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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

ஆசிரியர் சம்பளத்திற்்திற்கத்திற்கோ அல்லது ப்திற்கோடப் புத்ததங்தளுக்்திற்கத்திற்கோ பணமில்ளுக்கோ பணமில்லல, ஆன்திற்கோல்...

அமெரிக்ளுக்கோ பணமில்லத தளுக்கோ பணமில்லலளுக்கோ பணமில்லெ மசயலதித்திற்கோரிதளின
சம்பளம், வங்கி இல்திற்கோபங்தள,
மபருநிறுவனங்தளின வருவ்திற்கோய்தள புதிய
ச்திற்கோதளுக்கோ பணமில்லன ெட்டத்ளுக்கோ பணமில்லத அளுக்கோ பணமில்லடகினறன
By Barry Grey, 18 April 2018
கண்ணியமயமான சம்பளங்கள, ஓய்வூதியங்கள அல்லது மருத்துவ
கவனிப்புக்கு "பணமில்ில்லல" என்று அ அமமரிக்கயமா எங்கிலும், ஜனனநயமாயக
கட்சியினர்
மற்றும்
குடியரசு
கட்சியினரயமால்
ஒ்சியினரால் ஒரரமயமாதிரியயமாக
 அம யமாழிலயமாளர்களிடம் கூறப்படுகிறது. ்சியினரால் ஒரமற்கு ்சியினரால் ஒரவர்ஜினியயமாவில் இருந்து
ஒக்ல்சியினரால் ஒரகயமாமயமா,  அமகன்டக்கி, அரி்சியினரால் ஒரசயமானயமா மற்றும் பிற மயமாநிலங்கள வில்லரயில்,
ஆசிரியர்கள, வறுில்லம நிில்லலக்கு  அமனநருக்கமயமான சம்பளங்களுக்கு எதிரயமாகவும்
மற்றும் பல ஆண்டுகளயமாக  அமசய்யப்பட்ட பளளிச்  அமசலவு  அமவட்டுக்களுக்கு
எதிரயமாகவும் கிளர்ந் அம ழுந்து வருகின்றனர், அவர்களின் ்சியினரால் ஒரகயமாரிக்ில்லககள
"ய யமார்த் த்திற்கு முரணயமானது" என்றும், அவற்ில்லற பூர்த்தி  அமசய்யவியலயமாது
என்றும் அரசியல்வயமாதி மற்றும்  அம யமாழிற்சங்கத் ில்லலவர்களயமால் அவர்களுக்கு
கூறப்படுகிறது.

முந்ில்ல ய ஆண்டயமான 2007 இல் 589 பில்லியன் டயமாலரயமாக இருந் முந்ில்ல ய
சயமா ில்லனில்லயக் கடந்து, 2018 இல் ஒரு புதிய வருடயமாந் ர சயமா ில்லனில்லய
எட்டு அமமன எதிர்பயமார்க்கப்படுகிறது. கடந் 10 ஆண்டுகளில், அ அமமரிக்க
மு லயமாளித்துவ வர்க்கம் பங்குகள வயமாங்கி விற்றலில் 5.1 ட்ரில்லியன்
டயமாலர்கில்லள  அமசலவிட்டுளளன.

ஆனயமால் ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளின் சம்பளங்கள, வங்கி இலயமாபங்கள
மற்றும்  அமபருநிறுவனங்களின் வருவயமாய்  அம யமாடர்பயமாக கடந் வயமாரங்களில்
 அமவளியயமான பல அறிக்ில்லககள,  அமபருநிறுவன அ அமமரிக்க மற்றும் நிதியியல்
 அமசல்வந் ட்டுக்கள முன் அமனயமாரு்சியினரால் ஒரபயமாதும் இல்லயமா ளவில்  அமசல்வ வளத்தில்
 அமகயமாழித்துக்  அமகயமாண்டிருப்பில்ல
எடுத்துக்கயமாட்டுகின்றன.  அமவளளியன்று
வயமாஷிங்டன் ்சியினரால் ஒரபயமாஸ்ட் அறிவிக்ில்லகயில், டிசம்பரில்  அமகயமாண்டு வரப்பட்ட
 அமபருநிறுவனங்களுக்கயமான மற்றும்  அமசல்வந் ர்களுக்கயமான வரி  அமவட்டுகளயமால்
ஊக்குவிக்கப்பட்டு, மிகப்  அமபரிய அ அமமரிக்க நிறுவனங்கள "பணத்ில்ல ச்
 அமசலவு  அமசய்வ ற்கயமான ஆக்கபூர்வ வழிகில்லளக் கயமாண முடியயமாமல் அில்ல
விட ்சியினரால் ஒரவகமயமாக பயமாய்ந்்சியினரால் ஒர யமாடி வரும் இலயமாபங்களுடன்" "அில்லவ பணக்குவியல்
மீது அமர்ந்திருப்பில்ல க் கயமாண்கின்றன,” என்று குறிப்பிட்டது.

ஆசிரியர் ்சியினரால் ஒரகயமாரிய  அம யமாில்லக, அ அமமரிக்க  அமபருநிறுவனங்கள குவித்து வரும்
பணத்தில்  அமவறும் 0.01 ச வீ மயமாக்சியினரால் ஒரவ உளளது.

“2017 இன் இறுதியில்,” “ஸ்டயமாண்டர்ட் & புவர்ஸ் 500 பங்குச்சந்ில்ல
குறியீட்டில் பதிவு  அமசய்துளள நிறுவனங்கள வரலயமாற்றி்சியினரால் ஒரல்சியினரால் ஒரய மிகப்  அமபரிய
பணக் குவியல் மீது அமர்ந்திருந் ன: இ ன்  அமபறுமதி அண்ணளவயமாக 1.8
ட்ரில்லியன் டயமாலர்,” என்று ்சியினரால் ஒரபயமாஸ்ட் குறிப்பிட்டது.

இில்ல கருத்தில் எடுத் யமால், னநயமாட்டி்சியினரால் ஒரல்சியினரால் ஒரய மிகக் குில்லறந் சம்பளத்தில்
உளள ஒக்ல்சியினரால் ஒரகயமாமயமா ஆசிரியர்கள கடந் பத் யமாண்டு கயமால கடுில்லமயயமான
 அமவட்டுகில்லளச் சமயமாளிப்ப ற்கு பளளிக்கல்வி நிதி ஒதுக்கீட்டில் கூடு லயமாக
200 மில்லியன் டயமாலர்கில்லள ்சியினரால் ஒரகயமாரினர். மயமாநில அரசயமாங்க்சியினரால் ஒரமயமா  அமவறும் 50
மில்லியன் டயமாலர் வழங்க ஒப்புக்  அமகயமாண்டது, இில்ல ஒக்ல்சியினரால் ஒரகயமாமயமா
கல்வித்துில்லற கூட்டில்லமப்பு ஒரு " அமவற்றியயமாக" புகழ்ந்து ளளியது.

அ அமமரிக்க மக்கள அடுக்கில் அ்சியினரால் ஒரனகமயமாக ஒரு ச வீ த்தினரின்
கட்டுப்பயமாட்டில் உளள இந்
"இமயமில்லல சிகர" குவியல்  அமபடரல்
அரசயமாங்கம் அடிப்பில்லட சமூக ்சியினரால் ஒர ில்லவகளுக்கயமாக ஒதுக்கும்  அம யமாில்லககில்லள
விட அதிகமயமாக உளளது. சுகயமா யமாரம் மற்றும் மக்கள ்சியினரால் ஒரசில்லவத்துில்லறக்கயமான
வரவு- அமசலவுத் திட்டக்கணக்கு இந்  அமபருநிறுவன பணக் ில்லகயிருப்பில்
 அமவறும் 60 ச வீ ம்
யமான். இந்
 அமபருநிறுவன பணக்குவியல்,
கல்வித்துில்லற வரவு- அமசலவு திட்டக்கணக்ில்லக விட 26 மடங்கும்,
வீட்டுவசதித்துில்லற மற்றும் னநகர்புற அபிவிருத்தித்துில்லறயின் வரவு- அமசலவு
திட்டக்கணக்ில்லக விட 56 மடங்கும்,  அம யமாழிலயமாளர் னநலத்துில்லற வரவு- அமசலவு
திட்டக்கணக்ில்லக விட 150 மடங்கும், சுற்றுச்சூழல் பயமாதுகயமாப்பு
ஆில்லணயத்தின் வரவு- அமசலவு திட்டக்கணக்ில்லக விட 225 மடங்கும்
அதிகமயமாகும்.

ஜனனநயமாயகக் கட்சியிடம் இருந்து எந்
ஆழமயமான எதிர்ப்புமின்றி
நிில்லற்சியினரால் ஒரவற்றப்பட்ட, ட்ரம்பின் வரி  அமவட்டயமால் திரண்ட இலயமாபம்,
அச்சட்டத்ில்ல
நியயமாயப்படுத்துவ ற்கு பயன்படுத் ப்பட்ட  அமபயமாய்களயமான,
னநல்ல சம்பளத்தில் புதிய ்சியினரால் ஒரவில்லலகில்லள உருவயமாக்கவும் னநயமாட்டின் சிில்ல ந்து
வரும் உளகட்டில்லமப்ில்லப மீளகட்டில்லமக்கவும் உ வும் என்ப ற்கு
எதிர்மயமாறயமாக இருக்கின்றது.  அம யமாழிலயமாள வர்க்கத்தின் உில்லழப்பில்
உருவயமாக்கப்பட்ட  அமசல்வவளத்ில்ல
ஒட்டுண்ணித் னமயமாக சூில்லறயயமாடி
குவிக்கப்பட்ட அந்
இலயமாபங்கள, பங்கு விில்லலகில்லள உயர்த் வும்,
 அமசல்வந் மு லீட்டயமாளர்கள மற்றும்  அமபருநிறுவன நிர்வயமாகிகளின்  அமசல்வ
வளத்ில்ல
அதிகரிக்கவும்,
பங்குகில்லள
வயமாங்கிவிற்ப ற்கயமாக
பயன்படுத் ப்பட்டது.
 அமவறும்சியினரால் ஒரன  அமபப்ரவரியில் மட்டு்சியினரால் ஒரம, ஒ்சியினரால் ஒரர மயமா த்தில் சயமா ில்லனயளவுக்கு 150.7
பில்லியன் டயமாலர் வயமாங்கி விற்றலில் ஈடுபடுத்திய யமாக அ அமமரிக்க
 அமபருநிறுவனங்கள அறிவித் ன. இில்லவ ்சியினரால் ஒரவயமால் ஸ்ட்ரீட்  அமபயமாறிவுக்கு

கடந் வயமாரம்  அமவளியிடப்பட்ட ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளுக்கயமான சம்பள
அறிக்ில்லகயின்படி, 2017 இல் அதிக சம்பளம் ஈட்டிய மூன்று ில்லலில்லம

 அமசயலதிகயமாரிகளின் கூட்டு சம்பள ில்லகயகப்படுத் ்சியினரால் ஒரல னநில்லடமுில்லறயளவில்
ஒக்ல்சியினரால் ஒரகயமாமயமா ஆசிரியர்களின் நிதி ்சியினரால் ஒர ில்லவில்லயப் பூர்த்தி  அமசய்துவிடும்.
பிரயமாட்கயமாம் நிறுவனத்தின் Hock E. Tan 103.2 மில்லியன் எடுத்துச்  அமசன்றயமார்,
அ அமமரிக்க சர்வ்சியினரால் ஒர ச குழுமத்தின் Brian Duperreault 42.8 மில்லியன் டயமாலர்
 அமபற்றயமார் மற்றும் ஓரயமாக்கிள நிறுவனத்தின் Mark V. Hurd 40.8 மில்லியன்
டயமாலர் சம்பளமயமாக  அமபற்றயமார்,  அமமயமாத் ம் 186.8 மில்லியன் டயமாலர் ஆகும்.
இந் அறிக்ில்லககில்லள ஒட்டு அமமயமாத் மயமாக எடுத்துப்பயமார்த் யமால், கணக்கில்
வரயமா
மற்றும் ்சியினரால் ஒரபரயமாில்லச மிக்க நிதியியல்  அமசல்வந்
ட்டுக்களயமால்
ஈவிரக்கமின்றி சூில்லறயயமாடப்பட்டு வருகின்ற சமூகத்தின் சித்திரத்ில்ல
வழங்குகின்றது. ஆ யமார வளங்கள வீணயமாக்கப்படுவதும் மற்றும்  அமசல்வம்
 அமகயமாழிந் பணக்கயமார உயரடுக்கின் கரங்களுக்குள சமூக  அமசல்வ வளம்
 அமசலவிடப்படுவதும் மக்கள எதிர் அமகயமாண்டிருக்கும் எந்  அமவயமாரு சமூக
பிரச்சிில்லனகில்லளயும் தீர்க்க முடியயமா வயமாறு  அமசய்து விடுகிறது.
உலகளயமாவிய ்சியினரால் ஒரபயமாருக்கயமாக அ அமமரிக்க ஆளும் வர்க்கம் யயமாரயமாவ ற்கும்
மற்றும் இரயமாணுவத்திற்கும் எப்்சியினரால் ஒரபயமாதும் விரிவில்லடந்து வரும்  அமசலவுகளின்
வடிவத்தில்,
ஆ யமார
வளங்களின்
மிகப்
 அமபரிய
அளவு
வீண்டிக்கப்படுகின்றது.
ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரி சம்பளம்
ஏப்ரல் 11 அன்று,  அமசயலதிகயமாரிகளுக்கயமான வருமயமான ஆய்வு நிறுவனம்
ஈக்ில்லவலர் அ ன் வருடயமாந் ர "ஈக்ில்லவலர் 100” (Equilar 100) எனும்
அறிக்ில்லகில்லய பிரசுரித் து, இது வருவயமாய் அடிப்பில்லடயில் 100 மிகப்  அமபரிய
நிறுவனங்களின் ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளது வருமயமானத்ில்ல ஆய்வுக்கு
உட்படுத்தி உளளது. 100 ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளின் சரயமாசரி வருமயமானம்
2017 இல் அ ற்கு முந்ில்ல ய ஆண்ில்லட விட 5 ச வீ ம் உயர்ந்து, 11
ஆண்டுகளில் அதிகபட்சமயமாக 15.7 மில்லியன் டயமாலில்லர எட்டியில்ல அந்
ஆய்வு எடுத்துக்கயமாட்டியது.
இன் படி அ்சியினரால் ஒர நிறுவனத்தில் ஒரு  அம யமாழிலயமாளரின் சரயமாசரி
வருமயமானம் 100 இன் ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகள சம்பளத்தின் விகி த்தில்
235 இல் ஒரு பங்கயமாகும். ஆனயமால் அப்பட்டியலில் உளள சில
நிறுவனங்களின் விகி ங்கள இந் னநடுத் ர வருமயமானத்ில்ல விட ்சியினரால் ஒரமயமாசமயமாக
இருந் ன. ்சியினரால் ஒரமன்பவர் குழுமம், இ ன் ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரி 12 மில்லியன்
டயமாலர்  அமபற்றுளளயமார், அறிவிக்ில்லகயில், அதிகபட்ச விகி மயமாக 2,483 இல்
ஒரு பங்கு என்று அறிவித் து. அந்நிறுவனத்தின் 600,000  அம யமாழிலயமாளர்களின்
சரயமாசரி வருமயமானம் 4,828 டயமாலர் ஆகும். சில்லில்லர விற்பில்லன  அம யமாடர்நிறுவனமயமான Kohl, 1,264 இல் ஒரு பங்ில்லக  அமகயமாண்டிருந் து.
Equilar

அதிகரிப்பு —700,000 டயமாலர்— என்ப்சியினரால் ஒர கூட ஒக்ல்சியினரால் ஒரகயமாமயமா ஆசிரியரின்
சம்பள சரயமாசரிில்லய விட 17 மடங்கு அதிகமயமாகும்.
அதிகபட்ச சம்பளம்  அமபறுவதில் இரண்டயமாவது இடத்தில் உளள ில்லலில்லம
 அமசயலதிகயமாரியயமான, கயமாப்பீட்டு  அமபருநிறுவனம் அ அமமரிக்கன் இன்டர்்சியினரால் ஒரனநஷனல்
குழுமத்தின் (AIG) ில்லலவர் Brian Duperreault இன் வருமயமானம் 42.8
மில்லியன் டயமாலரயமாகும். பத் யமாண்டுகளுக்கு முன்னர் வீட்டு அடமயமானக்கடன்பின்புல பத்திரங்கள (subprime mortgage-backed securities) மற்றும் திருப்பி
 அமசலுத் வியலயமா கடன்களுக்கயமான கயமாப்பீடுகளில் (credit default swaps)
இந்நிறுவனம்  அமசய் ஊக வணிகம் நிதியியல்  அமனநருக்கடியில் மத்திய
பயமாத்திரம் வகித் து, அந்
நிதியியல்  அமனநருக்கடியில் உல அமகங்கிலும்
மில்லியன்
கணக்கயமான
மக்களின்
வயமாழ்க்ில்லகயும்
்சியினரால் ஒரசமிப்புகளும்
அழிக்கப்பட்டதுடன் அது மிகப் அமபரும் மந் நிில்லலில்லயத் தூண்டியது. அவர்
நிறுவனம்  அமபடரல் ரிசர்வ் மற்றும் அ அமமரிக்க கருவூலத் யமால் 150 பில்லியன்
டயமாலர் மதிப்பில் பிில்லண அமயடுக்கப்பட்டது.
வங்கி இலயமாபங்கள
கடந் வயமாரத்தில் பிர யமான ்சியினரால் ஒரவயமால் ஸ்ட்ரீட் வங்கிகள 2018 இன் மு ல்
கயமாலயமாண்டில் சயமா ில்லனயளவுக்கு அல்லது அண்மித்து சயமா ில்லனயளவுக்கு
இலயமாபங்கில்லள அறிவித்துளளன.  அமவளளியன்று, ்சியினரால் ஒரஜபி ்சியினரால் ஒரமயமார்கன் ்சியினரால் ஒரசஸ்,
சிட்டி குழுமம் மற்றும்  அமவல்ஸ் ஃபயமார்்சியினரால் ஒரகயமா ஆகியில்லவ இந் யமாண்டின் மு ல்
மூன்று மயமா ங்களுக்கு 19 பில்லியன் டயமாலருக்கும் அதிகமயமாக ஒருமித்
இலயமாபத்ில்ல அறிவித் ன.
னநயமாட்டின் மிகப் அமபரிய வங்கியயமான ்சியினரால் ஒரஜபி ்சியினரால் ஒரமயமார்கன் சயமா ில்லனயளவுக்கு ஒரு
கயமாலயமாண்டுக்கயமான நிகர வருவயமாய் 8.71 பில்லியன் டயமாலில்லர அறிவித் து.
அ ன் இலயமாபங்கள ஓரயமாண்டுக்கு முந்ில்ல ய இ்சியினரால் ஒர கயமாலயமாண்ில்லட விட 35
ச வீ ம் அதிகரித் து. இம்மயமா  அம யமாடக்கத்தில், ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரி
 அமஜமி
தி்சியினரால் ஒரமயமான்
அதிகரித்து
வரும்
சம்பளங்கில்லளக்
குறித்து
பங்கு யமாரர்களுக்கு
கடி ம்
ஒன்று
எழுதிய்சியினரால் ஒர யமாடு,
்சியினரால் ஒர சியளவில்
கூலிகளுக்கயமான இயக்கம் அபிவிருத்தி அில்லடவில்ல முன்கூட்டி்சியினரால் ஒரய டுக்க,
 அமபயமாருளயமா யமார வளர்ச்சிில்லய டுப்ப ற்கயமாகவும் ்சியினரால் ஒரவில்லலவயமாய்ப்பின்ில்லமில்லய
அதிகரிப்ப ற்கயமாகவும் வட்டி விகி ங்கில்லள அதிகரிக்குமயமாறு  அமபடரல்
வங்கிக்கு ஆ்சியினரால் ஒரலயமாசில்லன வழங்கினயமார்.
சிட்டிக் குழுமம் (13 ச வீ இலயமாப உயர்வு) மற்றும்  அமவல்ஸ் ஃபயமார்்சியினரால் ஒரகயமா
(8 ச வீ ம்) ஆகியவற்றிற்கும் இ்சியினரால் ஒர கில்ல யமான். ்சியினரால் ஒரபங்க் ஆஃப் அ அமமரிக்கயமா
திங்களன்று 34 ச வீ இலயமாப உயர்ில்லவ அறிவித் து மற்றும் ்சியினரால் ஒரகயமால்ட்மன்
சயமாச்ஸ்  அமசவ்வயமாயன்று அறிவிக்ில்லகயில் அ ன் இலயமாபங்கள 26 ச வீ ம்
உயர்ந் யமாக அறிவித் து.
 அமபருநிறுவன வரி விகி ம் மிகப்  அமபரியளவில்  அமவட்டப்பட்டதும், ்சியினரால் ஒரவயமால்
ஸ்ட்ரீட் இலயமாப உயர்வுக்கயமான கயமாரணத்தில் கணிசமயமான பயமாகம் வகித் து.
னநில்லடமுில்லறயளவில் வரி விகி ங்கில்லளக் கடுில்லமயயமாக குில்லறத் ன்
விில்லளவயமாக ஐந்து வங்கிகள  அமமயமாத் மயமாக 2 பில்லியன் டயமாலருக்கும்
அதிகமயமாக ்சியினரால் ஒரசமித் ன.
ட்ரம்ப் னநில்லடமுில்லறப்படுத்தி வருகின்ற, மற்றும் ஜனனநயமாயக கட்சியினரயமால்
மில்லறமுகமயமாக ஆ ரிக்கப்படுகின்ற, வரிச்சட்டம் மற்றும் பிற  அமகயமாளில்லககளில்
இருந்து கிில்லடக்கும் அதிருஷ்ட மில்லழ குறித்து சிட்டிக்குழுமம் ில்லலில்லம
நிதித்துில்லற அதிகயமாரி John Gerspach  அமவளளியன்று கூறுில்லகயில்,
நிறுவனங்கள மயமாற்றங்களில் இருந்து ஆ யமாய அமமடுக்க மட்டு்சியினரால் ஒரம  அம யமாடங்கி
இருப்ப யமாக  அம ரிவித் யமார். “இன்னும் சிறப்பயமானில்லவ இனி்சியினரால் ஒரமல்
யமான்
வரவிருக்கின்றன என்று னநம்புகி்சியினரால் ஒரறன்,” என்றயமார்.

ஒக்்சியினரால் ஒரகயமாமயமா ஆசிரியர் ஒருவரின் சரயமாசரி சம்பளம் 42,460 டயமாலரயமாகும்.
ஈக்ில்லவலர் இன் படி 100 ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளுக்கயமான சரயமாசரி
வருமயமானம் அந்  அம யமாில்லகில்லய விட 374 மடங்கு அதிகம். 2017 இல்
ஈக்ில்லவலர் குறிப்பிடும் ில்லலில்லம  அமசயலதிகயமாரிகளுக்கயமான சரயமாசரி வருமயமான

சமூக சமத்துவமின்ில்லமில்லய உருவயமாக்கும் மு லயமாளித்துவத்ில்ல யும் சமூக
சமத்துவமின்ில்லமில்லயயும்
முடிவுக்குக்
 அமகயமாண்டு
வருவ ற்கு,
்சியினரால் ஒரவில்லலவயமாய்ப்பு, கல்வி, மருத்துவ கவனிப்பு, வீட்டுவசதி, ்சியினரால் ஒரபயமாதிய
ஓய்வூகயமாலம் ஆகியவற்ில்லற வழங்குவதும், கலயமாச்சயமாரம், சுற்றுச்சூழல், னநவீன
உளகட்டில்லமப்பு
ஆகியவற்ில்லற
அணுக
அனுமதிப்பதும்
இன்றியில்லமயயமா யமாகும்—அ யமாவது,  அம யமாழிலயமாள வர்க்கத்தின் அடிப்பில்லட
சமூக உரிில்லமகில்லளப் பயமாதுகயமாப்பது இன்றியில்லமயயமா யமாகும்.

