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செல்வந்த தட்டுக்கள் கள் ட்கள் டா் டாவவ்கள் டாஸில்
ஒன்று கூடுகின்றன
Niles Niemuth,

நற்றுக்

கணக்ககணக்கான

வங்கிவங்கியகணக்காளர்கள,

ப பெருநிறுவன

பசெவங்கியலகணக்காளர்கள, பிர பெலங்கள, அரசு ததலலவர்கள மற்றும
மந்திரிசெதல பெ உறுப்பினர்களும பசெவ்வகணக்காவங்கியன்று பதகணக்காடங்கும 50
வது வருடகணக்காந்தர உலக ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார கருத்தரங்கில் (WEF)
 பெங்பகடுக்க சுவிட்செர்லகணக்காந்தின் டகணக்கா்தின் டாவவகணக்காஸிற்கு வந்துளளனர்.
கடந்தகணக்காண்டில் மட்டும உலகின் பில்லிவங்கியனர்களின் பசெல்வ
வளம 25 செதவீதம அளவுக்கு உவங்கியர்ந்துளள நிதலலயில்,
டகணக்கா்தின் டாவவகணக்காஸில் கலந்து பககணக்காள பெவர்கள பககணக்காண்டகணக்காடுவதற்கு
நிதலிறைவங்கிய்தின் டாவவ உளளன. ஆனகணக்கால் இந்த பசெல்வந்த தட்டுக்கள,
சுவிட்செர்லகணக்காந்தின்  பெனி மூடிவங்கிய மதலலகதலளக் ககணக்காட்டிலும, செமூக
எதிர்ப்பு மற்றும சீற்ிறைத்தின் ஒரு ்தின் டாவ பெரதலலவங்கியகணக்கால் அவர்கள
சூழப் பெட்டிருப் பெதலதக் ககணக்காண்கிிறைகணக்கார்கள.
உலக ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார கருத்தரங்கின் நிறுவுனர் கிளவுஸ
சுவகணக்காப் அக்கூட்டத்திற்கு முன்னதகணக்காக எச்செரிக்தலகயில், உலகம
ஓர் "முக்கிவங்கிய திருப் பெம எடுக்க்தின் டாவவண்டிவங்கிய நிதலலயில்"
இருப் பெதகணக்காக
குறிப்பிட்டதுடன்,
“மக்கள
ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார
'உவங்கியரடுக்குகளுக்கு' எதிரகணக்காக கிளர்ந்பதழுந்து வருகிிறைகணக்கார்கள,
அவர்கள
தகணக்கான்
அவர்கதலள
ஏமகணக்காற்றி
இருப் பெதகணக்காக
நமபுகிிறைகணக்கார்கள,” என்ிறைகணக்கார்.
உண்தலமயில், கடந்தகணக்காண்டு சிலி மற்றும ்தின் டாவ பெகணக்கார்த்்தின் டாவதகணக்கா
ரிக்்தின் டாவககணக்கா, சூடகணக்கான் மற்றும அல்ஜீரிவங்கியகணக்கா, ஈரகணக்காக் மற்றும
பல பெனகணக்கானில்
இருந்து
ுந்து ஹகணக்காங்ககணக்காங்
மற்றும
இந்திவங்கியகணக்கா
வதலரயில், அபமரிக்ககணக்கா மற்றும பமக்சி்தின் டாவககணக்கா வதலரயில் ஓர்
உலகளகணக்காவிவங்கிய செமூக ்தின் டாவ பெகணக்காரகணக்காட்டங்களுக்கு மத்தியில் தகணக்கான்
அக்கூட்டம நடத்தப் பெட்டு பககணக்காண்டிருக்கிிறைது.
உலபகங்கிலும, அதிகரித்த செமூக மற்றும ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார
செமத்துவமின்தலமவங்கியகணக்கால்
எரியூட்டப் பெட்ட
்தின் டாவ பெகணக்காரகணக்காட்டங்கள
பதகணக்காடர்ந்து பககணக்காண்டிருக்கின்ிறைன என் பெதுடன், இந்தகணக்காண்டு
ஜனகணக்காதி பெதி இமகணக்கானுவல் மக்்தின் டாவரகணக்கானின் முன்பமகணக்காழிவங்கியப் பெட்ட
ஓய்வூதிவங்கிய
பவட்டுக்களுக்கு
எதிரகணக்கான
 பெகணக்காரிவங்கிய
்தின் டாவவதலலநிறுத்தங்களுடன்
பதகணக்காடங்கிவங்கிய
பிரகணக்கான்ஸ
உளளடங்கலகணக்காக, 2020 இல் அதலவ அதிகரிக்குபமன
எதிர் பெகணக்கார்க்கப் பெடுகிிறைது.
அவர்களின் செந்திப்புக்கு முன்னதகணக்காக , உலக ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார
அரங்கம (WEF) ஓர் உலகளகணக்காவிவங்கிய அ பெகணக்காவங்கிய அறிக்தலகதலவங்கியப்
பிரசுரித்தது.
கடந்தகணக்காண்டு
நதலடமுதலிறை
சிக்கல்களில்
ஒன் பெதகணக்காவது இடத்தில் இருந்த "உளநகணக்காட்டு அரசிவங்கியல்
துருவமுதலனப் பெடல்" தகணக்கான் தங்களின் முதல் கவதலல என்று
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அதன்
அங்கத்தவர்கள
குறிப்பிட்டது.

 பெட்டிவங்கியலிட்டிருந்ததலத

அது

இதற்கிதலட்தின் டாவவங்கிய, Edleman அிறைக்கட்டதலளயின் அழுத்தத்தலதக்
கணக்கிடும வருடகணக்காந்தர ஆய்வறிக்தலக, உலபகங்கிலும
ப பெரும பெகணக்கான்தலம மக்கள முதலகணக்காளித்துவம நன்தலமதலவங்கிய விட
அதிகமகணக்காக பகடுதிதலவங்கிய்தின் டாவவங்கிய ஏற் பெடுத்திக் பககணக்காண்டிருப் பெதகணக்காக
நிதலனக்கிிறைகணக்கார்கள
என் பெதலதக்
கண்டறிந்தது.
அரசுகள,
ஊடகங்கள, வணிகங்கள மற்றும அரசு செகணக்காரகணக்கா அதலமப்புகள
அதலனத்தும ப பெருந்திரளகணக்கான மக்களகணக்கால் பநறிமுதலிறைவங்கியற்ிறை
மற்றும
திிறைதலமவங்கியற்ிறைதலவவங்கியகணக்காக
 பெகணக்கார்க்கப் பெடுவதுடன்,
உலகளவில் எல்லகணக்கா அதலமப்புகளும மதிப்பிழந்திருப் பெதலத
அந்த ஆய்வறிக்தலக கண்டறிந்தது.
அந்நிகழ்வுக்கு
முன்னதகணக்காக,
பிரிட்டிஷ்
அிறைக்கட்டதலள
ஆக்ஸஃ்தின் டாவ பெகணக்காம செமூக செமத்துவமின்தலம மீதகணக்கான அதன்
வருடகணக்காந்தர
அறிக்தலகதலவங்கிய
பவளியிட்டதில்,
செமூக
செமத்துவமின்தலம
"கட்டுப் பெகணக்காட்தலட
மீறி
இருப் பெதகணக்காக"
அறிவித்தது.
ஆக்ஸஃ்தின் டாவ பெகணக்காம தகவல் பெடி, உலக பில்லிவங்கியனிவங்கிய மக்கள
பவறும 2,153 ்தின் டாவ பெர் மட்டு்தின் டாவம —அதகணக்காவது, ஒரு நவீன
பசெகணக்காகுசு
கப் பெலில்
பசெில் சௌகரிவங்கியமகணக்காக
இருக்கக்கூடிவங்கிய
அளவிலகணக்கான இந்த எண்ணிக்தலகயினர் மட்டு்தின் டாவம— உலகின்
4.6
பில்லிவங்கியன்
ஏதலழகளின்
பசெல்வங்கதலள
விட
அதிகமகணக்கானதலதக் கட்டுப் பெகணக்காட்டில் பககணக்காண்டுளளனர்.
இதற்கிதலட்தின் டாவவங்கிய
ஒட்டுபமகணக்காத்தமகணக்காக
உவங்கியர்மட்ட
1
செதவீதத்தின்தின் டாவரகணக்கா, 6.9 பில்லிவங்கியன் மக்களின், அதகணக்காவது
அண்மித்து ஒட்டுபமகணக்காத்த உலக மக்களின், பசெல்வ வளத்தலத
விட இரண்டு மடங்குக்கு அதிகமகணக்காக பககணக்காண்டுளளனர்.
 பெணக்ககணக்காரர்களுக்கும ஏதலழகளுக்கும இதலடயிலகணக்கான இந்த
மனதலத
உதலிறைவங்கிய
தலவக்கும
இதலடபவளிதலவங்கிய
ஒரு
முன்்தின் டாவனகணக்காக்கில்
பககணக்காண்டு
வந்து,
ஆக்ஸஃ்தின் டாவ பெகணக்காம
குறிப்பிடுகிிறைது: “தங்களின் 100 டகணக்காலர் பதகணக்காதலககளின்
குவிவங்கியலில்
ஒவ்பவகணக்காருவரும
உட்ககணக்கார்ந்திருக்கிிறைகணக்கார்கள
என்ிறைகணக்கால், மனிதகுலத்தின் ப பெரும பெகணக்கான்தலமயினர் ததலரயில்
உட்ககணக்கார்ந்திருப் பெதலதப் ்தின் டாவ பெகணக்கால இருக்கும. ஒரு  பெணக்ககணக்கார
நகணக்காட்டில் ஒரு நடுத்தர வர்க்க ந பெர் ஒரு நகணக்காற்ககணக்காலியில்
உவங்கியரத்தில் உட்ககணக்கார்ந்திருப் பெதலதப் ்தின் டாவ பெகணக்கால இருக்கும. உலகின்
இரண்டு மிகப் ப பெரும பசெல்வந்தர்கள விண்பவளியில்
உட்ககணக்கார்ந்திருப் பெதலதப்
்தின் டாவ பெகணக்கால
இருக்கும,”
என்று
குறிப்பிட்டது.

டகணக்கா்தின் டாவவகணக்காஸில் இந்த ஒன்றுகூடல், பிரத்்தின் டாவவங்கியகமகணக்கான அந்த
அல்தல பென் தங்குமிட நகரின் மதலிறைப்பில், சுவிஸ ப பெகணக்காலிஸ
துப் பெகணக்காக்கிதகணக்காரிகள மற்றும அவர்களின் பசெகணக்காந்த  பெகணக்காதுககணக்காப்பு
 பெரிவகணக்காரங்களினது கட்டுக்ககணக்காவலின் கீழ், அடிமட்டத்திலிருந்து
உவங்கியர்மட்டத்திற்கு இன்னும அதிகமகணக்கான பசெல்வவளத்தலதப்
 பெகணக்காய்ச்சும ்தின் டாவநகணக்காக்கில் பின்புல உடன் பெடிக்தலககள பசெய்து
பககணக்காண்டு, அ்தின் டாவத்தின் டாவவதலளயில் தங்கதலள அறிபவகணக்காளி ப பெற்ிறை
சீர்திருத்தவகணக்காதிகளகணக்காக ககணக்காட்டிக் பககணக்காளள முதலகணக்காளித்துவ
உவங்கியரடுக்குக்கு ஒரு வகணக்காய்ப்தல பெ வழங்குகிிறைது.
ககணக்காலநிதலல
மகணக்காற்ிறைம
பிரச்சிதலனயில்
ஒருங்குவிவதுடன்
்தின் டாவசெர்ந்து, “ஒத்திதலசெந்த மற்றும நிதலலவங்கியகணக்கான ஓர் உலகிற்ககணக்கான
 பெங்குதகணக்காரர்கள"
என் பெ்தின் டாவத
இந்தகணக்காண்டு
கூட்டத்தின்
கருப்ப பெகணக்காருளகணக்காக உளளது. இளம பசெவங்கியல் பெகணக்காட்டகணக்காளர் கி்தின் டாவரடகணக்கா
தன்்தின் டாவ பெர்க்
ததலலதலமயிலகணக்கான
ஆர்ப் பெகணக்காட்டங்கள
சிிறைப்பிக்கப் பெடவுளளன
மற்றும
பிரிட்டனின்
இளவரசெர்
செகணக்கார்ல்ஸ "இவ்வுலதலக எவ்வகணக்காறு ககணக்காப் பெகணக்காற்றுவது" என் பெதன்
மீது ஒரு உதலர வழங்குவகணக்கார் என எதிர் பெகணக்கார்க்கப் பெடுகிிறைது.
இதில்
கலந்து
பககணக்காளளும
பில்லிவங்கியனர்களும
மில்லிவங்கியனர்களும சூரிச் விமகணக்கான நிதலலவங்கியத்தின் தனிவங்கியகணக்கார்
முதலனவங்கியத்தில் கிதலடக்கும ஏற்புதலடவங்கிய " பெசுதலம" விமகணக்கான
எரிப பெகணக்காருதலளக்
பககணக்காண்டு
அவர்களின்
பிரத்தி்தின் டாவவங்கியக
விமகணக்கானங்களுக்கு எரிப பெகணக்காருள நிரப்புவதன் மூலம புவி
பவப் பெமதலடததலல எதிர்த்துப் ்தின் டாவ பெகணக்காரகணக்காடுவதற்ககணக்கான அவர்களின்
ப பெகணக்காறுப்புறுதிதலவங்கியக்
ககணக்காட்டிக்
பககணக்காளள
முடியும.
 பெங்்தின் டாவகற் பெகணக்காளர்கள தங்கள தனிப் பெட்ட ககணக்கார் பென் தடம
குதலிறைப் பெதற்ககணக்காக இடத்திலிருந்து இடத்திற்கு ககணக்கால்நதலடவங்கியகணக்காக
நடக்க ஊக்குவிக்கப் பெடுகிிறைகணக்கார்கள.
்தின் டாவநற்று டகணக்கா்தின் டாவவகணக்காஸிற்குப் புிறைப் பெட்டுச் பசென்ிறை அபமரிக்க
ஜனகணக்காதி பெதி படகணக்கானகணக்கால்ட் ட்ரமப், உலக ப பெகணக்காருளகணக்காதகணக்கார
கருத்தரங்கிற்ககணக்கான அவரின் இரண்டகணக்காவது விஜவங்கியத்தில்,
இன்று ஒரு "சிிறைப்பு உதலர" வழங்க உளளகணக்கார்.
ஆயிரக்
கணக்ககணக்கான
புலமப பெவங்கியர்ந்த
குழந்தலதகதலள
அவர்களின் குடும பெங்களிடம இருந்து பிரித்த ஒரு ்தின் டாவ பெகணக்கார்
குற்ிறைவகணக்காளியும, பவறும ஒருசில வகணக்காரங்களுக்கு முன்னர்
புவிதலவங்கிய முன்ிறைகணக்காம உலக ்தின் டாவ பெகணக்காரின் விளிமபிற்குக் பககணக்காண்டு
வந்தவருமகணக்கான ட்ரமபுக்கு சிவப்புக் கம பெள வர்தின் டாவவற்பு
என் பெது, இந்நிகழ்வின் மனிதகணக்காபிமகணக்கான  பெகணக்காசெகணக்காங்குத்தனங்கதலள
அம பெலப் பெடுத்துகிிறைது.

நியூ ்தின் டாவவங்கியகணக்கார்க் தலடமஸ பசெய்திவங்கியகணக்காளர் ஆண்ட்ரூ ்தின் டாவரகணக்காஸ
பசெகணக்கார்க்கின்
குறிப்பிடுதலகயில்,
“ பெங்குச்
செந்தலத
செகணக்காததலனவங்கியளவுக்கு
உவங்கியர்ந்திருக்தலகயில்...”
ட்ரமப்
“பசெவ்வகணக்காய்கிழதலம வருதலகயில் ஆரத் தழுவப் பெடவில்தலல
என்ிறைகணக்காலும (கலந்து பககணக்காண்டிருப் பெவர்களில் சிலர் அவர்
முதுகுக்குப் பின்னகணக்கால் முகம சுழிக்கக்கூடும என்ிறைகணக்காலும),
ஏற்றுக் பககணக்காளளப் பெடுவகணக்கார்" என் பெதற்கு "அங்்தின் டாவக அதிகரித்த
உணர்வு உளளது,” என்று கருத்துதலரத்தகணக்கார்.
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“திரு. ட்ரமப் புதிவங்கிய டகணக்கா்தின் டாவவகணக்காஸ மனிதரகணக்காக இருக்கக்கூடும,”
என்று பசெகணக்கார்க்கின் நிதலிறைவு பசெய்தகணக்கார்.
அதில் கலந்து பககணக்காள பெவர்கள ட்ரமபுக்கு சிிறைப் பெகணக்கார்ந்த
வர்தின் டாவவற் பெளிப் பெது என் பெது நிதியிவங்கியல் பசெல்வந்த தட்டுக்களின்
 பெகணக்காகத்தில் செர்வகணக்காதிககணக்காரம மற்றும  பெகணக்காசிசெவகணக்காத செக்திகள
அரவதலணக்கப் பெடுவதலத
எடுத்துக்ககணக்காட்டுகிிறைது.
செமூக
எதிர்ப் பெகணக்கால் அவர்கள சூழப் பெட்டிருப் பெதலத உணரும இந்த
பசெல்வந்த தட்டுக்கள இன்னும அதிகமகணக்காக ்தின் டாவநரடிவங்கியகணக்காக
செர்வகணக்காதிககணக்கார ஆட்சி வடிவங்களுக்குத் திருமபி வருகின்ிறைன.
கலந்து
பககணக்காள பெவர்களில்,
ஒருவர்
மற்ிறைவரின்
கருதலணக்குரிவங்கிய
மனித்தின் டாவநவங்கிய
முவங்கியற்சிகதலளப்
 பெகணக்காரகணக்காட்டி
"நிதலலவங்கியகணக்கான
தன்தலம"
குறித்து
தகணக்கார்மீக
விளக்கப்
்தின் டாவ பெருதலரகதலள வழங்குகின்ிறை அ்தின் டாவத்தின் டாவவதலளயில், உலகின்
பிரச்சிதலனகளுக்கு அவர்க்தின் டாவள —பசெல்வந்த தட்டுக்க்தின் டாவள—
ககணக்காரணம என் பெது உலகின் ப பெரும பெகணக்காலகணக்கானவர்களுக்குத்
பதரியும என்ிறை உண்தலமயும அவர்களின் மனங்களில்
இருக்கும.
இவர்கள தகணக்கான் ்தின் டாவ பெகணக்கார்களில் இருந்து ஆதகணக்காவங்கியமதலட பெவர்கள,
இவர்கள
தகணக்கான்
 பெகணக்காசிசெவகணக்காதத்தின்
அதிகரிப்தல பெ
ஊக்குவிப் பெவர்கள, இவர்கள தகணக்கான் ஜனநகணக்காவங்கியக உரிதலமகள
மீதகணக்கான
முன்னிதலல
தகணக்காக்குததலலத்
பதகணக்காடுத்துக்
பககணக்காண்டிருப் பெவர்கள. இவர்கள தகணக்கான் உலகின் உதலழக்கும
மக்கதலளப்  பெகணக்காதித்துக் பககணக்காண்டிருக்கும வறுதலம மற்றும
செமூக அவலத்திற்குப் ப பெகணக்காறுப் பெகணக்கானவர்கள.
உலபகங்கிலும
மில்லிவங்கியன்
கணக்ககணக்கான
மக்கள
்தின் டாவ பெகணக்காரகணக்காட்டத்தினுள நுதலழவபதன் பெ்தின் டாவத, உண்தலமயில் இந்த
உண்தலமதலவங்கிய
மக்கள
அறிந்து
பககணக்காண்டிருக்கிிறைகணக்கார்கள
என் பெதற்கும,
அத்துடன்
்தின் டாவசெர்ந்து
அதலத
எதிர்க்க
தீர்மகணக்கானகரமகணக்காக
இருக்கிிறைகணக்கார்கள
என் பெதற்குமகணக்கான
ஓர்
அதலடவங்கியகணக்காளமகணக்காகும. ஆனகணக்கால் எல்லகணக்காவற்றுக்கும ்தின் டாவமலகணக்காக,
உலக
மக்களின்
அதிகரித்த
ப பெரும பெகணக்கான்தலமயினர்
முகங்பககணக்காடுக்கும
பநருக்கடிகளுக்ககணக்கான
எந்தபவகணக்காரு
தீர்வுக்கும, சுவிட்செர்லகணக்காந்தில் இவ்வகணக்காரம ஒன்றுகூடும இந்த
நிதியிவங்கியல் ஒட்டுண்ணிகளின் பசெகணக்காத்துக்கதலளப்  பெறிமுதல்
பசெய்வங்கிய ்தின் டாவவண்டியிருக்கும.
2,000 க்கும செற்று அதிகமகணக்கானவர்களின் பசெல்வவளத்தலத
செர்வ்தின் டாவதசெ
பதகணக்காழிலகணக்காள
வர்க்கத்தின்
ஜனநகணக்காவங்கியக
கட்டுப் பெகணக்காட்டின் கீழ்  பெறிமுதல் பசெய்வபதன் பெது, பில்லிவங்கியன்
கணக்ககணக்கான மக்களுக்கு அடிப் பெதலட செமூக உரிதலமகளகணக்கான
உணவு, குடிநீர், கல்வி, மருத்துவச் சிகிச்தலசெ, கலகணக்காச்செகணக்காரம,
இதலணவங்கிய
அணுகுதல்
மற்றும
வீட்டுவசெதிதலவங்கிய
வழங்குவதற்ககணக்கான
அடித்தளத்தலத
வழங்கும.
திருட்டுத்தனமகணக்காக
பககணக்காளதலளவங்கியடிக்கப் பெட்ட
அவர்களின்
பசெல்வவளத்தலதப்
 பெறிமுதல்
பசெய்வதற்ககணக்கான
செமூக
்தின் டாவததலவவங்கியகணக்கானது,
முதலகணக்காளித்துவ
அதலமப்புமுதலிறைதலவங்கியத்
தூக்கிபவங்கியறிந்து
செமூகத்தலத
்தின் டாவசெகணக்காசெலிசெ
அடிப் பெதலடயில்
மகணக்காற்ிறைம பசெய்வதிலிருந்து பிரிக்க முடிவங்கியகணக்காததகணக்காகும.

