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பன்னாட்டு வணிகம்
International Business

 நாடுகளின்
எல்டைகடள
கைந்து,
சசயல்படும்
அடனத்து வணிக
நைவடிக்டககளும்
பன்னாட்டு
வணிகம்
எனப்படுகிறது.
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பன்னாட்டு வணிகம்
International Business

 இது சைக்கு மற்றும்
சசடவகளின்
பரிமாற்றம் மட்டும்
அல்ைாமல் மூைதனம்,
பணியாளர்கள்,
சதாழில் நுட்பம்,
காப்புரிடம,
வணிகக்குறி,
அறிவுசார் உரிடம,
மற்றும்
பதிப்புரிடமகடள
உள்ளைக்கியது.
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ஏற்றுமதி வியாபாைம்
Export Trade

 உள் நாட்டிைிருந்து,
சைக்கு மற்றும்
சசடவகடள
அயல் நாட்டிற்கு
விற்படன
சசய்வது ஏற்றுமதி
வியாபாைம் ஆகும்.
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இறக்குமதி வியாபாைம்
Import Trade

 அயல்
நாட்டிைிருந்து,
சபாருட்கடள
வாங்கி,
உள்நாட்டிற்கு
சகாண்டு
வருவது
இறக்குமதி
வியாபாைம்
ஆகும்.
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மறு ஏற்றுமதி வியாபாைம்
Entrepot Trade

 ஒரு நிறுவனம்,
ஏற்றுமதி சசய்யும்
சநாக்கத்துைன்
சபாருட்கடள
மற்ற
நாட்டிைிருந்து
இறக்குமதி
சசய்வதற்கு மறு
ஏற்றுமதி வணிகம்
என்று சபயர்.
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பன்னாட்டு வணிகத்திற்கான 
இைண்டு காைணங்கடளக் கூறுக.
Give any two reasons for International Business

 உபரியான வளங்கடள
சகாண்டுள்ள நாடுகள், அந்த
வளங்கடள, பற்றாக்குடறயான
நாடுகளுக்கு சகாண்டு சசல்ை
பன்னாட்டு வணிகம் அவசியம்
ஆகிறது.

 சிை வளர்ந்த நாடுகள்
சமம்படுத்தப்பட்ை சதாழில்
நுட்பத்தின் காைணமாக சபாருட்கள்
மற்றும் சசடவகடள குடறவான
விடைக்கு உற்பத்தி சசய்கின்றன.
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பன்னாட்டு வணிகத்திற்கான 
இைண்டு காைணங்கடளக் கூறுக.
Give any two reasons for International Business

 வளரும் மற்றும் பின்தங்கிய
நாடுகள் சதாழில் நுட்ப
வளர்சியின்டம காைணமாக
அவ்வாறு உற்பத்தி சசய்ய
இயைவில்டை. இது சபான்ற
சூழ்நிடையில்தான், இந்த
நாடுகள் தமக்கு சதடவயான
சபாருட்கடள மற்ற
நாடுகளிருந்து வாங்குவதற்கு
பன்னாட்டு வியாபாைம்
அவசியம்ஆகிறது.
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ஒரு நாட்டின் சபாருளாதாை வளர்ச்சிக்கு 
ஏற்றுமதி வணிகத்தின் முக்கியத்துவத்டத
விளக்குக. Describe importance of the external trade 

to an economy

 1) வளங்களின் சமமற்ற
பகிர்வு Unequal Distribution of

Natural Resources

 உைக நாடுகள்
அடனத்தும், எல்ைா
இயற்டக
வளங்கடளயும்
சமமாகசவா அல்ைது
சமனற்ற முடறயிசைா
வளங்கடள
சபற்றிருக்கின்றன.
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1) வளங்களின் சமமற்ற பகிர்வு
Unequal Distribution of Natural Resources

 இதன்காைணமாக
இயற்டகவளங்கடள
உபரியாக சகாண்டுள்ள
நாடுகள், தங்கள்
நாட்டில் கிடைக்காத,
பற்றாக்குடறயான
வளங்கடள
சகாண்டுள்ள
நாடுகசளாடு பரிமாற்றம்
சசய்து சகாள்ள
சவண்டியதாகிறது.
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2) உற்பத்திக்காைணிகளின் சீைற்ற 
கிடைப்புத்தன்டம
Uneven Availability of Factors of Production

 நாடுகளுக்கிடைசய உற்பத்திக்
காைணிகளின் (நிைம், உடழப்பு,
முதல் மற்றும் சதாழில் நுட்பம்)
கிடைப்புத்தனடம சீைற்ற
முடறயில் அடமந்துள்ளது.

 பன்னாட்டு வணிகம் ஒரு
நாட்டில் கூடுதைாக உள்ள
உற்பத்தி காைணிடய
சதடவயுள்ள மற்ற நாட்டிற்கு
மாற்றுவதற்கு பன்னாட்டு
வணிகம் வழிவகுக்கிறது.
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3)சிறப்புத் சதர்ச்சி Specialisation

 சிை நாடுகள் அல்ைது
குறிப்பிட்ை நாட்டின் சிை
பகுதிகள், திறடமயான
உடழப்பாளிகள், சாதகமான
பருவ நிடை, இயற்டக
வளங்களின்
கிடைப்புத்தன்டம, மற்றும்
சதாழில் நுட்ப அறிவு
சபான்ற காைணிகளால்,
சிை சபாருட்கடள அதிக
அளவில் உற்பத்தி
சசய்கின்றன.
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4)அைக்கவிடைகுடறவு Cost Benefit

 உைக நாடுகளுக்கிடைசய
சபாருட்களுக்கான உற்பத்தி
சசைவு, சமூக சபாருளாதாை,
புவியியல், மக்கள்சதாடக,
சதாழில்நுட்ப மற்றும் நிைவும்
அைசியல் சூழல் காைணமாக
சவறுபடுகிறது.

 இதன் காைணமாக சிை
நாடுகள் மற்ற நாடுகடளவிை
மிக விடை குடறவாகவும்
தைமானதாகவும் சபாருட்கடள
உற்பத்தி சசய்கின்றன.
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4)அைக்கவிடைகுடறவு Cost Benefit

 இதன்மூைம் பன்னாட்டு
வணிகத்தில்
ஈடுபட்டுள்ள
நிறுவனங்கள்
குடறவான விடையில்
சபாருட்கடள
இறக்குமதி சசய்து,
மற்ற நாடுகளுக்கு
இைாபகைமான
விடையில் ஏற்றுமதி
சசய்கின்றன.
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மறுஏற்றுமதி வியாபாைத்தின் சதடவ
What is the necessity for entrepot trade?

 1) ஒரு நாடு, சபாருட்கடள
இறக்குமதி சசய்யும் நாட்சைாடு,
எந்த வணிக வழித்தைமும்
இல்ைாமல் இருந்தால்,

 2) சபாருட்கடள இறக்குமதி
சசய்த பிறகு அவற்டற சமலும்
மாற்றம் சசய்வதற்சகா அல்ைது
முடிவுற்ற சபாருளாக
மாற்றசவா சபாதிய வசதிகள்
ஏற்றுமதி, இறக்குமதி சசய்யும்
நாடுகளில் இல்ைாமல்
இருந்தால்,
25-Nov-18 17M.MuthuSelvam Madurai



மறுஏற்றுமதி வியாபாைத்தின் சதடவ
What is the necessity for entrepot trade?

 3) இைண்டு
நாடுகளுக்கிடைசய வணிக
ஒப்பந்தம் இல்ைாமல்
இருந்தால்,

 4) ஏற்றுமதியாளருக்கும்,
இறக்குமதியாளருக்கும்
இடைசய சரியான
சபாருளாதாை உறவு
இல்ைாமல் இருந்தால், மறு
ஏற்றுமதி வியாபாைம்
சதடவயாகிறது.
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பன்னாட்டு வணிகத்தின் வடைவிைக்கணம் 
Definition of international business

 சைாஜர் சபன்னட் கூற்றுப்படி,
“நாட்டின் எல்டைகடள கைந்து
நடைசபறும் அடனத்து வணிக
நைவடிக்டககசள பன்னாட்டு
வணிகம் ஆகும்”.

 ஜான்டி சைனியல் மற்றும் ைீ
எச்சைசைப் அவர்களின்கூற்றுப்படி,
“பன்னாட்டு வணிகம் என்பது
இைண்டு அல்ைது அதற்கு
சமற்பட்ை நாடுகளில்
நடைசபறும் வணிக
நைவடிக்டககள் ஆகும்”.
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பன்னாட்டு வணிகத்தின் வடையடறகள் 
(குடறபாடுகள்) யாடவ?
What are the limitations of international business?

 1.சபாருளாதாைசார்பு Economic Dependence

 பன்னாட்டு வணிகம் ஒரு நாடு
இறக்குமதிக்காக மற்ற நாடுகடள
அதிகம் சார்ந்திருக்க சவண்டிய
சூழ் நிடைடய உருவாக்குகிறது.
இறக்குமதி சசய்யும் நாடு தாசன
சுயமாக அப்சபாருட்கடள
உற்பத்தி சசய்வதற்கும்
தன்னிடறவு அடைவதற்கும்
எந்த முயற்சியும்
சமற்சகாள்வதில்டை.
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பன்னாட்டு வணிகத்தின் வடையடறகள் 
(குடறபாடுகள்) யாடவ?
What are the limitations of international business?

 1. சபாருளாதாைசார்பு
Economic Dependence

 இதனால் 
இறக்குமதி சசய்யும் 
நாடு தானாகசவ
ஏற்றுமதி சசய்யும் 
நாட்டிற்கு 
அடிடமயாகும் 
சூழல் ஏற்படுகிறது. 
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பன்னாட்டு வணிகத்தின் வடையடறகள் 
(குடறபாடுகள்) யாடவ?
What are the limitations of international business?

 2. உள்நாட்டுத் சதாழில்களின்
வளர்ச்சி பாதிப்பு Inhibition of Growth

of Home Industries

 பன்னாட்டு வணிகம் உள்
நாட்டு சதாழில்களின்
வளர்ச்சிடய தடுக்கிறது.
சமலும் கட்டுப்பாைற்ற
இறக்குமதியும், அயல் நாட்டு
நிறுவனங்களின் கடுடமயான
சபாட்டியும் உள் நாட்டுத்
சதாழில்கடள முற்றிலும்
அழிக்ககூடும்.
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பன்னாட்டு வணிகத்தின்நன்டமகள்
Advantages of international trade

 1) நிைவியல் சிறப்புத்
சதர்ச்சி Geographical Specialization

 உைக நாடுகள்
ஒவ்சவான்றும், மக்களின்
வாழ்க்டகத் சதடவக்காக,
தன்னிைம் உபரியாக உள்ள
வளங்கடள சகாடுத்து,
பற்றாக்குடறயான
வளங்கடள மற்ற
நாடுகளிைிருந்து சபற்றுக்
சகாள்வதற்கு பன்னாட்டு
வணிகம் சதடவயாகிறது.
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2) இயற்டகவளங்கடள முழுடமயாக 
பயன்படுத்துதல் Optimum use of Natural Resources

 ஒவ்சவாரு நாடும், தன்னிைம்
இயற்டகயாகசவ
அடமந்துள்ள வளங்கடளப்
பயன்படுத்தி, அதிக
சபாருட்கடள உற்பத்தி
சசய்யமுயல்கிறது.

 இந்த அதிகப்படியான
சபாருட்கடள உற்பத்தி
சசய்ய முடியாத
நாடுகசளாடு
பரிமாறிக்சகாள்ள பன்னாட்டு
வணிகம் உதவி சசய்கிறது.
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3) சபாருளாதாை வளர்ச்சி
Economic Development

 வளரும் நாடுகள்
இயந்திைம், சதாழில்
நுட்பம், மற்றும்
கருவிகள்
சபான்றவற்டற
இறக்குமதி சசய்வதன்
வாயிைாக, விடைவான
சபாருளாதாை
வளர்ச்சிடய
அடைவதற்கு
பன்னாட்டு வணிகம்
உதவுகிறது.
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4) சவடைவாய்ப்டப உருவாக்குதல்
Generation of Employment

 பன்னாட்டு வணிகம்,
ஏற்றுமதி மற்றும்
இறக்குமதி நிறுவனங்கள்
மூைம் சநைடி
சவடைவாய்ப்டபயும்,
அனுப்புடக மற்றும்
அகற்றடீ்டு முகவர்,
சைக்காடண இல்ைம்,
சபான்ற இடைநிடையர்
மூைம் மடறமுக
சவடைவாய்ப்டபயும்
உருவாக்குகிறது.
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5) வாழ்க்டகத்தைம் சமம்படுதல்
Higher Standard of Living

 பன்னாட்டு வணிகத்தின்
வாயிைாக, உள் நாைடில்
உற்பத்தி சசய்ய முடியாத
பல்சவறு விதமான
சபாருட்கடள, சவளி
நாட்டிைிருந்து வாங்கி
பயன்படுத்த முடிகிறது.

 நாடுகளுக்கு இடைசய,
சைக்கு மற்றும் சசடவ
பரிமாற்றம் என்பது
மக்களின் வாழ்க்டகதைத்டத
சமம்படுத்துகிறது.
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6)விடை சமனிடைப்படுத்துதல் Price Equilisation

 எப்சபாழுசதல்ைாம் குறிப்பிட்ை
சபாருட்களின் விடை, உள்
நாட்டில் உயருகிறசதா அப்சபாழுது
மற்ற நாட்டிைிருந்து
அப்சபாருட்கடள இறக்குமதி
சசய்து விடைடய
சமன்சசய்கிறது.

 அசதசபான்று, குறிப்பிட்ை
சபாருட்களின் விடை குடறயும்
சபாசதல்ைாம் அந்த சபாருட்கடள
அதிக அளவில் மற்ற நாடுகளுக்கு
ஏற்றமதி சசய்வதன் மூைம்
விடைடய நிடைப்படுத்துகிறது.
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7) அதிக இைாபத்திற்கான வாய்ப்பு
Prospects for Higher Profit

 வியாபாை
நிறுவனங்கடள,
அதிகமான
சபாருட்கடள
உற்பத்தி சசய்து,
அதிக விடைக்கு
விற்பதன்
வாயிைாக அதிக
இைாபத்டத ஈட்ை
உதவுகிறது.
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8.பன்னாட்டு அடமதி International Peace

 உைக நாடுகள் தனித்தனிசய
இயங்கினாலும், பன்னாட்டு
வணிகம் மற்ற நாடுகடள
சார்ந்திருக்கசவண்டிய
சூழ்நிடைடய
உருவாக்குகிறது.

 சமலும் கைாச்சாைம்,
பண்பாடு, பைஸ்பை
புரிந்துணர்வு சபான்றவற்டற
பரிமாறிக்சகாள்ள
உதவுகிறது.
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8.பன்னாட்டு அடமதி International Peace

 பன்னாட்டு வணிகம் 
உைக 
மக்களிடைசய 
கைாச்சாை சமூக 
உறவுகடள 
வளர்க்கஉதவுகிறது.

 ஒட்டு சமாத்தமாக 
உைக அடமதிக்கு
வழி வகுக்கிறது.
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பன்னாட்டு வணிகத்தின் குடறபாடுகள்
 1)சபாருளாதாை சார்பு Economic

Dependence

 பன்னாட்டு வணிகம், ஒரு நாடு
இறக்குமதிக்காக மற்ற
நாடுகடள அதிகம் சார்ந்திருக்க
சவண்டிய சூழ்நிடைடய
உருவாக்குகிறது.

 இறக்குமதி சசய்யும் நாடு,
தாசன சுயமாக அப்சபாருட்கடள
உற்பத்தி சசய்வதற்கும்
தன்னிடறவு அடைவதற்கும்
எந்த முயற்சியும்
சமற்சகாள்வதில்டை.
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1) சபாருளாதாை சார்பு
Economic Dependence

 இதனால் 
இறக்குமதி சசய்யும் 
நாடு, தானாகசவ
ஏற்றுமதி சசய்யும் 
நாட்டிற்கு
அடிடமயாகும் 
சூழல் ஏற்படுகிறது.
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2) உள்நாட்டுத்சதாழில்களின் வளர்ச்சி 
பாதிப்பு Inhibition of Growth of Home Industries

 பன்னாட்டு வணிகம், உள்
நாட்டு சதாழில்களின்
வளர்ச்சிடயத் தடுக்கிறது.

 சமலும் கட்டுப்பாைற்ற
இறக்குமதியும், அயல்
நாட்டு நிறுவனங்களின்
கடுடமயான சபாட்டியும்,
உள் நாட்டுத்
சதாழில்கடள முற்றிலும்
அழிக்ககூடும்.
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3) ஆபத்து விடளவிக்கும் சபாருட்கடள 
இறக்குமதி சசய்தல் Import of Harmful Goods 

 பன்னாட்டு வணிகம்
ஆைம்பைப்
சபாருட்கள், தீங்கு
விடளவிக்கும்
சபாருட்கள்
ஆகியவற்டற
அதிகம் சகாள்முதல்
சசய்ய
வழிவகுக்கிறது.

 இது மக்கள் நைடன
பாதிக்கிறது.
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4) இயற்டகவளங்கடள தவறாக 
பயன்படுத்துதல் Misuse of Natural Resources

 அரிய இயற்டக
வளங்கடள அதிகமாக
ஏற்றுமதி சசய்வதன்
மூைம், அடவ சவகு
விடைவாக
சவறுடமயாகி
விடுகின்றன.

 இதனால் ஏற்றுமதி
சசய்யப்படும் நாட்டில்
சுற்றுச்சூழல் சபைழிடவ
ஏற்படுகிறது.
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5) அைசியல் சுைண்ைல்
Political Exploitation

 பன்னாட்டு வணிகம் உைக
நாடுகளிடைசய சபாருளாதாை
சார்பு நிடைடய
உருவாக்குகிறது.

 இது நாட்டின் அைசியல்
சுதந்திைத்திற்கு
அச்சுறுத்தைாக அடமகிறது.

 பன்னாட்டு நிறுமங்கள், உைக
நாடுகளின் அைசு சகாள்டக
முடிவுகடள, தங்களுக்கு
சாதகமாக மாற்றுகின்றன.
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6) நாடுகளுக்கிடைசய சபாட்டி
Rivalry among the Nations

 ஏற்றுமதி சசய்வதில்
ஏற்படும் சபாட்டி,
நாடுகளுக்குகிடைசய
சபாட்டியாக
உருசவடுக்கிறது.

 இது
நாடுகளுக்கிடைசய
சச்சைவுகடள
உருவாக்கி, சபார்
ஏற்பைக்கூடிய சூழடை
உருவாக்குகிறது.
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7)கைாச்சாை சீைழிவு Invasion of Culture

 பன்னாட்டு வணிகம், நாட்டின்
கைாச்சாை சீைழிவிற்கு
காைணமாக அடமகிறது.

 இடளய தடைமுடறயினர்,
அன்னிய நாட்டு சமாகத்தில்,
தங்கள் வாங்கும் சக்திடயயும்
மீறி, சபாருட்கடள வாங்கி,
தங்கடள சமுதாயத்தில்
சமம்பட்ைவர்களாக காட்ை
முற்படுகின்றனர்.

 இது பழடமயான வாழ்வியல்
முடறடய அழிக்கிறது.
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உள்நாட்டு வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம்
இது ஒரு நாட்டின்
எல்டைக்குள்சள
நடைசபறும் வியாபாை
நைவடிக்டகயாகும்

நாடுகளின் எல்டைகடளத்
தாண்டி நடைசபறும்
வியாபாை
நைவடிக்டகயாகும்

ஒசை நாட்டில் உள்ள
மக்களும்,
நிறுவனங்களும் வியாபாை
நைவடிக்டககளில்
பங்சகற்கின்றனர்

ஒரு நாட்டின் எல்டைடயத்
தாண்டி உள்ள மக்களும்,
நிறுவனங்களும் வியாபாை
நைவடிக்டககளில்
பங்சகற்கின்றனர்

ஒசை நாட்டினுடைய
விதிகள், சட்ைங்கள்,
சகாள்டககள் ஆகியவற்றால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது

பை நாடுகளுடைய விதிகள்,
சட்ைங்கள், சகாள்டககள்
ஆகியவற்றால்
நிர்வகிக்கப்படுகிறது

உள்ளூர் நாணய மதிப்பில்,
வியாபாை நைவடிக்டககள்
தீர்க்கப்படுகின்றன.

அயல் நாட்டு நாணய
மதிப்பில், வியாபாை
நைவடிக்டககள்
தீர்க்கப்படுகின்றன
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உள்நாட்டு வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம்
இதில், சாடை மற்றும்
இையில் சபாக்குவைத்து
மட்டுசம
பயன்படுத்தப் படுகிறது.

கப்பல் மற்றும் விமான
சபாக்குவைத்து
பயன்படுத்தப்படுகிறது

இைரின் அளவு குடறவு
சதாடைதூைம், சமூக
சபாருளாதாை அைசியல்
நிடைகள் மற்றும்
அயல் நாட்டு நாணய
மதிப்பில் ஏற்படும்

மாற்றம் சபான்ற
காைணங்களால், இைர்
அதிகமாகிறது

சந்டதயின் அளவு ஒரு
நாட்டின்
எல்டைக்குட்பட்ைது

ஒரு நாட்டின்
எல்டைகடள
கைந்து சசல்கிறது
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சைக்காடண Indent

 சைக்காடண என்பது,
சைக்டக ஏற்றுமதி
சசய்வதற்கான ஒரு
ஆதாைம் ஆகும்.

 இறக்குமதியாளர் வியாபாை
விசாைடணக்குப் பிறகு
சைக்டக வாங்குவதற்கான
சைக்கு ஆடணடய தாசனா
அல்ைது தன் முகவர்
மூைமாகசவா
இறக்குமதியாளருக்கு
அனுப்பிடவக்கிறார்.
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சைக்காடண Indent

 சைக்காடண இைண்டு
நகல்களில்
தயாரிக்கப்பட்டு, ஒரு
நகடை
ஏற்றுமதியாளருக்கு
அனுப்பி விட்டு,
மற்சறான்டற
இறக்குமதியாளர்
தன்னிைம் டவத்துக்
சகாள்கிறார்.

25-Nov-18 43M.MuthuSelvam Madurai



ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிறுவனங்கள் 
மூன்றிடன குறிப்பிடுக.
Any three export promotion institutions

 1) மாநிை வணிக
கழகம். State Trading

Corporation(STC)

 2) இந்திய வணிக
சமம்பாட்டு
நிறுவனம் Indian Trade

Promotion Organisation

(ITPO)

 3) சைக்குகள்
வாரியம் Commodity

Board
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ஏற்றுமதி வளர்ச்சி நிறுவனங்கள் 
மூன்றிடன குறிப்பிடுக.
Any three export promotion institutions

 4) உசைாகங்கள் மற்றும்
கனிம வர்த்தகக் கழகம்
Metals and Minerals Trading

Corporation

 5) ஏற்றுமதி மற்றும்
கைன் சபாறுப்புறுதி
கழகம் Export and Credit

Guarantee corporation

 6) ஏற்றுமதி
ஆய்வுக்குழு.
Export Inspection Council (EIC)
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சைக்காடணயின் வடககள்
The types of Indent

 1)சவளிப்படை
சைக்காடண open indent

2) வடையறுக்கப்பட்ை
சைக்காடண
closed indent

 3) உறுதி சசய்யும்
சைக்காடண
confirmatory indent
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4.நாணய உறுதி கடிதம் 
Letter of credit

 இறக்குமதியாளர் மீது
ஏற்றுமதியாளர் வடையும்
மாற்று முடற, தன்னிைம்
வரும் சபாது, அதற்குப்
பணம் தருவதாக,
இறக்குமதியாளரின் வங்கி
அளிக்கும் உறுதிசமாழி
அைங்கிய கடிதசம நாணய
உறுதி கடிதம் ஆகும்.

 நன்கு அறிந்த
இறக்குமதியாளருக்கு
மட்டுசம இது வழங்கப்படும்.
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சைக்கு அடணயின் உள்ளைக்கங்கள்
The contents of Indents

 அனுப்பப்பட்ை
சபாருளின் அளவு
Quantity of goods sent

 சபாருட்களின்
வடிவடமப்பு
Design of goods

 விடை Price

 கப்பல்
ஏற்றுமதிக்கான
தன்டம

Nature of packing shipment
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சைக்கு அடணயின் உள்ளைக்கங்கள்
The contents of Indents

 ஏற்றுமதி முடற
Mode of shipment

 விநிசயாக காைம்
Period of delivery

 கட்ைணம்
சசலுத்தும் முடற
Mode of payment
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வணிக தூதுவர் இைாப்பு
consular invoice

 பை நாடுகளில்
இறக்குமதி வரியானது,
சைக்கின் மதிப்பின்
அடிப்படையில்
விதிக்கப்படுகிறது.

 இைாப்பில் கண்டுள்ள
சதாடக சரியானது தானா
என்று இறக்குமதியாளர்
நாட்டில் உள்ள சுங்க
அதிகாரிகள் முதைில்
உறுதி சசய்து சகாள்ள
விரும்புவர்.
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வணிக தூதுவர் இைாப்பு
consular invoice

 இதன்படி
இறக்குமதியாகும்
சைக்கின் மதிப்பு
சரியானது தான்
என்று சான்று
பகைக்கூடிய
ஆவணசம வணிக
தூதுவர் இைாப்பு
ஆகும்.
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கப்பல் வாைடக முறி Charter Party

 கப்பல் வாைடக முறி என்பது,
கப்பல் உரிடமயாளருக்கும்
ஏற்றுமதியாளருக்கும் அல்ைது
அவைது முகவருக்கும்
இடைசய, ஒரு முழு
கப்படைசயா அல்ைது கப்பைின்
ஒரு பகுதிடயசயா, குறிப்பிட்ை
கப்பல் பயணத்திற்கும் அல்ைது
குறிப்பிட்ை காைத்திற்கு சைக்டக
ஏற்றிச்சசல்ை சசய்து
சகாள்ளும் ஓர் உைன்பாடு
ஆகும்.
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கப்பல் வாைடக முறி Charter Party

 குறிப்பிட்ை கப்பல்
பயணத்திற்கு மட்டும்
உைன்பாடு சசய்து
சகாண்ைால் அது
கப்பல் பயண வாைடக
சமாழி எனப்படும்.

 குறிப்பிட்ை காைத்திற்கு
மட்டும் உைன்பாடு
சசய்து சகாண்ைால்
அது காை வாைடக
முடறஎனப்படும்.
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கப்பல் துடணத்தடைவர் ைசீது
Mate’s receipt

 கப்பல் தடைவர்
அல்ைது அவைது
உதவியாளர் கப்பைில்
சைக்கு சபற்றுக்சகாண்டு,
அதற்கு ஆதாைமாக
வழங்கப்படும் ைசீது
ஆகும்.

 அதில் சைக்கின் அளவு,
கட்டுமங்களின்
எண்ணிக்டக, கட்டும
நிபந்தடனகள் பற்றி
குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும்.

25-Nov-18 54M.MuthuSelvam Madurai



கப்பல் துடணத்தடைவர் ைசீது
Mate’s receipt

 கப்பல் தடைவர் அல்ைது அவைது
உதவியாளர் சைக்கின்
கட்டுமத்தில் திருப்தி அடைந்தால்,
தூய ைசீது வழங்குவார்.

 கட்டுமத்தில் குடறபாடு
இருப்பின், குடறபாடுடைய ைசீது
வழங்குவார்.

 அனுப்புடக முகவர் தூய ைசீது
சபற சவண்டும். இல்டைசயனில்,
காப்படீ்டு நிறுவனம் இைர்
ஏற்பட்ைால் எந்த சபாறுப்டபயும்
ஏற்காது.
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கப்பல் ைசீது Bill of Lading
 கப்பல் ைசீது என்பது,
கப்பல் உரிடமயாளசைா
அல்ைது அவைது
முகவசைா, குறிப்பிட்ை
சைக்டக
சபற்றுக்சகாண்டு,
குறிப்பிட்ை
துடறமுகத்தில், நல்ை
முடறயில் சகாண்டு
சசர்க்கப்படும்
என்பதற்கான சான்று
ஆகும்.
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கப்பல் ைசீதில் எத்தடகய விவைங்கள்
இைம் சபற்றிருக்கும்? / கப்பல் ைசீதின்
உள்ளைக்கங்கள் Content of the Bill Lading

 கப்பைின் சபயர்
Name of the ship

 சைக்கு அனுப்பப்படும் நாள்
Date of shipment

 சைக்சகற்றும் இைம்
Place of Boarding

 சசரும் துடறமுகம்
Port of destination

 ஏற்றுமதியாளர் சபயர்
Name address of exporter
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கப்பல் ைசீதில் எத்தடகய விவைங்கள்
இைம் சபற்றிருக்கும்? / கப்பல் ைசீதின்
உள்ளைக்கங்கள் Content of the Bill Lading

 இறக்குமதியாளரின்
சபயர் மற்றும் முகவரி
Name and address of importer

 கட்டுமங்களின்
எண்ணிக்டக

 சைக்கின் தன்டம
 அடையாளக் குறியடீுகள்
 சசலுத்த சவண்டிய
சத்தம்.

25-Nov-18 58M.MuthuSelvam Madurai



ஏற்றுமதி வணிகத்தில் பின்பற்றப்படும் 
நடைமுடறகடள விளக்குக. What are the

procedures relating to Export trade

 1. வியாபாை தகவல்
வினவல்: Receiving Trade Enquiry

 ஏற்றுமதியாளர்,
இறக்குமதியாளரிைமிருந்சதா
பிறரிைம் அல்ைது அவரின்
முகவரிைம் இருந்சதா
சபாருட்கடள இறக்குமதி
சசய்வதற்கான எழுத்து
மூைமான அைசாடணடய
சபறுகிறார்.

25-Nov-18 59M.MuthuSelvam Madurai



2. சைக்கு ஆடண சபறுதல் மற்றும்
ஏற்றுமதி ஆடணடய உறுதிப்படுத்துதல்
Receiving Indent and Sending Confirmation

 இறக்குமதியாளர்
வியாபாை
விசாைடணக்குப்
பிறகு, சைக்டக
வாங்குவதற்கான
சைக்காடணடய,
தாசனா அல்ைது
தனது முகவர்
மூைமாகசவா
இறக்குமதியாளருக்கு
அனுப்பி டவக்கிறார்.
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3.நாணய உறுதி கடிதம் ஏற்பாடு சசய்தல்
Arranging Letter of Credit

 அயல்நாட்டில் உள்ள
இறக்குமதியாளடைப்
பற்றியும், அவரின்
பணம் சசலுத்தும் திறன்
பற்றியும் ஏற்றுமதியாளர்
அறிந்திருக்க
வாய்ப்பில்டை.

 எனசவ அவர்,
இறக்குமதியாளடை
நாணய உறுதி கடிதம்
ஏற்பாடு சசய்து தருமாறு
கூறுகிறார்.
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4. ஏற்றுமதியாளர் இறக்குமதியாளர் 
குறியடீ்டு எண் சபறுதல்: Obtaining Importer 

Exporter Code (IEC) and RBI code Number

 ஏற்றுமதியாளர்
குறியடீ்டு எண்
சபற, அயல்
நாட்டு வணிக
சபாது
இயக்குனரின்
மண்ைை
அலுவைகத்திற்கு
விண்ணப்பிக்க
சவண்டும்.
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5. உறுப்பினர் சான்று சபறுதல்:
Obtaining Registration cum Membership 

 ஏற்றுமதியாளர்,
அைசு வழங்கும்
ஏற்றுமதி
சதாைர்பான
சலுடககடள
சபற சவண்டும்
எனில், ஏற்றுமதி
வளர்ச்சி
குழுவிைம்
உறுப்பினர் சான்று
சபற சவண்டும்.
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6. சபாருட்கடள உற்பத்தி சசய்தல் / 
சகாள்முதல் சசய்தல் / கட்டுமம்
சசய்தல்: Manufacturing /Procuring Goods and 

Packing items 
 ஏற்றுமதியாளர்,
இறக்குமதியாளர் குறிப்பிட்ை
சபாருட்கடள,
சதாழிற்சாடைகளிைிருந்சதா
அல்ைது சந்டதயிைிருந்சதா
தருவித்துக் சகாள்ள
சவண்டும்.

 இறக்குமதியாளர், குறிப்பிட்ை
நிபந்தடனகளின்
அடிப்படையில், சபாருட்கடள
கட்டுமம்சசய்யப்பை சவண்டும்.
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7. ஏற்றுமதி ஆய்வு சான்று:
Export Inspection Certificate

 சபாருட்கள்
கட்டுமம்
சசய்யப்பட்ை
பிறகு,
ஏற்றுமதியாளர்
ஆய்வு
முடகடமக்கு
விண்ணப்பித்து
சான்று சபற
சவண்டும்.
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8. சபாருட்கடள காப்படீு சசய்தல்:
Insurance of Goods

 ஏற்றுமதியாளர்
சைக்டக
அனுப்புவதற்கு
முன், உரிய
நிறுவனத்தில்
காப்படீு சசய்ய
சவண்டும்.
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9. அனுப்புடக முகவர் பின்பற்ற
சவண்டிய சிை நடைமுடறகள்
Fulfilment of Customs Formalities by Forwarding Agent

 துடறமுக நகைத்தில்
சைக்டக சபற்றுக்
சகாள்ளுதல். Taking the

Delivery of Goods at Port Town

 கப்பைிடு ஆடண
சபறுதல். Obtaining Shipping

Order

 கப்பல் வாைடக முறி
ஏற்பாடு சசய்தல்.
Charter Party
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10. சைக்டக அகற்றுதல் சதாைர்பான சிை 
நடைமுடறகள்: Consular Invoice

 துடறமுக
கட்ைணம்
சசலுத்துதல்.

 சைக்டக அனுப்ப
அனுமதி சபறுதல்.

 கப்பல் தடைவர்
ைசீது சபறுதல்.

 கப்பல் ைசீது
சபறுதல்.
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11.பணம் சசலுத்த சபறுதல் Securing Payment

 மாற்று சீட்டு மூைம்
பணம் சசலுத்த
சபறுதல்.

 அ) சசலுத்துடகக்கு
பிறகு ஆவணங்கள்
ஒப்படைத்தல்.

 ஆ) ஏற்புக்கு பிறகு
ஆவணங்கள்
ஒப்படைத்தல்.

 வங்கி சான்று
மூைம் பணம்
சசலுத்த சபறல்.
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கப்பல் ைசீது கப்பல் வாைடக முறி
இது குறிப்பிட்ை அளவு
சைக்டக சபற்றுக் சகாண்டு
குறிப்பிட்ை துடறமுகத்தில்
சசர்ப்படத குறிக்க கூடிய
ஆவணம் ஆகும்.

இது சைக்டக அனுப்ப,
சமாத்த கப்படைசயா
அல்ைது கப்பைின் ஒரு
பகுதிடயசயா வாைடகக்கு
அமர்த்துவதற்கான
உைன்பாடு ஆகும்.

இடத எளிதில் சமல்
எழுதுதல் வாயிைாக
மூன்றாம் நபருக்கு
மாற்றித் தை முடியும்.

இடத மூன்றாம் நபருக்கு
மாற்றி தைமுடியாது.

இடத பிடணயமாக
டவத்துகைன் சபறைாம்.

இடத பிடணயமாக
டவத்து கைன் சபற
முடியாது.

இது கப்படை குத்தடக
எடுத்தற்கான ஆதாைம்
அல்ை.

இது கப்படை குத்தடக
எடுத்தற்கான ஆதாைம்
ஆகும்.
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ஏற்றுமதி வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 
ஆவணங்கள் Export Documents

 1. சைக்கு சதாைர்பான
ஆவணங்கள்:
Documents Related to Goods

 சைக்காடண Indent

 சதாற்றுவாய்
சான்றிதழ்
Certificate of Origin

 ஏற்றுமதி ஆய்வு
சான்று
Certificate of Inspection
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2.சைக்கு அனுப்புடக சதாைர்பான 
ஆவணங்கள்: Documents Related to Shipment 

 i) கப்பல் துடணத்தடைவர் 
ைசீது Mate’s receipt 

 ii) கப்பல் சீட்டு Shipping Bill 

 iii) கப்பல் ஆடண Shipping Order 

 iv) கப்பல் ைசீது Bill of Lading 

 v) கைல்சார் காப்படீ்டு திட்ை 
ஆவணம் Marine Insurance Policy 

 vi) வணிக தூதுவர் இைாப்பு
Consular Invoice 

 vii) ையில் ைசீது / ைாரி ைசீது
Railway receipt/Lorry receipt 
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3. பணம் சசலுத்துடக சதாைர்பான
ஆவணங்கள்: Documents Related to Payment 

 நாணய உறுதி 
கடிதம் Letter of Credit 

 வாணிக இைாப்பு
Commercial Invoice 

 மாற்றுச் சீட்டு
Bills of Exchange 

 வங்கிச் சான்று
சசலுத்துடக
Bank Certificate Payment 

25-Nov-18 73M.MuthuSelvam Madurai



I. சைக்கு சதாைர்பான ஆவணங்கள்:
Documents Related to Goods 

 அ) சைக்காடண Indent

 இறக்குமதியாளர்
வியாபாை
விசாைடணக்குப் பிறகு,
சைக்டக வாங்குவதற்கான

 சைக்காடணடய, தாசனா
அல்ைது தன் முகவர்
மூைமாகசவா
ஏற்றுமதியாளருக்கு
அனுப்பி டவக்கிறார்.
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அ) சைக்காடண Indent

 சைக்காடண என்பது, சைக்கு
ஏற்றுமதி சசய்வதற்கான ஒரு
ஆதாைமாகும்.

 சைக்காடண இைண்டு
நகல்களில் தயாரிக்கப்பட்டு,
ஒரு நகடை
ஏற்றுமதியாளருக்கு அனுப்பி
விட்டு, மற்சறான்டற
இறக்குமதியாளர் தன்னிைம்
டவத்துக் சகாள்வார்.

 சைக்கு ஆடண மூன்று
வடகப்படும்
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i) சவளிப்படை சைக்காடண
Open Indent

 இவ்வடக 
சைக்காடணயில் 
சைக்கின் வடக, 
அளவு, தைம், 
விடை, கட்டும 
முடறஆகியடவ 
ஏற்றுமதியாளரின்
விருப்பத்திற்கு
விைப்பட்டிருக்கும்.
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ii)வடையறுக்கப்பட்ை சைக்காடண
Closed Indent

 இவ்வடக
சைக்காடணயில்,
இறக்குமதியாளசை
சைக்கின் வடக, அளவு,
தைம், விடை, கட்டும
முடற ஆகியவற்டற
குறிப்பிடிருப்பார்.

 அடத ஏற்றுமதியாளர்
முழுடமயாக
கடைபிடிக்க
சவண்டும்.
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iii) உறுதிசசய்யும் சைக்காடண
Confirmatory Indent

 இவ்வடக
சைக்காடணடய,
இறக்குமதியாளசைா
அல்ைது முகவசைா
உறுதி சசய்வர்.

 இறுதி சைக்காடண
பின்னர்
அனுப்பப்படும்.

25-Nov-18 78M.MuthuSelvam Madurai



ஆ) சதாற்றுவாய் சான்றிதழ்
Certificate of Origin

 இறக்குமதி ஏற்றுமதி
வணிகம்
நடைமுடறயில்,
சதாற்றுவாய் சான்று
மிக முக்கிய
ஆவணமாகவும்.

 இச்சான்று ஏற்றுமதி
சசய்யப்படும் சபாருள்,
குறிப்பிட்ை நாட்டில்தான்
உற்பத்தி சசய்யப்பட்ைது
என்ற உறுதிசமாழிடய
விளம்புகிறது.
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ஆ) சதாற்றுவாய் சான்றிதழ்
Certificate of Origin

 இந்தியாவில் வணிக வங்கிகள்,
இந்திய வணிக மற்றும்
சதாழில் கூட்ைடமப்பு, ஏற்றுமதி
வளர்ச்சிக் குழு சபான்றவற்டற
வழங்க அங்கீகாைம் சபற்ற
நிறுவனங்கள்ஆகும்.

 இச்சான்று இருமுடன வணிக
ஒப்பந்தம் உள்ள நாடுகளில்,
இறக்குமதியாளர் இறக்குமதி
தீர்டவயிைிருந்து சலுடக சபற
உதவுகிறது.
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இ) ஏற்றுமதி ஆய்வு சான்று
Certificate of Inspection 

 சபாருட்கள் கட்டுமம்
சசய்யப்பட்ை பிறகு,
ஏற்றுமதியாளர் ஏற்றுமதி
ஆய்வு முடகமுக்கு
விண்ணப்பித்து சான்று சபற
சவண்டும்.

 ஏற்றுமதி ஆய்வாளர், கட்டும
முடறயில் திருப்தி
அடைந்தால் சான்று ஒன்டற
வழங்குவார்.

 இச்சான்று சபாருட்கடள
காப்படீு சசய்வதற்கு பயன்படும்.
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2.சைக்கு அனுப்புடக சதாைர்பான 
ஆவணங்கள்: Documents Related to Shipment 

 i) கப்பல் துடணத்தடைவர் 
ைசீது Mate’s receipt 

 ii) கப்பல் சீட்டு Shipping Bill 

 iii) கப்பல் ஆடண Shipping Order 

 iv) கப்பல் ைசீது Bill of Lading 

 v) கைல்சார் காப்படீ்டு திட்ை 
ஆவணம் Marine Insurance Policy 

 vi) வணிக தூதுவர் இைாப்பு
Consular Invoice 

 vii) ையில் ைசீது / ைாரி ைசீது
Railway receipt/Lorry receipt 
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III . பணம் சசலுத்துவது சதாைர்பான 
ஆவணங்கள் Documents Related to Payment 

 1. நாணய உறுதி கடிதம்
Letter of Credit

 இத்தருணத்தில்
இறக்குமதியாளரின் பணம்
சசலுத்தும் திறடன
ஏற்றுமதியாளர்
அறியசவண்டும்.

 எனசவ அவர்
இறக்குமதியாளடை
நாணயம் உறுதி கடிதம்
ஏற்பாடு சசய்து தருமாறு
சகாருகிறார்.
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1. நாணய உறுதி கடிதம் Letter of Credit 

 இறக்குமதியாளர்,
ஏற்றுமதியாளர் வடையும்
மாற்றும் முடற உண்டியல்
தன்னிைம் வரும்சபாது,
அதற்கு பணம் தருவதாக
இறக்குமதியாளரின் வங்கி
அளிக்கும் உறுதிசமாழி
அைங்கிய கடிதசம நாணய
உறுதி கடிதம் ஆகும்.

 நாணய உறுதி கடிதம் நன்கு
அறிந்த இறக்குமதியாளருக்கு
மட்டுசம வழங்கப்படும்.
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2.வணிக இைாப்பு Commercial Invoice 

 இறக்குமதியாளருைன்
சசய்துசகாண்ை நிபந்தடனகள்
அடிப்படையில்,
ஏற்றுமதியாளர் ஏற்றுமதி
சசய்யப்பட்ை சைக்கு
சதாைர்பான வணிக இைாப்டப
மூன்று நகல்களில்
தயாரிக்கிறார்.

 அதன்பிறகு ஏற்றுமதியாளர்,
ஏற்றுமதி சதாைர்புடைய
அடனத்து ஆவணங்கடளயும்
தன்னுடைய வங்கிக்கு
அனுப்பி டவக்கிறார்.
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2.வணிக இைாப்பு Commercial Invoice 

 சமலும் அந்த
ஆவணங்கடள
இறக்குமதியாளரின்
வங்கிக்கு அனுப்பி
டவக்குமாறும்,
இறக்குமதியாளர்
மாற்றுசீட்டிற்கு பணம்
சசலுத்த ஒப்புக்சகாண்ை
பிறகு, அவற்டற
அவரிைம்
ஒப்படைக்குமாறு
நிபந்தடன விதிக்கிறார்.
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ஏற்றுமதி ஆடண நிடையத்தின் பணிகள்
Explain the various functions of Export Trading Houses

 1. உற்பத்தி சசய்யப்பட்ை
சபாருளுக்கான சந்டதடய
கண்ைறிதல்.

 2. இறக்குமதியாளர் அல்ைது
அவைது முகவடை
கண்ைறிந்து, ஏற்றுமதி
சசய்வதற்கான பதிடை
சபறுதல்.

 3. சைக்கின் வடிவத்டத சந்டத
சதடவ, தைம், சைக்டக
அளிப்பவரின் திறனுக்கு
ஏற்றவாறு நிறுவுதல்.
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ஏற்றுமதி ஆடண நிடையத்தின் பணிகள்
Explain the various functions of Export Trading Houses

 4. சைக்டக அனுப்ப
சபாக்குவைத்டத சதரிவு
சசய்வதற்கு முன், அதன்
விடை சசடவயின் தைம்,
பாதுகாப்டப கருத்தில்
சகாள்ளுதல்.

 5. சைக்டக குறிப்பிட்ை
இைத்திற்கு அனுப்ப தயார்
சசய்தல்.

 6. சைக்டக வாங்குபவரின் கைன்
சசலுத்தும் திறடன அறிதல்.
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ஏற்றுமதி ஆடண நிடையத்தின் பணிகள்
Explain the various functions of Export Trading Houses

 7. நைவடிக்டககடள
சபசி முடித்தல்.

 8. சைக்டக காப்படீு
சசய்தல்.

 9. வணிக
நைவடிக்டககளுக்கு
நிதி உதவி அளித்தல்
மற்றும் சைக்கு மற்றும்
சசடவக்கான
சதாடகடய
சசலுத்துதல்.
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ஏற்றுமதி ஆடண நிடையத்தின் பணிகள்
Explain the various functions of Export Trading Houses

 10. பன்னாட்டு
வணிகம்
சதாைர்புடைய
ஆவணங்கடளத்
தயாரித்தல்.

 11. சகாருரிடமகடள
தீர்வு சசய்தல்.
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இறக்குமதி வணிக நடைமுடறகள்
Import Procedures

 இறக்குமதி வணிக
நடைமுடறகள்
நாட்டுக்கு நாடு
சவறுபடுகிறது.
பின்வருவன
இறக்குமதி
வணிகத்திற்கான
ஒரு சபாதுவான
நடைமுடற ஆகும்.
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1.இறக்குமதி உரிமம் சபறுதல்
Obtaining Import License

 இறக்குமதியாளர், 
இறக்குமதி 
உரிமத்டத 
அயல்நாட்டு வணிகப் 
சபாது இயக்குனரிைம்
இருந்சதா அல்ைது
அனுமதி சபற்ற 
மண்ைை 
அதிகாரியிைமிருந்சதா 
சபற சவண்டும.
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2. வியாபாை தகவல் வினவல்
Trade Enquiry

 இறக்குமதி
உரிமத்டத சபற்ற
பிறகு,
ஏற்றுமதியாளரிைசமா
அல்ைது அவரின்
முகவரிைசமா
வியாபாை விசாைடண
சமற்சகாள்ள
சவண்டும.
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3.அந்நிய சசைாவணி சபறுதல்
Obtaining Foreign Exchange

 இறக்குமதியாளர், 
தான் இறக்குமதி
சசய்த சைக்கிற்கு
உரிய சதாடகடய, 
அயல் நாட்டு பண
மதிப்பில் சசலுத்த, 
அந்நிய 
சசைாவணிடய 
சபற சவண்டும்.
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4.சைக்கு ஆடண அனுப்புதல்
Placing an Indent Order

 இறக்குமதியாளர்,
சைக்காடணடய,
சநைடியாகசவா
அல்ைது
இடணயத்தின்
மூைமாகவும்
ஏற்றுமதியாளருக்கு
அனுப்பி டவக்க
சவண்டும்.
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5.நாணய உறுதி கடிதம் ஏற்பாடு சசய்தல்
Opening Letter of Credit(L/C)

 அயல்நாட்டு ஏற்றுமதியாளர்,
இந்திய இறக்குமதியாளடை
பற்றியும், அவரின் பணம்
திருப்பி சசலுத்தும் திறன்
பற்றியும், அறிந்திருக்க
வாய்ப்பு இல்டை.

 எனசவ, அயல்நாட்டு
ஏற்றுமதியாளர்,
இறக்குமதியாளடைத் தன்
சபயரில் நாணய உறுதி கடிதம்
ஏற்பாடு சசய்து தருமாறு
சகாை சவண்டும்.
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6.கப்பைிடு ஆவணங்கடள சபறுதல்
Receiving Shipping Document

 இறக்குமதியாளர்,
அடனத்து கப்பைிடு
ஆவணங்கடளயும்,
அறிவுடை குறிப்புைன்
சசர்த்து
ஏற்றுமதியாளரிைமிருந்து
சபற சவண்டும்.
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7.அகற்றடீ்டு முகவடை நியமித்தல்
Appointment of Clearing Agents
 இறக்குமதி
துடறமுகத்திைிருந்து, சைக்டக
அகற்றடீு சசய்வதற்கு, பல்சவறு
சுங்க நடைமுடறகடளப்
பின்பற்ற சவண்டியுள்ளது.

 சபாதுவாக இறக்குமதியாளர்,
இந்த சுங்க நடைமுடறகடள
பின்பற்ற முடியாத நிடையில்,
சைக்டக துடறமுகத்தில் இருந்து
சவளிசய சகாணர்வதற்கு
அகற்றிவிட்டு முகவடை
நியமிக்க சவண்டும்.
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8. சுங்க நடைமுடறகடளப் பூர்த்தி 
சசய்தல் Fulfillment of Customs Formalities

 அகற்றடீ்டு முகவர்,
இறக்குமதியாளர் இறக்குமதி
சசய்யப்பட்ை சைக்டக
சவளிசய சகாணர்வதற்கு,
பின்வரும் நடைமுடறகடள
பின்பற்ற சவண்டும்.

 சைக்டக சவளிசய
சகாணர்வதற்கு ஒப்புடக
சபறுதல்

 துடறமுக கட்ைணம்
சசலுத்துதல்
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8. சுங்க நடைமுடறகடளப் பூர்த்தி 
சசய்தல் Fulfillment of Customs Formalities

 நுடழவுச் சீட்டு
தயாரித்தல்

 இறக்குமதி தீர்டவ
சசலுத்துதல்.

 துடறமுக விடுவிப்பு
ஆடண சபறுதல்.

 துடறமுகத்திைிருந்து
சைக்டக சவளிசய
சகாணர்தல்.
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8. சுங்க நடைமுடறகடளப் பூர்த்தி 
சசய்தல் Fulfillment of Customs Formalities

 இறக்குமதியாளருக்கு
சைக்டக அனுப்புதல்.

 இறக்குமதியாளருக்கு
குறிப்பு அனுப்புதை.

 சைக்டக
சபற்றுக்சகாள்ளுதல்.

 இறக்குமதிக்கான
சதாடகடய
சசலுத்தி கணக்டக
தீர்த்தல்
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ஏற்றுமதி வணிகத்தில் முக்கிய 
இடைநிடையர்கள் Intermediaries in Export Trade

 கீழ்கண்ை இடைநிடை யர்கள்
ஏற்றுமதி வணிகத்தில்
ஈடுபடுகிறார்கள்.

 1) அனுப்புடக முகவர்
Forwarding Agent

 2) கழிவு முகவர்
Commission Agents

 3) ஏற்றுமதி வணிக இல்ைம்.
Export Trading House
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1)அனுப்புடக முகவர் Forwarding Agent

 ஏற்றுமதியாளர் சைக்டக
அனுப்புவது சதாைர்பான சமூக
நடைமுடறகடள பின்பற்ற,
அனுப்புடக முகவடை
நியமிக்கிறார்.

 அனுப்புபவர்
ஏற்றுமதியாளருக்கு கீழ்க்கண்ை
வழிகளில் உதவுகிறார்.

 i) ஏற்றுமதியாளருக்கு, ஏற்றுமதி
சதாைர்பான அடனத்து சட்ை
நடைமுடறகடளயும்
சதரிவிக்கிறார்.
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1)அனுப்புடக முகவர் Forwarding Agent

 ii) ஏற்றுமதியாளருக்கு
சபாக்குவைத்து மற்றும்
சைக்கு டகயாளுதல்
சதாைர்பான சசைவுகள்
பற்றிய தகவல்
தருகிறார்.

 iii) சைக்டக கட்டுமம்
சசய்தல், குறியடீு
சசய்தல் சபான்ற
பணிகளில்
ஏற்றுமதியாளருக்கு
உதவுகிறார்.
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1)அனுப்புடக முகவர் Forwarding Agent

 iv) ஏற்றுமதியாளர் சைக்டக
அனுப்ப, சபாக்குவைத்து
வசதிடய சசய்து உதவுகிறார்.

 v) சுங்க நடை முடறகடளப்
பின்பற்றுவதில் உதவுகிறார்.

 vi) ஆவணங்கடளத் தயாரித்தல்
மற்றும் சபறுதல்
ஆகியவற்றில் உதவுகிறார்.

 vii) சபாக்குவைத்தில்
ஏற்பட்டுள்ள நவனீ வளர்ச்சி
குறித்த தகவடை
ஏற்றுமதியாளருக்குதருகிறார்.
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2) கழிவு முகவர் Commission Agents

 கழிவு முகவர், கழிவு
அடிப்படையில்
சசயல்படும்
பன்னாட்டு முகவர்
ஆவார்.

 இவர் தன் சசாந்தப்
சபயரில்
சசயல்படுகிறார்.

 இவரின் சிறப்பு,
விடை நிைவைம்
பற்றிய சதர்ந்த அறிவு
சபற்றிருப்பது ஆகும்.
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2) கழிவு முகவர் Commission Agents

 இவர் தன்னுடைய
இறக்குமதி
வாடிக்டகயாளருக்கு, சைக்டக
குறிப்பிட்ை விடையில்,
குறிப்பிட்ை காைத்திற்குள்
ஏற்றுமதியாளர், குறிப்பிட்ை
நிபந்தடனகளுக்கு உட்பட்டு
அனுப்பிடவக்கிறார்.

 சைக்கு அனுப்பியதும்,
அவருக்கும்
ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும்
உள்ள உறவு முடிந்து
விடுகிறது.
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2) கழிவு முகவர் Commission Agents

 இது தற்காைிக
உறவுமுடற
ஆகும்.

 இந்த வியாபாை
நைவடிக்டகயில்
நிடறவு
சபற்றதும்
தனக்குரிய
கழிவப் சபற்றுக்
சகாள்கிறாை.
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3) ஏற்றுமதி ஆடண நிடையம்
Export Trading House

 இந்தியாவில் ஏற்றுமதி
அதிகரிக்கவும், உைக
சந்டதடய
வலுவூட்ைவும் ஏற்றுமதி
வளர்ச்சிடய அதிகரிக்க
பல்சவறு உதவிகடள
சசய்யவும், ஏற்றுமதி
ஆடண நிடையம்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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3) ஏற்றுமதி ஆடண நிடையம்
Export Trading House

 இதில் வர்த்தகர்கள்,
ஏற்றுமதியாளர்கள்,
வணிக
நிறுவனங்கள்,
ஏற்றுமதி சார்ந்த
நிறுவனங்கள்,
ஏற்றுமதி சதாழில்
மண்ைைம், மின்னணு
சதாழில் பூங்கா
ஆகியடவஅைங்கும்.
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அகற்றடீ்டு முகவர் யார்? அவர் ஏன்
நியமிக்கப்படுகிறார்? Who is Clearing Agent? 

Why is he appointed?
 சபாதுவாக
இறக்குமதியாளர், இந்த
சுங்க நடைமுடறகடள
தன்னால் பின்பற்ற
முடியாத நிடையில்,
சைக்டக துடறமுகத்தில்
இருந்து சவளிசய
சகாணர்வதற்கு
அகற்றிவிட்டு முகவடை
நியமித்து, அவருக்கு
அதிகாைத்டத
வழங்குகிறார்.
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அகற்றடீ்டு முகவர் யார்? அவர் ஏன்
நியமிக்கப்படுகிறார்? Who is Clearing Agent? 

Why is he appointed?

 இறக்குமதியாளர்,
இறக்குமதி சசய்யப்பட்ை
சைக்கு சதாைர்பான
அடனத்து
ஆவணங்கடளயும் சைக்டக
ஏதுவாக அகற்றிவிட்டு
முகவரிக்கு அனுப்பி
டவக்கிறார். அகற்றிடும்
அவர் கழிவு
அடிப்படையில்
இப்பணிடய சசய்கிறார்.
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இறக்குமதிவணிகத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள்
Import Documents

 1) இறக்குமதி உரிமம்
Import License

 2) சைக்காடண Indent

 3) நாணய உறுதி 
கடிதம் Letter of Credit

 4) நுடழவுச் சீட்டு
Bill of Entry

 5) பார்டவச் சீட்டு
Bill of sight
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இறக்குமதிவணிகத்தில்
பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள்
Import Documents

 6) துடறமுகக் 
கட்ைண ைசீது
Port Trust Dues Receipt

 7) கப்பல் ைசீது
Bill Of Lading

 8) மாற்றுச் சீட்டு
Bill of Exchange

 9) குறிப்புடை
Advice Note
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அன்னிய சசைாவணி சபறுதல்
Obtaining Foreign Exchange

 இறக்குமதியாளர்
தான் இறக்குமதி
சசய்த சைக்கிற்கு
உரிய சதாடகடய
அயல் நாட்டு பண
மதிப்பில் சசலுத்த
அந்நிய
சசைாவணிடய
சபற சவண்டும்.
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அன்னிய சசைாவணி சபறுதல்
Obtaining Foreign Exchange

 அந்நிய சசைாவணி
சபறுவதற்கு அனுமதி
சபற்ற நபைால்
வழங்கப்பட்ை படிவத்தில்,
இறக்குமதி எண்டண
குறிப்பிட்டு அதனுைன்
சதடவயான ஆவணங்கடள
இடணத்து இந்திய ரிசர்வ்
வங்கியின், அன்னிய
சசைாவணி துடறக்கு
விண்ணப்பிக்க சவண்டும்.
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அன்னிய சசைாவணி சபறுதல்
Obtaining Foreign Exchange

 இந்திய ரிசர்வ்
வங்கி
விண்ணப்பத்திடன
ஆய்வு சசய்து,
அன்னிய
சசைாவணிடய
வழங்கும்.
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ஏற்றுமதியாளர் இறக்குமதியாளர்
குறியடீ்டு எண் சபறுதல்
Obtaining Importer Exporter Code (IEC) 

 ஏற்றுமதியாளர் குறியடீ்டு
எண் சபற, அயல் நாட்டு
வணிக சபாது
இயக்குனரின் மண்ைை
அலுவைகத்திற்கு
விண்ணப்பிக்க சவண்டும்.

 ஏற்றுமதியாளர் தான்
அனுப்பும் அடனத்து
கப்பைிடு ஆவணங்களிலும்
இந்த குறியடீ்டு எண்டண
குறிப்பிை சவண்டும்.
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ஏற்றுமதியாளர் இறக்குமதியாளர்
குறியடீ்டு எண் சபறுதல்
Obtaining Importer Exporter Code (IEC) 

 சசாந்த
பயன்பாட்டுக்சகா
அல்ைது
சவளாண்டம
பயன்பாட்டுக்சகா
சபாருட்கள்
ஏற்றுமதி சசய்யப்
பட்ைால் இந்த
எண்டண
குறிப்பிை
சவண்டியதில்டை
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துடறமுக ைசீது Shipping Bill 
 அனுப்புடக முகவர்
ஏற்றுமதி கட்ைணம்
சசலுத்திய பிறகு, சைக்டக
துடறமுகத்திற்கு சகாண்டு
சசல்ை ஏற்பாடு சசய்ய
சவண்டும்.

 அவர் துடறமுக சசலுத்து
சீட்டை, இைண்டு நகல்களில்
பூர்த்தி சசய்து, கப்பல்
சீட்டின் ஒரு நகடை
இடணத்து, துடறமுக
அதிகாரிகளிைம் சமர்ப்பிக்க
சவண்டும்.
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துடறமுக ைசீது Shipping Bill

 சமலும் அவர் துடறமுக 
கட்ைணத்டதயும் 
சசலுத்த சவண்டும்.

 துடறமுக அதிகாரிகள் 
சசலுத்துச் சீட்டு ஒரு 
நகடை டவத்துக் 
சகாண்டு, மற்சறான்டற
முகவருக்கு வழங்குவர்.

 இந்த டகசயாப்பமிட்ை 
நகசை துடறமுக ைசீது
எனப்படும்.
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உைக வர்த்தக அடமப்பு
The World Trade Organisation (WTO) 

 உைக வர்த்தக
அடமப்பு 1995
ஜனவரி 1 அன்று
நிறுவப்பட்ைது.

 GATT சிை
மாற்றங்களுைன்
உைக வர்த்தக
அடமப்பு ஆக
மாற்றப்பட்ைது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பு
The World Trade Organisation (WTO) 

 2016 ஜூடை 29
வடை 164 நாடுகள்
இதில் உறுப்பினைாக 
உள்ளன.

 உைக வர்த்தக 
அடமப்டப 
உருவாக்கிய மூன்று 
நாடுகளில் 
இந்தியாவும் ஒன்று 
என்பது
குறிப்பிைத்தக்கது.
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உைக வங்கி World Bank
 மறு கட்ைடமப்பு மற்றும்
சமம்பாட்டிற்கான
பன்னாட்டு வங்கி தான்
உைக வங்கி என்று
அடழக்கப்படுகிறது.

 இது புனைடமப்பு
பணிகடள
சமற்சகாள்ளவும் மற்றும்
வளர்ந்து வரும்
நாடுகளுக்கு உதவி
சசய்திைவும் 1994 - ஆம்
ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ைது.
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உைக வங்கி World Bank

 இதன்
தடைடமயகம்
வாஷிங்ைன்
நகைத்தில்
அடமந்துள்ளது.

 உைக நாடுகள்
அடனத்திலும்
இதன்
அலுவைகம்
அடமந்துள்ளது.
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3. சிறப்பு எடுப்பு உரிடமகள்
Special Drawing Rights

 1969 - ஆம் ஆண்டில்,
பன்னாட்டு நாணய
நிதியமும் சிறப்பு எடுப்பு
உரிடமடய, துடண
பன்னாட்டு நாணய
ஒதுக்கீட்டுக்கு சசாத்தாக
உருவாக்கப்பட்ைது.

 இது காகித தங்கம் என
விவரிக்கப்படுகிறது.
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சதற்காசிய நாடுகளின் வட்ைாை 
ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பு SAARC

 சதற்காசிய நாடுகளின்
பிைாந்திய
ஒத்துடழப்புக்கான
கூட்ைடமப்பு சதற்கு
ஆசியாவில் உள்ள
நாடுகளுக்கு இடைசயயான
அடமப்பு ஆகும்.

 சமலும் இது அந்த
நாடுகளின் புவியியல்
சார்ந்த அைசியலுக்கான
சங்கம் ஆகும்.
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சதற்காசிய நாடுகளின் வட்ைாை 
ஒத்துடழப்புக்கான கூட்ைடமப்பு SAARC

 இதில் ஆப்கானிஸ்தான்,
பங்களாசதஷ், பூட்ைான்,
இந்தியா, சநபாளம், ஸ்ரீைங்கா,
பாகிஸ்தான் மற்றும்
மாைத்தீவுகள் ஆகிய நாடுகள்
உறுப்பினைாக உள்ளன.

 இது டிசம்பர் 8, 1985 - இல்
நிறுவப்பட்ைது.

 இதன் அலுவைகம் வங்காள
சதசத்தில் உள்ள ைாக்காவில்
உள்ளது.
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காட் ( GATT ) 

 1947- க்கு முன்னர் பன்னாட்டு
வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த
பல்சவறு நாடுகளிடைசய, பை
குழப்பங்கள் காணப்பட்ைன.

 அடத சரி சசய்து, பன்னாட்டு
வணிகத்டத
ஒழுங்குபடுத்தவும் மற்றும்
கட்டுப்படுத்தவும் உைக
அளவில் ஒரு தனித்துவம்
வாய்ந்த அடமப்பு ஒன்டற
உருவாக்க சவண்டும் என்ற
எண்ணம் எழுந்தது.
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காட் (GATT) 

 அதன்
விடளவாகத்தான், 1947
அக்சைாபர் 30 அன்று
23 நாடுகள் ஒன்று
சசர்ந்து, சுங்க வரிகள்
மற்றும் வாணிபம்
மீதான சபாது
ஒப்பந்தம் காட் (Genearl

Agreement on Tariff and Trade

GATT) சஜனிவாவில்
டகசயழுத்தானது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பு 
உருவாக்கப்பட்ைதின் முதன்டம சநாக்கம்
What is the primary motive of establishment of WTO?

 1) உறுப்பு நாடுகளில்
உள்ள மக்களின்
வாழ்க்டகத் தைத்டத
சமம்படுத்துதல்.

 2) உறுப்பு நாடுகளின்
நிடையான
வளர்ச்சிக்கு உைகின்
பல்சவறு வளங்கடள
தகுந்த முடறயில்
பயன்படுத்துதல்.
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உைக வர்த்தக அடமப்பு 
உருவாக்கப்பட்ைதின் முதன்டம சநாக்கம்
What is the primary motive of establishment of WTO?

 3) பன்னாட்டு வணிகத்தில்
ஒரு ஒருங்கிடணந்த,
சமலும் நிடறசவற்றத்தக்க
மற்றும் நீடித்த வர்த்தக
முடறடய
ஊக்குவிக்கிறது.

 4) பன்னாட்டு அளவில்
சைக்குகள் மற்றும்
சசடவகளின் வர்த்தகத்டத
விரிவாக்கம் சசய்தல்.
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உைக வர்த்தக அடமப்பு 
உருவாக்கப்பட்ைதின் முதன்டம சநாக்கம்
What is the primary motive of establishment of WTO?

 5) முழு
சவடைவாய்ப்பு
மற்றும் நீடித்த
நிடையான
வருமானம்
ஆகியவற்டற
உறுதி சசய்தல்.

 6) சுற்றுச் சூழடைப்
பாதுகாத்தல்.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் 
கூட்ைடமப்புகடள வரிடசப்படுத்துக.
Name the affiliate of World Bank

 1 பன்னாட்டு வளர்ச்சி
சங்கம் International

Development Association

(IDA)

 2 சர்வசதச நிதி
நிறுவனம் International

Financial corporation (IFC)

 3 பன்னாட்டு முதைீட்டு
உத்திைவாத நிறுவனம்
Multinational Investment

Guarantee Agency(MIGA)
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் 
கூட்ைடமப்புகடள வரிடசப்படுத்துக.
Name the affiliate of World Bank

 4 தகைாறு தீர்வுகான
பன்னாட்டு டமயம்
International Centre of

Settlement of dispute

(ICSID)

 5 பன்னாட்டு
நாணய நிதியம்.
International Monetary fund

(IMF)
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் மீதான 
விமர்சனங்கள்What are the criticism of World Bank?

 1. தங்கு தடையற்ற
வணிகம், வளரும்
நாடுகடள விை,
வளர்ச்சியடைந்த
நாடுகளுக்கு மட்டும் அதிக
நன்டமகடள தருவதாக
குற்றம் சாட்ைப்படுகிறது.

 2. மிகவும் சநருக்கமான
நாடுகளுக்கு பாைபட்சமாக
சசயல்படுவதாக குற்றம்
சாட்ைப்படுகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் மீதான 
விமர்சனங்கள்What are the criticism of World Bank?

 3. சவளாண்டம மீதான
கட்ைணத்டத
குடறப்பதில் சதால்வி
அடைந்துள்ளது.

 4. வளர்ந்து வரும்
நாடுகளில் உள்ள
விவசாயிகளின் நைடன
புறக்கணிக்கிறது.

 5. சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்டப
புறக்கணிக்கிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் மீதான 
விமர்சனங்கள்What are the criticism of World Bank?

 6. சமூகப் பண்பாட்டு
காைணிகடள
புறக்கணிக்கிறது.

 7. வளர்ந்து வரும்
நாடுகளில் உள்ள
மக்கள், உயிர்
காக்கும் மருந்து
சபாருட்கடள வாங்க
இயைாமல் சபாகிறது
என்ற குற்றச்சாட்டும்
உள்ளது.
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சிறப்பு எடுப்பு உரிடம எவ்வாறு
கணக்கிைப்படுகிறது?
How is the value of SDR determined currently?

 ைண்ைன் பங்கு
மாற்றாக
விகிதங்களின்
அடிப்படையில்,
அசமரிக்க ைாைரில்
ஒவ்சவாரு கூடை
நாணய மதிப்பின்
குறிப்பிட்ை அளவு
சதாடகடய
கணக்கிைப்படுகிறது.
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சிறப்பு எடுப்பு உரிடம எவ்வாறு
கணக்கிைப்படுகிறது?
How is the value of SDR determined currently?

 பன்னாட்டு
நாணய நிதியம்
உறுப்பினர்
நாடுகளுக்கு,
தங்களின்
பங்களவு
அடிப்படையில்,
சிறப்பு எடுப்பு
உரிடமடய
ஒதுக்கீடு
சசய்கிறது.
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சார்க் சடப - குறிப்பு எழுதுக
Mention the functions of SAARC

 சார்க் ( SAARC ) இல்
உறுப்பினர்
நாடுகளின்
தடைவர்கள்
அைங்கிய சடபசய
அதிக அதிகாைம்
சகாண்ை
அடமப்பாகும்.

 இது இைண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுடற
கூடுகிறது.
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சார்க் சடப - குறிப்பு எழுதுக
Mention the functions of SAARC

 இது சநபாளத்தில்
அடமந்துள்ளது.

 சார்க் சசயைகம்
உறுப்பினர்களால்
நியமிக்கப்படும்
சசயைாளர்
தடைடமயில்
சசயல்படுகிறது.

25-Nov-18 142M.MuthuSelvam Madurai



சார்க் அடமப்பின் சநாக்கங்கள்
Objectives of SAARC

 1. ஆசிய மக்களின்
நைடன சமம்படுத்துதல்.

 2. உறுப்பு நாடுகளில்
சபாருளாதாை
வளர்ச்சிக்கான சமூக
சவடைத்திட்ைம் மற்றும்
கைாச்சாை அபிவிருத்தி
அடைதல்.

 3. உறுப்பு
நாடுகளுக்கிடைசய, சுய
நம்பிக்டகடய
வலுப்படுத்துதல்.
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சார்க் அடமப்பின் சநாக்கங்கள்
Objectives of SAARC

 4.உறுப்பினர்
நாடுகளுக்கிடைசய,
கூட்டுறடவ வலுப்படுத்துதல்
மற்றும் பிற வளரும் நாடுகள்
மற்றும் சர்வசதச வட்ைாை
அடமப்புகளுக்கிடைசய
கூட்டுறடவ வலுப்படுத்துதல்.

 5. வட்ைாைத்திலுள்ள
உறுப்பினர் நாடுகள்
இடைசய, சமைசப் சபாக்டக
நிடை நாட்டுதல்.
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சார்க் அடமப்பின் பணிகள்
Functions of SAARC 

 1. வளர்ச்சித் திட்ைத்டத
கண்காணித்தல் மற்றும்
ஒருங்கிடணத்தல்.

 2.நாடுகளுக்கிடைசயயான
பிைாந்திய
முன்னுரிடமடய
தீர்மானித்தல்.
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சார்க் அடமப்பின் பணிகள்
Functions of SAARC 

 3. பிைாந்தியத்திற்குள்
மற்றும் சவளிசய
ஒத்துடழப்பு
திைட்டுதல்.

 4. உறுப்பு
நாடுகளுக்கு நிதி
உதவி சசய்யும்
நடை முடறகடள
டகயாளுதல்.
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பன்னாட்டு நாணயநிதியம் குறிப்பு வடைக.
International Monetary fund (IMF) 

 இது ஒரு
பன்னாட்டு அடமப்பு
ஆகும்.

 இதன்
தடைடமயகம்
வாஷிங்ைன் நகரில்
அடமந்துள்ளது.

 இது 1945 டிசம்பர்
27 அன்று ப்சைட்ைன்
வுட் மாநாட்டின்
அடிப்படையில்
உருவாக்கப்பட்ைது.
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பன்னாட்டு நாணயநிதியம் குறிப்பு வடைக.
International Monetary fund (IMF) 

 இதில் 189 நாடுகள்
உறுப்பினர்களாக
உள்ளன.

 இது, உறுப்பினர்
நாடுகள் தங்களுடைய
வாணிப சசலுத்து
நிடையில் ஏற்படும்
சமமற்ற நிடைடய
சரிசசய்ய குறுகிய
காை கைடன
வழங்குகிறது.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் 
சநாக்கங்கள் Objectives Of IMF 

 1. பன்னாட்டு நாணய
ஒத்துடழப்டப
ஊக்குவித்தல்.

 2. சமச்சீைான
பன்னாட்டு
வணிகத்டத
உறுதிப்படுத்துதல்.

 3.பரிமாற்ற
விகிதத்தின்
நிடைத்தன்டமடய
உறுதிப்படுத்துதல்.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் 
சநாக்கங்கள் Objectives Of IMF 

 4. நாடுகளின் வாணிப
சமநிடையில்,
சமநிடைடய
சரிசசய்வதற்கு
உறுப்பு நாடுகளுக்கு
சபாருளாதாை உதவி
வழங்குதல்.

 5. சசலுத்து
சமநிடையில்
ஏற்படும் சமமற்ற
நிடைடய
குடறத்தல்.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் பணிகள்
Functions of IMF

 1) இது பன்னாட்டு
அளவில் குறுகிய
காை கைன்
நிறுவனமாக
சசயல்படுகிறது.

 2) இது பரிமாற்ற
விகிதங்களின்
சாதாைண
வழிகாட்டுதல்கடள
சசய்வதற்கு
உதவுகிறது.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் பணிகள்
Functions of IMF

 3) இது உறுப்பு நாடுகளின்
நாணயங்கடள தன்னகத்சத
டவத்துள்ளது. அதிைிருந்து கைன்
வாங்கக் கூடிய உறுப்பினர்
நாடுகள், நாணய மதிப்டப
சபற்றுக்சகாள்ளைாம்

 4) நல்ை வலுவான சபாருளாதாை
மற்றும் நிதிக் சகாள்டகடய
பின்பற்றும் நாடுகளுக்கு
சபாருளாதாை நிடைத்தன்டம
மற்றும் உைகளாவிய
வளர்ச்சிக்கும் வழி வகுக்கிறது.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் பணிகள்
Functions of IMF

 5) உறுப்பு நாடுகளின்
பயனுள்ள சகாள்டககடள
வலுப்படுத்தவும்,
சசயல்படுத்தவும்,
சதாழில்நுட்ப உதவி மற்றும்
பயிற்சி அளிக்கிறது.
வங்கியில் நிதி நாணய
மற்றும் பரிமாற்றம்
சகாள்டககடள
வடிவடமப்பதில் சதாழில்நுட்ப
உதவி சசய்கிறது.
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பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் பணிகள்
Functions of IMF

 6) உறுப்பினர் 
நாடுகளின் 
வாணிக 
சமநிடையில் 
ஏற்படும் சமமற்ற 
தன்டமடய சரி 
சசய்யஉதவுகிறது.

25-Nov-18 154M.MuthuSelvam Madurai



பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தினால், 
இந்தியா அடையும் நன்டமகள் 
Explain how far India has benefited from IMF

 1) இந்திய ரூபாயின் எளிடமயான
மாற்றடீு: Free Convertibility of Indian Rupee

 பன்னாட்டு நாணய நிதியம்
உருவாக்கப்பட்ை பின்னர், இந்திய
ரூபாயின் மதிப்பு தனித்துவம்
சபற்று விளங்குகிறது.

 முன்னதாக இது பவுண்ட்,
ஸ்சைர்ைிங் உைன்
இடணக்கப்பட்டு, அந்நிய
சசைாவணி மதிப்பு
நிர்ணயிக்கப்பட்ைது.
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1) இந்திய ரூபாயின் எளிடமயான 
மாற்றடீு: Free Convertibility of Indian Rupee

 அதன் மதிப்பானது
இப்சபாழுது,
தங்கத்தின்
அடிப்படையில்
நிர்ணயிக்கப்பட்ை,
எளிதாக
மாற்றக்கூடிய
சசைாவணியாக
மாறியுள்ளது.
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2)வளர்ச்சி நைவடிக்டககளுக்கான கைன்
Loan For Development Activities

 பன்னாட்டு நாணய
நிதியத்திைம், பை
வளர்ச்சித்
திட்ைங்களுக்காக,
பைவடகயான
கைன் வசதிகடள
இந்தியா
சபற்றுள்ளது.
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3)சவளிநாட்டு நாணயத்டத
வாங்குவதற்கான திறன்
Ability To Purchase Foreign Currency

 வளர்ந்து வரும்
சதடவடய
பூர்த்தி சசய்ய,
இந்திய
அைசாங்கம்
சவளிநாட்டு
நாணயங்கடள
அவ்வப்சபாழுது
வாங்குகிறது
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4) நிபுணர் ஆசைாசடன Expert Advice

 சபாருளாதாை
பிைச்சடனகடள
தீர்ப்பதற்காக, பன்னாட்டு
நாணய நிதியத்தின்
ஆசைாசடனடய,
இந்தியா சபற்று
வருகிறது.

 ஐந்தாண்டு திட்ைத்திற்கு
நிதி ஒதுக்கீடு சசய்வதில்,
இந்தியாவுக்கு மிக
முக்கிய
ஆசைாசடனகடள
வழங்கி வந்தது.
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5)இயற்டக சபைழிவின் சபாது நிதி உதவி 
Financial Assistance during Natural Calamity

 பன்னாட்டு நாணய
நிதியத்திைம் இருந்து,
இந்தியா அதிக நிதி
உதவிடயப் சபற்று
சவள்ளம், பஞ்சம்,
பூகம்பம், சீனா
மற்றும் பாகிஸ்தான்
ஆக்கிைமிப்பு
சபான்றவற்றால்
ஏற்பட்ை சபாருளாதாை
சநருக்கடிகடள
சமாளித்து உள்ளது.
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6) உைக வங்கியின் உறுப்பினர்
Membership in World Bank

 பன்னாட்டு நாணய
நிதியத்தில்,
இந்தியா
உறுப்பினைாக
உள்ளதின்
அடிப்படையில்,
உைக வங்கியில்
உறுப்பினைாக
முடியும்.
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7) 1991 சபாருளாதாை சநருக்கடியில் உதவி 
Help During 1991 Economic Crisis

 1990 - ஆம் ஆண்டு
இந்தியா கடுடமயான
சபாருளாதாை சநருக்கடிடய
எதிர்சகாண்ைது.

 சநாடிப்பு நிடைடய
அடையும் தருவாயில்,
தங்கத்டத பன்னாட்டு
நாணய நிதியத்தில்
அைகுடவத்து, வாணிக
சசலுத்து நிடையில்
ஏற்பட்ை சநருக்கடிடய
சமாளித்தது.

25-Nov-18 162M.MuthuSelvam Madurai



உைக வர்த்தக அடமப்பின் பணிகள்
Write down the functions of WTO

 1) இது உறுப்பினர்
நாடுகளில் வர்த்தக
உைன்படிக்டக
சபச்சுவார்த்டத மூைம்
நிடறசவற்றஉதவுகிறது

 2) உறுப்பினர்
நாடுகளில் எழும்
வர்த்தகம் சார்ந்த
பிைச்சிடனகள் தீர்க்க
உதவுகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் பணிகள்
Write down the functions of WTO

 3) வர்த்தகத் தடைகடள
குடறப்பதற்காக, இது
சபாதுவாக ஏற்றுக்
சகாள்ளக் கூடிய
குறியடீுகடள அடமக்கிறது.

 4) பன்னாட்டு நாணய
நிதியம் மற்றும் உைக
வங்கியுைன் இடணந்து,
உைகளாவிய சபாருளாதாை
சகாள்டககடள வகுப்பதில்
உதவி புரிகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் பணிகள்
Write down the functions of WTO

 5) உைக வர்த்தக மற்றும்
வர்த்தக சதாைர்புடைய
அறிவுசார் சசாத்து
உரிடமகள் பற்றிய சபாது
ஒப்பந்தம் சதாைர்பான
உைன்படிக்டககடள இது
சமற்பார்டவ சசய்கிறது.

 6) உறுப்பு நாடுகளுக்கு
இடையிைான
வர்த்தகத்டத இது
ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 1) சர்வசதச
சமாதானத்டத
ஊக்குவிப்பசதாடு,
பன்னாட்டு வர்த்தகம்
நைத்துவதற்கு ஒரு
உகந்த சூழடை
உருவாக்குகிறது.

 2) இது உறுப்பு
நாடுகளிடைசய ஏற்படும்
வர்த்தக ரீதியான
பிைச்சடனகடள தீர்த்து
டவக்கிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 3) இது
தடையற்ற
வணிகத்தின்
மூைம்,
வருமானத்டத
அதிகரித்து,
மக்களின்
வாழ்க்டகத்
தைத்டத
சமம்படுத்துகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 4) உைக வணிக அடமப்பு
உறுப்பு நாடுகளுக்கிடைசய
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கட்ைண
தடைகடள நீக்கி உள்ளது. இது
உறுப்பு நாடுகளுக்கிடைசய
சுதந்திைமான வர்த்தகம்
நடைசபறுவதற்கு உதவுகிறது.
உறுப்பு நாடுகளின் சசலுத்தும்
சமநிடையில் ஏற்படும்
நிடைடய சரிசசய்ய
இறக்குமதியில் சிை
கட்டுப்பாடுகடள விதிக்கிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 5) இது வளரும்
நாடுகளின்
சபாருளாதாை
வளர்ச்சிக்கு மிகவும்
சதடவயான
மூைதனத்டத
வழங்குவதன் மூைம்
வர்த்தக சதாைர்புடைய
விஷயங்களில்
அவர்களுக்கு அதிக
முன்னுரிடம
அளிக்கிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 6) உைக வணிக அடமப்பு
மண்ைை மற்றும் சர்வசதச
மாநாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
இவ்வாறு வளரும் நாடுகளில்
உைக வர்த்தகத்டத
கட்டுப்படுத்தும் சதாழில்நுட்பங்கள்,
விதிகள், ஒழுங்குமுடறகள்,
உைகளாவிய ரீதியில்
கிடைக்கக்கூடிய சதாழில்நுட்ப
உதவி ஆகியவற்டற உறுப்பு
நாடுகள் அறிந்து சகாள்ள
வாய்ப்டப ஏற்படுத்துகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 7) உறுப்பினர்
நாடுகளிடைசய
கட்டுப்பாைற்ற
வர்த்தகத்டத
சமம்படுத்துவதன்
மூைம் உைக மக்கள்
பல்சவறு விதமான
சபாருட்கள் வாங்கி
பயன்படுத்த வடக
சசய்கிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 8) உைக வர்த்தக
அடமப்பு வர்த்தகத்
தடைகடள
குடறத்துள்ளது.
இதன் மூைம் உைகம்
முழுவதும் வர்த்தகம்
சபருகி சதசிய
வருமானம் மற்றும்
வருமானம்
ஆகியடவ அதிகரிக்க
உதவுகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 9) உறுப்பினர் நாடுகளில் ஒருவசைாடு
ஒருவர் வர்த்தக உைன்படிக்டக
ஒன்டற உருவாக்குவதற்கான ஒரு
தளத்டத உைக வணிக அடமப்பு
வழங்குகிறது. உைக வர்த்தக
அடமப்பின் உறுப்பு நாடுகள்
இல்ைாத நிடையில், உைசகங்கிலும்
உள்ள பை நாடுகசளாடு பை தைப்பட்ை
உைன்படிக்டககடள
சசய்யசவண்டியுள்ளது. இது ஒரு
கூடையின் கீழ் அடனத்து நாடுகளும்
வருவதற்கு வாய்ப்பாக அடமகிறது.
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உைக வர்த்தக அடமப்பின் நன்டமகள்
Benefits of WTO

 10) உைக வர்த்தக
அடமப்பு,
கட்டுப்பாைற்ற
வர்த்தகத்டத
பாதுகாக்க, உறுதி
பூண்டுள்ளது. இது
மானியங்கள்
மற்றும் குவிப்பு
பற்றிய விதிகடள
உருவாக்கி
உள்ளது.
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உைக வங்கியின் சநாக்கங்கள் 
Objectives of IBRD

 1. முதல் உைகப் சபாைால்
பாதிக்கப்பட்ை நாடுகளில்
புனைடமத்தல், வளர்ச்சி
அடையச் சசய்தல் மற்றும்
உறுப்பு நாடுகடள
முன்சனற்றுவதற்கு
நீண்ைகாை மூைதனத்டத
வழங்குதல்.

 2. உறுப்பினர் நாடுகளில்
மூைதன முதைீட்டை
ஊக்குவித்தல்.
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உைக வங்கியின் சநாக்கங்கள் 
Objectives of IBRD

 3. உறுப்பினர் 
நாடுகளில் உள்ள 
சிறிய மற்றும் சபரிய 
அளவில் மற்றும் 
அந்நாடுகளில்
துவங்கப்பட்ை சதாழில் 
திட்ைங்களுக்கு 
வழங்கப்பட்ை 
கைன்களுக்கான 
உத்திைவாதங்கடள
வழங்குதை
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உைக வங்கியின் சநாக்கங்கள் Objectives of IBRD

 4. சபாைால் பாதிக்கப்பட்ை
நாடுகளின் வளர்ச்சி
அடைந்த நாடுகளாக
மாற்றும் வடகயில் வளர்ச்சி
திட்ைங்கடள
அமல்படுத்துவதில் உறுதி
சசய்தல்.

 5. நீண்ைகாை மூைதனத்டத
வழங்குவதின் மூைம் வணிக
எழுத்து நிடையிலும்
பன்னாட்டு வணிகத்திலும்
சமமான வளர்ச்சிடய உறுதி
சசய்தல்.
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உைக வங்கியின் பணிகள்
Functions Of IBRD

 1) சபாரில் பாதிக்கப்பட்ை
நாடுகளின் புனைடமப்புக்கு
உதவுகிறது.

 2) சபாருளாதாை வளர்ச்சி
மற்றும் பன்னாட்டு வணிகம்
சீைான வளர்ச்சிடய ஊக்குவிக்க.

 3) உறுப்பினர் நாடுகளில்
திறசனற்றம் மற்றும்
சபாக்குவைத்து, சாடை சமம்பாடு
உள்ளிட்ை உட்கட்ைடமப்பு
வசதிகடள ஊக்குவித்தல்
மற்றும் வளர்த்தல்.
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உைக வங்கியின் பணிகள்
Functions Of IBRD

 4) சபாதுமான வளங்கடள
வழங்குவதன் மூைம்,
வளரும் நாடுகளின் விவசாய
மற்றும் சதாழில்துடற
வளர்ச்சிடய ஊக்கு வித்தல்

 5) உறுப்பினர்கள் நாடுகளில்
சுகாதாைம், கல்வி மற்றும்
சிறிய அளவிைான
நிறுவனங்கடள
ஊக்குவிப்பதற்கு
சதடவயான வளங்கடள
வழங்குதல்.
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உைக வங்கியின் பணிகள்
Functions Of IBRD

 6) வறுடமடய
அகற்றுதல் உற்பத்தித்
திறடன உயர்த்துதல்,
சதாழில்நுட்ப ஆதைவு
அளித்தல் மற்றும்
ஆைாய்ச்சி மற்றும்
வளர்ச்சி ஆகியவற்டற
வழங்குவதன் மூைம்
உறுப்பினர் நாடுகளில்
மக்கள் வாழ்க்டக
தைத்டத
சமம்படுத்துதல்.
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சசலுத்தல் சமநிடை Balance of payment

 குறிப்பிட்ை ஒரு
காைப்பகுதியில், ஒரு
நாட்டின்
குடியிருப்சபாருக்கும்
மற்ற நாடுகளில்
குடியிருப்சபார் களுக்கும்
இடையில் ஏற்படும்
அடனத்து சபாருளாதாை
நைவடிக்டககளில்
முடறயான பதிவுகளில்,
ஒரு அறிக்டகடய
சசலுத்தல் சமநிடை
ஆகும்.
25-Nov-18 181M.MuthuSelvam Madurai



வாணிப சமநிடை Balance of trade

 வாணிப சமநிடை
என்பது, ஒரு வருைத்தில்
ஒரு நாட்டின் ஏற்றுமதி
மற்றும் இறக்குமதி
மதிப்பு இடையிைான நிகை
விடளடவ குடறக்கிறது.

 ஒரு நாட்டின்
ஏற்றுமதிடய விை
இறக்குமதி அளவு
குடறவாக இருந்தால்
அது சாதகமான வாணிபத்
சம நிடைடய
காட்டுகிறது.
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வாணிப சமநிடை
Balance of trade

 ஒரு நாட்டின்
ஏற்றுமதிடய
விை, இறக்குமதி
அளவு அதிகமாக
இருந்தால் அது
பாதகமான
நிடைடய
காட்டுகிறது.
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சசலுத்தல் சமநிடைவடையறு
Define Balance of payment

 பன்னாட்டு நாணய
நிதியத்தின் கூற்றுப்படி,
“அறிக்டக அளிக்கும்
நாடுகளின் குடியிருப்சபாருக்கு
இடையிைான குறிப்பிட்ை
ஒரு காைத்திைான அடனத்து
சபாருளாதாை
நைவடிக்டககளில்,
முடறப்படியான ஒரு
அறிக்டகசய குறிப்பிட்ை ஒரு
காைத்திற்கான சசலுத்தல்
நிடை ஆகும்”.
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தனியார் மூைதனத்தின் உள்ளைக்கம் 
The Composition of Private Capital

 1. அயல்நாட்டு
முதைீடுகள்
Foreign Investments,

 2. நீண்ை காை
கைன்கள்
Long Term Loan

 3. அயல் நாட்டு
நாணய டவப்பு
Foreign Currency Deposits
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வங்கி மூைதனத்தின் உள்ளைக்கம் 
Mention the components of banking capital

 அன்னியச்
சசைாவணிடயக்
டகயாள அதிகாைம்
சகாண்ை, வணிக
மற்றும் கூட்டுறவு
வங்கிகளின், சவளிப்புற
நிதி சார்ந்த சசாத்துகள்
மற்றும் சபாறுப்புகளின்
அளவு, வங்கி
மூைதனத்தில்
அைங்குகிறது.
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அலுவல் சார்ந்த மூைதனத்தின் உள்ளைக்கம்
Mention the components of official capital

 அலுவல் சார்ந்த
மூைதனத்தில்,
அயல்நாட்டு
நாணயம், அைசிைம்
உள்ள சிறப்பு
எடுப்பு உரிடமகள்
சபான்ற
வடககளில் உள்ள
ரிசர்வ் வங்கியின்
சசாத்துகள்
சபான்றடவ
அைங்குகிறது.
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சசலுத்தல் சமநிடை உள்ளடமப்பு இைங்கள்
Structure of Balance Of Payments

 சசலுத்தல்
சமநிடையில்
நான்கு இனங்கள்
உள்ளன.அடவ

 1.நைப்புக்கணக்கு
 2.மூைதனக் கணக்கு
 3.ஒருபக்கமான
சசலுத்தல்கள்
கணக்கு

 4.அலுவைக சார்ந்த
தீர்வு கணக்கு.
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சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக ஏன்
தயாரிக்க சவண்டும்?
Why is Balance of payment prepared?

 பன்னாட்டு வணிகத்தில்
ஒரு குறிப்பிட்ை
காைத்திற்கு, ஒரு
நிறுவனத்தின்
சபறுதல்கள் மற்றும்
சசலுத்துதல்கள் சபான்ற
பணப் பரிமாற்றங்களின்
நிகை விடளடவ ஆய்வு
சசய்யும் ஒரு
கருவியாகும்.
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சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக ஏன்
தயாரிக்க சவண்டும்? Why is Balance of payment prepared?

 சசலுத்தல் சமநிடை, ஒரு
நாட்டு அைசின் பணம்
சார்ந்த, சபாது நிதி
சம்பந்தமான மற்றும்
வாணிபக் சகாள்டககடள
வடிவடமக்க உதவுகிறது.

 அைசு தன் சகாள்டக
முடிவுகடள எடுப்பதற்காக,
முக்கிய வியாபாை
நிறுவனங்களின் சசலுத்தல்
நிடைடய உன்னிப்பாக
கவனித்து வருகின்றன.
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சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக ஏன்
தயாரிக்க சவண்டும்?
Why is Balance of payment prepared?

 ஒரு நாடு தன்னுடைய
வளர்ச்சிக்கான நிதிடய சபற,
சபாதுமான சபாருளாதாை
விடளவுகடளப் சபற்றுள்ளதா
என்படத எடுத்துக்
காட்டுகிறது.

 இது ஒவ்சவாரு
காைாண்டிற்சகா அல்ைது
ஒரு வருைத்திற்சகா
இதற்கான அறிக்டக தாக்கல்
சசய்யப்பை சவண்டும்.
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சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக எடத
சவளிக்காட்டுகிறது?
What does Balance of payment disclose?

 ஒரு நாட்டின்
ஏற்றுமதி அதன்
இறக்குமதிடய விை
அதிகமாக இருந்தால்,
மிடகயாக இருக்கும்
இந்த நிடை,
அைசாங்கம் மற்றும்
குடியிருப்புகள்
பாதுகாப்பாக
இருப்படதக்
குறிக்கிறது.
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சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக எடத
சவளிக்காட்டுகிறது?
What does Balance of payment disclose?

 அடவ உள்நாட்டு
உற்பத்திக்கு
சதடவயான
மூைதனத்டத
வழங்கும் நிடையில்
இருக்கும். இந்த
சாதகமான நிடையில்
மற்ற நாடுகளுக்கு
கைன் சகாடுக்கவும்,
அந் நாட்டுப்
சபாருள்கடள
வாங்கவும் முடியும்.

25-Nov-18 193M.MuthuSelvam Madurai



சசலுத்தல் சமநிடை அறிக்டக எடத
சவளிக்காட்டுகிறது? What does Balance of payment disclose?

 ஒரு நாட்டின் இறக்குமதியானது,
ஏற்றுமதிடய விை அதிகமாக
இருந்தால், பற்றாக்குடற
நிடைடய சுட்டிக் காட்டுகிறது.
இந்த சூழ்நிடையானது இறக்குமதி
சசய்வதற்குத் சதடவயான
சதாடகடய பிற நாடுகளிைம்
கைனாகப் சபற சவண்டிய
நிடைக்கு இட்டுச் சசல்கிறது. இது
தற்காைிகமாக குறுகிய காைப்
சபாருளாதாை வளர்ச்சிடய
உருவாக்குகிறது.
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நைப்புக் கணக்கில் வைவு பக்கத்தில் 
சதான்றும் இைங்கள்
What are the credit items shown in currents accounts?

 1) சபாருட்களின்
ஏற்றுமதிகள்
(கண்ணுக்குப்
புைனாவது)

 2) கண்ணுக்கு
புைனாகாத
ஏற்றுமதிகள்.

 3) அயல்நாட்டில்
சசய்யப்பட்ை
வங்கியியல்
சசடவகள்.
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நைப்புக் கணக்கில் வைவு பக்கத்தில் 
சதான்றும் இைங்கள்
What are the credit items shown in currents accounts?

 4)அயல்நாட்டு
சசய்யப்பட்ை காப்படீ்டு
சசடவகள்

 5) சவளிநாடுகளில்
சசய்யப்பட்ை முதைீடுகள்
மற்றும் கைைின் மீது
சபறப்பட்ை வருமானங்கள்

 6) அயல்நாட்டு சுற்றுைாப்
பயணிகளால் உள்நாட்டில்
சசய்யப்பட்ை சசைவுகள்.
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மூைதன கணக்கின் உள்ளைக்கங்கள்
State the components of capital account

 1) தனியார்
மூைதனம்
Private capital

 2) பங்கு
மூைதனம்
Banking capital

 3) அலுவல்
சார்ந்த மூைதனம்
Official capital
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மூைதன கணக்கில் கட்ைடமப்டப விளக்கு
Write down the structure of capital account

 மூைதனக் கணக்கில்
மூன்று இனங்கள்
உள்ளன.

 அ) தனியார் மூைதனம்
 தனியார் மூைதனம்
அயல்நாட்டு
முதைீடுகள், நீண்ை காை
கைன்கள் மற்றும் அயல்
நாட்டு நாணய டவப்பு
ஆகியவற்டற
உள்ளைக்கியது
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மூைதன கணக்கில் கட்ைடமப்டப விளக்கு
Write down the structure of capital account

 ஆ) பங்கு மூைதனம்
 அந்நியச்சசைாவணிடய
டகயாை அதிகாைம்
சகாண்ை வணிகம்
மற்றும் கூட்டுறவு
வங்கிகளின் சவளிப்புற
நிதிசார்ந்த சசாத்துக்கள்
மற்றும்
சபாறுப்புக்களின் அளவு,
வங்கி மூைதனத்தில்
அைங்குகிறது
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மூைதன கணக்கில் கட்ைடமப்டப விளக்கு
Write down the structure of capital account

 இ) அலுவல் சார்ந்த
மூைதனம்

 அலுவல் சார்ந்த
மூைதனத்தில் ,
அயல்நாட்டு நாணயம,
அைசிைம் உள்ள சிறப்பு
உரிடமகள் சபான்ற
வடககளில் உள்ள
ரிசர்வ் வங்கியின்
சசாத்துகள்
சபான்றடவ
அைங்குகின்றன.
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சசலுத்தல் சமநிடை வாணிப சமநிடை
குறிப்பிட்ை ஒரு காைப்பகுதியில்
ஒரு நாட்டின்
குடியிருப்சபார்களுக்கும் மற்ற
நாடுகளின்
குடியிருப்சபார்களுக்கும்
இடையில் ஏற்படும் அடனத்து
சபாருளாதாை நைவடிக்டககளின்
முடறப்படியான பதிவுகளில் ஒரு
அறிகுறிசய ஆகும்

ஒரு நாட்டின்
ஏற்றுமதி
மற்றும் இறக்குமதி
மதிப்புகளுக்கு
இடையிைான நிகை
விடளடவ குறிக்கும்

இது சைக்குகள் மற்றும்
சசடவகளுைன்சதாைர்புடைய
நைவடிக்டககள் இைண்டையும்
பதிவு சசய்கிறது

இதில் சைக்குகள்
சதாைர்பான
நைவடிக்டககள்
மட்டும் பதிவு
சசய்யப்படும்

இது மூைதன நைவடிக்டககடள
பதிவு சசய்கிறது

இது மூைதன
நைவடிக்டககடள
பதிவு சசய்வதில்டை
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சசலுத்தல் சமநிடை வாணிப சமநிடை
இதில் வாணிபத்
சமநிடை, சசடவகள்
சமநிடை, ஒரு
பக்கமான சசலுத்தல்
பரிமாற்றம் மற்றும்
மூைதனநைவடிக்டககள்
அைங்கும்

சசலுத்தல்
சமநிடையின்
நைப்புக் கணக்கில்
ஒரு
பகுதி ஆகும்

எப்சபாழுதும் சபறுதல் 
மற்றும்
சசலுத்துதல் 
சமநிடையில் இருக்கும்

இது சாதகமாகசவா
அல்ைதுபாதகமாகசவா
அல்ைது
சமநிடையிசைா
இருக்கும்

நாட்டின் சபாருளாதாை 
வளர்ச்சிடயஅறிந்து
சகாள்ள உதவுகிறது

நாட்டின் சபாருளாதாை
வளர்ச்சிடய எடுத்துக்
காட்டுவதில்டை
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வாணிபச் சசலுத்தல் சமநிடையின்
சிறப்புக்கூறுகள் Highlight the features of balance of trade

 1. இது ஒரு நாடு மற்றும்
உைகின் பிற நாடுகளுக்கு
இடைசயயான அடனத்து
சபாருளாதாை
பரிமாற்றங்களுக்கான
முடறயான பதிவு ஆகும்.

 2. இது மூன்று
மாதங்களுக்கு ஒரு
முடறசயா அல்ைது 12 மாத
காைத்திற்கு
தயாரிக்கப்படுகிறது. அதாவது
சபாதுவாக 12 மாதங்கள்.
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வாணிபச் சசலுத்தல் சமநிடையின்
சிறப்புக்கூறுகள் Highlight the features of balance of trade

 3. இது கண்ணுக்குப்
புைனாகக்கூடிய கூடிய மற்றும்
கண்ணுக்கு புைனாகாத
சபறுதைகள் மற்றும்
சசலுத்துதல்கடள
உள்ளைக்கியது.

 4. இது நைப்பு கணக்கு மற்றும்
மூைதன கணக்கில் பதிவு
சசய்யப்படும் அடனத்து
சபாருளாதாை
நைவடிக்டககடளயும்
உள்ளைக்கியது.

25-Nov-18 204M.MuthuSelvam Madurai



வாணிபச் சசலுத்தல் சமநிடையின்
சிறப்புக்கூறுகள் Highlight the features of balance of trade

 5. சபாருளாதாை
நைவடிக்டககள், இைட்டை
பதிவு முடற
சகாட்பாட்டின்படி பதிவு
சசய்யப்படுகின்றன அதன்படி
சபறுதைகள் வைவு
பக்கத்திலும, சசலுத்துதல்கள்
பற்று பக்கத்திலும் பதிவு
சசய்யப்படுகின்றன.

 6. இது அயல்நாட்டு
வாணிகத்தில் ஒரு நாட்டின்
நிடைடய எடுத்துக் கூறுகிறது
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வாணிபச் சசலுத்தல் சமநிடையின்
சிறப்புக்கூறுகள் Highlight the features of balance of trade

 7. பிறநாட்டுக்குச் சசலுத்த
சவண்டிய சதாடகடய விை,
சபறுதல்கள் அதிகமாக
இருக்கும்சபாது சசலுத்தல் நிடை
சாதகமான அல்ைது உபரி
நிடைடய காட்டுகிறது.
பிறநாட்டுக்குச் சசலுத்த
சவண்டிய சதாடகடய விை,
சபறுதல்கள் குடறவாக
இருக்கும்சபாது அது பாதகமான
அல்ைது பற்றாக்குடற நிடைடய
காட்டுகிறது.
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வாணிபச் சசலுத்தல் சமநிடையின்
சிறப்புக்கூறுகள் Highlight the features of balance of trade

 8. சவப்பநிடைமானி மனித
உைல் சவப்பநிடைடய
காட்டுவது சபாை, சசலுத்தல்
நிடை நாட்டின் ஆசைாக்கியமான
சபாருளாதாை நிடைடய அறிய
பயன்படுகிறது. சாதகமான
சசலுத்தல் சமநிடை, ஒரு
நாட்டின் சபாருளாதாை
முன்சனற்றத்டதயும்,
பாதகமான சசலுத்தல் சமநிடை,
ஒரு நாட்டின் சபாருளாதாை
பின்னடைடவயும் குறிக்கிறது.
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