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அதிகரித்து வரும் சமத்துவமின்்துவமின்மமுவமின்மையதுவமின்மையால
சமூக புரட்சியின் ஆபத்து, தனிுவமின்மையதுவமின்மையார் முதலீட்ட
நிறுவன த்துவமின்மவன தலைவர் எச்சரிக்கி்சரிக்கிறதுவமின்மையார்
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சமமார்

17 பில்லியன் ன் டமாலர் லர் சாமாத்துக்களுன் டன் உலகின் மிகப

லர் சபெரிய பெணக்கமாரரமான அலர் சமரிக்க தனியமார் முதலீட்டு நிறுவன
தலலவர்  ரர ன் டமாலி ரயமா (Ray Dalio) வின், அதிகரித்து வரும
ாமத்துவமின்லம
வன்முல வன்முறையமான
ாமூக
புரட்சியின்
அச்சறுத்தலலக் லர் சகமாண்டு வருகின் வன்முறைன என் வன்முறை கருத்துக்கள,
கன் டந்தமாண்டு லர் சடு நெடுகிலும அலர் சமரிக்கமாவிலும ார்வ ரதா அளவிலும
வர்க்க
 ரபெமாரமாட்ன் ட
எழுச்சியின்
உந்துாக்திகலளச்
சட்டிக்கமாட்டுகின் வன்முறைன.
எல்லமா
விதமமான
 ரபெமாலி-இன் டது
 ரபெமாக்குகளமாலும
ஒரு
புரட்சிகரமமான ாக்தி என்பெதிலிருந்து லகத்து வன்முறைக்கபபெட்டுளள
லர் சதமாழிலமாள வர்க்கம, தாமாபத கமாலமமாக வர்க்க  ரபெமாரமாட்ன் டம
டு நெசக்கபபெட்ன் டதற்குப பின்னர் அதன் வழிலயயும குரலலயும
கமாண லர் சதமான் டங்கி உளள நிலலயில்—சிலி, வன் ட ஆபிரிக்கமா,
மத்திய
கிழக்கில்
இருந்து
ஐ ரரமாபபெமா
வலரயில்—
உலலர் சகங்கிலும
இப ரபெமாது
 ரவலலநிறுத்தங்களும
ஆர்பபெமாட்ன் டங்களும லர் சவடித்து வருகின் வன்முறைன.
ாந்தியமா ரகமா
லர் சமட் ரரமா
 ரபெமாக்குவரத்து
கட்ன் டணங்கள
அதிகரிக்கபபெட்ன் டதற்கு விலன் டயிறுபபெமாக லர் சவடித்த சிலியின்
ஆர்பபெமாட்ன் டங்களில் மிகவும திடுக்கின் ட லவக்கும  ரகமாஷங்களில்
ஒன்று, “இது 30 பி ராமா ாமபெந்தபபெட்ன் டதில்லல, இது 30
ஆண்டுகள ாமபெந்தபபெட்ன் டது,” என் வன்முறைது — தாமாபதங்களமாக
வமாழ்க்லக தரங்கள மற்றும ாமூக நிலலலமகள கீழுக்கு
இழுக்கபபெட்டு ாகிக்க இயலமாததமாய் ஆகியுளள நிலலயில்
ஐயத்திற்கின் டமின்ற இ ரத உணர்வு அலர் சமரிக்க வமாகனத்துல வன்முறை
லர் சதமாழிலமாளர்கள மற்றும உலலர் சகங்கிலுமமான லர் சதமாழிலமாளர்களமால்
பெகிர்ந்து லர் சகமாளளபபெட்ன் டது.
இவ்வமாரம கனக்டிக்கட் கிரீன்விச் வணிக மமாடு நெமாட்டில் ன் டமாலி ரயமா
உலரயமாற்றுலகயில், ாமூக ாமத்துவமின்லம  ரதசிய அவார
நிலலலம என் வன்முறைமார். உலகம "முட்ன் டமாளதனமமாக" ஆகிவிட்ன் டது
என்றுலரத்த அவர், தற் ரபெமாலதய அலமபபுமுல வன்முறை "முறந்து"
விட்ன் டது, அது "சீர்திருத்தபபென் ட"  ரவண்டும இல்லலலர் சயன் வன்முறைமால்
அங் ரக
புரட்சி
டு நென் டக்கும
"அதில்
டு நெமாம
அலனவரும
ஒருவலரலர் சயமாருவர் லர் சகமால்ல முயன்று லர் சகமாண்டிருப ரபெமாம.”
அவலரப  ரபெமால ரவ உலகின் மிகப லர் சபெரிய பெணக்கமாரர்களில்
ஒருவரமான அவரின் ாக தனியமார் முதலீட்டு நிறுவன தலலவர்
 ரபெமால் டூன் டர்  ரஜமான்ஸஸூம (Paul Tudor Jones) ாமூக
ாமத்துவமின்லம  ரமலும  ரமலும வளர்ந்து லர் சகமாண்டிருபபெலதச்
சட்டிக் கமாட்டினமார்.
“லர் சபெருநிறுவன இலமாபெங்கள 2 ட்ரில்லியன் ன் டமாலரமாக உளளது.
ஐமபெது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், அவற்றல் ஒரு ட்ரில்லியன்
லர் சதமாழிலமாளர்களுக்கு வழங்கபபெட்ன் டது … அது ாமூகங்களுக்குச்
லர் சான்றருக்க
 ரவண்டும.
அது
வமாடிக்லகயமாளர்களுக்குச்

லர் சான்றருக்க  ரவண்டும. இப ரபெமாது அது, அதிகரித்தவலகயில்,
1 ாதவீதத்தினருக்கு தமான் லர் சால்கி வன்முறைது,” என் வன்முறைமார்.
லர் சபெமாது நிறுவனங்களில், இதன் நிர்வமாக குழுக்களில் அவரும
அவர்
உதவியமாளர்களும
உட்கமார்ந்திருக்கி வன்முறைமார்கள
என் வன்முறை
நிலலயில்,
அங் ரக
ஆறு
மில்லியன்
லர் சதமாழிலமாளர்கள
இருக்கி வன்முறைமார்கள, அவர்களமால் வமாழ்க்லகக்கமான ாமபெளத்லத
லர் சபெ வன்முறை
முடியவில்லல
என்பெலதச்
சட்டிக்கமாட்டினமார்.
“ஐமபெதமாண்டுகளுக்கு முன்னர், லர் சபெருநிறுவன வருவமாயில் 6.5
ாதவீதம பெங்குதமாரர்களுக்குச் லர் சான் வன்முறைது. இன் ர வன்முறைமா, இது 13
ாதவீதமமாக உளளது,” என் வன்முறைமார்.
கன் டந்த கமாலத்லத  ர வன்முறைமாஜமா நி வன்முறைத்தில் அலங்கரிபபெது ஒருபு வன்முறைம
இருக்க,
 ரஜமான்ஸின்
கருத்துக்கள
முதலமாளித்துவ
லர் சபெமாருளமாதமார லர் சாயல்பெமாடுகளில் ஒரு தீர்க்கமமான மமாற் வன்முறைத்லத
 ரடு நெமாக்கி கவனத்லத லர் சாலுத்தியிருந்தன.
ஐமபெதமாண்டுகளுக்கு முன்னர், இலமாபெங்களில் ஒரு கணிாமமான
பெகுதி புதிய முதலீடுகளுக்குத் திருபபெபபெட்டு, லர் சபெமாருளமாதமார
வளர்ச்சி மற்றும  ரவலலகளில் அதிகரிபலபெக் லர் சகமாண்டு
வந்தது, அத்துன் டன் நிஜமமான கூலிகளும உயர்ந்தன. ஆனமால்
ன் டமாலி ரயமா
மற்றும
 ரஜமான்ஸ
குறபபிடுவலதப
 ரபெமால
அந் ரடு நெரத்தில் அங் ரக பெல தரபபெட்ன் ட "வணிக கலமாச்ாமாரம"
இருந்ததமால் அல்ல, அது ரபெமான் வன்முறை முதலீடுகள அதிகரித்த
இலமாபெ  ரதன் டலில் இ வன்முறைக்கி வின் டபபெட்டிருந்தன — இன்ல வன்முறைய
முதலமாளித்துவ
லர் சபெமாருளமாதமாரத்திலும
இ ரத
தமான்
உந்துாக்தியமாக உளளது.
எவ்வமாறருபபினும கன் டந்த கமாலத்தில், இலமாபெங்கள மீண்டும
முதலீடு லர் சாய்யபபெட்ன் டலம லர் சபெமாருளமாதமார வளர்ச்சிலய ஏற்பெடுத்தி
வமாழ்க்லக தரங்கலள அதிகரித்ததமால், அடியிலிருந்த ாமூக
யதமார்த்தத்லத மல வன்முறைத்து லவக்க முடிந்திருந்தது. மூலதனமும
லர் சதமாழிலமாள வர்க்கமும ாமராமற் வன்முறை எதிலர் சரதிர் ாமூக ாக்திகள
இல்லல
என்றும
மமா வன்முறைமாக
ஏ ரதமாலர் சவமாரு
விதத்தில்
ஆதமாயத்திற்கமான பெரஸபெர பெங்கமாண்லமயில் ஒன் ர வன்முறைமாலர் சன் டமான்று
பிலணக்கபபெட்டிருபபெதமாக
கருத்து
முன்லர் சனடுக்கபபெட்ன் டது.
ஜனமாதிபெதி லர் சகன்னடியின் வமார்த்லதகளில், “ ரமலுயரும அலல
எல்லமா பென் டகுகலளயும  ரமலுயர்த்துகி வன்முறைது.”
ஆனமால் 1970 களின் மத்திய கமாலபபெகுதியில், ஒரு சீரமான
இலமாபெ விகிதம மற்றும அதிகரித்த நிஜமமான ாமபெளங்கலளயும
லர் சகமாண்டு வந்த  ரபெமாருக்குப பிந்லதய வளர்ச்சி, இலமாபெ
விகிதங்கள கீழ் ரடு நெமாக்கி திருமபியதும நிஜமமாக மற்றும
முல வன்முறையமாக முடிவுக்கு வர இருந்தன.
இது இரண்டு விலன் டயிறுபபுகலளக் லர் சகமாண்டு வந்தது: 1980
களின் லர் சதமான் டக்கத்தில் இருந்து லர் சதமாழிலமாள வர்க்கத்திற்கு
எதிரமாக லர் சவறத்தனமமான மற்றும முடிவில்லமா தமாக்குதல் —சில

மதிபபீடுகளின்பெடி அலர் சமரிக்கமாவில் நிஜமமான ாமபெள மட்ன் டம
1973 இல் இருந் ரத உயரவில்லல— அடுத்து, நிஜமமான
லர் சபெமாருளமாதமாரத்தில் இலமாபெ விகிதங்கள ாரிந்ததிருந்த  ரபெமாது
அதனூன் டமாக முதலீடுகள இன்ற, மமா வன்முறைமாக ஒட்டுண்ணித்தனமமான
நிதியியல் ஊகவணிக வழிவலககள மூலமமாக இலமாபெத்லதத்
திரட்டுவதற்கமான ஒரு திருபபெம டு நென் டந்தது.
ரீகன் நிர்வமாகத்தின் கீழ் லர் சதமான் டங்கி, பெங்குச் ாந்லத இத்தலகய
டு நென் டவடிக்லககளின் முக்கிய லர் சாயற்களமமாக மமாறயது. இதற்கு
ாட்ன் ட
அலமபபுமுல வன்முறையில்
மமாற் வன்முறைங்கள
லர் சாய்ய
 ரவண்டியிருந்தது,
இதில்
மிகவும
முக்கியமமானவற்றல்,
நிறுவனங்கள அவற்றன் லர் சாமாந்த பெங்குகலள வமாங்கி விற்பெலத
அனுமதித்து, அவ்விதத்தில் பெங்குகளின் எண்ணிக்லகலயக்
குல வன்முறைத்து அவற்றன் விலலகலள உயர்த்துவலத அனுமதிக்க,
பெங்குச்
ாந்லதலய
லர் சடு நெறபபெடுத்துவதற்குப
லர் சபெமாறுபபெமான
ஆலணயம,
அதமாவது
பெத்திரங்கள
மற்றும
பெரிமமாற் வன்முறை
ஆலணயத்தின் 1982 முடிவு முக்கியமமானவற்றல் ஒன் வன்முறைமாக
இருந்தது.
19 ஆம நூற் வன்முறைமாண்டு பிலர் சரஞ்ச லர் சபெமாருளமாதமாரவமாதி பிலர் சரலர் சன் டரிக்
பெமாஸடியமா (Frédéric Bastiat) ஒருமுல வன்முறை எழுதினமார்: “ாமூகத்தில்
ஒருங்கிலணந்து வமாழும மனித குழுக்களின் வமாழ்க்லக முல வன்முறை
சூல வன்முறையமான் டபபெடும நிலலக்கு மமாறும  ரபெமாது, கமாலப ரபெமாக்கில்
அலத அங்கீகரிக்கும ஒரு ாட்ன் ட அலமபபுமுல வன்முறைலய மற்றும
அலத லர் சபெருலமபபெடுத்தும ஒரு தமார்மீக லர் சடு நெறமுல வன்முறைலய
அவர்கள உருவமாக்குகி வன்முறைமார்கள.”
பெமாஸடியமா, “சதந்திர ாந்லதக்கு" வக்கமாலத்து வமாங்கிய ரதமாடு
 ராமாாலிாத்திற்கு
எதிரமாக
உரக்க
கூச்ாலிட்ன் ட
ஓர்
எதிர்பபெமாளரமாவமார். ஆனமால் அவரின் கருத்துக்கள 1980 களில்
இருந்து
டு நெலன் டமுல வன்முறைபபெடுத்தபபெட்டு
வந்த
பெல
நிகழ்வு ரபெமாக்குகலளப பென் டம பிடித்திருந்தன. இலமாபெங்கள,
நிஜமமான லர் சபெமாருளமாதமாரத்தில் புதிய முதலீடுகள மூலமமாக
நிறுவன
டு நென் டவடிக்லககலள
விரிவமாக்க
பெயன்பெடுத்தபபென் ட
 ரவண்டும என் வன்முறை  ரகமாட்பெமாடு "பெங்குதமாரர் மதிபபு" என் வன்முறை
மந்திரத்தின் மூலமமாக பிரதியீடு லர் சாய்யபபெட்ன் டது.
அதமாவது, எல்லமா வழிவலககள மூலமமாகவும — தனியமார்
முதலீட்டு
நிறுவனங்கள,
வங்கிகள
மற்றும
லர் சபெருநிறுவனங்களின் லர் சாயற்குழுக்கள  ரமலமாளுலம லர் சாலுத்தும
பெல் ரவறு முதலீட்டு நிறுவனங்கள என— நிதி மூலதனத்தின்
இலமாபெ ஓட்ன் டத்லத அதிகரிபபெ ரத நிறுவனத்தின் அவசியமமான
பிரதமான பெணியமாக இருக்க  ரவண்டும. அவற்றல் மிகவும
முக்கியமமானலவ
ஒருங்கிலணபபுகள
—இது
அதிகரித்த
லர் சபெருநிறுவன
லர் சால்வவள
திரட்சிக்கும
ஏக ரபெமாகத்திற்கும
இட்டுச் லர் சால்கி வன்முறைது— மற்றும  ரவலல லர் சவட்டுக்கலள நிறுவனம
அறவிக்கும  ரபெமாது இப ரபெமாது அதன் பெங்கு விலல உயர்கி வன்முறைது.
இன்று, பெங்குகலள வமாங்கி விற்கும டு நென் டவடிக்லககள ாந்லத
உயர்வில்
முக்கிய
பெமாத்திரம
வகிக்கின் வன்முறைன.
இந்த
நிகழ்வு ரபெமாக்லகக் குறத்து நீண்ன் டகமால ஆய்வு லர் சாய்துளள
லர் சபெமாருளமாதமார நிபுணர் வில்லியம ல ராமானிக் (William Lazonick),
2008
மற்றும
2017
க்கு
இலன் ட ரய
மிகப
லர் சபெரிய
மருத்துவத்துல வன்முறை நிறுவனங்கள பெங்குகள வமாங்கிவிற்பெதில் 300
பில்லியன் ன் டமாலர் லர் சாலவிட்டுளளதமாகவும, பெங்கு ஆதமாயங்கள
வழங்குவதில்  ரமலும 290 பில்லியன் ன் டமாலர் வழங்கி
இருபபெதமாகவும, இலவ அவற்றன் லர் சமமாத்த இலமாபெத்தில் 100
ாதவீதத்திற்கும
ாற்று
அதிகத்திற்கு
ாமம
என்றும,

அ ரத ரவலளயில் ஆரமாய்ச்சி மற்றும  ரமமபெமாட்டில்
பின்னுக்கு ாரிந்துளளதமாகவும குறபபிட்டுளளமார்.

முதலீடு

ஒட்டுண்ணித்தனத்தின்
இந்த
வடிவம
அலர் சமரிக்க
லர் சபெமாருளமாதமாரத்தின்
அலனத்து
முக்கிய
துல வன்முறைகளுக்கும
விரிவலன் டந்துளளது. லமா ராமானிக் கருத்துபபெடி, 2002 மற்றும
2019 க்கு இலன் ட ரய கணினி வலலயலமபபுகலள அபிவிருத்தி
லர் சாய்வதில் ாமபெந்தபபெட்ன் ட ஒரு பிரதமான நிறுவனமமான சிஸ ரகமா
சிஸன் டமஸ (Cisco Systems) பெங்குகலள வமாங்கி விற்பெதில் 129
பில்லியன் ன் டமாலர் லர் சாலவிட்டுளளது, இது ஆரமாய்ச்சி மற்றும
 ரமமபெமாட்டுக்கு அந்நிறுவனம லர் சாலவிட்டுளளலத வின் டவும
அதிகமமாகும.
 ரபெர்க்ல்க்ஷைர் ஹமாத்த ரவ நிறுவன தலலவர் வமாரன் பெஃலர் சபெட்
(Warren
Buffett)
பெங்குச்
ாந்லதயில்
இலமாபெகரமமான
வமாய்பபுகலளத்  ரதடியதன் கமாரணமமாக அந்நிறுவனம 128
பில்லியன் ன் டமாலர் பெணக்குவியல் மீது அமர்ந்துளளதமாக
இவ்வமார லர் சதமான் டக்கத்தில் லர் சாய்திகள லர் சவளியமாயின.
பெங்குகள வமாங்கிவிற்பெதன்  ரவகம அதிகரித்து லர் சகமாண் ரன் ட
இருக்கி வன்முறைது. 2017 இன் இறுதியில் அலர் சமரிக்க ஜனமாதிபெதி ட்ரமப
லர் சபெருநிறுவன வரி லர் சவட்டு ம ராமாதமாலவ நில வன்முறை ரவற்றய  ரபெமாது,
அது அலர் சமரிக்க லர் சபெமாருளமாதமாரத்லத ஊக்குவிக்கும என்றும,
டு நெல்ல ாமபெள  ரவலலகலள விரிவமாக்கும என்றும வமாதிட்ன் டமார்.
அது மமாதிரியமான எதுவும டு நென் டக்கவில்லல, ஏலர் சனன் வன்முறைமால்
நிறுவனங்கள வரி லர் சவட்டு மூலமமாக கிலன் டத்த லர் சவகுமதியில்
லர் சபெருமபெமான்லமலயப பெங்குகள வமாங்கி விற்பெதில் லர் சாலவிட்ன் டன.
2018 இல் எஸ & பி 500 இன் நிறுவனங்கள அவற்றன் லர் சாமாந்த
பெங்குகலள வமாங்கி விற்பெதில் ாமாதலனயளவுக்கு 800 பில்லியன்
ன் டமாலர்கள லர் சாலவிட்ன் டன மற்றும இந்தமாண்டு இந்த லர் சதமாலக 1
ட்ரில்லியன் ன் டமாலலரத் தமாண்ன் டக்கூடும.
இந்த பெணத்தில் எதுவு ரம லர் சபெமாருளமாதமாரரீதியில் உற்பெத்தி
டு நென் டவடிக்லககளுக்குப
பெயன்பெடுத்தபபெடுவதில்லல.
அதன்
லர் சாலவுகள முற்றலும பெங்கு மதிபபுகலள ஊதிப லர் சபெரிதமாக்கவும
மற்றும
நிஜமமான
முதலீட்டுக்கு
ஒரு
ன் டமாலலரக்
கூன் ட
லர் சாலவின் டமாமல் அல்லது ஒ ரரலர் சயமாரு  ரவலலலயக் கூன் ட
உருவமாக்கமாமல் நிதியியல் லர் சால்வந்த தட்டுக்களின் கருவூலப
லர் சபெட்டிகளுக்குள பெமாயும லர் சால்வ வளத்லத அதிகரிபபெலத
 ரடு நெமாக்கியும திருபபி வின் டபபெட்டுளளன.
தங்களின் ாமபெளங்கள மற்றும ாமூக நிலலலமகலளப
பெமாதுகமாபபெதற்கமாக
 ரபெமாரமாட்ன் டத்தில்
இ வன்முறைங்கும
ஒவ்லர் சவமாரு
இன் டத்திலும உளள லர் சதமாழிலமாளர்கள, “பெணம இல்லல,” என் வன்முறை
ஒ ரர வமாதத்லதச் ாந்திக்கி வன்முறைமார்கள. இந்த பெணக்குவியலல
நிதியியல் உயரடுக்குகளின் கரங்களில் இருந்து பெறத்தமால்
மட்டு ரம
ஒருவரமால்
அலத
லர் சபெமாருளமாதமாரரீதியிலும
ாமூகரீதியிலும பெயனுளள  ரடு நெமாக்கங்களுக்கமாக பெயன்பெடுத்துவது
குறத்து நிலனத்து பெமார்க்க முடியும.
குறபபெமாக ாமூக விலளவுகளின் அதிர்ச்சியூட்டும அளவுக்கு
 ரமமாாமமான ஒரு லர் சவளிபபெமாடு தமான்  ரபெமாயிங் விவகமாரம. 2013
மற்றும
2019
க்கு
இலன் ட ரய,
அந்நிறுவனம
பெங்கு
வமாங்கிவிற்பெதிலும பெங்கமாதமாயங்கள மீதும 60 மில்லியன்
ன் டமாலருக்கும அதிகமமாக லர் சாலவிட்ன் ட அ ரத ரவலளயில், நூற்றுக்
கணக்கமா ரனமார் உயிரிழபபெதற்கு இட்டுச் லர் சான் வன்முறை இரண்டு
விபெத்துக்களில் சிக்கிய 737  ரமக்ஸ லர் சஜட்களின் (737 Max jets)
 ரகமாளமாறுகலளச்
ாரி
லர் சாய்வதற்கமாக
ஆதமாரவளங்கலளச்
லர் சாலவின் ட மறுத்திருந்தது.

பெங்குச் ாந்லதகளின் உயர்வில் மற்லர் ச வன்முறைமாரு முக்கிய கமாரணி,
பெணத்லதப புழக்கத்தில் விடும திட்ன் டத்தின் கீழ் ட்ரில்லியன்
கணக்கிலமான
ன் டமாலர்
நிதியியல்
லர் சாமாத்திருபபுகலளக்
லர் சகமாளமுதல் லர் சாய்ததன் மூலமமாகவும மற்றும ாமாதலனயளவுக்கு
வட்டி விகிதங்கலளக் குல வன்முறைத்ததன் மூலமமாகவும நிதியியல்
அலமபபுமுல வன்முறைக்குள மலிவு பெணத்லத பெமாய்ச்சி வருவதமாகும.

ன் டமாலி ரயமா,  ரஜமான்ஸ மற்றும அவர்கலளப  ரபெமான்று சிந்திக்கும
நிதியியல்
லர் சால்வந்த
தட்டுக்களின்
மற் வன்முறைவர்களும,
அலனத்திற்கும  ரமலமாக உலகளமாவிய முதலமாளித்துவத்தின்
இருதய லர் சபெருநிலமமான அலர் சமரிக்கமா உட்பென் ட, இது ஒரு வர்க்க
 ரபெமாரமாட்ன் டம மற்றும ாமூக புரட்சி லர் சவடிபபெதற்கு இட்டுச்
லர் சால்லும என்று ாரியமாக ரவ அஞ்சகி வன்முறைமார்கள.

2008 நிதியியல் லர் சடு நெருக்கடியில் இருந்து கன் டலளவில் மலிவு
பெணம வழங்குவதற்கமான வழிவலக, பெங்குச் ாந்லத மற்றும
நிதியியல் அலமபபுமுல வன்முறையின் லர் சாயல்பெமாடுகளுக்கு எந்தளவுக்கு
மத்திய வின் டயமமாக ஆகியுளளது என் வன்முறைமால், மிகவும பெரந்தளவில்
ஒரு ாமயத்தில் "வழலமயமான" டு நெமாணய லர் சகமாளலக என்று
கருதபபெட்ன் டலத மீண்டும லர் சகமாண்டு வந்தமால், அது மற்லர் ச வன்முறைமாரு
நிதியியல் உருதலுக்கு, ஒரு ரவலள ஒரு தாமாபதத்திற்கு
முந்லதயலத வின் ட லர் சபெரிய ஒன்று நிகழமாதிருக்கும லர் சபெமாருட்டு
அதற்கமான முயற்சியும கூன் ட லர் சாய்ய மத்திய வங்கிகள
பெயபபெடுகின் வன்முறைன.

ாமூகரீதியில்
அதிக
லர் சபெமாறுபபெமான
லர் சபெமாருளமாதமாரக்
லர் சகமாளலககலள  ரடு நெமாக்கி ஆளும உயரடுக்குகளின்  ரபெமாக்லக
மமாற்றுவ ரத அவர்களின் சிகிச்லா முல வன்முறையமாக உளளது.
ஆனமால் அவர்கள எலத ாந் ரதமாஷமமான மற்றும மிகவும
அலமதியமான கமாலங்கள என்று கருதினமார்க ரளமா அலத  ரடு நெமாக்கி
பின் ரனமாக்கி திருபபெ முடியமாது. இறுதி பெகுபபெமாய்வில், இது
ஏலர் சனன் வன்முறைமால், தற் ரபெமாலதய நிலலலம நிதியியல் லர் சால்வந்த
தட்டுக்களினது அல்லது அவர்களின் அரசியல் பிரதிநிதிகளினது
ம ரனமாநிலலயின் விலளவு அல்ல, அலத இன்னும அதிக ாமூக
லர் சபெமாறுபபுகளின்
ஒரு
புதிய
கண் ரணமாட்ன் டத்லத
ஏற்று
தலலகீழமாக்கி வின் ட முடியமாது.

அலர் சமரிக்க லர் சபென் டரல் அதன் லர் சாமாத்து பெங்குலன் டலமகலள
ஏற்கன ரவ
பெடிபபெடியமாக
குல வன்முறைபபெலதக்
லகவிட்டுளள
நிலலயில், இது முந்லதய 800 பில்லியன் ன் டமாலர் முறவில்
இருந்து 4 ட்ரில்லியன் ன் டமாலருக்கும அதிகமமான லர் சபெமாறவுக்கு
விரிவலன் டந்துளள நிலலயில், அலர் சமரிக்க லர் சபென் டரல் கன் டந்த மமாதம
அதன் கூட்ன் டத்தில், அதன் அடிபபெலன் ட வட்டிவிகிதத்தில்
மூன் வன்முறைமாவது 0.25 ாதவீத லர் சவட்லன் ட லர் சாய்தது. அதற்கும
கூடுதலமாக, எதிர் ரடு நெமாக்கக்கூடிய எதிர்கமாலம வலரயில் அங் ரக
வட்டி
விகித உயர்வுகள இருக்கமாது
என்பெலத
அது
சட்டிக்கமாட்டியது.  ரவறு வமார்த்லதகளில் கூறுவதமானமால், பெங்குச்
ாந்லதயின்
கட்ன் டலளகளுக்குப
லர் சபென் டரல்
முழுலமயமாக
கன் டலமபபெட்டு இருந்தது.
ாமூக ாமத்துவமின்லமயின் அதிகரிபபு, ஏ ரதமா நிதியியல்
லர் சால்வ
வளத்தில்
பெமாரியளவிலமான
அதிகரிபபின்
துரதிருஷ்ன் டவாமமான
பெக்க
விலளவு
அல்ல.
இவ்விரு
நிகழ்வுப ரபெமாக்குகளுக்கும
இலன் ட ரய
ார்வாமாதமாரணமமாய்
இலன் டத்லர் சதமான் டர்பு உளளது. பெங்குச் ாந்லத மற்றும பி வன்முறை
ஊகவணிக டு நென் டவடிக்லககள மூலமமாக பெணம இன்னும அதிக
லர் சால்வ வளத்லத உருவமாக்கும என்று லர் சதரிந்தமாலும, அலனத்து
நிதியியல் இலமாபெங்களும இறுதியில் லர் சதமாழிலமாள வர்க்கத்தின்
உலழபபில் இருந்து உறஞ்ாபபெடும உபெரி மதிபபு குவியல் மீது
ஓர் உரிலம ரகமாரலலப பிரதிநிதித்துவம லர் சாய்கின் வன்முறைன.
இவ்விதத்தில், அதிக நிதி மூலதனம அந்த குவியலில் இருந்து
உறஞ்ா
முயல்கி வன்முறைது,
அது
எந்தளவுக்கு
அதிகமமாக
உறஞ்சவலத உறுதிபபெடுத்த முயல்கி வன்முறை ரதமா அந்தளவுக்கு அந்த
குவியல் விரிவலன் டகி வன்முறைது. இது அபெமாயகரமமான  ரவலல
ஒழுங்குபெடுத்தல்கள மற்றும அமான் பெயன்பெடுத்தும அடிலம ரபெமான் வன்முறை  ரவலலமுல வன்முறை ஆகியவற்ல வன்முறை அபிவிருத்தி லர் சாய்வதன்
மூலமமாக, இலவ இப ரபெமாது லர் சபெமாருளமாதமாரத்தின் ஏலனய
துல வன்முறைகளுக்கும
விரிவமாக்கபபெட்டு
வருகின் வன்முறை
நிலலயில்,
சரண்ன் டல் மட்ன் டத்லத அதிகரிபபெதன் மூலமமாக எட்ன் டபபெடுகி வன்முறைது.
கிலன் டக்கும பெமாரிய உபெரி மதிபபிலிருந்து ஒரு குல வன்முறைபலபெ அது
பிரதிநிதித்துவம லர் சாய்வதமால், லர் சதமாழிலமாள வர்க்கத்தின் ாமூக
கூலி —மருத்துவ சிகிச்லா வழிவலக, கல்வி, முதி ரயமார்
கவனிபபு மற்றும பி வன்முறை ாமூக  ராலவகள ஆகியலவயும—
லர் சதமான் டர்ந்து லர் சகமாண்டிருக்கும சிக்கன டு நென் டவடிக்லக திட்ன் டங்கள
மூலமாமக லர் சவட்ன் டபபென் ட  ரவண்டியதமாக உளளது.

அதற்கு பெதிலமாக, உற்பெத்தி கருவிகள மீதமான தனியமார்
லர் சாமாத்துலன் டலம அடிபபெலன் டயிலமான முதலமாளித்துவ உற்பெத்தி
முல வன்முறையில் லர் சால்வ வளத்தின் ாமூக உற்பெத்தி முற்றலுமமாக
இலமாபெத்திற்கமான முலனவுக்கு அடிபெணிய லர் சாய்யபபெட்டுளள
நிலலயில், இப ரபெமாது இது அதிகரித்தளவில் ார்வமாதிகமார,
எ ரதச்ாதிகமார மற்றும பெமாசிாவமாத வலகபபெட்ன் ட ஆட்சிகளமாலும
கூன் ட திணிக்கபபெட்டு வருகின் வன்முறை நிலலயில், அது அதன்
தீர்க்கவியலமாத முரண்பெமாடுகளில்  ரவரூன்ற உளளது. ன் டமாலி ரயமா
மற்றும
வரவிருக்கின் வன்முறை
ஏலனய
சீர்திருத்தவமாதிகள
முன்லர் சனடுக்கும
டு நென் டவடிக்லககள
மூலமமாக
இந்த
லர் சடு நெருக்கடியிலிருந்து
லர் சவளி ரய வன்முறை
முடியமாது.
சீர்திருத்தம
ாமாத்தியம என் வன்முறைமால் அலத இப ரபெமா ரத லர் சாய்திருக்கலமா ரம.
அதற்கு பெதிலமாக, முதலமாளித்துவ லர் சபெமாருளமாதமாரம மற்றும
அரசிய ரலமா
தவறுக்கின் டமின்ற
 ரபெமார்
மற்றும
ாமூக
எதிர்புரட்சியின் திலாயில் லர் சால்கி வன்முறைது.
 ரடு நெற்று அக் ரன் டமாபெர் 1917 ரஷ்ய புரட்சியின் 102 ஆம
நிலனவமாண்லன் டக் குறத்தது, அப ரபெமாது லர் சலனின் மற்றும
ட்லர் சரமாட்ஸகியின்
தலலலமயில்
புரட்சிகர
கட்சியமான
 ரபெமால்ஷிவிக் கட்சியின் கீழ் கட்ன் டவிழ்த்து வின் டபபெட்ன் ட ார்வ ரதா
லர் சதமாழிலமாள வர்க்கம முதலமாளித்துவ அலமபபுமுல வன்முறைலய
தூக்கிவீசி,
வரலமாற்றல்
முதல்முல வன்முறையமாக
ஒரு
லர் சதமாழிலமாளர்களின் அராமாங்கத்லத ஸதமாபித்தது.
ஒரு நூறு ஆண்டுகள கன் டந்துவிட்ன் டன, அதிகரித்து வரும பெமாரிய
 ரபெமாரமாட்ன் டங்களில்
எடுத்துக்கமாட்ன் டபபெடுவலதப
 ரபெமால,
உலலர் சகங்கிலுமமான
லர் சதமாழிலமாளர்கள,
தங்களின்
லர் சாமாந்த
வமாழ்க்லக அனுபெவங்களில் இருந்து, அந்த  ரபெமாக்லக ஏற்பெது
ஏன் அவசியமமாக இருந்தது என்பெலத புரிந்து வருகி வன்முறைமார்கள.
இந்த டு நெனவுபூர்வமற் வன்முறை  ரபெமாரமாட்ன் டத்திற்கு  ராமாாலிா புரட்சிலய
 ரடு நெமாக்கிய டு நெனவுபூர்வமமான லர் சவளிபபெமாட்லன் ட வழங்குவதில் தமான்
முன் ரனமாக்கிய பெமாலத அலமந்துளளது. அந்த நூற் வன்முறைமாண்டில்
இருந்து ரஷ்ய புரட்சியின் பெடிபபிலனகள மற்றும ார்வ ரதா
லர் சதமாழிலமாள
வர்க்கத்தின்
மூ ரலமாபெமாய
அனுபெவங்களமீது
தன்லன அடித்தளமமாக லர் சகமாண்டுளள உலகின் ஒ ரர கட்சியமான
டு நெமான்கமாம அகிலத்தின் அலனத்துலக குழுலவக் கட்ன் டலமபபெ ரத
இதன் அர்த்தமமாகும.

