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ஐரோபப்பபவின் மிகப்பெரபரும் வங்கியான HSBபன HSBC  இன் சுவிஸ
தனியான HSBபர் வங்கிப் பிரிவு பல ஆண்டுகளாக ஒரு வரி பக ஒரு வரி ஏய்ப்ப
மற்றும் பணமபற்று நிறுவனமபக இயான HSBங்கி வந்து என்பதை எடுத்துக் கத
எடுத்துக் கபட்டுகின்ற ஆவணக்கசிவுகள் மீதபன தமது
பகுப்பபய்வுகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  அடிப்பதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBபகக் பெரகபண்டிப்படை கட்டுதை எடுத்துக் கோகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி 
ஞபயிறன்று கபர்டியான HSBன் மற்றும் Le Monde ஆகியான HSB சர்வரதச
பெரசய்தி ஊடிப்படைகங்கள் பலனபய்வு பத்திரிதை எடுத்துக் ககயான HSBபளாக ஒரு வரி ர்களின்
சர்வரதச மன்றத்தின் (ICIJ)  உடிப்படைன் ரசர்ந்து ரவதை எடுத்துக் கலபெரசய்து
பெரவளியிட்டிப்படைன.   

அந்நியான HSBச் பெரசலபவணி மதிப்பகளில் நூறபயிோக்கணக்கபன
டிப்படைபலர்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  பெரோபக்கமபக பெரகபடுத்து வந்த அத்துடிப்படைன் தனது
வசதிபதை எடுத்துக் கடிப்படைத்த வபடிக்தை எடுத்துக் ககயான HSBபளாக ஒரு வரி ர்களுக்கு வரி ஏய்ப்பில்
ஈடுபடுவது குறித்த ஆரலபசதை எடுத்துக் கனகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  வழங்கிவந்த ஒரு
கிதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி தை எடுத்துக் கயான HSB இந்நிறுவனம் நடிப்படைத்தி வந்திருந்தது என்று அந்தச்
பெரசய்திகள் பெரதரிவிக்கின்றன.  

இந்த உண்தை எடுத்துக் கமகள் எல்லபம் பிரிட்டிப்படைன்,  பிோபன்ஸ மற்றும்
அபெரமரிக்கப உட்படிப்படை உலபெரகங்கும் இருக்கும் அோசபங்கங்கள்
மற்றும் சர்வரதச நிதி கட்டுப்பபட்டிப்படைபளாக ஒரு வரி ர்களிடிப்படைம்
பலவருடிப்படைங்களாக ஒரு வரி பக இருந்து வருபதை எடுத்துக் கவயும்,  அவர்களாக ஒரு வரி பல்
திட்டிப்படைமிட்டு மூடி மதை எடுத்துக் கறக்கப்பட்டு வந்திருப்பதை எடுத்துக் கவயும் ஆகும்.
அந்த வங்கியும் சரி,  அதன் அதிகபரிகளும் சரி,  அல்லது
அதன் வரி ஏய்ப்ப ரசதை எடுத்துக் கவகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  பயான HSBன்படுத்திக் பெரகபண்டிப்படை
அதன் வபடிக்தை எடுத்துக் ககயான HSBபளாக ஒரு வரி ர்களும் சரி எவருரம குற்றவியான HSBல்
விசபோதை எடுத்துக் கணக்கு உட்படுத்தப்படிப்படைவில்தை எடுத்துக் கல.    

HSBC  ஒரு விதிவிலக்கு என்று யான HSBபரும் எண்ணிவிடிப்படை
ரவண்டிப்படைபம்;  இரத நதை எடுத்துக் கடிப்படைமுதை எடுத்துக் கறகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி த்தபன் அத்ததை எடுத்துக் கன பெரபரியான HSB
சர்வரதச நிதி ஸதபபனங்களும் பின்பற்றி வருகின்றன
என்பதில் சந்ரதகரமயில்தை எடுத்துக் கல.  ஒட்டுபெரமபத்த முதலபளித்துவ
அதை எடுத்துக் கமப்பமுதை எடுத்துக் கறயிலும் அததை எடுத்துக் கனப் பபதுகபத்து நிற்கும்
அோசபங்கங்களிலும் வியான HSBபபித்திருக்கக் கூடியான HSB ஊழல்,
குற்றவியான HSBல்தனம்,  தை எடுத்துக் ககயூட்டு மற்றும் கூட்டுரமபசடிகள்
இவற்றின் ஒரு சபக்கதை எடுத்துக் கடிப்படைதை எடுத்துக் கயான HSB HSBC  ரகபப்பகள்
பெரவளிக்பெரகபண்டு வந்திருக்கின்றன. 

ஏறக்குதை எடுத்துக் கறயான HSB ஒவ்பெரவபரு பெரபரியான HSB நிதி ஸதபபனமுரம
சிக்கியிருக்கக் கூடியான HSB ரமபசடிகளின் ஒரு வரிதை எடுத்துக் கசயில் HSBC
ரகபப்பகள் பெரவளிக்பெரகபண்டு வந்திருப்பதை எடுத்துக் கவ சமீபத்ததை எடுத்துக் கவ
மட்டுரம.  ரமபசடியான HSBபன மறுஅடிப்படைமபன பிதை எடுத்துக் கணப் பத்திோங்கள்
விற்பதை எடுத்துக் கன,  சட்டிப்படைவிரோபதமபன முன்கூட்டியான HSB மூடிப்படைல்கள்,
பண்டிப்படைச்சந்தை எடுத்துக் கத ரமபசடி மற்றும் LIBOR  மற்றும் சர்வரதச
அந்நியான HSBச் பெரசலபவணி நிர்ணயான HSB அளாக ஒரு வரி வீடுகளின் தை எடுத்துக் ககப்போட்டிப்படைல்
ஆகியான HSBதை எடுத்துக் கவ எல்லபம் இந்த வரிதை எடுத்துக் கசயில் முன்னர்
இடிப்படைம்பெரபற்றிருந்ததை எடுத்துக் கவ.

தனது ரபோபதை எடுத்துக் கசயான HSBபலும் சட்டிப்படைத்தை எடுத்துக் கத மதிக்கபத தன்தை எடுத்துக் கமயான HSBபலும்
2008  இல் உலகத்தை எடுத்துக் கத ஒரு பெரநருக்கடிக்குள் -  அந்த
பெரநருக்கடியில் இருந்து அது ஒருரபபதும் மீண்டிருக்கவில்தை எடுத்துக் கல -

அமிழ்த்தியான HSB நிறுவனங்களில் ஒன்ரற HSBC.  இந்த பெரநருக்கடி
மில்லியான HSBன்கணக்கபன மக்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  ரவதை எடுத்துக் கலயிழக்கச் பெரசய்திருப்பரதபடு
உலபெரகங்கும் சிக்கன நடிப்படைவடிக்தை எடுத்துக் கக அதை எடுத்துக் கல ஒன்தை எடுத்துக் கறத் பெரதபடிப்படைக்கி
பெரதபழிலபளாக ஒரு வரி ர்களாக ஒரு வரி து ஊதியான HSBங்களும் சமூக நலன்களும்
பெரவட்டிப்படைப்படுவதில் பங்குபெரபற்றது. 

HSBC  இன் ரசதை எடுத்துக் கவகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி ப் பயான HSBன்படுத்திரயான HSBபர் பட்டியான HSBலில்
பெரபருநிறுவன நிர்வபகிகள்,  அபெரமரிக்க,  பிரிட்டிஷ் மற்றும்
ஆஸதிரோலியான HSB அோசியான HSBல் கட்சிகளுக்கு நிதி திோட்டுபவர்கள் மற்றும்
நன்பெரகபதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBபளாக ஒரு வரி ர்கள்,  மற்றும் பிரிட்டிப்படைன் உள்ளிட்டிப்படை குதை எடுத்துக் கறந்தபட்சம்
17  நபடுகளில் இருந்தபன அோசியான HSBல்வபதிகள் ஆகிரயான HSBபர்
இடிப்படைம்பெரபற்றுள்ளாக ஒரு வரி னர்.

இந்த கதை எடுத்துக் கறபடிந்த பணத்தின் நிழல் முன்னபள் ஜனபதிபதி பில்
கிளிண்டிப்படைன் வதை எடுத்துக் கோயிலும் உயான HSBர்ந்து பெரசல்கிறது.  பிரிட்டிஷ் வணிக
அதிபோபன ரிச்சர்ட் ரகரிங் -  இவர் ஒருமுதை எடுத்துக் கற வங்கியில் இருந்து
ஐந்து மில்லியான HSBனுக்கும் அதிகமபன சுவிஸ ஃபிோபங்குகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி 
பெரோபக்கமபக எடுத்தவர் -  1  மில்லியான HSBன் அபெரமரிக்க டிப்படைபலர்
பெரதபதை எடுத்துக் ககதை எடுத்துக் கயான HSB தனது சுவிஸ வங்கிக் கணக்கில் இருந்து கிளிண்டிப்படைன்
அறக்கட்டிப்படைதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி க்கு நன்பெரகபதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBளித்திருக்கிறபர்.

அவர் தனது நன்பெரகபதை எடுத்துக் கடிப்படைதை எடுத்துக் கயான HSB அளிப்பதற்கு முந்தை எடுத்துக் கதயான HSB மபதத்தில்,
“ோஷ்யான HSBபவின் பெரசயிண்ட் பீட்டிப்படைர்ஸபர்கில் Catherine  the  Great’s
Winter Palace  இல் நடிப்படைந்த ஒரு சபம்பெரபயின் மற்றும் பெரகவியான HSBபர்
பெரபருவிருந்திற்கு”  நிதியுதவி பெரசய்திருந்தபர் என்றும் அந்த
பெரபருவிருந்தில் “கலந்து பெரகபண்டிப்படை 450  விருந்தினர்கள் மகிழ, சர்
எல்டிப்படைன் ரஜபன் மற்றும் ரீனப ரோர்னரின் இதை எடுத்துக் கச நிகழ்ச்சி நடிப்படைந்தது,
பில் கிளிண்டிப்படைன் அங்கு ரபசினபர்” என்றும் ICIJ  இன் அறிக்தை எடுத்துக் கக
குறிப்பிடுகிறது.

லிபோல் கட்சியின் முக்கியான HSBமபன நிதிதிோட்டுபவரும்
ஆஸதிரோலியான HSBபவின் மிகப்பெரபரும் நிதி நிறுவனங்களில் ஒன்றபன
ANZ  வங்கியின் ததை எடுத்துக் கலவருமபன சபர்லஸ பபரிங்டிப்படைன் கூரடிப்படை இந்த
வங்கியில் மூன்று பத்தபண்டுகளாக ஒரு வரி பய் ஒரு ரபபலிப் பெரபயான HSBரில் கணக்கு
தை எடுத்துக் கவத்திருந்தபர் என்பதை எடுத்துக் கதயும் அது குறிப்பிடுகிறது.

"முதை எடுத்துக் கறயான HSBபன”  பெரதபழிலதிபர்கள் மற்றும் உயான HSBர்நிதை எடுத்துக் கல
அோசியான HSBல்வபதிகள் மட்டுமன்றி,  ரபபதை எடுத்துக் கதப்பெரபபருள் மன்னர்கள்,
ஆயுதம் கடிப்படைத்துபவர்கள் மற்றும் சட்டிப்படைவிரோபத “இோத்த
தை எடுத்துக் கவோங்களில்”  ஆள்கடிப்படைத்துபவர்கள் ஆகிரயான HSBபரும் HSBC  இன்
ரசதை எடுத்துக் கவகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி ப் பயான HSBன்படுத்தி வந்திருந்தனர்.  அறிக்தை எடுத்துக் கககதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி 
ஆய்வுபெரசய்தபல்,  குற்றவியான HSBல் நிழலுலகம் எங்ரக முடிகிறது
வங்கியான HSBபளாக ஒரு வரி ர்கள் மற்றும் பெரபருநிறுவன ததை எடுத்துக் கலதை எடுத்துக் கம நிர்வபக
அதிகபரிகள் மற்றும் அவர்களாக ஒரு வரி து மில்லியான HSBனர் அோசியான HSBல் முகப்ப
மனிதர்கள் ஆகிரயான HSBபர் பெரகபண்டிப்படை ஆளும் வர்க்கம் எங்ரக
பெரதபடிப்படைங்குகிறது என்பதை எடுத்துக் கதக் கண்டிப்படைறிவரத சபத்தியான HSBமற்றதபக
இருக்கிறது.

எந்த வங்கி அதிகபரிகளும் அல்லது வசதிபதை எடுத்துக் கடிப்படைத்த பயான HSBனபளாக ஒரு வரி ர்களும்
தண்டிக்கப்பட்டு விடிப்படைவில்தை எடுத்துக் கல என்பது மட்டுமல்ல, இந்த குற்றவியான HSBல்
சகதியின் கபோணமபக தீவிோமபன சட்டிப்படைப் பிோச்சிதை எடுத்துக் கனகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  ஒருவர்
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HSBC ஆவணங்கள, வங்கிகளதும
அரசசாங்கங்களது ம குற்றவியல் சதியை வெளிப்ய

வவளிப்படுத்துகின்றன



எதிர்பெரகபண்டிருக்கிறபர் என்றபல் அது அவற்தை எடுத்துக் கற
அம்பலப்படுத்தியான HSB விழிப்பூட்டி மட்டும் தபன். 

2009  இல்,  HSBC  இன் Herv  Falciani  é என்ற பெரபயான HSBர்
பெரகபண்டிப்படை ஒரு பெரதபழில்நுட்பப் பிரிவு ஊழியான HSBர், அதன் தனியான HSBபர்
வங்கியான HSBபனது பெரபரும் வரி ஏய்ப்ப நதை எடுத்துக் கடிப்படைமுதை எடுத்துக் கறதை எடுத்துக் கயான HSB இயான HSBக்கிக்
பெரகபண்டிருப்பதை எடுத்துக் கத கண்ணுற ரநர்ந்தரபபது சுவிஸ
அதிகபரிகளுக்கு வழங்குவதற்கு தகவல்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  ரசகரிக்கத்
பெரதபடிப்படைங்க,  அந்த அதிகபரிகரளாக ஒரு வரி ப எந்த ஆர்வமும்
கபட்டிப்படைவில்தை எடுத்துக் கல.

இததை எடுத்துக் கனயான HSBடுத்து அவர் சுமபர் 130,000  ரபோது வரி ஏய்ப்தை எடுத்துக் கப
பெரவளிப்படுத்தும் ரகபப்பகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  பிபெரோஞ்சு ரபபலிசின் பக்கமபய்
திருப்ப,  அவர்கள் அததை எடுத்துக் கன பிரிட்டிப்படைன் மற்றும் அபெரமரிக்கப
உள்ளிட்டிப்படை மற்ற அோசபங்கங்களுடிப்படைன் பகிர்ந்து பெரகபண்டிப்படைனர்.
அதுமுதலபக Falciani  சுவிட்சர்லபந்தின் வங்கி இோகசியான HSBச்
சட்டிப்படைங்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  மீறியான HSBதபகவும் துதை எடுத்துக் கற ஒற்றுரவதை எடுத்துக் கலயில்
ஈடுபட்டிப்படைதபகவும் குற்றச்சபட்டுகளுக்கு முகம் பெரகபடுத்து
வருகிறபர்.

2010  ஆம் ஆண்டில்,  பிோபன்சின் அப்ரபபதை எடுத்துக் கதயான HSB நிதி
அதை எடுத்துக் கமச்சோபன கிறிஸடின் லகபர்ட் வரி ஏய்ப்பில்
சந்ரதகப்படுபவர்களாக ஒரு வரி பக 2,000 ரபர் பெரகபண்டிப்படைபெரதபரு பட்டியான HSBதை எடுத்துக் கல
கிரோக்க அோசபங்கத்திடிப்படைம் வழங்க,  அந்தப் பட்டியான HSBலபனது
அததை எடுத்துக் கன அச்சிட்டிப்படை கிரோக்கப் பத்திரிதை எடுத்துக் கக பெரவளியீட்டிப்படைபளாக ஒரு வரி ர்களின்
தை எடுத்துக் ககவசம் வந்தது.  அததை எடுத்துக் கனயான HSBடுத்து அவர்கள் அந்தோங்க
உரிதை எடுத்துக் கமச் சட்டிப்படைங்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  மீறியான HSBதபக குற்றம் சபட்டிப்படைப்பட்டு,  பின்
குற்றமற்றவர்களாக ஒரு வரி பய் விடுவிக்கப்பட்டிப்படைனர்.

Falciani  ஆல் ரசகரிக்கப்பட்டிப்படை ரகபப்பகளில் ஒரு பகுதி
சமீபத்தில் Le Monde இனபல் பெரபறப்பட்டு ICIJ மற்றும் பிற
பெரசய்தித்தபள்களாக ஒரு வரி பல் பகிர்ந்து பெரகபள்ளாக ஒரு வரி ப்பட்டிப்படைது. கிட்டிப்படைத்தட்டிப்படை 120
பில்லியான HSBன் டிப்படைபலர் பெரசபத்துக்கள் பெரகபண்டிப்படை சுமபர் 30,000 வங்கிக்
கணக்கு விவோங்கள் இந்தக் ரகபப்பகளில் அடிப்படைங்கியிருந்தன.

இங்கிலபந்தில் Falciani  இன் ரகபப்பகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  அடிப்பதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBபகக்
பெரகபண்டு 3,000 க்கும் அதிகமபரனபர் விசபரிக்கப்பட்டிப்படைனர்,
ஆனபலும் அவர்களில் எவபெரோபருவருக்கு எதிோபகவும்
அோசபங்கம் எந்தக் குற்றச்சபட்தை எடுத்துக் கடிப்படையும் பெரகபண்டுவோவில்தை எடுத்துக் கல. 

மிகப்பெரபரும் மூடிமதை எடுத்துக் கறப்ப அபெரமரிக்கபவில் நடிப்படைந்தது.  HSBC
தனது வபடிக்தை எடுத்துக் ககயான HSBபளாக ஒரு வரி ர்கள் வரி ஏய்ப்ப பெரசய்யான HSB உதவியான HSBது
என்பதற்கபன ஆதபோம் அபெரமரிக்க அோசபங்கத்திடிப்படைம் இருந்தது
என்றஉண்தை எடுத்துக் கமதை எடுத்துக் கயான HSB எங்குரம குறிப்பிடிப்படைபமரலரயான HSB,
பெரமக்சிரகபவின் ரபபதை எடுத்துக் கதப் பெரபபருள் கும்பல்களுக்கு பணத்தை எடுத்துக் கத
பெரவள்தை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி யான HSBபக்க உதவியான HSB குற்றச்சபட்டுகள் விடிப்படையான HSBத்தில் 1.2
பில்லியான HSBன் டிப்படைபலர் “தள்ளிப்ரபபன தண்டிப்படைதை எடுத்துக் கன”த் பெரதபதை எடுத்துக் ககக்கு
நீதித் துதை எடுத்துக் கற 2012 இல் ஒப்பக்பெரகபண்டிப்படைது.

HSBC  உடிப்படைனபன தீர்வின் முன்னணி ஏற்பபட்டிப்படைபளாக ஒரு வரி ர்களில்
ஒருவோபய் இருந்த Loretta  Lynch  -  இவர் அச்சமயான HSBத்தில்
நியூரயான HSBபர்க்கின் கிழக்கு மபவட்டிப்படைத்துக்கபன அபெரமரிக்க
அட்டிப்படைர்னியான HSBபக இருந்தவர் -  இப்ரபபது அட்டிப்படைர்னி பெரஜனோல்
பதவியில் எரிக் ரரபல்டிப்படைரின் இடிப்படைத்தில் பிோதியீடு
பெரசய்யான HSBப்படுவதற்கபக ஒபபமப நிர்வபகத்தினபல்
பரிந்துதை எடுத்துக் கோக்கப்படுகின்றவோபவபர்.  இந்தக் ரகபப்பகள் சுட்டிக்
கபட்டும் கபலத்தில் HSBC  இன் ததை எடுத்துக் கலதை எடுத்துக் கம நிர்வபகியான HSBபக
இருந்த மகபகனம் பெரபபருந்தியான HSB ஸடீபன் கிரீன் பிோப அதற்கு
பின்னர் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டிற்கபன இங்கிலபந்தின்
இதை எடுத்துக் கண அதை எடுத்துக் கமச்சோபக நியான HSBமிக்கப்பட்டிப்படைபர்.

பிரிட்டிஷ் ஆளும் வர்க்கத்தின் ஆயிோக்கணக்கிலபன உறுப்பினர்கள்
HSBC  ஐ வரி ஏய்ப்பக்கபக பயான HSBன்படுத்தியான HSB கபலத்தில் ஆட்சியில்
இருந்திருந்த பிரிட்டிஷ் பெரதபழிற் கட்சியான HSBபனது அறிவித்தது, “2010
ஆம் ஆண்டிரலரயான HSB இந்த நடிப்படைப்பகள் குறித்து முழுதை எடுத்துக் கமயான HSBபக
[இங்கிலபந்தின் அதிகபரிகளுக்கு]  பெரதரிந்திருக்கிறது ஆனபலும்
அதற்குப் பின்னர் பெரபரிதபக ஒன்றும் பெரசய்யான HSBப்பட்டிருக்கவில்தை எடுத்துக் கல
என்பது தபன் உண்தை எடுத்துக் கமயான HSBபகரவ அதிர்ச்சியான HSBளிப்பதபக இருக்கிறது.”

இந்த அம்பலங்கள் எல்லபம் அதை எடுத்துக் கவ சித்திோப்படுத்தும்
குற்றவியான HSBல்தனத்தின் அடிப்பதை எடுத்துக் கடிப்படை விடிப்படையான HSBத்தில் குறிப்பபக
அதிர்ச்சியூட்டுவனவபக இருக்கின்றன.  இந்த மனிதர்கள் எல்லபம்
பெரதபழிலபளாக ஒரு வரி ர்களுக்கு வறுதை எடுத்துக் கம ஊதியான HSBங்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  சம்பளாக ஒரு வரி மபகக்
பெரகபடுத்தும்,  மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியான HSBங்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  பெரவட்டியும்
பெரபபதுச் பெரசபத்துகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  தனியான HSBபர்மயான HSBமபக்கியும் ஏற்கனரவ
மில்லியான HSBன்கணக்கபன டிப்படைபலர்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  ஈட்டிக் பெரகபண்டு தபரன
இருக்கிறபர்கள்?  அப்படியிருந்தும் கூடிப்படை அவர்களுக்கு,  இந்த
ஆவணங்கள் விவோப்படுத்துவது ரபபல,  “கத்தை எடுத்துக் கதகத்தை எடுத்துக் கதகளாக ஒரு வரி பய்”
பணத்தை எடுத்துக் கத சிலோது விடிப்படையான HSBங்களில் மில்லியான HSBன் கணக்கபன டிப்படைபலர்களின்
அளாக ஒரு வரி வுக்கு கடிப்படைத்த ரவண்டியான HSBது அவசியான HSBமபக இருக்கிறதப என்ன? 

உலகளாக ஒரு வரி பவியான HSB நிதி உயான HSBோடுக்தை எடுத்துக் ககப் பெரபபறுத்தவதை எடுத்துக் கோ,  “முதை எடுத்துக் கறயான HSBபன”
வர்த்தக நடிப்படைவடிக்தை எடுத்துக் கக மற்றும் அோசியான HSBல் நன்பெரகபதை எடுத்துக் கடிப்படைகள் பெரகபண்டிப்படை
ஒரு பக்கத்திற்கும் ரமபசடி,  திருட்டு,  இலஞ்சம் ஆகியான HSBதை எடுத்துக் கவ
பெரகபண்டிப்படை இன்பெரனபரு பக்கத்திற்கும் பிரிப்பக் ரகபடு கிதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBபது.
சட்டிப்படைத்தை எடுத்துக் கத ஒரு சின்ன இதை எடுத்துக் கடிப்படைஞ்சலபகக் கபணும் திருடிப்படைர்களாக ஒரு வரி பலும்
குற்றவபளிகளாக ஒரு வரி பலும் தபன் முதலபளித்துவ சமூகம் நடிப்படைத்தப்பட்டுக்
பெரகபண்டிருக்கிறது.  Leona  Helmsley  இன் அழியான HSBபத
வபர்த்தை எடுத்துக் கதகளாக ஒரு வரி பல் பெரசபல்வபெரதன்றபல், “அற்பமபன மனிதர்கள் தபன்
வரிகள் பெரசலுத்தரவண்டும்”.

இந்த ஆவணங்கள் அம்பலப்படுத்துகின்ற சமூக ஒழுங்கு
சீர்திருத்தப்பட்டு விடிப்படை முடியும் என்று இன்னும் கூடிப்படை நம்பக்
கூடியான HSBவர்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி ப் பபர்த்து நபம் ரகட்பபெரதல்லபம்,  எங்ரகயிருந்து
ஆோம்பிப்பீர்கள்? என்பது தபன். நிதிக் குற்றவபளிகளிடிப்படைம் இருந்தபன
அோசியான HSBல் நன்பெரகபதை எடுத்துக் கடிப்படைகள் மூலம் விதை எடுத்துக் கலக்கு வபங்கப்பட்டிப்படைவர்களாக ஒரு வரி பக
இருக்கின்ற அோசியான HSBல்வபதிகளிடிப்படைம் விண்ணப்பிக்கப் ரபபகிறீர்களாக ஒரு வரி ப?
அல்லது இந்தக் குற்றங்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி  திட்டிப்படைமிட்டு மூடி மதை எடுத்துக் கறத்து
வந்திருக்கின்றனரவ அந்த கட்டுப்பபட்டு முகதை எடுத்துக் கமகளிடிப்படைம்
விண்ணப்பிக்கப் ரபபகிறீர்களாக ஒரு வரி ப?  அல்லது நிதிக் குற்றவபளிகளுக்கு
கவசமளித்து தகவல்பெரவளிவிடுரவபருக்கு எதிோபக குற்றச்சபட்டுகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி 
முன்நிறுத்தும் நீதிமன்றங்களிடிப்படைம் விண்ணப்பிக்கப் ரபபகிறீர்களாக ஒரு வரி ப? 

பகபசுோப் பெரபருநிறுவனங்கள் பெரதபடிப்படைங்கி அோசபங்கங்கள் முதல்
கட்டுப்பபட்டு முகதை எடுத்துக் கமகள் வதை எடுத்துக் கோயிலும் சமகபல சமூகத்தின்
ஒட்டுபெரமபத்த கட்டிப்படைதை எடுத்துக் கமப்பரம பல-பில்லியான HSBன் பெரசல்வம் பெரகபண்டிப்படை
நிதியான HSBபதிக்க தன்னலக்குழுக்களாக ஒரு வரி பல் தபன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

சமூகத்தை எடுத்துக் கத முற்றிலும் மறுஒழுங்குக்குட்படுத்துவரத HSBC ரபபன்ற
முக்கியான HSB வங்கிகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி யும் ரமபசடி பெரசய்யான HSB அதன் ரசதை எடுத்துக் கவகதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி ப்
பயான HSBன்படுத்திக் பெரகபண்டிப்படை மில்லியான HSBனர்கள் மற்றும்
பில்லியான HSBனர்கதை எடுத்துக் களாக ஒரு வரி யும் நீதியின் முன் பெரகபண்டுவருவதற்கபன ஒரோ
வழியான HSBபகும். ஒவ்பெரவபரு பெரபபது ஸதபபனத்தை எடுத்துக் கதயும் அழுக்கபக்குகின்ற
முதை எடுத்துக் கறரகடிப்படைபன வழியில் பெரபற்ற பெரசல்வம் பறிமுதல் பெரசய்யான HSBப்படிப்படை
ரவண்டும்,  மபபெரபரும் பெரபருநிறுவனங்கள் அோசுதை எடுத்துக் கடிப்படைதை எடுத்துக் கமயான HSBபக்கப்படிப்படை
ரவண்டும், பெரபபருளாக ஒரு வரி பதபோ வபழ்க்தை எடுத்துக் ககயின் அடிப்பதை எடுத்துக் கடிப்படையான HSBபன சக்திகள்
மீது ஜனநபயான HSBகக் கட்டுப்பபட்தை எடுத்துக் கடிப்படை ஸதபபிப்பதை எடுத்துக் கதரயான HSB தனது முதல்
கடிப்படைதை எடுத்துக் கமயான HSBபகக் பெரகபள்கின்ற ஒரு பெரதபழிலபளாக ஒரு வரி ர்’அோசபங்கத்தை எடுத்துக் கதக்
பெரகபண்டு,  நடிப்படைப்பில் உள்ளாக ஒரு வரி  ஒவ்பெரவபரு அோசும் பிோதியீடு
பெரசய்யான HSBப்பட்டிப்படைபக ரவண்டும்.
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