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கரீஸிற்கானிற்கான ஐரோபனிற்காப்பிய ஒன்றிய பிணையெடுப்றிய பிணையெடுப்பயடுப்ணையெடுபி
நிறுத்துவது மற்றும் கரோபனக்கான வங்ககானளுக்கு கானடன்
வழங்குவணையெடுபகுவதை மட்டுப்ிடுத்துவயெடுப்பகுவதைன்ற ஐரோபனிற்காப்பிய நிதியியல
ஆணையெடுப்றிய பிணையங்கானளின் முடிவ,  அந்நாடிற்காட்ணையெடுபட ஒரு யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கான
மற்றும் நிதிய உருகுகுவதைலின் விளிம்பில யெடுப்பகானிற்காண்டு வந்துள்ளாதாரது.
அந்நாடிற்காட்டின் யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கானத்ணையெடுபகுவதை குவதைகானர்த்யெடுப்பகுவதைறிந்துள்ளாதார
மூர்க்கானமிற்கான சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானளின் இனக்கானமற்ற
ஐந்குவதைிற்காண்டுகானிற்கால குவதைிற்காக்குகுவதைலில, இது சமீித்திய கானட்டமிற்காகும்.

அகுவதைன் பிணையெடுப்றிய பிணையெடுப்பயடுப்பு திட்டம் நிறுத்குவதைப்ிடுவகுவதைிற்காகான ஐரோபனிற்காப்பிய
ஒன்றியம் அறிவித்குவதை பின்னர், ஐரோபனிற்காப்பிய மத்திய வங்க அது
கரோபனக்கான வங்ககானளுக்கு வழங்கும் அவசனகானிற்கால
ி்றிய பிணைப்புழக்கானத்ணையெடுபகுவதை யெடுப்பகுவதைிற்காடர்ந்து ினிற்காமரிப்ிகுவதைிற்காகானவம்,  ஆனிற்கால
அகுவதைன் வனம்ணையெடுபி 89  பிலலியன் டிற்காலரில இருந்து உயர்த்குவதைப்
ரோபிிற்காவதிலணையெடுபல என்றும் அறிவித்குவதைது. அந்குவதை யெடுப்பகுவதைிற்காணையெடுபகானயிலிருந்து
யெடுப்பிரும்ிிற்கான்ணையெடுபம ஏற்கானனரோபவ ியன்ிடுத்குவதைப்ிட்டு விட்டது.  ஒரு
சிற்காத்தியமிற்கான வங்கயியல யெடுப்பிிற்காறிணையெடுபவ
முகானங்யெடுப்பகானிற்காடுத்திருக்ணையெடுபகானயில,  ஏயெடுப்பகுவதைன்ஸ் மூலகுவதைன
கானட்டுப்ிிற்காடுகானணையெடுபளாதார திணித்துள்ளாதாரதுடன் ஒரு விற்கானகானிற்கால வங்க
விடுமுணையெடுபறணையெடுபயயும் அறிவித்துள்ளாதாரது.

ஐரோபனிற்காப்பிய ஒன்றியம்,  ஐரோபனிற்காப்பிய மத்திய வங்க மற்றும்
சர்வரோபகுவதைச நாடிற்கா்றிய பிணைய நிதியம் ஆகய "முக்கூட்டிற்கால"
முன்ணையெடுபவக்கானப்ிட்ட திட்டம்,  ஏற்கானனரோபவ சீனழிந்து ரோபிிற்காயுள்ளாதார
கரீஸிற்கு,  யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கான மற்றும் சமூகான குவதைற்யெடுப்பகானிற்காணையெடுபலக்கு
ஒப்ிிற்கான ஒரு திட்டமிற்காகும்.

அது ஆழமிற்கான புதிய ஓய்வூதிய யெடுப்பவட்டுக்கானள்,
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானளாதாரது விற்காங்கும் சக்திணையெடுபயக் குணையெடுபறக்கும்
ரோபமிற்காசமிற்கான நிணையெடுபலயிலுள்ளாதார மதிப்பு கூட்டு வரி உயர்வகானள்,
எரிசக்தி, துணையெடுபறமுகானம் மற்றும் ரோபிிற்காக்குவனத்து உள்கானட்டணையெடுபமப்பு
துணையெடுபறகானணையெடுபளாதார குவதைனியிற்கார்மயமிற்காக்குகுவதைல ஆகயவற்றிற்கு
அணையெடுபழப்புவிடுக்கறது. ணையெடுபினிற்கான்சியல ணையெடுபடம்ஸ் கானட்டுணையெடுபனயிற்காளாதாரர்
யெடுப்பவிற்காலஃப்கானிற்காங் முன்யெடுப்பசுன்சௌவ் அணையெடுபகுவதை "டிற்கான்ரோபடயினது (Dante)
நாடனகானத்தின் ஒரு யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கான வடிவம்"  என்று குறிப்பிட்டிற்கார்.
“அது கரீஸிற்கு யெடுப்பமிற்காத்குவதை யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கான அழிணையெடுபவக் யெடுப்பகானிற்காண்டு
வனக்கூடும்" என்ிணையெடுபகுவதையும் ரோபசர்த்துக் யெடுப்பகானிற்காண்டிற்கார்.

இந்குவதை நாடனகானத்ணையெடுபகுவதைத் திணிப்ிகுவதைன் மூலமிற்காகான ஐரோபனிற்காப்பிய
நிதியியல மற்றும் அனசியல ரோபமற்குவதைட்டுக்கானள்,  ஒரு மூலகுவதைன
சர்விற்காதிகானிற்கானத்ணையெடுபகுவதை திணிக்கான எலலிற்கா ஜனநாடிற்காயகான விதிமுணையெடுபறகானள்
மற்றும் ரோபகானிற்காட்ிிற்காடுகானணையெடுபளாதார தூக்கயெடுப்பயறிவதில எணையெடுபகுவதையும்
விட்டுவிடப்ரோபிிற்காவதிலணையெடுபல என்ிணையெடுபகுவதை யெடுப்பகுவதைளிவிடுத்தி உள்ளாதாரன.
கானடந்குவதை ஐந்து மிற்காகுவதைங்கானளின் கானசப்ிிற்கான அனுிவங்கானளில
இருந்து யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானம் ஓர் அனசியல
இருப்புநிணையெடுபலக்கான்றிய பிணைக்ணையெடுபகான வணையெடுபனய ரோபவண்டும் மற்றும் இந்குவதை
விற்காழ்விற்கா-சிற்காவிற்கா ரோபிிற்கானிற்காட்டத்தில அகுவதைன் யெடுப்பசிற்காந்குவதை சுயிற்காதீனமிற்கான
ரோபிிற்கானிற்காட்டத்ணையெடுபகுவதை முன்யெடுப்பனடுக்கான ரோபவண்டும்.

ரோபசிற்காசலிசத்திற்கானிற்கான எந்குவதையெடுப்பவிற்காரு ரோபிிற்கானிற்காட்டமும் மற்றும் அனசியல
அதிகானிற்கானத்ணையெடுபகுவதை யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானம் ணையெடுபகானயியெடுப்பலடுப்ிகுவதைற்கானிற்கான
எந்குவதையெடுப்பவிற்காரு ரோபிிற்கானிற்காட்டமும் யகுவதைிற்கார்த்குவதைமற்றது என நினிற்காகானரிக்கானப்ிட
ரோபவண்டுயெடுப்பமன்ற சிரிசிற்காவின் வலியுறுத்குவதைல இந்குவதை சம்ிவங்கானளாதாரிற்கால
மறுத்குவதைளிக்கானப்ிடுகறது. சிரிசிற்காவிற்கால பின்ிற்றப்ிட்ட அனசியலகுவதைிற்கான்
முற்றிலும் திவிற்காலிற்கானது என்ிது நிரூி்றிய பிணைமிற்காக உள்ளாதாரது.

ஆளும் வர்க்கானத்குவதைிற்கால யெடுப்பகுவதைிற்காடுக்கானப்ிட்ட குவதைிற்காக்குகுவதைலகானளிலிருந்து
கரோபனக்கான யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானத்ணையெடுபகுவதை ிிற்காதுகானிற்காக்கான, ஐந்து மிற்காகுவதைங்கானளாதாரிற்காகான,
சிரிசிற்கா எணையெடுபகுவதையும யெடுப்பசய்திருக்கானவிலணையெடுபல.  கரோபனக்கான யெடுப்பசலவந்குவதை
குவதைட்டுக்கானளாதாரிற்கால பிலலியன் கான்றிய பிணைக்கானிற்கான ி்றிய பிணைம் திரும்ி எடுக்கானப்ிட்டு,
யெடுப்பவளிநாடிற்காட்டு வங்க கான்றிய பிணைக்குகானளில ிிற்காதுகானிற்காப்ிிற்காகான ரோபசமிக்கானப்ிட்ட
ரோபிிற்காதுகூட அது மூலகுவதைன கானட்டுப்ிிற்காடுகானணையெடுபளாதாரக் யெடுப்பகானிற்காண்டு வன
மறுத்குவதைது. இவ்விற்காறு அனுப்ிப்ிட்ட இந்குவதை ி்றிய பிணையெடுப்பமலலிற்காம் கரீஸின்
சித்தினவணையெடுபகுவதையிற்காளாதாரர்கானளாதாரிற்கால ரோபகானிற்கானப்ிட்ட ினந்குவதை யெடுப்பிருமளாதாரவிலிற்கான
சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார திணித்குவதைதிலிருந்து அவர்கானளுக்கு
வழங்கானப்ிட்டணையெடுபவ ஆகும்.

இப்ரோபிிற்காது குவதைிற்கான் சிரிசிற்கா கானட்டுப்ிிற்காடுகானணையெடுபளாதாரக் யெடுப்பகானிற்காண்டு வந்துள்ளாதாரது,
அது குவதைங்கானளின் குடும்ிங்கானளுக்கு உ்றிய பிணைவ வழங்கான அவர்கானளாதாரது
யெடுப்பசிற்காந்குவதை ி்றிய பிணைத்ணையெடுபகுவதை எடுப்ிதிலிருந்து கரோபனக்கான யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானணையெடுபளாதாரத்
குவதைிற்கான் குவதைடுக்கறது.

சிரிசிற்கா எணையெடுபகுவதையுரோபம முன் உ்றிய பிணைனவிலணையெடுபல.

அகுவதைன் அனசியலிற்கானது,  உயர் மத்தியத்குவதைன வர்க்கானத்தினது
பிரிவகானளின் சமூகான நாடலன்கானணையெடுபளாதார அடிப்ிணையெடுபடயிற்காகான யெடுப்பகானிற்காண்டுள்ளாதாரது.
அகுவதைன் ஒட்டுயெடுப்பமிற்காத்குவதை மூரோபலிற்காிிற்காயமும்,  முகுவதைலிற்காளித்துவ
வர்க்கானத்தினது சில பிரிவகானணையெடுபளாதார கரீஸின் மீட்சிக்கு
இ்றிய பிணைக்கானப்ிடுத்தி யெடுப்பகானிற்காண்டுவன முடியும் மற்றும் ஒரு
மிற்காற்றியணையெடுபமக்கானப்ிட்ட சிக்கானனத் திட்டத்ணையெடுபகுவதை அணையெடுபவ
ஏற்றுக்யெடுப்பகானிற்காள்ளுமிற்காறு யெடுப்பசய்ய அவற்ணையெடுபற இ்றிய பிணைங்குவிக்கான
முடியுயெடுப்பமன்ற ரோபகானவலமிற்கான நாடம்பிக்ணையெடுபகானயின் அடிப்ிணையெடுபடயில
இருந்குவதைது.

அணையெடுபனத்திற்கும் ரோபமலிற்காகான, சிரிசிற்கா ஒரு ரோபசிற்காசலிச மற்றும் புனட்சிகானன
ரோபவணையெடுபலத்திட்டத்தின் மீது யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானத்ணையெடுபகுவதை சுயிற்காதீனமிற்காகான
அணிதினட்டுவகுவதைற்கு எதினிற்காகான உள்ளாதாரது.  கரோபனக்கான யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார
வர்க்கானத்ணையெடுபகுவதை ிிற்காரிய வறுணையெடுபமப்ிடுத்தும் ரோபகானிற்காரிக்ணையெடுபகானகானளுக்கு,
மக்கானளிடம் அகுவதைனிற்கால சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானணையெடுபய விற்கான
முடியுயெடுப்பமன்ற நாடம்பிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதாரரோபய வலிநிவிற்கானணிகானளாதாரிற்காகான யெடுப்பகானிற்காண்டு
அது விணையெடுபடயிறுத்குவதைது.

அத்குவதைணையெடுபகானய அனசியல,  ஐரோபனிற்காப்பிய ஒன்றியத்தின் சமீித்திய
நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார ஏற்றுக்யெடுப்பகானிற்காள்வகுவதைிற்கா ரோபவண்டிற்காமிற்கா என்ிகுவதைன் மீது
ஜு ஜூணையெடுபல 5  இல ஒரு யெடுப்பவகுஜன விற்காக்யெடுப்பகானடுப்பு நாடடத்குவதை
அணையெடுபழப்புவிடுப்ிதில யெடுப்பகுவதைிற்காடர்கறது.  கரோபனக்கான மக்கானள் மீது
கானடுணையெடுபமயிற்கான சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானளின் புதிய சுற்ணையெடுபறத்
திணிப்ிகுவதைற்கானிற்கான அனசியல யெடுப்பிிற்காறுப்பிணையெடுபன திருப்பிவிடுவரோபகுவதை அந்குவதை
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யெடுப்பவகுஜன விற்காக்யெடுப்பகானடுப்பின் பினகுவதைிற்கான ரோபநாடிற்காக்கானமிற்காகும்.

அனசியலரீதியில,  கரோபனக்கான அனசிற்காங்கானம் ஏற்கானனரோபவ சிக்கானன
ரோபகானிற்காரிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார நினிற்காகானரிக்கான ஒரு யெடுப்பகுவதைளிவிற்கான உரிணையெடுபமணையெடுபய
யெடுப்பகானிற்காண்டுள்ளாதாரது.  அது,  ஐரோபனிற்காப்பிய வங்ககானளாதாரது
கானட்டணையெடுபளாதாரகானளின் மீது மக்கானளிணையெடுபடரோபய இருந்குவதை ஆழ்ந்குவதை
விரோபனிற்காகுவதைத்திற்கு முணையெடுபறயிட்டகுவதைன் அடிப்ிணையெடுபடயிலகுவதைிற்கான்
ரோபகுவதைர்ந்யெடுப்பகுவதைடுக்கானப்ிட்டது. ஆனிற்கால, யெடுப்பகுவதைிற்காடக்கானத்திலிருந்ரோபகுவதை, சிரிசிற்கா
பிணையெடுப்றிய பிணையெடுப்பயடுப்புக்கு அகுவதைன் கானடணையெடுபமப்ிிற்காட்ணையெடுபடயும் மற்றும்
ஐரோபனிற்காப்பிய அணையெடுபமப்புகானளுடன் ஓர் உடன்ிிற்காட்ணையெடுபட எட்டுவதில
அகுவதைன் விருப்ித்ணையெடுபகுவதையும் வலியுறுத்தி உள்ளாதாரது.

இப்ரோபிிற்காணையெடுபகுவதைய நிணையெடுபலயில,  யெடுப்பவகுஜன விற்காக்யெடுப்பகானடுப்பில என்ன
தீர்மிற்கானிக்கானப்ிடுயெடுப்பமன்ிது யெடுப்பகுவதைளிவிற்காகான இலணையெடுபல. யெடுப்பசவ்விற்காயன்று
அது யெடுப்பசலுத்குவதை ரோபவண்டிய அகுவதைன் கானடன்யெடுப்பகுவதைிற்காணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார கரீஸ்
திரும்ி யெடுப்பசலுத்குவதைவியலிற்காநிணையெடுபலணையெடுபய (default)  அணையெடுபடந்குவதைிற்கால,
ஒட்டுயெடுப்பமிற்காத்குவதை உடன்ிிற்காடும் முறித்துக் யெடுப்பகானிற்காள்ளாதாரப்ிடுயெடுப்பமன
ஐரோபனிற்காப்பிய அணையெடுபமப்புகானள் சுட்டிக்கானிற்காட்டி உள்ளாதாரன.
அணையெடுபனத்திற்கும் ரோபமலிற்காகான அங்ரோபகான "ரோபவண்டிற்காம்" என்று விற்காக்கு
வந்குவதைிற்கால அது என்ன யெடுப்பசய்யும் என்ிணையெடுபகுவதை விவரிக்கான எந்குவதைவிகுவதை
முயற்சியும் அது யெடுப்பசய்யவிலணையெடுபல,  அலலது யூரோபனிற்கா
மண்டலத்தில குவதைங்கயிருக்கான மற்றும் கரீஸின் கானடன்
வழங்குனர்கானளுடன் ஓர் உடன்ிிற்காட்ணையெடுபட எட்ட அது அகுவதைன்
யெடுப்பகானிற்காள்ணையெடுபகானயில எவ்விற்காறு மிற்காற்றம் யெடுப்பசய்யுயெடுப்பமன்ிணையெடுபகுவதைக்
குறித்தும் எந்குவதையெடுப்பவிற்காரு அறிகுறியும் கானிற்காட்டவிலணையெடுபல.

இப்ரோபிிற்காதும் கூட,  சிரிசிற்கா சில சமனசங்கானணையெடுபளாதாரச் யெடுப்பசய்து
யெடுப்பகானிற்காள்ளாதார இடம் ணையெடுபவத்துள்ளாதாரது.  ஞிற்காயிறன்று முன்வந்குவதைணையெடுபகுவதைப்
ரோபிிற்கால,  ரோபஜர்மனியின் கானடுணையெடுபமயிற்கான ரோபிிற்காக்கன் விணையெடுபளாதாரவின்
மீது ஐரோபனிற்காப்பிய சந்ணையெடுபகுவதைகானளில அதிகானரித்துவரும்
கானவணையெடுபலகானரோபளாதாரிற்காடு ரோபசர்ந்து,  அந்குவதை முட்டுச்சந்திலிருந்து
யெடுப்பவளிரோபயறுவகுவதைற்கு ஒரு வழிணையெடுபயக் கானிற்கா்றிய பிணை ரோபவண்டுயெடுப்பமன்ற
அணையெடுபழப்புகானள் அங்ரோபகான இருந்குவதைன.  கரோபனக்கான யெடுப்பநாடருக்கானடியின்
நிதியியல மற்றும் புவிசிற்கார் அனசியல குவதைிற்காக்கானங்கானள்
இனண்டிணையெடுபனயும் குறித்குவதை கானவணையெடுபலகானரோபளாதாரிற்காடு,  "கரீஸ்
சீர்திருத்குவதைங்கானள் மற்றும் யூரோபனிற்கா மண்டலத்திற்குள் வளாதாரர்ச்சி
மீண்டும் ஏற்ிடுவது"  அவசியம் என்ிது குறித்து விவிற்காதிக்கான
ரோபஜர்மன் சிற்கான்சிலர் அங்ரோபகானலிற்கா ரோபமர்க்யெடுப்பகானணையெடுபல ஒிிற்காமிற்கா ரோபநாடற்று
அணையெடுபழத்திருந்குவதைிற்கார்.

அகுவதைன் ிங்கற்கு,  ஐரோபனிற்காப்பிய ஆணையெடுப்றிய பிணையங்கானள் ஆட்சி
மிற்காற்றத்திற்கானிற்கான சிற்காத்தியக்கூணையெடுபற ணையெடுபகானயிருப்பில
ணையெடுபவத்திருக்கன்றன.  ஞிற்காயிறன்று சிரிசிற்காணையெடுபவப் ிகனங்கானமிற்காகான
கானண்டித்குவதை ஒரு குவதைணையெடுபலயங்கானத்தில ணையெடுபினிற்கான்சியல ணையெடுபடம்ஸ்,
இந்குவதை சிற்காத்தியக்கூறு குறித்து எச்சரித்குவதைது.  “ரோபஜிற்கார்ஜ
ிிற்காப்ின்திரோபனரோபயிற்கா பினகுவதைம மந்திரியிற்காகான இருந்குவதைரோபிிற்காது 2011 இல
இதுரோபிிற்கான்றயெடுப்பவிற்காரு [யெடுப்பவகுஜன விற்காக்யெடுப்பகானடுப்பு]  உிிற்காயத்ணையெடுபகுவதை
முயன்றிற்கார்.  அந்குவதை கானடுணையெடுபமயிற்கான பிணையெடுப்றிய பிணையெடுப்பயடுப்பு
உடன்ிடிக்ணையெடுபகான உயிர் பிணையெடுபழத்குவதைது;  மதிப்பிற்குரிய
ிிற்காப்ின்திரோபனரோபயிற்கா அவனது ரோபவணையெடுபலணையெடுபய இழந்குவதைிற்கார்.”
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானத்தின் ிிற்காரிய எதிர்ப்ணையெடுபிக் ணையெடுபகானயிற்காள்வகுவதைற்கு,
உயர்மட்ட குவதைளாதாரிதிகானள் இந்குவதை குவதைரு்றிய பிணைத்தில மூடிய
கானகுவதைவகானளுக்குப் பின்னிற்கால சதியிற்காரோபலிற்காசணையெடுபன யெடுப்பசய்து
வருகறிற்கார்கானள் என்ிதில அங்ரோபகான எந்குவதை சந்ரோபகுவதைகானமும் இலணையெடுபல,
வன்முணையெடுபற மற்றும் ஒடுக்குமுணையெடுபறணையெடுபயக் யெடுப்பகானிற்காண்டு ிிற்காரிய
ரோபிிற்கானிற்காட்டங்கானணையெடுபளாதார ரோபநாடனடியிற்காகான சந்திக்கானவம் மற்றும் குவதைணையெடுபலயீடு
யெடுப்பசய்யவம் இனிற்காணுவத்ணையெடுபகுவதைப் பினரோபயிற்காகப்ிகுவதைற்கானிற்கான

சிற்காத்தியக்கூணையெடுபற அவர்கானள் ிரிசீலித்து வருகறிற்கார்கானள்.  யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார
வர்க்கானத்திற்கு எதினிற்காகான யெடுப்பிிற்காலிஸ் மற்றும் ஆயுகுவதைரோபமந்திய
ிணையெடுபடகானளின் ஆகுவதைனணையெடுபவப் ிிற்காதுகானிற்காக்கும் அகுவதைன் யெடுப்பசிற்காந்குவதை முயற்சிகானள்
மூலமிற்காகானரோபவ,  சிரிசிற்கா குவதைிற்கான் அதுரோபிிற்கான்றயெடுப்பவிற்காரு விணையெடுபளாதாரவக்கு
ிிற்காணையெடுபகுவதை வகுத்துள்ளாதாரது.

யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானம் எதிர்யெடுப்பகானிற்காண்டிருக்கும் நிணையெடுபலணையெடுபம
ிடுியங்கானனமிற்கானகுவதைிற்காகும்.  இங்கு ி்றிய பிணையத்தில இருப்ிது கரீஸ்
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானளாதாரது எதிர்கானிற்காலம் மட்டுமலல,  மிற்காறிற்காகான ஒட்டுயெடுப்பமிற்காத்குவதை
ஐரோபனிற்காப்பிய யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானளாதாரது எதிர்கானிற்காலமுரோபம ஆகும். சிரிசிற்காணையெடுபவ
அவமதிக்கான முணையெடுபனந்குவதைகுவதைன் மூலமிற்காகான ஐரோபனிற்காப்பிய வங்ககானள்,
சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானக்கு எதினிற்கான விற்காக்குகானள் ரோபிிற்கான்ற சிரிசிற்காணையெடுபவ
அதிகானிற்கானத்திற்கு யெடுப்பகானிற்காண்டு வந்குவதை ஜனவரி மிற்காகுவதை ஜனனஞ்சகான
ரோபகுவதைர்குவதைலகானள்,  நாடணையெடுபடமுணையெடுபறப்ிடுத்குவதைப்ிட்டு வருகன்ற உண்ணையெடுபமயிற்கான
யெடுப்பகானிற்காள்ணையெடுபகானகானள் மீது எந்குவதை குவதைிற்காக்கானத்ணையெடுபகுவதையும் யெடுப்பகானிற்காண்டிருக்கானிற்காது என
ஒரு சமிக்ணையெடுபஞணையெடுபய அனுப்ி விரும்புகன்றன.  சிக்கானன
நாடடவடிக்ணையெடுபகானக்கானிற்கான எந்குவதையெடுப்பவிற்காரு எதிர்ப்ணையெடுபியும் சகத்துக் யெடுப்பகானிற்காள்ளாதார
முடியிற்காது என்ிகுவதைற்கு அது கரீணையெடுபது கிரீஸை ஒரு உகுவதைிற்கான்றிய பிணைமிற்காக்க
வருகறது.

இன்னமும் அதிகான சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானளுக்கானிற்கான ஐரோபனிற்காப்பிய
ஒன்றியத்தின் ரோபகானிற்காரிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார ஏற்கான "ரோபவண்டிற்காயெடுப்பமன"
விற்காக்கானளிக்குமிற்காறு உலகான ரோபசிற்காசலிச வணையெடுபலத் குவதைளாதாரம் கரீஸ்
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானளுக்கு அணையெடுபழப்புவிடுக்கறது.  ஆனிற்கால
அதுரோபிிற்கான்றயெடுப்பவிற்காரு ரோபவண்டிற்காயெடுப்பமன்ற விற்காக்கானளிப்ிிற்கானது,  அது
உள்ளாதாரடக்க உள்ளாதார அணையெடுபனத்ணையெடுபகுவதையும் புரிந்து யெடுப்பகானிற்காண்டிருக்கான
ரோபவண்டும்.

சர்வரோபகுவதைச மூலகுவதைனத்தின் குனலிற்காகான உள்ளாதார முக்கூட்டிற்கால,  கரோபனக்கான
மீது யெடுப்பிிற்காருளாதாரிற்காகுவதைிற்கான ரோபிிற்கார் பினகானடனப்ிடுத்குவதைப்ிட்டுள்ளாதாரது.  அகுவதைற்கு
விணையெடுபடயிறுப்ிிற்காகான யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானம் முகுவதைலிற்காளித்துவ
அணையெடுபமப்புமுணையெடுபறக்கு எதினிற்கான ஒரு புனட்சிகானன ரோபிிற்கானிற்காட்டத்தின்
அடித்குவதைளாதாரத்தில அகுவதைன் யெடுப்பசிற்காந்குவதை ரோபவணையெடுபலத்திட்டத்ணையெடுபகுவதை முன்யெடுப்பனடுக்கான
ரோபவண்டும்.

கரோபனக்கான மற்றும் சர்வரோபகுவதைச ஆளும் வர்க்கானத்தின் சதித்திட்டத்ணையெடுபகுவதை
முறியடிக்கான மற்றும் யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானளாதாரது அனசிற்காங்கானம் ஒன்ணையெடுபற
உருவிற்காக்குவகுவதைன் மூலமிற்காகான அதிகானிற்கானத்ணையெடுபகுவதை அகுவதைன் யெடுப்பசிற்காந்குவதை
கானனங்கானளில எடுப்ிகுவதைற்கு உடனடியிற்கான நாடடவடிக்ணையெடுபகான எடுக்கானிற்காமல
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானம் குவதைன்ணையெடுபனத்குவதைிற்காரோபன கானிற்காப்ிிற்காற்றி யெடுப்பகானிற்காள்ளாதார
முடியிற்காது.  கானப்ிலதுணையெடுபற ரோபிிற்கான்ற மூரோபலிற்காிிற்காய
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலதுணையெடுபறகானளும்,  வங்ககானளும் ணையெடுபகானப்ிற்றப்ிட்டு,  கரீணையெடுபது கிரீஸைக்
கானட்டுப்ிிற்காட்டில யெடுப்பகானிற்காண்டுள்ளாதார யெடுப்பசலவந்குவதை ரோபமற்குவதைட்டுக்கானளின்
யெடுப்பசிற்காத்துக்கானளும் கான்றிய பிணைக்குகானளும் ிறிமுகுவதைல யெடுப்பசய்யப்ிட ரோபவண்டும். 

அணையெடுபனத்திற்கும் ரோபமலிற்காகான,  கரீஸில உள்ளாதார யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதாரர்கானள்,
சிக்கானன நாடடவடிக்ணையெடுபகானக்கு எதினிற்கான ஒட்டுயெடுப்பமிற்காத்குவதைமிற்காகான ஐரோபனிற்காப்பிய
யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானத்தின் ஆழ்ந்குவதை எதிர்ப்ணையெடுபி
ஒன்றுதினட்டுவகுவதைற்கானிற்காகான ஆகுவதைனவ நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானள் மற்றும் ரோபிிற்கானிற்காட்ட
நாடடவடிக்ணையெடுபகானக்கு முணையெடுபறயிட ரோபவண்டும்.  கரீணையெடுபது கிரீஸை ஓர்
உகுவதைிற்கான்றிய பிணைமிற்காக்குவதில ஐரோபனிற்காப்பிய ஒன்றியம் யெடுப்பவற்றி யெடுப்பிற்றிற்கால,
கரீஸில நாடணையெடுபடமுணையெடுபறப்ிடுத்குவதைப்ிடும் மூர்க்கானமிற்கான நாடடவடிக்ணையெடுபகானகானணையெடுபளாதார
அது விணையெடுபனவிரோபலரோபய ஒட்டுயெடுப்பமிற்காத்குவதை ஐரோபனிற்காப்பிய யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார
வர்க்கானத்தின் மீதும் திணிக்கான திரும்பும்.  இத்குவதைணையெடுபகானய
குவதைிற்காக்குகுவதைலகானளுக்கு எதினிற்கான ஒரு யெடுப்பவற்றிகானனமிற்கான ரோபிிற்கானிற்காட்டத்திற்கு,
கரீஸில ரோபிிற்காலரோபவ,  ரோபசிற்காசலிசத்திற்கானிற்கான ஒரு புனட்சிகானன
ரோபிிற்கானிற்காட்டத்தில ஐரோபனிற்காப்ிிற்கா எங்கலுமிற்கான யெடுப்பகுவதைிற்காழிலிற்காளாதார வர்க்கானத்தின்
அனசியல அணிதினள்வ அவசியமிற்காகும். 

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


