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1.வங்கியில் இல்லாப்பணம் கருப்புப்பணம்! 

கடந்த 2016, நவம்பர் 8-ம் தததி நள்ளிரவிலிருந்து 
ரூ .500, 1000 தநாட்டுக்கள் செல்லாது என்று நதரந்திர த ாடி 
அறிவித்தார் . கருப்புப் பணத்ததயும் , கள்ளப்பணத்ததயும் 
ஒழித்து இந்தியாதவ சபாருளாதார வல்லரொக்கும் 
வதகயில்  த்திய அரெின்  இந்த நடவடிக்தக 
அத ந்துள்ளதாக இதற்கு பல்தவறு தரப்பினரும் விளக்கம் 
அளித்து வருகின்றனர் . 

ஆனால் ,   க்கள் த து உதழப்பின் மூலம் தநர்த யான 
வழிகளில்  ெம்பாதித்து த து தககளில் தவத்துள்ளப் 
பணத்தத டிெம்பர் 31ம் தததி வதர வங்கிகளில்  ாற்றிக் 
சகாள்ளலாம் என்ற  த்திய அரெின் அறிவிப்பிற்கு ஏற்ப ,  
 க்கள் வங்கிகளின்  முன்னர்  காத்துக்கிடந்து தம் ிடம் 
இருந்த செல்லாத பணத்தத அரெிடம் திருப்பிக் சகாடுத்தனர் . 
 த்திய அரசு திட்ட ிட்டததப் தபான்தற 2016- டிெம்பர் 31 
வதர 14 லட்ெம் தகாடி ரூபாய் வங்கிகளுக்கு வரவாக 
வந்துவிட்டது . 

இந்தியா முழுக்க  திரட்டப்பட்ட இந்த ரூ .14 லட்ெம் 
தகாடிகளில் ஒன்றிரண்டு சதாதக கூட வரி வருவாய்க்கு 
உட்பட்டதல்ல . அதாவது கருப்புப்பணம் 
தவத்திருப்பவர்களில் ஒரு ெிலர் கூட  தம் ிடம் இருந்த 
ெட்டத்திற்கு புறம்பான பணத்தத சவளிப்பதடயாக சவளிதய 
சகாண்டுவரவில்தல .அப்படி  கருப்புப்பணம் 
தவத்திருப்பவர்கள் தப்பித்தவறியும் தம் ிடம் தவத்திருந்த 
பணத்தத சவளிதய சகாண்டு வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் , 
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 த்திய அரசு தனி கவனத  செலுத்தியது . ரூபாய் 
இரண்டதர லட்ெத்திற்கு த ல் வங்கிகளில்  வரவு 
தவப்பவர்களுக்கு வரு ான வரி 30 ெதவதீம் ,  அபராத ாக 
200ெதவதீமும் விதிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்தப இதற்கு 
உதாரண ாகும் .அதாவது  ஒருவர் ரூ . 5 லட்ெத்தத தனது 
வங்கி கணக்கில் வரவு தவத்தால் ,  வரு ான வரியாக    
ரூ . 1.50 லட்ெமும் . அபாரத ாக  ரூ .3 லட்ெமும் ஆக 
ச ாத்த ாக ரூ .4 .50 லட்ெத்தத அரசு எடுத்துக் சகாண்டு 
 ீதம்  ரூ .50 ஆயிரத்தத  ட்டுத  வரவு தவத்தவருக்கு 
தரு ாம் . இதன் பிறகும் எந்தக் கிறுக்கன் கருப்புப் பணத்தத 
சவளிதய சகாண்டு வருவான் . 

இது ெட்டத்திற்கு புறம்பானது, செயல்படுத்த முடியாதது என்பது 
சதரிய வந்ததால் அபராதம் 80%  ட்டுத , என்றும் நான்கு 
ஆண்டுகளுக்கு இந்தப் பணத்தத திருப்பி எடுக்க முடியாது, 
இதற்கு வட்டியும் கிதடயாது என்றும் பின்னர் அறிவித்தனர். 
ஆனால் அதன் பின்னரும் எந்தக் கிறுக்கனும் தம் ிடம் இருந்த 
கருப்புப் பணத்தத வங்கிகளுக்கு எடுத்து வந்து வரவு 
தவக்கவில்தல. இதற்கு  ாறாக வங்கிகளின் வாெதல 
 ிதிக்கா தலதய தம் ிடம் இருந்த தகாடிக்கணக்கான கருப்பு 
பணத்தத, புதிய பண ாக  ாற்றிக்சகாண்டார்கள். இந்த 
உண்த தய நாம் கண்டுபிடித்து சவளிதய சொல்லவில்தல. 
 த்திய ஆட்ெியாளர்களுக்கு ஆகாதவர்களின் வடீுகளிலும், 
அலுவகங்களிலும் நடத்தும் வரு ான வரித் துதறயினரின் 
தொததனகளின் மூலத  சவளிதய வந்த உண்த கள். 

இவர்கள் ந க்கு சொல்வது தபால் கருப்பு, சவள்தளயாக ஆகாது 
என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகதவ சதரியும். ஏசனன்றால் 
கருப்புப்பணம், அரசு ந து காதில் பூ சுற்றுவதத தபான்றும், நாம் 
நம்பி சகாண்டிருப்பதத தபான்றும் தாள்வடிவில்  ட்டும் 
இருப்பதில்தல. அதிலும் த து வருவாதய ெட்டத்தின் கண்களில் 
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இருந்து  தறப்பவர்கள், அவற்தற வடீ்டின் ததரக்கு கீதழ 
குழிசவட்டி புததத்து தவத்திருப்பதும் இல்தல! 

நிலம்,  தன, வடீு, தங்கம் ஆகிய  வடிவில்  ாற்றம் செய்து 
விடுவார்கள். பங்கு ெந்தத தபான்றவற்றில் சுழல விடுகிறார்கள். 
அவற்தற அன்னிய செலாவணியாக  ாற்றி சுவிஸ் வங்கிகளில் 
தவத்திருக்கிறார்கள், இப்படி  ாற்றிய கருப்பு பணத்தத 
ச ாரிெியஸ் தபான்ற குட்டிதீவு நாடுகள் வழிதய அன்னிய 
முதலீடுகள் என்ற சபயரில் இந்தியாவிற்குள், அரெின் பட்டுக் 
கம்பள  வரதவற்புடன்  றுமுதலீடு செய்து விடுகிறார்கள். 

 

 

அதாவது தம் ிடம் உள்ளப் பணத்தின்  திப்தப 
அதிகரிக்கும், அதனத்து வதகயான  செயல்களிலும் 
ஈடுபடுகிறார்கள். இதன் மூலம்  ஒன்தற பத்தாக்கி, பத்தத 
நூறாக்கி சகாள்கிறார்கள். 
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உண்த யில் பணத்தத சராக்க ாக தகயில் தவத்திருப்பவர்கள் 
நடுத்தர  ற்றும் ொதாரண  க்கள்தான். நம் ிடம் இருக்கும் பணம் 
ெட்டத்திற்கு புறம்பான, கணக்கில் காட்டாத கருப்பு பணம் இ்ல்தல. 
தநர்த யான வழிகளில் ெம்பாதித்து ெிறுக,ெிறுக தெர்த்த பணம். 
தனித்தனி நபர்கள் என்கிற வதகயில் நாம் தவத்திருக்கும் 
பணத்தின் அளவு  கருப்புப் பண வரம்பிற்கு உட்பட்டதில்தல. 
ஆனால் ொதாரண  க்கள் அதனவதரயும், அவர்கள் 
தவத்திருக்கும் பணம் அதனத்ததயும் ச ாத்த ாக கூட்டிப் 
பார்த்ததால், அந்த கூட்டுத்சதாதக  ெட்டத்திற்கு புறம்பானதாக 
அரெின் கண்களுக்கு சதரிந்திருக்கிறது தபாலும்! எனதவ, இந்தப் 
பணத்தத  பறிமுதல் செய்யும்  நடவடிக்தகதான் த ாடியாரின் 
ரூ.500.1000 செல்லாது என்ற அறிவிப்பாகும்! 

உண்த யில்  கருப்புப் பணத்தத ஒழிக்கதவண்டும் 
என்றால்,  கருப்புப் பணத்தின் சபரும்பான்த  வடிவங்களான  
தங்கம்,நிலம்,வடீு,  தன தபான்ற ஆயிர ாயிரம் வடிவங்களின் 
 ீது த ாடியார் பாய்ந்திருக்க தவண்டும். ஆனால் த ாடியார் 
அப்படி  செய்ய  ாட்டார். அப்படி செய்தால் அது தற்சகாதல 
ஆகிவிடும் என்பது அவருக்கு நன்றாகதவ சதரியும். நாட்டின் ஒரு 
பிரிவு கருப்பு பண முததலகளின் ததலவதர அவர்தாதன! 
தன்தன நம்பியிருக்கும் சதாண்டர்களுக்கு அவர் துதராகம் 
செய்வாரா என்ன! 

ெரி,கருப்புப் பணம் வங்கிக்கு வந்தால் அதத பிடித்துக் 
சகாள்ளட்டும். நாம் தவண்டாம் என்று சொல்லவில்தல. செல்லாத 
சவள்தளப் பணம் சகாண்டு வருபவர்களுக்கு புதிய ரூபாய் 
தநாட்டுக்கதள ஏன் தர  றுக்கிறார்கள். ெட்டபூர்வ பணத்தத 
எடுப்பதற்கு எதற்கு இத்ததன கட்டுப்பாடுகதள  விதிக்க 
தவண்டும்?  ஏடிஎம்- களில் பணம் இல்லா ல் செய்து  க்கதள 
எதற்காக பரிதவிக்க விடதவண்டும்.கடந்த பல ஆண்டுகளாக 
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 க்களிடம் நுகர்வு த ாகத்தத தூண்டிவிட்டு, அதத செயல்படுத்த 
கடனும் தந்து பணத்தத செலவழிக்கத் துாண்டியவர்கள், இப்தபாது 
நம் தகயில் இருக்கும் பணத்ததசயல்லாம் எதற்காக பிடுங்கிக் 
சகாள்ள சவண்டும்? 

நாட்டிலுள்ள ச ாத்தப் பணப்புழக்கத்தில் 86 ெதவதீ 
பண ான  ரூ.500, 1000-த்தத செல்லாது என்று அறிவித்து 
ஏறத்தாழ  100 தகாடி  க்களின் அன்றாட வாழ்தவதய எதற்காக 
முடக்க தவண்டும்? 

நுாறு ரூபாய் கருப்புப்பணத்தில் அரெியல்வாதிகளிடம்  ரூ.3.00-ம், 
தபாதத  ருந்து கடத்தல்  உள்ளிட்ட  குற்றச்செயல்களில் 
ஈடுபடுதவாரிடம் ரூ.33.00-ம், பல தரப்பட்ட முதலாளிகளிடம்  
ரூ.64.00 –ம் இருப்பதாக உலக அளவிலான ஆய்வு ஒன்று 
சொல்கிறது. 

த ாடியாரின் கருப்புப்பண தவட்தடயில் இவர்களுக்கு 
ஆகாதவர்கள் ெிலதர தவிர சபரும்பாதலாரிடம்,  ஒரு ரூபாய் 
கூட பறிமுதல் செய்யப்படவில்தல. கருப்புப்பணத்திற்கு எந்த  
சதாடர்பும் இல்லாத  நுாறு  தகாடிக்கும் த லான  க்கள் நவம்பர் 
8-ம் தததி  நள்ளிரவிலிருந்து இன்று வதர  உயிர் வாழும் 
உரித தய கூட இழந்து நிற்கிதறாம் என்பததக்கூட அறியா ல் 
வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கிதறாம். இப்படிசயாரு தகார 
நடவடிக்தகதய உலகின் தவறு எந்த நாட்டிலாவது செய்ய 
முடியு ா என்று ெிலர் ஆதங்கப்படுகின்றனர். உண்த தான்! 
ஏற்கனதவ  உலகில் பத்து நாடுகளில் கருப்புப்பண ஒழிப்பு என்ற 
சபயரில் நடப்பில் உள்ள பணம் செல்லாது என்று அறிவித்து 
பார்த்தார்கள்.இப்படி அறிவித்த ெில நாட்களிதலதய அந்நாடுகளில் 
சபரும் கலவரங்கள் சவடித்தன, தவறு வழியின்றி த து 
நடவடிக்தகக்காக அந்த நாட்டு அரொங்கங்கள்  க்களிடம் 
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 ன்னிப்புக் தகாரியதுடன், பணம் செல்லாது என்ற அறிவிப்தபயும் 
திரும்ப சபற்றன. 

இந்தியாதவ சதாடர்ந்து சதன் அச ரிக்க நாடான 
சவனிசுலாவும், தனது உயர்  திப்பு பணம் செல்லாது என்று 
அறிவித்தது. இப்படி அறிவித்த ெில நாட்களிதலதய அந்நாதட 
கலவர பூ ியாக  ாறிப்தபானது. வங்கிகதளயும், வணிக 
நிறுவனங்கதளயும்  க்கள் சூதறயாடினார்கள்  ராணுவத்தால் 
கூட கட்டுப்படுத்த முடியா ல் கலவரம் பற்றி பரவி, அந்த நாதட 
முற்றாக முடங்கிப்தபானது. தவறு வழிதயதும் இல்லாத 
நிதலயில் சவனிசுலா அரசு, உயர்  திப்பு பணம் செல்லாது என்ற, 
தனது அறிவிப்தப தபாதிய பணத்தத அச்ெிடும் வதர, 
தற்காலிக ாக திரும்பப் சபறுவதாக அறிவித்தது. 

உலகின்  ற்ற நாடுகளில்  க்கதள சகாடுத  செய்வது 
இருக்கட்டும். இந்த நாட்டிதலதய  பசுவின்  ந்ததயில் பிறந்ததால் 
ஜல்லிக்கட்டு என்ற சபயரில் காதளதய சகாடுத ப்படுத்துவதத 
அனு திக்க முடியாது  என்கிறது உச்ெ நீதி ன்றம். காதளயின் 
உரித க்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இந்த நாட்டில்  னித 
உரித க்கு உத்திரவாதம் தருவது இருக்கட்டும். ந க்காக பரிந்து 
தபெக்கூட எவரு ில்தல! 

உரித கதள சபறுவதில் காதளகளுக்கும், ந க்கும் 
இப்படிசயாரு சவறுபாடு இருந்தாலும், இருவருக்கும் இதடயில் 
ஒரு வலுவான ஒற்றுத யும் இருக்கத்தான் செய்கிறது.அது, 
தாங்கள்  ந்ததகள் என்பது காதளகளுக்கு சதரியாது என்பதத 
தபான்தற,   னித  ந்ததகள் என்பது ந க்கும் சதரியாது 
என்பதுதான் அது! 

உயர் திப்பு ரூபாய் தநாட்டுகள் செல்லாது என்ற 
த ாடியாரின் அறிவிப்தப கருப்பு பண, கள்ளப் பண ஒழிப்பிற்காக 
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என்று, அவர்கள் சொல்லியதத அப்படிதய நம்பியவர்கள் கூட, 
இப்தபாது அது உண்த யில்தல என்பதத ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 

தனது பண  திப்பு நீக்க நடவடிக்தகயின் உண்த யான 
தநாக்கம் கருப்பு பண, கள்ளப் பண ஒழிப்பிற்கானது இல்தல 
என்பதத த ாடியாரும் ஒன்றிரண்டு நாட்களிதலதய அவரின் 
வாயாதலதய சவளிப்படுத்திவிட்டார். பண ற்ற 
சபாருளாதாரத்திற்கு அதாவது டிஜிட்டல் பண முதறக்கு 
 ாற்றுவதுதான், தங்களது தநாக்கம் என்பதத த ாடியும், 
நிதி ந்திரி அருண்சஜட்லியும் சதளிவுப்படுத்தி விட்டனர். 

இப்படி அறிவித்தது  ட்டு ல்ல, பண ற்ற 
பறிவர்த்ததனக்கு  ாற்றுவதற்கு  க்கதள கட்டாயப்படுத்தும் 
தவதலகளில் மூர்க்க ாக ஈடுபடுகின்றனர்.  த்திய அரெின் 
அதனத்து அத ச்ெகங்களும் டிஜிட்டல் பணமுதறக்கு 
 ாறப்தபாவதாக, ஒவ்சவான்றாக அறிவித்து வருகின்றன.  த்திய 
அரெின் தநரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யுனியன் பிரததெங்கள் 
அதனத்ததயும் டிஜிட்டல் பணமுதறக்கு  ாற த ாடி அரசு 
உத்தரவிட்டுள்ளது. 

இந்தியாதவாடு ஒப்பிடதவ முடியாத அளவிற்கு ெமூக, 
அரெியல்,சபாருளாதாரம் ஆகியவற்றில் உச்ெத்தத சதாட்டுள்ள 
ஐதராப்பிய, அச ரிக்க நாடுகதள  இன்னமும் முற்றாக பண ற்ற 
பரிவர்த்ததனக்கு  ாறவில்தல. அப்படி  ாறவும் அந்நாட்டு 
அரசுகள்  க்களுக்கு நிர்பந்தம் எததயும் தரவில்தல. எந்த 
பணமுதறதய பயன்படுத்துவது என்பது ஒவ்சவாரு 
தனி னிதனின் விருப்ப ாகதவ இருந்து வருகிறது. முழுத யாக 
டிஜிட்டல் பணமுதறக்கு  ாறத் தததவயான அளவுக்கு, 
அதற்கான கட்டு ானங்கதள த லும் வலுப்படுத்த தவண்டும் 
என்தற அந்த நாடுகள் இன்னமும் கருதுகின்றன. 
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ஆனால் அந்த நாடுகதளாடு ஒப்பிடதவ முடியாத 
அளவுக்கு  ிகவும் பின் தங்கிய  நிதலயில் உள்ள இந்தியாவில், 
டிஜிட்டல் பண முதறதய வலுக்கட்டாய ாக திணிக்க இந்திய 
அரசு முற்படுகிறது. 

இவ்வளவு மூர்க்க ாகவும், அவெர அவெர ாகவும் இந்திய 
அரசு பண திப்பு நீக்க நடவடிக்தகதயயும் , டிஜிட்டல் பண 
முதறதயயும்  க்கள்  ீது எதற்காக திணிக்க தவண்டும்? அதிலும் 
100 தகாடி  க்களின் அன்  ட வாழ்தவதய முடக்கிவிடும் 
அளவிற்கு தகார ான தன்த  சகாண்ட நடவடிக்தகதய எதத 
ொதிப்பதற்காக ஆட்ெியாளர்கள் செய்கிறார்கள்? அதற்கான 
காரணங்கதளயும் , அவெியத்ததயும் பற்றி பரிெீலித்தால்தான் ஒரு 
முடிவுக்கு வரமுடியும் என்பதால் இனி அததப் பற்றி பார்ப்தபாம். 

 

 

2. த ா(ெ)டி வளர்ச்ெி, முன்தனற்றம் 

உயர்  திப்பு ரூபாய் தநாட்டுகளின் கழுத்தத சநறித்துக் 
சகான்ற த ாடி அரெின் தநாக்கம் கள்ளப்பண ஒழிப்பு இல்தல 
என்பதத, பண ற்ற சபாருளாதாரத்திற்கு  ாறுங்கள் என்று 
 க்கதள நிர்பந்திப்பதன் மூலம் த ாடி அரசு சதளிவுபடுத்தி 
விட்டது. 

பண பரிவர்த்ததன முழுவதும் வங்கிகள் மூலத  
நதடசபற தவண்டும். இப்படி நடந்தால்தான்   நாட்டின் அதனத்து 
சபாருளாதார நடவடிக்தககளும் அரெின் முழு  கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
வரும். வரி ஏய்ப்பு, லஞ்ெம், ஊழல் முதறதகடுகள் அதனத்ததயும் 
அரொல் கட்டுப்படுத்த முடியும். அரெின் வருவாய் சபருகும். 
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அரெின் வருவாய் சபருகினால்தான், நாட்டின் வளர்ச்ெிக்கு 
முட்டுக்கட்தடயாக உள்ள நிதிப்பற்றாக்குதறதய தபாக்க முடியும் 
என்று த ாடி அரசும், அரெின் ஆதரவாளர்களும் த து 
நடவடிக்தகதய நியாயப்படுத்துகின்றனர். 

நாட்தட முன்தனற்றுவதற்கான நடவடிக்தக என்றால், 
அதத நவம்பர் 8-ம் தததிதய, அதற்கான தனது முழுத் 
திட்டத்ததயும் த ாடி அறிவித்திருக்கலாம். அதாவது டிஜிட்டல் 
பண முதறக்கு அதனவரும்  ாறதவண்டும், வங்கிகள் மூலத  
அதனத்து பண பரிவர்த்ததனகளும் நதடசபறதவண்டும். அதனால்  
திரும்ப சபறப்படும் பணத்தில்,  க்களின் அன்றாட 
தததவகளுக்காக  ட்டுத  - ஒரு பகுதி அளவுக்கு  ட்டுத  - 
புதிய ரூபாய் தநாட்டுகள் சவளியிடுதவாம். என்பதத 
சவளிப்பதடயாக சொல்லா ல் எதற்காக மூடி  தறக்க 
தவண்டும்? 

முன்தப  நன்கு திட்ட ிட்டு, தபாது ான அளவிற்கு புதிய 
ரூபாய் தநாட்டுகதள அச்ெிடா ல், பணத்தட்டுபாட்தட  த்திய 
அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

கருப்புப்பணத்ததயும், கள்ளப்பணத்ததயும் ஒழிப்பதற்கு 
அரசுக்கு உள்ள அக்கதறதயயும், அதிகாரத்ததயும் நாம் 
 றுக்கவில்தல. அதத தபான்று லஞ்ெம், ஊழல் முதறதகடுகதள 
ஒழிக்க முற்படும் அரெின் நடவடிக்தககதளயும் நாம்  றுக்க 
வில்தல. நவனீ விஞ்ஞான முன்தனற்றத்திற்கு ஏற்ப நாட்தட 
முன்தனற்ற விரும்பும் அரெின் நடவடிக்தககதளயும் தவறு என்று 
நாம் சொல்ல வில்தல. 

ஆனால், இதவகதள ொதிக்கப் தபாகிதறாம் என்ற 
சபயரில், ெட்டப்படி  க்களுக்குள்ள அடிப்பதட உரித கதள 
பறிப்பதற்கு அரசுக்கு அதிகாரத ா, உரித தயா உண்டா? 
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கள்ளப்பணத்ததயும், கருப்புப்பணத்ததயும், யார், யார் 
தவத்திருக்கிறார்கதளா,  அவர்கள்  ீது அரசு நடவடிக்தக 
எடுக்கட்டும். அதற்காக ஆட்ெியாளர்கள்  க்களிடம் ஆதரவு 
தகட்கட்டும்.நாமும்  னமுவந்து தருதவாம். இப்படிப்பட்ட 
குற்றங்களில் ஈடுபடுவர்கள் யார், யார் என்று அரசுக்கு சதரியாதா? 
சதரிந்திருந்தும் தநரிதடயாக அவர்கள்  ீது ஏன்  த்திய அரசு 
நடவடிக்தக எடுக்க வில்தல? 

பண  திப்பு நீக்க நடவடிக்தககளுக்கு பின்பு ஏறத்தாழ 14 
லட்ெம் தகாடி பதழய ரூபாய் தநாட்டுக்கதள, தகாடிக்கணக்கான 
 க்கள் வங்கிகளில் வரவு தவத்துள்ளனர். இதில் எத்ததன லட்ெம் 
தகாடி கருப்புப்பணம் வங்கிகளுக்கு வந்துள்ளது? நுாறுதகாடி 
 க்களில் எத்ததன தகாடி தபர்  ீது வழக்கு 
சதாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று உத்த ர் த ாடி அறிவிக்கத் 
தயாரா? 

 க்கள் வங்கிகளில் செலுத்தியப் பணம், ெட்டப்படி 
கருப்பணம் இல்தல என்றால், அதத  க்களிடம் திருப்பித்தரா ல் 
முடக்கி தவப்பதற்கு அரசுக்கு என்ன உரித  இருக்கிறது? 

பண  திப்பு நீக்கத்தால் நாட்டில் கலவரமும், ெட்டம் 
ஒழுங்கு பிரச்ெதனயும் ஏற்படும் என்று கவதல சதரிவிக்கும் 
உச்ெநீதி ன்றம்,  க்கள் உதழப்பின்  திப்பான பணத்தத, 
அவர்களிட ிருந்து பறிக்கும்  த்திய அரெின் ெட்ட விதராத 
நடவடிக்தகதய பற்றி ஏன் ெிறிதும் கவதலப்படவில்தல? 

இந்திய அரெியல் ெட்டம்  க்களுக்கு வழங்கியுள்ள 
அடிப்பதட உரித தய பறிக்கும்,  த்திய அரெின் நடவடிக்தகதய 
தடுக்க முயற்ெிக்கா ல், அரெின் சகாள்தக முடிவிற்குள் ததலயிட 
முடியாது என்று உச்ெநீதி ன்றம்  நழுவுகிறது. அப்படியானால் 
ெட்டப்படியான ஆட்ெிதான் இந்த நாட்டில் நடக்கிறதா? அல்லது 
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ெர்வாதிகார ஆட்ெி நடக்கிறதா என்று தகள்வி எழுவது எப்படி 
தவறானதாக இருக்க முடியும்? 

 த்திய அரெின் பண திப்பு நீக்கத்தின் தநாக்கம் 
நியாய ானது இல்தல என்பதால்தான், அதத நியாய ான, 
ெட்டபூர்வ ான முதறயில்  அல்லா ல் அடாவடித்தன ான 
முதறயில்  க்கள்  ீது திணிக்கிறது. இப்படி திணிப்பதத திதெ, 
திருப்புவதற்காகத்தான் கருப்புபண, கள்ளப்பண, தீவிரவாத ஒழிப்பு, 
ததெபக்தி, வல்லரசு என்று தபெி  க்கதள திதெ திருப்பப் 
பார்க்கிறது. 

அப்படியானல் அரெின் இந்த நடவடிக்தககளுக்கு  
உண்த யான  காரணம் தான் என்ன? என்பதத ஆழ ாக 
பரிெீலித்தால்தான் முடிவிற்கு  வரமுடியும். ஆனால் இதத 
பரிெீலிப்பதற்கு எங்கிருந்து சதாடங்குவது என்பது தான் சபரும் 
ெவாலான பணியாக இருந்து வந்ததால்,எல்தலாரும் இதில் தான் 
ெிக்கிக்சகாண்டு,  விதடகாண முடியா ல் குழம்பி தபாய் 
கிடந்ததாம். பலரும் த க்குத் சதரிந்த  செய்திகள், தகவல்களில் 
இருந்து  ெில காரணங்கதள  சொன்னாலும், அதவகள் 
முழுத யானதாக இல்தல. ஒவ்சவாரு நாளும் இந்தக் குழப்பம் 
அதிகரித்தத வந்தது. 

இப்படிப்பட்ட தநரத்தில்தான் ” க்களிடம் இவ்வளவு 
காலமும் பயன்படா ல் இருந்தப் பணம் பயன்பாட்டிற்கு 
வந்துள்ளது”. என்ற குரல் ந து காதுகளில் ஒலித்தது. 
ஆட்ெியாளர்கள் என்னதான் ொ ர்த்திய ாக உண்த தய 
மூடி தறப்பதிதலதயயும், திதெதிருப்புவதிதலயும் பாரம்பரிய ாக 
ததர்ச்ெி சபற்றவர்களாக இருந்தாலும், எங்கப்பன் குதிருக்குள் 
இல்தல என்ற கததயாக திருவாளர் அம்பானி அவர்கள் திருவாய் 
 லர்ந்துவிட்டார். 
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அதாவது,  க்களிட ிருந்த பணம் முதலாளிகளாகிய 
எங்களின் தககளுக்கு வந்து விட்டது என்பததத்தான் அம்பானி 
அவர்கள் சதரிவித்திருக்கிறார். அப்படியானால்  க்களிடம் இருந்த 
பணத்தத பிடுங்கி முதலாளிகளுக்கு சகாடுப்பதற்காகத்தான் 
உயர் திப்பு ரூபாய் தநாட்டுகள் செல்லாது என்று ,  க்களிடம் 
வாங்கிய பணத்தத அவர்களிடம் எப்தபாதுத  திருப்பித்தரா ல் 
இருப்பதற்காகத்தான், டிஜிட்டல் பண முதறக்கு  ாறுங்கள் 
என்றும் நம்த  நிர்ப்பந்திக்கிறார்கள் என்பதத, ஒரு வழியாக நாம் 
புரிந்து சகாள்வதற்கான வாய்ப்தப அளித்த அம்பானி அவர்களுக்கு 
நாம் ந து நன்றிதய உரித்தாக்குதவாம்! 

டாடா, அம்பானி தபான்ற முதலாளிகளிடம் இல்லாத 
பண ா? அவர்கள் நம்முதடய பணத்தத எடுத்து பயன்படுத்தப் 
தபாகிறார்களா? அதற்காகத்தான்   த்திய அரசு பண திப்பு  
நீக்கத்தத எடுத்திருக்கிறதா? எல்லாம் ஒதர குழப்ப ாக 
இருக்கிறது. நம்பும்படியாக இல்தல என்பதுதான் எல்லா 
விவரமும் சதரிந்தவர்கள் தாங்கள் என்று, தம்த  கருதிக் 
சகாள்தவாரின் எண்ணமும், கருத்து ாக இருக்கிறது என்பதத, 
எங்கதளப் தபான்றவர்களும் அறிதவாம்.  த்திய அரசும்  ிக 
நன்றாகதவ அறிந்து தவத்திருக்கிறது. இதத நன்றாக சதரிந்து 
தவத்திருப்பதால்தான், எந்த வித ான தயக்கமும் இல்லா ல் 
 ிகவும் ததரிய ாக  த்திய அரசு செயல்படுகிறது. 

ெரி, கடந்த ெில ஆண்டுகளாக நடந்த ெில  ெம்பவங்கதள 
பார்ப்பதற்கு முன்னர் பணம் என்றால் என்ன, வங்கி என்றால் 
என்ன என்பதத  ிக சுருக்க ாக பார்ப்தபாம். 
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3. னித உதழப்தப பணத்தின் தாய் 

இன்றிலிருந்து ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட, 
கிரா ப்புறங்களில் உப்பு விற்றவர்கள், உப்பிற்கு பதிலாக, அந்தந்த 
பகுதிகளில் கிதடக்கக்கூடிய தானியங்கதள வாங்கிக் 
சகாள்வார்கள்.  ானாவாரி நிலங்களில் பயிர் செய்தவர்கள், த து 
விதள சபாருட்களான நிலக்கடதல, கிழங்கு தபான்றவற்தற, 
தானியங்கள் விதளயக்கூடிய, அதிலும் சநல் விதளயக்கூடிய 
நஞ்தெ கிரா ங்களில் சகாண்டு வந்து விற்பார்கள். த து விதள 
சபாருட்களுக்கு  ாற்றாக சநல்தல  ட்டுத  சபற்றுக் 
சகாள்வார்கள்.பணத்திற்கு தர ாட்டார்கள். அதத தநரத்தில் நஞ்தெ 
விவொயம் செய்யும் விவொயிகள், த து விதளசபாருட்கதள, 
புஞ்தெ விவொய கிரா ங்களுக்கு எடுத்துச் சென்று 
விற்க ாட்டார்கள். 

இந்த தகவல்கள் ந க்கு உணர்த்துவது, உயிர் வாழ்வதற்கு 
தததவயான உணதவ  க்களின் முதன்த யான தததவயாக 
இருந்தது என்பததத்தான். இன்னமும் ொர ாக சொன்னால், 
வாழ்க்தகயின் தததவ  ிகக் குதறவானதாக இருந்தது. அது 
உயிர் வாழ்வதத அடிப்பதடயாக சகாண்டதாகதவ இருந்தது. 
அதனால் பணத்திற்கான தததவ  ிகவும் குதறவாக இருந்தது. 
உணவுக்கு தததவயான தானியத்தத, த து உழப்பின் மூலம் 
தநரிதடயாக அதடந்தார்கள். இருப்பிடத்திற்கு இயற்தகயில் 
கிதடக்கக் கூடிய சபாருட்கதள பயன்படுத்திக் சகாண்டார்கள். 
உதடகளுக்காக தானியத்தத பண்ட ாற்று முதறயில் 
பயன்படுத்த முடியாத தபாது   ட்டும் ெிறிது பணம்  க்களுக்கு 
தததவப்பபட்டது. 

ஆனால்  கால  ாற்றத்தின், வளர்ச்ெியின்  விதளவாக 
வாழ்க்தகத் தததவக்கான சபாருட்களின் எண்ணிக்தக 
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அதிகரிக்கத் சதாடங்கியது.  இந்தத் தததவ முன்பு தபால உயிர் 
வாழ்வதற்கு தததவயானதாக  ட்டும் இருக்கவில்தல. இப்தபாது 
உயிர் வாழ்வதற்கானதத விட முக்கிய ானதவகளாக  இதவகள் 
 ாறிப்தபானது. 

எந்த அளவுக்கு வாழ்க்தக தததவக்கான சபாருட்களின் 
உற்பத்தியும், தததவயும் அதிகரித்தததா, அந்த அளவிற்கு பண்ட 
 ாற்றுமுதற என்பது ொத்திய ில்லாத ஒன்றாக ஆகிப்தபானது. 

ஒரு படி சநல்லுக்கு, இரண்டுபடி உப்பு என்று பண்ட ாற்று 
முதறயில் விற்பார்கள். இரண்டுத  ஒதர படியினால்தான்  
அளக்கப்படுகிறது. அப்படி இருக்கும் தபாது, ஒரு சபாருள் ஒன்றாக 
இருக்கும்தபாது, இன்சனாரு சபாருள் எதற்காக இரண்டாக 
சகாடுக்க தவண்டும்? ஒன்றுக்கு, இரண்டு என்று தீர் ானிப்பதற்கு 
எது அடிப்பதடயாக இருக்கிறது? என்ற வினாவிற்கான விதட, 
ஒவ்சவாரு சபாருதளயும் உற்பத்தி செய்வதற்கு செலவிடப்படும் 
 னித உதழப்புதான், அதவகளின்  திப்தப தீர் ானிப்பதற்கான 
அடிப்பதடயாக இருக்கிறது என்பதுதான் அது. 

அந்த காலத்திலும் நாணயம் இருந்தது. ஆனால் அது 
ெமூகத்தில் த ல் ட்டத்தில் இருந்தவர்களிடம் தான் இருந்தது. 
ஏசனன்றால் அவர்கள் தான் ஆடம்பர வாழ்க்தக வாழ்ந்தனர். அந்த 
நாணயங்கள், செம்பு, சவள்ளி, தங்கம்  ஆகிய உதலாகங்களில் 
செய்யப்பட்டதாக இருந்தது. இந்த உதலாகத்தத உருவாக்க 
எவ்வளவு  னித உதழப்பு தததவப்பட்டததா, அந்த அளவிற்கு 
அதன்  திப்பு தீர் ானிக்கபபட்டது.எனதவ அது, பண்டங்கதள 
பரி ாரிக் சகாள்வதற்கான கருவியாக  ட்டு ல்லாது, அதுதவ 
பண்டம் என்கிற வதகயில் உண்த யான  திப்புதடயதாகவும் 
இருந்தது. 
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வாழ்க்தக தததவக்கான சபாருட்கதள, நவனீ முதறயில் 
உற்பத்தி செய்வது அதிகரித்த தபாது, அதற்கு ஏற்ப உதலாக 
நாணயங்கதள உருவாக்குவது முடியாத ஒன்றாக ஆனது. இதன் 
காரண ாக பின்னாளில் பணம் தாள்களில்  அச்ெிடப்பட்டது. 
உதலாகங்கதளப் தபான்று தாள்களுக்கு உண்த யான  திப்தபதும் 
கிதடயாது என்பதால், இப்தபாது தாள்களில் அச்ெிடப்பட்ட 
பணத்திற்கு அரெின் அதிகாரத   திப்தப அளித்தது. இப்படி 
அரெின் அதிகாரத , பணத்தின்  திப்பிற்கு உத்தவாதம் 
அளிப்பதால், பணம் எந்த தததவக்காக உருவாக்கப்பட்டு, எவற்றில் 
எல்லாம் சதாழிற்படுகிறததா, அதவகள் அதனத்ததயும்-சபாருள் 
உற்பத்தி  ற்றும் விநிதயாகம்-அரசு தனது ஆளுதகக்கு 
உட்பட்டதவகளாக ஆக்கும் தபாதுதான் பணம் உயிர் சபறும். 

அதத தபான்று, தான் சவளியிடும் பணத்ததயும், அரசு 
தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் சகாண்டு வரதவண்டியதும் தவிர்க்க 
முடியாததாக இருந்தது. இதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் 
வங்கிகள். இதில் இன்சனாரு தகள்வி எழும். ஒரு நாட்டில் 
எவ்வளவு  திப்புள்ள பணத்தத அச்ெிடுவது என்பதத எப்படி 
தீர் ானிப்பது என்பதுதான் அது. இததயும் தீர ானிப்பதற்கான 
அடிப்பதட அளவுதகால் எதுசவன்றால், அது  நாட்டின் ச ாத்த 
 னித உதழப்பின்  திப்புதான்! 

உலகின் அதனத்து செல்வங்கதளயும்  னிதர்களின் 
உதழப்புதான் உருவாக்குகிறது. அந்த உதழப்பின்   திப்பில்தான் 
உதழக்காத  னிதர்கள் சுக ாக வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கிறார்கள். 
அப்படி வாழ்பவர்கள் அந்த வாழ்க்தகதய நிதலநாட்டிக் 
சகாள்வதற்காகத்தான் அரசு என்பதத உருவாக்கி 
தவத்துக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். 
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இந்த அரசு,  ன்னர்கள் காலத்தில் தநரிதடயாகதவ 
 க்களின் உதழப்தப வலுக்கட்டாய ாக பிடுங்கிக் சகாண்டது. 
இதத நிதலநாட்ட பதட பலத்தததயும், நியாயப்படுத்த கடவுள் 
தபான்ற கருத்தாக்கங்கதளயும் பயன்படுத்தியது. 

நவனீ உற்பத்தி சபருக்கத்திற்கு உதழப்பவர்களின் 
ஒத்துதழப்தப, ஒடுக்கு முதற மூலம்  ட்டுத  சபறமுடியாது 
என்பதால், அவர்களுக்கும் ெில உரித கதள தரதவண்டிய 
அவெியத்தால், அரசு அதத தந்தது. அப்படி சகாடுத்த உரித களின் 
மூலம், உதழப்பாளிகளின் உதழப்தப அவர்களுக்தக சதரியாத, 
புரியாத வதகயில் பிடுங்கி சகாள்வதற்கான நய வஞ்ெக ான 
வழிமுதறகதள உள்ளடக்கியதாக இருந்தது. 

உதழப்பிலிருந்துதான் பணம் உருவாகிறது என்பதத, 
பணம்தான் உதழப்தப உருவாக்குவததப் தபான்ற ததாற்றத்தத 
உருவாக்கினார்கள். உதழப்பாளர்களின் உதழப்தப அபகரிப்பது 
 ட்டு ல்லா ல்,  அவர்களின் எஞ்ெிய- உதழப்பின்  திப்பான- 
பணத்தததயும், வங்கிகளில் த யப்படுத்தி  சுழல 
விடுவதன்மூலம்,  தாத  பயன்படுத்திக் சகாண்டார்கள். 

அதாவது வங்கிகளின் தவதலதய  க்களிடம் உள்ள 
பணத்தத, முதலாளிகளுக்கு கடன் என்ற சபயரில் தக ாற்றி 
விடுவதுதான்! இ்ப்படி கடனாக சகாடுக்கும் பணத்திற்கு வட்டி 
வசூலிப்பதன் மூலம் கிதடக்கும் வருவாயில்  ஒருப்பகுதிதய, 
தனது தவதலக்கான கூலியாக எடுத்துக் சகாண்டு   ீதிதய, 
வங்கிகளில் பணத்தத முதலீடு செய்தவர்களுக்கு தருகிறது. 

இந்த வதகயில் இந்திய வங்கிகள், இந்திய 
முதலாளிகளுக்கு கடன் தந்துள்ளது. இப்படி சகாடுத்த கடனில் ரூ.8 
லட்ெம்  தகாடிதய  முதலாளிகள் திருப்பிக் கட்டவில்தல. இப்படி 
திருப்பிக்கட்டாத முதலாளிகளில் 1. அனில் அம் ானி 1.21 லட்ெம் 
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தகாடி  2. முதகஷ் அம்பானி 1.87 லட்ெம் தகாடி, 3. எஸ்ஸார் 
குழு ம் 1.1 லட்ெம்தகாடி, அதானி குழு ம் 0.96 ஆயிரம் தகாடி 
என்கிற அளவுக்கு தின்று ஏப்பம் விட்டுள்ளனர். 

ெில ஆயிரம் ரூபாய் கடதன கட்ட முடியாத 
விவொயிகளின், ொதாரண  க்களின் அற்ப உதடத கதளயும் 
பறிமுதல் செய்து, அவர்கதள தற்சகாதலக்கு தள்ளி விடும் 
வங்கிகள்,  முதலாளிகள் வாங்கி திருப்பிக் கட்டாதப் பணத்தத 
வாராக்கடன் என்று அரவத  இல்லா ல் தள்ளுபடி 
செய்துவிட்டன. 

முதலாளிகளுக்கு கடனாக சகாடுத்தப் பணம் திரும்பி 
வராததால், பணத்தத முதலீடு செய்தவர்களுக்கு முதலீட்தடாடு, 
வட்டிதயயும் தரதவண்டிய நிதலயில் வங்கிகள் திவால் நிதலக்கு 
தள்ளப்பட்டன. 

அதாவது, வங்கிகளின் வழக்க ான செலவுகதளாடு, 
வாராக்கடனும்,  வாராக்கடனுக்கான வட்டியும் தெர்ந்து சகாண்டது. 
அதாவது வங்கிகளுக்கு வரும் வரதவ விட செலவு  ிக 
அதிக ாக அதிகரித்தது. இதனால் இந்திய சபாதுத்துதற 
வங்கிகளின் லாப விகிதம் 93 ெதவதீ அளவு குதறந்து தபானது 
என்றும், இது தனியார் வங்கிகளின் லாப குதறதவ விட இது 36 
 டங்கு அதிக ாகும் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

வங்கிகதள திவால் நிதலயில் இருந்து காப்பாற்ற 
முயன்ற  த்திய அரசு, ரிெர்வ்   வங்கியிலுள்ள அவெரகால நிதி 
ரூ 2 லட்ெம் தகாடிதய பயன்படுத்த திட்ட ிட்டது. இதற்கு 
அப்தபாததய ரிெர்வ் வங்கி ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் 
ஒப்புக்சகாள்ளவில்தல.  ாறாக முதலாளிகளுக்கு சகாடுத்த 
கடதன வசூலிக்கும் திட்டத்தத முன் தவத்தார். இதத ஏற்க 
 றுத்த    த்திய அரசு,  த்திய வங்கியின் அவெரகால நிதிதய 
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பயன்படுத்தும்   தனது முடிதவயும் தக விட்டது.  த்திய அரெின் 
நிதியிலிருந்து வங்கிகளுக்கு முதல் தவதணயாக ரூ.25,000 தகாடி 
தருவதாக 2016-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி  ாதத்தில் அறிவித்தது. 
இததனாடு 2018ம் ஆண்டிற்குள் த லும் ரூ.70,000 ஆயிரம் 
தகாடிதய வழங்கவும் திட்ட  ிட்டிருந்தது. 

இப்படி  த்திய அரசு,  க்களின் வரிப்பணத்தில் 
ரூ.90,000ஆயிரம் தகாடிதய வழங்கினாலும் இந்த சதாதக 
வங்கிகள்  திவாலாவதத தவிர்க்க தபாது ானதாக இல்தல என்ற 
நிதலத தய சதாடர்ந்தது. 

 

4.டிஜிட்டல் பணமுதற, முதற தகடுகதள தடுக்கு ா? 

அரசு அறிவித்தபடி  க்கள் தம் ிடம் இருந்த பணத்தத 
வங்கிகளில் ஒப்பதடத்தனர். அரதொ தான் சொன்னபடி  க்களிடம் 
பணத்தத  திருப்பித் தரா ல், அதனவரும் பண ற்ற 
சபாருளாதாரத்திற்கு  ாறுங்கள் என்று, கட்டாயப்படுத்துவதன் 
மூலம் தான் வாங்கிய பணத்தத திருப்பித்தரமுடியாது 
என்கிறார்கள் ஆட்ெியாளர்கள். 

முதலும் தகாணல் முற்றிலும் தகாணல் என்பததப்தபான்று, 
சகாடுத்தப் பணத்தத திருப்பித்தர ாட்தடன் என்பது எப்படிப்பட்ட 
தநர்த யற்ற செயதலா, அதத அளவுக்கு தநர்த யற்ற 
செயல்தான் டிஜிட்டல் பண முதறக்கு  ாறுங்கள் என்பது ாகும். 
இவ்விரண்டு நடவடிக்தககளும், ஒரு நாணயத்தின் இரு 
பக்கங்கதள தபான்றதவகளாகும். உண்த யிதலதய நாட்டின் 
வளர்ச்ெிதான் ஆட்ெியாளர்களின் தநாக்கம் என்றால் அதத 
நிர்ப்பந்தம், அடாவடித்தனம் ஆகிய தநர்த  அற்ற வழிகளில் 
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நதடமுதறப்படுத்த தவண்டிய அவெியம் இல்தல. இதன் மூலம் 
நாட்டின் வளர்ச்ெி என்ற தநாக்கத்தத எட்டவும் முடியாது! 

பிறந்த குழந்ததயால் தன்தன சபற்சறடுத்த தாதயக்கூட 
அதடயாளம் காணமுடியாது. மூன்று  ாதத்தில் தான் தாயின் 
முகம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும்.ஆறு  ாதத்தில் குப்புறப் படுக்கும். 
எட்டு ாத்தில் எழுந்து நிற்கும். இதுதான் குழந்ததயின் இயல்பான 
வளர்ச்ெியாகும். இதன்படி குழந்ததகள் வளர்வதற்கு தததவயான 
ெக்தி தவண்டும். ஒவ்சவாரு வளர்ச்ெி நிதலக்கும் ஏற்ப, 
அவர்களுக்கு தாய்ப்பாதலாடு ெத்தான உணதவ அளிப்பதும், 
அதிகரிப்பதும் சபற்தறார்களின் கடத . அதாவது குழந்ததயின் 
வளர்ச்ெிக்கு ஊக்கம் அளிப்பதுதான் சபற்தறார்களின் பணியாகும் . 

இதற்கு  ாறாக  திணிப்புகளின் மூலம் குழந்ததயின் 
ஆதராக்கிய ான, ெீரான வளர்ச்ெிதய ொதித்துவிட முடியாது. 
இதவகளின் மூலம் குழந்ததகளின் இயல்பான வளர்ச்ெிக்கு  
இதடயூதறத்தான் ஏற்படுத்த முடியும். 

குழந்ததயின் வளர்ச்ெி  ட்டு ல்ல, நாட்டின் வளர்ச்ெிக்கும், 
முன்தனற்றத்திற்கும், உத்தரவுகளும், நிர்பந்தங்களும், 
திணிப்புகளும் ஒருதபாதும் பயன்படாது இதவகள் எதிர் 
விதளவுகதளதய ஏற்படுத்தும். 

 ாற்றமும், வளர்ச்ெியும் தவிர்க்கவியலாத 
அம்ெங்கள்தான். இதத ொதிப்பதற்கு   எந்த ஒரு  ாற்றத்ததயும் 
 க்கள் ஏற்பதற்கு தததவயான அடிப்பதடகதள அரசு உருவாக்கித் 
தரதவண்டும். 

டிஜிட்டல் பணமுதற என்பது நவனீ சதாழில்நுட்ப 
முன்தனற்றம்தான். இதன் மூலம் லஞ்ெம், ஊழல், 
முதறதகடுகளில் ஈடுபடுகிறவர்கதளயும், வரி கட்டா ல் 
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ஏய்ப்பவர்கதளயும் எளிதாக கண்டுபிடிக்கவும், தடுக்கவும், 
தண்டிக்கவும் முடியும் என்பசதல்லாம் உண்த தான். இதவகதள, 
இல்தல என்று நாமும்  றுக்க வில்தல. 

ெரி, இவர்கள் சொல்வதத தபான்று டிஜிட்டல் பண முதற 
இல்லாததால் தான் லஞ்ெமும், ஊழலும், முதறதகடுகளும் 
நடக்கிறதா?  டிஜிட்டல் பண முதற நதடமுதறக்கு வந்து 
விட்டாதல, நாட்டில் நதடசபறும் முதறதகடுகள் அதனத்தும் 
நடக்கா ல் தபாய்விடு ா? இப்தபாது நாட்டில் நடக்கும் 
முதறதகடுகள் அதனத்தும் பாதாள அதறகளில்தான் நடக்கிறதா? 
இல்தல! அதனத்தும் சவளிப்பதடயாக நடப்பதவகள். எதுவும் 
ததவ ரகெியங்கள் இல்தல. 

தபாக்குவரத்துக் காவலர்கள் ொதலகளில் தான், 
பகிரங்க ாக லஞ்ெம் வாங்குகிறார்கள். இது எந்த அளவுக்கு  
சவளிப்பதடயாகவும் பகிரங்க ாகவும் நடக்கிறததா, அதத 
தபான்றுதான் பிரத   ந்திரியின்  அலுவலகம் வதர நடக்கிறது. 
ொதலயில் நாம் அதனவரும் செல்ல உரித  இருப்பதத 
தபான்று, பிரத ர் அலுவலகத்திற்கும் அதனவரும் செல்ல 
முடிந்தால், அங்தக நடக்கும் முதற தகடுகளும் ந க்கும் 
சதரிந்திருக்கும். அங்தக செல்ல அதனவராலும் முடியாததால் 
அங்தக நடப்பதவகள் ந க்கு சதரிவதில்தல. இதுதான் 
தபாக்குவரத்துக் காவலருக்கும், பிரத ருக்கும் இதடதய உள்ள 
தவறுபாடாகும். நாம் கண்ணால் பார்க்கின்ற உண்த  
இருக்கட்டும். இந்திய அரெின் வரு ான வரித்துதறதய அதிகார 
பூர்வ ாக சவளியிள்ள தகவதல ஒருமுதற பார்ப்தபாம். 

 



26 |      . 
 

 

 

இந்திய  க்கள் சதாதக 125 தகாடிதபர்.இவர்களில் 30 
தகாடி தபர் வாங்கும் ெக்தி உள்ளவர்கள். இதில் அரசுக்கு 
சவறு தன 1ெதவதீம் தபதர,  அதாவது ஒருதகாடிதய இருபத்து 
ஐந்து லட்ெம் தபர்  ட்டுத  வரு ான வரி செலுத்துகின்றனராம்.  
ஆனால் இதற்கு தநர் எதிராக இதத ஆண்டு 25 லட்ெம் தபர் 
இந்தியாவில் கார்கதள வாங்கியிருப்பதாக வரு ான 
வரித்துதறயின் புள்ளி விவரம் கூறுகிறது. இது அரசுக்கு வியப்தப 
தருகிறதாம்! இவர்களுக்கு வந்துள்ள வியப்பு, கார்கதள 
வாங்கியவர்களுக்கு வயிற்சறரிச்ெதலத்தான் தரும். கார் வாங்கும் 
தபாது சகாடுத்து அழுதது தபாதாது என்று, திரும்பவும் தங்கதள 
அழ தவப்பதற்கு அடி தபாடுகிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு 
புரியாதா என்ன! 

வரு ான வரி கட்டாதவர்கள் அதனவரும், சபாய்யான 
வரு ான கணக்குகதள தாக்கல் செய்வதும், இதவகள் 
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அதனத்தும் அதிகாரிகளின் முழு ஒத்துதழப்தபாடுதான் 
நடப்பதவகள் என்பதும் ததவதலாக ரகெியங்ளா என்ன? 

நாட்டில் நதடசபறும் அதனத்து முதறதகடுகளும் 
ஆதாரம் இல்லா தலா, ரகெிய ாகதவா நடக்கவில்தல. எல்லாம் 
பகிரங்க ாகத்தான்  நடக்கிறது. இப்படி நடப்பது எங்தகா விதி 
விலக்காக நடக்க வில்தல. முதறதகடுகள் நடப்பது விதியாகவும், 
நடக்கா ல் இருப்பதுதான் விதி விலக்காவும் உள்ளது! 

இதவகதள தடுப்பதற்கான ெட்டங்கள் என்பனவற்றிற்கு, 
இந்தியாவில் எந்தப் பஞ்ெமும் இல்தல. எல்லா ெட்டங்களும் 
இங்தக சகாட்டித்தான் கிடக்கின்றன! 

ஆனால் இந்த ெட்டங்களுக்கு தாதன செயல்படும் ஆற்றல் 
இல்தல. உயிரற்ற இதவகதள உயிருள்ள   னிதர்கள் மூலம் 
 ட்டுத  நதடமுதறப் படுத்தமுடியும். இப்படி 
நதடமுதறப்படுத்தும்  னிதர்கள் வானத்திலிருந்து குதித்து 
வருவதில்தல. இந்த ெமூகத்திதலதய பிறந்து, வளர்ந்தவர்கள்தான் 
அவர்கள். 

இந்தியச் ெமூகத்தின் வாழ்வியல் முதறகளும், 
பண்புகளும் ெட்டத்திற்கு உட்பட்டதவகளா என்றால் இல்தல 
என்பது, நம் அதனவருக்கும் நனறாக சதரிந்த உண்த கள்தான்! 

ொராயம் குடித்துவிட்டு வாகனங்கதள ஓட்டுவது குற்றம் 
என்கிறது ெட்டம். ஆனால் கடந்த 2012,2014,2015ல் முதறதய 48,768, 
85462, 51204 என்ற எண்ணிக்தகயில், ொதல விபத்துகளில் 
உயிரிழந்துள்ளதாகவும், ொதல விபத்துகள் சபரும்பாலும்  து 
குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டியதாதலதய நடந்துள்ளதாகவும், 
ஒவ்சவாரு  நான்கு நி ிடங்களுக்கும், ஒரு ொதல விபத்து 
நடக்கிறது என்றும், இதனால் ொதல விபத்துகளின் ததல 
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நகர ாக இந்தியா விளங்குவதாகவும் உச்ெநீதி ன்றம் தனது 
தீர்ப்பிதலதய குறிப்பிடுகிறது. 

சபாது இடங்களில் எச்ெில் துப்புவது, குப்தபகதள 
தபாடுவது, புதக பிடிப்பது குற்றம் என்கிறது ெட்டம். இதத நம் ில் 
எத்ததன தபர் ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கிதறாம்? 

எஸ்.ஆர்.எம்  ருத்துவக் கல்லுாரியில் தெருவதற்கு  தன், 
என்பவரிடம் தலா ஒரு தகாடி தந்து ஏ ாந்து தபானதாக நூறுதபர் 
புகார் சதரிவித்தனர். வழக்கு சென்தன உயர் நீதி ன்றத்திற்கு 
தபானது லஞ்ெம் வாங்கியவனிட ிருந்து பணத்தத வாங்கி, 
லஞ்ெம் சகாடுத்தவர்களுக்கு திருப்பித்தர உத்திரவிட்டது உயர்நீதி 
 ன்றம். 

ஆனால் ெட்டத ா லஞ்ெம் வாங்குவது  ட்டு ல்ல, 
சகாடுப்பதும் குற்றம் என்கிறது. அந்த ெட்டத்திற்கு உயிர் 
தரதவண்டிய உயர்நீதி ன்றத  அதத செய்யவில்தல. லஞ்ெம் 
வாங்கியவர்கள்  ீது வழக்குப் தபாட சொன்ன உயர்நீதி ன்றம், 
லஞ்ெம் சகாடுத்தவர்கள்  ீது நடவடிக்தக எததயும் எடுக்க 
சொல்லவில்தல! 

ெட்டத்தத  ீறுதவார் அதனவதரயும் தண்டிக்க தவண்டும் 
என்றால், அரசு நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள், ஆட்ெியாளர்கள் 
 ட்டு ல்ல, சபாது க்களாகிய நம் ில் சபரும்பாதலாரும் 
குற்றவாளிக் கூண்டில்தான் நிற்க தவண்டும்! 

எனதவ ெட்டத ா,  பண ற்ற பரிவர்த்ததனதயா எதுவாக 
இருந்தாலும், அதத ெமூகம் உளப்பூர்வ ாக ஏற்கும்வதர,  
அவற்தற நதடமுதறப்படுத்துவது ொத்திய ில்தல. 
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ெட்டங்களும், விதிகளும் இருந்தால்  ட்டும் தபாதாது. 
அதற்கான எற்புத்திறனும் அந்த ெமூகத்திற்கு இருக்க தவண்டும் . 
இந்த ஏற்பு திறனுக்கு முர  க சவறு தன உத்தரவுகதள 
தபாடுவதன் மூல ாக  ட்டுத  ெட்டப்படி இயங்கும், ஒரு நாகரீக 
ெமூகத்தத உருவாக்கிவிட முடியாது. 

 

5.பண  திப்பு நீக்க நடவடிக்தக பண்பு  ாற்ற ா? 

நாட்டின் அதனத்து சபாருளாதார நடவடிக்தககதளயும் 
த யப்படுத்துவது, ஒருங்கிதணப்பது, தகப்பற்றுவது, அரெின் 
முழுக்கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சகாண்டு வருவது என்பதத  வளர்ந்த 
ஐதராப்பிய நாடுகள் 19,20-ம் நுாற்றாண்டுகளிதலதய 
முடித்துவிட்டன. அந்தப்பணிதய இந்தியா, இப்தபாதுதான் 
செய்கிறது. சபாருளாதார வளர்ச்ெிக்கு இதவகள் தவிர்க்க  
வியலாத, அத்தியாவெியப் பணியாகும். 

ஆனால் இதத செய்யும் முதறதான் தவறு. பாதிப்புகள் 
தவிர்க்க வியலாததவகள் என்றாலும், இதத எந்த அளவிற்கு 
முடியுத ா, அந்த அளவிற்கு குதறக்கும் வழிமுதறகதள 
உள்ளடக்கிய நடவடிக்தககதள அரசு த ற்சகாண்டிருக்க 
தவண்டும் என்றும்......... 

பாதிப்புகள் தவிர்க்க  முடியாததவகளாக இருந்தாலும், 
அதற்கு எதிராக நாம் குரல் சகாடுக்க தவண்டும். இதன் மூலம் 
ஆட்ெியாளர்களுக்கு ெரியான வழி முதறகதள நாம் சுட்டிக்காட்ட 
முடியும் என்றும், இப்படிச் செய்வதுதான் நாட்தட முன்தனற்றும் 
பணியில் நம்முதடய பங்களிப்பு ாகும் என்கிறார்கள். 
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இப்படி வளர்ந்த நாடுகதளாடு, இந்தியாதவ ஒப்பிடுவதத 
முற்றிலும் தநர்த யற்ற செயலாகும். அங்கு விவொயிகள், 
விவொயத்திலிருந்து சவளிதயறும்தபாது – சவளிதயற்றப்படும் 
தபாது, புதிதாக சதாழிலாளர்கள் என்ற வாழ்வாதாரத்திற்கான 
ஆதாரத்தத அதடந்தனர் 

வளர்ந்த நாடுகளில் விவொயத்திலிருந்து, விவொயிகள் 
சவளிதயற்றப்பட்டார்கதள தவிர அவர்கள் அழிக்கப்படவில்தல. 
ஆனால் இந்தியாவிதலா விவொயத்ததாடு தெர்த்து,  
விவொயிகளும் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். ஒவ்சவாரு நான்கு 
 ணி தநரத்திற்கும், ஒரு விவொயி தற்சகாதல செய்து 
சகாள்வதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. 

இந்தியாவில் விவொயிகள் அதனவரும் ொவின் 
விளிம்புக்தக தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அப்படி நிற்க முடியாதவர்கள் 
தற்சகாதல எனும் பாதாளத்தில் வழீ்ந்து விடுகிறார்கள். 
சபரும்பாதலார் விளிம்பில் ஒற்தறக் காலில் நின்றுசகாண்டு, 
உயிதர காப்பாற்றி சகாள்வதற்காக தபாராடிக் 
சகாண்டிருக்கிறார்கள். இதிலிருந்து தப்பி ஓடியவர்கள் கட்டு ானத் 
சதாழிலாளர்களாக உயிர் பிதழத்தனர். விவொயிகளின் 
வடீ்டுப்பிள்தளகள் ெிறு வணிகக் கதடகளில்  தஞ்ெ தடந்தனர். 
இப்தபாது இதவகளுக்கும் தவட்டு தவத்துவிட்டார்கள் 
ஆட்ெியாளர்கள். 

அடுத்து, முதறப்படுத்தபடாத சதாழில்களின் கழுத்தத 
சநறித்துக் சகாள்ளும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்கள் 
ஆட்ெியாளர்கள். நாடு சதாழிற்துதறயில் வளருகிற தபாது 
முதறப்படுத்தப் படாத ெிறு சதாழில்கதள, சபரிய முதலாளிகள் 
விழுங்குவது இயல்பான ஒன்றுதான் என்றும், இது தவிர்க்க 
வியலாத பண்பு  ாற்றம் என்சறல்லாம் தத்துவார்த்த 
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விளக்கச ல்லாம் ெிலர் அளிக்கிறார்கள். இவர்கள் சொல்வதற்கு 
 ாறாக வளர்ந்த சதாழில் வள நாடுகள் அதனத்தும் 
முதறப்படுத்தப்படாத சதாழில்கதள பாதுகாத்து 
வருவதினால்தான், அதவகள் சபரும் சதாழில்வள நாடுகளாக 
வளர்ந்து, அப்படிதய நீடித்தும் வருகின்றன என்பதத, கீதழ உள்ள 
புள்ளி விவரங்கள் ந க்கு உணர்த்துகின்றன. அப்படி சதாழில்வள 
நாடாக இந்தியா உருசவடுப்பதற்கான அடிப்பதட, இங்கு ஏதாவது 
சதன்படுகிறதா என்பதத பண திப்பு நீக்க நடவடிக்தகதய 
வளர்ச்ெி, முன்தனற்றம் பண்பு  ாற்றம் என்பவர்கள் தான்  ந க்கு 
சொல்ல தவண்டும்! 

 

 

ெிறு, குறு சதாழில்களுக்கு தததவயான பண சுழற்ெிதய 
தடுத்து – பண பஞ்ெத்தத ஏற்படுத்துவதன் மூலமும், டிஜிட்டல் 
பண முதறதய சகாண்டு வந்து, இததனாடு சபாருள்  ற்றும் 
 திப்புகூட்டு வரி (GST) முதறதயயும் நதடமுதறப்படுத்தி, 
வரிதய பல  டங்கு அளவுக்கு உயர்த்தி விடுவதன் மூலமும், 
விதரவில் அவற்தற மூச்ெித்தணற தவத்து ொகடிப்பதுதான், 
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இந்திய அரெின் திட்டம். இதத ொதிப்பதற்காகத்தான் த ாடி அரசு 
தீவிர ாக செயல்பட்டு வருகிறது. 

பல்லியின் வாதல சவட்டினால், அது, அதத  ீண்டும்  
வளர்த்துக் சகாள்ளும். ததலதயதய சவட்டினால்!……. இப்தபாது 
ததலதயத்தான் சவட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆட்ெியாளர்கள். 

டிஜிட்டல் பண முதறக்கு  ாறுங்கள்   என்று  க்களுக்கு 
த ாடி உத்தரவிட்ட உடதனதய, பிண வாதட பட்டவுடன் வானில் 
வட்ட ிடும் கழுகுகதள தபான்று, ஆன்தலன் வர்த்தக 
நிறுவனங்கள் வட்ட டிக்க ஆரம்பித்துவிட்டன. 

அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் 540 விழுக்காடு அளவுக்கு 
ஆன்தலன் வர்த்தகம் உயரும் என்று இவர்கள் 
கணித்திருக்கிறார்கள். இப்தபாது ஆன்தலன் மூலம் இந்தியாவில் 5 
தகாடி தபர் சபாருட்கதள வாங்கி வருகின்றனர். இந்த 
எண்ணிக்தக 2020-ஆம் ஆண்டில் 32 தகாடி தபராக அதிகரிக்கும் 
என்கிறது  ார்கன் ஸ்டான்லி என்ற நிறுவனம். 2025ம் ஆண்டில் 
18,800 தகாடி டாலராக, அதாவது இந்திய ரூபாய்  திப்பில் 
ரூ.12,97,200 தகாடியாக ஆன்தலன் வர்த்தகத்தின்  திப்பு உயரும் 
என்று தபங்க் ஆப் அச ரிக்கா ச ரிஸ் லிஞ்ச் என்ற நிறுவனம் 
 திப்பிட்டுள்ளது. 

விதரவில்,  ளிதக சபாருட்கள்  ற்றும் 
 ரச்ொ ான்கதள ஆன்தலன் வர்த்தகத்தின் மூலம் விற்கப் 
தபாவதாக பிளிப்கார்ட் என்ற நிறுவனமும் அறிவித்துள்ளது. 

எந்த அளவுக்கு இந்த நிறுவனங்களின் வர்த்தகம் 
உயருகிறததா, அந்த அளவுக்கு ெிறு, குறு  வியாபாரிகள் த து 
சதாழில்களில் இருந்து சவளிதயற்றப்படுவார்கள். சபரும் 
ஆன்தலன் வர்த்தக நிறுவனங்களின் நிதி மூலதன வலித , 



33 |      . 
 

திட்ட ிடல், நிர்வாகம், ஆகியவற்றிற்கு ஈடுசகாடுக்கும் ஆற்றல் 
ந து ெிறு,குறு வியாபாரிகளுக்கு இருக்க முடியாது என்பது, இது 
வளர்ச்ெி, பண்பு  ாற்றம் என்பவர்களுக்கு சதரியா லா இருக்கும்!? 

அப்படிதய தப்பித்தவறி இவர்கள் இப்தபாததக்கு 
தாக்குப்பிடித்தாலும், எவ்வளவு நாதளக்கு அவர்களால் இதத 
செய்ய முடியும். இப்படிப்பட்டவர்கதள விதல குதறப்பு, ெலுதக, 
பரிசு என்கிற சபயர்களில் சவகு ெீக்கிரத்தில் ெந்ததயிலிருந்து 
சவளிதயற்றி விடுவார்கள். இந்த தவதலதய ஆன்தலன் வர்த்தக 
முதலாளிகள்  ட்டு ா செய்வார்கள், செய்கிறார்கள்! 

இப்தபாதத, இதத இந்திய அரதெ செய்யத் துவங்கி 
விட்டது. ஆன்தலன் வர்த்தகத்தில் சபாருட்கதள 
வாங்குதவாருக்கு குலுக்கல் முதறயில் பரிசு தரப்தபாவதாகவும் 
 த்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

இந்திய அரசு முதறப்படுத்தபடாத சதாழில்கதள 
அழிப்பதற்கு எதற்காக இவ்வளவு தீவிரம் காட்ட தவண்டும்? 
வளர்ந்த  சதாழில் வள நாடுகள் முதறப்படுத்தப்படாத 
சதாழில்கதள, அழிக்கவில்தல என்பதும், இப்படி செய்வதால் 
நாட்டின் வளர்ச்ெிதய ொதிக்க முடியாது என்பதும் 
ஆட்ெியாளர்களுக்கு சதரியாதா? ெரி நாட்டின் வளர்ச்ெி என்பது 
இருக்கட்டும். நூறு தகாடி  க்களின் வாழ்தவாடு 
விதளயாடுவதால் ஏற்படப்தபாகும் எதிர் விதளகதள பற்றி கூட 
கவதலப்படாத அளவுக்கு, அப்படி என்ன சநருக்கடி வந்தது? 
எவ்வளவு நாட்களுக்கு சவற்று ெவடால்களால்  க்கதள 
ஏ ாற்றிக் சகாண்டிருக்க முடியும்? 

வங்கிகளின் வாராக் கடன் பிரச்ெதனதான் இதற்கு 
காரண ா? அப்படியானால்,ெில நூறு முதலாளிகளிட ிருந்து 
கடதன வசூலிக்கா ல்,  ஒரு பாவமும் அறியாத நாட்டு  க்கதள 
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எதற்காக இப்படி வாட்டி வததக்க தவண்டும்? வங்கிகள் 
திவாலாகா ல் தடுப்பதற்கு அரசு எதுவுத  செய்யதவ இல்தலயா? 

                                       
                                            
                                           
                                        
                                                
                                      
                                     
                                              
                                           
                                   
                                            
                                        
                                            
                                          
                                        ! 

 

6.டாலரும், பெட்ர ாலியமும் அபெரிக்காவின் 
இரு சுவாசப் பெகள்! 

இ ண்டாம் உலகப்ரொர் காலத்தில் சூரியன் உதிக்காத 
சாம் ாஜ்ஜியொக, உலகின் முதல் நிபல வல்ல சாக, 
விளங்கிய நாடு இங்கிலாந்து, உலகில் அதிகொன காலனி 
நாடுகபள அது தனது ெிடியில் பவத்திருந்தது. அடுத்ததாக 
ெி ான்ஸ் ஏகாதிெத்திய வல்ல சாக விளங்கியது.  முதலாம் 
உலகப்ரொரில் ரதாற்றுப் ரொன பஜர்ென்,ெீண்டும் இட்லர் 
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தபலபெயில் வலிபெ பெற்றது. இப்ெடி வலிபெ பெற்ற 
பஜர்ெனி, இங்கிலாந்து, ெி ான்ஸ்  நாடுகளின் காலனிகபள  
பகப்ெற்ற திட்டெிட்டது. 

இதரனாடு கம்யூனிச ரசாவியத்  சியாவின் எண்பெய் 
வளத்பத பகப்ெற்றவும் முபனந்தது. இதற்காக தன்ரனாடு 
இத்தாலிபயயும், ஜப்ொபனயும் இபெத்து  அச்சு நாடுகள் 
என்ற கூட்டபெப்பெ ஏற்ெடுத்திக் பகாண்டு இ ண்டாம் உலகப் 
ரொருக்கு தயா ானது. 

இதற்கு எதி ாக ரசாவியத்  சியா, ெிரிட்டன், ெி ான்ஸ், 
அபெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் ரநச  நாடுகள் என்ற பெயரில் 
கூட்டெி அபெத்துக் பகாண்டன. 

ரசாவியத்  சியாவில் பு ட்சி பவற்றி பெற்ற ெின்னர், அபத 
வழீ்த்துவதற்காக 17 நாடுகள் ரசர்ந்து பகாண்டு  சதிகள் 
பசய்தரதாடு, ரநரிபடயாகவும் தாக்கின.இதில் ெிரிட்டனும், 
ெி ான்சும் முக்கிய ெங்கு வகித்தன என்ெரதாடு,  இயல்ெிரலரய 
இபவகள் கம்யூனிச பகாள்பளக்கு நி ந்த  விர ாதிகளாகவும் 
இருந்தனர். இப்ரொது இவர்கள் ரநச நாடுகள் அெியில் 
இருந்தாலும், ரசாவியத்  சியாபவ தாக்கினால் ெற்ற கூட்டெி 
நாடுகள் அதற்கு உதவிக்கு வ ாது என்று கெித்த பஜர்ென், 
ரசாவியத்  சியா ெீது முதலில் ரொர் பதாடுத்தது. இட்லர் எதிர் 
ொர்த்தபத ரொன்ரற கூட்டெி நாடுகள் உதவிக்கு வ வில்பல. 
இபத புரிந்து பகாண்ட ரசாவியத்  சியா, தனது நாட்டின் ஒருப் 
ெகுதிபய பஜர்ெனுக்கு விட்டுக் பகாடுத்து, தற்காலிகொக 
செ சம் பசய்து பகாண்டது. இதன் மூலம் கிபடத்த ஓ ாண்டு 
கால அவகாசத்தில்,   ாணுவ ரீதியாக தன்பன தயார் ெடுத்திக் 
பகாண்டது. ஆனாலும், ஒப்ெந்தத்பத ெீறி ெீண்டும் இட்லரின் 
ெபடகள் தாக்கியரொது, அபத எதிர்பகாள்ளும் அளவுக்கு 
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தனது ெபடகளுக்கு  வலுப்ரொதவில்பல என்ெபத புரிந்து 
பகாண்ட ரசாவியத்  சியா ெின்வாங்கியது.  சிய ெனிப் 
பொழிவில் பஜர்ென் ெபடகள் சிக்கும்வப  பொருத்திருந்த 
ரசாவியத் ெபடகள் ெனிக்காலம் பதாடங்கியதும் திருப்ெித் 
தாக்கத் பதாடங்கியது. 

 சியாவிலிருந்த நாஜிப் ெபடகபள முற்றாக அழித்பதாழித்து, 
பஜர்ெனிக்குள்ளும் நுபழந்தது ரசாவியத்தின் பசம்ெபட. 
அதுவப  அடக்கி வாசித்த அபெரிக்கா ரொருக்கு ரதபவரய 
இல்லாெல் ரொர் முடியப்ரொகும் ரந த்தில் ஜப்ொன் ெீது அணு 
குண்டுகபள வசீியது. 

இப்ெடி பசய்ததன் மூலம் உலகிற்கு தனது  ாணுவ வலிபெபய 
பவலிப்ெடுத்திக் காட்டியது. ரொரில் ெிகப்பெரிய அளவில் 
ெலவனீம் அபடந்திருந்த ெி ட்டனுடன் ரெசி, அதுவப  உலக  
நாெயொக விளங்கிய ெவுண்ட்ஸ்-க்கு ெதிலாக, தனது 
நாெயொன டாலப  உலக நாெயொக ொற்ற ஒப்புக் 
பகாள்ள பவத்தது. ெிரிட்டனின் காலனி நாடுகளாக இருந்த 
ெத்திய  கிழக்கு நாடுகளின் எண்பெய் வளத்பத ெகிர்ந்து 
பகாள்ளவும் ஒப்புக் பகாண்டன. இதற்கு ெதிலாக ெி ட்டனின் 
பொருளாதா  வளர்சிக்கு அபெரிக்கா உதவவும் ஒப்ெந்தம் 
பசய்து பகாண்டன. 

இ ண்டாம் உலகப் ரொப  ெயன்ெடுத்திக் பகாண்டு, ரநச அெி 
நாடுகளுக்கு ஆயுதம் விற்று  சம்ொதித்த ெெத்பதக் பகாண்டு 
உலக வங்கிபயயும், சர்வரதச நாெய நிதியத்பதயும் 
பதாடங்கியது. இரத ரொன்று  ரொரின் மூலம் குவித்து 
பவத்திருந்த தங்கத்தின் ெதிப்ெிற்கு ஈடாக, டாலப  
அச்சிட்டது. இபதக் பகாண்டு உலகின் ஏபனய நாடுகளின் 
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நாெயங்கபள ெதிப்ெிடவும், உலக நாடுகபள ஒப்புக் பகாள்ள 
பவத்தது. 

ஆனால், உலகம் முழுவபதயும் தனது கட்டுப்ொட்டிற்குள் 
பகாண்டு வ  முபனந்த அபெரிக்காவின் முயற்சிக்கு ரசாவியத் 
 சியா தபடயாக இருந்தது.  சியாவின் சவாபல முறியடித்து,  
ரெலாதிக்கத்பத நிபலநிறுத்த தனது  ாணுவத்திற்காக அதிக 
பசலவு பசய்தது. பதாடர்ந்தும்  சியாவுடன் ெனிப்ரொரில் 
ஈடுெட்டதால், அதன் வருவாபயவிட பசலவு அதிகரித்து, 
அபெரிக்காவின் பொருளாதா ம் வழீ்ச்சி அபடயத் 
பதாடங்கியது. 

பொருளாதா  வழீ்ச்சிபய தடுக்க, தன்னிடம் இருந்த தங்கத்தின் 
விபலபய ெறு ெதிப்ெீடு பசய்து, அதற்கு எற்ெ டாலப  
ரெலும் அதிகொக அச்சிட்ட ரொதும், அதன்  ாணுவ 
ரகா ப்ெசிக்கு அதுவும் ரொதவில்பல. 

இதனால், தங்கத்தின் அடிப்ெபடயில் நாெயத்பத அச்சிடுவது 
என்ெதற்கு ொறாக, ரதபவக்கு ஏற்ெ டாலப  அச்சிடுவது என்ற 
அடாவடித்தனத்பத பசய்தது. இபத உலக நாடுகள் 
அபனத்பதயும் ஏற்கச் பசய்வதற்கு தனது  ாணுவ ெலம் 
ெட்டுரெ ரொதாது என்ெதால், டாலப  உலக நாடுகளின் 
அத்தியாவசியத் ரதபவயாக ொற்றினால்தான், அதன் ரதபவ 
பெருகும் என்று கெக்குப்ரொட்டது. இந்த கெக்பக 
சரியானதாக ொற்ற  நவனீ உலகின் அச்சாெியாக விளங்கும் 
எண்பெய் உற்ெத்திபயயும், அதன் வர்த்தகத்பதயும் தனது 
கட்டுப்ொட்டிற்குள் பகாண்டு வருவதற்கான  காய்கபள 
நகர்த்தியது. இதற்காக உலகின் ெிக முக்கிய எண்பெய்  வள 
நாடான சவுதி அர ெியாவுடன் ெிக  முக்கிய ஒப்ெந்தம்  
ஒன்பற பசய்து பகாண்டது. 
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இந்த ஒப்ெந்தத்தின் ெடி சவுதி அர ெியா, டாலரில் ெட்டும் 
எண்பெய் விற்ெபனபய பசய்யரவண்டும். அப்ெடி விற்றப் 
ெெத்பத அபெரிக்க அ சின் கடன் ெத்தி ங்களில் முதலீடு 
பசய்ய ரவண்டும். 

இதற்கு ெதிலாக அபெரிக்கா தனக்கு ரதபவயான எண்பெபய 
சவுதி அர ெியாவிடெிருந்து இறக்குெதி பசய்து  பகாள்ளும். 
இதன்மூலம் சவுதி அர ெியாவுக்கு நிபலயான சந்பதபயயும், 
 ாணுவ ொதுகாப்பெயும் வழங்கும். 

இப்ெடி சவுதி அர ெியாவுடன் பசய்து பகாண்ட ஒப்ெந்தத்தின் 
மூலம், அதன் எண்பெய் வளத்பத பகப்ெற்றி உலக 
நாடுகபள தனது கட்டுப்ொட்டிற்குள் பகாண்டுவந்தது. உலகில் 
எந்த  அளவுக்கு உற்ெத்தி பெருகியரதா, அந்த அளவுக்கு 
எரிபொருளின் ரதபவயும் அதிகரித்தது. எரி பொருளின் ரதபவ 
உலக நாடுகளுக்கு எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தரதா, அந்த 
அளவுக்கு அபெரிக்க டாலரின் ரதபவயும் அதிகரித்தது. 

ஒரு நாட்டின் பொருள் உற்ெத்தியும், அப்பொருளுக்கான 
ரதபவயும்தான், அந்த நாட்டின் நாெயத்திற்கான ரதபவபய 
அதிகரிக்கச் பசய்கிறது. உலகின் ஏபனய நாடுகளின் 
நாெயங்களுக்கு இபெயான அதன் ெதிப்பெயும் 
உயர்த்துகிறது. நாட்டின் பொத்த பொருள் உற்ெத்தி ெதிப்ெிற்கு 
அளவுக்கு ொறாக அதிகொக அச்சிடப்ெடும் ெெத்திற்கு ெதிப்பு 
இருப்ெதில்பல. ெெம் அதிகம் இருந்தும் அதன் ெதிப்பு 
குபறந்து  விடுவபதத்தான் ெெவகீ்கம் என்கிறார்கள். இப்ெடி 
ஏற்ெடும் ெெவகீ்கத்பத குபறக்க ரவண்டுொனால் ெதிப்ெிற்கு 
அதிகொக அச்சிடப்ெட்ட ெெத்தின் புழக்கத்பத குபறக்க, 
உற்ெத்தி ெதிப்ெிற்கு அதிகொக அச்சிடப்ெட்ட ெெத்பத அ சு 
திரும்ெப் பெற்றுக் பகாள்ள ரவண்டும். 
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ஆனால், அபெரிக்காவிற்ரகா இந்தப் பொருளாதா  அரிச்சுவடி, 
எதுவும் பொருந்தாததாகி விட்டது. 

அபெரிக்காவின் ஆயுத உற்ெத்திரயாடு, அதன் நாெயொன 
டாலர்  உற்ெத்தியும் – ெெவகீ்கமும் – அதிகரித்தது. ஆயுதம் 
ெற்றும் டாலர் ஏற்றுெதிகரளாடு – ெெவகீ்கமும் உலக 
நாடுகளுக்கு ஏற்றுெதி பசய்யப்ெட்டது. ெண்டங்கபள – 
விற்கவும், வாங்கவும் – கருவியாக இருந்தப் ெெம் இப்ரொது 
ெண்டொக ொறிப்ரொனது. ெற்ற எபதயும் விட லாெம் 
பகாழிக்கும் பதாழிலாகவும் டாலர் உற்ெத்தியும்  ஏற்றுெதியும் 
ஆனது.  உலக நாடுகளுக்கு ெெொகவும், அபெரிக்காவுக்கு 
ெட்டும் ெண்டொகவும் ொறிப்ரொன ெெத்பத ெபடொற்றி 
விடும் வங்கித்துபற விண்பெ முட்ட வளர்ந்தது. 

இப்ரொது டாலப  உற்ெத்தி பசய்வது, அபத ஏற்றுெதி 
பசய்வது, இபவகபள நிர்வகிப்ெது ஆகியபவரய 
அபெரிக்காவின் ெிக முக்கியத் பதாழிலாக ொறிப்ரொனது.  
இதன் கா ெொக அதிக ெனித உபழப்பெக் ரகாரும், அதிக 
பசலவு ெிடிக்கும். டாலர் உற்ெத்திரயாடு ஒப்ெிடும்ரொது 
குபறவான லாெம் தரும் பதாழில்கள்  ஜப்ொன், பதன் 
பகாரியா, பதவான் ஆகிய நாடுகளுக்கு ொற்றப்ெட்டன. 

ஆனாலும்  கூட, அதிக எண்பெய் வள நாடான  சியா, 
இன்னமும் அபெரிக்காவின் முழுபெயான உலக 
ரெலாதிக்கத்திற்கு  இபடயூறாகரவ இருந்து வந்தது. 
இதரனாடு ெற்பறாரு ெிக முக்கிய எண்பெய் வள நாடான 
ஈ ானின், ென்னர் ஷாபவ இஸ்லாெிய பு ட்சியாளர்கள் தூக்கி 
எறிந்ததால், அந்த எண்பெய் வளமும் அபெரிக்காவின்  
கட்டுப்ெொட்டிலிருந்து நழுவிப்ரொனது.  தனது எண்பெய் 
வளம் முழுவபதயும் ரதசியெயொக்கிக் பகாண்டு, 
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அபெரிக்காவின் எந்த ெி ட்டலுக்கும் ெெியாெல் நின்ற ஈ ான் 
ெீது, ஈ ாக் அதிெர் சதாம் உரசன் மூலம் வபளகுடாப் ரொப  
தூண்டிவிட்டது. அரத ரவபளயில், ரசாவியத் ஒன்றியத்பத 
உபடக்கும் முயற்சியில் அபெரிக்கா பவற்றிபெற்றது. 

ரசாவியத் ஒன்றியத்பத உபடத்ததால், இப்ரொது அபெரிக்கா 
உலகின் ஒற்பறத் துருவ வல்ல சாக உருபவடுத்தது. 
எண்பெய் பகாண்டு பசல்லும் கடல் வழித்தடங்கள் 
அபனத்பதயும், கடற்ெபட மூலொக தனது கட்டுப்ொட்டிற்குள் 
பகாண்டுவந்தது. இதன் மூலம் கடல் ரொக்குவ த்து, அதற்கான 
காப்ெீடு அபனத்பதயும் பகப்ெற்றி எண்பெய் வர்த்தகத்ரதாடு, 
உலகின் அபனத்து வர்த்தகத்பதயும் தனது ஆதிக்கத்திற்குள் 
பகாண்டு வந்தனர். 

உலகெயத்பத உலகின் அபனத்து நாடுகள் ெீதும் தனது 
வலிபெயின் மூலம் வலியத் திெித்தது.ஏற்க ெறுத்தவர்கபள 
ெி ட்டி ெெியபவத்தது. 

உலகிலாவிய அளவில் திறபெயான அறிவாளிகபள 
விபலக்கு வாங்கி, நவனீ பதாழில் நுட்ெங்கபள 
உருவாக்கினார்கள். இதன் மூலம் கெினி, அபலரெசி 
ஆகியவற்பற உற்ெத்தி பசய்து உலக சந்பதயில் குவித்து, 
வழக்கொக ெத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற வளர்ந்த 
நாடுகளில் ஏற்ெடும் பொருளாதா  பநருக்கடியிலிருந்தும் 
தற்காலிகொக தப்ெித்தனர். 

இதரனாடு ெருந்துப் பொருட்கள், குளிர்ொனங்கள், தயார்  
நிபல உெவுப் பொருட்கபளயும் உலக நாடுகளுக்கு, அதிக 
விபலக்கு எற்றுெதி பசய்தனர். 
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எண்பெய் இறக்குெதிக்கான ரதபவரயாடு, ரெற்கண்ட 
பொருட்களுக்கும் ரசர்த்து உலக நாடுகளின் டாலரின் 
ரதபவபய ரெலும் அதிகரிக்கச் பசய்தது. 

ஆனாலும், உலக எண்பெய் வர்த்தகத்தில் தனது 
ரெலாண்பெபய, ரெலும் நிபலநாட்ட  இபடயூறாக உள்ள 
 சியா,ஈ ான், பவனிசுலா, லிெியா ஆகிய நாடுகளின் 
எண்பெய் வளங்கபளயும் தனது கட்டுப்ொட்டிற்குள் பகாண்டு 
வ ரவண்டும்       ந்த நாடுகளின் எண்பெய் 
வர்த்தகத்பத முடக்கி, அபவகளிடம் உள்ள  சந்பதகபள 
பகப்ெற்றிட திட்டெிட்டது. 

ஈ ான் அணு ஆயுதம் தயாரிக்க முற்ெடுவதாகக் கூறி, அதன் 
ெீது பொருளாதா  தபடகபள விதித்து, தனிபெப்ெடுத்தியது. 
பவனிசுலாவில் உள்நாட்டு குழப்ெத்பத ஏற்ெடுத்தி அதன் 
எண்பெய் ஏற்றுெதிக்கு இபடயூறுகபள ஏற்ெடுத்தியது. 

லிெியாவின் ெீது ரொர் பதாடுத்து, அதன் அதிெர் கர்னல் 
கடாெிபய……பகாபல பசய்து, தனது அடியாட்களிடம் ஆட்சிபய 
ொற்றிக் பகாடுத்தது. 

 சியாவின் எண்பெய் வளத்பத தனது  கட்டுக்குள் பகாண்டு 
வ  முடியாததால்,  அதன் ஆசிய, ஐர ாப்ெிய எண்பெய், 
எரிவாயு சந்பதபய பகப்ெற்ற அபெரிக்க முயன்றது. இதற்காக 
உக்ப ன் வழியாக ஐர ாப்ொவிற்கு பசல்லும்  ஷ்யாவின் 
எரிவாயு குழாபய தடுக்க, அந்நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் மூலம் 
சதி பசய்தது. 

ரசாவியத் ஒன்றியம் உபடந்து அதனால் ஏற்ெட்ட 
ெலவனீங்களால், அபெரிக்கா பசய்த அடுக்கடுக்கான 
பதாந்தி வுகபளயும், இபடயூறுகபளயும் பொருபெயாக 
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சகித்துக் பகாண்டிருந்தது. அபவகளுக்கு ெதில் நடவடிக்பக 
எடுப்ெபத காட்டிலும், தனது பொருளாதா த்பத வலுப்ெடுத்தும் 
ரவபலகளில் ெட்டுரெ தனது முழு கவனத்பதயும் பசலுத்தி 
வந்தது. பொருளாதா த்பத வலுவபடயச் பசய்யும்  சியாவின் 
முயற்சியில், அதன் எண்பெய் வளரெ முக்கிய ெங்காற்றியது. 

உலக எண்பெய், எரிவாயு வர்த்தகத்தில்  சியாபவ 
வழீ்த்துவதற்காகத்தான், எண்பெய் உற்ெத்தி நாடுகளின் 
கூட்டபெப்ொன ஒபெக்பக, தனது ஆதிக்கத்தில் பவத்துள்ள 
அபெரிக்கா, பெட்ர ாலிய விபலபய வ லாறு காொத 
அளவுக்கு, பொருளாதா  விதிகளுக்கு முற்றிலும் புறம்ொன 
வபகயில், ஒரு ரெ ல் 70 டாலர் என்ற அளவுக்கு 
அடாவடித்தனொக வழீ்ச்சி அபடயச்பசய்தது. 

உலக நாடுகளின் எண்பெய் நுகர்வும், வர்த்தகமும், எந்த 
அளவுக்கு அதிகரிக்கிறரதா, அதற்கு ஏற்ெ அதன் விபலயும் 
அதிகரித்திருக்க ரவண்டும். இதற்கு மு ொக 
பெட்ர ாலியத்தின் விபலபய ொதியாக குபறத்து விடும் 
அளவுக்கு, அபெரிக்காவின் ஆதிக்கம் உலபக 
ஆட்டிப்ெபடத்தது. இபத கூட சகித்துக் பகாண்ட  சியா, 
வளர்ச்சி என்ெதில் இருந்து தனது கவனத்பத சிதற விடாெல் 
ொர்த்துக் பகாண்டது. 

ஆனால், உக்ப ன் வழியாக அய்ர ாப்ொவிற்கு பசல்லும் தனது 
எரிவாயு குழாபய தடுக்க முயன்ற அபெரிக்காவிற்கும், அதற்கு 
துபெ ரொன உக்ப ன் ஆட்சியாளர்களுக்கும்  சியா தக்க 
ொடம் புகட்டியது. 

தனது எரிவாயு குழாய் பசல்லும் உக்ப னின் ஒரு 
ொகாெொன கிரிெியாவில், சுய நிர்ெய உரிபெக்கான 
வாக்பகடுப்ெின் மூலம், ெக்களின் ரெ ாத வுடன்  சியாவுடன் 
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இபெத்துக் பகாண்டது.                      
     ,  அபெரிக்காவின் உலக ரெலாதிக்கத்திற்கு எதி ான, 
 ஷ்யாவின் ரந டி ெதிலடி நடவடிக்பகயின்  பதாடக்கொகவும் 
இது அபெந்தது. 

இதரனாடு ஐர ாப்ொவிற்கு ஆசியா வழியாக குழாய்மூலம் 
எண்பெய், எரிவாயு பகாண்டு பசல்லும்  சிய திட்டத்திற்கு 
ொற்றாக, சவுதியிலிருந்து சிரியா, துருக்கி வழியாக 
ஐர ாப்ொவிற்கு எண்பெய்,எரிவாயு பகாண்டு பசல்ல 
அபெரிக்கா திட்டெிட்டது. இதற்கு ஒத்துபழக்காத  அதிெர்  
ஆசாத்தின் கட்டுப்ொட்டிலிருந்து சிரியாபவ விடுவிக்க, தனது 
ஆத வு குழுக்களுக்கு ஆயுதமும், ெயிற்சியும் தந்து 
உள்நாட்டுப்ரொப  தூண்டி விட்டது. சிரிய ரொரில் அதிெர் 
ஆசாத்திற்கு எதி ாக ரொரிடும் அபெரிக்க ஆத வு குழுக்களின் 
ெபடகளுக்கு எதி ாக,  சியா தனது விொன ெபடபய 
ரநரிபடயாக களத்தில் இறக்கியது. 

 சியாவின் எண்பெய் எரிவாயு குழாய் திட்டத்திற்கு ஆத வாக 
பசயல்ெட முபனந்த, துருக்கியின் அதிெப   ாணுவ பு ட்சியின் 
மூலம் ஆட்சியிலிருந்து தூக்கி எறிய அபெரிக்கா சதிபசய்தபத 
உளவறிந்த  சியா, துருக்கி அதிெருக்கு தகவல் பதரிவித்தது. 
இதனால்  ாணுவ ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு முயற்சிபய துருக்கி அதிெர் 
முபளயிரலரய கிள்ளிபயறிந்தார். 

அபெரிக்கா தபலபெயிலான ரநட்ரடா உறுப்பு நாடான 
துருக்கிக்கு எதி ாகரவ சதி, பசய்த அபெரிக்காவின் இழிவான   
பசயபலக்கண்டு வி க்தி அபடந்த துருக்கி,  சிய எண்பெய், 
எரிவாயு குழாய் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்  அளித்து, அதனுடன் 
ஒப்ெந்தம் பசய்து பகாண்டது. 
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இஸ்லாெிய பு ட்சி காலத்திலிருந்து, பதாடர்ச்சியாக 
அபெரிக்காவின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வரும் ஈ ான்,  சிரிய 
அ சுப் ெபடகளுக்கு ரநரிபடயாக களத்தில் உதவி பசய்து 
வருகிறது. இதன் கா ெொக அபெரிக்காவின் ரதால்வி 
உறுதியாகிப்ரொனதால்,  சியா, ஈ ான்  ஆகியவற்றின் ஆசிய, 
ஐர ாப்ெிய எண்பெய், எரிவாயு சந்பதபய பகப்ெற்ற 
நிபனத்த அபெரிக்கக் கனவும் கபலந்து ரொக ஆ ம்ெித்து 
விட்டது. 

பொருளாதா  அடிப்ெபட விதிகளுக்கு முற்றிலும் புறம்ொக,  
டாலப  உற்ெத்தி ெண்டொக்கி ஏற்றுெதி பசய்த 
அபெரிக்காவுக்கு சனீா ெலிவு விபலயில் தனது உற்ெத்தி 
பொருட்கபள ஏற்றுெதி பசய்தது. இதன்மூலம் 3620 லட்சம்  
ெில்லியன் டாலப  குவித்தது. ஆனால் அபெரிக்க டாலர் 
முற்றிலும் பவறும் பவற்றுக்காகிதொக ொறிவருவபத 
உெர்ந்த சனீா,  தனக்கான ொற்று பொருளாதா  சந்பதபய 
உருவாக்க முயன்றது. 

இதற்காக அபெரிக்காவுக்காக பொருள் உற்ெத்தியில் ஈடுெடும் 
ஜப்ொன், பதன்பகாரியா, ெிர சில், இந்தியா உள்ளிட்ட 
நாடுகளுடன் ரெசியது. சனீாவின் இந்த முயற்சிபய அபெரிக்கா 
ஆ ம்ெ நிபலயிரலரய சரீ் குபலத்து வந்தது. இரதாடு 
சனீாவுக்கு எதி ாக உள்நாட்டில் கலவ ங்கபள தூண்டிவிட்டும், 
பொருளாதா  ரீதியாக முடக்கவும் சதி பசய்தது. இபவகபள 
சனீா பவற்றிக ொக முறியடித்தது. தனது ரெலாதிக்கத்திற்கு 
எதி ாக இவ்வுலகில் ரகள்வி ரகட்ொர  இல்லாெல் 
பசய்வதற்காக  சியாவிற்கும்,  சனீாவிற்கும் அபெரிக்கா 
பகாடுத்த பநருக்கடிகள், அபவகபள பநருங்கி வ ச்பசய்தது. 
தெக்கிபடரய  வலுவான  ாணுவ பொருளாதா  
ஒப்ெந்தங்கபள ஏற்ெடுத்திக்பகாண்டனர் தெக்கிபடயிலான 
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வர்த்தகம் முழுவபதயும், தெது பசாந்த நாெயங்களிரலரய 
பசய்து பகாண்டனர். இவர்கரளாடு அபெரிக்காவின் 
தாக்குதலுக்கு  இலக்காகும் ஈ ானும் இபெந்து பகாண்டது. 

அபெரிக்க ஆதிக்கத்தில் இருந்த சவுதி அர ெியாவிடம் இருந்து, 
தனக்கான எண்பெய், எரிவாயுபவ பெருெளவு வாங்கி வந்த 
சனீா, அபத குபறத்துக் பகாண்டது. அதற்கு ெதிலாக 
 சியாவிடம் அவற்பற பெருெளவிற்கு வாங்க ஆ ம்ெித்தது. 

இரத ரந த்தில் ஈ ானின் அணு ஆ ாய்ச்சி நிபலயங்கபள 
ரசாதபனயிட ரவண்டும் என்ற அபெரிக்க ரகாரிக்பகபய 
பதாடர்ந்து நி ாகரித்து வந்த ஈ ான்,  சிய ஆரலாசபனயின் 
ெடி, தனது அணு ஆய்வுக்கூடங்கபள சர்வரதச  நிபுெர் குழு 
ஆய்வு ரெற்பகாள்ள ஒப்புக்பகாண்டது. இதன் ெிறகு சர்வரதச 
நாடுகளின் பநருக்குதல் கா ெொக, ஈ ான் ெீதான 
பொருளாதா  தபடகபள விலக்கிக் பகாள்ள அபெரிக்கா 
ஒப்புக்பகாண்டது. இதனால் ெீண்டும் எண்பெய் சந்பதக்கு 
திரும்ெிய ஈ ான் டாலரில் எண்பெய் வர்த்தகம் பசய்வபத 
தவிர்த்தது. இபவகள் அபனத்தும் அபெரிக்காபவ  ரெலும் 
பநருக்கடிக்கு உள்ளாக்கியது. 

இதரனாடு இ ண்டாம் உலகப்ரொரின் அழிவிலிருந்து 
ெீண்ட பஜர்ெனி ஐர ாப்ொபவ, தனது ெிடியில் பகாண்டு 
வருவதற்கான முயற்சியில் இறங்கியது. இதற்காக 
ஐர ாப்ொவின் ஏபனய வல்ல சு நாடுகளான ெிரிட்டன், 
ெி ான்ஸ், இத்தாலி உட்ெட  28 நாடுகபளக் பகாண்ட வலுவான 
ஐர ாப்ெிய ஒன்றியத்பத உருவாக்கியது. ஒன்றிய 
நாடுகளுக்கான பொது நாெயொக  யூர ாபவயும் அறிமுகம் 
பசய்தனர். 
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டாலரின் ஆதிக்கத்பத தனித்தனிரய எதிர்பகாள்ள முடியாது 
என்ெதால், அதன் ஆதிக்கத்திலிருந்து தம்பெ தற்காத்து 
பகாள்வதற்கான பொருளாதா  ஆயுதொக யூர ாபவ 
ஐர ாப்ெிய நாடுகள் ெயன்ெடுத்தத் பதாடங்கின. உலகில் 
ெிகபெரும் பசல்வ வளம் ெிக்க நாடுகபளக் பகாண்ட 
ஐர ாப்ொவில் நிகழ்ந்த இந்த ொற்றம் டாலரின் தங்கு, 
தபடயற்ற ஆதிக்கத்திற்கு ெற்பறாபொரு தபடக்கல்லாக 
ொறியது. 

உலக நாடுகள் எந்த அளவுக்கு டாலரின் ரதபவபய 
குபறத்துக் பகாண்டனரவா, புறக்கெிக்கத் பதாடங்கினரவா, 
அந்த அளவுக்கு அபெரிக்காவின் ஆதிக்கமும், 
பொருளாதா மும் ஆட்டம் காெ பதாடங்கியது. 

 

அபெரிக்காவின் உள்நாட்டு பொருளாதா  நிபல. 

தங்க ெதிப்ெிற்கு ெதிலாக, சந்பதயின் ரதபவக்கு ஏற்ெ 
டாலப  அச்சிட துவங்கிய அபெரிக்கா, அதிக ெனித 
உபழப்பெக் ரகாரும், பதாழில்கபள  ஜப்ொன், பதன்பகாரியா, 
பதவான் ஆகிய ஆசிய நாடுகளுக்கு ொற்றியது என்ெபத 
முன்னரெ ொர்த்ரதாம். 

டாலர் ஏற்றுெதிபய ரெலும் லாெக ொன பதாழிலாக ொற்ற, 
உலகின் ெிக ெலிவான உபழப்பு சந்பதபய பகாண்ட 
சனீாவிடம் ெற்றும் ெல  பதாழில்களின் உற்ெத்திபய 
ொற்றித்தந்தது. சனீப்பொருட்கபள ெயன்ெடுத்தாத அபெரிக்கக் 
குடிெகரன இல்பல என்ற அளவுக்கு இதன் தாக்கம் இருந்தது. 
இந்தியாவிற்கும் இந்த அடிப்ெபடயில் அபெரிக்காவிற்கு 
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ரதபவயான சில பொருட்கபள உற்ெத்தி பசய்து தரும் வாய்ப்பு 
கிபடத்தது. 

எந்த அளவுக்கு அபெரிக்காவுக்கு ரதபவயான பொருட்களின் 
உற்ெத்தி, பவளிநாடுகளுக்கு ொற்றப்ெட்டரதா, அந்த அளவுக்கு, 
அபவகளில் ரவபல பசய்த அபெரிக்க ெக்கள், தெது 
ரவபலகபள இழந்தனர். 

இப்ரொது அபெரிக்க ெக்கள், இறக்குெதி பசய்யப்ெடும் 
பொருட்கபள பகாண்டு பசல்லும் வாகன ஓட்டுநர்களாகவும்,  
அப்பொருட்கபள வாங்கி, விற்கும் முகவர்களாவும், 
நுகர்ரவார்களாகவும் ொற்றப்ெட்டனர். 

இதனால் ெக்களின் வாங்கும் சக்தி கடும் வழீ்ச்சி அபடந்தது. 
அரத அளவுக்கு அபெரிக்கப் உள்நாட்டு பொருளாதா மும் 
சரியத்பதாடங்கியது. பெரும் பொருளாதா  பநருக்கடி 
உருவானது. இபத சரி பசய்வதற்காக கடன் பொருளாதா த்பத 
கண்டுெிடித்து நபடமுபறப் ெடுத்தினார்கள். 

அபெரிக்க டாலப  அச்சடிக்க ெட்டுரெ பசலவு பசய்ததால், 
வட்டிரய இல்லாெல்  தா ாளொக அபனவருக்கும் கடபன 
வாரி, வாரி வழங்கினார்கள். அபெரிக்காவின் மூபல 
முடுக்பகல்லாம் டாலர் புயல் சுழன்று, சுழன்று அடித்தது. வந்த 
ரவகத்திரலரய புயல் சிறிது காலத்திரலரய காொெலும் 
ரொனது. 

அதாவது, வாங்கியக் கடபன சாதா ெ ெக்களால் பசலவு 
ெட்டுரெ பசய்யமுடியும் என்ெதால், அவர்களால் வாங்கியக் 
கடபன திருப்ெிக்கட்ட முடியவில்பல.  இதனால் வங்கிகள் 
திவால் நிபலக்கு திரும்ெியது. கடன் பொருளாதா ம் 
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ரதால்வியில் முடிந்தது. ெீண்டும் பொருளாதா  சரிவு 
ஆ ம்ெொனது. 

உலக அ ங்கில் அபெரிக்கா, தனது ரெலாதிக்கத்பத நிபல 
நிறுத்துவதற்காக பசய்த சில முக்கிய  முயற்சிகபளயும்,  சிய – 
சனீ அெியினர் முறியடித்தனர். சிரியப் ரொரில் 
அபெரிக்காவுக்கு ஏற்ெட்ட ரதால்வி, அதன் உலக 
ரெலாதிக்கத்திற்கு ஏற்ெட்ட சரிவின் பவளிப்ெபடயான 
ஆதா ொகிப் ரொனது. 

இப்ரொது  அபெரிக்காவிற்கு இ ண்ரட வழிகள்தான் அதன் 
முன்னால் இருந்தது. 

1.  சியாவுடன் ரநரிபடயாக ரொரில் ஈடுெடுவது. 
அதாவது மூன்றாவது உலகப்ரொப  சந்திப்ெது. 

2. உலகின் ஒன்பறத்துருவ வல்ல சாக நீடிப்ெதில் 
ஏற்ெட்டுள்ள வலுவான ரொட்டிபய 
எதிர்க்பகாள்வதற்கான புதிய உத்திபய 
பகயாள்வது. 

 
வங்கி முதலாளிகள் உலகப்ரொருக்கு 

தயா ானார்கள்.பதாழிற்துபற முதலாளிகள் புதிய உத்திபய 
பகயாள்வது என்ெபத ரதர்வு பசய்தார்கள். 

அபெரிக்க அதிெர் ரதர்தல் வந்தது. வங்கி முதலாளிகள் 
சார்ெில் ரதர்தலில் ஹிலாரி கிளிண்டன் நிறுத்தப்ெட்டார் 

பதாழிற்துபற முதலாளிகள் சார்ெில்  படானால்டு 
ட் ம்ப் அதிெர் ரதர்தல் களத்திற்கு வந்தார். தான் அபெரிக்க 
அதிெ ாக ரதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டால், ரதசியப் பொருளாதா த்பத 
வலுப்ெடுத்துரவன். அபெரிக்கர்கள் இழந்த ரவபல வாய்ப்பெ 
ெீண்டும் உருவாக்குரவன். அதற்காக உருக்குத்துபற, கார் 
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உற்ெத்தி, ெருந்து உற்ெத்தி ஆகிய துபறகளின் உற்ெத்தி 
முழுவதும் அபெரிக்காவில்தான் நபடபெறரவண்டும். இந்தத் 
துபறகளின் ரவபல வாய்ப்புகள் அபனத்தும் 
அபெரிக்கர்களுக்கு ெட்டுரெ வழங்குரவன் உள்ளிட்ட,  ரதர்தல் 
வாக்குறுதிகபள அளித்திருந்தார். 

ரதர்தலில் பவற்றி பெற்ற ெின்னர் ரதர்தல் 
வாக்குறுதியின் ெடி அபெரிக்க உள்நாட்டு பொருளாதா த்பத 
வலுப்ெடுத்தும், தனது நூறு நாள் பசயல் திட்டத்பதயும் 
அறிவித்தார். அதில் அபெரிக்க சாப்ட்ரவர்  நிறுவனங்களில், 
ஆசிய நாட்டவர்களின் ஆதிக்கம் ஏற்புபடயது அல்ல 
என்ெபதயும் பதளிவு ெடுத்தியிருந்தார். 

படானால்ட் ட் ம்ெின் பவற்றி, அபெரிக்காவுக்கு 
ரதபவயான பொருட்கபள உற்ெத்தி பசய்து தந்த ஆசிய 
நாடுகளான ஜப்ொன், பதன்பகாரியா, பதவான், சனீா, இந்தியா 
அபனத்திற்கும் பெரும் அதிர்ச்சிபயயும், சவால்கபளயும் 
ஏற்ெடுத்தியுள்ளது. 

உலகின் ஒற்தறத்துருவ வல்லரொக வலம் வந்த 
அச ரிக்காவிற்கு, ரெிய-ெீன நாடுகளின் கூட்டணி வலுவான 
தபாட்டிதய ஏற்படுத்தியது.  அச ரிக்காவின் உலக 
த லாதிக்கத்தத வழீ்த்துவதற்கு, ரெியா ராணுவ பலத்ததயும், 
ெீனா சபாருளாதார பலத்ததயும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தன.  
ரஷ்யா தனது ராஜதந்திர வலித தய உக்தரனிலும், ராணுவ 
வலித தய ெிரியாவிலும், அச ரிக்காவுக்கு எதிராகப் 
பயன்படுத்தியது. 

அச ரிக்காவிடம் இருந்து டாலர் என்ற சவற்றுக் காகிதத்தத 
சபற்றுக் சகாண்டு, அதற்கு சபாருள் உற்பத்தி செய்து தர 
விரும்பாத ெீனா, ரஷ்யாவுடன் கூட்டணி ஏற்படுத்திக் சகாண்டு, 
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வலுவான  ாற்றுப் சபாருளாதார நடவடிக்தககளில் இறங்கி 
அச ரிக்காவிற்கு ெவால் விடுக்க தததவயான நடவடிக்தககதள 
தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தனது சபாருளாதார நடவடிக்தககதள 
த லும் விரிவுபடுத்துவதற்காக ஆெிய, ஐதராப்பிய நாடுகதள 
ததரவழி ொதல மூலம் இதணப்பதற்கான திட்டத்ததயும் 
உருவாக்கியுள்ளது. 

அச ரிக்காவின் உலகவங்கி,  ற்றும் ெர்வததெ  நாணய நிதியம் 
ஆகியவற்றுக்கு  ாற்றாக, ஆெிய  உள்கட்டு ான முதலீட்டு வங்   
(Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))  ற்றும் பிரிக்ஸ் 
நாடுகளின் வளர்ச்ெி வங்கி (BRICS Development 

Bank)ஆகியவற்தற ெீனா உருவாக்கியுள்ளது.  உலகின் சபரும் 
சபாருளாதார ெக்தியாக உருசவடுத்துள்ள ெீனா, தனது 
நாணயத்தத உலக நாணய ாக  ாற்றவும் முயற்ெித்து வருகிறது. 

அச ரிக்க, ெீன அணியினர் இருவருத  இந்தியாதவ த து பக்கம் 
சகாண்டுவர கடந்த ெில ஆண்டுகளாகதவ தபரம் தபெி 
வருகின்றனர்.  உலகின் இரண்டாவது அதிக  க்கள் 
சதாதகதயயும், அச ரிக்க ச ாத்த  க்கள் சதாதகதய விட 
அதிக, வாங்கும் ெத்தியுள்ள 30 தகாடி  க்கதளயும் இந்தியா 
சகாண்டுள்ளது.  உலகின்  ிகப்சபரிய ெந்தததயயுடன்,  அதிக 
எண்சணதய நுகரும் நாடாகவும் விளங்குவதால் இந்தியாவிற்கான 
கிராக்கி அதிகரித்தது. 

அச ரிக்காவின் ஆயுதம், ெவுதியின் எண்சணய், ஜப்பானின் 
முதலீடு ஆஸ்திதரலியாவின் மூலப் சபாருட்கதள இந்தியாவுக்கு 
தருவதாக அச ரிக்க அணி தபரம் தபெியது.  இததனாடு இந்தியா 
தனது அணிக்கு வந்தால் அச ரிக்கா தனக்கு தததவயான 
சபாருட்கதள, ெீனாவில் தயாரிப்பதற்கு பதிலாக இந்தியாவில் 
உற்பத்தி செய்து வாங்கி சகாள்வதாகவும் கூறியது. 
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ெீன அணியினர், ரெியாவின் ஆயுதம், ரஷ்ய  ற்றும் ஈரானின் 
எண்சணய், எரிவாயு, ஆகியவற்தற வழங்குதவாம்.   இந்தியாவில், 
ெீனா முதலீடு செய்வததாடு, ச ன்சபாருள்  ற்றும் ஆபரண 
கற்கதளயும் இறக்கு தி செய்து சகாள்ளும் என்றும் தபரம் 
தபெினர். 

இந்த இரண்டு தபரத்தில் ெீனாவிற்கு வழங்கியுள்ள ெந்தத 
வாய்ப்தப, இந்தியாவிற்கு வழங்குதவாம் என்ற அச ரிக்காவின் 
தபரத  இந்தியாதவ அதிக ாக கவர்ந்தது.  இந்த இனித யான 
கனவில்தான், கடந்த ஆண்டு தீபாவளியின் தபாது 
ெீனப்பட்டாசுகளுக்கு ததடவிதித்த இந்திய அரசு, ெீனாவிற்கு 
எதிராக ததெபக்த பிரச்ொரத்திலும் ஈடுபட்டது. 

இந்தியாவின் ெீன எதிர்ப்பு நடவடிக்தககள், ெீனாவின் முதலீடுகள் 
இந்தியாவிற்குள் வருவதத தடுக்கும்.  இதனால் 
இந்தியாவிற்குதான் இழப்பு ஏற்படும். ெீனாவின் ச ாத்த 
ஏற்று தியில் இந்தியாவின் பங்கு சவறு தன 2% ெதவதீம் 
 ட்டுத  ஆகும்.  இதனால் ெீனாவிற்கு பாதிப்பு ஏதும் ஏற்படப் 
தபாவதில்தல.  எனதவ, தனது ெிறுபிள்தளத்தன ான தபச்தெ, 
இந்தியா நிறுத்திக் சகாள்ள தவண்டும் என்று  எச்ெரித்தது. 

என்ன தான் அச ரிக்காதவ, இந்தியா அதிக ாக நம்பினாலும், ெீன 
அணிதயாடும் தபரம் தபெியது.  இரு அணியிடமும் இந்தியா 
சபாருளாதார ஒப்பந்தங்கதள செய்து சகாண்டது.  இதற்காகத்தான் 
ஆட்ெிக்கட்டிலில் அ ர்ந்த நாளில் இருந்து த ாடி இதடவிடாது 
வி ானத்தில் பறந்து சகாண்தட இருந்தார். 

ஜப்பானிடம் அணு ெக்தி  ற்றும் புல்லட் ரயில் ஒப்பந்தம், 
பிரான்ெிடம் ஆயுதக்சகாள்முதல் ஒப்பந்தம், ெீனாவிடம் அதிதவக 
ரயில், ரஷ்யாவிடம் ஆயுதம், அணுஉதல, எண்சணய், எரிவாயு 
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ஒப்பந்தங்கதள தபாட்டுக் சகாண்டது.  இந்தியா இரு 
அணியிடமும் ஆதாயம் அதடயப் பார்த்தது. 

ெீனா ஆரம்பித்துள்ள ஆெிய  உள்கட்டு ான முதலீட்டு வங்   
(Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))  ற்றும் பிரிக்ஸ் 
நாடுகளின் வளர்ச்ெி வங்கியிலும் (BRICS Development Bank) 
இந்தியா உறுப்பினராக தெர்ந்து சகாண்டது. 

உலகில் தபரம் தபசுவதில் தாதன திறத ொலி என்ற 
இந்தியாவின் நிதனப்பில், அச ரிக்க அதிபர் ததர்தல்  ண்தண 
அள்ளிப் தபாட்டுவிட்டது. ஏற்கனதவ வாராக்கடன்களால் 
நிதலகுதலந்திருந்த வங்கிகதள திவாலாகா ல் தடுப்பதற்கான 
தபாராட்டத்தில் தள்ளாடிக் சகாண்டிருந்த இந்தியாவிற்கு, 
அச ரிக்க அதிபர் ததர்தல் முடிவுகள் இரண்டாவது தபரிடியாக 
இறங்கியது. 

அச ரிக்க அதிபராக கிலாரி கிளிண்டன் 
ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருந்தால், அச ரிக்காவிற்கும், அதன் அணி 
நாடுகளுக்கு ான இந்தியாவின் ஏற்று தி, இப்தபாது எந்த 
அளவிற்கு நதடசபற்று வருகிறததா, அதத அளவுக்கு  
சதாடர்ந்தும் செய்து சகாண்டிருப்பற்கான வாய்ப்புகள் 
சதளிவாகதவ இருந்தன. அததாடு புதிதாக ெீனாவிற்கு வழங்கி 
வரும் ெந்தத வாய்ப்தபயும் அச ரிக்கா அதனிட ிருந்து பிடுங்கி, 
இந்தியாவிற்கு தருவதற்கான வாய்ப்பும் இருந்தது.  இப்தபாதும் 
அதற்கான வாய்ப்பு முழுத யாக தபாய்விடவில்தல என்றாலும், 
முன்பிருந்த அளவுக்கு அது நம்பக ானதாக சதன்படவில்தல! 

உலக  ய ாக்கல் சதாடங்கிய 90-களுக்கு பின்புதான் அந்நிய 
நாடுகளிலும் முதலீடு செய்யும், அதிலும்  வளர்ந்த வல்லரசு 
நாடுகளின் நிறுவனங்கதளதய தகப்பற்றும் அளவுக்கு இந்திய 
முதலாளிகள் சபரும் வளர்ச்ெி அதடந்துள்ளனர்! 
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இந்திய முதலாளிகளின் இந்த வளர்ச்ெி உலகின் வளர்ந்த நாட்டு 
முதலாளிகதளப் தபான்று, உலக ெந்தததயில் நிலவும் கடும் 
தபாட்டிதய ெந்தித்து அதடந்த வளர்ச்ெி அல்ல. கடும் தபாட்டிதய 
ெந்திக்கும் எந்தத் சதாழிலிலும் இவர்கள் ஈடுபடுவதில்தல. அதிக 
முதலீடுகள் தததவயில்லாத, ஆபத்தில்லாத, அதத தநரத்தில் 
பாதுகாப்பான ெந்ததயும், விதரவான லாபமும் தரக்கூடிய 
துதறகளில்  ட்டுத  முதலீடுகதள செய்து வந்துள்ளனர். 

சதாழில் நுட்பத்திற்காக எப்தபாதுத , முற்றிலும் வளர்ந்த 
நாடுகதளதய இந்திய முதலாளிகள் ொர்ந்திருப்பதும், வளர்ந்த 
நாடுகளின் முதலாளிகளுக்கு தததவயான மூலப்சபாருட்கள், 
உதிரிபாகங்கதள உற்பத்தி செய்து தருவதும், அவர்கள் உற்பத்தி 
செய்து தரும் சபாருட்கதள வாங்கி, விற்கும் தவதலகளில் 
ஈடுபடுவதத இந்திய முதலாளிகளின் பாரம்பரிய பண்பாடாகும். 

இந்திய முதலாளிகளின் இந்தப் பண்தப ரகுராம் ராஜன் “துணியாத 
முதலாளிகள்”  என்று சபயரிட்டு அதழத்தார். ெில கட்ெிகளும், 
அத ப்புகளும் இதத ’தரகு முதலாளிகள்’, ’ஒட்டுண்ணி 
முதலாளிகள்’ என்றும்  பலப்சபயர்களில் இவர்கதள 
அதழக்கின்றனர் 

ரிதலயன்ஸ் சதாழில் குழு ம் சபட்தராலியத்தத இறக்கு தி 
செய்து, அதத சுத்திகரித்து தரம் உயர்த்தப்பட்ட சபாருளாக்குவது, 
இததனாடு இயற்தக எரிவாயு, தகவல் சதாடர்பு ஆகியத் 
பாதுகாப்பான துதறகளில்தான் ஈடுபட்டு வருகிறது. 

டாடா குழு ம் 80 நாடுகளில்  நிறுவனங்கதள நடத்தினாலும், 
இதவகள் அதனத்தும், அதிக  னித உதழப்தப தகாருகிற, 
குதறவான  லாபத்தத தருகிற சதாழில்களான இரும்பு, எஃகு 
தபான்ற துதறகதள தவிர, அதிநவனீ சதாழிற்துதறகள் அல்ல. 
இதவகளில் இருந்து த தலநாட்டு முதலாளிகள் 
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சவளிதயறியதால் கிதடத்ததவகதள தவிர, தபாட்டியிட்டு 
தகப்பற்றியதவகள் அல்ல! 

உலக ெந்ததயில் வளர்ந்த நாடுகளின் முதலாளிகதளாடு 
தபாட்டியிட ததவதயில்லாத துதறகள்  ற்றும் தெதவத்துதற, 
கட்டு ானம், வர்த்தகம், வாகனங்களுகான உதிரிபாக 
உற்பத்தியில்தான் இந்திய முதலாளிகள் அதிகளவில் ஈடுபட்டு 
வருகின்றனர். 

இந்தியாவின் ஏற்று தி, இறக்கு தி புள்ளி விவரங்களும், 
இந்தியாவிற்குள் வந்துள்ள, அந்நிய முதலீடுகளும் எந்சதந்த 
துதறகளுக்கு எவ்வளவு, வந்துள்ளது என்ற விவரத்தத தரும் 
புள்ளி விவரங்களும் இந்த உண்த தய சதளிவாக ந க்கு படம் 
பிடித்துக் காட்டுகின்றன. 
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2012-ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்று தி  ற்றும் இறக்கு தி 
பட்டியல். 
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7.ஏற்று தி சபாருளாதாரம் 

அந்நிய செலாவணி தததவக்காக 80-களில் தன்னிடம் இருந்த 
தங்கத்தத லண்டனுக்கு சகாண்டு சென்று அடகு தவத்தது 
இந்தியா. உலக ய ாக்கலுக்கு பின்பு, இந்தியாவின் தற்தபாததய 
அந்நிய செலாவணி தகயிருப்பு 362  ில்லியன் டாலராக 
உயர்ந்துள்ளது. இப்படி ெம்பாதித்த பணமும் சபரும் பகுதி 
தெதவத்துதற மூல ாகத்தான் கிதடத்ததத தவிர, உற்பத்தி 
துதறகளில் கிதடத்தது அல்ல! 

 

சதாழிற்துதற வளர்ச்ெி 90-களில் இருந்து 2012 வதர, 27 
விழுக்காடு என்ற ஒதர நிதலயில் தான் இருந்து வருகிறது. 
விவொயத்துதறயின் வளர்ச்ெிதயா 1950-களில் 41.54 விழுக்காடு 
என்ற நிதலயில் இருந்து 1991-92ம் ஆண்டில் 27.33 விழுக்காடாக 
ெரிந்தது. அதுதவ 2011-12ம் நிதி ஆண்டில் 12.02 விழுக்காடு என்ற 
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அளவுக்கு புததகுழியில் வழீ்ந்து கிடக்கிறது. இந்த 
விவொயத்துதறதய தநரடி வாழ்வாதார ாகக் சகாண்டு, 
இப்தபாதும் இந்த நாட்டில் 60 தகாடிக்கும் த லான  க்கள் 
வாழ்ந்து வருகின்றனர்! 

ஆனால், இதத விவொயத்துதறயிலிருந்து, 2012-ம் ஆண்டு 
தங்களுக்கு 83 தகாடி ரூபாய் வருவாய் வந்துள்ளதாக 8,12,926 தபர் 
வரு ான வரித்துதறயிடம் கணக்கு காட்டியிருக்கிறார்கள். 
இததயும் இந்திய அரசு ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கிறது. விவொய 
வருவாய்க்கு வரி இல்தல என்ற ெலுதகதய இவர்கள் 
அதனவரும் பயன்படுத்திக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி  கணக்கு 
காட்டிய ஒருவரின் வடீ்டிலாவது உத்த ர் த ாடி கருப்புப்பணத்தத 
ததடினாரா? ததடச்சொன்னாரா.? இவர்கள்தான் கருப்பு பணத்தத 
ஒழிக்க தபாகிறார்களாம்! நம்புங்கள், தகழ்வரகில் சநய் 
வடிகிறதாம்! 

இதற்கு தநர் ாறாக 1951-52-ல் 29.63 ெதவதீ ாக இருந்த 
தெதவத்துதறயின் வளர்ச்ெிதயா, 2011-12 நிதியாண்டில் 58.30 
விழுக்காடாக இரட்டிப்பு வளர்ச்ெிதய கண்டிருக்கிறது. 

தெதவத்துதறதான் இந்திய முதலாளிகளுக்கும், அரசுக்கும் பணம்  
காய்க்கும்  ர ாக 1990-களில் சதாடங்கி 2016-வதர இருந்து 
வந்துள்ளது. இதன் மூலம்தான் இந்திய முதலாளிகள் சபரும் 
வளர்ச்ெி அதடந்தார்கள். 

அச ரிக்க அதிபராக ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ள சடானால்டு ட்ரம்ப், 
இந்த பணம் காய்க்கும்  ரத்திற்குத்தான் தவட்டு 
தவக்கப்தபாவதாக – அச ரிக்காவின் உள்நாட்டு 
சபாருளாதாரத்தத வலுப்படுத்த தபாவதாக - அறிவித்திருக்கிறார். 
அவர் சவற்றி சபறப் தபாவதத முன்னத  சதரிந்து சகாண்டுதான் 
அச ரிக்க அதிபர் ததர்தல் நதடசபற்ற அதத நாளில் உயர் திப்பு 
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ரூபாய் தநாட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்தப த ாடியார் 
அறிவித்தார். 

அச ரிக்கா தன்தன காப்பாற்றிக் சகாள்ள, உள்நாட்டு 
சபாருளாதாரத்தத வலுப்படுத்தப் தபாவதாக அறிவித்துள்ளதால், 
தனது அணி நாடுகதளயும்,  தனக்காக சபாருள் உற்பத்தி செய்து 
தந்த ஆெிய நாடுகதளயும் நட்டாற்றில் விடப்தபாகிறது. இதனால் 
இந்த நாடுகளின் சபாருளாதாரம் அதனத்தும்  ெிக்கலில்  ாட்டிக் 
சகாண்டு விட்டன. 

இதன் காரண ாக அச ரிக்காவிற்கான இந்தியாவின் ஏற்று தி 
 ட்டு ல்ல, அதன் அணி நாடுகளுக்கு ான ஏற்று தியும் 
கடுத யாக பாதிக்கப்படும். அச ரிக்க அணி நாடுகள்  ட்டு ல்ல 
உலகப் சபாருளாதாரம் முழுவதுத  அச ரிக்க 
சபாருளாதாரத்துடன் பிதணக்கப் பட்டுள்ளதால், அச ரிக்க 
சபாருளாதாரத்தில் ஏற்படும் அதனத்து  ாற்றங்களின் 
அதிர்வதலகளும், ெங்கிலித் சதாடராக அதனத்து நாடுகளின் 
சபாருளாதாரத்திலும் எதிசராலிக்கும். இந்த எதிசராலிப்புகளால் 
அச ரிக்காவிற்கும், அதன் அணி நாடுகளுக்கு ான ஏற்று திதய 
 ட்டு ல்ல, இந்தியாவின்  ச ாத்த உலக நாடுகளுக்கு ான 
ஏற்று திதயயும் கடுத யாக பாதிக்கும். 

இந்தியா தனது ச ாத்த ஏற்று தியில் ெரிபாதி அளவுக்கு 
அச ரிக்காவுக்கும், அதன் அணிநாடுகளுக்குத  செய்து வருகிறது. 
இததனாடு உலகின் ஏதனய நாடுகளுக்கு ான ஏற்று தி இழப்பும் 
தெரும்சபாது உலக  ய ாக்களுக்கு பிந்ததய இந்தியாவின் 
ச ாத்த ஏற்று தி வளர்ச்ெியும் காணா ல் தபாய்விடும் ஆபத்தத 
எதிர்சகாண்டுள்ளது. 
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இததனாடு, இந்தியாவிற்கு  ற்றுச ாரு சபரும் ெிக்கல், அந்நியக் 
கடனும், அதற்கான வட்டியும் என்ற வடிவத்திலும் வரப்தபாகிறது. 
தங்கத்தின்  திப்பிற்கு என்பதற்கு  ாறாக, ெந்தத தததவக்கு ஏற்ப 
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என்ற அடிப்பதடயில் டாலதர அச்ெடித்துக் குவித்த அச ரிக்கா, 
அந்தப்பணத்தத உள்நாட்டு முதலாளிகளுக்கு வட்டிதய இல்லா ல் 
கடனாக வழங்கியதால், அவர்கள் அவற்தற இந்தியாவில் 
சபரி ளவிற்கு பங்கு பத்திரங்களிலும், ஏதனய பல 
சதாழில்களிலும் முதலீடு செய்துள்ளனர். 

இனி கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தத அச ரிக்கா உயர்த்தப் 
தபாகிறது. இப்படிச் செய்வதாலும் அச ரிக்க  க்களின் வாங்கும் 
ெக்திதய அதிகரிக்கச் செய்யும் வதகயில், அவர்களுக்கு தவதல 
வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதும், அச ரிக்க டாலரின்  திப்தப 
அதிகரிக்கச் செய்யும். அச ரிக்க டாலரின்  திப்பு எந்த அளவுக்கு 
அதிகரிக்கிறததா, அந்த அளவுக்கு இந்திய ரூபாயின்  திப்பு 
ெரியும். இப்படி டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின்  திப்பு 
ெரிவது இந்தியாவின் கடன் அளதவயும், அதற்கான வட்டிதயயும் 
த லும் அதிகரிக்கச் செய்யும். இது  ட்டு ல்லாது வட்டி இல்லாத 
காலத்தில் இந்தியாவிற்குள் வந்த அச ரிக்க முதலீடுகள்  ீண்டும் 
அச ரிக்காவுக்தக திரும்ப ஆரம்பிக்கும் ஆபத்தும் உள்ளது. இது 
எரிகிற சநருப்பில் எண்சணதய ஊற்றிததப் தபான்று இந்தியப் 
சபாருளாதாரத்தத  ரணப்படுக்தகயில் தள்ளிவிடும் ஆபத்ததயும் 
எதிர் சகாண்டுள்ளது. 

இதன் காரண ாக இந்தியாவின் ஏற்று திக்கும், இறக்கு திக்கும் 
இதடயிலான இதடசவளி த லும் அதிகரிக்கச் செய்யும். அதாவது 
வரதவ விட செலவு த லும் அதிகரிக்கும். கடந்த 2012-13-ம் நிதி 
ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்று தி வருவாய்  ரூ.1,634,319 
தகாடிகளாகும். இறக்கு திக்கு செலவிட்டத் சதாதக ரூ.2,669,162 
தகாடிகளாகும். ஏற்று திக்கும், இறக்கு திக்கும் இதடயிலான 
வர்த்தக பற்றாக்குதற ரூ.1,034,843 தகாடிகளாகும். 
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இப்படி வருவாதய விட செலவு அதிக ாவதத கடன் 
வாங்கித்தான், இதுவதர இந்தியா ஈடுகட்டி வருகிறது. இதனால் 
இந்தியாவின் அந்நியக்கடன் 2016 - ஜூதல வதர 4,796,58 
 ில்லியன் அச ரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது. 

சடானால் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ள திட்டங்கள் நதடமுதறக்கு 
வந்தால், என்னசவல்லாம் விதளவுகள் ஏற்படும் என்பதத, நாம் 
இதுவதர  பரிெீலித்த வதகயில்  ெந்திக்க தநரிடும் தபாது, இந்திய 
வங்கிகள், முதலாளிகள்  ட்டு ல்ல இந்தியாதவ திவாலாகிவிடும் 
ஆபத்தத  எதிர்சகாண்டுள்ளது. 

அச ரிக்காவின் உலக யப் புயலில் தகாபுரத்தின் உச்ெிக்கு சென்ற 
இந்திய முதலாளிகள், அந்தப் புயல் ஓயப்தபாகிறது என்பதத 
உணர ஆரம்பித்துவிட்டனர். புயல் ஓய்வதற்குள் தகாபுரத்திலிருந்து 
கீதழ விழா ல் சதாடர்ந்தும் அதிதலதய ஒட்டிக்சகாண்டிருப்பதற்கு, 
எடுத்த நப்பாதெ நடவடிக்தகதான் உயர் திப்பு ரூபாய் 15.44 
லட்ெம் தகாடிகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பாகும். 

மூழ்கும் கப்பலில் இருந்து தாங்கள் தப்பித்துக்சகாள்ள 
ஆட்ெியாளர்களும், முதலாளிகளும்  க்களாகிய நம்த  கடலில் 
தூக்கி வசீுகின்றனர். இப்படிச் செய்வதினால்  ட்டும் இவர்கள் 
உயிர் பிதழத்துக் சகாள்ள முடியாது என்பது உண்த தான். 
யாராவது காப்பாற்ற வரும் வரும் வதர உயிதராடு இருந்தால் 
தாதன வருபவர்கதள பிடித்துக் சகாண்டு கதர தெர முடியும்! 
இதன்படி அச ரிக்காவின் மூழ்கும் கப்பலில் இருந்து காப்பதற்கு, 
தவறு ஒரு கப்பல் வரும் வதர உயிதராடு இருப்பதற்காகத்தான் 14 
லட்ெம் தகாடி ரூபாதய நம் ிட ிருந்து பிடுங்கி வங்கிகளுக்கு 
சகாண்டு வந்து குவித்துள்ளனர். 
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8. தததவ, ததெிய சபாருளாதாரம் 

அச ரிக்கா உலக த லாதிக்கப் தபாட்டியிலிருந்து தற்காலிக ாக 
பின்வாங்கிக் சகாள்ளும், இக்கால கட்டத்தில், தனது ததெியப் 
சபாருளாதாரத்தத,  க்களின் வாங்கும் ெக்திதய அதிகரிப்பதன் 
மூலம் வலுப்படுத்தப் தபாவதாக அறிவித்துள்ளது. அச ரிக்க 
அரெின் இந்த அறிவிப்பு அச ரிக்க  க்களுக்கு  ட்டு ல்ல, அதன் 
த லாதிக்க சவறிக்கு பலியாக்கப்பட்ட நாடுகளின் 
தகாடிக்கணக்கான  க்களுக்கும் தபரானந்தத்தத  தந்துள்ளது. 
அச ரிக்காவின் தகாரப்பெிக்கு த து உயிதர இழந்த 
தகாடிக்கணக்கான  னித உயிர்களின் ஆன் ாக்கள் என்பதவகள் 
உண்த யாகதவ இருந்தால்,அதவகளும் கூட ததவதலாகத்தில் 
ஆனந்தக் கூத்தாடிக் சகாண்டிருக்கும். 

கிதராஷி ா, நாகொகி அணுகுண்டு  வசீ்ொல் ொம்பலாய் 
தபானவர்களின் வாரிசுகதள தகட்டுப்பாருங்கள். வியட்நாம், 
ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக், லிபியா, ெிரியா ஆகிய நாட்டு  க்களில்  
ஒருவதர  விொரித்துப் பாருங்கள்…..! 

இந்தியாவிதலதய தபாபால்  க்கதள நச்சுவாயுதவ செலுத்தி 
சகாதல செய்த, குருடர்களாக்கிய, நதட பிணங்களாக்கிய, 
அச ரிக்காவின் யூனியன் கார்தபடு நிறுவனத்தின் தகார 
முகத்தத, ஒரு நி ிடம் உங்கள்  னத்திதரக்குள் வரவதழத்துப் 
பாருங்கள். உங்களுக்கும் அந்த ஆனந்தம் ஏன் என்பது புரியும். 

ஆனால் இதற்கு தநர் ாறாக, இந்திய முதலாளிகளுக்கும், 
ஆட்ெியாளர்களுக்கும் உலக த லாதிக்கப் தபாட்டியிலிருந்து 
அச ரிக்கா தற்காலிக ாக பின்வாங்கும் செயல் சபரும் 
கவதலதய ஏற்படுத்திவிட்டது. ஆனால் அந்தக் கவதல 
இவர்களின் முகத்திதலா, தபச்ெிதலா துளியும் சதன்படவில்தல! 
த ாடியும், முதலாளிகளும் இப்தபாதும்  ிகத்சதளிவாகவும், 
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உற்ொக ாகவும் இருப்பதின்  ர் ம் தான் பலருக்கும் 
விளங்கவில்தல! 

அச ரிக்காவிற்காக இந்தியா  ட்டும் சபாருட்கதள ஏற்று தி  
செய்யவில்தல. ெீனா, ஜப்பான், சதன்சகாரியா, ஆகிய நாடுகளும் 
ஏற்று தி செய்தன. இந்தியாதவ விட பத்து  டங்கு சபாருட்கதள 
அச ரிக்காவுக்கு ஏற்று தி செய்து வரும் ெீனாவிற்குதான், அதிகம் 
பாதிப்பு ஏற்படப்தபாகிறது. ஆனால், இப்தபாது உலகில் 
அச ரிக்காவிற்கான முதன்த யான  எதிரிதய ெீனாதான். 
அச ரிக்காதவ அண்டிப்பிதழக்க விரும்பாத அந்த நாடு, 
அச ரிக்காவிற்கான ஏற்று தி  இழப்பால் ஏற்படப்தபாகும் ெந்தத 
இழப்தப, உள்நாட்டில் உருவாக்கிக் சகாள்ளும் திட்டத்தத 
அறிவித்துள்ளது. ெீனத்சதாழிலாளர்களின் ெம்பளத்தத உயர்த்தி, 
 க்களின் வாங்கும் ெக்திதய அச ரிக்கச் செய்து, ததெிய 
ெந்தததய வலுப்படுத்தத் துவங்கிவிட்டது. 

கிழக்காெியாவில் அச ரிக்காவின் நம்பக ான அடியாளாக 
செயல்பட்ட சதன்சகாரியா, ெீனாவுடன் கூட்டுதெர தயாராகி 
வருவதாக தகவல்கள் சதரிவிக்கின்றன. 

ஆனால், இந்தியாதவா இதற்கு தநர் ாறாக செயல்படுகிறது. 
இன்னமும் அச ரிக்கா, தனக்கு இப்தபாது தந்துள்ள ெந்தத 
வாய்ப்தபாடு, ெீனாவிட ிருந்து பறிக்கப்தபாகும் ெந்தத 
வாய்ப்புகதளயும்  வழங்கும் என்று காத்திருக்கிறது.  க்களின் 
வாங்கும் ெக்திதய அதிகரிக்க செய்து, ததெிய  சபாருளாதாரத்தத 
வலுப்படுத்துவதற்கு  ாறாக செயல்பட்டு வருகிறது.  அதிரடியாக 
 க்களிட ிருந்த 14 லட்ெம் தகாடி ரூபாதய பறிமுதல் 
செய்துள்ளததாடு,  க்களின் வாழ்வுக்கான ஆதாரங்களாக 
விளங்கும் சதாழில்களில் இருந்தும், அவர்கதள விரட்டுவதற்கான 
தவதலகதளயும் முதனப்பாக ஈடுபட்டுள்ளது. 
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இந்திய அரசு தனது பண திப்பு நீக்க நடவடிக்தகயின் மூலம் 
கீதழ சதாகுத்துள்ள ஆதாயங்கதள அதடய முயற்ெிக்கிறது. 

 இந்திய வங்கிகளிடம் வாங்கியக் கடதன 
முதலாளிகள் திருப்பி செலுத்த தததவயில்தல. 

 வங்கிகள் திவால் ஆனதாக அறிவிக்கவும் 
தததவயில்தல, இதனால் வங்கிகளின் 
உயிதரக்காப்பாற்ற  த்திய அரசு அறிவித்த ரூ.25000/- 
தகாடி நிதிதய தரவும் தததவயில்தல. 

 அரெின் வருவாயும் இப்தபாது உள்ளதத விட 
பன் டங்கு உயரும். 

 இந்திய முதலாளிகளுக்தகா ச ன்சபாருள் ெந்தத 
 ற்றும் பண ற்ற பரிவர்த்ததன ொர்ந்த 
தெதவத்துதற என்கிற இரு புதிய சதாழில்களும் 
கிதடக்கும். 

 ெிறு, குறு சதாழில்கள்  ற்றும் ெில்லதர வணிகத்தின் 
கழுத்தத சநறித்துக் சகான்று அதவகதளயும் 
முதலாளிகள் விழுங்கப்பார்கின்றனர். 

இதவகளின் மூலம் அச ரிக்காவுக்கான ஏற்று தி இழப்பால் 
ஏற்படும் பாதிப்புகதள  இப்தபாததக்கு ெ ாளித்து விடலாம் என்று 
கருதுகின்றனர். 

ஒரு தவதள தான் எதிர்பார்க்கும் வாய்ப்தப அச ரிக்கா 
தனக்கு வழங்கா விட்டால், இந்த நிதிதயக் சகாண்டு தன்தன 
தற்காத்துக் சகாண்டு, அடுத்த உலக த லாதிக்க ெக்திதயாடு 
வலுவான தபரம் தபெவும், புதிய  ஏற்று தி ெந்தத வாய்ப்தப 
உருவாக்கிக் சகாள்ளவும் திட்ட ிட்டு  செயல்படுகிறது. இதன் 
மூலம் இந்திய முதலாளிகள் ”துணியாத முதலாளிகள்”  என்ற 
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ரகுராம் ராஜனின் வதறயறுப்புக்கு ஏற்பதவ சதாடர்ந்தும் தாங்கள் 
வாழப்தபாவதாக அறிவித்துள்ளனர். 

தநற்றும், இன்றும், நாதளயும் உலகின் உண்த யான 
முதலாளிகளுக்கு தததவயான மூலப்சபாருட்கதளயும், 
உதிரிபாகங்கதளயும் அவர்களின் உத்திரவின் தபரில் 
வழங்குதவாம். அவர்கள் உற்பத்தி செய்து தரும், உயர்  திப்பு 
சபாருட்கதள வாங்கி விற்கும் முகவர்களாகதவ எப்தபாதும் 
இருப்தபாம். இந்த உலகில் நாங்கள் எதற்காக 
பதடக்கப்பட்தடாத ா, அதற்காகதவத்தான் நாங்கள் வாழுதவாம். 
இதன்மூலம் எங்கள் பிறவி பயதன அதடதவாம். 
எங்கதளப்தபான்தற இந்த  ண்ணில் பிறந்த ஒவ்சவாருவனும் 
தாங்கள் பதடக்கப் பட்டதற்கான தததவதய புரிந்து சகாண்டு 
செயல்படதவண்டும். இதன் மூலம் தான், அதனவரும் தத்த து 
பிறப்பின் பயதன அதடய முற்பட தவண்டும். 

இதவகள் தான் இந்திய முதலாளிகளும், ஆட்ெியாளர்களும் ந க்கு 
உணர்ந்தும்  பகவானின் அருள் வாக்காகும். இதுதவ இந்தியாவின் 
ததெியப் பண்பாடாகும். இந்த உயரிய பண்பாட்தட 
காப்பதற்காகத்தான்  த ாடியார் இந்தியாவின் பிரத ாராக 
அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்! 

இந்த ததவ வாக்தக ஏற்றுக்சகாண்டு வாழ்ந்தவர்கள்தான், 
இன்றல்ல, தநற்றல்ல மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக  உயர்ந்த 
வாழ்தவ அனுபவித்து வருகின்றனர். எதிர்ப்பவர்களும், 
ஏற்காதவர்களும் அசுரர்களாக, அரக்கர்களாக, அழிந்துதபானார்கள். 

 த்திய அரெின் பண  திப்பு நீக்க நடவடிக்தகயில், இந்த ததெியப் 
பண்பாட்தட பாதுகாக்கும் வதகயில் தான்,  க்கள் த க்கு ஆதரவு 
தருவதாக புலகாங்கிதம் அதடந்து, ந க்கு பாராட்டுக்கதளயும், 
ஆெிகதளயும் த ாடியார் அருளி வருகிறார். 
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எப்தபாதும், எததயாவது, யாதரயாவது குதற சொல்லிக் 
சகாண்டிருப்பதுதான் உங்கதளப் தபான்றவர்களின் தவதல. 
அந்தந்த இடத்தில் – சபாருப்பில் - இருந்து பார்த்தால் தான் அதன் 
அருத ப்புரியும்! 

வாராக்கடன்களால் திவால் நிதலக்கு  சென்று விட்ட  
வங்கிகளிடம் - பண சுழற்ெிக்கு  ாற்று ஏற்பாடு செய்யப்படா 
விட்டால் நாட்டின் வளர்ச்ெி பாதிக்கப்பட்டு விடும்.இததாடு 
அச ரிக்காவுக்கும், அதன் அணி நாடுகளுக்கு ான ஏற்று தி 
பாதிக்கப்பட்டு, அதனால் எற்படும் இழப்பும் தெர்ந்து சகாண்டால், 
இந்தியாதவ திவாலாகிவிடும் என்று நீங்கதள சொல்லிவிட்டீர்கள். 

இப்படிப்பட்ட த ாெ ான நிதலத களுக்கும், விதளவுகளுக்கும்  
யார்க் காரணம், யார் சபாருப்பு, யார் குற்றவாளி, அவர்களுக்கு 
என்ன தண்டதன?  என்று தபசுவதற்கும், விவாதிப்பதற்கும் 
இதுவா தநரம். சநருக்கடியான இந்த தநரத்தில் எப்படியாவது 
நாட்தட காப்பாற்றுவதுதாதன முக்கியம். அதத விட்டுவிட்டு 
முதலாளிகளும், நாட்டின் சபாருளாதாரமும் அழிந்து தபாகட்டும் 
என்றுதான் உங்கதளப் தபான்தறார் நிதனக்கிறரீ்கள். அதனால் 
தான் குதற சொல்லிக் சகாண்தட இருக்கிறரீ்கள்! 

வங்கிகளும், நாட்டின் சபாருளாதாரமும் திவாலாகா ல் 
தடுப்பதற்காக த ாடியார்  எடுத்துள்ள பண திப்பு நீக்க 
நடவடிக்தக தவறு என்றால், தவறு என்ன செய்ய முடியும்? 

 க்களிட ிருந்த பணத்தத வங்கிகளில் வரவு தவக்கச் 
சொன்னதும், பண ற்ற பரிவர்த்ததன முதறக்கு  க்கதள 
 ாறச்சொல்வதும் நாட்தட நவனீப்படுத்தும் செயலாகும். அதத 
தபான்று ஆன்தலன் வர்த்தகம் என்பதும், நாடு நவனீ ய ாகும் 
தபாக்கில் தவிர்க்க  வியலாத அம்ெங்களாகும். 
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இததனாடு,  சபரும்சதாழில் வளர்ச்ெிதய  தநாக்கி நாடு 
முன்தனறும் தபாது ெிறு, குறு சதாழில்கள் அவற்தறாடு 
தபாட்டியிட முடியா ல் தபாவதும் வளர்ச்ெியின் தவிர்க்கவியலாத 
அம்ெங்கள் என்சறல்லாம் த ாடியின் நடவடிக்தகதய 
தநரிதடயாக ஆதரிப்பவர்களும், வளர்ச்ெி, பண்பு ாற்றம் 
என்பவர்களும், த து வாதங்கதள முன் தவக்கிறார்கள். 

நாம் இதுவதர பரிெீலித்த வதகயில்  க்களின் 
வாழ்வாதாரங்கதள பாதுகாத்து, அதன் மூலம் அவர்களின் 
வாங்கும் ெக்திதய அதிகரிக்க செய்வதுதான் நாட்தட 
முன்தனற்றப் பாததயில் சகாண்டு செல்வதற்கான 
வழிமுதறயாகும். 

உண்த யில் நாட்தட முன்தனற்றுவதற்கு நாட்டின் நூறு 
தகாடிக்கும் த லான  க்களின் வாழ்க்தகக்கான ஆதாரங்களாக 
விளங்கும் விவொயத்ததயும், முதறப்படுத்தப்படாத 
சதாழில்கதளயும்  பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்கதள அரசு 
அறிவித்திருக்க தவண்டும். இதற்கு  ாறாக, அதவகதள 
அழிப்பதற்கான பண  திப்பு நீக்க திட்டத்ததத்தான் 
அறிவித்துள்ளது. 

 க்களின் வாங்கும் ெக்திதய அதிகரிக்க செய்வதன் மூலம்தான், 
வலுவான ததெிய சபாருளாதாரத்தத உருவாக்க  முடியுத  தவிர, 
நாட்டின் வளர்ச்ெிதய ொதிக்க முடியுத  தவிர, அதத அழிப்பதன் 
மூலம் அல்ல! 

உண்த யான அழகு என்பது வலித யில் இருக்கிறதத தவிர, 
அரிதாரத்தத பூெிக்சகாள்வதில் இல்தல. நவனீ யம் என்பது 
 க்கள் வாழ்வின் முன்தனற்றத்ததாடு பிதணந்தத வளரக்கூடியதத 
தவிர,  கட்டாயப்படுத்தி திணிப்பதினால் வரக்கூடியது அல்ல! 
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நாட்டின் வளர்ச்ெியும், முன்தனற்றமும்  ெமூக வளர்ச்ெி 
விதிகளுக்கு ஏற்ப,  படிப்படியாகத்தான் உருவாக்கப் பட தவண்டும். 

உடல் என்றால் வாயும், வயிறும்  ட்டு ல்ல தகயும், காலும் 
தெர்ந்ததுதான். ஆதராக்கிய உடல் ததல முதல் கால்வதர, 
அதனத்து உறுப்புகளும் ெீராக வளர்ந்திருக்க  தவண்டும். 

நாடு என்றால் ஆட்ெியாளர்களும், முதலாளிகளும்  ட்டு ல்ல. 
 க்களும் தெர்ந்ததுதான். நாட்டின் உண்த யான வளர்ச்ெி என்பது, 
 க்களின் வளர்ச்ெிதயயும் உள்ளடக்கியதுதான்! முதலாளிகள் 
என்ற சதாப்தப  ட்டும் சபரிதாவது ஆதராக்கிய ான வளர்ச்ெியா 
என்ன? 

அரெின் வருவாய் உயரவும், நாட்டின் சதாழில் வளம் 
சபருகவும், அரசுக்கும், முதலாளிகளுக்கும் பணம் 
தவண்டுச ன்றால், இதற்கு  க்களின் வாங்கும் ெக்தி அதிகரிக்க 
தவண்டும். அதற்கு தததவ... 

 விவொயிகளுக்கு விதள சபாருட்களுக்கான விதல 
நிர்ணய உரித  ! 

 ெிறு, குறு உற்பத்தியாளர்களுக்கு சதாழில்கள் 
ஒதுக்கீடு ! 

 ெிறு, வணிகத்தில் நுதழய கார்ப்பதரட் 
நிறுவனங்களுக்கு ததட ! 

 வாழ்க்தக தததவக்கு எற்ப  க்களுக்கு ெம்பள 
உயர்வு! 

இதவகளின் மூலம்தான், நாட்தட சதாழில் வள நாடாக்க 
முடியும். இதவகள் சவறு தன    கனவாக  ட்டும் இருந்து விட 
கூடாது. நனவாகவும் தவண்டும்! 
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பாம்பு தனது ததாதல எப்படி உரிக்கிறது? புதியத்ததால்  வளர்ந்த 
பிறகுதான் பதழயத்ததாதல கழற்றிவிடுகிறது. பாம்பு இப்படிச் 
செய்வது இயல்பான நிகழ்வாகும். பாம்பின் ததால் 
தததவப்படுபவர்கள் அது உரிக்கும் வதர  காத்திருக்கத்தான் 
தவண்டும். இதற்கு  ாறாக பாம்பின் ததாதல  ற்றவர்கள் வலிய 
உரித்தால் அது சகாதலயாகிவிடும்! 

இதத தபான்றுதான் நாட்டின் சதாழில் வளர்ச்ெியும், 
நவனீ ய ாக்கலும் நதடசபறதவண்டும். ஒரு வாழ்வாதாரத்தத 
இல்லா ல் செய்வதற்கு முன்தப, புதிய வாழ்வாதாரம் உருவாக்கப் 
பட்டிருக்க தவண்டும். பண்பு  ாற்றமும், வளர்ச்ெியும் இயல்பான 
தபாக்கிலானதாக அத ய தவண்டும். இதற்கு  ாறாக இதவகதள 
உத்தரவுகளாலும், திணிப்புகளாலும்  ஒரு தபாதும் 
ொதித்துவிடமுடியாது. 

தகாழி ஒருநாதளக்கு ஒரு முட்தடதான் இடும். அதிக முட்தட 
தததவ என்றால், முட்தட இடும் தகாழிகளின் 
எண்ணிக்தகதயத்தான் அதிகரிக்க தவண்டும். இதற்கு  ாறாக 
அவற்றின் வயிற்தற அறுக்கக் கூடாது. இததப் தபான்றுதான் 
அரசும் அதிக வருவாய்க்கு, நாட்டு  க்களின் வாங்கும் ெக்திதய 
அதிகரிக்க தததவயான திட்டங்கதள செயல்படுத்த தவண்டும். 
இதற்கு  ாறாக  க்களிடம் உள்ள பணத்ததயும், 
வாழ்வாதாரங்கதளயும் பறித்துக்சகாள்ளும் அரெின் நடவடிக்தக, 
தகாழிகளின் வயிற்தற அறுப்பததப் தபான்ற செயல்தாதன தவிர 
தவறில்தல! 
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