தமிழ்நாடு அரசு

ேமல்நிைல இரண்டாம் ஆண்டு

ெபாருளியல்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துைற
தீண்டாைம மனிதேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்
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இ்ந்த புத்்தகத்ல்த �யன்�டுத்துேது எப்�டி?

ப�ொரு்ளடக்கம்
அறிமுகம்
கற்ைல் வநொக்கங்கள்

இது பமொ்த்த அ்ததியொயங்களின் ப்தொகுப்பு

அ்ததியொய்ததில் உள்ள ்கரு்ததுக்களின் ப்தொகுப்�ொகும்
அ்ததியொய்தட்த ்கற்�்தனேொல் அடையப்�டும் இ்லககு்கள்

சி்நதித்து பசயல்�டு

மொை்ர்்களின் கூடு்தல் ்கற்ைலுககு ்ழி்குககும் அற்பு்தமொனே
உணடம்களும், பசொல்்லொடசிக க்கள்வி்களும் அைஙகியது.

ப�ட்டிச் பசய்திகள்

கூைப்�டும் வி�ரம் சொர்ந்த கூடு்தல் ்த்க்ல்்கள்

பசயல்�ொடு

மொை்ர்்களுககு ்ழங்கப்�டை ்கரு்தட்த
்ளப்�டு்த்தவும் ்ழங்கப்�டும் �யிற்சி்கள்

மீளொயவும்,

�ொைம் சொர்ந்த ்கரு்தட்த ஆரொய்்தற்கும், ்ள்தட்த கமம்�டு்தது்்தற்கும்,
மொை்ர்்கடள ஊககுவிக்கவும் ்தரப்�டும் வி�ரங்கள்

ICT

மொை்ர்்களின் ்கணினிசொர் அறிவு்ததிைடனே கமம்�டு்தது்தல்.

அட்டேலணகள்

சொர்பு்களில் உள்ள மதி்ப்ட�ப் ப�ற்று ்டர�ைம் ்டர்்தற்கு

ேலர�டம்

�டங்கள்

்கரு்த்தொக்கங்கள் இடைகய உள்ள உைவு்கடள சி்த்தரிககும் ்கரு்ததுரு
்டர�ைங்கள் மொை்ர்்கள் திடை்டைமொ்க அறிநது ப்கொள்ள
உ்தவுகிைது.
சூழநிட்ல்கடள விளககு்்தற்்கொ்க �ைங்கள்

கலைச்பசொற்கள்

முககியமொனே பசொற்்களின் விளக்கங்கள்

மொதிரி வினொக்கள்

�யற்சிக்கொ்க ்ழங்கப்�டும் வினேொக்கள்

�ொரலே நூல்கள்
இலணய ேழி
ப்தொடரபு

அ்ததியொயம் சொர்�ொ்க கூடு்தல் வி்ரம் அறிநது ப்கொள்ள உ்தவும்
நூல்்கள்
கூடு்த்லொனே வி்ரங்கடள அறி்்தற்்கொனே இடைய ்தள ப்தொைர்பு்கள்
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ப�ொருளொ்தொரப் �்ததிரிட்க்கள் மற்பைொரு க்ட்ல்ொயப்பிற்்கொனே பிர்கொசிககும் �குதியொகும். பி.ஏ., எம்.ஏ மற்றும் பி.எச்.டி ப�ொருளொ்தொரம் �யிற்றுவிககும் �்ல நிறு்னேங்கள்,
்கல்லூரி்கள் மற்றும் �ல்்கட்லக்கழ்கங்கள் உள்ளனே. அ்ற்றுள் சிைந்த சி்ல ்கல்வி நிறு்னேங்களின் �டடியல்்கள் இஙகு உள்ளனே. அந்தந்த �ல்்கட்லக ்கழ்கங்களுைன் / ்கல்லூரி /
்கல்வி நிறு்னேங்களுைனேொனே பிை ்த்க்ல்்கடள அ்ர்்களது ்ட்ல்த்தள்ததுைன் எளி்தொ்க ்கொை்லொம்.

ப�ொருளொ்தொரம் �யிற்றுவிககும் சிைந்த சி்ல ்கல்வி நிறு்னேங்களின் �டடியல்்கள்

ப�ொருளொ்தொரம் �டி்த்த �டை்தொரி்களுககு ப�ொது மற்றும் ்தனியொர் துடை்களில் க்ட்ல ்ொயப்புக்கள் �்ல உள்ளனே. அரசு்த துடை்களில், இநதிய ப�ொருளொ்தொரப் �ணி, இநதிய ரிசர்வ்
்ஙகி, ப�ொது்ததுடை்கள் மற்றும் ப�ொது்ததுடை ்ஙகி்களில் க்ட்ல ்ொயப்பு்கள் உள்ளனே. இந்த க்ட்ல்கள் அடனே்ததும் அற்பு்தமொனே ்ொழகட்கடய ஏற்�டு்ததிக ப்கொடுககின்ைனே.
இந்த க்ட்ல்கள் சமூ்க்ததில் உயரிய அந்தஸ்்தட்தக ப்கொடுககின்ைனே. ்தனியொர் துடை்களில், ்தனியொர் ்ஙகி்கள், �ன்னேொடடு நிறு்னேங்கள், ்ணி்க பசயல்முடைப் �ணி்கள் (Business
process outsourcing) , அறிவுசொர் பசயல்முடைப் �ணி்கள் (Knowledge process outsourcing), ்ர்்த்த்கப் �்ததிரிட்க்கள் மற்றும் பசயதி்த்தொள்்கள் க�ொன்ை துடை்கள் ப�ொருளொ்தொர �டை்தொரி்களுககு
அதி்க க்ட்ல ்ொயப்பு்கடள ்ழஙகுகின்ைனே. ப�ொருளொ்தொர்ததில் உயர்்கல்வி �யிலும் மொை்ர்்களுககு நிடைய ்ொயப்பு ்கொ்ததிருககிைது. ஒரு்ர் Ph.D- க�ொன்ை உயர்்கல்வி �யின்ைொல்,
�ள்ளி்கள், ்கல்லூரி மற்றும் �ல்்கட்லக்கழ்கங்களில் ்கற்பி்த்தல் துடையில் நுடழ்்தற்கு ்ழி்ட்க உணடு மற்றும் நூற்றுக்கைக்கொனே ஆரொயச்சி நிறு்னேங்கள் மற்றும் நிதி
நிறு்னேங்களில் க்தசிய அளவிலும், �ன்னேொடடு அளவிலும் ்ொயப்பு்கள் நிடைய உள்ளனே. BA – டய்த ப்தொைர்நது LLB – �யின்ைொல் நிறு்னேங்களுக்கொனே ்ழக்கறிஞரொ்கவும், மற்றும்
MBA – �யின்ைொல் ்தனியொர் துடையில் மி்கச்சிைந்த ்ொயப்பு்கள் உள்ளனே.

ப�ொருளியல் சொர்ந்த வேலை ேொய்ப்புகள்

ேொழ்க்லகக்கு ேழிகொட்டி
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அரசுத் துறை மற்றும் ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்
க�ோரிக்கை ஆய்வாளர்
வெளிநாட்டு வர்த்தக ஆய்வாளர்
வரி ஆய்வாளர்
ப�ொது நிர்வாக அலுவலர்
சட்ட உதவியாளர்
மண்டல / நகர திட்ட வரைவாளர்
நிதித் திட்ட வரைவாளர்

வங்கி மற்றும் நிதித்துறை

ப�ொருட்களின் இடையீட்டாளர்

வங்கி நிர்வாக பயிற்சியாளர்

நிதி ஆய்வாளர்

ப�ொருளாதார கணிப்பாளர்

முதலீட்டாளர்

கடன் ஆல�ோசகர்

பத்திரங்கள் ஆய்வாளர்

தகவல் ஆய்வாளர்

கல்வித் த�ொலைக்காட்சி ஆல�ோசகர்

உயர் கல்வி நிர்வாகம்

ஆசிரியர்

பத்திரிக்கையாளர் / கட்டுரையாளர்

த�ொழில்நுட்ப எழுத்தாளர்

பேராசிரியர்

கல்வி மற்றும் த�ொடர்புகள் துறை

ப�ொருளியல் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள்

வணிக நிர்வாகி

உத்திகளை திட்டமிடுபவர்

மேலாண்மை ஆல�ோசகர்

காப்பீடு எழுத்துறுதி பயிற்சியாளர்

பணியாளர்கள் பயிற்சி மற்றும்
முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு பயிற்சியாளர்

சில்லறையாக வாங்குபவர்

அங்காடி ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர்

வணிகம் சார்ந்த துறை

ப�ொருளாதாரத்தில் பி.ஏ. அல்லது எம்.ஏ. தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் பல்வேறு துறைகள் சிறந்த வேலை வாய்ப்பை வழங்கி வருகின்றன.

ப�ொருளாதாரம் படிப்பதால் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள்

என்.ஜி.ஓ. மற்றும் சர்வதேச உதவி முகமைகளில் வேலை வாய்ப்புகளும் காத்திருக்கின்றன. உலக வங்கி(IBRD), ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி(ADB), பன்னாட்டு பண நிதியம்(IMF) பன்னாட்டு
வளர்ச்சி வங்கி (IDA), பன்னாட்டு உதவி நிறுவனங்கள், நிதியியல் ஆல�ோசனை நிறுவனங்கள் ஆகியவை ப�ொருளாதார பட்டதாரிகளை தமது பல்வேறு பதவிகளுக்கு நியமித்து
வருகின்றன. இந்த அமைப்புகள் ப�ொருளாதார நிபுணர், ப�ொருளாதார ஆல�ோசகர், நிர்வாகி, ஆய்வாளர், ஆல�ோசகர், ஆராய்ச்சியாளர், நிதி ஆய்வாளர், வணிக ஆய்வாளர், ப�ொருளாதார
ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர் மற்றும் பங்குச் சந்தை ஆய்வாளர் ஆகிய பணிவாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. சம்பளத்தை ப�ொறுத்தவரை ஆண்டுக்கு சராசரி சம்பளம் ரூ. 4 முதல் 8 லட்சம் வரை.
ஆனால் தகுதி வாய்ந்த நபர்களுக்கு ஊதியம் எதிர்பார்ப்புக்கும் கூடுதலாகவே உள்ளது. வங்கி, காப்பீட்டு நிறுவனம் ப�ோன்றவற்றில் தாக்கல் செய்யப்படும் கணக்குகள் சார்ந்து பல
வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அரசுத்துறை தவிர தனியார் துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகள்

• இந்திய குடிமைப் பணிகள் (IAS)
• இந்திய ப�ொருளாதார சேவைகள் (IES)
• இந்திய ரிசர்வ் வங்கிப் பணிகள்
• தேசிய மாதிரி ஆய்வுப் பணிகள்
• ப�ொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சகத்தின் பணிகள்
• திட்டக் குழு
• திட்டமிடல் ஆணையம் (மாநிலம் & மத்திய அரசுகளில்)
• ப�ொருளாதார ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய கவுன்சில் பணிகள்
• ப�ொது நிதி மற்றும் க�ொள்கைக்கான தேசிய நிறுவனம்

ப�ொருளியல் பட்டதாரிகள், அரசாங்க துறைகளில் மதிப்புமிக்க வேலைகள் பெற முடியும். அவற்றுள் கீழ்க்காணும் பணிகள் முக்கியமானவை.

அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு

ப�ொருளியல் துறையில் வரிசையாக பல வேலைவாய்ப்புகள் காத்துக் கிடக்கின்றன. ப�ொருளாதாரத்தில் பி.ஏ. அல்லது எம்.ஏ.வை வெற்றிகரமாக முடித்தபின், தகுதியான நபர்கள்
சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளை பெற முடியும்.

ப�ொருளியல் துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள்

ப�ொரு்ளடக்கம்
ப�ொருளியல்
அத்தியொயம் 1

வ�ரியல் ப�ொரு்ளொ்தொரம்

1

அத்தியொயம் 2

வ்தசிய ேருேொய்

23

அத்தியொயம் 3

வேலைேொய்ப்பு மற்றும் ேருமொன வகொட்�ொடுகள்

44

அத்தியொயம் 4

நுகரவு மற்றும் மு்தலீடு சொரபுகள்

62

அத்தியொயம் 5

�ணவியல் ப�ொருளியல்

88

அத்தியொயம் 6

ேங்கியியல்

111

அத்தியொயம் 7

�ன்னொட்டுப் ப�ொருளியல்

147

அத்தியொயம் 8

�ன்னொட்டு ப�ொரு்ளொ்தொர அலமப்புகள்

180

அத்தியொயம் 9

நிதிப் ப�ொருளியல்

206

அத்தியொயம் 10

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

245

அத்தியொயம் 11

ப�ொரு்ளொ்தொர வமம்�ொடு மற்றும் திட்டமிடல்

275

அத்தியொயம் 12

புள்ளியியல் முலைகள் மற்றும் ப�ொரு்ளொ்தொர
அ்ளலேயியல் ஓர அறிமுகம்

300

மின்னூல்

மதிப்பீடு

இைணய
வளங்கள்

�ொைநூலில் உள்ள விடரவு குறியீடடை (QR Code) �யன்�டு்ததுக்ொம்! எப்�டி?
• உங்கள் திைன்க�சியில்,கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ப்கொணடு QR Code ஸ்க்கனேர் பசயலிடய இ்ல்சமொ்கப் �திவிைக்கம் பசயது நிறுவிகப்கொள்்க.
• பசயலிடய்த திைந்தவுைன், ஸ்க்கன் பசயயும் ப�ொ்த்தொடனே அழு்ததி திடரயில் க்தொன்றும் க்கமரொட் QR Code-இன் அருகில் ப்கொணடு பசல்்லவும்.
• ஸ்க்கன் பசய்்தன் மூ்லம் திடரயில் க்தொன்றும் உரலிடய(URL) பசொடுக்க, அ்தன் விளக்கப் �க்க்ததிற்கு பசல்லும்.
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அத்தியாயம்

1

பேரியல் ப�ொருளாதாரம்

“பேரியல் ப�ொருளாதாரம் என்பது உண்மைகள் மற்றும் க�ோட்பாடுகளை
ஒருங்கிணைப்பது பற்றியதே”.
- டான் புஸ், பிஸ்சார், ஸ்டார்டிஸ்.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2

பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி, முக்கியத்துவத்துவம் மற்றும் அடிப்படை
கருத்துகள் ஆகியவற்றை தெளிவுப்படுத்துவது, மேலும்
ஒரு ப�ொருளாதாரஅமைப்பின் செயல்பாட்டினை புரிந்து க�ொள்வது.

1.1

பெற்ற இணை பெறுநர் ரேக்னர்ஃபிர்ஸ்ச்
(Ragnar Frisch) என்பவர், சிறிய என ப�ொருள்
க�ொண்ட மைக்ரோ (Micro) மற்றும் பெரிய
என்று ப�ொருள் க�ொண்ட மேக்ரோ (Macro)
என்னும் பதங்களை 1933 – ல் உருவாக்கினார்.
இருப்பினும், பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
நவீன வடிவமானது ஜான் மேனாட் கீன்ஸ்
(John Maynard Keynes) ஆல் 1936ம், ஆண்டு
வெளியிட்ட “வேலைவாய்ப்பு, வட்டி மற்றும்
பணம் பற்றிய ப�ொதுக் க�ோட்பாடு” (The
General Theory of Employment, Interest and
Money) - நூலிலிருந்து த�ோன்றியதாகும்.
உலக மகாமந்த (World Great Depression)
காலத்தில், ப�ொருள்கள் விற்பனையின்றி
தேங்குதல்
மற்றும்
உழைப்பாளர்கள்
வேலையில்லாமை நிலவியதிலிருந்து மீளும்
விளக்கத்தை கீன்ஸ் வழங்கினார். எனவே,

அறிமுகம்
ப�ொருளாதார பாடமானது, நுண்ணியல்
ப�ொருளாதாரம் மற்றும் பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
என்று
இரண்டு
கிளைகளாக
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நார்வேயைச்
சேர்ந்த ப�ொருளியல் வல்லுனரும், ப�ொருளியல்
அறிவியலுக்கான முதல் ந�ோபல் பரிசைப்

கீன்ஸ் ஐ நவீன பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
தந்தை என்பர்.

J.M. கீன்ஸ்

நவீன பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின் தந்தை
1
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1.2

மேம்பாடு, பன்னாட்டு வாணிபம், பன்னாட்டு
வாணிகச் சமநிலை மற்றும்
பன்னாட்டு
செலுத்துதலின் சமநிலை, மாற்று விகிதம்
மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி ஆகும்.

பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
ப�ொருள்

கிரேக்க ம�ொழியில் உள்ள ‘Makros’
என்ற ச�ொல்லில் இருந்து ‘Macro’ என்ற ச�ொல்
பெறப்பட்டது. அதன் ப�ொருள் “பெரிய” என்பது
ஆகும்.
பேரியல் ப�ொருளாதாரம் என்பது
ப�ொருளாதாரஅமைப்பு
முழுமையையும்
படிப்பது ஆகும். மாற்றாக கூறின், பேரியல்
ப�ொருளாதாரம் என்பது ஒட்டு ம�ொத்தமாகிய
தேசிய வருவாய், வேலைவாய்ப்பு மற்றும்
நாட்டு
உற்பத்தி
ப�ோன்றவற்றை
உள்ளடக்கியது. ‘பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தை
வருவாய் க�ோட்பாடு’ எனவும் அழைப்பர்.

1.3

பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
முக்கியத்துவம்

ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பில், பேரியல்
ப�ொருளாதார கண்ணோட்டம் மற்றும் அதன்
முக்கியத்துவம் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 
ஒரு

ப�ொருளாதார அமைப்பின் ஒட்டு
ம�ொத்த
செயல்பாடுகளை
புரிந்து
க�ொள்ளவும்,
அதற்குத்
தேவையான
சரியான யுக்திகளை மாற்றவும் மற்றும்
அடிப்படை
பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வு
காணவும்
பேரியல்
ப�ொருளாதாரம்
உதவுகிறது.

பணவீக்கம்

பெ
ரிய
படி அள
ப்ப வி
து ல்

நா
ட்டு

உ

ற்ப
த்தி

பெருமப்பொருளியல்
ப�ொருளாதாரத்தின்

வேல

ஒட்டும�ொத்தத்தைப் பற்றி

ையி
ன

படிப்பது

்
மை

மா
வரு

நாடுகள் மண்டலங்கள் உலக அளவில்
உள்ள ப�ொருளாதாரத்தை உள்ளடக்கியது

ப�ொருளாதாரத்தின்
ஒட்டும�ொத்தத்தைப் பற்றி படிப்பது

 
எதிர்கால

பிரச்சினைகளைப் புரிந்துக்
க�ொள்ளவும்,
தேவைகள்
மற்றும்
சவால்களை
எதிர்கொள்வதற்கும்,
தேவையான
முன்னெச்சரிக்கை
நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும் பேரியல்
ப�ொருளாதாரம் பயன்படுகிறது.

ம்

ன

 
நடப்புப் பிரச்சினைகளை அறிவியல் பூர்வ
விசாரணை மூலம் அறிய பேரியல்
ப�ொருளாதாரம் வாய்ப்பளிக்கிறது.

ட்டு
நா
நுண்ணியல் ப�ொருளாதாரக் கருத்துக்களுக்கு
எதிரானது

 
ப�ொருளாதாரக் குறியீடுகளை பகுத்தாயவும்
அவைகளை
ஒப்பிடவும்
ப�ொருளாதாரம் உதவுகிறது.

பேரிய
ப�ொருளாதாரத்தின்
பாடப்பொருட்களாக
உள்ளடங்கும்
பகுதிகளாவன:
வேலைவாய்ப்பு,
தேசிய
வருவாய், பணவீக்கம்,
வணிகச் சுழற்சி,
வறுமை, ஏற்றத்தாழ்வு, வேறுபாடு, முதலீடு
மற்றும் சேமிப்பு, மூலதன ஆக்கம், கட்டமைப்பு
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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பேரியல்

 
ப�ொருளாதார

நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு
காணவும்,
சரியான க�ொள்கைகளை
உருவாக்கவும்,
எதிர்காலத்தில்
நடப்பவைகளை
முன்கணிக்கவும்
பேரியல் ப�ொருளாதாரம் உதவுகிறது.
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1.4

பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. இது ஒரு
ப�ொருளாதார முரண்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.
இப்பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வு
காண,
வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்யவும், சரியான
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் பேரியல்
ப�ொருளாதாரம் உதவுகிறது.

பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
பரப்பெல்லை (Scope)

பேரியல்
ப�ொருளாதாரத்தின்
பரப்பெல்லை மிகப் பெரியதாகவும் பல முக்கிய
பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்கிறது.

 தேசிய வருவாய் (National Income)

 ப�ொருளாதார வளர்ச்சி (Economic Growth)

தேசிய
வருவாயை
கணக்கிடுதல்
மற்றும் தேசிய வருவாயில் துறைகளின் பங்கு
ப�ோன்றவை
பேரியல்
ப�ொருளாதார
பகுத்தாய்வின் அடிப்படை அம்சங்களாகும்.
தேசிய வருவாய் மற்றும் அதன் பங்குகளின்
ப�ோக்கு ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பின்
வளர்ச்சி முறையின் நீண்ட கால அறிவைத்

பேரியல் பகுத்தாய்வின் மூலம் தான் ஒரு
ப�ொருளாதார அமைப்பின் வளர்ச்சி மற்றும்
முன்னேற்றம்,
அதை
தீர்மானிக்கும்
காரணிகள் ப�ோன்றவற்றை புரிந்துக் க�ொள்ள
முடியும்.

 
ப�ொருளாதார க�ொள்கைகள் (Economic
Policies)

தருகிறது.

ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளை
உருவாக்குவதற்கு பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
உதவுகிறது. அடிப்படை பிரச்சனைகளுக்கு
தீர்வு காணவும், தடைகளை தகர்த்தெறியவும்
மற்றும்
வளர்ச்சியை
அடைவதற்கும்
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கைகள்
தேவைப்படுகின்றன.

 பண வீக்கம் (Inflation)
பண வீக்கம் என்பது ப�ொதுவான விலை
அளவு த�ொடர்ந்து அதிகரிப்பதை குறிப்பதாகும்.
ம�ொத்த விலை குறியீட்டெண், மற்றும்
நுகர்வோர் விலை குறியீட்டெண் ப�ோன்ற
விலை குறியீட்டெண்களைப் பயன்படுத்தி
ம�ொத்த விலை அளவை மதிப்பிடுவது
அவசியமாக இருக்கிறது.

1.5

குறைகள்

 வாணிபச் சுழற்சி (Business Cycle)

பேரியல் ப�ொருளாதாரம் கீழ்க்காணும்
குறைகளைக் க�ொண்டுள்ளது. அவையாவன

ப�ொதுவாக எல்லா நாடுகளும் வாணிப
ஏற்றத் தாழ்வு மற்றும் வாணிப சுழற்சியால்
ஏற்படும் பிரச்சினைகளை சந்திக்கின்றன.
ம�ொத்த
ப�ொருளாதார
காரணிகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு ஒரு நாட்டின்
வாணிபச் சுழற்சி மாற்றங்களைத் (செழிப்பு,
பின்னிறக்கம், மந்தநிலை மற்றும் மீட்பு)
தெரிந்துக் க�ொள்ள முடிகிறது.

1. ப�ொருளாதாரம் முழுமைக்கும் மிகைப்படுத்தி
ப�ொதுமையாக்கும் ஆபத்து காணப்படுகிறது.

2. தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் அனைத்தும்
ஓரினத்
தன்மை
வாய்ந்தது
என்ற
எடுக�ோளை
பேரியல்
ப�ொருளாதாரம்
க�ொண்டுள்ளது.

 
வறுமை மற்றும் வேலையின்மை (Poverty
and Unemployment)

3. த�ொகுத்தலில் தவறுகள் காணப்படும். ஒரு
தனி நபருக்கு சரியானவை, ஒரு நாட்டிற்கு
சரியாக
இருக்காது.
ஒரு
நாட்டிற்கு

வளங்கள்
நிறைந்த
நாடுகளிலும்
வறுமை
மற்றும் வேலையின்மை மிகப்
3
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ப�ொருந்துவது, மற்ற நாட்டிற்கும் மேலும்
மற்றொரு காலத்திற்கும் ப�ொருந்தாது.

நடவடிக்கைகளால் உதவப்படுகின்றன. இந்த
நடவடிக்கைகளின் தலையான ந�ோக்கம்
வளர்ச்சியை (Growth) அடைவதாகும். பகிர்வுப்
பணி (Exchange Activity) யானது உற்பத்தி
மற்றும் நுகர்வு பணிகளுக்கு உதவுகின்றன.

4. ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
பல
ப�ொருளாதாரமற்ற
காரணிகள்
தீர்மானிக்கின்றன.
ஆனால் பேரியல்
ப�ொருளாதார
க�ோட்பாடுகளில்
இக்காரணிகள் இடம் பெறவில்லை.

செயல்பாட்டின் அடிப்படையில்
ப�ொருளாதாரத்தின் பணிகள்
வளர்ச்சி

1.6

ப�ொருளாதார அமைப்பு
மற்றும் அதன் வகைகளும்

உற்பத்தி நடவடிக்கைகள்

ப�ொருளாதார
அமைப்பு
என்ற
கருத்தினை ஏ.ஜே. பிரவுண் (A.J. Brown)
என்பவர், “மக்கள் தங்கள் பிழைப்பை
அமைத்துக் க�ொள்ளும் முறையை குறிப்பது”
என்று வரையறுத்துள்ளார். ஜே.ஆர். ஹிக்ஸ்
(J.R. Hicks) “நுகர்வோரின் விருப்பங்களை
பூர்த்தி செய்வதற்கான ப�ொருட்கள் மற்றும்
சேவைகளை தயாரிக்கும் உற்பத்தியாளர்
மற்றும் பணியாளர்களுக்கிடையே உள்ள
கூட்டுறவே
ப�ொருளாதார
அமைப்பு”என
கூறுகிறார்.

பரிமாற்ற நடவடிக்கை

ப�ொருளாதாரம் மற்றும் ப�ொருளாதாரத்தில்
சாராத நடவடிக்கைகளுக்கு உறுதுணை

வெளிப்புற நடவடிக்கைகள்
(ஏனைய ப�ொருளாதாரத்தின் செயல்பாடுகள்)

இந்த நடவடிக்கைகள் பல்வேறு ப�ொருளாதார
மற்றும் ப�ொருளாதார மற்ற நடவடிக்கைகளால்
பாதிக்கப்படுகின்றன. முக்கிய ப�ொருளாதார
நடவடிக்களாவன
(Economic
Activities):
ப�ோக்குவரத்து, வங்கிப்பணி, விளம்பரம்,
திட்டமிடல், அரசின் க�ொள்கை மற்றும் பிற
பணிகள்.
முக்கிய
ப�ொருளாதார
மற்ற
நடவடிக்கைகளாவன (Non - Economic
Activities): சுற்றுச்சூழல், ஆர�ோக்கியம், கல்வி,
ப�ொழுது ப�ோக்கு, ஆட்சிமுறை, நெறிப்படுத்துதல்
ப�ோன்றவை.இந்த உதவிப் பணிகளுக்கு
மேலாக, பிற ப�ொருளாதாரத்தின் வெளி
நடவடிக்கைகளான இறக்குமதி, ஏற்றுமதி,
பன்னாட்டு
உறவுகள்,
குடியேற்றம்,
இடப்பெயர்ச்சி, பன்னாட்டு முதலீடு, பன்னாட்டு
மாற்று வருவாய் ப�ோன்றவை ப�ொருளாதார
அமைப்பின்
ம�ொத்த
செயல்பாட்டையும்
பாதிக்கின்றன.

சுருங்ககூறின்,
ஒரு
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
என்பது
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் எந்த
முறையைய�ோ
அல்லது
பகுதியையே
குறிப்பதாகும்.
ஒவ்வொரு
ப�ொருளாதார
அமைப்பும் அதனது தனி தன்மைகளை
க�ொண்டு காணப்படும்.
அதன்படி, அதன்
பணிகள்
அல்லது
நடவடிக்கைகளும்
வேறுபடும். ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பின்
நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை
கீழ்காணும் வரைபடம் மூலம் விளக்கலாம்.
ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை
நடவடிக்கைகள் உற்பத்தி (Production) மற்றும்
நுகர்வு (Consumption) ஆகும். இந்த இரு
நடவடிக்கைகளும்
பல்வேறு
பிற
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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பேொருளொதொர அ்மைபபுக்ள ேல்பவறு
அடிபே்ையில் வ்கபேடுத்தைொம்.

1. முதைொளித்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு
(முதைொளித்துவம்)
2. ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு
(ெமைத்துவம்) மைற்றும்
3. கைபபு பேொருளொதொர அ்மைபபு
(கைபபுத்துவம்)

1. வளர்ச்சி
நிமை:
வளர்ந்த,
வளரொத,
முனபைறைொத மைற்றும் வளரும் பேொருளொதொர
அ்மைபபுகள்
2. நடவடிகம்க்களின் மும்ற: முதைொளித்துவ,
ெமைத்துவ மைற்றும் கைபபு பேொருளொதொர
அ்மைபபுகள்

உை்கத்துவம்
ேனைொடடு வொணிேத்தொல் நொடுக்ள
இ்ைபேதனமூைம் உைக முனபைற்றைத்்த
எதிர்பநொக்கம் உைகமையமைொக்குதல் எனறை
புதியஅங்கொடி
தத்துவத்்த
குறிபபிடை,
உைகத்துவம் (Globalism) எனறை ேதத்்த,
பமைனபிரடடிஸ்டீகர் (Manfred D Steger)
2002ம் ஆணடு உருவொக்கிைொர்.
இந்த

3. நடவடிகம்க்கள அளவு: சிறிய மைற்றும் பேரிய
பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்
4. ப்யல்ேடும் தன்மம: நி்ையொை மைற்றும்
இயங்கும் பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்
5. ப்யல்ேரபபு தன்மம: மூடிய மைற்றும் திறைந்த
பவளி பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்

தத்துவம், விரிவுேடுத்தபேடை முதைொளித்துவம்
(Extended
Capitalism)
எனறும்
குறிபபிைபேடுகினறைது.

6. முன்பைற்்ற தன்மம: ே்ை்மையொை
மைற்றும் நவீை பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்
7. பதசிய வருவொய் அளவு: கு்றைந்த வருவொய்,
இ்ைநி்ை வருவொய் மைற்றும் அதிக
வருவொய் பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்

ெமைத்துவம்

வம்

முதைொளித்து
கை

பபு

1.7

த்து

வம்

பேோருளோதோர அ்�ப்பு
மு்ை்கள் (EcoNoMIc SYSTEMS)

பேொருளொதொர அ்மைபபு
மு்றை எனேது ஒரு குறிபபிடை
இைத்தில்
மைக்க்ளயும்
நி று வ ை ங் க ் ள யு ம்
ஒ ரு ங் கி ் ை த் து
ப ே ொ ரு ள ொ த ொ ர
நைவடிக்்கக்ள பமைற்பகொள்வது ஆகும்.
இது ெமுதொயத்தின பத்வக்ள நி்றைவு
பெய்வதற்கொக
பமைற்பகொள்ள
உதவும்
பேொருளொதொர நைவடிக்்ககளின பெய்யும்
வழிமு்றை ஆகும். பேொருளொதொர அ்மைபபு
மு்றை
மூனறு
முக்கிய
வ்கக்ளக்
பகொணடுள்ளது. அ்வயொவை:

முதைொளித்துவம் மைற்றும் ெமைத்துவம்
ஆகிய
இரு
அணுகுமு்றைகளும்
ஒனறுக்பகொனறு
எதிரி்ையொைது.
முதைொளித்துவ பேொருளொதொரத்தில், தனியொர்
உற்ேத்தி நிறுவைங்களுக்கு முழு சுதந்திரம்
உள்ளது.
ெமைத்துவ பேொருளொதொரத்தில்,
தனியொர் நிறுவைத்திற்கு சுதந்திரம் இல்்ை.
மைொறைொக
உற்ேத்தியில்
அ்ைத்து
5
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செயல்பாடுகளும் ப�ொதுவுடைமை ஆக்கப்படும்.
கலப்பு ப�ொருளாதார அமைப்பு என்பது
முதலாளித்துவம், சமத்துவம் ஆகிய இரண்டின்
இயல்புகளையும் உள்ளடக்கியது. கீழ்கண்ட
பகுதியில் பல்வேறு ப�ொருளாதார அமைப்பு
முறைகளின் இயல்புகள், நன்மைகள் மற்றும்
குறைகள் விளக்கப்பட்டு உள்ளன.

மேலும்,
இவ்வமைப்புகளில்
அங்காடிச்
சக்திகளிடம் இருந்து (Market forces) அடித்தட்டு
சாதாரண மக்களை பாதுகாக்க தேவையான
சமூக
நல
நடவடிக்கைகளையும்
மேற்கொள்கின்றனர்.
முதலாளித்துவ
இயல்புகள்

1.7.1 முதலாளித்துவ ப�ொருளாதார

முதலாளித்துவத்தின் முக்கிய இயல்பு
என்னவெனில், நிலம், உழைப்பு, மூலதனம்,
இயந்திரங்கள், சுரங்கம் ப�ோன்ற அனைத்து
வளங்களும் தனிநபர்களுக்கு ச�ொந்தமாக
இருக்கும். உரிமையாளர்கள்
வளங்களை
அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு உரிமம்
க�ொள்ள, வைத்துக்கொள்ள, விற்க மற்றும்
பயன்படுத்த அதிகாரம் படைத்தவர்களாவர்.
உரிமையாளர்கள் இறந்த பிறகு ச�ொத்துக்கள்
அவர்கள் வாரிசுகளுக்கு மாற்றப்படும்.

ஆடம் ஸ்மித்
‘முதலாளித்துவத்தின் தந்தை’ ஆடம்
ஸ்மித் ஆவார். முதலாளித்துவப் ப�ொருளாதார
அமைப்பை தடையில்லா ப�ொருளாதாரம்
(Laissez faire – லேசிபேர், லத்தீனில் – Free
Economy) அல்லது சந்தைப் ப�ொருளாதாரம்
(Market Economy) என்றும் அழைக்கிற�ோம்.
இங்கு
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
தீர்மானிப்பதில்
அரசாங்கத்தின்
பங்கு
குறைவாகவும்,
சந்தையின்
பங்கு
அதிகமாகவும் இருக்கும்.

2. தெரிந்தெடுப்பதில் சுதந்திரம் (Freedom of
Choice and Enterprise)
ஒவ்வொரு
தனிநபரும்
தங்களது
வேலையைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும், உற்பத்தி
செய்யும் ப�ொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதிலும்
மற்றும் வியாபார
இடத்தை தெரிவு
செய்வதிலும் முழு சுதந்திரம் பெற்றிருப்பர்.
அதே ப�ோன்று நுகர்வோர்கள் தங்களுக்கு
விருப்பமான
ப�ொருட்களை
தெரிவு
செய்வதிலும் முழு சுதந்திரம் பெற்றிருப்பார்கள்.

முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதாரத்தில்
உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் தனியார் வசம்
இருக்கும். ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை
உற்பத்தி
செய்யும் நிறுவனங்கள் இலாப
ந�ோக்கத்தை
முதன்மையாகக்
க�ொண்டிருப்பார்கள். தனிநபர் தங்களுக்கான
வேலையைத் தெரிந்தெடுப்பதிலும் மற்றும்
திறமையை
வளர்த்துக்
க�ொள்வதிலும்
சுதந்திரமாகச் செயல்படுவர். USA, மேற்கு
ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான்
ப�ோன்ற
நாடுகள்
முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதாரத்திற்கு உதாரணங்கள் ஆகும்.
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அமைப்பின்

1. தனியார் ச�ொத்துரிமை மற்றும் பரம்பரைச்
சட்டம் (Private Ownership of Property and
Law of Inheritance)

அமைப்பு (முதலாளித்துவம்)

பேரியல் ப�ொருளாதாரம்

ப�ொருளாதார

3. இலாப ந�ோக்கம் (Profit Motive)
முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பில்,
அனைத்து ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளிலும் இலாபம் பெறுவதே
உந்து விசையாக காணப்படும். ஒவ்வொரு
6
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தனிநபர்களும், அமைப்புகளும் அதிக இலாபம்
தரக்கூடிய ப�ொருட்களை மட்டுமே உற்பத்தி
செய்வார்கள். இங்கு வேலை பகுப்பு, புதிய
த�ொழில்நுட்பம்
மற்றும் சிறப்புக் கவனம்
ப�ோன்றவை பின்பற்றப்படும். முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பில்
உற்பத்தியாளர்களால்
பின்பற்றப்படுகின்ற
தங்க விதி (Golden Rule) ‘உச்ச இலாபம்’
அடைதல்.

வைத்திருப்பவர்கள்
(Haves)
மற்றும்
ச�ொத்துக்கள் இல்லாதவர்கள் (Have – nots)
எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் விளைவாக,
பணக்காரர்கள்
இன்னும்
பணக்காரர்களாகவும், ஏழைகள் இன்னும்
ஏழைகளாகவும் இருக்கின்றனர். இதனால்
ப�ொருளாதார சமனற்ற நிலை அதிகரிக்கிறது.
முதலாளித்துவத்தின் நன்மைகள் (Merits of
Capitalism)

4. ப�ோட்டியில் சுதந்திரம் (Free Competition)

1. தானாக
இயங்குதல்:
முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதாரத்தில் அரசாங்கத்தின் எந்த
தலையீடும்
இல்லாமல்
ப�ொருளாதாரம்
தானாகவே செயல்படும்.

ப�ொருட்கள் சந்தை மற்றும் காரணிகள்
சந்தை ஆகிய இரண்டிலும் முழு சுதந்திரம்
உண்டு. அரசாங்கம�ோ வேறு எந்த அமைப்போ
நிறுவனங்களின் வாங்குதல் மற்றும் விற்பதில்
தலையிட முடியாது. வாங்குபவர்
விற்பவர் இடையே ப�ோட்டி நிலவும்.

2. வளங்களைத்
திறமையாகப்
பயன்படுத்துதல்:
இப்பொருளாதாரத்தில்
அனைத்து
வளங்களும்
திறமையாக
உத்தம அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மற்றும்

5. விலை இயங்கு முறை (Price Mechanism)

3. கடின உழைப்பிற்கு வெகுமதி: கடின
உழைப்பு ஊக்குவிக்கப்படுவதும், அதிக
திறனால் த�ொழில் முனைவ�ோர்கள் அதிக
இலாபம் பெறுவதும் காணப்படும்.

விலை
இயங்கு
முறையானது
முதலாளித்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பின்
இதயமாகும்.
அனைத்து ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளும் விலை இயங்கும் முறை,
தேவை மற்றும் அளிப்பு அங்காடி சக்திகளால்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

4. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்: முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார அமைப்பில், உற்பத்தி மற்றும்
உற்பத்தித் திறன் அளவு மிக அதிகமாகும்.

6. அரசின் பங்கு (Role of Government)

5. நுகர்வோர் இறையாண்மை: அனைத்து
உற்பத்தி
நடவடிக்கைகளும்
நுகர்வோர்களை
திருப்தி
செய்வதை
முக்கிய ந�ோக்கமாக க�ொண்டிருக்கின்றன.

முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பின்
அனைத்து
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளையும்
விலை
இயங்கு
முறையை கட்டுப்படுத்துவதால், அரசின் பங்கு
மிகக்
குறைவாக இருக்கும்.
அடிப்படை
பணிகளான பாதுகாப்பு, ப�ொதுநலம், கல்வி
ப�ோன்றவற்றை அரசாங்கம் வழங்குகிறது.
7. வருமான
Income)

ஏற்றத்தாழ்வு

(Inequalities

6. மூலதன ஆக்க வீதம் அதிகரித்தல்: சேமிப்பும்,
முதலீடும் அதிகரிக்கும். மூலதன ஆக்க
வீதத்தை உயர்த்த வழி வகுக்கும்.
7. புதிய த�ொழில்நுட்ப முன்னேற்றம்: இலாபம்
பெறுவது
ந�ோக்கமாக
இருப்பதால்,
உற்பத்தியாளர்கள்
புதிய
த�ொழில்
நுட்பத்தில் முதலீடு செய்து, தரமான
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்வர்.

of

முதலாளித்துவ சமுதாயம் இரண்டு
வகுப்பாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ச�ொத்துக்களை
7
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முதைொளித்துவத்தின் கும்ற்கள (Demerits of
Capitalism)

பேரும்ேொன்மையொை பதொழில்க்ள உரிமைம்
பகொணடு
மைற்றும்
கடடுபேடுத்தி
ஒரு
ெமுதொயத்தின ஒழுங்குேடுத்தும் மு்றை்ய
வ்ரயறுபேது ெமைத்துவம் ஆகும்.
ஒரு
ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைப்ே, திடைமிடை
பேொருளொதொரம் (Planned Economy) அல்ைது
கடை்ளப
பேொருளொதொரம்
(Command
Economy) எனறும் அறியபேடுகிறைது.

1. வருமொைம் மற்றும் ப்ல்வச் ப்றிவு
முதைொளித்துவத்தில் வருமைொைம் மைற்றும்
பெல்வம் சிைரது ்ககளில் மைடடும் குவிகிறைது.
இதைொல்
வருமைொை
ஏற்றைத்தொழ்வு
அதிகரிக்கிறைது.
2. வளங்்கள வீணொக்கபேடுதல்
பேொடடி
விளம்ேரங்களிைொலும்
பேொருடகளின பிரதிகளிைொலும் வளங்கள்
அதிக அளவில் வீைொக்கபேடுகினறைை.
3. வகுபபுப பேொரொடடம்
முதைொளித்துவமைொைது,

ெமுதொயத்்த

கொர்ல் மைொர்க்ஸ்
ெமைத்துவத்தின தந்்த

முதைொளிகளொகவும், பவ்ைக்கொரர்களொகவும்
பிரிபேதொல்
வகுபபு
பேொரொடைத்திற்கு
வழிவகுக்கிறைது.

இைொேத்்தப பேறுவதற்கொக வொய்பபு
இருக்குமைொயின,
தீங்கு
வி்ளவிக்கும்
பேொருடகள் கூை உற்ேத்தி பெய்யபேடும்.

ஒரு ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபின
அ்ைத்து வளங்க்ளயும் அரபெ உரிமைமைொக்கி
ேயனேடுத்தும். பேொதுநைபமை (Public Welfare)
அ்ைத்து பேொருளொதொர நைவடிக்்ககளின
பினபுை முக்கிய பநொக்கமைொகும்.
வருவொய்
மைற்றும் பெல்வம் ேகிர்வதில் ெமைத்துவம் மைற்றும்
அ்ைவருக்கும்
ெமைவொய்பபு வைங்குவபத
இதன குறிக்பகொள். ரஷயொ, சீைொ, வியடநொம்,
பேொைந்து மைற்றும் க்யூேொ ஆகிய்வ ெமைத்துவ
பேொருளொதொர
அ்மைபபுகளுக்கு
உதொரைமைொகும்.
ஆைொல் தற்கொைத்தில்,
முற்றிலும்
பேொருத்தமைொை
ெமைத்துவ
பேொருளொதொர அ்மைபபுகள் எங்கும் இல்்ை.

1.7.2 ்மத்துவப பேொருளொதொர அமமபபு

்க ட ட ம ள ப ப ே ொ ரு ள ொ த ொ ர ம்

4. வொணிேச் சுழல்
த்ையில்ைொச் ெந்்த மு்றை (Free
Market System) அதிக அளவில் பேொருளொதொர
ஏற்றைத்தொழ்வுகளுக்கும்
ேல்பவறு
பநருக்கடிகளுக்கும் பகொணடு பெல்கிறைது.
5. அத்தியொவசியமில்ைொ
உற்ேத்தி

பேொருட்களின்

(Socialism)

யொருக்கொ்க
என்ை உற்ேத்தி எவ்வொறு உற்ேத்தி
ப்ய்வது உற்ேத்தி
ப்ய்வது
ப்ய்வது
ப்ய்வது

கொர்ல் மைொர்க்ஸ் ெமைத்துவத்தின தந்்த
ஆவர். ெமைத்துவம் எனேது பமைொத்த திடைமிடுதல்,
பேொது
உை்மை
மைற்றும்
பேொருளொதொர
நைவடிக்்களில் அரசின கடடுபேொடு ஆகிய
மு்றைக்ள குறிபபிடுவதொகும்.
அரபெ
பேரியல் பேொருளொதொரம்
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்மைய அ்மைபபு
அ்ைத்்தயும்
கடடுபேடுத்தவும், முடிவு
பெய்யவும் முடியும்
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சமத்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பின் இயல்புகள்

6. வருவாயில் சமத்துவம் (Equality of Income)

1. உற்பத்தி மூலங்களின் ப�ொது உரிமம் (Public
Ownership)

சமத்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பின்
மற்றொரு அத்தியாவசிய தன்மையானது
ப�ொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதும்
மற்றும்
குறைப்பதும்
ஆகும்.
சமத்துவ
ப�ொருளாதாரத்தில், தனியார் ச�ொத்துரிமை
மற்றும் வாரிசு ச�ொத்துரிமை நடைமுறையில்
இல்லை.

அனைத்து
வளங்களுக்கும்
அரசே
உரிமம் க�ொண்டிருக்கும். இதன் ப�ொருள்
என்னவெனில்,
அனைத்து
உற்பத்திக்
காரணிகளும் ப�ொது அதிகாரத்தால் (அரசால்)
தேசிய மயமாக்கப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படும்.

7. வாய்ப்புகளில்
Opportunity)

2. மைய திட்டமிடல் (Central Planning)
ஒரு சமத்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பில்,
திட்டமிடுதல் என்பது ஒருங்கிணைந்த ஒரு
பகுதியாகும். இந்த அமைப்பு முறையில், மைய
திட்ட அதிகாரமே அனைத்து முடிவுகளையும்
மேற்கொள்ளும்.

(Equality

of

இலவச மருத்துவம், கல்வி மற்றும்
பயிற்சி ஆகியவை சமத்துவ ப�ொருளாதாரத்தில்
அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
8. வகுப்பு பேதமில்லா
Society)

3. அதிகபட்ச சமூக நலன் (Social Benefit)

சமூகம்

(Classless

சமத்துவ ப�ொருளாதாரத்தில், வகுப்பு
பேதமில்லா சமூகம் மற்றும் வகுப்பு சண்டைகள்
இல்லை. ஒரு உண்மையான சமத்துவ
சமூகத்தில்,
ப�ொருளாதார
நிலையில்
அனைவரும் சமம்.

சமூக நலன் அனைத்து ப�ொருளாதார
நடவடிக்கையின்
வழி
காட்டுக்கொள்கையாகும்.
பெரும்பாலான
பயன்கள்
சமூகத்திற்கு
சம
அளவில்
பகிரும்படியாக
முதலீடுகள்
திட்டமிடப்படுகின்றன.

சமத்துவ
நன்மைகள்

4. ப�ோட்டி இல்லாமை

ப�ொருளாதார

அமைப்பின்

1. ஏற்றத்தாழ்வுகளில் குறைவு

சமத்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
முறையில்
ப�ோட்டி
இல்லாத
அங்காடி
காணப்படும். பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின்
உற்பத்தியையும்,
பகிர்வையும்
அரசே
முற்றிலும் கட்டுப்படுத்துகிறது. நுகர்வோருக்கு
ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட
விருப்ப அளவே
உண்டு.

எந்த நபராலும் தனியார் ச�ொத்துக்களை
உரிமம் க�ொண்டு மற்றும் பயன்படுத்துவதன்
மூலம் மற்றவர்களை சுரண்ட அனுமதி
இல்லை.
2. வளங்கள் அறிவார்ந்த முறையில் ஒதுக்கீடு
மைய திட்ட அதிகாரத்தால் திட்டமிட்டபடி
வளங்கள்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்படுகிறது.
வளங்கள் விரயமாவது குறைக்கப்படுவதுடன்
முன்திட்ட
அடிப்படையில்
முதலீடுகள்
மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

5. விலை இயங்கு முறை இல்லாமை (Price
mechanism)
மையதிட்ட அதிகாரத்தின் கட்டுபாடு
மற்றும் ஒழுங்குப்படுத்துதலின் அடிப்படையில்
விலை நிர்ணய முறை காணப்படும்.
9
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3. வகுபபு ்ணமட்கள இல்ைொமம
ஏற்றைத்தொழ்வுகள் கு்றைவொக இருபேதொல்,
ேைக்கொரர் மைற்றும் ஏ்ைகளுக்கி்ைபயயொை
ெண்ைகள்
இருபேதில்்ை.
ெமூகம்
சுமுகமைொை சூைலில் பெயல்ேடும்.

அலுவைர்களின அனுமைதி பேறை பவணடி,
பகொபபுகள்
ஒரு
பமை்ஜயிலிருந்து
மைற்பறைொனறுக்கு பெல்ை எடுக்கும் கொை அளவு
அதிகமைொவதொலும் ஒரு சிகபபு நொைொ நி்ைக்கு
பகொணடு பெல்ைபேடும்.

4. வொணி்க சூழலுககு முடிவு

2. ஊக்கமில்ைொமம (Absence of Incentive)

ேணைங்கள்
மைற்றும்
ேணிகளின
உற்ேத்தி மைற்றும் ேகிர்்வ திடை அதிகொரபமை
முழு
கடடுக்குள்
்வத்துக்பகொள்ளும்
அதைொல், தவிர்க்க முடியும்.

ெமைத்துவத்தின
மிகபபேரிய
கு்றை
எனேது, இந்த மு்றையில் திறை்மைக்கு எந்த
ஊக்கமும் அளிபேதில்்ை. எைபவ, உற்ேத்தி
திறைனும் ேொதிக்கபேடும்.

5. ்மூ்க நைன் முன்பைற்்றம்

3. பதரிவு ப்ய்வதில் சுதநத கும்றவு (Limited
Freedom & Choice)

சுரணைல்
இல்ைொ்மை,
மைற்றும்
பேொருளொதொர
ஏற்றைத்தொழ்வுகள்
கு்றைக்கபேடுகிறைது.
ஏற்றைத்தொழ்வுமிக்க

ேணைங்கள்

4. அதி்கொரம் குவிதல் (Concentration of Power)
அரபெ
அ்ைத்து
முடிவுக்ளயும்
எடுக்கிறைது. பேொருளொதொர தீர்மைொைங்களில்
தனியொர் எந்த முயற்ச்சியும் எடுபேது இல்்ை.
எைபவ, அரபெ மிகவும் ெக்தி வொய்ந்ததொகவும்
மைற்றும்
அதிகொர
துஷபிரபயொகத்திற்கு
வொய்பேொகவும் அ்மைகிறைது.

்மத்துவ பேொருளொதொர அமமபபின் தீமம்கள
1. சி்கபபு நொடொ (Red Tapism) மற்றும் அதி்கொர
வர்க்கம் (Bureaucracy)
முடிவுக்ளயும்
எடுபேதொலும்,

ேணிக்ள

நுகர்வதில்
பதரிவு
பெய்யும்
சுதந்திரம்
நுகர்பவொரொல் அனுேவிக்க முடியொது.

வொணிகச்
சுைல்
தவிர்த்தல்
மைற்றும்
உற்ேத்தித்திறைன அதிகரித்தல் ஆகிய்வ
ெமூக நைன வளர உதவுகிறைது.

அ்ைத்து
அ்மைபபுக்ள

மைற்றும்

அரசு
அபநக

1.7.3 ்கைபபுப பேொருளொதொரம் (்கைபபுத்துவம்)
தூய திடடமிடட
பேொருளொதொரம்

தூய பேொடடி

பேொருளொதொர அமமபபு மும்ற்கள

பேொதுவுமடமம

உதொரண
நொடு்கள:
பேரியல் பேொருளொதொரம்
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்கைபபு பேொருளொதொரம்
்மத்துவ ்ொர்பு

வை
பகொரியொ

சீைொ
பவனிசுைொ

முதைொளித்துவ ்ொர்பு

பிரொன்சு
ஸ்வீடன்

தூய பேொடடி

அபமரிக்கொ
ஜபேொன்
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3. ப
 �ொருளாதாரத்
Planning)

கலப்புப்
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
முறையில், தனியார் மற்றும் ப�ொதுத்துறைகள்
இணைந்து ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்காகப்
பணியாற்றும். இம்முறை முதலாளித்துவம்,
சமத்துவம் ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.
முதலாளித்துவம்
மற்றும்
சமத்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
முறைகளின்
தீமைகளை களைய இம்முறை உதவும்.
இப்பொருளாதார
அமைப்பு
முறைகளில்
தனியார்களும்
அரசும்
வளங்களைக்
க�ொண்டிருப்பர்.
இந்தியா, இங்கிலாந்து,
பிரான்ஸ், பிரேசில் ஆகிய நாடுகள் கலப்புப்
ப�ொருளாதார நாடுகளின் உதாரணங்கள்
ஆகும்.

(Economic

மைய
திட்டமிடல்
அதிகாரம்
ப�ொருளாதாரத் திட்டங்களைத் தயாரிக்கும்.
அரசினால்
தயாரிக்கப்படும்
தேசிய
திட்டங்களை.
தனியார்
துறையும்
ப�ொதுத்துறையும்
மதித்து
பின்பற்றும்.
ப�ொதுவாக, திட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட
ந�ோக்கங்கள், முன்னுரிமைகள், இலக்குகள்
அடிப்படையில்தான்
எல்லாத்துறைகளும்
இயங்கும்.
4. ப
 �ொருளாதாரப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு
(Solution to Economic Problems)
எதனை உற்பத்தி செய்வது? எப்படி

கலப்பு ப�ொருளாதார அமைப்பின் தன்மைகள்

உற்பத்தி செய்வது? யாருக்காக உற்பத்தி
செய்வது? மற்றும் எப்படிப் பகிர்ந்தளிப்பது
ப�ோன்ற அடிப்படைப் பிரச்சினைகளை விலை
இயக்க முறை (Price mechanism) மற்றும்
அரசின்
தலையீட்டின்
(Government
Intervention) மூலம் தீர்க்கப்படும்.

1. ச�ொத்து, உற்பத்திச் சாதனங்களின் உரிமம்
(Ownership of Property and Means of
Production)
உற்பத்திச்
சாதனங்களும்
ச�ொத்துக்களும்
தனியார்
மற்றும்
ப�ொதுத்துறைக்குச் ச�ொந்தமாக இருக்கும்.
ப�ொதுத்துறையும்
தனியார்துறையும்
வளங்களைக்
க�ொள்முதல்
செய்யவும்,
பயன்படுத்தவும் அல்லது மாற்றவும் உரிமை
க�ொண்டிருக்கும்.

5. சு
 தந்திரமும் கட்டுப்பாடும் (Freedom and
Control)
வளங்களை உரிமை க�ொண்டாடவும்,
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி
செய்து பகிரவும் தனியாருக்குச் சுதந்திரம்
இருந்தாலும்கூட, அனைத்துப் ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளின் ஒட்டும�ொத்தக் கட்டுப்பாடும்
அரசிடமே காணப்படும்.

2. ப�ொது
மற்றும்
தனியார்
துறைகள்
இணைந்திருக்கும் (Coexistence of Public
and Private Sectors)
கலப்புப் ப�ொருளாதாரங்களில் தனியார்,
ப�ொதுத்துறைகள்
இரண்டும்
இணைந்திருக்கும்.
தனியார்
த�ொழிற்சாலைகள்
இலாபத்திற்காகவே
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளும்.
சமூகநலனை
உச்சப்படுத்துவதற்காக
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அரசின் வசம்
இருக்கும்.

கலப்புத்துவத்தின் நன்மைகள்
1. அ
 திவேகப் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி (Rapid
Economic Growth)
கலப்புப் ப�ொருளாதாரத்தின் சிறந்த
நன்மை
அதிக
வேக
ப�ொருளாதார

வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதாகும். இவ்விதம்,
ப�ொதுத்
தேவைகளும்,
தனியாரின்
தேவைகளும் சந்திக்கப்படுகின்றன.
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2. ச
 மமான ப�ொருளாதார வளர்ச்சி (Balanced
Economic Growth)

துறைகளிடையே
ஒருங்கிணைப்பு
இல்லாததாகும். இவ்விரண்டு துறைகளும்
வேறுபட்ட ந�ோக்கங்களுடன் செயல்படுவதால்
ஒருங்கிணைப்புத் த�ொடர்பான பிரச்சினைகள்
உருவாகின்றன.

ப�ொருளாதாரத்தின்
சமநிலை
வளர்ச்சியை கலப்புத்துவம் ஊக்குவிக்கிறது.
இது வேளாண்மை மற்றும் த�ொழில், நுகர்வுப்
பண்டங்கள் மற்றும் மூலதனப் பண்டங்கள்,
கிராமம் மற்றும் நகரம் ஆகியவற்றிடையே
சமமான வளர்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தும்.

2. ப�ோட்டி
Attitude)

ஒரு
கலப்புப்
ப�ொருளாதாரத்தில்,
வளங்களின் சரியான பயன்பாட்டை அரசு
உறுதிப்படுத்தலாம். அரசு பல்வேறு முக்கிய
நடவடிக்கைகளை
நேரடியாகக்
கட்டுப்படுத்தும். மேலும் தனியார் துறையை

3. திறமையின்மை (Inefficiency)

மறைமுகமாகக் கட்டுப்படுத்தும்.
சமத்துவம்

மந்தமான
அதிகாரமுறை,
சிவப்புநாடாமுறை,
ஊக்கமின்மை
ஆகியவற்றால்
ப�ொதுத்துறை
நடவடிக்கைகளில்
பெரும்பாலானவை
திறனற்றவைகளாகவே இருக்கின்றன.

(Economic

அரசு வருவாய் வரியை விதிப்பதற்கு
வளர்வீத
வரிமுறையைப்
பயன்படுத்தி
ப�ொருளாதார
சமத்துவத்தை
க�ொண்டு
வருகிறது.

4. தே
 சியமாக்கல் பற்றிய
Nationalization)

5. ச
 மூகத்துக்கு சிறப்பு நன்மைகள் (Special
Advantages to the Society)

ப�ோன்றவற்றின் மூலம் த�ொழிலாளர்கள்,
நலிவடைந்த பிரிவினரின் ஆர்வங்களை அரசு
பாதுகாக்கும்.

(Lack

Book 1.indb 12

of

வளங்களின்
உரிமை,
பரம்பரைச்சட்டங்கள்,
மக்களின்
இலாப
ந�ோக்கம்
ஆகியவை
பணக்காரர்,
ஏழைகளிடையே
இடைவெளியை
விரிவடையச் செய்கின்றன.

of

கலப்புத்துவத்தின்
மிகப்பெரிய
குறைபாடு ப�ொதுத்துறை மற்றும் தனியார்
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்

(Fear

5. விரிவடையும் சமத்துவமின்மை (Widening
Inequality)

கலப்பு ப�ொருளாதார அமைப்பின் தீமைகள்
(Demerits of Mixedism)
இல்லாமை

பயம்

கலப்புப்
ப�ொருளாதார
அமைப்பில்,
தேசியமயமாக்குதல்
பற்றிய
பயம்
தனியார்துறைகளில்
காணப்படுவதால்,
தனியார்
த�ொழில்முனைவ�ோர்கள்
அவர்களின் வாணிப நடவடிக்கைகளையும்,
புத்தாக்க
முயற்சிகளையும்
சுருக்கி
விடுகின்றனர்.

குறைந்தபட்சக் கூலிகள் மற்றும் பகிர்வு
முறைச்
சட்டங்கள்,
நியாயவிலைக்
கடைகளை ஏற்படுத்துதல், மற்றும் சமூகநல
நடவடிக்கைகளை
உருவாக்குதல்

1. ஒருங்கிணைப்பு
Coordination)

(Competitive

அரசு மற்றும் தனியார் துறைகள்
சமூகத்தின்
நலனுக்காக
இணைந்து
செயலாற்றும் மனப்பான்மையுடன் இருக்க
வேண்டும் என்பது எதிர்பார்ப்பு.
ஆனால்
நடைமுறையில் இவ்விரண்டு துறைகளும்
அவற்றின்
நடவடிக்கைகளில்
ப�ோட்டித்
தன்மையுடனேயே நடந்துக�ொள்கின்றன.

3. வ
 ளங்களைச் சரியாக பயன்படுத்துதல்
(Proper Utilization of Resources)

4. ப
 �ொருளாதாரச்
Equality)

மனப்பான்மை
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இறுதியாக, முதலாளித்துவத்தின் சமத்துவமின்மையும், சமதர்மத்தின் திறமையின்மையும்
கலப்புப் ப�ொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்றன.
ப�ொருளாதார அமைப்புகளை ஒப்பிடுதல்
வ.
எண்.
1.

தன்மைகள்

முதலாளித்துவம்

உற்பத்தி மூலங்களின்
தனியார் உரிமை
உரிமை

கலப்புத்துவம்

ப�ொது (அரசு)
உரிமை

தனியார் மற்றும் ப�ொது
உரிமை

2.

ப�ொருளாதார
ந�ோக்கம்

இலாபம்

சமூக லன்

சமூக நலன் மற்றும்
இலாப ந�ோக்கம்

3.

மைய
பிரச்சனைகளின் தீர்வு

தடையில்லா
சந்தை முறை

மத்திய
திட்டமுறை

மத்திய திட்ட முறை
மற்றும் தடையில்லா
சந்தை

4.

அரசின் பங்கு

உள்ளீடு
கட்டுப்பாடு மட்டும்

முழு ஈடுபாடு

குறைந்த பங்கு

5.

வருவாய் பங்கீடு

சமனற்றநிலை

சமநிலை

குறைந்த சமநிலைபற்ற
நிலை

6.

நிறுவன தன்மை

தனியார்
நிறுவனம்

அரசு நிறுவனம்

தனியார் மற்றும் அரசு
நிறுவனங்கள்

7.

ப�ொருளாதார
சுதந்திரம்

முழுமையான
சுதந்திரம்

8.

முக்கிய பிரச்சனை

சமமின்மை

1.8

சுதந்திரமின்மை கட்டுபாட்டுடன் சுதந்திரம்
திறனின்மை

சமமின்மை மற்றும்
திறனின்மை

இ
 ருப்பு (Stock) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட

பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
கருத்துக்கள்

காலத்தில் (Point of Time) கணக்கிடப்படும்
ப�ொருட்களின் அளவினை குறிப்பதாகும்.
பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தில், பண அளிப்பு,
வேலை இல்லாமை அளவு, வெளிநாட்டு
மாற்று இருப்பு, மூலதனம் ப�ோன்றவை
இருப்பு மாறிலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

பேரியல்
ப�ொருளாதாரத்தின்
பயன்படுத்தும்
முக்கிய
கருத்துக்கள்
கீழ்கண்டபடி விளக்கப்பட்டுள்ளன.

1.8.1. இ
 ருப்பு (Stock) மற்றும் ஓட்டம்

ஓ
 ட்டம் (Flow) மாறிலிகள் என்பவை ஒரு

(Flow) மாறிலிகள்.

குறிப்பிட்ட காலகட்ட அளவில் (Period of
Time) கணக்கிடப்படுபவையாகும். தேசிய
வருவாய், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, நுகர்வு,
உற்பத்தி, முதலீடு ப�ோன்றவை ஓட்ட
மாறிலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

ப�ொருளாதார ஆய்வில் பயன்படுத்தும்
மாறிலிகளை இருப்பு மற்றும் ஓடும் மாறிலிகள்
என வகைப்படுத்தலாம். இந்த இரு இருப்பு
மற்றும் ஓட்ட மாறிலிகளும் கால அடிப்படையில்
அதிகரிக்கவ�ோ அல்லது குறையவ�ோ செய்யும்.
13
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1.8.2 ப
 �ொருளாதார மாதிரிகள் (Economic

1. இரண்டு துறை மாதிரி (Two Sector Model)

Models)

இது இல்லத்துறை (Household secotor)
மற்றும் நிறுவனத்துறையை (Firm sector)
யை க�ொண்ட எளிய ப�ொருளாதாரம்.

மாதிரி (Model) என்பது உண்மை
சூழலை எளிமையாக பிரதிபலிப்பது ஆகும்.
ப�ொருளாதார வல்லுநர்கள், ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள், அவைகளுக்கிடையேயான
உறவுகள், நடத்தைகள் பற்றி விவரிப்பதற்கு
மாதிரிகளை பயன்படுத்துகின்றனர். மாதிரி
என்பது,
ப�ொருளாதாரம்
எவ்வாறு
இயங்குகிறது
என்பதை
விளக்குகிறது.
பெரும்பாலான
ப�ொருளாதார
மாதிரிகள்,
கணிதம், (Mathematic) வரைபடங்கள்(Graphs)
மற்றும்
சமன்பாடுகளால்
(Equations)
அமைக்கப்பட்டு,
ப�ொருளாதார
மாறிலிகளுக்கிடையேயான
உறவுகளை
விளக்க உதவுகின்றன. அளிப்பு – தேவை
(Supply – Demand) மாதிரிகள், வட்ட ஓட்டம்
(Circular flow) மாதிரிகள் மற்றும் ஸ்மித்
மாதிரிகள் ஆகும்.

2. மூன்று துறை மாதிரி (Three Sector Model)
இது இல்லத்துறை, நிறுவனத்துறை
மற்றும் அரசுத்துறை ஆகியவை அடங்கிய
கலப்பு மற்றும் மூடிய ப�ொருளாதாரதிற்குரியது.
3. நான்கு துறை மாதிரி (Four Sector Model)
இது இல்லத்துறை, நிறுவனத்துறை,
அரசுதுறை மற்றும்
வெளியுறவுத் துறை
(External sector) ஆகியவை அடங்கிய திறந்த
ப�ொருளாதார அமைப்புக்குரியதாகும்.

1.9.1  இரு துறை ப�ொருளாதாரத்தின்

வருவாயின் வட்ட ஓட்டம் (Two
Sector Economy)

இல்லத்துறை மற்றும் நிறுவனத்துறை
என்ற இரு துறைகள் மட்டுமே காணப்படும்.

1.9

வருவாயின் வட்ட
ஓட்டம்

i. இல்லத்துறை (Household Sector)
இல்லத்துறை தான் ப�ொருட்கள் மற்றும்
பணிகளை வாங்கும் ஒரே துறையும், நிலம்,
உழைப்பு, மூலதனம் மற்றும் அமைப்பு ஆகிய
உற்பத்தி காரணிகளை அளிக்கும் ஒரே
துறையும் ஆகும். இத்துறை, அதன் அனைத்து
வருவாயையும் நிறுவனத்துறை தயாரிக்கும்
ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை வாங்க
பயன்படுத்துகிறது.
இல்லத்துறையானது,
அதற்கு ச�ொந்தமான உற்பத்திக் காரணிகளை
அளிப்பதன் மூலம் வருவாயை பெறுகிறது.

ஒரு
ப�ொருளாதார
அமைப்பின்
வருவாயின் வட்ட ஓட்டம் மாதிரியானது அந்த
ப�ொருளாதாரத்தின்
பல்வேறு
துறைகளுக்கிடையே உள்ள த�ொடர்பினை
விளக்குவதாகும்.
இது,
ப�ொருளாதார

முகவர்களாகிய
நிறுவனம்,
குடியிருப்பு,
அரசாங்கம் மற்றும் நாடுகளிடையே வருவாய்,
ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகள், மற்றும் உற்பத்தி
காரணிகளின் ஓட்டத்தை காண்பிப்பதாகும்.
வருவாயின் வட்ட ஓட்டம் ஆய்வானது தேசிய
கணக்குகள்
மற்றும்
பேரியல்
ப�ொருளாதாரத்தின் அடிப்படையாகும்.

ii. நிறுவனத் துறை (Firm Sector)
நிறுவனத்துறையானது ப�ொருள் மற்றும்
பணிகளை இல்லத்துறைக்கு விற்பனை
செய்வதன் மூலம் வருவாயை ஈட்டுகின்றது.
இல்லத்துறைக்கு
ச�ொந்தமான
நிலம்,
உழைப்பு, மூலதனம் மற்றும் அமைப்பு ஆகிய

முக்கிய ப�ொருளாதார அமைப்புகளை

பிரதித்துவம் செய்யும் மூன்று வருவாயின்
வட்ட ஓட்ட மாதிரிகள் உள்ளன.
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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உற்ேத்திக் கொரணிக்ள, ேணியமைர்த்துகிறைது.
நிறுவைத்து்றை
அதன
அ்ைத்து
உற்ேத்தி்யயும் இல்ைத்து்றைக்கு விற்ே்ை
பெய்கினறைது.

மைற்றும் பேொருடகள் வடை ஓடைமைொகவும்
கொைபேடும்.
பவளி
வடைமைொைது.
உற்ேத்திக்கொரணிகள் மைற்றும் பேொருடகள்
பிரதிேலிக்கும் உண்மை ஓடைம் (real Flow)
மைொகவும், உள் வடைமைொைது கொரணி வி்ை
மைற்றும் பேொருள் வி்ை்ய குறிக்கும் ேை
ஓடை (Monetary Flow)மைொகவும் கொைபேடும்.
உண்மை ஓடைம் (Real Flow) எனேது
இல்ைத்து்றையிலிருந்து நிறுவைத்து்றைக்கு
மைொறும் உற்ேத்தி கொரணிேணிக்ளயும்,
நிறுவைத்து்றையிலிருந்து இல்ைத்து்றைக்கு
மைொறும் பேொருடகள் மைற்றும் ேணிக்ளயும்
குறிபேதொகும்.
ஒரு
இருது்றை
பேொருளொதொரத்தின
அடிபே்ை
அ்ையொளத்்த
கீழ்கணைவொறு
குறிபபிைைொம்.

ேணடங்்கள மற்றும் ேணி்கள
நுகர்வுச் பெைவுகள்

இல்ைங்்கள

நிறுவைங்்கள

கூலி, வொை்க, ேங்கொதொயம்

உற்ேத்திக ்கொரணி்கள

Y=C+I
இங்கு
Y எனேது வருவொய் (Income); C எனேது
நுகர்வு (Consumption); I எனேது முதலீடு
(Investment)

இருது்றை பேொருளொதொரத்தில், உற்ேத்தி
மைற்றும் விற்ே்ை ெமைமைொகவும் வருவொய்

1.9.2. மூன்று தும்ற பேொருளொதொரத்தின் வருவொயின் வடட ஓடடம்
உளநொடடிற்குள வருமொைம் மற்றும் ப்ைவு்கள சுழலும் விதம்

ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள வொங்குதல்

₹

ெமூக உதவி
நிதி

ப்ைவு

நிறுவைங்கள்

அரசு

இல்ைங்கள்

வருமொைம்

அரசு
அரசுத்து்றைகள்

வரிகள்

வரிகள்

₹

கூலிகள், ேங்கொதொயம், வடடி, இைொேம், வொை்க
15
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இல்ைம் மைற்றும் நிறுவைத்து்றைக்கு
பமைைொக அரசுத்து்றை பெரும்பேொது மூனறு
து்றை மைொதிரி (Three Sector Model) அ்மைகிறைது.
அரெொைது
இல்ைத்து்றை
மைற்றும்
நிறுவைங்களில்
வரி
விதிக்கினறைைர்
நிறுவைங்களிலிருந்து
பேொருள்
மைற்றும்
ேணிக்ள வொங்குகினறைை.
பமைலும்,
இல்ைத்து்றையிலிருந்து
உற்ேத்தி
கொரணிக்ளயும் பேறுகினறைை.
இதற்கு
மைொறைொக, அரெொைது ஓய்வு ஊதியம், நஷை ஈடு,
மைொனியம் ஆகிய ெமூக ேரிவர்த்த்ைக்ள
இல்ைங்களுக்கு வைங்குகிறைது. அதுபேொை,
நிறுவைங்களிைமிருந்து வொங்கும் பேொருள்
மைற்றும் ேணிகளுக்கு ேைமைளிக்கிறைது. மூனறு

து்றை பேொருளொதொர மைொதிரி்ய வ்ரேைம்
விளக்குகிறைது.
மூனறு து்றை மைொதிரியில்,
பதசிய
வருமைொைம் (National Income) எனேது நுகர்வுச்
பெைவு (Consumption Expenditure) முதலீடடு
பெைவு (Investmet Expenditure) மைற்றும் அரசின
பெைவு
(Government
Expenditure)
ஆகியவற்்றை கூடடுவதொல் அ்ையைொம்.

Y=C+I+G
இங்கு
Y = வருவொய் ; C = நுகர்வுச் பெைவு ; I =
முதலீடடுச் பெைவு ; G = அரசின பெைவு

உளநொடடிற்குள வருமொைம் மற்றும்
ப்ைவு்கள சுழல் என்ேது இல்ைங்்கள,
அரசு நிறுவைங்்கள உருவொககுவது

அயல்நொடடு வொணிே
தும்ற்கள

1.9.3 நொன்கு தும்ற பேொருளொதொரத்தின் வருவொயின் வடட ஓடடம்

இ்றககுமதி

உைகின் பி்ற
ேகுதி்கள

ஏற்றுமதி

ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள வொங்குதல்

₹

அரசுத்தும்ற
வொங்குவது

வரிகள்

இல்ைங்்கள
வருமொைம்

நிறுவைங்்கள

அரசு
்மூ்க
உதவி நிதி

பதமவ

வரிகள்

₹

கூலிகள், ேங்கொதொயம், வடடி, இைொேம், வொை்க
நொனகு து்றை பேொருளொதொரத்தில், இல்ைம், நிறுவைம் மைற்றும் அரசு இவற்பறைொடு
பவளியுறைவுத்து்றையும் இ்ைக்கபேடுகிறைது. நிஜவொழ்க்்கயில், நொனகு து்றை பேொருளொதொரம்
கொைபேடுகிறைது.
பேரியல் பேொருளொதொரம்
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ப�ொருளாதார
அமைப்பு
முறை
அடிப்படையில் ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பை
முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார
அமைப்பு,
சமத்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பு மற்றும்
கலப்புப்
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
என
வகைப்படுத்தலாம்.
இருப்பினும், நவீன
காலத்தில் நூறு சதவீதம் முதலாளித்துவ
முறையைய�ோ
அல்லது
சமத்துவ
முறையைய�ோ அல்லது நேர்த்தியான கலப்புப்
ப�ொருளாதார அமைப்பைய�ோ காண்பது
அரிதாகும்.

இந்த மாதிரியில் அமைந்துள்ள நான்கு
துறைகளாவன.
i. இல்லங்கள் (House hold)
ii. நிறுவனங்கள் (Firms)
iii. அரசு (Government)
iv. வெளியுறவுத் துறை (External Sector)
வெளியுறவு
துறையில்
அதிகமாக
அடங்குவது ஏற்றுமதிகள் (Exports) மற்றும்
இறக்குமதிகள் (Imports) இதை வரைபடம்
விளக்குகிறது.

அருஞ்சொற்பொருள்

நான்கு துறை ப�ொருளாதாரத்தில், ஒட்டு
ம�ொத்த செலவானது, உள்நாட்டு செலவுகள்

� பேரியல்

ப�ொருளியல்:
ஒரு
முழுப்
ப�ொருளாதாரத்தையும் அதன் ப�ோக்கு
மற்றும் இயக்கங்களையும் படிக்கின்ற
இயல்

(C + I + G) மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி ( X –
M) ஐ உள்ளடக்கும்.

Y = C + I + G + (X – M)

n ப
�ொருளாதார அமைப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட

பகுதியில்
எவ்வாறு
மக்களும்
நிறுவனங்களும் இணைந்து ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள்
என்பதைக் குறிப்பது

த�ொகுப்புரை
பேரியல்
ப�ொருளாதாரம்
ஒரு
ப�ொருளாதார அமைப்பின் நடத்தை மற்றும்
செயல்பாட்டை முழுமையாகப் படிப்பது ஆகும்.
பெரிய கருத்துகளான வேலைவாய்ப்பு, தேசிய
வருவாய், பண வீக்கம், வாணிபச் சூழல்,
வறுமை, ஏற்றத்தாழ்வுகள் வேறுபாடு, முதலீடு
மற்றும் சேமிப்பு, மூலதன ஆக்கம், கட்டமைப்பு
மேம்பாடு வங்கிகள், ப�ொதுநிதி, பன்னாட்டு
வாணிபம், வாணிப சமநிலை மற்றும்
செலுத்துதலின் சமநிலை, மாற்று வீதம், மற்றும்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி ஆகியவற்றை இது
ஆய்கிறது.
ப�ொருளாதார
மாறிலிகள்
அடிப்படையான ப�ொருளாதார மாதிரிகள் ஒரு
ப�ொருளாதார
அமைப்பினை
அறிய
பயனுள்ளதாயிருக்கிறது வட்ட ஓட்ட மாதிரிகள்
ஒரு
பேரியல்
ப�ொருளாதாரத்தின்
செயல்பாட்டை அறிவதற்கு அடிப்படையாக
அமைகிறது.

n மு
தலாளித்துவம்:

உற்பத்திக்கான
காரணிகள்
தனியார்
வசமிருந்தும்
அங்காடியானது
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை நிர்ணயிக்கும் அமைப்பு

n ச
மத்துவம்: பெரும்பாலான ப�ொருளாதார

நடவடிக்கைகளை
அரசே
உரிமம்
க�ொண்டு மற்றும் கட்டுப்படுத்தி ஒரு
சமுதாயத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் முறையை
குறிப்பது.

n கலப்
 புத்துவம்: முதலாளித்துவ (தனியார்
பங்கு) மற்றும் சமத்துவம் (நாட்டு பங்கு)
க�ொள்கைகளின் இணைவு ஆகும்

n உ
லகியத்துவம்:
ப�ொருளாதார
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n ஓ
ட்டம் (Flow): மாறிலிகள் காலச்சூழலில்

நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டும்
சார்ந்தும் இருப்பது

மாறிக்கொண்டு இருப்பது

n ப
�ொருளாதார

மாதிரி
(Model):
ஒரு
ப�ொருளாதார
அமைப்போ
அல்லது
ப�ொருளாதார அமைப்பின் ஒரு பகுதிய�ோ
எவ்விதம்
இயங்குகிறது
என்பதை
விளக்குவது

n உ
லகியத்துவம்:

ஒவ்வொரு நாட்டின்
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைளும் மாற்ற
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டும்
சார்ந்தும் இருப்பது

n வ
ட்ட ஓட்டம் (Circular flow): குடும்பங்கள்,
நிறுவனங்கள், அரசு மற்றும் நாடுகள்
ஆகியவற்றிடையே பணம், பண்டம், பணி
ஆகியவற்றின் ஓட்டத்தை விளக்குவது

n இ
ருப்பு (Stock): ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில்
ஒரு ப�ொருள் மாறாது நிலையாக இருப்பது

ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்

பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
4. பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின் வேறு பெயர்
யாது?

1. ப�ொருளியல் பாடத்தின் கிளைகள் என்பவை
அ. ச�ொத்து மற்றும் நலமும்
ஆ. உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு
இ. தேவையும் மற்றும் அளிப்பும்
ஈ. நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல்

அ. விலை க�ோட்பாடு
ஆ. வருவாய் க�ோட்பாடு
இ. அங்காடி க�ோட்பாடு
ஈ. நுண்ணியல் க�ோட்பாடு

2. “மேக்ரே” (Macro) என்ற வார்த்தையை
அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

5. பேரியல் ப�ொருளாதாரம் என்பது
படிப்பு.

அ. ஆடம்ஸ்மித்
ஆ. ஜே.எம். கீன்ஸ்
இ. ராக்னர் பிரிக்ஸ்
ஈ. காரல் மார்க்ஸ்

அ. தனிநபர்கள்
ஆ. நிறுவனங்கள்
இ. நாடு
ஈ. ம�ொத்தங்கள்

3. “நவீன பேரியல் ப�ொருளியலின் தந்தை”
என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

6. ஜே. எம். கீன்ஸின் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக.
அ. நாடுகளின் செல்வம்
ஆ. ப�ொது க�ோட்பாடு
இ. மூலதனம்
ஈ. ப�ொது நிதி

அ. ஆடம்ஸ்மித்
ஆ. ஜே.எம். கீன்ஸ்
இ. ராக்னர் பிரிக்ஸ்
ஈ. காரல் மார்க்ஸ்
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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7. ப�ொதுவான விலையின் த�ொடர் உயர்வை
குறிப்பிடும் கருத்து ___________ஆகும்.

12. பகிர்வில் சமத்துவத்தை கடைப்பிடிக்கிற
ப�ொருளாதார அமைப்பு _________
ஆகும்.

அ. ம�ொத்த விலைக் குறியீடு
ஆ. வாணிபச் சுழல்
இ. பண வீக்கம்
ஈ. தேசிய வருவாய்

அ. முதலாளித்துவ அமைப்பு
ஆ. உலகமயத்துவ அமைப்பு
இ. கலப்புப் ப�ொருளாதாரம் அமைப்பு
ஈ. சமத்துவ ப�ொருளாதார அமைப்பு

8. ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகளின்
அவசியத்தைக் குறிப்பிடுக

13. முதலாளித்துவத்தின்
அழைக்கப்படுவர் யார்?

அ. அடிப்படைப் பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பது
ஆ. தடைகளை முறியடிப்பது
இ. வளர்ச்சியை அடைவது
ஈ. மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்

14. முதலாளித்துவத்தை
_________ ஆகும்.

பின்பற்றும்

நாடு

அ. ரஷ்யா
ஆ. அமெரிக்கா
இ. இந்தியா
ஈ. சீனா

அ. உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வும்
ஆ. உற்பத்தி மற்றும் பரிமாற்றம்
இ. உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு
ஈ. உற்பத்தி மற்றும் சந்தையிடுகை.

15. சமத்துவத்தின் தந்தையை கண்டுபிடி.

அமைப்பில்

அ. ஜே.எம்.கீன்ஸ்
ஆ. காரல் மார்க்ஸ்
இ. ஆடம்ஸ்மித்
ஈ. சாமுவேல்சன்

அ. உற்பத்தி துறை
ஆ. நுகர்வு துறை
இ. அரசு துறை
ஈ. மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்

16. தனியார் மற்றும் அரசு சேர்ந்து ப�ொருளாதார

நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் ப�ொருளாதார
அமைப்பை
குறிப்பிடும்
பதம்
____________ஆகும்.

11. எந்த ப�ொருளாதார அமைப்பில், உற்பத்தி
உரிமை தனியாருக்கு மட்டுமே உள்ளது?
அ. முதலாளித்துவ அமைப்பு
ஆ. சமத்துவ அமைப்பு
இ. உலகமய அமைப்பு
ஈ. கலப்புப் ப�ொருளாதார அமைப்பு

அ. முதலாளித்துவ ப�ொருளாதாரம்
ஆ. சமத்துவ ப�ொருளாதாரம்
இ. உலகமயத்துவ ப�ொருளாதாரம்
ஈ. கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்
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என

அ. ஆடம்ஸ்மித்
ஆ. காரல் மார்க்ஸ்
இ. தக்கேரி
ஈ. ஜே.எம்.கீன்ஸ்

9. ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளை
குறிப்பிடுக.

10. ஒரு
ப�ொருளாதார
காணப்படுவது

தந்தை

பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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17. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் (Point of time)
குவிந்த சரக்குகளின் அளவை குறிப்பிடும்
பதம் ________ஆகும்.

19. இருதுறை மாதிரியில் உள்ள
இருதுறைகளை குறிப்பிடுக
அ. குடும்பங்களும் நிறுவனங்களும்
ஆ. தனியார் மற்றும் ப�ொதுத்துறை
இ. உள்நாட்டு மற்றும்
வெளிநாட்டுத்துறைகள்
ஈ. நிறுவனங்களும் அரசும்

அ. உற்பத்தி
ஆ. இருப்பு
இ. மாறிலி
ஈ. ஓட்டம்
18. கீழ்வருவனவற்றுள் ஓட்ட மாறிலியை
கண்டுபிடி.

20. திறந்துவிடப்பட்ட ப�ொருளதாரத்தின் வட்ட
ஓட்ட மாதிரி என்பது _________ஆகும்

அ. பண அளிப்பு
ஆ. ச�ொத்துக்கள்
இ. வருவாய்
ஈ. வெளிநாட்டுச் செலாவணி இருப்பு

அ. இரு துறை மாதிரி
ஆ. முத்துறை மாதிரி
இ. நான்கு துறை மாதிரி
ஈ. மேல் ச�ொல்லப்பட்ட அனைத்தும்

விடைகள்
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ஈ

இ

ஆ

ஆ

ஈ

ஆ

இ

ஈ

இ

ஈ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

அ

ஈ

அ

ஆ

ஆ

ஈ

ஆ

இ

அ

இ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்கண்டவற்றுக்கு ஓரிரு வார்த்தையில் விடையளி
21. பேரியல் ப�ொருளியலின் இலக்கணம் தருக.
22. பணவீக்கம் என்ற பதத்தின் ப�ொருள் தருக.
23. “ப�ொருளாதாரம்” என்பதன் ப�ொருள் யாது?
24. வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் ப�ொருளாதாரங்களை வகைப்படுத்துக.
25. முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன?
26. ப�ொருளாதார மாதிரியின் இலக்கணம் தருக.
27. “வருமானத்தின் வட்ட ஓட்டம்” – வரையறு.
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தி அளவில் பதில் தருக
28. பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை தருக.
29. ப�ொருளாதார அமைப்புகளின் வகைகளை குறிப்பிடுக.
பேரியல் ப�ொருளாதாரம்
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30. முதலாளித்துவத்தின் சிறப்பினை வரிசைப்படுத்துக.
31. சமத்துவத்தின் குறைகளைக் கூறுக.
32. கலப்புப் ப�ொருளாதாரத்தின் முக்கிய இயல்புகளை எடுத்தெழுதுக.
33. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவத்தை வேறுபடுத்துக.
34. இரு துறை சுழல் ஓட்ட மாதிரியினை விளக்குக.
பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளி
35. பேரினப் ப�ொருளியலின் பரப்பெல்லையை விவரி.
36. நடவடிக்கைகள் அடிப்படையில் ஒரு ப�ொருளாதார அமைப்பு செயல்படுவதை விவரி.
37. முதலாளித்துவம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் இயல்புகளை ஒப்பிடுக.
38. முதலாளித்துவ, சமத்துவம், கலப்புத்துவம் இவற்றின் தன்மைகளை ஒப்பிடுக
செய்முறை
1. இணையதளம் சார்ந்த செயல் (Internet Based Activity)
ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் நான்கு நாடுகளை ஒதுக்க வேண்டும். மாணவர்கள்,
நாட்டின் அடிப்படை தகவல்களை சேகரித்து படவிளக்கத்தாளில் (Chart Paper) எழுதி
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வகுப்பு ஆசிரியர், சேகரிக்க வேண்டிய பூக�ோள, அரசியல் சமூக
– ப�ொருளியல் மற்றும் இதர தகவல் பட்டியலை குறிப்பிட்டு க�ொடுக்க வேண்டும். அந்தந்த
நாடுகளில் காணப்படும் ப�ொருளாதார அமைப்பை மாணவர்கள் குறிப்பிட வேண்டும்.
இணைய தள மூலங்களை இந்த செயலுக்கு பயன்படுத்தலாம்.
2. பங்கு நாடக செயல் (Role Play Activity)
மாணவர்களை நான்கு குழுக்களாக பிரித்து, ஒவ்வொரு குழுவும் நான்கு துறை
மாதிரியின் துறைகளாக பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாக க�ொள்ள வேண்டும். குறிப்பிட்டு
கூறினால், இல்லத்துறை, வணிகத்துறை, அரசுத்துறை, மற்றும் வெளிநாட்டுத்துறை.
ஒவ்வொரு துறைகளும் அவரது வேலைகளை குறிப்பிட்டு துறையிலும் வருவாயின்
ப�ொருள்கள் மற்றும் பணிகளின் ஓட்டம் ஏற்படுவதை புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். வகுப்பு
ஆசிரியர் குழு நடவடிக்கைகளை துவங்கச் செய்து, பின் அவர்களின் செயல்களை
நடுநிலைப்படுத்த வேண்டும்.
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அத்தியாயம்

2

தேசிய வருவாய்

“பெரிய பிரச்சனைகளான வேலைவாய்ப்பு இன்மை, பண வீக்கம் மற்றும்
வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தவிர்க்க முடியாத
தயாரிப்பே தேசிய வருவாய் எனும் கருத்துரு ஆகும்”.
– சாமுவேல்சன்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2

தேசிய வருவாயின் ப�ொருள் மற்றும் அதனுடன் த�ொடர்புடைய கருத்துருக்களைப் புரிதல்
தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை அறிதல்.
ந�ோபல் பரிசு பெற்றுள்ள சைமன்
குஷ்நெட்ஸ்
(Simon
Kuznets)
இந்தக்
கருத்துருவை முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார்.

2.1

அறிமுகம்

2.2

ஒரு
நாட்டின்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
அளவிடும்
ஒரு
முழுமையான அளவு க�ோலை தேசிய
வருவாய் தருகிறது. ஒரு நாட்டின் வாங்கும்
சக்தியை குறிப்பிடும் காரணியாக இருக்கிறது.
உண்மை தேசிய வருவாயின் வளர்ச்சி ஒரு
குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாறும்
விகிதத்தைப் ப�ொருத்தே ப�ொருளாதாரத்தின்
வளர்ச்சி அளவிடப்படுகிறது. ப�ொருளாதாரத்
திட்டமிடுதலுக்கான ஒரு கருவியாக இது
திகழ்கிறது. மேலும் இது ஒரு மிக முக்கிய
பேரினப்
ப�ொருளியல்
மாறியாகவும்
இருக்கிறது. எனவே தேசிய வருவாயின்
ப�ொருள், பல்வேறு கருத்துருக்கள், அளவிடும்
முறைகள் மற்றும் பயன்களை தெளிவாக
புரிந்து க�ொள்ளுதல் அவசியம் ஆகும்.

தேசிய வருவாயின் ப�ொருள்
றும்
்கள் மற் ப்பு
ங
்ட
பண
ன் மதி
பணிகளி
நாட் டி ல் உ ற்ப த்தி
ஒரு வரு

து

டத்தில்

தேசிய வருமா

னம்

ப�ொதுவாகக் கூறப்போனால், தேசிய
வருவாய் என்பது ஓர் ஆண்டில் ஒரு நாட்டில்
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ம�ொத்த பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளின் பண மதிப்பாகும்.
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2.4.1. GDP

2.3

இைக்கணம்

2.4.2. GNP
2.4.3. NNP

“ஒரு நாடடில் உள்ள உனழப்பும்
முதலும் வ்சர்ந்து அங்குள்ள இயற்னக
ேளங்கனளப் ெயனெடுத்தி ெண்டங்கள்
மைற்றும் ெணிகனளப் ெயனெடுத்துகினறைை.
இதுவே
அந்நாடடின
நிகர
ஆணடு
ேருமைாைம், வதசிய ேருோய் அல்ைது
வதசிய ஈவுத்பதானக ஆகும்’’.

2.4.4. காரணிச ப்சைவில் நிகர வதசிய
உற்ெத்தி (NNP at factor cost)
2.4.5. தனிநெர் ேருமைாைம்
(Personal Income)
2.4.6. ப்சைேழிககக கூடிய ேருமைாைம்
(Disposable Income)
2.4.7. தைா ேருமைாைம்
(Per capita Income)

-ஆல்ஃபிரட மைார்ஷல் (Alfred Marshall)
ஒரு
பமைாத்த
உற்ெத்தி

நாடடில்
உள்நாடடு
(GDP)யில்

2.4.8. உணனமை ேருமைாைம்
(Real Income)
2.4.9. GDP குனறைப்ொன (GDP Deflator)

ே ன ர ய று க க ப் ெ ட ்ட
நினையில்
வதசிய
ன்சமைன குஸ்நடஸ் ே ரு மை ா ை ம்
அளவி்டப்ெடுேதின மூைம் அந்நாடடின
நைத்னத
அறிய
முடியும்…
அதிக
ேளர்சசிககாை இைககுகள் எதற்காக எப்ெடி
எனெனத ேனரயறுகக வேணடும்.

2.4.1. ம�ாதே உள்நாட்டு உற்பததி

(Gross Domestic Product: GDP)

ஓர்
ஆணடில் ஒரு நாடடில் உற்ெத்தி
ப்சய்யப்ெட்ட
இறுதிநினைப்
ெண்டங்கள்
மைற்றும் ெணிகளின பமைாத்த ்சந்னத மைதிப்வெ
பமைாத்த உள்நாடடு உற்ெத்தி (GDP) ஆகும்.
இதற்கு
்சந்னதயில்
நிைவும்
வினை
ெயனெடுத்தப்ெட்டால் இது ்சந்னதவினையின
GDP எை அனழககப்ெடுகிறைது.

“ஓர் ஆணடில் பொருளாதாரத்தின
உற்ெத்தி
அனமைப்பில்
இருந்து
ெண்டங்களும்
ெணிகளும்
உற்ெத்தி
ப்சய்யப்ெடடு நிகர பேளியீ்டாக அனே
இறுதி நினை நுகர்வோரின னககளுககு
ப்சல்கினறைை அல்ைது அந்த நாடடில்
இருககககூடிய மூைதைப் பொருடகளின
இருப்வொடு நிகர கூடுதைாகச வ்சர்கிறைது”

ப்சைவு முனறைனயப் ெயனெடுத்தி
கணககி்டப்ெடும்
GDP = C + I + G + (X – M).

– ன்சமைன குஸ்நடஸ்

இதில் C = நுகர்வு ெண்டங்கள்;

2.4

I = முதலீடடு ெண்டங்கள்,

தேசிய வருவாயின்
அடிப்ப்ைக் கருததுருக்கள்

G = அரசின ோங்குதல்கள்;
(X – M) = நிகர ஏற்றுமைதி (இது
வநர்மைனறையாகவோ,
எதிர்மைனறையாகவோ
இருககைாம்.

வதசிய ேருோனய அளவிடுேதற்கு
கீழ்கண்ட கருத்துருககள் ெயனெடுகினறைை.
தேசிய வருவாய்
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(அ) நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி (Net Domestic
Product: NDP)

ப�ொருள்கள் ஆகியவை அடங்கும். இதனை
முதலீடு (I) எனக் குறிக்கிற�ோம்.

நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி (NDP) என்பது
ஓர் ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் ஏற்படும்
தேய்மானத்தை கழித்த பிறகு கிடைக்கும் நிகர
உற்பத்தி ஆகும். ஒரு நாட்டில் உள்ள சில
முதலீட்டுக் கருவிகள் உற்பத்தி செய்யும் ப�ோது
தேய்மானம் அடையலாம், பழுதாகிப் ப�ோகலாம்
அல்லது பயனற்று ப�ோகலாம். தேய்மானத்தின்
மதிப்பை GDPயிலிருந்து கழித்துவிட்டால்
கிடைப்பது NDP ஆகும்.
நிகர உள்நாட்டு
உற்பத்தி

3. அரசால் வாங்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள்
G எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
4. உள்நாட்டிலிருந்து
வெளிநாடுகளுக்கு
செய்யப்பட்ட
ஏற்றுமதியிலிருந்து
(X)
வெளிநாட்டிலிருந்து
வருவிக்கப்பட்ட
இறக்குமதியை (M) கழித்தால் கிடைக்கும்
(X
–
M)
நிகர
ஏற்றுமதி.
இது
நேர்மறையாகவ�ோ (+) எதிர்மறையாகவ�ோ
(-) இருக்கலாம்.

= GDP – தேய்மானம்.

5. நிகர
ஏற்றுமதி
என்பது
வெளிநாடுகளில்
இருந்து
பெற்ற
காரணிகளின் வருவாய்க்கும் (கூலி, வட்டி,
இலாபம்) நம் நாட்டில் குடியிருக்கும்
வெளிநாட்டுகாரர்களுக்கு க�ொடுக்கப்பட்ட
காரணிகளின் வருவாய்க்கும் இடையே
உள்ள வேறுபாடு (R – P) ஆகும். சந்தை
விலையில்
GNP
என்பது
C+ I +G+(X-M) + (R-P)

2.4.2 ம�ொத்த தேசிய உற்பத்தி (Gross

National Product) (GNP)

ம�ொத்த தேசிய உற்பத்தி (GNP) என்பது
ஒரு நாட்டில் ஓர் ஆண்டில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட முடிவடைந்த ப�ொருட்கள் மற்றும்
பணிகளின் அங்காடி மதிப்பின் ம�ொத்த
கணக்கிடுதல் ஆகும். இதில் நிகர வெளிநாட்டு
வருமானமும (நிகர ஏற்றுமதி) சேர்க்கப்படும்.
GNP – ல் கீழ்கண்ட ஐந்து வகையான
முடிவடைந்த ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகள்
உள்ளன.

சந்தை விலையில் GNP = சந்தை விலையில்
GDP + வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் நிகர
வருமானம்.

1. ஓர் ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
முடிவடைந்த
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளின் மதிப்பு. இவை மக்களின்
நுகர்வுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக
உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை. இதனை நுகர்வு
(Consumption: C) என்கிற�ோம்.

2.4.3 நிகர தேசிய உற்பத்தி

( NNP at Market Prices )

நிகர தேசிய உற்பத்தி என்பது ஒரு
ஆண்டின்,
ப�ொருளாதாரத்தின்
நிகர
உற்பத்தியின் மதிப்பு ஆகும். GNPயிலிருந்து
தேய்மானத்தின் மதிப்பு, முதலீட்டு ச�ொத்தின்
மாற்று கழிவு ஆகியவற்றை கழித்த பின்
கிடைப்பது நிகர தேசிய உற்பத்தி ஆகும்.

2. ம�ொத்த உள்நாட்டு மூலதனப் ப�ொருட்களின்
தனியார் முதலீடுகளில் இதில் மூலதனத்
திரட்சி,
வீடுகட்டுதல்,
உற்பத்திக்காக
வைப்பில் உள்ள முடிந்த மற்றும் முடியாத

NNP = GNP – தேய்மான கழிவு
25
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வதய்மைாைத்னத மூைதை நுகர்வு கழிவு
(Capital Consumption Allowance) எனறும்
கூறைைாம்.

உனழப்ொளர்களின ெங்களிப்பு ஆகியேற்னறை
கழித்துவிடடு, மைாற்று ப்சலுத்துதல்கனள கூடடி
தனிநெர் ேருமைாைம் கணககி்டப்ெடுகிறைது.
தனி நெர் ேருமைாைம் = வதசிய ேருமைாைம்
– (்சமூக ொதுகாப்பு ெங்களிப்பு மைற்றும்
ெகிரப்ெ்டாத கார்ெவரட இைாெம்) + மைாற்று
ப்சலுத்துதல்கள்

2.4.4 காரணி மசலவில நிகர தேசிய

உற்பததி (NNP at Factor Cost)

NNP எனெது உற்ெத்தியின ்சந்னத
மைதிப்பு ஆகும். காரணி ப்சைவில் NNP எனெது
உற்ெத்தி
காரணிகளுககு
ேழங்கப்ெட்ட
பமைாத்த ேருமைாை ப்சலுத்துதல் ஆகும். காரணி
ப்சைவில்
நிகர
வதசிய
ேருோனய
பெறுேதற்கு, ்சந்னத வினையில் NNPயின
ெண மைதிப்பிலிருந்து மைனறைமுக ேரினய கழிகக
வேணடும். வமைலும் மைானியங்கனள கூட்ட
வேணடும்.

2.4.6 மசலவிைக்கூடிய வரு�ானம்

(Disposable Income):

ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம் எனெது
தனிநெர் ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைத்னத
குறிககிறைது. தனிநெர் ேருமைாைத்திலிருந்து
வநர்முகேரிகனளக (Eg. Income Tax)
கழித்தால்
கின்டப்ெது
ப்சைவி்டககூடிய
ேருமைாைம்.
இந்த
ேருமைாைம்
தான
தனிநெர்கள் நுகர்வுககாக ப்சைவி்டககூடிய
ெண அளவு ஆகும்.

காரணிப்சைவில் NNP= ்சந்னத வினையில்
NNP – மைனறைமுகேரி + மைானியம்

2.4.5 ேனிந்பர் வரு�ானம் (Personal

ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம் = தனிநெர்
ேருமைாைம் - வநர்முகேரிகள்

Income):

தனிநெர் ேருமைாைம் எனெது ஒரு
ஆணடில் ஒரு நாடடில் ேசிககும் ஒவபோரு
தனி நெருககும் ெை ேழிகளில் இருந்து
கின்டகக பெறும் பமைாத்த ேருமைாைம் ஆகும்.
அனே
ேடடியாகவோ,
ோரமைாகவோ,
கூலியாகவோ
இருககைாம்.
அனே
அனைத்னதயும் ஒவபோரு தனி நெருககும்
கூடடிைால் அது தனிநெர் ேருமைாைம் ஆகும்.
தனிநெர் ேருமைாைம் வதசியேருமைாைத்திற்கு
்சமைமைாக இருககாது. ஏபைனில் மைாற்று
ப்சலுத்துதல்கள் (Transfer Payment) தனிநெர்
ேருமைாைத்வதாடு வ்சர்ககப்ெடுகிறைது. அரசி்டம்
இருந்து கின்டத்த ஓய்வூதியம் (Pension)
தனிநெர் ேருமைாைத்து்டன வ்சர்ககப்ெடுகிறைது.
எைவே,

2.4.7 ேலா வரு�ானம் (Per capita

Income):

தைா ேருமைாைம் எனெது ஓர் ஆணடில்
ஒரு நாடடில் ேசிககும் ஒரு நெரின ்சரா்சரி
ஆணடு
ேருமைாைம்
ஆகும்.
வதசிய
ேருமைாைத்னத
மைககள்
பதானகயால்
ேகுககககின்டப்ெது தைா ேருமைாைம்.

தைாேருமைாைம்

=

வதசிய ேருமைாைம்
மைககள் பதானக

வதசிய
ேருோயிலிருந்து
ெங்களிககப்ெ்டாத கார்ெவரட இைாெம் மைற்றும்
்சமூக
ொதுகாப்புத்திட்டங்களில்
தேசிய வருவாய்
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பணிகளின் மதிப்பை கணக்கிட்டு, அதனை
பணமதிப்பில்
மதிப்பிடப்படவேண்டும்.
அதாவது நமது சுய நுகர்வுக்காவ�ோ அல்லது
சேமிப்பிற்காகவ�ோ பண்டங்கள் உற்பத்தி
செய்யப்பட்டாலும் அதன் பண மதிப்பையும்
தேசிய
வருவாய்
கணக்கிடலில்
சேர்க்கவேண்டும்.

2.4.8 உண்மை வருமானம் (Real

Income):

பண
வருவாய்
என்பது
தேசிய
வருமானத்தை ஒரு ஆண்டில் உள்ள ப�ொது
விலை
அளவுகளின்
அடிப்படையில்
மதிப்பிடப்படுகிறது. மாறாக தேசிய வருவாய்
என்பது ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
முடிவுற்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின்
ம�ொத்த
மதிப்பை
பண
அளவுகளில்
குறிப்பிடப்படுகிறது. உண்மை வருவாயை
கீழ்கண்ட முறையில் கணக்கிடலாம்.
நிலையான
விலையில் தேசிய
வருமானம்

=

தேசிய வருவாயை மூன்று முறைகளை
பயன்படுத்தி அளவிடலாம். அவை: உற்பத்தி
முறை, வருவாய் முறை மற்றும் செலவு முறை
இவற்றை:
1. உ
 ற்பத்தி அல்லது மதிப்புக்
கூடுதல் (Value added)
முறை

நடப்பு விலையில் தேசிய
வருவாய் ÷ P1 / P0

2. வ
 ருமானம் அல்லது காரணிகளின் ஊதிய
முறை மற்றும்

= நடப்பு ஆண்டு விலைக் குறியிடு
P0 = அடிப்படை ஆண்டின் விலைக்குறியீடு
P1

3. செலவு முறை

2.4.9 GDP குறைப்பான் (GDP Deflator)

இம்மூன்று
முறைகளை
சரியாக
பயன்படுத்தி கணக்கிட்டால் உற்பத்தி ,
வருமானம், செலவு இம்மூன்றின் மதிப்பும்
சமமாக இருக்கும்.

GDP குறைப்பான் என்பது GDPயில்
குறிப்பிட்டுள்ள பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின்
விலை மாற்ற குறியீட்டெண் ஆகும். இதுவும்
ஒரு
விலை
குறியீட்டெண்
ஆகும்.
க�ொடுக்கப்பட்ட
ஆண்டில்
பணமதிப்பு
அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட GDPயை
உண்மை GDP யால் வகுத்து, 100 ஆல்
பெருக்கினால்,
GDP
குறைப்பானை
கணக்கிடலாம்.
GDP குறைப்பான்

=

பணமதிப்பு GDP
உண்மை GDP

உற்பத்தி = வருமானம் = செலவு
ஏனென்றால் இம்மூன்று முறைகளும்
இயல்பாகவே ஒரு சுழற்சியாக இருக்கும்.
நுகர்வை
பூர்த்தி
செய்ய
உற்பத்தி
த�ொடங்கப்படுகிறது.
உற்பத்தி செய்ய
உற்பத்திகாரணிகளை வேலைக்கு அமர்த்தி
உற்பத்தி முடிந்த பிறகு வருமானம் பெருகும்.
பிறகு உற்பத்தி காரணிகளுக்கு ஊதியத்தை
அளித்து அதன் மூலம் நுகர்வு செலவு
செய்யப்படும்.

x 100

2.5

தேசிய வருவாயை
அளவிடும் முறைகள்

ஓர் ஆண்டில் நாட்டில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும்
27
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ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி – செலவுகள், காரணி வருவாய்,
உற்பத்தி கூட்டு முறை
GDP

GDP

GDP

(செலவு கூட்டுமுறை)

(காரணி வருவாய் முறை)

(உற்பத்தி முறை)

 நுகர்ச்சி
 அரசு செலவினங்கள்
 
முதலீட்டுச்





செலவினங்கள்
இருப்புகளின்

மதிப்பு
மாறல்
ஏற்றுமதி
- இறக்குமதி

= ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தி

 ம
க்களின் சம்பளம்,
கூலி, சுய வேலை
செய்வோருக்கான
சம்பளம்

 த
னியார் துறை
வியாபாரம் மூலம்
கிடைக்கும் இலாபம்

 நி
ல உரிமையாளர்கள்
பெறும் வாடகை

2.5.1 உற்பத்தி முறை (Product Method)

 இ
த்துறைகள்





 தன்மை
மு
ரண்டாம் நிலை
இ
தயாரிப்பு

துணை நிறுவனங்கள்


ii) ஒவ்வொரு ப�ொருளின் ம�ொத்த உற்பத்தியும்
சந்தை விலையால் மதிப்பிடப்படுகிறது.
iii) இ
 ந்த 64 வகை பயிர்களின் ம�ொத்த
உற்பத்தி மதிப்பை எடுத்துக் க�ொண்டு
விவசாயத் துறையின் ம�ொத்த உற்பத்தியின்
மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது.
iv) விவசாய உற்பத்தியின் நிகர மதிப்பு
கணக்கிடுவதற்கு,
ம�ொத்த
விவசாய
உற்பத்தி மதிப்பிலிருந்து விதை, உரம்,
அங்காடி கட்டணம், சரிசெய்தல் மற்றும்
தேய்மானம்
ப�ோன்ற
செலவுகள்
கழிக்கப்படுகின்றன.

இந்தியாவில் பண்ணை உற்பத்தியின்
ம�ொத்த
மதிப்பு
கீழ்க்கண்டவாறு
கணக்கிடப்படுகிறது.
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ஒவ்வொரு துறையிலும்
கூட்டப்பட்ட மதிப்பு

i) 64 வகை விவசாயப் ப�ொருள்களின் ம�ொத்த
உற்பத்தி மதிப்பிடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு
பயிரின் அதன் ஒரு ஹெக்டேருக்கான
சராசரி (Per acre) உற்பத்தியை கணக்கிட்டு
அந்தந்தப் பயிர்கள் பயிரடப்பட்ட ம�ொத்த
நிலப்பரப்பால் பெருக்கி பயிரின் உற்பத்தி
கணக்கிடப்படுகிறது.

உற்பத்தி முறை என்பது ஒரு நாட்டின்
உற்பத்தியை கணக்கிடுவது ஆகும். இம்முறை
சரக்கு முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் விவசாயம், த�ொழில்,
வணிகம் ப�ோன்ற துறைகளின் உற்பத்தியின்
ம�ொத்தமே தேசிய உற்பத்தி ஆகும். ஒரு
துறையின்
வெளியீடு(Output)
மற்றொரு
துறையின் உள்ளீடு (Input) ஆகச் செல்ல
வாய்ப்பு இருப்பதால் ஒரே ப�ொருள் இரு முறை
அல்லது பல முறை கணக்கில் வர வாய்ப்பு
உள்ளது.
இதற்கு இருமுறை கணக்கிடல்
என்று பெயர். இதனை தவிர்க்க இறுதி
ப�ொருட்களின்
மதிப்பைய�ோ
அல்லது
ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்பட்ட மதிப்புக்
கூட்டலைய�ோ கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
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இதுப�ோல,
மற்ற
துறைகளுக்கும்
(உதாரணம் கால்நடை, காடுகள், மீன்,
சுரங்கம், த�ொழிற்சாலை) ம�ொத்த உற்பத்தி
மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அவற்றின் சந்தை
விலையால் பெருக்கி உற்பத்தியின் ம�ொத்த
மதிப்பு
பெறப்படுகிறது.
மேற்குறிப்பிட்ட
விவசாயம் சார்ந்த பிற துறைகளின் ம�ொத்த
மதிப்பில் இருந்து இடு ப�ொருட்களின் செலவு,
தேய்மானம் ஆகியவற்றைக் கழித்து நிகர
மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது.

2. ச�ொந்த நுகர்வுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட
ப�ொருட்களின்
மதிப்பையும்
தேசிய
வருவாய் கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்ள
வேண்டும். உதாரணத்திற்கு விவசாயிகள்
தாம்
உற்பத்தி
செய்த
பலவற்றை
சந்தைப்படுத்தாமல் தனிப்பட்ட ச�ொந்த
நுகர்வுக்காக
வைத்துக்கொள்ளலாம்.
அவற்றின் அளவையும் சந்தை விலையுடன்
பெருக்கி மதிப்பைக் கண்டு தேசிய வருவாய்
கணக்கில் சேர்க்க வேண்டும்.

இவ்வாறுதான்,
பிற
துறைகளின்
உற்பத்தி நிகர பங்களிப்பின் மதிப்பு தேசிய
வருவாயில் எவ்வளவு இருக்கிறது என
கணக்கிடப்படுகிறது.

3. இரண்டாம் முறையாக கைமாற்றப்பட்ட
நீடித்த (Durable) ப�ொருள்களின் வாங்குதல்
மற்றும்
விற்றல்
ஆகியவற்றின்
பணமதிப்பை தேசிய வருவாயில் சேர்க்கக்
கூடாது.
உதாரணம். கைப்பேசி, கார்,

முன்னெச்சரிக்கைகள்

ப�ோன்ற ப�ொருட்கள் இருமுறைகள் அல்லது
அதற்கு மேல் விற்கப்படுகின்றன.

பின்தங்கிய மற்றும் வளர்ந்துவரும்
நாடுகளில் உற்பத்தி கையாளப்படுகிறது.
இதில் பிழைகள் அதிகம் வர வாய்ப்புண்டு.
இந்தியாவில் இம்முறை விவசாயம், சுரங்கம்,
தயாரிப்பு மற்றும் கைவினைப் ப�ொருள்கள்
துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.5.2. வருமான முறை (Income Method)
வருமான முறை என்பது தேசிய
வருவாய் கணக்கிடல் பகிர்வு பகுதியிலிருந்து
அணுகப்படுகிறது. உற்பத்தி நிலைகளில்
உற்பத்திக் காரணிகள் பெற்ற அனைத்து வித
ஊதியங்களையும்
கூட்டி
தேசிய
வருமானத்தைக் கணக்கிடலாம். வருமான
முறை, காரணிகள் சம்பாதிக்கும் முறை
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

1. ஒரே ப�ொருள் பல இடங்களில் மதிப்பிடப்படும்
வாய்ப்பு இம்முறையில் இருக்கிறது. இறுதி
உற்பத்திக்கு எந்த ஒரு ப�ொருள் மூலப்
ப�ொருளாகவ�ோ அல்லது இடைநிலைப்
ப�ொருளாகவ�ோ இருந்தால் அப்பொருளின்
உற்பத்தியை கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்ளக்
கூடாது.
உதாரணத்திற்கு, ஜவுளியின்
விலைக்குள்
துணியின்
விலையும்,
துணியின் விலைக்குள் நூலின் விலையும்,
நூலின் விலைக்குள் பஞ்சின் விலையும்
உள்ளது.
எனவே, பஞ்சு, நூல், துணி
ஆடைகள்
ஆகியவற்றின்
ம�ொத்த
மதிப்பினைக் கூட்டுவது “பல முறை
கணக்கில் சேர்த்தல்” என்ற பிழைக்கு
வழிவகுக்கும்.

கணக்கிடுவதன் நிலைகள்
1. ம�ொத்த
நிறுவனங்களும்
வெவ்வேறு
த�ொழில் குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
2. காரணிகளின் வருவாய் மூன்று வகையான
இனங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது
உழைப்பாளர்
வருமானம்,
மூலதன
வருமானம் மற்றும் கலப்பு வருமானம்.
i)  உழைப்பாளர் வருமானம் – கூலி மற்றும்
சம்பளம், சமூக பாதுகாப்புக்கு முதலாளியின்
29
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இந்தியாவில் இம்முறை விவசாயம், சுரங்கம்,
தயாரிப்பு மற்றும் கைவினைப் ப�ொருள்கள்
துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பங்கு, உற்பத்தி திறன் ஊக்கு (Fringe)
ஊதியங்கள்.
ii) மூலதன வருமானம் – இலாபம், வட்டி,
இலாப ஈவு மற்றும் இராயல்டி.

1. இறுதி உற்பத்திக்கு எந்த ஒரு ப�ொருள் மூலப்
ப�ொருளாகவ�ோ அல்லது இடைநிலைப்
ப�ொருளாகவ�ோ இருந்தால் அப்பொருளின்
உற்பத்தியை கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்ளக்
கூடாது.

iii) க
 லப்பு வருமானம் – விவசாயம் மற்றும்
பண்ணை சிறு த�ொழில் செய்வோர் மற்றும்
பிற
வேலைகளிலிருந்து
கிடைக்கும்
வருமானம்

2. ஒரே ப�ொருள் பல இடங்களில் மதிப்பிடப்படும்
வாய்ப்பு
இம்முறையில்
இருக்கிறது.
உதாரணத்திற்கு, ஜவுளியின் விலைக்குள்
துணியின்
விலையும்,
துணியின்
விலைக்குள் நூலின் விலையும், நூலின்
விலைக்குள் பஞ்சின் விலையும் உள்ளது.

3. உள்நாட்டு காரணி வருவாய்களுடன்
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியின் நிகர
வருவாயை கூட்டுவதன் மூலம் தேசிய
வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது.

Y = w + r + i + π + (R-P)

எனவே, பஞ்சு, நூல், துணி ஆடைகள்
ஆகியவற்றின்
ம�ொத்த
மதிப்பினைக்
கூட்டுவது “பல முறை கணக்கில் சேர்த்தல்”
என்ற பிழைக்கு வழிவகுக்கும்.

இதில்
W=கூலி, r = வாடகை, i = வட்டி, π = இலாபம்
R = ஏற்றுமதி P = இறக்குமதி

3. ச�ொந்த நுகர்வுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட
ப�ொருட்களின்
மதிப்பையும்
தேசிய
வருவாய் கணக்கில் சேர்த்துக்கொள்ள
வேண்டும். உதாரணத்திற்கு விவசாயிகள்
தாம்
உற்பத்தி
செய்த
பலவற்றை
சந்தைப்படுத்தாமல்
தனிப்பட்ட
ச�ொந்த
நுகர்வுக்காக
வைத்துக்கொள்ளலாம்.
அவற்றின் அளவையும் சந்தை விலையுடன்
பெருக்கி மதிப்பைக் கண்டு தேசிய வருவாய்
கணக்கில் சேர்க்க வேண்டும்.

ம�ொத்த தேசிய வருவாய் கணக்கிடுவதில்
பிற துறைகளான சிறு நிறுவனங்கள், வங்கி
மற்றும்
காப்பீடு,
வாணிபம்
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து,
கலை,
வீட்டுவேலை
செய்பவர்கள், ப�ொது நிறுவனங்கள், வீட்டுச்
ச�ொத்து வருமானம் மற்றும் அயல்நாட்டு
வாணிப
பரிமாற்றம்
ப�ோன்றவைகளின்
வருமானம் மதிப்பிடப்படுகிறது.
செலுத்துநிலைக் கணக்கில் (Balance of
Payments), வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த
அல்லது வெளிநாடுகளுக்குச் சென்ற த�ொகை
த�ொடர்பான
புள்ளி
விவரங்கள்
பெறப்படுகின்றன.

4. இரண்டாம் முறையாக கைமாற்றப்பட்ட
நீடித்த (Durable) ப�ொருள்களின் வாங்குதல்
மற்றும் விற்றல் ஆகியவற்றின் பணமதிப்பை
தேசிய வருவாயில் சேர்க்கக் கூடாது.
உதாரணம். கைப்பேசி, கார், ப�ோன்ற
ப�ொருட்கள் இருமுறைகள் அல்லது அதற்கு
மேல் விற்கப்படுகின்றன.

முன்னெச்சரிக்கைகள்
பின்தங்கிய மற்றும் வளர்ந்துவரும்
நாடுகளில் உற்பத்தி கையாளப்படுகிறது.
இதில் பிழைகள் அதிகம் வர வாய்ப்புண்டு.
தேசிய வருவாய்
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2.5.3. 
செலவு முறை (Expenditure or

முன்னெச்சரிக்கைகள்

outlay method):

1. ஏற்கனவே வாங்கிய ப�ொருளை மீண்டும்
வாங்குதல்: ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட கார்,
இருசக்கர வாகனம், கைபேசி மற்றும்
இயந்திரம்
ப�ோன்ற
ப�ொருள்களை
இரண்டாம்
முறை
வாங்கும்
ப�ோது
மேற்கொள்ளப்படும் செலவுகளை தேசிய
வருவாய் கணக்கிடலில் சேர்க்கக் கூடாது.

இம்முறையில்,
ஓர்
ஆண்டில்
சமுதாயத்தில்
உள்ளவர்களால்
மேற்கொள்ளப்படும்
ம�ொத்த
செலவுகள்
அனைத்தையும் கூட்டி தேசிய வருவாய்
கணக்கிடப்படுகிறது. தனிநபர் சுய நுகர்வு
செலவுகள், நிகர உள்நாட்டு முதலீடு, அரசின்
க�ொள்முதல் செலவு, முதலீட்டு ப�ொருள்
வாங்கும் செலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி
ப�ோன்ற அனைத்து செலவுகளையும் கூட்டி
செலவு முறையில் தேசிய
வருவாய்
கணக்கிடப்படுகிறது.

2. பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் வாங்குதல் :
பழைய பங்கு, பத்திரங்களை இரண்டாம்
நிலை அங்காடிகளில் வாங்கும்
ப�ோது
ஏற்படும் செலவுகளை தேசிய வருவாய்
கணக்கிடலில் சேர்க்கக் கூடாது.

ம�ொத்தச் செலவும் கீழ்க்கண்ட முறையில்

3. மாற்று செலுத்துநிலை: அரசாங்கம் செய்யும்
மாற்றுச் செலுத்துதல்களான முதிய�ோர்
ஓய்வூதியம் ப�ோன்றவற்றிற்கு செய்யும்
செலவுகளை சேர்க்கக்கூடாது.

சமன்பாட்டின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

GNP = C + I + G + (X-M)
C – தனியார் நுகர்வுச் செலவு

4. இடைநிலை ப�ொருள்களுக்கு செய்யும்
செலவுகள்: விவசாயிகள் விதை மற்றும்
உரம் வாங்க செய்யும் செலவுகள், துணி
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்படும் பருத்தி
மற்றும் நூல்களுக்கு செய்யும் செலவுகள்

I – தனியார் முதலீட்டு செலவு
G – அரசின் க�ொள்முதல் செலவு
X – M = நிகர ஏற்றுமதி.

ப�ோன்றவற்றை தேசிய வருவாய் கணக்கிடலில் சேர்க்கக் கூடாது. முடிவடைந்த ப�ொருட்களின்
செலவுகளை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டும்.
காரணி செலவு (FC)
• ப�ொருள்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்யும் துறைகளில் பலவகையான உள்ளீடுகள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த உள்ளீடுகள் உற்பத்தி காரணிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.
அவையாவன. நிலம், உழைப்பு, முதல் மற்றும் த�ொழில் முனைவு.
• உற்பத்தியாளர்கள் மேற்கூறிய உற்பத்தி காரணிகளுக்கு, ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை
உற்பத்தி செய்ய செலவு செய்கின்றன. இந்த செலவுகள் ப�ொருளின் விலையில் சேர்க்கப்படுகிறது.
• காரணி செலவு என்பது ஒரு நிறுவனம் ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்யும்
ப�ோது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு செய்யும் செலவை குறிப்பது ஆகும்.
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• இயந்திரங்களை வாடகைக்கு எடுத்தல், நிலம் மற்றும் இயந்திரம் வாங்குதல், கூலி மற்றும்
சம்பளம் க�ொடுத்தல், மூலதனத்தை பெற செய்யும் செலவு (வட்டி) மற்றும் த�ொழில்
முனைவ�ோருக்கு கிடைக்கும் இலாபம் ப�ோன்றவை உற்பத்தி செலவிற்கான உதாரணங்கள்
ஆகும்.
• அரசிற்கு செலுத்தும் வரிகள் உற்பத்தி செலவில் சேர்ப்பது இல்லை.
நேரடியாக உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுவது இல்லை.

ஏனெனில் வரிகள்

• உற்பத்தியில் உதவித்தொகைகள் (Subsidies) நேரடியான விளைவை ஏற்படுத்துவதால்,
இத்தொகைகள் காரணி செலவில் சேர்க்கப்படுகின்றன.
சந்தை விலை (Market Price (MP)
• உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகள் சந்தையில் விலைக்கு விற்க்கப்படுவதை
குறிக்கிறது.
• சந்தை விலை என்பது நுகர்வோர்கள் ப�ொருளுக்கான விலையை விற்பனையாளர்களிடம்
செலுத்தி ப�ொருளை பெறுவது ஆகும்
•  சந்தை விலை நிர்ணயிக்கின்றப�ோது, காரணி விலையில் (Factor price) அரசு விதித்த வரி
சேர்க்கப்படுகிறது.
மாறாக அரசு வழங்கிய உதவித் த�ொகைகள் காரணிவிலையில்
குறைக்கப்படுகிறது.
• அரசு விதிக்கும் வரிகள் உற்பத்தியாளர்களுக்கு செலவாக இருப்பதால், அவைகள் விலையில்
சேர்க்கப்படுகின்றன. மாறாக, அரசு செலுத்திய உதவி த�ொகைகள் ஏற்கனவே காரணிச்
செலவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் , இத்தொகைகள் விலையில் சேர்க்கப்படுவது இல்லை.

• ஆகவே சந்தை விலை (MP) = காரணி செலவு (FC) – உதவித்தொகைகள்
• அல்லது காரணி செலவு = சந்தை விலை (MP) - மறைமுகவரி + உதவித்தொகைகள்
தேசிய வருவாய் (NNPfc) = ஒரு நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து உற்பத்தி துறைகளும் உற்பத்தி
செய்த ம�ொத்த மதிப்பு – தேய்மானம் – நிகர மறைமுகவரி + நிகர வெளிநாட்டு காரணிகளின்
வருமானம்.
இங்கு,
நிகர மறைமுகவரிகள் = மறைமுகவரி – உதவித்தொகைகள்
ம�ொத்த மதிப்பு கூட்டல் = உற்பத்தியின் மதிப்பு – இடைநிலை நுகர்வு
உற்பத்தியின் மதிப்பு = விற்பனை + இருப்பில் மாற்றம்
இருப்பில் மாற்றம் = முடியும் இருப்பு (Closing Stock) – த�ொடக்க இருப்பு (o p e n i n g
Stock)
குறிப்பு: ஒ
 ரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ம�ொத்த ப�ொருள்களும் விற்க்கப்பட்டால், ம�ொத்த
உற்பத்தி, விற்பனைக்கு சமமாக இருக்கும்.
உற்பத்தியின் மதிப்பு = விலை × விற்பனை அளவு
தேசிய வருவாய்
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2.6

5. துறைவாரியான
ப�ொருளாதார
விவரங்களையும்,
ஒரு
நாட்டில்
வட்டாரங்களின் வருமானத்தை ஒப்பிடவும்,
மற்ற
நாடுகளின்
வருமானத்தோடு
ஒப்பிடவும், தேசிய வருவாய் விவரங்கள்
பயன்படுகின்றன.

தேசிய வருவாய்
பகுத்தாய்வின் முக்கியத்துவம்

ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில்
தேசிய வருவாய் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
தேசிய வருவாய் ப�ொருளாதாரத்தின் கணக்கு
அல்லது “சமூகக் கணக்கு” (Social Accounting)
எனச் ச�ொல்லப்படுகிறது. தேசிய வருவாய்
பகுத்தாய்வின் முக்கியத்துவம் பின்வருமாறு:

6. தேசிய வருமானம் மூலம் தலா வருமானம்
கணக்க்கிடப்படுகிறது. தலா வருமானம்
ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார நலனை அறிய
பயன்படுகிறது.

1. தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டின் மூலம்,
ப�ொருளாதாரத்தில் இருக்கும் பல்வேறு
துறைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் தேசிய
வருமானத்தில் அத்துறைகளின் பங்களிப்பு
பற்றியும் அறிய முடிகின்றது. மேலும்

7. ஒரு நாட்டில் இருக்கும் பல்வேறு உற்பத்தி
காரணிகளின்
வருமானப்
பகிர்வை
தெரிந்து க�ொள்ள தேசிய வருவாய்
பயன்படுகிறது.

ப�ொருள்கள் மற்றும் பணிகள் எவ்வாறு
உ ற்ப த் தி  செய்யப்ப டு கி ன ்றன ,
ப கி ர ப்ப டு கி ன ்றன ,  செல வு
செய்யப்படுகின்றன, சேமிக்கப்படுகின்றன,
ம ற் று ம்  வ ரி வி தி க ்கப்ப டு கி ன ்றன
ப�ோன்றவைகளை அறிய இயலும்.

8. பேரியல் ப�ொருளாதாரக் காரணிகளான
வரி – GDP விகிதம், நடப்புக் கணக்கு
பற்றாக்குறை
–
GDP
விகிதம்,
நிதிப்பற்றாக்குறை - GDP விகிதம், கடன் –
GDP விகிதம் ப�ோன்றவற்றை கண்டறிய
உதவுகிறது.

2. தேசிய அளவிலான பணவியல் மற்றும்
ப�ொதுநிதிக்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கவும்,
ப�ொருளாதாரத்தைச்
சரியான
பாதையில்
இட்டுச்
செல்ல
கடைபிடிக்க
வேண்டிய
சரியான
வழிமுறைகளைக் கையாளவும்
தேசிய
வருவாய் ஆய்வு உதவுகிறது.

2.7

தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டில்
உள்ள சிரமங்கள்

தேசிய
வருவாய்
கணக்கீடு செய்யும் ப�ோது
இந்தியாவின்
சிறப்புக்
இயல்புகளை
மனதில்
க�ொள்ள
வேண்டும்.
இந்தியா
ஒரு
ஒழுங்குபடுத்தப்படாத, அன்றாட பிழைப்பை
நடத்தும் சிறு த�ொழில்களையும் பண்ட மாற்று
அங்காடிகளையும் உள்ளடக்கிய நாடு. எனவே
ஒரு சரியான தேசிய வருமான மதிப்பீடு
தருவதில் சிரமங்கள் இருக்கின்றன.
சில
சிரமங்கள் கீழே வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

3. திட்டமிடுதலுக்கும்,
திட்டங்களின்
விளைவுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் நாட்டின்
ம�ொத்த வருமானம், உற்பத்தி, சேமிப்பு
மற்றும் நுகர்ச்சியின் அளவு ஆகிய புள்ளி
விவரங்களை தேசிய வருவாய் கணக்கீடு
அளிக்கின்றது.
4. குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால
ப�ொருளாதார மாதிரிகளை உருவாக்க
தேசிய வருவாய் கணக்கீடு பயன்படுகிறது.
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2.7.3 ்பணம் மசலுதேப்பைாே தச்வகள்

(Unpaid services)

தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டில உள்ை சிர�ங்கள்

சிர�ங்கள்

இந்தியாவில் அதிகமைாை பெணகள்
வீடடிவைவய அதிக வேனை ப்சய்கினறைைர்.
உணவு தயாரித்தல், னதயல், ெழுது ொர்த்தல்,
துனேத்தல், சுத்தம் ப்சய்தல், குழந்னதகனள
ேளர்த்தல் வொனறை வேனைகனளயும் எந்தவித
ெண ேருமைாைமும் இனறியும் நடபு, ொ்சம்,
அனபு, மைரியானத வொனறை ெணத்தால் மைதிப்பி்ட
முடியாத காரணங்களுககாகவும் வேனை
ப்சய்கிறைார்கள். ஆைால்
அேர்களுன்டய
அர்ப்ெணிப்பு
வதசிய
உற்ெத்தியில்
வ்சர்ககப்ெடுேதில்னை.

மைாற்றுச ப்சலுத்துதல்கள்
வதய்மைாைங்கள் மைதிப்பீடு ப்சய்ேதில் சிரமைம்
ெணம் ப்சலுத்தப்ெ்டாத வ்சனேகள்
்சட்ட விவராத ந்டேடிகனககளால் கின்டககும்
ேருமைாைம்
ப்சாந்த நுகர்வுககாை உற்ெத்தி மைற்றும் வினை
மைாற்றைம்

2.7.4 சட்ைவிதராே

மூைதை இைாெம்

நைவடிக்்கயிலிருநது ம்பறும்
வரு�ானம் (Income from illegal
activities)

புள்ளி விேரச சிககல்கள்

2.7.1 �ாறறுச் மசலுததுேலகள் (Transfer

Payments)

சூதாட்டம்,
க்டத்தல்
மைற்றும்
்சட்ட
விவராதமைாக மைதுனே தயாரித்தல் வொனறை
்சட்டவிவராத
ந்டேடிகனககள்
மூைம்
பெறைப்ெடும் ேருமைாைம் வதசியேருமைாைத்தில்
வ்சர்ககப்ெடுேது
இல்னை.
இந்த
ந்டேடிகனககள் மைககளின விருப்ெத்னத
நினறைவு
ப்சய்தாலும்
்சமுதாய
ரீதியில்
உற்ெத்தினயச ்சார்ந்தது
எனறு எடுத்துக
பகாள்ள முடியாது.

ஓய்வூதியம்,
வேனையினனமைககாை
உதவித்பதானக,
மைானியங்கள்
வொனறைேற்னறை அரசு அளிககிறைது. இனேகள்
அரசின ப்சைவுகள் ஆகும்.
ஆைால்
இனேகனள
வதசிய
ேருோயில்
வ்சர்ப்ெதில்னை.
வதசியகக்டனுககாக
ப்சலுத்தப்ெடும் ேடடியும் இது வொனறைவத.

2.7.2 தேய்�ானங்கள்

மகாடுப்பனவு
�திபபிடுவதில சிக்கல (Difficulties
in assessing depreciation allowance)

2.7.5 சுய நுகர்வுக்கு உற்பததி மசய்ேல

�றறும் வி்ல �ாறைம் (Production
for self-consumption and changing
price)

வதய்மைாைம்
பகாடுப்ெளவு,
விெத்து
இழப்பீடு
மைற்றும்
ெழுது
கட்டணங்கள்
வொனறைேற்னறை வதசிய ேருோயிலிருந்து
கழிப்ெது எனெது மிக எளிதாைது அல்ை.
இனேகனள அதிக கேைத்து்டன ்சரியாக
மைதிப்பீடு ப்சய்து கழிகக வேணடும்.
தேசிய வருவாய்
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விே்சாயிகள்
தங்களின
சுய
நுகர்விற்காக உற்ெத்தியில் ஒரு ெகுதினய
ஒதுககி
னேககினறைைர்.
்சந்னதயில்
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விற்பனை செய்யாமல் ஒதுக்கிய உற்பத்தி
தேசிய
வருமானத்தில்
சேர்க்கப்பட்டதா
என்பதை கண்டறிவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.

2. பல்வே

று ம�ொழி மற்றும் கலாச்சாரம்
ப�ோன்ற
காரணத்தினாலும்
புள்ளிவிவரங்களை
மதிப்பிடுவதில்
பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.

உற்பத்தி முறையில் தேசிய வருவாய்
கணக்கிடுதல் என்பது நடப்பு சந்தை விலையில்
முடிவடைந்த ப�ொருள்கள் மற்றும் பணிகளின்
மதிப்பை அளவிடுதல் ஆகும்.
ஆனால்
விலைகள் ஒரே மாதிரி நிலையாக இருப்பது
இல்லை. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுகான,
ப�ொருளியல் அறிஞர்கள் நுகர்வோர் விலை
குறியீட்டெண்ணை பயன்படுத்தி நிலையான
விலையில் உண்மை தேசியவருவாயை
கணக்கிடுகின்றனர்.

3. அ
 ரசு அலுவலர்கள் - மக்கள் உறவு நம்
நாட்டில் சுமூகமாக இல்லாத நிலையில்
புள்ளி
விவரங்கள்
சேகரிப்பதில்
பிரச்சனைகள் வருகின்றன.
மக்கள்
உண்மையான
புள்ளிவிவரங்கள்
தருவதில்லை.
4. பு
 ள்ளி
விவரங்களை
சேகரிக்கும்
பெரும்பான்மையான
அலுவலர்கள்
பயிற்சி
அற்றவர்களாகவும்,
திறமையற்றவர்களாகவும் உள்ளனர்.

2.7.6 மூலதன இலாபம் (Capital Gains)

ஆகையினால்
தேசிய
வருவாய்
மதிப்பீட்டில் துல்லிய தன்மை இல்லாமலும்,
புள்ளி
விவரங்கள்
ப�ோதுமானதாக
இல்லாமலும் இருக்கின்றன. 10 சதவிகிதம்
அதிகமாகவ�ோ
அல்லது
குறைத்தோ
மதிப்பிடப்படுகின்றது.
இத்தகைய
காரணங்களினால் இந்தியாவின் GDPயின்
மதிப்பு அமெரிக்க டாலருக்கு ஏறக்குறைய 2
டிரில்லியன் US$ யிலிருந்து 5 டிரில்லியன்
US$ வரை வேறுபடுகிறது.

மூலதன ச�ொத்துக்களான வீடு மற்றும்
பிற ச�ொத்துக்கள், பங்குகள் ப�ோன்றவற்றை
அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம்
மூலதன இலாபம் கிடைக்கிறது.
தேசிய
வருவாய் கணக்கீட்டில் மூலதன இலாபம்
சேர்க்கப்படுவது இல்லை.

2.7.7 புள்ளி விவர சிக்கல் (Statistical

Problems)

புள்ளிவிவரங்களை சேகரிப்பதில் பல
பிரச்சினைகள் உள்ளன. ஒரே விவரத்தை பல
முறை கணக்கில் சேர்ப்பது, நம்பகத்தன்மை,
புள்ளி
விவரங்கள்
கிடைக்காமை,
சேகரிப்பவர்களின்
திறன்
குறைவு,
அர்ப்பணிப்பு இன்மை ஆகியவை தேசிய
வருவாய் கணக்கிடுதலில் பிரச்சனைகளைத்
தரலாம்.

2.8

தேசிய
வருவாய்
மற்றும்
சமூகக் கணக்கிடுதல் (Nat ional
Income And Social Accounting)

சமூகக்
கணக்கிடுதல் மூலமாகவும்
தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது. சமூகக்
கணக்கிடுதல்
முறையில்
நிறுவனங்கள்,
குடும்பங்கள், அரசு மற்றும் இதுப�ோன்ற
அமைப்புகளின் பரிமாற்றங்கள் பதியப்பட்டு
இவற்றிற்கு இடையே உள்ள த�ொடர்புகளும்
கண்டறியப்படுகின்றன.
சமூகக்
கணக்கிடுதலை தயாரிப்பது ப�ொருளியல்

1. வி
 வசாயத்துறையில் உற்பத்தி அளவை
கணக்கிடுவது
சிரமம்.
மேலும்
கால்நடைத்துறையின்
உற்பத்தி
ப�ோன்றவை
பற்றிய
புள்ளிவிவரங்கள்
சரியாகவும் முழுமையாகவும் கிடைக்காது.
35
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அறிஞர்களுக்கு க�ொள்கைகளை உருவாக்க
பயன் உள்ளதாக இருக்கும். ஏனெனில் இது
ப�ொருளாதார
அமைப்பின்
பல்வேறு
துறைகளுக்கு இடையே உள்ள புள்ளியியல்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
காரணிகளுக்கு
இடையேயுள்ள த�ொடர்புகளை விளக்குகிறது.
மேலும் எதிர்கால ப�ொருளாதார நிலையை
துல்லியமாக கணிப்பதற்கும் உதவுகிறது.

வாங்குகின்றன. அதாவது ஊதியத்தினைப்
பெற்று
ப�ொருட்களை
வாங்குகின்றது.
நிறுவனங்கள் குடும்பங்களின் பணியை
பெற்று கூலியை தருகின்றன. குடும்பங்கள்
கூலியை பெற்று நிறுவனங்களின் உற்பத்திப்
ப�ொருள்கள்
மற்றும்
பணிகளை
வாங்குகின்றன.

கணக்கிடுதல்
மற்றும்
துறைகள் (Social Accounting and
Sector)

அரசுத் துறையில் பல நிலைகள்
உள்ளன. கிராமம், வட்டம், மாவட்டம், மாநிலம்,
மத்திய அரசு என பல நிலைகள் உள்ளன. எடி
மற்றும் பீகாக் (Edey and Peacock) கூற்றுப்படி,
அரசு என்பது “ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட நபர்கள்”
எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். வரி, தண்டனை,

 அரசு

2.8.1. சமூக

இம்முறையில்
ஒரு
நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம்
பல்வேறு
துறைகளாக
பிரிக்கப்படுகிறது. தனிநபர்கள் உள்ளடக்கிய
ஒரு குழு அல்லது பல நிறுவனங்கள் சேர்ந்த
ஒரு குழு ப�ோன்றவைகளுக்கு இடையே
நடைபெறும் ப�ொருளாதாரப் பரிமாற்றங்களை
ஒரு துறை என்கிற�ோம்.
ஒரு நாட்டின்
ப�ொருளாதாரம்
கீழ்கண்ட
துறைகளாக
பிரிக்கப்படுகிறது.
i.

கட்டணம் மற்றும் கடன் மூலமாக அரசு
நிதியைத்
திரட்டி
பண்டங்களையும்
பணிகளையும்
வாங்குகிறது.
பாதுகாப்பு,
ப�ொது சுகாதாரம், கல்வி ஆகியவற்றை
மக்களுக்கு வழங்குவதுதான் அரசின் முக்கிய
பணி ஆகும். ப�ொதுநிறுவனங்களான அஞ்சல்
அலுவலகம் மற்றும் இரயில்வே துறைகள்
அரசுத்துறையாக
சேர்க்கப்படாமல்
நிறுவனங்களாக கருதப்படுகின்றன.

நிறுவனங்கள்

ii. குடும்பங்கள்

 வெளிநாட்டு வாணிபம்

iii. அரசு

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகள் மூலம்
கிடைக்கும் வருமானம், வெளிநாட்டு கடன்கள்,
வெளிநாட்டு மூலதன வருமானம் மற்றும்
செலுத்துதல்கள் ப�ோன்றவை வெளிநாட்டுத்
துறையாகக் கருதப்படுகிறது.

iv.	வெளிநாட்டு வாணிபம்
v. மூலதன துறை

 நிறுவனங்கள்
நிறுவனங்கள்
உற்பத்திக்
காரணிகளைப் பணியில் அமர்த்தி பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்கின்றன.

 மூலதன துறை
மூலதனத்துறை
சேமிப்பையும்
முதலீட்டையும் உள்ளடக்கியது.
காப்பீட்டு
நிறுவனம், வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள்

 குடும்பங்கள்
குடும்பங்கள் தங்கள் உழைப்பினை
அளித்து கூலியை பெற்று, அதன் மூலம்
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளைப்
தேசிய வருவாய்
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ஆகியவற்றின் பண பரிமாற்றங்கள் இதில்
அடங்கும். மூலதனத்துறை, நிறுவனங்களாக
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கருதப்படுவது இல்லை.
நிறுவனங்களுக்கு நிதி
வருகின்றன.

மாறாக த�ொழில்
உதவி செய்து

அதிகமான GDPயை பெற்றால் ப�ொருளாதார
நலன் குறையும்.
3. இராணுவ
தளவாடங்கள்
உற்பத்தி
அதிகரிப்பதினால்
தேசிய
உற்பத்தி
அதிகரித்தாலும்
ப�ொருளாதார
நலன்
குறையும்.

GDP
யில்
துறைகளின்
பங்கை
மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதாரம்
முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் துறை
என பிரிக்கப்படுகிறது.

4. பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை தருதல்
மற்றும் உழைப்பாளர்களை அதிக நேரம்
வேலை செய்ய வைத்தல் ப�ோன்றவற்றின்
மூலமாக
தலைவீத
வருமானத்தை
அதிகரிக்கலாம். ஆனால் ப�ொருளாதார
நலனில் முன்னேற்றம் இருக்காது.

2.8.2. தேசிய வருவாயும் ப�ொது நலனும்

(National Income and Welfare)

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியும் ப�ொருளாதார
அந்தஸ்தும் அந்நாட்டின் தேசிய வருவாயைப்
ப�ொறுத்தே அமைகிறது. GDPயில் தலைவீத
வருமானம் மற்றும் அதன் ஆண்டு வளர்ச்சி
வீதம் அடிப்படையில் நாடுகளின் ப�ொருளாதார
முன்னேற்றம் அளவிடப்படுகிறது.
அதிக
தலைவீத வருமானம் உடைய நாடு, நல்ல
வாழ்க்கைத்தரத்துடன் அதிக ப�ொருளாதார
நலனையும் பெற்றதாக இருக்கும்.

ஆகவே PQLI என்பது ப�ொருளாதார
நலனை
கணக்கிடுவதில்
முக்கிய
குறியிட்டெண்ணாக உள்ளது.
மக்களின்
வாழ்க்கை தரம், வாழும் காலம் மற்றும்
கல்வியறிவு ப�ோன்றவை PQLI
(Physical
Quality of Life Index) உள்ளடங்கி இருக்கிறது.

2.8.3. தேசிய வருவாய் மற்றும் நாட்டின்

ஆனால் GDP அல்லது தலைவீத
வருமானம்
அதிகரித்தால்
ப�ொருளாதார
நலனும்
அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது
இல்லை.
ப�ொருளாதார
நலன்
குறியீட்டெண்ணாக தலைவீத வருமானம்
உள்ள ப�ோதிலும் கீழ்க்கண்ட குறைகளை
க�ொண்டுள்ளது.

செல்வம் அரிக்கப்படுதல் (National
Income & Erosion of national
Wealth)

அதிகமான GDP யை அடையவேண்டும்
என்பதற்காக நாட்டின் இயற்கை வளங்கள்
அதிக அளவில் அரிக்கப்படுகின்றன அல்லது
சேதப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் எதிர்கால
வளர்ச்சி குறைகிறது. ஆகையால் தேசிய
வருவாயை கணக்கிடும் ப�ோது, இயற்கை
வளங்களின்
இழப்பை
தேசிய
வருவாயிலிருந்து கழிக்க வேண்டும்.

1. ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் அளிப்பை
ப�ொது நலன் சார்ந்து உள்ளது. நுகர்வு
ப�ொருட்களை
காட்டிலும்
மூலதன
ப�ொருட்கள்
அதிகமாக
இருந்தால்,
ப�ொருளாதார
நலனின்
முன்னேற்ற
குறைவாக இருக்கும்.
அதே ப�ோன்று
ஆடம்பர
ப�ொருட்களின்
உற்பத்தி
பணக்காரர்களுக்காக மட்டுமே இருக்கும்.

அடிப்படையில்
தேசிய
வருமானம் (National income in
terms of US$)

2.8.4. US$

2. இயற்கை வளங்களான காற்று, நீர் மற்றும்
மண்
ப�ோன்றவற்றை
மாசுபடுத்தி

தேசிய
வருவாயைக்
குறிப்பிடும்
பணத்தின் மதிப்பை வைத்தும் ஒரு நாட்டின்
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ப�ொருளாதார நிலைமையை அறியலாம்.
உதாரணத்திற்கு இந்திய தேசிய வருவாயை
அமெரிக்க பணமான டாலரில் ச�ொல்ல
வேண்டும். இதன் விளைவாக இந்திய தேசிய
வருமானம் மிகக் குறைவாகத் த�ோன்றலாம்.
ஆனால் வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையில்
அளவிட்டால் இந்தியத் தேசிய வருமானம்
அதிகமாகத் த�ோன்றும்.

அருஞ்சொற்பொருள்
� ம�ொத்த தேசிய உற்பத்தி (GNP): ஓர்

ஆண்டில்
ஒரு
நாட்டில்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளின்
பணமதிப்பு.
இது
தேய்மானத்தையும் நிகர ஏற்றுமதியையும்
உள்ளடக்கியது

� நிகர தேசிய உற்பத்தி (NNP): ஓர் ஆண்டில்

2.8.5. சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செலவு

ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் பண
மதிப்பு இதில் தேய்மானத்தை கழித்து நிகர
ஏற்றுமதியை கூட்ட வேண்டும்

(Social and Environmental Cost)

ப�ொருளாதார நுகர்வு பண்டங்களை
உற்பத்தி செய்யும் ப�ோது, பல சுற்றுச்சூழல்
மற்றும்
சமுதாயக்
கேடுகள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.
தேசிய வருவாய்
கணக்கிடும் ப�ோது இவைகளையும் கருத்தில்
க�ொள்ள வேண்டும்.

� காரணிச் செலவில் NNP ( NNP at Factor

cost): எல்லா உற்பத்திக் காரணிகளுக்கும்
கிடைத்த ம�ொத்த வருமானம்

� தனிநபர் வருமானம் (Personal Income):
ஒரு நாட்டின் உள்ள
தனி நபர்கள்
நேர்முகவரி செலுத்துவதற்கு முன்பாக
பெற்ற ம�ொத்த வருமானம்

த�ொகுப்புரை
ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார செயல்திறன்
அல்லது உற்பத்தி செயல்திறனை தேசிய
வருவாய் விளக்குகிறது.
ப�ொருளாதார
வல்லுநர்கள்,
திட்டமிடுபவர்கள்,
அரசு,
வியாபாரிகள் மற்றும் IMF,
உலக வங்கி
ப�ோன்ற பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தேசிய
வருவாய்
பற்றிய
புள்ளி
விவரத்தை
பயன்படுத்துகின்றன.
நாட்டின் பல்வேறு
ந�ோக்கங்களுக்காக இந்த புள்ளி விபரங்களை
பகுத்தாய்வு
செய்கின்றன.
மக்களின்
வாழ்க்கைத்தரம் அதிகரித்துள்ளதா என்பதை
கண்டறிய தேசிய வருவாய் உதவுகிறது.
மேலும்
பிற
நாட்டு
மக்களின்
வாழ்க்கைத்தரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கவும்
தேசிய வருவாய் பற்றிய புள்ளி விவரம்
பயன்படுகிறது. ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியின்
அளவை
கணக்கிட
தேசிய
வருவாய்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
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� செலவிடக்கூடிய வருமானம் (Disposable
Income): நேர்முகவரி செலுத்திய பிறகு,
தனி நபர்களின் நுகர்வு மற்றும் சேமிப்பை
கூட்டி ம�ொத்தமாக பெறுவது ஆகும்.

� தலைவீத வருமானம் (Per capita Income):
தனிநபரின் ஆண்டு சராசரி வருமானம்

� சமூகக்

கணக்கீடு (Social Accounts):
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதால்
ஏற்படுகிற
சமூகச்
செலவுகளின்
அடிப்படையில்
தேசிய
வருமானம் கணக்கிடல்

� பணம் க�ொடுக்கப்படாத சேவைகள் (Unpaid
services): பணம் பெறாமல் அளிக்கக்கூடிய
ப�ொருளாதார
பலன்கொண்டிருக்கும்
சேவைகள்
(உதாரணம்
:
உடல்நலக்குறைவான
மனைவியை
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� மாற்றுச் செலுத்துதல் (Transfer payments):

கணவன்
கவனித்துக்
க�ொள்ளுதல்,
சமையல் செய்தல், துணிதுவைத்தல்,
நண்பர்களுக்கு உதவுதல்)

வேலையற்றோருக்கு அரசு அளிக்கும்
உதவித்தொகை,
வய�ோதிகர்களுக்கு
வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் ப�ோன்றவை

� மூலதனத் துறை (Capital sector): இது
சேமிப்பையும்
உள்ளடக்கியது

முதலீட்டையும்

ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. உ
 ற்பத்திக்காரணியின் செலவின்
அடிப்படையிலான NNP

5. கீ
 ழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில்
மிகப்பெரிய எண்ணாக இருக்கும்?

அ. தேசிய வருவாய்
ஆ. உள்நாட்டு வருமானம்
இ. தலை வீத வருமானம்
ஈ. சம்பளம்

அ. செலவிடக்கூடிய வருமானம்
ஆ. தனிநபர் வருமானம்
இ. NNP
ஈ. GNP
6. _
 ___________
துறையில்
செலவு
முறையில்
தேசிய
வருவாய்
மதிப்பிடப்படுகிறது.

2. மு
 தன்மைதுறை என்பது
____________
அ. த�ொழில்
ஆ. வியாபாரம்
இ.விவசாயம்
ஈ.கட்டடம் கட்டுதல்

அ. கட்டடத்துறை
ஆ. விவசாயத் துறை
இ. பணித்துறை
ஈ. வங்கித் துறை

3. எ
 த்தனை முறைகளால் தேசிய வருவாய்
கணக்கிடப்படுகிறது?

7. மூ
 ன்றாம் துறை ____________எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது.

அ. இரண்டு
ஆ. மூன்று
இ. ஐந்து
ஈ. நான்கு

அ. பணிகள்
ஆ. வருமானம்
இ. த�ொழில்
ஈ.உற்பத்தி

4. எ
 வற்றைக் கூட்டி வருமான முறையில்
தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது?

8. ஒ
 ரு நாட்டின் ___________ செயலை
தேசிய வருவாய் குறிப்பிடுகிறது.

அ. வருவாய்
ஆ. வரி
இ. செலவு
ஈ. வருமானம்

அ. த�ொழில்
ஆ. விவசாயம்
இ. ப�ொருளாதாரம்
ஈ. நுகர்வு
39
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9. _
 _________ஆல் தேசிய
வகுத்தால்
தலைவீத
கண்டறியலாம்.

வருவாயை
வருமானம்

14. N
 NPயிலிருந்து வெளிநாட்டு காரணிகளின்
நிகர
வருமானம்
கழிக்கப்பட்டால்
கிடைக்கும் நிகர மதிப்பு ___________

அ. உற்பத்தி
ஆ. நாட்டின் மக்கள் த�ொகை
இ. செலவு
ஈ. GNP

அ. ம�ொத்த தேசிய உற்பத்தி
ஆ. செலவிடக்கூடிய வருமானம்
இ. நிகர தேசிய உற்பத்தி
ஈ. தனிநபர் வருமானம்

10.
GNP = ……..+ வெளிநாட்டிலிருந்து
வரும் நிகர காரணி வருமானம்.

15. உ
 ற்பத்திப் புள்ளியில் NNPயின் மதிப்பு
___________ என அழைக்கப்படுகிறது

அ. NNP
ஆ. NDP
இ.GDP
ஈ. தனிநபர் வருமானம்

அ. காரணி செலவில் NNP
ஆ. சந்தை விலையில் NNP
இ. காரணி செலவில் GNP
ஈ. தலைவீத வருமானம்

11. NNP என்பது ___________

16. ஒ
 ரு நாட்டின் சராசரி வருமானம் என்பது
___________

அ. Net National Product
ஆ. National Net Product
இ. National Net Provident
ஈ. Net National Provident

அ. தனிநபர் வருமானம்
ஆ. தலைவீத வருமானம்
இ. பணவீக்க வீதம்
ஈ. செலவிடக்கூடிய வருமானம்

12. ம�ொத்த

மதிப்பிலிருந்து ___________ ஐ
கழித்தால் நிகர மதிப்பு கிடைக்கும்?

17. ப
 ணவீக்கத்திற்கு சரிபடுத்தப்பட்ட தேசிய
வருவாயின் மதிப்பு ___________ என
அழைக்கப்படுகிறது

அ. வருமானம்
ஆ. தேய்மானம்
இ. செலவு
ஈ. மு
 டிவடைந்த ப�ொருட்களின் மதிப்பு
13. இ
 ந்தியாவில் நிதி
___________

ஆண்டு

அ. பணவீக்க வீதம்
ஆ. செலவிடக்கூடிய வருமானம்
இ. GNP
ஈ. உண்மைத் தேசிய வருவாய்

என்பது

18. கீ
 ழ்வருவனவற்றுள்
கருத்துரு?

அ. ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31
ஆ. மார்ச் 1 முதல் ஏப்ரல் 30
இ. மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 16
ஈ. ஜனவரி 1 முதல் டிசம்பர் 31

தேசிய வருவாய்
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எது

ஓட்ட

(Flow)

அ. சட்டைகளின் எண்ணிக்கை
ஆ. ம�ொத்த ச�ொத்து
இ. மாத வருமானம்
ஈ. பண அளிப்பு
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20. மி
 க அதிக அளவிலான தேசிய வருவாய்
___________ லிருந்து வருகிறது.

19. P
 QLI என்பது ___________ ன் குறியீடு
ஆகும்.

அ. தனியார் துறை
ஆ. உள்துறை
இ. ப�ொதுத்துறை
ஈ. எதுவும் இல்லை

அ. ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
ஆ. ப�ொருளாதார நலன்
இ. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்
ஈ. ப�ொருளாதார மேம்பாடு
விடைகள்

1

அ

11

அ

2

3

4

5

13

14

15

இ

ஆ

ஆ

அ

12

ஈ

இ

6

ஈ

அ

16

அ

ஆ

7

அ

17
ஈ

8

9

10

19

20

இ

ஆ

இ

ஆ

18

இ
அ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. தேசிய வருவாய் இலக்கணம் கூறுக.
22. GNP கணக்கிடும் சூத்திரத்தை எழுதுக.
23. NNP க்கும் NDP க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?
24. GNPக்கும் NNPக்கும் உள்ள த�ொடர்பினை எழுது
25. தனிநபர் வருமானம் என்றால் என்ன?
26. GDP குறைப்பான் இலக்கணம் தருக.
27. தேசிய வருவாய் கணக்கீட்டில் “சுய நுகர்வு” எவ்வாறு சிரமத்தைத் தருகிறது?
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. தலைவீத வருமானம் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக
29. த
 னிநபர் வருமானத்திற்கும் செலவிடக்கூடிய வருமானத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம்
என்ன?
30. காரணி செலவில் NNP – விவரி.
31. செலவுமுறை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக
32. தே
 சிய வருவாய் கணக்கிடுதலில் “இருமுறை கணக்கீட்டுப் பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு?
33. தேசிய வருவாய் மற்றும் ப�ொதுநலன் ஆகியவற்றைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.
34. தேசிய வருவாயின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.
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பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக
35. தேசிய வருவாயின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.
36. தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை விளக்குக.
37. தேசிய வருவாய் கணக்கிட்டில் உள்ள சிரமங்கள் யாவை?
38. ப�ொருளாதார ஆய்வில், சமூகக் கணக்கிடுதலின் அவசியத்தை விவாதி.
செய்முறை
2001 ம் ஆண்டிலிருந்து பல்வேறு நாடுகளின் GDP விகிதத்தை
பட்டியலிட்டு ஒப்பிடு

பார்வை நூல்கள்
1.

Jhingan M.L. Macro Economic Theory, Vrinda Publication LTD.

2. Keshava.S.R. Economics, New Age Internatonal Publishers,
2010
3.

Mitani D.M. Macroeconomics, Himalaya Publishing House,
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இநே நைவடிக்்க �ாணவர்கள்
தேசிய வரு�ானத்ே கணக்கிை
உேவுகிைது.
்படி – 1
பகாடுககப்ெடடிருககும் உரலி / வினரவுககுறியீன்டப் ெயனெடுத்தி
GeoGebra ெககத்திற்குச ப்சல்க. “Factor Cost and Market price” எனும்
GeoGebra ெணித்தானள எடுத்துக பகாள்ளவும்
்படி – 2
இ்டது ெககத்தில் உள்ள கட்டங்களில் ெதிய தரவுகனள உள்ளீடு
ப்சய்யைாம். ேைது ெககத்தில் வதனேயாை கணககீடுகள் வதானறும்.

்படி 1

்படி 2
ெ்டங்கள் அன்டயாளத்திற்கு மைடடுவமை*

can the QR Code
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அத்தியாயம்

3

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான
க�ோட்பாடுகள்

“புகுத்தப்பட்ட சேம்பேறித்தனத்தினால், வேலையில்லாதவர்கள்,
ஒழுக்கச்சிதைவு, நம்பிக்கையின்மை, வெறுப்பு உணர்வு மற்றும் சுய மரியாதை
இழப்பு ஆகியவற்றால் துன்புறுகிறார்கள்.”.
ஒனாகாட். P மற்றும் ஒனாகாட். R

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2
3

முழு வேலை வாய்ப்பு, வேலையின்மை மற்றும் அதன் வகைகளைப் புரிதல்.
த�ொன்மை வேலைவாய்ப்பு க�ோட்பாட்டினை அறிதல்.
வருமானம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு
முக்கியத்துவத்தைத் தெரிதல்.

3.1

க�ோட்பாடுகளின்

முழு வேலை வாய்ப்பின்
ப�ொருள்

பல
நாடுகள்
ப�ொருளாதாரப்
பிரச்சனைகளைச்
சந்தித்துள்ளதை
ப�ொருளாதார வரலாறு கண்டுள்ளது. பல்வேறு
பிரச்சனைகளுள்
வேலைவாய்ப்பின்மை
என்பது
ஒரு
அபாயகரமான
ஒன்றாக
இருக்கிறது.
வேலைவாய்ப்புக்கும்
வருமானத்திற்கும்
உள்ள
உறவைத்
த�ொன்மைப் ப�ொருளாதார அறிஞர்களும்
J.M கீன்சும் (J.M. Keynes) விளக்கியுள்ளனர்.
பிரென்ஞ் ப�ொருளியல் அறிஞரான J.B. சேயின்
(Say) சந்தை விதியின் (Law of Markets) மேல்
த�ொன்மைப்
ப�ொருளியல்
அறிஞர்கள்
அபாரமான நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர்.
20ஆம் நூற்றாண்டில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியவர் J.M. கீன்ஸ்.

Book 1.indb 44

கீன்ஸின்

3.2

அறிமுகம்

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான க�ோட்பாடுகள்

த�ொடர்பான

நல்ல உடல் நலம் உள்ள தனிநபர்கள்
மற்றும், நிலவுகின்ற கூலி விகிதத்தில் வேலை
செய்யத்
தயாராக
இருப்பவர்கள்
அனைவருக்கும் வேலை கிடைக்கிறதெனில்
அதனை முழு வேலை வாய்ப்பு என்கிற�ோம்.
அதாவது முழுவேலை நிலை என்பது வேலை
செய்ய
விருப்பமும்
திறமையும்
இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும்
வேலை நிலையை குறிக்கும்.
கீன்ஸின்
கூற்றுபடி முழு வேலைநிலை என்பது
விருப்பமில்லா வேலையின்மை (Involuntary
Unemployment) இல்லாமல் இருப்பது ஆகும்.
உதாரணம்:
சில
செல்வந்தர்களின்
குழந்தைகள் வேலைக்கு செல்ல விரும்புவது
இல்லை (Voluntary Unemployment ).
44

29-03-2019 19:59:36

ைரனரின கூற்றுப்படி, முழு சேலை
நிலை என்பது “கூலியும விலையும எந்்த
சேலைநிலையில்
மைாறிமைாறி
அதி்கரிககின்ச்தா அஙகு முழு சேலைோய்பபு
நிைவுகி்து” எனகி்ார.

ேல்க்கலையும
்தனலமை்கலையும அறிய
சேண்டும.
இந்திய கிராமைபபு்ங்களில்
சேலையினலமையும
குல்ோன
சேலைோய்பபும
(Underemployment)
்காணப்படுகின்ன கிராமைங்களில் மைல்மு்க
சேலையினலமை
மைற்றும
்பருே்காை
சேலையினலமை நிைவுகி்து. ந்கரபு்ங்களில்
பி்ழச்சி
சேலையினலமை,
அலமைபபுோர
சேலையினலமை
மைற்றும
தி்ந்்த
சேலையினலமை நிைவுகி்து. ந்கரமையமைா்தல்
்காரணமைா்க
கிராமைபபு்
சேலையாட்கள்
ந்கரபபு்ங்கலை சநாககி வேல்கின்னர.
இவோறு கிராமைபு் மைக்கள் ந்கரந்து வேல்ே்தால்
ந்கரபு்ங்களில்
சேலையினலமை
அதி்கரிககி்து.

உைகில் ஒவவோரு நாடும முழு சேலை
நிலைலய
அல்டேல்த
குறிகச்காைா்க
வ்காண்டிருககின்ன.
இ்தற்்கா்க ்தங்கள்
நாடடில் இருககும ேைங்கலை முழுலமையா்க
்பயன்படுததி உத்தமை அைவு உற்்பததிலய
அல்டய
முயல்கின்ன.
ஆனால்
நல்டமுல்யில் முழு சேலைோய்பபு என்பது
நாடடின உலழப்பாைர்கலை முழுலமையா்க
்பயன்படுேது ஆகும.

நவ்ையின்்�யின் வ்்க்கள்

3.3

வேலையின்லமயின்
ேல��ள் (Types Of
Unemployment)

ேைரந்்த நாடு்களில் சேலையினலமை
என்பது
்தற்்காலி்கமைா்கசோ
அல்ைது
பி்ழச்சியா்கசோ இருக்கைாம. ஆனால்
ேைரகின்
நாடு்களில்
மூை்தன
உருோக்கம குல்ோ்க இருப்ப்தால்
அலமைபபுோரந்்த
சேலையினலமை
அதி்கமைா்க இருககும.
கீழ்கண்்டலே
சேலையினலமையின ேல்க்கள் ஆகும.

சேலையினலமை என்பது நல்ை உ்டல்
நைம உள்ை ்தனிந்பர்கள், நிைவுகின் கூலி
விகி்தததில்
சேலை
வேய்யத்தயாரா்க
இருப்பேர்கள்
அலனேருககும
்தகுந்்த
சேலையில்ைா்த சூழநிலை சேலையினலமை
ஆகும.

நவ்ையின்்�யின் வ்்க்கள்

வோணிேச சூழல் நவ்ையின்்�

தற்்கோலி்க அல்ைது பிைழ்சசி
நவ்ையின்்�
்கற்நைோர் நவ்ையின்்�
பதோழில் நுட்ே நவ்ையின்்�
அ்�ப்பு்சோர் நவ்ையின்்�
�்ைமு்க நவ்ையின்்�

இந்தியாவில்
சேலையினலமை
பிரச்ேலனலயச் ேமைாளிக்க வ்காள்ல்க்கள்
உருோககும ச்பாது சேலையினலமையின
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1. வாணிபச் சூழல் வேலையின்மை (Cyclical
Unemployment)

3. தற்காலிக அல்லது உடன்பாடில்லா
(பிறழ்ச்சி) வேலையின்மை (Temporary
Unemployment or Frictional Unemployment)

கீழ்நோக்கிய
பகுதியில்
ஒரு
ப�ொருளாதாரம் இருக்கும் ப�ோது நிகழ்கின்ற
வேலையின்மைக்கு சுழல் வேலையின்மை
(Cyclical Unemployment)
என்று பெயர்.
வாணிப சூழலின் பின்னிறக்க பகுதியில்,
உற்பத்தி மற்றும் வருமானம் குறைந்து
வேலையின்மை
அதிகரிக்கும்.
இது
ப�ோதுமான
அளவு விளைவுத் தேவை
இல்லாத ப�ோது நிகழ்வதாகும்.
அரசு
முதலீட்டை அதிகரிப்பதன் மூலமும், விரிவான
பணவியல் க�ொள்கைகளைக் கடைப்பிடித்தும்
இந்த
சுழல்
வேலையின்மையைக்
குறைக்கலாம்.

உழைப்பாளர்களின் தேவை மற்றும்
அளிப்பில் சமநிலையற்ற தன்மை நிலவுவதால்
தற்காலிக அல்லது பிறழ்ச்சி வேலையின்மை
ஏற்படுகிறது.
உழைப்பாளர்கள்
ஓரிடத்திலிருந்து
மற்றொரு
இடத்திற்கு
இடம்பெயராமை,
திறமை
பற்றாக்குறை,
இயந்திரங்களில்
பழுது
ஏற்படுதல்,
மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறை ப�ோன்ற
காரணங்களால் உடன்பாடில்லா (பிறழ்ச்சி)
வேலையின்மை ஏற்படுகிறது. வேலையை
இழந்து
புதிய
வேலை
தேடும்
உழைப்பாளர்களும்
இவ்வகையில்
அடங்குவர்.

2. பருவகால வேலையின்மை (Seasonal
Unemployment)

4. கற்றோர் வேலையின்மை (Educated
Unemployment)

ஒரு வருடத்தின் சில காலங்களில்
மட்டும்
நிலவும்,
வேலையின்மைக்கு
பருவகால வேலையின்மை என்று பெயர்.
விவசாயம்
மற்றும்
விவசாயம்
சார்ந்த
த�ொழில்கள் (கரும்பு, பருத்தி) ப�ோன்றவை
குறிப்பிட்ட பருவத்தில் மட்டுமே நடைபெறும்.
இத்தகைய
த�ொழில்களில்
குறிப்பிட்ட
காலங்களில்
மட்டும்
வேலைவாய்ப்பு
இருக்கும்.
மற்ற
பருவங்களில்
வேலையிருக்காது. எனவே அவற்றை நம்பி
செயல்படும்,
வேளாண்மை
மற்றும்
த�ொழிற்சாலைகளிலும்
வேலையின்மை
நிலை நிலவும்.
மக்களின் தேவை
கூடுவதாலும்
குறைவதாலும்
பருவகால
வேலையின்மை த�ோன்றும், உதாரணம்,
ஐஸ்கீரிம்,
விடுமுறைகால
சுற்றுலாவின்
தேவை
குறைவதாலும்
வேலைவாய்ப்பு
குறையலாம்.
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சில நேரங்களில் படித்து கல்வி தகுதி
பெற்றவர்களுக்கு வேலைகிடைப்பது இல்லை
அல்லது பகுதி நேர வேலை செய்கின்றனர்.
இத்தகைய வேலையின்மைக்கு கற்றோர்
வேலையின்மை
என்று பெயர். தவறான
கல்வி
முறை,
வேலைக்கான
திறன்
பற்றாக்குறை அதிக அளவு மாணவர்கள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்டங்களை முடித்து
வெளிவருதல்,
இலகுவான
வேலையை
மட்டுமே விரும்புதல் ப�ோன்ற காரணங்களால்
பட்டம் பெற்றவர்களின் வேலையின்மை
கூடுகிறது.
5. த�ொழில் நுட்ப வேலையின்மை (Technical
Unemployment)
புதிய த�ொழில்நுட்பம் மூலதன செறிவு
உடையதாக
இருப்பதால்,
குறைந்த
எண்ணிக்கையில்
உழைப்பாளர்கள்
தேவைப்படுகின்றனர்.
புதியன
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்கண்டுபிடித்தலும
புதிய
்கருததுக்களும
சேலைோய்பபிலன உருோககும. ஆனால்
உலழபல்ப
சேமிககின்
புதிய
்கண்டுபிடிபபு்கள்
வ்தாழில்நுட்ப
சேலையினலமைலய உருோககும.

்பாதிக்காது. உற்்பததியில் அேர்களின ்பஙகு
குல்ோ்க
இருககும.
சேலையில்ைா்த்தாசைசய,
வ்தரிந்தும
அதி்கமைாசனார
ஒரு
சேலையில்
ஈடு்படடிருப்பார்கள்.
இத்தல்கய
சேலையினலமையால்
உலழப்பாைரின
இறுதிநிலை உற்்பததிதி்ன பூஜ்யமைா்கசோ,
குல்ோ்கசோ அல்ைது எதிரமைல்யா்கசோ
இருககும.

6. அலமப்புசார் வேலையின்லம (Structural
Unemployment)
ேமூ்க அலமைபபில் ஏற்்படும வ்பரிய
மைாற்்ங்கைால் அலமைபபுோர சேலையினலமை
உருோகி்து. ஒரு வ்பாருளுக்கான ச்தலே
குல்்தல் (Eg. Type Machine, Taperecordeas,
Radios,
Camera etc) அல்ைது பி்
வ்பாருள்்களின ச்தலே அதி்கரித்தல் இடு
வ்பாருட்கள் இனலமை, மு்தலீடு ்பற்்ாககுல்

3.4

வேலைோய்ப்பு ்ற்றிய
பதான்லமக் வ�ாட்ாடு
(Classical Theory of
Employment)

ஆகியலேயும இவேல்க சேலையினலமைககு
்காரணமைாகி்து. உ்தாரணமைா்க, ல்கச்பசியின
ச்தலே அதி்கரித்த்தால், ச்கமைராவின ச்தலே
மைற்றும ச்டப வரக்கார்டர்களின ச்தலே
குல்ந்துள்ைது.
இந்தியாவில்
மூை்தன
்பற்்ாககுல்யால் மைக்கள் சேலையினறி
இருககின்னர.

சேலை ்பற்றிய வ்தானலமைக ச்காட்பாடு
எந்்த ஒரு ்தனிச்காட்பாடல்டயும வ்பற்று
இருக்கவில்லை. நாடடில் ேருமைானம மைற்றும
சேலை ்பற்றி ்பனமு்க ்பாரலேயில் சேலை
்பற்றிய வ்தானலமைக ச்காட்பாடு்கள் இருந்்தன.
ஆ்டம ஸ்மித என் வ்பாருளியல் ேல்லுநர
1776ம ஆண்டு “நாடு்களின வேல்ேம ்பற்றிய
இயல்பு மைற்றும ்காரணங்கள்
அ்டஙகிய
விோரலண” என் புத்த்கதல்த வேளியிட்டார.
பினனர ச்டவிட ரிக்காரச்டா, J.S. மில், J.B. சே
மைற்றும A.C பிகு ஆகிசயாரால் வ்தானலமைக
ச்காட்பாடு ேைரச்சி வ்பற்்து.

7. மலறமு� வேலையின்லம (Disguised
Unemployment)

ஒரு வ்பாருைா்தாரம நீண்்ட்காைததில்
்பணவீக்கம இனறி முழு சேலைநிலையு்டன
இயஙகும எனறு வ்தானலமை வ்பாருளியல்
அறிஞர்கள் அனுமைானித்தனர.
சமைலும
வ்பாருைா்தாரததில்
கூலியும
விலையும
வநகிழச்சி உல்டய்தா்க இருககும எனவும,
ேந்ல்தயில் ச்பாடடி நிைவும எனவும, அரசு
்தலையி்டாக வ்காள்ல்கலய (Laissez – faire
economy) பின்பற்றும எனறும நமபினர.

ச்தலேககு அதி்கமைானேர்கள் ஒரு
சேலையில் இருந்்தால் அது மைல்மு்க
சேலையினலமையாகும.
(உ்தாரணம –
விேோயததுல்). இவசேலை்களில் சிைர
சேலைலயவிடடு விைகினாலும, உற்்பததி
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3.4.1 வசயின் சந்லத விதி (Say’s Law

சுருக்கமைா்க, சேலைோய்பபு ்பற்றிய
வ்தானலமைக ச்காட்பாடடின்படி “உற்்பததியின
மூைம ஒரு ந்பர அேர ேருோலய ஈடடுகி்ார,
அது மைற்்ேர உற்்பததி வேய்யும ்பண்்டங்கள்
மைற்றும
்பணி்கலை
ோஙகுே்தற்கு
வேைவி்டப்படுகி்து. நாடு முழுேதிலும வமைாத்த
உற்்பததி வமைாத்த ேருோய்ககு ேமைமைா்க
இருககும”.

of Market)

கீன்ஸ்
J.B. வச

(1776 – 1832)

வசயின்விதி
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டாம் எலுமிச்லச
்ானம் உருோக்கி
விற்கிறார்

டாம் எலுமிச்லச
்ானம் விற்று
ேருமானம்
ஈடடுகிறார்

டாம்

எலுமிச்லச
்ானம்

5 ரூ

அளிப்பு

ட
பச ேரு ாம்
ைவு மா அந்
ன
பச த்லத
ய்கி த
றா
ர்

சேலைோய்பபு ்பற்றிய வ்தானலமைக
ச்காட்பாடடின முககிய அங்கமைா்க சேயின
ேந்ல்த விதி தி்கழகி்து. பிவரனச் (French)
வ்பாருளியைறிஞரான J.B. சே (1776 – 1832)
ஒரு வ்தாழிைதி்பர ஆேர. ஆ்டமஸ்மித மைற்றும
ச்டவிட
ரிக்காரச்டா
ச்பான்ேர்களின
எழுததுக்களினால் ்கேரப்பட்டார. J.B. சேயின
்கருததுப்படி, “அளிபபு அ்தன ச்தலேலய
்தாசன உருோககும ”(Supply Creates its own
demand).சேயின
்கருததுப்படி,
வ்பாருைா்தாரததில்,
நிறுேனங்கள்
வ்பாருட்கலை
உற்்பததி
வேய்்த்தற்கு
உற்்பததிக்காரணி்களுககு
ஊதியதல்த
அளிக்கப்படுகின்னது. அந்்த ஊதியதல்தக
வ்காண்டு குடும்பங்கள், நிறுேனங்கள் வேய்்த
உற்்பததி
வேய்்த
வ்பாருட்கள்
மைற்றும
்பணி்கலை ோஙகுகின்ன. ஆ்கசே ஒரு
நாடடில் உற்்பததி வேய்யப்பட்ட வ்பாருட்கள்
அ்தற்்கான ச்தலேலய அங்காடி மைதிபபில்
்தாசன உருோககும எனறு J.B. சே ்கருதினார,.
ஒரு உலழப்பாளி வ்பறும ஊதியதல்த
வ்காண்டு உற்்பததி வேய்யப்பட்ட வ்பாருட்கலை
ோஙகுே்தால், உற்்பததி வேய்்த அலனததும
விற்்கப்படடுவிடும எனறு சேயின ேந்ல்த விதி
கூறுகி்து.
சேயின
்கருததுப்படி,
ஒரு
வ்பாருை்தாரததில்
வமைாத்த
உற்்பததியும
வமைாத்த ேருோயும ேமைமைா்க இருககும.

ேருடாம்
மா அந்த
னத்
பச
லத
ைவு
பச
ய்கி
றா
ர்
தாவன
உருோக்குகிறது

வசயின் அங�ாடி விதியில்
பிந்லதய �ருத்துக்�ள்

வதலே
முந்லதய

அளிபபு அ்தன ச்தலேலய ்தாசன
உருோககும அல்ைது வ்தாகு மு்தலீடு,
வ்தாகு சேமிபபுககு ேமைம என் விதி்கள்
பிந்ல்தய
்கருததுககு
உ்கந்்த்தா்க
இருககும.
இது
ோ்தாரணமைா்க
்கணககியல் சநாககிற்கு மைடடும அலமையும.
சேயின அங்காடி விதி, வ்தாகு அளிபபு
அ்தாேது
உற்்பததியாைர
உற்்பததி
வேய்யும
வமைாத்த
உற்்பததி
அல்த
ோஙகு்பேரின வ்தாகு ச்தலேககு ேமைம
என்பது
முந்ல்தய
்கருததுககு
உ்கந்்த்தாகும.
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வ்ப

்கள்
ாருட

மைற்றும ்பணி்களின

ாரு

ள்்க

8. இது நீண்்ட ்காை ்பகுத்தாய்லே
அடிப்பல்டயா்க வ்காண்்டது.

பபு

9. அ தி ்க
உ ற் ்ப த தி க ச ்க ா
சேலையினலமைகச்கா ோய்பபில்லை

ேருோய்

உற்்பததி
வ்ப

அளி

ள் மைற்

றும ்பணி்களுக்கா

்த
னச

ல

10. ்பயன்படுத்தப்ப்டா்த
ேைங்கள்
இருந்்தால், முழு சேலைோய்பபு ேலர
அேற்ல்
்பயன்படுததுேது
இைா்ப்கரமைா்க
இருககும.
உற்்பததிக்காரணி்கள்
அேற்றின
உற்்பததித தி்னுகச்கற்்ப ஊதியம
வ்ப் விருப்பமு்டன இருப்பார்கள் என்
நி்பந்்தலன இவவிதியில் இருககும.

ே

வசயின் சந்லத விதியின் எடுவ�ாள்�ள்
சேயின
எடுச்காள்்கலை
வ்காண்டுள்ைது.

ேந்ல்தவிதி

கீழ்கண்்ட
அடிப்பல்டயா்க

11. விலைக ்கருவி (Price mechanism)
்தானா்க இயஙகுே்தால் அஙகு அரசின
்தலையீடு ச்தலே இருக்காது.

1. ஒரு ்தனி ோஙகுசோசரா, விற்்பேசரா
அல்ைது
உள்ளீச்டா
வ்பாருளின
விலைலய மைாற்் முடியாது.

12. ேடடிவீ்த
வநகிழவுத
்தனலமை,
சேமிபபிற்கும
மு்தலீடடிற்கும
ேமைநிலைலய உருோககும.

2. முழு சேலை நிலை நிைவும.
3. மைக்கள் அேர்களின சுய விருப்பங்கைால்
உந்்தப்படுகி்ார்கள்.
அேர்களின
விருப்பங்கள் வ்பாருைா்தார முடிவு்கலை
நிரணயிககின்ன.

வச - விதியின் விலைவு�ள்

1. அதி்க
உற்்பததிச்கா,
சேலையினலமைகச்கா ோய்பபில்லை.

4. ேந்ல்தச் ேகதி்கசை அலனதல்தயும
நிரணயிககின்ன. ஒரு வ்பாருைா்தாரம
்தாசன ேரிவேய்து வ்காள்ளும சூழல்
வ்பற்று முழு சேலைநிலை ேமைநிலை
அல்டய அரசின ்தலையி்டாக வ்காள்ல்க
அேசியமைா்க உள்ைது.

2. ்பயன்படுத்தா்த ேைங்கள் நாடடில்
இருந்்தால், முழுசேலை ோய்பபு ேலர
அேற்ல்
்பயன்படுததுேது
இைா்ப்கரமைா்க இருககும.
உற்்பததி
்காரணி்கள் அ்தன உற்்பததி தி்னுககு
இலணயாகும
ேலர
ஏற்றும
வ்காள்ளும.

5. உலழபபு
மைற்றும
்பண்்டங்களின
ேந்ல்தயில் நில்வுபச்பாடடி நிைவும.
6. கூலி மைற்றும விலையில்
்தனலமை உண்டு.
7. ்பரிேரத்தலனககு மைடடுசமை
உ்தவும.

3. விலைக ்கருவி ்தானா்க இயஙகுே்தால்
அஙகு அரசின ்தலையீடு ச்தலே
இருக்காது.

வநகிழவுத

4. ேடடி
வீ்த
வநகிழவுத்தனலமை,
சேமிபபிற்கும
மு்தலீடடிற்கும
ேமைநிலைலய உருோககும .

்பணம
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5. ்பரிேரத்தலனககு மைடடுசமை ்பணம
வேயல்்படும.
்பணதல்த
மைக்கள்
ல்கயிருப்பா்க
லேததிருக்க
மைாட்டார்கள்.

6. அைவுககு அதி்கமைான உற்்பததியும,
அதி்க
சேலையினலமையும
்பை
மு்தைாளிததுே
நாடு்களில்
்காணப்படுே்தால் அரசுத ்தலையீடு
அேசியம எனக கீனஸ் ்கருதுகி்ார.

வசயின் விதி ்ற்றிய திறனாய்வு (Criticism of
Say’s Law)
கீழ்கண்்டலே J.B. சேயின
விதியின தி்னாய்வு ஆகும.

3.5

ேந்ல்த

வேலை ோய்ப்பு மற்றும்
ேருமானம் ்ற்றிய கீன்ஸின்
வ�ாட்ாடு (Keynes’ Theory
of Employment and Income)

1. கீனஸின ்கருததுப்படி, அளிபபு அ்தற்்கான
ச்தலேலய உருோக்காது. உற்்பததி
அதி்கரிககும
அைவிற்கு
ச்தலே
அதி்கரிக்காவிட்டால்
இந்்த
விதி
வேயல்்ப்டாது.
2. வ்பாருைா்தாரததில் ்தானா்க ேரி வேய்து
வ்காள்ளும
அலமைபபு
சேலையினலமைலயக குல்க்காது.
மூை்தனவிகி்ததல்த
அதி்கரிதது
சேலையினலமைலயக குல்க்கைாம.

J.M. கீன்ஸ்

நவீனப வ்பாருைா்தாரக
ச ்க ா ட ்ப ா டு ்க ளி ன
ேைரச்சியில்,
கீனஸ்
எழுதிய
புத்த்கமைான
“சேலைோய்பபு,
ேடடி
மைற்றும
்பணம
்பற்றிய
வ்பாதுச்காட்பாடு”

3. ்தனிந்பர்கள்
எதிர்பாரா்த
சூழநிலை்களுக்கா்கவும, வியா்பாரி்கள்
எதிர்காை ந்டேடிகல்க்களுக்கா்கவும
்பணதல்த
இருப்பா்க
லேததிருப்பார்கள். ஆ்கசே ்பணம
நடுநிலையா்க இருக்காது.
4. சேயின ேந்ல்த விதி, அளிபபு ்தன
ச்தலே ்தாசன உருோககும என்
அடிப்பல்டயில் வேயல்்படுே்தால், அதி்க
உற்்பததிககு ோய்பபு இல்லை எனறு
கூறுகி்து,
ஆனால்
கீனஸீன
கூற்றுப்படி
அைவுககு
அதி்கமைான
உற்்பததிககு ோய்பபு உள்ைது.

ஒரு திருபபுமுலனயா்க
இருககி்து.
அதி்க ்தாக்கதல்த ஏற்்படுததிய இந்்த நூல்
1936ல் வேளியி்டப்பட்டது.

வ்தானலமைப வ்பாருை்தார அறிஞர்கள்
ஒரு மு்தைாளிததுே வ்பாருை்தார அலமைபபில்
ேந்ல்த ேகதி்கசை மைாற்்ங்கலை ஏற்்படுததி
ேமைநிலைலய உருோககும என நமபினர.
இ்தற்கு எதிரமைா்ான ்கருதல்த கீனஸ்
வ்காண்டிருந்்தார, எனசே அதில் உள்ை
குல்்கலை ்கலைய ்தனனுல்டய புதிய

5. மு்தைாளிததுே நாடு்களில் குல்ோன
சேலை
(Underemployment)
உள்ை்தால், முழு சேலை ோய்பபுககுச்
ோததியமில்லை என கீனஸ் கூறுகி்ார.
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வேலைவாய்ப்பு
உருவாக்கினார்.

க�ோட்பாட்டை

3.6

விளைவுத் தேவை
(Effective Demand)

J.M. கீன்ஸ் 20ஆம் நூற்றாண்டில்
ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிய ஒரு
ப�ொருளியல் அறிஞர். 1883ல் Cambridgeல்
இவர் பிறந்தார்.
அவர் ப�ொருளாதார
அறிஞராகப் பணியாற்றினார். அத்துடன்
ஒரு குடிமைப் பணியாளராகவும் (Civil
Servant),
Bank
of
Englandல்
இயக்குநராகவும்
Bretton
woods
மாநாட்டில் ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கான
ஒரு குழுவுக்குத் தலைவராகவும் இருந்தார்.
அவருடைய கருத்தின் அடிப்படையில்
அமைந்த ப�ொருளாதாரக் கருத்துக்கள்

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம்
பற்றிய கீன்ஸ் க�ோட்பாட்டின் ஆரம்பப்
புள்ளியே “விளைவுத் தேவை” கருத்தாகும்.
விளைவுத்தேவை
என்பது
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
ப�ொருள்களின்
மீது
உண்மையிலேயே
செலவு
செய்கிற
பணத்தின்
அளவு
ஆகும்.
த�ொழில்
முயல்வோர்கள், வட்டி, வாடகை, கூலி மற்றும்
இலாபம்
ப�ோன்றவற்றை
பணமாகவே
க�ொடுப்பார்கள்; எனவே விளைவுத் தேவை
தேசிய வருவாய்க்குச் சமமாக இருக்கும்.

கீன்ஸியன்
ப�ொருளாதாரம்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
இன்றைய
காலகட்டத்திலும்
அதிக
தாக்கத்தை
பேரியல் ப�ொருளியலில் ஏற்படுத்துகிறது.

ம�ொத்த விளைவுத் தேவை (Aggregate
effective demand)
அதிகரிக்கும் ப�ோது
வேலை வாய்ப்பின் அளவிலும் ஏற்றம் வரும்.
ம�ொத்த விளைவுத் தேவை குறையும் ப�ோது
வேலையின்மை சிக்கல் த�ோன்றும். ஆகவே
நாட்டின் ம�ொத்த வேலை வாய்ப்பு, த�ொகு
தேவை யி ன்  உ த வி யு டன்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

கீ ன் ஸி ன் க�ோ ட ்பா டு ,
முழுவேலைவாய்ப்பு
கருத்தை
மட்டும்
விளக்காமல், குறைந்த வேலை நிலைக்கும்
(Underemployment)
வாய்ப்பு
இருப்பதை
சுட்டிகாட்டுகிறது. கீன்ஸின் க�ோட்பாடு ஒரு
ப�ொதுக்கோட்பாடாகவே திகழ்ந்தது.
இது
எ ல்லாவகை ச் சூ ழ் நி ல ை க ளு க் கு ம்
ப�ொருந்துவதாக இருக்கிறது.

கீ ன் ஸி ன் வ ே ல ை வ ா ய் ப் பு
க�ோட்பாட்டின்படி,
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளின் நுகர்வு மற்றும் மூலதனத்திற்காக
செலவு செய்யப்பட்ட பணமே விளைவுத்
தேவை ஆகும். எனவே ம�ொத்தச் செலவு,
தேசிய உற்பத்திக்கும், தேசிய வருவாய்க்கும்
சமமாக இருக்கும். ஒரு நாட்டில் உற்பத்திக்கும்
வேலைவாய்ப்பிற்கும்
இடையே
உள்ள
த�ொடர்பு விளைவு தேவையின் அளவைப்
ப�ொறுத்து அமைகிறது. விளைவுத் தேவையின்
அளவு
த�ொகு
அளிப்பையும்
த�ொகு
தேவையையும் சார்ந்து உள்ளது.

கீன்ஸின்
கருத்துக்கள்
குறுகிய
காலத்தை
அடிப்படையாக
க�ொண்டு
இருந்தன.
அவரது கருத்துப்படி, வேலை
வாய்ப்பின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படும் ப�ோது
உற்பத்திக்
காரணிகளான
மூலதனம்,
உழைப்பு, திறன், த�ொழில்நுட்பம் ஆகியவை
மாறாமலேயே இருக்கும்.

ED = Y = C + I = வெளியீடு = வேலைவாய்ப்பு
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விலைவுத் வதலே

மூை்தனததின அளிபபு விலை ஆகிய இரண்டு
்காரணி்கலையும MEC ோரந்து உள்ைது.

3.6.1 பதாகு வதலேச் சார்பு (Aggregate

Demand Function: ADF)

கீனஸ்
ச்காட்பாடடின
்படி,
ஒரு
வ்பாருைா்தாரததின வ்தாகு ச்தலே ்தான
உற்்பததிலய
நிரணயிககி்து.
உலழப்பாைர்கலை ்பயன்படுததி உற்்பததி
வேய்யப்பட்ட
வ்பாருட்கலை
விற்்ப்தால்
எவேைவு ேருோய் கில்டககும எனறு
வ்தாழில்
முலனசோர்கள்
எதிர்பாரககி்ார்கசைா
அதுசே
வமைாத்த
ச்தலே.
அ்தாேது, சேறு்பட்ட சேலை
நிலையில் உற்்பததி வேய்்தல்த விற்்பலன
வேய்ே்தன மூைம கில்டககும ேருோய்
அல்ைது எதிர்பாரககும ேருோய் எனைாம.

“விலைவுத
ச்தலே”
ஒரு
வ்பாருை்தாரததின
சேலைநிலைலய
நிரணயிககி்து.
விலைவுத
ச்தலே
அதி்கரிககும
ச்பாது,
சேலைோய்பபும
அதி்கரிககும. மைா்ா்க, விலைவுதச்தலே
குல்ந்்தால் சேலைோய்பபும குல்யும.
நு்கரவு மைற்றும மு்தலீடடுச் வேைவு ஆகிய
இரண்டு
்காரணி்களும
விலைவுத
ச்தலேயின அைலே நிரணயிககின்ன.
வ்தாகுத ச்தலேயில், நு்கரவுச் ோரல்ப
மைக்களின ேருமைானமும இறுதிநிலை நு்கரவு
விருப்பமும (Marginal Propensity to Consume:
MPC)
நிரணியிககின்ன.
கீனஸின
கூற்றுப்படி, ேருமைானம கூடினால் நு்கரவும
கூடும. ஆனால் ேருமைானம கூடுகின் அச்த
விகி்தததில் நு்கரவு விகி்தம அதி்கரிக்காது.

வ்தாகுத ச்தலே கீழக்காணும நானகு
்பகுதி்கலைக வ்காண்்டது.
1. நு்கரவுத ச்தலே
2. மு்தலீடடுத ச்தலே
3. அரசுச் வேைவு
4. நி்கர ஏற்றுமைதி (Export – Import)

மு்தலீடடு அைலே, ேடடிவீ்தம மைற்றும
மூை்தனததின இறுதிநிலை ஆக்க தி்ன
(Marginal Efficiency of Capital:MEC) ஆகிய
இரு்காரணி்களும நிரணயிககின்ன. ேடடி
வீ்தமைானது, ்பண அளிபபு மைற்றும ்பணததின
வராக்க இருபபு விருப்பம ஆகிய இரண்ல்டயும
ோரந்துள்ைது. வராக்க இருபபு விருப்பததிற்கு
கீனஸ் அதி்க முககியததுேம அளிததுள்ைார.
வராக்க
இருபபு
விருப்பம
மூனறு
சநாக்கங்கலை
அடிப்பல்டயா்க
வ்காண்டுள்ைது.
அலே:
ச்பரசநாக்கம,
முனவனச்ேரிகல்க சநாக்கம மைற்றும ஊ்க
சநாக்கம ஆகும. மூை்தன வோததிலிருந்து
கில்டககின்
ேருமைானம
மைற்றும
வேலைோய்ப்பு மற்றும் ேருமான வ�ாட்ாடு�ள்
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விருமபுகி் அல்ைது திட்டமிடுகி் ச்தலே
(வேைவு) என்பது குடும்பங்கள், நிறுேனங்கள்,
அரசு
மைற்றும
வேளிநாடடிலிருந்து
ோஙகுசோர (ஏற்றுமைதி மைற்றும இ்ககுமைதிககு
இல்டசய உள்ை விததியாேம) ஆகிசயார
உள்நாடடில்
உற்்பததி
வேய்யப்பட்ட
வ்பாருட்கலை ோஙகுே்தற்்கா்க வேய்கின்
வேைவு வ்தால்கயாகும. விருமபுகி் வேைவு
என்பது வமைாத்தச் வேைவு (ச்தலே) எனறும
அலழக்கப்படுகி்து.
இ்தலன கீழ்கண்்ட
ோய்ப்பாடடின மூைம குறிபபி்டைாம.
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உற்பத்தியின்
மதிப்பு
அல்லது
தேசிய
வருமானத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். த�ொகு
அளிப்புச் சார்பு வேலைவாய்ப்பு அளவ�ோடு
சேர்ந்து அதிகரிக்கும்.

AD = C + I + G + (X – M)
கீழ்கண்ட வரைபடம் 3.1. த�ொகுத்
தேவைக்கும், வேலைவாய்ப்புக்கும் உள்ள
த�ொடர்பை காட்டுகிறது.

த�ொகு அளிப்பு என்பது தேவையான
உற்பத்தியை நாட்டில் அதிகரிப்பதற்கு
பயன்படுத்தப்படும்
தேவையான
உழைப்பாளர்கள் எண்ணிக்கை மற்றும்
பிற
ப�ொருட்கள்
பயன்படுத்துவதை
குறிக்கும். உற்பத்திக்காக முதலாளிகள்,
உழைப்பாளர்கள் இடு ப�ொருட்கள் ப�ோன்ற
பலவற்றை விலைக�ொடுத்து வேலைக்கு
அமர்த்துவார்கள். ஆகவே உற்பத்தியில்
செலவும் அடங்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட
இடத்தில்,
நிறுவனத்தின்
உற்பத்திச்
செலவைவிட, சரக்குகளை விற்பதால்
கிடைக்கும் வருவாய் அதிகமாக இருந்தால்,
நிறுவனங்கள்,
மேலும்
அதிகமான
உழைப்பாளர்களையும்
மற்ற
இடுப�ொருள்களையும்
வாங்குவதற்கு
முனைவார்கள்.

y
த�ொகுதேவை

AD

0

வேலை வாய்ப்பு

x

வரைபடம் .3.1

வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தல் மற்றும்
குறைதல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப ம�ொத்த
தேவை
கூடும்
அல்லது
குறையும்.
வரைபடத்தில் முதலில் ம�ொத்த தேவை
வளைக�ோடு அதிகரிக்கும் விகிதத்தில்
அதிகரிக்கின்றது. பின்பு இவ்வளைக�ோடு
குறையும் விகிதத்தில் அதிகரிக்கிறது.
அதாவது வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தால்
வருமானம் அதிகரிக்கும்.
ஆனால்
வருமானம்
அதிகரித்த
வீதத்தில்
ப�ொருளாதாரத்தில் செலவு அதிகரிப்பது
இல்லை. மாறாக, குறைந்த விகிதத்தில்
அதிகரிக்கிறது
என்பதை
வரைபடம்
விளக்குகிறது.

த�ொகு அளிப்பு விலை என்பது ஒரு
குறிப்பிட்ட
அளவு
உழைப்பையும்
இடுப�ொருட்களையும்
பயன்படுத்தி
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ப�ொருள்களை
விற்ற பிறகு கிடைக்கும், ‘எதிர்பார்க்கப்படும்
(வருமானம்) ம�ொத்த த�ொகை’ ஆகும்.
இங்கு “விலை” என்பது விற்பனையால்
கிடைத்த வருவாயை குறிப்பிடுகிறது.
த�ொகு அளிப்பின் கூறுகள்:

3.6.2 த�ொகு அளிப்புச் சார்ப்பு (Aggregate

த�ொகு அளிப்பில் கீழ்கண்ட நான்கு
பகுதிகள் உள்ளன.

Supply Function: ASF)

த�ொகு
அளிப்புச்
சார்பு
என்பது
அதிகரிக்கும் வேலைவாய்ப்பை குறிப்பிடுகிறது.
ஒரு நாட்டில் ஓர் ஆண்டில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின்
த�ொகு மதிப்பே த�ொகு அளிப்பு எனப்படும்.
எனவே த�ொகு அளிப்பு என்பது தேசிய
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1. ம�ொத்த
(விரும்பப்படுகிற)
செலவு (C)

நுகர்வுச்

2. ம�ொத்த (விரும்பப்படுகிற)
சேமிப்பு (S)

தனியார்
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3. நிகர வரி வசூல் (T). அரசுபெற்ற ம�ொத்த
வரிவருமானத்தில் இருந்து மாற்றுச்
செலுத்தல்கள் (Transfer Payments),
ஓய்வூதியம்,
மானியம்,
அரசு
செலுத்தவேண்டிய
வட்டி
ஆகியவற்றைக் கழித்த பிறகு கிடைக்கும்
த�ொகையாகும். மற்றும்

வரைபடம்
வேலைவாய்ப்புக்கும்,
எதிர்பார்க்கும் வருமானத்திற்கும் உள்ள
த�ொடர்பை
விளக்குகிறது.
பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட Z
நேர்கோடு என்பது பணக்கூலி மாறாமல்
இருக்கும் ப�ோது உள்ள நிலையையும்
மற்றொன்று (Z1)
வேலைவாய்ப்பைப்
ப�ொறுத்து பணக்கூலி மாறும்போது உள்ள
நிலையையும் விளக்குகின்றன. Z க�ோடு
நேர்கோடாகவும், Z1 க�ோடு குறிப்பிட்ட
நிலைக்கு
பிறகு
வளைக�ோடாகவும்
இருக்கிறது ONf அளவில் ப�ொருளாதாரம்
முழுவேலை நிலையை
அடைகிறது.
அதற்குப்
பின்பு
உழைப்பினை
அதிகப்படுத்தி உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த
இயலாது. எனவே, Nf
க்குப் பின்னர்,
த�ொகு
அளிப்புக்கோடு
செங்குத்தாக,
நெகிழ்வற்றதாக உள்ளது.

4. தனிநபர்
(விரும்பப்படுகிற)
வெளிநாட்டவர்க்கு (உறவினர் மற்றும்
நண்பர்கள்)
க�ொடுக்கின்ற
மாற்று
செலுத்துதல்கள் மற்றும் உதவித்தொகை.
இது Rf (வெளிநாட்டிற்கு வழங்கிய
நிவாரண
த�ொகை)
என
குறிக்கப்படுகிறது.
ம�ொத்த அளிப்பு = C + S + T + Rf
ஆக,
ஒரு
ப�ொருளதாரத்தில்
உருவாக்கப்பட்ட ம�ொத்த வருமானம்.

த�ொகு அளிப்பு க�ோட்டின் சாய்வு
(Slope) என்பது வேலைவாய்ப்புக்கும்
உற்பத்தித் திறனுக்கும் இடையே உள்ள
த�ொடர்பைப் சார்ந்து அமைந்துள்ளது.
மூலதன இருப்பு மாறாமல் இருக்கும்போது
அதிக
உழைப்பாளர்களை
பணியிலமர்த்துவதால்
குறைந்துசெல்
இறுதிநிலை விளைவு செயல்படுகிறது.
ப�ொதுவாக த�ொகு அளிப்பு வளைக�ோடு Z1
ப�ோன்று இருக்கும். ஆகவே விலைக்கும்
கூலிக்கும் உள்ள த�ொடர்பை சார்ந்துதான்
த�ொகு அளிப்பு இருக்கும்.
ப�ொருளின்
விலை அதிகமாக இருந்து கூலிகுறைவாக
இருந்தால், உற்பத்தியாளர்கள் கூடுதாலாக
உழைப்பாளர்களை
வேலைக்கு
அமர்த்துவார்கள். மாறாக ப�ொருட்களின்
விலை
குறைவாக இருந்து கூலி
அதிகமானால்,
முதலீடு
குறையும்.
இதனால்
உற்பத்தி
மற்றும்
உற்பத்தித்திறனும் குறையும்.
எனவே
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கையை
தீர்மானிக்கும் காரணிகளில் த�ொகு அளிப்பு
முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது.

கீழ்கண்ட
வரைபடம்,
த�ொகு
அளிப்பை
க�ோட்டை
விளக்குகிறது.
வரைபடத்தில், நிலையான பணக்கூலி
மற்றும் மாறும் கூலி நிலவும் என்ற
எடுக�ோளை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
இரண்டு
அளிப்புக்
க�ோடுகள்
வரையப்பட்டுள்ளன.
ம�ொத்த அளிப்பு வளைக�ோடு
y
எதிர்பார்க்கும் வருமானம்

Z1

0

z

வேலைவாய்ப்பு

Nf

x
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3.6.3 ADF மற்றும் ASF – ன் சமநிலை

இந்த
அத்தியாயத்தில்
ம�ொத்த
தேவை
மற்றும்
ம�ொத்த
அளிப்பு
அணுகுமுறை மட்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கீ
ன்
ஸி
ன்
வ ே ல ை வ ா ய் ப் பு
க�ோட்பாட்டில்,
ADF
மற்றும் ASF சமநிலையை
விளக்க,
குடும்பங்கள்
மற்றும் வியாபாரம் ஆகிய
இரு துறைகள் எடுத்துக் க�ொள்ளப்படுகிறது.
நுகர்வு செலவு த�ொடர்பான முடிவுகளை
குடும்பங்களும்,
முதலீடு
த�ொடர்பான
முடிவுகளை வியாபார நிறுவனங்களும்
எடுக்கின்றன. மேலும் நுகர்வுச் சார்பு
நேர்கோடு
ஆகவும்,
முதலீடு
தன்னிச்சையானது
(Autonomous)
எனவும்
கீன்ஸின்
க�ோட்பாடு
அனுமானிக்கிறது.

வரைபடம் 3.3. – ல் விளைவு தேவை
கருத்து தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொகுத் தேவை மற்றும் த�ொகு அளிப்பு ‘E’
என்ற புள்ளியில் சமநிலை அடைகிறது.
இப்புள்ளியில் வேலை வாய்ப்பு No ஆக
இருக்கும். ON1 அளவு வேலைவாய்ப்பில்,
த�ொகு அளிப்பு N1R1 ஆக இருக்கும். ஆனால்
M 1N 1
அளவு
உற்பத்தி
செய்ய
உற்பத்தியாளர்களால்
முடியும்.
எதிர்பார்க்கும்
இலாபத்தை
அடைய
வேண்டிய உற்பத்தியின் அளவு M1 R1
ஆகும். இந்த இலாப நிலையில் முதலாளி
அதிக உழைப்பாளர்களை வேலைக்கு
அமர்த்துவர். சமநிலை ‘E’ என்ற புள்ளியை
அடைந்தபிறகு
உழைப்பாளர்களை
வேலைக்கு அமர்த்துவதை நிறுத்துவர்.
ஏனெனில்
No
நிலைக்கு
பிறகு
வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தால் த�ொகுத்
தேவை, த�ொகு அளிப்பைவிட குறைவாக
இருக்கும்.
எனவே முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதாரம்
அல்லது
திறந்த
வெளிசந்தை ப�ொருளாதாரத்தில் (கீன்ஸ்
க�ோட்பாட்டின்படி) உற்பத்தி சமநிலையை
தீர்மானிப்பத்தில் த�ொகுத் தேவை கருத்து
அதிக முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது.

(Equilibrium between ADF and
ASF)

கீன்ஸின் க�ோட்பாட்டில் வருமான
சமநிலையை
நிர்ணயிக்க
இரு
அ ணு கு மு றைக ள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை:
1. த�ொகுத் தேவை மற்றும் த�ொகு அளிப்பு
அணுகுமுறை
2. சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு அணுகுமுறை

ம�ொத்த தேவை மற்றும் அளிப்பு

y

E

AS

கீன்ஸின்
வேலைவாய்ப்பு
க�ோட்பாட்டின்
மைய
கருத்து
என்னவெனில், சமநிலை வேலைவாய்ப்பு
என்பது ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதாரம்
முழுவேலை நிலையில் இருக்க வேண்டும்
என்பதில்லை. வரைபடத்தில் No மற்றும்
Nf க்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம்
வேலையின்மையை காட்டுகிறது. ஆகவே
வேலை சமநிலையை விளக்குவதில்
விளைவுத்தேவை கருத்துமுக்கியப்பங்கு
வகிக்கிறது.

AD

M1

R1
0

N1

N0 Nf

வேலைவாய்ப்பு

x
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3.7

த�ொன்மையியம் மற்றும் கீன்ஸியம் – ஓர் ஒப்பீடு
(Comparison of Classicism and Keynesianism)

வரிசை
எண்

கீன்ஸியம்

1.

குறுகிய காலச் சமநிலை

நீண்ட காலச் சமநிலை

2.

சேமிப்பு கெடுதல்

சேமிப்பு நல்லது

3.

பணத்தின் பணி என்பது ஒருபுறம் பரிவர்த்தனைக்குத்
பரிமாற்றத்திற்கு உதவவும், மறுபுறம் உதவும்
சேமிக்க கூடியதாகவும் செயல்படும்

4.

நாட்டின் பிரச்சனைகளை தாக்க நுண்ணின
அடிப்படையில்
பெரிய
பேரியல் அணுகுமுறை தேவை
சிக்கல்களுக்கு
தீர்வு
காணுதல்
அணுகுமுறை

5.

அ ர சு த ்த ல
அனுமதிக்கப்படுகிறது

6.

எல்லா
சூழநிலைக்கும்
முழு முழு வேலை வாய்ப்புச் சூழலுக்கு மட்டுமே
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் குறைமுழு ப�ொருந்தக் கூடியது
வேலை வாய்ப்பு ப�ொருத்தமானது

7.

முரண்பாடுகளைக்
முதலாளித்துவம்

8.

ப�ொருளாதாரத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப சமநிலை வரவு – செலவு அறிக்கை
வரவு – செலவு அறிக்கையை ஆதரிக்கப்படுகிறது
மாற்றிக் க�ொள்ளலாம்

9.

வருமான மாற்றம் மூலம் சேமிப்பு – வட்டிவீத மாற்றம் மூலம் சேமிப்பு –
முதலீடு
சமநிலை
முன் முதலீடு சமத்துவம் முன் வைக்கப்படுகிறது
வைக்கப்படுகிறது

10.

பணத்திற்கான தேவை மற்றும் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகிய இரண்டும்
அளிப்பே
வட்டி
வீதத்தை வட்டி வீதத்தை நிர்ணயிக்கிறது
நிர்ணயிக்கிறது

11.

வட்டி
வீதம்
உள்ளது (Flow)

12.

தேவையே
அதன்
உருவாக்குகிறது

13.

வட்டி என்பது ர�ொக்க இருப்பை வட்டி என்பது சேமிப்பிற்கான வெகுமதி
விட்டுக் க�ொடுப்பதற்கான வெகுமதி

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான க�ோட்பாடுகள்
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த�ொன்மையியம்

ை

யீ

மட்டுமே

டு தலையிடாக்
வலியுறுத்தப்படுகிறது

பணம்

க�ொள்ளை

க�ொண்டது முதலாளித்துவம் சரியானது

மாறிக்கொண்டே வட்டி வீதம் மாறாதது (Stock)
அளிப்பை அளிப்பு
தன்
தேவையை
உருவாக்குகிறது

தானே
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� த�ொ
 குத் தேவை: ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
ப�ொருள்களின்
மேல்
குடும்பங்களும், நிறுவனங்களும், அரசு.
மற்றும் வெளிநாட்டவரும் செய்கின்ற
ம�ொத்த செலவுத் த�ொகையாகும்.

த�ொகுப்புரை

த�ொன்மைப்
ப�ொருளியல்
க�ோட்பாட்டுக்கு
கீன்ஸ்
மறுப்புரை
வழங்கினார். அவர் அரசுத் தலையீடு
அவசியமென்று
தன்
க�ோட்பாட்டில்
விளக்கியுள்ளார்.
இரண்டாம்
உலகப்போருக்குப் பின் பல நாடுகள்
அவரின்
க�ோட்பாடுகளை
நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன.

� த�ொ
 கு அளிப்பு: ஒரு நாட்டில் ஓர் ஆண்டில்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
ம�ொத்த
பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு.
� இ
 றுதிநிலை
நுகர்வு
விருப்பம்:
இருக்கின்ற வருமானத்தில் ஓர் அலகு
வருமானம் உயரும்போது அதிகரிக்கக்
கூடிய நுகர்வுச் செலவு.

அருஞ்சொற்பொருள்
� மு
 ழு
வேலைவாய்ப்பு:
உழைக்க
திறமையுள்ள,
விருப்பமுள்ள
அனைவரும் வேலை கிடைக்கும்
நிலை.

� மூலதனத்தின் இறுதிநிலை உற்பத்தித்
திறன்: புதிய மூலதன ப�ொருளின்
செலவை
காட்டிலும்
அதிகமாக
எதிர்பார்க்கக் கூடிய விளைவு விகிதம்.

� வ
 ேலையின்மை:
உழைக்க
திறமையுள்ள,
விருப்பமுள்ளவர்கள்
வேலை பெறமுடியமால் இருக்கும்
நிலை.

� ப
 ண அளிப்பு: ஒரு ப�ொருளாதாரத்தில்
புழக்கத்தில்
இருக்கிற
ம�ொத்த
பணத்தின் இருப்பு.

� ம
 றைமுக
வேலையின்மை:
ஒரு
குறிப்பிட்ட
பணியினைச்
செய்யத்
தேவை ப ்ப டு கி றவ ர ்க ளி ன்
எண்ணிக்கையை விட (உ.ம். 10
நபர்கள்) அதிகமானவர்கள் (உ.ம். 20
நபர்கள்) அவ்வேலையில் ஈடுபட்டு
இருப்பது.
� வ
 ேலைக்குறைவு:
உற்பத்தியில்
வளங்களை
(உ.ம்.
உழைப்பு)
முழுமையாக
பயன்படுத்தப்படாமல்
இருப்பது.
� வி
 ளைவுத் தேவை: உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
ப�ொருள்களின்
மூலம்
த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள்
எதிர்பார்க்கும்
பணத்தின் அளவு.
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பிரிவு – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. ந
 டப்புக்கூலி விகிதத்தில் வேலைசெய்ய
விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் பணியில்
இருந்தால் அது__________எனப்படும்

இ. நவீன ப�ொருளியலாளர்
ஈ. புதிய ப�ொருளியலாளர்
6. கீ
 ன்ஸின் கருத்துப்படி, முதலாளித்துவ
ப�ொருளாதார அமைப்பில் எப்படிப்பட்ட
வேலையின்மை காணப்படுகிறது?

அ. முழுவேலைவாய்ப்பு
ஆ. குறைந்தளவு வேலைவாய்ப்பு
இ. வேலைவாய்ப்பின்மை
ஈ. வேலைக்கான வாய்ப்பு

அ. முழு வேலைவாய்ப்பு
ஆ. தன் விருப்ப வேலையின்மை
இ. தன் விருப்பமற்ற வேலையின்மை
ஈ. குறைவு வேலைவாய்ப்பு

2. அ
 மைப்புசார் வேலையின்மையின்
இயல்பு_______
அ. இயங்கா சமுதாயம்
ஆ. சமதர்ம சமுதாயம்
இ. இயங்கும் சமுதாயம்
ஈ. கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்

7. வ
 ேலைவாய்ப்பு பற்றி த�ொன்மை
க�ோட்பாட்டின் மையக் கருத்து என்பது
_______
அ. குறைந்து செல் விளைவு விதி
ஆ. தேவை விதி
இ. அங்காடி விதி
ஈ. நுகர்வு விதி

3. மறை

முக வேலையின்மையில்,
உழைப்பாளியின் இறுதிநிலை உற்பத்தி
அ. பூஜ்யம்
ஆ. ஒன்று
இ. இரண்டு
ஈ. நேர்மறை

8. கீ
 ன்ஸின் கூற்றுப்படி வேலையின்மை
என்பது _____
அ. விளைவு அளிப்பு பற்றாக்குறை
ஆ. விளைவு தேவை பற்றாக்குறை
இ. இரண்டும் பற்றாக்குறை
ஈ. எவையும் இல்லை

4. த�ொ
 ன்மைப் ப�ொருளியல் க�ோட்பாட்டின்
பிரதான இயல்பு _______
அ. குறைந்த அளவு வேலைவாய்ப்பு
ஆ. ப�ொருளாதாரம் எப்போதும் சம
நிலையில் இருக்கும்
இ. தேவை அதன் அளிப்பை
உருவாக்குகிறது
ஈ. நிறை குறை ப�ோட்டி

9. ச
 ேமிப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் இடையே
சமநிலையை க�ொண்டு வருவது
____________ நெகிழ்வு ஆகும்.
அ. தேவையின்
ஆ. அளிப்பின்
இ. மூலதனத்தின்

5. J .B. சே ஒரு _____________

ஈ. வட்டியின்

அ. புதிய – த�ொன்மை ப�ொருளியலாளர்
ஆ. த�ொன்மை ப�ொருளியலாளர்
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10. ந
 வீன ப�ொருளாதார க�ோட்பாட்டின்
வளர்ச்சியில் ____________ க�ோட்பாடு
ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது.

ப�ொருளாதார மந்த நிலைக்குக்
காரணமாக உள்ளது.
அ. குறைவான உற்பத்தி
ஆ. அதிகத் தேவை
இ. நெகிழ்வற்ற அளிப்பு
ஈ. உ
 ற்பத்தித்திறன் ஒப்பிடும்போது மிகக்
குறைந்தளவு ம�ொத்தத் தேவை

அ. கீன்ஸ்
ஆ. சே (Say)
இ. த�ொன்மையது
ஈ. வேலைவாய்ப்பு
11. வ
 ேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருவாய் பற்றிய
கீன்ஸின் க�ோட்பாட்டின் அடிப்படைக்
கருத்துரு ____________ ஆகும்.

16. த�ொன்மைக் க�ோட்பாடு __________ ஐ
ஆதரிக்கிறது.
அ. சமநிலை வரவு செலவு
ஆ. சமமற்ற வரவு செலவு
இ. உபரி வரவு செலவு
ஈ. பற்றாக்குறை வரவு செலவு

அ. த�ொகுத் தேவை
ஆ. த�ொகு அளிப்பு
இ. விளைவுத் தேவை
ஈ. இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பு

17. ____________ சமநிலையை
கீன்ஸிடைய க�ோட்பாடு வலியுறுத்தியது.

12. த�ொகுத் தேவையின் கூறு
____________ ஆகும்

அ. மிகக்குறுகிய காலம்
ஆ. குறுகிய காலம்
இ. மிக நீண்ட காலம்
ஈ. நீண்ட காலம்

அ. தனிநபர் தேவை
ஆ. அரசுச் செலவு
இ. ஏற்றுமதி மட்டும்
ஈ. இறக்குமதி மட்டும்

18. த�ொன்மைக் க�ோட்பாட்டின்படி, வட்டி வீதம்
____________க்கான வெகுமதி

13. ம�ொத்த அளிப்பு சமம் ____________
அ. C + I + G
ஆ. C + S + G + (X – M)
இ. C + S + T +(X-M)
ஈ. C + S + T + Rf

அ. முதலீடு
ஆ. தேவை
இ. மூலதனம்
ஈ. சேமிப்பு

14. தலையிடாக் க�ொள்கைக்குப் பதிலாக
கீன்ஸின் க�ோட்பாடு ________யை
எடுத்துரைக்கிறது.

19. கீன்ஸின் க�ோட்பாட்டில், பணத்திற்கான
தேவையையும் பணத்தின் அளிப்பையும்
நிர்ணயிப்பது ____________ ஆகும்.

அ. அரசுத் தலையீடின்மை
ஆ. உச்சஅளவுத் தலையீடு
இ. சில சூழல்களில் அரசின் தலையீடு
ஈ. தனியார் துறை தலையீடு

அ. வட்டி வீதம்
ஆ. விளைவுத் தேவை
இ. த�ொகுத் தேவை
ஈ. த�ொகு அளிப்பு

15. கீன்ஸின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும்
வருவாய் க�ோட்பாட்டில், ___________
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20. ஒரு ப�ொருளாதாரத்தில் ____________ இயக்கத்தை சே (Say) யின் விதி வலியுறுத்தியது.
அ. தூண்டப்பட்ட விலைக் கருவி
இ. தூண்டப்பட்ட தேவை	

ஆ. தானியங்கும் விலைக் கருவி
ஈ. தூண்டப்பட்ட முதலீடு

விடைகள்

1

அ

11

இ

2

இ

12

ஆ

3

4

5

6

15

16

அ

ஆ

ஆ

ஈ

இ

ஈ

13

14

ஈ

அ

7

8

9

10

18

19

20

இ

ஆ

ஆ

ஈ

17

ஈ

அ

அ

ஆ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி.
21. “முழு வேலைவாய்ப்பு” வரையறு.
22. ஊரக வேலையின்மையின் முக்கிய இயல்பு யாது?
23. உடன்பாடில்லா (Frictional) வேலையின்மை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
24. தற்போதுள்ள சூழலில் ஆள் குறைப்பிற்கான காரணத்தைத் தருக.
25. சே விதியின் எடுகாள்களை பட்டியலிடுக.
26. “விளைவுத் தேவை” என்றால் என்ன?
27. த�ொகு அளிப்பின் கூறுகள் யாவை?
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் பதில் தருக.
28. கீ
 ழ்க்காணுபவற்றை சுருக்கமாக விவரி.
அ. பருவ கால வேலையின்மை
ஆ. உடன்பாடில்லா (Frictional) வேலையின்மை
இ. படித்தவர் வேலையின்மை
29. த�ொ
 ன்மை வேலைவாய்ப்பு க�ோட்பாட்டின் படி கூலிக் குறைப்பு எவ்வாறு
வேலையின்மைப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாக அமைந்தது என்பதை வரைபடம் மூலம்
விளக்குக.
30. J.B. சே விதியில் விளைவுகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக
31. கீன்ஸின் க�ோட்பாட்டை த�ொடர் வரைபடம் (Flowchart ) மூலம் விளக்குக.
32. த�ொகு தேவை என்றால் என்ன? அதன் கூறுகளைக் கூறுக.
33. த�ொகு அளிப்பை வரைபடம் மூலம் விளக்குக.
34. த�ொன்மையியத்தையும் கீன்ஸியத்தையும் ஒப்பிடுக. (ஏதேனும் ஐந்து)
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பகுதி – ஈ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளி.
35. வேலையின்மைகளின் வகைகளை விவரி
36. சேயின் அங்காடி விதியினை திறனாய்வு செய்க.
37. ADF மற்றும் ASF க்கு இடையிலான சமநிலையை வரைபடம் மூலம் விவரி.
38. த�ொ
 ன்மைக் க�ோட்பாடு மற்றும் கீன்ஸ் க�ோட்பாடு ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான
வேறுபாடுகளை விளக்குக.
செய்முறை
உங்கள் கிராமம் அல்லது வார்டில் உள்ள நபர்களில் எத்தனை பேர்
முழு வேலையின்றி உள்ளனர்; எத்தனை பேர் சுய விருப்பத்துடன்
வேலையின்றி உள்ளனர்; எத்தனை பேர் பகுதி நேர
வேலையில்லாதவர்களாக உள்ளனர்? ப�ோன்ற விவரங்களைப்
பட்டியலிடு. (ஆசிரியர் உதவியுடன் புள்ளி விவரம் சேகரிக்கும் முறையை
அறிந்து க�ொள்க).

பார்வை நூல்கள்
1.

Jhingan. M.L. ‘Macroeconomic Theory’, Vrinda Publication LTD,

2.

Keshava. . S.R. ‘Economics’, New Age International Publishers, 2010

3. Maria John Kennedy. M. ‘Macroeconomic Theory’, PHI Learning Private Limited, New
Delhi, 2011.
4.

Mithani D.M, ‘Macroeconomics’, Himalaya Publishing House,

5.

Seth. M.L. ‘Macroeconomics’, Lakshmi Narain Agarwal, Agra, 2012.
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அத்தியாயம்

4

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்

“மதிப்புக் க�ோட்பாட்டின் இரு பக்கங்களாக தேவைக் க�ோட்பாடும் அளிப்புக்
க�ோட்பாடும் உள்ளன. அது ப�ோல ஏற்ற இறக்கங்களின் (Business Cycle)
க�ோட்பாட்டின் இருபக்கங்களாக பெருக்கி மற்றும் முடுக்கி க�ோட்பாடுகள் உள்ளன.
இருபக்கங்களும் செயல்படுவதை விளக்குவதே முழுக்கோட்பாடாகும்”.
– J.R. ஹிக்ஸ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகளின் அடிப்படைக் கருத்துக்களைப் புரிந்து க�ொள்ளல்
பெருக்கி, முடுக்கி, சிறப்புப் பெருக்கி (Multiplier, Accelerator and Super Multiplier)
ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளை அறிந்து க�ொள்ளல்

4.1

அறிமுகம்

இராண்டாம் அத்தியாயத்தில் நாட்டு
வருமானம்
மற்றும்
அதன்
அளவீடு,
முக்கியத்துவம் மற்றும் சிக்கல்களைப் பற்றி
பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயம் நுகர்வுச் சார்பு
மற்றும் முதலீட்டுச் சார்பு பற்றி விளக்குகிறது.
இது நாட்டு வருமானத்தை பாதிக்கும் முக்கிய
காரணியாக செயலாற்றுகிறது.

உள்ளது. முதலீட்டை அதிகரிப்பதால் எந்த
அளவுக்கு தேசிய வருவாய் அதிகரிக்கும்
என்பதை “பெருக்கி” காட்டுகிறது.
அந்த
“பெருக்கியின் ” மதிப்பு நுகர்வுச் சார்பு அல்லது
இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டத்தைப் ப�ொறுத்தே
அமைகிறது. நுகர்வுச் சார்பு என்பது நுகர்வுச்
செலவுக்கும் தேசிய வருவாயக்கும் உள்ள
த�ொடர்பாகும்.
தேசிய
வருவாயில்
செலவிடப்படாமல் உள்ள த�ொகை முதலீடு
ஆகும். இது பின் மூலதனமாக மாறுகிறது.
நுகர்வுச் செலவிற்கும் மூலதனச் செலவிற்கும்
உள்ள
த�ொடர்பை
முடுக்கி
க�ோட்பாடு
விளக்குகிறது. இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு
ஒன்று த�ொடர்புடையவை.

நாட்டு வருமான வளர்ச்சியை முடுக்கி
விடுவதுதான் பேரியல் ப�ொருளாதாரத்தின்
முக்கிய ந�ோக்கமாகும். தேசிய வருவாயானது
நுகர்வு பண்டங்கள் (C) மற்றும் முதலீட்டுப்
பண்டங்களை (I) உள்ளடக்கி இருப்பதை நாம்
ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம். முதலீட்டுக்கும்
தேசிய வருவாய்க்கும் நெருங்கிய த�ொடர்பு
நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்
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இநத அத்தியாத்தில் நு்கரவுச் சாரபு,
நு்கரவு
சாரநத
உளவியல்
த்காட்பாடு,
முதலீட்டுச்
சாரபு,
சபருக்கி,
முடுக்கி
தபான்றவற்ளற அறியலாம்.

4.2

அளனத்திலும்
மாற்றம்
இல்ளல
என
அனுமானித்தத இநத சாரபு விளக்்கப்படுகிறது.
நு்கரவுச் சாரபு அட்்வளை பல்தவறு
வருமான நிளல்களில் உள்ள பல்தவறு
நு்கரவுச்
சசலவிளனக்
்காட்டுவதாகும்.
கீழ்க்்காணும் ஒரு ்கற்பளன அட்்வளை
நு்கரவுச் சாரளப விளக்குகிறது.

நு்கர்வுச ்சோர்பு

அட்டவலை 1 : வருமானம் – நுகர்வு
அட்டவலை (� சகாடிகளில்)

4.2.1 நுகர்வுச சார்பின ச்பாருள்

வருவாய்

சசைவு

நுகர்வுச சார்பு
வருவாய்க்கும் நு்கரவுக்கும் உள்ள
சதா்ரளபதய “நு்கரவு சாரபு” அல்லது ”நு்கரவு
நாட்்ம்” என்கிதறாம். இது ”சமாத்த நு்கரவு
மற்றும் சமாத்த நாட்டு வருமானம் ஆகிய இரு
ஒட்டுசமாத்தத்திற்கித்தயயான
சாரபு
சதா்ரபாகும்”
இதளன

C= f (Y)

எனலாம்.

நுகர்வு

சசமிப்பு

Y

C

S

0

20

-20

60

70

-10

120

120

0

180

170

10

240

220

20

300

270

30

360

320

40

C = 100 + 0.8Y
என்று ச்காள்ளும் தபாது MPC = 0.8

இதில் C = நு்கரவு
Y = வருமானம்

வருமானம் பூஜ்யம் (Y = 0) ஆனாலும் நு்கரவுச்
சசலவு 100 ஆ்க (C = 100) இருக்கும். வருமானம்
100 (Y=100) எனில் நு்கரவுச் சசலவு
180 (C=180) ஆ்கவும். வருமானம் 200 (Y = 200)
எனில் நு்கரவுச் சசலவு 260 (C = 260)ஆ்கவும்,
வருமானம் 300 (Y = 300) எனில் நு்கரவுச்
சசலவு 340 (C = 340) ஆ்கவும் இருக்கும்.
Y = 300 எனில்
C = 340 ஆ்க இருக்கும் தபாது

f = சாரபு
எனதவ நு்கரவுச் சாரபு நு்கரவு மற்றும்
வருமானத்திற்கிள்தயயான
சாரபுத்
சதா்ரளப விளக்குகிறது. C = சாரபு மாறி,
y = சாரா மாறியா்கவும் உள்ளது.
இஙகு வருவாய் மற்றும் நு்கரவு மட்டுதம
தபசப்படுகின்றன. இவற்ளறப் பாதிக்க்கூடிய
எத்தளனதயா மாறி்கள் இருக்்கலாம். அளவ

(MPC =
63
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்கணிதரீதியா்க

த்காட்டின் எல்லா புள்ளியிலும் நு்கரவும்
வருமானமும் சமமா்க உள்ளது. வருமான
மாற்றத்திற்கு சமமான அளவில் நு்கரவும் மாறும்
என்ற
எடுத்காளளக்
ச்காணடுள்ளதாதல்
தநரத்காட்டு நு்கரவுச் சாரபா்க உள்ளது.

C= a + b Y or C = 20 + 0.8Y
இதில் a > 0 மற்றும் b < 1
C = நு்கரவு, a = 20 = நிளலயானது
Y = வருமானம்

நு்கரவுச்
சாரபானது
நு்கரவுக்்கா்க
சசலவிடும் சதாள்களய மட்டும் அளவி்ாமல்,
தசமிக்்கப்பட்் சதாள்களய யும் தசரத்து
மதிப்பிடுகிறது. 450 த்காடு என்பது பூஜ்ய
தசமிப்ளபளயயும், C என்னும் த்காடு நு்கரவு
மற்றும் தசமிப்பின் பகிரளவக் ்காட்டுகிறது.

b = MPC (இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம்)

= 0.8 = ∆c

∆y

தமற்்காணும் அட்்வளையில் நு்கரவு
சசலவு அதி்கரிப்பதானது என்பது அதி்கரிக்கும்
வருமானத்ளதச் சாரநது உள்ளது. இஙகு
வருமானம் பூஜ்யமா்க இருநதாலும் மக்்கள்
ஏற்்கனதவ உள்ள தசமிப்ளப சாப்பிடுவதற்கு
சசலவு சசய்யவர அப்சபாழுதுதான் உயிரவாே
முடியும் ( தன்னாட்சி நு்கரவு).

c

170

S
B

20
45o
0
120
வருமானம்
வளரப்ம் 4.1

180

சமாத்த
வருமானம்
40,000
சசலவு
சசய்தது
30,000

x

இநத வளரப்த்தில் வருமானம் M = 120
ஆ்க இருக்கும் தபாது நு்கரவும் (C) 120 ஆ்க
உள்ளது (B – என்னும் புள்ளியில்).

(i) சராசரி நு்கரவு நாட்்ம் =

c = நு்கரவு
y
வருவாய்

தசமிப்பு
(iii) சராசரி தசமிப்பு நாட்்ம் = s =
y
வருவாய்

தமற்்காண வளரப்த்தில் வருமானம்

(iv) இறுதிநிளல தசமிப்பு நாட்்ம்
∆s
தசமிப்பு மாற்றம்
=
=
∆y
வருவாய் மாற்றம்

படுகிள்க் த்காட்டிலும், நு்கரவு சசஙகுத்துக்
த்காட்டிலும்
விளக்்கப்படுகிறது.
45-டிகிரி
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வருமான
அதி்கரிப்பு
10,000
சசலவு
அதி்கரிப்பு
2,500

(ii) இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம்
∆c
= நு்கரவு மாற்றம்
=
∆y
வருவாய் மாற்றம்

வருவாய் Y = 180 ஆ்க அதி்கரிக்கும்
தபாது நு்கரவு C = 170 ஆ்க உயரகிறது.
(S என்னும் புள்ளியில்) Y 360 ஆ்க உயரநதால்,
C = 320, S = 40

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்

இறுதிநிலை
இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம்
25%

சராசரி
சராசரி நுகர்வு நாட்டம் 75%

நு்கரவு

நு்கர்வு �ோட்்டம்

c=y

y

120

4.2.2 முக்கிே கருததுருக்கள்
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(1) சராசரி நுகர்வு நாட்டம்

சேமிப்பிற்கிடையேயான வீதமாகும். கணித
ரீதியாக

வருமானத்திற்கும்
நுகர்வுக்குமான
வீதமே
சராசரி
நுகர்வு
நாட்டமாகும்.
கணிதரீதியாக

APS =

C

APC =

Y

S
Y

இங்கு
S = சேமிப்பு

இங்கு

Y = வருமானம்

C - நுகர்வு
Y- வருமானம்

(4) இறுதிநிலை சேமிப்பு நாட்டம்
வருமான
மாற்றத்திற்கும்
மாற்றத்திற்கும்
இடையேயுள்ள
இறுதிநிலை சேமிப்பு நாட்டமாகும்.

(2) இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம்
வருமான

மாற்றத்திற்கும்

மாற்றத்திற்கிடையேயான

நுகர்வு
வீதமே

இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் என வரையறை
செய்யப்படுகிறது. கணித ரீதியாக

MPC =

இறுதிநிலை சேமிப்பு நாட்டத்தை அறிய
சேமிப்பு மாற்றத்தை, வருமான மாற்றத்தினால்
வகுத்தால் கிடைக்கும். கணித ரீதியாக

∆C
∆Y

MPS =

இங்கு

= வருமான மாற்றம்

MPC – நேர்மறை எண் ஆனால் ஒன்றுக்கும்
குறைவானது.

∆Y

∆Y

= சேமிப்பு மாற்றம்

ΔY = வருமான மாற்றம்

0<

∆S

இங்கு

ΔC = நுகர்வு மாற்றம்

∆C

சேமிப்பு
வீதமே

மேலும் MPC+MPS=1
MPS = 1- MPC மற்றும் MPC = 1 - MPS

<1

ப�ொதுவாக சராசரி நுகர்வு நாட்டம்
சதவீதமாகவும், இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம்
பின்னமாகவும் இருக்கும்.

(3) சராசரி சேமிப்பு நாட்டம் (APS)
வருமானத்திற்கும், சேமிப்பிற்குமிடையேயான
வீதமே சராசரி சேமிப்பு நாட்டம் எனப்படும்.
சராசரி சேமிப்பு நாட்டம் என்பது ம�ொத்த
சேமிப்பை ம�ொத்த வருவாய் வகுத்தால்
கிடைக்கக்கூடியதாகும்.
வேறுவகையில்
கூறினால் ம�ொத்த வருவாய்க்கும், ம�ொத்த
65
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அட்டவலை. 2 APC, MPC, APS மற்றும் MPS லே கைக்கிடுதல்
வருமானம்

நுகர்வு

APC %

APS %

MPC

MPS

Y

C

C/Y

S/Y

ΔC/ΔY

ΔS/ΔY

120

120

(120/120)100 = 100

(0/120)0

-

-

180

170

(170/180)100 = 94

(10/180)100

50/60 = 0.83

0.17

i. மற்்றலவ மா்றாது

4.2.3 கீனஸின

நுகர்வு
்பற்றிே
உளவிேல்
விதி
(Keyne’s
Psychological Law of Consumption)

வருமான பகிரவு, சுளவ, பேக்்கவேக்்கம்,
சமூ்க ்காரணி்கள், விளல மாற்றம், மக்்கள்
சதாள்க சபருக்்கம் தபான்றளவ மாறாமல்
நிளலயா்க உள்ளது என்ற அனுமானத்தின்
அடிப்பள்யில் நு்கரவு வருமானத்ளத மட்டும்
சாரநததாகும்.

கீன்ஸ் நு்கரவு பற்றிய உளவியல்
(மனஇயல்) விதி ஒன்ளற முன்சமாழிநதார.
அதனடிப்பள்யில்
நு்கரவுச்
சாரளப
உருவாக்கினார.
”உளவியல் விதியின்
அடிப்பள்யா்க மனிதன் தன் முன் அறிவு
அனுபவம் மற்றும் விரிவான உணளம
அகியவற்றின்
அடிப்பள்யில்
சபரும்
நம்பிக்ள்கயு்ன் வருவாய் உயரும்தபாது
நு்கரளவ
அதி்கமாக்குவார்கள்;
ஆனால்
வருவாய்
கூடிய
அளவுக்கு
நு்கரவு
அதி்கரிக்்காது”. இநத விதி மனிதன் வருமானம்
உயரநத
முழு
அளவிற்கும்
சசலவு
சசய்யமாட்்ார்கள் என எடுத்துளரக்கிறது.

இநத விதி நாட்டில் இயல்பான நிளல
நிலவும்தபாது மட்டும் சபாருத்தமானதா்க
அளமயும். அபரிமிதமான மற்றும் அசாதாராை
சூழ்நிளல்களான தபார, புரட்சி, மி்க தவ்க
பைவீக்்கம் தபான்றவற்றின் தபாது இநத விதி
சசயல்ப்ாது. மக்்கள் அதி்கரித்த சமாத்த
பைத்ளதயும் நு்கரவிற்த்க சசலவிடுவர.
3. முதைாளிததுவ
ச்பாருளாதாரததில்
தலையி்டாக்
சகாள்லக
கல்டப்பிடிக்கப்்படுகி்றது

நு்கரவு

வருமானம்

வருமானம்
அதி்கரித்தல்

2. சுமூகமான சூைல் நிைவுகி்றது

அரசு தளலயி்ாது. மக்்கள் சுதநதிரமா்க
நு்கரவு பற்றிய முடிவிளன எடுப்பார்கள். நாடு
சசல்வமிக்்கது; முதலாளித்துவம் நிலவுகிறது.

வருமானம்
அதி்கரிப்பதற்கு ஏற்ப
நு்கரவு சமமா்க இல்ளல

விதியின கருததுக்கள்
இவ்விதி
ச்காண்து.

அனுமானஙகள்
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்கருத்துக்்களளக்

(1) வருமானம் உேரும் ச்பாது, நுகர்வு சசைவும்
அதிகரிக்கும். ஆனால் சிறிய அளவா்க
இருக்கும். ்காரைம் வருமனம் அதி்கரிக்கும்

கீன்ஸின்
விதி
கீழ்்காணும்
அனுமானங்களள உள்ள்க்கியது.
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கருத்துரை (1)

ப�ோது, பகுதி பகுதியாக நம் விருப்பமும்
நிறைவேறும்,
ஆதலால்
நுகர்வு
ப�ொருட்களின் மீது செய்கின்ற செலவு
குறைகிறது. எனவே நுகர்வு செலவு ஆனது
வருமானம்
அதிகரிக்கும்
ப�ோது
அதிகரிக்கும், ஆனால் குறைந்த அளவே
அதிகரிக்கும்.

வருமானம்
�60
அதிகரிக்கின்றது மற்றும்
க�ோடிகளாக அதிகரிக்கிறது.
கருத்துரை (2)

அதிகரித்த �60 க�ோடி வருமானம்
இரண்டாக,
நுகர்விற்கும்,
சேமிப்பிற்கும்
இடையே முறையே பிரிக்கின்றது. (அதாவது
�50 க�ோடிகளில் மற்றும் �10 க�ோடிகளில்)

(2) அதிகரித்த வருமானம் நுகர்வு செலவிற்கும்,
சேமிப்பிற்கும் இடையே சில விகிதத்தில்
பிரிக்கப்படுகின்றது.
இது
முதல்
கருத்துரையின்
படி
த�ொடர்கிறது.
ஏனெனில்
முழுவதுமான
அதிகரித்த
வருமானம்
நுகர்வில்
முழுவதுமாக
செயல்படவில்லை, மீதம் சேமிக்கப்படும்
இதன் வழியில் நுகர்வும், சேமிப்பும்

கருத்துரை (3)
வருமானம்
அதிகரிக்கும்
ப�ொழுது
நுகர்வு மற்றும் சேமிப்பு அதிகரிக்கின்றது.
நுகர்வோ அல்லது சேமிப்போ குறையவில்லை.

ஒன்றோடு ஒன்று நகர்கின்றது.

இந்த
மூன்று
கருத்துரைகளும்
வரைபடமாக
4.2ல்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கே வருமானம் படுகிடையாகவும் மற்றும்
நுகர்வு
சேமிப்பு
செங்குத்து
அச்சிலும்
அளவிடப்படுகிறது. C- என்பது நுகர்வு சார்வு
வளைக�ோடு, 45- டிகிரி க�ோடு வருமானம்
மற்றும் நுகர்வை அளவு சமமாக இருப்பதைக்
காட்டுகிறது.

(3) அதிகரிகின்ற வருமானம் எப்பொழுதும்
நுகர்வு மற்றும் சேமிப்பை இரண்டை
அதிகரிக்க செய்யும். இது அதிகரித்த
வருமானம் ஒன்று நுகர்வுக�ோ அல்லது
சேமிப்பிற்கோ
க�ொண்டு
செல்லும்.
ஆதலால் அதிகரிகின்ற வருமானம், நுகர்வு
மற்றும்
சேமிப்பை
இரண்டையும்
அதிகரிக்கும்.

y

இவ்விதியின்
மூன்று
கருத்துரைகள்
பின்வரும் அட்டவணை 3-ன் உதவியுடன்
விளக்கப்படுகிறது.

விதியின் மூன்று கருத்துரைகள்.
நுகர்வு
C
120
170
220

0

சேமிப்பு
S=Y-C
0
10
20

c=

/6

5
0+

2

y

450
120 180

240

x

வரைபடம் 4.2
கருத்துரை (1)
120 லிருந்து 180 ஆக வருமானம்
அதிகரிக்கும் ப�ொழுது நுகர்வும் 120லிருந்து
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c=y

240
220
180
170
120

அட்டவணை 3
வருமானம்
Y
120
180
240

க�ோடிகளாக
நுகர்வு �50
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170ஆக அதிகரிக்கின்றது. ஆனால் அதிகரித்த
நுகர்வு அதிகரித்த வருமானத்தை காட்டிலும்
10 குறைவு. அது சேமிக்கப்படுகிறது.

1. முன்னெச்சரிக்கை ந�ோக்கம் : எதிர்பாராமல்
ஏற்படும் நிகழ்விற்காக கையில் ர�ொக்கமாக
வைப்பது. எ.கா. விபத்து, உடல் நலனின்மை

கருத்துரை (2)

2. எதிர்பார்க்கும் ந�ோக்கம் : எதிர்கால
தேவைக்கான விருப்பம். எ.கா. வயதான
காலம்

180 லிருந்து 240 ஆக வருமானம்
அதிகரிக்கும்
ப�ொழுது
இது
இரண்டு
பகுதிகளாக நுகர்வு 170 லிருந்து 220 ஆகவும்,
சேமிப்பாக 10 லிருந்து 20 ஆகவும் முறையே
பிரிகின்றது.

3. கணிக்கும் ந�ோக்கம் : விருப்பம் மற்றும்
பாராட்டை அனுபவிப்பதற்கான விருப்பம்.
4. முன்னேறும் ந�ோக்கம் : வாழ்க்கைத்
தரத்தை முன்னேற்ற விரும்புதல் சார்ந்த
விருப்பம்

கருத்துரை (3)
வருமானம்
180
லிருந்து
240
உயரும்போது நுகர்வை 170 லிருந்து 220
ஆகவும், சேமிப்பை 10 லிருந்து 20ஆகவும்
அதிகரிக்க செய்கிறது. C க�ோட்டிற்கும் 450
க�ோட்டிற்கும் இடையேயுள்ள அகன்ற பகுதி
சேமிப்பைக் காட்டுகிறது.

5. பணவியல் சுதந்திர ந�ோக்கம்
6. வாணிப
ந�ோக்கம்
(வியாபாரத்தை
முன்னேற்றுவதற்கான ந�ோக்கம்)
7. கர்வ ந�ோக்கம் (விட்டுச் செல்வதற்கான
விருப்பம்)
8. பேராசை ந�ோக்கம் (முற்றிலும் ம�ோசமான
உள்ளுணர்வு)

4.2.4  நுகர்வு சார்பை தீர்மானிக்கின்ற

காரணிகள் (அகவய
புறவய காரணிகள்)

கீன்ஸ்
:
முன்னெச்சரிக்கை,
எதிர்பார்த்தல் கணித்தல், முன்னேறுதல்,
பணவியல் சுதந்திரம், வாணிபம், கர்வம்,
பேராசை
ஆகியவை
நுகர்ச்சியைப்
புறக்கணிக்கும்
ந�ோக்கங்களாகக்
கூறியுள்ளார்.

மற்றும்

நுகர்வு
சார்பை
தூண்டுகின்ற
காரணிகளை ஜே.எம்.கீன்ஸ் இரண்டாக
பிரிக்கின்றார். அதாவது அகவய காரணிகள்
மற்றும் புறவய காரணிகள்.

அரசாங்கம்,
நிறுவனங்கள்
மற்றும்
வாணிப கழகங்கள், த�ொழிற்சாலைகளும்
பின்வரும்
நான்கு
ந�ோக்கங்களுக்காக
முக்கியமாக சேமிக்கும்.

அ) அகவய காரணிகள்
அகவய
காரணிகள்
உளவியல்
சிந்தனைகளுடன் த�ொடர்புடையது. நுகர்வு
சார்பை தூண்டுகின்ற முக்கிய அகவய
காரணிகள் கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. வாணிப ந�ோக்கம் : கடன் இல்லாமல்
மூலதன
முதலீடு
மேற்கொள்வதற்காக
வளங்களை பெறும் விருப்பம்.

கீன்ஸ் எட்டு ந�ோக்கங்களை பட்டியலிட்டு
உள்ளார். இவை தனி நபர்களை செலவு
செய்வது
இருந்து
விலக்களிக்கிறது.
அவையாவன:
நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்
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2. நீர்மைதன்மை ந�ோக்கம் : அவசரகாலம்,
சிக்கல்களை
சந்திப்பதற்காக
நீர்மை
வளங்களை பாதுகாக்கும் ந�ோக்கம்.
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3. முன்னேறும் ந�ோக்கம் : வருமானத்தை
அதிகரிப்பதற்காகவும்,
வெற்றி
பெறும்
மேலாண்மையை
நிரூபிக்க
வேண்டியதற்கான ந�ோக்கம்.

அதிகமாக நுகர்வார்கள் மற்றும் சமூகத்தில்
நுகர்வு விருப்பம் அதிகரிக்கும்.
3) கூலி அளவு
நுகர்வு
சார்பை
தீர்மானிக்கின்ற
முக்கியமானதாக கூலி அளவு இருக்கின்றது.
நுகர்விற்கும்,
கூலிக்கும்
இடையே
நேர்மறையான
த�ொடர்பை
க�ொண்டு
இருக்கும். கூலி அதிகரிக்கும் ப�ோது நுகர்வுச்
செலவும் அதிகரிக்கும். மேலும் எதிர்பாராத
லாபம் ஏற்படும் ப�ோது இதே மாதிரி விளைவு
ஏற்படும்.

4. நிதி விவேக ந�ோக்கம் : கடனை செலுத்த,
தேய்மானம் மற்றும் பழங்கால த�ொழில்
நுட்பத்தை
மாற்றும்
ந�ோக்கம்
ப�ோன்றவற்றிற்கு
தேவையான
நிதி
ஆதாரங்களை உறுதிப் படுத்தும் விருப்பம்.
கீன்ஸ் அகவயக் காரணிகள் குறுகிய
காலத்தில் மாறாது என்றும் எனவே, நுகர்வுச்
சார்பு குறுகிய காலத்தில் நிலையானது
என்கிறார்.

4) வட்டி விகிதம்
வட்டி

ஆ) புறவயக் காரணிகள்

நுகர்வுச்

சார்பை

தீர்மானிக்கின்ற முக்கிய காரணியாகும்..
அதிக வட்டி விகிதம் மக்களை அதிக அளவில்
பணத்தை சேமிக்க ஊக்கம் அளிக்கும் மற்றும்
நுகர்வை குறைக்கும்.

புறவயக்காரணிகள்
உண்மையான
மற்றும் அளவிடக் கூடியது. நீண்ட காலங்களில்
இந்த காரணிகள் எளிதாக மாற்றம் அடையும்.
பெரும்பான்மையான புறகாரணிகள் நுகர்வு
சார்பை தீர்மானிக்கின்றவைகளாகும்.

5) நிதி க�ொள்கை
அரசாங்கம் வரியை குறைக்கும் ப�ோது,
செலவிடத்தக்க
வருமானம்
அதிகரிக்கும்
மற்றும்
சமூகத்தில்
நுகர்வு
விருப்பம்
அதிகரிக்கும். வளர்வீத வரிக் க�ொள்கையானது
ஏழைகளுக்கு சாதகமான வருமான பகிர்வை
தருவதால், ஏழைகளின் நுகர்வு விருப்பம்
மாறும்.

1) வருமான பகிர்வு
செல்வந்தர்களுக்கும், ஏழைகளுக்கும்
இடையே
பெரிய
அளவில்
வேறுபாடு
இருந்தால், நுகர்வு குறைவாக இருக்கும்.
காரணம் செல்வந்தர்கள் குறைவான நுகர்வு
விருப்பமும்,
அதிகப்படியான
சேமிப்பு
விருப்பமும் க�ொண்டு இருப்பர். சமநிலை
வருமான பகிர்வுடைய சமூகத்தில் அதிகமான
நுகர்வு விருப்பம் இருக்கும். V.K.R.V. ராவ்
அவர்களால் இக்கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது.

6) நுகர்வோர் கடன்
சுலப தவணைகளாக நுகர்வுக் கடன்
அளிக்கும் ப�ோது அவர்கள் நுகர்வோர்
ப�ொருட்களான கனரக வாகனங்கள், பிரிட்ஜ்,
கம்யூட்டர் ப�ோன்றவற்றினை வாங்குவார்கள்.
இது நுகர்வை அதிகப்படுத்தும்.

2) விலை அளவு
நுகர்வு சார்பை மிக முக்கியமான
தீர்மானிக்கின்ற காரணியாக இருப்பது விலை
அளவே ஆகும். விலை வீழ்ச்சி அடையும் ப�ோது,
உண்மை வருமானம் அதிகரிக்கும், மக்கள்

7) மக்கள் த�ொகை காரணிகள்
மற்றவை மாறாமல் இருக்கும் ப�ோது
குடும்ப அளவு அதிகமாக இருந்தால், நுகர்வு
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அதிகமாக இருக்கும். மேலும் குடும்ப அளவு,
குடும்ப வாழ்கை சுழற்சி நிலை, இருப்பிடம்
மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நுகர்வுச் சார்பை
பாதிக்கும். ஆரம்பநிலை கல்வி பயிலும்
மாணவர்களை விட குடும்பத்தில் கல்லூரி
கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் அதிகமாக செலவு
செய்வார்கள் கிராமப்புற குடும்பங்களை விட
நகர்ப்புற குடும்பங்கள் அதிகமாக செலவு
செய்யும்.

ஏற்படச் செய்து நுகர்வு சார்பை மேல்
ந�ோக்கிய�ோ அல்லது கீழ் ந�ோக்கிய�ோ நகரச்
செய்யும்.

4.3

முதலீட்டு சார்பு

முதலீட்டு சார்பு என்பது முதலீடு மற்றும்
வட்டி வீதத்திற்கிடையேயான த�ொடர்பைக்
குறிப்பிடுகிறது.
முதலீட்டிற்கும்
வட்டி
வீதத்திற்கும் உள்ள சார்பு தலைகீழ் த�ொடர்பு
உள்ளது. முதலீட்டுச் சார்பானது கீழ்நோக்கிச்
செல்லும்.

8) டூசன் பெரியின் அனுமானம்
நுகர்வு சார்பை பாதிக்கும் இரண்டு
உற்று
ந�ோக்குதலை
டூசன்
பெரி
ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

I = f(r)
I = முதலீடு (சார்பு மாறிகள்)
r = வட்டி வீதம் (சார்பற்ற மாறிகள்)

அ) நுகர்வு செலவானது
தற்போதைய வருமானத்தை
மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல்
முந்தைய வருமானத்தையும்,
வாழ்க்கை
தரத்தையும்
சார்ந்து
இருக்கும்.
தனி
நபர்கள் குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை
டூசன் பெரி
தரத்துடன்
வாழ்ந்து
பழக்கப்பட்டு
இருப்பதால்,
தற்போதைய
வருமானம் குறைந்தாலும் த�ொடர்ந்து ஒரே
மாதிரியாக நுகர்வு செலவு மேற்கொள்வார்கள்.

4.3.1. முதலீடு - ப�ொருள்
முதலீடு என்பது பங்குகள், கடன்
பத்திரங்கள், அரசாங்க
பங்கு மற்றும்
பத்திரங்கள் வாங்குவது ஆகும். கீன்ஸின்
கூற்றுப்படி, முதலீடு என்பது நிதி முதலீட்டை
மட்டும் குறிக்கும், உண்மையான முதலீட்டைக்
குறிக்காது. இது மாதிரியான முதலீடு நாட்டின்
உண்மையான
மூலதன
இருப்பில்
சேர்ப்பதில்லை.

ஆ)
வெளிக்காட்டும்
விளைவின்
காரணமாகவும் நுகர்வு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
குறைவான வருமான உடைய மக்களும்,
அதிக வருமான உடைய மக்களின் நுகர்வு

கீன்ஸின் பார்வையில் முதலீடு மூலதன
முதலீட்டுச் செலவை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

தரத்தால்
துண்டப்படுவார்கள்.
மற்றொரு
வகையில் ஏழை மக்கள் செல்வந்தர்களின்
நுகர்வே ப�ோன்றே செலவு செய்வார்கள். இது
அவர்களின்
வருமானத்தையும்
தாண்டி
செலவு செய்ய வைக்கும்.

4.3.2. முதலீட்டின் வகைகள்
தன்னிச்சையான
தூண்டப்பட்ட முதலீடு.

தன்னிச்சையான
முதலீடு
என்பது
மூலதனத் திரட்சியின் மீது ஆகும் செலவு

பங்குச் சந்தையில் ஏற்படும் எதிர்பாராத
மாற்றம் லாபத்தைய�ோ அல்லது நஷ்டத்தையே
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ஆகும். மாறுகின்ற வருமானம், வட்டி விகிதம்,
இலாப வீதத்தை சார்ந்து இருக்காது.

ப�ொருளாதார மந்த காலத்தில் அரசு
தன்னிச்சை முதலீட்டிற்கு ஊக்கமளிக்கும்.
நலப் ப�ொருளாதரத்தின் முக்கிய பகுதி
தன்னிச்சையான முதலீடு ஆகும்.

தன்னிச்சை முதலீடு
● 
முதலீடு

நாட்டு
சார்ந்ததல்ல.

வருமானத்தைச்

ப�ொதுவாக, அரசு நலத்தினை கருத்தில்
க�ொண்டு
தன்னிச்சையான
முதலீட்டை
மேற்கொள்ளும்.

● 
இலாப

ந�ோக்கின்றி
நலத்திற்காக
முதலீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

● 
உதாரணம் : சாலைகள் அமைத்தல்,
பாலங்கள்,
பள்ளிகள்,
நிறுவனங்கள்

ii) தூண்டப்பட்ட முதலீடு

த�ொண்டு

	ப�ொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்
ப�ோது அதிகரிக்கின்ற வருமானம் மற்றும்
தேவை உயர்வினால் ஏற்படும் நிலையான
ச�ொத்து மற்றும் பங்குகள் மீதான செலவே
தூண்டப்பட்ட முதலீடு ஆகும்.

● 
உயரும் கச்சாப் ப�ொருட்கள் மற்றும்
உழைப்பாளர்களின்
ஆகியவற்றை பாதிக்காது.

ஊதியம்

● 
நாட்டு

வளர்ச்சிக்கும், ப�ொருளாதார
மந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கும் இது
அவசியம்.

தூண்டப்பட்ட முதலீடு லாப ந�ோக்கம்
உடையது. தேசிய வருமானத்தில் ஏற்படும்
மாற்றத்தோடு
த�ொடர்புடையது.
தேசிய
வருமானத்திற்கும்,
தூண்டப்பட்ட
முதலீட்டிற்கும்
நேரிடையான
த�ொடர்பு
இருக்கிறது. தேசிய வருமானம் குறைந்தால்
தூண்டப்பட்ட முதலீடும் குறையும் மற்றும்
தூண்டப்பட்ட
முதலீடு
வருமான
நெகழிச்சியுடையது. பின்வருமாறு நேர்மறை
சாய்வு க�ோடாக இருக்கும்.

ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளில்
சுதந்திரமான எதையும் சாராத முதலீடு இது.
தன்னிச்சையான
முதலீடு
வருமானம்
நெகிழ்சியற்றது, தன்னிச்சையான முதலீடு
அளவு எல்லா நிலைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக
இருக்கும்.
தன்னிச்சை முதலீட்டு வரை க�ோடு X
அச்சுக்கு
படிக்கிடை
இணைக்கோடாக
இருக்கும்.

y

தன்னிச்சையான முதலீடு

I

Id
முதலீடு

y

முதலீடு

தூண்டப்பட்ட முதலீடு

I’

0
0

வருமானம்

வரைபடம் 4.4

x

GNP

x

வரைபடம் 4.3
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த�ொ
எண்

தன்னிச்சையான முதலீடு

ஊக்குவிக்கப்பட்ட முதலீடு

1

தன்னிச்சையானது

திட்டமிடப்பட்டது

2

வருவாயைப் ப�ொறுத்து நெகிழாதது

வருவாயைப் ப�ொறுத்து நெகிழ்வது

3

நல ந�ோக்கமுடையது

இலாப ந�ோக்கமுடையது

4.3.3 முதலீட்டுச்

சார்பின்
(Determinants
of
Function)

முதலீட்டு அளவை முடிவு செய்வதில் முக்கிய
காரணிகளாக விளங்குகின்றது. மேலும் அவர்
முதலீடு மூலதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன்
மற்றும் வட்டி வீதத்தைப் ப�ொருத்து அமையும்
என்கிறார்.

காரணிகள்
Investment

த�ொன்மைப் ப�ொருளியல் அறிஞர்கள்
முதலீடு வட்டிவீதத்தை மட்டுமே சார்ந்தது
என்று கூறினார்கள். ஆனால் உண்மையில்
முதலீடு பல காரணிகளைப் ப�ொறுத்து
அமைகிறது. அவை கீழ்வருமாறு:

i. தனியார் முதலீடு என்பது மூலதன இருப்பை
அதாவது
த�ொழிற்சாலை
அல்லது
இயந்திரங்களை அதிகரிக்க செய்வது.
ii. மூ
 லதனத்தின் இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன்
(MEC)என்பது
முதலீட்டுத்
திட்டத்தில்
கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம்
ஆகும். குறிப்பாக இருக்கின்ற ஆண்டு
உற்பத்தியில்
ஏற்படும்
இறுதியாக
அதிகரிக்கப்பட்ட ஒரு அலகு மூலதனத்தினால்
ஏற்பட்ட உற்பத்தியாகும்.

1. வட்டி வீதம்
2. நிலையற்ற தன்மை
3. அரசியல் சூழல்
4. மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி விகிதம்
5. மூலதனப் ப�ொருட்களின் இருப்பு

iii. மூ
 லதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன் 5
சதவீதமாகவும், வட்டி வீதம் 4 சதவீதமாக
இருக்கும் ப�ொது 4 சதவீத வட்டியில் கடன்
வாங்கினாலம்
5
சதவீத
உற்பத்தி
எதிர்பார்க்கப்படுவதால் வாங்கலாம்.

6. புதிய ப�ொருட்களின் தேவை
7. முதலீட்டாளர்களின் வருமான அளவு
8. கண்டுபிடிப்புகளும், புத்தாக்கமும்
9. நுகர்வுத் தேவை
10. அரசுக் க�ொள்கை

4.3.4.  வட்டி வீதத்திற்கும்

11. மூலதனம் கிடைத்தல்

மு த லீ ட் டி ற் கு ம்
இடையே உள்ள
உறவு

12. முதலீட்டாளர்களின் ச�ொத்துக்களின்
ர�ொக்கத்தன்மை
ஆகிய
காரணிகள்
நிர்ணயிக்கின்றன.

முதலீட்டளவை

கீன்ஸின்
கருத்துப்படி,
எதிர்பார்ப்பு மற்றும் இலாபம்
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வட்டி
வீதத்திற்கும்
முதலீட்டிற்கும்
இடையே
உள்ள
உறவு
எவ்வாறு
ப�ொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது என்பதை
விளக்கப்படுகிறது. கடன்களின் மீதான வட்டி
வீதம் உயரும்போது, குறைவான முதலீடே

வாணிப
ஆகியவை
72
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ஆதலால் சேமிப்பை நிதி முதலீட்டிற்கு
பயன்படுத்துவதில்
குறைந்த
வட்டி
செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புச் செலவாக
அமையும்.

நடைபெறும். ஏனெனில் வட்டி வீதம் அதிரிக்கும்
ப�ோது
கடன்
பெறுவதற்கான
செலவு
அதிகரிக்கும். இதனால் அதிக வருவாய்
தரக்கூடிய இனங்களில் மட்டும் முதலீடு
செய்யப்படும்.

வட்டி வீதம் அதிகரித்தால், நிறுவனம்
ஆதாயத்தை
அதிகரிப்பதற்கான
தேவை
ஏற்படும்.

வட்டி வீதமும் முதலீட்டு அளவும்
வட்டி வீதம் %
y

4.3.5. மூலதன இறுதிநிலை

ஆக்கத்திறன்

தன்னிச்சையான
முதலீட்டை
தீர்மானிக்கின்ற
முக்கிய
காரணியான
மூலதன
இறுதிநிலை
ஆக்கம்
என்ற
கருத்தினை
ஜே.என்.கீன்ஸ்
1936-ல்
அறிமுகப்படுத்தினார். கூடுதலான மூலதன
அலகிலிருந்து இருந்து எதிர்பார்க்கப்படும்
இலாபமே மூலதன ஆக்கத்திறன் (MEC) என்று
வரையறுக்கலாம்.

8%
5%

0

80 100

x

வரைபடம்.4.5 முதலீட்டு அளவு
கடனுக்கான செலவு உண்மையாக
உயரும்போது குறைந்த அளவு முதலீட்டில்
இலாபம் தரக்கூடிய இனங்களில் முதலீடு
செய்வர்.

எதிர்பார்கக்ப்படும்
வருவாய்க்கும்
மூலதனத்திற்கான
செலவிற்கும்
உள்ள
வீதமே மூலதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன்
ஆகும்.

5 சதவீதத்திலிருந்து 7 சதவீதமாக வட்டி
வீதம் அதிகரித்தால், முதலீட்டின் அளவு �100
க�ோடியிலிருந்து
�80
க�ோடியாக
குறைவதைக் காணலாம்.

MEC இரண்டு காரணிகளை சார்ந்து இருக்கும்

முதலீட்டிற்கான
செலவு
அதிகளவு
வாய்ப்புச் செலவாக இருப்பதால்வட்டி வீதம்
குறையும் ப�ோது, முதலீட்டை குறைக்கும்
ப�ோக்கு ஏற்பட்டு விடும் .

MEC-யை பாதிக்கும் காரணிகள்

1) மூலதன ச�ொத்தின்
வருங்கால லாபம்

கிடைக்கும்

2) மூலதன ச�ொத்தின் அளிப்பு விலை

l மூ
லதனத்தின் செலவு
l அ
தன் வாழ்நாளில்

எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவு விகிதம்
l அ
ங்காடியில் உள்ள வட்டிவிகிதம்

2. வங்கியில்
பணத்தை
சேமிப்பதினால்
அதிகப்படியான ஈவு வீதம் கிடைக்கும்.
73

MEC

முதலீட்டு முடிவை மேற்கொள்ளும் ப�ோது
கீழ்க்கண்ட மூன்று காரணிகள் கவனத்தில்
எடுத்துக் க�ொள்ளப்படுகின்றது.

1. அதிக வட்டிய�ோடு வங்கியில் இருந்து பணம்
பெறுவது அதிக செலவிற்கு வழி வகுக்கும்.
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மூலதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன்
குறுகிய
கால
மற்றும்
நீண்ட
கால
காரணிகளால்
தூண்டப்படுகிறது.
இந்த
காரணிகளை சுருக்கமாக காணலாம்.

இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனைப் பாதிக்கின்ற
மற்றொரு
காரணி
ஆகும்.
குறிப்பிட்ட
த�ொழில்கள் ஏற்கனவே அதிக அளவில் முதலீடு
செய்யப்பட்ட நிலையில் அதே த�ொழிலில்
மேலும் முதலீடு செய்தால் மூலதனத்தின்
இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனைக் குறைக்கும்.

அ) குறுகிய கால காரணிகள்
(i) ப�ொருளுக்கான தேவை

(v) ந
 ம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற
அலைகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட ப�ொருளின் சந்தை
விலை உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பும், அதன்
செலவு
குறைந்தும்
காணப்படும்போது
முதலீட்டிலிருந்து எதிர்ப்பார்க்கும் வருவாய்
அதிகரிக்கும்.
த�ொழில்
முனைவ�ோர்கள்
ப�ொருட்களுக்கான தேவை குறையும் என்றும்
செலவு கூடும் என்று எதிர்பார்த்தால் முதலீடு
குறையும்.

வணிகச்
சூழ்நிலையில்
ஏற்படும்
நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற நிலைகள்
மூலதனத்தின்
இறுதிநிலை
உற்பத்தித்
திறனைப் பாதிக்கும். த�ொழில் செய்பவர்
எதிர்கால
நம்பிக்கை
க�ொண்டிருந்தால்
இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறன் அதிகமாகவும்,
மாறாக
நம்பிக்கையற்று
இருந்தால்
இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறன் குறைவாகவும்
இருக்கும்.

(ii) நீர்மைதீன்மையுள்ள ச�ொத்துக்கள்
செயல்திறன்
மூலதனத்தை
அதிக
அளவில்
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
வைத்திருந்தால், தன் வழியே வரும் முதலீட்டு
வாய்ப்புகளின் நன்மையை ஏற்றுக் க�ொள்வர்.
இது
மூலதனத்தின்
இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனை அதிகரிக்கும்.

ஆ) நீண்ட கால காரணிகள்
மூலதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனை
பாதிக்கின்ற நீண்ட காலக் காரணிகள்
பின்வருமாறு:
(i) மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி விகிதம்

(iii) வருமானத்தில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம்
த�ொழில் முனைவ�ோரின் திடீர் வருமான
மாற்றமும்
மூலதனத்தின்
இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனைப்பாதிக்கும். வணிக சமூகம்
எதிர்பாராமல் இலாபம�ோ அல்லது வரி
சலுகைகள�ோ பெற்றால்
மூலதனத்தின்
இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன் அதிகரிக்கும்.
ஆதலால் நாட்டில் முதலீடு அதிகரிக்கும்.
மாறாக,
வருமானம்
குறைந்தால்
மூலதனத்தின் இறுதிநிலை ஆக்கத்திறன்
குறையும்.

மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி விகிதமும்
மூலதன
இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனை
பாதிக்கின்றது. மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி மிக
அதிகமாக இருந்தால், வெவ்வேறு வகையான
ப�ொருட்களுக்கு தேவை அதிகரிக்கும் என்று
எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே விரைவான
மக்கள்
த�ொகை
வளர்ச்சி
மூலதன
ஆக்கத்திறனை அதிகரிக்கும், குறைவான
வளர்ச்சி முதலீட்டை குறைத்து, அதன் மூலம்
மூலதன இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனையும்
குறைக்கும்.

(iv) நடைமுறை முதலீட்டு வீதம்

(ii) த�ொழில் நுட்ப முன்னேற்றம்

குறிப்பிட்ட
த�ொழில்களில்
உள்ள
நடைமுறை முதலீட்டு வீதமும் மூலதனத்தின்

த�ொழில்களில் முதலீடும், த�ொழில் நுட்ப
முன்னேற்றமும் ஏற்பட்டால் நிகர இலாபத்தில்
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சுபிட்சமான ஏற்றத்தை க�ொண்டு வரும்.
எடுத்துக்காட்டாக 20ம் நூற்றாண்டில் ஆட்டோ
ம�ொபைல்ஸ்
துறையில்
ஏற்பட்ட
முன்னேற்றத்தினால் ரப்பர் த�ொழிற்சாலை,
எஃகு மற்றும் எண்ணெய் த�ொழிற்சாலை
முதலியவற்றில் பெரிய அளவில் உந்துதல்
ஏற்படச்
செய்தது.
ஆதலால்
புதிய
கண்டுப்பிடிப்புகள் மற்றும் த�ொழில் நுட்ப
முன்னேற்றம் பலவகையான திட்டங்களுக்கு
முதலீடு செய்வதற்கு ஊக்கம் அளித்து மூலதன
இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனையும் அதிகரிக்கும்.

ஆகியவையும்
மூலதன
இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனை அதிகரிக்கிறது.

(iii) பண மற்றும் நிதி க�ொள்கை

ஒரு
குறிப்பிட்ட
காலத்தில்,
மேற்கொள்ளப்பட்ட
கூடுதல்
முதலீட்டில்
இருந்து எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிற விளைவின்
விகிதம் முதலீட்டின் இறுதிநிலை உற்பத்தித்
திறன் ஆகும். கடனுக்கான வட்டி வீதம்
அதிகமாக இருந்தால், பல்வேறு திட்டங்களில்
த�ொழில் செய்வதற்கான ஆர்வம் குறையும்.
இதனால் நிறுவனங்களின் இலாப விகிதம்
குறையும்.

(v) வளங்கள் கிடைப்பது
மலிவான மற்றும் மிகுதியான இயற்கை
வளங்கள், திறன்மிக்க உழைப்பாளர்கள்,
மூலதன இருப்பு ப�ோன்றவும் மூலதன
இறுதிநிலை ஆக்கத்திறனை அதிகரிக்கின்றது.

4.3.6. முதலீட்டின் இறுதி நிலை

உற்பத்தித் திறன் (MEI)

மலிவுப் பண க�ொள்கை மற்றும்
தளர்வான வரிக் க�ொள்கை அதிகப்படியான
இலாபத்தை ஈட்ட வழி செய்து, அதனால்
மூலதன இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனையும்
உயர்த்துகிறது.
(iv) அரசியல் சூழ்நிலை
அரசியல்
நிலைபெற்ற
தன்மை,
சுமூகமான நிர்வாகம், சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பு
மூலதனத்தின் இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறன்
(MEC)

முதலீட்டின் இறுதி நிலை உற்பத்தித் திறன்
(MEI)

1) இது மூலதனத்தின் அளிப்பு விலையைப் 1) மூலதனத்தின்
தேவையில்
ஏற்பட்ட
ப�ொறுத்து அமைகிறது
மாற்றங்கள்,
விலையை
தூண்டும்
மாற்றத்தைப் ப�ொறுத்து அமைகிறது.
2) ஆரம்பத்தில்
உள்ள
மூலதனத்தை 2) ஆரம்ப மூலதனத்திற்குப் பின்னர் வந்த
கணக்கில்
க�ொள்ளாமல்
ஒவ்வொரு
மூலதனத்தின்
விளைவு
விகிதத்தைக்
மூலதன
அலகிலிருந்து
கிடைக்கும்
காட்டுகிறது.
விளைவைக் குறிக்கிறது.
3) வரைபடத்தில் படுக்கை அச்சில் மூலதன 3) வரைபடத்தில் படுக்கை அச்சில் முதலீடு அளவு
இருப்பு அளக்கப்படுகிறது
அளக்கப்படுகிறது.
4) இது ஒரு “இருப்பு” கருத்துரு (stock)

4) இது ஒரு ஓட்டக் (FLOW) கருத்துரு

5) ஒவ்வொரு வட்டிவீத அளவிலுமான உத்தம 5) க�ொடுக்கப்பட்ட மூலதன இருப்பில், ஒவ்வொரு
மூலதன இருப்பை இது நிர்ணயிக்கிறது
வட்டி வீத அளவிலும் நிகர முதலீடு எவ்வளவு
என்பதை நிர்ணயிக்கிறது.
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7) நாடு மூடிய ப�ொருளாதாரமாகும், அந்நிய
நாட்டின்
செயல்பாடுகள்
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தாது.

4.4

பெருக்கி (Multiplier)

8) விலையில் மாற்றம் இல்லை.

பெருக்கிக்
க�ோட்பாட்டை
முதலில்
எப்.ஏ.கான் வேலை வாய்ப்பின் அடிப்படையில்
உருவாக்கினார். ஜே.எம்.கீன்ஸ் இதனை
வருமானம் அல்லது முதலீட்டுப் பெருக்கியாக
மாற்றி அமைத்தார்.

9) முழு நிலை வேலைவாய்ப்பு நிலைக்கு கீழ்
ப�ொருளாதாரம் செயல்படுகிறது.

4.4.2.  இறுதிநிலை

நுகர்வு நாட்டமும்
பெருக்கியும்

தேசிய வருமானத்தின் மாற்றத்திற்கும்
முதலீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் உள்ள
வீதத்தை பெருக்கி என்று வரையறுக்கலாம்.
∆I என்பது முதலீட்டில் அதிகரிப்பையும், மற்றும்
∆Y என்பது வருமானத்தில் அதிகரிப்பையும்
குறிக்கின்றது, எனவே பெருக்கி K =∆Y/∆I.
என உள்ளது. முதலீடு மாற்றத்தினால்
வருமானம் மாறுவதால் பெருக்கியை முதலீட்டு
பெருக்கி என அழைக்கப்படுகிறது.

இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் என்பது
வருமானத்தில்
நுகர்வுக்காக
செலவிடும்
பங்கைக் குறிப்பதாகும். இறுதிநிலை நுகர்வு
நாட்டம் வருவாய் (Y) மாற்றத்திற்கும், நுகர்வு
(C) மாற்றத்திற்கிடையேயான த�ொடர்பினைக்
குறிப்பிடுகிறது.
குறியீடாக

4.4.1 பெருக்கியின் எடுக�ோள்கள்
கீன்ஸின் பெருக்கியின் க�ோட்பாடு சில
எடுக்கோள்களின்
அடிப்படையில்
செயல்படுகிறது. அவை:
1) தன்னிச்சையான
உண்டு.

முதலீட்டில்

பெருக்கியின் மதிப்பு
ப�ொறுத்து அமையும் பெருக்கி

மதிப்பு 1 - MPC. (MPC+MPS = 1) என்பதால்
பெருக்கியின் மதிப்பு 1/ MPS ஆகும். எனவே
பெருக்கி என்பது MPS இன் தலைகீழ் விகிதம்
ஆகும். பெருக்கி MPS க்கு தலைகீழ்
விகிதத்திலும் MPCக்கு நேர்விகிதத்திலும்
த�ொடர்புடையது.

4) நுகர்வு நடப்பு வருமானத்தைச் சார்ந்தே
அமையும்.
கால

6) உறுதித் தேவைகேற்ப நுகர்வு ப�ொருள்கள்
கிடைக்கும்.
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யைப்

ஒன்றிலிருந்து இறுதிநிலை நுகர்வு
நாட்ட மதிப்பைக்கழித்து பெறப்படும் மதிப்பின்
தலைகீழ்
விகிதமே
பெருக்கி
ஆகும்.
இறுதிநிலை
சேமிப்பு
நாட்டத்தின்

3) இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் நிலையாக
இருக்கும்.

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்

MPC

(K) =1/1-MPC

மாற்றம்

2) தூண்டப்பட்ட முதலீடு இல்லை.

5) பெருக்கியின்
செயல்பாட்டில்
இடைவெளி இல்லை.

MPC = ∆C/∆Y

எண் வடிவில் MPCயின் மதிப்பு 0.75
என்றால் MPS இன் மதிப்பு 0.25 ஆகவும் K
மதிப்பு 4 ஆகவும் இருக்கும்.
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சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி K =1/1-MPC

இங்கு C = 100 = 0.8 (1050) = 940; S = 110 = I

k 1/1-0.75 = 1/0.25 = 4

வரைபட விளக்கம்
45 க�ோடு y = C+ S

c=y

நுகர்ச்சி/முதலீடு

y
D

1050
1000

இது இரண்டு அச்சுக்களுக்கும் இணையாகச்
செல்வதைக் குறிக்கிறது. இறுதிநிலை நுகர்வு
நாட்டம் 0.8 என அனுமானிக்கப்படுகிறது
(C = 100 + 0.8y)

c + 100+ 0.8y

B

500

c + 110
c + 100

A

200
100

ஒட்டும�ொத்த தேவை (C+ I) தேவைக் க�ோடு
450 க�ோட்டை B என்ற புள்ளியில் வெட்டிச்
செல்கிறது.

45o

GNP
500 1000 1050
x
வரைபடம்.4.6

0

Y = 500 ஆக இருக்கும்போது C = 100+0.8 y

அட்டவணை 4.

= 100 + 0.8 (500)

கீழ்காணும் மதிப்புகளைக் கொண்டு பெருக்கி

= 100 + 400 = 500 (புள்ளி A)
I = 100 ஆக இருக்கும்போது
Y = 1000, C = 900;
S = 100 = I

செயல்படும் விதத்தை விளக்கப்படுகின்றது.

MPC

MPS

K

0.00

1.00

1

0.10

0.90

1.11

0.50

0.50

2.00

0.75

0.25

4.00

0.90

0.10

10.00

1.00

0.00

α

C = 100 + 0.8 y;

புதிய ஒட்டும�ொத்த தேவை க�ோடு ,
C + I = 100 + 0.8Y + 100 + 10

Y=

0.2

= 1050

C = 940; S = 110 = I

I = 100 I = 10

4.4.3. பெருக்கி செயல்படும் விதம்

Y=C+I

அரசு �100 க�ோடி ப�ொதுப்பணிக்காக
கூலி, இதர ப�ொருட்கள் வாங்குவதற்காக
செலவிடகிறது எனக் க�ொள்வோம். இந்த �100
க�ோடி உழைப்பாளர்களுக்கும் ப�ொருட்களை
அளித்தவர்களுக்கும் வருமானமாக அமையும்.
இங்கு இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் 0.8 (80%)
எனக் க�ொண்டால் �80 க�ோடியை நுகர்வுச்
செலவுக்கும், மீதம் �20 க�ோடியை சேமிக்கவும்
செய்வர். இதில் மேற்காண் வருமானம்
பெற்றவர்களின் இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம்
0.8. எனில் �80 க�ோடியில் �64 க�ோடி
நுகர்வுச் செலவுக்கும் மீதம் �16 க�ோடியை

= 100 + 0.8y + 100
0.2y = 200; Y = 1000
இங்கு C = 100 + 0.8y = 100 + 0.8 (1000)

	  = 900;

S = 100 = I
முதலீடு 10 அதிகரித்தால், I = 110,

Y = 100 + 0.8y + 110
0.2y = 210
Y = 210 = 1050
0.2
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சேமிக்கவும் செய்வர். இந்த வழியில் நுகர்வுச்
செலவானது ஒரு சங்கிலித் த�ொடர் ப�ோன்று
சென்று க�ொண்டே செல்லும்.

0.2Y =210
Y

I, �10 அதிகரித்தால், Y � 50 அதிகரிக்கும்.
இது பெருக்கியின் விளைவு.

நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறைப்
பெருக்கியின் விளைவுகள்

புள்ளி Aயில், Y = C = 500

C = 100 + 0.8 (500) = 500; S=0

நேர்மறை
பெருக்கி

எதிர்மறைப்
பெருக்கி

புள்ளி Bயில், Y = 1000

உட்செலுத்தலில்
துவக்க நிலையில்
ஏற்படும்
அதிகரிப்பானது
(கசிவு குறையும்
ப�ோது) ம�ொத்த

உட்செலுத்தலில்
துவக்க நிலையில்
ஏற்படும்
குறைவானது
(கசிவு அதிகரிக்கும்
ப�ோது) ம�ொத்த

புள்ளி Dயில், Y = 1050

உள்நாட்டு
உற்பத்தியில்
மிகப்பெரிய
இறுதிலை
உயர்வை
ஏற்படுத்தும்.

C = 100 + 0.8 (1000) = 900; S = 100 = I
C = 100 + 0.8 (1050) = 940; S = 110 = I
I மதிப்பு 10 அதிகரிக்கும் ப�ோது Y மதிப்பு 50
அதிகரிக்கும். இதுவே பெருக்கி
விளைவாகும்.

K = 1 =5

உள்நாட்டு
உற்பத்தியில்
மிகப்பெரிய
இறுதிநிலைக்
குறைவை
ஏற்படுத்தும்

0.2

4.4.4 பெருக்கியின் வகைகள்
இயங்கா மற்றும் இயங்கும் பெருக்கி
i) இயங்கா பெருக்கி
இது உடன்நிகழ் (Simultaneous) பெருக்கி
யெனவும், காலமில்லா பெருக்கி, தர்க்க ரீதி
பெருக்கி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில்
முதலீடு மாற்றமும் வருமான மாற்றமும் உடன்
நிகழ்பவை.
காலதாமதம்
கணக்கில்
எடுக்கப்படுவதில்லை. ப�ொருளாதாரம் ஒரு
சமநிலையில்
இருந்து
மறுசமநிலை
வருமானத்திற்குப் ப�ோகும்போது MPC மாறாது
என கருதப்படுகிறது.

எனவே இறுதி முடிவுகள்

∆Y=100+100×4/5+100×[4/5]2+100×[4/5]3
அல்லது,
∆Y = 100 + 100 x 0.8 + 100 x (0.8)2 + 100
x (0.8)3
= 100 + 80 + 64 + 51.2...
= 500
அதாவது 100×1/1-4/5

ii) இயங்கும் பெருக்கி

100×1/1/5
100×5 = �500 க�ோடிகள்

இது த�ொடர் நிகழ் (SEQUENCE)
பெருக்கி
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது.
உண்மையில் முதலீடு செய்த உடனே
வருவாய் கூடிவிடுவதில்லை. ஒருவரிடம்
இருந்து மற்றவரிடம் பணம் செல்ல காலதாமதம்
ஆகலாம். வருமானம் கூடுவதற்கும் நுகர்வு
கூடுவதற்கும் இடையில் கால இடைவெளி

உதாரணமாக C = 100 + 0.8Y, I = 100,
என்றால் Y = 100 + 0.8Y + 100

0.2Y = 200
Y	= 200/0.2 = 1000→ புள்ளி B
I இன் மதிப்பு 110, ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால்
நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்
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= 210/0.2 = 1050→புள்ளி D

78

29-03-2019 19:59:39

நுகர்வு ப�ொருட்களின் கிடைக்காமை

இருக்கலாம். அந்தக் கால இடைவெளியையும்
கருத்தில் க�ொள்கிறது இயங்கும் பெருக்கி.

பெருக்கி
க�ோட்பாடு
தேவை
ஏற்பட்டவுடன்
நுகர்வதற்கு
ப�ொருட்கள்
அளிக்கப்படுவதாக
அனுமானம்
க�ொண்டுள்ளது. சில நேரங்களில் கால
இடைவெளி ஏற்படும். இந்த இடைவெளியில்
தேவைக்கேற்ப அளிப்பு இருக்காது. அதனால்
பணவீக்கம்
ஏற்படும்.
இது
நுகர்வுச்
செலவையையும்,
பெருக்கியின்
மதிப்பையையும் குறைத்துவிடும்.

4.4.5. 
பெருக்கியின் கசிவுகள்

(LEAKAGES)

பெருக்கியின் எடுக�ோளானது அதிகரித்த
வருமானத்தின் ஒரு பகுதி நுகர்விற்காக
செலவிடப்படுகின்றது
என்பதே.
ஆனால்
நடைமுறையில்
மக்கள்
அதிகரித்த
வருமானத்தை வேறு ஒரு ப�ொருட்களின்
மீதும் செலவு செய்வார்கள். இவ்வகைச்
செலவுகளே கசிவுகள் எனப்படும்.

முழு வேலை வேலை வாய்ப்பு நிலை
முழு வேலை வாய்ப்பு நிலையில்,
பெரும்பாலும்
எல்லா
வளங்களும்
பயன்படுத்தப்பட்டு
இருக்கும்.
ஆதலால்
அதிகரிக்கின்ற வருமானம் பணவீக்கத்திற்கு
வழி வகுத்து உண்மை வருமானம் ஏற்படாமல்
செய்து விடும்.

பழைய கடன்களை திரும்ப செலுத்துதல்
பழைய
கடன்களை
திரும்ப
செலுத்துவதற்காக அதிகரித்த வருமானம்
பயன்படுமானால், MPC குறைந்து அதன்
காரணமாக பெருக்கியின் மதிப்பு தடைப்படும்.
செல்வத்தை வாங்குதல்

4.4.6. பெருக்கியின் பயன்கள்

அதிகரித்த வருமானம் நடைமுறையில்
உள்ள செல்வங்களாக நிலம், கட்டிடம் மற்றும்
பங்குகளை
வாங்குவதற்காக
பயன்படுத்தினால் பணம் மக்களிடையே
சுழன்றுக் க�ொண்டு இருக்கும். நுகர்வுக்குள்
வராது. இதன் விளைவாக பெருக்கியின்
மதிப்பு பாதிக்கும்.

1. வருமானம்
மற்றும்
வேலைவாய்ப்பு
க�ோட்பாட்டில்
முதலீட்டின்
முக்கியத்துவத்தை
பெருக்கி
சுட்டிக்
காட்டுகிறது.
2. வாணிப
சுழற்சியின்
பல்வேறு
நிலைகளுக்கான
காரணங்களை
விளக்குகின்றது.

பண்டங்களையும், பணிகளையும் இறக்குமதி
செய்தல்

3. சேமிப்பு (S) மற்றும் முதலீடு (I) இடையே
சமநிலை ஏற்பட உதவுகிறது.

இறக்குமதி
செய்யப்படுகின்ற
பண்டங்களுக்காகவும், பணிகளுக்காகவும்
வருமானத்தை செலவு செய்தால் நாட்டை
விட்டு பணம் வெளியேறும். இது நாட்டின்
குறிப்பிட்ட அளவு வருவாய் ஓட்டத்தில் திரும்பி
வரும் வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. ஆதலால்
இறக்குமதி பெருக்கியின் மதிப்பை குறைக்கும்.
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4. அரசாங்க க�ொள்கைகளை
உதவி புரிகிறது.

வழிவகுக்க

5. வேலையில்லா நிலையை
முழு
வேலைவாய்ப்பு
அடையவும் உதவுகின்றது.

ப�ோக்கவும்,
நிலையை

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்
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இதில் β = முடுக்கி

பெருக்கியின் வகைகள்

∆I = முதலீட்டுச் செலவில் மாற்றம்
(100 என்போம்)

1. வரி பெருக்கி
2. வேலைவாய்ப்பு பெருக்கி

∆C = நுகர்வுத் தேவையில் மாற்றம்
(50 என்போம்)

3. வெளிநாட்டு வர்த்தக பெருக்கி
4. முதலீடு பெருக்கி

முடுக்கியானது முதலீட்டு மாற்றத்திற்கும்
நுகர்வின் மாற்றத்திற்கும் உள்ள விகிதத்தை
வெளிப்படுத்துகின்றது.

4.5

முடுக்கி க�ோட்பாடு

4.5.2. வரைவிலக்கணம்

த�ோற்றம் அஃடாலியின் (1909), ஹாட்ரி
(1913)
மற்றும்
பிக்கர்
டைக்
(1914)
ப�ோன்றவர்களின் கருத்துக்களை ஆராய்ந்து
பெறப்பட்டது. இருந்த ப�ோதிலும், இந்த
கருத்தை
செம்மைப்படுத்தி
மேம்படுத்தி

“தூண்டப்பெற்ற
முதலீட்டிற்கும்
த�ொடக்கத்தில் நுகர்வுச் செலவில் ஏற்படும்
மாற்றத்திற்கும் இடையேயுள்ள விகிதம்’’
- கே.கே. குரிஹாரா

எளிமையான முடுக்கி மாதிரியாக 1917லில்
தந்தவர் ஜே.எம்.கிளார்க் ஆவார். பின்னர்
இதனை வணிகச் சூழலுடன் த�ொடர்பு படுத்தி
மேம்படுத்தியவர்கள் ஹிக்ஸ், சாமுவேல்சன்
மற்றும் ஹராடு ப�ோன்றவர்களாவர்கள்.

அனுமானமாக �50 க�ோடி நுகர்வுப்
ப�ொருட்களின் த�ொழில்களில் செலவு செய்யும்
ப�ோது, �100 க�ோடி முதலீட்டு ப�ொருட்கள்
த�ொழில்களில் முதலீடு செய்ய வழி வகுக்கிறது.
அப்படியானால் முடுக்கி 2 ஆகும்.
முடுக்கி =

4.5.1. ப�ொருள்

4.5.3. எடுக�ோள்கள்

ப�ொருளாதாரத்தில் நுகர்வு ப�ொருட்களின்
தேவை அதிகரிக்கின்ற ப�ோது ப�ொதுவாக
இயந்திரங்களின்
(முதலீட்டு
ப�ொருட்கள்)
தேவையை முடுக்கிவிட்டு அதிகரிக்க வழி
செய்யும். முடுக்கி என்பது அதிகரித்த நுகர்வு

1. நுகர்வு ப�ொருட்கள் த�ொழில் துறையில் எச்ச
சக்தியின்மை.
2. நிலையான மூலதனம் - வெளியீடு விகிதம்
3. தேவையின்
அதிகரிக்கும்
தன்மை
நிலையாக இருக்கும் என்று அனுமானித்தல்.
4. நிதி அளிப்பு மற்றும் மற்ற உள்ளீடுகள்
நெகிழ்ச்சியுடையது.
5. மூலதனப்
ப�ொருட்கள்
தேவைப்படும்
அளவுக்கு பகுக்க முடியும்.

மற்றும்
அதன்
விளைவினால்
ஏற்படும்
அதிகரிக்கும்
முதலீட்டுக்கான
த�ொடர்பை
குறிக்கும் எண் மதிப்பு ஆகும்.

முடுக்கி விளைவுகள்
நுகர்வுத்
தேவையின்
அதிகரிப்பு

நிறுவனங்கள்
முழு உற்பத்தித்
திறனை
நெருங்குதல்

முடுக்கி (β)=
நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்
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4.5.4.  முடுக்கி க�ோட்பாடு செயல்படும்

அதிகரித்த நுகர்வுத்
தேவையை ஈடுசெய்ய
நிறுவனங்கள்
முதலீட்டை அதிகரித்தல்

விதம்

ஒரு
எளிமையான
எடுத்துக்காட்டின்
மூலம்
முடுக்கியின்
செயல்பாட்டை
பின்வருமாறு விளக்கலாம்.

ΔI
ΔC
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வரைப்பட விளக்கம்

1000
நுகர்வு
ப�ொருட்களை
தயாரிப்பதற்கு
100
இயந்திரங்கள்
தேவைப்படுவதாக எடுத்துக் க�ொள்வோம். 10
வருடங்கள் அந்த இயந்திரங்களின் வாழ்நாள்
என்று க�ொள்வோம். அதாவது ஒவ்வொரு
வருடமும்
10
எந்திரங்களை
மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.
காரணம்
நிலையான 1000 நுகர்வு ப�ொருட்களை
தயாரிப்பதற்காக இதனை மாற்றியமைக்கும்
தேவை எனப்படுகிறது.

SS என்பது சேமிப்பு க�ோடு. II என்பது
முதலீட்டு க�ோடு E1 புள்ளியில் ப�ொருளாதாரம்
OY1
வருமானத்துடன்
சமநிலையில்
இருக்கிறது. சேமிப்பும் முதலீடும் OI2 ல்
சமநிலையாக உள்ளது. இப்பொழுது முதலீடு
OI2 லிருந்து OI4 ஆக அதிகரிக்கிறது. இது
வருமானத்தை OY1 லிருந்து OY3 ஆக
அதிகரிக்கிறது. E3 சமநிலைப் புள்ளியில்
முதலீடு I2I4 ஆக முழுவதுமாக வெளிப்புற
காரணியில்
அதிகரிக்கின்றது
என்றால்,
வருமானமும்
Y 1Y 3
ஆக
முடுக்கியின்
விளைவாக
அதிகரிக்கும்.
ஆனால்
இவ்வரைப்படத்தில் வெளிபுற முதலீடு I2I3
ஆகவும், தூண்டப்பட்ட முதலீடு I3I4ஆகவும்

10 சதவீதம் அளவிற்கு (அதாவது
1000லிருந்து 1100 ஆக) நுகர்வு ப�ொருட்களின்
தேவை அதிகரிக்கிறது என்று வைத்துக்
க�ொள்வோம். இதன் விளைவாக மேலும் 10
இயந்திரங்களின்
தேவை
அதிகரிக்கும்.

இருக்கிறது
என்று
அனுமானித்துக்
க�ொள்வோம். ஆதலால், அதிகரித்த வருமானம்
Y1Y2ஆனது
பெருக்கியின்
விளைவாலும்
மற்றும் அதிகரித்த வருமானம் Y2Y3 ஆனது
முடுக்கியின் விளைவாலும் ஏற்படுகின்றது.

எனவே ம�ொத்த இயந்திர தேவை 20 ஆகும்.
(10 மாற்றமைப்பதற்காக மற்றும் 10 அதிகரித்த
தேவையை சந்திப்பதற்காக) இங்கே 10
சதவீதம் நுகர்வு ப�ொருட்கள் தேவையானது
100 சதவீதத்திற்கு இயந்திரத்தின் தேவை
அதிகரிக்கின்றது என்பது குறிக்கின்றது (10
லிருந்து 20 வரை) ஆதலால் இறுதியாக ஒரு
சிறிய நுகர்வு ப�ொருட்களின் தேவையில்
மாற்றம்
அதிகப்படியான
முதலீட்டு
மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

4.5.5. வரையறைகள்
1. நிலையான மூலதனம் -வெளியீடு விகிதம்
என்ற எடுக�ோள் உண்மையானது அல்ல.
2. முழு நிலை வேலைவாய்ப்பிற்கு முன்பு
வரை மட்டுமே வளங்கள் கிடைக்கும்.

முடுக்கியின் செயல்பாடு
S

சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு

y
E3

I4
E2

I3
I2

0

E1

3. மூலதன ப�ொருட்கள் த�ொழிற்சாலையில்
உபரி
சக்தி
உள்ளதாக
அனுமானிக்கப்படுகிறது.

I1
I

I4

4. முடுக்கியானது
தேவை
அதிகரித்தல்
நிலையானது என்ற நிலையில் மட்டுமே
வேலை செய்யும்.

I3
I2

5. கடன் எளிதாக கிடைத்தால் மட்டுமே முடுக்கி
செயல்படும்.
6. நுகர்வு
ப�ொருட்கள்
த�ொழிலில்
பயன்படுத்தாத அல்லது மிகுதியான திறன்
இருந்தால், முடுக்கி க�ோட்பாடு செயல்படாது.

Y1 Y2 Y3 வருமானம் x
வரைபடம்.4.7
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த�ொகுப்புரை

4.6
மிகைப் பெருக்கி

மூன்று தலைப்புகளின் அடிப்படையில்
நுகர்வு சார்பு மற்றும் முதலீடு சார்பின்
பகுதிகளை த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

(K மற்றும் β ஐ இணைத்து)

மிகைப்
பெருக்கி
எளிய
பெருக்கியைவிட சிறந்ததாகும், ஏனெனில்
எளிய பெருக்கி தன்னிச்சை முதலீட்டை
மட்டும் உள்ளடக்கி இருக்கும், ஆனால்
மிகைப் பெருக்கி தன்னிச்சை முதலீடு
மற்றும் தூண்டப்பட்ட முதலீடு ஆகிய
இரண்டையும் க�ொண்டிருக்கும்.

நுகர்வுச் சார்பானது தேசிய வருவாய்
மற்றும் நுகர்வுச் செலவுக்கிடையேயான
த�ொடர்பினை சராசரி நுகர்வு விருப்பு (APC),
இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பு (MPC), சராசரி
சேமிப்பு விருப்பு (APS) மற்றும் இறுதிநிலை
சேமிப்பு விருப்பு (MPS) என்பதன் வாயிலாக
எடுத்துரைக்கிறது.
உள்ளார்ந்த
மற்றும்
வெளிப்புறக் காரணிகள் நுகர்வுச் சார்பை
தீர்மானிக்கின்றன.

ஆரம்ப முதலீட்டினால் வருமானத்தில்
ஏற்படும் ம�ொத்த விளைவை அறிய ஹிக்ஸ் K
மற்றும் β ஐ இணைத்து மிகைப் பெருக்கி

முதலீடு
சார்பு
தன்னிச்சையான
முதலீட்டையும், தூண்டப்பட்ட முதலீட்டையும்
உள்ளடக்கியது.
முதலீட்டுச்
சார்பான
முதலீட்டிற்கும் வட்டி வீதத்திற்கும் உள்ள சார்பு
த�ொடர்பாகும். மூலதனத்தின் இறுதிநிலை
ஆக்கத்திறனும், வட்டி வீதமும் முதலீட்டைத்
தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகும்.

என்பதை கணித ரீதியில் உருவாக்கினார்.
மிகைப் பெருக்கியானது தூண்டப்பட்ட நுகர்வு
மற்றும் தூண்டப்பட்ட முதலீடு ஆகியவை
இணைந்து செயல்படுவதாகும்.

4.6.1. நெம்புக�ோல் இயக்க விளைவு
பெருக்கியின் தாக்கமும், முடுக்கியின்
தாக்கமும்
ஒருங்கிணைந்து
செயல்படும்
தாக்கம் நெம்புக�ோல் இயக்க விளைவு
எனப்படும். இது ப�ொருளாதாரத்தில் அதிகமான
அல்லது
குறைவான
வருமானம்
பெருக்குவதை கூறுகின்றது.

பெருக்கி இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பு
(MPC) க்கு நேரடியாகவும் மற்றும் இறுதி
நிலை சேமிப்பு விருப்பு (MPS) க்கு தலைகீழ்
த�ொடர்பாகவும்
உள்ளது.
முடுக்கி
க�ோட்பாடானது நுகர்வுச் செலவில் ஏற்படும்
மாற்றம் முதலீட்டின் அளவை எவ்வளவு
மாற்றுகிறது என்பதை விளக்குகிறது. பெருக்கி,
முடுக்கி ஒருங்கிணைப்பை மிகைப் பெருக்கி
எனவும் கூறலாம்.

குறியீடாகக் கூறினால்

Y= C + IA + IP
Y = ம�ொத்த வருவாய்

அருஞ்சொற்பொருள்

C = நுகர்வுச் செலவு

n நு
கர்வுச் சார்பு : நுகர்வுக்கும் வருவாய்க்கும்

IA = தன்னிச்சையான முதலீடு

உள்ள த�ொடர்பு

IP = தூண்டப்பட்ட தனியார் முதலீடு

n த
ன்னிச்சையான நுகர்வு : அடிப்படையான

தேவைகளை நிறைவேற்ற, வருமானம்
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n உ
ளவியல்

காரணிகள்
:
அவரவர்
மனநிலை த�ொடர்பான உணர்வுகள்.

இல்லாத நிலையிலும் மேற்கொள்ளப்படும்
நுகர்வு வருமானத்தைச் சாரா நுகர்வு

n த
ன்னிச்சையான முதலீடு : வருமானத்தைச்

n ப
ாரபட்சமற்ற காரணிகள் : உளவியல்

சார்ந்திராத முதலீடு

சார்ந்து அமையாமல் வெளியிலிருந்து
ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய மாற்றங்கள்

n ச
ராசரி நுகர்வு விருப்பு (APC) : நுகர்வுச்

n வெ
 ளிக்காட்டும் விளைவு : மற்றவர்ளைப்

செலவை வருவாயால் வகுக்கச் கிடைப்பது
(c/y)

பார்த்து மாறுகின்ற ப�ோக்கு

n இ
றுதி நிலை நுகர்வு விருப்பு (MPC) :

n தூ
 ண்டப்பட்ட

முதலீடு
:
வருவாய்
உயர்ந்ததால் உயருகின்ற முதலீடு

n ச
ராசரி சேமிப்பு விருப்பு (APS) : சேமிப்பை

n பெ
 ருக்கி : வருமான மாற்றத்தை முதலீடு
மாற்றத்தால் வகுக்கக் கிடைப்பது (∆y/∆I)

நுகர்வுச் செலவு மாற்றத்தை வருவாய்
மாற்றத்தால் வகுக்கக் கிடைப்பது (∆c/∆y).
வருவாயால் வகுக்கக் கிடைப்பது ( s/y).

n மு
டுக்கி

: தூண்டுப்படுகின்ற முதலீடு
மாற்றத்தை நுகர்வு மாற்றத்தால் வகுக்கக்
கிடைப்பது

n இ
றுதிநிலை சேமிப்பு விருப்பு (MPS) :

சேமிப்பு மாற்றத்தை வருவாய் மாற்றத்தால்
வகுக்கக் கிடைப்பது (∆s/∆y).

n மேம
 ்பட்ட பெருக்கி : பெருக்கி மற்றும்
முடுக்கியின் ம�ொத்த விளைவு
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. சரசாரி நுகர்வு நாட்டம் கணக்கிடப்படுவது

5. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்பு C = 10 + 0. 8Y ஆக
இருந்து, செலவிடக்கூடிய வருவாய் 100
ஆக இருந்தால், சராசரி நுகர்வு நாட்டம்
எவ்வளவு?

அ) C/Y
ஆ) C Y
இ) Y/C
ஈ) C+Y

அ) �0.8
ஆ) �800
இ) �810
ஈ) 0.9

2. இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம் கூடினால்
அ) நுகர்வுச் சார்புக்கோடு செங்குத்தை
ந�ோக்கிச் செல்லும்

6. தேசிய வருவாய் உயரும் ப�ோது

ஆ) நுகர்வுச் சார்பு மேல் ந�ோக்கி இடம்
பெயரும்

அ) APC யின் மதிப்பு குறைந்து சென்று
MPC யின் மதிப்பை நெருங்கிவிடும்.

இ) நுகர்வுச் சார்பு கீழ்நோக்கி இடம்
பெயரும்

ஆ) APC உயர்ந்து APC யின்
மதிப்பைவிட்டு விலகிச் செல்லும்.

ஈ) சேமிப்புச் சார்பை மேலே தள்ளும்

இ) APC மாறாமல் இருக்கும்.

3. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்வு C = 10 + 0.8 ஆக
இருந்து, செலவிடக் கூடிய வருவாய் �1000
ஆக இருந்தால், நுகர்வு எவ்வளவு?

ஈ) APC முடிவிலியை (INFINITY)
நெருங்கிச் செல்லும்
7. ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் அளவில், நுகர்வு
அதிகரித்தால்

அ) �0.8
ஆ) �800
இ) �810
ஈ) �0.81

அ) ம�ொத்த தேவை உயரும்
ஆ) ஏற்றுமதி உயரும்
இ) வரியின் மூலம் வரும் வருவாய்
குறையும்
ஈ) இறக்குமதி செலவு குறையும்

4. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்பு C = 10 + 0.8Y ஆக
இருந்து, செலவிடக்கூடிய வருவாய் 100
ஆக இருந்தால், இறுதிநிலை நுகர்வு
நாட்டம் எவ்வளவு?

8. குறைவான வட்டி வீதம்

அ) 0.8
ஆ) �800
இ) �810

அ) நுகர்வைக் குறைக்கும்
ஆ) கடனுக்கான செலவை உயர்த்தும்
இ) சேமிப்பை ஊக்குவிக்கும்

ஈ) �0 .81
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9. இறுதி நிலை நுகர்வு விருப்பு =

15.	பெருக்கியின் மதிப்பு =

அ) ம�ொத்த செலவு/ம�ொத்த நுகர்வு
ஆ) ம�ொத்த நுகர்வு/ ம�ொத்த வருவாய்
இ) நுகர்வு மாற்றம்/ வருவாய் மாற்றம்
ஈ) மேற்காண் ஏதுமில்லை

அ) 1/(1-MPC)
ஆ) 1/MPS
இ) 1/MPC
ஈ) அ மற்றும் ஆ

10. ம�ொத்த வருவாய்க்கும் ம�ொத்த நுகர்வுச்
செலவுக்கும் உள்ள த�ொடர்பு

16. MPC = 0.5 எனில், பெருக்கியின் மதிப்பு
அ) 2
ஆ) 1/2
இ) 0.2
ஈ) 20

அ) நுகர்வுச் சார்பு
ஆ) சேமிப்பு சார்பு
இ) முதலீட்டுச் சார்பு
ஈ) ம�ொத்த தேவைச் சார்பு

17. ஒரு திறந்துவிடப்பட்ட ப�ொருளாதாரத்தில்
(Open Economy) இறக்குமதி, பெருக்கியின்
மதிப்பை

11. MPC ஐயும் MPS ஐயும் கூட்டினால் கிடைப்பது
அ) 1
ஆ) 2
இ) 0.1
ஈ)1.1

அ) குறைக்கிறது
ஆ) உயர்த்துகிறது
இ) மாற்றாது
ஈ) மாற்றும்

12. வருவாய் உயர்ந்தால், நுகர்வு

18. கீன்ஸின் கருத்துப்படி, முதலீடு MEC ஐயும்
________சார்ந்தது.

அ) குறையும்
ஆ) மாறாது
இ) ஏறி இறங்கும்
ஈ) உயரும்

அ) தேவையையும்
ஆ) அளிப்பையும்
இ) வருவாயையும்
ஈ) வட்டி வீதத்தையும்

13. முதலீடு
தன்னிச்சையானது
என
அனுமானிக்கப்பட்டால், AD யின் சாய்வை
நிர்ணயிப்பது.

19. மிகைப் பெருக்கி (Super Multiplier) என்ற
கருத்தை முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர்.

அ) இறுதிநிலை முதலீட்டு நாட்டம்
ஆ) செலவிடக்கூடிய வருவாய்
இ) இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம்
ஈ) சராசரி நுகர்வு நாட்டம்

அ) J. R. ஹிக்ஸ்
ஆ) R.G.D. ஆலன்
இ) கான்
ஈ) கீன்ஸ்

14. _________இடம்பெயர்ந்த
பின்னர்
________எவ்வளவு
மாறுகிறது
என்பதை பெருக்கி கூறுகிறது.

20.
MEC
என்ற
அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

அ) வருவாய், நுகர்வு
ஆ) வெளியீடு, முதலீடு
இ) முதலீடு, சேமிப்பு
ஈ) ம�ொத்த தேவை, வெளியீடு

அ) ஆடம் ஸ்மித்
ஆ) J.M. கீன்ஸ்
இ) ரிகார்டோ
ஈ) மால்தஸ்
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விடைகள்
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

அ

அ

இ

அ

ஈ

அ

அ

ஈ

இ

அ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

அ

ஈ

இ

ஈ

ஈ

அ

அ

ஈ

அ

ஆ

பிரிவு – ஆ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் தருக
21. நுகர்வுச் சார்பு என்றால் என்ன?
22. “நுகர்வு நாட்டம்” என்றால் என்ன?
23. சராசரி நுகர்வு நாட்டம் (APC) - வரையறு.
24. இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம் (MPC) - வரையறு.
25. சேமிப்பு நாட்டம் (Propensity to Save) என்றால் என்ன?
26. சராசரி சேமிப்பு நாட்டம் (APS) - வரையறு
27. இறுதி நிலை சேமிப்பு நாட்டம் (MPS)- வரையறு
28. பெருக்கி - வரையறு
29. முடுக்கி - வரையறு.
பிரிவு – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு பத்தி அளவில் விடையளி.
30. கீன்ஸின் நுகர்வு சார்ந்த உளவியல் விதியின் கருத்துகளைக் கூறுக
31. தன்னிச்சையான முதலீடு மற்றும் தூண்டப்படுகிற முதலீடு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.
32. நுகர்வுச் சார்பைப் பாதிக்கிற ஏதேனும் மூன்று அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.
33. முடுக்கிக்கும் பெருக்கிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக.
34. மிகைப் பெருக்கி – விளக்குக.
35. பெருக்கி கருத்தின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.
பிரிவு – ஈ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக.
36. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்பின் உளவியல் விதியினை வரைபடம் மூலம் விளக்குக.
37. நுகர்வுச் சார்பின் அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.
38. பெருக்கி இயங்கும் விதத்தினை விவரி.
39. முடுக்கி இயங்கும் விதத்தினை விவரி.
40. மூலதனத்தின் இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறனுக்கும் (MEC) முதலீட்டின் இறுதிநிலை
உற்பத்தி திறனுக்கும் (MEI) உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
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செய்முறை
நுகர்வுச் சார்பினைக் க�ொண்டு இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டத்தினை
எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்.
பார்வை நூல்கள்
1.

Jhingan M.L. Macro Economic Theory, Vrinda Publication LTD.

2. Keshava.S.R. Economics, New Age Internatonal Publishers,
2010
3.

Mitani D.M. Macroeconomics, Himalaya Publishing House,
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அத்தியாயம்

5

பணவியல் ப�ொருளியல்

பண வீக்கம் சட்டபூர்வமற்ற வரிவிதிப்பு.
- மில்டன் பிரெடுமேன்.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2

பணத்தின் பரிமாணவளர்ச்சி, வகைகள், பணிகள், பணவீக்கத்தின் வகைகள்,
காரணங்கள், விளைவுகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை புரிந்து க�ொள்ளல்.
வணிகச் சுழற்சியின் பல்வேறு கட்டங்களைத் தெரிந்து க�ொள்ளல்.

5.1

செலுத்துவதற்கும்
ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
ஒரு
இடையீட்டு
கருவியே பணம் ஆகும். ப�ொது இடையீட்டுக்
கருவி என்பது மேற்கண்ட பரிமாணங்களில்
அனைவராலும் தயக்கமின்றி ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
ஒன்று
ஆகும்.
உலகநாடுகளில்
அண்மைக்காலமாக
கடனின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருகிறது.
காச�ோலைகள், மாற்றுச் சீட்டுகள் ப�ோன்ற
கடன்கருவிகள்
அதற்காக
பெருமளவில்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இருந்தப�ோதிலும்,
பணமே
அனைத்து
கடன்களுக்கான
அடிப்படை என்பதை நாம் நினைவில்
க�ொள்ளவேண்டும்.

அறிமுகம்
ப�ொருளியலின்
ஒரு
பகுதியாக
பணவியல் ப�ொருளியல் பாடம் அமைந்துள்ளது.
இதில் பணம், அவற்றின் பணிகளான
பரிவர்த்தனை, மதிப்புகளின் இருப்பு வைத்தல்,
மதிப்பீட்டு அலகு ஆகியவற்றினை பகுப்பாய்வு
செய்வதற்கான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி
தருகின்றது. மேலும், இது பணம் மற்றும்
பணத்தை நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்களை
உள்ளடக்கிய பண அமைப்பு முறையின்
செயல் விளைவுகளையும் ஆராய்கிறது.

5.2

பணம்

2.4.1. 
ப�ொருள்
ப�ொருட்கள்
வாங்குவதற்கும்,
பணவியல் ப�ொருளியல்
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்ொல்விககுப்பின், ்ெக்வ்பா்க உபரியா்க
இருந்ெ
கபாருட்ககள
பரிமாறிகக்காள்ள
பணம்
என்்ற
இக்டயீடடுக
்கருவி
்ெக்வப்பட்டது.
அந்நிகலயில்
கபாது
இக்டயீடடுக ்கருவி்களா்க விலஙகின் ்ொல்,
உ்ராமம்,
உப்பு,
அரிசி,
்்காதுகம,
பாத்திரங்கள், ஆயுெங்கள், ்பான்்ற கபாருட்கள்
பணமா்க பயன்படுத்ெப்படடு ்வந்ென. இவ்வாறு
கபாருட்ககள
கபாருட்களு;்ககு
மாறறிக
க்காள்ளும் முக்ற்ய பண்டமாறறு முக்ற
என அகழக்கப்பட்டது.

5.2.2 இலககணஙகள்
பணத்திற்கு பல ெபாருளியல் அறிஞர்கள்
இலக்கணம் வகுத்துள்ளனர்
அைவகளில்
வாக்கர் மற்றும் கிெரௗதர் ஆகிய இரு
அறிஞர்களின்
இலக்கணம்
கீேழ
தரப்பட்டுள்ளது.
“பணம் எைதச் ெசய்கிறேதா, அதுதான்
பணம்” (“Money is what money does’’)
- ெொககர்.
“பரிவர்த்தைனகளில்
ெபாது
ஏற்புத்தன்ைம
ெகாண்ட
ஒரு
இைடயீட்டுக்கருவியாகவும்,
மதிப்பளைவ
மற்றும் மதிப்பிைன இருப்பு ைவத்தல்
ஆகியவற்றிைனச்
ெசய்யும்
ஒன்றாகவும்
இருப்பது பணம் ஆகும்”.

பண்டேொற்று முனற

- கிபௌதர்.

பண்டேொற்று முனறயின் ெெலொறு 6000
BCயில் துெஙகியது.

5.2.3 பணத்தின் பரிணொே ெளர்ச்சி

� கமசப்்டமியா

பழஙகுடியினரால்
பண்டமாறறு முக்ற பயன்படுத்ெப்பட்டது.

(Evaluation of Money)

� ்பாயனீசியர்களால்

்க்டல்
்க்டந்து
பல்்்வறு
ந்கரங்களில்
இம்முக்ற
பயன்படுத்ெப்பட்டது.

பண்டேொற்று முனற (Barter System)
பணத்திகன ஒரு பரிமாற்றக ்கருவியா்க
அறிமு்கப்படுத்தியது
மனிெகுலத்தின்
்கணடுபிடிப்பு்களில்
உயரிய
ஒன்்றாகும்.
பணம் அறிமு்கமா்வெறகு முன் பண்டங்கள்
மறறும்
பணி்ககள
்நரடியா்க
பரிமாறிகக்காள்ளும் பண்டமாறறு முக்ற
நக்டமுக்றயில் இருந்து ்வந்ெது. பி்றரி்டம்
உள்ள
ெங்களுககு
்ெக்வயான
கபாருட்ககள
அல்லது
பணி்ககள
கபறும்கபாருடடு,
ெங்களி்டம்
உள்ள
கபாருட்ககள அல்லது பணி்ககள மாற்றா்க
்வழஙகு்வது
பண்டமாறறு முக்றயாகும்.
ஆனால்,
்காலப்்பாககில்
பண்டமாறறு
முக்றயில் கபாருட்ககள ்வாஙகுப்வர்களும்
விறப்வர்களும் நிக்றய சிக்கல்்ககள சந்தித்து
்வந்ெனர.
பண்டமாறறு
முக்றயின்

� பாபி்லானியர்கள்

கபாருட்களுககுப்
கபாருட்ககள மாறறும் பண்டமாறறு
முக்றகய பயன்படுத்தினர.

உமலொகத் திட்டம் (Metalic Standard)

பண்டமாறறு முக்ற மறறும் பண்டப்
பணமுக்றககுப் பின் நவீன பண முக்ற்கள்
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த�ோன்ற ஆரம்பித்தது. அதில் முதன்மையானது
உல�ோகப்
பணத்திட்டம்
ஆகும்.
உல�ோகத்திட்டத்தில் தங்கம், வெள்ளி ப�ோன்ற
ஏதாவது ஒரு உல�ோகம் பணத்தின் திட்ட
மதிப்பினை நிர்ணயிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
உல�ோகத்
திட்டத்தின்
கீழ்
உல�ோக
நாணயங்கள் பணமாக உருவாக்கப்பட்டன.
இந்த நாணயங்கள் முழு மதிப்பு பணமாக
அல்லது முழு நிறையுடைய சட்டமுறை
பணமாக இருந்து வந்தன.
அதாவது
அந்நாணயங்களில் முக மதிப்பு மற்றும்
உள்ளடக்க மதிப்பு ஆகிய இரண்டும் சமமாக
இருந்தன.

உல�ோகத்தின்
மதிப்பிற்கு
ஈடானதாக
இருந்தது. இம்முறையில் ஒரு நாட்டின் அரசு
அதன்
பணத்ததை
எப்பொழுது
வேண்டுமானாலும்
வெள்ளியாக
மாற்றிக்கொள்ளும்
அனுமதியினை
வழங்கியிருந்தது.
காகிதப் பணத் திட்டம் (Currency Standard)

ப�ொன் திட்டம் (Gold Standard)

காகிதப் பணத்திட்டம் என்பது நாட்டின்
கருவூலம�ோ, மைய வங்கிய�ோ அல்லது
இரண்டும�ோ வரையறையற்ற சட்டமுறை
பணமாக காகித பணத்தினை புழக்கத்திற்கு
வழங்கும் ஓர் பண முறையாகும். காகித பண
முறையில், பணத்திற்கு ஈடான மதிப்பினை

ப�ொன்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பணத்தின்
அலகு ஒரு குறிப்பிட்ட எடையிலான ப�ொன்
அளவினால் வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு
பண அலகின் வாங்குதிறன் அப்பொன்
பணத்தின்
எடை
அளவுக்கு
சமமாக
நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது.

உல�ோகமாக
மாற்ற
முடியாது.
காகிதப்பண மதிப்பு நிர்ணயம் ப�ொன் மற்றும்
வெள்ளி ப�ோன்ற உல�ோக மதிப்புகளை
சார்ந்து இருப்பதில்லை. காகிதப் பணதிட்டம்
நிர்வகிக்கப்படும்
காகிதப்
பணத்திட்டம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. விலைவாசியை

வெள்ளித் திட்டம் (Silver Standard)

நிலைப்படுத்தும் ந�ோக்கில் புழக்கத்திலுள்ள
பண அளவினை நாட்டின் உச்ச நிலை
அதிகார
அமைப்பான
மையவங்கி
கட்டுப்படுத்துகிறது.
பண மதிப்பிற்கான
அரசின் கட்டளையைத் தாங்கி வருவதால்
காகிதப் பணத்திட்டம் கட்டளைப் பணத்திட்டம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

வெள்ளித் திட்டத்தில் ஒரு பணத்தின்
அலகு குறிப்பிட்ட அளவிலான வெள்ளி
பணவியல் ப�ொருளியல்
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பநகிழிப் பணம் (Plastic Money)

மாற்றத்கெ சரிபாரத்ெல் ்பான்்ற சுெந்திரம்
க்காண்ட டிஜிட்டல் நாணயங்கள் கமய்நி்கர
பணமாகும்.
பிட்காயின்
(Bitcoin)
்பான்்ற
பர்வலாக்கப்பட்ட
பணம்
ெனிநபர
கசாத்துக்கள்
்கடடுப்பாடடுககுள்ளும்
க்கய்கப்படுத்துெலுககுள்ளும்
உடப்டாமல்
இருக்க
ஒரு
்வழிமுக்றயா்கப்
பயன்படுத்ெப்படுகின்்றது.

அணகமயில்
அறிமு்கப்படுத்ெப்பட்ட
பணம் கநகிழிப் பணமாகும். இது நிதிப்
கபாருட்களின் ்வரிகசயில் மி்க முககியத்து்வம்
்வாய்ந்ெ ஒரு ்ொற்றமாகும். கநகிழிப் பணம்
நக்டமுக்றயிலுள்ள ்காகிெப் பணத்திறகு ஒரு
மாற்றாகும்.
தினந்்ொறும் பயன்படுத்தும்

5.2.4 பணத்தின் பணிகள் (Functions

of Money)

பணத்தின் முககிய
பணி்கள்
நான்கு
நி க ல ்க ள ா ்க
்வக்கப்படுத்ெப்படடுள்ளன:
பணத்தின் பணிகள்

்வக்கயில் கநகிழி அடக்டயால் (Plastic Money)
உரு்வாக்கப்படடிருப்பொல் இது கநகிழி பணம்
என்்றகழக்கப்படுகி்றது. கராக்க அடக்ட, ்க்டன்
அடக்ட, பறறு அடக்ட, முன்கூடடி்ய பணம்
கசலுத்ெப்பட்ட அடக்ட, ்வணி்க நிறு்வன
அடக்ட (Store Card), அந்நிய கசலா்வணி
அடக்ட (Forex Card) மறறும் சூடடிக்க அடக்ட
(Smart Card) என்று கநகிழிப் பணம் பல்்்வறு
்வடி்வங்களில்
்வந்துக்காணடிருககி்றது.
பரி்வரத்ெகனக்கா்க
கராக்கப்
பணம்
க்கயில்க்காணடு ்வரு்வகெ ெவிரப்பதுொன்
இவ்வக்கப் பணத்தின் ்நாக்கம் ஆகும்.

முதல்நினல பணிகள்
இெண்டொம் பணிகள்
துனணப்பணிகள்
இதெ பணிகள்

1. முதன்னே பணிகள்

பேய்நிகர் பணம் (Crypto Currency)

கமய ்வஙகிகயச் சாராமல் பண
கபருக்கத்கெ சீர கசய்ெல் மறறும் நிதி
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i) பணம் ஓர் பரிவர்த்தனை கருவியாக: இது
பணத்தின் அடிப்படை பணியாகும். பணம்
ப�ொது ஏற்புத் தன்மையைக் க�ொண்டது.
மேலும்,
இது
அனைத்து
பரிவர்த்தனைகளிலும்
தவறாது
இடம்பெறுகிறது. பணத்தை பயன்படுத்தி
செய்யும்
பரிவர்த்தனைகளை
இரு
பகுதிகளாக
பார்க்கலாம்.
முதலில்
மற்றொருவருக்கு
ப�ொருட்களை
வழங்கும்பொழுது பணம் பெறப்படுகிறது.
இந்த செயல் விற்பனை எனப்படுகிறது.
இரண்டாவதாக,
ப�ொருட்களை
நாம்
வாங்கும்பொழுது பணம் செலுத்தப்படுகிறது.
இது க�ொள்முதல் எனப்படுகிறது. ஆகவே,
நவீன பரிவர்த்தனைகளில் பணம் ஒரு
இடையீட்டு
கருவியாக
செயல்பட்டு
வருகிறது.

க�ொண்டிருப்பதனால், அதை எப்பொழுது
வேண்டுமானாலும்
நிலம்,
இயந்திரம்
மற்றும்
தளவாடம்
என
எளிதாக
சந்தைப்படுத்தப்படும்
ச�ொத்துக்களாக
மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அவ்வகை
ச�ொத்துக்களை மீண்டும் பணமாகவும்
மாற்றிக் க�ொள்ள இயலும். ஆகவே, பணம்
மிக சிறந்த மதிப்பின் நிலைக்கலனாக
செயல்படுகிறது. அதேசமயம், பணத்தின்
மதிப்பு
ஓரளவுக்கு
நிலைத்தன்மை
க�ொண்டதாக
இருந்தால்
தான்
இவ்வகையில் தனது பணியை சிறப்பாக
செய்யமுடியும்.
ii) பணம் வருங்கால செலுத்துதல்களுக்கான
ஓர் அடிப்படை: பண்டமாற்று முறையில்

கடன்
வாங்குவதிலும்
திருப்பிச்
செலுத்துவதிலும் சிக்கல் நிறைந்திருந்தது.
கடனுக்குப் பெறப்பட்ட ப�ொருட்கள் மற்றும்
பணிகளை திருப்பிச் செலுத்தும்பொழுது
மதிப்பு
மாற்றத்தினால்
எந்த
அளவு
ப�ொருட்களை,
பணிகளை
திருப்பிச்
செலுத்துவது என்ற சிக்கல் இருந்தது.
ஆனால்,
இன்றைய
நவீன
ப�ொருளாதாரத்தில்
கடன்களை
பெறுவதையும், திரும்பச் செலுத்துவதையும்
பணம் எளிதாக்குகிறது. அதாவது பணம்
வருங்கால
செலுத்துதல்களுக்கு
இடையீட்டுக் கருவியாக செயல்படுகின்றது.

ii) பணம் ஓர் மதிப்பின் அளவுக�ோலாக:
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளை
மதிப்பளவை
செய்வது
பணத்தின்
இரண்டாவது
முக்கிய
பணியாகும்.
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளின்
மதிப்புகளை பண அலகில் விலைகளாக
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே, பணம்
ஒரு ப�ொது அளவுக�ோலாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதனால் சமுதாயத்திலுள்ள பல்வேறு
ப�ொருட்களுக்கான
பாரிவர்த்தனை
விகிதங்களை
எளிதாக
தீர்மானிக்க
உதவுகிறது.

iii) பணம் வாங்குதிறனை மாற்றிக்கொள்ளும்
ஒரு
கருவியாக:
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியினை
ஒட்டி
பரிவர்த்தனை
விரிவடைந்து
செல்கிறது.
தூரப்பகுதிகளுக்கு இடையிலும், எல்லை
கடந்தும்
பரிவர்த்தனைகள்
நடைபெறகிறது.
இதனால்,
ஓரிடத்திலிருக்கும்
வாங்குதிறன்
மாற்றொரு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய
அவசியம் ஏற்படுகிறது. பணம் என்ற கருவி

2. இரண்டாம் நிலை பணிகள்
i) பணம் ஒரு மதிப்பு நிலைக்கலனாக:
ப�ொருட்களை சேமிப்பாக வைத்திருந்தால்
அது நிலைத்திருக்காது. ஆனால் பணம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டபின் ப�ொருள் மற்றும்
பணியினை சேமித்து வைப்பதில் உள்ள
சிக்கல்கள் மறைந்துவிட்டன.
பணம்
நீர்மைத்
தன்மையைக்
பணவியல் ப�ொருளியல்
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இந்த
பணியினை
விரைவாகவும் செய்கிறது.

எளிதாகவும்

பணத்தின்
அலகுகளில்
வெளிப்படுத்தும்பொழுதான் அவைகளை
ஒப்பிட்டு
பயன்பாட்டினை
உச்சநிலைப்படுத்த முடியும். அதேப�ோல்,
உற்பத்தியாளர் தனது இலாபத்தினை
உச்சநிலைப்படுத்த
பல்வேறு
காரணிகளின் இறுதிநிலை உற்பத்தி
திறனை
பண
அளவுகளில்
ஒப்பிட
வேண்டியுள்ளது.

3. துணைப்பணிகள்
i) கடனுக்கான அடிப்படை: கடன்முறைக்கு
அடிப்படையாக பணம் அமைந்துள்ளது.
வணிக பரிவர்த்தனைகள் ர�ொக்கத்தில�ோ
அல்லது
கடனில�ோ
நடைபெறுகிறது.
உதாரணத்திற்கு,
வங்கி
வைப்பினை
வைத்திருக்கும் ஒருவர் அவர் கணக்கில்
ப�ோதிய அளவு ர�ொக்க பண இருப்பு
இருக்கும்பொழுது மட்டுமே காச�ோலைகளை
பயன்படுத்துவார்.
வணிக
வங்கிகள்
வாடிக்கையாளர்
கணக்குகளிலுள்ள
ர�ொக்க இருப்பின் அளவை ப�ொறுத்தே

iv) பணம் மூலதனத்தின் உற்பத்தி திறனை
உயர்த்துகிறது:
மூலதனம் பல்வகை
வடிவங்களில் காணப்படுகிறது.
பணம்
நீர்மைத்தன்மை
க�ொண்ட
ஒரு
மூலதனமாகும்.
அதாவது,
பணம்
மூலதனத்தை எளிய முறையில் பிறவகை

கடன்களை உருவாக்கின்றன. ஆகவே,
ர�ொக்க
பணமே
கடனுக்கான
அடிப்படையாக அமைகிறது.

மூலதனமாக மாற்றலாம்.
பிறவகை
மூலதனங்களை பணமாகவும் மாற்றலாம்.
ஆகவே,
உற்பத்தியில்
குறைந்த
இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் க�ொண்ட
ஒரு மூலதனத்தை மாற்றி, அந்த இடத்தில்
அதிக இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறன்
க�ொண்ட
மற்றொரு
மூலதனத்தை
க�ொணர பணம் துணை செய்கின்றது.

ii) பணம் தேசிய வருவாய் பங்கீட்டிற்கு
உதவுகிறது:
பண்டமாற்று
முறையில்
தேசிய
வருவாய்
பங்கீடானது
மிகச்சிக்கலான ஒன்றாகும். ஆனால், பணம்
என்ற கருவி கண்டறியப்பட்ட பின் வாரம்,
கூலி, வட்டி மற்றும் இலாபம் என
காரணிகளுக்கான
வருமானத்தை,
அதாவது
தேசியவருவாயை
எளிதாக
பகிர்ந்தளிக்க முடிகிறது.

4. இதர பணிகள்
i) திரும்பச் செலுத்தும் திறனை தக்கவைக்க
பணம்
உதவுகிறது:
பணம்
ப�ொது
ஏற்புத்தன்மை க�ொண்ட ஒரு சாதனமாகும்.
நிறுவனங்கள் தங்களின் செலுத்துதல்களை
மேற்கொள்ள எப்பொழுதும் குறிப்பிட்ட அளவு
ர�ொக்க பணத்தை தயார் நிலையில்
வைத்திருக்கும்.
இதேப�ோல், வங்கிகள்,
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு
நிறுவனங்களும்கூட தங்களது திரும்பச்
செலுத்தும் திறனை தக்கவைத்துக்கொள்ள
பணத்தை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கும்.

iii) இறுதிநிலைப் பயன்பாடுகளை ஒப்பிடவும்,
இறுதிநிலை
உற்பத்தி
திறன்களை
ஒப்பிடவும்
பணம்
பயன்படுகிறது:
நுகர்வோர் தனது ம�ொத்த பயன்பாட்டினை
உச்சநிலைப்படுத்தும் ந�ோக்கில் தான்
நுகரும்
பல்வேறு
ப�ொருட்களின்
இறுதிநிலைப் பயன்பாடுகளை பணத்தின்
துணையுடன்
சமப்படுத்த
வேண்டியதாகிறது.
ஏனெனில்,
ப�ொருட்களின் விலை பணத்தில் உள்ள
நிலையில் இறுதிநிலைப் பயன்பாடுகள்

ii) பணம் ப�ொதுமைப்படுத்தப்பட்ட வாங்கு
திறனை
குறிக்கிறது:
பணம்
என்ற
93
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வாங்குதிறன்
க�ொண்ட
சாதனத்தைக்கொண்டு
எதை
வாங்குவதற்கு
வேண்டுமானாலும்
பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம்.
எந்த
குறிப்பிட்ட ந�ோக்கத்திற்காக அந்த பணம்
என்ற
வாங்குதிறன்
சேமித்து
வைக்கப்பட்டத�ோ, அதை மட்டுமே வாங்க
வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

உள்ள இருப்புத் த�ொகைகளும் பணமாக
கருதப்படுகின்றது. காகிதபணங்கள் அதிகாரம்
பெற்ற சட்ட பூர்வமான செலாவணியாகும்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பண அளிப்பில் M1,
M2, M3 மற்றும் M4 என நான்கு வகையிலான
அளவீடுகளை செய்கின்றது:
M1 = காகிதப்பணம், நாணயங்கள் மற்றும்
கேட்பு வைப்புகள்
M2 = M
 1 + அஞ்சலக சேமிப்பு வங்கியின் சேமிப்பு
வைப்புகள்
M3 = M2 + அனைத்து வணிக வங்கிகள்
மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளிலுள்ள கால
வைப்புகள்
M4 = M
 3 + அஞ்சலகத்திலுள்ள அனைத்து
வைப்புகள்.

iii) பணம்
மூலதனத்திற்கு
நீர்மைத்
தன்மையை தருகிறது: பணம் என்பது
நீர்மைத்
தன்மை
க�ொண்ட
ஒரு
மூலதனமாகும்.
இதன்
துணையுடன்
அனைத்து இடுப�ொருட்களை வாங்குவதன்
மூலம் எந்த ஒரு செய்பொருளையும்
உற்பத்தி செய்ய இயலும்.

5.3

இதில் M1 மற்றும் M2 குறுகிய பணம்
என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் M1 மற்றும் M2
பரந்தநிலை பணம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

பண அளிப்பு

ஒரு ப�ொருளாதாரத்தில் உள்ள ம�ொத்தப்
பண அளவே பணஅளிப்பு ஆகும்.
ஒரு
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாட்டில் புழக்கத்தில்
உள்ள பண அளவைக் குறிப்பதே பண
அளிப்பாகும்.
வட்டிவிகிதம், விலைவாசி
ப�ோன்றவற்றை நிர்ணயிப்பதில் பணஅளிப்பு
முக்கியப்பங்காற்றுகின்றது.
குறிப்பிட்ட
காலத்தில் பண அளிப்பு நிலைக் (stock)
கருத்தாகவும் ஒரு கால இடைவெளியில்
ஓட்டக் (flow) கருத்தாகவும் உள்ளது.

மேற்கூறிய M1 முதல் M4 வரையிலான
வகைப்பாட்டு
வரிசையில்
பணத்தின்
நீர்மைத்தன்மை த�ொடர்ச்சியாக குறைந்து
வருவதை
நாம்
கவனத்தில்கொள்ள
வேண்டும்.
பணக் குறியீடு
இந்திய த�ொழில்நுட்பக் கழகம் (IIT)
மும்பையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற
திரு. D. உதயகுமாரால் வடிவமைக்கப்பட்ட
புதிய பணக் குறியீடு ஜுலை 15, 2010ம்
ஆண்டில்
மத்திய
அமைச்சரவைக்
கூட்டத்தில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
தேவநாகரி எழுத்து ‘ரா’ வும் ர�ோமன் எழுத்து
‘R’ இல் செங்குத்துக்கோடு இல்லாமலும்
உள்ள
வடிவமைப்பாகும்.
அமெரிக்கா,
பிரிட்டன்,
ஜப்பான்,
ஐர�ோப்பா
நாடுகளுக்குப்பின் இந்தியா தனிப் பணக்
குறியீடு க�ொண்ட நாடாக விளங்குகின்றது.

பண அளிப்பின் ப�ொருள்
இந்தியாவில் காகிதப்
பணங்கள் ரிசர்வ் பேங்க்
ஆப்
இந்தியாவாலும்
நாணயங்கள்
மத்திய
அரசின் நிதித்துறையாலும்
வெளியிடப்படுகின்றது. இது
தவிர
ப�ொது
மக்களால்
வங்கிகளில்
வைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வித கணக்குகளில்
பணவியல் ப�ொருளியல்
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பண அளிப்பினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள்

க�ோட்பாடு மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் ர�ொக்க இருப்பு
அணுகுமுறை
க�ோட்பாடு
ஆகியன
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. ர�ொக்க வைப்பு விகிதம் (Cash – Deposit CDR). இது ப�ொது மக்கள் கையில்
வைத்திருக்கும்
பணம்/வங்கி
வைப்புக்களில் உள்ள பணம் என்ற
விகிதத்தை குறிக்கும்.

அ) ஃபிஷரின் பண அளவுக் க�ோட்பாடு
பண அளவுக் க�ோட்பாடு என்பது மிக
பழமையான க�ோட்பாடு ஆகும். இது 1588ஆம் ஆண்டு டாவன்ஷட்டி என்ற இத்தாலிய
ப�ொருளியல் அறிஞரால் முன்மொழியப்பட்டது.
ஆனால்,
நவீன
வடிவிலான
இக்கோட்பாட்டினை
உருவாக்கிய
புகழ்
முழுதும் “பணத்தின் வாங்கும் சக்தி” (1911)
என்ற
நூலை
எழுதிய
அமெரிக்க
ப�ொருளியலறிஞரான இர்விங் ஃபிஷரைச்
சாரும்.
இவர் தனது க�ோட்பாட்டினை
“பரிவர்த்தனைக்கான சமன்பாடு” என்று
கணித
சமன்பாட்டின்
வாயிலாக
வழங்கியுள்ளார்.

2. ர�ொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் (Reserve –
Deposit Ratio - RDR). “வங்கி தனது
பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைத்திருக்கும்
இருப்பு
மற்றும்
மைய
வங்கியில்
வைத்திருக்கும் ர�ொக்க வைப்பு/ம�ொத்த
வைப்புகள்” என்ற விகிதம்.
3. ர�ொக்க இருப்பு விகிதம் (Cash Reserve
Ratio - CRR). “வங்கியில் வைப்புகளில்
குறைந்தபட்சமாக மையவங்கியில் வைக்க
வேண்டிய
அளவு/வங்கிகளில்
செலுத்தப்பட்ட ம�ொத்த வைப்புக்கள்” என்ற
விகிதம்.

இச்சமன்பாட்டின் ப�ொது வடிவம் ஆகும்.
இங்கு,

4. சட்டபூர்வ நீர்மை விகிதம் (Statutory
Liquidity - SLR). “வணிக வங்கிகள்
வைத்திருக்கும் நீர்மை தன்மையிலான
ச�ொத்துக்கள்/வணிக
வங்கிகளில்
இருக்கும் ம�ொத்த கேட்பு மற்றும் கால
வைப்புகள்” என்ற விகிதம்.

MV = PT
M = ம�ொத்த (காகித) பண அளவு
V = பணத்தின் சுழற்சி வேகம்;
P = ப�ொது விலை மட்டம்
T = வாணிபத்தின் அளவு

5.4

ஃபிஷர் ஒரு நாட்டில் குறிப்பிட்ட கால

பண அளவு
க�ோட்பாடுகள்

அளவில் ம�ொத்த பண அளிப்பு (MV) என்பது
நாட்டில் வாங்க-விற்கப்படும் ப�ொருட்கள்
மற்றும் பணிகளின் அளவின் பண மதிப்பிற்கு
(அதாவது ம�ொத்த பணத்தேவைக்கு) (PT)
சமமாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

பண
அளவுக்
க�ோட்பாடுகள்
பணத்தின்
அளவிற்கும்,
பணத்தின்
மதிப்பிற்கும் இடையேயான
த�ொடர் பி னை
எடுத்துரைப்பதாகும். இங்கு,
பிஷரின்
பண
அளவுக் இர்விங் பிஷர்

MV = PT
பண அளிப்பு = பணத்தேவை
இச் சமன்பாடு “ர�ொக்க பரிவர்த்தனை
சமன்பாடு” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
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மேற்சொன்ன சமன்பாட்டினை P = MV/T
என்று மாற்றியமைக்கும்பொழுது, பண சுழற்சி
வேகமும்,
வாணிபத்தின்
அளவும்
மாறாதிருக்கும் சூழ்நிலையில் பணத்தின்
அளவு
எவ்வகையில்
ப�ொது
விலைமட்டத்தையும்,
பணத்தின்
மதிப்பினையும்
நிர்ணயிக்கிறது
என்பர்
விளங்குகின்றது. இங்கு பண அளவு மாறுதல்
நேரடியாக விலைமட்டத்தை பாதிக்கிறது.

என இரட்டிப்பாகிறது. மேலும், பண அளவு
OM4 என நான்கு மடங்காக்கும் ப�ொழுது
விலைமட்டமும்
OP4
என
நான்கு
மடங்காகிறது. விலைமட்டச் சார்பு OP = f(M)
க்கான
நேர்கோடு
வரைபடத்தின்
த�ோற்றுவாயிலிருந்து 45o அமையும்பொழுது
பணத்தின் அளவிற்கும் விலைமட்டத்திற்கும்
உள்ள நேரடி சமவிகித உறவு விளங்குகிறது.

மேற்சொன்ன
சமன்பாடு
காகிதப்
பணத்தை மட்டுமே கணக்கில் க�ொண்டுள்ளது.
ஆனால், நவீன வாணிப ப�ொருளாதாரத்தில்
காகிதப் பணத்துடன் வங்கியிலிருக்கும் கேட்பு
வைப்புக்கள்,
கடன்
பணம்
மற்றும்
அவைகளின்
சுழற்சி
வேகம்
ஆகிய

விலை மட்டம்

P4

P
0

M

M2

M4

x

y

PT = MV + M1V1

I/P
பண மதிப்பு

P = MV + M1V1
T
மேற்கண்ட
விரிவாக்கப்பட்ட
சமன்பாட்டில், ப�ொது விலைமட்டமானது (P)
காகிதப் பண அளவு (M) , பணத்தின் சுழற்ச்சி
வேகம் (V), வங்கி கடன் பணத்தின் அளவு (M1)
வங்கிக் கடன் பணத்தின் சுழற்ச்சி வேகம் (V1)

(B)

I/P2

I/P4
0

I/P=f (M)
M

M2
M4
பண அளவு

x

வரைபடம் 5.1

மற்றும் ம�ொத்த வாணிபத்தின் அளவு (T)
ஆகிய காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

	வரைபடம் (B) பணத்தின் அளவிற்கும்,
பணத்தின் மதிப்பிற்கும் உள்ள தலைகீழ்
உறவினை விளக்குகிறது.
வரைபடத்தின்
செங்குத்து அச்சில் பண மதிப்பும்
(O1/P)
படுகிடை
அச்சில்
பண
அளவும்
(M)
குறிக்கப்பட்டுள்ளன. பண அளவு OM ஆக
உள்ளப�ொழுது, பணமதிப்பு O1/P -ஆக
உள்ளது. பின்னர் பண அளவினை OM2 என
இரட்டிப்பாக்கும் ப�ொழுது பண மதிப்பு O1/P2

வரைபட விளக்கம்
வரைபடம் (A) ம�ொத்த பண அளவில்
ஏற்படுத்தப்படும் மாறுதல் விலைமட்டத்தில்
எவ்வாறு மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துகிறது
என்பதனை உணர்த்துகிறது. பண அளவு OM
ஆக இருக்கும்பொழுது விலைமட்டம் OPயாக
உள்ளது. பிறகு பண அளவினை OM2 என
இரட்டிப்பாக்கும் ப�ொழுது விலைமட்டமும் OP2
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என பாதியாக குறைகிறது. த�ொடர்ந்து பண
அளவினை
OM4
என
நான்கு
மடங்காக்கும்பொழுது பணமதிப்பு O1/P4 என
நான்கில் ஒரு பகுதியாக குறைகிறது. பண
மதிப்புச் சார்பு O1/P = f(M) க்கான வளைக�ோடு
மேலிருந்து
கீழ்நோக்கி
சார்ந்து
பண
அளவிற்கும்
பண
மதிப்பிற்கும்
உள்ள
எதிர்மறையான
மற்றும்
சமவிகித
த�ொடர்பினை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

வைத்திருக்க
விரும்பும்
உண்மை
வருமானத்தை
(KY=
ம�ொத்த
பணத்தேவையின் அளவு) பண அளிப்பினால்
(M) வகுத்தால் பணத்தின் மதிப்பினை
கண்டறியலாம்.

ஆ) கேம்பிரிட்ஜ் அணுகுமுறை (ர�ொக்க இருப்பு
அணுகுமுறை)

மார்ஷல் கூற்றுப்படி, பண அளவு ( M)
என்ற காரணியைவிட மக்கள் தங்கள் கையில்
ர�ொக்கமாக வைத்திருக்க விரும்பும் உண்மை
வருமானத்தின் பகுதி (K என்ற கெழு)
பணமதிப்பினை தீர்மானிப்பதில் மிக முக்கிய
பங்கினை வகிக்கறது.

i) மார்ஷலின் சமன்பாடு

ii) கீன்ஸின் சமன்பாடு

மார்ஷலின் சமன்பாடு
வழங்கப்பட்டுள்ளது:

பின்வருமாறு

கீன்ஸின் முதல் சமன்பாடு பின்வரும்
வகையில் அமைகின்றது:

M = KPY

n = pk (or) p = n / k

இங்கு,

இங்கு,

M = பணத்தின் அளவு

N = ம�ொத்த பண அளிப்பு

Y = சமுதாயத்தின் ம�ொத்த உண்மை
வருமானம்

p = நுகர்ச்சிப்
மட்டம்

P = ப�ொது விலைமட்டம்

விலை

k = மக்கள் தங்கள் கையில் வைத்திருக்க
விரும்பும் வருமானத்தின் ஒரு பகுதி
நுகர்ச்சிப்
ப�ொருட்களின்
அலகுகளில்

K=ம
 க்கள் தங்கள் கையில் ர�ொக்கமாக
வைத்திருக்க
விரும்பும்
சமுதாயத்தின் ம�ொத்த உண்மை
வருமானத்தின் ஒரு பகுதி

கீன்ஸ் k என்பதனை உண்மை இருப்பு
(Real Balance) என்று குறிப்பிடுகிறாh;.
ஏனெனில் மக்களின் ர�ொக்க கையிருப்பு
இங்கு நுகர்ச்சிப் ப�ொருட்களின் அளவுகளில்
கணக்கிடப்படுகிறது.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டினை மாற்றி
எழுதும் ப�ொழுது, P=M/KY என்று ப�ொதுவிலை
மட்டத்தினை (P) காண உதவுகிறது. மேலும்
அதனை தலைகீழியாக மாற்றி எழுதும்
ப�ொழுது நமக்கு 1/P=KY/M என பணத்தின்
வாங்கும் சக்தி, அதாவது பண மதிப்பினை
கண்டறிய முடிகிறது.

கீன்ஸின் கூற்றுப்படி, மக்களின் ர�ொக்க
விருப்பத்தினை (k) பணவியல் அமைப்புகள்
மாற்று இயலாது, ஆகவே, பணத்தின் அளவை
(n) நெறிப்படுத்துவதன் மூலம் விலைவாசியை
கட்டுப்படுத்தலாம், பணத்தின் மதிப்பினை
நிலைப்படுத்தலாம் என்கிறார்.

இறுதியாக கூறப்பட்ட 1/P=KY/M என்ற
சமன்பாட்டினை மேலும் சற்று விளக்கமாக
கூற வேண்டுமெனில், மக்கள் தங்கள் கையில்
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பின்னர், கீன்ஸ் தனது சமன்பாட்டினை
பின்வருமாறு விரிவாக்குகிறார்:

பணவீக்கம் என்பது பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளில்
ப�ொதுவிலைமட்ட
அதிகரிப்பு
விகிதத்தையும், அதன் விளைவாக பணத்தின்
வாங்கும் சக்தி குறைவதையும் காட்டுகிறது.

n = p (k+ rk’) my; yJ p=n/(k +rk’)
n = ம�ொத்த பண அளிப்பு
p = நுகர்ச்சிப் ப�ொருட்கள் (த�ொகுப்பின்)
விலை மட்டம்
k = மக்கள் தங்கள் கையில் வைத்திருக்க
விரும்பும் வருமானத்தின் ஒரு பகுதி
நுகர்ச்சிப்
ப�ொருட்களின்
எண்ணிக்கையில்
(பல
ப�ொருட்களின் த�ொகுப்பு).

இலக்கணங்கள்

r = வங்கிகளின் ர�ொக்க இருப்பு விகிதம்

‘’குறைந்த அளவு பண்டங்களை
அளவு பணம் துரத்தும் நிலை”

k’ = வங்கி வைப்புகளாக சமுதாயம்
வைத்திருக்கும் பணத்தின் அளவு நுகர்ச்சிப்
ப�ொருட்களின்
எண்ணிக்கையில்.

- க�ோல்பர்ன்
“வாங்கும் சக்திக்கான அளவின் அசாதாரண
குறைவு நிலையாகும்”
- கிரிகெரி

இவ்விரிவாக்கச் சமன்பாட்டிலும், கீன்ஸ்
k, k’ மற்றும் r ஆகியவைகள் மாறாதிருக்கும்
என்கிறார். அச்சூழ்நிலையில், பண அளவை
(n) மாற்றும் ப�ொழுது விலைமட்டம் (P)
நேரடியாகவும்,
சமவிகிதத்திலும்
மாறும்
என்கிறார்.

5.5.2 
பணவீக்கத்தின்
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5.5.1 பணவீக்கம் என்பதன் ப�ொருள்

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ஆண்டுகள்

பணவீக்கம் என்பது த�ொடர்ச்சியான
மற்றும் குறிப்பிடும்படியான ப�ொது விலைமட்ட
அதிகரிப்பு ஆகும். சற்று விளக்கமாக கூறினால்,
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வு

ப�ொருளாதாரத்தில் பணவீக்கம், பண
வாட்டம் ஆகியன இரு பெரும் ப�ொருளாதார
சிக்கல்கள் ஆகும். ஆகவே, இவைகளை
தெரிந்துக�ொள்வது மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

80

தா

பணவீக்கம்
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வகைகள்
வேகத்தின்

பணவீக்க
அடிப்படையில்

விலைவாசி உயர்வு (%)

5.5

அதிக

x

வரைபடம் 5.2

பணவீக்கம் வேகத்தின் அடிப்படையில்
தவழும் பணவீக்கம் (Creeping Inflation),
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செவிகிெமா்க இருககும்.
கீன்ஸ் இெகன
உணகமயான
பணவீக்கம்
என
குறிப்பிடுகின்்றார.

ந்டககும் பணவீக்கம் (Walking Inflation), ஓடும்
பணவீக்கம் (Running Inflation), ொவும்
பணவீக்கம் (Galloping Inflation) அல்லது உயர
பணவீக்கம் (Hyper Inflation) என நான்்கா்க
்வகரப்டம் 5.2ல் குறிக்கப்படடுள்ளது.

21ஆம் நூற்றாணடின் முெல் உயர
பணவீக்கம் முன்கனப்கபாழுதும் இல்லாெ
அள்வா்க ஜிம்பாப்்்வ நாடடில் ஆணடிறகு
3714 செவிகிெமா்க ஏப்ரல் 2007 இறுதியில்
உயரந்ெது.

i) தெழும் பணவீககம்
ெ்வழும் பணவீக்கம் மி்க குக்ற்வான
மறறும் எளிகமயான விகித்தில் பணவீக்க
விகிெம் இருப்பொகும். நீண்ட ்காலத்தில்
விகல்வாசி உயர்வகெ மக்கள் எளிொ்க
உணர
முடியாெ
அளவில்
இருககும்
பணவீக்க்ம
ெ்வழும்
பணவீக்கம்
எனப்படுகி்றது. இது மிெமான பணவீக்கம் (Mild
Inflation) எனப்படுகி்றது.

மதனெ இழுப்பு எதிர் பெலவு உநது பணவீககம்
i) மதனெ-இழுப்பு பணவீககம்
எப்கபாழுது்ம ்ெக்வ மறறும் அளிப்பு
ஆகியன பணவீக்கத்கெ தீரமானிப்பதில்
முககிய
பஙகு
்வகிககின்்றன.
அளிப்பு
நிகலயா்க
உள்ள
நிகலயில்,
கபாருட்களுக்கான ்ெக்வ அதி்கரிககும்
கபாழுது விகல்வாசி உயருகின்்றது. இது
்ெக்வ-இழுப்பு
பணவீக்கம்
என்்றகழக்கப்படுகி்றது.

ii) ந்டககும் பணவீககம்
பணவீக்கம்
மிெமான
்்வ்கத்தில்
ஒறக்ற இலக்கத்தில், அொ்வது 3 முெல் 9
செவிகிெத்தில், இருந்ொல் அது ந்டககும்
பணவீக்கம் அல்லது ந்கரும் பணவீக்கம்
(Trolling Inflation) என்்றகழக்கப்படுகி்றது.

மதனெ-இழுப்பு பணவீககம்

iii) ஓடும் பணவீககம்
ஆணடு பணவீக்க விகிெம்
செவிகிெத்திறகுள் இருந்ொல்
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.
விகல்வாசி
அதி்கரிப்கப
உ்வகமப்படுத்தி கசால்்வொல்
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.

அதிக அளவு பணம், குனறநத அளவு
பபொருடகனள துெத்துதல்

10 முெல் 20
அது ஓடும்
்்வ்கமான
ஓட்டத்து்டன்
அது ஓடும்

iv) தொவும் பணவீககம்

ii) பெலவு-உநது பணவீககம்

ொவும் பணவீக்கம் அல்லது உயர
பணவீக்கம் என்பது சமாளிக்க முடியாெ
அளவிறகு இரணடு அல்லது மூன்று இலக்க
செவிகிெத்தில் உள்ள பணவீக்கம் ஆகும். மி்க
அதி்கமான
உயர
பணவீக்கம்
இருககும்கபாழுது ஒடடுகமாத்ெ பணவீக்க
விகிெம் ஆணடிறகு 20 முெல் 100 ்வகர

உறபத்தியில் மூலப்கபாருட்கள் மறறும்
இெர
இடுகபாருட்களுக்கான
கசலவு
உயருகின்்றது கபாழுது உறபத்தி கசலவு கூடி
கபாருட்களுக்கான விகல அதி்கரிககின்்றது.
இவ்வக்க
பணவீக்கம்
கசலவு-உந்து
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.
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கூலி-விலை சுழல்

iv) இலாபத் தூண்டல்
Induced Inflation)

கூலி-விலை சுழல் மூலம் கூலி
உயர்வுக்கும்
பணவீக்கத்திற்கும்
இடையேயான காரண-விளைவு உறவு
விளக்கப்படுகிறது. கூலி உயரும் ப�ொழுது
செலவிடத்தகுந்த
வருவாய்
உயருகிறது;
இதனால்
ப�ொருட்களுக்கான
தேவை
உயருகின்றது; த�ொடர்ந்து ப�ொருட்களுக்கான
விலையும் உயருகின்றது; இதன் விளைவாக
பணவீக்கம்
ஏற்படுகிறது;
விலைவாசி
உயர்வின் காரணமாக த�ொழிலாளர்கள் கூலி
உயர்வினை க�ோருவார்கள்; இது உற்பத்திச்
செலவினை மீண்டும் உயர்த்தி ப�ொருட்களின்
விலையை மீண்டும் மேல்நோக்கி உயர்த்த
தூண்டும் ஒரு சுழலை ஏற்படுத்துகிறது.

v) ப�ொருள்
பற்றாக்குறை
தூண்டல்
பணவீக்கம் (Scarcity Induced Inflation)
விவசாயம்
ப�ோன்ற
துறைகளில்
இயற்கை இடர்ப்பாடுகள் மற்றும் இதர
காரணங்களால்
உற்பத்தி
பாதிக்கப்படும்பொழுது ப�ொருள் பற்றாக்குறை
ஏற்படும்.
மேலும்,
பதுக்கல்
நடவடிக்கையினாலும்
கருப்புச்
சந்தையினாலும்
ப�ொருள்
பற்றாக்குறை
ஏற்படும். இப்பற்றாக்குறைகளினால் ஏற்படும்
விலைவாசி
உயர்வினை
ப�ொருள்
பற்றாக்குறை
தூண்டல்
பணவீக்கம்
என்கிற�ோம்.

i) காகிதப்பண பணவீக்கம் (Currency Inflation)
அளவுக்கு அதிகமான காகிதப் பணத்தை
மையவங்கி
பயன்பாட்டிற்கு
விடுவிக்கும்பொழுது ஏற்படும் விலைவாசி
உயர்வு காகிதப் பணவீக்கம் எனப்படுகிறது.

vi) வரி தூண்டல் பணவீக்கம் (Tax Induced
Inflation)

ii) கடன்பண பணவீக்கம் (Credit Inflation)

மறைமுக
வரிகளான
கலால்வரி,
சுங்கவரி மற்றும் விற்பனைவரி ஆகியவற்றில்
ஏற்படும் உயர்வு காரணமாக விலைவாசி
உயர்ந்து செல்வது வரி தூண்டல் பணவீக்கம்
எனப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு பெட்ரோல்
மற்றும் டீசல் ப�ொருட்கள் மீதான வரி உயர்வு

வணிக வங்கிகள் தாராளமாக கடனை
அளிக்கும்பொழுது
ஏற்படும்
விலைவாசி
உயர்வினை கடன்பண பணவீக்கம் ஆகும்.
iii) வரவு-செலவு பற்றாக்குறை தூண்டல்
பணவீக்கம் (Deficit Induced Inflation)

பணவீக்கத்தை தூண்டுகிறது. இவ்வகையான
பணவீக்கத்தை
வரிவீக்கம்
(Taxflation)
எனவும் அழைக்கிற�ோம்.

வரவு-செலவுத் திட்டத்தினால் ஏற்படும்
பற்றாக்குறையை (Budget Deficit) சரிசெய்யும்
நிதியாக்க முறைகளில் ஒன்றாக, மையவங்கி
மூலம் கூடுதல் காகிதப்பணத்தினை அச்சிட்டு
பயன்பாட்டிற்கு விடப்படுகிறது. இக்கூடுதல்
பணத்தினால்
ஏற்படும்
விலைவாசி
உயர்வினை வரவு-செலவு பற்றாக்குறை
தூண்டல் பணவீக்கம் என்கிற�ோம்.
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(Profit

அதிக இலாபத்தினை பெறும் ந�ோக்கில்
ப�ொருட்களின் விலையில் உயர் இலாப
விகித்தை சேர்ப்பதால் ப�ொருட்களின் விலை
அதிகரிக்கின்றது. இதுவே இலாபத் தூண்டல்
பணவீக்கம் ஆகும்.

இதர காரணிகள் (தூண்டும் அடிப்படையில்)

பணவியல் ப�ொருளியல்

பணவீக்கம்

5.5.3 
பணவீக்கத்திற்கான

காரணங்கள்

இந்தியாவில் பல்வேறு காரணங்களால்
பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது. அது ஏற்படுவதற்கான
காரணங்கள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன:
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i) பண அளிப்பு உயர்வு

ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளுக்கான
தேவையை
உயர்த்துவதால்
ஏற்படும்
விலைவாசி
உயர்வு
பணவீக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.

காகித பண அளிப்பு உயர்வினால்
ம�ொத்த தேவை அதிகரித்து பணவீக்கம்
ஏற்படுகிறது. பெயரளவு பண அளிப்பு (nominal
money supply) உயர்வு பணவீக்கத்தை
அதிகரிக்கின்றது.

vi) பற்றாக்குறை நிதியாக்கம்
த�ொடர்ந்து
ப�ொதுச்
செலவுகள்
கூடிவருவதால்,
அரசின்
வரவு-செலவு
திட்டத்தில் பற்றாக்குறைக்குறை ஏற்படுகிறது.
இப்பற்றாக்குறையை ஈடு செய்ய கடன்
வாங்குதல், புதிய காகிதப் பணம் அச்சடித்தல்
என பற்றாக்குறை நிதியாக்க முறைகளில்
அரசு ஈடுபடுகிறது. இதன் விளைவாக த�ொகு
அளிப்பைவிட த�ொகு தேவையின் அளவு
அதிகரித்து, விலைவாசி உயர்ந்து பணவீக்கம்

ii) செலவிடத் தகுந்த வருவாயில் (Disposable
Income) உயர்வு
மக்களின் செலவிடத் தகுந்த வருவாய்
அதிகரிக்கும்பொழுது
அவை
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளுக்கான
தேவையை
தூண்டுகின்றன. செலவிடத் தகுந்த வருவாய்
உயர்வு, தேசிய வருவாய் அதிகரிப்பினால�ோ
அல்லது வரிவிகித குறைப்பினால�ோ ஏற்படும்.
இதன் காரணமாக பணவீக்கம் ஏற்படும்.

ஏற்படுகிறது.

vii) கணக்கில் காட்டப்படாத ச�ொத்துக்கள்,
நடவடிக்கைகள் மற்றும் கறுப்புப் பணம்

iii) உயர்ந்து வரும் ப�ொதுச் செலவுகள்
வளர்ச்சி
மற்றும்
சமுதாய
நலத்
திட்டங்களை அமல்படுத்துதல் ப�ோன்றவற்றில்
அரசின்
செயல்பாடுகள்
விரிவடைந்து
வருவதால் ப�ொதுச் செலவுகளின் அளவு கூடி
வருகிறது. இதன் காரணமாகவும் பணவீக்கம்
ஏற்படுகிறது.

இலஞ்சம்
மற்றும்
வரிஏய்ப்பு
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கறுப்புப் பணம்
மற்றும் கணக்கில் காட்டப்படாத ச�ொத்துக்கள்
உருவாகின்றன. மேற்கண்ட நடவடிக்கையில்
ஈடுபடுவ�ோர் பகட்டாக செலவு செய்வதால்
த�ொகு தேவை அதிகரிக்கின்றது. அதே சமயம்
கருப்புச்
சந்தையும்,
பதுக்கலும்
த�ொகு
அளிப்பினை குறைக்கின்றது. இவைகளின்
காரணமாக விலைவாசி உயர்ந்து பணவீக்கம்
ஏற்படுகிறது.

iv) நுகர்வோர் செலவு அதிகரித்தல்
தவணை க�ொள்முதல் ப�ோன்ற கடன்
க�ொள்முதல் முறைகள் அமல்படுத்தப்படுவதால்
நுகர்ச்சிப் ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான
தேவை அதிகரித்து அதன் காரணமாக
விலைவாசி
அதிகமாகி
பணவீக்கம்
ஏற்படுகிறது.

viii) ப�ொதுக்கடனை மீளச் செலுத்துதல்
உள்நாட்டில்
ப�ொதுமக்களிடமிருந்து
பெறப்பட்ட ப�ொதுக்கடனை அரசு திரும்பச்
செலுத்தும்பொழுது ம�ொத்த பண அளிப்பில்
அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது.
இது த�ொகு
தேவையினை அதிகரித்து பணவீக்கத்தையும்

v) மலிவு பணக் க�ொள்கை (Cheap Money
Policy)
மைய
வங்கியின்
மலிவுப்
பணக்கொள்கை ப�ொருளாதாரத்தில் கடன்
அளவை அதிகப்படுத்தும். இக்கடன் அதிகரிப்பு,

ஏற்படுத்துகிறது.
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ix) ஏற்றுமதி உயர்வு

விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
த�ொழில்
முனைவ�ோர் மற்றும் வணிகர்களின் இடர்
ஏற்றல்
பணியினை
ஊக்கமிழக்கச்
செய்வதாக அமையும்.

ஏற்றுமதியை ஊக்கப்படுத்தும் ப�ொழுது
உள்நாட்டில் ப�ொருள் அளிப்பு குறைந்து,
விலைவாசி உயர்வு ஏற்படுகிறது.
இதன்
காரணமாக பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது.

iv) பதுக்கல்காரர்களும்
நுகர்வோரும்
ப�ொருட்களை பதுக்கி வைக்க பணவீக்கம்
காரணமாக அமைகிறது. இது த�ொடர்ந்து,
உயர் பணவீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

5.5.4 பணவீக்கத்தின் விளைவுகள்
பணவீக்கத்தின்
விளைவுகள்
இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

v) பணவீக்கமானது ப�ொருள் உற்பத்தியை
அதிகரிப்பதைவிட,
ஊக
வாணிப
செயல்பாடுகளை அதிகரிக்கின்றது. ஊக
வாணிபம் என்பது இலாப ந�ோக்கில்
பங்குகள் அல்லது ப�ொருட்கள் விலை
குறையும்
என
காத்திருந்து,
அது

1) உற்பத்தியின் மீதான விளைவு.
2) பகிர்வின் மீதான விளைவு.
1) உற்பத்தியின் மீதான விளைவுகள்
மிதமான
பணவீக்கம்
உற்பத்தியாளார்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு
ஒரு ஊக்கக் காரணியாக செயல்படும்.
மிதமான விலைவாசி உயர்வினால் ஏற்படும்
இலாபத்தினால்
தூண்டப்பட்டு
உற்பத்தி
மற்றும் வணிகத்தின் மீதான முதலீடுகள்
அதிகரிக்கும். த�ொடர்ந்து வேலைவாய்ப்பும்
வருமானமும்
அதிகரிக்கும்.
ஆனால்,
மேற்சொன்ன
கூற்றுகள்
உற்பத்திக்
காரணிகள் முழுவேலைவாய்ப்பை எய்தாத
நிலையில் மட்டுமே சரியாக இருக்கும்.

குறையும்பொழுது 	வாங்கி
விலை
அதிகரிக்கும்பொழுது விற்பனை செய்வது
ஆகும். இதனால் நிகர உற்பத்திய�ோ, நிகர
வேலைவாய்ப்போ அதிகரிப்பதில்லை.

2) பகிர்வின் மீதான விளைவுகள்
தேசிய வருவாய் பகிர்வில் உள்ள
பல்வேறு
தரப்பினரையும்
பணவீக்கம்
பல்வேறு வகையில் பாதிக்கின்றது. அவைகள்
கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
i. கடன் பெற்றோர் கடன் வழங்கிய�ோர்

i) அதேசமயம் உயர் பணவீக்கம் பணத்தின்
மதிப்பினை குறைப்பதன் மூலம், மக்களின்
சேமிப்பை குறைக்கும்.

பணவீக்க காலத்தில் கடன் பெற்றோர்
ஆதாயமும், கடன் வழங்கிய�ோர் இழப்பையும்
சந்திக்கின்றனர்.
எவ்வாறெனில், கடன்
வாங்கியப�ொழுது பணமதிப்பு உயர்வாகவும்,
பணவீக்க காலத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும்
ப�ொழுது பணமதிப்பு குறைவாக இருப்பதனால்
கடன் வாங்கிய�ோர் ஆதாயம் பெறுகிறார்.
இதே காரணத்தால் கடன் வழங்கிய�ோர்
கூடுதலான பண மதிப்பு இருக்கும்பொழுது

ii) பணவீக்கத்தின் காரணமாக பணத்தின்
மதிப்பு குறிப்பிடத் தகுந்த அளவு குறைவதால்
நாட்டில் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டிருக்கும்
வெளிநாட்டு
மூலதனங்கள்
திரும்பிச்
செல்லும்.
iii) மேற்கண்ட நடடிக்கையின் காரணமாக
மூலதன திரட்சி குறையும்.
இது புதிய
முதலீட்டில் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி
நாட்டின் உற்பத்தியின்மீது பாதகமான
பணவியல் ப�ொருளியல்
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கடன் வழங்கி, பணவீக்க காலத்தில் குறைந்த
பண மதிப்பில் பணத்தை மீளப் பெறும்பொழுது
இழப்பு ஏற்படுகிறது.
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ii) நிலையான வருவாய் பிரிவினர்

1) பணவியல் முறைகள்;

நிலையான
வருவாயை
உடைய
பிரிவினர்
பணவீக்கத்தினால்
மிகவும்
பாதிக்கப்படுகின்றனர் ஏனெனில், விலைவாசி
உயர்வினால் ஏற்படும் வாழ்க்கைச் செலவு
உயர்வுடன், நிலையான வருவாய் ப�ொருந்திச்
செல்வதில்லை. (உ.ம்) ஒரே மாதிரியான
மாதச் சம்பளம் அல்லது கூலி பெறுவ�ோர்,
ஓய்வூதியம் பெறுவ�ோர், வட்டி பெறுவ�ோர்,
வாடகை பெறுவ�ோர் ஆகிய�ோ மிகவும்
பாதிக்கப்படுவா.

2) நிதியியல் முறைகள்; (J.M. கீன்ஸ்);
மற்றும்
3) இதர முறைகள்
1. பணவியல் முறைகள்
பணவியல் முறைகள் நாட்டின் மைய
வங்கியினால் அமல்படுத்தப்படும் முறையாகும்.
அவைகள்:
i) வங்கி விகிதத்தை உயர்த்துதல்,
ii) வெளிச்சந்தையில்
விற்றல்,

iii) த�ொழில் முனைவ�ோர்கள்
உற்பத்தியாளர்,
வணிகர்
என்று
த�ொழில்
முனைவ�ோர்
ப�ோன்று

பத்திரங்களை

iii) ர�ொக்க இருப்பு விகிதத்தை உயர்த்துதல்
மற்றும் சட்டபூர்வ நீர்மை விகிதத்தை
உயர்த்துதல்,

எவ்வகையானவராக
இருந்தாலும்,
அவர்களுக்கு பணவீக்கம் ஒரு வரமாகும்.
ஏனெனில், பணவீக்கம் அவர்களுக்கு ஒரு
ஊக்க சக்தியாக விளங்குகிறது. கிடங்கில்
இருக்கும்
ப�ொருள்
இருப்புக்களின்
விலையேற்றத்தால் அவர்களுக்கு எதிர்பாரா
ஆதாயம் (Windfall gian) கிடைக்கும்.

iv) நுகர்வோர் கடனை கட்டுப்படுத்துதல்,
v) கடன் விளிம்பு நிலையினை உயர்த்துதல்,
vi) மீள் வாங்கல் விகிதம் (Repo Rate) மற்றும்
திருப்ப மீள் வாங்கல் விகிதம் (Reverse
Repo Rate) ஆகியவற்றினை உயர்த்துதல்
ஆகும்.

iv) முதலீட்டாளர்கள்

2. நிதியியல் நடவடிக்கைகள்

கடன்
பத்திரங்களில்
முதலீடு
செய்தோருக்கு
நிலையான
வட்டியை
பெறுவதால் அவர்கள் பணவீக்க காலத்தில்
இழப்பினை சந்திப்பார்கள். மாறாக, பங்கு
முதலீட்டாளர்கள் நல்ல இலாப ஈவு மற்றும்
பங்கு மதிப்பேற்றம் ப�ோன்ற ஆதாயங்களை
பெறுவார்கள்.

பணவீக்க
சூழ்நிலையை
கட்டுப்படுத்துவதில் நிதிக் க�ொள்கையும் அதன்
கருவிகளும்
முக்கிய
பங்கு
வகிப்பது
உணரப்பட்டுள்ளது.
பணவீக்கத்திற்கு
எதிரான நிதியியல் நடவடிக்கைகளாவன
அரசு
செலவினங்களை
குறைப்பது,
ப�ொதுமக்களிடமிருந்து கடன்களை பெறுவது
மற்றும் வரிவிதிப்புகளை விரிவாக்குவது.

5.5.5 
பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும்

வழிமுறைகள்

3. இதர நடவடிக்கைகள்

கீன்ஸ் மற்றும் மில்டன் ப்ரீட்மேன்
பணவீக்கத்தினை
கட்டுப்படுத்தும்
வழிமுறைகளை
கருத்துக்களின்
அடிப்படையில்
மூன்றாக
பிரிக்கலாம்
என்கின்றனர். அவைகள்

இதர நடவடிக்கைகள்
நடவடிக்கைகள்
மற்றும்
நடவடிக்கைகள்
என
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
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i) குறுகியகால நடவடிவக்கைகள்

வருமானம்
மற்றும்
வேலைவாய்ப்பில்
விரும்பத்தகாக விளைவினை ஏற்படுத்தும்.

குறுகியகால
நடவடிக்கையாக
ப�ொதுவிநிய�ோக முறையின்கீழ் நியாயவிலை
கடைகளில் அத்தியாவசிய ப�ொருட்களை
பங்கீடு செய்து வழங்குதல் ஆகும். இந்தியாவில்
எப்பொழுதெல்லாம்
அத்தியாவசியப்
ப�ொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறத�ோ
அப்பொழுதெல்லாம் ப�ொருட்களை இறக்குமதி
செய்து விலையேற்றம் ஏற்படா வண்ணம்
தடுக்கப்படுகிறது.

மீள்பணவீக்கம் (Disinflation)
வேலைவாய்ப்பினை
பாதிக்காத
வகையில் கடன்களை (வங்கிக் கடன்,
தவணைமுறை க�ொள்முதல் முறைகளை)
கட்டுப்படுத்துவதன்
மூலமும்
பணவீக்கத்தினை
குறைத்து
வருவது
மீள்பணவீக்கம் ஆகும்.
மீள் பணவீக்கம்
என்பதனை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:
“வேலைவாய்ப்பின்மையை ஏற்படுத்தாமலும்,
உற்பத்தி
அளவுகள்
குறையாமலும்
பணவீக்கத்தை திருப்பும் செயல்முறையே
மீள்பணவீக்கம் ஆகும்”.

ii) நீண்டகால நடடிவக்கைகள்
நீண்டகால
நடவடிக்கையாக
ப�ொருளாதார வளா;ச்சியை துரிதப்படுத்துவது,
குறிப்பாக
ப�ொதுவிலைமட்டத்துடனும்
வாழ்க்கைச் செலவுடனும் நேரடி த�ொடர்பைக்
க�ொண்டிருக்கும்
கூலிப்
ப�ொருட்களின்
உற்பத்தியின் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துவது
ஆகும். நீண்டகால ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை
அடையும் ந�ோக்கினில் சேமிப்பு-முதலீடுகளை
மேம்படுத்தும் விதமாக நடப்பிலுள்ள சில
நுகர்ச்சிகளை
கட்டுப்படுத்துதலும்
உள்ளடங்கும்.

தேக்கவீக்கம் (Stagflation)
தேக்கவீக்கம் என்பது ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியில்
தேக்கநிலையும்,
வேலைவாய்ப்பின்மையும், அதிக அளவிலான
பணவீக்கமும் ஒன்றிணைந்த சூழ்நிலை
ஆகும்.

5.7

வணிகச் சுழற்சி
(Business Cycle)

5.6

பணவாட்டம், மீள்பணவீக்கம்
மற்றும் தேக்கவீக்கம்

ஒரு முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையில்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
ஏற்ற
இறக்கங்களுடனேயே இருக்கும். சீரான கால
இடைவெளியில் அமையும் இவ்வகை ஏற்ற
இறக்கங்கள் வணிகச் சுழற்ச்சி அல்லது
வியாபாரச் சுழற்ச்சி (Trade Cycle) அல்லது
த�ொழில்
ஏற்ற
இறக்கங்கள்
(Industrial
Fluctuations) என்றழைக்கப்படுகிறது.

பணவாட்டம் (Deflation)
விலைவாசி குறைதல், குறைந்த பண
அளிப்பு
மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை
ஆகியன பணவாட்டத்தின் முக்கிய இயல்புகள்
ஆகும். பணவாட்டத்தின் ப�ோது விலைவாசி
குறைதல்
என்பது
நுகர்வோருக்கு
விருமபத்தகுந்த
ஒன்றாக
இருந்தாலும்,
அக்குறைவு
உற்பத்தியையும்,
வேலைவாய்ப்பையும் குறைக்கும் அளவுக்கு
இருக்கக் கூடாது. முழுவேலைவாய்ப்புள்ள
நிலையில் விலைவாசி குறைந்தால் அது
பணவியல் ப�ொருளியல்
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ப�ொருளாதார நடவடிக்கைளில் (Aggregate
economic activities) ஏற்படும் அலைவுகளே
வணிகச் சுழற்ச்சி என குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஒரு நாட்டின் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைளுக்கு
ஊக்கமளிக்கும்
கூறுகளில்
ஏற்படும்
உள்ளார்ந்த
சுருக்கம்
மற்றும்
விரிவாக்கத்தினால்
வணிகச்
சுழற்ச்சி
ஏற்படுகிறது.
இச்சுழற்ச்சிகளின்
பண்புகளாவன:
குறிப்பிட்ட
கால
இடைவெளியில் வருபவை, மாறுபட்ட தீவிரத்
தன்மை க�ொண்டவை, மற்றும் அதன்
செயலாக்க எல்லைகள் மாறுபட்டவை.

கட்டங்கள் வெளிப்படும். அவைகள் முறையே
i) பூரிப்பு, ii) பின்னிறக்கம், iii) மந்தம், மற்றும் iv)
மீட்சி எனப்படுகின்றன. வணிகச் சுழற்ச்சியின்
பல்வேறு
கட்டங்களை
வரைபடம் 5.3
தெளிவாகக் காட்டுகின்றது.
i) பூரிப்பு கட்டம் (Boom)
நீண்டகால
இயல்பான
வளர்ச்சி
நிலைக்கு மேல் ப�ொருளாதார நடடிவக்கைகள்
உயர்ந்து முழு வேலைவாய்ப்பு நிலையை
தாண்டுவது வணிகச் சுழலின் வளர்ச்சிக்
கட்டம் எனப்படுகிறது. இக்காலகட்டத்தில
ப�ொருள் உற்பத்தி, பணக்கூலி, லாபம், மற்றும்
வட்டி விகிதங்கள் உயரும். வங்கிக் கடன்
தேவைகள் உயரும். ப�ொதுவாக அனைத்து

இலக்கணம்
“உயர்கின்ற விலைகளையும், குறைந்த

வேலையற்றோர் சதவிகிதத்தையும் க�ொண்ட
நல்ல வாணிபக் காலங்களையும்; குறைகின்ற
விலைகளையும், மிகுகின்ற வேலையில்லாத்
திண்டாட்ட சதவிகிதத்தையும் க�ொண்ட கெட்ட
வாணிபக் காலங்களையும் உள்ளடக்கியது
வாணிபச் சூழல் ஆகும்”.

தரப்பினரிடமும்
நம்பிக்கைகள்
உயரும்.
வளர்ச்சிக் கட்டத்தின் உச்சத்தில் பூரிப்புநிலை
(Boom)
த�ோன்றும்.
பூரிப்பு
நிலையில்
அனைத்து ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளும்
உச்சநிலையில் இருக்கும்.
ii) பின்னிறக்கம் (Recession)

- J.M. கீன்ஸ்

வளர்ச்சியின்
உச்சத்தில்
பூரிப்பை
எய்திய
ப�ொருளியல்
நடவடிக்கைகள்
அடுத்ததாக
கீழ்நோக்கி
திரும்புகின்றன.
பூரிப்பில்
வெடிப்பு
நிலை
ஏற்பட்டு
நடடிவக்கைகள் பின்னோக்கி திரும்புவதை
பின்னிறக்கம் என்கிற�ோம்.
இக்கட்டத்தில்
உற்பத்தி, பணக் கூலி, லாபம் மற்றும் வட்டி
விகிதம் ஆகியன குறையத் துவங்கும்.
நிறுவனங்கள் த�ோல்வியடைய துவங்கும்.
வணிகர்கள் தாங்கள் அகலக்கால் வைத்து
வணிகத்தை
விரிவாக்கிவிட்டதை
உணர்வார்கள்.
நம்பிக்கைகள் இருந்த
இடத்தில்
அவநம்பிக்கைள்
த�ோன்ற
ஆரம்பிக்கும். இதன் காரணமாக முதலீட்டை
பெருமளவுக்கு குறைக்க ஆரம்பிப்பார்கள்.
த�ொடர்ந்து உற்பத்தி, வருமானம் ஆகியன
குறைந்து வரும். பங்குச் சந்தையில் விலை

5.7.2 வாணிபச் சுழற்ச்சியின் கட்டங்கள்

வணிகச் சுழற்ச்சியின் கட்டங்கள்
வணிக சுழற்ச்சி
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y

றக
்கம்

மந்தம்
த�ொட்டி

வரைபடம் 5.3

வணிகச்
சுழற்ச்சியினை
ந�ோக்கும்பொழுது
அதனுடைய

x

உற்று
நான்கு
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வீழ்ச்சியின் காரணமாக பெரும் அச்சம்
உருவாகும்.
வணிக நடடிவக்கைகள்
சுணக்கமடையும். மக்களின் நீர்மைவிருப்பம்
அதிகரித்து பணத்தை ர�ொக்கமாக கையில்
வைத்துக்கொள்ள விரும்புவதால் பணச்சந்தை
நடவடிக்கைகள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும்.

திரும்பும்
நிகழ்வாகும்.
முதலில்,
மூலதனப�ொருட்களுக்கான தேவை மீட்சி
பெறுவதில்
துவங்குகிறது.
அரசால்
செய்யப்படும்
தன்னிச்சை
முதலீடுகள்
(Autonomous Investments) ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளை மேல்நோக்கி திரும்ப
ஊக்கமளிக்கின்றன. அம்முதலீடுகள் மூலம்
கிடைக்கும் வேலைவாய்ப்புகளினால் ஏற்படும்
வருமானம் ப�ொருட்களுக்கான தேவையை
மெதுவாக உயர்த்துகிறது.
கிடங்குகளில்
தேக்கமடைந்த
ப�ொருட்கள்
காலியாக
துவங்குகிறது. இதனால், தனியார் முதலீடுகள்
மெதுவாக
அதிகரித்து,
ப�ொருளாதார
நடடிவக்கைகளான
வேலைவாய்ப்பு,
உற்பத்தி, வருவாய், கூலி, லாபம் ஆகியன
மீட்சி பெறுகின்றன.

iii) மந்தம் (Depression)
வணிகசுழற்ச்சியின்
மூன்றாவது
கட்டமான
மந்தகாலத்தில்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகள்
இயல்புநிலைக்குகீழ்
மிகத்தீவிரமாக குறைந்து வரும். நிறுவனங்கள்
நட்டமடைவதும், மூடப்படுவதும்
ப�ொது
இயல்புகளாக
இருப்பதுடன்
வேலைவாய்ப்பின்மையையும் ஏற்படுத்தும்.

வட்டி, இலாபம் மற்றும் கூலி ஆகியன மிகக்
குறைந்த அளவில் இருக்கும். விவசாயிகளும்,
கூலிவேலை
செய்வோரும்
அதிக
பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள்.
வணிகர்களுக்கு
கடன் வழங்குவதில் வங்கிகள் தயக்கம்
காட்டும். வணிகச் சுழற்ச்சியின் மிகம�ோசமான
கட்டம் மந்தம் ஆகும். ஏற்கனவே உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட ப�ொருட்கள் வாங்கும் சக்தி
இல்லாததால் கிடங்குகளில் தேக்கமடைய
செய்யும். மந்தத்தின் கீழ் நிலை “த�ொட்டி”
(Trough) என்றழைக்கப்படுகிறது. எவ்வாறு
ஒருவர் மிக ஆழமான த�ொட்டிக்குள் தவறி
விழுந்துவிட்டால் பிறர் உதவியின்றி எளிதில்
அவரால் மீள முடியாத�ோ,
அதுப�ோல
ப�ொருளாதார நடடிவக்கைள் மந்த நிலையின்
ஆழத்தில்
விழுந்துவிட்டால்,
வெளியார்
உதவியின்றி தானே மீள இயலாத நிலையை
குறிக்க
“த�ொட்டி”
என்ற
கருத்து
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

த�ொகுப்புரை
பணம்
மத்திய
வங்கியாலும்
நாணயங்கள்
மத்திய
அரசாலும்
வெளியிடப்படுகின்றது.
வங்கி வைப்புகள்
வணிக,
கூட்டுறவு
வங்கிகளால்
ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.
பணத்தின்
தேவையானது பல்வேறு காரணிகளாகிய
வருமானம், விலை மட்டம், வட்டி வீதம்
ப�ோன்றவைகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
பணத்தின்
தேவையானது
பல்வேறு
காரணிகளாகிய வருமானம். விலை மட்டம்.
வட்டிவீதம்
ப�ோன்றவைகளால்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

அருஞ்சொற்பொருள்
� பண்டமாற்று முறை: பணம் இல்லாமல்

ஒரு ப�ொருள் அல்லது பணியை க�ொடுத்து
மற்றொரு ப�ொருள் அல்லது பணியை
பெற்றுக்கொள்ளும்
பரிவர்த்தனையில்
ஈடுபடுவது

iv) மீட்சி (Recovery or Revival)
மந்த
நிலைக்குப்பின்
மீட்சி
இடம்பெறுகிறது.
இது, மந்தத்திலிருந்து
ப�ொருளாதார நடடிவக்கைகள் மேல்நோக்கி
பணவியல் ப�ொருளியல்

Book 1.indb 106

106

29-03-2019 19:59:48

� பணம்:

� தேக்கவீக்கம்: ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில்

பரிவர்த்தனைகளில்
ப�ொது
ஏற்புத்தன்மை க�ொண்ட ஒரு இடையீட்டுக்
கருவி

தேக்கநிலையும்,
வேலை
வாய்ப்பின்மையும், அதிக அளவிலான
பணவீக்கமும் ஒன்றிணைந்த சூழ்நிலை

� பணஅளிப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில்

� வணிகச் சூழல் (அல்லது) வியாபாரச் சூழல்:

ப�ொருளாதாரத்தில் இருக்கும் பண அளவு
(M).

குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு ஒருமுறை
நாட்டின்
ஒட்டும�ொத்த
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளில்
ஏற்படும்
ஏற்ற
இறக்கங்கள்

� பணவீக்கம்: த�ொடர்ச்சியான விலைமட்ட
உயர்வு

� பண

வாட்டம்: சராசரி விலைமட்டம்
குறைந்து வேலைவாய்ப்பின்மை நிலவும்
நிலை; பணவீக்கத்திற்கு எதிரானது

� மீட்சி: மந்தநிலையிலிருந்த ப�ொருளாதார

நடடிவக்கைகள் மேல்நோக்கி திரும்பும்
நிகழ்வு

� மீள்பணவீக்கம்:

வேலைவாய்ப்பினை
� குறுகிய பணம்: M1 மற்றும் M2 ஆகிய
பாதிக்காத
வகையில்
கடன்களை
இரண்டும் சேர்ந்தது.
கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் பணவீக்கத்தை
குறைப்பதாகும்
ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ

சரியான விடையை தெரிவு செய்க:

3. காகிதப்பண முறையை மேலாண்மை
செய்வது

1. ஆர்பிஐ -ன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள
இடம்

அ) மைய பணவியல் அமைப்பு
ஆ) மாநில அரசு
இ) மைய அரசு
ஈ) வங்கிகள்

அ) டில்லி
ஆ) சென்னை
இ) மும்பை
ஈ) பெங்களுரு

4. M1 மற்றும் M2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள
வித்தியாசம்

2. பணம் என்பது

அ) அஞ்சல் அலுவலக வைப்புகள்
ஆ) வங்கியின் கால வைப்புகள்
இ) வங்கியின் சேமிப்பு வைப்புகள்
ஈ) காகிதப்பணம்

அ) உள்ளடக்க
மதிப்பு
இருந்தால்
ஏற்றுக்கொள்ளளப்படுவது
ஆ) நிலையான
க�ொண்டது

வாங்கும்

சக்தியை

5. இர்விங் ஃபிஷரின் பண அளவுக் க�ோட்பாடு
பிரபலமான ஆண்டு

இ) உள்ளவற்றில் அதிக நீர்மைத்தன்மை
க�ொண்ட ச�ொத்து ஆகும்.

அ) 1908
ஆ) 1910
இ) 1911
ஈ) 1914

ஈ) வளங்களை
பங்கிட்டுக்கொள்ள
தேவைப்படுகிறது.
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6. MV என்பது

இ) தேக்கவீக்கம்
ஈ) மந்தம்

அ) பணத் தேவை
ஆ) சட்டபூர்வ பண அளிப்பு
இ) வங்கிப் பண அளிப்பு
ஈ) ம�ொத்த பண அளிப்பு

12. தேக்கவீக்கத்தில் பணவீக்க விகிதத்துடன்
இணைந்திருப்பது
அ) தேக்கம்
ஆ) வேலைவாய்ப்பு
இ) உற்பத்தி
ஈ) விலை

7. பணவீக்கம் என்பது
அ) விலைகள் அதிகரிப்பு
ஆ) விலைகள் குறைதல்
இ) பணமதிப்பு அதிகரிப்பு
ஈ) விலைகள் மாறாதிருத்தல்

13. ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும்
ஏற்றத்தாழ்வுகளை _______________
அழைக்கின்றோம்.

8. ________________
பணவீக்கம்
பணமதிப்பில் தீவிர மதிப்பு குறைவினை
ஏற்படுத்துகிறது.

அ) பூரிப்பு
ஆ) பின்னிறக்கம்
இ) மீட்சி
ஈ) வணிகச்சுழற்ச்சி

அ) தவழும்
ஆ) நடக்கும்
இ) ஓடும்
ஈ) உயர்

14. மந்த
காலத்தில்
ப�ொருளியல்
நடவடிக்கைகள் இவ்வாறு இருக்கும்

9. கூலி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் செலவு
கூடுவதால்
ப�ொருட்களின்
ப�ொது
விலைமட்டம் அதிகரிப்பது ___________
பணவீக்கம் ஆகும்

அ) உயர்ந்தபட்சமாக
ஆ) மிக ம�ோசமாக
இ) மிக குறைந்தபட்சமாக
ஈ) மிக நல்லநிலையில்

அ) செலவு உந்து
ஆ) தேவை இழுப்பு
இ) ஓடும்
ஈ) தாவும்

15. “பரிவர்த்தனைகளில்
ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்
ஒரு
இடையீட்டுக்கருவியாகவும்,
அளவீடு
மற்றும் மதிப்பினை இருப்பு வைத்தல்
ஆகியவற்றினை செய்யும் ஒரு ப�ொருள்

10. பணவீக்கத்தின்பொழுது
பயனடைபவர்கள் யார்?
அ) கடன் பெற்றோர்கள்
ஆ) கடன் வழங்கிய�ோர்
இ) கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவ�ோர்
ஈ) அரசு

பணம்”
வழங்கியவா;

என்ற

இலக்ணத்தை

அ) கிர�ௌதர்
ஆ) பிகு
இ) வாக்கர்
ஈ)பிரான்சிஸ்டி பேக்கான்

11. ________________ என்பது பணவீக்க
விகிதம் குறைந்து செல்வது ஆகும்.
அ) எதிர் பணவீக்கம்
ஆ) பணவாட்டம்
பணவியல் ப�ொருளியல்
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16. பற்று அட்டை என்பது _____________
உதாரணம் ஆகும்.

19. விலைவாசி மெதுவாக உயரும் ப�ொழுது
அது அழைக்கப்படுவது

அ) கட்டளைப்பண
ஆ) காகிதப்பண
இ) நெகழி பண
ஈ) கடன் பண

அ) தாவும் பணவீக்கம்
ஆ) மிதமான பணவீக்கம்
இ) உயர் பணவீக்கம்
ஈ) பணவாட்டம்

17. ஃபிஷரின் பண அளவுக் க�ோட்பாடு
பணத்தின் இந்த பணியின் அடிப்படையில்
அமைக்கப்பட்டது

20. _______________
பணவீக்கம்
ப�ொருளாதாரத்தினை எந்த வகையிலும்
பாதிக்காது.

அ) மதிப்பளவு
ஆ) மதிப்பின் நிலைக்கலன்
இ) பரிவர்த்தனை கருவி
ஈ) வருங்கால செலுத்துதல்களுக்கான
அடிப்படை

அ) நடக்கும்
ஆ) ஓடும்
இ) தவழும்
ஈ) தாவும்

18. MV = PT என்ற சமன்பாட்டில், V என்பது
அ) வாணிபத்தின் அளவு
ஆ) பணத்தின் சுழற்ச்சி வேகம்
இ) ர�ொக்கப் பணத்தின் அளவு
ஈ) வங்கி மற்றும் கடன் பணஅளவு
விடைகள்
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

இ

இ

அ

ஆ

இ

ஆ

அ

ஈ

அ

அ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

அ

அ

ஈ

இ

அ

இ

இ

ஆ

ஆ

இ

பகுதி - ஆ.
பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதிலளிக்கவும்.
21. பணத்தின் இலக்கணம் வரைக.
22. பண்டமாற்று என்றால் என்ன?
23. பண்டப்பணம் என்றால் என்ன?
24. ப�ொன் திட்டம் என்னறால் என்ன?
25. நெகிழிப் பணம் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.
26. பணவீக்கம் என்பதன் இலக்கணம் தருக.
27. தேக்கவீக்கம் என்றால் என்ன?
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பகுதி - இ.
பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியில் விடையளி.
28. உல�ோகப் பணம் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.
29. பண அளிப்பு என்றால் என்ன?
30. பண அளிப்பினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?
31. பணவீக்கத்தின் வகைகள் பற்றி எழுதுக.
32. தேவை-இழுப்பு மற்றும் செலவு உந்து பணவீக்கத்தினை விளக்குக.
33. பண மதிப்பு பற்றிய கேம்பிரிட்ஜ் சமன்பாடுகளை விளக்குக.
34. மீள்பணவீக்கம் பற்றி விளக்குக?
பகுதி - ஈ.
பினவரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் விடையளி.
35. இர்விங் ஃபிஷரின் பண அளவுக் க�ோட்பாட்டினை விளக்குக.
36. பணத்தின் பணிகளை விளக்குக.
37. ஒரு ப�ொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைகள் யாவை?
38. வணிகச் சுழற்ச்சியின் பல்வேறு கட்டங்களை விவரிக்க.
செய்முறை
1. ஏதாவது ஒரு ப�ொதுத்துறை அல்லது தனியார்துறை வங்கிக்கு சென்று அங்கு திரட்டப்படும்
நடப்பு வைப்புகள், சேமிப்பு வைப்புகள், நிலை வைப்புகள், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும்
வாடிக்கையாளார்களுக்கு வழங்கப்படும் இதர வசதிகளை அறிந்துவர மாணாவர்களை
கேட்டுக்கொள்ளவும்.
2. பழங்கால நாணயங்கள், இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்கள், காகிதப்பணம்
ஆகியவற்றினை சேகரிக்க மாணவர்களிடம் கூறவும்.
பார்வை நூல்கள்
1. Ahuja, H L, (2010),”Modern Economics”, 15th Revised Edition, S. Chand & Company Ltd., New
Delhi.
2. Gaurav Datt & Ashwani Mahajan (2018), “Indian Economy”, S.Chand and Company Limited,
New Delhi – 110055
3. Gupta R.D. (1984), “Keynes Post – Keynesian Economics”, Kalyani Publishers, Ludhiana – 8.
4. Jhingan M.L. (2008), “Monetary Economics”, Vrinda Publication (P) Ltd., Delhi-32.
5. Sankaran S. (2018), “Macro Economics”, Margham Publications, Chennai – 17.
6. Seth M.L. (2012), “Monetary Economics”, Lakshmi Narayani Agarwal Publication, Agra.
7. Sudesh kumar 92009), Dictionary of Economics, Sahni Publications, New Delhi – 7.
8. Sundaram K.P.M. (2011), “Money, Banking,Trade and Finance”. Sultan Chand & Sons
Publishers, New Delhi – 2.N
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அத்தியாயம்

6

வங்கியியல்

“வணிக வங்கிகள் வாணிபத்திற்கான குறுகியகால கடனை அளித்தல், மற்றும்
கடன் உருவாக்கம் செய்யும் நிறுவனங்கள் ஆகும்”
- கல்பர்ட்சன் (Culbertson)

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2

மையவங்கி மற்றும் வணிக வங்கிகளின் பணிகள்
வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் பணிகளைப் புரிந்துக�ொள்ளல்.

6.1

6.2

மைய வங்கியின் த�ோற்ற
வரலாறு (History of Central
Bank)

அறிமுகம் (Introduction)

ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைளான
வியாபாரம்,
வாணிபம்,
விவசாயம்
ஆகியவற்றிற்கு தேவைப்படும் நிதி உயிர்வாழ
இரத்தம்
தேவைப்படுவதைப்
ப�ோன்றது.
வங்கிகள் வைப்புகளை ஏற்றுக் க�ொள்ளுதல்,
கடன்களை வழங்குதல் ஆகிய அடிப்படை
நிதிநடடிவக்கைகளை மேற்கொள்கின்றது.
நவீன
வாணிபத்தின்
முதுகெலும்பாக
வங்கித்துறை
செயல்படுகிறது.
நாட்டின்
மேம்பாட்டிற்கு வங்கியமைப்பு மிகமுக்கிய
பங்களிப்பினை செய்துவருகிறது. நாடுகளில்
நிதிநிலைத் தன்மையை கருத்திற்கொண்டு
வங்கிகளின்
நெறிப்படுத்தப்படுகின்றது.

1656-ல் நிறுவப்பட்ட ஒரு தனியார்
வங்கியிலிருந்து த�ோன்றியதுதான் உலகின்
முதல் மைய வங்கியான ஸ்வீடன் நாட்டு
ரிக்ஸ் வங்கி. இம்மைய வங்கி 1897-ஆம்
ஆண்டு பணத்தை வெளியிடுவதற்கான முழு
உரிமையை பெற்றது.
ஆனால், வங்கிக்
கலையின்
அடிப்படையில்
1864ல்
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டு பணத்தை வெளியிட்ட
முதல் மைய வங்கி இங்கிலாந்து வங்கியாகும்
(Bank of England).

செயல்பாடுகள்

1920-ஆம் ஆண்டு பிரஸ்ஸல்ஸ் நகரில்
கூட்டப்பட்ட பன்னாட்டு நிதிய மாநாட்டில்
(International Finance Conference) எடுக்கப்பட்ட
111
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முடிவின் அடிப்பனடயில் 1921 மு்தல் 1954ஆம்
ஆண்டுவனரயான
காலக்டடத்தில்
சபரும்பாலான
நாடுகளில்
னமயவங்கி
அனமப்புகள் த்தாறறுவிககப்ப்டடன.
ச்தன்
ஆப்பிரிகக ரிெரவ வங்கி (1921), சீன னமய

வங்கி (1928), நியூசிலாந்து ரிெரவ வங்கி
(1934), இந்திய ரிெரவ வங்கி (1934), சிதலான்
னமய வங்கி (1950) மறறும் இஸ்தரல் னமய
வங்கி (1954) தபான்்றனவ அந்்தந்்த நாடுகளில்
ஆரம்பிககப்ப்டட னமய வங்கிகளில் சில.

இந்திய வங்கிகளின் வரலோறு
 ஹிந்துஸ்த்்தான் வங்கி (Bank of Hindustan) இந்தியாவின் மு்தல் வங்கி (1770)
(சவள்னையர ஆ்டசியில்)
 இந்தியாவில் உள்ை வங்கிகள் அனமப்பு பிரசிசடன்சி வங்கிகைால் (Presidency Banks)
க்டடுப்படுத்்தப்ப்டடும் ஆதிககம் செலுத்்தப்ப்டடும் வந்்தது.

{

மூன்று பிரசிசடன்சி வங்கிகள் இருந்்தன
1. வங்காை வங்கி (Bank of Bengal) (1809)
2. மும்னப வங்கி (Bank of Bombay) (1840)

3. சென்னன வங்கி (Bank of Madras) (1843)

எல்லாம்
ஒருங்கினணககப்ப்டடன

}

இனவகள் பிரசிசடன்சி
வங்கிகள் என்று
அனழககப்ப்டடன.

மாற்றப்ப்டடது (1955)

(1921)
இந்திய இம்பீரியல் வங்கி (Imperial Bank of India)

இந்திய ஸ்தட்ட வங்கி
(State Bank of India SBI)

6.3.1 வணிக வங்கியின் பணிகள்

6.3

வணிக வங்கிகள்
(Commercial Banks)

(Functions of Commerical Banks)

வணிக வங்கிகள் இலாப தநாககம்
உனடயனவ.
அ்தனால்
அனவகள்
னவப்புககனைப்
சபறறு
மு்தலீ்டடுககான
கடன்கனை
அளிககின்்றன.
வணிக
வங்கிகளின் பணிகனை மு்தன்னம பணிகள்
மறறும் இரண்டாம் நினல பணிகள் என
இருசபரும் பிரிவுகைாக பிரிககப்படுகி்றது.
கீதழ சகாடுககப்ப்டடுள்ை படத்தின் மூலம்
அனவகனை நாம் அறியலாம்.
வணிக வங்கியின்
பணிகள்

வணிக வங்கிகள் மககளிடமிருந்து
னவப்புககனைப் சபறறு, தபரைவில் உறபத்தி
செய்தவார,
சபரிய
மறறும்
நடுத்்தர
நிறுவனங்களுககு கடனன அளிககும் ஒரு
நிதி அனமப்பு ஆகும். நீரனமத்்தன்னமனய
்தககனவககும் சபாரு்டடு வணிக வங்கிகள்
சபரும்பாலும்
நீண்டகால
கடன்கனை
அளிப்பதில்னல.

இரண்டாம்
மு்தன்னமப்
நினலப் பணிகள்
பணிகள்
வங்கியியல்
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கள்
சப

ாது

ப்ப

யன்

கள்
பணி

(அ) முதன்்�ப் ேணி்கள் (Primary Functions)
1. ்வப்பு்க்ள ஏற்றுகப்கோள்ளுதல்
(ACCEPTING DEPOSITS)
சபாதுமககைால்
செலுத்்தப்படும்
னவப்புககனை (deposits) ஏறறுகசகாள்ளு்தல்
ஆகும். இது வங்கி வணிகத்திறகான முககிய
நிதியா்தாரம் ஆகும். சபாது னவப்புககனை
இரு வனககைாக பிரிககலாம் முன்றதய தக்டபு
னவப்புகள் மறறும் கால னவப்புகள் ஆகும்.

(ii) கோல மவப்புக்கள் (Time Deposits) இனவ
ஒரு குறிப்பி்டட காலவனரயன்ற வனர
வங்கிகளிடமிருந்து மீைப் சப்றப்படாமல்
இருககும் னவப்புகைாகும். வங்கிகள் கால
னவப்புககளுககு கூடு்தலான வ்டடினய
வழங்குகின்்றன. இவவனக னவப்புககனை
வங்கிகளிடமிருந்து மீைப்சப்ற குறிப்பி்டட
கால இனடசவளியும், எழுத்துபூரவமான
முன்னறிவிப்பும் த்தனவப்படுகி்றது. நினல
னவப்பு
(Fixed
Deposit)
மறறும்
ச்தாடரனவப்பு (Recurring Deposit) ஆகியன
கால
னவப்பு
வனககளில்
முககிய
வனககைாகும்.

(i) தகடபு மவப்புகள் (Demand Deposits) இனவ
வங்கிகளில் னவப்புககனை னவத்திருககும்
வாடிகனகயாைர
முன்னறிவிப்பின்றி
எப்சபாழுது தவண்டுமானலும் பணத்ன்த
்தனது கணககிலிருந்து எடுத்துக சகாள்ை
அனுமதிககப்படும் ஒரு னவப்பாகும். பணம்
சபறும் படிவம்,
காதொனல, அல்லது
்தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம்
மூலம்
எப்சபாழுது
அவருககுத்
த்தனவப்படுகி்றத்தா அப்சபாழுது பணத்ன்த
்தனது
னவப்பிலிருந்து
எடுத்துகசகாள்ைலாம்.
இவவனக
னவப்புககள்
தமலும்
இருவனகயாக

2. ்க்டன் வழங்கல் (Lending Loans)
்தனி நபரகள் மறறும் வாணிபத்திறகான
கடன்கனை
வங்கிகள்
வழங்குகின்்றன.
வணிக வங்கிகள் சராககக கடன், மாறறுச்
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ப
பணி ா்டடு
கள்
நி
இட திக
ன
மா
றறு ை
்தல்
கட
ன்
உ
றப
செ த்தி
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பிரிககப்படுகின்்றன. இவவனக னவப்புககள்
தெமிப்புக வங்கிக கணககு (Savings Bank
Account) மறறும் நடப்புக கணககு (Current
Account) என இருவனககைாக வங்கிகளில்
நனடமுன்றயில் உள்ைது.
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சீட்டு
தள்ளுபடி,
மிகைப்பற்று
ஆகிய
முறைகளில் கடன்களை வழங்குகின்றன.

2. ப�ொதுப் பயன்பாட்டு பணிகள் (General
Utility Functions)

(ஆ) இரண்டாம் நிலை பணிகள்
(Secondary Functions)

இது வங்கிகள் தன் வாடிக்கையாளர்களுக்காக சில கூடுதல் பயன்பாடுகளை
உருவாக்கும் ந�ோக்கில் செய்யும் பணிகளைப்
ப�ொதுப் பயன்பாட்டு பணிகள் என்கிற�ோம்.
அவைகள்:

இரண்டாம் நிலை பணிகளை முகமைப்
பணிகள், ப�ொதுப் பயன்பாட்டுப்பணிகள்,
இதரப்
பணிகள்
என
மூன்றாகப்
பிரிக்கப்படுகின்றன.

(i) பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி: நகைகள்,
பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள் ப�ோன்ற
மதிப்புமிக்க
ப�ொருட்களை
பாதுகாக்க,
பெட்டக வசதியை வணிக வங்கிகள்
தருகின்றன.
திருட்டு, இழப்புக்களையும்
தவிர்க்க
இவ்வசதி
உதவுகிறது.
பெட்டகத்தில் உள்ள ப�ொருட்களுக்கு வங்கி

1. முகமைப்பணிகள் (Agency Function)
வங்கி
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
முகவராக (Agent) இருந்து செய்யும் பணிகளை
முகமைப்பணிகள் எனப்படுகிறது.
(i) காச�ோலைகளை பணமாக்குதல்: தன்
வாடிக்கையாளர்களுக்காக அவர்களுக்கு
வரும் காச�ோலைகள், மாற்றுச் சீட்டுக்கள்
ப�ோன்றவற்றை வங்கிகள் தீர்வகத்தின்
மூலம் வசூல் செய்து க�ொடுக்கின்றன.

ப�ொறுப்பல்ல.

(ii) பயணக் காச�ோலைகளை வழங்குதல்:
பயணக் காச�ோலைகளை வழங்குவதன்
மூலம் வெளிநாட்டு பயணத்தின்போது
பணப்பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது.

(ii) வருமானத்தை பெறுதல்: வணிக வங்கிகள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
வரவேண்டிய
இலாப ஈவு, ஓய்வூதியம், சம்பளம், வாடகை,
வட்டி
ஆகியவற்றினை
வசூலித்து
தருகின்றன.
வாடிக்கையாளருக்கான
வருமானம்
வசூலிக்கப்பட்டதை
பற்றுச்சீட்டின்
மூலம்
வங்கிகள்
தெரியப்படுத்துகிறது.

(iii) அ
 ந்நியச் செலாவணியைக் கையாளுதல்:
ஏற்றுமதி,
இறக்குமதியில்
ஈடுபடும்
வணிகர்களுக்கு
வணிக
வங்கிகள்
அந்நிய செலாவணி வசதியைச் செய்து
தருகிறது. ஆனால், இதற்காக நாட்டின்
மைய வங்கியிடம் வணிகவங்கிகள் உரிய
அனுமதியினை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

(iii) செ
 லவுகளை செலுத்துகிறது:
வணிக
வங்கிகள்
வாடிக்கையாளர்களின்
பல்வேறு
செலுத்துக்
கடமைகளை
செய்கின்றது. த�ொலைபேசி கட்டணம்,
காப்பீட்டு பிரிமியம், கல்விக் கட்டணம்,
வாடகை செலுத்துதல் ப�ோன்றவற்றை
வாடிக்கையாளர்களுக்காக
செய்கிறது.
இச்செலவுகளைச்
செய்யும்
ப�ொது

4. கடன் உறுதியளிப்பு கடிதம் (Letter of
Credit): வாடிக்கையாளரின் கடன் நம்பகத்
தன்மையை
சான்றளிக்கும்
விதமாக
வங்கிகள் கடன் உறுதியளிப்பு கடிதங்களை
வழங்குகின்றன.
5. ப
 த்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்குதல்
(Under-writing of Securities): வணிக

செலவுச்
சீட்டின்
மூலம்
வங்கிகள்
வ ா டி க ்கை ய ா ள ர ்க ளு க் கு
தெரியப்படுத்துகின்றது.
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வங்கிகள் மேலும் பத்திரங்களுக்கான
எழுத்துறுதி
வழங்கும்
பணியினை
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(iii) புள்ளிவிவரங்களை திரட்டுதல்

செய்கிறது. ப�ொதுமக்கள் வங்கிகளின்மீது
முழு நம்பிக்கையை வைத்திருப்பதால்
அவைகள்
எழுத்துறுதி
வழங்கிய
பத்திரங்களை வாங்குவதில் தயக்கம் ஏதும்
இருக்காது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை ப�ோன்றே,
வணிக வங்கிகளும் வணிகம், த�ொழில்,
விவசாயம்,
நிதி
ப�ோன்ற
அடிப்படை
துறைகளின்
புள்ளிவிவரங்களை
வெளியிடுகின்றன.
இவைகளின்
அடிப்படையில் தனது வாடிக்கயாளர்களுக்கும்,
அரசு
அதிகாரிகளுக்கும்
தங்களது
ஆல�ோசனைகளை
வணிக
வங்கிகள்
வழங்குகிறது.

6. மின்னணு வங்கி: வணிக வங்கிகள்
மின்னணு முறையை பின்பற்றுவதால்
அவைகள் பற்று அட்டை, கடன் அட்டை
மற்றும் இணைய வங்கி மூலம் விரைவான
பணப்பரிவர்த்தணைகள்
மேற்கொள்ள
உதவுகின்றன.

6.3.2. வணிக வங்கிகளின் கடன்

இ) இதர பணிகள் (Other Functions)

உருவாக்க நுட்பம் (The
Technique of Credit Creation)

(i) பண அளிப்பு
வணிக வங்கியின் முக்கிய பணிகளில்
ஒன்று பணப்புழக்க வேகத்தை அதிகரிப்பதன்
மூலம் பண அளிப்பை அதிகரித்தல் ஆகும்.
உதாரணமாக வங்கி ஒருவருக்கு �5 இலட்சம்
கடன் வழங்கும் ப�ோது கடன் பெறுபவர்
பெயரில் உள்ள கேட்பு வைப்பு கணக்கில்
வரவு வைக்கப்படுகின்றது. இங்கு பணம்
ர�ொக்கமாகச் செலுத்தப்படவில்லை என்பதை
கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
எனவே அதிகமாக பணம் அச்சடிக்கபடாமல்
பண அளிப்பு அதிகரிக்கின்றது.

வங்கிகளின் கடன் உருவாக்கம் என்பது
மிக முக்கிய செயல் ஆகும். வங்கிக் கடன்
என்பது
வாடிக்கையாளர்களின்
வைப்புகளிலிருந்து, தேவைப்படுவ�ோருக்கு
அவர்களின்
விண்ணப்பம்
மற்றும்
ஒப்பந்தத்தின் ப�ோல் கடன் மற்றும் முன்பணம்
க�ொடுப்பது ஆகும். வங்கிகள் வழங்கும்
கடன்கள் ப�ொருளாதாரத்தில் நிகர பண
அளிப்பினை அதிகப்படுத்தும்.
சுருக்கமாக
ச�ொன்னால்
வங்கிகளின்
கடனளிப்பு
பணத்தை உருவாக்கும், அதே கடன்கள்
வாங்கிய�ோரால் திருப்பிச் செலுத்தப்படும்
ப�ொழுது கூடுதலாக உருவான பணம்
மறைந்து ப�ோகும். இதை ஒருசிலர் மாயை

(ii) கடன் உருவாக்கம்
கடன் உருவாக்கம் வணிக வங்கிகளின்
பணிகளில் மிகச் சிறந்த ஒன்றாகும். இது
மேற்சொன்ன பண அளிப்பினை அதிகரிக்கும்
பணியை ஒட்டி அமைந்ததாகும். கடன்
உருவாக்கம்
என்பது
கடன்களையும்,
முன்பண அளிப்பினையும் அதிகரிக்கும் ஒரு
செயல்.
ம�ொத்த பண அளிப்பில் கடன்
பணத்தின் அளவினை அதிகரிப்பது கடன்

(illusion) என்றும் கூறுகின்றனர்

வணிக வங்கிகள் கேட்பு வைப்புக்களின்
அளவை அதிகரிக்கவ�ோ அல்லது குறைக்கவ�ோ
முடியும். அதிக அளவு கடன்களை அதிகரிக்க
முடியும். வணிக வங்கிகள் தங்களின் கடன்
அல்லது முன்பணம் அளிக்கும் முறை மூலமாக
அல்லது ச�ொத்துக்களை வாங்கும் தன்மைகள்
மூலமாகவும்
தேவை
வைப்புக்களின்
எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவ�ோ அல்லது

உருவாக்கம் ஆகும்.
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குறைக்கவ�ோ முடிகிறது. இச்சக்தி வங்கிகள்
வைப்புக்களை
புதிய
வைப்புக்களை
உருவாக்குவதன் மூலம் சாத்தியமாகிறது. இது
எப்படி சாத்தியம பின் வரும் பகுதி நமக்கு
விளக்குகிறது.
அதற்கு முன்னர் வணிக
வங்கிகள் உருவாக்கும் வைப்பு முறைகளை
தெரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.

கடன் உருவாக்கம் என்பது கடன்
மற்றும் முன்பண பெருக்கத்தினை குறிக்கும்.
வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கடனும் புதிய
வைப்பினை உருவாக்குகிறது. முதல்நிலை
வைப்புக்களை பெறும் ப�ொழுது அப்பணம்
முழுமையுமே வணிக வங்கிகள் கடனாக
அளித்திட
முடியாது.
மைய
வங்கி
அறிவுறுத்தியிருக்கும் குறைந்தபட்ட விகித
அளவுக்கு குறையாமல் வணிக வங்கிககள்
ர�ொக்க இருப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் .

முதல்நிலை/செயலற்ற வைப்புக்கள் மற்றும்
பெறப்படும்/செயல்படும் வைப்புக்கள்
நவீன வங்கிகளால் உருவாக்கப்படும்
வைப்புக்கள் இருவகைப்படும்.
அவைகள்
முதல்நிலை அல்லது செயலற்ற வைப்புகள்
(Primary or Passive Deposits)>
மற்றும்
பெறப்படும் அல்லது செயல்படும் வைப்புகள்
(Derived or Active Deposits) ஆகும்.

உதாரணத்திற்கு வணிக வங்கிகள் 20
சதவிகித பணத்தினை வைத்துக்கொள்ள
மைய
வங்கி
அறிவுறுத்தியிருக்கும்.
இச்சூழ்நிலையில் கடன் உருவாக்கத்தைப்
பற்றி அறிவ�ோம்.
1. வங்கிகள் ர�ொக்க கையிருப்பு விகிதத்தை
விட அதிகமாக ர�ொக்கப் பணம் வைத்திருக்க
மாட்டார்கள். அவ்வாறு இருந்தால் அந்தப்
பணத்தை கடனாக வழங்கி விடுவார்கள்.

ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது ர�ொக்கப்
பணத்தினை வங்கியில் செலுத்துகிறார் எனில்
அவரது பெயரில் பற்று வைக்கப்படும். இது
முதல்நிலை வைப்பு அல்லது செயல்படா
வைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

2. எல்லா மக்களும் ஒரே நேரத்தில் பணத்தை
எடுக்கமாட்டார்கள். அதனால் குறைந்தபட்ச
ர�ொக்க கையிருப்பு காலியாகி விடாது.

ஒருவருக்கு
வழங்கப்படும்
கடன்,
ர�ொக்கமாக கையில் க�ொடுக்கப்படாமல் அவர்
கணக்கில்
செலுத்தப்படும்.
இவ்வாறு
செலுத்தப்படும் த�ொகை பெறப்பட்ட வைப்பு
அல்லது செயல்படும் வைப்பு எனப்படுகிறது.

மேற்கண்ட அடிப்படையில் வணிக
வங்கிகளின் கடன் உருவாக்கம் எவ்வாறு
நிகழ்கிறது என உதாரணத்துடன் காண்போம்.

முதன்மை வைப்புக்கள்

ஒருவர்
வங்கியில்
�1,000த்தினை
செலுத்துவதாக
எடுத்துக்கொள்வோம்.
அவ்வாறு
செலுத்துப்படும்
பணம்,
வாடிக்கையாளரின் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டு
முதல்நிலை வைப்பாக இருக்கும். வங்கியின்
ம�ொத்த பண இருப்பில், அதாவது வங்கியின்
ர�ொக்க பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் �1,000ம்
அதிகரிக்கும்.
இந்த
நிலையில்
ப�ொருளாதாரத்தில் உள்ள பண அளிப்பு
அதிகரிக்காது.
ஏனெனில்
ர�ொக்கமாக
வங்கியில்
செலுத்தப்பட்ட
�1,000

• முதன்மை வைப்புக்களைக் க�ொண்டே
வங்கிகள் கடன்களும் முன்பணங்களும்
வாடிக்கையாளர்களும் வழங்குகின்றது.
• இ த ற ்கா ன
மு ய ற் சி க ள ை
வாடிக்கையாளர்களே
செய்கின்றனர்.
இதில் வங்கிகளின் பங்கு செயலற்றது.
• எனவே இந்த வைப்புக்கள் செயலற்ற
வைப்புக்கள் எனப்படுகின்றது.
வங்கியியல்
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வ ா டி க ன க ய ா ை ரி ன் வ ங் கி ப் ப ண ம ா க
உள்ைது.

6.3.3. பபோருைோ�ோர வைர்ச்சியில்

னமய வங்கியின் அறிவுறுத்்தலின்படி
20 ெ்தவிகி்த குன்றந்்தப்டெ சராகக இருப்பான
�200ஐ இருப்பில் னவகக தவண்டிய ச்தானக
தபாக �800 வங்கியில் கடன்சகாடுகக ்தயார
நினலயில் இருககும். இரண்டாவது நபர
கடன்தக்டடு
விண்ணப்பிககும்
சபாழுது
அவருககு �800 கடனாக அளிககப்படும்.
இங்கு கவனிககப்பட தவண்டியது, அவர
தக்டகும் கடன் சராககமாக அளிககப்படாமல்
அவரது கணககில் னவப்பாக னவககப்படும்.
இதுதவ ்தருவிககப்ப்டட னவப்பு (Derived
Deposit) ஆகும். அவரும், உடதன பணம்
முழுவன்தயும் கணககிலிருந்து எடுககமா்டடார.

1. மூல�ன திரடசி

வணிக வங்கிககளின் பங்கு

ஒரு நா்டடின் சபாருைா்தார வைரச்சிககு
இன்றியனமயா்த்தான மூல்தன திர்டசியில்
வங்கிகள் முககிய பங்குவகிககின்்றன. வணிக
வங்கியானது ்தனது வங்கிப் பிரிவுகளின்
(branches)
கீழ்
பரவலாக
செயல்ப்டடு
சபாதுமககளின் தெமிப்பினன னவப்புகைாக
திர்டடி அனவகனை உறபத்தி தநாககத்திறகாக
கடன்கைாக வழங்குகின்்றன.
இன்ன்றய
நா்டகளில்
வங்கிகளின்
தெமிப்புகனை
திர்டடுவதில் பல கவரச்சிகரமான திடடங்கனை
மககளிடம் அறிமுகப்படுத்தி, அவரகளிடமுள்ை
தெமிப்புகனை
முன்றப்படுத்்தப்ப்டட

அந்்த ்தருவிககப்ப்டட னவப்பிலிருந்து �800ல்
20 ெ்தவிகி்தம் தபாக �640 மீண்டும்
கடன்சகாடுகக ்தயார நினலயில் இருககும்.
மூன்்றாவ்தாக ஒரு நபர, கடன் தக்டடு
விண்ணப்பிககும்சபாழுது, அவருககு �640ஐ
கடனாக வழங்கி அவரது கணககில் னவப்பாக
அளிப்பாரகள். அந்்த ்தருவிககப்ப்டட னவப்பான
�640ல் குன்றந்்தப்டட ச்தானகயான �128
தபாக, �512 கடன்வழங்க ்தயார நினலயில்
இருககும். இவவாறு புதிய ்தருவிககப்ப்டட
னவப்புகளும், கடன் வழங்கு்தலும் ச்தாடரந்து
நனடசபறும்.

பணச்ெந்ன்தககு
சகாண்டுவருகின்்றன.
இவவாறு சகாண்டுவரப்படவில்னலசயனில்,
அப்பணம்
சபாதுமககளிடதம
பயன்படுத்்தப்படாமல் இருந்்தாதலா, அல்லது
்தங்கம்
தபான்்றவறறில்
மு்தலீடு
செய்யப்ப்டடிருந்்தாதலா அனவகள் உறபத்திககு
பயன்ப்டடிருககாது.

வணிக வங்கிகளின் பங்கு

1. மூல்தன திர்டசி

வணிக வங்கியின் னவப்புகளின் அைவு
�1000 + 800 + 640 + 512 + .... என்று செல்லும்.
சமாத்்த னவப்புகளின் அைவு இறுதியாக
�5000த்தினன அனடயும். எவவாச்றனில்,
பண
சபருககியின்
அைவு
(Money
Multiplier) = 1/20 x 100 = 5 ஆகும். ஆகதவ,
சமாத்்த கடன் உருவாககம் 1000 x 5 = �5000
ஆகும். இந்்த கடன் உருவாகக நனடமுன்றயின்
காரணமாக �1000 என்்ற னவப்பு �5000ஆக
சபருகுகின்்றது
என்ப்தனன
அறிந்து
சகாண்தடாம்.

3. நிதினய முன்றப்படுத்து்தல்
4. ெரியான வனக ச்தாழில்கனை ஊககப்படுத்து்தல்
5. கடன்கனைப் பணமாக மாறறு்தல்
6. அரசுககு நிதி அளித்்தல்
7. தவனல வாய்ப்புககனை உருவாககு்தல்
8. ச்தாழில் முனனதவானர ஊககப்படுத்து்தல்.

2. க்டன் உருவோக்கம்
வங்களின் கடன் உருவாககம் மூலம்
முன்தனற்றத் தி்டடங்களுககு அதிக நிதினய
சபறறுத் ்தருகி்றது. இ்தன் மூலம் உறபத்தி,
தவனலவாய்ப்பு,
வருமானம்,
விறபனன
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ஆகியவை ஏற்றம் பெற்று
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை
வருகின்றது.
3. அதிக
உற்பத்தித்திறனை
முதலீட்டை
ந�ோக்கி
முறைப்படுத்துதல்

விரைவான
க�ொண்டு

2007 – 08ம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டது ப�ோன்ற
ப�ொருளாதாரச் சிக்கல்கள் ஏற்படும்.
5. கடனை பணமாக்குகிறது

க�ொண்ட
பணத்தை

வணிகத்தில் எழும் குறிப்பிட்ட காலக்
கடன்களை இடையிலேயே ர�ொக்கமாக்கித்
தருவதன் மூலம் உற்பத்தி மற்றும் வணிக
நடவடிக்கைகளில்
சுணக்கம்
ஏற்படாமல்
வணிக
வங்கிகள்
பாதுகாக்கிறது.
வணிகத்தை அதிகப்படுத்த கடன் அடிப்படையில்
விற்பனை
மேற்கொள்வதைத்
தவிர்க்க
முடியாது. ஆனால் கடன் விற்பனை முதலீட்டை
முடக்கிடும் செயலைச் செய்கின்றது. இதனால்
உற்பத்தி
நடவடிக்கைகள்
பாதிக்கப்படுகின்றன. கடன் விற்பனையில் கடனுக்கான
உத்தரவாதமாக மாற்றுச்சீட்டுக்களை (Bills of
Exchange) வங்கிகள் கழிவு செய்வதால், வர்த்தக
நிறுவனங்கள்
எந்த
இடையூறுமின்றி
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளைத் த�ொடர
முடிகின்றது.

வங்கிகள்
உற்பத்தி
ந�ோக்கில்
பணத்தினை முதலீடு செய்கிறது. வெறுமனே
வங்கிகள் மூலதன ஆக்கத்தை மட்டும்
செய்யவில்லை. ஒரு துறையில் செய்யப்பட்ட
முதலீட்டின் உற்பத்தித் திறன் குறைவாக
இருந்தால்
அத்துறைக்கு
வழங்கப்படும்
முதலீட்டுக் கடனை குறைத்துக்கொண்டு,
அதிக உற்பத்தி திறன் க�ொண்ட துறைகளுக்கு
கூடுதலாக
முதலீட்டுக்கான
கடனை
மடைமாற்றம்
செய்கிறது.
இதனால்
ப�ொருளாதாரத்தில் முதலீட்டின் ஒட்டும�ொத்த
உற்பத்தி திறன் கூடுகிறது. இவ்வகையில்
வணிகவங்கிகள் ப�ொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு
உதவுகின்றன.

6. அரசிற்கு நிதி வழங்குகிறது

4. சரியான த�ொழிற்சாலைகளை ஊக்குவித்தல்

குறைவளர்ச்சி
நாடுகளில்
த�ொழில்
வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் பணியினை அரசு
மேற்கொள்கிறது. இதற்கு அதிக அளவு நிதி
அரசிற்குத் தேவைப்படுகிறது.
வணிக
வங்கிகள் அரசிற்கு நீண்டகால கடன்களை
மற்றும் குறுகியகால கடன்களை அரசு
பத்திரங்களை
ஏற்பதன்
வாயிலாக
வழங்குகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2018 –
19 ஆண்டில் தனது உபரி நிதியிலிருந்து
மத்திய
அரசுக்கு
�68,000
க�ோடி
வழங்கியுள்ளது.

வங்கிகள்
சரியான
த�ொழிலையும்,
சரியான நபர்களையும் தெரிந்தெடுத்து கடன்
வழங்குவதால்
த�ொழிற்பெருக்கம்
ஏற்படுவத�ோடு
மட்டுமல்லாமல்
நாட்டின்
ப�ொருளதார வளர்ச்சியில் உதவுகின்றன.
எந்த ப�ொருளுக்கு அதிக தேவை உள்ளத�ோ
அந்த
ப�ொருளை
உற்பத்தி
செய்யும்
உற்பத்தியாளர்களுக்கு
கடன்களையும்,
முன்பணங்களையும் வழங்குகிறது. ஆகவே,
உற்பத்தியாளர்கள்
தங்களது
உற்பத்தி
முறைகளில்
நவீனத்துவத்தைப்
புகுத்தி
நாட்டின் தேசிய வருவாய் உயர்வதற்கு வழி
செய்கின்றனர்.
சில
சமயங்களில்
முக்கியத்துவம் குறைந்த துறைகளுக்கும்
கடன் வழங்குகிறது. இதனால் அமெரிக்காவில்
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நின்றய
எண்ணிகனகயில்
கினைகள்
தி்றககப்ப்டடு
கடன்
சபருககத்தினனச்
செய்வ்தால் தவனலவாய்ப்புகள் உருவாகி்றது.

நிறுவனம் ஆகும். அது முழு வங்கிககான
உரிமம் சகாண்டதும் அல்ல, மறறும் னமய
வங்கியால் கண்காணிககப்படுவதும் இல்னல.

8. வங்கிகள் ப�ோழில்முமனவிமன
ஊக்கப்படுததுகி்றது

வங்கியல்லா்த நிதி நிறுவனங்கள்
முழுனமயான
வங்கிப்
பணிகனைச்
செய்யாமல் மற்ற நிதி பரிமாற்றங்கனை
தமறசகாள்கின்்றது.
அனவகள்
னவப்புககனைப்
சபறறுகசகாண்டு
கடன்கனை
வழங்குகின்்றது.
மககளின்
தெமிப்னபத்
திர்டடி
மு்தலீ்டடு
நடவடிகனககளுககு நிதியு்தவி அளிககின்்றது.
சுருங்கச்சொன்னால் அனவ கடன் சபறறு
கடன்
வழங்குகின்்றது.
அனவ
பண
அங்காடியிலும்
மூல்தன
அங்காடியிலும்
செயல்படுகின்்றன.

இந்திய தபான்்ற வைரும் நாடுகளில்
அண்னமக காலமாக வணிக வங்கிகள்
ச்தாழில்முனனவினன
ஊககப்படுத்தி
வருகி்றது. ச்தாழில்முனனவு உருவாககுவது
மிகவும் சிககலான ஒரு நனடமுன்ற ஆகும்.
தி்டட எண்ணங்கள் உருவாவது, கண்டறிந்்த
தி்டடங்களில் உள்ளூரச் சூழ்நினலயுடன்
ஒத்துப்தபாகும்
ெரியான
தி்டடத்தினன
த்தரந்ச்தடுப்பது,
நன்கு
்தயாரிககப்ப்டட
தி்டடத்தினன
தமறசகாள்ை
ச்தாழில்முனனதவானர ஊககப்படுத்துவது,
மறறும்
ச்தாழில்நு்டப,
தமலாண்னம
ச்தாடரபான ஆதலாெனனகனை வழங்குவது
என்பன ச்தாழில் முனனவு தமம்பா்டடு
நினலகைாகும்.
ச்தாழில்நு்டப
ரீதியாக
ொத்தியமான்தாகவும் மறறும் சபாருைா்தார
ரீதியாக
பயனளிககத்்தகக
மிகச்சி்றந்்த
தி்டடங்களுககு வங்கிகள் 100 ெ்தவிகி்த
கடன்கனை அளிககின்்றன. ஆகதவ, வணிக
வங்கிகள் ச்தாழில்முனனவுககும் நா்டடின்
தமம்பா்டடிறகும் ்தங்களின் சீரிய பணியினன
செய்து வருகின்்றன.

ஒரு வங்கியல்லா நிதி நிறுவனம்
இருவனகப்படும்: பங்குச் ெந்ன்த மறறும் இ்தர
நிதி நிறுவனங்கள். இரண்டாவது வனகயில்
வருவது நிதி நிறுவனங்கள், நிதி கழகங்கள்,
சீ்டடு நிறுவனங்கள், க்டடிட ெங்கங்கள்,
மு்தல்நினல பங்கு சவளியீ்டடு நிறுவனங்கள்,
மு்தலீ்டடு அனமப்புகள், யூனி்ட டிரஸ்்ட மறறும்
காப்பீ்டடு நிறுவனங்கள்.

6.4

வங்கியல்லோ� நிதி
நிறுவனங்கள் (Non-banking
Financial Institutions – NBFIs)

ஒரு வங்கியல்லா நிதி நிறுவனம் (Nonbanking Financial Institution – NBFI) அல்லது
வங்கியல்லா நிதி நிறுமம் (Non-banking
Financial Company – NBFC) என்பது ஒரு நிதி
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1. பண அதிகோர அமைப்பு (Monetary Authority)

6.5

இது இந்தியாவில் பண அளிப்பினன
க்டடுப்படுத்துவ்தன் மூலம் அந்நிய செலாவணி
பரிவரத்்தனன
விகி்தத்தினன
நினலப்படுத்து்தல்,
ொ்தகமான
செலுத்து
நினலனயப்
தபணு்தல்,
நிதி
நினலத்்தன்னமனய
ஏறபடுத்து்தல்,
பணவீககத்ன்த க்டடுப்படுத்து்தல், மறறும்
வங்கியனமப்னப
உறுதியாககு்தல்
ஆகியவறன்ற செய்கி்றது.

மைய வங்கி (Central Bank)
னமய வங்கி, ரிெரவ வங்கி அல்லது
பணவியல் அதிகார அனமப்பு என்பது அரசின்
பணம், பண அளிப்பு, மறறும் வ்டடிவிகி்தம்
ஆகியவறன்ற தமலாண்னம செய்யும் ஒரு
நிறுவனம் ஆகும். தமலும், நா்டடிலுள்ை வணிக
வங்கிகனை தமறபாரனவயிடுவதும் இ்தன்
பணியாகும்.

2. கோகி�ப்பண பவளியீடு

6.5.1 மைய வங்கியின் பணிகள்

இந்தியாவில் நாணயங்கள் மறறும் ஒரு
ரூபாய் காகி்தப்பணத்ன்தத் ்தவிர அனனத்து
வனகயான
காகி்தப்
பணத்ன்த
சவளியிடுவதில் முறறுரினம சபற்ற நிறுவனம்
ரிெரவ வங்கியாகும். தமலும், பண மறறும்
கடன் அைவுகனை இது தமலாண்னம
செய்கி்றது. புழககத்தில் உள்ை தபாலியான
பணத்தினன க்டடுப்படுத்தும் சபாறுப்பும் னமய
வங்கிககு உண்டு.

(Functions of Central Bank)

ஒவசவாரு நா்டடின் னமய வங்கி அந்்த
நா்டடின்
்தனலனம
வங்கியாகும்.
இந்தியாவின் னமய வங்கி இந்திய ரிெரவ
வங்கி
என
அனழககப்படுகி்றது.
இது
பணவியல்
சகாள்னக
மூலம்,
பண
அளிப்பினன
தமலாண்னம
செய்கி்றது.
இந்திய ரிெரவ வங்கி ெ்டடம், 1934ன்படி,
ஏப்ல்1-ஆம் த்ததி 1935 மு்தல் ரிெரவ வங்கி
்தனது பணியினன துவங்கியது. துவககத்தில்,
வங்கியின் மூல்தனம் �100 மதிப்பு சகாண்ட
ெம பங்குகைாக பிரிககப்ப்டடு ்தனியார வெம்
இருந்்தன. இந்திய சு்தந்திரத்திறகுப் பி்றகு,
குறிப்பாக ஜனவரி 1, 1949 அன்று இந்திய
ரிெரவ
வங்கி
நா்டடுடனமயாககப்ப்டடது.
பின்வருவன இந்திய ரிெரவ வங்கியின்
பணிகள் ஆகும்.

3. வங்கி உரிைங்கள் வழங்குபவர்
வங்கிகள் முன்றப்படுத்து்தல் ெ்டடம்,
பிரிவு 22ன் படி ஒவசவாரு வணிக வங்கியும்
இந்தியாவில் வங்கித்ச்தாழில் செய்ய னமய
வங்கியிடம் உரிமம் சப்ற தவண்டியது
அவசியம் ஆகும். இப்பணினயயும் ரிெரவ
வங்கி செய்கின்்றது.
4. அரசுக்கோன வங்கி
இது
மத்திய
மறறும்
மாநில
அரசுகளுககான வங்கி ஆகும். அரசுகளுககு
குறுகியகால கடன்கனை ்தருகி்றது. இது அரசு
கடன்கள், அரசு கடன் ச்தாடாபான தெனவகள்,
அரசு கடன் பத்திரங்கள்கனை உருவாககி
விறபனன செய்வது ஆகிய பணிகனைச்
செய்கின்்றது. தமலும், அரசுககு வங்கி மறறும்
நிதி
ச்தாடரபான
ஆதலாெனனகனை
வழங்குகி்றது.
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இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
வரலாறு

பணிகள்

நிர்வாகம்

 
1934ம் ஆண்டு சட்ட விதிப்படி 1935ம்
 
மைய வங்கி/மற்ற இந்திய
ஆண்டு ஏப்ரல் 1ம் தேதி அமைக்கப்பட்டது. வங்கிகளின் நெறியாளர்
 
ஜனவரி 1ம் தேதி 1949ம் ஆண்டு தேசிய  
கடைசி நிலைக் கடன் ஈவ�ோன்
மயமாக்கப்பட்டு மத்திய அரசுக்குச்
 
ஆளுநர், நான்கு துணை ஆளுநர்கள்
ச�ொந்தமானது.
மற்றும் மைய அரசால் நியமிக்கப்படும்
 
1937 ல் தலைமை அலுவலகம்
மைய நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள்
கல்கத்தாவிலிருந்து மும்பைக்கு
மாற்றப்பட்டது.
 
ஓஸ்போர்ன் ஸ்மித் (Osborne smith)
RBI இன் முதல் ஆளுநர் ஆவார்

 க
ாகிதப்பணம் வெளியிடுதல்
 
அரசின் வங்கியாகச் செயல்படுதல்
(அரசிற்கான நிதி வருவாயைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளுதல் மற்றும் அரசின்
செலவினங்களுக்குப் பணம்
வழங்குதல்)
 
இந்திய வங்கி அமைப்புக்களை
நெறிப்படுத்துதல்
 
அந்நியச் செலாவணியின்
பாதுகாவலன்
 
கடன் அளிப்பை நெறிப்படுத்துதல்.

18ம் நூற்றாண்டில் காகிதப் பணம் வெளியிடும் முறை துவங்கியது. தனியார் வங்கிகளான
வங்காள வங்கி, மும்பை வங்கி மற்றும் சென்னை வங்கிகள் முதலில் காகிதப் பணத்தை
அச்சடித்தது.
ஷெர் ஷா சூரி (Sher shah suri) என்பவரால் �1 க்கு 40 செம்பு நாணயங்கள் என்ற விகிதத்தில்
முதல் ரூபாய் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சமஸ்கிருதச் ச�ொல்லான ர�ௌப்பியா (Raupya) விலிருந்து
ரூபாய் என்ற வார்த்தை த�ோன்றியது. இந்தியாவின் பன்முகத் தன்மையை விளக்கும் விதமாக
ஒவ்வொரு ரூபாய் ந�ோட்டிலும் அதன் மதிப்பு 17 ம�ொழிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கும் (முன்பக்கத்தில்
ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் பின்பக்கத்தில் மற்ற 15 ம�ொழிகளிலும்)
7. தீர்வாக செயல்படுகின்றது

5. வங்கிகளின் வங்கி

வங்கிகளுக்கிடையே
நடக்கும்
பரிவர்த்தனைகளை தனது 14 தீர்வகங்களைக்
க�ொண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமன்
செய்கின்றது. பரிவர்த்தனைக் கருவிகளை
பரிமாறிக்
க�ொள்ள
உதவுவதுடன்,
பரிவர்த்தனை
த�ொடர்பான
அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்குகிறது.

இந்திய
ரிசர்வ்வங்கி
அனைத்து
வங்கிகளுக்கும் தலைமை வங்கியாகும். இது
வங்கிகளுக்கு
வேண்டிய
கடன்களை
அளிக்கிறது, அவைகளின் வைப்புக்களை
ஏற்கிறது, மாற்றுச் சீட்டுக்களை மறு தள்ளுபடி
செய்கிறது. அதனால் இது வங்கிகளின் வங்கி
எனப்படுகிறது.

8. அந்நிய செலாவணி பாதுகாவலன்

6. கடைசிநிலைக்கடன் ஈவ�ோன்

இது அந்நிய செலாவணி இருப்புக்களை
பாதுகாக்கும் பணியினை செய்கிறது. 1999ஆம்
ஆண்டு
அந்நிய
செலாவணி
மேலாண்மைச் சட்டம் (Foreign Exchange

வணிக வங்கிகளுக்கு தீர்க்க இயலாத
நிதிச் சிக்கல்கள் ஏற்படும்பொழுது, நிதிக்கான
மற்ற ஆதாரங்கள் இல்லாத சூழ்நிலையில்
அச்சிக்கலிருந்து மீள்வதற்கு இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி ஈட்டுக்கடனை அளித்து உதவுகிறது.

Management Act – FEMA) சட்டத்தின்படி இது
அந்நிய
செலாவணி
மேலாண்மையும
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நிர்வகிப்பினையும் மேற்கொள்கிறது. அந்நிய
பணத்திற்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின்
பரிமாற்ற விகிதத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காக
வெளிநாட்டு பணங்களை அவ்வப்பொழுது
வாங்கி விற்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகிறது.

வகிக்கின்றது. அதன் மூலம் சிறந்த உற்பத்தித்
திறன் க�ொண்ட துறைகளுக்கு கடன்கள்
வழங்கப்படுவதை
உறுதி
செய்கின்றது.
தேசிய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றும்
வகையில் பல்வேறு பரந்த மேம்பாட்டு
பணிகளை மேற்கொள்கின்றது. இது மேலும்,
நாட்டின் நிதிக்கட்டமைப்பினை ஏற்படுத்தும்
நிறுவனங்களையும்
அமைக்கின்றது.
இதனுடன்கூட, நாட்டில் நிதிச் சேவைகள்
மற்றும் நிதிக் கல்வியறிவு ஆகியவற்றை
விரிவாக்கும் பணியினையும் செய்கின்றது.
இதற்கான கல்வி, ஆய்வு நிறுவனங்களையும்
நடத்துகின்றது.

9. ப�ொருளாதாரத்தை நெறிப்படுத்துகிறது
பணவியல்
க�ொள்கையை
அடிப்படையாக க�ொண்டு ப�ொருளாதாரத்தை
நெறிப்படுத்தி விரும்பத்தகுந்த பாதையில்
க�ொண்டு செல்கிறது. மேலும், தேசிய வருவாய்,
வேலைவாய்ப்பு, செலவு, சேமிப்பு, முதலீடு
ப�ோன்ற முக்கிய குறியீடுகளை த�ொடர்ந்து
கண்காணித்து நெறிப்படுத்துகிறது.

13. ப
 ணவியல் மற்றும் இதர தகவல்களை
வெளியிடுகிறது

10. அரசு கடன் பத்திரங்களை நிர்வகிக்கிறது

பணம்,
வங்கி
மற்றும்
முக்கிய
ப�ொ ரு ள ா த ா ர ப் பு ள் ளி வி வ ர ங்கள ை
வெளியிடுகிறது.
மேலும்,
இந்தியாவின்
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகளை திறனாய்கிறது.
புள்ளிவிவரங்களை திரட்டி, வரிசைப்படுத்தி
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியீடு (Reserve Bank
of India Bulletin) மூலம் மாத, காலாண்டு, ஆண்டு
விவரங்களை வெளியிடுகிறது.

குறிப்பிட்ட
சதவிகிதத்திலான
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் ப�ொறுப்புக்களை அரசின்
கடன்பத்திரங்களாக
க�ொண்டுள்ள
நிறுவனங்களை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
கண்காணித்து நிர்வகிக்கின்றது.
11. செலுத்துதல் மற்றும்
நெறியாளாராகவும்,
செயல்படுகிறது

தீர்வு செய்வதில்
மேலாளராகவும்

14. ப
 ரிவர்த்தனை மேலாளர் மற்றும்
நெறியாளார்

2007-ஆம் ஆண்டு செலுத்துதல் மற்றும்
தீர்வுச் சட்டம் (The Payment and Settlement
System Act. 2007 – PSS Act) இந்திய ரிசர்வ்
வங்கிக்கு நாட்டின் செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு
செய்வதற்கான
மேற்பார்வையிடும்
அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது. ஆகவே, ரிசர்வ்
வங்கி பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான
செலுத்துதல்
மற்றும்
தீர்வுகளை
மேற்பார்வையிடுவதன் மூலம் மேம்பாட்டிற்கு
வழிவகுக்கின்றது.

சர்வதேச பண நிதியத்தின் (International
Monetary
Fund)
இந்திய
உறுப்பினர்
பிரதிநிதியாக
இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கி
விளங்குகிறது. நிதியத்திலிருந்து பெறப்படும்
அந்நிய
செலாவணியை
மேலாண்மை
செய்வதும், அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அந்நிய
செலாவணி விற்பனையாளர்களான வணிக
வங்கிகளை
நெறிப்படுத்தும்
செயலையும்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி செய்கிறது.

12. மேம்பாட்டு பணி

15. வங்கி குறைதீர்ப்பாய திட்டம்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சிறந்த வங்கி
அமைப்பினை ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 1995ல் வங்கி
குறைதீர்ப்பாயத்தினை (Banking Ombudsman)
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அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்திட்டத்தின்கீழ்,
வங்கிகள் த�ொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கிக்கு வரும்
அனைத்து
புகார்கள்
மற்றும்
மேல்முறையீடுகளை வங்கி குறை தீர்ப்பாயம்
களைகின்றது.
இணையவழியில் வரும்
புகார்கள் உட்பட அனைத்து வழிகளில் வரும்
புகார்களையும் இந்த குறை தீர்ப்பாயம்
கணக்கில் எடுத்துக் க�ொள்கின்றது.

வங்கி சட்டம் மற்றும் 1949-ஆம் ஆண்டின்
வங்கி நெறிமுறைச் சட்டம் ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில் சட்டபூர்வ அங்கீகாரத்தினை
பெறுகிறது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது
கடன்கட்டுப்பாட்டு முறையினை
மற்ற
நாடுகளிலுள்ள
கடன்
கட்டுப்பாட்டு
முறைகளைவிட
சிறப்பாக
அமல்படுத்தி
வருகிறது.

16. இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும்
மதிப்பீடுகள் வாரியம்

6.5.3. கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

(Methods of Credit Control)

வங்கிகளின்
திறனை
அளவிடும்
விதமாக
உலகளவில்
ஏற்கப்பட்டுள்ள
நெறிமுறைகள்
மற்றும்
மதிப்பீடுகள்
(அடிப்படையில்) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, இந்திய

I. கடன் அளவுக் கட்டுப்பாடு முறைகள்
(Quantitative Methods of Credit Control)
1. வங்கி விகிதக் க�ொள்கை (Bank Rate Policy)

வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள்
வாரியத்ததை (Banking Codes and Standards
Board of India - BCSBI) அமைத்துள்ளது.

வங்கி விகிதக் க�ொள்கை என்பது
தள்ளுபடி விகித க�ொள்கை (Discount Rate
Policy) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மைய
வங்கியானது எந்த விகிதத்தில் முதல்நிலை
மாற்றுச் சீட்டுகள் மற்றும் பிணையங்கள்
தள்ளுபடி செய்கிறது என்பதே வங்கி விகித
க�ொள்கை என்பதாகும். மைய வங்கியானது,
பணவீக்க காலத்தில் வங்கி விகிதம் அதாவது
மைய
வங்கியின்
தள்ளுபடி
விகிதம்
அதிகரிக்கப்படுவதால் நடப்பு வட்டி விகிதம்
அதிகரிக்கப்பட்டு
கடன்
அளவு
குறைக்கப்படுகிறது.
மாறாக, பணவாட்ட
காலத்தில் எதிர்மறையாக வங்கி தள்ளுபடி
விகிதம் குறைக்கப்படுகிறது.
இது நடப்பு
சந்தை வட்டி விகிதத்தை குறைக்கும்.
இதனால் உந்தப்பட்டு நிறைய கடன்கள்
உருவாகும். இதனால் கடன் பண அளி;ப்பு
அதிகரித்து பணவாட்டம் சரிசெய்யப்படும்.

6.5.2. 
கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவுகள்

(Credit Control Measures)

கடன் கட்டுபாட்டு முறைகள்
கடன் அளவுக்
கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
1. வங்கி விகிதக் க�ொள்கை
2. வெ
 ளிச்சந்தை
நடவடிக்கைகள்
3. மாறும் குறைந்தபட்ச
வங்கி ர�ொக்க இருப்பு
விகிதம்

கடன் தன்மைக்
கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
1. கடன் பங்கீடு
2. நேரடி நடவடிக்கைகள்
3. நெறிமுறை தூண்டல்
4. விளம்பரப்படுத்துதல்
5. நுகர்வோர் கடனை
நெறிப்படுத்துதல்
6. விளிம்பு நிலை
தேவைத் த�ொகையை
மாற்றுதல்

2. வெளிச்சந்தை நடவடிக்கைகள் (Open
Market Operations)

கடன் கட்டுப்பாட்டு நுட்பம் என்பது மைய
வங்கியின் பணவியல் மேலாண்மையின்
முக்கிய ந�ோக்கம் ஆகும். கடன் கட்டுப்பாட்டு
முறைகள், 1934ஆம் ஆண்டின் இந்திய ரிசர்வ்

ஒரு குறுகிய அளவில் பார்க்கும்பொழுது,
மைய வங்கியானது ப�ொதுச் சந்தையில்
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அரசின் கடன் பத்திரங்கனை சவளியிடுவதும்
திரும்பப்சபறுவதும்
சவளிச்ெந்ன்த
நடவடிகனககள் எனப்படுகின்்றது.

சராகக இருப்பு விகி்தத்ன்த உயரத்துவ்தன்
மூலம், வணிக வங்கிகளின் கடன் அைனவ
க்டடுப்படுத்துகி்றது.

ெறறு விரிவாக பாரககும்சபாழுது, னமய
வங்கி
அரசின்
கடன்
பத்திரங்கனை
ம்டடுமல்லாமல் ்தனியார நிறுவனங்களின்
்தகுதிபனடத்்த பத்திரங்கனையும் விறபனன
செய்வதும், திரும்பப் சபறுவதும் ஆகும்.
வணிக வங்கிகளும், ்தனி நபரகளும்
சவளியிடும்
கடன்
பத்திரங்கனை
வாங்கும்சபாழுது,
சபாருைா்தாரத்தில்
சுழறசியில் உள்ை பணமும், கடன் பணமும்
குன்றயும்,
இ்தனால்
பணவீககம்
க்டடுப்படுத்்தப்படும்.
மா்றாக,
பணவா்டட
காலத்தில், முன்னர சவளியிடப்சபற்ற கடன்

பணவா்டடத்திறகுப் பின் சபாருைா்தாரம்
மீ்டசி சப்ற அதிக கடன் த்தனவப்படுகி்றது.
அச்ெமயத்தில் பண அளிப்பு குன்றவாக
இருககும். னமய வங்கி இவவிகி்தத்ன்த
குன்றப்ப்தன் மூலம், வணிக வங்கிகள்
குன்றவான
இருப்னப
ம்டடுதம
னவத்துகசகாண்டு கூடு்தலான ச்தானகனய
கடன் பணமாக அளிகக இயலும். சராகக
இருப்பு விகி்தம் அதிகமாக இருந்்தால் வணிக
வங்கிகளின் கடன் உறபத்தி குன்றவாகவும்,
சராகக இருப்பு விகி்தம் குன்றவாக இருந்்தால்
கடன் உறபத்தி அதிகமாகவும் இருககும்.

3. ைோறும் பரோக்க இருப்பு விகி�ம் (Variable
Cash Reserve Ratio)

மாறும் சராகக இருப்பு விகி்தம் என்பது
பணவியல் சகாள்னகயின் ஒரு கருவி.
இ்தனன
மு்தன்மு்தலாக
கீன்ஸ்
பரிந்துனரத்்தார அசமரிகக னமய வங்கியான
சபடரல் ரிெரவ சிஸ்டம் (Federal Reserve
System) மு்தன் மு்தலில் இன்த அமல்படுத்தியது.

பத்திரங்கனை
திரும்ப
சபறறுகசகாள்ளும்சபாழுது
வணிக
வங்கிகளிடமும் சபாதுமககளிடமும் சராககம்
மறறும் கடன் பணத்தின் அைவு அதிகரிககும்.

அ) சராகக இருப்பு விகி்தம்: வணிக
வங்கிகளிடம் வந்து தெரும் தக்டபு மறறும்
கால
னவப்புகளில்
ஒரு
குறிப்பி்டட
ெ்தவிகி்தத்ன்த அனவகள் னமய வங்கியில்
இருப்பாக னவககதவண்டும்.
இது னமய
வங்கி ெ்டடத்தின்படி பின்பற்ற தவண்டியது
ஆகும்.
இதுதவ, சராகக இருப்பு விகி்தம்
எனப்படுகி்றது. சராகக இருப்பு விகி்தத்திறகும்
வணிக வங்கிகள் வழங்கும் கடன் அைவிறகும்
எதிரமன்ற ச்தாடரபு உள்ைது.
வணிக
வங்கிகளிடம் கூடு்தலான பணம் உள்ை
சூழ்நினலயில்
அனவகள்
த்தனவககு
அதிகமான கடன் பணத்ன்த உருவாகக
வாய்ப்பிருககி்றது. இது சபாருைா்தாரத்தில்
விரும்பத் ்தகா்த வினைவுகனை ஏறபடுத்தும்.
ஆகதவ னமய வங்கி ்தனது அதிகாரமான
வங்கியியல்
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CRR + SLR (சராகக இருப்பு வீ்தம் 6% + ெ்டடபூரவ
தநரனம இருப்பு வீ்தம் 20%)
CRR SLR
�60 + 200

�1000
னவப்பு
மீதி �740

்தனிநபருககான பகிரவு/

நிறுவனங்களுககான கடன்கள்

ஆ) �ட்டபூர்வ நீர்மை விகி�ம்: ெ்டடபூரவ
விகி்தமான இதில், வங்கிகள் ்தன்னகத்த்த
எப்சபாழுதும்
னவத்திருகக
தவண்டிய
சராககம், ்தங்கம், மறறும் ஒப்பு்தல் சபற்ற
பத்திரங்கள் உள்ைடககிய நீரனம ்தன்னம
சகாண்ட சொத்துககள் ஆகும். இது தக்டபு
னவப்பு மறறும் கால னவப்பு தபான்்ற
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வங்கியின் ப�ொறுப்புக்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட
சதவிகித அளவிற்கு இருக்க வேண்டும்.

Ceiling) மற்றும் மாறும் மூலதன-ச�ொத்து
விகிதம் (Variable Capital-Asset Ratio).

II. கடன் தன்மைக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்

மாறும் த�ொகுப்பு வரையறை: இதில்
ஒவ்வொரு வணிக வங்கியும் எவ்வளவு
அதிகபட்ச
கடன்
மற்றும்
முன்பணம்
க�ொடுக்கலாம் என்பதனை மைய வங்கி
வரையறுப்பது ஆகும்.

கடன்
தன்மை
கட்டுப்பாட்டுமுறை
அல்லது தெரிந்தெடுத்த கடன் கட்டுப்பாட்டு
முறைகள் (Selective Credit Control Methods)
என்பது
தெரிந்தெடுத்த
துறைகளில்,
த�ொழில்கள், வணிகங்கள் அல்லது பயன்களில்
மட்டும் கடன் கட்டுப்பாட்டினை க�ொண்டு
வருவது
ஆகும்.
இம்முறைகளில்
கீழ்க்கண்டவை
அதிக
அளவில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மாறும் மூலதன-ச�ொத்து விகிதம்: இது
வணிக வங்கிகள் தங்களது ச�ொத்து மதிப்பில்
எந்த
அளவு
மூலதனமாக
வைத்துக்கொள்ளலாம் என்பதனை மைய
வங்கி வரையறை செய்வது ஆகும்.
2.நேரடி நடவடிக்கைகள் (Direct Actions)

1. கடன் பங்கீடு,

நேரடி
நடவடிக்கைள்
என்பது
பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது ஆகும்:

2. நேரடி நடவடிக்கைகள்,
3. நெறிமுறை தூண்டல்,
4. விளம்பரப்படுத்துதுல்,

அ) வணிக
வங்கிகள்
தள்ளுபடிக்காக
க�ொண்டுவரும் மாற்றுச் சீட்டு உள்ளிட்ட
அனைத்து
பிணையங்களையும்
ஒட்டும�ொத்தமாக மைய வங்கி மறுப்பது
ஆகும். இதன் மூலம் வணிக வங்கிகள்
வழங்கும் கடன் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படும்.

5. நுகர்வோர் கடனை முறைப்படுத்தல்,
மற்றும்
6. ஈட்டுக் கடன்களில் விளிம்பு நிலையை
த�ொகையை மாற்றுதல் ஆகியன கடன்
தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் ஆகும்.

ஆ) மூலதனம் மற்றும் இருப்புக்களைத் தாண்டி
ம�ொத்தக் கடனளைவை க�ொண்டுள்ள
வணிக வங்கிக்கு வேண்டப்படும் நிதி
ஒதுக்கீட்டினை மைய வங்கி மறுப்பது
ஆகும்.

1. கடன் பங்கீடு (Rationing of Credit)
இது ஒரு பழமையான கடன் கட்டுப்பாட்டு
முறையாகும். முதன்முறையாக பதினெட்டாம்
நூற்றாண்டில்
இங்கிலாந்தின்

மையவங்கியான இங்கிலாந்து வங்கியில்
(Bank
of
England)
இம்முறை
பயன்படுத்தப்பட்டது.
வணிக
வங்கிகள்
வழங்கும்
கடன்கள்
பல்வேறு
ந�ோக்கங்களுக்காக
வழங்கப்படுகிறது.
நாட்டின் பண அளிப்புச் சூழ்நிலைகளுக்கு
ஏற்ப அக் கடன் ந�ோக்கங்களைப் பட்டியலிட்டு
வரையறை
செய்வதன்
மூலம்
கடன்
கட்டுப்பாட்டினை ஏற்படுத்துவது ஆகும். இதில்
பின்வரும் இருவகைகள் உள்ளன: மாறும்
த�ொகுப்பு வரையறை (Variable Portfolio

இ) அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைத் தாண்டி மைய
வங்கியில்
கடன்பெறும்
வணிக
வங்கிகளுக்கு இயல்பான வட்டியுடன்
அபராத வட்டி விகிதத்தை விதிப்பது ஆகும்.
3. நெறிமுறைத் தூண்டல் (Moral Suasion)
வணிக வங்கிகளின் கடன் அளவை
கட்டுப்படுத்த மைய வங்கி அடிக்கடி கையாளும்
ஒரு
முறையாகும்.
இம்முறையின்கீழ்,
அறிவுரைகளையும்
வேண்டுக�ோளையும்
வைப்பதன் மூலம் வணிக நெறிமுறையினைப்
125
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வழங்கும்

6. ஈட்டுக் கடன்கள் மீதான விளிம்பு த�ொகை
தேவையை மாற்றுதல் (Changes in the
Margin Requirement on Security Loans)

மைய வங்கி தனது கடன் வழங்கும்
க�ொள்கைகளை
ப�ொதுமக்களிடம்
விளம்பரப்படுத்துவதன் மூலம் கடன் அளவை
கட்டுப்படுத்துவது
ஆகும்.
ஆனால்,
இம்முறையின் வெற்றி மைய வங்கியால் எந்த
அளவுக்கு மக்களிடம் ப�ொதுக்கருத்தினை
ஏற்படுத்த முடிகிறது என்பதைப் ப�ொறுத்து
அமையும்.

பெரும்பாலான
நாடுகளில்
நடைமுறையில் இருந்தாலும், இம்முறை
அமெரிக்காவில்
பெருமளவுக்குப்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்நாட்டின்
மையவங்கியான அமெரிக்க பெடரல் ரிசர்வ்
சிஸ்டத்தின்
இயக்குநர்
குழு
ஈட்டுக்
கடன்களின்
விளிம்புநிலை
த�ொகை
தேவையை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரத்தை
க�ொண்டுள்ளது.
இந்த
அதிகாரம்,
அமெரிக்காவின் 1934-ஆம் ஆண்டு பிணைய
பரிவர்த்தனை
சட்டத்தின்
(Securities
Exchange
Act,
1934)
அடிப்படையில்

ப�ோதித்து வணிக வங்கிகள்
கடன்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
4. விளம்பரப்படுத்தல் (Publicity)

5. நு
 கர்வோர் கடனை நெறிப்படுத்தல்
(Regulation of Consumer Credit)
தவணைமுறைக்
க�ொள்முதல்
ப�ோன்றவற்றில்
நுகர்வோர்
செலுத்தும்
தவணைத் த�ொகையை அதிகப்படுத்துதல்,
தவணைகளின்
எண்ணிக்கையைக்
குறைப்பதன் மூலம் நுகர்வோர் கடன்
வாங்குவதை குறைப்பது ஆகும்.

அமைந்துள்ளது.
இதன்
மூலம்
பங்குச்சந்தையில்
ஊக
வாணிபத்தில்
ஈடுபடுவதைக்
கட்டுப்படுத்த
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பணத்தின் அளிப்பைக் கட்டுப்படுத்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் மேற்கொள்ளப்படும் கருவிகளே
ரெப�ோ விகிதம் மற்றும் மீள்ரெப்போ விகிதங்களாகும். ரெப்போ விகிதம் எப்பொழுதும் மீள்ரெப்போ
விகிதத்தை விட அதிகமாகவே இருக்கும்.
ரெப்போ விகிதம் (RR)

மீள் ரெப்போ விகிதம் (RRR)

வணிக வங்கிகளுக்கு மைய வங்கி குறுகிய
கால கடன் வழங்கும்பொழுது விதிக்கும் வட்டி
விகிதமே ரெப்போ விகிதம் எனப்படுகிறது.
இவ்வங்கிகளுக்கு
நிதிப்பற்றாக்குறை
ஏற்படும்பொழுது அவைகள் பத்திரங்களை
ஈடாக வைத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில்
கடன்களை
பெறும்.
அந்நிலையில்
விதிக்கப்டும் வட்டி விகிதமே ரெப்பொ விகிதம்
எனப்படுகிறது. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த
ரெப்பொ விகிதத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம்
கடன்
வாங்குவதற்கான
செலவை
அதிகபடுத்தி,
கடன்
வாங்குவதைக்

வணிக
வங்கிகளிடமிருந்து
வாங்கும்
கடனுக்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி க�ொடுக்க
விரும்பும் வட்டி விகிதமே மீள் ரெப்போ விகிதம்
எனப்படுகிறது.
மீள் ரெப்போ விகிதத்தை
உயர்த்தினால், அது வணிக வங்கிகளுக்கு
இலாபகரமான வட்டி விகிதமாகி அவைகளிடம்
உள்ள
பணத்தை
ரிசர்வ்
வங்கியிடம்
க�ொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. இதனால் அந்த
பணத்திற்கு உயர் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.
இதனால்
வணிக
வங்கிகள்
தனது
வாடிக்கையாளருக்கு
கடன்
க�ொடுப்பது
குறைகிறது.
இது
இயற்கையாகவே

குறைக்கிறது. பணவாட்ட சூழ்நிலையில்
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இ) ஊரகத்
துறைக்கு
தகுதி
வாய்ந்த
நிறுவனங்கள் மூலமாக விவசாயக் கடன்
வழங்குவது
மேலும்
அவைகளை
ஒருங்கிணைப்பது ஆகியவையாகும்.

6.5.4 இந்திய

ரிசர்வ்
வங்கியும்
கிராமப்புற கடனும் (RBI and Rural
Credit)

இந்தியா ப�ோன்ற வளரும் நாடுகளில்
மைய
வங்கியானது
பணவியல்
நெறிமுறைகளை
செயல்படுத்துவததுடன்
அதன் எல்லை முடிந்துவிடுவதல்ல.
அது,
விவசாயம் மற்றும் த�ொழில் உள்ளடக்கிய
அனைத்துத் துறைகளின் வளர்ச்சிகளிலும்
பங்குபெறுவது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விவசாய மேம்பாட்டில் இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியின்
மிகவும்
பங்கு
மிகவும்
கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது நேரடியாக
விவசாயிகளுக்கான கடனை வழங்காமல்,
ஊரக கடன் வழங்குவதில் தேர்ச்சி பெற்ற
நிறுவனங்கள் மூலமாக மறு கடனாக வழங்கி
வந்தது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனக்குக்கீழாக
மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் (மாநில அளவு),
மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் (மாவட்ட அளவு),
மற்றும் துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுச்
சங்கங்கள் (கிராம அளவு) மூன்றடுக்கு முறை

6.5.5 விவசாயத் துறை நிதியளிப்பில்

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பங்கு

இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கி
விவசாயத்துறைக்கான நிதியளிப்பில் மிக
முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது.
இந்தியப்
ப�ொருளாதாரத்தில்
விவசாயத்தின்
முக்கியத்துவம்
மற்றும்
முறைசார்
நிறுவனங்களின் கடன் வசதி பற்றாக்குறை
ப�ோன்ற காரணங்களால் ரிசர்வ் வங்கியின்
ப�ொறுப்பு இதில் அதிகமாகிறது. தனது பங்கின்
முக்கியத்துவம் கருதி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
விவசாயத்திற்கென தனியான விவசாய கடன்
துறையை (Agriculture Credit Department)
துவங்கியது.

6.5.6 விவசாய

பணிகள்

கடன்

வழியாக விவசாயத்திற்கான கடனை வழங்கி
வந்தது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பருவகால
விவசாய பணிகள் மற்றும் விவசாய ப�ொருள்
சந்தையிடல்
த�ொடர்பாக
குறுகியகால
கடன்களை
அல்லது
பயிர்க்கடன்களை
((short-term loans or crop loans) வழங்கி
வந்தது. இதற்காக மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள்
அரசு பத்திரங்கள் மற்றும் நிலவள வங்கிகளின்
கடன் பத்திரங்களை ஈடாக ஏற்று 15 மாதக்
கடனை ரிசர்வ் வங்கி வழங்கி வந்தது.
இதேப�ோல் நிலத்தினை தர மேம்படுத்துதல்,
பாசன வசதி ஏற்படுத்துதல், இயந்திரங்கள்
வாங்குதல் ஆகிய ந�ோக்கங்களுக்காக 15
மாதம் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரையிலான
மத்திய கால கடன்களையும் (medium-term
loan)வழங்கி வந்தது. மேலும், நிலத்தினை
முற்றிலுமாக மாற்றுவது மற்றும் பழைய
கடன்களை திருப்பச் செலுத்த உதவும்
வகையில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட
நீண்டகால கடன்களையும் (long-term loan)
வழங்கி வந்தது.

துறையின்

அ) நிபுணத்துவம் பெற்ற அலுவலரை நியமித்து
விவசாய கடன் த�ொடர்பான அனைத்து
வினாக்களையும் ஆய்வு செய்வது.
ஆ) மைய அரசு, மாநில அரசு, மாநில கூட்டுறவு
வங்கிகள்,
மற்றும்
இதர
வங்கி
நடவடிக்கைளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த
ஆல�ோசனைகளை வழங்குவது.
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1982 - ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு விவசாய
கடன்
சம்பந்தமான
அனைத்து
ப�ொறுப்புகளையும் நபார்டு வங்கி (NABARD)
இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கியிலிருந்து
பெற்றுக்கொண்டது. அதிலிருந்து ஊரகக்
கடன்
த�ொடர்பான
அனைத்து
நடவடிக்கைகளையும்
நபார்டு
வங்கி
மேற்கொண்டுள்ளது.

(ii) இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
மத்திய நிலவள வங்கிகள், மாநில கூட்டுறவு
வங்கிகள் மற்றும் பட்டியல் வங்கிகள்
வெளியிடும் கடன் பத்திரங்களை வாங்கி
அதன் மூலம் நிதியளிப்பினை செய்வது.

6.7

வட்டார
ஊரக
வங்கிகள்
(Regional Rural Banks – RRBs)

6.6

விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு
கழகம் (Agricultural Refinance
Development Corporation –
ARDC)

ஊரக நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களில்
அடுத்த முக்கியமான வங்கியமைப்பு வட்டார
ஊரக வங்கிகள் ஆகும். இது கிராமின்
வங்கிகள் (Gramin Banks)
என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது.
மறைந்த
பிரதமர்
திருமதி இந்திராகாந்தி அவர்களின் 20-அம்ச
ப�ொருளாதர திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சம்
கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் விவசாயிகள்
மற்றும்
கைவினைஞர்களை
த�ொடர்
கடன்சுழலில்
(indebtedness)
இருந்து
விடுவிப்பதாகும்.
அக்கால
கட்டத்தில்
அமல்படுத்தப்பட்ட
புதிய
ப�ொருளாதார
திட்டத்தினை த�ொடர்ந்து வட்டார ஊரக
வங்கிகள் 1975 ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
இவைகளுக்கான மூலதன 50% மைய
அரசாலும் 15% மாநில அரசாலும் 35%
நடத்துகின்ற
வணிக
வங்கிகளாலும்
அளிக்கப்பட்டது.

இந்திய விவசாயிகளுக்கு மத்திய மற்றும்

நீண்டகால கடன்களே அதிகம் தேவை
இருந்தப�ொழுதிலும்
அதைப்
பெறுவதில்
சிக்கல்கள் இருந்தன. இவ்வகைக் கடன்களை
அளிக்கும் ஒரே அமைப்பு ரீதியான நிறுவனம்
நிலவள வங்கிகள் (Land Development Banks)
ஆகும். ஆனால், அந்த வங்கிகள் ப�ோதுமான
அளவு வெற்றியடையாமல் பின்தங்கியிருந்தது.
அதே
சமயம்
இந்த
ந�ோக்கத்திலான
கடன்களின் தேவை ஆண்டுக்கு ஆண்டு
அதிகரித்து வந்தது. இந்த இடைவெளியினைப்
ப�ோக்கவும், பல்வேறு விவசாய மேம்பாட்டு
திட்டங்களுக்கான
நிதி
ஆதாரத்தை
மேம்படுத்தும் ந�ோக்கத்துடனும் பாராளுமன்ற
சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஜூலை 1, 1963-ல்
விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகம்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இவ்வங்கிகளின்
ந�ோக்கம்
விவசாயிகளுக்கு, குறிப்பாக சிறு மற்றும் குறு
விவசாயிகள் (small and marginal farmers)>
நிலமற்ற
விவசாய
த�ொழிலாளர்கள்,
கைவினைஞர்கள்
மற்றும்
சிறு
த�ொழில்முனைவ�ோர்களுக்கு
கடன்
வழங்குவதன் மூலம் ஊரக பகுதியில்
விவசாயம், வர்த்தகம், த�ொழில் மற்றும் இதர
உற்பத்தி நடடிவக்கைகளை மேம்படுத்துவது
ஆகும்.

6.6.1 விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு

கழகத்தின் ந�ோக்கங்கள்

(i) மத்திய நிலவள வங்கிகள், மாநில கூட்டுறவு
வங்கிகள் மற்றும் பட்டியல் வங்கிகள்
(Scheduled Banks) ப�ோன்ற தகுதிவாய்ந்த
அமைப்புகளுக்கு
தேவையான
மறுநிதியினை வழங்குவது.
வங்கியியல்
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திட்டங்களை ஏற்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்த
விரிவான அடித்தளம் க�ொண்ட ஒரு அமைப்பு
மத்திய ரிசர்வ் வங்கிக்குத் தேவைப்பட்டது.
அதன் காரணமாக 1982-ஆம் ஆண்டு ஜுலை
மாதம்
விவசாயம்
மற்றும்
ஊரக
மேம்பாட்டிற்கான
தேசிய
வங்கியினை
(National Bank for Agriculture and Rural
Development – NABARD) 1982 ம் ஆண்டு
பாராளுமன்றத்தில்
இயற்றப்பட்ட
சட்டத்தின்படி த�ோற்றுவித்தது. சுருக்கமாக

6.7.1 வட்டார ஊரக வங்கிகளுக்கான

சலுகைகள்

ஆரம்பத்தில்
பங்குமூலதனத்தை
வழங்கிய வணிகவங்கிகள் அவைகளுக்கான
மேலாண்மை மற்றும் நிதி த�ொடர்பான
உதவிகளை மற்றும் குறைந்த அளவாக 8.5
சதவிகித வட்டியில் கடன்களையும் வழங்கி
வந்தன. மேலும், வணிகவங்கிகள் தனது
அலுவலர்களை
அயற்பணியாளர்களாக
வட்டார வங்கிகளுக்கு அனுப்புவது, மற்றும்
வட்டார ஊரக வங்கிப் பணியாளர்களுக்கு
ஆகும் பயிற்சி செலவுகளை மேற்கொள்வது
ஆகிய சலுகைகளை வழங்குகிறது. மத்திய
ரிசர்வ் வங்கி வட்டார ஊரக வங்கிகளுக்கு

நபார்டு - NABARD
மாநில கூட்டுறவு வங்கி
State Cooperative Bank

கீழ்க்கண்ட சலுகைகள் வழங்கியுள்ளது.

மத்திய கூட்டுறவு வங்கி
Central Cooperative Bank

அ) வட்டார ஊரக வங்கிககள் 3 சதவிகித
ர�ொக்க இருப்பினையும், 25 சதவிகித
சட்டபூர்வ
நீர்மை
இருப்பினை
வைத்திருக்கவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது

துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம்
Primary Cooperative Scoeity

ஆ) நபார்டு வங்கி மூலம் இவைகளுக்கு மறு
கடன்களையும் வழங்கி வருகின்றன.

நபார்டு வங்கி வழங்கும் மூன்றடுக்கு
கூட்டுறவுக் கடன் முறை

6.8

விவசாய கடனுக்கான
நபார்டு வங்கியின் பங்கு
(NABARD AND ITS ROLE IN
AGRICULTURAL CREDIT)

நபார்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. விவசாய
மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் பணிகள்
முழுமையும், வட்டார ஊரக வங்கிகளின்
மறுகடன் பணிகளையும் தானே ஏற்று
செய்துவருகிறது.
அதன்பிறகு, அனைத்து
விவசாயக்
கடன்களுக்கான
தலைமை
அமைப்பாக நபார்டு வங்கி செயல்பட்டு

துவக்க காலத்திலிருந்தே மத்திய ரிசர்வ்
வங்கி
விவசாயக்கடன்கள்
வழங்க
தனித்துறையை ஏற்படுத்தியது. பின்னர்
விவசாய மறுகடன் மேம்பாட்டு கழகம் என்ற
துணை அமைப்பு இருந்த ப�ொழுதிலும், இந்திய
ரிசர்வ் வங்கி விவசாய முன்னேற்றக் கருத்தை
விரிவு செய்து கிராமப்புற முன்னேற்றத்திற்காக
கடன்களை
விரிவுபடுத்தும்
ந�ோக்கில்
கிராமப்புற
முன்னேற்றத்திற்கான
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வருகிறது. நபார்டின் மூலதனம் இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி மற்றும் இந்திய அரசு ஆகியவை
சரிபகுதியாக வழங்கியுள்ளது. நபார்டு வங்கி
மேலாண்மையைப் ப�ொறுத்தவரை, இந்திய
அரசின் மைய இயக்குநர் குழுவிலிருந்து
நபார்டு வங்கியின் இயக்குநர் குழுவுக்கு
மூவரைப் பரிந்துரைத்துள்ளது.
ரிசர்வ்
வங்கியின் துணை ஆளுநர் நபார்டின்
தலைவராக இருப்பார்.

(iv) மைய
அரசினால்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அல்லது விவசாயம் மற்றும் ஊராக
வளர்ச்சிக்கான பங்கு மூலதனம் அல்லது
கடன்
பத்திரங்களை
பெற்றிருக்கும்
நிறுவனங்களுக்கு நீண்டகால கடனை
அளிக்கிறது.
(v) மைய அரசு, மாநில அரசுகள், திட்டக்குழு
(தற்பொழுது நிதி ஆய�ோக்) மற்றும் மைய,
மாநில அரசுகளின் - சிறுத�ொழில்கள்,
குடிசை மற்றும் கிராமத் த�ொழில்கள்,
கைவினைத் த�ொழில்கள், இதர மிகச்சிறு
த�ொழில்களுக்கு உதவும் நிறுவனங்களை
ஒருங்கிணைத்து
செயலாற்றும்
நடவடிக்கைகளை
நபார்டு
வங்கி
மேற்கொண்டுள்ளது.

6.8.1 நபார்டு வங்கியின் பணிகள்
ஏற்கனவே இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும்
அதன் துணை அமைப்புகளும், விவசாயம்
மற்றும் ஊரக முன்னேற்றத்திற்காக எந்தெந்த
பணிகளை
ஆற்றிவந்தத�ோ
அப்பணிகள்
அனைத்தையும் நபார்டு வங்கி மேற்கொண்டு
வருகிறது. பின்வருவன நபார்டு வங்கியின்
குறிப்பிட்ட பணிகளாகும்:

(vi) நபார்டு வங்கி, வட்டார ஊரக வங்கிகள்
மற்றும் துவக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு
சங்கங்களை
தவிர்த்த
அனைத்து
கூட்டுறவு வங்கிகளையும் ஆய்யு செய்யும்
பணியினை செய்கிறது.

(i) நபார்டு வங்கி ஒருங்கிணைந்த ஊரக
வளர்ச்சியை
மேம்படுத்தும்
வகையில்
அனைத்து வகையான உற்பத்தி மற்றும்
முதலீட்டுக்காக விவசாயம், சிறுத�ொழில்கள்,
குடிசை மற்றும் கிராமத் த�ொழில்கள்,
கைவினைத் த�ொழில்கள், மற்றும் இதர
ஊரக த�ொழில் நடவடிக்கைகளுக்கான
மறுகடனை வழங்குகிறது.

(vii) வேளாண்மை
மற்றும்
ஊராக
வளர்ச்சிக்கான
ஆய்வுகளை
மேம்படுத்தும்விதமாக ஆய்வு மற்றும்
வளர்ச்சி நிதியினை பராமரிக்கிறது.

6.9

த�ொழில் நிதியும் இந்திய
ரிசர்வ் வங்கியும் (RBI and
Industrial Finance)

(ii) இது மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள், வட்டார
ஊரக வங்கிகள், நிலவள வங்கிகள் மற்றும்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட
இதர நிதிநிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு
குறுகியகால,
மத்தியகால
மற்றும்
நீண்டகால கடன்களை வழங்குகிறது.

த�ொழில்
நிதியினை
வணிக
வங்கிகள்
வழங்கினாலும்,
அதன்
கடனளவும்,
கடனுக்கான
காலஅளவும் குறைவாகவே
இருந்து வந்தது. வங்கிகள்
பெரும்பாலும் ப�ொதுமக்களிடம் குறுகிய கால
வைப்புக்களை
பெறுவதால்,
அவைகள்

(iii) கூ
 ட்டுறவு கடன் வழங்கும் சங்கங்களின்
பங்கு முதலீட்டை வழங்கும்பொருட்டு
மாநில
அரசுகளுக்கு
20
ஆண்டு
நீண்டகால கடன்களை நபார்டு வங்கி
வழங்குகிறது.
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பெரும்பாலும் குறுகியகாலக் கடன்களை
அளிக்க மட்டுமே முன்வந்துக�ொண்டிருந்தன.
முன்னதாக, த�ொழிற் துறையின் ம�ொத்தக்
கடனில் வணிக வங்கிகளின் கடன் மிகக்
குறைந்த அளவாக இருந்தது.

அமைக்கப்பட்டது.
இக்கழகம் பின்வரும்
வழிகளில் த�ொழில் நிதியினை வழங்குகிறது:

ஆகவே,
த�ொழிற்துறைக்கான
நீண்டகால கடன்களைப் பெறுவதற்கான
ஆதாரங்கள்
தேவைப்பட்டன.
த�ொழிற்துறைக்கான
நிதி
மற்றும்
மேம்பாட்டிற்காக பின்வரும் நிறுவனங்கள்
இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

ii) வெ
 ளியிடப்பட்ட சம உரிமைப் பங்குகள்,
முன்னுரிமைப் பங்குகள் மற்றும் கடன்
பத்திரங்களுக்கு ஒப்புறுதியளிக்கிறது.

i) இ
 ந்திய
ரூபாய்
மற்றும்
பணத்தில் நீண்ட காலக்
வழங்குகிறது.

iii) ச
 ம உரிமைப் பங்குகள், முன்னுரிமைப்
பங்குகள் மற்றும் கடன் பத்திரங்களை
வாங்குகிறது.
iv) இ
 றக்குமதி
செய்யப்படும்
மற்றும்
இந்தியாவிலிருந்து
வாங்கப்படும்
த�ொழிற்துறை
இயந்திரங்களுக்கான

மாநில அளவில்

அனைத்து இந்திய
அளவில்

6.9.1 த�ொழில்நிதிக்கான அமைப்புகள்

பணத்திற்கு உத்திரவாதம் அளிக்கின்றது.

 
இந்திய த�ொழில் நிதிக் கழகம்
 
இந்திய த�ொழிற் கடன் மற்றும்

v) வெ
 ளிநாட்டு
நிறுவனங்களிடமிருந்து
அந்நாட்டின்
பணத்தில்
வாங்கப்படும்
கடன்களுக்கான
உத்திரவாதத்தையும்
அளிக்கிறது.

முதலீட்டுக் கழகம்
 
இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு
வங்கி

ப�ொதுத்துறை, தனியார் துறை, இணை
நிறுவனங்கள்,
மற்றும்
கூட்டுறவு
நிறுவனங்கள் த�ொழிற்துறையில் ஈடுபடவ�ோ
அல்லது விரிவுபடுத்தவ�ோ இந்திய த�ொழில்
நிதிக் கழகம் (IFCI) நிதியுதவி அளிக்கின்றது.
இத்தகைய நிதி உதவிகள் புதிய த�ொழில்
திட்டங்களை ஏற்படுத்தவ�ோ, விரிவாக்கம்
செய்யவ�ோ,
பரவலாக்கவ�ோ
அல்லது
ஏற்கனவே
உள்ள
இயந்திரங்களைப்
புனரமைப்பு செய்யவ�ோ நவீனப்படுத்தவ�ோ
அளிக்கப்படுகின்றது.
மைய
அரசால்
த�ொழிற்துறையில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள்
என்று
அறிவிக்கப்பட்ட
மாவட்டங்களில்
த�ொழில் த�ொடங்க நிதியினை குறைந்த
வட்டிவிகிதங்களில் வழங்குகின்றது.

 
மாநில நிதிக்கழகங்கள்
 
மாநில த�ொழில் மேம்பாட்டு
கழகம்

6.9.2 இந்திய அளவில் உள்ள

நிறுவனங்கள் (All India Level
Institutions)

1. இந்திய த�ொழில் நிதிக் கழகம்
த�ொழில்நிதி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன
சங்கிலித்தொடரில்
முதன்மையாக
ஆரம்பிக்கப்பட்டது நிறுவனம் இந்திய த�ொழில்

இந்திய த�ொழில் நிதிக் கழகம் தனக்கான
நிதியை பின்வரும் வழிகளில் பெறுகிறது:
அ)
கடன்பத்திரங்களை
சந்தையில்

நிதிக் கழகம் ஆகும். பாராளுமன்ற சட்டப்படி
இது 1948-ஆம் ஆண்டு ஜுலை 1-ல்
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ச்தாழிறகடன்கனை முன்றப்படுத்தி அளிப்பதும்,
மூல்தனச் ெந்ன்தனய க்டடனமப்பதும் இக
கழகத்தின் தநாககமாகும்.
ஆரம்பத்தில்
இககழகத்தின்
மூல்தனம்,
்தனியார
நிறுவனங்கள்,
அனமப்புககள்
மறறும்
சபாதுமககளிடம்
இருந்்தது.
ஆனால்,
்தறசபாழுது
குறிப்பாக
இது
த்தசியமயமாககப்ப்டட
பின்,
இ்தன்
சபரும்பாலான மூல்தனம் சபாதுத் துன்ற
நிறுவனங்கைான வங்கிகள், ஆயுள் காப்பீ்டடுக
கழகம், சபாது காப்பீ்டடுக கழகம் மறறும் இ்தன்
துனண அனமப்புகள் ஆகிதயாரிடம் உள்ைது.

சவளியிடுகி்றது,
ஆ)
இந்திய
ச்தாழில்
தமம்பா்டடு வங்கி மறறும் னமய அரசிடம்
கடனாக சப்றகி்றது, மறறும் இ) பாதுகாப்பான
சவளிநா்டடு
கடனன
சவளிநா்டடு
நிறுவனங்கள் மறறும் பன்னா்டடு மூல்தனச்
ெந்ன்தயிலிருந்தும் சபறுகி்றது.
2. இந்திய ப�ோழிற க்டன் ைறறும் மு�லீடடுக்
கழகம் (Industrial Credit and Investment
Corporation of India (ICICI))
ICICI (இந்திய ப�ோழிற க்டன் ைறறும்
மு�லீடம்டக் கழகம்)

இககழகத்தின் முககிய இயல்புகளில்
ஒன்று, சவளிநா்டடு கடன் பணத்ன்த சபறறு
ச்தாழில் வைரச்சிககு உ்தவுவது ஆகும். இ்தன்
துவககத்திலிருந்து வழங்கப்ப்டட கடன்களில்
50 ெ்தவிகி்தம் சவளிநா்டடுப் பணமாகதவ
வழங்கப்ப்டடுள்ைது.
இககழகம்
சவளிநாடுகளிலிருந்த்த
நிதிவெதினய
சபறுவ்தால் இது ொத்தியமாகி்றது. முககியமாக
உலக
வங்கி
இககழகத்திறகு
கடன்
வழங்குவதில் ்தனிப்சபரும் நிறுவனமாக
உள்ைது. 1973 மு்தல் இது ்தனககான நிதினய
பன்னா்டடு
மூல்தனச்
ெந்ன்தயிலிருந்த்த
சபறுகி்றது.

ICICI வங்கியின் பணிகள்

 ச்தாழில் நிறுவனங்களுககு உ்தவு்தல்
 அந்நியச்

வழங்கு்தல்

செலாவணி

கடன்கள்

 வரத்்தக வங்கிப் பணிகள்
 கடன் சப்ற ொன்று வழங்கல்
 தி்டடங்கனை
செய்்தல்

நின்றதவற்ற

ஏறபாடு

சபரும்பாலான இந்திய ரூபாய்களில்
திர்டடப்படும் நிதி, கடன் பத்திரங்கள் மூலம்
மூல்தனச்ெந்ன்தயிலிருந்த்த திர்டடப்படுகி்றது.
தமலும், இககழகம் இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு

 வீ்டடு வெதிக கடன்கள் வழங்கு்தல்
 குத்்தனக நடவடிகனககனை

வங்கியிடமிருந்தும், னமயவங்கியிடமிருந்தும்
கடன்
சபறுகி்றது.
அத்தெமயம்
இ்தன்
சபரும்பாலான நிதி ்தனியார துன்றகதக
செல்கி்றது.

தமறசகாள்ளு்தல்

இந்திய அரசு, உலகவங்கி மறறும்
அசமாpகக அரசு ஆகியவற்றால் நியமிககப்ப்டட
மூவர குழுவின் பரிந்துனரயின் அடிப்பனடயில்
இந்திய ச்தாழிற கடன் மறறும் மு்தலீ்டடுக
கழகம் 1955-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 5-ஆம்
நாள் ஒரு நிறுவனமாக ஆரம்பிககப்ப்டடது.
உலக வங்கியிலிருந்து சப்றப்படும் இந்திய
வங்கியியல்
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3. இந்திய ப�ோழில் தைம்போடடு Industrial
Development Bank of India (IDBI)
வங்கிகள் உள்ளி்டட ச்தாழிறகடன்கள்
வழங்கும்
பல்தவறு
நிறுவனங்கனை
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இவ்வங்கியின் சிறப்புச் செயல்பாடாக
வளர்ச்சி உதவி நிதி (Development Assistant
Fund)
என்ற
ஒரு
சிறப்புநிதியை
உருவாக்கியுள்ளது.
இந்நிதி
அதிக
முதலீட்டையும் குறைந்த எதிர்பார்க்கப்படும்
வருவாயையும்
க�ொண்ட
த�ொழில்
நிறுவனங்களுக்கு உதவிடும் ந�ோக்கத்தில்
ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.
அவ்வகையான
த�ொழில் நிறுவனங்கள் இயல்பான வழியில்
ப�ோதுமான நிதியை திரட்ட இயலாது. மார்ச்
1982ல் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி (EXIM
Bank) துவங்கப்படும்வரை ஏற்றுமதிக்கான
நிதி உதவியையும் இவ்வங்கி வழங்கி வந்தது
குறிப்பிடத் தகுந்ததாகும்.

ஒருக்கிணைக்கும் ஒரு தலைமை நிறுவனம்
உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற முதன்மை
ந�ோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்திய த�ொழில்
மேம்பாட்டு வங்கி துவங்கப்பட்டது. இந்த வங்கி

இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு வங்கி (IDBI)
பிப்ரவரி 15, 1976 வரை இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியின் முழு துணை அமைப்பாக இருந்தது.
பின்னா இது பிரிக்கப்பட்டு அதே ஆண்டின்
பிப்ரவரி 16 முதல் இந்திய அரசிற்கு ச�ொந்தமான
தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு கழகமாக மாறியது.
இந்திய த�ொழில்
பணிகள்

மேம்பாட்டு

6.9.3 மாநில அளவிலான நிறுவனங்கள்
1. மாநில நிதிக்கழகங்கள்
Corporation (SFCs)

1951-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசால்
இயற்றப்பட்ட மாநில த�ொழில் நிதிக் கழக
சட்டத்தின்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் மாநில
த�ொழில் நிதிக் கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.
அந்தந்த மாநிலங்களில் சிறு மற்றும் நடுத்தர
த�ொழில் மேம்பாட்டினை ஏற்படுத்துவது இக்
கழகங்களின் ந�ோக்கமாகும். சில த�ொழில்
நிதிக்
கழகங்கள்
தங்களின்
மாநில
எல்லைகளைத் தாண்டியும் த�ொழில் நிதி
உதவிகளை செய்துவருகிறது.

வங்கியின்

இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு வங்கியின்
முக்கிய பணிகள் இரு பிரிவுகளாக கீழே
த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளன: (i) மற்ற த�ொழில்
நிதிநிறுவனங்களுக்கு நிதியளிப்பது மற்றும்
(ii) த�ொழிற் நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாகவ�ோ
அல்லது மற்ற நிதியளிக்கும் நிறுவனங்களுடன்
இணைந்தோ நேரடியாக கடன் வழங்குவது.
இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு வங்கியானது,
மைய அரசின் த�ொழில் நிதிக் கழகம், மாநில
த�ொழில் நிதிக் கழகங்கள் மற்றும் அரசால்
குறிப்பிடப்படும் நிநிதிறுவனங்கள், பட்டியல்
வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகள்
வழங்கிய
கடன்களுக்கு
மறுநிதியினை
அளிக்கிறது.
த�ொழிற்
நிறுவனங்களுக்கு
பல்வேறு
வகைகளில்
கடன்களை
வழங்குகிறது.
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ஒரு க�ோடிக்கு ரூபாய்க்குள் பங்கு
மூலதனத்தையும், இருப்புக்களையும் க�ொண்ட
நிறுவனங்களுக்கு மாநில த�ொழில் நிதிக்
கழகங்கள் கடன்கள் மற்றும் ஒப்புறுதிகளையும்
வழங்குகிறது. அதிகபட்சமாக ஒரு த�ொழில்
நிறுவனத்திற்கு �60 இலட்சம் நிதியாக
வழங்கப்படுகிறது.

திட்ட
சாத்தியக்கூறுகளை
ஆராய்தல்,
தெரிந்தெடுத்தல் மற்றும் த�ொழில்முனைவ�ோர்
பயிற்சி வழங்குதல் என பல மேம்பாட்டு
பணிகளையும் இக்கழகம் மேற்கொள்கிறது.
தனியார் பங்கேற்பை அனுமதிக்கும் கூட்டுத்
திட்டங்களையும் இக்கழகம் ஊக்குவிக்கிறது.
இவ்வகையான கூட்டுத்திட்டங்களின் முதலீடு
கழகத்தின் சார்பில் 26 சதவிகிதம், தனியாரின்
25 சதவிகிதம், மற்றும் ப�ொதுமக்களின் 49
சதவிகிதம் ஆகியன பங்களிப்பாக இருக்கும்.
பல்வகை அடிப்படை வசதிகளை க�ொண்ட
த�ொழிற்பேட்டைகளை அமைப்பது மற்றும்
புதிய த�ொழில் மையங்களை அமைப்பது என
இக்கழகத்தின் பணிகள் விரிவடைகின்றன.
மாநில
அரசுகளின்
மானியங்களை
நிர்வகிப்பதும் இக்கழகத்தின் பணியாகும்.
மேலும், இவைகள் இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு
வங்கியிலிருந்து மறுநிதியினை பெறுகிறது.
பங்கு கடன் பத்திரங்கள் மூலம் கடன்
பெறுவது, வைப்புக்களை ஏற்பது ப�ோன்ற
பணிகளையும் இது மேற்கொள்கிறது.

மாநில த�ொழில் நிதிக் கழகங்கள்
மறுநிதியாக இந்திய த�ொழில் மேம்பாட்டு
வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறுகிறது.
இது
தவிர, கடன் பத்திரங்களை விற்பதன் மூலம்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் இந்திய த�ொழில்
மேம்பாட்டு வங்கியிடமிருந்தும் தற்காலிக
கடன்களைப் பெறுகிறது.
2. மாநில த�ொழில் மேம்பாட்டு கழகங்கள்
State Industrial Development Corporations
(SIDCOs)

SIDCO
Small Industrial Development
Corporation

6.10

பணவியல் க�ொள்கை
(Monetary Policy)

மாநில த�ொழில் மேம்பாட்டு கழகம்
மாநில அரசுகளினால் அமைக்கப்படுவது
ஆகும்.
இக்கழகம்
அந்தந்த
மாநில
அரசுகளுக்கே
உரிமையானதாகும்.
இக்கழகங்கள் த�ொழிற் நிறுவனங்களுக்கான
கடன்களை
அளிப்பத�ோடு,
மாநிலத்தில்

பண அளிப்பு மற்றும்
வ ட் டி வி கி தத்தை
மேலாண்மை
செய்யும்

ந�ோக்கோடு உருவாக்கப்படும்
பேரினப்
ப�ொருளியல்
மில்ட்ன்
க�ொள்கையே
பணவியல்
ஃபிரைட்மேன்
க�ொள்கை எனப்படுகின்றது.
பேரினப்
ப�ொருளியல்
க�ொள்கைகளான
பணவீக்கம், நுகர்ச்சி, வளர்ச்சி மற்றும்
நீர்மைத்தன்மை ப�ோன்றவற்றை அடைய
மேற்கொள்ளும் தேவை சார்ந்த ப�ொருளியல்
க�ொள்கையாகும்.
இரண்டாம்
உலகப்போருக்குப்
பின்
முக்கியத்துவம்
பெற்றதும், 1976-ஆம் ஆண்டு ந�ோபல்

த�ொழில்மயமாதலை தூண்டுவதும் ஆகும்.

மாநில த�ொழில் மேம்பாட்டு கழகம்
த�ொழில்
நிறுவனங்களுக்கு
கடன்கள்,
ஒப்புறுதியளித்தல்,
மற்றும்
நேரடியாக
பங்குகள்
மற்றும்
கடன்பத்திரங்களை
வாங்குதல்
மூலம்
நிதி
வசதியினை
அளிக்கிறது.
கூடுதலாக, த�ொழில்நுட்ப
விசாரணைகள், திட்டத்தினை கண்டறிதல்,
வங்கியியல்
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பரிசுபெற்ற
மில்டன்
ஃபிரைட்மேனால்
முன்னெடுத்துச்
செல்லப்பட்ட
பணவியல்
க�ொள்கையாகும். அவர் ஒரு பணவியலாளராக
இருந்தும், 1929 துவங்கி 1930களில் நிலவிய
உலக பெருமந்தத்துக் காரணம் அமெரிக்க
மையவங்கியான பெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தின்
பணவியல்
க�ொள்கையில்
ஏற்பட்ட
குளறுபடிகள்தான்
என்பதனைத்
தனது
நூலான “அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகளின்
பணவியல் வரலாறு, 1986-1960” (Monetary
Historyof the United States, 1867-1960) என்ற
நூலில் மிகத் தைரியமாகத் தெரிவித்திருந்தார்.

மேற்கூறியதற்கு எதிரானது சுருக்கப்
பணக்கொள்கை (Contractionary Monetary
Policy) அருமைப் பணக்கொள்கை (Dear
Money
Policy)
எனப்படுகிறது.
இதில்,
குறுகியகால
வட்டிவிகிதம்
நடப்பு
வட்டிவிகித்தைவிட அதிகப்படுத்துவது, பண
அளிப்பினை குறைப்பது அல்லது சுருக்குவது
ஆகும். இது, ப�ொருளாதாரத்தின் குறுகியகால
வளர்ச்சியை
குறைத்து
பணவீக்கத்தை
குறைப்பது ஆகும். சுருக்கப்பணக் க�ொள்கை
வேலைவாய்ப்பின்மையை
அதிகரித்து,
நுகர்வோர் மற்றும் உற்பத்தியளர்கள் கடன்
வாங்குவதையும்
செலவு
செய்வதையும்
குறைப்பதன்
மூலம்
ப�ொருளாதாரத்தை
பின்னோக்கி திருப்புவது ஆகும்.

6.10.1 விரிவாக்க

பணக்கொள்கை
மற்றும்
சுருக்க
பணக்கொள்கை

பணக்கொள்கையின் இரண்டு நிலைகள்

விரிவாக்க பணக்கொள்கை என்பது
(Expansionary Monetary Policy) மலிவுப்
பணக்கொள்கையாகும் (Cheap Money Policy).
இதில் பணவியல் அதிகார அமைப்பான மைய
வங்கி அதன் கருவிகளை பயன்படுத்தி
ப�ொருளாதாரத்தை
நிலைப்படுத்துகிறது.
நடப்பு குறுகியகால வட்டி விகிதத்தைவிட
குறைவான வட்டிவிகித்தையும், வழக்கத்தை
விட
வேகமான
பண
அளிப்பையும்
ஏற்படுத்துவது
விரிவாக்கப்
பணக்கொள்கையாகும். இது பாரம்பரியமாக
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைளின் பின்னிறக்க
காலத்தில் ஏற்படும் வேலைவாய்பின்மைக்கு

பணவீக்கம்
2. நுகர்வோர் அதிகம் நுகர்வர்
3. வியாபாரம் விசாலமாகும்
4. அதிக மக்கள் வேலை பெறுவார்கள்
5. மக்கள் அதிகம் செலவு செய்வார்கள்

மந்தநிலை
2. நுகர்வோர் குறைவாக நுகர்வர்
3. வியாபார விரிவாக்கம் தள்ளிப்போகும்
4. வேலையின்மை அதிகரிக்கும்
5. உற்பத்தி குறையும்.

அருமைப்பணக்கொள்கை

1. கடன் பெறுதல் கடினம்

எதிராக எடுக்கப்படும். வட்டி விகித குறைப்பு
நடவடிக்கை கடனுக்கு ஆகும் செலவை
குறைந்து
த�ொழில்
உற்பத்தியையும்,
வாணிபத்தையும் விரிவாக்கும்.
இதனால்
த�ொகு தேவை (அனைத்து ப�ொருட்கள் மற்றும்
பணிகளுக்கான தேவை) அதிகரித்து, ம�ொத்த
உள்ளநாட்டு உற்பத்தியால் கணக்கிடப்படும்
குறுகியகால வளர்ச்சியை தூண்டும்.

6.10.2 பணவியல்

க�ொள்கையின்
ந�ோக்கங்கள் (Objectives of
Monetary Policy)

வளர்ந்த நாடுகளின் ப�ொருளதாரத்தில்
பணவியல் க�ொள்கை நிலைப்படுத்துதல்
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மலிவுப்பணக்கொள்கை

1. கடன் பெறுதல் எளிது
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2. விகி� நிமலத�ன்மை

மறறும்
சபாருைா்தார
அனமப்பினில்
ெமநினலனயப் தபணு்தல் ஆகிய பணிகனை
செய்யதவண்டியுள்ைது.
ஆனால், வைரச்சி
குன்றந்்த நாடுகளின் சபாருைா்தாரத்தில் இது
இயககநினலனய
ஏறபடுத்தி
சபாருைா்தாரத்ன்த விரிவாகக ஏதுவான
சூழ்நினலனய ஏறபடுத்்த தவண்டியுள்ைது.
பணவியல் சகாள்னக சபாருைா்தாரத்தில்
மாற்றத்தினன ஏறபடுத்தும் ெகதிவாய்ந்்த ஒரு
கருவியாக உணரப்படுகி்றது.

பரிவரத்்தனன விகி்த நினலத்்தன்னம
என்பது
பணவியல்
சகாள்னகயின்
பாரம்பரியமான
தநாககமாகும்.
பல்தவறுநாடுகளில் சபான் தி்டடம் அமலில்
இருந்து காலத்தில் இது ஒரு முககிய
தநாககமாகும்.
எப்சபாழுது ஒரு நா்டடின்
செலுத்துச் ெமநினலயில் ெமனற்ற நினல
த்தான்றுகி்றத்தா அப்சபாழுது ்தங்க நகரவின்
காரணமாக
அது
்தானாகதவ
ெரி
செய்துசகாள்ளும்.
“எப்சபாழுது
்தங்கம்
உள்வருகி்றத்தா அப்சபாழுது பணமும் கடனும்
விரிவனடகி்றது:
எப்சபாழுது
்தங்கம்
சவளிச்செல்கி்றத்தா அப்சபாழுது பணமும்
கடனும்
சுருங்குகி்றது”
என்பது
ஒரு
முககியமான புகழ்சபற்ற வாககியமாகும்.
இம்முன்ற
இருககும்சபாழுது
செலுத்துச்
ெமநினலயில் ஏறபடும் ெமனற்ற நிiனலகள்
்தானாகதவ ெரிசெய்யப்ப்டடு பரிவரத்்தனன
விகி்தத்தில் நினலத்்தன்னம தபணப்படும்.

பகோள்மகயின்
குறிப்பி்டப்பட்ட குறிக்தகோள்கள்

பணவியல் பகோள்மகயின்
த�ோக்கங்கள்

6.10.3 பணவியல்

1. பணததின் �டுநிமலத �ன்மை
2. பரிவர்த�மன விகி�ததில் நிமலத �ன்மை
3. விமலமய நிமலப்படுதது�ல்
4. முழு தவமலவோய்ப்பு
5. பபோருைோ�ோர வைர்ச்சி
6. ப�லுததுச் �ைநிமலயில் �ைநிமலமய தபணு�ல்

1. பணததின் �டுநிமலத �ன்மை

பரிவரத்்தனன
விகி்தங்களில்
நினலயற்ற ்தன்னம இருந்்தால், அது ்தங்கம்
சவளிச்செல்லு்தல்
அல்லது
உள்வரு்தல்
ஆகியவற்றால்
செலுத்துச்
ெமநினலயில்
ெமனற்ற நினலனய உருவாககும். ஆகதவ
பரிவரத்்தனன
விகி்தங்களில்
நினலத்்தன்னமனய ஏறபடுத்துவது பன்னா்டடு
வாணிபத்தில் முககிய பங்கு வகிககி்றது.

சபாருளியலாைரகைான
விகஸ்சட்ட,
தஹயக மறறும் ராபர்டென் ஆகிதயார
பணத்தின் நடுநினல பறறி விவரித்்த முககிய
நிபுணரகள் ஆவரகள். அவரகள் பணவியல்
அதிகார அனமப்பு சபாருைா்தாரத்தில் பணம்
நடுநினலத் ்தன்னம தநாககம் சகாண்ட்தாக
இருகக
தவண்டும்
என்்ற
கருத்ன்த
வலியுறுத்தினர. பணத்தில் ஏறபடும் மாற்றதம
அனனத்து
சபாருைா்தார
ஏற்றத்்தாழ்வுகளுககும் அடிப்பனடக காரணம்
ஆகும்.
பண
நடுநினலயாைரகளின்
கூறறுப்படி, பணவியல் மாற்றங்கள் ெரியான
பான்தயில் சென்றுசகாண்டிருககும் நா்டடின்
சபாருைா்தார
அனமப்பில்
விலகனலயும்,
இனடயூறுகனையும் ஏறபடுத்தும் என்்றனர.
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3. விமல நிமலத�ன்மை
சபாருளியலாைரகள் கா்ஸல், கீன்ஸ்
தபான்்றவரகள்
வினல
நினலத்்தன்னம
ஏறபடுத்துவது பணவியல் சகாள்னகயில்
முககிய தநாககமாக என்கின்்றனர. வினல
நினலத்்தன்னம சபாதுமககளிடம் சபாதுவான
நம்பிகனகனய ஏறபடுத்தும்.
தமலும் இது
வணிக நடடிவகனகனய அதிகரித்து ஒரு
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நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். மக்களிடையே
சமமான
வருவாய்
மற்றும்
ச�ொத்துப்
பங்கீடுகளை செய்யும். இவைகளின் த�ொடர்
விளைவாக வளர்ச்சிக்கான ப�ொது அலையும்
சமுதாய நலனும் நிறுவப்படும்.

(real per capita income) அதிகரித்து செல்லும்
நடவடிக்கை ஆகும். இது மனித விருப்பத்தை
நிறைவு செய்யும் ப�ொருள் உற்பத்தியின் அளவு
அதிகரிப்பதை உணர்த்துவது ஆகும்.
ஆகவே, சமநிலை பண அளவு,
உற்பத்தி அளவுகள், சாதகமான சேமிப்புமுதலீடு ஆகிய சூழ்நிலைகளை பராமரித்து
அதன்மூலம்
நீடித்த
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்துவது பணவியல்
க�ொள்கையின் குறிக்கோளாக அமைகிறது.
தேவை
மற்றும்
அளிப்பிற்கிடையே
சமநிலையை ஏற்படுத்த நெகிழ்ச்சியுடன் கூடிய
பணவியல்
க�ொள்கை
ஒரு
சிறந்த
வழிமுறையாகும்.

இங்கு நாம் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டியது,
விலை நிலைத்தன்மை என்பது விலை
மாறாமல் நிலையாக (price rigidity) இருப்பத�ோ,
விலைத் தேக்கமடைந்து (price stagnation)
இருப்பத�ோ
அல்ல.
ஒரு
மிதமான
விலையேற்றம்
என்பது
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியின் ஊக்க சக்தியாக இருக்கும். இந்த
மிதமான விலையேற்றம் என்பது கிட்டத்தட்ட
நிலையான
விலையின்
பெரும்பாலான
பண்புகளையும் தன்னகத்தே க�ொண்டதாக
இருக்கும்.

6. செலுத்துச் சமநிலையில் சமநிலையை
பேணுதல்

4. முழுவேலைவாய்ப்பு

செலுத்துச் சமநிலையில், சமநிலையை
பேணுதல் என்பது பணவியல் க�ொள்கையின்
அடுத்தக்
குறிக்கோளாகும்.
உலகப்போர்களுக்குப் பிறகு வாணிபத்தில்
சமனற்ற நிலைகள் த�ோன்ற ஆரம்பித்தன.
உலக
வர்த்தகம்
சமனற்ற
நிலையில்
அதிகரித்ததால் வரும் அந்நிய செலாவணி
பிரச்சனையாகும்.
இதன்காரணமாக
செலுத்துசமநிலையில் வரும் பற்றாக்குறை
ப�ொருளாதாரத்தின் மற்ற குறிக்கோள்களையும்
நிறைவேற்றுவதின் திறனையும் குறைக்கும்.
இதனால்,
குறைவளர்ச்சி
நாடுகள்
தங்களுடைய இறக்குமதியினை குறைப்பதால்
அதன் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படும
பாதகமான
நிலைக்கு
தள்ளப்படுகிறது.
ஆகவே,
பணவியல்
க�ொள்கை
செலுத்துச்சமநிலையில் சமமான நிலையினை
பேணுவதை
தனது
குறிக்கோளாக
க�ொண்டிருக்கிறது.

உலக
பெருமந்தத்தின்பொழுது,
வேலைவாய்பின்மை
மிகவேகமாக
அதிகரித்தது.
இது சமுதாய அளவில்
அபாயகரமானதும், ப�ொருளாதார அளவில்
வீணடிப்பையும்,
அறநெறியளவில்
வருந்தத்தக்கதாகவும் இருந்தது. ஆகவே,
முழுவேலைவாய்ப்பு என்பது பணவியல்
க�ொள்கையின்
முக்கிய
குறிக்கோளாக
இருந்தது. மேலும், 1936-ல் வெளியிடப்பட்ட
“வேலைவாய்ப்பு, வட்டி, மற்றும் பணத்திற்கான
ப�ொதுக் க�ோட்பாடு” (General Theory of
Employment, Interest and Money) என்ற
கீன்ஸின் நூல் முழுவேலைவாய்ப்பு என்ற
பணவியல் க�ோட்பாட்டின் குறிக்கோளை
முன்னிலைப்படுத்தியது.
5. ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
என்பது
நீண்டகாலத்தில் உண்மை தலா வருவாய்
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வங்கியின் எந்த ஒரு கிளையில் கணக்கு
வைத்திருக்கும்
மற்றொரு
வாடிக்கையாளருக்கு
பணத்தினை
விரைவாக மாற்றும் முறைகளாகும். இவ்வகை
பணபரிமாற்றங்கள்
இருவகைப்படும்:
ஆர்.டி.ஜி.எஸ். மற்றும் நெஃப்ட்.
இதில்
நிகழ்நேர பெருந்திரள் தீர்வுகள் (Real Time
Gross Settlements – RTGS ஆர்.டி.ஜி.எஸ்)
என்பது
பெயரில்
குறிப்பிட்டுவாறு
பரிவர்த்தனைக்காக காத்திருக்கும் நேரம்
ஏதும்
இல்லாமல்
நிகழ்நேரத்திலேயே
கணக்கீடு ஏதும் இன்றி நடைபெறுகிறது.
ம�ொத்த பணமதிப்பு தீர்வு என்தன் ப�ொருள்
பணப்பரிவர்த்தனைகள் அறிவுறுத்தலின்படி
ஒன்றன்பின்
ஒன்றாக
தீர்க்கப்படுகிறது
என்பதாகும்.

6.11

வங்கித் துறையில் சமீபகால,
முன்னேற்றங்கள் (Recent
Advancements in Banking
Sector)

6.11.1 மின்னணு வங்கி முறை

(E-Banking)

மின்னணு வங்கியானது நிகழ்நிலை
வங்கி முறை (Online Banking) அல்லது
இணைய வங்கி முறை (Internet Banking)
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இம்முறையில்
ஒரு வங்கி அல்லது நிதிநிறுவனத்தின்
வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது பல்வேறு
நிதிப்பரிவர்த்தனைகளை அவ்வங்கி அல்லது
நிறுவனத்திற்கு
நேரில்
செல்லாமல்
அவைகளின்
இணையதளத்திலேயே
நிகழ்த்துவது ஆகும். பாரம்பரியமான கிளை
வங்கிமுறை ப�ோல் (branch banking) அல்லாது
இவ்வங்கி முறையில் மையப்படுத்தப்பட்ட
வங்கிகளுக்குள்
(core
banking)
இணைப்பினை ஏற்படுத்தி பரிவர்த்தனைகள்
மற்றும்
இதர
வங்கி
நடவடிக்கைள்
நடைபெறுகிறது. இன்றைய இந்த மெய்நிகர்
வங்கி முறை (virtual banking) வழக்கமான
வங்கிமுறையுடன்
ஒப்பிடும்பொழுது
பரிவர்த்தனைகளுக்கான
செலவையும்
நேரத்தையும் பெருமளவுக்கு குறைக்கின்றது.

த ே சி ய
மி ன்ன ணு வ ழி
பணப்பரிவர்த்தனை (National Electornic
Funds Transfer – NEFT – நெஃப்ட்) என்பது
வலைத்தள இணைப்பின் மூலமாக ஏதேனும்
ஒரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் மூலம்
மற்றொரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தில்
கணக்கு வைத்திருக்கும் தனி நபர்கள்,
வர்த்தகர்கள், மற்றும் நிறுவனங்கள் பணம்
பெற்றுக்கொள்ளும் முறையாகும்.
இதில்
நெஃப்ட்
அரைமணிக்கொருமுறையான
த�ொகுப்பாக
பணப்பரிவர்த்தனையை
மேற்கொள்கிறது.
அனைத்து
வங்கி
வேலைநாட்களிலும் காலை 8 மணி முதல்
இரவு
7
மணிவரை
ம�ொத்தம்
23
த�ொகுப்புகளாக
பணப்பரிவர்த்தனை
நடைபெறுகிறது. இதில், பணப்பரிவர்த்தனை
நடைபெற்ற அதே நாளில், பணத்தை பெறுபவர்
காலை 8 மணிமுதல் மாலை 6.30
வரையிலான
த�ொகுப்பில்
பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் மாலை 6.30
மணிக்குமேல் இரவு 7 மணிவரையிலான
நேரத் த�ொகுப்பில் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்தால்

6.11.2 ஆர்.டி.ஜி.எஸ் (RTGS), நெஃப்ட்

(NEFT)

இது ஒரு வங்கியின் வாடிக்கையாளர்
தனது கணக்கிலிருக்கும் பணத்தினை மற்ற
வங்கியியல்
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அத்த தவனலநாளிதலா அல்லது அடுத்்த தவனலநாளிதலா முடிவுறும். இவவிரு முன்றகளும்
இந்திய ரிெரவ வங்கியின் பாரனவயில் நனடசபறுகி்றது.

NEFT

RTGS

த்தசிய மின்னனு வழி பணப்பரிவரத்்தனன

நிகழ்தநர சபருந்திரள் தீரவுகள்

ச்தாகுப்பாக பரிமாற்றம்
செய்யப்படுகின்்றது. எனதவ ்தாம்தமாகும்

நிகழ்தநரத்தில் பரிமாற்றம். எனதவ
வினரவாகச் செயல்படும்.
தநரம் கானல 9 மணிமு்தல் மானல 4.30
வனர (மானல 1.30 வனர
ெனிககிழனமகளில்)

தநரம்: கானல 8 மணிமு்தல் மானல 6.30
மணிவனர (மானல 12.30 வனர ம்டடும்
ெனிககிழனமகளில்)

குன்றந்்தப்டெ அனுப்பும் ச்தானக �2
இல்டெம்

குன்றந்்தப்டெ அைவு கினடயாது

6.11.3 �ோனியங்கி பணம் வழங்கும்

வழங்கும் முன்றகள் கத்்தார த்தசிய வங்கி
ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.
இம்முன்றகள் ஏ.டி.எம்.களில் நனடசபறும்
பாதுகாப்பற்ற
பணப்பரிவரத்்தனனயின்
சிககல்கனைத் ்தவிரப்ப்தாக இருககும்.

இயந்திரம் (Automated Teller
Machine)

6.11.4 தப.டிஎம் (Paytm)
தபடிஎம் என்பது இந்திய மின்னணு
வரத்்தக பணம் வழங்கும் முன்றயாகும்.
பணம் வழங்கும் வங்கி (Payment Bank)
என்ப்தன் விரிவாககம் ்தான் தப.டிஎம்
எனப்படுகி்றது. இது ஆகஸ்்ட 2015ல் இந்திய
ரிெரவ
வங்கியின்
உரிமம்
சபறறு
ஆரம்பிககப்ப்டட்தாகும். இவ வங்கி விஜய்
ெரமா தகல்கர என்பவரின் 51 ெ்தவிகி்த
பங்குகள், ஒன்97 கம்யூனிதகென்ஸ் (One97
Communications) நிறுவனத்தின் 39 ெ்தவிகி்த
பங்குகள், மறறும் ஒன்97 கம்யூனிதகென்ஸின்
துனணநிறுவனத்தின் 10 ெ்தவிகி்த பங்குகனை
சகாண்டு ஆரம்பிககப்ப்டட ்தனி நிறுவனம்
ஆகும்.

்தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திர
முன்ற
1967-ஆம்
ஆண்டு
அறிமுகப்படுத்்தப்ப்டடது. அடுத்்த ்தனலமுன்ற
்தானியங்கி பணம் வழங்கும் முன்ற தநரடித்
ச்தாடரபினன ்தவிரப்ப்தாக இருககும். இந்்த
தநரடி ச்தாடரபற்ற ஏ.டி.எம். முன்ற ஸ்மார்ட
னகதபசி வெதியில் உள்ை ஆப்பிள் தப, கூகுள்
வால்ட
தபான்்ற
பணப்பரிவரத்்தனன
முன்றகனை தபான்்றது. சில சவளிநாடுகளில்
தநரடி
ச்தாடரபற்ற
ஏ.டி.எம்.
முன்றகள்
கினடககின்்றன.
இந்தியாவில்
னபசயாசம்டடிரிக முன்றயில் அறிந்து பணம்
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6.11.5 பறறு அடம்ட (Debit Card)

6.11.6 ப�யல்ப்டோ� ப�ோதது

ைறறும் க்டன் அடம்ட
(Debit Card and Credit Card)

(Non-Peforming Assets)

கடன் வாங்குபவர ச்தாடரந்து 90
நா்டகளில்
வ்டடிதயா
அல்லது
கடன்ச்தானகயின்
பகுதினயதயா
செலுத்்தாமல் இருந்்தால் அன்த செயல்படா்த
சொத்து
என்கித்றாம்.
இவவனகயான
செயல்படா
சொத்துககள்
நிதிநிறுவனங்களுககு
மிகப்சபரும்
பிரச்ெனனயாக
இருககும்.
ஏசனனில்,
அனவகள்
்தங்கைது
வருமானத்திறகு
கடனுககான வ்டடினய ொரந்த்த இருககும்.
இப்சபாழுது, அவவனக சொத்துககளின் மதிப்பு
�10 ல்டெம் தகாடி அைவுககு இருககி்றது.

பறறு அ்டனட என்பது வாடிகனகயாைர
்தனது வங்கிக கணககிலிருககும் பணத்ன்த
்தானியங்கி இயந்திரத்தின் மூலம் பணம்
எடுப்பது, சபாரு்டகள் மறறும் தெனவகளுககான
க்டடணங்கனை
வழங்குவது
தபான்்ற
ப ண ப் ப ரி வ ர த் ்த ன ன க ளு க கு
பயன்படுத்்தப்படும் அ்டனடயாகும்.

இ்தன் வினைவாக, வங்கிகளில் மூல்தனப்
பற்றாககுன்ற ஏறபடுகி்றது. ஆகதவ, இந்திய
அரசு ஏனழ மககளின் வரிப்பணத்தினன
பயன்படுத்தி அப்பற்றாககுன்றனய ெரிசெய்யும்
நிரபந்்தத்திறகு ஆைாகி்றது. ஏறகனதவ �2
ல்டெம் தகாடி அைவுககு பற்றாககுன்றககான
பணத்ன்த இந்திய அரசு செலுத்தியுள்ைது.
2018 – 19ம் ஆண்டுகளில் �68,000 தகாடி
மத்திய அரசு வங்கிகளுககு செலுத்தியுள்ைது.
இவவாறு செயல்படா சொத்துககள் ொ்தாரண
மககனை பாதிககின்்றது.

கடன் அ்டனட என்பது, அந்்த அ்டனடனய
வழங்கிய
நிறுவனத்தில்
உறுதியளித்்த
நபரகைால் சப்றப்படும் அ்டனடயாகும். இவ
அ்டனடனயக சகாண்டு சபாரு்டகள் மறறும்
பணிகளுககான
க்டடணங்கனை
செலுத்்தலாம்.
அவவாறு செலுத்்தப்ப்டட
ச்தானகயுடன், ஒத்துகசகாள்ைப்ப்டட கூடு்தல்
க்டடணத்ன்தயும் தெரத்து பின்னர கடன்
அ்டனட வழங்கிய நிறுவனத்துககு அவர
செலுத்்த
தவண்டும்.
சபரும்பாலும்
வங்கிகள்்தான்
கடன்
அ்டனடகனை
வழங்குகி்றது. கடன் அ்டனட முன்ற என்பது
கடன் வழங்கும் முன்றயின் ஒரு நீ்டசி ஆகும்.
பல்வனகப்ப்டட சிககலான க்டடணமுன்றகள்
வாடிகனகயாைரகள் கடன் அ்டனட சகாண்டு
சபாரு்டகனை
வாங்குவன்தக
க்டடுப்படுத்துகி்றது.
வங்கியியல்
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6.11.7 வங்கிகள் இமணப்பு

(Merger of Banks)

2017-ஆம் ஆண்டு னமய அரசின்
அனமச்ெரனவக குழுகூடி இந்திய ஸ்தட்ட
வங்கி குழுவின் ஐந்து இனண வங்கிகனை
இனணப்ப்தறகான
முடினவ
எடுத்்தது.
இ்தறகாக ெ்டட மதொ்தா பாராளுமன்்றத்தில்
அனுமதிககப்ப்டடு நின்றதவற்றப்ப்டடது.
ஐந்து இனண வங்கிகளுடன் பாரதிய
மகிைா வங்கியும் இனணககப்ப்டடு பார்த
140
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ஸ்டேட் வங்கியாக ஏப்ரல்1, 2017 முதல்
செயல்படத்
த�ொடங்கியது.
இந்த
இணைப்பினால் உலகிலுள்ள முதல் 50
வங்கிகள் பட்டியலில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியும்
இடம்பெற்றது.
பைக்கனர் ஸ்டேட் வங்கி,
ஜெய்பூர் ஸ்டேட் வங்கி, மைசூர் ஸ்டேட் வங்கி,
பாட்டியாலா
ஸ்டேட்
வங்கி,
மற்றும்
திருவாங்கூர் ஸ்டேட் வங்கி ஆகியவை
இணைக்கப்பட்ட இணைப்பு வங்கிகள் ஆகும்.
இதற்கு முன்னரே, இந்தூர் ஸ்டேட் வங்கி,
ச�ௌராஸ்டிரா ஸ்டேட் வங்கி ஆகிய இரு
வங்கிகள்
இணைக்கப்பட்டிருந்தன.
இணைப்பிற்குப்
பிறகு,
பாரத
ஸ்டேட்
வங்கியின் ம�ொத்த வாடிக்கையாளர்களின்
எண்ணிக்கை
37
க�ோடியாகவும்,
கிளைகளின் எண்ணிக்கை 24 ஆயிரமாகவும்,
தானியங்கி பணம் வழங்கும் எந்திரங்களின்
எண்ணிக்கை 60 ஆயிரமாகவும் இருக்கிறது.

வங்கிகள், வெளிநாட்டு வங்கிகள், மற்றும்
இதர அமைப்புசாரா நிதி நிறுவனங்கள்
ஆகியவை
குறுகிய
கால
நிதியை
பணச்சந்தையில் அளிக்கின்றது.

6.13

மூலதனச் சந்தை
(Capital Market)

நீண்டகால
நிதிக்
கருவிகளை
வாணிபம் செய்யும் சந்தை மூலதனச் சந்தை
எனப்படுகிறது.
உற்பத்தி
ந�ோக்கில்
நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுக்கு தேவைப்படும்
நிதியினை திரட்டும் இடமாக மூலதனச் சந்தை
இருக்கிறது.
மூலதனச்
சந்தையில்
பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரியமான நிதிக்
கருவிகள் கடன் பத்திரங்களும் சமபங்குகளும்
ஆகும். ஆனால் இப்பொழுது அக்கருவிகளின்
எண்ணிக்கை
அதிகரித்து
வருகிறது.
மேற்கூறியவையுடன் அந்நிய செலாவணி,
முன்பேர வர்த்தகம் மற்றும் இதர கடன்
சாதனங்களும் அடங்கும். இச்சந்தையில் தனி
முதலீட்டாளர்கள், நிதி நிறுவனங்கள், நிதிக்
கழகங்கள், வங்கிகள், அரசு, பங்கு சந்தைகள்,
த�ொழில்
நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்டவை
உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
இவர்களை
கடனளிப்பவர்கள், கடன்பெறுவர்கள், மற்றும்
வசதி செய்யும் நிறுவனங்கள் என மூன்று
வகையாக பிரிக்கலாம்.

6.12

பணச் சந்தை (Money Market)

அதிக
நீர்மைத்
தன்மையை
க�ொண்டதும்
குறுகியகாலத்தில்
முதிர்ச்சியுறுவதுமான நிதிக் கருவிகளை
கையாளும்
சந்தையே
பணச்
சந்தை
எனப்படுகிறது. ஒரு நாள் முதற்கொண்டு ஒரு
வருடத்திற்குள்
முதிர்ச்சியடையும்
நிதிக்
கருவிகள் இச்சந்தையில் கையாளப்படுகிறது.
இங்கு கையாளப்படும் நிதிக்கருவிகள் அரசுப்
பத்திரங்கள், வணிகப் பத்திரங்கள், அழைப்புப்
பணம், வைப்புச் சான்றுகள், வங்கியாளர்
ஏற்புகள், மாற்றுச் சீட்டுகள், மறு வாங்கல்
ஒப்பந்தங்கள், கருவூல உறுதிச் சீட்டுக்கள்,
அந்நிய செலாவணிகள் ப�ோன்றவை ஆகும்.
இவைகள் அனைத்தும் ஒரு வருடத்திற்குள்
முதிர்ச்சியடையும் வகையிலான கருவிகள்
ஆகும்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வணிக
வங்கிகள், மேம்பாட்டு வங்கிகள், வட்டார

6.14

பணமதிப்பு நீக்கம்
(Demonetization)

பணமதிப்பு நீக்கம் என்பது அரசின்
சட்டபூர்வ பணத்தொகுப்பிலிருந்து குறிப்பிட்ட
அலகிலான பணத்தின் மதிப்பை செல்லாது
என அறிவிக்கும் செயலாகும். அந்த பணம்
பணச்சுழற்ச்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு அந்த
இடத்தில்
வேறு
வடிவிலான
பணம்
141
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இடம்பெறும். இந்தியாவில் 2016-ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் 8-ஆம் நாள் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர
ம�ோடி �500 மற்றும் �1000 மதிப்பிலான
காகிதப்பணம் மதிப்பு நீக்கப்பட - அவ்வாறு
மதிப்பு நீக்கப்பட்ட பணத்தின் ம�ொத்த மதிப்பில்
99 சதவிகிதம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு
திரும்பியது.

தங்கள் செயல்பாடுகளை மாற்றியமைத்தல்
அவைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்தியது
மூலமாக நிதியியல் சீர்திருத்தக் க�ொள்கைகள்
குறிப்பிடத்தக்க
மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருந்த
ப�ோதிலும்
2010களில் செயல்படா ச�ொத்துகளின் அளவு
கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

அருஞ்சொற்பொருள்
� வணிக

வங்கிகள்: கடன் பணத்தை
உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் வியாபார
நிறுவனங்களுக்கு
குறுகிய
காலக்கடன்கள் வழங்கும் நிறுவனங்கள்.

� கடன் உற்பத்தி: கடன் மற்றும் முன்பணம்
வழங்குதலை பெருக்குதல்.

6.14.1 பண மதிப்பு நீக்கத்தின்

� வங்கியல்லா

பண
நிறுவனங்கள்:
முழுமையான வங்கி உரிமம் இல்லாமலும்
மைய
வங்கியின் மேற்பார்வைக்கு
உட்படாத நிதி நிறுவனங்கள்.

ந�ோக்கங்கள்

1. கருப்புப் பணத்தினை ஒழிப்பது,
2. இலஞ்சத்தை தடுப்பது
3. தீவிரவாதித்திற்கு பணம் செல்வதை
தடுப்பது மற்றும்
4. கள்ளப்
பணத்தினை
தடுப்படுது
ஆகியன.

� மைய வங்கி: அரசின் பணம், பண அளிப்பு,

வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்கும்
அமைப்பு. மைய வங்கிகள் வணிக
வங்கிகளை மேற்பார்வை இடுகின்றது.

த�ொகுப்புரை

� வங்கி விகிதம்: முதல் தர பத்திரங்களை
மைய வங்கி மறு கழிவு செய்யும் விகிதம்.

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிச் செயல்பாட்டில்
நிதித் துறை முக்கியபங்கு வகிக்கின்றது
என்பது
எல்லோராலும்
ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது.
வருமானத்தை
விட குறைவாகச் செலவு செய்வோரிடமிருந்து
வருவாய்க்கு
அதிகமாகச்
செலவு
செய்வோருக்கு
அதாவது
நிகரச்
சேமிப்பாளர்களிடமிருந்து
நிகரக்
கடன்
வாங்குவ�ோருக்கு
பணம்
பரிமாறும்
அமைப்பாக நிதி நிறுவனங்கள், கருவிகள்
மற்றும் அங்காடிகளை உள்ளடக்கிய பண
அமைப்பு செயல்படுகின்றது. வணிகவங்கிகள்
வங்கியியல்
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� சட்ட

பூர்வ நீர்மை விகிதம்: ம�ொத்த
வைப்பில் வணிக வங்கிகள் கண்டிப்பாக
ர�ொக்கப்பணம்,
தங்கம்
மற்றும்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
உறுதிப்பத்திரங்கள்
ஆக வைத்திருக்க வேண்டிய விகிதம்.

� ர�ொக்கக்

கையிருப்பு வீதம்: ம�ொத்த
வைப்புத்தொகையில் வணிக வங்கிகள்
மைய வங்கியில் ர�ொக்கமாக வைத்திருக்க
வேண்டிய அளவின் வீதம்.
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� நிதிக் க�ொள்கை: பண அளிப்பு,

வட்டி
விகிதம் ஆகியவற்றை நிர்வகிக்க மைய
வங்கி
மேற்கொள்ளும்
பேரியல்
ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள்.

� பண மதிப்பிழப்பு: குறிப்பிட்ட மதிப்புள்ள
காகித பணத்தின் சட்டச்
அந்தஸ்த்தை நீக்குதல்.

செலாவணி

� மூலதன அங்காடி: நீண்ட காலக் கடன்,
மற்றும் பத்திரங்களுக்கான பண அங்காடி.

ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
5. கடன் உருவாக்கம் என்பதன் ப�ொருள்

1. ஒரு வங்கி என்பது
அ) நிதி நிறுவனம்
ஆ) கூட்டு பங்கு நிறுவம்
இ) த�ொழில்
ஈ) சேவை நிறுவனம்

அ) கடன் மற்றும் முன்பண பெருக்கம்
ஆ) வருவாய்
இ) செலவு
ஈ) சேமிப்பு

2. ஒரு வணிக வங்கி செய்யும் சேவை

6. வங்கியல்லா நிதிநிறுவனங்கள் -------------- வைத்திருப்பதில்லை.

அ) வைப்புகளை ஏற்றுக் க�ொள்வது
ஆ) கடன் வழங்குவது
இ) அ மற்றும் ஆ.
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல

அ) வங்கி உரிமம்
ஆ) அரசு அங்கீகாரம்
இ) பணச்சந்தை அங்கீகாரம்
ஈ) நிதி அமைச்சக அனுமதி

3. வணிக வங்கிகளின் பணிகளின்
இருபெரும் பிரிவு

7. மைய வங்கி நாட்டின் -------------அதிகார அமைப்பு.

அ) முதன்மைப் பணிகள்
ஆ) இரண்டாம் நிலை பணிகள்
இ) மற்ற பணிகள்
ஈ) மேற்சொன்ன அனைத்தும்

அ) பணவியல்
ஆ) நிதியியல்
இ) கூலி
ஈ) தேசிய வருவாய்

4. வங்கிக் கடன் என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

8. வங்கிகளின் வங்கி என அழைக்கப்படுவது

அ) கடன் பணம்
ஆ) முன்பணம்
இ) கடன் பணம் மற்றும் முன்பணம்
ஈ) கடன் பெறுதல்

அ) ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
ஆ) நபார்டு
இ) ICICI
ஈ) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
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9. கடைசி நேரத்தில் உதவும் உற்ற நண்பன்
என்ற பணியினைச் செய்வது

14. நபார்டு வங்கி எப்பொழுது
ஆரம்பிக்கப்பட்டது?

அ) மைய வங்கி
ஆ) வணிக வங்கிகள்
இ) நிலவளவங்கிகள்
ஈ) கூட்டுறவு வங்கிகள்

அ) ஜூலை 1962
ஆ) ஜூலை 1972
இ) ஜூலை 1982
ஈ) ஜூலை 1992

10. வங்கி விகிதம் என்பது

15. ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி
துவங்கப்பட்டது?

அ) முதல்நிலை பத்திரங்களை மறு
தள்ளுபடி செய்வது
ஆ) வட்டி விகிதம்
இ) அந்நிய செலாவணி
ஈ) வளர்ச்சி விகிதம்

அ) ஜூன் 1982
ஆ) ஏப்ரல் 1982
இ) மே 1982
ஈ) மாh;ச் 1982

11. ரெப்போ விகிதம் என்பதன் ப�ொருள்

16. மாநில நிதிக் கழகம் எந்த சட்டத்தின் கீழ்
துவங்கப்பட்டது?

அ) வணிக வங்கிகள் ரிசர்வ்
வங்கிகளுக்கு அளிக்கும்
கடனுக்கான வட்டி விகிதம்

அ) இந்திய அரசு
ஆ) தமிழக அரச
இ) யூனியன் பிரதேசம்
ஈ) உள்துறை அரசு.

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு
அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி
விகிதம்

17. பணவியல் க�ொள்கையை வடிமைப்பது

இ) அந்நிய செலாவணி விகிதம்

அ) கூட்டுறவு வங்கிகள்
ஆ) வணிக வங்கிகள்
இ) மைய வங்கி
ஈ) வெளிநாட்டு வங்கி

ஈ) நாட்டின் வளா;ச்சி விகிதம்
12. நெறிமுறை தூண்டல் என்பது
அ) உத்தமநிலைப் படுத்தல்
ஆ) உச்சநிலைப்படுத்தல்
இ) தூண்டுதல் நடவடிக்கை
ஈ) குறைவுநிலைப்படுத்துதல்

18. நிகழ்நிலை வங்கியகம் என்பது எவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது?
அ) இ-வங்கி
ஆ) இணைய வங்கி
இ) ஆர்.டி.ஜி.எஸ்
ஈ) நெப்ட்.

13. விவசாய மறுநிதி மேம்பாட்டுக் கழகம்
துவங்கப்பட்டது
அ) ஜூன் 3, 1963
ஆ) ஜூலை 3. 1963
இ) ஜூன் 1, 1963
ஈ) ஜூலை 1, 1963.
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20. 2016 ல் பணமதிப்பு நீக்கம் எந்தெந்த
மதிப்பு பணங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

19. ஏ.டி.எம்.(ATM) என்பதன் விரிவாக்கம்
என்ன?
அ) தானியங்கி பணம் வழங்கும்
இயந்திரம்

அ) �500 மற்றும் �1000
ஆ) �1000 மற்றும் �2000
இ) �200 மற்றும் �500
ஈ) மேற்சொன்னவை அனைத்தும்

ஆ) சரி செய்து பணம் வழங்கும்
இயந்திரம்
இ) தானாக பணம் வழங்கும் முறை
ஈ) எந்த நேரமும் பணம் (Any Time
Money)
விடைகள்

1

அ

11

ஆ

2

3

12

13

இ

இ

ஈ

ஈ

4

இ

14
இ

5

6

அ

அ

15

16

ஈ

அ

7

8

17

18

அ

இ

ஈ

ஆ

9

10

19

20

அ

அ

அ
அ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. வணிக வங்கிகள் என்பதனை வரையறு.
22. கடன் உருவாக்கம் என்றால் என்ன?
23. மைய வங்கி என்பதனை வரையறு.
24. CRR மற்றும் SLR ஆகியவற்றினை வேறுபடுத்துக.
25. வெளி அங்காடி நடவடிக்கை என்பதன் ப�ொருள் கூறு.
26. கடன் விநிய�ோகப் பகிர்வு என்றால் என்ன?
27. விவசாய கடன் வழங்கும் துறையின் பணிகளை குறிப்பிடுக.
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. வணிக வங்கிகளின் கடன் உருவாக்க முறை நுட்பத்தினை எழுதுக.
29. வங்கியல்லா நிதியமைப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக
30. கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைக் கூறுக.
31. நபார்டின் பணிகள் யாவை?
32. இந்திய த�ொழில் நிதிக் கழகத்தின் பணிகளைக் குறிப்பிடுக.
33. பணச்சந்தையையும், மூலதனச் சந்தையையும் வேறுபடுத்துக.
34. பணமதிப்பு நீக்கத்தின் ந�ோக்கங்களை குறிப்பிடுக.
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பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக
35. நாட்டின் ப�ொருளாதார மேம்பாட்டில் வணிக வங்கிகளின் பங்கினை விளக்குக.
36. வணிக வங்கிகளின் பணிகளை விளக்குக.
37. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பணிகளை விவரிக்க.
38. பணவியல் க�ொள்கையின் ந�ோக்கங்கள் யாவை? விளக்குக.
செய்முறை
1. அருகில் உள்ள வணிக வங்கிக்குச் சென்று அங்கு நடைபெறும் வங்கி
நடவடிக்கைகளைக் கவனித்து அதனைப் பற்றிய அறிக்கையை ஆசிரியரிடம்
சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
2. 2016ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட பண மதிப்பிழக்கத்தினால் ப�ொது மக்களுக்கு ஏற்பட்ட
தாக்கத்தினைப் பற்றி விவரம் சேகரிக்கவும்

பார்வை நூல்கள்
1. Jhingan, M.L. (2011), Monetary Economics, Vrinda publications (P) Ltd, Delhi.
2. Paul, R.R. (2011), Monetary Economics, Kalyani publications, New Delhi.
3. Hajela, T.N. (2009), Money, Banking and Public Finance – Ane books Pvt.Ltd, New Delhi.
4. Sankaran, S. (2010), Money, Banking and International Trade, Margham Publication, Chennai.
5. Sundharam, K.P.M. (2000), Money, Banking and International Trade, Sultan Chand & Sons,
New Delhi.
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அத்தியாயம்

7

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்

“நாடுகளின் ப�ொருளாதாரம் ப�ொருள், வாணிகம் மற்றும் நிதி சந்தைகளால்
இணைக்கப்பட்டுள்ளது”.
- டார்ன்புஸ்ச், பிசர் மற்றும் ஸ்டார்ட்ஸ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2
3

பன்னாட்டு வாணிபத்தின் அவசியத்தையும், அதன் க�ோட்பாடுகளையும் விளங்கிக்
க�ொள்ளுதல்.
செலாவணி விகித நிர்ணயம், மாற்றம் மற்றும் பன்னாட்டு வாணிபச் செலுத்து
நிலை ஆகியவற்றை புரிந்து க�ொள்ளுதல்
பன்னாட்டு வாணிகம் மற்றும் பன்னாட்டு நேரடி முதலீடு பற்றி நுண்ணறிவைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளுதல்.

7.1

அறிமுகம்

பங்களிப்புகளால் பன்னாட்டுப் ப�ொருளியலின்
பாடப்பொருள்
வடிவமைக்கப்பட்டது.
பன்னாட்டுப்
ப�ொருளியல்
பண்டங்கள்,
பணிகளின்
வாணிபத்தை
மட்டும்
உள்ளடக்கிய
சர்வதேசப்
ப�ொருளியல்
நடவடிக்கைகளின்
முழுப்
பரப்பைப்
படிப்பத�ோடு, மூலதன ஓட்டம், த�ொழில்நுட்ப
மாறுதல், மாற்று விகிதப் பிரச்சினை, வாணிபச்
செலுத்து சமநிலை, இறக்குமதி வரிகள்,
பாதுகாப்பு வாணிபக் க�ொள்கை, தடையற்ற
வாணிபக் க�ொள்கை, முதலீட்டு ஓட்டம்,
தனிநாடுகளால் பின்பற்றப்படும் நிதி மற்றும்
பணக்கொள்கைகளின் பங்கு ஆகியவற்றை
ஒட்டிய கருத்துகளையும் கற்பிக்கிறது.

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல் பாடம் சில
அடிப்படைக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எளிய பன்னாட்டு
வாணிபக் க�ோட்பாட்டிலிருந்து த�ோன்றியது.
முதன்முதலில்
இப்பாடம்
உலகத்தின்
குறிப்பிட்ட
பகுதியான
மேற்கு
ஐர�ோப்பாவில்
உருவானது.
ஆடம்ஸ்மித்,
டேவிட்
ஹாபெர்லர்
ரிக்கார்டோ, டாசிக், ஹேபர்லர்,
ஜே.எஸ்.மில், பேலா பாலஸா ப�ோன்ற
த�ொன்மைப் ப�ொருளியல் நிபுணர்களின்
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2. க�ொள்கைச் சச்சரவுகள்

7.2

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியலின்
ப�ொருள் விளக்கம்

நாடுகளுக்கிடையேயான
வாணிக
உறவுகளை கட்டுப்படுத்துவதா, தடைகளற்ற
வாணிகத்தை அனுமதிப்பதா ப�ோன்றவற்றை
இப்பிரிவு விவாதிக்கிறது. ப�ொருள் வாணிகம்
முதலீடு மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் இடம் பெயர்தல்,
அயல் வாணிகத்தின் மீது
வரிவிதித்தல்,
மானியம் வழங்குதல், பன்னாட்டு விலை
பேதம்,
செலவாணிக்
கட்டுப்பாடுகள்,
பன்னாட்டு நிதி உதவி மற்றும் பன்னாட்டுக்
கடன் அன்னிய நேரடி முதலீடு, அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலைத் தீர்வுகள் ஆகியவை இந்தப்
பிரிவின் கீழ் அடங்கும்.

பன்னாட்டுப்
ப�ொருளியல்
என்பது
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகள்
நாடுகளுக்கிடையே பரிமாற்றம் செய்வது
பற்றிய ப�ொருளியலின் ஒரு பாடப்பிரிவாகும்.
எனவே, பன்னாட்டு வாணிகமே இப்பாடப்
பிரிவின் பிரதான உள்ளடக்கமாகும்.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியலை நாடுகள்
ஒன்றை
ஒன்று
சார்ந்திருத்தல்,
இந்த
சார்ந்திருத்தலை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்
மற்றும் அதன் விளைவுகளை விளக்கமாக
எடுத்துரைக்கும் ப�ொருளியலின் சிறப்பு பாடப்

3. பன்னாட்டு

வாணிகக்

ஒன்றியங்களும்

பிரிவு எனலாம்.

கூட்டமைப்பும்

இந்த பிரிவு பன்னாட்டுக் கூட்டமைப்பு,
சுங்கவரி
ஒன்றியங்கள்,
பணவியல்
ஒன்றியங்கள் மற்றும் நாடுகளுக்கிடையிலான
ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு, அமைப்புகளின்
மூலமாக
நாடுகளின்
ப�ொருளாதாரம்
இணைக்கப்பட்டுள்ளதை
விவரிக்கிறது.
பன்னாட்டு
வாணிக
நிறுவனங்களின்
செயல்பாடுகளையும் இப்பிரிவு விவாதிக்கிறது.

7.3

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியலின்
ப�ொருளடக்கம்

பன்னாட்டுப்
ப�ொருளியலின்
ப�ொருளடக்கம்
பல
பாகங்களை
உள்ளடக்கியது. அவை கீழ் கண்டவாறு
வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
1. தூய வாணிபக் க�ோட்பாடு

4. ப
 ன்னாட்டு
நிதி
மற்றும்
ஒழுங்குபடுத்தும் நிறுவனங்கள்

நாடுகள்
ஏற்றுமதி
இறக்குமதி
செய்வதற்கான காரணங்கள், எந்த வகையான
ப�ொருட்கள்
ஏற்றுமதி
இறக்குமதி
செய்யப்படுகின்றன, எந்தெந்த வகையான
நாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதி
இறக்குமதி
செய்யப்படுகிறது, வாணிகம் செய்யப்படும்
அளவு, அயல் வாணிப விகிதம், பண மாற்று
விகிதம் பன்னாட்டு ப�ொருள் வாணிக
செலுத்துநிலை மற்றும் அயல் வாணிக
செலுத்து நிலை ஆகியவற்றை விவரிக்கும்
பிரிவே தூய வாணிப க�ோட்பாடாகும்.

பன்னாட்டுப்
பண நிதியம், மறு
கட்டமைப்பு
மற்றும்
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி (உலக
வங்கி), உலக வர்த்தக நிறுவனம் மற்றும்
வாணிகம்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்
மாநாட்டு அமைப்பு ப�ோன்ற பன்னாட்டு
அமைப்புகள்
நாடுகளுக்கிடையிலான
ப�ொருளாதார உறவுகளை மாற்றியமைக்கும்
விதம் பற்றி இப்பிரிவில் புரிந்து க�ொள்ளலாம்.
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7.4

7.4.1 உள்நாட்டு வாணிகம்

வாணிகம் – ப�ொருள்
விளக்கம்

ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை ஒரு
நாட்டின்
அரசியல்
மற்றும்
புவி
எல்லைகளுக்குள்
பரிமாறிக்கொள்வதை
உள்நாட்டு வாணிகம் எனலாம். இதனை
உள்ளூர் வாணிகம் அல்லது ‘ஒரு நாட்டின்
பகுதிகளுக்கிடையிலான வாணிகம்’ என்றும்
அழைக்கலாம்.

வாணிகம் என்பது ஒரு சக்தி வாய்ந்த
நாடுகளை
இணைக்கும்
கருவியாகும்.
ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை மக்கள்
தங்களுக்குள் பரிமாறிக் க�ொள்வதையே
வாணிகம் என்கிற�ோம்.
வாணிகத்தை,

7.4.2 பன்னாட்டு வாணிகம்

அ) உள்நாட்டு வாணிகம்
ஆ) பன்னாட்டு வாணிகம் என இரண்டு
பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளை இரு
அல்லது
அதற்கு
மேற்பட்ட
நாடுகள்
பரிமாறிக்கொள்வதை பன்னாட்டு வாணிகம்
எனலாம்.
இது நாடுகளின் எல்லைகளை
கடந்து நடைபெறும் வாணிகம்.
இதை
வெளிவர்த்தகம், அல்லது ‘அயல் வாணிகம்’
அல்லது
‘மண்டலங்களுக்கிடையிலான
வாணிகம்’ என்றும் அழைக்கலாம்.

7.4.3 உள்நாட்டு வாணிகத்துக்கும் பன்னாட்டு வாணிகத்துக்குமிடையிலான

வேறுபாடுகள்

வ.
எண்

உள்நாட்டு வாணிகம்

பன்னாட்டு வாணிகம்

1.

ஒரு
நாட்டிற்குள்
மக்கள்
மற்றும் பல
நாட்டின்
மக்கள்
மற்றும்
நிறுவனங்களுக்கிடையே நடைபெறும் நிறுவனங்களுக்கிடையிலான வாணிகம்
வாணிகம்

2.

உழைப்பு மற்றும் மூலதனம் ஒரு நாட்டின் உழைப்பு
மற்றும்
பகுதிகளுக்கிடையே
தடையில்லாமல் நாடுகளுக்கிடையே
இடம்
இடம் பெயர்தல்
தடைகளுக்குட்பட்டது

3.

ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகள்
பெயர்தலில் தடை ஏதுமில்லை

4.

விற்றல் வாங்கலில் ஒரே ஒரு பணம் பல நாட்டு பணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது

5.

புவி அமைப்பு மற்றும் கால நிலை சூழல் புவி அமைப்பு மற்றும் கால நிலை வேறுபடும்
கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும்
இயல்பு க�ொண்டவை

இடம் ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகள்
இடம்
பெயர்தலை சுங்கவரி மற்றும் பங்களவு
ப�ோன்ற தடைகள் கடினமாக்குகின்றன.
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6.

வாணிக மற்றும் நிதி நடைமுறைகள் ஒரே வாணிகம் மற்றும் நிதி நடைமுறைகள்
மாதிரியானவை
வேறுபடும் ப�ோக்குக் க�ொண்டவை

7.

அரசமைப்புமுறை
மக்களின்
பழக்க அரசமைப்பு முறை மக்களின் பழக்க
வழக்கங்கள்
மற்றும்
அரசின் வழக்கங்கள் மற்றும் அரசின் க�ொள்கைகளில்
க�ொள்கைகளில் வேறுபாடில்லை
வேறுபாடுகளிருக்கும்

7.5

த�ொன்மை வாணிபக் க�ோட்பாடுகள்

பன்னாட்டு வாணிகக்
க�ோட்பாடுகள்

வணிகவாதம் (16 ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்)

 
நாம் - அவர்கள் வாணிபக் கருத்தைக்

பன்னாட்டு வாணிகக்
க�ோட்பாடுகள் த�ொன்மை
க�ோட்பாடுகள்,
தற்கால
க�ோட்பாடுகள் என கால
அ டி ப ்படை யி ல்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

க�ொண்டது
 
பிற நாட்டின் ஆதாயம் நம் நாட்டின்
நஷ்டம்
தடையில்லா வாணிபக் க�ோட்பாடுகள்

 
முழு நன்மை (ஆடம் ஸ்மித், 1776)
 
ஒப்பீட்டு நன்மை (டேவிட் ரிக்கார்டோ,

7.5.1 பன்னாட்டு வாணிப த�ொன்மை

1817)
 
உற்பத்தியில்
சிறப்புத்தேர்ச்சி,
பண்டங்களின் தடையில்லா நகர்வு
வாணிபத் த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ள
அனைத்துப் ப�ொருளாதாரங்களுக்கும்
நன்மை பயக்கும்.

க�ோட்பாடுகள்

அறிமுகம்
ஆடம் ஸ்மித் 1776 ஆம் ஆண்டில் தனி
அடக்கச் செலவு க�ோட்பாட்டினை விளக்கினார்.
இதை மேலும் செம்மை படுத்த டேவிட்
ரிக்கார்டோ ஒப்புமை செலவுக் க�ோட்பாட்டினை
விளக்கினார்.
இதை
ஜெ.எஸ்
மில்,
ஜெ.இ கெய்ர்னஸ், சி.எப் பாஸ்டபில், எப்.டபில்யூ
டாசிக் மற்றும் காட்பிரய்ட் ஹாபெர்லர் ப�ோன்ற
ப�ொருளியல்
அறிஞர்கள்
செழுமைபடுத்தினார்கள். ஆடம் ஸ்மித் மற்றும்
டேவிட் ரிக்கார்டோவின் க�ோட்பாடுகளை
மட்டும் இங்கே கற்றுத் தெளிவ�ோம்.

தடையில்லா
க�ோட்பாடுகள்
ஓலின் 1919)

 
பன்னாட்டு

ப�ொருளின் வாழ்க்கை
சுழற்சி (ரே வெர்னன் 1966)

ஆடம் ஸ்மித்தின் க�ோட்பாடு
ஆடம்ஸ்மித்தின் கருத்தின் படி குறைந்த
தனி அடக்கச் செலவில் ப�ொருளுற்பத்தி
செய்யும் தேர்ச்சியை நாடுகள் பெற்றிருப்பதே
பன்னாட்டு வாணிகம் நடைபெறுவதற்கான
அடிப்படையாகும். இரண்டு நாடுகள் பன்னாட்டு
வாணிபத்தில் ஈடுபடுகிறது என எடுத்துக்
க�ொள்வோம். அதில் ஒரு நாடு ஒரு ப�ொருளை

க�ோட்பாடு

வாணிபத் தடைகளற்ற சூழலில் குறைவான
அடக்கச் செலவில் ப�ொருளுற்பத்தி செய்யும் தனி
தேர்ச்சியை
அடைவதினால்
அனைத்து
நாடுகளுக்கும் பன்னாட்டு வாணிகத்தின் பலன்
கிடைக்குமென ஆடம் ஸ்மித் நம்பினார்.
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குறைந்த தனி அடக்கச் செலவில் உற்பத்தி
செய்யும் சிறப்பு தேர்ச்சியை பெற்றுள்ளது.
மற்றொரு நாடு வேறு ப�ொருளை குறைந்த
தனி அடக்கச் செலவில் உற்பத்தி செய்யும்
தேர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது. இந்த இரு
நாடுகளும்
ப�ொருட்களை
பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
பரிவர்த்தனை
செய்து
க�ொண்டால் இரண்டு நாடுகளுக்கும் நல்ல
பலன் கிடைக்கும்.

க�ோதுமை

y

ஒரே

5. ப�ோக்குவரத்து செலவு இல்லை.
எடுத்துக்காட்டு விளக்கம்

டேவிட்
ரிக்கார்டோ
இங்கிலாந்து
நாட்டை சேர்ந்த ப�ொருளியல் அறிஞர். தன்
“அரசியல் ப�ொருளாதாரம் மற்றும் வரி
விதித்தலின் க�ோட்பாடுகள்” என்ற புத்தகத்தை
1817 ல் வெளியிட்டார். இதில் ஒப்புமைச் செலவு
க�ோட்பாட்டை விளக்கி எழுதியுள்ளார். இதற்கு
பிறகு ஜே.எஸ்.மில், மார்ஷல், டசிக் மற்றும்
பலர் இக்கோட்பாட்டை மெருகேற்றினர்.

சீனா

(த�ொழிலாளரின் தலா உற்பத்தி)
துணி

6

14

x

செலவுக் க�ோட்பாடு

முழுச் செலவு

8

14

7.5.3. ரிக்கார்டோவின் ஒப்புமைச்

முழுச் செலவுக் க�ோட்பாட்டை கீழ்கண்ட
அட்டவணையின்
மூலமாக
எளிதாக
விளக்கலாம்.

20

6
துணி

பெற்றுள்ளதும் தெளிவாகிறது.
எனவே,
இந்தியா க�ோதுமையை உபரியாக உற்பத்தி
செய்து சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்.
சீனாவிலிருந்து துணியை இறக்குமதி செய்து
க�ொள்ளலாம். சீனா இந்திய க�ோதுமையை
வாங்கிக்கொண்டு துணியை இந்தியாவுக்கு
விற்கும்.
இவ்வகையான
பன்னாட்டு
வாணிகத்தில் இந்தியா, சீனா ஆகிய இரண்டு
நாடுகளுக்கும் நன்மை உண்டாகும்.

4. ஒரு ப�ொருளின் செலவு அல்லது விலை
அந்த
ப�ொருளை
உற்பத்தி
செய்ய
தேவைப்படும் உழைப்பின் அளவைக்
க�ொண்டே மதிப்பிடப்படுகிறது.

க�ோதுமை

சீனா

இந்தியா க�ோதுமையை சீனாவைவிட
குறைந்த அடக்க செலவில் உற்பத்தி செய்யும்
திறன் பெற்றுள்ளது என்பது மேற்கண்ட
உதாரணத்திலிருந்து தெளிவாகிறது. சீனா
துணியை
இந்தியாவைவிட
குறைந்த
செலவில்
உற்பத்தி
செய்யும்
திறன்

2. உழைப்பு
மட்டுமே
உற்பத்தியில்
பயன்படுத்தப்படும் ஒரே உற்பத்தி காரணி.

இந்தியா

இந்தியா

படம் 7.1

1. இரண்டு நாடுகள் இரண்டு ப�ொருட்களை
உற்பத்தி செய்கின்றன (2 ×2 மாதிரி).

நாடு

8
0

எடுக�ோள்கள்

3. எல்லா
உழைப்பாளர்களும்
மாதிரியான இயல்புடையவர்கள்.

20

ரிக்கார்டோ ப�ொருட்களை
செய்ய
செலவழிக்கப்படும்
151
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வேறுபாட்டை பன்னாட்டு வாணிபத்திற்கான
அடிப்படை என்கிறார். ஒரு நாடு உற்பத்தி
செய்யும் ப�ொருட்களுக்கிடையே தனி அடக்க
செலவில்
வேறுபாடில்லை
என்றாலும்
ஒப்புமை செலவு வேறுபட்டிருக்கும். ஒரு நாடு
குறைந்த ஒப்புமை செலவில் ஒரு ப�ொருளை
உற்பத்தி செய்யுமானால் அந்த நாடு பன்னாட்டு
வாணிபத்தின் மூலம் பலனடைய முடியும்
என்கிறார்.

7. உற்பத்தி த�ொழில் நுட்பத்தில் மாற்றங்கள்
நிகழ்வதில்லை.
8. ப�ோக்குவரத்து செலவு கணக்கிலெடுத்துக்
க�ொள்வதில்லை.
9 நாட்டின் சந்தையில் நிறைவுப் ப�ோட்டி
நிலவுகிறது.
10. உற்பத்தி
வளங்கள்
முழுவதும்
உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன.
11. நாட்டின் ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளில்
அரசு தலையிடுவதில்லை.

ரிக்கார்டோ இரண்டு ப�ொருட்களை ஒரு
நாடு குறைந்த தனி அடக்க செலவில் உற்பத்தி
செய்ய முடிந்தாலும் அந்த நாடு மற்ற நாட்டு
உற்பத்தி செலவுடன் ஒப்பிட்டு குறைந்த
செலவில்
உற்பத்தி
செய்ய
இயலும்
ப�ொருளுற்பத்தியில் தனித் தேர்ச்சி அடைந்து

எடுத்துக்காட்டு விளக்கம்
ரிக்கார்டோவின் ஒப்புமைச் செலவு
க�ோட்பாட்டினை அமெரிக்காவும் இந்தியாவின்
துணி
மற்றும்
க�ோதுமை
உற்பத்தி
செலவுகளை கற்பனை உதாரணங்களாக
க�ொண்டு புரிந்து க�ொள்ளலாம்.

ஏற்றுமதி செய்யலாம். இதே ப�ோன்று, எந்த
ப�ொருளையும் குறைந்த செலவில் உற்பத்தி
செய்ய இயலாத நாடு மற்ற நாட்டின்
ப�ொருளுற்பத்தி செலவுடன் ஒப்பிட்டு மிக
உயர்வான உற்பத்தி செலவுள்ள ப�ொருள்
உற்பத்தியை
நிறுத்திவிட்டு
அவற்றை
இறக்குமதி செய்து பலனடையலாம்.

ஒப்புமைச் செலவு
(ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்ய தேவைப்படும்
உழைப்பின் அளவு)
நாடு

எடுக�ோள்கள்
1. இரண்டு நாடுகள் இரண்டு ப�ொருட்களை
உற்பத்தி செய்கின்றன. (2 ×2 மாதிரி)

4. உழைப்பு ஒரு நாட்டுக்குள் இடம்பெயர
தக்கது. நாடுகளுக்கிடையே இடம் பெயர
இயலாதது.
5. உற்பத்தியளவு
விதிக்குட்பட்டது.

மாறா

விளைவு
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1 மூட்டைக�ோதுமை
= 1.2 மீட்டர் துணி

இந்தியா

90

80

1 மூட்டைக�ோதுமை
= 0.88 மீட்டர் துணி

y
120
அமெரிக்கா

90
இந்தியா

0

வரைபடம் 7.2

6. நாடுகள் பன்னாட்டு வாணிகத்தின் மீது
தடைகளை விதிப்பதில்லை.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்

120

உற்பத்தி

3 உழைப்பாளர்களனைவரும் சமமான திறன்
பெற்றவர்கள்.

பரிமாற்ற விகிதம்

100

தேவைப்படும் உழைப்பின் அளவு

மட்டுமே

உள்நாட்டு

அமெரிக்கா

ஒரு மூட்டை க�ோதுமை உற்பத்தி செய்ய

2. கூலிச் செலவு
செலவாகும்.

துணி க�ோதுமை

80 100

x

ஒரு மீட்டர் துணி உற்பத்தி செய்ய
தேவைப்படும் உழைப்பின் அளவு

குறிப்பு: வளைக�ோட்டின் சாய்வுகள்
வேறுபாடனவை
152

29-03-2019 19:59:58

இந்தியாவுக்கு துணி மற்றும் க�ோதுமை
இரு
பண்ட
உற்பத்தியிலும்
முழுப்
பயன்பாட்டுத் தேர்ச்சி இருப்பது மேற்கண்ட
உதாரணத்திலிருந்து
தெளிவாகிறது,
இருப்பினும் இந்தியா க�ோதுமையை உற்பத்தி
மற்றும் ஏற்றுமதி செய்து வாணிகத்தின்
பலனை
பெறலாம்.
ஏனென்றால்
இந்தியாவுக்கு
க�ோதுமை
உற்பத்தியில்
ஒப்பீட்டு
செலவு
சாதகமாக
உள்ளது.
(80 / 120 < 90 / 100) அமெரிக்காவுக்கு துணி
உற்பத்தியில் ஒப்புமைச் செலவு பாதகம்
குறைவாக உள்ளது. க�ோதுமை, துணி
உற்பத்தியில்
அமெரிக்காவுக்கு பாதகம்
குறைவாக இருப்பதால் அமெரிக்கா துணி
உற்பத்தியில் தேர்ச்சி பெற்று இந்தியாவுக்கு
ஏற்றுமதி செய்து க�ோதுமையை இறக்குமதி
செய்ய க�ொள்ளலாம். பன்னாட்டு வாணிகத்தில்
பண்ட பரிமாற்ற விகிதம் 0.88 லிருந்து 1.2
அலகு வரை துணி ஒரு அலகு க�ோதுமையாக
இருந்தால் இரு நாடுகளும் நன்மை பெறும்.
பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
ஈடுபடாமல்
இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் துணி மற்றும்
க�ோதுமையை அவரவர்களே உற்பத்தி செய்ய
இந்தியா 170 அலகு உழைப்பையும் அமெரிக்கா
220 அலகு உழைப்பையும் பயன்படுத்த
வேண்டிவரும்.
மாறாக,
பன்னாட்டு
வாணிகத்தை அனுமதித்தால் 80 அலகு
உழைப்பளவைக் க�ொண்டு உற்பத்தி செய்த
ஒரு மூட்டை க�ோதுமையை அமெரிக்காவிடம்
க�ொடுத்து 90 அலகு உழைப்பு தேவைப்படுகிற
ஒரு மீட்டர் துணியை வாங்கிவிட முடியும்.
ஆக இந்தியா 160 அலகு மட்டுமே உழைப்பைப்
பயன்படுத்தி இரண்டு மூட்டை க�ோதுமையை
உற்பத்தி செய்து அதில் ஒரு மூட்டை
க�ோதுமையை அமெரிக்காவிடம் ஒரு மீட்டர்
துணியை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இதுவே
பன்னாட்டு வாணிபத்தால் இந்தியாவுக்கு
கிடைக்கும் பலனாகும். பத்து அலகு உழைப்பு
மிச்சப்படுவதே பன்னாட்டு வாணிகத்தின்

பலன் என்கிறார் ரிக்கார்டோ, இதே ப�ோன்று
200 அலகு உழைப்பை மட்டுமே உற்பத்தியில்
ஈடுபடுத்தி அமெரிக்கா துணி ஒரு மீட்டர்
மற்றும்
க�ோதுமை
ஒரு
மூட்டையை
பெறமுடியும். துணி ஒரு மீட்டர் க�ோதுமை ஒரு
மூட்டை உற்பத்தி செய்தால் 220 அலகு
உழைப்பு தேவைப்படும். அமெரிக்காவுக்கு 20
அலகு உழைப்பு மிச்சப்படுவதையே பன்னாட்டு
வாணிகத்தின் பலன் எனலாம்.
திறனாய்வு
1. உழைப்பு செலவு உற்பத்தி செலவில் ஒரு
பகுதிதான். எனவே, உழைப்பு செலவு
அடிப்படையில்
விவரிக்கப்பட்டுள்ள
க�ோட்பாடு
உண்மையை
பிரதிபலிக்கவில்லை.

2. பல்வேறு நாட்டுத் த�ொழிலாளிகள் ஒரே
அளவு திறன் பெற்றவர்களல்லர்.

7.5.4. புதிய பன்னாட்டு வாணிபக்

க�ோட்பாடு

அறிமுகம்
சுவீடன் நாட்டு ப�ொருளியல் அறிஞர் இலி
ஹெக்சர் 1919ல் ஒரு பன்னாட்டு வாணிகக்
க�ோட்பாட்டை
விளக்கினார்.
அந்த
க�ோட்பாட்டை
மேலும்
விளக்கங்களை
க�ொடுத்து ஹெக்சரின் மாணவரான பெர்டில்
ஒலின் விரிவுபடுத்தினார். இந்த க�ோட்பாடு
ரிக்கார்டோவின்
க�ோட்பாட்டின்
விரிவாக்கமாகவும்
அமைந்தது.
நாடுகளுக்கிடையே உற்பத்தி வளங்களின்
அளிப்பு
அளவில்
நிலவும்
வேறுபாடே
பன்னாட்டு வாணிகத்துக்கான காரணம்
என்ற இலி ஹெக்சரின்
உற்பத்தி வள
வேறுபாடு க�ோட்பாட்டை புதிய பன்னாட்டு
வாணிக க�ோட்பாடு என்றழைக்கிற�ோம்.

153

Book 1.indb 153

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்

29-03-2019 19:59:58

க�ோட்பாடு

காரணி இருப்பு மாதிரி

ஒப்புமைச் செலவு வேறுபாடே பன்னாட்டு
வாணிகத்திற்கான காரணம் என த�ொன்மைப்
க�ோட்பாடுகளில் காணப்படுகிறது.
மேலும்
த�ொன்மை க�ோட்பாடு உழைப்பை மட்டுமே
உற்பத்தி காரணியாக கருதுகிறது. ஆனால்
புதிய வாணிகக் க�ோட்பாடு ஒப்புமைச் செலவு
வேறுபாட்டிற்கான
காரணங்களை
விளக்குகிறது.
கீழ்கண்ட
இரண்டு
காரணங்களால்
நாடுகளுக்கிடையே
ஒப்புமைச் செலவு வேறுபடுகின்றது.

 ஹெக்செர், ஒலின் உருவாக்கினார்
 
அதிகமான

காரணி
இருப்புகளைக்
க�ொண்ட நாடுகள் உற்பத்தியில் சிறப்புத்
தேர்ச்சி பெற்று வாணிபத்தில் ஈடுபடலாம்

 
திறன் உழைப்பின் இருப்பு → சிறப்புத்
தேர்ச்சி → ஏற்றுமதி

→ தி
 றனற்ற உழைப்பு க�ொண்ட நாடுகளால்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
பண்டங்கள்,
பணிகளுக்குப் பரிமாற்றம் செய்தல்

 
ஏற்றுமதிகள் இருப்பு அதிகமாக உள்ள

i) நாடுகள் பெற்றுள்ள உற்பத்தி காரணிகள்
அளவு வேறுபடுகிறது.

காரணியுடன் த�ொடர்புடையது

 
இறக்குமதிகள்

பற்றாக்குறையான
காரணியுடன் த�ொடர்புடையது.

 
அதிக

காரணிப் பெயர்வு
எடுக�ோளாகக் க�ொள்கிறது

ii) உற்பத்திக்குத் தேவைப்படும் உற்பத்தி
காரணிகளின் விகிதமும் வேறுபடுகிறது.

என்பதை

எடுக�ோள்கள்
1. இரண்டு நாடுகள் இரண்டு உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்தி இரண்டு விதமான
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது (2X2X2 மாதிரி).
2. நாடுகள் வெவ்வேறு அளவுகளில் உற்பத்தி காரணிகளை பெற்றுள்ளது.
3. ப�ொருட்கள் அவற்றின் உற்பத்தியில் உற்பத்தி காரணியின்
தீவிரத்தன்மையை ப�ொறுத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

தேவைப்படும்

அளவு

4. இரண்டு நாடுகளும் ஒரே விதமான உற்பத்தி த�ொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகின்றன.
5. இரண்டு நாடுகளும் ஒரே இயல்பான தேவையை பெற்றுள்ளன.
6. இரண்டு நாட்டின் ப�ொருள் மற்றும் உற்பத்தி காரணிகளுக்கான சந்தையில் நிறைவுப்
ப�ோட்டி நிலவுகிறது.

ஹெக்செர் – ஓலின் க�ோட்பாடு (H – O Theorem)
H – O க�ோட்பாடு

“மூலதன இருப்பை அதிகம்
க�ொண்ட நாடு மூலதனப்
பண்டங்களையும், உழைப்பு
இருப்பை அதிகம் க�ொண்ட நாடு
உழைப்பை அதிகம் பயன்படுத்தும்
பண்டங்களையும் ஏற்றுமதி
செய்யும்”.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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காரணி

ஏற்றுமதிகள்

காரணி விகிதங்களின் மாதிரி
ஏற்றுமதி, இறக்குமதியை காரணி
இருப்பு அளவுகள�ோடு
த�ொடர்புபடுத்துகிறது.

ஒரு நாடு அது அதிகமாகக்
க�ொண்டுள்ள காரணியைக்
க�ொண்டு உற்பத்தி செய்யும்
பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்யும்
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விளக்கம்
மூலதனம் மிகுதியாக உள்ள நாடு அதிக
முதலீட்டில் உற்பத்தியாகும் ப�ொருட்களை
ஏற்றுமதி
செய்யும்
உழைப்பாளர்கள்
மிகுதியாக உள்ள நாடு அதிக உழைப்பினால்
தயாரிக்கப்படும்
ப�ொருட்களை
ஏற்றுமதி
செய்யும் என ஹெக்சர் ஒலின் கூறுகிறார்கள்.
ஒரு
உற்பத்தி
காரணி
மிகுதியாகச்
கிடைக்கிறதா பற்றாக்குறையாக உள்ளதா

என்பது
மற்ற
காரணிகள்
கிடைக்கும்
அளவைப் ப�ொருத்தது. ஒரு நாட்டின் மூலதன
அளவிற்கும்
மற்ற
உற்பத்தி
காரணி
அளவிற்குமான விகிதம் மற்ற நாடுகளின்
விகிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் அந்த
நாட்டை மூலதனம் மிகுந்த நாடு எனக்
கருதலாம்.

உதாரண விளக்கம்
விபரங்கள்

இந்தியா

அமெரிக்கா

உழைப்பின் அளிப்பு

50

24

மூலதனத்தின் அளிப்பு

40

30

40/50 = 0.8

30/24 = 1.25

மூலதன உழைப்பு விகிதம்

இந்தியா அதிக மூலதனம் உள்ள நாடு
ப�ோன்று த�ோன்றினாலும் அமெரிக்காவே
மூலதனம்
மிகுந்த
நாடாகும்
என்பது
அமெரிக்காவின் மூலதன உழைப்பு விகிதமான
1.25
இந்தியாவின்
0.8
விட

மூலதன
மிகுதி நாடு

அதிகமிருப்பதிலிருந்து புரிகிறது. கீழ்க்கண்ட
வரைபடம் புதிய வாணிபக் க�ோட்பாட்டின்படி
உலக வாணிகத்தில் ப�ொருள் கலவை எப்படி
இருக்கும் என விளக்குகிறது.

அதிக மூலதனத்தால் உற்பத்தியாகும்
ப�ொருள்களை ஏற்றுமதி செய்யும்
அதிக உழைப்பினால் தயாரிக்கும்
ப�ொருள்களை ஏற்றுமதி செய்யும்

உழைப்பு
மிகுதி நாடு

குறைபாடுகள்
1.	நாடுகளில் உற்பத்தி காரணிகளின் இருப்பளவு காலத்திற்கேற்றாற் ப�ோல மாறலாம்.
2. உற்பத்திக் காரணிகளின் திறன் நாடுகளுக்கிடையே வேறுபடலாம். உழைப்பாளர்களின்
எண்ணிக்கை கவனத்தில் எடுத்துக் க�ொண்டால் அமெரிக்கா உழைப்பாளர் பற்றாக்குறை
உள்ள நாடு ப�ோன்று த�ோன்றும். ஆனால் உழைப்பாளர்களின் உற்பத்தி திறனை
கணக்கிலெடுத்துக் க�ொண்டால் அமெரிக்கா உழைப்பாளர்கள் மிகுந்த நாடாகும்.
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7.5.5 த�ொன்மை மற்றும் புதிய க�ோட்பாடுகள் ஒப்பீடு
வ.
எண்

த�ொன்மைப் பன்னாட்டு வாணிபக்
க�ோட்பாடு

புதிய பன்னாட்டு வாணிபக் க�ோட்பாடு

1.

பன்னாட்டு
வாணிபத்தை பன்னாட்டு வாணிபத்தை விளக்குவதற்கு
விளக்குவதற்கு உழைப்பைச் சார்ந்த ப�ொது மதிப்புக் க�ோட்பாட்டை அடிப்படையாகக்
மதிப்புக்கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் க�ொண்டது
க�ொண்டது.

2.

இது
ஒரு
மாதிரியாகும்

3.

ஒப்புமைச் செலவு வேறுபாட்டிற்கு ஒப்புமைச் செலவு வேறுபாட்டிற்கு உற்பத்தி
உழைப்பாளர்களின் உற்பத்தி திறன் காரணிகளின்
கிடைப்பளவு
வேறுபாடே
வேறுபாடுகள் காரணம் என்கிறது
காரணம் என நம்புகிறது.

காரணி

(உழைப்பு) இது இரு காரணி (உழைப்பு, மூலதனம்)
மாதிரியாகும்.

1. உற்பத்தி
வளங்களை
பயன்படுத்துதல்

7.6

பன்னாட்டு வாணிகத்தின்
நன்மைகள்

2. ஒப்பிட்டுத்
தனித்
தேர்ச்சியுள்ள
ப�ொருளுற்பத்தியில் கவனம் செலுத்துதல்

பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
ஈடுபடும்
நாடுகளுக்கு
அது
பல
ஆதாயங்களை
வழங்குகிறது.
ஒரு நாட்டில் உபரியாக
உற்பத்தி
செய்யப்படும்
ப�ொருள்
மற்ற
நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆவதன் மூலம்
ப�ொருளுக்கான சந்தை விரிவடைகிறது. ஒரு
நாட்டில் உற்பத்தியே செய்ய முடியாத
ப�ொருட்களையும்
அதிக
செலவில்
உற்பத்தியாகும் ப�ொருட்களையும் நாடுகள்
மற்ற நாடுகளிடமிருந்து இறக்குமதி செய்ய
உதவுகிறது.
பன்னாட்டு
வாணிகத்தின்
நன்மைகள் கீழ்கண்ட நான்கு இனங்களின்
கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

3. உழைப்பு விரயம் தவிர்த்தல்
4. உற்பத்தி திறன் மேம்படுதல்
5. உற்பத்தி த�ொழில் நுட்பம் மேம்படுதல்
6. உற்பத்தி அளவு அதிகரித்தல்
7. பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
ஈடுபடும்
நாடுகளில் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம்
உயரும்.
II. நாடுகளிடையே விலை சமனடைதல்
பன்னாட்டு
வாணிகம்
அனைத்து
வணிக நாடுகளிலும் சமநிலை நிலவ
உதவுகிறது.

I. திறனுடைய உற்பத்தி

1. பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
நாடுகளில் விலை சமமாகும்.

பன்னாட்டு
வாணிகத்தில்
ஈடுபடும்
அனைத்து நாடுகளும் முழு அல்லது ஒப்பிட்டுத்
தனிதேர்ச்சி
கிடைப்பதனால்
கீழ்கண்ட
நன்மைகளைப் பெறுகின்றன.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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சிறப்பாக

ஈடுபடும்

2. ப�ோக்குவரத்து செலவில் மட்டும் வேறுபாடு
காணப்படும்.
3. உற்பத்தி
காரணிகளின்
நாடுகளிடையே சமமாகும்.

விலையும்

156

29-03-2019 19:59:58

III. பற்்னாக்கு்்யுளள வளங�்ள சமமனா�ப்
பகிர்�ல்

வி்லககுமி்டயா் விகிதகம வாணி�
வீதம் எ்லாம். ஏற்றுமதியாகும் ப�ாருட்களின்
சராசரி
வி்ல
இ்றககுமதியாகும்
ப�ாருட்களின்
சராசரி
வி்ல்யவிட
அதிகமாகும் ப�ாழுது நாடுகளின் வாணி�
வீதம் கமம்�ாட்டயும்.

�ன்்ாட்டு வாணிகம் �ற்்றாகு்்றயா்
வளங்க்ள சமமாக �கிரநது பகாள்ள
உதவுகி்றது.
IV. பன்னாட்டு வனாணி�த்தின
்ன்ம�ள

பபனாதுவனா்

7.7.2 வனாணிப வீ�த்தின வ்��ள

1. மககள் வாங்கி �யன்�டுத்த �லவ்கயா்
ப�ாருட்கள் கி்டகக வழி வகுககி்றது

பேரால்ட் எம். பமயயர வாணி� வீதத்்த
மூன்்றாக வ்கப�டுத்துகி்றார:

2. கவ்லவாயபபு அதிகரிககச் பசயகி்றது

பபனாருட்�ள
பரிவர்த்�்்
விகி�
அடிப்ப்டயிலனா் வனாணிப வீ� வ்��ள
மூனறி்் கீகை �னாணலனாம்.

3. பின்தங்கிய நாடுகள் பதாழில்மயமாகலாம்.
4. நாடுகளுககி்டகயயா் உ்றவு கமம்�ட
வாயபபுள்ளது.

வாணி� வீதம்

5. உ்ழபபு
�குபபு
மற்றும்
ப�ாருள்
உற்�த்தியில்
தனிகதரச்சிய்டதலுககு
உதவுகி்றது.

நிகர�ணடமாற்று வாணி� வீதம் - தாசிக
பமாத்த �ணடமாற்று வாணி� வீதம் - தாசிக

6. க�ாககு வரத்து வசதிகள் வளரும்.

வருவாய வாணி� வீதம் - ஜி. எஸ்.கடாரான்ஸ்

7.7

வனாணிப வீ�ம்

1. நி�ர பண்டமனாற்றுவனாணிப வீ�ம்

�ன்்ாட்டு வாணிக மு்்றயின் இலா�ம்
என்�து வாணி� வீதத்்த ப�ாறுத்தும்,
ஏற்றுமதி, இ்றககுமதி வி்ல வீதத்்த
ப�ாறுத்தும் அ்மயும்.
வாணி� வீதம்

=

நிகர �ணடமாற்று வீதத்்த எப.டபில்யூ
தாசிக 1927 ல் வடிவ்மத்தார. ஏற்றுமதி
வி்லகளுககும்
இ்றககுமதி
வி்லகளுககு்டயிலா் விகிதகம நிகர
�ணடமாற்று வாணி� வீதம் என்கி்றார.
கேககப ்வ்ர இ்த ப�ாருள் வாணி�வீதம்
என்்ற்ழககி்றார. இத்் கீழ்கணடவாறு
குறிபபிடலாம்.

ஏற்றுமதி வி்லககுறியீடு
X 100
இ்றககுமதி வி்லக குறியீடு

Tn= (Px / Pm) x 100

7.7.1 வனாணிப வீ�ம் - பபனாருள

இங்கு Tn = நிகர �ணடமாற்று வாணி� வீதம்

�ன்்ாட்டு
வாணிகத்தி்ால்
கி்டககும் நன்்மகள் வாணி� வீதத்்த
சாரநதிருககும்.
ஏற்றுமதி
ப�ாருளின்
வி்லககும்
இ்றககுமதி
ப�ாருளின்

Px = ஏற்றுமதி வி்லக குறியீட்படண
Pm = இ்றககுமதி வி்லக குறியீட்படண
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3. வருவாய் வாணிப வீதம்

பன்னாட்டு
வாணிகத்தின்
நன்மைகளை
அளவிட
இந்த
வீதம்
பயன்படுகிறது. நிகர பண்டமாற்று வாணிப
வீத (Tn)மதிப்பு ஒரு நாட்டிற்கு கணக்கிடும்
ப�ொழுது 100விட அதிகமிருந்தால் அந்நாட்டின்
வாணிப வீதம் சாதகமாக உள்ளதாகக்
கருதலாம்.
இதில்
ஒவ்வொரு
ரூபாய்
ஏற்றுமதிக்கும் ஒரு ரூபாயிக்கும் அதிமான
மதிப்புள்ள ப�ொருட்களை அந்த நாடு இறக்குமதி
செய்ய முடியும் என புரிந்து க�ொள்ளலாம்.

வருவாய் வாணிப வீத கருத்தை
ஜி.
எஸ்.ட�ோரான்ஸ்
என்பவர்
1948ல்
உருவாக்கினார்.
ஏற்றுமதி
விலை
குறியீட்டெண்ணை
இறக்குமதி
விலை
குறியீட்டென்னால் வகுத்து வரும் ஈவுத்
த�ொகையை
ஏற்றுமதி
அளவு
குறியீட்டெண்னால்
பெருக்க
கிடைக்கும்
த�ொகையே வருவாய் வாணிப வீதமாகும்.
நிகர பண்டமாற்று வாணிப வீதத்தை
ஏற்றுமதி
அளவுக்
குறியீட்டெண்னால்
பெருக்கியும்
வருவாய்
வாணிப
வீதம்
கணக்கிட முடியும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

2. ம�ொத்த பண்டமாற்று வாணிப வீதம்
இந்த வீதத்தையும் தாசிக் என்பவரே
1927ல்
அறிமுகப்படுத்தினார்.
நிகர
பண்டமாற்று வீதத்தை மேம்படுத்தி இதை
வடிவமைத்தார்.
ம�ொத்த
ஏற்றுமதி
ப�ொருட்களின் குறியீட்டெண்ணிற்கும் ம�ொத்த
இறக்குமதி
ப�ொருட்களின்
கு றி யீ ட்டெண் ணி ற் கு மி டை யி ல ா ன
விகிதத்தை 100 ஆல் பெருக்கக் கிடைக்கும்
த�ொகையாக ம�ொத்த பண்டமாற்று வாணிப
வீதத்தை புரிந்து க�ொள்ளலாம்.

Ty = (Px / Pm)Qx
இங்கு, Ty = வருவாய் வாணிப வீதம்

Px = ஏற்றுமதி விலை குறியீட்டெண்
Pm = இறக்குமதி விலை

Qx = ஏற்றுமதி குறியீட்டெண்
குறியீட்டெண்

இதனை சூத்திர வடிவில் கீழ்கண்டவாறு
எழுதலாம்.

7.7.3. உற்பத்தி காரணிகள் பரிமாற்றம்

அடிப்படையிலான வாணிப வீத
வகைகள்

Tg= (Qm/Qx) x 100
இங்கு Tg = ம�ொத்த
வீதம்

பண்டமாற்று

உற்பத்திக் காரணிகள் பரிமாற்றத்தின்
அடிப்படையில் இரண்டு வகையான வாணிப
வீதங்கள் உள்ளன. அவை இரண்டும் கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

வாணிப

Qm = இறக்குமதி அளவு குறியீட்டெண்
Qx = ஏற்றுமதி அளவு குறியீட்டெண்

1. ஒற்றைக் காரணி வாணிப வீதம்
ஜேக்கப் வைனர் ஒற்றைக்காரணி
வாணிப வீதத்தை வடிவமைத்தார். பண்ட
பரிமாற்ற வாணிப வீதத்தை விரிவுபடுத்தி

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஏற்றுமதி செய்யும்
நாடு எந்த அளவு ப�ொருட்களை இறக்குமதி
செய்து க�ொள்ளலாம் என ம�ொத்த பண்டமாற்று
வாணிப வீதம் சுட்டிக் காட்டுகிறது

பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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அளவு

இந்த
வாணிப
வீத
சூத்திரத்தை
உருவாக்கினார்.
ஏற்றுமதி
விலை
குறியீட்டெண்ணிற்கும் இறக்குமதி விலைக்
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7.8

கு றி யீ ட்டெண் ணு க் கு மி டையே ய ா ன
விகிதத்தில் ஏற்றுமதிக்கான உற்பத்தி த�ொழில்
துறையின்
உற்பத்தி
திறன்
குறியீட்டெண்ணின் மதிப்பினால் மாற்றம்
செய்யப்பட்ட வீதமே ஒற்றைக்காரணி வாணிப
வீதமாகும்.
இதனை
சூத்திர
வடிவில்
கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடலாம்.

வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலையும்
அயல்நாட்டு செலுத்துநிலையும்
வாணிபக்
க�ொடுப்பல்
நிலையும்
அயல்நாட்டு செலுத்தல் நிலையும் பன்னாட்டு
வாணிபத்தின்
இரண்டு
பிரதான
கருத்துக்களாகும்.
இவை, இரண்டையும்
தெளிவாக புரிந்து க�ொண்டால் பன்னாட்டு
வாணிகத்தின்
அடிப்படை
சிக்கல்களை
எளிதாக புரிந்து க�ொள்ளலாம்.

Tf = (Px / Pm) Fx
இங்குTf = ஒற்றைக் காரணி வாணிப வீதம்
Px = ஏற்றுமதி விலை குறியீட்டெண்

7.8.1 வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை

Pm = இறக்குமதி விலை குறியீட்டெண்

(BOT)

Fx = ஏற்றுமதிக்கு ப�ொருள் உற்பத்தி
செய்யும் த�ொழில் துறையின் உற்பத்தி திறன்

ஒரு நாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில்
பண்டங்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி
மதிப்பையே வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை
என்கிற�ோம்.
ஒரு நாட்டின் வாணிபக்
க�ொடுப்பல் நிலை அறிக்கையில் பண்டங்களின்
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி விவரங்கள்
மட்டுமே
த�ொகுத்தளிக்கப்படுவது
கவனிக்கத்தக்கது.
ப�ொருட்கள் ஏற்றுமதி
இறக்குமதியை
“புலப்படும்
வாணிகம்”
எனவும்
அழைக்கலாம்
ஏனென்றால்
ப�ொருட்களை
கண்ணால்
காணவும்
த�ொட்டுணரவும் முடியும்.

குறியீட்டெண்
ஏற்றுமதிக்காக
உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட
ப�ொருட்களின்
ம�ொத்த
எண்ணிக்கையை
இந்தகாரணிகளுக்கு
செய்த ம�ொத்த செலவால் வகுத்துப் பெறுவதே
உற்பத்தித் திறன் குறியீடு.
2. இரட்டைக் காரணி வாணிப வீதம்
இந்த
வீதத்தையும்
வைனரே
வடிவமைத்தார். இதன் சூத்திர வடிவம்
கீழ்வருமாறு

Tff = (Px / Pm) (Fx / Fm)

வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை

இங்கு Tff = இரட்டைக் காரணி வாணிப வீதம்

சாதகமான நிலைகள்

Px = ஏற்றுமதி விலை குறியீட்டெண்

மதி

கள்

Pm = இறக்குமதி விலை குறியீட்டெண்

கள்

ஏற்

று

Fx = ஏற்றுமதி ப�ொருள் உற்பத்தி த�ொழில்
உற்பத்தி திறன் குறியீட்டெண்

இ

றக்

கு

மதி

Fm = இறக்குமதி ப�ொருள் உற்பத்தி
செய்யும் நாட்டில் அத்துறையின்
உற்பத்திதிறன் குறியீட்டெண் .
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சாதகமான வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை

அயல் நாட்டுச்
விளக்கம்

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நாட்டின்
பண்ட ஏற்றுமதியின் ம�ொத்த
மதிப்பு
இறக்குமதியின் ம�ொத்த மதிப்பை விட
அதிகமாக இருந்தால் அந்த நாடு சாதகமான
வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை பெற்றிருப்பதாக
கருதலாம்.

செலுத்துநிலை

ப�ொருள்

ஒரு நாடு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில்
உலக
நாடுகளுடன்
மேற்கொள்ளும்
ப�ொருளாதார பரிவர்த்தனை அறிக்கையை
அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை என்கிற�ோம்.
இது இரட்டைப் பதிவு கணக்கியல் முறையில்
தயாரிக்கப்படும் அறிக்கையாகும்.

பாதகமான வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை

உலக நாடுகளிலிருந்து பெறப்படும்
கட்டனத்
த�ொகைகளை
வரவு
பரிவர்த்தனையாகவும் மற்ற நாடுகளுக்கு
செலுத்த வேண்டிய செலவுத் த�ொகைகளை
பற்று
பரிவர்த்தனையாகவும்
பதிவு
செய்யப்படுகிறது. பண்டம் மற்றும் பணிகளின்

ஒரு நாட்டின் பண்ட ஏற்றுமதியின்
ம�ொத்த மதிப்பு பண்ட இறக்குமதியின் ம�ொத்த
மதிப்பைவிட குறைவாக இருந்தால் அந்த நாடு
பாதகமான வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலையை
பெற்றிருப்பதாகக் கூறலாம்.

ஏற்றுமதி, ஒரு நாட்டின் த�ொழிலாளர்கள்
வெளிநாடுகளிலிருந்து அனுப்பும் த�ொகை,
வெளிநாட்டுக் கடன், அந்நிய மூலதனம் மற்றும்
தங்கம் உள்ளிட்ட அந்நிய செலாவணி
விற்பனையில்
கிடைக்கும்
வருவாய்
ப�ோன்றவை பிரதான வரவினங்களாகும்.

7.8.2 அயல் நாட்டு செலுத்து நிலை

(BOP)

நாடுகளுக்கிடையே
ப�ொருட்கள்
மட்டுமல்லாமல் பணிகள், மூலதனம் பணம்
ப�ோன்றவையும் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது.
இவற்றையும் உள்ளடக்கிய சமநிலையை ஒரு
நாடு
அடைய
வேண்டும்.
இவை
எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய
த�ொகுப்பு
அறிக்கையே அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை.

ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகள் இறக்குமதி,
நாட்டில் வாழும் வெளிநாட்டினர் அவர்கள்
தாய்நாட்டிற்கு
அனுப்பும்
த�ொகை,
வெளிநாடுகளுக்கு
கடன்
க�ொடுத்தல்,
வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்தல் மற்றும்
தங்கம் உள்ளிட்ட அந்நிய செலாவணிகளை
வாங்குதல்
ஆகியவை
பற்று
பரிவர்த்தனையாக
பதியப்படும்
பிரதான
செலவினங்களாகும்.

7.8.3. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலையின்

கூறுகள்

வரவு
மற்றும்
பற்று
இனங்கள்
நேர்க்கிடையாக அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
அறிக்கையில்
பதியப்படுகிறது.
அவை
படுக்கைகிடைமட்டமாக கீழ்கண்ட மூன்று
இனங்களாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

அயல்நாட்டு செலுத்துநிலை
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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இ. ்மய வஙகி நிதி பசனாத்து ்�யிருப்புக்
�ணக்கு: ்மய வங்கியின் ்கயிருபபில்
உள்ள
பசலவானி
பசாத்துககளில்
ந்டப�றும்
�ரிவரத்த்்
இநத
கைககில் �திவு பசயயப�டுகி்றது. நடபபு
மற்றும்
மூலத்
கைககில்
உ�ரி
எழுநதால்
்கயிருபபுக
கைககில்
கசரககப�டும். �ற்்றாககு்்ற விழுநதால்
்கயிருபபிலிருநது எடுத்து பசலவிடப�டும்.
எ்கவதான் இதற்கு ்மய வங்கி
்கயிருபபு தீரவு கைககு என்்ற ப�யரும்
வழங்கப�ட்டது.
இநத கைககின் கீழ்
தங்கத்தின் இருபபு, எளிதாக மற்்ற நாட்டு
�ைமாக மாற்்றத்தகக பவளிநாட்டு �ைம்,
சி்றபபு எடுபபுரி்ம (�ன்்ாட்டு �ை
நிதியத்தின் �ைம்) மற்றும் �ன்்ாட்டுப

அ. நடபபு கைககு
ஆ. மூலத் கைககு
இ. ்மய வங்கி தீரவு கைககு அல்லது
்மய வங்கி நிதி பசாத்து ்கயிருபபு
கைககு
அ. ்டப்பு
�ணக்கு:
�ன்்ாட்டு
�ணட
�ரிவரத்த்்கள், �ன்்ாட்டுப �ணி
�ரிவரத்த்்கள்,
உற்�த்திககாரணி
வருவாய
மற்றும்
�ரிசுத்
பதா்க
�ரிவரத்த்்கள் இநத கைககின் கீழ்
�தியப�டுகி்றது.
ஆ. மூல�் �ணக்கு: பவளிநாட்டுக கடன்,
அநநிய முதலீடு, �ன்்ாட்டு �ை மற்றும்
நிதி
சந்த
விற்்றல்
வாங்கல்
�ரிவரத்த்்கள் இநத கைககின் கீழ்

�ை நிதியத்தின் நிகர கடன் ப�றும் தகுதி
நி்ல ஆகிய்வ �திவு பசயயப�டுகி்றது.

�திவு பசயயப�டுகி்றது.

அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்லச் �ணக்கு வ்ரபடம்
வரவு (வருவனாய) – பற்று (பசலவு) = நி�ரநி்ல [பற்்னாக்கு்் (-), உபரி (+)]
பற்்னாக்கு்் (பசலவு > வருவனாய)
சனா��மனா் அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல

7.8.4. அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்லயின

சம்ற்் நி்ல

ஒரு
நாட்டின்
�ன்்ாட்டு
வரவு
�ன்்ாட்டு பசல்வவிட ப�ரிதாக இருநதால்
அநநாட்டிற்கு அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல
சாதகமாக அ்மயும். இ்த குறியீடுகளில்

ஒரு நாட்டின் �ன்்ாட்டு வரவும் (R)
பசலவும் (P) சமமாக இருநதால் அநநாட்டின்
அயல்நாட்டுச்
பசலுத்துநி்ல
சமநி்லயிலிருககும். குறியீடுகளில் இ்த
எ்லாம்.

R / P > 1.

எ் குறிபபிடலாம்.

R / P =1.

பனா��மனா் அயல்்னாட்டுச் பசலத்துநி்ல

வாணி�ச் பசலுத்துச் சமநி்லயற்்ற
நி்ல
கீழ்வரும் நி்லயில் கதான்றும்
கத்வ ≠ அளிபபு
வரவு > �ற்று → �ற்்றாககு்்ற

�ன்்ாட்டு
வரவு
பசல்வவிட
கு்்றவாக இருநதால் அநத நாட்டிற்கு
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல �ாதகமாகிவிடும்.
குறியீடுகளில்

சம்ற்்ற நி்ல

எ் எழுதலாம்.
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ஆதாரங்களை
கண்டுபிடித்தல்,
செயற்கையான பதிலீட்டுப் ப�ொருட்களை
கண்டுபிடித்தல், உற்பத்தி வளங்கள் தீர்ந்து
ப�ோதல் அல்லது ப�ோக்குவரத்து வழிகளும்
செலவும் மாற்றமடைதல் ப�ோன்றவையே
ப�ொருளாதார கட்டமைப்பு மாற்றம் என்கிற�ோம்.

7.8.5. 
அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை

சமனற்ற நிலையின் வகைகள்

அயல்நாட்டுச்
செலுத்து
சமனற்ற
நிலையின்
மூன்று
வகைகளை
கீழ்கண்டவாறு புரிந்துக் க�ொள்ளலாம்.
அ) சுழற்சி சமனற்ற நிலை

7.8.6. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை

சமமின்மைக்கான காரணங்கள்

ஆ) நீண்டகால சமனற்ற நிலை
இ) கட்டமைப்பு சமனற்ற நிலை

ஒரு
நாட்டின்
செலுத்துநிலை
சமனற்ற
காரணங்களாவன

அ) சுழற்சி சமனற்றநிலை
வாணிப சுழற்சியின் விளைவாக எழும்
அயல்நாட்டு செலுத்து சமனற்ற நிலையை
சுழற்சி சமனற்றநிலை என்கிற�ோம். கீழ்கண்ட
இரண்டு காரணங்களால் இது நிகழ்கிறது
முதலாவது, நாடுகள் வாணிப சுழற்சியின்
வெவ்வேறு கட்டங்களிலிருப்பது இரண்டாவது,
நாடுகளுக்கிடையே தேவை நெகிழ்வு அளவு
மாறுபடுவது

1. சுழற்சியான ஏற்ற இறக்கம்
நாடுகளின் வாணிப சுழற்சியின் ஏற்ற
இறக்கம், அவற்றின் காலகட்டங்கள் மற்றும்
அவை உருவாக்கும் மாற்றங்களின் அளவுகள்
அயல்நாட்டு செலுத்து சமனற்ற நிலையை
உருவாக்குகிறது.
மந்தகாலங்களில்
பன்னாட்டு வாணிகம் வீழ்ச்சி அடைகிறது.
செழிப்பான
காலங்களில்
வாணிகம்
வளர்கிறது.

ஆ) நீண்டகால சமனற்ற நிலை
நாடுகள்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
படிநிலைகளில்
முன்னேறும்பொழுது
நீண்டகால தலைகீழ் மாற்றங்கள் நிகழ்வதால்
உண்டாகும். அயல்நாட்டு செலுத்து சமனற்ற
நிலையை நீண்டகால சமனற்ற நிலை
எனலாம்.
வளர்ச்சியின் துவக்கநிலையில்
ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு முதலீடு உள்நாட்டு
சேமிப்பைவிட
கூடுதலாக
இருக்கும்.
இறக்குமதி
ஏற்றுமதியைவிட
அதிகமாக
இருக்கும். இந்தியாவில் 1951லிருந்தே இந்த
சூழ்நிலை நிலவுகிறது.

2. கட்டமைப்பு மாற்றங்கள்
வளரும்
நாடுகளில்
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டுத் திட்டங்களும் அபரிமிதமான
முதலீடும் கட்டமைப்பை மாற்றி அமைத்து
அயல்நாட்டுச் செலுத்து சமனற்ற நிலையை
உருவாக்குகிறது. வளரும் நாடுகள் த�ொழில்
வளர்ச்சிக்காக அதிகப்படியான இறக்குமதி
நாட்டம்
க�ொண்டுள்ளது.
ஆனால்
இறக்குமதிக்கு ஈடாக ஏற்றுமதி செய்வதில்லை
என்பதை கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.
3. மேம்பாட்டுச் செலவு

இ) கட்டமைப்பு சமனற்ற நிலை

ப�ொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக அரசு
செய்யும்
செலவு
வருமானத்தையும்
விலையையும் அதிகரிக்க செய்கிறது. நாடுகள்
வளர்ச்சியின்
ஆரம்ப
கட்டத்தில்

நாட்டின் ப�ொருளாதார கட்டமைப்பு
மாற்றங்களினால்
நிகழும்
அயல்நாட்டு
செலுத்துசமனற்ற
நிலையே
கட்டமைப்பு
சமனற்ற நிலையாகும்.
மாற்று வழங்கல்
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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தற்சாற்�ற்்ற்வயாக இருககும். மககளின்
வருமா்ம், கசமிபபு மற்றும் முதலீடு மிகக
கு்்றவாக இருககும். ப�ாருட்கள், மூலத்ம்
மற்றும்
பதாழில்நுட்�த்்த
ப�றுவதற்கு
வளரநத நாடுக்ள நம்பி இருககும். ஏற்றுமதி
வாயபபு கு்்றவு அகத கநரத்தில் இ்றககுமதி
நாட்டம் அதிகம் எ்கவ வளரும் நாடுகளின்
அயல்நாட்டுச்
பசலுத்துநி்ல
சம்ற்்றநி்லயிகலகய உள்ளது.

பவளிபசல்லும் ஆணடுகளில் �ற்்றாககு்்ற
சமமின்்மயும் உருவாகும்.
7. ப�னாழில்நுட்பப் பின்்டவு
உள்நாட்டுத்
பதாழில்நுட்�ம்
பின்தங்கியிருநதால், புதிய பதாழில்நுட்�ம்
மற்றும்
இயநதிரங்க்ள
பவளிநாடுகளிலிருநது
வாங்குவதால்
அயல்நாட்டுச் பசலுத்து நி்ல சம்ற்்ற
நி்ல்ய அ்டகி்றது.

4. மி்� நு�ர்வுப்கபனாக்கு

8. பன்னாட்டு அரசியல்

ஆடம்�ர ப�ாருட்கள் மீதா் க�ரா்ச
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்லயில் �ாதகமா்
வி்ளவுக்ள
உணடாககுகி்றது
ஏப்ன்்றால்
மி்க
நுகரவுபக�ாககு
இ்றககுமதி்ய அதிகப�டுத்தி ஏற்றுமதித்
தி்ற்் கு்்றத்து விடுகி்றது.

க�ாரககருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்கள்
உற்�த்தி
பசயயும்
நாடுகள்,
மற்்ற
நாடுகளுககி்டகய ந்டப�றும் க�ாரக்ளப
�யன்�டுத்தி ஆயுதங்க்ள மற்்ற நாடுகளுககு
ஏராளமாக
விற்�்்
பசயகின்்ற்.
க�ாரகளில் பவற்றி ப�்ற பின்தங்கிய நாடுகள்
க�ார கருவிகள் வாங்க தங்களது ஏற்றுமதி
வருவா்ய
பசலவிட்டு,
வாணி�
�ற்்றாககு்்றயில்
பிடி�டுகின்்ற்.
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல �ற்்றாககு்்றச்
சமமின்்மககு இது வழிவகுககி்றது.

5. பவளிக்�னாட்டும் வி்ளவு
மற்்றவர ஒரு ப�ாரு்ள �யன்�டுத்தும்
காட்சி்யப
�ாரககும்
ஒருவர
அநதப
ப�ாரு்ள தானும் �யன்�டுத்த கவணடும்
எ் விருப�ம் பகாள்வகத பவளிகாட்டும்
வி்ளவு.
விளம்�ரங்கள்
மற்றும்
தி்ரப�டங்கள் இவவா்றா் தாககத்்த
ஏற்�டுத்தி வளரநத நாடுகளின் ப�ாருட்க்ள
வளரும்
நாட்டு
நுகரகவா்ர
வாங்க்வத்துவிடுகி்றது. இதன் வி்ளவாக
வளரும் நாடுகளின் இ்றககுமதி நாட்டம்
அதிகரித்து அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்லயில்
�ற்்றாககு்்ற உணடாகி்றது.

7.8.7. அயல்்னாட்டுச்

பசலுத்துநி்ல
சமமின்ம்ய
நீக்கும்
வழிமு்்�ள

வனாணிபச் பசலுத்து சமநி்லயற்்
நி்ல்யச் சரி பசயயும் ்டவடிக்்��ள
பணஅளிப்புச் சுருக்�ம்

பணமதிப்புக் கு்்ப்பு

6. பவளி்னாட்டில் �டன வனாஙகு�ல்

ஏற்றுமதி ஊக்�ம்

பவளிநாட்டில்
கடன்
வாங்கி்ால்
வாங்கும்
ஆணடில்
அயல்நாட்டு
பசலுத்துநி்லயில் உ�ரியும் வட்டியுடன்
திரும்� பசலுத்தும் காலங்களில் �ற்்றாககு்்ற
சமமின்்மயும்
ஏற்�டும். இகத க�ான்று
பவளிநாட்டு முதலீடு உள்வரும் ஆணடில்
உ�ரி சமமின்்மயும் பவளிநாட்டிற்கு முதலீடு

பசலனாவணிக் �ட்டுபனாடு�ள
இ்க்குமதி பதிலீட்டுப்
பண்டங�்ள உற்பத்தி பசய�ல் இ்க்குமதி
பணக்ப�னாள்�
நிதிக் ப�னாள்�

மூல�் இ்க்குமதி
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அயல் நாட்டுச்செலுத்து சமமின்மையை நீக்குதல்

தானாக சரியாதல் நிலை

விரும்பி செயல்படுத்தப்படும்
வழிமுறைகள்

தானாக சரியாதல் நிலை

இதர வழிமுறைகள்

1. பண அளிப்பு சுருங்குதல்/விரிவடைத்ல்

1. வெளிநாட்டுக்கடன்

2. பணமாற்று மதிப்பை குறைத்தல்/ பண

2. வெளிநாட்டு முலதன வருகையை ஊக்குவித்தல்

மாற்றுபதிப்பை அதிகப்படுத்துதல்

3. சுற்றுலா மேம்பாடு

3. செலாவணிக் கட்டுப்பாடு

4. வெளிநாடு வாழ்குடிமக்கள் பணம் அனுப்ப
ஊக்குவித்தல்
5. இறக்குமதி பதிலீட்டு ப�ொருள் உற்பத்தி

வாணிக வழிமுறைகள்
ஏற்றுமதி ஊக்குவித்தல்

இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள்

1. ஏற்றுபதி தீர்வையை நீக்குதல்/ குறைத்தல்

1. இறக்குமதி தீர்வை

2. ஏற்றுமதி மானியம்

2. இறக்குமதி பங்களவு

3. ஏற்றுமதி ஊக்குவித்தல்

3. இறக்குமதித் தடை

1. விலையை சரிசெய்தல்

அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை
சமமின்மையை
நீக்குவதற்கு
இரண்டு
வகையான வழிமுறைகள் உள்ளன. அவை
(i) தானாக செயல்படும் வழிமுறைகள் மற்றும்
(ii) விரும்பி செயல்படுத்தப்படும் வழிமுறைகள்

அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை
பற்றாக்குறை நாட்டில் பண அளிப்பு குறைந்து
வட்டி வீதம் உயரும். உபரி நாட்டில் பண
அளிப்பு உயர்ந்து வட்டிவீதம் குறையும்,
உபரிநாட்டு வட்டிவீதம் குறைவினாலும்.
பற்றாக்குறை நாட்டு வட்டிவீத உயர்வினால்
அந்நாட்டின் நிதி முதலீட்டாளர்கள் வெளிநாட்டு
நிதி சந்தையிலிருந்து முதலீடுகளை திரும்ப
பெற்று உள்நாட்டுக்குள் க�ொண்டு வருவார்கள்
உபரி நாடுகளில் இது தலைகீழாக நடக்கும்.
விளைவாக
இரு
வகை
நாடுகளிலும்
அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை சமநிலையை
அடையும்.

I தானாக சரியாதல்
சந்தை
விசைகளான
தேவையும்
அளிப்பும் எந்தவித தலையீடுமின்றி அதிகரிக்க
குறைய
அனுமதித்தால்
காலப்போக்கில்
அயல்நாட்டு
செலுத்துநிலை
தானாக
சமநிலையை அடையும் என நம்பப்படுகிறது.
மாறுகின்ற அந்நிய செலாவணி மாற்றுவீத
முறையில்
அயல்நாட்டு
செலுத்துநிலை
விலை, வட்டி வீதம், வருமானம் மற்றும்
மூலதன இடபெயர்வு ப�ோன்றவற்றில் நடக்கும்
மாற்றங்களினால் சமனற்றநிலை தானாக
சரியாகி சமநிலையை அடையும்.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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ப�ாருட்க்ள வாங்கமாட்டாரகள்.
இது
ஏற்றுமதி்யக கு்்றத்துவிடும்.
நாட்டின்
்மய வங்கி �ை அளிப்� கட்டுப�டுத்தி
உள்நாட்டு ப�ாருட்களின் வி்ல்யயும்
கட்டு�டுத்தும் இதன் வி்ளவாக ஏற்றுமதி
அதிகரித்து இ்றககுமதி கு்்றநது அயல்நாட்டுச்
பசலத்துநி்லயின் சமமின்்ம நீங்கும்.
கமலும், கடன் அளவு கட்டுககுள் இருநதாலும்,
முதலீடு கு்்றயும், உற்�த்தியின் அளவு
கு்்றயும் வி்ல அதிகரிககும். இது 2010 – ல்
அரசாங்கத்திற்கும்
ரிசரவ
வங்கிககும்
இ்டயில் குழப�த்்த ஏற்�டுத்தியது.

வட்டி வீதம் உயரும். உ�ரி நாட்டில் �ை
அளிபபு உயரநது வட்டிவீதம் கு்்றயும்,
உ�ரிநாட்டு வட்டிவீதம் கு்்றவி்ாலும்.
�ற்்றாககு்்ற நாட்டு வட்டிவீத உயரவி்ால்
அநநாட்டின் நிதி முதலீட்டாளரகள் பவளிநாட்டு
நிதி சந்தயிலிருநது முதலீடுக்ள திரும்�
ப�ற்று உள்நாட்டுககுள் பகாணடு வருவாரகள்
உ�ரி நாடுகளில் இது த்லகீழாக நடககும்.
வி்ளவாக
இரு
வ்க
நாடுகளிலும்
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல சமநி்ல்ய
அ்டயும்.
3. வருமனா்ம் சரிபசய�ல்

2. பண மதிப்புக் கு்்ப்பு

பசலுத்துநி்ல
உ�ரிநாட்டின்
வருமா்ம் உயரும். வருமா்ம் உயரவு
பவளிநாட்டு ப�ாருட்க்ள வாங்கத் தூணடும்.
இத்ால்
இ்றககுமதி
அதிகரித்து
பசலுத்துநி்ல உ�ரி நீங்க சமநி்ல்ய
அ்டயும்.

ஒரு நாட்டின் ்மய வங்கி அநநாட்டின்
�ைத்்த மற்்ற நாடுகளின் �ை மதிபபில்
தா்ாக முன்வநது கு்்றத்து நிரையிப�கத
பசலாவணி
மதிபபு
கு்்றபபு
ஆகும்.
உதாரைமாக $1 = �70 என்்ற �ை மாற்று
வீதத்்த $1 = �80 என்று கு்்றநது
நிரையிப�்த பசலாவணி மதிபபு கு்்றபபு
எ்லாம்.

4. மூல�்ப் பபயர்வு
பவளிநாட்டு
மூலத்த்்த
வட்டிவீதத்்த
உயரத்தி
கவரநதிழுகக
முடியும்.
பசலுத்துநி்லப
�ற்்றாககு்்ற
நாடுகள்
வட்டிவீதத்்த
உயரத்தி
பசலுத்துநி்ல சமமின்்ம்ய நீககலாம்.

இந்தியனாவில் பசலனாவணி மதிப்பு கு்்ப்பு
நி�ழ்வு�ள
இந்திய ரூபனாய 1947 லிருந்து
மூனறு மு்்
மதிப்பி்க்�ம் பசயயப்பட்டது

II விரும்பி பசயல்படுத்�ப்படும் வழிமு்்�ள

1. பசப்டம்பர் 29, 1949
2. ஜூன 6, 1966
3. ஜூ்ல 1, 1991

விரும்பி
பசயல்�டுத்தப�டும்
வழிமு்்றக்ள
மூன்று
பிரிவாக
வ்கப�டுத்தலாம்.
அ்வயாவ்:
அ) �ைவியல் வழிமு்்றகள், ஆ) வாணி�
வழிமு்்றகள் மற்றும் இ) இதர வழிமு்்றகள்

அயல்நாட்டுச்
பசலுத்துநி்லயில்
சமமின்்ம உள்ள நாடு தன் �ைத்தின்
மதிப்� கு்்றத்து நிரையித்து ஏற்றுமதிககு
ஊககம்
பகாடுத்து
இ்றககுமதிககா்
ஊககத்்த பகடுத்து பசலுத்து சமமின்்ம்ய
சரிபசயயலாம். பசலாவணி மதிபபு கு்்றபபு
ஏற்றுமதி ப�ாருட்க்ள மலிவா்தாகவும்
இ்றககுமதி
ப�ாருட்க்ள
வி்ல
உயரநத்வயாகவும்
மாற்றும்.
�ைமதிபபி்றககம்
இநதிய
உைவுப
ப�ாருட்கள் பவளிநாட்டி்ருககு மலிவா்

அ. பணவியல் வழிமு்்�ள
1. பண அளிப்பு சுருக்�ம்
உள்நாட்டுப
ப�ாருட்களின்
வி்ல
அதிகமாக இருநதால் மலிவா் பவளிநாட்டு
ப�ாருட்க்ள மககள் அதிகம் வாங்குவாரகள்.
இது
இ்றககுமதி்ய
உயரத்திவிடும்.
பவளிநாட்டி்கரா
அதிக
வி்லயுள்ள
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விலையிலும் இந்தியர்களுக்கு வெளிநாட்டு
ப�ொருட்கள் உயர்ந்த விலையிலும் கிடைக்க
செய்கிறது.

வழங்குதல்
(உள்நாட்டு
நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்படும்)

3. அந்நிய செலாவணிக் கட்டுப்பாடு

இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தும் கீழ்கண்ட
வழிமுறைகளை
நடைமுறைப்படுத்தி
இறக்குமதியை
கட்டுப்படுத்தலாம்.
i)
இறக்குமதி மீது வரிவிதித்தல் முன்பே
விதிக்கப்பட்டிருந்தால்
விகிதத்தை
அதிகப்படுத்தலாம். ii) பங்களவு நிர்ணயித்து
இறக்குமதியை குறைக்கலாம்.
பங்களவு
என்பது
இறக்குமதி
அளவை
நிர்ணயித்தலாகும். iii) கட்டுபாடு அல்லது
தவிர்ப்பு என்ற முறையில் அத்தியாவசியமற்ற
ப�ொருட்களை குறைப்பது.
ஆனால் இது
கடத்தலை ஊக்குவிக்கும்.

2. இறக்குமதி கட்டுப்பாடு

அந்நிய செலாவணி சந்தையில் அரசு
தலையிடுவதையே செலாவணிக் கட்டுப்பாடு
என்கிற�ோம். அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
நிர்வகிக்க
இது
புகழ்வாய்ந்த
நடைமுறையாகும். அந்நியச் செலாவணி
ஈட்டுவதையும் இருப்பு வைப்பதையும் மைய
வங்கி
முழுமையாக
தன்கட்டுப்பாட்டில்
வைத்துக் க�ொள்கிறது. ஏற்றுமதியாளர்கள்
ப�ோன்ற அந்நிய செலாவணி ஈட்டுபவர்கள்
அதை மைய வங்கியிடம் ஒப்படைத்து
உள்நாட்டு பணமாக மாற்றி பெற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும்.
இறக்குமதியாளர்களுக்கும்
இம்மாதிரியான கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதால்
ஒரு நாடு இறக்குமதியையும் சிறப்பாக
குறைக்க முடியும் கட்டுப்பாடுகள் ப�ொருள்
கடத்தலுக்கு வழிவகுக்கும் என்ற கருத்தும்
உண்டு. பத்திரிக்கைகள் கருத்துபடி இந்திய
விமானநிலையங்களில்
தங்கம்
கடத்தி
வருதலை பிடிப்பது சாதாரணமாக நடந்து
க�ொண்டிருக்கிறது.

IV. இதர வழிமுறைகள்
இதுவரை
நாம்
கற்றுக்கொண்ட
வழிமுறைகள் மட்டுமல்லாமல், இன்னும் சில
வழிமுறைகளையும் பின்பற்றி அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலையில் சமநிலையை உருவாக்க
முடியும். அவையாவன
i) வெளிநாட்டுக்கடன்
ii) சலுகைகள் மூலம் வெளிநாட்டு
மூலதனத்தை ஈர்த்தல்

III. வாணிப வழிமுறைகள்
ஏற்றுமதிக்கு ஊக்கமளித்து இறக்குமதியை
குறைக்கும் வழிமுறைகளேயே வாணிப
வழிமுறைகளாகும்.
அவற்றை
இங்கே
விவாதிக்கலாம்.

iii) வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை
ஈர்த்தல்
iv) வெளிநாடுவாழ் மக்களின்
அனுப்புதல்களை நாட்டுக்குள் க�ொண்டு
வர ஊக்கமளித்தல்

1. ஏற்றுமதி ஊக்கமளித்தல்
கீழே
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள
வழிமுறைகளை செயல்படுத்தி ஏற்றுமதிக்கு
ஊக்கமளிக்கலாம்.
i)
ஏற்றுமதி
மீது
விதிக்கப்படும் சுங்க வரியை குறைத்தல்
அல்லது நீக்குதல் ii) ஏற்றுமதி மானியம்
வழங்குதல் iii) ஏற்றுமதிக்காக உற்பத்தி
த�ொழில் நடத்துபவர்களுக்கு
பண, நிதி,
உருவ
மற்றும்
நிறுவனச்
சலுகைகள்
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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மக்களும்,

v) இறக்குமதியாகும் ப�ொருட்களை
உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்தல்.

166

29-03-2019 19:59:59

அயல் �ை அளவில் உள்நாட்டு �ைத்தின்
மதிப�ாகும். நாடுகள் அவரகளின் �ைத்்த
�ல முகமதிபபு இ்ங்களாக (Denomination)
பிரித்து பவளியிடுகி்றாரகள்.
ஒரு அலகு
அயல்�ைத்்த ப�றுவதற்கு எத்த்் அலகு
உள்நாட்டுப
�ைத்்த
பகாடுககிக்றாம்.
என்�கத �ைமாற்று வீதமாகும். உதாரைமாக
ஒரு அபமரிகக டால்ரப ப�றுவதற்கு �75
இநதிய ரூ�ாய பகாடுப�்த ரூ�ாய டாலர
மாற்று வீதம் எ்லாம். இகத க�ான்று மற்்ற
நாட்டு �ைத்தில் இநதிய ரூ�ாயின் மதிப்�
இ்ையத்தில் கதடி பதரிநது பகாள்ளலாம்.
மாற்று வீதத்்த இரணடு வ்ககளில்
குறிபபிடலாம்.

7.9

பண மனாற்று வீ�ம்

�ை
மாற்று
வீதத்்த
அநநிய
பசலாவணி மாற்று வீதம் என்்ற பசால்்ல
�யன்�டுத்தியும் குறிபபிடலாம்.

7.9.1 அந்நிய பசலனாவணியின

பபனாருளவிளக்�ம் (FOREX)

ஒரு நாட்டின் ்மய வங்கியின் இருபபில்
உள்ள மற்்ற நாடுகளின் �ைகம அநநிய
பசலாவணி எ் ப�ாருள் பகாள்ளலாம்.
ஆங்கிலத்தில் Forex என்்ற சுறுகக பசால்்ல
�யன்�டுத்தியும்
குறிபபிடுகி்றாரகள்.
ஒவபவாரு நாட்டுககும் தனியா் நாையமும்
நாைய பவளியீட்டு மு்்றயும் உள்ளது.
இவற்்்ற மற்்ற நாட்டு �ைமாக மாற்றும்
பசயல்மு்்றக்ளயும் விதிக்ளயும் மற்றும்
அலுவலக
அ்மபபுக்ளயும்
அநநிய
பசலவாணி என்்ற பசால் விரிவாக குறிககி்றது.
இநத
அ்மபபு
மு்்றகய
நாடுகளுககி்டயிலா்
�ை
�ரிவரத்த்்ககு வழிமு்்றக்ள பசயது
பகாடுககி்றது.

1. ஒரு அலகு அயல் �ைத்திற்கு (1 USD)
எத்த்் அலகு உள்நாட்டுப �ைம் (�)
நிகரா்து உதாரைமாக $1 = �75
2. எத்த்் அலகு பவளிநாட்டுப �ைத்துககு
(USD) ஒரு அலகு உள்ளூர �ைம் (�1)
நிகரா்து.
உதாரைமாக,
1 அபமரிகக டாலர = �70 அல்லது
�1 = U.S 1.42 பசன்ட்

7.9.2 பசலனாவணி வ்ரவிலக்�ணம்

�1 = $1 => 1947
�70 = $1 => 2018

“அநநிய பசலாவணி என்�து ஒரு
நாட்டின் �ைத்்த மற்்ற நாட்டுப �ைமாக
மாற்றும் மற்றும் ஒரு நாட்டிலிருநது பி்ற
நாட்டிற்குப �ைத்்த மாற்றும் மு்்றகய
ஆகும்.”

பசலனாவணி விகி�ம்
ஒரு நாட்டின் �ைத்்த மற்ப்றாரு நாட்டின்
�ைத்திற்கு மாற்றும் விகிதம்

7.9.3 பசலனாவணி மனாற்று வீ�ம்
அநநிய
பசலாவணி
சந்தயில்
�ரிவரத்த்்கள் சந்தயில் நிலவுகின்்ற
�ைமாற்று வீதத்தில் ந்டப�றுகி்றது. இது
167
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மேலே உள்ள வரைபடத்தில் செங்குத்து
அச்சு பண மாற்று வீதத்தையும் படுகிடை அச்சு
அந்நிய செலாவனிக்கான தேவை மற்றும்
அளிப்பு அளவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. E என்ற
புள்ளியில் அந்நிய செலாவணி தேவை
வளைக�ோடு
அளிப்பு
வளைக�ோட்டை
வெட்டுகிறது. இந்தப் புள்ளியில் அந்நிய
செலாவணி தேவை மற்றும் அளிப்பு அளவு
ஒன்றுக்கொன்று சமமாவதால் பணமாற்று
வீதம் சமநிலையை அடைகிறது. தேவையும்
(DD) அளிப்பும் (SS)சந்திக்கும் வெட்டுப்
புள்ளியில் (E) பணமாற்று வீதம் சமநிலையை
அடைகிறது. தேவையும் அளிப்பும் OQ என்ற
அளவில் இருக்கும் ப�ொழுது நிர்ணயமாகும்
OP2 என்ற பணமாற்று வீதமே சமநிலை
பணமாற்று வீதமாகும்.

7.9.4. 
சமநிலை பணமாற்றுவீதம் –

வரைவிலக்கணம்

‘‘ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை
சமநிலையில்
நிறுத்தி
வைக்கும் பணமாற்று வீதம் சமநிலை
பணமாற்று வீதம்”
- ரேகனர் நர்க்ஸ்.

7.9.5. 
சமநிலை பணமாற்று வீதம்

நிர்ணயமாதல்

அந்நிய
செலாவணி
சந்தையில்
சமநிலை
பணமாற்று வீதம் ப�ொது
விலை
நிர்ணய
க �ோட்பா ட் டி ன்ப டி
நிர்ணயமாகிறது.
சந்தை
விசைகளான தேவையளவும் வழங்களளவும்
(அளிப்பு) ஒருங்கே செயல்பட்டு சமநிலை
விலையை நிர்ணயிக்கும் என்பதே ப�ொது
விலை
நிர்ணயக்
க�ோட்பாடாகும்.
இக்கோட்பாட்டின்படி
பார்த்தால்
அந்நிய
செலாவணிக்கான
தேவையளவும்
வழங்கலளவும் சமமாகுமளவில் சமநிலை
பணமாற்று வீதம் நிர்ணயமாகும். வரைபடத்தில்
அந்நிய செலாவணி தேவை மற்றும் அளிப்பு
வளைக�ோடுகள் சந்திக்கும் வெட்டுப்புள்ளியில்
சமநிலை பணமாற்று வீதம் நிர்ணயமாகும்.
பணத்தின் பலன் மத்ப்பு

Y

அதிகப்படியான தேவை

S
P1

a

7.9.6. பண மாற்று வீதம் நிர்ணய

முறைகள்

பண மாற்று வீதம் இரண்டு முறைகளில்
நிர்ணயமாகிறது. அவையாவன 1) நிலையான
பணமாற்று வீதம் மற்றும் 2) மாறுபடும்/
நிலையற்ற பண மாற்று வீதம். ஒரு குறிப்பிட்ட
எல்லைக்குள் நிர்வகிக்கப்பட்ட பணமாற்று
வீத
நிர்ணமுறை
ஒன்றும்
உண்டு.
இந்தியாவில் இவ்வகையான முறையே
பின்பற்றப்படுகிறது.
1. நிலையான பணமாற்று வீதம்
மாறாத
பணமாற்று
வீதத்தை
நிலையான பண மாற்று வீதம், மற்றும்
நிலைநிறுத்தப்பட்ட பணமாற்று வீதம் என்ற
பெயர்களாலும் குறிப்பிடலாம். ஒரு நாட்டின்
அரசாங்கம்
மைய
வங்கியின்
மூலம்
பணமாற்று வீதம் நிர்ணயித்தால் அதை
மாறாத பண மாற்று வீதம் என்கிற�ோம். தங்க
மாற்று பன்னாட்டு பணவியல் முறையில் (Gold
Standard) நாடுகளின் பணமாற்று மதிப்பு
தங்கத்தின் அளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

D
b

E

P2
c

P3

D
அதிகப்படியான அளிப்பு

d
S

x
அந்நிய செலாவணியின்
வரைபடம் 7.3 தேவையும் அளிப்பும்
0
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2. மனாறுபடும்/நி்லயற்் பண மனாற்று வீ�ம்

இநநி்லயிலிருநதால் இநதிய ரூ�ாயும்
அபமரிகக டாலரும் சமமா் வாங்கும் ஆற்்றல்
ப�ற்்ற்வயாக கருதலாம்.

அநநிய பசலாவணி சந்த வி்சகளா்
மாறுகின்்ற
அநநிய
பசலாவணிககா்
கத்வயும் அளிபபும் �ை மாற்று வீதத்்த
நிரையிககும் மு்்றகய மாறுகின்்ற �ை
மாற்று வீதமாகும். இ்த மிதககும் �ைமாற்று
வீதம் என்றும் அ்ழககலாம்.

7.9.8. பண மனாற்று வீ�த்்�

நிர்ணயிக்கும் �னாரணி�ள

நாடுகளுககி்டயிலா்
�ன்்ாட்டு
வாணிக உ்றவுகளுடன் பதாடரபு்டய �ல
காரணிகள்
�ைமாற்று
வீதத்்த
தீரமானிககின்்ற்.

7.9.7. பணமனாற்று வீ� வ்��ள

பசலனாவணி மனாற்று வீ�த்்� நிர்ணயிக்கும் �னாரணி�ள

கீழ்கணட
நான்கு
வடிவங்களில்
�ைமாற்று வீதத்்த வ்கப�டுத்தலாம்.
அ) ப�யரளவு �ை மாற்று வீதம் ஆ) பமயயா்
�ை மாற்று வீதம் இ) ப�யரளவு பசயலாகக
�ை மாற்று வீதம் (NEER) ஈ) பமயயா்
பசயலாகக �ை மாற்று வீதம் (REER).
உதாரைமாக: $1 = � 75 என்்றால்
ப�யரளவு �ைமாற்று வீதம் = 75/1 = 75
இது இருதரபபு ப�யரளவு �ைமாற்்ற
வீதமாகும்.

ePf
=
P

பமயயா் �ை மாற்று வீதம்
இங்கு P = உள்நாட்டு வி்ல

Pf = பவளிநாட்டு வி்ல (USD)
e = ப�யரளவு �ை மாற்று வீதம்

75x5
50

பமயயா் �ைமாற்றுவீதம் 1 எ்
கைககிடப�ட்டால்,
இரணடு
நாடுகளின்
�ைமும்
சமமா்
வாங்கும்
ஆற்்றல்
ப�ற்றுள்ளதாக புரிநது பகாள்ளலாம்.

பமயயா் �ை மாற்்றம் =

0.66x75
50

வி்ல

4. பபனாதுக்�டன
5. வனாணிப வீ�ங�ள
6. அரசியல், பபனாருளனா�னார
உறுதித்�ன்ம
7. பபனாருளனா�னாரப் பினனி்க்�ம்
8. ஊ� வனாணி�ம்

2. வட்டி வீ� கவறுபனாடு�ள
வட்டி
வீதத்திற்கும்
�ை
மாற்்ற
வீதத்திற்கும் கநரடி உ்றவு நிலவுகி்றது. ஒரு

1
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3. ்டப்புக் �ணக்குப் பற்்னாக்கு்்

�ை வீகக அளவும் �ைமாற்்ற வீதமும்
த்லகீழ் பதாடரபுள்ள்வ. மற்்ற நாட்டு
�ைத்துடன் ஒபபிடு்கயில் பதாடரசியாக
கு்்றவா் �ை வீகக அளவு நிலவும்
நாட்டின் �ைத்தின் வாங்கும் ஆற்்றல்
அதிகரிப�த்ால் கு்்றநத �ை வீகக அளவு
அநத
நாட்டின்
�ைமாற்்ற
வீதத்்த
உயரத்துகி்றது.

= 7.5

உதாரைமாக
க�்ாவின்
அபமரிககாவில் $0.66 என்்றால்

2. வட்டி விகி� கவறுபனாடு�ள

1. பண வீக்� அளவு கவறுபனாடு�ள

ஒரு க�்ாவின் வி்ல இநதியாவில் � 50
அபமரிககாவில் $ 5,
பமயயா் �ைமாற்று வீதம் =

1. பணவீக்� அளவு கவறுபனாடு�ள
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நாட்டின் மைய வங்கி வட்டி வீதத்தை
உயர்த்தி
வெளிநாட்டு
முதலீட்டை
கவர்ந்திழுக்க முடியும். இதன் விளைவாக
பணமாற்று வீதம் உயரும்

8. ஊக வாணிகம்
ஒரு நாட்டின் பணமாற்று வீதம் குறுகிய
காலத்தில் அதிகரிக்குமென கணிக்கப்பட்டால்
நிதி சந்தை ஊக வாணிப முதலீட்டாளர்கள்
மத்தியில் அந்த நாட்டின் பணத்திற்கு தேவை
கூடும். இதனால் அந்த நாட்டின் பண மாற்று
வீதம் அதிகரிக்கும்.

3. நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை
அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலையின் நடப்பு
கணக்கில்
பற்றாக்குறை
வரவைவிட
செலுத்துகை அதிகமிருப்பதைக் காட்டுகிறது.
அயல்நாட்டு
செலாவணிக்கான
கூடுதல்
தேவை நாட்டின் பண மாற்று வீதத்தை
குறைத்துவிடும்.

	மேற்கண்ட காரணிகள் மட்டுமல்லாமல்
உலக
அரசியல்
சூழ்நிலையும்
ஒரு
நாட்டுக்கெதிராக
ப�ொருளாதார
கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் அதிகாரமும் பண
மாற்று வீதத்தை தீர்மானிக்கும் ஆற்றல் மிக்க
காரணிகளாகும்.

4. ப�ொது கடன்
ப�ொது
கடன்
பண
வீக்கத்தை
உருவாக்கும்
பண
வீக்கம்
பண
மாற்றுவீதத்தை குறைத்து விடும்.

7.10

அன்னிய நேரடி மூலதனமும்
(FDI) பன்னாட்டு வாணிகமும்

5. வாணிக விகிதம்

பன்னாட்டுப்
ப�ொருளாதாரத்தில்
அன்னிய நேரடி முதலீடு முக்கிய பங்கு
வகிக்கிறது. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனமும்
பன்னாட்டு
வாணிகமும்
மிகவும்
நெருக்கமுடையவை. வளரும் நாடுகளின்
இயற்கை வளங்கள் மற்றும் த�ோட்டப்பயிர்
துறைகளில் மிக அதிக அளவு வெளிநாட்டினர்
முதலீடு செய்து பன்னாட்டு வாணிகத்தின்
வளர்ச்சிக்கு துணைபுரிந்தனர். வெளிநாட்டு
நிறுவனங்களின் உற்பத்தி இறக்குமதிக்கு
மாற்றாகவும் செயல்பட்டு இறக்குமதியை
கட்டுப்படுத்துகிறது.

இறக்குமதி விலையைவிட ஏற்றுமதி
விலை வேகமாக அதிகரித்தால் அந்த நாட்டின்
வாணிப விகிதம் மேம்படும். சாதகமான
வாணிப
விகிதம்
நாட்டின்
ஏற்றுமதி
தேவையை
அதிகரிப்பது
மேம்பட்டால்
பணமாற்று வீதம் உயரும்.
6. அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார உறுதிநிலை
ஒரு நாட்டின் அரசியல் ப�ொருளாதார
உறுதியான
சூழ்நிலை
பணமாற்று
வீதத்தையும் உறுதிபடுத்தும். பண மதிப்பு
உயர்வதால்
வெளிநாட்டு
முதலீட்டை
கவர்ந்திழுக்கும்.

வெளிநாட்டு
நேரடி
முதலீட்டுடன்
இயந்திரங்கள்,
த�ொழில்
நுட்பம்,
இடு
ப�ொருட்கள்
மற்றும் அரிதான நுகர்வு
ப�ொருட்கள் ப�ோன்றவையும் ஒரு நாட்டுக்குள்
வரும்.
ஏற்றுமதி செய்து ஈட்டிய அந்நிய
செலாவணி இறக்குமதி மீது செலவழிக்க
ப�ோதவில்லையென்றால் வெளிநாட்டு நேரடி
மூலதனத்தைக் க�ொண்டு ஈடு செய்ய முடியும்.
அந்நிய
செலாவணி
பற்றாக்குறையை
ப�ோக்குதல், வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குதல்

7. ப�ொருளதார பின்னிறக்கம்
ப�ொருளாதார பின்னிறக்க காலத்தில்
ஒரு நாட்டில் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அடையும்.
வட்டி வீத வீழ்ச்சி வெளிநாட்டு முதலீட்டை
குறைத்து விடும்.
இதன் விளைவாக
பணமாற்று வீதமும் வீழ்ச்சி அடையும்
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மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சி வேகத்தை
அதிகரித்தல் ப�ோன்ற காரணங்களுக்காகவும்
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு விரும்பப்படுகிறது.
பல
நாடுகள்
இறக்குமதிக்கு
பதிலாக
வெளிநாட்டு மூலதனத்தை விரும்புகிறார்கள்.

7.10.1 வெளிநாட்டு நேரடி

மூலதனத்தின் (FDI) ப�ொருள்
விளக்கம்

வேறுநாட்டில்
முதலீடு
செய்து
நிறுவனத்தின்
மேலாண்மையை
தன்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்வதையே
வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனம் என்கிற�ோம்.
பன்னாட்டு
வணிக
நிறுவனங்கள்
வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்வதை இது
குறிக்கிறது.
இது
வெளிநாட்டு
நிதி
மூலதனமல்ல. வெளிநாட்டு நிதி மூலதனம்
குறுகியகால லாப ந�ோக்கில் நிதி சந்தையில்
செய்யப்படும் முதலீடாகும். நிறுவனங்களின்
மேலாண்மையை
தன்
கட்டுப்பாட்டில்
வைத்துக் க�ொள்வது நிதி மூலதனத்தின்
ந�ோக்கமல்ல.

ஒரு முதலீடு பன்னாட்டு முதலீடாக மாறும்
நிலை
பன்னாட்டு
முதலீடு பெறும்
வழி

பன்னாட்டு
நேரடி
முதலீடுகள்

பன்னாட்டு
நிறுவன
முதலீட்டாளர்கள்

ஒரு நாட்டின் (வழங்கும் நாடு) மக்களும்
அரசாங்கமும் மற்றொரு நாட்டின் ( பெறும்
நாடு)
த�ொழிற்சாலைகளில்
செய்யும்
முதலீடு பன்னாட்டு முதலீடாக மாறுகிறது

வெளிநாட்டு நிதி மூலதனம் (FPI)
ஒரு நாட்டில் வெளிநாட்டினர்
வங்கிகளில்
நிறுவன
பங்கு
வாங்குவதில்,
கடன்
பத்திரம்
வாங்குவதில் மற்றும் முன் பேர.
வர்த்தகத்தில்
முதலீடு
செய்வதை
வெளிநாட்டு நிதி மூலதனம் (Foreign
Protfolio Investment) எனலாம். இது
வாணிபச்
செலுத்துச்
சமநிலை
மூலதனக் கணக்கின் ஒரு பகுதியாகும்.

இயற்கை வளங்கள் மற்றும் கனிம
சுரங்கங்கள் மற்றும் அதிக லாப விகிதம் உள்ள
த�ொழில்கள், ப�ோன்ற துறைகளை குறிவைத்து
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு வருகிறது.
எந்நேரமும் திரும்ப
வெளியேறிவிடும்
அபாயம், உள்நாட்டு சட்ட விதிகளை மீறுதல்
ப�ோன்ற
கெடுதல்களும்
வெளிநாட்டு
மூலதனத்தில் உண்டு. எனவே, வெளிநாட்டு
மூலதனத்தின் நன்மைகள் அதிகமா, ஆபத்து
அதிகமா என்பது விவாதத்துக்குரியது.

7.10.2 வெளிநாட்டு நேரடி

மூலதனத்தின் ந�ோக்கங்கள்

கீழ்கண்டவையே
வெளிநாட்டு
மூலதனத்தின் ந�ோக்கங்கள்

அமெரிக்க டாலரின் தேவை அதிகரிப்பை
IMF மற்றும் உலக வங்கி க�ொள்கைகள் (பண்ட்
– வங்கி க�ொள்கை) அமெரிக்க டாலரின்
மதிப்பை
த�ொடர்ந்து
அதிகமதிப்புடன்
வைத்திருப்பதே மறைமுக ந�ோக்கமாகும்.

நேரடி

1. விற்பனையை விரிவுப்படுத்துதல்
2. இயற்கை வளங்களை
கையகப்படுத்துதல்
3. வாணிக பரவலாக்கம்
4. ப�ோட்டி இடர்களை குறைத்தல்
171
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7. ப�ோட்டியை
உருவாக்கி
முற்றுரிமையை தகர்க்கும்

வெளிநாட்டு நிதி நிறுவன முதலீடு (FII)
வெளிநாட்டு நிதி நிறுவன முதலீடு
என்பது பணசந்தை மற்றும் முன்பேர நிதி
சந்தைகளில் நிதி நிறுவனங்கள் வழியாக
செய்யப்படும் நிதி மூலதனமாகும். குறுகிய
கால
லாபத்திற்காக
செய்யப்படும்
முதலீடாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஐக்கிய
நாடுகளிலுள்ள ஒரு பரஸ்பர நிதி நிறுவனம்
இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தில்
முதலீடு செய்யலாம்.

8. முதலீடு
செய்த
நாட்டின்
உள்நாட்டு
உற்பத்தியின் நிகர மதிப்புக் கூடுவது
முதலீட்டிலிருந்து கிடைத்த வருவாயைவிட
அதிகமாக
இருந்தால்
வெளிநாட்டு
முதலீட்டிலிருந்து கிடைக்கும் தனியார்
நிறுவனத்திற்கான
லாபத்தைவிட
சமூகத்துக்கு கிடைக்கும் பலன் அதிகம்
9. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனம் முதலீட்டையும்
அந்நிய செலாவணியையும் க�ொண்டு
வருவதன்
மூலம்
சேமிப்பு
முதலீடு
இடைவெளியையும் நிரப்ப உதவுகிறது.

7.10.3 வெளிநாட்டு நேரடி

மூலதனத்தின் நன்மைகள்

வெளிநாட்டு முதலீடு பெரும்பாலும் நேரடி
முதலீடாகவே நாடுகளுக்குள் நுழைகிறது.
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டின் நன்மைகளை
பட்டியலிடுவ�ோம்

10. உள்நாட்டு துணைத் த�ொழில் நிறுவனங்கள்
வளரவும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள�ோடு
இணைந்து உள்நாட்டு சிறுத�ொழில்கள்
வளரவும் உதவும்.

1. வெளிநாட்டு
நேரடி
மூலதனம்
அது
சென்றடையும் நாட்டின் மூலதன அளவை
உயர்த்தி
வேலைவாய்ப்பு
அளவையும்
அதிகரிக்கும்

11. உள்நாட்டுத் த�ொழில் முனைவ�ோர்களை
வெளிநாட்டு மூலதனம் மற்ற நாடுகளில்
முதலீடு செய்ய தூண்டுகிறது.
இந்திய
நிறுவனங்கள்
நேபாளம்,
உகாண்டா,
எத்திய�ோப்பியா மற்றும் கென்யா ப�ோன்ற
நாடுகளில்
முதலீடு
செய்துள்ளது.
ம�ொரிஷியஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர் ப�ோன்ற
சிறிய நாடுகளின் வழியாகவே மிக அதிக
அளவிலான
முதலீடு
இந்தியாவுக்குள்
வந்துள்ளது.

2. நேரடி வெளிநாட்டு மூலதனம் சென்றடையும்
நாட்டிற்கு புதிய த�ொழில் நுட்பத்தையும்
க�ொண்டு வருகிறது.
3. வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு நுழையும்
நாட்டின் அரசுக்கு நிறுவன இலாப வரி
செலுத்துவதன்
மூலம் வருவாயை
க�ொண்டு வருகிறது.

7.10.4. வெளிநாட்டு நேரடி

மூலதனத்தின் தீமைகள்

4. லாபத்தின் ஒரு பகுதியை மறுமுதலீடு
செய்வதன் மூலம் த�ொழில்வளம் பெருகும்

வெளிநாட்டு
நேரடி
தீமைகளைக் காணலாம்.

5. புதிய த�ொழில் மேலாண்மை முறைகளை
அறிமுகப்படுத்தும்
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மூலதனத்தின்

1. முன்னுரிமைத் தர வேண்டிய துறைகளுக்கு
பதிலாக
உயர்ந்த
லாப
வாய்ப்புள்ள
துறைகளில் வெளிநாட்டு முதலீடு அதிகமாக
செய்யப்படுகிறது.

6. ஏற்றுமதியை
அதிகப்படுத்தி
இறக்குமதிக்கான அவசியத்தை குறைத்து
அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை
சமமின்மையை நீக்கும்
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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க�ொண்டுவந்தது,
புதிய
மேலாண்மை
நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்தது
மேலும்
இந்தியாவுக்கு
பன்னாட்டு
சந்தையில்
நுழையும் வாய்ப்பையும் உருவாக்கியது.

2. நுழையும்
நாட்டுக்குப்
ப�ொருத்தமற்ற
த�ொழில்நுட்பத்தை க�ொண்டு வருகிறது
3. லாபத்தை தாய்நாட்டுக்கு எடுத்து செல்லும்
காலங்களில்
வெளிநாட்டு
முதலீடு
அயல்நாட்டு செலுத்துநிலை சமமின்மைக்கு
வழி வகுக்கிறது.

வெளிநாட்டு மூலதனத்தால்
இந்தியத் துறைகள்
(i) நிதித் துறை

4. முதலீடு
செய்த
நாட்டின்
உள்நாட்டு
அரசியலில் முதலீட்டு உரிமையாளர்கள்
தலையிடுகிறார்கள்

(ii) காப்பீடு
(iii) தகவல் த�ொடர்பு
(iv) சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை

5. வெளிநாட்டு நிறுவனத்தார் அறமற்ற வணிக
நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர்.

(v) மருந்து உற்பத்தி
(vi) மென்பொருள் மற்றும் தகவல் த�ொழில்
நுட்பம்

6. சிறு மற்றும் குறு த�ொழில் நிறுவனங்களை
வெளிநாட்டு
நிறுவனங்கள்
நசுக்கி
விடுகிறது.

இந்தியாவில் வெளிநாட்டு மூலதனம் தடை
செய்யப்பட்டத் துறைகள்

7. தங்களுடைய ப�ொருளாதார பலத்தால்
ப�ோட்டி நிறுவனங்களை மூடவைத்து
சில்லோர் முற்றுரிமை அல்லது முற்றுரிமை
சூழலை உருவாக்குகிறது வெளிநாட்டு
மூலதனம்

(i) ப�ோர்க்கருவிகள் மற்றும் ஆயுத உற்பத்தி
(ii) அணு ஆற்றல்
(iii) த�ொடர்வண்டி ப�ோக்குவரத்து
(iv) நிலக்கரி மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி
(v) இ
 ரும்புத் தாது, மாங்கனீசு, கிர�ோம்,
ஜிப்சம், சல்பர், தங்கம், வைரம், தாமிரம்
ப�ோன்ற தாது சுரங்கத் துறை

8. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சிறப்பு
சலுகைகளை நாடுகள் வழங்குவதால்
உள்நாட்டு சேமிப்பு குறைதல், வாணிக
வீதம் பாதகமாதல், அயல்நாட்டு செலுத்து
நிலை
சமமின்மையை
சரிசெய்வதில்
சிரமங்கள் ப�ோன்ற தீய விளைவுகள்
உருவாகிறது என்கிறார்.

வெளிநாட்டு
நேரடி
மூலதனம்
இந்தியாவுக்குள் 97 மில்லியன் அளவுக்கு
1990 – 91ல் வந்தது. இது 5,535 மில்லியனாக
2004 – 05ல் இருந்தது. இது 2011 – 12 32,955
ஆக உயர்ந்தது. UNCTAD உலக முதலீட்டு
அறிக்கை 2018ன்படி 2016ல் 44 பில்லியனாக
இருந்த வெளிநாட்டு நேரடிமூலதனம் 2017ல்
40 பில்லியனாக குறைந்துள்ளது.

7.10.5. இந்தியாவின் வெளிநாட்டு

நேரடி மூலதனம்

இந்தியாவில்
1991ல்
ப�ொருளாதார
சீர்த்திருத்தங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டது. இது
இந்தியாவின்
சந்தையை
வெளிநாட்டு
மூலதனத்திற்கு திறந்து விட்டது. த�ொடர்ந்து
வெளிநாட்டு
மூலதனம்
இந்தியாவில்
அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது.
இது
உழைப்பு மற்றும் முதலீட்டு இடம் பெயர்தலை
தாராளமாக்கியது, புதிய த�ொழில் நுட்பத்தை

த�ொகுப்புரை
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல் ப�ொருள்,
பணிகள்,
மூலதனம்
மற்றும்
பண
பரிவர்த்தனைகளை
விவரிக்கும்
பாடப்பிரிவாகும்.
நாடுகள்
பன்னாட்டு
வாணிகத்தில் ஏன் ஈடுபடுகின்றன மற்றும்
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அதன் விளைவுகள் என்ன என்பதை விளக்கும்
க�ோட்பாடுகளில் மூன்று க�ோட்பாடுகளை
பயின்றோம்.
பன்னாட்டு
வாணிகத்தின்
பலன்கள், வாணிப வீதம், அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை
ப�ோன்றவைப்
பற்றியும்
அவற்றின் சமநிலை மாறினால் மீண்டும்
சமநிலையை
அடைவதற்கான
வழிமுறைகளையும் கற்றுக்கொண்டோம்.

� உள்நாட்டு வாணிகம் : ஒரு நாட்டின் புவி

இரண்டு விதமான பண மாற்று வீத
நிர்ணய முறைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நேரடி
மூலதனத்தின்
நன்மை
தீமைகளையும்
விவாதித்தோம்.

� முழு செலவு வேறுபாடுகள்(Absolute cost):

பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகளான
IMF, IBRD, WTO மற்றும் வாணிப பகுதிகளான
SAARC, ASEAN, BRICS ப�ோன்ற அமைப்புகள்
பன்னாட்டு வாணிபத்தில் மிக முக்கிய பங்கு
வகிப்பதை பற்றி அடுத்த பாடத்தில் பார்ப்போம்.

� ஒப்புமைச் செலவு வேறுபாடுகள் : இரு

எல்லைகளுக்குள் நடைபெறும் வாணிகம்

� பன்னாட்டு வாணிகம் : ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட

நாடுகளுக்கிடையிலான வாணிகம். இது
ஒரு நாட்டின் புவி மற்றும் அரசியல்
எல்லைகளைக்
கடந்து
நடைபெறும்
வாணிகமாகும்.
ஒரு பண்டத்தினை உற்பத்தி செய்ய
ஆற்றப்படும் உண்மைச் செலவுகளில் இரு
நாடுகளிடையே காணப்படும் வேறுபாடு.

பண்டங்களை
உற்பத்தி
செய்வதில்
ஆற்றப்படும் முழுச் செலவுகளில் இரு
நாடுகளிடையேயான வேறுபாடு

� உற்பத்திக் காரணி கிடைக்கும் அளவு

சிந்தித்து செயலாற்றுதல்

(Factor Endowment) : ஒரு நாடு ஒரு
குறிப்பிட்ட
காலத்தில்
உற்பத்திக்
காரணிகளைப் பெற்றுள்ள அளவு

1. இந்தியப்
பணம்,
அமெரிக்க
டாலரிடையேயான செலாவணி விகிதம்
இது $1 = �65 என வைத்துக்கொள்வோம்.
இது $1 = �55 என மாறினால், எப்பணத்தின்
மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது.
எப்பணத்தின்
மதிப்பு குறைந்துள்ளது?

� வாணிக

வீதம்
:
ஏற்றுமதிக்கும்
இறக்குமதிக்குமிடையிலான விகிதம்

� வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை : ப�ொருள்

ஏ
ற்
று
ம
தி
க்
கு
ம்
இறக்குமதிக்குமிடையிலான
கழித்தல்
(Subtraction) வேறுபாடு. ப�ொருள் ஏற்றுமதி
மற்றும் இறக்குமதி மதிப்பின் நிகர மதிப்பு
என்றும் புரிந்து க�ொள்ளலாம்.

2. நம்மாநிலத்தின்
முக்கிய
நபரின்
ஆர�ோக்கியத்தைச்
ச�ோதித்தறிய
இங்கிலாந்திலிருந்து ஒரு மருத்துவர்
அழைக்கப்படுகிறார் எனக் க�ொள்வோம்.
இம்மருத்துவருக்கு
வழங்கப்படும்
கட்டணங்கள்
வாணிபச்
செலுத்துச்
சமநிலைக் கணக்குகளில் எக்கணக்கில்
பதிவுசெய்யப்படும்?

� அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை : ஒரு நாடு

உலக
நாடுகளுடன்
மேற்கொள்ளும்
ப�ொருளதார
பரிவர்த்தனைகளை
கணக்கியல் முறையில் த�ொகுத்தளிக்கும்
அறிக்கையே அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை

அருஞ்சொற்பொருள்
� பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல் : பன்னாட்டு
வாணிகத்தின்
படிப்பதற்கான
பிரிவாகும்
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� பண

அடிப்படைகளை
ப�ொருளியலின்
பாடப்

மதிப்பிறக்கம்

:

ஒரு

நாட்டின்

பணத்தை மற்ற நாடுகளின் பணமாக
மாற்றும் வீதத்தை அந்நாட்டின் மைய
வங்கி குறைத்து நிர்ணயம் செய்தல்
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� அந்நிய செலாவணி : ஒரு நாட்டின் மைய

� மாறுகின்ற பணமாற்று வீதம் : அந்நிய

வங்கியின் இருப்பில் உள்ள தங்கம் மற்றும்
பிறநாடுகளின் பணம்

செலாவணி சந்தை விசைகளான அந்நிய
செலாவணி
தேவையளவும்
அளிப்பினளவும்
தன்னிச்சையாக
செயல்பட்டு நிர்ணயமாகும் பண மாற்று
வீதமே மாறுகின்ற பணமாற்று வீதம்

� பண மாற்று வீதம் : ஒரு நாட்டின் பணத்தின்

ஒரு அலகை மற்ற நாடுகளின் பணத்தில்
எத்தனை
அலகுகளுக்கு
பரிமாற்றிக்கொள்கிற�ோம் என்ற வீதம்

� வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனம் : ஒரு

நாட்டில் வேறுநாட்டு நிறுவனம் உற்பத்தி
துறையில்
முதலீடு
செய்வதையே
வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனம் என்கிற�ோம்.

� மாறா பண மாற்று வீதம் : ஒரு நாட்டின்

மைய வங்கியால் பண மாற்று வீதத்தை
நிர்ணயம் செய்யும் முறை

ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. இ
 ரண்டு நாடுகளுக்கிடையிலான வாணிகம்
என்பது ______

4. ந
 ாடுகள் பன்னாட்டு வாணிகத்தில் ஈடுபட
அடிப்படை காரணம்

அ. வெளிவாணிகம்
ஆ. உள்வாணிகம்
இ. மண்டலங்களுக்கிடையான
வாணிகம்
ஈ. உள்நாட்டு வாணிகம்

அ. ஒரு நாடு ஒரு குறிப்பிட்டப்
ப�ொருளையும் வேறு நாடு மற்றொரு
ப�ொருளையும் உற்பத்தி செய்ய
விரும்புகிறது
ஆ. உற்பத்தி வளங்கள்
நாடுகளுக்கிடையே ஏற்றத்
தாழ்வுடன் பகிரப்பட்டுள்ளது
இ. பன்னாட்டு வாணிகம் லாப குவிப்பு
வாய்ப்பை அதிகப்படுத்துகிறது
ஈ. நாடுகளில் நிலவும் வட்டி வீதமும்
வெவ்வேறு அளவில் உள்ளது

2. கீ
 ழ்கண்டவற்றுள் வாணிகத்தை
தீர்மானிக்கும் காரணி எது?
அ. ஒரு ப�ொருளின் மேம்பாட்டு கால
கட்டம்
ஆ. உற்பத்தி காரணிகளின் ஒப்பீட்டு
விலை
இ. அரசாங்கம்
ஈ. மேற்கண்ட அனைத்தும்

5. கீ
 ழ்க்கண்டவைகளில் பன்னாட்டு
வாணிகத்தின் நன்மை எது?

3. பன
 ்னாட்டு வாணிகம் உள்நாட்டு
வாணிகத்திலிருந்து வேறுபடக் காரணம்
அ. வணிகக் கட்டுப்பாடுகள்
ஆ. உ
 ற்பத்திக் காரணிகள் இடம் பெயர
இயலாமை
இ. நாடுகளின் க�ொள்கை வேறுபாடுகள்
ஈ. மேற் ச�ொன்ன அனைத்தும்
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அ. நமது இயற்கை வளங்களை
பாதுகாக்கலாம்
ஆ. புதிய த�ொழில் நுட்பம் கிடைக்கும்
இ. மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல
வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது
ஈ. அ
 ந்நிய செலாவணி ஈட்ட முடியும்
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6. பண மாற்று வீதம் நிர்ணயமாகும் சந்தை

11. சாதகமான வாணிக சூழலில் ஏற்றுமதி
இறக்குமதியைவிட ________ஆக
இருக்கும்

அ. பண சந்தை
ஆ. அந்நிய செலாவணி
இ. பங்கு சந்தை
ஈ. மூலதன சந்தை

அ. அதிகமாக
ஆ. குறைவாக
இ. கிட்டத்தட்ட சமமாக
ஈ. சமமாக

7. கீழ்கண்ட
எந்த
பணமாற்று
நிர்ணயமுறையில் சந்தை விசைகளான
தேவையும் அளிப்பும் பண மாற்று வீதத்தை
நிர்ணயிக்கிறது.

12. இறக்குமதி ஏற்றுமதியைவிட அதிகமாக
இருத்தலை கீழ்கண்ட வழிகளில் எது சரி
செய்யும்

அ. மாறா பணமாற்று வீதம்
ஆ. மாறுகின்ற பண மாற்று வீதம்
இ. நிலைத்த பணமாற்று வீதம்
ஈ. அரசு ஒழுங்காமைப்பும் முறை

அ. சுங்கத் தீர்வையைக் குறைத்தல்
ஆ. ஏற்றுமதி வரியை அதிகரித்தல்
இ. ஏற்றுமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்
ஈ. இறக்குமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்

8. ஏற்றுமதி நிகரம் என்பது

13. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
உள்ளடக்கிய இனங்கள்

அ. ஏற்றுமதி X இறக்குமதி
ஆ. ஏற்றுமதி + இறக்குமதி
இ. ஏற்றுமதி – இறக்குமதி
ஈ. பணிகள் ஏற்றுமதி

அ. புலனாகும் ப�ொருட்கள் மட்டும்
ஆ. புலனாகாத பணிகள் மட்டும்
இ. அ மற்றும் ஆ
ஈ. பண்ட வாணிபம் மட்டும்

9. கீழ்கண்டவர்களில் யார் ஒற்றைக் காரணி
வாணிப வீதத்தை வடிவமைத்தவர்

14. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை கூறுகள் கீழ்
கண்டவைகளில் எவை

அ. ஜேக்கப் வைனர்
ஆ.G.S. ட�ோரன்ஸ்
இ. எப்.டபில்யூ டாசிக்
ஈ. ஜே.எஸ் மில்

அ. நடப்பு கணக்கு
ஆ. மைய வங்கி இருப்பு
இ. மூலதன கணக்கு
ஈ. அ,ஆ,இ மூன்றும்

10. வாணிப வீதம் _________ பற்றி
குறிப்பிடுகின்றது.

15. வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலை அறிக்கையில்

அ. ப�ொருள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி
விகிதம்
ஆ. இறக்குமதி வழி விகிதம்
இ. ஏற்றுமதி விலை இறக்குமதி விலை
விகிதம்
ஈ. (அ) வும் (இ)யும்

அ. ப�ொருள் பரிவர்த்தனை மட்டும்
பதிவாகிறது
ஆ. ப�ொருள் மற்றும் பணிகள்
பரிவர்த்தனைகள் பதிவாகிறது
இ. மூ
 லதனம் மற்றும் நிதி
பரிவர்த்தனைகள் பதிவாகிறது
ஈ. மேற்க

ண்ட அனைத்தும் பதிவாகிறது
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16. சுற்றுலா மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணம்
த�ொடர்புடைய
பரிவர்த்தனைகள்
அயல்நாட்டு செலுத்துநிலையின் எந்த
கணக்கின் கீழ் பதிவாகிறது

19. இந்தியாவில் வெளிநாட்டு நேரடி
மூலதனம் அனுமதிக்கப்படாத துறை?
அ. வங்கி
ஆ. அணு ஆற்றல்
இ. மருந்து உற்பத்தி
ஈ. காப்பீடு

அ. ப�ொருள் வாணிகக் கணக்கு
ஆ. பணிகள் வாணிக கணக்கு
இ. பணபரிவர்த்தனை கணக்கு
ஈ. மூலதன கணக்கு

20. க�ோட்பாட்டு அடிப்படையில் வெளிநாட்டு
நேரடி மூலதனத்தின் நன்மைகளாவன

17. சுழற்சி அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
சமமற்ற நிலைக்கான காரணம்

அ. ப�ொருளதார வளர்ச்சி
ஆ. பன்னாட்டு வாணிப வளர்ச்சி
இ. வேலை வாய்ப்பு மற்றும் திறன்
அதிகரித்தல்
ஈ. மேற்கண்ட அனைத்தும்

அ. வாணிக சுழற்சியின் மாறுபட்ட கால
கட்டம்
ஆ. வருவாய் மற்றும் விலை தேவை
நெகிழ்ச்சி
நாடுகளுக்கிடையே

பகுதி – ஆ

வேறுபடுதல்
இ. நீ
 ண்டகால ப�ொருளாதார மாற்றங்கள்
ஈ. அ
 மற்றும் ஆ

கீழ்க்காணும்
வினாக்களுக்கு
வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்

ஓரிரு

18. கீழ்கண்டவைகளில் எவை வெளிநாட்டு
நேரடி மூலதனத்திற்கான உதாரணமாக
கூற முடியாது?

21. பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல் என்றால் என்ன?

அ. வெளிநாட்டில்
தன்னூர்தி
ஆலை
அமைத்தல்
ஆ. வெ

ளி ந ா ட் டி ல்
செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரும்பு
உருக்கு ஆலையை வாங்குதல்
இ. வெ
 ளிநாட்டு
துணி
நிறுவனம்
வெளியிட்ட பங்கு அல்லது கடன்
பத்திரத்தை வாங்குவது
ஈ. மு
 ழு தனி உரிமையுடன் ஒரு புதிய
நிறுவத்தை
வெளிநாட்டில்
த�ொடங்குவது

23. பன்னாட்டு வாணிகத்தின் நன்மைகளில்
ஏதேனும் இரண்டு குறிப்பிடுக

22. பன்னாட்டு வாணிகம் வரைவிலக்கணம்
தருக.

24. பன்னாட்டு வாணிகத்தின் அடிப்படைகளை
விளக்குவதில் ஆடம் ஸ்மித்துக்கும்,
டேவிட்
ரிக்கார்டோவுக்கும்
உள்ள
வேறுபாடு என்ன?
25. வாணிப வீதத்தினை விளக்குக.
26. வாணிபச் செலுத்துநிலை பற்றி நீவிர்
அறிவது யாது?
27.

விடைகள்

1

2

3

11

12

13

அ
அ

ஈ

ஆ

4

ஈ

ஆ

இ

ஈ

14

5

6

7

இ

ஆ

ஆ

அ

ஆ

ஈ

15

16
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இ
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என்றால்

9

10

19

20

அ

ஆ
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பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. பன்னாட்டுப் ப�ொருளியலின் உள்ளடக்கத்தை பட்டியலிடுக
29. பன்னாட்டு வாணிகத் த�ொன்மைக் க�ோட்பாட்டிற்கும் புதிய
க�ோட்பாட்டிற்குமிடையிலான வேறுபாடுகளை எழுது.
30. ம�ொத்த மற்றும் நிகர பண்ட பரிமாற்று வாணிப வீதத்தை சுருக்கமாக எழுதுக
31. வாணிபக் க�ொடுப்பல் நிலைக்கும் அயல்நாட்டுச் செலுத்து நிலைக்குமிடையிலான
ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளை பட்டியலிடுக
32. இறக்குமதி பங்களவு என்றால் என்ன?
33. மாறுகின்ற பணமாற்று வீதத்தின் ப�ொருள் தருக?
34. வெளிநாட்டு நேரடி மூலதனத்தின் ந�ோக்கங்களை குறிப்பிடுக
பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக
35. உள்நாட்டு வாணிகத்துக்கும் பன்னாட்டு வாணிகத்துக்குமிடையிலான வேறுபாடுகளை
விவாதிக்கவும்
36. ஒப்புமைச் செலவுக் க�ோட்பாட்டினை விவரி
37. புதிய பன்னாட்டு வாணிகக் க�ோட்பாட்டினை விவாதிக்கவும்
38. ஜேக்கப் வைனரால் வடிவமைக்கப்பட்ட வாணிப வீத வகைகளை விவரி
39. அயல் நாட்டுச் செலுத்துநிலையின் கூறுகளை அட்டவணை வடிவில் விளக்குக.
40. அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை சமமின்மையின் வகைகளை விவரி.
41. பண மாற்று வீதம் எவ்வாறு இரண்டு முறைகளில் நிர்ணயமாகிறது என்பதை
உதாரணத்துடன் விளக்குக.
42. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டிற்கும் இடையே உள்ள
த�ொடர்பினை விளக்குக.
செய்முறை
1. பன்னாட்டு வாணிபத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனம் அல்லது த�ொழிற்சாலைக்கு மாணவர்கள்
அழைத்து சென்று அங்கு பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகளையும், ஆற்றப்படும்
நடவடிக்கைகளையும் அறியச்செய்தல்.
2. ம
 ாணவர்களை ‘நாடுகளாக’ குழுப்பிரித்து அவர்களிடையே சில பண்டங்களை மாற்றச்
செய்து, அவர்கள் பன்னாட்டு வாணிபத்தில் ஈடுபடுவதுப�ோல் காட்டச் செய்தல்.
பன்னாட்டுப் ப�ொருளியல்
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அத்தியாயம்

8

பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்

“மேம்பட்ட ஆற்றல் வளம் பரந்த நிலையில் காணப்படும் ப�ொழுது இடர்கள்
நிர்வகிக்கப்பட்டால் எண்ணற்ற அளவில் அந்நிய மூலதனத்திற்கான சூழ்நிலைகள்
தெரிவு செய்யப்படுகின்றது”.
- ருடி டார்புஷ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2
3

உலக வர்த்தகத்தின் அளவை அதிகரிப்பதில் சர்வதேச ப�ொருளாதார அமைப்புகளின்
பங்கை புரிந்து க�ொள்ளுதல்.
பன்னாட்டு பண நிதி, உலக வங்கி மற்றும் உலக வர்த்தக அமைப்பு ஆகியவற்றின்
ந�ோக்கங்கள், பணிகள் மற்றும் சாதனைகள் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்.
பிரிக்ஸ் (BRICS), ஏசியான் (ASEAN) மற்றும் சார்க் (SAARC) ப�ோன்ற வர்த்தக த�ொகுதிகளின்
ந�ோக்கங்கள், பணிகள் மற்றும் சாதனைகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்

8.1

அறிமுகம்

முந்தைய
பாடத்தில்
பன்னாட்டு
வாணிபத்தின் அடிப்படைகள், வாணிபத்தின்
பலன்கள், வாணிப வீதம், அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை மற்றும் அந்நிய செலாவணி
மாற்று வீதம் ஆகியவற்றை பயின்றோம்.
நாடுகளுக்கிடையே வாணிபம் நடைபெறும்
ப�ோது, வளர்ந்த நாடுகளே எப்பொழுதும்
ஆதாயம் பெறுகின்றது மற்றும் குறை வளர்ச்சி
நாடுகள், பாதகமான வாணிப வீதம் மற்றும்
அயல்நாட்டு
செலுத்துநிலை,
அவற்றின்
மாற்றுவீதங்கள்
ஆகியவற்றால்
பாதிக்கப்படுகிறது. 1930களில் ஏற்பட்ட உலக
பெருமந்தம் மற்றும் இரண்டாம் உலகப்போர்
பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்
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ஜான் மேனார்டு கீன்ஸ் (வலது) மற்றும்
ஹேரிடெக்ஸ்டர் வ�ொய்ட் (இடது) ஆகிய�ோர்கள்
உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு பண்நிதியம்
ஆகிய இரண்டையும் த�ோற்றுவிக்க
காரணமானவர்களாவர்
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தேசிய
க�ொள்கைகளை
உருவாக்க
முனைந்ததால் ஒவ்வொரு நாடும் ஏற்றுமதியை
பெருமளவில்
ஊக்குவிப்பதற்கும்,
இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்தவும், வாணிபத்
தடைகள், நாணய மாற்றுக் கட்டுப்பாடுகள்
மற்றும் நாணய மதிப்புக் குறைத்தல் ப�ோன்ற
தடைகளை விதித்தது.

கூடிய பிரிட்டன் வூட்ஸ் மாநாடு பரிந்துரைத்தது.
பன்னாட்டு பண நிதியமும் உலக வங்கியும்
1945ல் செயல்படத் த�ொடங்கியது. பன்னாட்டு
வாணிக நிறுவனத்துக்குப் பதிலாக தற்காலிக
தீர்வாக வாணிகம் மற்றும் தீர்வைகளுக்கான
ப�ொது ஒப்பந்தம் (General Agreement on Tariff
and Trade (GATT) என்ற அமைப்பு அமைப்பக.
இது உலக வர்த்தக அமைப்பாக (World Trade
Organisation-WTO) 1995ல் மாற்றப்பட்டு
நிரந்தர நிறுவனமானது. பன்னாட்டு பண
நிதியம், உலக வங்கி மற்றும் உலக வர்த்தக
அமைப்பு ஆகியவற்றின் தலைமை அலுவலகம்
துவங்கப்பட்ட
ஆண்டு
அட்டவணையில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பன்னாட்டு பண நிதியம் (International
Monetary Fund), உலக வங்கி (International
Bank for Reconstruction and Development
(IBRD) மற்றும் பன்னாட்டு வாணிக நிறுவனம்
(International Trade organization (ITO) ஆகிய
மூன்று நிறுவனங்களை உருவாக்க 1944ல்
நிறுவனம்

தலைமையிடம்

துவங்கப்பட்ட ஆண்டு

பன்னாட்டு பண நிதியம்

வாஷிங்டன் டி.சி

1945

உலக வங்கி

வாஷிங்டன் டி.சி

1945

உலக வர்த்தக அமைப்பு

ஜெனிவா

1995

8.2

படி கடைசியாக 2016 – ல் உறுப்பினராக
சேர்ந்த நவ்ரு குடியரசு என்ற நாட்டையும்
சேர்த்து நிதியம் 189 உறுப்பு நாடுகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.

பன்னாட்டு பண நிதியம்
(International Monetary Fund)
பன்னாட்டு பணநிதியம்
மற்றும் உலக வங்கி

8.2.1. 
பன்னாட்டு பண நிதியத்தின்

ஆகியவற்றின் 189வது

IMF உலக
வங்கி

உறுப்பு நாடாக பசிபிக்

குறிக்கோள்கள் (Objectives of
IMF)

பெருங்கடலில்

அமைந்துள்ளன. மிகச்

சிறிய தென் பசிபிக் தீவு

i) உறுப்பு
நாடுகளிடையே
பன்னாட்டு
பரிவர்த்தனையில்
பணவியல்
ஒத்துழைப்பைப் மேம்படுத்துவது

நாடாகிய நவ்ரு குடியரசு
இணைந்தது

உறுப்பு
நாடுகளுக்கிடையே
ப�ொருளாதார மற்றும் நிதி ஒத்துழைப்பைப்
பெறுவதே
நிதியத்தின்
அடிப்படை
குறிக்கோளாகும்.
உறுப்பு
நாடுகளுக்கு
குறுகிய கால அயல்நாட்டுச் செலவாணி
சமமின்மையை சமாளிக்க உதவுவதற்காக
நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2018 – ம் ஆண்டின்

ii) பன்னாட்டு
வாணிபம்
வேகமாகவும்
சமச்சீராகவும் வளர உதவுவது.
iii) உ
 றுப்பு நாடுகள் ப�ோட்டி ப�ோட்டுக் க�ொண்டு

பண மதிப்பிறக்கம் செய்வதை தடுத்து
நாணய மாற்று விகிதம் நிலையாக இருக்கச்
செய்தல்

181

Book 1.indb 181

பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்

29-03-2019 20:00:02

iv) உறுபபு �ாடுகள் விதிககும பெைாவணிக
கடடுப்பாடுகலள
குல்றத்்தல்
அல்ைது
நீககு்தல்‘

்தடுத்்தல் ேறறும ்தஙகத்ல்த அறிவிககப்பட்ட
ேதிபபு நீஙகைாக குறிபபிட்ட விலையில் வாஙக
ேறறும விறக வலியுறுத்துகி்றது.

v) இரு்தரபபு வாணிக ஒப்பந்தஙகளுககுப
்பதிைாக அலனத்து �ாடுகளுககில்டயிைான
்பை்தரபபு �்டபபு கணககு ேறறும ்பண
்பரிவரத்்தலன முல்றலய நிறுவுவது

ii) அயல்நனாட்டுச் பசலுத்துநிமை சைமினமைமய
சரி பசய்தல்
உறுபபு
�ாடுகளுககு
அனனிய
பெைாவணிகலள விற்பலன பெய்தல் ேறறும
க்டனாக வைஙகுவ்தன மூைம அவறறின
அயல்�ாடடு பெலுத்துநிலை ெேமினலேலய
குறுகிய காைத்தில் நீககுவ்தறகு அல்ைது
குல்றப்ப்தறகு உ்தவுகி்றது.

vi) வளரந்த �ாடுகள் வளரும �ாடுகளில்
மூை்தனம பெயவல்த எளி்தாககுவ்தன
மூைம வளரும �ாடுகளின உற்பத்தி
வளஙகலளயும ேககளின வாழ்கலகத்
்தரத்ல்தயும மேம்படுத்துவது.

iii) இமண ைதிப்மப உறுதிபசய்தல்.

vii) ்பனனாடடு நீரலே பிரச்சிலனககுத் தீரவு
காண்பது.

உறுபபு

நனாணய ைனாற்று
நிமைத்தனமை
IMF
பணிகள்

வனா பன்
றுதுணிப னாட்டு
ம த்தி
ண ற்கு
யனா
தல்

iv) நனாடுகளின பணத்திற்கனா் ்தமவமய
அளிப்புக்கு
சைைனாகும்
வமகயில்
பரனாைரித்தல்
�ாடுகளின ்பணத்திறகான ம்தலவககு
ெேோக அளிபல்ப ்பராேரிககும பிர்தான
ப்பாறுபல்பயும
நிதியம
ப்பறறுள்ளது.
உயரவான ம்தலவயுள்ள எந்த �ாடடு
்பணத்ல்தயும ்பற்றாககுல்றயுள்ள ்பணம என
நிதியம அறிவிககைாம. அந்த �ாடடிலிருநது
அவரகளின ்பணத்ல்த க்டன வாஙகிமயா
்தஙகத்ல்த பகாடுத்து ்பணத்ல்த பகாள்மு்தல்
பெயம்தா ்பற்றாககுல்ற என அறிவிககப்பட்ட

உ

அ
பசலுயல் ந
சிக் த்து னாட்டு
கலு நிம
க்கு
ை
தீர்வு

பணிகள் (Functions of IMF)

i) நனாணய ைனாற்று வீதத்தில் நிமைத்தனமைமய
பகனாண்டுவருதல்
ஐ.எம.எப – ன மு்தல் ேறறும மிக முககிய
்பணியாக
�ாணய
ோறறு
வீ்தத்ல்த
நிலைப்படுத்து்தல் ேறறும �ாணய ேதிபபு
குல்றபல்ப வலியுறுத்து்தல், உறுபபு �ாடுகள்
்பனமுக ோறறு வீ்தஙகளுககு பெல்வல்தத்
பன்னாட்டு பபனாருளனாதனார அமைப்புகள்
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�ாணயஙகளின

ேதிபபு மூை முல்றலய உறுதி பெயவ்தறகு
ஐ.எம.எப வலியுறுத்துகி்றது. ஐ.எம.எப – ன
அலேபபு
உ்டன்பாடடின்படி,
ஒவபவாரு
உறுபபு �ாடும அ்தன �ாணய ேதிபபிலன
்தஙகம, அல்ைது அபேரிகக ்டாைரகள் என்ற
அடிப்பல்டயில் உறுதி பெயயமவணடும. இந்த
நி்பந்தலனயின்படி, ஐ.எம.எப.
்பனனாடடு
்பண முல்றயின சுமூக பெயல்்பாடடிறகு
உறுதி பெயகி்றது.

8.2.2 பன்னாட்டுப் பண நிதியத்தின

நீடித்
த
வளர் பபனாருள
ச்சிம
னா
ய உ தனார
பசய்த
றுதி
ல்

�ாடுகளின

்பணத்தின அளிபல்ப நிதியம உயரத்தும.
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v) வாணிபத் தடைகளைக் குறைத்தல்

விடுபட இந்த வகை கடன் உதவியை நிதியம்
அளிக்கின்றது.
ஒரு
உறுப்பு
நாடு
நிதியத்திடமிருந்து மற்ற நாட்டு பணத்தைய�ோ
சிறப்பு எடுப்புரிமையைய�ோ (SDR) தங்கள்
நாட்டுப் பணத்தைக் க�ொடுத்து பெற்றுக்
க�ொண்டு
அயல்நாட்டு
செலுத்துநிலை
பற்றாக்குறையை நிரப்பிக் க�ொள்ளலாம். ஒரு
உறுப்பினர் நாடு நிதியத்தில் அது பராமரிக்கும்
மூலதனப் பங்குத் (Quota in Capital)
த�ொகையில் 25 விழுக்காடு அளவுக்கு
நிபந்தனையற்ற கடன்
பெறுவதையே
அடிப்படைக் கடன் என்கிற�ோம்.
இந்த
நிபந்தனையற்ற கடன் வாங்கும் உரிமை
கையிருப்பு பகுதி (Reserve Tranche) என
அழைக்கப்படுகிறது.

இந்நிதியம்
உறுப்பு
நாடுகளால்
விதிக்கப்படுகின்ற சுங்க வரி மற்றும் பிற
வாணிப தடைகளை குறைப்பதன் மூலம்
பணம் அனுப்புதல் குறித்த தடைகளை
நிறுத்துதல் அல்லது பேத நடவடிக்கைகளை
தவிர்த்தல் ஆகியவற்றை இதன் ந�ோக்கமாக
க�ொண்டுள்ளது.
vi) கடன் வசதிகளை வழங்குதல்
உறுப்பு
நாடுகளுக்கு
உதவுவதை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டு ஐ.எம்.எப் பல்வேறு
வகையான
கடன்
வசதிகளை
ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடிப்படை கடன் வசதி,
மூன்று ஆண்டுகளுக்கான விரிவுபடுத்தப்பட்ட
நிதி வசதி, ஈடுசெய் நிதிவசதி மற்றும்
கட்டமைப்பு சரிசெய்தல் வசதி ஆகியவற்றை
இக்கடன் வசதிகள் உள்ளடக்கியுள்ளது.

சிறப்பு எடுப்புரிமைகள்
(Special Drawing Rights)
தாள் தங்கம் என்று அழைக்கப்படும்
சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் (SDRs) என்ற
திட்டத்தை நிறுவியதில் நிதியம் வெற்றி
பெற்றுள்ளது.
பன்னாட்டு
நீர்மைத்
தன்மையை உருவாக்க 1969ல் நிதியம்
பன்னாட்டு பண இருப்புகளை ஏற்படுத்தியது.
இவை நிதியத்தின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு
அவர்களின் மூலதனப் பங்குத் த�ொகையின்
அளவுகளுக்கு
ஏற்றாற்போல்
அளிக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் சிறப்பு
எடுப்புரிமைகள்
பன்னாட்டு
மதிப்பளவையாகவும்
செலுத்து
நிலையாகவும் செயல்படுகின்றது. நிதியம்
வழங்கும் வைப்புகள், மூலதனம் ப�ோன்ற
அனைத்து செயல்பாடுகளும்
சிறப்பு
எடுப்புரிமையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது.

நிதியம் ஆற்றும் பணிகளை மூன்று
தலைப்புகளில் வகைப்படுத்தலாம்.
1. நிதி சார்ந்த பணிகள் – உறுப்பு நாடுகளின்
குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை பற்றாக்குறையை சரிக்கட்ட
வழங்கப்படும் நிதி உதவிப் பணிகள்.
2. ஒழுங்காற்றுப் பணிகள் – உறுப்பு நாடுகள்
கடைபிடிக்க வேண்டிய நடத்தை விதிகளை
செயல்படுத்துதல்.
3. ஆல�ோசனைப் பணிகள் – ப�ொருளாதார
மற்றும் த�ொழில்நுட்ப ஆல�ோசனைகளை
வழங்குதல்.

8.2.3 நிதியம் வழங்கும் வசதிகள்
நிதியம் வழங்கும் கடன் திட்டங்கள்
கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஹெயின் (Haien) கூறியபடி “நிதியம்
ஒரு பன்னாட்டு மத்திய வங்கி ப�ோல்
உள்ளது” என்ற கருத்தே நிதியத்தின்
சாதனையாகும்.

(i) அடிப்படைக் கடன் வசதி
உறுப்பு நாடுகள் தற்காலிக அயல்நாட்டுச்
செலுத்துநிலை சமமின்மை சிரமங்களிலிருந்து
183
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(ii) விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதி

(vi) கட்டமைப்பு சரி செய்தல் வசதி (Structural
Adjustment Facility (SAF)

உறுப்பு
நாடுகள்
தங்களின்
மூலதனப்பங்குத் த�ொகையில் 140 விழுக்காடு
அளவுக்கு அடிப்படைக் கடன் த�ொகைக்கு
மேல் அதிகமாக கடன் பெற அனுமதிப்பதே
விரிவாக்கப்பட்ட கடன் திட்டம். இது மூன்று
ஆண்டுகளில் குறைந்த வட்டியில் திரும்ப
செலுத்தத்தக்க கடன் திட்டமாகும்.

மார்ச்
1986ல்
சலுகைகளுடன்
ஏழைநாடுகளுக்கு
கூடுதல்
அந்நிய
செலாவணி
கடனுதவியாக
வழங்கும்
இத்திட்டத்தை நிதியம் துவக்கியது. டிசம்பர்
1987ல் விரிவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புக் கடன்
திட்டத்தை (Enhanced Structural Adjustment
Facility
(ESAF)
நிதியம்
துவக்கியது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிக சலுகைகளுடன்
குறைவான வருவாய் உள்ள நாடுகளுக்கு
அந்நிய செலாவணி கிடைப்பதை அதிகரிக்கும்
வசதிகள்
ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டது.
ஏழைநாடுகளின்
அயல்நாட்டு
செலுத்துநிலையை சாதகமாக்கி ப�ொருளாதார

(iii) ஈடு செய் நிதி வசதி
நிதியம் 1963 ஆம் ஆண்டில் ஈடு செய்
கடன்
திட்டத்தை
அறிமுகப்படுத்தியது.
குறைவான ஏற்றுமதி வருவாய் ஈட்டும்
முதன்மைத்
துறை
ப�ொருளுற்பத்தியை
சார்ந்திருக்கும் நாடுகளுக்கான தனிப்பட்ட
கடன் திட்டமே ஈடு செய் கடன் திட்டமாகும்.
தானிய விலை ஏற்ற இறக்கத்தினால்
இறக்குமதிக்கான
த�ொகையை
செலுத்த
இயலாமல் சிரமப்படும் நாடுகளுக்கு கூடுதல்
கடன் வழங்கும் வகையில் 1981 ஆம் ஆண்டில்
ஈடுசெய் கடன் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

வளர்ச்சியைத்
தூண்டும்
ப�ொருளாதாரக்
கட்டமைப்பை மாற்றியமைக்கும் திட்டங்களை
மேற்கொள்ள உதவி செய்வதே இந்த இரண்டு
கடன் திட்டங்களின் குறிக்கோளாகும்.

8.2.4. 
நிதியத்தின் சாதனைகள்

(Achivements of IMF)

(iv) தாங்கிருப்பு வசதி

நிதியத்தின்
சாதனைகள்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

தாங்கிருப்பு நிதி வசதி 1969 – ல்
துவங்கப்பட்டது.
உணவு தானியங்கள்
விளைவிக்கும் நாடுகள் தானிய சேமிப்பு
கிடங்குகள் அமைத்து உணவுப் ப�ொருள்
விலை
கட்டுப்படுத்தும்
ந�ோக்கத்தில்
வழங்கப்படும் கடனே தாங்கிருப்பு வசதிக்கான
கடனாகும்.

i) பன்னாட்டுப் பண இருப்பை நிறுவுதல்
உலக நாடுகளின் பணத்தை செலாவணி
கையிருப்பாகத் திரட்டியதில் நிதியம் சிறப்பாக
பங்காற்றுகின்றது.
இந்த
செலாவணி
கையிருப்பை
உறுப்பு
நாடுகளின்
செலாவணித் தேவையை நிவர்த்தி செய்ய
பயன்படுத்துகிறது.

(v) துணை நிதி வசதி
மூலதனப் பங்களவு சிறிதாக உள்ள
உறுப்பு நாடுகள் அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
சிரமங்களிலிருந்து விடுபட நிதியம் தற்காலிக
நிதி உதவித் திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது.
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கீழே

ii) பணவியல் சுயகட்டுப்பாடும் ஒத்துழைப்பும்
உறுப்பு
நாடுகள்
பணபரிவர்த்தனைகளில்
சுயகட்டுப்பாடு
மற்றும்
ஒத்துழைப்பை
கடைப்பிடிக்க
வைப்பதில்
நிதியம்
தீவிர
ஆர்வம்
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க�ொண்டுள்ளது.
இதற்காக,
தங்களின்
ப�ொருளாதார
பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வுகாண்பதில் உண்மையான முயற்சிகள்
செய்த நாடுகளுக்கு மட்டும் நிதி உதவிகளை
வழங்கியது.

எஸ்.டி.ஆர். (SDR) யாது?

iii) பி
 ன்தங்கிய நாடுகளின் பிரச்சினைகளை
தீர்ப்பதில் சிறப்பு கவனம்

எஸ்.டி.ஆர். குறிப்பது யாது?

பின்தங்கிய நாடுகளின் கடுமையான
ப�ொருளாதார
பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வு
காண்பதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தியதே
நிதியத்தின் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாகும்.
பாதக செலுத்து நிலையைச் சரிசெய்ய
தாராளமான
கடன்
உதவிகளை
வழங்குகின்றது.
இருந்த
ப�ோதிலும்
பெரும்பான்மையான பின்தங்கிய நாடுகள்
பின்தங்கிய நிலையிலேயே உள்ளது.

எஸ்.டி.ஆர். ஏன் உருவாக்கப்பட்டது?

 ஐ.எம்.எப்-ன் கட்டளைப்பணமாகும்.
 நாணய குழுமத்தின் வலுவான
உரிமை க�ோரல்

 சிறப்பு எடுப்பு உரிமைகள்(SDR)
 
உலக வைப்பு நாணயமாக
செயல்படுவதற்கு

 
உலக அளவிலான பண நீர்மையை
உருவாக்குவதற்கு

எஸ்.டி.ஆர். எவ்வனம் மதிப்பிடப்படுகிறது?

 
1969-ல் உருவக்கப்பட்டது

த�ொடக்கத்தில் எஸ்.டி.ஆரின்
மதிப்பாக 0.888671 கிராம் தூய
ப�ொன் - அந்த காலகட்டதில் 1 US$
சமமானதாகும்.

8.2.5. இந்தியா மற்றும் பன்னாட்டு

பண நிதியம்

இந்தியா நிதியத்தின் ஐந்தாவது பெரிய
உறுப்பு
நாடாக
1970
வரை
இடம்
பிடித்திருந்தது.
ஒரு நிரந்தர செயல்
இயக்குநரை நியமிக்கும் அதிகாரத்தையும்
பெற்றுள்ளது. நிதியத்திலிருந்து பல உதவிகள்
பெற்று ஒழுங்காக கடன் தவணைகளை கட்டி
வருகின்றது.
இந்தியாவின்
எஸ்.டி.ஆர்.
பங்களவு தற்போது 5821.5 மில்லியன்
டாலராக உள்ளது. அதிக அளவு எஸ்.டி.ஆர்

8.3

மறுகட்டமைப்பு மற்றும்
மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு
வங்கி அல்லது உலக வங்கி

பங்களவு உள்ள நாடுகளில் இந்தியா 13வது
உறுப்பு நாடாகவும் நிதியத்தின் ம�ொத்த
பங்களவில் 2.44 விழுக்காடு பங்குகளையும்
க�ொண்டுள்ளது. அயல் நாட்டுச் செலுத்துநிலை
பற்றாக்குறையை சரிசெய்வதற்கு கடன்கள்
பெறுவத�ோடு இந்தியா பிறவழிகளிலும் நிதி
உதவியை உறுப்பினர் என்று முறையில்
பெற்று பயனடைந்து வருகின்றது.

மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான
பன்னாட்டு வங்கி உலக வங்கி எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது.
1944ல்
நடைபெற்ற
பிரட்டன் வூட்ஸ் மாநாட்டுத் தீர்மானத்தின்படி
185
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1945ல் ப்தா்டஙகப்பட்டது. இரண்டாம உைகப
ம்பாரினால் சீரழிந்த உைக �ாடுகளின
ப்பாருளா்தார சூழ்நிலைலய அலேதி காை
சூழ்நிலையாக
ோறறியலேககும
ம�ாககத்து்டன உைக வஙகி ப்தா்டஙகப்பட்டது.
்பனனாடடு ்பண நிதியத்தின ெமகா்தர
நிறுவனோகவும கரு்தப்படுகின்றது. ஒரு �ாடு

உைக வஙகியின உறுபபினராக இருகக
மவணடும
எனில்
அது
நிதியத்தின
உறுபபினராக இருகக மவணடும என்பது
நி்பந்தலன.
�ாடுகளின
நீண்டகாை
ப்பாருளா்தார மேம்பாடடுககு நிதி உ்தவி
பெயவ்தறகாகமவ
உைக
வஙகி
ப்தா்டஙகப்பட்டது.

உைக வஙகி குழுைம்
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உைக வஙகியின ்நனாக்கஙகள்
1. ேறுசீரலேபபு ேறறும மேம்பாடு
2. மூை்தன மு்தலீடடிறகு ஊககுவிபபு
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3. உறுபபு �ாடுகளின கட்டலேபபு ேறறும
ப்தாழில் வளரச்சித் திட்டஙகளுககான
க்டனகளுககு ஈடடுறுதி வைஙகு்தல்.

3. ்பனனாடடு வாணி்பத்திறகு ஊககுவிபபு
4. அலேதிகாை ப்பாருளா்தாரத்ல்த
உருவாககல்

4. ம்பாரினால்
்பாதிககப்பட்ட
�ாடுகலள
அலேதிக காை சூழ்நிலைககு ோறறுவ்தறகு
உ்தவு்தல்.

5. சுறறுச்சூைல் ்பாதுகாபபு
்பனனாடடு வாணி்ப வளரச்சிலயயும
ப்பாருளா்தார வளலேலயயும ்பனனாடடு
வாணிகத் ்தல்டகலள நீககுவ்தன மூைம
அல்டவம்த அடிப்பல்ட குறிகமகாளாகும.
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2. உறுபபு �ாடுகளின நீண்ட காை அயல்�ாடடு
பெலுத்துநிலை
ெேமினலேலய
ம்பாககுவ்தறகு
நீண்ட
காை
க்டன
வைஙகுவ்தன
மூைம
அலனத்து
�ாடுகளுல்டய
்பனனாடடு
வாணி்பத்ல்தயும
ெேோக
மேம்பாடு
அல்டவ்தறகு உறுதி பெய்தல்.

8.3.1. உைக வஙகியின ்நனாக்கஙகள்

1. உறுபபு
�ாடுகளின
ேறுகட்டலேபபிறகும,
உ்தவு்தல்
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மு்தலீடடு பிரச்ெலனகலள
தீரப்ப்தறகான ்பனனாடடு
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்பனமுக மு்தலீடடு
ஒபபுறுதி முகலே

்பனனாடடு
நிதிக
கைகம

்பனனாடடு
மேம்பாடடு
அலேபபு

ேறுகட்டலேபபு ேறறும
மேம்பாடடுககான
்பனனாடடு வஙகி

5. வஙகியின
பொந்த
நிதியிலிருநது
உற்பத்திலய அதிகரிககும க்டனகலள
பவளி�ாடடு
மூை்தனத்துககு
உறுதுலணயாக பெயல்்படும வலகயில்
வைஙகுவது.

ப்பாருளா்தார
மேம்பாடடிறகும
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உலக வங்கி கடன் வழங்கும் நடைமுறை
(Lending Procedure of IBRD)
உலக வங்கி கடன் வழங்க மூன்று
வகைகயான
நடைமுறைகளை
கடைபிடிக்கிறது.

எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளின் மறுகட்டமைப்பு
மற்றும் மேம்பாட்டுக்கு உதவி செய்யும்
பணியை உலக வங்கி செய்கிறது.
பின்
தங்கிய நாடுகளில் உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கான
திட்டங்களுக்கு உதவுகின்றது.

i) வங்கியின்
இருப்பில்
உள்ள
நிதியிலிருந்து கடன் வழங்குவது

2. பன்னாட்டு
வளர்ச்சி

ச�ொந்த

சரிவிகித

பன்னாட்டு கடன் மூலதனம் வழங்கி
உறுப்புநாடுகள்
அனைத்தும்
சரிவிகித
பன்னாட்டு
வாணிப
நீண்டகால
வளர்ச்சியடைய உதவும் பணியை வங்கி
செய்கிறது. இதன் விளைவாக உறுப்பு
நாடுகளின் அயல்நாட்டுச் செலுத்துநிலை
சமநிலையை அடையும்.

ii) கடன் நிதியிலிருந்து கடன் வழங்குவது
iii) ஈட்டுறுதி வழங்கி கடன் பெற்றுத் தருவது
உலக வங்கி (WB) கடன் வழங்கும்
செயல்யுக்தியை மாற்றிக் க�ொண்டுள்ளது.
உறுப்பு
நாடுகளின்
பெருந்திரளான
ஏழைமக்களுக்கு
பலனளிக்கும்
கடன்
திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குகிறது.
வேளாண்மைத்துறைக்கு மற்ற துறைகளைக்
காட்டிலும் கூடுதல் கடன் வழங்குகிறது. ஊரக
மேம்பாட்டுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்
நடவடிக்கைகளுக்கு கடன் வழங்க கவனம்
செலுத்துகிறது.
அவ்வாறான
மூன்று
நடவடிக்கைகள்.

3. கடன் மற்றும் ஈட்டுறுதி வழங்குதல்
முக்கியமான
திட்டங்களுக்கு கடன்
வழங்குவது மற்றும் பிற வழிகளில் கடன்பெற
ஈட்டுறுதி வழங்குவது ஆகிய பணிகளையும்
வங்கி செய்கிறது.
4. வெளிநாட்டுத்
ஊக்கமளித்தல்

அ) ஊரக வாழ்மக்களுக்கு கல்வியை
பரப்புதல்.

தனியார்

முதலீட்டிற்கு

தனியார் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள்
மூலம் உலக வங்கியின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு
கடன்
வழங்க
ஈட்டுறுதிகள்
வழங்கும்
பணியைச் செய்து வெளிநாட்டு மூலதனத்துக்கு
ஊக்கமளிக்கிறது. இந்தப் பணியின் மூலம்
தனியார் மூலதனத்துடன் ஒன்று சேர்ந்து
ச�ொந்த
நிதியிலிருந்து
மட்டும்
கடன்
வழங்காமல் கடன் நிதியிலிருந்தும் கடன்
வழங்க முடிகிறது.

ஆ) ஊரக சாலைகளை மேம்படுத்துதல்
இ) கிராமங்களை மின்சாரமயமாக்கல்.

8.3.2 உ
 லக வங்கியின் பணிகள்

(Functions of World Bank)

உறுப்பு
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு கடன் வழங்கும்
பணியை உலக வங்கி செய்கிறது. இதற்காக
நீண்ட கால கடன்களை வழங்குகிறது. உலக
வங்கி ஒப்பந்தத்தின் முதல் ஷரத்தின் படி
கீழ்கண்ட பணிகளை வங்கி செய்கிறது:

5. த�ொழில்நுட்ப சேவைகள்
உலக
அமைந்துள்ள

1. உற்பத்திக்கு ஊக்கமளிக்கும் முதலீட்டுக்கான
கடன் உதவி
உற்பத்திக்கு கடன் முதலீடு வழங்கும்
திட்டத்தின் மூலம் உறுப்பு நாடுகளின் நில

வங்கி
வாஷிங்டனில்
பணியாளர்
கல்லூரி

நிபுணர்களைக்
க�ொண்டு
த�ொழில்நுட்ப
ஆல�ோசனைகளையும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு
வழங்குகிறது.
187

Book 1.indb 187

வாணிகத்தின்

பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்

29-03-2019 20:00:03

ஆற்றல் வளம் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து
ஆகியவற்றிற்கு மட்டும் உலகவங்கி கடன்
வழங்கியது. அடுத்தக்கட்ட மேம்பாட்டுக்கு
அடித்தளமிடும் அடிப்படைக் கட்டமைப்புத்
துறைகள்
வலுப்பெற
உலக
வங்கி
உதவுகின்றது.

8.3.3. 
உலக வங்கியின் சாதனைகள்

(Achievements of IBRD)

உலக வங்கி அதன் முதன்மைக்
குறிக்கோளான ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட
நாடுகளின்
மறுகட்டமைப்பு
மற்றும்
மேம்பாட்டை
அடைந்ததில்
வெற்றி
பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாம்
உலகப் ப�ோருக்குப்பிறகு ஐர�ோப்பிய நாடுகள்
மீண்டெழ உலக வங்கி பெரிய அளவில்
பங்காற்றியுள்ளது. வளர்ந்த மற்றும் வளரும்
நாடுகள் என்ற பாகுபாடில்லாமல் கடனுதவி
செய்து வருகிறது.

v) உலக வங்கியின் எளிதான கடன் பெறும்
பிரிவான
பன்னாட்டு
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டு கூட்டமைப்பு மிகவும்
பின்
தங்கிய நாடுகளுக்கு மிகக் குறைவான
வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்குகிறது.
இருந்தப�ோதிலும்
உறுப்பு
நாடுகளுக்கிடையே
ப�ொருளாதார
சமச்சீரின்மை நிலவுகின்றது.
அநேக
ஆப்பிரிக்க
நாடுகள்
இன்னும்

i) உலக
வங்கியின்
உறுப்பினர்கள்
எண்ணிக்கை உயர்வே சாதனையின்
ஆதாரம்.
துவங்கிய ஆண்டில் 30 ஆக
இருந்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை 1960ல்
68 ஆகவும், 1988ல் 151 நாடுகளாகவும்
அதிகரித்தது.
தற்பொழுது 189 நாடுகள்
வங்கியின் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

ப�ொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவில்லை.

8.3.4. 
இந்தியாவும் உலக வங்கியும்

(India and World Bank)

இந்தியா உலகவங்கியின் அதிகாரபூர்வ
பெயரான International Bank for Reconstruction
and Development என்ற பெயரை வரைவு
குழுவுக்கு முதலில் பரிந்துரை செய்தது.
அன்றிலிருந்து இந்தியாவில்
ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளை வடிவமைப்பதிலும் அவற்றை
செயல்படுத்த கடன் வழங்குவதிலும் உலக
வங்கி நெருக்கமாக உள்ளது. இந்தியாவுக்கு
பல ப�ொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை
செயல்படுத்தக் கடன் தந்து உதவியுள்ளது.
உள்கட்டமைப்புத்
திட்டங்களான
மின்னாற்றல், ப�ோக்குவரத்து, தகவல் த�ொடர்பு,
நீர்ப்பாசனம்,
மற்றும்
இரும்பு
எஃகு
ப�ோன்றவற்றை குறிப்பாக ச�ொல்லலாம்.

ii) திட்டத்தின் தேவைக்கேற்ப 15 முதல் 20
ஆண்டுகளில்
திருப்பி
செலுத்தத்தக்க
வகையில்
உறுப்பு
நாடுகளுக்கு
மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டக்
கடன் வழங்குகிறது. கடனின் கால அளவு
நிதிக்கான த�ொழில் அல்லது தளவாட
மதிப்பின்
பயன்பாட்டைப்
ப�ொறுத்து
அமைகிறது.
iii) து
 வக்க
காலங்களில்
உலக
வங்கி
ஐர�ோப்பிய நாடுகளின் மறுகட்டமைப்புக்கு
அதிகமாக
கடன்
வழங்கியது.
பிற்காலங்களில் ஏழைகள் பெருந்திரளாக
வாழும் வளரும் நாடுகளுக்கு
கடன்
வழங்கும் விதமாக தனது அணுகுமுறையை
மாற்றிக் க�ொண்டது.

உலக வங்கியின் துணை நிறுவனமாக
பன்னாட்டு நிதி கழகம் (International Finance
Corporation) கடன் வழங்க ஐந்து முன்னுரிமை
பகுதிகளை
அடையாளம்
காட்டியது.
அவையாவன மூலதன சந்தை மேம்பாடு,

iv) உற்பத்தியை
அதிகரிக்க
உதவும்
துறைகளான வேளாண்மை, நீர்ப்பாசனம்,
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வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு, வெளிநாட்டு
சந்தை நுழைவு, வாய்ப்புகள், புதிய மற்றும்
வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களின்
பங்குகளில்
முதலீடு
செய்தல்
மற்றும்
உள்கட்டமைப்புத்
துறை
பகுதிகளாகும்.
வறுமையைப்
ப�ோக்கவும்
ப�ொருளாதார

மேம்பாட்டை அடையவும் உலக வங்கி
இந்தியாவுக்கு கடன் வழங்கியுள்ளது. 1980 ல்
சீனா உலக வங்கியின் உறுப்பினராகும்
வரை இந்தியா உலக வங்கியால் பலனடைந்த
நாடுகளில் முதலிடத்திலிருந்த நாடு ஆகும் .

இந்தியா மற்றும் IBRD: நீடித்த நெடுநாள் உறவு
 உலக வங்கி குழுமத்தில் உள்ள ஐந்து அமைப்புகளில் நான்கு அமைப்புகளில் இந்தியா
உறுப்பினராக உள்ளது.
 மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான பன்னாட்டு வங்கி (IBRD, 1945)
 பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு (IDA, 1960)
 பன்னாட்டு நிதிக் கழகம் (IFC, 1956)
 பன்முக முதலீட்டு ஒப்புறுதி முகமை (MIGA, 1958)
 முதலீட்டு தகராறுகள் தீர்விற்கான பன்னாட்டு மையம் (ICSID, 1966) (இந்தியா இதில்
உறுப்பினராக இல்லை)
 இந்தியா த�ொடக்க கால உறுப்பினராக IBRD, IDA, IFC ஆகியவற்றில் உள்ளது.
 இந்தியாவிற்கான உலக வங்கியின் உதவி, வேளாண்
த�ொடங்கப்பட்ட 1948 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டது.

இயந்திர

செயல்திட்டம்

 IFC யின் முதல் இந்திய முதலீடாக US$ 1.5 மில்லியன் 1959 ஆம் ஆண்டு செலுத்தியது.
 ஜனவரி 1994 ஆம் ஆண்டு MIGA வில் இந்தியா உறுப்பினரானது
 இந்தியா IBRD/IFC/IDA/MIGA ஆகிய அமைப்புகளில் இயக்குநர் அவையின் செயல்
இயக்குநராக இருந்து வருகிறது.

8.4

உலக வர்த்தக அமைப்பு
(World Trade Organisation)

1995ஆம் ஆண்டில் GATT ஆனது உலக
வர்த்தக அமைப்பு என உருவானது. ஒரு புதிய
சர்வதேச
நிரந்தர
அமைப்பாக
அது
நிறுவப்பட்டது.
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
சேவைகளில் வர்த்தகம். அந்நிய முதலீடு
மற்றும்
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமைகள்

ஆகியவற்றில்

கண்காணிப்பு
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
189
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அமைப்பின் அடித்தளமான டங்கல் வரைவு
அதன்
ப�ொதுச்செயலர்
ஆர்தர்
டங்கல்
அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது.

8.4.1 உலக வர்த்தக அமைப்பின்

ந�ோக்கங்கள்

பன்னாட்டு
வாணிபத்தை
விரிவுபடுத்துவது மற்றும் வாணிக தடைகளை
தாராளமயமாக்குவதன் மூலம் ப�ொருளாதாரச்
செழுமையை
க�ொணர்வதே
அடிப்படை
ந�ோக்கமாகும்.

WTO இரு ஆண்டுகளுக்கொரு முறை
நாடுகளின் சார்பாக வணிக அமைச்சர்கள்
நிலையிலான
மாநாடு
அவர்களது
பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதற்காக
கூட்டப்படுகிறது.
WTO ன் முதல் மாநாடு
சிங்கப்பூரில் 1996ல் கூட்டப்பட்டது. 2017ல்
11வது
மாநாட்டை
அர்ஜெண்டினாவில்
கூட்டியது.
12
–
வது
அமைச்சர்கள்
நிலையிலான மாநாட்டை 2020 ஆண்டில்
கஜகஸ்தானில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

i) சுங்கவரி
மற்றும்
பிற
குறைப்பதை உறுதிசெய்தல்

தடைகளை

ii) வாணிபத்தில் பேதத்தை நீக்குதல்
iii) உ
 யர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை
உருவாக்குதல்
iv) உலக வளங்களை உத்தம அளவில்
பயன்படுத்த வசதி செய்வது

உலக வர்த்தக மையம்

v) பன்னாட்டு
வாணிப
வளர்ச்சியில்
குறைவளர்ச்சி நாடுகளுக்கு நியாயமான
பங்கைப் பெறுதல்
vi) வாணிப
க�ொள்கைகள்,
சுற்றுச்சூழல்
க�ொள்கைகள் மற்றும் நீடித்த நெடுநாள்
வளர்ச்சி
ஆகியவற்றிற்கிடையே
இணைப்பை உறுதி செய்தல்
உலக வர்த்தக அமைப்பின் ஒப்பந்தங்கள்

WTC என்பது அமெரிக்காவில் உள்ள
நியூயார்க்கை
தலைமையகமாகக்
க�ொண்டு அமைந்துள்ளது.
இரட்டைக்
க�ோபுரங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அது
ஏப்ரல் 4, 1973ல் துவங்கப்பட்டது. பின்னர்
செப்டம்பர், 11, 2001 அன்று விமானத்
தாக்குதலால்
அழிக்கப்பட்டது.
உலகம்
முழுவதும்
பன்னாட்டு
வாணிபத்தில்
ஈடுபடும் வணிகங்களை அது ஒன்று
சேர்க்கிறது.

உலக வர்த்தக நிறுவன ஒப்பந்தத்தின்
கூறுகள் அனைத்தும் தனி ஒப்பந்தங்களாகவே
கருதப்படுகின்றன.
வணிகம்
த�ொடர்பான
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை
ஒப்பந்தம் (Trade Related
Aspects
Intellectual
Property Rights (TRIPS)
பதிப்புரிமை,
வணிக
முத்திரை,
காப்புரிமை, புவிசார் குறியீடு, த�ொழில் ரகசியம்,
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வாணிபம்
த�ொடர்புள்ள
முதலீட்டு
வழிமுறைகள் ஒப்பந்தம் (Agreement on Trade
Related Investment Measures (TRIMs)

உற்பத்தி வடிவமைப்பு ப�ோன்றவை அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமைகளாகும். இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி
ப�ொருட்கள் மற்றும் ப�ொருட்களை உற்பத்தி
செய்யும்
முறை
ஆகிய
இரண்டுக்கும்
காப்புரிமை வழங்கப்படும்.
இதற்குமுன்
உற்பத்தி முறைக்கு மட்டுமே காப்புரிமை
வழங்கும் நடைமுறை இருந்தது. இந்த ஒப்பந்த
விதிகளின்படி வளரும் நாடுகள் விதைகள்,
மாத்திரை, மருந்து, உரம் மற்றும் பூச்சிக்
க�ொல்லிகள் ப�ோன்றவற்றை வாங்குவதற்கு
வளர்ந்த நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் நிலைக்குத்
தள்ளப்பட்டன.
காப்புரிமைகளுக்கு
20
ஆண்டுகளும்,
பதிப்புரிமைகளுக்கு
50
ஆண்டுகளும், வணிக முத்திரைக்கு ஏழு
ஆண்டுகளும்
மற்றும்
உற்பத்தி
வடிவமைப்பிற்கு 10 ஆண்டுகளும் பாதுகாப்பு
கால அளவாகும்.

அது வெளிநாட்டு மூலதனம் மீதான
நிபந்தனைகள்
மற்றும்
கட்டுப்பாடுகள்
த�ொடர்புடைய ஒப்பந்தம் ஆகும். உறுப்பினர்
நாடுகளின் உள்நாட்டு வாணிப மற்றும்
த�ொழில்
நிறுவனங்களுக்கு
சமமாக
வெளிநாட்டு
நிறுவனங்களையும்
நடத்த
வேண்டும் என இந்த ஒப்பந்தம் கூறுகிறது.
வளரும்
நாடுகள்
இந்த
ஒப்பந்தத்தை
பரவலாகக் கடைப்பிடிக்கிறது.
கீழ்கண்ட
விதங்களில்
வெளிநாட்டு
மூலதனத்தின்
மீதான கட்டுப்பாடுகளை நீக்க இந்த ஒப்பந்தம்
க�ோருகிறது .

 
எந்தெந்த

துறைகளில் முதலீடு செய்ய
வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டை நீக்க
வேண்டும்

1995ம்
ஆண்டு
உலக
வர்த்தக
அமைப்பு
ஏற்படுத்திய
வணிகம்
த�ொடர்பான
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை (TRIPS) ஒப்பந்தம் பன்னாட்டு
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை
சட்டத்திலும்
க�ொள்கை
முடிவெடுப்பதிலும்
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை
ஒப்பந்தத்தில்
உள்ள
குறைபாடுகளும்
முரண்பாடுகளும்
வர்த்தகத்தை
பாதிப்பத�ோடு
அதன்
பயனைத் தடுப்பதாக உள்ளது என்பதை
TRIPS செயல்பாட்டாளர்கள் த�ொடர்பான
வர்த்தகத்துக்கு
துணை
புரிவதாக
இருந்தாலும் அமைப்பு நாடுகள் வேறுபட்ட
உள்நாட்டுக்
க�ொள்கைகளை
கடைப்பிடிக்க வழிவகைகள் உள்ளன.

 
உள்நாட்டு

இடுப�ொருளைப் பயன்படுத்த
நிர்பந்திக்கக் கூடாது.

 
கட்டாய

ஏற்றுமதி
விதிக்கக்கூடாது.

 
உரிமைத்

த�ொகை, இலாபப்பங்கு மற்றும்
வட்டி
வருவாயை
பன்னாட்டு
முதலீட்டாளர்கள் வேறுநாட்டுக்கு எடுத்து
செல்வதை தடைசெய்யக்கூடாது.

 
இறக்குமதிக்கு

சமமாக ஏற்றுமதி செய்ய
வேண்டுமெனவும் நிர்பந்திக்கக் கூடாது.

பன்னாட்டு பணிகள் வாணிபம் த�ொடர்பான
ப�ொது ஒப்பந்தம் (General Agreement on Trade
in Services (GATS)
வங்கி, காப்பீடு, ப�ோக்குவரத்து, த�ொலை
த�ொடர்பு, ப�ோன்ற பணிகளில் பன்னாட்டு
வாணிகம் நடைபெறுவதற்குத் தேவையான
சாதகமான
விதிகளை
முதன்முதலில்
த�ொகுத்துக் க�ொடுத்த முதலாவது பலதரப்பு
பன்னாட்டு ஒப்பந்தமாகும். காட் ஒப்பந்தத்தில்
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உறுப்பினர் நாடுகள் தாங்கள் விரும்பும்
நாடுகளுக்கு மிகவும் சாதகமான நாடு (Most
Favoured Nation, (MFN) என்ற சலுகையை
வழங்க அனுமதித்தது. பணிகள் வாணிக
ஒப்பந்தத்தில் ஒரு நாட்டுக்கு சாதகமான நாடு
என்ற சலுகை வழங்கினர். அந்த சலுகைகளை
அனைத்து நாடுகளுக்கும் வழங்க வேண்டும்
என்று ஒப்பந்த விதி திருத்தியமைக்கப்பட்டது.
இந்த
நடைமுறையில்
வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்ய
பணிகள்
த�ொடர்புடைய
சட்டவிதிகளை
உறுப்பினர் நாடுகளில் விரும்பியவர்கள்
படிக்கும் வகையில் பதிப்பிட வேண்டும் என
கூறுகிறது.
நார்

ப�ொருட்களுக்கான

பன்முக

ஆகியவையே
வேளாண்
பிரதான கூறுகளாகும்.

தகராறுகளைத்
தீர்ப்பதற்கான
(Dispute Settlement Body)

8.4.2. 
உலக வர்த்தக அமைப்பின்

பணிகள்

பழைய

WTO – ன் முக்கிய பணிகள்
 
WTO உடன்படிக்கைகளை நிர்வகித்தல்
 
வாணிப
பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான

துணி மற்றும் ஆயத்த ஆடை ஒப்பந்த
விதிகளின்படி பன்னாட்டு வாணிகம் 1974ல்
நடைபெற்றது. இந்த ஒப்பந்தம் வளரும்
நாடுகளிலிருந்து வளர்ந்த நாடுகளுக்கு துணி
மற்றும் ஆடை ஏற்றுமதியை பங்களவு
நிர்ணயம் செய்து கட்டுப்படுத்தியது. உலக
வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான 1995ம்
ஆண்டிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளில் இந்த
நார்ப்பொருட்கள்
ஒப்பந்தம்
படிப்படியாக
நீக்கப்பட்டது.
இது
இந்தியாவைப்
ப�ொருத்தமட்டில் சாதகமான ஒன்றாகும்.
(Agreement

மன்றம்
 
வாணிப தகராறுகளை கையாளுதல்
 
தேசிய
வாணிக
க�ொள்கைகளை
கண்காணித்தல்
 
வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கான த�ொழில்
நுட்ப உதவி மற்றும் பயிற்சி
WTO – ன் பணிகள் பின்வருவனவாகும்.
i) பன்முக வாணிப உடன்படிக்கைகள் மற்றும்
உடன்படிக்கையின்
ந�ோக்கங்களை
நடைமுறைப்படுத்துதல், நிர்வகித்தல் மற்றும்
செயல்படுத்துவதற்கு உதவி செய்தல்.

on

ii) உடன்படிக்கைகள்
த�ொடர்பான
விஷயங்களில் உறுப்புநாடுகளின் பன்முக
வணிக
உறவுகள்
த�ொடர்பான
பேச்சுவார்த்தைக்கான
மன்றமாக
செயல்படுகிறது.

பணிகள் ப�ோன்று வேளாண்மையும்
உலக வர்த்தக நிறுவன ஒப்பந்தத்தில்
முதல்முறையாக சேர்க்கப்பட்டது. வேளாண்
விளை ப�ொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி
தீர்வைக்கு உட்படுத்துதல், தீர்வை குறைத்தல்
மற்றும் விவசாய மானியத்தை குறைத்தல்
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அமைப்பு

செயல்முறை
காலதாமதத்திற்கு
தகராறுகளுக்கான
தீர்வு
அமைப்பு
முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
எந்த ஒரு
தகராறும் 18 மாதங்களுக்குள் பன்முக வாணிப
முறை மூலம் தீர்க்கப்படுகிறது.
இந்த
அமைப்பின் நிபந்தனைகளினால் இந்தியா
பெருமளவு ஏற்றுமதி வாய்ப்பை இழந்தது.

ஒப்பந்தத்தை படிப்படியாக நீக்குதலுக்கான
ஒப்பந்தம் (Phasing out of Multi Fibre Agreement
(MFA)

வேளாண்மை ஒப்பந்தம்
Agriculture (AOA)

ஒப்பந்தத்தின்

192

29-03-2019 20:00:03

உைக வர்த்தக அமைப்பின சனாதம்கமள
கீ்ழ கனாணைனாம்.

iii) ்தகராறுகலள தீரககும விதிகள் ேறறும
�ல்டமுல்றகள் மீ்தான புரிநதுணரலவ
நிரவகிககி்றது.

1) அயல்�ாடடு பெலுத்துநிலை ெேமினலேயின
தீய விலளவுகலள நீககுவ்தறகு ்பனனாடடு
வாணிகத்்தல்டகலள ்பயன்படுத்துவல்த
குல்றத்துள்ளது.

iv) ்பனனாடடு ்பண நிதியம ேறறும உைகவஙகி
ேறறும அ்தனு்டன இலணந்த முகலேகள்
உைகளாவிய ப்பாருளா்தார பகாள்லக
உருவாககலில் கூடு்தைான இணககத்ல்த
அல்டவ்தறகு ஒத்துலைககி்றது.

2) மெலவகள்
்பனனாடடு
வாணிக
்பரிவரத்்தலனககுள்
பகாணடுவரப்படடு
்பணிகள் வைஙகு துல்றயில் பவளி�ாடடு
மூை்தனம பெயவ்தறகும அனுேதி ப்பற்றதும
ஒரு ொ்தலனயாகும.

8.4.3. உைக வர்த்தக அமைப்பின

சனாதம்கள் (Achievements of
WTO)

3) வாணிகக பகாள்லக மீளாயவு �ல்டமுல்ற
அகபகாள்லகயில் நிகழும ோற்றஙகலள
வி்டாேல்
கணகாணிககும
வெதிலய
கட்டலேத்்ததும
ஒரு
ொ்தலனயாகக
கரு்தைாம.

உைக வர்த்தக அமைப்பின
வணிக அமைச்சர்களின ைனாநனாடு

8.4.4. இந்தியனாவும் பன்னாட்டு வர்த்தக

அமைப்பும்

்பனனாடடு வரத்்தக அலேபபு பெயல்்ப்ட
ப்தா்டஙகிய ஆணடிலிருநம்த இநதியா அ்தன
உறுபபு �ா்டாகும.
்பை்தரபபு விவா்தஙகள்
மூைோக தீரவுகள் காண்ப்தறகு இநதியாவின
ஆ்தரவு எபப்பாழுதுமே உணடு. ்பனனாடடு
வரத்்தக நிறுவனத்தின உறுபபினரான்தால்
இநதியாவுககு
கீழ்கண்ட
வி்தஙகளில்
�னலேகலளப ப்பறறுள்ளது.

1. கெகிஸ்்தான - 2020
2. பியூம�ாஸ் ஏரிஸ் - 10 – 13 டிெம்பர 2017
3. ல�மராபி - 15 – 18 டிெம்பர 2015
4. ்பாலி - 3 – 6 டிெம்பர 2013
5. பஜனிவா - 15 – 17 டிெம்பர 2011
6. பஜனிவா - 30 �வம்பர - 2 டிெம்பர
2009

1. இ்றககுேதி வரி குல்றககப்பட்ட்தால் இடு
ப்பாருடகள், உதிரி ்பாகஙகள், ேறறும
இயநதிரஙகள் இநதியாவுககு குல்றவான
விலையில் அதிகோக கில்டத்துள்ளது.

7. ோஙகாங - 13 – 18 டிெம்பர 2005
8. கானகன - 10 – 14 பெப்டம்பர 2003
9. ம்டாகா - 9-13 �வம்பர 2001
10. சீடடில் - 30 �வம்பர – 3 டிெம்பர 1999

2. �ாடுகளு்டன
்தனித்்தனிமய
ஒப்பந்தம
ம்பா்டாேல்
்பை�ாடுகளில்
இநதியா
ப்பாருடகலள விற்பலன பெயயமுடிகி்றது.

11. பஜனிவா - 18 – 20 மே 1998
12. சிஙகபபூர - 9 – 13 டிெம்பர 1996

3. குல்றந்த
பெைவில்
உயரவலக
ப்தாழில்நுட்பம கில்டத்துள்ளது.
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4. பன்னாட்டு பரிவர்த்தனை த�ொடர்புள்ள
புகார்களுக்கு எளிதில் தீர்வு கிடைக்கும்
நிலை உருவாகியுள்ளது.

அதற்கு
மேற்பட்ட
நாடுகளுக்கிடையே
ஒப்பந்தம்
ப�ோடப்படுகிறது.
உதாரணம்:
SAFTA, EFTA.

5. பரந்த சந்தை தகவலிலிருந்து இந்திய
ஏற்றுமதியாளர்கள் பலனடைகின்றனர்.

 
சுங்கவரி ஒன்றியம் (Customs Union)
உ று ப் பி ன ர ்க ளு க் கி டை யி ல ா ன
வாணிகத்தில்
வரிவிதிக்காமலும்
உ று ப் பி ன ர ல்லாத வ ர ்க ளு ட ன ா ன
வாணிகத்தில்
ப�ொது
வரிவிதித்தும்
ஒத்துழைக்கும் அமைப்பே சுங்கவரி ஒன்றியம்
எனப்படுகிறது.
உதாரணம்:
BENELUX
(பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து மற்றும் லக்ஸம்பர்க்)

8.5

பன்னாட்டு வர்த்தக
த�ொகுதிகள் (Trade Blocks)

சில
நாடுகள்
வாணிகத்தில் ப�ோட்டியைத்
தவிர்க்க
பிற
நாட்டுப்
ப �ொ ரு ள ா த ா ர த் து டன்
த ங ்க ளு டை ய ப்
ப �ொ ரு ள ா த ா ர த்தை
இணைத்து புதிய வாணிக வாய்ப்புகளை
உருவாக்கிக்
க�ொள்கின்றன.
நாடுகளுக்கிடையே சுமூக நன்மை தரும்
வாணிகத் த�ொகுதிகள் பல விதங்களில்
அமைகின்றன. சமூக நன்மைக்காக நாடுகள்
அமைக்கும் வாணிகத் த�ொகுதிகள் பரஸ்பர
நல்லிணக்கத்திற்கு உதவுகிறது. தடையற்ற
வாணிகப் பகுதி, சுங்கத்தீர்வை ஒன்றியம்,
ப�ொது சந்தை மற்றும் ப�ொருளாதார ஒன்றியம்
ஆகிய
வடிவங்களில்
ப�ொருளாதார
ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்கிறது.

 
ப�ொதுசந்தை (Common Market)
புவியின்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

பகுதியில்

அமைந்துள்ள நாடுகள் தடையற்ற வாணிகம்
மற்றும்
உற்பத்திக்
காரணிகள்
இடப்பெயர்வுக்காக அமைக்கும் அமைப்பே
ப�ொது சந்தை. உதாரணம்: ஐர�ோப்பிய ப�ொது
அங்காடி (European Common Market – ECM)
 
ப�ொருளாதார ஒன்றியம் (Economic Union)
ப�ொது
சந்தையையும்
சுங்கவரி
ஒன்றியத்தையும்
ஒன்றிணைத்து
உருவாக்கப்படும் அமைப்பே ப�ொருளாதார
ஒன்றியம். ப�ொருள் உற்பத்தி, பணிகள்
உற்பத்தி, ப�ொருள், பணிகள், காரணிகள்
இடம்பெயர்வு
மற்றும்
ப�ொதுவான

 
தடையற்ற வாணிகப் பகுதி (Free Trade Area)

உறுப்பினரல்லாத நாடுகள் வாணிகத்தின்
மீது வரி ஆகிய அனைத்தும் ப�ொருளாதார
ஒன்றியத்தில் உண்டு. உதாரணம்: ஐர�ோப்பிய
ப�ொருளாதார ஒன்றியம் (European Economic
Union)

ஒப்பந்தத்தில்
கைய�ொப்பமிட்ட
உறுப்பினர் நாடுகள் அனைத்தும் ஒரே
மண்டலமாகக் கருதி வாணிகத்தடைகளை
குறைக்க ஒத்துழைக்கும். இரண்டு அல்லது

EU > CM > CU > FTA
நிறுவனம்

தலைமையகம்

த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு

SAARC

காத் மண்டு

1985

ASEAN

ஜஹார்த்தா

1967

BRICS

ஷாங்காய்

2001

பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்

Book 1.indb 194

194

29-03-2019 20:00:03

�ாடுகளாகும. ஏபரல் 2007ல் ஆபகானிஸ்்தான
எட்டாவது �ா்டாக இதில் இலணந்தது.
ஒப்பந்தத்தில் உறுபபினர �ாடுகள் ஏறறுக
பகாண்ட பிரிவுகளில் ஒத்துலைபபு பகாடுத்து
ஒனறு மெரநது பெயல்்படடு ப்பாருளா்தார
ேறறும ெமூக மேம்பாடு அல்டவம்த ொரக
அலேபபின அடிப்பல்ட குறிகமகாள். ம�்பாள்
்தலை�கரம காடேணடு இ்தன ்தலைலேச்
பெயைகோகக பகாணடு ஜனவரி 16, 1987ல்
பெயல்்ப்ட துவஙகியது. மு்தல் உச்சி ோ�ாடு
வஙகாளம்தெம
்தலை�கரம
்தாககாவில்
1985ல்
�ல்டப்பற்றது.
இரண்டாணடுக
பகாருமுல்ற உச்சி ோ�ாடு �ல்டப்பறுகி்றது.
20ஆவது உச்சிோ�ாடு இைஙலகயில் 2018ல்
�ல்டப்பற்றது.

8.6

பதற்கனாசிய ைண்டை
ஒத்துமழப்பு சஙகம்

ப்தறகாசிய �ாடுகளின ப்பாருளா்தார
ஒத்துலைபபுககாக துவககப்பட்ட அலேபபு
ப்தறகாசிய ேண்டை ஒத்துலைபபு அலேபபு
ஆகும. இந்த �ாடுகளின ப்பாருளா்தார ெமூக,
்பண்பாடடு
ஒத்துலைபபு
ேறறும
வளரச்சிககாகவும ேற்ற வளரும �ாடுகளு்டன
�டபு்றவுலவ வளரத்துக பகாள்ளவும டிெம்பர
8, 1985 ல் அலேககப்பட்டது.
வஙகாளம்தெம, பூட்டான, இநதியா,
ோைத்தீவு, ம�்பாளம, ்பாகிஸ்்தான ேறறும
இைஙலக ஆகிய ஏழு �ாடுகள் இ்தன உறுபபு

சனார்க் நனாடுகள்

இநதியா

பூ்டான

்பாகிஸ்்தான

ம�்பாளம

வஙகாளம்தெம

ோைத்தீவுகள்

இைஙலக

ஆபகானிஸ்்தான

ஆரம்பத்தில் வஙகாளம்தெம, பூ்டான, இநதியா, ோைத்தீவுகள், ம�்பாளம, ்பாகிஸ்்தான ேறறும
இைஙலக ஆகிய ஏழு �ாடுகள் இலணநது ஆரமபித்்தன. ஏபரல் 3, 2007ககு பி்றகு
ஆபகானிஸ்்தான இலணந்தது.

8.6.1. சனார்க் அமைப்பின ்நனாக்கஙகள்

ii) ப்தறகாசிய ேண்டைத்தின ப்பாருளா்தார,
ெமூக ேறறும ்பண்பாடடு வளரச்சிலய
துரி்தப்படுத்து்தல்

ொரக
ஒப்பந்தத்தின
மு்தைாவது
பிரிவின்படி அ்தன ம�ாககஙகளாவன

iii) ப்தறகாசிய �ாடுகளின கூடடு ்தறொரல்ப
உறுதிப்படுத்து்தல்

i) ப்தறகாசிய ேககளின ப்பாது�ைம காத்்தல்
ேறறும வாழ்கலகத்்தரத்ல்த உயரத்து்தல்
195
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iv) மண்டலத்தில்
உள்ள
நாடுகள்
ஒருவருக்கொருவர் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட,
புரிந்து க�ொள்ள மற்றும் பிரச்சினைகளை
உணர்ந்து க�ொள்ள இயன்றதை செய்தல்

மற்றும் த�ொழில் நுட்பம், சுற்றுலா ப�ோன்ற
துறைகளில்
உறுப்பினர்
நாடுகளின்
ப�ொருளாதார
ஒத்துழைப்பைப்
பெற
தனிநுட்பக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.

v) ப�ொருளாதார, சமூக, பண்பாடு, த�ொழில்
நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் துறைகளில்
ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் க�ொள்ளுதல்
மற்றும் செயல் திறனுடன் ஒத்துழைத்தல்

3. வ
 றுமை குறைக்கும் திட்டங்கள் பற்றிய
தகவல்களை
சேகரித்து
உறுப்பினர்
நாடுகளிடம் பகிர்ந்து க�ொள்ள மூன்றடுக்கு
கட்டமைப்பு நிறுவப்பட்டது.

vi) உறுப்பினரல்லாத வளரும் நாடுகளுடன்
ஒத்துழைப்பை உறுதிப்படுத்துதல்

4. வி
 வசாயம், மீன்வளம் மற்றும் வனவளம்
ப�ோன்ற முதன்மைத் துறைகளின் தகவல்
அலுவலகமாக சார்க் வேளாண் தகவல்
மையம் (SAIC) 1988 லிருந்து செயல்பட்டு
வருகிறது.

vii) ஒரே
ந�ோக்கங்களுடன்
செயல்படும்
பிராந்திய மற்றும் உலக நாடுகளுடன்
ஒத்துழைப்பு நல்குதல்.

8.6.2. 
சார்க் அமைப்பின் பணிகள்

(Functions of SAARC)

சார்க்கின்
பணிகள்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
1. தெற்காசிய நாடுகளின்
பராமரித்தல்

5. ப
 �ொருளாதார மேம்பாடு, மனித வள
மேம்பாடு
மற்றும்
உள்கட்டமைப்புத்
திட்டங்களுக்கு நிதி உதவி அளிக்க
தெற்காசிய மேம்பாட்டு நிதியம் (South Asian
Development Fund) என்ற அமைப்பைத்
துவக்கியது ஒரு சாதனையாக கருதலாம்.
வாணிகத்தில்
எந்த
முன்னேற்றமும்
இல்லை. மேலும் சார்க் உறுப்பு நாடுகளின்
ம�ொத்த பன்னாட்டு வாணிகத்தில் உறுப்பு
நாடுகளுக்கிடையிலான வாணிகம் மூன்று
விழுக்காடு மட்டுமே.

கீழே

ஒத்துழைப்பை

2. உறுப்பினர்
நாடுகளின்
ப�ொதுவான
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணுதல்
3. உறுப்பினர் நாடுகளிடையிலான உறவை
மேம்படுத்துதல்
4. வறுமை
ஒழிப்புத்திட்டங்கள்
ஏழ்மையை ஒழிப்பது

மூலம்

8.7

தென்கிழக்கு

5. பயங்கரவாத செயல்களை தடுப்பது.

கூட்டமைப்பு

8.6.3. 
சார்க்கின் சாதனைகள்

ஆசியான் ஜஹார்த்தாவில் ஆகஸ்ட் 8,
1967ல்
இந்தோனேஷியா,
மலேசியா,
பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து
ஆகிய ஐந்து நாடுகளால் த�ொடங்கப்பட்டது.
புரூனை, வியட்நாம், லாவ�ோஸ், மியான்மார்
மற்றும் கம்போடியா ஆகிய ஐந்து நாடுகள்
பிறகு உறுப்பினர்களாக சேர்ந்து க�ொண்டன.
இவற்றுடன்
சீனா,
ஜப்பான்,
இந்தியா,
தென்கொரியா,
நியூசிலாந்து
மற்றும்

(Achievements of SAARC)

1. ச
 ார்க் முன்னுரிமை பன்னாட்டு வாணிக
ஒப்பந்தம் (SAPTA) நிறுவப்பட்டு இறக்குமதி
மீதான தடைகள் குறைக்கப்பட்டது முதல்
சாதனையாகும்
2. வே
 ளாண்மை, த�ொலைத்தொடர்பு, கல்வி,
சுகாதாரம், ஊரக மேம்பாடு, அறிவியல்
பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள்
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ஆஸ்திரேலியா
ஆகிய
ஆறு
நாடுகள்
விவாதத்தில் கலந்து க�ொள்ளும் நாடுகளாக
சேர்ந்து க�ொண்டன. வாணிகத் தடையற்ற
பகுதி அமைந்த நாடுகளுக்கு கிடைக்கும்
நன்மைகள்
அனைத்தும்
ஆசியான்
நாடுகளுக்கும் கிடைக்கும்.
ஏனென்றால்
உறுப்புநாடுகள் இறக்குமதி வரி மற்றும்
பங்களவு ப�ோன்ற தடைகளை ஒப்பந்தப்படி
குறைக்க வேண்டும். இந்த உறுப்பு நாடுகளின்
ப�ொதுவான வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டு
பின்புலம், பன்னாட்டு வாணிக ஒத்துழைப்பு
கூட்டமைப்பை ஒற்றுமையுட்ன் நடத்துவதை
உறுதி செய்கிறது. உலகமயமாக்கல் மற்றும்
எச்சரிக்கையுடனான பேரினப் ப�ொருளாதார
க�ொள்கைகளை கடைபிடிக்கும் ஆசியான்
நாடுகளுக்கு பன்னாட்டு வாணிபம் உயிர்மூச்சு
ப�ோன்றதாகும். உறுப்பு நாட்டு அரசாங்கத்தின்

தலைவர்களின் உச்சி மாநாடு ஆசியான்
அமைப்பின் அதிகாரமிக்க அவையாகும். இது
மூன்று
ஆண்டுகளுக்கொருமுறை
கூடி
முடிவுகளை எடுக்கும். ஆசியான் வெளியுறவு
அமைச்சர்கள் கூட்டம் முடிவுகளை எடுப்பதில்
அடுத்தக்கட்ட
அதிகாரமுள்ள
துணை
அமைப்பாகும்.
இந்தியா ஆசியானுடன் 1992லிருந்து
கூட்டாளியாக செயல்பட த�ொடங்கியது. இந்த
ஆண்டு
இந்தியா
துறைவாரியான
விவாதங்களில் பங்கேற்கும் நாடாக செயல்பட
த�ொடங்கியது.
ஆசியான்
நாடுகள்
இந்தியாவுக்கு
அருகாமையில்
அமைந்துள்ளதால் ப�ோக்குவரத்து செலவு
குறைவாக உள்ளது. எனவே ஏற்றுமதி
எளிதாக நடைபெறுகிறது.

தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பு (ASEAN)

புருனை

கம்போடியா

இந்தோனேசியா

லாவ�ோஸ்

மலேசியா

மியான்மர்

பிலிப்பைன்ஸ்

சிங்கப்பூர்

தாய்லாந்து

வியட்நாம்

(ii) ஐநாசபையின்
க�ொள்கைகளைக்
கடைபிடித்து தென்கிழக்காசிய பகுதியில்
அமைதி மற்றும் உறுதியான அரசியல்
சூழ்நிலையை மேம்படுத்துவது.

8.7.1 ஆ
 சியான் அமைப்பின்

ந�ோக்கங்கள்

ஆசியான் ஒப்பந்தக் கூட்டறிக்கையின்படி
கீழே
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவையே
அதன்
ந�ோக்கங்களாகும்
(i) ப�ொருளாதார வளர்ச்சி,
மற்றும்
பண்பாட்டு
துரிதப்படுத்துவது.

(iii) அ
 ரசுத் துறைத் தணிக்கையில் உள்ள
அறிவையும்
அனுபவத்தையும்
பரிமாறிக்கொள்வதன்
மூலம்
உறுப்பினர்களை
ஒன்றிணைந்து
செயல்பட வைப்பது.

சமூக வளர்ச்சி
மாற்றத்தை
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(iv) கல்வி, பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு
ப�ொருத்தமான
சூழ்நிலையையும்
வசதிகளையும்
உறுப்பு
நாடுகளில்
அமைத்துக் க�ொடுப்பது.

வேகமாக வளர்ந்துவரும் நாடுகளின்
முதல்
எழுத்துக்களைக்
க�ொண்டு
குறிப்பிடப்படும் சுருக்கப்பெயர் பிரிக்ஸ் (BRICS)
பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் தென்
ஆப்பிரிக்கா ஆகியவையே அந்த ஐந்து
விரைவாக வளர்ந்து வரும் நாடுகள், இது
2010
வரை
தென்
ஆப்பிரிக்காவை
உள்ளடக்காமல் பிரிக் என அழைக்கப்பட்டது.
பிரிக் என்ற சுருக்கப் பெயர் 2001ல்
பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. பிரிக்ஸ் உறுப்பினர்கள்
அவை
அமைந்துள்ள
புவிப்பகுதிகளில்
குறிப்பிடத்தக்க
ஆதிக்கம்
செலுத்தும்
நாடுகளாகும். இந்த நாடுகள் 2009 லிருந்து
உச்சி மாநாடுகளை நடத்தி வருகின்றன.
பத்தாவது உச்சி மாநாடு தென் ஆப்பிரிக்காவில்
ஜீலை 2018ல் நடைபெற்றது. உள்ளடக்கிய
வளர்ச்சி,
வாணிகப்
பிரச்சனைகள்,
உலகளாவிய அரசு நிர்வாகம், பகிரத்தக்க
வளமை,
நாடுகளின்
அமைதி
மற்றும்
பாதுகாப்பு
ஆகியவையே
இந்த
உச்சிமாநாட்டின் விவாதத் தலைப்புகள் ஆகும்.

(v) தகவல் மையமாக செயல்படுதல் மற்றும்
மற்ற
பன்னாட்டு
நிறுவனங்களுடன்
இணைந்து
செயல்பட
வசதிகளைச்
செய்தல்.

8.7.2 ஆசியானின் பணிகள்
i) ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் ப�ோன்று ஒரே
சந்தையாக செயல்பட ஆசியான் உறுப்பினர்
நாடுகளுக்கிடையில் தடையற்ற ப�ொருள்,
பணிகள்
மற்றும்
மூலதன
ப�ோக்குவரத்துக்கான
வழிமுறைகளை
உருவாக்கும் பணியை ஆசியான் அமைப்பு
செய்கிறது.
ii) ஒரு உறுப்பு நாட்டு விற்பனையாளர் மற்ற
எல்லா
உறுப்பு
நாடுகளிலும்
விற்க
தடையற்ற அனுமதி அளிக்கும் பணியையும்
செய்கிறது.

பிரிக்ஸ் பற்றிய சில தகவல்கள்

iii) உறுப்பு நாடுகளின் வணிக நிறுவனங்களின்
ப�ோட்டித்திறனை மேம்படுத்துவது மற்றும்
ப�ொருளாதார மேம்பாட்டு இடைவெளியை
குறைப்பது.

B
 RICS நாடுகள் உலக ம�ொத்த தேசிய

உற்பத்தியில் 21 சதவீதம் பெற்றுள்ளன.
கடந்த 15 ஆண்டுகளில் உலக GDPல்
தனது பங்கினை மூன்று மடங்கு
அதிகரித்துள்ளது.

iv) உறுப்பு நாடுகளுக்கு சந்தை மற்றும்
முதலீட்டு வாய்ப்புகளை பெற்றுத் தருவது.

உ
 லக மக்கள் த�ொகையில் BRICS 43

v) த�ொழில் மற்றும் வணிகம் உள்ளிட்ட பல
துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வளர்த்தல்.

சதவீதத்தை
க�ொண்டுள்ளது.

8.8

B
 RICS நாடுகள் இணைந்து சுமார் $ 4.4.

பிரிக்ஸ் நாடுகள் (BRICS)

டிரில்லியன்
பெற்றுள்ளது

பிரிக்ஸ்(BRICS)
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நிறுவனத்தில் பிரிக்ஸ் வளரும் நாடுகளுக்கு
சாதகமான வேளாண்
க�ொள்கையை
வடிவமைக்க வலியுறுத்துவது.

சேர்ந்து பிரிக்ஸ் மேம்பாட்டு வங்கி என்ற
வங்கியை த�ொடங்கியுள்ளார்கள்.
இதற்கு
புதிய மேம்பாட்டு வங்கி (The New Development
Bank) என்ற பெயரும் உண்டு. முதல் மாநாடு
ரஷ்யாவின்
தலைநகர்
மாஸ்கோவில்
நடைபெற்றது. இந்தியாவில் நான்காவது
மாநாடு 2012 லும் எட்டாவது மாநாடு 2016
லும் நடைபெற்றது.

4. வளரும் நாடுகளுக்கு சாதகமாக வாணிக
மற்றும்
பருவநிலை
மாறுதல்
பேச்சுவார்த்தையில் உதவிகளை செய்தல்
5. ப�ொருளாதார ஒத்துழைப்பு மட்டுமன்றி
தகவல் பகிர்ந்து க�ொள்ளுதலுக்கான ஒரு
தளமாகவும் பிரிக்ஸ் பணியாற்றுகிறது.

8.8.1. பிரிக்ஸ் ந�ோக்கங்கள்

6. நடுத்தர
நாடுகளின்
நலன்களை
பாதுகாக்கும் தூண்டுக�ோலாக பன்னாட்டுத்
தளத்தில் பிரிக்ஸ் செயல்படுகிறது.

1. வணிக ஒத்துழைப்பு த�ொகுதியை அமைத்து
ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துதல்.
2. பன்னாட்டு பரிவர்த்தனைகளில் அமெரிக்க
நாட்டுப் பணமான டாலருக்கு பதிலாக

8.8.3 
பிரிக்சின் சாதனைகள்

வேறு நாட்டு பணத்தை புழக்கத்துக்குக்
க�ொண்டுவர தேவையானவற்றை செய்தல்.

(Achievements of BRICS)

பிரிக்சின்
சாதனைகளில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

3. மண்டல ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது.

சில

கீழே

4. வளரும்
நாடுகளுக்கென
தனியான
பன்னாட்டு
வாணிக
ஒத்துழைப்பு
அமைப்பை
உருவாக்கி
அவற்றை
ஒன்றிணைந்து செயல்பட வைப்பது.

 அ
வசரகால

கையிருப்பு
வசதியை
உருவாக்கியதால் உறுப்பினர் நாடுகளின்
ப�ொருளாதார மற்றும் நிதித் துறைகளில்
ஒன்றிணைந்து
செயல்படுதலை
பலப்படுத்தியது ஒரு சாதனையாகும்.

8.8.2. பிரிக்சின் பணிகள் (Functions of

 ஆ
சிய வளர்ச்சி வங்கி மற்றும் உலக வங்கி

BRICS)

ப�ோன்று செயல்படும் புதிய வளர்ச்சி
வங்கியை
சீனாவின்
சாங்காயில்
தலைமை அலுவலகத்துடன் செயல்படும்
விதமாக பிரிக்சின் ஆறாவது மாநாட்டின்
முடிவு செய்தபடி அமைத்தது ஒரு சாதனை.

1. பன்னாட்டு பரிவர்த்தனை நடைமுறைகளை
சட்டவரம்புக்குட்படுத்துவது மற்றும் ஐநா
பாதுகாப்பு
சபை
செயல்படுவதில்
சீர்திருத்தங்களையும் க�ோருகிறது.

 ப
�ொருளாதார பலமும் மக்கள் த�ொகை

2. தெற்கு – தெற்கு (South – South)
ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் கட்டமைப்பாக
செயல்படுதல்

வளமும் பிரிக்ஸ் நாடுகள் உலக அளவில்
பன்னாட்டு உறவு நிர்வாகத்தில் கூடுதல்
ஆதிக்கம் பெறும் நிலைமை பெற்றுள்ளது.

3. வளர்ந்த
மற்றும்
வளரும்
நாடுகளுக்கிடையிலான இடைவெளியை
குறைக்கும் பணிகளையும் செய்கிறது.
உதாரணமாக
உலக
வர்த்தக

உலக மக்கள் த�ொகையில் பிரிக்ஸ் பங்கு
43 சதவீதமாகும். ஆனால் அது உலக ம�ொத்த
உற்பத்தியில் 21 சதவீதமேயாகும்.
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த�ொகுப்புரை

மூலதனப்
பங்களவுக்கும்
நிதியத்தின்
இருப்புக்
பராமரிக்கும் த�ொகையாகும்.

பன்னாட்டு
ப�ொருளாதார
நிறுவனங்களான பன்னாட்டுப் பணநிதியம்,
உலக வங்கி மற்றும் முதலில் காட் பிறகு உலக
வர்த்தக அமைப்பு ஆகியவற்றின், ந�ோக்கங்கள்,
பணிகள், சாதனைகள் பற்றியது இந்த
அத்தியாயம் ஆகும்.

� வாணிகம்

த�ொடர்பான
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை (Trade Related Intellectual
Property Rights): பதிப்புரிமை, வணிக
முத்திரை, காப்புரிமை, புவிசார் குறியீடு,
த�ொழில் ரகசியம், உற்பத்தி வடிவமைப்பு
ப�ோன்ற
அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமைக்கு
தனிச�ொத்து ப�ோல் வழங்கப்படும் விற்கும்
மற்றும் வாங்கும் உரிமையே அறிவுசார்
ச�ொத்துரிமை

இந்தியா
இந்த
நிறுவனங்களால்
அடைந்த
நன்மைகள்
ஆகியவற்றைக்
கற்றுக்கொண்டோம். மேலும் உலக வர்த்தக
அமைப்பின் ஒப்பந்தங்களான TRIPS, TRIMS,
GATS, AoA, MFA ப�ோன்றவற்றை புரிந்து
க�ொண்டோம்.

� வாணிகம்

த�ொடர்புடைய
முதலீட்டு
வழிமுறைகள் (Trade Related Investment
Measures): வெளிநாட்டு முதலீட்டாளரும்
உள்நாட்டு
முதலீட்டாளரும்
சமமாக
கருதப்படவேண்டும் என வலியுறுத்தும்
ஒப்பந்தம். ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு
முதலீட்டாளர்களுக்கு
வழங்கப்படும்
உரிமைகளும் சலுகைகளும் வெளிநாட்டு
மு த லீ ட ்டா ள ர ்க ளு க் கு ம்
வழங்கப்படவேண்டும்
என்று
இந்த
ஒப்பந்தம் கூறுகிறது.

இப்பகுதியின் இறுதியில் பன்னாட்டு
வாணிக த�ொகுதிகளான சார்க், ஆசியான்,
மற்றும் பிரிக்ஸ் ப�ோன்ற அமைப்புகளின்
ந�ோக்கங்கள்,
பணிகள்
மற்றும்
சாதனைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

அருஞ்சொற்பொருள்
� ப�ொருளாதார கட்டமைப்பு மாற்றியமைப்புக்

கடன் திட்டம் (Structural Adjustment
Facility):
ஏழைநாடுகளுக்கு
சலுகைகளுடன்
கூடுதல்
அந்நிய
செலாவணி கடன் உதவியை பேரினப்
ப�ொருளாதார
மற்றும்
ப�ொருளாதார
அமைப்புமுறைகளை
மாற்றியமைக்கும்
திட்டங்களுக்கு
வழங்கும்
திட்டமே
ப�ொருளாதார
கட்ட அமைப்புமுறை
மாற்றியமைப்புக் கடன் திட்டம் ஆகும்.

� பலதரப்பு வாணிக ஒப்பந்தம் (Multilateral
Trade Agreement): பன்னாட்டு வாணிக
ஒத்துழைப்புத் த�ொகுதிகள் (Trade Blocks)
பன்னாட்டு வாணிகத்தில் ஒரே குழுவாக
ஒன்றிணைந்து செயல்படும் நாடுகளின்
கூட்டமைப்பு
வழக்கமாக
தடையற்ற
வாணிக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு
செயல்படுபவர்கள்.

� சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் (Special Drawing

� பன்னாட்டு வர்த்தக த�ொகுதிகள் (Trade

Rights): பன்னாட்டு பண நிதியத்துடன்
கையிருப்பாக
உள்ள
உறுப்பினர்
நாடுகளின்
பணமே
சிறப்பு
எடுப்புரிமையாகும். உறுப்பினர் நாடுகளின்
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கணக்கில்

Blocks):
நாடுகளுக்கிடையே
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� தடையற்ற வர்த்தகப் பகுதி (Free Trade

� ப�ொதுசந்தை (Common Market): புவியின்

Area): ஒப்பந்தத்தில் கைய�ொப்பமிட்ட
உறுப்பினர்
நாடுகளின்
மண்டலம்.
வாணிகத்தடைகளை
குறைக்க
ஒத்துழைக்கும்.
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட
நாடுகளுக்கிடையே
ஒப்பந்தம்
ப�ோடப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள
நாடுகள் தடையற்ற வாணிகம் மற்றும்
உற்பத்திக் காரணிகள் இடப்பெயர்வுக்காக
அமைக்கும் அமைப்பே ப�ொது சந்தை
ஆகும்.

� ப�ொருளாதார ஒன்றியம் (Economic Union):

� சுங்கவரி ஒன்றியம் (Customs Union):

ப�ொது
சந்தையையும்
சுங்கவரி
ஒன்றியத்தையும்
ஒன்றிணைத்து
உருவாக்கப்படும் அமைப்பே ப�ொருளாதார
ஒன்றியம். ப�ொருள் உற்பத்தி, பணிகள்
உற்பத்தி, ப�ொருள், பணிகள், காரணிகள்
இடபெயர்வு
மற்றும்
ப�ொதுவான
உறுப்பினரல்லாத நாடுகள் வாணிகத்தின்
மீது வரி ஆகிய அனைத்தும் ப�ொருளாதார

உ று ப் பி ன ர ்க ளு க் கி டை யி ல ா ன
வாணிகத்தில்
வரிவிதிக்காமலும்
உ று ப் பி ன ர ல்லாத வ ர ்க ளு ட ன ா ன
வாணிகத்தில் ப�ொது சுங்கவரி விதிக்கும்
அமைப்பே
சுங்கவரி
ஒன்றியம்
எனப்படுகிறது.

ஒன்றியத்தில் அடங்கும்
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:

1. பன்னாட்டு பண நிதியம் கீழ்க்கண்ட இந்த
மாநாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது

5. நீண்டகாலக் கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனம்
அ) உலக வங்கி
ஆ) பன்னாட்டுப் பண நிதியம்
இ) உலக வர்த்தக அமைப்பு
ஈ) பிரிக்ஸ்

அ) பான்டுங் மாநாடு
ஆ) சிங்கப்பூர் மாநாடு
இ) பிரிட்டன் வூட்ஸ் மாநாடு
ஈ) த�ோஹா மாநாடு

6. கீழ்கண்ட நாடுகள் எது சார்க் அமைப்பின்
உறுப்பினர் இல்லை?

2. பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் தலைமை
அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம்

அ) இலங்கை
ஆ) ஜப்பான்
இ) வங்காளதேசம்
ஈ)ஆப்கானிஸ்தான்

அ) வாஷிடங்டன் டி.சி
ஆ) நியூ யார்க்
இ) வியன்னா
ஈ) ஜெனிவா

7. பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு கீழ்க்கண்ட
இதன் துணை அமைப்பாகும்

3. ஐபிஆர்டி இவ்வாறாகவும்
அழைக்கப்படுகிறது.

அ) பன்னாட்டுப் பண நிதியம்
ஆ) உலக வங்கி
இ) சார்க்
ஈ) ஆசியான்

அ) பன்னாட்டு பணநிதியம்
ஆ) உலக வங்கி
இ) ஆசியான்
ஈ) பன்னாட்டு நிதி கழகம்

8. காப்புரிமை, பதிப்புரிமை, வாணிக ரகசியம்
ப�ோன்றவை
________உடன்
த�ொடர்புடையவை

4. சிறப்பு எடுப்பு உரிமையின் மற்றொரு பெயர்
அ) தாள் தங்கம்
ஆ) பங்களவுகள்
இ) தன் விருப்ப ஏற்றுமதி தடைகள்
ஈ) இவை ஏதுமில்லை

அ) வணிகம் சார் ச�ொத்துரிமை
ஆ) வணிகம் சார்ந்த முதலீட்டு
வழிமுறைகள்
இ) காட்ஸ்
ஈ) NAMA
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9. உலக வர்த்தக அமைப்பின் முதலாவது
அமைச்சர்கள்
அளவிலான
மாநாடு
நடைபெற்ற இடம்

14. பிரிக் (BRIC) என்ற
க�ோர்க்கப்பட்ட ஆண்டு

15. ஆசியான் அமைப்பு நிறுவப்பட்ட ஆண்டு

10. ஆசியான்
கூட்டங்கள்______
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும்.

அ) 1965
ஆ) 1967
இ) 1972
ஈ) 1997

அ) 2
ஆ) 3
இ) 4
ஈ) 5

16. பத்தாவது

பிரிக்ஸ்

அமைப்பின்

உச்சி

மாநாடு ஜுலை 2018ல் நடைபெற்ற இடம்

SAARC

அ) பீஜிங்
ஆ) மாஸ்கோ
இ) ஜ�ோகனஸ் பர்க்
ஈ) பிரசிலியா

அ) பாகிஸ்தான்
ஆ) ஸ்ரீலங்கா
இ) பூடான்
ஈ) சீனா

17. புதிய மேம்பாட்டு வங்கி இந்த அமைப்புடன்
த�ொடர்புடையது.

12. சார்க் உச்சி மாநாடு ______________
ஆண்டுகளுக்கொருமுறை
நடைபெறுகிறது.

அ) பிரிக்ஸ்
ஆ) டபிள்யூ.டி.ஓ
இ) சார்க்
ஈ) ஆசியான்

அ) 2
ஆ) 3
இ) 4
ஈ) 5

18. ஆசியான் விவாதத்தில் பங்கெடுக்கும் ஆறு
நாடுகளில் சேராத நாடு
அ) சீனா
ஆ) ஜப்பான்
இ) இந்தியா
ஈ) வடக�ொரியா

13. ஆசியான்
அமைப்பின்
தலைமை
அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம்
அ) ஜகார்த்தா
ஆ) புது டெல்லி
இ) க�ொழும்பு
ஈ) ட�ோக்கிய�ோ
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ச�ொல்

அ) 2001
ஆ) 2005
இ) 2008
ஈ) 2010

அ) சிங்கப்பூர்
ஆ) ஜெனிவா
இ) சியாட்டில்
ஈ) ட�ோஹா

11. கீழ்கண்டவைகளில்
எது
உறுப்பினர் நாடு அல்ல ?

சுருக்கச்
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20. பெனிலக்ஸ் (BENELUX) என்பது இதன்
வடிவமாகும்.

19. சார்க் வேளாண் தகவல் மையம் துவங்கிய
ஆண்டு

அ) தடையற்ற வர்த்தகப் பகுதி
ஆ) ப�ொருளாதார ஒன்றியம்
இ) ப�ொது சந்தை
ஈ) சுங்கவரி ஒன்றியம்

அ) 1985
ஆ) 1988
இ) 1992
ஈ) 1998
விடைகள்

1

இ

11

ஈ

2

3

அ

ஆ

அ

அ

12

13

4

அ

14
அ

5

6

7

8

17

18

அ

ஆ

ஆ

ஆ

இ

அ

15

16

அ

ஈ

9

அ

19

ஆ

10

ஆ

20
ஈ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் என்பதன் ப�ொருளை எழுதுக.
22. ஆசியானின் இரண்டு ந�ோக்கங்களை குறிப்பிடுக.
23. ஐபிஆர்டி யின் ஏதேனும் இரண்டு கடன் திட்டங்களின் பெயர்களை சுட்டிக்காட்டுக
24. ப�ொது சந்தை வரையறு.
25. தடையற்ற வாணிகப் பகுதி என்றால் என்ன?
26. எங்கு மற்றும் எப்பொழுது சார்க் தலைமை அலுவலகம் துவக்கப்பட்டது?
27. உலக வங்கிக் குழுமத்தின் கீழ் செயல்படும் இரண்டு துணை நிறுவனங்களின்
பெயர்களை குறிப்பிடுக.
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. ப�ொருளாதார ஒருங்கிணைப்பின் பல்வேறு வடிவங்களைக் குறிப்பிடுக.
29. வாணிக ஒத்துழைப்புத் த�ொகுதிகள் என்றால் என்ன?
30. ஐஎம்எப் - ன் கடன் வழங்கும் திட்டங்களில் ஏதேனும் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
31. பல தரப்பு ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன?
32 பிரிக்ஸ் மாநாடு 2018ன் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றி எழுதுக.
33. சார்க்கின் பணிகளை சுருக்கமாக கூறுக.
34. ஆசியான் அமைப்பின் சாதனைகளைப் பட்டியலிடுக.
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பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக

35. பன்னாட்டுப் பணநிதியத்தின் ந�ோக்கங்களை விளக்குக.
36. உலக வங்கியின் பணிகளை வெளிக் க�ொணர்க.
37. இந்திய சமூக ப�ொருளாதார மேம்பாட்டில் டபிள்யூ.டி.ஓ – ன் பங்கினை விவாதிக்க.
38. குறிப்பு எழுதுக அ) சார்க் ஆ) ப்ரிக்ஸ்
செய்முறை
1. நாடுகளின் அமைவிடம் மற்றும் அவற்றின் தலைநகரங்கள் பற்றி உலக வரைபடத்தை
முழுவதுமாக கண்டறிய மாணவர்களுக்கு கூற வேண்டும்.
2. பன்னாட்டு ப�ொருளாதார அமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் நிகழ்வுகள் பற்றி அறிந்து
க�ொள்வதற்கு மாணவர்களை இணைய தளங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தல்.
பார்வை நூல்கள்
1. Cherunilam, Francis (2010), “International Economics”, The McGraw Hill Publications,
New Delhi.
2. Jhingan, M.L., (2000), “International Economics” Vrindha Publications Private Limited,
New Delhi.
3. Krugman R. Paul (2003), “International Economics: Theory and Policy”, Sixth Edition,
Pearson Education, New Delhi.
4. Mithani, D M (1982), “International Economics”, Himalaya Publishing House, New Delhi.
5. Rao, Subba, (2012), “International Business”, Third Edition, Himalaya Publishing House, New
Delhi.
6. Robert C. Feensta and Alan M. Taylor, (2008), “International Economics”, Worth Publishers,
New York.
7. Van Meerhaeghe, M.A.G. (1998), “International Economic Institutions”, 7th edition, Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht.
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அத்தியாயம்

9

நிதிப் ப�ொருளியல்

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
ப�ோகாறு அகலாக் கடை
– திருக்குறள் 478

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2
3

நிதிப் ப�ொருளியலின் ப�ொருள் மற்றும் பாடக் கருத்தினை பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்,
நேர்முக, மறைமுக வரிகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்,
நிதிக் குழுவின் பணிகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுதல்.

9.1

ப�ொதுநிதி என்பது ஓர் அரசு தனது நிதி
வளங்களை
உருவாக்குவது
மற்றும்
செலவழிப்பது பற்றி கூறுகிறது. குடிமக்களின்
ம�ொத்த விருப்பங்கள் பற்றி அரசு கருத்தில்
க�ொள்கிறது. தற்கால அரசு நலம் பேணும்
அரசாகும். தற்போது அரசின் செயல்பாடுகள்
உள்ளார்ந்து பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது.
இச்செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு அரசுக்கு நிதி
தேவைப்படுகிறது.
இந்தபாடம்
ப�ொது
வருவாய். ப�ொதுச் செலவு, ப�ொதுக் கடன்,
வரவு செலவுத் திட்டம், கூட்டரசு நிதி மற்றும்
உள்ளாட்சி
நிதி
ஆகியவற்றை
பற்றி
விளக்குகிறது.

அறிமுகம்
நிதிப் ப�ொருளியல், என்ற பதம் புதிய
ஒன்றாகும். இதன் பழைய மற்றும் பிரசித்தி
பெற்ற பாடம் ‘ப�ொது நிதி’ என்பதாகும். ப�ொது
நிதி என்ற பாடம் அரசு நிதி பற்றிய
செயல்பாடுகள�ோடு த�ொடர்புடையது. அரசு
கருவூலத்தின் நிதி செயல்பாடுகள் பற்றி
விவாதிக்கிறது. “பிசிகல்” என்ற வார்த்தை
கிரேக்க வார்த்தையான ‘கூடை’ என்ற
ப�ொருள்படும்.
இது
“ப�ொதுவான
பை”
என்பதை குறிக்கிறது. எனவே “ப�ொதுநிதி” –
என்பதை
“நிதிப்
ப�ொருளியல்”
என
அழைக்கப்படுகிறது.

9.2

ப�ொதுநிதி – ப�ொருள்

ப�ொது நிதி என்பது அரசின் நிதி
சார்ந்தவை பற்றி படிக்கக்கூடியதாகும். இது
நிதிப் ப�ொருளியல்
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அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளைப்
பற்றியும், அவை ஒன்றொட�ொன்று எவ்வாறு
சரி செய்து க�ொள்கிறது என்பதை பற்றியும்
விளக்குகிறது.

நவீன காலத்தில் ப�ொது நிதியியல்
ஐந்து துணைப் பிரிவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அவை ப�ொது வருவாய், ப�ொதுச் செலவு,
ப�ொதுக் கடன், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் க�ொள்கை

9.3

1. ப�ொது வருவாய்

வரைவிலக்கணங்கள்

ப�ொது வருவாய் என்பது வருவாயைப்
பெருக்கக் கூடிய முறைகளான வரி மற்றும்
வரியல்லா
வருமானங்கள்
பற்றியும்,
வரிக்கொள்கை, வரிவிகிதம், வரியின் பளு,
வரியின் தாக்கம் மற்றும்
அவற்றின்
விளைவுகள் ஆகியவற்றையும் விளக்குகிறது.

“ப�ொதுநிதி என்னும் பாடம் அரசியலுக்கும்
ப�ொருளியலுக்கும்
இடையே
எல்லைக்கோடாக திகழ்கிறது. இது ப�ொது
அதிகார அமைப்பின் வரவு செலவுகளைப்
பற்றியும், அது ஒன்றோட�ொன்று சரிசெய்து
க�ொள்வதைப் பற்றியும் கருத்தில் க�ொள்கிறது”.
-டால்டன்

2. ப�ொதுச் செலவு
இப்பகுதி அரசின்
செலவு, ப�ொதுச்
செலவின் விளைவுகள்
மற்றும் ப�ொதுச்
செலவைக் கட்டுப்படுத்துதல் ப�ோன்றவை
சார்ந்த
அடிப்படைக்
க�ோட்பாடுகளைக்
க�ொண்டுள்ளது.

“அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளின்
இயல்பையும். க�ொள்கைகளையும் ஆராய்வதே
ப�ொது நிதியியல் ஆகும்“.
-ஆடம் ஸ்மித்

3. ப�ொதுக் கடன்

9.4

ப�ொதுக்கடன் என்ற பகுதியில் உள்நாடு
மற்றும் வெளிநாட்டின் மூலம் பெறக்கூடிய
கடன்களுக்கான
வளங்களைப்
பற்றி
படிக்கிறது. இதில் ப�ொதுக்கடன்களின் சுமை,
அதன் விளைவுகள் மற்றும் திரும்பச் செலுத்தும்
முறை பற்றி இத்தலைப்பின் கீழ் வருகிறது.

ப�ொது

நிதியியலின் பாடப்
ப�ொருள்/ எல்லை

ப�ொதுநிதியின் எல்லை

1. ப�ொது வருவாய்

4. நிதி நிர்வாகம்

2. ப�ொதுச் செலவு

இப்பகுதி
அரசின்
வரவு
செலவு
திட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைப் பற்றி
படிக்கிறது. வரவு செலவு திட்டம் என்பது
ஓராண்டிற்கான அரசின் பேரளவு நிதி
திட்டமாகும்.
வரவு செலவு திட்டத்தின்
பல்வேறு ந�ோக்கங்கள் மற்றும் அதனைத்
தயாரிப்பதற்கான
வழிமுறைகள்,
நிதி
ஒதுக்கீடு,
மதிப்பீடு
மற்றும் தணிக்கை

3. ப�ொதுக் கடன்
4. நிதி நிர்வாகம்

5. நிதிக் க�ொள்கை

ப�ோன்றவைகள் நிதி
வருகிறது.
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5. நிதிக் க�ொள்கை:

அளவில்
வளங்களைப்
முனைகிறது.

வரிகள், மானியங்கள், ப�ொதுக்கடன்
மற்றும் ப�ொதுச் செலவு ஆகியவைகள்
நிதிக்கொள்கையின் கருவிகளாகும்.

4. நிர்வாகம்
நிர்வாகத் திறனானது அரசு மற்றும்
தனியாரின்
செயல்திறனைப்
ப�ொருத்து
அமைகிறது. செயல்திறன் இன்மை மற்றும்
ஊழல்
ஆகியவை
நிர்வாகத்தில்
காணப்பட்டால் விரயங்கள் மற்றும் நட்டங்கள்
ஏற்படும்.

9.5

ப�ொதுநிதி மற்றும் தனியார்
நிதி

ப�ொது நிதி என்பது அரசின் வருவாய்,
செலவு, கடன்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் பற்றி
விளக்குகிறது.. தனியார் நிதி என்பது தனிநபர்
அல்லது தனியார் நிறுவனங்களின் வருவாய்,
செலவு, கடன் மற்றும் அதன் நிதி நிர்வாகம்
ஆகியவற்றைப் பற்றி படிக்கிறது. ப�ொதுநிதி
மற்றும்

தனியார்

நிதி

9.5.2. வேற்றுமைகள்
1. வருமான மற்றும் செலவு சரிகட்டல்
அரசு செலவினை
மதிப்பீடு செய்து,
அதற்கேற்ப வருவாயை எழுப்ப முயற்சிக்கிறது.
தனிநபர்கள் வருவாய்க்கு ஏற்ப செலவினை
வைத்துக் க�ொள்வார்கள். எடுத்துக்காட்டாக
தனியார் நிதி என்பது இருக்கக்கூடிய துணி
அளவிற்கு
மேலங்கி
(Coat)
தைப்பது
ப�ோன்றும், ப�ொதுநிதி என்பது மேலங்கியின்
தேவைக்கேற்ப துணி அளவை முடிவு
செய்வது ப�ோன்றதாகும்.

அடிப்படையில்

ஒன்றுப�ோல் இருந்தாலும் அவற்றின் அளவு,
ந�ோக்கம் , விளைவு, தாக்கம் ஆகியவற்றில்
மிகுந்த வேறுபாடுகள் உள்ளன.

9.5.1. ஒற்றுமைகள்
1. பகுத்தறியும் தன்மை
ப�ொது மற்றும் தனி நிதி பகுத்தறிவை
அடிப்படையாக க�ொண்டவை. இரண்டும்
குறைந்த
செலவில்
அதிக
நலத்தைப்
பெறுவதையே
முக்கிய
ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.

2. கடன்
அரசானது உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு
வழிகள் மூலம் கடன்களை பெறலாம். மேலும்
அரசானது,
பத்திரங்களை
வெளியிட்டு
மக்களிடம் கடனைப் பெறலாம். ஆனால்
தனியார் இவ்வாறு அவர்களிடம் கடனைப்
பெறமுடியாது.

2. கடனுக்கான வரையறை
இரண்டுக்குமான கடன்கள் வரையரைக்
க�ொண்டுள்ளது. தனது வருவாய்க்கு அப்பால்
அரசும் செல்வதில்லை. அரசின் பற்றாக்குறை
வரவு
செலவு,
திட்டத்திற்கும்
எல்லை
இருக்கிறது.

3. பணம் அச்சடிக்கும் உரிமை
அரசு
வேண்டுமெனில்
பணத்தை
அச்சடிக்கலாம். இது பணத்தை உருவாக்குதல்,
பகிர்வு
செய்தல்
மற்றும்
நிர்வகித்தல்
ஆகியவற்றைக் க�ொண்டிருக்கும். தனியார்
பணத்தை உருவாக்க இயலாது.

3. வளங்களின் பயன்பாடு
தனி
மற்றும்
ப�ொது
துறைகள்
வரையறுக்கப்பட்ட
வளங்களையே
க�ொண்டுள்ளது.
இவ்விரண்டும் உத்தம
நிதிப் ப�ொருளியல்
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4. நடப்பு ைற்றும் எதிரகொல முடிவுகள

கோக்கம் பொந்த ேன்்ம உயர்த்துவது,
அதாவது இலைா�த்்த உசெப்�டுத்துவதாகும்.

அரொைது எதிர்காலைத் திட்ைங்க்ள
கருத்தில பகாண்டு நீண்ைகாலை முடிவி்ை
கமற்பகாள்கிறது.
அரசின்
முதலீைாைது
�ள்ளிகளுக்காை
கட்டிைங்கள்
கட்டுதல,
மருத்துவம்ை
மற்றும்
அடிப்�்ை
வெதிக்ள கமற்பகாள்வது ஆகியவற்்ற
உள்ளைக்கியுள்ளது.
ஆைால
தனியார்
நிதியாைது குறுகிய காலை திட்ைங்களுக்காை
நிதி்யக் பகாண்ை்வ ஆகும்.

6. கடடொய வருவொய் ப�றுவ்தற்கொன வழிகள
தனிே�ரின்
வருமாைத்திற்காை
ஆதாரங்கள் கு்றவாகும். ஆைால அரசுக்கு
அதிகமாகும். அரசு தைது அதிகாரவரம்்�
�யன்�டுத்தி வருவா்யப் ப�றலைாம்.
7.
ப�ரிய
அளவிலொன
ைொற்ைஙக்ள
பகொணடுவருவ்தற்கொன திைன்
ப�ாதுநிதிக்கு வருவாய ொர்ந்த ப�ரிய
முடிவுக்ள எடுப்�தற்காை திறன் உண்டு.
தைது வருவா்ய திற்மயாக மற்றும்
பவளிப்�்ையாக அரொல ெரிகட்ை இயலும்.
ஆைால தனி ே�ர்கள் அவவாறாை ப�ரிய
முடிவுக்ள எடுக்க இயலைாது.

5. வநொக்கம்
ப�ாதுத்து்றயின் முக்கிய கோக்கம்,
ப�ாருளாதாரத்தில
ெமூக
ேன்்ம்ய
வைங்குவதாகும்.
தனியார் து்றயின்

9.6

தற்்கோை அரசின் ேணி்கள்

தற்காலை அரொைது காவல அரொக மட்டுமிலலைாமல ேலைம் க�ணும் அரொக உள்ளது. இது
ப�ாருளாதார மற்றும் ெமூகக் கட்ை்மப்புக்ள உருவாக்குவ்தயும், ோட்டிற்கு உள்களயும்,
பவளியிலும் நி்லைத்தன்்ம்ய உறுதி பெயதல, நீடித்த பேடுோள் வளர்சசிக்காை காரணிக்ள
�ாதுகாத்தல ஆகியவற்றில ப�ரிய அளவிலைாை �ங்கி்ை ஆற்றுகிறது. அரசின் முக்கியப் �ணிகள்
பின்வருவைவாகும்..
இராணுவம்
முற்றுரி்ம
கட்டுப்�ாடு

ெமூக நீதி

க�ரிை
ப�ாருளாதார
பகாள்்க

நீதித்து்ற

அரசின் �ணிகள்

ெமூக ேலைன்
கட்ை்மப்பு
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(i) பாதுகாப்பு

பணக் க�ொள்கை
மேற்கொள்கிறது.

உள்நாட்டு
மற்றும்
வெளிநாட்டு
அழிவிலிருந்து ப�ொதுமக்களை பாதுகாப்பதே
அரசின்
முக்கியப்
பணியாகும்.
அரசு
ப�ோதுமான அளவில் காவல் மற்றும் ராணுவ
நிலைகளை
பராமரித்து
பாதுகாப்பு
பணிகளைச் செய்கிறது.

ஆகியவற்றை

அரசு

(vii) சமூக நீதி
ப�ொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி நிலையின்
ப�ோது
சமூகத்தின்
சில
பிரிவனர்
மற்றவர்களைவிட
கூடுதல்
நன்மை
அடைகின்றனர். நிதித் தீர்வை மூலம்
வருவாயை மறுபகிர்வு செய்வதற்கு அரசானது
தேவைப்படுகிறது.

(ii) நீதி
நீதியை பரிபாலனம் செய்தல் மற்றும்
தகராறுகளைத் தீர்த்தல் ஆகியவை அரசின்
பணியாகும்.
அரசானது,
அனைத்து
வகுப்பினரும் சமநீதி பெறும் வகையில் நீதி
அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

ஒருசிலரிடம் ப�ொருளாதார சக்தி குவிந்து
காணப்படும் தீமையை களைவது அரசின்
முக்கியப்
பணியாகும்.
இதனை
களைவதற்காக முற்றுரிமை மற்றும் வாணிப
கட்டுப்பாட்டு
நடவடிக்கைகளை
அரசு
மேற்கொள்கிறது.

(iii) நிறுவனங்கள்
தனி
நிறுவனங்கள்
மீதான
ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்
தற்கால அரசின் பணியின் கீழ் வருகிறது.
அரசானது சில நிறுவனங்களின் ச�ொந்தமாகக்
க�ொண்டு
அவற்றினை
வெற்றிகரமாக
செயல்படுத்துவதும் அரசின் ப�ொறுப்புகளாகும்.

அரசு மூன்று
பங்காற்றுகிறது.

விதமான

வழிகளில்

i) ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பணிகளை
உற்பத்தி செய்பவராக
ii) ப�ொது மற்றும் சமூக பண்டங்களை
அளிப்பவராக
iii)
ப�ொருளாதார
முறையை
ஒழுங்குபடுத்தபவராக.

(iv) சமூக நலன்
நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக
கல்வி, சமூக பாதுகாப்பு, சமூக காப்பீடு,
உடல்நலம் மற்றும் துப்புரவு ப�ோன்றவற்றை
ஏற்படுத்துவது அரசின் கடமையாகும்.

9.7

ப�ொதுச் செலவு

(v) கட்டமைப்பு:
தற்கால
அரசுகள்
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதார
கட்டமைப்பினை
உருவாக்குவதன்
மூலம்
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்திற்கான
அடித்தளத்தை
அமைக்கிறது.

9.7.1. ப�ொருள்
மக்களின்
சமூகத்
தேவையை
நிறைவேற்றுவதற்காக மத்திய, மாநில மற்றும்
உள்ளாட்சி
அமைப்புகள்
மேற்காள்ளும்
செலவினமே ப�ொதுச் செலவாகும்.

(vi) பேரின ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கை
பேரின ப�ொருளாதார ந�ோக்கங்களை
அடைவதற்காக நிதிக் க�ொள்கை
மற்றும்
நிதிப் ப�ொருளியல்
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2. பணி அடிப்படையிலான வகைப்பாடு

9.7.2. வரைவிலக்கணம்

ஆடம்ஸ்மித் ப�ொதுச் செலவினை அரசின்
பணிகள்
அடிப்படையில்
பின்வருமாறு
வகைப்படுத்தியுள்ளார்.

“ ப�ொது அமைப்புகளான மத்திய, மாநில
மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், சமூகத்தின்
ப�ொதுவான
விருப்பங்களை
நிறைவு
செய்வதற்காக
மேற்கொள்ளக்
கூடிய
செலவுகள் ப�ொதுச் செலவாகும்” – என
வரையறை செய்யப்படுகிறது.

அ) பாதுகாத்தல் பணிகள்
இது நாட்டின் குடிமக்களை அந்நிய
ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டுச் சீரழிவு
ஆகியவற்றிலிருந்து
பாதுகாப்பதற்கான
செலவை உள்ளடக்கியுள்ளது. உதாரணமாக
பாதுகாப்பு, காவல்துறை, நீதிமன்றங்கள்
ப�ோன்றவற்றிற்கான செலவுகள்.

9.7.3. 
ப�ொதுச் செலவின் வகைப்பாடு

பின்வருவனவாகும்

1. நன்மை அடிப்படையிலான பாகுபாடு

ஆ) வணிக பணிகள்

கான் மற்றும் பிளின் ஆகியய�ோர் ப�ொதுச்
செலவை நன்மை அடிப்படையில் நான்கு
வகைகளாக வகைப்படுத்துகிறார்கள். அவை.:

வணிகம்
மற்றும்
வியாபார
வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளக் கூடிய ப�ொதுச்
செலவை உள்ளடக்கியது.
உதாரணமாக
ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தகவல் த�ொடர்பு
மேம்படுத்துவதற்கான செலவுகள்.

அ) அனைத்து சமூகத்திற்கும் பலன் அளிக்கிற
ப�ொதுச்செலவு
உதாரணமாக,
ப�ொது
நிர்வாகம், இராணுவம், கல்வி, ப�ொதுச்
சுகாதாரம்
மற்றும்
ப�ோக்குவரத்து
ப�ோன்றவற்றிற்கான செலவுகள்.

இ) வளர்ச்சி பணிகள்
இது கட்டமைப்பு மற்றும் த�ொழில்
மேம்பாட்டிற்கான
ப�ொதுச்
செலவை
உள்ளடக்கியுள்ளது.

ஆ) சில மக்களுக்கான சிறப்பு நன்மை
தரக்கூடிய மற்றும் முழு சமுதாயத்திற்கும்
ப�ொது நன்மை தரக்கூடிய செலவுகள்.
உதாரணமாக, நீதி நிர்வாகம்.

9.7.4. 
ப�ொதுச் செலவு

அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள்

இ) ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு நேரடியாக
நன்மை தரக்கூடிய மற்றும் சமுதாயத்திற்கு
மறைமுகமாக
நன்மை
தரக்கூடிய

தற்கால அரசு என்பது நலம் பேணும்
அரசாகும்.
இதில்
அரசானது சமூக,
ப�ொருளாதார மற்றும் அரசியல் சார்ந்த
பணிகளை
செய்துதர
வேண்டியுள்ளது.
இவைகள் ப�ொதுச் செலவு அதிகரிப்பதற்கான
காரணங்களாக உள்ளது.

செலவுகள். உதாரணமாக சமூக பாதுகாப்பு,
ப�ொது
நலன்
,ஓய்வூதியம்
மற்றும்
வேலையின்மைக்கான
நிவாரணம்
ஆகியவற்றிற்கான செலவுகள்.

ஈ) சில நபர்களுக்கு சிறப்பு நன்மை பயக்கும்
வகையிலான செலவு உதாரணமாக ஒரு
குறிப்பிட்ட
த�ொழிலுக்கான
மானியம்
வழங்குதல்.

1. மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி
67
ஆண்டு
கால
திட்டங்களில்,
இந்தியாவின் மக்கள்தொகை 1951 –ல் 36.1
க�ோடியிலிருந்து 2011–ல் 121 க�ோடியாக
உயர்ந்துள்ளது.
மக்கள்
த�ொகை
வளர்ச்சியினால் உடல்நலம், கல்வி, சட்டம்
211
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ஒழுங்கு ப�ோன்றவற்றிற்காக பேரளவு முதலீடு
செய்ய
வேண்டியிருக்கிறது.
இளைஞர்களுக்கான
கல்வி
மற்றும்
சேவைகளுக்காகவும், முதிய�ோர்களுக்கான
ஓய்வூதியம், சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் உடல்
நலத்திற்கான
வசதிகள்
ஏற்படுத்தவும்
ப�ொதுச்செலவு அதிகமாகிறது.

மத்திய
அரசின்
வட்டி
செலுத்தல்களுக்கான த�ொகை 1990 – 91-ல்
21500 க�ோடியிலிருந்து 2018 – 19ல் 5,75,794
க�ோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
5. வளர்ச்சித் திட்டங்கள்
அரசு பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை
மேற்கொள்கிறது. அவையாவன நீர்ப்பாசனம்,
இரும்பு மற்றும் எஃகு, கனரக எந்திரங்கள்,
எரிசக்தி, த�ொலை த�ொடர்பு ப�ோன்றவையாகும்.
இந்த வளர்ச்சித் திட்டங்கங்களுக்கு அதிகளவு
முதலீடு தேவைப்படுகிறது.

2. பாதுகாப்புச் செலவு
இந்தியாவில் பாதுகாப்பிற்கான செலவு
அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது.
இராணுவ
தளவாடங்களை
நவீனமயமாக்குவதால்
இராணுவ செலவு பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
1990 – 91-ல் 10,874 க�ோடியாக இருந்த
அரசின் பாதுகாப்புச் செலவு 2018-19-ல்
2,95,511 க�ோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

6. நகரமயமாக்கல்
நகரங்களில் மக்கள் த�ொகை விரைவாக
அதிகரித்து வருகிறது. 1950 – 51-ல் ம�ொத்த

மக்கள் தொகையில் 17 சதவீதம் பேர்
நகர்புறத்தில் வாழ்ந்தனர். தற்போது நகர
மக்கள்
த�ொகை
43%
அளவிற்கு
அதிகரித்துள்ளது. தற்போது 1 மில்லியன்
மக்கள் த�ொகைக்கு மேல் சுமார் 54 நகரங்கள்
உள்ளது.
இதனால்
சட்டம்
ஒழுங்கை
பராமரிப்பதற்கு, கல்வி மற்றும் குடிமை
வசதிகைளை மேற்கொள்ள அதிக அளவில்
செலவுகள் ஏற்படுகின்றது.

3. அரசு மானியங்கள்
இந்திய அரசானது, உணவு, உரங்கள்,
முன்னுரிமை துறைக்கான கடன் வழங்கல்,
ஏற்றுமதி மற்றும் கல்வி ப�ோன்ற பல
இனங்களுக்கு மானியங்களை வழங்குகிறது.
மானியங்களுக்கான த�ொகை மிக அதிகமாக
இருப்பதால் ப�ொதுச் செலவு பலமடங்கு
அதிகரித்துள்ளது.
1991-ம் ஆண்டில் மத்திய அரசின்
மான்யத்திற்கான
செலவு
9581
க�ோடியிலிருந்து 2,29,715.67 க�ோடியாக
2018 – 19ல் அதிகரித்துள்ளது. மற்றொருபுறம்
பெரும்
நிறுவனங்களுக்கு
மானியமாக
(ஊக்கத் த�ொகை) 5-இலட்சம் க�ோடிக்கு மேல்
வழங்கியுள்ளது.

7. த�ொழில் மயமாக்கல்
அடிப்படை
மற்றும்
கனரக
த�ொழில்களுக்கு அதிக அளவு மூலதனம்
தேவைப்படுகிறது. மேலும் இது உற்பத்திக்கு
நீண்ட காலத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளும்.
அரசானது இத்தகைய த�ொழிற்சாலைகளை
திட்டமிட்ட
ப�ொருளாதராத்தில்
துவங்கவேண்டியுள்ளது. மேலும் வளர்ச்சி
குன்றிய
நாடுகளில்
ப�ோக்குவரத்து,
தகவல்தொடர்பு, எரிசக்தி , எரிப�ொருள் ப�ோன்ற
அடிப்படை வசதிகள் தேவைப்படுகிறது.

4. கடன் சேவைகள்
அரசானது
அதிகமான
அளவில்
உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு ஆதாரங்கள்
மூலம் கடன் பெற்றுள்ளன. அதன் விளைவாக
அரசு கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்காக அதிக
பணம் தேவைப்படுகிறது..
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8.மாநில மற்றும் யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கான மானியங்கள்
அதிகரிப்பு

உள்ளடக்கியுள்ளது.
இதனை
வருவாய்
வளங்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.
குழப்பத்தை தவிர்ப்பதற்காக, பரந்த
ப�ொருளில் ப�ொதுப் பெறுதல்கள் எனவும்,
குறுகிய கண்ணோட்டத்தில் ப�ொது வருவாய்
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது..
குறுகிய
ப�ொருளில், ப�ொது வருவாய் என்பது அரசின்
வருவாய். இது ‘வருவாய் சாதனம்’ என்றும்
பரந்த ப�ொருளில்
அரசு கடன் வழியாக
பெறுவதும் ஆகும்.

இயற்கை
பேரழிவுகளை
எதிர்கொள்வதற்கு மாநில மற்றும் யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கான
வழங்கப்படும்
மானியங்கள் உதவித்தொகை பெருமளவில்
அதிகரித்துள்ளது.

9.8

ப�ொது வருவாய்

9.8.2. 
ப�ொது வருவாயின் வகைப்பாடு
ப�ொது
வருவாய்
வகைப்படுத்தப்படுகிறது..

ப�ொது
வருவாய்
என்பது
ப�ொது
நிதியியலில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது.
மக்களின் நலனுக்காக அரசு பல்வேறு
பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
ப�ொதுச் செலவுகள் உயர்ந்து வருவதால்
அதனை
ப�ொது வருவாயின்
மூலமே
சரிசெய்ய முடியும்.
ப�ொது வருவாயை
அதிகரிப்பது என்பது ப�ொதுச் செலவின்
அவசியம் மற்றும் மக்களின் செலுத்தும் திறன்
அடிப்படையில் அமையும்.

ப�ொது வருவாய் வழிகள்

வரி வருவாய்

வரியற்ற வருவாய்

9.9

9.8.1. 
ப�ொருள்

வரி வருவாய்

ப�ொது
வருவாய்
அல்லது
ப�ொது
வருமானம் என்பது அனைத்து மூலங்களின்
வழியாக அரசு பெரும் வருமானத்தைக்
குறிக்கும்.

9.9.1. 
ப�ொருள்
வரி என்பது குடிமக்கள் எவ்வித
பிரதிபலனும்
எதிர்பாராமல்
அரசுக்கு
கட்டாயமாக
செலுத்தக்கூடியதாகும். இது
அரசால் சட்டப்படி வரி செலுத்துவ�ோர் மீது
விதிக்கப்படுகிறது. இதனை வரி செலுத்துபவர்
மறுக்காமல் செலுத்த வேண்டியதாகும்.

டால்டன் கூற்றுப்படி ”ப�ொது வருமானம்”
என்பதை குறுகிய மற்றும் பரந்த ப�ொருளில்
விளக்கப்படுகிறது.
பரந்த
ப�ொருளில்
ப�ொதுவருவாய் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட
காலத்தில் ப�ொது அதிகார அமைப்பினர் பெரும்
அனைத்து வருவாய் அல்லது கடன் உட்பட
உள்ள பெறுதல்களைக் குறிக்கும். குறுகிய
கண்ணோட்டத்தில்
ப�ொது
அதிகார
அமைப்பின் வருமான வளங்களை மட்டும்
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9.9.2. 
வரைவிலக்கணம்

v விற்பனை வரி
v கூடுதல் கட்டணம்
v செஸ் (வரிக்கு வரி)

“ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம்
அரசிடமிருந்து
எந்தவ�ொரு நன்மையும் எதிர்பாராமல்
அரசுக்கு கட்டாயம் செலுத்தக்கூடியதாகும்”
- அனட�ோல் முராட்
“வரி
என்பது
ப�ொது
அதிகார
அமைப்பினால் விதிக்கப்பட்டதை செலுத்த
வேண்டிய ஒரு கட்டாய பங்களிப்பாகும்.
செலுத்தப்பட்ட த�ொகைக்கு சமமான பலனை
எதிர்பாரமல் செலுத்த வேண்டியதாகும். இது
தண்டத்தொகை அல்லது சட்டபூர்வமான
குற்றத்திற்காக விதிக்கப்படுவதல்ல”
– டால்டன்.

9.9.4. வரிசாரா வருவாய்
வரியல்லாத
ஆதாரங்களிலிருந்து
அரசினால் பெறப்படுகிற வருவாயை வரிசாரா
வருவாய் என அழைக்கப்படுகிறது. வரிசாரா
வருவாயின் ஆதாரங்களாவன:
1. கட்டணம்
அரசிற்கான மற்றொரு முக்கியமான
வருவாய் ஆதாரம் கட்டணம் ஆகும். ப�ொது
நிர்வாகத்தில் செய்யும் சேவைக்காக கட்டணம்
விதிக்கப்படுகிறது..
கட்டணம்
என்பது
வரியைப் ப�ோல் கட்டாயம் செலுத்தக்சுடியது
அல்ல.
அரசானது
சில
சேவையைச்
செய்வதற்காக கட்டணங்களை வசூலிக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டாக,
கட்டணம்
என்பது
பாஸ்போர்ட்,
ஓட்டுநர்
உரிமங்கள்
ப�ோன்றவற்றை
வழங்குவதற்காக
விதிக்கக்கூடியது.

9.9.3. 
வரியின் அம்சங்கள்
1. வரி
என்பது
அரசுக்கு
கட்டாயமாக
செலுத்தப்படக்கூடிய ஒன்றாகும். மக்கள் மீது
சுமத்தப்படுகிற வரியை கட்டாயம் செலுத்த
வேண்டும். வரியைச் செலுத்த மறுப்பது
தண்டிக்கப்படக் கூடிய குற்றமாகும்.
2. ப�ொதுநிர்வாகத்தினரிடம்
வரி
செலுத்துவ�ோர்
எவ்வித
பிரதிபலனும்
எதிர்பாராமல் செலுத்த வேண்டியது. இதன்
ப�ொருளாவது
என்னவென்றால்
வரிசெலுத்துவ�ோர்,
வரிசெலுத்துவதால்
தனக்கு
குறிப்பிட்ட
நன்மை
ஏதும்
எதிர்பாராமல் செலுத்தக் கூடியது.

2. தண்டத்தொகை
சட்டத்தை மீறுவ�ோர் மீது சுமத்தப்படுவது
தண்டத் த�ொகை ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக,
சாலை விதிகளை மீறுதல், வருமான வரியை
உரிய காலத்திற்குள் செலுத்தாமல் தாமதாமக
செலுத்துவ�ோர் மீது விதிக்கப்படுவது.
3. ப�ொதுத் துறை நிறுவனங்களின்
வருவாய்கள்

3. ஒ
 வ்வொரு வரியும் வரி செலுத்துவ�ோரின்
தியாகத்தை உள்ளடக்கியது.

அரசானது ப�ொதுத் துறை
நிறுவன
அமைப்புகளில்
உள்ள
உபரியை
வருமானமாகப் பெறும். சில ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்கள்
பெரிய அளவில் இலாபம்
ஈட்டுகிறது.
அதன் இலாபம் மற்றும்
பங்காதாயங்களை
ப�ொதுச் செலவிற்காக
அரசு பயன்படுத்திக் க�ொள்கிறது.

4. வ
 ரியானது
சட்டத்தை
மீறியதற்காக
சுமத்தப்படும் தண்டத்தொகை ப�ோன்று
விதிக்கப்படுவதல்ல .
சில வரி வருவாய் மூலங்கள்
v வருமான வரி
v நிறுவன வரி
நிதிப் ப�ொருளியல்
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4. வைம்�ொடடுக்கொன சிைப்புத் தீர்வகள

வரி அ்மப்பு என்�து அ்ைத்து வ்க
வரிக்ள
ெரியாக
இ்ணத்து
புனித
விதிக்ள ப�ற்றிருக்க கவண்டும்.
ஆைம் ஸ்மித் கருத்துப்�டி ோன்கு புனித
விதிகள் உள்ளை அ்வயாவை:

இது ஒரு குறிப்பிட்ை �குதியில அரசு
கமற்பகாண்ை
ப�ாதுத்
திட்ைத்திற்காக
அப்�குதியிைர் மீது சிறப்புத் தீர்்வகள்
விதிக்கப்�டுகிறது. ஒரு �குதியில ப�ாது
புங்காக்கள் அலலைது ொ்லை வெதி பெயவதால
அப்�குதியில நிலைத்தின் மதிப்பு உயர்வதால
அப்�குதியில
சிறப்புத்
தீர்்வகள்
விதிக்கப்�டுகிறது.

வரி விதிப்பு விதிகள்
1. சிக்கை விதி
2. ெமத்துவ விதி
3. வெதி விதி
4. உறுதி விதி
5. திறன் மற்றும்
பேகிழ்வு விதி

5. அன்�ளிப்புகள, ைொன்யஙகள ைற்றும்
உ்தவிகள
v தற்காலைத்தில ஒரு அரசிைமிருந்து
மற்பறாரு
அரசுக்கு
வைங்கப்�டுவது
உதவித்பதா்க ஆகும். மத்திய அரசு மாநிலை
அரசுக்கும் மற்றும் மாநிலை அரசு உள்ளாட்சி

அ்மப்புகளுக்கும் அவற்றின் �ணிக்ள
கமற்பகாள்வதற்காக
வைங்கப்�டும்
உதவியாகும்.
v பவளிோடுகளிலிருந்து ப�றக்கூடிய
உதவி்ய
அயலோட்டு
உதவி
எை
அ்ைக்கப்�டுகிறது.
வளரும்
ோடுகள்
இராணுவ உதவி, உணவுப் ப�ாருட்கள்
உதவி, பதாழிலநுட்� உதவி க�ான்றவற்்ற
இதர ோடுகளிலிருந்து ப�றுகின்றது.

1. பெலுத்தும் திைன் �ற்றிய விதி
மக்களின் வரி பெலுத்தும் திறனுக்கு
ஏற்� அரொைது வரி விதிக்க கவண்டும். ஏ்ை
அலலைது ேடுத்தர வர்க்கத்திை்ர ஒப்பிடும்
க�ாது பெலவந்தர் அதிக வரி பெலுத்தும்
வ்கயில இருக்க கவண்டும்.
2. நிச்ெயத்்தன்்ை விதி
வரி வீதம் அலலைது பெலுத்தும் காலைம்
குறித்து நிசெயமற்ற தன்்ம இலலைாத
வ்கயில அரசு வரியி்ை விதிக்க கவண்டும்.
வண்ணம் உறுதிப்�டுத்த கவண்டும். அரசு
தன் க�ாக்கிற்கு வரிக்ள விதித்தால அது
மக்களின் பெலுத்தும் திறன் மற்றும் கவ்லை
பெயயும் திற்ையும் �ாதிக்கும்..

6. ைைண தீர்வ
ஒருவர் வாரிசு இலலைாமகலைா அலலைது
உயில ஏற்�டுத்தாமல மரணம்ைந்தால, அவர்
மரணத்திற்குப்
பிறகு
விட்டுச
பென்ற
உ்ை்மக்ள அரசு எடுத்துக்பகாள்ளும்.

9.9.5. வரி விதிப்பின் புனி்த விதிகள

3. வெதி விதி
வரி வசூலிக்கும் மு்ற மற்றும் வரி
பெலுத்தும் காலைம் மக்களின் வெதிக்ககற்�
அ்மய கவண்டும். வரி பெலுத்துகவா ர்கள்
வரி்ய சிரமமின்றி பெலுத்தும் வண்ணம்
வெதியாை ஏற்�ாட்்ை பெயய கவண்டும்..

ஒரு ேலலை வரியில இருக்க கவண்டிய
அம்ெங்கள் மற்றும் தன்்மக்ள புனித
விதிகள் எை விவரிக்கப்�டுகிறது.
புனித
விதிகள் என்�து அ்ைத்து வரிகளுக்கும்
ப�ாதுவாைதாக இலலைாமல தனிப்�ட்ை வரிக்கு
மட்டும் அதன் தரத்்தக் குறிக்கிறது. ஒரு ேலலை
215
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4. சிக்கன விதி

வரிக்ள விை அதிகமாக இருந்தால அ்வ
கமாெமாை வரிகளாகும். எைகவ, ஆைம்ஸ்மித்
கருத்துப்�டி வசூலிக்கும் பெலைவுகள் கு்றவாக
இருக்கும் வரிக்ள மட்டுகம அரசு விதிக்க
கவண்டும் என்�தாகும்..

அரசு வரிக்ள வசூலிப்�தற்கு �ணம்
பெலைவிடுகிறது. உதாரணமாக, வரிக்ள
வசூலிப்�வர்களுக்கு
ெம்�ளம்
வைங்கப்�டுகிறது. வசூலிப்�தற்காை பெலைவு

9.9.6. வநரமுக வரி ைற்றும் ை்ைமுக வரி
வநரமுக வரி
கேர்முக வரி என்�து ே�ரின் வருமாைம் மற்றும் பெலவம் மீது விதிக்கப்�ட்டு அரசுக்கு
கேரடியாக பெலுத்தக் கூடியதாகும். அவவரியின் சு்ம்ய பிறருக்கு மாற்ற இயலைாது. வரி
வளர்வீத தன்்ம பகாண்ைது. ஒரு ே�ரின் பெலுத்தும் திறனுக்கு ஏற்றவாறு வரி விதிக்கப்�டும்.
அதாவது, �ணக்காரர்களிைமிருந்து அதிகமாை வரியும் மற்றும் ஏ்ை மக்களிைமிருந்து கு்றவாை
வரியும் வசூலிக்கப்�டும்.
கேரடி வரி ொர்ந்த திட்ைங்கள் மற்றும் பகாள்்கக்ள இந்திய அரசு, நிதி அ்மசெகத்தின்
கீழ் இயங்கும் மத்திய கேர்முக வரி வாரியத்தால �ரிந்து்ர பெயயப்�டுகிறது.

வநரமுகவரி

ை்ைமுகவரி
வொஙகு�வர - இறுதியொக
வரிச்சு்ை்ய ஏற்�வர

வரி சு்ை்ய ஏற்�வர

வரி பெலுத்தும்
ப�ொறுப்பு :
க்டக்கொைர

வரி பெலுத்தும்
ப�ொறுப்பு கி்டயொது

உதாரணம்
:
�ண்ைங்கள்
மற்றும் �ணிகள் மீதாை வரி
(GST)
க்ையில ப�ாரு்ள வாங்கும்
ப�ாழுது முதலில வரி்ய
க்ைக்காரர்
பெலுத்திய்த
வாங்கு�வரிைம் ப�ற்றுவிடுவார்.
வரிப்�ளு வாங்கு�வர் மீது
விழும்.

உதாரணம்: வருமாை வரி
வருமாைம் ப�றும் க�ாது,
வரி
பெலுத்துவதற்காை
ப�ாறுப்பும்
ஏற்�டும்
இறுதியாை வரிசசு்ம்ய
அவகர ஏற்க கவண்டும்.

9.9.7. வநரமுக வரிகளின் நன்்ைகள

ப�ாறுத்து வரிவீதம் மாறும். எடுத்துக்காட்ைாக
வருமாை வரி ெமத்துவ விதி அடிப்�்ையில
அ்மந்துள்ளது..

1. ெைத்துவம் :
கேர்முக
வரிகள்
வளர்வீதம்
பகாண்ை்வ. அதாவது, வரி அடிப்�்ை்யப்
நிதிப் ப�ாருளியல
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2. நிச்சயத்தன்மை:

4. வரி ஏய்த்தல்

நேர்முக வரி நிச்சயத்தன்மை விதியை
உறுதி செய்கிறது. உதாரணமாக, வருமான
வரி
செலுத்துபவர்
எங்கு,
எப்பொழுது,
எவ்வளவு வரியை செலுத்த வேண்டும் என
அறிந்துள்ளார்.

நேர்முக வரியின் சுமை அதிகமாக
இருப்பதால் வரி செலுத்துபவர்கள் வரியை
ஏய்ப்பதற்கு முயல்கின்றனர். இது கறுப்புப்
பணம் உருவாவதற்கு வாய்ப்பாவதால் அது
ப�ொருளாதாரத்திற்கு
பாதிப்பை
ஏற்படுத்துகிறது.

3. நெகிழும்தன்மை:

9.9.9. 
மறைமுக வரி

நேர்முக
வரிகள்
நெகிழும்தன்மை
திருப்தி செய்கிறது. வருமான வரியானது
வருமானத்தின் நெகிழ்ச்சியைப் ப�ொருத்து
அமையும். வருமான மட்டம் உயரும் ப�ோது,
அரசிற்கான வரிவருவாயும் உயரும்.

மறைமுக
வரி
எனப்படுவது
ப�ொருட்களைய�ோ அல்லது பணிகளைய�ோ
வாங்கும் நபர் மீது விதிக்கப்படுகிற வரியாகும்
மேலும்
இது
அரசுக்கு
மறைமுகமாக
செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வரிச்சுமை எளிதாக
மற்றொரு
நபர்
மீது
மாற்ற
முடியும்.
ஏழைஅல்லது பணக்காரர் என யாராக
இருந்தாலும்
அந்நபர்கள்
மீது
சமமாக
சுமத்தப்படும்.

4. சிக்கனம்:
நேர்முக வரிகளை வசூலிப்பதற்கான
செலவு மற்ற வரிகளை ஒப்பிடுகையில்
குறைவாகும். ஏனெனில் வரி செலுத்துபவர்கள்
நேரடியாக அரசிற்கு வரி செலுத்துகின்றனர்.

பல்வேறு மறைமுக வரிகள் உள்ளன. அவை

9.9.8. 
நேர்முக வரிகளின் தீமைகள்

உற்பத்தி வரி:
உற்பத்தியாளர் வரியை
செலுத்தினாலும் பளுவை ம�ொத்த அல்லது
சில்லறை விற்பனையாளரிடம் மாற்றிவிடுவார்.

1. பிரபலமின்மை
நேர்முக வரி பிரபலமில்லாமல் உள்ளது.
மேலும்
இது
வசதிக்குறைவானதாகவும்,
நெகிழ்ச்சி குறைவானதாகவும் உள்ளது.

விற்பனை வரி: கடை உரிமையாளர் அல்லது
சில்லறை விற்பனையாளர்களால் முதலில்
செலுத்தப்பட்டு வரிச்சுமையை பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளுக்கான விற்பனை வரியுடன்
நுகர்வோர்களுக்கு மாற்றப்படுதல் ஆகும்

2. உற்பத்தித்திறன் பாதிக்கப்படுகிறது
பல்வேறு ப�ொருளாதார வல்லுனர்கள்
கருத்துப்படி நேர்முக வரி உற்பத்தித்திறனை
பாதிக்கிறது.
குடிமக்கள் அதிக வரித்
த�ொகையை
செலுத்த வேண்டியதால்,
வருமானம் அதிகம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற
விருப்பம் இல்லாமல் உள்ளனர்.

சுங்கத்
தீர்வை:
வெளிநாடுகளிலிருந்து
பெறக்கூடிய ப�ொருட்களுக்கு இறக்குமதி
தீர்வை செலுத்தப்படும். ஆனால் இதனை
இறுதியாக நுகர்வோர்கள் மற்றும் சில்லறை
வர்த்தகர்கள் மீது மாற்றப்படும்.

3. வசதிகுறைவு

கேளிக்கை வரி: திரையரங்கு உரிமையாளர்
மீது உள்ள ப�ொறுப்பை திரைப்படம் காண
வருபவர்கள் மீத மாற்றுகின்ற வரியாகும்

கணக்கு பராமரித்தல் மற்றும் வரி
தாக்கல் செய்வதிலும், ம�ொத்தமாக வரி
செலுத்துதல்
ப�ோன்றவற்றிலும்
வரி
செலுத்துபவருக்கு வசதி குறைவாக உள்ளது.

சேவை வரி: த�ொலைபேசி, காப்பீட்டு, உணவு
விடுதி
ப�ோன்ற
சேவைகளுக்ககாக
செலுத்தக்கூடிய கட்டணங்களாகும்..
217

Book 1.indb 217

நிதிப் ப�ொருளியல்

29-03-2019 20:00:06

9.9.10. 
மறைமுக வரிகளின்

விலையுடன் சேர்த்து செலுத்திவிடுவதால், வரி
செலுத்துவதை உணர்வதில்லை.

(1) பரந்து காணப்படுதல்

9.9.11. 
மறைமுக வரியின் தீமைகள்;

எல்லா
நுகர்வோர்களும்
அவர்கள்
ஏழை அல்லது பணக்காரர்களாக இருந்தாலும்
மறைமுக வரிகளை செலுத்த வேண்டும்.
இதனால்தான்
நேர்முகவரிகளை
விட
மறைமுக
வரிகள்
அதிக
நபர்களை
உள்ளடக்கியுள்ளது.
எடுத்துக்காட்டாக,
இந்தியாவில் 2 சதவீத நபர்கள் மட்டுமே
வருமான வரி செலுத்துகிற நிலையில்
மறைமுக
வரியை
அனைவரும்
செலுத்துகின்றனர்.

(1) வசூலிக்கும் செலவு அதிகம்

நன்மைகள்

நேர்முக
வரியை
ஒப்பிடும்போது
மறைமுக வரியை வசூலிக்க ஆகும் செலவு
அதிகமாகும். அரசு பெரும் த�ொகையை
மறைமுக வரி வசூலுக்காக செலவு செய்கிறது.
(2) நெகிழ்ச்சியற்ற தன்மை
நேர்முக வரிகளை ஒப்பிடும் ப�ோது
மறைமுக வரிகள் குறைவான நெகிழ்ச்சி
தன்மை க�ொண்டதாகும். மறைமுக வரிகள்
எப்போதும் சமமான விகிதாச்சார வீதத்தில்
அமையும்.

(2) சமத்துவம்
பணக்காரர்களால்
பயன்படுத்தப்படக்
கூடிய ஆடம்பர ப�ொருட்கள் மீது அதிக வரி
சுமத்தப்படுவதால் மறைமுக வரி சமத்துவ
விதியின் அடிப்படையில் அமைகிறது.

(3) தேய்வீதம்
மறைமுகவரிகள் சில நேரங்களில்
நீதியற்ற
மற்றும்
தேய்வீத
தன்மை
க�ொண்டதாகும்.
வருமான மட்டத்திற்கு
அப்பாற்ப்பட்டு ஏழை மற்றும் பணக்காரர்கள்
ஆகிய இருவரும் ஒரே மறைமுக வரித்
த�ொகையைச் செலுத்த வேண்டும்.

(3) சிக்கனத் தன்மை
உற்பத்தியாளர்களும்,
சில்லறை
விற்பனையாளர்களும் வரியை வசூலித்து
அரசுக்கு செலுத்துவதால் வசூலிப்பதற்கான
செலவு
குறைவாகிறது.
வணிகர்கள்
மதிப்புமிக்க
வரி
வசூலிப்பவர்களாக
செயலாற்றுகின்றனர்.

(4) உறுதியின்மை
மறைமுக வரிகள் உயரும்போது விலை
உயர்வதால் ப�ொருட்களுக்கான தேவையை
குறைகிறது.
ஆகையால்
அரசு
எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருவாய் வசூல் பற்றி
உறுதியற்று காணப்படுகிறது. எனவே தான்
டால்டன் 2 + 2 என்பது 4 –அல்ல, அது 3
அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருக்கும் என
மறைமுக வரியைக் குறிப்பிடுகிறார்.

(4) உடலுக்கு தீங்கான ப�ொருட்களின்
நுகர்வை குறைக்கிறது
அரசானது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க
கூடிய ப�ொருட்கள் மீது மறைமுக வரியை
விதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக புகையிலை,
மது ப�ோன்ற ப�ொருட்கள் மீதான வரி. இது
பாவ வரி என அழைக்கப்படுகிறது.

(5) குடிமை உணர்வின்மை
விலையுடன் வரி மறைந்திருப்பதால்,
நுகர்வோர்கள் வரி செலுத்துவது பற்றி

(5) வசதியானது
மறைமுக வரியானது பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகள் மீது விதிக்கப்படுகிறது.
நுகர்வோர்
இதனை
வாங்கும்போது
நிதிப் ப�ொருளியல்
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9.9.12. 
ஒப்பீட்டு வரைபடம்

ஒப்பீட்டிற்கான அடிப்படை

நேர்முகவரி

ப�ொருள்

நேர்முக வரி என்பது ஒரு
நபரின் வருமானம் மற்றும்
செல்வத்தின் மீது
விதிக்கப்பட்டு நேரடியாக
அரசுக்கு செலுத்துவதாகும்.

மறைமுக வரி என்பது ஒருவர்
நுகரும் பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகள் மீது விதிக்கப்பட்டு
மறைமுகமாக அரசுக்கு
செலுத்துவதாகும்

இயல்பு

வளர்வீதம்

தேய்வீதம்

ஒரே நபர் மீது விழுகிறது

பல்வேறு நபர்கள் மீது
விழுகிறது.

வரி செலுத்துபவரின்
வருமானம் மற்றும் செல்வம்

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள்
வாங்கும்போது /
விற்கும்போது /
உற்பத்தியின்போது

வரி ஏய்ப்பு

வரி ஏய்த்தலுக்கு வாய்ப்பு
உள்ளது

ப�ொருளின் விலையிலேயே
வரி சேர்ந்திருப்பதால் வரி
ஏய்ப்பு கடினமாகும்.

பணவீக்கம்

நேர்முக வரி பணவீக்கத்தை
குறைப்பதற்கு உதவுகிறது

மறைமுக வரி விலை உந்து
பணவீக்கத்தை
ஏற்படுத்துகிறது.

விதிக்கப்படுதல் மற்றும்
வசூலித்தல்

தனிநபர் மற்றும் இந்து கூட்டு
குடும்பம், நிறுமம்
ஆகிய�ோரிடமிருந்து
வசூலிக்கப்படுகிறது

பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளை நுகரும் நுகர்கோர்
மீது விதிக்கப்பட்டு,
மதிப்பீட்டாளரால்
செலுத்தப்படுகிறது.

சுமை

மற்றவர் மீது மாற்றமுடியாதது

மற்றவர் மீது மாற்றிவிடக்
கூடியது.

சுமை மற்றும் தாக்கம்

வரி அடிப்படை
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9.9.13. 
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

 
GSTயின் கீழ், இறுதி விற்பனையின் மேல்

சுமத்தப்படுகிற
வரியாகும்.
மாநிலத்திற்குப்பட்ட
விற்பனையில்
மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி
(CGST), மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை
வரி
(SGST)
விதிக்கப்படுகிறது.
ம ா நி லங்க ளு க் கி ட ை யே ய ா ன
விற்பனையில் ஒருங்கிணைந்த GST
விதிக்கப்படுகிறது.

 இ
 ந் தி ய ா வி ல்

காணப்பட்ட
பல்வேறு
மறைமுக வரிகளுக்கு
மாற்றாக சரக்கு மற்றும்
சேவை வரி க�ொண்டு
வரப்பட்டது..
சரக்கு
மற்றும்
சேவைகள்
வரி
சட்டம்
பாராளுமன்றத்தில் 2017 மாரச் 29-ல்
நிறைவேற்றப்பட்டு. 2017 ஜுலை 1 முதல்
நடைமுறைக்கு
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் சேவைகள்
வரி விரிவான, பல படிநிலைகளில் இலக்கு
அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மதிப்புக் கூட்டின்
ப�ோது விதிக்கப்படுகிறது.

இட அடிப்படையிலானது
சரக்குகள் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு,
கர்நாடகாவில் இறுதியாக நுகர்வோருக்கு
விற்கப்படுவதாக
க�ொள்வோம்.
இந்த
சூழ்நிலையில் முழு
வரி வருவாயும்
கர்நாடகாவிற்கே செல்லும் தமிழ்நாட்டிற்கல்ல.

 சு
ருங்கக்கூறின் சரக்கு மற்றும் சேவை

GST – ன் உள்ளடக்கங்கள்

வரியானது பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள்
அளிப்பின் மீது விதிக்கப்படும் மறைமுக
வரியாகும்.

 ந
ாடு முழுவதற்குமான

CGST: மாநிலத்திற்குள்ளே
நடைபெறுகிற
விற்பனையில்
மத்திய
அரசால்
வசூலிக்கப்படுவதாகும்.
(உ.ம்.
மாநிலத்திற்குள்/யூனியன் பிரதேசம்)

ற்பன

ைவ

ரி

மாநில அரசு
விதிப்பது

ான
தல்

மீத

வரி

ைவு

ங்கு

வா

wst

wst

SGST: மாநிலத்திற்குள்
நடைபெறும்
விற்பனையில்
மாநில
அரசால்
வசூலிக்கப்படுவதாகும்.
(உ.ம்.
மாநிலத்திற்குள்/யூனியன் பிரதேசம்)

வரி

வரி

மான

வரு

திய

மத்

wst

நுழ

டு வ

வரி

கூட்

க்கு

ப�ோ

திப்பு
லம

ழுது

மாநி

ப�ொ

wst

wst

வ
வரி
சுங்க
/கடமை
wst
ணி
ப
வரி
wst
சேவை
ரி
t
ல் வ
ws
கலா
ணை
து
t
ws
வரி
கலால்
த்திய
wst ம

த
ரி மீ

ான

சிற

ப்

டு
பு கூ

தல்

ரி/வி

வரி

CGST, SGST மற்றும் IGST.

ஒரே மறைமுக

வரியாக GST – உள்ளது.

மத்திய அரசு விதிப்பது

GST மூன்று வகைப்படும். அவையாவன :

IGST: மாநில
அரசுகளுக்கிடையேயான
விற்பனையில்
மத்திய
அரசால்
வசூலிக்கப்படுவதாகும்.
(உ.ம்.
மகாராஷ்டிரா
மாநிலத்திலிருந்து
தமிழ்நாட்டுக்கு ப�ொருள் விற்பனை).
பல்முனை வரி ஒருமுனை வரியாக
உற்பத்தியாளர் /நுகர்வோர்க்கு அளிப்போர்
மீது விதிக்கப்படுவது.
நிதிப் ப�ொருளியல்

Book 1.indb 220

220

29-03-2019 20:00:07

பெரும்பாலன நேரங்களில் இந்த வரி அமைப்பு கீழ் உள்ளவாறு அமைகிறது..
பேர நடவடிக்கை

புதிய ஆளுகை பழைய ஆளுகை

மாநிலத்திற்குள்ளேயான CGST + SGST
விற்பனை

VAT + மத்திய
ஆயத்தீர்வை/
சேவை வரி

வருவாயை மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகள் சமமாக
பகிர்ந்து க�ொள்ளும்.

மற்ற மாநிலத்தில்
விற்பனையின் ப�ோது

மத்திய விற்பனை
வரி +
ஆயத்தீர்வை /
சேவை வரி

மாநிலங்களுக்கிடையேயான
விற்பனையில் ஒரே ஒரு வரி
மட்டும் விதிக்கப்பட்டு, மத்திய
அரசு அந்த வருவாயை இட
அடிப்படையில் பகிர்ந்து
க�ொள்ளும்.

IGST

விற்பனை வரியின் இயல்பு, VAT மற்றும்
GST :

9.10

ப�ொதுக்கடன்

1. G
 ST வரியானது சரக்கு மற்றும் சேவை
விற்பனையில் உள்ள அடித்தள விளைவை
நீக்கியது. இது ப�ொருட்களுக்கான செலவில்
நேரடி விளைவை ஏற்படுத்தியது. இது
வரிக்கு
வரி
என்பதை
நீக்கியதால்
ப�ொருட்களுக்கான செலவு குறைந்தது..

18 மற்றும் 19ம் நூற்றாண்டுகளில்
அரசின் செயல்பாடானது குறைவானதாகும்.
ஆனால் 20ம் நூற்றாண்டிலிருந்து அரசிற்கான
ப�ொறுப்புகள் அதிகரித்துக்கொண்டே உள்ளது
எனவே அரசானது ஏற்கனவே உள்ள
பாரம்பரியமான வருவாயுடன் தனிநபர் மற்றும்
உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடம்
கடன்கள் வாங்குகிறது. வளர்ச்சி குன்றிய
நாடுகள், வளர்ச்சித்
தி ட்டங்க ளு க்கா க
அதிகமான கடன்
பெறுகிறது.
சில
நாடுகள் இத்தகைய
க டன்க ளி ன ா ல்
கடன்
ப�ொறியில்
சிக்கியுள்ளது.

2. V
 AT எனப்படுவது அடித்தள விளைவில்லாத
பல்முனை வரியாகும்.
3. G
 ST என்பது அடித்தள விளைவில்லாத ஒரு
முனை வரியாகும்.
GST – ன் நன்மைகள் :

1. வரி
மீதான
வரி
இம்முறையில்
நீக்கப்படுவதால் ப�ொருட்களுக்கான செலவு
குறைகிறது..
இது
நேரிடையாக
ப�ொருட்களின் செலவில் பிரதிபலிக்கிறது.
2. GST எனப்படுவது த�ொழில்நுட்ப ரீதியில்
அமைந்ததாகும்.
பதிவு செய்தல், வரித்
தாக்கல் செய்தல் கூடுதலாக செலுத்தியதை
திரும்பப்பெருதல், க�ோரிய விளக்கங்களுக்கு
பதிலளித்தல்
ப�ோன்றவற்றை
GST
இணையத்தில் செய்யப்படுகிறது. இதனால்
அனைத்து செயல்பாடுகளும் விரைவாக
நடைபெறுகிறது.

9.10.1. 
வரைவிலக்கணம்
“கடன் என்பது அரசு கருவூலத்தால்
கடன் வழங்கியவர்களுக்கு வட்டியும், அசலும்
க�ொடுக்கப்பதற்கான உத்தரவாதம் ஆகும்.
நடப்பு
நிதி
பற்றாக்குறையைச்
சரிசெய்வதற்காக திரட்டப்படும் நிதி ஆகும்“
– பிலிப் E. டெய்லர்.
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உளநொடடு ப�ொதுக்கடனின் முக்கிய
ஆ்தொைஙகளொவன

”ப�ாதுக்கைன் என்�து நிதிக் கருவிகள்
வாயிலைாக அரொைது தனியார் து்றயிலுள்ள
தனிே�ர்கள்
அலலைது
நிறுவைங்களிைம்
ப�றுவதாகும். இத்ைக் பகாண்டு தனியார்
து்ற்யத் தூண்டி அதன்

 அரசு �த்திரங்கள் மற்றும் ஆவணங்க்ள
தனிே�ர்கள் வாங்குதல.

 அரசிைமிருந்து

�த்திரங்க்ள தனியார்
மற்றும் ப�ாதுத்து்ற வங்கிகள் ப�றுதல.

மனிதவளங்கள் மற்றும் உண்்மயாை
வளங்க்ளப் ப�ருக்குவதற்கும் மற்றும் அந்த
நிதியி்ைக்
பகாண்டு
வளங்க்ள
வாங்குதல அலலைது ேலைத்்த உருவாக்குதல
அலலைது
மானியங்க்ள
வைங்குதல
ஆகியவற்்ற பெயத்லைக் குறிப்�தாகும்”
- கார்ல எஸ். கஷாப்

 அரசு

�த்திரங்க்ள
நிறுவைங்களாகிய
UTI,
க�ான்ற்வகள் ப�றுதல.

நிதிொரா
LIC,
GIC

 �ண அளிப்பு வாயிலைாக அரசிற்கு ்மய
வங்கி கைன் வைங்குகிறது.
அரசின்
பெலைவுக்ள ெந்திப்�தற்காக ்மய வங்கி
�ணமாகவும் வைங்குகிறது.

ii) பவளிநொடடு ப�ொதுக்கடன்

9.10.2. ப�ொதுக்கடனின் வ்ககள

�ன்ைாட்டு
நிறுவைம்
மற்றும்
பவளிோட்டிலிருந்து
ப�றப்�டும்
கைன்,
அயலோட்டு கைன் எை அ்ைக்கப்�டுகிறது.
IMF,உலைக வங்கி, IDA, ADB க�ான்ற
அ்மப்புகளிைமும், பவளிோட்டு அரசுகளிைம்
கைன் ப�றுவது அயலோட்டுக் கைன்களுக்காை
முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது.

i) உளநொடடு ப�ொதுக்கடன்
உள்ோட்டுக் கைன் என்�து, ஒரு
ோட்டிற்குள் குடிமக்கள் மற்றும் �லகவறு
நிறுவைங்களிைமிருந்து அரசிைால ப�றப்�டும்
கைைாகும். உள்ளாட்டு ப�ாதுக்கைன் என்�து
பெலவத்்த மாற்றிக் பகாள்வது �ற்றியதாகும்.

பவளிநொடடுக் கடன் - ஜெுன் 2018 – நிலவைப்�டி
்தைவரி்ெ

நொடுகள

பவளிநொடடுக்
கடன்
(மில்லியன்
டொலரில்)

்தலொ வீ்த
பைொத்்த உளநொடடு
கடன்
உற்�த்தியின் கடன்
அளவு (US
ெ்தவீ்தம் (GDP)
டொலரில்)

1

அபமரிக்கா

21,171,000

58,200

98

2

இங்கிலைாந்து

8,475,956

127,000

313

3

பிரான்சு

5,689,745

87,200

213

4

பஜர்மனி

5,398,267

65,600

141

7

ஜப்�ான்

3,586,817

28,200

74

13

சீைா

1,710,625,

1,200

14

21

ரஷ்யா

537,458

3,700

40

22

இந்தியா

529,000

380

20

ஆதாரம்: உலைக வங்கி அறிக்்க மற்றும் இந்தியாவின் கைன் ொர்ந்த அறிக்்க – மார்ச 2018
(RBI – அறிக்்க – ோள் – 29.06.2018)
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9.10.3. ப
 �ொதுக்கடன் அதிகரிப்பதற்கான

4.வேலைவாய்ப்பு

காரணங்கள்

தற்காலத்தில் அரசு வேலையின்மை
பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிறது. ப�ொதுச்
செலவின்
வாயிலாக
இது
ப�ோன்ற
சிக்கல்களை தீர்ப்பது அரசின் கடமையாக
உள்ளது. இதற்காக அரசு பெரிய த�ொகையினை
செலவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதனை
ப�ொதுக்கடன் வாயிலாகவே மேற்கொள்கிறது.

பின்வரும் துணைத் தலைப்புகளில்
ப�ொதுக்கடன்
அதிகரிப்பதற்கான
காரணங்களைக் காணலாம்.
1.ப�ோர் மற்றும் ப�ோர்கால ஆயத்தம்
ப�ோர் நெருக்கடி தான் அரசின் ப�ொதுக்
கடனை
அதிகரிப்பதற்கான
முக்கிய
காரணியாக இருக்கின்றது. இன்றைய நாளில்
ப�ோருக்கு ஆயத்தம் செய்தல் மற்றும் அணு
ஆயுததிட்டங்கள்
ஆகியவற்றிற்கு
அரசு
பெருவாரியான செலவு செய்கிறது. இதனால்
கடன் ஏற்படுகிறது.

5.பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்
புழக்கத்தில் உள்ள பணத்தை அரசு
திரும்ப பெற ப�ொதுக்கடன் வழிமுறையை
கையாளுகிறது. இதனால் விலை ஏற்றத்தைத்
தடுக்கிறது.
6. மந்தத்தை தடுத்தல்

2. சமுதாயத் தேவைகள்

மந்த காலங்களில் தனியார் முதலீடு
குறைவாக இருக்கும். அதனை ஈடுகட்ட
அரசானது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு
மூலங்களின் மூலம் கடன் பெறுவதை
மேற்கொள்ளும்.

தற்கால
அரசானது
நல
அரசாக
செயல்படுவதால் சமுதாய தேவைகளான
ப�ொது சுகாதாரம், தூய்மை, கல்வி , காப்பீடு,
ப�ோக்குவரத்து மற்றும் தகவல் த�ொடர்பு
ப�ோன்றவற்றை மேற்கொள்வதற்கும், இதர
குறைந்தபட்ச
தேவைகளை
மக்களுக்கு
செய்கிறது.
இதற்கான
செலவினை
மேற்கொள்ள
ப�ொதுக்கடனை
பெற
வேண்டியுள்ளது.

9.10.4. 
ப�ொதுக்கடனை திரும்ப

செலுத்தும் முறைகள்

ப�ொதுக்கடன்
தீர்வு
என்பது
ப�ொதுக்கடனை
திரும்பச்
செலுத்தும்
வழிமுறையைக்
குறிப்பதாகும்.
அரசு
விற்பனை
செய்துள்ள
பத்திரங்களை
ப�ொதுமக்கள் அதன் முதிர்வு காலத்தில்
பத்திரங்களை
ஒப்படைத்து
அதற்கான
த�ொகையை வட்டியுடன் பெறுவர்.

3. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் நிதி
பற்றாக்குறை
அரசு
நாட்டின்
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்களை
மேற்கொள்கிறது. இரயில்வே கட்டுமானம்,
மின்சாரத் திட்டங்கள், நீர்பாசனத் திட்டங்கள்,
கனரக
த�ொழிற்சாலைகள்
அமைத்தல்
ப�ோன்றவற்றிற்கு தேவையான வளங்களை
ப�ொதுக்கடன் வாயிலாக அரசு பெருகிறது.
அதிகளவில் ப�ொதுச் செலவின் காரணமாக
அரசு எப்பொழுதும் பற்றாக்குறை வரவு
செலவுத் திட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது. இந்த
பற்றாக்குறையை
கடன்களால்
மட்டுமே
சரிசெய்ய முடியும்.

ப�ொதுக்கடன் பின்வரும் வழிகளில் கடன்
தீர்க்கப்படுகிறது.
(1) மூழ்கும் நிதி
கடனுக்கென
அரசு
தனிய�ொரு
நிதியினை ஏற்படுத்தும் அதனை ‘மூழ்கும்
நிதி‘ என்பர். அரசு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு
குறிப்பிட்ட
நிலையான
த�ொகையை
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செலுத்துகிறது.
கடன் முதிர்ச்சியடையும்
ப�ோது வட்டிய�ோடு அசலையும் சேர்த்து
வழங்கும் வகையில் இந்நிதி பெருகிவிடும்.
இந்த முறை முதன்முதலில் இங்கிலாந்தைச்
சேர்ந்த
வால்போல்
என்பவரால்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இயலாது
ஏனெனில்
அது
அரசின்
நாணயத்தன்மையை பாதித்து விடும்.
(6) வட்டி வீதத்தை குறைத்தல்
நிதிச் சிக்கல் ஏற்படும் நேரங்களில்
கட்டாயமாக வட்டியை குறைத்து கடனை
செலுத்துவதும் ஒரு வகையான கடன் தீர்வு
முறையாகும்..

(2) கடனை மாற்றுதல்
ப�ொதுக்கடன் திரும்பக் செலுத்தப்படும்
மற்றொரு முறை கடன் மாற்றுதல் ஆகும்.
இம்முறையில் பழைய கடனை புதிய கடனாக
மாற்றப்படுகிறது. இம்முறையின் கீழ் அதிக
வட்டி க�ொண்ட ப�ொதுக்கடன் குறைவான
வட்டி
க�ொண்ட
ப�ொதுக்கடனாக
மாற்றப்படுகிறது.. டால்டன் கடன் மாற்றுதல்
கடன் பளுவை குறைக்கிறது என்கிறார்.

(7) மூலதனத் தீர்வை
ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் ஒரு
குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் அல்லது வளர்ச்சி
ப�ோக்கில் உள்ள மூலதன ச�ொத்துக்கள்
பெற்றிருப்பின் அதன் மீது அரசு வரி விதித்து,
அதனை ப�ோர்க்கால கடனை செலுத்துவதற்கு
பயன்படுத்துவதாகும்.
ஆனால்
இது
சர்ச்சைக்குரிய கடன் தீர்வை முறையாகும்

9.11

(3) வரவு செலவு திட்ட உபரி

வரவு செலவு திட்டம்

உபரி வரவு செலவு திட்டத்தை அரசு
தாக்கல் செய்யும்போது அந்த உபரியை
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளும். ப�ொது வருவாய், ப�ொதுச் செலவை
விட அதிகரிக்கும் ப�ோது உபரி ஏற்படுகிறது.
இது எப்போதாவது தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது

‘பட்ஜெட்‘ என்ற பதம் “ப�ொளஜெட்” என்ற
பிரெஞ்ச் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும்.
இதன் ப�ொருளாவது
‘சிறிய த�ோல் பை‘
என்பதாகும். வரவு செலவு திட்டம் என்பது
எதிர்நோக்குகிற நிதி ஆண்டிற்குரிய அரசின்
மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம் மற்றும் செலவு
ஆகியவற்றைக் காட்டும் வருடாந்திர நிதி
அறிக்கை ஆகும்.

(4) பகுதியாகச் செலுத்தல்
இந்த
முறையின்
கீழ்
அரசு
ப�ொதுக்கடனை
சம
வருடாந்திர
தவணைகளாக செலுத்துகிறது. இது ப�ொதுக்
கடனைச்
செலுத்தும்
மிக
சுலபமான
முறையாகும்.

9.11.1 வரைவிலக்கணங்கள்
“முதல்
நிலையிலான
ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்ட ப�ொது வருவாய் மற்றும் செலவு
திட்டத்தை உள்ளடக்கிய ஆவணமாகும்“
– ரேனி ஸ்டோன்

(5) கடன் மறுப்பு
அது
அரசு
கடன்
செலுத்தும்
சுமையிலிருந்து
வெளி வருவதற்கான
எளிமையான முறையாகும். இதில் அரசானது
ஏற்கனவே செலுத்துவதாக உறுதியளித்த
கடமையை மறுக்கும். இது கடனை திரும்ப
செலுத்துவதாகாது, அதனை அழிப்பதாகும்.
சாதாரண சூழ்நிலைகளில் கடனை மறுக்க
நிதிப் ப�ொருளியல்
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“வரவு செலவுத் திட்டமானது குறிப்பிட்ட
காலத்தின்
நிதி
ஏற்பாடுகளை
வெளிப்படுத்துகிறது.
இது,
வழக்கமான
ஒப்புதலுடன் சட்டமன்றத்தில் ஒப்புதலுக்காக
சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது”.
- பாஸ்டபிள்
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9.11.2. 
மத்திய மாநில வரவு செலவு

வரவு செலவு திட்டம்
சமர்பிக்கப்படுகிறது.

இந்தியா ஓர் கூட்டரசு ப�ொருளாதாரமாக
விளங்குவதால் அரசின் வரவு செலவு திட்டம்
அரசின் இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய
அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின்படி
மத்திய அரசு வருடாந்திர நிதி அறிக்கையை
சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஷரத்து 112 ன் படி
மத்திய
வரவு
செலவு
திட்டம்
பாராளுமன்றத்திலும், ஷரத்து 202ன் படி
ஒவ்வொரு மாநில அரசும் சட்டமன்றத்திலும்
தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

i) வருவாய் வரவு செலவுதிட்டம்: இது வருவாய்
வரவுகள்
மற்றும்
வருவாய்
செலவினங்களைக் க�ொண்டது. இது வரி
வருவாய் மற்றும் வரி சாரா வருவாய் என
வகைபடுத்தப்படுகிறது.
வருவாய்
செலவினங்களை திட்டம் சார்ந்த செலவினம்
மற்றும் திட்டம் சாரா செலவினங்களாக
வகைப்படுத்தபடுகிறது.

திட்டம்

இரு

வகைகளில்

ii) மூலதன பட்ஜெட்: அது மூலதன வரவுகள்
மற்றும்
மூலதனச்
செலவுகளை
உள்ளடக்கியதாகும்.
மூலதன வரவின்
முக்கிய
ஆதாரங்களாக
கடனகள்,
முன்பணம் ப�ோன்றவை உள்ளது. மூலதன
செலவினத்தை திட்டம் சார் செலவினம்
மற்றும் திட்டம் சாரா மூலதனச் செலவு என
வகைப்படுத்தபடுகிறது.

9.11.3. 
வரவு செலவு திட்டத்தின்

வகைகள்

வருவாய் மற்றும் மூலதன வரவு செலவு
திட்டம்.
வருவாய்
கணக்கு
மற்றும்
பிற
கணக்குகளின் மீதான செலவு அடிப்படையில்

பட்ஜெட் உள்ளடக்கங்கள்

பட்ஜெட் வரவுகள்

வருவாய் வரவுகள்

வரி
வரவுகள்

மூலதன வரவுகள்

வரிசாரா
வரவுகள்

கடன்களை
வசூலித்தல்

பட்ஜெட் செலவுகள்

வருவாய் செலவு

திட்டம் சார்ந்த
செலவுகள்

கடன்கள் மற்றும்
பிற ப�ொறுப்புகள்

திட்டம் சாரா திட்டம் சார்ந்த திட்டம் சாரா
செலவுகள்
செலவுகள்
செலவுகள்

முதலீட்டை
விலக்குதல்
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iii) துணை வரவு செலவுத் திட்டம் ப�ோர்க்காலம்
மற்றும்
சுனாமி,
வெள்ளம்
ப�ோன்ற
இயற்கை
சீற்றங்களின்
ப�ோது
செலவுக்கென
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட
த�ொகை ப�ோதுமானதாக இருப்பதில்லை.
இந்த
எதிர்பாராத
சூழ்நிலையை
சமாளிப்பதற்காக அரசினால் துணை வரவு
செலவுத் திட்டம் தாக்கல் செய்யப்படும்.

அரசு
பட்ஜெட்டில்
புதிதாக
செலவு
மதிப்பீட்டை க�ொண்டுள்ளது. சமூகத்தின்
முந்தைய
முன்னுரிமைகளை
சமூக
ப�ொருளாதார ந�ோக்கங்களின் பார்வையில்
மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு நியாயப்படுத்தும்.
vi) ச
 ெயல்திறன் வரவு செலவுத்திட்டம் எந்த
ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தின் வெளியீட்டின்
அடிப்படையில்
வரவு
செலவுத்திட்டம்
அமைந்தால் அது செயல்திறன் வரவு
செலவுத் திட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது.
இது
உலகில்
முதன்
முதலில்
அமெரிக்காவில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
சர்உப்பர் தலைமையில் அமெரிக்காவில்
1949- ல் நிர்வாக சீர்திருத்தக் குழு
அமைக்கப்பட்டது.
இந்த
குழுவின்

iv) நிதிக்கு வாக்கெடுப்பு வரவு செலவுத் திட்டம்:
இந்திய அரசியலமைப்பு ஷரத்து 116ன் படி,
பட்ஜெட் வருட மத்தியில் சமர்ப்பிக்கப்படும்
இதற்கு அரசியல் காரணம் இருக்கிறது.
இருக்கக்கூடிய
அரசானது
தேர்தல்
காரணமாக
அந்த வருடம் முழுவதும்
த�ொடர்ந்தோ த�ொடராமல�ோ இருக்கலாம்.
இதனால் அந்த அரசு தாக்கல் செய்யும் வரவு
செலவுத் திட்டம் ”ந�ொண்டி வாத்து வரவு
செலவுத் திட்டம்” என அழைக்கப்படுகிறது.
இது நிதிக்கு வாக்கெடுப்பு வரவு செலவுத்
திட்டம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரையின்படி செயல்திறன் வரவு
செலவுத்
திட்டம்
அமெரிக்காவில்
அமைக்கப்பட்டது. மக்களின் நலனுக்காக
இந்த வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ”என்ன
செய்தோம்”.
”எவ்வளவு
செய்தோம்”
என்பதை
மக்களுக்கு
தெரிவிக்க
வேண்டும். இந்தியாவில் செயல்திறன்
வரவு செலவுத் திட்டத்தை ”சாதனைத்
திட்டம்” என அழைக்கப்படுகிறது.

சிறப்பு நிகழ்வாக நிதிக்கு வாக்கெடுக்கும்
வரவு செலவுத் திட்டமான அவசியமான
இனங்களுக்கு
பாராளுமன்ற
ஒப்புதல்
பெறும்வரை செலவு மேற்கொள்ள அனுமதி
உள்ளது.
வரவு
செலவுத்
திட்டம்
பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெறும் வரை
த�ொகுப்பு
நிதியிலிருந்து
பணம்
பெற்றுக்கொள்ள
சட்டரீதியான
அனுமதி
உள்ளதை வாக்கெடுக்கும் வரவு செலவுத்
திட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய
அனுமதி அதிகபட்சம் இரண்டு மாதங்களுக்கு
மட்டும் வழங்கப்படுகிறது.

(vii) சமநிலை மற்றும் சமனற்ற வரவு செலவுத்
திட்டம்
அ. சமநிலை வரவு செலவுத் திட்டம்
ஒரு
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ஆண்டில்

அரசு

எதிர்பார்க்கிற வருவாயும் திட்டமிடப்பட்டுள்ள
செலவும் சமமாக இருந்தால் அது சமநிலை
வரவு செலவுத் திட்டம் எனப்படும்.

v) பூஜ்ய வரவு செலவுத் திட்டம் இந்திய அரசு
1987 –88 ல் பூஜ்ய வரவு செலவுத்திட்டத்தை
தாக்கல் செய்தது.
இதில் ஒவ்வொரு
செலவினமும்
புதியதாகக்
கருதப்பட்டு
ஒவ்வொரு
ஆண்டும்
மதிப்பீடுகள்
செய்யப்படும்.புதிய இனமாக கருதப்பட்டு
நிதிப் ப�ொருளியல்

குறிப்பிட்ட

அரசின் திட்டமிட்ட வருவாய்
=
அரசின் எதிர்நோக்கும் செலவுகள்
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வரவு பெலைவு திட்ைத்தின் வ்ககள்
�ற்றாக்கு்ற
வரவு பெலைவுத்
திட்ைம்

ெமமாை வரவு
பெலைவுத்திட்ைம்

உ�ரி வரவு
பெலைவுத்திட்ைம்

+

+

+

பெலைவு
>
வருவாய

பெலைவு
=
வருவாய

�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம்
=
அரசு எதிர்�ார்க்கிற வருவாய<
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவு

9.11.4. வைவு பெலவு திடட

பெயல்மு்ைகள

பெலைவு
<
வருவாய

வரவு பெலைவு திட்ை பெயலமு்றகள்
என்�து வரவு பெலைவு திட்ைத்்த தயாரிப்�து,
தாக்கல பெயவது மற்றும் பெயல�டுத்துவது
ஆகியவற்்ற உள்ளைக்கியதாகும்.

ஆ. ெைநி்லயில்லொ வைவு பெலவுத் திடடம்
அரசு
எதிப்�ார்க்கிற
வருவாயும்
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவும் ெமமாக இலலைாது
இருந்தால அது ெமநி்லையிலலைா வரவு
பெலைவுத் திட்ைமாகும்.
ெைநி்லயற்ை
வைவு
இருவ்கப்�டும்.

பெலவுத்

(அ) வைவு பெலவுத் திடடம் ்தயொரித்்தல்
்மய அரசு வரவு பெலைவு திட்ைத்்த
த்திய நிதி அ்மசெகம் தயாரிக்கிறது. மாநிலை
அரசு வரவு பெலைவுத் திட்ைத்்த மாநிலை
நிதித்து்ற தயாரிக்கிறது. வரவு பெலைவுத்
திட்ைத்்த
தயாரிக்கும்
க�ாது,
கீகை
பகாடுக்கப்�ட்டுள்ளவற்்ற
கவைத்தில
பகாள்ளப்�டுகிறது.

திடடம்

1.உ�ரி வரவு பெலைவுத் திட்ைம்.
2.�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம்.

க�ரியல ப�ாருளாதார பகாள்்க
இலைக்குக்ள திட்ை காலைத்திற்குள் அ்ைதல.



1.உ�ரி வைவு பெலவுத் திடடம்.
ஒரு
குறிப்பிட்ை
ஆண்டில
அரசு
எதிர்�ார்க்கிற வருவாய திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள
பெலை்வவிை அதிகமாக இருந்தால அது உ�ரி
வரவு பெலைவுத் திட்ைம் எைப்�டும்.



வரவு பெலைவுத் திட்ைத்தின் யுக்திகள்.

�லகவறு திட்ைங்களுக்காை நிதித்
கத்வகள்.



உ�ரி வரவு பெலைவுத் திட்ைம்
=
அரசு எதிர்�ார்க்கிற வருவாய>
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவு



வருவாய
பெலைவிைத்தின்
மதிப்பீடு
(�ாதுகாப்பு
பெலைவிைம்,
மானியம்,
கைனுக்காை
வட்டி
பெலுத்தலகள்
க�ான்ற்வ).

2.�ற்ைொக்கு்ை வைவு பெலவுத் திடடம்.



மூலைதை
பெலைவிைத்தின்
மதிப்பீடு
(இரயிலகவ, ொ்லை, �ாெை வளர்சசி
க�ான்றவற்றிற்காக).

ஒரு
குறிப்பிட்ை
ஆண்டில
அரசு
எதிர்�ார்க்கிற வருவாய திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள
பெலை்வவிை கு்றவாக இருந்தால அது

 வரி மற்றும் வரியற்ற வருவாய வரவுகளின்
மதிப்பீடு.

�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம் எைப்�டும்
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கடன்களின்

திரும்ப
செலுத்தல்கள்,
ப�ொதுத்துறையின் முதலீட்டு குறைப்பு,
அங்காடி பெறுதல்கள் ப�ோன்ற மூலதன
வரவுகளின் மதிப்பீடு.

த�ொடங்கப்படும். மைய அரசில், எல்லா பண
மச�ோதாக்களும் முதலில் மக்களவையிலும்,
மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவையிலும் தாக்கல்
செய்யப்படும். வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
பல்வேறு வரி சார்ந்த கருத்துருக்களும் இடம்
பெற்றிருக்கும். நிதி மச�ோதா நிறைவேற்றப்பட்ட
பின்னர், வாக்களிப்பிற்குப்பின் சட்ட வடிவம்
க�ொடுக்கப்படும்.
இதனடிப்படையில்
செலவுகளை
அங்கிகரிக்கப்படும்.
இந்த
வழிமுறையில் தான் இந்தியாவில் வரவு
செலவுத் திட்டம் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது

 
வருவாய்

வரவுகளுக்கும்
வருவாய்
செலவுகளுக்கும்
இடையேயான
இடைவெளியின் மதிப்பீடு.

 
நிதி பற்றாக்குறை, முதன்மை பற்றாக்குறை,
மற்றும் வருவாய்
மதிப்பீடு.

பற்றாக்குறையின்

இ) வரவு செலவுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல்

வரவு செலவுத் திட்டம் தயாரிக்கும்
வழிமுறைகள்

வரவு செலவுத் திட்டத்தை அரசின்
பல்வேறு துறைகள் செயல்படுத்துகிறது. வரவு
செலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தை
பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவதுதான்
மிக முக்கியமானதாகும்.

நிதி அமைச்சகம் வரவு செலவுத் திட்ட
மதிப்பீட்டை தயார் செய்யும்
பல்வேறு துறைகள் வருமானம் மற்றும்
செலவு மதிப்பீடுகளை நிதி
அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பும்

வரவு செலவு
கட்டுப்பாடுகள்

இந்தியாவில்
அரசுக்
கீழ்க்கண்ட
மூன்று
பராமரிக்கப்படுகிறது.

வரவு செலவுத் திட்டம் தயாராகும்
மந்திரி சபை ஒப்புதலுக்கு, நிதி அமைச்சர்
தாக்கல் செய்வார்.

கணக்குகள்
முறைகளில்

(ii) அவசர நிதி
(iii) ப�ொதுக் கணக்கு
வரவு செலவுத் திட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும்
பாராளுமன்ற குழுக்கள்

(ஆ) பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தல்
நடுவன் அரசின் அங்கத்தினராக, நிதி
அமைச்சர் மைய அரசின் வரவு செலவுத்
திட்டத்தை புதிய நிதி ஆண்டு துவங்கும் முதல்
நாள் பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வார்.
மாநில அரசுகளின் நிதி அமைச்சர்களும்
அவ்வாறே அங்காங்கே செய்வார்கள்.

(i) ப�ொதுக் கணக்கு குழு
(ii) மதிப்பீட்டுக் குழு
இந்தக் குழுக்கள் எந்த அமைச்சகமும்
அல்லது
துறையும்
அனுமதிக்கப்பட்ட
த�ொகையைவிட அதிகமாக செலவிடாமல்
த�ொடர்ந்து கண்காணிக்கும்.

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி, பண
மச�ோதா
(Money
Bill)
கீழ்சபையில்
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பாராளுமன்றக்

(i) த�ொகுப்பு நிதி

பாராளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்
தாக்கல் செய்வதற்கு தயார் நிலையில்
இருக்கும்

நிதிப் ப�ொருளியல்

திட்டத்தில்
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9.11.5. வ
 ரவு செலவுத் திட்ட

வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை =
ம�ொத்தச் செலவு – ம�ொத்த வரவு

பற்றாக்குறைகள்

வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை
என்பது வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ள
வருவாய்
செலவைவிட
குறைவாக
இருப்பதாகும்.
இந்த
நிலையை
அரசு
பற்றாக்குறை எனவும் அழைக்கப்படும்.

இ. நிதிப் பற்றாக்குறை
நிதிப்பற்றாக்குறை = வரவு செலவுத் திட்ட
பற்றாக்குறை – அரசின் அங்காடிக்
கடன்களும் ஏனைய ப�ொறுப்புக்களும்

இந்திய
அரசின்
வரவு
செலவுத
திட்டத்தில்
நான்கு
வகையான
பற்றாக்குறைகள் உள்ளன.

எனவே நிதிப் பற்றாக்குறை என்பது
வரவு
செலவு
பற்றாக்குறையைவிட
அதிகமானதாகும்.

(அ) வருவாய் பற்றாக்குறை

ஈ. முதன்மைப் பற்றாக்குறை

(ஆ) வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை

முதன்மைப் பற்றாக்குறையானது நிதி
பற்றாக்குறையிலிருந்து வட்டி செலுத்தலை

(இ) நிதிப் பற்றாக்குறை
(ஈ) முதன்மைப் பற்றாக்குறை

கழித்த பின் உள்ள பற்றாக்குறையாகும். இது
அரசின் உண்மையான சுமையை காட்டும்.
மேலும் இதில் முன்னர் வாங்கிய கடனுக்கான
வட்டியை கணக்கில் க�ொள்ளாது. எனவே
முதன்மைப் பற்றாக்குறை என்பது அரசின்
கடனுக்கான குறிப்பாக வட்டி செலுத்தலுக்கான
தேவையைக் குறிக்கும்.

அ. வருவாய் பற்றாக்குறை
அரசின் வருவாய் செலவினம், வருவாய்
வரவைவிட அதிகமாக இருந்தால் அது
வருவாய் பற்றாக்குறை எனப்படும். இதில்
மூலதன வரவு மற்றும் மூலதனச் செலவை
கணக்கில் க�ொள்ளப்பட மாட்டாது. வருவாய்
பற்றாக்குறை என்பது அரசின் அன்றாட
பணிகளை
நடத்துவதற்கு
தேவையானதைவிட குறைவாக உள்ளதைக்
காட்டுவதாகும்.

எனவே நிதிப் பற்றாக்குறை முதன்மைப்
பற்றாக்குறையைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
முதன்மைப் பற்றாக்குறை (PD) =
நிதிப்பற்றாக்குறை (FD) - வட்டி
செலுத்துதல் (IP)

வருவாய் பற்றாக்குறை (RD) = ம�ொத்த
வருவாய் செலவினம் (RE) – ம�ொத்த
வருவாய் வரவுகள் (RR)

9.12

கூட்டமைப்பு நிதி

RE – RR > 0 ஆக இருக்கும்.

கூட்டாட்சி நிதி என்பது மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகளுக்கு இடையே வருவாய்
வளங்களை ஒதுக்கீடு குறித்த தெளிவாக
வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
இது
மத்திய
மாநில அரசுகள் தங்களுக்கென ஒதுக்கபட்ட
பணியினை திறமையாக செய்ய வளங்கள்
ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

ஆ. வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை
வருவாய்
மற்றும்
மூலதனக்
கணக்குகளின் ம�ொத்த வரவுக்கும் செலவுக்கும்
உள்ள இடைவெளியே வரவு செலவுத் திட்ட
பற்றாக்குறையாகும்.
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அ
 திகாரங்கள் பிரிவு: நமது அரசியலமைப்பில்,

4. பு
 கையிலை மற்றும் இந்தியாவில் உற்பத்தி
செய்யப்படும் ஏனைய ப�ொருட்களுக்கான
கலால் வரி.

அதிகாரங்கள்
தெளிவாக
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே அதன்
வரம்புகளை மீறுவதும், மற்றவர்களின்
செயல்பாடுகளை ஆக்கிரமிப்பதை தவிர்த்து
அவரவர்
ச�ொந்த
ப�ொறுப்புகளில்
செயல்படுவதற்கும்
வழிவகை
செய்யப்படுகிறது.
அரசியலமைப்பின்
ஏழாவது
அட்டவணையில்
மூன்று
பட்டியல்கள் உள்ளன. அவை: மத்திய
பட்டியல்,
மாநில
பட்டியல்
மற்றும்
இணைப்புப் பட்டியல்.

5. வே
 ளாண்மை
பண்ணை வரி

நிலங்கள்

தவிர்த்த

6. நீ
 திமன்றங்கள்
விதிக்காக
மத்திய
பட்டியலில் உள்ள இதர கட்டணங்கள்.
7. அ
 யல்நாட்டு கடன்கள்.
8. இ
 ந்திய அரசால் அல்லது மாநிலங்களால்
அமைக்கப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள்.
9. த
 பால் துறையின் சேமிப்பு வங்கி.

ம
 த்திய பட்டியலில் பாதுகாப்பு, ரயில்வே,
தபால் மற்றும் தந்தி முதலிய தேசிய
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 100 இனங்களைக்

10. த�ொலை

த�ொடர்பு துறையின் வருவாய்கள்
11. மத்திய அரசுக்கு ச�ொந்தமான ச�ொத்துக்கள்

க�ொண்டுள்ளது

12. மத்திய அரசின் ப�ொதுக்கடன்

ம
 ாநில பட்டியலில்

ப�ொது நலன், காவல்
ப�ோன்ற 61 இனங்களைக் க�ொண்டுள்ளது

13. இ
 ரயில்வே

இ
 ணைப்புப்

பட்டியலில் 52-இனங்கள்
மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு ப�ொதுவாக
உள்ளது. இதில் மின்சாரம், த�ொழிற் சங்கம்,
ப�ொருளாதார மற்றும் சமூகத் திட்டங்கள்
ப�ோன்றவை உள்ளடங்கும்.

14. மாற்றுச் சீட்டுகள், காச�ோலைகள் மற்றும்
உறுதிம�ொழி
பத்திரங்கள்
மீதான
வில்லைக் கட்டணம்.
15. இ
 ந்திய ரிசர்வ் வங்கி

மத்திய, மாநில அரசின் பணபங்களிக்கும்
உறவு வருமான வழிகள்

16. வருமான
தவிர்த்து)

I. மைய அரசின் வருவாய் மூலங்கள்

17. ச�ொத்துக்களின்
மூலதன
மதிப்பில்
விதிக்கப்படும் வரி (தனிநபர்கள் மற்றும்
நிறுவனங்களின் விவசாய நிலம் தவிர)

மைய அரசின் வரி மற்றும் வரியில்லா
வருமான வழிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் மிக முக்கியமானவை.

மற்றும்

அந்நியச்
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19. செய்திதாள் மீதான வரி (அதில் வெளியிடும்
விளம்பரம் உட்பட)

3. சு
 ங்க வரி ஏற்றுமதி வரி உட்பட

நிதிப் ப�ொருளியல்

(வேளாண்

18. பங்குச் சந்தை மற்றும் எதிர்கால சந்தை
பரிவர்த்தனைகளில் முத்திரை வரிகளை
தவிர வேறு வரி.

1. த�ொ
 ழில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி
2. ப
 ணம், நாணயங்கள்
செலவாணி

வரி

20. இரயில், கடல் வழி மற்றும் ஆகாய
மார்க்கமாக செல்லும் பயணிகள் மற்றும்
சரக்குகள் மீதான வரி.
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II. மாநில வளங்கள்

19. ப
 �ொழுதுப�ோக்குகள் மற்றும் சூதாட்டங்கள்
மீதான வரி.

1. தல வரி.

20. சாலை சுங்க கட்டணம்.

2. வேளாண் நிலங்கள் மீதான வரி

4. பண்ணை வரி (விவசாய நிலங்கள்)

III. ம
 த்திய
அரசால்
விதிக்கப்பட்டடு,
வசூலிக்கப்பட்டு
மாநிலங்களுக்கு
ஒதுக்கக்கூடிய வளங்கள் ( சரத்து 269 –ன்
படி)

5. நீ
 திமன்றங்கள்
விதிக்காக
மாநில
பட்டியலில் உள்ள இதர கட்டணங்கள்

1. வி
 வசாய நிலம் தவிர்த்த இதர ச�ொத்துகள்
மீதான வரி

6. நில வருவாய்

2. பண

்ணை
தவிர்த்த)

3. ம
 து மற்றும் ப�ோதைப் ப�ொருட்கள் மீதான
கலால் வரி

7. ம
 த்தியப்
பட்டியலில்
இல்லாத
ஆவணங்களுக்கான வில்லைக் கட்டணம்.

வரி

(வேளாண்மை

நிலம்

3. இ
 ரயில்வே கட்டணங்கள் மற்றும் சரக்கு
கட்டணங்கள்.

8. வேளாண் வருமான வரி

10. கனிம வளங்கள் எடுப்பதற்கான உரிம வரி.

4. ப
 ங்குச் சந்தை மற்றும் எதிர்கால சந்தை
பரிவர்த்தனைகளில் முத்திரை வரிகளை
தவிர வேறு வரி.

11. மி
 ன்சார நுகர்வு மற்றும் விற்பனைக்கான
வரி

5. ச
 ெய்திதாள் மீதான வரி (அதில் வெளியிடும்
விளம்பரம் உட்பட)

12. உ
 ள்ளுர் பகுதியில் நுகர்வு மற்றும்
விற்பனை ப�ொருட்களுக்கான நுழைவு
வரி.

6. இ
 ரயில், கடல் வழி மற்றும் ஆகாய
மார்க்கமாக செல்லும் பயணிகள் மற்றும்
சரக்குகள் மீதான வரி.

13. ச
 ெய்தித்தாள் தவிர்த்த இதர ப�ொருட்கள்
மீதான விற்பனை வரி

7. ம
 ாநிலங்களுக்கிடையேயான பண்டங்கள்
விற்பனை மற்றும் வாங்குதல் மீதான வரி
(செய்தித்தாள் தவிர)

9. நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் மீதான வரி

14. ச
 ெய்தித்தாள் தவிர்த்த இதர விளம்பரங்கள்
மீதான வரி.

IV. ம
 த்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு, ஆனால்
மாநில
அரசு
வசூலிப்பது
மற்றும்
பயன்படுத்துவது (ஷரத்து 268)

15. ச
 ாலை மற்றும் நீர்வழி மார்க்கமாக எடுத்துச்
செல்லப்படும்
ப�ொருட்கள்
மற்றும்
பயணிகள் மீதான வரி

17. வி
 லங்குகள் மற்றும் படகுகள் மீதான வரி.

வில்லைகட்டணம் மற்றும் சுங்கவரி
மருத்தவ மற்றும் கழிவறை மீதான வரி
(மத்திய பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ளது) இந்திய
அரசு விதிக்கும். ஆனால்

18. வி
 யாபாரம் மற்றும் த�ொழிலாளர்கள் மீதான
த�ொழில் வரி.

(i) யூ
 னியன் பிரதேசங்களில் இந்திய அரசே
வசூலிக்கும்.

16. வாகன வரி.

231

Book 1.indb 231

நிதிப் ப�ொருளியல்

29-03-2019 20:00:08

1. சுதந்திரம்

(ii) ம
 ற்ற வகையில், மாநிலங்களே அவைகளை
விதிக்கும்.

கூட்டரசு நிதி முறையின் கீழ், ஒவ்வொரு
அரசும் தன்னனுடைய நிதியில் தன்னாட்சி
அதிகாரம் க�ொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
அதன் ப�ொருளாவது ஒவ்வொரு அரசும்
வருவாய் ஆதாரங்கள், வரி விதிப்பதற்கான
அதிகாரம், பணத்தை கடன் வாங்குவது
மற்றும் செலவினை சமாளிப்பது ப�ோன்றவை
பற்றி தன்னாட்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

V. ம
 த்திய
அரசால்
விதிக்கப்பட்டடு,
வசூலிக்கப்பட்டு
மாநிலங்கள்
மற்றும்
யூனியன்
பிரதேசங்களுக்கு
பகிர்நதளிக்கக்கூடிய வரிகள் ( சரத்து 270
மற்றும் 272 –ன் படி)
1. வே
 ளாண்மை வருவாய்
வருமான வரி வருவாய்.

தவிர்த்த

இதர

2. சமத்துவம்

2. இ
 ந்திய அரசின் மத்தியப் பட்டியலில் உள்ள
மத்திய கலால் வரி (மருத்துவ மற்றும்
கழிவறை மீதான வரி தவிர்த்த)

சமத்துவ
நீதியின்
அடிப்படையில்,
மாநிலங்கள் நியாயமான வருவாய் பங்கினை
பெறும் வண்ணம் வளங்கள் பங்கீடு செய்யப்பட
வேண்டும்.

வருமான வரியில் நிறுவனங்கள் மீதான
வரி உள்ளடக்கப்படவில்லை.

3 ஒரே மாதிரியான தன்மை

வருமான வரி மாநகராட்சி வரியை
உள்ளடக்கியது
அல்ல.
நிதிக்குழுவின்
பரிந்துரையின் அடிப்படையில் வருமான வரி
மத்திய
மற்றும்
மாநிலங்களிடையே
பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.

கூட்டரசு
முறையில்,
ஒவ்வொரு
மாநிலமும் கூட்டாட்சி நிதிக்கு சம வரி
செலுத்தல்களை செய்ய வேண்டும். ஆனால்
வரி செலுத்தும் திறன் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும்
சமமாக இல்லாததால் இந்த க�ொள்கையை
பின்பற்றப்பட இயலாது.

9.12.1. 
கூட்டரசு நிதியின்

க�ொள்கைகள்

4. ப�ோதுமான வளங்களைப் பெற்றிருத்தல்

கூட்டரசு நிதியில் கீழ்க்காணும் முக்கிய
க�ொள்கைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

ப�ோதுமான வளங்களைப் பெற்றிருத்தல்
க�ொள்கை என்பது மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகள், அவற்றின் பணிகளை திறம்பட
மேற்கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் ப�ோதுமான
அளவில் வளங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ப�ோதுமான வளம் என்பது தற்போதைய
மற்றும் எதிர்காலத் தேவையைக் க�ொண்டு
குறிக்கப்படுகிறது. இவை அதிகரித்து வரும்
தேவையையும் எதிர்பாராத செலவுகளான
ப�ோர்
மற்றும்
வெள்ளம்
ஏற்படும்
சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க நெகிழ்ச்சியுள்ளதாக
இருக்க வேண்டும்.

1. சுதந்திரம்
2. சமத்துவம்
3. ஒரே மாதிரியான தன்மை
4. ப�ோதுமான வளங்களைப் பெற்றிருத்தல்
5. நிதி வசதி
6. ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் ஒன்றுபடுதல்
7. செயல்திறன்
8. நிர்வாகச் சிக்கனம்
9. ப�ொறுப்பேற்பு
நிதிப் ப�ொருளியல்
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5. நிதி வசதி

மற்றும் ம�ோசடிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கக்
கூடாது. ஓர் ஆண்டில் ஒரு முறைக்கு மேல்
ஒருவரும் வரி விதிப்பிற்குட்படுத்தக் கூடாது.
இரட்டைவரி முறை கூடாது.

கூட்டரசு நிதி முறையில், மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகள் புதிய வரி ஆதாரங்களை
தங்களது நிதி தேவைக்கேற்றவாறு பெருக்கி
க�ொள்ள முடியும். சுருக்கமாக கூறின், அரசின்
பெருகிவரும்
ப�ொறுப்புகளுக்கேற்றவாறு
வளங்களை வளர்த்து க�ொள்ள வேண்டும்.

8. நிர்வாகச் சிக்கனம்
எந்த ஒரு கூட்டரசு முறைக்கும் சிக்கனம்
என்பது
முக்கிய
பண்பாக
உள்ளது.
வசூலிக்கும் செலவு குறைவாக இருப்பத�ோடு
அதிக வருவாய் பெற்று அரசின் பிற
துறைகளுக்கு செலவிடுவதற்கு ஏதுவாக
அமைய வேண்டும்.

6. ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒன்றுபடுதல்
அனைத்து நிதிமுறைகளும் முழுவதும்
நல்ல
முறையில்
ஒருங்கிணைக்கப்பட
வேண்டும்.
நாட்டின்
பல்வேறு
அடுக்குகளுக்கிடையே
உள்ள
நிதி
முறைகளில் ஒருங்கிணைப்பு அவசியமாகிறது.
அப்பொழுதுதான் கூட்டரசு முறை பிழைக்கும்
இவை நாட்டின் ஒட்டு ம�ொத்த வளர்ச்சியை
முன்னேற்றுவதற்கு உதவும்.

9. ப�ொறுப்புணர்வு
நிதிசார்
முடிவுகளுக்கு
ஒவ்வொரு
அரசும் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டும். அதாவது
மத்திய அரசு பாராளுமன்றத்திற்கும், மாநில
அரசு சட்டசபைக்கும் ப�ொறுப்பேற்க வேண்டும்.

7. செயல்திறன்
நிதிமுறைகளை
ஒன்றாக
ஒருங்கிணைத்து
மற்றும்
திறமையான
முறையில் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும். ஏய்ப்பு
நிதிக்குழு

9.13

ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

தலைவர்

செயல்படும் காலம்

முதலாவது

1951

K. C. நிய�ோகி

1952–57

இரண்டாவது

1956

K. சந்தானம்

1957–62

மூன்றாவது

1960

A. K. சந்தா

1962–66

நான்காவது

1964

P. V. ராஜ்மன்னார்

1966–69

ஐந்தாவது

1968

மகாவீர் தியாகி

1969–74

ஆறாவது

1972

K. பிரமானந்த ரெட்டி

1974–79

ஏழாவது

1977

J. M. சாலட்

1979–84

எட்டாவது

1983

Y. B. சவான்

1984–89

ஒன்பதாவது

1987

N. K. P. சால்வே

1989–95

பத்தாவது

1992

K. C. பந்த்

1995–2000

பதின�ொன்று

1998

A. M. குஸ்ரோ

2000–05

பன்னிரெண்டு

2002

C. ரங்கராஜன்

2005–10

பதிமூன்று

2007

Dr.வஜய் L. கேல்கார்

2010–15

பதிநான்கு

2013

Dr. Y. V ரெட்டி

2015–20

பதினைந்து

2017

N. K. சிங்

2020–25
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இந்திய அரசியலை்மப்பு ஷரத்து 280-ன்
�டி
நிதிக்குழு
�குதி
ெட்ைபூர்வ
அ்மப்�ாகும்.
இது 1951-ம் ஆண்டு
மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களுக்கி்ைகய
நிதி
உற்வ
வ்ரயறுப்�தற்கு
அ்மக்கப்�ட்ைது.

வரி எவவாறு பிரிக்கப்�டுகிறது

நிதிக்குழு மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களுக்கு
இ்ைகயயாை
ெமநி்லையின்்மயக்
கு்றப்�தற்கும்
(பெங்குத்து
ெமநி்லையின்்ம)
மற்றும்
ம ா நி லை ங் க ளு க் கி ் ை க ய ய ா ை
ெமமின்்ம்யக்
கு்றப்�தற்கும்
(�டுகி்ை ெமநி்லையின்்ம) முயலகிறது.
இது உள்ளுணர்வி்ை ஊக்குவிக்கிறது.



நிதிக்குழு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமு்ற
அ்மக்கப்�டுகிறது.
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்க�
அது
அ்மக்கப்�டுகிறது. இது ஒரு தற்காலிக
அ்மப்�ாகும்.



14வது நிதிக்குழு 2013-ல அ்மக்கப்�ட்ைது.
அதன் �ரிந்து்ரகள் ஏப்ரல1, 2015 முதல
மார்ச 2020 வ்ர பெலலைத்தக்கதாகும்.



2. மத்திய அரசு மாநிலைத்திற்கு வைங்கவுள்ள
மானிய அளவு �ற்றியும் (ஷரத்து 275 (1))
மற்றும் அம்மானியம் ப�றுவதற்கு மாநிலை
அரசின் தகுதி குறித்து பகாள்்கக்ள
உறுதி பெயதல

வரி �ங்கீடு

42%
மாநிலைங்களுக்கு

ஆண்டுக்கு ஒருமு்ற
ஏற்�டுத்தப்�ட்டு, அது மத்திய மற்றும்
�ரிந்து்ர பெயயும்.

GST – ன் �டி மாநிலை
அரசுக்கு 50% ப�றுகிறது.

15 – வது நிதிக்குழு மத்திய மற்றும்
மாநிலை அரசின் நிதிப்�கிர்வு ொர்ந்த
�ரிந்து்ர 2020 – முதல
ே்ைமு்றக்கு வரும்.

3. ேலலை திைமாை நிதி்ய நி்லைோட்டும்
வண்ணம் இந்திய குடியரசு த்லைவரால
�ார்்வக்கு பகாண்டு பெலலை கவண்டிய
வி�ரங்கள். ஏ்ைய பிரசெ்ைகளாகிய
கைன்
நிவாரணம்,
மாநிலைங்களுக்கு
வைங்குகிற இயற்்க சீற்றத்திற்காை நிதி,
து்ண ஆயத்தீர்்வகள் க�ான்ற்வகள்.

9.14

உளளொடசி நிதி

உள்ளாட்சி
நிதி
எைப்�டுவது
இந்தியாவில
உள்ள
உள்ளாட்சி
அ்மப்புகளின்
நிதி
�ற்றியதாகும்.
இந்தியாவில �லகவறு வ்கயாை உள்ளாட்சி

9.13.1. இந்திய நிதிக்குழுவின் �ணிகள

அ்மப்புகள் உள்ளை. ேம் ோட்டில தற்க�ாது
பெயல�ாட்டில இருக்கக்கூடிய முக்கியமாை
ோன்கு உள்ளாட்சி அ்மப்புகள் உள்ளை.

ஷரத்து 280(3) நிதிக்குழுவின் �ணிகள்
�ற்றி கூறுகிறது. இசஷரத்தின்�டி இக்குழு
குடியரசுத் த்லைவருக்கு பின்வருவைவற்்ற
�ரிந்து்ர பெலகிறது.

உளளொடசி அ்ைப்பின் வ்ககள
1. கிராம ஊராட்சி

1. மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களுக்கி்ைகய
நிகரவரி வருவாயக்ள ஒதுக்கீடு பெயது,
மாநிலைங்களுக்கு அவற்றிற்குரிய �ங்்க
�கிர்ந்தளித்தல. .
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பிரிவு – 280 ன் கீழ் நிதிக்குழு 5

மாநிலை அரசின் வரி �கிர்்வ

15-வது நிதிக்குழு ேவம்�ர் 2017-ல
அ்மக்கப்�ட்ைது. அதன் �ரிந்து்ரகள்
ஏப்ரல 1, 2020 முதல ே்ைமு்றப்
�டுத்தப்�டும்.

நிதிப் ப�ாருளியல

58%
மத்திய
அரசுக்கு

இந்திய அரசியலை்மப்புச ெட்ைம்

2. மாவட்ை வாரியங்கள்
அ்மப்பு

அலலைது

ஜிலலைா

3. ேகராட்சி

4. மாேகராட்சி
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1. கிைொை ஊைொடசி.

பிற வரிகளாக கெ்வ வரி, நு்ைவு
வரி, தி்ரயரங்கு வரி, புனிதஸ்தலைங்கள் வரி,
திருமணம் மீதாை வரி, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு
மீதாை வரி மற்றும் உ்ைப்�ாளர் மீதாை வரி
க�ான்றவற்்ற
உள்ளைக்கியுள்ளது.
உண்்மயில, மாநிலை அரசின் அனுமதியுைன்
மட்டுகம
கிராம
ஊராட்சிகளால
வரி
விதிக்கப்�டுகிறது. இந்த அ்மப்பு வரி
விதிப்�தற்கு சிலை வரம்புகள் உள்ளை.
2. ைொவடட வொரியஙகள
அ்ைப்புகள:

வ்தொற்ைம்: ஊராட்சியின் எல்லைவரம்பு
என்�து ஒரு வருவாய கிராமமாகும். சிலை
ெமயங்களில இரண்டு அலலைது அதற்கு
கமற்�ட்ை சிறிய கிராமங்கள் ஒரு ஊராட்சியின்
கீழ் குழுவாக பெயல�டுகிறது. இந்தியாவில
உள்ள
ப�ரும்�ாலைாை
மாநிலைங்களில
�ஞ்ொயத்து ராஜ நிறுவப்�ட்டுள்ளது.



அல்லது

வாடிப்�ட்டி

உசிலைம்�ட்டி

ஜில்லொ

கமலூர்

மது்ர பதற்கு

மது்ர வைக்கு

ைது்ை

 �ணிகள

ப�்ரயூர் திருமங்கலைம்

அ) ஒரு. ஊராட்சியின் பெயல�ாடுகள் குடி்ம,
ப�ாருளாதார
மற்றும்
�லைவற்்ற
உள்ளைக்கியிருக்கும். இதைால சிறிய
இைர்�ாடுகள்
ஊராட்சியிகலைகய
அகற்றப்�டும்.

 கதாற்றம்: அ்ைத்து கிராமப் �குதிக்ளயும்

உள்ளைக்கி மாவட்ை வாரியங்கள் மற்றும்
ஜிலலைா அ்மப்புகள் மாவட்ை அளவில
கதாற்றுவிக்கப்�ட்டுள்ளது.
மாவட்ை
வாரியத்தின்
வரம்ப�ல்லை
வருவாய
மாவட்ைம் ஆகும்.

ஆ) ொ்லைகள், பதாைக்க �ள்ளிகள், கிராம
சுகாதார நி்லையங்கள் ஆகிய்வகள்
�ஞ்ொயத்துக்களால நிரிவகிக்கப்�டுகிறது
இ) குடிநீர் மற்றும் கவளாண்்மக்கு நீர்
வைங்கல அ்வகளின் எல்லைக்குள்
ப�ாறுப்�ாகும் மற்றும் �ண்்ை �ராமரிப்பு,
ெந்்த, கெமிப்பு கிைங்கு ஆகியவற்்றயும்
கமலைாண்்ம பெயகிறது.

 �ணிகள்: தமிழ்ோட்டில, ஜிலலைா அ்மப்பு

என்�து
மாவட்ை
அளவில
கதாற்றுவிக்கப்�ட்டுள்ளது.
மாவட்ை
வாரியத்தின்
�ணிகளாக
கிராம
ஊராட்சிகளுக்கு உதவி பெயவது மற்றும்
வளர்சசி திட்ைங்க்ள ே்ைமு்றப்�டுத்துவது
க�ான்ற்வயாகும்.

கிராம ஊராட்சிகளின் வருவாய ஆதாரங்கள்
கிராம ஊராட்சிகளின் வருவாய ஆதாரங்கள்
பின்வருவைவாகும்.

ைொவடட வொரியஙகளின் வருவொய் ஆ்தொைஙகள

i) ப�ாது பொத்து வரி
ii) நிலைம் மீதாை வரி

i) மாநிலை அரசிைமிருந்து ப�றும் மானிய உதவி

iii) பதாழில வரி

ii) நிலை தீர்்வகள்

iv) விலைங்குகள் மற்றும் வாகைங்கள் மீதாை
வரி

iii) சுங்க கட்ைணம்
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iv) ச�ொ
 த்திலிருந்து
பெறுகிற
வருமானம்
மற்றும்
மாநில
அரசுகளிடமிருந்து
பெறக்கூடிய கடன்கள்

ii) ப
 �ொருட்கள் மீதான
நுழைவு வரி.

குறிப்பாக

iii) த
 னிப்பட்ட வரிகள், த�ொழில்வரி, வியாபாரம்,
வேலைவாய்ப்பு ப�ோன்றவற்றின் மீதான
வரிகள்

v) வ
 ளரச்சிப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு
மேற்கொள்ளும்
திட்டங்களுக்கான
மானியங்கள்
vi) ப
 �ொருட்காட்சிகள்
கண்காட்சிகளிலிருந்து
வருமானம்

வரிகள்,

iv) வ
 ாகனங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மீதான
வரிகள்

மற்றும்
பெறப்படுகிற

v) திரையரங்கு வரி
vi) ம
 ாநில அரசிடமிருந்து பெறுகிற மானிய
உதவி

vii) ம
 ாநில அரசு ஏற்றுக்கொள்கிற ச�ொத்துவரி
மற்றும் பிற வரிகள்

4. மாநகராட்சி

3. நகராட்சி அமைப்புகள்

சென்னை மாநகராட்சி

த�ோற்றம் மற்றும் பணிகள்: நகராட்சியை
ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது, இவைகள் பரந்த
அதிகாரங்களையும், அதிக சுதந்திரத்தையும்
பெற்றுள்ளது. குடிநீர் வினிய�ோகம் மற்றும்
பாதாள
சாக்கடை,
தெரு
விளக்குகள்,
சேரிகளை பண்படுத்துதல், நகர் திட்டமிடல்
ப�ோன்ற பணிகளை செய்கிறது. நகர மக்கள்
த�ொகை அதிகரித்து வருகிற நிலையில்
மநாகராட்சியின்
பணிகளும்
பெருகிக்
க�ொண்டே வருகிறது.


 த�ோற்றம்

மற்றும்
பணிகள்:
நகரப்
பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்படுகிற இவ்வமைப்புகள்
அப்பகுதியல் உள்ள துப்புரவு, ப�ொது சுகாதாரம்,
சாலைகள், விளக்குகள், குடிநீர் வினிய�ோகம்,
சாலைகளை
தூய்மைப்படுத்துதல்,
பூங்காக்களை
பராமரித்தல்,
சுகாதார
நிலையங்கள்
மற்றும்
கால்நடை
மருத்துவமனைகள், பாதாள சாக்கடை வசதி,
த�ொடக்க கல்வி வசதி, ப�ொருட்காட்சி மற்றும்
கண்காட்சிகளை
அமைத்தல்
ஆகிய
பணிகளைச் செய்து வருகிறது. ஆயினும்,
அனைத்து பணிகளும் மாநில அரசின்
கட்டுப்பாட்டிற்குள் செயல்படுகின்றது.
நகராட்சி
ஆதாரங்கள்

அமைப்புகளின்

மாநகராட்சியின் வருவாய் ஆதாரங்கள்
1. ச�ொத்து மீதான வரி
2. வ
 ாகனங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மீதான
வரி

வருவாய்

3. வ
 ாணிபம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மீதான
வரி

i) ச�ொத்து மீதான வரிகள்
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4. தி
 ரையரங்கு வரி மற்றும் காட்சி வரி

அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவினங்கள்
பற்றிய க�ொள்கையாகும்.“ ஆர்தர் ஸ்மிதீஸ்.

5. ந
 கரத்திற்குள் க�ொண்டு வரும் ப�ொருட்கள்
மீதான வரிகள்

“ நிதிக் க�ொள்கை என்பது நாட்டின்
ப�ொருளாதார ந�ோக்கங்களை அடைவதற்கு
பயன்படுத்தப்படும் ப�ொது நிதி அல்லது செலவு,
வரி, பெறுதல்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் சார்ந்த
க�ொள்கையாகும்”. - பியுளெர்

6. விளம்பரங்கள் மீதான வரிகள்
7. நுழைவு வரி மற்றும் முனைம வரி
சட்டத்திற்குட்பட்டு தங்கள் விருப்பப்படி
அதிகபட்சமாகவ�ோ அல்லது குறைந்த பட்ச
விகிதமகவ�ோ ஒரு நியாயமான அளவவில்
வரி விதிக்க மற்றும் மாற்றியமைக்க சுதந்திரம்
உள்ளது.

9.15

9.15.3. நிதிக் கருவிகள்
நிதிக் க�ொள்கையை சில நிதிக்
கருவிகள் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அரசின் செலவுகள், வரிவிதிப்பு மற்றும் கடன்
பெறுதல் ப�ோன்றவை நிதிக் கருவிகள் ஆகும்.

நிதிக் க�ொள்கை

தற்கால
அரசுப்
பேரினப்
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையின் முக்கியக்
கருவியாக நிதிக் க�ொள்கை
உள்ளது. கீன்சின் ‘புதிய
ப�ொருளாதாரம்’
மற்றும்
உலக பெருமந்தம் ஆகியவற்றால்
க�ொள்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

i)

வரிகள்

மக்களிடமிருந்து

வருமானத்தை அரசிற்கு மாற்றுகிறது. வரிகள்
நேர்முகமாகவ�ோ அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ
இருக்கும்.
வரி அதிகரிப்பு செலவிடத்தக்க
வருமானத்தை குறைக்கிறது.
எனவே
பணவீக்கத்தை
கட்டுப்படுத்த
வரியை
அதிகப்படுத்த வேண்டும். மந்த காலத்தில்
வரிகள் குறைக்கப்பட வேண்டும்.

நிதிக்

ii) ப�ொதுச் செலவு:
ப�ொதுச் செலவு
பணியாளர்களின் கூலி மற்றும் சம்பளங்களை
அதிகரிக்கும்போது
பண்டங்கள்
மற்றும்
பணிகளுக்கான ம�ொத்த தேவை உயருகிறது.
ஆகையால் ப�ொதுச் செலவு பின்னிறக்கம்
மற்றும்
பணவீக்கத்தை
கட்டுப்படுத்த
உதவுகிறது.

9.15.1. நிதிக் க�ொள்கையின் ப�ொருள்
ப�ொதுவான கண்ணோட்டத்தில் நிதிக்
க�ொள்கை என்பது உற்பத்தி, வேலைவாய்ப்பு,
சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகிய பேரின
ப�ொருளாதார மாறிகளைப் பாதிக்கும் வரவு
செலவு திட்ட மதிப்பாகும்.

iii) ப�ொதுக் கடன்: அரசு, கடன் மூலம் ப�ொது
மக்களிடமிருந்து அரசிற்கு பணத்தை மாற்றம்
செய்கிறது. அது பின்னர் மக்களுக்கு திரும்ப
வட்டிய�ோடு
செலுத்தப்படுகிறது. இதனால்
அரசிடமிருந்து
பணம்
மக்களுக்கு
மாற்றப்படுகிறது.

9.15.2. வரைவிலக்கணங்கள்
“நிதிக் க�ொள்கை எனப்படுவது தேசிய
வருமானத்தின்
மீது
விரும்பத்தகுந்த
விளைவை
ஏற்படுத்தவும்
மற்றும்
விரும்பத்தகாத விளைவுகளை தவிர்க்கவும்
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நிதிக் க�ொள்கை வகைகள், ந�ோக்கங்கள், மற்றும் கருவிகள்
விரிவாக்க நிதிக்
க�ொள்கை

அரசு
செலவுகள்

VS

அரசு
செலவுகள்

வரிகள்

முழு வேலைவாய்ப்பு என்பது வளர்ந்த
மற்றும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் முக்கிய
ந�ோக்கமாகும்..சமூக மேல் முதலீட்டில் ப�ொது்ச
செலவை மேற்கொள்வதால் வேலைவாய்ப்பை
உருவாக்க முடியும்.. இந்தியாவில் ஊரக
வேலைவாய்ப்பு திட்டங்களாகிய மகாத்மா
காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம்
ப�ோன்ற
திட்டங்கள்
வேலைவாய்ப்பு
பெருக்கத்தை
உருவாக்கம்
ந�ோக்கமாக
க�ொண்டுள்ளது,

நிதிக்கொள்கையின் ந�ோக்கங்கள்

ந�ோக்கங்கள்

1. முழு வேலைவாய்ப்பு
2. விலை நிலைத்தன்மை
3. ப�ொருளாதார வளர்ச்சி
4. சமமான பகிர்வு

2. விலை நிலைத்தன்மை

விலை நிலையற்றதன்மை ம�ொத்த
தேவை
மற்றும்
அளிப்புக்கிடையே
சமமின்மையை
ஏற்படுத்துகிறது,
ப�ொருட்களுக்கான தேவை அதிகரிப்பதால்
பணவீக்கம் ஏற்படுகிறது. ப�ொதுச் செலவு
மூலம் உண்மை உற்பத்தி அதிகரித்து
தேவையும் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்தால்
ப�ொதுச் செலவைக் குறைப்பதன் மூலம்
இதனைத் தவிர்க்கலாம். தேவைக்கு மேல்
உள்ள தேவையை வரிவிதிப்பதன் மூலம்
தனிநபர் செலவு செய்யவதைக் குறைக்கலாம்.

5. நாணய மாற்று வீத
சமநிலை
6. மூலதன உருவாக்கம்
7. சமவட்டார வளர்ச்சி

நிதிக் க�ொள்கை பின்வரும் ந�ோக்கங்களை
அடைவதற்கு உதவுகின்றது.
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6. மூலதன உருவாக்கம்

வரிக்குறைப்பு மற்றும் ப�ொதுச்செலவு மூலம்
மந்தத்தை எதிர்கொள்ளலாம். மந்தகாலத்தில்
அரசு செலவை அதிகரித்து வரிவிதிப்பைக்
குறைத்துக் க�ொள்ளும்.

விரைவான ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
மூலதனத்திரட்சி மிக முக்கியமானதாகிறது.
வரிச் சுமை குறைப்பானது, செலவிடத்தக்க
வருமானத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் சேமிப்பு
மூலம்
மூலதனதிரட்சியை
ஏற்படுகிறது.
அரசானது மின்சாரம் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து
ப�ோன்ற
அடிப்படைத்
துறைகளில்
செலவிடும்போது அது தனியார் முதலீட்டைத்
தூண்டுகிறது.

3. ப�ொருளாதார வளர்ச்சி:

ஒரு
ப�ொருளாதாரத்தின்
உற்பத்தி
திறனை
பெருக்க
நிதிக்
க�ொள்கை
பயன்படுகிறது.
வரியானது
முதலீட்டை
ஊக்குவிக்கும் கருவியாக பயன்படுகிறது. வரி
விடுமுறை மற்றும் வரி தள்ளுபடிகள் புதிய
த�ொழற்சாலைகள்
மூலம்
முதலீட்டை
தூண்டுகிறது.
ப�ொதுத்துறை
முதலீடு
அதிகரிக்கப்படும்போது
தனியார்
துறையினரால்
நிரப்ப
முடியாத
இடைவெளைியை நிரப்புகிறது. வரிகள்
மூலம்
வளங்களைத்
திரட்டுவதில்
பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் அரசு உள்நாட்டு
மற்றும் அயல்நாட்டு கடன் மூலம் வளர்ச்சி
திட்டங்களுக்கு நிதி அளிக்கிறது.

7. சமவட்டார வளர்ச்சி

பின்தங்கிய
பகுதியில்
உள்ள
த�ொழிற்சாலைகளுக்கு நிதி ஊக்கம் வழங்கும்
ப�ோது வட்டார வேறுபாடு குறைகிறது.
பின்தங்கிய பகுதியில் த�ொழிற் பேட்டைகள்
துவங்க ப�ொதுச் செலவினை மேற்கொண்டால்
அப்பகுதியின் வளர்ச்சி தூண்டப்படுகிறது.
த�ொகுப்புரை

மத்திய, மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின்
வருவாய்
மற்றும்
செலவினங்களைப் பற்றி ஆராயும் அறிவியல்
ப�ொதுநிதியாகும். நவீன காலத்தில் இந்த
பாடமானது ப�ொது வருவாய், ப�ொதுச் செலவு,
ப�ொதுக் கடன், நிதி நிர்வாகம், மற்றும் நிதிக்
க�ொள்கை ஆகிய ஐந்து முக்கிய பகுதிகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. எனவே ப�ொதுநிதியானது
வளர்ந்த மற்றும் பின்தங்கிய நாடுகளில்
முக்கிய
பங்காற்றுகிறது.
முன்னேறிய
நாடுகளில் தேவைக் குறைவினால�ோ அல்லது
அதிக தேவையினால�ோ நிலையற்ற தன்மை
என்னும்
பிரச்சினைகள்
காணப்படும்.
பின்தங்கிய
நாடுகளில்
விரைவான
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நிதிக் க�ொள்கை
முக்கிய கருவியாக உள்ளது.

4. சமமான பகிர்வு:

வளர்வீத வரி முறை பணக்கார மற்றும்
ஏழை
ஆகிய�ோரிக்கிடையே
உள்ள
இடைவெளியை
குறைக்க
உதவுகிறது.
வளர்வீதத்தில் ப�ொதுச்செலவு அதிகரிப்பதன்
மூலம் நலத்திட்டங்களாகிய இலவச கல்வி,
பள்ளி குழந்தைகளுக்கான மதிய உணவு
மற்றும் மான்யங்கள் ப�ோன்றவைகள் மூலம்
ஏழை
மக்களின்
வாழ்க்கை
தரத்தை
மேம்படுத்துகிறது.
5. நாணய மாற்று வீத சமநிலை

நாணய மாற்றுவீதத்தின் நகர்விற்கு
ஏற்ப
பன்னாட்டு
வாணிபத்தின்
ஏற்ற
இறக்கங்கள் ஏற்படுகிறது. வரி சலுகைகள்
மற்றும் உதவித் த�ொகை வழங்குவதன் மூலம்
ஏற்றுமதியை
அதிகரிக்கிறது.
அத்தியாவசியமற்ற ப�ொருட்களுக்கு சுங்க வரி
விதிப்பதன் மூலம் இறக்குமதி செலவைக்
குறைக்கிறது.
கச்சாப்பொருட்கள்
மற்றும்
இயந்திரங்களுக்கான இறக்குமதி வரியைக்
குறைப்பதன் மூலம் செலவைக் குறைத்து
ஏற்றுமதியில்
நிறுவனங்கள்
ப�ோட்டியிட
உதவுகிறது.

நிதிக் க�ொள்கை உலக ப�ொருளாதார
பெருமந்தத்திற்குப்பின் மிகவும் பிரபலமானது.
மந்தத்திலிருந்து விடுபட அரசின் தலையீடு
தேவையென J.M.கீன்ஸ் வலியுறுத்தினார்.
அரசின் செலவிற்கும், தனியாரின் முதலீடு,
வட்டி வீதம், நுகர்வு மற்றும் வருமான வளர்ச்சி
ஆகியவற்றிற்கும் நெருங்கிய த�ொடர்பு உள்ளது.
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� வெளிநாட்டு ப�ொதுக்கடன் : வெளிநாடு

அருஞ்சொற் ப�ொருள்

மற்றும் பன்னாட்டு அமைப்புகளில் கடன்
பெறுதல்

� வரி : அரசுக்கு மக்கள் எந்த வித பிரதிபலன்
எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செலுத்த வேண்டியது

� ப�ொதுநிதிக் க�ொள்கை : அரசின் வரவு

� பிரதிபலன் : வரி செலுத்தியமைக்காக

செலவு ஆகியவை சார்ந்த க�ொள்கை

எதிர்பார்க்கும் நன்மை

� வரவு செலவு பற்றாக்குறை : அரசின்

� விகிதாச்சார வரி : வரியின் அடிப்படையைக்
கருத்தில் க�ொள்ளாது
ஒரே வரி வீதம்

எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட
வருவாய்க்கும்
திட்டமிடப்பட்ட
செலவுக்கும்
உள்ள
வித்தியாசம்

அனைவருக்கும்

� வளர்வீத வரி : வருமானம் உயர உயர

� வரவு செலவு திட்டம் : அரசின் ஓர்

வரி வீதம் உயர்தல்

ஆண்டிற்கான வருவாய் மற்றும் செலவு
சார்ந்த நிதிநிலை அறிக்கை

� தேய்வீத வரி : வருமானம் உயர உயர வரி
வீதம் குறைதல்

� கூட்டமைப்பு நிதி : மத்திய மற்றும் மாநில

� உள்நாட்டு ப�ொதுக்கடன் : உள்நாட்டு

அரசுகளிடையே உள்ள நிதி ஒதுக்கீடு
பற்றியது

மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடம் இருந்து
அரசு கடன் பெறுதல்

� உள்ளாட்சி நிதி : இந்தியாவில் உள்ள
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி சார்ந்தது
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. நவீன அரசு எனப்படுவது

அ) i மட்டும்
ஆ) i i மட்டும்
இ) இரண்டும்
ஈ) ஏதுமில்லை

அ) தலையிடா அரசு
ஆ) மேல்மட்டத்தில் உள்ளவர்களின்
அரசு
இ) நலம் பேணும் அரசு
ஈ) காவல் அரசு

6. GST இதற்கு சமம்?

அ) விற்பனை வரி
ஆ) த�ொழிற்குழும வரி
இ)வருமான வரி
ஈ) உள்ளாட்சி வரி

2. கீ
 ழ்வருவனவற்றுள் தனியார் நிதியின்
பண்புகளில் இல்லாதது
அ) வருமானம் – செலவு சமம்
ஆ) இரகசியம்
இ) வருமானத்தின் ஒரு பகுதியைச்
சேமித்தல்
ஈ) விளம்பரப்படுத்துதல்

7. இ
 ந்த நன்மையை நேர்முக வரி
க�ொண்டிருக்கவில்லை
அ) சமத்துவம்
ஆ) வசதி
இ) நிச்சயத்தன்மை
ஈ) நாட்டுப் பற்று

3. வ
 ரி கீழ்க்காணும் குணங்களைக்
க�ொண்டது

அ) கட்டாயத் தன்மை
ஆ) பிரதிபலன் கருதாமை
இ) வரி மறுப்பு ஒரு குற்றம்
ஈ) மேல் கூறப்பட்ட அனைத்தும்

8. கீ
 ழ்வருவனற்றுள் எது நேர்முக வரி?
அ) கலால் வரி
ஆ) வருமான வரி
இ) சுங்க வரி
ஈ) சேவை வரி

4. ஆ
 டம் ஸ்மித்தால் கூறப்படாத புனித
வரிவிதிப்பு விதி எது?

9. கீ
 ழே உள்ளவற்றில் எந்த வரி மைய
அரசின் பட்டியலில் இல்லை?

அ) சமத்துவம் விதி
ஆ) நிச்சயத்தன்மை விதி
இ) வசதி விதி
ஈ) எளிமை விதி

அ) தனிநபர் வருமான வரி
ஆ) நிறுவன வரி
இ) விவசாய வருமான வரி
ஈ) கலால் வரி

5. கீ
 ழே உள்ள வாக்கியங்களைக் கருத்தில்
க�ொண்டு, சரியான ஒன்றை அடையாளம்
காண்க.

10. அரசின் வருவாய் வரவு ( Revenue
Receipts) கணக்கில் சேராதது

i. ம
 ாநில பட்டியலில�ோ, இணைப்பு
பட்டியலில�ோ குறிப்பிடப்படாத வரியை
விதிப்பதற்கு மைய அரசுக்கு தனி
உரிமையில்லை
ii. அ
 ரசியலமைப்பு சில வரிகளை மைய
அரசு பட்டியலில் இருந்து மாநில அரசு
பட்டியலுக்கு மாற்ற வசதி செய்கிறது

அ) வட்டி
ஆ) இலாபம் மற்றும் இலாப ஈவு
இ) கடன்களைத் திரும்பப் பெறுதல்
ஈ) ச�ொத்திலிருந்து கிடைக்கிற வாரம்
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மாற்றுதல்
ஆ) அதிக வட்டி வீதம் க�ொண்ட கடன்
பத்திரங்களுக்குப் பதிலாக
குறைவான வட்டி வீதம் க�ொண்ட
கடன் பத்திரங்களைக் க�ொடுத்தல்
இ) குறுகியகால பத்திரங்களுக்குப்
பதிலாக நீண்ட கால
பத்திரங்களைத் தருதல்
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

11. வ
 ருவாய் செலவு (Revenue Expenditure)
வருவாய் வருவாயைவிட (Revenue
receipts) அதிகமாக இருந்தால், அது
அ) வருவாய் பற்றாக்குறை
ஆ) நிதிப்பற்றாக்குறை
இ) வரவு செலவு பற்றாக்குறை
ஈ) அடிப்படைப் பற்றாக்குறை
(Primary deficit)

12. ம�ொத்தச்

செலவு, கடன் அல்லாத ம�ொத்த
வருவாயை விட அதிகமாக இருந்தால்,
அது

17. பட்ஜெ

ட் என்ற பதம் ஃப்ரென்ஞ்ச்
வார்த்தையாகிய (Bougette) விலிருந்து
பெறப்பட்டது. அதன் ப�ொருள்

அ) நிதிப்பற்றாக்குறை
ஆ) வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறை
இ) முதன்மை பற்றாக்குறை
ஈ) வருவாய் பற்றாக்குறை

அ) சிறிய பை
ஆ) பெரிய பெட்டி
இ) காகிதங்கள் அடங்கிய பை
ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

13. பற்றா

க்குறை நிதியாக்கத்தின் அடிப்படை
ந�ோக்கமாவது

18. கீ
 ழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது
இந்தியாவில் பெரிய பற்றாக்குறையாக
இருக்கும்?

அ) ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்
ஆ) ப�ொருளாதார நிலைத்தன்மை
இ) ப�ொருளாதார சமத்துவம்
ஈ) வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குதல்

அ) வருவாய் பற்றாக்குறை
ஆ) வரவு செலவுத் திட்ட பற்றாக்குறை
இ) நிதிப் பற்றாக்குறை
ஈ) முதன்மைப் பற்றாக்குறை

14. பற்றா

க்குறை வரவு செலவுத் திட்டம்
என்பன் ப�ொருளாவது

அ) அரசின் செலவை விட அரசின்
வருவாய் அதிகம்
ஆ) அரசின் நடப்புக்கணக்குச் செலவு
நடப்புக்கணக்கு வருவாயை விட
அதிகம்
இ) அரசின் ம�ொத்தச் செலவு ம�ொத்த
வருவாயைவிட அதிகம்
ஈ) மேலே கூறியவற்றில் எதுவும்
இல்லை

19. நி
 திக்குழு நிர்ணயம் செய்வது எது?

அ) இந்திய அரசின் நிதியினை
ஆ) நிதி வளங்களை மாநில அரசுக்கு
மாற்றுதல்
இ) பல்வேறு துறைகளுக்கு நிதியை
மாற்றுதல்
ஈ) மேற்கூறப்பட்ட எதுவுமில்லை

20. கீ
 ழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது
சரியான ச�ொற்றொடர் எனக் கண்டுபிடி

15. ப
 �ொதுக்கடனைத் திரும்பிச் செலுத்தும்
முறை

(i) ஜ
 னாதிபதியால் நிதிக்குழு
பணியமர்த்தப்படுகிறது
(ii) ஒரு நிதிக்குழுவின் காலம் 5 ஆண்டுகள்

அ) கடனை மாற்றுதல்
ஆ) மூழ்கும் நிதி
இ) பகுதியாகச் செலுத்துதல்
ஈ) இவை அனைத்தும்

அ) I மட்டும்
ஆ) ii மட்டும்
இ) இரண்டும்
ஈ) இரண்டும் இல்லை

16. ப
 �ொதுக்கடனை மாற்றுதல் என்பது

அ) பழைய கடன் பத்திரங்களுக்குப்
பதிலாக புதிய கடன் பத்திரங்களை
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விடைகள்
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ஈ
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ஆ

இ
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20

அ

அ

அ

இ

ஈ

ஆ

அ

இ

ஆ

இ

பகுதி – ஆ
இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்
21. “ப�ொது நிதி ” வரையறு.

22. “ப�ொது வருவாய்” என்றால் என்ன?
23. “வரி” , “கட்டணம்” வேறுபடுத்து.

24. “பூஜ்ய அடிப்படை வரவு செலவுத் திட்டம்” குறிப்பு வரைக.
25. நேர்முக வரிக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.

26. GST யின் கூறுகள் யாவை?

27. “ப�ொதுக்கடன்” என்பதன் ப�ொருள் யாது?
மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

பகுதி - இ

28. வரி விதிப்பு விதிகளை விவரிக்க.

29. தனியார் நிதிக்கும் ப�ொது நிதிக்கும் உள்ள மூன்று ஒற்றுமைகளை எழுதுக.
30. நவீன அரசின் பணிகள் யாவை?

31. வரியின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளை எழுதுக.

32. நேர்முக மற்றும் மறைமுக வரிகளுக்கிடையேயான மூன்று வேறுபாடுகளைக் கூறுக.
33. முதன்மைப் பற்றாக்குறை என்றால் என்ன?

34. ப�ொதுக்கடனை திரும்ப செலுத்துவதற்கான மூன்று முறைகளைக் கூறுக.
ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

பகுதி - ஈ

35. ப�ொது நிதியின் எல்லைகளை விளக்குக.

36. மறைமுக வரிகளின் நன்மைகள் யாவை?

37. கடன் திரும்பச் செலுத்தும் முறைகளை விளக்குக.

38. நிதிக் க�ொள்கைகளின் கருவிகள் எவை? விளக்குக.
39. கூட்டாட்சி நிதியின் க�ொள்கைகளை விளக்குக.

40. வரவு செலவுத் திட்டத்தில் உள்ள பலவகை பற்றாக்குறைகளை விளக்குக.
41. அரசுச் செலவு அதிகரிப்புகளுக்கான காரணங்கள் யாவை?
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செயல்முறை
நீங்கள் வாங்கும் ப�ொருள்களின் மீது விதிக்கப்படுகிற GST எவ்வளவு என்பதைப் பார்வையிட்டு
அதிலிருந்து பல்வேறு வகையான பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை பட்டியலிடுக.

பார்வை நூல்கள்

1. Public Finance – Dr.H.L.Bhatia – Vikas Publishers-2018
2. Public Finance – R.K.lekhi – Joginder Sing – Kalyani Publications-2010
3. Public Finance – AmbarGhose, Chandra Ghosh – PHI Publications -2014
4. Public FinaceTheroy and Practice – Dr. S.K.Sing – S.Chand Publication -2010
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அத்தியாயம்

10

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

“சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் உண்மையாகவே சமுதாயப் பிரச்சனைகள்….
அவைகளின் துவக்கத்திற்கு மக்களே காரணமாகவும் முடிவில்
பாதிக்கப்படுவதும் மக்களே”.
– சர் எட்மண்டு ஹிலரி.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1
2
3

ப�ொருளாதாரமும் சுற்றுச்சூழலும் எவ்வாறு ஒன்றொருக்கொன்று த�ொடர்புள்ளவை
என்பதை அறிவது,
பல்வகை சுற்றுச்சூழல் மாசுகளையும் அதன் விளைவுகளையும் புரிந்துக�ொள்வது,
மற்றும்
நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி என்ற கருத்தினை அறிந்து க�ொள்வது.

10.1

மற்றும்
மறுசுழற்ச்சி,
நீடித்த
வளர்ச்சி
ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கியது சுற்றுச்சூழல்
ப�ொருளியல். எந்த வகையான வளங்களாக
இருந்தாலும் அவைகள் மிகச் சிறந்த முறையில்
பயன்படுத்தினால்தான்
அவற்றிலிருந்து
கிடைக்கும் பயன் சிறந்ததாக இருக்கும்.
அவ்வகையில், இயற்கை வளங்களை சிறந்த
முறையில்
பயன்படுத்தி
பயன்களைப்
பெறுவதைபற்றி அறியும் ஒரு இயலாகும்.

அறிமுகம்

சுற்றுச்சூழல்
ப�ொருளியல்
என்பது
மனிதனின்
ப�ொருளாதார
நடவடிக்கைகளுக்கும் இயற்கைச்சூழலுக்கும்
இடைய�ோன த�ொடர்பினைபற்றி படிக்கும் ஒரு
இயல் ஆகும்.
இயற்கை வளங்களை
உயர்திறனுடன் பங்கீடு செய்வது த�ொடர்பான
ப�ொருளியலின் ஒரு பகுதியே சுற்றுச்சூழல்
ப�ொருளியல்.
ப�ொருளாதார
நடடிக்கைகளுக்கான நேரடி மதிப்பினையும்,
இடுப�ொருட்களையும்
சுற்றுச்சூழல்
வழங்குவதால் அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடையவைகளாகும்.

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியலின் முக்கிய
குறிக்கோள் இயற்கை வளங்களை மிகச்சிறந்த
முறையில்
பங்கீடு
செய்வற்கான
கருவிகளையும்,
க�ொள்கைகளையும்
கண்டறிந்து
அவ்வளங்களை
ந�ோக்கி
சந்தையினை திரும்ப வைப்பது ஆகும்.

இயற்கை வள மதிப்பீடு, பாதுகாப்பு,
மாசுக் கட்டுப்பாடு, கழிவுகள் மேலாண்மை
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சுருஙகக
கூறிைால்
சுற்றுப்புறச்
சூழலின்
பிரச்்சனைகள்
மைற்றும்
பகாள்னககளின் நிதித்தாககத்னதப் பற்றி
ஆராயும் பபாருளியலின் ஒரு பகுதிவய
சுற்றுச்சூழல் பபாருோதாரம் எைப்படும்.

சுற்றுசசூழல்
பேோருளியல்

10.3

சூழல் அண்மப்பு (Ecosystem)

ஒரு குறிப்பிடட பகுதியில் இருககும்
உயிரிைஙகள் மைற்றும் உயிரற்றனேகள்
(தடபபேப்ப நினை, பூமி, மைண, ேளிமைணடைம்,
பருேநினை)
ஆகியேற்றிற்கினடவயாை
பதாடர்வப சூழல் அனமைப்பு எைப்படுகிறது.
சூழல்
அனமைப்பு
உயிர்கவகாேத்தின்
அடிப்பனடயாகும். வமைலும் அதுவே பூமியின்
நைத்னத
தீர்மைானிப்பதாகும்.
சுருககமைாக
கூறின் உயிர்ச் ்சமூகமும், உயிரற்றனேகளும்
பகாணடுள்ே பதாடர்வப சூழல் அனமைப்பு
எைப்படுகிறது.

10.2

சுற்றுச்சூழல் என்�தன்
ப�ொருள

சுற்றியிருப்பனேகள் என்ற பபாருள்படும்
“Environia”
எனும் பிரஞச் ப்சால்லிருந்து
வதான்றியது சுற்றுச்சூழல்.
சுற்றுச்சூழல்
என்பது, நம்னமை சுற்றியுள்ே அனைத்து
நினைனமைகள்,
சூழ்நினைகள்,
உயிர்கள்
அல்ைது உயிர் பதாகுப்பு ஆகியனேகனே
குறிப்பிடுேது ஆகும். வமைலும் இது, இயற்பியல்,
வேதியியல் மைற்றும் உயிரியல் காரணிகனே
உள்ேடககிய
உயிர்பதாகுப்பு
அல்ைது
உயிர்சூழல்
்சமூக
அனமைப்பினை
தீர்மைானிப்பதும், உயிர்ோழ்ேதும் ஆகும்.

ர்

உங்களின்
சூழல்
சமுதொயம் அண்மப்பு

த்தி

யொ

ள

என்�தன்

சுற்றுச் சூழல் மைற்றும் பபாருோதார
நடேடிகனககளின்
மைதிப்புகளின்
அடிப்பனடயில் வதர்வு ப்சயேதால் இது
பபாருளியியலில்
வேறுபடட
பிரிோகும்.
ப்சைவுகள்
மைற்றும்
நன்னமைகனேக
கணககிபைடுத்துகபகாணடு
பபாருோதார
நடேடிகனககனேயும் சுற்றுச் சூழனையும்
்சமைன்ப்சயேவத இதன் வநாககமைாகும்.
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இடம்

ற்�

ப�ொருளொதொரம்

நலம்

உ

சுற்றுச் சூழல்
ப�ொருள

வளர்ச்சி

வளங்கள

ஓய்வு

்மதிப்பு

ந்கரும்
தன்ண்ம
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ப�ொருளாதாரத்திற்கும்
சுற்றுச்சூழலுக்கமான
இணைப்பு

B

சுற்றுச் சூழல் தரம்

சமூக, அரசியல், அறவியல், தத்துவ
மற்றும் ப�ொருளாதார அமைப்பு முறைகள்
மனித வாழ்வினை தீர்மானிக்கிறது என்பது
நம்மில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். மனிதன்
தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக இயற்கையிலுள்ள
மற்ற
உயிரினங்களுடனும்,
உயிரற்ற
ப�ொருட்களுடனும்
இணைந்துள்ளதால்,
அவனது வாழ்க்கை முறையை சுற்றுச்சூழலே
பெருமளவுக்கு
தீர்மானிக்கிறது.
ப�ொருளாதாரத்திற்கும்
சுற்றுச்சூழலுக்கும்

E

A

ஈடுசெய்யும் செலவு

இடையேயான த�ொடர்பினை விளக்க ஆலன்
நீஸ் மற்றும் R.V. அய்யர்ஸ் “ப�ொருள்சார்
சமநிலை அணுகுமுறை” (Material Balance
Approach) வகுத்தளித்துள்ளனர்.

10.4

ம�ொத்த உள்நாட்டு
உற்பத்தியின் அளவு
வரைபடம் 10.1
0

இயற்கை சுற்றுச்சூழல்
இயற்கை சுற்றுச்சூழல் (Rrp)

மூலப்பொருள் (M)

கழிவுகள்(Rp)
உற்பத்தியாளர்கள்

வெளியேற்றம்

ப�ொருட்கள்

(Rdp)

(G)
நுகர்வோர்

கழிவுகள்

வெளியேற்றம்

(Rc)

(Rdc)

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் (Rrc)
ப�ொருள்சார் சமநிலை அணுகுமுறை விளக்கப்படம்
இந்த மாதிரியில் ம�ொத்த ப�ொருளியியல்
செயல்பாடுகள்
உள்ளீடு,
வெளியீடு
ஆகியவற்றிற்கிடையே சமமான ஓட்டமாக
உள்ளது
என்று
கருதப்பட்டுள்ளது.
உள்ளீடுகளில் உள்ள திறன் சுற்றுப்புறச்

சூழலிலிருந்து
பெறப்படுகின்றது.
ப�ொருளாதாரத்திற்கும் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கும்
உள்ள த�ொடர்பு வரைபடங்கள் மூலம்
விளக்கப்படுகின்றது.
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சுற்றுச்சூழலுக்கும் ப�ொருளாதாரத்திற்குமான
இணைப்பினை நாம் அறிவியல் விதிக�ொண்டு
விளங்கிக்கொள்ளலாம்.
“உற்பத்தி
முறைக்குள் உள்நுழையும் எந்தவ�ொன்றும்
பிறகு வெளியேறித்தான் ஆகவேண்டும்”
(What goes in must come out) என்பதனை
வலியுறுத்துகிறது இயற்பியலின் ப�ொருள்
மற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்கான வெப்ப
இயக்கவியல் முதல்விதி (First law of
Thermodyanmics). இவ்விதியை ஆதாரமாகக்
க�ொண்டு
சுற்றுச்சூழலுக்கும்
ப�ொருளாதாரத்திற்குமான
த�ொடர்பினை
விளக்குவதுதான் மேற்சொன்ன ப�ொருள்சார்
சமநிலை
அணுகுமுறையாகும்.
சுழல்
விளக்கப்படத்தில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளதைப்
ப�ோல் அனைத்துவிதமான உற்பத்திக்கும்
ஆதாரம் இயற்கையே ஆகும். இயற்கை

இயற்கை
உலகிலிருந்து
பெறப்படும்
மூலப்பொருட்களும்
சக்தியும் (M)

=

சூழலிருந்து எடுக்கப்படும் மூலப்பொருட்கள்
உள்வருவதும்,
அவைகள்
உற்பத்தி
செய்யப்பட்டு நுகர்ச்சித் துறைக்கு செல்வதும்,
உற்பத்தி
மற்றும்
நுகர்ச்சித்துறையின்
கழிவுகள் மறுசுழற்ச்சி செய்யப்பப்பட்டு மீளவும்
ப�ொருட்களாக்கப்படுவதும்
நடக்கின்றன.
நுகர்ச்சியிலிருந்தும்,
உற்பத்தியிலிருந்தும்
வெளியேறும் இறுதிக்கழிவுகள் இயற்கை
சூழலிலேயே கலக்கவிடப்டுகின்றன. ஆனால்,
முழுமையான மறுசுழற்ச்சியும் முறையற்ற
இறுதிக்கழிவுகள் வெளியேற்றமும் இயற்கை
சூழலை ப�ொpதும் பாதிக்கும். மீண்டும்
அங்கிருந்து உற்பத்திக்காக நாம் எடுக்கும்
மூலப்பொருட்களின் தரம் குறையும், உற்பத்தி
செலவு அதிகரிக்கவும் வழிவகுக்கும்.

M = G–RC– RP + RrP + Rrc = Rdc + Rdc

ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகள்
உற்பத்தியில் பணிகளும் (G) – நுகர்ச்சி
மற்றும் உற்பத்தியில் ஏற்படும் கழிவுகள்
(Rc + RP) + மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட
உற்பத்தி மற்றும் நுகர்ச்சிக் கழிவுகள்

(RrP + Rrc)

இது சரியா? சுற்றுச் சூழல் சுழற்சி செய்யக்
கூடிய, சுழற்சி செய்யமுடியாத வளங்களை
வழங்கினாலும் கழிவுகளைக் க�ொட்டக்கூடிய
இடமாகவும்
உள்ளது.
நுகர்வோரும்
உற்பத்தியாளர்களும்
ஒருவருக்கொருவர்
த�ொடர்புடன் இருந்தாலும் வளங்களுக்காக
இயற்கையைச்
சார்ந்திருப்பதால்
சுற்றுச்சூழலுடன்
த�ொடர்புடையவர்களாக
இருக்கின்றார்கள்.
நுகர்வோரும்
உற்பத்தியாளர்களும் தங்கள் கழிவுகளை
இயற்கையில் க�ொட்டுகின்றனர். இயற்கைக்கு
எல்லாக்
கழிவுகளையும்
செரிக்கும்
தன்மை
இருந்தாலும்
இத்தன்மை
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

Book 1.indb 248

இயற்கை உலகில்
இறுதியாக
விடப்படும் உற்பத்தி
=
மற்றும் நுகர்ச்சிக்
கழிவுகள்

(Rdp + Rdc)

வரையறைக்குட்பட்டது. எதற்கும் ஒரு அளவு
உள்ளது. உலகத்தின் கழிவு தாங்கும் சக்தி
முழுஅளவிற்கு மேல் உள்ளதால் அதனால்
நிறைய வகைக் கழிவுகளை சுத்திகரிக்க
முடியவில்லை.
உலகமும்
ஒருநாள்
ஒத்துழையாமையைக்
கடைப்பிடிக்கும்
என்பதை நினைவில் க�ொள்ளவும்.
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ப�ொருளொதொரம் – சுற்றுச் சூழல்
இணைத்பதொடர்பு்கள.
சுற்றுச்சூழல் R
(மூலப்ப�ொருட்கள)

உற்�த்தித் துணை
R = F + W1

நு்கர்வுத் துணை
F = W2

R = W1 + W2
உளளீடு = பவளியீடு

W1, W2 = உற்�த்தி ்மற்றும் நு்கர்ச்சித் துணை்களின்
்கழிவு்கள
F = இறுதிப்ப�ொருட்கள

10.5

10.6

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருட்கள
(Environmental Goods)

சுற்றுச்சூழல் தரம்
(Environmental Quality)

சுற்றுச்சூழல் பபாருடகள் என்பனே
்சந்னதயிடா பபாருடகோை தூயனமை காற்று,
பசுனமையாை வபாககுேரத்து உள்கடடனமைப்பு,
பபாது பூஙகாககள், ஆறுகள், மைனைகள்,
பசுனமை,
ேழிகள்,
கடற்கனர
வபான்றனேகோகும். தனியார் ப்சாத்துரினமை
இல்ைாத,
பபாதுோக
அனைேராலும்
பயன்படுத்தும்
இப்பபாருடகனே
இ ை ா ப க கு றி க வ க ா ள் க ா ர ர் க ளி ன்
சுரணடலிலிருந்து
பாதுகாப்பது
மைனித
நல்ோழ்வுககாை அடிப்பனடயாகும்.

சுற்றுச்சூழல்
தரம்
என்பது
சுற்றுச்சூழல்
பணபுகளின் பதாகுப்பாகும்.
இன்னும்
பதளிோக
கூ று ே ப த ன் ற ா ல்
அ ப் ப ண பு க ள்
ஒவபோன்றின் அேவும் எவேேவு இருகக
வேணடும் என்ற பதாகுப்பின் குறியீடபடண
(Index Number) ஆகும். இத்தரம் பபாதுோகவும்
நிர்ணயிககப்படைாம்
அல்ைது
குறிப்பிடட
பகுதிககாை சூழ்நினையின் அடிப்பனடயிலும்
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நிர்ணயிககப்படைாம். மைனிதன் மைற்றும் இதர
உயிரிைஙகளின்
மீது
பாதிப்னப
ஏற்படுத்துேதால் சுற்றுச்சூழல் தரம் (நிர்ணயம்)
என்பது
மிக
கேைத்துடன்
னகயாேப்படவேணடிய ஒன்றாகிறது.

ேேஙகளின் குனறவும் வதசிய ேருமைாைத்தில்
இயற்னக
ேேஙகளின்
பஙகளிப்பும்
தற்பபாழுதுள்ே வதசிய ேருோய கணககீடடில்
அேவிடப்படுேதில்னை.
புை விணளவு்களும் (Externalities)
சுற்றுச்சூழலும்

முதைாளித்துே ப்சயல்முனறகளிைால்
சுற்றுச் சூழல் தரம் பதாடர்ந்து ்சரிந்து பகாணவட
ேருகின்றது. சுற்றுச்சூழல் என்பது ஒரு பபாதுப்
பபாருோகும். அப்பபாருளின் தன்னமைகோக
நாம்
பின்ேருேைற்னற
குறிப்பிடைாம்:
இப்பபாருள் அனைேராலும் நுகரப்படும். எந்த
ஒரு
தனிப்படட
நபனரயும்
அனதப்
பயன்படுத்துேதிலிருந்து விைககி னேகக
முடியாது.
ஒருேர்
அப்பபாருனே
பயன்படுத்துேதால்,
மைற்றேர்களுககு

அறிமு்கம்
புற வினேவு அல்ைது மினக ேழிதல்
வினேவு (Spill Over Effect) என்பது
ஒருேருனடய நுகர்ச்சி அல்ைது உற்பத்தி,
்சம்பந்தமில்ைாத
மூன்றாம்
தரப்பிைாை
மைற்பறாருேருேனடய
நுகர்ச்சி
அல்ைது
உற்பத்தியினை பாதகமைாக பாதிப்பதாகும்
பபாருடகள் மைற்றும் பணிகனே உற்பத்தி
அல்ைது நுகர்வு ப்சயயும் வபாது ்சரியாை
இழப்பீடு
ேழஙகப்படாத
மூன்றாம்
தரப்பிைருககு ஏற்படும் பாதிப்புகனேவய புற
வினேவுகள் என்கிவறாம்

கினடககும் அேவு குனறந்து வபாகாது. வமைலும்,
அேற்னற
பயன்படுத்துேதற்காை
இறுதிநினைச்
ப்சைவு
கிடடத்தடட
பூஜ்ஜியமைாகும்.
இத்தனகய
ேேஙகள்
குனறந்து பகாணவட ப்சல்கின்றை. இயற்னக

புைவிணளவின் வண்க்கள
உற்�த்தி

நு்கர்ச்சி

யநர்்மணை
தனியொர் �ொது்கொப்பு
அணனவருககும்
�ொது்கொப்பு

எதிர்்மணை

யநர்்மணை

ஒலி ப�ருககி
ஒலி ்மொசு

யதனிவளர்ப்பு
்ம்கரந்தச்
யசர்கண்க

எதிர்்மணை
ஆணலக்கழிவு
்கொற்று ்மொசு

10.6.1 புை விணளவு்களின் ப�ொருள

புை விணளவு்கள - இலக்கைம்

புற
வினேவுகள்
அஙகாடிகளுககு
பேளிவய நனடபபறுகின்றது.
உற்பத்தி
அல்ைது நுகர்ச்சியில் ஈடுபடடுள்ே மைககனே
வநரடியாகப் பாதிப்பதில்னை.
எைவே
இனேகள் சிதறிய வினேவுகள் (Spill Over
effects) எைப்படுகின்றது.

“தனிநபர்களின்
நுகர்ச்சி
அல்ைது
உற்பத்தி ஆகிய பபாருோதார நடடிேகனககள்
காரணமைாக,
அந்நடேடிகனகளில்
வநரடியாகவோ அல்ைது மைனறமுகமைாகவோ
பஙகுபபறாத
்சமுதாயத்திலுள்ே
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மைற்றேர்களுககு ஏற்படும் ப்சைவு அல்ைது
பயன் புறவினேவுகள் எைப்படும்”.

மைற்பறாரு விே்சாயி தைது பணனணயில்
பழமைரஙகனே
ேேர்த்து
ேருகிறார்.
வதனீககளிைால்
ஏற்படும்
மைகரந்தச்
வ்சர்கனகயின் காரணமைாக இரணடாமைேருககு
அதிகமைாை
பழவினேச்்சனையும்,
ேருமைாைத்னதயும்
பபறுேது
வநர்மைனற
உற்பத்தி புறவினேவு என்கிவறாம்.

புறவினேவுகள் நன்னமை தருேதாகவோ
அல்ைது பாதிப்னப ஏற்படுத்துேதாகவோ
அனமையைாம்.
யநர்்மணை நு்கர்ச்சிப் புைவிணளவு (Positive
Consumption Externality): ஒருேருனடய
நுகர்ச்சிச் ்சார்பு மைற்பறாருேருனடய நுகர்ச்சிச்
்சார்பில்
்சாதகமைாை
வினேவினை
ஏற்படுத்துேது அகும். உதாரணம்: ஒரு நகரில்
உள்ே சிைர் ஏற்பாடு ப்சயகின்ற தனியார்
பாதுகாப்பு
அப்பகுதியில்
குடியிருககும்
மைற்றேர்களுககும்
ப்சைவில்ைாமைல்
பாதுகாப்னப ஏற்படுத்துகின்றது.

எதிர்்மணை உற்�த்தி புைவிணளவு (Negative
Production Externality):
எதிர்்மணை உற்�த்தி புைவிணளவிற்்கொன
உதொரைங்கள
எதிர்மைனற
உற்பத்தி
புறவினேவுகள்
பதாழிற்்சானைகோல்
ஏற்படுத்தப்படும்
மைாசுகளிைால்
மைற்றேர்களுககு
ஏற்படும்
ப்சைனேக குறிககும்.

எதிர்்மணை நு்கர்ச்சிப் புைவிணளவு (Negative
Consumption Externality):
ஒருேருனடய
நுகர்ச்சி ்சார்பு மைற்பறாருேருனடய நுகர்ச்சி
்சார்பில்
வினேவினை
ஏற்படுத்துேது
எதிர்மைனற நுகர்ச்சிப் புறவினேவு என்கிவறாம்.
ஒருேர் தைது வீடடில் ஒலிபபருககி மூைம்
பாடனை அதிக ்சத்தத்தில் பாடவிடுகிறார். அது
அேருககு பயன்பாடடினை தருகிறது. ஆைால்,
அருகிலுள்ே வீடடில் உள்ே மைற்பறாருேருககு
அந்த
ஒலி
மைாசு
பதாந்திரவினை
ஏற்படுத்துகிறது எனில், அது எதிர்மைனற
நுகர்ச்சி புறவினேவு எைப்படுகிறது. அதைால்
இரணடாமைேருககு
பயன்பாடடு
இழப்பு
ஏற்படுகிறது.

இத்தனகய ப்சைவுகள் குறிப்பிடத்தககனேயா?
அேற்னற துல்லியமைாக அேவிட முடியுமைா?
என்பேற்னற

உற்பத்தி

புறவினேவுகனேப் பற்றி ஆராயகின்றவபாது
கணககில் எடுத்துகபகாள்ே வேணடும்.

காற்றுமைாசுபடுதல்

பதாழிற்்சானைகளிலிருந்து

யநர்்மணை உற்�த்தி புைவிணளவு (Positive
Production
Externality):
ஒருேருனடய
உற்பத்திச் ்சார்பு மைற்பறாருேருனடய உற்பத்தி
்சார்பில்
்சாதகமைாை
வினேவினை
ஏற்படுத்திைால் அத வநர்மைனற உற்பத்தி
புறவினேவு என்கிவறாம். உதாரணத்திற்கு,
ஒருேர் வதனீ ேேர்ப்புத் பதாழினை ப்சயது
ேருமைாை ஈடடி ேருகிறார். அருகிலுள்ே

ஒலிமைாசுககள்

பகடடுப்வபாை
மீன் கழிவுகள்
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எதிர்மைனற

உரத்பதாழிற்்சானையின்
மைாசுககள்

பதாழிற்்சானைககழிவுகள்

மீவதன் ோயு
பேளியீடு
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காற்று மாசுபடுதல்

ஒருவருடைய
உற்பத்திச்
சார்பு,
அடுத்தவருடைய
உற்பத்திச்
சார்பினில்
பாதகமான விளைவினை ஏற்படுத்தினால்
அது எதிர்மறை புறவிளைவு என்கிற�ோம்.
உதாரணத்திற்கு
ஒரு
சிமெண்ட்
த�ொழிற்சாலையிலிந்து
வெளியேறும்
காற்றுமாசுபாட்டினால்,
அருகிலுள்ள
விவசாயியின்
நெல்விளைச்சல்
பாதிக்கப்படுகிறது. இது எதிர்மறை உற்பத்தி
புறவிளைவு எனப்படுகிறது.

10.7.1 காற்று மாசுபடுதலின்

வரைவிலக்கணம்

10.7

மாசுபடுதல்

“சுற்றுச்சூழல் ச�ொத்து, தாவரங்கள்,
உயிரிகள் மற்றும் மனித இனம் ஆகியவற்றிற்கு
ஊறு விளைக்குமளவுக்கு காற்றுமண்டலத்தில்
திட, திரவ அல்லது காற்று வடிவப் ப�ொருள்
கலந்திருப்பதையே காற்று மாசுபடுதல்” என
காற்று மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தல்
சட்டம் 1981 வரையறுக்கிறது.

த�ொழிற்சாலைகளின் புகை மற்றும்
திடக் கழிவுகள் காற்றையும் தண்ணீரையும்
மாசுபடுகின்றது.
த�ோல்
பதனிடும்
த�ொழிற்சாலைகளால்
தண்ணீர்
மாசுபடுகின்றது. ஒன்றுமறியாத ப�ொதுமக்கள்
பாதிப்பு
அடைகின்றனர்.
இத்தகைய
பாதிப்புக்களுக்கு இழப்பீடுகளும் கிடையாது.

காற்று மாசுபடுதலின் வகைகள்

சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பல விதங்களில்
நடைபெறுகிறது.
மாசுபடுதலின் ப�ொருள்,
வகைகள் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளை
இங்கு கற்போம்.

உட்புற காற்று மாசு

இயற்கை
சூழலில்
தீங்கு
விளைவிக்கக்கூடிய
அசுத்தங்கள்
சேருவதையே மாசுபடுதல் என்கிற�ோம்.

மனிதர்களின்
வசிப்பிடத்திற்குள்
தீங்குவிளைவிக்கக்கூடிய
அசுத்தங்கள்
காற்றில் கலந்திருப்பதை உட்புற காற்று மாசு
என்கிற�ோம்.
உதாரணமாக
திட
எரிப�ொருட்களைக்
க�ொண்டு
சமையல்
செய்கின்றப�ோது
உட்புற
காற்று
மாசு
அடைகின்றது.

மாசுபடுதலின் வகைகள்

வெளிப்புற காற்று மாசு

மாசுபடுதலின் ப�ொருள்

மாசுபடுதலை
நான்கு
பிரிக்கலாம் அவையாவன:

வகையாகப்

காற்றுமண்டலத்தில் திட, திரவ, அல்லது
காற்று வடிவ அசுத்தங்கள் கலந்திருப்பதே
வெளிப்புற
காற்றுமாசு
எனப்படுகிறது.
த�ொழிற்சாலைகளாலும்
ம�ோட்டார்
வாகனங்களாலும் வெளிப்புறக்காற்று மாசு
அடைகின்றது.

1. காற்றுமாசுபடுதல்
2. நீர் மாசுபடுதல்
3. ஒலி மாசுபடுதல்
4. மண் மாசுபடுதல்
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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காற்று மாசுபடுதலின் காரணங்கள்

6. வீட்டு நடவடிக்கைகள்

1. வாகனங்கள் வெளியிடும் புகை

சமையலுக்கு பயன்படும் விறகு, க�ொசு
க�ொல்லி, எலிக் க�ொல்லி, விளக்குகள் மற்றும்
வாசனை
திரவியங்கள்
ஆகியவையும்
காற்றில் நச்சு கலக்க காரணமாகிறது.

வாகனங்கள் கரியமில வாயு கலந்த
புகையை வெளியிடுவதால் வளிமண்டலத்தில்
ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்து சுற்றுசூழல்
அசுத்தமைடகிறது.

காற்று மாசின் விளைவுகள்

2. புதை
படிவ
எரிப�ொருளில்
மின்சாரத்திட்டங்கள் (Fossil Fuel)

1. சுவாசம் மற்றும் இதயக்கோளாறு
சுவாசிக்கும் தரத்தில் இல்லாத காற்று
மூச்சுத்திணறலையும் இதய க�ோளாறையும்,
புற்று ந�ோயையும் உருவாக்குகிறது. குறிப்பாக
குழந்தைகள்
ஆஸ்துமா
மற்றும்
நிம�ோனியாவினால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

மின்சாரத்
திட்டங்களில்
பயன்படுத்தப்படும்
பெட்ரோல்,
டீசல்
ப�ோன்றவை
சல்பர்டை
ஆக்சைடை
வெளியிட்டு சுற்றுசூழல் காற்று மண்டலத்தில்
அசுத்தமான கழிவுகளை கலக்கிறது. இது
அமில மழை ஏற்படக் காரணமாகிறது.

2. புவி வெப்பமடைதல் (Global Warming)
காற்று மாசு வளிமண்டல வெப்ப
அளவை
உயர்த்துகிறது.
இதனால்
துருவப்பகுதி பனிப்பாறைகள் உருகி கடல்
மட்டம் உயருகிறது.
இதனால் நிலப்பகுதி
கடலில்
மூழ்கும்
அபாயம்
உள்ளது.
உயிரினங்கள்
இடம்மாறவும்,
அழியவும்
செய்கின்றன.

3. த�ொழிற்சாலை வெளியேற்றும் புகை
த�ொழிற்சாலைகள் பயன்படுத்தும் பெரிய
இயந்திரங்கள் வெளியிடும் புகை காற்று
மண்டலத்தை அசுத்தமாக்குகிறது.
4. கட்டிடக் கட்டுமானம் மற்றும் வேளாண்மை
நடவடிக்கைகள்

3. அமில மழை (Acid Rain)

பழைய கட்டிடங்களை இடிப்பதாலும்
புதியக்
கட்டுமானத்தில்
சிமெண்ட்
பயன்படுத்தும் ப�ொழுதும் காற்றில் அசுத்தமான
ப�ொருட்கள் கலக்கின்றன.
விவசாயத்தில்
உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள்
பயன்படுத்தும் ப�ொழுது காற்று மாசுபடுகிறது.

சுற்றுச் சூழலில் நைட்ரஜன் மற்றும்
சல்பர் ஆக்சைடுகள் கலப்பதால் அமில மழை
பெய்யும்
ஆபத்து
உருவாகிறது.
அமில
மழையால்,
மனிதகுலம்,
விலங்குகள்,
பறவைகள், செடி க�ொடிப் பயிர்கள் பெறும்
பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றன.

5. இயற்கை காரணங்கள்

4. தூர்ந்துப�ோதல் (Eutrophication)

பூமி தன்னைத்தானே மாசுபடுத்திக்
க�ொள்கிறது. எரிமலை, காட்டுத்தீ, தூசுப்புயல்
ப�ோன்றவையும் காற்றில் மாசு கலக்க வழி
செய்கின்றன.

காற்றில் அதிக அளவில் கலந்துள்ள
நைட்ரஜன் ப�ோன்ற நச்சுக்காற்று தாவரங்கள்,
விலங்கினங்கள்
மற்றும்
மீன்களை
பெருமளவில் பாதிக்கிறது.
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5. வன விலஙகு்கள எண்ணிகண்க குணைதல்

4. மைரபு்சாரா எரிபபாருள் ஆற்றல்கனே (Biogas,
CNG,
LPG)
பயன்படுத்துேனத
ஊககுவித்தல்.

காற்றில் கைந்திருககும் நச்சுத்தன்னமை
பகாணட வேதிப்பபாருோல் ேைவிைஙகுகள்
இடம்பபயர்கின்றை. இதைால் அனேகளின்
எணணிகனக குனறகின்றது.

5. பபாதுப்வபாககுேரத்து
பயன்படுத்துதல்.

6. ஓயசொன் ்மண்டலம் �லவீன்மணடதல்

10.7.2 நீர் ்மொசு�டுதல்

ேளிமைணடை
அசுத்தம்
ஓவ்சான்படைத்னதக
குனறககிறது.
ஓவ்சான்படைம்
சூரியனின்
புற
ஊதாககதிர்தாககத்திலிருந்து
மைககனே
காககிறது. இது குனறேதால் புற ஊதா
கதிர்கள் நம்னமை தாககும் அபாயம் ஏற்படும்.

இலக்கைம்
உயிரிைஙகளுககு
ஆபத்தாை,
உயிரிைஙகளின் உடல் நைனைக பகடுககிற
பபாருள்கனேவயா, ்சகதிகனேவயா மைனிதன்
வநரடியாகவோ,
மைனறமுகமைாகவோ
நீர்
நினைகளுககுள்
ப்சலுத்துதல்
நீர்
மைாசுபடுத்துதல் ஆகும்.

7. ்மனித இன சு்கொதொரம்
காற்று
மைாசுவிைால்
உைகேவில்
வநாயகளும் இறப்புகளும் ஏற்படுகின்றை.
காற்று மைாசுவிைால் இதய வநாயகள், ோதம்,
நுனரயீரல் ்சம்மைந்தப்படட ஆஸ்துமைா வபான்ற
வநாயகள், புற்றுவநாய, ஜீரண மைணடை பாதிப்பு
வபான்றனேகள் ஏற்படுகின்றை.
உைக அேவில் ஒவபோரு நாளும் 15
ேயதிற்கு உடபடட குழந்னதகளின் 93
்சதவீதம் வபர் (1.8 பில்லியன்) மைாசுபடட
காற்னற சுோசிப்பதால் உடல் நைம்
பாதிககப்படடு வமைா்சமைாை இடர்ப்பாடுககு
உள்ோகின்றைர்.
- உல்க சு்கொதொர நிறுவனம் WHO

நீர் ்மொசுக்களின் வண்க்கள
i) நில ய்மற்�ரப்பு நீர் ்மொசு�டுதல்
பூமியின் வமைற்பரப்பில் இருககின்ற நீர்
நினைகள்
ஆறுகள்,
குேஙகள்,
கடல்
வபான்றனே மைாசுபடுேது வமைல் நினை நீர்
மைாசு
ஆகும்
ஆபத்து
வினேவிககும்
பபாருடகனே நீர்நினைகளில் பகாடடுேதால்
நீர் மைாசு அனடகின்றது.

்கொற்று்மொசு�டுதணல ்கடடுப்�டுத்தும்
வழிமுணை்கள
1. மைககள் ேசிககாத இடஙகளில் ஆனைகனே
அனமைத்தல்.
2. ஆனைகளின் புனகப்வபாககித்
நுடபத்னத வமைம்படுத்துதல்.

ii) நிலத்தடி நீர் ்மொசு�டுதல்

பதாழில்

பூமிககு அடியில் உள்ே நீர் மைாசு. நிைத்தடி
ோயு, எணபணயப் பபாருள்கள், வேதியல்
பபாருள்கள் ஆகியனே நிைத்தடி நீனரச்

3. அதிகமைாை ப்சடிகனேயும், மைரஙகனேயும்
நடுதல்.
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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3. ஆலைக் கழிவுகளைக் க�ொட்டுதல்

சென்று சேரலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் பூமிக்கு
மேலே
கெட்டுப்போன
திரவங்களும்,
சாக்கடைகளும் நிலத்தடி நீரின் தன்மையைக்
கெடுக்கலாம்.

மக்களுக்கும் சுற்றுச் சூழலுக்கும் தீங்கு
விளைவிக்கும்
மாசுப்பொருட்களான,
ஆஸ்பெஸ்ட்டாஸ், காரீயம், பாதரசம், கிரிஸ்
எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலியக் கழிவுகள்
ப�ோன்றவை ஆலைக்கழிவுகளில் அதிகம்
உள்ளது.

iii) நுண்ணுயிரியல் மாசுபடுதல்
வைரஸ் பாக்டீரியா ப�ோன்றவையும்
நீரின் தன்மையைக் கெடுக்கலாம். இந்த நீரை
பயன்படுத்தும்
ப�ோது
நீர்வாழ்
உயிரினங்களையும்,
மனிதர்களையும்
பாதிக்கின்றது.

4. எண்ணெய் சிந்துதல்
கப்பல்களாலும் குறிப்பாக எண்ணெய்க்
கப்பல்களாலும்
எண்ணெய்
கடல்நீரை
மாசுபடுத்துக்கின்றது. கடல்நீரில் எண்ணெய்
கலக்காமல்
படலமாகத்
தண்ணீரில்
படர்கின்றது.
இதனால்
கடல்வாழ்
உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.

iv) ஆக்ஸிஜன் குறைபாடு மாசுபடுதல்
நீரில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் குறைவதால்,

அல்லது இல்லாமல் ப�ோவதால், நன்மையான

நுண்ணுயிர் கிருமிகள் இறந்து ஆபத்தான
நுண்ணுயிர்க்கிருமிகள் வளரலாம். இந்த
ஆபத்தான
நுண்ணுயிர்க்
கிருமிகள்
அம்மோனியா, சல்பைடு ப�ோன்ற நச்சுப்
ப�ொருட்களை வெளியிடுவதால் மனிதகுலம்,
விலங்குகள்
மற்றும்
சுற்றுச்
சூழல்
பாதிப்படைகின்றன.

5. அமில மழை
காற்று மாசுவினால் அமில மழை ஏற்பட்டு
நீர்மாசு ஏற்படுத்துகின்றது. காற்று மாசுவில்
உள்ள அமிலத் துகள்கள் தண்ணீர் ஆவியுடன்
கலந்து
அமில
மழையை
ஏற்படுத்தி
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

நீர் மாசுபடுதலுக்கான காரணங்கள்

6. புவி வெப்பமடைதல்

1. கழிவு நீர் மற்றும் தேவையற்ற நீர்
வெளியேற்றம்

புவி வெப்பமடைதல் காரணமாக நீரின்
வெப்ப
நிலை
அதிகரித்து
நீர்வாழ்
உயிரினங்களைப் பாதிக்கின்றது.

பல இடங்களில் இருந்து வருகின்ற
சாக்கடைத் தண்ணீர், கழிவு நீர் குப்பைகள்,
விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் த�ொழிற்சாலைக்
கழிவுகள் நீர் நிலைகளில் க�ொட்டப்படுகின்றது.
இத்தகைய
கழிவுகளில்
உள்ள
நச்சுப்பொருட்கள் தண்ணீரை மாசுபடுத்தி
நச்சுத்தன்மை உள்ளதாக மாற்றுகின்றது

7. நீர்நிலைகளில் பிராண வாயு குறைதல்
(Eutrophication)
நீர்நிலைகள்
மாசுபடும்
ப�ோது
தண்ணீரில் அதிக அளவு நைட்ரஜனும்
குறைந்த அளவு பிராணவாயுவும் இருக்கும்.
இதனால்
நீர்நிலைகளில்
பாசிபடர்ந்து
காணப்படும். பிராண வாயுக் குறைபாட்டால்
மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள்
பாதிக்கப்படுகின்றன.

2. திடக் கழிவுகள் குவித்தல்
திடப்பொருள் கழிவுகளை நீர் நிலையில்
க�ொட்டுதல், நீர் நிலையுடன் கலந்துவிடுமாறு
விட்டுவிடுதல்.
255

Book 1.indb 255

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

29-03-2019 20:00:12

நீர் மாசுவின் விளைவுகள்

மூலமாக
தண்ணீர்
மூலம்
பரவும்
ந�ோய்களான ஹெபாடிட்டிஸ் A, டைபாய்டு,
மலேரியா,
வயிற்றுப்போக்கு,
மஞ்சள்
காமாலை, டெங்கு காய்ச்சல், வைரல்
காய்ச்சல்
மற்றும்
புழுத்தொற்றுக்கள்
ஏற்படுகின்றன.

மனித இனம், விலங்குகள், தாவரங்கள்
என
அனைத்தும்
நீர்
மாசுவால்
பாதிக்கப்படுகின்றது.
விவசாயத்தில் நீர்
மாசுவால் பயிரும் நிலத்தின் வளத்தன்மையும்
பாதிக்கப்படுகின்றது. கடல் வாழ் உயிரினங்கள்
கடல் நீர் மாசுவினால் பாதிக்கப்படுகின்றது.
இத்தகைய பாதிப்புக்களின் விளைவுகள்
எத்தைகைய
வேதியியல்
ப�ொருட்கள்
கலக்கின்றன மற்றும் மாசுகளின் அடர்த்தி
ஆகியவற்றைப் ப�ொறுத்து அமைகின்றன.
நகர்ப்புறங்களில் உள்ள நீர் நிலைகள்
குப்பைகள், கழிவு நீர், உற்பத்தி நிறுவனங்கள்
மருத்துவ
மையங்கள்
அங்காடிகள்
ஆகியவற்றின் கழிவுகளைக் க�ொட்டுவதாலும்

iv. இயற்கை
அமைப்புகளை
அழித்தல்
(Destruction of eco – Systems) இயற்கை
அமைப்புக்கள்
அதிக
அளவில்
நீர்
மாசுவினால்
பாதிக்கப்படுகின்றது.
இவ்வாறு
இயற்கை
அமைப்புக்கள்
பாதிக்கப்படுகின்ற
ப�ோது
மனித
வர்க்கத்திற்கு அதிக அளவு பாதிப்பை
ஏற்படுத்துகின்றது.
நீர்
மாசுவினைக்
வேண்டிய தீர்வுகள்

மாசு அடைகின்றது.

i. நீர்வாழ் உயிரினங்களின் இறப்பு: நீர்
மாசுவினால்
நீர்நிலைகளில்
உள்ள
நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கப்படுகின்றது இதன்
காரணமாக கடல் வாழ் உயிரினங்களான
மீன், நண்டு, கடல்பறவைகள், டால்பின்
ப�ோன்றவைகள் இறந்து கடற்கரைகளில்
ஒதுங்குகின்றது.

2. தேங்கு நீர்க் குளங்களும் முறையான
வடிகால் வசதியும் ஏற்படுத்துதல்.
3. வடிநீர்க் கால்வாய்களை பராமரித்தல்.
4. கழிவு மற்றும் சாக்கடை நீரை சுத்தப்படுத்தும்
அமைப்புக்களை நிறுவுதல்.
5. த�ொடர்ந்து நீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் கழிவு
நீரைக் கண்காணித்தல்.
6. சட்ட
விர�ோதமாக
நீர்நிலைகளில்
கழிவுகளைக்
க�ொட்டுவ�ோர்
மீது
கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தல்.

அவற்றை உண்ட மீன்கள், அவற்றை
உண்ட மனிதர்கள் என அனைவருக்கும்
பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

iii. ந�ோய்கள் பரவுதல்: சுத்திகரிக்கப்படாத
அல்லது
சரியாக
சுத்திகரிக்கப்படாத
கழிவுகள் நீர்நிலைகளில் கலக்கும் ப�ோது
வாழ்வியல்
நிலைகளைப்
பேரளவு
பாதிக்கின்றன. திறந்த வெளியில் மலம்
கழித்தல், திடக் கழிவுகளைக் க�ொட்டுதல்,
சாக்கடை நீரைக் கலத்தல் ஆகியவற்றின்
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எடுக்க

1. ஒருங்கிணைந்த
நீர்நிர்வாக
நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளல்.

ii. இயற்கையான
உணவுப்
பாதை
இடைநிறுத்தப்படுகின்றது.
காரீயம்,
காட்மியம் ப�ோன்ற
மாசுக்காரணிகள்
கலந்த உணவை சிறிய பறவைகள்,

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

கட்டுப்படுத்த

10.7.3 ஒலி மாசு (Noise Pollution)
வரைவிலக்கணம்
“மனித உடல் நலத்திற்கும் சுற்றுப்புறச்
சூழலுக்கும் ஒவ்வாத அளவுக்கு அதிகமான
சத்தத்தை எழுப்புவது ஒலி மாசுவாகும். இது
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ஒலிமாசுவிற்கான காரணங்கள்

அதிகமாக
த�ொழிற்சாலைகளால்
உருவாக்கப்படலாம்.
வானூர்திகள்,
ப�ோக்குவரத்து வாகனங்கள், புகை வண்டிகள்
மற்றும் திறந்த வெளி கட்டுமானங்களிலும்
காணப்படலாம்”.

i. ம�ோசமான நகர்ப்புறத்திட்டமிடல்: முறையற்ற
நகர்ப்புறத்திட்டம் நகர்ப்புற பயணிகளுக்குத்
அதிக
அளவு
ஒலிமாசுவினை
ஏற்படுத்துகின்றது.

- ஜெரி. A. நாதர்சன், ரிச்சர்டு. E. பெர்க் (Jerry
A. Nathanson and Richard E. Berg 2018)

ii. ம�ோட்டார் வாகனங்களின் இரைச்சல்:
நகர்ப்புறங்களில் ம�ோட்டார் வாகனங்கள்
ஏற்படுத்தும் இரைச்சல் காரணமாக மக்கள்
தற்காலிக
காதுகேளா
நிலைக்குத்
தள்ளப்படுகின்றனர்.
iii. வெடிகள் : சில நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமான
அளவு
பட்டாசுகள்,
வெடிகள்
வெடிக்கப்படுகின்றது. ப�ொது மக்களுக்கு
தீங்கு விளைவிக்கும் அளவிற்கு ஒலியை
ஏற்படுத்துகின்றது.
சில சமயங்களில்
சிறுவர்களுக்கும்
வய�ோதிகர்களுக்கும்
செவிட்டுத் தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றது.

ஒலி மாசுவின் வகைகள்
i. வளிமண்டல ஒலி: இடி இடித்தாலும் மின்னல்
வெட்டுவதும் மற்றும் இதுப�ோன்ற மின்
பாதிப்புக்களால் வளிமண்டலத்தில் ஒலி மாசு
ஏற்படலாம்.

iv. த�ொழிற்சாலை இயந்திரங்கள்: த�ொடர்ந்து
இயந்திரங்கள்
இயக்கப்படும்
ப�ோது
ஏற்படுகின்ற இரைச்சல் கடின துளைக்
கருவிகளை இயக்கும் ப�ோது ஏற்படுகின்ற
இரைச்சல்
ப�ோன்றவை
த�ொழிலாளர்களுக்கு
தாங்க
முடியாத
த�ொந்திரவாக அமைகின்றது.

ii. த�ொழிற்சாலைகளில் ஒலி:
த�ொழிற்சாலைகளில்
இயந்திரங்கள்
இயங்கும் ப�ோது ஒலி ஏற்படுகின்றது. ஒலி
அதிக அளவில் இரைச்சலாக இருக்கும்
ப�ோது தேவையற்றதாகின்றது. கனரகத்
த�ொழிற்சாலைகளான கப்பல் கட்டுதல்,
இரும்பு மற்றும் எஃகுத் த�ொழிற்சாலைகள்.
இரைச்சல் காரணமாக கேட்கும் திறன்
இழத்தல் (Noise Induced Hearning Loss)
உடன் த�ொடர்புடையது.

ஒலி மாசுவின் விளைவுகள்
அ. கேட்கும் திறன் இழப்பு: த�ொடர்ந்து அதிக
அளவு இரைச்சலில் இருந்தால் சத்தத்தின்
காரணமாக கேட்கும் திறன் பாதிக்கப்படும்.
வயதான�ோருக்கு
த�ொழில்
ரீதியான
இரைச்சலால் செவியின் கேட்கும் திறன்
குறையும்.

iii. மனிதனால் த�ோற்றுவிக்கப்படுவது: கப்பல்
மற்றும் ஆகாய விமானங்கள் இயக்குதல்,
பூமிக்கடியில்
ஆய்வு
செய்தல்,
விசைப்படகுகள், ஆழ்துளைகள் ஏற்படுத்தல்
ப�ோன்றவைகளால்
ஒலிமாசு
அதிகரிக்கின்றது.

ஆ. உளரீதியான, மனரீதியான பாதிப்புகள்:
தேவையில்லா இரைச்சல் உள, மன
நலன்களைப் பாதிக்கின்றது.
இதன்
காரணமாக, மிகை அழுத்தம், க�ோபம், மன
அழுத்தம் ப�ோன்றவை ஏற்படுகின்றது.
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இ. இதய �ொதிப்பு்கள: அதிக அேவு இனரச்்சலில்
இருப்பது இருதய வநாயகளுககும் அதிக
ரத்த அழுத்தத்திற்கும் ேழிேகுககும்.

“கழிவுகனேக
பகாடடுேதால்
நிைம்
தரககுனறோைதாக மைாறும். சுற்றுச்சூழலில்
பகாடடப்படும் பை திட, திரே, ோயுப் பபாருடகள்
நிைத்தின் தன்னமைனயக பகடுத்துவிடுதல்
நிைமைாசு ஆகும்”.

ஈ. விலஙகினஙகு தீண்ம ஏற்�டுத்தும்: அதிக
அேவு இனரச்்சல் விைஙகுகள், கடல்ோழ்
உயிரிைஙகள் ஆகியேற்றிற்கு அதிக அேவு
தீஙகினழத்து மைரணம் நிகழவும் காரணமைாக
அனமைகின்றது.

- சுற்றுச்சூழல் பசயல்�ொடு்களின் �ொது்கொப்பு
விதி 1997. (Prodtection of the Environment
Operations Act 1997)
நில ்மொசுவின் வண்க்கள

உ. வன உயிரினங்களுககு தீண்ம ஏற்�டுத்தும்:
அதிக
அேவு
இனரச்்சல்
ேை
உயிரைஙகளுககு
சுரப்பிகளின்
்சமைமின்னமை, அதிக அழுத்தம், பதற்றம்
வபான்றேற்னற ஏற்படுத்துகின்றது.

(i) திடக்கழிவு
இது தாள்கள், பநகிழிப் பபாருள்கள்,
கணணாடி பாடடில்கள், உணவுப்பபாருடகள்,
பயன் இழந்த ோகைஙகள், பழுதனடந்த
மின்ைனுப் பபாருள்கள், நகராடசிக கழிவுகள்

ஒலி ்மொசுவிணன ்கடடுப்�டுத்துவதற்்கொன தீர்வு
முணை்கள
1. ஒலித் தனடகனே ஏற்படுத்துதல்.

மைருத்துேமைனை கழிவுகள் வபான்றனே இதில்
அடஙகும்.

2. தனரப்வபாககுேரத்திற்கு புதிய ்சானைகள்
ஏற்படுத்துதல்.

(ii) பூச்சிக ப்கொல்லி ்மருந்து ்மற்றும் இரொசயன
உரங்கள

3. வபாககுேரத்து பநரி்சல் கடடுப்பாடு.
4. வேனை ப்சயயும் இடஙகளில்
தடுப்பானை நிறுவுதல்.

விே்சாய
உற்பத்தினயப்
பபருககுேதற்காகக
பகாணடுேந்த
வேதியியல் பபாருடகள் இன்று புழுப்பூச்சிகனே
மைடடுமைன்றி மைனிதர்கனேயும் பகால்லும் ்சகதி
ோயந்தனே.
வமைலும்
நிைத்னதயும்
மைாசுபடுத்துகின்றது.

ஒலித்

5. கைரக ோகைஙகள் ப்சல்லும் வநரத்னதக
கடடுப்படுத்துதல்.
6. ஒலி பபருககிகனேக கடடுப்படுத்துதல்.

(iii) ்கொடு்கணள அழித்தல்

10.7.4 நில ்மொசு
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பை ேழிகளில் மைனிதன் மைரஙகனேப்
பயன்படுத்துகிறான்.
மைரஙகள்
கரியமிை
ோயுனேக
கிரகித்துகபகாணடு
உயிர்ோயுனே (Oxygen) பேளியிடுகின்றது.
மைரஙகள் பேடடப்படும் வபாது உயிர் ோயுவின்
(Oxygen) அேவு குனறகிறது. மைரஙகள்
பேடடப்படுேதால் மைண அரிப்பு ஏற்படுகிறது.
காடுகள்
அழிககப்படுேதால்
நிைம்
மைா்சனடகின்றது.
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நிலமாசுவிற்கான காரணங்கள்

5. த�ொழில்மயமாதல்

1. காடுகளை அழித்தல்

நுகர்ச்சி
அதிகரிப்பால்
புதிய
த�ொழிற்சாலைகள் ஏற்படுகின்றது. இதற்காக
காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன. ஆராய்ச்சிகளின்
விளைவாக
புதிய
உரங்களும்
வேதிப்பொருட்களும்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு
உற்பத்தி
செய்து
அதிக
அளவில்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
அதன்
காரணமாகவும் நிலமாசு அதிகரிக்கின்றது.

காடுகளை அழித்து நிலமாக மாற்றுவது
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கு முக்கிய காரணியாக
விளங்குகின்றது.
அவ்வாறு
மாற்றப்படும்
நிலங்களை எத்தகைய நடவடிக்கைகள்
மூலமாகவும் செழிப்பான நிலமாக மாற்ற
முடியாது.
2. விவசாய நடவடிக்கைகள்

6. கட்டுமானப் பணிகள்

மக்கள்
த�ொகை
அதிகரிப்பாலும்
கால்நடை
அதிகரிப்பாலும்
உணவுப்
ப�ொருட்களின்
உற்பத்தியை
அதிகரித்துக்கொண்டே
செல்ல
வேண்டியுள்ளது. அதற்காக விவசாயிகள்
அதிக நச்சுத் தன்மை க�ொண்ட உரம் மற்றும்
பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்தப்படுகின்றனர்.
இந்த வேதிப்பொருட்களை அளவிற்கதிகமாக
பயன்படுத்துகின்றப�ோது நிலம் நச்சுத் தன்மை
அடைகின்றது.

மக்கள் த�ொகை வளர்ச்சி, நகர்ப்புறமாதல்
காரணமாக கட்டடங்களின் வளர்ச்சி அதிகமாக
உள்ளது.
அதனால், மணல், மரம், கம்பி,
சிமெண்ட், செங்கல், நெகிழிப் ப�ொருட்கள்,
ஆகியவற்றின்
கழிவுகள்
குப்பைகளாக
புறநகர்ப் பகுதிகளில் க�ொட்டப்படுகின்றது.
இதன் காரணமாக நிலம் மாசடைகின்றது.
7. அணுமின் விரயங்கள்
அணுமின்
நிலையங்களிலுள்ள
கழிவுகளான கதிர்வீச்சுப் ப�ொருட்கள், நச்சுத்
தன்மை க�ொண்ட தீமை விளைவிக்கும்
வேதிப்பொருட்கள்
மனித
நலத்தைப்
பாதிக்கின்றது.
இப்பாதிப்பைத் தவிர்க்க
இவை பூமிக்கடியில் பாதுகாப்பறைகளில்
வைக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலமும் நிலம்
மாசுபடக் கூடும்.

3. சுரங்கத் த�ொழில்கள்
கனிமங்களை வெட்டி எடுக்கும் ப�ோதும்
சுரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் ப�ோதும் பூமிக்கு
அடியில் நில அமைப்புகள் த�ோன்றுகின்றது.
இதன் மூலம் நிலம் மாசடைகின்றது.
4. மண்ணில் புதைத்தல்
மக்களின் வாழ்க்கைமுறை மாற்றத்தால்
ஒவ்வொரு
குடும்பமும்
ஒவ்வொரு
ஆண்டிலும் டன் கணக்கில் குப்பையை
உற்பத்தி
செய்கின்றது. நெகிழி, காகிதம்,
பழைய
துணிகள்,
மரக்கழிவுகள்
மற்றும்
மருத்துவமனைக்
கழிவுகள்
குவிக்கப்படுகின்றது.
மறுசுழற்சி
செய்ய
முடியாத கழிவுகள் நிலத்தில் புதைக்கப்பட்டு

நில மாசுவின் விளைவுகள்
1. மண் மாசுபடுதல்
நில மாசுபாட்டில் மிகவும் ம�ோசமானது
நிலத்தின்
மேல்பகுதியான
மண்
மாசுபடுதலாகும். ரசாயன உரங்கள் மற்றும்
பூச்சிக் க�ொல்லி மருந்துகள் பயன்பாடே இதற்கு
முக்கிய காரணமாகும். மண்ணின் வளமை

நிலமாசு அதிகரிக்க காரணமாக உள்ளது.

குறைவதுடன் விவசாய நிலம் மற்றும்
கால்நடை மேய்ச்சல் நிலம் பாதிக்கபடுகிறது.
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பூச்சிக பகால்லி மைருந்துகள் பூச்சிகனே
மைடடும்ன்றி மைனித இைத்னதயும் அழிககிறது.

2. இயற்னகயாகவே அழிந்து, மைணணுககு
வ்சதம் வினேவிககாத பபாருள்கனேப்
பயன்படுத்துேது

2. உடல் ஆரொககிய ய்கடு

3. பூச்சிபகால்லி
மைருந்துகனே
அேவில் பயன்படுத்துதல்.

வேதியல் உரம் மைற்றும் பூச்சிக பகால்லி
மைருந்துகனே பயன்படுத்தி வினேவுககும்
உணவுப்
பபாருடகனே
உணபதால்
சுோ்சகவகாோறுகள்
வதால்
புற்றுவநாய
வபான்று உடல் நை பாதிப்புகள் ஏற்பட
ோயப்புள்ேது.

குனறந்த

4. பைேனகப் பயிர்கனேப் பயிரிடடு மைண
ேேம் காத்தல். பயிர்ச்சுழற்சி முனற
மைணணின்
ேேத்னதக
கூடடும்
என்கிறார்கள்.
5. வதனேயில்ைாத குப்னபகனே எரித்வதா
அல்ைது புனதத்வதா அப்புறப்படுத்துதல்.

3. ்கொற்று ்மொசு�ொடு
கழிவு பபாருடகனே பூமிககுள் புனதப்பது
அல்ைது எரியூடடுேது காரணமைாக காற்று
மைாசுபடி ோயப்பு ஏற்படுகிறது. அேவிற்கு

6. மிகக குனறோை பநகிழிப் பபாருள்கனேப்
பயன்படுத்துதல்.

அதிகமைாை
நச்சுப்
பபாருடகள்
ேளிமைணடைத்தில்
கைப்பதால்
காற்று,
நச்சுககாற்றாக மைாறுகின்றது. நச்சுககாற்னற
சுோசிப்பதன் மூைம் சுோ்ச வநாயகள்
உணடாகிறது.

10.8

புவி பவப்�்மய்மொதல்

4. விலஙகு்கள மீதொன �ொதிப்பு
கடந்த சிை பத்து ஆணடு காைத்தில்
விைஙகுகளின்
்சாம்ராஜ்யம்
பபரிதேவு
பாதிககப்படடுள்ேது.
அனேகளின்
இருப்பிடத்திற்கும் இயற்னகச் சூழலுககும்
ஆபத்து ஏற்படடுள்ேது.
நிைத்தின் மீது
மைனிதர்களின் பதாடர் நடேடிகனககோல்
நிைம் மைாசுபடடு ேைோழ் உயிரிைஙகனே
மிகத்பதானைவில்
நகரச்
ப்சயதுள்ேது.
ோழவதாதுோை
நினை
இல்ைாததால்
பபரும்பாைாை
ேைோழ் உயிரிைஙகள்
அழிவுநினைககுத்
தள்ேப்படடை.
சிை
உயிரிைஙகள் அழிந்து விடடை.

நிைம் மைற்றும் நீர் உள்ேடககிய பூமி
மைற்றும்
ேளிமைணடைத்தில்
தற்வபாது
அதிகரிககும் பேப்ப நினைனயவய புவி
பேப்பமையமைதால் என்கிவறாம். உைகின் ்சரா்சரி
பேப்பநினை கடநத் 100 ஆணடுகளில் 0.75°C

நில ்மொசுவுககு தீர்வு்கள
1. மைககளுககு
குனறத்தல்,
மைறுசுழற்சி,
மைறுபயன்படுத்துதல் பற்றி உரிய அறிவினைப்
புகடடுேது.
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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(1.4°F) கூடியுள்ளதாகச் ச�ொல்லப்படுகிறது.
இதில் 3ல் 2 பங்கு 1975க்கு பின் வந்த குறுகிய
காலத்திலேயே கூடியதாகும். கரியமில வாயு,
மீத்தேன்,
குள�ோர�ோபுள�ோர�ோ
கார்பன்
(Chloro fluoro Carbon) நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு
(Nitrous Oxide) ப�ோன்ற பசுமைக் குடில்
வாயுக்களின்
அளவு
வளிமண்டலத்தில்
அதிகரிப்பதால்
புவியின்
வெப்பம்
அதிகரிக்கின்றது.
இதை
பசுமைக்குடில்
விளைவு என்பர். இவைகளில் கரியமில வாயு
புவி வெப்பம் அதிகரிக்க 50% காரணமாக
உள்ளது.
உயிரிப்பொருட்கள்,
விறகு
ஆகியவற்றை
எரிப்பதாலும்
காடுகள்,
மரங்களை அழிப்பதாலும் கரியமில வாயுவின்
அளவு அதிகரிக்கின்றது. கடந்த காலங்களில்
புவி
வெப்பமடைதல்
இயற்கைக்
காரணங்களால்
நிகழ்ந்தது.
ஆனால்
தற்போது இது மனித நடவடிக்கைகளால்
த�ோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.

10.9

காலநிலை மாற்றம்
வளிமண்டலத்தில்
பசுமைக்
குடில்
வாயுக்களின் அளவுகள் வளர்ந்துக�ொண்டே
செல்வதால் நீண்ட காலத்தில் ஏற்படும்
பருவநிலை
மாறுபாடுகளே காலநிலை
மாற்றம் எனப்படும்.
த�ொழிற்புரட்சியில்
த�ொடங்கி மனித நடவடிக்கைகளால் வழி
மண்டலத்தில் உள்ள கரியமில வாயுவின்
அளவு த�ொழில்புரட்சிக்கு முன் 280 ppm என்ற
அளவிலிருந்து 2016ம் ஆண்டு 402 ppm ஆக,
அதாவது 40 விழுக்காடு அளவிற்கு புவி
வெப்பத்தை அதிகரித்துள்ளது.
கடற்கரை நீரின் வெப்ப அதிகரிப்பு,
உயர்ந்த
வெப்பநிலை,
மழைபெய்யும்
காலங்களில் மாற்றம், அதிக வேகத்துடன்
அடிக்கடி த�ோன்றும் புயல் ஆகியவற்றை
உலகின்
பல
பகுதிகளிலும்
உணரத்
த�ொடங்கியுள்ளார்கள்.
கடல்
மட்டமும்
வெப்பமும்
அதிகரிக்கும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

புவி
வெப்பமடைதல்
காரணமாக
விவசாயம், த�ோட்டக்கலை மற்றும் சுற்றுச்
சூழல் அமைப்பு ப�ோன்றவை அதிக அளவில்
பாதிக்கப்படுகின்றது. குறைந்த மழையளவு,
அதிக வெப்பம் காரணமாக அதிக பூச்சி
தாக்குதல்,
களைகள்
வளர்தல்
மூலம்
விவசாயம் பாதிக்கப்படுகின்றது.
அதிக
வெப்பம் காரணமாக ந�ோய் பரப்பும் க�ொசு
ப�ோன்ற உயிரினங்கள் பெருகி மலேரியா,
டெங்கு,
என்செபாலிட்டிஸ்
(Encephalitis)
மஞ்சள் காய்ச்சல்
பரப்புகின்றது.

ப�ோன்ற

10.10

அமில மழை (Acid Rain)

ந�ோய்களை

புவி
வெப்பத்தின்
சராசரி
வெப்ப
நிலையின் அதிக அளவு அதிகரிப்பு மழை
பெய்யும் ப�ோக்கையும் மற்றும் தட்பவெப்ப
நிலைகளையும் மாற்றி சுற்றுப்புறச் சூழலில்
சமநிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும்.

காற்று மாசுவின் விளைவே அமில மழை
ஆகும்.
த�ொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள்
க�ொதிப்பான்கள் ப�ோன்றவை வெளியிடும்
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வாயுக்கள்
வளிமண்டலத்தின்
உள்ள
நீர்த்துகள்கள�ோடு
இணையும்
ப�ோது
ஏற்படுகின்றது. இந்த வாயுக்கள் நைட்ரஜன்
ஆக்ஸைடு, சல்பர் டை ஆக்ஸைடு மற்றும்
சல்பர் டிரை ஆக்ஸைடு, தண்ணீர�ோடு
கலக்கின்ற ப�ோது சல்பரஸ் அமிலம், நைட்ரிக்
அமிலம், சல்பியூரிக் அமிலம் ப�ோன்றவையாக
மாறுகின்றது.
இந்நிகழ்வுகள் எரிமலை
வெடித்துச் சிதறும் ப�ோதும் எரிகுழம்புகளைக்
கக்கும்போதும் இயற்கையிலேயும் ஏற்படும்.
தாவரங்கள்,
நீர்வாழ்
உயிரனங்கள்,
கட்டமைப்புக்கள் அதிக அளவில் அமில
மழையால் பாதிக்கப்படுகின்றது.

குளிர்சாதனப்
பெட்டிகள்,
காற்றுச்
சீரமைப்பிகள் (Air conditioners), கைபேசிகள்,
கணினிகள்
ப�ோன்ற
பெருமளவில்
வீட்டு
உபய�ோகத்திற்குப்
பயன்படுத்தும்
மின்னனுச்
சாதனங்களை
உள்ளடக்கியதாகும்.

த�ொலைசாதனம், கணினிகள், கேட்கும்
கருவிகள்,
த�ொலைபேசி,
VCR,
DVD,

10.11

E. கழிவுகள் (E – Waste)

த�ொலைநகல், நகலெடுக்கும் இயந்திரங்கள்,
கம்பியில்லா கருவிகள் ப�ோன்ற வீட்டு
உபய�ோகப் ப�ொருட்களை கழிக்கும் ப�ோத�ோ
அல்லது மறுசுழற்சி செய்யும்போத�ோ E
கழிவுகள் த�ோன்றும்.

தகவல் த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் E –
கழிவுகள் என்று ப�ொதுவாக அழைக்கப்படும்
மின்னணுக்
கழிவுகள்
ஏற்படுகின்றன.

E - கழிவுகளின் ஆதாரங்கள்

வீடு

மருத்துவமனை

அரசாங்கம்

 கணினி

 கணினி

 கணினி

 த�ொலைக்காட்சிப்பெட்டி

 மானிட்டர்கள்

 த�ொலை நகல் கருவி

 வான�ொலி

 ECG கருவி

 நகல் இயந்திரம்

 கைபேசி

 நுண்ணோக்கி

 ஸ்கேனர்

 துவைக்கும் இயந்திரம்

 இங்குபேட்டர்கள்

 மின்விசிறி

 நுண்அலை அடுப்பு

 குழல்விளக்குகள்

 CD பிளேயர்

 காற்றுச்சீரமைப்பிகள்

(உணவுக்கூடங்கள்
த�ொழிற்சாலைகள்,
தனியார் துறை)
 கணினி
 க�ொதிகலன்கள்
 அரைப்பான்
 சிக்னல்
 ஜெனரேட்டர்கள்
 இங்குபேட்டர்கள்

 மின் விசிறி
 எலெக்ட்ரிக் அயர்ன்
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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தலைமுறைகளுக்கு
சமத்துவம் ஆகும்.

திடக்கழிவுகள் (Solid Waste)
மனித நடவடிக்கைகளில் பயனில்லாத
தேவையற்ற ப�ொருட்களைக் கழிப்பதே திடக்
கழிவுகள்
ஆகும்.
அவை
திடப்
ப�ொருட்களாகவ�ோ,
பகுதி
திடப்பொருட்களாகவ�ோ அல்லது திரவமாகவ�ோ
இருக்கும். வீட்டுக் கழிவுகள், மருத்துவமனைக்
கழிவுகள்,
இறந்த
பிராணிகள்,
கட்டுமானத்துறைக்
கழிவுகள்,
சாம்பல்,
விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் த�ொழிற்சாலைக்
கழிவுகள் திடக் கழிவின் வகைகளாகும்.
இக்குப்பைகள் தெருக்களிலிருந்தும் ப�ொது
இடங்களிலிருந்தும் சரியான நேரங்களில்
அப்புறப்படுத்தாமல் இருந்தால் கடுமையான
சுத்த சுகாதாரக் கேடுகளை ஏற்படுத்தும்.

இலக்கணங்கள்:
“இயற்கை
வளத்தின்
அளவு
எக்காலத்திலும்
குறையாமல்
இருக்க
வேண்டும்” பியர்ஸ், மார்கண்டேயா, மற்றும்
பார்பியர் .1989.
“வருங்காலத் தலைமுறையினர் தங்கள்
தேவைகளை நிறைவேற்ற எந்த ஒரு தடையும்
இல்லாத நிலையில் தற்பொழுது உள்ள
மக்களின் தேவையை நிறைவேற்றுதலே
நீடித்த நிலையான மேம்பாடு”.
சுற்றுப்புறச்
சூழல்
மற்றும்
மேம்பாட்டிற்கான உலக அமைப்பு 1987.
(World Commission on Environment and
Development 1987)

10.12

நீடித்த நிலையான
மேம்பாடு: (Sustainable
Development)

10.12.1 நீடித்த நிலையான மேம்பாட்டு

இலக்குகள் (Sustainable
Development Goals)

இப்போதுள்ள
சந்ததியினருக்கு
மட்டுமின்றி, எதிர்காலச் சந்ததியினருடன்
வாழ்வதற்குத் தேவையான
வளத்தை
வைத்துவிட்டு அடைகின்ற மேம்பாடே நீடித்த
நிலையான மேம்பாடு எனப்படும். மேல்தட்டு
மக்களின் ஆடம்பர விருப்பங்கள் மட்டுமல்லாது
ஏழை மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான,
உணவு, சுகாதாரம், உடல்நலம், கல்வி
ப�ோன்றவற்றையும்
அளிக்க
வேண்டும்.
தற்பொழுதுள்ள தலைமுறை, முன்னோர்
விட்டுச்சென்ற
இயற்கை
வளங்களை
முழுவதுமாகப் பயன்படுத்தாமல் பின்வரும்
சந்ததியினருக்கு விட்டுச் செல்ல வேண்டும்.
முன் சந்ததிக்கு கிடைத்த அனைத்தும் அதே
செலவில், அதே சிரமத்தில் அதே அளவில்
பின்சந்ததிக்கும்
கிடைத்தால்
அது

ப�ொருளாதார வளர்ச்சி,
சமூகச்
சேர்ப்பு
மற்றும்
சுற்றுப்புறப் பாதுகாப்பு ஆகிய
மூன்று
முக்கிய
கு றி க ் க ோள்களை யு ம்
சேர்ந்து
சாதிப்பதுதான்
நீடித்த
நிலையான
வளர்ச்சியாகும்.
2030க்குள் 17 குறிக்கோள்களைச் சாதிக்க
வேண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை (UNO)
மூன்று இணைந்துப�ோகிற க�ொள்கைகளை
நிறுவியிருக்கிறது. அவை உலகப்பொதுமை
(Universality) ஒருங்கிணைப்பு (Integration)
மாற்றம் (Transformation)
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வறுமையற்ற

1 நிலை

6

தூய்மையான
குடிநீர் மற்றும்
துப்புரவு

11

நிலைத்த
நகரங்கள் மற்றும்
சமுதாயங்கள்

பட்டினியில்லா

2 நிலை

7

சிறந்த உடல்
நலம்

3

தூய்மையான
மற்றும் மலிவான
ஆற்றல்

8

நல்ல
வேலை மற்றும்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி

தரமான
கல்வி

4

9

5

த�ொழில்,
புத்தாக்கம்,
உள்கட்டமைப்பு

THE GLOBAL GOALS

பாலின
சமத்துவம்

ஏற்றத்தாழ்வு

10 குறைப்பு

ப�ொறுப்பான

மற்றும்
12 நுகர்வு
உற்பத்தி

நீடித்த நிலையான மேம்பாட்டிற்கான
உலகளாவிய இலக்குகள்

13

தட்பவெப்பநிலை
நடவடிக்கை

14

நீருக்கடியில்
வாழ்க்கை

15

நிலப்பகுதியில்
வாழ்க்கை

2. பட்டினியை முடிவுக்குக் க�ொண்டுவருதல்;
உணவுப்
பாதுகாப்பை
அடைதல்,
ஊட்டச்சத்தினை உயர்த்துதல், நீடித்த
நிலையான விவசாயத்துறை வளர்ச்சியை
ஊக்கப்படுத்துதல்.

8. அனைவருக்கும்
வாய்ப்பினையும்
ப�ொருளாதார
வழங்குதல்.

3. அனைத்து வயது மனிதர்களின் நலமான
வாழ்வை உறுதிப்படுத்துதல்

10. ந ா டு க ளு க் கு ள்ளே யு ம்
நாடுகளுக்கிடையேயும்
உள்ள
சமமின்மைகளை அகற்றுதல்.

5. பெண்களுக்கு
அதிகாரம்
வழங்குதல்
பாலின சமன்பாட்டை சாதித்தல்.
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தரமான
வேலை
நீடித்த
நிலையான
வளர்ச்சியினையும்

9. தேவையான கட்டமைப்புகளை வழங்குதல்,
த�ொழில்மயமாக்கல்,
புத்தாக்கங்களை
ஊக்குவித்தல்.

4. எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய தரமான
கல்வியை வழங்கி வாழ்நாள் முழுக்கக்
கற்றுக்கொள்ள வசதி செய்தல்.

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

இலக்குகளை

17 அடைவதில்
கூட்டு முயற்சி

7. சுத்தமான, நீடித்த நிலையான, எளிதில்
பெறக்கூடிய சக்தியினை (எரிப�ொருள்:
Energy) அனைவருக்கும் உறுதிப்படுத்துதல்.

1. எல்லா வடிவங்களிலும் எல்லா இடத்திலும்
வறுமையை ஒழித்தல்

6. குடிநீரும் சுகாதாரமும்
உறுதிப்படுத்துதல்.

16

அமைதி மற்றும்
நீதிக்கான
வலிமையான
நிறுவனங்கள்

11. பாதுகாப்பான, அமைதியான யாவரையும்
உள்ளடக்கிய நகரங்களை உருவாக்குதல்.

அனைவருக்கும்
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12. நீடித்த நினையாை உற்பத்தி
நுகர்வினை உறுதிப்படுத்துதல்.

மைற்றும்

மூைமைாகவும் குடிமைககள் ப்சயல்பாடடாலும்
நுகர்வோர் அழுத்தத்தாலும் நாம் மைாற்றத்னதக
பகாணடுேர வேணடும்.
அனமைதியாை
முனறயில்
வநரடி
நடேடிகனககளில்
ஈடுபடுேதன் மூைம் பூமினயப் பாதுகாப்பவதாடு
ப்சனமையாை அனமைதியாை எதிர்காைத்திற்கும்
தீர்வு காணவேணடும். புவி பேப்பமையமைாதல்
உைகோவிய
பிரச்்சனை
என்பதால்
மைாசுபடுத்திய
ேேர்ச்சியனடந்த
நாடுகள்
மைாசுககடடுப்பாடடு
முயற்சிகளுககாை
ப்சைவினை ஏற்க வேணடும்.

13. தடபபேடப மைாற்றஙகனேயும் அேற்றின்
தாககஙகனேயும் குனறத்தல்.
14. ்சமுத்திரஙகள், கடல்கள், கடல் ேேஙகள்
ஆகியேற்னறப் பாதுகாத்தல்.
15. காடுகனேப் பராமைரித்தல், நிைம் அழிேனதத்
தடுத்தல், நிைத்தின் தன்னமை குனறேனதக
கடடுப்படுத்தி உயர்த்துதல், உயிர்பன்முகத்
தன்னமை இழப்னப (Loss of Biodiversity)
தடுத்து நிறுத்துதல்.

10.14

இயற்ண்க �ண்ணை முணை
(Organic Farming)

16. அனமைதியாை,
்சமூக
நீதியுள்ே,
அனைேனரயும்
உள்ேடககிய
்சமூகஙகனே உருோககுதல்.

இயற்னகப் பணனண முனற என்பது
கால்நனட ்சாணம், இயற்னகக கழிவுகள்
ஆகியேற்னற உரமைாகவும் பயிர்ப் பூச்சி
மைருந்துகனேப்
பயன்படுத்தியும்
பருப்பு
ேனககள் வபான்றேற்னறப் பயிரிடடு பயிர்ச்
சுழற்சி
முனறனயயும்
பயன்படுத்தி
ப்சயயப்படும் வேோணனமையாகும்.
இதில்
ர்சாயை
உரஙகளும்
பூச்சிகபகால்லி
மைருந்துகளும்
பயன்படுத்தப்படுேதில்னை.
இயற்னக இடுபபாருடகள் நுணணுயிரிகனே
ேேர்த்து நிைத்தின் ப்சழிப்புத் தன்னமைனய
அதிகப்படுத்துகின்றது.
விே்சாய
சூழல்
அனமைப்பில் உள்ே நிைத்தின் தன்னமை,
பயிர்கள், கால்நனடகள் மைற்றும் மைககனேக
கருத்தில் பகாணடு உத்தமை அேவு உற்பத்தி
ப்சயயும் உள்ேடககிய அனமைப்பு முனறவய
இயற்னகப் பணனணகோகும்.
நீடித்த
நினைத்த
சுற்றுச்சூழவைாடு
இனணந்த
அனமைப்புககனே உருோககுேவத இயற்னக
உற்பத்தியின்
முககிய
குறிகவகாோகும்.
இயற்னகப்
பணனணயின்
பபாதுோை
பகாள்னககள் பின்ேருமைாறு.

17. நீடித்த நினையாை ேேர்ச்சிககாக உைக
ஒத்துனழப்னப உறுதிப்படுத்துதல்.

10.13

�சுண்ம முயற்சி்கள

�சுண்ம முயற்சி்கள
இன்று உைகேவில் அதிக நிறுேைஙகள்,
ேர்த்தக அனமைப்புகள் மைற்றும் மைககள் நீடித்த
நினையாை வமைம்பாடடிற்காகவும் சூழல்நடபு
ோழ்கனக முனறகனேயும் நடேடிகனககள்
வமைற்பகாணடுள்ேை.
ோழ்கனகககு
ஆதாரமைாை பூமினயப் பாதுகாப்பதில் உறுதி
பகாணடுள்ேைர்.
எைவே
அரசியல்
265
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5. கால்நனடகனே
நன்கு
பராமைரித்து
அேற்றின் நைத்னத வமைம்பனடயச் ப்சயதல்.

1. சுற்றுச்சூழனை பாதுகாத்தல், மைண அரிப்னபக
கடடுப்படுத்துதல்,
மைணேேககுனறனேத்
தடுத்தல்,
உயிரியல்
உற்பத்தினய
உத்தமைப்படுத்துதல்
மைற்றும்
சிறந்த
உடல்நைத்னத ஊககுவித்தல்.

6. எல்ைா உற்பத்தி நினைகளிலும் இயற்னக
வநர்னமைனயயும் முககிய பணபுகனேயும்
கனடப்பிடித்து
னகயாள்ேதிலும்
பதப்படுத்துதலிலும் கேைமைாக இருந்து
இயற்னகப்
பபாருடகனே
தயாரிகக
வேணடும்.

2. மை ண ணு க கு ள்
உ யி ரி ய ல்
நடேடிகனககனே வமைம்படுத்தி மைணணின்
ேேத்தன்னமைனய
நீணடகாைத்திற்கு
நினைத்திருககச் ப்சயதல்.

7. அப்பகுதியிலுள்ே அனமைப்பு ்சார்ந்த விே்சாய
முனறகளிலுள்ே
மைறுசுழற்சி
ப்சயயும்
ேேஙகனேப்
பயன்படுத்திக
பகாள்ே
வேணடும்.

3. அனமைப்புககுள் உயிரியல் மைாற்றஙகனே
நினைத்திருககச் ப்சயதல்.
4. நிறுேைத்தின்
பபாருடகனேயும்
ேேத்னதயும் அதிக அேவு மைறுசுழற்சிககு
உடபடுத்துல்.

�சுந்தொள உரம்
்மண்புழு உரம்

�யிர்ச்சுழற்சி

இயற்ண்கப்
�ண்ணை முணை
நுண்ணுயிர்
ய்மலொண்ண்ம

சொணி உரம்

்கொல்நணட வளர்ப்பு

இயற்ண்க உரங்கள
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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உவர் நிலம் (Alkali Soil)
பா்சை ே்சதி பபற்ற நிைஙகள் மைற்றும் ேறணட பகுதிகளில் உள்ே கிடடத்தடட 50 ்சதவீத
நிைஙகளில் ஓரேவு உேர் பிரச்்சனை உள்ேது. பயிரின் வேர்ப்பகுதிகளில் அதிக அேவு உப்பு/
அமிைம் படிந்து நிைத்தின் உற்பத்தித் திறனை பகுதியாகவோ அல்ைது முழு அேோகவோ
பாதிககின்றது. இத்தனகய நிைஙகள் பிரச்்சனை (உேர், உப்பு, மைற்றும் அமிைம்) நிைஙகள்
எைப்படுகின்றது. இத்தனகய நிைஙகள் பா்சைே்சதி பபறாத ேறணட நிைஙகளில்
காணப்படுகின்றது.
இத்தனகய உேர் நிைஙகள் பபரும்பாலும் பஞ்சாப், ெரியாைா, உத்திரப்பிரவத்சம் ஆகிய
மைாநிைஙகள் உள்ேடஙகிய இந்து கஙனகச் ்சமைபேளிகளில் காணப்படுகின்றது. ்சத்தீஸ்கார்,
ராஜஸ்தான், ஆந்திரப்பிரவத்சம், குஜராத், மைொராஷ்டடிரா, கர்நாடகா, மைத்தியப்பிரவத்சம் மைற்றும்
தமிழ்நாடு ஆகிய மைாநிைஙகளில் ஒருசிை பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றது.

10.15

்மரம் வளர்த்தல்
மைரஙகள் உயிரிக (Oxygen) காற்னற
அளித்து காற்றின் பணனப உயர்த்துகின்றது.
தணணீர்,
மைணேேம்
ஆகியேற்னறப்
பாதுகாத்து ேைவிைஙகுகளுககு உதவியாக
உள்ேது. மைரஙகள் ஒளிச் வ்சர்கனகயின் வபாது
கரியமிை
ோயுனேக
கிரகித்து
நாம்
சுோசிககும்
உயிரிக
காற்னற
பேளியிடுகின்றது. எைவே மைரஙகள் பூமியின்
நுனரயீரல் எைப்படுகின்றது. இயற்னகக
காடுகளும் மைரத்வதாடடஙகளும் மைனழநீர்
ஓடடத்னதக கடடுப்படுத்தி நிைத்தடி நீர்மைடடம்
உயர ேழி ப்சயகின்றது.

விணதப்�ந்து்கள

முணளககின்ை விணதப்�ந்து்கள

10.16

விணதப் �ந்து (Seed Ball)

ப்சயயும் வபாது, அந்த வினத முன்வப
நடப்படடுவிடடது என்வற பபாருள். மைரஙகள்
நடுேதற்கு வினதப்பந்து முனற எளிதாை,
நீடித்து நினைககும் ேழியாகும். ஏபைனில்

ஒரு
வினத
மைணணால்
மூடினேககப்படுகிறது. அந்த மைண உரம்
கைந்த
களிமைணணாகும்.
பிறகு
உைர்த்தப்படுகிறது. பின்பு எஙகு வேணடுவமைா
அஙகு அதனை வினதககைாம். இவோறு

மைனழ விழுந்தபின் வினதகள் வினதப்பது
கடிைமைாை முனறயாகும்.
267

Book 1.indb 267

சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

29-03-2019 20:00:14

த�ொகுப்புரை

பெறாததே
இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளின்
பிரச்சனையாகும். மேலும் மாசுபடுதல் எல்லை
தாண்டிய பிரச்சனையாகும். எல்லா நாடுகளும்
ஒருங்கிணைந்து முயற்சிகள் எடுத்தால்தான்
புவி வெப்பமடைதலை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
வளர்ந்த நாடுகள் புவி வெப்பமடைதலுக்கு
முக்கிய
காரணமாக
விளங்குவதால்,
அவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புக்களைச்
சரிசெய்ய அவர்களே முயற்சி செய்ய வேண்டும்

இயற்கைக்
சூழலுக்கும்
மனித
நடவடிக்கைகளும் இடையே உள்ள த�ொடர்பு
இந்த
அத்தியாயத்தின்
த�ொடக்கத்தில்
கூறப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச் சூழல் ப�ொருளாதாரம்
ப�ொருளியலின்
ஒரு
பகுதியாக
சூழல்
வளங்களைச் சிறந்த முறையில் ஒதுக்கீடு
செய்வதை விளக்குகின்றது. ஆலன் நீஸ் (Alen
Kneese) மற்றும் R.V.அய்யரஸ் (R.V. Ayres)
இன் ப�ொருள் சார் சமநிலை மாதிரி (Material
balance Model) மூலமாக ப�ொருளாதாரத்திற்கும்
சுற்றுச் சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையேயுள்ள
த�ொடர்புகளை விளக்குகின்றது.
இரண்டாவது

பகுதியில்

அருஞ்சொற்பொருள்
� சுற்றுச்சூழல்: நம்மை சுற்றியுள்ள காற்று,

நீர்,
நிலம்,
இயற்கை
வனங்கள்,
தாவரங்கள்
மற்றும்
அனைத்து
உயிரினங்கள்
அடங்கிய
த�ொகுப்பும்,
அத்தொகுப்பில்
உள்ளவைகளுக்கு
இடையேயான பரஸ்பர உறவும்.

காற்று,

தண்ணீர், ஒலி, நிலம் ப�ோன்ற பல்வேறு
வகையான காரணிகள் மாசுபடுவதற்கான
காரணங்கள், விளைவுகள் மற்றும் அவற்றைக்
குறைப்பதற்கான
வழிமுறைகள்
பற்றி
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும்
புவி
வெப்பமடைதல், தட்பவெப்பநிலை மாறுபடுதல்,
அமிலமழை, E – கழிவுகள் மற்றும் திடக்
கழிவுகள் ப�ோன்ற சுற்றுப்புறச்
சூழலைப்
பாதிக்கும்
முக்கிய
காரணிகள்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
இறுதியாக
மக்கள்
நடவடிக்கைகளான பசுமைத் துவக்கங்கள்,
இயற்கை விவசாயம்
மரத்தோட்டங்கள்
ஏற்படுத்துதல், விதைப்பந்து, களர் நில
விவசாயம் ப�ோன்ற முறைகளால் நிலைத்த
நீடித்த
மேம்பாட்டிற்கு
வழிவகை
செய்யும்
முயற்சிகள்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
த�ொழிற்சாலை மாசு, வளியில் ஏற்படும்
கழிவுகள், மண்ணரிப்பு, நிலவளக்குறைவு,
காடுகளை அழித்தல் மற்றும் இயற்கை
வளங்களை
அழித்தல்
ப�ோன்ற
காரணிகளால் சுற்றுச்சூழல் அதிக அளவில்
பாதிக்கப்படுகின்றது.
சுற்றுச்
சூழலைப்
பாதிக்கும்
காரணிகளைச்
சரிசெய்ய
அங்காடிகளும் நிறுவனங்களும் வளர்ச்சி
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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� சூழலியல்: உயிரினங்களுக்கிடையேயான

பரஸ்பர
உறவும்,
அவைகளின்
சுற்றுச்சூழலையும் பற்றி படிக்கும் இயல்.

� சூழல் அமைப்பு அல்லது சூழல் மண்டலம்:

ஒரு பகுதியின் உயிருள்ள மற்றும்
உயிரற்ற
ப�ொருட்களின்
த�ொகுப்பும்,
அவற்றிற்கிடையேயான த�ொடர்பும் ஆகும்.

� புறவிளைவுகள்:

ஒரு
தனிநபர�ோ
அல்லது நிறுவனம�ோ நடடிவக்கைகள்
மேற்கொண்டும், மூன்றாம் தரப்பினரின்
நுகர்ச்சி அல்லது உற்பத்தியினால் தனக்கு
நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்ட இழப்பினைய�ோ
(எதிர்மறை), ஆதாயத்தைய�ோ (நேர்மறை)
பெறமுடியாக நிலையே புறவிளைவுகள்
ஆகும்.

� மாசுபாடு: நிலம், நீர், காற்று, வனங்கள்

ப�ோன்ற
சுற்றுச்சூழல்
ஊடகங்களில்
கழிவுகளை விடுவிப்பதால் அவைகளின்
தன்மையில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றம்
ஏற்படுதலை மாசுபாடு என்கிற�ோம்.
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� காற்று மாசு: சுற்றுச்சூழல் ஊடகங்கள்,

� அமில மழை: சல்பர் - டை - ஆக்சைட்,

தாவரங்கள், உயிரினங்கள் மற்றும் மனித
இனம்
ஆகியவற்றிற்கு
ஊறு
வி ளை வி க் கு மள வு க் கு
காற்றுமண்டலத்தில் திட, திரவ அல்லது
வாயு
வடிவிலான
ப�ொருட்கள்
கலந்திருப்பதை காற்று மாசு என்கிற�ோம்.

நைட்ரஜன் ஆக்சைட் வளிமண்டலத்தில்
நீருடன் வினை புரிந்து, பூமிக்கு மழை
மற்றும்
பனிப்பொழிவாக
பூமிக்கு
திரும்புவதை குறிப்பது அமில மழை.

� திடக்கழிவுகள்:

திரவமற்ற
கரையாத
நகராட்சிக் கழிவு முதல் த�ொழிற்சாலைக்
கழிவு வரை உள்ள கழிவுகள், சிக்கலான,
தீங்கு விளைவிக்கும் ப�ொருட்களைக்
க�ொண்டது. கழிவுநீர் சக்தி, விவசாய மீதிக்
கழிவுகள், கட்டுமானங்கள் இடிப்பதால்
உள்ள கழிவுகள், சுரங்கக்
கழிவுகள்
ப�ோன்றவை
திடக்கழிவிற்கு
உதாரணங்களாகும்.

� நீர் மாசு: நீர்நிலைகளில் திட, திரவ, வாயு

வடிவிலான ப�ொருட்கள் அல்லது வெப்ப
சக்தி ப�ோன்றவற்றை நேரடியாகவ�ோ
அல்லது
மறைமுகமாகவ�ோ
கலக்கும்பொழுது
நீரின்
தரம்
குறிப்பிடத்தகுந்த
அளவில்
குறைந்து
அவற்றினை பயன்படுத்தும் உயிரினங்கள்
மற்றும் தாவரங்களுக்கு பாதிப்பினை
ஏற்படுத்தும் நிலை நீர்மாசு எனப்படுகிறது.

� நீடித்த மேம்பாடு அல்லது வளம் குன்றா

மேம்பாடு: நீடித்த மேம்பாடு அல்லது
வளங்குன்றா மேம்பாடு என்பது, எதிர்கால
சந்ததியினர்
தங்களது
தேவைகளை
சமரசமில்லாமல்
பூர்த்தி
செய்துக�ொள்வதற்கு
வழிக�ோலும்
வகையில், நிகழ்கால தலைமுறையினர்
தங்களது உற்பத்தி மற்றும் நுகர்ச்சி
அளவுகளையும்,
ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டின்
அளவினையும்
அமைத்துக்கொள்வது
ஆகும்.
நடப்பு
மேம்பாட்டின் அளவு தலைமுறைகளுக்கு
இடையிலும்
த�ொடர
வேண்டும்
என்பதாகும்.

� நில மாசு: திட, திரவ மற்றும் வாயு

வடிவிலான
கழிவுகளை
நிலத்தில்
க�ொட்டுவதால்
அதன்
தன்மை
குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்குப் பாதிக்கப்பபட்டு
நிலம், நிலத்தடி நீர், தாவரங்கள் மற்றும்
உயிhpனங்கள் மீது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்
நிலையை நில மாசு என்கின்றோம்.

� உலக

அல்லது புவி வெப்பமயமாதல்:
பல்வேறு
மனித
நடடிவக்கைகளின்
காரணமாக இயல்பினைவினைவிட அதிக
அளவு கரியமில வாயு, மீத்தேன், குள�ோரா
புள�ோரா கார்பன், நைடரஸ் ஆக்சைடு
ப�ோன்ற
பசுமை
இல்ல
வாயுக்கள்
வெளியாகி, அதன் காரணமாக உலகின்
சராசரி வெப்பநிலை அதிகரித்துவருவது
உலக அல்லது புவி வெப்பமயமயாதல்
எனப்படுகிறது.

� அங்கக வேளாண்மை (அல்லது) கரிம

வேளாண்மை
(அல்லது)
இயற்கை
வேளாண்மை:
செயற்கை
இடுப�ொருட்களான இரசாயனம் மற்றும்
பூச்சிக்கொல்லிகளை தவிர்த்து, இயற்கை
இடுப�ொருட்களான (அங்கக ப�ொருட்களான)
உயிரின மற்றும் தாவர கழிவுகளைக்
க�ொண்டும், இயற்கை பூச்சிவிரட்டிகளை
க�ொண்டும்
பயிரிடும்
வேளாண்மை
முறையாகும்.

� பருவநிலை

மாற்றம்:
வெப்பநிலை,
மழைப�ொழிவு,
காற்று
வீசுதல்
ஆகியவற்றின் அளவுகளிலும், அவைகள்
நிலவும்
காலங்களிலும்
ஏற்படும்
குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றம் பருவநிலை
மாற்றம் எனப்படுகிறது.
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:
1. ”என்வைரான்மென்ட்” (Environment) என்ற
வார்த்தை ----------------- என்ற
ப�ொருள்
க�ொள்ளும்
எந்த
பிரஞ்ச்
வார்த்தையிலிருந்து த�ோன்றியது?

5. சுற்றுச்சூழல் ப�ொருட்கள் என்பவை ------------------- ?
அ) சந்தைப் ப�ொருட்கள்
ஆ) சந்தையிடா ப�ொருட்கள்
இ) இரண்டும்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல.

அ) என்வைரான்
ஆ) என்வைரான்ஸ்
இ) என்வைர�ோனியா
ஈ) என்வைர்

6. தூய ப�ொதுப்பொட்களில், நுகர்ச்சி என்பது

2. “உயிர்சார்” (biotic) என்ற வார்த்தையின்
ப�ொருள் என்ன?

------------------ .

அ) ப�ோட்டி உடையது
ஆ) ப�ோட்டியற்றது
இ) இரண்டும்
ஈ) மேற் ச�ொன்ன எதுவுமல்ல

அ) உயிர் வாழ்வன
ஆ) உயிரற்றவை
இ) பருப்பொருள்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல

7. சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியலின் அடிப்படை
கருத்துக்களில் ஒன்றும், சந்தை த�ோல்விக்கு
காரணமானதும் -------------- ஆகும்.

3. சூழலியல் என்பது எந்த ஒன்றின் சிறிய
பகுதி?
அ) அயன�ோஸ்பியர்
ஆ) லித்தோஸ்பியர்
இ) பைய�ொஸ்பியர்
ஈ) மெஸ்ஸோஸ்பியர்

அ) நேர்மறை புற விளைவுகள்
ஆ) எதிர்மறை புற விளைவுகள்
இ) இரண்டும்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல

4. “ப�ொருள்சார் சமநிலை அணுகுமுறையை”
நிறுவியவர் யார்?

8. வெளிக் காற்றுமாசுவுக்கு ------------காரணமாகும்.

அ) தாமஸ் மற்றும் பிக்கார்டி
ஆ) ஆலன் நீஸ் மற்றும் ஆர்.வி.
அய்யர்ஸ்
இ) ஜ�ோன் ராபின்சன் மற்றும் ஜெ.எம்.
கீன்ஸ்
ஈ) ஜ�ோசப் ஸ்டிக்லிஸ் மற்றும் எட்வர்ட்
சேம்பா;லின்
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அ) சூடாக்குவதும் சமைப்பதும்
ஆ) பாரம்பரிய அடுப்புகள்
இ) ம�ோட்டார் வாகனங்கள்
ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்
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9. கார்பன் மேனாக்சைட்
பங்களிப்பைச் செய்வது

அதிகமாவதில்

14. சத்துக்களை அதிகப்படுத்தும் செயல் எப்படி
அழைக்கப்படுகிறது?

அ) ம�ோட்டார் வாகனங்கள்
ஆ) த�ொழில் செயற்பாடுகள்
இ) நிலையாக எரிப�ொருள் எரிக்கும்
கருவிகள்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமில்லை

அ) யூட்ரோபிகேசன்
ஆ) சத்துக்களை கட்டுப்படுத்துதல்
இ) செறிவூட்டல்
ஈ) சிஸ்டோஸ்மியாசிஸ்
15. மண்மாசுவிற்கு முதல்நிலை காரணம்
------------.

10. பின்வரும் எது உலக வெப்பயமயமாதலுக்கு
காரணம்?

அ) பூச்சியை கட்டுப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகள்
ஆ) நில மேம்பாடு
இ) விவசாய நிலங்கள் வழியாக
பாய்ந்தோடும் மழைநீர்
ஈ) இரசாயன உரங்கள்

அ) பூமியின் ஈர்ப்பு விசை
ஆ) ஆக்ஸிஜன்
இ) மையந�ோக்கு விசை
ஈ) வெப்பநிலை அதிகமாதல்.
11. பின்வரும் எந்த
கதிர்களிலிருந்து
பாதுகாக்கிறது?

ஒன்று

புற ஊதாக்
மனிதர்களை

16. வன அழிவிற்கான முதன்மை காரணம்
யாது?

அ) UV - A
ஆ) UV - C
இ) ஓச�ோன் படலம்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமில்லை

அ) மரம் வெட்டும் த�ொழில்
ஆ) இயற்கை வன அழிவு
இ) நிலத்தை சமப்படுத்துதல்
ஈ) தட்பவெட்பநிலை சமப்படுத்துதுல்

12. உலக வெப்பயமயமாதல் -----------என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

17. மின்னணு கழிவுகளுகள் -----------என்ற ப�ொதுவாக குறிப்பிட்படுகின்றன.

அ) சூழலியல் மாறுபாடு
ஆ) பருவநிலை மாறுபாடு
இ) வளிமண்டல மாறுபாடு
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமில்லை
13. பின்வரும்
எந்த
வெப்பயமயமாதலின்
விளைவு?

அ) திடக் கழிவுகள்
ஆ) குப்பைக் கழிவுகள்
இ) இ-கழிவுகள்
ஈ) மருத்துவமனைக் கழிவுகள்

ஒன்று
உலக
எதிர்பார்க்கப்படும்

18. அமிலமழைக் --------------விளைவுகளில் ஒன்று.
அ) காற்று மாசு
ஆ) நீர் மாசு
இ) நில மாசு
ஈ) ஒலி மாசு

அ) கடல் மட்டம் உயர்தல்
ஆ) மழைப் ப�ொழிவு மாறுதல்
இ) பாலைவனம் அதிகரித்தல்
ஈ) மேற்சொன்ன அனைத்தும்.
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19. நீடித்த வளர்ச்சி (அல்லது) வளங்குன்றா
வளர்ச்சிக் குறிக்கோள்களை அடைய
விதிக்கப்பட்டிருக்கும் காலம் --------- .

20. கார நிலம் அதிகமாக
சமவெளி எது?

காணப்படும்

அ) சிந்து-கங்கை
ஆ) வட இந்திய
இ) கங்கை
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

அ) 2020
ஆ) 2025
இ) 2030
ஈ) 2050

விடைகள்

1

இ

11

இ

2

அ

12

ஆ

3

4

13

14

இ
அ

5

ஈ

ஆ

அ

ஈ

6

15

7

அ

ஆ

அ

இ

16

17

8

இ

18
அ

9

10

19

20

அ

இ

ஈ
ஈ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. சுற்றுச்சூழல் என்பதன் ப�ொருள் கூறுக.
22. சூழலியல் என்றால் என்ன?
23. தலா (per capita) கரிமில வாயு அதிகமாக வெளியேறும் நாடுகள் யாவை?
24. சுற்றுச்சூழல் ப�ொருட்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் கூறு.
25. ஒலிமாசுவினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை கூறுக.
26. உலக வெப்பமயமாதல் என்பதனை வரையறு.
27. விதைப்பந்து என்பதன் ப�ொருள் கூறுக.
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்

28. ப�ொருளாதாரத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் உள்ள த�ொடர்பினை சுருக்கமாக கூறு.
29. ப�ொருள்சார் சமநிலை அணுகுமுறையின் ப�ொருள் குறிப்பிடுக.
30. பல்வகையான காற்று மாசுகளை விளக்குக.
31. நீர்மாசுக்கான காரணங்கள் யாவை?
32. இ-கழிவுகள் என்பதன் ப�ொருள் தருக.
33. நில மாசு என்றால் என்ன? அதற்கான காரணங்களை குறிப்பிடுக.
34. குறிப்பு வரைக: அ) பருவநிலை மாற்றம்
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்
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பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக

35. ம�ொத்த தேசிய உற்பத்திக்கும் சுற்றுச்சூழல்
த�ொடர்பினை சுருக்கமாக விளக்குக.

தரத்திற்கும்

இடையேயான

36. புற விளைவுகள் என்ற கருத்தினையும் அதன் வகைப்பாடுகளையும் விளக்குக.
37. நீடித்த அல்லது வளம்குன்றா வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன்
ந�ோக்கங்களை விளக்குக.
செய்முறை

நமது கிராமத்திலும், நகரத்திலும் உருவாகும் திடக்கழிவுகள் எவ்வாறு
அப்புறப்படுத்தப்பட்டு மேலாண்மை செய்யப்படுகிறது என்பதனை நேரடியாக
கண்டறியவும்.
பார்வை நூல்கள்

1. Karpagam M. (1993). Environmental Economics, Sterling Publishers, New Delhi.
2. Sankaran S. (1994). Environmental Economics, Margham, Chennai.
3. Sacratees J. and Karthigarani (2008). Environment Impact Assessment, APH
Publishing Corporation, New Delhi.
4. Garge, M.R. (Ed.) (1996). Environmental Pollution and Protection, Deep and Deep
Publications, New Delhi.
5. Lodha S.L (Ed.) (1991). Economics of Environment, publishers, New Delhi.
6. The Hindu Survey of Environment: Annual Reports.
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அத்தியாயம்

11

ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும்
திட்டமிடல்

தவறாக நடைமுறைப்படுத்துவதனால் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டத் திட்டம்
த�ோல்வியடையலாம். ஆனால் சரியாக நடைமுறைப்படுத்துவதனாலேயே தவறாக
வடிவமை திட்டம் வெற்றியடைந்துவிடாது.
இன்றைக்கும் என்றைக்கும் உன்னுடைய வேலைகளைத் திட்டமிட்டு பிறகு
நடைமுறைப்படுத்து.
– மார்கரெட் தாட்சர்

Learning Objectives

1
2
3

தேசிய வருவாயின் ப�ொருள் மற்றும் அதனுடன் த�ொடர்புடைய கருத்துருக்களைப்
புரிதல்
தேசிய வருவாயைக் கணக்கிடும் முறைகளை அறிதல்.
நிதி ஆய�ோக்கின் பணிகளை மதிப்பிடுதல்.

11.1

மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்றழைக்கப்படும்
ஏழை நாடுகளின் பிரச்சினைகளைப் பற்றி
படிக்க யாரும் ஆர்வம் காட்டவில்லை. அதன்
பிறகே ப�ொருளியல் வல்லுநர்கள் நாடுகளின்
பிரச்சினைகளை
ஆய்வு
செய்து
புதிய
முன்னேற்ற
மற்றும்
வளர்ச்சிக்
க�ோட்பாடுகளையும், மாதிரிகளையும் (Models)
உருவாக்க ஆரம்பித்தனர். இன்றைய வளரும்
நாடுகள் அனைத்தும் இங்கிலாந்து மற்றும் பிற
ஐர�ோப்பிய
நாடுகளிடம்
அடிமைப்படுத்தபட்டிருந்த
நாடுகள்.
விடுதலைக்குப் பிறகு இந்த நாடுகள் துரிதமான
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றமடைவதையே
விருப்பமாக க�ொண்டிருந்தன.

முன்னேற்றம் மற்றும்
வளர்ச்சி குன்றிய
ப�ொருளாதாரம் -ப�ொருள்

அறிமுகம்
ப�ொருளாதார
“மேம்பாடு”
மற்றும்
முன்னேற்றம் ஆகிய இரண்டு ச�ொற்களும்
ஒரே
ப�ொருளைக்
குறிக்கக்கூடியவை.
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி நாட்டு வருமானம்
அதிகரித்தலைக் குறிக்கப் பயன்படும் ச�ொல்.
நாட்டின் ப�ொருளாதார கட்டமைப்பில் நிகழும்
நல்ல மாற்றங்களை முன்னேற்றம் எனக்
கருதலாம். இரண்டாம் உலகப்போர் வரையில்
ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல்
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ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தின்
அணுகுமுறைகள்

நாட்டின் நிறுவன அமைப்புகள் ஆகியவற்றில்
நிகழும் பெரிய மாற்றங்கள் மற்றும் விரைவான
வளர்ச்சி,
வருவாய்
ஏற்றத்தாழ்வினை
குறைத்தல் மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு ஆகிய
அனைத்தையுமே
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றமாக கருத வேண்டும்” என்கிறார்.

ப�ொருளாதார
முன்னேற்றம்
இருவகையான அணுகுமுறையை க�ொண்டு
விளக்கப்படுகிறது முறையே i) பழமையான
அணுகுமுறை மற்றும் ii) நலம் சார்ந்த புதிய
அணுகுமுறை.

ப�ொருளாதார வளர்ச்சிகுன்றிய
நாடுகளின் சிறப்பியல்புகள்

1. பழமையான அணுகுமுறை

அறிமுகம்

இந்த
அணுகுமுறை
ப�ொருளாதார
அடிப்படைகளைக்
க�ொண்டு
மட்டுமே
முன்னேற்றத்துக்கு
விளக்கமளிக்கிறது.
ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரிப்புடன்
உற்பத்தி
மற்றும்
வேலை
வாய்ப்பில்
விவசாயத்தின் பங்கு குறைந்து த�ொழில்
மற்றும்
பணித்துறையின்
பங்கு
உயர்வடைதலையே
பழைய
அணுகுமுறையில் ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்
என்கிறது. இது த�ொழில் துறை வளர்ச்சியை
வலியுறுத்தும் அணுகுமுறையாக உள்ளது.
தனிநபர் வருமான உயர்வு அடித்தட்டு
மக்களின் வருவாயையும் அதிகப்படுத்தும்
என்ற
எடுக�ோளின்
அடிப்படையில்
முன்னேற்றத்துக்கு விளக்கமளிக்கிறது.

•வ
 ளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளை ஒன்றுடன்
ஒன்று த�ொடர்புபடுத்தி அறியலாம்.
•உ
 லக வங்கியின் வளர்ச்சி அறிக்கையின்படி
தலாவீத ம�ொத்த நாட்டு வருமானத்தின்
அடிப்படையில்
வகைப்படுத்துகிறது.

உலக வங்கி அறிக்கை

2. நலம் சார்ந்த புதிய அணுகுமுறை
ப�ொருளாதார

முன்னேற்றம்

குறைந்த
வருமானமுடைய
நாடுகள்

நடுத்தர
வருமானம்
உடைய நாடுகள்

தலா வீத ம�ொத்த
நாட்டு உற்பத்தி
$906 மற்றும்
அதற்கு குறைவு

தலா வீத ம�ொத்த
நாட்டு உற்பத்தி
$906 - $11,115
இடையே உள்ள
நாடுகள்

அதிக வருமானம்
உடைய நாடுகள்
தலா வீத ம�ொத்த
நாட்டு உற்பத்தி
$11,116 மேல்
உள்ள நாடுகள்

வளர்ச்சி குன்றிய ப�ொருளாதாரம்

1970-

களில்
மறுவரையறை
செய்யப்பட்டது.
இதன்படி வறுமை, வருமான ஏற்றத்தாழ்வு
மற்றும் வேலையின்மை குறைத்தல் மற்றும்
நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகப்படுத்ததல்
ஆகியவை ஒருசேர நிகழ்வதே ப�ொருளாதார
முன்னேற்றமாகும். அந்த காலக்கட்டத்தில்
“வளர்ச்சியுடன் கூடிய பங்கீடு” என்பதே
புகழ்பெற்ற முழக்கங்கங்களாயின.

வளர்ச்சி
குறைந்த
ப�ொருளாதாரம்
என்பது ஒரு நாட்டில் குறைவான தலா
வருமானம், பரவலான வறுமை, வருவாய்
மற்றும் செல்வ பகிர்வில் கடுமையான
ஏற்றத்தாழ்வு,
அதிக
மக்கள்
த�ொகை,
குறைவான மூலதன ஆக்கம், அதிக அளவு
வேலையின்மை, பழமையான உற்பத்தி
முறை, எதிரும் புதிருமான பண்புகள் ஒருசேர
நிலவுதல்
(Dualism)
ப�ோன்றவற்றை
பண்புகளாகக் க�ொண்டதாகும்.

மைக்கேல்
பி.ட�ொடார�ோவின்
கருத்தின்படி,
“முன்னேற்றத்தை
சமூக
அமைப்பு, ப�ொது மக்களின் மனநிலை மற்றும்
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வளர்ச்சி குன்றிய ப�ொருளாதாரம் ப�ொருள்

3. மாற்றத்தின் ந�ோக்கம்

வளர்ச்சி குன்றிய ப�ொருளாதாரம் என்பது
ஒரு நாட்டில், அதிக மக்கள் த�ொகையினால்
உற்பத்தி குறைந்து, அவற்றின் விளைவாக
குறைந்த தலா வருமானம் உடைய அதிக
மக்களைக் க�ொண்ட ப�ொருளாதாரமாகும்.

வளர்ச்சி
என்பது
அதிகமான
வெளியீட்டைக்
குறிக்கிறது.
ஆனால்
முன்னேற்றம் என்பது உற்பத்தியில் அதன்
செயல்திறனைக்
குறிக்கிறது.
அதாவது,
உற்பத்தியில் ஒரு அலகு உள்ளீட்டிற்கான
வெளியீட்டின் அளவைக் குறிக்கும். இது
வெளியீடு,
வளங்களுக்கான
ஒதுக்கீடு,
வறுமை,
சமத்துவமின்மை
மற்றும்
வேலையின்மை ஆகியவற்றின் கலவை
மாற்றங்களை குறிக்கிறது.

11.2

ப�ொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்

1. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்

4. மாற்றத்தின் விரிவு

ப�ொதுவாக பார்த்தால், முன்னேற்றம்
என்பது
பின்தங்கிய
நாடுகளின்
பிரச்சனைகளையும்,
வளர்ச்சி
என்பது

	ப�ொருளாதார
முன்னேற்றம்
(ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை விட பெரிய
கருத்து) என்பது வளர்ச்சி மற்றும் கட்டமைப்பில்
ஏற்படும் மாறுதல்களை உள்ளடக்கியது.

முன்னேறிய நாடுகளின் பிரச்சனைகளையும்
க�ொண்டதாக உள்ளது.

எண்ணிக்கை
அடிப்படையிலானது
(அதாவது) தலா வருமான
அதிகரிப்பைக் குறிக்கும்.

2. வளர்ச்சியின் இயல்பும் அளவும்
முன்னேற்றம்
என்பது
த�ொடர்ச்சியற்றதாகவும்
மற்றும்
தன்னிச்சையாகவும் நிகழக்கூடிய மாற்றம்,
வளர்ச்சி என்பது நீண்ட காலத்துக்கும்,
படிப்படியாகவும், நிதானமாகவும் நடைபெறும்
மாற்றமாகும்.

எண்ணிக்கை மற்றும்
தர
அடிப்படையிலானது

Vs
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி Vs
ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்

ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்குமிடையேயான வேற்றுமைகள்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி

ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்

வளர்ந்த நாடுகளின் ப�ொருளாதார
பிரச்சனைகளை கையாளுகிறது

வளரும் நாடுகளின் பிரச்சனைகளைக்
கையாளுகிறது

மாற்றங்கள் படிப்படியாகவும் நிதானமாகவும்
நிகழ்கிறது

த�ொடர்ச்சியற்ற தன்னிச்சையான மாற்றங்கள்
நிகழ்கிறது

அதிக அளவான உற்பத்தியைக் குறிக்கிறது.

உற்பத்தி அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல்
உற்பத்தியாகும் ப�ொருட்களின் வகைகளும்
மாறுகிறது
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எண்ணிக்கை அடிப்படையிலானது (அதாவது)
தலா வருமான அதிகரிப்பைக் குறிக்கும்.

எண்ணிக்கை மற்றும் தர அடிப்படையிலானது

குறுகிய எல்லையுடையது.

விரிவான ப�ொருள் க�ொண்ட ச�ொல்
முன்னேற்றம் = வளர்ச்சி + மாற்றம்

11.3

ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்தை அளவிடுதல்

இந்த அளவிடும் முறை நீண்டகாலத்தில்
தலா உற்பத்தி மதிப்பு அதிகரித்தலைக்
குறிப்பிடுகிறது. தலா வருமானம் அதிகரிக்கும்
வேகம்
மக்கள்
த�ொகை
அதிகரிக்கும்
வேகத்தைவிட உயர்வாக இருக்க வேண்டும்
என இந்த அளவிடும் முறை வலியுறுத்துகிறது.

ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை நான்கு
முறைகளில் அளவிடலாம்.
 நாட்டின் ம�ொத்த உற்பத்தி (Gross National
Product GNP)
ஒரு நாட்டின் புவி எல்லைக்குள் ஒரு

 நலன்:

குறிப்பிட்ட ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
ப�ொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் சந்தை
மதிப்புடன் அந்த நாட்டு மக்கள் வெளிநாடுகளில்
ஈட்டிய வருமானத்திற்கும், வெளிநாட்டினர்
சம்பாதித்து அவர்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பிய
வ ரு ம ா ன த் தி ற் கு மி ட ை யி ல ா ன
வேறுபாடுத்தொகையை
கூட்டினால்
கிடைக்கும் ம�ொத்த மதிப்பே ம�ொத்த நாட்டு
உற்பத்தி
எனலாம்.
இந்த
கருத்தினைக்கொண்டு
ஒரு
நாட்டின்
ப�ொருளாதார
நிலையை
மதிப்பிடலாம்.
மற்றவை மாறாதிருக்கும் ப�ோது நாட்டின்
ம�ொத்த நாட்டு உற்பத்தி அதிகமாக இருந்தால்
அந்நாட்டு
மக்களின்
உயர்வான
வாழ்க்கைத்தரத்துக்கு வழிவகுக்கும் என
கருதப்படுகிறது.

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை மக்கள்
வாங்கி பயன்படுத்துவது அதிகரிப்பதையே
ப�ொருளாதார முன்னேற்றமாக கருதப்படுகிறது.
மக்கள் நலன் என்ற கண்ணோட்டத்தில்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தை மக்களின்
சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைத்தரத்தில்
குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு மேம்படுவதாக சார்ந்து
வரையறுக்கலாம்.
 சமூகக் குறியீடுகள் (Social Indicators):
மக்களின் அடிப்படை மற்றும் கூட்டுத்
தேவையை நிவர்த்தி செய்வதை சமூக
குறியீடுகள்
என
அழைக்கப்படுகிறது.
நேரடியாக வழங்கப்படும் அடிப்படைத் தேவை
என்பது மக்களின் சுகாதாரம், கல்வி, உணவு,
குடிநீர், துப்புரவு மற்றும் வீட்டு வசதி
ஆகியவையாகும். இவற்றைக் க�ொண்டு சமூக
பின்னடைவு தவிர்க்கப்படுகிறது.

 தலாவீத ம�ொத்த நாட்டு உற்பத்தி (GNP Per
Capita)
ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டின்
ம�ொத்த உற்பத்தி மதிப்பை அந்த ஆண்டின்
மக்கள் த�ொகையால் வகுக்கக் கிடைக்கும்
ஈவுத் த�ொகையே தலாவீத ம�ொத்த நாட்டு
உற்பத்தியாகும்.
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11.4

ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றத்றத நிரணயிககும ்கொரணி்கள்

்பல காரணிகள் வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத நிர்ணயம் வசய்கின்றன. அவற்டற நான்கு
வடகயாக பிரிககலாம். அடவயாவன வ்பாருைாதாரம், சமூகம், அரசியல் ைற்றும் ைதம் சார்ந்த
காரணிகள். இவற்டற வ்பாருைாதாரம் ைற்றும் வ்பாருைாதாரம் சாராத பிற காரணிகள் என
எளிடையாக இரண்தை வடகயாகவும் பிரித்து விைலாம்.

11.5

ப�ொருளொதொரம ேற்றும ப�ொருளொதொரம ்சொரொத ்கொரணி்கள்
கீழ்கண்ை வடர்பைம் வ்பாருைாதாரம் ைற்றும் வ்பாருைாதார காரணிகடை
எளிடையாக ்படடியலிடுகிறது.

ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றத்றத நிரணயிககும ்கொரணி்கள்

ப�ொருளொதொர ்கொரணி்கள்

ப�ொருளொதொரம ்சொரொத ்கொரணி்கள்
1. ைனித வைம்

1. இயற்டக வைஙகள்

2. வதாழில்நுட்ப அறிவு

2. மூலதன ஆககம்

3. அரசியல் சுதந்திரம்

3. சந்டதயின் அைவு

4. சமூக அடைபபு

4. கடைடைபபு ைாற்றம்

5. ஊைலற்ற நிர்வாகம்

5. நிதியியல் அடைபபு

6. முன்தனற்றம் அடைவதற்கான விருப்பம்

6. சந்டதயிைத்தகக உ்பரி

7. நீதி த்பாதடன, அறவநறி ைற்றும் சமூக
விழுமியஙகள்

7. ்பன்னாடடு வாணிகம்

8. சூதாடை முதலாளித்துவம்

8. வ்பாருைாதார அடைபபு

9. ்பரம்்படர வசாத்துரிடை முதலாளித்துவம்

11.5.1. ப�ொருளொதொரம ்சொர்நத

முன்தனற்றத்டத

காரணியாகும்.
முன்தனற்றத்துககு
ததடவப்படும் அைவுககு ஒரு நாடு இயற்டக
வைஙகடை
வ்பற்றிருகக
தவண்டும்.
வைஙகள் ்பற்றாககுடறயாக உள்ை நாடு
விடரவாக முன்தனற இயலாது. ஆனால்,
ஜப்பான் நாடடில் வைஙகள் ்பற்றாககுடறயாக
இருந்தாலும் முன்தனறிய நாைாக உள்ைது.
ஏவனன்றால்
ததடவயான
வைஙகடை
இறககுைதி வசய்து வகாள்ளுகிறது. இந்தியா

்கொரணி்கள்

வ்பாருைாதார
முன்தனற்றத்டத
நிர்ணயிககும் எடடு முககியைான காரணிகள்
கீதை ்படடியலிைப்படடுள்ைன.
அ. இயற்ற்க வளங்்கள்
ஒரு
நாடு
வ்பற்றுள்ை
இயற்டக
வைஙகளின் அைவு அந்நாடடின் வ்பாருைாதார
ப�ொருளொதொர மேம�ொடு ேற்றும திட்டமி்டல்
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ப�ொருளாதாரத்தின் மூன்று துறைகளான
பிரிக்கப்படுகின்றன.
அதில்
முதன்மைத்
துறையானது வேளாண்மை,
கால்நடை
வளர்ப்பு,
காடுகள்
ப�ோன்றவற்றை
உள்ளடக்கியும், இரண்டாம் துறையானது
த�ொழிற்சாலை உற்பத்தி, கட்டுமானப்பணிகள்
ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கியும் மற்றும் சார்புத்
துறைகளான வாணிபம், வங்கி மற்றும்
வர்த்தகம்
ப�ோன்றவற்றையும்
உள்ளடக்கியிருக்கும்.
எந்த
ஒரு
ப�ொருளாதாரமும் முழுக்க வேளாண்மையை
மட்டும் சார்ந்து இருந்தால்
பின்தங்கிய
நிலையிலேயே இருக்கும்..

அதிக அளவில் வளங்களைப் பெற்றிருந்தாலும்
முன்னேற்றம் குறைந்த நாடாக உள்ளது.
ஆ) மூலதன உருவாக்கம்
மூலதனம்
ப�ொருளாதாரத்தின்
அனைத்துச்
செயல்பாட்டிற்கும்
அடிப்படையானதாகும்.
ஏற்கனவே உள்ள
இருப்புடன் தற்போது கூடும் நிகர அளவு
மூலதனமே மூலதன உருவாக்கம் என்பர்.
இதில்
கண்ணுக்கு
புலனாகக்
கூடிய
த�ொழிற்சாலைகள்,
இயந்திரங்களும்,
கண்ணுக்கு புலனாகாத உடல்நலம், கல்வி
மற்றும்
ஆராய்ச்சி
ப�ோன்ற
இரண்டு
இனங்களுமே
இதில்
உள்ளடங்கும்.
த�ொழிலாளர்களின்
உற்பத்தி
திறனை

உ) நிதியியல் முறை
நிதியியல் முறை என்பது ஒரு நாட்டில்
திறமையான மற்றும் சிறந்த முறையில்
கட்டமைக்கப்பட்ட வங்கி முறையினைக்
க�ொண்டதாகும். ஒழுங்குற அமைக்கப்பட்டட
பண
அங்காடியானது
தேவையான
மூலதனத்தை வழங்குகிறது.

உயர்த்தி வருமானத்தை அதிகரிக்க மூலதன
ஆக்கம் உதவுகிறது. புதிய த�ொழில்நுட்பத்தை
பயன்படுத்துவதால் இயற்கை வளங்களை
நன்முறையில்
பயன்படுத்தவும்.
த�ொழில்மயமாதலுக்கும், மற்றும் அங்காடி
விரிவாக்கத்திற்கும் உதவுகிறது. இதனால்
ப�ொருளாதாரம்
வளர்ச்சிக்கு
முக்கியமானதாகும்.

ஊ) விற்பனைக்குரிய உபரி
வேளாண் துறையில் குடும்பத்திற்கான
நுகர்வுத்
தேவையைவிட
கூடுதலாக
செய்யப்படும் உற்பத்தியை விற்பனைக்குரிய
உபரி என்கிற�ோம்.
இந்தக் கூடுதல்
விளைப்பொருட்களை
விவசாயிகள்
சந்தையில் விற்று வருமானம் ஈட்டலாம். இது
அவர்களுடைய வாங்கும் திறன் அதிகபடுத்தும்,
இதனால்
நாட்டில்
ப�ொருள்
உற்பத்தி
அதிகரித்து
வேலைவாய்ப்பும்,
நாட்டு
வருமானமும்
உயர்ந்து
நாடு
முன்னேற்றமடையும்.

இ) சந்தையின் அளவு
சந்தை அளவானது பெரிய அளவில்
இருந்தால் கூடுதலான உற்பத்தி, அதிக
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தேசிய தலா வருமான
உயா்வு ஆகியவற்றைத் தூண்டும். இவ்வாறு
வளர்ந்த நாடுகள் உலக வர்த்தக மையத்தின்
வழியாக சந்தை அளவை வெளிநாடுகளுக்கு
க�ொண்டு செல்வதன் மூலம் ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்துக்கு உதவுகிறது.
ஈ) கட்டமைப்பு மாற்றம்
கட்டமைப்பு

மாற்றம்

எ) பன்னாட்டு வாணிகம்

என்பது

பன்னாட்டு வாணிகத்தில் சாதகமான
சூழ்நிலை இருந்தால் ஒரு நாடு ப�ோதுமான

ப�ொருளாதாரத்தில் த�ொழில் கட்டமைப்பில்
எற்படும் மாற்றத்தைக் குறிக்கும். நாட்டின்
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அளவு அந்நிய செலாவணியை கையிருப்பில்
வைக்கமுடியும்.
அந்நிய செலாவணியை
கையிருப்பு ப�ோதுமானதாக இருந்தால் அந்த
நாட்டின் பணமாற்று வீதம் ஏற்ற இறக்கமின்றி
நிலைத்திருக்கும்.

ப�ொது சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் மக்களுக்கான
வசதிகள் மீது செய்யப்படும் செலவுகள் மனித
மூலதன
ஆக்கத்தை
அதிகரிக்கும்.
திறமைமிக்க
மனிதர்கள்
உற்பத்திக்கு
பங்களித்து
முன்னேற்றத்தைத்
தீர்மானிக்கிறார்கள். உதாரணம் ஜப்பான்
மற்றும் சீனா ப�ோன்ற நாடுகள்.

ஏ) ப�ொருளாதார அமைப்புமுறை
ஒரு நாடு தடையில்லா ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கையை கடைப்பிடித்தால் கட்டளைப்
ப�ொருளாதாரத்தைவிட வேகமான வளர்ச்சி
பெறும். இது சில நாடுகளுக்கு மட்டும்
ப�ொருந்தும்.

2. த�ொழில் நுட்ப அறிவு
அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்நுட்ப அறிவு வளரும்
ப�ொழுது உயர்வகை உற்பத்தி த�ொழில்
நுட்பங்கள் பிறக்கும். புதிய த�ொழில் நுட்ப
முறைகள் உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்தும்.
இது
ப�ொருளாதாரம்
முன்னேற்றத்துக்
காரணமாகிவிடும் என ஜ�ோசப் சும்பீட்டர்

11.5.2. ப�ொருளாதாரம் சாராத

காரணிகள்

கூறுகிறார்.

“மனித
வளம்
சமுதாயத்தின்
மனப்பான்மை, அரசியல் சூழ்நிலைகள் மற்றும்
வரலாற்று
நிகழ்வுகள்
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்தின் மிக அதிக அளவு ஆதிக்கம்
செய்கின்றன.
முன்னேற்றமடைவதற்கு
மூலதனம்
அடிப்படையானதே
ஒழிய
அதுமட்டுமே ப�ோதுமானதல்ல” என ராகனர்
நர்கஸ் தெளிவுபடுத்துகிறார்

3. அரசியல் சுதந்திரம்
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்திற்கும்
அரசியல்
சுதந்திரத்திற்கும்
நெருங்கிய
த�ொடர்புடையது. இந்தியாவின் வறுமைக்கு
இந்தியாவின் செல்வம் ஆங்கிலேயர்கள்
ஆட்சியில் எடுத்து செல்லப்பட்டதே காரணம்
என தாதாபாய் நவ்ரோஜி தனது “ “வறுமையும்
– இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முறையும்”
(Poverty and un – British Rule in India)’ என்ற
நூலில் எழுதியுள்ளார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சி
முறைதான் இந்தியாவில் வறுமை அதிகரிக்க
முக்கியக் காரணமாக இருந்தது.

1. மனித வளம்
மனித வளம் மனித மூலதனம் எனக்
கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், இது உற்பத்தி
திறனை
அதிகப்படுத்தி
நாட்டு
வருமானத்தையும்
உயர்த்தும்
ஆற்றல்
பெற்றுள்ளது. மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கும்
ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சுழற்சியான
உறவு நிலவுகிறது.
ஒரு நாட்டுக்கு
கல்வியறிவுள்ள, உடல் நலமுள்ள மற்றும்
திறமையான த�ொழிலாளர்கள் உற்பத்தித்
திறன்மிக்க ச�ொத்தாக கருதப்படுகிறார்கள்.
மக்களின் அறிவு, திறன்கள் மற்றும் உற்பத்தி

4. சமூக அமைப்பு
முன்னேற்றத்தின் பலன்கள் சமமாக
அனைத்துத்
தரப்பினருக்கிடையில்
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்
என்ற
நம்பிக்கை
இருந்தால் தான், நாடு முன்னேற தூண்டும்
செயல்களை செய்ய மக்கள் முன் வருவார்கள்.
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றம்
துரிதமாக
நடைபெற மக்களின் பங்கெடுப்பது என்பது
மிகவும் அவசியமானதாகும். குறைபாடுள்ள

செய்யும் தகுதி ஆகியவற்றை அதிகரிக்கும்
செயலை மனித மூலதன ஆக்கம் எனலாம்.
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8. சூதாட்ட முதலாளித்துவம்

சமூக அமைப்புமுறையில் ஒரு சில பிரிவினர்
மட்டும்
முன்னேற்றத்தின்
பலன்களை
கூடுதலாக
பெறுவதை
அனுமதித்தால்
பெரும்பான்மையான மக்கள் ப�ொருளாதார
முன்னேற்ற
செயல்பாடுகளில்
கலந்து
க�ொள்ளமாட்டார்கள். முன்னேற்றத்தின் பலன்
ஒரு
சிலர்
க�ொண்டு
செல்வதை
முதலாளித்துவத்தின் த�ோழமை ப�ொருளாதார
அமைப்பு என்கிறார்.

மக்கள் தங்களின் வருமானம் மற்றும்
நேரத்தின் பெரும்பகுதியை ப�ொழுது ப�ோக்கு
நிகழ்ச்சிகளில், மது அருந்துவதில், சூதாடுவதில்
செலவழித்தால்
உற்பத்தி
நடவடிக்கை
பாதிக்கப்பட்டு ப�ொருளாதார முன்னேற்றம்
தடைபடும்
என
தாமஸ்
பிக்கெட்டி
எடுத்துரைக்கிறார்.
9. பரம்பரை ச�ொத்துரிமை முதலாளித்துவம்

5. ஊழலற்ற அரசு நிர்வாகம்

நிலம்
உள்ளிட்ட
ச�ொத்து
பெற்றோரிடமிருந்து
குழந்தைகளுக்கு
பரம்பரையாக வந்து சேர்ந்தால் குழந்தைகள்
கடின உழைப்பை விரும்பமாட்டார்கள். இது
உற்பத்தித்திறனை குறைத்துவிடும் என

ப�ொருளாதாரம் முன்னேற்றமடைதலில்
ஊழலும் ப�ொருளாதார நேர்மையின்மையும்
எதிர்மறை
விளைவை
உருவாக்கும்
காரணிகளாகும்.
நாட்டு நிர்வாகத்தில்

ஊழலை அகற்றாவிட்டால் முதலாளிகளும்,
வணிகர்களும் நாட்டின் வளங்களை சுரண்டி
விடுவார்கள். இதனால் வரி ஏய்ப்பு அதிகரித்து
ஊழல் பெருகி முன்னேற்றமே தடைபடும்
நிலை உருவாகிவிடும்.

தாமஸ் பிக்கெட்டி கூறுகிறார்.

11.6

வறுமையின் நச்சு சுழற்சி
மு ன்னேற்ற ம்
குறைவாக
உள்ள
நாடுகளில்
குறைவான
மு ன்னேற்றமே
மு ன்னேற்றத்தைக்
குறைவான
அளவிலே
த�ொடர்ந்து நீடிக்க செய்யும் சுழற்சியினை
உருவாக்குகிறது. நச்சுச் சுழலானது ஒன்றைத்
த�ொடர்ந்து மற்றொன்று ஏழைநாடுகளை
த�ொடர்ந்து
வறுமை
நிலையிலேயே
வைத்திருக்கும் விதத்தில் செயல்படுவதைக்
குறிப்பதாக ராகனர் நர்க்ஸ் கூறுகிறார்.
உதாரணமாக ஒரு ஏழையிடம் உண்பதற்கு
ப�ோதுமான உணவு இல்லை – குறைவான
உணவு அவருடைய உடல் நிலையை
பலவீனப்படுத்திவிடும்.
பலவீனமாக
இருப்பவரின் உழைக்கும் தகுதி குறைவாக
இருக்கும். உழைக்கும் திறன் குறைவாக

6. முன்னேற்றம் அடைவதற்கான விருப்பம்
விருப்பமிருந்தால்தான் மக்கள் எந்த ஒரு
செயலையும் செய்து முடிப்பார்கள் ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்துக்கும் மக்களின் விருப்பம்
அவசியம். விதிப்படிதான் எல்லாம் நடக்கும்
என்பதை பெரும்பாலான மக்கள் நம்புவதும்,
வறுமையை தலைவிதியின் விளைவு என்றும்
ஏற்றுக் க�ொண்டுவிட்டால் அந்த நாட்டில்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புக்
குறைவாக இருக்கும்.
7. நீதிப�ோதனை,
மதிப்புகள்

அறநெறி

மற்றும்

சமூக

ஒழுக்க நெறிகளும் அறநெறி பற்றுதலும்
சந்தையின்
திறன்மிக்க
செயல்பாட்டுக்கு
அடிப்படைகளாகும். டக்ளஸ் சி. நார்த் “மக்கள்
நேர்மையற்றவர்களாக இருந்தால் சந்தை
செயல்படாது” என்கிறார்.
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இருந்தால் குறைவான வருமானம் ஈட்டுவார் வருமானம் குறைவாக இருப்பதால் அவர் ஏழை.
அவர் உண்பதற்கு ப�ோதுமான உணவு இருக்காது. இந்த சுழல் த�ொடர்ந்து க�ொண்டே செல்லும்.
இந்த வகையான சூழ்நிலையை ஒருநாட்டுக்கு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் கீழ்கண்ட கருத்துரையாக
சுருக்கலாம் “ஒரு நாடு ஏழை ஏனென்றால் அது ஏழைகளின் நாடு”.

வறுமையின் நச்சு சுழற்சி
குறைவான
உண்மை
வருமானம்

குறைவான
அளவிலான
சேமிப்பு

குறைவான
உற்பத்தித்
திறன்

குறைவான
அளவிலான
தேவை

குறைவான
அளவிலான முதலீடு
உடல் மற்றும் மனித
மூலதனத்தில்
வறுமையின் நச்சு சுழற்சி தேவைப்
பக்கத்திலிருந்தும் அளிப்பின் பக்கத்திலிருந்தும்
செயல்படுகிறது.

குறைகிறது. இவ்வாறு அளிப்பு பக்கத்தில்
வறுமை நச்சு சுழற்சி செயல்படுகிறது.
தேவைப் பக்கத்திலிருந்து பாரத்தால்,
குறைவான
உண்மை
வருமானம்
காரணமாக தேவையும் குறைவாக இருக்கும்.
இது முதலீட்டைக் குறைக்கச் செய்யும்,
இதனால் மூலதன பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு
உற்பத்தி
குறைந்து
வருமானத்தை
குறைக்கும்..

அளிப்பின் பக்கத்திலிருந்து பார்த்தால்,
குறைவான
உண்மை
வருமானம்
காரணமாக சேமிப்பு அளவு குறைகிறது. இது
முதலீட்டு அளவைக் குறையச் செய்து மூலதன
பற்றாக்குறையை உருவாக்குகிறது. இதனால்
உற்பத்தித் திறன் குறைந்து வருமானமும்
ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல்
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நிர்ணயிக்கப்பட்ட
குறிக்கோள்களையும்,
ந�ோக்கங்களையும்
அடைவதற்கான
வழிமுறையே
திட்டமிடல்
ஆகும்..
ப�ொருளாதாரம், அரசியல், சமூக அல்லது
ராணுவ ந�ோக்கங்களை திட்டமிடல் மூலம்
அடைவதற்கான இலக்குகளாக இருக்கலாம்.

11.6.1. வறுமையின் நச்சு சூழற்சியை

உடைத்தல்

அளிப்பு பக்கத்தில் வறுமையின் நச்சு
சுழற்சி குறைவான
சேமிப்பு மற்றும்
குறைவான
முதலீட்டினால்
இயங்கத்
துவங்குகிறது. ஆகவே பின்தங்கிய நாடுகளில்
முதலீட்டையும்
மூலதன ஆக்கத்தையும்
அதிகரிக்ககும்
ப�ோது
நுகர்வு
அளவு
குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.. இதற்கு
கடந்த கால சராசரி சேமிப்பு விகிதத்தை விட
இறுதிநிலை சேமிப்பு அளவை அதிகமாக
இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

திட்டமிடலின் இலக்கணங்கள்
ப�ொருளாதாரத்
திட்டமிடல்
என்பது
‘தனியார் உற்பத்தி மற்றும் விநிய�ோக
நடவடிக்கைகளை கூட்டாக கட்டுப்படுத்துவது
அல்லது ஒடுக்குவதை குறிப்பதாகும்”
- ராபின்ஸ்
”ப�ொருளாதாரத் திட்டமிடல் என்பது
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைய
உரிய ப�ொறுப்பில் உள்ளவர்கள் நிதானமாக
சிந்தித்து,
இருக்கக்கூடிய
ப�ொருளாதார
வளங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்த
சுட்டிக்காட்டும் வழிமுறைகளே ஆகும்”.

தேவைப் பக்கத்தில் வறுமை நச்சு
சுழற்சியை உடைத்தெரிய, நர்க்ஸ் சரிசம
வளர்ச்சி உத்தியை பரிந்துரை செய்கிறார்.
ஒரே நேரத்தில் பலவகைத் த�ொழில்களில்
ஒரு நாடு முதலீடு செய்தால் த�ொழிலாளர்களுக்கு
அந்தத் த�ொழில்களில் வேலை கிடைக்கும்.
அவர்கள் மற்றத் த�ொழில்களில் உற்பத்தி
செய்த ப�ொருட்களுக்கு நுகர்வோர்களாக
மாறுவார்கள்.
இவ்வாறு
ஒவ்வொரு
த�ொழிலிலும்
வேலை
கிடைத்த
த�ொழிலாளர்கள் தங்களின் வருமானத்தை
வேறு த�ொழிலிலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
ப�ொருட்களை
வாங்கும்போது
சரிநிகர்
சமமான முன்னேற்றம் நடைபெறும் என
நார்க்ஸ் கூறுகிறார். எனவே அனைத்துத்
த�ொழில்களின் சரிநிகர் சமமான வளர்ச்சியின்

- டால்ட்டன்

11.7.1. இந்தியாவில் திட்டமிடல்
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அடைய
வேண்டிய இலக்குகளை, முன்கூட்டியே
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
ப�ொருளாதார
ந�ோக்கங்களையும்,
வழிகாட்டுதல்களையும்
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
எடுக்கப்பட்ட
முடிவுகளையும் திட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய
வரைபடமே ப�ொருளாதார திட்டமிடல் ஆகும்.
தற்போதைய
ப�ொருளாதார
திட்டமிடல்
சிந்தனை மிகவும் புதியது, ஆனால் மார்க்சிச
ச�ோசலிசத்தில்
அடிப்படையில்
ஓரளவு
வேரூன்றியுள்ளது. 20 ஆம் நூற்றாண்டில்,
அறிஞர்கள்,
க�ோட்பாட்டாளர்கள்
மற்றும்
சிந்தனையாளர்கள் ஐர�ோப்பாவின் நிலையை
முன்னிருத்தி,
முதலாளித்ததுவத்தையும்,
சமூகத்தில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வினையும்

மூலம் தேவையின் பக்கத்தில் இயங்கும்
வறுமையின் நச்சு சுழற்சியைத் தடுக்க முடியும்.

11.7

திட்டமிடல்

திட்டமிடலின் ப�ொருள்
மைய
திட்டமிடல்
ஆணையத்தால்
நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட, முன்கூட்டியே
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நிறுத்த அரசின்
என்றனர்.

தலையிடுதல்

அவசியம்

அரசியல்வாதியுமான எம். விஸ்வேஸ்வரய்யா
1934-ல் இந்தியாவில் திட்டமிடுதலுக்கான
அடித்தளத்தை அமைத்தார்.
அவர் தனது
ஆல�ோசனையாக
பத்தாண்டுத்
திட்டம�ொன்றை அவர் எழுதிய “இந்திய
ப�ொருளாதார திட்டமிடல்’’ என்ற புத்தகத்தில்
விளக்கியுள்ளார்.

ச�ோவியத்
ஒன்றியம்
திட்டமிடலை
1928-ல்
செயல்படுத்தத்
துவங்கியது.
ப�ொருளாதாரத்
திட்டமிடலே
ச�ோவியத்
நாட்டை வல்லரசு நாடாக மாற்ற உதவியது.
1930-களில்
ஏற்பட்ட
ப�ொருளாதாரப்
பெருமந்தம்
அமெரிக்காவில்
மக்களின்
வாங்கும் திறனைக் குறைத்து சிக்கலான
சூழ்நிலையை
உருவாக்கியதால்,
ப�ொருளாதாரத்
திட்டமிடலின்
அவசியம்
என்னும் கருத்து வலுவடைந்தது. நாட்டின்
வளங்கள் அனைவருக்கும் பயனளிக்கும்
வகையில்
சிறப்பாக
ஒதுக்கீடு
செய்ய
இரண்டாம் உலகப்போரினால் ஏற்பட்ட சூழல்

2. ஜவஹர்லால் நேரு (1938) : “தேசியத்
திட்டக்
குழு“
ஒன்றை
அமைத்தார்.
அன்றைய
அரசியல்
சூழ்நிலை
காரணமாகவும், இரண்டாம் உலகப் ப�ோர்
ஆரம்பித்ததாலும் நேருவின் முயற்சிகள்
நின்றுவிட்டன.
3. பாம்பே திட்டம் (1940) மும்பயின் முன்னனி

த�ொழிலதிபர்கள் பாம்பே திட்டம் என்ற
திட்டத்தை 1938-ல் முன்மொழிந்தனர்.
இது
பதினைந்து
ஆண்டுகளுக்கான
த�ொழில் முதலீட்டுத் திட்டமாகும்.

நிர்பந்தத்தை உருவாக்கியது.
ப�ோரின்
விளைவுகளை சமாளிக்க திட்டமிடல்தான்
சரியான தீர்வு என்ற
சிந்தனை பரவத்
த�ொடங்கியது.

4. எஸ்.என் அகர்வால் (1944) என்பவர்
“காந்தியத் திட்டம்” என்ற திட்டத்தை
1944-ல் வழங்கினார். இது வேளாண்மை
மற்றும்
கிராமியப்
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்திற்கான திட்டமாகும்.

இந்திய விடுதலைக்குப்பிறகு 1948-ல்
த�ொழில் க�ொள்கை அறிவிக்கப்பட்டது. இதில்
மையத்
திட்டக்குழு
மற்றும்
கலப்புப்
ப�ொருளாதார
அமைப்பு
முறை
ஆகிய
இரண்டையும்
அமைக்க
பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்திய
அரசியலமைப்பு சட்டம் ஜனவரி 26, 1950
அன்று
நாடாளுமன்றத்தில்
ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்டது. திட்டக் குழு மார்ச் 15, 1950ல் அமைக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 1, 1951ல் முதல்
திட்ட காலம் துவங்கியது. இதில் முதல்
ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலமாக 1951 முதல்
1956 வரை ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவில்
திட்டமிடுதலின்
பரிணாம
வளர்ச்சியை
கீழ்கண்ட
நிகழ்வுகளிலிருந்து
புரிந்துக்
க�ொள்ளலாம்.

5. எம்.என்.ராய் (1945): மக்கள் திட்டம்
என்பதை
வடிவமைத்தார்.
இது
வேளாண்மை
உற்பத்தி
மற்றும்
விநிய�ோகத்தை
இயந்திர
மயமாக்குவதையும் நுகர்வுப் ப�ொருட்களை
அரசே
விநிய�ோகம்
செய்யவேண்டும்
என்பதையும் வலியுறுத்தியது.
6. ஜெயப்பிரகாஷ்
நாராயணன்
(1950):
“சர்வோதயத்
திட்டம்”
ஒன்றை
முன்மொழிந்தார்.
இது காந்தி மற்றும்
வின�ோபா
பாவே
ஆகிய�ோரின்
கருத்துக்களின்
உத்வேகத்தால்
தயாரிக்கப்பட்டத் திட்டமாகும். விவசாயம்

1. உயர்திரு.எம்.விஸ்வேஸ்வரய்யா
(1934)
புகழ்பெற்ற
ப�ொறியியல்
வல்லுநரும்
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மட்டுமல்லாமல் சிறு மற்றும் குடிசைத்
த�ொழில்களுக்கு
ஊக்கமளிக்கும்
கூறுகளைக் க�ொண்டத் திட்டமாகும்.

3. சமமான முன்னேற்றம் ஏற்படுத்துதல்:
ப�ொருளாதாரத்தின் பல துறை சார்ந்த
நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ள
ப�ோதுமான பெரிய நிறுவனங்கள் இல்லாத
சூழ்நிலையில்
திட்டக்குழுவே
சரிசம
முன்னேற்றத்தை
ஏற்படுத்த
உதவும்.
பின்தங்கிய நாடுகளில் வேளாண்மை,
த�ொழில், சமூகப் கட்டமைப்பு, உள்நாட்டு
மற்றும் பன்னாட்டு வாணிகம் ஆகியத்
துறைகளின்
முன்னேற்றம்
நாட்டின்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் விரைவாக
நடைபெறத் தேவைப்படுகிறது.

இந்த ஆறுத் திட்டங்களையும் கவனமாக
ஆராய்ந்து
திட்டக்குழுவை
அமைத்து
ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களாக செயல்படுத்த
ஜவஹர்லால் நேரு முடிவெடுத்தார். அவரே
இந்திய அரசின் திட்டக் குழுவின் முதல்
தலைவராவார்.

11.7.2. திட்டமிடலுக்கு ஆதரவான

கருத்துக்கள்

கீழ்க்கண்ட
வகைகளின்
வலியுறுத்தப்படுகிறது.

i) வேளாண் துறை மற்றும் த�ொழில்துறை
முன்னேற்றம்:
வேளாண்துறையும்
த�ொழில்துறையும்
ஒன்றுடன்
ஒன்று

திட்டமிடல்

இணைந்திருப்பதால் வேளாண் துறையும்,
த�ொழில்
துறையும்
சேர்ந்து
முன்னேற்றமடைய
வேண்டியுள்ளது.
வேளாண்துறையை
சீர்படுத்தும்போது
அதில் உள்ள உபரியான த�ொழிலாளர்களை
த�ொழில் துறை ஈர்த்துக் க�ொள்ளும்.
வேளாண் துறையின் வளர்ச்சியினால்
த�ொழில்
துறைக்கு
தேவையான
இடுப�ொருள்
கிடைக்கும்.
இதனால்
வேளாண்மையுடன்
த�ொழில்துறையும்
வளரும்.

1. நாட்டின்
சந்தைகளின்
இயக்கத்தை
முடுக்கிவிடுதலும்
உறுதியாக்குதலும்:
பின்தங்கிய நாடுகளில் சந்தை சக்திகள்
சரிவர இயங்காதததற்கு அறியாமையும்,
பிரபலமும் இல்லாததே ஆகும். நாட்டில்
பெரும்பாலான
பகுதியில்
பணமாற்ற
பறிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. ப�ொருட்கள்,
உற்பத்திக் காரணிகள், பணம் மற்றும்
மூலதன
அங்காடிகள்
அமைப்புமுறை
ஆகியவை ஒழுங்குற அமைக்கப்படவில்லை.
எனவே,
திட்டமிட்ட
ப�ொருளாதாரமே
அங்காடிப் ப�ொருளாதராத்திற்கு சிறந்த
மாற்றாக கருதப்படுகிறது.

ii) கட்டமைப்பு முன்னேற்றம்: வேளாண்துறை
மற்றும் த�ொழில்துறையின் முன்னேற்றம்
என்பது ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக
கட்டமைப்பு
இல்லாமல்
முன்னேற்றம்
பெறமுடியாது.
பாசனக் கால்வாய்கள்,
சாலைகள்,
த�ொடர்வண்டிப்பாதைகள்,
ஆற்றல்
வளம்
ப�ோன்றவற்றை
ஏற்படுத்துதல் என்பது வேளாண் மற்றும்
த�ொழில் துறைக்கு மிக முக்கியமானதாகும்.
கட்டமைப்பு அமைக்க அதிகமான மூலதனம்
மற்றும் நீண்ட பலன்தரும் சில காலங்கள்
எடுக்கும்,
மேலும்
குறைவான

2. வேலையின்மையை அகற்றுதல்: மூலதன
குறைவும்,
த�ொழிலாளர்களின்
எண்ணிக்கை அதிகரிப்பும் ஏற்படுவதால்
அதிகரித்துவரும்
த�ொழிலாளர்களின்
எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப வேலை வாய்ப்பை
உருவாக்குவது அரசுகளுக்கு சவாலாக
உள்ளது.
பின்தங்கிய
நாடுகளில்
வேலையின்மை
மற்றும்
மறைமுக
வேலையின்மையை அகற்ற திட்டமிடுதல்
அவசியமாகும்.
285
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வெளியீடுகளைத் தரக்கூடியவை. அரசு
மட்டுமே வலிமையான கட்டமைப்பை
திட்டமிடல் மூலம் ஏற்படுத்த முடியும்.

11.7.3. திட்டமிடலுக்கு எதிரான

வாதங்கள்

சந்தை
இயங்காமல்
த�ோல்வியடைந்ததால் அரசு திட்டமிடல் மூலம்
தலையிடும்
அவசியம்
உருவானது.
ப�ொருளாதாரத்
திட்டமிடுதலின்
முக்கிய
ந�ோக்கம் வளர்ந்த நாடுகளில் ப�ொருளாதார
நிலைத்தன்மையை அடைவது, பின்தங்கிய
நாடுகளில்
வளர்ச்சியைப்
பெறுவதாகும்.
திட்டமிடுதல் குறைகளற்ற ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை எனவும் கருதிவிட முடியாது.
இவை தனியார் முயற்சியை தடுக்கும்,
தேர்ந்தெடுத்தலின் உரிமையை முடக்கவும்,
நிர்வாகச் செலவு அதிகரிக்கவும், தானாகவே

iii) பண மற்றும் மூலதன அங்காடியின்
முன்னேற்றம்:
உள்நாட்டு
மற்றும்
பன்னாட்டு வாணிபங்கள் வளர்ச்சி பெற
வேளாண்துறை, த�ொழில் துறை, சமூக,
ப�ொருளாதார
கட்டமைப்புகளில்
பங்களிப்பும்
மட்டுமல்லாது
நிதி
நிறுவனங்களின்
பங்களிப்பு
அவசியமானதாகும். பண மற்றும் மூலதன
அங்காடி பின்தங்கிய நாடுகளில் குறைவாக
உள்ளது. இது த�ொழில் மற்றும் வாணிப
வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ளது. எனவே
உறுதியான பணம் மற்றும் மூலதன
அங்காடியை
உருவாக்க
என்பது அவசியமாகும்.

விலை நிர்ணய முறையை சரிசெய்வதை
நிறுத்தவும் செய்கிறது. திட்டமிடலுக்கு எதிரான
வாதங்களையும் குறைகளையும் கீழே புரிந்து
க�ொள்வோம்.

திட்டமிடல்

4. திட்டமிடல்
வறுமையையும்
ஏற்றத்தாழ்வையும் குறைக்கும். திட்டமிடல்
என்பது மட்டுமே பின்தங்கிய நாடுகள்,
நாட்டு
வருமானம்
மற்றும்
தலா
வருமானத்தை அதிகரிக்கவும், வறுமையும்
ஏற்றத்தாழ்வுகளை
குறைக்கவும்
வேலைவாய்ப்பினை
அதிகரிக்கவும்
செய்கிறது. இந்த 65 ஆண்டுகளில் இவை
நடந்ததா?

1. தன் விருப்பம்போல் செயல்பட இயலாமை
தன்
விருப்பம்
ப�ோல்
செயல்பட
இயலாததால்
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்கு
தடையாக
இருக்கிறது.
திட்டமிடல்
கட்டுப்பாடுகளையும்
வழிமுறைகளையும்
விதித்து நாட்டிற்கு முதுகெலும்பாக உள்ளது.
தலையிடா
ப�ொருளாதாரத்தில்
நுகர்வு,
பணியை தேர்வு செய்தல், உற்பத்தி செய்தல்,
மற்றும்
வலை
நிர்ணயம்
செய்தல்
ஆகியவற்றில் தன்விருப்பம் ப�ோல் முடிவெடுக்க
உள்ள அனுமதி உள்ளது. ஆனால் திட்டமிட்ட
ப�ொருளாதாத்தில் சிக்கலான முடிவுகளை
மத்திய திட்டக்குழு எடுக்கிறது. இது நுகர்வோர்,
உற்பத்தியாளர் மற்றும் பணியாளர்களின்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
ஹேயக்
எழுதிய
“அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை“ என்னும்
நூலில்
மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடலில்
மக்களின்
ப�ொருளாதார
விடுதலைக்
கட்டுப்படுத்தி நாட்டை மந்தநிலைக்கு இட்டுச்

எனவே ஆர்தர் லூயிஸ், “பின்தங்கிய
நாடுகளில்
தேசிய
வருவாயை
உயர்த்துவதற்கான
ஒருங்கிணைந்த
முயற்சிகள்
மிகவும்
அவசியம்,
இதற்கு
திட்டமிடல்
என்பது
வழிகளையும்,
வழிமுறையையும் க�ொண்ட ஒரு சாதனமாக
திகழ்கிறது”
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செல்லும், என கருத்து தெரிவிக்கிறார். அரசின்
முடிவுகள் அனைத்தும் எப்பொழுதும் சரியாக
இருப்பதில்லை.
ஆனால்
தனியார்
உற்பத்தியாளர்களுக்கு
சுதந்திரம்
வழங்கும்போது,
அதனை
தவறாக
பயன்படுத்தப்பட்டு,
மக்களின்
நலன்
புறக்கணிக்கப்பட்டு , இலாபம் ஒன்றுக்கே மிக
முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும்.

இ. உயர் பதவியில் உள்ள அலுவலர்கள்
அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தும்
ப�ோக்கு திட்டமிடலில் தவிர்க்க இயலாத
ஒன்றாக
உள்ளது.
சமவுடைமை
ப�ொருளாதார
நாடுகள்
திட்டமிடலில்
சந்திக்கும்
பிரச்சனை
இது.
அரசுப்
பணிகளைப் பயன்படுத்துவதில் கால
விரயமாகிறது.
இது
ப�ொருளீட்டும்
நடவடிக்கையையே சீர்குலைக்கிறது.

2. தன் முனைப்புக் குறைதல்

3. அதிகமான நிர்வாக செலவு

மையப்படுத்தப்பட்டத்
திட்டமிடலில்
நடவடிக்கைகளில் ஊக்கப்படுத்துதல் மற்றும்
புதுமைகளை புகுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு
ஊக்கமிருக்காது.
திட்டமிடுதலானது
வழக்கமான செயல்முறைகளைப் பின்பற்றி
வளர்ச்சியில் தேக்கத்தை உண்டுபண்ணும்.
இது வளர்ச்சியைக் கீழ் கண்ட வழிகளில்
தடுக்கிறது.

திட்டமிடலின்
ந�ோக்கமென்னவ�ோ
த�ொழில்மயமாக்கல், சமூக நீதி, நாட்டு
நிலைமையை
சமப்படுத்துதல்
ப�ோன்ற
உயர்வானவை ஆனால் அதற்கு நாடு

செலவிடும் த�ொகை அடையவுள்ள பலனைவிட
அதிகமாக இருக்கும். புள்ளிவிவரங்களை
சேகரித்து, த�ொகுத்து திட்டங்களைத் தயாரித்து
செயல்படுத்தி நிர்வகிப்பதில் தேவைப்படும்
பணியாளர் எண்ணிக்கை மிக அதிகம்.
லூயிஸ் இதைப்பற்றி
குறிப்பிடும்பொழுது
‘‘திட்டமிடல் சிறப்பாக அமையவேண்டுமானால்
கூடுதலான திட்டமிடல் நிபுணர்கள் தேவை
என்கிறார்”. சரியான புள்ளிவிவரம் இல்லாமை,
தவறாக கணிப்பது, திட்டமிடுதலை சரிவர
செயல்படுத்தாது ப�ோன்றவை வளங்களை
வீணடித்து உபரி அல்லது பற்றாக்குறை
நிலைக்கு க�ொண்டு செல்லும்.

அ. தனியார் உரிமை இல்லாதது, இலாப
ந�ோக்கை குறைத்து த�ொழில் முனைவ�ோர்
திறம்பட முடிவு எடுப்பதையும், இடர்
எதிர்நோக்குதலையும்
குறைக்கிறது.
அபரிதமான
இலாபமே
புதிய
வழிமுறைகளைத்
தேடவும்,
அதனை
செயல்படுத்தவும், அதில் வரும் இடர் தாங்கி
புதுமையை புகுத்தி இலாபத்தை பெற
தூண்டும். ஆனால் திட்டமிடுதலில் இந்தத்
தூண்டுதல் இல்லை

4. முன்கணிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்

ஆ. திட்டமிடல்
ப�ொருளாதாரத்தில்
அனைவருக்கும் அவர்களது
முயற்சி,
திறமை
மற்றும்
உற்பத்தி
திறன்
ஆகியவற்றை கணக்கில் க�ொள்ளாமல்
சமமான பலன்கள் வழங்கப்படுவதால்,
எவரும் இடர்பாடுகளை ஏற்று புதிய
நிறுவனத்தை
துவக்க
முன்
வர
மாட்டார்கள்.

அரசு தடையில்லாத நாட்டில், விலை
இயக்க முறையில், விலை, தேவை மற்றும்
அளிப்பு
ஆகியவை
தானாக
இயங்கி
ஒன்றைய�ொன்று சரி செய்து க�ொள்கிறது.
உற்பத்தியாளர்கள் தங்களது அளிப்பையும்,
நுகர்வோர்கள் தங்களது தேவைகளையும்
விலை மாற்றத்துக்கேற்றவாறு சரிசெய்து
க�ொள்வார்கள். திட்டமிடல் நாடுகளில் இப்படி
ஒரு வசதி இல்லை. நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி
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அைவுகடை
துல்லியைாக
முன்கூடடிதய
நிர்ணயிப்பது கடினம்.
உ்பரி அளிபத்பா,
உ்பரித்
ததடவதயா
அஙகாடிப
வ்பாருைாதாரத்தில் ஏற்்பைலாம். அவைரிககா
த்பான்ற முதலாளித்துவ நாடுகளில் இது
த்பான்று ஏற்்படடுள்ைது.

திடைமிடைப
வ்பாருைாதாரம்
சந்டதப
வ்பாருைாதாரத்டதவிை
திறம்்பை
வசயல்்படுவதாகதவ ததான்றுகிறது. எனதவ
வ்பாருைாதார
முன்தனற்றத்துககாகத்
திடைமிடுவதா
தவண்ைாைா
என்்பதல்ல
பிரச்சடன. அரசு தடலயிடுதடலயும், சந்டத
இயஙகுதடலயும் சரியான விகிதத்தில் கலந்து
அனுைதிப்பதால் துரிதைான அதததநரத்தில்
நிடலயான
வ்பாருைாதார
முன்தனற்றத்டதயும், சமூக சைத்துவத்டதயும்
திடைமிடுதல் மூலம் சாதிகக முடியும் என்்படதப
புரிந்துக வகாள்ை தவண்டும்.

திடைமிைலின்
குடறகைடனத்தும்
டையப்படுத்தப்படை திடைமிைல் முடறயின்
குடறகைாகும். ்பரவலாககப்படைத் திடைமிைல்
முடற ைற்றும் கலபபு வ்பாருைாதார நாடுகளில்
தனியார் ைற்றும் அரசுத்துடறகளுககு சைைான
இைம் வகாடுத்து சிறப்பாக வசயல்்படுகிறது.

11.8

திட்டமி்டலின வற்க்கள்
திட்டமி்டலின வற்க்கள்

ேக்களொடசி ேற்றும
்சரவொதி்கொரம

வழிகாடடுதல்்படி
திடைமிைல் ைற்றும்
தூண்டும் திடைமிைல்

குறுகிய நடுத்தர
ைற்றும் நீண்ை கால
திடைமிைல்

வசயல்்பாடடு ைற்றும்
கடைடைபபு
திடைமிைல்

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட
ேற்றும
�ரவலொக்கப்�ட்ட

சுடடிக காடடும்
ைற்றும்
கடைாயதிடைமிைல்

நிதித்திடைமிைல்
ைற்றும் நாணய
திடைமிைல்

வ்பாது ைற்றும்
்பகுதித்திடைமிைல்

வ்பாருைாதார முன்தனற்ற இலககுகடை
ஒரு
குறிபபிடைககால
வரம்புககுள்
அடைய தைற்வகாள்ைப்படும் முயற்சிகடைக

நிடலகளிலும் ைககள் ்பஙவகடுத்துகவகாள்ளும்
திடைமிைதல ைககைாடசித் திடைமிைல். அரசு,
தனியார் ைற்றும் வ்பாது ைககடை உள்ைைககிய
மிகப்பரவலான ஆதலாசடனகடை வ்பற்றுத்
தயாரிககப்படடு,
அவர்கைாதலதய
வசயல்்படுத்தப்படும் திடைமிைல் முடறயாகும்.
திடைககுழுவினால் தயாரிககப்படை திடை
வழிமுடறகடை அப்படிதய ஏற்றுக வகாள்ை
தவண்டிய
அவசியமில்டல.
இதடன
அந்நாடடின் ்பாரளுைன்றம் ஏற்்பதகா அல்லது
ைறுககதவா அல்லது ைாற்றியககதவா வசய்யும்.

குறிககும்
வசயல்்பாதை
வ்பாருைாதாரத்
திடைமிைலாகும்.
திடைமிைல்.
தகாட்பாடு
ைற்றும்
வசயல்்படுத்தப்படும்
விதஙகளின்
அடிப்படையில்
்பலவடககைாக
பிரிககப்படடுள்ைது.
1. ேக்களொடசி ேற்றும ்சரவொதி்கொரத் திட்டமி்டல்
(Democratic vs Totalitarian Planning)
திடைஙகடைத்
தயாரித்தல்
ைற்றும்
வசயல்்படுத்துதலில்
உள்ை
அடனத்து
ப�ொருளொதொர மேம�ொடு ேற்றும திட்டமி்டல்

Book 1.indb 288

288

29-03-2019 20:00:16

்சரவொதி்கொர திட்டமி்டல்

டைய்படுத்தப்படை
திடைமிைலில்,
அடனத்து
நிடலகளிலும்
திடைம்
வதாைர்புடைய
நைவடிகடககள்
டையத்
திடைககுழுவின் கடடுப்பாடடில் இருககும்.
திடைககுழுதவ
திடைம்
தீடடுதல்,
தநாககஙகடை நிர்ணயித்தல், இலககுகடைக
கண்ைறிதல்
ைற்றும்
தீர்ைானித்தல்
ஆகியவற்டற வசய்கிறது.
‘தைலிருந்து
திடைமிைல்’ என்றும் இடதக கூறலாம்.

டையத் திடைக குழு ஒரு திடைத்டத டகயில்
டவத்துக வகாண்டு நாடடின் அடனத்து
வ்பாருைாதார நைவடிகடககடையும்
கடடுப்படுத்தி, விரும்பிய திடசயில்
நடைவ்பற டவப்பதத சர்வாதிகாரத்
திடைமிைல்.

்பரவலாககப்படை திடைமிடுதலில் டைய
அடைபபுகளின் கடடு்பாடுகளின்றி, உள்ளூர்
அடைபபுகள் ைற்றும் உள்ளூர் நிறுவனஙகள்,
திடைஙகடைத் தீடடுதல், வசயல்்படுத்துதல்
ைற்றும்
கண்காணித்தல் ஆகியவற்டற
வசய்யும். எனதவ இடத ‘கீழிருந்து திடைமிைல்’
எனவும் அடைககலாம்.

சர்வாதிகாரத் திடைமிைலில் வ்பாருைாதார
நைவடிகடககள் ைத்திய கடடுப்பாடு ைற்றும்

வழிகாடடுதலின் ்படி ஒதர ஒரு திடைைாக
இருககும். நுகர்வு, ்பரிவர்த்தடன ைற்றும்
விநிதயாகம் ஆகிய அடனத்துதை அரசு
கடடு்பாடடிலிருககும்.
திடைக
குழுதவ
அதிகாரமிகக அஙகைாகும். இலககுகள், வசயல்
முடறகள்,
ஒதுககீடுகள்
ைற்றும்
வசயல்்படுத்துதல் ஆகியடவ திடைக குழுவால்
முடிவு வசய்யப்படும்.

3. வழி்கொடடும திட்டமி்டல் ேற்றும தூண்டும
திட்டமி்டல்
திடைககுழு
வழிகாடடுதல்
வைஙகி,
திடைம்
தயாரித்து
தைலும்
திடைத்டத
ஆடணயிடுதல் மூலம் வசயல்்படுத்தினால்
அது வழிகாடடுதல் திடைமிைல் ஆகும். முன்த்ப
முடிவு வசய்யப்படை இலககுகள் ைற்றும்
முன்னுரிடைகள்
அடிப்படையில்
திடைம்
வசயல்்படுத்தப்படும்.

2. றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல் ேற்றும
�ரவலொக்கப்�ட்ட திட்டமி்டல் (Centralized
Vs Decentralized Planning)

திடைககுழு
நிர்ணயம்
வசய்த
இலககுகடை ்பல்தவறு நிதியியல் ைற்றும்
்பணவியல் வழிமுடறகள் மூலம் ஊககஙகள்
அளித்து, அதன் நைவடிகடககடை ைககைால்
தைற்வகாள்ைப்படுவதத தூண்டும் திடைமிைல்
என்கிதறாம். ைானியம் த்பான்ற சலுடககள்
வகாடுத்து ஒரு வ்பாருடை உற்்பத்தி வசய்ய
டவகக முடியும். தூண்டும் திடைமிடுதலில்
தனிைனித விடுதடலடயக குடறககாைல்
அதத ்பலடன வ்பற டவககும் தன்டைக
வகாண்ைது.

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல்
Vs
�ரவலொக்கப்�ட்ட திட்டமி்டல்
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4. சு
 ட்டிக்காட்டும் திட்டமிடலும் கட்டாயமானத்
திட்டமிடலும் (Indicative Vs Imperative
Planning)

5. குறுகிய கால, நடுத்தரக் கால மற்றும்
நீண்டகாலத் திட்டமிடல்
ஓராண்டில்
செயல்படுத்தப்படும்
திட்டங்கள் குறுகியகாலத் திட்டங்களாகும்.
“கட்டுப்படுத்தும் திட்டம்”, “ஆண்டுத் திட்டம்”
எனவும் அறியப்படுகிறது.

கலப்பினப் ப�ொருளாதார நாடுகளுக்கு
ப�ொருத்தமான
திட்டமிடல்
முறையாக
“ம�ோனட் திட்டம்“ என்ற பெயரில் பிரான்ஸ்
நாடானது 1947 லிருந்து 1950 வரை
செயல்படுத்தியது. திட்டக்குழு இலக்குகளை
அடையும் வழிமுறைகளை குறிப்புரைகளாக
தயாரித்தது,
தனியார்
நிறுவனங்களின்
பிரதிநிதிகள் த�ொழிற்சஙகத் தலைவர்கள்,
நுகர்வோர் குழுக்கள் நிதி நிறுவனங்கள்
மற்றும் பிற துறை நிபுணர்களிடம் கலந்து
ஆல�ோசித்து செயல்படுத்தும் திட்டமிடலே
சுட்டிக்காட்டும் திட்டமிடல் ஆகும்.
அரசு

மூன்றிலிருந்து ஏழு ஆண்டு காலத்தில்
முடிவடையும்
திட்டங்கள்
நடுத்தரக்
காலத்திட்டங்கள்
ஆகும்.
ப�ொதுவாக
ஐந்தாண்டுத்
திட்டங்களாகவே
செயல்படுத்தப்படுகின்றன. நிதி மட்டுமல்லாமல்
கட்டமைப்பு
வளங்களும்
இத்திட்டமிடல்
முறையில்
ஒதுக்கீடு
செய்யபடுகின்றன.
பத்திலிருந்து
முப்பது
ஆண்டுகளுக்கு

தீட்டப்படும்
திட்டங்கள்
நீண்டகாலத்
திட்டமிடல்.
இவை
‘முன்னோக்குத்
திட்டங்கள்’ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
ப�ொருளாதாரக் கட்டமைப்பு மாற்றங்களை
க�ொண்டுவருவதே நீண்டகால திட்டத்தின்
அடிப்படையாகும்.

ப�ொருளாதார நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த,
இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்து, அவற்றை
தனியார்
நிறுவனங்கள்
அடைவதற்கு
தேவையான
வசதிகளை
அமைத்துக்கொடுத்து,
ஒருங்கிணைக்கும்
பணியை மட்டும் மேற்கொள்ளும் வகையில்
திட்டமிடல் அமைந்திருக்கும்.

6. நிதித்திட்டமிடல் மற்றும் உருவப் ப�ொருள்
திட்டமிடல் (Finacial Vs physical planning)

கண்டிப்பானத் திட்டமிடல் முறையில்,
திட்டம் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்துகளில்
அரசு அதிகாரமிக்கது.
திட்டம் தயாரித்து
முடித்துவிட்டால் எவ்வித தடைகளுமின்றி
திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். ரஷ்யாவின்
அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் ஸ்டாலின்
“நமது திட்டம் நமக்கான அறிவுரைகளாகும்”
என்பதை
பயன்படுத்தினார்.
அனைத்து
வளங்களும் அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
இருக்கும். இங்கு நுகர்வோர் இறையான்மை
இருக்காது.
அரசின்
க�ொள்கைகளும்
வழிமுறைகளும்
மாறாது
நிலையாக
இருக்கும்.
சீனாவும்,
ரஷ்யாவும்
இந்த
திட்டமுறைகளை
கடைப்பிடிக்கும்
நாடுகளாகும்.

ப�ொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல்
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திட்டத்தை செயல்படுத்தத் தேவையான
நிதியை பண மதிப்பில் ஒதுக்கீடு செய்யும்
திட்டமிடலே
நிதித்திட்டமிடலாகும்.
உருவப்பொருள் திட்டமிடல் என்பது மனித
வளம், இயற்கை வளம் மற்றும் இயந்திரங்கள்
ப�ோன்ற பருமப் ப�ொருட்களை ஒதுக்கீடு
செய்யும் திட்டமிடல் முறையாகும்.
7. ப
 ணிகள் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டமைப்புத்
திட்டமிடல் (Functional Vs Structural
Planning)
ஒரு நாடு பெற்றுள்ள ப�ொருளாதார
மற்றும் சமூக அமைப்பு முறையை மாற்றாமல்
ப�ொருளாதார சீர்கேடுகளை நீக்குவதற்கு
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8. விரிவொனே ேற்றும �குதித் திட்டமி்டல்

வழிகாடடுதல்கள் ைடடுதை வசய்யும் திடைமிைல்,
்பணிகள் திடைமிைலாகும்.

நாடடின் அடனத்துப வ்பாருைாதாரப
பிரச்சிடனகடைத் தீர்்பதற்கான திடைமிைல்
விரிவான திடைமிைலாகும்.
ஒரு சில
துடறகளுககு ைடடுதை இலககு நிர்ணயம்
வசய்து அடத அடைய தீடைப்படும் திடைம்
்பகுதித் திடைைாகும்.

வ்பாருைாதார
அடைபபுமுடறயில்
வ்பாருத்தைான
ைாற்றஙகடை
வசய்து
இலககுகடை
அடையும்
திடைமிைதல
கடைடைபபுத் திடைமிைலாகும். இவவடகயான
திடைமிைல்
வ்பரும்்பாலும்
பின்தஙகிய
நாடுகளில் இது காணப்படுகிறது.

திட்டமி்டல்

நீண்்ட்கொலம 10
ஆண்டு்களுககு
மேல்
நீண்ை கால
திடைமிைல் 10
ஆண்டுகளுககு
தைல் ஒரு
காலப்பகுதியாகக
கருதப்படுகிறது
- வியூகத்திடைமிைல்

நடுத்தர ்கொலம
3 – 7 ஆண்டு்கள்
நடுத்தர கால
திடைமிைல் 5
ஆண்டுகளுககு தைல்
ஒரு காலப்பகுதியாக
கருதப்படுகிறது தந்திரைான
திடைமிைல்

நிதி ஆமயொக (NITI Aayog)
National Institution for
Transforming India என்்பதன்
சுருககதை நிதி ஆதயாக
என்்பதாகும்.
இதடன
இந்தியாடவ உருைாற்றம்

ததசிய
புரிந்துக

வகாள்ைலாம்.
291

Book 1.indb 291

குறுகிய கால
திடைமிைல் ஆண்டு
வடர ஒரு
காலப்பகுதியாக
கருதப்படுகிறது
- வசயல்்பாடடு
திடைமிைல்

இதடன ஆகஸ்டு 13, 2014-ல் திடைககுழுவுககு
்பதிலாக இந்த நிறுவனத்டத உருவாககும்
முடிடவ இந்திய அரசு எடுத்தது. இதன்்படி
ஜனவரி 1, 2015 அன்று அடைச்சரடவக
குழுவின் தீர்ைானத்தின் மூலைாக நிதி
ஆதயாக அடைககப்படைது. இந்தியப பிரதைதர
நிதி
ஆதயாககின்
தடலவர்.
ைத்திய
அடைச்சர்கள் உறுபபினர்கள் ஆவர். இதன்
துடணத்தடவதர நிர்வாகத் தடலவராவார்.
அரவிந்த் ்பனகரியா இதன் முதலாவது
துடணத்தடலவராக வசயல்்படடு வருகிறார்.

11.9

வசய்வதற்கான
நிறுவனம் என

குறுகிய ்கொலம
1 – ஆண்டு வறர
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நிதி ஆமயொக சி்ற்நத நிரவொ்கேொனே 7 தூண்்களின
அடிப்�ற்டயில் அறேக்கப்�டடுள்ளது.
ேக்கள் ்சொரபு
குடிே்கனுககு மதறவப்�டும
எதிர�ொரப்பு்கள் ேற்றும
ப்சயல்தி்றன்கள்

ப்சயல்தி்றன ்சொரபு

�ங்ம்கற்பு
அறனேத்து அம்சங்்களிலும
ப�ண்்களுககு அதி்கொரம
அளித்தல்

கீதை

3. �ரவலொக்கப்�ட்டத் திட்டமி்டல்

ைாநிலஙகள்
நாடடின்
வகாள்டக
வடிவடைப்பதில் துடிபபுைன் ்பஙவகடுககத்
ததடவயானவற்டற வசய்வது
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ேொநிலங்்கறளப்

நாடடின்
முன்தனற்றத்திற்கான
முன்னுரிடைகள்
ைற்றும்
உத்திகளில்
ைாநிலஙகடையும் இடணத்துக வகாள்ளுதல்

1. கூடடு்றவு ேற்றும ம�ொடடி அடிப்�ற்டயிலொனே
கூட்டொடசி

ப�ொருளொதொர மேம�ொடு ேற்றும திட்டமி்டல்

அர்சொங்்கத்தின
ப�ொறுப்�ொனே �ொரறவ

2. நொடடின நி்கழவு்களின
�ங்ப்கடுக்க றவத்தல்

11.9.1. நிதி ஆமயொககின �ணி்கள்
்பணிகள்

அறனேத்றதயும
உள்ள்டககியது

்சேத் துவம

பவளிப் �ற்டத்
தன றே

நிதி ஆதயாககின்
்படடியலிைப்படடுள்ைன.

குடிே்கனின
ஈடு�ொடு

மேம�ொடு

அறனேத்றதயும
உள்ள்டககியது
இறளஞர்களுக்கொனே
வொயப்பு

்சமூ்கம ேற்றும தனிந�ர்களின
மதறவ்கறள பூரத்தி ப்சயதல்

திடைமிைல் நடைமுடறடய கீழிருந்து
தைல்
என்ற
முடறயில்
ைாற்றம்
வகாண்டுவருதல்.
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4. த�ொலை ந�ோக்கு மற்றும் காட்சித் திட்டமிடல்

9. உள்நாட்டு ஆல�ோசனை வழங்குதல்

நாட்டின் எதிர்காலத்தை கவனத்தில்
க�ொண்டு இடைக்கால மற்றும் நீண்டகால
த�ொலை
ந�ோக்கு
கட்டமைப்பை
வடிவமைத்தல்.

க�ொள்கைகள்
மற்றும்
திட்டங்கள்
வகுக்க மாநில மற்றும் மைய அரசுகளுக்கு
ஆல�ோசனைகளை வழங்குகிறது.

5. நி
 புணர்களின்
உருவாக்குதல்

10. திறன் உருவாக்குதல்

கூட்டமைப்பை

அரசின் க�ொள்கைகள் வடிவமைப்பதிலும்,
திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும் அரசுக்கு
வெளியில் உள்ள நிபுணர்கள் ஒன்றிணைந்து
பங்குபெற வைத்தல்.

அரசுத் துறைகளில் திறனை வளர்க்கவும்
த�ொழில் நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும், உலக
அளவில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தர
அளவுக�ோள்களை க�ொண்டும், மேலாண்மை
நுட்பங்கள் வழியாகவும் திறன் உருவாக்கும்
பணியையும் நிதி ஆய�ோக் செய்கிறது.

6. உகந்ததாக்குதல்

11. கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்

அரசின்
பல
படிநிலைகளில்
பணியாற்றுபவர்களை குறிப்பாக பலதுறைகள்
ஒன்றிணைந்து செயல்படுமிடங்களில் ஏற்படும்
பிரச்சனைகளை
களைய
த�ொடர்பு
க�ொள்ளுதல்,
ஒருங்கிணைத்தல்,
கைக�ோர்த்தல்
மற்றும்
கூட்டிணைத்தல்
மூலம் உகந்த பணியை நிதி ஆய�ோக்
செய்கிறது.

அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்களை நிதி
ஆய�ோக் கண்காணித்து அதன் விளைகளை
மதிப்பீடும் செய்கிறது.
அடல் புத்தாக்க க�ொள்கை, ஆயுஸ்மான்
பாரத் அணுகுமுறை ஆகியவை தண்ணீர்
வளங்களை
பாதுகாக்கும்
விதமாகவும்,
இந்திய மருத்துவ கழகத்திற்கு தேசிய
மருத்துவ வாரியம் என பெயர் மாற்றம்
செய்வதற்கும்
நாடாளுமன்றத்தில்
அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது நிதி ஆய�ோக்.

7. சச்சரவுத் தீர்த்தல்
அரசுத்
திட்டங்களை
வேகமாக
செயல்படுத்த மாநில மைய அரசுகளுக்கு
இடையில், மாநிலங்களுக்கிடையில், அரசுத்
துறைகளுக்கிடையில்
மற்றும்
பிற
துறைகளுக்கிடையில்
நிலவும்
சச்சரவுகளுக்குத் தீர்வுகான ஒரு தளத்தை
அமைத்துக் க�ொடுக்கிறது.

நிதி ஆய�ோக் ப�ொறுப்புணர்வையும்
உருவாக்குகிறது.
இதன் கண்காணிப்பு
மற்றும் மதிப்பீட்டு அலுவலகம் அரசின்
பல்வேறு துறைகளின் அலுவலகங்களில்
புள்ளி விவரத்தை சேகரித்து அவற்றின்
செயல்பாட்டை
கண்காணிக்கிறது.
மாநிலங்களையும்
வரிசைப்படுத்தி
ப�ோட்டியடிப்படையிலான
கூட்டாட்சி
உணர்வை வளர்க்கிறது. நிதி ஆய�ோக்கின்
வெற்றியை குறிப்பிட்ட காலங்களுக்குப் பிறகே
கணிக்க முடியும்.

8. வெளியுலகத் த�ொடர்பை ஒருங்கிணைத்தல்
வெளிநாட்டு
நிபுணர்களின்
ஆல�ோசனைகளையும்
பன்னாட்டு
நிறுவனங்களிலிருந்து
கிடைக்கும்
நிதி
வளங்களையும் நாட்டின் முன்னேற்றத்துக்குப்
பயன்படும் வகையில் பெற்றுத்தரும் ப�ொறுப்பு
அலுவலகமாக நிதி ஆய�ோக் செயல்படும்.
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த�ொகுப்புரை

அல்லது நாட்டின் செலவின் அடிப்படையில�ோ
இருக்கும்.

இந்த அத்தியாத்தின் முதல் பகுதியில்,
20-ம்
நூற்றாண்டில்
ப�ொருளாதார
வளரச்சியின்
முக்கியத்துவம்
பற்றி
எடுத்துரைத்தது.
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சி
மற்றும்
முன்னேற்றம்
என்ற
கருத்து
ஒன்றுப�ோல் இருந்தாலும் சிறு வித்தியாசம்
உள்ளதை எடுத்துரைத்தது. ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியை
நிர்ணயிக்கும்
பல
காரணிகளை
ப�ொருளாதாரம்
சார்ந்த
காரணிகள்,
ப�ொருளாதாரம்
சாரா
காரணிகள்
என
வகைப்படுத்தப்பட்டது.
ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் தடைபடுவதற்கு
பல காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் வறுமை
நச்சு
சுழற்சி
முக்கிய
காரணியாக

� முன்னேற்றம்: அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்

நுட்பத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோக்கம் மற்றும்
தேவையை
அடைய
பயன்படுத்தும்
வழிமுறையைக் குறிக்கும்.

� சமூகக் குறியீடுகள்: ப�ொது சுகாதாரம்,

கல்வி, துப்புரவு, குடிநீர், உணவு, வசிப்பிடம்
ப�ோன்றவை
ப�ொருளாதார
முன்னேற்றத்தை
அளவிடும்
சமூகக்
குறியீடுகள்

� மூலதன

ஆக்கம்:
நாட்டிலிருக்கும்
மூலதனத்தில் புதிதாக நடப்பு ஆண்டில்
சேர்ந்த மூலதனம்.

காணப்படுகிறது. அத்தியாத்தின் இரண்டாம்
பகுதி
திட்டமிடுதலை
எடுத்துரைக்கிறது.
அங்காடி
அமைப்பின்
த�ோல்விதான்
திட்டமிடுதலுக்கு வழிவகுத்தது. இவை ரஷ்யா
மற்றும் இந்தியா ப�ோன்ற கலப்பு ப�ொருளாதார
நாடுகளுக்கு பரவியது. பலகாரணங்களும்,
விவாதங்களும் திட்டமிடலுக்கு சாதகமாகவும்
சில
காரணங்கள்
பாதகமாகவும்
செயல்படுகின்றது.
திட்டமிடும் முறைகள்
அரசின் கட்டுப்பாடு அடிப்படையில் பல்வேறு
வகைகளாக
காணப்படுகிறது.
இது
சமவுடைமை
நாடுகளில்
சர்வாதிகார
முறையும், பிரான்ஸ் ப�ோன்ற நாடுகளில்
மக்களாட்சி மற்றும் சுட்டிக்காட்டும் திட்டமிடலும்

� நிதித்

திட்டமிடல்:
பண
மதிப்பில்
வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்யும் திட்டமிடல்
முறை

� உருவகத் திட்டமிடல் : ப�ொருள், மனிதவளம்
மற்றும் இயந்திரங்களாக வளங்களை
ஒதுக்கீடு செய்யும் திட்டமிடல் முறை

� முன்னோக்குத்

திட்டமிடல்:
பதினைந்திலிருந்து முப்பதாண்டுகளுக்கு
நீண்டகாலத்
திட்டமிடல்
முறையே
முன்னோக்குத் திட்டமிடல் முறை

� வளர்ச்சி

� மனித மூலதனம்: மனிதர்களை அதிக

அருஞ்சொற்பொருள்

உற்பத்தி
திறன்
க�ொண்டவர்களாக
உருவாக்கும் கல்வியும் பயிற்சியும் மனித
மூலதனமாகும்

� வளர்ச்சி: ப�ொருளாதார வளர்ச்சி என்பது

உண்மை ம�ொத்த நாட்டு உற்பத்தி
அதிகரிப்பதைக்
குறிக்கும்.
இது
உற்பத்திய்ன மதிப்பின் அடிப்படையில�ோ
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ப�ொருளாதாரம்:

குறைவான தலா வருமானம், பரவலான
வறுமை, குறைவான கல்வி நிலை,
குறைவான சராசரி வாழ்நாள் ப�ோன்ற
பண்பு
கூறுகள்
குறைவான
முன்னேற்றத்தை குறிக்கின்றன.

உள்ளது. இந்தியத் திட்டக்குழுவை நீக்கிவிட்டு
நிதி ஆய�ோக் என்ற புதிய நிறுவனம்
துவங்கப்பட்டதையும் இந்த பாடத்தில் கற்றுக்
க�ொண்டோம்.
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� வறுமையின் நச்சு சுழற்சி: பின்தங்கிய

ப�ொருளாதார
செயல்பாடுகளை
செய்வதையே திட்டமிடல் என்கிற�ோம்

நாடுகளில் சுழற்சி த�ொடர்புடையவற்றால்
ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் பாதிக்கச்
செய்வதைக் குறிப்பது

� மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல்: திட்டமிடல்

நடவடிக்கை
முழுவதும்
மைய
திட்டக்குழுவின்
அதிகாரத்திற்குள்
இருக்கும் வகையானத் திட்டமிடல் முறை

� திட்டமிடல்:

குறிப்பிட்ட
காலத்துக்குள்
இலக்குகளை
அடையும்
திசையில்

ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்
பகுதி – அ
சரியான விடையை தெரிவு செய்க:

4. கீ
 ழ்கண்டவற்றுள் எந்த ப�ொருளாதாரம்
சாராத காரணி, ப�ொருளாதார

1. “வளர்ச்சியுடன் கூடிய மறுபகிர்வு“ கீழ்கண்ட
எந்த அனுகுமுறையின் புகழ்பெற்ற
முழக்கம் இது.

முன்னேற்றத்தை நிர்ணயிக்கிறது
அ) இயற்கை வளங்கள்
ஆ)மனிதவளங்கள்.
இ) மூலதன உருவாக்கம்
ஈ)பன்னாட்டு வாணிபம்

அ) பழமையான அணுகுமுறை
ஆ) புதிய ப�ொது நல அணுகுமுறை
இ) த�ொழில் அணுகுமுறை
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

5. ப�ொ
 ருளாதார வளர்ச்சி ________ ஐ
அளவிடுகிறது

2. பி
 ன்வருவனவற்றுள் ப�ொருளாதார
வளர்ச்சியின் தன்மை இல்லாதவை எது?

அ) உற்பத்தித் திறன் வளர்ச்சி
ஆ) பெயரளவு வருமான அதிகரிப்பு
இ) உற்பத்தி அதிகரிப்பு
ஈ) இவை எதுவுமில்லை

அ) வளர்ந்த நாடுகளை பற்றியது
ஆ) படிப்படியான மாற்றம்
இ) எண்களின் அடிப்படையில்
அமைந்தது
ஈ) விரிவான கருத்து

6. அ
 ளிப்பு
பக்கத்திலிருந்து
இயங்கும்
வறுமையின்
நச்சு
சுழற்சியின்படி
ஏழைநாடுகள் ஏழையாகவே இருக்கின்றன
ஏனென்றால்

3. கீ
 ழ்கண்டவற்றுள் எவை பின்தங்கிய
நாடுகளின் பண்புகளில் ஒன்றாகும்
அ) வறுமையின் நச்சு சுழற்சி
ஆ) பெரும் நுகர்வை அதிகப்படுத்துதல்
இ) த�ொழில்சாலைகள் வளர்ச்சி
ஈ) அதிக அளவில் நகர்மயமாதல்

அ) சேமிப்பு குறைவாகவே உள்ளது
ஆ) முதலீடு குறைவாகவே உள்ளது
இ) திறன் மிக்க அரசு இல்லை
ஈ) அ மற்றும் ஆ
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7. கீ
 ழ்கண்ட எந்த திட்டத்தில், வேளாண்மை
மற்றும்
கிராமப்
ப�ொருளாதாரத்தை
மையமாகக் க�ொண்டது?

11. கு
 றுகிய காலத் திட்டத்தின் இன்னொரு
பெயர்
அ) கட்டுப்படுத்தும் திட்டம்
ஆ) கட்டுபாட்டை நீக்கும் திட்டம்
இ) சுழல் திட்டம்
ஈ) சுழற்சியற்ற திட்டம்

அ) மக்கள் திட்டம்
ஆ) பாம்பே திட்டம்
இ) காந்தியத் திட்டம்
ஈ) விஸ்வேசுவரய்யா திட்டம்

12. நீ
 ண்டகாலத் திட்டத்தின் மற்றொரு பெயர்

8. கீ
 ழ்கண்ட
திட்டங்களை
அவை
முன்மொழியப்பட்ட
ஆண்டின்
அடிப்படையில்
காலகிரம
வரிசைப்படி
த�ொகுத்து விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

அ) மேம்பாட்டுத் திட்டம்
ஆ) மேம்பாடு இல்லாத திட்டம்
இ) முன்னோக்குத் திட்டம்
ஈ) முன்னோக்கமற்ற திட்டம்

i) மக்கள் திட்டம்
ii) பாம்பே திட்டம்
iii) ஜவஹர்லால் நேரு திட்டம்

13. நீ
 ண்ட காலத்திட்டமிடலின் அடிப்படைக்
கருத்து நாட்டின் _______மாற்றமாகும்
அ) நிதி
ஆ) வேளாண்மை
இ) த�ொழில்
ஈ) கட்டமைப்பு

iv) விஸ்வேசுவரய்யா திட்டம்
அ)
ஆ)
இ)
ஈ)

i)
iv)
i)
ii)

ii)
iii)
ii)
i)

iii)
ii)
iv)
iv)

iv)
i)
iii)
iii)

9. எ
 ம். என் ராய் வழங்கியத்
கீழ்கண்டவைகளில் எது?

14. ச
 ர்வோதாயத் திட்டத்தை முன்மொழிந்தவர்
யார்?

திட்டம்

அ) மஹாத்மா காந்தி
ஆ) ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன்
இ) எஸ்.என்.அகர்வால்
ஈ) எம்.என்.ராய்

அ) காங்கிரஸ் திட்டம்
ஆ) மக்கள் திட்டம்
இ) பாம்பே திட்டம்
ஈ) இவை எதுவுமில்லை

15. இ
 ந்தியாவில் திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்ட
ஆண்டு------------

10. சு
 ட்டிக்காட்டும் திட்டமிடலை செயல்படுத்திய
நாடு

அ) 1950
ஆ) 1951
இ) 1947
ஈ)1948

அ) பிரான்சு
ஆ) ஜெர்மனி
இ) இத்தாலி
ஈ) ரஷ்யா
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16. “அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை“ என்ற
புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்?

19. நி
 தி ஆய�ோக்கின் (NITI Aayog) சரியான
ஆங்கில விரிவாக்கம்

அ) பிரடெரிக் ஹேயக்
ஆ) ஜெ.ஆர் ஹிக்ஸ்
இ) டேவிட் ரிக்கார்டோ
ஈ) டி.ஆர். மால்தஸ்

அ) National Institute for Transport in
India
ஆ) National Institute for Trade in India
இ) National Institute for Tomorrow’s
India
ஈ) National Institution for Transforming
India

17. மு
 ன்னோக்குத் திட்டத்தின் மற்றொருப்
பெயர்_________.
அ) குறுகிய கால திட்டமிடல்
ஆ) நடுத்தரக்காலத் திட்டமிடல்
இ) நீண்ட காலத் திட்டமிடல்
ஈ) இவை எதுவுமில்லை

20. ச
 ட்டப்பூர்வமாக
நிதி
ஆய�ோக்கின்
தலைவராக கீழ்க்கண்ட எந்தப் பதவியில்
உள்ள ஒருவர் செயல்படுவார்?
அ) பிரதமர்
ஆ) குடியரசுத் தலைவர்

18. நி
 தி ஆய�ோக் கீழ்கண்ட எதன் மூலமாக
அமைக்கப்பட்டது?

இ) உதவி குடியரசுத் தலைவர்
ஈ) நிதி அமைச்சர்

அ) குடியரசு தலைவரின் அவசர
ஆணை
ஆ) குடியரசு தலைவரின் சுற்றறிக்கை
இ) அமைச்சரவைத் தீர்மானம்
ஈ) இவை எதுவுமில்லை
விடைகள்

1

2

11

12

ஆ
அ

ஈ

இ

3

4

அ

ஆ

இ

ஆ

13

14

5

6

15

16

இ

ஈ

அ

அ

7

8

9

இ

ஆ

ஆ

இ

இ

ஈ

17

18

19

10

ஆ

20
அ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. ப�ொருளாதார முன்னேற்றம் - வரையறு
22. ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தின் குறியீடுகளை குறிப்பிடுக
23. ப�ொருளாதார வளர்ச்சியிலிருந்து முன்னேற்றத்தை வேறுபடுத்துக
24. ம�ொத்த நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன?
25. ப�ொருளாதார திட்டமிடலின் வரைவிலக்கணம் எழுதுக
26. ப�ொருளாதார முன்னேற்றத்தின் சமூக குறியீடுகளை பட்டியலிடுக
27. நிதி ஆய�ோக் பற்றி குறிப்பு வரைக.
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பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. வறுமையின் நச்சு சுழற்சிக்கான காரணங்களை வரைபடத்துடன் தெளிவுப்படுத்துக
29. ப�ொ
 ருளாதார முன்னேற்றத்தை நிர்ணயிக்கும் ப�ொருளாதாரம் சாராத காரணிகள்
யாவை?
30. வறுமையின் நச்சு சுழற்சியை எப்படித் தடுப்பது?
31. இந்தியாவில் ப�ொருளாதாரத் திட்டமிடல் பரிணாம வளர்ச்சியை மதிப்பிடுக.
32. திட்டமிடலுக்கு ஆதரவான கருத்துகளை விவரி
33. செ
 யல்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்கும் அமைப்புமுறைத் திட்டமிடலுக்குமிடையேயான
வேறுபாடுகள எழுதுக
34. நிதி ஆய�ோக்கின் பணிகள் யாவை?
பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக
35. ப�ொ
 ருளாதார முன்னேற்றத்தை தீர்மானிக்கும் ப�ொருளாதாம் சார்ந்த காரணிகளை
விவாதிக்கவும்
36. பல்வேறு வகையானத் திட்டமிடல் வகைகளை விவரி
37. திட்டமிடலுக்கு எதிரான வாதங்களை எடுத்துரைக்கவும்

பார்வை நூல்கள்
1. Jhingan M.L. (2011). The Economics of Development and Planning, 40th Edition, Vrinda
Publications (P) Ltd.
2. Todaro M.P and Smith S.C, (2011). Economic Development , Addison Wesley, New York
3. Vaidehi Shriram Daptardar (2015): India: Economic Policies and Performances – 1947-48
to 2015-16, New Century Publications, New Delhi.
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அத்தியாயம்

12

புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும்
ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்

“புள்ளியி்யல என்்பது அறிவி்யலின் இ்லககணம்”
– கைாரல் பியர்ஸன

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

1

புள்ளியில நுட்பஙகனை அறிநது ்காண்டு ்்பாருைாதார பிரச்ெனைகனை ்பகுப்பாயவு
்ெயவதற்காை அறினவப ்்பறுவது

2

்்பாருைாதார அைனவயி்யலின்
அறிநது்காள்வது.

அடிப்பன்டகனையும்

12.1

்ப்யன்்பாடன்டயும்

(Contributions to Vital Statistics) என்்ற
தன்லபபில பிரான்ஸிஸ் ஜி.பி. ்நய்ஸன்
1845-ஆம் ஆண்டு ்வளியிட்டார. இது
மககளின் பி்றபபு இ்றபபு விவரஙகனை ்பற்றி்ய
முன்ற்யாை ்தாகுப்பாக இருநதது.

புள்ளியல் - ப்சோல்
பிைப்பியலும், புள்ளியிலின்
வளர்சசிக ்கட்்டங்களும்

புள்ளியி்யல (Statistics) என்்ற ்ொல
உ்லகின் பமன்ல நாடுகளில இருநது பி்றநதது.
இதனை ‘ஸ்ப்டட்டஸ்’ (‘Status’) என்று
்லத்தீனிலும், ‘ஸ்ப்டடடிஸ்டிக’ (‘Statistik’) என்று
்ஜரமனிலும், ‘ஸ்ப்டடடிஸ்க’ (‘Statisque’)
என்று பி்ரஞ்சு ்மாழியிலும் ்ப்லவனக்யாக
அனழககப்பட்டது.
்பலபவறு நாடுகளின்
அரசி்யல அறிவி்யல என்று ்்பாருள்்படும்
வனகயில 1749 ஆம் ஆண்டு காடபிரீட
ஆககன்வால
என்்பவர
இதனை
‘ஸ்ப்டடடிஸ்டிக’ (‘Statistik’) எை அனழத்தார.

புள்ளியியலின தந்த
க்டநத
நூற்்றாண்டில
இஙகி்லாநது
நாடடில
வாழ்நத
தாவரவி்யல
அறிஞர ்ராைாலடு பிஷர
புள்ளியி்யலில அடிப்பன்ட
் ந றி மு ன ்ற க ன ை
்ராைாலடு பிஷர ஏ ற் ்ப டு த் தி ை ா ர .
அவருன்ட்ய புள்ளியி்யல
ஆயவுகள் ்பரிணாம வைரச்சின்ய ்பகுப்பாயவு
்ெய்யவும் நவீை மரபி்யல ஆயவுகளுககு
அடித்தைமாகவும் அனமநதுள்ைது.

புள்ளியி்யலின்
முதல
புத்தகமாக
“உயிரப
புள்ளியி்யலின்
்பஙகளிபபுகள்”
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முககி்ய புள்ளியி்யல ்பஙகளிபபினை
ஆர.ஏ.ஃபிஷர
(1890-1962)
உ்டற்கூறு
மரபி்யல, உைவி்யல, கலவியி்யல, விவொ்யம்
மற்றும்
இதர
துன்றகளுககாை
்ப்யன்்பாடடினை விரிவாககிைார. இதனு்டன்,
மதிபபீடடுக
பகாட்பாடு,
மாறு்பாடடுப
்பகுப்பாயவு, வடிவனமபபுச் பொதனைகள்
ப்பான்்ற
புள்ளியி்யல
்பா்டஙகளின்
முதன்னம்யாைராக இருநதார. அதைால அவர
புள்ளியி்யலின் தநனத எைப்படுகி்றார.

புள்ளியி்யலின் தநனத என்்றனழககப்படு்பவர
பி.சி. மே்லபநாபிஸ் ஆவார. 2007லிருநது
அவரின் பி்றநத நாைாை ஜுன் 29 புள்ளியி்யல
நாைாகக ்காண்்டா்டப்படடு வருகி்றது.

12.3

புள்ளியியல் - விளக்கம்

‘புள்ளியி்யல’ என்்ற ்பதம் தனினம
மற்றும் ்பன்னம எை இரண்டு வனககளில
்ப்யன்்படுத்தப்படுகின்்றது. ‘புள்ளியி்யல முன்ற’
(It Represents a Method of Study of Statistical
Information) என்்ற ்்பாருளில அறி்யப்படுகி்றது.
அதாவது, புள்ளி விவர பெகரிபபு, விவரஙகனை
முன்றப்படுத்தி
வழஙகுதல,
்பகுப்பாயவு
்ெயதல, மற்றும் விவாத்தல என்று ்ப்ல
்பகுதிகனை உள்ை்டககி்ய தனிப ்பா்டமாமக
்பாரககப்படுகி்றது.
இரண்்டாவதாக
இது
்பன்னமயில
புள்ளிவிவரஙகனை
குறிபபிடுகி்றது (It Represents the Numerical
Information).

12.2

இந்தியோவில்
புள்ளியியலின் வளர்சசி

புள்ளியியல் – இ்லககைணஙகைள்
பி.சி. ்ஹ்லய�ாபிஸ்

“புள்ளியி்யல என்்பது மதிபபீடுகனை மற்றும்
நிகழ்தகவுகனைப ்பற்றி்ய அறிவி்யல”

இநதி்யாவில ெநதிரகுபத ்மைரி்யர
கா்லத்திப்லப்ய
புள்ளியி்யன்லப
்ப்யன்்படுத்தி்யதற்காை ஆதாரஙகள் உள்ைை.
அவர கா்லத்தில பி்றபபு, இ்றபபு ்பதிவுகனை
உள்ை்டககி்ய உயிரப புள்ளியி்யல ்பதிபவடுகள்
்பராமரிககப்படடு வநதை. கி.மு. 300ற்கு
முன்ப்ப
இனதப்பற்றி்ய
்ெயதிகள்
்கௗடில்யரின்
அரத்த
ொஸ்திரத்தில
குறிபபி்டப்படடிருநதை.
அக்பரின்
ஆடசிக
கா்லத்தில ந்டத்தப்பட்ட புள்ளிவிவர மற்றும்
நிரவாகவிவர விொரனணகள் ்பற்றி “அயினி
அக்பரி” (Ain-e-Akbari, 1596-97) என்்ற
நூலில
குறிபபி்டப்படடுள்ைது.
நவீை
புள்ளியி்யலின் நிறுவைர மற்றும் இநதி்ய
புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும் ச்பாருைாதார
அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்
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- ய்பாடிங்டன.
“புள்ளியி்யல என்்பது எண்ணி்லாை
விவரஙகனை திரடடி, ஒருஙகினணத்து
வழஙகி, ்பகுத்தாயநது, விவரிப்பது ஆகும்”
- கிராகஸ்்டன ்ற்றும் சகைௗ்டன

12.4

புள்ளியிலின ்பண்புகைள்
்ற்றும் ்பணிகைள்

i) புள்ளியியல்
என்பது
விவரஙகைளின
சதாகுப்பாகும்.
இது
தனி்்யாரு
புள்ளிவிவரத்னத மடடும் குறிககாமல, புள்ளி
விவரஙகளின் ்தாகுபன்பக குறிப்பதாகும்.
300
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12.5

உதாரணத்திற்கு,
இது
ஒரு
நாளின்
உற்பத்தி,
ஒரு
நாளின்
விற்பனை
ப�ோன்றவற்றை குறிப்பதல்ல. ஒவ்வொரு
நாளிலும் செய்யப்பட்ட உற்பத்தி, ஒவ்வொரு
நாளிலும்
செய்யப்பட்ட
விற்பனைகள்
ப�ோன்ற
புள்ளிவிவர
த�ொடர்களின்
த�ொகுப்பை குறிப்பதாகும்.

புள்ளியியலின் இயல்புகள்

புள்ளியியலில் அறிவியல், கலையியல்
ஆகிய
இரண்டின்
தன்மைகளும்
கலந்திருக்கின்றன.
முறைப்படுத்தப்பட்ட
அறிவின்
த�ொகுப்பினை
அறிவியலாக
காண்கின்றோம். அதே வகையில் புள்ளியியல்
என்பது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட த�ொகுப்பாகும்.
இது விவரங்களை பகுத்தாய்ந்து, அதன்
அடிப்படையில்
க�ோட்பாடுகளை
உருவாக்கவம்,
உருவாக்கப்பட்ட
க�ோட்பாடுகளை
ச�ோதனை
செய்து
துல்லியமான
முடிவுகளை
எடுக்கவும்
உதவுகிறது.
எனவே, புள்ளியியல் ஒரு
அறிவியலாக
பார்க்கப்படுகிறது.
புள்ளி
விவரங்களை கடந்து தனது பட்டறிவின்
அடிப்படையிலும்
எடுக்கப்பட்ட
முடிவுகள்
பார்க்கப்படுகின்றன. மேலும், விவரங்களை
திரட்டுவது, அட்டவணையிடுவது, முடிவுகளை
எடுப்பது, தீர்மானங்களை செய்வது என பல
புள்ளிவிவர நடவடிக்கைகளில் கலையியலின்
உட்கூறுகள்
கலந்துள்ளன.
இந்த
அடிப்படையில்
பார்த்தால்
இது
ஒரு
கலையிலாகவும் விளங்குகிறது.

ii) புள்ளியியல் என்பது எண்ணிக்கைகளை
திரட்டுவது, மதிப்பீடு செய்வது மற்றும்
வெளிப்படுத்துவது ஆகும்.
iii) பு
 ள்ளிவிவர திரட்டுதல் முறையானதாகவும்
முன்கூட்டியே
தீர்மானிக்கப்பட்ட
ந�ோக்கத்துடனும்
இருப்பது
அவசியம்:
புள்ளிவிவரங்களை
திரட்டுவதற்கான
ந�ோக்கம்
முன்னதாகவே
தீர்மானிக்கப்பட்டதாக
இருந்தால்தான்
அவ்விவரங்கள்
துல்லியமானதாக
இருக்கும்.
iv) இது
ஒப்பீடு
செய்ய
வசதியளிக்கும்
நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக இருக்க
வேண்டும்: இரு விவரத் த�ொகுப்புகள்
இருக்கும்பொழுது, சராசரி, விகிதங்கள்,
கெழுக்கள்
ப�ோன்ற
கருவிகள்
அவ்வேறுபட்ட இரு விவரங்களை ஒப்பிட
உதவியாக இருக்க வேண்டும்.

12.6

புள்ளியியலின் பணிகள்

புள்ளியியலின் பரப்பு

 
புள்ளியியல் விவரங்களை துல்லியமான

வடிவில் வழங்குகிறது.
 
இது பரந்த விவரங்களை சுருக்கித்
தருகிறது.
 
இது ஒப்பீடுகளைச் செய்ய உதவுகிறது.
 
இது எடுக�ோள்களை உருவாக்கவும்,
ச�ோதனைக்கு
உட்படுத்தவும்
உதவுகிறது.
 
இது மதிப்பீடுகளைச் செய்ய உதவுகிறது.
 
க�ொள்கைகளை உருவாக்குவதில் இது
உதவுகிறது.

புள்ளியியல் பரப்பு மிகவும் விரிந்ததாகும்.
மனிதனின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும்
அது ப�ொதிந்துள்ளது. ப�ொருளியல், த�ொழில்,
வணிகம், கல்வியியல், திட்டமிடல், மருத்துவம்
ப�ோன்று
பல
துறைகளிலும்
அது
தேவைப்படுகிறது.
பின்வரும்
பகுதி
புள்ளியியல் எவ்வாறு பல துறைகளில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதனை நமக்கு
விளக்குகிறது.
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ப�ொருளியலில் புள்ளியியல்

புள்ளியியலும் கல்வியியலும்

ப�ொருளியலில்
பல
பிரச்சனைகள்
உள்ளன.
உதாரணத்திற்கு,
உற்பத்தி,
வருமானம், வேலைவாய்ப்பு, பகிர்வு, நுகர்ச்சி,
சேமிப்பு, செலவு மற்றும் இவை த�ொடர்பான
எண்ணற்ற
ஆய்வுக்குரிய
வினாக்கள்
த�ோன்றும். வினாக்களுக்கு விடைதேடும்
ஆய்வுகளுக்கு
புள்ளிவிவரங்கள்
இன்றியமையாதவை.
எடுக�ோள்களை
உருவாக்குவது, விவரங்களை திரட்டுவது,
வகைப்படுத்துவது, பகுப்பாய்வு செய்வது,
முடிவுகளை
எடுப்பது,
க�ொள்கைகளை
வகுப்பது என புள்ளியியல் ப�ொருளியலில்
இரண்டறக் கலந்துள்ளது.

மாறிவரும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப புதிய
கல்விக்கான தேவையை கண்டறிவதில்
புள்ளியியல்
மிகப்பெரிய
பங்கினை
வகிக்கின்றது.
அரசு மற்றும் தனியாரால்
நடத்தப்படும் கல்வி நிலையங்களில் ஆய்வு
மற்றம் மேம்பாட்டுத் துறைகள் இருக்கின்றன.
இத்துறைக்கு புள்ளிவிவரங்கள் பெரிதும்
உதவுகின்றன.
பழைய
அறிவினை
ச�ோதித்துப் பார்ப்பதும், புதிய அறிவினைப்
பெறுவதும் புள்ளிவிவரங்களின் மூலமே
சாத்தியமாகும்.
புள்ளியியலும் திட்டமிடலும்
திட்டமிடலில்
புள்ளியியல்
தவிர்க்க
இயலாத ஒன்றாகும். இன்றைய நவீன உலகு
திட்டமிடல் உலகு எனப்படுகிறது. அனைத்து
அரசுத் துறைகளும் சிறப்பாக இயங்கும்
ப�ொருட்டு திட்டமிடலின் அடிப்படையிலேயே
செயல்படுகிறது.
முக்கிய
க�ொள்கை
முடிவுகளை
எடுப்பதிலும்,
அதை
செயல்படுத்துவதிலும்
புள்ளிவிவரங்கள்
துணை செய்கின்றன. மேற்கூறியவைகளை
செய்ய பல்வேறு புதிய புள்ளியியல் நுட்பங்கள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்தியாவின்
மைய, மாநில மற்றும் உள்ளூர் அரசுகள்
திட்டமிடலின்
அடிப்படையிலேயே
செயல்படுகிறது.

த�ொழிலில் புள்ளியியல்
த�ொழிற்சாலைகளில்
புள்ளியலின்
பயன்கள் குறிப்பிடத்தகுந்ததாக உள்ளது. மிக
முக்கியமாக தரக்கட்டுப்பாட்டு நுட்பம் (Quality
Control)
இங்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட
தரத்தில்
ப�ொருட்கள்
இருக்கின்றனவா
என்பதை
ச�ோதிக்க
இந்நுட்பம் பயன்படுகிறது.
புள்ளியிலும் வணிகமும்
உயிர்வாழ
இரத்தம்
எவ்வளவு
முக்கியம�ோ, அந்த அளவுக்கு வணிகத்திற்கு
புள்ளியியல் முக்கியமானதாகும்.
நடப்பு
நிலைகளை புரிந்துக�ொள்ளவும், எதிர்கால
ப�ோக்கினை உணர்ந்து க�ொள்ளவும் சந்தை
ஆய்வுகள் மிகமுக்கிய பங்காற்றுகின்றன.
உற்பத்தியும்,
சந்தையிடலும்
ஒருசேர
நடப்பதில்லை. உற்பத்தியை முன்கூட்டியே
திட்டமிட
வேண்டியுள்ளது.
அவ்வாறு
திட்டமிடுவதற்கு
புள்ளியியலின்
தேவை
அவசியமாகும்.
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புள்ளியியலும் மருத்துவமும்
மருத்துவத்தில்
புள்ளியியல்
பெருமளவுக்குப் பயன்படுகிறது.
உடல்
ச�ோதனைகள்
அனைத்தும்
புள்ளிவிவரங்களாக
த�ொகுக்கப்படுகிறது.
அவ்வாறு த�ொகுக்கப்படும் விவரங்களின்
அடிப்படையிலேயே மருத்துவர் சிகிச்சை
அளிக்கின்றார்.
த�ொடர்
மருத்துவ
கண்காணிப்பிலும்,
சிகிச்சைகளிலும்
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2. புள்ளியியல் விதிகள் துல்லியமானவை
அல்ல: கணிதமும், இயல் அறிவியலும்
துல்லியமானவை. ஆனால், புள்ளியியல்
விதிகள்
துல்லியமானவை
அல்ல,
அவைகள்
த�ோராயமானவையாகும்.
புள்ளியியல்
முடிவுகள்
அனைத்து
முழுத்தொகுப்பிற்கும்
ப�ொருந்திப்
ப�ோவதில்லை. அம்முடிவகள் சராசரியாக
மட்டுமே சரியானதாக இருக்கும்.

புள்ளிவிவரங்களின்
மற்றும்
பகுப்பாய்வு
முறைகளின் பங்கும் இன்றியமையாதது.
மருத்துவத் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும்
ஆய்வுகள் அனைத்திலும் புள்ளியியலின்
பல்வேறு பகுதிகள் பயன்படுகிறது.
புள்ளியியலும் நவீன பயன்பாடுகளும்
கனிணி மற்றும் தகவல் த�ொழில்நுட்பத்
துறையில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்களைத்
தன்னகத்தே ஏற்றுக்கொண்ட புள்ளியியல்,
நிறுவனங்களின் முடிவெடுத்தலில் புதிய
மாதிரிகளை
உருவாக்கி
துல்லியமான
முடிவுகளை
எடுக்க
உதவுகிறது.
இப்பணியினை செய்வதற்கு பல புதிய
மென்பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.

3. புள்ளிவிவர
கருவிகள்
தவறாக
பயன்படுத்தப்படுவதற்கான
வாய்ப்பு:
புள்ளியியல் கருவிகளை நிபுணத்துவம்
பெற்றவர்கள்
மட்டுமே
பயன்படுத்த
வேண்டும். நிபுணத்துவம் பெறாதவர்கள்
புள்ளியியல் கருவிகளை பயன்படுத்தினால்

அது அபாயகரமானதாக இருக்கும். தவறான
முவுகளை தருவதாக அமையும்.

12.7

புள்ளியியலின் குறைபாடுகள்

4. பிரச்சனைகளை ஆராய்வதில் புள்ளியியல்
அணுகுமுறை பல முறைகளில் ஒன்று
மட்டுமே: பிரச்சனைகளை ஆராய்வதில் பல
அணுகுமுறைகள் உள்ளன.
அதில்
புள்ளியியல்
அணுகுமுறையும்
ஒன்று.
இம்முறை
மட்டுமே
பிரச்சனையின்
அனைத்து
பகுதிகளையும்
ஆராய்ந்து
முழுத்தீர்வினை
வழங்கிவிடுவதில்லை.
அதனால் முடிவுகளை எடுக்கும்பொழுது
மற்றவற்றையும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.

புள்ளியியலால் எண்ணற்ற நன்மைகள்
இருந்தப�ோதிலும், அதில் பல குறைபாடுகள்
இருக்கின்றன.
அவற்றில்
சில
கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ன:
1. புள்ளியியல்
பண்பு
விவரங்களை
திரட்டுவதற்கு சிறந்ததல்ல: புள்ளியியல்
அடிப்படையிலேயே
எண்களாலான
விவரங்களை கையாள்கிறது, ஏனெனில்
இது அளவு விவரங்களை கணக்கிடுகிறது.
இதன் காரணமாக, ஏழ்மை, திறன், நேர்மை,
தலைமைப்பண்பு,
அதிகாரம்,
அறிவுக்
கூர்மை ப�ோன்ற பண்பு விவரங்களை
துல்லியமாக அளவிட்டு புள்ளிவிவரங்களாக
தர
இயலாது.
அதே
ப�ோன்று,
மிகப்பெரும்பாலான புள்ளியில் பகுப்பாய்வு
நுட்பங்களை பண்பு விவர பகுப்பாய்விற்கு
நேரடியாக பயன்படுத்த இயலாது.

12.8

புள்ளியியலின் வகைகள்

புள்ளியியல் இரு வகைகள் உள்ளன.
அவைகள் விவரிப்பு புள்ளியியல் (Descriptive
Statistics) மற்றும் உய்த்துணர்வு புள்ளியியல்
(Inferential Statistics) ஆகும்.
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விவரிபபு புள்ளியியல்

statistic)
அறிநது
்காள்வதன்
மூ்லம்
முழுத்்தாகுபபின்
(Population)
விவரஙகளுககாை ்பண்புகனை (Population
Parameter)
அறிநது்காள்வது
அல்லது
உயத்துணரவதற்குப
்ப்யன்்படும்
புள்ளியி்யலின் ஒரு ்பகுதி உயத்துணரவு
புள்ளியி்யல எைப்படுகி்றது.

விவரிபபு
புள்ளியி்யல
என்்பது
புள்ளிவிவர ்தாகுபன்பயும், விவரிபன்பயும்
்ெயயும் புள்ளியி்யலின் ஒரு ்பகுதி்யாகும்.
உயத்துணரவு புள்ளியியல்
கூறுவின்
(Sample)
விவரஙகனை
்பகுப்பாயவு ்ெயது அதன் ்பண்பினை (Sample

விவரிபபு
புள்ளியியல்

புள்ளியியல்
புள்ளியி்யலின் வனககள்

உயத்துணரவு
புள்ளியியல்

விவரிபபு புள்ளியிலுககும், உயத்துணரவு புள்ளியியலுககும் உள்ை யவறு்பாடுகைள்
்ப.எண்

விவரிபபு புள்ளியியல்

உயத்துணரவு புள்ளியியல்

1.

ஆயவில உள்ை
விைககுகின்்றது

முழுத்்தாகுதின்யயும் மாதிரி
ஆயவின்
முழுத்்தாகுதி
முடி்வடுககப்படுகின்்றது

2.

புள்ளி விவரஙகனை வனர்ப்டஙகைாகவும் கருதுபகாள்கனை
விைககப்ப்டஙகைாகவும் வழஙகுகின்்றது கணிககின்்றது

3.

புள்ளிவிவரஙகளின்
தருகின்்றது

்ெயது

புள்ளிவிவரஙகள்
இருவனகப்படும்.
அனவ்யாவை: அைவு விவரஙகள் (Quantitative
Data) மற்றும் ்பண்பு விவரஙகள் (Qualitative
Data).

புள்ளிவிவரஙகைள்

புள்ளிவிவரஙகள்
என்்பது
உண்னமகனைப ்பற்றி்ய விவரம் அல்லது
எண்கள் ஆகும்.
அனவகள் முடிவுகனை
எடுப்பதில முககி்ய ்பஙகினை வகிககி்றது.
இனவகள்
அறிநது்காள்வதற்கும்,
்பகுப்பாயவிற்கும் அடிப்பன்ட்யாைனவ்யாகும்.
புள்ளிவிவரஙகள்
புள்ளியிலுககாை
மூ்லப்்பாருைாகும்.
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பொதனை

சுருககஙகனைத் மாதிரின்யத் தாண்டி முழுத்்தாகுபபினை
அறிநது ்காள்ை ்ப்யன்்படுகின்்றது

12.9

புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும் ச்பாருைாதார
அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்

அடிப்பன்டயில
்பற்றி

1. அைவு விவரஙகைள் (Quantitative data)
அைவு விவரஙகள் என்்பது குறிபபிட்ட
அ்லகில
அைவி்டப்படடு
எண்வடிவில
கூ்றப்படு்பனவ ஆகும். (உதாரணம்) வ்யது
வருமாைம், நிறுவைஙகளின் எண்ணிகனக.
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2. பண்பு விவரங்கள் (Qualitative data)

கல்வியற்றோர், துவக்கப்பள்ளி பயின்றவர்கள்,
உயர்நிலைப்
பள்ளி
பயின்றவர்கள்,
மேல்நிலை வகுப்பு பயின்றவர்கள், இளநிலை
பட்டப்படிப்பு பெற்றவர், முதுநிலை பட்டப்படிப்பு
பயின்றவர்
என
வகைப்படுத்தி
எண்ணிக்கையில் கூறப்படுவது.

சிலபண்புகள் இருக்கின்றனவா அல்லது
இல்லையா என்று மட்டுமே கூறமுடியும்
(உதாரணம் – பால் (Gender), இனம்
(Community) சில பண்புகளை அளவிடமுடியாது
ஆனால் வரிசைப்படுத்தலாம். (உதாரணம் –
நேர்மை (Honesty), இத்தகைய பண்பு சார்
விவரங்களே பண்பு விவரங்களாகும்.

(ii) தரவரிசை விவரங்கள் (Rank Data)
அளவிடப்பட்ட விவரங்களை எண்களில்
க�ொடுக்கப்படாமல்
தரவரிசையில்
க�ொடுக்கபட்டிருந்தால் அவைகள் தரவரிசை
விவரங்கள் எனப்படும்.
உதாரணத்திற்கு
மாணவர்கள்
பெற்ற
மதிப்பெண்களை
தரவரிசையில்
1,2,3.......n
எனக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அவைகள் தரவரிசை
விவரங்கள் எனப்படும். மேலும், ஒரு ஓட்டப்
பந்தய ப�ோட்டியில் கலந்து க�ொண்டவர்கள்,
ப�ோட்டித் தேர்வில் பெற்ற இடங்கள் ஆகியன
தரவரிசை
விவரங்களுக்கான
மற்ற
உதாரணங்கள் ஆகும்.

(i) பெயரளவு விவரங்கள் (Nominal Data)
பெயரளவு
விவரங்கள்
குறிப்பிட்ட
பண்பினை
இரண்டு,
மூன்றாக
வகைப்படுத்துவது பெயரளவு விவரங்களாகும்.
அவ்வகைப்பாட்டிற்குள் வரும் உறுப்புகளின்
எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுவது பெயரளவு
விவரங்கள் ஆகும். உதாரணத்திற்கு மக்களை
ஆண்கள், பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தினர்
என
வகைப்படுத்தி
எண்ணிக்கையை
குறிப்பது.
மேலும்,
கல்வியறிவின்
அடிப்படையில்
மக்களை
முறைசார்
புள்ளிவிவர வகைப்பாடுகள்

அளவு
விவரங்கள்

இயல்பின்
அடிப்டையில்
வகைப்பாடு

தன்மை
விவரங்கள்

புள்ளி
விவரங்கள்
ஆதாரத்தில்
அடிப்படையில்
வகைப்பாடு

முதல்நிலை
விவரங்கள்

த�ொடர்ச்சியான
விவரங்கள்
த�ொடர்ச்சியற்ற
விவரங்கள்
பெயரளவு
விவரங்கள்
தரவரிசை
விவரங்கள்

இரண்டாம் நிலை
விவரங்கள்

புள்ளிவிவர ஆதாரங்களின் (Source of Data)
அடிப்படையில் வகைப்பாடு

விவரங்கள்
விவரங்கள்.

விவரங்கள் எப்படி சேகரிக்கப்பட்டன
என்ற அடிப்படையில் அவைகளை இரண்டாகப்
பிரிக்கலாம்:
அவையாவன:
முதல்நிலை

(i) முதல்நிலை விவரங்கள் (Primary Data)

இரண்டாம்நிலை

விவரங்கள் குறிப்பிட்ட ந�ோக்கத்துடனும்
முதல்முறையாகவும் விவர சேகரிப்பாளரால்
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திரட்டப்பட்டிருந்தால் அவைகள் முதல்நிலை
விவரங்கள்
எனப்படும்.
இவைகள்
கூறுகளிடமிருந்தோ
அல்லது
முழுத்தொகுப்பைய�ோ விவர சேகரிப்பிற்கு
பயன்படுத்திக் க�ொள்வதாகும். முதல்நிலை
விவரங்களுக்கான
உதாரணம்:
மாணவர்களின்
மதிப்பெண்ணை
அவர்களிடமிருந்து
நேரடியாக
பெற்றுக்கொள்வது,
விவசாயிகளின்
நில
அளவுகளை
விவசாயிகளிடமிருந்து
சேகரிப்பது.

வெளியீடுகள், பன்னாட்டு அமைப்புகளின்
வெளியீடுகள், இணைய பக்கங்கள் உள்ளிட்ட
ஏராளமானவை.

12.10

கூட்டுச் சராசரி அல்லது
சராசரி ( ) (Arithmetic Mean
or Mean or Average)

ஒரு த�ொகுப்பின் மைய மதிப்பே மைய
நிலைப்போக்கு அளவு அல்லது சராசரி அல்லது
அமைப்பு அளவு (Measure of Location)
எனப்படும். ஐந்து வகை சராசரி அளவுகள்
உள்ளன.
அவைகளில்
கூட்டுச்சராசரி,
இடைநிலை மற்றும் முகடு ஆகியவை
சாதாரண அல்லது எளிய சராசரிகள் என்றும்
பெருக்குச் சராசரி மற்றும் இசைச் சராசரி
சிறப்புச் சராசரிகள் ஆகும்.

(ii) இரண்டாம் நிலை விவரங்கள் (Secondary
Sources)
ப�ொது

ந�ோக்கத்தில�ோ

அல்லது

குறிப்பிட்ட ந�ோக்கத்திற்காக மற்றொருவர்
ஏற்கனவே
சேகரித்து
வைத்திருக்கும்
விவரங்களை நாம் அதை வைத்திருப்பவரிடம்
சென்று
சேகரித்தால்,
அவ்விவரங்களை
இண்டாம்நிலை விவரங்கள் என்கிற�ோம்.
ப�ொருளியல் ஆய்வுகளுக்குகாக எண்ணற்ற
இரண்டாம் நிலை விவரங்கள் உள்ளன.
அவற்றில் சில: மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு
பதிவேடுகள் (Census Reports), மத்திய
புள்ளிவிவர
அமைப்பின்
வெளியீடுகள்
(Publications of Central Statistical Organization,
CSO),
தேசிய
கூறெடுப்பு
விசாரணை
அமைப்பின் வெளியீடுகள் (National Sample
Survey Organization, NSSO), இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியின் அறிக்கைகள் (Reserve Bank of
India Bulletin), ப�ொருளாதார ஆய்வறிக்கைகள்
(Economic Surveys), மத்திய மற்றும் மாநில
ப�ொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல் இயக்குநரக
வெளியீடுகள் (Publications of Central and
State Governments Directorate of Economics
and Statistics), புத்தகங்கள், ப�ொருளியலுக்கான
பருவ
இதழ்கள்
(Economic
Journals),
அமைப்புக்களினால் வெளியிடப்பட்ட மற்றும்
வெளியிடப்படாத விவரங்கள், அரசுத்துறை
புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்
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சராசரி என்பதன் ப�ொருள்

 “மையப்போக்கு அளவை என்பது எந்த

எண்ணைச் சுற்றி மற்ற எண்கள்
இருக்கின்றத�ோ அந்த எண்ணினை
கண்டறிவது.”
 “எந்த ஒரு எண்ணை மற்ற எண்கள்
பிரதிபலிக்கின்றத�ோ அந்த எண்ணே
சராசரி ஆகும்.”
 “ம�ொத்தமாக அனைத்து எண்களையும்
த�ொகுத்துச் ச�ொல்கிறத�ோ அதுதான்
எண்களின் மையம் எனப்படுகிறது.”
ஒரு மாறியின் சராசரி என்பது மாறியின்
அனைத்து எண் மதிப்புகளின் கூட்டுத்
த�ொகையை
அவ்வெண்களின்
எண்ணிக்கையால் வகுத்தால் கிடைப்பது
ஆகும். இப்பொழுது x என்ற மாறியின்
மதிப்புக்கள் x1,x2,x3,x4,...,xn என்றால் இந்த n
மதிப்புகளின் கூட்டுச் சராசரி அந்த மதிப்புகளின்
கூட்டுத்தொகையை n - ஆல் வகுத்தால்
கிடைப்பது ஆகும்.
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X̅ =

தீர்வு:

X1+X2+X3+X4+⋯+Xn
1
=
∑ni =1Xi,
n
n

X
75
68 → A
80
92
56
ம�ொத்தம்

இச் சூத்திரம் த�ொகுக்கப்படாத விவரங்களுக்கு
மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
உதாரணம் 1 : கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு
கூட்டுச் சராசரியினை கணக்கிடுக:
2, 4, 6, 8, 10.

இதில் நாம் இருமுறைகளில் கூட்டுச்
சராசரியினை கண்டறியலாம். ஒன்று நேரடி
முறை, மற்றொன்று சுருக்க முறை.
நேரடி முறை:

X̅ =

= 68 +

12.11

உறுப்புக்களின்

2+4+6+8+10

சுருக்க முறை

5

=

30
5

சராசரி
அல்லது
மையப்போக்கு
அளவைகள்
ஒரு
எண்
பரவலின்
மையத்தினை
மட்டுமே
காட்டுகிறது.
அப்பரவலின் மையத்திலிருந்து ஒவ்வொரு
எண்ணும் எவ்வளவு தூரம் இருபக்கத்திலும்
விலகி
நிற்கிறது
என்பதனை
தெரிவிப்பதில்லை. இவ்விலகலைப் பற்றிய
அறிவினை நமக்கு தெரிவிப்பது விலகல் அளவு
முறைகளாகும் (Measures of Disperson).
அவ்விலகலை நாம் வேறுபட்ட முறைகளில்
தெரிந்து க�ொள்ளலாம். மேலும் விலகல்
முறைகளை நாம் இரு பிரிவுகளாக காணலாம்:

=6

இம்முறையில் கூட்டுச் சராசரியினை
கண்டறிய சூத்திரம்
X̅ = A + ∑d
n

இங்கு A = அனுமானிக்கப்பட்ட கூட்டுச் சராசரி

∑d = அனுமானிக்கப்பட்ட

சராசரியிலிருந்து X–ன் விலகல்

1. தனித்த விலகல் அளவைகள்
(Absolute Measures of Dispersion)

n = ம�ொத்த

முள்ள உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்கை.

2. ஒப்பீட்டு விலகல் அளவைகள்
(Relative Measures of Dispersion)

உதாரணம் 2: ஒரு வகுப்பில் பயிலும் 5
மாணவர்கள்
ஒரு
பாடத்தில்
பெற்ற
மதிப்பெண்கள் 75, 68, 80, 92, 56.
இம்மதிப்பெண்களுக்கான
கூட்டுச்
சராசரியினை கண்டறிக.

எந்த
அலகுகளில்
எண்பரவல்
தரப்பட்டிருக்கின்றத�ோ, அதே அலகுகளில்
விலகல்
அளவைகள்
கணக்கிடப்பட்டு
307
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= 74.2

விலகல் அளவைகள் (σ)

தீர்வு
X̅ =

31
5

= 68 + 6.2

இங்கு ∑X = அ
 னைத்து X மதிப்புக்களின்
கூடுதல்.
எண்ணிக்கை.

31

X̅ = A + ∑d
n

∑X
n

n = ம�ொத்த

முள்ள

d=X-A
7
0
12
24
-12
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தரப்பட்டால் அவைகள் தனித்த
அளவைகள் எனப்டுகிறது.

விலகல்

ஆ) ஊகச்
சராசரியிலிருந்து
விலக்க
மதிப்புக்கள் காணல் (மறைமுக முறை)

ஆனால் ஒப்பீட்டு விலகல்கள் அளவைகள்
அலகுகளிலிருந்து
விடுபட்டவை.
அவை
தனித்த எண்கள், எனவே
ஒன்றுக்கும்
மேற்பட்ட எண் பரவல்களின் விலகல்
அளவைகளை
(வேறுபட்ட
அலகுகளில்
அவைகள் தரப்பட்டிருந்தாலும்) நாம் ஒப்பிட
முடியும்.

இங்கு x
 ̅ = கூட்டுச் சராசரி

n = த�ொட

ரிலுள்ள

க�ொடுத்துள்ள த�ொகுதிக்கு,
1. உண்மைச் சராசரி காணல் (X̅ )

2. ஒவ்வொரு மதிப்பும் சராசரியிலிருந்து விலகி
இருக்கும் அளவு காண (x ⁼ X –X̅ )

3. விலக்கங்களின் மதிப்பை வர்க்கப்படுத்தி,
வர்க்கப்படுத்தப்பட்டுள்ள விலக்கங்களின்
கூட்டுத்தொகை காணல் ∑x2

4. இந்தக் கூட்டல் மதிப்பை ∑x2 த�ொடரிலுள்ள
உறுப்புக்களின்
எண்ணிக்கையால்
வகுத்தல் �
n

“ஒவ்வொரு
மதிப்பும்
அதன்
சராசரியிலிருந்து விலகியிருக்கும் அளவின்
வர்க்கத்தின் கூட்டுச்சராசரியின் நேரிடை

விலக்கமாகும்.

x2
𝜎 = � n � அல்லது �
∑

இது σ எனக்

∑(x-x̅ )2
�
n

∑(x-x̅ )2
∑x2
= மாறுபாடு =
n
n

திட்டவிலக்கத்தினை கணக்கிடும் முறை

மாதிரி அளவு 30-க்கு குறைவாக இருந்தால்,
மாறுபாடு = ∑(x-x̅ )2
n-1

தனித்த
த�ொகுதி
(த�ொகுக்கப்படாத
விவரங்கள்) தனித்த த�ொகுதியில் இரு
முறைகளில்
திட்ட
விலக்கம்
கணக்கிடப்படுகின்றது.

உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரங்களுக்கு
திட்டவிலக்கத்தினை காண்க: 25, 15, 23, 42,
27, 25, 23, 25, 20.

அ) உண்மைச் சராசரியிலிருந்து விலக்க
மதிப்புக்கள் காணல் (நேரடி முறை)
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∑x2
�
n

∑
5. � x2 � இ
 ன் வர்க்க மூல மதிப்பே திட்ட

திட்ட விலக்கம் - இலக்கணம்
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உறுப்புக்களின்
கணக்கிடுவதில்

எண்ணிக்கை
உள்ள நிலைகள்

திட்டவிலக்கம்: கார்ல் பியர்ஸன் 1893ஆம் ஆண்டு நமக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்.
திட்டவிலக்கமானது “ விலகல் வர்க்கங்களின்
சராசரியின் வர்க்க மூலம்” (Root Mean-square
Deviation)
எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது.
ஏனெனில், த�ொடரிலிருக்கும் ஒவ்வொரு எண்
மதிப்பும்
கூட்டுச்சராசரியிலிருந்து
விலகியிருக்கும்
தூரத்திற்கான
வர்க்கங்கங்களின் சராசரிக்கு வர்க்கமூலம்
கண்டறிவது திட்டவிலக்கம் ஆகும்.
திட்ட
விலக்கத்தின் வர்க்கம் மாறுபாடு (Variance)
எனப்படுகின்றது.

வர்க்க மூலமதிப்பாகும்”.
குறிப்பிடப்படுகின்றது.

∑(x-x̅ )2
�
�
n

திட்ட விலக்கம் (σ) =
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தீர்வு உ
 ண்மையான சராசரியிலிருந்து
திட்டவிலக்கத்தினை காணும் முறை
ப.எண்

மதிப்பு(X)

1

25

25-25=0

2

15

X –X̅

15-25=10

(X –X̅ )2

3

23

23-25= -2

4

4

42

42-25=17

289

5

27

27-25=2

4

6

25

25-25=0

0

7

23

23-25=-2

4

8

25

25-25=0

0

9

20

20-25=-5

25

N=9

225

0

426

225

		
X̅ =

9

=25

𝜎 = �∑(x-x̅ )2� =
n

426
=
9

𝜎  =

12.12

உடன்தொடர்புப் பகுப்பாய்வு(Υ)

உடன்தொடர்புப் பகுப்பாய்வு
என்பது இரண்டு அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகள்
எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று
த�ொடர்பு
க�ொண்டு

மாறுகின்றன
என்பதை
பற்றி கணக்கிடுவது ஆகும். சர் ஃபிரான்சிஸ்
கால்டன் என்பவர் இப்பகுப்பாய்வினைக்
கண்டறிந்தார்.

47.33 = 6.88

உதாரணம் 2: பின்வரும் விவரங்களுக்கு
அனுமானிக்கப்பட்ட
சராசரியிலிருந்து
திட்டவிலக்கத்தினை காண்க: 43, 48, 65,
57, 31, 60, 37, 48, 78, 59.

12.12.1. உடன் த�ொடர்பின் வகைகள்
உடன் த�ொடர்பை பலவாறு
வ கை ப ்ப டு த்தல ா ம் .
ம ா றி க ளு க் கு
இடையேயான உறவின்
திசை,
பகுப்பாய்வுக்கு
எ டு த் து க ் க ொ ள் ளு ம்
கார்ல் பியர்சன்
மாறிகளின் எண்ணிக்கை,
மற்றும் மாறிகளுக்கிடையேயான உறவின்
தன்மை
என்ற
அடிப்படையில்
நாம்
அவைகளை வகைப்படுத்தலாம்.

தீர்வு அனுமானிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து
திட்ட விலக்கம் காணும் முறை
d=X-A (A=57)

1

43

-14

(X –X̅ )2

2

48

-9

81

3

65

8

64

4

57=A

0

0

5

31

-26

676

6

60

3

9

7

37

-20

400

8

48

-9

81

9

78

21

441

10

59

2

4

∑d = – 44

∑d2=1952

N=9
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1952 (-44)2
−
10
(10)

விடை = 13.26

100

(X)

n

(∑d)2
=
−
(n)

= 195.2-19.36 = 175.84 = 13.26

0

ப.
எண்

∑d2

196

I. மாறிகளுக்கு இடையேயான உறவின் திசை
அடிப்படையில்
மாறிகள்
ஒன்றுக்கொன்று
நேர்மறையாகவ�ோ
அல்லது
எதிர்மறையாகவ�ோ உறவு க�ொண்டிருக்கும்.
அதன் அடிப்படையில் உடன் த�ொடர்பினை
நேர்மறை உடன்தொடர்பு மற்றும் எதிர்மறை
உடன்தொடர்பு என பாகுபடுத்தப்படுகின்றது.
309
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உடன் த�ொடர்பின் வகைகள்;

மாறிகளுக்கு இடையேயான
உறவின் திசையின்
அடிப்டையில் வகைப்பாடு

நேர் மறை
உடன் த�ொடர்பு

பகுப்பாய்விற்கு எடுத்துக்
க�ொள்ளப்படும் மாறிகளின்
எண்ணிக்கையின்
அடிப்படையில் வகைப்பாடு

எதிர் மறை
உடன் த�ொடர்பு

மாறிகள் மாறும் விகிதத்தின்
அடிப்படையில் வகைப்பாடு

நேர்கோட்டு
உடன் த�ொடர்பு

வளைக�ோட்டு
உடன் த�ொடர்பு

எளிய உடன் பன்முக உடன் பகுதி உடன்
த�ொடர்பு
த�ொடர்பு
த�ொடர்பு
நேர்மறை உடன்தொடர்பு

எடுத்துக்கொள்கிற�ோம், அவற்றை எவ்வாறு
பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படுத்துகிற�ோம் என்ற
வகையில்
உடன்
த�ொடர்பினை
வகைப்படுத்தலாம். அவ்வகைகள்:

இரு மாறிகளின் மதிப்புகளும் ஒரே
திசையில் நகர்ந்து சென்றால் அதனை
நேர்முறை உடன்தொடர்பு என்கிற�ோம்.

அ) எளிய உடன்தொடர்பு,
ஆ) பன்முக உடன்தொடர்பு
இ) பகுதி உடன்தொடர்பு

உதாரணம்: வருமானம் அதிகரிக்கும்பொழுது
செலவும் அதிகரிக்கிறது. ஆகவே வருமானம்
மற்றும் செலவு மாறிகள் நேர்மறை உடன்
த�ொடர்பைக் க�ொண்டிருக்கிறது என்கிற�ோம்.
உதாரணம் Y = a + bx

எளிய உடன்தொடர்பு
உடன்தொடர்பு
பகுப்பாய்வில்
ஒரு
நேரத்தில்
இரு
மாறிகளை
மட்டும்
எடுத்துக்கொண்டால்
அதனை
எளிய
உடன்தொடர்பு என்கிற�ோம். உதாரணம்

எதிர்மறை உடன்தொடர்பு
இரு மாறிகளின் மதிப்புகள் எதிர் எதிர்
திசையில் நகர்ந்து சென்றால் அதனை
எதிர்மறை உடன்தொடர்பு என்கிற�ோம்.

Y= a + bx

உதாரணம்: விலை அதிகரிக்கும்பொழுது
ப�ொருளுக்கான தேவை குறைந்து செல்கிறது.
உதாரணம் Y= a + bx
II. பகுப்பாய்வுக்கு
மாறிகளின்
அடிப்படையில்:

பன்முக உடன்தொடர்பு
உடன்தொடர்பு
பகுப்பாய்வில்
இரண்டிற்கும்
மேற்பட்ட
காரணிகளை
ஒருசேர எடுத்துக்கொண்டால் அது பன்முக
உடன்தொடர்பு என்கிற�ோம். உதாரணத்திற்கு,
தேவைக்கும், தேவையினை தீர்மானிக்கும்
மாறிகளான குறிப்பிட்ட ப�ொருளின் விலை,
நுகர்வோரின் வருமானம், த�ொடர்புடைய

எடுத்துக்கொள்ளும்
எண்ணிக்கையின்

உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வுக்கு எவ்வளவு
எண்ணிக்கையிலான
மாறிகளை
புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
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ப�ொருளின் விலை ஆகியவற்றை எடுத்து
பகுப்பாய்வு
செய்தால்
அது
பன்முக
உடன்தொடர்பு ஆகும்.

பார்த்தோமானால்
நேர்கோட்டினை

Y= a + bx

உதாரணம்: Qd= f (P, Pc, Ps, t, y)

வளைக�ோட்டு உடன்தொடர்பு

இதில் Qd ப�ொருளின் தேவை

இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதங்கள்
ஒரே
அளவாக
இல்லாமல்
குறைந்து
வந்தால�ோ, அல்லது அதிகரித்து வந்தால�ோ
அதனை
வளைக�ோட்டு
உடன்தொடர்பு
என்கிற�ோம்.
மாறிகளின்
மதிப்புக்களை
வரைபடத்தில் குறித்து பார்த்தால் அவைகள்
ஒரு வளைக�ோட்டினைத் தரும். உதாரணம்

f – சார்பு

P – ப�ொருளின் விலை
Pc– ப�ோட்டிப் ப�ொருளின் விலை
Ps – பதிலீட்டுப்பொருளின் விலை
t – நுகர்வோரின் விருப்பு வெறுப்புக்கள்

Y= a + bx2

y – வருமானம்

உடன்தொடர்பினை அளவிடும் முறைகள்

பகுதி உடன்தொடர்பு

உடன்தொடர்பினை அளவிடுதற்கு பல
முறைகள் உள்ளன. அவைகள்:

உடன்தொடர்பு
பகுப்பாய்வில்
இரண்டிற்கும்
மேற்பட்ட
காரணிகளை
எடுத்துக்கொண்டாலும், அவற்றினில் இரண்டு
காரணிகளை மட்டும் (மற்றவை மாறாமல்
இருக்கும்
என
வைத்துக்கொண்டு)
பகுத்தாய்ந்தால், அதனை பகுதி உடன்தொடர்பு
என்கிற�ோம்.

1. சிதறல் விளக்கப்படம்
2. வரைபட முறை
3. கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக்
கெழு முறை
4. மீச்சிறு வர்க்க முறை.
இம்முறைகளில்
முதல்
இரண்டும்
வரைபட
முறைகளாகும்.
அவை
உடன்தொடர்பின் அளவினை பற்றி நமக்கு
த�ோரயமான
மதிப்பீட்டினை
வழங்கும்.
பின்னர் ச�ொல்லப்பட்ட இரண்டு முறைகளும்,
கணக்கீட்டின்
அடிப்படையில்
உடன்தொடர்பின்
அளவினை
நமக்கு
துல்லியமாக வழங்கும்.

III. பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும்
மாறிகளின் மாறும் விகித அடிப்படையில்
நாம் பகுப்பாய்வுக்கு எடுத்துக்கொண்ட
மாறிகள் மாறும் விகிதம் ஒரே அளவில்
இருக்கின்றதா, அல்லது மாறிக்கொண்டே
இருக்கின்றதா
என்பதன்
அடிப்படையில்
உடன்தொடர்பினை
நேர்கோட்டு
உடன்தொடர்பு,
மற்றும்
வளைக�ோட்டு
உடன்தொடர்பு என வகைப்படுத்துகிற�ோம்.

1. சிதறல் விளக்கப்பட முறை
க�ொடுக்கப்பட்ட
மாறிகளின்
(X,Y)
மதிப்புக்களை
வரைபடத்தில்
குறித்து,
அம்மதிப்புகள் எவ்வாறு சிதறியிருக்கின்றன,
அவைகளின் த�ொடர்பின் ப�ோக்கு எவ்வாறு
உள்ளது என ஆய்வதன் மூலம் நாம்
உடன்தொடர்பினை கண்டறியலாம்.

நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு
இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதங்கள்
ஒரே அளவாக இருந்தால் அதனை நேர்கோட்டு
உடன்தொடர்பு என்கிற�ோம். வரைபடைத்தில்
அம்மாறிகளின்
மதிப்புகளை
குறித்து
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சிதறல் விளக்கப்படம்
y

நேரிடை முழுமையான
உடன் த�ொடர்பு

o

y

o

y

எதிரிடை முழுமையான
உடன் த�ொடர்பு

xo
அதிக அளவு நேரிடை
உடன் த�ொடர்பு

y

y

x o
அதிக அளவு எதிரிடை
உடன் த�ொடர்பு

xo

y

y

குறைந்த அளவு
எதிரிடை உடன்தொடர்பு

x o

x

y

x o

உடன் த�ொடர்பு
இல்லை

x

2. வரைபட முறை
இம்முறையில் ஒரே வரைபடத்தில் நாம்
உடன்தொடர்பை
பகுப்பாய்வுக்கு
எடுத்துக்கொண்ட மாறிகளின் மதிப்பினைக்
குறித்து அந்தந்த மாறிகளின் மதிப்புகளை
க�ோட்டினால்
இணைக்க
வேண்டும்.
இப்பொழுது இரு மாறிமதிப்புகளுக்கும் இரு
தனித்தனியான
க�ோடு
கிடைக்கும்.
இப்பொழுது அக்கோடுகள் செல்லும் திசை,
க�ோடுகளுக்கிடையேயான
இணைந்த
ப�ோக்கு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நாம்
உடன்தொடர்பினை த�ோராயமாகக் கூறலாம்.
க�ோடுகள்
ஒரே
திசையில்
நகர்ந்தால்
அவைகளுக்கு
இடையே
நேர்மறை
உடன்தொடர்பு எனவும், எதிர் எதிர் திசையில்
இருந்தால் எதிர்மறை உடன்தொடர்பு எனவும்
காணலாம்.
க�ோடுகள்
கிட்டத்தட்ட
இணைக�ோடுகளாக
இருந்தால்
அவைகளுக்கிடையேயான உடன்தொடர்பு
அளவு அதிகம் எனலாம்.

(1) இது மிகவும் எளிமையான மற்றும்
கணக்கீடுகளற்ற முறையாகும்.
(2) இது கடைநிலை மதிப்புக்களினால்
பாதிக்கப்படுவதில்லை
(3) ம ா றி க ளு க் கி டையேய ா ன
உடன்தொடர்பைக் கண்டறிவதில் இது
ஒரு அடிப்படை நிலை.
சிதறல் விளக்கப்பட முறையின் குறைபாடுகள்
சிதறல்
விளக்கப்பட
முறையினை
க�ொண்டு
மாறிகளுக்கிடையேயான
உடன்தொடர்பினை
(ஒருசில
சூழ்நிலைகளைத்
தவிர)
துல்லியமாக
கணக்கிட
முடியாது.
அவைகளுக்கிடையேயான உறவு அதிகமாக
இருக்கிறதா அல்லது குறைவாக இருக்கிறதா
என்பதனை மட்டுமே நாம் கூற இயலும்.
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உடன் த�ொடர்பு
இல்லை

xo

சிதறல் விளக்கப்பட முறையின் நன்மைகள்
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குறைந்த அளவு நேரிடை
உடன் த�ொடர்பு
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ப�ொதுத்துறை

வருடத்திற்கு வருடம் சதவீதத்தில்

ப�ொது மற்றும் தனியார் முதலீடுகள்
45
35
25
15
5
-5
-15
-25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

நிதியாண்டு
3. கார்ல் பியர்ஸனின் உடன்தொடர்புக் கெழு
கார்ல்
பியர்ஸனின்
உடன்தொடர்புக் கெழு ‘r’
என
குறிப்பிடப்படுகிறது.
இக்கெழு
இரண்டு
மாறிகளுக்கு இடையேயான
உறவின்
அளவினையும்,
உறவின்
திசையையும்
குறிப்பிடுகிறது.
இதைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரங்கள்:

r=

N ∑dxdy − (∑dx ) (∑dy
Υ =)

∑xy

∑ 2 ∑y2
N ∑dx 2 − (∑dx )2 N ∑dy 2 − (∑dy )x2

dx = (x-A) ஒவ்வொரு x ன் மதிப்பையும்
அனுமானிக்கப்பட்ட
க�ொண்டு கழிப்பது.

சராசரியைக்

dy (y-B) ஒவ்வொரு y ன் மதிப்பையும்

அனுமானிக்கப்பட்ட சராசரியைக் க�ொண்டு
கழிப்பது.

N∑XY − (∑X) (∑Y)
N∑X2 − (∑X)2 N∑Y2 − (∑Y)2

மற்றும் dy இரண்டையும்
பெருக்கி வரும் கூட்டுத்தொகை.

∑dxdy = d
x

∑dx 2 = ஒ
 வ்வொரு dx -க்கான வர்க்கத்தின்
கூட்டுத்தொகை

2) உ
 ண்மையான சராசரியிலிருந்து விலகல்

∑dy 2= ஒ
 வ்வொரு dy -க்கான வர்க்கத்தின்

முறை

கூட்டுத்தொகை

∑xy

∑x2 ∑y2

∑dx = (X – A) மதிப்பின் கூட்டுத்தொகை

இங்கு x= (x-x̅ ), y = (y-y̅)

∑dy = (Y – B) மதிப்பின் கூட்டுத் த�ொகை
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சராசரியிலிருந்து

இங்கு,

இம்முறையில் சராசரியிலிருந்தோ ஊக
சராசரியிலிருந்தோ
விலக்கங்களை
கண்டுபிடிப்பதில்லை.

r=

ஆதாரம்: மைய புள்ளியியல் கழகம்
3) அனுமானிக்கப்பட்ட
விலகல் முறை

முறை

1) r =

தனியார்

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
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சராசரியிலிருந்து விலக்க முறையில் கார்ல்
பியர்ஸனின் உடன்தொடர்புக் கெழுவினை
கண்டறியும் நிலைகள்

1. நேரடி முறை
1. கூட்டுச்சராசரி விலக்கமுறை

 
படி–1 X மற்றும் Y மாறிகளின் கூட்டுச்
சராசரிகளைக் கணக்கிடவும் (x̅ , y̅ )
சராசரி
மதிப்பிலிருந்து
உள்ள
விலக்கத்தைக் கணக்கிடவும் (x= x - x̅ , y
= y- y̅ )

2. உ
 றுப்பு
மதிப்புக்களை
பயன்படுத்தும் ப�ோது

 
படி–3 x விலக்கங்களின் வர்க்கத்தைக்
(x 2) கணக்கிட்டு கூட்டவும் (∑x 2). இதுப�ோல்
y விலக்கங்களின் வர்க்கத்தைக் (y 2)
கணக்கிட்டு கூட்டவும் (∑y 2)

Υ =

∑xy

∑x2 ∑y2

நேரடியாக

சுருக்குமுறை

r=

N∑XY − (∑X) (∑Y)
N∑X2 − (∑X)2 N∑Y2 − (∑Y)2

3. ஊகச் சராசரி விலக்க முறை

 
படி–4 ஒவ்வொரு x மதிப்பு விலக்கத்தையும்
அதனுடைய y மதிப்பு விலக்கத்தையும்
பெருக்கி (xy ) அம்மதிப்புக்களைக் கூட்டவும்
∑xy.
இக்கூட்டல்

∑x2 ∑y2

இங்கு x= (x-x̅ ), y = (y-y̅)

 
படி–2 X மற்றும் Y மதிப்புக்கள் அதனதன்

 
படி–5

∑xy

1. r =

r=

N ∑dxdy − (∑dx ) (∑dy )

N ∑dx 2 − (∑dx )2 N ∑dy 2 − (∑dy )2

dx= (X–A) மற்றும் dy = (Y–B)

மதிப்புக்களை

A, B ஊகச் சராசரிகள்

என்ற சூத்திரத்தில்

Υஆ
 திப்புள்ளி மாற்றத்தால்

பிரதியிட்டு Υ மதிப்பு கணக்கிடவும்.

பாதிக்கப்படுவதில்லை

Υஅளவிடும் அலகு மாற்றத்தால்
பாதிக்கப்படுவதில்லை

காரல் பியர்சன் ஒட்டுறவு கெழு
வகைப்படுத்தப்படாத புள்ளி விவரம்

-1 ≤ r ≤ + 1
உடன் த�ொடர்பினைக் கணக்கிடும் முறை

நேரடி முறை
உள்ளவாறு
மாறிகளை
பயன்படுத்திக்
க�ொள்வது

விலகல் முறை

உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரங்களுக்கு
ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிந்து அதனை
விளக்கவும்.

1.  உண்மையான
சராசரி விலகல்
முறை
2. 

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்
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நேரடி முறை

இருப்பதாக
கருதும் சராசரி
விலகல் முறை

விலை (X)

10

12

14

15

19

அளிப்பு (Y)

40

41

48

60

50
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தீர்வு உறுப்பு மதிப்புக்களை நேரிடையாகப் பயன்படுத்தும் முறை

r=

விலை (X)

அளிப்பு (Y)

XY

X2

Y2

10

40

400

100

1600

12

41

492

144

1681

14

48

672

196

2304

15

60

900

225

3600

19

50

950

361

2560

∑x = 70

∑y = 239

∑xy = 3414

∑x2 = 1026

∑y2=11685

N∑XY − (∑X) (∑Y)

N∑X2 − (∑X)2 N∑Y2 − (∑Y)2

r = 17,070 − 16,730
230 x 1304

r=

r=

(5 x 3414) − (70 x 239)

(5 x 1026) − (70) 2 5x11685 − (239) 2
340

547.65

=+0.621

மேற்கண்ட உதாரணத்தில் உடன்தொடர்புக் கெழுவின் அளவு 0.0621 என்றிருக்கிறது.
ஆகவே, ப�ொருளின் விலைக்கும், அளிப்பிற்கும் நேரடி மற்றும் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவுக்கு
உறுதியான உறவும் உள்ளது.
உண்மைச் சராசரியின் அடிப்படையில் ஒட்டுறவினை கண்டறிதல்
உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரங்களுக்கு உண்மைச் சராசரியை பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தினை
பயன்படுத்தி கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிக.
காரின் வயது (ஆண்டுகளில்) (X)

பராமரிப்புச் செலவு (₹ 000 - களில்)
தீர்வு

r=
ப.எண்

x

1
2
3
4
5
6

3
6
8
9
10
6
42

42

∑xy

∑x2 ∑y2

x-x̅
(x)
-4
-1
+1
2
3
-1
0

3

6

8

9

10

6

1

7

4

6

8

4

இங்கு x= ∑(x-x̅ ), y = ∑(y-y̅)

(x-x̅ )2 =x2

Y

16
1
1
4
9
1

1
7
4
6
8
4

y-y̅
(y)
-4
2
-1
1
3
-1

32

30

0

30

=5
			
= 7 			∑
y̅
x̅
x2 = 32
6
6
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∑y2 = 182

(y-y̅ )2=y2

xy

16
4
1
1
9
1

16
-2
-1
2
9
+1

32

25

∑xy = 25

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
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∑xy

சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தி r =

∑x2 ∑y2

25

=

=

32 32

25
32

= 0.781

r = 0.781, உடன் த�ொடர்புக் கெழு மிக அதிகமாகவும் நேரிடையாகவும் உள்ளது. ஆகவே, காரின்
வயதிற்கும், பராமரிப்புச் செலவிற்கும் நேரடித் த�ொடர்பு, மிக அதிக அளவில் உள்ளது.

ஊக சராசரியினை பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தினை க�ொண்டு உடன்தொடர்பு கணக்கிடுதல்:
உதாரணம் 1; பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்ஸனின் உடன்தொடர்புக் கெழுவினை
கண்டறிக.

X:
Y:

10
19

12
22

13
26

16
27

17
29

20
33

25
37

தீர்வு
ஒட்டுறவு கணக்கிடும் சூத்திரம்

N ∑dxdy − (∑dx ) (∑dy )

r=
ப.எண்

X

Y

1
2
3
4
5
6

10
12
13
16
17
20
25

7
N=7

∑X=113

N ∑dx 2 − (∑dx )2 N ∑dy 2 − (∑dy )2
(X-A)=dx

(Y-A)=dy

dx2

dy2

Dxdy

19
22
26
27
29
33
37

-6
-4
-3
0
1
4
9

-8
-5
-1
0
2
6
10

36
16
9
0
1
16
81

64
25
1
0
4
36
100

48
20
3
0
2
24
90

∑Y=193

∑dx=1

∑dy=4

x̅ =

∑X 113
1
=16
=
7
7
N

y̅ =

∑dx2=159 ∑dy2=230 ∑dxdy=187
∑Y 193
4
=27
=
7
7
N

dx = X – A ⇒ X – 16 மற்றும் dy = Y – A ⇒ Y – 27
∴r =
=
=

N ∑dxdy − (∑dx ) (∑dy )

N ∑dx 2 − (∑dx )2 N ∑dy 2 − (∑dy )2
7×187−1×4

7×159−(1)2 7×230−(4)2
1112 1610 − 16

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
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1309−4
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=

1305

1112 1594

r = 0.986

=

1305
= 1305 = 0.9865
(33.34) (39.92) 1330.9

மேற்கண்ட உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வில் X மற்றும் Y காரணிகளுக்கிடையே நேரிடையான மிக
அதிக உடன் த�ொடர்பு இருக்கின்றது.

12.13

அல்லது திரும்பிப் பார்த்தல் (Act of see back)
என்பதாகும்.
மேற்சொன்ன நிகழ்வினை
“கால்டனின் பின்னோக்கிச் செல்லும் ப�ொது
விதி” (Galton’s Law of universal Regression)
1000 குடும்பத்திலுள்ளவர்களின் உயரத்தை
சேகரித்து உறுதிப்படுத்தினர். ஒட்டுறவு என்ற
ச�ொல்லின் விளக்கம் – சராசரியை ந�ோக்கிப்
பின் செல்லுதல் – ஆகும்.

ஒட்டுறவுப் ப�ோக்குப் பகுப்பாய்வு
(Regression Analysis)
அடுத்தாக
நாம்
கற்கவிருப்பது ஒட்டுறவுப்
பகுப்பாய்வு
ஆகும்.
‘ரெக்கரசன்’ (Regression)
என்ற
வார்த்தையினை

ஒட்டுறவு
என்பது
இரு
மாறிகளுக்கிடையே
உள்ள
உறவை
விளக்குகின்றது. Y சார்பு மாறி என்றும் X
தனித்த மாறி என்றும் எடுத்துக்கொண்டால்
இரு
மாறிகளுக்கு
இடையே
உள்ள
நேர்கோட்டுத் த�ொடர்பு X இன் மீது Y சார்ந்த
ஒட்டுறவுக்
க�ோட்டுச்
சமன்பாடு
எனப்படுகின்றது.
இதைப்பயன்படுத்தி ஒரு
குறிப்பிட்ட, தெரிந்த X மதிப்புக்கு y மதிப்பு
என்ன என்பதைக் கணிக்கலாம்.
இந்தக்
க�ோடே ஒட்டுறவு மாற்றத்தை அல்லது
பின்னோக்கிச் செல்லல் என்ற கருத்தை
விளக்கும் கால்டலான் ஒட்டுறவுக்கோடு என
அழைக்கப்பட்டதாகும்.

முதன்முதலில்
(1877ல்)
பிரான்ஸின்
உ ரு வ ா க் கி ய வ ர்
கால்ட்டன்
ஃபிரான்ஸிஸ்
கால்டன்
ஆவார். தனது ஆய்விற்காக தந்தைகளின்
உயரத்திற்கும் மகன்களின் உயரத்திற்கும்
உள்ள த�ொடர்பினை அறிய முற்படும்பொழுது
குறிப்பிட்ட உயரமுடைய பெற்றோர்களுக்குப்
பிறந்த குழந்தைகளின் சராசரி உயரம் ம�ொத்த
த�ொகுதிக்குமான சராசரி மதிப்பை ந�ோக்கிச்
செல்கின்றது என்பதை உறுதிபடுத்தினார்.
இப்பெயர் காரணத்தைக் க�ொண்டு அவர்
இதற்கு ‘ரெக்கரசன்’ (Regression) என
பெயரிட்டார்.
இதன் ப�ொருள் சராசரியை
ந�ோக்கித் திரும்பிச் செல்லுதல் (Act of go back)

உடன் த�ொடர்பிற்கும் ஒட்டுறவிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்
ப.எண்

உடன்தொடர்பு

ஒட்டுறவு

1

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட
மாறிகளின்
மதிப்பு
ஒரே
திசையில்
மாற்றமடைகின்றதா
அல்லது
எதிர்த்திசையில்
மாற்றமடைகின்றதா
என்பதை ஆராயும்

ஒரு மாறியின் மதிப்பில் மாற்றம் மற்ற
மாறியின் மதிப்பில் எத்தகைய மாற்றத்தை
ஏற்படுத்தும் என்பதே ஒட்டுறவு ஆகும்.
இங்கு
இரு
மாறிகள்
மட்டுமே
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
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2

X,Y என்ற இரு மாறிகளும் தனித்த மாறிகள் ஒருமாறி
தனித்த
மாறியாகவும்
மற்றொன்று சார்பு மாறியாகவும் எடுத்துக்
க�ொள்ளப்படுகின்றது

3

இரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள த�ொடர்பை இருமாறிகளுக்கடையே
மட்டும்
ஆராய்கின்றது.
காரண விளைவை ஆராய்ந்து
விளைவுகளை ஆய்வு செய்வதில்லை
இடையே
சார்புத்
ஏற்படுத்துகின்றது

4

இரு
காரணிகளுக்கிடையே
உள்ள இரு
காரணிகளுக்கிடையே
உள்ள
த�ொடர்பை
ச�ோதனை
செய்யவும் த�ொடர்பை
ஆய்வு
செய்வத�ோடு
உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகின்றது.
மட்டுமல்லாது தனித்த மாறியின் குறிப்பிட்ட
மதிப்பிற்கு
சார்பு
மாறியின்
மதிப்பு
எவ்வளவு என்பதை ஊகம் செய்ய
உதவுகின்றது

காரண
அவைகளுக்கு
த�ொடர்பை

உடன்
த�ொடர்புக்காரணி
r
சார்பு ஒட்டுறவுக்
காரணிகளும்
சார்பு
அளவையாகும். இதன் மதிப்பு – 1 முதல் +1 அளவைகளே இவற்றைப் பயன்படுத்தி

5

வரை இருக்கும்

தனித்தமாறி சார்பு மாறியின் மதிப்பில்
ஏற்படுத்தும்
மாற்றத்தின்
அளவைக்
காணலாம்.

6

த�ொடர்பில்லா இருமாறிகளுக்கு இடையில் ஒட்டுறவு
ப�ோலி உடன்தொடர்பு ஏற்படும் (Spurious ) இல்லை

7

நேர்கோட்டுத்
த�ொடர்பை
பயன்படுத்துவதால்
இதன்
வரையறை உடையது

8

இது
அதிகம்
பயன்படுவதில்லை

ஒட்டுறவு

மேற்கணக்கீட்டிற்கு இது
அதிகம்
மேற்கணக்கீட்டிற்கு
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
முந்தைய பகுதிகளில் கூட்டுச் சராசரி,
திட்டவிலக்கம் மற்றும் உடன் த�ொடர்பு பற்றி
படித்தோம். ஒட்டுறவுக்கோட்டுச் சமன்பாடுகள்
பின்வருமாறு:

X சார்ந்த Y => X = a + by
Y சார்ந்த X => Y = a + bx

X இன் மதிப்பு Y இன் மதிப்பைச் சார்ந்த

ஒரு மாறியின் மதிப்பை மற்றொரு
மாறியின் மதிப்புக்கு மதிப்பீடு செய்யும் க�ோடே
ஒட்டுறவுக்
க�ோடாகும்.
இருமாறிகளுக்கிடையே உள்ள சராசரித்
த�ொடர்பினை இக்கோடு கணித வடிவில்
தருகின்றது. மற்றொரு மாறியின் குறிப்பிட்ட
மதிப்பிற்கு ஒரு மாறியின் சிறந்த கணிப்பு
மதிப்பை ஒட்டுறவுக் க�ோடுகள் தருகின்றது.
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ப�ோலி

மட்டும் நேர்கோடு அல்லாத த�ொடர்புகளையும்
பயன்பாடு ஆய்வு செய்வதால் இதன் பயன்பாடு
விரிவடைந்துள்ளது.

இரு ஒட்டுறவுக் க�ோடுகள்

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்

ஆய்வில்

ஒட்டுறவுக் க�ோட்டுச் சமன்பாடு

(X-X̅ ) = r σx (Y-Y̅ )
σy

Y இன் மதிப்பு X இன் மதிப்பைச் சார்ந்த
ஒட்டுறவுக் க�ோட்டுச் சமன்பாடு

(Y-Y̅ ) = r σx (X-X̅ )
σy
318
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இந்த மதிப்புக்களை சூத்திரத்தில் பிரதியிட

X இன் மதிப்பு Y இன் மதிப்பைச் சார்ந்த,
Y இன் மதிப்பு X இன் மதிப்பைச் சார்ந்த

(Y-10) = 0.85 (0.2/0.1) (X–12)

ஒட்டுறவுக்கோடுகள் கீழ்க் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
உதாரணம் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

(Y-10) = 0.85 (2) (X–12)
Y = 1.7 × (X–12) + 10

உதாரணம் 10

Y = 1.7X–20.4+10

க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து
X மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த மற்றும் Y மதிப்பு X ஐச்
சார்ந்த ஒட்டுறவுக் க�ோடுகளின் சமன்பாடு
காண்.

Y = 1.7X–10.4
விடை Y = 1.7X–10.4

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்

க�ோட்டின் சமன்பாடு

X̅ =12, Y̅ =10, σy= 0.2, σx =0.1 and r = 0.85

Y = 10.4 -1.7 X

தீர்வு

12.14

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்

ப�ொருளாதார அளவையியல்
ஓர் அறிமுகம் (Introduction to
Econometrics)

க�ோட்டுச் சமன்பாடு

(X-X̅ ) = r σx (Y-Y̅ )
σy

க�ொடுக்கப்பட்ட மதிப்புக்கள்

ப�ொருளியல் அறிஞர்கள் பண்டைய
காலம் முதலே தங்களது கருத்துக்களை
எண்விவரங்கள் மற்றும் காட்சிப் படங்களுடன்
வெளிப்படுத்தினார் இர்விங் ஃபிஷர் முதன்
முதலில்
பணஅளவுக்
க�ோட்பாட்டுச்
சமன்பாட்டினை
புள்ளிவிவரங்களுடன்
விளக்கினார். நார்வே நாட்டு ப�ொருளியல்
மற்றும் புள்ளியியல் அறிஞர் ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க்
1926ல் கணிதம், புள்ளியியல் முறைகள்
மற்றும்
ப�ொருளியல்
ஆகிய
மூன்று
பாடங்களையும் இணைத்து ப�ொருளாதார
அளவையியல் என்ற பாடம் உருவாக்கினார்.

X̅ = 12, Y̅ =10

r = 0.85, σx = 0.1 மற்றும் σy = 0.2
இந்த மதிப்புக்களை சூத்திரத்தில் பிரதியிட

(X-12) = 0.85 (0.1/0.2) (Y-10)
(X-12) = 0.85 (0.5) (Y-10)
X = 0.425 (Y-10)+ 12
X = 0.425Y- 4.25+12
X = 0.425Y+7.75
விடை X = 0.425Y + 7.75

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்

க�ோட்டின் சமன்பாடு

ந�ோபல் நினைவு பரிசு
1969

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்

க�ோட்டின் சமன்பாடு

(Y-Y̅ ) = r

σy
(X-X̅ )
σx

ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க்

க�ொடுக்கப்பட்ட மதிப்புக்கள் X̅ = 12, Y̅ =10

‘எகனாமெட்டிரிக்ஸ்’
என்பது
‘ஆக்கோவியா’ மற்றும் ‘உட்பொவ்’ என்ற இரு

r = 0.85, σx = 0.1 மற்றும் σy = 0.2
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கிபரககச் ்ொலலிலிருநது உருவாகி்யது.
இவற்றின் ்்பாருள் முன்றப்ய ‘்்பாருைாதாரம்’
மற்றும் ‘அைவிடுதல’ என்்பதாகும். இது
பின்ைாளில தனிப ்பா்டமாக உரு்வடுத்தது.

மூன்று
்பா்டஙகளின்
க்லனவப்ய
்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது ்வன்
வனர்ப்டம் மூ்லமும் ்ப்டவிைககத்தின் மூ்லமும்
எளிதில புரிநது ்காள்ை்லாம்.

்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது
்்பாருளி்யல, புள்ளியி்யல மற்றும் கணித
ஆகி்ய மூன்றின் ஒருஙகினணப்பாகும்.

்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது
்்பாருைாதார அைவீடடு முன்ற. ்்பாருைாதார
அைனவயி்யல ்்பாருைாதாரத் தன்னமகனை
அைவீடு ்ெய்ய ்ப்யன்்படுகி்றது.

ச்பாருளியல் + கைணிதம் = கைணிதப ச்பாருளியியல்
கைணிதப ச்பாருளியியல் + புள்ளிவிவரஙகைள் ்ற்றும் புள்ளியியல் மு்ைகைள் = ச்பாருைாதார அை்வயியல்
{ச்பாருைாதாரம் + புள்ளியியல் + கைணிதம்} + எண்வடிவ புள்ளி விவரஙகைள் = ச்பாருைாதார அை்வயியல்

இ்லககைணஙகைள்
ஆரதர எஸ். பகாலட்்பரககர கூற்றுப்படி, “்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது
்்பாருைாதார பகாட்பாடு, கணிதம், புள்ளியி்யல உயத்துணரவு ஆகி்ய கருவிகனைக ்காண்டு
்்பாருளி்யல நிகழ்வுகனை ஆயவு ்ெயயும் ஒரு ெமூக அறிவி்யல ஆகும்”.
்ஜரோரடு டின்்பரகன் ்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது “்்பாருைாதாரம் ்பற்றி்ய சி்ல
கண்பணாட்டஙகளின் வினைவாக, ்்பாருளி்யல விவரஙகளின்மீது கணித புள்ளியி்யன்ல
புகுத்தி கணிதப்்பாருளி்ய்லால உருவாகக்பட்ட ்்பாருளி்யல மாதிரிககு உறுதித் தன்னமன்ய
தரும் விதத்தில எண்ணி்யல முவுகனை ்்பறும் ஒரு ்பா்டம்” என்கி்றார.
்தயல அவரகளின் கூற்றுப்படி, “்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது ்்பாருைாதார
விதிகளுககு எண் விவரஙகனை அளிப்பது ஆகும்”.
பரகைர ஃபிரிஷ்க ்்பாருைாதார அைனவயி்யல கருத்தும் மற்றும் புள்ளிவிவரஙகள்
்பாரனவகள் ஆகி்ய இரண்டும் ஒன்றுக்காண்டு ்பரஸ்்பர ஊடுருவன்ல ்காண்டிருப்பதாகும்,
எைக கூறுகி்றார.

கைணிதப
ச்பாருைாதாரம்

ச்பாருைாதார
அை்வயியல்
புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும் ச்பாருைாதார
அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்
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ச்பாருளியல்

ச்பாருைாதாரப
புள்ளியியல்

புள்ளியியல்

கைணிதம்

கைணிதப
புள்ளியியல்
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ச்பாருைாதார அை்வயியலின ய�ாககைஙகைள்

ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஆயவு மு்ையின
நி்்லகைள்

்்பாருைாதார
பகாட்பாடுகளுககு
நன்டமுன்ற
விவரஙகனை
அளிப்பது
்்பாதுவாை பநாககம் ஆகும்.
இது சி்ல
குறிபபிட்ட
குறிகபகாள்கனையும்
்காண்டுள்ைது. அனவகள்:

்்பாருைாதார
அைனவயி்யலின்
்தான்னம
ஆயவு
முன்ற
கீழ்காணும்
நின்லகனை ்காண்டுள்ைது. அனவகள்:
1. பகாட்பாடு
கூறுவது.

1 ்்பாருைாதார
ந்டவடிகனககனை
முன்கணித்தல
மூ்லமாக
அறிநது
விைககுவதற்கு உதவுகின்்றது.

பகாட்பாடுகனையும்

உ்றவுகனையும்
உதவுகின்்றது.

ஆயவு

எடுபகானை

2. ஆயவுககு உட்படுத்தி்ய பகாட்பாடடிற்காை
கணித மாதிரின்ய உருவாககுதல.
3. ்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரின்ய
உருவாககுவது

2. இனவகள் மாறிகளுககு இன்டப்யயுள்ை
க்டநதகா்லத்திலுள்ை
்பனழ்ய
மற்றும்
நிறுவப்பட்ட
உ்றவுகனை
மீண்டும்
நிரூபிப்பதற்கும் உதவுகின்்றது.
3. புதி்ய

அல்லது

4. புள்ளிவிவரஙகனை திரடடுவது.
5. ்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரியின்
முழுத்்தாகுபபு
்பண்புகனை
மதிபபீடு

புதி்ய

்ெயதல.

நிறுவுவதற்கு

6. எடுபகாள் பொதனை ்ெயதல
7. முன்கணித்தல மற்றும் தீரமாைம் ்ெயதல

4. எடுபகாள்கனை பொதனை ்ெய்யவும்,
முழுத்்தாகுபபின் ்பண்புகனை மதிபபீடு
்ெய்யவும் உதவுகின்்றது.

8. மாதிரின்ய ்காள்னக முடி்வடுகக மற்றும்
்நறிப்படுத்த ்ப்யன்்படுத்துதல.
ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஆயவு மு்ையின
கூறுகைள்

ச்பாருளியல்

்்பாருளி்யல பகாட்பாடு

கைணிதம்

்்பாருளி்யல பகாட்பாடடுககாை
கணித மாதிரி

புள்ளியியல்

்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரி
புள்ளி விவரஙகள்
மாதிரியினை நிறுவுதல
எடுபகாள் பொதனை
முன்கணித்தல மற்றும் மதிபபிடுதல

இம்மூனறு ்பா்டஙகைளும்
இ்ணநதது ச்பாருைாதார
அை்வயியல் ஆகும்.

மாதிரின்ய ்நறிப்படுத்துதலுககு
்காள்னக வகுபபிற்கும் ்ப்யன்்படுத்துதல
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ப�ொருளாதார அளவையியல் மாதிரிக்கும்,
கணித
மற்றும்
புள்ளியியல்
மாதிரிகளக்குமிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

2. சில மாதிரிகளில் ui மற்றும் விளக்க மாறிகள்
(X1, X2, X3...) இடையேயுள்ள த�ொடர்பை
விளக்கும்.

1. கணித
ப�ொருளியலில்
மாதிரிகள்
ப�ொருளாதார
க�ோட்பாடுகளின்
அடிப்படையில்
உருவாக்கப்படுகிறது.
ஆனால்
ப�ொருளாதார
அளவையியல்
மாதிரிகள்
க�ோட்பாடுகளின்
நம்பகத்தன்மையை
அறிய
புள்ளிவிரவங்களின்
அடிப்படையில்
ச�ோதனை செய்யப்படுகிறது.

மதிப்புக்களின் பரவல் பற்றிய எடுக�ோள்
சாதாரண குறைந்த வர்க்க முறை (OLS) யில்
கூறப்பட்ட சமவாய்ப்பு மாறி (Stochastic)
எடுக�ோள்கள் ஆகும். விளக்க மாறிகளின்
த�ொடர்பும் அவற்றிற்கு இடையிலான த�ொடர்பு
பற்றியும் மற்ற எடுக�ோள்கள் குறிப்பிடுகின்றது.
எடுக�ோள்கள்
1. U என்பது சமவாய்ப்புள்ள உண்மையான
மாறி.
அதாவது
U
வின்
மதிப்பு
நேரிடையாகவ�ோ
எதிரிடையாகவ�ோ
அல்லது
பூஜ்யமாகவ�ோ
இருக்கலாம்.
எனவே U வின் சராசரி மதிப்பு பூஜ்யமாகும்.

2.புள்ளியியலில் இருக்கும் ஒட்டுறவு மாதிரியில்
பிழைக் கருத்து இல்லை.
ஆனால்
ப�ொருளாதார அளவையியல் மாதிரியில்
பிழைக் கருத்து உள்ளடக்கியிருக்கிறது.
புள்ளியியலில் ஒட்டுறவு மாதிரி:

2. விலக்க அளவை (Variance) மதிப்பு U
மாறிக்கு நிலையானதாக இருக்கும்.

Yi = β0 + β1Xi
ப�ொருளாதார அளவையியல் ஒட்டுறவு ப�ோக்கு
மாதிரி

3. U மாறி சமச்சீர் பரவலை உடையது
4. இணை விலக்க அளவை (Covariance)
மதிப்பு Ui மாறிக்கும் வேறு எந்த Uj
மாறிக்கும் பூஜ்யமாகவே இருக்கும்

Yi = β0 + β1Xi+ Ui
அல்லது, இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாறிகளாக
இருந்தால்

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+Ui

5. U மாறி விளக்கமாறிகளிலிருந்து தனித்து
உள்ளது

Y = β0 + β1X + Ui என்பதில் β0 + β1X என்ற
பகுதி விளக்கப்பட்ட பகுதியாகும். Ui என்பது

6. விளக்க மாறிகளின் மதிப்புக்கள் பிழை
இல்லாமல் அளவிடப்படுகின்றது.

பிழைக் கருத்து ஆகும். இது மாதிரியில்
விடுபட்ட அனைத்து காரணிகளின் த�ொகுப்பாக
இங்கு
குறிக்கப்படுகிறது
எனவே
Ui
காரணியைப் புறக்கணிக்க முடியாது.
நேர்கோட்டு
எடுக�ோள்கள்

ஒட்டுறவு

7. விளக்க மாறிகள் முழுமையாக நேர்கோட்டுத்
த�ொடர்பு உடையவை அல்ல
8. மாறிகள் அனைத்தும் சரியான முறையில்
த�ொகுக்கப்படவேண்டும்.

மாதிரியின்

9. த�ொடர்பு சரியாக, குறிப்பிட்டதாக இருக்க
வேண்டும்.

1. மாதிரியில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள சில மாறிகள்
சம வாய்ப்பு மாறிகள் (Random Variables)
புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்
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10. த�ொகுதி அளவுகள் நேர்கோட்டுமுறையில்
அமைக்கப்பட வேண்டும்.
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அரசின் ்காள்னககனை மதிபபீடு ்ெய்ய
்ப்யன்்படுகி்றது.
அரசின் ்்பாறுபபுணரனவ
அதிகரிககி்றது.

12.15

அலுவ்லகைப புள்ளிவிவரஙகைள்

அலுவ்லகப புள்ளிவிவரஙகள் என்்பது
அரசு அலுவ்லகஙகள், ்பன்ைாடடு அனமபபுகள்
உள்ளிட்ட மற்்ற ்்பாதுநிறுவைஙகளிைால
்வளியி்டப்படுவதாகும்.
இனவகள்
குடிமககளின் வாழ்கனகத் ்தா்டர்பாை ்ப்ல
அைவு
மற்றும்
்பண்பு
விவரஙகனை
்வளியிடுகி்றது. அலுவ்லகப புள்ளிவிவரஙகள்
ெமுதா்ய
மற்றும்
்்பாருைாதார
பமம்்பாடு்பாடடினை ்வளிப்படுத்துகி்றது. இது

புள்ளியி்யல துன்ற திட்ட அம்லாககத்
துன்றயு்டன் இனணககப்பட்டது
முதல
புள்ளியி்யல மற்றும் திட்ட அம்லாகக அனமச்கம்
தனி அனமப்பாக 1999 முதல ்ெ்யல்படடு
வருகின்்றது.
இத்துன்ற இரு பிரிவுகனை ்காண்்டது:
புள்ளியி்யல மற்றும் திட்ட அம்லாககம்.

அ்்செகைம்
்த்திய புள்ளியியல்
அலுவ்லகைம் (NSO)
்்யபுள்ளியியல்
அ்்பபு (CSO)

யதசிய ்ாதிரி
எடுத்தல் அலுவ்லகைம்
(NSSO)

விொர்ண வடிவ்்த்தல்
்ற்றும் ஆயவுத் து்ை (SDRD)

திட்்ட அ்்லாககைத்து்ை

20 அம்ெ திட்்டம்

புள்ளி விவர
செய்லாககைத்து்ை (DPD)

கைைப்பணித்து்ை (FOD)

கனிணி னம்யம், மற்றும் பதசி்ய மாதிரிக
கூ்்றடுபபு விொரனண அலுவ்லகம் (National
Sample Survey Office, NSSO) உள்ைை.

(Central

மத்தி்ய புள்ளியி்யல அலுவ்லகம் இரு
பிரிவுகனை ்காண்்ட பதசி்ய புள்ளியில
அனமபபின் அஙகமாகும். இதன் முககி்ய ்பணி
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்பாராளு்னை
உறுபபினர உள்ளூர
வைரசசித் திட்்டம்

ஒருஙகி்ணபபு ்ற்றும்
சவளியீட்டுத் து்ை (CPD)

நாடுமுழுவதிலும் நன்ட்்பறும் புள்ளிவிவர
பெகரிபபுகனை ஒருஙகினணப்பது மற்றும்
அவற்றினை
்பரிபொதிப்பதும்,
தர
பமம்்பாடடினை உறுதிப்படுத்துவதும் ஆகும்.
இநத அனமப்பால ்ெய்யப்படும் ்பணிகள்:
பதசி்ய கணககுகனை ஒருஙகினணப்பது,
ஆண்டு ்தாழில துன்ற விொரனணன்ய
ந்டத்துவது, ்்பாருைாதார விொரனணகனை
ந்டத்துவது,
்தாழிற்ொன்ல
உற்்பத்தி
விவரஙகனை
பெகரிப்பது,
நுகரபவார
குறியீட்்டண்னண
அனமப்பது
ஆகும்.
பமலும், மற்்ற ெமுதா்ய புள்ளி விரவஙகனை
பெகரிப்பது. ்பயிற்சி, ்பன்ைாடடு ஒத்துனழபன்ப
ப்பணுதல, ்தாழில பிரிவுகனை நிரணயித்தல
ஆகி்ய ்பணிகனையும் இது ்ெயகி்றது.

இதில புள்ளியி்யல பிரிவாைது பதசி்ய
புள்ளியி்யல அலுவ்லகம் (National Statistical
Office, NSO) எை அனழககப்படுகி்றது. இதில
பமலும் சி்ல பிரிவுகைாக மத்தி்ய புள்ளியி்யல
கழகம் (Central Statistical Organization, CSO),

்த்திய புள்ளியியல் அலுவ்லகைம்
Statistical Office, CSO)

உள்கைட்்ட்்பபு
கைண்கைாணிபபு ்ற்றும் திட்்ட
கைண்கைாணிபபு

புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும் ச்பாருைாதார
அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்
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இந்த அமைப்பில் ஐந்து பிரிவுகள்
உள்ளன. அவைகள் முறையே, தேசிய
கணக்குப் பிரிவு, சமூக புள்ளியியல் பிரிவு,
ப�ொருளாதார புள்ளியில் பிரிவு, பயிற்சி பிரிவு,
ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளியீட்டுப் பிரிவு.
இந்த அமைப்பின் அலுவலகம் புதுடெல்லியில்
அமைந்திருக்கிறது.
த�ொழிற்சாலை
விவரங்களுக்கான பிரிவு க�ொல்கத்தாவில்
இருக்கின்றது. கனிணி மையம் புதுடெல்லி
செயல்பட்டு வருகிறது.

இதைத்தவிர,
இந்திய
அரசின்
தீர்மானத்தின்படி தேசிய புள்ளியியல் குழு
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிறகு, தன்னாட்சி
பெற்ற மற்றும் பாராளுமன்ற சட்டத்தால் தேசிய
முக்கியத்தவம் வாய்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட
இந்திய புள்ளியில் நிறுவனமும் இருக்கின்றது.
த�ொகுப்புரை
இப்பாடத்தில்
புள்ளியியலின்
முக்கியத்துவம், இயல்பு, வகைகள், புள்ளிவிவர
வகைகள், புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வுகளான
மைய
ப�ோக்கு
அளவைகள்,
விலகல்
அளவைகள், ஒட்டுறவு, த�ொடர்புப் ப�ோக்கு
ஆகியவை
அறிந்துக�ொள்ளப்
பட்டன.
த�ொடா;ந்து ப�ொருளாதார அளவையியலை
பற்றி ஓர் அறிமுக பாடத்தினை கற்றோம்.
இறுதியாக, இந்திய புள்ளிவிவர அமைப்புகளை
பற்றியும் அறிந்து க�ொண்டோம்.

தேசிய மாதிரி கூறெடுத்தல் அலுவலகம்
(National Sample Survey Office, NSSO)
தேசிய மாதிரி கூறெடுத்தல் கழகம்
தற்பொழுது, தேசிய மாதிரி கூறெடுத்தல்
அலுவலகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது
இந்திய புள்ளியியல் அமைச்சகத்தின் கீழ்
செயல்படும் அமைப்பாகும். இது புள்ளியியல்
பணியைப் ப�ொறுத்தவரை மிகப் பெரிய
அமைப்பாகும். இது 1950 முதல் த�ொடர்ச்சியாக
சமூக-ப�ொருளாதார
புள்ளிவிவர
விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில்
நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன:
1. விசாரணை வடிவமைத்தல் மற்றும்
ஆய்வுத் துறை.
2. களப்பணித் துறை
3. புள்ளிவிவர செயலாக்கத் துறை
4. ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளியீட்டுத்
துறை.
திட்ட அமைலாக்கத் துறையின் கீழ் மூன்று
அமைப்புகள் உள்ளன.
(i) 20 அம்ச திட்டம்
(ii) உள்கட்டமைப்பு
கண்காணிப்பு
மற்றும் திட்ட கண்காணிப்பு.
(iii) பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர்
வளர்ச்சித் திட்டம்.
புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்
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ம ா தி ரி வி ன ா க ்க ள்

சரியான விடையை தெரிவு செய்க:

பகுதி – அ

5. நேர்கோட்டு உறவினை க�ொண்டிருக்கும்
இரு மாறிகளின் உறவினை அளவினை
அளக்கும் முறைக்கு ----------- பெயர்.

1. ‘ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்’ (Statistics) என்ற
வார்த்தை ---------------- ஆகும்.

அ) சரிவு
ஆ) அச்சுவெட்டு
இ) உடன்தொடர்புக் கெழு
ஈ) ஒட்டுறவுச் சமன்பாடு

அ) ஒருமை
ஆ) பன்மை
இ) ஒருமை மற்றும் பன்மை
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல

6. X மற்றும் Y மாறிகள் இரண்டும் ஒரே

2. புள்ளியியல் எண்விவரங்களை பற்றி
படிக்கும் பயன்பாட்டுக் கணிதத்தின் ஒரு
சிறப்புப் பகுதி என்று கூறியவர் யார்?

திசையில் மாறினால், உடன்தொடர்புக்
கெழு எவ்வாறு இருக்கும்?
அ) நேர்மறையாக
ஆ) எதிர்மறையாக
இ) 0
ஈ) 1

அ) ஹேராஸ் செக்ரிஸ்ட்
ஆ) ஆர். ஏ. ஃபிஷர்
இ) யா-லன்-சூ
ஈ) ப�ோடிங்ட்டன்

7. ஒரு சிதறல் விளக்கப்படத்தில் ஒரு மாறி
அதிகரித்துச் செல்லும்பொழுது மற்றொரு
மாறி குறைந்து சென்றால்
உடன்தொடர்புக்கெழுவின் அளவு
எவ்வாறாக இருக்கும்?

3. இரண்டாம்நிலை விவரங்களுக்கான
ஆதாரம் ------------------ .
அ) வெளியிடப்பட்ட விவரங்கள்
ஆ) வெளியிடப்படாத விவரங்கள்
இ) மேற்சொன்ன இரண்டில் ஒன்று
ஈ) அ மற்றும் ஆ

அ) முழு நேர்மறையாக
ஆ) முழு எதிர்மறையாக
இ) எதிர்மறையாக
ஈ) 0

4. கேள்வித்தாள் மூலம் புள்ளிவிவரம்
திரட்டப்பட்டால் அது -----------.
அ) முதல்நிலை விவரம்
ஆ) இரண்டாம் நிலை விவரம்
இ) வெளியிடப்பெற்ற விவரம்

8. உடன்தொடர்புக் கெழு γ-ன் அளவு எந்த
எல்லைக்குள் இருக்கும்
ஆ) 0 மற்றும் 1

ஈ) த�ொகுக்கப்பட்ட விவரம்

ஆ) -1 மற்றும் 0
இ) -1 மற்றும் 1
ஈ) - 0.5 மற்றும் 0.5
325

Book 1.indb 325

புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார
அளவையியல் ஓர் அறிமுகம்

29-03-2019 20:00:25

9. ஒட்டுறவு என்ற கருத்தினை முதலில்
பயன்படுத்தியவர்

13. Y = β0+β1x, என்ற ஒட்டுறவுச் சமன்பாட்டில்
Y என்பது------------- .

அ) நியூட்டன்
ஆ) பியர்ஸன்
இ) ஸ்பியர்மேன்
ஈ) கால்டன்

அ) சாரா மாறி
ஆ) சார்பு மாறி
இ) த�ொடர்ச்சி மாறி
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல.

10. ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வுவின் ந�ோக்கம்?

14. Y = β0+β1x என்ற ஒட்டுறவுச் சமன்பாட்டில்
x என்பது ------------- .

அ) ஒரு காரணியின் மதிப்பினைக்
க�ொண்டு அடுத்து காரணியின்
மதிப்பினை கண்டறிவது.
ஆ) சிதறல் விளக்கப்படத்தில் உள்ள
புள்ளிகளுக்கு பதிலாக க�ோட்டினை
வரைவது
இ) இரு மாறிகளும் எந்த அளவுக்கு
உறவுக�ொண்டுள்ளன என்பதை
தெரிந்து க�ொள்வதற்கு.
ஈ) சாரா மாறியின் எதிர்பார்க்கப்டும்
மதிப்பினை தெரிந்துக�ொள்ள சார்பு
மாறியின் மதிப்பினை அளித்தல்.

அ) சாரா மாறி
ஆ) சார்பு மாறி
இ) த�ொடர்ச்சி மாறி
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல.
15. ப�ொருளாதார அளவையியல் என்பது
எதன் இணைப்பு?

அ) ப�ொருளியல் மற்றும் புள்ளியியல்
ஆ) ப�ொருளியல் மற்றும் கணிதம்
இ) ப�ொருளியல், கணிதம், மற்றும்
புள்ளியியல்
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவுமல்ல

11. சார்பு மாறியின் மதிப்பினை மதிப்பீடு
செய்வதற்காக சாரா மாறிகளை
பயன்படுத்தும் செயலுக்கு -------- பெயர்

16. ப�ொருளாதார அளவையியல் என்ற
வார்த்தையை உருவாக்கியவர்?

அ)உடன் த�ொடர்புக் கெழு
ஆ) ஒட்டுறவு
இ) பிழைக் கருத்து
ஈ) சரிவு

அ) ஃபிரான்ஸி கால்டன்
ஆ) ராக்னா; ஃபிரிஸ்க்
இ) கார்ல் பியர்சன்
ஈ) ஸ்பியர்மேன்

12. Y = 2 - 0.2X எனில், Y அச்சு வெட்டு
-------------- ஆகும்.

17. ப�ொருளாதார அளவையியலுக்கான
மூலப்பொருள்---------------- .

அ) - 2
ஆ) 2
இ) 0.2 X
ஈ) மேற்சொன்ன அனைத்தும்
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அ) புள்ளிவிவரம்
ஆ) ப�ொருட்கள்
இ) புள்ளியியல்
ஈ) கணிதம்
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18. U என்பது ------------.

20. ப�ொருளாதார அளவையியல் என்பது
எத்தனை பாடங்களின் இணைப்பு?

அ) விலகல்
ஆ) திட்டப்பிழை
இ) பிழைக் கருத்து
ஈ) மேற்சொன்ன எதுவும் அல்ல

அ) 3 பாடங்கள்
ஆ) நான்கு பாடங்கள்
இ) 2 பாடங்கள்
ஈ) 5 பாடங்கள

19. U என்பது எதைக் குறிக்கிறது?
அ) விடுபட்ட காரணிகள்
ஆ) திட்டப் பிழை
இ) பிழை
ஈ) த�ொடர்ச்சியற்ற காரணி
விடைகள்

1

2

3

11

12

13

இ
ஆ

ஈ

ஆ

ஈ

ஆ

4

அ

14
அ

5

6

இ

அ

15

16

இ

ஆ

7

இ

8

9

10

18

19

20

இ

17
அ

இ

ஈ

அ

அ
அ

பகுதி – ஆ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்
21. புள்ளியியல் என்றால் என்ன?
22. புள்ளியியலின் வகைகள் யாவை?
23. உய்த்துணர் புள்ளியியல் என்றால் என்ன?
24. புள்ளிவிவர வகைகள் யாவை?
25. உடன் த�ொடர்பு என்பதனை வரையறு.
26. ஒட்டுறவு என்பதனை வரையறு.
27. ப�ொருளாதார அளவையியல் என்றால் என்ன?
பகுதி – இ
கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விடையளிக்கவும்
28. புள்ளியியலின் பணிகள் யாவை?
29. பின்வரும் விவரங்களுக்கு திட்டவிலக்கத்தினை காண்.
14, 22, 9, 15, 20, 17, 12, 11 (விடை: σ 4.18).
30. பல்வகையான உடன் த�ொடர்புகளை கூறி விளக்குக.
31. ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வின் பயன்களை கூறுக.
32. ப�ொருளாதார அளவையியலின் ந�ோக்கங்களை கூறுக.
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33. ப�ொருளாதார மாதிரியிலிருந்து ப�ொருளாதார அளவையியல் மாதிரியினை
வேறுபடுத்துக.
34. இந்தியாவில் புள்ளியில் ஆதார அமைப்புகளின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.
பகுதி – ஈ
கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக
35. புள்ளியியலின் இயல்பு மற்றும் எல்லைகளை விளக்குக.
36. பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்ஸனின் ஒட்டுறவுக் கெழுவினை கண்டறிக
தேவை X :

23 27 28 29 30 31 33 35 36 39

விற்பனை Y:

18 22 23 24 25 26 28 29 30 32
விடை: r=0.9955)

37. பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து Y மீது X மற்றும் X மீது Y ஆகியவற்றினை கண்டறிக:

Y:
X:

45
25

48
30

50
35

55
30

65
40

70
50

75
45

72
55

80
60

85
65

(விடை: Y = 0.787X + 7.26, மற்றும் X =0.87Y + 26.65)
பார்வை நூல்கள்
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ச�ொற்களஞ்சியம்
முடுக்கி
அயல்நாட்டு வாணிப நிலை
அயல்நாட்டு செலுத்து நிலை
வரவு செலவு திட்டம்
நிதிநிலை பற்றாக்குறை
வணிக வங்கிகள்
மத்திய வங்கி
கடன் உருவாக்கம்
ர�ொக்க இருப்பு வீதம்
முதலாளித்துவம்
மூலதனத் உருவாக்கம்
மூலதனம்
நுகர்வுச் சார்பு
ஒப்பீட்டு செலவு நன்மை
சுங்க வரி ஒன்றியம்
ப�ொதுச் சந்தை
மூலதனத் திரட்சி
சூதாட்ட முதலாளித்துவம்
சலுகைசார் முதலாளித்துவம்
கடன் கட்டுப்பாடு
கடன் பங்கீடு
உடன் த�ொடர்பு கெழு
மேம்பாடு
செலவிடக் கூடிய வருமானம்
பணவாட்டம்
மித பணவீக்கம்
பண மதிப்பிழப்பு
நாணய மதிப்பு குறைப்பு
வளரும் நாடுகள்
வளர்ந்த நாடுகள்
தேவை வைப்பு
ப�ொருளியல்
மாற்று விதம்
மாற்று வீத கட்டுபாடு
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Accelerator
Balance of trade
Balance of payments
Budget
Budgetary deficit
Commercial Banks
Central Bank
Credit creation
Cash Reserve Ratio
Capitalism
Capital formation
Capital
Consumption function
Comparative cost advantage
Customs union
Common market
Capital accumulation
Casino capitalism
Crony capitalism
Credit control
Credit Rationing
Correlation co-efficient
Development
Disposable income
Deflation
Disinflation
Demonetization
Devaluation
Developing countries
Developed countries
Demand deposit
Economics
Exchange rate
Exchange control
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ப�ொருளாதார கூட்டு
சுற்று சூழல்
ப�ொருளாதார அளவியல்
முக த�ோற்ற மதிப்பு
அயல் நாடு
ப�ொது நிதிக் க�ொள்கை, அரச�ோடு
த�ொடர்புடையது
நிதிக் குழு
நிதிப்பற்றாக்குறை
தலையிடா வாணிப பகுதி
நிறுவனம்
வளர்ச்சி
சுங்க வரி மற்றும் வாணிபம் த�ொடர்பான ப�ொது
ஒப்பந்தம்
சரக்கு மற்றும் சேவைவரி
த�ொழில்
முதலீடு
அகமதிப்பு
பணவீக்கம்
ஊக்குவிக்கப்பட்ட முதலீடு
பன்னாட்டு ப�ொருளியல்
பன்னாட்டு பணநிதியம்
சுட்டிக்காட்டும் திட்டம்
கட்டாய திட்டமிடல்
வரி பளு அல்லது வரிச்சுமை
தேசிய த�ொழில் வளர்ச்சி வங்கி
தலையிடாக் க�ொள்கையைக் க�ொண்டுள்ள
முதலாளித்துவ ப�ொருளாதாரம்
ர�ொக்கத்தன்மை அல்லது நீர்மைத்தன்மை
பேரினப் ப�ொருளாதாரம்
கலப்புப் ப�ொருளாதாரம்
இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பம்
இறுதிநிலை சேமிப்பு நாட்டம்
பெருக்கி
பன்முக வாணிப ஒப்பந்தம்
பணக் க�ொள்கை
அறிவுறுத்தல்
மையப�ோக்கு அளவியல்
பரவல் (அல்லது) சிதறல்
தேசிய வருமானம்
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Economic union
Eco system
Econometrics
Face value
Foreign country
Fiscal policy
Finance commission
Fiscal deficit
Free Trade Area
Firm
Growth
General agreement on tariffs and trade
Goods and services Tax
Industry
Investment
Intrinsic value
Inflation
Induced investment
International economics
International monetary fund
Indicative planning
Imperative planning
Incidence of Taxation
IDBI
Laissez – Faire capitalist economy
Liquidity
Macro economics
Mixed economy
Marginal propensity to consume
Marginal propensity to save
Multiplier
Multilateral Trade Agreement
Monetary policy
Moral suasion
Measure of central Tendency
Measure of dispersion
National Income
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எதிர்மறை புறவிளைவுகள்
தேசிய வேளாண் மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி
வங்கி
விடுபட்ட மாறிகள்
தனிநபர் வருமானம்
தலைவீத வருமானம்
விகிதாச்சார வரி
வளர்வீத வரி
ப�ொதுக்கடன்
நேர்மறை புறவிளைவுகள்
பேரிடர் முதலாளித்துவம்
திட்டக் குழு
முதனிலை புள்ளி விவரம்
வட்டார கிராம வங்கி
உடன் த�ொகை கெழு
மனஇயல் காரணிகள்
தேக்க வீக்கம்
ஊக வாணிகம்
சிறப்பு எடுப்பு உரிமை
நிலைத்த மேம்பாடு
சமூக நீதி
சட்ட பூர்வ இருப்பு வீதம்
புள்ளியியல்
இரண்டாம் நிலை புள்ளி விவரம்
நிபந்தனை
வர்த்தக குழுமங்கள்
வரி ஏய்ப்பு
வரி தவிர்ப்பு
கால வைப்பு
பின்தங்கிய நாடுகள்
வளர்ச்சி குறைந்த நாடுகள்
வறுமையின் நச்சுச் சுழல்
உலக வங்கி
உலக வர்த்தக மையம்
உலக வர்த்தக அமைப்பு
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Negative externalities
NABARD
Omitted variable
Personal income
Per capita income
Proportional Tax
Progressive Tax
Public Debt
Positive externalities
Patrimonial capitalism
Planning commission
Primary data
RRB
Regression Coefficients
Subjective factors
Stagflation
Speculation
Special Drawing Rights
Sustainable development
Social justice
Statutory liquidity Ratio
Statistics
Secondary data
Terms of Trade
Trade Blocs
Tax evasion
Tax avoidance
Time deposit
Underdeveloped Countries
Undeveloped Countries
Vicious circle of poverty
World Bank
World Trade Centre
World Trade Organisation
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12-ம் வகுப்பு ப�ொருளியல்

நூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்
மேலாய்வாளர்கள்
முனைவர் .L. வெங்கடாசலம்

முனைவர். ஜார்ஜ்.V. கல்லரக்கல்

பேராசிரியர், சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆப்
டெவலப்மெண்டல் ஸ்டடீஸ், சென்னை

முனைவர். S. அய்யம்பிள்ளை

முன்னாள் துறைத் தலைவர், ப�ொருளியல் துறை,
CMS கல்லூரி, க�ோட்டயம், கேரளா

முன்னாள் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம், திருச்சி

பாடவல்லுனர் குழு
முனைவர்.R.பெர்னாட்ஷா

முன்னாள் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை, NMSSVN
கல்லூரி, நாகமலை, மதுரை

முனைவர்.S.தீனதயாளன்

ப�ொருளியல் துறைத் தலைவர், மதுரா கல்லூரி, மதுரை

பாட ஒருங்கிணைப்பாளர்
J.ச�ொர்ணலதா
முதுகலை ஆசிரியை, அரசு முஸ்லீம் மேல்நிலைப் பள்ளி, சென்னை-600002

நூல் ஆசிரியர்கள்
முனைவர் J.சாக்ரடீஸ்

முனைவர்.K.சதாசிவம்

முனைவர்.R.ஆல்பர்ட் கிறிஸ்டோபர் தாஸ்

முனைவர்.M.சித்ரா

முனைவர்.R.வஹிதா பானு

முனைவர்.K.கலியமூர்த்தி

முனைவர்.S.சாந்தி கெட்சி

K.கர்ணன்

ஸ்டீபன் இளங்கோவன்

K.ஆலமர்செல்வன்

B.சண்முகம்

ICT- ஒருங்கிணைப்பாளர்
D. வாசு ராஜ்,

ப�ொருளியல் துறைத் தலைவர்,
மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகம், திருநெல்வேலி
இணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை,
அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை

துணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை, MSS –வக்பு வாரிய கல்லூரி, மதுரை
ப�ொருளியல் துறைத் தலைவர், பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சி.
முதுகலை ஆசிரியர், TVS மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, மதுரை

முதுகலை ஆசிரியர், நடராஜன் தமயந்தி மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகப்பட்டினம்

இணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை-21
துணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை-21
ப�ொருளியல் துறைத் தலைவர், உருமு தனலட்சுமி கல்லூரி, திருச்சி
முதுகலை ஆசிரியர், அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருமங்கலம், மதுரை
முதுகலை ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, புவனகிரி, கடலூர்

முதுகலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் துறை தலைவர்,
கே. ஆர். எம் ப�ொதுப் பள்ளி, செம்பியம், சென்னை.

பாட கூர்ந்தய்வாள்ர்கள்

ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
முனைவர்.R.இராஜேந்திரன்,

இணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை,
பெரியார் ஈ.வெ.ரா கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்சி.

முனைவர்.A.ஹிதயத்துல்லா,

இணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை, ஜமால் முகம்மது கல்லூரி, திருச்சி.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு
வடிவமைப்பு
வி2 இன�ோவேசன்ஸ், க�ோபாலபுரம், சென்னை.
In-House QC
ஜெரால்டு வில்சன்
மதன்ராஜ்
பிரசாந்த்
ராஜேஷ் தங்கப்பன்
அட்டை வடிவமைப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்
ஒருங்கிணைப்பாளர்
ரமேஷ் முனிசாமி
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முனைவர்.A.பரமசிவன்,

பேரசிரியர்(ஓய்வு), ம.தி.தா இந்து கல்லூரி, திருநெல்வேலி
பெரியார் ஈ.வெ.ரா கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்சி.

முனைவர்.A.மாரியப்பன்,

துணைப் பேராசிரியர், ப�ொருளியல் துறை,
லெய�ோலா கல்லூரி, சென்னை..

கணினி தட்டச்சர்
M.மாதவி SCRET.

விரைவுக் குறியீடு மேலாண்மைக் குழு
சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, ப.ஆ,

அ.உ.நி.பள்ளி,, பெருமாள் க�ோவில், பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

வ.பத்மாவதி, ப.ஆ,

அ.உ.நி.பள்ளி,  வெற்றியூர், அரியலூர்.

ஆ.தேவி ஜெஸிந்தா, ப.ஆ,

அ.உ.நி.பள்ளி, என்.எம்.க�ோவில், வேலூர்.

இந்நூல் 80ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:
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