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உலகளாவிய உயரடுக்குகள் ள் டா டாவ்ாஸில் ஒன்றுகூடுன்றுகூடுககயில்

ஆக்ஸ்ஃ டாவஃாம் அறிக்ன்றுகூடுகக: 26 பில்லியனர்கள்
மனித குலத்தின் மிக ்றிய அன்றுகூடுகர்ாசியினரின்

 ச் செல்்்ளத்திற்கு இன்றுகூடுகிற்கு இணையானன்றுகூடுகதக்
கட்டுப்ஃாட்டில்  சகாண்டுள்ளனர்

Nick Beams,      22 January 2019 

உலகின் நிதிய உயரடுக்கின் அங்கத்தவர்கள் உலகப

பொரருளரதரர பொரவவயினது வருுடரந்தர கூட்ுடத்தின் முதல
நரளில இன்று சுவிட்சர்லரந்தின் ுடரபவரஸில ஒன்றுகூடுகின்ற

நிவலயில,  பிரிட்ுடவன வடனை மையடனை மைரக பகரண்ுட அறக்கட்ுடவள
ஆக்ஸ்ஃபொரம் இன்ுடர்நரஷனலின் ஒரு புதிய அறிக்வக

சமூகத்தின் மிக உயர்டனை மைட்ுடங்களில பசலவவளம் ொரரியளவில
திரண்டு இருபொவதயும்,  இது சமூக சடனை மைத்துவமின்வடனை மையின்

வளர்ச்சிவயத் தீவிரபொடுத்தி வருவவதயும் உயர்த்திக்
கரட்டியுள்ளது.

குடந்தரண்டு உலக பிலலியனர்களின் பசலவவளம் 900

பிலலியன் ுடரலர்,  அலலது 12  சதவீதம்
அதிகரித்திருந்ததரகவும்,  அபதபவவளயில 3.8  பிலலியன்

டனை மைக்கள் —உலக டனை மைக்கள்பதரவகயில அவரவரசியினர்—
அவர்களின் பசலவவளத்தில 11  சதவீத வீழ்ச்சிவயக்

கண்ுடதரகவும் அந்த அறிக்வக எடுத்துக்கரட்டியது. 

குடந்தரண்டு,  இந்த பிலலியனர்களின் பசலவவளம்
ஒவ்பவரரு நரளும் 2.5  பிலலியன் ுடரலர் அதிகரித்தது,

அபதபவவளயில ஒவ்பவரரு இரண்டு நரட்களில ஒரு
மிலலியனர் இவர்களின் டனை மைட்ுடங்களுக்கு நகர்ந்திருந்தரர்.

2008  இல உலகளரவிய நிதியியல பநருக்கடி

பவடித்ததற்குப பின்னர் இருந்து ஒரு தசரபதத்தில,
அரசரங்கங்களும் நிதிய ஆவ நிதிய ஆணையங்களும் அதன் முழ

ொரதிபவொயும் உலக பதரழிலரள வர்க்கத்தின் முதுகில
சுடனை மைத்தி உள்ளன,  அதன் ொரதிபபுகளில பவறுடனை மைபன

சிலவற்வறப பொயரிுட பவண்டுடனை மைரனரல,  சம்ொள
உயர்வின்வடனை மை டனை மைற்றும் குவறந்த சம்ொளங்கள்,  டனை மைருத்துவச்

பசவவகள் டனை மைற்றும் இதர சமூக பசவவகளுக்கு
குழிொறித்துள்ள சமூக பசலவினக் குவறபபு திட்ுடங்கள்

ஆகிய வடிவில பசய்துள்ளன.  இதற்கிவுடபய,
பசலவவளபடனை மைர முன்பினும் அதிகடனை மைரக ஒபரயிுடத்தில

குவிந்தன. குடந்த ஆண்டு, அதற்கு முந்வதய ஆண்டின் 43
நொர்களுுடன் ஒபபிடுவகயில,  உலக டனை மைக்கள் பதரவகயில

ொரதி டனை மைக்கவள உள்ளுடக்கிய 3.8  பிலலியன் டனை மைக்களின்
பசலவ வளத்திற்கு நிகரரன பசலவ வளத்வத பவறும் 26

பொர் கட்டுபொரட்டில பகரண்டிருந்தனர்.

உலகின் மிகப பொரிய பசலவந்தரரன அடனை மைசன் உரிவடனை மையரளர்
பஜெஃப பொபெரஸ் குவித்துக் பகரண்ுட 112  பிலலியன்

ுடரலர் பசரத்தில பவறும் 1  சதவீதடனை மைரனது 150  மிலலியன்

டனை மைக்கவளக் பகரண்ுட ஒரு நருடரன எத்திபயரபபியரவிற்கரன
ஒட்டுபடனை மைரத்த டனை மைருத்துவத்துவற வரவு-பசலவுக் க நிதிய ஆணைக்கிற்கு

நிகரரனது என்று ஆக்ஸ்ஃபொரம் குறிபபிட்டுள்ளது.

அபிவிருத்தி அவுடந்த நரடுகளின் பசலவந்தர்களது
அதிகொட்ச வரி விகிதம் 1970 இல 62 சதவீதடனை மைரக இருந்ததில

இருந்து 2013  இல 38  சதவீதடனை மைரக குவறந்து விட்ுடவத
கண்ுடறிந்த ஆக்ஸ்ஃபொரம் அறிக்வக,  பசலவந்தர்களும்

பொருநிறுவனங்களும் ஆதரயடனை மைவுடயும் வவகயில 2017
இறுதியில அபடனை மைரிக்க ஜெனரதிொதி ட்ரம்ப அறிமுகபொடுத்திய

வரி பவட்வுட சுட்டிக்கரட்டியது.

அபிவிருத்தி அவுடந்து வரும் நரடுகளில,  அதிகொட்ச
தனிநொர் வரி விகிதம் பவறும் 28  சதவீதடனை மைரக உள்ளது.

பிரித்தரனியரவிலும் பிபரசிலிலும்,  டனை மைக்கள் பதரவகயில
உயர்டனை மைட்ுட 10  சதவீதத்தினவர விுட அடிடனை மைட்ுட 10

சதவீதத்தினபர அவர்களின் வருவரயில வரிக்கரக அதிகம்
வழங்குவதரக அந்த அறிக்வக கண்ுடறிந்தது.

வரி ஏய்பபு சர்வசரதரர நிதிய ஆணைடனை மைரக உள்ளது.  பொரும்

பசலவந்தர்கள் வருடனை மைரன வரித்துவறயிலிருந்து 7.6
ட்ரிலலியன் ுடரலர்கவள டனை மைவறத்திருபொதரகவும்,

அபதபவவளயில பொருநிறுவனங்கபளர மிகப
பொருடனை மைளவிலரன ொ நிதிய ஆணைத்வத பவளிநரடுகளில ொதுக்கி

இருபொவதயும்,  அபிவிருத்தி அவுடந்து வரும் நரடுகளில
இருந்து வருவரயரக ஆண்டுக்கு 170  பிலலியன் ுடரலர்கள்

ொறித்திருபொவதயும் அந்த அறிக்வக பவளிபொடுத்திக்
கரட்டியது.

ஒரு விவளவரக,  படனை மைரத்த வரி வருவரயில பவறும் 4

சதவீதம் டனை மைட்டுபடனை மை பசலவவளம் மீதரன வரிவிதிபபிலிருந்து
வந்தது.

“வறுவடனை மை ஒழிபபு விகிதம் 2013  க்குப பின்னர் இருந்து

ொரதியரக குவறந்துள்ளது,”  “பசரலலபபொரனரல,  அதீத
வறுவடனை மை துவ நிதிய ஆணை-சஹரரர ஆபிரிக்கரவில அதிகரித்து

வருகிறது,” என்று அந்த அறிக்வக குறிபபிட்ுடது.

1980  க்கும் 2016  க்கும் இவுடபய,  உலக டனை மைக்கள்
பதரவகயில மிக வறிய 50 சதவீத டனை மைக்களுக்கு உலகளரவிய

வருவரய் வளர்ச்சியின் ஒவ்பவரரு ுடரலரிலும் பவறும் 12
பசன்ட் டனை மைட்டுபடனை மை கிவுடத்துள்ளது,  அபதபவவளயில



உயர்டனை மைட்ுட 1  சதவீதத்தினபரர ஒவ்பவரரு ுடரலரிலும் 27
பசன்ட்வுட அொகரித்தது என்ொவதயும் அது பசர்த்துக்

பகரண்ுடது.

ஒரு தசரபதத்திற்கு முன்னர்,  ுடரபவரஸில நுடந்த ஆளும்
உயரடுக்கின் வருுடரந்தர கூட்ுடம்,  மிகப பொரியளவிலரன

படனை மைரசடி டனை மைற்றும் உலகின் மிகபபொரிய நிதிய அவடனை மைபபுகளின்
குற்றகரத்தன்வடனை மையரல உருவரக்கபொட்ுட மிகவும் கடுவடனை மையரன

பொரருளரதரர டனை மைற்றும் நிதியியல பநருக்கடிவய அடுத்து
நுடந்தது.

ஆனரல அந்த "பொரும் பசலவவளத்தின் குற்றகர கூறுகள்"

சிவறக்கு அனுபொபொடுவதற்கு ொதிலரக,  அவற்றிற்கு
பிவ நிதிய ஆணைபயடுபபு வழங்கபொட்ுடன.  அடுத்த தசரபதத்தில,

அவற்றுக்கு ட்ரிலலியன் க நிதிய ஆணைக்கிலரன ுடரலரில அதி-டனை மைலிவு
ொ நிதிய ஆணைம் வழங்கபொட்ுடது,  இது அவர்களின் பசலவவளம்

இன்னும் அதிபவக விகிதத்தில பதருடர்ந்து குவிவதற்கு
உதவியது.

புளூம்பொர்க்கின் ஒரு புதிய பசய்தியின்ொடி,  ுடரபவரஸில

கலந்து பகரண்ுட 12  மிகப பொரிய ொ நிதிய ஆணைக்கரரர்களின்
பசலவவளம் ஒட்டுபடனை மைரத்தடனை மைரக 175  பிலலியன் ுடரலரரக

அதிகரித்திருந்தது,  அபதபவவளயில உலகின்
பிலலியனர்களின் ஒட்டுபடனை மைரத்த பசலவவளமும்,  அபத

கரலகட்ுடத்தில,  3.4  ட்ரிலலியன் ுடரலரில இருந்து 8.9
ட்ரிலலியன் ுடரலரரக அதிகரித்திருந்தது.

புளூம்பொர்க் அறிக்வக இந்த அசரதரர நிதிய ஆணை அதிகரிபவொ

உயர்த்திக் கரட்டியிருந்தது:

ஃபொஸ்புக் நிறுவனத்தின் தவலவர் டனை மைரர்க் சக்கர்பொர்க் ஒரு
தசரபதத்திற்கு முன்னர் 3 பிலலியன் ுடரலரரக இருந்த தனது

பசலவவளத்வத 55.6  பிலலியனரக உயர்த்தியுள்ளரர்,  இது
1853 சதவீதம் அதிகரிபொரகும்.

தனியரர் முதலீட்டு நிறுவனடனை மைரன பிளரக்ஸ்புடரனின் தவலவர்

ஸ்டீொன் சுவரர்ஸ்டனை மைனின் நிறுவன பசரத்துக்கள் 2008  இன்
முடிவில 95  பிலலியன் ுடரலரில இருந்து 457  பிலலியன்

ுடரலரரக அதிகரித்தன, அபதபவவளயில அவரின் தனிபொட்ுட
பசரத்து 486  சதவீத உயர்வுுடன் 2.1  பிலலியன் ுடரலரில

இருந்து 10.1 பிலலியன் ுடரலருக்கு அதிகரித்துள்ளது.

ஊுடகத்துவற ஜெரம்ொவரன் ரூபொர்ட் முர்புடரக்கின்
பசலவவளம் 472 சதவீத உயர்வுுடன் 3.2 பிலலியன் ுடரலரில

இருந்து 15.1  பிலலியன் ுடரலரரக உயர்ந்துள்ளது,
அபதபவவளயில பஜெபி படனை மைரர்கன் தவலவர் பஜெமி புடடனை மைன்

276  சதவீத பசலவவள அதிகரிபபுுடன் 0.4  பிலலியன்
ுடரலரில இருந்து 1.1  பிலலியன் ுடரலர் உயர்வவ

அனுொவிக்கிறரர்.

இந்த ொட்டியல இவ்வரறு நீண்டு பசலகிறது.

ஆனரல ஆக்ஸ்ஃபொரம் உருவரக்கிய பொரருளரதரர
புள்ளிவிொரத்தின் ொலம்,  சமூக சடனை மைத்துவமின்வடனை மையின்

இத்தவகய அதீத டனை மைட்ுடங்கவளக் வகயரள்வதற்கரன அதன்
ொரிந்துவரகளுுடன் கூர்வடனை மையரக முரண்ொடுகிறது.  அது எவத

"டனை மைனித பொரருளரதரரம்"  என்று அவழக்கிறபதர அந்த

அபிவிருத்தியின் வடனை மையம் அது எவத "வளர்ச்சி
பொரருளரதரரம்"  என்று குறிபபிடுகிறபதர அதன் பவவ்பவறு

பகரட்ொரடுகள் மீது கட்ுடவடனை மைக்கபொட்டுள்ளது.

இந்த “டனை மைனித பொரருளரதரரடனை மைரனது"  டனை மைருத்துவச் பசவவ,
கலவி டனை மைற்றும் ொரலின சடனை மைத்துவத்வத வழங்கி இருக்கும்,

பசலவவள ொகிர்வுுடன் சிறந்த நிவலவடனை மைகவள உருவரக்கி
இருக்கும்.  மிகப பொரிய பசலவந்தர்கள் மீதரன வரிகளில

பவறும் 0.5  சதவீத வரி உயர்பவ தற்பொரது கலவி பொற
முடியரது உள்ள 262  மிலலியன் குழந்வதகளுக்குக் கலவி

வழங்க பொரதிய ொ நிதிய ஆணைத்வத உயர்த்தும் என்ொபதரடு, தடுக்கக்
கூடிய உயிரிழபபுகளில இருந்து 3.3  மிலலியன் டனை மைக்கவளக்

கரபொரற்றும் டனை மைருத்துவக் கவனிபவொ வழங்கும் என்கின்ற
நிவலயில,  அத்தவகய பொரருளரதரரம் உலகின் மிகப

பொரிய பசலவந்தர்கள் டனை மைற்றும் பொருநிறுவனங்கள் மீது
வரிகவள அதிகரித்து நிதி திரட்டியிருக்கும்.

ஆனரல ஆக்ஸ்ஃபொரம் குடந்த எட்டு ஆண்டுகளரக

இத்தவகய முன்படனை மைரழிவுகவளச் பசய்து வருகிறது,
எச்சரிக்வககவள விடுத்து வருகிறது,  பகரள்வக

டனை மைரற்றத்திற்கு அவழபபு விடுத்து வருகிறது. ஆனரல எதுவும்
ொயனிலவல.  ஒவ்பவரரு ஆண்டும் நிவலவடனை மை இன்னும்

அதிக தீவிரடனை மைரன விகிதத்தில படனை மைரசடனை மைவுடகின்றன,  இவத
ஆக்ஸ்ஃபொரம் அதுபவ ஒபபுக் பகரள்கின்றது.

சமூக சடனை மைத்துவமின்வடனை மை அவலத்வத,  தற்பொரவதய

அவடனை மைபபுமுவறக்குத் தவலவடனை மை தரங்கி வரும் அபத
சக்திகளிுடம் பொரக்வக டனை மைரற்றிக் பகரள்ளுடனை மைரறு ொயனற்ற

முவறயீடுகவளச் பசய்வதன் மூலடனை மைரக முடிவுக்குக் பகரண்டு
வர முடியரது.  அவவ, 1789  புரட்சிக்கு முன்னர் பிரரன்சின்

ொண்வுடய ஆட்சிவயப பொரலபவ,  அலலது 1917  க்கு
முன்னர் ரஷ்யரவில ஜெரரிச பிரபுத்துவத்வதப பொரலபவ,

இனி அதற்கு இலரயகற்றவவ.

ஒரு நிஜெடனை மைரன "டனை மைனித பொரருளரதரரத்திற்கரன"  ஒபர ொரவத
பசரசலிச புரட்சியில அரசியல அதிகரரத்வதத் பதரழிலரள

வர்க்கம் வகயிபலடுபொது டனை மைட்டுபடனை மை ஆகும்,  அவ்விதத்தில
தரன் தனியரர் இலரொம் டனை மைற்றும் நிதியியல சந்வதகளின்

சர்வரதிகரரத்வத முடிவுக்குக் பகரண்டு வர முடியும்.  இந்த
வழியில டனை மைட்டுந்தரன் பதரழிலரள வர்க்கம் உருவரக்கிய

ொரந்த ஆதரரவளங்கவள அவனத்து சமூக பதவவகவளயும்
பூர்த்தி பசய்யவதற்கரக ொயன்ொடுத்திக் பகரள்ள முடியும்.

இந்த முன்பனரக்கு தரன்,  படனை மைக்சிபகரவில வரகன உதிரி

ொரகங்கள் உற்ொத்தித்துவற பவவலநிறுத்தங்கள்,  இருந்து,
லரஸ் ஏஞ்சலஸ் ஆசிரியர்கள் பவவலநிறுத்தத்தில இருந்து,

இந்திய பதரழிலரள வர்க்கத்தின் மிகப பொரிய
பொரரரட்ுடங்கள் வவரயில உலபகங்கிலும் பவடித்து

வருகின்ற சமூக டனை மைற்றும் வர்க்க பொரரரட்ுடங்களில இபபொரது
முன்பனடுக்கபொுட பவண்டிய முன்பனரக்கு ஆகும்.  இதற்கு

ஒவ்பவரரு நரட்டிலும் அவசியடனை மைரன தவலவடனை மைவய வழங்க,
பசரசலிச புரட்சியின் உலக கட்சியரக நரன்கரம் அகிலத்தின்

அவனத்துலக குழவவக் கட்ுடவடனை மைக்க பவண்டியது
அவசியடனை மைரகும்.


