মালেয়িশয়ার অিভতাঃ উার জ িশনীয়
মাহািথর মাহাদ

মালেয়িশয়ার অথৈনিতক সট িনরসেন আমার ভূিমকার জ আমােক ‘লাইফ টাইম এািচভেমট এাওয়াড’ (Life Time
Achievement Award) দান করায় আিম আেমিরকার ফাইা হাউজ ‘লািরবা’ (Lariba)- ক আমার আিরক ধবাদ
জানাি। আিম জানেত পেরিছ য, থম এই এাওয়াড দওয়া হে আমােক; এজ আিম িবেশষভােব সািনত বাধ করিছ।
অত িবনয় ও ধবােদর সােথ আিম এই ীকৃিত হণ করেলও বােব মালেয়িশয়ার জনগণ সিতকারভােব এই এাওয়াড
পাওয়ার জ উপযু। আমােদর অথনীিত ংস করার কিতপয় শির পিরকিত েচা িবে মালেয়িশয়ার িবপুল
জনেগাীর আিরক সমথন, গভীর উপলি ও পূণ সহেযািগতা থাকায় আমরা আমােদর অথনীিতেক রা করেত সম হেয়িছ।
আইএমএফ (IMF) বা িববাংক বা অ কান দেশর সহায়তা ছাড়াই একাজ আমােদর িনেজেদরেকই করেত হেয়েছ। এজ
আিম মালেয়িশয়ার জনগেণর সােনর ারক িহেসেব ‘লািরবা’র কাছ থেক এই মযাদাপূণ এাওয়াড হণ করিছ।
ইসলামী িবে এখন দখা যায় আপাতিবেরাধী ও পররিবেরাধী সত। সেদর িদক থেক সদশালী হেলও আমরা
অথৈনিতকভােব গরীব ও বল। আমােদর মেধ অেনেক বসবাস কের াচুেযর মেধ। িক উাহর অিধকাংশ লাক বাস কের
হীন দািরের মেধ। িবান ও যুির িবষেয় অেনক িকছু অিজত হেলও মুসিলম উাহর অিধকাংশ লাক বাপক অতা ও
পাতপদতার মেধ আেছ। ইসলােমর ণযুেগর সােথ এই অবান ূণ িভ। ওই সময়টা িছেলা জাগিতক ও আধািতক
অজেনর ণযুগ – িবজয় ও ঔেলর যুগ। পার সাাজ ও রামান সাােজর অেনক অংশ মুসলমানেদর পদানত হয়। ইসলাম
অিত ত একটা নতুন ববা িতিত কের – এর িবৃিত িছেলা পায়িরিনস (Pyrenees) থেক িহমালয় পয। ওই সাাজ
িছেলা রামান সাাজ থেকও বড়।
আমরা আেগ যা িছলাম, সই তুলনায় এখন কতটা িনেচ পিতত হেয়িছ। ইসলামী িবেক এখন গভীরভােব িচা করার সময়
এেসেছ এবং িসা িনেত হেব– আমরা সামেনর িদেক এিগেয় যেত চাই িক না এবং িকভােব এিগেয় যেত চাই স সেক।
আিম বিল, আমরা সামেনর িদেক এিগেয় যেত চাই িক না তা ভেব দখেত হেব। কারণ আমােদর মেধ বশ িকছু সংখক লাক
তা চান না এবং অেনেক তােদর িবেরািধতা করেত ভয় পান এজ য, তারা তােদর অবানেক এবং তারা যা িকছু কের তার সব
িকছুেতই ইসলামেক কারণ িহেসেব যুি দখান। আমরা যিদ এিগেয় যাওয়ার িসা হণ না কির তাহেল ওই ধরেণর য়াস
কান কােজ আসেব না।
াথিমক যুেগর বড় বড় ববসায়ী মুসলমানেদর মেতা মালেয়িশয়াও মু ববসা-বািণেজ িবাসী। মালেয়িশয়ায় আমদািনরফতািনর ওপর কান বাধা-িনেষধ নই। আমরা সরাসির িবেদশী িবিনেয়াগেক (এফিডআই) সাদের আমণ জানাই এবং মূলধন
ও লাভ েদেশ ফরত িনেয় যাওয়ার বাপােরও কান িনয়ণ আেরাপ কির না। আমরা ইসলামী অথৈনিতক ববা চালু কেরিছ
যন মুসলমানরা আধুিনক অথৈনিতক ববার ফল ভাগ করেত পাের। িক এ অথৈনিতক ববার িভি হেলা ইসলােমর সােথ
সামপূণ। আমােদর আিথক ববাপনা সেক আমরা িমতবয়ী। বাড়িত তহিবল থাকেল আমরা বেদিশক ঋণ আেগই
পিরেশাধ কের দই। এ সরকােরর ইিতহােস কখনও কীয় বাংকেক ঘাটিতর মূলধেন পড়েত হয়িন। আমরা একটা লাভজনক
ও গিতশীল ক এেচ গেড় তুেলিছ – এর মাধেম মালেয়িশয়ার কাানীেলা সহেজ তােদর মূলধন বৃি করেত পাের।
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আমরা বসরকারীকরণ নীিত হণ কেরিছ বাপকভােব। আমরা িবাস কির য, সরকারেক তার উয়ন কৗশেল বাবমুখী ও
ােয়ািগক হেত হেব এবং অ দেশ সফলভােব বাবািয়ত কমসূচীর মূলায়ন করেত হেব। চাকােক নতুনভেব আিবার করার
কান েয়াজন নই।
একইভােব, াথিমক যুেগর মুসলমানেদর মেতা আমরা আমােদর দৃিভিেত মৗিলক। থেমই েয়াজন উৎপাদন বৃি। িজিডিপ
বৃির জ থাগতভােব যা করার দরকার তার সবিকছুই আমরা কেরিছ; ইইিটর সােথ উৎপাদন বৃি আমরা িনিত কেরিছ।
পিমা দশেলা এ ধারণার সমােলাচনা কেরেছ, কারণ তারা সবেচেয় দ ও যাগ বির বেচঁ থাকার ও সমৃি অজেনর
নীিতেত িবাস কের।
িবিভ মানবেগাী ও ধমীয় জনেগাী অধুিষত মালেয়িশয়ায় ইইিটর সােথ উৎপাদন বৃির একটা িবেশষ তাৎপয আেছ।
ভূিমপু নােম পিরিচত দশীয় লােকর সংখা মাট জনসংখার ায় ষাট ভাগ। আর ভূিমপুেদর মধ শতকরা নই ভাগ
মুসলমান। সদ ও আেয়র িদক থেক ভূিমপু লােকরা অ-ভূিমপু লাকেদর চেয় সব সময় পছেন পেড় আেছ। ১৯৭০ সােল
আমরা একটা নতুন অথৈনিতক নীিত কাযকর ধারায় ভূিমপুেদর অংশ িনিত কির। ধনীেদর কাছ থেক অথ িনেয় তা গরীবেদর
িদেয় এই নতুন অথৈনিতক নীিত কাযকর করা হয়িন। এই নীিতর বাবায়ন করা হয় এমনভােব যন সািরত আিথক কমকােডর
একটা িবরাট অংশ ভূিমপুেদর কােছ যায়। পুনগিঠত আথ-সামািজক এই কাঠােমায় আমরা অেনকটা সফল হই এবং এর ফেল
দেশ সামািজক-রাজৈনিতক িরতা িনিত হয়। ভূিমপুেদর মেধ শতকরা নই ভাগ যেহতু মুসলমান সেহতু মালেয়িশয়ায়
উাহর আিথক উয়েনর সােথ এই নতুন অথৈনিতক নীিত িছেলা সামপূণ।
বসরকারীকরণ িয়ায়ও আমরা মৗিলক নীিত অসরণ কির। উয়নশীল দেশর সাধারণ কাযববা হেলা,
সরকারী সদ ও িতান িবেদশীেদর কােছ িবি করা। িক আমরা সরকারী সদ ও িতান িবি কির
মালেয়িশয়ার লাকেদর কােছ। সব েরই ইইিটর সােথ উৎপাদন বৃি হওয়ায় সম ভূিমপুেদেক এই
বসরকারীকরণ িয়ায় অিধক িবধা দওয়া হয়। এর ফেল উ ের িতিনিধ করেত ভূিমপুরা সম হয়।
যা আশা করা হেয়িছেলা, তাই হেলা। পিমা দশেলা আমােদর বসরকারীকরণ নীিতর সমােলাচনা করেলা,
কারণ এ খােতর মুনাফা তােদর হাতছাড়া হেয় গেলা। আমােদর নতুন অথৈনিতক নীিতেক তারা সমােলাচনা
করেলা। িক আমরা সব ের, এমনিক উ েরও িবিভ গাীভু মােষর সেদর ভারসাম রা করেত
সফল হলাম।
আমরা বাবয়ন করলাম অপম এক পিত – ইসলামী বাংিকং পিিত। মুসলমান-অমুসলমান িনিবেশেষ সবাই ইসলামী
বাংিকং-এর িবধা হণ করেত পারেব। ধম-িনিবেশেষ সবাই এই ববােক সাদের হণ করেলা – এই ববা গৃহীত হওয়ার
ফেল অথৈনিতক কমকাড বাহত হয়িন বা উৎপাদন বৃি িত হয়িন।
এ ছাড়া আমরা ছািশিট উয়নশীল দেশর সােথ িপািক অথ দান ববা কাযকর কির। এই উে িছেলা ববসা-বািণেজ
অথ জাগােনর জ নগদ অেথর ওপর িনভরশীলতা কমােনা। এর ফেল উয়নশীল দেশর সােথ আমােদর ববসা-বািণজ বৃি
পায় শতকরা চারশ’ ভাগ।
আমােদর উয়ন কৗশল অত ফলসূ হয়। ১৯৯৬ সােলর শেষ দখা যায়, বািষক কৃত িজিডিপ হার শতকরা ায় ৮.৫ ভাগ
এবং ওই বৃির হার চলেছ গত দশ বছর ধের। অবাদৃে মেন হয়, ভিবেত আরও অেনক বছর ধের ওই বৃির হার অবাহত
থাকেব।
১৯৯৭ সােল বিহবািণেজর পিরমান দাঁড়ায় ১৫৭ িবিলয়ন মািকন ডলােরর বিশ; রফতািনর ে িবে মালেয়িশয়ার অবান হয়
১৮ তম এবং আমদািনর ে ১৭ তম। এটা িছেলা িব বািণজ সংার িহসাব। সরকার উৃ অথ ববার অিধকারী হয়।
বিহবািণেজ ঋেণর পিরমাণ কেম যায় িজএনিপ’র মা শতকরা ৪০ ভাগ। অথ দােনর ভারসােমর বতমান িহসাব সংিচত হয়
–িজএনিপ’র শতকরা ১০ ভাগ থেক ৫ ভােগ নেম আেস। ভিবেত এ ধারার আরও উিত হেব বেল আশা করা হয়।
মুাীিত িছেলা সবিন পযােয়, শতকরা মা ২.১ ভাগ। আিথক খােত বাংিকং পিত িছেলা সবল – এর িতফলন ঘেট
শিশালী মূলধন ও অিধক পিরমান সেদর িহসােব। মালেয়িশয়ার সেয়র শতকরা হার িজিডিপ’র শতকরা ায় ৪০ ভাগ –
এই হার িবের মেধ শীেষ। জাতীয় সয় থেক মাট িবিনেয়াগ বেয়র শতকরা ৯৫ ভাগ যাগান দওয়া যায়।
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মালেয়িশয়া ২০২০ সােলর মধ উত দেশর মযাদা অজেনর লে ভােব উয়ন অবাহত রাখার পেথ চেলেছ; এর য়াস
 হয় ১৯৯৭ সােলর জুলাই মােস যখন এই এলাকায় অথৈনিতক মা দখা যায়। আমােদর মুার মান যা িছেলা তা থেক
অেধক করা হয়। অথৈনিতক মা কািটেয় উঠার জ অেনকেলা ববা হণ করা হয়, িক গৃহীত সব ববাই বথ হেয় যায়।
সংকট উরেণ অেনেক আমােদর পরামশ দয় আইএমএফ-এর কাছ থেক ঋণ হণ করার জ। িক আমরা তা
কিরিন। আইএমএফ-এর কেছ যাওয়ার অথ িছেলা মালেয়িশয়ার উাহর জ একটা িবরাট িবপযয়। কারণ
আমােদর নতুন অথৈনিতক নীিতর সােথ আইএমএফ-এর নীিতর সাম িছেলা না-আইএমএফ-এর নীিত িছেলা
মু িতেযািগতা, যখােন শিশালীরাই সবিকছু ভাগ কের। আইএমএফ-এর কােছ ইইিট িবেবচনার কান
িবষয় নয়। তােদর িবেবচ িবষয় িছেলা দতা এবং যারা ধনী তােদর অিধক মুনাফা লােভর েযাগ কের দওয়া।
সমা সমাধােন আমােদর িচা করেত হয় এবং গৃহীত ববায় আমরা াধীন হেয়ই থািক। আাহর রহমেত আমরা এমন এক
পিত অসরণ কির যা আমােদর জািত ও মালেয়িশয়ার উাহেক রা কের। যােহাক, আমরা য পিত অসরণ কেরিছলাম
(অথাৎ সেলকিটভ এেচ কোল রিজম) স সেক আেলাচনা করার পূেব ১৯৯৭ সােলর জুলাই মােস কী ঘেটিছেলা তা
বণনা করেত চাই।
১৯৯৭ সােলর জুলাই মােস থাই বাট (Thai Baht) আা হেল মালেয়িশয়া কান িচাই কেরিন। কারণ আমরা জানতাম য,
থাইলােডর চেয় মালেয়িশয়ার আিথক অবা অেনক ভােলা। থাইলােডর ে দখা যায়, তথাকার অিধবাসীরা থাইলােডর
দীঘেময়াদী অভরীণ েজে অথ জাগান দওয়ার জ েময়াদী অফেশার (Offshore) তহিবল থেক িবরাট অংেকর অথ
ঋণ িনেত থােক। তােদর কােছ এ কৗশল হেণর একটা যুি িছেলা। কারণ মািকন ডলার েদর হার বাট-এর েদর হােরর
চেয় অেনক কম িছেলা। যােহাক, এ কৗশল পুেরাপুির িনভরশীল িছেলা মািকন ডলােরর িবপরীেত বাট-এর িবিনময় হােরর
িরতার ওপর।
এ কারেণ থাই সাল বাংক দেশর মুার ওপর আশংকাকৃত আমেণর াথিমক পযােয় বাট-ক রা করার চা কের। কারণ
থাই বাট-এর অবমূলায়ন হেল িবেদশী মুার ঋণ পিরেশােধর জ ব বাট িদেত হেব। আবার থাই ঋণ হণকারীরা যেথ বাট
অজন করেত বথ হেল থাইলােডর ওপর আিথক সংকট আপিতত হেব এবং এর ফেল বাট-এর আরও অবমূলায়ন ঘটেব ও
আিথক সংকট ঘনীভূত হেব। স কারেণ সাল বাংক বাট-ক রা করার জ চা কের, যতণ পয িরজাভ কৃতপে
শষ হেয় না যায়। িক বিশিদন বাট-এর মূলমান রা করেত অসমথ হওয়ায় সাল বাংক বাজাের বাট মুা ছােড়। এর ফেল
বাট-এর মুামান অিত ত িনগামী হয়। থাইলাড মারাক অথৈনিতক সংকেট পিতত হয়। এ অবা থেক স িনেজর
েচায় বিরেয় আসেত পােরিন।
মালেয়িশয়ার অথৈনিতক অবা অব ভােলা িছেলা এবং এর ঋণ পিরেশােধরও সামথ িছেলা। তবু ‘সংমণ’ মতবাদেক
কাযকর করা হয় এবং এ ফেল মালেয়িশয়ান িরংিগট-এর অবমূলায়ন ঘেট িনিতভােব। মুা ববসায়ীরা িনেজেদর রা করার
জ িরংিগট থেক মুি পাওয়ার চা কের। িক আসেল তােদর কােছ িরংিগটই িছেলা না। তারা িরংিগট-এর সাব
অবমূলায়নেক যুি িহেসেব িতপ কের এর ত অবমূলায়ন ঘটায় এবং িনেজেদরেক ত করার জ অিধকতর তৎপর
হয়।
আপনারা জােনন, মিনটর করার জ মুার িনজ কান অভূিত নই এবং িবিভ দেশর অথৈনিতক কাযকলােপ তা কান
িতিয়া কের না। কান দশ কত বিশ বা কত কম অথ ধার িনেয়েছ, ঋণ পিরেশাধ করেত পারেব িক পারেব না, িতেবিশ
দেশর মুা ‘সংমণ রােগর’ কারণ বল িক না, উম শাসন আেছ িক নই, সরকার নীিতপরায়ন,  বা জনীিত কী
কের িক না তা মুা জােন না। মাষ কী কের, িবেশষভােব মুা ববসায়ীরা কী কের তা-ও মুা জােন না। মুা ববসায়ীরা অব
জােন য, কান িনিদ মুা বাপক হাের িবি বা য় কের তারা মুা িবিনময় হার ভািবত করেত পাের। শঠ ববসায়ীরা যিদ
মেন কের য, একটা িনিদ মুার মােনর অবমূলায়ন হেত যাে, তাহেল তারা ওই মুা ধার কের তা বার বার িবি কের
অবমূলায়ন িয়ােক রািত কের। ববসায়ীেদর িবির কারেণ মুা মান পেড় যায়; আর যুিসংগত পযােয়র িনেচ মুার মান
পেড় যায় কান দেশর অথৈনিতক কমকােডের মাধেম।
থাইলােডর অথৈনিতক সংকট দখা দওয়ার পর শঠ ববসায়ীরা মালেয়িশয়ার শিশালী আিথক িভতেক সূণ উেপা কের।
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মালেয়িশয়ার অিভতাঃ উার জ িশনীয়

‘সংমণ রােগ’র ভীিত তােদরেক আত কের এবং তারা মালেয়িশয়ান িরংিগট ধার কের সামিয়ক উেজনায় তা িবি
করেত থােক। িবি করার এই সামিয়ক তৎপরতায় মািকন ডলােরর িবিনময় হােরর িবপরীেত িরংিগেটর িবিনময় হার ত পেড়
যায়। এর সােথ যাগ হয় মালেয়িশয়ার ক মােকট থেক েময়াদী িবেদশী মূলধেনর তাহার; ফেল বাজাের মূলধেনর
মূলমান মূল মােনর চেয় এক-তৃতীয়াংেশ নেম আেস এবং অিধকাংশ কাানী সংকেট পেড় যায়।
এ অবায় দেশর নতাগণ অসহায় হেয় পেড়ন। আমরা সিঠকভােব িচিত করেত পাির য, িরংিগেটর মান কমােনার বাপাের
মুা ববসায়ীরা দাষী। যা ধারণা করা হেয়িছল তাই হেলা। মালেয়িশয়ার নতারা শঠতার জ মুা ববসায়ীেদর সমােলাচনা
করেলা। অিদেক, আজািতক এেজিেলার মােনজার থেক  কের -ঘািষত িবেশষ ও মুা ববসায়ীরা সমােলাচনা
করেলা মালেয়িশয়ার নতৃবৃেক। এসব লাক ওই সময় এমন কথা কাশ করেলা য, খারাপ শাসেনর জ মুার অবমূলায়ন
ঘেটেছ। মুার মান পূবাবায় িফিরেয় আনা এবং আা িনিত করার জ েয়াজন খারাপ শাসেনর পিরবেত উম শাসন
ববা িতিত করা। ওইসব িবেশষরা মেন কেরন য, বতমান সংকট সামিয়ক। সংকেটর াথিমক পযােয় একমা
মালেয়িশয়া অধাবন কের য, বিশ দােম িবির আশায় মুা েয়র বণতা সিতকার দীঘেময়াদী সমার ইিতবহ।
থাগত িকছু ববা নওয়ার পর তা বথ হেয় যায়। ফেল আমরা িনধািরত িবিনময় িনয়ণ (selective exchange control)এর ে িকছু 'অচিলত' পিত বাবায়েনর িসা হণ কির। গৃহীত এই ববা িছেলা খুবই সামা। এর মেধ পূণ
ববা িছেলাঃ ১. ামমান িরংিগট মােকেটর িবেলাপ এবং মুার ফটকা কারবারীেদর িরংিগট তহিবল ববহােরর েযাগ হণ
করেত না দওয়া। এটা করা হয় মালেয়িশয়ার িবিভ বাংেক িবেদশীেদর িবেদশী িরংিগট িহসাব ব কের িদেয়। এই ববায়
িবেদশীরা তােদর িরংিগট তহিবল ববহার কের াধীনভােব মালেয়িশয়ায় িবিনেয়াগ করেত পারেতা। িক তােদর তহিবল তারা
অ কারও কােছ ধার বা িবি করেত পারেতা না। িরংিগট ধার বা য় করেত না পারায় মুা ববসায়ীরা তােদর ফটকা কারবার
ব কের িদেত বাধ হয়। ২. িরংিগেটর িবিনমেয় হার মািকন ডলােরর িবপরীেত িনধারণ করা হয় ৩.৮০ িরংিগট; এই িনয়ণ
আেরােপর সময় ওই হার িবদমান িছেলা। ৩.১২ মােসর জ 'পাটেফািলও ফাড' েদেশ িফিরেয় নওয়ার ওপর িবিধিনেষধ
আেরাপ করা হয় '১২ মােসর িবধান' মাতােবক। আিথক বাজােরর অিরতার াপেট ওই '১২ মােসর িবধান' েয়াজন িছেলা।
এমন একটা সাবনা িছেলা য মালেয়িশয়ার গৃহীত 'অচিলত' ববােলা খারাপভােব চািরত হেব এবং তার ফেল
েময়াদী মূলধন বাইের চেল যােব বাপকভােব। এ কারেণ বােরা মােসর িবিধিনেষধ আেরাপ খুবই েয়াজন িছেলা।
যােহাক, ছ'মাস পর পিরিিত যখন িিতশীল হয় তখন এই '১২ মােসর িবধান'-এর পিরবেত 'লিভ' আেরাপ করা হয় (নতুন
তহিবেলর জ); পিরেশেষ এই 'লিভ' িবলু কের আেবদন করার সময় ক মােকেট িডিভেডের ওপর নামমা টাকা দওয়ার
ববা রাখা হয়। উেখ করার িবষয় এই য, ১৯৯৯ সােলর সের মােসর এই ‘১২ মােসর িবধান’-এর সীমা অিতা
হওয়ার সময় বাপকভােব মূলধন বিরেয় যাওয়ার কান ঘটনাই ঘেটিন। সের ১৯৯৮ থেক সের ১৯৯৯ এর মেধ
বাজার সিকত ধারণার পিরবতন হয় নাটকীয়ভােব। মালেয়িশয়ার সািবক আিথক ববায় এবং কএলএসই (KLSE)-ত
শয়ার থাকায় িবেদশী িবিনেয়াগকারীরা তােদর সি কাশ কের।
মালেয়িশয়ার 'িনধািরত িবিনময় িনয়ণ' কােলর - যা ১৯৯৮ সােলর সের মােস বাবায়ন করা হয় - াথিমক উে িছেলা
মুা ফটক কারবারীেদর কবল থেক মালেয়িশয়ার অথনীিতর িনয়ণ পুনার করা, যন মালেয়িশয়ার জনগণ মালেয়িশয়ার
ভাগ িনধারণ করেত পাের। য সব ববা হণ করা হয় তা অত সকততার সােথ িনধারণ করা হয়, যন তা িবায়েনর
ইিতবাচক িবষয়েলার সােথ সামপূণ হয় এবং নিতবাচক িদকেলােক িবদূিরত কের। িবায়েনর ইিতবাচক িদকেলার
মেধ িছেলা আজািতক ববসা-বািণজ ও সরাসির িবেদশী িবিনেয়ােগর িবষেয় াধীনতা, এবং তা রা করা হয়। নমনীয় ওই
ময়াদকােল ববসািয়ক আদান-দান ও সরাসির িবেদশী িবিনেয়াগ অপিরবিতত রাখা হয়। িবায়েনর নিতবাচক িবষয়েলার
মেধ িছেলা িরংিগট মুা ববসােয়র ামমান মােকট এবং েময়াদী তহিবেলর মু বাহ - এ ই ববােক িবেলাপ করা হয়,
কারণ তা অথনীিতেক অিিতশীল কের। তরাং ওই িনয়ণ িছেলা িনধািরত ে।
অরা য ফমুলা অসরণ কের সফল হেত পােরিন, আমরা সই ফমুলা অসরণ কের সফল হলাম কমন কের? কারণ আমরা
অধাবন করেত সেচ িছলাম, িবেদশী িবিনেয়াগ মােকট িকভােব কাজ কের। মােসর পর মাস ধের আমরা গেবষণা কেরিছ
িবেদশ িবেনয়াগ মােকট, ামমান িরংিগট-এর ধারণা, িবেদশী িবিনেয়াগ ববসায়ীেদর উে (লাভ ও ভয়), মূল িনধারেণর
কৗশল ইতািদ সেক। একবার তা অধাবন করা গেল মুা ফটকা কারবারীেদর কাযকািরতা িনয়ণ করার সমাধান পাওয়া
ককর িকছু নয়।
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একই সােথ আমরা অত গভীরভােব পযেবণ করেত থািক িকভােব সাল িলিমট অডার বুক (Central Limit Order
Book-CLOB) িসাপুের মালেয়িশয়ার িসিকউিরিট ববসা করেত সমথ হয় - ওই ববসা িছেলা ভামমান শয়ার মােকেটর
িবপরীত। িক তা মালেয়িশয়ার ইইিট মােকেট সমা সৃি করিছেলা; কারণ CLOB-এর মাধেম িসাপুের মালেয়িশয়ার
শয়ার কম িবি হিেলা। CLOB িছেলা মালেয়িশয়া আওতার বাইের এবং স কারেণ তা আমরা িনয়ণ করেত পারিছলাম না।
এ সিকত িবািরত কাযধারা জানার পর আমরা ১৯৯৮ সােলর সের মােস তা ব কের িদেত সম হই।
িনধািরত িবিনময় িনয়ণ ববা (Selective exchange control measures) কাযকর এবং CLOB-ব হওয়ার পর মুা ও
শয়ার মােকট িিতশীল হয়। সরকার স সময় অথনীিতেক পুনীিবত করার জ একািধক ববা হণ কের। েদর হার
কমােনা হয় এবং ঋণ বৃি করা হয়। িবিভ ক পুনজীিবত কের সরকারী খরচ বৃি করা হয় - সংকেটর সময় ওইসব ক
ব কের দওয়া হয়। ববসা পুনজীিবত করার কােজ কা ও সাব-কা খুবই সহায়ক হয়।
আমরা ১৯৯৭ সােল াশনাল ইকেনািমক এাকশন কাউিল (National Economic Action Council - NEAC) গঠন কির
এবং সংকেটর সময় NEAC িনবাহী কিমিটর সদগণ িতিদনই বঠেক বসেতন। NEAC িনবাহী কিমিটর সদগণ একটা
সদ ববাপনা কাানী (দানাহারতা-Danaharta), বাংেক পুনরায় মূলধন যাগানদাতা কাানী (দানােমাদালDanamodal) এবং কেপােরট ঋণ পুনগিঠত কিমিট (Corporate Dept Restructing Committee - CERC)-এর
কাযধারা সেক িবেশষভােব নজর িদেতন - এসব িতান সংকেটর সময় গেড় তালা হয় অকাযকর ঋণ (non-performing
loans) ও বাংেক পুনরায় মূলধন যাগান সিকত সমা মাকােবলা করার জ। বাংিকং পিত থেক দানাহারতা অকাযকর
ঋণ দূর কের দয় - এর ফেল বাংকেলা অথনীিতেক পুনজীিবত করার জ তােদর ঋণ দওয়ার কাজেক পুনগিঠত করেত
সম হয়। দানােমাদাল পুনরায় মূলধন যাগান দয় আিথক িতানেলােক - এর ফেল বাংিকং পিতর মূলধন মতা একটা
 ের এেস উপনীত হয়। CDRC-এর ভূিমকা িছেলা কাানী ও বাংকেলােক একসােথ িমিলত হওয়ার একটা াটফরম
তির কের দওয়া এবং অনাািনকভােব পুনগিঠত কাঠােমার মেধ ঋণ কমসূচী চালু করা।
িনধািরত িবিনময় িনয়ণ ববা (Selective Exchange Control measures) বাবািয়ত হওয়ার পর ওই িতনিট িতান
অত কাযকর হেয় ওেঠ। ১৯৯৯ সােলর ৩১ মােচর মেধ দানাহারতা ১৬ িবিলয়ন আরএম (RM 16 billion) অকাযকর ঋণ
অজন কের, দানােমাদাল ১০িট বাংকেক ৬.২ িবিলয়ন আরএম (RM 6.2 billion) মূলধন পুনরায় যাগান দয়, আর CDRC তার দৃি িনব কের কেয়কিট বড় বড় কাানীর কাঠােমা পুনগঠেনর কােজ।
NEAC-এর িনবাহী কিমিট অথনীিতর িতিট িবষয় িতিদন িনরীণ করেতা। িতিদন এ কিমিটর সামেন উপাপন করা হেতা
সািদত িবিভ কােজর িহসাব, যমন ববসােয়র অগিত, িবেদিশ মুার িরজাভ, েদর হার, বাংেকর ঋেণর পিরমাণ, সি
ও মটর গািড় িবির িহসাব, খুচরা িবির িহসাব, জাহােজর মাল ধারণ মতা এবং িবিভ বের কত কনেটইনার মাল বাঝাই
ও খালাস করা হেয়েছ তার িহসাব, িবমানবেরর যাী ও মাল পিরবহেনর িহসাব, উৎপািদত ব ও রফতািনর িহসাব,
আমদািনর িহসাব, নতুন ববসা তািলকাভূির িহসাব ও বাংক দউিলয়ার িহসাব, বকার ও চািরর েযােগর িহসাব, মজুির,
সরকাির েজ ও চুি, িবৎ ববহার ইতািদ। ায়ই িবেশষ কাযববা হণ করা হেতা তাৎিণকভােব। মটর গািড় িবির
অবা যখন ভােলা িছেলা না তখন কিমিট িবেশষ িকির শেত গািড় িবির িসা নয় এবং যথাথ দাম িনিত কের। সির
ে বড় ধরেনর িবরতা কািটেয় ওঠার জ সির মািলকানার িবষেয় েটা অিভযান চালােনা হয় সংঘবভােব। সির
মলায় ডেভলপাররা উৎসােহর সােথ অংশহণ কের - তারা তােদর বািড়র মেডল ও ািসউর উপাপন কের এবং মলায়
তােদর েল অেনক িবয় িতিনিধ িনেয়াগ কের। একই সােথ, সি িবির রিজেশন ও অা িবিধগত িবষেয়র
িনিসহ বাংক, ইনিসওের, কাানী, আইনজীবী ও সরকাির কমকতােদর একই িবিধর আওতায় আনা হয়। ওই ই
অিভযােনর সময় মাট ৬.৪ িবিলয়ন আরএম (6.4 billion RM) মূেলর সি িবি হয়।
আিথক সংকট ও অথৈনিতক িবপযয় মাকােবলায় মালেয়িশয়ার অিভতা অা উয়নশীল দেশর িবেশষ কের ওআইিস-ভু
দশেলার জ অেনক িকছু িশনীয় আেছ। সবেচেয় বড় িশনীয় িবষয় হেলা আিথক সংকেটর কারণেলা জানা, িকভােব তা
িয়াশীল হয় এবং িবিভ খােতর মেধ পারিরক সেক িকভােব কাযকর থােক। সমার কারণেলা িবািরতভােব জানা
গেল ওইসব সমার শিেলা িতহত করা খুব একটা সমার িবষয় নয়। একিট সমা সমাধােনর জ িবিভ সমাধােনর
াব আসেত পাের। এেে আেলাচনার মাধেম য কান পা অবলন কের কাজ করা যেত পাের। গৃহীত পা বথ হেল অ
পা অবলন করেত হেব। এজ িবক পা আেগ থেকই িঠক কের রাখা উিচত। কৗশল বা সমাধান বাবায়েনর ে
িসা হণকারীেদর তাৎিণক ববা িনেত হেব - কমপে বাবায়ন িয়া তােদর পযেবণ করেত হেব এবং
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েয়াজনেবােধ সিঠক কাযববা হণ করেত হেব।
মাঠ পযােয় কী ঘটেছ তার পুেরা তথ অবাহতভােব পাওয়া খুবই েয়াজনীয় িবষয়। কথামালার িরেপােটর চেয় সংখা, াফ ও
চাট  িচ কাশ কের। যারা িরেপাট কের তােদরেক অবই মৗিখকভােব বাখা িদেত হেব। অব ওইসব িরেপাট যােদর
কােছ উপাপন করা হয় তাঁেদরেক ওই িবষেয় যেথ ােনর অিধকারী হেত হেব যন তারা মূলায়ন করেত পােরন এবং কী
ববা হণ করা উিচত তার িসা িনেত পােরন। এই ববা উম, িক ওই ববায় যারা কাজ কেরন তারা আরও বিশ
পূণ। আসেল উম পিত কবলমা আংিশক ফল িদেত পাের - ওই পিতর কােজ িনেয়ািজত লােকরাই পিতেক সচল
করেত পাের।
একটা কথা অত পূণ য, সরকারেক সব সময় সতকভােব তার অথনীিতর ববাপনা করেত হেব। আিথক মতার
বহমানতা িনিত করার ে সরকারেক কখনই অসতক হওয়া চলেব না; এেত সরকার বল হেয় পড়েব। একমা সবাক
সতকতা অবলন কের আমরা িনিত হেত পাির য, মালেয়িশয়ার উৎপাদন বৃির হার এবং ২০২০ সােলর মেধ আমরা য
লমাা িনধারণ কেরিছ তা উত দেশর মযাদা পাওয়ার জ যেথ।
মুা সংকট একটা অেয়াজনীয় সংকট - এ সংকট ঘেট না যিদ আজািতক আিথক পিতর উে সিতকারভােব সরাসির
িবিনেয়াগসহ িবিভ দেশর মেধ ববসা-বািণজ ও অথৈনিতক যাগােযাগ সহজতর করার লে পিরচািলত হয়। িক বড় বড়
পুঁিজবাদী শির অিধকারীরা এর চেয় আরও বিশ িকছু চায়। তারা তােদর রাজৈনিতক কাযতািলকা সািরত করেত চায়। আর
এই রাজৈনিতক কাযতািলকার জই আজািতক আিথক ববায় মুা ববসা ধু অেমাদন করা হয় না, অেনক ে
উৎসািহত করা হয়। এ ধরেনর কাজ এেকবাের অেয়াজনীয়। এর ফেল কাডানহীন মুা ববসায়ীরা য িত কের তার চেয়
বিশ িত কের ওই ধরেনর উৎসাহ দােনর কাজ।
মুসলমানেদর অথৈনিতক ভিবৎ মুসলমানেদর হােতই রেয়েছ। একথা সত য, আমরা য িবে বাস কির তা অথৈনিতক ও
রাজৈনিতকভােব অমুসিলমেদর কতৃে রেয়েছ। একথাও সত য, আমরা য িবে বাস কির তা িবেশষভােব মুসলমানেদর কােছ
িয় নয়। িক উাহ যিদ চায় তাহেল তার পুনানেক বাধা দওয়ার মেতা িকছু নই।
সবেচেয় পূণ িবষয় হেলা, ইসলামী িবেক বাব অবা মেন িনেত হেব এবং ইসলােমর মৗিলক িবষয় তাখান না কের
ওই অবার সােথ সাম িবধান করেত হেব। আিম ইাকৃতভােব 'মৗিলক' কথাটা উেখ কেরিছ, কারণ ইসলােমর মৗিলক
িবষয়েলা শতাীর পর শতাী ধের মহান ইসলামী সভতা সৃি কেরিছেলা। বতমানকােলর তথাকিথত ইসলামী মৗলবাদীরা
ধুমা ইসলােমর জাঁকােলা পাশােকর িবষেয় আহী - তারা সিতকার 'মৗিলক' িবষেয়র িত আহী নয়। তােদর এ পথ
মুসলমানেদর মেধ আরও বাপক ও গভীরভােব িবেেদর িদেক িনেয় যােব - এ পেথ তােদর উয়ন বাধা হেব এবং অেদর
ারা তােদর ওপর িনযাতন অবাহত থাকেব। সিতকার জহাদ হেলা মুসলমানেদর ঐক, মুসিলম রা, ান ও দতা অজেনর
সংাম। এর ফেল মুসলমানরা িনযাতন থেক মুি পােব এবং অিধকতর উত মুসিলম সভতার সফল সদ িহেসেব তারা
িনেজেদর ান হণ করেত সমথ হেব।
সূঃ মািকন যুরাের িশকােগােত ‘লািরবা লাইফটাইম এিচভেমট এওয়াড’ অােন দ ভাষণ, ১ সের ২০০০ ইং
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