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150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரத்தின்
உள்த்துவ பொருள்னர் முதலார்ந்த இயங்குமுயங்குமுறஇயங்குமுறையங்குமுறய லாளித்துவ பவளிப்தடுத்திக் க்னர் முதலாட்டிய க்னர் முதலார்ல
ம்னர் முதலார்க்ஸின் தயங்குமுறனர் முதலச்சிஇயங்குமுறைந்த தயங்குமுறசிறந்த படைப்த்னர் முதலான மூனர் முதலதனம் பிரசுரிக்கப்தட்சிறந்த படைதில
இருந்ுந்தத, முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரவ்னர் முதலாதிகள் அவரது உயங்குமுற அவரது உழைப்பின்
மதிப்பு தத்துவத்யங்குமுறத மறுத்தளிக்க முயங்குமுறனந்துள்த்துவ பொருளனர்.

ரிிர்வ்
மற்றும்
ஏயங்குமுறனய
பிரத்னர் முதலான
மத்திய
வங்கிகத்துவ பொருள்னர் முதலால
வகுத்தளிக்கப்தட்சிறந்த படைதும், தங்கு வியங்குமுறனர் முதலகயங்குமுறத்துவ பொருள ி்னர் முதலாதயங்குமுறனயத்துவ பொருளவுக்கு உயரச்
லாளித்துவ பிய்ததும்னர் முதலான, நிதியியல ிந்யங்குமுறதக்குள் மலவு தணம் உள்புகுத்தும்
நசிறந்த படைவடிக்யங்குமுறக முடிவுக்கு லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டு வரப்தசிறந்த படைனர் முதல்னர் முதலாம் என்இயங்குமுறை அச்ிங்கயங்குமுறத்துவ பொருளத்
தூண்டிவிட்சிறந்த படைது.

தணம் மற்றும் உற்தத்தி கருவிகத்துவ பொருளது தனிச்லாளித்துவ பி்னர் முதலாத்துயங்குமுறசிறந்த படையங்குமுறமயில
இருந்தும், லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிலதுயங்குமுறஇயங்குமுறை இனர் முதல்னர் முதலாதம், வ்னர் முதலாசிறந்த படையங்குமுறக மற்றும் நிதியியல
ிந்யங்குமுறதகளின் தலுந்தவறு நசிறந்த படைவடிக்யங்குமுறககளில இருந்து கியங்குமுறசிறந்த படைக்கும்
ஆத்னர் முதலாயங்கள் என அதன் தலுந்தவறு வடிவங்கள் மூனர் முதலம்னர் முதலாகவும்,
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ வர்க்கத்திசிறந்த படைம் குவியும் லாளித்துவ பிலவவத்துவ பொருளம்னர் முதலானது, இறுதியில
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவத்தின் அடிப்தயங்குமுறசிறந்த படை ிமூக உஇயங்குமுறைவ்னர் முதலாக வித்துவ பொருளங்கும் கூல
அயங்குமுறமப்புமுயங்குமுறஇயங்குமுறை மூனர் முதலம்னர் முதலாக லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கத்திசிறந்த படைம் இருந்து
உறிஞ்ிப்தடும் உதரி மதிப்பிலருந்ுந்தத கியங்குமுறசிறந்த படைக்கிஇயங்குமுறைது என்தயங்குமுறத
அத்தத்துவம் எடுத்துக்க்னர் முதலாட்டியது.

2009 க்குப் பிந்யங்குமுறதய மிகப் லாளித்துவ பதரிய அதிகரிப்த்னர் முதலாக, கசிறந்த படைந்த ஆண்டில
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவில கூலகள் 2.9 ிதவீதம் உயர்ந்தன என்இயங்குமுறை லாளித்துவ பிய்திகளுக்கு
வியங்குமுறசிறந்த படையிறுப்த்னர் முதலாக, தத்திர ிந்யங்குமுறதகளின் உயர்வு இருந்தது.

ிமீதத்திய தி்னர் முதலாப்தங்களில, ம்னர் முதலார்க்யங்குமுறக்ஸை மறுத்துயங்குமுறரப்ததில “புதிய
லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரத்தின்" வத்துவ பொருளர்ச்சி என்று எது அயங்குமுற அவரது உழைக்கப்தட்சிறந்த படைுந்தத்னர் முதலா அயங்குமுறத
தழுவிய வ்னர் முதலாதங்கள் நிரம்பி இருந்தன, இவற்றின்தடி புதிய
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிலநுட்தத்தினூசிறந்த படை்னர் முதலாக உருவ்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படை லாளித்துவ பிலவவத்துவ பொருளம் , உயங்குமுற அவரது உழைப்த்னர் முதலால
உருவ்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படை
மதிப்பு
வடிவம்
எதுவுமின்றி,
நிதியியல
ிந்யங்குமுறதகளிலருந்து ிர்வி்னர் முதலாத்னர் முதலாரணம்னர் முதலாக தணத்யங்குமுறத உருவ்னர் முதலாக்கும் தகயங்குமுறம
உள்த்துவ பொருளத்னர் முதலாக த்னர் முதலார்க்கப்தடுகிஇயங்குமுறைது.
உண்யங்குமுறமயில
இத்தயங்குமுறகய
நிகழ்வுுந்தத்னர் முதலாக்யங்குமுறகுந்தய
கூசிறந்த படை
தனது
தகுப்த்னர் முதலாய்வில விவரித்திருந்த ம்னர் முதலார்க்ஸ, அயங்குமுறத "தண்சிறந்த படைங்களின்
வழித்னர் முதலாட்டுவ்னர் முதலாதம்" (fetishism of commodities) என்று குறிப்பிட்சிறந்த படை்னர் முதலார்,
இதில முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரத்திலருந்து உருவ்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படை
வடிவங்களின் ுந்தத்னர் முதலாற்இயங்குமுறைம் எவ்வ்னர் முதலாறு மயங்குமுறஇயங்குமுறைக்கப்தட்டிருக்கும் என்தயங்குமுறதயும்,
அதன் அடித்தத்துவ பொருளத்திலருக்கும் புதிர்மிக்க ிமூக உஇயங்குமுறைவுகயங்குமுறத்துவ பொருளயும் அவர்
எடுத்துக்க்னர் முதலாட்டின்னர் முதலார்.
இதுவயங்குமுறரயில லாளித்துவ பதரும்த்னர் முதலாலும் நசிறந்த படைந்துள்த்துவ பொருளயங்குமுறதப் ுந்தத்னர் முதலானர் முதல , ம்னர் முதலார்க்சின்
தத்துவம் உயிரி அவரது உழைந்துவிட்சிறந்த படைது, புயங்குமுறதந்து ுந்தத்னர் முதலாய்விட்சிறந்த படைது என்று
ஆயிரம்னர் முதலாயிரம்
தசிறந்த படையங்குமுறவ
அறிவிக்கப்தட்சிறந்த படை்னர் முதலாலும்,
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ
லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரத்தின் ஒரு அபிவிருத்தி மீண்டுலாளித்துவ பம்னர் முதலாருமுயங்குமுறஇயங்குமுறை அயங்குமுறதுந்தய
த்னர் முதலான் நிரூபித்துள்த்துவ பொருளது.
இரண்சிறந்த படை்னர் முதலாண்டுகளில இலனர் முதல்னர் முதலாதத்துவ பொருளவில மிகப் லாளித்துவ பதரிய வீழ்ச்சிய்னர் முதலாக, ுந்தசிறந்த படை்னர் முதலாவ்
ுந்தோ்னர் முதலான்ஸ
குறியீட்டில
666
புள்ளிகள்
வீழ்ச்சியுசிறந்த படைன்
கசிறந்த படைந்த
லாளித்துவ பவள்ளியன்று ுந்தவ்னர் முதலால ஸட்ரீட்டில நசிறந்த படைந்த திடீர் விற்றுத்தள்த்துவ பொருளலும்
அதுுந்தத்னர் முதலான்இயங்குமுறைலாளித்துவ பவ்னர் முதலாரு ிம்தவம் த்னர் முதலான் . இது லாளித்துவ பசிறந்த படை்னர் முதலான்னர் முதலாலட் ட்ரம்ப்
ுந்ததர்ந்லாளித்துவ பதடுக்கப்தட்சிறந்த படைதற்குப் பின்னர் ுந்தசிறந்த படை்னர் முதலாவ் 40 ிதவீதம் உயர்ந்ததற்கு
இயங்குமுறசிறந்த படைுந்தய ஏற்தட்சிறந்த படைது.
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவின்
தத்த்னர் முதலாண்டு
க்னர் முதலானர் முதல
கருவூனர் முதல
தத்திரங்கள்
ந்னர் முதலான்க்னர் முதலாண்டுகளில ஒரு புதிய இனர் முதல்னர் முதலாத அத்துவ பொருளவ்னர் முதலாக 2.85 ிதவீத
உயர்வுசிறந்த படைன், தத்திரச் ிந்யங்குமுறதகளின் வட்டி விகிதங்கள் உயருலாளித்துவ பமன்று
எதிர்த்னர் முதலார்க்கப்தட்சிறந்த படைது. கருவூனர் முதல தத்திர மதிப்பின் உயர்வ்னர் முதலானது, 2008
உனர் முதலகத்துவ பொருள்னர் முதலாவிய நிதியியில லாளித்துவ பநருக்கடிக்குப் பின்னர் அலாளித்துவ பமரிக்க லாளித்துவ பதசிறந்த படைரல

கூலகளின் உயர்வு ஒப்பீட்சிறந்த படைத்துவ பொருளவில மிகவும் குயங்குமுறஇயங்குமுறைவ்னர் முதலானுந்தத. ஆன்னர் முதலால,
அது நிதியியல ிந்யங்குமுறதகளில ஒரு மிகப் லாளித்துவ பதரிய வியங்குமுறசிறந்த படையிறுப்யங்குமுறதத்
தூண்டியது ஏலாளித்துவ பனன்இயங்குமுறை்னர் முதலால தி்னர் முதலாப்த க்னர் முதலானர் முதல கூலகளின் குயங்குமுறஇயங்குமுறைப்பு மற்றும்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்க வ்னர் முதலாழ்க்யங்குமுறக நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமகளின் வீழ்ச்சிக்கு எதிர்னர் முதலாக
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவிலும் மற்றும் உனர் முதலலாளித்துவ பகங்கிலும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கள் திருப்பி
ததினர் முதலளிக்க லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைங்கியுள்த்துவ பொருள நியங்குமுறனர் முதலயில, வர்க்க ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்தின்
மீலாளித்துவ பத்துவ பொருளழுச்சி குறித்த அச்ிங்களின்னர் முதலால ஆகும்.
தத்திரங்களில நீண்சிறந்த படைக்னர் முதலானர் முதலத்திற்கு க்னர் முதலாயங்குமுறத்துவ பொருளயின் ஓட்சிறந்த படைம் —அத்னர் முதலாவது
தத்திரங்களின் வியங்குமுறனர் முதல உயர்வுகள் மற்றும் வட்டி விகிதங்களின்
குயங்குமுறஇயங்குமுறைப்பு (இவ்விரண்டும் எதிலாளித்துவ பரதிர் தியங்குமுறிகளில நகரும்)— முடிவுக்கு
வரவிருக்கிஇயங்குமுறைது என்இயங்குமுறை எச்ிரிக்யங்குமுறககள், தத்திரச் ிந்யங்குமுறத வட்டி
விகிதங்களின்
லாளித்துவ பவள்ளிக்கி அவரது உழையங்குமுறம
அதிகரிப்புக்கு
முன்னத்னர் முதலாக
வந்திருந்தன. சும்னர் முதலார் ந்னர் முதலான்கு தி்னர் முதலாப்தங்களுக்கு முன்னர் லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைங்கிய
க்னர் முதலாயங்குமுறத்துவ பொருளயின் ஓட்சிறந்த படைுந்தம கூசிறந்த படை, அடித்தத்துவ பொருளத்தில நிதியியல ிந்யங்குமுறதகள் மற்றும்
வர்க்க ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைங்களுக்கு இயங்குமுறசிறந்த படையினர் முதல்னர் முதலான உஇயங்குமுறைவுகயங்குமுறத்துவ பொருளயும், ஒட்டுலாளித்துவ பம்னர் முதலாத்த
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ அயங்குமுறமப்புமுயங்குமுறஇயங்குமுறைக்க்னர் முதலாக உதரி மதிப்பு உறிஞ்ிப்தட்சிறந்த படைதன்
மத்திய முக்கியத்துவத்யங்குமுறதயும் எடுத்துக்க்னர் முதலாட்டுகிஇயங்குமுறைது.
1968 மற்றும் 1975 க்கு இயங்குமுறசிறந்த படைுந்தய ிர்வுந்ததி லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கத்தின்
ுந்தமலாளித்துவ பனர் முதலழுச்சி ுந்தத்னர் முதலாலவி அயங்குமுறசிறந்த படையச் லாளித்துவ பிய்யப்தட்சிறந்த படைதற்குப் பின்னர், 1979-80
க்னர் முதலானர் முதலப்தகுதி,
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவில
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைங்கி,
உனர் முதலலாளித்துவ பகங்கிலும்னர் முதலான
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ ஆளும் வர்க்கத்தினது ஒரு எதிர் த்னர் முதலாக்குதலன்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைக்கத்யங்குமுறதக் குறித்தது.
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவில ோன்னர் முதலாதிததி ஜிம்மி க்னர் முதலார்சிறந்த படைரின் ோனந்னர் முதலாயகக் கட்சி
நிர்வ்னர் முதலாகம்,
வட்டி
விகிதங்கயங்குமுறத்துவ பொருள
உயர்த்துவதன்
மூனர் முதலம்னர் முதலாக
தணவீக்கத்யங்குமுறத முடிவுக்குக் லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டு வரும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாறுப்புறுதியுசிறந்த படைன், 1979
இல லாளித்துவ பதலல ுந்தவ்னர் முதலாலக்கயங்குமுறர லாளித்துவ பதசிறந்த படைரல ரிிர்வ் தயங்குமுறனர் முதலவர்னர் முதலாக நியமித்தது.
அவர் நியமனம் லாளித்துவ பிய்யப்தட்சிறந்த படை க்னர் முதலானர் முதலப்தகுதி மிக முக்கியம்னர் முதலானது
ஏலாளித்துவ பனன்இயங்குமுறை்னர் முதலால அது க்னர் முதலார்ட்சிறந்த படைர் நிர்வ்னர் முதலாகத்யங்குமுறத உலுக்கிய 1977-78 இன்
ுந்ததசிய
நினர் முதலக்கரி
சுரங்க
ுந்தவயங்குமுறனர் முதலநிறுத்தத்யங்குமுறதத்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ந்து
நசிறந்த படைத்தப்தட்சிறந்த படைது.
ுந்தவ்னர் முதலாலக்கரின் லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலார மற்றும் நிதிய திட்சிறந்த படைநிரல, அடிப்தயங்குமுறசிறந்த படை
வர்க்க தரிசீனர் முதலயங்குமுறனகத்துவ பொருள்னர் முதலால உந்தப்தட்டிருந்தது. அதற்கு முந்யங்குமுறதய
தி்னர் முதலாப்தங்களில லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்க ுந்தத்னர் முதலார்குணத்யங்குமுறத யங்குமுறமயத்தில
லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டிருந்த அலாளித்துவ பமரிக்க லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிலதுயங்குமுறஇயங்குமுறையின் மிகப் லாளித்துவ பதரும்த்னர் முதலானர் முதல்னர் முதலான
தகுதிகயங்குமுறத்துவ பொருள
அழிப்ததற்கு
இட்டுச்
லாளித்துவ பிலனர் முதலக்கூடிய
நிதியியல
நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமகயங்குமுறத்துவ பொருள உருவ்னர் முதலாக்குவுந்தத அதன் ுந்தந்னர் முதலாக்கம்னர் முதலாக இருந்தது.

1930 களுக்குப் பிந்யங்குமுறதய மிகப் லாளித்துவ பதரிய பின்னயங்குமுறசிறந்த படைவு புள்ளிக்கு இட்டுச்
லாளித்துவ பின்இயங்குமுறை அந்த நிதிய நசிறந்த படைவடிக்யங்குமுறககளுக்கும் கூடுதனர் முதல்னர் முதலானயங்குமுறவ அதில
ிம்தந்தப்தட்டிருந்தன. 1981 PATCO விம்னர் முதலானப் ுந்தத்னர் முதலாக்குவரத்து
கட்டுப்த்னர் முதலாட்சிறந்த படை்னர் முதலாத்துவ பொருளர்களின் ுந்தவயங்குமுறனர் முதலநிறுத்தம் முறிக்கப்தட்சிறந்த படைதுசிறந்த படைனும் மற்றும்
ுந்தவயங்குமுறனர் முதலநிறுத்தத்தில ஈடுதட்சிறந்த படை 11,359 லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கள் அயங்குமுறனவயங்குமுறரயும்
ுந்தவயங்குமுறனர் முதலயங்குமுறய விட்டு நீக்கியதுசிறந்த படைனும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைங்கி, ரீகன் நிர்வ்னர் முதலாகத்த்னர் முதலால
கட்சிறந்த படைவிழ்த்து விசிறந்த படைப்தட்சிறந்த படை முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ அரசின் ஒரு த்னர் முதலாக்குதல
மூனர் முதலம்னர் முதலாக, இந்த வர்க்க-ுந்தத்னர் முதலார் ுந்தவயங்குமுறனர் முதலத்திட்சிறந்த படைம் அமனர் முதல்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படைது.
PATCO லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கயங்குமுறத்துவ பொருள ரீகன் ுந்தவயங்குமுறனர் முதலயிலருந்து நீக்கி, கரும்புள்ளி
குத்தியயங்குமுறம,
வ்னர் முதலாகனத்துயங்குமுறஇயங்குமுறை,
எஃகுத்துயங்குமுறஇயங்குமுறை,
சுரங்கத்துயங்குமுறஇயங்குமுறை,
ுந்தத்னர் முதலாக்குவரத்துத்துயங்குமுறஇயங்குமுறை, ம்னர் முதலாமிிம் ததனிடும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ி்னர் முதலாயங்குமுறனர் முதலகள் மற்றும்
பிஇயங்குமுறை
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ி்னர் முதலாயங்குமுறனர் முதலகளில
லாளித்துவ பதருநிறுவன
மற்றும்
அரசின்
ுந்தவயங்குமுறனர் முதலநிறுத்தங்கயங்குமுறத்துவ பொருள உயங்குமுறசிறந்த படைக்கும் மற்றும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்கங்களில ுந்திர
விசிறந்த படை்னர் முதலாமல தடுக்கும் ஓர் அயங்குமுறனர் முதலக்கு அறிகுறிய்னர் முதலாக இருந்தது, இது ஒரு
தி்னர் முதலாப்தத்திற்கும் அதிகம்னர் முதலாக நீடித்தது.
ுந்தவ்னர் முதலாலக்கர் பின்னர் அவுந்தர குறிப்பிட்சிறந்த படையங்குமுறதப் ுந்தத்னர் முதலானர் முதல , ரீகன்
நிர்வ்னர் முதலாகத்தின் நசிறந்த படைவடிக்யங்குமுறககள் "தணவீக்க நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமயின் ுந்ததரயங்குமுறனர் முதலயங்குமுறயத்
திருப்புவதில" ஒரு "மிகப் லாளித்துவ பதரிய க்னர் முதலாரணிய்னர் முதலாக" இருந்தன. இங்ுந்தக
ுந்தவ்னர் முதலாலக்கர், லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்களின் கூலகள், ுந்தவயங்குமுறனர் முதலகள் மற்றும் ுந்தவயங்குமுறனர் முதல
நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமகயங்குமுறத்துவ பொருளப் த்னர் முதலாதுக்னர் முதலாக்க அவர்கள் நசிறந்த படைத்திய ுந்தத்னர் முதலார்குணமிக்க
ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைங்கள் ஒடுக்கப்தட்சிறந்த படையங்குமுறதக் குறிப்பிடுகிஇயங்குமுறை்னர் முதலார் .
PATCO ஐ லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ந்து ஆளும் வர்க்கத்த்னர் முதலால உனர் முதலகத்துவ பொருள்னர் முதலாவிய ஒரு
த்னர் முதலாக்குதல நசிறந்த படைத்தப்தட்சிறந்த படைது, அதில பிரிட்சிறந்த படைனில த்னர் முதலாட்ிர் அரி்னர் முதலாங்கத்த்னர் முதலால
நசிறந்த படைத்தப்தட்சிறந்த படை 1984-85 சுரங்க லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்களின் ுந்தவயங்குமுறனர் முதலநிறுத்தம்
நசுக்கப்தட்சிறந்த படைது ஒரு யங்குமுறமய கூறுத்னர் முதலாசிறந்த படை்னர் முதலாகும்.
இந்த த்னர் முதலாக்குதலகள் எலனர் முதல்னர் முதலாம் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்க அதிக்னர் முதலாரத்துவங்களின்
ுந்தநரடி கூட்டுஇயங்குமுறைவு இலயங்குமுறனர் முதலலாளித்துவ பயன்இயங்குமுறை்னர் முதலால ி்னர் முதலாத்தியம்னர் முதலாய் இருந்திருக்க்னர் முதலாது.
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவில, AFL-CIO லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்கம் விம்னர் முதலானப் ுந்தத்னர் முதலாக்குவரத்து
கட்டுப்த்னர் முதலாட்சிறந்த படை்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கயங்குமுறத்துவ பொருள ஏம்னர் முதலாற்றியது, அுந்ததுந்தவயங்குமுறத்துவ பொருளயில பிரிட்சிறந்த படைனில
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்க மக்னர் முதலாியங்குமுறத (TUC) சுரங்கத் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கயங்குமுறத்துவ பொருள ஆதரிக்க
மறுத்தது —இந்தலாளித்துவ பவ்னர் முதலாரு வடிவம், லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்களின் ுந்தத்னர் முதலாலவியங்குமுறய
உறுதிப்தடுத்தி யங்குமுறவக்கும் வயங்குமுறகயில, ிர்வுந்ததி அத்துவ பொருளவில லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள
வர்க்கத்தின் ஒவ்லாளித்துவ பவ்னர் முதலாரு முக்கிய ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்திலும் மீண்டும் மீண்டும்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ந்தது.
இத்தயங்குமுறகய ுந்தத்னர் முதலாலவிகளின் வியங்குமுறத்துவ பொருளவ்னர் முதலாக , ஒரு புதிய அரசியல உஇயங்குமுறைவு
ஸத்னர் முதலாபிக்கப்தட்சிறந்த படைது. லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்கங்கள் இனி எந்த விதத்திலும்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள
வர்க்கத்தின்
ஆகக்குயங்குமுறஇயங்குமுறைந்த
நனர் முதலன்கத்துவ பொருளது
த்னர் முதலாதுக்னர் முதலாவனர் முதலர்கத்துவ பொருள்னர் முதலாக கூசிறந்த படை லாளித்துவ பியலதசிறந்த படைவிலயங்குமுறனர் முதல , ஆன்னர் முதலால ஒவ்லாளித்துவ பவ்னர் முதலாரு
ந்னர் முதலாட்டிலும் லாளித்துவ பதருநிறுவனங்களின் "ிர்வுந்ததி ுந்தத்னர் முதலாட்டித்தன்யங்குமுறமயங்குமுறய "
உறுதிப்தடுத்துவதற்க்னர் முதலாக என்இயங்குமுறை ுந்ததசியவ்னர் முதலாத தத்னர் முதலாயங்குமுறகயின் கீழ்,
மூனர் முதலதனத்தின் கட்சிறந்த படையங்குமுறத்துவ பொருளகயங்குமுறத்துவ பொருள அமலதடுத்துதவர்கத்துவ பொருள்னர் முதலாக ம்னர் முதலாறின. அயங்குமுறவ,
ம்னர் முதலார்க்ஸ
தத்துவம்
விவரித்தயங்குமுறதப்
ுந்தத்னர் முதலானர் முதல
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ
லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலாரம் மற்றும் அதன் நிதியியல அயங்குமுறமப்புமுயங்குமுறஇயங்குமுறையின்
அடித்தத்துவ பொருளம்னர் முதலான, லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கத்திசிறந்த படைமிருந்து உதரி மதிப்யங்குமுறதச்
சுரண்டுவதில ஒரு மத்திய இயங்குமுயங்குமுறஇயங்குமுறைய்னர் முதலாக ம்னர் முதலாறின.
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்க எந்திரங்கத்துவ பொருள்னர் முதலால அமனர் முதல்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படை வர்க்க ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்தின்
ஒடுக்குமுயங்குமுறஇயங்குமுறை, 1980 களில லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைங்கி, 1990 களில தீவிரமயங்குமுறசிறந்த படைந்து,
இந்த
புதிய
நூற்இயங்குமுறை்னர் முதலாண்டில
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ந்து
லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டிருக்கும்
நிதியியலமயம்னர் முதலாக்கலன் வத்துவ பொருளர்ச்சியில முக்கிய க்னர் முதலாரணிய்னர் முதலாக ஆனது.
2008 உனர் முதலகத்துவ பொருள்னர் முதலாவிய நிதியியல லாளித்துவ பநருக்கடிக்குப் பின்னர், அது உனர் முதலகின்
பிரத்னர் முதலான வங்கிகத்துவ பொருளது நிதி லாளித்துவ பியலத்னர் முதலாடுகளுக்கு முன்நிதந்தயங்குமுறனய்னர் முதலாக
இருந்தது. நிதியியல அயங்குமுறமப்புகளுக்கு ட்ரிலலயன் கணக்க்னர் முதலான
சிறந்த படை்னர் முதலானர் முதலர்கயங்குமுறத்துவ பொருளப் த்னர் முதலாய்ச்சி, அவற்றிற்கு அரசுகளும் மத்திய வங்கிகளும்
ம்னர் முதலானியமளித்தன,
அவ்விதத்தில
உனர் முதலகத்துவ பொருள்னர் முதலாவிய
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ
லாளித்துவ பிலவந்த
தட்டுக்களின்
கரங்களுக்குள்
வரனர் முதல்னர் முதலாற்றில

முன்லாளித்துவ பன்னர் முதலாருுந்தத்னர் முதலாதும்
இலனர் முதல்னர் முதலாதத்துவ பொருளவில
லாளித்துவ பிலவவத்துவ பொருளம்
மறுதகிர்வு
லாளித்துவ பிய்யப்தட்சிறந்த படைது. உனர் முதலக லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலார சூயங்குமுறஇயங்குமுறைய்னர் முதலாசிறந்த படைலன் பிரத்னர் முதலான
இயங்குமுயங்குமுறஇயங்குமுறைய்னர் முதலாக தங்கு ிந்யங்குமுறதகள் மற்றும் தத்திர ிந்யங்குமுறதகத்துவ பொருளது
உயர்வு இருந்தது, அயங்குமுறவ லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கத்தின் கூலகள் மற்றும்
ிமூக நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமகளில ஒரு லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ச்சிய்னர் முதலான வீழ்ச்சியிலருந்து
ஊதிப்லாளித்துவ பதருத்தன.
ஒருவர் இந்த ுந்தகள்வியங்குமுறயத் த்னர் முதலான் ுந்தகட்க ுந்தவண்டியுள்த்துவ பொருளது : அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலா
மற்றும் ஏயங்குமுறனய பிரத்னர் முதலான முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ ந்னர் முதலாடுகளில வர்க்கப் ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படை
அயங்குமுறனர் முதல அதிகரித்திருந்த்னர் முதலால, தங்குச் ிந்யங்குமுறதகள் ி்னர் முதலாதயங்குமுறனயத்துவ பொருளவுக்கு
உயர்ந்திருக்கும்னர் முதலா, பிலலயன் பிலலயன்கத்துவ பொருள்னர் முதலாக, சினர் முதல இசிறந்த படைங்களில
ுந்தத்னர் முதலாற்இயங்குமுறைப்த்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்துவ பொருளவில
இருந்தவ்னர் முதலாடு
இரவ்னர் முதலாக ,
குவித்துக்
லாளித்துவ பக்னர் முதலாள்த்துவ பொருளப்தட்டிருக்கும்னர் முதலா?
எதிர்வரவிருக்கும் ந்னர் முதலாட்களில நிதியியல ிந்யங்குமுறதகள் எந்த தியங்குமுறியில
நகர்ந்த்னர் முதலாலும், லாளித்துவ பவள்ளிக்கி அவரது உழையங்குமுறம ிம்தவங்கள் முக்கிய லாளித்துவ பத்னர் முதலாருத்துவ பொருள்னர் முதலாத்னர் முதலார
மற்றும் வர்க்க உஇயங்குமுறைவுகள் மீது ஒரு லாளித்துவ பவளிச்ித்யங்குமுறதப் த்னர் முதலாய்ச்சி உள்த்துவ பொருளன .
இறுதி ஆய்வுகளில, ிமூகத்தின் நிதியியல கூசிறந்த படை்னர் முதலாரத்தில திரட்சிறந்த படைப்தட்சிறந்த படை
த்னர் முதலாரியத்துவ பொருளவினர் முதல்னர் முதலான
இந்த
லாளித்துவ பி்னர் முதலாத்துக்கள்,
த்னர் முதலாரியத்துவ பொருளவில
உறிஞ்சி
எடுக்கப்தட்சிறந்த படை லாளித்துவ பியலமுயங்குமுறஇயங்குமுறையின் வியங்குமுறத்துவ பொருளவ்னர் முதலாக, லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கத்துவ பொருளது
உயங்குமுற அவரது உழைப்பிலருந்து உருவ்னர் முதலாக்கப்தட்சிறந்த படை இந்த லாளித்துவ பிலவவத்துவ பொருளம் லாளித்துவ பவகு சினர் முதலர்னர் முதலால
அதகரிக்கப்தட்டுள்த்துவ பொருளது.
அலாளித்துவ பமரிக்க்னர் முதலாவில மட்டுமலனர் முதல ம்னர் முதலாஇயங்குமுறை்னர் முதலாக ிர்வுந்ததி அத்துவ பொருளவில அதிகரித்து
வரும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்க இயக்கத்தின் வியங்குமுறத்துவ பொருளவ்னர் முதலாக , நிதியியல
ிந்யங்குமுறதகளில ஏற்தட்டுள்த்துவ பொருள ததட்சிறந்த படைம், கசிறந்த படைந்த ந்னர் முதலான்கு தி்னர் முதலாப்தங்கத்துவ பொருள்னர் முதலாக
வர்க்கப்
ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்யங்குமுறத
ஒடுக்குவதற்க்னர் முதலாக
தயன்தடுத்தப்தட்சிறந்த படை
இயங்குமுயங்குமுறஇயங்குமுறைகள் உயங்குமுறசிறந்த படைந்து வருகின்இயங்குமுறைன என்இயங்குமுறை அச்ித்திலருந்து
லாளித்துவ பதருக்லாளித்துவ பகடுக்கின்இயங்குமுறைன.
இது லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கம் முகங்லாளித்துவ பக்னர் முதலாடுக்கும் அடிப்தயங்குமுறசிறந்த படை அரசியல
ிவ்னர் முதலாலகயங்குமுறத்துவ பொருள எடுத்துக்க்னர் முதலாட்டுகிஇயங்குமுறைது. கூல உயர்வுகளுக்க்னர் முதலாகவும் மற்றும்
எப்ுந்தத்னர் முதலாயங்குமுறதயும் விசிறந்த படை அதிகம்னர் முதலாக மிகக் கடுயங்குமுறமய்னர் முதலான சுரண்டும்
நியங்குமுறனர் முதலயங்குமுறமகயங்குமுறத்துவ பொருள
முடிவுக்குக்
லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டு
வருவதற்கும்,
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருளர்கத்துவ பொருளது ிர்வுந்ததி அத்துவ பொருளவினர் முதல்னர் முதலான அழுத்தம் ுந்தமலருந்து
மூர்க்கம்னர் முதலான
வியங்குமுறசிறந்த படையிறுப்யங்குமுறதச் ிந்திக்கும்,
ஏலாளித்துவ பனன்இயங்குமுறை்னர் முதலால
அது
முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ
லாளித்துவ பிலவ
வத்துவ பொருள
திரட்சியின்
அடித்தத்துவ பொருளத்யங்குமுறதுந்தய
த்னர் முதலாக்குகிஇயங்குமுறைது.
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கத்தின் ுந்தக்னர் முதலாரிக்யங்குமுறககளுக்கு அங்ுந்தக முதனர் முதல்னர் முதலாளித்துவ
ஆளும் வர்க்கங்களிசிறந்த படைம் ஏுந்ததனும் ிம்னர் முதலாத்னர் முதலானம்னர் முதலான "திருத்தம்லாளித்துவ பிய்தல"
இருக்க முடிய்னர் முதலாது, ஏலாளித்துவ பனன்இயங்குமுறை்னர் முதலால அவர்கள் தயங்குமுறனர் முதலயங்குமுறம த்னர் முதலாங்கும் இந்த
ஒட்டுலாளித்துவ பம்னர் முதலாத்த
இனர் முதல்னர் முதலாதகர
அயங்குமுறமப்புமுயங்குமுறஇயங்குமுறையும்
லாளித்துவ பத்னர் முதலாசிறந்த படைர்ச்சிய்னர் முதலான
முரண்த்னர் முதலாடுகத்துவ பொருள்னர் முதலால —அத்னர் முதலாவது இந்த ஒட்டுலாளித்துவ பம்னர் முதலாத்த நிதியியல
சீட்டுக்கட்டு ம்னர் முதலாளியங்குமுறகயும் லாளித்துவ பத்னர் முதலாறிந்து ுந்தத்னர் முதலாவதற்கும், வர்த்தக மற்றும்
லாளித்துவ பினர் முதல்னர் முதலாவணி ுந்தம்னர் முதலாதலகள் தீவிரமயங்குமுறசிறந்த படைவதற்கும், ிர்வுந்தத ந்னர் முதலாணய நிதிய
முயங்குமுறஇயங்குமுறையின்
ஸதிரப்த்னர் முதலாடு
மீது
நம்பிக்யங்குமுறக
தனர் முதலவீனமயங்குமுறசிறந்த படைந்து
வருவதற்கும்னர் முதலான ி்னர் முதலாத்தியக்கூறுகத்துவ பொருள்னர் முதலால— அதிர்ந்து லாளித்துவ பக்னர் முதலாண்டிருக்கிஇயங்குமுறைது,
இவற்றுசிறந்த படைன் அதிகரித்து வரும் உனர் முதலகப் ுந்தத்னர் முதலார் அச்சுறுத்தல மற்றும்
அதிகரித்து வரும் அரசியல ஸதிரமின்யங்குமுறமயங்குமுறயக் குறித்து குறிப்பிசிறந்த படை
ுந்தவண்டியுந்தத இலயங்குமுறனர் முதல.
லாளித்துவ பத்னர் முதலாழிற்ிங்க சீர்திருத்தவ்னர் முதலாதம் முன்னர் அறிவித்த, “ஒரு நிய்னர் முதலாயம்னர் முதலான
ுந்தவயங்குமுறனர் முதல ந்னர் முதலாளுக்கு ஒரு நிய்னர் முதலாயம்னர் முதலான தினக்கூல" என்இயங்குமுறை நப்த்னர் முதலாயங்குமுறி
தூண்டும் குறிக்ுந்தக்னர் முதலாள்களின் அடிப்தயங்குமுறசிறந்த படையில, லாளித்துவ பத்னர் முதலாழினர் முதல்னர் முதலாத்துவ பொருள வர்க்கம்
முகங்லாளித்துவ பக்னர் முதலாடுத்துள்த்துவ பொருள இந்த ுந்தத்னர் முதலார்னர் முதலாட்சிறந்த படைத்யங்குமுறத நசிறந்த படைத்த முடிய்னர் முதலாது . அதற்கு
ததினர் முதல்னர் முதலாக, ம்னர் முதலார்க்ஸ குறிப்பிடுவயங்குமுறதப் ுந்தத்னர் முதலானர் முதல, “சுரண்டுதவர்கயங்குமுறத்துவ பொருள
யங்குமுறகயகப்தடுத்துவதன்" மீது அடித்தத்துவ பொருளமிட்சிறந்த படை ஒரு ிர்வுந்ததி ுந்தி்னர் முதலாிலி
ுந்தவயங்குமுறனர் முதலத்திட்சிறந்த படைத்யங்குமுறத
முன்லாளித்துவ பனடுப்ததன்
மூனர் முதலம்னர் முதலாக ,
இனர் முதல்னர் முதலாதகர
அயங்குமுறமப்புமுயங்குமுறஇயங்குமுறையங்குமுறயத் தூக்கிலாளித்துவ பயறிவயங்குமுறத ுந்தந்னர் முதலாக்கி திருப்பி விசிறந்த படைப்தசிறந்த படை
ுந்தவண்டும்.

