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இது பமொ்த்த அ்ததியொயங்களின் ப்தொகுப்பு

அ்ததியொய்ததில் உள்ள ்கரு்ததுக்களின் ப்தொகுப்�ொகும்

கூைப்�டும் வி�ரம் சொர்ந்த கூடு்தல் ்த்க்ல்்கள்

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

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

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

மொை்ர்்களின் ்கணினிசொர் அறிவு்ததிைடனே கமம்�டு்தது்தல்.

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

அ்ததியொய்தட்த ்கற்�்தனேொல் அடையப்�டும் இ்லககு்கள்

மொை்ர்்களின் கூடு்தல் ்கற்ைலுககு ்ழி்குககும் அற்பு்தமொனே 
உணடம்களும், பசொல்்லொடசிக க்கள்வி்களும் அைஙகியது.

ICT

சூழநிட்ல்கடள விளககு்்தற்்கொ்க �ைங்கள்

முககியமொனே பசொற்்களின் விளக்கங்கள்

�யற்சிக்கொ்க ்ழங்கப்�டும் வினேொக்கள்
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நூல்்கள்
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III

ப�ொரு்ளடக்கம்

கற்ைல் வநொக்கங்கள்
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ப�ட்டிச் பசய்திகள்
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அட்டேலணகள்

ேலர�டம்

�டங்கள்

கலைச்பசொற்கள்

மொதிரி வினொக்கள்

�ொரலே நூல்கள்

இலணய ேழி 
ப்தொடரபு

அறிமுகம்

இ்ந்த புத்்தகத்ல்த �யன்�டுத்துேது எப்�டி?
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�ொை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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1 பேரியல் பேொருளொதொரம்

1.1

1 பேரியல் பேொருளொதொரம்

“பேரியல் பேொருளொதொரம் எனேது உண்மைகள் மைற்றும் பகொடேொடுக்ள 
ஒருங்கி்ைபேது ேற்றியபத”.

- டொன் புஸ், பிஸ்்ொர், ஸ்டொர்டிஸ்.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

பேரியல் பேொருளொதொரத்தின ேரிைொமை வளர்ச்சி, முக்கியத்துவத்துவம் மைற்றும் அடிபே்ை 
கருத்துகள் ஆகியவற்்றை பதளிவுபேடுத்துவது, பமைலும்
ஒரு பேொருளொதொரஅ்மைபபின பெயல்ேொடடி்ை புரிந்து பகொள்வது.

1
2

அறிமு்கம்

பேொருளொதொர ேொைமைொைது, நுணணியல் 
பேொருளொதொரம் மைற்றும் பேரியல் பேொருளொதொரம் 
எனறு இரணடு கி்ளகளொக 
வ்கபேடுத்தபேடடுள்ளது. நொர்பவ்யச் 
பெர்ந்த பேொருளியல் வல்லுைரும், பேொருளியல் 
அறிவியலுக்கொை முதல் பநொேல் ேரி்ெப 

பேற்றை இ்ை பேறுநர் பரக்ைர்ஃபிர்ஸ்ச் 
(Ragnar Frisch)  எனேவர், சிறிய எை பேொருள் 
பகொணை ்மைக்பரொ (Micro) மைற்றும் பேரிய 
எனறு பேொருள் பகொணை பமைக்பரொ (Macro) 
எனனும் ேதங்க்ள 1933 – ல் உருவொக்கிைொர்.  
இருபபினும், பேரியல் பேொருளொதொரத்தின 
நவீை வடிவமைொைது ஜொன பமைைொட கீனஸ் 
(John Maynard Keynes) ஆல் 1936ம், ஆணடு 
பவளியிடை “பவ்ைவொய்பபு, வடடி மைற்றும் 
ேைம் ேற்றிய பேொதுக் பகொடேொடு” (The 
General Theory of Employment, Interest and 
Money) - நூலிலிருந்து பதொனறியதொகும்.  
உைக மைகொமைந்த (World Great Depression) 
கொைத்தில், பேொருள்கள் விற்ே்ையினறி 
பதங்குதல் மைற்றும் உ்ைபேொளர்கள் 
பவ்ையில்ைொ்மை நிைவியதிலிருந்து மீளும் 
விளக்கத்்த கீனஸ் வைங்கிைொர். எைபவ, 
கீனஸ் ஐ நவீை பேரியல் பேொருளொதொரத்தின 
தந்்த எனேர். J.M. கீனஸ்

நவீை பேரியல் பேொருளொதொரத்தின தந்்த

அத்தியாயம்
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2பேரியல் பேொருளொதொரம்

1.2

1.3

நேரியல் பேோருளோதோரத்தின் 
பேோருள்
கிபரக்க பமைொழியில் உள்ள ‘Makros’ 

எனறை பெொல்லில் இருந்து ‘Macro’ எனறை பெொல் 
பேறைபேடைது.  அதன பேொருள் “பேரிய” எனேது 
ஆகும்.  பேரியல் பேொருளொதொரம் எனேது 
பேொருளொதொரஅ்மைபபு முழு்மை்யயும் 
ேடிபேது ஆகும்.  மைொற்றைொக கூறின, பேரியல் 
பேொருளொதொரம் எனேது ஒடடு பமைொத்தமைொகிய 
பதசிய வருவொய், பவ்ைவொய்பபு மைற்றும் 
நொடடு உற்ேத்தி பேொனறைவற்்றை 
உள்ளைக்கியது. ‘பேரியல் பேொருளொதொரத்்த 
வருவொய் பகொடேொடு’ எைவும் அ்ைபேர். 

பேரிய பேொருளொதொரத்தின  
ேொைபபேொருடகளொக உள்ளைங்கும் 
ேகுதிகளொவை: பவ்ைவொய்பபு, பதசிய 
வருவொய், ேைவீக்கம்,  வணிகச் சுைற்சி, 
வறு்மை, ஏற்றைத்தொழ்வு, பவறுேொடு, முதலீடு 
மைற்றும் பெமிபபு,  மூைதை ஆக்கம், கடை்மைபபு 

பேோருளோதோரத்தின் 
ஒட்டுப�ோத்தத்்தப் ேற்றி ேடிப்ேது

பேருமபபேொருளியல் 

பேொருளொதொரத்தின 
ஒடடுபமைொத்தத்்தப ேற்றி 

ேடிபேது
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வீ
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நுண்ணியல் பேோருளோதோரக ்கருத்துக்களுககு 
எதிரோனது
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பமைம்ேொடு, ேனைொடடு வொணிேம், ேனைொடடு 
வொணிகச் ெமைநி்ை மைற்றும்  ேனைொடடு 
பெலுத்துதலின ெமைநி்ை, மைொற்று விகிதம் 
மைற்றும் பேொருளொதொர வளர்ச்சி ஆகும். 

நேரியல் பேோருளோதோரத்தின் 
முககியத்துவம்
ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபில், பேரியல் 

பேொருளொதொர கணபைொடைம் மைற்றும் அதன 
முக்கியத்துவம் கீபை பகொடுக்கபேடடுள்ளது.  

  ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின ஒடடு 
பமைொத்த பெயல்ேொடுக்ள புரிந்து 
பகொள்ளவும், அதற்குத் பத்வயொை 
ெரியொை யுக்திக்ள மைொற்றைவும் மைற்றும் 
அடிபே்ை பிரச்சி்ைகளுக்கு தீர்வு 
கொைவும் பேரியல் பேொருளொதொரம் 
உதவுகிறைது.

  எதிர்கொை பிரச்சி்ைக்ளப புரிந்துக் 
பகொள்ளவும், பத்வகள் மைற்றும் 
ெவொல்க்ள எதிர்பகொள்வதற்கும்,  
பத்வயொை முனபைச்ெரிக்்க 
நைவடிக்்கக்ள எடுபேதற்கும் பேரியல் 
பேொருளொதொரம் ேயனேடுகிறைது.

  நைபபுப பிரச்சி்ைக்ள அறிவியல் பூர்வ 
விெொர்ை மூைம் அறிய பேரியல் 
பேொருளொதொரம் வொய்பேளிக்கிறைது.

  பேொருளொதொரக் குறியீடுக்ள ேகுத்தொயவும்  
அ்வக்ள ஒபபிைவும் பேரியல்  
பேொருளொதொரம் உதவுகிறைது.

  பேொருளொதொர பநருக்கடிகளுக்கு தீர்வு 
கொைவும்,  ெரியொை பகொள்்கக்ள 
உருவொக்கவும்,  எதிர்கொைத்தில் 
நைபே்வக்ள முனகணிக்கவும் 
பேரியல் பேொருளொதொரம் உதவுகிறைது.
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1.4

1.5

நேரியல் பேோருளோதோரத்தின் 
ேரப்பேல்்ை (Scope)
பேரியல் பேொருளொதொரத்தின 

ேரபபேல்்ை மிகப பேரியதொகவும் ேை முக்கிய 
ேகுதிக்ள உள்ளைக்கியதொகவும் இருக்கிறைது.

 பதசிய வருவொய் (National Income)
பதசிய வருவொ்ய கைக்கிடுதல் 

மைற்றும் பதசிய வருவொயில் து்றைகளின ேங்கு 
பேொனறை்வ பேரியல் பேொருளொதொர 
ேகுத்தொய்வின அடிபே்ை அம்ெங்களொகும்.  
பதசிய வருவொய் மைற்றும் அதன ேங்குகளின 
பேொக்கு ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின 
வளர்ச்சி மு்றையின நீணை கொை அறி்வத் 
தருகிறைது. 

 ேண வீக்கம் (Inflation)
ேை வீக்கம் எனேது பேொதுவொை வி்ை 

அளவு பதொைர்ந்து அதிகரிபே்த குறிபேதொகும்.  
பமைொத்த வி்ை குறியீடபைண, மைற்றும் 
நுகர்பவொர் வி்ை குறியீடபைண பேொனறை  
வி்ை குறியீடபைணக்ளப ேயனேடுத்தி 
பமைொத்த வி்ை அள்வ மைதிபபிடுவது 
அவசியமைொக இருக்கிறைது.

 வொணிேச் சுழற்சி (Business Cycle)
பேொதுவொக எல்ைொ நொடுகளும் வொணிே 

ஏற்றைத் தொழ்வு மைற்றும் வொணிே சுைற்சியொல் 
ஏற்ேடும் பிரச்சி்ைக்ள ெந்திக்கினறைை.  
பமைொத்த பேொருளொதொர கொரணிக்ள 
அடிபே்ையொகக் பகொணடு ஒரு நொடடின 
வொணிேச் சுைற்சி  மைொற்றைங்க்ளத்  (பெழிபபு, 
பினனிறைக்கம், மைந்தநி்ை மைற்றும் மீடபு)  
பதரிந்துக் பகொள்ள முடிகிறைது.  

  வறுமம மற்றும் பவமையின்மம (Poverty 
and Unemployment) 

வளங்கள் நி்றைந்த நொடுகளிலும் 
வறு்மை  மைற்றும் பவ்ையின்மை மிகப 

பேரிய  பிரச்சி்ையொக உள்ளது. இது ஒரு 
பேொருளொதொர முரணேொடுகளில் ஒனறைொகும்.   
இபபிரச்சி்ைகளுக்கு தீர்வு கொை, 
வளங்க்ள ஒதுக்கீடு பெய்யவும்,  ெரியொை 
நைவடிக்்கக்ள பமைற்பகொள்ளவும் பேரியல் 
பேொருளொதொரம் உதவுகிறைது.

 பேொருளொதொர வளர்ச்சி (Economic Growth)
பேரியல் ேகுத்தொய்வின மூைம் தொன ஒரு 

பேொருளொதொர அ்மைபபின வளர்ச்சி மைற்றும் 
முனபைற்றைம்,  அ்த தீர்மைொனிக்கும் 
கொரணிகள் பேொனறைவற்்றை புரிந்துக் பகொள்ள 
முடியும்.

  பேொருளொதொர ப்கொளம்க்கள (Economic 
Policies)

பேொருளொதொர பகொள்்கக்ள 
உருவொக்குவதற்கு பேரியல் பேொருளொதொரம் 
உதவுகிறைது.  அடிபே்ை பிரச்ெ்ைகளுக்கு 
தீர்வு கொைவும், த்ைக்ள தகர்த்பதறியவும் 
மைற்றும் வளர்ச்சி்ய அ்ைவதற்கும் 
பேொருளொதொரக் பகொள்்ககள் 
பத்வபேடுகினறைை.

கு்ை்கள்

பேரியல் பேொருளொதொரம் கீழ்க்கொணும் 
கு்றைக்ளக் பகொணடுள்ளது.  அ்வயொவை

1.  பேொருளொதொரம் முழு்மைக்கும் மி்கபேடுத்தி 
பேொது்மையொக்கும் ஆேத்து கொைபேடுகிறைது. 

2.  தனிபேடை நிறுவைங்கள் அ்ைத்தும் 
ஓரிைத் தன்மை வொய்ந்தது எனறை 
எடுபகொ்ள பேரியல் பேொருளொதொரம் 
பகொணடுள்ளது.

3.  பதொகுத்தலில் தவறுகள் கொைபேடும். ஒரு 
தனி நேருக்கு ெரியொை்வ, ஒரு நொடடிற்கு 
ெரியொக இருக்கொது. ஒரு நொடடிற்கு 
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1.6

பேொருந்துவது,  மைற்றை நொடடிற்கும் பமைலும் 
மைற்பறைொரு கொைத்திற்கும் பேொருந்தொது. 

4.  பேொருளொதொர நைவடிக்்கக்ள ேை 
பேொருளொதொரமைற்றை கொரணிகள் 
தீர்மைொனிக்கினறைை.  ஆைொல் பேரியல் 
பேொருளொதொர பகொடேொடுகளில் 
இக்கொரணிகள் இைம் பேறைவில்்ை.

பேோருளோதோர அ்�ப்பு 
�ற்றும் அதன் வ்்க்களும்
பேொருளொதொர  அ்மைபபு  எனறை 

கருத்தி்ை ஏ.பஜ. பிரவுண (A.J. Brown)  
எனேவர், “மைக்கள் தங்கள் பி்ைப்ே 
அ்மைத்துக் பகொள்ளும் மு்றை்ய குறிபேது” 
எனறு வ்ரயறுத்துள்ளொர். பஜ.ஆர். ஹிக்ஸ் 
(J.R. Hicks) “நுகர்பவொரின விருபேங்க்ள 
பூர்த்தி பெய்வதற்கொை பேொருடகள் மைற்றும் 
பெ்வக்ள தயொரிக்கும் உற்ேத்தியொளர் 
மைற்றும் ேணியொளர்களுக்கி்ைபய உள்ள 
கூடடுறைபவ பேொருளொதொர அ்மைபபு”எை 
கூறுகிறைொர்.

சுருங்ககூறின, ஒரு பேொருளொதொர 
அ்மைபபு எனேது பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கக்ள பமைற்பகொள்ளும் எந்த 
மு்றை்யபயொ அல்ைது ேகுதி்யபய 
குறிபேதொகும். ஒவபவொரு பேொருளொதொர 
அ்மைபபும் அதைது தனி தன்மைக்ள 
பகொணடு கொைபேடும்.  அதனேடி, அதன 
ேணிகள் அல்ைது நைவடிக்்ககளும் 
பவறுேடும்.  ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின 
நைவடிக்்ககள் மைற்றும் பெயல்ேொடுக்ள 
கீழ்கொணும் வ்ரேைம் மூைம் விளக்கைொம்.

ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின அடிபே்ை 
நைவடிக்்ககள் உற்ேத்தி (Production) மைற்றும் 
நுகர்வு (Consumption) ஆகும். இந்த இரு 
நைவடிக்்ககளும் ேல்பவறு பிறை 

நைவடிக்்ககளொல் உதவபேடுகினறைை.  இந்த 
நைவடிக்்ககளின த்ையொை பநொக்கம் 
வளர்ச்சி்ய (Growth) அ்ைவதொகும்.  ேகிர்வுப 
ேணி (Exchange Activity) யொைது உற்ேத்தி 
மைற்றும் நுகர்வு ேணிகளுக்கு உதவுகினறைை. 

இந்த நைவடிக்்ககள் ேல்பவறு பேொருளொதொர 
மைற்றும் பேொருளொதொர மைற்றை நைவடிக்்ககளொல் 
ேொதிக்கபேடுகினறைை. முக்கிய பேொருளொதொர 
நைவடிக்களொவை (Economic Activities): 
பேொக்குவரத்து, வங்கிபேணி, விளம்ேரம், 
திடைமிைல், அரசின பகொள்்க மைற்றும் பிறை 
ேணிகள். முக்கிய பேொருளொதொர மைற்றை 
நைவடிக்்ககளொவை (Non - Economic 
Activities):  சுற்றுச்சூைல், ஆபரொக்கியம், கல்வி, 
பேொழுது பேொக்கு, ஆடசிமு்றை, பநறிபேடுத்துதல் 
பேொனறை்வ.இந்த உதவிப ேணிகளுக்கு 
பமைைொக, பிறை பேொருளொதொரத்தின பவளி 
நைவடிக்்ககளொை இறைக்குமைதி, ஏற்றுமைதி,  
ேனைொடடு உறைவுகள், குடிபயற்றைம், 
இைபபேயர்ச்சி, ேனைொடடு முதலீடு, ேனைொடடு 
மைொற்று வருவொய் பேொனறை்வ பேொருளொதொர 
அ்மைபபின பமைொத்த பெயல்ேொட்ையும் 
ேொதிக்கினறைை.

பெயல்ேொடடின அடிபே்ையில் 
பேொருளொதொரத்தின ேணிகள்

வளர்ச்சி

உற்ேத்தி நடவடிகம்க்கள நு்கர்வு நடவடிகம்க்கள

ேரிமொற்்ற நடவடிகம்க

பேொருளொதொரம் மற்றும்  பேொருளொதொரத்தில் 
்ொரொத நடவடிகம்க்களுககு உறுதுமண

பவளிபபு்ற நடவடிகம்க்கள  
(ஏமைய பேொருளொதொரத்தின் ப்யல்ேொடு்கள)
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1.7

1.  முதைொளித்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு 
(முதைொளித்துவம்)

2.  ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு 
(ெமைத்துவம்) மைற்றும்

3.  கைபபு பேொருளொதொர அ்மைபபு 
(கைபபுத்துவம்)

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 

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 
தத்துவம், விரிவுேடுத்தபேடை முதைொளித்துவம் 
(Extended Capitalism) எனறும் 
குறிபபிைபேடுகினறைது.

முதைொளித்துவம்ெமைத்துவம்
கைபபுத்துவம்

பேொருளொதொர அ்மைபபுக்ள ேல்பவறு 
அடிபே்ையில் வ்கபேடுத்தைொம்.

1.  வளர்ச்சி நிமை: வளர்ந்த, வளரொத, 
முனபைறைொத மைற்றும் வளரும் பேொருளொதொர 
அ்மைபபுகள்

2.  நடவடிகம்க்களின் மும்ற: முதைொளித்துவ, 
ெமைத்துவ மைற்றும் கைபபு பேொருளொதொர 
அ்மைபபுகள்

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

6.  முன்பைற்்ற தன்மம: ே்ை்மையொை 
மைற்றும் நவீை பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்

7.  பதசிய வருவொய் அளவு: கு்றைந்த வருவொய், 
இ்ைநி்ை வருவொய் மைற்றும் அதிக 
வருவொய் பேொருளொதொர அ்மைபபுகள்

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:
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பெயல்ேொடுகளும் பேொதுவு்ை்மை ஆக்கபேடும்.  
கைபபு பேொருளொதொர அ்மைபபு எனேது 
முதைொளித்துவம், ெமைத்துவம் ஆகிய இரணடின 
இயல்புக்ளயும் உள்ளைக்கியது.  கீழ்கணை 
ேகுதியில் ேல்பவறு பேொருளொதொர அ்மைபபு 
மு்றைகளின இயல்புகள், நன்மைகள் மைற்றும் 
கு்றைகள் விளக்கபேடடு உள்ளை. 

1.7.1  முதைொளித்துவ பேொருளொதொர 
அமமபபு (முதைொளித்துவம்)

‘முதைொளித்துவத்தின தந்்த’ ஆைம் 
ஸ்மித் ஆவொர். முதைொளித்துவப பேொருளொதொர 
அ்மைப்ே த்ையில்ைொ பேொருளொதொரம் 
(Laissez faire – பைசிபேர், ைத்தீனில் – Free 
Economy) அல்ைது ெந்்தப பேொருளொதொரம் 
(Market Economy) எனறும் அ்ைக்கிபறைொம்.  
இங்கு பேொருளொதொர நைவடிக்்கக்ள 
தீர்மைொனிபேதில் அரெொங்கத்தின ேங்கு 
கு்றைவொகவும், ெந்்தயின ேங்கு 
அதிகமைொகவும் இருக்கும்.

முதைொளித்துவ பேொருளொதொரத்தில் 
உற்ேத்தி நைவடிக்்ககள் தனியொர் வெம் 
இருக்கும்.  பேொருடகள் மைற்றும் ேணிக்ள 
உற்ேத்தி  பெய்யும் நிறுவைங்கள் இைொே 
பநொக்கத்்த முதன்மையொகக்  
பகொணடிருபேொர்கள். தனிநேர் தங்களுக்கொை 
பவ்ை்யத் பதரிந்பதடுபேதிலும் மைற்றும் 
திறை்மை்ய வளர்த்துக் பகொள்வதிலும் 
சுதந்திரமைொகச் பெயல்ேடுவர். USA, பமைற்கு 
பஜர்மைனி, ஆஸ்திபரலியொ மைற்றும் ஜபேொன 
பேொனறை நொடுகள் முதைொளித்துவ 
பேொருளொதொரத்திற்கு உதொரைங்கள் ஆகும்.    

ஆடம் ஸ்மித்

பமைலும், இவவ்மைபபுகளில் அங்கொடிச் 
ெக்திகளிைம் இருந்து (Market forces) அடித்தடடு 
ெொதொரை மைக்க்ள ேொதுகொக்க பத்வயொை 
ெமூக நை நைவடிக்்கக்ளயும் 
பமைற்பகொள்கினறைைர்.

முதைொளித்துவ பேொருளொதொர அமமபபின் 
இயல்பு்கள

1.  தனியொர் ப்ொத்துரிமம மற்றும் ேரம்ேமரச் 
்டடம் (Private Ownership of Property and 
Law of Inheritance)

முதைொளித்துவத்தின முக்கிய இயல்பு 
எனைபவனில், நிைம், உ்ைபபு, மூைதைம், 
இயந்திரங்கள், சுரங்கம் பேொனறை அ்ைத்து 
வளங்களும் தனிநேர்களுக்கு பெொந்தமைொக 
இருக்கும். உரி்மையொளர்கள்  வளங்க்ள 
அவர்களின விருபேத்திற்கு ஏற்றைவொறு உரிமைம் 
பகொள்ள, ்வத்துக்பகொள்ள, விற்க மைற்றும் 
ேயனேடுத்த அதிகொரம் ே்ைத்தவர்களொவர். 
உரி்மையொளர்கள் இறைந்த பிறைகு பெொத்துக்கள் 
அவர்கள் வொரிசுகளுக்கு மைொற்றைபேடும். 

2.  பதரிநபதடுபேதில் சுதநதிரம் (Freedom of 
Choice and Enterprise)

ஒவபவொரு தனிநேரும் தங்களது 
பவ்ை்யத் பதர்ந்பதடுபேதிலும், உற்ேத்தி 
பெய்யும் பேொருடக்ள பதர்ந்பதடுபேதிலும் 
மைற்றும் வியொேொர  இைத்்த பதரிவு 
பெய்வதிலும் முழு சுதந்திரம் பேற்றிருபேர்.  
அபத பேொனறு நுகர்பவொர்கள் தங்களுக்கு 
விருபேமைொை பேொருடக்ள பதரிவு 
பெய்வதிலும் முழு சுதந்திரம் பேற்றிருபேொர்கள்.

3.  இைொே பநொக்கம் (Profit Motive)
முதைொளித்துவ பேொருளொதொர 

அ்மைபபில்,  அ்ைத்து பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககளிலும் இைொேம் பேறுவபத 
உந்து வி்ெயொக கொைபேடும்.   ஒவபவொரு 
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தனிநேர்களும், அ்மைபபுகளும் அதிக இைொேம் 
தரக்கூடிய பேொருடக்ள மைடடுபமை உற்ேத்தி 
பெய்வொர்கள்.  இங்கு பவ்ை ேகுபபு, புதிய 
பதொழில்நுடேம்  மைற்றும் சிறைபபுக் கவைம் 
பேொனறை்வ பினேற்றைபேடும்.  முதைொளித்துவ 
பேொருளொதொர அ்மைபபில் 
உற்ேத்தியொளர்களொல் பினேற்றைபேடுகினறை 
தங்க விதி (Golden Rule) ‘உச்ெ இைொேம்’ 
அ்ைதல்.

4.  பேொடடியில் சுதநதிரம் (Free Competition)
பேொருடகள் ெந்்த மைற்றும் கொரணிகள் 

ெந்்த ஆகிய இரணடிலும் முழு சுதந்திரம் 
உணடு.  அரெொங்கபமைொ பவறு எந்த  அ்மைபபேொ 
நிறுவைங்களின வொங்குதல் மைற்றும் விற்ேதில் 
த்ையிை முடியொது. வொங்குேவர் மைற்றும் 
விற்ேவர் இ்ைபய பேொடடி நிைவும்.

5. விமை இயங்கு மும்ற (Price Mechanism)
வி்ை இயங்கு மு்றையொைது 

முதைொளித்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபின 
இதயமைொகும்.  அ்ைத்து பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககளும் வி்ை இயங்கும் மு்றை,  
பத்வ மைற்றும் அளிபபு அங்கொடி ெக்திகளொல் 
கடடுபேடுத்தபேடுகிறைது.

6. அரசின் ேங்கு (Role of Government)
முதைொளித்துவ பேொருளொதொர 

அ்மைபபின அ்ைத்து பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கக்ளயும் வி்ை இயங்கு 
மு்றை்ய கடடுபேடுத்துவதொல், அரசின ேங்கு 
மிகக்  கு்றைவொக இருக்கும்.  அடிபே்ை 
ேணிகளொை ேொதுகொபபு, பேொதுநைம், கல்வி 
பேொனறைவற்்றை அரெொங்கம்  வைங்குகிறைது.

7.  வருமொை ஏற்்றத்தொழ்வு (Inequalities of 
Income)

முதைொளித்துவ ெமுதொயம் இரணடு 
வகுபேொகப பிரிக்கபேடுகிறைது.  பெொத்துக்க்ள 

்வத்திருபேவர்கள் (Haves) மைற்றும் 
பெொத்துக்கள் இல்ைொதவர்கள் (Have – nots) 
எைப பிரிக்கபேடடுள்ளைர்.  இதன வி்ளவொக, 
ேைக்கொரர்கள் இனனும் 
ேைக்கொரர்களொகவும், ஏ்ைகள் இனனும் 
ஏ்ைகளொகவும் இருக்கினறைைர்.  இதைொல் 
பேொருளொதொர ெமைைற்றை நி்ை அதிகரிக்கிறைது.

முதைொளித்துவத்தின் நன்மம்கள (Merits of 
Capitalism)

1.  தொைொ்க இயங்குதல்: முதைொளித்துவ 
பேொருளொதொரத்தில் அரெொங்கத்தின எந்த   
த்ையீடும் இல்ைொமைல் பேொருளொதொரம் 
தொைொகபவ பெயல்ேடும்.

2.  வளங்்கமளத் தி்றமமயொ்கப 
ேயன்ேடுத்துதல்: இபபேொருளொதொரத்தில் 
அ்ைத்து வளங்களும் திறை்மையொக 
உத்தமை அளவில் ேயனேடுத்தபேடுகிறைது.

3.  ்கடிை உமழபபிற்கு பவகுமதி: கடிை 
உ்ைபபு ஊக்குவிக்கபேடுவதும், அதிக 
திறைைொல் பதொழில் மு்ைபவொர்கள் அதிக 
இைொேம் பேறுவதும் கொைபேடும்.

4.  பேொருளொதொர முன்பைற்்றம்:  முதைொளித்துவ 
பேொருளொதொர அ்மைபபில், உற்ேத்தி மைற்றும் 
உற்ேத்தித் திறைன அளவு மிக அதிகமைொகும்.

5.  நு்கர்பவொர் இம்றயொணமம: அ்ைத்து 
உற்ேத்தி நைவடிக்்ககளும் 
நுகர்பவொர்க்ள திருபதி பெய்வ்த 
முக்கிய பநொக்கமைொக  பகொணடிருக்கினறைை.

6.  மூைதை ஆக்க வீதம் அதி்கரித்தல்:  பெமிபபும், 
முதலீடும் அதிகரிக்கும். மூைதை ஆக்க 
வீதத்்த உயர்த்த வழி வகுக்கும்.

7.  புதிய பதொழில்நுடே முன்பைற்்றம்: இைொேம் 
பேறுவது பநொக்கமைொக இருபேதொல், 
உற்ேத்தியொளர்கள் புதிய பதொழில் 
நுடேத்தில் முதலீடு பெய்து, தரமைொை 
பேொருடக்ள உற்ேத்தி பெய்வர்.
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முதைொளித்துவத்தின் கும்ற்கள (Demerits of  
Capitalism)

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 

முதைொளிகளொகவும், பவ்ைக்கொரர்களொகவும் 
பிரிபேதொல் வகுபபு பேொரொடைத்திற்கு 
வழிவகுக்கிறைது.

4. வொணிேச் சுழல்
த்ையில்ைொச் ெந்்த மு்றை (Free 

Market System) அதிக அளவில் பேொருளொதொர 
ஏற்றைத்தொழ்வுகளுக்கும் ேல்பவறு 
பநருக்கடிகளுக்கும் பகொணடு பெல்கிறைது.

5.  அத்தியொவசியமில்ைொ பேொருட்களின் 
உற்ேத்தி

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

1.7.2  ் மத்துவப பேொருளொதொர அமமபபு 
(Socialism)

கொர்ல் மைொர்க்ஸ் ெமைத்துவத்தின தந்்த 
ஆவர். ெமைத்துவம் எனேது பமைொத்த திடைமிடுதல், 
பேொது உை்மை மைற்றும் பேொருளொதொர 
நைவடிக்்களில் அரசின கடடுபேொடு ஆகிய 
மு்றைக்ள குறிபபிடுவதொகும்.  அரபெ 

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.

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.

கொர்ல் மைொர்க்ஸ் 
ெமைத்துவத்தின தந்்த

்க ட ட ம ள ப  ப ே ொ ரு ள ொ த ொ ர ம்
என்ை உற்ேத்தி 

ப்ய்வது
எவ்வொறு உற்ேத்தி 

ப்ய்வது
யொருக்கொ்க 

ப்ய்வது உற்ேத்தி 
ப்ய்வது

்மைய அ்மைபபு 
அ்ைத்்தயும் 

கடடுபேடுத்தவும், முடிவு 
பெய்யவும் முடியும் 

ப்ய்வதுப்ய்வது

கடடுபேடுத்தவும், முடிவு 
பெய்யவும் முடியும் 

Book 1.indb   8 29-03-2019   19:59:32



9 பேரியல் பேொருளொதொரம்

்மத்துவ பேொருளொதொர அமமபபின் இயல்பு்கள

1.  உற்ேத்தி மூைங்்களின் பேொது உரிமம் (Public 
Ownership)

அ்ைத்து வளங்களுக்கும் அரபெ 
உரிமைம் பகொணடிருக்கும். இதன பேொருள் 
எனைபவனில், அ்ைத்து உற்ேத்திக் 
கொரணிகளும் பேொது அதிகொரத்தொல்   (அரெொல்) 
பதசிய மையமைொக்கபேடடு நிர்வகிக்கபேடும்.

2. மமய திடடமிடல் (Central Planning)
ஒரு ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபில்,  

திடைமிடுதல் எனேது ஒருங்கி்ைந்த  ஒரு 
ேகுதியொகும்.  இந்த அ்மைபபு மு்றையில், ்மைய 
திடை அதிகொரபமை அ்ைத்து முடிவுக்ளயும் 
பமைற்பகொள்ளும்.

3. அதி்கேட் ்மூ்க நைன் (Social  Benefit) 
ெமூக நைன அ்ைத்து பேொருளொதொர 

நைவடிக்்கயின வழி 
கொடடுக்பகொள்்கயொகும். பேரும்ேொைொை 
ேயனகள் ெமூகத்திற்கு ெமை அளவில் 
ேகிரும்ேடியொக முதலீடுகள் 
திடைமிைபேடுகினறைை.

4. பேொடடி இல்ைொமம 
ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு 

மு்றையில் பேொடடி இல்ைொத அங்கொடி 
கொைபேடும். ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிகளின 
உற்ேத்தி்யயும், ேகிர்்வயும் அரபெ 
முற்றிலும் கடடுபேடுத்துகிறைது.  நுகர்பவொருக்கு 
ஒரு வ்ரயறுக்கபேடை  விருபே அளபவ 
உணடு.

5.  விமை இயங்கு மும்ற இல்ைொமம (Price 
mechanism)

்மையதிடை அதிகொரத்தின கடடுேொடு 
மைற்றும் ஒழுங்குபேடுத்துதலின அடிபே்ையில் 
வி்ை நிர்ைய மு்றை கொைபேடும்.

6. வருவொயில் ்மத்துவம் (Equality of Income)
ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபின 

மைற்பறைொரு அத்தியொவசிய தன்மையொைது 
பேொருளொதொர ஏற்றைத்தொழ்வுக்ள நீக்குவதும் 
மைற்றும் கு்றைபேதும் ஆகும். ெமைத்துவ 
பேொருளொதொரத்தில், தனியொர் பெொத்துரி்மை 
மைற்றும் வொரிசு பெொத்துரி்மை ந்ைமு்றையில் 
இல்்ை.

7.  வொய்பபு்களில் ்மத்துவம் (Equality of 
Opportunity)

இைவெ மைருத்துவம், கல்வி மைற்றும் 
ேயிற்சி ஆகிய்வ ெமைத்துவ பேொருளொதொரத்தில் 
அ்ைவருக்கும் ெமை வொய்பபு வைங்கபேடும்.

8.  வகுபபு பேதமில்ைொ ்மூ்கம் (Classless 
Society)

ெமைத்துவ பேொருளொதொரத்தில், வகுபபு 
பேதமில்ைொ ெமூகம் மைற்றும் வகுபபு ெண்ைகள் 
இல்்ை. ஒரு உண்மையொை ெமைத்துவ 
ெமூகத்தில், பேொருளொதொர நி்ையில் 
அ்ைவரும் ெமைம்.

்மத்துவ பேொருளொதொர அமமபபின் 
நன்மம்கள

1. ஏற்்றத்தொழ்வு்களில் கும்றவு
எந்த நேரொலும் தனியொர் பெொத்துக்க்ள 

உரிமைம் பகொணடு மைற்றும் ேயனேடுத்துவதன 
மூைம் மைற்றைவர்க்ள சுரணை அனுமைதி 
இல்்ை.

2. வளங்்கள அறிவொர்நத மும்றயில் ஒதுககீடு
்மைய திடை அதிகொரத்தொல் திடைமிடைேடி 

வளங்கள் ஒதுக்கீடு பெய்யபேடுகிறைது.  
வளங்கள் விரயமைொவது கு்றைக்கபேடுவதுைன 
முனதிடை அடிபே்ையில் முதலீடுகள் 
பமைற்பகொள்ளபேடுகிறைது.
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3. வகுபபு ்ணமட்கள இல்ைொமம
ஏற்றைத்தொழ்வுகள் கு்றைவொக இருபேதொல், 

ேைக்கொரர்  மைற்றும் ஏ்ைகளுக்கி்ைபயயொை 
ெண்ைகள் இருபேதில்்ை. ெமூகம் 
சுமுகமைொை சூைலில் பெயல்ேடும்.

4. வொணி்க சூழலுககு முடிவு
ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிகளின 

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

5. ்மூ்க நைன் முன்பைற்்றம்
சுரணைல் இல்ைொ்மை, மைற்றும் 

பேொருளொதொர ஏற்றைத்தொழ்வுகள் 
கு்றைக்கபேடுகிறைது. ஏற்றைத்தொழ்வுமிக்க 
வொணிகச் சுைல் தவிர்த்தல் மைற்றும் 
உற்ேத்தித்திறைன அதிகரித்தல் ஆகிய்வ 
ெமூக நைன வளர உதவுகிறைது.

்மத்துவ பேொருளொதொர அமமபபின் தீமம்கள

1.  சி்கபபு நொடொ (Red Tapism)  மற்றும் அதி்கொர 
வர்க்கம் (Bureaucracy)

அ்ைத்து முடிவுக்ளயும் அரசு 
அ்மைபபுக்ள எடுபேதொலும், அபநக 

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

2. ஊக்கமில்ைொமம (Absence of Incentive)
ெமைத்துவத்தின மிகபபேரிய கு்றை 

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

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

ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள 
நுகர்வதில் பதரிவு பெய்யும் சுதந்திரம் 
நுகர்பவொரொல் அனுேவிக்க முடியொது.

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.

1.7.3 ்கைபபுப பேொருளொதொரம் (்கைபபுத்துவம்)

தூய பேொடடி

தூய பேொடடிபேொதுவுமடமம

தூய திடடமிடட 
பேொருளொதொரம்

உதொரண 
நொடு்கள:

வை 
பகொரியொ

சீைொ 
பவனிசுைொ 

பிரொன்சு
ஸ்வீடன்

அபமரிக்கொ
ஜபேொன்

்கைபபு பேொருளொதொரம்
்மத்துவ ்ொர்பு முதைொளித்துவ ்ொர்பு

பேொருளொதொர அமமபபு மும்ற்கள

Book 1.indb   10 29-03-2019   19:59:32



11 பேரியல் பேொருளொதொரம்

3.  பேொருளொதொரத் திடடமிடல் (Economic 
Planning)

்மைய திடைமிைல் அதிகொரம் 
பேொருளொதொரத் திடைங்க்ளத் தயொரிக்கும். 
அரசிைொல் தயொரிக்கபேடும் பதசிய 
திடைங்க்ள. தனியொர் து்றையும் 
பேொதுத்து்றையும் மைதித்து பினேற்றும். 
பேொதுவொக, திடைத்தில் வ்ரயறுக்கபேடை 
பநொக்கங்கள், முனனுரி்மைகள், இைக்குகள் 
அடிபே்ையில்தொன எல்ைொத்து்றைகளும் 
இயங்கும்.

4.  பேொருளொதொரப பிரச்சிமை்களுககுத் தீர்வு 
(Solution to Economic Problems)

எத்ை உற்ேத்தி பெய்வது? எபேடி 
உற்ேத்தி பெய்வது? யொருக்கொக உற்ேத்தி 
பெய்வது? மைற்றும் எபேடிப ேகிர்ந்தளிபேது 
பேொனறை அடிபே்ைப பிரச்சி்ைக்ள வி்ை 
இயக்க மு்றை (Price mechanism) மைற்றும் 
அரசின த்ையீடடின (Government 
Intervention) மூைம் தீர்க்கபேடும்.

5.  சுதநதிரமும் ்கடடுபேொடும் (Freedom and 
Control)

வளங்க்ள  உரி்மை பகொணைொைவும், 
ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள உற்ேத்தி 
பெய்து ேகிரவும் தனியொருக்குச் சுதந்திரம் 
இருந்தொலும்கூை, அ்ைத்துப பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககளின ஒடடுபமைொத்தக் கடடுபேொடும் 
அரசிைபமை கொைபேடும்.

்கைபபுத்துவத்தின் நன்மம்கள

1.  அதிபவ்கப பேொருளொதொர வளர்ச்சி (Rapid 
Economic Growth)

கைபபுப பேொருளொதொரத்தின சிறைந்த 
நன்மை அதிக பவக பேொருளொதொர 
வளர்ச்சி்ய ஊக்குவிபேதொகும். இவவிதம், 
பேொதுத் பத்வகளும், தனியொரின 
பத்வகளும் ெந்திக்கபேடுகினறைை.

கைபபுப பேொருளொதொர அ்மைபபு 
மு்றையில், தனியொர் மைற்றும் பேொதுத்து்றைகள் 
இ்ைந்து பேொருளொதொர பமைம்ேொடடிற்கொகப 
ேணியொற்றும்.  இம்மு்றை முதைொளித்துவம், 
ெமைத்துவம் ஆகியவற்றின கை்வயொகும்.  
முதைொளித்துவம் மைற்றும் ெமைத்துவ 
பேொருளொதொர அ்மைபபு மு்றைகளின 
தீ்மைக்ள க்ளய இம்மு்றை உதவும்.  
இபபேொருளொதொர அ்மைபபு மு்றைகளில் 
தனியொர்களும் அரசும் வளங்க்ளக் 
பகொணடிருபேர்.  இந்தியொ, இங்கிைொந்து, 
பிரொனஸ், பிபரசில் ஆகிய நொடுகள் கைபபுப 
பேொருளொதொர நொடுகளின உதொரைங்கள் 
ஆகும்.

்கைபபு பேொருளொதொர அமமபபின் தன்மம்கள

1.  ப்ொத்து, உற்ேத்திச் ்ொதைங்்களின் உரிமம் 
(Ownership of Property and Means of 
Production)

உற்ேத்திச் ெொதைங்களும் 
பெொத்துக்களும் தனியொர் மைற்றும் 
பேொதுத்து்றைக்குச் பெொந்தமைொக இருக்கும்.  
பேொதுத்து்றையும் தனியொர்து்றையும் 
வளங்க்ளக் பகொள்முதல் பெய்யவும்,  
ேயனேடுத்தவும் அல்ைது மைொற்றைவும் உரி்மை 
பகொணடிருக்கும்.

2.  பேொது மற்றும் தனியொர் தும்ற்கள 
இமணநதிருககும் (Coexistence of Public 
and Private Sectors)

கைபபுப பேொருளொதொரங்களில் தனியொர், 
பேொதுத்து்றைகள் இரணடும் 
இ்ைந்திருக்கும். தனியொர் 
பதொழிற்ெொ்ைகள் இைொேத்திற்கொகபவ 
நைவடிக்்கக்ள பமைற்பகொள்ளும்.   
ெமூகநை்ை உச்ெபேடுத்துவதற்கொக  
பேொதுத்து்றை  நிறுவைங்கள் அரசின வெம் 
இருக்கும்.
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2.  ் மமொை பேொருளொதொர வளர்ச்சி (Balanced 
Economic Growth)

பேொருளொதொரத்தின ெமைநி்ை  
வளர்ச்சி்ய கைபபுத்துவம் ஊக்குவிக்கிறைது.   
இது பவளொண்மை மைற்றும் பதொழில், நுகர்வுப 
ேணைங்கள் மைற்றும் மூைதைப ேணைங்கள், 
கிரொமைம் மைற்றும் நகரம் ஆகியவற்றி்ைபய 
ெமைமைொை வளர்ச்சி்ய ஊக்கபேடுத்தும்.

3.  வளங்்கமளச் ்ரியொ்க ேயன்ேடுத்துதல் 
(Proper Utilization of Resources)

ஒரு கைபபுப பேொருளொதொரத்தில், 
வளங்களின ெரியொை ேயனேொட்ை அரசு 
உறுதிபேடுத்தைொம்.  அரசு ேல்பவறு முக்கிய 
நைவடிக்்கக்ள பநரடியொகக் 
கடடுபேடுத்தும். பமைலும் தனியொர் து்றை்ய 
மை்றைமுகமைொகக்  கடடுபேடுத்தும்.

4.  பேொருளொதொரச் ்மத்துவம் (Economic 
Equality)

அரசு வருவொய் வரி்ய விதிபேதற்கு 
வளர்வீத வரிமு்றை்யப ேயனேடுத்தி 
பேொருளொதொர ெமைத்துவத்்த பகொணடு 
வருகிறைது.
5.  ் மூ்கத்துககு சி்றபபு நன்மம்கள (Special 

Advantages to the Society)
கு்றைந்தேடெக் கூலிகள் மைற்றும் ேகிர்வு 

மு்றைச் ெடைங்கள்,  நியொயவி்ைக் 
க்ைக்ள ஏற்ேடுத்துதல், மைற்றும் ெமூகநை 
நைவடிக்்கக்ள உருவொக்குதல் 
பேொனறைவற்றின மூைம் பதொழிைொளர்கள், 
நலிவ்ைந்த பிரிவிைரின ஆர்வங்க்ள அரசு 
ேொதுகொக்கும்.
்கைபபு பேொருளொதொர அமமபபின் தீமம்கள  
(Demerits of Mixedism)
1.  ஒருங்கிமணபபு இல்ைொமம (Lack of 

Coordination)
கைபபுத்துவத்தின மிகபபேரிய 

கு்றைேொடு பேொதுத்து்றை மைற்றும் தனியொர் 

து்றைகளி்ைபய ஒருங்கி்ைபபு 
இல்ைொததொகும். இவவிரணடு து்றைகளும் 
பவறுேடை பநொக்கங்களுைன பெயல்ேடுவதொல் 
ஒருங்கி்ைபபுத் பதொைர்ேொை பிரச்சி்ைகள் 
உருவொகினறைை.

2.  பேொடடி மைபேொன்மம (Competitive 
Attitude)

அரசு மைற்றும் தனியொர் து்றைகள் 
ெமூகத்தின நைனுக்கொக இ்ைந்து 
பெயைொற்றும் மைைபேொன்மையுைன இருக்க 
பவணடும் எனேது எதிர்ேொர்பபு.  ஆைொல் 
ந்ைமு்றையில் இவவிரணடு து்றைகளும் 
அவற்றின நைவடிக்்ககளில் பேொடடித் 
தன்மையுைபைபய நைந்துபகொள்கினறைை.

3. தி்றமமயின்மம (Inefficiency)
மைந்தமைொை அதிகொரமு்றை, 

சிவபபுநொைொமு்றை, ஊக்கமின்மை 
ஆகியவற்றைொல் பேொதுத்து்றை 
நைவடிக்்ககளில் பேரும்ேொைொை்வ 
திறைைற்றை்வகளொகபவ இருக்கினறைை.

4.  பதசியமொக்கல் ேற்றிய ேயம் (Fear of 
Nationalization)

கைபபுப பேொருளொதொர அ்மைபபில், 
பதசியமையமைொக்குதல் ேற்றிய ேயம் 
தனியொர்து்றைகளில் கொைபேடுவதொல்,  
தனியொர் பதொழில்மு்ைபவொர்கள் 
அவர்களின வொணிே நைவடிக்்கக்ளயும், 
புத்தொக்க முயற்சிக்ளயும் சுருக்கி 
விடுகினறைைர்.

5.  விரிவமடயும் ்மத்துவமின்மம (Widening 
Inequality)

வளங்களின உரி்மை, 
ேரம்ே்ரச்ெடைங்கள், மைக்களின இைொே 
பநொக்கம் ஆகிய்வ ேைக்கொரர், 
ஏ்ைகளி்ைபய இ்ைபவளி்ய 
விரிவ்ையச் பெய்கினறைை.
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1.8

இறுதியொக, முதைொளித்துவத்தின ெமைத்துவமின்மையும், ெமைதர்மைத்தின திறை்மையின்மையும் 
கைபபுப பேொருளொதொரத்தில் கொைபேடுகினறைை.

பேொருளொதொர அமமபபு்கமள ஒபபிடுதல்

வ. 
எண. தன்மம்கள முதைொளித்துவம் ்மத்துவம் ்கைபபுத்துவம்

1. உற்ேத்தி மூைங்களின 
உரி்மை தனியொர் உரி்மை பேொது (அரசு) 

உரி்மை
தனியொர் மைற்றும் பேொது 

உரி்மை

2. பேொருளொதொர 
பநொக்கம்  இைொேம் ெமூக ைன ெமூக நைன மைற்றும் 

இைொே பநொக்கம்

3. ்மைய 
பிரச்ெ்ைகளின தீர்வு

த்ையில்ைொ 
ெந்்த மு்றை

மைத்திய 
திடைமு்றை

மைத்திய திடை மு்றை 
மைற்றும் த்ையில்ைொ 

ெந்்த

4. அரசின ேங்கு உள்ளீடு 
கடடுபேொடு மைடடும் முழு ஈடுேொடு கு்றைந்த ேங்கு

5. வருவொய் ேங்கீடு ெமைைற்றைநி்ை ெமைநி்ை கு்றைந்த ெமைநி்ைேற்றை 
நி்ை 

6. நிறுவை தன்மை தனியொர் 
நிறுவைம் அரசு நிறுவைம் தனியொர் மைற்றும் அரசு 

நிறுவைங்கள்

7. பேொருளொதொர 
சுதந்திரம்

முழு்மையொை 
சுதந்திரம் சுதந்திரமின்மை கடடுேொடடுைன சுதந்திரம்

8. முக்கிய பிரச்ெ்ை ெமைமின்மை திறைனின்மை ெமைமின்மை மைற்றும் 
திறைனின்மை 

நேரியல் பேோருளோதோரத்தின் 
்கருத்துக்கள்

பேரியல் பேொருளொதொரத்தின 
ேயனேடுத்தும் முக்கிய கருத்துக்கள் 
கீழ்கணைேடி விளக்கபேடடுள்ளை.

1.8.1.  இருபபு (Stock) மற்றும் ஓடடம் 
(Flow) மொறிலி்கள.

பேொருளொதொர ஆய்வில் ேயனேடுத்தும் 
மைொறிலிக்ள இருபபு மைற்றும் ஓடும் மைொறிலிகள் 
எை வ்கபேடுத்தைொம்.  இந்த இரு இருபபு 
மைற்றும் ஓடை மைொறிலிகளும் கொை அடிபே்ையில் 
அதிகரிக்கபவொ அல்ைது கு்றையபவொ பெய்யும். 

  இருபபு (Stock) எனேது ஒரு குறிபபிடை 
கொைத்தில் (Point of Time) கைக்கிைபேடும் 
பேொருடகளின அளவி்ை குறிபேதொகும்.  
பேரியல் பேொருளொதொரத்தில்,  ேை அளிபபு, 
பவ்ை இல்ைொ்மை அளவு, பவளிநொடடு 
மைொற்று இருபபு, மூைதைம்  பேொனறை்வ 
இருபபு மைொறிலிகளுக்கு எடுத்துக்கொடைொகும்.

  ஓடடம் (Flow)  மைொறிலிகள் எனே்வ ஒரு 
குறிபபிடை கொைகடை அளவில் (Period of 
Time) கைக்கிைபேடுே்வயொகும்.  பதசிய 
வருவொய், ஏற்றுமைதி, இறைக்குமைதி, நுகர்வு, 
உற்ேத்தி, முதலீடு பேொனறை்வ ஓடை 
மைொறிலிகளுக்கு எடுத்துக்கொடைொகும்.
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1.9

1.8.2  பேொருளொதொர மொதிரி்கள (Economic 
Models) 
மைொதிரி (Model) எனேது உண்மை 

சூை்ை எளி்மையொக பிரதிேலிபேது ஆகும்.  
பேொருளொதொர வல்லுநர்கள், பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககள், அ்வகளுக்கி்ைபயயொை 
உறைவுகள், நைத்்தகள் ேற்றி விவரிபேதற்கு 
மைொதிரிக்ள ேயனேடுத்துகினறைைர்.  மைொதிரி 
எனேது, பேொருளொதொரம் எவவொறு 
இயங்குகிறைது எனே்த விளக்குகிறைது.  
பேரும்ேொைொை பேொருளொதொர மைொதிரிகள், 
கணிதம், (Mathematic) வ்ரேைங்கள்(Graphs) 
மைற்றும் ெமைனேொடுகளொல் (Equations) 
அ்மைக்கபேடடு, பேொருளொதொர 
மைொறிலிகளுக்கி்ைபயயொை உறைவுக்ள 
விளக்க உதவுகினறைை. அளிபபு – பத்வ 
(Supply – Demand) மைொதிரிகள், வடை ஓடைம் 
(Circular flow) மைொதிரிகள் மைற்றும் ஸ்மித் 
மைொதிரிகள் ஆகும்.

வருவோயின் வட்்ட  
ஓட்்டம்

ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின 
வருவொயின வடை ஓடைம் மைொதிரியொைது அந்த 
பேொருளொதொரத்தின ேல்பவறு 
து்றைகளுக்கி்ைபய உள்ள பதொைர்பி்ை 
விளக்குவதொகும்.  இது, பேொருளொதொர 
முகவர்களொகிய நிறுவைம், குடியிருபபு, 
அரெொங்கம் மைற்றும் நொடுகளி்ைபய வருவொய்,  
பேொருடகள் மைற்றும் ேணிகள், மைற்றும் உற்ேத்தி 
கொரணிகளின ஓடைத்்த கொணபிபேதொகும்.  
வருவொயின வடை ஓடைம் ஆய்வொைது பதசிய 
கைக்குகள் மைற்றும் பேரியல் 
பேொருளொதொரத்தின அடிபே்ையொகும்.

முக்கிய பேொருளொதொர அ்மைபபுக்ள 
பிரதித்துவம் பெய்யும் மூனறு வருவொயின 
வடை ஓடை மைொதிரிகள் உள்ளை.

1. இரணடு தும்ற மொதிரி (Two Sector Model)
இது இல்ைத்து்றை (Household secotor) 

மைற்றும் நிறுவைத்து்றை்ய (Firm sector) 
்ய பகொணை எளிய பேொருளொதொரம். 
2. மூன்று தும்ற மொதிரி (Three Sector Model)

இது இல்ைத்து்றை, நிறுவைத்து்றை 
மைற்றும் அரசுத்து்றை ஆகிய்வ அைங்கிய 
கைபபு மைற்றும் மூடிய பேொருளொதொரதிற்குரியது.
3. நொன்கு தும்ற மொதிரி (Four Sector Model)

இது இல்ைத்து்றை, நிறுவைத்து்றை, 
அரசுது்றை மைற்றும்  பவளியுறைவுத் து்றை 
(External sector) ஆகிய்வ அைங்கிய திறைந்த 
பேொருளொதொர அ்மைபபுக்குரியதொகும்.

1.9.1   இரு தும்ற பேொருளொதொரத்தின் 
வருவொயின் வடட ஓடடம் (Two 
Sector Economy)

இல்ைத்து்றை மைற்றும் நிறுவைத்து்றை 
எனறை இரு து்றைகள் மைடடுபமை கொைபேடும்.

i. இல்ைத்தும்ற (Household Sector)
இல்ைத்து்றை தொன பேொருடகள் மைற்றும் 

ேணிக்ள வொங்கும் ஒபர து்றையும், நிைம், 
உ்ைபபு, மூைதைம் மைற்றும் அ்மைபபு ஆகிய 
உற்ேத்தி கொரணிக்ள அளிக்கும் ஒபர 
து்றையும் ஆகும்.  இத்து்றை, அதன அ்ைத்து 
வருவொ்யயும் நிறுவைத்து்றை தயொரிக்கும் 
பேொருடகள் மைற்றும் ேணிக்ள வொங்க 
ேயனேடுத்துகிறைது. இல்ைத்து்றையொைது, 
அதற்கு பெொந்தமைொை உற்ேத்திக் கொரணிக்ள 
அளிபேதன மூைம் வருவொ்ய பேறுகிறைது.
ii. நிறுவைத் தும்ற (Firm Sector)

நிறுவைத்து்றையொைது பேொருள் மைற்றும் 
ேணிக்ள இல்ைத்து்றைக்கு விற்ே்ை 
பெய்வதன மூைம் வருவொ்ய ஈடடுகினறைது.  
இல்ைத்து்றைக்கு பெொந்தமைொை நிைம், 
உ்ைபபு, மூைதைம் மைற்றும் அ்மைபபு ஆகிய 
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உற்ேத்திக் கொரணிக்ள, ேணியமைர்த்துகிறைது.  
நிறுவைத்து்றை அதன அ்ைத்து 
உற்ேத்தி்யயும் இல்ைத்து்றைக்கு விற்ே்ை 
பெய்கினறைது.

இருது்றை பேொருளொதொரத்தில், உற்ேத்தி 
மைற்றும் விற்ே்ை ெமைமைொகவும் வருவொய் 

ேணடங்்கள மற்றும் ேணி்கள

உற்ேத்திக ்கொரணி்கள 

நுகர்வுச் பெைவுகள்

கூலி, வொை்க, ேங்கொதொயம்
இல்ைங்்கள நிறுவைங்்கள

நுகர்வுச் பெைவுகள்

இல்ைங்்கள

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.

Y = C + I
இங்கு

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

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

ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள வொங்குதல்

கூலிகள், ேங்கொதொயம், வடடி, இைொேம், வொை்க

₹ வரிகள்

வரிகள்

ப்ைவு

வருமொைம்

அரசு 
அரசுத்து்றைகள்

ெமூக உதவி 
நிதி

இல்ைங்கள் அரசு நிறுவைங்கள்

₹
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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

1.9.3  நொன்கு தும்ற பேொருளொதொரத்தின் வருவொயின் வடட ஓடடம்

நொனகு து்றை பேொருளொதொரத்தில், இல்ைம், நிறுவைம் மைற்றும் அரசு இவற்பறைொடு 
பவளியுறைவுத்து்றையும் இ்ைக்கபேடுகிறைது.  நிஜவொழ்க்்கயில்,  நொனகு து்றை பேொருளொதொரம் 
கொைபேடுகிறைது.

ேணைங்கள் மைற்றும் ேணிக்ள வொங்குதல்

கூலிகள், ேங்கொதொயம், வடடி, இைொேம், வொை்க

₹ வரிகள்

வரிகள்

பதமவ

வருமொைம்

அரசுத்தும்ற 
வொங்குவது

்மூ்க 
உதவி நிதி

இல்ைங்்கள அரசு நிறுவைங்்கள

₹

உைகின் பி்ற 
ேகுதி்கள

ஏற்றுமதிஇ்றககுமதி

அய
ல்ந

ொட
டு 

வ
ொணி

ே 
து

ம
்ற்க

ள
உ

ள
நொ

டடி
ற்கு

ள
 வ

ரு
மொ

ை
ம் 

மற்
று

ம் 
ப்

ை
வு

்கள
 சு

ழல்
 எ

ன்
ேது

 இ
ல்ை

ங்
்கள

, 
அர

சு 
நிறு

வ
ை

ங்
்கள

 உ
ரு

வ
ொக

கு
வ

து
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இந்த மைொதிரியில் அ்மைந்துள்ள நொனகு 
து்றைகளொவை.

i. இல்ைங்கள் (House hold)
ii. நிறுவைங்கள் (Firms)
iii. அரசு (Government)
iv. பவளியுறைவுத் து்றை (External Sector)

பவளியுறைவு து்றையில் அதிகமைொக 
அைங்குவது ஏற்றுமைதிகள் (Exports) மைற்றும் 
இறைக்குமைதிகள் (Imports) இ்த வ்ரேைம்  
விளக்குகிறைது.

நொனகு து்றை பேொருளொதொரத்தில், ஒடடு 
பமைொத்த பெைவொைது, உள்நொடடு பெைவுகள் 

(C + I + G) மைற்றும் நிகர ஏற்றுமைதி  ( X – 
M) ஐ உள்ளைக்கும்.

Y = C + I + G + (X – M)

பதொகுபபுமர

பேரியல் பேொருளொதொரம் ஒரு 
பேொருளொதொர அ்மைபபின நைத்்த மைற்றும் 
பெயல்ேொட்ை முழு்மையொகப ேடிபேது ஆகும்.  
பேரிய கருத்துகளொை பவ்ைவொய்பபு, பதசிய 
வருவொய்,  ேை வீக்கம், வொணிேச் சூைல், 
வறு்மை, ஏற்றைத்தொழ்வுகள் பவறுேொடு, முதலீடு  
மைற்றும் பெமிபபு, மூைதை ஆக்கம், கடை்மைபபு 
பமைம்ேொடு வங்கிகள், பேொதுநிதி, ேனைொடடு 
வொணிேம், வொணிே ெமைநி்ை மைற்றும்  
பெலுத்துதலின ெமைநி்ை, மைொற்று வீதம், மைற்றும் 
பேொருளொதொர வளர்ச்சி  ஆகியவற்்றை இது 
ஆய்கிறைது.  பேொருளொதொர மைொறிலிகள் 
அடிபே்ையொை பேொருளொதொர மைொதிரிகள் ஒரு 
பேொருளொதொர அ்மைபபி்ை அறிய 
ேயனுள்ளதொயிருக்கிறைது வடை ஓடை மைொதிரிகள் 
ஒரு பேரியல் பேொருளொதொரத்தின 
பெயல்ேொட்ை அறிவதற்கு அடிபே்ையொக 
அ்மைகிறைது.

பேொருளொதொர அ்மைபபு மு்றை 
அடிபே்ையில் ஒரு பேொருளொதொர அ்மைப்ே 
முதைொளித்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு, 
ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு மைற்றும் 
கைபபுப பேொருளொதொர அ்மைபபு எை 
வ்கபேடுத்தைொம்.  இருபபினும், நவீை 
கொைத்தில் நூறு ெதவீதம் முதைொளித்துவ 
மு்றை்யபயொ அல்ைது ெமைத்துவ 
மு்றை்யபயொ அல்ைது பநர்த்தியொை கைபபுப 
பேொருளொதொர அ்மைப்ேபயொ கொணேது 
அரிதொகும்.

அருஞப்ொற்பேொருள
�  பேரியல் பேொருளியல்: ஒரு முழுப 

பேொருளொதொரத்்தயும் அதன பேொக்கு 
மைற்றும் இயக்கங்க்ளயும் ேடிக்கினறை 
இயல்

�  பேொருளொதொர அமமபபு: ஒரு குறிபபிடை 
ேகுதியில் எவவொறு மைக்களும் 
நிறுவைங்களும் இ்ைந்து பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கக்ள பமைற்பகொள்கிறைொர்கள் 
எனே்தக் குறிபேது

�  முதைொளித்துவம்: உற்ேத்திக்கொை 
கொரணிகள் தனியொர் வெமிருந்தும் 
அங்கொடியொைது பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கக்ள நிர்ையிக்கும் அ்மைபபு 

�  ்மத்துவம்: பேரும்ேொைொை பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கக்ள அரபெ உரிமைம்  
பகொணடு மைற்றும் கடடுபேடுத்தி ஒரு 
ெமுதொயத்்த ஒழுங்குேடுத்தும் மு்றை்ய 
குறிபேது.

�  ்கைபபுத்துவம்: முதைொளித்துவ (தனியொர் 
ேங்கு) மைற்றும் ெமைத்துவம் (நொடடு ேங்கு) 
பகொள்்ககளின இ்ைவு ஆகும்

�  உைகியத்துவம்: ஒவபவொரு நொடடின 
பேொருளொதொர நைவடிக்்களும் மைற்றை 
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நொடுகளின பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககளுைன பதொைர்பு பகொணடும் 
ெொர்ந்தும் இருபேது

�  உைகியத்துவம்: ஒவபவொரு நொடடின 
பேொருளொதொர நைவடிக்்களும் மைொற்றை 
நொடுகளின பேொருளொதொர 
நைவடிக்்ககளுைன பதொைர்பு பகொணடும் 
ெொர்ந்தும் இருபேது

�  இருபபு (Stock): ஒரு குறிபபிடை கொைத்தில் 
ஒரு பேொருள் மைொறைொது நி்ையொக இருபேது

�  ஓடடம் (Flow): மைொறிலிகள் கொைச்சூைலில் 
மைொறிக்பகொணடு இருபேது

�  பேொருளொதொர மொதிரி (Model): ஒரு 
பேொருளொதொர அ்மைபபேொ அல்ைது 
பேொருளொதொர அ்மைபபின ஒரு ேகுதிபயொ 
எவவிதம் இயங்குகிறைது எனே்த 
விளக்குவது

�  வடட ஓடடம் (Circular flow): குடும்ேங்கள், 
நிறுவைங்கள், அரசு மைற்றும் நொடுகள் 
ஆகியவற்றி்ைபய ேைம், ேணைம், ேணி 
ஆகியவற்றின ஓடைத்்த விளக்குவது

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

ேகுதி – அ
்ரியொை விமடமய பதரிவு ப்ய்்க:

1. பேொருளியல் ேொைத்தின கி்ளகள் எனே்வ

அ. பெொத்து மைற்றும் நைமும் 
ஆ. உற்ேத்தி மைற்றும் நுகர்வு 
இ. பத்வயும் மைற்றும் அளிபபும் 
ஈ. நுணணியல் மைற்றும் பேரியல்

2. “ பமைக்பர” (Macro) எனறை வொர்த்்த்ய 
அறிமுகபேடுத்தியவர் யொர்?

அ. ஆைம்ஸ்மித் 
ஆ. பஜ.எம். கீனஸ் 
இ. ரொக்ைர் பிரிக்ஸ் 
ஈ. கொரல் மைொர்க்ஸ் 

3. “ நவீை பேரியல் பேொருளியலின தந்்த” 
எை அ்ைக்கபேடுேவர் யொர்?

அ. ஆைம்ஸ்மித் 
ஆ. பஜ.எம். கீனஸ் 
இ. ரொக்ைர் பிரிக்ஸ் 
ஈ. கொரல் மைொர்க்ஸ் 

4.  பேரியல் பேொருளொதொரத்தின பவறு பேயர் 
யொது?

அ. வி்ை பகொடேொடு 
ஆ. வருவொய் பகொடேொடு 
இ. அங்கொடி பகொடேொடு 
ஈ. நுணணியல் பகொடேொடு

5.  பேரியல் பேொருளொதொரம் எனேது  ேற்றிய 
ேடிபபு.

அ. தனிநேர்கள் 
ஆ. நிறுவைங்கள் 
இ. நொடு 
ஈ. பமைொத்தங்கள்

6. பஜ. எம். கீனஸின ேங்களிப்ே குறிபபிடுக.

அ. நொடுகளின பெல்வம் 
ஆ. பேொது பகொடேொடு 
இ. மூைதைம் 
ஈ.  பேொது நிதி
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7.  பேொதுவொை வி்ையின பதொைர்  உயர்்வ 
குறிபபிடும் கருத்து ___________ஆகும்.

அ. பமைொத்த வி்ைக் குறியீடு 
ஆ. வொணிேச் சுைல் 
இ. ேை வீக்கம் 
ஈ. பதசிய வருவொய்

8.  பேொருளொதொரக் பகொள்்ககளின 
அவசியத்்தக் குறிபபிடுக

அ. அடிபே்ைப பிரச்ெ்ைக்ளத் 
     தீர்பேது 
ஆ. த்ைக்ள முறியடிபேது 
இ. வளர்ச்சி்ய அ்ைவது 
ஈ. பமைபை கூறைபேடை அ்ைத்தும்

9.  ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபின அடிபே்ை 
பேொருளொதொர நைவடிக்்கக்ள 
குறிபபிடுக.

அ. உற்ேத்தி மைற்றும் ேகிர்வும் 
ஆ. உற்ேத்தி மைற்றும் ேரிமைொற்றைம் 
இ. உற்ேத்தி மைற்றும்  நுகர்வு 
ஈ. உற்ேத்தி மைற்றும் ெந்்தயிடு்க.

10.  ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபில் 
கொைபேடுவது

அ. உற்ேத்தி து்றை 
ஆ. நுகர்வு து்றை 
இ. அரசு து்றை 
ஈ. பமைபை கூறைபேடை அ்ைத்தும்

11.  எந்த பேொருளொதொர அ்மைபபில், உற்ேத்தி 
உரி்மை தனியொருக்கு மைடடுபமை உள்ளது?

அ. முதைொளித்துவ அ்மைபபு 
ஆ. ெமைத்துவ அ்மைபபு 
இ. உைகமைய அ்மைபபு 
ஈ. கைபபுப பேொருளொதொர அ்மைபபு

12.  ேகிர்வில் ெமைத்துவத்்த க்ைபபிடிக்கிறை 
பேொருளொதொர அ்மைபபு _________ 
ஆகும்.

அ. முதைொளித்துவ அ்மைபபு 
ஆ. உைகமையத்துவ அ்மைபபு 
இ. கைபபுப பேொருளொதொரம் அ்மைபபு 
ஈ.  ெமைத்துவ பேொருளொதொர அ்மைபபு

13.  முதைொளித்துவத்தின தந்்த எை 
அ்ைக்கபேடுவர் யொர்?

அ. ஆைம்ஸ்மித் 
ஆ. கொரல் மைொர்க்ஸ் 
இ. தக்பகரி 
ஈ. பஜ.எம்.கீனஸ்

14.  முதைொளித்துவத்்த பினேற்றும் நொடு 
_________ ஆகும்.

அ. ரஷயொ 
ஆ. அபமைரிக்கொ 
இ. இந்தியொ 
ஈ. சீைொ

15. ெமைத்துவத்தின தந்்த்ய கணடுபிடி.

அ. பஜ.எம்.கீனஸ் 
ஆ. கொரல் மைொர்க்ஸ் 
இ. ஆைம்ஸ்மித் 
ஈ. ெொமுபவல்ென

16.  தனியொர் மைற்றும் அரசு பெர்ந்து பேொருளொதொர 
நைவடிக்்கயில் ஈடுேடும் பேொருளொதொர 
அ்மைப்ே குறிபபிடும் ேதம் 
____________ஆகும்.

அ. முதைொளித்துவ பேொருளொதொரம் 
ஆ. ெமைத்துவ பேொருளொதொரம் 
இ. உைகமையத்துவ பேொருளொதொரம் 
ஈ. கைபபுப பேொருளொதொரம்
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17.  ஒரு குறிபபிடை கொைத்தில் (Point of time) 
குவிந்த ெரக்குகளின அள்வ குறிபபிடும் 
ேதம் ________ஆகும்.

அ. உற்ேத்தி 
ஆ. இருபபு 
இ. மைொறிலி 
ஈ. ஓடைம்

18.  கீழ்வருவைவற்றுள் ஓடை மைொறிலி்ய 
கணடுபிடி.

அ. ேை அளிபபு 
ஆ. பெொத்துக்கள் 
இ. வருவொய் 
ஈ. பவளிநொடடுச் பெைொவணி இருபபு

19.  இருது்றை மைொதிரியில் உள்ள 
இருது்றைக்ள குறிபபிடுக

அ. குடும்ேங்களும் நிறுவைங்களும் 
ஆ. தனியொர் மைற்றும் பேொதுத்து்றை 
இ. உள்நொடடு மைற்றும் 
பவளிநொடடுத்து்றைகள் 
ஈ. நிறுவைங்களும் அரசும்

20.  திறைந்துவிைபேடை பேொருளதொரத்தின வடை 
ஓடை மைொதிரி எனேது _________ஆகும்

அ. இரு து்றை மைொதிரி 
ஆ. முத்து்றை மைொதிரி 
இ. நொனகு து்றை மைொதிரி 
ஈ. பமைல் பெொல்ைபேடை அ்ைத்தும்

விமட்கள

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

ேகுதி – ஆ
கீழ்க்கணடவற்றுககு ஓரிரு வொர்த்மதயில் விமடயளி

21. பேரியல் பேொருளியலின இைக்கைம் தருக.
22. ேைவீக்கம் எனறை ேதத்தின  பேொருள் தருக.
23. “பேொருளொதொரம்” எனேதன பேொருள் யொது?
24. வளர்ச்சி நி்ை அடிபே்ையில் பேொருளொதொரங்க்ள வ்கபேடுத்துக.
25. முதைொளித்துவம் எனறைொல் எனை?
26. பேொருளொதொர மைொதிரியின இைக்கைம் தருக.
27. “வருமைொைத்தின வடை  ஓடைம்” – வ்ரயறு.

ேகுதி – இ
கீழ்வரும் விைொக்களுககு ஒரு ேத்தி அளவில்  ேதில் தரு்க

28. பேரியல் பேொருளொதொரத்தின முக்கியத்துவத்்த தருக.
29. பேொருளொதொர அ்மைபபுகளின வ்கக்ள குறிபபிடுக.
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30. முதைொளித்துவத்தின சிறைபபி்ை வரி்ெபேடுத்துக.
31. ெமைத்துவத்தின கு்றைக்ளக் கூறுக.
32. கைபபுப பேொருளொதொரத்தின முக்கிய இயல்புக்ள எடுத்பதழுதுக.
33. முதைொளித்துவம் மைற்றும் ெமைத்துவத்்த பவறுேடுத்துக.
34. இரு து்றை சுைல் ஓடை மைொதிரியி்ை விளக்குக.

ேகுதி – ஈ
கீழ்க்கொணும் விைொக்களுககு ஒரு ேக்க அளவில் விமடயளி

35. பேரிைப பேொருளியலின ேரபபேல்்ை்ய விவரி.
36. நைவடிக்்ககள் அடிபே்ையில் ஒரு பேொருளொதொர அ்மைபபு பெயல்ேடுவ்த விவரி.
37. முதைொளித்துவம் மைற்றும் ெமைத்துவம் ஆகியவற்றின இயல்புக்ள ஒபபிடுக.
38. முதைொளித்துவ, ெமைத்துவம், கைபபுத்துவம் இவற்றின தன்மைக்ள ஒபபிடுக

1. இமணயதளம் ்ொர்நத ப்யல் (Internet Based Activity)

ஒவபவொரு மைொைவனுக்கும் நொனகு நொடுக்ள ஒதுக்க பவணடும்.   மைொைவர்கள், 
நொடடின அடிபே்ை தகவல்க்ள பெகரித்து ேைவிளக்கத்தொளில் (Chart Paper) எழுதி 
ெமைர்பபிக்க பவணடும்.   வகுபபு ஆசிரியர், பெகரிக்க பவணடிய பூபகொள, அரசியல் ெமூக 
– பேொருளியல் மைற்றும் இதர தகவல் ேடடிய்ை குறிபபிடடு பகொடுக்க பவணடும்.  அந்தந்த 
நொடுகளில் கொைபேடும் பேொருளொதொர அ்மைப்ே மைொைவர்கள் குறிபபிை பவணடும்.  
இ்ைய தள மூைங்க்ள இந்த பெயலுக்கு ேயனேடுத்தைொம்.

2. ேங்கு நொட்க ப்யல் (Role Play Activity)
மைொைவர்க்ள நொனகு குழுக்களொக பிரித்து,  ஒவபவொரு குழுவும் நொனகு து்றை 

மைொதிரியின து்றைகளொக பிரதிநிதித்துவம் பெய்வதொக பகொள்ள  பவணடும்.   குறிபபிடடு 
கூறிைொல், இல்ைத்து்றை, வணிகத்து்றை, அரசுத்து்றை,  மைற்றும் பவளிநொடடுத்து்றை.  
ஒவபவொரு து்றைகளும் அவரது பவ்ைக்ள குறிபபிடடு து்றையிலும் வருவொயின 
பேொருள்கள் மைற்றும் ேணிகளின ஓடைம் ஏற்ேடுவ்த புரிந்து பகொள்ள பவணடும்.  வகுபபு 
ஆசிரியர் குழு நைவடிக்்கக்ள துவங்கச் பெய்து, பின அவர்களின பெயல்க்ள 
நடுநி்ைபேடுத்த பவணடும்.

ப்ய்மும்ற

Book 1.indb   21 29-03-2019   19:59:33



22பேரியல் பேொருளொதொரம்

1.  Dhas A.C (2016): Economics, an Economy, and the Role of Information in Economic Decisions, 
International Journal of Exclusive Global Research, Vol. 1, Issue 9 September.

2.  Dornbusch, Fischer and Startz (2004): Macro Economics, Tata Mc Graw Hill Education 
Private Limited, New Delhi.

3.  Edward Shapiro (1998): Macro Economic Analysis, Galgotia Publications (P) Ltd. New Delhi.
4.  Gupta G.S. (2016): Macro Economics: Theory and Applications, Tata McGraw-Hill Publishing 

Company, New Delhi.
5.  Karl Marx (1920): Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production, William Glaisher 

Limited, London.
6.  Lord Rollof Ipsden(1982): The Mixed Economy, Macmillan Press, London.
7.  Manfred B.Steger (2002) : Globalism: The New Market Ideology, Rowan and Littlefield 

Publishers, USA.
8.  Maria John Kennedy M(2013): Macro Economic Theory, PHI Learning Private Ltd, New Delhi.
9.  Paul A Samuelson and William D.Nordhuaus (2012): Macro Economics, Tata Mc Graw Hill 

Education Private Limited, New Delhi.

ேொர்மவ நூல்்கள

Book 1.indb   22 29-03-2019   19:59:33



23 தேசிய வருவாய்

அத்தியாயம்

2 தேசிய வருவாய்

“பெரிய பிரச்சனைகளாை வேனைோய்ப்பு இனனமை, ெண வீககம் மைற்றும் 
ேளர்சசி ஆகியேற்னறை ்சமைாளிப்ெதற்காக தயாரிககப்ெட்ட தவிர்கக முடியாத 

தயாரிப்வெ வதசிய ேருோய் எனும் கருத்துரு ஆகும்”.
– சாமுதவலசன்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

வதசிய ேருோயின பொருள் மைற்றும் அதனு்டன பதா்டர்புன்டய கருத்துருககனளப் புரிதல்

வதசிய ேருோனயக கணககிடும் முனறைகனள அறிதல்.

1
2
2.1

2.2

அறிமு்கம்

ஒரு நாடடின பொருளாதார 
ந்டேடிகனககனள அளவிடும் ஒரு 
முழுனமையாை அளவு வகானை வதசிய 
ேருோய் தருகிறைது.  ஒரு நாடடின ோங்கும் 
்சகதினய குறிப்பிடும் காரணியாக இருககிறைது. 
உணனமை வதசிய ேருோயின ேளர்சசி ஒரு 
குறிப்பிட்ட காை இன்டபேளியில் மைாறும் 
விகிதத்னதப் பொருத்வத பொருளாதாரத்தின 
ேளர்சசி அளவி்டப்ெடுகிறைது. பொருளாதாரத் 
திட்டமிடுதலுககாை ஒரு கருவியாக இது 
திகழ்கிறைது. வமைலும் இது ஒரு மிக முககிய 
வெரிைப் பொருளியல் மைாறியாகவும் 
இருககிறைது. எைவே வதசிய ேருோயின 
பொருள், ெல்வேறு கருத்துருககள், அளவிடும் 
முனறைகள் மைற்றும் ெயனகனள பதளிோக 
புரிந்து பகாள்ளுதல் அேசியம் ஆகும். 

வநாெல் ெரிசு பெற்றுள்ள ன்சமைன 
குஷபநடஸ் (Simon Kuznets) இந்தக 
கருத்துருனே முதலில் அறிமுகப்ெடுத்திைார். 

நதசிய வருவோயின் பேோருள்

பொதுோகக கூறைப்வொைால், வதசிய 
ேருோய் எனெது ஓர் ஆணடில் ஒரு நாடடில் 
உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட பமைாத்த ெண்டங்கள் 
மைற்றும் ெணிகளின ெண மைதிப்ொகும். 

பண்டங்கள் மற்றும்  

 பணி்களின் மதிப்பு

ஒரு வரு்டத்தில்

தேசிய வருமானம்

நாட்டில் உற்பத்தியானது
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2.3

2.4

இைக்கணம் 

தேசிய வருவாயின் 
அடிப்ப்ைக் கருததுருக்கள்
வதசிய ேருோனய அளவிடுேதற்கு 

கீழ்கண்ட கருத்துருககள் ெயனெடுகினறைை.

“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’’.

-ஆல்ஃபிரட மைார்ஷல் (Alfred Marshall)

ஒரு நாடடில் 
பமைாத்த உள்நாடடு 
உற்ெத்தி (GDP)யில் 
ே ன ர ய று க க ப் ெ ட ்ட 
நினையில் வதசிய 
ே ரு மை ா ை ம் 

அளவி்டப்ெடுேதின மூைம் அந்நாடடின 
நைத்னத அறிய முடியும்… அதிக 
ேளர்சசிககாை இைககுகள் எதற்காக எப்ெடி 
எனெனத ேனரயறுகக வேணடும்.

ன்சமைன குஸ்நடஸ்

“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” 

 – ன்சமைன குஸ்நடஸ்

2.4.1. GDP
2.4.2. GNP
2.4.3. NNP
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)
2.4.8.  உணனமை ேருமைாைம் 

(Real Income)
2.4.9.  GDP குனறைப்ொன (GDP Deflator) 

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.

ப்சைவு முனறைனயப் ெயனெடுத்தி 
கணககி்டப்ெடும் 

GDP = C + I + G + (X – M).

 இதில் C = நுகர்வு ெண்டங்கள்;
I = முதலீடடு ெண்டங்கள்,

G = அரசின ோங்குதல்கள்;  

(X – M) = நிகர ஏற்றுமைதி (இது 
வநர்மைனறையாகவோ, எதிர்மைனறையாகவோ 
இருககைாம்.
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(அ)  நி்கர உள்�ோட்டு உற்ேத்தி (Net Domestic 
Product: NDP)

நிகர உள்நாடடு உற்ெத்தி (NDP) எனெது 
ஓர் ஆணடில் ஒரு நாடடில் ஏற்ெடும் 
வதய்மைாைத்னத கழித்த பிறைகு கின்டககும் நிகர 
உற்ெத்தி ஆகும். ஒரு நாடடில் உள்ள சிை 
முதலீடடுக கருவிகள் உற்ெத்தி ப்சய்யும் வொது 
வதய்மைாைம் அன்டயைாம், ெழுதாகிப் வொகைாம் 
அல்ைது ெயைற்று வொகைாம்.   வதய்மைாைத்தின 
மைதிப்னெ GDPயிலிருந்து கழித்துவிட்டால் 
கின்டப்ெது NDP ஆகும்.

நிகர உள்நாடடு 
உற்ெத்தி = GDP – வதய்மைாைம்.

2.4.2  ம�ாதே தேசிய உற்பததி (Gross 
National Product) (GNP)

பமைாத்த வதசிய உற்ெத்தி (GNP) எனெது 
ஒரு நாடடில் ஓர் ஆணடில் உற்ெத்தி 
ப்சய்யப்ெட்ட முடிேன்டந்த பொருடகள் மைற்றும் 
ெணிகளின அங்காடி மைதிப்பின பமைாத்த 
கணககிடுதல் ஆகும். இதில் நிகர பேளிநாடடு 
ேருமைாைமுமை (நிகர ஏற்றுமைதி) வ்சர்ககப்ெடும்.  
GNP – ல் கீழ்கண்ட ஐந்து ேனகயாை 
முடிேன்டந்த பொருடகள் மைற்றும் ெணிகள் 
உள்ளை.

1.  ஓர் ஆணடில் உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட  
முடிேன்டந்த ெண்டங்கள் மைற்றும் 
ெணிகளின மைதிப்பு. இனே மைககளின 
நுகர்வுத் வதனேனயப் பூர்த்தி ப்சய்ேதற்காக 
உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்டனே. இதனை நுகர்வு 
(Consumption: C)  எனகிவறைாம்.

2.  பமைாத்த உள்நாடடு மூைதைப் பொருடகளின 
தனியார் முதலீடுகளில்  இதில் மூைதைத் 
திரடசி, வீடுகடடுதல், உற்ெத்திககாக 
னேப்பில் உள்ள முடிந்த மைற்றும் முடியாத 

பொருள்கள் ஆகியனே அ்டங்கும். இதனை 
முதலீடு (I) எைக குறிககிவறைாம்.

3.  அர்சால் ோங்கப்ெட்ட அல்ைது உற்ெத்தி 
ப்சய்யப்ெட்ட ெண்டங்கள் மைற்றும் ெணிகள் 
G எைக குறிப்பி்டப்ெடுகிறைது.

4.  உள்நாடடிலிருந்து பேளிநாடுகளுககு 
ப்சய்யப்ெட்ட ஏற்றுமைதியிலிருந்து (X)  
பேளிநாடடிலிருந்து ேருவிககப்ெட்ட 
இறைககுமைதினய (M)  கழித்தால் கின்டககும் 
(X – M) நிகர ஏற்றுமைதி. இது 
வநர்மைனறையாகவோ (+) எதிர்மைனறையாகவோ 
(-) இருககைாம்.

5.  நிகர ஏற்றுமைதி எனெது  
பேளிநாடுகளில் இருந்து பெற்றை 
காரணிகளின ேருோய்ககும் (கூலி, ேடடி, 
இைாெம்) நம் நாடடில் குடியிருககும் 
பேளிநாடடுகாரர்களுககு பகாடுககப்ெட்ட 
காரணிகளின ேருோய்ககும் இன்டவய 
உள்ள வேறுொடு (R – P) ஆகும். ்சந்னத 
வினையில்  GNP எனெது 
 C+ I +G+(X-M) + (R-P)

்சந்னத வினையில் GNP  = ்சந்னத வினையில் 
GDP + பேளிநாடடிலிருந்து கின்டககும் நிகர 
ேருமைாைம்.

2.4.3  நிகர தேசிய உற்பததி  
( NNP at Market Prices ) 

நிகர வதசிய உற்ெத்தி எனெது ஒரு 
ஆணடின, பொருளாதாரத்தின நிகர 
உற்ெத்தியின மைதிப்பு ஆகும்.  GNPயிலிருந்து 
வதய்மைாைத்தின மைதிப்பு, முதலீடடு ப்சாத்தின 
மைாற்று கழிவு ஆகியேற்னறை கழித்த பின 
கின்டப்ெது நிகர வதசிய உற்ெத்தி ஆகும்.

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

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. 

2.4.5  ேனிந்பர் வரு�ானம் (Personal 
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,

வதசிய ேருோயிலிருந்து 
ெங்களிககப்ெ்டாத கார்ெவரட இைாெம் மைற்றும் 
்சமூக ொதுகாப்புத்திட்டங்களில் 

காரணிப்சைவில் NNP= ்சந்னத வினையில் 
NNP – மைனறைமுகேரி + மைானியம்

உனழப்ொளர்களின ெங்களிப்பு ஆகியேற்னறை 
கழித்துவிடடு, மைாற்று ப்சலுத்துதல்கனள கூடடி 
தனிநெர் ேருமைாைம் கணககி்டப்ெடுகிறைது.

                                   

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.

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.

தனி நெர் ேருமைாைம் = வதசிய ேருமைாைம் 
– (்சமூக ொதுகாப்பு ெங்களிப்பு மைற்றும் 
ெகிரப்ெ்டாத கார்ெவரட இைாெம்) + மைாற்று 
ப்சலுத்துதல்கள்

ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம் = தனிநெர் 
ேருமைாைம் - வநர்முகேரிகள்

தைாேருமைாைம் =
வதசிய ேருமைாைம்

மைககள் பதானகமைககள் பதானக
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2.5

2.4.8  உண்� வரு�ானம் (Real 
Income):

ெண ேருோய் எனெது வதசிய 
ேருமைாைத்னத ஒரு ஆணடில் உள்ள பொது 
வினை அளவுகளின அடிப்ென்டயில் 
மைதிப்பி்டப்ெடுகிறைது. மைாறைாக வதசிய ேருோய் 
எனெது ஒரு ஆணடில் உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட 
முடிவுற்றை ெண்டங்கள் மைற்றும் ெணிகளின 
பமைாத்த மைதிப்னெ ெண அளவுகளில் 
குறிப்பி்டப்ெடுகிறைது.  உணனமை ேருோனய 
கீழ்கண்ட முனறையில் கணககி்டைாம்.

P1 = ந்டப்பு ஆணடு வினைக குறியிடு
P0 = அடிப்ென்ட ஆணடின வினைககுறியீடு

2.4.9  GDP கு்ைப்பான் (GDP Deflator)

GDP குனறைப்ொன எனெது GDPயில் 
குறிப்பிடடுள்ள ெண்டங்கள் மைற்றும் ெணிகளின 
வினை மைாற்றை குறியீடப்டண ஆகும்.  இதுவும் 
ஒரு வினை குறியீடப்டண ஆகும்.  
பகாடுககப்ெட்ட ஆணடில் ெணமைதிப்பு 
அடிப்ென்டயில் கணககி்டப்ெட்ட GDPனய 
உணனமை GDP யால் ேகுத்து, 100 ஆல்  
பெருககிைால், GDP குனறைப்ொனை 
கணககி்டைாம்.

நதசிய வருவோ்ய  
அளவிடும் மு்ை்கள்

ஓர் ஆணடில் நாடடில் உற்ெத்தி 
ப்சய்யப்ெட்ட அனைத்து ெண்டங்கள் மைற்றும் 

நினையாை  
வினையில் வதசிய 

ேருமைாைம்
= ந்டப்பு வினையில் வதசிய 

ேருோய் ÷ P1 / P0

GDP குனறைப்ொன =
ெணமைதிப்பு GDP

x 100
உணனமை GDP

ெணிகளின மைதிப்னெ கணககிடடு, அதனை 
ெணமைதிப்பில் மைதிப்பி்டப்ெ்டவேணடும்.  
அதாேது நமைது சுய நுகர்வுககாவோ அல்ைது 
வ்சமிப்பிற்காகவோ ெண்டங்கள் உற்ெத்தி 
ப்சய்யப்ெட்டாலும் அதன ெண மைதிப்னெயும் 
வதசிய ேருோய் கணககி்டலில் 
வ்சர்ககவேணடும்.

வதசிய ேருோனய மூனறு முனறைகனள 
ெயனெடுத்தி அளவி்டைாம்.  அனே: உற்ெத்தி 
முனறை, ேருோய் முனறை மைற்றும் ப்சைவு முனறை 
இேற்னறை:

1.  உற்ெத்தி அல்ைது மைதிப்புக 
கூடுதல் (Value added) 
முனறை

2.  ேருமைாைம் அல்ைது காரணிகளின ஊதிய 
முனறை மைற்றும்

3. ப்சைவு முனறை 

இம்மூனறு முனறைகனள ்சரியாக 
ெயனெடுத்தி கணககிட்டால் உற்ெத்தி , 
ேருமைாைம், ப்சைவு இம்மூனறின மைதிப்பும் 
்சமைமைாக  இருககும். 

உற்பத்தி = வருமானம் = செலவு

ஏபைனறைால் இம்மூனறு முனறைகளும் 
இயல்ொகவே ஒரு சுழற்சியாக இருககும்.  
நுகர்னே பூர்த்தி ப்சய்ய உற்ெத்தி 
பதா்டங்கப்ெடுகிறைது.   உற்ெத்தி ப்சய்ய 
உற்ெத்திகாரணிகனள வேனைககு அமைர்த்தி 
உற்ெத்தி முடிந்த பிறைகு ேருமைாைம் பெருகும்.  
பிறைகு உற்ெத்தி காரணிகளுககு ஊதியத்னத 
அளித்து அதன மூைம் நுகர்வு ப்சைவு 
ப்சய்யப்ெடும்.
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மமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்தி – மெலவு்கள், ்காரணி வருவாய்,  
உற்பத்தி கூட்டு முறை

GDP 
(மெலவு கூட்டுமுறை)

GDP 
(்காரணி வருவாய் முறை)

GDP 
(உற்பத்தி முறை)

 நுகர்ச்சி 
 அரசு செலவினஙகள்
  முதலீட்டுச் 

செலவினஙகள்
  இருப்புகளின் மதிப்பு 

மாறல்
 ஏற்றுமதி 
  - இறக்குமதி
 =  சமாதத உள்்ாட்டு 

உற்்பததி

  மககளின் ெம்பளம, 
கூலி, சுய வேலல 
செயவோருககான 
ெம்பளம

  தனியார் துலற 
வியா்பாரம மூலம 
கிலைககும இலா்பம

  நில உரிலமயாளர்கள் 
ச்பறும ோைலக

  ச ்ப ா ரு ள ா த ா ர த தி ன் 
ஒவசோரு துலறயிலும 
கூட்ைப்்பட்ை மதிப்பு 

  இததுலறகள்

  முதன்லம
  இரணைாம நிலல
  தயாரிப்பு
  துலை நிறுேனஙகள்

2.5.1  உற்பததி மு்ை (Product Method)

உற்ெத்தி முனறை எனெது ஒரு நாடடின 
உற்ெத்தினய கணககிடுேது ஆகும்.  இம்முனறை 
்சரககு முனறை எனறும் அனழககப்ெடுகிறைது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆணடில் விே்சாயம், பதாழில், 
ேணிகம் வொனறை துனறைகளின உற்ெத்தியின 
பமைாத்தவமை வதசிய உற்ெத்தி ஆகும்.  ஒரு 
துனறையின பேளியீடு(Output) மைற்பறைாரு 
துனறையின உள்ளீடு (Input) ஆகச ப்சல்ை 
ோய்ப்பு இருப்ெதால் ஒவர பொருள் இரு முனறை 
அல்ைது ெை முனறை கணககில் ேர ோய்ப்பு 
உள்ளது.  இதற்கு இருமுனறை கணககி்டல் 
எனறு பெயர். இதனை தவிர்கக இறுதி 
பொருடகளின மைதிப்னெவயா அல்ைது 
ஒவபோரு துனறையிலும் ஏற்ெட்ட மைதிப்புக 
கூட்டனைவயா கணககில் எடுத்துக பகாள்ள 
வேணடும்.

இந்தியாவில் ெணனண உற்ெத்தியின 
பமைாத்த மைதிப்பு கீழ்ககண்டோறு 
கணககி்டப்ெடுகிறைது.

i)  64 ேனக விே்சாயப் பொருள்களின பமைாத்த 
உற்ெத்தி மைதிப்பி்டப்ெடுகிறைது. ஒவபோரு 
ெயிரின அதன ஒரு பெகவ்டருககாை 
்சரா்சரி (Per acre) உற்ெத்தினய கணககிடடு 
அந்தந்தப் ெயிர்கள் ெயிர்டப்ெட்ட பமைாத்த 
நிைப்ெரப்ொல் பெருககி ெயிரின உற்ெத்தி 
கணககி்டப்ெடுகிறைது.

ii)  ஒவபோரு  பொருளின  பமைாத்த உற்ெத்தியும் 
்சந்னத வினையால் மைதிப்பி்டப்ெடுகிறைது.

iii)  இந்த 64 ேனக ெயிர்களின பமைாத்த 
உற்ெத்தி மைதிப்னெ எடுத்துக பகாணடு 
விே்சாயத் துனறையின பமைாத்த உற்ெத்தியின 
மைதிப்பு கணககி்டப்ெடுகிறைது.

iv)  விே்சாய உற்ெத்தியின நிகர மைதிப்பு 
கணககிடுேதற்கு, பமைாத்த விே்சாய 
உற்ெத்தி மைதிப்பிலிருந்து வினத, உரம், 
அங்காடி கட்டணம், ்சரிப்சய்தல் மைற்றும் 
வதய்மைாைம் வொனறை ப்சைவுகள் 
கழிககப்ெடுகினறைை.
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இதுவொை, மைற்றை துனறைகளுககும் 
(உதாரணம் கால்நன்ட, காடுகள், மீன, 
சுரங்கம், பதாழிற்்சானை) பமைாத்த உற்ெத்தி 
மைதிப்பீடு ப்சய்யப்ெடடு அேற்றின ்சந்னத  
வினையால் பெருககி உற்ெத்தியின பமைாத்த  
மைதிப்பு பெறைப்ெடுகிறைது. வமைற்குறிப்பிட்ட 
விே்சாயம் ்சார்ந்த  பிறை துனறைகளின பமைாத்த 
மைதிப்பில் இருந்து இடு பொருடகளின ப்சைவு, 
வதய்மைாைம் ஆகியேற்னறைக கழித்து நிகர 
மைதிப்பு கணககி்டப்ெடுகிறைது.

இவோறுதான, பிறை துனறைகளின 
உற்ெத்தி நிகர ெங்களிப்பின மைதிப்பு வதசிய 
ேருோயில் எவேளவு இருககிறைது எை 
கணககி்டப்ெடுகிறைது.

முன்பனச்சரிக்்க்கள்

பினதங்கிய மைற்றும் ேளர்ந்துேரும் 
நாடுகளில் உற்ெத்தி னகயாளப்ெடுகிறைது.  
இதில் பினழகள் அதிகம் ேர ோய்ப்புணடு.  
இந்தியாவில் இம்முனறை விே்சாயம், சுரங்கம், 
தயாரிப்பு மைற்றும் னகவினைப் பொருள்கள் 
துனறைகளில் ெயனெடுத்தப்ெடுகிறைது. 

1.  ஒவர பொருள் ெை இ்டங்களில் மைதிப்பி்டப்ெடும் 
ோய்ப்பு இம்முனறையில் இருககிறைது. இறுதி 
உற்ெத்திககு எந்த ஒரு பொருள் மூைப் 
பொருளாகவோ அல்ைது இன்டநினைப் 
பொருளாகவோ இருந்தால் அப்பொருளின 
உற்ெத்தினய கணககில் எடுத்துக பகாள்ளக 
கூ்டாது.  உதாரணத்திற்கு, ஜவுளியின  
வினைககுள் துணியின வினையும், 
துணியின வினைககுள் நூலின வினையும், 
நூலின  வினைககுள் ெஞ்சின வினையும் 
உள்ளது.  எைவே, ெஞ்சு, நூல், துணி 
ஆன்டகள் ஆகியேற்றின பமைாத்த 
மைதிப்பினைக கூடடுேது “ெை முனறை 
கணககில் வ்சர்த்தல்” எனறை பினழககு 
ேழிேகுககும்.

2.  ப்சாந்த நுகர்வுககுப் ெயனெடுத்தப்ெட்ட 
பொருடகளின மைதிப்னெயும் வதசிய 
ேருோய் கணககில் வ்சர்த்துகபகாள்ள 
வேணடும். உதாரணத்திற்கு விே்சாயிகள் 
தாம் உற்ெத்தி ப்சய்த ெைேற்னறை 
்சந்னதப்ெடுத்தாமைல் தனிப்ெட்ட ப்சாந்த 
நுகர்வுககாக னேத்துகபகாள்ளைாம். 
அேற்றின அளனேயும் ்சந்னத வினையு்டன 
பெருககி மைதிப்னெக கணடு வதசிய ேருோய் 
கணககில் வ்சர்கக வேணடும்.

3.  இரண்டாம் முனறையாக னகமைாற்றைப்ெட்ட 
நீடித்த (Durable) பொருள்களின ோங்குதல் 
மைற்றும் விற்றைல் ஆகியேற்றின 
ெணமைதிப்னெ வதசிய ேருோயில் வ்சர்ககக 
கூ்டாது.  உதாரணம். னகப்வெசி, கார், 
வொனறை பொருடகள் இருமுனறைகள் அல்ைது 
அதற்கு வமைல் விற்கப்ெடுகினறைை. 

2.5.2.  வரு�ான மு்ை (Income Method)
ேருமைாை முனறை எனெது வதசிய 

ேருோய் கணககி்டல் ெகிர்வு ெகுதியிலிருந்து 
அணுகப்ெடுகிறைது. உற்ெத்தி நினைகளில் 
உற்ெத்திக காரணிகள் பெற்றை அனைத்து வித 
ஊதியங்கனளயும் கூடடி வதசிய  
ேருமைாைத்னதக கணககி்டைாம். ேருமைாை 
முனறை, காரணிகள் ்சம்ொதிககும் முனறை 
எனறும் அனழககப்ெடுகிறைது.

்கணககிடுவதன் நி்ை்கள்

1.  பமைாத்த நிறுேைங்களும் பேவவேறு 
பதாழில் குழுககளாகப் பிரிககப்ெடுகினறைை.  

2.  காரணிகளின ேருோய் மூனறு ேனகயாை 
இைங்களாக பிரிககப்ெடடுள்ளது. அதாேது 
உனழப்ொளர் ேருமைாைம், மூைதை 
ேருமைாைம் மைற்றும் கைப்பு ேருமைாைம்.

i)   உனழப்ொளர் ேருமைாைம் – கூலி மைற்றும் 
்சம்ெளம், ்சமூக ொதுகாப்புககு  முதைாளியின 
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ெங்கு, உற்ெத்தி திறைன ஊககு (Fringe)  
ஊதியங்கள்.

ii)  மூைதை ேருமைாைம் – இைாெம், ேடடி, 
இைாெ ஈவு மைற்றும் இராயல்டி.

iii)  கைப்பு ேருமைாைம் – விே்சாயம் மைற்றும் 
ெணனண சிறு பதாழில் ப்சய்வோர் மைற்றும் 
பிறை வேனைகளிலிருந்து கின்டககும் 
ேருமைாைம் 

3.  உள்நாடடு காரணி ேருோய்களு்டன 
ஏற்றுமைதி மைற்றும் இறைககுமைதியின நிகர 
ேருோனய கூடடுேதன மூைம் வதசிய 
ேருோய் கணககி்டப்ெடுகிறைது.

Y = w + r + i + π + (R-P)

இதில்

W=கூலி, r = ோ்டனக, i = ேடடி, π = இைாெம்  
R =  ஏற்றுமைதி P =  இறைககுமைதி  

பமைாத்த வதசிய ேருோய் கணககிடுேதில் 
பிறை துனறைகளாை சிறு நிறுேைங்கள், ேங்கி 
மைற்றும் காப்பீடு, ோணிெம் மைற்றும் 
வொககுேரத்து, கனை, வீடடுவேனை 
ப்சய்ெேர்கள், பொது நிறுேைங்கள், வீடடுச 
ப்சாத்து ேருமைாைம் மைற்றும் அயல்நாடடு 
ோணிெ ெரிமைாற்றைம் வொனறைனேகளின 
ேருமைாைம் மைதிப்பி்டப்ெடுகிறைது.  

ப்சலுத்துநினைக கணககில் (Balance of 
Payments), பேளிநாடுகளில் இருந்து ேந்த 
அல்ைது பேளிநாடுகளுககுச ப்சனறை பதானக 
பதா்டர்ொை புள்ளி விேரங்கள் 
பெறைப்ெடுகினறைை.

முன்பனச்சரிக்்க்கள்

பினதங்கிய மைற்றும் ேளர்ந்துேரும் 
நாடுகளில் உற்ெத்தி னகயாளப்ெடுகிறைது.  
இதில் பினழகள் அதிகம் ேர ோய்ப்புணடு.  

இந்தியாவில் இம்முனறை விே்சாயம், சுரங்கம், 
தயாரிப்பு மைற்றும் னகவினைப் பொருள்கள் 
துனறைகளில் ெயனெடுத்தப்ெடுகிறைது. 

1.  இறுதி உற்ெத்திககு எந்த ஒரு பொருள் மூைப் 
பொருளாகவோ அல்ைது இன்டநினைப் 
பொருளாகவோ இருந்தால் அப்பொருளின 
உற்ெத்தினய கணககில் எடுத்துக பகாள்ளக 
கூ்டாது.

2.  ஒவர பொருள் ெை இ்டங்களில் மைதிப்பி்டப்ெடும் 
ோய்ப்பு இம்முனறையில் இருககிறைது. 
உதாரணத்திற்கு, ஜவுளியின  வினைககுள் 
துணியின வினையும், துணியின 
வினைககுள் நூலின வினையும், நூலின  
வினைககுள் ெஞ்சின வினையும் உள்ளது.  
எைவே, ெஞ்சு, நூல், துணி ஆன்டகள் 
ஆகியேற்றின பமைாத்த மைதிப்பினைக 
கூடடுேது “ெை முனறை கணககில் வ்சர்த்தல்” 
எனறை பினழககு ேழிேகுககும்.

3.  ப்சாந்த நுகர்வுககுப் ெயனெடுத்தப்ெட்ட 
பொருடகளின மைதிப்னெயும் வதசிய 
ேருோய் கணககில் வ்சர்த்துகபகாள்ள 
வேணடும்.  உதாரணத்திற்கு விே்சாயிகள் 
தாம் உற்ெத்தி ப்சய்த ெைேற்னறை 
்சந்னதப்ெடுத்தாமைல் தனிப்ெட்ட ப்சாந்த 
நுகர்வுககாக னேத்துகபகாள்ளைாம்.  
அேற்றின அளனேயும் ்சந்னத வினையு்டன 
பெருககி மைதிப்னெக கணடு வதசிய ேருோய் 
கணககில் வ்சர்கக வேணடும்.

4.  இரண்டாம் முனறையாக னகமைாற்றைப்ெட்ட 
நீடித்த (Durable) பொருள்களின ோங்குதல் 
மைற்றும் விற்றைல் ஆகியேற்றின ெணமைதிப்னெ 
வதசிய ேருோயில் வ்சர்ககக கூ்டாது.  
உதாரணம். னகப்வெசி, கார், வொனறை 
பொருடகள் இருமுனறைகள் அல்ைது அதற்கு 
வமைல் விற்கப்ெடுகினறைை. 
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2.5.3.  மசலவு மு்ை (Expenditure or 
outlay method):

இம்முனறையில், ஓர் ஆணடில் 
்சமுதாயத்தில் உள்ளேர்களால் 
வமைற்பகாள்ளப்ெடும் பமைாத்த ப்சைவுகள் 
அனைத்னதயும் கூடடி வதசிய ேருோய் 
கணககி்டப்ெடுகிறைது. தனிநெர் சுய நுகர்வு 
ப்சைவுகள், நிகர உள்நாடடு முதலீடு, அரசின 
பகாள்முதல் ப்சைவு, முதலீடடு பொருள் 
ோங்கும் ப்சைவு மைற்றும் நிகர ஏற்றுமைதி 
வொனறை அனைத்து ப்சைவுகனளயும் கூடடி 
ப்சைவு முனறையில் வதசிய  ேருோய் 
கணககி்டப்ெடுகிறைது.

பமைாத்தச ப்சைவும் கீழ்ககண்ட  முனறையில் 
்சமைனொடடின மூைம்  கணககி்டப்ெடுகிறைது.

GNP = C + I + G + (X-M)

C – தனியார் நுகர்வுச ப்சைவு
I – தனியார் முதலீடடு ப்சைவு
G – அரசின பகாள்முதல் ப்சைவு 
X – M =  நிகர ஏற்றுமைதி.

முன்பனச்சரிக்்க்கள்

1.  ஏறகனதவ வாங்கிய ம்பாரு்ை மீணடும் 
வாங்குேல:  ஏற்கைவே ோங்கப்ெட்ட கார், 
இரு்சககர ோகைம், னகவெசி மைற்றும் 
இயந்திரம் வொனறை பொருள்கனள 
இரண்டாம் முனறை ோங்கும் வொது 
வமைற்பகாள்ளப்ெடும் ப்சைவுகனள வதசிய 
ேருோய் கணககி்டலில் வ்சர்ககக கூ்டாது.

2.  ்பங்கு �றறும்  ்பததிரங்கள் வாங்குேல : 
ெனழய ெங்கு, ெத்திரங்கனள இரண்டாம் 
நினை அங்காடிகளில் ோங்கும்  வொது 
ஏற்ெடும் ப்சைவுகனள  வதசிய ேருோய்  
கணககி்டலில் வ்சர்ககக கூ்டாது. 

3.  �ாறறு மசலுததுநி்ல: அர்சாங்கம் ப்சய்யும் 
மைாற்றுச ப்சலுத்துதல்களாை முதிவயார்  
ஓய்வூதியம் வொனறைேற்றிற்கு ப்சய்யும் 
ப்சைவுகனள வ்சர்ககககூ்டாது.

4.  இ்ைநி்ல ம்பாருள்களுக்கு மசய்யும் 
மசலவுகள்: விே்சாயிகள் வினத மைற்றும் 
உரம் ோங்க ப்சய்யும் ப்சைவுகள்,  துணி 
பதாழிற்்சானைகளுககு ஏற்ெடும் ெருத்தி 
மைற்றும் நூல்களுககு ப்சய்யும் ப்சைவுகள் 

வொனறைேற்னறை வதசிய ேருோய் கணககி்டலில் வ்சர்ககக கூ்டாது. முடிேன்டந்த பொருடகளின 
ப்சைவுகனள  மைடடுவமை வ்சர்கக வேணடும்.

காரணி மசலவு (FC)

•  பொருள்கள் மைற்றும் ெணிகனள உற்ெத்தி ப்சய்யும் துனறைகளில் ெைேனகயாை உள்ளீடுகள் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகினறைை.  இந்த உள்ளீடுகள் உற்ெத்தி காரணிகள் எை அனழககப்ெடுகிறைது.  
அனேயாேை. நிைம், உனழப்பு, முதல் மைற்றும் பதாழில் முனைவு.

•  உற்ெத்தியாளர்கள் வமைற்கூறிய உற்ெத்தி காரணிகளுககு, பொருடகள் மைற்றும் ெணிகனள 
உற்ெத்தி ப்சய்ய ப்சைவு ப்சய்கினறைை.  இந்த ப்சைவுகள் பொருளின வினையில் வ்சர்ககப்ெடுகிறைது.

•  காரணி ப்சைவு எனெது ஒரு நிறுேைம் பொருடகள் மைற்றும் ெணிகனள உற்ெத்தி ப்சய்யும் 
வொது உற்ெத்தி காரணிகளுககு ப்சய்யும் ப்சைனே குறிப்ெது ஆகும்.
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•  இயந்திரங்கனள ோ்டனகககு எடுத்தல், நிைம் மைற்றும் இயந்திரம் ோங்குதல், கூலி மைற்றும் 
்சம்ெளம் பகாடுத்தல், மூைதைத்னத பெறை ப்சய்யும் ப்சைவு (ேடடி) மைற்றும் பதாழில் 
முனைவோருககு கின்டககும் இைாெம் வொனறைனே உற்ெத்தி ப்சைவிற்காை உதாரணங்கள் 
ஆகும்.

•  அரசிற்கு ப்சலுத்தும் ேரிகள் உற்ெத்தி ப்சைவில் வ்சர்ப்ெது இல்னை.  ஏபைனில் ேரிகள் 
வநரடியாக உற்ெத்தி ந்டேடிகனககளில் ெங்கு பெறுேது இல்னை.

•  உற்ெத்தியில் உதவித்பதானககள் (Subsidies)  வநரடியாை வினளனே ஏற்ெடுத்துேதால்,  
இத்பதானககள் காரணி ப்சைவில் வ்சர்ககப்ெடுகினறைை.

சந்ே வி்ல (Market Price (MP)

•  உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட பொருடகள் மைற்றும் ெணிகள் ்சந்னதயில் வினைககு விற்ககப்ெடுேனத 
குறிககிறைது.

•  ்சந்னத வினை எனெது நுகர்வோர்கள் பொருளுககாை வினைனய விற்ெனையாளர்களி்டம் 
ப்சலுத்தி பொருனள பெறுேது ஆகும்

•   ்சந்னத வினை நிர்ணயிககினறைவொது, காரணி வினையில் (Factor price)  அரசு விதித்த ேரி 
வ்சர்ககப்ெடுகிறைது.  மைாறைாக அரசு ேழங்கிய உதவித் பதானககள் காரணிவினையில் 
குனறைககப்ெடுகிறைது.

•  அரசு விதிககும் ேரிகள் உற்ெத்தியாளர்களுககு ப்சைோக இருப்ெதால், அனேகள் வினையில் 
வ்சர்ககப்ெடுகினறைை.  மைாறைாக, அரசு ப்சலுத்திய உதவி பதானககள் ஏற்கைவே காரணிச 
ப்சைவில் வ்சர்ககப்ெடடுள்ளதால் ,  இத்பதானககள் வினையில் வ்சர்ககப்ெடுேது இல்னை.

• ஆகவே ்சந்னத வினை (MP) = காரணி ப்சைவு (FC) – உதவித்பதானககள் 

• அல்ைது காரணி ப்சைவு = ்சந்னத வினை (MP) - மைனறைமுகேரி + உதவித்பதானககள் 

வதசிய ேருோய் (NNPfc) = ஒரு நாடடில் இருககும் அனைத்து உற்ெத்தி துனறைகளும் உற்ெத்தி 
ப்சய்த பமைாத்த மைதிப்பு – வதய்மைாைம் – நிகர மைனறைமுகேரி + நிகர பேளிநாடடு காரணிகளின 
ேருமைாைம்.
இங்கு,

நிகர மைனறைமுகேரிகள் = மைனறைமுகேரி – உதவித்பதானககள்
பமைாத்த மைதிப்பு கூட்டல் = உற்ெத்தியின மைதிப்பு – இன்டநினை நுகர்வு

உற்ெத்தியின மைதிப்பு = விற்ெனை + இருப்பில் மைாற்றைம்
இருப்பில் மைாற்றைம் = முடியும் இருப்பு (Closing Stock) – பதா்டகக இருப்பு ( o p e n i n g 

Stock)
குறிப்பு:  ஒரு ஆணடில் உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட பமைாத்த பொருள்களும் விற்ககப்ெட்டால், பமைாத்த 

உற்ெத்தி, விற்ெனைககு ்சமைமைாக இருககும்.
உற்ெத்தியின மைதிப்பு = வினை × விற்ெனை அளவு 

GDPMP =  தனியார் இறுதி நுகர்வு ப்சைவு + அரசின இறுதி நுகர்வு ப்சைவு + பமைாத்த உள்நாடடு 
மூைதை ஆககம் + நிகர ஏற்றுமைதி (ஏற்றுமைதி – இறைககுமைதி)
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2.6
நதசிய வருவோய் 
ேகுத்தோய்வின் முககியத்துவம்

ஒரு நாடடின பொருளாதார ேளர்சசியில் 
வதசிய ேருோய் மிக முககிய ெங்கு ேகிககிறைது. 
வதசிய ேருோய் பொருளாதாரத்தின கணககு 
அல்ைது “்சமூகக  கணககு” (Social Accounting) 
எைச ப்சால்ைப்ெடுகிறைது. வதசிய ேருோய் 
ெகுத்தாய்வின முககியத்துேம் பினேருமைாறு:  

1.  வதசிய ேருோய் கணககீடடின மூைம், 
பொருளாதாரத்தில் இருககும் ெல்வேறு 
துனறைகளின முககியத்துேம் ெற்றியும் வதசிய 
ேருமைாைத்தில் அத்துனறைகளின ெங்களிப்பு 
ெற்றியும் அறிய முடிகினறைது. வமைலும் 
பொருள்கள் மைற்றும் ெணிகள் எவோறு 
உ ற் ெ த் தி  ப ்ச ய் ய ப் ெ டு கி ன றை ை , 
ெ கி ர ப் ெ டு கி ன றை ை ,  ப ்ச ை வு 
ப்சய்யப்ெடுகினறைை, வ்சமிககப்ெடுகினறைை, 
மை ற் று ம்  ே ரி வி தி க க ப் ெ டு கி ன றை ை  
வொனறைனேகனள அறிய இயலும். 

2.  வதசிய அளவிைாை  ெணவியல் மைற்றும் 
பொதுநிதிக பகாள்னககனள 
உருோககவும், பொருளாதாரத்னதச 
்சரியாை ொனதயில் இடடுச ப்சல்ை 
கன்டபிடிகக வேணடிய ்சரியாை 
ேழிமுனறைகனளக னகயாளவும்  வதசிய 
ேருோய் ஆய்வு உதவுகிறைது.  

3.  திட்டமிடுதலுககும், திட்டங்களின 
வினளவுகனள மைதிப்பிடுேதற்கும் நாடடின 
பமைாத்த ேருமைாைம், உற்ெத்தி,  வ்சமிப்பு 
மைற்றும் நுகர்சசியின அளவு ஆகிய புள்ளி 
விேரங்கனள வதசிய ேருோய் கணககீடு 
அளிககினறைது.  

4.  குறுகிய காை மைற்றும் நீண்ட காை 
பொருளாதார மைாதிரிகனள உருோகக 
வதசிய ேருோய் கணககீடு ெயனெடுகிறைது.

2.7

5.  துனறைோரியாை பொருளாதார 
விேரங்கனளயும், ஒரு  நாடடில் 
ேட்டாரங்களின ேருமைாைத்னத ஒப்பி்டவும், 
மைற்றை நாடுகளின ேருமைாைத்வதாடு  
ஒப்பி்டவும், வதசிய ேருோய் விேரங்கள் 
ெயனெடுகினறைை.

6.  வதசிய ேருமைாைம் மூைம் தைா ேருமைாைம்  
கணகககி்டப்ெடுகிறைது.  தைா ேருமைாைம் 
ஒரு நாடடின பொருளாதார நைனை அறிய 
ெயனெடுகிறைது.

7.  ஒரு நாடடில் இருககும் ெல்வேறு உற்ெத்தி 
காரணிகளின ேருமைாைப் ெகிர்னே 
பதரிந்து பகாள்ள வதசிய ேருோய் 
ெயனெடுகிறைது. 

8.  வெரியல் பொருளாதாரக காரணிகளாை 
ேரி – GDP விகிதம், ந்டப்புக கணககு 
ெற்றைாககுனறை – GDP விகிதம், 
நிதிப்ெற்றைாககுனறை - GDP விகிதம், க்டன – 
GDP விகிதம் வொனறைேற்னறை கண்டறிய 
உதவுகிறைது.

நதசிய வருவோய் ்கணககீட்டில் 
உள்ள சிர�ங்கள் 

வதசிய ேருோய் 
கணககீடு ப்சய்யும் வொது 
இந்தியாவின சிறைப்புக  
இயல்புகனள மைைதில் 
பகாள்ள வேணடும்.  
இந்தியா ஒரு 
ஒழுங்குெடுத்தப்ெ்டாத, அனறைா்ட பினழப்னெ 
ந்டத்தும் சிறு பதாழில்கனளயும்  ெண்ட மைாற்று 
அங்காடிகனளயும் உள்ள்டககிய நாடு.  எைவே 
ஒரு ்சரியாை வதசிய ேருமைாை மைதிப்பீடு 
தருேதில் சிரமைங்கள் இருககினறைை.  சிை 
சிரமைங்கள் கீவழ ேரின்சப்ெடுத்தப்ெடடுள்ளை.
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2.7.1  �ாறறுச் மசலுததுேலகள் (Transfer 
Payments)

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)

வதய்மைாைம் பகாடுப்ெளவு, விெத்து 
இழப்பீடு மைற்றும் ெழுது கட்டணங்கள் 
வொனறைேற்னறை வதசிய ேருோயிலிருந்து 
கழிப்ெது எனெது மிக எளிதாைது அல்ை.  
இனேகனள அதிக கேைத்து்டன ்சரியாக 
மைதிப்பீடு ப்சய்து கழிகக வேணடும்.

மைாற்றுச ப்சலுத்துதல்கள்

வதய்மைாைங்கள் மைதிப்பீடு ப்சய்ேதில் சிரமைம்

ெணம் ப்சலுத்தப்ெ்டாத வ்சனேகள்

்சட்ட விவராத ந்டேடிகனககளால் கின்டககும் 
ேருமைாைம்

ப்சாந்த நுகர்வுககாை உற்ெத்தி மைற்றும் வினை 
மைாற்றைம் 

மூைதை இைாெம்

புள்ளி விேரச சிககல்கள்தே
சிய

 வ
ரு

வ
ாய்

 க
ண

க்கீ
ட்டி

ல 
உ

ள்
ை

 சி
ர�

ங்
கள்

சிர�ங்கள்

2.7.3  ்பணம் மசலுதேப்பைாே தச்வகள் 
(Unpaid services)

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.

2.7.4  சட்ைவிதராே 
நைவடிக்்கயிலிருநது ம்பறும் 
வரு�ானம் (Income from illegal 
activities)

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.

2.7.5 சுய நுகர்வுக்கு உற்பததி மசய்ேல 
�றறும் வி்ல �ாறைம் (Production 
for self-consumption and changing 
price)

விே்சாயிகள் தங்களின சுய 
நுகர்விற்காக உற்ெத்தியில் ஒரு ெகுதினய 
ஒதுககி னேககினறைைர்.  ்சந்னதயில் 
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2.8

விற்ெனை ப்சய்யாமைல் ஒதுககிய உற்ெத்தி 
வதசிய ேருமைாைத்தில் வ்சர்ககப்ெட்டதா 
எனெனத கண்டறிேதில் சிககல் ஏற்ெடுகிறைது.

உற்ெத்தி முனறையில் வதசிய ேருோய் 
கணககிடுதல் எனெது ந்டப்பு ்சந்னத வினையில் 
முடிேன்டந்த பொருள்கள் மைற்றும் ெணிகளின 
மைதிப்னெ அளவிடுதல் ஆகும்.  ஆைால் 
வினைகள் ஒவர மைாதிரி நினையாக இருப்ெது 
இல்னை. இந்த பிரச்சனைககு தீர்வுகாை, 
பொருளியல் அறிஞர்கள்  நுகர்வோர் வினை 
குறியீடப்டணனண ெயனெடுத்தி நினையாை 
வினையில் உணனமை வதசியேருோனய 
கணககிடுகினறைைர்.

2.7.6  மூலேன இலா்பம் (Capital Gains) 
மூைதை  ப்சாத்துககளாை வீடு மைற்றும் 

பிறை ப்சாத்துககள், ெங்குகள் வொனறைேற்னறை 
அதிக வினைககு விற்ெனை  ப்சய்ேதன மூைம் 
மூைதை இைாெம் கின்டககிறைது.  வதசிய 
ேருோய் கணககீடடில்  மூைதை இைாெம் 
வ்சர்ககப்ெடுேது இல்னை.

2.7.7  புள்ளி விவர சிக்கல (Statistical 
Problems)

புள்ளிவிேரங்கனள வ்சகரிப்ெதில் ெை 
பிரசசினைகள் உள்ளை. ஒவர விேரத்னத ெை 
முனறை கணககில் வ்சர்ப்ெது, நம்ெகத்தனனமை, 
புள்ளி விேரங்கள் கின்டககானமை, 
வ்சகரிப்ெேர்களின திறைன குனறைவு, 
அர்ப்ெணிப்பு இனனமை ஆகியனே வதசிய 
ேருோய் கணககிடுதலில் பிரச்சனைகனளத் 
தரைாம்.

1.  விே்சாயத்துனறையில் உற்ெத்தி அளனே 
கணககிடுேது சிரமைம்.  வமைலும் 
கால்நன்டத்துனறையின உற்ெத்தி 
வொனறைனே ெற்றிய புள்ளிவிேரங்கள் 
்சரியாகவும் முழுனமையாகவும் கின்டககாது. 

2.  ெல்வேறு பமைாழி மைற்றும் கைாச்சாரம் 
வொனறை காரணத்திைாலும் 
புள்ளிவிேரங்கனள மைதிப்பிடுேதில் 
பிரச்சனைகள் ஏற்ெடுகினறைை.

3.  அரசு அலுேைர்கள் -  மைககள் உறைவு நம் 
நாடடில் சுமூகமைாக இல்ைாத நினையில் 
புள்ளி விேரங்கள் வ்சகரிப்ெதில் 
பிரச்சனைகள் ேருகினறைை.  மைககள் 
உணனமையாை புள்ளிவிேரங்கள் 
தருேதில்னை.

4.  புள்ளி விேரங்கனள வ்சகரிககும் 
பெரும்ொனனமையாை அலுேைர்கள் 
ெயிற்சி அற்றைேர்களாகவும், 
திறைனமையற்றைேர்களாகவும் உள்ளைர்.

ஆனகயிைால் வதசிய ேருோய் 
மைதிப்பீடடில் துல்லிய தனனமை இல்ைாமைலும், 
புள்ளி விேரங்கள் வொதுமைாைதாக  
இல்ைாமைலும் இருககினறைை.  10 ்சதவிகிதம் 
அதிகமைாகவோ அல்ைது குனறைத்வதா 
மைதிப்பி்டப்ெடுகினறைது. இத்தனகய 
காரணங்களிைால் இந்தியாவின GDPயின 
மைதிப்பு அபமைரிகக ்டாைருககு ஏறைககுனறைய 2 
டிரில்லியன US$ யிலிருந்து 5 டிரில்லியன 
US$ ேனர வேறுெடுகிறைது.

நதசிய வருவோய் �ற்றும் 
்சமூ்கக ்கணககிடுதல் (Nat ional  
Income And Social Accounting)

்சமூகக  கணககிடுதல் மூைமைாகவும் 
வதசிய ேருோய் கணககி்டப்ெடுகிறைது. ்சமூகக  
கணககிடுதல் முனறையில் நிறுேைங்கள், 
குடும்ெங்கள், அரசு மைற்றும் இதுவொனறை 
அனமைப்புகளின ெரிமைாற்றைங்கள் ெதியப்ெடடு 
இேற்றிற்கு இன்டவய உள்ள பதா்டர்புகளும் 
கண்டறியப்ெடுகினறைை.  ்சமூகக 
கணககிடுதனை தயாரிப்ெது பொருளியல் 
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அறிஞர்களுககு பகாள்னககனள உருோகக 
ெயன உள்ளதாக இருககும்.   ஏபைனில் இது 
பொருளாதார  அனமைப்பின ெல்வேறு 
துனறைகளுககு இன்டவய உள்ள புள்ளியியல் 
மைற்றும் பொருளாதார காரணிகளுககு 
இன்டவயயுள்ள பதா்டர்புகனள விளககுகிறைது.  
வமைலும் எதிர்காை பொருளாதார நினைனய 
துல்லியமைாக கணிப்ெதற்கும் உதவுகிறைது.

2.8.1.  சமூக கணக்கிடுேல �றறும் 
து்ைகள் (Social Accounting and 
Sector)

இம்முனறையில் ஒரு நாடடின 
பொருளாதாரம் ெல்வேறு துனறைகளாக 
பிரிககப்ெடுகிறைது.  தனிநெர்கள் உள்ள்டககிய 
ஒரு குழு அல்ைது ெை நிறுேைங்கள் வ்சர்ந்த 
ஒரு குழு வொனறைனேகளுககு இன்டவய 
நன்டபெறும் பொருளாதாரப் ெரிமைாற்றைங்கனள 
ஒரு துனறை எனகிவறைாம்.  ஒரு நாடடின 
பொருளாதாரம் கீழ்கண்ட துனறைகளாக 
பிரிககப்ெடுகிறைது.

i. நிறுேைங்கள்
ii. குடும்ெங்கள்
iii. அரசு
iv. பேளிநாடடு ோணிெம்
v. மூைதை துனறை

 நிறுவனங்கள்

நிறுேைங்கள் உற்ெத்திக 
காரணிகனளப் ெணியில் அமைர்த்தி ெண்டங்கள் 
மைற்றும் ெணிகனள உற்ெத்தி ப்சய்கினறைை.

 குடும்்பங்கள்

குடும்ெங்கள் தங்கள் உனழப்பினை 
அளித்து கூலினய பெற்று, அதன மூைம்  
ெண்டங்கள் மைற்றும் ெணிகனளப் 

ோங்குகினறைை.  அதாேது  ஊதியத்தினைப் 
பெற்று பொருடகனள ோங்குகினறைது.   
நிறுேைங்கள் குடும்ெங்களின ெணினய 
பெற்று கூலினய தருகினறைை.  குடும்ெங்கள் 
கூலினய பெற்று நிறுேைங்களின உற்ெத்திப் 
பொருள்கள் மைற்றும் ெணிகனள 
ோங்குகினறைை.

 அரசு

அரசுத் துனறையில் ெை நினைகள் 
உள்ளை.  கிராமைம், ேட்டம், மைாேட்டம், மைாநிைம், 
மைத்திய அரசு எை ெை நினைகள் உள்ளை. எடி 
மைற்றும் பீகாக (Edey and Peacock)  கூற்றுப்ெடி, 
அரசு எனெது “ஒனறு வ்சர்ககப்ெட்ட நெர்கள்” 
எைக குறிப்பிடுகினறைைர்.  ேரி, தண்டனை, 
கட்டணம் மைற்றும் க்டன மூைமைாக அரசு 
நிதினயத் திரடடி ெண்டங்கனளயும் 
ெணிகனளயும்  ோங்குகிறைது.  ொதுகாப்பு, 
பொது சுகாதாரம், கல்வி ஆகியேற்னறை 
மைககளுககு ேழங்குேதுதான அரசின முககிய 
ெணி ஆகும். பொதுநிறுேைங்களாை அஞ்்சல் 
அலுேைகம் மைற்றும் இரயில்வே துனறைகள் 
அரசுத்துனறையாக வ்சர்ககப்ெ்டாமைல் 
நிறுேைங்களாக கருதப்ெடுகினறைை.

 மவளிநாட்டு வாணி்பம்

ஏற்றுமைதி மைற்றும் இறைககுமைதிகள் மூைம் 
கின்டககும் ேருமைாைம்,  பேளிநாடடு க்டனகள், 
பேளிநாடடு  மூைதை  ேருமைாைம் மைற்றும் 
ப்சலுத்துதல்கள்  வொனறைனே பேளிநாடடுத் 
துனறையாகக  கருதப்ெடுகிறைது.

 மூலேன து்ை

மூைதைத்துனறை  வ்சமிப்னெயும் 
முதலீடன்டயும் உள்ள்டககியது.  காப்பீடடு 
நிறுேைம்,  ேங்கிகள், நிதி நிறுேைங்கள் 
ஆகியேற்றின ெண ெரிமைாற்றைங்கள் இதில் 
அ்டங்கும்.  மூைதைத்துனறை, நிறுேைங்களாக 
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கருதப்ெடுேது இல்னை.  மைாறைாக பதாழில் 
நிறுேைங்களுககு நிதி உதவி ப்சய்து 
ேருகினறைை.

GDP யில் துனறைகளின ெங்னக 
மைதிப்பிடுேதற்கு ஒரு நாடடின பொருளாதாரம் 
முதல், இரண்டாம் மைற்றும் மூனறைாம் துனறை 
எை பிரிககப்ெடுகிறைது. 

2.8.2.  தேசிய வருவாயும் ம்பாது நலனும் 
(National Income and Welfare)

ஒரு நாடடின ேளர்சசியும் பொருளாதார 
அந்தஸ்தும் அந்நாடடின வதசிய ேருோனயப் 
பொறுத்வத அனமைகிறைது.  GDPயில் தனைவீத 
ேருமைாைம் மைற்றும் அதன ஆணடு ேளர்சசி 
வீதம் அடிப்ென்டயில் நாடுகளின பொருளாதார 
முனவைற்றைம் அளவி்டப்ெடுகிறைது.  அதிக 
தனைவீத ேருமைாைம் உன்டய நாடு, நல்ை 
ோழ்கனகத்தரத்து்டன அதிக பொருளாதார 
நைனையும் பெற்றைதாக இருககும்.

ஆைால் GDP அல்ைது தனைவீத 
ேருமைாைம் அதிகரித்தால் பொருளாதார 
நைனும்  அதிகரிகக வேணடும் எனெது 
இல்னை.  பொருளாதார நைன 
குறியீடப்டணணாக தனைவீத ேருமைாைம் 
உள்ள வொதிலும் கீழ்ககண்ட குனறைகனள 
பகாணடுள்ளது.

1.  பொருடகள் மைற்றும் ெணிகளின அளிப்னெ 
பொது நைன ்சார்ந்து உள்ளது.  நுகர்வு 
பொருடகனள காடடிலும் மூைதை  
பொருடகள் அதிகமைாக இருந்தால்,  
பொருளாதார நைனின முனவைற்றை 
குனறைோக இருககும்.  அவத வொனறு 
ஆ்டம்ெர பொருடகளின உற்ெத்தி 
ெணககாரர்களுககாக மைடடுவமை இருககும்.

2.  இயற்னக ேளங்களாை காற்று, நீர் மைற்றும் 
மைண வொனறைேற்னறை மைாசுெடுத்தி 

அதிகமைாை GDPனய பெற்றைால் பொருளாதார 
நைன குனறையும்.

3.  இராணுே தளோ்டங்கள் உற்ெத்தி 
அதிகரிப்ெதிைால் வதசிய உற்ெத்தி 
அதிகரித்தாலும் பொருளாதார நைன 
குனறையும்.

4.  பெணகளுககு வேனைோய்ப்னெ தருதல் 
மைற்றும் உனழப்ொளர்கனள அதிக வநரம் 
வேனை ப்சய்ய னேத்தல் வொனறைேற்றின  
மூைமைாக தனைவீத ேருமைாைத்னத 
அதிகரிககைாம். ஆைால் பொருளாதார 
நைனில் முனவைற்றைம் இருககாது.  

ஆகவே PQLI  எனெது பொருளாதார 
நைனை கணககிடுேதில் முககிய 
குறியிடப்டணணாக உள்ளது.  மைககளின 
ோழ்கனக தரம், ோழும் காைம் மைற்றும் 
கல்வியறிவு வொனறைனே PQLI  (Physical 
Quality of Life Index) உள்ள்டங்கி இருககிறைது.

2.8.3.  தேசிய வருவாய் �றறும் நாட்டின் 
மசலவம் அரிக்கப்படுேல (National 
Income & Erosion of national 
Wealth)

அதிகமைாை GDP னய அன்டயவேணடும் 
எனெதற்காக நாடடின இயற்னக ேளங்கள் 
அதிக அளவில் அரிககப்ெடுகினறைை அல்ைது 
வ்சதப்ெடுத்தப்ெடுகினறைை. இதைால் எதிர்காை 
ேளர்சசி குனறைகிறைது. ஆனகயால் வதசிய 
ேருோனய கணககிடும் வொது,  இயற்னக 
ேளங்களின இழப்னெ வதசிய 
ேருோயிலிருந்து கழிகக வேணடும்.

2.8.4.  US$ அடிப்ப்ையில தேசிய 
வரு�ானம் (National income in 
terms of US$)

வதசிய ேருோனயக குறிப்பிடும் 
ெணத்தின மைதிப்னெ னேத்தும் ஒரு நாடடின 
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பொருளாதார நினைனமைனய அறியைாம்.  
உதாரணத்திற்கு இந்திய வதசிய ேருோனய 
அபமைரிகக ெணமைாை ்டாைரில் ப்சால்ை 
வேணடும். இதன வினளோக இந்திய வதசிய 
ேருமைாைம் மிகக குனறைோகத் வதானறைைாம்.  
ஆைால் ோங்கும் ்சகதியின அடிப்ென்டயில் 
அளவிட்டால் இந்தியத் வதசிய ேருமைாைம் 
அதிகமைாகத் வதானறும்.

2.8.5.  சமூக �றறும் சுறறுச்சூழல மசலவு 
(Social and Environmental Cost)

பொருளாதார நுகர்வு ெண்டங்கனள 
உற்ெத்தி ப்சய்யும் வொது, ெை சுற்றுசசூழல் 
மைற்றும் ்சமுதாயக வகடுகள் 
உருோககப்ெடுகினறைை.  வதசிய ேருோய் 
கணககிடும் வொது இனேகனளயும் கருத்தில் 
பகாள்ள வேணடும்.

மோகுபபு்ர

ஒரு நாடடின பொருளாதார ப்சயல்திறைன 
அல்ைது உற்ெத்தி ப்சயல்திறைனை வதசிய 
ேருோய் விளககுகிறைது.  பொருளாதார 
ேல்லுநர்கள், திட்டமிடுெேர்கள், அரசு, 
வியாொரிகள் மைற்றும் IMF,  உைக ேங்கி 
வொனறை ெனைாடடு நிறுேைங்கள் வதசிய 
ேருோய் ெற்றிய புள்ளி விேரத்னத 
ெயனெடுத்துகினறைை.  நாடடின ெல்வேறு 
வநாககங்களுககாக இந்த புள்ளி விெரங்கனள 
ெகுத்தாய்வு ப்சய்கினறைை.  மைககளின 
ோழ்கனகத்தரம் அதிகரித்துள்ளதா எனெனத 
கண்டறிய வதசிய ேருோய் உதவுகிறைது.   
வமைலும் பிறை நாடடு மைககளின 
ோழ்கனகத்தரத்வதாடு ஒப்பிடடு ொர்ககவும் 
வதசிய ேருோய் ெற்றிய புள்ளி விேரம் 
ெயனெடுகிறைது. ஒரு நாடடின ேளர்சசியின 
அளனே கணககி்ட வதசிய ேருோய் 
ெயனெடுத்தப்ெடுகினறைது.

அருஞமசாறம்பாருள்
  ம�ாதே தேசிய உற்பததி (GNP): ஓர் 

ஆணடில் ஒரு நாடடில் உற்ெத்தி 
ப்சய்யப்ெட்ட ெண்டங்கள் மைற்றும் 
ெணிகளின ெணமைதிப்பு.  இது 
வதய்மைாைத்னதயும் நிகர ஏற்றுமைதினயயும் 
உள்ள்டககியது

  நிகர தேசிய உற்பததி (NNP): ஓர் ஆணடில் 
ஒரு நாடடில் உற்ெத்தி ப்சய்யப்ெட்ட 
ெண்டங்கள் மைற்றும் ெணிகளின ெண 
மைதிப்பு இதில் வதய்மைாைத்னத கழித்து நிகர 
ஏற்றுமைதினய கூட்ட வேணடும்

  காரணிச் மசலவில NNP ( NNP at Factor 
cost): எல்ைா உற்ெத்திக காரணிகளுககும் 
கின்டத்த பமைாத்த ேருமைாைம் 

  ேனிந்பர் வரு�ானம் (Personal Income): 
ஒரு நாடடின உள்ள  தனி நெர்கள் 
வநர்முகேரி ப்சலுத்துேதற்கு முனொக 
பெற்றை பமைாத்த ேருமைாைம் 

  மசலவிைக்கூடிய வரு�ானம் (Disposable 
Income): வநர்முகேரி ப்சலுத்திய பிறைகு, 
தனி நெர்களின நுகர்வு மைற்றும் வ்சமிப்னெ 
கூடடி பமைாத்தமைாக பெறுேது ஆகும். 

  ே்லவீே வரு�ானம் (Per capita Income): 
தனிநெரின ஆணடு ்சரா்சரி ேருமைாைம் 

  சமூகக்  கணக்கீடு (Social Accounts): 
பொருளாதார ந்டேடிகனககனள 
வமைற்பகாள்ேதால் ஏற்ெடுகிறை ்சமூகச 
ப்சைவுகளின அடிப்ென்டயில் வதசிய 
ேருமைாைம் கணககி்டல்

  ்பணம் மகாடுக்கப்பைாே தச்வகள் (Unpaid 
services): ெணம் பெறைாமைல் அளிககககூடிய 
பொருளாதார ெைனபகாணடிருககும் 
வ்சனேகள் (உதாரணம் :  
உ்டல்நைககுனறைோை மைனைவினய 
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ம ா தி ரி  வி ன ா க் ்க ள்

்பகுதி – அ

சரியான வி்ை்ய மேரிவு மசய்க:

1.  உற்ெத்திககாரணியின ப்சைவின 
அடிப்ென்டயிைாை NNP

அ. வதசிய ேருோய்
ஆ.  உள்நாடடு ேருமைாைம்
இ. தனை வீத ேருமைாைம்
ஈ. ்சம்ெளம்

2.  முதனனமைதுனறை எனெது  
____________

அ. பதாழில்
ஆ. வியாொரம் 
இ.விே்சாயம் 
ஈ.கட்ட்டம் கடடுதல்

3.  எத்தனை முனறைகளால் வதசிய ேருோய் 
கணககி்டப்ெடுகிறைது?

அ. இரணடு
ஆ. மூனறு
இ. ஐந்து
ஈ. நானகு

4.  எேற்னறைக கூடடி ேருமைாை முனறையில் 
வதசிய ேருோய் கணககி்டப்ெடுகிறைது?

அ. ேருோய்
ஆ. ேரி
இ. ப்சைவு
ஈ. ேருமைாைம்

5.  கீவழ பகாடுககப்ெடடுள்ளேற்றில் எது 
மிகப்பெரிய எணணாக இருககும்?

அ. ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம் 
ஆ. தனிநெர் ேருமைாைம்
இ. NNP 
ஈ. GNP

6.  ____________ துனறையில் ப்சைவு 
முனறையில் வதசிய ேருோய் 
மைதிப்பி்டப்ெடுகிறைது.

அ. கட்ட்டத்துனறை
ஆ. விே்சாயத் துனறை
இ. ெணித்துனறை
ஈ. ேங்கித் துனறை

7.  மூனறைாம் துனறை ____________எைவும்  
அனழககப்ெடுகிறைது.

அ. ெணிகள்
ஆ. ேருமைாைம்
இ. பதாழில்
ஈ.உற்ெத்தி

8.  ஒரு நாடடின ___________ ப்சயனை 
வதசிய ேருோய் குறிப்பிடுகிறைது.

அ. பதாழில்
ஆ.  விே்சாயம்
இ. பொருளாதாரம்
ஈ. நுகர்வு

கணேன கேனித்துக பகாள்ளுதல், 
்சனமையல் ப்சய்தல், துணிதுனேத்தல், 
நணெர்களுககு உதவுதல்)

  மூலேனத து்ை (Capital sector): இது 
வ்சமிப்னெயும் முதலீடன்டயும் 
உள்ள்டககியது

  �ாறறுச் மசலுததுேல (Transfer payments): 
வேனையற்வறைாருககு அரசு அளிககும் 
உதவித்பதானக, ேவயாதிகர்களுககு 
ேழங்கப்ெடும் ஓய்வூதியம் வொனறைனே
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9.  __________ஆல் வதசிய ேருோனய 
ேகுத்தால் தனைவீத ேருமைாைம்  
கண்டறியைாம்.

அ. உற்ெத்தி
ஆ. நாடடின மைககள் பதானக
இ. ப்சைவு
ஈ. GNP

10. GNP = ……..+ பேளிநாடடிலிருந்து 
ேரும் நிகர காரணி ேருமைாைம். 

அ. NNP 
ஆ. NDP 
இ.GDP 
ஈ. தனிநெர் ேருமைாைம்

11. NNP எனெது ___________

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

12.  பமைாத்த மைதிப்பிலிருந்து ___________ ஐ 
கழித்தால் நிகர மைதிப்பு கின்டககும்?

அ. ேருமைாைம்
ஆ. வதய்மைாைம்
இ. ப்சைவு
ஈ.  முடிேன்டந்த பொருடகளின மைதிப்பு

13.  இந்தியாவில் நிதி ஆணடு எனெது 
___________

அ. ஏப்ரல் 1 முதல் மைார்ச 31
ஆ. மைார்ச 1 முதல் ஏப்ரல்  30
இ. மைார்ச 1 முதல் மைார்ச 16
ஈ. ஜைேரி 1 முதல் டி்சம்ெர்  31

14.  NNPயிலிருந்து பேளிநாடடு காரணிகளின 
நிகர ேருமைாைம் கழிககப்ெட்டால் 
கின்டககும் நிகர மைதிப்பு ___________

அ. பமைாத்த வதசிய உற்ெத்தி
ஆ. ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம்
இ. நிகர வதசிய உற்ெத்தி
ஈ. தனிநெர் ேருமைாைம்

15.  உற்ெத்திப் புள்ளியில் NNPயின மைதிப்பு 
___________  எை அனழககப்ெடுகிறைது

அ. காரணி ப்சைவில் NNP
ஆ. ்சந்னத வினையில் NNP
இ. காரணி ப்சைவில் GNP
ஈ. தனைவீத ேருமைாைம்

16.  ஒரு நாடடின ்சரா்சரி ேருமைாைம் எனெது 
___________ 

அ. தனிநெர் ேருமைாைம்
ஆ. தனைவீத ேருமைாைம்
இ. ெணவீகக வீதம்
ஈ. ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம்

17.  ெணவீககத்திற்கு ்சரிெடுத்தப்ெட்ட வதசிய 
ேருோயின மைதிப்பு ___________ எை 
அனழககப்ெடுகிறைது

அ. ெணவீகக வீதம்
ஆ. ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைம்
இ. GNP 
ஈ. உணனமைத் வதசிய ேருோய்

18.  கீழ்ேருேைேற்றுள் எது ஓட்ட (Flow)  
கருத்துரு?

அ. ்சடன்டகளின எணணிகனக
ஆ. பமைாத்த  ப்சாத்து
இ. மைாத ேருமைாைம்
ஈ. ெண அளிப்பு
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19.  PQLI எனெது ___________ ன குறியீடு 
ஆகும்.

அ. பொருளாதார ேளர்சசி
ஆ. பொருளாதார நைன
இ. பொருளாதார முனவைற்றைம்
ஈ. பொருளாதார வமைம்ொடு

வின்டகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ இ ஆ ஈ ஈ அ அ இ ஆ இ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
அ ஆ அ இ அ ஆ ஈ இ ஆ அ

்பகுதி – ஆ

கீழக்காணும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கியங்களில ்பதில அளிக்கவும்

21. வதசிய ேருோய் இைககணம் கூறுக.
22. GNP கணககிடும் சூத்திரத்னத எழுதுக.
23. NNP ககும் NDP ககும் உள்ள வேறுொடு யாது?
24. GNPககும் NNPககும் உள்ள பதா்டர்பினை எழுது
25. தனிநெர் ேருமைாைம் எனறைால் எனை?
26. GDP குனறைப்ொன இைககணம் தருக.
27. வதசிய ேருோய் கணககீடடில் “சுய நுகர்வு” எவோறு சிரமைத்னதத் தருகிறைது?

்பகுதி – இ

கீழவரும் வினாக்களுக்கு ஒரு ்பததியைவில வி்ையளிக்கவும்

28. தனைவீத  ேருமைாைம் ெற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக
29.  தனிநெர் ேருமைாைத்திற்கும் ப்சைவி்டககூடிய ேருமைாைத்திற்கும் உள்ள வித்தியா்சம் 

எனை?
30. காரணி ப்சைவில் NNP – விேரி.
31. ப்சைவுமுனறை ெற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக
32.  வதசிய ேருோய் கணககிடுதலில் “இருமுனறை கணககீடடுப் பிரச்சனைககு எனை தீர்வு?
33. வதசிய ேருோய் மைற்றும் பொதுநைன ஆகியேற்னறைப் ெற்றி சுருககமைாக எழுதுக.
34. வதசிய ேருோயின ெயனகனளப் ெடடியலிடுக.

20.  மிக அதிக அளவிைாை  வதசிய ேருோய் 
___________ லிருந்து ேருகிறைது.

அ. தனியார் துனறை
ஆ. உள்துனறை
இ. பொதுத்துனறை
ஈ. எதுவும் இல்னை
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2001 ம் ஆணடிலிருந்து ெல்வேறு நாடுகளின GDP விகிதத்னத 
ெடடியலிடடு ஒப்பிடு

மசய்மு்ை

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,

்பார்்வ நூலகள்

்பகுதி – ஈ

கீழக்காணும் வினாக்களுக்கு ஒரு ்பக்க அைவில ்பதில ேருக

35. வதசிய ேருோயின முககியத்துேத்னத விேரி.
36. வதசிய ேருோனயக கணககிடும் முனறைகனள விளககுக.
37. வதசிய ேருோய் கணககிடடில் உள்ள சிரமைங்கள் யானே?
38. பொருளாதார ஆய்வில், ்சமூகக  கணககிடுதலின அேசியத்னத விோதி.
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தேசிய வருவாய்

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.

can the QR Code

ICT CORNER

்படி 2்படி 1

ெ்டங்கள் அன்டயாளத்திற்கு மைடடுவமை*
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அத்தியாயம்

3 வேலைோய்ப்பு மற்றும் ேருமான 
வ�ாட்ாடு�ள்

“புகுத்தப்பட்ட சேமச்பறித்தனததினால், சேலையில்ைா்தேர்கள், 
ஒழுக்கச்சில்தவு, நமபிகல்கயினலமை, வேறுபபு உணரவு மைற்றும சுய மைரியால்த 

இழபபு ஆகியேற்்ால் துனபுறுகி்ார்கள்.”. 
ஒனா்காட. P மைற்றும ஒனா்காட. R

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
முழு சேலை ோய்பபு, சேலையினலமை மைற்றும அ்தன ேல்க்கலைப புரி்தல்.
வ்தானலமை சேலைோய்பபு ச்காட்பாடடிலன அறி்தல்.
ேருமைானம மைற்றும சேலைோய்பபு வ்தா்டர்பான கீனஸின ச்காட்பாடு்களின 
முககியததுேதல்தத வ்தரி்தல்.

1
2
3

3.1 3.2

அறிமு்கம்

்பை நாடு்கள் வ்பாருைா்தாரப 
பிரச்ேலன்கலைச் ேந்திததுள்ைல்த 
வ்பாருைா்தார ேரைாறு ்கண்டுள்ைது. ்பல்சேறு 
பிரச்ேலன்களுள் சேலைோய்பபினலமை 
என்பது ஒரு அ்பாய்கரமைான ஒன்ா்க 
இருககி்து.  சேலைோய்பபுககும 
ேருமைானததிற்கும உள்ை உ்லேத 
வ்தானலமைப வ்பாருைா்தார அறிஞர்களும 
J.M கீனசும (J.M. Keynes) விைககியுள்ைனர.  
பிவரனஞ் வ்பாருளியல் அறிஞரான J.B. சேயின 
(Say) ேந்ல்த விதியின (Law of Markets) சமைல் 
வ்தானலமைப வ்பாருளியல் அறிஞர்கள் 
அ்பாரமைான நமபிகல்க லேததிருந்்தனர.  
20ஆம நூற்்ாண்டில் மி்கபவ்பரிய ்தாக்கதல்த 
ஏற்்படுததியேர J.M. கீனஸ்.

முழு வேலை ோய்ப்பின் 
ப்ாருள்

நல்ை உ்டல் நைம உள்ை ்தனிந்பர்கள் 
மைற்றும, நிைவுகின் கூலி விகி்தததில் சேலை 
வேய்யத ்தயாரா்க இருப்பேர்கள் 
அலனேருககும சேலை கில்டககி்வ்தனில் 
அ்தலன முழு சேலை  ோய்பபு எனகிச்ாம. 
அ்தாேது முழுசேலை நிலை என்பது சேலை 
வேய்ய விருப்பமும தி்லமையும 
இருப்பேர்களுககு ்கண்டிப்பா்க கில்டககும 
சேலை நிலைலய குறிககும.  கீனஸின 
கூற்று்படி முழு சேலைநிலை என்பது 
விருப்பமில்ைா சேலையினலமை (Involuntary 
Unemployment) இல்ைாமைல் இருப்பது ஆகும. 
உ்தாரணம:  சிை வேல்ேந்்தர்களின 
குழந்ல்த்கள் சேலைககு வேல்ை விருமபுேது 
இல்லை (Voluntary Unemployment ).
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ைரனரின கூற்றுப்படி, முழு சேலை 
நிலை என்பது “கூலியும விலையும எந்்த 
சேலைநிலையில் மைாறிமைாறி 
அதி்கரிககின்ச்தா அஙகு முழு சேலைோய்பபு 
நிைவுகி்து” எனகி்ார.

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.

3.3
வேலையின்லமயின் 
ேல��ள் (Types Of 
Unemployment)

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

ே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.

நவ்ையின்்�யின் வ்்க்கள்

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

நவ
்

ையி
ன்

்
�யி

ன்
 வ

்
்க்க

ள்

வோணிேச சூழல் நவ்ையின்்�

ேருவ்கோை 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.  ோணி்ச் சூழல் வேலையின்லம  (Cyclical 
Unemployment) 

கீழசநாககிய ்பகுதியில் ஒரு 
வ்பாருைா்தாரம இருககும ச்பாது நி்கழகின் 
சேலையினலமைககு சுழல் சேலையினலமை 
(Cyclical Unemployment)  எனறு வ்பயர.  
ோணி்ப சூழலின பினனி்க்க ்பகுதியில், 
உற்்பததி மைற்றும ேருமைானம குல்ந்து 
சேலையினலமை அதி்கரிககும. இது 
ச்பாதுமைான  அைவு விலைவுத ச்தலே 
இல்ைா்த ச்பாது நி்கழே்தாகும.  அரசு 
மு்தலீடல்ட அதி்கரிப்ப்தன மூைமும,  விரிோன 
்பணவியல் வ்காள்ல்க்கலைக ்கல்டபபிடிததும 
இந்்த சுழல் சேலையினலமைலயக 
குல்க்கைாம.

2.  ் ருே�ாை வேலையின்லம (Seasonal 
Unemployment)

ஒரு ேரு்டததின சிை ்காைங்களில் 
மைடடும நிைவும,  சேலையினலமைககு 
்பருே்காை சேலையினலமை எனறு வ்பயர. 
விேோயம மைற்றும விேோயம ோரந்்த 
வ்தாழில்்கள் (்கருமபு, ்பருததி) ச்பான்லே 
குறிபபிட்ட ்பருேததில் மைடடுசமை நல்டவ்பறும. 
இத்தல்கய வ்தாழில்்களில் குறிபபிட்ட 
்காைங்களில் மைடடும சேலைோய்பபு 
இருககும.  மைற்் ்பருேங்களில் 
சேலையிருக்காது.  எனசே அேற்ல் நமபி 
வேயல்்படும, சேைாண்லமை மைற்றும 
வ்தாழிற்ோலை்களிலும சேலையினலமை 
நிலை நிைவும.  மைக்களின ச்தலே 
கூடுே்தாலும குல்ே்தாலும ்பருே்காை 
சேலையினலமை ச்தானறும, உ்தாரணம, 
ஐஸ்கீரிம, விடுமுல்்காை சுற்றுைாவின 
ச்தலே குல்ே்தாலும சேலைோய்பபு 
குல்யைாம.

3.  தற்�ாலி� அல்ைது உடன்்ாடில்ைா 
(பிறழ்ச்சி) வேலையின்லம (Temporary 
Unemployment or Frictional Unemployment)

உலழப்பாைர்களின ச்தலே மைற்றும 
அளிபபில் ேமைநிலையற்் ்தனலமை நிைவுே்தால் 
்தற்்காலி்க அல்ைது பி்ழச்சி சேலையினலமை 
ஏற்்படுகி்து.  உலழப்பாைர்கள் 
ஓரி்டததிலிருந்து மைற்வ்ாரு இ்டததிற்கு 
இ்டமவ்பயராலமை, தி்லமை ்பற்்ாககுல், 
இயந்திரங்களில் ்பழுது ஏற்்படு்தல், 
மூைபவ்பாருட்களின ்பற்்ாககுல் ச்பான் 
்காரணங்கைால் உ்டன்பாடில்ைா (பி்ழச்சி) 
சேலையினலமை ஏற்்படுகி்து.  சேலைலய 
இழந்து புதிய சேலை ச்தடும 
உலழப்பாைர்களும இவேல்கயில் 
அ்டஙகுேர.

4.  �ற்வறார் வேலையின்லம (Educated 
Unemployment)

சிை சநரங்களில் ்படிதது ்கல்வி ்தகுதி 
வ்பற்்ேர்களுககு சேலைகில்டப்பது இல்லை 
அல்ைது ்பகுதி சநர சேலை வேய்கின்னர. 
இத்தல்கய சேலையினலமைககு ்கற்ச்ார 
சேலையினலமை  எனறு வ்பயர. ்தே்ான 
்கல்வி முல், சேலைக்கான தி்ன 
்பற்்ாககுல் அதி்க அைவு மைாணேர்கள் 
ஒவவோரு ஆண்டும ்பட்டங்கலை முடிதது 
வேளிேரு்தல், இைகுோன சேலைலய 
மைடடுசமை விருமபு்தல் ச்பான் ்காரணங்கைால் 
்பட்டம வ்பற்்ேர்களின சேலையினலமை  
கூடுகி்து.  

5.  பதாழில் நுட் வேலையின்லம (Technical 
Unemployment)

புதிய வ்தாழில்நுட்பம மூை்தன வேறிவு 
உல்டய்தா்க இருப்ப்தால், குல்ந்்த 
எண்ணிகல்கயில் உலழப்பாைர்கள் 
ச்தலேப்படுகின்னர. புதியன 
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்கண்டுபிடித்தலும புதிய ்கருததுக்களும 
சேலைோய்பபிலன உருோககும.  ஆனால் 
உலழபல்ப சேமிககின் புதிய 
்கண்டுபிடிபபு்கள் வ்தாழில்நுட்ப 
சேலையினலமைலய உருோககும.

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

7.  மலறமு� வேலையின்லம (Disguised 
Unemployment)

ச்தலேககு அதி்கமைானேர்கள் ஒரு 
சேலையில் இருந்்தால் அது மைல்மு்க 
சேலையினலமையாகும.  (உ்தாரணம – 
விேோயததுல்). இவசேலை்களில் சிைர 
சேலைலயவிடடு விைகினாலும, உற்்பததி 

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

3.4
வேலைோய்ப்பு ்ற்றிய 
பதான்லமக் வ�ாட்ாடு 
(Classical Theory of 
Employment)

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.

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.
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3.4.1  வசயின் சந்லத விதி (Say’s Law 
of Market)

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.

J.B. வச
(1776 – 1832)

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”.

வசயின்விதி
டாம் எலுமிச்லச 

்ானம் உருோக்கி 
விற்கிறார்

டாம்

டாம் எலுமிச்லச 
்ானம் விற்று 
ேருமானம் 
ஈடடுகிறார்

டாம் அந்த 

ேருமான
த்லத

பசை
வு பசய்கிறார்

டாம் அந்த 
ேருமானத்லத

பசைவு பசய்கிறார்

வதலேதாவன
உருோக்குகிறதுஅளிப்பு

எலுமிச்லச 
்ானம் 5 ரூ

வசயின் அங�ாடி விதியில் முந்லதய 
பிந்லதய �ருத்துக்�ள்

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.

கீன்ஸ்
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வ்பாருள்்கள் மைற்றும ்பணி்களுக்கான ச்தலே 

வ்பாருட்கள் மைற்றும ்பணி்களின அளிபபு

உற்்பததி ேருோய்

வசயின் சந்லத விதியின் எடுவ�ாள்�ள்

சேயின ேந்ல்தவிதி கீழ்கண்்ட 
எடுச்காள்்கலை அடிப்பல்டயா்க 
வ்காண்டுள்ைது.

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

2.  முழு சேலை நிலை நிைவும.

3.  மைக்கள் அேர்களின சுய விருப்பங்கைால் 
உந்்தப்படுகி்ார்கள். அேர்களின 
விருப்பங்கள் வ்பாருைா்தார முடிவு்கலை 
நிரணயிககின்ன.

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

5.  உலழபபு மைற்றும ்பண்்டங்களின 
ேந்ல்தயில் நில்வுபச்பாடடி நிைவும.

6.  கூலி மைற்றும விலையில்  வநகிழவுத 
்தனலமை உண்டு.

7.  ்பரிேரத்தலனககு மைடடுசமை  ்பணம 
உ்தவும.

8.  இது நீண்்ட ்காை ்பகுத்தாய்லே 
அடிப்பல்டயா்க வ்காண்்டது.

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

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

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

12.  ேடடிவீ்த வநகிழவுத ்தனலமை, 
சேமிபபிற்கும மு்தலீடடிற்கும 
ேமைநிலைலய உருோககும.

வச - விதியின் விலைவு�ள்

1.  அதி்க உற்்பததிச்கா, 
சேலையினலமைகச்கா ோய்பபில்லை.

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

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

4.  ேடடி வீ்த வநகிழவுத்தனலமை, 
சேமிபபிற்கும மு்தலீடடிற்கும 
ேமைநிலைலய உருோககும .
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5.  ்பரிேரத்தலனககு மைடடுசமை ்பணம 
வேயல்்படும. ்பணதல்த மைக்கள் 
ல்கயிருப்பா்க லேததிருக்க 
மைாட்டார்கள்.

வசயின் விதி ்ற்றிய திறனாய்வு (Criticism of 
Say’s Law)

கீழ்கண்்டலே J.B. சேயின ேந்ல்த 
விதியின தி்னாய்வு ஆகும.

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.

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.

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

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

3.5
வேலை ோய்ப்பு மற்றும் 
ேருமானம் ்ற்றிய கீன்ஸின் 
வ�ாட்ாடு (Keynes’ Theory 
of Employment and Income)

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

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 

J.M. கீன்ஸ்
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சேலைோய்பபு ச்காட்பாடல்ட 
உருோககினார.

கீ ன ஸி ன  ச ்க ா ட ்ப ா டு , 
முழுசேலைோய்பபு ்கருதல்த மைடடும 
விைக்காமைல், குல்ந்்த சேலை நிலைககும 
(Underemployment) ோய்பபு இருப்பல்த 
சுடடி்காடடுகி்து. கீனஸின ச்காட்பாடு ஒரு 
வ்பாதுகச்காட்பா்டா்கசே தி்கழந்்தது.  இது 
எ ல் ை ா ே ல ்க ச்  சூ ழ நி ல ை ்க ளு க கு ம 
வ்பாருந்துே்தா்க இருககி்து.  

கீனஸின ்கருததுக்கள் குறுகிய 
்காைதல்த அடிப்பல்டயா்க வ்காண்டு  
இருந்்தன.  அேரது ்கருததுப்படி, சேலை 
ோய்பபின அைவு நிரணயிக்கப்படும ச்பாது 
உற்்பததிக ்காரணி்கைான மூை்தனம, 
உலழபபு, தி்ன, வ்தாழில்நுட்பம ஆகியலே 
மைா்ாமைசைசய இருககும.

J.M. கீனஸ்  20ஆம நூற்்ாண்டில் 
ஒரு ்தாக்கதல்த உருோககிய ஒரு 
வ்பாருளியல் அறிஞர. 1883ல் Cambridgeல் 
இேர பி்ந்்தார.  அேர வ்பாருைா்தார 
அறிஞரா்கப ்பணியாற்றினார. அதது்டன 
ஒரு குடிலமைப ்பணியாைரா்கவும (Civil 
Servant), Bank of Englandல் 
இயககுநரா்கவும Bretton woods  
மைாநாடடில் ஒரு முடிலே எடுப்ப்தற்்கான 
ஒரு குழுவுககுத ்தலைேரா்கவும இருந்்தார.  
அேருல்டய ்கருததின அடிப்பல்டயில் 
அலமைந்்த வ்பாருைா்தாரக ்கருததுக்கள் 
கீனஸியன வ்பாருைா்தாரம என 
அலழக்கப்படுகின்ன. இனல்ய 
்காை்கட்டததிலும அதி்க ்தாக்கதல்த 
ச்பரியல் வ்பாருளியலில் ஏற்்படுததுகி்து.

3.6

விலைவுத் வதலே 
(Effective Demand)

சேலைோய்பபு மைற்றும ேருமைானம 
்பற்றிய கீனஸ் ச்காட்பாடடின ஆரம்பப 
புள்ளிசய “விலைவுத ச்தலே” ்கருத்தாகும.  
விலைவுதச்தலே என்பது உற்்பததி 
வேய்யப்பட்ட வ்பாருள்்களின மீது 
உண்லமையிசைசய வேைவு வேய்கி் 
்பணததின அைவு ஆகும. வ்தாழில் 
முயல்சோர்கள், ேடடி, ோ்டல்க, கூலி மைற்றும 
இைா்பம ச்பான்ேற்ல் ்பணமைா்கசே 
வ்காடுப்பார்கள்; எனசே விலைவுத ச்தலே 
ச்தசிய ேருோய்ககுச் ேமைமைா்க இருககும.

வமைாத்த விலைவுத ச்தலே (Aggregate 
effective demand)  அதி்கரிககும ச்பாது 
சேலை ோய்பபின அைவிலும ஏற்்ம ேரும.  
வமைாத்த விலைவுத ச்தலே குல்யும ச்பாது 
சேலையினலமை சிக்கல் ச்தானறும.  ஆ்கசே 
நாடடின வமைாத்த சேலை ோய்பபு, வ்தாகு 
ச ்த ல ே யி ன  உ ்த வி யு ்ட ன 
தீரமைானிக்கப்படுகி்து.

கீ ன ஸி ன  ச ே ல ை ே ா ய் ப பு 
ச்காட்பாடடின்படி, வ்பாருட்கள் மைற்றும 
்பணி்களின நு்கரவு மைற்றும மூை்தனததிற்்கா்க 
வேைவு வேய்யப்பட்ட ்பணசமை விலைவுத 
ச்தலே ஆகும.  எனசே வமைாத்தச் வேைவு, 
ச்தசிய உற்்பததிககும, ச்தசிய ேருோய்ககும 
ேமைமைா்க இருககும. ஒரு நாடடில் உற்்பததிககும 
சேலைோய்பபிற்கும இல்டசய உள்ை 
வ்தா்டரபு விலைவு ச்தலேயின அைலேப 
வ்பாறுதது அலமைகி்து.  விலைவுத ச்தலேயின  
அைவு வ்தாகு அளிபல்பயும வ்தாகு 
ச்தலேலயயும ோரந்து உள்ைது.

ED = Y = C + I = வேளியீடு = சேலைோய்பபு
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“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.

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  

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. 

வ்தாகுத ச்தலே கீழக்காணும நானகு 
்பகுதி்கலைக வ்காண்்டது.

1. நு்கரவுத ச்தலே
2. மு்தலீடடுத ச்தலே
3. அரசுச் வேைவு
4. நி்கர ஏற்றுமைதி (Export – Import)

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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AD = C + I + G + (X – M)

கீழ்கண்்ட ேலர்ப்டம 3.1. வ்தாகுத 
ச்தலேககும, சேலைோய்பபுககும உள்ை 
வ்தா்டரல்ப ்காடடுகி்து.

சேலை ோய்பபு 
ேலர்ப்டம .3.1

x

y

0

AD

வ்த
ாகு

ச்த
ல

ே
 

சேலைோய்பபு அதி்கரித்தல் மைற்றும 
குல்்தல் ஆகியேற்றிற்கு ஏற்்ப வமைாத்த 
ச்தலே கூடும அல்ைது குல்யும.  
ேலர்ப்டததில் மு்தலில் வமைாத்த ச்தலே 
ேலைச்காடு அதி்கரிககும விகி்தததில் 
அதி்கரிககின்து.  பினபு இவேலைச்காடு 
குல்யும விகி்தததில் அதி்கரிககி்து.  
அ்தாேது  சேலைோய்பபு அதி்கரித்தால் 
ேருமைானம அதி்கரிககும.  ஆனால் 
ேருமைானம அதி்கரித்த வீ்தததில் 
வ்பாருைா்தாரததில் வேைவு அதி்கரிப்பது 
இல்லை. மைா்ா்க, குல்ந்்த விகி்தததில் 
அதி்கரிககி்து என்பல்த ேலர்ப்டம 
விைககுகி்து.

3.6.2  பதாகு அளிப்புச் சார்ப்பு (Aggregate 
Supply Function: ASF)

வ்தாகு அளிபபுச் ோரபு என்பது 
அதி்கரிககும சேலைோய்பல்ப குறிபபிடுகி்து.  
ஒரு நாடடில் ஓர ஆண்டில் உற்்பததி 
வேய்யப்பட்ட ்பண்்டங்கள் மைற்றும ்பணி்களின 
வ்தாகு மைதிபச்ப வ்தாகு அளிபபு எனப்படும.  
எனசே வ்தாகு அளிபபு என்பது ச்தசிய 

உற்்பததியின மைதிபபு அல்ைது ச்தசிய 
ேருமைானததிற்குச் ேமைமைா்க இருககும.  வ்தாகு 
அளிபபுச் ோரபு சேலைோய்பபு அைசோடு 
சேரந்து அதி்கரிககும.

வ்தாகு அளிபபு என்பது ச்தலேயான 
உற்்பததிலய நாடடில் அதி்கரிப்ப்தற்கு 
்பயன்படுத்தப்படும ச்தலேயான 
உலழப்பாைர்கள் எண்ணிகல்க மைற்றும 
பி் வ்பாருட்கள் ்பயன்படுததுேல்த 
குறிககும. உற்்பததிக்கா்க மு்தைாளி்கள், 
உலழப்பாைர்கள் இடு வ்பாருட்கள் ச்பான் 
்பைேற்ல் விலைவ்காடுதது சேலைககு 
அமைரததுோர்கள். ஆ்கசே உற்்பததியில் 
வேைவும அ்டஙகும. ஒரு குறிபபிட்ட 
இ்டததில், நிறுேனததின உற்்பததிச் 
வேைலேவி்ட, ேரககு்கலை விற்்ப்தால் 
கில்டககும ேருோய் அதி்கமைா்க இருந்்தால், 
நிறுேனங்கள், சமைலும அதி்கமைான 
உலழப்பாைர்கலையும மைற்் 
இடுவ்பாருள்்கலையும ோஙகுே்தற்கு 
முலனோர்கள்.

வ்தாகு அளிபபு விலை என்பது  ஒரு 
குறிபபிட்ட அைவு உலழபல்பயும 
இடுவ்பாருட்கலையும ்பயன்படுததி 
உற்்பததி வேய்யப்பட்ட வ்பாருள்்கலை 
விற்் பி்கு கில்டககும, ‘எதிர்பாரக்கப்படும 
(ேருமைானம) வமைாத்த வ்தால்க’ ஆகும. 
இஙகு “விலை” என்பது விற்்பலனயால் 
கில்டத்த ேருோலய குறிபபிடுகி்து.

பதாகு  அளிப்பின் கூறு�ள்:

வ்தாகு அளிபபில் கீழ்கண்்ட நானகு 
்பகுதி்கள் உள்ைன.
1.  வமைாத்த (விரும்பப்படுகி்) நு்கரவுச்  

வேைவு (C)

2.  வமைாத்த (விரும்பப்படுகி்) ்தனியார 
சேமிபபு (S)
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3.  நி்கர ேரி ேசூல் (T). அரசுவ்பற்் வமைாத்த 
ேரிேருமைானததில் இருந்து  மைாற்றுச் 
வேலுத்தல்்கள் (Transfer Payments), 
ஓய்வூதியம, மைானியம, அரசு 
வேலுத்தசேண்டிய ேடடி 
ஆகியேற்ல்க ்கழித்த பி்கு கில்டககும 
வ்தால்கயாகும. மைற்றும

4.  ்தனிந்பர (விரும்பப்படுகி்) 
வேளிநாட்டேரககு (உ்வினர மைற்றும 
நண்்பர்கள்) வ்காடுககின் மைாற்று 
வேலுதது்தல்்கள் மைற்றும உ்தவிதவ்தால்க. 
இது Rf (வேளிநாடடிற்கு ேழஙகிய 
நிோரண வ்தால்க) என 
குறிக்கப்படுகி்து.

பமாத்த அளிப்பு = C + S + T + Rf

ஆ்க, ஒரு வ்பாருை்தாரததில் 
உருோக்கப்பட்ட வமைாத்த ேருமைானம.

கீழ்கண்்ட ேலர்ப்டம, வ்தாகு 
அளிபல்ப ச்காடல்ட விைககுகி்து.  
ேலர்ப்டததில், நிலையான ்பணககூலி 
மைற்றும மைாறும கூலி நிைவும என் 
எடுச்காலை அடிப்பல்டயா்கக வ்காண்டு 
இரண்டு அளிபபுக ச்காடு்கள் 
ேலரயப்படடுள்ைன.

பமாத்த அளிப்பு ேலைவ�ாடு

Nf

Z1

z

x

y

0

ேலர்ப்டம 3.2 
சேலைோய்பபு
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ேலர்ப்டம சேலைோய்பபுககும, 
எதிர்பாரககும ேருமைானததிற்கும உள்ை 
வ்தா்டரல்ப விைககுகி்து.  
பூஜ்ஜியததிலிருந்து ஆரமபிக்கப்பட்ட Z 
சநரச்காடு என்பது ்பணககூலி மைா்ாமைல் 
இருககும ச்பாது உள்ை நிலைலயயும 
மைற்வ்ானறு (Z1)  சேலைோய்பல்பப 
வ்பாறுதது ்பணககூலி மைாறுமச்பாது உள்ை 
நிலைலயயும விைககுகின்ன. Z ச்காடு 
சநரச்கா்டா்கவும, Z1 ச்காடு குறிபபிட்ட 
நிலைககு பி்கு ேலைச்கா்டா்கவும 
இருககி்து ONf அைவில் வ்பாருைா்தாரம 
முழுசேலை நிலைலய  அல்டகி்து.  
அ்தற்குப பினபு உலழபபிலன 
அதி்கப்படுததி உற்்பததிலய அதி்கப்படுத்த 
இயைாது. எனசே, Nf  ககுப பினனர, 
வ்தாகு அளிபபுகச்காடு வேஙகுத்தா்க, 
வநகிழேற்்்தா்க உள்ைது.

வ்தாகு அளிபபு ச்காடடின ோய்வு 
(Slope) என்பது சேலைோய்பபுககும 
உற்்பததித தி்னுககும இல்டசய உள்ை 
வ்தா்டரல்பப ோரந்து அலமைந்துள்ைது.  
மூை்தன இருபபு மைா்ாமைல் இருககுமச்பாது 
அதி்க உலழப்பாைர்கலை 
்பணியிைமைரததுே்தால் குல்ந்துவேல் 
இறுதிநிலை விலைவு வேயல்்படுகி்து. 
வ்பாதுோ்க வ்தாகு அளிபபு ேலைச்காடு Z1 
ச்பானறு இருககும.  ஆ்கசே விலைககும 
கூலிககும உள்ை வ்தா்டரல்ப ோரந்து்தான 
வ்தாகு அளிபபு இருககும.  வ்பாருளின 
விலை அதி்கமைா்க இருந்து கூலிகுல்ோ்க 
இருந்்தால், உற்்பததியாைர்கள் கூடு்தாைா்க 
உலழப்பாைர்கலை சேலைககு 
அமைரததுோர்கள்.  மைா்ா்க வ்பாருட்களின 
விலை  குல்ோ்க இருந்து கூலி 
அதி்கமைானால்,  மு்தலீடு குல்யும.  
இ்தனால் உற்்பததி மைற்றும 
உற்்பததிததி்னும குல்யும.  எனசே 
வ்பாருைா்தார ந்டேடிகல்கலய 
தீரமைானிககும ்காரணி்களில் வ்தாகு அளிபபு 
முககியப்பஙகு ேகிககி்து.
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3.6.3  ADF மற்றும் ASF – ன் சமநிலை 
(Equilibrium between ADF and 
ASF)

கீ ன ஸி ன 
ச ே ல ை ே ா ய் ப பு 
ச்காட்பாடடில், ADF 
மைற்றும ASF ேமைநிலைலய 
விைக்க, குடும்பங்கள் 
மைற்றும வியா்பாரம ஆகிய 
இரு துல்்கள் எடுததுக வ்காள்ைப்படுகி்து.  
நு்கரவு வேைவு வ்தா்டர்பான முடிவு்கலை 
குடும்பங்களும, மு்தலீடு வ்தா்டர்பான 
முடிவு்கலை வியா்பார நிறுேனங்களும 
எடுககின்ன. சமைலும நு்கரவுச் ோரபு 
சநரச்காடு ஆ்கவும, மு்தலீடு 
்தனனிச்லேயானது (Autonomous)  
எனவும கீனஸின ச்காட்பாடு 
அனுமைானிககி்து.

கீனஸின ச்காட்பாடடில் ேருமைான 
ேமைநிலைலய நிரணயிக்க இரு 
அ ணு கு மு ல ் ்க ள் 
்பயன்படுத்தப்படுகின்ன. அலே:

1.  வ்தாகுத ச்தலே மைற்றும வ்தாகு அளிபபு 
அணுகுமுல் 

2.  சேமிபபு மைற்றும மு்தலீடு அணுகுமுல்

இந்்த அததியாயததில் வமைாத்த 
ச்தலே மைற்றும வமைாத்த அளிபபு 
அணுகுமுல் மைடடும விைக்கப்படடுள்ைது.

ேலர்ப்டம 3.3. – ல் விலைவு ச்தலே 
்கருதது வ்தளிோ்க விைக்கப்படடுள்ைது.  
வ்தாகுத ச்தலே மைற்றும வ்தாகு அளிபபு ‘E’ 
என்  புள்ளியில் ேமைநிலை அல்டகி்து.  
இபபுள்ளியில் சேலை ோய்பபு No  ஆ்க 
இருககும.  ON1 அைவு சேலைோய்பபில், 
வ்தாகு அளிபபு N1R1 ஆ்க இருககும. ஆனால் 
M1N1 அைவு உற்்பததி வேய்ய 
உற்்பததியாைர்கைால் முடியும.  
எதிர்பாரககும இைா்பதல்த அல்டய 
சேண்டிய உற்்பததியின அைவு M1 R1 
ஆகும.  இந்்த இைா்ப நிலையில் மு்தைாளி 
அதி்க உலழப்பாைர்கலை சேலைககு 
அமைரததுேர.  ேமைநிலை ‘E’ என் புள்ளிலய 
அல்டந்்தபி்கு உலழப்பாைர்கலை 
சேலைககு அமைரததுேல்த நிறுததுேர. 
ஏவனனில் No  நிலைககு பி்கு 
சேலைோய்பபு அதி்கரித்தால் வ்தாகுத 
ச்தலே, வ்தாகு அளிபல்பவி்ட குல்ோ்க 
இருககும.  எனசே மு்தைாளிததுே 
வ்பாருைா்தாரம அல்ைது தி்ந்்த 
வேளிேந்ல்த வ்பாருைா்தாரததில் (கீனஸ் 
ச்காட்பாடடின்படி) உற்்பததி ேமைநிலைலய 
தீரமைானிப்பததில் வ்தாகுத ச்தலே ்கருதது 
அதி்க முககியததுேம ேகிககி்து.

கீனஸின சேலைோய்பபு 
ச்காட்பாடடின லமைய ்கருதது 
எனனவேனில், ேமைநிலை சேலைோய்பபு 
என்பது ஒரு நாடடின வ்பாருைா்தாரம 
முழுசேலை நிலையில் இருக்க சேண்டும 
என்பதில்லை.  ேலர்ப்டததில் No மைற்றும 
Nf ககும இல்டசய உள்ை விததியாேம 
சேலையினலமைலய ்காடடுகி்து.  ஆ்கசே 
சேலை ேமைநிலைலய விைககுேதில் 
விலைவுதச்தலே ்கருததுமுககியப்பஙகு 
ேகிககி்து.

N0 Nf

AD

AS
E

M1

R1

N10 x

y

வமை
ாத

்த 
ச்த

ல
ே

 மை
ற்று

ம 
அளி

பபு

சேலைோய்பபு
ேலர்ப்டம.3.3
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3.7
பதான்லமயியம் மற்றும் கீன்ஸியம் – ஓர் ஒப்பீடு   
(Comparison of Classicism and Keynesianism)

ேரிலச 
எண் கீன்ஸியம் பதான்லமயியம்

1. குறுகிய ்காைச் ேமைநிலை நீண்்ட ்காைச் ேமைநிலை
2. சேமிபபு வ்கடு்தல் சேமிபபு நல்ைது

3.
்பணததின ்பணி என்பது ஒருபு்ம 
்பரிமைாற்்ததிற்கு உ்தேவும, மைறுபு்ம 
சேமிக்க கூடிய்தா்கவும வேயல்்படும

்பரிேரத்தலனககுத மைடடுசமை ்பணம 
உ்தவும

4.
நாடடின பிரச்ேலன்கலை ்தாக்க 
ச்பரியல் அணுகுமுல் ச்தலே

நுண்ணின அடிப்பல்டயில் வ்பரிய 
சிக்கல்்களுககு தீரவு ்காணு்தல் 
அணுகுமுல்

5. அ ர சு த ்த ல ை யீ டு 
அனுமைதிக்கப்படுகி்து

்தலையி்டாக வ்காள்லை 
ேலியுறுத்தப்படுகி்து

6.
எல்ைா சூழநிலைககும முழு 
சேலைோய்பபு மைற்றும குல்முழு  
சேலை ோய்பபு வ்பாருத்தமைானது

முழு சேலை ோய்பபுச் சூழலுககு மைடடுசமை 
வ்பாருந்்தக கூடியது

7. முரண்்பாடு்கலைக வ்காண்்டது 
மு்தைாளிததுேம

மு்தைாளிததுேம ேரியானது

8.
வ்பாருைா்தாரததின ச்தலேககு ஏற்்ப 
ேரவு – வேைவு அறிகல்கலய 
மைாற்றிக வ்காள்ைைாம 

ேமைநிலை ேரவு – வேைவு அறிகல்க 
ஆ்தரிக்கப்படுகி்து

9.
ேருமைான மைாற்்ம மூைம சேமிபபு – 
மு்தலீடு ேமைநிலை முன 
லேக்கப்படுகி்து

ேடடிவீ்த மைாற்்ம மூைம சேமிபபு – 
மு்தலீடு  ேமைததுேம முன லேக்கப்படுகி்து

10.
்பணததிற்்கான ச்தலே மைற்றும 
அளிபச்ப ேடடி வீ்ததல்த 
நிரணயிககி்து

சேமிபபு மைற்றும மு்தலீடு ஆகிய இரண்டும 
ேடடி வீ்ததல்த நிரணயிககி்து

11. ேடடி வீ்தம மைாறிகவ்காண்ச்ட 
உள்ைது (Flow)

ேடடி வீ்தம மைா்ா்தது (Stock)

12. ச்தலேசய  அ்தன அளிபல்ப 
உருோககுகி்து

அளிபபு ்தன ச்தலேலய ்தாசன 
உருோககுகி்து

13. ேடடி என்பது வராக்க இருபல்ப 
விடடுக வ்காடுப்ப்தற்்கான வேகுமைதி 

ேடடி என்பது சேமிபபிற்்கான வேகுமைதி
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பதாகுப்புலை

வ்தானலமைப வ்பாருளியல் 
ச்காட்பாடடுககு கீனஸ் மைறுபபுலர 
ேழஙகினார. அேர அரசுத ்தலையீடு 
அேசியவமைனறு ்தன ச்காட்பாடடில் 
விைககியுள்ைார. இரண்்டாம 
உை்கபச்பாருககுப பின ்பை நாடு்கள் 
அேரின ச்காட்பாடு்கலை 
நல்டமுல்ப்படுததி ேருகின்ன.

அருஞபசாற்ப்ாருள்
�  முழு வேலைோய்ப்பு: உலழக்க 

தி்லமையுள்ை, விருப்பமுள்ை 
அலனேரும சேலை கில்டககும 
நிலை.

�  வேலையின்லம: உலழக்க 
தி்லமையுள்ை, விருப்பமுள்ைேர்கள் 
சேலை வ்ப்முடியமைால் இருககும 
நிலை.

�  மலறமு� வேலையின்லம: ஒரு 
குறிபபிட்ட ்பணியிலனச் வேய்யத 
ச ்த ல ே ப ்ப டு கி ் ே ர ்க ளி ன 
எண்ணிகல்கலய வி்ட (உ.ம. 10 
ந்பர்கள்) அதி்கமைானேர்கள் (உ.ம. 20 
ந்பர்கள்) அவசேலையில் ஈடு்படடு 
இருப்பது.

�  வேலைக்குலறவு: உற்்பததியில் 
ேைங்கலை (உ.ம. உலழபபு) 
முழுலமையா்க ்பயன்படுத்தப்ப்டாமைல் 
இருப்பது.

�  விலைவுத் வதலே: உற்்பததி வேய்யப்பட்ட 
வ்பாருள்்களின மூைம வ்தாழில் 
முலனசோர்கள் எதிர்பாரககும 
்பணததின அைவு.

�  பதாகுத்  வதலே: ஒரு நாடடில் உற்்பததி 
வேய்யப்பட்ட வ்பாருள்்களின சமைல் 
குடும்பங்களும, நிறுேனங்களும, அரசு. 
மைற்றும வேளிநாட்டேரும வேய்கின் 
வமைாத்த வேைவுத வ்தால்கயாகும.

�  பதாகு அளிப்பு: ஒரு நாடடில் ஓர ஆண்டில் 
உற்்பததி வேய்யப்பட்ட வமைாத்த 
்பண்்டங்கள் மைற்றும ்பணி்களின மைதிபபு.

�  இறுதிநிலை நு�ர்வு விருப்்ம்: 
இருககின் ேருமைானததில் ஓர அைகு 
ேருமைானம உயருமச்பாது அதி்கரிக்கக 
கூடிய நு்கரவுச் வேைவு.

�  மூைதனத்தின் இறுதிநிலை உற்்த்தித் 
திறன்: புதிய மூை்தன வ்பாருளின 
வேைலே ்காடடிலும அதி்கமைா்க 
எதிர்பாரக்கக  கூடிய விலைவு விகி்தம.

�  ் ண அளிப்பு: ஒரு வ்பாருைா்தாரததில் 
புழக்கததில் இருககி் வமைாத்த 
்பணததின இருபபு.
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ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

பிரிவு – அ

சரியான விலடலய பதரிவு பசய்�:

1.  ந்டபபுககூலி விகி்தததில் சேலைவேய்ய 
விருமபுகி் ஒவவோருேரும ்பணியில் 
இருந்்தால் அது__________எனப்படும

அ. முழுசேலைோய்பபு
ஆ. குல்ந்்தைவு சேலைோய்பபு
இ. சேலைோய்பபினலமை
ஈ.  சேலைக்கான ோய்பபு

2.  அலமைபபுோர சேலையினலமையின 
இயல்பு_______

அ. இயங்கா ேமு்தாயம
ஆ. ேமை்தரமை ேமு்தாயம
இ. இயஙகும ேமு்தாயம
ஈ. ்கைபபுப வ்பாருைா்தாரம

3.  மைல்மு்க சேலையினலமையில், 
உலழப்பாளியின இறுதிநிலை உற்்பததி

அ. பூஜ்யம
ஆ. ஒனறு
இ. இரண்டு
ஈ. சநரமைல்

4.  வ்தானலமைப  வ்பாருளியல் ச்காட்பாடடின 
பிர்தான இயல்பு _______

அ. குல்ந்்த அைவு சேலைோய்பபு
ஆ.  வ்பாருைா்தாரம எபச்பாதும ேமை 

நிலையில் இருககும
இ. ச்தலே அ்தன அளிபல்ப 
உருோககுகி்து
ஈ. நில் குல் ச்பாடடி

5.  J.B. சே ஒரு _____________
அ. புதிய – வ்தானலமை வ்பாருளியைாைர
ஆ. வ்தானலமை வ்பாருளியைாைர

இ. நவீன வ்பாருளியைாைர
ஈ. புதிய வ்பாருளியைாைர

6.  கீனஸின ்கருததுப்படி, மு்தைாளிததுே 
வ்பாருைா்தார அலமைபபில் எப்படிப்பட்ட 
சேலையினலமை ்காணப்படுகி்து?

அ. முழு சேலைோய்பபு
ஆ. ்தன விருப்ப சேலையினலமை
இ. ்தன விருப்பமைற்் சேலையினலமை
ஈ. குல்வு சேலைோய்பபு

7.  சேலைோய்பபு ்பற்றி வ்தானலமை 
ச்காட்பாடடின லமையக ்கருதது என்பது 
_______

அ. குல்ந்து வேல் விலைவு விதி
ஆ. ச்தலே விதி
இ. அங்காடி விதி
ஈ. நு்கரவு விதி

8.  கீனஸின கூற்றுப்படி சேலையினலமை 
என்பது _____

அ. விலைவு அளிபபு ்பற்்ாககுல்
ஆ. விலைவு ச்தலே ்பற்்ாககுல்
இ.  இரண்டும ்பற்்ாககுல்
ஈ. எலேயும இல்லை

9.  சேமிபபுககும மு்தலீடடுககும இல்டசய 
ேமைநிலைலய வ்காண்டு ேருேது 
____________ வநகிழவு ஆகும.

அ. ச்தலேயின 
ஆ. அளிபபின 
இ. மூை்தனததின 
ஈ. ேடடியின 
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10.  நவீன வ்பாருைா்தார ச்காட்பாடடின 
ேைரச்சியில் ____________ ச்காட்பாடு 
ஒரு திருபபு முலனயா்க அலமைந்்தது.

அ. கீனஸ் 
ஆ. சே (Say) 
இ. வ்தானலமையது
ஈ.  சேலைோய்பபு

11.  சேலைோய்பபு மைற்றும ேருோய் ்பற்றிய 
கீனஸின  ச்காட்பாடடின அடிப்பல்டக 
்கருததுரு ____________ ஆகும.

அ.  வ்தாகுத ச்தலே
ஆ. வ்தாகு அளிபபு
இ. விலைவுத ச்தலே
ஈ. இறுதிநிலை நு்கரவு விருபபு

12.   வ்தாகுத ச்தலேயின கூறு 
____________ ஆகும

அ. ்தனிந்பர ச்தலே
ஆ. அரசுச் வேைவு
இ. ஏற்றுமைதி மைடடும
ஈ. இ்ககுமைதி மைடடும

13.  வமைாத்த அளிபபு  ேமைம ____________
அ.  C + I + G 
ஆ. C + S + G + (X – M) 
இ. C + S + T +(X-M) 
ஈ. C + S + T + Rf

14.  ்தலையி்டாக வ்காள்ல்கககுப ்பதிைா்க 
கீனஸின ச்காட்பாடு ________லய 
எடுததுலரககி்து.

அ. அரசுத ்தலையீடினலமை 
ஆ. உச்ேஅைவுத ்தலையீடு 
இ. சிை சூழல்்களில் அரசின ்தலையீடு 
ஈ. ்தனியார துல் ்தலையீடு

15.   கீனஸின சேலைோய்பபு மைற்றும 
ேருோய் ச்காட்பாடடில், ___________ 

வ்பாருைா்தார மைந்்த நிலைககுக 
்காரணமைா்க உள்ைது.

அ.  குல்ோன உற்்பததி 
ஆ. அதி்கத ச்தலே 
இ. வநகிழேற்் அளிபபு 
ஈ.  உற்்பததிததி்ன ஒபபிடுமச்பாது மி்கக  

குல்ந்்தைவு வமைாத்தத ச்தலே

16.  வ்தானலமைக ச்காட்பாடு __________ ஐ 
ஆ்தரிககி்து.

அ.  ேமைநிலை ேரவு வேைவு 
ஆ. ேமைமைற்் ேரவு வேைவு 
இ. உ்பரி ேரவு வேைவு 
ஈ. ்பற்்ாககுல் ேரவு வேைவு

17.  ____________ ேமைநிலைலய 
கீனஸில்டய ச்காட்பாடு ேலியுறுததியது.

அ. மி்கககுறுகிய ்காைம 
ஆ. குறுகிய ்காைம 
இ. மி்க நீண்்ட ்காைம 
ஈ. நீண்்ட ்காைம

18.  வ்தானலமைக ச்காட்பாடடின்படி, ேடடி வீ்தம 
____________க்கான வேகுமைதி

அ. மு்தலீடு 
ஆ. ச்தலே 
இ. மூை்தனம 
ஈ. சேமிபபு

19.  கீனஸின ச்காட்பாடடில், ்பணததிற்்கான 
ச்தலேலயயும ்பணததின அளிபல்பயும 
நிரணயிப்பது ____________ ஆகும.

அ. ேடடி வீ்தம 
ஆ. விலைவுத ச்தலே 
இ. வ்தாகுத ச்தலே 
ஈ. வ்தாகு அளிபபு
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20.  ஒரு வ்பாருைா்தாரததில் ____________ இயக்கதல்த சே (Say) யின விதி ேலியுறுததியது.

அ. தூண்்டப்பட்ட விலைக ்கருவி ஆ. ்தானியஙகும விலைக ்கருவி 
இ. தூண்்டப்பட்ட ச்தலே ஈ. தூண்்டப்பட்ட மு்தலீடு

வில்ட்கள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ இ அ ஆ ஆ ஈ இ ஆ ஈ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
இ ஆ ஈ இ ஈ அ ஆ ஈ அ ஆ

்குதி – ஆ

கீழ்க்�ாணும் வினாக்�ளுக்கு ஓரிரு ோக்கியங�ளில் விலடயளி.

21. “முழு சேலைோய்பபு” ேலரயறு.
22. ஊர்க சேலையினலமையின முககிய இயல்பு யாது?
23. உ்டன்பாடில்ைா (Frictional) சேலையினலமை ்பற்றி சிறு குறிபபு ேலர்க.
24. ்தற்ச்பாதுள்ை சூழலில் ஆள் குல்பபிற்்கான ்காரணதல்தத ்தரு்க.
25. சே விதியின எடு்காள்்கலை ்படடியலிடு்க.
26. “விலைவுத ச்தலே” என்ால் எனன?
27. வ்தாகு அளிபபின கூறு்கள் யாலே?

்குதி – இ

கீழ்ேரும் வினாக்�ளுக்கு ஒரு ்த்தியைவில் ்தில் தரு�.

28.  கீழக்காணு்பேற்ல் சுருக்கமைா்க விேரி.
அ. ்பருே ்காை சேலையினலமை
ஆ. உ்டன்பாடில்ைா (Frictional) சேலையினலமை
இ. ்படித்தேர சேலையினலமை

29.  வ்தானலமை சேலைோய்பபு ச்காட்பாடடின ்படி கூலிக குல்பபு எவோறு 
சேலையினலமைப பிரச்ேலனககுத தீரோ்க அலமைந்்தது என்பல்த ேலர்ப்டம மூைம 
விைககு்க.

30. J.B. சே விதியில் விலைவு்கலைப ்பற்றி குறிபபு ேலர்க
31. கீனஸின ச்காட்பாடல்ட வ்தா்டர ேலர்ப்டம (Flowchart ) மூைம விைககு்க.
32. வ்தாகு ச்தலே என்ால் எனன? அ்தன கூறு்கலைக கூறு்க.
33. வ்தாகு அளிபல்ப ேலர்ப்டம மூைம விைககு்க.
34. வ்தானலமையியதல்தயும கீனஸியதல்தயும ஒபபிடு்க. (ஏச்தனும ஐந்து)  
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்குதி – ஈ

கீழ்ேரும் வினாக்�ளுக்கு ஒரு ்க்� அைவில் விலடயளி.

35. சேலையினலமை்களின ேல்க்கலை விேரி
36. சேயின அங்காடி விதியிலன தி்னாய்வு வேய்்க.
37. ADF மைற்றும ASF ககு இல்டயிைான ேமைநிலைலய ேலர்ப்டம மூைம விேரி.
38.  வ்தானலமைக ச்காட்பாடு மைற்றும கீனஸ் ச்காட்பாடு ஆகியேற்றிற்கு இல்டயிைான

சேறு்பாடு்கலை விைககு்க.

உங்கள் கிராமைம அல்ைது ோரடில் உள்ை ந்பர்களில் எத்தலன ச்பர 
முழு சேலையினறி உள்ைனர; எத்தலன ச்பர சுய விருப்பதது்டன

சேலையினறி உள்ைனர; எத்தலன ச்பர ்பகுதி சநர 
சேலையில்ைா்தேர்கைா்க உள்ைனர? ச்பான் விேரங்கலைப 

்படடியலிடு. (ஆசிரியர உ்தவியு்டன புள்ளி விேரம சே்கரிககும முல்லய 
அறிந்து வ்காள்்க).

பசய்முலற

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.

்ார்லே நூல்�ள்
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4.1
அறிமு்கம்

இராண்ாம் அத்தியாயத்தில் நாட்டு 
வருமானம் மற்றும் அதன் அளவீடு, 
முக்கியத்துவம் மற்றும் சிக்்கல்்களளப் பற்றி 
பாரத்ததாம். இநத அத்தியாயம் நு்கரவுச் சாரபு 
மற்றும் முதலீட்டுச் சாரபு பற்றி விளக்குகிறது. 
இது நாட்டு வருமானத்ளத பாதிக்கும் முக்கிய 
்காரணியா்க சசயலாற்றுகிறது. 

 நாட்டு வருமான வளரச்சிளய முடுக்கி 
விடுவதுதான் தபரியல் சபாருளாதாரத்தின் 
முக்கிய தநாக்்கமாகும். ததசிய வருவாயானது 
நு்கரவு பண்ங்கள் (C) மற்றும் முதலீட்டுப் 
பண்ங்களள (I) உள்ள்க்கி இருப்பளத நாம் 
ஏற்்கனதவ பாரத்துள்தளாம். முதலீட்டுக்கும் 
ததசிய வருவாய்க்கும் சநருஙகிய சதா்ரபு 

உள்ளது. முதலீட்ள் அதி்கரிப்பதால் எநத 
அளவுக்கு ததசிய வருவாய் அதி்கரிக்கும் 
என்பளத “சபருக்கி” ்காட்டுகிறது.  அநத 
“சபருக்கியின் ” மதிப்பு நு்கரவுச் சாரபு அல்லது 
இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்த்ளதப் சபாறுத்தத 
அளமகிறது. நு்கரவுச் சாரபு என்பது நு்கரவுச் 
சசலவுக்கும் ததசிய வருவாயக்கும் உள்ள 
சதா்ரபாகும். ததசிய வருவாயில் 
சசலவி்ப்ப்ாமல் உள்ள சதாள்க முதலீடு 
ஆகும்.  இது பின் மூலதனமா்க மாறுகிறது. 
நு்கரவுச் சசலவிற்கும் மூலதனச் சசலவிற்கும் 
உள்ள சதா்ரளப முடுக்கி த்காட்பாடு 
விளக்குகிறது. இளவ அளனத்தும் ஒன்தறாடு 
ஒன்று சதா்ரபுள்யளவ. 

அத்தியாயம்

4 நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்

“மதிப்புக் த்காட்பாட்டின் இரு பக்்கங்களா்க ததளவக் த்காட்பாடும் அளிப்புக் 
த்காட்பாடும் உள்ளன.  அது தபால ஏற்ற இறக்்கங்களின் (Business Cycle) 

த்காட்பாட்டின் இருபக்்கங்களா்க சபருக்கி மற்றும் முடுக்கி த்காட்பாடு்கள் உள்ளன. 
இருபக்்கங்களும் சசயல்படுவளத விளக்குவதத முழுக்த்காட்பா்ாகும்”.

– J.R. ஹிக்ஸ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

நு்கரவு மற்றும் முதலீடு சாரபு்களின் அடிப்பள்க் ்கருத்துக்்களளப் புரிநது ச்காள்ளல்

சபருக்கி, முடுக்கி, சிறப்புப் சபருக்கி (Multiplier, Accelerator and Super Multiplier) 
ஆகியவற்றின் சசயல்பாடு்களள அறிநது ச்காள்ளல்

1
2
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4.2

இநத அத்தியாத்தில் நு்கரவுச் சாரபு, 
நு்கரவு சாரநத உளவியல் த்காட்பாடு, 
முதலீட்டுச் சாரபு, சபருக்கி, முடுக்கி 
தபான்றவற்ளற அறியலாம்.

 நு்கர்வுச ்சோர்பு

4.2.1   நுகர்வுச சார்பின ச்பாருள்

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

இதளன                         எனலாம்.

இதில் C = நு்கரவு 
Y = வருமானம்
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 

வருவாய் சசைவு

நுகர்வுச சார்பு

C= f (Y)

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.

அட்டவலை 1 : வருமானம் – நுகர்வு 
அட்டவலை (� சகாடிகளில்)

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

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

(MPC =                 )

வருமானம்
Y

நுகர்வு
C

சசமிப்பு
S

0 20 -20

60 70 -10

120 120 0

180 170 10

240 220 20

300 270 30

360 320 40

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

b  = MPC (இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம்) 
= 0.8 =        

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). 

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

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

தமற்்காண வளரப்த்தில் வருமானம் 
படுகிள்க் த்காட்டிலும், நு்கரவு சசஙகுத்துக் 
த்காட்டிலும் விளக்்கப்படுகிறது. 45-டிகிரி 

∆c
∆y

0
45o

170

120

20

120 180 x

y c = y

c
S

B

வருமானம்

நு
்கர

வு

வளரப்ம் 4.1

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

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.

4.2.2  முக்கிே கருததுருக்கள்

 (i)  சராசரி நு்கரவு நாட்்ம் =      =  நு்கரவு
வருவாய்

(ii)  இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம்
= ∆c

∆y  = நு்கரவு மாற்றம்
வருவாய் மாற்றம்

(iii) சராசரி தசமிப்பு நாட்்ம் = s
y  = தசமிப்பு

வருவாய்      

(iv)  இறுதிநிளல தசமிப்பு நாட்்ம்
 = ∆s

∆y  = தசமிப்பு மாற்றம்
வருவாய் மாற்றம்

சராசரி

நு்கர்வு �ோட்்டம்

சமாத்த 
வருமானம் 

40,000
சசலவு 
சசய்தது 
30,000

வருமான 
அதி்கரிப்பு 

10,000
சசலவு 

அதி்கரிப்பு 
2,500

இறுதிநிலை
சர

ாச
ரி 

நு
கர்

வு
  ந

ாட
்டம்

 7
5%

இ
று

தி
நில

ை
 நு

கர்
வு

 ந
ாட

்டம்
25

%

இறுதிநிலை

c
y
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(1) சராசரி நுகர்வு நாட்டம்
வருமானத்திற்கும் நு்கரவுக்குமான 

வீததம சராசரி நு்கரவு நாட்்மாகும். 
்கணிதரீதியா்க 

இஙகு
C - நு்கரவு
Y- வருமானம்

(2) இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம்

வருமான மாற்றத்திற்கும் நு்கரவு 
மாற்றத்திற்கிள்தயயான வீததம 
இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் என வளரயளற 
சசய்யப்படுகிறது. ்கணித ரீதியா்க

இஙகு
ΔC = நு்கரவு மாற்றம்

ΔY = வருமான மாற்றம்

MPC –  தநரமளற எண ஆனால் ஒன்றுக்கும் 
குளறவானது.

(3) சராசரி சசமிப்பு நாட்டம் (APS)

வருமானத்திற்கும், தசமிப்பிற்குமிள்தயயான 
வீததம சராசரி தசமிப்பு நாட்்ம் எனப்படும். 
சராசரி தசமிப்பு நாட்்ம் என்பது சமாத்த 
தசமிப்ளப சமாத்த வருவாய் வகுத்தால் 
கிள்க்்கக்கூடியதாகும். தவறுவள்கயில் 
கூறினால் சமாத்த வருவாய்க்கும், சமாத்த 

APC = 
C
Y

MPC = 
∆C
∆Y

0 < 
∆C
∆Y

<1 

தசமிப்பிற்கிள்தயயான வீதமாகும். ்கணித 
ரீதியா்க

இஙகு 
S = தசமிப்பு
Y = வருமானம்

(4)  இறுதிநிலை சசமிப்பு நாட்டம்

வருமான மாற்றத்திற்கும் தசமிப்பு 
மாற்றத்திற்கும் இள்தயயுள்ள வீததம 
இறுதிநிளல தசமிப்பு நாட்்மாகும்.

இறுதிநிளல தசமிப்பு நாட்்த்ளத அறிய 
தசமிப்பு மாற்றத்ளத, வருமான மாற்றத்தினால் 
வகுத்தால் கிள்க்கும். ்கணித ரீதியா்க

இஙகு
= தசமிப்பு மாற்றம்

= வருமான மாற்றம்

தமலும் MPC+MPS=1

MPS = 1- MPC மற்றும் MPC = 1 - MPS

சபாதுவா்க சராசரி நு்கரவு நாட்்ம் 
சதவீதமா்கவும், இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் 
பின்னமா்கவும் இருக்கும்.

APS = 
S
Y

MPS = 
∆S
∆Y
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அட்டவலை. 2 APC, MPC, APS மற்றும் MPS லே கைக்கிடுதல்

வருமானம்
Y

நுகர்வு
C

APC %
C/Y

APS %
S/Y

MPC
ΔC/ΔY

MPS
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

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

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.

அனுமானஙகள் 

கீன்ஸின் விதி கீழ்்காணும் 
அனுமானங்களள உள்ள்க்கியது.

வருமானம்

வருமானம் 
அதி்கரித்தல்

வருமானம் 
அதி்கரிப்பதற்கு ஏற்ப 

நு்கரவு சமமா்க இல்ளல

நு்கரவு

i. மற்்றலவ மா்றாது 
வருமான பகிரவு, சுளவ, பேக்்கவேக்்கம், 

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

2. சுமூகமான சூைல் நிைவுகி்றது
 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

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

விதியின கருததுக்கள்
இவ்விதி மூன்று ்கருத்துக்்களளக் 

ச்காண்து.

(1)  வருமானம் உேரும் ச்பாது, நுகர்வு சசைவும் 
அதிகரிக்கும். ஆனால் சிறிய அளவா்க 
இருக்கும். ்காரைம் வருமனம் அதி்கரிக்கும் 
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தபாது, பகுதி பகுதியா்க நம் விருப்பமும் 
நிளறதவறும், ஆதலால் நு்கரவு 
சபாருட்்களின் மீது சசய்கின்ற சசலவு 
குளறகிறது. எனதவ நு்கரவு சசலவு ஆனது 
வருமானம் அதி்கரிக்கும் தபாது 
அதி்கரிக்கும், ஆனால் குளறநத அளதவ 
அதி்கரிக்கும். 

(2)  அதிகரிதத வருமானம் நுகர்வு சசைவிற்கும், 
சசமிப்பிற்கும் இல்டசே சிை விகிதததில் 
பிரிக்கப்்படுகின்றது. இது முதல் 
்கருத்துளரயின் படி சதா்ரகிறது. 
ஏசனனில் முழுவதுமான அதி்கரித்த 
வருமானம் நு்கரவில் முழுவதுமா்க 
சசயல்ப்வில்ளல, மீதம் தசமிக்்கப்படும் 
இதன் வழியில் நு்கரவும், தசமிப்பும் 
ஒன்தறாடு ஒன்று ந்கரகின்றது.

(3)  அதிகரிகின்ற வருமானம் எப்ச்பாழுதும் 
நுகர்வு மற்றும் சசமிப்ல்ப இரணல்ட 
அதிகரிக்க சசய்யும். இது அதி்கரித்த 
வருமானம் ஒன்று நு்கரவுத்கா அல்லது 
தசமிப்பிற்த்கா ச்காணடு சசல்லும். 
ஆதலால் அதி்கரிகின்ற வருமானம், நு்கரவு 
மற்றும் தசமிப்ளப இரணள்யும் 
அதி்கரிக்கும்.

இவ்விதியின் மூன்று ்கருத்துளர்கள் 
பின்வரும் அட்்வளை 3-ன் உதவியு்ன் 
விளக்்கப்படுகிறது.

அட்டவலை 3
 விதியின மூனறு கருததுலரகள்.

வருமானம்
Y

நுகர்வு
C

சசமிப்பு
S = Y - C

120 120 0
180 170 10
240 220 20

கருததுலர (1) 
வருமானம் �60 த்காடி்களா்க 

அதி்கரிக்கின்றது மற்றும் நு்கரவு �50 
த்காடி்களா்க அதி்கரிக்கிறது.

கருததுலர (2) 
அதி்கரித்த �60 த்காடி வருமானம் 

இரண்ா்க, நு்கரவிற்கும், தசமிப்பிற்கும் 
இள்தய முளறதய பிரிக்கின்றது. (அதாவது 
�50 த்காடி்களில் மற்றும் �10 த்காடி்களில்)

கருததுலர (3)
வருமானம் அதி்கரிக்கும் சபாழுது 

நு்கரவு மற்றும் தசமிப்பு அதி்கரிக்கின்றது. 
நு்கரதவா அல்லது தசமிப்தபா குளறயவில்ளல.

இநத மூன்று ்கருத்துளர்களும் 
வளரப்மா்க 4.2ல் விளக்்கப்பட்டுள்ளது. 
இஙத்க வருமானம் படுகிள்யா்கவும் மற்றும் 
நு்கரவு தசமிப்பு சசஙகுத்து அச்சிலும் 
அளவி்ப்படுகிறது. C- என்பது நு்கரவு சாரவு 
வளளத்காடு, 45- டிகிரி த்காடு  வருமானம் 
மற்றும் நு்கரளவ அளவு சமமா்க இருப்பளதக் 
்காட்டுகிறது.

கருததுலர (1)
120 லிருநது 180 ஆ்க வருமானம் 

அதி்கரிக்கும் சபாழுது நு்கரவும் 120லிருநது 

0

240

240

220
180

180

170
120

120

c = yy

c = 20 + 5/6 y

x
450

வளரப்ம் 4.2
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170ஆ்க அதி்கரிக்கின்றது. ஆனால் அதி்கரித்த 
நு்கரவு அதி்கரித்த வருமானத்ளத ்காட்டிலும் 
10 குளறவு. அது தசமிக்்கப்படுகிறது.

கருததுலர (2) 
180 லிருநது 240 ஆ்க வருமானம் 

அதி்கரிக்கும் சபாழுது இது இரணடு 
பகுதி்களா்க நு்கரவு 170 லிருநது  220 ஆ்கவும், 
தசமிப்பா்க 10 லிருநது 20 ஆ்கவும் முளறதய 
பிரிகின்றது.

கருததுலர (3)
வருமானம் 180 லிருநது 240 

உயரும்தபாது நு்கரளவ 170 லிருநது 220 
ஆ்கவும், தசமிப்ளப 10 லிருநது 20ஆ்கவும் 
அதி்கரிக்்க சசய்கிறது. C த்காட்டிற்கும் 450 
த்காட்டிற்கும் இள்தயயுள்ள அ்கன்ற பகுதி 
தசமிப்ளபக் ்காட்டுகிறது. 

4.2.4   நுகர்வு சார்ல்ப தீர்மானிக்கின்ற 
காரணிகள் (அகவே மற்றும் 
பு்றவே காரணிகள்)

நு்கரவு சாரளப தூணடுகின்ற 
்காரணி்களள தே.எம்.கீன்ஸ் இரண்ா்க 
பிரிக்கின்றார. அதாவது அ்கவய ்காரணி்கள் 
மற்றும் புறவய ்காரணி்கள். 

அ) அகவே காரணிகள்
அ்கவய ்காரணி்கள் உளவியல் 

சிநதளன்களு்ன் சதா்ரபுள்யது. நு்கரவு 
சாரளப தூணடுகின்ற முக்கிய அ்கவய 
்காரணி்கள் கீதே ச்காடுக்்கப்பட்டுள்ளது.

கீன்ஸ் எட்டு தநாக்்கங்களள பட்டியலிட்டு 
உள்ளார. இளவ தனி நபர்களள சசலவு 
சசய்வது இருநது விலக்்களிக்கிறது. 
அளவயாவன:

1.  முனசனசசரிக்லக சநாக்கம் : எதிரபாராமல் 
ஏற்படும் நி்கழ்விற்்கா்க ள்கயில் சராக்்கமா்க 
ளவப்பது. எ.்கா. விபத்து, உ்ல் நலனின்ளம

2.  எதிர்்பார்க்கும் சநாக்கம் : எதிர்கால 
ததளவக்்கான விருப்பம். எ.்கா. வயதான 
்காலம்

3.  கணிக்கும் சநாக்கம் : விருப்பம் மற்றும் 
பாராட்ள் அனுபவிப்பதற்்கான விருப்பம்.

4.  முனசனறும் சநாக்கம் : வாழ்க்ள்கத் 
தரத்ளத முன்தனற்ற விரும்புதல் சாரநத 
விருப்பம்

5.  ்பைவிேல் சுதந்திர சநாக்கம் 
6.  வாணி்ப சநாக்கம் (வியாபாரத்ளத 

முன்தனற்றுவதற்்கான தநாக்்கம்)
7.  கர்வ சநாக்கம் (விட்டுச் சசல்வதற்்கான 

விருப்பம்)
8.  ச்பராலச சநாக்கம் (முற்றிலும் தமாசமான 

உள்ளுைரவு)

கீன்ஸ் : முன்சனச்சரிக்ள்க, 
எதிரபாரத்தல் ்கணித்தல், முன்தனறுதல், 
பைவியல் சுதநதிரம், வாணிபம், ்கரவம், 
தபராளச ஆகியளவ நு்கரச்சிளயப் 
புறக்்கணிக்கும் தநாக்்கங்களா்கக்   
கூறியுள்ளார.

அரசாங்கம், நிறுவனங்கள் மற்றும் 
வாணிப ்கே்கங்கள், சதாழிற்சாளல்களும் 
பின்வரும் நான்கு தநாக்்கங்களுக்்கா்க 
முக்கியமா்க தசமிக்கும்.

1.  வாணி்ப சநாக்கம் : ்க்ன் இல்லாமல் 
மூலதன முதலீடு தமற்ச்காள்வதற்்கா்க 
வளங்களள சபறும் விருப்பம்.

2.  நீர்லமதனலம சநாக்கம் : அவசர்காலம், 
சிக்்கல்்களள சநதிப்பதற்்கா்க நீரளம 
வளங்களள பாது்காக்கும் தநாக்்கம்.
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3.  முனசனறும் சநாக்கம் : வருமானத்ளத 
அதி்கரிப்பதற்்கா்கவும், சவற்றி சபறும் 
தமலாணளமளய நிரூபிக்்க 
தவணடியதற்்கான தநாக்்கம்.

4.  நிதி விசவக சநாக்கம் : ்க்ளன சசலுத்த, 
ததய்மானம் மற்றும் பேங்கால சதாழில் 
நுட்பத்ளத மாற்றும் தநாக்்கம் 
தபான்றவற்றிற்கு ததளவயான நிதி 
ஆதாரங்களள உறுதிப் படுத்தும் விருப்பம். 

கீன்ஸ் அ்கவயக் ்காரணி்கள் குறுகிய 
்காலத்தில் மாறாது என்றும் எனதவ, நு்கரவுச் 
சாரபு குறுகிய ்காலத்தில் நிளலயானது 
என்கிறார.

ஆ) பு்றவேக் காரணிகள் 
புறவயக்்காரணி்கள் உணளமயான 

மற்றும் அளவி்க் கூடியது.  நீண் ்காலங்களில் 
இநத ்காரணி்கள் எளிதா்க மாற்றம் அள்யும். 
சபரும்பான்ளமயான புற்காரணி்கள் நு்கரவு 
சாரளப தீரமானிக்கின்றளவ்களாகும். 

1) வருமான ்பகிர்வு
சசல்வநதர்களுக்கும், ஏளே்களுக்கும் 

இள்தய சபரிய அளவில் தவறுபாடு 
இருநதால், நு்கரவு குளறவா்க இருக்கும். 
்காரைம் சசல்வநதர்கள் குளறவான நு்கரவு 
விருப்பமும், அதி்கப்படியான தசமிப்பு 
விருப்பமும் ச்காணடு இருப்பர. சமநிளல 
வருமான பகிரவுள்ய சமூ்கத்தில் அதி்கமான 
நு்கரவு விருப்பம் இருக்கும்.  V.K.R.V. ராவ் 
அவர்களால் இக்்கருத்து வலியுறுத்தப்பட்்து.

2) விலை அளவு 
நு்கரவு சாரளப மி்க முக்கியமான 

தீரமானிக்கின்ற ்காரணியா்க இருப்பது விளல 
அளதவ ஆகும். விளல வீழ்ச்சி அள்யும் தபாது, 
உணளம வருமானம் அதி்கரிக்கும், மக்்கள் 

அதி்கமா்க நு்கரவார்கள் மற்றும் சமூ்கத்தில் 
நு்கரவு விருப்பம் அதி்கரிக்கும்.

3) கூலி அளவு
நு்கரவு சாரளப தீரமானிக்கின்ற 

முக்கியமானதா்க கூலி அளவு இருக்கின்றது. 
நு்கரவிற்கும், கூலிக்கும் இள்தய 
தநரமளறயான சதா்ரளப ச்காணடு 
இருக்கும். கூலி அதி்கரிக்கும் தபாது நு்கரவுச் 
சசலவும் அதி்கரிக்கும். தமலும்  எதிரபாராத 
லாபம் ஏற்படும் தபாது இதத மாதிரி விளளவு 
ஏற்படும். 

4) வடடி விகிதம்
வட்டி விகிதமும் நு்கரவுச் சாரளப 

தீரமானிக்கின்ற முக்கிய ்காரணியாகும்.. 
அதி்க வட்டி விகிதம் மக்்களள அதி்க அளவில் 
பைத்ளத தசமிக்்க ஊக்்கம் அளிக்கும் மற்றும் 
நு்கரளவ குளறக்கும்.

5) நிதி சகாள்லக 
அரசாங்கம் வரிளய குளறக்கும் தபாது, 

சசலவி்த்தக்்க வருமானம் அதி்கரிக்கும் 
மற்றும் சமூ்கத்தில் நு்கரவு விருப்பம் 
அதி்கரிக்கும். வளரவீத வரிக் ச்காள்ள்கயானது 
ஏளே்களுக்கு சாத்கமான வருமான பகிரளவ 
தருவதால், ஏளே்களின் நு்கரவு விருப்பம் 
மாறும்.

6) நுகர்சவார் க்டன
சுலப தவளை்களா்க நு்கரவுக்  ்க்ன் 

அளிக்கும் தபாது அவர்கள் நு்கரதவார 
சபாருட்்களான ்கனர்க வா்கனங்கள், பிரிட்ஜ், 
்கம்யூட்்ர தபான்றவற்றிளன வாஙகுவார்கள். 
இது நு்கரளவ அதி்கப்படுத்தும். 

7) மக்கள் சதாலக காரணிகள்
மற்றளவ மாறாமல் இருக்கும் தபாது 

குடும்ப அளவு அதி்கமா்க இருநதால், நு்கரவு 
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4.3

அதி்கமா்க இருக்கும்.  தமலும் குடும்ப அளவு, 
குடும்ப வாழ்ள்க சுேற்சி நிளல, இருப்பி்ம் 
மற்றும் தவளலவாய்ப்பு நு்கரவுச் சாரளப 
பாதிக்கும். ஆரம்பநிளல ்கல்வி பயிலும் 
மாைவர்களள வி் குடும்பத்தில் ்கல்லூரி 
்கல்வி பயிலும் மாைவர்கள் அதி்கமா்க சசலவு 
சசய்வார்கள் கிராமப்புற குடும்பங்களள வி் 
ந்கரப்புற குடும்பங்கள் அதி்கமா்க சசலவு 
சசய்யும்.

8) டூசன ச்பரியின அனுமானம்
நு்கரவு சாரளப பாதிக்கும் இரணடு 

உற்று தநாக்குதளல டூசன் சபரி 
ஏற்படுத்தியுள்ளார.

அ) நு்கரவு சசலவானது 
தற்தபாளதய வருமானத்ளத 
மட்டும் சாரநது இல்லாமல் 
முநளதய வருமானத்ளதயும், 
வாழ்க்ள்க தரத்ளதயும் 
சாரநது இருக்கும். தனி 
நபர்கள் குறிப்பிட்் வாழ்க்ள்க 
தரத்து்ன் வாழ்நது 
பேக்்கப்பட்டு இருப்பதால், தற்தபாளதய 
வருமானம் குளறநதாலும் சதா்ரநது ஒதர 
மாதிரியா்க நு்கரவு சசலவு தமற்ச்காள்வார்கள்.

ஆ) சவளிக்்காட்டும் விளளவின் 
்காரைமா்கவும் நு்கரவு தீரமானிக்்கப்படுகிறது. 
குளறவான வருமான உள்ய மக்்களும், 
அதி்க வருமான உள்ய மக்்களின் நு்கரவு 
தரத்தால் துண்ப்படுவார்கள். மற்சறாரு 
வள்கயில் ஏளே மக்்கள் சசல்வநதர்களின் 
நு்கரதவ தபான்தற சசலவு சசய்வார்கள். இது 
அவர்களின் வருமானத்ளதயும் தாணடி 
சசலவு சசய்ய ளவக்கும்.

9) எதிர்்பாராத ைா்பம் அல்ைது நஷ்டம் 
பஙகுச் சநளதயில் ஏற்படும் எதிரபாராத 

மாற்றம் லாபத்ளததயா அல்லது நஷ்த்ளததய 

டூசன ச்பரி

ஏற்ப்ச் சசய்து நு்கரவு சாரளப தமல் 
தநாக்கிதயா அல்லது கீழ் தநாக்கிதயா ந்கரச் 
சசய்யும். 

முதலீட்டு ்சோர்பு

முதலீட்டு சாரபு என்பது முதலீடு மற்றும் 
வட்டி வீதத்திற்கிள்தயயான சதா்ரளபக் 
குறிப்பிடுகிறது. முதலீட்டிற்கும் வட்டி 
வீதத்திற்கும்  உள்ள சாரபு  தளலகீழ் சதா்ரபு 
உள்ளது. முதலீட்டுச் சாரபானது கீழ்தநாக்கிச்  
சசல்லும்.

I = f(r)
I = முதலீடு (சாரபு மாறி்கள்)
r =  வட்டி வீதம் (சாரபற்ற மாறி்கள்)

4.3.1.  முதலீடு - ச்பாருள்
முதலீடு என்பது பஙகு்கள், ்க்ன் 

பத்திரங்கள், அரசாங்க  பஙகு மற்றும் 
பத்திரங்கள் வாஙகுவது ஆகும். கீன்ஸின் 
கூற்றுப்படி, முதலீடு என்பது நிதி முதலீட்ள் 
மட்டும் குறிக்கும்,  உணளமயான முதலீட்ள்க் 
குறிக்்காது. இது மாதிரியான முதலீடு நாட்டின் 
உணளமயான மூலதன இருப்பில் 
தசரப்பதில்ளல.

கீன்ஸின் பாரளவயில் முதலீடு மூலதன 
முதலீட்டுச் சசலளவ உள்ள்க்கியது ஆகும்.

4.3.2.  முதலீடடின வலககள்
தனனிசலசோன முதலீடு மற்றும் 
தூண்டப்்பட்ட முதலீடு.
i) தனனிசலசோன முதலீடு

தன்னிச்ளசயான முதலீடு என்பது 
மூலதனத் திரட்சியின் மீது ஆகும் சசலவு 
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ஆகும். மாறுகின்ற வருமானம், வட்டி விகிதம், 
இலாப வீதத்ளத சாரநது இருக்்காது.

சபாருளாதார ந்வடிக்ள்க்களில் 
சுதநதிரமான எளதயும் சாராத முதலீடு இது. 
தன்னிச்ளசயான முதலீடு வருமானம் 
சநகிழ்சியற்றது, தன்னிச்ளசயான முதலீடு 
அளவு எல்லா நிளல்களிலும் ஒதர மாதிரியா்க 
இருக்கும்.

 தன்னிச்ளச முதலீட்டு வளர த்காடு X 
அச்சுக்கு படிக்கிள் இளைக்த்கா்ா்க 
இருக்கும். 

தனனிசலச முதலீடு
●  முதலீடு நாட்டு வருமானத்ளதச் 

சாரநததல்ல.
●  இலாப தநாக்கின்றி நலத்திற்்கா்க 

முதலீடு தமற்ச்காள்ளப்படுகிறது. 
●  உதாரைம் : சாளல்கள் அளமத்தல், 

பாலங்கள், பள்ளி்கள், சதாணடு 
நிறுவனங்கள்

●  உயரும் ்கச்சாப் சபாருட்்கள் மற்றும் 
உளேப்பாளர்களின் ஊதியம் 
ஆகியவற்ளற பாதிக்்காது.

●  நாட்டு வளரச்சிக்கும், சபாருளாதார 
மநதத்திலிருநது விடுபடுவதற்கும் இது 
அவசியம்.

வருமானம்0

I I’

x

மு
தலீ
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தன்னிச்ளசயான முதலீடு

வளரப்ம் 4.3

y

சபாதுவா்க, அரசு நலத்திளன ்கருத்தில் 
ச்காணடு தன்னிச்ளசயான முதலீட்ள் 
தமற்ச்காள்ளும். 

ii) தூண்டப்்பட்ட முதலீடு
 சபாருளாதாரம் வளரச்சி அள்யும் 

தபாது அதி்கரிக்கின்ற வருமானம் மற்றும் 
ததளவ உயரவினால் ஏற்படும் நிளலயான 
சசாத்து மற்றும் பஙகு்கள் மீதான  சசலதவ 
தூண்ப்பட்் முதலீடு ஆகும்.

 தூண்ப்பட்் முதலீடு லாப தநாக்்கம் 
உள்யது. ததசிய வருமானத்தில் ஏற்படும் 
மாற்றத்ததாடு சதா்ரபுள்யது. ததசிய 
வருமானத்திற்கும், தூண்ப்பட்் 
முதலீட்டிற்கும் தநரிள்யான சதா்ரபு 
இருக்கிறது. ததசிய வருமானம் குளறநதால் 
தூண்ப்பட்் முதலீடும் குளறயும் மற்றும் 
தூண்ப்பட்் முதலீடு வருமான  
சந்கழிச்சியுள்யது. பின்வருமாறு தநரமளற 
சாய்வு த்கா்ா்க இருக்கும்.

ச்பாருளாதார மந்த காைததில் அரசு 
தனனிசலச முதலீடடிற்கு ஊக்கமளிக்கும். 
நைப் ச்பாருளாதரததின முக்கிே ்பகுதி 
தனனிசலசோன முதலீடு ஆகும். 
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தூண்ப்பட்் முதலீடு
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சதா 
எண தனனிசலசோன முதலீடு ஊக்குவிக்கப்்பட்ட முதலீடு

1 தன்னிச்ளசயானது திட்்மி்ப்பட்்து

2 வருவாளயப் சபாறுத்து சநகிோதது வருவாளயப் சபாறுத்து சநகிழ்வது

3 நல தநாக்்கமுள்யது இலாப தநாக்்கமுள்யது

4.3.3  முதலீடடுச சார்பின காரணிகள் 
(Determinants of Investment 
Function)

சதான்ளமப் சபாருளியல் அறிஞர்கள் 
முதலீடு வட்டிவீதத்ளத மட்டுதம சாரநதது 
என்று கூறினார்கள். ஆனால் உணளமயில் 
முதலீடு பல ்காரணி்களளப் சபாறுத்து 
அளமகிறது. அளவ கீழ்வருமாறு:

1. வட்டி வீதம் 
2. நிளலயற்ற தன்ளம
3. அரசியல் சூேல்
4. மக்்கள் சதாள்க வளரச்சி விகிதம்
5. மூலதனப் சபாருட்்களின் இருப்பு
6. புதிய சபாருட்்களின் ததளவ
7. முதலீட்்ாளர்களின் வருமான அளவு
8. ்கணடுபிடிப்பு்களும், புத்தாக்்கமும்
9. நு்கரவுத் ததளவ
10. அரசுக் ச்காள்ள்க
11. மூலதனம் கிள்த்தல்
12.  முதலீட்்ாளர்களின் சசாத்துக்்களின் 

சராக்்கத்தன்ளம

ஆகிய ்காரணி்கள் முதலீட்்ளளவ 
நிரையிக்கின்றன.

கீன்ஸின் ்கருத்துப்படி, வாணிப 
எதிரபாரப்பு மற்றும் இலாபம் ஆகியளவ 

முதலீட்டு அளளவ முடிவு  சசய்வதில் முக்கிய 
்காரணி்களா்க விளஙகுகின்றது. தமலும் அவர 
முதலீடு மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 
மற்றும் வட்டி வீதத்ளதப் சபாருத்து அளமயும் 
என்கிறார.

i.  தனியார முதலீடு என்பது மூலதன இருப்ளப 
அதாவது சதாழிற்சாளல அல்லது 
இயநதிரங்களள அதி்கரிக்்க சசய்வது. 

ii.  மூலதனத்தின் இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 
(MEC)என்பது முதலீட்டுத் திட்்த்தில் 
கிள்க்கும் எதிரபாரக்்கப்படும் வருமானம் 
ஆகும். குறிப்பா்க இருக்கின்ற ஆணடு 
உற்பத்தியில் ஏற்படும் இறுதியா்க 
அதி்கரிக்்கப்பட்் ஒரு அலகு மூலதனத்தினால் 
ஏற்பட்் உற்பத்தியாகும். 

iii.  மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 5 
சதவீதமா்கவும், வட்டி வீதம் 4 சதவீதமா்க 
இருக்கும் சபாது 4 சதவீத வட்டியில் ்க்ன் 
வாஙகினாலம் 5 சதவீத உற்பத்தி 
எதிரபாரக்்கப்படுவதால் வாங்கலாம்.

4.3.4.   வடடி வீதததிற்கும் 
மு த லீ ட டி ற் கு ம் 
இல்டசே உள்ள 
உ்றவு

வட்டி வீதத்திற்கும் முதலீட்டிற்கும் 
இள்தய உள்ள உறவு எவ்வாறு 
சபாருளாதாரத்ளத பாதிக்கிறது என்பளத 
விளக்்கப்படுகிறது. ்க்ன்்களின் மீதான வட்டி 
வீதம் உயரும்தபாது, குளறவான முதலீத் 
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நள்சபறும். ஏசனனில் வட்டி வீதம் அதிரிக்கும் 
தபாது ்க்ன் சபறுவதற்்கான சசலவு 
அதி்கரிக்கும். இதனால் அதி்க வருவாய் 
தரக்கூடிய இனங்களில் மட்டும் முதலீடு 
சசய்யப்படும்.

வடடி வீதமும் முதலீடடு அளவும்

்க்னுக்்கான சசலவு உணளமயா்க 
உயரும்தபாது குளறநத அளவு முதலீட்டில் 
இலாபம் தரக்கூடிய இனங்களில் முதலீடு 
சசய்வர.

5 சதவீதத்திலிருநது 7 சதவீதமா்க வட்டி 
வீதம் அதி்கரித்தால், முதலீட்டின் அளவு �100 
த்காடியிலிருநது �80 த்காடியா்க 
குளறவளதக் ்காைலாம்.

முதலீட்டிற்்கான சசலவு அதி்களவு 
வாய்ப்புச் சசலவா்க இருப்பதால்வட்டி வீதம் 
குளறயும் தபாது, முதலீட்ள் குளறக்கும் 
தபாக்கு ஏற்பட்டு விடும் .

1.  அதி்க வட்டிதயாடு வஙகியில் இருநது பைம் 
சபறுவது அதி்க சசலவிற்கு வழி வகுக்கும்.

2.  வஙகியில் பைத்ளத தசமிப்பதினால் 
அதி்கப்படியான ஈவு வீதம் கிள்க்கும். 

80

8%

5%

100

முதலீட்டு அளவு

வட்டி வீதம் %
y

x0

வளரப்ம்.4.5

ஆதலால் தசமிப்ளப நிதி முதலீட்டிற்கு 
பயன்படுத்துவதில் குளறநத வட்டி 
சசலுத்துவதற்்கான வாய்ப்புச் சசலவா்க 
அளமயும்.

வட்டி வீதம் அதி்கரித்தால்,  நிறுவனம் 
ஆதாயத்ளத அதி்கரிப்பதற்்கான ததளவ 
ஏற்படும்.

4.3.5.  மூைதன இறுதிநிலை 
ஆக்கததி்றன

தன்னிச்ளசயான முதலீட்ள் 
தீரமானிக்கின்ற முக்கிய ்காரணியான 
மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கம் என்ற 
்கருத்திளன தே.என்.கீன்ஸ் 1936-ல் 
அறிமு்கப்படுத்தினார. கூடுதலான மூலதன 
அலகிலிருநது இருநது எதிரபாரக்்கப்படும் 
இலாபதம மூைதன ஆக்கததி்றன (MEC) என்று 
வளரயறுக்்கலாம்.

எதிரபார்கக்ப்படும் வருவாய்க்கும் 
மூலதனத்திற்்கான சசலவிற்கும் உள்ள 
வீததம மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 
ஆகும்.

MEC இரணடு காரணிகலள சார்ந்து இருக்கும்
1)  மூலதன சசாத்தின் மூலம் கிள்க்கும் 

வருங்கால லாபம்
2) மூலதன சசாத்தின் அளிப்பு விளல

MEC-லே ்பாதிக்கும் காரணிகள்

l  மூலதனத்தின் சசலவு
l  அதன் வாழ்நாளில் 

எதிரபாரக்்கப்படும் விளளவு விகிதம்
l  அங்காடியில் உள்ள வட்டிவிகிதம்

M
EC

முதலீடடு முடிலவ சமற்சகாள்ளும் ச்பாது 
கீழக்கண்ட மூனறு காரணிகள் கவனததில் 
எடுததுக் சகாள்ளப்்படுகின்றது.  
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மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 
குறுகிய ்கால மற்றும் நீண் ்கால 
்காரணி்களால் தூண்ப்படுகிறது. இநத 
்காரணி்களள சுருக்்கமா்க ்காைலாம்.

அ) குறுகிே காை காரணிகள்
(i) ச்பாருளுக்கான சதலவ  

ஒரு குறிப்பிட்் சபாருளின் சநளத 
விளல உயரும் என்ற எதிரபாரப்பும், அதன் 
சசலவு குளறநதும் ்காைப்படும்தபாது 
முதலீட்டிலிருநது எதிரப்பாரக்கும் வருவாய் 
அதி்கரிக்கும். சதாழில் முளனதவார்கள் 
சபாருட்்களுக்்கான ததளவ குளறயும் என்றும் 
சசலவு கூடும் என்று எதிரபாரத்தால் முதலீடு 
குளறயும். 

(ii) நீர்லமதீனலமயுள்ள சசாததுக்கள் 
சசயல்திறன் மூலதனத்ளத அதி்க 

அளவில் சதாழில் முளனதவார 
ளவத்திருநதால், தன் வழிதய வரும் முதலீட்டு 
வாய்ப்பு்களின் நன்ளமளய ஏற்றுக் ச்காள்வர. 
இது மூலதனத்தின் இறுதிநிளல 
ஆக்்கத்திறளன அதி்கரிக்கும்.

(iii) வருமானததில் ஏற்்படும் திடீர் மாற்்றம் 
சதாழில் முளனதவாரின் திடீர வருமான 

மாற்றமும் மூலதனத்தின் இறுதிநிளல 
ஆக்்கத்திறளனப்பாதிக்கும். வணி்க சமூ்கம் 
எதிரபாராமல் இலாபதமா அல்லது வரி 
சலுள்க்கதளா சபற்றால்  மூலதனத்தின் 
இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் அதி்கரிக்கும். 
ஆதலால் நாட்டில் முதலீடு அதி்கரிக்கும். 
மாறா்க, வருமானம் குளறநதால் 
மூலதனத்தின் இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறன் 
குளறயும்.

(iv) நல்டமுல்ற முதலீடடு வீதம் 
குறிப்பிட்் சதாழில்்களில் உள்ள 

நள்முளற முதலீட்டு வீதமும் மூலதனத்தின் 

இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளனப் பாதிக்கின்ற 
மற்சறாரு ்காரணி ஆகும். குறிப்பிட்் 
சதாழில்்கள் ஏற்்கனதவ அதி்க அளவில் முதலீடு 
சசய்யப்பட்் நிளலயில் அதத சதாழிலில் 
தமலும் முதலீடு சசய்தால் மூலதனத்தின் 
இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளனக் குளறக்கும்.

(v)  நம்பிக்லக மற்றும் நம்பிக்லகேற்்ற 
அலைகள்

வணி்கச் சூழ்நிளலயில் ஏற்படும் 
நம்பிக்ள்க மற்றும் நம்பிக்ள்கயற்ற நிளல்கள் 
மூலதனத்தின் இறுதிநிளல உற்பத்தித் 
திறளனப் பாதிக்கும். சதாழில் சசய்பவர 
எதிர்கால நம்பிக்ள்க ச்காணடிருநதால் 
இறுதிநிளல உற்பத்தித் திறன் அதி்கமா்கவும், 
மாறா்க நம்பிக்ள்கயற்று இருநதால் 
இறுதிநிளல உற்பத்தித் திறன் குளறவா்கவும் 
இருக்கும்.

ஆ) நீண்ட காை காரணிகள் 
மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளன 

பாதிக்கின்ற நீண் ்காலக் ்காரணி்கள் 
பின்வருமாறு:

(i) மக்கள் சதாலக வளர்சசி விகிதம் 
மக்்கள் சதாள்க வளரச்சி விகிதமும் 

மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளன 
பாதிக்கின்றது. மக்்கள் சதாள்க வளரச்சி மி்க 
அதி்கமா்க இருநதால், சவவ்தவறு வள்கயான 
சபாருட்்களுக்கு ததளவ அதி்கரிக்கும் என்று 
எதிரப்பாரக்்கப்படுகிறது. எனதவ விளரவான 
மக்்கள் சதாள்க வளரச்சி மூலதன 
ஆக்்கத்திறளன அதி்கரிக்கும், குளறவான 
வளரச்சி முதலீட்ள் குளறத்து, அதன் மூலம் 
மூலதன இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளனயும் 
குளறக்கும்.  

(ii) சதாழில் நுட்ப முனசனற்்றம் 
சதாழில்்களில் முதலீடும், சதாழில் நுட்ப 

முன்தனற்றமும் ஏற்பட்்ால் நி்கர இலாபத்தில் 
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சுபிட்சமான ஏற்றத்ளத ச்காணடு வரும். 
எடுத்துக்்காட்்ா்க 20ம் நூற்றாணடில் ஆட்த்ா 
சமாளபல்ஸ் துளறயில் ஏற்பட்் 
முன்தனற்றத்தினால் ரப்பர சதாழிற்சாளல, 
எஃகு மற்றும் எணசைய் சதாழிற்சாளல 
முதலியவற்றில் சபரிய அளவில் உநதுதல் 
ஏற்ப்ச் சசய்தது. ஆதலால் புதிய 
்கணடுப்பிடிப்பு்கள் மற்றும் சதாழில் நுட்ப 
முன்தனற்றம் பலவள்கயான திட்்ங்களுக்கு 
முதலீடு சசய்வதற்கு ஊக்்கம் அளித்து மூலதன 
இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளனயும் அதி்கரிக்கும்.

(iii) ்பை மற்றும் நிதி சகாள்லக 
மலிவுப் பை ச்காள்ள்க மற்றும் 

தளரவான வரிக் ச்காள்ள்க அதி்கப்படியான 
இலாபத்ளத ஈட்் வழி சசய்து, அதனால் 
மூலதன இறுதிநிளல  ஆக்்கத்திறளனயும் 
உயரத்துகிறது.

(iv) அரசிேல் சூழநிலை 
அரசியல் நிளலசபற்ற தன்ளம, 

சுமூ்கமான நிரவா்கம், சட்் ஒழுஙகு பாது்காப்பு 

ஆகியளவயும் மூலதன இறுதிநிளல 
ஆக்்கத்திறளன அதி்கரிக்கிறது.

(v) வளஙகள் கில்டப்்பது 
மலிவான மற்றும் மிகுதியான இயற்ள்க 

வளங்கள், திறன்மிக்்க உளேப்பாளர்கள், 
மூலதன இருப்பு தபான்றவும் மூலதன 
இறுதிநிளல ஆக்்கத்திறளன அதி்கரிக்கின்றது.

4.3.6.  முதலீடடின இறுதி நிலை 
உற்்பததித தி்றன (MEI)

ஒரு குறிப்பிட்் ்காலத்தில், 
தமற்ச்காள்ளப்பட்் கூடுதல் முதலீட்டில் 
இருநது எதிரப்பாரக்்கப்படுகிற விளளவின் 
விகிதம் முதலீட்டின் இறுதிநிளல உற்பத்தித் 
திறன் ஆகும். ்க்னுக்்கான வட்டி வீதம் 
அதி்கமா்க இருநதால், பல்தவறு திட்்ங்களில் 
சதாழில் சசய்வதற்்கான ஆரவம் குளறயும். 
இதனால் நிறுவனங்களின் இலாப விகிதம் 
குளறயும்.

மூைதனததின இறுதிநிலை உற்்பததித தி்றன 
(MEC)

முதலீடடின இறுதி நிலை உற்்பததித தி்றன 
(MEI)

1)  இது மூலதனத்தின் அளிப்பு விளலளயப் 
சபாறுத்து அளமகிறது

1)  மூலதனத்தின் ததளவயில் ஏற்பட்் 
மாற்றங்கள், விளலளய தூணடும் 
மாற்றத்ளதப் சபாறுத்து அளமகிறது.

2)  ஆரம்பத்தில் உள்ள மூலதனத்ளத 
்கைக்கில் ச்காள்ளாமல் ஒவ்சவாரு 
மூலதன அலகிலிருநது கிள்க்கும் 
விளளளவக் குறிக்கிறது.

2)  ஆரம்ப மூலதனத்திற்குப் பின்னர வநத 
மூலதனத்தின் விளளவு விகிதத்ளதக் 
்காட்டுகிறது.

3)  வளரப்த்தில் படுக்ள்க அச்சில் மூலதன 
இருப்பு அளக்்கப்படுகிறது

3)  வளரப்த்தில் படுக்ள்க அச்சில் முதலீடு அளவு 
அளக்்கப்படுகிறது.

4) இது ஒரு “இருப்பு” ்கருத்துரு (stock) 4) இது ஒரு ஓட்்க் (FLOW) ்கருத்துரு

5)  ஒவ்சவாரு வட்டிவீத அளவிலுமான உத்தம 
மூலதன இருப்ளப இது நிரையிக்கிறது

5)  ச்காடுக்்கப்பட்் மூலதன இருப்பில், ஒவ்சவாரு 
வட்டி வீத அளவிலும் நி்கர முதலீடு எவ்வளவு 
என்பளத நிரையிக்கிறது.
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4.4

பேருககி (Multiplier) 

சபருக்கிக் த்காட்பாட்ள் முதலில் 
எப்.ஏ.்கான் தவளல வாய்ப்பின் அடிப்பள்யில் 
உருவாக்கினார. தே.எம்.கீன்ஸ் இதளன 
வருமானம் அல்லது முதலீட்டுப்  சபருக்கியா்க 
மாற்றி அளமத்தார.

ததசிய வருமானத்தின் மாற்றத்திற்கும் 
முதலீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் உள்ள 
வீதத்ளத சபருக்கி என்று வளரயறுக்்கலாம். 
∆I என்பது முதலீட்டில் அதி்கரிப்ளபயும், மற்றும் 
∆Y என்பது வருமானத்தில் அதி்கரிப்ளபயும் 
குறிக்கின்றது, எனதவ சபருக்கி K =∆Y/∆I. 
என உள்ளது. முதலீடு மாற்றத்தினால் 
வருமானம் மாறுவதால் சபருக்கிளய முதலீட்டு 
சபருக்கி என அளேக்்கப்படுகிறது.

4.4.1  ச்பருக்கியின எடுசகாள்கள்

கீன்ஸின் சபருக்கியின் த்காட்பாடு சில 
எடுக்த்காள்்களின் அடிப்பள்யில் 
சசயல்படுகிறது. அளவ:
1)  தன்னிச்ளசயான முதலீட்டில் மாற்றம் 

உணடு. 

2)  தூண்ப்பட்் முதலீடு இல்ளல.

3)  இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் நிளலயா்க 
இருக்கும்.

4)  நு்கரவு ந்ப்பு வருமானத்ளதச் சாரநதத 
அளமயும்.

5)  சபருக்கியின் சசயல்பாட்டில் ்கால 
இள்சவளி இல்ளல.

6)  உறுதித் ததளவத்கற்ப நு்கரவு சபாருள்்கள் 
கிள்க்கும்.

7)  நாடு மூடிய சபாருளாதாரமாகும், அநநிய 
நாட்டின் சசயல்பாடு்கள் தாக்்கத்ளத 
ஏற்படுத்தாது.

8)  விளலயில் மாற்றம் இல்ளல.

9)  முழு நிளல தவளலவாய்ப்பு நிளலக்கு கீழ் 
சபாருளாதாரம் சசயல்படுகிறது.

4.4.2.   இறுதிநிலை 
நுகர்வு நாட்டமும்  
ச்பருக்கியும்

இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் என்பது 
வருமானத்தில் நு்கரவுக்்கா்க சசலவிடும் 
பஙள்கக் குறிப்பதாகும். இறுதிநிளல நு்கரவு 
நாட்்ம் வருவாய் (Y) மாற்றத்திற்கும், நு்கரவு 
(C) மாற்றத்திற்கிள்தயயான சதா்ரபிளனக் 
குறிப்பிடுகிறது.  

குறியீ்ா்க

சபருக்கியின் மதிப்பு MPC ளயப் 
சபாறுத்து அளமயும் சபருக்கி  

ஒன்றிலிருநது இறுதிநிளல நு்கரவு 
நாட்் மதிப்ளபக்்கழித்து சபறப்படும் மதிப்பின் 
தளலகீழ் விகிததம சபருக்கி ஆகும்.  
இறுதிநிளல தசமிப்பு நாட்்த்தின் 
மதிப்பு 1 - MPC. (MPC+MPS = 1) என்பதால் 
சபருக்கியின் மதிப்பு 1/ MPS ஆகும். எனதவ 
சபருக்கி என்பது MPS இன் தளலகீழ் விகிதம் 
ஆகும். சபருக்கி MPS க்கு தளலகீழ் 
விகிதத்திலும் MPCக்கு தநரவிகிதத்திலும் 
சதா்ரபுள்யது. 

எண வடிவில்  MPCயின் மதிப்பு 0.75 
என்றால் MPS இன் மதிப்பு 0.25 ஆ்கவும் K 
மதிப்பு 4 ஆ்கவும் இருக்கும்.

MPC = ∆C/∆Y

(K) =1/1-MPC
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சூத்திரத்ளதப் பயன்படுத்தி K =1/1-MPC

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

அட்டவலை 4.
கீழ்்காணும் மதிப்பு்களளக் ச்காணடு சபருக்கி 
சசயல்படும் விதத்ளத விளக்்கப்படுகின்றது.

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; I = 100 I = 10
Y = C + I

= 100 + 0.8y + 100
0.2y = 200; Y = 1000

இஙகு C = 100 + 0.8y = 100 + 0.8 (1000)  
  = 900;

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

Y = 100 + 0.8y + 110
0.2y = 210

0

c = y

c + 110
c + 100

A

B

D
c + 100+ 0.8y

GNP

100
200
500

500

1000
1050

1000 1050
45o

வளரப்ம்.4.6

நு
கர்

சசி
/மு

தலீ
டு

y

x

Y =  = 1050 210
0.2

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

வலர்ப்ட விளக்கம்
45 த்காடு y = C+ S

இது இரணடு அச்சுக்்களுக்கும் இளையா்கச் 
சசல்வளதக் குறிக்கிறது. இறுதிநிளல நு்கரவு 
நாட்்ம் 0.8 என அனுமானிக்்கப்படுகிறது 
(C = 100 + 0.8y)

ஒட்டுசமாத்த ததளவ (C+ I) ததளவக் த்காடு 
450 த்காட்ள் B என்ற புள்ளியில் சவட்டிச் 
சசல்கிறது.

Y = 500 ஆ்க இருக்கும்தபாது C = 100+0.8 y

= 100 + 0.8 (500)
= 100 + 400 = 500 (புள்ளி A)

I = 100 ஆ்க இருக்கும்தபாது 
Y = 1000, C = 900;
S = 100 = I

புதிய ஒட்டுசமாத்த ததளவ த்காடு ,
C + I = 100 + 0.8Y + 100 + 10

C = 940; S = 110 = I

4.4.3.  ச்பருக்கி சசேல்்படும் விதம்

அரசு �100 த்காடி சபாதுப்பணிக்்கா்க 
கூலி, இதர சபாருட்்கள் வாஙகுவதற்்கா்க 
சசலவி்கிறது எனக் ச்காள்தவாம். இநத �100  
த்காடி உளேப்பாளர்களுக்கும் சபாருட்்களள 
அளித்தவர்களுக்கும் வருமானமா்க அளமயும். 
இஙகு இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் 0.8 (80%) 
எனக் ச்காண்ால் �80 த்காடிளய நு்கரவுச் 
சசலவுக்கும், மீதம் �20 த்காடிளய தசமிக்்கவும் 
சசய்வர. இதில் தமற்்காண வருமானம் 
சபற்றவர்களின் இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்ம் 
0.8. எனில் �80 த்காடியில் �64 த்காடி 
நு்கரவுச் சசலவுக்கும் மீதம் �16 த்காடிளய 

Y =  = 1050 
210
0.2
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தசமிக்்கவும் சசய்வர. இநத வழியில் நு்கரவுச் 
சசலவானது ஒரு சஙகிலித் சதா்ர தபான்று 
சசன்று ச்காணத் சசல்லும்.

எனதவ இறுதி முடிவு்கள்  
∆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
100×1/1/5

100×5 = �500 த்காடி்கள்
உதாரைமா்க 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,  ஆ்க அதி்கரிக்்கப்பட்்ால்

சநர்மல்ற மற்றும் எதிர்மல்றப் 
ச்பருக்கியின விலளவுகள்

சநர்மல்ற 
ச்பருக்கி

உட்சசலுத்தலில் 
துவக்்க நிளலயில் 

ஏற்படும் 
அதி்கரிப்பானது 
(்கசிவு குளறயும் 
தபாது) சமாத்த 

உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் 
மி்கப்சபரிய 
இறுதிளல 
உயரளவ 

ஏற்படுத்தும்.

உட்சசலுத்தலில் 
துவக்்க நிளலயில் 

ஏற்படும் 
குளறவானது 

(்கசிவு அதி்கரிக்கும் 
தபாது) சமாத்த 

உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் 
மி்கப்சபரிய 

இறுதிநிளலக் 
குளறளவ 
ஏற்படுத்தும்

எதிர்மல்றப் 
ச்பருக்கி

0.2Y =210

Y = 210/0.2 = 1050→புள்ளி D
I,  �10 அதி்கரித்தால், Y � 50 அதி்கரிக்கும்.

இது சபருக்கியின் விளளவு. 
புள்ளி Aயில், Y = C = 500

 C = 100 + 0.8 (500) = 500; S=0
புள்ளி Bயில், Y = 1000

 C = 100 + 0.8 (1000) = 900; S = 100 = I
புள்ளி Dயில், Y = 1050

C = 100 + 0.8 (1050) = 940; S = 110 = I
I மதிப்பு 10 அதி்கரிக்கும் தபாது Y மதிப்பு 50 

அதி்கரிக்கும்.  இதுதவ சபருக்கி 
விளளவாகும்.

K = 

4.4.4 ச்பருக்கியின வலககள்

இயங்கா மற்றும் இயஙகும் சபருக்கி

i) இேஙகா ச்பருக்கி
இது உ்ன்நி்கழ் (Simultaneous) சபருக்கி 

சயனவும், ்காலமில்லா சபருக்கி, தரக்்க ரீதி 
சபருக்கி எனவும் அளேக்்கப்படுகிறது. இதில் 
முதலீடு மாற்றமும் வருமான மாற்றமும் உ்ன் 
நி்கழ்பளவ. ்காலதாமதம் ்கைக்கில் 
எடுக்்கப்படுவதில்ளல. சபாருளாதாரம் ஒரு 
சமநிளலயில் இருநது மறுசமநிளல 
வருமானத்திற்குப் தபாகும்தபாது MPC மாறாது 
என ்கருதப்படுகிறது.

ii) இேஙகும் ச்பருக்கி
 இது சதா்ர நி்கழ் (SEQUENCE) 

சபருக்கி எனவும் அளேக்்கப்படுகிறது. 
உணளமயில் முதலீடு சசய்த உ்தன 
வருவாய் கூடிவிடுவதில்ளல. ஒருவரி்ம் 
இருநது மற்றவரி்ம் பைம் சசல்ல ்காலதாமதம் 
ஆ்கலாம். வருமானம் கூடுவதற்கும் நு்கரவு 
கூடுவதற்கும் இள்யில் ்கால இள்சவளி 

1 = 50.2
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இருக்்கலாம். அநதக் ்கால இள்சவளிளயயும் 
்கருத்தில் ச்காள்கிறது இயஙகும் சபருக்கி.

4.4.5.  ச்பருக்கியின கசிவுகள் 
(LEAKAGES)

சபருக்கியின் எடுத்காளானது அதி்கரித்த 
வருமானத்தின் ஒரு பகுதி நு்கரவிற்்கா்க 
சசலவி்ப்படுகின்றது என்பதத. ஆனால் 
நள்முளறயில் மக்்கள் அதி்கரித்த 
வருமானத்ளத தவறு ஒரு சபாருட்்களின் 
மீதும் சசலவு சசய்வார்கள். இவ்வள்கச் 
சசலவு்கதள ்கசிவு்கள் எனப்படும்.

்பலைே க்டனகலள திரும்்ப சசலுததுதல்

பளேய ்க்ன்்களள திரும்ப 
சசலுத்துவதற்்கா்க அதி்கரித்த வருமானம் 
பயன்படுமானால், MPC குளறநது அதன் 
்காரைமா்க சபருக்கியின் மதிப்பு தள்ப்படும்.

சசல்வதலத வாஙகுதல்

அதி்கரித்த வருமானம் நள்முளறயில் 
உள்ள சசல்வங்களா்க நிலம், ்கட்டி்ம் மற்றும் 
பஙகு்களள வாஙகுவதற்்கா்க 
பயன்படுத்தினால் பைம் மக்்களிள்தய 
சுேன்றுக் ச்காணடு இருக்கும். நு்கரவுக்குள் 
வராது. இதன் விளளவா்க சபருக்கியின் 
மதிப்பு பாதிக்கும்.

்பண்டஙகலளயும், ்பணிகலளயும் இ்றக்குமதி 
சசய்தல்

இறக்குமதி சசய்யப்படுகின்ற 
பண்ங்களுக்்கா்கவும், பணி்களுக்்கா்கவும் 
வருமானத்ளத சசலவு சசய்தால் நாட்ள் 
விட்டு பைம் சவளிதயறும். இது நாட்டின் 
குறிப்பிட்் அளவு வருவாய் ஓட்்த்தில்  திரும்பி 
வரும் வாய்ப்பு மி்கக் குளறவு. ஆதலால் 
இறக்குமதி சபருக்கியின் மதிப்ளப குளறக்கும்.

நுகர்வு ச்பாருடகளின கில்டக்காலம

சபருக்கி த்காட்பாடு ததளவ 
ஏற்பட்்வு்ன் நு்கரவதற்கு சபாருட்்கள் 
அளிக்்கப்படுவதா்க அனுமானம் 
ச்காணடுள்ளது. சில தநரங்களில் ்கால 
இள்சவளி ஏற்படும். இநத இள்சவளியில் 
ததளவக்த்கற்ப அளிப்பு இருக்்காது. அதனால் 
பைவீக்்கம் ஏற்படும். இது நு்கரவுச் 
சசலளவளயயும், சபருக்கியின் 
மதிப்ளபளயயும் குளறத்துவிடும்.

முழு சவலை சவலை வாய்ப்பு நிலை

முழு தவளல வாய்ப்பு நிளலயில், 
சபரும்பாலும் எல்லா வளங்களும் 
பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். ஆதலால் 
அதி்கரிக்கின்ற வருமானம் பைவீக்்கத்திற்கு 
வழி வகுத்து உணளம வருமானம் ஏற்ப்ாமல் 
சசய்து விடும்.

4.4.6. ச்பருக்கியின ்பேனகள்

1.  வருமானம் மற்றும் தவளலவாய்ப்பு 
த்காட்பாட்டில் முதலீட்டின் 
முக்கியத்துவத்ளத சபருக்கி சுட்டிக் 
்காட்டுகிறது.

2.  வாணிப சுேற்சியின் பல்தவறு 
நிளல்களுக்்கான ்காரைங்களள 
விளக்குகின்றது.

3.  தசமிப்பு (S) மற்றும் முதலீடு (I) இள்தய 
சமநிளல ஏற்ப் உதவுகிறது.

4.  அரசாங்க ச்காள்ள்க்களள வழிவகுக்்க 
உதவி புரிகிறது.

5.  தவளலயில்லா நிளலளய தபாக்்கவும், 
முழு தவளலவாய்ப்பு நிளலளய 
அள்யவும் உதவுகின்றது.
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4.5

முடுககி ந்கோட்ேோடு

ததாற்றம் அஃ்ாலியின் (1909), ஹாட்ரி 
(1913) மற்றும் பிக்்கர ள்க் (1914) 
தபான்றவர்களின் ்கருத்துக்்களள ஆராய்நது 
சபறப்பட்்து. இருநத தபாதிலும், இநத 
்கருத்ளத சசம்ளமப்படுத்தி தமம்படுத்தி 
எளிளமயான முடுக்கி மாதிரியா்க 1917லில் 
தநதவர தே.எம்.கிளாரக் ஆவார.  பின்னர 
இதளன வணி்கச் சூேலு்ன் சதா்ரபு படுத்தி 
தமம்படுத்தியவர்கள் ஹிக்ஸ், சாமுதவல்சன் 
மற்றும் ஹராடு தபான்றவர்களாவர்கள்.

4.5.1. ச்பாருள்

சபாருளாதாரத்தில் நு்கரவு சபாருட்்களின் 
ததளவ அதி்கரிக்கின்ற தபாது சபாதுவா்க 
இயநதிரங்களின் (முதலீட்டு சபாருட்்கள்) 
ததளவளய முடுக்கிவிட்டு அதி்கரிக்்க வழி 
சசய்யும். முடுக்கி என்பது அதி்கரித்த நு்கரவு 
மற்றும் அதன் விளளவினால் ஏற்படும் 
அதி்கரிக்கும் முதலீட்டுக்்கான சதா்ரளப 
குறிக்கும் எண மதிப்பு ஆகும்.

ச்பருக்கியின வலககள்
1.  வரி சபருக்கி
2. தவளலவாய்ப்பு சபருக்கி
3.  சவளிநாட்டு வரத்த்க சபருக்கி 
4.  முதலீடு சபருக்கி

முடுக்கி விலளவுகள்
நுகர்வுத 
சதலவயின 
அதிகரிப்பு 

நிறுவனஙகள் 
முழு உற்்பததித 
தி்றலன 
சநருஙகுதல்

அதிகரிதத நுகர்வுத 
சதலவலே ஈடுசசய்ே 

நிறுவனஙகள்
முதலீடல்ட அதிகரிததல்

முடுக்கி (β)=
ΔC
ΔI

இதில் β = முடுக்கி 
∆I =  முதலீட்டுச் சசலவில் மாற்றம்  

(100 என்தபாம்)
∆C =  நு்கரவுத் ததளவயில் மாற்றம்  

(50 என்தபாம்)
முடுக்கியானது முதலீட்டு மாற்றத்திற்கும் 

நு்கரவின் மாற்றத்திற்கும் உள்ள விகிதத்ளத 
சவளிப்படுத்துகின்றது.

4.5.2. வலரவிைக்கைம்

“தூண்ப்சபற்ற முதலீட்டிற்கும் 
சதா்க்்கத்தில் நு்கரவுச் சசலவில் ஏற்படும் 
மாற்றத்திற்கும் இள்தயயுள்ள விகிதம்’’ 

- சக.சக. குரிஹாரா

அனுமானமா்க �50 த்காடி நு்கரவுப் 
சபாருட்்களின் சதாழில்்களில் சசலவு சசய்யும் 
தபாது, �100 த்காடி முதலீட்டு சபாருட்்கள் 
சதாழில்்களில் முதலீடு சசய்ய வழி வகுக்கிறது. 
அப்படியானால் முடுக்கி 2 ஆகும்.

4.5.3. எடுசகாள்கள்
1.  நு்கரவு சபாருட்்கள் சதாழில் துளறயில் எச்ச 

சக்தியின்ளம.
2.  நிளலயான மூலதனம் - சவளியீடு விகிதம்
3.  ததளவயின் அதி்கரிக்கும் தன்ளம 

நிளலயா்க இருக்கும் என்று அனுமானித்தல்.
4.  நிதி அளிப்பு மற்றும் மற்ற உள்ளீடு்கள் 

சநகிழ்ச்சியுள்யது.
5.  மூலதனப் சபாருட்்கள் ததளவப்படும் 

அளவுக்கு பகுக்்க முடியும்.

4.5.4.   முடுக்கி சகாட்பாடு சசேல்்படும் 
விதம்

ஒரு எளிளமயான 
எடுத்துக்்காட்டின் மூலம் 
முடுக்கியின் சசயல்பாட்ள் 
பின்வருமாறு விளக்்கலாம்.

50
100முடுக்கி = = 2
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1000 நு்கரவு சபாருட்்களள 
தயாரிப்பதற்கு 100 இயநதிரங்கள் 
ததளவப்படுவதா்க எடுத்துக் ச்காள்தவாம். 10 
வரு்ங்கள் அநத இயநதிரங்களின் வாழ்நாள் 
என்று ச்காள்தவாம். அதாவது ஒவ்சவாரு 
வரு்மும் 10 எநதிரங்களள 
மாற்றியளமக்்கப்படுகிறது. ்காரைம் 
நிளலயான 1000 நு்கரவு சபாருட்்களள 
தயாரிப்பதற்்கா்க இதளன மாற்றியளமக்கும் 
ததளவ எனப்படுகிறது.

10 சதவீதம் அளவிற்கு (அதாவது 
1000லிருநது 1100 ஆ்க) நு்கரவு சபாருட்்களின் 
ததளவ அதி்கரிக்கிறது என்று ளவத்துக் 
ச்காள்தவாம். இதன் விளளவா்க தமலும் 10 
இயநதிரங்களின் ததளவ அதி்கரிக்கும். 
எனதவ சமாத்த இயநதிர ததளவ 20 ஆகும். 
(10 மாற்றளமப்பதற்்கா்க மற்றும் 10 அதி்கரித்த 
ததளவளய சநதிப்பதற்்கா்க) இஙத்க 10 
சதவீதம் நு்கரவு சபாருட்்கள் ததளவயானது 
100 சதவீதத்திற்கு இயநதிரத்தின் ததளவ 
அதி்கரிக்கின்றது என்பது குறிக்கின்றது (10 
லிருநது 20 வளர) ஆதலால் இறுதியா்க ஒரு 
சிறிய நு்கரவு சபாருட்்களின் ததளவயில் 
மாற்றம் அதி்கப்படியான முதலீட்டு 
மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

முடுக்கியின சசேல்்பாடு
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I
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I3 I3

I2 I2

Y1 Y2 Y3 x

y
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ப்பு
 ம

ற்று
ம் 

மு
தலீ

டு

வளரப்ம்.4.7

0

வலரப்்ப்ட விளக்கம்
SS என்பது தசமிப்பு த்காடு. II என்பது 

முதலீட்டு த்காடு E1 புள்ளியில் சபாருளாதாரம் 
OY1 வருமானத்து்ன் சமநிளலயில் 
இருக்கிறது. தசமிப்பும் முதலீடும் OI2 ல் 
சமநிளலயா்க உள்ளது. இப்சபாழுது முதலீடு 
OI2 லிருநது OI4 ஆ்க அதி்கரிக்கிறது. இது 
வருமானத்ளத OY1 லிருநது OY3 ஆ்க 
அதி்கரிக்கிறது. E3 சமநிளலப் புள்ளியில் 
முதலீடு I2I4 ஆ்க முழுவதுமா்க சவளிப்புற 
்காரணியில் அதி்கரிக்கின்றது என்றால், 
வருமானமும் Y1Y3 ஆ்க முடுக்கியின் 
விளளவா்க அதி்கரிக்கும். ஆனால் 
இவ்வளரப்ப்த்தில் சவளிபுற முதலீடு I2I3 
ஆ்கவும், தூண்ப்பட்் முதலீடு I3I4ஆ்கவும் 
இருக்கிறது என்று அனுமானித்துக் 
ச்காள்தவாம். ஆதலால், அதி்கரித்த வருமானம் 
Y1Y2ஆனது சபருக்கியின் விளளவாலும் 
மற்றும் அதி்கரித்த வருமானம் Y2Y3 ஆனது 
முடுக்கியின் விளளவாலும் ஏற்படுகின்றது.

4.5.5. வலரேல்றகள்

1.  நிளலயான மூலதனம் -சவளியீடு விகிதம் 
என்ற எடுத்காள் உணளமயானது அல்ல.

2.  முழு நிளல தவளலவாய்ப்பிற்கு முன்பு 
வளர மட்டுதம வளங்கள் கிள்க்கும். 

3.  மூலதன சபாருட்்கள் சதாழிற்சாளலயில் 
உபரி சக்தி உள்ளதா்க 
அனுமானிக்்கப்படுகிறது.

4.  முடுக்கியானது ததளவ அதி்கரித்தல் 
நிளலயானது என்ற நிளலயில் மட்டுதம 
தவளல சசய்யும். 

5.  ்க்ன் எளிதா்க கிள்த்தால் மட்டுதம முடுக்கி 
சசயல்படும்.

6.  நு்கரவு சபாருட்்கள் சதாழிலில் 
பயன்படுத்தாத அல்லது மிகுதியான திறன் 
இருநதால், முடுக்கி த்காட்பாடு சசயல்ப்ாது.
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4.6 
 மி்்கப் பேருககி  
(K �ற்றும் β ஐ இ்ணத்து)

ஆரம்ப முதலீட்டினால் வருமானத்தில் 
ஏற்படும் சமாத்த விளளளவ அறிய  ஹிக்ஸ்  K 
மற்றும் β ஐ இளைத்து மிள்கப் சபருக்கி 
என்பளத ்கணித ரீதியில் உருவாக்கினார. 
மிள்கப் சபருக்கியானது தூண்ப்பட்் நு்கரவு 
மற்றும் தூண்ப்பட்் முதலீடு ஆகியளவ 
இளைநது சசயல்படுவதாகும்.

4.6.1. சநம்புசகால் இேக்க விலளவு

சபருக்கியின் தாக்்கமும், முடுக்கியின் 
தாக்்கமும் ஒருஙகிளைநது சசயல்படும் 
தாக்்கம் சநம்புத்கால் இயக்்க விளளவு 
எனப்படும். இது சபாருளாதாரத்தில் அதி்கமான 
அல்லது குளறவான வருமானம் 
சபருக்குவளத கூறுகின்றது.

குறியீ்ா்கக் கூறினால்

Y= C + IA + IP

Y = சமாத்த வருவாய்  
C = நு்கரவுச் சசலவு
IA = தன்னிச்ளசயான முதலீடு
IP = தூண்ப்பட்் தனியார முதலீடு

மிலகப் ச்பருக்கி எளிே 
ச்பருக்கிலேவி்ட சி்றந்ததாகும், ஏசனனில் 
எளிே ச்பருக்கி தனனிசலச முதலீடல்ட 
மடடும் உள்ள்டக்கி இருக்கும், ஆனால் 
மிலகப் ச்பருக்கி தனனிசலச முதலீடு 
மற்றும் தூண்டப்்பட்ட முதலீடு ஆகிே 
இரணல்டயும் சகாணடிருக்கும்.

சதாகுப்புலர

மூன்று தளலப்பு்களின் அடிப்பள்யில் 
நு்கரவு சாரபு மற்றும் முதலீடு சாரபின் 
பகுதி்களள சதாகுக்்கப்பட்டுள்ளது.

நு்கரவுச் சாரபானது ததசிய வருவாய் 
மற்றும் நு்கரவுச் சசலவுக்கிள்தயயான 
சதா்ரபிளன சராசரி நு்கரவு விருப்பு (APC), 
இறுதிநிளல நு்கரவு விருப்பு (MPC), சராசரி 
தசமிப்பு விருப்பு (APS) மற்றும் இறுதிநிளல 
தசமிப்பு விருப்பு (MPS) என்பதன் வாயிலா்க 
எடுத்துளரக்கிறது. உள்ளாரநத மற்றும் 
சவளிப்புறக் ்காரணி்கள் நு்கரவுச் சாரளப 
தீரமானிக்கின்றன.

முதலீடு சாரபு தன்னிச்ளசயான 
முதலீட்ள்யும், தூண்ப்பட்் முதலீட்ள்யும் 
உள்ள்க்கியது. முதலீட்டுச் சாரபான 
முதலீட்டிற்கும் வட்டி வீதத்திற்கும் உள்ள சாரபு 
சதா்ரபாகும். மூலதனத்தின் இறுதிநிளல 
ஆக்்கத்திறனும், வட்டி வீதமும் முதலீட்ள்த் 
தீரமானிக்கும் முக்கிய ்காரணி்களாகும்.

சபருக்கி இறுதிநிளல நு்கரவு விருப்பு  
(MPC) க்கு தநரடியா்கவும் மற்றும் இறுதி 
நிளல தசமிப்பு விருப்பு (MPS) க்கு தளலகீழ் 
சதா்ரபா்கவும்  உள்ளது. முடுக்கி 
த்காட்பா்ானது நு்கரவுச் சசலவில் ஏற்படும் 
மாற்றம் முதலீட்டின் அளளவ எவ்வளவு 
மாற்றுகிறது என்பளத விளக்குகிறது. சபருக்கி, 
முடுக்கி ஒருஙகிளைப்ளப மிள்கப் சபருக்கி 
எனவும் கூறலாம்.

அருஞசசாற்ச்பாருள்
n  நுகர்வுச சார்பு : நு்கரவுக்கும் வருவாய்க்கும் 

உள்ள சதா்ரபு

n  தனனிசலசோன நுகர்வு : அடிப்பள்யான 
ததளவ்களள நிளறதவற்ற, வருமானம் 
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இல்லாத நிளலயிலும் தமற்ச்காள்ளப்படும் 
நு்கரவு வருமானத்ளதச் சாரா நு்கரவு

n  தனனிசலசோன முதலீடு : வருமானத்ளதச் 
சாரநதிராத முதலீடு

n  சராசரி நுகர்வு விருப்பு (APC) : நு்கரவுச் 
சசலளவ வருவாயால் வகுக்்கச் கிள்ப்பது 
(c/y)

n  இறுதி நிலை நுகர்வு விருப்பு (MPC) : 
நு்கரவுச் சசலவு மாற்றத்ளத வருவாய் 
மாற்றத்தால் வகுக்்கக் கிள்ப்பது (∆c/∆y).

n  சராசரி சசமிப்பு விருப்பு (APS) : தசமிப்ளப 
வருவாயால் வகுக்்கக் கிள்ப்பது ( s/y).

n  இறுதிநிலை சசமிப்பு விருப்பு (MPS) : 
தசமிப்பு மாற்றத்ளத வருவாய் மாற்றத்தால் 
வகுக்்கக் கிள்ப்பது (∆s/∆y).

n  உளவிேல் காரணிகள் : அவரவர 
மனநிளல சதா்ரபான உைரவு்கள்.

n  ்பார்படசமற்்ற காரணிகள் : உளவியல் 
சாரநது அளமயாமல் சவளியிலிருநது 
ஏற்படுத்தப்ப்க்கூடிய மாற்றங்கள்

n  சவளிக்காடடும் விலளவு : மற்றவரளளப் 
பாரத்து மாறுகின்ற தபாக்கு

n  தூண்டப்்பட்ட முதலீடு : வருவாய் 
உயரநததால் உயருகின்ற முதலீடு

n  ச்பருக்கி : வருமான மாற்றத்ளத முதலீடு 
மாற்றத்தால் வகுக்்கக் கிள்ப்பது (∆y/∆I)

n  முடுக்கி : தூணடுப்படுகின்ற முதலீடு  
மாற்றத்ளத நு்கரவு மாற்றத்தால் வகுக்்கக் 
கிள்ப்பது

n  சமம்்பட்ட ச்பருக்கி : சபருக்கி மற்றும் 
முடுக்கியின் சமாத்த விளளவு
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1.  சரசாரி நு்கரவு நாட்்ம் ்கைக்கி்ப்படுவது

அ) C/Y 
ஆ) C Y 
இ) Y/C 
ஈ) C+Y

2. இறுதி நிளல நு்கரவு நாட்்ம் கூடினால்

அ)  நு்கரவுச் சாரபுக்த்காடு சசஙகுத்ளத 
தநாக்கிச் சசல்லும்

ஆ)  நு்கரவுச் சாரபு தமல் தநாக்கி இ்ம் 
சபயரும்

இ)  நு்கரவுச் சாரபு கீழ்தநாக்கி இ்ம் 
சபயரும்

ஈ) தசமிப்புச் சாரளப தமதல தள்ளும்

3.  கீன்ஸின் நு்கரவுச் சாரவு  C = 10 + 0.8 ஆ்க 
இருநது, சசலவி்க் கூடிய வருவாய் �1000 
ஆ்க இருநதால், நு்கரவு எவ்வளவு?

அ) �0.8 
ஆ) �800 
இ) �810 
ஈ) �0.81

4.  கீன்ஸின் நு்கரவுச் சாரபு C = 10 + 0.8Y ஆ்க 
இருநது, சசலவி்க்கூடிய வருவாய் 100 
ஆ்க இருநதால், இறுதிநிளல நு்கரவு 
நாட்்ம் எவ்வளவு?

அ) 0.8 
ஆ) �800 
இ) �810 
ஈ) �0 .81

5.  கீன்ஸின் நு்கரவுச் சாரபு C = 10 + 0. 8Y ஆ்க 
இருநது, சசலவி்க்கூடிய வருவாய் 100 
ஆ்க இருநதால், சராசரி நு்கரவு நாட்்ம் 
எவ்வளவு?

அ) �0.8 
ஆ) �800 
இ) �810 
ஈ) 0.9

6. ததசிய வருவாய் உயரும் தபாது

அ)  APC யின் மதிப்பு குளறநது சசன்று 
MPC யின் மதிப்ளப சநருஙகிவிடும்.

ஆ)  APC உயரநது APC யின் 
மதிப்ளபவிட்டு விலகிச் சசல்லும்.

இ) APC மாறாமல் இருக்கும்.
ஈ)  APC முடிவிலிளய (INFINITY) 

சநருஙகிச் சசல்லும்

7.  ஒரு குறிப்பிட்் வருவாய் அளவில், நு்கரவு 
அதி்கரித்தால் 

அ) சமாத்த ததளவ உயரும் 
ஆ) ஏற்றுமதி உயரும் 
இ) வரியின் மூலம் வரும் வருவாய் 
     குளறயும் 
ஈ) இறக்குமதி சசலவு குளறயும்

8. குளறவான வட்டி வீதம்

அ) நு்கரளவக் குளறக்கும் 
ஆ) ்க்னுக்்கான சசலளவ உயரத்தும் 
இ) தசமிப்ளப ஊக்குவிக்கும் 
ஈ)  ்க்ளனயும் சசலளவயும் 

அதி்கரிக்கும்

்பகுதி – அ
சரிோன வில்டலே சதரிவு சசய்க:

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்
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9. இறுதி நிளல நு்கரவு விருப்பு =
அ) சமாத்த சசலவு/சமாத்த நு்கரவு 
ஆ) சமாத்த நு்கரவு/ சமாத்த வருவாய் 
இ) நு்கரவு மாற்றம்/ வருவாய் மாற்றம் 
ஈ) தமற்்காண ஏதுமில்ளல 

10.  சமாத்த வருவாய்க்கும் சமாத்த நு்கரவுச் 
சசலவுக்கும் உள்ள சதா்ரபு

அ) நு்கரவுச் சாரபு 
ஆ) தசமிப்பு சாரபு 
இ) முதலீட்டுச் சாரபு 
ஈ) சமாத்த ததளவச் சாரபு

11. MPC ஐயும் MPS ஐயும் கூட்டினால் கிள்ப்பது

அ) 1 
ஆ) 2 
இ) 0.1 
ஈ)1.1

12. வருவாய் உயரநதால், நு்கரவு

அ) குளறயும் 
ஆ) மாறாது 
இ) ஏறி இறஙகும் 
ஈ) உயரும்

13.  முதலீடு தன்னிச்ளசயானது என 
அனுமானிக்்கப்பட்்ால், AD யின் சாய்ளவ 
நிரையிப்பது.

அ) இறுதிநிளல முதலீட்டு நாட்்ம் 
ஆ) சசலவி்க்கூடிய வருவாய் 
இ) இறுதி நிளல நு்கரவு நாட்்ம் 
ஈ) சராசரி நு்கரவு நாட்்ம்

14.  _________இ்ம்சபயரநத பின்னர 
________எவ்வளவு மாறுகிறது 
என்பளத சபருக்கி கூறுகிறது.

அ) வருவாய், நு்கரவு 
ஆ) சவளியீடு, முதலீடு 
இ) முதலீடு, தசமிப்பு 
ஈ) சமாத்த ததளவ, சவளியீடு

15. சபருக்கியின் மதிப்பு =
அ) 1/(1-MPC) 
ஆ) 1/MPS 
இ) 1/MPC 
ஈ) அ மற்றும் ஆ

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

17.  ஒரு திறநதுவி்ப்பட்் சபாருளாதாரத்தில் 
(Open Economy) இறக்குமதி, சபருக்கியின் 
மதிப்ளப

அ) குளறக்கிறது 
ஆ) உயரத்துகிறது 
இ) மாற்றாது 
ஈ) மாற்றும்

18.  கீன்ஸின் ்கருத்துப்படி, முதலீடு MEC ஐயும் 
________சாரநதது.  

அ) ததளவளயயும் 
ஆ) அளிப்ளபயும் 
இ) வருவாளயயும் 
ஈ) வட்டி வீதத்ளதயும்

19.  மிள்கப் சபருக்கி (Super Multiplier) என்ற 
்கருத்ளத முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர.

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

20. MEC என்ற ்கருத்துருளவ 
அறிமு்கப்படுத்தியவர யார?

அ) ஆ்ம் ஸ்மித் 
ஆ) J.M. கீன்ஸ் 
இ) ரி்காரத்ா 
 ஈ) மால்தஸ்
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வில்டகள்

பிரிவு – ஆ  
கீழவரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வாக்கிேஙகளில் ்பதில் தருக

21. நு்கரவுச் சாரபு என்றால் என்ன?
22. “நு்கரவு நாட்்ம்” என்றால் என்ன?
23. சராசரி நு்கரவு நாட்்ம் (APC) - வளரயறு.
24. இறுதி நிளல நு்கரவு நாட்்ம் (MPC) - வளரயறு.
25. தசமிப்பு நாட்்ம் (Propensity to Save) என்றால் என்ன?
26. சராசரி தசமிப்பு நாட்்ம் (APS) - வளரயறு
27. இறுதி நிளல தசமிப்பு நாட்்ம் (MPS)- வளரயறு
28. சபருக்கி - வளரயறு
29. முடுக்கி - வளரயறு.

பிரிவு – இ
கீழவரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு ்பததி அளவில் வில்டேளி.

30. கீன்ஸின் நு்கரவு சாரநத உளவியல் விதியின் ்கருத்து்களளக் கூறு்க
31. தன்னிச்ளசயான முதலீடு மற்றும் தூண்ப்படுகிற முதலீடு ஆகியவற்ளற தவறுபடுத்து்க.
32. நு்கரவுச் சாரளபப் பாதிக்கிற ஏததனும் மூன்று அ்க மற்றும் புறக் ்காரணி்களள விளக்கு்க.
33. முடுக்கிக்கும் சபருக்கிக்கும் உள்ள தவறுபாடு்களள விளக்கு்க.
34. மிள்கப் சபருக்கி – விளக்கு்க.
35. சபருக்கி ்கருத்தின் குளறபாடு்களளக் குறிப்பிடு்க.

பிரிவு – ஈ
கீழவரும் வினாக்களுக்கு ஒரு ்பக்க அளவில் ்பதில் தருக.

36. கீன்ஸின் நு்கரவுச் சாரபின் உளவியல் விதியிளன வளரப்ம் மூலம் விளக்கு்க.
37. நு்கரவுச் சாரபின் அ்க மற்றும் புறக் ்காரணி்களள விளக்கு்க.
38. சபருக்கி இயஙகும் விதத்திளன விவரி.
39. முடுக்கி இயஙகும் விதத்திளன விவரி.
40.  மூலதனத்தின் இறுதிநிளல உற்பத்தித் திறனுக்கும் (MEC) முதலீட்டின் இறுதிநிளல 

உற்பத்தி திறனுக்கும் (MEI)  உள்ள தவறுபாடு்கள் யாளவ?

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
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நு்கரவுச் சாரபிளனக் ச்காணடு இறுதிநிளல நு்கரவு நாட்்த்திளன
எவ்வாறு ்கைக்கிடுவாய்.

சசய்முல்ற

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,

்பார்லவ நூல்கள்
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அத்தியாயம்

5 பணவியல் பபொருளியல்

பண வீக்கம் சட்டபூர்வமற்ற ்வரிவிதிப்பு.
- மில்்டன் பிபெடுமேன்.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

பணத்தின் பரிமாண்வளரச்சி, ்வக்க்கள், பணி்கள், பணவீக்கத்தின் ்வக்க்கள், 
்காரணங்கள், விகளவு்கள் மறறும் ்கடடுப்படுத்தும் ்வழிமுக்ற்ககள புரிந்து க்காள்ளல்.

்வணி்கச் சுழறசியின் பல்்்வறு ்கட்டங்ககளத் கெரிந்து க்காள்ளல்.

1
2

5.2

5.1

அறிமு்கம்

கபாருளியலின் ஒரு பகுதியா்க 
பணவியல் கபாருளியல் பா்டம் அகமந்துள்ளது.  
இதில் பணம், அ்வறறின் பணி்களான 
பரி்வரத்ெகன, மதிப்பு்களின் இருப்பு க்வத்ெல், 
மதிப்பீடடு அலகு ஆகிய்வறறிகன பகுப்பாய்வு 
கசய்்வெற்கான ்கட்டகமப்கப ஏறபடுத்தி 
ெருகின்்றது.  ்மலும், இது பணம் மறறும் 
பணத்கெ நிர்வகிககும் நிறு்வனங்ககள 
உள்ள்டககிய பண அகமப்பு முக்றயின் 
கசயல் விகளவு்ககளயும் ஆராய்கி்றது.

பணம்

2.4.1.  பபொருள்
கபாருட்கள் மறறும் பணி்ககள 

்வாஙகு்வெறகும், ்க்டன்்ககள திரும்பச் 

கசலுத்து்வெறகும் கபாது்வா்க 
ஏறறுகக்காள்ளப்படும் ஒரு இக்டயீடடு 
்கருவி்ய பணம் ஆகும்.  கபாது இக்டயீடடுக 
்கருவி என்பது ்மற்கண்ட பரிமாணங்களில் 
அகன்வராலும் ெயக்கமின்றி கபாது்வா்க 
ஏறறுகக்காள்ளப்படும் ஒன்று ஆகும்.  
உல்கநாடு்களில் அணகமக்காலமா்க 
்க்டனின் முககியத்து்வம் அதி்கரித்து ்வருகி்றது.  
்கா்சாகல்கள், மாறறுச் சீடடு்கள் ்பான்்ற 
்க்டன்்கருவி்கள் அெற்கா்க கபருமளவில் 
பயன்படுத்ெப்படடு ்வருகி்றது. இருந்ெ்பாதிலும், 
பண்ம அகனத்து ்க்டன்்களுக்கான 
அடிப்பக்ட என்பகெ நாம் நிகனவில் 
க்காள்ள்்வணடும்.
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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”.

- கிபௌதர்.

5.2.3 பணத்தின் பரிணொே ெளர்ச்சி 
(Evaluation of Money)

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 

்ொ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.

உமலொகத் திட்டம் (Metalic Standard)

பண்டமாறறு முக்ற மறறும் பண்டப் 
பணமுக்றககுப் பின் நவீன பண முக்ற்கள் 

பண்டேொற்று முனற

பண்டேொற்று முனறயின் ெெலொறு 6000 
BCயில் துெஙகியது.

�  கமசப்்டமியா பழஙகுடியினரால் 
பண்டமாறறு முக்ற பயன்படுத்ெப்பட்டது. 

�  ்பாயனீசியர்களால் ்க்டல் ்க்டந்து 
பல்்்வறு ந்கரங்களில் இம்முக்ற 
பயன்படுத்ெப்பட்டது.

�  பாபி்லானியர்கள் கபாருட்களுககுப் 
கபாருட்ககள மாறறும் பண்டமாறறு 
முக்றகய பயன்படுத்தினர.
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்ொன்்ற ஆரம்பித்ெது.  அதில் முென்கமயானது 
உ்லா்கப் பணத்திட்டம் ஆகும்.  
உ்லா்கத்திட்டத்தில் ெங்கம், க்வள்ளி ் பான்்ற 
ஏொ்வது ஒரு உ்லா்கம் பணத்தின் திட்ட 
மதிப்பிகன நிரணயிக்கப் பயன்படுத்ெப்பட்டது.   
உ்லா்கத் திட்டத்தின் கீழ் உ்லா்க 
நாணயங்கள் பணமா்க உரு்வாக்கப்பட்டன. 
இந்ெ நாணயங்கள் முழு மதிப்பு பணமா்க 
அல்லது முழு நிக்றயுக்டய சட்டமுக்ற 
பணமா்க இருந்து ்வந்ென.  அொ்வது 
அந்நாணயங்களில் மு்க மதிப்பு மறறும் 
உள்ள்டக்க மதிப்பு ஆகிய இரணடும் சமமா்க 
இருந்ென.

பபொன் திட்டம் (Gold Standard)

கபான்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பணத்தின் 
அலகு ஒரு குறிப்பிட்ட எக்டயிலான கபான் 
அளவினால் ்வகரயறுக்கப்படடிருந்ெது.  ஒரு 
பண அலகின் ்வாஙகுதி்றன் அப்கபான் 
பணத்தின் எக்ட அளவுககு சமமா்க 
நிர்வகிக்கப்படடு ்வந்ெது. 

பெள்ளித் திட்டம் (Silver Standard)

க்வள்ளித் திட்டத்தில் ஒரு பணத்தின் 
அலகு குறிப்பிட்ட அளவிலான க்வள்ளி 

உ்லா்கத்தின் மதிப்பிறகு ஈ்டானொ்க 
இருந்ெது. இம்முக்றயில் ஒரு நாடடின் அரசு 
அென் பணத்ெகெ எப்கபாழுது 
்்வணடுமானாலும் க்வள்ளியா்க 
மாறறிகக்காள்ளும் அனுமதியிகன 
்வழஙகியிருந்ெது.

கொகிதப் பணத் திட்டம் (Currency Standard)

்காகிெப் பணத்திட்டம் என்பது நாடடின் 
்கருவூல்மா, கமய ்வஙகி்யா அல்லது 
இரணடு்மா ்வகரயக்றயற்ற சட்டமுக்ற 
பணமா்க ்காகிெ பணத்திகன  புழக்கத்திறகு 
்வழஙகும் ஓர பண முக்றயாகும்.  ்காகிெ பண 
முக்றயில், பணத்திறகு  ஈ்டான மதிப்பிகன  

உ்லா்கமா்க மாற்ற முடியாது. 
்காகிெப்பண மதிப்பு நிரணயம் கபான் மறறும் 
க்வள்ளி ்பான்்ற உ்லா்க மதிப்பு்ககள 
சாரந்து இருப்பதில்கல. ்காகிெப் பணதிட்டம் 
நிர்வகிக்கப்படும் ்காகிெப் பணத்திட்டம் 
என்றும் அகழக்கப்படுகி்றது.  விகல்வாசிகய 
நிகலப்படுத்தும் ்நாககில் புழக்கத்திலுள்ள 
பண அளவிகன நாடடின் உச்ச நிகல 
அதி்கார அகமப்பான கமய்வஙகி 
்கடடுப்படுத்துகி்றது.  பண மதிப்பிற்கான 
அரசின் ்கட்டகளகயத் ொஙகி ்வரு்வொல் 
்காகிெப் பணத்திட்டம் ்கட்டகளப் பணத்திட்டம் 
என்றும் அகழக்கப்படுகி்றது.
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பநகிழிப் பணம் (Plastic Money)

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

பேய்நிகர் பணம் (Crypto Currency)

கமய ்வஙகிகயச் சாராமல் பண 
கபருக்கத்கெ சீர கசய்ெல் மறறும் நிதி 

மாற்றத்கெ சரிபாரத்ெல் ்பான்்ற சுெந்திரம் 
க்காண்ட டிஜிட்டல் நாணயங்கள் கமய்நி்கர 
பணமாகும். 

பிட்காயின் (Bitcoin) ்பான்்ற 
பர்வலாக்கப்பட்ட பணம் ெனிநபர 
கசாத்துக்கள் ்கடடுப்பாடடுககுள்ளும் 
க்கய்கப்படுத்துெலுககுள்ளும் உடப்டாமல் 
இருக்க ஒரு ்வழிமுக்றயா்கப் 
பயன்படுத்ெப்படுகின்்றது.

5.2.4  பணத்தின் பணிகள் (Functions 
of  Money)

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

1. முதன்னே பணிகள்

பண
த்தி

ன்
 ப

ணி
கள் முதல்நினல பணிகள்

இெண்டொம் பணிகள்

துனணப்பணிகள்

இதெ பணிகள்

இன்டயீடடுக கருவி ேதிப்பு நினலககளன்

ேதிப்பளனெ
ெருஙகொல 

பெலுத்துதல்களுககு 
அடிப்பன்ட
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i)  பணம் ஓர் பரிெர்த்தனை கருவியொக: இது 
பணத்தின் அடிப்பக்ட பணியாகும்.  பணம் 
கபாது ஏறபுத் ென்கமகயக க்காண்டது.  
்மலும், இது அகனத்து 
பரி்வரத்ெகன்களிலும் ெ்வ்றாது 
இ்டம்கபறுகி்றது.  பணத்கெ பயன்படுத்தி 
கசய்யும் பரி்வரத்ெகன்ககள இரு 
பகுதி்களா்க பாரக்கலாம்.  முெலில் 
மறக்றாரு்வருககு கபாருட்ககள 
்வழஙகும்கபாழுது பணம் கப்றப்படுகி்றது. 
இந்ெ கசயல் விறபகன எனப்படுகி்றது.  
இரண்டா்வொ்க, கபாருட்ககள நாம் 
்வாஙகும்கபாழுது பணம் கசலுத்ெப்படுகி்றது. 
இது க்காள்முெல் எனப்படுகி்றது.  ஆ்க்்வ, 
நவீன பரி்வரத்ெகன்களில் பணம் ஒரு 
இக்டயீடடு ்கருவியா்க கசயல்படடு 
்வருகி்றது. 

ii)  பணம் ஓர் ேதிப்பின் அளவுமகொலொக: 
கபாருட்கள் மறறும் பணி்ககள 
மதிப்பளக்வ கசய்்வது பணத்தின் 
இரண்டா்வது முககிய பணியாகும்.  
கபாருட்கள் மறறும் பணி்களின் 
மதிப்பு்ககள பண அலகில் விகல்களா்க 
க்வளிப்படுத்ெப்படுகி்றது.  ஆ்க்்வ, பணம் 
ஒரு கபாது அளவு்்காலா்க பாரக்கப்படுகி்றது.  
இெனால் சமுொயத்திலுள்ள பல்்்வறு 
கபாருட்களுக்கான பாரி்வரத்ெகன 
விகிெங்ககள எளிொ்க தீரமானிக்க 
உெவுகி்றது.

2. இெண்டொம் நினல பணிகள்

i)  பணம் ஒரு ேதிப்பு நினலககலைொக: 
கபாருட்ககள ்சமிப்பா்க க்வத்திருந்ொல் 
அது நிகலத்திருக்காது.  ஆனால் பணம் 
்கணடுபிடிக்கப்பட்டபின் கபாருள் மறறும் 
பணியிகன ்சமித்து க்வப்பதில் உள்ள 
சிக்கல்்கள் மக்றந்துவிட்டன.  பணம்  
நீரகமத் ென்கமகயக 

க்காணடிருப்பெனால், அகெ எப்கபாழுது 
்்வணடுமானாலும் நிலம், இயந்திரம் 
மறறும் ெள்வா்டம் என எளிொ்க 
சந்கெப்படுத்ெப்படும் கசாத்துக்களா்க 
மாறறிகக்காள்ளலாம். அவ்வக்க 
கசாத்துக்ககள மீணடும் பணமா்கவும் 
மாறறிக க்காள்ள இயலும். ஆ்க்்வ, பணம் 
மி்க சி்றந்ெ மதிப்பின் நிகலக்கலனா்க 
கசயல்படுகி்றது. அ்ெசமயம், பணத்தின் 
மதிப்பு ஓரளவுககு நிகலத்ென்கம 
க்காண்டொ்க இருந்ொல் ொன் 
இவ்வக்கயில் ெனது பணிகய சி்றப்பா்க 
கசய்யமுடியும்.

ii)  பணம் ெருஙகொல பெலுத்துதல்களுககொை 
ஓர் அடிப்பன்ட: பண்டமாறறு முக்றயில் 
்க்டன் ்வாஙகு்வதிலும் திருப்பிச் 
கசலுத்து்வதிலும் சிக்கல் நிக்றந்திருந்ெது.  
்க்டனுககுப் கப்றப்பட்ட கபாருட்கள் மறறும் 
பணி்ககள திருப்பிச் கசலுத்தும்கபாழுது 
மதிப்பு மாற்றத்தினால் எந்ெ அளவு 
கபாருட்ககள, பணி்ககள திருப்பிச் 
கசலுத்து்வது என்்ற சிக்கல் இருந்ெது.  
ஆனால், இன்க்றய நவீன 
கபாருளாொரத்தில் ்க்டன்்ககள 
கபறு்வகெயும், திரும்பச் கசலுத்து்வகெயும் 
பணம் எளிொககுகி்றது.  அொ்வது பணம் 
்வருங்கால கசலுத்துெல்்களுககு 
இக்டயீடடுக ்கருவியா்க கசயல்படுகின்்றது. 

iii)  பணம் ெொஙகுதிறனை ேொற்றிகபகொள்ளும் 
ஒரு கருவியொக: கபாருளாொர 
்வளரச்சியிகன ஒடடி பரி்வரத்ெகன 
விரி்வக்டந்து கசல்கி்றது.  
தூரப்பகுதி்களுககு இக்டயிலும், எல்கல 
்க்டந்தும் பரி்வரத்ெகன்கள் 
நக்டகப்றகி்றது.  இெனால், 
ஓரி்டத்திலிருககும் ்வாஙகுதி்றன் 
மாறக்றாரு இ்டத்திறகு மாற்ற ்்வணடிய 
அ்வசியம் ஏறபடுகி்றது.  பணம் என்்ற ்கருவி 
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இந்ெ பணியிகன எளிொ்கவும் 
விகர்வா்கவும் கசய்கி்றது.

3. துனணப்பணிகள்

i)  க்டனுககொை அடிப்பன்ட:  ்க்டன்முக்றககு 
அடிப்பக்டயா்க பணம் அகமந்துள்ளது.  
்வணி்க  பரி்வரத்ெகன்கள் கராக்கத்தி்லா 
அல்லது ்க்டனி்லா நக்டகபறுகி்றது.  
உொரணத்திறகு, ்வஙகி க்வப்பிகன 
க்வத்திருககும் ஒரு்வர அ்வர ்கணககில் 
்பாதிய அளவு கராக்க பண இருப்பு 
இருககும்கபாழுது மடடு்ம ்கா்சாகல்ககள 
பயன்படுத்து்வார. ்வணி்க ்வஙகி்கள் 
்வாடிகக்கயாளர ்கணககு்களிலுள்ள 
கராக்க இருப்பின் அளக்வ கபாறுத்்ெ 
்க்டன்்ககள உரு்வாககின்்றன.  ஆ்க்்வ, 
கராக்க பண்ம ்க்டனுக்கான 
அடிப்பக்டயா்க அகமகி்றது.

ii)  பணம் மதசிய ெருெொய் பஙகீடடிற்கு 
உதவுகிறது: பண்டமாறறு முக்றயில் 
்ெசிய ்வரு்வாய் பஙகீ்டானது 
மி்கச்சிக்கலான ஒன்்றாகும். ஆனால், பணம் 
என்்ற ்கருவி ்கண்டறியப்பட்ட பின் ்வாரம், 
கூலி, ்வடடி மறறும் இலாபம் என 
்காரணி்களுக்கான ்வருமானத்கெ, 
அொ்வது ்ெசிய்வரு்வாகய எளிொ்க 
பகிரந்ெளிக்க முடிகி்றது.

iii)  இறுதிநினலப் பயன்பொடுகனள ஒப்பி்டவும், 
இறுதிநினல உற்பத்தி திறன்கனள 
ஒப்பி்டவும் பணம் பயன்படுகிறது:  
நு்கர்்வார ெனது கமாத்ெ பயன்பாடடிகன 
உச்சநிகலப்படுத்தும் ்நாககில் ொன் 
நு்கரும் பல்்்வறு கபாருட்களின் 
இறுதிநிகலப் பயன்பாடு்ககள பணத்தின் 
துகணயு்டன் சமப்படுத்ெ 
்்வணடியொகி்றது.  ஏகனனில், 
கபாருட்களின் விகல பணத்தில் உள்ள 
நிகலயில் இறுதிநிகலப் பயன்பாடு்கள் 

பணத்தின் அலகு்களில் 
க்வளிப்படுத்தும்கபாழுொன் அக்வ்ககள 
ஒப்பிடடு பயன்பாடடிகன 
உச்சநிகலப்படுத்ெ முடியும்.   அ்ெ்பால், 
உறபத்தியாளர ெனது இலாபத்திகன 
உச்சநிகலப்படுத்ெ பல்்்வறு 
்காரணி்களின் இறுதிநிகல உறபத்தி 
தி்றகன பண அளவு்களில் ஒப்பி்ட 
்்வணடியுள்ளது.

iv)  பணம் மூலதைத்தின் உற்பத்தி திறனை 
உயர்த்துகிறது:  மூலெனம் பல்்வக்க 
்வடி்வங்களில் ்காணப்படுகி்றது.  பணம் 
நீரகமத்ென்கம க்காண்ட ஒரு 
மூலெனமாகும்.  அொ்வது, பணம் 
மூலெனத்கெ எளிய முக்றயில் பி்ற்வக்க 
மூலெனமா்க மாற்றலாம்.  பி்ற்வக்க 
மூலெனங்ககள பணமா்கவும் மாற்றலாம். 
ஆ்க்்வ, உறபத்தியில் குக்றந்ெ 
இறுதிநிகல உறபத்தி தி்றன் க்காண்ட 
ஒரு மூலெனத்கெ மாறறி, அந்ெ இ்டத்தில் 
அதி்க இறுதிநிகல உறபத்தித் தி்றன் 
க்காண்ட மறக்றாரு மூலெனத்கெ 
க்காணர பணம் துகண கசய்கின்்றது.

4. இதெ பணிகள்

i)  திரும்பச் பெலுத்தும் திறனை தககனெகக 
பணம் உதவுகிறது: பணம் கபாது 
ஏறபுத்ென்கம க்காண்ட ஒரு சாெனமாகும்.  
நிறு்வனங்கள் ெங்களின் கசலுத்துெல்்ககள 
்மறக்காள்ள எப்கபாழுதும் குறிப்பிட்ட அளவு 
கராக்க பணத்கெ ெயார நிகலயில் 
க்வத்திருககும்.  இ்ெ்பால், ்வஙகி்கள், 
்காப்பீடடு நிறு்வனங்கள் மறறும் அரசு 
நிறு்வனங்களும்கூ்ட ெங்களது திரும்பச் 
கசலுத்தும் தி்றகன ெக்கக்வத்துகக்காள்ள 
பணத்கெ ெயார நிகலயில் க்வத்திருககும்.  

ii)  பணம் பபொதுனேப்படுத்தப்பட்ட ெொஙகு 
திறனை குறிககிறது: பணம் என்்ற 
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5.3

்வாஙகுதி்றன் க்காண்ட 
சாெனத்கெகக்காணடு எகெ 
்வாஙகு்வெறகு ்்வணடுமானாலும் 
பயன்படுத்திக க்காள்ளலாம்.  எந்ெ 
குறிப்பிட்ட ்நாக்கத்திற்கா்க அந்ெ பணம் 
என்்ற ்வாஙகுதி்றன் ்சமித்து 
க்வக்கப்பட்ட்ொ, அகெ மடடு்ம ்வாங்க 
்்வணடும் என்்ற அ்வசியம் இல்கல.

iii)  பணம் மூலதைத்திற்கு நீர்னேத் 
தன்னேனய தருகிறது: பணம் என்பது 
நீரகமத் ென்கம க்காண்ட ஒரு 
மூலெனமாகும். இென் துகணயு்டன் 
அகனத்து  இடுகபாருட்ககள ்வாஙகு்வென் 
மூலம் எந்ெ ஒரு கசய்கபாருகளயும் 
உறபத்தி கசய்ய இயலும்.

பண அளிப்பு

ஒரு கபாருளாொரத்தில் உள்ள கமாத்ெப் 
பண அள்்வ பணஅளிப்பு ஆகும்.  ஒரு 
குறிப்பிட்ட ்நரத்தில் நாடடில் புழக்கத்தில் 
உள்ள பண அளக்வக குறிப்ப்ெ பண 
அளிப்பாகும்.  ்வடடிவிகிெம், விகல்வாசி 
்பான்்ற்வறக்ற நிரணயிப்பதில் பணஅளிப்பு 
முககியப்பங்காறறுகின்்றது.  குறிப்பிட்ட 
்காலத்தில் பண அளிப்பு நிகலக (stock) 
்கருத்ொ்கவும் ஒரு ்கால இக்டக்வளியில் 
ஓட்டக (flow) ்கருத்ொ்கவும்  உள்ளது.  

பண அளிப்பின் பபொருள்

இந்தியாவில் ்காகிெப் 
பணங்கள் ரிசரவ ்பஙக 
ஆப் இந்தியா்வாலும் 
நாணயங்கள் மத்திய 

அரசின் நிதித்துக்றயாலும் 
க்வளியி்டப்படுகின்்றது.  இது 

ெவிர கபாது மக்களால் ்வஙகி்களில் 
க்வக்கப்படடுள்ள பல்்்வறு விெ ்கணககு்களில் 

உள்ள இருப்புத் கொக்க்களும் பணமா்க 
்கருெப்படுகின்்றது.  ்காகிெபணங்கள் அதி்காரம் 
கபற்ற சட்ட பூர்வமான கசலா்வணியாகும். 

இந்திய ரிசரவ ்வஙகி பண அளிப்பில் M1, 
M2, M3 மறறும் M4 என நான்கு ்வக்கயிலான 
அளவீடு்ககள கசய்கின்்றது:

M1 =  ்காகிெப்பணம், நாணயங்கள் மறறும் 
்்கடபு க்வப்பு்கள்

M2 =  M1 + அஞசல்க ் சமிப்பு ்வஙகியின் ் சமிப்பு 
க்வப்பு்கள் 

M3 =  M2 + அகனத்து ்வணி்க ்வஙகி்கள் 
மறறும் கூடடு்றவு ்வஙகி்களிலுள்ள ்கால 
க்வப்பு்கள்

M4 =  M3 + அஞசல்கத்திலுள்ள அகனத்து 
க்வப்பு்கள்.

இதில் M1 மறறும் M2 குறுகிய பணம் 
என்்றகழக்கப்படுகி்றது. ்மலும் M1 மறறும் M2 
பரந்ெநிகல பணம் என்்றகழக்கப்படுகி்றது.

்மறகூறிய M1 முெல் M4 ்வகரயிலான 
்வக்கப்பாடடு ்வரிகசயில் பணத்தின் 
நீரகமத்ென்கம கொ்டரச்சியா்க குக்றந்து 
்வரு்வகெ நாம் ்க்வனத்தில்க்காள்ள 
்்வணடும்.

பணக குறியீடு

இந்திய கொழில்நுடபக ்கழ்கம் (IIT) 
மும்கபயில் முது்ககலப் பட்டம் கபற்ற 
திரு. D. உெயகுமாரால் ்வடி்வகமக்கப்பட்ட 
புதிய பணக குறியீடு ஜுகல 15, 2010ம் 
ஆணடில் மத்திய அகமச்சரக்வக 
கூட்டத்தில் ்ெரந்கெடுக்கப்பட்டது. 
்ெ்வநா்கரி எழுத்து ‘ரா’ வும் ்ராமன் எழுத்து 
‘R’ இல் கசஙகுத்துக்்காடு இல்லாமலும் 
உள்ள ்வடி்வகமப்பாகும். அகமரிக்கா, 
பிரிட்டன், ஜப்பான், ஐ்ராப்பா 
நாடு்களுககுப்பின் இந்தியா ெனிப் பணக 
குறியீடு க்காண்ட நா்டா்க விளஙகுகின்்றது.
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5.4

பண அளிப்பினை தீர்ேொனிககும் கொெணிகள்

1.  பெொகக னெப்பு விகிதம் (Cash – Deposit - 
CDR). இது கபாது மக்கள் க்கயில் 
க்வத்திருககும் பணம்/்வஙகி 
க்வப்புக்களில் உள்ள பணம் என்்ற 
விகிெத்கெ குறிககும்.

2.  பெொகக இருப்பு னெப்பு விகிதம் (Reserve – 
Deposit Ratio - RDR). “்வஙகி ெனது 
பாது்காப்பு கபட்ட்கத்தில் க்வத்திருககும் 
இருப்பு மறறும் கமய ்வஙகியில் 
க்வத்திருககும் கராக்க க்வப்பு/கமாத்ெ 
க்வப்பு்கள்” என்்ற விகிெம்.

3.  பெொகக இருப்பு விகிதம் (Cash Reserve 
Ratio - CRR). “்வஙகியில் க்வப்பு்களில் 
குக்றந்ெபடசமா்க கமய்வஙகியில் க்வக்க 
்்வணடிய அளவு/்வஙகி்களில் 
கசலுத்ெப்பட்ட கமாத்ெ க்வப்புக்கள்” என்்ற 
விகிெம்.

4.  ெட்டபூர்ெ நீர்னே விகிதம் (Statutory 
Liquidity - SLR). “்வணி்க ்வஙகி்கள் 
க்வத்திருககும் நீரகம ென்கமயிலான 
கசாத்துக்கள்/்வணி்க ்வஙகி்களில் 
இருககும் கமாத்ெ ்்கடபு மறறும் ்கால 
க்வப்பு்கள்” என்்ற விகிெம்.

பண அளவு  
மகொடபொடுகள் 

பண அளவுக 
்்காடபாடு்கள் பணத்தின் 
அளவிறகும், பணத்தின் 
மதிப்பிறகும் இக்ட்யயான 
க ெ ா ்ட ர பி க ன 
எடுத்துகரப்பொகும்.  இஙகு, 
பிஷரின் பண அளவுக இர்விங பிஷர்

்்காடபாடு மறறும் ்்கம்பிரிடஜ் கராக்க இருப்பு 
அணுகுமுக்ற ்்காடபாடு ஆகியன 
க்காடுக்கப்படடுள்ளன.

அ) ஃபிஷரின் பண அளவுக மகொடபொடு

பண அளவுக ்்காடபாடு என்பது மி்க 
பழகமயான ்்காடபாடு ஆகும். இது 1588-
ஆம் ஆணடு ்டா்வன்ஷடடி என்்ற இத்ொலிய 
கபாருளியல் அறிஞரால் முன்கமாழியப்பட்டது.  
ஆனால், நவீன ்வடிவிலான 
இக்்காடபாடடிகன உரு்வாககிய பு்கழ் 
முழுதும் “பணத்தின் ்வாஙகும் சகதி” (1911) 
என்்ற நூகல எழுதிய அகமரிக்க 
கபாருளியலறிஞரான இரவிங ஃபிஷகரச் 
சாரும்.  இ்வர ெனது ்்காடபாடடிகன 
“பரி்வரத்ெகனக்கான சமன்பாடு” என்று 
்கணிெ சமன்பாடடின் ்வாயிலா்க 
்வழஙகியுள்ளார.

இச்சமன்பாடடின் கபாது ்வடி்வம் ஆகும். 

இஙகு,

M = கமாத்ெ (்காகிெ) பண அளவு
V = பணத்தின் சுழறசி ்்வ்கம்;
P = கபாது விகல மட்டம்
T = ்வாணிபத்தின் அளவு

ஃபிஷர ஒரு நாடடில் குறிப்பிட்ட ்கால 
அளவில் கமாத்ெ பண அளிப்பு (MV) என்பது 
நாடடில் ்வாங்க-விற்கப்படும் கபாருட்கள் 
மறறும் பணி்களின் அளவின் பண மதிப்பிறகு 
(அொ்வது கமாத்ெ பணத்்ெக்வககு) (PT)  
சமமா்க இருககும் என்று குறிப்பிடுகின்்றார.

MV = PT

இச் சமன்பாடு “கராக்க பரி்வரத்ெகன 
சமன்பாடு” என்றும் அகழக்கப்படுகி்றது.

MV = PT

பண அளிப்பு = பணத்மதனெ
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்மறகசான்ன சமன்பாடடிகன P = MV/T 
என்று மாறறியகமககும்கபாழுது, பண சுழறசி 
்்வ்கமும், ்வாணிபத்தின் அளவும் 
மா்றாதிருககும் சூழ்நிகலயில் பணத்தின் 
அளவு எவ்வக்கயில் கபாது 
விகலமட்டத்கெயும், பணத்தின் 
மதிப்பிகனயும் நிரணயிககி்றது என்பர 
விளஙகுகின்்றது. இஙகு பண அளவு மாறுெல் 
்நரடியா்க விகலமட்டத்கெ பாதிககி்றது.

்மறகசான்ன சமன்பாடு ்காகிெப் 
பணத்கெ மடடு்ம ்கணககில் க்காணடுள்ளது.  
ஆனால், நவீன ்வாணிப கபாருளாொரத்தில் 
்காகிெப் பணத்து்டன் ்வஙகியிலிருககும் ்்கடபு 
க்வப்புக்கள், ்க்டன் பணம் மறறும் 
அக்வ்களின் சுழறசி ்்வ்கம் ஆகிய 
அகனத்தும் முககிய பஙகு ்வகிககின்்றன. 
ஆ்க்்வ, ஃபிஷர ெனது சமன்பாடடிகன 
கீழ்்கண்ட்வாறு விரி்வாககினார:

்மற்கண்ட விரி்வாக்கப்பட்ட 
சமன்பாடடில், கபாது விகலமட்டமானது (P) 
்காகிெப் பண அளவு (M) , பணத்தின் சுழறச்சி 
்்வ்கம் (V), ்வஙகி ்க்டன் பணத்தின் அளவு (M1)
்வஙகிக ்க்டன் பணத்தின் சுழறச்சி ்்வ்கம் (V1) 
மறறும் கமாத்ெ ்வாணிபத்தின் அளவு (T) 
ஆகிய ்காரணி்களால் நிரணயிக்கப்படுகி்றது.

ெனெப்ட விளககம்

்வகரப்டம் (A) கமாத்ெ பண அளவில் 
ஏறபடுத்ெப்படும் மாறுெல் விகலமட்டத்தில் 
எவ்வாறு மாற்றத்திகன ஏறபடுத்துகி்றது 
என்பெகன உணரத்துகி்றது.  பண அளவு OM 
ஆ்க இருககும்கபாழுது விகலமட்டம் OPயா்க 
உள்ளது.  பி்றகு பண அளவிகன OM2 என 
இரடடிப்பாககும் கபாழுது விகலமட்டமும் OP2 

PT = MV + M1V1

P = MV + M1V1

          T

என இரடடிப்பாகி்றது.  ்மலும், பண அளவு 
OM4 என நான்கு ம்டங்காககும் கபாழுது 
விகலமட்டமும் OP4 என நான்கு  
ம்டங்காகி்றது.  விகலமட்டச் சாரபு OP = f(M)
க்கான ்நர்்காடு ்வகரப்டத்தின் 
்ொறறு்வாயிலிருந்து 45o அகமயும்கபாழுது 
பணத்தின் அளவிறகும் விகலமட்டத்திறகும் 
உள்ள ்நரடி சமவிகிெ உ்றவு விளஙகுகி்றது.

 ்வகரப்டம் (B) பணத்தின் அளவிறகும், 
பணத்தின் மதிப்பிறகும் உள்ள ெகலகீழ் 
உ்றவிகன விளககுகி்றது.  ்வகரப்டத்தின் 
கசஙகுத்து அச்சில் பண மதிப்பும்  (O1/P)  
படுகிக்ட அச்சில் பண அளவும் (M) 
குறிக்கப்படடுள்ளன.  பண அளவு OM ஆ்க 
உள்ளகபாழுது, பணமதிப்பு O1/P -ஆ்க 
உள்ளது.  பின்னர பண அளவிகன OM2 என 
இரடடிப்பாககும் கபாழுது பண மதிப்பு O1/P2 
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என பாதியா்க குக்றகி்றது. கொ்டரந்து பண 
அளவிகன OM4 என நான்கு 
ம்டங்காககும்கபாழுது பணமதிப்பு O1/P4 என 
நான்கில் ஒரு பகுதியா்க குக்றகி்றது. பண 
மதிப்புச் சாரபு O1/P = f(M) க்கான ்வகள்்காடு 
்மலிருந்து கீழ்்நாககி சாரந்து பண 
அளவிறகும் பண மதிப்பிறகும் உள்ள 
எதிரமக்றயான மறறும் சமவிகிெ 
கொ்டரபிகன சுடடிக்காடடுகி்றது.

ஆ)  மகம்பிரிடஜ் அணுகுமுனற (பெொகக இருப்பு 
அணுகுமுனற)

i) மாரஷலின் சமன்பாடு

மாரஷலின் சமன்பாடு பின்்வருமாறு 
்வழங்கப்படடுள்ளது:

M = KPY
இஙகு,

M = பணத்தின் அளவு
Y =  சமுொயத்தின் கமாத்ெ உணகம 

்வருமானம்
P = கபாது விகலமட்டம்
K =  மக்கள் ெங்கள் க்கயில் கராக்கமா்க 

க்வத்திருக்க விரும்பும் 
சமுொயத்தின் கமாத்ெ உணகம 
்வருமானத்தின் ஒரு பகுதி 

்மற்கண்ட சமன்பாடடிகன மாறறி 
எழுதும் கபாழுது, P=M/KY என்று கபாதுவிகல 
மட்டத்திகன (P) ்காண உெவுகி்றது.  ்மலும் 
அெகன ெகலகீழியா்க மாறறி எழுதும் 
கபாழுது நமககு 1/P=KY/M  என பணத்தின் 
்வாஙகும் சகதி, அொ்வது பண மதிப்பிகன   
்கண்டறிய முடிகி்றது.

இறுதியா்க கூ்றப்பட்ட 1/P=KY/M  என்்ற 
சமன்பாடடிகன ்மலும் சறறு விளக்கமா்க 
கூ்ற ்்வணடுகமனில், மக்கள் ெங்கள் க்கயில் 

க்வத்திருக்க விரும்பும் உணகம 
்வருமானத்கெ (KY= கமாத்ெ 
பணத்்ெக்வயின் அளவு) பண அளிப்பினால்  
(M) ்வகுத்ொல் பணத்தின் மதிப்பிகன 
்கண்டறியலாம்.

மாரஷல் கூறறுப்படி, பண அளவு ( M)  
என்்ற ்காரணிகயவி்ட மக்கள் ெங்கள் க்கயில் 
கராக்கமா்க க்வத்திருக்க விரும்பும் உணகம 
்வருமானத்தின் பகுதி (K என்்ற க்கழு) 
பணமதிப்பிகன தீரமானிப்பதில் மி்க முககிய 
பஙகிகன ்வகிக்க்றது. 

ii) கீன்ஸின் சமன்பாடு

கீன்ஸின் முெல் சமன்பாடு பின்்வரும் 
்வக்கயில் அகமகின்்றது:

n = pk (or) p = n / k
இஙகு,

N = கமாத்ெ பண அளிப்பு
p =  நு்கரச்சிப் கபாருட்களின் விகல 

மட்டம் 
k =  மக்கள் ெங்கள் க்கயில் க்வத்திருக்க 

விரும்பும் ்வருமானத்தின் ஒரு பகுதி 
- நு்கரச்சிப் கபாருட்களின் 
அலகு்களில் 

கீன்ஸ் k என்பெகன உணகம இருப்பு 
(Real Balance) என்று குறிப்பிடுகி்றாh;.  
ஏகனனில் மக்களின் கராக்க க்கயிருப்பு 
இஙகு நு்கரச்சிப் கபாருட்களின் அளவு்களில் 
்கணககி்டப்படுகி்றது.

கீன்ஸின் கூறறுப்படி, மக்களின் கராக்க 
விருப்பத்திகன (k) பணவியல் அகமப்பு்கள் 
மாறறு இயலாது, ஆ்க்்வ, பணத்தின் அளக்வ 
(n) கநறிப்படுத்து்வென் மூலம் விகல்வாசிகய 
்கடடுப்படுத்ெலாம், பணத்தின் மதிப்பிகன 
நிகலப்படுத்ெலாம் என்கி்றார.

Book 1.indb   97 29-03-2019   19:59:47



98பணவியல் பபொருளியல்

5.5

பின்னர, கீன்ஸ் ெனது சமன்பாடடிகன 
பின்்வருமாறு விரி்வாககுகி்றார:

n = p (k+ rk’) my; yJ p=n/(k +rk’)

n = கமாத்ெ பண அளிப்பு
p =  நு்கரச்சிப் கபாருட்கள் (கொகுப்பின்) 

விகல மட்டம் 
k =  மக்கள் ெங்கள் க்கயில் க்வத்திருக்க 

விரும்பும் ்வருமானத்தின் ஒரு பகுதி 
- நு்கரச்சிப் கபாருட்களின் 
எணணிகக்கயில் (பல 
கபாருட்களின் கொகுப்பு).

r =  ்வஙகி்களின் கராக்க இருப்பு விகிெம்
k’ =  ்வஙகி க்வப்பு்களா்க சமுொயம் 

க்வத்திருககும் பணத்தின் அளவு - 
நு்கரச்சிப் கபாருட்களின் 
எணணிகக்கயில்.

இவவிரி்வாக்கச் சமன்பாடடிலும், கீன்ஸ் 
k, k’ மறறும் r ஆகியக்வ்கள் மா்றாதிருககும் 
என்கி்றார.  அச்சூழ்நிகலயில், பண அளக்வ 
(n) மாறறும் கபாழுது விகலமட்டம் (P) 
்நரடியா்கவும், சமவிகிெத்திலும் மாறும் 
என்கி்றார.

 பணவீககம் 

கபாருளாொரத்தில் பணவீக்கம், பண 
்வாட்டம் ஆகியன இரு கபரும் கபாருளாொர 
சிக்கல்்கள் ஆகும். ஆ்க்்வ, இக்வ்ககள 
கெரிந்துக்காள்்வது மி்கவும் அ்வசியம் ஆகும்.

5.5.1  பணவீககம் என்பதன் பபொருள்
பணவீக்கம் என்பது கொ்டரச்சியான 

மறறும் குறிப்பிடும்படியான கபாது விகலமட்ட 
அதி்கரிப்பு ஆகும்.  சறறு விளக்கமா்க கூறினால், 

பணவீக்கம் என்பது பண்டங்கள் மறறும் 
பணி்களில் கபாதுவிகலமட்ட அதி்கரிப்பு 
விகிெத்கெயும், அென் விகள்வா்க பணத்தின் 
்வாஙகும் சகதி குக்ற்வகெயும் ்காடடுகி்றது.

5.5.2  பணவீககத்தின் ெனககள் 
பணவீகக மெகத்தின் 
அடிப்பன்டயில்

பணவீக்கம் ்்வ்கத்தின் அடிப்பக்டயில் 
ெ்வழும் பணவீக்கம் (Creeping Inflation), 

‘’ குக்றந்ெ அளவு பண்டங்ககள அதி்க 
அளவு பணம் துரத்தும் நிகல”

- மகொல்பர்ன் 
“்வாஙகும் சகதிக்கான அளவின் அசாொரண 
குக்றவு நிகலயாகும்” 

- கிரிபகரி

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

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. 

ii) ந்டககும் பணவீககம்
பணவீக்கம் மிெமான ்்வ்கத்தில் 

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

iii) ஓடும் பணவீககம்
ஆணடு பணவீக்க விகிெம் 10 முெல் 20 

செவிகிெத்திறகுள் இருந்ொல் அது ஓடும் 
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.  ்்வ்கமான 
விகல்வாசி அதி்கரிப்கப ஓட்டத்து்டன் 
உ்வகமப்படுத்தி கசால்்வொல் அது ஓடும் 
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.

iv) தொவும் 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 

செவிகிெமா்க இருககும்.  கீன்ஸ் இெகன 
உணகமயான பணவீக்கம் என 
குறிப்பிடுகின்்றார.

 

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) பெலவு-உநது பணவீககம்
உறபத்தியில் மூலப்கபாருட்கள் மறறும் 

இெர இடுகபாருட்களுக்கான கசலவு 
உயருகின்்றது கபாழுது உறபத்தி கசலவு கூடி 
கபாருட்களுக்கான விகல அதி்கரிககின்்றது. 
இவ்வக்க பணவீக்கம் கசலவு-உந்து 
பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.

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

மதனெ-இழுப்பு பணவீககம்
அதிக அளவு பணம், குனறநத அளவு 

பபொருடகனள துெத்துதல்
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கூலி-வினல சுழல்
கூலி-விகல சுழல் மூலம் கூலி 

உயரவுககும் பணவீக்கத்திறகும் 
இக்ட்யயான ்காரண-விகளவு உ்றவு 
விளக்கப்படுகி்றது. கூலி உயரும் கபாழுது 
கசலவி்டத்ெகுந்ெ ்வரு்வாய் உயருகி்றது; 
இெனால் கபாருட்களுக்கான ்ெக்வ 
உயருகின்்றது; கொ்டரந்து கபாருட்களுக்கான 
விகலயும் உயருகின்்றது; இென் விகள்வா்க 
பணவீக்கம் ஏறபடுகி்றது; விகல்வாசி 
உயரவின் ்காரணமா்க கொழிலாளர்கள் கூலி 
உயரவிகன ்்காரு்வார்கள்; இது உறபத்திச் 
கசலவிகன மீணடும் உயரத்தி கபாருட்களின் 
விகலகய மீணடும் ்மல்்நாககி உயரத்ெ 
தூணடும் ஒரு சுழகல ஏறபடுத்துகி்றது.

இதெ கொெணிகள் (தூணடும் அடிப்பன்டயில்)
i) கொகிதப்பண பணவீககம் (Currency Inflation)

அளவுககு அதி்கமான ்காகிெப் பணத்கெ 
கமய்வஙகி பயன்பாடடிறகு 
விடுவிககும்கபாழுது ஏறபடும் விகல்வாசி 
உயரவு ்காகிெப் பணவீக்கம் எனப்படுகி்றது.

ii) க்டன்பண பணவீககம் (Credit Inflation)

்வணி்க ்வஙகி்கள் ொராளமா்க ்க்டகன 
அளிககும்கபாழுது ஏறபடும் விகல்வாசி 
உயரவிகன ்க்டன்பண பணவீக்கம் ஆகும்.

iii)  ெெவு-பெலவு பற்றொககுனற தூண்டல் 
பணவீககம் (Deficit Induced Inflation)

்வரவு-கசலவுத் திட்டத்தினால் ஏறபடும் 
பற்றாககுக்றகய (Budget Deficit) சரிகசய்யும் 
நிதியாக்க முக்ற்களில் ஒன்்றா்க, கமய்வஙகி 
மூலம் கூடுெல் ்காகிெப்பணத்திகன அச்சிடடு 
பயன்பாடடிறகு வி்டப்படுகி்றது.  இககூடுெல் 
பணத்தினால் ஏறபடும் விகல்வாசி 
உயரவிகன ்வரவு-கசலவு பற்றாககுக்ற 
தூண்டல் பணவீக்கம் என்கி்்றாம்.

iv)  இலொபத் தூண்டல் பணவீககம் (Profit 
Induced Inflation)

அதி்க இலாபத்திகன கபறும் ்நாககில் 
கபாருட்களின் விகலயில் உயர இலாப 
விகித்கெ ்சரப்பொல் கபாருட்களின் விகல 
அதி்கரிககின்்றது.  இது்்வ இலாபத் தூண்டல் 
பணவீக்கம் ஆகும்.

v)  பபொருள் பற்றொககுனற தூண்டல் 
பணவீககம் (Scarcity Induced Inflation)

வி்வசாயம் ்பான்்ற துக்ற்களில் 
இயறக்க இ்டரப்பாடு்கள் மறறும் இெர 
்காரணங்களால் உறபத்தி 
பாதிக்கப்படும்கபாழுது கபாருள் பற்றாககுக்ற 
ஏறபடும்.  ்மலும், பதுக்கல் 
ந்ட்வடிகக்கயினாலும் ்கருப்புச் 
சந்கெயினாலும் கபாருள் பற்றாககுக்ற 
ஏறபடும்.  இப்பற்றாககுக்ற்களினால் ஏறபடும் 
விகல்வாசி உயரவிகன கபாருள் 
பற்றாககுக்ற தூண்டல் பணவீக்கம் 
என்கி்்றாம். 

vi)  ெரி தூண்டல் பணவீககம் (Tax Induced 
Inflation)

மக்றமு்க ்வரி்களான ்கலால்்வரி, 
சுங்க்வரி மறறும் விறபகன்வரி ஆகிய்வறறில் 
ஏறபடும் உயரவு ்காரணமா்க விகல்வாசி 
உயரந்து கசல்்வது ்வரி தூண்டல் பணவீக்கம் 
எனப்படுகி்றது.  உொரணத்திறகு கபட்ரால் 
மறறும் டீசல் கபாருட்கள் மீொன ்வரி உயரவு 
பணவீக்கத்கெ தூணடுகி்றது.  இவ்வக்கயான 
பணவீக்கத்கெ ்வரிவீக்கம் (Taxflation) 
எனவும் அகழககி்்றாம்.

5.5.3  பணவீககத்திற்கொை 
கொெணஙகள்

இந்தியாவில் பல்்்வறு ்காரணங்களால் 
பணவீக்கம் ஏறபடுகி்றது.  அது ஏறபடு்வெற்கான 
்காரணங்கள் பின்்வருமாறு அகமந்துள்ளன:
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i) பண அளிப்பு உயர்வு

்காகிெ பண அளிப்பு உயரவினால் 
கமாத்ெ ்ெக்வ அதி்கரித்து பணவீக்கம் 
ஏறபடுகி்றது.  கபயரளவு பண அளிப்பு (nominal 
money supply) உயரவு பணவீக்கத்கெ 
அதி்கரிககின்்றது.

ii)  பெலவி்டத் தகுநத ெருெொயில் (Disposable 
Income) உயர்வு

மக்களின் கசலவி்டத் ெகுந்ெ ்வரு்வாய் 
அதி்கரிககும்கபாழுது அக்வ கபாருட்கள் 
மறறும் பணி்களுக்கான ்ெக்வகய 
தூணடுகின்்றன.  கசலவி்டத் ெகுந்ெ ்வரு்வாய் 
உயரவு, ்ெசிய ்வரு்வாய் அதி்கரிப்பினா்லா 
அல்லது ்வரிவிகிெ குக்றப்பினா்லா ஏறபடும்.  
இென் ்காரணமா்க பணவீக்கம் ஏறபடும்.

iii) உயர்நது ெரும் பபொதுச் பெலவுகள்

்வளரச்சி மறறும் சமுொய நலத் 
திட்டங்ககள அமல்படுத்துெல் ்பான்்ற்வறறில் 
அரசின் கசயல்பாடு்கள் விரி்வக்டந்து 
்வரு்வொல் கபாதுச் கசலவு்களின் அளவு கூடி 
்வருகி்றது.  இென் ்காரணமா்கவும் பணவீக்கம் 
ஏறபடுகி்றது.

iv) நுகர்மெொர் பெலவு அதிகரித்தல்

ெ்வகண க்காள்முெல் ்பான்்ற ்க்டன் 
க்காள்முெல் முக்ற்கள் அமல்படுத்ெப்படு்வொல் 
நு்கரச்சிப் கபாருட்கள் மறறும் பணி்களுக்கான 
்ெக்வ அதி்கரித்து அென் ்காரணமா்க 
விகல்வாசி அதி்கமாகி பணவீக்கம் 
ஏறபடுகி்றது.

v)  ேலிவு பணக பகொள்னக (Cheap Money 
Policy)

கமய ்வஙகியின் மலிவுப் 
பணகக்காள்க்க கபாருளாொரத்தில் ்க்டன் 
அளக்வ அதி்கப்படுத்தும்.  இக்க்டன் அதி்கரிப்பு, 

கபாருட்கள் மறறும் பணி்களுக்கான 
்ெக்வகய உயரத்து்வொல் ஏறபடும் 
விகல்வாசி உயரவு பணவீக்கத்கெ 
ஏறபடுத்துகி்றது.

vi) பற்றொககுனற நிதியொககம்

கொ்டரந்து கபாதுச் கசலவு்கள் 
கூடி்வரு்வொல், அரசின் ்வரவு-கசலவு 
திட்டத்தில் பற்றாககுக்றககுக்ற ஏறபடுகி்றது.  
இப்பற்றாககுக்றகய ஈடு கசய்ய ்க்டன் 
்வாஙகுெல், புதிய ்காகிெப் பணம் அச்சடித்ெல் 
என பற்றாககுக்ற நிதியாக்க முக்ற்களில் 
அரசு ஈடுபடுகி்றது.  இென் விகள்வா்க கொகு 
அளிப்கபவி்ட கொகு ்ெக்வயின் அளவு 
அதி்கரித்து, விகல்வாசி உயரந்து பணவீக்கம் 
ஏறபடுகி்றது.

vii)  கணககில் கொட்டப்ப்டொத பெொத்துககள், 
ந்டெடிகனககள் ேற்றும் கறுப்புப் பணம்

இலஞசம் மறறும் ்வரிஏய்ப்பு 
ஆகிய்வறறின் அடிப்பக்டயில் ்கறுப்புப் பணம் 
மறறும் ்கணககில் ்காட்டப்ப்டாெ கசாத்துக்கள் 
உரு்வாகின்்றன.  ் மற்கண்ட ந்ட்வடிகக்கயில் 
ஈடுபடு்்வார ப்கட்டா்க கசலவு கசய்்வொல் 
கொகு ்ெக்வ அதி்கரிககின்்றது.  அ்ெ சமயம் 
்கருப்புச் சந்கெயும், பதுக்கலும் கொகு 
அளிப்பிகன குக்றககின்்றது.  இக்வ்களின் 
்காரணமா்க விகல்வாசி உயரந்து பணவீக்கம் 
ஏறபடுகி்றது.

viii) பபொதுகக்டனை மீளச் பெலுத்துதல்

உள்நாடடில் கபாதுமக்களி்டமிருந்து 
கப்றப்பட்ட கபாதுக்க்டகன அரசு திரும்பச் 
கசலுத்தும்கபாழுது கமாத்ெ பண அளிப்பில் 
அதி்கரிப்பு ஏறபடுகி்றது.  இது கொகு 
்ெக்வயிகன அதி்கரித்து பணவீக்கத்கெயும் 
ஏறபடுத்துகி்றது.
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ix) ஏற்றுேதி உயர்வு

 ஏறறுமதிகய ஊக்கப்படுத்தும் கபாழுது 
உள்நாடடில் கபாருள் அளிப்பு குக்றந்து, 
விகல்வாசி உயரவு ஏறபடுகி்றது.  இென் 
்காரணமா்க பணவீக்கம் ஏறபடுகி்றது.

5.5.4 பணவீககத்தின் வினளவுகள்

பணவீக்கத்தின் விகளவு்கள் 
இரண்டா்க ்வக்கப்படுத்ெப்படுகி்றது.  

1) உறபத்தியின் மீொன விகளவு.
2) பகிரவின் மீொன விகளவு.

1) உற்பத்தியின் மீதொை வினளவுகள்

மிெமான பணவீக்கம் 
உறபத்தியாளார்கள் மறறும் ்வணி்கர்களுககு 
ஒரு ஊக்கக ்காரணியா்க கசயல்படும்.  
மிெமான விகல்வாசி உயரவினால் ஏறபடும் 
இலாபத்தினால் தூண்டப்படடு உறபத்தி 
மறறும் ்வணி்கத்தின் மீொன முெலீடு்கள் 
அதி்கரிககும். கொ்டரந்து ்்வகல்வாய்ப்பும் 
்வருமானமும் அதி்கரிககும். ஆனால், 
்மறகசான்ன கூறறு்கள் உறபத்திக 
்காரணி்கள் முழு்்வகல்வாய்ப்கப எய்ொெ 
நிகலயில் மடடு்ம சரியா்க இருககும்.

i)  அ்ெசமயம் உயர பணவீக்கம் பணத்தின் 
மதிப்பிகன குக்றப்பென் மூலம், மக்களின் 
்சமிப்கப குக்றககும்.

ii)  பணவீக்கத்தின் ்காரணமா்க பணத்தின் 
மதிப்பு குறிப்பி்டத் ெகுந்ெ அளவு குக்ற்வொல் 
நாடடில் ஏற்கன்்வ கசய்யப்படடிருககும் 
க்வளிநாடடு மூலெனங்கள் திரும்பிச் 
கசல்லும்.

iii)  ் மற்கண்ட ந்டடிகக்கயின் ்காரணமா்க 
மூலென திரடசி குக்றயும்.  இது புதிய 
முெலீடடில் பின்னக்டக்வ ஏறபடுத்தி 
நாடடின் உறபத்தியின்மீது பாெ்கமான 

விகளவு்ககள ஏறபடுத்தும்.  கொழில் 
முகன்்வார மறறும் ்வணி்கர்களின் இ்டர 
ஏற்றல் பணியிகன ஊக்கமிழக்கச் 
கசய்்வொ்க அகமயும்.

iv)  பதுக்கல்்காரர்களும் நு்கர்்வாரும் 
கபாருட்ககள பதுககி க்வக்க பணவீக்கம் 
்காரணமா்க அகமகி்றது.  இது கொ்டரந்து, 
உயர பணவீக்கத்திறகு ்வழி்வகுககி்றது.

v)  பணவீக்கமானது கபாருள் உறபத்திகய 
அதி்கரிப்பகெவி்ட, ஊ்க ்வாணிப 
கசயல்பாடு்ககள அதி்கரிககின்்றது.  ஊ்க 
்வாணிபம் என்பது இலாப ்நாககில் 
பஙகு்கள் அல்லது கபாருட்கள் விகல 
குக்றயும் என ்காத்திருந்து, அது 
குக்றயும்கபாழுது  ்வாஙகி விகல 
அதி்கரிககும்கபாழுது விறபகன கசய்்வது 
ஆகும். இெனால் நி்கர உறபத்தி்யா, நி்கர 
்்வகல்வாய்ப்்பா அதி்கரிப்பதில்கல.

2) பகிர்வின் மீதொை வினளவுகள்

்ெசிய ்வரு்வாய் பகிரவில் உள்ள 
பல்்்வறு ெரப்பினகரயும் பணவீக்கம் 
பல்்்வறு ்வக்கயில் பாதிககின்்றது.  அக்வ்கள் 
கீ்ழ ெரப்படடுள்ளன.

i. க்டன் பபற்மறொர் க்டன் ெழஙகிமயொர்

பணவீக்க ்காலத்தில் ்க்டன் கபற்்றார 
ஆொயமும், ்க்டன் ்வழஙகி்யார இழப்கபயும் 
சந்திககின்்றனர.  எவ்வாக்றனில், ்க்டன் 
்வாஙகியகபாழுது பணமதிப்பு உயர்வா்கவும், 
பணவீக்க ்காலத்தில் திருப்பிச் கசலுத்தும் 
கபாழுது பணமதிப்பு குக்ற்வா்க இருப்பெனால் 
்க்டன் ்வாஙகி்யார ஆொயம் கபறுகி்றார.  
இ்ெ ்காரணத்ொல் ்க்டன் ்வழஙகி்யார 
கூடுெலான பண மதிப்பு இருககும்கபாழுது 
்க்டன் ்வழஙகி, பணவீக்க ்காலத்தில் குக்றந்ெ 
பண மதிப்பில் பணத்கெ மீளப் கபறும்கபாழுது 
இழப்பு ஏறபடுகி்றது.
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ii) நினலயொை ெருெொய் பிரிவிைர்
நிகலயான ்வரு்வாகய உக்டய 

பிரிவினர பணவீக்கத்தினால் மி்கவும் 
பாதிக்கப்படுகின்்றனர ஏகனனில், விகல்வாசி 
உயரவினால் ஏறபடும் ்வாழ்கக்கச் கசலவு 
உயரவு்டன், நிகலயான ்வரு்வாய் கபாருந்திச் 
கசல்்வதில்கல. (உ.ம்) ஒ்ர மாதிரியான 
மாெச் சம்பளம் அல்லது கூலி கபறு்்வார, 
ஓய்வூதியம் கபறு்்வார, ்வடடி கபறு்்வார, 
்வா்டக்க கபறு்்வார ஆகி்யா மி்கவும் 
பாதிக்கப்படு்வா.

iii) பதொழில் முனைமெொர்கள்
உறபத்தியாளர, ்வணி்கர என்று 

கொழில் முகன்்வார ்பான்று 
எவ்வக்கயான்வரா்க இருந்ொலும், 
அ்வர்களுககு பணவீக்கம் ஒரு ்வரமாகும்.  
ஏகனனில், பணவீக்கம் அ்வர்களுககு ஒரு 
ஊக்க சகதியா்க விளஙகுகி்றது.  கி்டஙகில் 
இருககும் கபாருள் இருப்புக்களின் 
விகல்யற்றத்ொல் அ்வர்களுககு எதிரபாரா 
ஆொயம் (Windfall gian) கிக்டககும்.

iv) முதலீட்டொளர்கள்
்க்டன் பத்திரங்களில் முெலீடு 

கசய்்ொருககு நிகலயான ்வடடிகய 
கபறு்வொல் அ்வர்கள் பணவீக்க ்காலத்தில் 
இழப்பிகன சந்திப்பார்கள். மா்றா்க, பஙகு 
முெலீட்டாளர்கள் நல்ல இலாப ஈவு மறறும் 
பஙகு மதிப்்பற்றம் ்பான்்ற ஆொயங்ககள 
கபறு்வார்கள்.

5.5.5  பணவீககத்னத கடடுப்படுத்தும் 
ெழிமுனறகள் 

கீன்ஸ் மறறும் மில்்டன் ப்ரீட்மன் 
பணவீக்கத்திகன ்கடடுப்படுத்தும் 
்வழிமுக்ற்ககள ்கருத்துக்களின் 
அடிப்பக்டயில் மூன்்றா்க பிரிக்கலாம் 
என்கின்்றனர. அக்வ்கள்

1) பணவியல் முக்ற்கள்; 
2)  நிதியியல் முக்ற்கள்; (J.M. கீன்ஸ்); 

மறறும்
3)  இெர முக்ற்கள்

1. பணவியல் முனறகள்
பணவியல் முக்ற்கள் நாடடின் கமய 
்வஙகியினால் அமல்படுத்ெப்படும் முக்றயாகும்.   
அக்வ்கள்: 

i) ்வஙகி விகிெத்கெ உயரத்துெல், 
ii)  க்வளிச்சந்கெயில் அரசு பத்திரங்ககள 

விற்றல், 
iii)  கராக்க இருப்பு விகிெத்கெ உயரத்துெல் 

மறறும் சட்டபூர்வ நீரகம விகிெத்கெ    
உயரத்துெல், 

iv) நு்கர்்வார ்க்டகன ்கடடுப்படுத்துெல்,
v) ்க்டன் விளிம்பு நிகலயிகன உயரத்துெல்,
vi)  மீள் ்வாங்கல் விகிெம் (Repo Rate) மறறும் 

திருப்ப மீள் ்வாங்கல் விகிெம் (Reverse 
Repo Rate) ஆகிய்வறறிகன உயரத்துெல் 
ஆகும்.

2. நிதியியல் ந்டெடிகனககள்
பணவீக்க சூழ்நிகலகய 

்கடடுப்படுத்து்வதில் நிதிக க்காள்க்கயும் அென் 
்கருவி்களும் முககிய பஙகு ்வகிப்பது 
உணரப்படடுள்ளது. பணவீக்கத்திறகு 
எதிரான நிதியியல் ந்ட்வடிகக்க்களா்வன 
அரசு கசலவினங்ககள குக்றப்பது, 
கபாதுமக்களி்டமிருந்து ்க்டன்்ககள கபறு்வது 
மறறும் ்வரிவிதிப்பு்ககள விரி்வாககு்வது.

3. இதெ ந்டெடிகனககள்
இெர ந்ட்வடிகக்க்கள் குறுகிய்கால 

ந்ட்வடிகக்க்கள் மறறும் நீண்ட்கால 
ந்ட்வடிகக்க்கள் என இரண்டா்க 
பிரிக்கப்படடுள்ளன.
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5.7
5.6

i) குறுகியகொல ந்டெடிெகனககள்
குறுகிய்கால ந்ட்வடிகக்கயா்க 

கபாதுவிநி்யா்க முக்றயின்கீழ் நியாயவிகல 
்கக்ட்களில் அத்தியா்வசிய கபாருட்ககள 
பஙகீடு கசய்து ்வழஙகுெல் ஆகும். இந்தியாவில் 
எப்கபாழுகெல்லாம் அத்தியா்வசியப் 
கபாருட்களுககு ெடடுப்பாடு ஏறபடுகி்ற்ொ 
அப்கபாழுகெல்லாம் கபாருட்ககள இ்றககுமதி 
கசய்து விகல்யற்றம் ஏறப்டா ்வணணம் 
ெடுக்கப்படுகி்றது.

ii) நீண்டகொல ந்டடிெகனககள்
நீண்ட்கால ந்ட்வடிகக்கயா்க 

கபாருளாொர ்வளா;ச்சிகய துரிெப்படுத்து்வது, 
குறிப்பா்க  கபாதுவிகலமட்டத்து்டனும் 
்வாழ்கக்கச் கசலவு்டனும் ்நரடி கொ்டரகபக 
க்காணடிருககும் கூலிப் கபாருட்களின் 
உறபத்தியின் ்வளரச்சிகய துரிெப்படுத்து்வது 
ஆகும்.  நீண்ட்கால கபாருளாொர ்வளரச்சிகய 
அக்டயும் ்நாககினில் ்சமிப்பு-முெலீடு்ககள 
்மம்படுத்தும் விெமா்க ந்டப்பிலுள்ள சில 
நு்கரச்சி்ககள ்கடடுப்படுத்துெலும் 
உள்ள்டஙகும்.

பணெொட்டம், மீள்பணவீககம் 
ேற்றும் மதககவீககம்

பணெொட்டம் (Deflation)
விகல்வாசி குக்றெல், குக்றந்ெ பண 

அளிப்பு  மறறும் ்்வகல்வாய்ப்பின்கம 
ஆகியன பண்வாட்டத்தின் முககிய இயல்பு்கள் 
ஆகும்.  பண்வாட்டத்தின் ்பாது விகல்வாசி 
குக்றெல் என்பது நு்கர்்வாருககு 
விருமபத்ெகுந்ெ ஒன்்றா்க இருந்ொலும், 
அககுக்றவு உறபத்திகயயும், 
்்வகல்வாய்ப்கபயும் குக்றககும் அளவுககு 
இருக்கக கூ்டாது.  முழு்்வகல்வாய்ப்புள்ள 
நிகலயில் விகல்வாசி குக்றந்ொல் அது 

்வருமானம் மறறும் ்்வகல்வாய்ப்பில் 
விரும்பத்ெ்கா்க விகளவிகன ஏறபடுத்தும்.

மீள்பணவீககம் (Disinflation)
்்வகல்வாய்ப்பிகன பாதிக்காெ 

்வக்கயில் ்க்டன்்ககள (்வஙகிக ்க்டன், 
ெ்வகணமுக்ற க்காள்முெல் முக்ற்ககள) 
்கடடுப்படுத்து்வென் மூலமும் 
பணவீக்கத்திகன குக்றத்து ்வரு்வது 
மீள்பணவீக்கம் ஆகும்.  மீள் பணவீக்கம் 
என்பெகன பின்்வருமாறு ்வகரயறுக்கலாம்: 
“்்வகல்வாய்ப்பின்கமகய ஏறபடுத்ொமலும், 
உறபத்தி அளவு்கள் குக்றயாமலும் 
பணவீக்கத்கெ திருப்பும் கசயல்முக்ற்ய 
மீள்பணவீக்கம் ஆகும்”.

மதககவீககம் (Stagflation)
்ெக்கவீக்கம் என்பது கபாருளாொர 

்வளரச்சியில் ்ெக்கநிகலயும், 
்்வகல்வாய்ப்பின்கமயும், அதி்க அளவிலான 
பணவீக்கமும் ஒன்றிகணந்ெ சூழ்நிகல 
ஆகும்.  

ெணிகச் சுழற்சி  
(Business Cycle)
ஒரு முெலாளித்து்வ அகமப்பு முக்றயில் 

கபாருளாொர ந்ட்வடிகக்க்கள் ஏற்ற 
இ்றக்கங்களு்ட்ன்ய இருககும்.  சீரான ்கால 
இக்டக்வளியில் அகமயும் இவ்வக்க ஏற்ற 
இ்றக்கங்கள் ்வணி்கச் சுழறச்சி அல்லது 
வியாபாரச் சுழறச்சி (Trade Cycle) அல்லது 
கொழில் ஏற்ற இ்றக்கங்கள் (Industrial 
Fluctuations) என்்றகழக்கப்படுகி்றது.

5.7.1 ெணிகச் சுழற்ச்சியின் பபொருள்

்்வகல்வாய்ப்பு, உறபத்தி, ்வருமானம் 
்பான்்ற்வறக்ற உள்ள்டககிய ஒடடுகமாத்ெ 

Book 1.indb   104 29-03-2019   19:59:48



105 பணவியல் பபொருளியல்

கபாருளாொர ந்ட்வடிகக்களில் (Aggregate 
economic activities) ஏறபடும் அகலவு்க்ள 
்வணி்கச் சுழறச்சி என குறிப்பி்டப்படுகி்றது.  
ஒரு நாடடின் கபாருளாொர ந்ட்வடிகக்களுககு 
ஊக்கமளிககும் கூறு்களில் ஏறபடும் 
உள்ளாரந்ெ சுருக்கம் மறறும் 
விரி்வாக்கத்தினால் ்வணி்கச் சுழறச்சி 
ஏறபடுகி்றது. இச்சுழறச்சி்களின் 
பணபு்களா்வன: குறிப்பிட்ட ்கால 
இக்டக்வளியில் ்வருபக்வ, மாறுபட்ட தீவிரத் 
ென்கம க்காண்டக்வ, மறறும் அென் 
கசயலாக்க எல்கல்கள் மாறுபட்டக்வ.

இலககணம்

“உயரகின்்ற விகல்ககளயும், குக்றந்ெ 
்்வகலயற்்றார செவிகிெத்கெயும் க்காண்ட 
நல்ல ்வாணிபக ்காலங்ககளயும்; குக்றகின்்ற 
விகல்ககளயும், மிகுகின்்ற ்்வகலயில்லாத் 
திண்டாட்ட செவிகிெத்கெயும் க்காண்ட க்கட்ட 
்வாணிபக ்காலங்ககளயும் உள்ள்டககியது 
்வாணிபச் சூழல் ஆகும்”. 

- J.M. கீன்ஸ்

5.7.2  ெொணிபச் சுழற்ச்சியின் கட்டஙகள்

்வணி்கச் சுழறச்சியிகன உறறு 
்நாககும்கபாழுது அெனுக்டய நான்கு 

கசழிப்பு

கசழிப்புபூரிப்பு
பூரிப்பு

கொலம் x0

y

கொடடி

மந்ெம்

பின்னி்றக்கம்

பின்னி்றக்கம்மீட
சி மீட

சி

உ
ண

க
ம 

க்வ
ளி

யீ
டு 

நிக
ல

்வளரச்சி
்பாககு

ெனெப்டம் 5.3

ெணிகச் சுழற்ச்சியின் கட்டஙகள்
ெணிக சுழற்ச்சி

்கட்டங்கள் க்வளிப்படும்.  அக்வ்கள் முக்ற்ய 
i) பூரிப்பு, ii) பின்னி்றக்கம், iii) மந்ெம், மறறும் iv) 
மீடசி எனப்படுகின்்றன.  ்வணி்கச் சுழறச்சியின் 
பல்்்வறு ்கட்டங்ககள ெனெப்டம் 5.3 
கெளி்வா்கக ்காடடுகின்்றது.

i) பூரிப்பு கட்டம் (Boom)

நீண்ட்கால இயல்பான ்வளரச்சி 
நிகலககு ் மல் கபாருளாொர ந்டடி்வகக்க்கள் 
உயரந்து முழு ்்வகல்வாய்ப்பு நிகலகய 
ொணடு்வது ்வணி்கச் சுழலின் ்வளரச்சிக 
்கட்டம் எனப்படுகி்றது. இக்கால்கட்டத்தில 
கபாருள் உறபத்தி, பணககூலி, லாபம், மறறும் 
்வடடி விகிெங்கள் உயரும்.  ்வஙகிக ்க்டன் 
்ெக்வ்கள் உயரும்.  கபாது்வா்க அகனத்து 
ெரப்பினரி்டமும் நம்பிகக்க்கள் உயரும்.  
்வளரச்சிக ்கட்டத்தின் உச்சத்தில் பூரிப்புநிகல 
(Boom) ்ொன்றும். பூரிப்பு நிகலயில் 
அகனத்து கபாருளாொர ந்ட்வடிகக்க்களும் 
உச்சநிகலயில் இருககும்.

ii) பின்னிறககம் (Recession)

்வளரச்சியின் உச்சத்தில் பூரிப்கப 
எய்திய கபாருளியல் ந்ட்வடிகக்க்கள் 
அடுத்ெொ்க கீழ்்நாககி திரும்புகின்்றன. 
பூரிப்பில் க்வடிப்பு நிகல ஏறபடடு 
ந்டடி்வகக்க்கள் பின்்னாககி திரும்பு்வகெ 
பின்னி்றக்கம் என்கி்்றாம்.  இக்கட்டத்தில் 
உறபத்தி, பணக கூலி, லாபம் மறறும் ்வடடி 
விகிெம் ஆகியன குக்றயத் து்வஙகும். 
நிறு்வனங்கள் ்ொல்வியக்டய து்வஙகும்.  
்வணி்கர்கள் ொங்கள் அ்கலக்கால் க்வத்து 
்வணி்கத்கெ விரி்வாககிவிட்டகெ 
உணர்வார்கள்.  நம்பிகக்க்கள் இருந்ெ 
இ்டத்தில் அ்வநம்பிகக்கள் ்ொன்்ற 
ஆரம்பிககும்.  இென் ்காரணமா்க முெலீடக்ட 
கபருமளவுககு குக்றக்க ஆரம்பிப்பார்கள்.  
கொ்டரந்து உறபத்தி, ்வருமானம் ஆகியன 
குக்றந்து ்வரும்.  பஙகுச் சந்கெயில் விகல 
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வீழ்ச்சியின் ்காரணமா்க கபரும் அச்சம் 
உரு்வாகும்.  ்வணி்க ந்டடி்வகக்க்கள் 
சுணக்கமக்டயும்.  மக்களின் நீரகமவிருப்பம்  
அதி்கரித்து பணத்கெ கராக்கமா்க க்கயில் 
க்வத்துகக்காள்ள விரும்பு்வொல் பணச்சந்கெ 
ந்ட்வடிகக்க்கள் சுருங்க ஆரம்பிககும்.

iii) ேநதம் (Depression)

்வணி்கசுழறச்சியின் மூன்்றா்வது 
்கட்டமான மந்ெ்காலத்தில் கபாருளாொர 
ந்ட்வடிகக்க்கள் இயல்புநிகலககுகீழ் 
மி்கத்தீவிரமா்க குக்றந்து ்வரும்.  நிறு்வனங்கள் 
நட்டமக்ட்வதும், மூ்டப்படு்வதும்  கபாது 
இயல்பு்களா்க இருப்பது்டன் 
்்வகல்வாய்ப்பின்கமகயயும் ஏறபடுத்தும்.  
்வடடி, இலாபம் மறறும் கூலி ஆகியன மி்கக 
குக்றந்ெ அளவில் இருககும்.  வி்வசாயி்களும், 
கூலி்்வகல கசய்்்வாரும் அதி்க 
பாதிப்புககுள்ளா்வார்கள்.  ்வணி்கர்களுககு 
்க்டன் ்வழஙகு்வதில் ்வஙகி்கள் ெயக்கம் 
்காடடும்.  ்வணி்கச் சுழறச்சியின் மி்க்மாசமான 
்கட்டம் மந்ெம் ஆகும்.  ஏற்கன்்வ உறபத்தி 
கசய்யப்பட்ட கபாருட்கள் ்வாஙகும் சகதி 
இல்லாெொல் கி்டஙகு்களில் ்ெக்கமக்டய 
கசய்யும்.  மந்ெத்தின் கீழ் நிகல “கொடடி” 
(Trough) என்்றகழக்கப்படுகி்றது. எவ்வாறு 
ஒரு்வர மி்க ஆழமான கொடடிககுள் ெ்வறி 
விழுந்துவிட்டால் பி்றர உெவியின்றி எளிதில் 
அ்வரால் மீள முடியா்ொ,  அது்பால 
கபாருளாொர ந்டடி்வகக்கள் மந்ெ நிகலயின் 
ஆழத்தில் விழுந்துவிட்டால், க்வளியார 
உெவியின்றி ொ்ன மீள இயலாெ நிகலகய 
குறிக்க “கொடடி” என்்ற ்கருத்து 
பயன்படுத்ெப்படுகி்றது.

iv) மீடசி (Recovery or Revival)

மந்ெ நிகலககுப்பின் மீடசி 
இ்டம்கபறுகி்றது.  இது, மந்ெத்திலிருந்து 
கபாருளாொர ந்டடி்வகக்க்கள் ்மல்்நாககி 

திரும்பும் நி்கழ்்வாகும்.  முெலில், 
மூலெனகபாருட்களுக்கான ்ெக்வ மீடசி 
கபறு்வதில் து்வஙகுகி்றது.  அரசால் 
கசய்யப்படும் ென்னிச்கச முெலீடு்கள் 
(Autonomous Investments) கபாருளாொர 
ந்ட்வடிகக்க்ககள ்மல்்நாககி திரும்ப 
ஊக்கமளிககின்்றன. அம்முெலீடு்கள் மூலம் 
கிக்டககும் ்்வகல்வாய்ப்பு்களினால் ஏறபடும் 
்வருமானம் கபாருட்களுக்கான ்ெக்வகய 
கமது்வா்க உயரத்துகி்றது.  கி்டஙகு்களில் 
்ெக்கமக்டந்ெ கபாருட்கள் ்காலியா்க 
து்வஙகுகி்றது.  இெனால், ெனியார முெலீடு்கள் 
கமது்வா்க அதி்கரித்து, கபாருளாொர 
ந்டடி்வகக்க்களான ்்வகல்வாய்ப்பு, 
உறபத்தி, ்வரு்வாய், கூலி, லாபம் ஆகியன 
மீடசி கபறுகின்்றன. 

பதொகுப்புனெ

பணம் மத்திய ்வஙகியாலும் 
நாணயங்கள் மத்திய அரசாலும் 
க்வளியி்டப்படுகின்்றது.  ்வஙகி க்வப்பு்கள் 
்வணி்க, கூடடு்றவு ்வஙகி்களால் 
ஏறபடுத்ெப்படுகின்்றது.  பணத்தின் 
்ெக்வயானது பல்்்வறு ்காரணி்களாகிய 
்வருமானம், விகல மட்டம், ்வடடி வீெம் 
்பான்்றக்வ்களால் தீரமானிக்கப்படுகின்்றது. 
பணத்தின் ்ெக்வயானது பல்்்வறு 
்காரணி்களாகிய ்வருமானம். விகல மட்டம். 
்வடடிவீெம் ்பான்்றக்வ்களால் 
தீரமானிக்கப்படுகி்றது.

அருஞபெொற்பபொருள்
�  பண்டேொற்று முனற: பணம் இல்லாமல் 

ஒரு கபாருள் அல்லது பணிகய க்காடுத்து 
மறக்றாரு கபாருள் அல்லது பணிகய 
கபறறுகக்காள்ளும் பரி்வரத்ெகனயில் 
ஈடுபடு்வது
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ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

�  பணம்: பரி்வரத்ெகன்களில் கபாது 
ஏறபுத்ென்கம க்காண்ட ஒரு இக்டயீடடுக 
்கருவி

�  பணஅளிப்பு: ஒரு குறிப்பிட்ட ்கால்கட்டத்தில் 
கபாருளாொரத்தில் இருககும் பண அளவு 
(M).

�  பணவீககம்: கொ்டரச்சியான விகலமட்ட 
உயரவு

�  பண ெொட்டம்: சராசரி விகலமட்டம் 
குக்றந்து ்்வகல்வாய்ப்பின்கம நிலவும் 
நிகல; பணவீக்கத்திறகு எதிரானது

�  மீள்பணவீககம்: ்்வகல்வாய்ப்பிகன 
பாதிக்காெ ்வக்கயில் ்க்டன்்ககள 
்கடடுப்படுத்து்வென் மூலம் பணவீக்கத்கெ 
குக்றப்பொகும்

�  மதககவீககம்: கபாருளாொர ்வளரச்சியில் 
்ெக்கநிகலயும், ்்வகல 
்வாய்ப்பின்கமயும், அதி்க அளவிலான 
பணவீக்கமும் ஒன்றிகணந்ெ சூழ்நிகல 

�  ெணிகச் சூழல் (அல்லது) வியொபொெச் சூழல்: 
குறிப்பிட்ட ்கால்கட்டத்திறகு ஒருமுக்ற 
நாடடின் ஒடடுகமாத்ெ கபாருளாொர 
ந்ட்வடிகக்க்களில் ஏறபடும் ஏற்ற 
இ்றக்கங்கள் 

�  மீடசி: மந்ெநிகலயிலிருந்ெ கபாருளாொர 
ந்டடி்வகக்க்கள் ்மல்்நாககி திரும்பும் 
நி்கழ்வு

�  குறுகிய பணம்: M1 மறறும் M2 ஆகிய 
இரணடும் ்சரந்ெது.

பகுதி – அ

ெரியொை வின்டனய பதரிவு பெய்க:

1.  ஆரபிஐ -ன் ெகலகமய்கம் அகமந்துள்ள 
இ்டம்

அ) டில்லி 
ஆ) கசன்கன 
இ) மும்கப 
ஈ) கபங்களுரு

2. பணம் என்பது
அ)  உள்ள்டக்க மதிப்பு இருந்ொல் 

ஏறறுகக்காள்ளளப்படு்வது
ஆ)  நிகலயான ்வாஙகும் சகதிகய 

க்காண்டது
இ)  உள்ள்வறறில் அதி்க நீரகமத்ென்கம 

க்காண்ட கசாத்து ஆகும்.
ஈ)  ்வளங்ககள பஙகிடடுகக்காள்ள 

்ெக்வப்படுகி்றது.

3.  ்காகிெப்பண முக்றகய ்மலாணகம 
கசய்்வது

அ) கமய பணவியல் அகமப்பு 
ஆ) மாநில அரசு 
இ) கமய அரசு 
ஈ) ்வஙகி்கள்

4.  M1 மறறும் M2  ஆகிய இரணடிறகும் உள்ள 
வித்தியாசம்

அ) அஞசல் அலு்வல்க க்வப்பு்கள் 
ஆ) ்வஙகியின் ்கால க்வப்பு்கள் 
இ) ்வஙகியின் ்சமிப்பு க்வப்பு்கள் 
ஈ) ்காகிெப்பணம்

5.  இரவிங ஃபிஷரின் பண அளவுக ்்காடபாடு 
பிரபலமான ஆணடு

அ) 1908 
ஆ) 1910 
இ) 1911 
ஈ) 1914
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இ) ்ெக்கவீக்கம் 
ஈ) மந்ெம்

12.  ் ெக்கவீக்கத்தில் பணவீக்க விகிெத்து்டன் 
இகணந்திருப்பது

அ) ்ெக்கம் 
ஆ) ்்வகல்வாய்ப்பு 
இ) உறபத்தி 
ஈ) விகல

13.  கபாருளாொர ந்ட்வடிகக்க்களில் ஏறபடும் 
ஏற்றத்ொழ்வு்ககள _______________ 
அகழககின்்்றாம்.

அ) பூரிப்பு 
ஆ) பின்னி்றக்கம் 
இ) மீடசி 
ஈ) ்வணி்கச்சுழறச்சி

14.  மந்ெ ்காலத்தில் கபாருளியல் 
ந்ட்வடிகக்க்கள் இவ்வாறு இருககும்

அ) உயரந்ெபடசமா்க 
ஆ) மி்க ்மாசமா்க 
இ) மி்க குக்றந்ெபடசமா்க 
ஈ) மி்க நல்லநிகலயில்

15. “ பரி்வரத்ெகன்களில் கபாது்வா்க 
ஏறறுகக்காள்ளப்படும் ஒரு 
இக்டயீடடுக்கருவியா்கவும், அளவீடு 
மறறும் மதிப்பிகன இருப்பு க்வத்ெல் 
ஆகிய்வறறிகன கசய்யும் ஒரு கபாருள் 
பணம்”  என்்ற இலகணத்கெ 
்வழஙகிய்வா;

அ) கிகரௌெர 
ஆ) பிகு 
இ) ்வாக்கர 
ஈ)பிரான்சிஸ்டி ்பக்கான்

6.  MV என்பது
அ) பணத் ்ெக்வ 
ஆ) சட்டபூர்வ பண அளிப்பு 
இ) ்வஙகிப் பண அளிப்பு 
ஈ) கமாத்ெ பண அளிப்பு

7. பணவீக்கம் என்பது
அ) விகல்கள் அதி்கரிப்பு 
ஆ) விகல்கள் குக்றெல் 
இ) பணமதிப்பு அதி்கரிப்பு 
ஈ) விகல்கள் மா்றாதிருத்ெல்

8.  ________________ பணவீக்கம் 
பணமதிப்பில் தீவிர மதிப்பு குக்றவிகன 
ஏறபடுத்துகி்றது.

அ) ெ்வழும் 
ஆ) ந்டககும் 
இ) ஓடும் 
ஈ) உயர

9.  கூலி மறறும் மூலப்கபாருட்கள் கசலவு 
கூடு்வொல் கபாருட்களின் கபாது 
விகலமட்டம் அதி்கரிப்பது  ___________ 
பணவீக்கம் ஆகும்

அ) கசலவு உந்து 
ஆ) ்ெக்வ இழுப்பு 
இ) ஓடும் 
ஈ) ொவும்

10.  பணவீக்கத்தின்கபாழுது 
பயனக்டப்வர்கள் யார?

அ) ்க்டன் கபற்்றார்கள் 
ஆ) ்க்டன் ்வழஙகி்யார 
இ) கூலி மறறும் சம்பளம் கபறு்்வார 
ஈ) அரசு

11.  ________________ என்பது பணவீக்க 
விகிெம் குக்றந்து கசல்்வது ஆகும்.

அ) எதிர பணவீக்கம் 
ஆ) பண்வாட்டம் 
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16.  பறறு அடக்ட என்பது _____________  
உொரணம் ஆகும்.

அ) ்கட்டகளப்பண 
ஆ) ்காகிெப்பண 
இ) கந்கழி பண 
ஈ) ்க்டன் பண

17.  ஃபிஷரின் பண அளவுக ்்காடபாடு 
பணத்தின் இந்ெ பணியின் அடிப்பக்டயில் 
அகமக்கப்பட்டது

அ) மதிப்பளவு 
ஆ) மதிப்பின் நிகலக்கலன் 
இ) பரி்வரத்ெகன ்கருவி 
ஈ)  ்வருங்கால கசலுத்துெல்்களுக்கான 

அடிப்பக்ட

18. MV = PT என்்ற சமன்பாடடில், V என்பது 
அ) ்வாணிபத்தின் அளவு 
ஆ) பணத்தின் சுழறச்சி ்்வ்கம் 
இ) கராக்கப் பணத்தின் அளவு 
ஈ) ்வஙகி மறறும் ்க்டன் பணஅளவு

19.  விகல்வாசி கமது்வா்க உயரும் கபாழுது 
அது அகழக்கப்படு்வது

அ) ொவும் பணவீக்கம் 
ஆ) மிெமான பணவீக்கம் 
இ) உயர பணவீக்கம் 
ஈ) பண்வாட்டம்

20.  _______________ பணவீக்கம் 
கபாருளாொரத்திகன எந்ெ ்வக்கயிலும் 
பாதிக்காது.

அ) ந்டககும் 
ஆ) ஓடும் 
இ) ெ்வழும் 
ஈ) ொவும்

விக்ட்கள்

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.

பின்ெரும் விைொககளுககு ஓரிரு ெொககியஙகளில் பதிலளிககவும்.

21. பணத்தின் இலக்கணம் ்வகர்க.
22. பண்டமாறறு என்்றால் என்ன?
23. பண்டப்பணம் என்்றால் என்ன?
24. கபான் திட்டம் என்ன்றால் என்ன?
25. கநகிழிப் பணம் என்்றால் என்ன?  உொரணம் ெரு்க.
26. பணவீக்கம் என்பென் இலக்கணம் ெரு்க.
27. ்ெக்கவீக்கம் என்்றால் என்ன?
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பகுதி - இ.

பின்ெரும் விைொககளுககு ஒரு பத்தியில் வின்டயளி.

28. உ்லா்கப் பணம் பறறி ஒரு குறிப்பு ்வகர்க.
29. பண அளிப்பு என்்றால் என்ன?
30. பண அளிப்பிகன தீரமானிககும் ்காரணி்கள் யாக்வ?
31. பணவீக்கத்தின் ்வக்க்கள் பறறி எழுது்க.
32. ்ெக்வ-இழுப்பு மறறும் கசலவு உந்து பணவீக்கத்திகன விளககு்க.
33. பண மதிப்பு பறறிய ்்கம்பிரிடஜ் சமன்பாடு்ககள விளககு்க.
34. மீள்பணவீக்கம் பறறி விளககு்க?

பகுதி - ஈ.

பிைெரும் விைொககளுககு ஒரு பகக அளவில் வின்டயளி.

35. இரவிங ஃபிஷரின் பண அளவுக ்்காடபாடடிகன விளககு்க.
36. பணத்தின் பணி்ககள விளககு்க.
37. ஒரு கபாருளாொரத்தில் பணவீக்கத்திற்கான ்காரணங்கள் மறறும் விகள்கள் யாக்வ?
38. ்வணி்கச் சுழறச்சியின் பல்்்வறு ்கட்டங்ககள வி்வரிக்க.

1.  ஏொ்வது ஒரு கபாதுத்துக்ற அல்லது ெனியாரதுக்ற ்வஙகிககு கசன்று அஙகு திரட்டப்படும் 
ந்டப்பு க்வப்பு்கள், ்சமிப்பு க்வப்பு்கள், நிகல க்வப்பு்கள், ்வடடி விகிெங்கள் மறறும் 
்வாடிகக்கயாளார்களுககு ்வழங்கப்படும் இெர ்வசதி்ககள அறிந்து்வர மாணா்வர்ககள 
்்கடடுகக்காள்ளவும். 

2.  பழங்கால நாணயங்கள், இந்திய மறறும் க்வளிநாடடு நாணயங்கள், ்காகிெப்பணம் 
ஆகிய்வறறிகன ்ச்கரிக்க மாண்வர்களி்டம் கூ்றவும்.

பெய்முனற

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

பொர்னெ நூல்கள்
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6
“வணிக வங்கிகள் வாணிபத்திறகான குறுகியகால கடனன அளித்்தல், மறறும் 

கடன் உருவாககம் செய்யும் நிறுவனங்கள் ஆகும்”              
- கல்பர்டென் (Culbertson)

னமயவங்கி மறறும் வணிக வங்கிகளின் பணிகள் 

வங்கி ொரா நிதி நிறுவனங்களின் பணிகனைப் புரிந்துசகாள்ைல். 

6.1 6.2

அறிமுகம் (Introduction)
சபாருைா்தார நடவடிகனகைான 

வியாபாரம், வாணிபம், விவொயம் 
ஆகியவறறிறகு த்தனவப்படும் நிதி உயிரவாழ 
இரத்்தம் த்தனவப்படுவன்தப் தபான்்றது.  
வங்கிகள் னவப்புகனை ஏறறுக சகாள்ளு்தல், 
கடன்கனை வழங்கு்தல் ஆகிய அடிப்பனட 
நிதிநடடிவகனககனை தமறசகாள்கின்்றது.  
நவீன வாணிபத்தின் முதுசகலும்பாக 
வங்கித்துன்ற செயல்படுகி்றது. நா்டடின் 
தமம்பா்டடிறகு வங்கியனமப்பு மிகமுககிய 
பங்களிப்பினன செய்துவருகி்றது.  நாடுகளில் 
நிதிநினலத் ்தன்னமனய கருத்திறசகாண்டு 
வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் 
சநறிப்படுத்்தப்படுகின்்றது. 

மைய வங்கியின் த�ோற்ற     
வரலோறு (History of Central 
Bank)
1656-ல் நிறுவப்ப்டட  ஒரு ்தனியார 

வங்கியிலிருந்து த்தான்றியது்தான் உலகின் 
மு்தல் னமய வங்கியான ஸ்வீடன் நா்டடு 
ரிகஸ் வங்கி.  இம்னமய வங்கி 1897-ஆம் 
ஆண்டு பணத்ன்த சவளியிடுவ்தறகான முழு 
உரினமனய சபற்றது.  ஆனால், வங்கிக 
கனலயின் அடிப்பனடயில் 1864ல் 
த்தாறறுவிககப்ப்டடு பணத்ன்த சவளியி்டட 
மு்தல் னமய வங்கி இங்கிலாந்து வங்கியாகும் 
(Bank of England).   

1920-ஆம் ஆண்டு பிரஸ்்ஸல்ஸ் நகரில் 
கூ்டடப்ப்டட பன்னா்டடு நிதிய மாநா்டடில் 
(International Finance Conference) எடுககப்ப்டட 

1
2

அத்தியாயம்
வங்கியியல்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
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6.3.1  வணிக வங்கியின் பணிகள் 
(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.

மு்தன்னமப் 
பணிகள்

இரண்டாம் 
நினலப் பணிகள்

இ்தர 
பணிகள்

வணிக வங்கியின் 
பணிகள்

6.3

முடிவின் அடிப்பனடயில் 1921 மு்தல் 1954-
ஆம் ஆண்டுவனரயான காலக்டடத்தில் 
சபரும்பாலான நாடுகளில் னமயவங்கி 
அனமப்புகள் த்தாறறுவிககப்ப்டடன.  ச்தன் 
ஆப்பிரிகக ரிெரவ வங்கி (1921), சீன னமய 

 வணிக வங்கிகள் 
(Commercial Banks)
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.

 

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

 (1921)

மாற்றப்ப்டடது (1955)

இந்திய இம்பீரியல் வங்கி (Imperial Bank of India)
இந்திய ஸ்தட்ட வங்கி 

(State Bank of India SBI)

 இனவகள் பிரசிசடன்சி 
வங்கிகள் என்று 

அனழககப்ப்டடன.{              }
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(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.

(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 

மு
�ன்

ம
ை 

பணி
கள்

இரண
்டோ

ம் 
நிம

லப் ப
ணி

கள்

ன
வப்பு

கக
ன

ைப் 
சப

று்தல்
 

கட
ன்

கள்
 

வழங்
கு்தல்

மு
கன

மப்
பணி

கள்
சப

ாது
ப்ப

யன்
பா

்டடு
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பிரிககப்படுகின்்றன.  இவவனக னவப்புககள் 
தெமிப்புக வங்கிக கணககு (Savings Bank 
Account) மறறும் நடப்புக கணககு (Current 
Account) என இருவனககைாக வங்கிகளில் 
நனடமுன்றயில் உள்ைது.

(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.

2. ்க்டன் வழங்கல் (Lending Loans)

்தனி நபரகள் மறறும் வாணிபத்திறகான 
கடன்கனை வங்கிகள் வழங்குகின்்றன. 
வணிக வங்கிகள் சராககக கடன், மாறறுச் 
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சீ்டடு ்தள்ளுபடி, மினகப்பறறு ஆகிய 
முன்றகளில் கடன்கனை வழங்குகின்்றன.

(ஆ)  இரண்்டோம் நி்ை ேணி்கள்  
(Secondary Functions)

இரண்டாம் நினல பணிகனை முகனமப் 
பணிகள், சபாதுப் பயன்பா்டடுப்பணிகள், 
இ்தரப் பணிகள் என மூன்்றாகப் 
பிரிககப்படுகின்்றன.

1. மு்க்�ப்ேணி்கள் (Agency Function)

வங்கி வாடிகனகயாைரகளுககு 
முகவராக (Agent) இருந்து செய்யும் பணிகனை 
முகனமப்பணிகள் எனப்படுகி்றது.

(i)  கோத�ோமலகமை பணைோக்கு�ல்: ்தன் 
வாடிகனகயாைரகளுககாக அவரகளுககு 
வரும் காதொனலகள், மாறறுச் சீ்டடுககள் 
தபான்்றவறன்ற வங்கிகள் தீரவகத்தின் 
மூலம் வசூல் செய்து சகாடுககின்்றன.

(ii)  வருைோனதம� பபறு�ல்:  வணிக வங்கிகள் 
வாடிகனகயாைரகளுககு வரதவண்டிய 
இலாப ஈவு, ஓய்வூதியம், ெம்பைம், வாடனக, 
வ்டடி ஆகியவறறினன வசூலித்து 
்தருகின்்றன.  வாடிகனகயாைருககான 
வருமானம் வசூலிககப்ப்டடன்த 
பறறுச்சீ்டடின் மூலம் வங்கிகள் 
ச்தரியப்படுத்துகி்றது.

(iii)  ப�லவுகமை ப�லுததுகி்றது:  வணிக 
வங்கிகள் வாடிகனகயாைரகளின் 
பல்தவறு செலுத்துக கடனமகனை 
செய்கின்்றது. ச்தானலதபசி க்டடணம், 
காப்பீ்டடு பிரிமியம், கல்விக க்டடணம், 
வாடனக செலுத்து்தல் தபான்்றவறன்ற 
வாடிகனகயாைரகளுககாக செய்கி்றது.  
இச்செலவுகனைச் செய்யும் சபாது  
செலவுச் சீ்டடின் மூலம் வங்கிகள் 
வ ா டி க ன க ய ா ை ர க ளு க கு 
ச்தரியப்படுத்துகின்்றது.

2.  பேோதுப் ேயன்ேோட்டு ேணி்கள் (General 
Utility Functions)

இது வங்கிகள் ்தன் வாடிகனகயாைர-
களுககாக சில கூடு்தல் பயன்பாடுகனை 
உருவாககும் தநாககில் செய்யும் பணிகனைப் 
சபாதுப் பயன்பா்டடு பணிகள் என்கித்றாம்.  
அனவகள்:

(i)  போதுகோப்பு பபட்டக வ�தி: நனககள், 
பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள் தபான்்ற 
மதிப்புமிகக சபாரு்டகனை பாதுகாகக, 
சப்டடக வெதினய வணிக வங்கிகள் 
்தருகின்்றன.  திரு்டடு, இழப்புககனையும் 
்தவிரகக இவவெதி உ்தவுகி்றது.  
சப்டடகத்தில் உள்ை சபாரு்டகளுககு வங்கி 
சபாறுப்பல்ல.

(ii)  பயணக் கோத�ோமலகமை வழங்கு�ல்:   
பயணக காதொனலகனை வழங்குவ்தன் 
மூலம் சவளிநா்டடு பயணத்தின்தபாது 
பணப்பாதுகாப்பினன வழங்குகி்றது.

(iii)  அந்நியச் ப�லோவணிமயக் மகயோளு�ல்:  
ஏறறுமதி, இ்றககுமதியில் ஈடுபடும் 
வணிகரகளுககு வணிக வங்கிகள் 
அந்நிய செலாவணி வெதினயச் செய்து 
்தருகி்றது.  ஆனால், இ்தறகாக நா்டடின் 
னமய வங்கியிடம் வணிகவங்கிகள் உரிய 
அனுமதியினன சபறறிருகக தவண்டும்.

4.  க்டன் உறுதியளிப்பு கடி�ம் (Letter of 
Credit): வாடிகனகயாைரின் கடன் நம்பகத் 
்தன்னமனய ொன்்றளிககும் வி்தமாக 
வங்கிகள் கடன் உறுதியளிப்பு கடி்தங்கனை 
வழங்குகின்்றன.

5.  பததிரங்களுக்கு எழுததுறுதி வழங்கு�ல் 
(Under-writing of Securities): வணிக 
வங்கிகள் தமலும் பத்திரங்களுககான 
எழுத்துறுதி வழங்கும் பணியினன 
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செய்கி்றது. சபாதுமககள் வங்கிகளின்மீது 
முழு நம்பிகனகனய னவத்திருப்ப்தால் 
அனவகள் எழுத்துறுதி வழங்கிய 
பத்திரங்கனை வாங்குவதில் ்தயககம் ஏதும் 
இருககாது.

6.  மின்னணு வங்கி: வணிக வங்கிகள் 
மின்னணு முன்றனய பின்பறறுவ்தால் 
அனவகள் பறறு அ்டனட, கடன் அ்டனட 
மறறும் இனணய வங்கி மூலம் வினரவான 
பணப்பரிவரத்்தனணகள் தமறசகாள்ை 
உ்தவுகின்்றன.

இ) இ�ர பணிகள் (Other Functions)

(i) பண அளிப்பு
வணிக வங்கியின் முககிய பணிகளில் 

ஒன்று பணப்புழகக தவகத்ன்த அதிகரிப்ப்தன் 
மூலம் பண அளிப்னப அதிகரித்்தல் ஆகும்.  
உ்தாரணமாக வங்கி ஒருவருககு �5 இல்டெம் 
கடன் வழங்கும் தபாது கடன் சபறுபவர 
சபயரில் உள்ை தக்டபு னவப்பு கணககில் 
வரவு னவககப்படுகின்்றது. இங்கு பணம் 
சராககமாகச் செலுத்்தப்படவில்னல  என்பன்த 
கவனத்தில் எடுத்துகசகாள்ை தவண்டும்.  
எனதவ அதிகமாக பணம் அச்ெடிககபடாமல் 
பண அளிப்பு அதிகரிககின்்றது.

(ii) க்டன் உருவோக்கம்

கடன் உருவாககம் வணிக வங்கிகளின் 
பணிகளில் மிகச் சி்றந்்த ஒன்்றாகும். இது 
தமறசொன்ன பண அளிப்பினன அதிகரிககும் 
பணினய ஒ்டடி அனமந்்த்தாகும். கடன் 
உருவாககம் என்பது கடன்கனையும், 
முன்பண அளிப்பினனயும் அதிகரிககும் ஒரு 
செயல்.  சமாத்்த பண அளிப்பில் கடன் 
பணத்தின் அைவினன அதிகரிப்பது கடன் 
உருவாககம் ஆகும்.

(iii) புள்ளிவிவரங்கமை திரடடு�ல்
இந்திய ரிெரவ வங்கினய தபான்த்ற, 

வணிக வங்கிகளும் வணிகம், ச்தாழில், 
விவொயம், நிதி தபான்்ற அடிப்பனட 
துன்றகளின் புள்ளிவிவரங்கனை 
சவளியிடுகின்்றன.  இனவகளின் 
அடிப்பனடயில் ்தனது வாடிககயாைரகளுககும், 
அரசு அதிகாரிகளுககும் ்தங்கைது 
ஆதலாெனனகனை வணிக வங்கிகள் 
வழங்குகி்றது.

6.3.2.  வணிக வங்கிகளின் க்டன் 
உருவோக்க நுடபம் (The 
Technique of Credit Creation)

வங்கிகளின் கடன் உருவாககம் என்பது 
மிக முககிய செயல் ஆகும்.  வங்கிக கடன் 
என்பது வாடிகனகயாைரகளின் 
னவப்புகளிலிருந்து, த்தனவப்படுதவாருககு 
அவரகளின் விண்ணப்பம் மறறும் 
ஒப்பந்்தத்தின் தபால் கடன் மறறும் முன்பணம் 
சகாடுப்பது ஆகும். வங்கிகள் வழங்கும் 
கடன்கள் சபாருைா்தாரத்தில் நிகர பண 
அளிப்பினன அதிகப்படுத்தும்.  சுருககமாக 
சொன்னால் வங்கிகளின் கடனளிப்பு 
பணத்ன்த உருவாககும், அத்த கடன்கள் 
வாங்கிதயாரால் திருப்பிச் செலுத்்தப்படும் 
சபாழுது கூடு்தலாக உருவான பணம் 
மன்றந்து தபாகும். இன்த ஒருசிலர  மானய 
(illusion)  என்றும் கூறுகின்்றனர

வணிக வங்கிகள் தக்டபு னவப்புககளின் 
அைனவ அதிகரிககதவா அல்லது குன்றககதவா 
முடியும்.  அதிக அைவு கடன்கனை அதிகரிகக 
முடியும்.  வணிக வங்கிகள் ்தங்களின் கடன் 
அல்லது முன்பணம் அளிககும் முன்ற மூலமாக 
அல்லது சொத்துககனை வாங்கும் ்தன்னமகள் 
மூலமாகவும் த்தனவ னவப்புககளின் 
எண்ணிகனகனய அதிகரிககதவா அல்லது 
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குன்றககதவா முடிகி்றது.  இச்ெகதி வங்கிகள் 
னவப்புககனை புதிய னவப்புககனை 
உருவாககுவ்தன் மூலம் ொத்தியமாகி்றது. இது 
எப்படி ொத்தியம பின் வரும் பகுதி நமககு 
விைககுகி்றது.  அ்தறகு முன்னர வணிக 
வங்கிகள் உருவாககும் னவப்பு முன்றகனை 
ச்தரிந்து சகாள்ை தவண்டும்.

மு�ல்நிமல/ப�யலற்ற மவப்புக்கள் ைறறும் 
பப்றப்படும்/ப�யல்படும் மவப்புக்கள்

நவீன வங்கிகைால் உருவாககப்படும் 
னவப்புககள் இருவனகப்படும்.  அனவகள்  
மு்தல்நினல அல்லது செயலற்ற னவப்புகள் 
(Primary or Passive Deposits)>  மறறும் 
சப்றப்படும் அல்லது செயல்படும் னவப்புகள் 
(Derived or Active Deposits) ஆகும். 

ஒரு வாடிகனகயாைர ்தனது சராககப் 
பணத்தினன வங்கியில் செலுத்துகி்றார எனில் 
அவரது சபயரில் பறறு னவககப்படும். இது 
மு்தல்நினல னவப்பு அல்லது செயல்படா 
னவப்பு என அனழககப்படுகி்றது.  

ஒருவருககு வழங்கப்படும் கடன், 
சராககமாக னகயில் சகாடுககப்படாமல் அவர 
கணககில் செலுத்்தப்படும்.  இவவாறு 
செலுத்்தப்படும் ச்தானக சப்றப்ப்டட னவப்பு 
அல்லது செயல்படும் னவப்பு எனப்படுகி்றது.

மு�ன்மை மவப்புக்கள்
•  மு்தன்னம னவப்புககனைக சகாண்தட 

வங்கிகள் கடன்களும் முன்பணங்களும் 
வாடிகனகயாைரகளும் வழங்குகின்்றது.

•  இ ்த ற க ா ன  மு ய ற சி க ன ை 
வாடிகனகயாைரகதை செய்கின்்றனர.  
இதில் வங்கிகளின் பங்கு செயலற்றது.

•  எனதவ இந்்த னவப்புககள் செயலற்ற 
னவப்புககள் எனப்படுகின்்றது.

கடன் உருவாககம் என்பது கடன் 
மறறும் முன்பண சபருககத்தினன குறிககும்.  
வழங்கப்படும் ஒவசவாரு கடனும் புதிய 
னவப்பினன உருவாககுகி்றது.  மு்தல்நினல 
னவப்புககனை சபறும் சபாழுது அப்பணம் 
முழுனமயுதம வணிக வங்கிகள் கடனாக 
அளித்திட முடியாது.  னமய வங்கி 
அறிவுறுத்தியிருககும் குன்றந்்தப்டட விகி்த 
அைவுககு குன்றயாமல் வணிக வங்கிககள் 
சராகக இருப்பாக னவத்திருகக தவண்டும் . 

உ்தாரணத்திறகு வணிக வங்கிகள் 20 
ெ்தவிகி்த பணத்தினன னவத்துகசகாள்ை 
னமய வங்கி அறிவுறுத்தியிருககும்.  
இச்சூழ்நினலயில் கடன் உருவாககத்ன்தப் 
பறறி அறிதவாம்.

1.  வங்கிகள் சராகக னகயிருப்பு விகி்தத்ன்த 
விட அதிகமாக சராககப் பணம் னவத்திருகக 
மா்டடாரகள்.  அவவாறு இருந்்தால் அந்்தப் 
பணத்ன்த கடனாக வழங்கி விடுவாரகள்.

2.  எல்லா மககளும் ஒதர தநரத்தில் பணத்ன்த 
எடுககமா்டடாரகள்.  அ்தனால் குன்றந்்தப்டெ 
சராகக னகயிருப்பு காலியாகி விடாது.

தமறகண்ட அடிப்பனடயில் வணிக 
வங்கிகளின் கடன் உருவாககம் எவவாறு 
நிகழ்கி்றது என உ்தாரணத்துடன் காண்தபாம்.  
ஒருவர வங்கியில் �1,000த்தினன 
செலுத்துவ்தாக எடுத்துகசகாள்தவாம்.  
அவவாறு செலுத்துப்படும் பணம், 
வாடிகனகயாைரின் கணககில் தெரககப்ப்டடு 
மு்தல்நினல னவப்பாக இருககும்.  வங்கியின் 
சமாத்்த பண இருப்பில், அ்தாவது வங்கியின் 
சராகக பாதுகாப்பு சப்டடகத்தில் �1,000ம் 
அதிகரிககும்.  இந்்த  நினலயில் 
சபாருைா்தாரத்தில் உள்ை பண அளிப்பு 
அதிகரிககாது. ஏசனனில் சராககமாக 
வங்கியில் செலுத்்தப்ப்டட �1,000 
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வ ா டி க ன க ய ா ை ரி ன்  வ ங் கி ப் ப ண ம ா க 
உள்ைது.

 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.  
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.

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.

6.3.3.  பபோருைோ�ோர வைர்ச்சியில் 
வணிக வங்கிககளின் பங்கு

1. மூல�ன திரடசி
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 
பணச்ெந்ன்தககு சகாண்டுவருகின்்றன.  
இவவாறு சகாண்டுவரப்படவில்னலசயனில், 
அப்பணம் சபாதுமககளிடதம 
பயன்படுத்்தப்படாமல் இருந்்தாதலா, அல்லது 
்தங்கம் தபான்்றவறறில் மு்தலீடு 
செய்யப்ப்டடிருந்்தாதலா அனவகள் உறபத்திககு 
பயன்ப்டடிருககாது.

2. க்டன் உருவோக்கம்
வங்களின் கடன் உருவாககம் மூலம் 

முன்தனற்றத் தி்டடங்களுககு அதிக நிதினய 
சபறறுத் ்தருகி்றது.  இ்தன் மூலம் உறபத்தி, 
தவனலவாய்ப்பு, வருமானம், விறபனன 

1. மூல்தன திர்டசி

2. கடன் உருவாககம்

3. நிதினய முன்றப்படுத்து்தல்

4. ெரியான வனக ச்தாழில்கனை ஊககப்படுத்து்தல்

5. கடன்கனைப் பணமாக மாறறு்தல்

6. அரசுககு நிதி அளித்்தல்

7. தவனல வாய்ப்புககனை உருவாககு்தல்

8. ச்தாழில் முனனதவானர ஊககப்படுத்து்தல்.
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ஆகியனவ ஏற்றம் சபறறு வினரவான 
சபாருைா்தார வைரச்சினய சகாண்டு 
வருகின்்றது.

3.  அதிக உறபததிததி்றமன பகோண்ட 
மு�லீடம்ட த�ோக்கி பணதம� 
மும்றப்படுதது�ல்

வங்கிகள் உறபத்தி தநாககில் 
பணத்தினன மு்தலீடு செய்கி்றது.  சவறுமதன 
வங்கிகள் மூல்தன ஆககத்ன்த ம்டடும் 
செய்யவில்னல.  ஒரு துன்றயில் செய்யப்ப்டட 
மு்தலீ்டடின் உறபத்தித் தி்றன் குன்றவாக 
இருந்்தால் அத்துன்றககு வழங்கப்படும் 
மு்தலீ்டடுக கடனன குன்றத்துகசகாண்டு, 
அதிக உறபத்தி தி்றன் சகாண்ட துன்றகளுககு 
கூடு்தலாக மு்தலீ்டடுககான கடனன 
மனடமாற்றம் செய்கி்றது.  இ்தனால் 
சபாருைா்தாரத்தில் மு்தலீ்டடின் ஒ்டடுசமாத்்த 
உறபத்தி தி்றன் கூடுகி்றது.  இவவனகயில் 
வணிகவங்கிகள் சபாருைா்தார தமம்பா்டடிறகு 
உ்தவுகின்்றன. 

4.  �ரியோன ப�ோழிற�ோமலகமை ஊக்குவித�ல்

வங்கிகள் ெரியான ச்தாழினலயும், 
ெரியான நபரகனையும் ச்தரிந்ச்தடுத்து கடன் 
வழங்குவ்தால் ச்தாழிறசபருககம் 
ஏறபடுவத்தாடு ம்டடுமல்லாமல் நா்டடின் 
சபாருை்தார வைரச்சியில் உ்தவுகின்்றன.  
எந்்த சபாருளுககு அதிக த்தனவ உள்ைத்தா 
அந்்த சபாருனை உறபத்தி செய்யும் 
உறபத்தியாைரகளுககு கடன்கனையும், 
முன்பணங்கனையும் வழங்குகி்றது.  ஆகதவ, 
உறபத்தியாைரகள் ்தங்கைது உறபத்தி 
முன்றகளில் நவீனத்துவத்ன்தப் புகுத்தி 
நா்டடின் த்தசிய வருவாய் உயரவ்தறகு வழி 
செய்கின்்றனர.  சில ெமயங்களில் 
முககியத்துவம் குன்றந்்த துன்றகளுககும் 
கடன் வழங்குகி்றது.   இ்தனால் அசமரிககாவில் 

2007 – 08ம் ஆண்டுகளில் ஏறப்டடது தபான்்ற 
சபாருைா்தாரச் சிககல்கள் ஏறபடும்.

5. க்டமன பணைோக்குகி்றது

வணிகத்தில் எழும் குறிப்பி்டட காலக 
கடன்கனை இனடயிதலதய சராககமாககித் 
்தருவ்தன் மூலம் உறபத்தி மறறும் வணிக 
நடவடிகனககளில் சுணககம் ஏறபடாமல் 
வணிக வங்கிகள் பாதுகாககி்றது.  
வணிகத்ன்த அதிகப்படுத்்த கடன் அடிப்பனடயில் 
விறபனன தமறசகாள்வன்தத் ்தவிரகக 
முடியாது.  ஆனால் கடன் விறபனன மு்தலீ்டனட 
முடககிடும் செயனலச் செய்கின்்றது.  இ்தனால் 
உறபத்தி நடவடிகனககள் பாதிககப்-
படுகின்்றன.  கடன் விறபனனயில்  கடனுககான 
உத்்தரவா்தமாக மாறறுச்சீ்டடுககனை (Bills of 
Exchange) வங்கிகள் கழிவு செய்வ்தால், வரத்்தக 
நிறுவனங்கள் எந்்த இனடயூறுமின்றி 
சபாருைா்தார நடவடிகனககனைத் ச்தாடர 
முடிகின்்றது.

6. அரசிறகு நிதி வழங்குகி்றது

குன்றவைரச்சி நாடுகளில் ச்தாழில் 
வைரச்சினய தமம்படுத்தும் பணியினன அரசு 
தமறசகாள்கி்றது.  இ்தறகு அதிக அைவு நிதி 
அரசிறகுத் த்தனவப்படுகி்றது.  வணிக 
வங்கிகள் அரசிறகு நீண்டகால கடன்கனை 
மறறும் குறுகியகால கடன்கனை அரசு 
பத்திரங்கனை ஏறப்தன் வாயிலாக 
வழங்குகி்றது.  இந்திய ரிெரவ வங்கி 2018 – 
19 ஆண்டில் ்தனது உபரி நிதியிலிருந்து 
மத்திய அரசுககு �68,000 தகாடி 
வழங்கியுள்ைது.

7. தவமலவோய்ப்பிமன உருவோக்கு�ல்

வங்கிகள் த்தசியமயமாககலுககுப் பின் 
வங்கித்துன்ற சபருமைவுககு வைரந்துள்ைது.  
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6.4

நின்றய எண்ணிகனகயில் கினைகள் 
தி்றககப்ப்டடு கடன் சபருககத்தினனச் 
செய்வ்தால் தவனலவாய்ப்புகள் உருவாகி்றது.

8.  வங்கிகள் ப�ோழில்முமனவிமன 
ஊக்கப்படுததுகி்றது

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.

வங்கியல்லோ� நிதி 
நிறுவனங்கள் (Non-banking 
Financial Institutions – NBFIs)
ஒரு வங்கியல்லா நிதி நிறுவனம் (Non-

banking Financial Institution – NBFI)  அல்லது 
வங்கியல்லா நிதி நிறுமம் (Non-banking 
Financial Company – NBFC)  என்பது ஒரு நிதி 

நிறுவனம் ஆகும்.  அது முழு வங்கிககான 
உரிமம் சகாண்டதும் அல்ல, மறறும் னமய 
வங்கியால் கண்காணிககப்படுவதும் இல்னல. 

 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.

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.
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1. பண அதிகோர அமைப்பு (Monetary Authority) 
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.

2. கோகி�ப்பண பவளியீடு
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.

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.

6.5

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.

6.5.1  மைய வங்கியின் பணிகள் 
(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.
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5. வங்கிகளின் வங்கி

இந்திய ரிெரவவங்கி அனனத்து 
வங்கிகளுககும் ்தனலனம வங்கியாகும்.  இது 
வங்கிகளுககு தவண்டிய கடன்கனை 
அளிககி்றது, அனவகளின் னவப்புககனை 
ஏறகி்றது, மாறறுச் சீ்டடுககனை மறு ்தள்ளுபடி 
செய்கி்றது.  அ்தனால் இது வங்கிகளின் வங்கி 
எனப்படுகி்றது.

6. கம்டசிநிமலக்க்டன் ஈதவோன்

வணிக வங்கிகளுககு தீரகக இயலா்த 
நிதிச் சிககல்கள் ஏறபடும்சபாழுது, நிதிககான 
மற்ற ஆ்தாரங்கள் இல்லா்த சூழ்நினலயில் 
அச்சிககலிருந்து மீள்வ்தறகு இந்திய ரிெரவ 
வங்கி ஈ்டடுககடனன அளித்து உ்தவுகி்றது.  

இந்திய ரி�ர்வ் வங்கி
வரலோறு
  1934ம் ஆண்டு ெ்டட விதிப்படி 1935ம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் 1ம் த்ததி அனமககப்ப்டடது.
  ஜனவரி 1ம் த்ததி 1949ம் ஆண்டு த்தசிய 

மயமாககப்ப்டடு மத்திய அரசுககுச் 
சொந்்தமானது.

  1937 ல் ்தனலனம அலுவலகம் 
கல்கத்்தாவிலிருந்து மும்னபககு 
மாற்றப்ப்டடது.

  ஓஸ்தபாரன் ஸ்மித் (Osborne smith) 
RBI இன் மு்தல் ஆளுநர ஆவார

நிர்வோகம்
  னமய வங்கி/மற்ற இந்திய 

வங்கிகளின் சநறியாைர
  கனடசி நினலக கடன் ஈதவான்
  ஆளுநர, நான்கு துனண ஆளுநரகள் 

மறறும் னமய அரொல் நியமிககப்படும் 
னமய நிரவாகக   குழு உறுப்பினரகள் 

பணிகள்
  காகி்தப்பணம் சவளியிடு்தல்
  அரசின் வங்கியாகச் செயல்படு்தல் 

(அரசிறகான நிதி வருவானயப் 
சபறறுக சகாள்ளு்தல் மறறும் அரசின் 
செலவினங்களுககுப் பணம் 
வழங்கு்தல்)

  இந்திய வங்கி அனமப்புககனை 
சநறிப்படுத்து்தல்

  அந்நியச் செலாவணியின் 
பாதுகாவலன்

  கடன் அளிப்னப சநறிப்படுத்து்தல்.

18ம் நூற்றாண்டில் காகி்தப் பணம் சவளியிடும் முன்ற துவங்கியது.  ்தனியார வங்கிகைான 
வங்காை வங்கி, மும்னப வங்கி மறறும் சென்னன வங்கிகள் மு்தலில் காகி்தப் பணத்ன்த 
அச்ெடித்்தது.

செர ொ சூரி (Sher shah suri)  என்பவரால் �1 ககு 40 செம்பு நாணயங்கள் என்்ற விகி்தத்தில் 
மு்தல் ரூபாய் சவளியிடப்ப்டடுள்ைது. ெமஸ்கிரு்தச் சொல்லான  சரௌப்பியா (Raupya) விலிருந்து 
ரூபாய் என்்ற வாரத்ன்த த்தான்றியது.  இந்தியாவின் பன்முகத் ்தன்னமனய விைககும் வி்தமாக 
ஒவசவாரு ரூபாய் தநா்டடிலும் அ்தன் மதிப்பு 17 சமாழிகளில் எழு்தப்ப்டடிருககும் (முன்பககத்தில் 
ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் பின்பககத்தில் மற்ற 15 சமாழிகளிலும்)

7. தீர்வோக ப�யல்படுகின்்றது

வங்கிகளுககினடதய நடககும் 
பரிவரத்்தனனகனை  ்தனது 14 தீரவகங்கனைக 
சகாண்டு இந்திய ரிெரவ வங்கி ெமன் 
செய்கின்்றது. பரிவரத்்தனனக கருவிகனை 
பரிமாறிக சகாள்ை உ்தவுவதுடன், 
பரிவரத்்தனன ச்தாடரபான 
அறிவுறுத்்தல்கனையும் வழங்குகி்றது.

8. அந்நிய ப�லோவணி போதுகோவலன்

இது அந்நிய செலாவணி இருப்புககனை 
பாதுகாககும் பணியினன செய்கி்றது.  1999-
ஆம் ஆண்டு அந்நிய செலாவணி 
தமலாண்னமச் ெ்டடம் (Foreign Exchange 
Management Act – FEMA) ெ்டடத்தின்படி இது 
அந்நிய செலாவணி தமலாண்னமயும 

Book 1.indb   121 29-03-2019   19:59:52



122வங்கியியல்

நிரவகிப்பினனயும் தமறசகாள்கி்றது.  அந்நிய 
பணத்திறகு எதிரான இந்திய ரூபாயின் 
பரிமாற்ற விகி்தத்ன்த நினலப்படுத்துவ்தறகாக 
சவளிநா்டடு பணங்கனை அவவப்சபாழுது 
வாங்கி விறகும் நடவடிகனகயில் ஈடுபடுகி்றது.  

9. பபோருைோ�ோரதம� ப�றிப்படுததுகி்றது

பணவியல் சகாள்னகனய 
அடிப்பனடயாக சகாண்டு சபாருைா்தாரத்ன்த 
சநறிப்படுத்தி விரும்பத்்தகுந்்த பான்தயில் 
சகாண்டு செல்கி்றது.  தமலும், த்தசிய வருவாய், 
தவனலவாய்ப்பு, செலவு, தெமிப்பு, மு்தலீடு 
தபான்்ற முககிய குறியீடுகனை ச்தாடரந்து 
கண்காணித்து சநறிப்படுத்துகி்றது.

10. அரசு க்டன் பததிரங்கமை நிர்வகிக்கி்றது

குறிப்பி்டட ெ்தவிகி்தத்திலான 
சொத்துககள் மறறும் சபாறுப்புககனை அரசின் 
கடன்பத்திரங்கைாக சகாண்டுள்ை 
நிறுவனங்கனை இந்திய ரிெரவ வங்கி 
கண்காணித்து நிரவகிககின்்றது.

11.  ப�லுதது�ல் ைறறும் தீர்வு ப�ய்வதில் 
ப�றியோைோரோகவும், தைலோைரோகவும் 
ப�யல்படுகி்றது

2007-ஆம் ஆண்டு செலுத்து்தல் மறறும் 
தீரவுச் ெ்டடம் (The Payment and Settlement 
System Act. 2007 – PSS Act) இந்திய ரிெரவ 
வங்கிககு நா்டடின் செலுத்து்தல் மறறும் தீரவு 
செய்வ்தறகான தமறபாரனவயிடும் 
அதிகாரத்ன்த வழங்கியுள்ைது.  ஆகதவ, ரிெரவ 
வங்கி பாதுகாப்பான மறறும் தி்றனமயான 
செலுத்து்தல் மறறும் தீரவுகனை 
தமறபாரனவயிடுவ்தன் மூலம் தமம்பா்டடிறகு 
வழிவகுககின்்றது.

12. தைம்போடடு பணி

இந்திய ரிெரவ வங்கி சி்றந்்த வங்கி 
அனமப்பினன ஏறபடுத்துவதில் முககிய பங்கு 

வகிககின்்றது.  அ்தன் மூலம் சி்றந்்த உறபத்தித் 
தி்றன் சகாண்ட துன்றகளுககு கடன்கள் 
வழங்கப்படுவன்த உறுதி செய்கின்்றது.  
த்தசிய குறிகதகாள்கனை நின்றதவறறும் 
வனகயில் பல்தவறு பரந்்த தமம்பா்டடு 
பணிகனை தமறசகாள்கின்்றது.  இது தமலும், 
நா்டடின் நிதிகக்டடனமப்பினன ஏறபடுத்தும் 
நிறுவனங்கனையும் அனமககின்்றது.  
இ்தனுடன்கூட, நா்டடில் நிதிச் தெனவகள் 
மறறும் நிதிக கல்வியறிவு ஆகியவறன்ற 
விரிவாககும் பணியினனயும் செய்கின்்றது.  
இ்தறகான கல்வி, ஆய்வு நிறுவனங்கனையும் 
நடத்துகின்்றது. 

13.  பணவியல் ைறறும் இ�ர �கவல்கமை 
பவளியிடுகி்றது

பணம், வங்கி மறறும் முககிய 
ச ப ா ரு ை ா ்த ா ர ப்  பு ள் ளி வி வ ர ங் க ன ை 
சவளியிடுகி்றது. தமலும், இந்தியாவின் 
சபாருைா்தாரக சகாள்னககனை தி்றனாய்கி்றது.  
புள்ளிவிவரங்கனை திர்டடி, வரினெப்படுத்தி 
இந்திய ரிெரவ வங்கி சவளியீடு (Reserve Bank 
of India Bulletin) மூலம் மா்த, காலாண்டு, ஆண்டு 
விவரங்கனை சவளியிடுகி்றது.

14.  பரிவர்த�மன தைலோைர் ைறறும் 
ப�றியோைோர்

ெரவத்தெ பண நிதியத்தின் (International 
Monetary Fund) இந்திய உறுப்பினர 
பிரதிநிதியாக இந்திய ரிெரவ வங்கி 
விைங்குகி்றது. நிதியத்திலிருந்து சப்றப்படும் 
அந்நிய செலாவணினய தமலாண்னம 
செய்வதும், அதிகாரம் அளிககப்ப்டட அந்நிய 
செலாவணி விறபனனயாைரகைான வணிக 
வங்கிகனை சநறிப்படுத்தும் செயனலயும் 
இந்திய ரிெரவ வங்கி செய்கி்றது.

15. வங்கி கும்றதீர்ப்போய திட்டம்
இந்திய ரிெரவ வங்கி 1995ல் வங்கி 

குன்றதீரப்பாயத்தினன (Banking Ombudsman) 
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அறிமுகப்படுத்தியது.  இத்தி்டடத்தின்கீழ், 
வங்கிகள் ச்தாடரபாக ரிெரவ வங்கிககு வரும் 
அனனத்து புகாரகள் மறறும் 
தமல்முன்றயீடுகனை வங்கி குன்ற தீரப்பாயம் 
கனைகின்்றது.   இனணயவழியில் வரும்  
புகாரகள் உ்டபட அனனத்து வழிகளில் வரும் 
புகாரகனையும் இந்்த குன்ற தீரப்பாயம் 
கணககில் எடுத்துக சகாள்கின்்றது.

16.  இந்திய வங்கி ப�றிமும்ற ைறறும் 
ைதிப்பீடுகள் வோரியம்

வங்கிகளின் தி்றனன அைவிடும் 
வி்தமாக உலகைவில் ஏறகப்ப்டடுள்ை 
சநறிமுன்றகள் மறறும் மதிப்பீடுகள் 
(அடிப்பனடயில்) இந்திய ரிெரவ வங்கி, இந்திய 
வங்கி சநறிமுன்ற மறறும் மதிப்பீடுகள் 
வாரியத்்தன்த (Banking Codes and Standards 
Board of India - BCSBI) அனமத்துள்ைது.  

6.5.2.  க்டன் கடடுப்போடடு அைவுகள் 
(Credit Control Measures)

கடன் க்டடுப்பா்டடு நு்டபம் என்பது னமய 
வங்கியின் பணவியல் தமலாண்னமயின் 
முககிய தநாககம் ஆகும். கடன் க்டடுப்பா்டடு 
முன்றகள், 1934ஆம் ஆண்டின் இந்திய ரிெரவ 

க்டன் கடடுபோடடு மும்றகள்

க்டன் அைவுக் 
கடடுப்போடடு மும்றகள்

க்டன் �ன்மைக் 
கடடுப்போடடு மும்றகள்

1.  வங்கி விகி்தக சகாள்னக
2.  சவளிச்ெந்ன்த 

நடவடிகனககள்  
3.  மாறும் குன்றந்்தப்டெ 

வங்கி சராகக இருப்பு 
விகி்தம்

1. கடன் பங்கீடு
2. தநரடி நடவடிகனககள்
3. சநறிமுன்ற தூண்டல்
4. விைம்பரப்படுத்து்தல்
5.  நுகரதவார கடனன 

சநறிப்படுத்து்தல்
6.  விளிம்பு நினல 

த்தனவத் ச்தானகனய 
மாறறு்தல்

வங்கி ெ்டடம் மறறும் 1949-ஆம் ஆண்டின் 
வங்கி சநறிமுன்றச் ெ்டடம் ஆகியவறறின் 
அடிப்பனடயில் ெ்டடபூரவ அங்கீகாரத்தினன 
சபறுகி்றது. இந்திய ரிெரவ வங்கி ்தனது 
கடன்க்டடுப்பா்டடு முன்றயினன  மற்ற 
நாடுகளிலுள்ை கடன் க்டடுப்பா்டடு 
முன்றகனைவிட சி்றப்பாக அமல்படுத்தி 
வருகி்றது.

6.5.3.  க்டன் கடடுப்போடடு மும்றகள் 
(Methods of Credit Control)

I.  க்டன் அைவுக் கடடுப்போடு மும்றகள் 
(Quantitative Methods of Credit Control)

1. வங்கி விகி�க் பகோள்மக (Bank Rate Policy)

வங்கி விகி்தக சகாள்னக என்பது 
்தள்ளுபடி விகி்த சகாள்னக (Discount Rate 
Policy) என்றும் அனழககப்படுகி்றது.  னமய 
வங்கியானது எந்்த விகி்தத்தில் மு்தல்நினல 
மாறறுச் சீ்டடுகள் மறறும் பினணயங்கள் 
்தள்ளுபடி செய்கி்றது என்பத்த வங்கி விகி்த 
சகாள்னக என்ப்தாகும்.  னமய வங்கியானது, 
பணவீகக காலத்தில் வங்கி விகி்தம் அ்தாவது 
னமய வங்கியின் ்தள்ளுபடி விகி்தம் 
அதிகரிககப்படுவ்தால் நடப்பு வ்டடி விகி்தம் 
அதிகரிககப்ப்டடு கடன் அைவு 
குன்றககப்படுகி்றது.  மா்றாக, பணவா்டட 
காலத்தில் எதிரமன்றயாக வங்கி ்தள்ளுபடி 
விகி்தம் குன்றககப்படுகி்றது.  இது நடப்பு 
ெந்ன்த வ்டடி விகி்தத்ன்த குன்றககும்.  
இ்தனால் உந்்தப்ப்டடு நின்றய கடன்கள் 
உருவாகும். இ்தனால் கடன் பண அளி;ப்பு 
அதிகரித்து பணவா்டடம் ெரிசெய்யப்படும்.

2.  பவளிச்�ந்ம� �்டவடிக்மககள் (Open 
Market Operations)

ஒரு குறுகிய அைவில் பாரககும்சபாழுது, 
னமய வங்கியானது சபாதுச் ெந்ன்தயில்  
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அரசின் கடன் பத்திரங்கனை சவளியிடுவதும் 
திரும்பப்சபறுவதும் சவளிச்ெந்ன்த 
நடவடிகனககள் எனப்படுகின்்றது.  

ெ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 
பத்திரங்கனை திரும்ப 
சபறறுகசகாள்ளும்சபாழுது வணிக 
வங்கிகளிடமும் சபாதுமககளிடமும் சராககம் 
மறறும் கடன் பணத்தின் அைவு அதிகரிககும். 

3.  ைோறும் பரோக்க இருப்பு விகி�ம் (Variable 
Cash Reserve Ratio)

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 

சராகக இருப்பு விகி்தத்ன்த உயரத்துவ்தன் 
மூலம், வணிக வங்கிகளின் கடன் அைனவ 
க்டடுப்படுத்துகி்றது.  

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.

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.

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 

CRR + SLR (சராகக இருப்பு வீ்தம் 6% + ெ்டடபூரவ 
தநரனம இருப்பு வீ்தம் 20%)

�1000 
னவப்பு

CRR    SLR
�60 + 200

்தனிநபருககான பகிரவு/
நிறுவனங்களுககான கடன்கள் 

மீதி �740
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வங்கியின் சபாறுப்புககளின் ஒரு குறிப்பி்டட 
ெ்தவிகி்த அைவிறகு இருகக தவண்டும். 

II. க்டன் �ன்மைக் கடடுப்போடடு மும்றகள்

கடன் ்தன்னம க்டடுப்பா்டடுமுன்ற 
அல்லது ச்தரிந்ச்தடுத்்த கடன் க்டடுப்பா்டடு 
முன்றகள் (Selective Credit Control Methods) 
என்பது ச்தரிந்ச்தடுத்்த துன்றகளில், 
ச்தாழில்கள், வணிகங்கள் அல்லது பயன்களில் 
ம்டடும் கடன் க்டடுப்பா்டடினன சகாண்டு 
வருவது ஆகும்.  இம்முன்றகளில் 
கீழ்ககண்டனவ அதிக அைவில் 
பயன்படுத்்தப்படுகின்்றன.

1.  கடன் பங்கீடு, 
2.  தநரடி நடவடிகனககள்,
3.  சநறிமுன்ற தூண்டல், 
4.  விைம்பரப்படுத்துதுல், 
5.  நுகரதவார கடனன முன்றப்படுத்்தல், 

மறறும்
6.  ஈ்டடுக கடன்களில் விளிம்பு நினலனய 

ச்தானகனய மாறறு்தல் ஆகியன கடன் 
்தன்னம க்டடுப்பா்டடு முன்றகள் ஆகும்.

1. க்டன் பங்கீடு (Rationing of Credit)

இது ஒரு பழனமயான கடன் க்டடுப்பா்டடு 
முன்றயாகும்.  மு்தன்முன்றயாக பதிசன்டடாம் 
நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தின் 
னமயவங்கியான இங்கிலாந்து வங்கியில் 
(Bank of England) இம்முன்ற 
பயன்படுத்்தப்ப்டடது. வணிக வங்கிகள் 
வழங்கும் கடன்கள் பல்தவறு 
தநாககங்களுககாக வழங்கப்படுகி்றது. 
நா்டடின் பண அளிப்புச் சூழ்நினலகளுககு 
ஏறப அக கடன் தநாககங்கனைப் ப்டடியலி்டடு 
வனரயன்ற செய்வ்தன் மூலம் கடன் 
க்டடுப்பா்டடினன ஏறபடுத்துவது ஆகும். இதில் 
பின்வரும் இருவனககள் உள்ைன: மாறும் 
ச்தாகுப்பு வனரயன்ற (Variable Portfolio 

Ceiling) மறறும் மாறும் மூல்தன-சொத்து 
விகி்தம் (Variable Capital-Asset Ratio).

ைோறும் ப�ோகுப்பு வமரயம்ற: இதில் 
ஒவசவாரு வணிக வங்கியும் எவவைவு 
அதிகப்டெ கடன் மறறும் முன்பணம் 
சகாடுககலாம் என்ப்தனன னமய வங்கி 
வனரயறுப்பது ஆகும்.

ைோறும் மூல�ன-ப�ோதது விகி�ம்: இது 
வணிக வங்கிகள் ்தங்கைது சொத்து மதிப்பில் 
எந்்த அைவு மூல்தனமாக 
னவத்துகசகாள்ைலாம் என்ப்தனன னமய 
வங்கி வனரயன்ற செய்வது ஆகும்.
2.த�ரடி �்டவடிக்மககள் (Direct Actions)

தநரடி நடவடிகனகள் என்பது 
பின்வருவனவறன்ற உள்ைடககியது ஆகும்:

அ)  வணிக வங்கிகள் ்தள்ளுபடிககாக 
சகாண்டுவரும் மாறறுச் சீ்டடு உள்ளி்டட 
அனனத்து பினணயங்கனையும் 
ஒ்டடுசமாத்்தமாக னமய வங்கி மறுப்பது 
ஆகும்.  இ்தன் மூலம் வணிக வங்கிகள் 
வழங்கும் கடன் அைவு க்டடுப்படுத்்தப்படும்.

ஆ)  மூல்தனம் மறறும் இருப்புககனைத் ்தாண்டி 
சமாத்்தக கடனனைனவ சகாண்டுள்ை 
வணிக வங்கிககு தவண்டப்படும் நிதி 
ஒதுககீ்டடினன னமய வங்கி மறுப்பது 
ஆகும்.

இ)  அனுமதிககப்ப்டட அைனவத் ்தாண்டி னமய 
வங்கியில் கடன்சபறும் வணிக 
வங்கிகளுககு இயல்பான வ்டடியுடன் 
அபரா்த வ்டடி விகி்தத்ன்த விதிப்பது ஆகும்.

3. ப�றிமும்றத தூண்டல் (Moral Suasion)
வணிக வங்கிகளின் கடன் அைனவ 

க்டடுப்படுத்்த னமய வங்கி அடிககடி னகயாளும் 
ஒரு முன்றயாகும். இம்முன்றயின்கீழ், 
அறிவுனரகனையும் தவண்டுதகானையும் 
னவப்ப்தன் மூலம் வணிக சநறிமுன்றயினனப் 
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தபாதித்து வணிக வங்கிகள் வழங்கும் 
கடன்கனைக க்டடுப்படுத்துகி்றது.

4. விைம்பரப்படுத�ல் (Publicity)
னமய வங்கி ்தனது கடன் வழங்கும் 

சகாள்னககனை சபாதுமககளிடம் 
விைம்பரப்படுத்துவ்தன் மூலம் கடன் அைனவ 
க்டடுப்படுத்துவது ஆகும்.  ஆனால், 
இம்முன்றயின் சவறறி னமய வங்கியால் எந்்த 
அைவுககு மககளிடம் சபாதுககருத்தினன 
ஏறபடுத்்த முடிகி்றது என்பன்தப் சபாறுத்து 
அனமயும். 
5.  நுகர்தவோர் க்டமன ப�றிப்படுத�ல் 

(Regulation of Consumer Credit) 
்தவனணமுன்றக சகாள்மு்தல் 

தபான்்றவறறில் நுகரதவார செலுத்தும் 
்தவனணத் ச்தானகனய அதிகப்படுத்து்தல், 
்தவனணகளின் எண்ணிகனகனயக 
குன்றப்ப்தன் மூலம் நுகரதவார கடன் 
வாங்குவன்த குன்றப்பது ஆகும்.

6.  ஈடடுக் க்டன்கள் மீ�ோன விளிம்பு ப�ோமக 
த�மவமய ைோறறு�ல் (Changes in the 
Margin Requirement on Security Loans)

சபரும்பாலான நாடுகளில் 
நனடமுன்றயில் இருந்்தாலும், இம்முன்ற 
அசமரிககாவில் சபருமைவுககுப் 
பயன்படுத்்தப்ப்டடு வருகி்றது.  அந்நா்டடின் 
னமயவங்கியான அசமரிகக சபடரல் ரிெரவ 
சிஸ்டத்தின் இயககுநர குழு ஈ்டடுக 
கடன்களின் விளிம்புநினல ச்தானக 
த்தனவனய மாறறியனமககும் அதிகாரத்ன்த 
சகாண்டுள்ைது. இந்்த அதிகாரம், 
அசமரிககாவின் 1934-ஆம் ஆண்டு பினணய 
பரிவரத்்தனன ெ்டடத்தின் (Securities 
Exchange Act, 1934) அடிப்பனடயில் 
அனமந்துள்ைது. இ்தன் மூலம் 
பங்குச்ெந்ன்தயில் ஊக வாணிபத்தில் 
ஈடுபடுவன்தக க்டடுப்படுத்்த 
ஏறபடுத்்தப்ப்டடுள்ைது.

பணத்தின் அளிப்னபக க்டடுப்படுத்்த இந்திய ரிெரவ வங்கியால் தமறசகாள்ைப்படும் கருவிகதை 
சரதபா விகி்தம் மறறும் மீள்சரப்தபா விகி்தங்கைாகும். சரப்தபா விகி்தம் எப்சபாழுதும் மீள்சரப்தபா 
விகி்தத்ன்த  விட அதிகமாகதவ இருககும்.

பரப்தபோ விகி�ம் (RR) மீள் பரப்தபோ விகி�ம் (RRR)
வணிக வங்கிகளுககு னமய வங்கி குறுகிய 
கால கடன் வழங்கும்சபாழுது விதிககும் வ்டடி 
விகி்ததம சரப்தபா விகி்தம் எனப்படுகி்றது. 
இவவங்கிகளுககு நிதிப்பற்றாககுன்ற 
ஏறபடும்சபாழுது அனவகள் பத்திரங்கனை 
ஈடாக னவத்து இந்திய ரிெரவ வங்கியில் 
கடன்கனை சபறும்.  அந்நினலயில் 
விதிககப்டும் வ்டடி விகி்ததம சரப்சபா விகி்தம் 
எனப்படுகி்றது.  பணவீககத்ன்த க்டடுப்படுத்்த 
சரப்சபா விகி்தத்ன்த அதிகரிப்ப்தன் மூலம் 
கடன் வாங்குவ்தறகான செலனவ 
அதிகபடுத்தி, கடன் வாங்குவன்தக 
குன்றககி்றது.  பணவா்டட சூழ்நினலயில்

வணிக வங்கிகளிடமிருந்து வாங்கும் 
கடனுககான இந்திய ரிெரவ வங்கி சகாடுகக 
விரும்பும் வ்டடி விகி்ததம மீள் சரப்தபா விகி்தம் 
எனப்படுகி்றது.  மீள் சரப்தபா விகி்தத்ன்த 
உயரத்தினால், அது வணிக வங்கிகளுககு 
இலாபகரமான வ்டடி விகி்தமாகி அனவகளிடம் 
உள்ை பணத்ன்த ரிெரவ வங்கியிடம் 
சகாண்டு வந்து தெரககி்றது.  இ்தனால் அந்்த 
பணத்திறகு உயர பாதுகாப்பு கினடககி்றது.  
இ்தனால் வணிக வங்கிகள் ்தனது 
வாடிகனகயாைருககு கடன் சகாடுப்பது 
குன்றகி்றது.  இது இயறனகயாகதவ 
வாடிகனகயாைரகளுககு வழங்கப்படும் 
கடனுககான வ்டடி விகி்தத்ன்த உயரத்தும்.

Book 1.indb   126 29-03-2019   19:59:53



127 வங்கியியல்

6.5.4  இந்திய ரி�ர்வ் வங்கியும் 
கிரோைப்பு்ற க்டனும் (RBI and Rural 
Credit)

இந்தியா தபான்்ற வைரும் நாடுகளில் 
னமய வங்கியானது பணவியல் 
சநறிமுன்றகனை செயல்படுத்துவ்ததுடன் 
அ்தன் எல்னல முடிந்துவிடுவ்தல்ல.  அது, 
விவொயம் மறறும் ச்தாழில் உள்ைடககிய 
அனனத்துத் துன்றகளின் வைரச்சிகளிலும் 
பங்குசபறுவது எதிரபாரககப்படுகி்றது.

6.5.5  விவ�ோயத தும்ற நிதியளிப்பில் 
இந்திய ரி�ர்வ் வங்கியின் பங்கு

இந்திய ரிெரவ வங்கி 
விவொயத்துன்றககான நிதியளிப்பில் மிக 
முககிய பங்கினன வகிககி்றது.  இந்தியப் 
சபாருைா்தாரத்தில் விவொயத்தின் 
முககியத்துவம் மறறும் முன்றொர 
நிறுவனங்களின் கடன் வெதி பற்றாககுன்ற 
தபான்்ற காரணங்கைால் ரிெரவ வங்கியின் 
சபாறுப்பு இதில் அதிகமாகி்றது.  ்தனது பங்கின் 
முககியத்துவம் கருதி இந்திய ரிெரவ வங்கி 
விவொயத்திறசகன ்தனியான விவொய கடன் 
துன்றனய (Agriculture Credit Department)    
துவங்கியது.

6.5.6  விவ�ோய க்டன் தும்றயின் 
பணிகள்

அ)  நிபுணத்துவம் சபற்ற அலுவலனர நியமித்து 
விவொய கடன் ச்தாடரபான அனனத்து 
வினாககனையும் ஆய்வு செய்வது.

ஆ)  னமய அரசு, மாநில அரசு, மாநில கூ்டடு்றவு 
வங்கிகள், மறறும் இ்தர வங்கி 
நடவடிகனகளில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்்த 
ஆதலாெனனகனை வழங்குவது.

இ)  ஊரகத் துன்றககு ்தகுதி வாய்ந்்த 
நிறுவனங்கள் மூலமாக விவொயக கடன் 
வழங்குவது தமலும் அனவகனை 
ஒருங்கினணப்பது ஆகியனவயாகும்.

விவொய தமம்பா்டடில் இந்திய ரிெரவ 
வங்கியின் மிகவும் பங்கு மிகவும் 
க்டடுப்படுத்்தப்ப்டடுள்ைது.  இது தநரடியாக 
விவொயிகளுககான கடனன வழங்காமல், 
ஊரக கடன் வழங்குவதில் த்தரச்சி சபற்ற 
நிறுவனங்கள் மூலமாக மறு கடனாக வழங்கி 
வந்்தது.  இந்திய ரிெரவ வங்கி ்தனககுககீழாக 
மாநில கூ்டடு்றவு வங்கிகள் (மாநில அைவு), 
மத்திய கூ்டடு்றவு வங்கிகள் (மாவ்டட அைவு), 
மறறும் துவகக தவைாண்னம கூ்டடு்றவுச் 
ெங்கங்கள் (கிராம அைவு) மூன்்றடுககு முன்ற 
வழியாக  விவொயத்திறகான கடனன வழங்கி 
வந்்தது.

இந்திய ரிெரவ வங்கி பருவகால 
விவொய பணிகள் மறறும் விவொய சபாருள் 
ெந்ன்தயிடல் ச்தாடரபாக குறுகியகால 
கடன்கனை அல்லது பயிரககடன்கனை 
((short-term loans or crop loans) வழங்கி 
வந்்தது.  இ்தறகாக மாநில கூ்டடு்றவு வங்கிகள் 
அரசு பத்திரங்கள் மறறும் நிலவை வங்கிகளின் 
கடன் பத்திரங்கனை ஈடாக ஏறறு 15 மா்தக 
கடனன ரிெரவ வங்கி வழங்கி வந்்தது.  
இத்ததபால் நிலத்தினன ்தர தமம்படுத்து்தல், 
பாென வெதி ஏறபடுத்து்தல், இயந்திரங்கள் 
வாங்கு்தல் ஆகிய தநாககங்களுககாக 15 
மா்தம் மு்தல் 5 ஆண்டுகள் வனரயிலான 
மத்திய கால கடன்கனையும் (medium-term 
loan)வழங்கி வந்்தது.  தமலும், நிலத்தினன 
முறறிலுமாக மாறறுவது மறறும் பனழய 
கடன்கனை திருப்பச் செலுத்்த உ்தவும் 
வனகயில் 5 ஆண்டுகளுககு தமறப்டட 
நீண்டகால கடன்கனையும்  (long-term loan)  
வழங்கி வந்்தது.
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6.7

6.6

1982 - ஆம் ஆண்டிறகு பி்றகு விவொய 
கடன் ெம்பந்்தமான அனனத்து 
சபாறுப்புகனையும் நபாரடு வங்கி (NABARD) 
இந்திய ரிெரவ வங்கியிலிருந்து 
சபறறுகசகாண்டது. அதிலிருந்து ஊரகக 
கடன் ச்தாடரபான அனனத்து 
நடவடிகனககனையும் நபாரடு வங்கி 
தமறசகாண்டுள்ைது.

விவ�ோய ைறுக்டன் தைம்போடடு 
கழகம் (Agricultural Refinance 
Development Corporation – 
ARDC)

இந்திய விவொயிகளுககு மத்திய மறறும் 
நீண்டகால கடன்கதை அதிகம் த்தனவ 
இருந்்தசபாழுதிலும் அன்தப் சபறுவதில் 
சிககல்கள் இருந்்தன.  இவவனகக கடன்கனை 
அளிககும் ஒதர அனமப்பு ரீதியான நிறுவனம் 
நிலவை வங்கிகள்  (Land Development Banks)  
ஆகும்.  ஆனால், அந்்த வங்கிகள் தபாதுமான 
அைவு சவறறியனடயாமல் பின்்தங்கியிருந்்தது.  
அத்த ெமயம் இந்்த தநாககத்திலான 
கடன்களின் த்தனவ ஆண்டுககு ஆண்டு 
அதிகரித்து வந்்தது.  இந்்த இனடசவளியினனப் 
தபாககவும், பல்தவறு விவொய தமம்பா்டடு 
தி்டடங்களுககான நிதி ஆ்தாரத்ன்த 
தமம்படுத்தும் தநாககத்துடனும் பாராளுமன்்ற 
ெ்டடத்தின் அடிப்பனடயில் ஜூனல 1, 1963-ல் 
விவொய மறுகடன் தமம்பா்டடு கழகம் 
ஆரம்பிககப்ப்டடது.

6.6.1  விவ�ோய ைறுக்டன் தைம்போடடு 
கழகததின் த�ோக்கங்கள்

(i)  மத்திய நிலவை வங்கிகள், மாநில கூ்டடு்றவு 
வங்கிகள் மறறும் ப்டடியல் வங்கிகள் 
(Scheduled Banks) தபான்்ற ்தகுதிவாய்ந்்த 
அனமப்புகளுககு த்தனவயான 
மறுநிதியினன வழங்குவது.

(ii)  இந்திய ரிெரவ வங்கியால் அங்கீகரிககப்ப்டட 
மத்திய நிலவை வங்கிகள், மாநில கூ்டடு்றவு 
வங்கிகள் மறறும் ப்டடியல் வங்கிகள் 
சவளியிடும் கடன் பத்திரங்கனை வாங்கி 
அ்தன் மூலம் நிதியளிப்பினன செய்வது.

வட்டோர ஊரக வங்கிகள் 
(Regional Rural Banks – RRBs)

ஊரக நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களில் 
அடுத்்த முககியமான வங்கியனமப்பு வ்டடார 
ஊரக வங்கிகள் ஆகும். இது கிராமின் 
வங்கிகள் (Gramin Banks)  என்றும் 
அனழககப்படுகி்றது. மன்றந்்த பிர்தமர  
திருமதி இந்திராகாந்தி அவரகளின் 20-அம்ெ 
சபாருைா்தர தி்டடத்தின் ஒரு முககிய அம்ெம் 
கிராமப்பு்றங்களில் வசிககும் விவொயிகள் 
மறறும் னகவினனஞரகனை ச்தாடர 
கடன்சுழலில் (indebtedness) இருந்து 
விடுவிப்ப்தாகும். அககால க்டடத்தில் 
அமல்படுத்்தப்ப்டட புதிய சபாருைா்தார 
தி்டடத்தினன ச்தாடரந்து வ்டடார ஊரக 
வங்கிகள் 1975 ம் ஆண்டு ஆரம்பிககப்ப்டடன.  
இனவகளுககான மூல்தன 50% னமய 
அரொலும் 15% மாநில அரொலும் 35% 
நடத்துகின்்ற வணிக வங்கிகைாலும் 
அளிககப்ப்டடது.

இவவங்கிகளின் தநாககம் 
விவொயிகளுககு, குறிப்பாக சிறு மறறும் குறு 
விவொயிகள் (small and marginal farmers)> 
நிலமற்ற விவொய ச்தாழிலாைரகள், 
னகவினனஞரகள் மறறும் சிறு 
ச்தாழில்முனனதவாரகளுககு கடன் 
வழங்குவ்தன் மூலம் ஊரக பகுதியில் 
விவொயம், வரத்்தகம், ச்தாழில் மறறும் இ்தர 
உறபத்தி நடடிவகனககனை தமம்படுத்துவது 
ஆகும்.
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6.7.1  வட்டோர ஊரக வங்கிகளுக்கோன 
�லுமககள்

ஆரம்பத்தில் பங்குமூல்தனத்ன்த 
வழங்கிய வணிகவங்கிகள் அனவகளுககான 
தமலாண்னம மறறும் நிதி ச்தாடரபான 
உ்தவிகனை மறறும் குன்றந்்த அைவாக 8.5 
ெ்தவிகி்த வ்டடியில் கடன்கனையும் வழங்கி 
வந்்தன.  தமலும், வணிகவங்கிகள் ்தனது 
அலுவலரகனை அயறபணியாைரகைாக 
வ்டடார வங்கிகளுககு அனுப்புவது, மறறும் 
வ்டடார ஊரக வங்கிப் பணியாைரகளுககு 
ஆகும் பயிறசி செலவுகனை தமறசகாள்வது 
ஆகிய ெலுனககனை வழங்குகி்றது. மத்திய 
ரிெரவ வங்கி வ்டடார ஊரக வங்கிகளுககு 
கீழ்ககண்ட ெலுனககள் வழங்கியுள்ைது.

அ)  வ்டடார ஊரக வங்கிககள் 3 ெ்தவிகி்த 
சராகக இருப்பினனயும், 25 ெ்தவிகி்த 
ெ்டடபூரவ நீரனம இருப்பினன 
னவத்திருககவும் அனுமதிககப்படுகி்றது

ஆ)  நபாரடு வங்கி மூலம் இனவகளுககு மறு 
கடன்கனையும் வழங்கி வருகின்்றன.

விவ�ோய க்டனுக்கோன 
�போர்டு வங்கியின் பங்கு 

(NABARD AND ITS ROLE IN  
AGRICULTURAL CREDIT)
துவக்க கோலததிலிருந்த� ைததிய ரி�ர்வ் 

வங்கி விவ�ோயக்க்டன்கள் வழங்க 
�னிததும்றமய ஏறபடுததியது. பின்னர 
விவொய மறுகடன் தமம்பா்டடு கழகம் என்்ற 
துனண அனமப்பு இருந்்த சபாழுதிலும், இந்திய 
ரிெரவ வங்கி விவொய முன்தனற்றக கருத்ன்த 
விரிவு செய்து கிராமப்பு்ற முன்தனற்றத்திறகாக 
கடன்கனை விரிவுபடுத்தும் தநாககில் 
கிராமப்பு்ற முன்தனற்றத்திறகான 

தி்டடங்கனை ஏறபடுத்தி நனடமுன்றப்படுத்்த 
விரிவான அடித்்தைம் சகாண்ட ஒரு அனமப்பு 
மத்திய ரிெரவ வங்கிககுத் த்தனவப்ப்டடது. 
அ்தன் காரணமாக 1982-ஆம் ஆண்டு ஜுனல 
மா்தம் விவொயம் மறறும் ஊரக 
தமம்பா்டடிறகான த்தசிய வங்கியினன 
(National Bank for Agriculture and Rural 
Development – NABARD)  1982 ம் ஆண்டு 
பாராளுமன்்றத்தில் இயற்றப்ப்டட 
ெ்டடத்தின்படி த்தாறறுவித்்தது.  சுருககமாக 

நபாரடு என்று அனழககப்படுகி்றது.  விவொய 
மறுகடன் தமம்பா்டடு கழகத்தின் பணிகள் 
முழுனமயும், வ்டடார ஊரக வங்கிகளின் 
மறுகடன் பணிகனையும் ்தாதன ஏறறு 
செய்துவருகி்றது.  அ்தன்பி்றகு, அனனத்து 
விவொயக கடன்களுககான ்தனலனம 
அனமப்பாக நபாரடு வங்கி செயல்ப்டடு 

�போர்டு - NABARD

ைோநில கூடடு்றவு வங்கி
State Cooperative Bank

ைததிய கூடடு்றவு வங்கி
Central Cooperative Bank

துவக்க தவைோணமை கூடடு்றவு �ங்கம்
Primary Cooperative Scoeity 

�போர்டு வங்கி வழங்கும் மூன்்றடுக்கு 
கூடடு்றவுக் க்டன் மும்ற
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வருகி்றது. நபாரடின் மூல்தனம் இந்திய ரிெரவ 
வங்கி மறறும் இந்திய அரசு ஆகியனவ 
ெரிபகுதியாக வழங்கியுள்ைது.  நபாரடு வங்கி 
தமலாண்னமனயப் சபாறுத்்தவனர, இந்திய 
அரசின் னமய இயககுநர குழுவிலிருந்து 
நபாரடு வங்கியின் இயககுநர குழுவுககு 
மூவனரப் பரிந்துனரத்துள்ைது.  ரிெரவ 
வங்கியின் துனண ஆளுநர நபாரடின் 
்தனலவராக இருப்பார.

6.8.1 �போர்டு வங்கியின் பணிகள்

ஏறகனதவ இந்திய ரிெரவ வங்கியும் 
அ்தன் துனண அனமப்புகளும், விவொயம் 
மறறும் ஊரக முன்தனற்றத்திறகாக எந்ச்தந்்த 
பணிகனை ஆறறிவந்்தத்தா அப்பணிகள் 
அனனத்ன்தயும் நபாரடு வங்கி தமறசகாண்டு 
வருகி்றது.  பின்வருவன நபாரடு வங்கியின் 
குறிப்பி்டட பணிகைாகும்:

(i)  நபாரடு வங்கி ஒருங்கினணந்்த ஊரக 
வைரச்சினய தமம்படுத்தும் வனகயில் 
அனனத்து வனகயான உறபத்தி மறறும் 
மு்தலீ்டடுககாக விவொயம், சிறுச்தாழில்கள், 
குடினெ மறறும் கிராமத் ச்தாழில்கள், 
னகவினனத் ச்தாழில்கள், மறறும் இ்தர 
ஊரக ச்தாழில் நடவடிகனககளுககான 
மறுகடனன வழங்குகி்றது.

(ii)  இது மாநில கூ்டடு்றவு வங்கிகள், வ்டடார 
ஊரக வங்கிகள், நிலவை வங்கிகள் மறறும் 
இந்திய ரிெரவ வங்கியால் அங்கீகரிககப்ப்டட 
இ்தர நிதிநிறுவனங்கள் ஆகியவறறிறகு 
குறுகியகால, மத்தியகால மறறும் 
நீண்டகால கடன்கனை வழங்குகி்றது.

(iii)  கூ்டடு்றவு கடன் வழங்கும் ெங்கங்களின் 
பங்கு மு்தலீ்டனட வழங்கும்சபாரு்டடு 
மாநில அரசுகளுககு 20 ஆண்டு 
நீண்டகால கடன்கனை நபாரடு வங்கி 
வழங்குகி்றது.

(iv)  னமய அரசினால் அங்கீகரிககப்ப்டட 
அல்லது விவொயம் மறறும் ஊராக 
வைரச்சிககான பங்கு மூல்தனம் அல்லது 
கடன் பத்திரங்கனை சபறறிருககும் 
நிறுவனங்களுககு நீண்டகால கடனன 
அளிககி்றது.

(v)  னமய அரசு, மாநில அரசுகள், தி்டடககுழு 
(்தறசபாழுது நிதி ஆதயாக) மறறும் னமய, 
மாநில அரசுகளின் - சிறுச்தாழில்கள், 
குடினெ மறறும் கிராமத் ச்தாழில்கள், 
னகவினனத் ச்தாழில்கள், இ்தர மிகச்சிறு 
ச்தாழில்களுககு உ்தவும் நிறுவனங்கனை 
ஒருங்கினணத்து செயலாறறும் 
நடவடிகனககனை நபாரடு வங்கி 
தமறசகாண்டுள்ைது.

(vi)  நபாரடு வங்கி, வ்டடார ஊரக வங்கிகள் 
மறறும் துவகக தவைாண்னம கூ்டடு்றவு 
ெங்கங்கனை ்தவிரத்்த அனனத்து 
கூ்டடு்றவு வங்கிகனையும் ஆய்யு செய்யும் 
பணியினன செய்கி்றது.

(vii)  தவைாண்னம மறறும் ஊராக 
வைரச்சிககான ஆய்வுகனை 
தமம்படுத்தும்வி்தமாக ஆய்வு மறறும் 
வைரச்சி நிதியினன பராமரிககி்றது.

ப�ோழில் நிதியும் இந்திய 
ரி�ர்வ் வங்கியும் (RBI and 
Industrial Finance)

ச்தாழில் நிதியினன 
வணிக வங்கிகள் 
வழங்கினாலும், அ்தன் 
கடனைவும், கடனுககான 
காலஅைவும் குன்றவாகதவ 
இருந்து வந்்தது.  வங்கிகள் 
சபரும்பாலும் சபாதுமககளிடம் குறுகிய கால 
னவப்புககனை சபறுவ்தால், அனவகள் 
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சபரும்பாலும் குறுகியகாலக கடன்கனை 
அளிகக ம்டடுதம முன்வந்துசகாண்டிருந்்தன. 
முன்ன்தாக, ச்தாழிற துன்றயின் சமாத்்தக 
கடனில் வணிக வங்கிகளின் கடன் மிகக 
குன்றந்்த அைவாக இருந்்தது.

ஆகதவ, ச்தாழிறதுன்றககான 
நீண்டகால கடன்கனைப் சபறுவ்தறகான 
ஆ்தாரங்கள் த்தனவப்ப்டடன.  
ச்தாழிறதுன்றககான நிதி மறறும் 
தமம்பா்டடிறகாக பின்வரும் நிறுவனங்கள் 
இந்தியாவில் ஆரம்பிககப்ப்டடன.

6.9.1 ப�ோழில்நிதிக்கோன அமைப்புகள் 

6.9.2  இந்திய அைவில் உள்ை 
நிறுவனங்கள் (All India Level 
Institutions)

1. இந்திய ப�ோழில் நிதிக் கழகம்
ச்தாழில்நிதி மறறும் தமம்பா்டடு நிறுவன 

ெங்கிலித்ச்தாடரில் மு்தன்னமயாக 
ஆரம்பிககப்ப்டடது நிறுவனம் இந்திய ச்தாழில் 
நிதிக கழகம் ஆகும்.  பாராளுமன்்ற ெ்டடப்படி 
இது 1948-ஆம் ஆண்டு ஜுனல 1-ல் 

அம
ன

தது
 இ

ந்தி
ய 

அை
வி

ல்

  இந்திய ச்தாழில் நிதிக கழகம்
  இந்திய ச்தாழிற கடன் மறறும் 

மு்தலீ்டடுக கழகம்
  இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு 

வங்கி

ைோ
நில

 அ
ை

வி
ல்

  மாநில நிதிககழகங்கள்
  மாநில ச்தாழில் தமம்பா்டடு 

கழகம்

அனமககப்ப்டடது.  இககழகம் பின்வரும் 
வழிகளில் ச்தாழில் நிதியினன வழங்குகி்றது:
i)  இந்திய ரூபாய் மறறும் சவளிநா்டடு 

பணத்தில் நீண்ட காலக கடன்கனை 
வழங்குகி்றது.

ii)  சவளியிடப்ப்டட ெம உரினமப் பங்குகள், 
முன்னுரினமப் பங்குகள் மறறும் கடன் 
பத்திரங்களுககு ஒப்புறுதியளிககி்றது.

iii)  ெம உரினமப் பங்குகள், முன்னுரினமப் 
பங்குகள் மறறும் கடன் பத்திரங்கனை 
வாங்குகி்றது.

iv)  இ்றககுமதி செய்யப்படும் மறறும் 
இந்தியாவிலிருந்து வாங்கப்படும் 
ச்தாழிறதுன்ற இயந்திரங்களுககான 
பணத்திறகு உத்திரவா்தம் அளிககின்்றது.

v)  சவளிநா்டடு நிறுவனங்களிடமிருந்து 
அந்நா்டடின் பணத்தில் வாங்கப்படும் 
கடன்களுககான உத்திரவா்தத்ன்தயும் 
அளிககி்றது.

சபாதுத்துன்ற, ்தனியார துன்ற, இனண 
நிறுவனங்கள், மறறும் கூ்டடு்றவு 
நிறுவனங்கள் ச்தாழிறதுன்றயில் ஈடுபடதவா 
அல்லது விரிவுபடுத்்ததவா இந்திய ச்தாழில் 
நிதிக கழகம் (IFCI)  நிதியு்தவி அளிககின்்றது.   
இத்்தனகய நிதி உ்தவிகள் புதிய ச்தாழில் 
தி்டடங்கனை ஏறபடுத்்ததவா, விரிவாககம் 
செய்யதவா, பரவலாககதவா அல்லது 
ஏறகனதவ உள்ை இயந்திரங்கனைப் 
புனரனமப்பு செய்யதவா நவீனப்படுத்்ததவா 
அளிககப்படுகின்்றது.  னமய அரொல் 
ச்தாழிறதுன்றயில் பின்்தங்கிய மாவ்டடங்கள் 
என்று அறிவிககப்ப்டட மாவ்டடங்களில் 
ச்தாழில் ச்தாடங்க நிதியினன குன்றந்்த 
வ்டடிவிகி்தங்களில் வழங்குகின்்றது.

இந்திய ச்தாழில் நிதிக கழகம் ்தனககான 
நிதினய பின்வரும் வழிகளில் சபறுகி்றது: 
அ) கடன்பத்திரங்கனை ெந்ன்தயில் 
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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))

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 

ICICI (இந்திய ப�ோழிற க்டன் ைறறும் 
மு�லீடம்டக் கழகம்) 

ICICI வங்கியின் பணிகள்

  ச்தாழில் நிறுவனங்களுககு உ்தவு்தல்
  அந்நியச் செலாவணி கடன்கள் 

வழங்கு்தல்
  வரத்்தக வங்கிப் பணிகள்
  கடன் சப்ற ொன்று வழங்கல்
  தி்டடங்கனை நின்றதவற்ற ஏறபாடு 

செய்்தல்
  வீ்டடு வெதிக கடன்கள் வழங்கு்தல்
  குத்்தனக நடவடிகனககனை 

தமறசகாள்ளு்தல்

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.

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.

சபரும்பாலான இந்திய ரூபாய்களில் 
திர்டடப்படும் நிதி, கடன் பத்திரங்கள் மூலம் 
மூல்தனச்ெந்ன்தயிலிருந்த்த திர்டடப்படுகி்றது.  
தமலும், இககழகம் இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு 
வங்கியிடமிருந்தும், னமயவங்கியிடமிருந்தும் 
கடன் சபறுகி்றது. அத்தெமயம் இ்தன் 
சபரும்பாலான நிதி ்தனியார துன்றகதக 
செல்கி்றது.

3.  இந்திய ப�ோழில் தைம்போடடு Industrial 
Development Bank of India (IDBI)

வங்கிகள் உள்ளி்டட ச்தாழிறகடன்கள் 
வழங்கும் பல்தவறு நிறுவனங்கனை 
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ஒருககினணககும் ஒரு ்தனலனம நிறுவனம் 
உருவாககப்பட தவண்டும் என்்ற மு்தன்னம 
தநாககத்தின் அடிப்பனடயில் இந்திய ச்தாழில் 
தமம்பா்டடு வங்கி துவங்கப்ப்டடது. இந்்த வங்கி 

பிப்ரவரி 15, 1976 வனர இந்திய ரிெரவ 
வங்கியின் முழு துனண அனமப்பாக இருந்்தது.  
பின்னா இது பிரிககப்ப்டடு அத்த ஆண்டின் 
பிப்ரவரி 16 மு்தல் இந்திய அரசிறகு சொந்்தமான 
்தன்னா்டசி சபற்ற ஒரு கழகமாக மாறியது.

இந்திய ப�ோழில் தைம்போடடு வங்கியின் 
பணிகள்

 இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு வங்கியின் 
முககிய பணிகள் இரு பிரிவுகைாக கீதழ 
ச்தாகுககப்ப்டடுள்ைன: (i) மற்ற ச்தாழில் 
நிதிநிறுவனங்களுககு நிதியளிப்பது மறறும்                        
(ii) ச்தாழிற நிறுவனங்களுககு தநரடியாகதவா 
அல்லது மற்ற நிதியளிககும் நிறுவனங்களுடன் 
இனணந்த்தா தநரடியாக கடன் வழங்குவது.  
இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு வங்கியானது, 
னமய அரசின் ச்தாழில் நிதிக கழகம், மாநில 
ச்தாழில் நிதிக கழகங்கள் மறறும் அரொல் 
குறிப்பிடப்படும் நிநிதிறுவனங்கள், ப்டடியல் 
வங்கிகள் மறறும் கூ்டடு்றவு வங்கிகள் 
வழங்கிய கடன்களுககு மறுநிதியினன 
அளிககி்றது. ச்தாழிற நிறுவனங்களுககு 
பல்தவறு வனககளில் கடன்கனை 
வழங்குகி்றது.  

இந்திய ப�ோழில் தைம்போடடு வங்கி (IDBI)

இவவங்கியின் சி்றப்புச் செயல்பாடாக 
வைரச்சி உ்தவி நிதி (Development Assistant 
Fund) என்்ற ஒரு சி்றப்புநிதினய 
உருவாககியுள்ைது.  இந்நிதி அதிக 
மு்தலீ்டனடயும் குன்றந்்த எதிரபாரககப்படும் 
வருவானயயும் சகாண்ட ச்தாழில் 
நிறுவனங்களுககு உ்தவிடும் தநாககத்தில் 
ஏறபடுத்்தப்ப்டட்தாகும்.  அவவனகயான 
ச்தாழில் நிறுவனங்கள் இயல்பான வழியில் 
தபாதுமான நிதினய திர்டட இயலாது.  மாரச் 
1982ல் ஏறறுமதி-இ்றககுமதி வங்கி (EXIM 
Bank) துவங்கப்படும்வனர ஏறறுமதிககான 
நிதி உ்தவினயயும் இவவங்கி வழங்கி வந்்தது 
குறிப்பிடத் ்தகுந்்த்தாகும்.

6.9.3  ைோநில அைவிலோன நிறுவனங்கள்

1.  ைோநில நிதிக்கழகங்கள்  State Financial 
Corporation (SFCs)

1951-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரொல் 
இயற்றப்ப்டட மாநில ச்தாழில் நிதிக கழக 
ெ்டடத்தின்படி பல்தவறு மாநிலங்களில் மாநில 
ச்தாழில் நிதிக கழகங்கள் ஆரம்பிககப்ப்டடன.  
அந்்தந்்த மாநிலங்களில் சிறு மறறும் நடுத்்தர 
ச்தாழில் தமம்பா்டடினன ஏறபடுத்துவது இக 
கழகங்களின் தநாககமாகும்.  சில ச்தாழில் 
நிதிக கழகங்கள் ்தங்களின் மாநில 
எல்னலகனைத் ்தாண்டியும் ச்தாழில் நிதி 
உ்தவிகனை செய்துவருகி்றது. 
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6.10

ஒரு தகாடிககு ரூபாய்ககுள் பங்கு 
மூல்தனத்ன்தயும், இருப்புககனையும் சகாண்ட 
நிறுவனங்களுககு மாநில ச்தாழில் நிதிக 
கழகங்கள் கடன்கள் மறறும் ஒப்புறுதிகனையும் 
வழங்குகி்றது. அதிகப்டெமாக ஒரு ச்தாழில் 
நிறுவனத்திறகு �60 இல்டெம் நிதியாக 
வழங்கப்படுகி்றது. 

மாநில ச்தாழில் நிதிக கழகங்கள் 
மறுநிதியாக இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு 
வங்கியிடமிருந்து கடன் சபறுகி்றது.  இது 
்தவிர, கடன் பத்திரங்கனை விறப்தன் மூலம் 
இந்திய ரிெரவ வங்கி மறறும் இந்திய ச்தாழில் 
தமம்பா்டடு வங்கியிடமிருந்தும் ்தறகாலிக 
கடன்கனைப் சபறுகி்றது.

2.  ைோநில ப�ோழில் தைம்போடடு கழகங்கள் 
State Industrial Development Corporations 
(SIDCOs)

மாநில ச்தாழில் தமம்பா்டடு கழகம் 
மாநில அரசுகளினால் அனமககப்படுவது 
ஆகும். இககழகம் அந்்தந்்த மாநில 
அரசுகளுகதக உரினமயான்தாகும்.  
இககழகங்கள் ச்தாழிற நிறுவனங்களுககான 
கடன்கனை அளிப்பத்தாடு, மாநிலத்தில் 
ச்தாழில்மயமா்தனல தூண்டுவதும் ஆகும்.

மாநில ச்தாழில் தமம்பா்டடு கழகம் 
ச்தாழில் நிறுவனங்களுககு கடன்கள், 
ஒப்புறுதியளித்்தல், மறறும் தநரடியாக 
பங்குகள் மறறும் கடன்பத்திரங்கனை 
வாங்கு்தல் மூலம் நிதி வெதியினன 
அளிககி்றது.  கூடு்தலாக, ச்தாழில்நு்டப 
விொரனணகள், தி்டடத்தினன கண்டறி்தல், 

SIDCO
Small Industrial Development 
Corporation

தி்டட ொத்தியககூறுகனை ஆராய்்தல், 
ச்தரிந்ச்தடுத்்தல் மறறும் ச்தாழில்முனனதவார 
பயிறசி வழங்கு்தல் என பல தமம்பா்டடு 
பணிகனையும் இககழகம் தமறசகாள்கி்றது. 
்தனியார பங்தகறனப அனுமதிககும் கூ்டடுத் 
தி்டடங்கனையும் இககழகம் ஊககுவிககி்றது.  
இவவனகயான கூ்டடுத்தி்டடங்களின் மு்தலீடு 
கழகத்தின் ொரபில் 26 ெ்தவிகி்தம், ்தனியாரின் 
25 ெ்தவிகி்தம், மறறும் சபாதுமககளின் 49 
ெ்தவிகி்தம் ஆகியன பங்களிப்பாக இருககும்.  
பல்வனக அடிப்பனட வெதிகனை சகாண்ட 
ச்தாழிறதப்டனடகனை அனமப்பது மறறும் 
புதிய ச்தாழில் னமயங்கனை அனமப்பது என 
இககழகத்தின் பணிகள் விரிவனடகின்்றன.  
மாநில அரசுகளின் மானியங்கனை 
நிரவகிப்பதும் இககழகத்தின் பணியாகும்.  
தமலும், இனவகள் இந்திய ச்தாழில் தமம்பா்டடு 
வங்கியிலிருந்து மறுநிதியினன சபறுகி்றது.  
பங்கு கடன் பத்திரங்கள் மூலம் கடன் 
சபறுவது, னவப்புககனை ஏறபது தபான்்ற 
பணிகனையும் இது தமறசகாள்கி்றது.

பணவியல் பகோள்மக 
(Monetary Policy)

பண அளிப்பு மறறும் 
வ ்ட டி வி கி ்த த் ன ்த 
தமலாண்னம செய்யும் 
தநாகதகாடு உருவாககப்படும் 
தபரினப் சபாருளியல் 
சகாள்னகதய பணவியல் 
சகாள்னக எனப்படுகின்்றது.  
தபரினப் சபாருளியல் சகாள்னககைான 
பணவீககம், நுகரச்சி, வைரச்சி மறறும் 
நீரனமத்்தன்னம தபான்்றவறன்ற அனடய 
தமறசகாள்ளும் த்தனவ ொரந்்த சபாருளியல் 
சகாள்னகயாகும். இரண்டாம் 
உலகப்தபாருககுப் பின் முககியத்துவம் 
சபற்றதும், 1976-ஆம் ஆண்டு தநாபல் 

மில்டன் 
ஃபிமரடதைன்
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பரிசுசபற்ற மில்டன் ஃபினர்டதமனால் 
முன்சனடுத்துச் செல்லப்ப்டட பணவியல் 
சகாள்னகயாகும். அவர ஒரு பணவியலாைராக 
இருந்தும், 1929 துவங்கி 1930களில் நிலவிய 
உலக சபருமந்்தத்துக காரணம் அசமரிகக 
னமயவங்கியான சபடரல் ரிெரவ சிஸ்டத்தின் 
பணவியல் சகாள்னகயில் ஏறப்டட 
குைறுபடிகள்்தான் என்ப்தனனத் ்தனது 
நூலான “அசமரிகக ஐககிய அரசுகளின் 
பணவியல் வரலாறு, 1986-1960” (Monetary 
Historyof the United States, 1867-1960) என்்ற 
நூலில் மிகத் ன்தரியமாகத் ச்தரிவித்திருந்்தார.

6.10.1  விரிவோக்க பணக்பகோள்மக 
ைறறும் சுருக்க 
பணக்பகோள்மக

விரிவாகக பணகசகாள்னக என்பது 
(Expansionary Monetary Policy) மலிவுப் 
பணகசகாள்னகயாகும் (Cheap Money Policy).  
இதில் பணவியல் அதிகார அனமப்பான னமய 
வங்கி அ்தன் கருவிகனை பயன்படுத்தி 
சபாருைா்தாரத்ன்த நினலப்படுத்துகி்றது.  
நடப்பு குறுகியகால வ்டடி விகி்தத்ன்தவிட 
குன்றவான வ்டடிவிகித்ன்தயும், வழககத்ன்த 
விட தவகமான பண அளிப்னபயும் 
ஏறபடுத்துவது விரிவாககப் 
பணகசகாள்னகயாகும். இது பாரம்பரியமாக 
சபாருைா்தார நடவடிகனகளின் பின்னி்றகக 
காலத்தில் ஏறபடும் தவனலவாய்பின்னமககு 
எதிராக எடுககப்படும்.  வ்டடி விகி்த குன்றப்பு 
நடவடிகனக கடனுககு ஆகும் செலனவ 
குன்றந்து ச்தாழில் உறபத்தினயயும், 
வாணிபத்ன்தயும் விரிவாககும்.  இ்தனால் 
ச்தாகு த்தனவ (அனனத்து சபாரு்டகள் மறறும் 
பணிகளுககான த்தனவ) அதிகரித்து, சமாத்்த 
உள்ைநா்டடு உறபத்தியால் கணககிடப்படும் 
குறுகியகால வைரச்சினய தூண்டும்.

தமறகூறிய்தறகு எதிரானது சுருககப் 
பணகசகாள்னக (Contractionary Monetary 
Policy) அருனமப் பணகசகாள்னக (Dear 
Money Policy) எனப்படுகி்றது. இதில், 
குறுகியகால வ்டடிவிகி்தம் நடப்பு 
வ்டடிவிகித்ன்தவிட அதிகப்படுத்துவது, பண 
அளிப்பினன குன்றப்பது அல்லது சுருககுவது 
ஆகும்.  இது, சபாருைா்தாரத்தின் குறுகியகால 
வைரச்சினய குன்றத்து பணவீககத்ன்த 
குன்றப்பது ஆகும். சுருககப்பணக சகாள்னக 
தவனலவாய்ப்பின்னமனய அதிகரித்து, 
நுகரதவார மறறும் உறபத்தியைரகள் கடன் 
வாங்குவன்தயும் செலவு செய்வன்தயும் 
குன்றப்ப்தன் மூலம் சபாருைா்தாரத்ன்த 
பின்தனாககி திருப்புவது ஆகும்.

6.10.2  பணவியல் பகோள்மகயின் 
த�ோக்கங்கள் (Objectives of 
Monetary Policy)

வைரந்்த நாடுகளின் சபாருை்தாரத்தில் 
பணவியல் சகாள்னக நினலப்படுத்து்தல் 

பணக்பகோள்மகயின் இரணடு நிமலகள்
பணவீக்கம்

1. கடன் சபறு்தல் எளிது
2. நுகரதவார அதிகம் நுகரவர
3. வியாபாரம் விொலமாகும்
4. அதிக மககள் தவனல சபறுவாரகள் 
5. மககள் அதிகம் செலவு செய்வாரகள்

ைந்�நிமல

1. கடன் சபறு்தல் கடினம்
2. நுகரதவார குன்றவாக நுகரவர
3. வியாபார விரிவாககம் ்தள்ளிப்தபாகும்
4. தவனலயின்னம அதிகரிககும்
5. உறபத்தி குன்றயும்.

ைலி
வு

ப்பண
க்பகோள்

ம
க

அரு
ம

ைப்பண
க்பகோள்

ம
க
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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.

6.10.3  பணவியல் பகோள்மகயின் 
குறிப்பி்டப்பட்ட குறிக்தகோள்கள்

1. பணததின் �டுநிமலத �ன்மை

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.

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�ல்பண
வி

யல்
 ப

கோ
ள்

ம
கயி

ன்
 

த�
ோக்

கங்
கள்

2. விகி� நிமலத�ன்மை

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.

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.

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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நம்பிகனகனய ஏறபடுத்தும்.  மககளினடதய 
ெமமான வருவாய் மறறும் சொத்துப் 
பங்கீடுகனை செய்யும்.  இனவகளின் ச்தாடர 
வினைவாக வைரச்சிககான சபாது அனலயும் 
ெமு்தாய நலனும் நிறுவப்படும்.

இங்கு நாம் புரிந்துசகாள்ை தவண்டியது, 
வினல நினலத்்தன்னம என்பது வினல 
மா்றாமல் நினலயாக (price rigidity) இருப்பத்தா, 
வினலத் த்தககமனடந்து (price stagnation)  
இருப்பத்தா அல்ல.  ஒரு மி்தமான 
வினலதயற்றம் என்பது சபாருைா்தார 
வைரச்சியின் ஊகக ெகதியாக இருககும்.  இந்்த 
மி்தமான வினலதயற்றம் என்பது கி்டடத்்த்டட 
நினலயான வினலயின் சபரும்பாலான 
பண்புகனையும் ்தன்னகத்த்த சகாண்ட்தாக 
இருககும்.

4. முழுதவமலவோய்ப்பு

உலக சபருமந்்தத்தின்சபாழுது, 
தவனலவாய்பின்னம மிகதவகமாக 
அதிகரித்்தது.  இது ெமு்தாய அைவில் 
அபாயகரமானதும், சபாருைா்தார அைவில் 
வீணடிப்னபயும், அ்றசநறியைவில் 
வருந்்தத்்தகக்தாகவும் இருந்்தது. ஆகதவ, 
முழுதவனலவாய்ப்பு என்பது பணவியல் 
சகாள்னகயின் முககிய குறிகதகாைாக 
இருந்்தது. தமலும், 1936-ல் சவளியிடப்ப்டட 
“தவனலவாய்ப்பு, வ்டடி, மறறும் பணத்திறகான 
சபாதுக தகா்டபாடு” (General Theory of 
Employment, Interest and Money) என்்ற 
கீன்ஸின் நூல் முழுதவனலவாய்ப்பு என்்ற 
பணவியல் தகா்டபா்டடின் குறிகதகானை 
முன்னினலப்படுத்தியது. 

5. பபோருைோ�ோர வைர்ச்சி

சபாருைா்தார வைரச்சி என்பது 
நீண்டகாலத்தில் உண்னம ்தலா வருவாய் 

(real per capita income) அதிகரித்து செல்லும் 
நடவடிகனக ஆகும். இது மனி்த விருப்பத்ன்த 
நின்றவு செய்யும் சபாருள் உறபத்தியின் அைவு 
அதிகரிப்பன்த உணரத்துவது ஆகும்.

 ஆகதவ, ெமநினல பண அைவு, 
உறபத்தி அைவுகள், ொ்தகமான தெமிப்பு-
மு்தலீடு ஆகிய சூழ்நினலகனை பராமரித்து 
அ்தன்மூலம் நீடித்்த சபாருைா்தார 
வைரச்சியினன ஏறபடுத்துவது பணவியல் 
சகாள்னகயின் குறிகதகாைாக அனமகி்றது. 
த்தனவ மறறும் அளிப்பிறகினடதய 
ெமநினலனய ஏறபடுத்்த சநகிழ்ச்சியுடன் கூடிய 
பணவியல் சகாள்னக ஒரு சி்றந்்த 
வழிமுன்றயாகும்.

6.  ப�லுததுச் �ைநிமலயில் �ைநிமலமய 
தபணு�ல்

 செலுத்துச் ெமநினலயில், ெமநினலனய 
தபணு்தல் என்பது பணவியல் சகாள்னகயின் 
அடுத்்தக குறிகதகாைாகும். 
உலகப்தபாரகளுககுப் பி்றகு வாணிபத்தில் 
ெமனற்ற நினலகள் த்தான்்ற ஆரம்பித்்தன.  
உலக வரத்்தகம் ெமனற்ற நினலயில் 
அதிகரித்்த்தால் வரும் அந்நிய செலாவணி 
பிரச்ெனனயாகும். இ்தன்காரணமாக 
செலுத்துெமநினலயில் வரும் பற்றாககுன்ற 
சபாருைா்தாரத்தின் மற்ற குறிகதகாள்கனையும் 
நின்றதவறறுவதின் தி்றனனயும் குன்றககும்.  
இ்தனால், குன்றவைரச்சி நாடுகள் 
்தங்களுனடய இ்றககுமதியினன குன்றப்ப்தால் 
அ்தன் வைரச்சி நடவடிகனககள் பாதிககப்படும 
பா்தகமான நினலககு ்தள்ைப்படுகி்றது.  
ஆகதவ, பணவியல் சகாள்னக 
செலுத்துச்ெமநினலயில் ெமமான நினலயினன 
தபணுவன்த ்தனது குறிகதகாைாக 
சகாண்டிருககி்றது.
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6.11
வங்கித தும்றயில் �மீபகோல, 
முன்தனற்றங்கள் (Recent 
Advancements in Banking 
Sector)

6.11.1  மின்னணு வங்கி மும்ற 
(E-Banking)

மின்னணு வங்கியானது நிகழ்நினல 
வங்கி முன்ற (Online Banking) அல்லது 
இனணய வங்கி முன்ற (Internet Banking) 
என்றும் அனழககப்படுகி்றது. இம்முன்றயில் 
ஒரு வங்கி அல்லது நிதிநிறுவனத்தின் 
வாடிகனகயாைரகள் ்தங்கைது பல்தவறு 
நிதிப்பரிவரத்்தனனகனை அவவங்கி அல்லது 
நிறுவனத்திறகு தநரில் செல்லாமல் 
அனவகளின் இனணய்தைத்திதலதய 
நிகழ்த்துவது ஆகும்.  பாரம்பரியமான கினை 
வங்கிமுன்ற தபால் (branch banking)  அல்லாது 
இவவங்கி முன்றயில் னமயப்படுத்்தப்ப்டட 
வங்கிகளுககுள் (core banking) 
இனணப்பினன ஏறபடுத்தி பரிவரத்்தனனகள் 
மறறும் இ்தர வங்கி நடவடிகனகள் 
நனடசபறுகி்றது. இன்ன்றய இந்்த சமய்நிகர 
வங்கி முன்ற (virtual banking) வழககமான 
வங்கிமுன்றயுடன் ஒப்பிடும்சபாழுது 
பரிவரத்்தனனகளுககான செலனவயும் 
தநரத்ன்தயும் சபருமைவுககு குன்றககின்்றது.

6.11.2  ஆர்.டி.ஜி.எஸ்  (RTGS), ப�ஃப்ட 
(NEFT)

இது ஒரு வங்கியின் வாடிகனகயாைர 
்தனது கணககிலிருககும் பணத்தினன மற்ற 

வங்கியின் எந்்த ஒரு கினையில் கணககு 
னவத்திருககும் மறச்றாரு 
வாடிகனகயாைருககு பணத்தினன 
வினரவாக மாறறும் முன்றகைாகும். இவவனக 
பணபரிமாற்றங்கள் இருவனகப்படும்:  
ஆர.டி.ஜி.எஸ். மறறும் சநஃப்்ட.  இதில் 
நிகழ்தநர சபருந்திரள் தீரவுகள் (Real Time 
Gross Settlements – RTGS ஆர.டி.ஜி.எஸ்)  
என்பது சபயரில் குறிப்பி்டடுவாறு 
பரிவரத்்தனனககாக காத்திருககும் தநரம் 
ஏதும் இல்லாமல் நிகழ்தநரத்திதலதய 
கணககீடு ஏதும் இன்றி நனடசபறுகி்றது. 
சமாத்்த பணமதிப்பு தீரவு என்்தன் சபாருள் 
பணப்பரிவரத்்தனனகள் அறிவுறுத்்தலின்படி 
ஒன்்றன்பின் ஒன்்றாக தீரககப்படுகி்றது 
என்ப்தாகும்.

த ்த சி ய  மி ன் ன ணு வ ழி 
பணப்பரிவரத்்தனன (National Electornic 
Funds Transfer – NEFT – சநஃப்்ட) என்பது 
வனலத்்தை இனணப்பின் மூலமாக ஏத்தனும் 
ஒரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் 
மறச்றாரு வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தில் 
கணககு னவத்திருககும் ்தனி நபரகள், 
வரத்்தகரகள், மறறும் நிறுவனங்கள் பணம் 
சபறறுகசகாள்ளும் முன்றயாகும்.  இதில் 
சநஃப்்ட அனரமணிகசகாருமுன்றயான 
ச்தாகுப்பாக பணப்பரிவரத்்தனனனய 
தமறசகாள்கி்றது.  அனனத்து வங்கி 
தவனலநா்டகளிலும் கானல 8 மணி மு்தல் 
இரவு 7 மணிவனர சமாத்்தம் 23 
ச்தாகுப்புகைாக பணப்பரிவரத்்தனன 
நனடசபறுகி்றது.  இதில், பணப்பரிவரத்்தனன 
நனடசபற்ற அத்த நாளில், பணத்ன்த சபறுபவர 
கானல 8 மணிமு்தல் மானல 6.30 
வனரயிலான ச்தாகுப்பில் 
சபறறுகசகாள்ைலாம்.  ஆனால் மானல 6.30 
மணிககுதமல் இரவு 7  மணிவனரயிலான 
தநரத் ச்தாகுப்பில் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்்தால் 
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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)

குன்றந்்தப்டெ அைவு கினடயாது குன்றந்்தப்டெ அனுப்பும் ச்தானக �2 
இல்டெம் 

தநரம்: கானல 8 மணிமு்தல் மானல 6.30 
மணிவனர (மானல 12.30 வனர ம்டடும் 

ெனிககிழனமகளில்)

6.11.3  �ோனியங்கி பணம் வழங்கும் 
இயந்திரம் (Automated Teller 
Machine)

்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 

வழங்கும் முன்றகள் கத்்தார த்தசிய வங்கி 
ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்்தப்படுகி்றது.  
இம்முன்றகள் ஏ.டி.எம்.களில் நனடசபறும் 
பாதுகாப்பற்ற பணப்பரிவரத்்தனனயின் 
சிககல்கனைத்  ்தவிரப்ப்தாக இருககும்.

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.
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6.11.5  பறறு அடம்ட (Debit Card) 
ைறறும் க்டன் அடம்ட 
(Debit Card and Credit Card)

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.

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.

6.11.6  ப�யல்ப்டோ� ப�ோதது  
(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.  
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.

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 
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6.12

ஸ்தட்ட வங்கியாக ஏப்ரல்1, 2017 மு்தல் 
செயல்படத் ச்தாடங்கியது.  இந்்த 
இனணப்பினால் உலகிலுள்ை மு்தல் 50 
வங்கிகள் ப்டடியலில் பார்த ஸ்தட்ட வங்கியும் 
இடம்சபற்றது.  னபககனர ஸ்தட்ட வங்கி, 
சஜய்பூர ஸ்தட்ட வங்கி, னமசூர ஸ்தட்ட வங்கி, 
பா்டடியாலா ஸ்தட்ட வங்கி, மறறும் 
திருவாங்கூர ஸ்தட்ட வங்கி ஆகியனவ 
இனணககப்ப்டட இனணப்பு வங்கிகள்  ஆகும்.  
இ்தறகு முன்னதர, இந்தூர ஸ்தட்ட வங்கி, 
செௌராஸ்டிரா ஸ்தட்ட வங்கி ஆகிய இரு 
வங்கிகள் இனணககப்ப்டடிருந்்தன.  
இனணப்பிறகுப் பி்றகு, பார்த ஸ்தட்ட 
வங்கியின் சமாத்்த வாடிகனகயாைரகளின் 
எண்ணிகனக 37 தகாடியாகவும், 
கினைகளின் எண்ணிகனக 24 ஆயிரமாகவும், 
்தானியங்கி பணம் வழங்கும் எந்திரங்களின் 
எண்ணிகனக 60 ஆயிரமாகவும் இருககி்றது.

பணச் �ந்ம� (Money Market)

அதிக நீரனமத் ்தன்னமனய 
சகாண்டதும் குறுகியகாலத்தில் 
முதிரச்சியுறுவதுமான நிதிக கருவிகனை 
னகயாளும் ெந்ன்ததய பணச் ெந்ன்த 
எனப்படுகி்றது. ஒரு நாள் மு்தறசகாண்டு ஒரு 
வருடத்திறகுள் முதிரச்சியனடயும் நிதிக 
கருவிகள் இச்ெந்ன்தயில் னகயாைப்படுகி்றது.  
இங்கு னகயாைப்படும் நிதிககருவிகள் அரசுப் 
பத்திரங்கள், வணிகப் பத்திரங்கள், அனழப்புப் 
பணம், னவப்புச் ொன்றுகள், வங்கியாைர 
ஏறபுகள், மாறறுச் சீ்டடுகள், மறு வாங்கல் 
ஒப்பந்்தங்கள், கருவூல உறுதிச் சீ்டடுககள், 
அந்நிய செலாவணிகள் தபான்்றனவ ஆகும்.  
இனவகள் அனனத்தும் ஒரு வருடத்திறகுள் 
முதிரச்சியனடயும் வனகயிலான கருவிகள் 
ஆகும்.  இந்திய ரிெரவ வங்கி, வணிக 
வங்கிகள், தமம்பா்டடு வங்கிகள், வ்டடார 

6.13

6.14

வங்கிகள், சவளிநா்டடு வங்கிகள், மறறும் 
இ்தர அனமப்புொரா நிதி நிறுவனங்கள் 
ஆகியனவ குறுகிய கால நிதினய 
பணச்ெந்ன்தயில் அளிககின்்றது.

மூல�னச் �ந்ம�  
(Capital Market)

நீண்டகால நிதிக கருவிகனை 
வாணிபம் செய்யும் ெந்ன்த மூல்தனச் ெந்ன்த 
எனப்படுகி்றது.  உறபத்தி தநாககில் 
நிறுவனங்கள் மறறும் அரசுககு த்தனவப்படும் 
நிதியினன திர்டடும் இடமாக மூல்தனச் ெந்ன்த 
இருககி்றது.  மூல்தனச் ெந்ன்தயில் 
பயன்படுத்்தப்படும் பாரம்பரியமான நிதிக 
கருவிகள் கடன் பத்திரங்களும் ெமபங்குகளும் 
ஆகும்.  ஆனால் இப்சபாழுது அககருவிகளின் 
எண்ணிகனக அதிகரித்து வருகி்றது. 
தமறகூறியனவயுடன் அந்நிய செலாவணி, 
முன்தபர வரத்்தகம் மறறும் இ்தர கடன் 
ொ்தனங்களும் அடங்கும். இச்ெந்ன்தயில் ்தனி 
மு்தலீ்டடாைரகள், நிதி நிறுவனங்கள், நிதிக 
கழகங்கள், வங்கிகள், அரசு, பங்கு ெந்ன்தகள், 
ச்தாழில் நிறுவனங்கள் உள்ளி்டடனவ 
உறுப்பினரகைாக உள்ைனர.  இவரகனை 
கடனளிப்பவரகள், கடன்சபறுவரகள், மறறும் 
வெதி செய்யும் நிறுவனங்கள் என மூன்று 
வனகயாக பிரிககலாம். 

பணைதிப்பு நீக்கம் 
(Demonetization)

பணமதிப்பு நீககம் என்பது அரசின் 
ெ்டடபூரவ பணத்ச்தாகுப்பிலிருந்து குறிப்பி்டட 
அலகிலான பணத்தின் மதிப்னப செல்லாது 
என அறிவிககும் செயலாகும்.  அந்்த பணம் 
பணச்சுழறச்சியிலிருந்து நீககப்ப்டடு அந்்த 
இடத்தில் தவறு வடிவிலான பணம் 
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இடம்சபறும். இந்தியாவில் 2016-ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர 8-ஆம் நாள் இந்திய பிர்தமர நதரந்திர 
தமாடி �500 மறறும் �1000 மதிப்பிலான 
காகி்தப்பணம் மதிப்பு நீககப்பட - அவவாறு 
மதிப்பு நீககப்ப்டட பணத்தின் சமாத்்த மதிப்பில் 
99 ெ்தவிகி்தம் இந்திய ரிெரவ வங்கிககு 
திரும்பியது. 

6.14.1  பண ைதிப்பு நீக்கததின் 
த�ோக்கங்கள்

1. கருப்புப் பணத்தினன ஒழிப்பது, 
2. இலஞெத்ன்த ்தடுப்பது
3.  தீவிரவாதித்திறகு பணம் செல்வன்த 

்தடுப்பது மறறும் 
4.  கள்ைப் பணத்தினன ்தடுப்படுது 

ஆகியன.

ப�ோகுப்புமர

ஒரு நா்டடின் வைரச்சிச் செயல்பா்டடில் 
நிதித் துன்ற முககியபங்கு வகிககின்்றது 
என்பது எல்தலாராலும் 
ஏறறுகசகாள்ைககூடியது.  வருமானத்ன்த 
விட குன்றவாகச் செலவு செய்தவாரிடமிருந்து 
வருவாய்ககு அதிகமாகச் செலவு 
செய்தவாருககு அ்தாவது நிகரச் 
தெமிப்பாைரகளிடமிருந்து நிகரக கடன் 
வாங்குதவாருககு பணம் பரிமாறும் 
அனமப்பாக நிதி நிறுவனங்கள், கருவிகள் 
மறறும் அங்காடிகனை உள்ைடககிய பண 
அனமப்பு செயல்படுகின்்றது.  வணிகவங்கிகள் 

்தங்கள் செயல்பாடுகனை மாறறியனமத்்தல் 
அனவகளின் செயல்தி்றனன தமம்படுத்தியது 
மூலமாக நிதியியல் சீரதிருத்்தக சகாள்னககள் 
குறிப்பிடத்்தகக மாற்றங்கனை 
ஏறபடுத்தியுள்ைது. இருந்்த தபாதிலும் 
2010களில் செயல்படா சொத்துகளின் அைவு 
கணிெமாக அதிகரித்துள்ைது.

அருஞப�ோறபபோருள்

�  வணிக வங்கிகள்: கடன் பணத்ன்த 
உறபத்தி செய்வ்தன் மூலம் வியாபார 
நிறுவனங்களுககு குறுகிய 
காலககடன்கள் வழங்கும் நிறுவனங்கள்.

�  க்டன் உறபததி: கடன் மறறும் முன்பணம் 
வழங்கு்தனல சபருககு்தல்.

�  வங்கியல்லோ பண நிறுவனங்கள்:  
முழுனமயான வங்கி உரிமம்  இல்லாமலும் 
னமய  வங்கியின் தமறபாரனவககு 
உ்டபடா்த நிதி நிறுவனங்கள்.

�  மைய வங்கி: அரசின் பணம், பண அளிப்பு, 
வ்டடி விகி்தம் ஆகியவறன்ற நிரவகிககும் 
அனமப்பு. னமய வங்கிகள் வணிக 
வங்கிகனை தமறபாரனவ இடுகின்்றது.

�  வங்கி விகி�ம்: மு்தல் ்தர பத்திரங்கனை 
னமய வங்கி மறு கழிவு செய்யும் விகி்தம்.

�  �ட்ட பூர்வ நீர்மை விகி�ம்: சமாத்்த 
னவப்பில் வணிக வங்கிகள் கண்டிப்பாக  
சராககப்பணம், ்தங்கம்  மறறும் 
அங்கீகரிககப்ப்டட உறுதிப்பத்திரங்கள் 
ஆக னவத்திருகக தவண்டிய விகி்தம்.

�  பரோக்கக்  மகயிருப்பு வீ�ம்: சமாத்்த 
னவப்புத்ச்தானகயில் வணிக வங்கிகள் 
னமய வங்கியில் சராககமாக னவத்திருகக 
தவண்டிய அைவின் வீ்தம்.
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�  நிதிக் பகோள்மக: பண அளிப்பு,  வ்டடி 
விகி்தம் ஆகியவறன்ற நிரவகிகக னமய 
வங்கி தமறசகாள்ளும் தபரியல் 
சபாருைா்தார நடவடிகனககள்.

�  மூல�ன அங்கோடி: நீண்ட காலக கடன், 
மறறும் பத்திரங்களுககான பண அங்காடி.

�  பண ைதிப்பிழப்பு: குறிப்பி்டட மதிப்புள்ை 
காகி்த பணத்தின் ெ்டடச் செலாவணி 
அந்்தஸ்த்ன்த நீககு்தல்.

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

பகுதி – அ

�ரியோன விம்டமய ப�ரிவு ப�ய்க:

1. ஒரு வங்கி என்பது
அ) நிதி நிறுவனம்
ஆ) கூ்டடு பங்கு நிறுவம்
இ) ச்தாழில்
ஈ) தெனவ நிறுவனம்

2. ஒரு வணிக வங்கி செய்யும் தெனவ
அ) னவப்புகனை ஏறறுக சகாள்வது
ஆ) கடன் வழங்குவது
இ) அ மறறும் ஆ.
ஈ) தமறசொன்ன எதுவுமல்ல

3.  வணிக வங்கிகளின் பணிகளின் 
இருசபரும் பிரிவு

அ) மு்தன்னமப் பணிகள்
ஆ) இரண்டாம் நினல பணிகள்
இ) மற்ற பணிகள்
ஈ) தமறசொன்ன அனனத்தும்

4. வங்கிக கடன் என்பது என்தக குறிககி்றது?
அ) கடன் பணம்
ஆ) முன்பணம்
இ) கடன் பணம் மறறும் முன்பணம்
ஈ) கடன் சபறு்தல்

5. கடன் உருவாககம் என்ப்தன் சபாருள்
அ) கடன் மறறும் முன்பண சபருககம்
ஆ) வருவாய்
இ) செலவு
ஈ) தெமிப்பு

6.  வங்கியல்லா நிதிநிறுவனங்கள் -------
-------- னவத்திருப்பதில்னல.

அ) வங்கி உரிமம்
ஆ) அரசு அங்கீகாரம்
இ) பணச்ெந்ன்த அங்கீகாரம்
ஈ) நிதி அனமச்ெக அனுமதி

7.  னமய வங்கி நா்டடின் -------------- 
அதிகார அனமப்பு.

அ) பணவியல்
ஆ) நிதியியல்
இ) கூலி
ஈ) த்தசிய வருவாய்

8. வங்கிகளின் வங்கி என அனழககப்படுவது
அ) ஸ்தட்ட பாங்க ஆப் இந்தியா
ஆ) நபாரடு
இ) ICICI 
ஈ) இந்திய ரிெரவ வங்கி
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14.  நபாரடு வங்கி எப்சபாழுது 
ஆரம்பிககப்ப்டடது?

அ) ஜூனல 1962
ஆ) ஜூனல 1972
இ) ஜூனல 1982
ஈ) ஜூனல 1992

15.  ஏறறுமதி-இ்றககுமதி வங்கி 
துவங்கப்ப்டடது?

அ) ஜூன் 1982
ஆ) ஏப்ரல் 1982
இ) தம 1982
ஈ) மாh;ச் 1982

16.  மாநில நிதிக கழகம் எந்்த ெ்டடத்தின் கீழ் 
துவங்கப்ப்டடது?

அ) இந்திய அரசு
ஆ) ்தமிழக அரெ
இ) யூனியன் பிரத்தெம்
ஈ) உள்துன்ற அரசு.

17. பணவியல் சகாள்னகனய வடினமப்பது
அ) கூ்டடு்றவு வங்கிகள்
ஆ) வணிக வங்கிகள்
இ) னமய வங்கி
ஈ) சவளிநா்டடு வங்கி

18.  நிகழ்நினல வங்கியகம் என்பது எவவாறு 
அனழககப்படுகி்றது?

அ) இ-வங்கி
ஆ) இனணய வங்கி
இ) ஆர.டி.ஜி.எஸ்
ஈ) சநப்்ட.

9.  கனடசி தநரத்தில் உ்தவும் உற்ற நண்பன் 
என்்ற பணியினனச்  செய்வது

அ) னமய வங்கி
ஆ) வணிக வங்கிகள்
இ) நிலவைவங்கிகள்
ஈ) கூ்டடு்றவு வங்கிகள்

10. வங்கி விகி்தம் என்பது
அ)  மு்தல்நினல பத்திரங்கனை மறு 

்தள்ளுபடி செய்வது
ஆ) வ்டடி விகி்தம்
இ) அந்நிய செலாவணி
ஈ) வைரச்சி விகி்தம்

11. சரப்தபா விகி்தம் என்ப்தன் சபாருள்
அ)  வணிக வங்கிகள் ரிெரவ 

வங்கிகளுககு அளிககும் 
கடனுககான வ்டடி விகி்தம்

ஆ)  ரிெரவ வங்கி வணிக வங்கிகளுககு 
அளிககும் கடனுககான வ்டடி 
விகி்தம்

இ) அந்நிய செலாவணி விகி்தம்
ஈ) நா்டடின் வைா;ச்சி விகி்தம்

12. சநறிமுன்ற தூண்டல் என்பது
அ) உத்்தமநினலப் படுத்்தல்
ஆ) உச்ெநினலப்படுத்்தல்
இ) தூண்டு்தல் நடவடிகனக
ஈ) குன்றவுநினலப்படுத்து்தல்

13.  விவொய மறுநிதி தமம்பா்டடுக கழகம் 
துவங்கப்ப்டடது

அ) ஜூன் 3, 1963
ஆ) ஜூனல 3. 1963
இ) ஜூன் 1, 1963
ஈ) ஜூனல 1, 1963.
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19.  ஏ.டி.எம்.(ATM) என்ப்தன் விரிவாககம் 
என்ன?

அ)  ்தானியங்கி பணம் வழங்கும் 
இயந்திரம் 

ஆ)  ெரி செய்து பணம் வழங்கும் 
இயந்திரம் 

இ) ்தானாக பணம் வழங்கும் முன்ற
ஈ)  எந்்த தநரமும் பணம் (Any Time 

Money)

20.  2016 ல் பணமதிப்பு நீககம் எந்ச்தந்்த 
மதிப்பு பணங்களுககு ஏறபடுத்்தப்ப்டடது?

அ) �500 மறறும் �1000
ஆ) �1000 மறறும் �2000
இ) �200 மறறும் �500
ஈ) தமறசொன்னனவ அனனத்தும்

விம்டகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ இ ஈ இ அ அ அ ஈ அ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஆ இ ஈ இ ஈ அ இ ஆ அ அ

பகுதி – ஆ

கீழக்கோணும் வினோக்களுக்கு ஓரிரு வோக்கியங்களில் பதில் அளிக்கவும்

21. வணிக வங்கிகள் என்ப்தனன வனரயறு.
22. கடன் உருவாககம் என்்றால் என்ன?
23. னமய வங்கி என்ப்தனன வனரயறு.
24. CRR மறறும் SLR ஆகியவறறினன தவறுபடுத்துக.
25. சவளி அங்காடி நடவடிகனக என்ப்தன் சபாருள் கூறு.
26. கடன் விநிதயாகப் பகிரவு என்்றால் என்ன?
27. விவொய கடன் வழங்கும் துன்றயின் பணிகனை குறிப்பிடுக.

பகுதி – இ

கீழவரும் வினோக்களுக்கு ஒரு பததியைவில் விம்டயளிக்கவும்

28. வணிக வங்கிகளின் கடன் உருவாகக முன்ற நு்டபத்தினன எழுதுக.
29. வங்கியல்லா நிதியனமப்புகனைப் பறறி சிறு குறிப்பு ்தருக
30. கடன் க்டடுப்பா்டடு முன்றகனைக கூறுக.
31. நபாரடின் பணிகள் யானவ?
32. இந்திய ச்தாழில் நிதிக கழகத்தின் பணிகனைக குறிப்பிடுக.
33. பணச்ெந்ன்தனயயும், மூல்தனச் ெந்ன்தனயயும் தவறுபடுத்துக.
34. பணமதிப்பு நீககத்தின் தநாககங்கனை குறிப்பிடுக.
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பகுதி – ஈ

கீழக்கோணும் வினோக்களுக்கு ஒரு பக்க அைவில் பதில் �ருக

35. நா்டடின் சபாருைா்தார தமம்பா்டடில் வணிக வங்கிகளின் பங்கினன விைககுக.
36. வணிக வங்கிகளின் பணிகனை விைககுக.
37. இந்திய ரிெரவ வங்கியின் பணிகனை விவரிகக.
38. பணவியல் சகாள்னகயின் தநாககங்கள் யானவ?  விைககுக.

1.  அருகில் உள்ை வணிக வங்கிககுச் சென்று அங்கு நனடசபறும் வங்கி
நடவடிகனககனைக கவனித்து அ்தனனப் பறறிய அறிகனகனய ஆசிரியரிடம்
ெமரப்பிகக தவண்டும்.

2.  2016ல் ஏறபடுத்்தப்ப்டட பண  மதிப்பிழககத்தினால்  சபாது மககளுககு ஏறப்டட
்தாககத்தினனப் பறறி விவரம் தெகரிககவும்

ப�ய்மும்ற

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.

போர்மவ நூல்கள்
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அத்தியாயம்

7 பன்னாட்டுப் பபனாருளியல்

“நாடுகளின் ப�ாருளாதாரம் ப�ாருள், வாணிகம் மற்றும் நிதி சந்தகளால் 
இ்ைககப�ட்டுள்ளது”.

- டனார்னபுஸ்ச், பிசர் மற்றும் ஸ்டனார்ட்ஸ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்

�ன்்ாட்டு வாணி�த்தின் அவசியத்்தயும், அதன் ககாட்�ாடுக்ளயும் விளங்கிக 
பகாள்ளுதல்.

பசலாவணி விகித நிரையம், மாற்்றம்  மற்றும் �ன்்ாட்டு வாணி�ச் பசலுத்து 
நி்ல ஆகியவற்்்ற புரிநது பகாள்ளுதல்

�ன்்ாட்டு வாணிகம் மற்றும் �ன்்ாட்டு  கநரடி முதலீடு �ற்றி நுணைறி்வப 
ப�ற்றுக பகாள்ளுதல்.

1
2
3
7.1

அறிமு்கம்

�ன்்ாட்டுப ப�ாருளியல் �ாடம் சில 
அடிப�்டக ககள்விகளுககுப �திலளிகக 
உருவாககப�ட்ட ஒரு எளிய �ன்்ாட்டு 
வாணி�க ககாட்�ாட்டிலிருநது கதான்றியது.  
முதன்முதலில் இப�ாடம் 
உலகத்தின் குறிபபிட்ட 
�குதியா் கமற்கு 
ஐகராப�ாவில் உருவா்து.  
ஆடம்ஸ்மித்,  கடவிட் 
ரிககாரகடா,  டாசிக,  கே�ரலர, 
கே.எஸ்.மில், க�லா �ாலஸா க�ான்்ற 
பதான்்மப ப�ாருளியல் நிபுைரகளின் 

�ங்களிபபுகளால் �ன்்ாட்டுப ப�ாருளியலின் 
�ாடபப�ாருள் வடிவ்மககப�ட்டது.  
�ன்்ாட்டுப ப�ாருளியல் �ணடங்கள், 
�ணிகளின் வாணி�த்்த மட்டும் 
உள்ளடககிய சரவகதசப ப�ாருளியல் 
நடவடிக்ககளின் முழுப �ரப்�ப 
�டிப�கதாடு,  மூலத் ஓட்டம்,  பதாழில்நுட்� 
மாறுதல்,  மாற்று விகிதப பிரச்சி்்,  வாணி�ச் 
பசலுத்து சமநி்ல, இ்றககுமதி வரிகள்,  
�ாதுகாபபு வாணி�க பகாள்்க,  த்டயற்்ற 
வாணி�க பகாள்்க, முதலீட்டு ஓட்டம், 
தனிநாடுகளால் பின்�ற்்றப�டும் நிதி மற்றும் 
�ைகபகாள்்ககளின் �ங்கு ஆகியவற்்்ற 
ஒட்டிய கருத்துக்ளயும் கற்பிககி்றது.

ோப�ரலர

Book 1.indb   147 29-03-2019   19:59:57



148பன்னாட்டுப் பபனாருளியல்

7.2

7.3

ேன்னோட்டுப் பேோருளியலின் 
பேோருள் விளக்கம்
�ன்்ாட்டுப ப�ாருளியல் என்�து 

ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிகள் 
நாடுகளுககி்டகய �ரிமாற்்றம் பசயவது 
�ற்றிய ப�ாருளியலின் ஒரு �ாடபபிரிவாகும்.  
எ்கவ, �ன்்ாட்டு வாணிககம இப�ாடப 
பிரிவின் பிரதா் உள்ளடககமாகும்.

�ன்்ாட்டுப ப�ாருளிய்ல  நாடுகள் 
ஒன்்்ற ஒன்று சாரநதிருத்தல், இநத 
சாரநதிருத்த்ல நிரையிககும் காரணிகள் 
மற்றும் அதன் வி்ளவுக்ள விளககமாக 
எடுத்து்ரககும் ப�ாருளியலின் சி்றபபு �ாடப 
பிரிவு எ்லாம்.

ேன்னோட்டுப் பேோருளியலின் 
பேோருள்டக்கம்
�ன்்ாட்டுப ப�ாருளியலின் 

ப�ாருளடககம் �ல �ாகங்க்ள 
உள்ளடககியது. அ்வ கீழ் கணடவாறு 
வ்கப�டுத்தப�ட்டுள்ளது.

1. தூய வனாணிபக் க�னாட்பனாடு

நாடுகள் ஏற்றுமதி இ்றககுமதி 
பசயவதற்கா் காரைங்கள், எநத வ்கயா் 
ப�ாருட்கள் ஏற்றுமதி இ்றககுமதி 
பசயயப�டுகின்்ற், எநபதநத வ்கயா் 
நாடுகளுககு ஏற்றுமதி இ்றககுமதி 
பசயயப�டுகி்றது, வாணிகம் பசயயப�டும் 
அளவு, அயல் வாணி� விகிதம், �ை மாற்று 
விகிதம் �ன்்ாட்டு ப�ாருள் வாணிக 
பசலுத்துநி்ல மற்றும் அயல் வாணிக 
பசலுத்து நி்ல ஆகியவற்்்ற விவரிககும் 
பிரிகவ தூய வாணி� ககாட்�ாடாகும். 

2.  ப�னாள்�ச் சச்சரவு�ள

நாடுகளுககி்டகயயா் வாணிக 
உ்றவுக்ள கட்டுப�டுத்துவதா, த்டகளற்்ற 
வாணிகத்்த அனுமதிப�தா க�ான்்றவற்்்ற 
இபபிரிவு விவாதிககி்றது.  ப�ாருள் வாணிகம் 
முதலீடு மற்றும் பதாழில்நுட்�ம் இடம் ப�யரதல், 
அயல் வாணிகத்தின் மீது  வரிவிதித்தல், 
மானியம் வழங்குதல், �ன்்ாட்டு வி்ல 
க�தம், பசலவாணிக கட்டுப�ாடுகள், 
�ன்்ாட்டு நிதி உதவி மற்றும் �ன்்ாட்டுக 
கடன் அன்னிய கநரடி முதலீடு, அயல்நாட்டுச் 
பசலுத்துநி்லத் தீரவுகள் ஆகிய்வ இநதப 
பிரிவின் கீழ் அடங்கும்.

3.  பன்னாட்டு வனாணி�க் கூட்ட்மப்பும் 
ஒனறியங�ளும்

இநத பிரிவு �ன்்ாட்டுக கூட்ட்மபபு, 
சுங்கவரி ஒன்றியங்கள், �ைவியல் 
ஒன்றியங்கள் மற்றும் நாடுகளுககி்டயிலா் 
ப�ாருளாதார ஒத்து்ழபபு, அ்மபபுகளின் 
மூலமாக நாடுகளின் ப�ாருளாதாரம் 
இ்ைககப�ட்டுள்ள்த விவரிககி்றது.  
�ன்்ாட்டு வாணிக நிறுவ்ங்களின் 
பசயல்�ாடுக்ளயும் இபபிரிவு விவாதிககி்றது.

4.  பன்னாட்டு நிதி மற்றும் வனாணிப 
ஒழுஙகுபடுத்தும் நிறுவ்ங�ள 

�ன்்ாட்டுப  �ை நிதியம், மறு 
கட்ட்மபபு மற்றும் ப�ாருளாதார 
கமம்�ாட்டுககா் �ன்்ாட்டு வங்கி (உலக 
வங்கி), உலக வரத்தக நிறுவ்ம் மற்றும் 
வாணிகம் மற்றும் ப�ாருளாதார 
கமம்�ாட்டிற்கா் ஐககிய நாடுகள் ச்�யின் 
மாநாட்டு அ்மபபு க�ான்்ற �ன்்ாட்டு 
அ்மபபுகள் நாடுகளுககி்டயிலா் 
ப�ாருளாதார உ்றவுக்ள மாற்றிய்மககும் 
விதம் �ற்றி இபபிரிவில் புரிநது பகாள்ளலாம்.
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7.4
வோணி்கம் – பேோருள் 
விளக்கம்
வாணிகம் என்�து ஒரு சகதி வாயநத  

நாடுக்ள இ்ைககும் கருவியாகும். 
ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிக்ள மககள் 
தங்களுககுள் �ரிமாறிக பகாள்வ்தகய 
வாணிகம் என்கிக்றாம்.  
வாணிகத்்த, 

அ) உள்நாட்டு வாணிகம்  
ஆ)  �ன்்ாட்டு வாணிகம் எ் இரணடு 

பிரிவுகளாக பிரிககலாம்.

7.4.1  உள்னாட்டு வனாணி�ம்

ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிக்ள ஒரு 
நாட்டின் அரசியல் மற்றும் புவி 
எல்்லகளுககுள் �ரிமாறிகபகாள்வ்த 
உள்நாட்டு வாணிகம் எ்லாம்.  இத்் 
உள்ளூர வாணிகம் அல்லது ‘ஒரு நாட்டின் 
�குதிகளுககி்டயிலா் வாணிகம்’ என்றும் 
அ்ழககலாம்.

7.4.2 பன்னாட்டு வனாணி�ம்

ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிக்ள இரு 
அல்லது அதற்கு கமற்�ட்ட நாடுகள் 
�ரிமாறிகபகாள்வ்த �ன்்ாட்டு வாணிகம் 
எ்லாம்.  இது நாடுகளின் எல்்லக்ள 
கடநது ந்டப�றும் வாணிகம்.  இ்த 
பவளிவரத்தகம், அல்லது ‘அயல் வாணிகம்’ 
அல்லது ‘மணடலங்களுககி்டயிலா் 
வாணிகம்’ என்றும் அ்ழககலாம்.

7.4.3  உள்னாட்டு வனாணி�த்துக்கும் பன்னாட்டு வனாணி�த்துக்குமி்டயிலனா் 
கவறுபனாடு�ள

வ. 
எண் உள்னாட்டு வனாணி�ம் பன்னாட்டு வனாணி�ம்

1. ஒரு நாட்டிற்குள் மககள் மற்றும் 
நிறுவ்ங்களுககி்டகய ந்டப�றும் 
வாணிகம்

�ல நாட்டின் மககள் மற்றும் 
நிறுவ்ங்களுககி்டயிலா் வாணிகம்

2. உ்ழபபு மற்றும் மூலத்ம் ஒரு நாட்டின் 
�குதிகளுககி்டகய த்டயில்லாமல் 
இடம் ப�யரதல்

உ்ழபபு மற்றும் மூலத்ம் 
நாடுகளுககி்டகய இடம் ப�யரதல் 
த்டகளுககுட்�ட்டது

3. ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிகள் இடம் 
ப�யரதலில் த்ட ஏதுமில்்ல

ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிகள் இடம் 
ப�யரத்ல சுங்கவரி மற்றும் �ங்களவு 
க�ான்்ற த்டகள் கடி்மாககுகின்்ற்.  

4. விற்்றல் வாங்கலில் ஒகர ஒரு �ைம் 
மட்டுகம �யன்�டுத்தப�டுகி்றது

�ல நாட்டு �ைங்கள்  �யன்�டுத்தப�டுகி்றது.

5. புவி அ்மபபு மற்றும் கால நி்ல சூழல் 
கிட்டத்தட்ட ஒகர மாதிரி இருககும்

புவி அ்மபபு மற்றும் கால நி்ல கவறு�டும் 
இயல்பு பகாணட்வ
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7.5

6. வாணிக மற்றும் நிதி ந்டமு்்றகள் ஒகர 
மாதிரியா்்வ

வாணிகம் மற்றும் நிதி ந்டமு்்றகள் 
கவறு�டும் க�ாககுக பகாணட்வ

7. அரச்மபபுமு்்ற மககளின் �ழகக 
வழககங்கள் மற்றும் அரசின் 
பகாள்்ககளில் கவறு�ாடில்்ல

அரச்மபபு மு்்ற மககளின் �ழகக 
வழககங்கள் மற்றும் அரசின் பகாள்்ககளில் 
கவறு�ாடுகளிருககும்

ேன்னோட்டு வோணி்கக 
ந்கோட்ேோடு்கள்
�ன்்ாட்டு வாணிகக 

ககாட்�ாடுகள் பதான்்ம 
ககாட்�ாடுகள், தற்கால 
ககாட்�ாடுகள் எ் கால 
அ டி ப � ் ட யி ல் 
பிரிககப�ட்டுள்ள்.

7.5.1  பன்னாட்டு வனாணிப ப�னான்ம 
க�னாட்பனாடு�ள

அறிமு�ம்
ஆடம் ஸ்மித் 1776 ஆம் ஆணடில் தனி 

அடககச் பசலவு ககாட்�ாட்டி்் விளககி்ார. 
இ்த கமலும் பசம்்ம �டுத்த கடவிட் 
ரிககாரகடா ஒபபு்ம பசலவுக ககாட்�ாட்டி்் 
விளககி்ார. இ்த பே.எஸ் மில்,
பே.இ பகயர்ஸ், சி.எப �ாஸ்டபில், எப.டபில்யூ 
டாசிக மற்றும் காட்பிரயட் ோப�ரலர க�ான்்ற 
ப�ாருளியல் அறிஞரகள் 
பசழு்ம�டுத்தி்ாரகள். ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் 
கடவிட் ரிககாரகடாவின் ககாட்�ாடுக்ள 
மட்டும் இங்கக கற்றுத் பதளிகவாம். 

7.5.2.  ஆடம் ஸ்மித்தின முழுச் பசலவுக் 
க�னாட்பனாடு

வாணி�த் த்டகளற்்ற சூழலில் கு்்றவா் 
அடககச் பசலவில்  ப�ாருளுற்�த்தி பசயயும் தனி 
கதரச்சி்ய அ்டவதி்ால் அ்்த்து 
நாடுகளுககும் �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் �லன் 
கி்டககுபம் ஆடம் ஸ்மித் நம்பி்ார. 

ப�னான்ம வனாணிபக் க�னாட்பனாடு�ள

வணி�வனா�ம் (16 ம் நூற்்னாண்டுக்கு முன)

  நாம் - அவரகள் வாணி�க கருத்்தக 
பகாணடது

  பி்ற நாட்டின் ஆதாயம் நம் நாட்டின் 
நஷடம்

�்டயில்லனா வனாணிபக் க�னாட்பனாடு�ள

  முழு நன்்ம (ஆடம் ஸ்மித், 1776)
  ஒபபீட்டு நன்்ம (கடவிட் ரிககாரகடா, 

1817)
  உற்�த்தியில் சி்றபபுத்கதரச்சி, 

�ணடங்களின் த்டயில்லா நகரவு 
வாணி�த் பதாடரபு பகாணடுள்ள 
அ்்த்துப ப�ாருளாதாரங்களுககும் 
நன்்ம �யககும்.

�்டயில்லனா வனாணிபம் சரிபசய� 
க�னாட்பனாடு�ள

  காரணி – சரிவிகிதம் (பேக பசர – 
ஓலின் 1919)

  �ன்்ாட்டு ப�ாருளின் வாழ்க்க 
சுழற்சி (கர பவர்ன் 1966)

ஆடம் ஸ்மித்தின க�னாட்பனாடு
ஆடம்ஸ்மித்தின் கருத்தின் �டி கு்்றநத 

தனி அடககச் பசலவில் ப�ாருளுற்�த்தி 
பசயயும் கதரச்சி்ய நாடுகள் ப�ற்றிருப�கத 
�ன்்ாட்டு வாணிகம் ந்டப�றுவதற்கா் 
அடிப�்டயாகும். இரணடு நாடுகள் �ன்்ாட்டு 
வாணி�த்தில் ஈடு�டுகி்றது எ் எடுத்துக 
பகாள்கவாம்.  அதில் ஒரு நாடு ஒரு ப�ாரு்ள 
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கு்்றநத தனி அடககச் பசலவில் உற்�த்தி 
பசயயும் சி்றபபு கதரச்சி்ய ப�ற்றுள்ளது.  
மற்ப்றாரு நாடு கவறு ப�ாரு்ள கு்்றநத 
தனி அடககச் பசலவில் உற்�த்தி பசயயும் 
கதரச்சி்யப ப�ற்றுள்ளது. இநத இரு 
நாடுகளும் ப�ாருட்க்ள �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தில் �ரிவரத்த்் பசயது 
பகாணடால் இரணடு நாடுகளுககும் நல்ல 
�லன் கி்டககும்.

எடுக�னாள�ள

1.  இரணடு நாடுகள் இரணடு ப�ாருட்க்ள 
உற்�த்தி பசயகின்்ற் (2 ×2 மாதிரி).

2.  உ்ழபபு மட்டுகம உற்�த்தியில் 
�யன்�டுத்தப�டும் ஒகர உற்�த்தி காரணி.

3.  எல்லா உ்ழப�ாளரகளும் ஒகர 
மாதிரியா் இயல்பு்டயவரகள்.

4.  ஒரு ப�ாருளின் பசலவு அல்லது வி்ல 
அநத ப�ாரு்ள உற்�த்தி பசயய 
கத்வப�டும் உ்ழபபின் அள்வக 
பகாணகட மதிபபிடப�டுகி்றது.

5.  க�ாககுவரத்து பசலவு இல்்ல.

எடுத்துக்�னாட்டு விளக்�ம்

முழுச் பசலவுக ககாட்�ாட்்ட கீழ்கணட 
அட்டவ்ையின் மூலமாக எளிதாக 
விளககலாம்.

முழுச் பசலவு

்னாடு இந்தியனா சீ்னா 

(பதாழிலாளரின் தலா உற்�த்தி) 
ககாது்ம 20 8
துணி 6 14

இநதியா ககாது்ம்ய சீ்ா்வவிட 
கு்்றநத அடகக பசலவில் உற்�த்தி பசயயும் 
தி்றன் ப�ற்றுள்ளது என்�து கமற்கணட 
உதாரைத்திலிருநது பதளிவாகி்றது.  சீ்ா 
துணி்ய இநதியா்வவிட கு்்றநத 
பசலவில் உற்�த்தி பசயயும் தி்றன் 
ப�ற்றுள்ளதும் பதளிவாகி்றது.  எ்கவ, 
இநதியா ககாது்ம்ய உ�ரியாக உற்�த்தி 
பசயது சீ்ாவுககு ஏற்றுமதி பசயய கவணடும்.  
சீ்ாவிலிருநது துணி்ய இ்றககுமதி பசயது 
பகாள்ளலாம்.  சீ்ா இநதிய ககாது்ம்ய 
வாங்கிகபகாணடு துணி்ய இநதியாவுககு 
விற்கும். இவவ்கயா் �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தில் இநதியா, சீ்ா ஆகிய இரணடு 
நாடுகளுககும் நன்்ம உணடாகும்.

7.5.3.  ரிக்�னார்கடனாவின ஒப்பு்மச் 
பசலவுக் க�னாட்பனாடு

கடவிட் ரிககாரகடா இங்கிலாநது 
நாட்்ட கசரநத ப�ாருளியல் அறிஞர.  தன் 
“அரசியல் ப�ாருளாதாரம் மற்றும் வரி 
விதித்தலின் ககாட்�ாடுகள்” என்்ற புத்தகத்்த 
1817 ல் பவளியிட்டார.  இதில் ஒபபு்மச் பசலவு 
ககாட்�ாட்்ட விளககி எழுதியுள்ளார.  இதற்கு 
பி்றகு கே.எஸ்.மில், மார்ஷல், டசிக மற்றும் 
�லர இகககாட்�ாட்்ட பமருககற்றி்ர. 

ரிககாரகடா ப�ாருட்க்ள உற்�த்தி 
பசயய பசலவழிககப�டும் பசலவு  
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கவறு�ாட்்ட �ன்்ாட்டு வாணி�த்திற்கா் 
அடிப�்ட என்கி்றார.  ஒரு நாடு உற்�த்தி 
பசயயும் ப�ாருட்களுககி்டகய தனி அடகக 
பசலவில் கவறு�ாடில்்ல என்்றாலும் 
ஒபபு்ம பசலவு கவறு�ட்டிருககும்.  ஒரு நாடு 
கு்்றநத ஒபபு்ம பசலவில் ஒரு ப�ாரு்ள 
உற்�த்தி பசயயுமா்ால் அநத நாடு �ன்்ாட்டு 
வாணி�த்தின் மூலம் �ல்்டய முடியும் 
என்கி்றார.   

ரிககாரகடா இரணடு ப�ாருட்க்ள ஒரு 
நாடு கு்்றநத தனி அடகக பசலவில் உற்�த்தி 
பசயய முடிநதாலும் அநத நாடு மற்்ற நாட்டு 
உற்�த்தி பசலவுடன் ஒபபிட்டு கு்்றநத 
பசலவில் உற்�த்தி பசயய இயலும் 
ப�ாருளுற்�த்தியில் தனித் கதரச்சி அ்டநது 
ஏற்றுமதி பசயயலாம்.   இகத க�ான்று, எநத 
ப�ாரு்ளயும் கு்்றநத பசலவில் உற்�த்தி 
பசயய இயலாத நாடு மற்்ற நாட்டின் 
ப�ாருளுற்�த்தி பசலவுடன் ஒபபிட்டு மிக 
உயரவா் உற்�த்தி பசலவுள்ள ப�ாருள் 
உற்�த்தி்ய நிறுத்திவிட்டு அவற்்்ற 
இ்றககுமதி பசயது �ல்்டயலாம்.

எடுக�னாள�ள

1.  இரணடு நாடுகள் இரணடு ப�ாருட்க்ள 
உற்�த்தி பசயகின்்ற். (2 ×2 மாதிரி)

2.  கூலிச் பசலவு மட்டுகம  உற்�த்தி 
பசலவாகும்.

3  உ்ழப�ாளரகள்்வரும் சமமா் தி்றன் 
ப�ற்்றவரகள்.

4.  உ்ழபபு ஒரு நாட்டுககுள் இடம்ப�யர 
தககது.  நாடுகளுககி்டகய இடம் ப�யர 
இயலாதது.

5.  உற்�த்தியளவு மா்றா வி்ளவு 
விதிககுட்�ட்டது.

6.  நாடுகள் �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் மீது 
த்டக்ள விதிப�தில்்ல.

7.  உற்�த்தி பதாழில் நுட்�த்தில் மாற்்றங்கள் 
நிகழ்வதில்்ல.

8.  க�ாககுவரத்து பசலவு கைககிபலடுத்துக 
பகாள்வதில்்ல.

9  நாட்டின் சந்தயில் நி்்றவுப க�ாட்டி 
நிலவுகி்றது.

10.  உற்�த்தி வளங்கள் முழுவதும் 
உற்�த்தியில் ஈடு�டுத்தப�டுகின்்ற்.

11.  நாட்டின் ப�ாருளாதார நடவடிக்ககளில் 
அரசு த்லயிடுவதில்்ல.

எடுத்துக்�னாட்டு விளக்�ம்

ரிககாரகடாவின் ஒபபு்மச் பசலவு 
ககாட்�ாட்டி்் அபமரிககாவும் இநதியாவின் 
துணி மற்றும் ககாது்ம உற்�த்தி 
பசலவுக்ள கற்�்் உதாரைங்களாக 
பகாணடு புரிநது பகாள்ளலாம்.

ஒப்பு்மச் பசலவு  
(ஒரு அலகு உற்பத்தி பசயய க�்வப்படும் 

உ்ைப்பின அளவு)

்னாடு துணி க�னாது்ம
உள்னாட்டு 

பரிமனாற்் விகி�ம்

அபமரிககா 100 120 1 மூட்்டககாது்ம 
= 1.2 மீட்டர துணி

இநதியா 90 80 1 மூட்்டககாது்ம 
= 0.88 மீட்டர துணி

      

குறிப்பு: வ்ளக�னாட்டின சனாயவு�ள 
கவறுபனாட்்வ
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ஒரு மீட்டர் துணி உற்பத்தி பசயய 
க�்வப்படும் உ்ைப்பின அளவுவ்ரபடம் 7.2
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இநதியாவுககு துணி மற்றும் ககாது்ம 
இரு �ணட உற்�த்தியிலும் முழுப  
�யன்�ாட்டுத் கதரச்சி இருப�து கமற்கணட 
உதாரைத்திலிருநது பதளிவாகி்றது, 
இருபபினும் இநதியா ககாது்ம்ய உற்�த்தி 
மற்றும் ஏற்றுமதி பசயது வாணிகத்தின் 
�ல்் ப�்றலாம்.  ஏப்ன்்றால்  
இநதியாவுககு ககாது்ம உற்�த்தியில் 
ஒபபீட்டு பசலவு சாதகமாக உள்ளது. 
(80 / 120 < 90 / 100) அபமரிககாவுககு துணி 
உற்�த்தியில் ஒபபு்மச் பசலவு �ாதகம் 
கு்்றவாக உள்ளது. ககாது்ம, துணி 
உற்�த்தியில்  அபமரிககாவுககு �ாதகம் 
கு்்றவாக இருப�தால் அபமரிககா துணி 
உற்�த்தியில் கதரச்சி ப�ற்று இநதியாவுககு 
ஏற்றுமதி பசயது ககாது்ம்ய இ்றககுமதி 
பசயய பகாள்ளலாம்.  �ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் 
�ணட �ரிமாற்்ற விகிதம் 0.88 லிருநது 1.2 
அலகு வ்ர துணி ஒரு அலகு ககாது்மயாக 
இருநதால் இரு நாடுகளும் நன்்ம ப�றும்.  
�ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�டாமல் 
இநதியாவும் அபமரிககாவும் துணி மற்றும் 
ககாது்ம்ய அவரவரககள உற்�த்தி பசயய 
இநதியா 170 அலகு உ்ழப்�யும் அபமரிககா 
220 அலகு உ்ழப்�யும் �யன்�டுத்த 
கவணடிவரும். மா்றாக, �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்்த அனுமதித்தால் 80 அலகு 
உ்ழப�ள்வக பகாணடு உற்�த்தி பசயத 
ஒரு மூட்்ட ககாது்ம்ய அபமரிககாவிடம் 
பகாடுத்து 90 அலகு உ்ழபபு கத்வப�டுகி்ற 
ஒரு மீட்டர துணி்ய வாங்கிவிட முடியும்.  
ஆக இநதியா 160 அலகு மட்டுகம உ்ழப்�ப 
�யன்�டுத்தி இரணடு மூட்்ட ககாது்ம்ய 
உற்�த்தி பசயது அதில் ஒரு மூட்்ட 
ககாது்ம்ய அபமரிககாவிடம் ஒரு மீட்டர 
துணி்ய �ரிமாறிகபகாள்ளலாம்.  இதுகவ 
�ன்்ாட்டு வாணி�த்தால் இநதியாவுககு 
கி்டககும் �ல்ாகும்.  �த்து அலகு உ்ழபபு 
மிச்சப�டுவகத �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் 

�லன் என்கி்றார ரிககாரகடா, இகத க�ான்று 
200 அலகு உ்ழப்� மட்டுகம உற்�த்தியில் 
ஈடு�டுத்தி அபமரிககா துணி ஒரு மீட்டர 
மற்றும் ககாது்ம ஒரு மூட்்ட்ய 
ப�்றமுடியும்.  துணி ஒரு மீட்டர ககாது்ம ஒரு 
மூட்்ட உற்�த்தி பசயதால் 220 அலகு 
உ்ழபபு கத்வப�டும்.  அபமரிககாவுககு 20 
அலகு உ்ழபபு மிச்சப�டுவ்தகய �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தின் �லன் எ்லாம்.

தி்்னாயவு

1.  உ்ழபபு பசலவு உற்�த்தி பசலவில் ஒரு 
�குதிதான். எ்கவ, உ்ழபபு பசலவு 
அடிப�்டயில் விவரிககப�ட்டுள்ள 
ககாட்�ாடு உண்ம்ய 
பிரதி�லிககவில்்ல.

2.  �ல்கவறு நாட்டுத் பதாழிலாளிகள் ஒகர 
அளவு தி்றன் ப�ற்்றவரகளல்லர.

7.5.4.  புதிய பன்னாட்டு வனாணிபக் 
க�னாட்பனாடு

அறிமு�ம்

சுவீடன் நாட்டு ப�ாருளியல் அறிஞர இலி 
பேகசர 1919ல் ஒரு �ன்்ாட்டு வாணிகக 
ககாட்�ாட்்ட விளககி்ார.  அநத 
ககாட்�ாட்்ட கமலும் விளககங்க்ள 
பகாடுத்து பேகசரின் மாைவரா் ப�ரடில் 
ஒலின் விரிவு�டுத்தி்ார.  இநத ககாட்�ாடு 
ரிககாரகடாவின் ககாட்�ாட்டின் 
விரிவாககமாகவும் அ்மநதது.  
நாடுகளுககி்டகய உற்�த்தி வளங்களின்  
அளிபபு அளவில் நிலவும் கவறு�ாகட 
�ன்்ாட்டு வாணிகத்துககா் காரைம் 
என்்ற இலி பேகசரின்  உற்�த்தி வள 
கவறு�ாடு  ககாட்�ாட்்ட புதிய �ன்்ாட்டு 
வாணிக ககாட்�ாடு என்்ற்ழககிக்றாம்.
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�னாரணி இருப்பு மனாதிரி

 பேகபசர, ஒலின் உருவாககி்ார
  அதிகமா் காரணி இருபபுக்ளக 

பகாணட நாடுகள் உற்�த்தியில் சி்றபபுத் 
கதரச்சி ப�ற்று வாணி�த்தில் ஈடு�டலாம்

  தி்றன் உ்ழபபின் இருபபு → சி்றபபுத்  
கதரச்சி → ஏற்றுமதி

→  தி்ற்ற்்ற உ்ழபபு பகாணட நாடுகளால் 
உற்�த்தி பசயயப�ட்ட �ணடங்கள், 
�ணிகளுககுப �ரிமாற்்றம் பசயதல்

  ஏற்றுமதிகள் இருபபு அதிகமாக உள்ள 
காரணியுடன் பதாடரபு்டயது

  இ்றககுமதிகள் �ற்்றாககு்்றயா்  
காரணியுடன் பதாடரபு்டயது.

  அதிக காரணிப ப�யரவு என்�்த 
எடுககாளாகக பகாள்கி்றது

க�னாட்பனாடு

ஒபபு்மச் பசலவு கவறு�ாகட �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்திற்கா் காரைம் எ் பதான்்மப 
ககாட்�ாடுகளில் காைப�டுகி்றது.  கமலும் 
பதான்்ம ககாட்�ாடு உ்ழப்� மட்டுகம 
உற்�த்தி காரணியாக கருதுகி்றது.  ஆ்ால் 
புதிய வாணிகக ககாட்�ாடு ஒபபு்மச் பசலவு 
கவறு�ாட்டிற்கா் காரைங்க்ள 
விளககுகி்றது. கீழ்கணட இரணடு 
காரைங்களால் நாடுகளுககி்டகய 
ஒபபு்மச் பசலவு கவறு�டுகின்்றது.

i)  நாடுகள் ப�ற்றுள்ள உற்�த்தி காரணிகள் 
அளவு கவறு�டுகி்றது.

ii)  உற்�த்திககுத் கத்வப�டும் உற்�த்தி 
காரணிகளின் விகிதமும் கவறு�டுகி்றது.

எடுக�னாள�ள
1.  இரணடு நாடுகள் இரணடு உற்�த்தி காரணிக்ள �யன்�டுத்தி இரணடு விதமா் 

ப�ாருட்க்ள உற்�த்தி பசயகி்றது (2X2X2 மாதிரி).
2.  நாடுகள் பவவகவறு அளவுகளில் உற்�த்தி காரணிக்ள ப�ற்றுள்ளது.
3.  ப�ாருட்கள் அவற்றின் உற்�த்தியில் உற்�த்தி காரணியின் கத்வப�டும் அளவு 

தீவிரத்தன்்ம்ய ப�ாறுத்து வ்கப�டுத்தப�டுகி்றது.
4.  இரணடு நாடுகளும் ஒகர விதமா் உற்�த்தி பதாழில்நுட்�த்்த �யன்�டுத்துகின்்ற்.
5.  இரணடு நாடுகளும் ஒகர இயல்�ா் கத்வ்ய ப�ற்றுள்ள்.
6.  இரணடு நாட்டின் ப�ாருள் மற்றும் உற்�த்தி காரணிகளுககா் சந்தயில் நி்்றவுப 

க�ாட்டி நிலவுகி்றது.
பெக்பசர் – ஓலின க�னாட்பனாடு (H – O Theorem)

H – O க�னாட்பனாடு
“மூலத் இருப்� அதிகம் 

பகாணட நாடு மூலத்ப 
�ணடங்க்ளயும், உ்ழபபு 

இருப்� அதிகம் பகாணட நாடு 
உ்ழப்� அதிகம் �யன்�டுத்தும் 

�ணடங்க்ளயும் ஏற்றுமதி 
பசயயும்”.

ஏற்றுமதி�ள

ஒரு நாடு அது அதிகமாகக 
பகாணடுள்ள காரணி்யக 
பகாணடு உற்�த்தி பசயயும் 

�ணடங்க்ள ஏற்றுமதி பசயயும்

�னாரணி

காரணி விகிதங்களின் மாதிரி 
ஏற்றுமதி, இ்றககுமதி்ய காரணி 

இருபபு அளவுககளாடு 
பதாடரபு�டுத்துகி்றது.
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விளக்�ம்
மூலத்ம் மிகுதியாக உள்ள நாடு அதிக 

முதலீட்டில் உற்�த்தியாகும் ப�ாருட்க்ள 
ஏற்றுமதி பசயயும் உ்ழப�ாளரகள் 
மிகுதியாக உள்ள நாடு அதிக உ்ழபபி்ால் 
தயாரிககப�டும் ப�ாருட்க்ள ஏற்றுமதி 
பசயயும் எ் பேகசர ஒலின் கூறுகி்றாரகள்.  
ஒரு உற்�த்தி காரணி மிகுதியாகச் 
கி்டககி்றதா �ற்்றாககு்்றயாக உள்ளதா 

என்�து மற்்ற காரணிகள் கி்டககும் 
அள்வப ப�ாருத்தது.  ஒரு நாட்டின் மூலத் 
அளவிற்கும் மற்்ற உற்�த்தி காரணி 
அளவிற்குமா் விகிதம் மற்்ற நாடுகளின் 
விகிதத்்த விட அதிகமாக இருநதால் அநத 
நாட்்ட மூலத்ம் மிகுநத நாடு எ்க 
கருதலாம்.

உ�னாரண விளக்�ம்

விபரங�ள இந்தியனா அபமரிக்�னா

உ்ழபபின் அளிபபு 50 24

மூலத்த்தின் அளிபபு 40 30

மூலத் உ்ழபபு விகிதம் 40/50 = 0.8 30/24 = 1.25

இநதியா அதிக மூலத்ம் உள்ள நாடு 
க�ான்று கதான்றி்ாலும் அபமரிககாகவ 
மூலத்ம் மிகுநத நாடாகும் என்�து 
அபமரிககாவின் மூலத் உ்ழபபு விகிதமா் 
1.25 இநதியாவின் 0.8 விட 

அதிகமிருப�திலிருநது புரிகி்றது.  கீழ்ககணட 
வ்ர�டம் புதிய வாணி�க ககாட்�ாட்டின்�டி 
உலக வாணிகத்தில் ப�ாருள் கல்வ எப�டி 
இருககும் எ் விளககுகி்றது.

அதி� மூல�்த்�னால் உற்பத்தியனாகும் 
பபனாருள�்ள ஏற்றுமதி பசயயும்

அதி� உ்ைப்பி்னால் �யனாரிக்கும் 
பபனாருள�்ள ஏற்றுமதி பசயயும்

மூல�் 
மிகுதி ்னாடு

உ்ைப்பு 
மிகுதி ்னாடு

கு்்பனாடு�ள
1.  நாடுகளில் உற்�த்தி காரணிகளின் இருப�ளவு காலத்திற்ககற்்றாற் க�ால மா்றலாம்.

2.  உற்�த்திக காரணிகளின் தி்றன் நாடுகளுககி்டகய கவறு�டலாம்.  உ்ழப�ாளரகளின் 
எணணிக்க கவ்த்தில் எடுத்துக பகாணடால் அபமரிககா உ்ழப�ாளர  �ற்்றாககு்்ற 
உள்ள நாடு க�ான்று கதான்றும். ஆ்ால் உ்ழப�ாளரகளின் உற்�த்தி தி்ற்் 
கைககிபலடுத்துக பகாணடால் அபமரிககா உ்ழப�ாளரகள் மிகுநத நாடாகும்.
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7.6

7.5.5  ப�னான்ம மற்றும் புதிய க�னாட்பனாடு�ள ஒப்பீடு

வ. 
எண்

ப�னான்மப் பன்னாட்டு வனாணிபக் 
க�னாட்பனாடு புதிய பன்னாட்டு வனாணிபக் க�னாட்பனாடு

1. �ன்்ாட்டு வாணி�த்்த 
விளககுவதற்கு உ்ழப்�ச் சாரநத   
மதிபபுகககாட்�ாட்்ட அடிப�்டயாகக 
பகாணடது.

�ன்்ாட்டு வாணி�த்்த விளககுவதற்கு 
ப�ாது மதிபபுக ககாட்�ாட்்ட அடிப�்டயாகக 
பகாணடது 

2. இது ஒரு காரணி (உ்ழபபு) 
மாதிரியாகும்

இது இரு காரணி (உ்ழபபு, மூலத்ம்) 
மாதிரியாகும்.

3. ஒபபு்மச் பசலவு கவறு�ாட்டிற்கு  
உ்ழப�ாளரகளின் உற்�த்தி தி்றன் 
கவறு�ாடுகள் காரைம் என்கி்றது

ஒபபு்மச் பசலவு கவறு�ாட்டிற்கு உற்�த்தி 
காரணிகளின் கி்டப�ளவு கவறு�ாகட 
காரைம் எ் நம்புகி்றது.

பன்னாட்டு வனாணி�த்தின 
்ன்ம�ள
�ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�டும்  

நாடுகளுககு அது �ல ஆதாயங்க்ள 
வழங்குகி்றது.  ஒரு நாட்டில் உ�ரியாக 
உற்�த்தி பசயயப�டும் ப�ாருள் மற்்ற 
நாடுகளுககு ஏற்றுமதி ஆவதன் மூலம் 
ப�ாருளுககா் சந்த விரிவ்டகி்றது. ஒரு 
நாட்டில் உற்�த்திகய பசயய முடியாத 
ப�ாருட்க்ளயும் அதிக பசலவில் 
உற்�த்தியாகும் ப�ாருட்க்ளயும் நாடுகள் 
மற்்ற நாடுகளிடமிருநது இ்றககுமதி பசயய 
உதவுகி்றது. �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் 
நன்்மகள் கீழ்கணட  நான்கு இ்ங்களின் 
கீழ் �ட்டியலிடப�ட்டுள்ளது.

I. தி்னு்டய உற்பத்தி

�ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�டும் 
அ்்த்து நாடுகளும் முழு அல்லது ஒபபிட்டுத் 
தனிகதரச்சி கி்டப�த்ால் கீழ்கணட 
நன்்மக்ளப ப�றுகின்்ற்.

1.  உற்�த்தி வளங்க்ள சி்றப�ாக 
�யன்�டுத்துதல்

2.  ஒபபிட்டுத் தனித் கதரச்சியுள்ள 
ப�ாருளுற்�த்தியில் கவ்ம் பசலுத்துதல்

3.  உ்ழபபு விரயம் தவிரத்தல்
4.  உற்�த்தி தி்றன் கமம்�டுதல்
5.  உற்�த்தி பதாழில் நுட்�ம் கமம்�டுதல்
6.  உற்�த்தி அளவு அதிகரித்தல்
7.  �ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�டும் 

நாடுகளில் மககளின் வாழ்க்கத் தரம் 
உயரும்.

II. ்னாடு�ளி்டகய வி்ல சம்்ட�ல்
�ன்்ாட்டு வாணிகம் அ்்த்து 

வணிக நாடுகளிலும் சமநி்ல நிலவ 
உதவுகி்றது.
1.  �ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�டும் 

நாடுகளில் வி்ல சமமாகும். 
2.  க�ாககுவரத்து பசலவில் மட்டும் கவறு�ாடு 

காைப�டும்.
3.  உற்�த்தி காரணிகளின் வி்லயும் 

நாடுகளி்டகய சமமாகும்.
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7.7

III.  பற்்னாக்கு்்யுளள வளங�்ள சமமனா�ப் 
பகிர்�ல்

�ன்்ாட்டு வாணிகம் �ற்்றாகு்்றயா் 
வளங்க்ள சமமாக �கிரநது பகாள்ள 
உதவுகி்றது.

IV.  பன்னாட்டு வனாணி�த்தின பபனாதுவனா் 
்ன்ம�ள

1.  மககள் வாங்கி �யன்�டுத்த �லவ்கயா் 
ப�ாருட்கள் கி்டகக வழி வகுககி்றது

2.  கவ்லவாயபபு அதிகரிககச் பசயகி்றது

3.  பின்தங்கிய நாடுகள் பதாழில்மயமாகலாம்.

4.  நாடுகளுககி்டகயயா் உ்றவு கமம்�ட 
வாயபபுள்ளது.

5.  உ்ழபபு �குபபு மற்றும் ப�ாருள் 
உற்�த்தியில் தனிகதரச்சிய்டதலுககு  
உதவுகி்றது.

6.  க�ாககு வரத்து வசதிகள் வளரும்.

வனாணிப வீ�ம்
�ன்்ாட்டு வாணிக மு்்றயின் இலா�ம் 

என்�து வாணி� வீதத்்த ப�ாறுத்தும், 
ஏற்றுமதி, இ்றககுமதி வி்ல வீதத்்த 
ப�ாறுத்தும் அ்மயும். 

7.7.1 வனாணிப வீ�ம் - பபனாருள
�ன்்ாட்டு வாணிகத்தி்ால் 

கி்டககும் நன்்மகள் வாணி� வீதத்்த 
சாரநதிருககும். ஏற்றுமதி ப�ாருளின் 
வி்லககும் இ்றககுமதி ப�ாருளின் 

வாணி� வீதம் = ஏற்றுமதி வி்லககுறியீடு X 100இ்றககுமதி வி்லக குறியீடு

வி்லககுமி்டயா் விகிதகம வாணி� 
வீதம் எ்லாம்.  ஏற்றுமதியாகும் ப�ாருட்களின் 
சராசரி வி்ல இ்றககுமதியாகும் 
ப�ாருட்களின் சராசரி வி்ல்யவிட 
அதிகமாகும் ப�ாழுது நாடுகளின் வாணி� 
வீதம் கமம்�ாட்டயும்.

7.7.2 வனாணிப வீ�த்தின வ்��ள

பேரால்ட் எம். பமயயர வாணி� வீதத்்த 
மூன்்றாக வ்கப�டுத்துகி்றார:

பபனாருட்�ள பரிவர்த்�்் விகி� 
அடிப்ப்டயிலனா் வனாணிப வீ� வ்��ள 
மூனறி்் கீகை �னாணலனாம்.

1. நி�ர பண்டமனாற்றுவனாணிப வீ�ம் 
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.

Tn= (Px / Pm) x 100

இங்கு Tn = நிகர �ணடமாற்று வாணி�  வீதம்
Px = ஏற்றுமதி வி்லக குறியீட்படண
Pm = இ்றககுமதி வி்லக  குறியீட்படண

நிகர�ணடமாற்று வாணி� வீதம் - தாசிக

பமாத்த �ணடமாற்று வாணி� வீதம் - தாசிக

வருவாய வாணி� வீதம் - ஜி. எஸ்.கடாரான்ஸ்

வாணி� வீதம்

Book 1.indb   157 29-03-2019   19:59:58



158பன்னாட்டுப் பபனாருளியல்

�ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் 
நன்்மக்ள அளவிட இநத வீதம் 
�யன்�டுகி்றது. நிகர �ணடமாற்று வாணி� 
வீத (Tn)மதிபபு ஒரு நாட்டிற்கு கைககிடும் 
ப�ாழுது 100விட அதிகமிருநதால் அநநாட்டின் 
வாணி� வீதம் சாதகமாக உள்ளதாகக 
கருதலாம். இதில் ஒவபவாரு ரூ�ாய 
ஏற்றுமதிககும் ஒரு ரூ�ாயிககும் அதிமா் 
மதிபபுள்ள ப�ாருட்க்ள அநத நாடு இ்றககுமதி 
பசயய முடியும் எ் புரிநது பகாள்ளலாம்.

2. பமனாத்� பண்டமனாற்று வனாணிப வீ�ம்

இநத வீதத்்தயும் தாசிக என்�வகர 
1927ல் அறிமுகப�டுத்தி்ார.  நிகர 
�ணடமாற்று வீதத்்த கமம்�டுத்தி இ்த 
வடிவ்மத்தார. பமாத்த ஏற்றுமதி 
ப�ாருட்களின் குறியீட்படணணிற்கும் பமாத்த 
இ்றககுமதி ப�ாருட்களின் 
கு றி யீ ட் ப ட ண ணி ற் கு மி ் ட யி ல ா ் 
விகிதத்்த 100 ஆல் ப�ருககக கி்டககும் 
பதா்கயாக பமாத்த �ணடமாற்று  வாணி� 
வீதத்்த புரிநது பகாள்ளலாம். 

இத்் சூத்திர வடிவில் கீழ்கணடவாறு 
எழுதலாம்.

Tg= (Qm/Qx) x 100

இங்கு Tg =  பமாத்த �ணடமாற்று வாணி� 
வீதம்

Qm = இ்றககுமதி அளவு குறியீட்படண
Qx = ஏற்றுமதி அளவு குறியீட்படண

ஒரு குறிபபிட்ட அளவு ஏற்றுமதி பசயயும் 
நாடு எநத அளவு ப�ாருட்க்ள இ்றககுமதி 
பசயது பகாள்ளலாம் எ் பமாத்த �ணடமாற்று 
வாணி� வீதம் சுட்டிக காட்டுகி்றது

3. வருவனாய வனாணிப வீ�ம்

வருவாய வாணி� வீத கருத்்த 
ஜி. எஸ்.கடாரான்ஸ் என்�வர 1948ல் 
உருவாககி்ார.  ஏற்றுமதி வி்ல 
குறியீட்படண்ை இ்றககுமதி வி்ல 
குறியீட்படன்்ால் வகுத்து வரும் ஈவுத் 
பதா்க்ய ஏற்றுமதி அளவு 
குறியீட்படண்ால் ப�ருகக கி்டககும் 
பதா்ககய வருவாய வாணி� வீதமாகும்.  
நிகர �ணடமாற்று வாணி� வீதத்்த 
ஏற்றுமதி அளவுக குறியீட்படண்ால் 
ப�ருககியும் வருவாய வாணி� வீதம் 
கைககிட முடியும் என்�து கவனிககத்தககது.

Ty = (Px / Pm)Qx

இங்கு, Ty = வருவாய வாணி� வீதம்
Px = ஏற்றுமதி வி்ல குறியீட்படண
Pm = இ்றககுமதி வி்ல
Qx =  ஏற்றுமதி குறியீட்படண அளவு 

குறியீட்படண

7.7.3.  உற்பத்தி �னாரணி�ள பரிமனாற்்ம் 
அடிப்ப்டயிலனா் வனாணிப வீ� 
வ்��ள

உற்�த்திக காரணிகள் �ரிமாற்்றத்தின் 
அடிப�்டயில் இரணடு வ்கயா் வாணி� 
வீதங்கள் உள்ள்.  அ்வ இரணடும் கீகழ 
குறிபபிடப�ட்டுள்ள்.

1. ஒற்்்க் �னாரணி வனாணிப வீ�ம் 

கேககப ்வ்ர ஒற்்்றககாரணி 
வாணி� வீதத்்த வடிவ்மத்தார.  �ணட 
�ரிமாற்்ற வாணி� வீதத்்த விரிவு�டுத்தி 
இநத வாணி� வீத சூத்திரத்்த 
உருவாககி்ார. ஏற்றுமதி வி்ல 
குறியீட்படணணிற்கும் இ்றககுமதி வி்லக 
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கு றி யீ ட் ப ட ண ணு க கு மி ் ட க ய ய ா ் 
விகிதத்தில் ஏற்றுமதிககா் உற்�த்தி பதாழில் 
து்்றயின் உற்�த்தி தி்றன் 
குறியீட்படணணின் மதிபபி்ால் மாற்்றம் 
பசயயப�ட்ட வீதகம ஒற்்்றககாரணி வாணி� 
வீதமாகும். இத்் சூத்திர வடிவில் 
கீழ்கணடவாறு குறிபபிடலாம்.

Tf = (Px / Pm) Fx

இங்குTf = ஒற்்்றக காரணி வாணி� வீதம்
Px = ஏற்றுமதி வி்ல குறியீட்படண
Pm = இ்றககுமதி வி்ல குறியீட்படண
Fx = ஏற்றுமதிககு ப�ாருள் உற்�த்தி 

பசயயும் பதாழில் து்்றயின்    உற்�த்தி தி்றன் 
குறியீட்படண ஏற்றுமதிககாக உற்�த்தி 
பசயயப�ட்ட ப�ாருட்களின் பமாத்த 
எணணிக்க்ய இநதகாரணிகளுககு 
பசயத பமாத்த பசலவால் வகுத்துப ப�றுவகத 
உற்�த்தித் தி்றன் குறியீடு.

2. இரட்்டக் �னாரணி வனாணிப வீ�ம்
இநத வீதத்்தயும் ்வ்கர 

வடிவ்மத்தார. இதன் சூத்திர வடிவம் 
கீழ்வருமாறு

Tff = (Px / Pm)  (Fx / Fm)

இங்கு Tff =  இரட்்டக காரணி வாணி� வீதம்

Px = ஏற்றுமதி வி்ல குறியீட்படண

Pm = இ்றககுமதி வி்ல குறியீட்படண

Fx =  ஏற்றுமதி ப�ாருள் உற்�த்தி பதாழில் 
உற்�த்தி தி்றன் குறியீட்படண

Fm =  இ்றககுமதி ப�ாருள் உற்�த்தி 
பசயயும் நாட்டில் அத்து்்றயின் 
உற்�த்திதி்றன் குறியீட்படண .

7.8
வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்லயும் 
அயல்்னாட்டு பசலுத்துநி்லயும்

வாணி�க பகாடுப�ல் நி்லயும் 
அயல்நாட்டு பசலுத்தல் நி்லயும் �ன்்ாட்டு 
வாணி�த்தின் இரணடு பிரதா் 
கருத்துககளாகும்.  இ்வ, இரண்டயும் 
பதளிவாக புரிநது பகாணடால் �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தின் அடிப�்ட சிககல்க்ள 
எளிதாக புரிநது பகாள்ளலாம்.

7.8.1  வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்ல 
(BOT)

ஒரு நாட்டின் ஒரு குறிபபிட்ட ஆணடில் 
�ணடங்களின் ஏற்றுமதி மற்றும் இ்றககுமதி 
மதிப்�கய வாணி�க பகாடுப�ல் நி்ல 
என்கிக்றாம்.  ஒரு நாட்டின் வாணி�க 
பகாடுப�ல் நி்ல அறிக்கயில் �ணடங்களின் 
ஏற்றுமதி மற்றும் இ்றககுமதி விவரங்கள் 
மட்டுகம பதாகுத்தளிககப�டுவது 
கவனிககத்தககது.  ப�ாருட்கள் ஏற்றுமதி 
இ்றககுமதி்ய “புலப�டும் வாணிகம்” 
எ்வும் அ்ழககலாம் ஏப்ன்்றால் 
ப�ாருட்க்ள கணைால் காைவும் 
பதாட்டுைரவும் முடியும்.

வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்ல
சனா��மனா் நி்ல�ள

ஏற்றுமதி�ள

இ்க்குமதி�ள
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சனா��மனா் வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்ல

ஒரு குறிபபிட்ட கநரத்தில் ஒரு நாட்டின் 
�ணட ஏற்றுமதியின் பமாத்த  மதிபபு 
இ்றககுமதியின் பமாத்த மதிப்� விட 
அதிகமாக இருநதால் அநத நாடு சாதகமா் 
வாணி�க பகாடுப�ல் நி்ல ப�ற்றிருப�தாக 
கருதலாம்.

பனா��மனா் வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்ல

ஒரு நாட்டின் �ணட ஏற்றுமதியின் 
பமாத்த மதிபபு �ணட இ்றககுமதியின் பமாத்த 
மதிப்�விட கு்்றவாக இருநதால் அநத நாடு 
�ாதகமா் வாணி�க பகாடுப�ல் நி்ல்ய 
ப�ற்றிருப�தாகக கூ்றலாம்.

7.8.2  அயல் ்னாட்டு பசலுத்து நி்ல 
(BOP)

நாடுகளுககி்டகய ப�ாருட்கள் 
மட்டுமல்லாமல் �ணிகள், மூலத்ம் �ைம் 
க�ான்்ற்வயும் �ரிமாறிகபகாள்ளப�டுகி்றது.  
இவற்்்றயும் உள்ளடககிய சமநி்ல்ய ஒரு 
நாடு அ்டய கவணடும்.  இ்வ 
எல்லாவற்்்றயும் உள்ளடககிய  பதாகுபபு 
அறிக்ககய அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல.

அயல்்னாட்டு பசலுத்துநி்ல

அயல் ்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல பபனாருள 
விளக்�ம்

ஒரு நாடு ஒரு குறிபபிட்ட காலத்தில் 
உலக நாடுகளுடன் கமற்பகாள்ளும் 
ப�ாருளாதார �ரிவரத்த்் அறிக்க்ய 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல என்கிக்றாம்.  
இது இரட்்டப �திவு கைககியல் மு்்றயில் 
தயாரிககப�டும் அறிக்கயாகும்.

உலக நாடுகளிலிருநது ப�்றப�டும் 
கட்ட்த் பதா்கக்ள வரவு 
�ரிவரத்த்்யாகவும் மற்்ற நாடுகளுககு 
பசலுத்த கவணடிய பசலவுத் பதா்கக்ள 
�ற்று �ரிவரத்த்்யாகவும் �திவு 
பசயயப�டுகி்றது.  �ணடம் மற்றும் �ணிகளின் 
ஏற்றுமதி, ஒரு நாட்டின் பதாழிலாளரகள் 
பவளிநாடுகளிலிருநது அனுபபும் பதா்க, 
பவளிநாட்டுக கடன், அநநிய மூலத்ம் மற்றும் 
தங்கம் உள்ளிட்ட அநநிய பசலாவணி 
விற்�்்யில் கி்டககும் வருவாய 
க�ான்்ற்வ பிரதா் வரவி்ங்களாகும்.

ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிகள் இ்றககுமதி, 
நாட்டில் வாழும் பவளிநாட்டி்ர அவரகள் 
தாயநாட்டிற்கு அனுபபும் பதா்க, 
பவளிநாடுகளுககு கடன் பகாடுத்தல், 
பவளிநாடுகளில் முதலீடு பசயதல் மற்றும் 
தங்கம் உள்ளிட்ட அநநிய பசலாவணிக்ள 
வாங்குதல் ஆகிய்வ �ற்று 
�ரிவரத்த்்யாக �தியப�டும் பிரதா் 
பசலவி்ங்களாகும்.

7.8.3.  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்லயின 
கூறு�ள

வரவு மற்றும் �ற்று இ்ங்கள் 
கநரககி்டயாக அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
அறிக்கயில் �தியப�டுகி்றது. அ்வ 
�டுக்ககி்டமட்டமாக கீழ்கணட மூன்று 
இ்ங்களாக வ்கப�டுத்தப�டுகி்றது.
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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 
�திவு பசயயப�டுகி்றது.  

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 
�ை நிதியத்தின் நிகர கடன் ப�றும் தகுதி 
நி்ல ஆகிய்வ �திவு பசயயப�டுகி்றது. 

அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்லச் �ணக்கு வ்ரபடம்

வரவு (வருவனாய) – பற்று (பசலவு) = நி�ரநி்ல [பற்்னாக்கு்் (-), உபரி (+)] 

பற்்னாக்கு்் (பசலவு > வருவனாய)

7.8.4.  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்லயின 
சம்ற்் நி்ல

ஒரு நாட்டின் �ன்்ாட்டு வரவும் (R) 
பசலவும் (P) சமமாக இருநதால் அநநாட்டின் 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமநி்லயிலிருககும். குறியீடுகளில் இ்த 
எ்லாம்.

R / P =1.
 

வாணி�ச் பசலுத்துச் சமநி்லயற்்ற 
நி்ல

கீழ்வரும் நி்லயில் கதான்றும்
கத்வ ≠ அளிபபு
வரவு > �ற்று → �ற்்றாககு்்றவரவு �ற்று �ற்்றாககு்்ற

சம்ற்்ற நி்ல

சனா��மனா் அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல

ஒரு நாட்டின் �ன்்ாட்டு வரவு 
�ன்்ாட்டு பசல்வவிட ப�ரிதாக இருநதால் 
அநநாட்டிற்கு அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சாதகமாக அ்மயும்.  இ்த குறியீடுகளில்

R / P > 1.
எ் குறிபபிடலாம்.

பனா��மனா் அயல்்னாட்டுச் பசலத்துநி்ல

�ன்்ாட்டு வரவு பசல்வவிட 
கு்்றவாக இருநதால் அநத நாட்டிற்கு 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல �ாதகமாகிவிடும்.  
குறியீடுகளில்

R / P < 1.
எ் எழுதலாம்.
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7.8.5.  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சம்ற்் நி்லயின வ்��ள

அயல்நாட்டுச் பசலுத்து சம்ற்்ற 
நி்லயின் மூன்று வ்கக்ள 
கீழ்கணடவாறு புரிநதுக பகாள்ளலாம்.

அ) சுழற்சி  சம்ற்்ற நி்ல
ஆ) நீணடகால சம்ற்்ற நி்ல
இ) கட்ட்மபபு சம்ற்்ற நி்ல

அ) சுைற்சி சம்ற்்நி்ல

வாணி� சுழற்சியின்  வி்ளவாக எழும் 
அயல்நாட்டு பசலுத்து சம்ற்்ற நி்ல்ய 
சுழற்சி சம்ற்்றநி்ல என்கிக்றாம். கீழ்கணட 
இரணடு காரைங்களால் இது நிகழ்கி்றது 
முதலாவது, நாடுகள் வாணி� சுழற்சியின் 
பவவகவறு கட்டங்களிலிருப�து இரணடாவது, 
நாடுகளுககி்டகய கத்வ பநகிழ்வு அளவு 
மாறு�டுவது

ஆ) நீண்ட�னால சம்ற்் நி்ல

நாடுகள் ப�ாருளாதார வளரச்சி 
�டிநி்லகளில் முன்க்றும்ப�ாழுது 
நீணடகால த்லகீழ் மாற்்றங்கள் நிகழ்வதால் 
உணடாகும்.  அயல்நாட்டு பசலுத்து சம்ற்்ற 
நி்ல்ய நீணடகால சம்ற்்ற நி்ல 
எ்லாம்.  வளரச்சியின் துவககநி்லயில் 
ஒரு நாட்டின் உள்நாட்டு முதலீடு உள்நாட்டு 
கசமிப்�விட கூடுதலாக இருககும்.  
இ்றககுமதி ஏற்றுமதி்யவிட அதிகமாக 
இருககும்.  இநதியாவில் 1951லிருநகத இநத 
சூழ்நி்ல நிலவுகி்றது.

இ) �ட்ட்மப்பு சம்ற்் நி்ல

நாட்டின் ப�ாருளாதார கட்ட்மபபு 
மாற்்றங்களி்ால் நிகழும் அயல்நாட்டு 
பசலுத்துசம்ற்்ற நி்லகய கட்ட்மபபு 
சம்ற்்ற நி்லயாகும்.  மாற்று வழங்கல் 

ஆதாரங்க்ள கணடுபிடித்தல், 
பசயற்்கயா் �திலீட்டுப ப�ாருட்க்ள 
கணடுபிடித்தல், உற்�த்தி வளங்கள் தீரநது 
க�ாதல் அல்லது க�ாககுவரத்து வழிகளும் 
பசலவும் மாற்்றம்டதல் க�ான்்ற்வகய 
ப�ாருளாதார கட்ட்மபபு மாற்்றம் என்கிக்றாம்.

7.8.6.  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமமின்மக்�னா் �னாரணங�ள

ஒரு நாட்டின் அயல்நாட்டுச் 
பசலுத்துநி்ல சம்ற்்ற நி்லககா் 
காரைங்களாவ்

1. சுைற்சியனா் ஏற்் இ்க்�ம்

நாடுகளின் வாணி� சுழற்சியின் ஏற்்ற 
இ்றககம், அவற்றின் காலகட்டங்கள் மற்றும் 
அ்வ உருவாககும் மாற்்றங்களின் அளவுகள் 
அயல்நாட்டு பசலுத்து சம்ற்்ற நி்ல்ய 
உருவாககுகி்றது.  மநதகாலங்களில் 
�ன்்ாட்டு வாணிகம் வீழ்ச்சி அ்டகி்றது.  
பசழிப�ா் காலங்களில் வாணிகம் 
வளரகி்றது.

2. �ட்ட்மப்பு மனாற்்ங�ள

வளரும் நாடுகளில் ப�ாருளாதார 
கமம்�ாட்டுத் திட்டங்களும் அ�ரிமிதமா் 
முதலீடும் கட்ட்மப்� மாற்றி அ்மத்து 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்து சம்ற்்ற நி்ல்ய 
உருவாககுகி்றது.  வளரும் நாடுகள் பதாழில் 
வளரச்சிககாக அதிகப�டியா் இ்றககுமதி 
நாட்டம் பகாணடுள்ளது.  ஆ்ால் 
இ்றககுமதிககு ஈடாக ஏற்றுமதி பசயவதில்்ல 
என்�்த கவ்த்தில் பகாள்ள கவணடும்.

3. கமம்பனாட்டுச் பசலவு

ப�ாருளாதார கமம்�ாட்டுககாக அரசு 
பசயயும் பசலவு வருமா்த்்தயும் 
வி்ல்யயும் அதிகரிகக பசயகி்றது.  நாடுகள் 
வளரச்சியின் ஆரம்� கட்டத்தில் 
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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.

4.  மி்� நு�ர்வுப்கபனாக்கு

ஆடம்�ர  ப�ாருட்கள் மீதா் க�ரா்ச 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்லயில் �ாதகமா் 
வி்ளவுக்ள உணடாககுகி்றது 
ஏப்ன்்றால் மி்க நுகரவுபக�ாககு 
இ்றககுமதி்ய அதிகப�டுத்தி ஏற்றுமதித் 
தி்ற்் கு்்றத்து விடுகி்றது.

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.

6. பவளி்னாட்டில் �டன வனாஙகு�ல்

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 

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.

8. பன்னாட்டு அரசியல்
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.

7.8.7.  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமமின்ம்ய நீக்கும் 
வழிமு்்�ள

 

வனாணிபச் பசலுத்து சமநி்லயற்் 
நி்ல்யச் சரி பசயயும் ்டவடிக்்��ள

பணஅளிப்புச் சுருக்�ம்
பணமதிப்புக் கு்்ப்பு
இ்க்குமதி �ட்டுப்பனாடு

ஏற்றுமதி ஊக்�ம்
பசலனாவணிக் �ட்டுபனாடு�ள

இ்க்குமதி பதிலீட்டுப் 
பண்டங�்ள உற்பத்தி பசய�ல்

பணக்ப�னாள்�
நிதிக் ப�னாள்�

மூல�் இ்க்குமதி

ஏற்றுமதி

இ்க்குமதி
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அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமமின்்ம்ய நீககுவதற்கு இரணடு 
வ்கயா் வழிமு்்றகள் உள்ள்.  அ்வ 
(i) தா்ாக பசயல்�டும் வழிமு்்றகள் மற்றும் 
(ii) விரும்பி பசயல்�டுத்தப�டும் வழிமு்்றகள்

I �னா்னா� சரியனா�ல்
சந்த வி்சகளா் கத்வயும் 

அளிபபும் எநதவித த்லயீடுமின்றி அதிகரிகக 
கு்்றய அனுமதித்தால் காலபக�ாககில் 
அயல்நாட்டு பசலுத்துநி்ல தா்ாக 
சமநி்ல்ய அ்டயும் எ் நம்�ப�டுகி்றது.   
மாறுகின்்ற அநநிய பசலாவணி மாற்றுவீத 
மு்்றயில் அயல்நாட்டு பசலுத்துநி்ல  
வி்ல, வட்டி வீதம், வருமா்ம் மற்றும் 
மூலத் இடப�யரவு க�ான்்றவற்றில் நடககும் 
மாற்்றங்களி்ால் சம்ற்்றநி்ல தா்ாக 
சரியாகி சமநி்ல்ய அ்டயும்.

அயல் ்னாட்டுச்பசலுத்து சமமின்ம்ய நீக்கு�ல்

�னா்னா� சரியனா�ல் நி்ல

வனாணி� வழிமு்்�ள

விரும்பி பசயல்படுத்�ப்படும் 
வழிமு்்�ள

�னா்னா� சரியனா�ல் நி்ல
1. பண அளிப்பு சுருஙகு�ல்/விரிவ்டத்ல் 
2.  பணமனாற்று மதிப்்ப கு்்த்�ல்/ பண 

மனாற்றுபதிப்்ப அதி�ப்படுத்து�ல்
3. பசலனாவணிக் �ட்டுப்பனாடு

இ�ர வழிமு்்�ள
1. பவளி்னாட்டுக்�டன 
2.  பவளி்னாட்டு முல�் வரு்�்ய ஊக்குவித்�ல்
3. சுற்றுலனா கமம்பனாடு
4.  பவளி்னாடு வனாழ்குடிமக்�ள பணம் அனுப்ப 

ஊக்குவித்�ல்
5. இ்க்குமதி பதிலீட்டு பபனாருள உற்பத்தி

ஏற்றுமதி ஊக்குவித்�ல்
1. ஏற்றுபதி தீர்்வ்ய நீக்கு�ல்/ கு்்த்�ல் 
2.  ஏற்றுமதி மனானியம்
3. ஏற்றுமதி ஊக்குவித்�ல்

இ்க்குமதி �ட்டுப்பனாடு�ள
1. இ்க்குமதி தீர்்வ 
2. இ்க்குமதி பங�ளவு
3. இ்க்குமதித் �்ட 

1. வி்ல்ய சரிபசய�ல்
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 

�ற்்றாககு்்ற நாட்டில் �ை அளிபபு கு்்றநது 
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.

2. வட்டி வீ�ம் சரிபசய�ல்
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 

�ற்்றாககு்்ற நாட்டில் �ை அளிபபு கு்்றநது 
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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.

2. பண மதிப்புக் கு்்ப்பு
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.

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 

இந்திய ரூபனாய 1947 லிருந்து 
மூனறு மு்்
மதிப்பி்க்�ம் பசயயப்பட்டது

1. பசப்டம்பர் 29, 1949
2. ஜூன 6, 1966
3. ஜூ்ல 1, 1991

இந்தியனாவில் பசலனாவணி மதிப்பு கு்்ப்பு 
நி�ழ்வு�ள

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
பசலுத்துநி்ல உ�ரிநாட்டின் 

வருமா்ம் உயரும்.  வருமா்ம் உயரவு 
பவளிநாட்டு ப�ாருட்க்ள வாங்கத் தூணடும்.  
இத்ால் இ்றககுமதி அதிகரித்து 
பசலுத்துநி்ல உ�ரி நீங்க சமநி்ல்ய 
அ்டயும்.

4. மூல�்ப் பபயர்வு
பவளிநாட்டு மூலத்த்்த 

வட்டிவீதத்்த உயரத்தி கவரநதிழுகக 
முடியும். பசலுத்துநி்லப �ற்்றாககு்்ற 
நாடுகள் வட்டிவீதத்்த உயரத்தி 
பசலுத்துநி்ல சமமின்்ம்ய நீககலாம்.

II விரும்பி பசயல்படுத்�ப்படும் வழிமு்்�ள
விரும்பி பசயல்�டுத்தப�டும் 

வழிமு்்றக்ள மூன்று பிரிவாக 
வ்கப�டுத்தலாம்.  அ்வயாவ்: 
அ) �ைவியல் வழிமு்்றகள், ஆ) வாணி� 
வழிமு்்றகள் மற்றும் இ) இதர வழிமு்்றகள்

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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வி்லயிலும் இநதியரகளுககு பவளிநாட்டு 
ப�ாருட்கள் உயரநத வி்லயிலும் கி்டகக 
பசயகி்றது.

3. அந்நிய பசலனாவணிக் �ட்டுப்பனாடு

அநநிய பசலாவணி சந்தயில் அரசு 
த்லயிடுவ்தகய பசலாவணிக கட்டுப�ாடு 
என்கிக்றாம். அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
நிரவகிகக இது புகழ்வாயநத 
ந்டமு்்றயாகும். அநநியச் பசலாவணி 
ஈட்டுவ்தயும் இருபபு ்வப�்தயும் ்மய 
வங்கி முழு்மயாக தன்கட்டுப�ாட்டில் 
்வத்துக பகாள்கி்றது.  ஏற்றுமதியாளரகள் 
க�ான்்ற  அநநிய பசலாவணி ஈட்டு�வரகள் 
அ்த ்மய வங்கியிடம் ஒப�்டத்து 
உள்நாட்டு �ைமாக  மாற்றி ப�ற்றுக பகாள்ள 
கவணடும். இ்றககுமதியாளரகளுககும் 
இம்மாதிரியா் கட்டுப�ாடுகள் இருப�தால் 
ஒரு நாடு இ்றககுமதி்யயும் சி்றப�ாக 
கு்்றகக முடியும் கட்டுப�ாடுகள் ப�ாருள் 
கடத்தலுககு வழிவகுககும் என்்ற கருத்தும் 
உணடு. �த்திரிக்ககள் கருத்து�டி இநதிய 
விமா்நி்லயங்களில் தங்கம் கடத்தி 
வருத்ல பிடிப�து சாதாரைமாக நடநது 
பகாணடிருககி்றது.

III. வனாணிப வழிமு்்�ள
ஏற்றுமதிககு ஊககமளித்து இ்றககுமதி்ய 

கு்்றககும் வழிமு்்றககளகய வாணி� 
வழிமு்்றகளாகும். அவற்்்ற இங்கக 
விவாதிககலாம்.

1. ஏற்றுமதி ஊக்�மளித்�ல்
கீகழ �ட்டியலிடப�ட்டுள்ள 

வழிமு்்றக்ள  பசயல்�டுத்தி ஏற்றுமதிககு 
ஊககமளிககலாம். i) ஏற்றுமதி மீது 
விதிககப�டும் சுங்க வரி்ய கு்்றத்தல் 
அல்லது நீககுதல் ii) ஏற்றுமதி மானியம் 
வழங்குதல் iii) ஏற்றுமதிககாக உற்�த்தி 
பதாழில் நடத்து�வரகளுககு  �ை, நிதி, 
உருவ மற்றும் நிறுவ்ச் சலு்ககள் 

வழங்குதல் (உள்நாட்டு மககளும், 
நிறுவ்ங்களும் �ாதிககப�டும்)

2. இ்க்குமதி �ட்டுப்பனாடு
இ்றககுமதி்ய கட்டுப�டுத்தும் கீழ்கணட 

வழிமு்்றக்ள ந்டமு்்றப�டுத்தி 
இ்றககுமதி்ய கட்டுப�டுத்தலாம். i)  
இ்றககுமதி மீது வரிவிதித்தல் முன்க� 
விதிககப�ட்டிருநதால் விகிதத்்த 
அதிகப�டுத்தலாம். ii) �ங்களவு நிரையித்து 
இ்றககுமதி்ய கு்்றககலாம்.  �ங்களவு 
என்�து இ்றககுமதி அள்வ 
நிரையித்தலாகும். iii) கட்டு�ாடு அல்லது 
தவிரபபு என்்ற மு்்றயில் அத்தியாவசியமற்்ற 
ப�ாருட்க்ள கு்்றப�து.  ஆ்ால் இது 
கடத்த்ல ஊககுவிககும்.

IV. இ�ர வழிமு்்�ள
இதுவ்ர நாம் கற்றுகபகாணட 

வழிமு்்றகள் மட்டுமல்லாமல், இன்னும் சில 
வழிமு்்றக்ளயும் பின்�ற்றி  அயல்நாட்டுச் 
பசலுத்துநி்லயில் சமநி்ல்ய உருவாகக 
முடியும்.  அ்வயாவ்

i) பவளிநாட்டுககடன்

ii)  சலு்ககள் மூலம் பவளிநாட்டு 
மூலத்த்்த ஈரத்தல்

iii)  பவளிநாட்டு சுற்றுலா �யணிக்ள 
ஈரத்தல்

iv)  பவளிநாடுவாழ் மககளின்  
அனுபபுதல்க்ள நாட்டுககுள் பகாணடு 
வர ஊககமளித்தல்

v)  இ்றககுமதியாகும் ப�ாருட்க்ள 
உள்நாட்டிகலகய உற்�த்தி பசயதல்.
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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.

7.9.2 பசலனாவணி வ்ரவிலக்�ணம்

“அநநிய பசலாவணி என்�து ஒரு 
நாட்டின் �ைத்்த  மற்்ற நாட்டுப �ைமாக 
மாற்றும் மற்றும் ஒரு நாட்டிலிருநது பி்ற 
நாட்டிற்குப �ைத்்த மாற்றும் மு்்றகய 
ஆகும்.”

7.9.3 பசலனாவணி மனாற்று வீ�ம்

அநநிய பசலாவணி சந்தயில் 
�ரிவரத்த்்கள் சந்தயில் நிலவுகின்்ற 
�ைமாற்று வீதத்தில் ந்டப�றுகி்றது.  இது 

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.

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

�1 = $1 => 1947
�70 = $1 => 2018

பசலனாவணி  விகி�ம்
ஒரு நாட்டின் �ைத்்த மற்ப்றாரு நாட்டின் 
�ைத்திற்கு மாற்றும் விகிதம் 
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7.9.4.  சமநி்ல பணமனாற்றுவீ�ம் – 
வ்ரவிலக்�ணம்

‘‘ ஒரு குறிபபிட்ட காலத்தில் அயல்நாட்டுச் 
பசலுத்துநி்ல சமநி்லயில் நிறுத்தி 
்வககும் �ைமாற்று வீதம் சமநி்ல 
�ைமாற்று வீதம்” 

- கரக்ர நரகஸ்.

7.9.5.  சமநி்ல பணமனாற்று வீ�ம் 
நிர்ணயமனா�ல்

அநநிய பசலாவணி 
சந்தயில் சமநி்ல 
�ைமாற்று வீதம் ப�ாது 
வி்ல நிரைய 
க க ா ட் � ா ட் டி ன் � டி 
நிரையமாகி்றது. சந்த 
வி்சகளா் கத்வயளவும் வழங்களளவும் 
(அளிபபு) ஒருங்கக பசயல்�ட்டு சமநி்ல 
வி்ல்ய நிரையிககும் என்�கத ப�ாது 
வி்ல நிரையக ககாட்�ாடாகும்.  
இகககாட்�ாட்டின்�டி �ாரத்தால் அநநிய 
பசலாவணிககா் கத்வயளவும் 
வழங்கலளவும் சமமாகுமளவில் சமநி்ல 
�ைமாற்று வீதம் நிரையமாகும்.  வ்ர�டத்தில் 
அநநிய பசலாவணி கத்வ மற்றும் அளிபபு 
வ்ளககாடுகள் சநதிககும் பவட்டுபபுள்ளியில் 
சமநி்ல �ைமாற்று வீதம் நிரையமாகும்.

அந்நிய பசலனாவணியின 
க�்வயும் அளிப்பும்
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வ்ரபடம் 7.3

கமகல உள்ள வ்ர�டத்தில் பசங்குத்து 
அச்சு �ை மாற்று வீதத்்தயும் �டுகி்ட அச்சு 
அநநிய பசலாவனிககா் கத்வ மற்றும் 
அளிபபு அளவுகள் குறிககப�ட்டுள்ள். E  என்்ற 
புள்ளியில் அநநிய பசலாவணி கத்வ 
வ்ளககாடு அளிபபு வ்ளககாட்்ட 
பவட்டுகி்றது. இநதப புள்ளியில் அநநிய 
பசலாவணி கத்வ மற்றும் அளிபபு அளவு 
ஒன்றுகபகான்று சமமாவதால் �ைமாற்று 
வீதம் சமநி்ல்ய அ்டகி்றது. கத்வயும் 
(DD) அளிபபும் (SS)சநதிககும் பவட்டுப 
புள்ளியில் (E) �ைமாற்று வீதம் சமநி்ல்ய 
அ்டகி்றது. கத்வயும் அளிபபும் OQ என்்ற 
அளவில் இருககும் ப�ாழுது நிரையமாகும் 
OP2 என்்ற �ைமாற்று வீதகம சமநி்ல 
�ைமாற்று வீதமாகும்.

7.9.6.  பண மனாற்று வீ�ம் நிர்ணய 
மு்்�ள

�ை மாற்று வீதம் இரணடு மு்்றகளில் 
நிரையமாகி்றது. அ்வயாவ் 1) நி்லயா் 
�ைமாற்று வீதம் மற்றும் 2) மாறு�டும்/
நி்லயற்்ற �ை மாற்று வீதம்.  ஒரு குறிபபிட்ட 
எல்்லககுள் நிரவகிககப�ட்ட �ைமாற்று 
வீத நிரைமு்்ற ஒன்றும் உணடு.  
இநதியாவில் இவவ்கயா் மு்்றகய 
பின்�ற்்றப�டுகி்றது.

1. நி்லயனா் பணமனாற்று வீ�ம்

மா்றாத �ைமாற்று வீதத்்த 
நி்லயா் �ை மாற்று வீதம், மற்றும் 
நி்லநிறுத்தப�ட்ட �ைமாற்று வீதம் என்்ற 
ப�யரகளாலும் குறிபபிடலாம்.  ஒரு நாட்டின் 
அரசாங்கம் ்மய வங்கியின் மூலம் 
�ைமாற்று வீதம் நிரையித்தால் அ்த 
மா்றாத �ை மாற்று வீதம் என்கிக்றாம்.  தங்க 
மாற்று �ன்்ாட்டு �ைவியல் மு்்றயில் (Gold 
Standard) நாடுகளின் �ைமாற்று மதிபபு 
தங்கத்தின் அளவில் நிரையிககப�ட்டது.
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2. மனாறுபடும்/நி்லயற்் பண மனாற்று வீ�ம்

அநநிய பசலாவணி சந்த வி்சகளா்  
மாறுகின்்ற அநநிய பசலாவணிககா் 
கத்வயும் அளிபபும் �ை மாற்று வீதத்்த 
நிரையிககும் மு்்றகய மாறுகின்்ற �ை 
மாற்று வீதமாகும்.  இ்த மிதககும் �ைமாற்று 
வீதம் என்றும் அ்ழககலாம்.

7.9.7. பணமனாற்று வீ� வ்��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.

பமயயா் �ை மாற்று வீதம் =
ePf

P

இங்கு P = உள்நாட்டு வி்ல

Pf = பவளிநாட்டு வி்ல (USD)

e = ப�யரளவு �ை மாற்று வீதம்

ஒரு க�்ாவின் வி்ல இநதியாவில் � 50 
அபமரிககாவில் $ 5,

பமயயா் �ைமாற்று வீதம் =        = 7.5

பமயயா் �ைமாற்றுவீதம் 1 எ் 
கைககிடப�ட்டால், இரணடு நாடுகளின் 
�ைமும் சமமா் வாங்கும் ஆற்்றல் 
ப�ற்றுள்ளதாக புரிநது பகாள்ளலாம்.  

உதாரைமாக க�்ாவின் வி்ல 
அபமரிககாவில் $0.66 என்்றால் 

பமயயா் �ை மாற்்றம் =                1

75x5
50

0.66x75
50

இநநி்லயிலிருநதால் இநதிய ரூ�ாயும் 
அபமரிகக டாலரும் சமமா் வாங்கும் ஆற்்றல் 
ப�ற்்ற்வயாக கருதலாம்.

7.9.8.  பண மனாற்று வீ�த்்� 
நிர்ணயிக்கும் �னாரணி�ள

நாடுகளுககி்டயிலா் �ன்்ாட்டு 
வாணிக உ்றவுகளுடன் பதாடரபு்டய �ல 
காரணிகள் �ைமாற்று வீதத்்த 
தீரமானிககின்்ற். 

1. பண வீக்� அளவு கவறுபனாடு�ள

�ை 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.

2. வட்டி வீ� கவறுபனாடு�ள
வட்டி வீதத்திற்கும் �ை மாற்்ற 

வீதத்திற்கும் கநரடி உ்றவு நிலவுகி்றது.  ஒரு 

1. பணவீக்� அளவு கவறுபனாடு�ள

2. வட்டி விகி� கவறுபனாடு�ள

3. ்டப்புக் �ணக்குப் பற்்னாக்கு்்

4. பபனாதுக்�டன

5. வனாணிப வீ�ங�ள 

6.  அரசியல், பபனாருளனா�னார 
உறுதித்�ன்ம

7. பபனாருளனா�னாரப் பினனி்க்�ம்

8. ஊ� வனாணி�ம்
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7.10

நாட்டின் ்மய வங்கி வட்டி வீதத்்த 
உயரத்தி பவளிநாட்டு முதலீட்்ட 
கவரநதிழுகக முடியும்.  இதன் வி்ளவாக 
�ைமாற்று வீதம் உயரும்

3. ்டப்பு �ணக்கு பற்்னாக்கு்்
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்லயின் நடபபு 

கைககில் �ற்்றாககு்்ற வர்வவிட  
பசலுத்து்க அதிகமிருப�்தக காட்டுகி்றது. 
அயல்நாட்டு பசலாவணிககா் கூடுதல் 
கத்வ நாட்டின் �ை மாற்று வீதத்்த 
கு்்றத்துவிடும்.

4. பபனாது �டன

ப�ாது கடன் �ை வீககத்்த 
உருவாககும் �ை வீககம் �ை 
மாற்றுவீதத்்த கு்்றத்து விடும்.

5. வனாணி� விகி�ம்

இ்றககுமதி வி்ல்யவிட  ஏற்றுமதி 
வி்ல கவகமாக அதிகரித்தால் அநத நாட்டின் 
வாணி� விகிதம் கமம்�டும். சாதகமா் 
வாணி� விகிதம் நாட்டின் ஏற்றுமதி 
கத்வ்ய அதிகரிப�து கமம்�ட்டால் 
�ைமாற்று வீதம் உயரும்.

6. அரசியல் மற்றும் பபனாருளனா�னார உறுதிநி்ல

ஒரு நாட்டின் அரசியல் ப�ாருளாதார 
உறுதியா் சூழ்நி்ல �ைமாற்று 
வீதத்்தயும் உறுதி�டுத்தும்.  �ை மதிபபு 
உயரவதால் பவளிநாட்டு முதலீட்்ட 
கவரநதிழுககும்.

7. பபனாருள�னார பினனி்க்�ம்

ப�ாருளாதார பின்னி்றகக காலத்தில் 
ஒரு நாட்டில் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அ்டயும். 
வட்டி வீத வீழ்ச்சி பவளிநாட்டு முதலீட்்ட 
கு்்றத்து விடும்.  இதன் வி்ளவாக 
�ைமாற்று வீதமும் வீழ்ச்சி அ்டயும் 

8. ஊ� வனாணி�ம்

ஒரு நாட்டின் �ைமாற்று வீதம் குறுகிய 
காலத்தில் அதிகரிககுபம் கணிககப�ட்டால் 
நிதி சந்த ஊக வாணி� முதலீட்டாளரகள் 
மத்தியில் அநத நாட்டின் �ைத்திற்கு கத்வ 
கூடும்.  இத்ால் அநத நாட்டின் �ை மாற்று 
வீதம் அதிகரிககும்.

 கமற்கணட காரணிகள் மட்டுமல்லாமல் 
உலக அரசியல் சூழ்நி்லயும் ஒரு 
நாட்டுகபகதிராக ப�ாருளாதார 
கட்டுப�ாடுக்ள விதிககும் அதிகாரமும் �ை 
மாற்று வீதத்்த தீரமானிககும் ஆற்்றல் மிகக 
காரணிகளாகும்.

அனனிய க்ரடி மூல�்மும் 
(FDI) பன்னாட்டு வனாணி�மும்

�ன்்ாட்டுப ப�ாருளாதாரத்தில் 
அன்னிய கநரடி முதலீடு முககிய �ங்கு 
வகிககி்றது. பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்மும் 
�ன்்ாட்டு வாணிகமும் மிகவும் 
பநருககமு்டய்வ.  வளரும் நாடுகளின் 
இயற்்க வளங்கள் மற்றும் கதாட்டப�யிர 
து்்றகளில் மிக அதிக அளவு பவளிநாட்டி்ர 
முதலீடு பசயது �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் 
வளரச்சிககு து்ைபுரிநத்ர.  பவளிநாட்டு 
நிறுவ்ங்களின் உற்�த்தி இ்றககுமதிககு 
மாற்்றாகவும் பசயல்�ட்டு இ்றககுமதி்ய 
கட்டுப�டுத்துகி்றது.

பவளிநாட்டு கநரடி முதலீட்டுடன் 
இயநதிரங்கள், பதாழில் நுட்�ம், இடு 
ப�ாருட்கள்  மற்றும் அரிதா் நுகரவு 
ப�ாருட்கள் க�ான்்ற்வயும் ஒரு நாட்டுககுள் 
வரும்.  ஏற்றுமதி பசயது ஈட்டிய அநநிய 
பசலாவணி இ்றககுமதி மீது பசலவழிகக 
க�ாதவில்்லபயன்்றால் பவளிநாட்டு கநரடி 
மூலத்த்்தக பகாணடு ஈடு பசயய முடியும்.  
அநநிய பசலாவணி �ற்்றாககு்்ற்ய 
க�ாககுதல்,  கவ்ல வாயப்� உருவாககுதல் 
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மற்றும் ப�ாருளாதார வளரச்சி கவகத்்த 
அதிகரித்தல் க�ான்்ற காரைங்களுககாகவும் 
பவளிநாட்டு கநரடி முதலீடு விரும்�ப�டுகி்றது.  
�ல நாடுகள் இ்றககுமதிககு �திலாக 
பவளிநாட்டு மூலத்த்்த விரும்புகி்றாரகள்.

இயற்்க வளங்கள் மற்றும் கனிம 
சுரங்கங்கள் மற்றும் அதிக லா� விகிதம் உள்ள 
பதாழில்கள், க�ான்்ற து்்றக்ள குறி்வத்து 
பவளிநாட்டு கநரடி முதலீடு வருகி்றது.  
எநகநரமும் திரும்�  பவளிகயறிவிடும் 
அ�ாயம், உள்நாட்டு சட்ட விதிக்ள மீறுதல் 
க�ான்்ற பகடுதல்களும் பவளிநாட்டு 
மூலத்த்தில் உணடு.  எ்கவ, பவளிநாட்டு 
மூலத்த்தின் நன்்மகள் அதிகமா, ஆ�த்து 
அதிகமா என்�து விவாதத்துககுரியது.

அபமரிகக டாலரின் கத்வ அதிகரிப்� 
IMF மற்றும் உலக வங்கி பகாள்்ககள் (�ணட் 
– வங்கி பகாள்்க) அபமரிகக டாலரின் 
மதிப்� பதாடரநது அதிகமதிபபுடன் 
்வத்திருப�கத ம்்றமுக கநாககமாகும்.

ஒரு மு�லீடு பன்னாட்டு மு�லீடனா� மனாறும் 
நி்ல

ஒரு நாட்டின் (வழங்கும் நாடு) மககளும் 
அரசாங்கமும்  மற்ப்றாரு நாட்டின் ( ப�றும் 
நாடு) பதாழிற்சா்லகளில் பசயயும் 
முதலீடு �ன்்ாட்டு முதலீடாக மாறுகி்றது

பன்னாட்டு 
மு�லீடு பபறும் 

வழி

பன்னாட்டு 
க்ரடி 

மு�லீடு�ள

பன்னாட்டு 
நிறுவ் 

மு�லீட்டனாளர்�ள 

7.10.1  பவளி்னாட்டு க்ரடி 
மூல�்த்தின (FDI) பபனாருள 
விளக்�ம்

கவறுநாட்டில் முதலீடு பசயது 
நிறுவ்த்தின் கமலாண்ம்ய தன் 
கட்டுப�ாட்டுககுள் ்வத்துகபகாள்வ்தகய 
பவளிநாட்டு  கநரடி மூலத்ம் என்கிக்றாம்.  
�ன்்ாட்டு வணிக நிறுவ்ங்கள் 
பவளிநாடுகளில் முதலீடு பசயவ்த இது 
குறிககி்றது. இது பவளிநாட்டு நிதி 
மூலத்மல்ல. பவளிநாட்டு நிதி மூலத்ம் 
குறுகியகால லா� கநாககில் நிதி சந்தயில் 
பசயயப�டும் முதலீடாகும்.  நிறுவ்ங்களின் 
கமலாண்ம்ய தன் கட்டுப�ாட்டில் 
்வத்துக பகாள்வது நிதி மூலத்த்தின் 
கநாககமல்ல.

7.10.2  பவளி்னாட்டு க்ரடி 
மூல�்த்தின க்னாக்�ங�ள   

கீழ்கணட்வகய பவளிநாட்டு கநரடி 
மூலத்த்தின் கநாககங்கள்

1. விற்�்்்ய விரிவுப�டுத்துதல்
2.  இயற்்க வளங்க்ள 

்கயகப�டுத்துதல்
3. வாணிக �ரவலாககம்
4. க�ாட்டி இடரக்ள கு்்றத்தல்

பவளி்னாட்டு நிதி மூல�்ம் (FPI) 
ஒரு நாட்டில் பவளிநாட்டி்ர 

வங்கிகளில் நிறுவ் �ங்கு 
வாங்குவதில், கடன் �த்திரம் 
வாங்குவதில் மற்றும் முன் க�ர. 
வரத்தகத்தில் முதலீடு பசயவ்த 
பவளிநாட்டு நிதி மூலத்ம் (Foreign 
Protfolio Investment) எ்லாம். இது 
வாணி�ச் பசலுத்துச் சமநி்ல 
மூலத்க கைககின் ஒரு �குதியாகும்.
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7.10.3  பவளி்னாட்டு க்ரடி 
மூல�்த்தின ்ன்ம�ள

பவளிநாட்டு முதலீடு ப�ரும்�ாலும் கநரடி 
முதலீடாககவ நாடுகளுககுள் நு்ழகி்றது.  
பவளிநாட்டு கநரடி முதலீட்டின் நன்்மக்ள 
�ட்டியலிடுகவாம்

1.  பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்ம் அது 
பசன்்ற்டயும் நாட்டின் மூலத் அள்வ 
உயரத்தி கவ்லவாயபபு அள்வயும் 
அதிகரிககும்

2.   கநரடி பவளிநாட்டு மூலத்ம் பசன்்ற்டயும் 
நாட்டிற்கு புதிய பதாழில் நுட்�த்்தயும் 
பகாணடு வருகி்றது.

3.  பவளிநாட்டு கநரடி முதலீடு நு்ழயும் 
நாட்டின் அரசுககு நிறுவ் இலா� வரி 
பசலுத்துவதன்  மூலம் வருவா்ய 
பகாணடு வருகி்றது.

4.  லா�த்தின் ஒரு �குதி்ய மறுமுதலீடு 
பசயவதன் மூலம் பதாழில்வளம் ப�ருகும்

5.  புதிய பதாழில் கமலாண்ம மு்்றக்ள 
அறிமுகப�டுத்தும்

6.  ஏற்றுமதி்ய அதிகப�டுத்தி 
இ்றககுமதிககா் அவசியத்்த கு்்றத்து 
அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமமின்்ம்ய நீககும்

பவளி்னாட்டு நிதி நிறுவ் மு�லீடு (FII)
பவளிநாட்டு நிதி நிறுவ் முதலீடு 

என்�து �ைசந்த மற்றும் முன்க�ர நிதி 
சந்தகளில் நிதி நிறுவ்ங்கள் வழியாக 
பசயயப�டும் நிதி மூலத்மாகும்.  குறுகிய 
கால லா�த்திற்காக பசயயப�டும் 
முதலீடாகும். எடுத்துககாட்டாக, ஐககிய 
நாடுகளிலுள்ள ஒரு �ரஸ்�ர நிதி நிறுவ்ம் 
இநதியா்வ  சாரநத ஒரு நிறுவ்த்தில் 
முதலீடு பசயயலாம்.

7.  க�ாட்டி்ய உருவாககி உள்நாட்டு 
முற்றுரி்ம்ய தகரககும்

8.  முதலீடு பசயத நாட்டின் உள்நாட்டு 
உற்�த்தியின் நிகர மதிபபுக கூடுவது 
முதலீட்டிலிருநது கி்டத்த வருவா்யவிட 
அதிகமாக இருநதால் பவளிநாட்டு 
முதலீட்டிலிருநது கி்டககும் தனியார 
நிறுவ்த்திற்கா் லா�த்்தவிட 
சமூகத்துககு கி்டககும் �லன் அதிகம்

9.  பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்ம் முதலீட்்டயும் 
அநநிய பசலாவணி்யயும் பகாணடு 
வருவதன் மூலம் கசமிபபு முதலீடு 
இ்டபவளி்யயும் நிரப� உதவுகி்றது. 

10.  உள்நாட்டு து்ைத் பதாழில் நிறுவ்ங்கள் 
வளரவும், பவளிநாட்டு நிறுவ்ங்ககளாடு 
இ்ைநது உள்நாட்டு சிறுபதாழில்கள் 
வளரவும் உதவும்.

11.  உள்நாட்டுத் பதாழில் மு்்கவாரக்ள 
பவளிநாட்டு மூலத்ம் மற்்ற நாடுகளில் 
முதலீடு பசயய தூணடுகி்றது.  இநதிய 
நிறுவ்ங்கள் கந�ாளம், உகாணடா, 
எத்திகயாபபியா மற்றும் பகன்யா க�ான்்ற 
நாடுகளில் முதலீடு பசயதுள்ளது.  
பமாரிஷியஸ் மற்றும் சிங்கபபூர க�ான்்ற 
சிறிய நாடுகளின் வழியாககவ மிக அதிக 
அளவிலா் முதலீடு இநதியாவுககுள் 
வநதுள்ளது. 

7.10.4.  பவளி்னாட்டு க்ரடி 
மூல�்த்தின தீ்ம�ள

பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்த்தின் 
தீ்மக்ளக காைலாம். 

1.  முன்னுரி்மத் தர கவணடிய து்்றகளுககு 
�திலாக உயரநத லா� வாயபபுள்ள 
து்்றகளில் பவளிநாட்டு முதலீடு அதிகமாக 
பசயயப�டுகி்றது.
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2.  நு்ழயும் நாட்டுககுப ப�ாருத்தமற்்ற 
பதாழில்நுட்�த்்த பகாணடு வருகி்றது

3.  லா�த்்த தாயநாட்டுககு எடுத்து பசல்லும் 
காலங்களில் பவளிநாட்டு முதலீடு 
அயல்நாட்டு பசலுத்துநி்ல சமமின்்மககு 
வழி வகுககி்றது.

4.  முதலீடு பசயத நாட்டின் உள்நாட்டு 
அரசியலில் முதலீட்டு உரி்மயாளரகள் 
த்லயிடுகி்றாரகள்

5.  பவளிநாட்டு நிறுவ்த்தார அ்றமற்்ற வணிக 
நடவடிக்கயில் ஈடு�டுகின்்ற்ர.

6.  சிறு மற்றும் குறு பதாழில் நிறுவ்ங்க்ள 
பவளிநாட்டு நிறுவ்ங்கள் நசுககி 
விடுகி்றது.

7.  தங்களு்டய ப�ாருளாதார �லத்தால் 
க�ாட்டி நிறுவ்ங்க்ள மூட்வத்து 
சில்கலார முற்றுரி்ம அல்லது முற்றுரி்ம 
சூழ்ல உருவாககுகி்றது பவளிநாட்டு 
மூலத்ம்

8.  பவளிநாட்டு நிறுவ்ங்களுககு சி்றபபு 
சலு்கக்ள நாடுகள் வழங்குவதால் 
உள்நாட்டு கசமிபபு கு்்றதல், வாணிக 
வீதம் �ாதகமாதல், அயல்நாட்டு பசலுத்து 
நி்ல சமமின்்ம்ய சரிபசயவதில் 
சிரமங்கள் க�ான்்ற தீய வி்ளவுகள்  
உருவாகி்றது என்கி்றார.

7.10.5.  இந்தியனாவின பவளி்னாட்டு  
க்ரடி மூல�்ம்

இநதியாவில் 1991ல் ப�ாருளாதார 
சீரத்திருத்தங்கள் பசயல்�டுத்தப�ட்டது. இது 
இநதியாவின் சந்த்ய பவளிநாட்டு 
மூலத்த்திற்கு தி்றநது விட்டது.  பதாடரநது 
பவளிநாட்டு மூலத்ம் இநதியாவில் 
அதிகரித்துகபகாணகட வருகி்றது.  இது 
உ்ழபபு மற்றும் முதலீட்டு இடம் ப�யரத்ல 
தாராளமாககியது, புதிய பதாழில் நுட்�த்்த 

பகாணடுவநதது, புதிய கமலாண்ம 
நுட்�ங்க்ள அறிமுகம் பசயதது  கமலும் 
இநதியாவுககு �ன்்ாட்டு சந்தயில் 
நு்ழயும் வாயப்�யும் உருவாககியது.

பவளி்னாட்டு மூல�்த்�னால் பல்்டந்� 
இந்தியத் து்்�ள

(i) நிதித் து்்ற
(ii) காபபீடு
(iii) தகவல் பதாடரபு
(iv)  சுற்றுலா மற்றும் விருநகதாம்�ல் து்்ற
(v) மருநது உற்�த்தி
(vi)  பமன்ப�ாருள் மற்றும் தகவல் பதாழில் 

நுட்�ம்

இந்தியனாவில் பவளி்னாட்டு மூல�்ம் �்ட 
பசயயப்பட்டத் து்்�ள

(i) க�ாரககருவிகள் மற்றும் ஆயுத உற்�த்தி 
(ii) அணு ஆற்்றல்
(iii) பதாடரவணடி க�ாககுவரத்து
(iv) நிலககரி மற்றும் �ழுபபு நிலககரி
(v)  இரும்புத் தாது, மாங்கனீசு, கிகராம், 

ஜிபசம், சல்�ர, தங்கம், ்வரம், தாமிரம் 
க�ான்்ற தாது சுரங்கத் து்்ற

பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்ம் 
இநதியாவுககுள் 97 மில்லியன் அளவுககு               
1990 – 91ல் வநதது. இது 5,535  மில்லிய்ாக 
2004 – 05ல் இருநதது. இது 2011 – 12 32,955 
ஆக உயரநதது.  UNCTAD உலக முதலீட்டு 
அறிக்க 2018ன்�டி 2016ல் 44 பில்லிய்ாக 
இருநத பவளிநாட்டு கநரடிமூலத்ம் 2017ல் 
40 பில்லிய்ாக கு்்றநதுள்ளது. 

ப�னாகுப்பு்ர
�ன்்ாட்டுப ப�ாருளியல் ப�ாருள், 

�ணிகள், மூலத்ம் மற்றும் �ை 
�ரிவரத்த்்க்ள விவரிககும் 
�ாடபபிரிவாகும். நாடுகள் �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தில் ஏன் ஈடு�டுகின்்ற் மற்றும் 
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அதன் வி்ளவுகள் என்் என்�்த விளககும் 
ககாட்�ாடுகளில் மூன்று ககாட்�ாடுக்ள 
�யின்க்றாம். �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் 
�லன்கள், வாணி� வீதம், அயல்நாட்டுச் 
பசலுத்துநி்ல க�ான்்ற்வப �ற்றியும் 
அவற்றின் சமநி்ல மாறி்ால் மீணடும் 
சமநி்ல்ய அ்டவதற்கா் 
வழிமு்்றக்ளயும் கற்றுகபகாணகடாம்.  

இரணடு விதமா் �ை மாற்று வீத 
நிரைய மு்்றகள் மற்றும் பவளிநாட்டு கநரடி 
மூலத்த்தின் நன்்ம தீ்மக்ளயும் 
விவாதித்கதாம்.

�ன்்ாட்டு ப�ாருளாதார அ்மபபுகளா் 
IMF, IBRD, WTO மற்றும் வாணி� �குதிகளா் 
SAARC, ASEAN, BRICS  க�ான்்ற அ்மபபுகள் 
�ன்்ாட்டு வாணி�த்தில் மிக முககிய �ங்கு 
வகிப�்த �ற்றி அடுத்த �ாடத்தில் �ாரபக�ாம்.

அருஞபசனாற்பபனாருள
�  பன்னாட்டுப் பபனாருளியல் : �ன்்ாட்டு 

வாணிகத்தின் அடிப�்டக்ள 
�டிப�தற்கா் ப�ாருளியலின் �ாடப 
பிரிவாகும்

1.  இநதியப �ைம், அபமரிகக 
டாலரி்டகயயா் பசலாவணி விகிதம் 
இது $1 = �65 எ் ்வத்துகபகாள்கவாம்.  
இது $1 = �55 எ் மாறி்ால், எப�ைத்தின் 
மதிபபு உயரநதுள்ளது.  எப�ைத்தின் 
மதிபபு கு்்றநதுள்ளது?

2.  நம்மாநிலத்தின் முககிய ந�ரின் 
ஆகராககியத்்தச் கசாதித்தறிய 
இங்கிலாநதிலிருநது ஒரு மருத்துவர 
அ்ழககப�டுகி்றார எ்க பகாள்கவாம்.  
இம்மருத்துவருககு வழங்கப�டும் 
கட்டைங்கள் வாணி�ச் பசலுத்துச் 
சமநி்லக கைககுகளில் எககைககில் 
�திவுபசயயப�டும்?

சிந்தித்து பசயலனாற்று�ல்

�  உள்னாட்டு வனாணி�ம் : ஒரு நாட்டின் புவி 
எல்்லகளுககுள் ந்டப�றும் வாணிகம்

�  பன்னாட்டு வனாணி�ம் : ஒன்றுககு கமற்�ட்ட 
நாடுகளுககி்டயிலா் வாணிகம்.  இது 
ஒரு நாட்டின் புவி மற்றும் அரசியல் 
எல்்லக்ளக கடநது ந்டப�றும் 
வாணிகமாகும்.

�  முழு பசலவு கவறுபனாடு�ள(Absolute cost): 
ஒரு �ணடத்தி்் உற்�த்தி பசயய 
ஆற்்றப�டும் உண்மச் பசலவுகளில் இரு 
நாடுகளி்டகய காைப�டும் கவறு�ாடு.

�  ஒப்பு்மச் பசலவு கவறுபனாடு�ள : இரு 
�ணடங்க்ள உற்�த்தி பசயவதில் 
ஆற்்றப�டும் முழுச் பசலவுகளில் இரு 
நாடுகளி்டகயயா் கவறு�ாடு

�  உற்பத்திக் �னாரணி கி்டக்கும் அளவு 
(Factor Endowment) : ஒரு நாடு ஒரு 
குறிபபிட்ட காலத்தில் உற்�த்திக 
காரணிக்ளப ப�ற்றுள்ள அளவு

�  வனாணி� வீ�ம் : ஏற்றுமதிககும் 
இ்றககுமதிககுமி்டயிலா் விகிதம்

�  வனாணிபக் ப�னாடுப்பல் நி்ல : ப�ாருள் 
ஏ ற் று ம தி க கு ம் 
இ்றககுமதிககுமி்டயிலா் கழித்தல்  
(Subtraction) கவறு�ாடு. ப�ாருள் ஏற்றுமதி 
மற்றும் இ்றககுமதி மதிபபின் நிகர மதிபபு 
என்றும் புரிநது பகாள்ளலாம்.

�  அயல்்னாட்டுச் பசலுத்துநி்ல : ஒரு நாடு 
உலக நாடுகளுடன் கமற்பகாள்ளும் 
ப�ாருளதார �ரிவரத்த்்க்ள 
கைககியல் மு்்றயில் பதாகுத்தளிககும் 
அறிக்ககய அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல

�  பண மதிப்பி்க்�ம் : ஒரு நாட்டின் 
�ைத்்த மற்்ற நாடுகளின் �ைமாக 
மாற்றும் வீதத்்த அநநாட்டின் ்மய 
வங்கி கு்்றத்து நிரையம் பசயதல்
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�  அந்நிய பசலனாவணி : ஒரு நாட்டின் ்மய 
வங்கியின் இருபபில் உள்ள தங்கம் மற்றும் 
பி்றநாடுகளின் �ைம்

�  பண மனாற்று வீ�ம் : ஒரு நாட்டின் �ைத்தின் 
ஒரு அல்க மற்்ற நாடுகளின் �ைத்தில் 
எத்த்் அலகுகளுககு 
�ரிமாற்றிகபகாள்கிக்றாம் என்்ற வீதம்

�  மனா்னா பண மனாற்று வீ�ம் : ஒரு நாட்டின் 
்மய வங்கியால் �ை மாற்று வீதத்்த 
நிரையம் பசயயும் மு்்ற

�  மனாறுகின் பணமனாற்று வீ�ம் : அநநிய 
பசலாவணி சந்த வி்சகளா் அநநிய 
பசலாவணி கத்வயளவும் 
அளிபபி்ளவும் தன்னிச்்சயாக 
பசயல்�ட்டு நிரையமாகும் �ை மாற்று 
வீதகம மாறுகின்்ற �ைமாற்று வீதம்

�  பவளி்னாட்டு க்ரடி மூல�்ம் : ஒரு 
நாட்டில் கவறுநாட்டு நிறுவ்ம் உற்�த்தி 
து்்றயில் முதலீடு பசயவ்தகய 
பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்ம் என்கிக்றாம்.

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

பகுதி – அ

சரியனா் வி்ட்ய ப�ரிவு பசய�:

1.  இரணடு நாடுகளுககி்டயிலா் வாணிகம் 
என்�து ______

அ. பவளிவாணிகம்
ஆ. உள்வாணிகம்
இ. மணடலங்களுககி்டயா்
     வாணிகம்
ஈ. உள்நாட்டு வாணிகம்

2.  கீழ்கணடவற்றுள் வாணிகத்்த 
தீரமானிககும் காரணி எது?

அ. ஒரு ப�ாருளின் கமம்�ாட்டு கால
     கட்டம்
ஆ. உற்�த்தி காரணிகளின் ஒபபீட்டு 
வி்ல
இ. அரசாங்கம்
ஈ. கமற்கணட அ்்த்தும்

3.  �ன்்ாட்டு வாணிகம் உள்நாட்டு 
வாணிகத்திலிருநது கவறு�டக காரைம்

அ. வணிகக  கட்டுப�ாடுகள்
ஆ.  உற்�த்திக காரணிகள் இடம் ப�யர 

இயலா்ம
இ. நாடுகளின் பகாள்்க கவறு�ாடுகள்
ஈ. கமற் பசான்் அ்்த்தும்

4.  நாடுகள் �ன்்ாட்டு வாணிகத்தில் ஈடு�ட  
அடிப�்ட காரைம்

அ.  ஒரு நாடு ஒரு குறிபபிட்டப 
ப�ாரு்ளயும்  கவறு நாடு மற்ப்றாரு 
ப�ாரு்ளயும் உற்�த்தி பசயய 
விரும்புகி்றது

ஆ.  உற்�த்தி வளங்கள் 
நாடுகளுககி்டகய ஏற்்றத்  
தாழ்வுடன் �கிரப�ட்டுள்ளது

இ.  �ன்்ாட்டு வாணிகம் லா� குவிபபு 
வாயப்� அதிகப�டுத்துகி்றது

ஈ.  நாடுகளில் நிலவும் வட்டி வீதமும் 
பவவகவறு அளவில் உள்ளது

5.  கீழ்ககணட்வகளில் �ன்்ாட்டு 
வாணிகத்தின் நன்்ம எது?

அ.  நமது இயற்்க வளங்க்ள 
�ாதுகாககலாம்

ஆ. புதிய பதாழில் நுட்�ம் கி்டககும்
இ.  மககள் பவளிநாடுகளுககு பசல்ல 

கவணடிய அவசியம் ஏற்�டாது
ஈ.  அநநிய பசலாவணி ஈட்ட முடியும் 
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6.  �ை மாற்று வீதம் நிரையமாகும் சந்த
அ. �ை  சந்த
ஆ. அநநிய பசலாவணி
இ. �ங்கு சந்த
ஈ. மூலத் சந்த

7.  கீழ்கணட எநத �ைமாற்று 
நிரையமு்்றயில் சந்த வி்சகளா் 
கத்வயும் அளிபபும் �ை மாற்று வீதத்்த 
நிரையிககி்றது.

அ. மா்றா �ைமாற்று வீதம்
ஆ. மாறுகின்்ற �ை மாற்று வீதம்
இ. நி்லத்த �ைமாற்று வீதம்
ஈ. அரசு ஒழுங்கா்மபபும் மு்்ற

8. ஏற்றுமதி நிகரம் என்�து
அ. ஏற்றுமதி X இ்றககுமதி
ஆ. ஏற்றுமதி + இ்றககுமதி
இ. ஏற்றுமதி – இ்றககுமதி
ஈ. �ணிகள் ஏற்றுமதி

9.  கீழ்கணடவரகளில் யார ஒற்்்றக காரணி 
வாணி� வீதத்்த வடிவ்மத்தவர

அ. கேககப ்வ்ர
ஆ.G.S. கடாரன்ஸ்
இ. எப.டபில்யூ டாசிக
ஈ. கே.எஸ் மில்

10.  வாணி� வீதம் _________ �ற்றி 
குறிபபிடுகின்்றது.

அ. ப�ாருள் ஏற்றுமதி இ்றககுமதி 
விகிதம்
ஆ. இ்றககுமதி வழி விகிதம்
 இ. ஏற்றுமதி வி்ல இ்றககுமதி வி்ல
    விகிதம்
ஈ. (அ) வும் (இ)யும் 

11.  சாதகமா் வாணிக சூழலில் ஏற்றுமதி 
இ்றககுமதி்யவிட ________ஆக 
இருககும்

அ. அதிகமாக
ஆ. கு்்றவாக
இ. கிட்டத்தட்ட சமமாக
ஈ. சமமாக

12.  இ்றககுமதி ஏற்றுமதி்யவிட அதிகமாக 
இருத்த்ல கீழ்கணட வழிகளில் எது சரி 
பசயயும்

அ. சுங்கத் தீர்வ்யக கு்்றத்தல்
ஆ. ஏற்றுமதி வரி்ய அதிகரித்தல்
இ. ஏற்றுமதிககு ஊககமளித்தல்
ஈ. இ்றககுமதிககு ஊககமளித்தல்

13.  அயல்நாட்டுச்  பசலுத்துநி்ல 
உள்ளடககிய இ்ங்கள்

அ. புல்ாகும் ப�ாருட்கள் மட்டும்
ஆ. புல்ாகாத �ணிகள் மட்டும்
இ. அ மற்றும் ஆ
ஈ. �ணட வாணி�ம் மட்டும்

14.  அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல கூறுகள் கீழ் 
கணட்வகளில் எ்வ

அ. நடபபு கைககு
ஆ. ்மய வங்கி இருபபு
இ. மூலத் கைககு
ஈ. அ,ஆ,இ மூன்றும்

15.  வாணி�க பகாடுப�ல் நி்ல அறிக்கயில் 
அ.  ப�ாருள்  �ரிவரத்த்் மட்டும் 

�திவாகி்றது 
ஆ.  ப�ாருள் மற்றும் �ணிகள் 

�ரிவரத்த்்கள் �திவாகி்றது
இ.  மூலத்ம் மற்றும் நிதி 

�ரிவரத்த்்கள் �திவாகி்றது
ஈ.  கமற்கணட அ்்த்தும் �திவாகி்றது
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16.  சுற்றுலா மற்றும் பவளிநாட்டுப �யைம் 
பதாடரபு்டய �ரிவரத்த்்கள் 
அயல்நாட்டு பசலுத்துநி்லயின் எநத 
கைககின் கீழ் �திவாகி்றது

அ. ப�ாருள் வாணிகக கைககு
ஆ. �ணிகள் வாணிக கைககு
இ. �ை�ரிவரத்த்் கைககு
ஈ. மூலத் கைககு

17.  சுழற்சி அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல 
சமமற்்ற  நி்லககா் காரைம்
அ.  வாணிக சுழற்சியின் மாறு�ட்ட கால 

கட்டம் 
ஆ.  வருவாய மற்றும் வி்ல கத்வ 

பநகிழ்ச்சி நாடுகளுககி்டகய 
கவறு�டுதல்

இ.  நீணடகால ப�ாருளாதார மாற்்றங்கள்
ஈ.  அ மற்றும் ஆ

18.  கீழ்கணட்வகளில் எ்வ பவளிநாட்டு 
கநரடி மூலத்த்திற்கா் உதாரைமாக 
கூ்ற முடியாது?
அ.  பவளிநாட்டில் தன்னூரதி ஆ்ல 

அ்மத்தல் 
ஆ.  ப வ ளி ந ா ட் டி ல் 

பசயல்�ட்டுகபகாணடிருககி்ற இரும்பு 
உருககு ஆ்ல்ய வாங்குதல்

இ.  பவளிநாட்டு துணி நிறுவ்ம் 
பவளியிட்ட �ங்கு அல்லது கடன் 
�த்திரத்்த வாங்குவது

ஈ.  முழு தனி உரி்மயுடன் ஒரு புதிய 
நிறுவத்்த பவளிநாட்டில் 
பதாடங்குவது

19.  இநதியாவில் பவளிநாட்டு கநரடி 
மூலத்ம் அனுமதிககப�டாத து்்ற?

அ. வங்கி
ஆ. அணு ஆற்்றல்
இ. மருநது உற்�த்தி
ஈ. காபபீடு

20.  ககாட்�ாட்டு அடிப�்டயில் பவளிநாட்டு 
கநரடி மூலத்த்தின் நன்்மகளாவ்

அ. ப�ாருளதார வளரச்சி
ஆ. �ன்்ாட்டு வாணி� வளரச்சி
இ. கவ்ல வாயபபு மற்றும் தி்றன் 
     அதிகரித்தல்
ஈ.  கமற்கணட அ்்த்தும் 

பகுதி – ஆ

கீழ்க்�னாணும் வி்னாக்�ளுக்கு ஓரிரு 
வனாக்கியங�ளில் பதில் அளிக்�வும்

21. �ன்்ாட்டுப ப�ாருளியல் என்்றால் என்்?
22. �ன்்ாட்டு வாணிகம் வ்ரவிலககைம் 

தருக.
23. �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் நன்்மகளில் 

ஏகதனும் இரணடு குறிபபிடுக
24.  �ன்்ாட்டு வாணிகத்தின் அடிப�்டக்ள 

விளககுவதில் ஆடம் ஸ்மித்துககும், 
கடவிட் ரிககாரகடாவுககும் உள்ள 
கவறு�ாடு என்்?

25. வாணி� வீதத்தி்் விளககுக.
26. வாணி�ச் பசலுத்துநி்ல �ற்றி நீவிர 

அறிவது யாது?
27. பசலாவணி மாற்று வீதம் என்்றால் 

என்்?
வி்டகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அ ஈ ஈ ஆ இ ஆ ஆ இ அ இ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
அ ஆ இ ஈ அ ஆ ஈ இ ஆ ஈ
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பகுதி – இ

கீழ்வரும் வி்னாக்�ளுக்கு ஒரு பத்தியளவில் வி்டயளிக்�வும்

28.  �ன்்ாட்டுப ப�ாருளியலின் உள்ளடககத்்த �ட்டியலிடுக
29.  �ன்்ாட்டு வாணிகத் பதான்்மக ககாட்�ாட்டிற்கும் புதிய 

ககாட்�ாட்டிற்குமி்டயிலா் கவறு�ாடுக்ள எழுது.
30.  பமாத்த மற்றும் நிகர �ணட �ரிமாற்று வாணி� வீதத்்த சுருககமாக எழுதுக
31.  வாணி�க பகாடுப�ல் நி்லககும் அயல்நாட்டுச் பசலுத்து நி்லககுமி்டயிலா் 

ஏகதனும் மூன்று கவறு�ாடுக்ள �ட்டியலிடுக
32.  இ்றககுமதி �ங்களவு என்்றால் என்்?
33.  மாறுகின்்ற �ைமாற்று வீதத்தின்  ப�ாருள் தருக?
34.  பவளிநாட்டு கநரடி மூலத்த்தின் கநாககங்க்ள குறிபபிடுக

பகுதி – ஈ

கீழ்க்�னாணும் வி்னாக்�ளுக்கு ஒரு பக்� அளவில் பதில் �ரு�

35.  உள்நாட்டு வாணிகத்துககும் �ன்்ாட்டு வாணிகத்துககுமி்டயிலா் கவறு�ாடுக்ள 
விவாதிககவும்

36.  ஒபபு்மச் பசலவுக ககாட்�ாட்டி்் விவரி
37.  புதிய �ன்்ாட்டு வாணிகக  ககாட்�ாட்டி்் விவாதிககவும்
38.  கேககப ்வ்ரால் வடிவ்மககப�ட்ட வாணி� வீத வ்கக்ள விவரி
39.  அயல் நாட்டுச் பசலுத்துநி்லயின் கூறுக்ள அட்டவ்ை வடிவில் விளககுக.
40.  அயல்நாட்டுச் பசலுத்துநி்ல சமமின்்மயின் வ்கக்ள விவரி.
41.  �ை மாற்று வீதம் எவவாறு இரணடு மு்்றகளில் நிரையமாகி்றது என்�்த 

உதாரைத்துடன் விளககுக.
42.  ப�ாருளாதார முன்க்ற்்றம் மற்றும் பவளிநாட்டு கநரடி முதலீட்டிற்கும் இ்டகய உள்ள 

பதாடரபி்் விளககுக.

1.  �ன்்ாட்டு வாணி�த்தில் ஈடு�ட்டுள்ள நிறுவ்ம் அல்லது பதாழிற்சா்லககு மாைவரகள் 
அ்ழத்து பசன்று அங்கு பின்�ற்்றப�டும் ந்டமு்்றக்ளயும், ஆற்்றப�டும் 
நடவடிக்கக்ளயும் அறியச்பசயதல்.

2.  மாைவரக்ள ‘நாடுகளாக’ குழுபபிரித்து அவரகளி்டகய சில �ணடங்க்ள மாற்்றச் 
பசயது, அவரகள் �ன்்ாட்டு வாணி�த்தில் ஈடு�டுவதுக�ால் காட்டச் பசயதல்.

பசயமு்்
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8.1

அத்தியாயம்

8 பன்னாட்டு பபனாருளனாதனார அமைப்புகள்

“மேம்பட்ட ஆற்றல் வளம ்பரந்த நிலையில் காணப்படும ப்பாழுது இ்டரகள் 
நிரவகிககப்பட்டால் எணணற்ற அளவில் அநநிய மூை்தனத்திறகான சூழ்நிலைகள் 

ப்தரிவு பெயயப்படுகின்றது”.
- ருடி டனார்புஷ்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
உைக வரத்்தகத்தின அளலவ அதிகரிப்பதில் ெரவம்தெ ப்பாருளா்தார அலேபபுகளின 
்பஙலக புரிநது பகாள்ளு்தல்.

்பனனாடடு ்பண நிதி, உைக வஙகி ேறறும உைக வரத்்தக அலேபபு ஆகியவறறின 
ம�ாககஙகள், ்பணிகள் ேறறும ொ்தலனகள் ்பறறி அறிநது பகாள்ளு்தல்.

பிரிகஸ் (BRICS), ஏசியான (ASEAN) ேறறும ொரக (SAARC) ம்பான்ற வரத்்தக ப்தாகுதிகளின 
ம�ாககஙகள், ்பணிகள் ேறறும ொ்தலனகலளப ்பறறி அறிநது பகாள்ளு்தல்

1
2
3

அறிமு்கம்

முநல்தய ்பா்டத்தில் ்பனனாடடு 
வாணி்பத்தின அடிப்பல்டகள், வாணி்பத்தின 
்பைனகள், வாணி்ப வீ்தம, அயல்�ாடடுச் 
பெலுத்துநிலை ேறறும அநநிய பெைாவணி 
ோறறு வீ்தம ஆகியவறல்ற ்பயினம்றாம. 
�ாடுகளுககில்டமய வாணி்பம �ல்டப்பறும 
ம்பாது, வளரந்த �ாடுகமள எபப்பாழுதும 
ஆ்தாயம ப்பறுகின்றது ேறறும குல்ற வளரச்சி 
�ாடுகள், ்பா்தகோன வாணி்ப வீ்தம ேறறும 
அயல்�ாடடு பெலுத்துநிலை, அவறறின 
ோறறுவீ்தஙகள் ஆகியவற்றால் 
்பாதிககப்படுகி்றது. 1930களில் ஏற்பட்ட உைக 
ப்பருேந்தம ேறறும இரண்டாம உைகபம்பார 

ஜான மேனாரடு கீனஸ் (வைது) ேறறும 
மேரிப்டகஸ்்டர பவாயட (இ்டது) ஆகிமயாரகள் 
உைக வஙகி ேறறும ்பனனாடடு ்பணநிதியம 

ஆகிய இரணல்டயும ம்தாறறுவிகக 
காரணோனவரகளாவர
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8.2

ம்தசிய பகாள்லககலள உருவாகக 
முலனந்த்தால் ஒவபவாரு �ாடும ஏறறுேதிலய 
ப்பருேளவில் ஊககுவிப்ப்தறகும, 
இ்றககுேதிலயக கடடுப்படுத்்தவும, வாணி்பத் 
்தல்டகள், �ாணய ோறறுக கடடுப்பாடுகள் 
ேறறும �ாணய ேதிபபுக குல்றத்்தல் ம்பான்ற 
்தல்டகலள விதித்்தது.

்பனனாடடு ்பண நிதியம (International 
Monetary Fund), உைக வஙகி (International 
Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD)  ேறறும ்பனனாடடு வாணிக நிறுவனம 
(International Trade organization (ITO) ஆகிய 
மூனறு நிறுவனஙகலள உருவாகக 1944ல் 

கூடிய பிரிட்டன வூடஸ் ோ�ாடு ்பரிநதுலரத்்தது.   
்பனனாடடு ்பண நிதியமும உைக வஙகியும 
1945ல் பெயல்்ப்டத் ப்தா்டஙகியது. ்பனனாடடு 
வாணிக நிறுவனத்துககுப ்பதிைாக ்தறகாலிக 
தீரவாக வாணிகம ேறறும தீரலவகளுககான 
ப்பாது ஒப்பந்தம (General Agreement on Tariff 
and Trade (GATT) என்ற அலேபபு அலேப்பக.  
இது உைக வரத்்தக அலேப்பாக (World Trade 
Organisation-WTO) 1995ல் ோற்றப்படடு 
நிரந்தர நிறுவனோனது. ்பனனாடடு ்பண 
நிதியம,  உைக வஙகி  ேறறும உைக வரத்்தக 
அலேபபு ஆகியவறறின ்தலைலே அலுவைகம  
துவஙகப்பட்ட ஆணடு அட்டவலணயில் 
பகாடுககப்படடுள்ளது.

நிறுவ்ம் தமைமையிடம் துவஙகப்பட்ட ஆண்டு

்பனனாடடு ்பண நிதியம வாஷிங்டன டி.சி 1945

உைக வஙகி வாஷிங்டன டி.சி 1945

உைக வரத்்தக அலேபபு பஜனிவா 1995

பன்னாட்டு பண நிதியம் 
(International Monetary Fund)

உறுபபு �ாடுகளுககில்டமய 
ப்பாருளா்தார ேறறும நிதி ஒத்துலைபல்பப 
ப்பறுவம்த நிதியத்தின அடிப்பல்ட 
குறிகமகாளாகும. உறுபபு �ாடுகளுககு 
குறுகிய காை அயல்�ாடடுச் பெைவாணி 
ெேமினலேலய  ெோளிகக உ்தவுவ்தறகாக 
நிதியம ஆரமபிககப்பட்டது. 2018 – ம ஆணடின 

IMF உைக 
வஙகி

பன்னாட்டு பணநிதியம் 
ைற்றும் உைக வஙகி 

ஆகியவற்றின 189வது 
உறுப்பு நனாடனாக பசிபிக் 

பபருஙகடலில் 
அமைந்துள்ள். மிகச் 
சிறிய பதன பசிபிக் தீவு 

நனாடனாகிய நவ்ரு குடியரசு 
இமணந்தது

்படி கல்டசியாக 2016 – ல் உறுபபினராக 
மெரந்த �வரு குடியரசு என்ற �ாடல்டயும 
மெரத்து நிதியம 189 உறுபபு �ாடுகலளக 
பகாணடுள்ளது.

8.2.1.  பன்னாட்டு பண நிதியத்தின 
குறிக்்கனாள்கள் (Objectives of 
IMF)

i)  உறுபபு �ாடுகளில்டமய ்பனனாடடு 
்பரிவரத்்தலனயில் ்பணவியல் 
ஒத்துலைபல்பப மேம்படுத்துவது 

ii)  ்பனனாடடு வாணி்பம மவகோகவும  
ெேச்சீராகவும வளர உ்தவுவது.

iii)  உறுபபு �ாடுகள் ம்பாடடி ம்பாடடுக பகாணடு 
்பண ேதிபபி்றககம பெயவல்த ்தடுத்து 
�ாணய ோறறு விகி்தம நிலையாக இருககச் 
பெய்தல்
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iv)  உறுபபு �ாடுகள் விதிககும பெைாவணிக 
கடடுப்பாடுகலள குல்றத்்தல் அல்ைது 
நீககு்தல்‘

v)  இரு்தரபபு வாணிக ஒப்பந்தஙகளுககுப 
்பதிைாக அலனத்து �ாடுகளுககில்டயிைான 
்பை்தரபபு �்டபபு கணககு ேறறும ்பண 
்பரிவரத்்தலன முல்றலய நிறுவுவது 

vi)  வளரந்த �ாடுகள் வளரும �ாடுகளில் 
மூை்தனம பெயவல்த எளி்தாககுவ்தன 
மூைம வளரும �ாடுகளின உற்பத்தி 
வளஙகலளயும ேககளின வாழ்கலகத் 
்தரத்ல்தயும மேம்படுத்துவது.

vii)  ்பனனாடடு நீரலே பிரச்சிலனககுத் தீரவு 
காண்பது.

8.2.2  பன்னாட்டுப் பண நிதியத்தின 
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 

நனாணய ைனாற்று 
நிமைத்தனமை

IMF 
பணிகள்

பன
்

னாட்
டு 

வனாணி
பத்

திற்கு
 

உ
றுதும

ண
யனாத

ல்

நீடித்த பபனாருளனாதனார 
வளர்ச்சிமய உறுதி பசய்தல்

அய
ல் 

நனா
ட்டு

 
பச

லு
த்து

நிம
ை 

சிக்
கலு

க்கு
 தீ

ர்வு

்தடுத்்தல் ேறறும ்தஙகத்ல்த அறிவிககப்பட்ட 
ேதிபபு நீஙகைாக குறிபபிட்ட விலையில் வாஙக 
ேறறும விறக வலியுறுத்துகி்றது.

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.

iii)  இமண ைதிப்மப உறுதிபசய்தல்.
உறுபபு �ாடுகளின �ா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.

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 
்பணத்தின அளிபல்ப நிதியம உயரத்தும.
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v)  வனாணிபத் தமடகமளக் குமைத்தல்
இநநிதியம உறுபபு �ாடுகளால் 

விதிககப்படுகின்ற சுஙக வரி ேறறும பி்ற 
வாணி்ப ்தல்டகலள குல்றப்ப்தன மூைம 
்பணம அனுபபு்தல் குறித்்த ்தல்டகலள 
நிறுத்து்தல் அல்ைது ம்ப்த �்டவடிகலககலள 
்தவிரத்்தல் ஆகியவறல்ற இ்தன ம�ாககோக 
பகாணடுள்ளது.
vi) கடன வசதிகமள வழஙகுதல்

உறுபபு �ாடுகளுககு உ்தவுவல்த 
ம�ாககோகக பகாணடு ஐ.எம.எப ்பல்மவறு 
வலகயான க்டன வெதிகலள 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடிப்பல்ட க்டன வெதி,  
மூனறு ஆணடுகளுககான விரிவு்படுத்்தப்பட்ட 
நிதி வெதி, ஈடுபெய நிதிவெதி ேறறும 
கட்டலேபபு ெரிபெய்தல் வெதி ஆகியவறல்ற 
இகக்டன வெதிகள் உள்ள்டககியுள்ளது.

நிதியம ஆறறும ்பணிகலள மூனறு 
்தலைபபுகளில் வலகப்படுத்்தைாம.
1.  நிதி ொரந்த ்பணிகள் – உறுபபு �ாடுகளின 

குறுகிய ேறறும �டுத்்தர காை அயல்�ாடடுச் 
பெலுத்துநிலை ்பற்றாககுல்றலய ெரிககட்ட 
வைஙகப்படும நிதி உ்தவிப ்பணிகள்.

2.  ஒழுஙகாறறுப ்பணிகள் – உறுபபு �ாடுகள் 
கல்டபிடிகக மவணடிய �்டத்ல்த விதிகலள 
பெயல்்படுத்து்தல்.

3.  ஆமைாெலனப ்பணிகள் – ப்பாருளா்தார 
ேறறும ப்தாழில்நுட்ப ஆமைாெலனகலள 
வைஙகு்தல்.

8.2.3 நிதியம் வழஙகும் வசதிகள் 
நிதியம வைஙகும க்டன திட்டஙகள் 

கீமை விவரிககப்படடுள்ளன.
(i) அடிப்பமடக் கடன வசதி

உறுபபு �ாடுகள் ்தறகாலிக அயல்�ாடடுச் 
பெலுத்துநிலை ெேமினலே சிரேஙகளிலிருநது 

விடு்ப்ட இந்த வலக க்டன உ்தவிலய நிதியம 
அளிககின்றது. ஒரு உறுபபு �ாடு 
நிதியத்தி்டமிருநது ேற்ற �ாடடு ்பணத்ல்தமயா 
சி்றபபு எடுபபுரிலேலயமயா (SDR) ்தஙகள் 
�ாடடுப ்பணத்ல்தக பகாடுத்து ப்பறறுக 
பகாணடு அயல்�ாடடு பெலுத்துநிலை 
்பற்றாககுல்றலய நிரபபிக பகாள்ளைாம.  ஒரு 
உறுபபினர �ாடு நிதியத்தில் அது ்பராேரிககும 
மூை்தனப ்பஙகுத் (Quota in Capital) 
ப்தாலகயில் 25 விழுககாடு அளவுககு 
நி்பந்தலனயற்ற க்டன  ப்பறுவல்தமய 
அடிப்பல்டக க்டன எனகிம்றாம.  இந்த 
நி்பந்தலனயற்ற க்டன வாஙகும உரிலே 
லகயிருபபு ்பகுதி (Reserve Tranche) என 
அலைககப்படுகி்றது.

சிைப்பு எடுப்புரிமைகள்  
(Special Drawing Rights)

்தாள் ்தஙகம எனறு அலைககப்படும 
சி்றபபு எடுபபுரிலேகள் (SDRs) என்ற 
திட்டத்ல்த நிறுவியதில் நிதியம பவறறி 
ப்பறறுள்ளது. ்பனனாடடு நீரலேத் 
்தனலேலய உருவாகக 1969ல் நிதியம 
்பனனாடடு ்பண இருபபுகலள ஏற்படுத்தியது.  
இலவ நிதியத்தின உறுபபு �ாடுகளுககு 
அவரகளின மூை்தனப ்பஙகுத் ப்தாலகயின 
அளவுகளுககு ஏற்றாறம்பால் 
அளிககப்படுகின்றது. இ்தன மூைம சி்றபபு 
எடுபபுரிலேகள் ்பனனாடடு 
ேதிப்பளலவயாகவும பெலுத்து 
நிலையாகவும பெயல்்படுகின்றது.   நிதியம 
வைஙகும லவபபுகள், மூை்தனம ம்பான்ற 
அலனத்து பெயல்்பாடுகளும  சி்றபபு 
எடுபபுரிலேயில் பவளிப்படுத்்தப்படுகின்றது.

பேயின (Haien)  கூறிய்படி “நிதியம 
ஒரு ்பனனாடடு ேத்திய வஙகி ம்பால் 
உள்ளது” என்ற கருத்ம்த நிதியத்தின 
ொ்தலனயாகும.
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(ii) விரிவனாக்கப்பட்ட நிதி வசதி

உறுபபு �ாடுகள் ்தஙகளின 
மூை்தனப்பஙகுத் ப்தாலகயில் 140 விழுககாடு 
அளவுககு அடிப்பல்டக க்டன ப்தாலகககு 
மேல் அதிகோக க்டன ப்ப்ற அனுேதிப்பம்த 
விரிவாககப்பட்ட க்டன திட்டம. இது மூனறு 
ஆணடுகளில் குல்றந்த வடடியில் திரும்ப 
பெலுத்்தத்்தகக க்டன திட்டோகும.

(iii) ஈடு பசய் நிதி வசதி

நிதியம 1963 ஆம ஆணடில் ஈடு பெய 
க்டன திட்டத்ல்த அறிமுகப்படுத்தியது.  
குல்றவான ஏறறுேதி வருவாய ஈடடும 
மு்தனலேத் துல்ற ப்பாருளுற்பத்திலய 
ொரநதிருககும �ாடுகளுககான ்தனிப்பட்ட 
க்டன திட்டமே ஈடு பெய க்டன திட்டோகும. 
்தானிய விலை ஏற்ற இ்றககத்தினால் 
இ்றககுேதிககான ப்தாலகலய பெலுத்்த 
இயைாேல் சிரேப்படும �ாடுகளுககு கூடு்தல் 
க்டன வைஙகும வலகயில் 1981 ஆம ஆணடில் 
ஈடுபெய க்டன திட்டம விரிவு்படுத்்தப்பட்டது.

(iv) தனாஙகிருப்பு வசதி

்தாஙகிருபபு நிதி வெதி 1969 – ல் 
துவஙகப்பட்டது.  உணவு ்தானியஙகள் 
விலளவிககும �ாடுகள் ்தானிய மெமிபபு 
கி்டஙகுகள் அலேத்து உணவுப ப்பாருள் 
விலை கடடுப்படுத்தும ம�ாககத்தில் 
வைஙகப்படும க்டமன ்தாஙகிருபபு வெதிககான 
க்டனாகும.

(v) துமண நிதி வசதி 

மூை்தனப ்பஙகளவு சிறி்தாக உள்ள 
உறுபபு �ாடுகள் அயல்�ாடடுச் பெலுத்துநிலை 
சிரேஙகளிலிருநது விடு்ப்ட நிதியம ்தறகாலிக 
நிதி உ்தவித் திட்டத்ல்த ஏற்பாடு பெய்தது.

(vi)  கட்டமைப்பு சரி பசய்தல் வசதி (Structural 
Adjustment Facility (SAF)

ோரச் 1986ல் ெலுலககளு்டன 
ஏலை�ாடுகளுககு கூடு்தல் அநநிய 
பெைாவணி க்டனு்தவியாக வைஙகும 
இத்திட்டத்ல்த நிதியம துவககியது.  டிெம்பர 
1987ல் விரிவாககப்பட்ட கட்டலேபபுக க்டன 
திட்டத்ல்த (Enhanced Structural Adjustment  
Facility (ESAF) நிதியம துவககியது.  
இத்திட்டத்தின கீழ் அதிக ெலுலககளு்டன 
குல்றவான வருவாய உள்ள �ாடுகளுககு 
அநநிய பெைாவணி கில்டப்பல்த அதிகரிககும 
வெதிகள் ஏற்பாடு பெயயப்பட்டது.  
ஏலை�ாடுகளின அயல்�ாடடு 
பெலுத்துநிலைலய ொ்தகோககி ப்பாருளா்தார 
வளரச்சிலயத் தூணடும ப்பாருளா்தாரக 
கட்டலேபல்ப ோறறியலேககும திட்டஙகலள 
மேறபகாள்ள உ்தவி பெயவம்த இந்த இரணடு 
க்டன திட்டஙகளின குறிகமகாளாகும.

8.2.4.  நிதியத்தின சனாதம்கள் 
(Achivements of IMF)

நிதியத்தின ொ்தலனகள் கீமை 
்படடியலி்டப்படடுள்ளன.

i) பன்னாட்டுப் பண இருப்மப நிறுவுதல்

உைக �ாடுகளின ்பணத்ல்த பெைாவணி 
லகயிருப்பாகத் திரடடியதில் நிதியம சி்றப்பாக 
்பஙகாறறுகின்றது. இந்த பெைாவணி 
லகயிருபல்ப உறுபபு �ாடுகளின 
பெைாவணித் ம்தலவலய நிவரத்தி பெயய 
்பயன்படுத்துகி்றது.

ii) பணவியல் சுயகட்டுப்பனாடும் ஒத்துமழப்பும்

உறுபபு �ாடுகள் 
்பண்பரிவரத்்தலனகளில் சுயகடடுப்பாடு  
ேறறும ஒத்துலைபல்ப கல்டபபிடிகக 
லவப்பதில் நிதியம தீவிர ஆரவம 
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8.3

பகாணடுள்ளது. இ்தறகாக, ்தஙகளின 
ப்பாருளா்தார பிரச்சிலனகளுககு 
தீரவுகாண்பதில் உணலேயான முயறசிகள் 
பெய்த �ாடுகளுககு ேடடும நிதி உ்தவிகலள 
வைஙகியது.

iii)  பினதஙகிய நனாடுகளின பிரச்சிம்கமள 
தீர்ப்பதில் சிைப்பு கவ்ம்

பின்தஙகிய �ாடுகளின கடுலேயான 
ப்பாருளா்தார பிரச்சிலனகளுககு தீரவு 
காண்பதில் சி்றபபு கவனம பெலுத்தியம்த 
நிதியத்தின குறிபபி்டத்்தகக பவறறியாகும.  
்பா்தக பெலுத்து நிலைலயச் ெரிபெயய 
்தாராளோன க்டன உ்தவிகலள 
வைஙகுகின்றது. இருந்த ம்பாதிலும 
ப்பரும்பானலேயான பின்தஙகிய �ாடுகள் 
பின்தஙகிய நிலையிமைமய உள்ளது.  

8.2.5.  இந்தியனா ைற்றும் பன்னாட்டு 
பண நிதியம்

இநதியா நிதியத்தின ஐந்தாவது ப்பரிய 
உறுபபு �ா்டாக 1970 வலர இ்டம 
பிடித்திருந்தது.  ஒரு நிரந்தர பெயல் 
இயககு�லர நியமிககும அதிகாரத்ல்தயும 
ப்பறறுள்ளது.  நிதியத்திலிருநது ்பை உ்தவிகள் 
ப்பறறு ஒழுஙகாக க்டன ்தவலணகலள கடடி 
வருகின்றது. இநதியாவின எஸ்.டி.ஆர.  
்பஙகளவு ்தறம்பாது 5821.5 மில்லியன 
்டாைராக உள்ளது.  அதிக அளவு எஸ்.டி.ஆர 
்பஙகளவு உள்ள �ாடுகளில் இநதியா 13வது 
உறுபபு �ா்டாகவும நிதியத்தின போத்்த 
்பஙகளவில் 2.44 விழுககாடு ்பஙகுகலளயும 
பகாணடுள்ளது. அயல் �ாடடுச் பெலுத்துநிலை 
்பற்றாககுல்றலய ெரிபெயவ்தறகு க்டனகள் 
ப்பறுவம்தாடு இநதியா பி்றவழிகளிலும நிதி 
உ்தவிலய உறுபபினர எனறு முல்றயில் 
ப்பறறு ்பயனல்டநது வருகின்றது.

 
ைறுகட்டமைப்பு ைற்றும் 
்ைம்பனாட்டுக்கனா் பன்னாட்டு 
வஙகி அல்ைது உைக வஙகி 

ேறுகட்டலேபபு ேறறும மேம்பாடடுககான 
்பனனாடடு வஙகி உைக வஙகி எனவும 
அலைககப்படுகி்றது. 1944ல் �ல்டப்பற்ற 
பிரட்டன வூடஸ் ோ�ாடடுத் தீரோனத்தின்படி 

எஸ்.டி.ஆர். (SDR) யனாது?
 ஐ.எம.எப-ன கட்டலளப்பணோகும.
 �ாணய குழுேத்தின வலுவான 
உரிலே மகாரல்
எஸ்.டி.ஆர். குறிப்பது யனாது?
 சி்றபபு எடுபபு உரிலேகள்(SDR)
எஸ்.டி.ஆர். ஏன உருவனாக்கப்பட்டது?
  உைக லவபபு �ாணயோக 

பெயல்்படுவ்தறகு
  உைக அளவிைான ்பண நீரலேலய 

உருவாககுவ்தறகு
எஸ்.டி.ஆர். எவ்வ்ம் ைதிப்பிடப்படுகிைது?
  1969-ல் உருவககப்பட்டது 

ப்தா்டககத்தில் எஸ்.டி.ஆரின 
ேதிப்பாக 0.888671 கிராம தூய 
ப்பான - அந்த காைகட்டதில் 1 US$  
ெேோன்தாகும.
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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. 

8.3.1.  உைக வஙகியின ்நனாக்கஙகள் 
(Objectives of IBRD)

்பனனாடடு வாணி்ப வளரச்சிலயயும 
ப்பாருளா்தார வளலேலயயும ்பனனாடடு 
வாணிகத் ்தல்டகலள நீககுவ்தன மூைம 
அல்டவம்த அடிப்பல்ட குறிகமகாளாகும.
1.  உறுபபு �ாடுகளின ப்பாருளா்தார 

ேறுகட்டலேபபிறகும, மேம்பாடடிறகும  
உ்தவு்தல்
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ேறுகட்டலேபபு ேறறும 
மேம்பாடடுககான 
்பனனாடடு வஙகி

்பனனாடடு 
மேம்பாடடு 
அலேபபு

்பனனாடடு 
நிதிக 
கைகம

்பனமுக மு்தலீடடு 
ஒபபுறுதி முகலே

மு்தலீடடு பிரச்ெலனகலள 
தீரப்ப்தறகான ்பனனாடடு 

லேயம

உைக வஙகி குழுைம்

1. ேறுசீரலேபபு ேறறும மேம்பாடு
2. மூை்தன மு்தலீடடிறகு ஊககுவிபபு
3.  ்பனனாடடு வாணி்பத்திறகு ஊககுவிபபு
4.  அலேதிகாை ப்பாருளா்தாரத்ல்த 

உருவாககல்
5. சுறறுச்சூைல் ்பாதுகாபபு 

உைக வஙகியின ்நனாக்கஙகள் 

2.  உறுபபு �ாடுகளின நீண்ட காை அயல்�ாடடு 
பெலுத்துநிலை ெேமினலேலய 
ம்பாககுவ்தறகு நீண்ட காை க்டன 
வைஙகுவ்தன மூைம அலனத்து 
�ாடுகளுல்டய ்பனனாடடு 
வாணி்பத்ல்தயும ெேோக மேம்பாடு 
அல்டவ்தறகு உறுதி பெய்தல்.

3.  உறுபபு �ாடுகளின கட்டலேபபு ேறறும 
ப்தாழில் வளரச்சித் திட்டஙகளுககான 
க்டனகளுககு ஈடடுறுதி வைஙகு்தல். 

4.  ம்பாரினால் ்பாதிககப்பட்ட �ாடுகலள 
அலேதிக காை சூழ்நிலைககு ோறறுவ்தறகு 
உ்தவு்தல்.

5.  வஙகியின பொந்த நிதியிலிருநது 
உற்பத்திலய அதிகரிககும க்டனகலள 
பவளி�ாடடு மூை்தனத்துககு 
உறுதுலணயாக பெயல்்படும வலகயில் 
வைஙகுவது.
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உைக வஙகி கடன வழஙகும் நமடமுமை 
(Lending Procedure of IBRD)

உைக வஙகி க்டன வைஙக மூனறு 
வலககயான �ல்டமுல்றகலள 
கல்டபிடிககி்றது.

i)  வஙகியின இருபபில் உள்ள பொந்த 
நிதியிலிருநது க்டன வைஙகுவது

ii) க்டன நிதியிலிருநது க்டன வைஙகுவது
iii) ஈடடுறுதி வைஙகி க்டன ப்பறறுத் ்தருவது

உைக வஙகி (WB) க்டன வைஙகும 
பெயல்யுகதிலய ோறறிக பகாணடுள்ளது.  
உறுபபு �ாடுகளின ப்பருநதிரளான 
ஏலைேககளுககு ்பைனளிககும க்டன 
திட்டஙகளுககு முனனுரிலே வைஙகுகி்றது.  
மவளாணலேத்துல்றககு ேற்ற துல்றகலளக 
காடடிலும கூடு்தல் க்டன வைஙகுகி்றது.  ஊரக 
மேம்பாடடுககு உறுதுலணயாக இருககும 
�்டவடிகலககளுககு க்டன வைஙக கவனம 
பெலுத்துகி்றது. அவவா்றான மூனறு 
�்டவடிகலககள்.

அ)  ஊரக வாழ்ேககளுககு கல்விலய 
்பரபபு்தல். 

ஆ) ஊரக ொலைகலள மேம்படுத்து்தல்
இ) கிராேஙகலள மினொரேயோககல்.

8.3.2  உைக வஙகியின பணிகள் 
(Functions of World Bank)
உறுபபு �ாடுகளின ப்பாருளா்தார 

மேம்பாடடுத் திட்டஙகளுககு க்டன வைஙகும 
்பணிலய உைக வஙகி பெயகி்றது.  இ்தறகாக 
நீண்ட காை க்டனகலள வைஙகுகி்றது.  உைக 
வஙகி ஒப்பந்தத்தின மு்தல் ஷரத்தின ்படி 
கீழ்கண்ட ்பணிகலள வஙகி பெயகி்றது:
1.  உற்பத்திக்கு ஊக்கைளிக்கும் முதலீட்டுக்கனா் 

கடன உதவி
உற்பத்திககு க்டன மு்தலீடு வைஙகும 

திட்டத்தின மூைம உறுபபு �ாடுகளின நிை 

எல்லைககுட்பட்ட ்பகுதிகளின ேறுகட்டலேபபு 
ேறறும மேம்பாடடுககு உ்தவி பெயயும 
்பணிலய உைக வஙகி பெயகி்றது.  பின 
்தஙகிய �ாடுகளில் உற்பத்தி வளரச்சிககான 
திட்டஙகளுககு உ்தவுகின்றது.

2.  பன்னாட்டு வனாணிகத்தின சரிவிகித 
வளர்ச்சி 

்பனனாடடு க்டன மூை்தனம வைஙகி 
உறுபபு�ாடுகள் அலனத்தும ெரிவிகி்த 
்பனனாடடு வாணி்ப நீண்டகாை 
வளரச்சியல்டய உ்தவும ்பணிலய வஙகி 
பெயகி்றது. இ்தன விலளவாக உறுபபு 
�ாடுகளின அயல்�ாடடுச் பெலுத்துநிலை 
ெேநிலைலய அல்டயும.

3. கடன ைற்றும் ஈட்டுறுதி வழஙகுதல்  
முககியோன  திட்டஙகளுககு க்டன 

வைஙகுவது ேறறும பி்ற வழிகளில் க்டனப்ப்ற 
ஈடடுறுதி வைஙகுவது ஆகிய ்பணிகலளயும 
வஙகி பெயகி்றது.

4.  பவளிநனாட்டுத் தனியனார் முதலீட்டிற்கு 
ஊக்கைளித்தல்

்தனியார பவளி�ாடடு மு்தலீட்டாளரகள் 
மூைம உைக வஙகியின உறுபபு �ாடுகளுககு 
க்டன வைஙக ஈடடுறுதிகள் வைஙகும 
்பணிலயச் பெயது பவளி�ாடடு மூை்தனத்துககு 
ஊககேளிககி்றது.  இந்தப ்பணியின மூைம 
்தனியார மூை்தனத்து்டன ஒனறு மெரநது 
பொந்த நிதியிலிருநது ேடடும க்டன 
வைஙகாேல் க்டன நிதியிலிருநதும க்டன 
வைஙக முடிகி்றது.

5. பதனாழில்நுட்ப ்சமவகள் 
உைக வஙகி வாஷிங்டனில் 

அலேநதுள்ள ்பணியாளர கல்லூரி 
நிபுணரகலளக பகாணடு ப்தாழில்நுட்ப 
ஆமைாெலனகலளயும உறுபபு �ாடுகளுககு 
வைஙகுகி்றது.
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8.3.3.  உைக வஙகியின சனாதம்கள் 
(Achievements of IBRD)

உைக வஙகி அ்தன மு்தனலேக 
குறிகமகாளான ம்பாரினால் ்பாதிககப்பட்ட 
�ாடுகளின ேறுகட்டலேபபு ேறறும 
மேம்பாடல்ட அல்டந்ததில் பவறறி 
ப்பறறுள்ள்தாக கூ்றப்படுகி்றது.  இரண்டாம 
உைகப ம்பாருககுபபி்றகு ஐமராபபிய �ாடுகள் 
மீணப்டை உைக வஙகி ப்பரிய அளவில் 
்பஙகாறறியுள்ளது. வளரந்த ேறறும வளரும 
�ாடுகள் என்ற ்பாகு்பாடில்ைாேல் க்டனு்தவி 
பெயது வருகி்றது.

i)  உைக வஙகியின உறுபபினரகள் 
எணணிகலக உயரமவ ொ்தலனயின 
ஆ்தாரம.  துவஙகிய ஆணடில் 30 ஆக 
இருந்த உறுபபினர எணணிகலக 1960ல் 
68 ஆகவும, 1988ல் 151 �ாடுகளாகவும 
அதிகரித்்தது.  ்தறப்பாழுது 189 �ாடுகள் 
வஙகியின உறுபபினரகளாக உள்ளனர.

ii)  திட்டத்தின ம்தலவகமகற்ப 15 மு்தல் 20 
ஆணடுகளில் திருபபி பெலுத்்தத்்தகக 
வலகயில் உறுபபு �ாடுகளுககு 
ேறுகட்டலேபபு ேறறும மேம்பாடடுத் திட்டக 
க்டன வைஙகுகி்றது. க்டனின காை அளவு  
நிதிககான ப்தாழில் அல்ைது ்தளவா்ட 
ேதிபபின ்பயன்பாடல்டப ப்பாறுத்து 
அலேகி்றது.

iii)  துவகக காைஙகளில் உைக வஙகி 
ஐமராபபிய �ாடுகளின ேறுகட்டலேபபுககு 
அதிகோக க்டன வைஙகியது.  
பிறகாைஙகளில் ஏலைகள் ப்பருநதிரளாக 
வாழும வளரும �ாடுகளுககு  க்டன 
வைஙகும வி்தோக ்தனது அணுகுமுல்றலய 
ோறறிக பகாண்டது.

iv)  உற்பத்திலய அதிகரிகக உ்தவும 
துல்றகளான மவளாணலே, நீரப்பாெனம, 

ஆற்றல் வளம ேறறும ம்பாககுவரத்து 
ஆகியவறறிறகு ேடடும உைகவஙகி க்டன 
வைஙகியது.  அடுத்்தககட்ட மேம்பாடடுககு 
அடித்்தளமிடும அடிப்பல்டக கட்டலேபபுத் 
துல்றகள் வலுபப்ப்ற உைக வஙகி 
உ்தவுகின்றது.

v)  உைக வஙகியின எளி்தான க்டன ப்பறும 
பிரிவான ்பனனாடடு ப்பாருளா்தார 
மேம்பாடடு கூட்டலேபபு மிகவும  பின 
்தஙகிய �ாடுகளுககு மிகக குல்றவான 
வடடி விகி்தத்தில் க்டன வைஙகுகி்றது. 
இருந்தம்பாதிலும உறுபபு 
�ாடுகளுககில்டமய ப்பாருளா்தார 
ெேச்சீரினலே நிைவுகின்றது.  அம�க 
ஆபபிரிகக �ாடுகள் இனனும 
ப்பாருளா்தாரத்ல்த மேம்படுத்்தவில்லை.

8.3.4.  இந்தியனாவும் உைக வஙகியும் 
(India and World Bank)

இநதியா உைகவஙகியின அதிகாரபூரவ 
ப்பயரான International Bank for Reconstruction 
and Development என்ற ப்பயலர வலரவு 
குழுவுககு மு்தலில் ்பரிநதுலர பெய்தது.  
அனறிலிருநது இநதியாவில்  ப்பாருளா்தார 
பகாள்லககலள வடிவலேப்பதிலும அவறல்ற 
பெயல்்படுத்்த க்டன வைஙகுவதிலும உைக 
வஙகி ப�ருககோக உள்ளது.  இநதியாவுககு 
்பை ப்பாருளா்தார மேம்பாடடுத் திட்டஙகலள 
பெயல்்படுத்்தக க்டன ்தநது உ்தவியுள்ளது.  
உள்கட்டலேபபுத் திட்டஙகளான 
மினனாற்றல், ம்பாககுவரத்து, ்தகவல் ப்தா்டரபு, 
நீரப்பாெனம, ேறறும இருமபு எஃகு 
ம்பான்றவறல்ற குறிப்பாக பொல்ைைாம.  

உைக வஙகியின துலண நிறுவனோக 
்பனனாடடு நிதி கைகம (International Finance 
Corporation) க்டன வைஙக ஐநது முனனுரிலே 
்பகுதிகலள அல்டயாளம காடடியது.  
அலவயாவன மூை்தன ெநல்த மேம்பாடு, 
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பவளி�ாடடு ம�ரடி மு்தலீடு, பவளி�ாடடு 
ெநல்த நுலைவு, வாயபபுகள், புதிய ேறறும 
மவகோக வளரநது வரும நிறுவனஙகளின 
்பஙகுகளில் மு்தலீடு பெய்தல் ேறறும 
உள்கட்டலேபபுத் துல்ற ்பகுதிகளாகும. 
வறுலேலயப ம்பாககவும ப்பாருளா்தார 

8.4

மேம்பாடல்ட அல்டயவும உைக வஙகி 
இநதியாவுககு க்டன வைஙகியுள்ளது.  1980 ல் 
சீனா உைக வஙகியின உறுபபினராகும 
வலர இநதியா உைக வஙகியால் ்பைனல்டந்த 
�ாடுகளில் மு்தலி்டத்திலிருந்த �ாடு ஆகும .

இந்தியனா ைற்றும் IBRD: நீடித்த பநடுநனாள் உைவு
  உைக வஙகி குழுேத்தில் உள்ள ஐநது அலேபபுகளில் �ானகு அலேபபுகளில் இநதியா 

உறுபபினராக உள்ளது.

  ேறுகட்டலேபபு ேறறும மேம்பாடடிறகான ்பனனாடடு வஙகி (IBRD, 1945)

  ்பனனாடடு மேம்பாடடு அலேபபு (IDA, 1960)

  ்பனனாடடு நிதிக கைகம (IFC, 1956)

  ்பனமுக மு்தலீடடு ஒபபுறுதி முகலே (MIGA, 1958)

  மு்தலீடடு ்தகராறுகள் தீரவிறகான ்பனனாடடு லேயம (ICSID, 1966) (இநதியா இதில் 
உறுபபினராக இல்லை)

  இநதியா ப்தா்டகக காை உறுபபினராக IBRD, IDA, IFC ஆகியவறறில் உள்ளது.

  இநதியாவிறகான உைக வஙகியின உ்தவி, மவளாண இயநதிர பெயல்திட்டம 
ப்தா்டஙகப்பட்ட 1948 ஆம ஆணடிலிருநது வைஙகப்பட்டது.

  IFC யின மு்தல் இநதிய மு்தலீ்டாக US$ 1.5 மில்லியன 1959 ஆம ஆணடு பெலுத்தியது.

  ஜனவரி 1994 ஆம ஆணடு MIGA வில் இநதியா உறுபபினரானது

  இநதியா IBRD/IFC/IDA/MIGA ஆகிய அலேபபுகளில் இயககு�ர அலவயின பெயல் 
இயககு�ராக இருநது வருகி்றது.

உைக வர்த்தக அமைப்பு 
(World Trade Organisation)
1995ஆம ஆணடில் GATT ஆனது உைக 

வரத்்தக அலேபபு என உருவானது. ஒரு புதிய 
ெரவம்தெ நிரந்தர அலேப்பாக அது 
நிறுவப்பட்டது. ப்பாருடகள் ேறறும 
மெலவகளில் வரத்்தகம. அநநிய மு்தலீடு 
ேறறும அறிவுொர பொத்துரிலேகள் 

ஆகியவறறில் வரத்்தகம பெயவ்தறகான 
கணகாணிபபு அலேப்பாக 
வடிவலேககப்படடுள்ளது. உைக வரத்்தக 
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அலேபபின அடித்்தளோன ்டஙகல் வலரவு 
அ்தன ப்பாதுச்பெயைர ஆர்தர ்டஙகல் 
அவரகளால் வடிவலேககப்பட்டது. 

WTO இரு ஆணடுகளுகபகாரு முல்ற 
�ாடுகளின ொர்பாக வணிக அலேச்ெரகள் 
நிலையிைான ோ�ாடு அவரகளது 
பிரச்ெலனகலளத் தீரப்ப்தறகாக 
கூட்டப்படுகி்றது.  WTO ன மு்தல் ோ�ாடு 
சிஙகபபூரில் 1996ல் கூட்டப்பட்டது.  2017ல் 
11வது ோ�ாடல்ட அரபஜணடினாவில் 
கூடடியது. 12 – வது அலேச்ெரகள் 
நிலையிைான ோ�ாடல்ட 2020 ஆணடில் 
கஜகஸ்்தானில் �்டத்்த திட்டமி்டப்படடுள்ளது.

உைக வர்த்தக மையம்

WTC என்பது அபேரிககாவில் உள்ள 
நியூயாரகலக ்தலைலேயகோகக 
பகாணடு அலேநதுள்ளது.  இரடல்டக 
மகாபுரஙகள் எனறு அலைககப்பட்ட அது 
ஏபரல் 4, 1973ல் துவஙகப்பட்டது.  பினனர 
பெப்டம்பர, 11, 2001 அனறு விோனத் 
்தாககு்தைால்  அழிககப்பட்டது.  உைகம 
முழுவதும ்பனனாடடு வாணி்பத்தில் 
ஈடு்படும வணிகஙகலள அது ஒனறு 
மெரககி்றது.

8.4.1  உைக வர்த்தக அமைப்பின 
்நனாக்கஙகள் 

்பனனாடடு வாணி்பத்ல்த 
விரிவு்படுத்துவது ேறறும வாணிக ்தல்டகலள 
்தாராளேயோககுவ்தன மூைம ப்பாருளா்தாரச் 
பெழுலேலய பகாணரவம்த அடிப்பல்ட 
ம�ாககோகும.

i)  சுஙகவரி ேறறும பி்ற ்தல்டகலள 
குல்றப்பல்த உறுதிபெய்தல்

ii) வாணி்பத்தில் ம்ப்தத்ல்த நீககு்தல்

iii)  உயரந்த வாழ்கலகத் ்தரத்ல்த 
உருவாககு்தல்

iv)  உைக வளஙகலள உத்்தே அளவில் 
்பயன்படுத்்த வெதி பெயவது

v)  ்பனனாடடு வாணி்ப வளரச்சியில் 
குல்றவளரச்சி �ாடுகளுககு நியாயோன 
்பஙலகப ப்பறு்தல்

vi)  வாணி்ப பகாள்லககள், சுறறுச்சூைல் 
பகாள்லககள் ேறறும நீடித்்த ப�டு�ாள் 
வளரச்சி ஆகியவறறிறகில்டமய 
இலணபல்ப உறுதி பெய்தல்

உைக வர்த்தக அமைப்பின ஒப்பந்தஙகள்

உைக வரத்்தக நிறுவன ஒப்பந்தத்தின 
கூறுகள் அலனத்தும ்தனி ஒப்பந்தஙகளாகமவ 
கரு்தப்படுகின்றன.

வணிகம் பதனாடர்பனா் 
அறிவுசனார் பசனாத்துரிமை 
ஒப்பந்தம் (Trade Related 
Aspects Intellectual 
Property Rights (TRIPS)

்பதிபபுரிலே, வணிக முத்திலர, 
காபபுரிலே, புவிொர குறியீடு, ப்தாழில் ரகசியம,  
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உற்பத்தி வடிவலேபபு ம்பான்றலவ அறிவுொர 
பொத்துரிலேகளாகும.  இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி 
ப்பாருடகள் ேறறும ப்பாருடகலள உற்பத்தி 
பெயயும முல்ற ஆகிய இரணடுககும 
காபபுரிலே வைஙகப்படும.  இ்தறகுமுன 
உற்பத்தி முல்றககு ேடடுமே காபபுரிலே 
வைஙகும �ல்டமுல்ற இருந்தது.  இந்த ஒப்பந்த 
விதிகளின்படி வளரும �ாடுகள் வில்தகள், 
ோத்திலர, ேருநது, உரம ேறறும பூச்சிக 
பகால்லிகள் ம்பான்றவறல்ற வாஙகுவ்தறகு 
வளரந்த �ாடுகலள ொரநதிருககும நிலைககுத் 
்தள்ளப்பட்டன. காபபுரிலேகளுககு 20 
ஆணடுகளும, ்பதிபபுரிலேகளுககு 50 
ஆணடுகளும, வணிக முத்திலரககு ஏழு 
ஆணடுகளும ேறறும உற்பத்தி 
வடிவலேபபிறகு 10 ஆணடுகளும ்பாதுகாபபு 
காை அளவாகும.       

1995ம ஆணடு உைக 
வரத்்தக அலேபபு 
ஏற்படுத்திய வணிகம 
ப்தா்டர்பான அறிவுொர 

பொத்துரிலே (TRIPS) ஒப்பந்தம ்பனனாடடு 
அறிவுொர பொத்துரிலே ெட்டத்திலும 
பகாள்லக முடிபவடுப்பதிலும 
ோற்றஙகலள ஏற்படுத்தியது.  அறிவுொர 
பொத்துரிலே ஒப்பந்தத்தில் உள்ள 
குல்ற்பாடுகளும முரண்பாடுகளும 
வரத்்தகத்ல்த ்பாதிப்பம்தாடு அ்தன 
்பயலனத் ்தடுப்ப்தாக உள்ளது என்பல்த 
TRIPS பெயல்்பாட்டாளரகள் ப்தா்டர்பான 
வரத்்தகத்துககு துலண புரிவ்தாக 
இருந்தாலும அலேபபு �ாடுகள் மவறு்பட்ட 
உள்�ாடடுக பகாள்லககலள 
கல்டபபிடிகக வழிவலககள் உள்ளன.  

வனாணிபம் பதனாடர்புள்ள முதலீட்டு 
வழிமுமைகள் ஒப்பந்தம் (Agreement on Trade 
Related Investment Measures (TRIMs)

அது பவளி�ாடடு மூை்தனம மீ்தான 
நி்பந்தலனகள் ேறறும கடடுப்பாடுகள் 
ப்தா்டரபுல்டய ஒப்பந்தம ஆகும.  உறுபபினர 
�ாடுகளின உள்�ாடடு வாணி்ப ேறறும 
ப்தாழில் நிறுவனஙகளுககு ெேோக 
பவளி�ாடடு நிறுவனஙகலளயும �்டத்்த 
மவணடும என இந்த ஒப்பந்தம கூறுகி்றது.  
வளரும �ாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்ல்த 
்பரவைாகக கல்டபபிடிககி்றது.  கீழ்கண்ட 
வி்தஙகளில் பவளி�ாடடு மூை்தனத்தின 
மீ்தான கடடுப்பாடுகலள நீகக இந்த ஒப்பந்தம 
மகாருகி்றது .

  எநப்தந்த துல்றகளில் மு்தலீடு பெயய 
மவணடும என்ற கடடுப்பாடல்ட நீகக 
மவணடும

  உள்�ாடடு இடுப்பாருலளப ்பயன்படுத்்த 
நிர்பநதிககக கூ்டாது.

  கட்டாய ஏறறுேதி நி்பந்தலனலய 
விதிககககூ்டாது.

  உரிலேத் ப்தாலக, இைா்பப்பஙகு ேறறும 
வடடி வருவாலய ்பனனாடடு 
மு்தலீட்டாளரகள் மவறு�ாடடுககு எடுத்து 
பெல்வல்த ்தல்டபெயயககூ்டாது.

  இ்றககுேதிககு ெேோக ஏறறுேதி பெயய 
மவணடுபேனவும நிர்பநதிககக கூ்டாது.

பன்னாட்டு பணிகள் வனாணிபம் பதனாடர்பனா் 
பபனாது ஒப்பந்தம் (General Agreement on Trade 
in Services (GATS)

வஙகி, காபபீடு, ம்பாககுவரத்து, ப்தாலை 
ப்தா்டரபு, ம்பான்ற ்பணிகளில் ்பனனாடடு 
வாணிகம �ல்டப்பறுவ்தறகுத் ம்தலவயான 
ொ்தகோன விதிகலள மு்தனமு்தலில் 
ப்தாகுத்துக பகாடுத்்த மு்தைாவது ்பை்தரபபு 
்பனனாடடு ஒப்பந்தோகும.  காட ஒப்பந்தத்தில் 
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உறுபபினர �ாடுகள் ்தாஙகள் விருமபும 
�ாடுகளுககு மிகவும ொ்தகோன �ாடு (Most 
Favoured Nation, (MFN) என்ற ெலுலகலய 
வைஙக அனுேதித்்தது.  ்பணிகள் வாணிக 
ஒப்பந்தத்தில் ஒரு �ாடடுககு ொ்தகோன �ாடு 
என்ற ெலுலக வைஙகினர.   அந்த ெலுலககலள 
அலனத்து �ாடுகளுககும வைஙக மவணடும 
எனறு ஒப்பந்த விதி திருத்தியலேககப்பட்டது.  
இந்த �ல்டமுல்றயில் 
பவளிப்பல்டத்்தனலேலய உறுதி பெயய  
்பணிகள் ப்தா்டரபுல்டய ெட்டவிதிகலள 
உறுபபினர �ாடுகளில் விருமபியவரகள் 
்படிககும வலகயில் ்பதிபபி்ட மவணடும என 
கூறுகி்றது.

நனார் பபனாருட்களுக்கனா் பனமுக பமழய 
ஒப்பந்தத்மத படிப்படியனாக நீக்குதலுக்கனா் 
ஒப்பந்தம் (Phasing out of Multi Fibre Agreement 
(MFA)

துணி ேறறும ஆயத்்த ஆல்ட ஒப்பந்த 
விதிகளின்படி ்பனனாடடு வாணிகம 1974ல் 
�ல்டப்பற்றது. இந்த ஒப்பந்தம வளரும 
�ாடுகளிலிருநது வளரந்த �ாடுகளுககு துணி 
ேறறும ஆல்ட ஏறறுேதிலய ்பஙகளவு 
நிரணயம பெயது கடடுப்படுத்தியது.  உைக 
வரத்்தக ஒப்பந்தம லகபயழுத்்தான 1995ம 
ஆணடிலிருநது ்பத்து ஆணடுகளில் இந்த 
�ாரபப்பாருடகள் ஒப்பந்தம ்படிப்படியாக 
நீககப்பட்டது.  இது இநதியாலவப 
ப்பாருத்்தேடடில் ொ்தகோன ஒன்றாகும.

்வளனாண்மை ஒப்பந்தம் (Agreement on 
Agriculture (AOA)

்பணிகள் ம்பானறு மவளாணலேயும 
உைக வரத்்தக நிறுவன ஒப்பந்தத்தில் 
மு்தல்முல்றயாக மெரககப்பட்டது.  மவளாண 
விலள ப்பாருடகலள ஏறறுேதி இ்றககுேதி 
தீரலவககு உட்படுத்து்தல், தீரலவ குல்றத்்தல் 
ேறறும விவொய ோனியத்ல்த குல்றத்்தல் 

ஆகியலவமய மவளாண ஒப்பந்தத்தின 
பிர்தான கூறுகளாகும.

தகரனாறுகமளத் தீர்ப்பதற்கனா் அமைப்பு 
(Dispute Settlement Body)  

பெயல்முல்ற காை்தாே்தத்திறகு 
்தகராறுகளுககான தீரவு அலேபபு 
முறறுபபுள்ளி லவத்துள்ளது.  எந்த ஒரு 
்தகராறும 18 ோ்தஙகளுககுள் ்பனமுக வாணி்ப 
முல்ற மூைம தீரககப்படுகி்றது.  இந்த 
அலேபபின நி்பந்தலனகளினால் இநதியா 
ப்பருேளவு ஏறறுேதி வாயபல்ப இைந்தது.

8.4.2.  உைக வர்த்தக அமைப்பின 
பணிகள் 

WTO – ன பணிகள் பினவருவ்வனாகும்.

i)  ்பனமுக வாணி்ப உ்டன்படிகலககள் ேறறும 
உ்டன்படிகலகயின ம�ாககஙகலள 
�ல்டமுல்றப்படுத்து்தல், நிரவகித்்தல் ேறறும 
பெயல்்படுத்துவ்தறகு உ்தவி பெய்தல்.

ii)  உ்டன்படிகலககள் ப்தா்டர்பான 
விஷயஙகளில் உறுபபு�ாடுகளின ்பனமுக 
வணிக உ்றவுகள் ப்தா்டர்பான 
ம்பச்சுவாரத்ல்தககான ேன்றோக 
பெயல்்படுகி்றது. 

WTO – ன முக்கிய பணிகள்
  WTO உ்டன்படிகலககலள நிரவகித்்தல்
  வாணி்ப ம்பச்சுவாரத்ல்தகளுககான 

ேன்றம
  வாணி்ப ்தகராறுகலள லகயாளு்தல்
  ம்தசிய வாணிக பகாள்லககலள 

கணகாணித்்தல்
  வளரநது வரும �ாடுகளுககான ப்தாழில் 

நுட்ப உ்தவி ேறறும ்பயிறசி
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iii)  ்தகராறுகலள தீரககும விதிகள் ேறறும 
�ல்டமுல்றகள் மீ்தான புரிநதுணரலவ 
நிரவகிககி்றது.

iv)  ்பனனாடடு ்பண நிதியம ேறறும உைகவஙகி 
ேறறும அ்தனு்டன இலணந்த முகலேகள் 
உைகளாவிய ப்பாருளா்தார பகாள்லக 
உருவாககலில் கூடு்தைான இணககத்ல்த 
அல்டவ்தறகு ஒத்துலைககி்றது.

8.4.3.  உைக வர்த்தக அமைப்பின 
சனாதம்கள் (Achievements of 
WTO)

உைக வர்த்தக அமைப்பின 
வணிக அமைச்சர்களின ைனாநனாடு

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
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
11. பஜனிவா - 18 – 20 மே 1998
12. சிஙகபபூர - 9 – 13 டிெம்பர 1996

உைக வர்த்தக அமைப்பின சனாதம்கமள 
கீ்ழ கனாணைனாம்.
1)  அயல்�ாடடு பெலுத்துநிலை ெேமினலேயின 

தீய விலளவுகலள நீககுவ்தறகு ்பனனாடடு 
வாணிகத்்தல்டகலள ்பயன்படுத்துவல்த 
குல்றத்துள்ளது.

2)  மெலவகள் ்பனனாடடு வாணிக 
்பரிவரத்்தலனககுள் பகாணடுவரப்படடு 
்பணிகள் வைஙகு துல்றயில் பவளி�ாடடு 
மூை்தனம பெயவ்தறகும அனுேதி ப்பற்றதும 
ஒரு ொ்தலனயாகும.

3)  வாணிகக  பகாள்லக மீளாயவு �ல்டமுல்ற 
அகபகாள்லகயில் நிகழும ோற்றஙகலள 
வி்டாேல் கணகாணிககும வெதிலய 
கட்டலேத்்ததும ஒரு ொ்தலனயாகக 
கரு்தைாம.

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.  இ்றககுேதி வரி குல்றககப்பட்ட்தால் இடு 
ப்பாருடகள், உதிரி ்பாகஙகள், ேறறும 
இயநதிரஙகள் இநதியாவுககு குல்றவான 
விலையில் அதிகோக கில்டத்துள்ளது.

2.  �ாடுகளு்டன ்தனித்்தனிமய ஒப்பந்தம 
ம்பா்டாேல் ்பை�ாடுகளில் இநதியா 
ப்பாருடகலள விற்பலன பெயயமுடிகி்றது.

3.  குல்றந்த பெைவில் உயரவலக 
ப்தாழில்நுட்பம கில்டத்துள்ளது.
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8.5

4.  ்பனனாடடு ்பரிவரத்்தலன ப்தா்டரபுள்ள 
புகாரகளுககு எளிதில் தீரவு கில்டககும 
நிலை உருவாகியுள்ளது.

5.  ்பரந்த ெநல்த ்தகவலிலிருநது இநதிய 
ஏறறுேதியாளரகள் ்பைனல்டகின்றனர.

பன்னாட்டு வர்த்தக 
பதனாகுதிகள் (Trade Blocks)
சிை �ாடுகள் 

வாணிகத்தில் ம்பாடடிலயத் 
்தவிரகக பி்ற �ாடடுப 
ப ்ப ா ரு ள ா ்த ா ர த் து ்ட ன 
்த ங க ளு ல ்ட ய ப 
ப ்ப ா ரு ள ா ்த ா ர த் ல ்த 
இலணத்து புதிய வாணிக வாயபபுகலள 
உருவாககிக பகாள்கின்றன.    
�ாடுகளுககில்டமய  சுமூக �னலே ்தரும 
வாணிகத் ப்தாகுதிகள் ்பை வி்தஙகளில் 
அலேகின்றன.   ெமூக �னலேககாக �ாடுகள் 
அலேககும வாணிகத் ப்தாகுதிகள் ்பரஸ்்பர 
�ல்லிணககத்திறகு உ்தவுகி்றது.  ்தல்டயற்ற 
வாணிகப ்பகுதி,  சுஙகத்தீரலவ ஒனறியம,  
ப்பாது ெநல்த ேறறும ப்பாருளா்தார ஒனறியம 
ஆகிய வடிவஙகளில் ப்பாருளா்தார 
ஒருஙகிலணபபு நிகழ்கி்றது.

  தமடயற்ை வனாணிகப் பகுதி (Free Trade Area)

ஒப்பந்தத்தில் லகபயாப்பமிட்ட 
உறுபபினர �ாடுகள் அலனத்தும ஒமர  
ேண்டைோகக கருதி வாணிகத்்தல்டகலள 
குல்றகக ஒத்துலைககும. இரணடு அல்ைது 

அ்தறகு மேற்பட்ட �ாடுகளுககில்டமய 
ஒப்பந்தம ம்பா்டப்படுகி்றது. உ்தாரணம:  
SAFTA, EFTA.

  சுஙகவரி ஒனறியம் (Customs Union)

உ று ப பி ன ர க ளு க கி ல ்ட யி ை ா ன 
வாணிகத்தில் வரிவிதிககாேலும 
உ று ப பி ன ர ல் ை ா ்த வ ர க ளு ்ட ன ா ன  
வாணிகத்தில் ப்பாது வரிவிதித்தும 
ஒத்துலைககும அலேபம்ப சுஙகவரி ஒனறியம 
எனப்படுகி்றது. உ்தாரணம: BENELUX 
(ப்பல்ஜியம, ப�்தரைாநது ேறறும ைக்ஸம்பரக)

  பபனாதுசந்மத (Common Market)

புவியின ஒரு குறிபபிட்ட ்பகுதியில் 
அலேநதுள்ள �ாடுகள் ்தல்டயற்ற வாணிகம 
ேறறும உற்பத்திக காரணிகள் 
இ்டபப்பயரவுககாக அலேககும அலேபம்ப 
ப்பாது ெநல்த. உ்தாரணம: ஐமராபபிய ப்பாது 
அஙகாடி (European Common Market – ECM)

  பபனாருளனாதனார ஒனறியம் (Economic Union)

ப்பாது ெநல்தலயயும சுஙகவரி 
ஒனறியத்ல்தயும ஒனறிலணத்து 
உருவாககப்படும அலேபம்ப ப்பாருளா்தார 
ஒனறியம. ப்பாருள் உற்பத்தி, ்பணிகள் 
உற்பத்தி,  ப்பாருள், ்பணிகள்,  காரணிகள் 
இ்டமப்பயரவு ேறறும ப்பாதுவான 
உறுபபினரல்ைா்த �ாடுகள் வாணிகத்தின 
மீது வரி ஆகிய அலனத்தும ப்பாருளா்தார 
ஒனறியத்தில் உணடு. உ்தாரணம:  ஐமராபபிய 
ப்பாருளா்தார ஒனறியம (European Economic 
Union)

EU > CM > CU > FTA

நிறுவ்ம் தமைமையகம் ்தனாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு
SAARC காத் ேணடு 1985

ASEAN ஜோரத்்தா 1967

BRICS ஷாஙகாய 2001
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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 

�ா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.

 

8.6.1. சனார்க் அமைப்பின ்நனாக்கஙகள்

ொரக ஒப்பந்தத்தின மு்தைாவது 
பிரிவின்படி அ்தன ம�ாககஙகளாவன
i)  ப்தறகாசிய ேககளின ப்பாது�ைம காத்்தல் 

ேறறும வாழ்கலகத்்தரத்ல்த உயரத்து்தல்

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.

ii)  ப்தறகாசிய ேண்டைத்தின ப்பாருளா்தார, 
ெமூக ேறறும ்பண்பாடடு வளரச்சிலய 
துரி்தப்படுத்து்தல்

iii)  ப்தறகாசிய �ாடுகளின கூடடு ்தறொரல்ப 
உறுதிப்படுத்து்தல் 
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8.7

iv)  ேண்டைத்தில் உள்ள �ாடுகள் 
ஒருவருகபகாருவர மீது �மபிகலக ஏற்ப்ட, 
புரிநது பகாள்ள ேறறும பிரச்சிலனகலள 
உணரநது பகாள்ள இயன்றல்த பெய்தல்

v)  ப்பாருளா்தார, ெமூக, ்பண்பாடு, ப்தாழில் 
நுட்பம ேறறும அறிவியல் துல்றகளில் 
ஒருவருகபகாருவர உ்தவிக பகாள்ளு்தல் 
ேறறும பெயல் தி்றனு்டன ஒத்துலைத்்தல்

vi)  உறுபபினரல்ைா்த வளரும �ாடுகளு்டன 
ஒத்துலைபல்ப உறுதிப்படுத்து்தல்

vii)  ஒமர ம�ாககஙகளு்டன பெயல்்படும 
பிராநதிய ேறறும உைக �ாடுகளு்டன 
ஒத்துலைபபு �ல்கு்தல்.

8.6.2.  சனார்க் அமைப்பின பணிகள் 
(Functions of SAARC)

ொரககின ்பணிகள் கீமை 
்படடியலி்டப்படடுள்ளன.
1.  ப்தறகாசிய �ாடுகளின  ஒத்துலைபல்ப 

்பராேரித்்தல்
2.  உறுபபினர �ாடுகளின ப்பாதுவான 

பிரச்சிலனகளுககு தீரவுகாணு்தல்
3.  உறுபபினர �ாடுகளில்டயிைான உ்றலவ 

மேம்படுத்து்தல்
4.  வறுலே ஒழிபபுத்திட்டஙகள் மூைம 

ஏழ்லேலய ஒழிப்பது
5.  ்பயஙகரவா்த பெயல்கலள ்தடுப்பது.

8.6.3.  சனார்க்கின சனாதம்கள் 
(Achievements of SAARC)

1.  ொரக முனனுரிலே ்பனனாடடு வாணிக 
ஒப்பந்தம (SAPTA) நிறுவப்படடு இ்றககுேதி 
மீ்தான ்தல்டகள் குல்றககப்பட்டது மு்தல் 
ொ்தலனயாகும 

2.  மவளாணலே, ப்தாலைத்ப்தா்டரபு, கல்வி, 
சுகா்தாரம, ஊரக மேம்பாடு, அறிவியல் 

ேறறும ப்தாழில் நுட்பம, சுறறுைா ம்பான்ற 
துல்றகளில் உறுபபினர �ாடுகளின 
ப்பாருளா்தார ஒத்துலைபல்பப ப்ப்ற 
்தனிநுட்பக குழுககள் அலேககப்பட்டன.

3.  வறுலே குல்றககும திட்டஙகள் ்பறறிய 
்தகவல்கலள மெகரித்து உறுபபினர 
�ாடுகளி்டம ்பகிரநது பகாள்ள மூன்றடுககு 
கட்டலேபபு நிறுவப்பட்டது.

4.  விவொயம, மீனவளம ேறறும வனவளம 
ம்பான்ற மு்தனலேத் துல்றகளின ்தகவல் 
அலுவைகோக ொரக மவளாண ்தகவல் 
லேயம (SAIC) 1988 லிருநது பெயல்்படடு 
வருகி்றது.

5.  ப்பாருளா்தார மேம்பாடு, ேனி்த வள 
மேம்பாடு ேறறும உள்கட்டலேபபுத் 
திட்டஙகளுககு நிதி உ்தவி அளிகக 
ப்தறகாசிய மேம்பாடடு நிதியம (South Asian 
Development Fund)  என்ற அலேபல்பத் 
துவககியது ஒரு ொ்தலனயாக கரு்தைாம.  
வாணிகத்தில் எந்த முனமனற்றமும 
இல்லை. மேலும ொரக உறுபபு �ாடுகளின 
போத்்த ்பனனாடடு வாணிகத்தில் உறுபபு 
�ாடுகளுககில்டயிைான வாணிகம மூனறு 
விழுககாடு ேடடுமே. 

 பதனகிழக்கு ஆசிய நனாடுகள் 
கூட்டமைப்பு
ஆசியான ஜோரத்்தாவில் ஆகஸ்ட 8, 

1967ல் இநம்தாமனஷியா, ேமைசியா, 
பிலிபல்பனஸ், சிஙகபபூர ேறறும ்தாயைாநது 
ஆகிய ஐநது �ாடுகளால் ப்தா்டஙகப்பட்டது.  
புரூலன, வியட�ாம, ைாமவாஸ், மியானோர 
ேறறும கமம்பாடியா ஆகிய ஐநது �ாடுகள் 
பி்றகு உறுபபினரகளாக மெரநது பகாண்டன. 
இவறறு்டன சீனா, ஜப்பான, இநதியா, 
ப்தனபகாரியா, நியூசிைாநது ேறறும 
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ஆஸ்திமரலியா ஆகிய ஆறு �ாடுகள் 
விவா்தத்தில் கைநது பகாள்ளும �ாடுகளாக 
மெரநது பகாண்டன. வாணிகத் ்தல்டயற்ற 
்பகுதி அலேந்த �ாடுகளுககு கில்டககும 
�னலேகள் அலனத்தும ஆசியான 
�ாடுகளுககும கில்டககும.  ஏபனன்றால் 
உறுபபு�ாடுகள் இ்றககுேதி வரி ேறறும 
்பஙகளவு ம்பான்ற ்தல்டகலள ஒப்பந்தப்படி 
குல்றகக மவணடும. இந்த உறுபபு �ாடுகளின 
ப்பாதுவான வரைாறறு ேறறும ்பண்பாடடு 
பினபுைம,  ்பனனாடடு வாணிக ஒத்துலைபபு 
கூட்டலேபல்ப ஒறறுலேயுடன �்டத்துவல்த 
உறுதி பெயகி்றது.   உைகேயோககல் ேறறும 
எச்ெரிகலகயு்டனான ம்பரினப ப்பாருளா்தார 
பகாள்லககலள கல்டபிடிககும ஆசியான 
�ாடுகளுககு ்பனனாடடு வாணி்பம உயிரமூச்சு 
ம்பான்ற்தாகும.  உறுபபு �ாடடு அரொஙகத்தின 

்தலைவரகளின உச்சி ோ�ாடு ஆசியான 
அலேபபின அதிகாரமிகக அலவயாகும.  இது 
மூனறு ஆணடுகளுகபகாருமுல்ற கூடி 
முடிவுகலள எடுககும.  ஆசியான பவளியு்றவு 
அலேச்ெரகள் கூட்டம முடிவுகலள எடுப்பதில் 
அடுத்்தககட்ட அதிகாரமுள்ள துலண 
அலேப்பாகும.

இநதியா ஆசியானு்டன 1992லிருநது 
கூட்டாளியாக பெயல்்ப்ட ப்தா்டஙகியது.   இந்த 
ஆணடு இநதியா துல்றவாரியான 
விவா்தஙகளில் ்பஙமகறகும �ா்டாக பெயல்்ப்ட 
ப்தா்டஙகியது. ஆசியான �ாடுகள் 
இநதியாவுககு அருகாலேயில் 
அலேநதுள்ள்தால் ம்பாககுவரத்து பெைவு 
குல்றவாக உள்ளது. எனமவ ஏறறுேதி 
எளி்தாக �ல்டப்பறுகி்றது.

 
பதனகிழக்கு ஆசிய நனாடுகள் கூட்டமைப்பு (ASEAN)

புரும்

மியனானைர்

கம்்பனாடியனா

பிலிப்மபனஸ்

இந்்தனா்்சியனா

சிஙகப்பூர்

ைனா்வனாஸ்

தனாய்ைனாந்து

ை்ைசியனா

வியட்நனாம்

8.7.1  ஆசியனான அமைப்பின 
்நனாக்கஙகள்

ஆசியனான ஒப்பந்தக் கூட்டறிக்மகயினபடி 
கீ்ழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமவ்ய அதன 
்நனாக்கஙகளனாகும்
(i)  ப்பாருளா்தார வளரச்சி, ெமூக வளரச்சி 

ேறறும ்பண்பாடடு ோற்றத்ல்த 
துரி்தப்படுத்துவது.

(ii)  ஐ�ாெல்பயின பகாள்லககலளக 
கல்டபிடித்து ப்தனகிைககாசிய ்பகுதியில் 
அலேதி ேறறும உறுதியான அரசியல் 
சூழ்நிலைலய மேம்படுத்துவது.

(iii)  அரசுத் துல்றத் ்தணிகலகயில் உள்ள 
அறிலவயும அனு்பவத்ல்தயும 
்பரிோறிகபகாள்வ்தன மூைம 
உறுபபினரகலள ஒனறிலணநது 
பெயல்்ப்ட லவப்பது.
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8.8

மவகோக வளரநதுவரும �ாடுகளின 
மு்தல் எழுத்துககலளக பகாணடு 
குறிபபி்டப்படும சுருககபப்பயர பிரிகஸ் (BRICS) 
பிமரசில், ரஷயா, இநதியா, சீனா ேறறும ப்தன 
ஆபபிரிககா ஆகியலவமய அந்த ஐநது 
விலரவாக வளரநது வரும �ாடுகள், இது 
2010 வலர ப்தன ஆபபிரிககாலவ 
உள்ள்டககாேல் பிரிக என அலைககப்பட்டது.  
பிரிக என்ற சுருககப ப்பயர 2001ல்  
்பயன்பாடடுககு வந்தது. பிரிகஸ் உறுபபினரகள் 
அலவ அலேநதுள்ள புவிப்பகுதிகளில் 
குறிபபி்டத்்தகக ஆதிககம பெலுத்தும 
�ாடுகளாகும. இந்த �ாடுகள் 2009 லிருநது 
உச்சி ோ�ாடுகலள �்டத்தி வருகின்றன.  
்பத்்தாவது உச்சி ோ�ாடு ப்தன ஆபபிரிககாவில் 
ஜீலை 2018ல் �ல்டப்பற்றது. உள்ள்டககிய 
வளரச்சி, வாணிகப பிரச்ெலனகள், 
உைகளாவிய அரசு நிரவாகம,  ்பகிரத்்தகக 
வளலே, �ாடுகளின அலேதி ேறறும 
்பாதுகாபபு ஆகியலவமய இந்த  
உச்சிோ�ாடடின விவா்தத் ்தலைபபுகள்  ஆகும. 

சீனாவின ஷாஙகாய �கரில் பிரிகஸின 
்தலைலே அலுவைகம பெயல்்படுகி்றது. இ்தன 
உறுபபினர �ாடடு அரொஙகஙகள் ஒனறு 

  BRICS �ாடுகள் உைக போத்்த ம்தசிய 
உற்பத்தியில் 21 ெ்தவீ்தம ப்பறறுள்ளன. 
க்டந்த 15 ஆணடுகளில் உைக GDPல் 
்தனது ்பஙகிலன மூனறு ே்டஙகு 
அதிகரித்துள்ளது.

  உைக ேககள் ப்தாலகயில் BRICS 43 
ெ்தவீ்தத்ல்த இருபபி்டோக 
பகாணடுள்ளது. 

  BRICS �ாடுகள் இலணநது சுோர $ 4.4. 
டிரில்லியன அனனிய இருபல்ப 
ப்பறறுள்ளது

பிரிக்ஸ் பற்றிய சிை தகவல்கள்

(iv)  கல்வி, ்பயிறசி ேறறும ஆராயச்சிககு 
ப்பாருத்்தோன சூழ்நிலைலயயும 
வெதிகலளயும உறுபபு �ாடுகளில் 
அலேத்துக பகாடுப்பது.

(v)  ்தகவல் லேயோக பெயல்்படு்தல் ேறறும 
ேற்ற ்பனனாடடு நிறுவனஙகளு்டன 
இலணநது பெயல்்ப்ட வெதிகலளச் 
பெய்தல்.

8.7.2 ஆசியனானின பணிகள்

i)  ஐமராபபிய ஒனறியம ம்பானறு ஒமர 
ெநல்தயாக பெயல்்ப்ட ஆசியான உறுபபினர 
�ாடுகளுககில்டயில் ்தல்டயற்ற ப்பாருள், 
்பணிகள் ேறறும மூை்தன 
ம்பாககுவரத்துககான வழிமுல்றகலள 
உருவாககும ்பணிலய ஆசியான அலேபபு 
பெயகி்றது.

ii)  ஒரு உறுபபு �ாடடு விற்பலனயாளர ேற்ற 
எல்ைா உறுபபு �ாடுகளிலும விறக 
்தல்டயற்ற அனுேதி அளிககும ்பணிலயயும 
பெயகி்றது.

iii)  உறுபபு �ாடுகளின வணிக நிறுவனஙகளின 
ம்பாடடித்தி்றலன மேம்படுத்துவது ேறறும 
ப்பாருளா்தார மேம்பாடடு இல்டபவளிலய 
குல்றப்பது.

iv)  உறுபபு �ாடுகளுககு ெநல்த ேறறும 
மு்தலீடடு வாயபபுகலள ப்பறறுத் ்தருவது.

v)  ப்தாழில் ேறறும வணிகம உள்ளிட்ட ்பை 
துல்றகளில் ஒத்துலைபல்ப வளரத்்தல்.

பிரிக்ஸ் நனாடுகள்  (BRICS)

பிரிக் ஸ்(BRICS)
பி்ரசில்-ரஷ்யனா-இந்தியனா-சீ்னா-பதற்கு ஆப்ரிக்கனா
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மெரநது பிரிகஸ் மேம்பாடடு வஙகி என்ற 
வஙகிலய ப்தா்டஙகியுள்ளாரகள்.  இ்தறகு 
புதிய மேம்பாடடு வஙகி (The New Development 
Bank)   என்ற ப்பயரும உணடு.  மு்தல் ோ�ாடு 
ரஷயாவின ்தலை�கர ோஸ்மகாவில் 
�ல்டப்பற்றது. இநதியாவில் �ானகாவது 
ோ�ாடு 2012 லும எட்டாவது ோ�ாடு 2016 
லும �ல்டப்பற்றது.

8.8.1. பிரிக்ஸ் ்நனாக்கஙகள்

1.  வணிக ஒத்துலைபபு ப்தாகுதிலய அலேத்து 
ஒத்துலைபல்ப மேம்படுத்து்தல்.

2.  ்பனனாடடு ்பரிவரத்்தலனகளில் அபேரிகக 
�ாடடுப ்பணோன ்டாைருககு ்பதிைாக 
மவறு �ாடடு ்பணத்ல்த புைககத்துககுக 
பகாணடுவர ம்தலவயானவறல்ற பெய்தல். 

3. ேண்டை ஒத்துலைபல்ப மேம்படுத்துவது.

4.  வளரும �ாடுகளுகபகன ்தனியான  
்பனனாடடு வாணிக ஒத்துலைபபு 
அலேபல்ப உருவாககி அவறல்ற 
ஒனறிலணநது பெயல்்ப்ட லவப்பது.

8.8.2.   பிரிக்சின பணிகள் (Functions of 
BRICS)

1.  ்பனனாடடு  ்பரிவரத்்தலன �ல்டமுல்றகலள 
ெட்டவரமபுககுட்படுத்துவது ேறறும ஐ�ா 
்பாதுகாபபு ெல்ப பெயல்்படுவதில் 
சீரதிருத்்தஙகலளயும மகாருகி்றது.

2.  ப்தறகு – ப்தறகு (South – South) 
ஒத்துலைபல்ப மேம்படுத்தும கட்டலேப்பாக 
பெயல்்படு்தல்

3.  வளரந்த ேறறும வளரும 
�ாடுகளுககில்டயிைான இல்டபவளிலய 
குல்றககும ்பணிகலளயும பெயகி்றது. 
உ்தாரணோக உைக வரத்்தக 

நிறுவனத்தில் பிரிகஸ் வளரும �ாடுகளுககு 
ொ்தகோன மவளாண பகாள்லகலய 
வடிவலேகக வலியுறுத்துவது.

4.  வளரும �ாடுகளுககு ொ்தகோக வாணிக 
ேறறும ்பருவநிலை ோறு்தல் 
ம்பச்சுவாரத்ல்தயில் உ்தவிகலள  பெய்தல்

5.  ப்பாருளா்தார ஒத்துலைபபு ேடடுேனறி 
்தகவல் ்பகிரநது பகாள்ளு்தலுககான ஒரு 
்தளோகவும பிரிகஸ் ்பணியாறறுகி்றது.

6.  �டுத்்தர �ாடுகளின �ைனகலள 
்பாதுகாககும தூணடுமகாைாக ்பனனாடடுத் 
்தளத்தில் பிரிகஸ் பெயல்்படுகி்றது.

8.8.3  பிரிக்சின சனாதம்கள் 
(Achievements of BRICS)

பிரிக்சின சனாதம்களில் சிை கீ்ழ 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள்.

  அவெரகாை லகயிருபபு வெதிலய 
உருவாககிய்தால் உறுபபினர �ாடுகளின 
ப்பாருளா்தார ேறறும நிதித் துல்றகளில் 
ஒனறிலணநது பெயல்்படு்தலை 
்பைப்படுத்தியது ஒரு ொ்தலனயாகும.

  ஆசிய வளரச்சி வஙகி ேறறும உைக வஙகி 
ம்பானறு பெயல்்படும புதிய வளரச்சி 
வஙகிலய சீனாவின ொஙகாயில் 
்தலைலே அலுவைகத்து்டன பெயல்்படும 
வி்தோக பிரிகசின ஆ்றாவது ோ�ாடடின 
முடிவு பெய்த்படி அலேத்்தது ஒரு ொ்தலன.

  ப்பாருளா்தார ்பைமும ேககள் ப்தாலக 
வளமும பிரிகஸ்  �ாடுகள் உைக அளவில் 
்பனனாடடு உ்றவு நிரவாகத்தில் கூடு்தல் 
ஆதிககம ப்பறும நிலைலே ப்பறறுள்ளது.

உைக ேககள் ப்தாலகயில் பிரிகஸ் ்பஙகு 
43 ெ்தவீ்தோகும. ஆனால் அது உைக போத்்த 
உற்பத்தியில் 21 ெ்தவீ்தமேயாகும.
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பதனாகுப்புமர

்பனனாடடு ப்பாருளா்தார 
நிறுவனஙகளான ்பனனாடடுப ்பணநிதியம, 
உைக வஙகி ேறறும மு்தலில் காட பி்றகு உைக 
வரத்்தக அலேபபு ஆகியவறறின, ம�ாககஙகள், 
்பணிகள், ொ்தலனகள் ்பறறியது இந்த 
அத்தியாயம ஆகும. 

இநதியா இந்த நிறுவனஙகளால் 
அல்டந்த �னலேகள் ஆகியவறல்றக 
கறறுகபகாணம்டாம. மேலும உைக வரத்்தக 
அலேபபின ஒப்பந்தஙகளான TRIPS,  TRIMS, 
GATS, AoA, MFA ம்பான்றவறல்ற புரிநது 
பகாணம்டாம. 

இப்பகுதியின இறுதியில் ்பனனாடடு 
வாணிக ப்தாகுதிகளான ொரக, ஆசியான, 
ேறறும பிரிகஸ் ம்பான்ற அலேபபுகளின 
ம�ாககஙகள், ்பணிகள் ேறறும 
ொ்தலனகலளயும உள்ள்டககியுள்ளது.

அருஞபசனாற்பபனாருள்
�  பபனாருளனாதனார கட்டமைப்பு ைனாற்றியமைப்புக் 

கடன திட்டம் (Structural Adjustment 
Facility): ஏலை�ாடுகளுககு 
ெலுலககளு்டன கூடு்தல் அநநிய 
பெைாவணி க்டன உ்தவிலய ம்பரினப 
ப்பாருளா்தார ேறறும ப்பாருளா்தார 
அலேபபுமுல்றகலள ோறறியலேககும 
திட்டஙகளுககு வைஙகும திட்டமே 
ப்பாருளா்தார  கட்ட அலேபபுமுல்ற 
ோறறியலேபபுக க்டன திட்டம ஆகும.

�  சிைப்பு எடுப்புரிமைகள் (Special Drawing 
Rights): ்பனனாடடு ்பண நிதியத்து்டன 
லகயிருப்பாக உள்ள உறுபபினர 
�ாடுகளின ்பணமே சி்றபபு 
எடுபபுரிலேயாகும. உறுபபினர �ாடுகளின 

மூை்தனப ்பஙகளவுககும கூடு்தைாக 
நிதியத்தின இருபபுக கணககில் 
்பராேரிககும ப்தாலகயாகும.

�  வனாணிகம் பதனாடர்பனா் அறிவுசனார் 
பசனாத்துரிமை (Trade Related Intellectual 
Property Rights): ்பதிபபுரிலே, வணிக 
முத்திலர, காபபுரிலே, புவிொர குறியீடு, 
ப்தாழில் ரகசியம, உற்பத்தி வடிவலேபபு 
ம்பான்ற அறிவுொர பொத்துரிலேககு  
்தனிபொத்து ம்பால் வைஙகப்படும விறகும 
ேறறும வாஙகும உரிலேமய அறிவுொர 
பொத்துரிலே

�  வனாணிகம் பதனாடர்புமடய முதலீட்டு 
வழிமுமைகள் (Trade Related Investment 
Measures): பவளி�ாடடு மு்தலீட்டாளரும 
உள்�ாடடு மு்தலீட்டாளரும ெேோக 
கரு்தப்ப்டமவணடும என வலியுறுத்தும 
ஒப்பந்தம. ஒரு �ாடடின உள்�ாடடு 
மு்தலீட்டாளரகளுககு வைஙகப்படும 
உரிலேகளும ெலுலககளும பவளி�ாடடு 
மு ்த லீ ட ்ட ா ள ர க ளு க கு ம 
வைஙகப்ப்டமவணடும எனறு இந்த 
ஒப்பந்தம கூறுகி்றது.

�  பைதரப்பு வனாணிக ஒப்பந்தம் (Multilateral 
Trade Agreement): ்பனனாடடு வாணிக 
ஒத்துலைபபுத் ப்தாகுதிகள் (Trade Blocks) 
்பனனாடடு வாணிகத்தில் ஒமர குழுவாக 
ஒனறிலணநது பெயல்்படும �ாடுகளின 
கூட்டலேபபு வைககோக ்தல்டயற்ற 
வாணிக ஒப்பந்தத்தில் லகபயழுத்திடடு 
பெயல்்படு்பவரகள்.

�  பன்னாட்டு வர்த்தக பதனாகுதிகள் (Trade 
Blocks): �ாடுகளுககில்டமய 
ஒத்துலைபல்ப ஏற்படுத்தி வணிகத் 
்தல்டகலள நீகக உருவான அலேப்பாகும.
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�  தமடயற்ை வர்த்தகப் பகுதி (Free Trade 
Area): ஒப்பந்தத்தில் லகபயாப்பமிட்ட 
உறுபபினர �ாடுகளின ேண்டைம.  
வாணிகத்்தல்டகலள குல்றகக 
ஒத்துலைககும.  ஒனறுககு மேற்பட்ட 
�ாடுகளுககில்டமய ஒப்பந்தம 
ம்பா்டப்படுகி்றது.

�  சுஙகவரி ஒனறியம் (Customs Union): 
உ று ப பி ன ர க ளு க கி ல ்ட யி ை ா ன 
வாணிகத்தில் வரிவிதிககாேலும 
உ று ப பி ன ர ல் ை ா ்த வ ர க ளு ்ட ன ா ன  
வாணிகத்தில் ப்பாது சுஙகவரி விதிககும 
அலேபம்ப சுஙகவரி ஒனறியம 
எனப்படுகி்றது.

�  பபனாதுசந்மத (Common Market): புவியின 
ஒரு குறிபபிட்ட ்பகுதியில் அலேநதுள்ள 
�ாடுகள் ்தல்டயற்ற வாணிகம ேறறும 
உற்பத்திக காரணிகள் இ்டபப்பயரவுககாக 
அலேககும அலேபம்ப ப்பாது ெநல்த 
ஆகும.

�  பபனாருளனாதனார ஒனறியம் (Economic Union): 
ப்பாது ெநல்தலயயும சுஙகவரி 
ஒனறியத்ல்தயும ஒனறிலணத்து 
உருவாககப்படும அலேபம்ப ப்பாருளா்தார 
ஒனறியம.  ப்பாருள் உற்பத்தி, ்பணிகள் 
உற்பத்தி,  ப்பாருள்,  ்பணிகள்,  காரணிகள் 
இ்டப்பயரவு ேறறும ப்பாதுவான 
உறுபபினரல்ைா்த �ாடுகள் வாணிகத்தின 
மீது வரி ஆகிய அலனத்தும ப்பாருளா்தார 
ஒனறியத்தில் அ்டஙகும
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ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

பகுதி – அ

சரியனா் விமடமய பதரிவு பசய்க:

1.  ்பனனாடடு ்பண நிதியம கீழ்ககண்ட இந்த 
ோ�ாடடில் உருவாககப்பட்டது

அ) ்பானடுங ோ�ாடு 
ஆ) சிஙகபபூர ோ�ாடு 
இ) பிரிட்டன வூடஸ் ோ�ாடு 
ஈ) ம்தாோ ோ�ாடு

2.  ்பனனாடடு ்பண நிதியத்தின ்தலைலே 
அலுவைகம அலேநதுள்ள இ்டம

அ) வாஷி்டங்டன டி.சி 
ஆ) நியூ யாரக 
இ) வியனனா 
ஈ) பஜனிவா

3.  ஐபிஆரடி இவவா்றாகவும 
அலைககப்படுகி்றது.

அ) ்பனனாடடு ்பணநிதியம 
ஆ) உைக வஙகி 
இ) ஆசியான 
ஈ) ்பனனாடடு நிதி கைகம

4.  சி்றபபு எடுபபு உரிலேயின ேறப்றாரு ப்பயர

அ) ்தாள் ்தஙகம 
ஆ) ்பஙகளவுகள் 
இ) ்தன விருப்ப ஏறறுேதி ்தல்டகள் 
ஈ) இலவ ஏதுமில்லை

5.  நீண்டகாைக க்டன வைஙகும நிதி நிறுவனம

அ) உைக வஙகி 
ஆ) ்பனனாடடுப ்பண நிதியம 
இ) உைக வரத்்தக அலேபபு 
ஈ) பிரிகஸ்

6.  கீழ்கண்ட �ாடுகள்  எது ொரக அலேபபின 
உறுபபினர இல்லை?

அ) இைஙலக 
ஆ) ஜப்பான 
இ) வஙகாளம்தெம 
ஈ)ஆபகானிஸ்்தான 

7.  ்பனனாடடு மேம்பாடடு அலேபபு  கீழ்ககண்ட 
இ்தன துலண அலேப்பாகும

அ) ்பனனாடடுப ்பண நிதியம 
ஆ) உைக வஙகி 
இ) ொரக 
ஈ) ஆசியான 

8.  காபபுரிலே, ்பதிபபுரிலே, வாணிக ரகசியம 
ம்பான்றலவ ________உ்டன 
ப்தா்டரபுல்டயலவ

அ) வணிகம ொர பொத்துரிலே 
ஆ) வணிகம ொரந்த மு்தலீடடு 
வழிமுல்றகள் 
இ) காடஸ் 
ஈ) NAMA
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9.  உைக வரத்்தக அலேபபின மு்தைாவது 
அலேச்ெரகள் அளவிைான ோ�ாடு 
�ல்டப்பற்ற இ்டம

அ) சிஙகபபூர 
ஆ) பஜனிவா 
இ) சியாடடில் 
ஈ) ம்டாோ

10.  ஆசியான கூட்டஙகள்______ 
ஆணடுகளுககு ஒரு முல்ற �ல்டப்பறும.

அ) 2 
ஆ) 3 
இ) 4 
ஈ)  5

11.  கீழ்கண்டலவகளில் எது SAARC 
உறுபபினர �ாடு அல்ை ?

அ) ்பாகிஸ்்தான 
ஆ) ஸ்ரீைஙகா 
இ) பூ்டான 
ஈ) சீனா

12.  ொரக உச்சி ோ�ாடு ______________ 
ஆணடுகளுகபகாருமுல்ற 
�ல்டப்பறுகி்றது.

அ) 2 
ஆ) 3 
இ) 4 
ஈ)  5

13.  ஆசியான அலேபபின ்தலைலே 
அலுவைகம அலேநதுள்ள இ்டம

அ) ஜகாரத்்தா 
ஆ) புது ப்டல்லி 
இ) பகாழுமபு 
ஈ) ம்டாககிமயா

14.  பிரிக (BRIC) என்ற சுருககச் பொல்  
மகாரககப்பட்ட ஆணடு

அ) 2001 
ஆ) 2005 
இ) 2008 
ஈ) 2010

15. ஆசியான அலேபபு நிறுவப்பட்ட ஆணடு

அ) 1965 
ஆ) 1967 
இ) 1972 
ஈ) 1997

16.  ்பத்்தாவது பிரிகஸ் அலேபபின உச்சி 
ோ�ாடு ஜுலை 2018ல் �ல்டப்பற்ற இ்டம

அ) பீஜிங 
ஆ) ோஸ்மகா 
இ) மஜாகனஸ் ்பரக 
ஈ) பிரசிலியா

17.  புதிய மேம்பாடடு வஙகி இந்த அலேபபு்டன 
ப்தா்டரபுல்டயது.

அ) பிரிகஸ் 
ஆ) ்டபிள்யூ.டி.ஓ 
இ) ொரக 
ஈ) ஆசியான

18.  ஆசியான விவா்தத்தில் ்பஙபகடுககும ஆறு 
�ாடுகளில் மெரா்த �ாடு 

அ) சீனா 
ஆ) ஜப்பான 
இ) இநதியா 
ஈ) வ்டபகாரியா
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19.  ொரக மவளாண ்தகவல் லேயம துவஙகிய 
ஆணடு

அ) 1985 
ஆ) 1988 
இ) 1992 
ஈ) 1998

வில்டகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
இ அ ஆ அ அ ஆ ஆ     அ அ ஆ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஈ அ அ அ ஆ இ அ ஈ ஆ ஈ

பகுதி – ஆ

கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுக்கு ஓரிரு வனாக்கியஙகளில் பதில் அளிக்கவும்

21. சி்றபபு எடுபபுரிலேகள் என்ப்தன ப்பாருலள எழுதுக.
22. ஆசியானின இரணடு ம�ாககஙகலள குறிபபிடுக.
23. ஐபிஆரடி யின  ஏம்தனும இரணடு க்டன திட்டஙகளின ப்பயரகலள சுடடிககாடடுக
24. ப்பாது ெநல்த வலரயறு.
25. ்தல்டயற்ற வாணிகப ்பகுதி என்றால் எனன?
26. எஙகு ேறறும எபப்பாழுது ொரக ்தலைலே அலுவைகம துவககப்பட்டது?
27.  உைக வஙகிக குழுேத்தின கீழ் பெயல்்படும இரணடு துலண நிறுவனஙகளின 

ப்பயரகலள குறிபபிடுக.

பகுதி – இ

கீழவரும் வி்னாக்களுக்கு ஒரு பத்தியளவில் விமடயளிக்கவும்

28. ப்பாருளா்தார ஒருஙகிலணபபின ்பல்மவறு வடிவஙகலளக குறிபபிடுக.
29. வாணிக ஒத்துலைபபுத் ப்தாகுதிகள் என்றால் எனன?
30. ஐஎமஎப - ன க்டன வைஙகும திட்டஙகளில் ஏம்தனும மூனறிலனக குறிபபிடுக.
31. ்பை ்தரபபு ஒப்பந்தம என்றால் எனன?
32 பிரிகஸ் ோ�ாடு 2018ன நிகழ்ச்சி நிரல் ்பறறி எழுதுக.
33. ொரககின ்பணிகலள சுருககோக கூறுக.
34. ஆசியான அலேபபின ொ்தலனகலளப ்படடியலிடுக.

20.  ப்பனிைகஸ் (BENELUX) என்பது இ்தன 
வடிவோகும. 

அ) ்தல்டயற்ற வரத்்தகப ்பகுதி 
ஆ) ப்பாருளா்தார ஒனறியம 
இ) ப்பாது ெநல்த 
ஈ) சுஙகவரி ஒனறியம 
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பகுதி – ஈ

கீழக்கனாணும் வி்னாக்களுக்கு ஒரு பக்க அளவில் பதில் தருக

35. ்பனனாடடுப ்பணநிதியத்தின ம�ாககஙகலள விளககுக.
36. உைக வஙகியின ்பணிகலள பவளிக பகாணரக.
37. இநதிய ெமூக ப்பாருளா்தார மேம்பாடடில் ்டபிள்யூ.டி.ஓ – ன ்பஙகிலன விவாதிகக.
38. குறிபபு எழுதுக அ) ொரக  ஆ) பரிகஸ்

பசய்முமை
1.  �ாடுகளின அலேவி்டம ேறறும அவறறின ்தலை�கரஙகள் ்பறறி உைக வலர்ப்டத்ல்த 

முழுவதுோக கண்டறிய ோணவரகளுககு கூ்ற மவணடும.
2.  ்பனனாடடு ப்பாருளா்தார அலேபபுகள் ேறறும அவறறின நிகழ்வுகள் ்பறறி அறிநது

பகாள்வ்தறகு ோணவரகலள இலணய ்தளஙகளுககு பெல்ை அறிவுறுத்்தல்.
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9.2

9.1

9
ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் ககடில்லை 
க�ாகாறு அகலைாக் க்ை

 – திருக்குறள் 478

நிதிப் ப�ாருளியலின் ப�ாருள் மற்றும் �ாைக் கருத்தி்ை �ற்றி அறிந்து பகாள்ளுதல,

கேர்முக, ம்றமுக  வரிக்ளப் �ற்றி அறிந்து பகாள்ளுதல,

நிதிக் குழுவின் �ணிக்ளப் �ற்றி அறிந்து பகாள்ளுதல.

1
2
3

 அறிமு்கம்

நிதிப் ப�ாருளியல, என்ற �தம் புதிய 
ஒன்றாகும்.  இதன் �்ைய மற்றும் பிரசித்தி 
ப�ற்ற �ாைம் ‘ப�ாது நிதி’ என்�தாகும். ப�ாது 
நிதி என்ற �ாைம் அரசு நிதி �ற்றிய 
பெயல�ாடுககளாடு பதாைர்பு்ையது. அரசு 
கருவூலைத்தின் நிதி பெயல�ாடுகள் �ற்றி 
விவாதிக்கிறது. “பிசிகல” என்ற வார்த்்த 
கிகரக்க வார்த்்தயாை ‘கூ்ை’ என்ற 
ப�ாருள்�டும். இது “ப�ாதுவாை ்�” 
என்�்த குறிக்கிறது. எைகவ “ப�ாதுநிதி” – 
என்�்த “நிதிப் ப�ாருளியல” எை 
அ்ைக்கப்�டுகிறது.

ப�ாதுநிதி என்�து ஓர் அரசு தைது நிதி 
வளங்க்ள உருவாக்குவது  மற்றும் 
பெலைவழிப்�து �ற்றி கூறுகிறது.  குடிமக்களின் 
பமாத்த விருப்�ங்கள் �ற்றி அரசு கருத்தில 
பகாள்கிறது.  தற்காலை அரசு ேலைம் க�ணும் 
அரொகும். தற்க�ாது அரசின் பெயல�ாடுகள் 
உள்ளார்ந்து �றந்து விரிந்து காணப்�டுகிறது.   
இசபெயல�ாடுக்ள பெயவதற்கு அரசுக்கு நிதி 
கத்வப்�டுகிறது.  இந்த�ாைம் ப�ாது 
வருவாய.  ப�ாதுச பெலைவு,  ப�ாதுக் கைன், 
வரவு பெலைவுத் திட்ைம், கூட்ைரசு நிதி மற்றும் 
உள்ளாட்சி நிதி ஆகியவற்்ற �ற்றி 
விளக்குகிறது. 

பேோதுநிதி – பேோருள்
ப�ாது நிதி என்�து அரசின் நிதி 

ொர்ந்த்வ �ற்றி �டிக்கக்கூடியதாகும். இது 

அத்தியாயம்

நிதிப் ப�ொருளியல்

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
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9.4

ேவீை  காலைத்தில  ப�ாது நிதியியல 
ஐந்து து்ணப் பிரிவுக்ள உள்ளைக்கியுள்ளது. 
அ்வ ப�ாது வருவாய, ப�ாதுச பெலைவு, 
ப�ாதுக் கைன், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் பகாள்்க

1. ப�ொது  வருவொய்
ப�ாது வருவாய என்�து வருவா்யப் 

ப�ருக்கக் கூடிய மு்றகளாை  வரி மற்றும் 
வரியலலைா வருமாைங்கள் �ற்றியும், 
வரிக்பகாள்்க, வரிவிகிதம், வரியின் �ளு, 
வரியின் தாக்கம் மற்றும்  அவற்றின் 
வி்ளவுகள் ஆகியவற்்றயும் விளக்குகிறது.

2. ப�ொதுச் பெலவு
இப்�குதி அரசின்  பெலைவு, ப�ாதுச 

பெலைவின் வி்ளவுகள்  மற்றும் ப�ாதுச 
பெலை்வக் கட்டுப்�டுத்துதல க�ான்ற்வ 
ொர்ந்த அடிப்�்ைக் ககாட்�ாடுக்ளக் 
பகாண்டுள்ளது.

3. ப�ொதுக் கடன்
ப�ாதுக்கைன் என்ற �குதியில உள்ோடு 

மற்றும் பவளிோட்டின் மூலைம் ப�றக்கூடிய 
கைன்களுக்காை வளங்க்ளப் �ற்றி 
�டிக்கிறது. இதில ப�ாதுக்கைன்களின் சு்ம, 
அதன் வி்ளவுகள் மற்றும் திரும்�ச பெலுத்தும் 
மு்ற �ற்றி இத்த்லைப்பின் கீழ் வருகிறது.

4. நிதி நிரவொகம்
இப்�குதி அரசின் வரவு பெலைவு 

திட்ைத்தின் �லகவறு �குதிக்ளப் �ற்றி 
�டிக்கிறது.  வரவு பெலைவு திட்ைம் என்�து 
ஓராண்டிற்காை அரசின் க�ரளவு நிதி 
திட்ைமாகும்.   வரவு  பெலைவு திட்ைத்தின் 
�லகவறு கோக்கங்கள் மற்றும் அத்ைத் 
தயாரிப்�தற்காை வழிமு்றகள், நிதி 
ஒதுக்கீடு,  மதிப்பீடு  மற்றும் தணிக்்க 
க�ான்ற்வகள் நிதி  நிர்வாகத்தின் கீழ் 
வருகிறது.

9.3

அரசின் வருவாய மற்றும் பெலைவுக்ளப் 
�ற்றியும், அ்வ ஒன்பறாபைான்று எவவாறு 
ெரி பெயது பகாள்கிறது என்�்த �ற்றியும் 
விளக்குகிறது.

வ்ரவிைக்கணங்கள்

“ப�ாதுநிதி என்னும் �ாைம் அரசியலுக்கும் 
ப�ாருளியலுக்கும் இ்ைகய  
எல்லைக்ககாைாக திகழ்கிறது.  இது ப�ாது 
அதிகார அ்மப்பின் வரவு பெலைவுக்ளப் 
�ற்றியும், அது ஒன்கறாபைான்று ெரிபெயது 
பகாள்வ்தப் �ற்றியும் கருத்தில பகாள்கிறது”.

-டொல்டன்

“அரசின் வருவாய மற்றும் பெலைவுகளின் 
இயல்�யும். பகாள்்கக்ளயும் ஆராயவகத 
ப�ாது நிதியியல ஆகும்“.

-ஆடம் ஸ்மித்

 பேோது நிதியியலின் ேோ்டப் 
பேோருள்/ எல்்ை

பே
ோது

நிதி
யி

ன்
 எ

ல்்
ை

1. ப�ாது  வருவாய

2. ப�ாதுச பெலைவு

3. ப�ாதுக் கைன்

4. நிதி நிர்வாகம்

5. நிதிக் பகாள்்க
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9.5

5. நிதிக் பகொள்க:
வரிகள், மானியங்கள், ப�ாதுக்கைன் 

மற்றும் ப�ாதுச பெலைவு ஆகிய்வகள் 
நிதிக்பகாள்்கயின் கருவிகளாகும்.

பேோதுநிதி �ற்றும் தனியோர் 
நிதி

ப�ாது நிதி என்�து அரசின் வருவாய, 
பெலைவு, கைன்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் �ற்றி 
விளக்குகிறது.. தனியார் நிதி என்�து தனிே�ர் 
அலலைது தனியார் நிறுவைங்களின் வருவாய, 
பெலைவு, கைன் மற்றும் அதன் நிதி நிர்வாகம் 
ஆகியவற்்றப் �ற்றி �டிக்கிறது. ப�ாதுநிதி 
மற்றும் தனியார் நிதி அடிப்�்ையில 
ஒன்றுக�ால இருந்தாலும் அவற்றின் அளவு, 
கோக்கம் , வி்ளவு, தாக்கம் ஆகியவற்றில 
மிகுந்த கவறு�ாடுகள் உள்ளை.

9.5.1. ஒற்று்ைகள

1. �குத்்தறியும் ்தன்்ை
ப�ாது மற்றும் தனி நிதி �குத்தறி்வ 

அடிப்�்ையாக பகாண்ை்வ. இரண்டும் 
கு்றந்த பெலைவில அதிக ேலைத்்தப் 
ப�றுவ்தகய முக்கிய கோக்கமாகக் 
பகாண்டுள்ளது.

2. கடனுக்கொன வ்ைய்ை
இரண்டுக்குமாை கைன்கள் வ்ரய்ரக் 

பகாண்டுள்ளது.  தைது வருவாயக்கு அப்�ால 
அரசும் பெலவதில்லை.  அரசின் �ற்றாக்கு்ற 
வரவு பெலைவு, திட்ைத்திற்கும் எல்லை 
இருக்கிறது.

3. வளஙகளின் �யன்�ொடு
தனி மற்றும் ப�ாது து்றகள் 

வ்ரயறுக்கப்�ட்ை வளங்க்ளகய 
பகாண்டுள்ளது.  இவவிரண்டும் உத்தம 

அளவில வளங்க்ளப் �யன்�டுத்த 
மு்ைகிறது.

4. நிரவொகம்
நிர்வாகத் திறைாைது அரசு மற்றும் 

தனியாரின் பெயலதிற்ைப் ப�ாருத்து 
அ்மகிறது.  பெயலதிறன் இன்்ம மற்றும் 
ஊைல ஆகிய்வ நிர்வாகத்தில 
காணப்�ட்ைால விரயங்கள் மற்றும் ேட்ைங்கள் 
ஏற்�டும்.

9.5.2. வவற்று்ைகள

1. வருைொன ைற்றும் பெலவு ெரிகடடல்
அரசு பெலைவி்ை  மதிப்பீடு பெயது, 

அதற்ககற்� வருவா்ய எழுப்� முயற்சிக்கிறது.  
தனிே�ர்கள் வருவாயக்கு ஏற்� பெலைவி்ை 
்வத்துக் பகாள்வார்கள். எடுத்துக்காட்ைாக 
தனியார் நிதி என்�து இருக்கக்கூடிய துணி 
அளவிற்கு கமலைங்கி (Coat) ்தப்�து 
க�ான்றும், ப�ாதுநிதி என்�து கமலைங்கியின் 
கத்வக்ககற்� துணி அள்வ முடிவு 
பெயவது க�ான்றதாகும்.

2. கடன்
அரொைது உள்ோட்டு மற்றும் அயலோட்டு 

வழிகள் மூலைம் கைன்க்ள ப�றலைாம். கமலும் 
அரொைது, �த்திரங்க்ள பவளியிட்டு 
மக்களிைம் கை்ைப் ப�றலைாம். ஆைால 
தனியார் இவவாறு அவர்களிைம் கை்ைப் 
ப�றமுடியாது.

3. �ணம் அச்ெடிக்கும் உரி்ை
அரசு கவண்டுபமனில �ணத்்த 

அசெடிக்கலைாம். இது �ணத்்த உருவாக்குதல, 
�கிர்வு பெயதல மற்றும் நிர்வகித்தல 
ஆகியவற்்றக் பகாண்டிருக்கும். தனியார் 
�ணத்்த உருவாக்க இயலைாது.
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4. நடப்பு ைற்றும் எதிரகொல முடிவுகள
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.

5. வநொக்கம்
ப�ாதுத்து்றயின் முக்கிய கோக்கம், 

ப�ாருளாதாரத்தில ெமூக ேன்்ம்ய 
வைங்குவதாகும்.  தனியார் து்றயின் 

கோக்கம் பொந்த ேன்்ம உயர்த்துவது, 
அதாவது இலைா�த்்த உசெப்�டுத்துவதாகும்.

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.

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..

அரசின் �ணிகள்

இராணுவம்

நீதித்து்ற

நிறுவைங்கள்

ெமூக ேலைன்
கட்ை்மப்பு

க�ரிை 
ப�ாருளாதார 

பகாள்்க

ெமூக நீதி

முற்றுரி்ம 
கட்டுப்�ாடு

Book 1.indb   209 29-03-2019   20:00:05



210நிதிப் ப�ொருளியல்

9.7

(i)  �ொதுகொப்பு
உள்ோட்டு மற்றும் பவளிோட்டு 

அழிவிலிருந்து ப�ாதுமக்க்ள �ாதுகாப்�கத 
அரசின் முக்கியப் �ணியாகும். அரசு 
க�ாதுமாை அளவில காவல மற்றும் ராணுவ  
நி்லைக்ள �ராமரித்து �ாதுகாப்பு 
�ணிக்ளச பெயகிறது.

(ii) நீதி
நீதி்ய �ரி�ாலைைம் பெயதல மற்றும் 

தகராறுக்ளத் தீர்த்தல ஆகிய்வ அரசின் 
�ணியாகும். அரொைது, அ்ைத்து 
வகுப்பிைரும் ெமநீதி ப�றும் வ்கயில நீதி 
அ்மப்்� ஏற்�டுத்த கவண்டும்.

(iii) நிறுவனஙகள
தனி நிறுவைங்கள் மீதாை 

ஒழுங்குமு்றகள் மற்றும் கட்டுப்�ாடுகள் 
தற்காலை அரசின் �ணியின் கீழ் வருகிறது.  
அரொைது சிலை நிறுவைங்களின் பொந்தமாகக் 
பகாண்டு அவற்றி்ை பவற்றிகரமாக 
பெயல�டுத்துவதும் அரசின் ப�ாறுப்புகளாகும்.

(iv) ெமூக நலன்
ோட்டு மக்களின் முன்கைற்றத்திற்காக 

கலவி, ெமூக �ாதுகாப்பு, ெமூக காப்பீடு, 
உைலேலைம் மற்றும் துப்புரவு க�ான்றவற்்ற 
ஏற்�டுத்துவது அரசின் கை்மயாகும்.

(v) கடட்ைப்பு:
தற்காலை அரசுகள் ெமூக மற்றும் 

ப�ாருளாதார கட்ை்மப்பி்ை 
உருவாக்குவதன் மூலைம் ப�ாருளாதார 
முன்கைற்றத்திற்காை அடித்தளத்்த 
அ்மக்கிறது.

(vi) வ�ரின ப�ொருளொ்தொைக் பகொள்க
க�ரிை ப�ாருளாதார கோக்கங்க்ள 

அ்ைவதற்காக நிதிக் பகாள்்க  மற்றும் 

�ணக் பகாள்்க ஆகியவற்்ற அரசு 
கமற்பகாள்கிறது.

(vii) ெமூக நீதி
ப�ாருளாதாரத்தின் வளர்சசி நி்லையின் 

க�ாது ெமூகத்தின் சிலை பிரிவைர் 
மற்றவர்க்ளவிை கூடுதல ேன்்ம 
அ்ைகின்றைர். நிதித் தீர்்வ மூலைம் 
வருவா்ய மறு�கிர்வு பெயவதற்கு அரொைது 
கத்வப்�டுகிறது.

ஒருசிலைரிைம் ப�ாருளாதார ெக்தி குவிந்து 
காணப்�டும் தீ்ம்ய க்ளவது அரசின் 
முக்கியப் �ணியாகும். இத்ை 
க்ளவதற்காக முற்றுரி்ம மற்றும் வாணி� 
கட்டுப்�ாட்டு ேைவடிக்்கக்ள அரசு 
கமற்பகாள்கிறது.

அரசு மூன்று விதமாை வழிகளில 
�ங்காற்றுகிறது.

i) ப�ாருட்கள் மற்றும் �ணிக்ள 
உற்�த்தி பெய�வராக

ii)  ப�ாது  மற்றும் ெமூக �ண்ைங்க்ள 
அளிப்�வராக

iii) ப�ாருளாதார மு்ற்ய 
ஒழுங்கு�டுத்த�வராக.

பேோதுச ப்சைவு

9.7.1. ப�ொருள
மக்களின் ெமூகத் கத்வ்ய 

நி்றகவற்றுவதற்காக மத்திய, மாநிலை மற்றும் 
உள்ளாட்சி அ்மப்புகள் கமற்காள்ளும் 
பெலைவிைகம ப�ாதுச பெலைவாகும்.
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2. �ணி அடிப்�்டயிலொன வ்கப்�ொடு
ஆைம்ஸ்மித் ப�ாதுச பெலைவி்ை அரசின் 
�ணிகள் அடிப்�்ையில பின்வருமாறு 
வ்கப்�டுத்தியுள்ளார்.

அ) �ொதுகொத்்தல் �ணிகள
இது ோட்டின் குடிமக்க்ள அந்நிய 

ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்ோட்டுச சீரழிவு 
ஆகியவற்றிலிருந்து �ாதுகாப்�தற்காை 
பெலை்வ  உள்ளைக்கியுள்ளது. உதாரணமாக 
�ாதுகாப்பு, காவலது்ற, நீதிமன்றங்கள் 
க�ான்றவற்றிற்காை பெலைவுகள்.

ஆ) வணிக �ணிகள
வணிகம் மற்றும் வியா�ார 

வளர்சசிக்காக கமற்பகாள்ளக் கூடிய ப�ாதுச 
பெலை்வ உள்ளைக்கியது.  உதாரணமாக 
க�ாக்குவரத்து மற்றும் தகவல பதாைர்பு 
கமம்�டுத்துவதற்காை பெலைவுகள்.

இ) வளரச்சி �ணிகள
இது கட்ை்மப்பு மற்றும் பதாழில 

கமம்�ாட்டிற்காை ப�ாதுச பெலை்வ 
உள்ளைக்கியுள்ளது.

9.7.4.  ப�ொதுச் பெலவு 
அதிகரிப்�்தற்கொன கொைணஙகள

தற்காலை அரசு என்�து ேலைம் க�ணும் 
அரொகும்.  இதில  அரொைது ெமூக, 
ப�ாருளாதார மற்றும் அரசியல ொர்ந்த  
�ணிக்ள பெயதுதர கவண்டியுள்ளது.  
இ்வகள் ப�ாதுச பெலைவு அதிகரிப்�தற்காை 
காரணங்களாக உள்ளது.

1. ைக்கள ப்தொ்க வளரச்சி
67 ஆண்டு காலை திட்ைங்களில, 

இந்தியாவின் மக்கள்பதா்க 1951 –ல 36.1 
ககாடியிலிருந்து 2011–ல 121 ககாடியாக 
உயர்ந்துள்ளது.  மக்கள் பதா்க 
வளர்சசியிைால உைலேலைம், கலவி, ெட்ைம் 

9.7.2. வ்ைவிலக்கணம்
“ ப�ாது அ்மப்புகளாை மத்திய, மாநிலை 

மற்றும் உள்ளாட்சி அ்மப்புகள், ெமூகத்தின் 
ப�ாதுவாை விருப்�ங்க்ள நி்றவு 
பெயவதற்காக கமற்பகாள்ளக் கூடிய 
பெலைவுகள் ப�ாதுச பெலைவாகும்” – எை 
வ்ரய்ற பெயயப்�டுகிறது.

9.7.3.  ப�ொதுச் பெலவின் வ்கப்�ொடு 
பின்வருவனவொகும்

1. நன்்ை அடிப்�்டயிலொன �ொகு�ொடு

கான் மற்றும் பிளின் ஆகியகயார் ப�ாதுச 
பெலை்வ ேன்்ம அடிப்�்ையில  ோன்கு 
வ்ககளாக  வ்கப்�டுத்துகிறார்கள். அ்வ.:
அ)  அ்ைத்து ெமூகத்திற்கும் �லைன் அளிக்கிற 

ப�ாதுசபெலைவு உதாரணமாக, ப�ாது 
நிர்வாகம், இராணுவம், கலவி, ப�ாதுச 
சுகாதாரம் மற்றும் க�ாக்குவரத்து 
க�ான்றவற்றிற்காை பெலைவுகள்.

ஆ)  சிலை மக்களுக்காை சிறப்பு ேன்்ம 
தரக்கூடிய மற்றும் முழு ெமுதாயத்திற்கும் 
ப�ாது ேன்்ம தரக்கூடிய பெலைவுகள். 
உதாரணமாக, நீதி நிர்வாகம்.

இ)  ஒரு குறிப்பிட்ை பிரிவிைருக்கு கேரடியாக 
ேன்்ம தரக்கூடிய மற்றும் ெமுதாயத்திற்கு 
ம்றமுகமாக ேன்்ம தரக்கூடிய 
பெலைவுகள். உதாரணமாக ெமூக  �ாதுகாப்பு, 
ப�ாது ேலைன் ,ஓயவூதியம் மற்றும் 
கவ்லையின்்மக்காை நிவாரணம் 
ஆகியவற்றிற்காை பெலைவுகள்.

ஈ)  சிலை ே�ர்களுக்கு சிறப்பு ேன்்ம �யக்கும் 
வ்கயிலைாை  பெலைவு உதாரணமாக ஒரு 
குறிப்பிட்ை பதாழிலுக்காை மானியம் 
வைங்குதல.
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ஒழுங்கு க�ான்றவற்றிற்காக க�ரளவு முதலீடு 
பெயய கவண்டியிருக்கிறது.   
இ்ளஞர்களுக்காை  கலவி மற்றும் 
கெ்வகளுக்காகவும், முதிகயார்களுக்காை 
ஓயவூதியம், ெமூக �ாதுகாப்பு மற்றும் உைல 
ேலைத்திற்காை வெதிகள் ஏற்�டுத்தவும் 
ப�ாதுசபெலைவு அதிகமாகிறது.

2. �ொதுகொப்புச் பெலவு
இந்தியாவில �ாதுகாப்பிற்காை பெலைவு 

அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது.  இராணுவ 
தளவாைங்க்ள ேவீைமயமாக்குவதால 
இராணுவ பெலைவு �லைமைங்கு அதிகரித்துள்ளது. 
1990 – 91-ல 10,874 ககாடியாக இருந்த 
அரசின் �ாதுகாப்புச பெலைவு 2018-19-ல 
2,95,511 ககாடியாக அதிகரித்துள்ளது.

3. அைசு ைொனியஙகள
இந்திய அரொைது, உணவு, உரங்கள், 

முன்னுரி்ம து்றக்காை கைன் வைங்கல, 
ஏற்றுமதி மற்றும் கலவி க�ான்ற �லை 
இைங்களுக்கு மானியங்க்ள வைங்குகிறது.    
மானியங்களுக்காை பதா்க மிக அதிகமாக 
இருப்�தால ப�ாதுச பெலைவு �லைமைங்கு 
அதிகரித்துள்ளது.  

1991-ம் ஆண்டில மத்திய அரசின் 
மான்யத்திற்காை  பெலைவு 9581  
ககாடியிலிருந்து 2,29,715.67 ககாடியாக 
2018 – 19ல அதிகரித்துள்ளது. மற்பறாருபுறம் 
ப�ரும் நிறுவைங்களுக்கு மானியமாக 
(ஊக்கத் பதா்க) 5-இலைட்ெம் ககாடிக்கு கமல 
வைங்கியுள்ளது.

4. கடன் வெ்வகள
அரொைது அதிகமாை அளவில 

உள்ோட்டு மற்றும் அயலோட்டு ஆதாரங்கள் 
மூலைம் கைன் ப�ற்றுள்ளை. அதன் வி்ளவாக  
அரசு கை்ை திருப்பி பெலுத்துவதற்காக அதிக 
�ணம் கத்வப்�டுகிறது..

மத்திய அரசின் வட்டி 
பெலுத்தலகளுக்காை பதா்க 1990 – 91-ல 
21500 ககாடியிலிருந்து 2018 – 19ல 5,75,794 
ககாடியாக  அதிகரித்துள்ளது.

5. வளரச்சித் திடடஙகள
அரசு �லகவறு வளர்சசி திட்ைங்க்ள 

கமற்பகாள்கிறது. அ்வயாவை  நீர்ப்�ாெைம், 
இரும்பு மற்றும் எஃகு, கைரக எந்திரங்கள், 
எரிெக்தி, பதா்லை பதாைர்பு க�ான்ற்வயாகும்.  
இந்த வளர்சசித் திட்ைங்கங்களுக்கு அதிகளவு 
முதலீடு கத்வப்�டுகிறது.

6. நகைையைொக்கல்
ேகரங்களில மக்கள் பதா்க வி்ரவாக 

அதிகரித்து வருகிறது. 1950 – 51-ல பமாத்த 
மக்கள் பதா்கயில 17 ெதவீதம் க�ர் 
ேகர்புறத்தில வாழ்ந்தைர். தற்க�ாது ேகர 
மக்கள் பதா்க 43% அளவிற்கு 
அதிகரித்துள்ளது. தற்க�ாது 1 மிலலியன் 
மக்கள் பதா்கக்கு கமல சுமார் 54 ேகரங்கள் 
உள்ளது. இதைால ெட்ைம் ஒழுங்்க 
�ராமரிப்�தற்கு, கலவி மற்றும் குடி்ம 
வெதி்க்ள கமற்பகாள்ள அதிக அளவில 
பெலைவுகள் ஏற்�டுகின்றது.

7. ப்தொழில் ையைொக்கல்
அடிப்�்ை மற்றும் கைரக 

பதாழிலகளுக்கு அதிக அளவு மூலைதைம் 
கத்வப்�டுகிறது. கமலும் இது உற்�த்திக்கு 
நீண்ை காலைத்்தயும் எடுத்துக்பகாள்ளும். 
அரொைது இத்த்கய பதாழிற்ொ்லைக்ள 
திட்ைமிட்ை ப�ாருளாதராத்தில 
துவங்ககவண்டியுள்ளது. கமலும் வளர்சசி 
குன்றிய ோடுகளில க�ாக்குவரத்து,  
தகவலபதாைர்பு, எரிெக்தி , எரிப�ாருள் க�ான்ற  
அடிப்�்ை வெதிகள் கத்வப்�டுகிறது.
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9.8

9.9

உள்ளைக்கியுள்ளது. இத்ை வருவாய 
வளங்கள் எைக் கூறப்�டுகிறது.

குைப்�த்்த தவிர்ப்�தற்காக, �ரந்த 
ப�ாருளில ப�ாதுப் ப�றுதலகள் எைவும், 
குறுகிய கண்கணாட்ைத்தில ப�ாது வருவாய 
எைவும் அ்ைக்கப்�டுகிறது.. குறுகிய 
ப�ாருளில, ப�ாது வருவாய என்�து அரசின் 
வருவாய. இது ‘வருவாய ொதைம்’ என்றும் 
�ரந்த ப�ாருளில  அரசு கைன் வழியாக 
ப�றுவதும் ஆகும்.

9.8.2.  ப�ொது வருவொயின் வ்கப்�ொடு
ப�ாது வருவாய இருவ்கயாக 

வ்கப்�டுத்தப்�டுகிறது..

வரி வருவோய்

9.9.1.  ப�ொருள
வரி என்�து குடிமக்கள் எவவித  

பிரதி�லைனும் எதிர்�ாராமல அரசுக்கு 
கட்ைாயமாக  பெலுத்தக்கூடியதாகும். இது 
அரொல ெட்ைப்�டி வரி பெலுத்துகவார் மீது  
விதிக்கப்�டுகிறது. இத்ை வரி பெலுத்து�வர் 
மறுக்காமல பெலுத்த கவண்டியதாகும்.

ப�ாது வருவாய வழிகள்

வரி  வருவாய வரியற்ற வருவாய

8.  ைொநில ைற்றும் யூனியன் 
பிைவ்தெஙகளுக்கொன ைொனியஙகள 
அதிகரிப்பு

இயற்்க க�ரழிவுக்ள 
எதிர்பகாள்வதற்கு மாநிலை மற்றும் யூனியன்  
பிரகதெங்களுக்காை வைங்கப்�டும் 
மானியங்கள் உதவித்பதா்க ப�ருமளவில 
அதிகரித்துள்ளது.

பேோது வருவோய்

ப�ாது வருவாய என்�து ப�ாது 
நிதியியலில முக்கிய இைம் வகிக்கிறது. 
மக்களின் ேலைனுக்காக அரசு �லகவறு 
�ணிக்ள கமற்பகாள்ள கவண்டியுள்ளது.  
ப�ாதுச பெலைவுகள் உயர்ந்து வருவதால 
அத்ை  ப�ாது வருவாயின்  மூலைகம  
ெரிபெயய முடியும்.  ப�ாது வருவா்ய 
அதிகரிப்�து என்�து ப�ாதுச பெலைவின் 
அவசியம் மற்றும் மக்களின் பெலுத்தும் திறன் 
அடிப்�்ையில அ்மயும்.

9.8.1.  ப�ொருள
ப�ாது வருவாய அலலைது ப�ாது 

வருமாைம் என்�து அ்ைத்து மூலைங்களின் 
வழியாக அரசு ப�ரும் வருமாைத்்தக் 
குறிக்கும்.

ைாலைன் கூற்றுப்�டி ”ப�ாது வருமாைம்” 
என்�்த குறுகிய மற்றும் �ரந்த ப�ாருளில 
விளக்கப்�டுகிறது. �ரந்த ப�ாருளில 
ப�ாதுவருவாய என்�து ஒரு குறிப்பிட்ை 
காலைத்தில ப�ாது அதிகார அ்மப்பிைர் ப�ரும் 
அ்ைத்து வருவாய அலலைது கைன் உட்�ை 
உள்ள ப�றுதலக்ளக் குறிக்கும். குறுகிய 
கண்கணாட்ைத்தில ப�ாது அதிகார 
அ்மப்பின் வருமாை வளங்க்ள மட்டும் 
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9.9.2.  வ்ைவிலக்கணம்
“ஒரு ே�ர் அலலைது ஒரு நிறுவைம் 

அரசிைமிருந்து
எந்தபவாரு ேன்்மயும் எதிர்�ாராமல 

அரசுக்கு கட்ைாயம் பெலுத்தக்கூடியதாகும்”
  - அனவடொல் முைொட

“வரி என்�து ப�ாது அதிகார 
அ்மப்பிைால விதிக்கப்�ட்ை்த பெலுத்த 
கவண்டிய ஒரு கட்ைாய �ங்களிப்�ாகும். 
பெலுத்தப்�ட்ை பதா்கக்கு ெமமாை �லை்ை 
எதிர்�ாரமல பெலுத்த கவண்டியதாகும். இது 
தண்ைத்பதா்க அலலைது ெட்ைபூர்வமாை 
குற்றத்திற்காக விதிக்கப்�டுவதலலை”

– டொல்டன்.

9.9.3.  வரியின் அம்ெஙகள
1.  வரி என்�து அரசுக்கு கட்ைாயமாக 

பெலுத்தப்�ைக்கூடிய  ஒன்றாகும். மக்கள் மீது 
சுமத்தப்�டுகிற வரி்ய கட்ைாயம் பெலுத்த 
கவண்டும். வரி்யச பெலுத்த மறுப்�து 
தண்டிக்கப்�ைக் கூடிய குற்றமாகும்.

2.  ப�ாதுநிர்வாகத்திைரிைம் வரி 
பெலுத்துகவார் எவவித பிரதி�லைனும் 
எதிர்�ாராமல பெலுத்த கவண்டியது.  இதன் 
ப�ாருளாவது  என்ைபவன்றால 
வரிபெலுத்துகவார், வரிபெலுத்துவதால 
தைக்கு குறிப்பிட்ை ேன்்ம ஏதும் 
எதிர்�ாராமல பெலுத்தக் கூடியது.

 3.   ஒவபவாரு  வரியும் வரி பெலுத்துகவாரின் 
தியாகத்்த உள்ளைக்கியது.

4.  வரியாைது ெட்ைத்்த மீறியதற்காக 
சுமத்தப்�டும் தண்ைத்பதா்க க�ான்று 
விதிக்கப்�டுவதலலை .

சிலை வரி வருவாய  மூலைங்கள்
v வருமாை வரி
v நிறுவை வரி

v விற்�்ை வரி
v கூடுதல கட்ைணம்
v பெஸ் (வரிக்கு வரி)

9.9.4. வரிெொைொ வருவொய்
வரியலலைாத ஆதாரங்களிலிருந்து 

அரசிைால ப�றப்�டுகிற வருவா்ய வரிொரா 
வருவாய எை அ்ைக்கப்�டுகிறது.  வரிொரா 
வருவாயின் ஆதாரங்களாவை:

1. கடடணம்
அரசிற்காை மற்பறாரு முக்கியமாை 

வருவாய ஆதாரம் கட்ைணம் ஆகும்.  ப�ாது 
நிர்வாகத்தில பெயயும் கெ்வக்காக கட்ைணம் 
விதிக்கப்�டுகிறது.. கட்ைணம் என்�து 
வரி்யப் க�ால கட்ைாயம் பெலுத்தக்சுடியது 
அலலை. அரொைது சிலை கெ்வ்யச 
பெயவதற்காக கட்ைணங்க்ள வசூலிக்கிறது. 
எடுத்துக்காட்ைாக,  கட்ைணம் என்�து 
�ாஸ்க�ார்ட், ஓட்டுேர் உரிமங்கள் 
க�ான்றவற்்ற வைங்குவதற்காக 
விதிக்கக்கூடியது.

2. ்தணடத்ப்தொ்க
ெட்ைத்்த மீறுகவார் மீது சுமத்தப்�டுவது 

தண்ைத் பதா்க ஆகும்.   எடுத்துக்காட்ைாக, 
ொ்லை விதிக்ள மீறுதல, வருமாை வரி்ய 
உரிய காலைத்திற்குள் பெலுத்தாமல தாமதாமக 
பெலுத்துகவார் மீது விதிக்கப்�டுவது.

3. ப�ொதுத் து்ை நிறுவனஙகளின் 
வருவொய்கள

அரொைது ப�ாதுத் து்ற  நிறுவை 
அ்மப்புகளில உள்ள உ�ரி்ய 
வருமாைமாகப் ப�றும்.  சிலை ப�ாதுத்து்ற 
நிறுவைங்கள்  ப�ரிய அளவில இலைா�ம் 
ஈட்டுகிறது.   அதன் இலைா�ம் மற்றும் 
�ங்காதாயங்க்ள   ப�ாதுச பெலைவிற்காக 
அரசு �யன்�டுத்திக் பகாள்கிறது.
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4. வைம்�ொடடுக்கொன சிைப்புத் தீர்வகள
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.

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.

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

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 

வரி அ்மப்பு என்�து அ்ைத்து வ்க 
வரிக்ள ெரியாக இ்ணத்து புனித 
விதிக்ள ப�ற்றிருக்க கவண்டும்.

ஆைம் ஸ்மித் கருத்துப்�டி ோன்கு புனித 
விதிகள் உள்ளை அ்வயாவை:

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..

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..

வரி விதிப்பு விதிகள்

1. சிக்கை விதி
2. ெமத்துவ விதி
3. வெதி விதி
4. உறுதி விதி
5.  திறன் மற்றும் 

பேகிழ்வு விதி
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4. சிக்கன விதி
அரசு வரிக்ள வசூலிப்�தற்கு �ணம் 

பெலைவிடுகிறது. உதாரணமாக, வரிக்ள 
வசூலிப்�வர்களுக்கு ெம்�ளம் 
வைங்கப்�டுகிறது. வசூலிப்�தற்காை பெலைவு 

வநரமுகவரி ை்ைமுகவரி

வரி சு்ை்ய ஏற்�வர வொஙகு�வர - இறுதியொக 
வரிச்சு்ை்ய ஏற்�வர

வரி பெலுத்தும் 
ப�ொறுப்பு கி்டயொது

உதாரணம்: வருமாை வரி

வருமாைம் ப�றும் க�ாது, 
வரி பெலுத்துவதற்காை 
ப�ாறுப்பும் ஏற்�டும் - 
இறுதியாை வரிசசு்ம்ய 
அவகர ஏற்க கவண்டும்.

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.

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.

வரி பெலுத்தும் 
ப�ொறுப்பு : 

க்டக்கொைர

வரிக்ள விை அதிகமாக இருந்தால அ்வ 
கமாெமாை வரிகளாகும்.  எைகவ,  ஆைம்ஸ்மித் 
கருத்துப்�டி வசூலிக்கும் பெலைவுகள் கு்றவாக 
இருக்கும் வரிக்ள மட்டுகம அரசு விதிக்க 
கவண்டும் என்�தாகும்..

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.

9.9.7.  வநரமுக வரிகளின் நன்்ைகள
1. ெைத்துவம் : 

கேர்முக வரிகள் வளர்வீதம் 
பகாண்ை்வ.  அதாவது,  வரி அடிப்�்ை்யப் 

ப�ாறுத்து வரிவீதம் மாறும்.  எடுத்துக்காட்ைாக 
வருமாை வரி ெமத்துவ விதி அடிப்�்ையில 
அ்மந்துள்ளது..
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2. நிச்ெயத்்தன்்ை: 
கேர்முக வரி நிசெயத்தன்்ம விதி்ய  

உறுதி பெயகிறது.  உதாரணமாக, வருமாை 
வரி பெலுத்து�வர் எங்கு, எப்ப�ாழுது, 
எவவளவு வரி்ய பெலுத்த கவண்டும் எை 
அறிந்துள்ளார். 

3. பநகிழும்்தன்்ை: 
கேர்முக வரிகள் பேகிழும்தன்்ம  

திருப்தி பெயகிறது. வருமாை வரியாைது 
வருமாைத்தின் பேகிழ்சசி்யப் ப�ாருத்து 
அ்மயும். வருமாை மட்ைம் உயரும் க�ாது,  
அரசிற்காை வரிவருவாயும் உயரும்.

4. சிக்கனம்: 
கேர்முக வரிக்ள வசூலிப்�தற்காை 

பெலைவு மற்ற வரிக்ள ஒப்பிடு்கயில 
கு்றவாகும். ஏபைனில  வரி பெலுத்து�வர்கள் 
கேரடியாக அரசிற்கு வரி பெலுத்துகின்றைர்.

9.9.8.  வநரமுக வரிகளின் தீ்ைகள
1. பிை�லமின்்ை

கேர்முக வரி பிர�லைமிலலைாமல உள்ளது. 
கமலும் இது வெதிக்கு்றவாைதாகவும், 
பேகிழ்சசி கு்றவாைதாகவும் உள்ளது.

2. உற்�த்தித்திைன் �ொதிக்கப்�டுகிைது
�லகவறு ப�ாருளாதார வலலுைர்கள் 

கருத்துப்�டி கேர்முக வரி உற்�த்தித்திற்ை  
�ாதிக்கிறது.   குடிமக்கள் அதிக வரித் 
பதா்க்ய  பெலுத்த கவண்டியதால, 
வருமாைம் அதிகம் ஈட்ை கவண்டும் என்ற 
விருப்�ம் இலலைாமல உள்ளைர்.

3. வெதிகு்ைவு
கணக்கு �ராமரித்தல மற்றும் வரி 

தாக்கல பெயவதிலும், பமாத்தமாக வரி 
பெலுத்துதல க�ான்றவற்றிலும் வரி 
பெலுத்து�வருக்கு வெதி கு்றவாக உள்ளது.

4. வரி ஏய்த்்தல்
கேர்முக வரியின் சு்ம அதிகமாக 

இருப்�தால வரி பெலுத்து�வர்கள் வரி்ய 
ஏயப்�தற்கு முயலகின்றைர்.  இது கறுப்புப் 
�ணம் உருவாவதற்கு வாயப்�ாவதால அது 
ப�ாருளாதாரத்திற்கு �ாதிப்்� 
ஏற்�டுத்துகிறது.

9.9.9.  ை்ைமுக வரி
ம்றமுக வரி எைப்�டுவது 

ப�ாருட்க்ளகயா அலலைது �ணிக்ளகயா 
வாங்கும் ே�ர் மீது விதிக்கப்�டுகிற வரியாகும் 
கமலும் இது அரசுக்கு ம்றமுகமாக 
பெலுத்தப்�டுகிறது.  இவவரிசசு்ம எளிதாக 
மற்பறாரு ே�ர் மீது மாற்ற முடியும்.   
ஏ்ைஅலலைது �ணக்காரர் எை யாராக 
இருந்தாலும் அந்ே�ர்கள் மீது ெமமாக  
சுமத்தப்�டும்.
�ல்வவறு ை்ைமுக வரிகள உளளன. அ்வ

உற்�த்தி வரி:  உற்�த்தியாளர் வரி்ய 
பெலுத்திைாலும் �ளு்வ பமாத்த அலலைது 
சிலலை்ற விற்�்ையாளரிைம் மாற்றிவிடுவார்.
விற்�்ன வரி:  க்ை உரி்மயாளர் அலலைது 
சிலலை்ற விற்�்ையாளர்களால முதலில 
பெலுத்தப்�ட்டு வரிசசு்ம்ய �ண்ைங்கள் 
மற்றும் �ணிகளுக்காை விற்�்ை வரியுைன் 
நுகர்கவார்களுக்கு மாற்றப்�டுதல ஆகும்
சுஙகத் தீர்வ: பவளிோடுகளிலிருந்து 
ப�றக்கூடிய ப�ாருட்களுக்கு இறக்குமதி 
தீர்்வ பெலுத்தப்�டும். ஆைால இத்ை  
இறுதியாக நுகர்கவார்கள் மற்றும் சிலலை்ற 
வர்த்தகர்கள் மீது மாற்றப்�டும். 
வகளிக்்க வரி:   தி்ரயரங்கு உரி்மயாளர் 
மீது உள்ள ப�ாறுப்்� தி்ரப்�ைம் காண 
வரு�வர்கள் மீத மாற்றுகின்ற வரியாகும்
வெ்வ வரி:  பதா்லைக�சி,  காப்பீட்டு, உணவு 
விடுதி க�ான்ற கெ்வகளுக்ககாக 
பெலுத்தக்கூடிய கட்ைணங்களாகும்..
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9.9.10.  ை்ைமுக வரிகளின் 
நன்்ைகள

(1)  �ைந்து கொணப்�டு்தல்
எலலைா நுகர்கவார்களும் அவர்கள்  

ஏ்ை அலலைது �ணக்காரர்களாக இருந்தாலும் 
ம்றமுக வரிக்ள பெலுத்த கவண்டும்.   
இதைாலதான் கேர்முகவரிக்ள விை 
ம்றமுக வரிகள் அதிக ே�ர்க்ள 
உள்ளைக்கியுள்ளது.   எடுத்துக்காட்ைாக, 
இந்தியாவில 2 ெதவீத ே�ர்கள் மட்டுகம 
வருமாை வரி பெலுத்துகிற நி்லையில 
ம்றமுக வரி்ய அ்ைவரும் 
பெலுத்துகின்றைர்.

(2)   ெைத்துவம்  
�ணக்காரர்களால �யன்�டுத்தப்�ைக் 

கூடிய ஆைம்�ர ப�ாருட்கள்  மீது அதிக வரி 
சுமத்தப்�டுவதால  ம்றமுக வரி ெமத்துவ 
விதியின் அடிப்�்ையில அ்மகிறது.

(3) சிக்கனத் ்தன்்ை 
உற்�த்தியாளர்களும், சிலலை்ற 

விற்�்ையாளர்களும்  வரி்ய  வசூலித்து 
அரசுக்கு பெலுத்துவதால  வசூலிப்�தற்காை  
பெலைவு  கு்றவாகிறது.  வணிகர்கள் 
மதிப்புமிக்க வரி வசூலிப்�வர்களாக 
பெயலைாற்றுகின்றைர்.

(4)  உடலுக்கு தீஙகொன ப�ொருடகளின் 
நுகர்வ கு்ைக்கிைது 

அரொைது உைலுக்கு தீங்கு வி்ளவிக்க 
கூடிய ப�ாருட்கள் மீது ம்றமுக வரி்ய 
விதிக்கிறது. எடுத்துக்காட்ைாக பு்கயி்லை, 
மது க�ான்ற ப�ாருட்கள் மீதாை வரி. இது 
�ாவ வரி எை அ்ைக்கப்�டுகிறது.

(5) வெதியொனது  
ம்றமுக வரியாைது �ண்ைங்கள் 

மற்றும் �ணிகள் மீது விதிக்கப்�டுகிறது. 
நுகர்கவார் இத்ை வாங்கும்க�ாது 

வி்லையுைன் கெர்த்து பெலுத்திவிடுவதால, வரி 
பெலுத்துவ்த உணர்வதில்லை.

9.9.11.  ை்ைமுக வரியின் தீ்ைகள;

(1) வசூலிக்கும் பெலவு அதிகம் 
கேர்முக வரி்ய ஒப்பிடும்க�ாது 

ம்றமுக வரி்ய வசூலிக்க ஆகும் பெலைவு 
அதிகமாகும். அரசு ப�ரும் பதா்க்ய 
ம்றமுக வரி வசூலுக்காக பெலைவு பெயகிறது.

(2)  பநகிழ்ச்சியற்ை ்தன்்ை
கேர்முக வரிக்ள ஒப்பிடும் க�ாது 

ம்றமுக வரிகள் கு்றவாை பேகிழ்சசி 
தன்்ம பகாண்ைதாகும். ம்றமுக வரிகள் 
எப்க�ாதும் ெமமாை விகிதாசொர வீதத்தில 
அ்மயும்.

(3) வ்தய்வீ்தம் 
ம்றமுகவரிகள் சிலை கேரங்களில 

நீதியற்ற மற்றும் கதயவீத தன்்ம 
பகாண்ைதாகும்.   வருமாை மட்ைத்திற்கு 
அப்�ாற்ப்�ட்டு ஏ்ை மற்றும் �ணக்காரர்கள்   
ஆகிய இருவரும் ஒகர ம்றமுக வரித் 
பதா்க்யச பெலுத்த கவண்டும்.

(4) உறுதியின்்ை 
ம்றமுக வரிகள் உயரும்க�ாது வி்லை 

உயர்வதால ப�ாருட்களுக்காை கத்வ்ய 
கு்றகிறது.  ஆ்கயால  அரசு 
எதிர்�ார்க்கக்கூடிய  வருவாய  வசூல �ற்றி 
உறுதியற்று காணப்�டுகிறது. எைகவ தான் 
ைாலைன் 2 + 2 என்�து 4 –அலலை, அது 3 
அலலைது அதற்கும் கு்றவாக இருக்கும் எை 
ம்றமுக வரி்யக் குறிப்பிடுகிறார்.

(5) குடி்ை உணரவின்்ை
வி்லையுைன் வரி ம்றந்திருப்�தால, 

நுகர்கவார்கள் வரி பெலுத்துவது �ற்றி 
விழிப்புணர்வு ப�ற்றிருக்கவில்லை.
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9.9.12.  ஒப்பீடடு வ்ை�டம்

ஒப்பீடடிற்கொன அடிப்�்ட வநரமுகவரி ை்ைமுக வரி

ப�ாருள்

கேர்முக வரி என்�து ஒரு 
ே�ரின் வருமாைம் மற்றும் 
பெலவத்தின் மீது 
விதிக்கப்�ட்டு  கேரடியாக 
அரசுக்கு பெலுத்துவதாகும்.

ம்றமுக வரி என்�து ஒருவர் 
நுகரும் �ண்ைங்கள் மற்றும் 
�ணிகள் மீது விதிக்கப்�ட்டு 
ம்றமுகமாக அரசுக்கு 
பெலுத்துவதாகும்

இயலபு வளர்வீதம் கதயவீதம்

சு்ம மற்றும் தாக்கம் ஒகர ே�ர் மீது விழுகிறது �லகவறு ே�ர்கள் மீது 
விழுகிறது.

வரி அடிப்�்ை வரி பெலுத்து�வரின் 
வருமாைம் மற்றும் பெலவம்

�ண்ைங்கள் மற்றும் �ணிகள் 
வாங்கும்க�ாது / 
விற்கும்க�ாது /  
உற்�த்தியின்க�ாது  

வரி ஏயப்பு வரி ஏயத்தலுக்கு வாயப்பு 
உள்ளது

ப�ாருளின் வி்லையிகலைகய 
வரி கெர்ந்திருப்�தால வரி 
ஏயப்பு கடிைமாகும்.

�ணவீக்கம் கேர்முக வரி �ணவீக்கத்்த 
கு்றப்�தற்கு உதவுகிறது

ம்றமுக வரி வி்லை உந்து 
�ணவீக்கத்்த 
ஏற்�டுத்துகிறது.

விதிக்கப்�டுதல மற்றும் 
வசூலித்தல

தனிே�ர் மற்றும் இந்து கூட்டு 
குடும்�ம்,  நிறுமம்   
ஆகிகயாரிைமிருந்து 
வசூலிக்கப்�டுகிறது

�ண்ைங்கள் மற்றும் 
�ணிக்ள நுகரும் நுகர்ககார் 
மீது விதிக்கப்�ட்டு, 
மதிப்பீட்ைாளரால 
பெலுத்தப்�டுகிறது.

சு்ம மற்றவர் மீது மாற்றமுடியாதது மற்றவர் மீது மாற்றிவிைக் 
கூடியது.
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9.9.13.  ெைக்கு ைற்றும் வெ்வ வரி
  இ ந் தி ய ா வி ல 

காணப்�ட்ை �லகவறு 
ம்றமுக வரிகளுக்கு 
மாற்றாக ெரக்கு மற்றும் 
கெ்வ வரி பகாண்டு 
வரப்�ட்ைது..  ெரக்கு 
மற்றும்  கெ்வகள் வரி ெட்ைம் 
�ாராளுமன்றத்தில 2017 மாரச 29-ல 
நி்றகவற்றப்�ட்டு. 2017 ஜு்லை  1 முதல 
ே்ைமு்றக்கு பகாண்டுவரப்�ட்ைது. 
இந்தியாவில ெரக்கு மற்றும் கெ்வகள் 
வரி விரிவாை, �லை �டிநி்லைகளில இலைக்கு 
அடிப்�்ையில ஒவபவாரு மதிப்புக் கூட்டின் 
க�ாது விதிக்கப்�டுகிறது.

  சுருங்கக்கூறின் ெரக்கு மற்றும் கெ்வ 
வரியாைது �ண்ைங்கள் மற்றும் �ணிகள் 
அளிப்பின் மீது விதிக்கப்�டும் ம்றமுக 
வரியாகும்.

  ோடு முழுவதற்குமாை  ஒகர ம்றமுக 
வரியாக GST – உள்ளது.

�லமு்ை வரி ஒருமு்ை வரியாக 
உற்�த்தியாளர் /நுகர்கவார்க்கு அளிப்க�ார் 

மீது விதிக்கப்�டுவது.

மத்திய அரசு விதிப்�து மாநிலை அரசு 
விதிப்�து
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  GSTயின் கீழ், இறுதி விற்�்ையின் கமல 
சுமத்தப்�டுகிற வரியாகும்.  
மாநிலைத்திற்குப்�ட்ை விற்�்ையில 
மத்திய ெரக்கு மற்றும் கெ்வ வரி 
(CGST), மாநிலை ெரக்கு மற்றும் கெ்வ 
வரி (SGST) விதிக்கப்�டுகிறது.
ம ா நி லை ங் க ளு க் கி ் ை க ய ய ா ை 
விற்�்ையில ஒருங்கி்ணந்த GST 
விதிக்கப்�டுகிறது.

இட அடிப்�்டயிலொனது
ெரக்குகள் தமிழ்ோட்டில உற்�த்தி பெயயப்�ட்டு, 
கர்ோைகாவில இறுதியாக நுகர்கவாருக்கு 
விற்கப்�டுவதாக பகாள்கவாம்.  இந்த 
சூழ்நி்லையில முழு  வரி வருவாயும் 
கர்ோைகாவிற்கக பெலலும் தமிழ்ோட்டிற்கலலை.

GST – ன் உள்ளைக்கங்கள்

GST மூன்று  வ்கப்�டும்.  அ்வயாவை :

CGST,  SGST ைற்றும் IGST.

CGST:  மாநிலைத்திற்குள்கள ே்ைப�றுகிற 
விற்�்ையில மத்திய அரொல 
வசூலிக்கப்�டுவதாகும். (உ.ம். 
மாநிலைத்திற்குள்/யூனியன் பிரகதெம்)

SGST:  மாநிலைத்திற்குள் ே்ைப�றும் 
விற்�்ையில மாநிலை அரொல 
வசூலிக்கப்�டுவதாகும். (உ.ம். 
மாநிலைத்திற்குள்/யூனியன் பிரகதெம்)

IGST:  மாநிலை அரசுகளுக்கி்ைகயயாை 
விற்�்ையில மத்திய அரொல 
வசூலிக்கப்�டுவதாகும். (உ.ம். 
மகாராஷ்டிரா மாநிலைத்திலிருந்து 
தமிழ்ோட்டுக்கு ப�ாருள் விற்�்ை). 

Book 1.indb   220 29-03-2019   20:00:07



221 நிதிப் ப�ாருளியல

9.10

ப�ரும்�ொலன வநைஙகளில் இந்்த வரி அ்ைப்பு கீழ் உளளவொறு அ்ைகிைது.. 

வ�ை நடவடிக்்க புதிய ஆளு்க �்ைய ஆளு்க
மாநிலைத்திற்குள்களயாை  
விற்�்ை

CGST + SGST   VAT + மத்திய 
ஆயத்தீர்்வ/ 
கெ்வ வரி

வருவா்ய மத்திய மற்றும் 
மாநிலை அரசுகள் ெமமாக 
�கிர்ந்து பகாள்ளும்.

மற்ற மாநிலைத்தில 
விற்�்ையின் க�ாது

IGST மத்திய விற்�்ை 
வரி + 
ஆயத்தீர்்வ / 
கெ்வ வரி

மாநிலைங்களுக்கி்ைகயயாை 
விற்�்ையில ஒகர ஒரு வரி 
மட்டும் விதிக்கப்�ட்டு, மத்திய 
அரசு அந்த வருவா்ய இை 
அடிப்�்ையில �கிர்ந்து 
பகாள்ளும்.

பேோதுக்க்டன்

18 மற்றும் 19ம் நூற்றாண்டுகளில 
அரசின் பெயல�ாைாைது கு்றவாைதாகும்.  
ஆைால 20ம் நூற்றாண்டிலிருந்து அரசிற்காை 
ப�ாறுப்புகள் அதிகரித்துக்பகாண்கை உள்ளது  
எைகவ அரொைது ஏற்கைகவ உள்ள 
�ாரம்�ரியமாை வருவாயுைன் தனிே�ர் மற்றும் 
உள்ோட்டு, பவளிோட்டு நிறுவைங்களிைம் 
கைன்கள் வாங்குகிறது. வளர்சசி குன்றிய 

ோடுகள், வளர்சசித் 
திட்ைங்களுக்காக 
அதிகமாை கைன் 
ப�றுகிறது. சிலை 
ோடுகள் இத்த்கய 
க ை ன் க ளி ை ா ல 
கைன் ப�ாறியில 
சிக்கியுள்ளது.

9.10.1.  வ்ைவிலக்கணம்
“கைன் என்�து அரசு கருவூலைத்தால 

கைன் வைங்கியவர்களுக்கு வட்டியும், அெலும்  
பகாடுக்கப்�தற்காை உத்தரவாதம் ஆகும்.   
ேைப்பு நிதி �ற்றாக்கு்ற்யச 
ெரிபெயவதற்காக திரட்ைப்�டும் நிதி ஆகும்“

– பிலிப் E.  பையலைர்.

விற்�்ன வரியின் இயல்பு, VAT ைற்றும் 
GST :

1.  GST வரியாைது ெரக்கு மற்றும் கெ்வ 
விற்�்ையில உள்ள அடித்தள வி்ள்வ 
நீக்கியது. இது ப�ாருட்களுக்காை பெலைவில 
கேரடி வி்ள்வ ஏற்�டுத்தியது. இது 
வரிக்கு வரி என்�்த நீக்கியதால 
ப�ாருட்களுக்காை பெலைவு கு்றந்தது..

2.  VAT எைப்�டுவது அடித்தள வி்ளவிலலைாத 
�லமு்ை வரியாகும்.

3.  GST என்�து அடித்தள வி்ளவிலலைாத ஒரு 
மு்ை வரியாகும்.

GST – ன் நன்்ைகள :
1.  வரி மீதாை வரி இம்மு்றயில 

நீக்கப்�டுவதால ப�ாருட்களுக்காை பெலைவு 
கு்றகிறது.. இது கேரி்ையாக 
ப�ாருட்களின் பெலைவில பிரதி�லிக்கிறது.

2.  GST எைப்�டுவது பதாழிலநுட்� ரீதியில 
அ்மந்ததாகும்.  �திவு பெயதல, வரித் 
தாக்கல பெயதல கூடுதலைாக பெலுத்திய்த 
திரும்�ப்ப�ருதல, ககாரிய விளக்கங்களுக்கு 
�திலைளித்தல க�ான்றவற்்ற GST 
இ்ணயத்தில பெயயப்�டுகிறது. இதைால 
அ்ைத்து பெயல�ாடுகளும் வி்ரவாக 
ே்ைப�றுகிறது.
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”ப�ாதுக்கைன் என்�து நிதிக் கருவிகள் 
வாயிலைாக அரொைது தனியார் து்றயிலுள்ள 
தனிே�ர்கள் அலலைது நிறுவைங்களிைம் 
ப�றுவதாகும். இத்ைக் பகாண்டு தனியார் 
து்ற்யத் தூண்டி அதன்

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

9.10.2.  ப�ொதுக்கடனின் வ்ககள
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.

உளநொடடு ப�ொதுக்கடனின் முக்கிய 
ஆ்தொைஙகளொவன
  அரசு �த்திரங்கள் மற்றும் ஆவணங்க்ள 

தனிே�ர்கள் வாங்குதல.
  அரசிைமிருந்து �த்திரங்க்ள தனியார் 

மற்றும் ப�ாதுத்து்ற வங்கிகள் ப�றுதல.
  அரசு �த்திரங்க்ள நிதிொரா 

நிறுவைங்களாகிய UTI, LIC, GIC 
க�ான்ற்வகள் ப�றுதல.

  �ண அளிப்பு வாயிலைாக அரசிற்கு ்மய 
வங்கி கைன் வைங்குகிறது.  அரசின் 
பெலைவுக்ள ெந்திப்�தற்காக ்மய வங்கி 
�ணமாகவும் வைங்குகிறது.

ii) பவளிநொடடு ப�ொதுக்கடன்
�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.

பவளிநொடடுக் கடன் - ஜெுன் 2018 – நிலவைப்�டி   

்தைவரி்ெ நொடுகள

பவளிநொடடுக் 
கடன் 

(மில்லியன் 
டொலரில்) 

்தலொ வீ்த 
கடன் 

அளவு  (US 
டொலரில்)

பைொத்்த உளநொடடு 
உற்�த்தியின் கடன் 

ெ்தவீ்தம் (GDP)

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 அதிகரிப்�்தற்கொன 
கொைணஙகள

பின்வரும் து்ணத் த்லைப்புகளில 
ப�ாதுக்கைன் அதிகரிப்�தற்காை 
காரணங்க்ளக் காணலைாம்.

1.வ�ொர ைற்றும் வ�ொரகொல ஆயத்்தம்
க�ார் பேருக்கடி தான் அரசின் ப�ாதுக் 

கை்ை அதிகரிப்�தற்காை முக்கிய 
காரணியாக இருக்கின்றது. இன்்றய ோளில 
க�ாருக்கு ஆயத்தம் பெயதல மற்றும் அணு 
ஆயுததிட்ைங்கள் ஆகியவற்றிற்கு அரசு 
ப�ருவாரியாை பெலைவு பெயகிறது. இதைால 
கைன் ஏற்�டுகிறது.

2. ெமு்தொயத் வ்த்வகள
தற்காலை அரொைது ேலை அரொக 

பெயல�டுவதால ெமுதாய கத்வகளாை 
ப�ாது சுகாதாரம், தூய்ம, கலவி , காப்பீடு, 
க�ாக்குவரத்து மற்றும் தகவல பதாைர்பு  
க�ான்றவற்்ற கமற்பகாள்வதற்கும், இதர 
கு்றந்த�ட்ெ கத்வக்ள மக்களுக்கு 
பெயகிறது. இதற்காை பெலைவி்ை 
கமற்பகாள்ள ப�ாதுக்கை்ை ப�ற 
கவண்டியுள்ளது.

3. ப�ொருளொ்தொை முன்வனற்ைம் ைற்றும் நிதி 
�ற்ைொக்கு்ை

அரசு ோட்டின் ப�ாருளாதார 
முன்கைற்றத்திற்காக �லகவறு திட்ைங்க்ள 
கமற்பகாள்கிறது. இரயிலகவ கட்டுமாைம், 
மின்ொரத் திட்ைங்கள், நீர்�ாெைத் திட்ைங்கள், 
கைரக பதாழிற்ொ்லைகள் அ்மத்தல 
க�ான்றவற்றிற்கு கத்வயாை வளங்க்ள 
ப�ாதுக்கைன் வாயிலைாக அரசு ப�ருகிறது. 
அதிகளவில ப�ாதுச பெலைவின் காரணமாக 
அரசு எப்ப�ாழுதும் �ற்றாக்கு்ற வரவு 
பெலைவுத் திட்ைத்்த எதிர்பகாள்கிறது. இந்த 
�ற்றாக்கு்ற்ய கைன்களால மட்டுகம 
ெரிபெயய முடியும்.

4.வவ்லவொய்ப்பு
தற்காலைத்தில அரசு கவ்லையின்்ம 

பிரசெ்ை்ய எதிர்பகாள்கிறது. ப�ாதுச 
பெலைவின் வாயிலைாக இது க�ான்ற 
சிக்கலக்ள தீர்ப்�து அரசின் கை்மயாக 
உள்ளது. இதற்காக அரசு ப�ரிய பதா்கயி்ை 
பெலைவு பெயய கவண்டியுள்ளது. இத்ை 
ப�ாதுக்கைன் வாயிலைாககவ  கமற்பகாள்கிறது.

5.�ணவீக்கத்்்தக் கடடுப்�டுத்து்தல்
புைக்கத்தில உள்ள �ணத்்த அரசு 

திரும்� ப�ற ப�ாதுக்கைன் வழிமு்ற்ய 
்கயாளுகிறது. இதைால வி்லை ஏற்றத்்தத் 
தடுக்கிறது.

6. ைந்்தத்்்த ்தடுத்்தல்
மந்த காலைங்களில தனியார் முதலீடு 

கு்றவாக இருக்கும். அத்ை ஈடுகட்ை 
அரொைது உள்ோட்டு மற்றும் பவளிோட்டு 
மூலைங்களின் மூலைம் கைன் ப�றுவ்த 
கமற்பகாள்ளும்.

9.10.4.  ப�ொதுக்கட்ன திரும்� 
பெலுத்தும் மு்ைகள

ப�ாதுக்கைன் தீர்வு என்�து 
ப�ாதுக்கை்ை திரும்�ச பெலுத்தும் 
வழிமு்ற்யக் குறிப்�தாகும். அரசு 
விற்�்ை பெயதுள்ள �த்திரங்க்ள 
ப�ாதுமக்கள் அதன் முதிர்வு காலைத்தில 
�த்திரங்க்ள ஒப்�்ைத்து அதற்காை 
பதா்க்ய வட்டியுைன் ப�றுவர்.
ப�ாதுக்கைன்  பின்வரும் வழிகளில கைன் 
தீர்க்கப்�டுகிறது.

(1) மூழ்கும் நிதி
கைனுக்பகை அரசு தனிபயாரு 

நிதியி்ை ஏற்�டுத்தும் அத்ை ‘மூழ்கும் 
நிதி‘   என்�ர்.   அரசு ஒவபவாரு வருைமும் ஒரு 
குறிப்பிட்ை நி்லையாை பதா்க்ய 
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9.11

பெலுத்துகிறது.   கைன் முதிர்சசிய்ையும் 
க�ாது வட்டிகயாடு அெ்லையும் கெர்த்து 
வைங்கும் வ்கயில இந்நிதி ப�ருகிவிடும்.  
இந்த மு்ற முதன்முதலில இங்கிலைாந்்தச 
கெர்ந்த வாலக�ால என்�வரால 
அறிமுகப்�டுத்தப்�ட்ைது.

(2) கட்ன ைொற்று்தல்
ப�ாதுக்கைன் திரும்�க் பெலுத்தப்�டும் 

மற்பறாரு மு்ற கைன் மாற்றுதல ஆகும்.  
இம்மு்றயில �்ைய கை்ை புதிய  கைைாக 
மாற்றப்�டுகிறது.  இம்மு்றயின் கீழ் அதிக 
வட்டி பகாண்ை ப�ாதுக்கைன் கு்றவாை 
வட்டி பகாண்ை ப�ாதுக்கைைாக 
மாற்றப்�டுகிறது.. ைாலைன் கைன் மாற்றுதல 
கைன் �ளு்வ கு்றக்கிறது என்கிறார்.

(3) வைவு பெலவு திடட உ�ரி
உ�ரி வரவு பெலைவு திட்ைத்்த அரசு 

தாக்கல பெயயும்க�ாது அந்த உ�ரி்ய 
கை்ைத் திருப்பிச பெலுத்த �யன்�டுத்திக் 
பகாள்ளும்.  ப�ாது வருவாய, ப�ாதுச பெலை்வ 
விை அதிகரிக்கும் க�ாது உ�ரி ஏற்�டுகிறது.  
இது எப்க�ாதாவது தான் �யன்�டுத்தப்�டுகிறது

(4) �குதியொகச்  பெலுத்்தல்
இந்த மு்றயின் கீழ் அரசு 

ப�ாதுக்கை்ை ெம வருைாந்திர 
தவ்ணகளாக பெலுத்துகிறது.  இது ப�ாதுக் 
கை்ைச பெலுத்தும் மிக சுலை�மாை 
மு்றயாகும்.

(5) கடன் ைறுப்பு
அது அரசு கைன்  பெலுத்தும் 

சு்மயிலிருந்து  பவளி வருவதற்காை 
எளி்மயாை மு்றயாகும். இதில அரொைது 
ஏற்கைகவ பெலுத்துவதாக உறுதியளித்த 
கை்ம்ய மறுக்கும். இது கை்ை திரும்� 
பெலுத்துவதாகாது, அத்ை அழிப்�தாகும்.  
ொதாரண  சூழ்நி்லைகளில கை்ை மறுக்க 

இயலைாது ஏபைனில அது அரசின் 
ோணயத்தன்்ம்ய �ாதித்து விடும்.

(6) வடடி வீ்தத்்்த   கு்ைத்்தல்
நிதிச சிக்கல ஏற்�டும் கேரங்களில  

கட்ைாயமாக  வட்டி்ய கு்றத்து கை்ை 
பெலுத்துவதும் ஒரு வ்கயாை கைன் தீர்வு 
மு்றயாகும்..

(7) மூல்தனத் தீர்வ
ஒரு தனிே�ர் அலலைது நிறுவைம் ஒரு 

குறிப்பிட்ை அளவிற்கு கமல அலலைது வளர்சசி 
க�ாக்கில உள்ள மூலைதை பொத்துக்கள் 
ப�ற்றிருப்பின் அதன் மீது அரசு வரி விதித்து, 
அத்ை  க�ார்க்காலை கை்ை பெலுத்துவதற்கு 
�யன்�டுத்துவதாகும். ஆைால இது 
ெர்ச்ெக்குரிய கைன் தீர்்வ மு்றயாகும்

வரவு  ப்சைவு திட்்டம்

‘�ட்பஜட்‘  என்ற �தம் “ப�ாளபஜட்”  என்ற 
பிபரஞ்ச  வார்த்்தயிலிருந்து ப�றப்�ட்ைதாகும். 
இதன் ப�ாருளாவது  ‘சிறிய கதால ்�‘   
என்�தாகும்.   வரவு பெலைவு திட்ைம் என்�து 
எதிர்கோக்குகிற நிதி ஆண்டிற்குரிய அரசின் 
மதிப்பிைப்�ட்ை வருமாைம் மற்றும் பெலைவு 
ஆகியவற்்றக் காட்டும் வருைாந்திர நிதி 
அறிக்்க ஆகும்.

9.11.1 வ்ைவிலக்கணஙகள
“முதல நி்லையிலைாை ஏற்றுக் 

பகாள்ளப்�ட்ை ப�ாது வருவாய மற்றும் பெலைவு 
திட்ைத்்த உள்ளைக்கிய ஆவணமாகும்“ 

 – வைனி ஸ்வடொன்

“வரவு பெலைவுத் திட்ைமாைது குறிப்பிட்ை 
காலைத்தின் நிதி ஏற்�ாடுக்ள 
பவளிப்�டுத்துகிறது. இது, வைக்கமாை 
ஒப்புதலுைன்  ெட்ைமன்றத்தில ஒப்புதலுக்காக 
ெமர்ப்பிக்கப்�டுகிறது”.

 - �ொஸ்டபிள
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9.11.2.  ைத்திய ைொநில வைவு பெலவு 
திடடம்

இந்தியா ஓர் கூட்ைரசு ப�ாருளாதாரமாக 
விளங்குவதால அரசின்  வரவு பெலைவு திட்ைம் 
அரசின் இரு �குதிகளாகப் பிரிக்கப்�ட்டுள்ளது.  
இந்திய அரசியலை்மப்புச ெட்ைத்தின்�டி 
மத்திய  அரசு வருைாந்திர  நிதி அறிக்்க்ய 
ெமர்ப்பிக்க  கவண்டும்.   ஷரத்து 112 ன் �டி 
மத்திய வரவு பெலைவு திட்ைம் 
�ாராளுமன்றத்திலும்,  ஷரத்து 202ன் �டி 
ஒவபவாரு மாநிலை அரசும் ெட்ைமன்றத்திலும் 
தாக்கல பெயய கவண்டும்.

9.11.3.  வைவு பெலவு திடடத்தின் 
வ்ககள

வருவாய மற்றும் மூலைதை வரவு பெலைவு 
திட்ைம்.

வருவாய கணக்கு மற்றும் பிற 
கணக்குகளின் மீதாை பெலைவு அடிப்�்ையில 

வரவு பெலைவு திட்ைம் இரு வ்ககளில 
ெமர்பிக்கப்�டுகிறது.

i)  வருவொய் வைவு பெலவுதிடடம்:  இது வருவாய 
வரவுகள் மற்றும் வருவாய 
பெலைவிைங்க்ளக் பகாண்ைது.  இது வரி 
வருவாய மற்றும் வரி ொரா வருவாய எை 
வ்க�டுத்தப்�டுகிறது.  வருவாய 
பெலைவிைங்க்ள திட்ைம் ொர்ந்த பெலைவிைம் 
மற்றும் திட்ைம் ொரா பெலைவிைங்களாக 
வ்கப்�டுத்த�டுகிறது.

ii)  மூல்தன �டபஜெட:   அது மூலைதை வரவுகள் 
மற்றும் மூலைதைச பெலைவுக்ள 
உள்ளைக்கியதாகும்.   மூலைதை வரவின் 
முக்கிய ஆதாரங்களாக கைைகள், 
முன்�ணம் க�ான்ற்வ உள்ளது.  மூலைதை 
பெலைவிைத்்த திட்ைம் ொர் பெலைவிைம் 
மற்றும் திட்ைம் ொரா மூலைதைச பெலைவு எை 
வ்கப்�டுத்த�டுகிறது.

�ட்பஜட் வரவுகள் �ட்பஜட் பெலைவுகள்

வருவாய வரவுகள் வருவாய பெலைவு மூலைதை பெலைவுமூலைதை வரவுகள்

�டபஜெட உளளடக்கஙகள

கைன்க்ள 
வசூலித்தல

கைன்கள் மற்றும் 
பிற ப�ாறுப்புகள்

முதலீட்்ை 
விலைக்குதல

 வரிொரா 
வரவுகள்

வரி 
வரவுகள்

திட்ைம் ொர்ந்த 
பெலைவுகள்

திட்ைம் ொர்ந்த 
பெலைவுகள்

திட்ைம் ொரா 
பெலைவுகள்

திட்ைம் ொரா 
பெலைவுகள்
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iii)  து்ண வைவு பெலவுத் திடடம் க�ார்க்காலைம் 
மற்றும் சுைாமி, பவள்ளம் க�ான்ற 
இயற்்க சீற்றங்களின் க�ாது 
பெலைவுக்பகை  ஒதுக்கீடு பெயயப்�ட்ை 
பதா்க க�ாதுமாைதாக இருப்�தில்லை.   
இந்த எதிர்�ாராத சூழ்நி்லை்ய 
ெமாளிப்�தற்காக   அரசிைால து்ண  வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம் தாக்கல பெயயப்�டும்.

iv)  நிதிக்கு வொக்பகடுப்பு வரவு பெலைவுத் திட்ைம்: 
இந்திய அரசியலை்மப்பு ஷரத்து 116ன் �டி, 
�ட்பஜட் வருை மத்தியில ெமர்ப்பிக்கப்�டும் 
இதற்கு அரசியல காரணம் இருக்கிறது.  
இருக்கக்கூடிய அரொைது கதர்தல  
காரணமாக  அந்த வருைம் முழுவதும் 
பதாைர்ந்கதா பதாைராமகலைா இருக்கலைாம். 
இதைால அந்த அரசு தாக்கல பெயயும் வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம் ”போண்டி வாத்து வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம்” எை அ்ைக்கப்�டுகிறது. 
இது நிதிக்கு வாக்பகடுப்பு வரவு பெலைவுத் 
திட்ைம் எைவும் அ்ைக்கப்�டுகிறது.

சிறப்பு நிகழ்வாக நிதிக்கு வாக்பகடுக்கும் 
வரவு பெலைவுத் திட்ைமாை அவசியமாை 
இைங்களுக்கு �ாராளுமன்ற ஒப்புதல 
ப�றும்வ்ர பெலைவு கமற்பகாள்ள அனுமதி 
உள்ளது. வரவு பெலைவுத் திட்ைம் 
�ாராளுமன்றத்தில ஒப்புதல ப�றும் வ்ர 
பதாகுப்பு நிதியிலிருந்து �ணம் 
ப�ற்றுக்பகாள்ள ெட்ைரீதியாை அனுமதி 
உள்ள்த வாக்பகடுக்கும் வரவு பெலைவுத் 
திட்ைம் எை அ்ைக்கப்�டுகிறது. இத்த்கய 
அனுமதி அதிக�ட்ெம் இரண்டு மாதங்களுக்கு 
மட்டும் வைங்கப்�டுகிறது.

v)  பூஜய வைவு பெலவுத் திடடம் இந்திய அரசு 
1987 –88 ல பூஜய வரவு பெலைவுத்திட்ைத்்த 
தாக்கல பெயதது.  இதில ஒவபவாரு 
பெலைவிைமும் புதியதாகக் கருதப்�ட்டு 
ஒவபவாரு ஆண்டும் மதிப்பீடுகள் 
பெயயப்�டும்.புதிய இைமாக கருதப்�ட்டு 

அரசு �ட்பஜட்டில புதிதாக பெலைவு 
மதிப்பீட்்ை பகாண்டுள்ளது.   ெமூகத்தின் 
முந்்தய முன்னுரி்மக்ள ெமூக 
ப�ாருளாதார கோக்கங்களின் �ார்்வயில 
மறு ஆயவு பெயயப்�ட்டு நியாயப்�டுத்தும்.

vi)   பெயல்திைன் வைவு பெலவுத்திடடம் எந்த 
ஒரு வரவு பெலைவு திட்ைத்தின் பவளியீட்டின் 
அடிப்�்ையில வரவு பெலைவுத்திட்ைம் 
அ்மந்தால அது பெயலதிறன் வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம் எை அ்ைக்கப்�டுகிறது.  
இது உலைகில முதன் முதலில 
அபமரிக்காவில அறிமுகப்�டுத்தப்�ட்ைது. 
ெர்உப்�ர் த்லை்மயில அபமரிக்காவில 
1949- ல நிர்வாக சீர்திருத்தக் குழு 
அ்மக்கப்�ட்ைது. இந்த குழுவின் 
�ரிந்து்ரயின்�டி பெயலதிறன் வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம் அபமரிக்காவில 
அ்மக்கப்�ட்ைது. மக்களின் ேலைனுக்காக 
இந்த வரவு பெலைவுத் திட்ைத்தில ”என்ை 
பெயகதாம்”. ”எவவளவு பெயகதாம்” 
என்�்த மக்களுக்கு பதரிவிக்க 
கவண்டும். இந்தியாவில பெயலதிறன் 
வரவு பெலைவுத் திட்ைத்்த ”ொத்ைத் 
திட்ைம்” எை அ்ைக்கப்�டுகிறது.

(vii) ெைநி்ல ைற்றும் ெைனற்ை வைவு பெலவுத் 
திடடம்

அ. ெமநி்லை வரவு பெலைவுத் திட்ைம்

ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டில அரசு 
எதிர்�ார்க்கிற வருவாயும் திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள 
பெலைவும் ெமமாக இருந்தால அது ெமநி்லை 
வரவு பெலைவுத் திட்ைம் எைப்�டும்.

அரசின் திட்ைமிட்ை வருவாய 
= 

 அரசின் எதிர்கோக்கும் பெலைவுகள் 
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ஆ. ெைநி்லயில்லொ வைவு பெலவுத் திடடம்

அரசு எதிப்�ார்க்கிற வருவாயும் 
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவும் ெமமாக  இலலைாது 
இருந்தால அது ெமநி்லையிலலைா வரவு 
பெலைவுத் திட்ைமாகும்.

ெைநி்லயற்ை வைவு பெலவுத் திடடம் 
இருவ்கப்�டும்.

1.உ�ரி வரவு பெலைவுத் திட்ைம்.

2.�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம்.

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.

உ�ரி வரவு பெலைவுத் திட்ைம் 
=

 அரசு எதிர்�ார்க்கிற வருவாய> 
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவு  

2.�ற்ைொக்கு்ை வைவு பெலவுத் திடடம்.

ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டில அரசு 
எதிர்�ார்க்கிற வருவாய திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள 
பெலை்வவிை கு்றவாக இருந்தால அது 
�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம் எைப்�டும்

வரவு பெலைவு திட்ைத்தின் வ்ககள்
�ற்றாக்கு்ற 
வரவு பெலைவுத் 

திட்ைம்

பெலைவு
>

வருவாய 

பெலைவு
=

வருவாய

பெலைவு
<

வருவாய

ெமமாை வரவு 
பெலைவுத்திட்ைம் 

உ�ரி வரவு 
பெலைவுத்திட்ைம்

+ + +

�ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம் 
= 

அரசு எதிர்�ார்க்கிற வருவாய< 
திட்ைமிைப்�ட்டுள்ள பெலைவு

9.11.4.  வைவு பெலவு திடட 
பெயல்மு்ைகள

வரவு பெலைவு திட்ை பெயலமு்றகள் 
என்�து வரவு பெலைவு திட்ைத்்த தயாரிப்�து, 
தாக்கல பெயவது மற்றும் பெயல�டுத்துவது 
ஆகியவற்்ற உள்ளைக்கியதாகும்.

(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.

  க�ரியல ப�ாருளாதார பகாள்்க 
இலைக்குக்ள திட்ை காலைத்திற்குள் அ்ைதல.

 வரவு பெலைவுத் திட்ைத்தின் யுக்திகள்.

  �லகவறு திட்ைங்களுக்காை நிதித் 
கத்வகள்.

  வருவாய பெலைவிைத்தின் மதிப்பீடு 
(�ாதுகாப்பு பெலைவிைம், மானியம், 
கைனுக்காை வட்டி பெலுத்தலகள் 
க�ான்ற்வ).

  மூலைதை பெலைவிைத்தின் மதிப்பீடு 
(இரயிலகவ, ொ்லை, �ாெை வளர்சசி 
க�ான்றவற்றிற்காக).

 வரி மற்றும் வரியற்ற வருவாய வரவுகளின் 
மதிப்பீடு.
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  கைன்களின் திரும்� பெலுத்தலகள், 
ப�ாதுத்து்றயின் முதலீட்டு கு்றப்பு, 
அங்காடி ப�றுதலகள் க�ான்ற மூலைதை 
வரவுகளின் மதிப்பீடு.  

  வருவாய வரவுகளுக்கும் வருவாய 
பெலைவுகளுக்கும் இ்ைகயயாை 
இ்ைபவளியின் மதிப்பீடு.

  நிதி �ற்றாக்கு்ற, முதன்்ம �ற்றாக்கு்ற, 
மற்றும் வருவாய �ற்றாக்கு்றயின் 
மதிப்பீடு.

(ஆ) �டபஜெட ்தொக்கல் பெய்்தல்

ேடுவன் அரசின் அங்கத்திைராக, நிதி 
அ்மசெர் ்மய அரசின் வரவு பெலைவுத் 
திட்ைத்்த புதிய நிதி ஆண்டு துவங்கும் முதல 
ோள் �ாராளுமன்றத்தில தாக்கல பெயவார்.  
மாநிலை அரசுகளின் நிதி அ்மசெர்களும் 
அவவாகற அங்காங்கக பெயவார்கள்.

இந்திய அரசியலை்மப்புச ெட்ைப்�டி, �ண 
மகொதா (Money Bill) கீழ்ெ்�யில 

வரவு பெலைவுத் திட்ைம் தயாரிக்கும் 
வழிமு்றகள்

நிதி அ்மசெகம்  வரவு பெலைவுத் திட்ை 
மதிப்பீட்்ை தயார் பெயயும்

மந்திரி ெ்� ஒப்புதலுக்கு, நிதி அ்மசெர் 
தாக்கல பெயவார்.

�ாராளுமன்றத்தில �ட்பஜட் 
தாக்கல  பெயவதற்கு தயார் நி்லையில 

இருக்கும்

�லகவறு து்றகள் வருமாைம் மற்றும் 
பெலைவு மதிப்பீடுக்ள நிதி 
அ்மசெகத்திற்கு அனுப்பும்

வரவு பெலைவுத் திட்ைம் தயாராகும்

பதாைங்கப்�டும்.  ்மய அரசில, எலலைா �ண 
மகொதாக்களும் முதலில மக்கள்வயிலும், 
மாநிலைங்களில ெட்ைப்க�ர்வயிலும் தாக்கல 
பெயயப்�டும். வரவு பெலைவுத் திட்ைத்தில 
�லகவறு வரி ொர்ந்த கருத்துருக்களும் இைம் 
ப�ற்றிருக்கும். நிதி மகொதா நி்றகவற்றப்�ட்ை 
பின்ைர், வாக்களிப்பிற்குப்பின் ெட்ை வடிவம் 
பகாடுக்கப்�டும். இதைடிப்�்ையில 
பெலைவுக்ள அங்கிகரிக்கப்�டும். இந்த 
வழிமு்றயில தான் இந்தியாவில வரவு 
பெலைவுத் திட்ைம் தாக்கல பெயயப்�டுகிறது

இ) வைவு பெலவுத் திடடத்்்த பெயல்�டுத்து்தல்

வரவு பெலைவுத் திட்ைத்்த அரசின் 
�லகவறு து்றகள் பெயல�டுத்துகிறது. வரவு 
பெலைவுத் திட்ைத்தில ஒதுக்கப்�ட்ை �ணத்்த 
�யனுள்ள வ்கயில �யன்�டுத்துவதுதான் 
மிக முக்கியமாைதாகும்.

வரவு பெலைவு திட்ைத்தில �ாராளுமன்றக் 
கட்டுப்�ாடுகள்

இந்தியாவில அரசுக் கணக்குகள் 
கீழ்க்கண்ை மூன்று மு்றகளில 
�ராமரிக்கப்�டுகிறது.

(i) பதாகுப்பு நிதி

(ii) அவெர நிதி

(iii) ப�ாதுக் கணக்கு

வரவு பெலைவுத் திட்ைத்்த கட்டுப்�டுத்தும் 
�ாராளுமன்ற குழுக்கள்

(i) ப�ாதுக் கணக்கு குழு

(ii) மதிப்பீட்டுக் குழு

இந்தக் குழுக்கள் எந்த அ்மசெகமும் 
அலலைது து்றயும் அனுமதிக்கப்�ட்ை 
பதா்க்யவிை அதிகமாக பெலைவிைாமல 
பதாைர்ந்து கண்காணிக்கும்.
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9.12

9.11.5.  வைவு பெலவுத் திடட 
�ற்ைொக்கு்ைகள

வரவு பெலைவுத் திட்ை �ற்றாக்கு்ற 
என்�து வரவு பெலைவு திட்ைத்தில உள்ள 
வருவாய பெலை்வவிை கு்றவாக 
இருப்�தாகும். இந்த நி்லை்ய அரசு 
�ற்றாக்கு்ற எைவும் அ்ைக்கப்�டும்.

இந்திய அரசின் வரவு பெலைவுத 
திட்ைத்தில ோன்கு வ்கயாை 
�ற்றாக்கு்றகள் உள்ளை.

(அ) வருவாய �ற்றாக்கு்ற
(ஆ) வரவு பெலைவுத் திட்ை �ற்றாக்கு்ற
(இ) நிதிப் �ற்றாக்கு்ற
(ஈ) முதன்்மப் �ற்றாக்கு்ற

அ. வருவொய் �ற்ைொக்கு்ை

அரசின் வருவாய பெலைவிைம், வருவாய 
வர்வவிை அதிகமாக இருந்தால அது 
வருவாய �ற்றாக்கு்ற எைப்�டும். இதில 
மூலைதை வரவு மற்றும் மூலைதைச பெலை்வ 
கணக்கில பகாள்ளப்�ை மாட்ைாது. வருவாய 
�ற்றாக்கு்ற என்�து அரசின் அன்றாை 
�ணிக்ள ேைத்துவதற்கு 
கத்வயாை்தவிை கு்றவாக உள்ள்தக் 
காட்டுவதாகும்.

RE – RR > 0  ஆக இருக்கும்.

ஆ. வைவு பெலவுத் திடட �ற்ைொக்கு்ை

வருவாய மற்றும் மூலைதைக் 
கணக்குகளின் பமாத்த வரவுக்கும் பெலைவுக்கும் 
உள்ள இ்ைபவளிகய வரவு பெலைவுத் திட்ை 
�ற்றாக்கு்றயாகும்.

வருவாய �ற்றாக்கு்ற (RD)  = பமாத்த 
வருவாய பெலைவிைம் (RE) – பமாத்த 

வருவாய வரவுகள் (RR)

இ. நிதிப் �ற்ைொக்கு்ை

எைகவ நிதிப் �ற்றாக்கு்ற என்�து 
வரவு பெலைவு �ற்றாக்கு்ற்யவிை 
அதிகமாைதாகும்.

ஈ. மு்தன்்ைப் �ற்ைொக்கு்ை

முதன்்மப் �ற்றாக்கு்றயாைது நிதி 
�ற்றாக்கு்றயிலிருந்து வட்டி பெலுத்த்லை 
கழித்த பின் உள்ள �ற்றாக்கு்றயாகும். இது 
அரசின் உண்்மயாை சு்ம்ய காட்டும். 
கமலும் இதில முன்ைர் வாங்கிய கைனுக்காை 
வட்டி்ய கணக்கில பகாள்ளாது. எைகவ 
முதன்்மப் �ற்றாக்கு்ற என்�து அரசின் 
கைனுக்காை குறிப்�ாக வட்டி பெலுத்தலுக்காை 
கத்வ்யக் குறிக்கும்.

எைகவ நிதிப் �ற்றாக்கு்ற முதன்்மப் 
�ற்றாக்கு்ற்யவிை அதிகமாக இருக்கும். 

 கூடட்ைப்பு நிதி
கூட்ைாட்சி நிதி என்�து மத்திய மற்றும் 

மாநிலை அரசுகளுக்கு இ்ைகய வருவாய 
வளங்க்ள ஒதுக்கீடு குறித்த பதளிவாக 
வ்ரயறுக்கப்�ட்டிருக்கும். இது மத்திய 
மாநிலை அரசுகள் தங்களுக்பகை ஒதுக்க�ட்ை 
�ணியி்ை திற்மயாக பெயய வளங்கள் 
ஒதுக்கீடு பெயயப்�டும்.

வரவு பெலைவுத் திட்ை �ற்றாக்கு்ற = 
பமாத்தச பெலைவு – பமாத்த வரவு

நிதிப்�ற்றாக்கு்ற = வரவு பெலைவுத் திட்ை 
�ற்றாக்கு்ற – அரசின் அங்காடிக்  

கைன்களும் ஏ்ைய ப�ாறுப்புக்களும்

முதன்்மப் �ற்றாக்கு்ற (PD) = 
நிதிப்�ற்றாக்கு்ற (FD) - வட்டி 

பெலுத்துதல (IP)
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  அதிகாரங்கள் பிரிவு: ேமது அரசியலை்மப்பில, 
அதிகாரங்கள் பதளிவாக 
வ்ரயறுக்கப்�ட்டுள்ளை.  எைகவ அதன் 
வரம்புக்ள மீறுவதும், மற்றவர்களின் 
பெயல�ாடுக்ள ஆக்கிரமிப்�்த தவிர்த்து 
அவரவர் பொந்த ப�ாறுப்புகளில 
பெயல�டுவதற்கும் வழிவ்க 
பெயயப்�டுகிறது. அரசியலை்மப்பின் 
ஏைாவது அட்ைவ்ணயில மூன்று 
�ட்டியலகள் உள்ளை. அ்வ: மத்திய 
�ட்டியல, மாநிலை �ட்டியல மற்றும் 
இ்ணப்புப் �ட்டியல.

  மத்திய �ட்டியலில �ாதுகாப்பு, ரயிலகவ, 
த�ால மற்றும் தந்தி முதலிய கதசிய 
முக்கியத்துவம் வாயந்த 100 இைங்க்ளக் 
பகாண்டுள்ளது

  மாநிலை �ட்டியலில  ப�ாது ேலைன், காவல 
க�ான்ற 61 இைங்க்ளக் பகாண்டுள்ளது

  இ்ணப்புப் �ட்டியலில 52-இைங்கள் 
மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களுக்கு ப�ாதுவாக 
உள்ளது. இதில மின்ொரம், பதாழிற் ெங்கம், 
ப�ாருளாதார மற்றும் ெமூகத் திட்ைங்கள் 
க�ான்ற்வ உள்ளைங்கும்.

மத்திய, மாநிலை அரசின் �ண�ங்களிக்கும் 
உறவு வருமாை வழிகள்

I. ்ைய அைசின் வருவொய் மூலஙகள

்மய அரசின் வரி மற்றும் வரியிலலைா 
வருமாை வழிகள் �ட்டியலிைப்�ட்டுள்ளை.   
அவற்றில மிக முக்கியமாை்வ.

1.  பதாழில நிறுவைங்கள் மீதாை வரி

2.  �ணம், ோணயங்கள் மற்றும் அந்நியச 
பெலைவாணி

3.  சுங்க வரி ஏற்றுமதி வரி உட்�ை

4.  பு்கயி்லை மற்றும் இந்தியாவில உற்�த்தி 
பெயயப்�டும் ஏ்ைய ப�ாருட்களுக்காை 
கலைால வரி.

5.  கவளாண்்ம நிலைங்கள் தவிர்த்த 
�ண்்ண வரி

6.  நீதிமன்றங்கள் விதிக்காக மத்திய 
�ட்டியலில உள்ள இதர கட்ைணங்கள்.

7.  அயலோட்டு கைன்கள்.

8.  இந்திய அரொல அலலைது மாநிலைங்களால 
அ்மக்கப்�ட்ை லைாட்ைரி சீட்டுகள்.

9.  த�ால து்றயின் கெமிப்பு வங்கி.

10.  பதா்லை பதாைர்பு து்றயின் வருவாயகள்

11.  மத்திய அரசுக்கு பொந்தமாை பொத்துக்கள்

12.  மத்திய அரசின் ப�ாதுக்கைன் 

13.  இரயிலகவ

14.  மாற்றுச சீட்டுகள், காகொ்லைகள் மற்றும் 
உறுதிபமாழி �த்திரங்கள் மீதாை 
வில்லைக் கட்ைணம்.

15.  இந்திய ரிெர்வ வங்கி

16.  வருமாை வரி (கவளாண் வருவாய 
தவிர்த்து)

17.  பொத்துக்களின் மூலைதை மதிப்பில 
விதிக்கப்�டும் வரி (தனிே�ர்கள் மற்றும் 
நிறுவைங்களின் விவொய நிலைம் தவிர)

18.  �ங்குச ெந்்த மற்றும் எதிர்காலை ெந்்த 
�ரிவர்த்த்ைகளில முத்தி்ர வரிக்ள 
தவிர கவறு வரி.

19.  பெயதிதாள் மீதாை வரி (அதில பவளியிடும் 
விளம்�ரம் உட்�ை)

20.  இரயில, கைல வழி மற்றும் ஆகாய 
மார்க்கமாக பெலலும் �யணிகள் மற்றும் 
ெரக்குகள் மீதாை வரி.
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II. ைொநில வளஙகள

1. தலை வரி.

2. கவளாண் நிலைங்கள் மீதாை வரி

3.  மது மற்றும் க�ா்தப் ப�ாருட்கள் மீதாை 
கலைால வரி

4. �ண்்ண வரி (விவொய நிலைங்கள்)

5.  நீதிமன்றங்கள் விதிக்காக மாநிலை 
�ட்டியலில உள்ள இதர கட்ைணங்கள்

6. நிலை வருவாய

7.  மத்தியப் �ட்டியலில இலலைாத 
ஆவணங்களுக்காை வில்லைக் கட்ைணம்.

8. கவளாண் வருமாை வரி

9. நிலைம் மற்றும் கட்டிைங்கள் மீதாை வரி

10. கனிம வளங்கள் எடுப்�தற்காை உரிம வரி.

11.  மின்ொர நுகர்வு மற்றும் விற்�்ைக்காை 
வரி

12.  உள்ளுர் �குதியில நுகர்வு மற்றும் 
விற்�்ை ப�ாருட்களுக்காை நு்ைவு 
வரி.

13.  பெயதித்தாள் தவிர்த்த இதர ப�ாருட்கள் 
மீதாை விற்�்ை வரி

14.  பெயதித்தாள் தவிர்த்த இதர விளம்�ரங்கள் 
மீதாை வரி.

15.  ொ்லை மற்றும் நீர்வழி மார்க்கமாக எடுத்துச 
பெலலைப்�டும் ப�ாருட்கள் மற்றும் 
�யணிகள் மீதாை வரி

16. வாகை வரி.

17.  விலைங்குகள் மற்றும் �ைகுகள் மீதாை வரி.

18.  வியா�ாரம் மற்றும் பதாழிலைாளர்கள் மீதாை 
பதாழில வரி.

19.  ப�ாழுதுக�ாக்குகள் மற்றும் சூதாட்ைங்கள் 
மீதாை வரி.

20. ொ்லை சுங்க கட்ைணம்.

III.  ைத்திய அைெொல் விதிக்கப்�டடடு, 
வசூலிக்கப்�டடு ைொநிலஙகளுக்கு 
ஒதுக்கக்கூடிய வளஙகள ( ெைத்து 269 –ன் 
�டி)

1.  விவொய நிலைம் தவிர்த்த இதர பொத்துகள் 
மீதாை வரி

2.  �ண்்ண வரி (கவளாண்்ம நிலைம் 
தவிர்த்த)

3.  இரயிலகவ கட்ைணங்கள் மற்றும் ெரக்கு 
கட்ைணங்கள்.

4.  �ங்குச ெந்்த மற்றும் எதிர்காலை ெந்்த 
�ரிவர்த்த்ைகளில முத்தி்ர வரிக்ள 
தவிர கவறு வரி.

5.  பெயதிதாள் மீதாை வரி (அதில பவளியிடும் 
விளம்�ரம் உட்�ை)

6.  இரயில, கைல வழி மற்றும் ஆகாய 
மார்க்கமாக பெலலும் �யணிகள் மற்றும் 
ெரக்குகள் மீதாை வரி.

7.  மாநிலைங்களுக்கி்ைகயயாை �ண்ைங்கள் 
விற்�்ை மற்றும் வாங்குதல மீதாை வரி 
(பெயதித்தாள் தவிர)

IV.  ைத்திய அைெொல் விதிக்கப்�டடு, ஆனொல் 
ைொநில அைசு வசூலிப்�து ைற்றும் 
�யன்�டுத்துவது (ஷைத்து 268)

வில்லைகட்ைணம் மற்றும் சுங்கவரி 
மருத்தவ மற்றும் கழிவ்ற மீதாை வரி 
(மத்திய �ட்டியலில குறிப்பிட்டுள்ளது) இந்திய 
அரசு விதிக்கும். ஆைால 

(i)  யூனியன் பிரகதெங்களில இந்திய அரகெ 
வசூலிக்கும்.
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(ii)  மற்ற வ்கயில, மாநிலைங்ககள அ்வக்ள 
விதிக்கும்.

V.  ைத்திய அைெொல் விதிக்கப்�டடடு, 
வசூலிக்கப்�டடு ைொநிலஙகள ைற்றும் 
யூனியன் பிைவ்தெஙகளுக்கு 
�கிரந்தளிக்கக்கூடிய வரிகள ( ெைத்து 270 
ைற்றும் 272 –ன் �டி)

1.  கவளாண்்ம வருவாய தவிர்த்த இதர 
வருமாை வரி வருவாய.

2.  இந்திய அரசின் மத்தியப் �ட்டியலில உள்ள 
மத்திய கலைால வரி (மருத்துவ மற்றும் 
கழிவ்ற மீதாை வரி தவிர்த்த)

வருமாை வரியில நிறுவைங்கள் மீதாை 
வரி உள்ளைக்கப்�ைவில்லை. 

வருமாை வரி மாேகராட்சி வரி்ய 
உள்ளைக்கியது அலலை. நிதிக்குழுவின் 
�ரிந்து்ரயின் அடிப்�்ையில வருமாை வரி 
மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களி்ைகய 
�கிர்ந்தளிக்கப்�டுகிறது.

9.12.1.  கூடடைசு நிதியின் 
பகொள்ககள

கூடடைசு நிதியில் கீழ்க்கொணும் முக்கிய 
பகொள்ககள பின்�ற்ைப்�டுகின்ைன.

1. சுதந்திரம்
2. ெமத்துவம்
3. ஒகர மாதிரியாை தன்்ம
4. க�ாதுமாை வளங்க்ளப் ப�ற்றிருத்தல
5. நிதி வெதி
6. ஒருங்கி்ணத்தல மற்றும் ஒன்று�டுதல
7. பெயலதிறன்
8. நிர்வாகச சிக்கைம்
9. ப�ாறுப்க�ற்பு

1. சு்தந்திைம்

கூட்ைரசு நிதி மு்றயின் கீழ், ஒவபவாரு 
அரசும் தன்ைனு்ைய நிதியில தன்ைாட்சி 
அதிகாரம் பகாண்ைதாக இருக்க கவண்டும்.  
அதன் ப�ாருளாவது ஒவபவாரு அரசும் 
வருவாய ஆதாரங்கள், வரி விதிப்�தற்காை 
அதிகாரம், �ணத்்த கைன் வாங்குவது 
மற்றும் பெலைவி்ை ெமாளிப்�து க�ான்ற்வ 
�ற்றி தன்ைாட்சி ப�ற்றிருக்க கவண்டும்.

2. ெைத்துவம்

ெமத்துவ நீதியின் அடிப்�்ையில, 
மாநிலைங்கள் நியாயமாை வருவாய �ங்கி்ை 
ப�றும் வண்ணம் வளங்கள் �ங்கீடு பெயயப்�ை 
கவண்டும்.

3 ஒவை ைொதிரியொன ்தன்்ை

கூட்ைரசு மு்றயில, ஒவபவாரு 
மாநிலைமும் கூட்ைாட்சி நிதிக்கு ெம வரி 
பெலுத்தலக்ள பெயய கவண்டும்.  ஆைால 
வரி பெலுத்தும் திறன் ஒவபவாரு �குதிக்கும் 
ெமமாக இலலைாததால இந்த பகாள்்க்ய 
பின்�ற்றப்�ை இயலைாது. 

4. வ�ொதுைொன வளஙக்ளப் ப�ற்றிருத்்தல்

க�ாதுமாை வளங்க்ளப் ப�ற்றிருத்தல 
பகாள்்க என்�து மத்திய மற்றும் மாநிலை 
அரசுகள், அவற்றின் �ணிக்ள திறம்�ை 
கமற்பகாள்வதற்கு ஏற்ற வ்கயில க�ாதுமாை 
அளவில வளங்க்ளப் ப�ற்றிருக்க கவண்டும். 
க�ாதுமாை வளம் என்�து தற்க�ா்தய 
மற்றும் எதிர்காலைத் கத்வ்யக் பகாண்டு 
குறிக்கப்�டுகிறது.   இ்வ அதிகரித்து வரும் 
கத்வ்யயும் எதிர்�ாராத பெலைவுகளாை 
க�ார் மற்றும் பவள்ளம் ஏற்�டும் 
சூழ்நி்லைக்ள ெமாளிக்க பேகிழ்சசியுள்ளதாக 
இருக்க கவண்டும். 
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மற்றும் கமாெடிக்காை வாயப்புகள் இருக்கக் 
கூைாது.  ஓர் ஆண்டில ஒரு மு்றக்கு கமல 
ஒருவரும் வரி விதிப்பிற்குட்�டுத்தக் கூைாது. 
இரட்்ைவரி மு்ற கூைாது.

8. நிரவொகச் சிக்கனம்

எந்த ஒரு கூட்ைரசு மு்றக்கும் சிக்கைம் 
என்�து முக்கிய �ண்�ாக உள்ளது.  
வசூலிக்கும் பெலைவு கு்றவாக இருப்�கதாடு 
அதிக வருவாய ப�ற்று அரசின் பிற 
து்றகளுக்கு பெலைவிடுவதற்கு ஏதுவாக 
அ்மய கவண்டும்.

9. ப�ொறுப்புணரவு

நிதிொர் முடிவுகளுக்கு ஒவபவாரு 
அரசும் ப�ாறுப்க�ற்க கவண்டும்.  அதாவது 
மத்திய அரசு �ாராளுமன்றத்திற்கும், மாநிலை 
அரசு ெட்ைெ்�க்கும் ப�ாறுப்க�ற்க கவண்டும்.

 நிதிக்குழுவின் வைலொறு

5. நிதி வெதி
கூட்ைரசு நிதி மு்றயில, மத்திய மற்றும் 

மாநிலை அரசுகள் புதிய வரி ஆதாரங்க்ள 
தங்களது நிதி கத்வக்ககற்றவாறு ப�ருக்கி 
பகாள்ள முடியும்.  சுருக்கமாக கூறின், அரசின் 
ப�ருகிவரும் ப�ாறுப்புகளுக்ககற்றவாறு 
வளங்க்ள வளர்த்து பகாள்ள கவண்டும்.

6. ஒருஙகி்ணப்பு ைற்றும் ஒன்று�டு்தல்
அ்ைத்து நிதிமு்றகளும் முழுவதும் 

ேலலை மு்றயில ஒருங்கி்ணக்கப்�ை 
கவண்டும்.  ோட்டின் �லகவறு 
அடுக்குகளுக்கி்ைகய உள்ள நிதி 
மு்றகளில ஒருங்கி்ணப்பு அவசியமாகிறது.  
அப்ப�ாழுதுதான் கூட்ைரசு மு்ற பி்ைக்கும் 
இ்வ ோட்டின் ஒட்டு பமாத்த வளர்சசி்ய 
முன்கைற்றுவதற்கு உதவும். 

7. பெயல்திைன்
நிதிமு்றக்ள  ஒன்றாக 

ஒருங்கி்ணத்து மற்றும் திற்மயாை 
மு்றயில நிர்வகிக்கப்�ை கவண்டும்.  ஏயப்பு  

நிதிக்குழு ஏற்�டுத்தப்�ட்ை ஆண்டு த்லைவர் பெயல�டும் காலைம்
முதலைாவது 1951 K. C. நிகயாகி 1952–57
இரண்ைாவது 1956 K. ெந்தாைம் 1957–62
மூன்றாவது 1960 A. K. ெந்தா 1962–66
ோன்காவது 1964 P. V. ராஜமன்ைார் 1966–69
ஐந்தாவது 1968 மகாவீர்  தியாகி 1969–74
ஆறாவது 1972 K. பிரமாைந்த பரட்டி 1974–79
ஏைாவது 1977 J. M. ொலைட் 1979–84
எட்ைாவது 1983 Y. B. ெவான் 1984–89
ஒன்�தாவது 1987 N. K. P. ொலகவ 1989–95
�த்தாவது 1992 K. C. �ந்த் 1995–2000
�திபைான்று 1998 A. M. குஸ்கரா 2000–05
�ன்னிபரண்டு 2002 C. ரங்கராஜன் 2005–10
�திமூன்று 2007 Dr.வஜய L. ககலகார் 2010–15
�திோன்கு 2013 Dr. Y. V பரட்டி 2015–20
�தி்ைந்து 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. 

  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.  

  15-வது நிதிக்குழு ேவம்�ர் 2017-ல 
அ்மக்கப்�ட்ைது. அதன் �ரிந்து்ரகள் 
ஏப்ரல 1, 2020 முதல ே்ைமு்றப் 
�டுத்தப்�டும்.

9.13.1. இந்திய நிதிக்குழுவின் �ணிகள

ஷரத்து 280(3) நிதிக்குழுவின் �ணிகள் 
�ற்றி கூறுகிறது.  இசஷரத்தின்�டி இக்குழு 
குடியரசுத் த்லைவருக்கு பின்வருவைவற்்ற 
�ரிந்து்ர பெலகிறது.

1.  மத்திய மற்றும் மாநிலைங்களுக்கி்ைகய 
நிகரவரி வருவாயக்ள ஒதுக்கீடு பெயது, 
மாநிலைங்களுக்கு அவற்றிற்குரிய �ங்்க 
�கிர்ந்தளித்தல. .

2.  மத்திய அரசு மாநிலைத்திற்கு வைங்கவுள்ள 
மானிய அளவு �ற்றியும் (ஷரத்து 275 (1)) 
மற்றும் அம்மானியம் ப�றுவதற்கு மாநிலை 
அரசின் தகுதி குறித்து பகாள்்கக்ள 
உறுதி பெயதல

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. 

 உளளொடசி நிதி
உள்ளாட்சி நிதி எைப்�டுவது 

இந்தியாவில உள்ள உள்ளாட்சி 
அ்மப்புகளின் நிதி �ற்றியதாகும். 
இந்தியாவில �லகவறு வ்கயாை உள்ளாட்சி 
அ்மப்புகள் உள்ளை. ேம் ோட்டில தற்க�ாது 
பெயல�ாட்டில இருக்கக்கூடிய முக்கியமாை 
ோன்கு உள்ளாட்சி அ்மப்புகள் உள்ளை.

உளளொடசி அ்ைப்பின் வ்ககள

1. கிராம ஊராட்சி
2.  மாவட்ை வாரியங்கள் அலலைது ஜிலலைா 

அ்மப்பு
3. ேகராட்சி
4. மாேகராட்சி

 இந்திய அரசியலை்மப்புச ெட்ைம் 
பிரிவு – 280 ன் கீழ் நிதிக்குழு 5 
ஆண்டுக்கு ஒருமு்ற 
ஏற்�டுத்தப்�ட்டு, அது மத்திய மற்றும் 
மாநிலை அரசின் வரி �கிர்்வ 
�ரிந்து்ர பெயயும்.

 15 – வது நிதிக்குழு மத்திய மற்றும் 

மாநிலை அரசின் நிதிப்�கிர்வு ொர்ந்த 

�ரிந்து்ர 2020 – முதல 

ே்ைமு்றக்கு வரும்.

வரி எவவாறு பிரிக்கப்�டுகிறது

வரி �ங்கீடு

GST – ன் �டி மாநிலை 
அரசுக்கு 50% ப�றுகிறது.

42% 
மாநிலைங்களுக்கு 58% 

மத்திய 
அரசுக்கு
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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 அல்லது ஜில்லொ 
அ்ைப்புகள:

 கதாற்றம்: அ்ைத்து கிராமப் �குதிக்ளயும் 
உள்ளைக்கி மாவட்ை வாரியங்கள் மற்றும் 
ஜிலலைா அ்மப்புகள் மாவட்ை அளவில 
கதாற்றுவிக்கப்�ட்டுள்ளது.  மாவட்ை 
வாரியத்தின் வரம்ப�ல்லை வருவாய 
மாவட்ைம் ஆகும்.

 �ணிகள்: தமிழ்ோட்டில, ஜிலலைா அ்மப்பு 
என்�து மாவட்ை அளவில 
கதாற்றுவிக்கப்�ட்டுள்ளது.  மாவட்ை 
வாரியத்தின் �ணிகளாக கிராம 
ஊராட்சிகளுக்கு உதவி பெயவது மற்றும் 
வளர்சசி திட்ைங்க்ள ே்ைமு்றப்�டுத்துவது 
க�ான்ற்வயாகும்.

ைொவடட வொரியஙகளின் வருவொய் ஆ்தொைஙகள

i) மாநிலை அரசிைமிருந்து ப�றும் மானிய உதவி

ii) நிலை தீர்்வகள்

iii) சுங்க கட்ைணம்

ைது்ை

கமலூர்

மது்ர வைக்கு

திருமங்கலைம்

வாடிப்�ட்டி
உசிலைம்�ட்டி மது்ர பதற்கு

ப�்ரயூர்

1. கிைொை ஊைொடசி.

 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.

 �ணிகள

அ)  ஒரு. ஊராட்சியின் பெயல�ாடுகள் குடி்ம, 
ப�ாருளாதார மற்றும் �லைவற்்ற 
உள்ளைக்கியிருக்கும். இதைால சிறிய 
இைர்�ாடுகள் ஊராட்சியிகலைகய 
அகற்றப்�டும்.

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.

கிராம ஊராட்சிகளின் வருவாய ஆதாரங்கள்

கிராம ஊராட்சிகளின் வருவாய ஆதாரங்கள் 
பின்வருவைவாகும்.

i) ப�ாது பொத்து வரி
ii) நிலைம் மீதாை வரி
iii) பதாழில வரி
iv)  விலைங்குகள் மற்றும் வாகைங்கள் மீதாை 

வரி
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iv)  பொத்திலிருந்து ப�றுகிற வருமாைம் 
மற்றும் மாநிலை அரசுகளிைமிருந்து 
ப�றக்கூடிய கைன்கள்

v)  வளரசசிப் �ணிகளுக்காக மத்திய அரசு 
கமற்பகாள்ளும் திட்ைங்களுக்காை 
மானியங்கள்

vi)  ப�ாருட்காட்சிகள் மற்றும் 
கண்காட்சிகளிலிருந்து ப�றப்�டுகிற 
வருமாைம்

vii)  மாநிலை அரசு ஏற்றுக்பகாள்கிற பொத்துவரி 
மற்றும் பிற வரிகள் 

3. நகைொடசி அ்ைப்புகள

 வ்தொற்ைம் ைற்றும் �ணிகள: ேகரப் 
�குதிகளில ஏற்�டுத்தப்�டுகிற இவவ்மப்புகள் 
அப்�குதியல உள்ள துப்புரவு, ப�ாது சுகாதாரம், 
ொ்லைகள், விளக்குகள், குடிநீர் வினிகயாகம், 
ொ்லைக்ள தூய்மப்�டுத்துதல, 
பூங்காக்க்ள �ராமரித்தல, சுகாதார 
நி்லையங்கள் மற்றும் காலே்ை 
மருத்துவம்ைகள், �ாதாள ொக்க்ை வெதி, 
பதாைக்க கலவி வெதி, ப�ாருட்காட்சி மற்றும் 
கண்காட்சிக்ள அ்மத்தல ஆகிய 
�ணிக்ளச பெயது வருகிறது.  ஆயினும், 
அ்ைத்து �ணிகளும் மாநிலை அரசின் 
கட்டுப்�ாட்டிற்குள் பெயல�டுகின்றது. 

ேகராட்சி அ்மப்புகளின் வருவாய 
ஆதாரங்கள்

i) பொத்து மீதாை வரிகள்

ii)  ப�ாருட்கள் மீதாை வரிகள், குறிப்�ாக 
நு்ைவு வரி.

iii)  தனிப்�ட்ை வரிகள், பதாழிலவரி, வியா�ாரம், 
கவ்லைவாயப்பு க�ான்றவற்றின் மீதாை 
வரிகள்

iv)  வாகைங்கள் மற்றும் விலைங்குகள் மீதாை 
வரிகள்

v) தி்ரயரங்கு வரி

vi)  மாநிலை அரசிைமிருந்து ப�றுகிற மானிய 
உதவி 

4. ைொநகைொடசி 

  கதாற்றம் மற்றும் �ணிகள்: ேகராட்சி்ய 
ஒப்பிட்டு �ார்க்கும்க�ாது, இ்வகள் �ரந்த 
அதிகாரங்க்ளயும், அதிக சுதந்திரத்்தயும் 
ப�ற்றுள்ளது.  குடிநீர் வினிகயாகம் மற்றும் 
�ாதாள ொக்க்ை, பதரு விளக்குகள், 
கெரிக்ள �ண்�டுத்துதல, ேகர் திட்ைமிைல 
க�ான்ற �ணிக்ள பெயகிறது.  ேகர மக்கள் 
பதா்க அதிகரித்து வருகிற நி்லையில 
மோகராட்சியின் �ணிகளும் ப�ருகிக் 
பகாண்கை வருகிறது.

ைொநகைொடசியின் வருவொய் ஆ்தொைஙகள

1. பொத்து மீதாை வரி

2.  வாகைங்கள் மற்றும் விலைங்குகள் மீதாை 
வரி

3.  வாணி�ம் மற்றும் கவ்லைவாயப்பு மீதாை 
வரி

பென்்ன ைொநகைொடசி
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9.15

4.  தி்ரயரங்கு வரி மற்றும் காட்சி வரி

5.  ேகரத்திற்குள் பகாண்டு வரும் ப�ாருட்கள் 
மீதாை வரிகள்

6. விளம்�ரங்கள் மீதாை வரிகள்

7. நு்ைவு வரி மற்றும் மு்ைம வரி

ெட்ைத்திற்குட்�ட்டு தங்கள் விருப்�ப்�டி 
அதிக�ட்ெமாககவா அலலைது கு்றந்த �ட்ெ 
விகிதமககவா ஒரு நியாயமாை அளவவில 
வரி விதிக்க மற்றும் மாற்றிய்மக்க  சுதந்திரம் 
உள்ளது.

 நிதிக் பகொள்க

தற்காலை அரசுப் 
க�ரிைப் ப�ாருளாதாரக் 
பகாள்்கயின் முக்கியக்  
கருவியாக நிதிக் பகாள்்க 
உள்ளது.  கீன்சின் ‘புதிய 
ப�ாருளாதாரம்’ மற்றும் 
உலைக ப�ருமந்தம் ஆகியவற்றால நிதிக் 
பகாள்்க முக்கியத்துவம் ப�றுகிறது.

9.15.1. நிதிக் பகொள்கயின் ப�ொருள

ப�ாதுவாை கண்கணாட்ைத்தில நிதிக் 
பகாள்்க என்�து உற்�த்தி, கவ்லைவாயப்பு, 
கெமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகிய க�ரிை  
ப�ாருளாதார மாறிக்ளப் �ாதிக்கும் வரவு 
பெலைவு திட்ை மதிப்�ாகும்.

9.15.2. வ்ைவிலக்கணஙகள

“நிதிக் பகாள்்க எைப்�டுவது கதசிய 
வருமாைத்தின் மீது விரும்�த்தகுந்த 
வி்ள்வ ஏற்�டுத்தவும் மற்றும் 
விரும்�த்தகாத வி்ளவுக்ள தவிர்க்கவும் 

அரசின் வருவாய மற்றும் பெலைவிைங்கள் 
�ற்றிய பகாள்்கயாகும்.“  ஆர்தர் ஸ்மிதீஸ்.

“ நிதிக் பகாள்்க என்�து ோட்டின் 
ப�ாருளாதார கோக்கங்க்ள அ்ைவதற்கு 
�யன்�டுத்தப்�டும் ப�ாது நிதி அலலைது பெலைவு, 
வரி, ப�றுதலகள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் ொர்ந்த 
பகாள்்கயாகும்”. - பியுபளர்

9.15.3. நிதிக் கருவிகள

நிதிக் பகாள்்க்ய சிலை நிதிக் 
கருவிகள் மூலைம் பெயல�டுத்தப்�டுகிறது. 
அரசின் பெலைவுகள், வரிவிதிப்பு மற்றும் கைன் 
ப�றுதல க�ான்ற்வ நிதிக் கருவிகள் ஆகும்.

i) வரிவிதித்்தல்: வரிகள் மக்களிைமிருந்து 
வருமாைத்்த அரசிற்கு மாற்றுகிறது. வரிகள் 
கேர்முகமாககவா அலலைது ம்றமுகமாககவா 
இருக்கும்.  வரி அதிகரிப்பு பெலைவிைத்தக்க  
வருமாைத்்த கு்றக்கிறது.  எைகவ 
�ணவீக்கத்்த கட்டுப்�டுத்த வரி்ய 
அதிகப்�டுத்த கவண்டும்.  மந்த காலைத்தில 
வரிகள் கு்றக்கப்�ை கவண்டும்.

ii) ப�ொதுச் பெலவு:  ப�ாதுச பெலைவு 
�ணியாளர்களின் கூலி மற்றும் ெம்�ளங்க்ள 
அதிகரிக்கும்க�ாது �ண்ைங்கள் மற்றும் 
�ணிகளுக்காை பமாத்த கத்வ உயருகிறது.  
ஆ்கயால ப�ாதுச பெலைவு பின்னிறக்கம் 
மற்றும் �ணவீக்கத்்த கட்டுப்�டுத்த 
உதவுகிறது.

iii) ப�ொதுக் கடன்: அரசு, கைன் மூலைம் ப�ாது 
மக்களிைமிருந்து அரசிற்கு �ணத்்த மாற்றம் 
பெயகிறது. அது பின்ைர் மக்களுக்கு திரும்� 
வட்டிகயாடு  பெலுத்தப்�டுகிறது. இதைால 
அரசிைமிருந்து �ணம் மக்களுக்கு 
மாற்றப்�டுகிறது.
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9.15.4  நிதிக்பகொள்கயின் 
வநொக்கஙகள

நிதிக் பகாள்்க பின்வரும் கோக்கங்க்ள 
அ்ைவதற்கு உதவுகின்றது.

நிதிக் பகொள்க வ்ககள, வநொக்கஙகள, ைற்றும் கருவிகள

விரிவொக்க நிதிக் 
பகொள்க 

சுருக்கப்�டட நிதிக் 
பகொள்கVS

அைசு 
பெலவுகள

அைசு 
பெலவுகள வரிகளவரிகள

நிதி
க்ப

கொ
ள

்
கயி

ன்
 வ

நொ
க்க

ங
கள

1. முழு வவ்லவொய்ப்பு

2. வி்ல நி்லத்்தன்்ை

3. ப�ொருளொ்தொை வளரச்சி

4. ெைைொன �கிரவு
5. நொணய ைொற்று வீ்த 

ெைநி்ல

6. மூல்தன உருவொக்கம்

7. ெைவடடொை வளரச்சி

1. முழு வவ்லவொய்ப்பு
முழு கவ்லைவாயப்பு என்�து வளர்ந்த 

மற்றும் வளர்ந்து வரும் ோடுகளின் முக்கிய 
கோக்கமாகும்..ெமூக கமல முதலீட்டில ப�ாது்ெ 
பெலை்வ கமற்பகாள்வதால கவ்லைவாயப்்� 
உருவாக்க முடியும்.. இந்தியாவில ஊரக 
கவ்லைவாயப்பு திட்ைங்களாகிய மகாத்மா 
காந்தி கதசிய ஊரக கவ்லைவாயப்புத் திட்ைம் 
க�ான்ற திட்ைங்கள் கவ்லைவாயப்பு 
ப�ருக்கத்்த உருவாக்கம் கோக்கமாக 
பகாண்டுள்ளது,

2. வி்ல நி்லத்்தன்்ை
வி்லை நி்லையற்றதன்்ம பமாத்த 

கத்வ மற்றும் அளிப்புக்கி்ைகய 
ெமமின்்ம்ய ஏற்�டுத்துகிறது, 
ப�ாருட்களுக்காை கத்வ அதிகரிப்�தால 
�ணவீக்கம் ஏற்�டுகிறது. ப�ாதுச பெலைவு 
மூலைம் உண்்ம உற்�த்தி அதிகரித்து 
கத்வயும் அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரித்தால 
ப�ாதுச பெலை்வக் கு்றப்�தன் மூலைம் 
இத்ைத் தவிர்க்கலைாம். கத்வக்கு கமல 
உள்ள கத்வ்ய வரிவிதிப்�தன் மூலைம் 
தனிே�ர் பெலைவு பெயயவ்தக் கு்றக்கலைாம். 
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வரிக்கு்றப்பு மற்றும் ப�ாதுசபெலைவு மூலைம் 
மந்தத்்த எதிர்பகாள்ளலைாம். மந்தகாலைத்தில 
அரசு பெலை்வ அதிகரித்து வரிவிதிப்்�க் 
கு்றத்துக் பகாள்ளும்.

3. ப�ொருளொ்தொை வளரச்சி:
ஒரு ப�ாருளாதாரத்தின் உற்�த்தி 

திற்ை ப�ருக்க நிதிக் பகாள்்க 
�யன்�டுகிறது. வரியாைது முதலீட்்ை 
ஊக்குவிக்கும் கருவியாக �யன்�டுகிறது. வரி 
விடுமு்ற மற்றும் வரி தள்ளு�டிகள் புதிய 
பதாைற்ொ்லைகள் மூலைம் முதலீட்்ை 
தூண்டுகிறது. ப�ாதுத்து்ற முதலீடு 
அதிகரிக்கப்�டும்க�ாது தனியார் 
து்றயிைரால நிரப்� முடியாத 
இ்ைபவ்ளி்ய நிரப்புகிறது. வரிகள்  
மூலைம் வளங்க்ளத் திரட்டுவதில 
�ற்றாக்கு்ற ஏற்�ட்ைால அரசு உள்ோட்டு 
மற்றும் அயலோட்டு கைன் மூலைம் வளர்சசி 
திட்ைங்களுக்கு நிதி அளிக்கிறது.

4. ெைைொன �கிரவு:
வளர்வீத வரி மு்ற �ணக்கார மற்றும் 

ஏ்ை ஆகிகயாரிக்கி்ைகய உள்ள 
இ்ைபவளி்ய கு்றக்க உதவுகிறது. 
வளர்வீதத்தில ப�ாதுசபெலைவு அதிகரிப்�தன் 
மூலைம் ேலைத்திட்ைங்களாகிய இலைவெ கலவி, 
�ள்ளி குைந்்தகளுக்காை மதிய உணவு 
மற்றும் மான்யங்கள் க�ான்ற்வகள் மூலைம் 
ஏ்ை மக்களின் வாழ்க்்க தரத்்த 
கமம்�டுத்துகிறது.

5. நொணய ைொற்று வீ்த ெைநி்ல
ோணய மாற்றுவீதத்தின் ேகர்விற்கு  

ஏற்� �ன்ைாட்டு வாணி�த்தின் ஏற்ற 
இறக்கங்கள் ஏற்�டுகிறது. வரி ெலு்ககள் 
மற்றும் உதவித் பதா்க வைங்குவதன் மூலைம் 
ஏற்றுமதி்ய அதிகரிக்கிறது. 
அத்தியாவசியமற்ற ப�ாருட்களுக்கு சுங்க வரி 
விதிப்�தன் மூலைம் இறக்குமதி பெலை்வக் 
கு்றக்கிறது. கசொப்ப�ாருட்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்களுக்காை இறக்குமதி வரி்யக் 
கு்றப்�தன் மூலைம் பெலை்வக் கு்றத்து 
ஏற்றுமதியில நிறுவைங்கள் க�ாட்டியிை 
உதவுகிறது.

6. மூல்தன உருவொக்கம்
வி்ரவாை ப�ாருளாதார வளர்சசிக்கு 

மூலைதைத்திரட்சி மிக முக்கியமாைதாகிறது. 
வரிச சு்ம கு்றப்�ாைது, பெலைவிைத்தக்க 
வருமாைத்்த அதிகரிக்கிறது மற்றும் கெமிப்பு 
மூலைம் மூலைதைதிரட்சி்ய ஏற்�டுகிறது. 
அரொைது மின்ொரம் மற்றும் க�ாக்குவரத்து 
க�ான்ற அடிப்�்ைத் து்றகளில 
பெலைவிடும்க�ாது அது தனியார் முதலீட்்ைத் 
தூண்டுகிறது.

7. ெைவடடொை வளரச்சி
பின்தங்கிய �குதியில உள்ள 

பதாழிற்ொ்லைகளுக்கு நிதி ஊக்கம் வைங்கும் 
க�ாது வட்ைார கவறு�ாடு கு்றகிறது. 
பின்தங்கிய �குதியில பதாழிற் க�ட்்ைகள் 
துவங்க ப�ாதுச பெலைவி்ை கமற்பகாண்ைால 
அப்�குதியின் வளர்சசி தூண்ைப்�டுகிறது.

ப்தொகுப்பு்ை
மத்திய, மாநிலை மற்றும் உள்ளாட்சி 

அ்மப்புகளின் வருவாய மற்றும் 
பெலைவிைங்க்ளப் �ற்றி ஆராயும் அறிவியல 
ப�ாதுநிதியாகும். ேவீை காலைத்தில இந்த 
�ாைமாைது ப�ாது வருவாய, ப�ாதுச பெலைவு, 
ப�ாதுக் கைன், நிதி நிர்வாகம், மற்றும் நிதிக் 
பகாள்்க ஆகிய ஐந்து முக்கிய �குதிக்ளக் 
பகாண்டுள்ளது. எைகவ ப�ாதுநிதியாைது 
வளர்ந்த மற்றும் பின்தங்கிய ோடுகளில 
முக்கிய �ங்காற்றுகிறது. முன்கைறிய 
ோடுகளில கத்வக் கு்றவிைாகலைா அலலைது 
அதிக கத்வயிைாகலைா நி்லையற்ற தன்்ம 
என்னும் பிரசசி்ைகள் காணப்�டும். 
பின்தங்கிய ோடுகளில வி்ரவாை 
ப�ாருளாதார வளர்சசிக்கு நிதிக் பகாள்்க 
முக்கிய கருவியாக உள்ளது.

நிதிக் பகாள்்க உலைக ப�ாருளாதார 
ப�ருமந்தத்திற்குப்பின் மிகவும் பிர�லைமாைது. 
மந்தத்திலிருந்து விடு�ை அரசின் த்லையீடு 
கத்வபயை J.M.கீன்ஸ் வலியுறுத்திைார். 
அரசின் பெலைவிற்கும், தனியாரின் முதலீடு, 
வட்டி வீதம், நுகர்வு மற்றும் வருமாை வளர்சசி 
ஆகியவற்றிற்கும் பேருங்கிய பதாைர்பு உள்ளது.
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அருஞ்பொற் ப�ாருள்
�  வரி : அரசுக்கு மக்கள் எந்த வித பிரதி�லைன் 

எதிர்�ார்ப்பும் இன்றி பெலுத்த கவண்டியது
�  பிைதி�லன் : வரி பெலுத்திய்மக்காக 

எதிர்�ார்க்கும் ேன்்ம
�  விகி்தொச்ெொை வரி : வரியின் அடிப்�்ை்யக் 

கருத்தில பகாள்ளாது அ்ைவருக்கும் 
ஒகர வரி வீதம்

�  வளரவீ்த வரி : வருமாைம் உயர உயர 
வரி வீதம் உயர்தல

�  வ்தய்வீ்த வரி : வருமாைம் உயர உயர வரி 
வீதம் கு்றதல

�  உளநொடடு ப�ொதுக்கடன் : உள்ோட்டு 
மக்கள் மற்றும் நிறுவைங்களிைம் இருந்து 
அரசு கைன் ப�றுதல

�  பவளிநொடடு ப�ொதுக்கடன் : பவளிோடு 
மற்றும் �ன்ைாட்டு அ்மப்புகளில  கைன் 
ப�றுதல

�  ப�ொதுநிதிக் பகொள்க : அரசின் வரவு 
பெலைவு ஆகிய்வ ொர்ந்த பகாள்்க

�  வைவு பெலவு �ற்ைொக்கு்ை : அரசின் 
எதிர்ப்�ார்க்கப்�ட்ை வருவாயக்கும் 
திட்ைமிைப்�ட்ை பெலைவுக்கும் உள்ள 
வித்தியாெம்

�  வைவு பெலவு திடடம் : அரசின் ஓர் 
ஆண்டிற்காை வருவாய மற்றும் பெலைவு 
ொர்ந்த நிதிநி்லை அறிக்்க

�  கூடட்ைப்பு நிதி : மத்திய மற்றும் மாநிலை 
அரசுகளி்ைகய உள்ள நிதி ஒதுக்கீடு 
�ற்றியது

�  உளளொடசி நிதி : இந்தியாவில உள்ள 
உள்ளாட்சி அ்மப்புகளின் நிதி ொர்ந்தது

Book 1.indb   240 29-03-2019   20:00:09



241 நிதிப் ப�ாருளியல

1. ேவீை அரசு எைப்�டுவது
அ) த்லையிைா அரசு
ஆ) கமலமட்ைத்தில உள்ளவர்களின்
      அரசு
இ) ேலைம் க�ணும் அரசு
ஈ) காவல அரசு

2.  கீழ்வருவைவற்றுள் தனியார் நிதியின் 
�ண்புகளில இலலைாதது

அ) வருமாைம் – பெலைவு ெமம்
ஆ) இரகசியம்
இ) வருமாைத்தின் ஒரு �குதி்யச
     கெமித்தல
ஈ) விளம்�ரப்�டுத்துதல

3.  வரி கீழ்க்காணும் குணங்க்ளக் 
பகாண்ைது

அ) கட்ைாயத் தன்்ம
ஆ) பிரதி�லைன் கருதா்ம
இ) வரி மறுப்பு ஒரு குற்றம்
ஈ) கமல கூறப்�ட்ை அ்ைத்தும்

4.  ஆைம் ஸ்மித்தால  கூறப்�ைாத புனித  
வரிவிதிப்பு விதி எது?

அ) ெமத்துவம் விதி
ஆ) நிசெயத்தன்்ம விதி
இ) வெதி விதி
ஈ) எளி்ம விதி

5.  கீகை உள்ள வாக்கியங்க்ளக் கருத்தில 
பகாண்டு, ெரியாை ஒன்்ற அ்ையாளம் 
காண்க.
i.  மாநிலை �ட்டியலிகலைா, இ்ணப்பு 

�ட்டியலிகலைா குறிப்பிைப்�ைாத வரி்ய 
விதிப்�தற்கு ்மய அரசுக்கு தனி 
உரி்மயில்லை

ii.  அரசியலை்மப்பு சிலை வரிக்ள ்மய 
அரசு �ட்டியலில இருந்து மாநிலை அரசு 
�ட்டியலுக்கு மாற்ற வெதி பெயகிறது

அ) i மட்டும்
ஆ) i i மட்டும்
இ) இரண்டும்
ஈ) ஏதுமில்லை

6. GST இதற்கு ெமம்?
அ) விற்�்ை வரி
ஆ) பதாழிற்குழும வரி
இ)வருமாை வரி
ஈ) உள்ளாட்சி வரி

7.  இந்த  ேன்்ம்ய கேர்முக வரி 
பகாண்டிருக்கவில்லை

அ) ெமத்துவம்
ஆ) வெதி
இ) நிசெயத்தன்்ம
ஈ) ோட்டுப் �ற்று

8.  கீழ்வருவைற்றுள் எது கேர்முக வரி?
அ) கலைால வரி
ஆ) வருமாை வரி
இ) சுங்க வரி
ஈ) கெ்வ வரி

9.  கீகை உள்ளவற்றில எந்த வரி ்மய 
அரசின் �ட்டியலில இல்லை?

அ) தனிே�ர் வருமாை வரி
ஆ) நிறுவை வரி
இ) விவொய  வருமாை வரி
ஈ) கலைால வரி

10.  அரசின் வருவாய வரவு ( Revenue 
Receipts) கணக்கில கெராதது 

அ) வட்டி
ஆ) இலைா�ம் மற்றும் இலைா� ஈவு
இ) கைன்க்ளத் திரும்�ப் ப�றுதல
ஈ) பொத்திலிருந்து கி்ைக்கிற வாரம்

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

�குதி – அ
ெரியொன வி்ட்ய ப்தரிவு பெய்க:
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11.  வருவாய பெலைவு (Revenue Expenditure) 
வருவாய வருவா்யவிை (Revenue 
receipts) அதிகமாக இருந்தால, அது

அ) வருவாய �ற்றாக்கு்ற
ஆ) நிதிப்�ற்றாக்கு்ற
இ) வரவு பெலைவு �ற்றாக்கு்ற
ஈ) அடிப்�்ைப் �ற்றாக்கு்ற 
    (Primary deficit)

12.  பமாத்தச பெலைவு, கைன் அலலைாத பமாத்த 
வருவா்ய விை அதிகமாக இருந்தால, 
அது

அ) நிதிப்�ற்றாக்கு்ற
ஆ) வரவு பெலைவு திட்ை �ற்றாக்கு்ற
இ) முதன்்ம �ற்றாக்கு்ற
ஈ) வருவாய �ற்றாக்கு்ற

13.  �ற்றாக்கு்ற நிதியாக்கத்தின் அடிப்�்ை 
கோக்கமாவது

அ) ப�ாருளாதார முன்கைற்றம்
ஆ) ப�ாருளாதார நி்லைத்தன்்ம
இ) ப�ாருளாதார ெமத்துவம்
ஈ) கவ்லைவாயப்பு உருவாக்குதல

14.  �ற்றாக்கு்ற வரவு பெலைவுத் திட்ைம் 
என்�ன் ப�ாருளாவது

அ) அரசின் பெலை்வ விை அரசின்
     வருவாய அதிகம்
ஆ) அரசின் ேைப்புக்கணக்குச பெலைவு
      ேைப்புக்கணக்கு வருவா்ய விை
      அதிகம்
இ) அரசின் பமாத்தச பெலைவு பமாத்த
     வருவா்யவிை அதிகம்
ஈ) கமகலை கூறியவற்றில எதுவும்
     இல்லை

15.  ப�ாதுக்கை்ைத் திரும்பிச பெலுத்தும் 
மு்ற

அ) கை்ை மாற்றுதல
ஆ) மூழ்கும் நிதி
இ) �குதியாகச பெலுத்துதல
ஈ)  இ்வ அ்ைத்தும்

16.  ப�ாதுக்கை்ை  மாற்றுதல என்�து
அ) �்ைய கைன் �த்திரங்களுக்குப்
     �திலைாக புதிய கைன் �த்திரங்க்ள

     மாற்றுதல
ஆ) அதிக வட்டி வீதம் பகாண்ை கைன்
      �த்திரங்களுக்குப் �திலைாக
      கு்றவாை  வட்டி வீதம் பகாண்ை
      கைன் �த்திரங்க்ளக் பகாடுத்தல
இ) குறுகியகாலை �த்திரங்களுக்குப்
      �திலைாக நீண்ை காலை
      �த்திரங்க்ளத் தருதல
ஈ) கமற்கூறிய அ்ைத்தும்

17.  �ட்பஜட் என்ற �தம் ஃப்பரன்ஞ்ச 
வார்த்்தயாகிய (Bougette) விலிருந்து 
ப�றப்�ட்ைது.  அதன் ப�ாருள்

அ) சிறிய ்�
ஆ) ப�ரிய ப�ட்டி
இ) காகிதங்கள் அைங்கிய ்�
ஈ) கமற்கூறிய எதுவுமில்லை

18.  கீகை பகாடுக்கப்�ட்டுள்ளவற்றில எது 
இந்தியாவில ப�ரிய �ற்றாக்கு்றயாக 
இருக்கும்?

அ) வருவாய �ற்றாக்கு்ற
ஆ) வரவு பெலைவுத் திட்ை �ற்றாக்கு்ற
இ) நிதிப் �ற்றாக்கு்ற
ஈ) முதன்்மப் �ற்றாக்கு்ற

19.  நிதிக்குழு நிர்ணயம் பெயவது எது?
அ) இந்திய அரசின் நிதியி்ை
ஆ) நிதி வளங்க்ள  மாநிலை  அரசுக்கு
      மாற்றுதல
இ) �லகவறு து்றகளுக்கு நிதி்ய
     மாற்றுதல
ஈ) கமற்கூறப்�ட்ை எதுவுமில்லை

20.  கீகை பகாடுக்கப்�ட்டுள்ளவற்றுள் எது 
ெரியாை பொற்பறாைர் எைக் கண்டுபிடி

(i)  ஜைாதி�தியால நிதிக்குழு 
�ணியமர்த்தப்�டுகிறது

(ii) ஒரு நிதிக்குழுவின் காலைம் 5 ஆண்டுகள்
அ) I மட்டும்
ஆ) ii மட்டும்
இ) இரண்டும்
ஈ) இரண்டும் இல்லை
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வி்டகள

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

இ ஈ ஈ ஈ ஆ அ ஆ ஆ இ ஈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

அ அ அ இ ஈ ஆ அ இ ஆ இ

�குதி – ஆ

இைணடு ைதிப்ப�ண வினொக்கள

21. “ப�ாது நிதி ”  வ்ரயறு.
22. “ப�ாது வருவாய” என்றால என்ை?
23. “வரி” , “கட்ைணம்” கவறு�டுத்து.
24. “பூஜய அடிப்�்ை வரவு பெலைவுத் திட்ைம்” குறிப்பு வ்ரக.
25. கேர்முக வரிக்கு இரு உதாரணங்கள் தருக.
26. GST யின் கூறுகள் யா்வ?
27. “ப�ாதுக்கைன்” என்�தன் ப�ாருள் யாது?

�குதி - இ
மூன்று ைதிப்ப�ண வினொக்கள

28. வரி விதிப்பு விதிக்ள  விவரிக்க.
29. தனியார் நிதிக்கும் ப�ாது நிதிக்கும் உள்ள மூன்று ஒற்று்மக்ள எழுதுக.
30. ேவீை அரசின் �ணிகள் யா்வ?
31. வரியின் ஏகதனும் மூன்று �ண்புக்ள எழுதுக.
32. கேர்முக மற்றும் ம்றமுக வரிகளுக்கி்ைகயயாை மூன்று கவறு�ாடுக்ளக் கூறுக.
33. முதன்்மப் �ற்றாக்கு்ற என்றால என்ை?
34. ப�ாதுக்கை்ை  திரும்� பெலுத்துவதற்காை மூன்று மு்றக்ளக் கூறுக.

�குதி - ஈ
ஐந்து ைதிப்ப�ண வினொக்கள

35. ப�ாது நிதியின் எல்லைக்ள விளக்குக.
36. ம்றமுக வரிகளின் ேன்்மகள் யா்வ?
37. கைன் திரும்�ச பெலுத்தும் மு்றக்ள விளக்குக.
38. நிதிக் பகாள்்ககளின் கருவிகள் எ்வ? விளக்குக.
39. கூட்ைாட்சி நிதியின் பகாள்்கக்ள விளக்குக.
40. வரவு பெலைவுத் திட்ைத்தில உள்ள �லைவ்க �ற்றாக்கு்றக்ள விளக்குக.
41. அரசுச பெலைவு அதிகரிப்புகளுக்காை  காரணங்கள் யா்வ?
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நீங்கள் வாங்கும் ப�ாருள்களின் மீது விதிக்கப்�டுகிற GST எவவளவு என்�்தப் �ார்்வயிட்டு 
அதிலிருந்து �லகவறு வ்கயாை �ண்ைங்கள் மற்றும் �ணிக்ள �ட்டியலிடுக.

பெயல்மு்ை

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

�ொர்வ நூல்கள
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அத்தியாயம்

10 சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

“சுற்றுச்சூழல் பிரச்்சனைகள் உணனமையாகவே ்சமுதாயப் பிரச்்சனைகள்….  
அனேகளின் துேககத்திற்கு மைககவே காரணமைாகவும் முடிவில் 

பாதிககப்படுேதும் மைககவே”.
– சர் எட்மண்டு ஹிலரி.

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
பபாருோதாரமும் சுற்றுச்சூழலும் எவோறு ஒன்பறாருகபகான்று பதாடர்புள்ேனே 
என்பனத அறிேது,
பல்ேனக சுற்றுச்சூழல் மைாசுகனேயும் அதன் வினேவுகனேயும் புரிந்துபகாள்ேது, 
மைற்றும்
நீடித்த நினைத்த ேேர்ச்சி என்ற கருத்தினை அறிந்து பகாள்ேது.

1
2
3

10.1

அறிமு்கம்

சுற்றுச்சூழல் பபாருளியல் என்பது 
மைனிதனின் பபாருோதார 
நடேடிகனககளுககும் இயற்னகச்சூழலுககும் 
இனடவயாை பதாடர்பினைபற்றி படிககும் ஒரு 
இயல் ஆகும்.  இயற்னக ேேஙகனே 
உயர்திறனுடன் பஙகீடு ப்சயேது பதாடர்பாை 
பபாருளியலின் ஒரு பகுதிவய சுற்றுச்சூழல் 
பபாருளியல்.  பபாருோதார 
நடடிகனககளுககாை வநரடி மைதிப்பினையும், 
இடுபபாருடகனேயும் சுற்றுச்சூழல் 
ேழஙகுேதால் அனேகள் ஒன்றுகபகான்று 
பதாடர்புனடயனேகோகும். 

 இயற்னக ேே மைதிப்பீடு, பாதுகாப்பு, 
மைாசுக கடடுப்பாடு, கழிவுகள் வமைைாணனமை 

மைற்றும் மைறுசுழற்ச்சி, நீடித்த ேேர்ச்சி 
ஆகியேற்றினை உள்ேடககியது சுற்றுச்சூழல் 
பபாருளியல்.  எந்த ேனகயாை ேேஙகோக 
இருந்தாலும் அனேகள் மிகச் சிறந்த முனறயில் 
பயன்படுத்திைால்தான் அேற்றிலிருந்து 
கினடககும் பயன் சிறந்ததாக இருககும். 
அவேனகயில், இயற்னக ேேஙகனே சிறந்த 
முனறயில் பயன்படுத்தி பயன்கனேப் 
பபறுேனதபற்றி அறியும் ஒரு இயைாகும்.

 சுற்றுச்சூழல் பபாருளியலின் முககிய 
குறிகவகாள் இயற்னக ேேஙகனே மிகச்சிறந்த 
முனறயில் பஙகீடு ப்சயேற்காை 
கருவிகனேயும், பகாள்னககனேயும் 
கணடறிந்து அவேேஙகனே வநாககி 
்சந்னதயினை திரும்ப னேப்பது ஆகும்.
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10.3

சுற்றுசசூழல் 
பேோருளியல்

 சுருஙகக கூறிைால் சுற்றுப்புறச் 
சூழலின் பிரச்்சனைகள் மைற்றும் 
பகாள்னககளின் நிதித்தாககத்னதப் பற்றி 
ஆராயும் பபாருளியலின் ஒரு பகுதிவய 
சுற்றுச்சூழல் பபாருோதாரம் எைப்படும்.

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.

உங்களின் 
சூழல் 

அண்மப்பு

வளங்கள

்மதிப்பு

ந்கரும் 
தன்ண்ம

ஓய்வு

சமுதொயம்

உ
ற்�த்

தியொள
ர்

இடம்

நலம்வளர்ச்சி

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.

சுற்றுச் சூழல் ப�ொருளொதொரம் என்�தன் 
ப�ொருள

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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10.4
ப�ொருளொதொரத்திற்கும் 
சுற்றுச்சூழலுக்க்மொன 
இணைப்பு
்சமூக, அரசியல், அறவியல், தத்துே 

மைற்றும் பபாருோதார அனமைப்பு முனறகள் 
மைனித ோழ்வினை தீர்மைானிககிறது என்பது 
நம்மில் பைருககு பதரிந்திருககும். மைனிதன் 
தைது ோழ்ோதாரத்திற்காக இயற்னகயிலுள்ே 
மைற்ற உயிரிைஙகளுடனும், உயிரற்ற 
பபாருடகளுடனும் இனணந்துள்ேதால், 
அேைது ோழ்கனக முனறனய சுற்றுச்சூழவை 
பபருமைேவுககு தீர்மைானிககிறது.  
பபாருோதாரத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுககும் 

இனடவயயாை பதாடர்பினை விேகக ஆைன் 
நீஸ் மைற்றும் R.V. அயயர்ஸ் “பபாருள்்சார் 
்சமைநினை அணுகுமுனற” (Material Balance 
Approach) ேகுத்தளித்துள்ேைர்.

0

B

A

E

பமைாத்த உள்நாடடு 
உற்பத்தியின் அேவு

சுற்
று

ச் சூ
ழல்

 த
ரம்

ஈடு
ப்ச

யயு
ம் 

ப்ச
ை

வு

ேனரபடம் 10.1

இந்த மைாதிரியில் பமைாத்த பபாருளியியல் 
ப்சயல்பாடுகள் உள்ளீடு, பேளியீடு 
ஆகியேற்றிற்கினடவய ்சமைமைாை ஓடடமைாக 
உள்ேது என்று கருதப்படடுள்ேது.  
உள்ளீடுகளில் உள்ே திறன் சுற்றுப்புறச் 

சுத்திகரிககப்படட கழிவுகள் (Rr
c)

இயற்னக சுற்றுச்சூழல் (Rr
p)

மூைப்பபாருள் (M)
கழிவுகள்(Rp) பேளிவயற்றம்

(Rd
p)பபாருடகள்

(G)

கழிவுகள் பேளிவயற்றம்
(Rd

c)(Rc)

உற்பத்தியாேர்கள்

நுகர்வோர்

இயற்ண்க சுற்றுச்சூழல்

ப�ொருளசொர் ச்மநிணல அணுகுமுணை விளக்கப்�டம்

சூழலிலிருந்து பபறப்படுகின்றது.  
பபாருோதாரத்திற்கும் சுற்றுப்புறச் சூழலுககும் 
உள்ே பதாடர்பு ேனரபடஙகள் மூைம் 
விேககப்படுகின்றது.
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சுற்றுச்சூழலுககும் பபாருோதாரத்திற்குமைாை 
இனணப்பினை நாம் அறிவியல் விதிபகாணடு 
விேஙகிகபகாள்ேைாம்.  “உற்பத்தி 
முனறககுள் உள்நுனழயும் எந்தபோன்றும் 
பிறகு பேளிவயறித்தான் ஆகவேணடும்” 
(What goes in must come out) என்பதனை 
ேலியுறுத்துகிறது இயற்பியலின் பபாருள் 
மைற்றும் ஆற்றல் பாதுகாப்பிற்காை பேப்ப 
இயககவியல் முதல்விதி (First law of 
Thermodyanmics). இவவிதினய ஆதாரமைாகக 
பகாணடு சுற்றுச்சூழலுககும் 
பபாருோதாரத்திற்குமைாை பதாடர்பினை 
விேககுேதுதான் வமைற்ப்சான்ை பபாருள்்சார் 
்சமைநினை அணுகுமுனறயாகும். சுழல் 
விேககப்படத்தில் பகாடுககப்படடுள்ேனதப் 
வபால் அனைத்துவிதமைாை உற்பத்திககும் 
ஆதாரம் இயற்னகவய ஆகும். இயற்னக 

சூழலிருந்து எடுககப்படும் மூைப்பபாருடகள் 
உள்ேருேதும், அனேகள் உற்பத்தி 
ப்சயயப்படடு நுகர்ச்சித் துனறககு ப்சல்ேதும், 
உற்பத்தி மைற்றும் நுகர்ச்சித்துனறயின் 
கழிவுகள் மைறுசுழற்ச்சி ப்சயயப்பப்படடு மீேவும் 
பபாருடகோககப்படுேதும் நடககின்றை. 
நுகர்ச்சியிலிருந்தும், உற்பத்தியிலிருந்தும் 
பேளிவயறும் இறுதிககழிவுகள் இயற்னக 
சூழலிவைவய கைககவிடப்டுகின்றை.  ஆைால், 
முழுனமையாை மைறுசுழற்ச்சியும் முனறயற்ற 
இறுதிககழிவுகள் பேளிவயற்றமும் இயற்னக 
சூழனை பபாpதும் பாதிககும். மீணடும் 
அஙகிருந்து உற்பத்திககாக நாம் எடுககும் 
மூைப்பபாருடகளின் தரம் குனறயும், உற்பத்தி 
ப்சைவு அதிகரிககவும் ேழிேகுககும்.

M = G–RC– RP + Rr
P + Rr

c = Rd
c + Rd

c

இயற்னக 
உைகிலிருந்து 

பபறப்படும் 
மூைப்பபாருடகளும் 

்சகதியும் (M)

=

பபாருோதார நடேடிகனககள் 
உற்பத்தியில் பணிகளும் (G) – நுகர்ச்சி 
மைற்றும் உற்பத்தியில் ஏற்படும் கழிவுகள் 

(Rc + RP) + மைறு சுழற்சி ப்சயயப்படட 
உற்பத்தி மைற்றும் நுகர்ச்சிக கழிவுகள் 

(Rr
P + Rr

c)

=

இயற்னக உைகில் 
இறுதியாக 

விடப்படும் உற்பத்தி 
மைற்றும் நுகர்ச்சிக 

கழிவுகள் 
(Rd

p + Rd
c)

இது ்சரியா? சுற்றுச் சூழல் சுழற்சி ப்சயயக 
கூடிய, சுழற்சி ப்சயயமுடியாத ேேஙகனே 
ேழஙகிைாலும் கழிவுகனேக பகாடடககூடிய 
இடமைாகவும் உள்ேது.  நுகர்வோரும் 
உற்பத்தியாேர்களும் ஒருேருகபகாருேர் 
பதாடர்புடன் இருந்தாலும் ேேஙகளுககாக 
இயற்னகனயச் ்சார்ந்திருப்பதால் 
சுற்றுச்சூழலுடன் பதாடர்புனடயேர்கோக 
இருககின்றார்கள். நுகர்வோரும் 
உற்பத்தியாேர்களும் தஙகள் கழிவுகனே 
இயற்னகயில் பகாடடுகின்றைர்.   இயற்னகககு 
எல்ைாக கழிவுகனேயும் ப்சரிககும்  
தன்னமை இருந்தாலும் இத்தன்னமை 

ேனரயனறககுடபடடது.  எதற்கும் ஒரு அேவு 
உள்ேது.  உைகத்தின் கழிவு தாஙகும் ்சகதி 
முழுஅேவிற்கு வமைல் உள்ேதால் அதைால் 
நினறய ேனகக கழிவுகனே சுத்திகரிகக 
முடியவில்னை. உைகமும் ஒருநாள் 
ஒத்துனழயானமைனயக கனடப்பிடிககும் 
என்பனத நினைவில் பகாள்ேவும்.
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10.5 10.6
சுற்றுச்சூழல் ப�ொருட்கள 
(Environmental Goods)
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.

W1, W2 = உற்�த்தி ்மற்றும் நு்கர்ச்சித் துணை்களின் 
்கழிவு்கள 

F = இறுதிப்ப�ொருட்கள 

சுற்றுச்சூழல் R 
(மூலப்ப�ொருட்கள)

உற்�த்தித் துணை 
R = F + W1

நு்கர்வுத் துணை
F = W2

R = W1 + W2

உளளீடு = பவளியீடு

ப�ொருளொதொரம் – சுற்றுச் சூழல் 
இணைத்பதொடர்பு்கள.

சுற்றுச்சூழல் தரம் 
(Environmental Quality)
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. 

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 
கினடககும் அேவு குனறந்து வபாகாது.  வமைலும், 
அேற்னற பயன்படுத்துேதற்காை 
இறுதிநினைச் ப்சைவு கிடடத்தடட 
பூஜ்ஜியமைாகும். இத்தனகய ேேஙகள் 
குனறந்து பகாணவட ப்சல்கின்றை.  இயற்னக 

ேேஙகளின் குனறவும் வதசிய ேருமைாைத்தில் 
இயற்னக ேேஙகளின் பஙகளிப்பும் 
தற்பபாழுதுள்ே வதசிய ேருோய கணககீடடில் 
அேவிடப்படுேதில்னை.

புை விணளவு்களும் (Externalities) 
சுற்றுச்சூழலும் 

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

நு்கர்ச்சி

யநர்்மணை எதிர்்மணை

தனியொர் �ொது்கொப்பு 
அணனவருககும் 

�ொது்கொப்பு
ஒலி ப�ருககி 

ஒலி ்மொசு

உற்�த்தி

யநர்்மணை எதிர்்மணை

யதனிவளர்ப்பு 
்ம்கரந்தச்  
யசர்கண்க

ஆணலக்கழிவு 
்கொற்று ்மொசு

புைவிணளவின் வண்க்கள

10.6.1 புை விணளவு்களின் ப�ொருள

புற வினேவுகள் அஙகாடிகளுககு 
பேளிவய நனடபபறுகின்றது.  உற்பத்தி 
அல்ைது நுகர்ச்சியில் ஈடுபடடுள்ே மைககனே 
வநரடியாகப் பாதிப்பதில்னை.  எைவே 
இனேகள் சிதறிய வினேவுகள் (Spill Over 
effects) எைப்படுகின்றது.

புை விணளவு்கள - இலக்கைம்

“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”.  

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 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.  

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 

மைற்பறாரு விே்சாயி தைது பணனணயில் 
பழமைரஙகனே ேேர்த்து ேருகிறார். 
வதனீககளிைால் ஏற்படும் மைகரந்தச் 
வ்சர்கனகயின் காரணமைாக இரணடாமைேருககு 
அதிகமைாை பழவினேச்்சனையும், 
ேருமைாைத்னதயும் பபறுேது வநர்மைனற 
உற்பத்தி புறவினேவு என்கிவறாம்.

எதிர்்மணை உற்�த்தி புைவிணளவு (Negative 
Production Externality):

இத்தனகய ப்சைவுகள் குறிப்பிடத்தககனேயா? 
அேற்னற துல்லியமைாக அேவிட முடியுமைா? 
என்பேற்னற எதிர்மைனற உற்பத்தி 
புறவினேவுகனேப் பற்றி ஆராயகின்றவபாது 
கணககில் எடுத்துகபகாள்ே வேணடும்.

எதிர்்மணை உற்�த்தி புைவிணளவிற்்கொன 
உதொரைங்கள

எதிர்மைனற உற்பத்தி புறவினேவுகள்  
பதாழிற்்சானைகோல் ஏற்படுத்தப்படும் 
மைாசுகளிைால் மைற்றேர்களுககு ஏற்படும் 
ப்சைனேக குறிககும்.

காற்றுமைாசுபடுதல் 
பதாழிற்்சானைகளிலிருந்து

உரத்பதாழிற்்சானையின் 
மைாசுககள்

பதாழிற்்சானைககழிவுகள்ஒலிமைாசுககள்

பகடடுப்வபாை 
மீன் கழிவுகள்

மீவதன் ோயு 
பேளியீடு
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10.7

ஒருேருனடய உற்பத்திச் ்சார்பு, 
அடுத்தேருனடய உற்பத்திச் ்சார்பினில் 
பாதகமைாை வினேவினை ஏற்படுத்திைால் 
அது எதிர்மைனற புறவினேவு என்கிவறாம்.  
உதாரணத்திற்கு  ஒரு சிபமைணட 
பதாழிற்்சானையிலிந்து பேளிவயறும் 
காற்றுமைாசுபாடடிைால், அருகிலுள்ே 
விே்சாயியின் பநல்வினேச்்சல் 
பாதிககப்படுகிறது.  இது எதிர்மைனற உற்பத்தி 
புறவினேவு எைப்படுகிறது.

்மொசு�டுதல் 

பதாழிற்்சானைகளின் புனக மைற்றும் 
திடக கழிவுகள் காற்னறயும்  தணணீனரயும் 
மைாசுபடுகின்றது.  வதால் பதனிடும் 
பதாழிற்்சானைகோல் தணணீர் 
மைாசுபடுகின்றது.  ஒன்றுமைறியாத பபாதுமைககள் 
பாதிப்பு அனடகின்றைர்.  இத்தனகய 
பாதிப்புககளுககு  இழப்பீடுகளும் கினடயாது.

சுற்றுச்சூழல் மைாசுபடுதல் பை விதஙகளில் 
நனடபபறுகிறது.  மைாசுபடுதலின் பபாருள்,  
ேனககள் காரணஙகள் மைற்றும் வினேவுகனே 
இஙகு கற்வபாம்.

்மொசு�டுதலின் ப�ொருள

இயற்னக சூழலில் தீஙகு 
வினேவிககககூடிய அசுத்தஙகள் 
வ்சருேனதவய மைாசுபடுதல் என்கிவறாம்.

்மொசு�டுதலின் வண்க்கள

மைாசுபடுதனை நான்கு ேனகயாகப்  
பிரிககைாம் அனேயாேை:

1. காற்றுமைாசுபடுதல்
2. நீர் மைாசுபடுதல்
3. ஒலி மைாசுபடுதல்
4. மைண மைாசுபடுதல்

்கொற்று ்மொசு�டுதல்

10.7.1  ்கொற்று ்மொசு�டுதலின் 
வணரவிலக்கைம் 

“சுற்றுச்சூழல் ப்சாத்து, தாேரஙகள், 
உயிரிகள் மைற்றும் மைனித இைம் ஆகியேற்றிற்கு 
ஊறு வினேககுமைேவுககு காற்றுமைணடைத்தில் 
திட, திரே அல்ைது காற்று ேடிேப் பபாருள் 
கைந்திருப்பனதவய காற்று மைாசுபடுதல்” எை 
காற்று மைாசு தடுப்பு மைற்றும் கடடுப்படுத்தல் 
்சடடம் 1981 ேனரயறுககிறது.

்கொற்று ்மொசு�டுதலின் வண்க்கள

உடபுை ்கொற்று ்மொசு

மைனிதர்களின் ேசிப்பிடத்திற்குள் 
தீஙகுவினேவிககககூடிய அசுத்தஙகள் 
காற்றில் கைந்திருப்பனத உடபுற காற்று மைாசு 
என்கிவறாம். உதாரணமைாக  திட 
எரிபபாருடகனேக பகாணடு ்சனமையல் 
ப்சயகின்றவபாது உடபுற காற்று மைாசு 
அனடகின்றது.

பவளிப்புை ்கொற்று ்மொசு

காற்றுமைணடைத்தில் திட, திரே, அல்ைது 
காற்று ேடிே அசுத்தஙகள் கைந்திருப்பவத 
பேளிப்புற காற்றுமைாசு எைப்படுகிறது.  
பதாழிற்்சானைகோலும் வமைாடடார் 
ோகைஙகோலும் பேளிப்புறககாற்று மைாசு 
அனடகின்றது.
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்கொற்று ்மொசு�டுதலின் ்கொரைங்கள

1. வொ்கனங்கள பவளியிடும் புண்க

ோகைஙகள் கரியமிை ோயு கைந்த 
புனகனய பேளியிடுேதால் ேளிமைணடைத்தில்  
ஆகஸிஜன் அேவு குனறந்து சுற்றுசூழல் 
அசுத்தனமைடகிறது.

2.  புணத �டிவ எரிப�ொருளில் 
மின்சொரத்திடடங்கள (Fossil Fuel)

மின்்சாரத் திடடஙகளில் 
பயன்படுத்தப்படும் பபடவரால், டீ்சல் 
வபான்றனே ்சல்பர்னட ஆகன்சனட 
பேளியிடடு சுற்றுசூழல் காற்று மைணடைத்தில் 
அசுத்தமைாை கழிவுகனே கைககிறது. இது 
அமிை மைனழ ஏற்படக காரணமைாகிறது.

3. பதொழிற்சொணல பவளியயற்றும் புண்க

பதாழிற்்சானைகள் பயன்படுத்தும் பபரிய 
இயந்திரஙகள் பேளியிடும் புனக காற்று 
மைணடைத்னத அசுத்தமைாககுகிறது.

4.  ்கடடிடக ்கடடு்மொனம் ்மற்றும் யவளொண்ண்ம 
நடவடிகண்க்கள

பனழய கடடிடஙகனே இடிப்பதாலும் 
புதியக கடடுமைாைத்தில் சிபமைணட 
பயன்படுத்தும் பபாழுதும் காற்றில் அசுத்தமைாை 
பபாருடகள் கைககின்றை.  விே்சாயத்தில் 
உரம் மைற்றும் பூச்சிகபகால்லி மைருந்துகள் 
பயன்படுத்தும் பபாழுது காற்று மைாசுபடுகிறது.

5. இயற்ண்க ்கொரைங்கள

பூமி தன்னைத்தாவை மைாசுபடுத்திக 
பகாள்கிறது. எரிமைனை, காடடுத்தீ, தூசுப்புயல் 
வபான்றனேயும் காற்றில் மைாசு கைகக ேழி 
ப்சயகின்றை.

6. வீடடு நடவடிகண்க்கள

்சனமையலுககு பயன்படும் விறகு, பகாசு 
பகால்லி, எலிக பகால்லி, விேககுகள் மைற்றும் 
ோ்சனை திரவியஙகள் ஆகியனேயும் 
காற்றில் நச்சு கைகக காரணமைாகிறது.

்கொற்று ்மொசின் விணளவு்கள

1. சுவொசம் ்மற்றும் இதயகய்கொளொறு

சுோசிககும் தரத்தில் இல்ைாத காற்று 
மூச்சுத்திணறனையும் இதய வகாோனறயும், 
புற்று வநானயயும் உருோககுகிறது. குறிப்பாக 
குழந்னதகள் ஆஸ்துமைா மைற்றும் 
நிவமைானியாவிைால் பாதிககப்படுகின்றைர்.

2. புவி பவப்�்மணடதல் (Global Warming)

காற்று மைாசு ேளிமைணடை பேப்ப 
அேனே உயர்த்துகிறது. இதைால் 
துருேப்பகுதி பனிப்பானறகள் உருகி கடல் 
மைடடம் உயருகிறது.  இதைால் நிைப்பகுதி 
கடலில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ேது. 
உயிரிைஙகள் இடம்மைாறவும், அழியவும் 
ப்சயகின்றை.

3. அமில ்மணழ (Acid Rain)

சுற்றுச் சூழலில் னநடரஜன் மைற்றும் 
்சல்பர் ஆகன்சடுகள் கைப்பதால் அமிை மைனழ 
பபயயும் ஆபத்து உருோகிறது. அமிை 
மைனழயால், மைனிதகுைம், விைஙகுகள், 
பறனேகள், ப்சடி பகாடிப் பயிர்கள் பபறும் 
பாதிப்புககு ஆோகின்றை.

4. தூர்ந்துய�ொதல் (Eutrophication)

காற்றில் அதிக அேவில் கைந்துள்ே 
னநடரஜன் வபான்ற நச்சுககாற்று  தாேரஙகள், 
விைஙகிைஙகள் மைற்றும் மீன்கனே 
பபருமைேவில் பாதிககிறது.
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5. வன விலஙகு்கள எண்ணிகண்க குணைதல்

காற்றில் கைந்திருககும் நச்சுத்தன்னமை 
பகாணட வேதிப்பபாருோல் ேைவிைஙகுகள் 
இடம்பபயர்கின்றை. இதைால் அனேகளின் 
எணணிகனக குனறகின்றது.

6. ஓயசொன் ்மண்டலம் �லவீன்மணடதல்

ேளிமைணடை அசுத்தம் 
ஓவ்சான்படைத்னதக குனறககிறது. 
ஓவ்சான்படைம் சூரியனின் புற 
ஊதாககதிர்தாககத்திலிருந்து மைககனே 
காககிறது. இது குனறேதால் புற ஊதா 
கதிர்கள் நம்னமை தாககும் அபாயம் ஏற்படும்.

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. 

்கொற்று்மொசு�டுதணல ்கடடுப்�டுத்தும் 
வழிமுணை்கள

1.  மைககள் ேசிககாத இடஙகளில் ஆனைகனே 
அனமைத்தல்.

2.  ஆனைகளின் புனகப்வபாககித் பதாழில் 
நுடபத்னத வமைம்படுத்துதல்.

3.  அதிகமைாை ப்சடிகனேயும், மைரஙகனேயும் 
நடுதல்.

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

4.  மைரபு்சாரா எரிபபாருள் ஆற்றல்கனே (Biogas, 
CNG, LPG) பயன்படுத்துேனத 
ஊககுவித்தல்.

5.  பபாதுப்வபாககுேரத்து ்சாதைஙகனே 
பயன்படுத்துதல்.

10.7.2 நீர் ்மொசு�டுதல்

இலக்கைம்

உயிரிைஙகளுககு ஆபத்தாை, 
உயிரிைஙகளின் உடல் நைனைக பகடுககிற  
பபாருள்கனேவயா, ்சகதிகனேவயா மைனிதன் 
வநரடியாகவோ, மைனறமுகமைாகவோ நீர் 
நினைகளுககுள் ப்சலுத்துதல் நீர் 
மைாசுபடுத்துதல் ஆகும். 

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. 

ii) நிலத்தடி நீர் ்மொசு�டுதல்

பூமிககு அடியில் உள்ே நீர் மைாசு.  நிைத்தடி 
ோயு, எணபணயப் பபாருள்கள், வேதியல்  
பபாருள்கள் ஆகியனே நிைத்தடி நீனரச் 
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ப்சன்று  வ்சரைாம்.  அதுமைடடுமைல்ைாமைல்  பூமிககு 
வமைவை பகடடுப்வபாை திரேஙகளும்,  
்சாககனடகளும் நிைத்தடி நீரின் தன்னமைனயக 
பகடுககைாம்.  

iii) நுண்ணுயிரியல் ்மொசு�டுதல்

னேரஸ் பாகடீரியா வபான்றனேயும் 
நீரின் தன்னமைனயக பகடுககைாம்.  இந்த நீனர 
பயன்படுத்தும் வபாது நீர்ோழ் 
உயிரிைஙகனேயும், மைனிதர்கனேயும் 
பாதிககின்றது.

iv) ஆகஸிஜன்  குணை�ொடு ்மொசு�டுதல்

நீரில் உள்ே ஆகஸிஜன் குனறேதால், 
அல்ைது இல்ைாமைல் வபாேதால், நன்னமையாை 
நுணணுயிர் கிருமிகள் இறந்து ஆபத்தாை 
நுணணுயிர்ககிருமிகள் ேேரைாம். இந்த 
ஆபத்தாை நுணணுயிர்க கிருமிகள் 
அம்வமைானியா, ்சல்னபடு வபான்ற நச்சுப் 
பபாருடகனே பேளியிடுேதால் மைனிதகுைம், 
விைஙகுகள் மைற்றும் சுற்றுச் சூழல் 
பாதிப்பனடகின்றை.

நீர் ்மொசு�டுதலுக்கொன ்கொரைங்கள

1.  ்கழிவு நீர் ்மற்றும் யதணவயற்ை நீர் 
பவளியயற்ைம்

பை இடஙகளில் இருந்து ேருகின்ற 
்சாககனடத் தணணீர், கழிவு நீர் குப்னபகள், 
விே்சாயக கழிவுகள் மைற்றும் பதாழிற்்சானைக 
கழிவுகள் நீர் நினைகளில் பகாடடப்படுகின்றது.  
இத்தனகய கழிவுகளில் உள்ே 
நச்சுப்பபாருடகள் தணணீனர மைாசுபடுத்தி 
நச்சுத்தன்னமை உள்ேதாக மைாற்றுகின்றது

2. திடக ்கழிவு்கள குவித்தல்

திடப்பபாருள் கழிவுகனே நீர் நினையில் 
பகாடடுதல், நீர் நினையுடன் கைந்துவிடுமைாறு 
விடடுவிடுதல்.

3. ஆணலக ்கழிவு்கணளக ப்கொடடுதல்

மைககளுககும் சுற்றுச் சூழலுககும் தீஙகு 
வினேவிககும் மைாசுப்பபாருடகோை, 
ஆஸ்பபஸ்டடாஸ், காரீயம், பாதர்சம், கிரிஸ்  
எணபணய மைற்றும் பபடவராலியக கழிவுகள் 
வபான்றனே ஆனைககழிவுகளில் அதிகம் 
உள்ேது.

4. எண்பைய் சிந்துதல்

கப்பல்கோலும் குறிப்பாக எணபணயக 
கப்பல்கோலும் எணபணய கடல்நீனர 
மைாசுபடுத்துககின்றது.  கடல்நீரில் எணபணய 
கைககாமைல் படைமைாகத் தணணீரில் 
படர்கின்றது.  இதைால் கடல்ோழ் 
உயிரிைஙகள் பாதிககப்படுகின்றை.

5. அமில ்மணழ

காற்று மைாசுவிைால் அமிை மைனழ ஏற்படடு 
நீர்மைாசு ஏற்படுத்துகின்றது.  காற்று மைாசுவில் 
உள்ே அமிைத் துகள்கள் தணணீர் ஆவியுடன் 
கைந்து அமிை மைனழனய ஏற்படுத்தி 
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்னப ஏற்படுத்துகின்றது.

6. புவி பவப்�்மணடதல்

புவி பேப்பமைனடதல் காரணமைாக நீரின் 
பேப்ப நினை அதிகரித்து நீர்ோழ் 
உயிரிைஙகனேப் பாதிககின்றது.

7.  நீர்நிணல்களில் பிரொை வொயு குணைதல் 
(Eutrophication)

நீர்நினைகள் மைாசுபடும் வபாது 
தணணீரில் அதிக அேவு னநடரஜனும் 
குனறந்த அேவு பிராணோயுவும் இருககும்.  
இதைால் நீர்நினைகளில் பாசிபடர்ந்து 
காணப்படும்.  பிராண ோயுக குனறபாடடால் 
மீன்கள் மைற்றும் நீர்ோழ் உயிரிைஙகள் 
பாதிககப்படுகின்றை.
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நீர் ்மொசுவின் விணளவு்கள

மைனித இைம், விைஙகுகள், தாேரஙகள் 
எை அனைத்தும் நீர் மைாசுோல் 
பாதிககப்படுகின்றது.  விே்சாயத்தில் நீர் 
மைாசுோல் பயிரும் நிைத்தின் ேேத்தன்னமையும் 
பாதிககப்படுகின்றது.  கடல் ோழ் உயிரிைஙகள் 
கடல் நீர் மைாசுவிைால் பாதிககப்படுகின்றது.  
இத்தனகய பாதிப்புககளின் வினேவுகள் 
எத்னதனகய வேதியியல் பபாருடகள் 
கைககின்றை மைற்றும் மைாசுகளின் அடர்த்தி 
ஆகியேற்னறப் பபாறுத்து அனமைகின்றை.  
நகர்ப்புறஙகளில் உள்ே நீர் நினைகள் 
குப்னபகள், கழிவு நீர், உற்பத்தி நிறுேைஙகள் 
மைருத்துே னமையஙகள் அஙகாடிகள் 
ஆகியேற்றின் கழிவுகனேக பகாடடுேதாலும் 
மைாசு அனடகின்றது.

i.  நீர்வொழ் உயிரினங்களின் இைப்பு: நீர் 
மைாசுவிைால் நீர்நினைகளில் உள்ே 
நுணணுயிரிகள் அழிககப்படுகின்றது இதன் 
காரணமைாக கடல் ோழ் உயிரிைஙகோை 
மீன், நணடு, கடல்பறனேகள்,  டால்பின் 
வபான்றனேகள் இறந்து கடற்கனரகளில் 
ஒதுஙகுகின்றது. 

ii.  இயற்ண்கயொன உைவுப் �ொணத 
இணடநிறுத்தப்�டுகின்ைது. காரீயம், 
காடமியம் வபான்ற  மைாசுககாரணிகள்  
கைந்த உணனே சிறிய பறனேகள், 
அேற்னற உணட மீன்கள், அேற்னற 
உணட மைனிதர்கள் எை அனைேருககும் 
பாதிப்னப ஏற்படுத்துகின்றது.

iii.  யநொய்்கள �ரவுதல்: சுத்திகரிககப்படாத 
அல்ைது ்சரியாக சுத்திகரிககப்படாத 
கழிவுகள் நீர்நினைகளில் கைககும்  வபாது 
ோழ்வியல் நினைகனேப் வபரேவு 
பாதிககின்றை.  திறந்த பேளியில்  மைைம் 
கழித்தல், திடக கழிவுகனேக பகாடடுதல், 
்சாககனட நீனரக கைத்தல் ஆகியேற்றின் 

மூைமைாக தணணீர் மூைம் பரவும் 
வநாயகோை பெபாடிடடிஸ் A, னடபாயடு, 
மைவைரியா, ேயிற்றுப்வபாககு, மைஞ்சள் 
காமைானை, படஙகு காயச்்சல், னேரல் 
காயச்்சல் மைற்றும் புழுத்பதாற்றுககள் 
ஏற்படுகின்றை.

iv.  இயற்ண்க அண்மப்பு்கணள அழித்தல் 
(Destruction of eco – Systems) இயற்னக 
அனமைப்புககள் அதிக அேவில் நீர் 
மைாசுவிைால் பாதிககப்படுகின்றது.  
இவோறு இயற்னக அனமைப்புககள் 
பாதிககப்படுகின்ற வபாது மைனித 
ேர்ககத்திற்கு அதிக அேவு பாதிப்னப 
ஏற்படுத்துகின்றது.

நீர் ்மொசுவிணனக ்கடடுப்�டுத்த எடுக்க 
யவண்டிய தீர்வு்கள

1.  ஒருஙகினணந்த நீர்நிர்ோக 
நடேடிகனகனய வமைற்பகாள்ேல்.

2.  வதஙகு நீர்க குேஙகளும் முனறயாை 
ேடிகால் ே்சதியும் ஏற்படுத்துதல்.

3. ேடிநீர்க கால்ோயகனே பராமைரித்தல்.
4.  கழிவு மைற்றும் ்சாககனட நீனர சுத்தப்படுத்தும் 

அனமைப்புககனே நிறுவுதல்.
5.  பதாடர்ந்து நீர் ஆதாரஙகள் மைற்றும் கழிவு 

நீனரக கணகாணித்தல்.
6.  ்சடட விவராதமைாக நீர்நினைகளில் 

கழிவுகனேக பகாடடுவோர் மீது 
கடுனமையாை நடேடிகனக எடுத்தல்.

10.7.3 ஒலி ்மொசு (Noise Pollution)

வணரவிலக்கைம்

“மைனித உடல் நைத்திற்கும் சுற்றுப்புறச் 
சூழலுககும் ஒவோத அேவுககு அதிகமைாை 
்சத்தத்னத எழுப்புேது ஒலி மைாசுோகும்.  இது 
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அதிகமைாக பதாழிற்்சானைகோல் 
உருோககப்படைாம்.  ோனூர்திகள்,  
வபாககுேரத்து ோகைஙகள், புனக ேணடிகள் 
மைற்றும் திறந்த பேளி கடடுமைாைஙகளிலும் 
காணப்படைாம்”.

- பஜரி. A. நொதர்சன், ரிச்சர்டு. E. ப�ர்க (Jerry 
A. Nathanson and Richard E. Berg 2018)

ஒலி ்மொசுவின் வண்க்கள

i.  வளி்மண்டல ஒலி: இடி இடித்தாலும் மின்ைல் 
பேடடுேதும் மைற்றும் இதுவபான்ற மின் 
பாதிப்புககோல் ேளிமைணடைத்தில் ஒலி மைாசு 
ஏற்படைாம்.

ii.  பதொழிற்சொணல்களில் ஒலி:
பதாழிற்்சானைகளில் இயந்திரஙகள் 
இயஙகும் வபாது ஒலி ஏற்படுகின்றது.  ஒலி 
அதிக அேவில் இனரச்்சைாக இருககும் 
வபாது வதனேயற்றதாகின்றது.  கைரகத் 
பதாழிற்்சானைகோை கப்பல் கடடுதல், 
இரும்பு மைற்றும் எஃகுத் பதாழிற்்சானைகள். 
இனரச்்சல் காரணமைாக வகடகும் திறன் 
இழத்தல் (Noise Induced Hearning Loss) 
உடன் பதாடர்புனடயது.

iii.  ்மனிதனொல் யதொற்றுவிக்கப்�டுவது: கப்பல் 
மைற்றும் ஆகாய விமைாைஙகள் இயககுதல், 
பூமிககடியில் ஆயவு ப்சயதல், 
வின்சப்படகுகள், ஆழ்துனேகள் ஏற்படுத்தல் 
வபான்றனேகோல் ஒலிமைாசு 
அதிகரிககின்றது.

ஒலி்மொசுவிற்்கொன ்கொரைங்கள

i.  ய்மொச்மொன ந்கர்ப்புைத்திடடமிடல்: முனறயற்ற 
நகர்ப்புறத்திடடம் நகர்ப்புற பயணிகளுககுத்  
அதிக அேவு ஒலிமைாசுவினை 
ஏற்படுத்துகின்றது.

ii.  ய்மொடடொர் வொ்கனங்களின் இணரச்சல்: 
நகர்ப்புறஙகளில் வமைாடடார் ோகைஙகள் 
ஏற்படுத்தும் இனரச்்சல் காரணமைாக மைககள் 
தற்காலிக காதுவகோ நினைககுத் 
தள்ேப்படுகின்றைர்.

iii.  பவடி்கள : சிை நிகழ்ச்சிகளில் அதிகமைாை 
அேவு படடாசுகள், பேடிகள் 
பேடிககப்படுகின்றது.  பபாது மைககளுககு 
தீஙகு வினேவிககும் அேவிற்கு ஒலினய 
ஏற்படுத்துகின்றது.  சிை ்சமையஙகளில் 
சிறுேர்களுககும் ேவயாதிகர்களுககும் 
ப்சவிடடுத் தன்னமைனய ஏற்படுத்துகின்றது.

iv.  பதொழிற்சொணல இயந்திரங்கள: பதாடர்ந்து 
இயந்திரஙகள் இயககப்படும் வபாது 
ஏற்படுகின்ற இனரச்்சல் கடிை துனேக 
கருவிகனே இயககும் வபாது ஏற்படுகின்ற 
இனரச்்சல் வபான்றனே 
பதாழிைாேர்களுககு தாஙக முடியாத 
பதாந்திரோக அனமைகின்றது.

ஒலி ்மொசுவின் விணளவு்கள 

அ.  ய்கடகும் திைன் இழப்பு: பதாடர்ந்து அதிக 
அேவு இனரச்்சலில் இருந்தால் ்சத்தத்தின் 
காரணமைாக வகடகும் திறன் பாதிககப்படும்.  
ேயதாவைாருககு பதாழில் ரீதியாை 
இனரச்்சைால் ப்சவியின் வகடகும்  திறன் 
குனறயும்.

ஆ.  உளரீதியொன, ்மனரீதியொன �ொதிப்பு்கள: 
வதனேயில்ைா இனரச்்சல் உே, மைை 
நைன்கனேப் பாதிககின்றது.  இதன் 
காரணமைாக, மினக அழுத்தம், வகாபம், மைை 
அழுத்தம் வபான்றனே ஏற்படுகின்றது.
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இ.  இதய �ொதிப்பு்கள: அதிக அேவு இனரச்்சலில் 
இருப்பது இருதய வநாயகளுககும் அதிக  
ரத்த அழுத்தத்திற்கும்  ேழிேகுககும்.

ஈ.  விலஙகினஙகு தீண்ம ஏற்�டுத்தும்: அதிக 
அேவு இனரச்்சல் விைஙகுகள், கடல்ோழ் 
உயிரிைஙகள் ஆகியேற்றிற்கு அதிக அேவு 
தீஙகினழத்து மைரணம் நிகழவும் காரணமைாக 
அனமைகின்றது.

உ.  வன உயிரினங்களுககு தீண்ம ஏற்�டுத்தும்: 
அதிக அேவு இனரச்்சல் ேை  
உயிரைஙகளுககு சுரப்பிகளின் 
்சமைமின்னமை, அதிக அழுத்தம், பதற்றம் 
வபான்றேற்னற ஏற்படுத்துகின்றது.

ஒலி ்மொசுவிணன ்கடடுப்�டுத்துவதற்்கொன தீர்வு 
முணை்கள

1. ஒலித் தனடகனே ஏற்படுத்துதல்.
2.  தனரப்வபாககுேரத்திற்கு புதிய ்சானைகள் 

ஏற்படுத்துதல்.
3. வபாககுேரத்து பநரி்சல் கடடுப்பாடு.
4.  வேனை ப்சயயும் இடஙகளில் ஒலித் 

தடுப்பானை நிறுவுதல்.
5.  கைரக ோகைஙகள் ப்சல்லும் வநரத்னதக 

கடடுப்படுத்துதல்.
6.  ஒலி பபருககிகனேக கடடுப்படுத்துதல்.

10.7.4 நில ்மொசு 

“கழிவுகனேக பகாடடுேதால் நிைம் 
தரககுனறோைதாக மைாறும்.  சுற்றுச்சூழலில் 
பகாடடப்படும் பை திட,  திரே, ோயுப் பபாருடகள் 
நிைத்தின் தன்னமைனயக பகடுத்துவிடுதல் 
நிைமைாசு ஆகும்”.

- சுற்றுச்சூழல் பசயல்�ொடு்களின் �ொது்கொப்பு 
விதி 1997. (Prodtection of the Environment 

Operations Act 1997)

நில ்மொசுவின் வண்க்கள

(i) திடக்கழிவு

இது தாள்கள், பநகிழிப் பபாருள்கள், 
கணணாடி பாடடில்கள், உணவுப்பபாருடகள்,  
பயன் இழந்த ோகைஙகள், பழுதனடந்த 
மின்ைனுப் பபாருள்கள், நகராடசிக கழிவுகள் 
மைருத்துேமைனை கழிவுகள் வபான்றனே இதில் 
அடஙகும்.

(ii)  பூச்சிக ப்கொல்லி ்மருந்து ்மற்றும் இரொசயன 
உரங்கள

விே்சாய உற்பத்தினயப் 
பபருககுேதற்காகக பகாணடுேந்த  
வேதியியல் பபாருடகள் இன்று புழுப்பூச்சிகனே 
மைடடுமைன்றி மைனிதர்கனேயும் பகால்லும் ்சகதி 
ோயந்தனே. வமைலும் நிைத்னதயும் 
மைாசுபடுத்துகின்றது.

(iii) ்கொடு்கணள அழித்தல் 

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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நில்மொசுவிற்்கொன ்கொரைங்கள

1. ்கொடு்கணள அழித்தல்

காடுகனே அழித்து நிைமைாக மைாற்றுேது 
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புககு முககிய காரணியாக 
விேஙகுகின்றது. அவோறு மைாற்றப்படும் 
நிைஙகனே எத்தனகய நடேடிகனககள் 
மூைமைாகவும் ப்சழிப்பாை நிைமைாக மைாற்ற 
முடியாது.

2. விவசொய நடவடிகண்க்கள

மைககள் பதானக அதிகரிப்பாலும் 
கால்நனட அதிகரிப்பாலும் உணவுப் 
பபாருடகளின் உற்பத்தினய 
அதிகரித்துகபகாணவட ப்சல்ை 
வேணடியுள்ேது. அதற்காக விே்சாயிகள் 
அதிக நச்சுத் தன்னமை பகாணட உரம் மைற்றும் 
பூச்சி மைருந்துகனே பயன்படுத்தப்படுகின்றைர்.   
இந்த வேதிப்பபாருடகனே அேவிற்கதிகமைாக 
பயன்படுத்துகின்றவபாது நிைம் நச்சுத் தன்னமை 
அனடகின்றது.

3. சுரங்கத் பதொழில்்கள

கனிமைஙகனே பேடடி எடுககும் வபாதும் 
சுரஙகஙகள் அனமைககப்படும் வபாதும் பூமிககு 
அடியில் நிை அனமைப்புகள் வதான்றுகின்றது.  
இதன் மூைம் நிைம் மைா்சனடகின்றது.

4. ்மண்ணில் புணதத்தல்

மைககளின் ோழ்கனகமுனற மைாற்றத்தால் 
ஒவபோரு குடும்பமும் ஒவபோரு  
ஆணடிலும் டன் கணககில் குப்னபனய 
உற்பத்தி  ப்சயகின்றது. பநகிழி, காகிதம், 
பனழய துணிகள், மைரககழிவுகள்  
மைற்றும் மைருத்துேமைனைக கழிவுகள் 
குவிககப்படுகின்றது. மைறுசுழற்சி ப்சயய 
முடியாத கழிவுகள் நிைத்தில் புனதககப்படடு 
நிைமைாசு அதிகரிகக காரணமைாக உள்ேது.

5. பதொழில்்மய்மொதல்

நுகர்ச்சி அதிகரிப்பால் புதிய 
பதாழிற்்சானைகள் ஏற்படுகின்றது.  இதற்காக 
காடுகள் அழிககப்படுகின்றை.  ஆராயச்சிகளின் 
வினேோக புதிய உரஙகளும் 
வேதிப்பபாருடகளும் கணடுபிடிககப்படடு 
உற்பத்தி ப்சயது அதிக அேவில் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  அதன் 
காரணமைாகவும்  நிைமைாசு அதிகரிககின்றது. 

6. ்கடடு்மொனப் �ணி்கள

மைககள் பதானக ேேர்ச்சி, நகர்ப்புறமைாதல் 
காரணமைாக கடடடஙகளின் ேேர்ச்சி அதிகமைாக 
உள்ேது.  அதைால், மைணல், மைரம், கம்பி, 
சிபமைணட, ப்சஙகல், பநகிழிப் பபாருடகள், 
ஆகியேற்றின் கழிவுகள் குப்னபகோக 
புறநகர்ப் பகுதிகளில் பகாடடப்படுகின்றது.  
இதன் காரணமைாக நிைம் மைா்சனடகின்றது.

7. அணுமின் விரயங்கள

அணுமின் நினையஙகளிலுள்ே 
கழிவுகோை கதிர்வீச்சுப்  பபாருடகள், நச்சுத் 
தன்னமை பகாணட தீனமை வினேவிககும் 
வேதிப்பபாருடகள் மைனித நைத்னதப் 
பாதிககின்றது.  இப்பாதிப்னபத் தவிர்கக 
இனே பூமிககடியில் பாதுகாப்பனறகளில் 
னேககப்படுகின்றது.  இதன் மூைமும் நிைம் 
மைாசுபடக கூடும்.

நில ்மொசுவின் விணளவு்கள

1.  ்மண் ்மொசு�டுதல்

நிை மைாசுபாடடில் மிகவும் வமைா்சமைாைது 
நிைத்தின் வமைல்பகுதியாை மைண 
மைாசுபடுதைாகும்.   ர்சாயை உரஙகள் மைற்றும் 
பூச்சிக பகால்லி மைருந்துகள் பயன்பாவட இதற்கு 
முககிய காரணமைாகும்.   மைணணின் ேேனமை 
குனறேதுடன் விே்சாய நிைம் மைற்றும் 
கால்நனட வமையச்்சல் நிைம் பாதிககபடுகிறது.  
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பூச்சிக பகால்லி மைருந்துகள் பூச்சிகனே 
மைடடும்ன்றி மைனித இைத்னதயும் அழிககிறது.

2. உடல் ஆரொககிய ய்கடு

வேதியல் உரம் மைற்றும் பூச்சிக பகால்லி 
மைருந்துகனே பயன்படுத்தி வினேவுககும் 
உணவுப் பபாருடகனே உணபதால் 
சுோ்சகவகாோறுகள் வதால் புற்றுவநாய 
வபான்று உடல் நை பாதிப்புகள் ஏற்பட 
ோயப்புள்ேது.

3. ்கொற்று ்மொசு�ொடு

கழிவு பபாருடகனே பூமிககுள் புனதப்பது 
அல்ைது எரியூடடுேது காரணமைாக  காற்று 
மைாசுபடி ோயப்பு ஏற்படுகிறது. அேவிற்கு 
அதிகமைாை நச்சுப் பபாருடகள் 
ேளிமைணடைத்தில் கைப்பதால் காற்று, 
நச்சுககாற்றாக மைாறுகின்றது. நச்சுககாற்னற 
சுோசிப்பதன் மூைம் சுோ்ச வநாயகள் 
உணடாகிறது.

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.

நில ்மொசுவுககு தீர்வு்கள

1.  மைககளுககு குனறத்தல், மைறுசுழற்சி, 
மைறுபயன்படுத்துதல் பற்றி உரிய அறிவினைப் 
புகடடுேது. 

2.  இயற்னகயாகவே அழிந்து, மைணணுககு 
வ்சதம் வினேவிககாத பபாருள்கனேப் 
பயன்படுத்துேது

3.  பூச்சிபகால்லி மைருந்துகனே குனறந்த  
அேவில் பயன்படுத்துதல். 

4.  பைேனகப் பயிர்கனேப் பயிரிடடு மைண 
ேேம் காத்தல். பயிர்ச்சுழற்சி முனற 
மைணணின் ேேத்னதக கூடடும் 
என்கிறார்கள்.

5.  வதனேயில்ைாத குப்னபகனே எரித்வதா 
அல்ைது புனதத்வதா அப்புறப்படுத்துதல்.

6.  மிகக  குனறோை பநகிழிப் பபாருள்கனேப் 
பயன்படுத்துதல்.

புவி பவப்�்மய்மொதல்

நிைம் மைற்றும் நீர் உள்ேடககிய பூமி 
மைற்றும் ேளிமைணடைத்தில் தற்வபாது 
அதிகரிககும் பேப்ப நினைனயவய புவி 
பேப்பமையமைதால் என்கிவறாம். உைகின் ்சரா்சரி 
பேப்பநினை கடநத் 100 ஆணடுகளில் 0.75°C 
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(1.4°F) கூடியுள்ேதாகச் ப்சால்ைப்படுகிறது.  
இதில் 3ல் 2 பஙகு 1975ககு பின் ேந்த குறுகிய 
காைத்திவைவய கூடியதாகும். கரியமிை ோயு, 
மீத்வதன், குவோவராபுவோவரா கார்பன் 
(Chloro fluoro Carbon)  னநடரஸ் ஆகனஸைடு 
(Nitrous Oxide) வபான்ற பசுனமைக குடில் 
ோயுககளின் அேவு ேளிமைணடைத்தில் 
அதிகரிப்பதால் புவியின் பேப்பம் 
அதிகரிககின்றது. இனத பசுனமைககுடில்  
வினேவு என்பர்.  இனேகளில் கரியமிை ோயு 
புவி பேப்பம் அதிகரிகக 50% காரணமைாக 
உள்ேது. உயிரிப்பபாருடகள், விறகு 
ஆகியேற்னற எரிப்பதாலும் காடுகள், 
மைரஙகனே அழிப்பதாலும் கரியமிை ோயுவின் 
அேவு அதிகரிககின்றது. கடந்த காைஙகளில் 
புவி பேப்பமைனடதல் இயற்னகக 
காரணஙகோல் நிகழ்ந்தது. ஆைால்  
தற்வபாது இது மைனித நடேடிகனககோல் 
வதாற்றுவிககப்படுகின்றது.

புவி பேப்பமைனடதல் காரணமைாக 
விே்சாயம், வதாடடககனை மைற்றும் சுற்றுச் 
சூழல் அனமைப்பு வபான்றனே அதிக அேவில் 
பாதிககப்படுகின்றது.  குனறந்த மைனழயேவு, 
அதிக பேப்பம் காரணமைாக அதிக பூச்சி 
தாககுதல், கனேகள் ேேர்தல் மூைம் 
விே்சாயம் பாதிககப்படுகின்றது.  அதிக 
பேப்பம் காரணமைாக வநாய பரப்பும் பகாசு 
வபான்ற உயிரிைஙகள் பபருகி மைவைரியா, 
படஙகு, என்ப்சபாலிடடிஸ் (Encephalitis) 
மைஞ்சள் காயச்்சல் வபான்ற வநாயகனே 
பரப்புகின்றது.

புவி பேப்பத்தின் ்சரா்சரி பேப்ப 
நினையின் அதிக அேவு அதிகரிப்பு மைனழ 
பபயயும் வபாகனகயும் மைற்றும் தடபபேப்ப 
நினைகனேயும் மைாற்றி சுற்றுப்புறச் சூழலில் 
்சமைநினையற்ற தன்னமைனய ஏற்படுத்தும்.

்கொலநிணல ்மொற்ைம்

ேளிமைணடைத்தில் பசுனமைக குடில் 
ோயுககளின் அேவுகள் ேேர்ந்துபகாணவட 
ப்சல்ேதால் நீணட காைத்தில் ஏற்படும் 
பருேநினை  மைாறுபாடுகவே காைநினை 
மைாற்றம் எைப்படும்.   பதாழிற்புரடசியில்  
பதாடஙகி மைனித நடேடிகனககோல் ேழி 
மைணடைத்தில் உள்ே கரியமிை ோயுவின் 
அேவு பதாழில்புரடசிககு முன் 280 ppm என்ற 
அேவிலிருந்து 2016ம் ஆணடு 402 ppm ஆக, 
அதாேது 40 விழுககாடு அேவிற்கு புவி 
பேப்பத்னத அதிகரித்துள்ேது.

கடற்கனர நீரின் பேப்ப அதிகரிப்பு, 
உயர்ந்த பேப்பநினை, மைனழபபயயும் 
காைஙகளில் மைாற்றம், அதிக வேகத்துடன் 
அடிககடி வதான்றும் புயல் ஆகியேற்னற 
உைகின் பை பகுதிகளிலும் உணரத் 
பதாடஙகியுள்ோர்கள். கடல் மைடடமும் 
பேப்பமும் அதிகரிககும் எை 
எதிர்பார்ககப்படுகின்றது.

அமில ்மணழ (Acid Rain)

காற்று மைாசுவின் வினேவே அமிை மைனழ 
ஆகும்.  பதாழிற்்சானைகள், ோகைஙகள் 
பகாதிப்பான்கள் வபான்றனே பேளியிடும் 
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ோயுககள் ேளிமைணடைத்தின் உள்ே 
நீர்த்துகள்கவோடு இனணயும் வபாது 
ஏற்படுகின்றது.  இந்த ோயுககள் னநடரஜன் 
ஆகனஸைடு, ்சல்பர் னட ஆகனஸைடு மைற்றும் 
்சல்பர் டினர ஆகனஸைடு, தணணீவராடு 
கைககின்ற வபாது  ்சல்பரஸ் அமிைம், னநடரிக 
அமிைம், ்சல்பியூரிக அமிைம் வபான்றனேயாக 
மைாறுகின்றது.  இந்நிகழ்வுகள் எரிமைனை 
பேடித்துச் சிதறும்  வபாதும் எரிகுழம்புகனேக 
கககும்வபாதும்  இயற்னகயிவையும் ஏற்படும்.  
தாேரஙகள், நீர்ோழ் உயிரைஙகள், 
கடடனமைப்புககள் அதிக அேவில் அமிை 
மைனழயால் பாதிககப்படுகின்றது. 

E. ்கழிவு்கள (E – Waste)

தகேல் பதாழில்நுடப ேேர்ச்சியில் E – 
கழிவுகள் என்று பபாதுோக அனழககப்படும் 
மின்ைணுக கழிவுகள் ஏற்படுகின்றை.  

குளிர்்சாதைப் பபடடிகள், காற்றுச்  
சீரனமைப்பிகள் (Air conditioners), னகவபசிகள், 
கணினிகள் வபான்ற பபருமைேவில்  
வீடடு உபவயாகத்திற்குப் பயன்படுத்தும் 
மின்ைனுச் ்சாதைஙகனே 
உள்ேடககியதாகும்.

பதானை்சாதைம், கணினிகள், வகடகும் 
கருவிகள், பதானைவபசி, VCR, DVD, 
பதானைநகல், நகபைடுககும் இயந்திரஙகள், 
கம்பியில்ைா கருவிகள் வபான்ற வீடடு 
உபவயாகப் பபாருடகனே கழிககும் வபாவதா 
அல்ைது மைறுசுழற்சி ப்சயயும்வபாவதா E 
கழிவுகள் வதான்றும்.

E - ்கழிவு்களின் ஆதொரங்கள

வீடு
 ்கணினி 

 பதொணலக்கொடசிப்ப�டடி

 வொபனொலி

 ண்கய�சி

 துணவககும் இயந்திரம்

 நுண்அணல அடுப்பு 

 CD பியளயர்

 மின் விசிறி

 எபலகடரிக அயர்ன்

்மருத்துவ்மணன
 ்கணினி

 ்மொனிடடர்்கள

 ECG ்கருவி

 நுண்யைொககி

 இஙகுய�டடர்்கள

அரசொங்கம்
 ்கணினி

 பதொணல ந்கல் ்கருவி

 ந்கல் இயந்திரம்

 ஸய்கனர்

 மின்விசிறி

 குழல்விளககு்கள

 ்கொற்றுச்சீரண்மப்பி்கள

(உைவுககூடங்கள 
பதொழிற்சொணல்கள, 

தனியொர் துணை)
 ்கணினி

 ப்கொதி்கலன்்கள

 அணரப்�ொன்

 சிகனல்

 பஜனயரடடர்்கள

 இஙகுய�டடர்்கள 
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திடக்கழிவு்கள (Solid Waste)

மைனித நடேடிகனககளில் பயனில்ைாத 
வதனேயற்ற பபாருடகனேக கழிப்பவத திடக 
கழிவுகள் ஆகும்.  அனே திடப் 
பபாருடகோகவோ, பகுதி 
திடப்பபாருடகோகவோ அல்ைது திரேமைாகவோ 
இருககும்.  வீடடுக கழிவுகள், மைருத்துேமைனைக 
கழிவுகள், இறந்த பிராணிகள், 
கடடுமைாைத்துனறக கழிவுகள், ்சாம்பல், 
விே்சாயக கழிவுகள் மைற்றும் பதாழிற்்சானைக 
கழிவுகள் திடக கழிவின் ேனககோகும்.  
இககுப்னபகள் பதருககளிலிருந்தும் பபாது 
இடஙகளிலிருந்தும் ்சரியாை வநரஙகளில் 
அப்புறப்படுத்தாமைல் இருந்தால் கடுனமையாை 
சுத்த சுகாதாரக வகடுகனே ஏற்படுத்தும்.

நீடித்த நிணலயொன 
ய்மம்�ொடு: (Sustainable 
Development)

இப்வபாதுள்ே ்சந்ததியிைருககு 
மைடடுமின்றி, எதிர்காைச் ்சந்ததியிைருடன் 
ோழ்ேதற்குத் வதனேயாை  ேேத்னத 
னேத்துவிடடு அனடகின்ற வமைம்பாவட நீடித்த 
நினையாை வமைம்பாடு எைப்படும். வமைல்தடடு 
மைககளின் ஆடம்பர விருப்பஙகள் மைடடுமைல்ைாது 
ஏனழ மைககளின் அடிப்பனடத் வதனேகோை, 
உணவு, சுகாதாரம், உடல்நைம், கல்வி 
வபான்றேற்னறயும் அளிகக வேணடும்.  
தற்பபாழுதுள்ே தனைமுனற, முன்வைார் 
விடடுச்ப்சன்ற இயற்னக ேேஙகனே 
முழுேதுமைாகப் பயன்படுத்தாமைல் பின்ேரும் 
்சந்ததியிைருககு விடடுச் ப்சல்ை வேணடும்.  
முன் ்சந்ததிககு  கினடத்த அனைத்தும் அவத 
ப்சைவில், அவத சிரமைத்தில் அவத அேவில் 
பின்்சந்ததிககும் கினடத்தால் அது 

தனைமுனறகளுககு இனடவயயாை 
்சமைத்துேம் ஆகும்.

இலக்கைங்கள:

“இயற்னக ேேத்தின் அேவு 
எககாைத்திலும் குனறயாமைல் இருகக 
வேணடும்” பியர்ஸ், மைார்கணவடயா, மைற்றும் 
பார்பியர் .1989.

“ேருஙகாைத் தனைமுனறயிைர் தஙகள் 
வதனேகனே நினறவேற்ற எந்த ஒரு தனடயும் 
இல்ைாத நினையில் தற்பபாழுது உள்ே 
மைககளின் வதனேனய நினறவேற்றுதவை 
நீடித்த நினையாை வமைம்பாடு”.

சுற்றுப்புறச் சூழல் மைற்றும் 
வமைம்பாடடிற்காை உைக அனமைப்பு 1987. 
(World Commission on Environment and 
Development 1987)

10.12.1  நீடித்த நிணலயொன ய்மம்�ொடடு  
இலககு்கள (Sustainable 
Development Goals)

பபாருோதார ேேர்ச்சி, 
்சமூகச் வ்சர்ப்பு மைற்றும் 
சுற்றுப்புறப் பாதுகாப்பு ஆகிய 
மூன்று முககிய 
கு றி க வ க ா ள் க ன ே யு ம் 
வ்சர்ந்து  ்சாதிப்பதுதான் 
நீடித்த நினையாை ேேர்ச்சியாகும்.  
2030ககுள் 17 குறிகவகாள்கனேச் ்சாதிகக 
வேணடும் என்று ஐககிய நாடுகள் ்சனப (UNO) 
மூன்று இனணந்துவபாகிற பகாள்னககனே  
நிறுவியிருககிறது.  அனே உைகப்பபாதுனமை 
(Universality) ஒருஙகினணப்பு (Integration) 
மைாற்றம் (Transformation)

Book 1.indb   263 29-03-2019   20:00:13



264சுற்றுச்சூழல் ப�ொருளியல்

1.  எல்ைா ேடிேஙகளிலும் எல்ைா இடத்திலும் 
ேறுனமைனய ஒழித்தல்

2.  படடினினய முடிவுககுக பகாணடுேருதல்; 
உணவுப் பாதுகாப்னப அனடதல், 
ஊடடச்்சத்தினை உயர்த்துதல், நீடித்த 
நினையாை விே்சாயத்துனற ேேர்ச்சினய 
ஊககப்படுத்துதல்.

3.  அனைத்து ேயது மைனிதர்களின் நைமைாை 
ோழ்னே உறுதிப்படுத்துதல் 

4.  எல்வைானரயும் உள்ேடககிய தரமைாை 
கல்வினய ேழஙகி ோழ்நாள் முழுககக 
கற்றுகபகாள்ே ே்சதி ப்சயதல்.

5.  பபணகளுககு அதிகாரம் ேழஙகுதல் 
பாலிை ்சமைன்பாடனட ்சாதித்தல்.

6.  குடிநீரும் சுகாதாரமும் அனைேருககும் 
உறுதிப்படுத்துதல்.

THE GLOBAL GOALS
நீடித்த நினையாை வமைம்பாடடிற்காை 
உைகோவிய இைககுகள்

வறுண்மயற்ை 
நிணல

தட�பவப்�நிணல 
நடவடிகண்க

தூய்ண்மயொன 
குடிநீர் ்மற்றும் 
துப்புரவு

நிணலத்த 
ந்கரங்கள ்மற்றும் 
சமுதொயங்கள

�டடினியில்லொ 
நிணல

நீருக்கடியில் 
வொழ்கண்க

தூய்ண்மயொன 
்மற்றும் ்மலிவொன 
ஆற்ைல்

சிைந்த உடல் 
நலம்

நிலப்�குதியில் 
வொழ்கண்க

நல்ல  
யவணல ்மற்றும் 
ப�ொருளொதொர 
வளர்ச்சி

தர்மொன 
்கல்வி

அண்மதி ்மற்றும் 
நீதிக்கொன 
வலிண்மயொன 
நிறுவனங்கள

பதொழில், 
புத்தொக்கம், 
உள்கடடண்மப்பு

�ொலின 
ச்மத்துவம்

இலககு்கணள 
அணடவதில் 
கூடடு முயற்சி

ஏற்ைத்தொழ்வு 
குணைப்பு

ப�ொறுப்�ொன 
நு்கர்வு ்மற்றும் 
உற்�த்தி

1

6

11

13

2

7

14

3

8

15

4

9

16

5

10

12

17

7.  சுத்தமைாை, நீடித்த நினையாை, எளிதில் 
பபறககூடிய ்சகதியினை (எரிபபாருள்:  
Energy) அனைேருககும் உறுதிப்படுத்துதல்.

8.  அனைேருககும் தரமைாை வேனை 
ோயப்பினையும் நீடித்த நினையாை 
பபாருோதார ேேர்ச்சியினையும் 
ேழஙகுதல்.

9.  வதனேயாை கடடனமைப்புகனே ேழஙகுதல், 
பதாழில்மையமைாககல், புத்தாககஙகனே 
ஊககுவித்தல்.

10.  ந ா டு க ளு க கு ள் வ ே யு ம் 
நாடுகளுககினடவயயும் உள்ே 
்சமைமின்னமைகனே அகற்றுதல்.

11.  பாதுகாப்பாை, அனமைதியாை யாேனரயும் 
உள்ேடககிய நகரஙகனே உருோககுதல்.
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10.14

10.13

12.  நீடித்த நினையாை உற்பத்தி மைற்றும் 
நுகர்வினை உறுதிப்படுத்துதல்.

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.

16.  அனமைதியாை, ்சமூக நீதியுள்ே, 
அனைேனரயும் உள்ேடககிய 
்சமூகஙகனே உருோககுதல்.

17.  நீடித்த நினையாை ேேர்ச்சிககாக உைக 
ஒத்துனழப்னப உறுதிப்படுத்துதல்.

�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 

�சுண்ம முயற்சி்கள

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.

இயற்ண்க �ண்ணை முணை 
(Organic Farming)

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.
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1.  சுற்றுச்சூழனை பாதுகாத்தல், மைண அரிப்னபக 
கடடுப்படுத்துதல், மைணேேககுனறனேத் 
தடுத்தல், உயிரியல் உற்பத்தினய 
உத்தமைப்படுத்துதல் மைற்றும் சிறந்த 
உடல்நைத்னத ஊககுவித்தல்.

2.  மை ண ணு க கு ள்  உ யி ரி ய ல் 
நடேடிகனககனே வமைம்படுத்தி மைணணின் 
ேேத்தன்னமைனய நீணடகாைத்திற்கு 
நினைத்திருககச் ப்சயதல்.

3.  அனமைப்புககுள் உயிரியல் மைாற்றஙகனே 
நினைத்திருககச் ப்சயதல்.

4.  நிறுேைத்தின் பபாருடகனேயும்  
ேேத்னதயும் அதிக அேவு மைறுசுழற்சிககு 
உடபடுத்துல்.

5.  கால்நனடகனே நன்கு பராமைரித்து 
அேற்றின் நைத்னத வமைம்பனடயச் ப்சயதல்.

6.  எல்ைா உற்பத்தி நினைகளிலும் இயற்னக 
வநர்னமைனயயும் முககிய பணபுகனேயும் 
கனடப்பிடித்து னகயாள்ேதிலும் 
பதப்படுத்துதலிலும் கேைமைாக இருந்து 
இயற்னகப் பபாருடகனே தயாரிகக 
வேணடும்.

7.  அப்பகுதியிலுள்ே அனமைப்பு ்சார்ந்த விே்சாய 
முனறகளிலுள்ே மைறுசுழற்சி ப்சயயும் 
ேேஙகனேப் பயன்படுத்திக பகாள்ே 
வேணடும்.

இயற்ண்கப் 
�ண்ணை முணை

்மண்புழு உரம் �யிர்ச்சுழற்சி

�சுந்தொள உரம்

சொணி உரம்

இயற்ண்க உரங்கள ்கொல்நணட வளர்ப்பு

நுண்ணுயிர் 
ய்மலொண்ண்ம
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10.16

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 �ந்து (Seed Ball)  

ஒரு வினத மைணணால் 
மூடினேககப்படுகிறது. அந்த மைண உரம் 
கைந்த களிமைணணாகும்.  பிறகு 
உைர்த்தப்படுகிறது. பின்பு எஙகு வேணடுவமைா 
அஙகு அதனை வினதககைாம்.  இவோறு 

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.

ப்சயயும் வபாது, அந்த வினத முன்வப 
நடப்படடுவிடடது என்வற பபாருள்.   மைரஙகள் 
நடுேதற்கு வினதப்பந்து முனற எளிதாை, 
நீடித்து நினைககும் ேழியாகும்.  ஏபைனில் 
மைனழ விழுந்தபின் வினதகள் வினதப்பது 
கடிைமைாை முனறயாகும்.

விணதப்�ந்து்கள

முணளககின்ை விணதப்�ந்து்கள
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பதொகுப்புணர

இயற்னகக சூழலுககும் மைனித 
நடேடிகனககளும் இனடவய உள்ே பதாடர்பு 
இந்த அத்தியாயத்தின் பதாடககத்தில் 
கூறப்படடுள்ேது. சுற்றுச் சூழல் பபாருோதாரம் 
பபாருளியலின் ஒரு பகுதியாக சூழல் 
ேேஙகனேச் சிறந்த முனறயில் ஒதுககீடு  
ப்சயேனத விேககுகின்றது. ஆைன் நீஸ் (Alen 
Kneese) மைற்றும் R.V.அயயரஸ் (R.V. Ayres) 
இன் பபாருள் ்சார் ்சமைநினை மைாதிரி (Material 
balance Model) மூைமைாக பபாருோதாரத்திற்கும் 
சுற்றுச் சூழ்நினைகளுககும் இனடவயயுள்ே 
பதாடர்புகனே விேககுகின்றது.

இரணடாேது பகுதியில்  காற்று, 
தணணீர், ஒலி, நிைம் வபான்ற பல்வேறு 
ேனகயாை காரணிகள் மைாசுபடுேதற்காை 
காரணஙகள், வினேவுகள் மைற்றும் அேற்னறக 
குனறப்பதற்காை ேழிமுனறகள் பற்றி 
விேரிககப்படடுள்ேது. வமைலும் புவி 
பேப்பமைனடதல், தடபபேப்பநினை மைாறுபடுதல், 
அமிைமைனழ, E – கழிவுகள் மைற்றும் திடக 
கழிவுகள் வபான்ற சுற்றுப்புறச்  சூழனைப் 
பாதிககும் முககிய காரணிகள் 
விேககப்படடுள்ேது. இறுதியாக மைககள் 
நடேடிகனககோை பசுனமைத் துேககஙகள், 
இயற்னக விே்சாயம்  மைரத்வதாடடஙகள் 
ஏற்படுத்துதல், வினதப்பந்து, கேர் நிை 
விே்சாயம் வபான்ற முனறகோல் நினைத்த 
நீடித்த வமைம்பாடடிற்கு ேழிேனக  
ப்சயயும் முயற்சிகள் விேககப்படடுள்ேது. 
பதாழிற்்சானை மைாசு, ேளியில் ஏற்படும் 
கழிவுகள், மைணணரிப்பு, நிைேேககுனறவு, 
காடுகனே அழித்தல் மைற்றும் இயற்னக 
ேேஙகனே அழித்தல் வபான்ற  
காரணிகோல் சுற்றுச்சூழல் அதிக அேவில் 
பாதிககப்படுகின்றது. சுற்றுச் சூழனைப் 
பாதிககும் காரணிகனேச் ்சரிப்சயய 
அஙகாடிகளும் நிறுேைஙகளும் ேேர்ச்சி 

பபறாதவத  இந்தியா வபான்ற நாடுகளின் 
பிரச்்சனையாகும்.  வமைலும் மைாசுபடுதல் எல்னை 
தாணடிய பிரச்்சனையாகும். எல்ைா நாடுகளும் 
ஒருஙகினணந்து முயற்சிகள் எடுத்தால்தான் 
புவி பேப்பமைனடதனை கடடுப்படுத்த முடியும். 
ேேர்ந்த நாடுகள் புவி பேப்பமைனடதலுககு 
முககிய காரணமைாக விேஙகுேதால், 
அேர்கோல் ஏற்படுத்தப்படட பாதிப்புககனேச் 
்சரிப்சயய அேர்கவே முயற்சி ப்சயய வேணடும்

அருஞபசொற்ப�ொருள

�  சுற்றுச்சூழல்: நம்னமை சுற்றியுள்ே காற்று, 
நீர், நிைம், இயற்னக ேைஙகள், 
தாேரஙகள் மைற்றும் அனைத்து 
உயிரிைஙகள் அடஙகிய பதாகுப்பும், 
அத்பதாகுப்பில் உள்ேனேகளுககு 
இனடவயயாை பரஸ்பர உறவும்.

�  சூழலியல்: உயிரிைஙகளுககினடவயயாை 
பரஸ்பர உறவும், அனேகளின் 
சுற்றுச்சூழனையும் பற்றி படிககும் இயல்.

�  சூழல் அண்மப்பு அல்லது சூழல் ்மண்டலம்: 
ஒரு பகுதியின் உயிருள்ே மைற்றும் 
உயிரற்ற பபாருடகளின் பதாகுப்பும், 
அேற்றிற்கினடவயயாை பதாடர்பும் ஆகும்.

�  புைவிணளவு்கள: ஒரு தனிநபவரா 
அல்ைது நிறுேைவமைா நடடிேகனககள் 
வமைற்பகாணடும், மூன்றாம் தரப்பிைரின்  
நுகர்ச்சி அல்ைது உற்பத்தியிைால் தைககு 
நிறுேைத்திற்கு ஏற்படட இழப்பினைவயா 
(எதிர்மைனற), ஆதாயத்னதவயா (வநர்மைனற) 
பபறமுடியாக நினைவய புறவினேவுகள் 
ஆகும்.

�  ்மொசு�ொடு: நிைம், நீர், காற்று, ேைஙகள் 
வபான்ற சுற்றுச்சூழல் ஊடகஙகளில் 
கழிவுகனே விடுவிப்பதால் அனேகளின் 
தன்னமையில் குறிப்பிடத்தகுந்த மைாற்றம் 
ஏற்படுதனை மைாசுபாடு என்கிவறாம்.
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�  ்கொற்று ்மொசு: சுற்றுச்சூழல் ஊடகஙகள், 
தாேரஙகள், உயிரிைஙகள் மைற்றும் மைனித 
இைம் ஆகியேற்றிற்கு ஊறு 
வி ன ே வி க கு மை ே வு க கு 
காற்றுமைணடைத்தில் திட, திரே அல்ைது 
ோயு ேடிவிைாை பபாருடகள் 
கைந்திருப்பனத காற்று மைாசு என்கிவறாம்.

�  நீர் ்மொசு: நீர்நினைகளில் திட, திரே, ோயு 
ேடிவிைாை பபாருடகள் அல்ைது பேப்ப 
்சகதி வபான்றேற்னற வநரடியாகவோ 
அல்ைது மைனறமுகமைாகவோ 
கைககும்பபாழுது நீரின் தரம் 
குறிப்பிடத்தகுந்த அேவில் குனறந்து 
அேற்றினை பயன்படுத்தும் உயிரிைஙகள் 
மைற்றும் தாேரஙகளுககு பாதிப்பினை 
ஏற்படுத்தும் நினை நீர்மைாசு எைப்படுகிறது.

�  நில ்மொசு: திட, திரே மைற்றும் ோயு 
ேடிவிைாை கழிவுகனே நிைத்தில் 
பகாடடுேதால் அதன் தன்னமை 
குறிப்பிடத்தகுந்த அேவுககுப் பாதிககப்பபடடு 
நிைம், நிைத்தடி நீர், தாேரஙகள் மைற்றும் 
உயிhpைஙகள் மீது பாதிப்னப ஏற்படுத்தும் 
நினைனய நிை மைாசு என்கின்வறாம்.

�  உல்க அல்லது புவி பவப்�்மய்மொதல்: 
பல்வேறு மைனித நடடிேகனககளின் 
காரணமைாக இயல்பினைவினைவிட அதிக 
அேவு கரியமிை ோயு, மீத்வதன், குவோரா 
புவோரா கார்பன், னநடரஸ் ஆகன்சடு 
வபான்ற பசுனமை இல்ை ோயுககள் 
பேளியாகி,  அதன் காரணமைாக உைகின் 
்சரா்சரி பேப்பநினை அதிகரித்துேருேது 
உைக அல்ைது புவி பேப்பமையமையாதல் 
எைப்படுகிறது.

�  �ருவநிணல ்மொற்ைம்: பேப்பநினை, 
மைனழபபாழிவு, காற்று வீசுதல் 
ஆகியேற்றின் அேவுகளிலும், அனேகள் 
நிைவும் காைஙகளிலும் ஏற்படும் 
குறிப்பிடத்தகுந்த மைாற்றம் பருேநினை 
மைாற்றம் எைப்படுகிறது.

�  அமில ்மணழ: ்சல்பர் - னட - ஆகன்சட, 
னநடரஜன் ஆகன்சட ேளிமைணடைத்தில் 
நீருடன் வினை புரிந்து, பூமிககு மைனழ 
மைற்றும் பனிப்பபாழிோக பூமிககு 
திரும்புேனத குறிப்பது அமிை மைனழ.

�  திடக்கழிவு்கள: திரேமைற்ற கனரயாத 
நகராடசிக கழிவு முதல் பதாழிற்்சானைக 
கழிவு ேனர உள்ே கழிவுகள், சிககைாை, 
தீஙகு வினேவிககும் பபாருடகனேக 
பகாணடது.  கழிவுநீர் ்சகதி, விே்சாய மீதிக  
கழிவுகள், கடடுமைாைஙகள் இடிப்பதால் 
உள்ே கழிவுகள், சுரஙகக  கழிவுகள் 
வபான்றனே திடககழிவிற்கு 
உதாரணஙகோகும்.

�  நீடித்த ய்மம்�ொடு அல்லது வளம் குன்ைொ 
ய்மம்�ொடு: நீடித்த வமைம்பாடு அல்ைது 
ேேஙகுன்றா வமைம்பாடு என்பது, எதிர்காை 
்சந்ததியிைர் தஙகேது வதனேகனே 
்சமைர்சமில்ைாமைல் பூர்த்தி 
ப்சயதுபகாள்ேதற்கு ேழிவகாலும் 
ேனகயில், நிகழ்காை தனைமுனறயிைர் 
தஙகேது உற்பத்தி மைற்றும் நுகர்ச்சி 
அேவுகனேயும், பபாருோதார 
வமைம்பாடடின் அேவினையும் 
அனமைத்துகபகாள்ேது ஆகும். நடப்பு 
வமைம்பாடடின் அேவு தனைமுனறகளுககு 
இனடயிலும் பதாடர வேணடும் 
என்பதாகும்.

�  அங்க்க யவளொண்ண்ம (அல்லது) ்கரி்ம 
யவளொண்ண்ம (அல்லது) இயற்ண்க 
யவளொண்ண்ம: ப்சயற்னக 
இடுபபாருடகோை இர்சாயைம் மைற்றும் 
பூச்சிகபகால்லிகனே தவிர்த்து, இயற்னக 
இடுபபாருடகோை (அஙகக பபாருடகோை) 
உயிரிை மைற்றும் தாேர கழிவுகனேக 
பகாணடும், இயற்னக பூச்சிவிரடடிகனே 
பகாணடும் பயிரிடும் வேோணனமை 
முனறயாகும்.
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ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

�குதி – அ

சரியொன விணடணய பதரிவு பசய்்க:

1. ” என்னேரான்பமைன்ட” (Environment) என்ற 
ோர்த்னத ----------------- என்ற 
பபாருள் பகாள்ளும் எந்த பிரஞச் 
ோர்த்னதயிலிருந்து வதான்றியது?

அ) என்னேரான்
ஆ) என்னேரான்ஸ்
இ) என்னேவரானியா
ஈ) என்னேர்

2. “ உயிர்்சார்” (biotic) என்ற ோர்த்னதயின் 
பபாருள் என்ை?

அ) உயிர் ோழ்ேை
ஆ) உயிரற்றனே
இ) பருப்பபாருள்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமைல்ை

3.  சூழலியல் என்பது எந்த ஒன்றின் சிறிய 
பகுதி?

அ) அயவைாஸ்பியர்
ஆ) லித்வதாஸ்பியர்
இ) னபபயாஸ்பியர்
ஈ) பமைஸ்வஸைாஸ்பியர்

4. “ பபாருள்்சார் ்சமைநினை அணுகுமுனறனய” 
நிறுவியேர் யார்?

அ) தாமைஸ் மைற்றும் பிககார்டி
ஆ) ஆைன் நீஸ் மைற்றும் ஆர்.வி. 
      அயயர்ஸ்
இ) வஜான் ராபின்்சன் மைற்றும் பஜ.எம்.
     கீன்ஸ்
ஈ)  வஜா்சப் ஸ்டிகலிஸ் மைற்றும் எடேர்ட 

வ்சம்பா;லின்

5.  சுற்றுச்சூழல் பபாருடகள் என்பனே ------
-------------- ?

அ) ்சந்னதப் பபாருடகள்
ஆ) ்சந்னதயிடா பபாருடகள்
இ) இரணடும்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமைல்ை.

6.  தூய பபாதுப்பபாடகளில், நுகர்ச்சி என்பது 
------------------ .

அ) வபாடடி உனடயது
ஆ) வபாடடியற்றது
இ) இரணடும்
ஈ) வமைற் ப்சான்ை எதுவுமைல்ை

7.  சுற்றுச்சூழல் பபாருளியலின் அடிப்பனட 
கருத்துககளில் ஒன்றும், ்சந்னத வதால்விககு 
காரணமைாைதும் -------------- ஆகும்.

அ) வநர்மைனற புற வினேவுகள்
ஆ) எதிர்மைனற புற வினேவுகள்
இ) இரணடும்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமைல்ை

8.  பேளிக காற்றுமைாசுவுககு ------------- 
காரணமைாகும்.

அ) சூடாககுேதும் ்சனமைப்பதும்
ஆ) பாரம்பரிய அடுப்புகள்
இ) வமைாடடார் ோகைஙகள்
ஈ) வமைற்கணட அனைத்தும்
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9.  கார்பன் வமைைாகன்சட அதிகமைாேதில் 
பஙகளிப்னபச் ப்சயேது

அ) வமைாடடார் ோகைஙகள்
ஆ) பதாழில் ப்சயற்பாடுகள்
இ) நினையாக எரிபபாருள் எரிககும் 
     கருவிகள்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமில்னை

10.  பின்ேரும் எது உைக பேப்பயமையமைாதலுககு 
காரணம்?

அ) பூமியின் ஈர்ப்பு வின்ச
ஆ) ஆகஸிஜன்
இ) னமையவநாககு வின்ச
ஈ) பேப்பநினை அதிகமைாதல்.

11.  பின்ேரும் எந்த ஒன்று புற ஊதாக 
கதிர்களிலிருந்து மைனிதர்கனே 
பாதுகாககிறது?

அ) UV - A 
ஆ) UV - C 
இ) ஓவ்சான் படைம்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமில்னை

12.  உைக பேப்பயமையமைாதல் ------------ 
என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அ) சூழலியல் மைாறுபாடு
ஆ) பருேநினை மைாறுபாடு
இ) ேளிமைணடை மைாறுபாடு
ஈ) வமைற்ப்சான்ை எதுவுமில்னை

13.  பின்ேரும் எந்த ஒன்று உைக 
பேப்பயமையமைாதலின் எதிர்பார்ககப்படும் 
வினேவு?

அ) கடல் மைடடம் உயர்தல்
ஆ) மைனழப் பபாழிவு மைாறுதல்
இ) பானைேைம் அதிகரித்தல்
ஈ) வமைற்ப்சான்ை அனைத்தும்.

14.  ்சத்துககனே அதிகப்படுத்தும் ப்சயல் எப்படி 
அனழககப்படுகிறது?

அ) யூடவராபிவக்சன்
ஆ) ்சத்துககனே கடடுப்படுத்துதல்
இ) ப்சறிவூடடல்
ஈ) சிஸ்வடாஸ்மியாசிஸ்

15.  மைணமைாசுவிற்கு முதல்நினை காரணம் 
------------.

அ) பூச்சினய கடடுப்படுத்தும் 
நடேடிகனககள்
ஆ) நிை வமைம்பாடு
இ) விே்சாய நிைஙகள் ேழியாக 
பாயந்வதாடும் மைனழநீர்
ஈ) இர்சாயை உரஙகள்

16.  ேை அழிவிற்காை முதன்னமை காரணம் 
யாது?

அ) மைரம் பேடடும் பதாழில்
ஆ) இயற்னக ேை அழிவு
இ) நிைத்னத ்சமைப்படுத்துதல்
ஈ) தடபபேடபநினை ்சமைப்படுத்துதுல்

17.  மின்ைணு கழிவுகளுகள் ------------ 
என்ற பபாதுோக குறிப்பிடபடுகின்றை.

அ) திடக கழிவுகள்
ஆ) குப்னபக கழிவுகள்
இ) இ-கழிவுகள்
ஈ) மைருத்துேமைனைக கழிவுகள்

18.  அமிைமைனழக --------------- 
வினேவுகளில் ஒன்று.

அ) காற்று மைாசு
ஆ) நீர் மைாசு
இ) நிை மைாசு
ஈ) ஒலி மைாசு
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19.  நீடித்த ேேர்ச்சி (அல்ைது) ேேஙகுன்றா 
ேேர்ச்சிக குறிகவகாள்கனே அனடய 
விதிககப்படடிருககும் காைம் --------- .

அ) 2020 
ஆ) 2025 
இ) 2030 
ஈ) 2050

20.  கார நிைம் அதிகமைாக காணப்படும் 
்சமைபேளி எது?

அ) சிந்து-கஙனக
ஆ) ேட இந்திய
இ) கஙனக
ஈ) வமைற்கூறிய அனைத்தும்

வினடகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
இ அ இ ஈ ஆ அ ஆ இ அ ஈ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
இ ஆ அ அ ஈ அ இ அ இ ஈ

�குதி – ஆ

கீழ்க்கொணும் வினொக்களுககு ஓரிரு வொககியங்களில் �தில் அளிக்கவும்

21. சுற்றுச்சூழல் என்பதன் பபாருள் கூறுக.
22. சூழலியல் என்றால் என்ை?
23. தைா (per capita) கரிமிை ோயு அதிகமைாக பேளிவயறும் நாடுகள் யானே?
24. சுற்றுச்சூழல் பபாருடகள் என்றால் என்ை?  உதாரணம் கூறு.
25. ஒலிமைாசுவினை கடடுப்படுத்துேதற்காை ேழிமுனறகனே கூறுக.
26. உைக பேப்பமையமைாதல் என்பதனை ேனரயறு.
27. வினதப்பந்து என்பதன் பபாருள் கூறுக.

�குதி – இ

கீழ்வரும் வினொக்களுககு ஒரு �த்தியளவில் விணடயளிக்கவும்

28. பபாருோதாரத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுககும் உள்ே பதாடர்பினை சுருககமைாக கூறு.
29. பபாருள்்சார் ்சமைநினை அணுகுமுனறயின் பபாருள் குறிப்பிடுக.
30. பல்ேனகயாை காற்று மைாசுகனே விேககுக.
31. நீர்மைாசுககாை காரணஙகள் யானே?
32. இ-கழிவுகள் என்பதன் பபாருள் தருக.
33. நிை மைாசு என்றால் என்ை? அதற்காை காரணஙகனே குறிப்பிடுக.
34. குறிப்பு ேனரக: அ) பருேநினை மைாற்றம் ஆ) அமிை மைனழ
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நமைது கிராமைத்திலும், நகரத்திலும் உருோகும் திடககழிவுகள் எவோறு 
அப்புறப்படுத்தப்படடு வமைைாணனமை ப்சயயப்படுகிறது என்பதனை வநரடியாக 
கணடறியவும்.

பசய்முணை

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.

�ொர்ணவ நூல்்கள

�குதி – ஈ

கீழ்க்கொணும் வினொக்களுககு ஒரு �க்க அளவில் �தில் தரு்க

35.  பமைாத்த வதசிய உற்பத்திககும் சுற்றுச்சூழல் தரத்திற்கும் இனடவயயாை 
பதாடர்பினை சுருககமைாக விேககுக.

36. புற வினேவுகள் என்ற கருத்தினையும் அதன் ேனகப்பாடுகனேயும் விேககுக.

37.  நீடித்த அல்ைது ேேம்குன்றா ேேர்ச்சி முககியத்துேம் மைற்றும் அதன் 
வநாககஙகனே விேககுக.
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அத்தியாயம்

11 ப�ொருளொதொர மேம�ொடு ேற்றும 
திட்டமி்டல் 

தவறாக நடைமுடறப்படுத்துவதனால் நன்கு வடிவடைககப்படைத் திடைம் 
ததால்வியடையலாம். ஆனால் சரியாக நடைமுடறப்படுத்துவதனாதலதய தவறாக 

வடிவடை திடைம் வவற்றியடைந்துவிைாது. 

இன்டறககும் என்டறககும் உன்னுடைய தவடலகடைத் திடைமிடடு பிறகு 
நடைமுடறப்படுத்து.

– ேொர்கபரட தொட்சர

Learning Objectives

ததசிய வருவாயின் வ்பாருள் ைற்றும் அதனுைன் வதாைர்புடைய கருத்துருககடைப 
புரிதல்

ததசிய வருவாடயக கணககிடும் முடறகடை அறிதல்.

நிதி ஆதயாககின் ்பணிகடை ைதிபபிடுதல்.

1
2
3

11.1
முனமனேற்்றம ேற்றும 
வளரச்சி குனறிய 
ப�ொருளொதொரம -ப�ொருள்

அறிமு்கம்

வ்பாருைாதார “தைம்்பாடு” ைற்றும் 
முன்தனற்றம் ஆகிய இரண்டு வசாற்களும் 
ஒதர வ்பாருடைக குறிககககூடியடவ. 
வ்பாருைாதார வைர்ச்சி நாடடு வருைானம் 
அதிகரித்தடலக குறிககப ்பயன்்படும் வசால். 
நாடடின் வ்பாருைாதார கடைடைபபில் நிகழும் 
நல்ல ைாற்றஙகடை முன்தனற்றம் எனக 
கருதலாம். இரண்ைாம் உலகபத்பார் வடரயில் 

மூன்றாம் உலக நாடுகள் என்றடைககப்படும் 
ஏடை நாடுகளின் பிரச்சிடனகடைப ்பற்றி 
்படிகக யாரும் ஆர்வம் காடைவில்டல. அதன் 
பிறதக வ்பாருளியல் வல்லுநர்கள் நாடுகளின் 
பிரச்சிடனகடை ஆய்வு வசய்து புதிய 
முன்தனற்ற ைற்றும் வைர்ச்சிக 
தகாட்பாடுகடையும், ைாதிரிகடையும் (Models) 
உருவாகக ஆரம்பித்தனர். இன்டறய வைரும் 
நாடுகள் அடனத்தும் இஙகிலாந்து ைற்றும் பிற 
ஐதராபபிய நாடுகளிைம் 
அடிடைப்படுத்த்படடிருந்த நாடுகள். 
விடுதடலககுப பிறகு இந்த நாடுகள் துரிதைான 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றைடைவடததய 
விருப்பைாக வகாண்டிருந்தன.  
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ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றத்தின 
அணுகுமுற்ற்கள்

வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் 
இருவடகயான அணுகுமுடறடய வகாண்டு 
விைககப்படுகிறது முடறதய i) ்பைடையான 
அணுகுமுடற  ைற்றும் ii) நலம் சார்ந்த புதிய 
அணுகுமுடற. 

1. �ழறேயொனே அணுகுமுற்ற 

இந்த அணுகுமுடற வ்பாருைாதார 
அடிப்படைகடைக வகாண்டு ைடடுதை 
முன்தனற்றத்துககு விைககைளிககிறது. 
வைாத்த உள்நாடடு உற்்பத்தி அதிகரிபபுைன் 
உற்்பத்தி ைற்றும் தவடல வாய்பபில் 
விவசாயத்தின் ்பஙகு குடறந்து வதாழில் 
ைற்றும் ்பணித்துடறயின் ்பஙகு 
உயர்வடைதடலதய ்படைய 
அணுகுமுடறயில் வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் 
என்கிறது. இது வதாழில் துடற வைர்ச்சிடய 
வலியுறுத்தும் அணுகுமுடறயாக உள்ைது. 
தனிந்பர் வருைான உயர்வு அடித்தடடு 
ைககளின் வருவாடயயும் அதிகப்படுத்தும் 
என்ற எடுதகாளின் அடிப்படையில் 
முன்தனற்றத்துககு விைககைளிககிறது. 

2. நலம ்சொர்நத புதிய அணுகுமுற்ற 

வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் 1970- 
களில் ைறுவடரயடற வசய்யப்படைது. 
இதன்்படி வறுடை, வருைான ஏற்றத்தாழ்வு 
ைற்றும் தவடலயின்டை குடறத்தல் ைற்றும்  
நாடடின் உள்நாடடு உற்்பத்தி அதிகப்படுத்ததல் 
ஆகியடவ ஒருதசர நிகழ்வதத வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றைாகும். அந்த காலககடைத்தில் 
“வைர்ச்சியுைன் கூடிய ்பஙகீடு” என்்பதத 
புகழ்வ்பற்ற முைககஙகஙகைாயின. 

டைகதகல் பி.வைாைாதராவின் 
கருத்தின்்படி, “முன்தனற்றத்டத சமூக 
அடைபபு, வ்பாது ைககளின் ைனநிடல ைற்றும் 

நாடடின் நிறுவன அடைபபுகள் ஆகியவற்றில் 
நிகழும் வ்பரிய ைாற்றஙகள் ைற்றும் விடரவான 
வைர்ச்சி, வருவாய் ஏற்றத்தாழ்விடன 
குடறத்தல் ைற்றும் வறுடை ஒழிபபு ஆகிய 
அடனத்டதயுதை வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றைாக கருத தவண்டும்” என்கிறார். 

வளரச்சி குனறிய ப�ொருளொதொரம 

வைர்ச்சி குடறந்த வ்பாருைாதாரம் 
என்்பது ஒரு நாடடில் குடறவான தலா 
வருைானம், ்பரவலான வறுடை, வருவாய் 
ைற்றும் வசல்வ ்பகிர்வில் கடுடையான 
ஏற்றத்தாழ்வு, அதிக ைககள் வதாடக, 
குடறவான மூலதன ஆககம், அதிக அைவு 
தவடலயின்டை, ்பைடையான உற்்பத்தி 
முடற, எதிரும் புதிருைான ்பண்புகள் ஒருதசர 
நிலவுதல் (Dualism) த்பான்றவற்டற 
்பண்புகைாகக வகாண்ைதாகும்.

ப�ொருளொதொர வளரச்சிகுனறிய 
நொடு்களின சி்றப்பியல்பு்கள்

அறிமு்கம
•  வைர்ச்சி குன்றிய நாடுகடை ஒன்றுைன் 

ஒன்று வதாைர்பு்படுத்தி அறியலாம்.

•  உலக வஙகியின் வைர்ச்சி அறிகடகயின்்படி 
தலாவீத வைாத்த நாடடு வருைானத்தின் 
அடிப்படையில் நாடுகடை 
வடகப்படுத்துகிறது.

உல்க வங்கி அறிகற்க

குற்ற்நத 
வருேொனேமுற்டய 

நொடு்கள்
தலா வீத வைாத்த 
நாடடு உற்்பத்தி  
$906 ைற்றும் 

அதற்கு குடறவு

தலா வீத வைாத்த 
நாடடு உற்்பத்தி  
$906 - $11,115 

இடைதய உள்ை 
நாடுகள்

நடுத்தர 
வருேொனேம 

உற்டய நொடு்கள்
தலா வீத வைாத்த 
நாடடு உற்்பத்தி  

$11,116 தைல் 
உள்ை நாடுகள்

அதி்க வருேொனேம 
உற்டய நொடு்கள்
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11.2

வளரச்சி குனறிய ப�ொருளொதொரம ப�ொருள் 

வைர்ச்சி குன்றிய வ்பாருைாதாரம் என்்பது 
ஒரு நாடடில், அதிக ைககள் வதாடகயினால் 
உற்்பத்தி குடறந்து, அவற்றின் விடைவாக 
குடறந்த தலா வருைானம் உடைய அதிக 
ைககடைக வகாண்ை வ்பாருைாதாரைாகும்.

ப�ொருளொதொர வளரச்சி ேற்றும 
ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றம

1. ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றம 

வ்பாதுவாக ்பார்த்தால், முன்தனற்றம் 
என்்பது பின்தஙகிய நாடுகளின் 
பிரச்சடனகடையும், வைர்ச்சி என்்பது 
முன்தனறிய நாடுகளின் பிரச்சடனகடையும் 
வகாண்ைதாக உள்ைது.

2.  வளரச்சியின இயல்பும அளவும 

முன்தனற்றம் என்்பது 
வதாைர்ச்சியற்றதாகவும் ைற்றும் 
தன்னிச்டசயாகவும் நிகைககூடிய ைாற்றம், 
வைர்ச்சி என்்பது நீண்ை காலத்துககும், 
்படிப்படியாகவும், நிதானைாகவும் நடைவ்பறும் 
ைாற்றைாகும். 

3. ேொற்்றத்தின மநொக்கம

வைர்ச்சி என்்பது அதிகைான 
வவளியீடடைக குறிககிறது. ஆனால் 
முன்தனற்றம் என்்பது உற்்பத்தியில் அதன் 
வசயல்திறடனக குறிககிறது. அதாவது, 
உற்்பத்தியில் ஒரு அலகு உள்ளீடடிற்கான 
வவளியீடடின் அைடவக குறிககும். இது 
வவளியீடு, வைஙகளுககான ஒதுககீடு, 
வறுடை, சைத்துவமின்டை ைற்றும் 
தவடலயின்டை ஆகியவற்றின் கலடவ 
ைாற்றஙகடை குறிககிறது.

4. ேொற்்றத்தின விரிவு

 வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் 
(வ்பாருைாதார வைர்ச்சிடய விை வ்பரிய 
கருத்து) என்்பது வைர்ச்சி ைற்றும் கடைடைபபில் 
ஏற்்படும் ைாறுதல்கடை உள்ைைககியது. 

ப�ொருளொதொர வளரச்சி Vs 
ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றம

Vs

எண்ணிகற்க 
அடிப்�ற்டயிலொனேது 

(அதாவது) தலா வருைான 
அதிகரிபட்பக குறிககும்.

எண்ணிகற்க ேற்றும 
தர 

அடிப்�ற்டயிலொனேது

ப�ொருளொதொர வளரச்சிககும முனமனேற்்றத்திற்குமிற்டமயயொனே மவற்றுறே்கள்
ப�ொருளொதொர வளரச்சி ப�ொருளொதொர முனமனேற்்றம

வைர்ந்த நாடுகளின் வ்பாருைாதார 
பிரச்சடனகடை டகயாளுகிறது

வைரும் நாடுகளின் பிரச்சடனகடைக 
டகயாளுகிறது

ைாற்றஙகள் ்படிப்படியாகவும் நிதானைாகவும் 
நிகழ்கிறது

வதாைர்ச்சியற்ற தன்னிச்டசயான ைாற்றஙகள் 
நிகழ்கிறது

அதிக அைவான உற்்பத்திடயக குறிககிறது.
உற்்பத்தி அதிகரிப்பது ைடடுைல்லாைல் 

உற்்பத்தியாகும் வ்பாருடகளின் வடககளும் 
ைாறுகிறது 
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11.3

எண்ணிகடக அடிப்படையிலானது (அதாவது) 
தலா வருைான அதிகரிபட்பக குறிககும். எண்ணிகடக ைற்றும் தர அடிப்படையிலானது

குறுகிய எல்டலயுடையது. விரிவான வ்பாருள் வகாண்ை வசால் 
முன்தனற்றம் = வைர்ச்சி + ைாற்றம் 

ப�ொருளொதொர 
முனமனேற்்றத்றத அளவிடுதல்

வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத நான்கு 
முடறகளில் அைவிைலாம்.

  நொடடின பேொத்த உற்�த்தி (Gross National 
Product GNP) 

ஒரு நாடடின் புவி எல்டலககுள் ஒரு 
குறிபபிடை ஆண்டில் உற்்பத்தி வசய்யப்படை 
வ்பாருடகள் ைற்றும் ்பணிகளின் சந்டத 
ைதிபபுைன் அந்த நாடடு ைககள் வவளிநாடுகளில் 
ஈடடிய வருைானத்திற்கும், வவளிநாடடினர் 
சம்்பாதித்து அவர்கள் நாடடுககு அனுபபிய 
வ ரு ை ா ன த் தி ற் கு மி ட ை யி ல ா ன 
தவறு்பாடுத்வதாடகடய கூடடினால் 
கிடைககும் வைாத்த ைதிபத்ப வைாத்த நாடடு 
உற்்பத்தி எனலாம். இந்த 
கருத்திடனகவகாண்டு ஒரு நாடடின் 
வ்பாருைாதார நிடலடய ைதிபபிைலாம்.  
ைற்றடவ ைாறாதிருககும் த்பாது நாடடின் 
வைாத்த நாடடு உற்்பத்தி அதிகைாக இருந்தால் 
அந்நாடடு ைககளின் உயர்வான 
வாழ்கடகத்தரத்துககு வழிவகுககும் என 
கருதப்படுகிறது.

  தலொவீத பேொத்த நொடடு உற்�த்தி (GNP Per 
Capita) 

ஒரு நாடடில் ஒரு குறிபபிடை ஆண்டின் 
வைாத்த உற்்பத்தி ைதிபட்ப அந்த ஆண்டின் 
ைககள் வதாடகயால் வகுககக கிடைககும் 
ஈவுத் வதாடகதய தலாவீத வைாத்த நாடடு 
உற்்பத்தியாகும்.

இந்த அைவிடும் முடற நீண்ைகாலத்தில் 
தலா உற்்பத்தி ைதிபபு அதிகரித்தடலக 
குறிபபிடுகிறது. தலா வருைானம் அதிகரிககும் 
தவகம் ைககள் வதாடக அதிகரிககும் 
தவகத்டதவிை உயர்வாக இருகக தவண்டும் 
என இந்த அைவிடும் முடற வலியுறுத்துகிறது.

  நலன: 

்பண்ைஙகள் ைற்றும் ்பணிகடை ைககள் 
வாஙகி ்பயன்்படுத்துவது அதிகரிப்படததய 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றைாக கருதப்படுகிறது.  
ைககள் நலன் என்ற கண்தணாடைத்தில் 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத ைககளின் 
சுகாதாரம், கல்வி ைற்றும் வாழ்கடகத்தரத்தில் 
குறிபபிைத்தகுந்த அைவு தைம்்படுவதாக சார்ந்து 
வடரயறுககலாம்.

  ்சமூ்கக குறியீடு்கள் (Social Indicators):  

ைககளின் அடிப்படை ைற்றும் கூடடுத் 
ததடவடய நிவர்த்தி வசய்வடத சமூக 
குறியீடுகள் என அடைககப்படுகிறது. 
தநரடியாக வைஙகப்படும் அடிப்படைத் ததடவ 
என்்பது ைககளின் சுகாதாரம், கல்வி, உணவு, 
குடிநீர், துபபுரவு ைற்றும் வீடடு வசதி 
ஆகியடவயாகும். இவற்டறக வகாண்டு சமூக 
பின்னடைவு தவிர்ககப்படுகிறது.
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11.5

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. 

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. இயற்டக வைஙகள் 
2. மூலதன ஆககம்
3. சந்டதயின் அைவு 
4. கடைடைபபு ைாற்றம்
5. நிதியியல் அடைபபு
6. சந்டதயிைத்தகக உ்பரி
7. ்பன்னாடடு வாணிகம்
8. வ்பாருைாதார அடைபபு

1. ைனித வைம்
2. வதாழில்நுட்ப அறிவு
3. அரசியல் சுதந்திரம்
4. சமூக அடைபபு
5. ஊைலற்ற நிர்வாகம்
6.  முன்தனற்றம் அடைவதற்கான விருப்பம்
7.  நீதி த்பாதடன, அறவநறி ைற்றும் சமூக 

விழுமியஙகள்
8.  சூதாடை முதலாளித்துவம்
9.   ்பரம்்படர வசாத்துரிடை முதலாளித்துவம்

11.5.1.  ப�ொருளொதொரம ்சொர்நத 
்கொரணி்கள்

வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத 
நிர்ணயிககும் எடடு முககியைான காரணிகள் 
கீதை ்படடியலிைப்படடுள்ைன.  

அ. இயற்ற்க வளங்்கள்

ஒரு நாடு வ்பற்றுள்ை இயற்டக 
வைஙகளின் அைவு அந்நாடடின் வ்பாருைாதார 

முன்தனற்றத்டத நிர்ணயிககும் 
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 
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அதிக அைவில் வைஙகடைப வ்பற்றிருந்தாலும் 
முன்தனற்றம் குடறந்த நாைாக உள்ைது.  

ஆ) மூலதனே உருவொக்கம

மூலதனம் வ்பாருைாதாரத்தின் 
அடனத்துச் வசயல்்பாடடிற்கும் 
அடிப்படையானதாகும்.  ஏற்கனதவ உள்ை 
இருபபுைன் தற்த்பாது கூடும் நிகர அைவு 
மூலதனதை மூலதன உருவாககம் என்்பர்.  
இதில் கண்ணுககு புலனாகக கூடிய 
வதாழிற்சாடலகள், இயந்திரஙகளும், 
கண்ணுககு புலனாகாத உைல்நலம், கல்வி 
ைற்றும் ஆராய்ச்சி த்பான்ற இரண்டு 
இனஙகளுதை இதில் உள்ைைஙகும்.   
வதாழிலாைர்களின் உற்்பத்தி திறடன 
உயர்த்தி வருைானத்டத அதிகரிகக மூலதன 
ஆககம் உதவுகிறது. புதிய வதாழில்நுட்பத்டத 
்பயன்்படுத்துவதால் இயற்டக வைஙகடை 
நன்முடறயில் ்பயன்்படுத்தவும். 
வதாழில்ையைாதலுககும், ைற்றும் அஙகாடி 
விரிவாககத்திற்கும் உதவுகிறது. இதனால் 
வ்பாருைாதாரம் வைர்ச்சிககு 
முககியைானதாகும்.  

இ) ்ச்நறதயின அளவு

சந்டத அைவானது வ்பரிய அைவில் 
இருந்தால் கூடுதலான உற்்பத்தி, அதிக 
தவடலவாய்பபு ைற்றும் ததசிய தலா வருைான 
உயா்வு ஆகியவற்டறத் தூண்டும்.  இவவாறு 
வைர்ந்த நாடுகள் உலக வர்த்தக டையத்தின் 
வழியாக சந்டத அைடவ வவளிநாடுகளுககு 
வகாண்டு வசல்வதன் மூலம் வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்துககு உதவுகிறது.

ஈ) ்கட்டறேப்பு ேொற்்றம

கடைடைபபு ைாற்றம் என்்பது 
வ்பாருைாதாரத்தில் வதாழில் கடைடைபபில் 
எற்்படும் ைாற்றத்டதக குறிககும். நாடடின் 

வ்பாருைாதாரத்தின் மூன்று துடறகைான 
பிரிககப்படுகின்றன. அதில் முதன்டைத் 
துடறயானது தவைாண்டை,   கால்நடை 
வைர்பபு, காடுகள் த்பான்றவற்டற 
உள்ைைககியும், இரண்ைாம் துடறயானது 
வதாழிற்சாடல உற்்பத்தி, கடடுைானப்பணிகள் 
த்பான்றவற்டற உள்ைைககியும் ைற்றும் சார்புத் 
துடறகைான வாணி்பம், வஙகி ைற்றும் 
வர்த்தகம் த்பான்றவற்டறயும் 
உள்ைைககியிருககும். எந்த ஒரு 
வ்பாருைாதாரமும் முழுகக தவைாண்டைடய 
ைடடும் சார்ந்து இருந்தால்  பின்தஙகிய 
நிடலயிதலதய இருககும்..

உ) நிதியியல் முற்ற

 நிதியியல் முடற என்்பது ஒரு நாடடில் 
திறடையான ைற்றும் சிறந்த முடறயில் 
கடைடைககப்படை வஙகி முடறயிடனக 
வகாண்ைதாகும். ஒழுஙகுற அடைககப்படைை 
்பண அஙகாடியானது ததடவயான 
மூலதனத்டத வைஙகுகிறது.

ஊ) விற்�றனேககுரிய உ�ரி

தவைாண் துடறயில் குடும்்பத்திற்கான 
நுகர்வுத் ததடவடயவிை கூடுதலாக 
வசய்யப்படும் உற்்பத்திடய விற்்படனககுரிய 
உ்பரி என்கிதறாம்.  இந்தக கூடுதல் 
விடைபவ்பாருடகடை விவசாயிகள் 
சந்டதயில் விற்று வருைானம் ஈடைலாம்.  இது 
அவர்களுடைய வாஙகும் திறன் அதிக்படுத்தும், 
இதனால் நாடடில் வ்பாருள் உற்்பத்தி 
அதிகரித்து தவடலவாய்பபும், நாடடு 
வருைானமும் உயர்ந்து நாடு 
முன்தனற்றைடையும். 

எ) �னனேொடடு வொணி்கம

்பன்னாடடு வாணிகத்தில் சாதகைான 
சூழ்நிடல இருந்தால் ஒரு நாடு த்பாதுைான 
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அைவு அந்நிய வசலாவணிடய டகயிருபபில் 
டவககமுடியும்.  அந்நிய வசலாவணிடய 
டகயிருபபு த்பாதுைானதாக இருந்தால் அந்த 
நாடடின் ்பணைாற்று வீதம் ஏற்ற இறககமின்றி 
நிடலத்திருககும்.  

ஏ) ப�ொருளொதொர அறேப்புமுற்ற 

ஒரு நாடு தடையில்லா வ்பாருைாதாரக 
வகாள்டகடய கடைபபிடித்தால் கடைடைப 
வ்பாருைாதாரத்டதவிை தவகைான வைர்ச்சி 
வ்பறும். இது சில நாடுகளுககு ைடடும் 
வ்பாருந்தும். 

11.5.2.  ப�ொருளொதொரம ்சொரொத 
்கொரணி்கள்

“ைனித வைம் சமுதாயத்தின் 
ைனப்பான்டை, அரசியல் சூழ்நிடலகள் ைற்றும் 
வரலாற்று நிகழ்வுகள் வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்தின் மிக அதிக அைவு ஆதிககம் 
வசய்கின்றன.   முன்தனற்றைடைவதற்கு 
மூலதனம் அடிப்படையானதத ஒழிய 
அதுைடடுதை த்பாதுைானதல்ல” என ராகனர் 
நர்கஸ் வதளிவு்படுத்துகிறார்

1. ேனித வளம 

ைனித வைம் ைனித மூலதனம் எனக 
கூறப்படுகிறது.  ஏவனன்றால், இது உற்்பத்தி 
திறடன அதிகப்படுத்தி நாடடு 
வருைானத்டதயும் உயர்த்தும் ஆற்றல் 
வ்பற்றுள்ைது.   ைககளின் முன்தனற்றத்துககும் 
வ்பாருைாதார வைர்ச்சிககும் சுைற்சியான 
உறவு நிலவுகிறது.   ஒரு நாடடுககு 
கல்வியறிவுள்ை, உைல் நலமுள்ை ைற்றும் 
திறடையான வதாழிலாைர்கள் உற்்பத்தித் 
திறன்மிகக வசாத்தாக கருதப்படுகிறார்கள்.  
ைககளின் அறிவு, திறன்கள் ைற்றும் உற்்பத்தி 
வசய்யும் தகுதி ஆகியவற்டற அதிகரிககும் 
வசயடல ைனித மூலதன ஆககம் எனலாம்.  

வ்பாது சுகாதாரம், கல்வி ைற்றும்  ைககளுககான 
வசதிகள் மீது வசய்யப்படும் வசலவுகள் ைனித 
மூலதன ஆககத்டத அதிகரிககும்.  
திறடைமிகக ைனிதர்கள் உற்்பத்திககு 
்பஙகளித்து முன்தனற்றத்டதத் 
தீர்ைானிககிறார்கள். உதாரணம் ஜப்பான் 
ைற்றும் சீனா த்பான்ற நாடுகள்.

2. பதொழில் நுட� அறிவு

அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்ப அறிவு வைரும் 
வ்பாழுது உயர்வடக உற்்பத்தி வதாழில் 
நுட்பஙகள் பிறககும். புதிய வதாழில் நுட்ப 
முடறகள் உற்்பத்தி திறடன அதிகப்படுத்தும்.  
இது வ்பாருைாதாரம் முன்தனற்றத்துக 
காரணைாகிவிடும் என தஜாசப சும்பீடைர் 
கூறுகிறார்.

3. அரசியல் சுத்நதிரம 

வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்திற்கும் 
அரசியல் சுதந்திரத்திற்கும் வநருஙகிய 
வதாைர்புடையது.  இந்தியாவின் வறுடைககு 
இந்தியாவின் வசல்வம் ஆஙகிதலயர்கள் 
ஆடசியில் எடுத்து வசல்லப்படைதத காரணம் 
என தாதா்பாய் நவதராஜி தனது “ “வறுடையும் 
– இந்தியாவில் பிரிடடிஷ் ஆடசி முடறயும்” 
(Poverty and un – British Rule in India)’ என்ற 
நூலில் எழுதியுள்ைார். பிரிடடிஷ் ஆடசி 
முடறதான் இந்தியாவில் வறுடை அதிகரிகக 
முககியக காரணைாக இருந்தது.

4. ்சமூ்க அறேப்பு 

முன்தனற்றத்தின் ்பலன்கள் சைைாக 
அடனத்துத் தரபபினருககிடையில் 
்பகிர்ந்தளிககப்படும் என்ற நம்பிகடக 
இருந்தால் தான், நாடு முன்தனற தூண்டும் 
வசயல்கடை வசய்ய ைககள் முன் வருவார்கள்.  
வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் துரிதைாக 
நடைவ்பற ைககளின் ்பஙவகடுப்பது என்்பது 
மிகவும் அவசியைானதாகும்.  குடற்பாடுள்ை 
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11.6

சமூக அடைபபுமுடறயில் ஒரு சில பிரிவினர் 
ைடடும் முன்தனற்றத்தின் ்பலன்கடை 
கூடுதலாக வ்பறுவடத அனுைதித்தால் 
வ்பரும்்பான்டையான ைககள் வ்பாருைாதார 
முன்தனற்ற வசயல்்பாடுகளில் கலந்து 
வகாள்ைைாடைார்கள். முன்தனற்றத்தின் ்பலன் 
ஒரு சிலர் வகாண்டு வசல்வடத 
முதலாளித்துவத்தின் ததாைடை வ்பாருைாதார 
அடைபபு என்கிறார்.

5. ஊழலற்்ற அரசு நிரவொ்கம 

வ்பாருைாதாரம் முன்தனற்றைடைதலில் 
ஊைலும் வ்பாருைாதார தநர்டையின்டையும் 
எதிர்ைடற விடைடவ உருவாககும் 
காரணிகைாகும்.  நாடடு நிர்வாகத்தில் 
ஊைடல அகற்றாவிடைால் முதலாளிகளும், 
வணிகர்களும் நாடடின் வைஙகடை சுரண்டி 
விடுவார்கள்.  இதனால் வரி ஏய்பபு அதிகரித்து 
ஊைல் வ்பருகி முன்தனற்றதை தடை்படும் 
நிடல உருவாகிவிடும்.

6. முனமனேற்்றம அற்டவதற்்கொனே விருப்�ம

விருப்பமிருந்தால்தான் ைககள் எந்த ஒரு 
வசயடலயும் வசய்து முடிப்பார்கள் வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்துககும் ைககளின் விருப்பம் 
அவசியம்.  விதிப்படிதான் எல்லாம் நைககும் 
என்்படத வ்பரும்்பாலான ைககள் நம்புவதும், 
வறுடைடய தடலவிதியின் விடைவு என்றும் 
ஏற்றுக வகாண்டுவிடைால் அந்த நாடடில் 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்துககான வாய்பபுக 
குடறவாக இருககும்.

7.  நீதிம�ொதறனே, அ்றபநறி ேற்றும ்சமூ்க 
ேதிப்பு்கள் 

ஒழுகக வநறிகளும் அறவநறி ்பற்றுதலும் 
சந்டதயின் திறன்மிகக வசயல்்பாடடுககு 
அடிப்படைகைாகும். ைகைஸ் சி. நார்த் “ைககள் 
தநர்டையற்றவர்கைாக இருந்தால் சந்டத 
வசயல்்பைாது” என்கிறார்.

8. சூதொட்ட முதலொளித்துவம

ைககள் தஙகளின் வருைானம் ைற்றும் 
தநரத்தின் வ்பரும்்பகுதிடய வ்பாழுது த்பாககு 
நிகழ்ச்சிகளில், ைது அருந்துவதில், சூதாடுவதில் 
வசலவழித்தால் உற்்பத்தி நைவடிகடக 
்பாதிககப்படடு வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் 
தடை்படும் என தாைஸ் பிகவகடடி 
எடுத்துடரககிறார்.

9. �ரம�றர ப்சொத்துரிறே முதலொளித்துவம 

 நிலம் உள்ளிடை வசாத்து 
வ்பற்தறாரிைமிருந்து குைந்டதகளுககு 
்பரம்்படரயாக வந்து தசர்ந்தால் குைந்டதகள் 
கடின உடைபட்ப விரும்்பைாடைார்கள்.  இது 
உற்்பத்தித்திறடன குடறத்துவிடும் என 
தாைஸ் பிகவகடடி கூறுகிறார்.

வறுறேயின நச்சு சுழற்சி
மு ன் த ன ற் ற ம் 

குடறவாக உள்ை 
நாடுகளில் குடறவான 
மு ன் த ன ற் ற த ை 
மு ன் த ன ற் ற த் ட த க 
குடறவான அைவிதல 
வதாைர்ந்து நீடிகக வசய்யும் சுைற்சியிடன 
உருவாககுகிறது. நச்சுச் சுைலானது ஒன்டறத் 
வதாைர்ந்து ைற்வறான்று ஏடைநாடுகடை 
வதாைர்ந்து வறுடை நிடலயிதலதய 
டவத்திருககும் விதத்தில் வசயல்்படுவடதக 
குறிப்பதாக ராகனர் நர்கஸ் கூறுகிறார்.  
உதாரணைாக ஒரு ஏடையிைம் உண்்பதற்கு 
த்பாதுைான உணவு இல்டல – குடறவான 
உணவு அவருடைய உைல் நிடலடய 
்பலவீனப்படுத்திவிடும்.  ்பலவீனைாக 
இருப்பவரின் உடைககும் தகுதி குடறவாக 
இருககும். உடைககும் திறன் குடறவாக 
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இருந்தால் குடறவான வருைானம் ஈடடுவார் வருைானம் குடறவாக இருப்பதால் அவர் ஏடை.  
அவர் உண்்பதற்கு த்பாதுைான உணவு இருககாது.  இந்த சுைல் வதாைர்ந்து வகாண்தை வசல்லும்.  
இந்த வடகயான சூழ்நிடலடய ஒருநாடடுககு ஒபபிடடுப ்பார்த்தால் கீழ்கண்ை கருத்துடரயாக 
சுருககலாம் “ஒரு நாடு ஏடை ஏவனன்றால் அது ஏடைகளின் நாடு”.

வறுறேயின நச்சு சுழற்சி
குற்றவொனே 
உண்றே 
வருேொனேம

குற்றவொனே 
உற்�த்தித் 

தி்றன

குற்றவொனே 
அளவிலொனே முதலீடு 
உ்டல் ேற்றும ேனித 

மூலதனேத்தில்

குற்றவொனே 
அளவிலொனே 

ம்சமிப்பு

குற்றவொனே  
அளவிலொனே 

மதறவ

வறுடையின் நச்சு சுைற்சி ததடவப 
்பககத்திலிருந்தும் அளிபபின் ்பககத்திலிருந்தும் 
வசயல்்படுகிறது.

அளிபபின் ்பககத்திலிருந்து ்பார்த்தால், 
குடறவான உண்டை வருைானம் 
காரணைாக தசமிபபு அைவு குடறகிறது.  இது 
முதலீடடு அைடவக குடறயச் வசய்து மூலதன 
்பற்றாககுடறடய உருவாககுகிறது. இதனால் 
உற்்பத்தித் திறன் குடறந்து வருைானமும் 

குடறகிறது. இவவாறு அளிபபு ்பககத்தில் 
வறுடை நச்சு சுைற்சி வசயல்்படுகிறது.   

ததடவப ்பககத்திலிருந்து ்பாரத்தால், 
குடறவான உண்டை வருைானம் 
காரணைாக ததடவயும் குடறவாக இருககும்.  
இது முதலீடடைக குடறககச் வசய்யும், 
இதனால் மூலதன ்பற்றாககுடற ஏற்்படடு 
உற்்பத்தி குடறந்து வருைானத்டத 
குடறககும்..
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11.7

11.6.1.  வறுறேயின நச்சு சூழற்சிறய 
உற்டத்தல்

அளிபபு ்பககத்தில் வறுடையின் நச்சு 
சுைற்சி குடறவான  தசமிபபு ைற்றும் 
குடறவான முதலீடடினால் இயஙகத் 
துவஙகுகிறது.  ஆகதவ பின்தஙகிய நாடுகளில் 
முதலீடடையும்  மூலதன ஆககத்டதயும் 
அதிகரிகககும் த்பாது நுகர்வு அைவு 
குடறயாைல் இருகக தவண்டும்..  இதற்கு 
கைந்த கால சராசரி தசமிபபு விகிதத்டத விை 
இறுதிநிடல தசமிபபு அைடவ அதிகைாக 
இருககுைாறு வசய்ய தவண்டும்.  

ததடவப ்பககத்தில் வறுடை நச்சு 
சுைற்சிடய உடைத்வதரிய, நர்கஸ் சரிசை 
வைர்ச்சி உத்திடய ்பரிந்துடர வசய்கிறார்.  
ஒதர தநரத்தில் ்பலவடகத் வதாழில்களில் 
ஒரு நாடு முதலீடு வசய்தால் வதாழிலாைர்களுககு 
அந்தத் வதாழில்களில் தவடல கிடைககும். 
அவர்கள் ைற்றத் வதாழில்களில் உற்்பத்தி 
வசய்த வ்பாருடகளுககு நுகர்தவார்கைாக 
ைாறுவார்கள்.  இவவாறு ஒவவவாரு 
வதாழிலிலும் தவடல கிடைத்த 
வதாழிலாைர்கள் தஙகளின் வருைானத்டத 
தவறு வதாழிலிலும் உற்்பத்தி வசய்யப்படை 
வ்பாருடகடை வாஙகும்த்பாது சரிநிகர் 
சைைான முன்தனற்றம் நடைவ்பறும் என 
நார்கஸ் கூறுகிறார்.  எனதவ அடனத்துத் 
வதாழில்களின் சரிநிகர் சைைான வைர்ச்சியின் 
மூலம் ததடவயின் ்பககத்தில் இயஙகும் 
வறுடையின் நச்சு சுைற்சிடயத் தடுகக முடியும்.

திட்டமி்டல்

திட்டமி்டலின ப�ொருள்

டைய திடைமிைல் ஆடணயத்தால் 
நன்கு வடிவடைககப்படை, முன்கூடடிதய 

நிர்ணயிககப்படை குறிகதகாள்கடையும்,  
தநாககஙகடையும் அடைவதற்கான 
வழிமுடறதய திடைமிைல் ஆகும்.. 
வ்பாருைாதாரம், அரசியல், சமூக அல்லது 
ராணுவ தநாககஙகடை திடைமிைல் மூலம் 
அடைவதற்கான இலககுகைாக இருககலாம்.

திட்டமி்டலின இலக்கணங்்கள்

வ்பாருைாதாரத் திடைமிைல் என்்பது 
‘தனியார் உற்்பத்தி ைற்றும் விநிதயாக 
நைவடிகடககடை கூடைாக கடடுப்படுத்துவது 
அல்லது ஒடுககுவடத குறிப்பதாகும்”

- ரொபினஸ்
”வ்பாருைாதாரத் திடைமிைல் என்்பது 

ததர்ந்வதடுககப்படை இலககுகடை அடைய 
உரிய வ்பாறுபபில் உள்ைவர்கள் நிதானைாக 
சிந்தித்து, இருககககூடிய வ்பாருைாதார 
வைஙகடை அதிக அைவில் ்பயன்்படுத்த 
சுடடிககாடடும் வழிமுடறகதை ஆகும்”. 

- ்டொல்ட்டன

11.7.1. இ்நதியொவில் திட்டமி்டல்
ஒரு குறிபபிடை காலத்திற்குள் அடைய 

தவண்டிய இலககுகடை, முன்கூடடிதய 
நிர்ணயிககப்படை வ்பாருைாதார 
தநாககஙகடையும், வழிகாடடுதல்கடையும் 
அடிப்படையாகக வகாண்டு எடுககப்படை 
முடிவுகடையும் திடைஙகடையும் உள்ைைககிய 
வடர்பைதை வ்பாருைாதார திடைமிைல் ஆகும். 
தற்த்பாடதய வ்பாருைாதார திடைமிைல் 
சிந்தடன மிகவும் புதியது, ஆனால் ைார்கசிச 
தசாசலிசத்தில் அடிப்படையில் ஓரைவு 
தவரூன்றியுள்ைது. 20 ஆம் நூற்றாண்டில், 
அறிஞர்கள், தகாட்பாடைாைர்கள் ைற்றும் 
சிந்தடனயாைர்கள் ஐதராப்பாவின் நிடலடய 
முன்னிருத்தி, முதலாளித்ததுவத்டதயும், 
சமூகத்தில் ஏற்்படும் ஏற்றத்தாழ்விடனயும் 
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நிறுத்த அரசின் தடலயிடுதல் அவசியம் 
என்றனர்.

தசாவியத் ஒன்றியம் திடைமிைடல 
1928-ல் வசயல்்படுத்தத் துவஙகியது. 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிைதல தசாவியத் 
நாடடை வல்லரசு நாைாக ைாற்ற உதவியது. 
1930-களில் ஏற்்படை வ்பாருைாதாரப 
வ்பருைந்தம் அவைரிககாவில் ைககளின் 
வாஙகும் திறடனக குடறத்து சிககலான 
சூழ்நிடலடய உருவாககியதால், 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிைலின் அவசியம் 
என்னும் கருத்து வலுவடைந்தது. நாடடின் 
வைஙகள் அடனவருககும் ்பயனளிககும் 
வடகயில் சிறப்பாக ஒதுககீடு வசய்ய 
இரண்ைாம் உலகபத்பாரினால் ஏற்்படை சூைல் 
நிர்்பந்தத்டத உருவாககியது.  த்பாரின் 
விடைவுகடை சைாளிகக திடைமிைல்தான் 
சரியான தீர்வு என்ற  சிந்தடன ்பரவத் 
வதாைஙகியது.

இந்திய விடுதடலககுபபிறகு 1948-ல் 
வதாழில் வகாள்டக அறிவிககப்படைது. இதில் 
டையத் திடைககுழு ைற்றும் கலபபுப 
வ்பாருைாதார அடைபபு முடற ஆகிய 
இரண்டையும் அடைகக 
்பரிந்துடரககப்படடிருந்தது.  இந்திய 
அரசியலடைபபு சடைம் ஜனவரி 26, 1950 
அன்று நாைாளுைன்றத்தில் ஏற்றுக 
வகாள்ைப்படைது.  திடைக குழு ைார்ச் 15, 1950-
ல் அடைககப்படைது. ஏபரல் 1, 1951ல் முதல் 
திடை காலம் துவஙகியது. இதில் முதல் 
ஐந்தாண்டுத் திடைத்தின் காலைாக 1951 முதல் 
1956  வடர ஏற்்படுத்தப்படைது. இந்தியாவில் 
திடைமிடுதலின் ்பரிணாை வைர்ச்சிடய 
கீழ்கண்ை நிகழ்வுகளிலிருந்து புரிந்துக 
வகாள்ைலாம்.

1.  உயரதிரு.எம.விஸ்மவஸ்வரயயொ (1934) 
புகழ்வ்பற்ற வ்பாறியியல் வல்லுநரும் 

அரசியல்வாதியுைான எம். விஸ்தவஸ்வரய்யா 
1934-ல் இந்தியாவில் திடைமிடுதலுககான 
அடித்தைத்டத அடைத்தார்.   அவர் தனது 
ஆதலாசடனயாக ்பத்தாண்டுத் 
திடைவைான்டற அவர் எழுதிய “இந்திய 
வ்பாருைாதார திடைமிைல்’’ என்ற புத்தகத்தில் 
விைககியுள்ைார்.

2.  ஜவஹரலொல் மநரு (1938) : “ததசியத் 
திடைக குழு“ ஒன்டற அடைத்தார்.  
அன்டறய அரசியல் சூழ்நிடல 
காரணைாகவும், இரண்ைாம் உலகப த்பார் 
ஆரம்பித்ததாலும் தநருவின் முயற்சிகள் 
நின்றுவிடைன.  

3.  �ொமம� திட்டம (1940)  மும்்பயின் முன்னனி   
வதாழிலதி்பர்கள் ்பாம்த்ப திடைம் என்ற 
திடைத்டத 1938-ல் முன்வைாழிந்தனர்.  
இது ்பதிடனந்து ஆண்டுகளுககான 
வதாழில் முதலீடடுத் திடைைாகும்.

4.  எஸ்.என அ்கரவொல் (1944) என்்பவர் 
“காந்தியத் திடைம்” என்ற திடைத்டத 
1944-ல் வைஙகினார்.  இது தவைாண்டை 
ைற்றும் கிராமியப வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்திற்கான திடைைாகும்.

5.  எம.என.ரொய (1945): ைககள் திடைம் 
என்்படத வடிவடைத்தார். இது 
தவைாண்டை உற்்பத்தி ைற்றும் 
விநிதயாகத்டத இயந்திர 
ையைாககுவடதயும் நுகர்வுப வ்பாருடகடை 
அரதச விநிதயாகம் வசய்யதவண்டும் 
என்்படதயும் வலியுறுத்தியது.

6.  பஜயப்பிர்கொஷ் நொரொயணன (1950): 
“சர்தவாதயத் திடைம்” ஒன்டற 
முன்வைாழிந்தார்.  இது காந்தி ைற்றும் 
விதனா்பா ்பாதவ ஆகிதயாரின் 
கருத்துககளின் உத்தவகத்தால் 
தயாரிககப்படைத் திடைைாகும். விவசாயம் 
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ைடடுைல்லாைல் சிறு ைற்றும் குடிடசத் 
வதாழில்களுககு ஊககைளிககும் 
கூறுகடைக வகாண்ைத் திடைைாகும்.

இந்த ஆறுத் திடைஙகடையும் கவனைாக 
ஆராய்ந்து திடைககுழுடவ அடைத்து 
ஐந்தாண்டுத் திடைஙகைாக வசயல்்படுத்த 
ஜவஹர்லால் தநரு முடிவவடுத்தார்.  அவதர 
இந்திய அரசின் திடைக குழுவின் முதல் 
தடலவராவார்.

11.7.2.  திட்டமி்டலுககு ஆதரவொனே 
்கருத்துக்கள்

கீழ்ககண்ை வடககளின் திடைமிைல் 
வலியுறுத்தப்படுகிறது.

1.  நொடடின ்ச்நறத்களின இயக்கத்றத 
முடுககிவிடுதலும உறுதியொககுதலும: 
பின்தஙகிய நாடுகளில் சந்டத சகதிகள் 
சரிவர இயஙகாதததற்கு அறியாடையும், 
பிர்பலமும் இல்லாததத ஆகும். நாடடில் 
வ்பரும்்பாலான ்பகுதியில் ்பணைாற்ற 
்பறிைாற்றம் நடைவ்பறுகிறது. வ்பாருடகள், 
உற்்பத்திக காரணிகள், ்பணம் ைற்றும் 
மூலதன அஙகாடிகள் அடைபபுமுடற 
ஆகியடவ ஒழுஙகுற அடைககப்பைவில்டல. 
எனதவ, திடைமிடை வ்பாருைாதாரதை 
அஙகாடிப வ்பாருைாதராத்திற்கு சிறந்த 
ைாற்றாக கருதப்படுகிறது.

2.  மவறலயினறேறய அ்கற்றுதல்: மூலதன 
குடறவும், வதாழிலாைர்களின் 
எண்ணிகடக அதிகரிபபும்  ஏற்்படுவதால் 
அதிகரித்துவரும் வதாழிலாைர்களின் 
எண்ணிகடகககு ஏற்்ப  தவடல வாய்பட்ப 
உருவாககுவது அரசுகளுககு சவாலாக 
உள்ைது.  பின்தஙகிய நாடுகளில் 
தவடலயின்டை ைற்றும் ைடறமுக 
தவடலயின்டைடய அகற்ற திடைமிடுதல் 
அவசியைாகும்.

3.  சைைான முன்தனற்றம் ஏற்்படுத்துதல்: 
வ்பாருைாதாரத்தின் ்பல துடற சார்ந்த 
நைவடிகடககடை தைற்வகாள்ை 
த்பாதுைான வ்பரிய நிறுவனஙகள் இல்லாத 
சூழ்நிடலயில் திடைககுழுதவ சரிசை 
முன்தனற்றத்டத ஏற்்படுத்த உதவும்.  
பின்தஙகிய நாடுகளில் தவைாண்டை, 
வதாழில், சமூகப கடைடைபபு, உள்நாடடு 
ைற்றும் ்பன்னாடடு வாணிகம் ஆகியத் 
துடறகளின் முன்தனற்றம் நாடடின் 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் விடரவாக 
நடைவ்பறத் ததடவப்படுகிறது.  

i)  மவளொண் துற்ற ேற்றும பதொழில்துற்ற 
முனமனேற்்றம: தவைாண்துடறயும் 
வதாழில்துடறயும் ஒன்றுைன் ஒன்று 
இடணந்திருப்பதால் தவைாண் துடறயும், 
வதாழில் துடறயும் தசர்ந்து 
முன்தனற்றைடைய தவண்டியுள்ைது. 
தவைாண்துடறடய சீர்்படுத்தும்த்பாது 
அதில் உள்ை உ்பரியான வதாழிலாைர்கடை 
வதாழில் துடற ஈர்த்துக வகாள்ளும்.   
தவைாண் துடறயின் வைர்ச்சியினால் 
வதாழில் துடறககு ததடவயான 
இடுவ்பாருள்   கிடைககும்.  இதனால் 
தவைாண்டையுைன் வதாழில்துடறயும் 
வைரும்.

ii)  ்கட்டறேப்பு முனமனேற்்றம:  தவைாண்துடற 
ைற்றும் வதாழில்துடறயின் முன்தனற்றம் 
என்்பது வ்பாருைாதார ைற்றும் சமூக 
கடைடைபபு இல்லாைல் முன்தனற்றம் 
வ்பறமுடியாது.  ்பாசனக கால்வாய்கள், 
சாடலகள், வதாைர்வண்டிப்பாடதகள், 
ஆற்றல் வைம் த்பான்றவற்டற 
ஏற்்படுத்துதல் என்்பது தவைாண் ைற்றும் 
வதாழில் துடறககு மிக முககியைானதாகும். 
கடைடைபபு அடைகக அதிகைான மூலதனம்  
ைற்றும் நீண்ை ்பலன்தரும் சில காலஙகள் 
எடுககும், தைலும் குடறவான 
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வவளியீடுகடைத் தரககூடியடவ. அரசு 
ைடடுதை வலிடையான கடைடைபட்ப 
திடைமிைல் மூலம் ஏற்்படுத்த முடியும்.

iii)  �ண ேற்றும மூலதனே அங்்கொடியின 
முனமனேற்்றம: உள்நாடடு ைற்றும் 
்பன்னாடடு வாணி்பஙகள்  வைர்ச்சி வ்பற 
தவைாண்துடற, வதாழில் துடற, சமூக, 
வ்பாருைாதார கடைடைபபுகளில் 
்பஙகளிபபும் ைடடுைல்லாது நிதி 
நிறுவனஙகளின் ்பஙகளிபபு 
அவசியைானதாகும். ்பண ைற்றும் மூலதன 
அஙகாடி பின்தஙகிய நாடுகளில் குடறவாக 
உள்ைது. இது வதாழில் ைற்றும் வாணி்ப 
வைர்ச்சிககு தடையாக உள்ைது. எனதவ 
உறுதியான ்பணம் ைற்றும் மூலதன 
அஙகாடிடய உருவாகக திடைமிைல் 
என்்பது அவசியைாகும்.

4.  திட்டமி்டல் வறுறேறயயும 
ஏற்்றத்தொழறவயும குற்றககும.  திடைமிைல் 
என்்பது ைடடுதை பின்தஙகிய நாடுகள், 
நாடடு வருைானம் ைற்றும் தலா 
வருைானத்டத அதிகரிககவும், வறுடையும் 
ஏற்றத்தாழ்வுகடை குடறககவும் 
தவடலவாய்பபிடன அதிகரிககவும் 
வசய்கிறது.  இந்த 65 ஆண்டுகளில் இடவ 
நைந்ததா?

எனதவ ஆர்தர் லூயிஸ், “பின்தஙகிய 
நாடுகளில் ததசிய வருவாடய 
உயர்த்துவதற்கான ஒருஙகிடணந்த 
முயற்சிகள் மிகவும் அவசியம், இதற்கு 
திடைமிைல் என்்பது வழிகடையும், 
வழிமுடறடயயும் வகாண்ை ஒரு சாதனைாக 
திகழ்கிறது”

11.7.3.  திட்டமி்டலுககு எதிரொனே 
வொதங்்கள்

சந்டத இயஙகாைல் 
ததால்வியடைந்ததால் அரசு திடைமிைல் மூலம் 
தடலயிடும் அவசியம் உருவானது. 
வ்பாருைாதாரத் திடைமிடுதலின் முககிய 
தநாககம் வைர்ந்த நாடுகளில் வ்பாருைாதார 
நிடலத்தன்டைடய அடைவது, பின்தஙகிய 
நாடுகளில் வைர்ச்சிடயப வ்பறுவதாகும். 
திடைமிடுதல் குடறகைற்ற வ்பாருைாதாரக 
வகாள்டக எனவும் கருதிவிை முடியாது. 
இடவ தனியார் முயற்சிடய தடுககும், 
ததர்ந்வதடுத்தலின் உரிடைடய முைககவும், 
நிர்வாகச் வசலவு அதிகரிககவும், தானாகதவ 
விடல நிர்ணய முடறடய சரிவசய்வடத 
நிறுத்தவும் வசய்கிறது. திடைமிைலுககு எதிரான 
வாதஙகடையும் குடறகடையும் கீதை புரிந்து 
வகாள்தவாம்.

1. தன விருப்�மம�ொல் ப்சயல்�்ட இயலொறே

தன் விருப்பம் த்பால் வசயல்்பை 
இயலாததால் வ்பாருைாதார வைர்ச்சிககு 
தடையாக இருககிறது. திடைமிைல் 
கடடுப்பாடுகடையும் வழிமுடறகடையும் 
விதித்து நாடடிற்கு முதுவகலும்்பாக உள்ைது. 
தடலயிைா வ்பாருைாதாரத்தில் நுகர்வு, 
்பணிடய ததர்வு வசய்தல், உற்்பத்தி வசய்தல், 
ைற்றும் வடல நிர்ணயம் வசய்தல் 
ஆகியவற்றில் தன்விருப்பம் த்பால் முடிவவடுகக 
உள்ை அனுைதி உள்ைது.   ஆனால் திடைமிடை 
வ்பாருைாதாத்தில் சிககலான முடிவுகடை 
ைத்திய திடைககுழு எடுககிறது. இது நுகர்தவார், 
உற்்பத்தியாைர் ைற்றும் ்பணியாைர்களின் 
கடடுப்படுத்துகிறது.  தஹயக எழுதிய 
“அடிடைத்தனத்திற்கான ்பாடத“ என்னும் 
நூலில்  டையப்படுத்தப்படை திடைமிைலில் 
ைககளின் வ்பாருைாதார விடுதடலக 
கடடுப்படுத்தி நாடடை ைந்தநிடலககு இடடுச் 
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வசல்லும், என கருத்து வதரிவிககிறார்.  அரசின் 
முடிவுகள் அடனத்தும் எபவ்பாழுதும் சரியாக 
இருப்பதில்டல.  ஆனால் தனியார் 
உற்்பத்தியாைர்களுககு சுதந்திரம் 
வைஙகும்த்பாது, அதடன தவறாக 
்பயன்்படுத்தப்படடு, ைககளின் நலன் 
புறககணிககப்படடு , இலா்பம் ஒன்றுகதக மிக 
முககியத்துவம் வைஙகப்படும். 

2. தன முறனேப்புக குற்றதல்

டையப்படுத்தப்படைத் திடைமிைலில் 
நைவடிகடககளில் ஊககப்படுத்துதல் ைற்றும் 
புதுடைகடை புகுத்துதல் ஆகியவற்றுககு 
ஊககமிருககாது. திடைமிடுதலானது 
வைககைான வசயல்முடறகடைப பின்்பற்றி 
வைர்ச்சியில் ததககத்டத உண்டு்பண்ணும். 
இது வைர்ச்சிடயக கீழ் கண்ை வழிகளில் 
தடுககிறது.

அ.  தனியார் உரிடை இல்லாதது, இலா்ப 
தநாகடக குடறத்து வதாழில் முடனதவார் 
திறம்்பை முடிவு எடுப்படதயும், இைர் 
எதிர்தநாககுதடலயும் குடறககிறது. 
அ்பரிதைான இலா்பதை புதிய 
வழிமுடறகடைத் ததைவும், அதடன  
வசயல்்படுத்தவும், அதில் வரும் இைர் தாஙகி 
புதுடைடய புகுத்தி இலா்பத்டத வ்பற 
தூண்டும். ஆனால் திடைமிடுதலில் இந்தத் 
தூண்டுதல் இல்டல 

ஆ.  திடைமிைல் வ்பாருைாதாரத்தில் 
அடனவருககும் அவர்கைது  முயற்சி, 
திறடை ைற்றும் உற்்பத்தி திறன் 
ஆகியவற்டற கணககில் வகாள்ைாைல் 
சைைான ்பலன்கள் வைஙகப்படுவதால், 
எவரும் இைர்்பாடுகடை ஏற்று புதிய 
நிறுவனத்டத துவகக முன் வர 
ைாடைார்கள்.

இ.  உயர் ்பதவியில் உள்ை அலுவலர்கள் 
அதிகாரத்டத தவறாக ்பயன்்படுத்தும் 
த்பாககு திடைமிைலில் தவிர்கக இயலாத 
ஒன்றாக உள்ைது.  சைவுடைடை 
வ்பாருைாதார நாடுகள் திடைமிைலில் 
சந்திககும் பிரச்சடன இது. அரசுப 
்பணிகடைப ்பயன்்படுத்துவதில் கால 
விரயைாகிறது.  இது வ்பாருளீடடும் 
நைவடிகடகடயதய சீர்குடலககிறது.

3. அதி்கேொனே நிரவொ்க ப்சலவு

திடைமிைலின் தநாககவைன்னதவா 
வதாழில்ையைாககல், சமூக நீதி, நாடடு 
நிடலடைடய சைப்படுத்துதல் த்பான்ற 
உயர்வானடவ ஆனால் அதற்கு நாடு 
வசலவிடும் வதாடக அடையவுள்ை ்பலடனவிை 
அதிகைாக இருககும். புள்ளிவிவரஙகடை 
தசகரித்து, வதாகுத்து திடைஙகடைத் தயாரித்து 
வசயல்்படுத்தி நிர்வகிப்பதில் ததடவப்படும் 
்பணியாைர் எண்ணிகடக மிக அதிகம்.   
லூயிஸ் இடதப்பற்றி  குறிபபிடும்வ்பாழுது 
‘‘திடைமிைல் சிறப்பாக அடையதவண்டுைானால்  
கூடுதலான  திடைமிைல் நிபுணர்கள் ததடவ 
என்கிறார்”. சரியான புள்ளிவிவரம் இல்லாடை, 
தவறாக கணிப்பது, திடைமிடுதடல சரிவர 
வசயல்்படுத்தாது த்பான்றடவ வைஙகடை 
வீணடித்து உ்பரி அல்லது ்பற்றாககுடற 
நிடலககு வகாண்டு வசல்லும்.

4. முன்கணிப்�தில் உள்ள சிரேங்்கள்

அரசு தடையில்லாத நாடடில், விடல 
இயகக முடறயில்,  விடல, ததடவ ைற்றும் 
அளிபபு ஆகியடவ தானாக இயஙகி 
ஒன்டறவயான்று சரி வசய்து வகாள்கிறது.  
உற்்பத்தியாைர்கள் தஙகைது அளிபட்பயும், 
நுகர்தவார்கள் தஙகைது ததடவகடையும் 
விடல ைாற்றத்துகதகற்றவாறு சரிவசய்து 
வகாள்வார்கள்.   திடைமிைல் நாடுகளில் இப்படி 
ஒரு வசதி இல்டல.  நுகர்வு ைற்றும் உற்்பத்தி 
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அைவுகடை துல்லியைாக முன்கூடடிதய 
நிர்ணயிப்பது கடினம்.  உ்பரி அளிபத்பா, 
உ்பரித் ததடவதயா அஙகாடிப 
வ்பாருைாதாரத்தில் ஏற்்பைலாம். அவைரிககா 
த்பான்ற முதலாளித்துவ நாடுகளில் இது 
த்பான்று ஏற்்படடுள்ைது.

திடைமிைலின் குடறகைடனத்தும் 
டையப்படுத்தப்படை திடைமிைல் முடறயின் 
குடறகைாகும்.  ்பரவலாககப்படைத் திடைமிைல் 
முடற ைற்றும் கலபபு வ்பாருைாதார நாடுகளில் 
தனியார் ைற்றும் அரசுத்துடறகளுககு சைைான 
இைம் வகாடுத்து சிறப்பாக வசயல்்படுகிறது.  

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.

11.8
 திட்டமி்டலின வற்க்கள்

வ்பாருைாதார முன்தனற்ற இலககுகடை 
ஒரு குறிபபிடைககால வரம்புககுள் 
அடைய தைற்வகாள்ைப்படும் முயற்சிகடைக 
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 

திட்டமி்டலின வற்க்கள்

ேக்களொடசி ேற்றும 
்சரவொதி்கொரம

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட 
ேற்றும 

�ரவலொக்கப்�ட்ட

வழிகாடடுதல்்படி 
திடைமிைல் ைற்றும் 

தூண்டும் திடைமிைல்

சுடடிக காடடும் 
ைற்றும் 

கடைாயதிடைமிைல்

குறுகிய  நடுத்தர 
ைற்றும் நீண்ை கால 

திடைமிைல்

நிதித்திடைமிைல் 
ைற்றும் நாணய 

திடைமிைல்

வசயல்்பாடடு ைற்றும் 
கடைடைபபு 
திடைமிைல் 

வ்பாது ைற்றும் 
்பகுதித்திடைமிைல்

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.
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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.

2.  றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல் ேற்றும 
�ரவலொக்கப்�ட்ட திட்டமி்டல் (Centralized 
Vs Decentralized Planning)

டையத் திடைக குழு ஒரு திடைத்டத டகயில் 
டவத்துக வகாண்டு நாடடின் அடனத்து 

வ்பாருைாதார நைவடிகடககடையும் 
கடடுப்படுத்தி, விரும்பிய திடசயில் 
நடைவ்பற டவப்பதத சர்வாதிகாரத் 

திடைமிைல்.

்சரவொதி்கொர திட்டமி்டல்

றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல் 
Vs

 �ரவலொக்கப்�ட்ட 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.   

்பரவலாககப்படை திடைமிடுதலில்  டைய 
அடைபபுகளின் கடடு்பாடுகளின்றி, உள்ளூர் 
அடைபபுகள் ைற்றும் உள்ளூர் நிறுவனஙகள், 
திடைஙகடைத் தீடடுதல், வசயல்்படுத்துதல் 
ைற்றும்  கண்காணித்தல் ஆகியவற்டற 
வசய்யும்.   எனதவ இடத ‘கீழிருந்து திடைமிைல்’ 
எனவும் அடைககலாம்.

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.

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.
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4.  சுடடிக்கொடடும திட்டமி்டலும ்கட்டொயேொனேத் 
திட்டமி்டலும (Indicative Vs Imperative 
Planning)

கலபபினப வ்பாருைாதார நாடுகளுககு 
வ்பாருத்தைான திடைமிைல் முடறயாக 
“தைானட திடைம்“ என்ற வ்பயரில் பிரான்ஸ் 
நாைானது 1947 லிருந்து 1950 வடர 
வசயல்்படுத்தியது. திடைககுழு இலககுகடை 
அடையும் வழிமுடறகடை குறிபபுடரகைாக 
தயாரித்தது, தனியார் நிறுவனஙகளின் 
பிரதிநிதிகள் வதாழிற்சஙகத் தடலவர்கள், 
நுகர்தவார் குழுககள் நிதி நிறுவனஙகள் 
ைற்றும் பிற துடற நிபுணர்களிைம் கலந்து 
ஆதலாசித்து வசயல்்படுத்தும் திடைமிைதல 
சுடடிககாடடும் திடைமிைல் ஆகும்.  அரசு 
வ்பாருைாதார நைவடிகடககடை வசயல்்படுத்த, 
இலககுகடை நிர்ணயம் வசய்து, அவற்டற 
தனியார் நிறுவனஙகள் அடைவதற்கு 
ததடவயான வசதிகடை 
அடைத்துகவகாடுத்து, ஒருஙகிடணககும் 
்பணிடய ைடடும் தைற்வகாள்ளும் வடகயில் 
திடைமிைல் அடைந்திருககும்.

கண்டிப்பானத் திடைமிைல் முடறயில், 
திடைம் தயாரித்தல் ைற்றும் வசயல்்படுத்துகளில் 
அரசு அதிகாரமிககது.  திடைம் தயாரித்து 
முடித்துவிடைால் எவவித தடைகளுமின்றி 
திடைஙகள் வசயல்்படுத்தப்படும். ரஷ்யாவின் 
அபத்பாடதய குடியரசுத் தடலவர் ஸ்ைாலின் 
“நைது திடைம் நைககான அறிவுடரகைாகும்” 
என்்படத ்பயன்்படுத்தினார். அடனத்து 
வைஙகளும் அரசின் கடடுப்பாடடின் கீழ் 
இருககும். இஙகு நுகர்தவார் இடறயான்டை 
இருககாது. அரசின் வகாள்டககளும் 
வழிமுடறகளும் ைாறாது நிடலயாக 
இருககும். சீனாவும், ரஷ்யாவும் இந்த 
திடைமுடறகடை கடைபபிடிககும் 
நாடுகைாகும்.

5.  குறுகிய ்கொல, நடுத்தரக ்கொல ேற்றும 
நீண்்ட்கொலத் திட்டமி்டல்

ஓராண்டில் வசயல்்படுத்தப்படும் 
திடைஙகள் குறுகியகாலத் திடைஙகைாகும்.  
“கடடுப்படுத்தும் திடைம்”,  “ஆண்டுத் திடைம்” 
எனவும் அறியப்படுகிறது.

மூன்றிலிருந்து ஏழு ஆண்டு காலத்தில் 
முடிவடையும் திடைஙகள் நடுத்தரக 
காலத்திடைஙகள் ஆகும். வ்பாதுவாக 
ஐந்தாண்டுத் திடைஙகைாகதவ 
வசயல்்படுத்தப்படுகின்றன.  நிதி ைடடுைல்லாைல் 
கடைடைபபு வைஙகளும் இத்திடைமிைல் 
முடறயில் ஒதுககீடு வசய்ய்படுகின்றன.  
்பத்திலிருந்து முப்பது ஆண்டுகளுககு 
தீடைப்படும் திடைஙகள் நீண்ைகாலத் 
திடைமிைல்.  இடவ  ‘முன்தனாககுத் 
திடைஙகள்’ எனவும் அடைககப்படுகிறது.  
வ்பாருைாதாரக கடைடைபபு ைாற்றஙகடை 
வகாண்டுவருவதத நீண்ைகால திடைத்தின் 
அடிப்படையாகும்.

6.  நிதித்திட்டமி்டல் ேற்றும உருவப் ப�ொருள் 
திட்டமி்டல் (Finacial Vs physical planning) 

திடைத்டத வசயல்்படுத்தத் ததடவயான 
நிதிடய ்பண ைதிபபில் ஒதுககீடு  வசய்யும் 
திடைமிைதல நிதித்திடைமிைலாகும்.  
உருவபவ்பாருள் திடைமிைல் என்்பது ைனித 
வைம், இயற்டக வைம் ைற்றும் இயந்திரஙகள் 
த்பான்ற ்பருைப வ்பாருடகடை ஒதுககீடு 
வசய்யும் திடைமிைல் முடறயாகும்.

7.  �ணி்கள் திட்டமி்டல் ேற்றும ்கட்டறேப்புத் 
திட்டமி்டல் (Functional Vs Structural 
Planning)

ஒரு நாடு வ்பற்றுள்ை வ்பாருைாதார 
ைற்றும் சமூக அடைபபு முடறடய ைாற்றாைல் 
வ்பாருைாதார சீர்தகடுகடை நீககுவதற்கு 
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11.9

வழிகாடடுதல்கள் ைடடுதை வசய்யும் திடைமிைல், 
்பணிகள் திடைமிைலாகும்.

வ்பாருைாதார அடைபபுமுடறயில் 
வ்பாருத்தைான ைாற்றஙகடை வசய்து 
இலககுகடை அடையும் திடைமிைதல 
கடைடைபபுத் திடைமிைலாகும். இவவடகயான 
திடைமிைல் வ்பரும்்பாலும் பின்தஙகிய 
நாடுகளில் இது காணப்படுகிறது.

8. விரிவொனே ேற்றும �குதித் திட்டமி்டல் 

நாடடின் அடனத்துப வ்பாருைாதாரப 
பிரச்சிடனகடைத் தீர்்பதற்கான திடைமிைல் 
விரிவான திடைமிைலாகும்.  ஒரு சில 
துடறகளுககு ைடடுதை இலககு நிர்ணயம் 
வசய்து அடத அடைய தீடைப்படும் திடைம் 
்பகுதித் திடைைாகும்.

நீண்்ட்கொலம 10 
ஆண்டு்களுககு 

மேல்

நடுத்தர ்கொலம 
3 – 7 ஆண்டு்கள்

திட்டமி்டல்

குறுகிய ்கொலம 
1 – ஆண்டு வறர

நீண்ை கால 
திடைமிைல் 10 

ஆண்டுகளுககு 
தைல் ஒரு 

காலப்பகுதியாகக 
கருதப்படுகிறது 

- வியூகத்திடைமிைல்

நடுத்தர கால 
திடைமிைல் 5 

ஆண்டுகளுககு தைல் 
ஒரு காலப்பகுதியாக 

கருதப்படுகிறது - 
தந்திரைான 
திடைமிைல்

குறுகிய கால 
திடைமிைல் ஆண்டு 

வடர ஒரு 
காலப்பகுதியாக 
கருதப்படுகிறது 
- வசயல்்பாடடு 

திடைமிைல்

 

நிதி ஆமயொக (NITI Aayog)
National Institution for 

Transforming India என்்பதன் 
சுருககதை நிதி ஆதயாக 
என்்பதாகும். இதடன  
இந்தியாடவ உருைாற்றம் 
வசய்வதற்கான ததசிய 
நிறுவனம் என புரிந்துக வகாள்ைலாம். 

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.
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11.9.1. நிதி ஆமயொககின �ணி்கள்
நிதி ஆதயாககின் ்பணிகள் கீதை 

்படடியலிைப்படடுள்ைன.

1.  கூடடு்றவு ேற்றும ம�ொடடி அடிப்�ற்டயிலொனே 
கூட்டொடசி

ைாநிலஙகள் நாடடின் வகாள்டக 
வடிவடைப்பதில் துடிபபுைன் ்பஙவகடுககத் 
ததடவயானவற்டற  வசய்வது

நிதி ஆமயொக சி்ற்நத நிரவொ்கேொனே 7 தூண்்களின 
அடிப்�ற்டயில் அறேக்கப்�டடுள்ளது.

ேக்கள் ்சொரபு

ப்சயல்தி்றன ்சொரபு

�ங் ம்கற்பு

பவளிப் �ற்டத் 
தன றே

மேம�ொடு

அறனேத்றதயும 
உள்ள்டககியது

்சேத் துவம

்சமூ்கம ேற்றும தனிந�ர்களின 
மதறவ்கறள பூரத்தி ப்சயதல்

குடிே்கனுககு மதறவப்�டும 
எதிர�ொரப்பு்கள் ேற்றும 

ப்சயல்தி்றன்கள்

குடிே்கனின 
ஈடு�ொடு

அறனேத்து அம்சங்்களிலும 
ப�ண்்களுககு அதி்கொரம 

அளித்தல்

இறளஞர்களுக்கொனே 
வொயப்பு

அர்சொங்்கத்தின 
ப�ொறுப்�ொனே �ொரறவ

அறனேத்றதயும 
உள்ள்டககியது

2.  நொடடின நி்கழவு்களின ேொநிலங்்கறளப் 
�ங்ப்கடுக்க றவத்தல்

நாடடின் முன்தனற்றத்திற்கான 
முன்னுரிடைகள் ைற்றும் உத்திகளில் 
ைாநிலஙகடையும் இடணத்துக வகாள்ளுதல்

3. �ரவலொக்கப்�ட்டத் திட்டமி்டல்

திடைமிைல் நடைமுடறடய கீழிருந்து 
தைல் என்ற முடறயில் ைாற்றம் 
வகாண்டுவருதல்.
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4.  பதொறல மநொககு ேற்றும ்கொடசித் திட்டமி்டல்

நாடடின் எதிர்காலத்டத கவனத்தில் 
வகாண்டு இடைககால ைற்றும் நீண்ைகால 
வதாடல தநாககு கடைடைபட்ப 
வடிவடைத்தல்.

5.  நிபுணர்களின கூட்டறேப்ற� 
உருவொககுதல்

அரசின் வகாள்டககள் வடிவடைப்பதிலும், 
திடைஙகடை வசயல்்படுத்துவதிலும் அரசுககு 
வவளியில் உள்ை நிபுணர்கள் ஒன்றிடணந்து 
்பஙகுவ்பற டவத்தல்.

6. உ்க்நததொககுதல்

அரசின் ்பல ்படிநிடலகளில் 
்பணியாற்று்பவர்கடை குறிப்பாக ்பலதுடறகள் 
ஒன்றிடணந்து வசயல்்படுமிைஙகளில் ஏற்்படும் 
பிரச்சடனகடை கடைய வதாைர்பு 
வகாள்ளுதல்,  ஒருஙகிடணத்தல், 
டகதகார்த்தல் ைற்றும் கூடடிடணத்தல் 
மூலம் உகந்த ்பணிடய நிதி ஆதயாக 
வசய்கிறது.

7. ்சச்்சரவுத் தீரத்தல் 

அரசுத் திடைஙகடை தவகைாக 
வசயல்்படுத்த ைாநில டைய அரசுகளுககு 
இடையில், ைாநிலஙகளுககிடையில், அரசுத் 
துடறகளுககிடையில் ைற்றும் பிற 
துடறகளுககிடையில்  நிலவும்  
சச்சரவுகளுககுத் தீர்வுகான ஒரு தைத்டத 
அடைத்துக வகாடுககிறது.

8. பவளியுல்கத் பதொ்டரற� ஒருங்கிறணத்தல்

வவளிநாடடு நிபுணர்களின் 
ஆதலாசடனகடையும் ்பன்னாடடு 
நிறுவனஙகளிலிருந்து கிடைககும் நிதி 
வைஙகடையும் நாடடின் முன்தனற்றத்துககுப 
்பயன்்படும் வடகயில்  வ்பற்றுத்தரும் வ்பாறுபபு 
அலுவலகைாக நிதி ஆதயாக வசயல்்படும்.

9. உள்நொடடு ஆமலொ்சறனே வழங்குதல்

வகாள்டககள் ைற்றும் திடைஙகள் 
வகுகக ைாநில ைற்றும் டைய அரசுகளுககு 
ஆதலாசடனகடை வைஙகுகிறது.

10. தி்றன உருவொககுதல்

அரசுத் துடறகளில் திறடன வைர்ககவும் 
வதாழில் நுட்பத்டத தைம்்படுத்தவும், உலக 
அைவில் தற்த்பாது நடைமுடறயில் உள்ை தர 
அைவுதகாள்கடை வகாண்டும், தைலாண்டை 
நுட்பஙகள் வழியாகவும் திறன் உருவாககும் 
்பணிடயயும் நிதி ஆதயாக வசய்கிறது.

11. ்கண்்கொணித்தல் ேற்றும ேதிப்பிடுதல் 

 அரசு வசயல்்படுத்தும் திடைஙகடை நிதி 
ஆதயாக கண்காணித்து அதன் விடைகடை 
ைதிபபீடும் வசய்கிறது.

அைல் புத்தாகக வகாள்டக, ஆயுஸ்ைான் 
்பாரத் அணுகுமுடற ஆகியடவ தண்ணீர் 
வைஙகடை ்பாதுகாககும் விதைாகவும், 
இந்திய ைருத்துவ கைகத்திற்கு ததசிய 
ைருத்துவ வாரியம் என வ்பயர் ைாற்றம் 
வசய்வதற்கும் நாைாளுைன்றத்தில் 
அறிகடகடய தாககல் வசய்தது நிதி ஆதயாக.

நிதி ஆதயாக வ்பாறுபபுணர்டவயும் 
உருவாககுகிறது.  இதன் கண்காணிபபு 
ைற்றும் ைதிபபீடடு அலுவலகம் அரசின் 
்பல்தவறு துடறகளின் அலுவலகஙகளில் 
புள்ளி விவரத்டத தசகரித்து அவற்றின் 
வசயல்்பாடடை கண்காணிககிறது.   
ைாநிலஙகடையும் வரிடசப்படுத்தி 
த்பாடடியடிப்படையிலான கூடைாடசி 
உணர்டவ வைர்ககிறது.  நிதி ஆதயாககின் 
வவற்றிடய குறிபபிடை காலஙகளுககுப பிறதக 
கணிகக முடியும்.
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பதொகுப்புறர
இந்த அத்தியாத்தின் முதல் ்பகுதியில், 

20-ம் நூற்றாண்டில் வ்பாருைாதார 
வைரச்சியின் முககியத்துவம் ்பற்றி 
எடுத்துடரத்தது. வ்பாருைாதார வைர்ச்சி 
ைற்றும் முன்தனற்றம் என்ற கருத்து 
ஒன்றுத்பால் இருந்தாலும் சிறு வித்தியாசம் 
உள்ைடத எடுத்துடரத்தது. வ்பாருைாதார 
வைர்ச்சிடய நிர்ணயிககும் ்பல  
காரணிகடை வ்பாருைாதாரம் சார்ந்த 
காரணிகள், வ்பாருைாதாரம் சாரா  
காரணிகள் என வடகப்படுத்தப்படைது. 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் தடை்படுவதற்கு 
்பல காரணஙகள் கூறப்படைாலும் வறுடை 
நச்சு சுைற்சி முககிய காரணியாக 
காணப்படுகிறது.  அத்தியாத்தின் இரண்ைாம் 
்பகுதி திடைமிடுதடல எடுத்துடரககிறது. 
அஙகாடி அடைபபின் ததால்விதான் 
திடைமிடுதலுககு வழிவகுத்தது. இடவ ரஷ்யா 
ைற்றும் இந்தியா த்பான்ற கலபபு வ்பாருைாதார 
நாடுகளுககு ்பரவியது.  ்பலகாரணஙகளும், 
விவாதஙகளும் திடைமிைலுககு சாதகைாகவும் 
சில காரணஙகள் ்பாதகைாகவும் 
வசயல்்படுகின்றது.  திடைமிடும் முடறகள் 
அரசின் கடடுப்பாடு அடிப்படையில் ்பல்தவறு 
வடககைாக காணப்படுகிறது.  இது 
சைவுடைடை நாடுகளில் சர்வாதிகார 
முடறயும், பிரான்ஸ் த்பான்ற நாடுகளில் 
ைககைாடசி ைற்றும் சுடடிககாடடும் திடைமிைலும் 
உள்ைது. இந்தியத் திடைககுழுடவ நீககிவிடடு 
நிதி ஆதயாக என்ற புதிய நிறுவனம் 
துவஙகப்படைடதயும் இந்த ்பாைத்தில் கற்றுக 
வகாண்தைாம்.

அருஞப்சொற்ப�ொருள்
  வளரச்சி: வ்பாருைாதார வைர்ச்சி என்்பது 

உண்டை வைாத்த நாடடு உற்்பத்தி 
அதிகரிப்படதக குறிககும். இது 
உற்்பத்திய்ன ைதிபபின் அடிப்படையிதலா 

அல்லது நாடடின் வசலவின் அடிப்படையிதலா 
இருககும்.

  முனமனேற்்றம: அறிவியல் ைற்றும் வதாழில் 
நுட்பத்டத ஒரு குறிபபிடை தநாககம் ைற்றும் 
ததடவடய அடைய ்பயன்்படுத்தும் 
வழிமுடறடயக குறிககும்.

  ்சமூ்கக குறியீடு்கள்: வ்பாது சுகாதாரம், 
கல்வி, துபபுரவு, குடிநீர், உணவு, வசிபபிைம் 
த்பான்றடவ வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்டத அைவிடும் சமூகக  
குறியீடுகள் 

  மூலதனே ஆக்கம: நாடடிலிருககும் 
மூலதனத்தில் புதிதாக நைபபு ஆண்டில் 
தசர்ந்த மூலதனம்.

  நிதித் திட்டமி்டல்: ்பண ைதிபபில் 
வைஙகடை ஒதுககீடு வசய்யும் திடைமிைல் 
முடற

  உருவ்கத் திட்டமி்டல் : வ்பாருள், ைனிதவைம் 
ைற்றும் இயந்திரஙகைாக வைஙகடை 
ஒதுககீடு வசய்யும் திடைமிைல் முடற

  முனமனேொககுத் திட்டமி்டல்: 
்பதிடனந்திலிருந்து முப்பதாண்டுகளுககு 
நீண்ைகாலத் திடைமிைல் முடறதய 
முன்தனாககுத் திடைமிைல் முடற

  வளரச்சி குற்ற்நத ப�ொருளொதொரம: 
குடறவான தலா வருைானம், ்பரவலான 
வறுடை, குடறவான கல்வி நிடல, 
குடறவான சராசரி வாழ்நாள்  த்பான்ற  
்பண்பு கூறுகள் குடறவான 
முன்தனற்றத்டத குறிககின்றன.

  ேனித மூலதனேம: ைனிதர்கடை அதிக 
உற்்பத்தி திறன் வகாண்ைவர்கைாக 
உருவாககும் கல்வியும் ்பயிற்சியும் ைனித 
மூலதனைாகும்
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  வறுறேயின நச்சு சுழற்சி: பின்தஙகிய 
நாடுகளில் சுைற்சி வதாைர்புடையவற்றால் 
வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் ்பாதிககச் 
வசய்வடதக குறிப்பது

  திட்டமி்டல்: குறிபபிடை காலத்துககுள் 
இலககுகடை அடையும் திடசயில் 

வ்பாருைாதார வசயல்்பாடுகடை  
வசய்வடததய திடைமிைல் என்கிதறாம்

  றேயப்�டுத்தப்�ட்ட திட்டமி்டல்: திடைமிைல்  
நைவடிகடக முழுவதும் டைய 
திடைககுழுவின் அதிகாரத்திற்குள் 
இருககும் வடகயானத் திடைமிைல் முடற

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

�குதி – அ

்சரியொனே விற்டறய பதரிவு ப்சய்க:

1. “ வைர்ச்சியுைன் கூடிய ைறு்பகிர்வு“ கீழ்கண்ை 
எந்த அனுகுமுடறயின் புகழ்வ்பற்ற 
முைககம் இது.

அ) ்பைடையான அணுகுமுடற
ஆ) புதிய வ்பாது நல அணுகுமுடற
இ) வதாழில் அணுகுமுடற
ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல

2.  பின்வருவனவற்றுள் வ்பாருைாதார 
வைர்ச்சியின் தன்டை இல்லாதடவ எது?

அ) வைர்ந்த நாடுகடை ்பற்றியது
ஆ) ்படிப்படியான ைாற்றம்
இ) எண்களின் அடிப்படையில் 
அடைந்தது
ஈ) விரிவான கருத்து 

3.  கீழ்கண்ைவற்றுள் எடவ பின்தஙகிய 
நாடுகளின் ்பண்புகளில் ஒன்றாகும்

அ) வறுடையின் நச்சு சுைற்சி
ஆ) வ்பரும் நுகர்டவ அதிகப்படுத்துதல்
இ) வதாழில்சாடலகள் வைர்ச்சி
ஈ) அதிக அைவில் நகர்ையைாதல்

4.  கீழ்கண்ைவற்றுள் எந்த வ்பாருைாதாரம் 
சாராத காரணி, வ்பாருைாதார 
முன்தனற்றத்டத நிர்ணயிககிறது

அ) இயற்டக வைஙகள்
ஆ)ைனிதவைஙகள்.
இ) மூலதன உருவாககம்
ஈ)்பன்னாடடு வாணி்பம்

5.  வ்பாருைாதார வைர்ச்சி ________ ஐ 
அைவிடுகிறது

அ) உற்்பத்தித் திறன் வைர்ச்சி
ஆ) வ்பயரைவு  வருைான அதிகரிபபு
இ) உற்்பத்தி அதிகரிபபு
ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

6.  அளிபபு ்பககத்திலிருந்து இயஙகும் 
வறுடையின் நச்சு சுைற்சியின்்படி 
ஏடைநாடுகள் ஏடையாகதவ  இருககின்றன 
ஏவனன்றால்

அ) தசமிபபு குடறவாகதவ உள்ைது
ஆ) முதலீடு குடறவாகதவ உள்ைது
இ) திறன் மிகக அரசு இல்டல
ஈ) அ ைற்றும் ஆ
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7.  கீழ்கண்ை எந்த திடைத்தில், தவைாண்டை 
ைற்றும் கிராைப வ்பாருைாதாரத்டத 
டையைாகக  வகாண்ைது?

அ) ைககள் திடைம்
ஆ) ்பாம்த்ப திடைம்
இ) காந்தியத் திடைம்
ஈ) விஸ்தவசுவரய்யா திடைம் 

8.  கீழ்கண்ை திடைஙகடை அடவ 
முன்வைாழியப்படை ஆண்டின் 
அடிப்படையில் காலகிரை வரிடசப்படி 
வதாகுத்து விடைடயத் ததர்ந்வதடுககவும்
i) ைககள் திடைம்
ii) ்பாம்த்ப திடைம்
iii) ஜவஹர்லால் தநரு திடைம்
iv) விஸ்தவசுவரய்யா திடைம் 

அ) i) ii) iii) iv) 
ஆ) iv) iii) ii) i)  
இ) i) ii) iv) iii) 
ஈ) ii) i) iv) iii)

9.  எம். என் ராய் வைஙகியத் திடைம் 
கீழ்கண்ைடவகளில் எது?

அ) காஙகிரஸ் திடைம்
ஆ) ைககள் திடைம்
இ) ்பாம்த்ப திடைம்
ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

10.  சுடடிககாடடும் திடைமிைடல வசயல்்படுத்திய 
நாடு

அ) பிரான்சு
ஆ) வஜர்ைனி
இ) இத்தாலி
ஈ)   ரஷ்யா

11.  குறுகிய காலத் திடைத்தின் இன்வனாரு  
வ்பயர்

அ) கடடுப்படுத்தும் திடைம்
ஆ) கடடு்பாடடை நீககும் திடைம்
இ) சுைல் திடைம்
ஈ) சுைற்சியற்ற திடைம்

12.  நீண்ைகாலத்  திடைத்தின் ைற்வறாரு வ்பயர் 
அ) தைம்்பாடடுத் திடைம்
ஆ) தைம்்பாடு இல்லாத திடைம்
இ) முன்தனாககுத் திடைம்
ஈ) முன்தனாககைற்ற திடைம்

13.  நீண்ை காலத்திடைமிைலின் அடிப்படைக 
கருத்து நாடடின் _______ைாற்றைாகும்

அ) நிதி
ஆ) தவைாண்டை
இ) வதாழில்
ஈ) கடைடைபபு

14.  சர்தவாதாயத் திடைத்டத முன்வைாழிந்தவர் 
யார்?

அ) ைஹாத்ைா காந்தி
ஆ) வஜயபபிரகாஷ் நாராயணன்
இ) எஸ்.என்.அகர்வால்
ஈ) எம்.என்.ராய்

15.  இந்தியாவில் திடைககுழு அடைககப்படை 
ஆண்டு------------

அ) 1950 
ஆ) 1951 
இ) 1947 
ஈ)1948
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16. “ அடிடைத்தனத்திற்கான ்பாடத“ என்ற 
புத்தகத்டத எழுதியவர் யார்?

அ) பிரவைரிக தஹயக
ஆ) வஜ.ஆர் ஹிகஸ்
இ) தைவிட ரிககார்தைா
ஈ) டி.ஆர். ைால்தஸ்

 17.  முன்தனாககுத் திடைத்தின் ைற்வறாருப 
வ்பயர்_________.

அ) குறுகிய கால திடைமிைல்
ஆ) நடுத்தரககாலத் திடைமிைல்
இ) நீண்ை காலத் திடைமிைல்
ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

18.  நிதி ஆதயாக  கீழ்கண்ை எதன் மூலைாக 
அடைககப்படைது?

அ) குடியரசு தடலவரின் அவசர
     ஆடண
ஆ) குடியரசு தடலவரின் சுற்றறிகடக
இ) அடைச்சரடவத் தீர்ைானம்
ஈ) இடவ எதுவுமில்டல

19.  நிதி ஆதயாககின் (NITI Aayog) சரியான 
ஆஙகில விரிவாககம்

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 

20.  சடைபபூர்வைாக நிதி ஆதயாககின் 
தடலவராக கீழ்ககண்ை எந்தப ்பதவியில் 
உள்ை ஒருவர் வசயல்்படுவார்?

அ) பிரதைர்
ஆ) குடியரசுத் தடலவர்
இ)  உதவி குடியரசுத் தடலவர்
ஈ) நிதி அடைச்சர்

விடைகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ஆ ஈ அ ஆ இ ஈ இ ஆ ஆ ஆ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
அ இ இ ஆ அ அ இ இ ஈ அ

�குதி – ஆ

கீழக்கொணும வினேொக்களுககு ஓரிரு வொககியங்்களில் �தில் அளிக்கவும

21. வ்பாருைாதார முன்தனற்றம் - வடரயறு
22. வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்தின் குறியீடுகடை குறிபபிடுக
23. வ்பாருைாதார வைர்ச்சியிலிருந்து முன்தனற்றத்டத தவறு்படுத்துக
24. வைாத்த நாடடு உற்்பத்தி என்றால் என்ன?
25. வ்பாருைாதார திடைமிைலின் வடரவிலககணம் எழுதுக
26. வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்தின் சமூக குறியீடுகடை ்படடியலிடுக
27. நிதி ஆதயாக ்பற்றி குறிபபு வடரக.
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�குதி – இ

கீழவரும வினேொக்களுககு ஒரு �த்தியளவில் விற்டயளிக்கவும

28. வறுடையின் நச்சு சுைற்சிககான காரணஙகடை வடர்பைத்துைன் வதளிவுப்படுத்துக
29.  வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத நிர்ணயிககும் வ்பாருைாதாரம் சாராத காரணிகள் 

யாடவ?
30. வறுடையின் நச்சு சுைற்சிடய எப்படித் தடுப்பது?
31. இந்தியாவில் வ்பாருைாதாரத் திடைமிைல் ்பரிணாை வைர்ச்சிடய ைதிபபிடுக.
32. திடைமிைலுககு ஆதரவான கருத்துகடை விவரி
33.  வசயல்்பாடடுத் திடைமிைலுககும் அடைபபுமுடறத் திடைமிைலுககுமிடைதயயான 

தவறு்பாடுகை எழுதுக
34. நிதி ஆதயாககின் ்பணிகள் யாடவ?

�குதி – ஈ

கீழக்கொணும வினேொக்களுககு ஒரு �க்க அளவில் �தில் தரு்க

35.  வ்பாருைாதார முன்தனற்றத்டத தீர்ைானிககும் வ்பாருைாதாம் சார்ந்த காரணிகடை 
விவாதிககவும்

36. ்பல்தவறு வடகயானத் திடைமிைல் வடககடை விவரி
37. திடைமிைலுககு எதிரான வாதஙகடை எடுத்துடரககவும்

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 
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அத்தியாயம்

12 புள்ளியியல் மு்ைகைள் ்ற்றும் 
ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஓர அறிமுகைம்

“புள்ளியி்யல என்்பது அறிவி்யலின் இ்லககணம்” 
– கைாரல் பியர்ஸன

புரிதலின் ந�ோக்கங்கள்
புள்ளியில நுட்பஙகனை அறிநது ்காண்டு ்்பாருைாதார பிரச்ெனைகனை ்பகுப்பாயவு 
்ெயவதற்காை அறினவப ்்பறுவது 

்்பாருைாதார அைனவயி்யலின் அடிப்பன்டகனையும் அதன் ்ப்யன்்பாடன்டயும் 
அறிநது்காள்வது.

1
2

12.1
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.

 புள்ளியி்யலின் முதல புத்தகமாக 
“உயிரப புள்ளியி்யலின் ்பஙகளிபபுகள்” 

(Contributions to Vital Statistics) என்்ற 
தன்லபபில பிரான்ஸிஸ் ஜி.பி. ்நய்ஸன் 
1845-ஆம் ஆண்டு ்வளியிட்டார. இது 
மககளின் பி்றபபு இ்றபபு விவரஙகனை ்பற்றி்ய 
முன்ற்யாை ்தாகுப்பாக இருநதது.

புள்ளியியலின தந்த

க்டநத நூற்்றாண்டில 
இஙகி்லாநது நாடடில 
வாழ்நத தாவரவி்யல 
அறிஞர ்ராைாலடு பிஷர 
புள்ளியி்யலில அடிப்பன்ட 
் ந றி மு ன ்ற க ன ை  
ஏ ற் ்ப டு த் தி ை ா ர .  
அவருன்ட்ய புள்ளியி்யல 

ஆயவுகள் ்பரிணாம வைரச்சின்ய ்பகுப்பாயவு 
்ெய்யவும் நவீை மரபி்யல ஆயவுகளுககு 
அடித்தைமாகவும் அனமநதுள்ைது.

்ராைாலடு பிஷர
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12.2

12.3

12.4

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.

இந்தியோவில் 
புள்ளியியலின் வளர்சசி

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 

பி.சி. ்ஹ்லய�ாபிஸ்

புள்ளியி்யலின் தநனத என்்றனழககப்படு்பவர 
பி.சி. மே்லபநாபிஸ் ஆவார. 2007லிருநது 
அவரின் பி்றநத நாைாை ஜுன் 29 புள்ளியி்யல 
நாைாகக ்காண்்டா்டப்படடு வருகி்றது.

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). 
புள்ளியியல் – இ்லககைணஙகைள்

புள்ளியிலின ்பண்புகைள் 
்ற்றும் ்பணிகைள்

i)  புள்ளியியல் என்பது விவரஙகைளின 
சதாகுப்பாகும். இது தனி்்யாரு 
புள்ளிவிவரத்னத மடடும் குறிககாமல, புள்ளி 
விவரஙகளின் ்தாகுபன்பக குறிப்பதாகும். 

“புள்ளியி்யல என்்பது மதிபபீடுகனை மற்றும் 
நிகழ்தகவுகனைப ்பற்றி்ய அறிவி்யல”

- ய்பாடிங்டன.
“புள்ளியி்யல என்்பது எண்ணி்லாை 

விவரஙகனை திரடடி, ஒருஙகினணத்து 
வழஙகி, ்பகுத்தாயநது, விவரிப்பது ஆகும்”

- கிராகஸ்்டன ்ற்றும் சகைௗ்டன
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12.5

12.6

உதாரணத்திற்கு, இது ஒரு நாளின் 
உற்்பத்தி, ஒரு நாளின் விற்்பனை 
ப்பான்்றவற்ன்ற குறிப்பதல்ல. ஒவ்வாரு 
நாளிலும் ்ெய்யப்பட்ட உற்்பத்தி, ஒவ்வாரு 
நாளிலும் ்ெய்யப்பட்ட விற்்பனைகள் 
ப்பான்்ற புள்ளிவிவர ்தா்டரகளின் 
்தாகுபன்ப குறிப்பதாகும்.

ii)  புள்ளியியல் என்பது எண்ணிக்கைகை்ை 
திரட்டுவது, மதிபபீடு ்ெயவது மற்றும் 
்வளிப்படுத்துவது ஆகும்.

iii)  புள்ளிவிவர திரட்டுதல் மு்ையானதாகைவும் 
முனகூட்டியய தீர்ானிககைப்பட்்ட 
ய�ாககைத்து்டனும் இருப்பது அவசியம்:  
புள்ளிவிவரஙகனை திரடடுவதற்காை 
பநாககம் முன்ைதாகபவ 
தீரமானிககப்பட்டதாக இருநதாலதான் 
அவவிவரஙகள் துலலி்யமாைதாக 
இருககும்.

iv)  இது ஒபபீடு செயய வெதியளிககும் 
நுட்்பஙகைள் ்பயன்படுத்தப்படுவதாகை இருககை 
யவண்டும்: இரு விவரத் ்தாகுபபுகள் 
இருககும்்்பாழுது, ெராெரி, விகிதஙகள், 
்கழுககள் ப்பான்்ற கருவிகள் 
அவபவறு்பட்ட இரு விவரஙகனை ஒபபி்ட 
உதவி்யாக இருகக பவண்டும்.

புள்ளியியலின ்பணிகைள்

  புள்ளியி்யல விவரஙகனை துலலி்யமாை 
வடிவில வழஙகுகி்றது.

  இது ்பரநத விவரஙகனை சுருககித் 
தருகி்றது.

  இது ஒபபீடுகனைச் ்ெய்ய உதவுகி்றது.
  இது எடுபகாள்கனை உருவாககவும், 

பொதனைககு உட்படுத்தவும் 
உதவுகி்றது.

  இது மதிபபீடுகனைச் ்ெய்ய உதவுகி்றது.
  ் காள்னககனை உருவாககுவதில இது 

உதவுகி்றது.

புள்ளியியலின இயல்புகைள்

புள்ளியி்யலில அறிவி்யல, கன்லயி்யல 
ஆகி்ய இரண்டின் தன்னமகளும் 
க்லநதிருககின்்றை. முன்றப்படுத்தப்பட்ட 
அறிவின் ்தாகுபபினை அறிவி்ய்லாக 
காண்கின்ப்றாம்.  அபத வனகயில புள்ளியி்யல 
என்்பது ஒரு முன்றப்படுத்தப்பட்ட ் தாகுப்பாகும்.  
இது விவரஙகனை ்பகுத்தாயநது, அதன் 
அடிப்பன்டயில பகாட்பாடுகனை 
உருவாககவம், உருவாககப்பட்ட 
பகாட்பாடுகனை பொதனை ்ெயது 
துலலி்யமாை முடிவுகனை எடுககவும் 
உதவுகி்றது.  எைபவ, புள்ளியி்யல ஒரு 
அறிவி்ய்லாக ்பாரககப்படுகி்றது. புள்ளி 
விவரஙகனை க்டநது தைது ்பட்டறிவின் 
அடிப்பன்டயிலும் எடுககப்பட்ட முடிவுகள் 
்பாரககப்படுகின்்றை.  பமலும், விவரஙகனை 
திரடடுவது, அட்டவனணயிடுவது, முடிவுகனை 
எடுப்பது, தீரமாைஙகனை ்ெயவது எை ்ப்ல 
புள்ளிவிவர ந்டவடிகனககளில கன்லயி்யலின் 
உடகூறுகள் க்லநதுள்ைை. இநத 
அடிப்பன்டயில ்பாரத்தால இது ஒரு 
கன்லயி்லாகவும் விைஙகுகி்றது.

புள்ளியியலின ்பரபபு

புள்ளியி்யல ்பரபபு மிகவும் விரிநததாகும்.  
மனிதனின் அனைத்து ந்டவடிகனககளிலும் 
அது ்்பாதிநதுள்ைது.  ்்பாருளி்யல, ்தாழில, 
வணிகம், கலவியி்யல, திட்டமி்டல, மருத்துவம் 
ப்பான்று ்ப்ல துன்றகளிலும் அது 
பதனவப்படுகி்றது.  பின்வரும் ்பகுதி 
புள்ளியி்யல எவவாறு ்ப்ல துன்றகளில 
்ப்யன்்படுத்தப்படுகி்றது என்்பதனை நமககு 
விைககுகி்றது.
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ச்பாருளியலில் புள்ளியியல்

்்பாருளி்யலில ்ப்ல பிரச்ெனைகள் 
உள்ைை. உதாரணத்திற்கு, உற்்பத்தி, 
வருமாைம், பவன்லவாயபபு, ்பகிரவு, நுகரச்சி, 
பெமிபபு, ்ெ்லவு மற்றும் இனவ ்தா்டர்பாை 
எண்ணற்்ற ஆயவுககுரி்ய விைாககள் 
பதான்றும். விைாககளுககு வின்டபதடும் 
ஆயவுகளுககு புள்ளிவிவரஙகள் 
இன்றி்யனம்யாதனவ. எடுபகாள்கனை 
உருவாககுவது, விவரஙகனை திரடடுவது, 
வனகப்படுத்துவது, ்பகுப்பாயவு ்ெயவது, 
முடிவுகனை எடுப்பது, ்காள்னககனை 
வகுப்பது எை புள்ளியி்யல ்்பாருளி்யலில 
இரண்்ட்றக க்லநதுள்ைது.

சதாழிலில் புள்ளியியல்

்தாழிற்ொன்லகளில புள்ளி்யலின் 
்ப்யன்கள் குறிபபி்டத்தகுநததாக உள்ைது.  மிக 
முககி்யமாக தரககடடுப்பாடடு நுட்பம் (Quality 
Control) இஙகு ்ப்யன்்படுத்தப்படுகி்றது.  
குறிபபிட்ட தரத்தில ்்பாருடகள் 
இருககின்்றைவா என்்பனத பொதிகக 
இநநுட்பம் ்ப்யன்்படுகி்றது.

புள்ளியிலும் வணிகைமும்

உயிரவாழ இரத்தம் எவவைவு 
முககி்யபமா, அநத அைவுககு வணிகத்திற்கு 
புள்ளியி்யல முககி்யமாைதாகும்.  ந்டபபு 
நின்லகனை புரிநது்காள்ைவும், எதிரகா்ல 
ப்பாககினை உணரநது ்காள்ைவும் ெநனத 
ஆயவுகள் மிகமுககி்ய ்பஙகாற்றுகின்்றை.  
உற்்பத்தியும், ெநனதயி்டலும் ஒருபெர 
ந்டப்பதிலன்ல.  உற்்பத்தின்ய முன்கூடடிப்ய 
திட்டமி்ட பவண்டியுள்ைது. அவவாறு 
திட்டமிடுவதற்கு புள்ளியி்யலின் பதனவ 
அவசி்யமாகும்.

புள்ளியியலும் கைல்வியியலும்

மாறிவரும் சூழ்நின்லகளுககு ஏற்்ப புதி்ய 
கலவிககாை பதனவன்ய கண்்டறிவதில 
புள்ளியி்யல மிகப்்பரி்ய ்பஙகினை 
வகிககின்்றது.  அரசு மற்றும் தனி்யாரால 
ந்டத்தப்படும் கலவி நின்ல்யஙகளில ஆயவு 
மற்்றம் பமம்்பாடடுத் துன்றகள் இருககின்்றை.  
இத்துன்றககு புள்ளிவிவரஙகள் ்்பரிதும் 
உதவுகின்்றை.  ்பனழ்ய அறிவினை 
பொதித்துப ்பாரப்பதும், புதி்ய அறிவினைப 
்்பறுவதும் புள்ளிவிவரஙகளின் மூ்லபம 
ொத்தி்யமாகும்.

புள்ளியியலும் திட்்டமி்டலும்

திட்டமி்டலில புள்ளியி்யல தவிரகக 
இ்ய்லாத ஒன்்றாகும்.  இன்ன்ற்ய நவீை உ்லகு 
திட்டமி்டல உ்லகு எைப்படுகி்றது.  அனைத்து 
அரசுத் துன்றகளும் சி்றப்பாக இ்யஙகும் 
்்பாருடடு திட்டமி்டலின் அடிப்பன்டயிப்லப்ய 
்ெ்யல்படுகி்றது.  முககி்ய ்காள்னக 
முடிவுகனை எடுப்பதிலும், அனத 
்ெ்யல்படுத்துவதிலும் புள்ளிவிவரஙகள் 
துனண ்ெயகின்்றை.  பமற்கூறி்யனவகனை 
்ெய்ய ்பலபவறு புதி்ய புள்ளியி்யல நுட்பஙகள் 
்ப்யன்்படுத்தப்படுகின்்றை. இநதி்யாவின் 
னம்ய, மாநி்ல மற்றும் உள்ளூர அரசுகள் 
திட்டமி்டலின் அடிப்பன்டயிப்லப்ய 
்ெ்யல்படுகி்றது.

புள்ளியியலும் ்ருத்துவமும்

மருத்துவத்தில புள்ளியி்யல 
்்பருமைவுககுப ்ப்யன்்படுகி்றது.  உ்டல 
பொதனைகள் அனைத்தும் 
புள்ளிவிவரஙகைாக ்தாகுககப்படுகி்றது.  
அவவாறு ்தாகுககப்படும் விவரஙகளின் 
அடிப்பன்டயிப்லப்ய மருத்துவர சிகிச்னெ 
அளிககின்்றார.  ்தா்டர மருத்துவ 
கண்காணிபபிலும், சிகிச்னெகளிலும் 
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12.7

புள்ளிவிவரஙகளின் மற்றும் ்பகுப்பாயவு 
முன்றகளின் ்பஙகும் இன்றி்யனம்யாதது.  
மருத்துவத் துன்றயில பமற்்காள்ைப்படும் 
ஆயவுகள் அனைத்திலும் புள்ளியி்யலின் 
்பலபவறு ்பகுதிகள் ்ப்யன்்படுகி்றது.

புள்ளியியலும் �வீன ்பயன்பாடுகைளும்

 கனிணி மற்றும் தகவல ் தாழிலநுட்பத் 
துன்றயில ஏற்்படடுவரும் மாற்்றஙகனைத் 
தன்ைகத்பத ஏற்றுக்காண்்ட புள்ளியி்யல, 
நிறுவைஙகளின் முடி்வடுத்தலில புதி்ய 
மாதிரிகனை உருவாககி துலலி்யமாை 
முடிவுகனை எடுகக உதவுகி்றது.  
இப்பணியினை ்ெயவதற்கு ்ப்ல புதி்ய 
்மன்்்பாருடகனை உருவாககியுள்ைைர.

புள்ளியியலின கு்ை்பாடுகைள்

புள்ளியி்ய்லால எண்ணற்்ற நன்னமகள் 
இருநதப்பாதிலும், அதில ்ப்ல குன்ற்பாடுகள் 
இருககின்்றை. அவற்றில சி்ல கீபழ 
்காடுககப்படடுள்ை:

1.  புள்ளியியல் ்பண்பு விவரஙகை்ை 
திரட்டுவதற்கு சிைநததல்்ல: புள்ளியி்யல 
அடிப்பன்டயிப்லப்ய எண்கைா்லாை 
விவரஙகனை னக்யாள்கி்றது, ஏ்ைனில 
இது அைவு விவரஙகனை கணககிடுகி்றது.  
இதன் காரணமாக, ஏழ்னம, தி்றன், பநரனம, 
தன்லனமப்பண்பு, அதிகாரம், அறிவுக 
கூரனம ப்பான்்ற ்பண்பு விவரஙகனை 
துலலி்யமாக அைவிடடு புள்ளிவிவரஙகைாக 
தர இ்ய்லாது.  அபத ப்பான்று, 
மிகப்்பரும்்பா்லாை புள்ளியில ்பகுப்பாயவு 
நுட்பஙகனை ்பண்பு விவர ்பகுப்பாயவிற்கு 
பநரடி்யாக ்ப்யன்்படுத்த இ்ய்லாது.

12.8

2.  புள்ளியியல் விதிகைள் துல்லிய்ான்வ 
அல்்ல: கணிதமும், இ்யல அறிவி்யலும் 
துலலி்யமாைனவ.  ஆைால, புள்ளியி்யல 
விதிகள் துலலி்யமாைனவ அல்ல, 
அனவகள் பதாரா்யமாைனவ்யாகும்.  
புள்ளியி்யல முடிவுகள் அனைத்து 
முழுத்்தாகுபபிற்கும் ்்பாருநதிப 
ப்பாவதிலன்ல.  அம்முடிவகள் ெராெரி்யாக 
மடடுபம ெரி்யாைதாக இருககும்.

3.  புள்ளிவிவர கைருவிகைள் தவைாகை 
்பயன்படுத்தப்படுவதற்கைான வாயபபு:  
புள்ளியி்யல கருவிகனை நிபுணத்துவம் 
்்பற்்றவரகள் மடடுபம ்ப்யன்்படுத்த 
பவண்டும். நிபுணத்துவம் ்்ப்றாதவரகள் 
புள்ளியி்யல கருவிகனை ்ப்யன்்படுத்திைால 
அது அ்பா்யகரமாைதாக இருககும்.  தவ்றாை 
முவுகனை தருவதாக அனமயும்.

4.  பிரசெ்னகை்ை ஆராயவதில் புள்ளியியல் 
அணுகுமு்ை ்ப்ல மு்ைகைளில் ஒனறு 
்ட்டுய்: பிரச்ெனைகனை ஆராயவதில ்ப்ல 
அணுகுமுன்றகள் உள்ைை.  அதில 
புள்ளியி்யல அணுகுமுன்றயும் ஒன்று.  
இம்முன்ற மடடுபம பிரச்ெனையின் 
அனைத்து ்பகுதிகனையும் ஆராயநது 
முழுத்தீரவினை வழஙகிவிடுவதிலன்ல. 
அதைால முடிவுகனை எடுககும்்்பாழுது 
மற்்றவற்ன்றயும் கவனிகக பவண்டியுள்ைது.

புள்ளியியலின வ்கைகைள்

புள்ளியி்யல இரு வனககள் உள்ைை. 
அனவகள் விவரிபபு புள்ளியி்யல (Descriptive 
Statistics) மற்றும் உயத்துணரவு புள்ளியி்யல 
(Inferential Statistics) ஆகும்.
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12.9

விவரிபபு புள்ளியியல்

விவரிபபு புள்ளியி்யல என்்பது 
புள்ளிவிவர ்தாகுபன்பயும், விவரிபன்பயும் 
்ெயயும் புள்ளியி்யலின் ஒரு ்பகுதி்யாகும்.  

உயத்துணரவு புள்ளியியல்

கூறுவின் (Sample) விவரஙகனை 
்பகுப்பாயவு ்ெயது அதன் ்பண்பினை (Sample 

statistic) அறிநது ்காள்வதன் மூ்லம் 
முழுத்்தாகுபபின் (Population) 
விவரஙகளுககாை ்பண்புகனை (Population 
Parameter) அறிநது்காள்வது அல்லது 
உயத்துணரவதற்குப ்ப்யன்்படும் 
புள்ளியி்யலின் ஒரு ்பகுதி உயத்துணரவு 
புள்ளியி்யல எைப்படுகி்றது.

புள்ளியியல்
விவரிபபு 

புள்ளியியல்

உயத்துணரவு 
புள்ளியியல்புள்ளியி்யலின் வனககள்

விவரிபபு புள்ளியிலுககும், உயத்துணரவு புள்ளியியலுககும் உள்ை யவறு்பாடுகைள்

்ப.எண் விவரிபபு புள்ளியியல் உயத்துணரவு புள்ளியியல்

1. ஆயவில உள்ை முழுத்்தாகுதின்யயும் 
விைககுகின்்றது

மாதிரி ஆயவின் அடிப்பன்டயில 
முழுத்்தாகுதி ்பற்றி 
முடி்வடுககப்படுகின்்றது

2. புள்ளி விவரஙகனை வனர்ப்டஙகைாகவும் 
விைககப்ப்டஙகைாகவும் வழஙகுகின்்றது

கருதுபகாள்கனை பொதனை ்ெயது 
கணிககின்்றது

3. புள்ளிவிவரஙகளின் சுருககஙகனைத் 
தருகின்்றது

மாதிரின்யத் தாண்டி முழுத்்தாகுபபினை 
அறிநது ்காள்ை ்ப்யன்்படுகின்்றது

புள்ளிவிவரஙகைள்

 புள்ளிவிவரஙகள் என்்பது 
உண்னமகனைப ்பற்றி்ய விவரம் அல்லது 
எண்கள் ஆகும்.  அனவகள் முடிவுகனை 
எடுப்பதில முககி்ய ்பஙகினை வகிககி்றது.  
இனவகள் அறிநது்காள்வதற்கும், 
்பகுப்பாயவிற்கும் அடிப்பன்ட்யாைனவ்யாகும்.  
புள்ளிவிவரஙகள் புள்ளியிலுககாை 
மூ்லப்்பாருைாகும்.

புள்ளிவிவரஙகள் இருவனகப்படும்.  
அனவ்யாவை: அைவு விவரஙகள் (Quantitative 
Data) மற்றும் ்பண்பு விவரஙகள் (Qualitative 
Data). 

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 விவரஙகைள் (Qualitative data)

சி்ல்பண்புகள் இருககின்்றைவா அல்லது 
இலன்ல்யா என்று மடடுபம கூ்றமுடியும் 
(உதாரணம் – ்பால (Gender), இைம் 
(Community) சி்ல ்பண்புகனை அைவி்டமுடி்யாது 
ஆைால வரினெப்படுத்த்லாம். (உதாரணம் – 
பநரனம (Honesty), இத்தனக்ய ்பண்பு ொர 
விவரஙகபை ்பண்பு விவரஙகைாகும்.

(i) ச்பயரைவு விவரஙகைள் (Nominal Data)

்்ப்யரைவு விவரஙகள் குறிபபிட்ட 
்பண்பினை இரண்டு, மூன்்றாக 
வனகப்படுத்துவது ் ்ப்யரைவு விவரஙகைாகும்.  
அவவனகப்பாடடிற்குள் வரும் உறுபபுகளின் 
எண்ணிகனகன்ய குறிபபிடுவது ்்ப்யரைவு 
விவரஙகள் ஆகும்.  உதாரணத்திற்கு மககனை 
ஆண்கள், ் ்பண்கள், மூன்்றாம் ்பாலிைத்திைர 
எை வனகப்படுத்தி எண்ணிகனகன்ய 
குறிப்பது.  பமலும், கலவி்யறிவின் 
அடிப்பன்டயில மககனை முன்றொர 

கலவி்யற்ப்றார, துவககப்பள்ளி ்பயின்்றவரகள், 
உ்யரநின்லப ்பள்ளி ்பயின்்றவரகள், 
பமலநின்ல வகுபபு ்பயின்்றவரகள், இைநின்ல 
்பட்டப்படிபபு ்்பற்்றவர, முதுநின்ல ்பட்டப்படிபபு 
்பயின்்றவர எை வனகப்படுத்தி 
எண்ணிகனகயில கூ்றப்படுவது.

(ii) தரவரி்ெ விவரஙகைள் (Rank Data)

அைவி்டப்பட்ட விவரஙகனை எண்களில 
்காடுககப்ப்டாமல தரவரினெயில 
்காடுகக்படடிருநதால அனவகள் தரவரினெ 
விவரஙகள் எைப்படும்.  உதாரணத்திற்கு 
மாணவரகள் ்்பற்்ற மதிப்்பண்கனை 
தரவரினெயில 1,2,3.......n எைக 
்காடுககப்படடிருநதால அனவகள் தரவரினெ 
விவரஙகள் எைப்படும்.  பமலும், ஒரு ஓட்டப 
்பநத்ய ப்பாடடியில க்லநது ்காண்்டவரகள், 
ப்பாடடித் பதரவில ்்பற்்ற இ்டஙகள் ஆகி்யை 
தரவரினெ விவரஙகளுககாை மற்்ற 
உதாரணஙகள் ஆகும்.

சதா்டரசசியற்ை 
விவரஙகைள்

தரவரி்ெ 
விவரஙகைள் 

சதா்டரசசியான 
விவரஙகைள் 

ச்பயரைவு 
விவரஙகைள் 

புள்ளி 
விவரஙகைள் 

இயல்பின 
அடிப்்டயில் 
வ்கைப்பாடு

ஆதாரத்தில் 
அடிப்ப்்டயில் 

வ்கைப்பாடு

அைவு 
விவரஙகைள் 

தன்் 
விவரஙகைள் 

முதல்நி்்ல 
விவரஙகைள் 

இரண்்டாம் நி்்ல 
விவரஙகைள் 

புள்ளிவிவர வ்கைப்பாடுகைள்

புள்ளிவிவர ஆதாரஙகைளின (Source of Data) 
அடிப்ப்்டயில் வ்கைப்பாடு

விவரஙகள் எப்படி பெகரிககப்பட்டை 
என்்ற அடிப்பன்டயில அனவகனை இரண்்டாகப 
பிரிகக்லாம்: அனவ்யாவை: முதலநின்ல 

விவரஙகள் மற்றும் இரண்்டாம்நின்ல 
விவரஙகள்.
(i) முதல்நி்்ல விவரஙகைள் (Primary Data)

விவரஙகள் குறிபபிட்ட பநாககத்து்டனும் 
முதலமுன்ற்யாகவும் விவர பெகரிப்பாைரால 
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12.10

திரட்டப்படடிருநதால அனவகள் முதலநின்ல 
விவரஙகள் எைப்படும்.  இனவகள் 
கூறுகளி்டமிருநபதா அல்லது 
முழுத்்தாகுபன்பப்யா விவர பெகரிபபிற்கு 
்ப்யன்்படுத்திக ்காள்வதாகும்.  முதலநின்ல 
விவரஙகளுககாை உதாரணம்: 
மாணவரகளின் மதிப்்பண்னண 
அவரகளி்டமிருநது பநரடி்யாக 
்்பற்றுக்காள்வது, விவொயிகளின் நி்ல 
அைவுகனை விவொயிகளி்டமிருநது 
பெகரிப்பது.

(ii)  இரண்்டாம் நி்்ல விவரஙகைள் (Secondary 
Sources)

்்பாது பநாககத்திப்லா அல்லது 
குறிபபிட்ட பநாககத்திற்காக மற்்்றாருவர 
ஏற்கைபவ பெகரித்து னவத்திருககும் 
விவரஙகனை நாம் அனத னவத்திருப்பவரி்டம் 
்ென்று பெகரித்தால, அவவிவரஙகனை 
இண்்டாம்நின்ல விவரஙகள் என்கிப்றாம்.  
்்பாருளி்யல ஆயவுகளுககுகாக எண்ணற்்ற 
இரண்்டாம் நின்ல விவரஙகள் உள்ைை.  
அவற்றில சி்ல: மககள்்தானக கணக்கடுபபு 
்பதிபவடுகள் (Census Reports), மத்தி்ய 
புள்ளிவிவர அனமபபின் ்வளியீடுகள் 
(Publications of Central Statistical Organization, 
CSO), பதசி்ய கூ்்றடுபபு விொரனண 
அனமபபின் ்வளியீடுகள் (National Sample 
Survey Organization, NSSO), இநதி்ய ரிெரவ 
வஙகியின் அறிகனககள் (Reserve Bank of 
India Bulletin), ்்பாருைாதார ஆயவறிகனககள் 
(Economic Surveys), மத்தி்ய மற்றும் மாநி்ல 
்்பாருளி்யல மற்றும் புள்ளியி்யல இ்யககுநரக 
்வளியீடுகள் (Publications of Central and 
State Governments Directorate of Economics 
and Statistics), புத்தகஙகள், ் ்பாருளி்யலுககாை 
்பருவ இதழ்கள் (Economic Journals), 
அனமபபுககளிைால ்வளியி்டப்பட்ட மற்றும் 
்வளியி்டப்ப்டாத விவரஙகள், அரசுத்துன்ற 

்வளியீடுகள், ்பன்ைாடடு அனமபபுகளின் 
்வளியீடுகள், இனண்ய ்பககஙகள் உள்ளிட்ட 
ஏராைமாைனவ.

கூட்டுச ெராெரி அல்்லது 
ெராெரி ( ) (Arithmetic Mean 
or Mean or Average)

ஒரு ்தாகுபபின் னம்ய மதிபப்ப னம்ய 
நின்லபப்பாககு அைவு அல்லது ெராெரி அல்லது 
அனமபபு அைவு (Measure of Location) 
எைப்படும்.  ஐநது வனக ெராெரி அைவுகள் 
உள்ைை. அனவகளில கூடடுச்ெராெரி, 
இன்டநின்ல மற்றும் முகடு ஆகி்யனவ 
ொதாரண அல்லது எளி்ய ெராெரிகள் என்றும் 
்்பருககுச் ெராெரி மற்றும் இனெச் ெராெரி 
சி்றபபுச் ெராெரிகள் ஆகும்.

ஒரு மாறியின் ெராெரி என்்பது மாறியின் 
அனைத்து எண் மதிபபுகளின் கூடடுத் 
்தானகன்ய அவ்வண்களின் 
எண்ணிகனக்யால வகுத்தால கின்டப்பது 
ஆகும். இப்்பாழுது x என்்ற மாறியின் 
மதிபபுககள் x1,x2,x3,x4,...,xn என்்றால இநத n 
மதிபபுகளின் கூடடுச் ெராெரி அநத மதிபபுகளின் 
கூடடுத்்தானகன்ய n - ஆல வகுத்தால 
கின்டப்பது ஆகும்.

ெராெரி என்பதன ச்பாருள்

 “ னம்யபப்பாககு அைனவ என்்பது எநத 
எண்னணச் சுற்றி மற்்ற எண்கள் 
இருககின்்றபதா அநத எண்ணினை 
கண்்டறிவது.”

 “ எநத ஒரு எண்னண மற்்ற எண்கள் 
பிரதி்பலிககின்்றபதா அநத எண்பண 
ெராெரி ஆகும்.”

 “ ் மாத்தமாக அனைத்து எண்கனையும் 
்தாகுத்துச் ்ொலகி்றபதா அதுதான் 
எண்களின் னம்யம் எைப்படுகி்றது.”
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12.11

இச் சூத்திரம் ்தாகுககப்ப்டாத விவரஙகளுககு 
மடடுபம ்ப்யன்்படுத்த பவண்டும்.

உதாரணம் 1 : கீழ்கண்்ட விவரஙகளுககு 
கூடடுச் ெராெரியினை கணககிடுக:  
2, 4, 6, 8, 10.

இதில நாம் இருமுன்றகளில கூடடுச் 
ெராெரியினை கண்்டறி்ய்லாம். ஒன்று பநரடி 
முன்ற, மற்்்றான்று சுருகக முன்ற.

ய�ரடி மு்ை: 

இஙகு ∑X =  அனைத்து X மதிபபுககளின் 
கூடுதல.

n =  ் மாத்தமுள்ை உறுபபுககளின் 
எண்ணிகனக.

தீரவு

சுருககை மு்ை 

இம்முன்றயில கூடடுச் ெராெரியினை 
கண்்டறி்ய சூத்திரம் 

 

இஙகு A = அனுமானிககப்பட்ட கூடடுச் ெராெரி
∑d =  அனுமானிககப்பட்ட 

ெராெரியிலிருநது X–ன் வி்லகல
  n  =  ் மாத்தமுள்ை உறுபபிைரகளின் 

எண்ணிகனக.

உதாரணம் 2: ஒரு வகுபபில ்பயிலும் 5 
மாணவரகள் ஒரு ்பா்டத்தில ்்பற்்ற 
மதிப்்பண்கள் 75, 68, 80, 92, 56.  
இம்மதிப்்பண்களுககாை கூடடுச் 
ெராெரியினை கண்்டறிக. 

X̅ =
X1+X2+X3+X4+⋯+Xn =

1
∑n

i =1Xi,n n

X̅ = ∑X
n

X̅ =
2+4+6+8+10

=
30

=6
5 5

X̅ = A + ∑d
n

தீரவு:

X d = X - A
75 7

68 → A 0
80 12
92 24
56 -12

ச்ாத்தம் 31

X̅ = A + ∑d
n

= 68 + 
31
5

 = 68 + 6.2

 = 74.2

வி்லகைல் அை்வகைள் (σ)
ெராெரி அல்லது னம்யபப்பாககு 

அைனவகள் ஒரு எண் ்பரவலின் 
னம்யத்தினை மடடுபம காடடுகி்றது.  
அப்பரவலின் னம்யத்திலிருநது ஒவ்வாரு 
எண்ணும் எவவைவு தூரம் இரு்பககத்திலும் 
வி்லகி நிற்கி்றது என்்பதனை 
்தரிவிப்பதிலன்ல. இவவி்லகன்லப ்பற்றி்ய 
அறிவினை நமககு ்தரிவிப்பது வி்லகல அைவு 
முன்றகைாகும் (Measures of Disperson).  
அவவி்லகன்ல நாம் பவறு்பட்ட முன்றகளில 
்தரிநது ்காள்ை்லாம். பமலும் வி்லகல 
முன்றகனை நாம் இரு பிரிவுகைாக காண்லாம்:

1.  தனித்த வி்லகல அைனவகள்  
(Absolute Measures of Dispersion)

2.  ஒபபீடடு வி்லகல அைனவகள்  
(Relative Measures of Dispersion)

எநத அ்லகுகளில எண்்பரவல 
தரப்படடிருககின்்றபதா, அபத அ்லகுகளில 
வி்லகல அைனவகள் கணககி்டப்படடு 
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தரப்பட்டால அனவகள் தனித்த வி்லகல 
அைனவகள் எைபடுகி்றது. 

ஆைால ஒபபீடடு வி்லகலகள் அைனவகள் 
அ்லகுகளிலிருநது விடு்பட்டனவ. அனவ 
தனித்த எண்கள், எைபவ  ஒன்றுககும் 
பமற்்பட்ட எண் ்பரவலகளின் வி்லகல 
அைனவகனை (பவறு்பட்ட அ்லகுகளில 
அனவகள் தரப்படடிருநதாலும்) நாம் ஒபபி்ட 
முடியும்.

திட்டவி்லககம்: காரல பி்யர்ஸன் 1893-
ஆம் ஆண்டு நமககு அறிமுகப்படுத்திைார.  
திட்டவி்லககமாைது “ வி்லகல வரககஙகளின் 
ெராெரியின் வரகக மூ்லம்” (Root Mean-square 
Deviation) எைவும் அனழககப்படுகி்றது.  
ஏ்ைனில, ்தா்டரிலிருககும் ஒவ்வாரு எண் 
மதிபபும் கூடடுச்ெராெரியிலிருநது 
வி்லகியிருககும் தூரத்திற்காை 
வரககஙகஙகளின் ெராெரிககு வரககமூ்லம் 
கண்்டறிவது திட்டவி்லககம் ஆகும்.  திட்ட 
வி்லககத்தின் வரககம் மாறு்பாடு (Variance) 
எைப்படுகின்்றது.

திட்்ட வி்லககைம் - இ்லககைணம்

“ஒவ்வாரு மதிபபும் அதன் 
ெராெரியிலிருநது வி்லகியிருககும் அைவின் 
வரககத்தின் கூடடுச்ெராெரியின் பநரின்ட 
வரகக மூ்லமதிப்பாகும்”.  இது σ எைக 
குறிபபி்டப்படுகின்்றது.

திட்்டவி்லககைத்தி்ன கைணககிடும் மு்ை

தனித்த ்தாகுதி (்தாகுககப்ப்டாத 
விவரஙகள்) தனித்த ்தாகுதியில இரு 
முன்றகளில திட்ட வி்லககம் 
கணககி்டப்படுகின்்றது.

அ)  உண்னமச் ெராெரியிலிருநது வி்லகக 
மதிபபுககள் காணல (பநரடி முன்ற)

ஆ)  ஊகச் ெராெரியிலிருநது வி்லகக 
மதிபபுககள் காணல (மன்றமுக முன்ற)

திட்ட வி்லககம் (σ) = ∑(x-x̅)2
n�               �

இஙகு  x̅ = கூடடுச் ெராெரி 
n =  ் தா்டரிலுள்ை உறுபபுககளின் 

எண்ணிகனக கணககிடுவதில 
உள்ை நின்லகள்

சகைாடுத்துள்ை சதாகுதிககு,
1.  உண்னமச் ெராெரி காணல (X̅)

2.  ஒவ்வாரு மதிபபும் ெராெரியிலிருநது வி்லகி 
இருககும் அைவு காண (x ⁼ X –X̅)

3.  வி்லககஙகளின் மதிபன்ப வரககப்படுத்தி, 
வரககப்படுத்தப்படடுள்ை வி்லககஙகளின் 
கூடடுத்்தானக காணல ∑x2

4.  இநதக கூட்டல மதிபன்ப ∑x2 ் தா்டரிலுள்ை 
உறுபபுககளின் எண்ணிகனக்யால 

வகுத்தல �        �

5.   �       �  இன் வரகக மூ்ல மதிபப்ப திட்ட 
வி்லககமாகும்.

𝜎 = 
∑x2

n�        �           அல்லது 
∑(x-x̅)2

n�               �

∑x2
n  = மாறு்பாடு = ∑(x-x̅)2

n

மாதிரி அைவு 30-ககு குன்றவாக இருநதால, 
மாறு்பாடு = ∑(x-x̅)2

n-1

உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரஙகளுககு 
திட்டவி்லககத்தினை காண்க: 25, 15, 23, 42, 
27, 25, 23, 25, 20.

∑x2
n

∑x2
n
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12.12

தீரவு   உண்னம்யாை ெராெரியிலிருநது 
திட்டவி்லககத்தினை காணும் முன்ற

்ப.எண் ்திபபு(X) X –X̅ (X –X̅)2

1 25 25-25=0 0

2 15 15-25=10 100

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

      

𝜎 = ∑(x-x̅)2
n�               � = 426

9 = 47.33  = 6.88 

உதாரணம் 2: பின்வரும் விவரஙகளுககு 
அனுமானிககப்பட்ட ெராெரியிலிருநது 
திட்டவி்லககத்தினை காண்க: 43, 48, 65, 
57, 31, 60, 37, 48, 78, 59.
தீரவு அனுமானிககப்பட்ட ெராெரியிலிருநது 
திட்ட வி்லககம் காணும் முன்ற

்ப. 
எண் (X) d=X-A (A=57) (X –X̅)2

1 43 -14 196

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

N=9 ∑d = – 44 ∑d2=1952

X̅ =
225

=25
9

்திபபு

𝜎 = 
∑d2

−
(∑d)2

n (n)
= 1952

−
(-44)2

10 (10)

= 195.2-19.36 = 175.84  = 13.26 

வி்்ட = 13.26

உ்டனசதா்டரபுப ்பகுப்பாயவு(Υ)

உ்டன்்தா்டரபுப ்பகுப்பாயவு 
என்்பது இரண்டு அல்லது 
அதற்கு பமற்்பட்ட மாறிகள் 
எவவாறு ஒன்று்டன் ஒன்று 
்தா்டரபு ்காண்டு 
மாறுகின்்றை என்்பனத 
்பற்றி கணககிடுவது ஆகும். ெர ஃபிரான்சிஸ் 
கால்டன் என்்பவர இப்பகுப்பாயவினைக 
கண்்டறிநதார.

12.12.1.  உ்டன சதா்டரபின வ்கைகைள் 

உ்டன் ்தா்டரன்ப ்ப்லவாறு 
வ ன க ப ்ப டு த் த ்ல ா ம் .  
ம ா றி க ளு க கு 
இன்டப்ய்யாை உ்றவின் 
தினெ, ்பகுப்பாயவுககு 
எ டு த் து க ் க ா ள் ளு ம் 
மாறிகளின் எண்ணிகனக, 

மற்றும் மாறிகளுககின்டப்ய்யாை உ்றவின் 
தன்னம என்்ற அடிப்பன்டயில நாம் 
அனவகனை வனகப்படுத்த்லாம்.

I.  ் ாறிகைளுககு இ்்டயயயான உைவின தி்ெ 
அடிப்ப்்டயில்

மாறிகள் ஒன்றுக்கான்று 
பநரமன்ற்யாகபவா அல்லது 
எதிரமன்ற்யாகபவா உ்றவு ்காண்டிருககும்.  
அதன் அடிப்பன்டயில உ்டன் ்தா்டரபினை 
பநரமன்ற உ்டன்்தா்டரபு மற்றும் எதிரமன்ற 
உ்டன்்தா்டரபு எை ்பாகு்படுத்தப்படுகின்்றது.

கைாரல் பியரென 

Book 1.indb   309 29-03-2019   20:00:22



310புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளொதொர  
அளறையியல் ஓர் அறிமுகம்

ய�ர்்ை உ்டனசதா்டரபு  
 இரு மாறிகளின் மதிபபுகளும் ஒபர 

தினெயில நகரநது ்ென்்றால அதனை 
பநரமுன்ற உ்டன்்தா்டரபு என்கிப்றாம்.  

உதாரணம்: வருமாைம் அதிகரிககும்்்பாழுது 
்ெ்லவும் அதிகரிககி்றது. ஆகபவ வருமாைம் 
மற்றும் ்ெ்லவு மாறிகள் பநரமன்ற உ்டன் 
்தா்டரன்பக ்காண்டிருககி்றது என்கிப்றாம்.
உதாரணம் Y = a + bx

எதிர்்ை உ்டனசதா்டரபு
இரு மாறிகளின் மதிபபுகள் எதிர எதிர 

தினெயில நகரநது ்ென்்றால அதனை 
எதிரமன்ற உ்டன்்தா்டரபு என்கிப்றாம்.  

உதாரணம்: வின்ல அதிகரிககும்்்பாழுது 
்்பாருளுககாை பதனவ குன்றநது ்ெலகி்றது. 
உதாரணம் Y= a + bx

II.  ்பகுப்பாயவுககு எடுத்துகசகைாள்ளும் 
்ாறிகைளின எண்ணிக்கையின 
அடிப்ப்்டயில்:

உ்டன்்தா்டரபு ்பகுப்பாயவுககு எவவைவு 
எண்ணிகனகயி்லாை மாறிகனை 

உ்டன சதா்டரபின வ்கைகைள்;

மாறிகளுககு இன்டப்ய்யாை  
உ்றவின் தினெயின் 

அடிபன்டயில வனகப்பாடு

்பகுப்பாயவிற்கு எடுத்துக 
்காள்ைப்படும் மாறிகளின் 

எண்ணிகனகயின் 
அடிப்பன்டயில வனகப்பாடு

மாறிகள் மாறும் விகிதத்தின் 
அடிப்பன்டயில வனகப்பாடு

பநர மன்ற 
உ்டன் ்தா்டரபு

எளி்ய உ்டன் 
்தா்டரபு

பநரபகாடடு 
உ்டன் ்தா்டரபு

எதிர மன்ற 
உ்டன் ்தா்டரபு

்பன்முக உ்டன் 
்தா்டரபு

்பகுதி உ்டன் 
்தா்டரபு 

வனைபகாடடு 
உ்டன் ்தா்டரபு

எடுத்துக்காள்கிப்றாம், அவற்ன்ற எவவாறு 
்பகுப்பாயவுககு ்ப்யன்்படுத்துகிப்றாம் என்்ற 
வனகயில உ்டன் ்தா்டரபினை 
வனகப்படுத்த்லாம். அவவனககள்:  

அ) எளி்ய உ்டன்்தா்டரபு,
ஆ) ்பன்முக உ்டன்்தா்டரபு
இ) ்பகுதி உ்டன்்தா்டரபு

எளிய உ்டனசதா்டரபு  
உ்டன்்தா்டரபு ்பகுப்பாயவில ஒரு 

பநரத்தில இரு மாறிகனை மடடும் 
எடுத்துக்காண்்டால அதனை எளி்ய 
உ்டன்்தா்டரபு என்கிப்றாம். உதாரணம்
Y= a + bx

்பனமுகை உ்டனசதா்டரபு
உ்டன்்தா்டரபு ்பகுப்பாயவில 

இரண்டிற்கும் பமற்்பட்ட காரணிகனை 
ஒருபெர எடுத்துக்காண்்டால அது ்பன்முக 
உ்டன்்தா்டரபு என்கிப்றாம். உதாரணத்திற்கு, 
பதனவககும், பதனவயினை தீரமானிககும் 
மாறிகைாை குறிபபிட்ட ்்பாருளின் வின்ல, 
நுகரபவாரின் வருமாைம், ்தா்டரபுன்ட்ய 
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்்பாருளின் வின்ல ஆகி்யவற்ன்ற எடுத்து 
்பகுப்பாயவு ்ெயதால அது ்பன்முக 
உ்டன்்தா்டரபு ஆகும்.

உதாரணம்: Qd= f (P, Pc, Ps, t, y)

இதில Qd ்்பாருளின் பதனவ

f – ொரபு
P – ்்பாருளின் வின்ல
Pc – ப்பாடடிப ்்பாருளின் வின்ல
Ps – ்பதிலீடடுப்்பாருளின் வின்ல
t – நுகரபவாரின் விருபபு ்வறுபபுககள்
y – வருமாைம் 

்பகுதி உ்டனசதா்டரபு
உ்டன்்தா்டரபு ்பகுப்பாயவில 

இரண்டிற்கும் பமற்்பட்ட காரணிகனை 
எடுத்துக்காண்்டாலும், அவற்றினில இரண்டு 
காரணிகனை மடடும் (மற்்றனவ மா்றாமல 
இருககும் எை னவத்துக்காண்டு) 
்பகுத்தாயநதால, அதனை ்பகுதி உ்டன்்தா்டரபு 
என்கிப்றாம். 

III.  ்பகுப்பாயவுககு எடுத்துகசகைாள்ளும் 
்ாறிகைளின ்ாறும் விகித அடிப்ப்்டயில்

நாம் ்பகுப்பாயவுககு எடுத்துக்காண்்ட 
மாறிகள் மாறும் விகிதம் ஒபர அைவில 
இருககின்்றதா, அல்லது மாறிக்காண்ப்ட 
இருககின்்றதா என்்பதன் அடிப்பன்டயில 
உ்டன்்தா்டரபினை பநரபகாடடு 
உ்டன்்தா்டரபு, மற்றும் வனைபகாடடு 
உ்டன்்தா்டரபு எை வனகப்படுத்துகிப்றாம்.

ய�ரயகைாட்டு உ்டனசதா்டரபு

இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதஙகள் 
ஒபர அைவாக இருநதால அதனை பநரபகாடடு 
உ்டன்்தா்டரபு என்கிப்றாம்.  வனர்பன்டத்தில 
அம்மாறிகளின் மதிபபுகனை குறித்து 

்பாரத்பதாமாைால அனவ ஒரு 
பநரபகாடடினை தரும். உதாரணம்  
Y= a + bx

வ்ையகைாட்டு உ்டனசதா்டரபு

இரு மாறிகளின் மாறும் விகிதஙகள் 
ஒபர அைவாக இல்லாமல குன்றநது 
வநதாப்லா, அல்லது அதிகரித்து வநதாப்லா 
அதனை வனைபகாடடு உ்டன்்தா்டரபு 
என்கிப்றாம். மாறிகளின் மதிபபுககனை 
வனர்ப்டத்தில குறித்து ்பாரத்தால அனவகள் 
ஒரு வனைபகாடடினைத் தரும். உதாரணம்
Y= a + bx2

உ்டனசதா்டரபி்ன அைவிடும் மு்ைகைள்

உ்டன்்தா்டரபினை அைவிடுதற்கு ்ப்ல 
முன்றகள் உள்ைை.  அனவகள்:

1. சித்றல விைககப்ப்டம்
2. வனர்ப்ட முன்ற
3.  காரல பி்யரெனின் உ்டன்்தா்டரபுக 

்கழு முன்ற
4. மீச்சிறு வரகக முன்ற.

இம்முன்றகளில முதல இரண்டும் 
வனர்ப்ட முன்றகைாகும்.  அனவ 
உ்டன்்தா்டரபின் அைவினை ்பற்றி நமககு 
பதார்யமாை மதிபபீடடினை வழஙகும்.  
பின்ைர ்ொல்லப்பட்ட இரண்டு முன்றகளும், 
கணககீடடின் அடிப்பன்டயில 
உ்டன்்தா்டரபின் அைவினை நமககு 
துலலி்யமாக வழஙகும்.

1. சிதைல் விைககைப்ப்ட மு்ை

்காடுககப்பட்ட மாறிகளின் (X,Y) 
மதிபபுககனை வனர்ப்டத்தில குறித்து, 
அம்மதிபபுகள் எவவாறு சிதறியிருககின்்றை, 
அனவகளின் ்தா்டரபின் ப்பாககு எவவாறு 
உள்ைது எை ஆயவதன் மூ்லம் நாம் 
உ்டன்்தா்டரபினை கண்்டறி்ய்லாம். 
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சிதைல் விைககைப்ப்ட மு்ையின �ன்்கைள்

(1)  இது மிகவும் எளினம்யாை மற்றும் 
கணககீடுகைற்்ற முன்ற்யாகும்.

(2)  இது கன்டநின்ல மதிபபுககளிைால 
்பாதிககப்படுவதிலன்ல

(3)  ம ா றி க ளு க கி ன ்ட ப ்ய ்ய ா ை 
உ்டன்்தா்டரன்பக கண்்டறிவதில இது 
ஒரு அடிப்பன்ட நின்ல.

சிதைல் விைககைப்ப்ட மு்ையின கு்ை்பாடுகைள்
சித்றல விைககப்ப்ட முன்றயினை 

்காண்டு மாறிகளுககின்டப்ய்யாை 
உ்டன்்தா்டரபினை  (ஒருசி்ல 
சூழ்நின்லகனைத் தவிர) துலலி்யமாக 
கணககி்ட முடி்யாது. 
அனவகளுககின்டப்ய்யாை உ்றவு அதிகமாக 
இருககி்றதா அல்லது குன்றவாக இருககி்றதா 
என்்பதனை மடடுபம நாம் கூ்ற இ்யலும்.

சிதைல் விைககைப்ப்டம்

o

o o o o

o o ox

x x x x

x x x

y

y y y y

y y yய�ரி்்ட முழு்்யான  
உ்டன சதா்டரபு

அதிக அைவு பநரின்ட 
உ்டன் ்தா்டரபு

அதிக அைவு எதிரின்ட 
உ்டன் ்தா்டரபு உ்டன் ்தா்டரபு 

இலன்ல
உ்டன் ்தா்டரபு 
இலன்ல

எதிரி்்ட முழு்்யான 
உ்டன சதா்டரபு

குன்றநத அைவு பநரின்ட  
உ்டன் ்தா்டரபு

குன்றநத அைவு 
எதிரின்ட உ்டன்்தா்டரபு

2. வ்ர்ப்ட மு்ை

இம்முன்றயில ஒபர வனர்ப்டத்தில நாம் 
உ்டன்்தா்டரன்ப ்பகுப்பாயவுககு 
எடுத்துக்காண்்ட மாறிகளின் மதிபபினைக 
குறித்து அநதநத மாறிகளின் மதிபபுகனை 
பகாடடிைால இனணகக பவண்டும்.  
இப்்பாழுது இரு மாறிமதிபபுகளுககும் இரு 
தனித்தனி்யாை பகாடு கின்டககும்.  
இப்்பாழுது அகபகாடுகள் ்ெலலும் தினெ, 
பகாடுகளுககின்டப்ய்யாை இனணநத 
ப்பாககு ஆகி்யவற்றின் அடிப்பன்டயில நாம் 
உ்டன்்தா்டரபினை பதாரா்யமாகக கூ்ற்லாம்.  
பகாடுகள் ஒபர தினெயில நகரநதால 
அனவகளுககு இன்டப்ய பநரமன்ற 
உ்டன்்தா்டரபு எைவும், எதிர எதிர தினெயில 
இருநதால எதிரமன்ற உ்டன்்தா்டரபு எைவும் 
காண்லாம். பகாடுகள் கிட்டத்தட்ட 
இனணபகாடுகைாக இருநதால 
அனவகளுககின்டப்ய்யாை உ்டன்்தா்டரபு 
அைவு அதிகம் எை்லாம்.
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3.  கைாரல் பியர்ஸனின உ்டனசதா்டரபுக சகைழு 
மு்ை

காரல பி்யர்ஸனின் 
உ்டன்்தா்டரபுக ்கழு ‘r’ 
எை குறிபபி்டப்படுகி்றது.  
இக்கழு இரண்டு 
மாறிகளுககு இன்டப்ய்யாை 
உ்றவின் அைவினையும், 
உ்றவின் தினென்யயும் குறிபபிடுகி்றது.  
இனதக கணககிடுவதற்காை சூத்திரஙகள்:

1) r = 
N∑XY − (∑X) (∑Y)

N∑X2 − (∑X)2       N∑Y2 − (∑Y)2

இம்முன்றயில ெராெரியிலிருநபதா ஊக 
ெராெரியிலிருநபதா வி்லககஙகனை 
கண்டுபிடிப்பதிலன்ல.

2)  உண்னம்யாை ெராெரியிலிருநது வி்லகல 
முன்ற

r = 
∑xy

∑x2 ∑y2
  இஙகு x= (x-x̅), y = (y-y̅)

ச்பாது ்ற்றும் தனியார முதலீடுகைள்

நிதி்யாண்டு

வ
ரு

்டத்
தி

ற்கு
 வ

ரு
்டம்

 ெ
தவீ

தத்
தி

ல்

ஆதாரம்: னம்ய புள்ளியி்யல கழகம்

ச்பாதுத்து்ை தனியார

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-25
-15

-5

5
15
25
35
45

3)  அனுமானிககப்பட்ட ெராெரியிலிருநது 
வி்லகல முன்ற

r =

இஙகு, 
dx =  (x-A) ஒவ்வாரு x ன் மதிபன்பயும் 

அனுமானிககப்பட்ட ெராெரின்யக 
்காண்டு கழிப்பது.

dy (y-B) ஒவ்வாரு y ன் மதிபன்பயும் 
அனுமானிககப்பட்ட ெராெரின்யக ்காண்டு 
கழிப்பது.

∑dxdy =  dx மற்றும் dy இரண்ன்டயும் 
்்பருககி வரும் கூடடுத்்தானக.

∑dx2 =  ஒவ்வாரு dx -ககாை வரககத்தின் 
கூடடுத்்தானக 

∑dy2=  ஒவ்வாரு dy -ககாை வரககத்தின் 
கூடடுத்்தானக

∑dx =  (X – A) மதிபபின் கூடடுத்்தானக

∑dy  =  (Y – B) மதிபபின் கூடடுத் ்தானக

N∑dxdy − (∑dx) (∑dy)

N∑dx2 − (∑dx)2    N∑dy2 − (∑dy)2

Υ = 
∑xy

∑x2 ∑y2
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ெராெரியிலிருநது வி்லககை மு்ையில் கைாரல் 
பியர்ஸனின உ்டனசதா்டரபுக சகைழுவி்ன 
கைண்்டறியும் நி்்லகைள்

  ்படி–1 X மற்றும் Y மாறிகளின் கூடடுச் 
ெராெரிகனைக கணககி்டவும் (x̅, y̅)

  ்படி–2 X மற்றும் Y மதிபபுககள் அதைதன் 
ெராெரி மதிபபிலிருநது உள்ை 
வி்லககத்னதக கணககி்டவும் (x= x - x̅,  y 
= y- y̅)

  ்படி–3 x வி்லககஙகளின் வரககத்னதக 
(x2) கணககிடடு கூட்டவும் (∑x2). இதுப்பால 
y வி்லககஙகளின் வரககத்னதக (y2) 
கணககிடடு கூட்டவும் (∑y2)

  ்படி–4 ஒவ்வாரு x மதிபபு வி்லககத்னதயும் 
அதனுன்ட்ய y மதிபபு வி்லககத்னதயும் 
்்பருககி (xy) அம்மதிபபுககனைக கூட்டவும் 
∑xy.

  ்படி–5 இககூட்டல மதிபபுககனை
 Υ  = 

∑xy
∑x2 ∑y2

 என்்ற சூத்திரத்தில

 பிரதியிடடு Υ மதிபபு கணககி்டவும்.

கைாரல் பியரென ஒட்டுைவு சகைழு 
வ்கைப்படுத்தப்ப்டாத புள்ளி விவரம்

ய�ரடி மு்ை வி்லகைல் மு்ை

உள்ைவாறு 
மாறிகனை 

்ப்யன்்படுத்திக 
்காள்வது

1.  உண்னம்யாை 
ெராெரி வி்லகல 

முன்ற
2.  இருப்பதாக 

கருதும் ெராெரி 
வி்லகல முன்ற

1. ய�ரடி மு்ை
1. கூடடுச்ெராெரி வி்லககமுன்ற

1. r = 
∑xy

∑x2 ∑y2   

இஙகு x= (x-x̅), y = (y-y)̅

2.  உறுபபு மதிபபுககனை பநரடி்யாக 
்ப்யன்்படுத்தும் ப்பாது

சுருககுமு்ை

r = 
N∑XY − (∑X) (∑Y)

N∑X2 − (∑X)2       N∑Y2 − (∑Y)2

3. ஊகச் ெராெரி வி்லகக முன்ற

r =

dx= (X–A) மற்றும் dy = (Y–B)

A, B ஊகச் ெராெரிகள்

Υ  ஆதிபபுள்ளி மாற்்றத்தால 
்பாதிககப்படுவதிலன்ல

Υ அைவிடும் அ்லகு மாற்்றத்தால 
்பாதிககப்படுவதிலன்ல  
-1 ≤ r ≤ + 1

உ்டன சதா்டரபி்னக கைணககிடும் மு்ை

ய�ரடி மு்ை

உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரஙகளுககு 
ஒடடு்றவுக ்கழுவினை கண்்டறிநது அதனை 
விைககவும்.

வி்்ல (X) 10 12 14 15 19

அளிபபு (Y) 40 41 48 60 50

N∑dxdy − (∑dx) (∑dy)

N∑dx2 − (∑dx)2    N∑dy2 − (∑dy)2
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தீரவு உறுபபு ்திபபுககை்ை ய�ரி்்டயாகைப ்பயன்படுத்தும் மு்ை

வி்்ல (X) அளிபபு (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

r =
N∑XY − (∑X) (∑Y)

N∑X2 − (∑X)2       N∑Y2 − (∑Y)2
 r = 

(5 x 3414) − (70 x 239)

(5 x 1026) − (70)2   5x11685 − (239)2

r = 17,070 − 16,730
230 x   1304

 r = 
340

=+0.621
547.65

பமற்கண்்ட உதாரணத்தில உ்டன்்தா்டரபுக ்கழுவின் அைவு 0.0621 என்றிருககி்றது.  
ஆகபவ, ்்பாருளின் வின்லககும், அளிபபிற்கும் பநரடி மற்றும் குறிபபி்டத்தகுநத அைவுககு 
உறுதி்யாை உ்றவும் உள்ைது.

உண்்்ச ெராெரியின அடிப்ப்்டயில் ஒட்டுைவி்ன கைண்்டறிதல்
உதாரணம் 1 : பின்வரும் விவரஙகளுககு உண்னமச் ெராெரின்ய ்ப்யன்்படுத்தும் சூத்திரத்தினை 
்ப்யன்்படுத்தி காரல பி்யர்ஸனின் ஒடடு்றவுக ்கழுவினை கண்்டறிக.

கைாரின வயது (ஆண்டுகைளில்) (X) 3 6 8 9 10 6

்பரா்ரிபபுச செ்லவு (₹ 000  - கைளில்) 1 7 4 6 8 4

தீரவு
r = 

∑xy
∑x2  ∑y2

 இஙகு x= ∑(x-x̅), y = ∑(y-y)̅

்ப.எண் x x-x̅
(x)

(x-x̅)2 =x2 Y y-y̅
(y)

(y-y̅)2=y2 xy

1 3 -4 16 1 -4 16 16
2 6 -1 1 7 2 4 -2
3 8 +1 1 4 -1 1 -1
4 9 2 4 6 1 1 2
5 10 3 9 8 3 9 9
6 6 -1 1 4 -1 1 +1

42 0 32 30 0 32 25

      ∑x2 = 32 ∑y2 = 182 ∑xy = 25x̅
42

= 7
6

y̅
30

= 5
6
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சூத்திரத்தில ்ப்யன்்படுத்தி r = 
∑xy

∑x2  ∑y2
 = 

25

32  32
 = 

25

32
 = 0.781

r = 0.781, உ்டன் ்தா்டரபுக ்கழு மிக அதிகமாகவும் பநரின்ட்யாகவும் உள்ைது.  ஆகபவ, காரின் 
வ்யதிற்கும், ்பராமரிபபுச் ்ெ்லவிற்கும் பநரடித் ்தா்டரபு, மிக அதிக அைவில உள்ைது.

ஊகை ெராெரியி்ன ்பயன்படுத்தும் சூத்திரத்தி்ன சகைாண்டு உ்டனசதா்டரபு கைணககிடுதல்:

உதாரணம் 1;  பின்வரும் விவரஙகளுககு காரல பி்யர்ஸனின் உ்டன்்தா்டரபுக ்கழுவினை 
கண்்டறிக.

X: 10 12 13 16 17 20 25
Y: 19 22 26 27 29 33 37

தீரவு
ஒடடு்றவு கணககிடும் சூத்திரம் 

r =    

்ப.எண் X Y (X-A)=dx (Y-A)=dy dx2 dy2 Dxdy
1 10 19 -6 -8 36 64 48
2 12 22 -4 -5 16 25 20
3 13 26 -3 -1 9 1 3
4 16 27 0 0 0 0 0
5 17 29 1 2 1 4 2
6 20 33 4 6 16 36 24

7 25 37 9 10 81 100 90

N = 7 ∑X=113 ∑Y=193 ∑dx=1 ∑dy=4 ∑dx2=159 ∑dy2=230 ∑dxdy=187

x̅ = ∑X = 113 =16 1
N 7 7             y̅= ∑Y = 193 =27 4

N 7 7

dx = X – A ⇒ X – 16 மற்றும் dy = Y – A ⇒ Y – 27

∴r = N∑dxdy − (∑dx) (∑dy)

N∑dx2 − (∑dx)2    N∑dy2 − (∑dy)2

= 
7×187−1×4

7×159−(1)2    7×230−(4)2

= 
1309−4

1112    1610 − 16

N∑dxdy − (∑dx) (∑dy)

N∑dx2 − (∑dx)2    N∑dy2 − (∑dy)2
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12.13

= 
1305

1112    1594
 = 1305

(33.34)  (39.92)
 = 1305

1330.9
 = 0.9865 

r = 0.986

பமற்கண்்ட உ்டன்்தா்டரபு ்பகுப்பாயவில X மற்றும் Y காரணிகளுககின்டப்ய பநரின்ட்யாை மிக 
அதிக உ்டன் ்தா்டரபு இருககின்்றது.

ஒட்டுைவுப ய்பாககுப ்பகுப்பாயவு 
(Regression Analysis)

அடுத்தாக நாம் 
கற்கவிருப்பது ஒடடு்றவுப 
்பகுப்பாயவு ஆகும்.  
‘்ரககரென்’ (Regression) 
என்்ற வாரத்னதயினை 
முதன்முதலில (1877ல) 
உ ரு வ ா க கி ்ய வ ர 
ஃபிரான்ஸிஸ் கால்டன் 

ஆவார. தைது ஆயவிற்காக தநனதகளின் 
உ்யரத்திற்கும் மகன்களின் உ்யரத்திற்கும் 
உள்ை ்தா்டரபினை அறி்ய முற்்படும்்்பாழுது 
குறிபபிட்ட உ்யரமுன்ட்ய ்்பற்ப்றாரகளுககுப 
பி்றநத குழநனதகளின் ெராெரி உ்யரம் ்மாத்த 
்தாகுதிககுமாை ெராெரி மதிபன்ப பநாககிச் 
்ெலகின்்றது என்்பனத உறுதி்படுத்திைார.  
இப்்ப்யர காரணத்னதக ்காண்டு அவர 
இதற்கு ‘்ரககரென்’ (Regression) எை 
்்ப்யரிட்டார.  இதன் ்்பாருள் ெராெரின்ய 
பநாககித் திரும்பிச் ் ெலலுதல (Act of go back) 

பிரானஸின 
கைால்ட்்டன

அல்லது திரும்பிப ்பாரத்தல (Act of see back) 
என்்பதாகும்.  பமற்்ொன்ை நிகழ்வினை 
“கால்டனின் பின்பைாககிச் ்ெலலும் ்்பாது 
விதி” (Galton’s Law of universal Regression) 
1000 குடும்்பத்திலுள்ைவரகளின் உ்யரத்னத 
பெகரித்து உறுதிப்படுத்திைர. ஒடடு்றவு என்்ற 
்ொலலின் விைககம் – ெராெரின்ய பநாககிப 
பின் ்ெலலுதல – ஆகும்.

ஒடடு்றவு என்்பது இரு 
மாறிகளுககின்டப்ய உள்ை உ்றனவ 
விைககுகின்்றது. Y ொரபு மாறி என்றும் X 
தனித்த மாறி என்றும் எடுத்துக்காண்்டால 
இரு மாறிகளுககு இன்டப்ய உள்ை 
பநரபகாடடுத் ்தா்டரபு X  இன்  மீது  Y  ொரநத 
ஒடடு்றவுக பகாடடுச் ெமன்்பாடு 
எைப்படுகின்்றது.   இனதப்ப்யன்்படுத்தி ஒரு 
குறிபபிட்ட, ்தரிநத X மதிபபுககு y மதிபபு 
என்ை என்்பனதக கணிகக்லாம்.  இநதக 
பகாப்ட ஒடடு்றவு மாற்்றத்னத அல்லது 
பின்பைாககிச் ்ெல்லல என்்ற கருத்னத 
விைககும் கால்ட்லான்  ஒடடு்றவுகபகாடு எை 
அனழககப்பட்டதாகும்.

உ்டன சதா்டரபிற்கும் ஒட்டுைவிற்கும் இ்்டயய உள்ை யவறு்பாடுகைள்

்ப.எண் உ்டனசதா்டரபு ஒட்டுைவு

1

இரண்டு அல்லது அதற்கு பமற்்பட்ட 
மாறிகளின் மதிபபு ஒபர தினெயில 
மாற்்றமன்டகின்்றதா அல்லது 
எதிரத்தினெயில மாற்்றமன்டகின்்றதா 
என்்பனத ஆராயும்

ஒரு மாறியின் மதிபபில மாற்்றம் மற்்ற 
மாறியின் மதிபபில எத்தனக்ய மாற்்றத்னத 
ஏற்்படுத்தும் என்்பபத ஒடடு்றவு ஆகும்.  
இஙகு இரு மாறிகள் மடடுபம 
்ப்யன்்படுத்தப்படுகின்்றது.
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2
X,Y என்்ற  இரு மாறிகளும் தனித்த மாறிகள் ஒருமாறி தனித்த மாறி்யாகவும் 

மற்்்றான்று ொரபு மாறி்யாகவும் எடுத்துக 
்காள்ைப்படுகின்்றது

3

இரு மாறிகளுககின்டப்ய உள்ை ் தா்டரன்ப 
மடடும் ஆராயகின்்றது.  காரண 
வினைவுகனை ஆயவு ்ெயவதிலன்ல

இருமாறிகளுககன்டப்ய காரண 
வினைனவ ஆராயநது அனவகளுககு 
இன்டப்ய ொரபுத் ்தா்டரன்ப 
ஏற்்படுத்துகின்்றது

4

இரு காரணிகளுககின்டப்ய உள்ை 
்தா்டரன்ப பொதனை ்ெய்யவும் 
உறுதிப்படுத்தவும் ்ப்யன்்படுகின்்றது.

இரு காரணிகளுககின்டப்ய உள்ை 
்தா்டரன்ப ஆயவு ்ெயவபதாடு 
மடடுமல்லாது தனித்த மாறியின் குறிபபிட்ட 
மதிபபிற்கு ொரபு மாறியின் மதிபபு 
எவவைவு என்்பனத ஊகம் ்ெய்ய 
உதவுகின்்றது

5

உ்டன் ்தா்டரபுககாரணி r ொரபு 
அைனவ்யாகும்.  இதன் மதிபபு – 1 முதல +1 
வனர இருககும்

ஒடடு்றவுக காரணிகளும் ொரபு 
அைனவகபை இவற்ன்றப ்ப்யன்்படுத்தி 
தனித்தமாறி ொரபு மாறியின் மதிபபில 
ஏற்்படுத்தும் மாற்்றத்தின் அைனவக 
காண்லாம்.

6 ்தா்டரபில்லா இருமாறிகளுககு இன்டயில 
ப்பாலி உ்டன்்தா்டரபு ஏற்்படும் (Spurious )

ஒடடு்றவு ஆயவில ப்பாலி ஒடடு்றவு 
இலன்ல

7
பநரபகாடடுத் ்தா்டரன்ப மடடும் 
்ப்யன்்படுத்துவதால இதன் ்ப்யன்்பாடு 
வனர்யன்ற உன்ட்யது

பநரபகாடு அல்லாத ்தா்டரபுகனையும் 
ஆயவு ்ெயவதால இதன் ்ப்யன்்பாடு 
விரிவன்டநதுள்ைது.

8 இது அதிகம் பமற்கணககீடடிற்கு 
்ப்யன்்படுவதிலன்ல

இது அதிகம் பமற்கணககீடடிற்கு 
்ப்யன்்படுத்தப்படுகின்்றது.

இரு ஒட்டுைவுக யகைாடுகைள்

X ொரநத Y => X = a + by

Y ொரநத X => Y = a + bx

ஒரு மாறியின் மதிபன்ப மற்்்றாரு 
மாறியின் மதிபபுககு மதிபபீடு ்ெயயும் பகாப்ட 
ஒடடு்றவுக பகா்டாகும்.  
இருமாறிகளுககின்டப்ய உள்ை ெராெரித் 
்தா்டரபினை இகபகாடு கணித வடிவில 
தருகின்்றது.  மற்்்றாரு மாறியின் குறிபபிட்ட 
மதிபபிற்கு ஒரு மாறியின் சி்றநத கணிபபு 
மதிபன்ப ஒடடு்றவுக பகாடுகள் தருகின்்றது.

முநனத்ய ்பகுதிகளில கூடடுச் ெராெரி, 
திட்டவி்லககம் மற்றும் உ்டன் ்தா்டரபு ்பற்றி 
்படித்பதாம். ஒடடு்றவுகபகாடடுச் ெமன்்பாடுகள் 
பின்வருமாறு:

X இன் மதிபபு Y இன் மதிபன்பச் ொரநத 
ஒடடு்றவுக பகாடடுச் ெமன்்பாடு

(X-X̅) = r      (Y-Y̅)

Y இன் மதிபபு X இன் மதிபன்பச் ொரநத 
ஒடடு்றவுக பகாடடுச் ெமன்்பாடு

(Y-Y̅) = r      (X-X̅)

σx
σy

σx
σy
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319 புள்ளியியல் முறைகள் மற்றும் ப�ொருளொதொர  
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12.14

X இன் மதிபபு Y இன் மதிபன்பச் ொரநத, 
Y இன் மதிபபு X இன் மதிபன்பச்  ொரநத 
ஒடடு்றவுகபகாடுகள் கீழ்க ்காடுககப்படடுள்ை 
உதாரணம் மூ்லம் விைககப்படுகின்்றது.

உதாரணம் 10 
்காடுககப்படடுள்ை விவரஙகளிலிருநது 

X மதிபபு Y ஐச் ொரநத மற்றும் Y மதிபபு X ஐச் 
ொரநத ஒடடு்றவுக பகாடுகளின் ெமன்்பாடு 
காண்.

X̅=12, Y̅=10, σy= 0.2, σx =0.1 and r = 0.85 

தீரவு

X இன் மதிபபு Y ஐச் ொரநத ஒடடு்றவுக 
பகாடடுச் ெமன்்பாடு

(X-X̅) = r       (Y-Y̅)

்காடுககப்பட்ட மதிபபுககள் 
X̅ = 12, Y̅ =10

r = 0.85, σx = 0.1 மற்றும் σy = 0.2

இநத மதிபபுககனை சூத்திரத்தில பிரதியி்ட

(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

வி்்ட X = 0.425Y + 7.75

X இன் மதிபபு Y ஐச் ொரநத ஒடடு்றவுக 
பகாடடின் ெமன்்பாடு

Y இன் மதிபபு X ஐச் ொரநத ஒடடு்றவுக 
பகாடடின் ெமன்்பாடு 

(Y-Y̅) = r      (X-X̅)

்காடுககப்பட்ட மதிபபுககள் X̅ = 12, Y̅ =10
r = 0.85, σx = 0.1  மற்றும் σy = 0.2

σx
σy

σy
σx

இநத மதிபபுககனை சூத்திரத்தில பிரதியி்ட 

(Y-10) = 0.85 (0.2/0.1) (X–12)
(Y-10) = 0.85 (2) (X–12)

Y = 1.7 × (X–12) + 10
Y = 1.7X–20.4+10
Y = 1.7X–10.4

வி்்ட Y = 1.7X–10.4

Y இன் மதிபபு X ஐச் ொரநத ஒடடு்றவுக 
பகாடடின் ெமன்்பாடு 

 Y =  10.4 -1.7 X

ச்பாருைாதார அை்வயியல் 
ஓர அறிமுகைம் (Introduction to 
Econometrics)

்்பாருளி்யல அறிஞரகள் ்பண்ன்ட்ய 
கா்லம் முதப்ல தஙகைது கருத்துககனை 
எண்விவரஙகள் மற்றும் காடசிப ்ப்டஙகளு்டன் 
்வளிப்படுத்திைார  இரவிங ஃபிஷர முதன் 
முதலில ்பணஅைவுக பகாட்பாடடுச் 
ெமன்்பாடடினை புள்ளிவிவரஙகளு்டன் 
விைககிைார.  நாரபவ நாடடு ்்பாருளி்யல 
மற்றும் புள்ளியி்யல அறிஞர பரகைர ஃபிரிஸ்க 
1926ல கணிதம், புள்ளியி்யல முன்றகள் 
மற்றும் ்்பாருளி்யல ஆகி்ய மூன்று 
்பா்டஙகனையும் இனணத்து ்்பாருைாதார 
அைனவயி்யல என்்ற ்பா்டம் உருவாககிைார.  

‘எகைா்மடடிரிகஸ்’ என்்பது 
‘ஆகபகாவி்யா’ மற்றும் ‘உட்்பாவ’ என்்ற இரு 

ய�ா்பல் நி்னவு ்பரிசு 
1969

யரகனர ஃபிரிஸ்க
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கிபரககச் ்ொலலிலிருநது உருவாகி்யது.  
இவற்றின் ்்பாருள் முன்றப்ய ‘்்பாருைாதாரம்’ 
மற்றும் ‘அைவிடுதல’ என்்பதாகும். இது 
பின்ைாளில தனிப ்பா்டமாக உரு்வடுத்தது.

்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது 
்்பாருளி்யல, புள்ளியி்யல மற்றும் கணித 
ஆகி்ய மூன்றின் ஒருஙகினணப்பாகும்.  

மூன்று ்பா்டஙகளின் க்லனவப்ய 
்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது ்வன் 
வனர்ப்டம் மூ்லமும் ்ப்டவிைககத்தின் மூ்லமும் 
எளிதில புரிநது ்காள்ை்லாம். 

்்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.

ச்பாருளியல்

கைணிதம்
புள்ளியியல்

ச்பாருைாதாரப 
புள்ளியியல்

கைணிதப 
புள்ளியியல்

கைணிதப 
ச்பாருைாதாரம்

ச்பாருைாதார 
அை்வயியல்
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ச்பாருைாதார அை்வயியலின ய�ாககைஙகைள்
்்பாருைாதார பகாட்பாடுகளுககு 

நன்டமுன்ற விவரஙகனை அளிப்பது 
்்பாதுவாை பநாககம் ஆகும்.  இது சி்ல 
குறிபபிட்ட குறிகபகாள்கனையும் 
்காண்டுள்ைது. அனவகள்:

1  ் ்பாருைாதார ந்டவடிகனககனை 
முன்கணித்தல மூ்லமாக அறிநது 
விைககுவதற்கு உதவுகின்்றது.

2.  இனவகள் மாறிகளுககு இன்டப்யயுள்ை 
க்டநதகா்லத்திலுள்ை ்பனழ்ய மற்றும் 
நிறுவப்பட்ட உ்றவுகனை மீண்டும் 
நிரூபிப்பதற்கும் உதவுகின்்றது.

3.  புதி்ய பகாட்பாடுகனையும் புதி்ய 
உ்றவுகனையும் நிறுவுவதற்கு 
உதவுகின்்றது.

4.  எடுபகாள்கனை பொதனை ்ெய்யவும், 
முழுத்்தாகுபபின் ்பண்புகனை மதிபபீடு 
்ெய்யவும் உதவுகின்்றது.

ச்பாருளியல்

கைணிதம் புள்ளியியல்

இம்மூனறு ்பா்டஙகைளும் 
இ்ணநதது ச்பாருைாதார 

அை்வயியல் ஆகும்.

ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஆயவு மு்ையின 
நி்்லகைள்

்்பாருைாதார அைனவயி்யலின் 
்தான்னம ஆயவு முன்ற கீழ்காணும்  
நின்லகனை ்காண்டுள்ைது.  அனவகள்:
1.  பகாட்பாடு அல்லது ஆயவு எடுபகானை 

கூறுவது.
2.  ஆயவுககு உட்படுத்தி்ய பகாட்பாடடிற்காை 

கணித மாதிரின்ய உருவாககுதல.
3.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரின்ய 

உருவாககுவது
4.  புள்ளிவிவரஙகனை திரடடுவது.
5.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரியின் 

முழுத்்தாகுபபு ்பண்புகனை மதிபபீடு 
்ெயதல.

6.  எடுபகாள் பொதனை ்ெயதல
7.  முன்கணித்தல மற்றும் தீரமாைம் ்ெயதல
8.  மாதிரின்ய ்காள்னக முடி்வடுகக மற்றும் 

்நறிப்படுத்த ்ப்யன்்படுத்துதல.

ச்பாருைாதார அை்வயியல் ஆயவு மு்ையின 
கூறுகைள்

்்பாருளி்யல பகாட்பாடு

்்பாருளி்யல பகாட்பாடடுககாை 
கணித மாதிரி

்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரி

புள்ளி விவரஙகள் 

மாதிரியினை நிறுவுதல

எடுபகாள் பொதனை

முன்கணித்தல மற்றும் மதிபபிடுதல
மாதிரின்ய ்நறிப்படுத்துதலுககு 

்காள்னக வகுபபிற்கும் ்ப்யன்்படுத்துதல
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ச்பாருைாதார அை்வயியல் ்ாதிரிககும், 
கைணித ்ற்றும் புள்ளியியல் 
்ாதிரிகைைககுமி்்டயய உள்ை யவறு்பாடுகைள்

1.  கணித ்்பாருளி்யலில மாதிரிகள் 
்்பாருைாதார பகாட்பாடுகளின் 
அடிப்பன்டயில உருவாககப்படுகி்றது.   
ஆைால ்்பாருைாதார அைனவயி்யல 
மாதிரிகள் பகாட்பாடுகளின் 
நம்்பகத்தன்னமன்ய அறி்ய 
புள்ளிவிரவஙகளின் அடிப்பன்டயில 
பொதனை ்ெய்யப்படுகி்றது.

2.  புள்ளியி்யலில இருககும் ஒடடு்றவு மாதிரியில 
பினழக கருத்து இலன்ல.  ஆைால 
்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரியில 
பினழக கருத்து உள்ை்டககியிருககி்றது.

புள்ளியி்யலில ஒடடு்றவு மாதிரி: 
Yi = β0 + β1Xi

்்பாருைாதார அைனவயி்யல ஒடடு்றவு ப்பாககு 
மாதிரி

Yi = β0 + β1Xi+ Ui

அல்லது, இரண்டிற்கு பமற்்பட்ட மாறிகைாக 
இருநதால 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+Ui

Y = β0 + β1X + Ui என்்பதில β0 + β1X என்்ற 
்பகுதி விைககப்பட்ட ்பகுதி்யாகும். Ui என்்பது 
பினழக கருத்து ஆகும். இது மாதிரியில 
விடு்பட்ட அனைத்து காரணிகளின் ் தாகுப்பாக 
இஙகு குறிககப்படுகி்றது எைபவ Ui 
காரணின்யப பு்றககணிகக முடி்யாது.

ய�ரயகைாட்டு ஒட்டுைவு ்ாதிரியின 
எடுயகைாள்கைள்

1.  மாதிரியில ்காடுககப்படடுள்ை சி்ல மாறிகள் 
ெம வாயபபு மாறிகள் (Random Variables)

2.  சி்ல மாதிரிகளில ui மற்றும் விைகக மாறிகள் 
(X1, X2, X3...) இன்டப்யயுள்ை ்தா்டரன்ப 
விைககும்.

மதிபபுககளின் ்பரவல  ்பற்றி்ய எடுபகாள் 
ொதாரண குன்றநத வரகக முன்ற (OLS) யில 
கூ்றப்பட்ட ெமவாயபபு மாறி (Stochastic) 
எடுபகாள்கள் ஆகும். விைகக மாறிகளின்  
்தா்டரபும் அவற்றிற்கு இன்டயி்லாை ்தா்டரபு 
்பற்றியும் மற்்ற எடுபகாள்கள் குறிபபிடுகின்்றது.

எடுயகைாள்கைள்

1.  U என்்பது ெமவாயபபுள்ை உண்னம்யாை 
மாறி. அதாவது U வின் மதிபபு 
பநரின்ட்யாகபவா எதிரின்ட்யாகபவா 
அல்லது பூஜ்யமாகபவா இருகக்லாம்.  
எைபவ U வின் ெராெரி மதிபபு பூஜ்யமாகும்.  

2.  வி்லகக அைனவ (Variance) மதிபபு U 
மாறிககு நின்ல்யாைதாக இருககும்.

3.  U மாறி ெமச்சீர ்பரவன்ல உன்ட்யது 

4.  இனண வி்லகக அைனவ (Covariance) 
மதிபபு Ui மாறிககும் பவறு எநத Uj 
மாறிககும் பூஜ்யமாகபவ இருககும்

5.  U மாறி விைககமாறிகளிலிருநது தனித்து 
உள்ைது 

6.  விைகக மாறிகளின் மதிபபுககள் பினழ 
இல்லாமல அைவி்டப்படுகின்்றது.

7.  விைகக மாறிகள் முழுனம்யாக பநரபகாடடுத் 
்தா்டரபு உன்ட்யனவ அல்ல

8.  மாறிகள் அனைத்தும் ெரி்யாை முன்றயில 
்தாகுககப்ப்டபவண்டும்.

9.  ் தா்டரபு ெரி்யாக, குறிபபிட்டதாக இருகக 
பவண்டும்.

10.  ் தாகுதி அைவுகள் பநரபகாடடுமுன்றயில 
அனமககப்ப்ட பவண்டும்.
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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 

அரசின் ்காள்னககனை மதிபபீடு ்ெய்ய 
்ப்யன்்படுகி்றது.  அரசின் ்்பாறுபபுணரனவ 
அதிகரிககி்றது.  

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)

விொர்ண வடிவ்்த்தல் 
்ற்றும் ஆயவுத் து்ை (SDRD) கைைப்பணித்து்ை (FOD) புள்ளி விவர 

செய்லாககைத்து்ை (DPD)
ஒருஙகி்ணபபு ்ற்றும் 

சவளியீட்டுத் து்ை (CPD)

யதசிய ்ாதிரி  
எடுத்தல் அலுவ்லகைம் 

(NSSO)

திட்்ட அ்்லாககைத்து்ை

20 அம்ெ திட்்டம்
உள்கைட்்ட்்பபு 

கைண்கைாணிபபு ்ற்றும் திட்்ட 
கைண்கைாணிபபு

்பாராளு்னை 
உறுபபினர உள்ளூர 

வைரசசித் திட்்டம்

இதில புள்ளியி்யல பிரிவாைது பதசி்ய 
புள்ளியி்யல அலுவ்லகம் (National Statistical 
Office, NSO) எை அனழககப்படுகி்றது.   இதில 
பமலும் சி்ல பிரிவுகைாக மத்தி்ய புள்ளியி்யல 
கழகம் (Central Statistical Organization, CSO), 
கனிணி னம்யம், மற்றும் பதசி்ய மாதிரிக 
கூ்்றடுபபு விொரனண அலுவ்லகம் (National 
Sample Survey Office, NSSO) உள்ைை.

்த்திய புள்ளியியல் அலுவ்லகைம் (Central 
Statistical Office, CSO)

மத்தி்ய புள்ளியி்யல அலுவ்லகம் இரு 
பிரிவுகனை ்காண்்ட பதசி்ய புள்ளியில 
அனமபபின் அஙகமாகும்.  இதன் முககி்ய ்பணி 

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.  
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 இநத அனமபபில ஐநது பிரிவுகள் 
உள்ைை. அனவகள் முன்றப்ய, பதசி்ய 
கணககுப பிரிவு, ெமூக புள்ளியி்யல பிரிவு, 
்்பாருைாதார புள்ளியில பிரிவு, ்பயிற்சி பிரிவு, 
ஒருஙகினணபபு மற்றும் ்வளியீடடுப பிரிவு. 
இநத அனமபபின் அலுவ்லகம் புது்்டலலியில 
அனமநதிருககி்றது.  ்தாழிற்ொன்ல 
விவரஙகளுககாை பிரிவு ்காலகத்தாவில 
இருககின்்றது.  கனிணி னம்யம் புது்்டலலி 
்ெ்யல்படடு வருகி்றது.

யதசிய ்ாதிரி கூசைடுத்தல் அலுவ்லகைம் 
(National Sample Survey Office, NSSO)

பதசி்ய மாதிரி கூ்்றடுத்தல கழகம் 
தற்்்பாழுது, பதசி்ய மாதிரி கூ்்றடுத்தல 
அலுவ்லகம் எை அனழககப்படுகி்றது.  இது 
இநதி்ய புள்ளியி்யல அனமச்ெகத்தின் கீழ் 
்ெ்யல்படும் அனமப்பாகும்.  இது புள்ளியி்யல 
்பணின்யப ்்பாறுத்தவனர மிகப ்்பரி்ய 
அனமப்பாகும்.  இது 1950 முதல ் தா்டரச்சி்யாக 
ெமூக-்்பாருைாதார புள்ளிவிவர 
விொரனணகனை பமற்்காண்டுள்ைது. இதில 
நான்கு பிரிவுகள் உள்ைை:

1.  விொரனண வடிவனமத்தல மற்றும் 
ஆயவுத் துன்ற.

2. கைப்பணித் துன்ற
3. புள்ளிவிவர ்ெ்ய்லாககத் துன்ற
4.  ஒருஙகினணபபு மற்றும் ்வளியீடடுத் 

துன்ற.

திட்்ட அ்்்லாககைத் து்ையின கீழ் மூனறு 
அ்்பபுகைள் உள்ைன. 

(i) 20 அம்ெ திட்டம்
(ii)  உள்கட்டனமபபு கண்காணிபபு 

மற்றும் திட்ட கண்காணிபபு.
(iii)  ்பாராளுமன்்ற உறுபபிைர உள்ளூர 

வைரச்சித் திட்டம்.

இனதத்தவிர, இநதி்ய அரசின் 
தீரமாைத்தின்்படி பதசி்ய புள்ளியி்யல குழு 
உருவாககப்படடுள்ைது. பி்றகு, தன்ைாடசி 
்்பற்்ற மற்றும் ்பாராளுமன்்ற ெட்டத்தால பதசி்ய 
முககி்யத்தவம் வாயநததாக அறிவிககப்பட்ட 
இநதி்ய புள்ளியில நிறுவைமும் இருககின்்றது. 

சதாகுபபு்ர

இப்பா்டத்தில புள்ளியி்யலின் 
முககி்யத்துவம், இ்யலபு, வனககள், புள்ளிவிவர 
வனககள், புள்ளிவிவர ்பகுப்பாயவுகைாை 
னம்ய ப்பாககு அைனவகள், வி்லகல 
அைனவகள், ஒடடு்றவு, ்தா்டரபுப ப்பாககு 
ஆகி்யனவ அறிநது்காள்ைப ்பட்டை.  
்தா்டா;நது ்்பாருைாதார அைனவயி்யன்ல 
்பற்றி ஓர அறிமுக ்பா்டத்தினை கற்ப்றாம். 
இறுதி்யாக, இநதி்ய புள்ளிவிவர அனமபபுகனை 
்பற்றியும் அறிநது ்காண்ப்டாம்.
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1. ‘ ஸ்்டாடடிஸ்டிகஸ்’ (Statistics) என்்ற 
வாரத்னத ---------------- ஆகும்.

அ) ஒருனம
ஆ) ்பன்னம
இ) ஒருனம மற்றும் ்பன்னம
ஈ) பமற்்ொன்ை எதுவுமல்ல

2.  புள்ளியி்யல எண்விவரஙகனை ்பற்றி 
்படிககும் ்ப்யன்்பாடடுக கணிதத்தின் ஒரு 
சி்றபபுப ்பகுதி  என்று கூறி்யவர ்யார?

அ) பேராஸ் ்ெகரிஸ்ட
ஆ) ஆர. ஏ. ஃபிஷர
இ) ்யா-்லன்-சூ
ஈ) ப்பாடிஙட்டன்

3.  இரண்்டாம்நின்ல விவரஙகளுககாை 
ஆதாரம் ------------------ .

அ) ்வளியி்டப்பட்ட விவரஙகள்
ஆ) ்வளியி்டப்ப்டாத விவரஙகள்
இ) பமற்்ொன்ை இரண்டில ஒன்று
ஈ) அ மற்றும் ஆ

4.  பகள்வித்தாள் மூ்லம் புள்ளிவிவரம் 
திரட்டப்பட்டால அது -----------.

அ) முதலநின்ல விவரம்
ஆ) இரண்்டாம் நின்ல விவரம்
இ) ்வளியி்டப்்பற்்ற விவரம்
ஈ) ்தாகுககப்பட்ட விவரம்

5.  பநரபகாடடு உ்றவினை ்காண்டிருககும் 
இரு மாறிகளின் உ்றவினை அைவினை 
அைககும் முன்றககு ----------- ்்ப்யர.

அ) ெரிவு
ஆ) அச்சு்வடடு
இ) உ்டன்்தா்டரபுக ்கழு
ஈ) ஒடடு்றவுச் ெமன்்பாடு

6.  X மற்றும் Y மாறிகள் இரண்டும் ஒபர 
தினெயில மாறிைால, உ்டன்்தா்டரபுக 
்கழு எவவாறு இருககும்?

அ) பநரமன்ற்யாக
ஆ) எதிரமன்ற்யாக
இ) 0 
ஈ) 1

7.  ஒரு சித்றல விைககப்ப்டத்தில ஒரு மாறி 
அதிகரித்துச் ்ெலலும்்்பாழுது மற்்்றாரு 
மாறி குன்றநது ்ென்்றால 
உ்டன்்தா்டரபுக்கழுவின் அைவு 
எவவா்றாக இருககும்?

அ) முழு பநரமன்ற்யாக
ஆ) முழு எதிரமன்ற்யாக
இ) எதிரமன்ற்யாக
ஈ) 0

8.  உ்டன்்தா்டரபுக ்கழு γ-ன் அைவு எநத 
எலன்லககுள் இருககும்

ஆ) 0 மற்றும் 1 
ஆ) -1 மற்றும் 0
இ) -1 மற்றும் 1
ஈ) - 0.5 மற்றும் 0.5

ம ா தி ரி  வி ன ா க ்க ள்

்பகுதி – அ
ெரியான வி்்ட்ய சதரிவு செயகை:
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13.  Y = β0+β1x, என்்ற ஒடடு்றவுச் ெமன்்பாடடில 
Y என்்பது------------- .

அ) ொரா மாறி
ஆ) ொரபு மாறி
இ) ்தா்டரச்சி மாறி
ஈ) பமற்்ொன்ை எதுவுமல்ல.

14.  Y = β0+β1x என்்ற ஒடடு்றவுச் ெமன்்பாடடில 
x என்்பது ------------- .

அ) ொரா மாறி
ஆ) ொரபு மாறி
இ) ்தா்டரச்சி மாறி
ஈ) பமற்்ொன்ை எதுவுமல்ல.

15.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது 
எதன் இனணபபு?

அ) ்்பாருளி்யல மற்றும் புள்ளியி்யல
ஆ) ்்பாருளி்யல மற்றும் கணிதம்
இ) ்்பாருளி்யல, கணிதம், மற்றும்
     புள்ளியி்யல
ஈ) பமற்்ொன்ை எதுவுமல்ல

16.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்ற 
வாரத்னதன்ய உருவாககி்யவர?

அ) ஃபிரான்ஸி கால்டன்
ஆ) ராகைா; ஃபிரிஸ்க
இ) காரல பி்யரென்
ஈ) ஸ்பி்யரபமன்

17.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யலுககாை 
மூ்லப்்பாருள்---------------- .

அ) புள்ளிவிவரம்
ஆ) ்்பாருடகள்
இ) புள்ளியி்யல
ஈ) கணிதம்

9.  ஒடடு்றவு என்்ற கருத்தினை முதலில 
்ப்யன்்படுத்தி்யவர

அ) நியூட்டன்
ஆ) பி்யர்ஸன்
இ) ஸ்பி்யரபமன்
ஈ) கால்டன்

10. ஒடடு்றவு ்பகுப்பாயவுவின் பநாககம்?

அ) ஒரு காரணியின் மதிபபினைக
     ்காண்டு அடுத்து காரணியின்
     மதிபபினை கண்்டறிவது.
ஆ) சித்றல விைககப்ப்டத்தில உள்ை
      புள்ளிகளுககு ்பதி்லாக பகாடடினை
      வனரவது
இ) இரு மாறிகளும் எநத அைவுககு
     உ்றவு்காண்டுள்ைை என்்பனத 
     ்தரிநது ்காள்வதற்கு.
ஈ) ொரா மாறியின் எதிர்பாரககபடும்
     மதிபபினை ்தரிநது்காள்ை ொரபு
     மாறியின் மதிபபினை அளித்தல.

11.  ொரபு மாறியின் மதிபபினை மதிபபீடு 
்ெயவதற்காக ொரா மாறிகனை 
்ப்யன்்படுத்தும் ்ெ்யலுககு -------- ்்ப்யர

அ)உ்டன் ்தா்டரபுக ்கழு
ஆ) ஒடடு்றவு
இ) பினழக கருத்து
ஈ) ெரிவு

12.  Y =  2 - 0.2X எனில, Y அச்சு ்வடடு 
-------------- ஆகும்.

அ) - 2 
ஆ) 2 
இ) 0.2 X 
ஈ) பமற்்ொன்ை அனைத்தும்
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18. U என்்பது ------------.

அ) வி்லகல
ஆ) திட்டபபினழ
இ) பினழக கருத்து
ஈ) பமற்்ொன்ை எதுவும் அல்ல

19.  U என்்பது எனதக குறிககி்றது?

அ) விடு்பட்ட காரணிகள்
ஆ) திட்டப பினழ
இ) பினழ
ஈ) ்தா்டரச்சி்யற்்ற காரணி

20.  ் ்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்பது 
எத்தனை ்பா்டஙகளின் இனணபபு?

அ) 3 ்பா்டஙகள்
ஆ) நான்கு ்பா்டஙகள்
இ) 2 ்பா்டஙகள்
ஈ) 5 ்பா்டஙகை

வின்டகள்

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
இ ஈ ஈ அ இ அ இ இ ஈ அ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ஆ ஆ ஆ அ இ ஆ அ இ அ அ

்பகுதி – ஆ

கீழ்ககைாணும் வினாககைளுககு ஓரிரு வாககியஙகைளில் ்பதில் அளிககைவும்

21. புள்ளியி்யல என்்றால என்ை?
22. புள்ளியி்யலின் வனககள் ்யானவ?
23. உயத்துணர புள்ளியி்யல என்்றால என்ை?
24. புள்ளிவிவர வனககள் ்யானவ?
25. உ்டன் ்தா்டரபு என்்பதனை வனர்யறு.
26. ஒடடு்றவு என்்பதனை வனர்யறு.
27. ்்பாருைாதார அைனவயி்யல என்்றால என்ை?

்பகுதி – இ

கீழ்வரும் வினாககைளுககு ஒரு ்பத்தியைவில் வி்்டயளிககைவும்

28. புள்ளியி்யலின் ்பணிகள் ்யானவ?
29.  பின்வரும் விவரஙகளுககு திட்டவி்லககத்தினை காண்.

14, 22, 9, 15, 20, 17, 12, 11 (வின்ட: σ 4.18).
30. ்பலவனக்யாை உ்டன் ்தா்டரபுகனை கூறி விைககுக.
31. ஒடடு்றவுப ்பகுப்பாயவின் ்ப்யன்கனை கூறுக.
32. ்்பாருைாதார அைனவயி்யலின் பநாககஙகனை கூறுக.
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33.  ் ்பாருைாதார மாதிரியிலிருநது ்்பாருைாதார அைனவயி்யல மாதிரியினை 
பவறு்படுத்துக.

34. இநதி்யாவில புள்ளியில ஆதார அனமபபுகளின் முககி்யத்துவத்னத விவாதி.

்பகுதி – ஈ

கீழ்ககைாணும் வினாககைளுககு ஒரு ்பககை அைவில் ்பதில் தருகை

35. புள்ளியி்யலின் இ்யலபு மற்றும் எலன்லகனை விைககுக.
36. பின்வரும் விவரஙகளுககு காரல பி்யர்ஸனின் ஒடடு்றவுக ்கழுவினை கண்்டறிக

பதனவ X : 23 27 28 29 30 31 33 35 36 39

விற்்பனை Y: 18 22 23 24 25 26 28 29 30 32

வி்்ட: r=0.9955)
37. பின்வரும் விவரஙகளிலிருநது Y மீது X மற்றும் X மீது Y ஆகி்யவற்றினை கண்்டறிக:

Y: 45 48 50 55 65 70 75 72 80 85
X: 25 30 35 30 40 50 45 55 60 65

(வி்்ட: Y = 0.787X + 7.26, ்ற்றும் X =0.87Y + 26.65)

1.  Agarwal.D.R (2003)“Statistics for Economists” Vrinda Publications (P) Ltd New Delhi, 
2.  Christopher Dougherty (2007), Introduction to Econometrics, Oxford University Press, 3rd 

edition, Indian Edition. 
3. Greene W.H., (2003) Econometric analysis , 5ed., Prentice Hall, 
4.  Gujarati.N and Sangeetha (2012) Basic Econometrics, McGraw Hill,  Indian Reprint
5.  Gupta.S.P, Gupta.M.P (1998) “Business Statistic” Sultan Chand & Sons. 16th revised) enlarge 

edition.
6. Gupta.S.P(2012), “Statistical method” Sultan Chand, New Delhi.
7.  Jan Kmenta (2008), Elements of Econometrics, Indian Reprint, Khosla Publishing House, 2nd 

edition. 
8.  Kapur.J.N&Saxena,H.C (2001) “Mathematical statistics” Sultan chand and Company Ltd., 

New Delhi.
9.  Koutsoyiannis.A, Theory of Econometrics , Indian Reprint, Replika Press Pvt.LtdKundli
10. Maddala  G.S. 1992 , Introduction to econometrics , 2ed., Macmillan
11.  Mehta.B.C&KrantiKapoor(2005), Fundamental of Econometrics, Second Revised Edition, 

Himalaya Publishing House.
12.  Phillips,C(2002)“Statistics – I Economics, management, Finance and the social science” 

Published by University of London Press, University of London. 
13.  Vittal P.R (1986), “Business mathematics and statistics,” Marghan Publications Madras.

்பார்வ நூல்கைள்

Book 1.indb   328 29-03-2019   20:00:26



முடுக்கி Accelerator
அயல்நாட்டு வநாணிப நிலை Balance of trade
அயல்நாட்டு செலுத்து நிலை Balance of payments
வரவு செைவு திட்்டம் Budget
நிதிநிலை பற்நாக்குல் Budgetary deficit
வணிக வங்கிகள் Commercial Banks
மத்திய வங்கி Central Bank 
க்டன் உருவநாக்கம் Credit creation
சரநாக்க இருப்பு வீதம் Cash Reserve Ratio
முதைநாளித்துவம் Capitalism
மூைதனத் உருவநாக்கம் Capital formation
மூைதனம் Capital
நுகர்வுச் ெநார்பு Consumption function
ஒப்பீட்டு செைவு ்ன்லம Comparative cost advantage
சுங்க வரி ஒன்றியம் Customs union
சபநாதுச் ெநலத Common market 
மூைதனத் திரட்சி Capital accumulation 
சூதநாட்்ட முதைநாளித்துவம் Casino capitalism
ெலுலகெநார் முதைநாளித்துவம் Crony capitalism
க்டன் கட்டுப்பநாடு Credit control
க்டன் பங்கீடு Credit Rationing
உ்டன் சதநா்டர்பு சகழு Correlation co-efficient
மமம்பநாடு Development 
செைவி்டக் கூடிய வருமநானம் Disposable income
பணவநாட்்டம் Deflation 
மித பணவீக்கம் Disinflation
பண மதிப்பிழப்பு Demonetization
்நாணய மதிப்பு குல்ப்பு Devaluation
வளரும் ்நாடுகள் Developing countries 
வளர்நத ்நாடுகள் Developed countries 
மதலவ லவப்பு Demand deposit
சபநாருளியல Economics
மநாறறு விதம் Exchange rate
மநாறறு வீத கட்டுபநாடு Exchange control

ச�ொற்களஞ்சியம்
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சபநாருளநாதநார கூட்டு Economic union
சுறறு சூழல Eco system
சபநாருளநாதநார அளவியல Econometrics
முக மதநாற் மதிப்பு Face value
அயல ்நாடு Foreign country
சபநாது நிதிக் சகநாள்லக, அரமெநாடு 
சதநா்டர்புல்டயது Fiscal policy

நிதிக் குழு Finance commission
நிதிப்பற்நாக்குல் Fiscal deficit
தலையி்டநா வநாணிப பகுதி Free Trade Area
நிறுவனம் Firm
வளர்ச்சி Growth
சுங்க வரி மறறும் வநாணிபம் சதநா்டர்பநான சபநாது 
ஒப்பநதம் General agreement on tariffs and trade

ெரக்கு மறறும் மெலவவரி Goods and services Tax
சதநாழில Industry
முதலீடு Investment
அகமதிப்பு Intrinsic value
பணவீக்கம் Inflation
ஊக்குவிக்கப்பட்்ட முதலீடு Induced investment
பன்னநாட்டு சபநாருளியல International economics
பன்னநாட்டு பணநிதியம் International monetary fund
சுட்டிக்கநாட்டும் திட்்டம் Indicative planning
கட்்டநாய திட்்டமி்டல Imperative planning
வரி பளு அலைது வரிச்சுலம Incidence of Taxation
மதசிய சதநாழில வளர்ச்சி வங்கி IDBI
தலையி்டநாக் சகநாள்லகலயக் சகநாண்டுள்ள 
முதைநாளித்துவ சபநாருளநாதநாரம் Laissez – Faire capitalist economy

சரநாக்கத்தன்லம அலைது நீர்லமத்தன்லம Liquidity
மபரினப் சபநாருளநாதநாரம் Macro economics
கைப்புப் சபநாருளநாதநாரம் Mixed economy
இறுதிநிலை நுகர்வு விருப்பம் Marginal propensity to consume
இறுதிநிலை மெமிப்பு ்நாட்்டம் Marginal propensity to save
சபருக்கி Multiplier
பன்முக வநாணிப ஒப்பநதம் Multilateral Trade Agreement
பணக் சகநாள்லக Monetary policy
அறிவுறுத்தல Moral suasion
லமயமபநாக்கு அளவியல Measure of central Tendency
பரவல (அலைது) சித்ல Measure of dispersion
மதசிய வருமநானம் National Income
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எதிர்மல் பு்விலளவுகள் Negative externalities
மதசிய மவளநாண் மறறும் கிரநாமப்பு் வளர்ச்சி 
வங்கி NABARD

விடுபட்்ட மநாறிகள் Omitted variable
தனி்பர் வருமநானம் Personal income
தலைவீத வருமநானம் Per capita income
விகிதநாச்ெநார வரி Proportional Tax 
வளர்வீத வரி Progressive Tax
சபநாதுக்க்டன் Public Debt
ம்ர்மல் பு்விலளவுகள் Positive externalities
மபரி்டர் முதைநாளித்துவம் Patrimonial capitalism
திட்்டக் குழு Planning commission
முதனிலை புள்ளி விவரம் Primary data
வட்்டநார கிரநாம வங்கி RRB
உ்டன் சதநாலக சகழு Regression Coefficients
மனஇயல கநாரணிகள் Subjective factors
மதக்க வீக்கம் Stagflation
ஊக வநாணிகம் Speculation
சி்ப்பு எடுப்பு உரிலம Special Drawing Rights
நிலைத்த மமம்பநாடு Sustainable development
ெமூக நீதி Social justice
ெட்்ட பூர்வ இருப்பு வீதம் Statutory liquidity Ratio 
புள்ளியியல Statistics
இரண்்டநாம் நிலை புள்ளி விவரம் Secondary data
நிபநதலன Terms of Trade
வர்த்தக குழுமங்கள் Trade Blocs
வரி ஏய்ப்பு Tax evasion
வரி தவிர்ப்பு Tax avoidance
கநாை லவப்பு Time deposit
பின்தங்கிய ்நாடுகள் Underdeveloped Countries 
வளர்ச்சி குல்நத ்நாடுகள் Undeveloped Countries 
வறுலமயின் ்ச்சுச் சுழல Vicious circle of poverty
உைக வங்கி World Bank
உைக வர்த்தக லமயம் World Trade Centre 
உைக வர்த்தக அலமப்பு World Trade Organisation 
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12-ம் வகுப்பு ச�ொருளியல்
நூல் ஆசிரியர்கள் மறறும் மமலொயவொளர்கள்

முனைவர .L. சவங்கடொ�லம்
மபரநாசிரியர், சென்லன இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 
ச்டவைப்சமண்்டல ஸ்்டடீஸ், சென்லன

மமலொயவொளர்கள் 
முனைவர. ஜொரஜ்.V. ்கல்லரக்கல்
முன்னநாள் துல்த் தலைவர், சபநாருளியல துல்,  
CMS  கலலூரி, மகநாட்்டயம், மகரளநா

முனைவர. S. அயயம்பிள்னள
முன்னநாள் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல்
பநாரதிதநாென் பலகலைக் கழகம், திருச்சி

�ொடவல்லுைர குழு

முனைவர.R.ச�ரைொட்ொ
முன்னநாள் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல், NMSSVN 
கலலூரி, ்நாகமலை, மதுலர

முனைவர.S.தீைதயொளன்
சபநாருளியல துல்த் தலைவர், மதுரநா கலலூரி, மதுலர

�ொட ஒருஙகினைப்�ொளர

J.ச�ொரைலதொ
முதுகலை ஆசிரிலய, அரசு முஸ்லீம் மமலநிலைப் பள்ளி, சென்லன-600002

நூல் ஆசிரியர்கள்

முனைவர J.�ொகரடீஸ்
சபநாருளியல துல்த் தலைவர்,
மமனநான்மணியம் சுநதரனநார் பலகலைக் கழகம், திருச்லமவலி

முனைவர.K.�தொசிவம்
இலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல்
மதுலர கநாமரநாஜர் பலகலைக் கழகம், மதுலர-21

முனைவர.R.ஆல்�ரட கிறிஸ்மடொ�ர தொஸ்
இலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல், 
அசமரிக்கன் கலலூரி, மதுலர

முனைவர.M.சிதரொ
துலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல்
மதுலர கநாமரநாஜர் பலகலைக் கழகம், மதுலர-21

முனைவர.R.வஹிதொ �ொனு
துலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல், MSS –வக்பு வநாரிய கலலூரி, மதுலர

முனைவர.K.்கலியமூரததி
சபநாருளியல துல்த் தலைவர், உருமு தனைட்சுமி கலலூரி, திருச்சி

முனைவர.S.�ொந்தி ச்கடசி
சபநாருளியல துல்த் தலைவர், பிஷப் ஹீபர் கலலூரி, திருச்சி. 

K.்கரைன்
முதுகலை ஆசிரியர், அரசு மகளிர் மமலநிலைப் பள்ளி, திருமங்கைம், மதுலர 

ஸ்டீ�ன் இளஙம்கொவன்
முதுகலை ஆசிரியர், TVS சமட்ரிக் மமலநிலைப் பள்ளி, மதுலர

K.ஆலமரச�ல்வன்
முதுகலை ஆசிரியர், அரசு ஆண்கள் மமலநிலைப் பள்ளி, புவனகிரி, க்டலூர்

B.�ண்மு்கம்
முதுகலை ஆசிரியர், ்்டரநாஜன் தமயநதி மமலநிலைப் பள்ளி, ்நாகப்பட்டினம்

ICT- ஒருஙகினைப்�ொளர
D. வொசு ரொஜ்,
முதுகலை கணித ஆசிரியர் மறறும் துல் தலைவர்,  
மக. ஆர். எம் சபநாதுப் பள்ளி, செம்பியம், சென்லன.

சமொழிச�யரப்�ொளர்கள் �ொட கூரந்தயவொள்ர்கள்

முனைவர.R.இரொமஜந்திரன்,
இலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல், 
சபரியநார் ஈ.சவ.ரநா கலலூரி (தன்னநாட்சி), திருச்சி.

முனைவர.A.�ரமசிவன்,
மபரசிரியர்(ஓய்வு), ம.தி.தநா இநது கலலூரி, திருச்லமவலி
சபரியநார் ஈ.சவ.ரநா கலலூரி (தன்னநாட்சி), திருச்சி.

முனைவர.A.ஹிதயததுல்லொ,
இலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல், ஜமநால முகம்மது கலலூரி, திருச்சி.

முனைவர.A.மொரியப்�ன்,
துலணப் மபரநாசிரியர், சபநாருளியல துல்,
சைமயநாைநா கலலூரி, சென்லன..

்கணினி தடடச�ர
M.மொதவி SCRET.

்கனல மறறும் வடிவனமப்புக குழு

வடிவனமப்பு

வி2 இமனநாமவென்ஸ், மகநாபநாைபுரம், சென்லன.
In-House QC 
சஜரநாலடு விலென் 
மதன்ரநாஜ்
பிரெநாநத்   
ரநாமஜஷ் தங்கப்பன்
அட்ல்ட வடிவலமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிலணப்பநாளர்
ரமமஷ் முனிெநாமி

இநநூல 80ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மமப்லித்மதநா தநாளில அச்சி்டப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முல்யில அச்சிட்ம்டநார்:

விலரவுக் குறியீடு மமைநாண்லமக் குழு 
சூ.ஆலபர்ட் வளவன் பநாபு, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பள்ளி,, சபருமநாள் மகநாவில, பரமக்குடி, இரநாம்நாதபுரம்.

வ.பத்மநாவதி, ப.ஆ,
அ.உ.நி.பள்ளி,  சவறறியூர், அரியலூர்.

ஆ.மதவி சஜஸிநதநா, ப.ஆ,
அ.உ.நி.பள்ளி, என்.எம்.மகநாவில, மவலூர்.
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