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பிரரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்படிக்ன்படிக்கடன்படிக்கையின்
75 ஆண்டுடன்படிக்கைள

Nick Beams,     22 July 2019 

இன்று பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மா்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடு நிாநாடு நிறமாநாடு நிறைவாநாடு நிறடந்து 75

ஆண்டுகாநாடு நிறடுகளைக் குறிக்கிமாநாடு நிறைது,  அம்ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மா்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடு இபிரெண்டு உலகப

போவூட்ஸ் மார்கள் ூட்ஸ் மற்றும் 1930 களின் ிரோருூட்ஸ் மந்தநிாநாடு நிறலயின் அழிவுக்குப
பின்னர் உலக முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்தின்

ூட்ஸ் மறுஸ்திபிரெபோடுத்தலுக்கவூட்ஸ் மான அடித்தடுகளைம் அாநாடு நிறூட்ஸ் மபோதில் ஒரு
முக்கிய ோவூட்ஸ் மாத்திபிரெம் வகித்து,  அவ்விதத்தில் போவூட்ஸ் மாருக்குப

பிந்ாநாடு நிறதய முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ வடுகளைர்ச்சிக்கவூட்ஸ் மான ோவூட்ஸ் மாாநாடு நிறதாநாடு நிறயத்
திமாநாடு நிறைந்துவிட்டது.

அவ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகயின் 75  வருடங்களுக்கு பின்னர்,  உலக

முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபுமுாநாடு நிறமாநாடு நிறை அதன் அடித்தடுகளைங்காநாடு நிறடுகளை
உலுக்கிய ூட்ஸ் மற்றும் பிரெஷ்யவூட்ஸ் மாவில் அக்படவூட்ஸ் மாோர் 1917  புபிரெட்சியுடன்

ிரதவூட்ஸ் மாடங்கிய ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கத்தின் புபிரெட்சிகபிரெ
போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாட்டங்களின் எழுச்சிக்கு உந்துதலளித்த அபத

போபிரெழிவுகளின் ஒரு ிரவடிபபிற்கு முகங்ிரகவூட்ஸ் மாடுக்கிமாநாடு நிறைது.

அம்ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மா்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாட்டில் ோங்ிரகடுத்தவர்கள்,  அபபோவூட்ஸ் மாது பு ஜேர்ூட்ஸ் மன
ூட்ஸ் மற்றும் ு ஜேபோவூட்ஸ் மானுக்கு எதிபிரெவூட்ஸ் மான போவூட்ஸ் மாரின் இறுதி கட்டங்களில்

ஈடுோட்டிருந்த ப்ஸ் மாநச ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடுகளின் பிபிரெதிநிதிகள்,  ஒரு புதிய
உலகப ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ ஒழுங்காநாடு நிறூட்ஸ் மபாநாடு நிறோ ஸ்தவூட்ஸ் மாபிபோதற்கவூட்ஸ் மான

அவர்களின் கலந்துாநாடு நிறபிரெயவூட்ஸ் மாடல்களுக்கு கவூட்ஸ் மாபிரெணூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக இருந்தாநாடு நிறவ,
அவர்களின் ஆட்சியினது உயிர்பிாநாடு நிறு உயிர்பிழைபபுக்குக் அவசியூட்ஸ் மவூட்ஸ் மானது

என்ோாநாடு நிறதக் குறித்து துல்லியூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக ்ஸ் மாநனவுபூர்வூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக இருந்தனர்.

அக்கூட்டத்தின் இறுதியில் போசுாநாடு நிறகயில்,  அிரூட்ஸ் மரிக்க
கருவூலத்துாநாடு நிறமாநாடு நிறை ிரசயலர் Henry  Morgenthau அதன்

தீர்ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மானங்காநாடு நிறடுகளைப பின்வருூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாறு ிரதவூட்ஸ் மாகுத்தளித்தவூட்ஸ் மார்:  “சர்வபதச
கூட்டுமாநாடு நிறைவு மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக —அதவூட்ஸ் மாவது,  ிரோவூட்ஸ் மாதுவவூட்ஸ் மான ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்கங்காநாடு நிறடுகளை

எட்டுவதற்கவூட்ஸ் மான ஒருங்கிாநாடு நிறணந்த முயற்சி மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக— ்ஸ் மாநூட்ஸ் மது
பதசிய ்ஸ் மாநலன்காநாடு நிறடுகளைப ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாபோபத மிகவும்

புத்திசவூட்ஸ் மாலித்தனூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான ூட்ஸ் மற்றும் மிகவும் திமாநாடு நிறைாநாடு நிறூட்ஸ் மயவூட்ஸ் மான வழியவூட்ஸ் மாக
இருக்கும் என்ோாநாடு நிறத ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாம் உணர்ந்துள்படுகளைவூட்ஸ் மாம்,” என்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மார்.

இந்த ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்குநிாநாடு நிறலாநாடு நிறய உந்திய அச்சங்கள் அிரூட்ஸ் மரிக்க

ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ விவகவூட்ஸ் மாபிரெங்களுக்கவூட்ஸ் மான துாநாடு நிறண ிரசயலர்
வில்லியம் கிபடுகளைடனவூட்ஸ் மால் கவூட்ஸ் மாங்கிபிரெஸ் சாநாடு நிறோயின் ஓர் உாநாடு நிறபிரெயில்

ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மார்ச் 1945  இல் ிரவளிபோடுத்தபோட்டது.  உயர் இமாநாடு நிறைக்குூட்ஸ் மதி
வரிவிதிபபுகளுக்கு வக்கவூட்ஸ் மாலத்துவவூட்ஸ் மாங்கியவர்களுக்கு எதிபிரெவூட்ஸ் மாக

அவபிரெது கருத்துக்காநாடு நிறடுகளைத் திருபபியவவூட்ஸ் மாறு,  அவர்
எச்சரிக்ாநாடு நிறகயில்,  “இபிரெண்டு உலக போவூட்ஸ் மார்களுக்கு இாநாடு நிறடபய

மிகக் கடுாநாடு நிறூட்ஸ் மயவூட்ஸ் மாக ்ஸ் மாநடத்தபோட்ட சர்வபதச ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ
போவூட்ஸ் மார்முாநாடு நிறமாநாடு நிறை போவூட்ஸ் மான்மாநாடு நிறை ஒன்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மால்,  உலக சூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மானம் எபபோவூட்ஸ் மாது

பவண்டுூட்ஸ் மவூட்ஸ் மானவூட்ஸ் மாலும் மிகக் கடுாநாடு நிறூட்ஸ் மயவூட்ஸ் மாக ோவூட்ஸ் மாதிக்கபோடலவூட்ஸ் மாம்,”
பூட்ஸ் மலும் “ு ஜேன்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாயகமும் சுதந்திபிரெ வர்த்தகமும் இன்ிரனவூட்ஸ் மாரு

உலக போவூட்ஸ் மாாநாடு நிறபிரெ தவூட்ஸ் மாக்குப பிடிக்கவூட்ஸ் மாது” என்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மார்.

துல்லியூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக உலகம் இபபோவூட்ஸ் மாது எாநாடு நிறத ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்கி ிரசன்று
ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கிமாநாடு நிறைபதவூட்ஸ் மா அந்த ோவூட்ஸ் மாாநாடு நிறதாநாடு நிறயத்தவூட்ஸ் மான் அது

வர்ணிக்கிமாநாடு நிறைது.  அதவூட்ஸ் மாவது,  ஆு உயிர்பிழைூட்ஸ் மாநாடு நிறடந்து வரும் ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ
பூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதல் ூட்ஸ் மற்றும் ிரடவூட்ஸ் மானவூட்ஸ் மால்ட் ட்பிரெம்பினது ு ஜேனவூட்ஸ் மாதிோதி ோதவியின்

கீழ் அிரூட்ஸ் மரிக்க ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின் தாநாடு நிறலாநாடு நிறூட்ஸ் மயில் போவூட்ஸ் மாாநாடு நிறபிரெ
ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்கி ிரசன்று ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கிமாநாடு நிறைது.

ட்பிரெம்ப அவரின் ோதவிபயற்பு விு உயிர்பிழைவூட்ஸ் மா உாநாடு நிறபிரெயில் அறிவித்தவூட்ஸ் மார்:

“்ஸ் மாநூட்ஸ் மக்கவூட்ஸ் மான ோண்டங்காநாடு நிறடுகளை உற்ோத்தி ிரசய்து ிரகவூட்ஸ் மாண்டு,  ்ஸ் மாநூட்ஸ் மது
நிறுவனங்காநாடு நிறடுகளைக் ிரகவூட்ஸ் மாள்ாநாடு நிறடுகளையடித்துக் ிரகவூட்ஸ் மாண்டு,  ்ஸ் மாநூட்ஸ் மது

பவாநாடு நிறலகாநாடு நிறடுகளை அழித்துக் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கின்மாநாடு நிறை ூட்ஸ் மற்மாநாடு நிறை ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடுகளின்
சூாநாடு நிறமாநாடு நிறையவூட்ஸ் மாடல்களில் இருந்து ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாம் ்ஸ் மாநூட்ஸ் மது எல்ாநாடு நிறலகாநாடு நிறடுகளைப

ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாக்க பவண்டும். ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாபபு என்ோது மிகப ிரோரியடுகளைவில்
ிரசல்வ வடுகளைத்திற்கும் ூட்ஸ் மற்றும் ோலத்திற்கும் இட்டுச் ிரசல்லும்.”

அதற்கு இபிரெண்டுக்கும் அதிகூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான ஆண்டுகளுக்குப பின்னர்,
அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மா தீவிபிரெபோடுத்தபோட்ட ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ போவூட்ஸ் மார்முாநாடு நிறமாநாடு நிறைாநாடு நிறய

்ஸ் மாநடத்தி வருவதுடன்,  "பதசிய ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாபபு"  என்மாநாடு நிறை ிரோயரில்
அதன் கூட்டவூட்ஸ் மாளிகள் ூட்ஸ் மற்றும் போவூட்ஸ் மாட்டியவூட்ஸ் மாடுகளைர்கள் மீது ஒருபோவூட்ஸ் மால

இமாநாடு நிறைக்குூட்ஸ் மதி வரிவிதிபபுகள் அல்லது அச்சுறுத்தல்காநாடு நிறடுகளைத்
திணித்து அவற்ாநாடு நிறமாநாடு நிறை தவூட்ஸ் மாக்கிக்ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கின்மாநாடு நிறைது.

ஆனவூட்ஸ் மால் பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகாநாடு நிறய

வடிவாநாடு நிறூட்ஸ் மத்தவர்கள் எச்சரித்த இபத ிரகவூட்ஸ் மாள்ாநாடு நிறககள் ஒரு
போபிரெழிவுக்கு இட்டுச் ிரசல்வது ிரவறுூட்ஸ் மபன ட்பிரெம்பபின்

ிரவள்ாநாடு நிறடுகளை ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாளிாநாடு நிறகயின் விாநாடு நிறடுகளைவு என்மாநாடு நிறை பிபிரொநாடு நிறூட்ஸ் மக்கு யவூட்ஸ் மாரும்
ஆடுகளைவூட்ஸ் மாகிவிடக்கூடவூட்ஸ் மாது.  உண்ாநாடு நிறூட்ஸ் மயில் ு ஜேன்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாயக கட்சியினர்

இன்னும் அதிகூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக போவூட்ஸ் மார் ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடுோவர்கடுகளைவூட்ஸ் மாக உள்டுகளைனர்.
அவர்கள் சீனவூட்ஸ் மா மீது விதிக்கபோட்ட முடூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக்கும் அிரூட்ஸ் மரிக்க

தாநாடு நிறடயவூட்ஸ் மாாநாடு நிறணகாநாடு நிறடுகளை,  ஏபதனும் வர்த்தக உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகயின்
ோவூட்ஸ் மாகூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக, நீக்குவதில் இருந்து ட்பிரெம்ாநாடு நிறோத் தடுக்கும் விதித்தில்,

சீனத் ிரதவூட்ஸ் மாாநாடு நிறலத்ிரதவூட்ஸ் மாடர்பு ிரோருநிறுவனம் ிறுவனம் ஹநிறுவனம் ஹூவவூட்ஸ் மாய் இக்கு
எதிபிரெவூட்ஸ் மாக ிரகவூட்ஸ் மாண்டு வபிரெபோட்ட ஒரு தீர்ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மானத்திற்கு தங்களின்

ஆதபிரொநாடு நிறவ வு உயிர்பிழைங்கி உள்டுகளைனர்.

தீவிபிரெபோடுத்தபோட்டு வருகின்மாநாடு நிறை வர்த்தகப போவூட்ஸ் மார் ூட்ஸ் மற்றும்
உலகப போவூட்ஸ் மார் அச்சுறுத்தல் என்ோது, ஏபதனும் ஒரு வாநாடு நிறகயில்

"திாநாடு நிறசாநாடு நிறய திருத்துவதவூட்ஸ் மால்"  கடந்து ிரசன்றுவிடக் கூடிய,
முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ அபிரெசியல்வவூட்ஸ் மாதிகளின் ஒரு குறிபபிட்ட குழுவின்

சிந்தாநாடு நிறன முாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் அல்லது உடுகளைவியலின் விாநாடு நிறடுகளைவு
கிாநாடு நிறடயவூட்ஸ் மாது என்மாநாடு நிறை உண்ாநாடு நிறூட்ஸ் மாநாடு நிறய இந்த இருகட்சிகளினது

ஆதபிரெவு சுட்டிக்கவூட்ஸ் மாட்டுகிமாநாடு நிறைது.  அதற்கு ோதிலவூட்ஸ் மாக,  இந்த
நிகழ்ச்சிபபோவூட்ஸ் மாக்குகள் ஆு உயிர்பிழைூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக அாநாடு நிறூட்ஸ் மந்துள்டுகளை எளிதில்

ாநாடு நிறகயவூட்ஸ் மாடுகளை முடியவூட்ஸ் மாத அிரூட்ஸ் மரிக்க ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின்
ிர்ஸ் மாநருக்கடியில் பவரூன்றி உள்டுகளைது,  அிரூட்ஸ் மரிக்க

ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியபூட்ஸ் ம கூட பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகக்குப
பிந்ாநாடு நிறதய 75  ஆண்டுகளின் பின்னபிரெவூட்ஸ் மான கவூட்ஸ் மாலத்தில் உலக



முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபுமுாநாடு நிறமாநாடு நிறையினது வபிரெலவூட்ஸ் மாற்று
ோரிணவூட்ஸ் மாூட்ஸ் மத்தின் விாநாடு நிறடுகளைிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாகும்.

பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகயில் இபிரெண்டு முக்கிய

தூண்கள் இருந்தன,  ஒன்று அபிரெசியல்ரீதியவூட்ஸ் மானது ூட்ஸ் மற்ிரமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மான்று
ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெரீதியவூட்ஸ் மானது.

ஒரு புதிய உலகப ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ ஒழுங்ாநாடு நிறக அாநாடு நிறூட்ஸ் மபோதற்கவூட்ஸ் மாக

உலக முதலவூட்ஸ் மாளித்துவத்தின் தாநாடு நிறலவர்கள் ஒன்று பசர்வாநாடு நிறதச்
சவூட்ஸ் மாத்தியூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக்கிய அந்த அபிரெசியல் அடித்தடுகளைம் என்னிரவன்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மால்,

1920  கள் ூட்ஸ் மற்றும் 1930  களில் ிரவடித்த ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை
வர்க்கத்தின் புபிரெட்சிகபிரெ போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாட்டங்காநாடு நிறடுகளையும் ூட்ஸ் மற்றும் போவூட்ஸ் மார்

அதன் இபிரெத்தச்பசற்றில் முடிவுமாநாடு நிறை ிரசன்று ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்த
நிாநாடு நிறலயில் ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபோவூட்ஸ் மா எங்கிலும் ூட்ஸ் மற்றும் ஆசியவூட்ஸ் மாவின்

ிரோரும்ோகுதிகளிலும் ிரவடித்துக் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்த
ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளைர்களின் புதுபபிக்கபோட்ட முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ-எதிர்பபு

போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாட்டங்காநாடு நிறடுகளையும் பசவூட்ஸ் மாவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச
அதிகவூட்ஸ் மாபிரெத்துவமும் ூட்ஸ் மற்றும் உலிரகங்கிலுூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச

கம்யூனச கட்சிகளும் கவூட்ஸ் மாட்டிக்ிரகவூட்ஸ் மாடுத்தாநாடு நிறூட்ஸ் ம ஆகும்.

போவூட்ஸ் மாருக்கு முன்னதவூட்ஸ் மாக, ூட்ஸ் மக்கள் முன்னணி (popular front) என்மாநாடு நிறை
ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச பவாநாடு நிறலத்திட்டம் —அதவூட்ஸ் மாவது,  ஆளும்

வர்க்கங்களின் ு ஜேன்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாயகப பிரிவுகள் என்று கூமாநாடு நிறைபோட்டாநாடு நிறவகள்
உடனவூட்ஸ் மான கூட்டணி—  1936  இல் பிிரபிரெஞ்சு ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை

வர்க்கத்தின் கவூட்ஸ் மாட்டிக்ிரகவூட்ஸ் மாடுபபுக்கும் ூட்ஸ் மற்றும் 1936-39 உள்்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாட்டு
போவூட்ஸ் மாரில் ஸ்ோவூட்ஸ் மானய ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கத்தின் தாநாடு நிறல

்ஸ் மாநசுக்கபோடுவதற்கும் இட்டு ிரசன்றிருந்தது.  ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபபிய
ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கம் அனுோவித்த பதவூட்ஸ் மால்விகளின்

விாநாடு நிறடுகளைவவூட்ஸ் மாகவும் ூட்ஸ் மற்றும் 1917 புபிரெட்சிக்குப பிந்ாநாடு நிறதய முதலவூட்ஸ் மாவது
ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளைர் அபிரெசு தனாநாடு நிறூட்ஸ் மபோடுத்தபோட்டதன் விாநாடு நிறடுகளைவவூட்ஸ் மாகவும்

எழுந்திருந்த ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச அதிகவூட்ஸ் மாபிரெத்துவம் அபபோவூட்ஸ் மாது உலக
ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின் பிபிரெதவூட்ஸ் மான முண்டுபகவூட்ஸ் மாலவூட்ஸ் மாக ஆகி இருந்தது.

1943 இல், ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச அதிகவூட்ஸ் மாபிரெத்துவம் கம்யூனச அகிலத்ாநாடு நிறதக்

காநாடு நிறலத்தபோவூட்ஸ் மாது,  போவூட்ஸ் மாருக்குப பிந்ாநாடு நிறதய உலகில் அது
வகிக்கவிருந்த ோவூட்ஸ் மாத்திபிரெம் குறித்து உலக ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்திற்கு

உத்தபிரெவவூட்ஸ் மாதம் வு உயிர்பிழைங்கியது. இது 1945 ிரோபபிரெவரியில் பிரிட்டிஷ்
பிபிரெதூட்ஸ் ம ூட்ஸ் மந்திரி பசர்ச்சில் ூட்ஸ் மற்றும் அிரூட்ஸ் மரிக்க ு ஜேனவூட்ஸ் மாதிோதி

ரூஸ்ிரவல்ட் உடனவூட்ஸ் மான யவூட்ஸ் மால்டவூட்ஸ் மா உச்சி ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மா்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாட்டில்
அடிக்பகவூட்ஸ் மாடிட்டுக் கவூட்ஸ் மாட்டபோட்டது.  இம்ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மா்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாட்டில் போவூட்ஸ் மாருக்குப

பின்னர் பூட்ஸ் மற்கு ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபோவூட்ஸ் மாவில் மீண்டும் முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ
அபிரெசவூட்ஸ் மாங்கங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு பசவூட்ஸ் மாவியத் ஒன்றியம்

ஆதபிரெவளிக்கும் என்ோாநாடு நிறத ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலின் ிரதளிவுோடுத்தினவூட்ஸ் மார். இந்த
உறுதிிரூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாழி ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாஜிக்கள் பதவூட்ஸ் மாற்கடிக்கபோட்ட பின்னர்

ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச கட்சிகள் பிபிரெவூட்ஸ் மான்ஸ் ூட்ஸ் மற்றும் இத்தவூட்ஸ் மாலியில்
முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ அபிரெசவூட்ஸ் மாங்கங்களுக்குள் நுாநாடு நிறு உயிர்பிழைந்த போவூட்ஸ் மாதும்

ூட்ஸ் மற்றும் பசவூட்ஸ் மாசலிசத்திற்கவூட்ஸ் மான ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கத்தின்
முாநாடு நிறனாநாடு நிறவ ஒடுக்கிய போவூட்ஸ் மாதும் ிரகோதும் கௌபிரெவிக்கபோட்டது.

இவ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகக்கவூட்ஸ் மான ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ அடித்தடுகளைம்,

அிரூட்ஸ் மரிக்க முதலவூட்ஸ் மாளித்துவத்தின் ோலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக இருந்தது,  அதன்
ிரதவூட்ஸ் மாழில்துாநாடு நிறமாநாடு நிறை தாநாடு நிறகாநாடு நிறூட்ஸ் மகள் 1945  வவூட்ஸ் மாக்கில் உலக

உற்ோத்தியில் சுூட்ஸ் மவூட்ஸ் மார் 50  சதவீதம் கணக்கில் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கும்
அடுகளைவுக்கு போவூட்ஸ் மாரின் போவூட்ஸ் மாக்கில் அதிகரித்திருந்தது.

ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கம் தவறுதலவூட்ஸ் மாக ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச கட்சிகாநாடு நிறடுகளை

அக்படவூட்ஸ் மாோர் புபிரெட்சிாநாடு நிறயத் ிரதவூட்ஸ் மாடர்ந்து எடுத்துச் ிரசல்லும்
கட்சிகடுகளைவூட்ஸ் மாக ோவூட்ஸ் மார்த்த கவூட்ஸ் மாபிரெணத்தவூட்ஸ் மாலும் ூட்ஸ் மற்றும் ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாஜி

பு ஜேர்ூட்ஸ் மனாநாடு நிறயத் பதவூட்ஸ் மாற்கடிபோதில் ிரசம்ோாநாடு நிறட வகித்த முன்னணி
ோவூட்ஸ் மாத்திபிரெத்தின் கவூட்ஸ் மாபிரெணூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாகவும், ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கத்தின் ோவூட்ஸ் மாரிய

ஆதபிரொநாடு நிறவ அனுோவித்து வந்த ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினச கட்சிகளின்
கூட்டுாநாடு நிறு உயிர்பிழைபாநாடு நிறோ அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மா உறுதிபோடுத்திக்ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்த

நிாநாடு நிறலயில், உலக முதலவூட்ஸ் மாளித்துவத்ாநாடு நிறத ூட்ஸ் மறுகட்டாநாடு நிறூட்ஸ் மபபு ிரசய்ய
அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மாவினவூட்ஸ் மால் அதன் ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ ோலத்ாநாடு நிறதப

ோயன்ோடுத்த முடிந்தது.

இருபபினும் அது ிரோவூட்ஸ் மாது்ஸ் மாநலன்காநாடு நிறடுகளை கருதி அவ்வவூட்ஸ் மாறு
ிரசய்யவில்ாநாடு நிறல,  ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாக போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மால் ோவூட்ஸ் மாதிக்கபோட்டிருந்த

ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபோவூட்ஸ் மா ூட்ஸ் மற்றும் ஆசியவூட்ஸ் மாவில் முதலவூட்ஸ் மாளித்துவத்ாநாடு நிறத
மீடுகளைஸ்திபிரெபோடுத்துவது அிரூட்ஸ் மரிக்க ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்திய ்ஸ் மாநலன்களுக்கு

ஏற்புாநாடு நிறடயதவூட்ஸ் மாக இருந்ததவூட்ஸ் மால் ஆகும்.  ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபோவூட்ஸ் மாவும் உலகின்
ஏாநாடு நிறனய ோகுதிகளும் 1930  களின் நிாநாடு நிறலாநாடு நிறூட்ஸ் மகளுக்குத்

திரும்பினவூட்ஸ் மால்,  உலக சந்ாநாடு நிறத விரிவவூட்ஸ் மாக்கத்ாநாடு நிறதச் சவூட்ஸ் மார்ந்துள்டுகளை
அிரூட்ஸ் மரிக்க ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெம் அழிாநாடு நிறவ முகங்ிரகவூட்ஸ் மாடுக்கும்

என்றும்,  ஸ்பிரெவூட்ஸ் மாலினசத்தின் அபிரெசியல் ோவூட்ஸ் மாத்திபிரெம் நிாநாடு நிறலக்க
முடியவூட்ஸ் மாதவவூட்ஸ் மாறு இருந்தவூட்ஸ் மாலும்,  ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபோவூட்ஸ் மாவிலும்

அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மாவிலுபூட்ஸ் ம கூட புபிரெட்சிகபிரெ போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாட்டங்களின்
ிரவடிபபோ இறுதிவிாநாடு நிறடுகளைவவூட்ஸ் மாக இருக்கும் என்றும் அிரூட்ஸ் மரிக்க

ஆளும் வட்டவூட்ஸ் மாபிரெங்கள் உணர்ந்திருந்தன.

உலகடுகளைவூட்ஸ் மாவிய போவூட்ஸ் மாரின் ிரவடிபபு என்ோது,  உலகப
ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ அபிவிருத்திக்கும் உலகம் எதிர்விபபிரெவூட்ஸ் மாத பதசிய-

அபிரெசுகடுகளைவூட்ஸ் மாக பிடுகளைவுோட்டிருபோதற்கும் இாநாடு நிறடயிலவூட்ஸ் மான
முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாட்டின் விாநாடு நிறடுகளைவு என்ோாநாடு நிறதயும்,  இது முன்பினும்

கூடுதலவூட்ஸ் மாக ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்திய சக்திகளுக்கு இாநாடு நிறடயிலவூட்ஸ் மான
வன்முாநாடு நிறமாநாடு நிறையவூட்ஸ் மான பூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதல்காநாடு நிறடுகளை அதிகரிக்கும் என்றும் 1914 இல்

முதலவூட்ஸ் மாம் உலக போவூட்ஸ் மார் ிரவடிபபில் இருந்து,  ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மார்க்சிச
இயக்கம் ோகுத்தவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாய்ந்து இருந்தது. சந்ாநாடு நிறதகள், இலவூட்ஸ் மாோங்கள்

ூட்ஸ் மற்றும் ஆதவூட்ஸ் மாபிரெவடுகளைங்களுக்கவூட்ஸ் மான பூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதல்காநாடு நிறடுகளை ாநாடு நிறூட்ஸ் மயத்தில்
ாநாடு நிறவத்து சம்ோந்தபோட்டிருந்த இத்தாநாடு நிறகய சக்திகள்

ஒவ்ிரவவூட்ஸ் மான்றும் அவற்றின் ிரசவூட்ஸ் மாந்த ்ஸ் மாநலன்காநாடு நிறடுகளைப
ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாபோதில்,  தன்ாநாடு நிறனத்தவூட்ஸ் மாபன பூட்ஸ் மபலவூட்ஸ் மாங்கிய உலக

சக்தியவூட்ஸ் மாக ஸ்தவூட்ஸ் மாபிபோதன் மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக உலக
ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்திற்கும் ூட்ஸ் மற்றும் பதசிய அபிரெசுக்கும்

இாநாடு நிறடயிலவூட்ஸ் மான முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாட்ாநாடு நிறடத் தீர்க்க முாநாடு நிறனந்தன,  இது
ிரூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாத்தத்தில் ஒவ்ிரவவூட்ஸ் மான்ாநாடு நிறமாநாடு நிறையும் ூட்ஸ் மற்ிரமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மான்றுடன் போவூட்ஸ் மாருக்கு

இட்டுச் ிரசன்று ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்தது.

இந்த முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாடு பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாணய முாநாடு நிறமாநாடு நிறையில்
ிரவளிபோவூட்ஸ் மாட்ாநாடு நிறடக் கண்டது,  அது பிபிரெதவூட்ஸ் மான முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ

சக்திகளுக்கு இாநாடு நிறடயிலவூட்ஸ் மான பூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதல்காநாடு நிறடுகளைக் குாநாடு நிறமாநாடு நிறைக்க
உத்பதசித்தது.  பிரிட்டிஷ் ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின் ்ஸ் மாநலன்காநாடு நிறடுகளைப

ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாத்து ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ நிபுணர் பு ஜேவூட்ஸ் மான் பூட்ஸ் மனவூட்ஸ் மார்ட் கீன்ஸ்
உலகடுகளைவூட்ஸ் மாவிய வர்த்தகம் ூட்ஸ் மற்றும் முதலீட்டு

ோரிவர்த்தாநாடு நிறனகளுக்கு நிதியளிக்க ஒரு சர்வபதச ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாணயூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான
"ோவூட்ஸ் மான்பகவூட்ஸ் மார்"  (bancor) என்ோாநாடு நிறத ஸ்தவூட்ஸ் மாபிக்க முன்ிரூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாழிந்தவூட்ஸ் மார்.

ஏாநாடு நிறனய பிபிரெதவூட்ஸ் மான சக்திகாநாடு நிறடுகளைப போவூட்ஸ் மாலபவ அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மாாநாடு நிறவ
அபத கட்டுபோவூட்ஸ் மாடுகளுக்கு உள்டுகளைவூட்ஸ் மாக்கி,  அவ்விதத்தில் அதன்

பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கத்ாநாடு நிறதக் குாநாடு நிறமாநாடு நிறைபோபத கீன்ஸ் திட்டத்தின்
சவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாம்சூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக இருந்தது.

“ோவூட்ஸ் மான்பகவூட்ஸ் மார்"  திட்டம்,  திட்டவட்டூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக நிபிரெவூட்ஸ் மாகரிக்கபோட்டு,

அிரூட்ஸ் மரிக்க டவூட்ஸ் மாலபபிரெ ூட்ஸ் மறுவடிவாநாடு நிறூட்ஸ் மக்கபோட்ட சர்வபதச ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாணய
முாநாடு நிறமாநாடு நிறைக்கவூட்ஸ் மான அடிபோாநாடு நிறடயவூட்ஸ் மாக ஆக்கபோட்டது.  சர்வபதச

கூட்டுமாநாடு நிறைவுக்கவூட்ஸ் மான அவசியம் குறித்த அாநாடு நிறனத்து



வவூட்ஸ் மார்த்ாநாடு நிறது ஜேவூட்ஸ் மாலங்காநாடு நிறடுகளைப ிரோவூட்ஸ் மாறுத்த வாநாடு நிறபிரெயில்,  அிரூட்ஸ் மரிக்க
பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கபூட்ஸ் ம பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகயில்

ிரோவூட்ஸ் மாதியபோட்டது.  ஓர் அவுன்ஸ் தங்கத்திற்கு 35  டவூட்ஸ் மாலர் வீதம்
டவூட்ஸ் மாலாநாடு நிறபிரெ தங்கத்துடன் ோரிூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாறிக் ிரகவூட்ஸ் மாள்டுகளைலவூட்ஸ் மாம் என்ோது

ூட்ஸ் மட்டுபூட்ஸ் ம வற்புறுத்தலவூட்ஸ் மாக இருந்தது.

உலக ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்திற்கும் பதசிய அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபுமுாநாடு நிறமாநாடு நிறைக்கும்
இாநாடு நிறடயிலவூட்ஸ் மான முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாடு தீர்க்கபோடவில்ாநாடு நிறல,  ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாக

பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் முாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் கீழ் அது ிரவறுூட்ஸ் மபன
ஒடுக்கபோட்டிருந்தது.  அது மீண்டும் பூட்ஸ் மற்ோபிரெபபுக்கு

வபிரெக்கூடியதவூட்ஸ் மாக இருந்தது.

வரிக்கும் ூட்ஸ் மற்றும் வர்த்தகத்திற்குூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான ிரோவூட்ஸ் மாது உடன்ோடிக்ாநாடு நிறக
(General  Agreement  on  Tariffs  and Trade) ூட்ஸ் மற்றும் மிக ்ஸ் மாநவீன

அிரூட்ஸ் மரிக்க உற்ோத்தி ிரதவூட்ஸ் மாழில்நுட்ோங்காநாடு நிறடுகளைப ோயன்ோடுத்துவதன்
மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக உலக ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்ாநாடு நிறத மீடுகளைக்கட்டாநாடு நிறூட்ஸ் மபோது

போவூட்ஸ் மான்மாநாடு நிறை பிமாநாடு நிறை ்ஸ் மாநடவடிக்ாநாடு நிறககளுடன் பசர்ந்து பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ்
்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாணய உடன்ோடிக்ாநாடு நிறக அாநாடு நிறனத்து பிபிரெதவூட்ஸ் மான முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ

ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெங்களிலும் ஒரு ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ விரிவவூட்ஸ் மாக்கத்திற்கு
உயர்வளித்தது.  அதற்குப பின் வந்த போவூட்ஸ் மாருக்குப பிந்ாநாடு நிறதய

வடுகளைர்ச்சியின் போவூட்ஸ் மாது,  முதலவூட்ஸ் மாளித்துவம் முந்ாநாடு நிறதய அாநாடு நிறபிரெ-
நூற்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாண்டின் சீபிரெழிவுகாநாடு நிறடுகளைக் கடந்து விட்டது என்றும்,

உலகடுகளைவூட்ஸ் மாவிய ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்ாநாடு நிறத ிரவற்றிகபிரெூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக நிர்வகித்துக்
ிரகவூட்ஸ் மாள்டுகளைலவூட்ஸ் மாம் என்ோதும் சம்பிபிரெதவூட்ஸ் மாயூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான புரிதலவூட்ஸ் மாக இருந்தது.

ஆனவூட்ஸ் மால் பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாணய முாநாடு நிறமாநாடு நிறை ஓர் உள்டுகளைவூட்ஸ் மார்ந்த

முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாட்ாநாடு நிறடக் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்தது.  உலக சந்ாநாடு நிறதயின்
விரிவவூட்ஸ் மாக்கம் ூட்ஸ் மற்றும் பு ஜேர்ூட்ஸ் மன,  பிபிரெவூட்ஸ் மான்ஸ்,  பிரிட்டன் ூட்ஸ் மற்றும்

ு ஜேபோவூட்ஸ் மான் ஆகிய ஏாநாடு நிறனய முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ
ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெங்களின் அபிவிருத்திாநாடு நிறய எந்தடுகளைவுக்கு அதிகூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக

ஊக்குவித்தபதவூட்ஸ் மா,  அபதயடுகளைவுக்கு அதிகூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக அந்த முாநாடு நிறமாநாடு நிறை
அது அடித்தடுகளைூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்த அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மாவின்

ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கத்திற்கு ஒபபீட்டடுகளைவிலும்
பகள்விக்கிடமின்றியும் குழிோறித்தது.

ஏற்கனபவ 1960  களின் ஆபிரெம்ோத்திபலபய அாநாடு நிறடயவூட்ஸ் மாடுகளைம்

கவூட்ஸ் மாணபோட்ட இந்த முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாடு,  ஆகஸ்ட் 15,  1971  இல்
ு ஜேனவூட்ஸ் மாதிோதி நிக்சன் தங்கத்தின் ாநாடு நிறகயிருபபு வீழ்ச்சிாநாடு நிறய

முகங்ிரகவூட்ஸ் மாடுத்து,  ஒரு ு ஞவூட்ஸ் மாயிற்றுக்கிு உயிர்பிழைாநாடு நிறூட்ஸ் ம இபிரெவு
ிரதவூட்ஸ் மாாநாடு நிறலக்கவூட்ஸ் மாட்சி ஒளிோபிரெபபில் அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மா இன தங்கத்திற்கு

டவூட்ஸ் மாலர்காநாடு நிறடுகளை ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாற்றீடவூட்ஸ் மாக வு உயிர்பிழைங்கவூட்ஸ் மாது என்று தன்னச்ாநாடு நிறசயவூட்ஸ் மாக
அறிவித்த போவூட்ஸ் மாது, ிரவடித்து பூட்ஸ் மற்புமாநாடு நிறைத்திற்கு வந்தது.

அிரூட்ஸ் மரிக்க ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளைர்களின் கூலி உயர்வின்ாநாடு நிறூட்ஸ் ம ூட்ஸ் மற்றும்

இமாநாடு நிறைக்குூட்ஸ் மதிகளில் 10  சதவீத கூடுதல் வரிவிதிபாநாடு நிறோயும்
உள்டுகளைடக்கி இருந்த நிக்சனன் ்ஸ் மாநடவடிக்ாநாடு நிறககள்,  உலகப

ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்தின் மீதும் ூட்ஸ் மற்றும் அதன் நிதியியல் அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபு
முாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் மீதும் அிரூட்ஸ் மரிக்க ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின்

பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கத்ாநாடு நிறதப போணுவதற்கு ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்கம் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருந்தன.
ஆனவூட்ஸ் மால் ஒபபீட்டடுகளைவிலும் கட்டுக்கடங்கவூட்ஸ் மாூட்ஸ் மலும் இருந்த

அிரூட்ஸ் மரிக்க ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெ பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கத்தின் வீழ்ச்சி,  அதற்குப
பின் வந்த ஆண்டுகளில் தீவிபிரெூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக ூட்ஸ் மட்டுபூட்ஸ் ம ஆனது.

தங்கத்தின் பின்புலத்திலிருந்து சுதந்திபிரெபோடுத்தபோட்ட அபிரெசு-
நிர்ணய ிரசலவூட்ஸ் மாவணி (fiat currency) ஸ்தவூட்ஸ் மாபிக்கபோட்டாநாடு நிறூட்ஸ் ம, கடந்த

்ஸ் மாநவூட்ஸ் மான்கு தசவூட்ஸ் மாபதங்களில் நிதியியல் மூலதனத்தின் வடுகளைர்ச்சிக்கு
பூட்ஸ் மல் வடுகளைர்ச்சியில் பிபிரெதவூட்ஸ் மான கவூட்ஸ் மாபிரெணிகளில் ஒன்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாக இருந்தது.

ிரதவூட்ஸ் மாழில்துாநாடு நிறமாநாடு நிறை உற்ோத்தியில் இபபோவூட்ஸ் மாது சீனவூட்ஸ் மா ூட்ஸ் மற்றும்
ஐபபிரெவூட்ஸ் மாபபிய ஒன்றியத்திற்குப பின்னவூட்ஸ் மால் நிற்கும் அடுகளைவுக்கு

அிரூட்ஸ் மரிக்க பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாளுாநாடு நிறூட்ஸ் ம சீபிரெவூட்ஸ் மாக சரிந்ததுடன்,  இலவூட்ஸ் மாோ
திபிரெட்சிபயவூட்ஸ் மா அதிகரித்தடுகளைவில் ஊகவணிகம் ூட்ஸ் மற்றும் நிதியியல்

சந்ாநாடு நிறத ்ஸ் மாநடவடிக்ாநாடு நிறககாநாடு நிறடுகளைச் சவூட்ஸ் மார்ந்ததவூட்ஸ் மாக ஆகியுள்டுகளைது.

ட்பிரெம்ப நிர்வவூட்ஸ் மாகம்,  அிரூட்ஸ் மரிக்க இபிரெவூட்ஸ் மாணுவம் ூட்ஸ் மற்றும்
உடுகளைவுத்துாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் முக்கிய இலக்குகளில் ஒன்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாக உள்டுகளை

ிறுவனம் ஹநிறுவனம் ஹூவவூட்ஸ் மாய் விடயம் இந்த நிகழ்ச்சிபபோவூட்ஸ் மாக்ாநாடு நிறக ிரதளிவவூட்ஸ் மாக
ிரவளிபோடுத்திக் கவூட்ஸ் மாட்டுகிமாநாடு நிறைது. 5ஜி ிரூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாாநாடு நிறோல் ிரதவூட்ஸ் மாழில்நுட்ோம்

இாநாடு நிறணயம் வழியவூட்ஸ் மாக ிரதவூட்ஸ் மாழில்துாநாடு நிறமாநாடு நிறை தாநாடு நிறகாநாடு நிறூட்ஸ் மாநாடு நிறய அபிவிருத்தி
ிரசய்வதில் பிபிரெதவூட்ஸ் மான தவூட்ஸ் மாக்கத்ாநாடு நிறதக் ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கும் என்ோதவூட்ஸ் மால்,

அத்ிரதவூட்ஸ் மாழில்நுட்ோத்ாநாடு நிறத அபிவிருத்தி ிரசய்வதில் ிறுவனம் ஹநிறுவனம் ஹூவவூட்ஸ் மாய்
முன்னாநாடு நிறலயில் இருபோதவூட்ஸ் மால் அது இலக்கில்

ாநாடு நிறவக்கபோட்டுள்டுகளைது.

19  ஆம் நூற்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாண்டின் இறுதி ஆண்டுகளில் மிகபிரோரும்
ிரதவூட்ஸ் மாழில்நுட்ோ முன்பனற்மாநாடு நிறைங்களில் தாநாடு நிறலச்சிமாநாடு நிறைந்து விடுகளைங்கிய

ஒரு ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாட்டிற்கு இபபோவூட்ஸ் மாது ிறுவனம் ஹநிறுவனம் ஹூவவூட்ஸ் மாய் உயிர்பிாநாடு நிறு உயிர்பிழைபபுக்கவூட்ஸ் மான
அச்சுறுத்தலவூட்ஸ் மாக கருதபோடுகிமாநாடு நிறைது,  ஏிரனன்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மால் அங்பக

அதனுடன் ஒபபிடத்தக்க அிரூட்ஸ் மரிக்க நிறுவனம் எதுவும்
இல்ாநாடு நிறல.  இவ்வவூட்ஸ் மாறு இல்லவூட்ஸ் மாூட்ஸ் மல் போவூட்ஸ் மானதற்கவூட்ஸ் மான கவூட்ஸ் மாபிரெணம்,

அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மாவில் இலவூட்ஸ் மாோம் ஈட்டுவிரதன்ோது உற்ோத்தி
சக்திகளின் அபிவிருத்தி ூட்ஸ் மற்றும் முதலீடுகள் ிரசய்வதற்கு

ூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாக குறுகிய கவூட்ஸ் மால ஆதவூட்ஸ் மாயங்கள் ூட்ஸ் மற்றும் நிதித்துாநாடு நிறமாநாடு நிறை
தந்திபிரெங்காநாடு நிறடுகளைபய அிரூட்ஸ் மரிக்கவூட்ஸ் மா அதிகரித்தடுகளைவில் சவூட்ஸ் மார்ந்துள்டுகளைது

என்ோதனவூட்ஸ் மால் ஆகும்.

பிிரபிரெட்டன் வூட்ஸ் உடன்ோடிக்ாநாடு நிறகக்குப பிந்ாநாடு நிறதய 75
ஆண்டுகளின் கவூட்ஸ் மாலத்தில் அது ஒடுக்க முாநாடு நிறனந்த உலக

முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபுமுாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் அாநாடு நிறனத்து
முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாடுகளும் மீண்டுிரூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாருமுாநாடு நிறமாநாடு நிறை ிரவடித்து பூட்ஸ் மற்ோபிரெபபுக்கு

வந்துள்டுகளைன.  அாநாடு நிறவ 1930  களின் போபிரெழிவுகளின்
உருவவூட்ஸ் மாக்கத்திற்கு கவூட்ஸ் மாபிரெணூட்ஸ் மவூட்ஸ் மான அபத வாநாடு நிறகயவூட்ஸ் மான இமாநாடு நிறைக்குூட்ஸ் மதி

வரிவிதிபபுகள் ூட்ஸ் மற்றும் ோவூட்ஸ் மாதுகவூட்ஸ் மாபபுவவூட்ஸ் மாத ்ஸ் மாநடவடிக்ாநாடு நிறககாநாடு நிறடுகளை
்ஸ் மாநாநாடு நிறடமுாநாடு நிறமாநாடு நிறைபோடுத்துவதன் மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக,  இபபோவூட்ஸ் மாது ிரதவூட்ஸ் மாழில்நுட்ோ

தாநாடு நிறடவிதிபபுகள்,  அத்துடன் போவூட்ஸ் மாருக்கவூட்ஸ் மான வழிவாநாடு நிறககள்
மூலூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாகவும்,  அதன் பூட்ஸ் மலவூட்ஸ் மாதிக்கத்ாநாடு நிறத

மீடுகளைபோலபோடுத்துவதற்கவூட்ஸ் மான அிரூட்ஸ் மரிக்க ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்தியத்தின்
முாநாடு நிறனவில் அவற்றின் மிகவும் ிரவடிபோவூட்ஸ் மார்ந்த வடிாநாடு நிறவ எடுத்து

வருகின்மாநாடு நிறைன.

உலக ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்கம் எதிர்ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்கும்
பிபிரெச்சிாநாடு நிறனாநாடு நிறய, முதலவூட்ஸ் மாம் உலக போவூட்ஸ் மார் ிரவடித்த ஏகவூட்ஸ் மாதிோத்திய

சகவூட்ஸ் மாபதத்தின் ஆபிரெம்ோ ஆண்டுகளிபலபய லிபயவூட்ஸ் மான் ட்ிரபிரெவூட்ஸ் மாட்ஸ்கி
வாநாடு நிறபிரெயறுத்தவூட்ஸ் மார்.  1915  இல்,  அவர் எழுதுாநாடு நிறகயில்,  உலக

பசவூட்ஸ் மாசலிச புபிரெட்சிக்கவூட்ஸ் மான முன்பனவூட்ஸ் மாக்கும் ூட்ஸ் மற்றும் பசவூட்ஸ் மாசலிச
ிரோவூட்ஸ் மாருடுகளைவூட்ஸ் மாதவூட்ஸ் மாபிரெத்ாநாடு நிறத ஒழுங்காநாடு நிறூட்ஸ் மபோதும் ிரதவூட்ஸ் மாழிலவூட்ஸ் மாடுகளை வர்க்க

போவூட்ஸ் மாபிரெவூட்ஸ் மாட்டங்காநாடு நிறடுகளை வழி்ஸ் மாநடத்தும் ்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாடுகளைவூட்ஸ் மாந்த ்ஸ் மாநாநாடு நிறடமுாநாடு நிறமாநாடு நிறை
பவாநாடு நிறலத்திட்டூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாக ஆக பவண்டும் என்மாநாடு நிறைவூட்ஸ் மார்.  முதலவூட்ஸ் மாளித்துவ

அாநாடு நிறூட்ஸ் மபபுமுாநாடு நிறமாநாடு நிறையின் முபிரெண்ோவூட்ஸ் மாடுகள் ூட்ஸ் மற்ிரமாநாடு நிறைவூட்ஸ் மாரு உலக
ிரோருபூட்ஸ் மவூட்ஸ் மாதாநாடு நிறல ப்ஸ் மாநவூட்ஸ் மாக்கி ிரசன்று ிரகவூட்ஸ் மாண்டிருக்ாநாடு நிறகயில் அந்த

ோகுபோவூட்ஸ் மாய்வு முன்ிரனபபோவூட்ஸ் மாாநாடு நிறதயும்விட மிகவும் உண்ாநாடு நிறூட்ஸ் மயவூட்ஸ் மாக
உள்டுகளைது.


