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பபொருளொதொரம் பகுதி 9 

பன்னொட்டு வொணிகம் (International Trade) 

உலகமயமொதல் 

 உலகமயமாதல் என்பது ஒவ்வ ாரு நாட்டின் வபாருளாதாரத்தத, உலக 
நாடுகளின் வபாருளாதாரத்ததாடு இதைத்தல், 

 பன்னாட்டு  ாைிகம், பன்னாட்டு முதலீடு, பன்னாட்டு நிதி ஆகிய ற்றின் 
அதிக அளவு வ ளிப்பதைத் த்ன்தமதயாடு வெயல்படு து உலகமயமாதலின் 
ொராம்ெமாகும். 

 உலக நாடுகள் அதனத்ததயும் ஒருங்கிதைந்த ஒதர வபாருளாதார 
அதமப்பாக மாற்றியதமப்பதற்கு உலகமயமாதல் என்று வபயர். அதனத்து 
நாடுகளின் பண்ைங்கள் மற்றும் பைிகளின்  ாைிபம், முதலீடு வெய் தர்குரிய 
அதனத்து ததைகளும் நீக்கப்படுகிறது. 

 தகபிவரய்ன்பாண்ட் (GuyBrainbant) என்ப ரின் கூற்றுப்படி உலகமயமாக்கல் 
என்பது உலக  ாைிகத்தத து க்கு ததாடு மட்டிமின்றி வதாதல வதாைர்பு 
 ழிமுதறகதள முன்தனற்றமதையச் வெய்தல், நிதி அங்காடிதய 
பன்னாட்டுமயமாக்குதல்,பன்னாட்டு நிறு னங்களின்  ளர்ச்ெிக்கு 
முக்கியத்து ம் வகாடுத்தல், மக்கள் வதாதக வபயர்ச்ெி, வபாது ாக 
தனிநபர்களின் இைப்வபயர்ச்ெி அதிகமாதலின் காரைமாகவும், பண்ைங்கள், 
முதலீடு, புள்ளி  ி ரங்கள் மற்றும் கருத்துக்கதளாடு அன்றி வதாற்று 
தநாய்கள், மாசு அதைதல் தபான்றத  பற்றியும் ஆகும். 

தொரொளமயமொக்கல்(Liberalization) 

 1991 ஜூன் மாதத்தில் அந்நியச் வெலா ைி இருப்பானது உள்ளடீுகளுக்கான 
நிதி ஆதாரம் அளிக்க இரண்டு  ாரங்களுக்கு மட்டுவம தபாதுமானதாக் 
இருந்தவதாரு இக்கட்ைான சூழ்நிதலயில் இந்தியா தாராளமயமாக்கல் 
வபாருளாதாரத்தத கதைபிடித்தது. இச்ெீர்தகட்டினால் கைதனக் குறித்த 
காலத்தில் திரும்பச் வெலுத்த முடியாத நிதல ஏற்பட்ைது. 

 இந்தியா ின் கைந்தரம் தாழ்ந்து  ிட்ை நிதலயில் வ ளிநாட்டு  ாழ் 
இந்தியர்கள் தங்களது இருப்தப வ ளிநாட்டு நாையமாக திரும்பப் 
வபற்றுக்வகாள்ள ஆரம்பித்ததனால் குறுகிய காலக்கைன்கதள  ழங்கிய வ ளி 
நாட்டு நிறு னங்களுக்கு வெலுத்தத ண்டிய கைதனக் குறித்த காலத்தில் 
வெலுத்த முடியாத நிதல இந்திய அரசுக்கு ஏற்பட்ைது. 
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 இப்பிரச்ெிதனகதள ெமாளிக்கவும், நாட்டின் வபாருளாதாரத்தத மீட்கவும், 
உள்நாட்டு வ ளிநாட்டு துதறகளில் கடுதமயான வகாள்தக நை டிக்தககள் 
அறிமுகம் ஆகியது. இந்த தாராளமயமாக்கல் வகாள்தகயினால் வ ளிச்ெந்தத 
தமயப் வபாருளாதாரம் இந்தியா ில் வ கு ிதர ாக முன்தனறியது. 

தொரொளமயமொக்கலின் பகொள்கக நடவடிக்கககள் 

 தாராளமயமாக்கல், தனியார்மயமாக்கல், உலகமயமாக்கல் திட்ைத்தின்படி 
மிகப்வபரிய வகாள்தக முடிவுகள் தமற்வகாள்ள்ப்பட்ைன. 

 ஜூதல 1991 ல் 20% அள ிற்கு பைமதிப்பு வெய்தது. புதிய வதாழிற்வகாள்தக, 
புதிய  ாைிபக் வகாள்தக, புதிய ஏற்றுமதி இறக்குமதி வகாள்தககதள 1991 ல் 
அறி ித்தது. 

இதன்படி மமற்பகொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கககள் 

 வதாழில் வதாைங்கு தற்கான உரிமம் வபறுததல ரத்து வெய்தல், 
 வபாதுத்துதற  நிறு னங்களுக்கான ததை வெய்யப்பட்ை  ாைிக 
நதைமுதறச் ச்ட்ைத்தத (MRTP-Act) திருத்தியதமத்தல், 

 அரெின் பல்த று கட்டுப்பாடுகதள திரும்பப் வபறுதல் 
 தனியார்மயமாக்கதல ஊக்கு ித்தல் 
 சுங்க ரிகதள வ கு ாகக் குதறத்தல் 
 அங்காடி தீர்மானிக்கும் அந்நிய வெலா ைிக்கு மாற்றிக்வகாள்ளல் 
 பல்த று நிதியியல் மற்றும் பை ியல் துதற ெீர்திருத்தங்கள் தபான்ற 
அதனத்து நை டிக்தககளும் புதியப் வபாருளாதாரக் வகாள்தககளில்(NEP) 
அைங்கு தாகும். 

 ஆண்டுகள் வெல்லச் வெல்ல நைப்புக்கைக்கில் நிதலயான  ளர்ச்ெி இருந்தது. 
தமன்தமலும் அந்நிய தநரடி முதலீட்டிற்கு பல்த று துதறகள் 
திறந்து ிைப்பட்ைன. இதனால் வதாதலத் வதாைர்பு, ொதலப்தபாக்கு ரத்து, 
துதறமுகம்,  ிமானப்தபாக்கு ரத்த், காப்படீு மற்றும் நிகர வபருந்துதறகளில் 
அந்நிய தநரடி முதலீடு அதிகரித்தது. 

 1990 களில் அமலாக்கப்பட்ை தாராளமயமாக்கல், தனியார்மயமாக்கல், 
உலகமயமாக்கல் காரைமாக ஒருங்கிதைந்த இந்தியா ில் வகாண்டு ரப்பட்ை 
உலகளா ிய  ாைிகம் மற்றும் முதலீட்டினால் ெமீப ஆண்டுகளில் 
மிகப்வபரிய வபாருளாதார  ளர்ச்ெிதய இந்தியா கண்ைது. 

அயல்நொட்டு முதலீடு 
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 1990 களில் இந்தியா ில் ஏற்பட்ை வபாருளாதார இைர்ப்பாட்டிதன ெரிவெய்ய 
தமற்வகாள்ளப்பட்ை புதிய வபாருளாதார வகாள்தகயின்படி அயல்நாட்டு 
முதலீடு மிக முக்கிய பங்கிதன  கிக்கிறது. 

 புதிய வபாருளாதார வகாள்தகயின் மிக முக்கிய தநாக்கம் அதிக அள ிலான 
வபாருளாதார  ளர்ச்ெிதய அதை தாகும். 

 நாட்டின் வபாருளாதார முன்தனற்றத்தத அதைய, நாைய மதிப்பு குதறப்பு, 
பை இலக்தக குதறத்தல், பருப்வபாருள் பற்றாக்குதறதய குதறத்தல், 
 ாைிபத்தத தாராளமயமாக்குதல், வதாழில் துதறதய தனியார் 
மயமாக்குதல், அயல்நாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் தபாட்டிகதள  ரத ற்றல் 
தபான்ற  ழிமுதறகள் பயன்படுத்தப்பட்ைன. 

 வதாழில்துதறயில் உள்ள முதலீட்டு இதைவ ளிதய நிரப்ப அயல்நாட்டு 
முதலீடு ஊக்கு ிக்கப்பட்ட்ைது. 

 முன்னுரிதம வதாழில்களிலும், உயர்தர வதாழில்நுட்பங்களிலும் அயல்நாட்டு 
முதலீட்தை அதிகரிக்க தநரடி அயல்நாட்டு முதலீடு உயர்த்தி 
அனுமதியளித்தது. இத  வபாது ாக, பிற தெர்க்தக வதாழில்கள் எனப்படும். 

 அயல்நாட்டு முதலீடு மற்றும் அயல்நாட்டு வதாழில்நுட்ப ஒப்பந்தங்கள் 
வதாைர்ப்தைய முடிவுகள் 1991 ல் புதிய வபாருளாதார வகாள்தகயில் ஏற்பட்ை 
மிகச்ெிறிய மாற்றமாகும். 

வொணிகமும் பபொருளொதொர வளர்ச்சியும் 

 ாைிகத்தின் ததாற்றம் பண்ைமாற்று முதறயிலிந்து பைப் வபாருளாதாரத்திற்கு 
மாறுதல் வபாருளாதார  ளர்ச்ச்ெிக்கு  ாைிகம் ஒரு வபரும் திறவுதகால்,  ர்த்தகம்/  
 ாைிகம் என்பது பண்ைங்களின் பரிமாற்றதம ஆகும். 

பண்டமொற்று முகை(barter system) 

 வதான்தம  ாய்ந்த  ாைிப முதற.இதில் ஒரு  தகப் பண்ைமானது 
மற்வறாரு  தகப் பண்ைங்களுைன் மாற்றிக்வகாள்ளப்பட்ைது. 

 பண்ைமாற்று முதறயில் உைத  அதிகமாகக் வகாண்டிருந்த ஒருநபர் 
தன்னிைம் உதை இல்லாதமயால், தனது ஒரு பகுதி உைத  அதிகமாக 
உதை உள்ள ரிைம் மாற்றிக் வகாள்கிறார்.இந்த பண்ைமாற்று முதறயில் பல 
இைர்பாடுகள் காைப்பட்ைன. 

பண்டமொற்று முகையில் – இடர்பொடுகள் 

இருமுகத்மதகவ பபொருத்தமின்கம(double coincidence of wants) 
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ஒரு னிைம் பசுமாடு ஒன்று இருக்கிறது அ ன் அதத அரிெியுைன் மாற்றிக்வகாள்ள 
 ிரும்புகிறான். அரிெிதய உதைய மற்வறாரு னுக்கு, ஒரு குதிதரதான் 
ததத ப்படுகிறதத அன்றி அது பசுமாடு அல்ல. இப்படிப்பட்ை நிதலயில்  பரிமாற்றம் 
ஏற்பை இயலாது. ஏவனனில் இருமுகத் ததத  வபாருத்தன்தம அங்தக நிலவுகிறது. 

பரிமொற்ை அகமப்பு வளர்ச்சி 

 எளிய பண்ைமாற்று முதறயானது எண்ைிக்தகயில் குதறந்ததாகவும், 
எளிதமயானதாகவும் இருந்தால் நல்லமுதறயில் 
வெயல்பட்டிருக்கும்.பரிமாற்ற அதமப்பு  ளர,  ளர வதாழில் 
மயமாகுதலினாலும்,  டீ்டு உற்பத்தி முதற வதாழிற்ொதல அதமப்பிற்கு  ழி 
 குத்தது. இச்ெந்தர்ப்பத்தில் இருமுகத் ததத  வபாருத்தமின்தம, 
வபாருட்களின் பரிமாற்றத்தில் ஒரு வபரிய பிரச்ெிதனயாக உருவ டுத்த்து. 

 இந்த இைர்பாடுகள் தெமிப்பின் மதிப்பளவு, மதிப்பின் அளவுதகால் மற்றும் 
நிதல மதிப்பு. எனத  இப்பண்ைமாற்று முதறதய தக ிட்டு  ிட்டு ஒரு 
புதிய இதைப்பட்ைப் பண்ைத்தத கண்டுபிடித்து அதன் மூலம் எளிதான 
முதறயில் வபாருள்  ிற்று ாங்க அ ெியம் ஏற்பட்ைது. 

 இதைப்பட்ை பண்ைம் எல்தலாரும் அற்ந்த ஒன்றாகவும், எளிதாக பங்களிக்க 
கூடியதாகவும், வபாது ாக ஏற்றுக்வகாள்ளக் கூடியதாகவும் இருத்தல் 
த ண்டும். ஏவனனில், அது பரிமாற்ற கரு ியாக வெயல்பை த ண்டும். 
இதுத  பைம் என அதழக்கப்பட்ைது. 

 பைம், பண்ைங்களின் பரி ர்த்ததனக்கு, இதையீட்டு கரு ியாகவும் வபாது 
மதிப்பளத யும். தெமிக்கும் கரு ியாகவும், பிற்கால வெலுத்துதககளுக்கான 
நிதல மதிப்பாகவும் வெயல்படுகிறது. 

 பைத்தத எளிதாக தெமித்து த க்கலாம். தனது  ருமானத்தில் ஒரு பங்தக 
எதிர்கால நுகர் ிற்காக எடுத்து த க்கலாம்.இவ் ாறாக பைம் பண்ைமாற்று 
உதறயில் உள்ள அதனத்து இைர்பாடுகதளயும் முழுதமயாக நீக்குகின்றது. 

 காகித பைம் அறிமுகமா தற்கு முன் எப்வபாருள் அதன ராலும் வபாது ான 
ததத யாக அதமகின்றததா அப்வபாருதள வபாது ான அனுமதியுைன் 
பரிமாற்றுக் கரு ியாக வதரிந்வதடுக்கப்பட்ைது. 

 15 மற்றும் 16ம் நூற்றாண்டுகளில், ஐதராப்பிய  ைிகர்கள் தாங்கள் 
வபற்றுக்வகாண்ை உதலாக பைத்திற்கு நிகரான ரெீதுகதள எடுத்து வெல் து 
 ழக்கத்தில் இருந்தது. இவ் ாறாக உதலாக பைத்திற்கு பதிலாக காகிதப் 
பைம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. அதன்பிறகு, அந்தந்த நாட்டின் தமய 
 ங்கியானது பைத்தத அச்ெடிப்பதில் முன்னுரிதம வபற்றது. 
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 ெட்ைப் பூர்  பைம்(legal tender money) என்பது தமய  ங்கியால் 
வ ளியிைப்படும் காகிதப் பைத்தததய குறிக்கும். 

அயல்நொட்டு வொணிபத்தின் அவசியம் 

 பண்ைங்க்ளும் பைிகளும் ஒரு நாட்டிற்குள் வ வ்த று  ட்ைாரங்களிதைதய 
பரி ர்த்ததன வெய்யப்படு தத உள்நாட்டு  ாைிபம் என்றும், பண்ைங்களும் 
பைிகளும் 2 அல்லது அதற்கு தமற்பட்ை நாடுகதளாடு பரி ர்த்ததன 
வெய்யப்பட்டு  ாைிபத் வதாைர்பு நில ினால் அததன அயல்நாட்டு  ாைிபம் 
என்று குறிப்பிைலாம். 

 எந்த நாடும், முழுதமயாக தன்னிதறவு அதைந்ததாக இருக்க இயலாது. 
எனத  ஒரு நாட்டின் ததத தய ெந்திக்க அயல்நாட்டு  ாைிபம் மிக மிக 
அ ெியம். எந்த ஒரு வபாருள் உற்பத்தி வெய்ய இயலாதம, உற்பத்தி 
வெய்தாலும், உற்பத்தி வெலவு அதிகரிக்கும் நிதலயில் அந்நாட்டு மக்கள் 
அவ் தக வபாருள்கதள வ ளிநாடுகளிலிருந்து  ாங்கி இன்பம் அதைய 
அயல்நாட்டு  ாைிபம் உதவுகிறது. 

ஒப்பீட்டு நன்கமக் மகொட்பொடு(Theory of comparative advantage) 

 ஒப்படீ்டு நன்தமக் தகாட்பாடு ததையில்லா  ாைிபத்தின் நன்தமகதள 
 ிளக்குகிறது. 

 ததையில்லா  ாைிபத்தில், இரு நாடுகளிதைதய  ர்த்தகம் நதைவபறும்தபாது 
ஒரு நாடு மிகக் குதறந்த உற்பத்திச் வெல ில், உற்பத்தி வெய்ய ெிறப்புத் 
ததர்ச்ெி வபற்றுள்ளததா அப்வபாருதளதய அந்நாடு உற்பத்தி வெய்யும். 
மற்வறாரு நாடு தன் ததத க்கு அததனப் பயன்படுத்திக் வகாள்ள இயலும் 
என தை ிட் ரிக்கார்தைா(அரெியல் வபாருளாதார வகாள்தககள் மற்றும் 
 ரி ிதிப்பு 1817) கூறுகிறார். 

 இங்கு, உர்பத்திச்வெலவு என்பதத ிை, எவ் ளவு எளிதாக நாடுகள் பல 
பண்ைங்கதள உற்பத்திச்வெய்ய இயலும் என்பதத  ிகித அள ில் ஒப்பிடுதல் 
அ ெியம். இவ் ாறு, நாடுகல் தாங்கள் திறதம வபற்ற பண்ைங்கள் 
உற்பத்தியில் ெிறப்பு க னம் வெலுத்தும்தபாது, இப்பண்ைங்கதள ஏற்றுமதி 
வெய்து ிட்டு பிறநாடுகளிலிருந்து உற்பத்திச் வெலவு குதற ாக உள்ள 
பண்ைங்கதள வ ளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி வெய்து வகாள்ளலாம் என 
ஒப்படீ்டு நன்தமக் தகாட்பாடு  ிளக்குகிறது. 

பன்னொட்டு நிதி நிறுவனம்(International Monetary Fund) 
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 இந்நிதி நிறு னத்தத ததாற்று ிக்க பிரிட்ைன் உட்ஸ் மாநாட்டில் 29 நாடுகள் 
தெர்ந்து முடிவு எடுக்கப்பட்டு, 1947 மார்ச் மாதம் வதாைங்கப்பட்ைது. 

 அலு லக வமாழிகள்: ஆங்கிலம், பிவரஞ்சு, ஸ்பானியம். 
 இதன் ததலதம இயக்குநர் கிரிஸ்டிதன லகார்டி. (11  து ததலதம 
இயக்குநர்) 

 இதன் நிதி ஆண்டு தம 1 முதல் ஏப்ரல் 30  தர 
 இது மூன்றா து வபாருளாதார தூண் என்று கருதப்படுகிறது. 

மநொக்கங்கள் 

1. உலக நாடுகளிதைதய நிதி வதாைர்பான ஒற்றுதமதய தமம்படுத்துதல். 
2. அயல்நாட்டு நாைய மாற்று  ிகிதத்தத (exchange rates) நிதலப்படுத்துதல். 
3. நாைய மாற்று கட்டுப்பாடுகதள நீக்குதல் 
4. பன்முக  ைிகம் (multilateral trade) மற்றும் வெலுத்துதககளுக்கு ஒரு அதமதப 
ஏற்படுத்துதல். 

5. அயல்நாட்டு  ாைிப வெலுத்து நிதலயில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகதள ெமன் 
வெய்தல். 

பன்னொட்டு நிதி நிறுவனத்தின் முக்கியப் பணிகளொவன 

1. குறுகிய கால கைன்  ழங்கும் நிறு னமாக வெயல்படுகிறது. 
2. நாைய மாற்று  ிகிதத்தத முதறப்படுத்த தபாதுமான  ழி முதறகதள 
கண்ைறிகிறது. 

3. அதனத்து உறுப்பு நாடுகளின் நாையங்கதளயும் இது வபற்றிருப்பதால், எந்த 
ஒரு நாடும் ததத யான நாட்டின் நாையத்ததக் கைனாக வபறலாம். 

4. இது அந்நியச் வெலா ைிதயக் கைனாக அளிக்கும் ஒரு நிறு னமாகும். இது 
நைப்புப் பரி ர்த்ததனக்கு கைன் அளிக்குதம த ிர மூலதனப் பரி ர்த்ததனக்கு 
கைன் அளிக்காது. 

5. உறுப்பு நாடுகளின் நாையத்தின் முகமதிப்தப மாற்று தற்கான 
 ழிமுதறகதள அளிக்கும். 

6. உலக நாடுகளுக்குத் ததத யான ஆதலாெதன இது  ழங்கும். 
7. அயல்நாட்டு  ாைிப வெலுத்து நிதலயில் உள்ள பிரச்ெிதனகதளயும் மற்றும் 
இதர பிரச்ெிதனகதளயும் தீர்க்க உறுப்பு நாடுகளுக்கு வபாருளியல் 
 ல்லுனர்கதள அனுப்பி உத ி வெய்கிறது. 
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8. பன்னாட்டு நிதி நிறு னம், நிதி நிர் ாகம் வதாைர்பான ஆராய்ச்ெிகதள 
தமற்வகாண்டு, கட்டுதரகதளயும் நிதிநிதல மற்றும் இதர  ளர்ச்ெிகதளயும் 
அச்ெிட்டு வ ளியிடுகிறது. 

பன்னொட்டு நிதி நிறுவனத்தின் அகமப்பு முகை 

 பன்னாட்டு நிதி நிறு னத்தில் அதிக அதிகாரம் வபற்றது ஆளுநர்கள் 
குழு ாகும். இதில் நிர் ாகக் குழுவும், ஒரு தமலாண்தம இயக்குநரும் 
மற்றும் அலு லர்களும் இருப்பார்கள். 

 இந்நிறு னத்தின் ததலநகரம் அவமரிக்கா ில்  ாஷிங்ைனில் வெயல்படுகிறது. 
 ஆளுநர் குழு மற்றும் நிர் ாகக் குழு ால் தற்காலிக மற்றும் நிதலக்குழுக்கள் 
நியமிக்கப்பட்டு வெயல்படுகின்றன. 

 நிதி ெம்பந்தப்பட்ை முடிவுகதள ஆளுநர் குழுவும், நிர் ாகக்குழுவும் 
தமற்வகாள்ளும். இதன்முடிவுகதள பன்னாட்டு நிறு னமும் மற்றும் உறுப்பு 
நாடுகளும் ஏற்றுச் வெயல்பை த ண்டும். 

 இந்திய அரெின் நிதி அதமச்ெர் பத ி  ழி ஆளுநராக வெயல்படு ார். 

பன்னொட்டு நிதி நிறுவனத்தின் பசயல்பொடுகள் 

 உறுப்பு நாடுகளிைமிருந்து வபறும் பங்குத் வதாதக, தங்கத்தத மிற்பதன் மூலம் 
வபறும் வதாதக உறுப்பு நாடுகளிைமிருந்து வபறும் கைன்கள் ஆகியத  
இந்நிறு னத்தின் மூலதனமாகும். 

 உறுப்பு நாடுகள் நிதி நிறு னத்தில் தெரும்வபாழுது அத  வெலுத்த த ண்டிய 
பங்குத் வதாதக,  ாக்குரிதம, வபறக்கூடிய கைந்வதாதக, ஆகியத  
 தரயறுக்கப்படுகின்றன. நிறு னமுரு ாக்கப்பட்ைதபாது ஒவ்வ ாரு உறுப்பு 
நாடும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை பங்கில் 25% தங்கமாகவும் மீதி 75% 
ெத ிதத்தத நாடுகளின் வொந்த நாையமாகவும் வெலுத்தலாம். 

நிறுவனத்தில் கடன் பபறும் வசதி 

இதன் நிதி ஆதாரம், உறுப்புநாடுகளின் ெந்தாத்வதாதகயிலிருந்தும், இந்நிறு னத்தின் 
தங்கத்தத  ிற்பதன் மூமும், வதாழில்மயமாக்கப்பட்ை நாடுகளனீ் தமய ங்கிகள் 
மற்றும் தனியார் நிறு னங்களைீமிருந்து வபற்ற கைனிலிருந்தும் கிதைக்கிறது. 

நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும் வசதி 
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 உறுப்பு நாடுகளின் அயல்நாட்டு வெலுத்து நிதலயில் நைப்புக் கைக்கில் பாதக 
நிதல ஏற்படுமாயின் அதத ெரி வெய்யத் ததத யான கைன் உத ிதய 
இந்நிறு னம்  ழங்குகிறது. 

 ஒரு உறுப்பு நாடு தனக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ை பங்களத  ிை குதற ான 
பைத்தத இருப்பில் த த்திருந்தால் அந்த த றுபாடு ரிெர்வ் டிவரன்ச் (reserve 
trench) ெமன் வெய்யும் இருப்புத் வதாதக என்று வபயர். இதிலிருந்து 25 
ெத ிகிதத்தத  ட்டியில்லா கைனாகப் வபறலாம். ஆனால் அக்கைதன 3 
அல்லது 5  ருைங்களுக்குள் திரும்ப வெலுத்தத ண்டும். 

 மீதமுள்ள வதாதகதய 4 முதறதய 100 ெத ிகிதம்  தர ெமன் வெய்யும் 
இருப்புத் வதாதகயிலிருந்து வபற்றுக்வகாள்ளலாம். 

மற்ை கடன் வசதிகள் 

1. வமாத்த இருப்பு நிதியாக்க  ெதி(Buffer stock Financing Facility) 
2.  ிரி ாக்கப்பட்ை நிதி  ெதி(EFF 
3. கூடுதல் நிதியாக்க  ெதி(SFF) 
4. அதமப்பு மாற்ற நிதியாக்க  ெதி(SAF) 
5. உயர்த்தப்பட்ை அதமப்பு மாற்ற ெரிவெய்  ெதி(ESAF) 
6. ஈடுகட்டும் மற்றும் எதிர்பாரா ெிக்கல் த ிர்ப்பு நிதியாக்க  ெதி(CCFF) 
7. திட்ைமிட்ை அல்லது முதறயான மாறுதலுக்கான நிதி  ெதி(STF) 
8. அதமப்பு மாற்ற ெரிவெய்ய அ ெரக் கைன்(ESAL) 
9. எதிர்பாராக் கைன்(CCL) 

 இதன் பயனும், வ ற்றியும் உலக உறுப்பு நாடுகதளப் வபாறுத்து அதமயும்.  
உறுப்பு நாடுகலின் எண்ைிக்தக 1947 ல் 44 ஆக இருந்தது. 2000 ல் 182 ஆக 
உயர்ந்தது. தற்தபாது 188 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன. 

 கதைெியாக இதைந்த நாடு வகாொத ா குடியரசு. 

அயல்நொட்டு வொணிப நிகல 

  ளர்ந்து  ரும் நாடுகளுக்கு அயல்நாட்டு  ாைிபம் மிக மிக 
முக்கியமானதாகும். 

 அயல்நாட்டு  ாைிபத்தின் தபாக்தக கீழ்க்கண்ை பகுப்பாட் ின் மூலம் 
அறியலாம். 
1.  ாைிபத்தின் பகுதிகள் 
2.  ாைிபத்தின் அளவு 
3.  ாைிபத்தத வநறிப்படுத்துதல் 
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வொணிபத்தின் அளவு 

 இது உலக நாடுகளின் பரி ர்த்ததனயின் அளத க் குறிக்கும். அதிக 
எண்ைிக்தகயிலான பண்ைங்களின் பைமதிப்தப வதாகுப்பதன் மூலம் 
 ாைிபத்தின் அளத  அளக்க முடியும். எனத  இததன  ாைிப மதிப்பு 
என்கிதறாம். 

  ாைிப மதிப்பின் நிதல, வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏற்றுமதி 
இறக்குமதியின் அளவு 1. உலக  ாைிபத்தில் ஏற்றுமதி இறக்குமதியின் 
பங்குகதளப் வபாறுத்து  ாைிபத்தின் மதிப்பு அதமயும் 2. வமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதியின் பங்கு. 

  ாைிபத்தின் த்ன்தம, அணுகுமுதறதயக் காட்டும். வமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் ஏற்றுமதியின்  ிகிதம். 

 அந்நாட்டின் ஏற்றுமதியில் அதன் அளிப்பின் ெக்திதயக் காட்டும். இதற்கு 
ெராெரி ஏற்றுமதி நாட்ைம் என்று வபயர். 

 வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இறக்குமதியின்  ிகிதம் அந்நாட்டின் ெராெரி 
இறக்குமதி நாட்ைத்ததக் குறிக்கும். 

 உலக  ர்த்தகத்தில் ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதியின் மதிப்பில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கதள இறக்குமதியின் மதிப்தப ஏற்படும் மாற்றங்கதளாடு 
ஒப்பிைலாம்.இவ் ிரண்டு மாறிகளுக்கிதைதயயான வதாைர்தப  ாைிப 
உறவுமுதற (TERMS OF TRADE) அதா து எந்த  ிகிதத்தில் ஏற்றுமதியும் 
இறக்குமதியும் பரி ர்த்ததன வெய்யப்படுகிறது என்பதாகும். 

 இறக்குமதிதய ிை ஏற்றுமதி மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால்  ாைிப நிதல 
ொதகமானதாகும்.ஏற்றுமதியின் மதிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகம் இறக்குமதி 
வெய்யலாம். ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ொதகமற்ற நிதல இருந்தால் அதிகமாக 
ஏற்றுமதி வெய்தல் த ண்டும். 

இந்தியொவின் பவளிநொட்டு வொணிப நிகல 

இந்திய  ாைிபம்  ிரி தைந்துள்ளது. 1980 ல் வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 
 ாைிபத்தின் பிகிதம் 13% ஆகும். தற்தபாது 20 ெத ிகிதத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது. இந்த 
உயர் ானது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகிய ற்றின் பங்களிப்பினால் ஏற்பட்ைது. 

வொனிபத்தின் பகுதிகள் மற்றும் வொணிபத்திஅ பநைிப்படுத்துதல் 

 பண்ைங்கள், பைிகள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பற்றியது  ாைிப பகுதிகள் 
எனப்படும் 

 இது நாட்டின் அதமப்பு நாட்டு முன்தனற்றத்தின் அளவு பற்றியது. 
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  ளரும் நாடுகள் கச்ொப்வபாருட்கள், த ளாண்தமப் வபாருட்கள், இதைநிதலப் 
பண்ைக்கள் ஆகிய ற்தற ஏற்றுமதி வெய்கின்றன. 

  ளர்ச்ெியதைந்த நாடுகள் முடி தைந்த பண்ைங்கள், இயந்திரங்கள், 
தள ாைங்கதளயும், வதாழில் நுணுக்கங்கதளயும் ஏற்றுமதி வெய்கின்றன. 

  ாைிபத்தத வநறிப்படுத்துதல் என்பது யாரிைமிருந்து இறக்குமதி 
வெய்யப்பட்ைது, யாருக்கு ஏற்றுமதி வெய்யப்படுகிறது என்பததப் பற்றி 
பயிலு தாகும். 

இந்தியொவின் இைக்குமதி 

இந்தியா ில் இறக்குமதி 3 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அத யா ன 

1. மூலதனப் பண்ைங்கள் 2.கச்ொப்வபாருட்கள் 3. நுகர்வுப் பண்ைங்கள் 

மூலதனப் பண்டங்களின் இைக்குமதி 

 உதலாகங்கள், இயந்திரங்களும் தள ாைங்களும், இதர ொதனங்கள், 
தபாக்கு ரத்து ொதனங்கள்,மற்றும்வதாதலத் வதாைர்பு ொதனங்கள் 
முதலியன மூலதனப்பண்ைங்களாகும். 

 இப்பண்ைங்கள் வதாழிற்துதற  ளர்ச்ெிக்கு மிக முக்கியமானதாகும். 

கச்சொப் பபொருட்கள் மற்றும் இகடநிகலப் பண்டங்களின் இைக்குமதி 

 பருத்தி, ெைல்,உரம், இரொயனப் வபாருட்கள், கச்ொ எண்வைய் முதலியன 
இதில் அைங்கும். 

 நாட்டின் முன்தனற்ற வெயல்பாடுகளுக்கு அதிக எண்ைிக்தகயிலான கச்ொப் 
வபாருட்கள் மற்றும்  இதைநிதலப் பண்ைங்கதள இறக்குமதி வெய்ய த ண்டி 
உள்ளது. 

 வமாத்த இறக்குமதியில் வபட்தராலியப் பண்ைங்களின் அளவு மட்டும் 23% ஆக 
உள்ளது. உரங்கள் த ளாண்தமத் வதாழிலுக்கு முக்கியமான உள்ளடீு ஆகும். 

 இரொயனப் வபாருட்கள் வதாழில்  ளர்ச்ெிக்கு முக்கிய உள்ளடீு ஆகும். 
இந்தியா ில் இப்பண்ைங்களின் இறக்குமதியும் வதாைர்ந்து அதிகரித்து 
 ருகிறது. 

நுகர்வுப் பண்டங்கள் இைக்குமதி 

 உைவுப் வபாருட்கள்,மின்ொதனங்கள்,மருந்து  தககள், காகிதம் ஆகிய ற்றின் 
இறக்குமதியும் இதில் அைங்கும். 
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 3 து ஐந்தாண்டுத் திட்ைம்  தர இந்தியா உைவுப் பண்ைங்கள் உற்பத்தியில் 
கடுதமயான பற்றாக்குதறதய எதிர் தநாக்கியது.இதன்  ிதள ாக இந்தியா, 
அதிக அள ில் உைவுப் பண்ைங்கதள இறக்குமதி வெய்ய த ண்டியிருந்தது. 

 தற்தபாது உைவுப் வபாருள் உற்பத்தியில் இந்தியா ‘தற்ொர்பு’ அதைந்துள்ளது. 

இந்திய இைக்குமதியின் வழி முகைகள் 

 திட்ை காலத்தில், இந்தியா ின் இறக்குமதியில் பல தகயான மாற்றங்கள் 
ஏற்பட்ைன. 

 அதில் ெில முக்கிய கருத்துக்கள் பின் ருமாறு: வபாருளாதார  திட்ைமிடுதலின் 
து க்க காலத்தில், ததர்ந்வதடுத்த ெில நாடுகளிலிருந்து மட்டுதம நாம் 
இறக்குமதி வெய்ததாம். 

 உலகின் பல நாடுகளிலிருந்தும் பல்த றுபட்ை பண்ைங்கள் மற்றும் பைிகதள 
நாம் இறக்குமதி வெய்கிதறாம். இயந்திரகள் மற்றும் தள ாைங்கதள 
 ாங்கு தில் முக்கியமாக நாம்(OECD) வபாருளாதார ஒற்றுதம மற்றும் 
முன்தனற்ற அதமப்பு நாடுகதளயும் கிழக்கு ஐதராப்பிய நாடுகதளயும் 
ொர்ந்துள்தளாம். 

 உைவுப் வபாருள்கள் மற்றும் வபட்தராலியப் பண்ைங்கள் அளிப்பில் நாம் (OPEC) 
எண்வைய் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி அதமப்பு நாடுகதளச் ொர்ந்துள்தளாம். 

 OPEC  நாடுகள் இறக்குமதியின் வபரும் பகுதிதய நமக்கு அளிக்கின்றன. 1997-98 
ல் வமாத்த இறக்குமதியான ரூ. 151553 தகாடியில் ரூ.75593 தகாடி 
இந்நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி வெய்யப்பட்ைன. இது வமாத்த இறக்குமதியில் 
49.9% ஆகும். 

 அவமரிக்கா, வபல்ஜியம், வஜர்மனி, ஜப்பான் மற்றும் பிரிட்ைன் முதலியன 
இறக்குமதிப் பண்ைங்கதள  ழங்கும் முக்கிய நாடுகள் ஆகும் 

இந்தியொவின் ஏற்றுமதியின் தன்கம 

இந்திய ஏற்றுமதியானது இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. 1. பழதமயான 
இனங்களின் ஏற்றுமதி 2. பழதம ொராத இனங்களின் ஏற்றுமதி. 

பழகமயொன இனங்களின் ஏற்றுமதி 

 ததனரீ், காப்பி, ெைல், ெண்ல் வபாருட்கள், இரும்புத் தாது, ாெதனப் 
வபாருட்கள்,  ிலங்குகளின் ததால், பருத்தி, மீன், மீன் பண்ைங்கள், கனி 
 ளங்கள், முதலியன இவ் ினங்களில் அைங்கும். 
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பழகம சொரொத இனங்கள் 

ெர்க்கதர, வபாறியியல் பண்ைங்கள், இரொயனப் பண்ைங்கள், இரும்பு, எஃகு, 
மின்ொதானப் வபாருட்கள், ததால் பண்ைங்கள், கற்கள் மற்றும் ஆபரைங்கள் இந்த 
இனங்களின் ஏற்றுமதியில் அைங்கும். 

இந்திய ஏற்றுமதியின் பங்கு 

 திட்ை காலத்தில், நாம் ஏற்றுமதி வெய்யும் நாடுகளில் பல மாறுதல்கள் 
ஏற்பட்டுள்ளன. தற்தபாது நாம்  ளர்ச்ெியதைந்த நாடுகள் உட்பை 180 
நாடுகளுக்கு, ஏற்றுமதி வெய்கிதறாம். 

 நமது ஏற்றுமதியின் வபாரும்பங்கு கீழ்க்கண்ை நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 
1. (OECD)  வபாருளாதார ஒற்றுதம மற்றும் முன்தனற்ற அதமப்பு நாடுகள்: 
வபல்ஜியம், பிரான்சு, வஜர்மனி, இங்கிலாந்து,  ை அவமரிக்கா, கனைா, 
அவமரிக்கா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் ஜப்பான். 
2. (OPEC) எண்வைய் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி வெய்யும் நாடுகள்: ஈரான், 
ஈராக், குத த், ெவுதி அதரபியா 
3. கிழக்கு ஐதராப்பிய நாடுகள்: (GDR) வஜர்மனி, ருதமனியா, ரஷ்யா 
4. மற்ற குதறந்த  ளர்ச்ெியதைந்த நாடுகள்: ஆப்பிரிக்கா, ஆெியா, இலத்தீன், 
அவமரிக்கா 

அயல்நொட்டு வொணிபச் பசலுத்து சமநிகல(Balance of payments) 

பபொருள் மற்றும் இலக்கணம் 

அயல்நாட்டு  ாைபீ வெலுத்து நிதல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டு (1 ஆண்டு) 
ஒரு நாடு உலகின் இதர நாடுகதளாடு வகாண்டிருந்த அதனத்துப் வபாருளாதார 
நை டிக்தககளிஅயும் குறிப்பதாகும். 

 ஒரு நாட்டின் ெர் ததெ வபாருளாதார  ளர்ச்ெி அந்நாட்டின்  ாைிபச் 
வெலுத்து ெமநிதலயின் மூலம் அறிந்து வகாள்ளலாம். 

 ஒவ்வ ாரு நாடும் உலகின் பிற நாடுகதளாடு தங்களின் வபாருளாதார 
நை டிக்தககதள தமற்வகாள்கிறது. இவ் ாறான நை டிக்தககளால் ஒரு நாடு 
தான் வெலுத்துதககதளப் (payment) வபறு ததாடு தானும் பிற நாடுகளுக்கு 
வகாடுக்க த ண்டியுள்ளது (make payment) எனத  அயல்நாட்டு  ைிபச் 
வெலுத்து ெம்நிதல என்பது இவ் ாறான  ரவு மற்றும் வெலவு அறிக்தகக் 
கைக்கின் வதாகுப்தப ஆகும். 

 பபன்ஹொம்(Benham):  ஒரு நாட்டின் அயல்நாட்டு  ாைிபச் வெலுத்துச் 
ெமநிதல என்பது அந்நாடு உலகின் பிற நாடுகதளாடு ஒரு குறிப்பிட்ை 
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காலத்தில் வகாண்டுள்ள அதனத்து  தகயான பை ியல் நை டிக்தககளின் 
பதிவு என  தரயறுத்துள்ளார். 

 வபாருளியல் அறிஞர் கிண்டில் பர்கரின் கூற்றுப்படி அயல்நாட்டு  ாைிபச் 
வெலுத்துச் ெமநிதல என்பது ஒரு நாட்டில் குடியிருப்ப ர் அதன ருக்கும் 
மற்றும் அயல்நாடுகளில் குடியிருப்ப ருக்கும் இதைதய உள்ள அதனத்து 
வபாருளாதார நை டிக்தககளின் பதித  ஆகும் என்கிறார். 

அயல்நொட்டு வொணிபச் சமநிகல (Balance od trade) 

 அயல்நாட்டு  ாைிபச் ெமநிதல என்பது புலனாகும் வபாருள்களின் 
 ாைிபத்தத மட்டுதம குறிப்பதாகும். 

 புலனாகும் வபாருள்கள் என்பது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியின் அளவு, 
 ாைிபம், தங்கம், வ ள்ளி மற்றும் இதர பண்ைங்கள் ஆகிய ற்தறக் 
குறிப்பதாகும். 

 புலனாகாத வபாருள்கள் என்பது பைிகள் பரஸ்பரம் வெலுத்தப்படுதல், அதா து 
கைல்  ாைிகம், காப்படீு மற்றும்  ங்கியியல் நிறு னங்கள்,  ட்டி 
வெலுத்துதல், பங்கு, சுற்றுலாப் பயைிகளின் வெலவு தபான்ற ற்தறக் 
குறிப்பதாகும். 

 அயல்நாட்டு  ாைிபச் ெமநிதல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டின் (1 ஆண்டு) 
ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியிம் புலனாகும் வபாருள்களின் மதிப்பளத  
ஆகும். 

 ஒரு குறிப்பிட்ை ஆண்டில் ஏற்றும்தியும், இறக்குமதியும் மிகச் ெரிெமமாக 
இருப்பின் அயல்நாட்டு  ாைிபச் ெமநிதல ெரிெமமாகும். 

 ஏற்றுமதியின் மதிப்பு இறக்குமதியின் மதிப்தப ிை அதிகமாக இருந்தால் அது 
ொதக  ாைிபச் ெமநிதல என்றதழக்கப்படுகிறது. 

 இறக்குமதியின் மதிப்பு ஏற்றுமதியின் மதிப்தப ிை அதிகமாக இருந்தால் அது 
பாதக  ாைிபச் ெமநிதல என்றதழக்கப்படுகிறது. 

சுங்க வரி, வொணிபம் குைித்த பபொது உடன்பொடு (GATT) (General Agreement on Tariffs and 
Trade) 

 சுங்க  ரி,  ாைிபம் குறித்த வபாது உைன்பாடு (GATT)  என்பது நாடுகள் 
தங்களுக்கிதைதய உறிப்பிட்ை ெட்ைதிட்ைங்களின்படி, வநறியுதரகள், நைத்தத 
 ிதிகளின்படி ெர் ததெ சுங்க ரி மற்றும்  ாைிபத்தத 
ஒழுங்குமுதறப்படுத்தி  ைிக ஒப்பந்தத்தத தமற்வகாள்ளுதல் ஆகும். 
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 அதனத்துலக நாடுகளின்  ளர்ச்ெிதய ஊக்கு ிக்கும் வபாருட்டும் 
நாடுகளிதைதய ததையில்லா  ாைிகச் சூழதல உரு ாக்கும் ஒருட்டும் 1948 
ம் ஆண்டு வஜனி ா ில் சுங்க ரி  ாைிபம் குறித்த வபாது உைன்பாடு (GATT) 
ஏற்படுத்தப்பட்ைது. 

 இதன் முக்கிய தநாக்கம்  ாைிபத் த்தைதய நீக்கி ெந்ததயில் தபாட்டியிடும் 
திறதன உரு ாக்குதல் ஆகும். ஒவ்வ ாரு குறிப்பிட்ை கால அள ிலும் இதன் 
உருப்பு நாடுகள் பன்னாட்டு  ாைிபம் வபாருட்டு ஒன்று கூடி தங்களுக்குள் 
ஏற்றுமதி அளவு, சுங்க  ரி, மற்றும் இதர இைர்பாடுகள் குறித்து உைன்பாடு 
வெய்து வகாள்ளும். 

 பலதரப்பட்ை  ாைிப  ிரி ாக்கத்திற்கு காட் அதமப்பு ஒரு நிரந்தர பன்னாட்டு 
 ாைிபாதமப்பாக வெயல்படுகிறது. காட் அதமப்பு (WTO) ஆக  1995 ம் ஆண்டு 
உரு ாகியது. 

கொட் (GATT) அகமப்பின் மநொக்கங்கள் 

1. பன்னாட்டு  ாைிகத்தத  ிரிவுபடுத்துதல் 
2. பங்தகற்பு நாடுகளின் முழுத தல  ாய்ப்பு உத்தர ாதத்துைன் உலக 
உற்பத்திதயப் வபருக்குதல் 

3. உலக  ளங்கதள முழுதமயாகப் பயன்படுத்தி  ளர்ச்ெிதய ஏற்படுத்துதல் 
மற்றும் 

4. ஒட்டு வமாத்த உலக ெமுதாயத்தின்  ாழ்க்தகத் தரத்தத திருத்தியதமத்தல் 

கொட்டின் (GATT) விதிமுகைகளின் அடிப்பகட மகொட்பொடுகள் 

  ர்த்தகம் தபதமின்றி நதைவபறத ண்டும். 
 ஏற்றுமதி அளவு நிர்ையத் ததை பயன்பாடு இடித்துதரக்கப்பை த ண்டும். 
 கருத்து த றுபாடுகள் கலந்தாதலாெித்தல் மூலம் தீர்த்துக் வகாள்ளப்பை 
த ண்டும். 

உலக வர்த்தக அகமப்பு(World Trade Organization) 

 காட் (GATT) ெமரெப் தபச்சு ார்த்ததகள் ஏழு சுற்றுகள் நதைவபற்று உருகுத  
சுற்று என்றதழக்கப்படும் எட்ைா து சுற்று ெமரெப் தபச்சு  ார்த்ததகள் 1989 ல் 
வதாைங்கி 1995ம் ஆண்டு உலக  ர்த்தக அதமப்பு (WTO) 
உரு ாக்கப்பட்ைததாடு, தபச்சு ார்த்ததகள் நிதற தைந்தன. ஆர்தர் ைங்கல்(DG 
of GATT)  உலக  ர்த்தக அதமப்பு உரு ாக காரைமான ர். 
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 159 உறுப்பு நாடுகதளக் வகாண்ை உலக  ர்த்தக அதமப்பானது, உறுப்பு 
நாடுகளுக்குள் எழும்  ர்த்தக்ப் பிரச்ெிதனகதள நிர் கித்து தீர்த்து த க்கும். 
காட்(GATT) அதமப்தபப்தபால் அல்லாமல்(WTO) அதமப்பு உறுதியான, 
திறதமயான நிர் ாக அதமப்தபக் வகாண்ைதாகும். 

 WTO  ின் ததலதம இயக்குனராக பாஸ்கல் லாமி(Pascal Lamy, 5th DG of WTO) 
2005- 2013 இப்பத ிதய  கித்து  ந்தார். 

 WTO  ின் ததலதம இயக்குனராக ராபர்தைா அஸ் தைா (Roberto Azevedo) 6th DG 
of the WTO 1.9.2013 முதல் இப்பத ிதய  கித்து  ருகிறார். பத ிக்காலம் 4 
ஆண்டுகள். 

 WTO  ின் முக்கிய தநாக்கம் தபதமற்ற, சுதந்திரமான  ர்த்தகதம ஆகும். ஒரு 
 ர்த்தகத் ததைகதள (சுங்க ரிகள் மற்றும் சுங்கவ்ரியில்லாதத ) இங்கு 
காை இயலும். குதறந்த  ளர்ச்ெியதைந்த நாடுகளுக்கு, தபாட்டியுைன் கூடிய 
 ர்த்தக அதமப்பு நிதலதய உரு ாக்கி,  அத கள் ெரிவெய்யக்கூடிய 
அளவுக்கு தநரம் ஒதுக்கி வநகிழ்ச்ெியுள்ள  ர்த்தகத்துைன் கூடிய 
ெலுதககதளத் தந்துள்ளது. 

WTO  வின் முக்கிய பணிகள் 

1. உறுப்பு நாடுகளின்  ர்த்தக உைன்பாடுகதள நிர் கித்தல் 
2.  ர்த்தக ெமரெப்தபச்சுக்கு ஒரு அதமப்பு 
3.  ர்த்தக தகராறுகதளக் தகயாளுதல். 
4. ததெ அள ிலான  ர்த்தகக் வகாள்தககதளக் கண்காைித்தல் 
5.  ளர்ந்து ரும் நாடுகளுக்கு வதாழில்நுட்ப உத ியும் பயிற்ெியும் 
வகாடுத்துதவுதல் 

6. இதர ெர் ததெ அதமப்புகதளாடு கூட்டுறவுைன் வெயல்படுதல். 
 அதனத்து உறுப்பு நாடுகளின் அதமச்ெிர்கள் அள ிலான மாநாடு 2 
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற கூட்ைப்பட்டு  ர்த்தக உைன்பாடு முடிவுகள் 
எடுக்கப்படும். 

 உருப்பு நாடுகளின் அதமச்ெர்கள் அள ிலான 4  து மாநாடு ததாகா(Doha) 
 ிலும், 5  து மாநாடு தகன்கம் மிலும்(cancum in Mexico) 6  து மாநாடு 
ஹாங்காங்கிலும் நதைவபற்றன. 7  து 8 மாநாடு வஜனி ா ில் 
நதைவபற்றன. 9  து மாநாடு பாலியில் (Indonesia) நதைவபற உள்ளது. 

மறுசரீகமப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கொன பன்னொட்டு வங்கி (IBRD) 
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 உலக  ங்கி(World Bank) என்றதழக்கப்படும் மறுச் ெீரதமப்பு மற்றும் 
 ளர்ச்ெிக்கான பன்னாட்டு  ங்கி 1944 நிறு ப் வபற்றது. 1946 ம் ஆண்டு 
வெயல்பைத் வதாைங்கியது. பன்னாட்டு நிதி நிறு னம்(IMF) பாதகமான வெலுத்து 
நிதலதய ெரிகட்ை தற்காலிக உத ிதய  ழங்கியது. 

 நீண்ைகால முதலீட்டிற்கு ததத யான உத ிகதள  ழங்க ஒரு நிறு னம் 
ததத ப்பட்ைது. இதனால் மறுச்ெீரதமப்பு மற்றும்  ளர்ச்ெிக்கான பன்னாட்டு 
 ங்கி(உலக  ங்கி) நிறு ப் வபற்றது. 

உலக வங்கியின் பணிகள் 

1. உறுப்பு நாடுகளுக்குத் ததத யான நீண்ைகால (20 ஆண்டுகள்) 
ஆக்கப்பூர் மான முதலீடுகதள  ழங்க முன் ருகிறது. 

2. தனிமனிதன் முதலீடுகளுக்கும் அயல்நாட்டு முதலீடுகளுக்கும் உருதியளிக்க 
முன் ருகிறது. 

3. அயல்நாட்டு வெலுத்துச் ெம்நிதலதயக் காக்கவும் உறுப்பு நாடுகளின் 
ெம்ச்ெீரான  ளர்ச்ெிக்கு உதவுதலும் ெிறப்புப் பைிகளாகும். 

4. அ ெரப் பயனுள்ள ெிறிய வபரிய திட்ைங்களுக்கு ததத யான கைனுத ி 
வெய்யத் தயாராக உள்ளது. 

உறுப்பினர் மற்றும் அகமப்பு 

 பன்னாட்டு நிதி நிறு னத்தில் உள்ள உறுப்பு நாடுகள் அதனத்தும் உலக 
 ங்கியின் உறுப்பு நாடுகள் ஆகும். இதில் 188 உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன. 

 பன்னாட்டு நிதி நிறு னத்தில் உள்ளது தபாலத  உலக  ங்கியிலும் 3 
அடுக்கு நிர் ாக முதற உள்ளது. ததல ர், நிர் ாக இயக்குநர்கள் மற்றும் 
ஆளுநர்கள்  ாரியம்(Board of Governors) 

 ஒவ்வ ாரு உறுப்பு நாடுகளும், ஒரு ஆளுநர் மற்றும் மாற்று ஆளுநர்கதள 
ஒவ்வ ாரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் நியமிக்கும். 

 அரெின் நிதி அளிப்தப வபாறுத்து ஆளுநருக்கு  ாக்களிக்கும் ஓட்டுகளின் 
மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படும். 

மூலதன அகமப்பு(Capital Structure) 

10 பில்லியன் ைாலர் மூலதனத்துைன் இது வதாைங்கப் வபற்றது. 

நிதி ஆதொரம் 
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 எந்த அங்காடிகளிலிருந்து இவ் ங்கி பைத்தத கைனாகப் வபறுகிறததா அதில் 
பயன்படுத்தப்பைாத நிதிதய இருப்பாக த த்துக் வகாள்ளும். 

 இதன் தநாக்கம், கைன் வபறுப ரின் உறுதிச் வெலத க் குதறப்பதாகும். உலக 
 ங்கி வபறுகின்ற கைனின் காலக் வகடுத   ிை நீண்ை காலத்திர்கு கைன் 
 ழங்க முன் ருகிறது. 

சிைப்பு பசயல்திட்டம்(SAP) 

1983 ல் வதாைங்கப்வபற்ற இத்திட்ைம், மாறி ரும் வபாருளாதாரச் சூழ்நிதலக்தகற்ப 
உலக  ங்கியின் உதவும் திறதன உயர்த்த உதவுகிறது. 

அடிப்பகட மொற்ைத்கத சரிபசய்யும் உதவி(SAF) 

1985 ல் வதாைங்கப்வபற்ற இவ்வுத ியின்மூலம் வெலுத்துநிதல பற்றாக்குதறதயச் 
ெமன் வெய்ய உதவு ததாடு  ளர்ச்ெிப் பைிகள் பாதிக்கப்பைாமல் இருக்கவும் உலக 
 ங்கி உதவுகிறது. 

கடன் வழங்குவதற்கொன சில நிவந்தகனகள் 

1. திறதமயான ஒழுங்கு நை டிக்தககள் பின்பற்றப்படு ததாடு நாட்டின் 
வகாள்தககள் ஒளிவு மதறவு இன்றியும் அரெியல் பாதிப்பு இல்லாமலும் 
இருத்தல் த ணும். 

2. இைர்பாடுகதள த ிர்க்கக்கூடிய தபாதுமான தமலாண்தம. 
3. நீண்ைகால நிதி ஆதாரம்  ழி தக வெய்தல் 
4. வமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திதய உயர்த்திை தனியார்த் துதறயின் பங்கிதனக் 
கூட்டுதல். 

வங்கிக் கடனுதவி(Bank borrowing) 

உலக  ங்கி அதன் உறுப்பு நாடுகள் ெந்தாத் வதாதகயில் மூலதனம் வபற்று 
வெயல்படும் ஒரு கூட்டு நிறு னம். ெர் ததெ மூலதன அங்காடி அடிப்பதை மற்றும் 
வெலா ைிப்பை பண்ைமாற்று உைன்பாடு (currency swap agreement) அடிப்பதையில், 
இவ் ங்கியானது நீண்ைகால, மத்தியகால நிதியிலிருந்து கைன்  ழங்குகிறது. 

கடன் வழங்கும் பசயல்பொடுகள்(Lending activities) 

1. தனது வொந்த நிதியிலிருந்து ெந்ததப்படுத்துதல் (அ) பங்தகற்பு மூலம் 
 ழங்கும் கைன் 

2. அங்காடியிலிருந்து வபறப்பட்ை கைனிலிருந்து அல்லது  ங்கி வபற்ற 
கைனிலிருந்து  ழங்கப்படும் கைன்கள் 
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3. முழுதமயாகத ா, பகுதியாகத ா உறுப்பு நாடுகள் தனி 
முதலீட்ைாளர்களிைமிருந்து வபறுகின்ற கைன்களுக்கு உறுதியளித்தல் 

4. இவ் ங்கியானது அதன் உறுப்பு நாடுகளுக்கு, அடிப்பதை மாற்றத்ததச் 
ெரிவெய்யும் உத ி(SAF) மற்றும் ெிறப்பு வெயல் திட்ைம்(SAP) 
இவ் ங்கி கல் ி, மக்கள் வதாதக, உைல்நலம், ெத்துைவு மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் தபான்ற மனித ள தமம்பாடு ொர்ந்த ற்றின்  ளர்ச்ெிக்கு அதிக 
முக்கியத்து ம் அளிக்கிறது. 

பன்னொட்டு நிதிக் கழகம்(International Finance Corporation) 

 உலக  ங்கியுைன் இதைந்த நிறு னமான ெர் ததெ நிதிக்கழகம் 1956 ம் 
ஆண்டு நிறு ப் வபற்றது. 

  ளரும் நாடுகளிலுள்ள தனியார் நிறு னங்கலுக்கு உதவும் தநாக்கத்துைன் 
அந்நிறு னங்களுக்கு இைர்பாடு மூலதனத்தத (risk capital) அளித்து இக்கழகம் 
உத ி வெய்கிறது. 

 பன்னாட்டு நிதிக்கழகம் (IFC)  உலக  ங்கியுைன் இதைந்த நிறு னமாக 
இருப்பினும், இது ெட்ைப்பூர்  அங்கீகாரம் வபற்றிருப்பததாடு, தனக்வகன்று 
தனிநிதி ஆதாரமும், பைிகதளயும் வபற்றுள்ளது. 

 உலக  ங்கியின் (IBRD)  உறுப்பு நாடுகள் அதனத்தும் இதன் உறுப்பு நாடுகள் 
ஆக தகுதியானத யாகும். 

மநொக்கங்கள் 

1. தனியார்த் துதறயின் ஆக்கப்பூர் மான முயற்ெிகளுக்கு, தனி 
முதலீட்ைாளர்களின் உத ியுைன் திரும்பச் வெலுத்து தற்கு அரெின் 
உத்திர ாதம் நிதி உத ி  ாங்குதல். 

2. தனியார் மூலதனம், முதலீட்டு  ாய்ப்புகள், திறதம  ாய்ந்த நிர் ாகத் திறன் 
ஆகிய ற்தற ஒருங்கிதனத்தல் 

3. உள்நாட்டிலும், அயல்நாட்டிலும் ஆக்கப்பூர் மான முதலீடுகதளத் தூண்டுதல். 
 வதாழிற்துதற, த ளாண்தம, நிதி மற்றும்  ர்த்தகம் இதர தனியார் துதற 
நிறு னங்களும் பன்னாட்டு நிதிக் கழகத்திலிருந்து நிதி உத ி வபற தகுதி 
உதைய ர்கள். இத்துதறகளின் வெயல்பாடுகள் உர்பத்திச் வெயல் திறதனாடு 
வபாருளாதார  ளர்ச்ெிக்கு உத ி புரிகிறது. முதலீட்டிற்கான  ட்டி தீம் 
எல்லாத் துதறக்கும் ஒதர  ிதமாக இருக்காது. இது உைன்பாட்டிற்கு 
உட்பட்ைது. 
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பன்னொட்டு வளர்ச்சிக் கழகம்(IDA) 

 உலக  ங்கியின் துதை நிறு னமான இக்கழகம் வெப்ைம்பர் 24, 1960 ல் 
அதமக்கப்வபற்றது. 

 இக்கழகம் அதமக்கப் வபற்றதன் காரைம், உலகில் பன்னாட்டு 
நீர்த்தன்தமதய  ளர்ச்ெியுறச் வெய்தல் ஆகும். 

  ளர்ச்ெி குதறந்த நாடுகளுக்கு குதறந்த  ட்டியிலும், ெலுதகயிலும் நிதி 
உத ி  ழங்கு து இதன் முக்கிய தநாக்கவமனலாம். 

மநொக்கங்கள் 

1. வபாருளாதார  ளர்ச்ெிதய தமம்பைச் வெய்தல் 
2. உற்பத்திதயப் வபருக்குதல் 
3. உறுப்புநாடுகளின்  ாழ்க்தகத் தரத்தத தமம்பைச் வெய்தல் 
4. உலக  ங்கியின்  ளர்ச்ெி ொர்ந்த தநாக்கங்களுக்கும் அதன் துதைச் 
வெயல்பாடுகளுக்கும் உறுதுதைபுரிதல் 

5. உறுப்பு நாடுகளின் முக்கிய  ளர்ச்ெித் ததத களுக்கு நிதி உத ிபுரிதல். 
பன்னாட்டு  ளர்ச்ெிக் கழகத்தின் கைன் அளிப்தப அந்நியச் வெலா ைிக்கும், 
தல பைச் வெலவுகளுக்கும்பயன்படுத்திக் வகாள்ளலாம். 

பன்முக முதலீட்டு உறுதித் திட்டமுககம 

 The Multinational Investment Guarantee Agency (MIGA) 

1988ம் ஆண்டு ஏற்பதுத்தப்பட்ை இம்முகதம உலக  ங்கியின் புதிய துதை 
நிறு னம் ஆகும். இதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ை மூலதனம் 1.08 பில்லியன் ைாலராகும். 

மநொக்கங்கள் 

1. இதன் மிக முக்கிய தநாக்கம்  ளரும் நாடுகள் தநரடியாக அயல்நாட்டு 
முதலீட்தைப் வபற ஊக்கு ிப்பது. 

2. அரெியல் இைர்பாடுகளிலிருந்து காப்பாற்ற காப்படீ்டுத் திட்ைங்கதளச் 
வெயல்படுத்துதல் 

3. புதிய முதலீடுகளுக்கும்,  ிரி ாக்க முதலீடுகளுக்கும் , 
தனியார்மயமாக்கலுக்கும், நிதித்துதற ெீர்திருத்தங்களுக்கும் மட்டுதம இது 
காப்படீ்டுப் பாதுகாப்பளிக்கிறது. 

4. முதலீட்டு உறுதித் திட்ை முகாதம பல நாடுகளின் முதலீடுகளுக்கு ஒரு 
கிரியா ஊக்கியாகச் வெயல்படுகிறது. 


