില്പന േസ്രാതസ്സുകളിൽ നിന്നു് പിൻവാങ്ങി
നമുക്കു് നിത്യ പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുെട
വ്യക്തിഗത ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിക്കുകയും
അറിയുകയുെമാെക്ക െചയ്യുന്ന, ഒരുപേക്ഷ, അതി�
െന കുറിച്ചു് വിമർശനങ്ങൾ േപാലും പങ്കു െവയ്ക്കു�
ന്ന മനുഷ്യർ േനരിട്ടു നടത്തുന്ന പുസ്തകക്കടകെള
തെന്ന നമുക്കു് ആശ്രയിക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്ത�
കം ഏറ്റവും വില കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതുെകാ�
ണ്ടു നമ്മുെട ചിന്തേയ്ക്കാ ആസ്വാദനത്തിേനാ മൗലി�
കമായ മാറ്റെമാന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലേപ്പാൾ,
അതു് േനർവിപരീതമായി േബാധെത്ത മന്ദീഭവിപ്പി�
ക്കുയായിരിക്കും െചയ്യുക. ഓൺൈലൻ വഴി ആരും
വായിക്കാത്ത ആരും കാണാത്ത ആരും േകൾ�
ക്കാത്ത നിഗൂഡമായി എേന്താ കെണ്ടത്തി എന്ന
നിലയിൽ ആത്മരതിക്കു മാത്രം ഉതകുന്ന പുസ്തക
പ്രദർശനം വായനയുെട കാര്യത്തിേലാ ചിന്തയുെട
കാര്യത്തിേലാ ഒരു മൗലികതയുെട ലക്ഷണവും പ്ര�
കടിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പകരം േവറിെട്ടാന്നും പറയാനി�
ല്ലാത്ത ഒരാളുെട ആത്മവിശ്വാസരാഹിത്യത്തിെന്റ
അവതരണമാകാേന തരമുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറി�
യുന്ന കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു പങ്കു െവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളി�
ലാണു് വ്യക്തിഗത മൗലികത മാറ്റുരയ്ക്കുന്നതു്. വില�
ക്കുറവും പുസ്തക ലഭ്യതയുെമാെക്ക പ്രധാനം തെന്ന.
ഓൺൈലനിെന തിരസ്ക്കരിക്കുക എന്നതുമല്ല കാ�
ര്യം. ഓൺൈലൻ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക
എന്നുമല്ല. ഒരു പേക്ഷ, അവിെട നിന്നു് ഇനിയും
വാേങ്ങണ്ടി വരും. പ്രശ്നം, മനുഷ്യപാരസ്പര്യെത്ത പ്ര�
ധാനമായി കാണുന്ന സംസ്കാരെത്ത മുൻനിർത്തി
മനുഷ്യ ഇടപാടുേകന്ദ്രങ്ങളായ കടകെള സമീപി�
ക്കുക എന്നതാണു്. ഓൺൈലൻ ചില്ലറ വ്യാപാരം
കുത്തകവല്കരിക്കെപ്പടുകയും അതു് പൂർണ്ണമായും ജീ�
വിതവ്യവസ്ഥകെള ഗ്രസിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയെപ്പേടണ്ട�
തുണ്ടു്.

ക്ലാസിക്കൽ മുതലാളിത്ത
സങ്കല്പത്തിൽ സർഗ്ഗമാത്മക
സംഹാരം നൂതനത്വത്തിെന്റ
പ്രമാണമാണു്. നവീനമാെയാ�
രു സാേങ്കതിക വിദ്യ അതുവെര
പ്രേയാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
സാേങ്കതിക വിദ്യെയ ഇല്ലാ�
താക്കിെക്കാണ്ടു മെറ്റാന്നു് പ്ര�
േയാഗത്തിൽ െകാണ്ടു് വരുന്നു.

ഇന്നെത്ത നിലയിൽ
ആമേസാൺ, ഗൂഗ് ൾ,
േഫസ്ബുക്ക്, ആപ്പ്ൾ
എന്നിവ െടക് അധി�
തിഷ്ഠിത േലാകത്തിൽ
ൈദവ സമാനമായ
അസ്തിത്വമാണു് സ്ഥാ�
പിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ളതു്.
ഇവരുെട േസവന�

ങ്ങളുെടയും ഉല്പന്നങ്ങളുെടയും ഉപേഭാഗ അടിമ�
കൾ എന്ന നിലയിൽ സഹസ്ര േകാടി ജനങ്ങൾ
ൈദേവച്ഛ എന്ന നിലയിലാണു് ഈ െടക് ഭീമന്മാ�
രുെട സ്വജീവിതത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഓേരാ കടന്നുകയ�
റ്റെത്ത സ്വീകരിക്കുന്നതും സ്വാംശീകരിക്കുന്നതും.
ഈ െടക് വാണിജ്യത്തിെന്റ ഓേരാ ഓേരാ മനുഷ്യ�
വ്യാവഹാരികമായ പുതുേമഖലയിേലക്കുള്ള അനു�
ദിനെമേന്നാണമുള്ള അധിനിേവശം ൈദവത്തി�
െന്റ കാര്യെമന്നേപാെല യുക്തിക്കതീതമാണു്. യു�
ക്തിക്കതീതമാണു് അതിെന്റ പ്രാേയാഗിക നീക്ക�
ങ്ങൾ എന്നതിനാൽ അവയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളുെട
യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുേമ്പാൾ അതു്
െവറും ഊഹവും സങ്കല്പവുമാണു് എന്നു് (െതറ്റി) ധരി�
ക്കെപ്പേട്ടക്കാം. ഉദാഹരണത്തിനു് േനാക്കൂ: ആമ�
േസാൺ ഓൺൈലൻ ചില്ലറ വില്പന വളെര ൈവ�
കാെത ഇന്ത്യൻ കർഷകനു് േമൽ തെന്റ സാമ്രാ�
ജ്യം സഥാപിക്കുെമന്ന നിരീക്ഷണം തെന്ന നടത്തി�
യാൽ ആരു് വിശ്വസിക്കും? കഴിഞ്ഞ ഒരഞ്ചു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ ആമേസാൺ ഓൺൈലൻ ചില്ലറ വി�
ല്പന ഏെതാെക്ക വ്യത്യസ്ത േമഖലകളിേലക്കു് കട�
ന്നു എന്നു് േനാക്കുക. ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തിൽ നിന്നു്
ലക്ഷ്വറി ഉൽപനങ്ങളുെട ഓൺൈലൻ ശൃംഖല മു�
തൽ ക് ളൗഡ് െവബ് സർവീസ് േസവനം വെര.
ഇന്ത്യൻ േകാർപേററ്റ് അദാനി ഇടനിലക്കാരനാ�
യി സംയുക്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യ ഓൺ�
ൈലൻ വിതരണ ശൃംഖല ആമേസാൺ സ്ഥാപി�
ക്കുെമന്നതു് അത്ര വിദൂരേമാ വിസ്മയകരേമാ ആയ
കാര്യമല്ല. പുതിയ കാർഷിക നിയമനുസരിച്ചു മുൻ�
കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക്, െഹഡ് ജ് വിപണന രീതി
േപാെല, കർഷകെന ആദ്യം അത്യാവശ്യം ആകർ�
ഷകമായ േകാൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിലും പെയ്യ
പെയ്യ തങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ഏതു
വിളവിറക്കണം എത്ര വിലെയ്ക്കന്നതുവെര കർഷക�
െന വിേധയെപ്പടുത്തി സ്വന്തം ലാേഭച്ഛകൾ മാത്രം
മുൻനിർത്തി ഓൺൈലൻ ചില്ലറ േമഖലയിെല കു�
ത്തകകൾ ൈവകാെത തെന്ന ഭക്ഷ്യവിതരണ േമ�
ഖല ൈകയടക്കുെമന്നു് േകവലെമാരു ഊഹമായി
മാത്രം തള്ളിക്കളേയണ്ടതാേണാ?

േസ്വച്ഛാധിപത്യപരമായസംഹാരം

േജാസഫ് ഷുംപീറ്റർ

മുതലാളിത്ത നവീകര�
ണത്തിെന്റ കാതലാ�
യി േജാസഫ് ഷുംപീറ്റർ
വിേശഷിപ്പിച്ച സർഗ്ഗാ�
ത്മക സംഹാരം (creative
destruction) എന്ന പ്ര�
ക്രിയ ആ ഘട്ടം പിന്നി�
ട്ടു് േസ്വച്ഛാധിപത്യപ�
രമായ സംഹാരത്തി�
േലക്കു് (Authoritarian
Destruction) മാറിയിരിക്കുന്നു. ആമേസാൺ തുട�
ങ്ങിയ െടക് ഭീമന്മാരാണു് ഈ പുതിയ സംരംഭകത്വ
തത്വം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ക്ലാസിക്കൽ മുത�
ലാളിത്ത സങ്കല്പത്തിൽ സർഗ്ഗമാത്മക സംഹാരം
നൂതനത്വത്തിെന്റ പ്രമാണമാണു്. നവീനമാെയാരു
സാേങ്കതിക വിദ്യ അതുവെര പ്രേയാഗത്തിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന സാേങ്കതിക വിദ്യെയ ഇല്ലാതാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു മെറ്റാന്നു് പ്രേയാഗത്തിൽ െകാണ്ടു് വരുന്നു. മുത�
ലാളിത്തത്തിെന്റ മാത്രമല്ല നാളിതുവെരയുള്ള ചരി�
ത്ര പുേരാഗതിക്കു് നിദാനമായ ഒന്നാണിെതന്നു വി�
ശദീകരിക്കാം. പേക്ഷ, സർഗ്ഗാത്മക സംഹാരം മാ�
നവരാശിയുെട െപാതുേനട്ടത്തിനു് ഗുണകരമാവുന്ന
വിധത്തിൽ പുതിയ സാധ്യതകെള പ്രധാനം െചയ്യു�
ന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യ വംശം എക്കാലത്തും
കാംക്ഷിക്കുന്നതു് അധ്വാനത്തിെന്റ ലഘൂകരണമാ�
ണു്. ഓേരാ കണ്ടുപിടുത്തത്തിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യമിതാ�
ണു്. അധ്വാന ലഘൂകരണത്തിനു് നിദാനമായ ഉപ�
േയാഗ ഉപകരണങ്ങെള പിടിച്ചടക്കിെകാണ്ടു ചുരു�
ക്കം ചിലർ അതു് ൈകയിെലാതുക്കുന്നു. മുതലാളി�
ത്തം ഈ ലഘൂകരണ യജ്ഞങ്ങെള പുതിയ െതാ�
ഴിൽ വിഭജനത്തിെന്റ രീതിയിലും—സംരംഭകൻ,
ഉല്പാദകൻ, ഉപേഭാക്താവു് എന്ന പരിശുദ്ധ ത്രയ�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലും, ഈ വ്യവസ്ഥക്കു്
െപാതു സ്വീകാര്യത വരുത്തിെക്കാണ്ടു ഇതിെന വ്യ�
വസ്ഥാപിത ക്രമമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സർഗ്ഗമാ�
ത്മക സംഹാരം, മുതലാളിത്ത ചിന്തകരുെട നീരി�
ക്ഷണത്തിൽ, വ്യസ്ഥെയ ചടുലമാക്കുന്ന ഒന്നാണു്.
അതു് സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയുെട അകത്തു നിന്നു് അതി�
െന നവീകരിക്കുന്നു. അങ്ങിെന അതിെന്റ ഗുണഫ�
ലം സർവ്വരിേലക്കും അരിച്ചിറങ്ങുന്നു. മനുഷ്യ രാശി�
യുെട െപാതു മികവായിരുന്ന ചരിത്രപരമായ പല
ചടുല മാറ്റങ്ങളും മുതലാളിത്തത്തിൽ വ്യക്തിയുെട
മാത്രം മികവായാണു് പരിണമിക്കുന്നതു്. എന്താ�
യാലും, മുതലാളിത്ത ദർശനം മുേന്നാട്ടു് െവച്ച സർ�
ഗ്ഗാത്മക സംഹാരം ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ വ്യക്തിപ്രഭാവ സിദ്ധാന്തം ഉേപക്ഷിച്ചു വൻ�
കിട േകാർപ്പേററ്റുകളുെട ഗേവഷണ വികസന വകു�
പ്പിെന്റ ഹിതങ്ങളുെടതാക്കി മാറ്റി. െപാതു നന്മയല്ല,
േകാർപേററ്റ് ലാേഭച്ഛകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നട�
ത്തുന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രമാണു് ഇെതന്നും ഇന്നു്
തിരിച്ചറിവുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു തെന്ന ഒരു സാേങ്ക�
തിക നവീകരണത്തിെന്റ ഗുണഫലം മനുഷ്യരാശി
മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ അസമത്വവും കാല�
താമസവുമുണ്ടാകുന്നു. സർഗ്ഗാത്മക സംഹാരെമന്ന�
തു് മുതലാളിത്ത ഗൃഹാതുരത്വമായി അവേശഷിക്കു�
ന്നു. എന്നാൽ പുതിയ അധീശത്വ സംഹാരത്തിൽ
വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നതു് ഉന്മൂലനപരമായ സം�
ഹാരമാണു് (Annihilative Destruction). ഇതിെന്റ
പ്രേത്യകത എെന്തന്നാൽ അതു് പുതുതായി ഒന്നും
ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നു് മാത്രമല്ല ഒരുപാടു് ഒരുപാ�
ടു് നാശം വിതച്ചുെകാണ്ടാണു് അതു് മുേന്നറുന്നതു്
എന്നാണു്. ആമേസാൺ ഓൺൈലൻ ചില്ലറ വി�
ല്പന സംരംഭം തെന്ന േനാക്കുക. അതു് രാഷ്ട്രങ്ങൾ�
ക്കു് അതീതമായി ഒരു സാമ്രജ്യം സ്ഥാപിതമാക്കി
എന്നതു് മാത്രമല്ല, ഓേരാ രാജ്യെത്തയും െചറുകിട
വില്പനക്കാെരയും വൻകിടക്കാെരയും ഒേര േപാെല
നിലംപരിശാക്കി, ഒപ്പം തെന്ന പലതരം െതാഴിലു�
കെള നശിപ്പിക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. െതാഴിലുകെള
നശിപ്പിക്കുക എന്നതിേനക്കാൾ മനുഷ്യ വ്യാപാര�
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പലയിനം െതാഴിലുകെള ഉന്മൂ�
ലനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. െതാഴിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതും
െതാഴിൽ ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യസമു�
ണ്ടു്. െതാഴിൽ ഇല്ലാെതയാവുേമ്പാഴും പ്രസ്തുത െതാ�
ഴിൽ അപ്രസക്തമാകുന്നില്ല. ഉന്മൂലനത്തിൽ സംഭ�
വിക്കുന്നതു് പ്രസ്തുത െതാഴിൽ, അതിനാവശ്യമായ
ൈനപുണ്യ, വിനിമയ രീതികൾ—എല്ലാം തെന്ന
െതാഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു് അപ്രത്യക്ഷമാ�
യി േപാവുകയാണു്. ഇവിെട സമ്പന്നനായ ഉപേഭാ�
ക്താവിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാേങ്കതിക
നവീകരണത്തിനു് മുമ്പു് നിലന്നിരുന്ന െതാഴിലുകൾ
ഒരു ബാധ്യതയായി അനുഭവെപ്പടുകയാണു്. അത്ത�
രം െതാഴിലുകെളയും അതിനാവശ്യമായ ൈനപു�
ണികെളയും ഉന്മൂലനം െചയ്യുക വഴി ആമേസാൺ
േപാെല ഓൺൈലൻ വിപണന ശൃംഖല പുതി�
െയാരു ഉല്പാദനരഹിതമായ ഉപേഭാഗമാത്ര ആത്മ�
നിർഭരത പ്രദാനം െചയ്യുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.

െതാഴിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതും
െതാഴിൽ ഉന്മൂലനം െചയ്യുന്ന�
തും തമ്മിൽ വ്യത്യസമുണ്ടു്.
െതാഴിൽ ഇല്ലാെതയാവുേമ്പാ�
ഴും പ്രസ്തുത െതാഴിൽ അപ്രസ�
ക്തമാകുന്നില്ല. ഉന്മൂലനത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്നതു് പ്രസ്തുത
െതാഴിൽ, അതിനാവശ്യമായ
ൈനപുണ്യ, വിനിമയ രീതി�
കൾ—എല്ലാം തെന്ന െതാഴിൽ
സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നു് അപ്ര�
ത്യക്ഷമായി േപാവുകയാണു്.

േകാവിഡ് വ്യാപന�
െത്ത തുടർന്നു് വിപ�
ണിയിലുണ്ടായ മാന്ദ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് സാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥെയ
കരകയറ്റാനായുള്ള
ഉേത്തജക പാേക്ക�
ജ് രാഷ്ട്രത്തിനു മുമ്പാ�
െക അവതരിപ്പിച്ചു�
െകാണ്ടു് പ്രധാനമന്ത്രി
നേരന്ദ്ര േമാഡി തേദ്ദ�

ശീയ ഉൽപന്നങ്ങളുെട വിപണനം േപ്രാൽസാഹി�
പ്പിക്കെപ്പടണെമന്നും അതിനായി േലാക്കൽ സമ്പ�
ദ്  വ്യവസ്ഥെയ ഉഷാറാക്കുന്നതിേലക്കു് ആത്മനിർ�
ഭർ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു കാര�
ണമായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതു് പ്രതിസന്ധി ഘട്ട�
ത്തിൽ ‘േലാക്കൽ’ മാത്രേമ നമ്മുെട സഹായത്തി�
നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നാണു്. വാസ്തവത്തിൽ തേദ്ദ�
ശീയ വിപണി സ്തംഭിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. േലാക�
മാെക തെന്ന ഏറ്റവുമധികം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യാ�
പാരം നടന്നതു് ഓൺൈലൻ വഴിയാണു്. ഒേന്നാ
രേണ്ടാ ഓൺൈലൻ കുത്തകകളാണു് ഏറ്റവുമധി�
കം ബിസിനസ്സ് നടത്തിയതു്.

േനാട്ട് നിേരാധനത്തിനു് േശഷം നിലവിൽ വന്ന
ഡിജിറ്റൽ േപയ് െമന്റ ് രീതികളും അതിനു ഉേത്തജ�
കമായി.

ഡാറ്റാ െകണി

മനുഷ്യരാശിയുെട തെന്ന
വിവര /വിജ്ഞാന ത്വരകെള
ഏെറകുേറെയന്നല്ല മുഴുവനായും
തെന്ന ഗൂഗ്ൾ ക്രമെപ്പടുത്തി
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്കു്
സാമാേന്യന അറിയാവുന്ന
ഒരു കാര്യം േപാലും ഗൂഗ്ൾ
െചയ്തു ഉറപ്പു വരുത്തിയ
േശഷേമ നമ്മൾ പ്രസ്തുത
വിവരെത്ത ശരിെവയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

മഹാമാരിെയ തുടർ�
ന്നു് േലാകം മുഴുവനും
അേങ്ങയറ്റം പ്രതി�
സന്ധി േനരിട്ടേപ്പാ�
ഴും ജനസംഖ്യയിെല
മഹാഭൂരിപക്ഷം വരു�
ന്ന െതാഴിലാളികളും
െചറുകിട കർഷക�
രും ൈകേവലക്കാരും
അനൗപചാരിക െതാ�
ഴിൽ േമഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സ്വയം
െതാഴിൽ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടത്തരക്കാ�
രും സാമ്പത്തികമായി അസ്ഥിരീകരിക്കെപ്പടുകയും
അടിത്തട്ടുജനത പാപ്പരീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത
അേത ദുരിത കാലത്തിൽ തെന്ന ക്രമാതീതമായി
വ്യക്തിഗത സമ്പത്തുയർത്തിയവരിൽ ഏറ്റവും മു�
മ്പിൽ ഡാറ്റ, ഓൺൈലൻ വിപണന രംഗെത്ത കു�
ത്തക മുതലാളിമാരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഡാറ്റയും
എണ്ണയും െചറുകിട വ്യാപാരവും കുത്തകവത്കരി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മുേകഷ് അംബാനിയാണു് േന�
ട്ടമുണ്ടാക്കിയെതങ്കിൽ ആേഗാള തലത്തിൽ ആമ�
േസാണിെന്റ െജഫ് െബേസാസാണു് സമ്പത്തു
സമാഹരണത്തിൽ ഏറ്റവും വർദ്ധനവുണ്ടാക്കിയതു്.
മഹാമാരിയുെട കാലത്തു ബിസിനസ്സ് നടത്തിെക്കാ�
ണ്ടു േപാകാൻ തെന്ന പ്രയാസമായിരിെക്ക വിപ�
ണിയുെട വലിെയാരു ശതമാനവും ൈകയടക്കാൻ
ഇവർക്കു് സാധിച്ചുെവന്നതാണു് നഗ്നയാഥാർഥ്യം.
ഡാറ്റ /ഇ-േകാേമഴ്സ് േമഖലയാണു് ഏറ്റവും വലിയ
േനട്ടം ൈകവരിച്ച േമഖല. കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വർ�
ഷമായി ഇ-േകാേമഴ്സ് രംഗത്തു വലിയ േതാതിൽ മാ�
റ്റങ്ങൾക്കു് വഴി തുറക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു
വരികയായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നതു്
ടാക്സി ഓേട്ടാ േമഖലയിൽ യൂബർ, ഓല തുടങ്ങിയവ�
രുെട കടന്നു വരവായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളി�
െല ഒരു നവ മധ്യവർഗത്തിനു ആശ്വാസകരമാവു�
ന്ന രീതിയിലാണു് ഇതിെന്റ പ്രവർത്തനം സജ്ജീക�
രിച്ചിരുന്നതു്. ഓൺൈലൻ വഴിയാണു് സകല ഇട�
പാടുകളും എന്നു മാത്രമല്ല പഴയ മട്ടിൽ നിന്നു് വ്യ�
ത്യസ്തമായി ആഡംബരത്തിനു ആഡംബരവും കൃത്യ�
തയ്ക്കു കൃത്യതയും ഓൺൈലൻ ഉപരി മധ്യവർഗത്തി�
നു അനുഭവസ്ഥമായി. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണു്
ഈ പുതിയ ഓൺൈലൻ ടാക്സി സംവിധാനത്തിനു്
ലഭിച്ചതു്. പേക്ഷ, മഹാമാരി കാലത്തു െതാഴിൽ സു�
രക്ഷിതത്വം എത്രമാത്രം ദുർബ്ബലമാണു് എന്നു് ഉപ�
രി മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിനു് ഒരു േവളെയങ്കിലും േബാധ്യ�
െപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടങ്കിലും തങ്ങളുെട വർഗ്ഗപരമായ
നിലനില്പിെന വിസ്മരിച്ചുെകാണ്ടു ജനതയുമായി
ഒൈരക്യെപ്പടലിനു തയ്യാറാകുേമാ എന്നു് സംശയ�
മാണു്. യൂബറിനും ഓെലക്കും േശഷം ഗിഗ് എേക്കാ�
ണമി കടന്നു വന്ന േമഖല ഭക്ഷണ വിതരണമാണു്.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതു് ഭക്ഷണ ശാലകൾക്കു് െപാ�
തുവിൽ അനുകൂലമാണു് എന്നു് േതാന്നിപ്പിച്ചെവങ്കി�
ലും സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള ക് ളൗഡ് അടുക്കളെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള ആേലാചനകളിലാണു് ഓൺൈലൻ ഭക്ഷണ
േസവന ദാതാക്കൾ.

ആമേസാണിെന്റ മത്സര
മികവിനുള്ള ഒരു കാരണം
അതിെന്റ വിർച്വൽ അസ്തിത്വ�
മാണു്. പുസ്തകം, തുണി, ഇല�
േക്ട്രാണിക് ഉപകരണങ്ങൾ,
കളിപ്പാട്ടം (വലിയ വരുമാനമു�
ള്ള േലാക വാണിജ്യങ്ങളിൽ
പ്രധാനം‼), േകാെസ്മറ്റിക്സ്,
എന്നു േവണ്ട ചില്ലറ േമഖല�
യിലുള്ള ഏതും ആമേസാ�
ണിെന്റ പരിധിയിൽ വരും.

ആമേസാൺ ആദ്യം
ഓൺൈലൻ വഴിയു�
ള്ള പുസ്തക വ്യാപാ�
രമായാണു് ആരംഭി�
ക്കുന്നതു്. ഇന്റർെനറ്റ്
വാണിജ്യ അടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ വികസ്വര�
മാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ
തെന്ന ആമേസാൺ
പ്രവർത്തനം ആരം�
ഭിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ,

അതു് വലിയ േതാതിൽ വികസിക്കുകയും ഏതാണ്ടു്
അതിനു വിഴുങ്ങാവുന്ന ഏെതാെക്ക േമഖലകെള�
യാേണാ അവെയാെക്ക തെന്ന വിഴുങ്ങി േദശരാഷ്ട്ര
അതീതമായ സംരംഭമായി തീരുന്നതു് രണ്ടായിരം
പകുതിേയാെടയാണു്. 2017-ൽ േഫാർബ്സ് മാഗ�
സിൻ െജഫ് െബേസാസിെന േലാകത്തിെല ഏറ്റ�
വും സമ്പന്നനായി നാമകരണം െചയ്തു. അമ്പതിനാ�
യിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അറുപത്തിയാറു േകാടിയായിരു�
ന്നു െമാത്തം മൂല്യം. ആമേസാണിെന്റ പ്രവർത്തന
േമഖലകൾ ഏെതാെക്കയാണു്? ഓൺൈലൻ ചി�
ല്ലറ വ്യാപാരത്തിൽ േലാകത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം
സ്ഥാനം. ഇതിനർത്ഥം േലാകത്തിൽ നടക്കുന്ന
ഓൺൈലൻ വ്യാപാരത്തിെന്റ സിംഹഭാഗവും
ആമേസാൺ വഴിയാെണന്നാണു്. ഭക്ഷ്യ േസ്റ്റാറു�
കളും ഷിപ്പിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും സ്വന്തം നിലക്കു് നി�
യന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനു പുറെമ ക് ളൗഡ് േസവനം
നൽകി വരുന്ന െവബ് െസർവിസ്, ആമേസാൺ
വീഡിേയാ ൈപ്രം പ്ലാറ്റ്േഫാം, ഇതുേപാെല സാ�
ധനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള ആമേസാൺ മാർക്കറ്റ്
േപ്ലസ്. വിപുലമാണു് ആമേസാണിെന്റ പ്രവർത്തന
േമഖലകൾ. അതു് മാത്രമല്ല േലാകത്തിെല ഏറ്റ�
വും ബൃഹത്തായ ഡാറ്റ സമാഹൃത്താവാണു ആമ�
േസാൺ.

ഗൂഗ് ളിെനയും ആമേസാൺ
തെന്റ ഡാറ്റ സംഭരണ േശ�
ഷിെവച്ചുെകാണ്ടു വിരട്ടുന്നുണ്ടു്
എന്നതാണു് യാഥാർഥ്യം.
ഉദാഹരണം േനാക്കൂ: ഒരു
ഉപേഭാക്താവു് എെന്തങ്കിലും
ഉല്പന്നെത്തക്കുറിച്ചു സവി�
േശഷമായി എെന്തങ്കിലും
തിരയുകയാെണങ്കിൽ ആദ്യം
അയാൾ ആമേസാണിെനയാ�
യിയിരിക്കും ആശ്രയിക്കുക.

മനുഷ്യരാശിയുെട
തെന്ന വിവര /
വിജ്ഞാന ത്വരകെള
ഏെറകുേറെയന്നല്ല
മുഴുവനായും തെന്ന
ഗൂഗ്ൾ ക്രമെപ്പടുത്തി
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമു�
ക്കു് സാമാേന്യന അറി�
യാവുന്ന ഒരു കാര്യം
േപാലും ഗൂഗ്ൾ െച�
യ്തു ഉറപ്പു വരുത്തിയ
േശഷേമ നമ്മൾ പ്രസ്തുത വിവരെത്ത ശരിെവയ്ക്കു�
കയുള്ളൂ. അത്രമാത്രം ബന്ധിതമാണു് നമ്മൾ ഗൂ�
ഗ്ൾ േകാർപേറഷേനാടു്. ഗൂഗ്ളിനു് ആ നിലയിൽ
പ്രതിേയാഗിയായി വന്നതു് ആമേസാൺ പുറത്തി�
റക്കിയ അലക്സാ ശബ്ദ േസർച്ച് ഉപകരണമാണു്.
അതു് തിരച്ചിലിെന കൂടുതൽ ആയാസരഹിതമാ�
ക്കുവാനും അങ്ങെന ഗൂഗ്ൾ തിരച്ചിൽ യന്ത്രത്തിനു്
പകരമാകാനുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം െവച്ചതു്. അതിൽ
ആമേസാൺ അത്രെയാന്നും ഇതുവെര മുേന്നറിയി�
ല്ല എന്നു് േവണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ചില്ലറ വില്പന
േമഖലയിൽ തെന്നയാണു് ആമേസാണിെന്റ പ്ര�
ധാന വരുമാന ഉപാധി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽ�
മുടക്കുന്നതും കൂടുതൽ െവയർഹൗസുകൾ സ്ഥാ�
പിക്കാനും. ആമേസാൺ അതിെന ഫുൾഫിൽെമ�
ന്റ ് (fullfilment centres) െസന്ററുകൾ എന്നാണു്
നാമകരണം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ചില്ലറ വില്പന േമ�
ഖലയിൽ മത്സരെത്ത കടുപ്പിക്കാനും എതിരാളി�
കെള തറപറ്റിക്കാനും കടലിെന്റ അടിയിൽ വെര
െവയർെഹൗസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളിലാ�
ണു് ആമേസാൺ. ചില്ലറ വില്പന േമഖലയിൽ ഇരു�
ട്ടിെന്റ രാജകുമാരൻ (prince of darkness) ആയി
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു് ആമേസാൺ എന്നു്
േസ്കാട്ട് ഗേല്ലാെവ പറയുന്നു. േസ്കാട്ട് ഗേല്ലാെവ
‘The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple,
Facebook and Google’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവ�
രുെട ഉള്ളുകള്ളികെള കൃത്യമായി വലിച്ചുെകാണ്ടു�
വരികയും അതിെന്റ സാമൂഹ്യ ആഘാതം എന്താ�
െണന്നു് വിശദീകരിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇവരുെട
ഗൂഢ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചു അറിയാൻ
തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിേക്കണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണു്
ഇതു്. ആമേസാണിെന്റ മത്സര മികവിനുള്ള ഒരു
കാരണം അതിെന്റ വിർച്വൽ അസ്തിത്വമാണു്. പുസ്ത�
കം, തുണി, ഇലേക്ട്രാണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കളി�
പ്പാട്ടം (വലിയ വരുമാനമുള്ള േലാക വാണിജ്യങ്ങ�
ളിൽ പ്രധാനം‼), േകാെസ്മറ്റിക്സ്, എന്നു േവണ്ട ചി�
ല്ലറ േമഖലയിലുള്ള ഏതും ആമേസാണിെന്റ പരി�
ധിയിൽ വരും. ആ േമഖലയിെല പരമ്പരാഗത കച്ച�
വടക്കാെര സമ്പൂർണ്ണമായും തുടച്ചു നീക്കുക എന്നതു്
അത്ര വിദൂരത്തല്ലാത്ത കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
പരമ്പരാഗത വാണിജ്യത്തിനു് ആവശ്യമായ സാ�
മ്പ്രദായിക ഇഷ്ടിക െകട്ടിടങ്ങേളാ അതിേലക്കുള്ള
ചിലവിനങ്ങേളാ ആവശ്യമായിരുന്ന മനുഷ്യവിഭവ�
േശഷിേയാ ഒന്നും തെന്ന ആമേസാണിനു് ആവശ്യ�
മായി വരുന്നില്ല. അത്രയും ചിലവുകൾ ലാഭിക്കാം.
പേക്ഷ, അതിേനക്കാെളാെക്ക ഉപരി ആമേസാണി�
െന്റ വിജയത്തിനു് നിധാനം അവരിേലക്കു് ആകർ�
ഷിക്കെപ്പട്ടു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപേഭാക്താക്കളാ�
ണു്. എത്രയധികം ഉപേഭാക്താക്കൾ എന്നതിനു്
ഇന്റർെനറ്റിെന്റ മണ്ഡലത്തിൽ അർത്ഥം അത്രയ�
ധികം ഡാറ്റ എന്നതാണു്.

ആമേസാൺ േശഖരിച്ചുെവയ്ക്കു�
ന്ന ഡാറ്റ എന്നതു് ഒരാളുെട
വ്യക്തിഗത വിവരം മാത്രമല്ല
സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക
ഘടനെയക്കുറിച്ചുള്ള സൂ�
ക്ഷ്മ വിശകലനത്തിനുള്ള
വിഭവങ്ങൾകൂടിയാണു്. വാ�
സ്തവത്തിൽ, ആമേസാൺ
തുടങ്ങിയവയുെട േകാളനീക�
രണ പ്രക്രിയയുെട സ്വഭാവം
ഇേപ്പാഴും തിരിച്ചറിയെപ്പടാ�
െത േപാകുന്നു എന്നതാണു്
അതിെന ൈദവ തുല്യമായ
അവസ്ഥ നൽകുന്നതു്.

റീെറ്റയ്ൽ ആേഗാള
ഭീമൻ വാൾമാർട്ടിെന
ആമേസാൺ ഓൺ�
ൈലൻ ചില്ലറ വില്പന�
യിൽ കടത്തിെവട്ടിയ�
തു് ആദ്യം രംഗം പ്രേവ�
ശം െചയ്തതിെന്റ േന�
ട്ടം െവച്ചുെകാണ്ടു മാ�
ത്രമല്ല ആമേസാണി�
െന്റ ൈകയിൽ ‘ഡാ�
റ്റ’ എന്ന ഏറ്റവും വി�
ശിഷ്ടമായ മൂലധനം
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന�

തു കാരണം കൂടിയാണു്. വാൾമാർട് െജഡി എന്ന
ഓൺൈലൻ സംരംഭം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും ചില്ലറ
വില്പനയ്ക്കാവശ്യമായ ഓേരാ സവിേശഷ േമഖല�
െയക്കുറിച്ചും വിേശഷ ജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടും മത്സര�
ത്തിൽ ആമേസാണിെന്റ പിറകിൽ മാത്രേമ അതി�
നു് ഓടി െചെന്നത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതു് കാ�
ണിക്കുന്നതു് ആമേസാൺ എത്രമാത്രം ഡാറ്റ ഇതി�
നകം തെന്ന സമാഹരിച്ചുെവന്നും അതു് എത്ര വി�
ദഗ്ദ്ധമായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെയന്നതുമാണു്. ഗൂ�
ഗ് ളിെനയും ആമേസാൺ തെന്റ ഡാറ്റ സംഭരണ
േശഷിെവച്ചുെകാണ്ടു വിരട്ടുന്നുണ്ടു് എന്നതാണു് യാ�
ഥാർഥ്യം. ഉദാഹരണം േനാക്കൂ: ഒരു ഉപേഭാക്താ�
വു് എെന്തങ്കിലും ഉല്പന്നെത്തക്കുറിച്ചു സവിേശഷ�
മായി എെന്തങ്കിലും തിരയുകയാെണങ്കിൽ ആദ്യം
അയാൾ ആമേസാണിെനയായിയിരിക്കും ആശ്ര�
യിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട് േപാലുള്ള ഓൺ�
ൈലൻ സംരംഭങ്ങൾ ആമേസാണിനു് തിരച്ചിലി�
െന്റ കാര്യത്തിൽ വലിയ മത്സരം നൽകുന്നുെവന്നു്
ശരിയാണു്. പേക്ഷ, ആമേസാൺ മുേന്നറുന്നതു് ഉപ�
േഭാക്താക്കളുെട ഓൺൈലൻ െപരുമാറ്റെത്തക്കു�
റിച്ചു അവരുെട വ്യക്തിഗത താല്പര്യെത്തപ്പറ്റി മുൻ�
കൂറായി അറിയാെമന്നതു െകാണ്ടും അവർ തിരയു�
ന്നതും, എന്തിനു പറയുന്നു, അവർ മനസ്സിൽ തിര�
യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുമായ വിവരങ്ങൾ ആമേസാൺ
ഉപേഭാക്താക്കൾക്കു് സമയാസമയം എത്തിക്കുന്നു
എന്നതാണു്. ഇതിെന്റ അർത്ഥം, ആമേസാണിെന്റ
അൽേഗാരിതം കൃത്യമായി ഓേരാ വ്യക്തിെയയും
അവരുെട വ്യക്തിഗതമായ താല്പര്യങ്ങെളയും ഇഷ്ട�
ങ്ങെളയും പിന്തുടരുന്നു എന്നതാണു്. ആമേസാണി�
െന്റ സൂക്ഷ്മ പരിേശാധന ഉപേഭാഗ പൗരൻ ഒരനു�
ഗ്രഹമായി കാണുന്ന വിധത്തിൽ ആമേസാൺ വ്യ�
ക്തികളുെട ആഭ്യന്തര ജീവിതെത്ത വെര േകാള�
നീകരിച്ചു എന്നതാണു്. ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാ കമ്പനി
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും പിന്നീടു് ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യം വിദഗ്ദ്ധമായി നടപ്പാക്കിയതുമാണു് തേദ്ദ�
ശീയ ജനതയുെടയും അവർ അധിവസിക്കുന്ന പ്ര�
േദശങ്ങളുെടയും സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക
എന്നതു്. േകാളനീകരണ പ്രക്രിയെയ ഏറ്റവും ദൃ�
ഢമാക്കുന്നതു് ഈ സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങളുെട േമലുള്ള
അധീശത്വമാണു്. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ പൂർവ്വ േലാ�
കത്തു ‘ഡാറ്റ’ സംഭരണം എന്നതു് േക്ലശകരവും ധാ�
രാളം ആളും അർത്ഥവും ആവശ്യം വരുന്ന െതാഴി�
ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു തെന്ന വിവരങ്ങളുെട
സ്വരൂപണത്തിനു് സമയേമെറെയടുത്തുെവന്നു മാ�
ത്രമല്ല അതു് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു�
ക്കുന്നതും േശഖരണം േപാലും തെന്ന സാമേന്യന
ബുദ്ധിമുേട്ടറിയ െതാഴിലായിരുന്നു. ഇന്നു് ഡിജിറ്റൽ�
വത്കൃത േലാകത്തിൽ േശഖരണവും സൂക്ഷിപ്പും
തീർത്തും െചലവുകുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയായി മാറിയിരി�
ക്കുന്നു എന്നതാണു്. ആമേസാൺ േശഖരിച്ചുെവയ്ക്കു�
ന്ന ഡാറ്റ എന്നതു് ഒരാളുെട വ്യക്തിഗത വിവരം മാ�
ത്രമല്ല സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടനെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള സൂക്ഷ്മ വിശകലനത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങൾകൂടിയാ�
ണു്. വാസ്തവത്തിൽ, ആമേസാൺ തുടങ്ങിയവയുെട
േകാളനീകരണ പ്രക്രിയയുെട സ്വഭാവം ഇേപ്പാഴും
തിരിച്ചറിയെപ്പടാെത േപാകുന്നു എന്നതാണു് അതി�
െന ൈദവ തുല്യമായ അവസ്ഥ നൽകുന്നതു്. ആമ�
േസാണിെന്റ േകാളനീകരണം എന്നു് പറയുന്നതു്
തെന്ന െവറുെമാരു ഇടതുപക്ഷ സിനിസിസമായി
കരുതെപ്പടാം. അതുെകാണ്ടാണു് ആമേസാണിെന�
ക്കുറിച്ചു പറയുന്നെന്തന്നും അതിശേയാക്തിപരമാ�
യി വ്യഖ്യാനിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യാം.

േകാളനീകരണം

ഓേട്ടാേമഷെന സംബന്ധിച്ചു�
ള്ള അതിശേയാക്തിപരവും
ഒരു േവള ഭ്രാന്തു് എന്നു്
േതാന്നിപ്പിക്കും വിധമുള്ള
നയങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സ്
തന്ത്രങ്ങൾക്കും മൂലധനം ലഭ്യ�
മാകുന്നു. ഉന്മാദസ്വഭാവമുള്ള
ആശയങ്ങൾക്കു് അെല്ലങ്കിൽ
തെന്ന െവൻച്വർ മൂലധനകാർ�
ക്കു് പ്രേത്യക താൽപര്യമാണു്.

ആമേസാൺ അതി�
െന്റ ആേഗാള സാ�
മ്പത്തിക സാമ്രാജ്യം
സ്ഥാപിക്കുന്നതു് ഈമ�
ട്ടിൽ തേദ്ദശീയമായ
െചറുതും വലുതുമായ
ചില്ലറ വില്പനെയ
തകർത്തുെകാണ്ടും
വലിയ േതാതിൽ വ്യ�
ക്തിഗത ഡാറ്റ സംഭ�
രിച്ചുെകാണ്ടും ഓൺൈലൻ വ്യാപാരത്തിെന്റ വ്യാ�
പ്തി വികസിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുമാണു്. ആമേസാണുമാ�
യുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െമഗാ റീെറ്റ�
യ്ൽ േകാർപേറഷനുകൾ തങ്ങളുെട സമ്പത്തു മുഴു�
വനും മത്സരത്തിനിറക്കി മുച്ചൂടും മുടിേയണ്ട ഗതിേക്ക�
ടും േനരിേടണ്ടി വരുന്നു. മുേകഷ് അംബാനി ഇതു്
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആമേസാണുമായുള്ള മത്സര�
ത്തിൽ രണ്ടു വഴികളാണു് അവർ സ്വീകരിച്ചുവരു�
ന്നതു് ഒന്നു് വലിയ േതാതിലുള്ള ഒത്തുേചരലുകൾ
(merger), ഒപ്പം അതിനു േവണ്ടിയുള്ള ഏെറ്റടുക്കലു�
കൾ (acquisition). ഈ രണ്ടും ബിസിനസ്സ് അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ജിേയാ
േകാർപേറഷൻ രാഷ്ട്രീയമായി ഭരണകൂടത്തിെന്റ
സഹായേത്താെട തങ്ങെള പിന്തുണയ്ക്കുന്ന േദശീയ
മാധ്യമങ്ങളുെട പിൻബലേത്താെട ‘ഡാറ്റ േകാള�
നീകരണം’: തുടങ്ങിയവെയപ്പറ്റി വലിയ വായിൽ
സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. കഴുത്തറപ്പൻ കുത്തക ഇട�
തുപക്ഷ വായ്ത്താരി തന്ത്രപൂർവം കടെമടുത്തുെകാ�
ണ്ടു ‘ഡാറ്റ േകാളനീകരണം’ എെന്നാെക്ക പറയു�
ന്നതിെന്റ പിറകിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആേഗാള കു�
ത്തകകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ തങ്ങൾ പിന്ത�
ള്ളെപ്പടുേമാ എന്ന ആധി മാത്രമാണു്. ഈ മത്സ�
രം ഇങ്ങെന തുടരുകയാെണങ്കിൽ അതിെന്റ പരി�
ണതി െചറുകിട വ്യപാരങ്ങളുെട വലിയ ശവപ്പറ�
മ്പാകും നഗരങ്ങളും നമ്മുെട െചറുപട്ടണ കച്ചവട
കേമ്പാളങ്ങളും, ഇതിേനാെടാപ്പം അേങ്ങയറ്റം പാ�
പ്പരീകരിക്കെപ്പട്ട െതാഴിൽ േസന, നിരപ്പാക്കെപ്പ�
ട്ട േവതന വ്യവസ്ഥ, കൂടുതൽ ദൃഢതമരമാകുന്ന
അസമത്വവും ആമേസാൺ സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ ഉപ�
േഭാഗ അടിമകളും അവരുെട താല്പര്യാർത്ഥമുള്ള
ഭക്ഷ്യ ഉപേഭാഗ ക്രമവും മനുഷ്യാവസ്ഥെയ രണ്ടു
നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും പുറേകാട്ടടിക്കും. നികുതി വ്യവസ്ഥ�
െയെയാെക്ക മറികടന്നു് േപാകുന്ന ആേഗാള റീെറ്റ�
യ്ൽ ശൃംഖല സൃഷ്ടിേച്ചക്കാവുന്ന ദുരിത േലാകത്തു
ആത്മനിർഭരതയല്ല േകാളനീകൃത വ്യവസ്ഥയിെല
പ്രജയുെട ആശ്രിതനിലനിൽപ്പാവും െമാത്തത്തിലു�
ള്ള ഫലം. അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന എന്താണു് ആത്മ�
നിർഭരത? ഇന്ത്യൻ കുത്തകകളായ ജിേയാ േകാ�
പ്പേറഷനും അദാനി ഗ്രൂപ്പിനും രാഷ്ട്രത്തിെന്റ വാണി�
ജ്യ വ്യവസായിക േമഖലകളിെല ഓേരാേരാ സവി�
േശഷ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിർബാധം കടന്നു െചല്ലാ�
നും അവിെടെയാെക്ക ആേഗാള കുത്തകകളുമായി
േചർന്നു് സ്വന്തം സംഭരണ േശഷി വർധിപ്പിച്ചുെക്കാ�
ണ്ടു് സർവ്വതിേനയും തങ്ങളുെട കേമ്പാള ഇച്ഛയിേല�
ക്കു് ആഗിരണം െചയ്യാനുമുള്ള അവസരമല്ലാെത!
ഇത്തരെമാരു േക്രാണിയിസത്തിെന്റ ഏറ്റവും അടു�
ത്ത നീക്കമാണു് കുത്തകകൾക്കു് സ്വന്തം നിലയ്ക്കു്
ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാെമന്നുള്ള റിേസർവ് ബാങ്ക് തീ�
രുമാനം. ഓൺൈലൻ ഉപേഭാഗ രീതികൾ തെന്ന
ഈെയാരു സ്വകാര്യ കുത്തക ബാങ്ക് വ്യവസ്ഥെയ
വിഭാവനം െചയ്യുന്നതാണു്. ഓൺൈലൻ ഉപേഭാ�
ക്താക്കളിൽ വലിെയാരു ശതമാനെമങ്കിലും കട�
സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥയിേലക്കു് പിടിെച്ചടുക്കെപ്പട്ടുകഴി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൻേതാതിൽ വാങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പി�
ക്കുന്നതാണു് ഓൺൈലനിെന്റ രീതികൾ. വില താ�
രതമ്യം െചയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിെക്കാ�
ണ്ടു് ഉപേഭാക്താവിനു് താനാണു് വില നിശ്ചയിക്കു�
ന്നതു് എെന്നാരു പ്രതീതി നൽകുന്നു. അതു് അവ�
െര കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന െപരുമാ�
റ്റത്തിനു് േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണു്. തീർച്ചയാ�
യിട്ടും താൽക്കാലികമായി പണം ലഭ്യമല്ലാത്തതി�
നാൽ ഇ എം ഐ വ്യവസ്ഥയിൽ കടം നൽകാൻ
സ്വകാര്യ പണമിടപാടു് സ്ഥാപനങ്ങൾ സദാസ�
ന്നദ്ധരായിെകാണ്ടു ഓൺൈലനിൽ തെന്നയുണ്ടു്.
എല്ലാം ചടുല േവഗത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യ�
മാണു്. ഓൺൈലൻ വലിെയാരു കടെക്കണി കൂ�
ടി അങ്ങിെന ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല.
ഓേരാരുത്തരുെടയും ഓൺൈലൻ ഇടപാടുകൾ
സൂക്ഷ്മ നീരിക്ഷണത്തിനും വിേധയമാണു് എന്നതി�
നു് െതളിവാണു് ഏെതങ്കിലും ഉപേഭാഗ വസ്തു വാ�
ങ്ങാൻ താത്കാലിക സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു് േനരി�
ടുകയാെണങ്കിൽ ആ വ്യക്തിെയ േതടി അേപ്പാൾ
തെന്ന പണമിടപാടു് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നു് വിളി�
െയത്തും. കൃത്യമായി തെന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും തി�
രച്ചടവു് േശഷിയും അതിൽ തെന്ന ഭാവി വർദ്ധന�
വിനനുസൃതമായുള്ള േശഷികൂടുതലും പരിഗണിച്ചാ�
യിരിക്കും ഒരാൾക്കു് ലഭിക്കുന്ന കടത്തിെന്റ ഓഫറു�
കൾ. വളെര സങ്കീർണമായ നീരിക്ഷണ വ്യവസ്ഥ�
യ്ക്കകത്തു നിന്നാണു് ഓൺൈലൻ ഉപേഭാഗം നടക്കു�
ന്നെതന്നു് സാരം.

മനുഷ്യരഹിത െതാഴിൽശാലകൾ

ആമേസാൺ െതാഴിലാ�
ളികൾക്കു് നിയമാനുസൃത
േവതനം നൽകുക, സംഘ�
ടിക്കാനും സംഘടനയിൽ
േചരാനുമുള്ള അവകാശം
ഉറപ്പു വരുത്തുക, കൃത്യമായ
നികുതി അടക്കുക, െചറുകിട
ബിസിനസ്സുകൾ തകർക്കാ�
തിരിക്കുക, പാരിസ്ഥിതിക
സന്തുലനത്തിനു പ്രാധാന്യം
നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങ�
െള മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു
പ്രതിേഷധം സംഘടിപ്പിച്ചതു്.

ആമേസാൺ െതാ�
ഴിലുകെള നിേശ്ശഷം
ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നു
മാത്രമല്ല കാര്യമായ
പുതിയ െതാഴിലുക�
െളാന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നു�
മില്ല. അതുെകാണ്ടാ�
ണു് അതു് സർഗ്ഗാത്മക�
മായ സംഹാരം എന്ന�
തിനു് പകരമായി േസ്വ�
ച്ഛാധിപത്യപരമായ
സംഹാരമായി മാറു�

ന്നതു്. ആമേസാൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നി�
േക്ഷപിക്കുന്നതു് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുെട േമഖലയിലാ�
ണു്. വ്യാപകമായ ഓേട്ടാേമഷനാണു് ആമേസാൺ
ലക്ഷ്യം െവച്ചിരിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യരഹിത െതാഴിൽ
ശാലെയന്നതിേലക്കാണു് ആമേസാണിെന്റ ഫുൾ�
ഫിൽെമന്റ് െസന്ററുകൾ എന്ന െവയർഹൗസുകൾ
പരിവർത്തനം െചയ്യാൻ േപാകുന്നതു്. അതിനുള്ള
തുടക്കം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. േറാേബാട്ടിക്സ് േകന്ദ്രിതമാ�
യിരിക്കും െവയർെഹൗസ് ഓപ്പേറഷനുകൾ. അൽ�
േഗാരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് ഓൺൈലൻ
വ്യാപാരം ഇേപ്പാൾ തെന്ന നടക്കുന്നതു്. മനുഷ്യ
വിഭവ േശഷി തുേലാം തുച്ഛമായ രീതിയിൽ മതി
ഇേപ്പാൾ തെന്ന. േസ്റ്റാേറജ്, കയറ്റി അയയ്ക്കൽ, വീടു�
േതാറുമുള്ള വിതരണം—ഇതു് ചില്ലറ വിൽപ്പനയിെല
അടിസ്ഥാന െതാഴിലുകളാണു്. ഈ േമഖല കൂടി
േറാേബാട്ടിക്സ് വഴി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയാൽ
മനുഷ്യ വിഭവേശഷി കുറച്ചു കുറച്ചു െകാണ്ടു വന്നു
തീർത്തും മനുഷ്യരഹിതമാക്കാൻ സാധിേച്ചക്കും.
അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളാൻ
മടിയില്ലാത്ത േനതൃത്വമാണു് െജഫ് െബേസാസി�
േന്റെതന്നു് ബിസിനസ്സ് നീരിക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയി�
ട്ടുണ്ടു്. അസാധാരണത്വെമന്നാൽ അടിമുടി മാറ്റിമറി�
ക്കാവുന്ന, അതായതു് അതു് സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ആഘാ�
തെത്തക്കുറിച്ചു െതല്ലു േപാലും പരിഗണനൽകാ�
െത പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുന്ന രീതി
െപാതുവിൽ നവലിബറലിസം േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കു�
ന്നതാണു്. അസാധാരണ വിധത്തിൽ റിെസ്കടുക്കാ�
നും ഇങ്ങെനയുള്ള േനതൃത്വത്തിനു് സാധിക്കുന്നു.
ഒരുപേക്ഷ, ഈെയാരു മട്ടിൽ റിസ്കു് സ്വീകരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടുകൂടിയാണു് അധികം ബാധ്യതയില്ലാത്ത
(cheap capital) മൂലധനം ലഭ്യമാകുന്നതും. ഓേട്ടാ�
േമഷെന സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിശേയാക്തിപരവും
ഒരു േവള ഭ്രാന്തു് എന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കും വിധമുള്ള
നയങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾക്കും മൂലധനം
ലഭ്യമാകുന്നു. ഉന്മാദസ്വഭാവമുള്ള ആശയങ്ങൾക്കു്
അെല്ലങ്കിൽ തെന്ന െവൻച്വർ മൂലധനകാർക്കു് പ്ര�
േത്യക താൽപര്യമാണു്. അെതാരുപേക്ഷ, നല്ലതാ�
യിരിക്കും. അസാധാരണ ആശയങ്ങളുള്ള യുവതയ്ക്കു്
െടക് േമഖലയിേലക്കു് കടന്നു വരാനും പല പദ്ധതി�
കളും നടപ്പാക്കാനും പ്രാരംഭ മൂലധന പിന്താങ്ങൽ
വലിയ സഹായമാകുന്നു. പ്രശ്നം വൻകിട േകാർ�
പേറഷനുകളുെട പുതിയ െടക് സംരംഭങ്ങൾ പല�
തും അതിെന്റ സാമൂഹ്യ ആഘാതം പരിേശാധിപ്പി�
ക്കാെതയാണു് നടപ്പാക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നതാണു്.
ൈനതികത എന്നതു് േകവലം തടസ്സവാദമായാ�
ണു് ഇവർ കാണുന്നതു്. എന്തായാലും ആമേസാൺ
േപാലുള്ള െടക് സംരഭങ്ങൾ ഈെയാരു പുതിയ
പ്രവണതയുെട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണേഭാക്താവാ�
ണു്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും േറാേബാട്ടിക്സ് അടിമകളും
വന്നാൽ മനുഷ്യാധ്വാനം തീെര ലഘൂകരിച്ചു സർവ്വർ�
ക്കും ആേമാദേത്താെട ജീവിക്കാമേല്ലാ എന്നു് ‘ശു�
ഭചിന്ത’ ഒരു വിചിത്രവാദമായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പ�
ടാറുണ്ടു്. െതാഴിൽരാഹിത്യെമന്ന അവസ്ഥ അസമ�
ത്വെത്ത െപരുപ്പിക്കുകയും ഒടുവിൽ അനാവശ്യമാ�
യി തീർന്ന ‘മനുഷ്യവിഭവെത്ത’ ഉന്മൂലനം െചയ്യുക
എന്ന ഏക േപാംവഴിയിേലക്കായിരിക്കും അതു്
എത്തിേച്ചരുക. കുടിേയറ്റ വിരുദ്ധതയും ആസൂത്രിത
വംശഹത്യകളുെമാെക്ക ഏതാനും കുറച്ചു മനുഷ്യർ
മതി ഈ ഭൂേലാകത്തിൽ മതിെയന്നതിെന്റ മുെന്നാ�
രുക്കമായിരിക്കാം… പലേപ്പാഴും ‘ശുദ്ധഹൃദയരായ’
പരിസ്ഥിതിവാദികൾ മനുഷ്യരഹിത േലാകെത്ത
ക്കുറിച്ചു വാചാലരാകുേമ്പാൾ അവർ അറിേഞ്ഞാ
അറിയാെതേയാ ‘തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ മാത്രം
ജീവിക്കാൻ’ അർഹതെപ്പട്ട ഭൂമി എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് 
അഭിലാഷെത്തയാണു് പുൽകുന്നതു്.

പ്രതിേരാധങ്ങൾ

േനാം േചാംസ്കി

ആമേസാണിെന്റ െതാഴി�
ലുകേളാടുള്ള സമീപനം
വലിയ വിമർശനങ്ങൾ�
ക്കും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കും
വഴി െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇക്കഴി�
ഞ്ഞ നവംബർ 27 -നു് കറു�
ത്ത െവള്ളിയാഴ്ച എന്ന
േപരിൽ േലാകമാകമാ�
നം ആമേസാണിെന്റ
െതാഴിലാളി നിേഷധാത്മക, യൂണിയൻ വിരുദ്ധത�
യ് െക്കതിെരയുള്ള സമരം പ്രമുഖ ചിന്തകരും ആക്ടി�
വിസ്റ്റുകളുമായ േനാം േചാംസ്കി, േകാർണൽ െവസ്റ്റ്
എന്നിവരുെട ആഹ്വാനേത്താെട നടക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ദൽഹിയിലും ൈഹദരാബാദിലും സമരം നട�
ന്നിരുന്നു. ആമേസാൺ െതാഴിലാളികൾക്കു് നി�
യമാനുസൃത േവതനം നൽകുക, സംഘടിക്കാനും
സംഘടനയിൽ േചരാനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു
വരുത്തുക, കൃത്യമായ നികുതി അടക്കുക, െചറുകിട
ബിസിനസ്സുകൾ തകർക്കാതിരിക്കുക, പാരിസ്ഥി�
തിക സന്തുലനത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നീ
ആവശ്യങ്ങെള മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിേഷ�
ധം സംഘടിപ്പിച്ചതു്. ആേഗാള തലത്തിൽ നടക്കു�
ന്ന ഈ പ്രതിേഷധം ആമേസാൺ വിതരണ ശൃംഖ�
ലയുെട ഭാഗമായി ഇന്ത്യ, േപാളണ്ട്, ജർമനി, ഗ്രീസ്,
െബൽജിയം, ബംഗ്ലാേദശ്, ലക്സംെബർഗ് ഓേസ്ട്ര�
ലിയ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം
നടന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വില്പനക്കാരും വിതരണക്കാ�
രുമായി ആമേസാണിനു പ്രശ്നങ്ങൾ നില നില്ക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഒപ്പം തെന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ന േപാെല
ആമേസാൺ െവയർെഹൗസ് െതാഴിലാളികളുെട
വിയർപ്പൂറ്റി അധ്വാനചൂഷണം നടത്തുന്ന െതാഴിൽ
ശാലകളാണു്. മഹാമാരി കാലത്തു ഓൺൈലൻ
ബിസിനസ്സ് അവസരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആമേസാൺ
െവയർെഹൗസ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ
േകാവിഡ് പ്രതിേരാധ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണു് പ്ര�
വർത്തിപ്പിച്ചെതന്നു അവകാശെപ്പടുേമ്പാഴും െതാ�
ഴിലാളികൾക്കു് കൂടുതൽ സുരക്ഷ സൗകര്യങ്ങൾ
ഒരുക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു് വിമർശിക്കെപ്പടുന്നു�
ണ്ടു്. മാത്രവുമല്ല, അധിക സമയം േജാലി െചയ്യാൻ
നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ െതാഴിൽ സമയം�
ക്രമെപ്പടുത്തിയിരുന്നെതന്നും ആേരാപണം ഉയർ�
ന്നു വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇെതാെക്ക കാണിക്കുന്നതു് ആമ�
േസാൺ േപാെലയുള്ള ലാേഭച്ഛ മാത്രം മുൻനിർത്തി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺൈലൻ റീെറ്റയ്ൽ ശൃംഖല
ഏെതാെക്ക നിലയിലുള്ള നിയമ ലംഘനങ്ങളാണു്
നടത്തുന്നതു് എന്നാണു്. ഇതിെനാെക്ക പുറേമയാ�
ണു് ബിസിനസ്സിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കായി വൻ േതാ�
തിൽ േറാേബാട്ടിക് ഓേട്ടാേമഷനായി പണം മുട�
ക്കുന്നതു്.

ഫ്രാൻസ് ആന്റി ആമേസാൺ
നിയമം അതിൽ ശ്രേദ്ധയമാ�
ണു്. പ്രധാനമായും പുസ്തക
കടകെള സംരക്ഷിക്കാനാണു്
ഈ നിയമം െകാണ്ടുവന്നതു്
എന്നാൽ ഇതര േമഖലകളി�
ലും നിയമത്തിെന്റ സാധുത
പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. മത്സ�
രത്തിൽ മുേന്നറാൻ േവണ്ടി
ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റേയാ വസ്തു�
വിെന്റേയാ വില അേങ്ങയറ്റം
ഡിസ് കൗണ്ട് നൽകി താഴ്ത്തി
നിശ്ചയിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ആമേസാണിെനതിെര
ഇതുേപാലുള്ള പ്ര�
തിേഷധ സമരങ്ങൾ
േലാക വ്യാപകമായി
ഉയർന്നു വരുന്നേതാ�
െടാപ്പം തെന്ന ചില
രാജ്യങ്ങളിെലങ്കിലും
തേദ്ദശീയ കച്ചവടക്കാ�
െര സംരക്ഷിക്കുന്നതി�
െന്റ ഭാഗമായി ആമ�
േസാൺ പ്രതിേരാധ
നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ

വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഫ്രാൻസ് ആന്റി ആമേസാൺ
നിയമം അതിൽ ശ്രേദ്ധയമാണു്. പ്രധാനമായും
പുസ്തക കടകെള സംരക്ഷിക്കാനാണു് ഈ നിയ�
മം െകാണ്ടുവന്നതു് എന്നാൽ ഇതര േമഖലകളിലും
നിയമത്തിെന്റ സാധുത പരിഗണിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
മത്സരത്തിൽ മുേന്നറാൻ േവണ്ടി ഒരു പുസ്തകത്തി�
െന്റേയാ വസ്തുവിെന്റേയാ വില അേങ്ങയറ്റം ഡി�
സ് കൗണ്ട് നൽകി താഴ്ത്തി നിശ്ചയിക്കാൻ പാടുള്ള�
തല്ല. അതായതു് മത്സരത്തിൽ ഓൺൈലൻ വ്യാ�
പാരം മുേന്നറുന്നന്നതു് തെന്ന കണ്ടമാനം േസ്റ്റാക്ക്
െചയ്തും വില താഴ്ത്തി നിശ്ചചയിച്ചുമാണു്. ഇതിേനാടു്
മത്സരിച്ചു ജയിക്കാൻ െചറുകിടക്കാർക്കു് എന്താ�
യാലും സാധിക്കുകയില്ല. വില കുറച്ചു വിപണി പിടി�
ക്കുക എന്ന നീക്കെത്ത െപാളിക്കുക്ക എന്നതാണു്
ഈ നിയമത്തിെന്റ സാരാംശം.

േകാർണൽ െവസ്റ്റ്

ഈ പ്രതിേരാധങ്ങെള�
െയാെക്ക അനായാസ�
േത്താെടയാണു് ആമ�
േസാൺ േനരിടുന്നതു്.
അതിനു കാരണം വിചി�
ത്രമായ രീതിയിൽ ബി�
സിനസ്സിെന പുതിയ പു�
തിയ േമഖലകളിേലക്കു്
െജഫ് െബേസാസ് നയി�
ക്കുകയാണു്. ഒരുപേക്ഷ,
ൈവകാെത തെന്ന ഓൺ�
ൈലൻ ചില്ലറ വില്പന രംഗത്തു് നിന്നു് വ്യക്തിപ�
രമായി പിൻവാങ്ങി അപ്രതീക്ഷിതമായ പുതിയ
പദ്ധതികൾ െജഫ് െബേസാസ് അവതരിപ്പിേച്ച�
ക്കും. ഇേപ്പാൾ തെന്ന െജഫ് െബേസാസ് കൂടുതൽ
സമയം ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന പദ്ധതി സ് േപസ് ടൂറിസ�
മാണു്. അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണു്. സമ്പന്നർ
സ് േപസ് ടൂറിസ്റ്റ് സഞ്ചാരത്തിനു് പണം മുടക്കി കഴി�
ഞ്ഞു. ബ്ലൂ ഒറിജിൻ എെന്നാരു കമ്പനി തെന്ന ഈ
ആവശ്യത്തിനായി െജഫ് െബേസാസ് തുടങ്ങിയിട്ടു�
ണ്ടു്. മഹാമാരിയുെട കാലത്തു ഏറ്റവുമധികം ഓൺ�
ൈലൻ േസവന രംഗത്തുള്ളവർ ആശ്രയിച്ചതു് ആമ�
േസാൺ െവബ് സർവ്വീസിെനയാണു്. ക്േളാഡ്
േസവനത്തിൽ ആമേസാണിെനയാണു് സർക്കാ�
രും ആശ്രയിക്കുന്നതു്. ആമേസാണിെന്റ വിസ്തൃതമാ�
യിെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിെല േകവലം ഒരു
ഉപേഭാക്താവായാണു് ‘പരമാധികാര പൗരന്മാർ’
നിലനിൽക്കുന്നതു്. ഉപേഭാക്താവു് എന്ന അസ്തിത്വ�
ത്തിനപ്പുറം ആമേസാൺ നൽകുന്ന േസവനങ്ങൾ�
ക്കു് അനുസൃതമായി ജീവിതൈശലി ക്രമെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുയാണു് എന്നു് പറയുന്നതായിരിക്കും
ഉചിതം. േസ്കാട്ട് ഗാേല്ലാേവ തെന്റ Big Four എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ വാൾമാർട് ആേഗാള ചില്ലറ കുത്ത�
കയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ആമേസാൺ നടത്തിയ
കടന്നാക്രമണെത്തക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്ന േവള�
യിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആമേസാണിെന്റ ഉന്മൂ�
ലന സ്വഭാവത്തിെന്റ പ്രേത്യകതെയ കാണിച്ചു തരു�
ന്നതാണു്:

‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ അധീ�
നമാക്കിയതു് വളെര കുറഞ്ഞ േവതനം മാത്രം ലഭി�
ക്കുന്ന െതാഴിലാളികെളെകാണ്ടു് സാധനങ്ങൾ
എങ്ങെന വിൽക്കാെമന്നാെണങ്കിൽ, ഇരുപത്തി�
െയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ അധീന�
മാക്കാൻ േപാകുന്നതു് ഈെയാരു േവതനവും നൽ�
േകണ്ടി വരാത്ത േറാേബാട്ടുകെളെകാണ്ടു എങ്ങെന
സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാെമന്നാണു്.’

ഒരു െതാഴിൽ മാത്രം ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാ�
യിരിക്കില്ല, എല്ലാത്തരം െതാഴിലും ഉൻമൂലനം െച�
യ്യെപ്പടുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. ആമേസാണിെന്റ
ഉപേഭാക്താക്കൾ പലതരം െതാഴിൽ െചയ്യുന്നവ�
രാണു്. അതുെകാണ്ടു പ്രതിേരാധത്തിെല ഏറ്റവും
പ്രധാന കണ്ണി ഉപേഭാക്താക്കൾ തെന്നയാണു്.

□
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https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Galloway_(professor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornel_West


ദാേമാദർപ്രസാദ്
വിദ്യാഭ്യാസ-മാധ്യമ േമഖലയിൽ പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഭാഷക�
ളിൽ എഴുതാറുണ്ടു്. പതിവായല്ല, വല്ല�
േപ്പാഴും.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

