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சன ஆட்சியிடமிருந்து ுந்து பருந்து பெருமளவிபெருமளவில பெருமளவிலான ுந்து பருந்து பெ பெருமளவிலாருள பெருமளவிலான பொருளாத பெருமளவிலார மற்றும
மூமூலபெருமளவில பெருமளவிலாருந்து பெ பெருமளவிலாய விட்டுக்ுந்து பட பெருமளவிலாடுப்புடளுக்ட பெருமளவிலான அுந்து பமரிக்ட
மூலட பெருமளவிலாரிக்்கடட்கள, ட்ரமப் நிர்ர்வ பெருமளவிலாடம, ருந்து பெ பெருமளவிலாரியளவில் தீவிரப்ருந்து பெடுத்ன பொருளாத
விருமபுகிறது என்ருந்து பெ்கன பொருளாதமூலய ுந்து பட பெருமளவிலான பெருமளவிலால்ட் ட்ரமபின் மந்திரிச்கருந்து பெ
நியமனங்டள் மீன பொருளாத பெருமளவிலான உறுதிுந்து பசய்ர்வன பொருளாதற்ட பெருமளவிலான விச பெருமளவிலார்க்
கூட்டங்டள் ஊர்ஜின பொருளாதப்ருந்து பெடுத்துகின்றன.  ுந்து பருந்து பெருநிறுர்வன ுந்து பசல்ர்வந்ன பொருளாத
குழுக்டளது ஒரு சிறிய அடுக்கின் சூ்கறய பெருமளவிலாடும
அபிபெருமளவில பெருமளவிலா்காஷைட்கள பின்ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாடர்ர்வதில், ஓர் இர பெருமளவிலாணுர்வ மூலம பெருமளவிலான பொருளாதலில்
மூலருந்து பெ பெருமளவிலாய் முடியக்கூடிய மற்றும ஓர் அணுஆயுன பொருளாத ன பொருளாத பெருமளவிலாக்குன பொருளாத்கபெருமளவில
தூண்டக்கூடிய ுந்து பட பெருமளவிலாள்்கடடள் முன்ுந்து பனடுக்டப்ருந்து பெட்டு ர்வருகின்றன.

விய பெருமளவிலாழனன்று,  முன்ுந்து பம பெருமளவிலாழியப்ருந்து பெட்டுள்ள ட்ரமபின்
ுந்து பர்வளியுறவுத்து்கற ுந்து பசயபெருமளவிலர் ுந்து பறக்ஸ் ரில்பெருமளவிலர்சன்
ுந்து பன பொருளாதரிவிக்்கடயில்,  ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில் ுந்து பருந்து பெய்ஜிங் அன பொருளாதன்
இ்கறய பெருமளவிலாண்்கம ருந்து பெகுதிய பெருமளவிலாட உரி்கமமூலட பெருமளவிலாரும தீவுத்திட்டுக்டள்
மற்றும டடல்குன்றுடள் மீது டட்ட்கமப்பு ர்வசதிட்கள
ஏற்ருந்து பெடுத்தும நிபெருமளவிலசர்கமப்பு நடர்வடிக்்கடட்கள மூலந பெருமளவிலாக்கி,  அடுத்ன பொருளாத
அுந்து பமரிக்ட அரச பெருமளவிலாங்டம ஏற்டவிருக்கும மமூலன பெருமளவிலாருந்து பெ பெருமளவிலார்வம குறித்து
முன்ுந்து பன பெருமளவிலாருமூலருந்து பெ பெருமளவிலாதும இல்பெருமளவில பெருமளவிலான பொருளாத ர்வ்கடயில் டருத்து ுந்து பர்வளியிட்ட பெருமளவிலார்.

ரில்பெருமளவிலர்சன் அறிவித்ன பொருளாத பெருமளவிலார்:  “ந பெருமளவிலாம சன பெருமளவிலாவிற்கு ஒரு ுந்து பன பொருளாதளிர்வ பெருமளவிலான
சமிக்்கக்ஞை அளிக்ட இருக்கிமூலற பெருமளவிலாம,  அதுர்வ பெருமளவிலார்வது முன பொருளாதலில்,  தீவு-
டட்ட்கமக்கும நடர்வடிக்்கடடள் நிறுத்ன பொருளாதப்ருந்து பெட மூலர்வண்டும,
இரண்ட பெருமளவிலார்வது அத்தீவுட்கள நீங்டள் அணுகுர்வ்கன பொருளாத அனுமதிக்ட
முடிய பெருமளவிலாது.”

இத்ன பொருளாத்கடயுந்து பர்வ பெருமளவிலாரு ுந்து பட பெருமளவிலாள்்கடயின் வி்களவுடள் அளருந்து பெரியன பொருளாத பெருமளவிலாட
இருக்கும.  ரில்பெருமளவிலர்சன் குறிப்பிட்ட தீவுடளில் சன இர பெருமளவிலாணுர்வ
சிப்ருந்து பெ பெருமளவிலாய்டள் உள்ளனர். அர்வற்்கற சுற்றிய டடல்ருந்து பெகுதிடளில் சன
டடற்ருந்து பெ்கட மற்றும மூலர பெருமளவிலாந்துப்ருந்து பெ்கட சுற்றி ர்வருகின்றன.
அர்வற்றுக்கு மூலமமூலபெருமளவில உள்ள ர்வ பெருமளவிலான்ருந்து பெகுதியில் சன
விம பெருமளவிலானப்ருந்து பெ்கடடள் மூலர பெருமளவிலாந்து சுற்றுகின்றன.  ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில்
இர பெருமளவிலாணுர்வப் ருந்து பெ்கடடளுடன் மூலசர்ந்து மிடப் ுந்து பருந்து பெரியளவிபெருமளவில பெருமளவிலான
அுந்து பமரிக்ட விம பெருமளவிலானந்ன பொருளாத பெருமளவிலாங்கி மூலருந்து பெ பெருமளவிலார்க்டப்ருந்து பெல்ட்கள
நி்கபெருமளவிலநிறுத்துர்வது மட்டுமூலம சன அணுகுன பொருளாத்கபெருமளவில ன பொருளாதடுப்ருந்து பென பொருளாதற்ட பெருமளவிலான
ஒமூலர டருன பொருளாதத்ன பொருளாதக்ட ர்வழிய பெருமளவிலாட இருக்கும. 

ரில்பெருமளவிலர்சனின் அறிவிப்்கருந்து பெ ந்கடமு்கறப்ருந்து பெடுத்ன பொருளாத முயற்சிப்ருந்து பென பொருளாதன்
மிடவும ச பெருமளவிலாத்தியம பெருமளவிலான வி்களவு மூலருந்து பெ பெருமளவிலார பெருமளவிலாடத்ன பொருளாத பெருமளவிலான் இருக்குுந்து பமன்ற
ஒப்புன பொருளாத்கபெருமளவில,  உபெருமளவிலுந்து படங்கிலும பெருமளவிலான ஊடட ன பொருளாத்கபெருமளவிலப்பு ுந்து பசய்திடள்

பிரதிருந்து பெலித்துள்ளன.  அன பொருளாதன் ருந்து பெங்கிற்கு,  சன அரசு
ருந்து பெத்திரி்கடய பெருமளவிலான குமூலள பெருமளவிலாருந்து பெல் ்கடமஸ்,  இன பொருளாதன் ன பொருளாத்கபெருமளவிலயங்டத்தின்
ர்வரிடள் சன ஆட்சியின் உயர்மட்ட ர்வட்ட பெருமளவிலாரங்டளில் இருந்து
மூலநரடிய பெருமளவிலாட ர்வருர்வன பொருளாத பெருமளவிலாட நமருந்து பெப்ருந்து பெடுகின்ற நி்கபெருமளவிலயில்,  அது
வி்கடயிறுப்ருந்து பெதில் அன பொருளாதன் ர்வ பெருமளவிலார்த்்கன பொருளாதட்களக் டட்டுப்ருந்து பெடுத்திக்
ுந்து பட பெருமளவிலாள்ளவில்்கபெருமளவில. 

அன பொருளாதன் ஜனர்வரி 13 ன பொருளாத்கபெருமளவிலயங்டம குறிப்பிடுகிறது: “ர்வ பெருமளவிலாஷிங்டன்,
ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில் மிடப்ுந்து பருந்து பெரியளவில் மூலருந்து பெ பெருமளவிலார் ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாடுக்ட
திட்டமிட பெருமளவிலாமல்,  அத்தீவுட்கள சன பெருமளவிலா அணுகுர்வ்கன பொருளாதத்
ன பொருளாதடுப்ருந்து பென பொருளாதற்ட பெருமளவிலான ஏ்கனய மூலர்வுந்து பறந்ன பொருளாத அணுகுமு்கறடளும
முட்ட பெருமளவிலாள்ன பொருளாதனம பெருமளவிலாடமூலர்வ இருக்கும.  ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில்
மூலமபெருமளவில பெருமளவிலாதிக்டம ுந்து பசய்ர்வன பொருளாதற்கு அுந்து பமரிக்ட பெருமளவிலாவிற்கு எந்ன பொருளாத ருந்து பெரிபூர்
அதிட பெருமளவிலாரமும கி்கடய பெருமளவிலாது.  ரில்பெருமளவிலர்சன்,  ஒரு மிடப்ுந்து பருந்து பெரிய
அணுஆயுன பொருளாத சக்தி்கய அன பொருளாதன் ுந்து பச பெருமளவிலாந்ன பொருளாத நிபெருமளவிலப்ருந்து பெகுதிடளில் இருந்து
பின்ர்வ பெருமளவிலாங்ட நிர்ருந்து பெந்திக்ட விருமபின பெருமளவிலால்,  அர்வர் அணுஆயுன பொருளாத
மூமூலபெருமளவில பெருமளவிலாருந்து பெ பெருமளவிலாயங்டளில் மூலன பொருளாதர்ச்சிக் ுந்து பட பெருமளவிலாள்ள மூலர்வண்டும [அழுத்ன பொருளாதம
மூலசர்க்டப்ருந்து பெட்டது].”

ட்ரமப் பின்ன பெருமளவிலால் நிற்கும சமூட சக்திடள் மற்றும ுந்து பருந்து பெ பெருமளவிலாருள பெருமளவிலான பொருளாத பெருமளவிலார
நபெருமளவிலன்ட்களக் குறித்ன பொருளாத ஒரு ருந்து பெகுப்ருந்து பெ பெருமளவிலாய்ர்வ பெருமளவிலானது,  அர்வர் நிர்ர்வ பெருமளவிலாடம
ஓர் அணுஆயுன பொருளாத ன பொருளாத பெருமளவிலாக்குன பொருளாத்கபெருமளவில முன்னிறுத்தும வின பொருளாதத்தில்
சன பெருமளவிலா்கர்வ ஒரு முழு அளவிபெருமளவில பெருமளவிலான மூலருந்து பெ பெருமளவிலார பெருமளவிலால் அச்சுறுத்துர்வன பொருளாதற்கு
ன பொருளாதய பெருமளவிலாரிப்பு ுந்து பசய்ர்வ்கன பொருளாதக் ட பெருமளவிலாட்டிலும மூலமபெருமளவிலதிடம பெருமளவிலாட ுந்து பசல்கிறது
என்ருந்து பெதில் சிறிதும ஐயப்ருந்து பெ பெருமளவிலாடும ்கர்வக்ட பெருமளவிலாது.

அர்வர் ருந்து பென பொருளாதவிமூலயற்ருந்து பென பொருளாதற்கு முன்னமூலர,  ட்ரமப் மற்றும அர்வர்
மந்திரிச்கருந்து பெயில் உள்ள பில்லியனர்டள் மற்றும முன்ன பெருமளவிலாள்-
ன பொருளாதளருந்து பெதிடளின் ருந்து பெரிர்வ பெருமளவிலாரம,  அர்வர்டள் ருந்து பெல்மூலர்வறு பிரச்சி்கனடளில்
சன பெருமளவிலாவுடன் மூலம பெருமளவிலான பொருளாத்கபெருமளவிலத் தூண்டுர்வ பெருமளவிலார்டள் என்ருந்து பென பொருளாதற்கு சமிக்்கக்ஞை
ட பெருமளவிலாட்டியுள்ளனர்.  ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில் சன பெருமளவிலாவின் டடல்எல்்கபெருமளவில
உரி்கமமூலட பெருமளவிலாரல்ட்கள நிர பெருமளவிலாடரிப்ருந்து பெது மட்டுமின்றி,  சன
ஏற்றுமதிடள் மீது ர்வரிவிதிப்புட்கள திணிப்ருந்து பெது;  ர்வட ுந்து பட பெருமளவிலாரிய பெருமளவிலா
அன பொருளாதன் அணுஆயுன பொருளாத திட்டத்்கன பொருளாத நிறுத்ன பொருளாத ுந்து பருந்து பெய்ஜிங் அ்கன பொருளாத
நிர்ருந்து பெந்திக்கும பெருமளவிலாறு மூலட பெருமளவிலாருர்வது; மற்றும ன பொருளாத பெருமளவிலாய்ர்வ பெருமளவிலான் தீவு சன பெருமளவிலாவின்
ருந்து பெகுதி என்ருந்து பெ்கன பொருளாதயும மற்றும ஒரு சுன பொருளாதந்திர அரசு கி்கடய பெருமளவிலாது
என்ருந்து பெ்கன பொருளாதயும உத்திமூலய பெருமளவிலாடபூர்ர்வம பெருமளவிலாட,  1979  இல் இருந்து,
ர்வ பெருமளவிலாஷிங்டன் என பொருளாதன் அடிப்ருந்து பெ்கடயில் அங்கீடரித்து ர்வந்துள்ளமூலன பொருளாத பெருமளவிலா,
அந்ன பொருளாத "ஒமூலர சன பெருமளவிலா ுந்து பட பெருமளவிலாள்்கட்கய"  ்கடத்துறப்ருந்து பென பொருளாதற்கு



அச்சுறுத்துர்வது ஆகிய்கர்வயும இக்ுந்து பட பெருமளவிலாள்்கடடளில்
உள்ளடங்கும. 

ச பெருமளவிலாத்தியம பெருமளவிலான ஆத்திரமூட்டல்டளின் ருந்து பெட்டியலில் இன்னுுந்து பம பெருமளவிலாரு
மூலசர்க்்கடய பெருமளவிலாட,  ட பெருமளவிலாங்கிரஸில் ட்ரமபின் பிரன பொருளாத பெருமளவிலான
ஆன பொருளாதரர்வ பெருமளவிலாளர்டளில் ஒருர்வர பெருமளவிலான அர்டன்ச பெருமளவிலாஸின் குடியரசு
டட்சிய பெருமளவிலாளர் மூலட பெருமளவிலாம ுந்து பட பெருமளவிலாட்டன்,  நர்வமருந்து பெரில் "ஹ பெருமளவிலாங்ட பெருமளவிலாங் மனின பொருளாத
உரி்கமடள் மற்றும ஜனந பெருமளவிலாயட சட்டத்்கன பொருளாத"
அறிமுடப்ருந்து பெடுத்துர்வன பொருளாதற்ட பெருமளவிலாட குடியரசுக் டட்சி ஜன பெருமளவிலாதிருந்து பெதி
மூலர்வட்ருந்து பெ பெருமளவிலாளர பெருமளவிலாட விருமபிய ம பெருமளவிலார்க்மூலட பெருமளவிலா ரூபிமூலய பெருமளவிலாவுடன்
இ்க்ந்ன பொருளாத பெருமளவிலார்.  இச்சட்டம,  ஹ பெருமளவிலாங்ட பெருமளவிலாங் அன பொருளாதன் ுந்து பருந்து பெருநிபெருமளவில
ஆட்சியிலிருந்து "மூலருந்து பெ பெருமளவிலாதும பெருமளவிலானளவிற்கு ன பொருளாதன்ன பெருமளவிலாட்சியில்"
ன பொருளாதங்கியிருப்ருந்து பெ்கன பொருளாத உறுதிப்ருந்து பெடுத்ன பொருளாத நடர்வடிக்்கட எடுப்ருந்து பெ்கன பொருளாத
அர்வசியப்ருந்து பெடுத்தும.  ர்வரவிருக்கும நிர்ர்வ பெருமளவிலாடத்ன பொருளாத பெருமளவிலால் ன பொருளாதங்டளின்
நி்கபெருமளவில்கமயும டர்வனத்தில் எடுக்டப்ருந்து பெடபெருமளவில பெருமளவிலாம என்ருந்து பென பொருளாதற்கு ஒரு
சமிக்்கக்ஞைய பெருமளவிலாட, திுந்து பருந்து பெத்திய மூலன பொருளாதசியர்வ பெருமளவிலாதிடள் ட்ரமப் மூலன பொருளாதர்ர்வ பெருமளவிலான்கன பொருளாத
உற்ச பெருமளவிலாடத்துடன் ர்வரமூலர்வற்றுள்ளனர்.

சன பெருமளவிலா மீன பொருளாத பெருமளவிலான இந்ன பொருளாத ஒருங்குவிப்ருந்து பெ பெருமளவிலானது,  சன பெருமளவிலா்கர்வ ன பொருளாதங்டளின்
உடனடிய பெருமளவிலான மிடப் ுந்து பருந்து பெரிய ுந்து பருந்து பெ பெருமளவிலாருள பெருமளவிலான பொருளாத பெருமளவிலார,  புவிச பெருமளவிலார் அரசியல்
மற்றும முக்கிய இர பெருமளவிலாணுர்வ மூலருந்து பெ பெருமளவிலாட்டிய பெருமளவிலாளர பெருமளவிலாட ருந்து பெ பெருமளவிலார்க்கும,
அுந்து பமரிக்ட ுந்து பருந்து பெருநிறுர்வன உயரடுக்கின் ஒரு ருந்து பெபெருமளவிலம ர்வ பெருமளவிலாய்ந்ன பொருளாத
டன்்கனயினது நபெருமளவிலன்டளில் இருந்து மூலநரடிய பெருமளவிலாட
ுந்து பருந்து பெருக்ுந்து படடுக்கிறது. 

எண்ுந்து ப்ய் கூட்டுக்குழுமம ExxonMobil  இன் முன்ன பெருமளவிலாள்
ன பொருளாத்கபெருமளவில்கம ுந்து பசயபெருமளவிலதிட பெருமளவிலாரி ுந்து பரக்ஸ் ரில்பெருமளவிலர்சன்,  இந்ன பொருளாத அடுக்கின்
ஆளுருர்வ பெருமளவிலாட நிற்கிற பெருமளவிலார்.  ரில்பெருமளவிலர்சனின் கீழ,  ExxonMobil குழுமம
வியட்ந பெருமளவிலாம உடன பெருமளவிலான ருந்து பெங்ட பெருமளவிலாண்்கமயுடன் சன பெருமளவிலாவின் டடல்எல்்கபெருமளவில
உரி்கமமூலட பெருமளவிலாரல்ட்கள எதிர்த்து,  ுந்து பன பொருளாதன் சனக் டடலில் முக்கிய
எண்ுந்து ப்ய் மற்றும எரிர்வ பெருமளவிலாயு ர்வயல்ட்கள அணுகுர்வ்கன பொருளாத
ஆக்மூலர பெருமளவிலாாஷைம பெருமளவிலாட பின்ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாடர்ந்ன பொருளாதது. 2014 இல், அன பொருளாதன் எண்ுந்து ப்ய்
ர்வயல்டளில் ஒன்்கற ஒரு சன எண்ுந்து ப்ய் அடழர்வ பெருமளவிலா்கபெருமளவில
ஆக்கிரமித்ன பொருளாதது.  ுந்து பருந்து பெருநிபெருமளவில சன எரிசக்தி உற்ருந்து பெத்தி மற்றும
வினிமூலய பெருமளவிலாடத்தின் ஒரு ருந்து பெங்கின் மீன பொருளாத பெருமளவிலான ExxonMobil குழுமத்தின்
மூலருந்து பெர பெருமளவிலா்கசடள்,  சன பெருமளவிலாவின் உள்ந பெருமளவிலாட்டு ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாழில்து்கற்கய
ஏடமூலருந்து பெ பெருமளவிலாடம பெருமளவிலாக்கி உள்ள சன அரசு நிறுர்வனங்டள் மீது
மூலமபெருமளவில பெருமளவிலாளு்கம ுந்து பசய்ர்வ்கன பொருளாதயும பின்புபெருமளவிலத்தில் ுந்து பட பெருமளவிலாண்டுள்ளது.
உபெருமளவிலுந்து படங்கிலும —அுந்து பமரிக்ட ஆக்கிரமிப்பு ஈர பெருமளவிலாக்கிலும கூட—
ஒப்ருந்து பெந்ன பொருளாதங்டளுக்ட பெருமளவிலான அுந்து பமரிக்ட எரிசக்தித்து்கற
ுந்து பருந்து பெருநிறுர்வனங்டளின் முயற்சிடள் அர்வற்றின் சன
மூலருந்து பெ பெருமளவிலாட்டிய பெருமளவிலாளர்டள பெருமளவிலால் கீழறுக்டப்ருந்து பெடுகின்றன. 

சனப் மூலருந்து பெ பெருமளவிலாட்டி்கய உ்கடத்ுந்து பன பொருளாதறிர்வன பொருளாதற்ட பெருமளவிலான ட்ரமபினது
ுந்து பசல்ர்வந்ன பொருளாத உயரடுக்கின் முன்னீடுருந்து பெ பெருமளவிலாட பெருமளவிலானது,  ரஷ்ய பெருமளவிலாவிற்கு
எதிர பெருமளவிலான முன பொருளாதல் நடர்வடிக்்கடக்கு அுந்து பமரிக்ட ஆளும
ர்வர்க்டத்தின் ுந்து பர்வறித்ன பொருளாதனம பெருமளவிலான மூலட பெருமளவிலாரிக்்கடட்கள எதிர்க்கும
அர்வர்டளின் விருப்ருந்து பெத்தில் மிட ுந்து பன பொருளாதளிர்வ பெருமளவிலாட
எடுத்துக்ட பெருமளவிலாட்டப்ருந்து பெடுகிறது. அுந்து பமரிக்ட மூலன பொருளாதர்ன பொருளாதலில் அது குறுக்கீடு
ுந்து பசய்ன பொருளாதது என்ற குற்றச்ச பெருமளவிலாட்டுக்டளின் மீதும மற்றும அுந்து பமரிக்ட
ஆன பொருளாதரவிபெருமளவில பெருமளவிலான இஸ்பெருமளவில பெருமளவிலாமிய கிளர்ச்சிய பெருமளவிலாளர்டளிடம இருந்து ருந்து பொஷைர்
அல்-அச பெருமளவிலாத் ஆட்சி்கய ருந்து பெ பெருமளவிலாதுட பெருமளவிலாக்ட சிரிய பெருமளவிலாவில் ன பொருளாத்கபெருமளவிலயீடு
ுந்து பசய்ன பொருளாதன பொருளாதற்ட பெருமளவிலாடவும ம பெருமளவிலாஸ்மூலட பெருமளவிலா உடன பெருமளவிலான ஒரு உடனடி
மூலம பெருமளவிலான பொருளாதலுக்ட பெருமளவிலாட ஜனந பெருமளவிலாயடக் டட்சியிடம இருந்தும,  குடியரசு
டட்சி மற்றும உளவுத்து்கற முட்கமடளின் அதிட பெருமளவிலாரிடளிடம
இருந்து ர்வரும மிரட்சியூட்டும அ்கழப்புட்கள ட்ரமப்
இதுர்வ்கரயில் ுந்து பருந்து பெரிதும ஒதுக்கி ன பொருளாதள்ளி உள்ள பெருமளவிலார்.

அமூலன பொருளாதமூலநரத்தில், ரஷ்ய பெருமளவிலா உடன பெருமளவிலான உறவுடளின் ன பொருளாதன்்கமய பெருமளவிலானது,
முழு்கமய பெருமளவிலாட எந்ன பொருளாதளவிற்கு புட்டின் ஆட்சி அுந்து பமரிக்ட
டட்ட்களடளுக்கு அடிருந்து பெணிகிறது என்ருந்து பென பொருளாதன் மூபெருமளவிலம
தீர்ம பெருமளவிலானிக்டப்ருந்து பெடும என்ருந்து பெ்கன பொருளாத ட்ரமபின் பிரதிநிதிடள் சமிக்்கக்ஞை
ுந்து பசய்துள்ளனர்.  ருந்து பெ பெருமளவிலாதுட பெருமளவிலாப்புத்து்கற ுந்து பசயபெருமளவிலருக்ட பெருமளவிலான மூலர்வட்ருந்து பெ பெருமளவிலாளர்
மூலஜமஸ் ம பெருமளவிலாத்திஸ்,  மூலநற்்கறய உறுதிருந்து பெடுத்தும விச பெருமளவிலார்க்க்
கூட்டத்தில் கூறு்கடயில்,  ம பெருமளவிலாஸ்மூலட பெருமளவிலா ஒரு "பிரன பொருளாத பெருமளவிலான
அச்சுறுத்ன பொருளாதல்"  ன பொருளாத பெருமளவிலான் என்ற பெருமளவிலார்.  அர்வர் “முழு்கமய பெருமளவிலாட கூடி
இயங்ட"  விருமபுகிற பெருமளவிலார் என்ற பெருமளவிலாலும,  அங்மூலட "கூட்ட பெருமளவிலாட ந பெருமளவிலாம
மூலர்வ்கபெருமளவில ுந்து பசய்யக்கூடிய ருந்து பெகுதிடளின் எண்ணிக்்கட கு்கறர்வ பெருமளவிலாட
உள்ளது,  ரஷ்ய பெருமளவிலா்கர்வ ந பெருமளவிலாம எதிர்ுந்து பட பெருமளவிலாள்ள மூலர்வண்டிய
ருந்து பெகுதிடளின் எண்ணிக்்கட அதிடம பெருமளவிலாட உள்ளது.”

ஒட்டுுந்து பம பெருமளவிலாத்ன பொருளாதம பெருமளவிலாட ருந்து பெ பெருமளவிலார்க்குமமூலருந்து பெ பெருமளவிலாது,  சன பெருமளவிலா்கர்வ மூலந பெருமளவிலாக்கிய
அுந்து பமரிக்ட ுந்து பசல்ர்வந்ன பொருளாத உயரடுக்கின் சூ்கறய பெருமளவிலாடும திட்டநிரல்,
சன முன பொருளாதபெருமளவில பெருமளவிலாளித்துர்வ ர்வர்க்டத்தின் ்கமய நபெருமளவிலன்டளுக்கும, சனக்
டமயூனிஸ்ட் டட்சி ஆட்சியின் அரசியல் ஸ்திரப்ருந்து பெ பெருமளவிலாட்டிற்கும,
உயிர்பி்கழப்புக்குமூலம கூட சர்வ பெருமளவிலால்விடுக்கிறது. ஒரு மூர்க்டம பெருமளவிலான
மற்றும ஊழல்பீடித்ன பொருளாத சன ுந்து பசல்ர்வந்ன பொருளாத உயரடுக்கின்
பிரதிநிதிய பெருமளவிலாட நிற்கும சனக் டமயூனிஸ்ட் டட்சி,  அுந்து பமரிக்ட
ஏட பெருமளவிலாதிருந்து பெத்தியத்்கன பொருளாத அணுஆயுன பொருளாதங்ட்களக் ுந்து பட பெருமளவிலாண்டு
அச்சுறுத்துர்வ்கன பொருளாதத் ன பொருளாதவிர மூலர்வுந்து பறந்ன பொருளாத வி்கடயிறுப்புக்கும
இபெருமளவில பெருமளவிலாயக்டற்று உள்ளது,  அமூலன பொருளாதமூலர்வ்களயில் தி்கரக்குப்
பின்ன பெருமளவிலால் அது ஒரு சமரசத்திற்கும மு்கறயிட்டு ர்வருகிறது.
எவ்ர்வ பெருமளவிலாறிருப்பினும அுந்து பமரிக்ட முன பொருளாதபெருமளவில பெருமளவிலாளித்துர்வத்தின்
திர்வ பெருமளவிலால்நி்கபெருமளவிலயும,  மற்றும அன பொருளாதன் உபெருமளவிலடள பெருமளவிலாவிய மூலமபெருமளவில பெருமளவிலாதிக்டம
சரழிந்து ர்வருர்வ்கன பொருளாத ன பொருளாதடுப்ருந்து பென பொருளாதற்ட பெருமளவிலான அன பொருளாதன் ஆளும உயரடுக்கின்
ுந்து பருந்து பெருமபிரயத்ன பொருளாதனமும,  சன பெருமளவிலா்கர்வ ஒரு அ்கர-ட பெருமளவிலாபெருமளவிலனித்துர்வ
ர்வ பெருமளவிலாடிக்்கடய பெருமளவிலாளர் அரச பெருமளவிலாட ம பெருமளவிலாற்றும அன பொருளாதன் மூலந பெருமளவிலாக்டத்திலிருந்து
எந்ன பொருளாதுந்து பர்வ பெருமளவிலாரு நீண்டட பெருமளவிலாபெருமளவில பின்ர்வ பெருமளவிலாங்டலின் ச பெருமளவிலாத்தியக்கூ்கறயும
ன பொருளாதவிர்த்துவிடுகிறது.

ுந்து பருந்து பெப்ரர்வரி 18,  2016  இல்,  ந பெருமளவிலான்ட பெருமளவிலாம அகிபெருமளவிலத்தின்
அ்கனத்துபெருமளவிலடக் குழு, உபெருமளவிலட மூலச பெருமளவிலாசலிச ர்வ்கபெருமளவிலத் ன பொருளாதளத்தில்
"மூலச பெருமளவிலாசலிசமும மூலருந்து பெ பெருமளவிலாருக்கு எதிர பெருமளவிலான மூலருந்து பெ பெருமளவிலார பெருமளவிலாட்டமும" என்ற அன பொருளாதன்
அறிக்்கட்கய பிரசுரித்ன பொருளாதது.  ந பெருமளவிலான்ட பெருமளவிலாம அகிபெருமளவிலத்தின்
அ்கனத்துபெருமளவிலடக் குழு ஏட பெருமளவிலாதிருந்து பெத்தியத்திற்கு எதிர பெருமளவிலாட ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாழிபெருமளவில பெருமளவிலாள
ர்வர்க்டம மற்றும இ்களக்ஞைர்டளின் ஒரு சர்ர்வமூலன பொருளாதச மூலருந்து பெ பெருமளவிலார்-எதிர்ப்பு
இயக்டத்்கன பொருளாத டட்டிுந்து பயழுப்ருந்து பெ மூலர்வண்டிய அர்வசியத்்கன பொருளாத
முன்ுந்து பனடுத்து,  அதுமூலருந்து பெ பெருமளவிலான்றுந்து பர்வ பெருமளவிலாரு இயக்டம என பொருளாதன்
அடிப்ருந்து பெ்கடயில் இருக்ட மூலர்வண்டுமூலம பெருமளவிலா அன பொருளாதற்ட பெருமளவிலான மூலச பெருமளவிலாசலிச
மூலட பெருமளவிலாட்ருந்து பெ பெருமளவிலாடுட்கள ர்வ்கரந்ன பொருளாதளித்ன பொருளாதது. மூலருந்து பெ பெருமளவிலாருக்கு மூபெருமளவில ட பெருமளவிலார்ம பெருமளவிலான
முன பொருளாதபெருமளவில பெருமளவிலாளித்துர்வம மற்றும மூலன பொருளாதசிய அரசு பிளவுட்கள
தூக்கிுந்து பயறியர்வன பொருளாதற்குரிய ுந்து பருந்து பெ பெருமளவிலாதுர்வ பெருமளவிலான மூலருந்து பெ பெருமளவிலார பெருமளவிலாட்டத்தில்
உபெருமளவிலுந்து படங்கிலும பெருமளவிலான ுந்து பன பொருளாத பெருமளவிலாழிபெருமளவில பெருமளவிலாள ர்வர்க்டத்்கன பொருளாத
ஐக்கியப்ருந்து பெடுத்துர்வன பொருளாதன் மூபெருமளவிலம பெருமளவிலாட மட்டுமூலம ஒரு மூன்ற பெருமளவிலாம உபெருமளவிலட
மூலருந்து பெ பெருமளவிலார் ுந்து பர்வடிப்்கருந்து பெ ன பொருளாதடுக்ட முடியும.

ஓர் அணுஆயுன பொருளாத மூலருந்து பெரழிவுக்கு இட்டுச் ுந்து பசல்பெருமளவிலக்கூடிய,
அுந்து பமரிக்ட பெருமளவிலா மற்றும சன பெருமளவிலாவிற்கு இ்கடயிபெருமளவில பெருமளவிலான ஒரு மூலம பெருமளவிலான பொருளாதல்
அதிடரித்து ர்வருகின்ற நி்கபெருமளவிலயில்,  ந பெருமளவிலான்ட பெருமளவிலாம அகிபெருமளவிலத்தின்
அ்கனத்துபெருமளவிலடக் குழுவின் முன்மூலன பெருமளவிலாக்கிற்ட பெருமளவிலாட மூலருந்து பெ பெருமளவிலார பெருமளவிலாடுர்வன பொருளாத பெருமளவிலானது,
அரசியல்ரீதியில் அர்வசர மூலன பொருளாத்கர்வ என்ற அத்திய பெருமளவிலார்வசிய
உ்ர்வுடன் அபிவிருத்தி ுந்து பசய்யப்ருந்து பெட மூலர்வண்டும.

https://www.wsws.org/tamil/articles/2016/mars/icfi-m07.shtml

