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1. நுண்ணினப் ப ொருளொதொரம் (Micro Economics) 

1.1.  ிளக்கம் 

❖ கிளொசிகல் ப ொருளொதொொிகள் ப ொது ொக உற் த்தி,  கிர்வு. ைொற்று, நுகர்ச்சி என்ற 

 குதிகளின் கீழ்ப் ப ொருளொதொர  ிஷயங்கதள ஆய்ந்தனர்.  

❖  ின்னர்ப் ப ொருளொதொர இயலொய் ின் உண்தைத் தன்தை உணரப் ட்டதன் 

 ிதள ொக  ிதலகள்,  ருைொனம் என்ற  ொகு ொடு வதொன்றியது. இதிலிருந்து 

நுண்ணினப் ப ொருளொதொரம் (Micro-Economics), வ ொினப் ப ொருளொதொரம் அல்லது 

பதொகுலினப் ப ொருளொதொரம் (Macro Economics) என்ற  ொகு ொடு வதொன்றியது.  

❖ இவ் ிரு  குதிகளுக்கும் தைிழில் ப யொிடு தில் இடர்ப்  ொடுள்ளது.  

❖ தனி இனம், பதொகு ினம் என்வறொ, நுண்ணினம், வ ொினம் என்வறொ ப யொிடலொம்.  

❖ நுண்ணினப் ப ொருளொதொரம் என்ற ப யதர இந்நூலின் ஆசிொியர் ஏற்பகனவ  

ஆண்டுள்ள தொல் இதற்கிதணயொகப் வ ொினப் ப ொருளொதொரம் என்ற ப யதர 

ைற்தறய  குதிக்கு ஆள  ிரும்புகின்றொர்.  

❖ இரு  குதிகளுக்கும் வ று ொடு இயலொய்வு முதற, அணுகு முதற சம் ந்தைொனது.  

❖ நுண்ணினப் ப ொருளொதொர இயல் தனி அலகுகளிதடவய பசயல்  ிணிப்புகதளயும் 

கருதுகிறது; தனிச் பசயல் ஆய்வ ொடு நின்று ிட ில்தல.  ிதல இயலில் இப் 

 ிதணப்புத் பதளி ொக உள்ளது.  

❖ பதொகு ினப் ப ொருளொதொர இயல் தனி அலகுகதளக் குறிக்கொைல், ப ொருளொதொரக் 

கருத்தினங்கதள –  ருைொனம், வ தல ொய்ப்பு, வசைிப்பு, முதலீடு,  ிதலைட்டம் 

ஆகிய ற்தற –  ற்றிப் வ சுகிறது.  

❖ நுண்ணினங்கதளக் கருதும் வ ொது அத களின் நடத்ததயில் கொணப் டும் 

ப ொருளொதொர அம்சங்கதள ஆய்கிவறொம்.  

❖ இந் நடத் ததயின் ப ளிப் ொவட அங்கொடி நட டிக்தக.  

❖ பசயல்  தகக் வகற்  அங்கொடியில்  தக ொடு வதொன்றுகிறது.  

❖ முக்கியைொன  தககள் :  ண்ட அங்கொடி, சொதன அங்கொடி.  

❖ இத  இரண்டும் ஒன்தற ஒன்று சொர்ந்தன.  
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❖  ண்ட  ிதல சொதன  ிதலதயயும், சொதன  ிதல  ண்ட  ிதலதயயும் 

ப ொறுத்தன ொயினும் சில அம்ச வ று ொடுகள் கொரணைொகப்  ிொித்து ஆய்கிவறொம்.  

❖ நுண்ணினப் ப ொருளொதொரம் இவ் ிரு  தக அங்கொடி நட டிக்தககளில் 

ப ொதுதைகதளக் கொண முயல்கிறது.  

❖ சில எடுவகொள்களின்கீழ் ஐயக் வகொட்  ொடுகதள  தரந்து, வசொதித்து,  ிதிகதளக் 

கொண முயல்கிறது.  

❖ உச்சப்  யன் ொடு அல்லது உச்ச இலொ ம் என்ற ஓர் எடுவகொதள ஆண்டு, 

ப ொருளொதொரச் பசயலிகளின் நடத்தததய ஆய்ந்து.  

❖ எந்த நி ந்ததனகளின் கீழ் இந்த லட்சியம் நிதறவ றும் என்றும், தனி ந ர் 

சைநிதல அதட ொன் என்றும் கொண முயல்கிறது.  

❖ எல்லொச் பசயலிகளும் தத்தம் லட்சியத்தில் நிதறவ ற்றம் கொண என்ன என்ன 

நி ந்ததனகள் நிதறவ ற வ ண்டும் என்று கொணப் ப ொருளொதொரத்தின் ப ொதுச் 

சைநிதலதய (general equilibrium)  தரயறுக்க முயல்கிறது.  

❖ நுண்ணினப் ப ொருளொதொர ஆய் ின்வ ொது, வ ொினப் ப ொருளொதொர ைொறிகளொன 

 ருைொனம்,  ிதலைட்டம் ஆகியன ைொறொதிருக்கின்றன என்று பகொள்ளப் டுகிறது.  

❖ தனி ஒரு  ண்ட, அல்லது சொதன  ிதலயின் ஆய் ின் வ ொது, நொட்டின்  ருைொனப் 

 ருைனும்  ியொ கமும் ஒரு குறிப் ிட்ட  தகயொக உள்ளனப ன 

அனுைொனிக்கப் டுகின்றன. 

❖ நுண்ணினப் ப ொருளொதொரம் ஆயும்  ிஷயங்கள் யொத  என்று  ிளக்கைொகப் 

 ொர்ப்வ ொம்.  

❖ ப ொது ொக  ிதல நிர்ணயம் என்று கூறலொம்.  

❖ இதன்  ிொிவுகள்  ண்ட  ிதல நிர்ணயமும் சொதன  ிதல நிர்ணயமுைொகும்.  

❖ ப ொது ில்  ிதலதயப்  ற்றிய தொதகயினொல் நுண்ணினப் ப ொருளொதொர இயதல 

 ிதலயியல் (Price Theory) என்றும் குறிப் ிடு துண்டு.  

❖ இவ் ியல்,  ழி தககள் (resources) ஆட்சிகளுக்கிதடவய  ங்கீடு ஆ து 

 ற்றியும்  ல்வ று சொதனங்களுக்கிதடவய  ருைொனம்  கிர்வு ப று து  ற்றியும் 

 ிளக்குகின்றது.  

1.  ண்ட  ிதல ஆய்வுப்  குதியில், எப் டி இலொ  நொட்ட முதடய வ ொட்டி 

நிறு னங்களின் பசயல்கள்,  ல ட்ட ஆட்சி களுக்கிதடவய சொதனப்  ங்கீடு 

பசய்கின்றன, அதொ து எந்தப்  ண்டங்கதள, எவ் ளவு உற் த்தி பசய் து 
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என் தத நிர்ணயிக்கின்றன என் தத அறிகிவறொம். ப ொது ொக, ைிகப்  ல 

நுகர்வ ொர்களது  ல்வ று வதத களுக்கு நிறு னங்கள் எவ் ொறு 

 ிரதி லிக்கின்றன என் தத அறிகிவறொம். இந்த ஆய்வு, (a) நுகர்வ ொரது 

 ல் ண்டத் வதத களின் தன்தைதயயும்,  ண்டங்களின்  ிதலகள் 

நிர்ணயைொகும் முதறதயயும், உற் த்தி நிர்ணய முதறதயயும்  ற்றியதொக 

இருக்கிறது. (b) இவதொடு  ண்டத் தன்தை  தககள் நிர்ணயம்,  தககளின் 

உற் த்திச் பசலவு,  ிற் தனச் பசலவு ஆகியத  களும் ஆயப் டுகின்றன. (c) 

வைலும்  ிதலகள், உற் த்திகள் ஆகிய ற்றுக்கிதடவயயுள்ள பதொடர்புகளும், 

 ிதலகள் உற் த்திச் பசலவ ொடு இதயந்து வ ொகும்  தகயும் 

பதளியப் டுகின்றன. இந்த ஆய்த  இரு நிதலகளில் நடத்தலொம். வதத க் 

கொன  ொங்குந்திற ( ண) ஓட்டம் குறிப் ிட்ட ைட்டத்தி லிருக்க, சொதன  ிதலகள் 

ைொறொத நிதலயில் இருக்க,  ண்ட  ிதலகள் நிர்ணயைொ து எப் டி என்று 

ஆய் து ஒரு நிதல. இவ் ொறு சுருக்கிய (ைொதிொி) ஆய் ினொல் (a) நொட்டின் 

குறிப் ிட்ட  ருைொனத்துக்கும் சொதன  ிதலகளுக்கும் ப ொருத்தைொக எவ் ொறு 

 ண்ட  ிதலகள், உற் த்திகள் முதலியன இதயந்து வ ொகின்றன என் தத 

அறிய முடிகிறது. (b) ஒருவ ொது சொதனப்  ங்கீடு எப் டி இருக்கும் என்றும் 

முற்கூற முடிகிறது. அடுத்த நிதலயில் ைொதிொிதய  ிொி ொக்கி,  ருைொன ைட்டம் 

ைொறொதிருக்க, சொதன்  ிதலகள் ைொறு தொக த த்துக்பகொன்டு சொதனப் 

 ங்கீடும் தரொதர  ிதலகளும் எவ் ொறு இதயபு ப றுகின்றன என் தத 

ஆய்கிவறொம்.  

2. அடுத்த ஆய்வுப்  குதி சொதன  ிதல ஆய்வு. இதில் கூலி,  ொரம்,  ட்டி, இலொ ம் 

ஆகியத  ஒவ்ப ொன்றும்,  ண்ட  ிதலகள்,  ிற சொதன  ிதலகள் 

ஆகிய ற்றுக்வகற்  அதையும் என்று த த்துக்பகொண்டு, குறிப் ிட்ட 

 ொங்குந்திற ஓட்ட எடுவகொளின் கீழ், எவ் ொறு  ல்வ று சொதனங்களின் தரொதர 

 ிதலகள் தைக்குள்ளும்  ண்ட  ிதலகளுக்வகற் வும் இதய புறுகின்றன 

என்று ஆய்கிவறொம். வைற்கூறிய ஆய்வுகள் எல்லொம் முன்னர்க் கூறிய டி  ிதல 

இயதலச் சொர்ந்தத . இது நுண்ணினப் ப ொருளொதொரத்ததச் வசர்ந்தது. 

நுண்ணினப் ப ொருளொதொரத்தின் ஒரு  தகப்  ிொிவு நலப் ப ொருளொதொரம் 

(Welfare Economia). இது சொதனப்  ங்கீடு,  ண்டப்  கிர்வு,  ண்ட உற் த்தி 

ஆகியத  நதட ப றுகின்ற முதறதயச் சில இலட்சிய அளவு 

வகொள்களின் அடிப் தடயில் ஆய்கிறது.  
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1. உற்பத்தி (Production) 

1.1. உற்பத்திக்  ாரணி ள் 

உற்பத்தி என்ை சசால்லின் விளக் ம்:  

• உற்பத்தி என்பது பயன்பாட்றட உருவாக்குவதாகும்.  

• மனிதனால் சபாருள் றளப் பறடக்  முடியாது.  

• ஆனால் இயற்ற  அளித்துள்ள சபாருறள அதி ப் பயன்பாடு உறடயதா  மாற்ை 

முடியும்.  

• அப்படிப் பயன்பாட்றட உண்டாக் ி சபாருள் ளுக்கு மதிப்பு ஏற்படுமாறு மனிதன் 

சசய்ய முடியும். பயன்பாட்றட மூன்று வழி ளில் உருவாக் லாம்.  

 

a) வடிவப் பயன்பாடு:  

• எடுத்துக் ாட்டு: இரும்புத்தாறத எஃ ா  மாற்றுதல், எஃகுத் த டு றளக் 

 ப்பல் ளா  ஆக்குதல்.  

 

b) இடப்பயன்பாடு :  

• எடுத்துக் ாட்டு: மணறலக்  டற் றரயிலிருந்து வீடு  ட்ட ே ர்ப்புைத்திற்கு 

எடுத்துச் சசல்லுதல்.  

 

c)  ாலப்பயன்பாடு:  

• மறழக் ாலங் ளில் தண்ணீறர அறண ளின் மூலம் நதக் ி றவத்து மறழ இல்லாத 

 ாலங் ளில் பயன்படுத்துதல்.  

 

1.2. சதாழில் வற  ள் 

• உற்பத்தித் சதாழில் றள ோன்கு வற  ளா  பிாிக் லாம்.  

 

a) விறளவுபைித்சதாழில் ள்: 

• இறவ சதாழிலுக்குாிய  ச்சாப் சபாருள் றள அளிக் ின்ைன. எடுத்துக் ாட்டு: 

சுரங் த்சதாழில், மீன் பிடித்தல்.  
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b) சபாைிவழித் சதாழில் ள்:  

• இறவ விறனமுற்ைிய சபாருள் றள உற்பத்தி சசய் ின்ைன. எடுத்துக் ாட்டு: 

பஞ்சிலிருந்து துணி சேய்தல்.  

 

c) வணி ப் பணி ள்:  

• எடுத்துக் ாட்டு: நபாக்குவரத்து, சமாத்த வியாபாரம், சில்லறர வியாபாரம், 

வங் ி ள், ஆயுள்  ாப்பீடு.  

 

d) நேர்மு ப் பணி ள்  

• எடுத்துக் ாட்டு: ஆசிாியர், வழக் ைிஞர், மருத்துவர், இல்லத்துப் பணியாட் ள் 

ஆ ிநயாருறடய பணி ள்.  

 

1.3. உற்பத்தியின் இன்ைியறமயாறம:  

• உற்பத்திக்கு சமுதாயத்தில் அதி  முக் ியத்துவம் உள்ளது. ஒரு ோட்டில் வாழும் 

மக் ளுறடய வாழ்க்ற த்தரம் அந்ோட்டில் உற்பத்தியாகும் சபாருள் ளின் 

எண்ணிக்ற றயப் சபாறுத்தும், தரத்றதப் சபாறுத்தும் அறமந்துள்ளது.  

• உற்பத்திறயக்  ட்டுப்படுத்துபறவ பலமா  இன்றுள்ளன.  

• அவற்ைில் மனிதன், பணம், அைிவியல் முன்நனற்ைம்,  டன் வசதி ள், வங் ி மற்றும் 

நபாக்குவரத்து வசதி ள், தட்பசவட்ப ேிறலறம, ேிலம், ஆறு ள், மக் ள் மற்றும் 

அரசியல் ேிறலறம முதலியன குைிப்பிடத்தக் ன.  

• இன்று உற்பத்தி என்பது ேீண்டநதார் பயணமா  அறமந்துள்ளது. பல ஆண்டு ள் 

ேீடித்து ேடக் க்கூடிய ஒன்ைா வும் உற்பத்தி அறமந்துள்ளது.  

• உற்பத்தி ஆகும் சபாருள் ள் நு ர்நவாறரச் சசன்ைறடந்தால் தான் உற்பத்திக்கு 

மதிப்பு ஏற்படும். 

1.4. உற்பத்திக்  ாரணி ள்.  

• சசல்வத்றத உற்பத்தி சசய்ய ேிலம், உறழப்பு, முதல், அறமப்பு ஆ ிய ோன்கு 

உற்பத்திக்  ாரணி ள் நதறவப்படு ின்ைன.  

• இவற்றை முறைநய ேில உடறமயாளர், சதாழிலாளர், முதலாளி, அறமப்பாளர் 

ஆ ிநயார் அளிக் ின்ைனர். இவர் ளுக்கு ஊதியமா  முறைநய வாரம், கூலி, வட்டி, 

லாபம் முதலியன  ிறடக் ின்ைன.  
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• சபாருளாதாரத்தில் ேிலம் என்ை சசால் மி வும் பரந்த சபாருளில் 

ற யாளப்படு ிைது.  

• ேிலம் என்பது ஓர் இடத்தின் நமற்பரப்றப மாத்திரம் குைிக் ாமல் இயற்ற யால் 

அளிக் ப்பட்ட அறனத்றதயும் குைிக் ிைது, எனநவ ேிலம் என்பது இயற்ற  

வளங் ளான மண்,  னி வளங் ள், வற  ள், மிரு ங் ள்,  ாற்று, தண்ணீர், சூாிய 

சவளிச்சம் நபான்ைவர் குைிப்பிடு ின்ைது.  

• உறழப்பு என்பது வருமானத்றத ஈட்டுவதற்கும் சசய்யப்படும் எந்த நவறலறயயும் 

குைிப்பதா  உள்ளது.  

• அது உன் உறழப்பா நவா, மூறள உறழப்பா நவா இருக் லாம். முதல் என்பது 

உற்பத்தி சசய்யப்பட்ட உற்பத்திச் சாதனமாகும்.  

• முதல் என்பதில் பணம் மாத்திரம் அல்லாது மூலப்சபாருட் ள், இயந்திரங் ள், 

 ருவி ள் முதலியனவும் அடங்கும். அறமப்பு என்பது ஒரு வணி  ேிறுவனத்றத 

நதாற்றுவித்து அதறன இயக்கும் பணிறய குைிக்கும். சதாழில் முயல்நவார் 

சதாழிறலத் சதாடங்கு ிைார்.  

• உற்பத்திக்  ாரணி றள ஒன்று நசர்க் ிைார். அவற்றுக்கு கூலி ச ாடுக் ிைார்.  

• இறுதியில் லாபமும் சபறு ிைார்.  

1.5. ேிலம் (Land) 

சபாருள்: 

• சாதாரண வழக் ில் ேிலம் என்பது திட்பம் உறடய மண்ணின் நமற்பரப்றப 

குைிக்கும்.  

• ஆனால் சபாருளாதாரத்தில் அது எல்லா இயற்ற  வளங் றளயும் குைிக் ிைது.  

ேிலத்தின் தனித்தன்றம ள் (Characteristics of Land)  

a) ேிலம் இயற்ற யின் ச ாறட:  

• ேிலம் ஓர் ஆதியான உற்பத்திக்  ாரணியாகும். அது இயற்ற யால் 

அளிக் ப்பட்டது.  

• மனித முயற்சியால் அதறன அதி ப்படுத்தநவா குறைக் நவா முடியாது. 

• எனநவ ேிலத்தின் அளிப்றபக்  ட்டுப்படுத்த மனிதனால் முடியாது.  
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நிமைவுப்பபாட்டி 

 

 Monopoly and price Discrimination 

முை்றுரிமை ைை்றுை் விமை பபதை் 
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1. அங்காடி அமைப்பு 

1.1. அங்காடி விளக்கம் 

❖ நமைமுமையில் பேச்சு வழக்கில் “அங்காடி” அல்லது “சந்மை” என்ை சசால்மலப் 

சோருட்கமள வாங்குகின்ைவர்களும், விற்கின்ைவர்களும் கூடுகின்ை ஓர் இைத்மைக் 

குைிக்கப் ேயன்ேடுத்துகின்பைாம். 

❖ எடுத்துக்காட்ைாக நகரங்களிலுள்ள காய்கைிச் சந்மைமயபயா, நாட்டுப்புைங்களில் 

கூடும் வாரச்சந்மைமயபயா கூைலாம்.  

❖ வாங்குகின்ைவர்களும் விற்கின்ைவர்களும் பநரடியாகபவா, ைமைமுகைாகபவா 

சைாைர்பு சகாள்கின்ை ேரப்ேளமவ முழுமையாகக் குைிக்கின்ை வமகயில் 

சோருளியலில் விாிந்ை சோருளில் ேயன்ேடுத்துகின்பைாம். 

❖ ேிசரஞ்சுப் சோருளியலைிஞரான பகார்னாட் (Cournot) சோருளியலைிஞர்கள் 

அங்காடி என்னும் சசால்லால் சோருட்கள் வாங்கப்ேடுகின்ை, விற்கப்ேடுகின்ை, எந்ைத் 

ைனிசயாரு இைத்மையும் குைிப்ேிடுவைில்மல. 

❖ ஆனால் வாங்குேவர்களும் விற்ேவர்களும் ஒருவபராடு ைற்ைவர் சுைந்ைிரைாகத் 

சைாைர்பு  சகாள்ளக் கூடிய வட்ைாரத்மைக் குைிக்கும். 

❖ அபை சோருளின் விமலகள் அங்கு எளிைாகவும் விமரவாகவும் சைநிமலப்ேடும் என்று 

கூறுகின்ைார்.  

❖ பேராசிாியர் சேன்ஹாம், “அங்காடி” என்ேது பநரடியாகபவா, வணிகர்களின் 

மூலைாகபவா, வாங்குேவர்களும் விற்ேமனயாளர்களும் சநருங்கிய சைாைர்பு 

சகாள்ளக் கூடிய ஒரு வட்ைாரைாகும். 

❖ அங்காடியின் ஒரு ேகுைியில் நிலவுகின்ை விமல ைற்மைய ேகுைிகளில் சசலுத்துகின்ை 

விமலமயப் ோைிக்கும் என்று விளக்குகின்ைார். 

❖ கூைப்சேற்ை விளக்கங்கலிருந்து வாங்குேவர்களும் விற்ேவர்களும் சுைந்ைிரைாகப் 

போட்டி போைக் கூடிய ஓர் இைத்மை அல்லது வட்ைாரத்மை அங்காடி என்று 

கூறுகின்பைாசைன்ேது சைளிவாகின்ைது. 

❖ எடுத்துக்காட்ைாக, காந்ைியடிகளின் நூற்கள் உலகசைங்கும் வாங்கி விற்கப் ேடுவைால் 

அவற்ைிக்கு உலக அங்காடி இருக்கின்ைசைன்று கூறுகின்பைாம். 

❖ சோருளியல் கருத்ைினடிப் ேமையில் ஒவ்சவாரு சோருளுக்கும் ஓர் அங்காடி உண்டு, 

ேருத்ைி அங்காடி, ேண அங்காடி, சணல் அங்காடி எனப் ேல அங்காடிகள் 

இருக்கின்ைன.  

❖ ஓர் அங்காடி முழுவதும் ஒரு சோருளுக்கு ஒபர விமல நிலவும். 
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1.2. அங்காடியின் ேண்புகள் 

❖ ேண்ைங்கமள வாக்குபவாரும் விற்போரும் இருப்ோர்கள். 

❖ வாங்குபவாரும், விற்போரும் ைங்களுக்குள்பள பநரடி சைாைர்புசகாள்ள 

பவண்டியைில்மல. இருக்கின்ை சைாமலத்சைாைர்பு கருவிகளான சைாமலபேசிகள், 

முகவர்கள், கடிை போக்குவரத்து ைற்றும் இமணயைளம் (Internet) போன்ைவற்ைின் 

வாயிலாக வர்த்ைக ோிைாற்ைங்கள், பைற்சகாள்ளப்ேைலாம்.  

❖ வாங்குபவாரும் விற்போரும் ஒபர வமகயான ேண்ைத்மைபயா அல்லது ேலவமகயான 

ேண்ைத்மைபயா விற்கபவா அல்லது வாங்கபலா சசய்வார்கள். சோருளியலில் 

அங்காடி என்ேது ோிைாற்ைம் சசய்யப்ேடும் சோருமளச் சார்ந்து அமையாளம் 

சசய்யப்ேடுவைால், ேண்ைங்கள் ஒபர ைாைிாியான ைன்மை உமையனவாக இருத்ைல் 

ைிகவும் அவசியைானது. 

❖ அங்காடியில் விற்கப்ேடும் ைற்றும் வாங்கப்ேடும் சோருள்களுக்கு ஒரு விமல இருத்ைல் 

பவண்டும். 

 

1.3. நிமைவான அங்காடி (Perfect Market) 

❖ ஓர் அங்காடியில் சில குைிப்ேிைத்ைக்க இயல்புகள் இருந்ைால் அைமன நிமைவான 

அங்காடியாகக் கருதுகின்பைாம். 

❖ முைலாவைாக, ஒவ்சவாரு வாங்குேவரும் விற்ேவரும் ைற்மைய வாங்குேவர்களும், 

விற்ேவர்களும் என்ன சசய்து சகாண்டிருக்கின்ைார்கசளன்ேமைத் சைாிந்ைிருக்க 

பவண்டும். 

❖ இரண்ைாவைாக, வாங்குேவர்களும் விற்ேவர்களும் அவர்களுக்குள் எத்ைமகய 

பவறுோடும் காட்ைாைல் சோருட்கமள வாங்கபவா, விற்கபவா சசய்ய பவண்டும். 

❖ மூன்ைாவைாக, வாங்குேவர்களும் விற்ேமனயாளர்களும் சநருங்கிய சைாைர்பு 

சகாண்டிருக்க பவண்டும். 

❖ போக்குவரத்துச் சசலவு கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளாை அளவிற்கு ைிகவும் குமைவாக 

இருக்க பவண்டும். அங்காடியில் ஒபர விமல நிலவும். 

❖ நான்காவைாக, வங்கி விற்கின்ை சோருள் ஒன்று போல இருக்கும். இவற்ைில் எது 

குமைவாக இருந்ைாலும் அங்காடிமய “நிமைகுமை அங்காடி” என்கின்பைாம் (Imperfect 

Market). 
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1.4. அங்காடியின் ேரப்பு (Extent of Market) 

❖ ஒரு சோருளுக்குாிய அங்காடியின் ேரப்ேளவு ேல காரணிகமளச் சார்ந்து 

அமைகின்ைது.  

1. ஒரு சோருளின் பைமவமய ஒட்டி அங்காடியின் அளவு இருக்கின்ைது. பைமவ 

ைிகுைியாக உள்ள சோருளுக்கு விாிந்ை அங்காடி இருக்கும். 

2. ைிகுைியாக அளிப்புள்ள சோருளுக்குப் சோிய அங்காடியும், அாிய சோருட்களுக்குச் 

சிைிய அங்காடியும் இருக்கும். 

3. நீண்ைகாலம் உமழக்கும் (எந்ைிரங்கள், வாசனாலி சேட்டி போன்ை) சோருட்களுக்கு 

விாிவான அங்காடி பைான்றும். அழியக் கூடிய (பூ, ோல், ேழம்) சோருட்களுக்குச் சிைிய 

அங்காடிபய ஏற்ேடும். 

4. எளிைாக எடுத்து சசல்லக் கூடிய சோருட்களுக்குப் ேரந்து விாிந்ை அங்காடி 

இருக்கும். 

5. விற்ேமனத்ைிைனும், விளம்ேரமும் அங்காடிமய விாிவுேடுத்துகின்ைன. 

6. ைமையற்ை வாணிேத்ைால் அங்காடி விாிவமையும். 

7. வமகப்ேடுத்ைி, எளிைாக ைாைிாிகாட்டி விற்கக் கூடிய சோருளின் அங்காடி வளரும். 

8. போக்குவரத்து வசைியால் அங்காடியின் ேரப்ேளவு கூடும். 

9. அமைைியான ோதுகாப்ோன சூழ்நிமலயில் அங்காடியின் அளவு அைிகாிக்கும். 

10. ைைங்கலற்ை வாணிே ைிருந்ைால் அங்காடி விாிவமையும். 

 

1.5. அங்காடிப் ேகுப்பு / அங்காடியின் வமககள்: 

❖ அங்காடிகமள அவற்ைின் இயல்மே ஒட்டிப் ேலவமககளாகப் ேிாிக்கலாம். 

❖ சோதுவாக சகாள்முைல் சசய்யும் சோருட்களின் இயல்மே ஒட்டிபயா, ேரப்ேளவின் 

அடிப்ேமையிபலா, அங்குள்ள போட்டியின் ைன்மைமயயும் காலத்மையும் 

கணக்கிட்பைா பவறு வமகயிபலா அங்காடிகமள வமகப்ேடுத்ைலாம். 

அ. இைத்மைப் சோறுத்ை அங்காடி 

 அங்காடிமய அது அமைந்ைிருக்கும் இைத்மைப் சோறுத்து உள்ளுர், வட்ைார, 

பைசிய ைற்றும் ேன்னாட்டு அங்காடி என்று வமகப்ேடுத்ைலாம். 

i. உள்ளுர் அங்காடி 

❖ உள்ளுாிபலபய கிமைக்கக்கூடிய சோருள்கமள வாங்குபவாரும் விற்போரும் 

வர்த்ைகப் ோிைாற்ைம் சசய்துக் சகாள்வார்கள்.  





ப ொருளடக்கம்: 

வ. எண் ப ொருள்  க்கம் 

 SYLLABUS 1 

1. கொரணி சந்தை 

1.1 கொரணி சந்தைகதளப் புொிந்துபகொள்வது: 2 

1.2 கொரணி சந்தைகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள்: 3 

1.3 சந்தை ப ொருளொைொரத்ைில் கொரணி சந்தைகள் 4 

2. கொரணி விதை 

2.1 
இைக்கணமும் விளக்கமும் 

4 

2.2 கொரணி விதை நிர்ணயத்ைிற்கு ைனிப் ட்ட ஒரு 

ககொட் ொடு எைற்கு? 

5 

2.3 
இறுைி நிதை உற் த்ைித் ைன்தைக் ககொட் ொடு (புைிய-

 ண்தடய  ைிப்பு) 
6 

2.4 
இறுைி நிதை உற் த்ைித் ைன்தைக் ககொட் ொட்டின் 

அனுைொனங்கள் 
8 

2.5 இறுைிநிதை ஆக்கத்ைிறன் ககொட் ொடு  9 

2.6 இறுைிநிதை ஆக்கத்ைிறனும் வருவொயும் 11 

2.7 
நிதறகுதறப் க ொட்டியும் இறுைி நிதை ஆக்கத் ைிறன் 

ககொட் ொடும்: 
16 

2.8 ைற்கொைக் ககொட் ொடு  18 

2.9 விதை நிர்ணயக் பகொள்தககளும் கநொக்கங்களும் 19 

2.10 விதையின் ப ொருளும் இைக்கணமும் 20 

2.11 விதை நிர்ணயத் ைீர்ைொனங்களின் கநொக்கங்கள் 21 

2.12 விதை நிர்ணயத் ைீர்ைொனத்தைப்  ொைிக்கும் கொரணிகள் 23 

3. வொரம் (Rent) 

3.1 வொரம் என்ற பசொல்லிற்கு விளக்கம் 27 

3.2 ொிக்கொர்கடொவின் வொரக்ககொட் ொடு 27 

3.3 வொரம் எவ்வொறு கைொன்றுகிறது? 28 

3.4 வொரம் விதையில் கசர்வைில்தை 30 

3.5 ைற்கொை வொரக்ககொட் ொடு 31 

3.6 ைற்ற கொரணிகளில் வொரம் என்ற கருத்ைின்  ிரகயொகம் 32 
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3.7 
உற் த்ைிக் கொரணியின் அளிப் ில் உள்ள நிதைகளும் 

வொரமும் 
33 

3.8 ொிக்கொர்கடொவின் ககொட் ொடும் ைற்கொை வொரக் ககொட் ொடும்: 35 

3.9 க ொலி வொரம் (Quasi-Rent) 35 

3.10 வொரமும் க ொலி வொரமும் 36 

3.11 எடுத்துக்கொட்டு விளக்கம் 37 

3.12 க ொலிவொரம் கைொன்றுைல் 38 
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1. காரணி சந்லை 

➢ ஒரு காரணி சந்லை என்பது ஒரு சந்லையாகும்,  

➢ அைில் நிறுவனங்கள் உற்பத்ைியின் காரணிகலை அல்ைது அவற்றின் 

பபாருட்கள் மற்றும் கசலவகலை உற்பத்ைி பசய்ய கைலவயான வைங்கலை 

வாங்குகின்றன.  

➢ காரணி விலையில் பணம் பசலுத்துவைற்கு ஈடாக நிறுவனங்கள் இந்ை 

உற்பத்ைி வைங்கலை வாங்குகின்றன.  

➢ இந்ை சந்லை உள்ைீட்டு சந்லை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

➢ ஒரு காரணி சந்லை ையாாிப்பு அல்ைது பவைியீடு, சந்லையிலிருந்து 

கவறுபட்டது. 

➢ முடிக்கப்பட்ட ையாாிப்புகள் அல்ைது கசலவகளுக்கான சந்லை.  

➢ பிந்லையவற்றில், வீடுகள் வாங்குகவார் மற்றும் வணிகங்கள் 

விற்பலனயாைர்கள்.  

➢ ையாாிப்பு சந்லைகளுக்கும் காரணி சந்லைகளுக்கும் இலடயிைான முைன்லம 

கவறுபாடு என்னபவன்றால், உலைப்பு மற்றும் மூைைனம் கபான்ற 

உற்பத்ைியின் காரணிகள் காரணி சந்லைகைின் ஒரு பகுைியாகும் மற்றும் 

ையாாிப்பு சந்லைகள் பபாருட்களுக்கான சந்லைகைாகும்.  

➢ ையாாிப்பு சந்லையில் காரணி சந்லைக்கு இலடயிைான உறவு என்பது 

பபறப்பட்ட கைலவ அல்ைது உற்பத்ைி வைங்களுக்கான கைலவ, பபாருட்கள் 

மற்றும் கசலவ பவைியீடு அல்ைது ையாாிப்புகைின் கைலவ ஆகியவற்றால் 

ைீர்மானிக்கப்படுகிறது.  

➢ நுகர்கவார் அைிக பபாருட்கள் மற்றும் கசலவகலைக் ககாருலகயில், 

ையாாிப்பாைர்கள் அந்ை பபாருட்கள் மற்றும் கசலவகலை உருவாக்கப் 

பயன்படும் உற்பத்ைி வைங்களுக்கான ககாாிக்லககலை அைிகாிக்கின்றனர். 

➢ உலைப்பு, மூைப்பபாருட்கள், மூைைனம் மற்றும் நிைம் கபான்ற ஒரு 

முடிக்கப்பட்ட பபாருலை ையாாிப்பைற்குப் பயன்படுத்ைப்படும் எலையும் ஒரு 

காரணி சந்லையாக உருவாக்குகிறது. 

 

1.1. காரணி சந்லைகலைப் புாிந்துபகாள்வது: 

❖ ஒவ்பவாரு நபரும் காரணி சந்லையில் பங்ககற்கிறார்கள்.  

❖ கவலை கைடும் நபர்கள் காரணி சந்லையில் பங்ககற்கிறார்கள்.  
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❖ நிறுவனங்கைால் வைங்கப்படும் ஊைியர் ஊைியங்கள் காரணி சந்லையின் ஒரு 

பகுைியாகும்.  

❖ ஈவுத்பைாலக அல்ைது வாடலகக் பகாடுப்பனவுகள் கபான்ற எந்ைபவாரு 

இைப்பீடும் பபறும் முைலீட்டாைர்களும் இந்ை சந்லையில் பங்ககற்கிறார்கள்.  

❖ வணிகங்கள் வாங்குபவர்கைால் பசலுத்ைப்பட்ட பணத்ைிற்காக ைங்கள் 

கசலவகலை விற்கிறார்கள் என்பைால் குடும்பங்கள் இவ்வாறு 

விற்பலனயாைர்கைாகின்றன. 

❖ பபாருட்கள் மற்றும் கசலவ சந்லையுடன் காரணி சந்லைகைின் கைலவயும் 

பணத்ைின் ஓட்டத்ைிற்கு ஒரு மூடிய வலையத்லை உருவாக்குகிறது.  

❖ நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களுக்கு உலைப்லப வைங்குகின்றன, அலவ 

அவர்களுக்கு ஊைியத்லை வைங்குகின்றன, பின்னர் அலவ அகை 

நிறுவனங்கைிலிருந்து பபாருட்கள் மற்றும் கசலவகலை வாங்க 

பயன்படுகின்றன.  

❖ இது பபாருைாைாரத்ைிற்கு நன்லம பயக்கும் ஒரு கூட்டுவாழ்வு உறவு. 

❖ ஒவ்பவாரு காரணிக்கும் விலை வைங்கல் மற்றும் கைலவலய 

அடிப்பலடயாகக் பகாண்டது.  

❖ ஆனால் அந்ை ககாாிக்லக பபறப்பட்டது, ஏபனனில் இது பவைியீட்டிற்கான 

கைலவலய அடிப்பலடயாகக் பகாண்டது.  

❖ எனகவ உள்ைீட்டின் அைவு ஒரு நிறுவனம் எவ்வைவு உற்பத்ைி பசய்யும் 

என்பலைப் பபாறுத்ைது.  

❖ இறுக்கமான பைாைிைாைர் சந்லையுடன் வைர்ந்து வரும் பபாருைாைாரத்ைில், 

பைாைிைாைர்கள் கைலவ அைிகமாக இருப்பைால் ஊைியங்கள் உயரும்.  

❖ எனகவ ஒரு ையாாிப்புக்கு அைிக கைலவ இருக்கும்கபாது, ஒரு நிறுவனம் 

அைன் பணியாைர்கலை அைிகாிக்கும். 

❖ மாறாக, கவலையின்லம அைிகமாகவும், பபாருட்களுக்கான கைலவ 

குலறவாகவும் இருக்கும் மந்ைநிலை நிலைகைில், ஊைியங்கள் 

கைக்கமலடந்து அல்ைது வீழ்ச்சியலடயும் .  

❖ நிறுவனங்கள் பணியமர்த்ைலைக் குலறக்கைாம் மற்றும் கைலவ வீழ்ச்சிலயக் 

லகயாை பைாைிைாைர்கலை பணிநீக்கம் பசய்யைாம். 
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1. பேரியல் பேரருளரதரரம்  

(Macro Economics) 

1.1. விளக்கம் 

• தற்கரலத்தில் பேரருளியல் பகரட்ேரட்டினை 'நுண்ணிை பேரருளியல்' அல்லது 

'சிறு ப ரக்குப் பேரருளியல்' (Macro Economics) என்றும் 'பேரியல் பேரருளரதரரம்' 

அல்லது 'பதரனகயிைப் பேரருளியல்' (Macro Economics) என்றும் இரு 

ேிரிவுகளரகப் ேகுக்கின்ப ரம்.  

• நுண்ணிைம் (Micro), பேரிைம் (Macro) என்னும் இந்த இரண்டு மூலச் 

பசரற்கனளயும் முதன் முதலில் 1933-ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்பலர ேல்கனலக் 

கழகத்னதச் பசர்ந்த ஸ்வீடன்  ரட்டுப் பேரருளியல ிஞரரை பேரரசிரியர் 

ரக்ைர்ஃேிரஷ் (Ragnar Frisch)  ேயன்ேடுத்திைரர்.  

• இந்த இரண்டு பசரற்களும் இப்பேரழுது பேரருளியலின் இருபேரும் ேிரிவுகனள 

ஆய்வு முன களரை ேிரிவுகனள-ஆய்வு முன களரை ேிரிவுகனளக் - கரட்டுகி  

கனலச் பசரற்களரக மர ியிருக்கின் ை. 

• 'நுண்ணிைம்' என்ேனதக் கு ிக்கும் 'னமக்பரர' (Micro) என்னும் ஆங்கிலச் 

பசரல்லுக்கு மூலமரக 'Mikros' என்னும் கிபரக்கச் பசரல் அனமந்தது. அதற்கு 

'சி ியது' என்ேது பேரருள். பேரிைம் என்ேனதக் கு ிக்கும் 'பமக்பரர' (Macro) 

என்னும் ஆங்கிலச் பசரல்லுக்கு மூலமரை (Makros) என்  கிபரக்கச் பசரல்லுக்கு 

'பேரியது' என்ேது பேரருளரகும். 

 

1.2. பேரியல் பேரருளரதரர இலக்கணமும் விளக்கமும் 

• 'நுண்ணிைப்' பேரருளியல் என்ேது பேரருளரதரரத்தின் ஒரு ேகுதினய - அதரவது 

தைிமைிதர்களின் அல்லது சிலரின் பேரருளரதரர  டவடிக்னககனளயும், தைித்தைி 

இல்லங்கனளயும், பதரழில்  ிறுவைங்கனளயும், தைிப்பேரருட்களின் வினல 

 ிர்ணயம் பேரன் வற்ன யும் ஆரரய்கின் து.  

• பேரருளரதரர  டவடிக்னககளில் ஏதரவது ஒன் ினைப்ேற் ி, அதற்கரை கரரண 

கரரியங்கனளப்ேற் ி தைித்து ஆரரய்கின் து. 

• பமரத்தப் பேரருளரதரரத்தின் ஒவ்பவரரு ேகுதினயயும் நுணுகி, ேகுதியின் 

ப ரக்கில் தைித்தைியரகப் ேிரித்து ஆரரய்வனத நுண்ணிைப் பேரருளியல் 

என்கிப ரம். 
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• பேரியல் பேரருளரதரரம் (Macro Economics): பேரருளரதரர அனமப்பு முன னய 

பமரத்தமரக, ஒபர பதரகுப்ேரக, ஒன்ப ரபடரன்று ேினணப்புனடய ஒரு 

முழுனமயரை அனமப்ேரகக் கருதி ஆரரய்கி து.  

• ஆதலரல், இதனை பதரனகயிைப் பேருப ரக்குப் பேரருளியல் என்றும் கூ லரம்.  

•  ரட்டின் பமரத்த உற்ேத்தி, பசமிப்புகளின் பதரகுப்பு, பமரத்த முதலீடு என்று 

எல்லரவற்ன யும் பசர்த்து ஆரரய்கின் து. 

• ஆர்.ஜி.டி ஆபலன், "பேரியல் பேரருளரதரரம் என்னும் பசரல் விரிவரை 

பேரருளரதரரத் பதரகுதிக்கினடயில் உள்ள பதரடர்புகனள ஆரரய்வனதக் 

கு ிக்கின் து." என்கி ரர். 

• பக.இ.பேரல்டிங், "அனமப்பு முன யின் பமரத்த சரரசரிகனளயும், 

பதரகுதிகனளயும் ேற் ி ஆரரய்கின்  பேரருளரதரரத்தின் ேகுதிபய பேரியல் 

பேரருளரதரரம்" என்று கூறுகின் ரர். 

• பஜ.எம்.கல்பேர்ட்சன், "பேரியல் பேரருளரதரரக் பகரட்ேரடு என்ேது வருவரய், 

பவனலவரய்ப்பு, வினலகள், ேணம் ேற் ிய பகரட்ேரடரகும்." என்று 

கு ிப்ேிடுகின் ரர். 

• கரர்ட்ைர் ஆக்பல, "முழு ின  பவனலவரய்ப்பு உற்ேத்தியின் முழு ஆற் ல் அல்லது 

குன வரை ஆற் ல், மை ின வு தருகின்  அல்லது மை ின வற்  வளர்ச்சி 

விகிதம், ேண வீக்கம் அல்லது வினல மட்டத்னத  ினலப்ேடுத்துதல் பேரன்  

பேரருளரதரர வரழ்க்னகயின் உண்னமயரை பேரிய பகள்விகளுக்கு வினடயளிக்க 

பேரியல் பேரருளரதரரம் முயல்கின் து." என்கின் ரர். 

• பேரரசிரியர் பமயர் (Meyer), "பேரருளரதரர அளவுகளின் பமரத்தங்கள் 

சரரசரிகளின் இயல்பு, பதரடர்பு, பேரக்கு ஆகியனவ ேற் ிப் ேடிப்ேபத பேரியல் 

பேரருளரதரரம்." என்று கூறுகின் ரர். 

• ஜரன்லிண்டர், "பதசிய உற்ேத்தி, பவனலவரய்ப்பு, வினலமட்டம், பசலுத்து  ினல 

பேரன்  பேரருளரதரரத்தின் விரிவரை பதரகுதிகனளத் தீர்மரைிப்ேபதரடு 

பதரடர்புனடயபத பேரியல் பேரருளரதரரம்."என்று பதளிவுேடுத்துகின் ரர். 

• பமற்கூ ிய பமற்பகரள்களிலிருந்து பேரியல் பேரருளரதரரம் பேரருளரதரரத்தின் 

ேகுதினய அல்ல; பமரத்தப் பேரருளரதரரத்தின் பதரகுதிகனளபய 

ஆரரய்கின் பதன்ேது பதளிவரகின் து. 

• தைிப்ேட்டவற்ன ப் ேற் ியல்ல; அவற் ின் பதரகுதிகனளப்ேற் ிய 

சிக்கல்கனளபய பேரியல் பேரருளரதரரத்தில் சிந்திக்கின்ப ரம்.  
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• தைிமைிதர்களின் வருவரனயப்ேற் ியல்ல; பதசிய வருவரனயப் ேற் ிபய 

எண்ணிப்ேரர்க்கின்ப ரம்.  

• தைிப்பேரருட்களின் வினலகனளப் ேற் ியல்ல; வினலகளின் மட்டம் ேற் ி 

ஆரரய்கின்ப ரம். தைி  ிறுவைங்களின் உற்ேத்தினய அல்ல;  ரட்டின் பமரத்த 

உற்ேத்தினயப் ேற் ிபய கருதுகின்ப ரம். 

 

1.3. பேரியல் பேரருளியலின் இயல்பும் எல்னலயும் 

பேரருள்: 

•  னடமுன யில் ஒபர ஒரு பேரருளியல் இருப்ேினும் அதனை நுண்ணியல் 

பேரருளியல், பேரியல் பேரருளியல் எை இரு ேிரிவுகளரகப் ேிரிப்ேது சரலச் 

சி ந்தது. இதில் பேரியல் பேரருளியனல கரர்ட்ைர் ஆக்பல என்ேவர் 

பேரருளியலின் 'கவர்ச்சியற் , பேரருத்தமற் பதரரு முக்கியமரை ேிரிவு' என்று 

அனழக்கி ரர்.  

• பேரருளரதரரம் சரதரரண மைிதன் அன் ரட வரழ்க்னகயில் எவ்வரறு 

ஈடுேடுகின் ரன் என்ேனத ஆரரய்கின் து.  

• பேரியல் பேரருளியபலர  ல்வரழ்வுக்குத் பதனவயரை பேரருள்கனள எப்ேடிப் 

பேறுவது, எப்ேடிப் ேயன்ேடுத்துவது ஆகியவற்ப ரடு ப ருங்கியத் பதரடர்பு 

பகரண்ட தைி மைிதன், சமுதரயம் இவற் ின்  டவடிக்னகனயப் ேற் ி 

ஆரரய்கின் து. இது அன் ரட வரழ்க்னகயில் பேரருளரதரர அனமப்பு முன னய 

முழுனமயரக ஆய்வு பசய்கின் து.  

• பமலும், பமரத்த உற்ேத்தி, பவனல வரய்ப்பு, பமரத்த வினல, பதசிய வருமரைம் 

பேரன் னவகனளப் ேற் ியும் இனவகனள  ிர்ணயிக்கின்  கரரணிகனளப் 

ேற் ியும் அ ிய உதவுகி து. உற்ேத்தி வீதம், ேண வீதம் பேரன் னவ பேரருளரதரர 

 டவடிக்னககளில் ஏற்ேடும் ஏற் , இ க்கத்திற்கு ஏற்ே மரறுேடும்.  

• பவனலயின்னம ேற் ியும், அந் ியச்பசலரவணி வீதத்தில் ஏற்ேடும் மரறுதல்கனளப் 

ேற் ியதுபம பேரியல் பேரருளரதரரத்தின் கருத்து னமயமரகும். 
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1. த ொன்மை வேமை ேொய்ப்புக் வ ொட்பொடு 

 1936-ம் ஆண்டிற்கு முன் வபொியல் தபொருைொ ொரக் வ ள்ேி மைப் பற்றி எழு ிய 

தபொருைியல் அறிஞர் அமனேமரயும்  ீன்ஸ் த ொன்மைப் தபொருைொ ொரேொ ி ள் 

என்று குறிப்பிட்டொர்.  

 எனவே ஸ்ைித், ொி ொர்வடொ, வே.எஸ். ைில், ைொர்ஷல், பிகு வபொன்றேர் ள் அ ில் 

அடங்குேர்.  

 த ொன்மைப் தபொருைியல்  ீழ்க் ண்ட எடுவ ொள் ைின் அடிப்பமடயில் 

இயற்றப்பட்டது.  

 

1.1. எடுவ ொள் ள் (Assumptions) :  

1. த ொன்மைப் தபொருறியைறிஞர் ள், தபொருைொ ொரம் ேைநிமை ேருேொய் முழுநிமற 

வேமை ேொய்ப்பில் இருக்கும் என நம்பினர். வைலும் அேர் ள் முழுநிமற 

வேமைேொய்ப்மப நிர்ணயிக்கும்  ொரணி மைப் தபொருைியல் ைொறி ைொன 

வேமை ேொய்ப்பு, ேிமை, கூலி, ேட்டி மூைம் ஆரொய்ந் னர்.  

2. தைொத்  உற்பத் ி ேொர்பு த ொன்மை வேமை ேொய்ப்புக் வ ொட்பொட்மட 

ஆ ொிக் ிறது. தைொத்  உற்பத் ி ேொர்பொனது இடுைொனங் ளுக்கும் (Inputs) 

உற்பத் ிக்குமுள்ை த ொடர்மப  ொட்டு ிறது.  

➢ Y = f (K, N)  

➢ Y = உண்மை உற்பத் ி  

➢ K = மூை ன இருப்பு  

➢ N = வேமையொட் ள்  

3. குறு ிய  ொைத் ில் மூை ன இருப்பு ைொறொைல் இருக்கும் என அனுைொனிப்ப ொல் 

அ மன K என்று குறிப்பிடப்படு ிறது. த ொழில் நுணுக் ம், ைக் ள் த ொம  

வபொன்றமே ளும் ைொறொைல் இருக்கும் என்று அனுைொனிக் ப்படு ிறது. எனவே 

 ொைத் ில் வேமையொட் ைின் எண்ணிக்ம  ைொறும்வபொது உற்பத் ியும் 

ைொறுபடும்.  

4. உமழப்புச் ேந்ம யிலும், தபொருள் ேந்ம யிலும் நிமறவுப் வபொட்டி நிைவு ிறது. 

5. அைிப்பு ேமைவ ொடொனது தேங்குத் ொ  இருக்கும்.  

6. உமழப்பு ஒவர  ன்மையொனது.  



3 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 ) 

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

7. ேிமை ைொறொைலிருக்கும்வபொது பணக்கூலியும், உண்மை கூலியும் 

ஒன்வறொதடொன்று வநரடியொ த் த ொடர்புமடயது என்று த ொன்மை வ ொட்பொடு 

அனுைொனிக் ிறது.  

8. தைொத்  உற்பத் ி ேொர்பின் நிமைமயயும், உமழப்பு அங் ொடியில் உமழப்பின் 

வ மேமயயும் அைிப்மபயும் நிர்ணயிக்கும்  ொரணி ளுவை உற்பத் ிமயயும் 

வேமை ேொய்ப்மபயும் நிர்ணயிக் ின்றன.  

9. த ொன்மை வ ொட்பொடு மூடிய  மையிடொ த ொள்ம மயயுமடய 

தபொருைொ ொரத்ம  ேொர்ந் வ , இ ில் பன்னொட்டு ேணி த் ின் பொ ிப்பு  ருத் ில் 

த ொள்ைப்படேில்மை.  

10. வேயின் அங் ொடி ேி ி  

• த ொன்மை வேமை ேொய்ப்புக் வ ொட்பொட்டில் அங் ொடி ேி ி முக் ிய அங் ம் 

ே ிக் ிறது.  

• பிரொன்ஸ் நொட்டுப் தபொருைியல் அறிஞர் வே.பி. வே ேந்ம ப் பற்றிய ஒரு 

வ ொட்பொட்மடத்  ந்துள்ைொர்.  

• அது வேயின் ேந்ம  ேி ி என அமழக் ப்படு ின்றது. இவ்ேி ி த ொன்மைப் 

தபொருைொ ொரத் ிற்வ  அடிப்பமடயொ  உள்ைது.  

• வேயின்  ருத்துப்படி, அைிப்பு அ ற்குொிய வ மேமய வ ொற்றுேிக் ிறது. 

இவ்ேி ி ஒரு  ொைத் ில் ைி ப்பு ழ் தபற்றிருந் து.  

• இவ்ேி ிப்படி உற்பத் ிவய தபொருளுக்குொியச் ேந்ம மய உருேொக் ிக் 

த ொள் ிறது.  

• வேயின் ேந்ம  ேி ிப்படி, சு ந் ிரப் தபொருைொ ொரத் ில் உற்பத் ிக் 

 ொரணி ைின் ேருேொய், தபொருட் ளுக்கும் பணி ளுக்கும் வ மேமய 

ஏற்படுத்தும்.  

• அ ொேது உற்பத் ியில் உண்டொ ிய தபொருட் ைின் அைிப்பு ேருேொமயத் 

வ ொற்றுேித்து அது நு ர்வேொருக்குப் ப ிர்ந் ைிக் ப்படுே ொல் தபொருளுக்கு 

வ மே உண்டொ ின்றது.  

• ஒரு தபொருைின் அைிப்பு அப்தபொருளுக் ொன அவ  அைவுத் வ மேமயத் 

 ொனொ வே வ ொற்றுேிக் ிறது.  

• உ ொரணைொ , ஒரு வ ொடி ரூபொய் தபொருள் உற்பத் ியொ ின்ற தபொழுது 

இரண்டு ேிமைவு ள் ஏற்படு ின்றன.  
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• ஒரு பக் ம் ஒரு வ ொடி ரூபொய் உற்பத் ிக்  ொரணி ளுக்கு ேருேொயொ ச் 

தேன்று, ஒரு வ ொடி ரூபொய் தபொருட் ளுக் ொன வ மேயொ  

உருதேடுக் ின்றது.  

• ைறுபக் ம் ஒரு வ ொடி ரூபொய் தபொருட் ள் அங் ொடிக்கு ேரு ின்றன. 

அைிப்பும், வ மேயும் ேைைொ ின்றன.  

• அைிப்புக் கூடு ின்ற தபொழுது உற்பத் ிக்  ொரணி ைின் ேருேொய் கூடு ின்ற 

அைேிற்கு தபொருட் ைின் பணி ைின் வ மேயும் கூடும்.  

• அைிப்புத்  னக்குத் ொவன வ மேமய உருேொக் ிக் த ொள்ளுதைன்று 

 ரு ிய ொல் நீண்ட ொை தபொருைொ ொர ைந் வைொ வேமையின்மைவயொ 

வ ொன்றொத ன்று எண்ணினர்.  

•  ற் ொலி ைொ  ஏ ொேது ஒரு தபொருைின் உற்பத் ி ைிகு ியொ ைொம். 

ைற்தறொன்றின் உற்பத் ி குமறயைொம்.  

• இ னொல் குறு ிய  ொை வேமையின்மை வ ொன்றைொம்.  

• ஆனொல் அது ேிமரேிவைவய ைொறி முழுநிமற வேமை ேொய்ப்பு நிமைமய 

அமடயும்.  

 

1.2. எடுவ ொள் ள் :  

1. உற்பத் ியொைர் ள்  ங் ளுக்குத்  ொங் வை வேமை த ொடுத்துக் த ொள்ளும் 

ேமு ொயைொ  இருக்கும். அ ொேது உற்பத் ியொைர் ள்  ங் ளுமடய தபொருட் மை 

ேிற்வற ேருேொய் தபறுேொர் ள்.  

2.  ங் ளுமடய ேருேொய் முழுேம யும் நு ர்தபொருட் ளுக்வ ொ உற்பத் ியொைர் 

தபொருட் ளுக்வ ொ தேைேிட்டு ேிடுேொர் ள்.  

3. சு ந் ிரைொ  ைொற்றுப் தபொருைொ ொரம் இருக்கும். ேொங்குபேர் ள் ேிருப்பம் வபொை 

ேொங்குேொர் ள். ேிற்பேர் ளும் சு ந் ிரைொ  ேிற்பமன தேய்ேொர் ள். நிமறவுப் 

வபொட்டி நிைவும். உற்பத் ியிவைொ, ேிமையிவைொ  ட்டுப்பொடு இருக் ொது.  

4. வேைிப்பும், மு லீடும் ேைைொ  இருக்கும். தந ிழ்ச்ேியுள்ை ேட்டிவீ ம் 

வேைிப்மபயும் மு லீட்மடயும் ேைநிமைக்கு த ொண்டு ேரும்.  

5.  மையிடொக் த ொள்ம மயப் பின்பற்றும் அரசு, அங் ொடிச் ேக் ி ள் 

தேயல்படுே ில்  மையிடொது.  
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1. பகிர்வு பற்றிய பபரியல் பகரட்பரடு (Macro Theories of Distribution) 

1.1. விளக்கம் 

❖ பபரதுவரக “பகிர்வு” (Distribution) என்னும் பசரல்றே இரண்டு வறககளில் 

பயன்படுத்தேரம், முதேரவதரக, நரட்டு வருவரறய மனிதர்களுக்கிறையில் பகிர்ந்து 

பகரள்வறத (Personal Distribution) இது குறிக்கின்றது. 

❖ இப்பபரருளில், நரட்டின் வருவரறயயும் பசல்வத்றதயும் பதரழில் முயல்பவரர்கள், 

நிேக்கிழரர்கள், கூலியரட்கள் எப்படிப் பங்கிட்டுக்பகரள்கின்றரர் கபளன்பறதயும் 

அதிலுள்ள ஏற்றத்தரழ்வுகறளயும் விறளவுகறளயும் பயில்கின்பறரம்.  

❖ இரண்ைரவதரக. நரட்டு வருவரய் “பணிகளின் சரர்பில் பகிர்வறத” (Functional 

District ஆரரய்கின்பறரம். அதரவது, நிேம், உறழப்பு, மூேதனம், அறமப்பு ஆகிய 

உற்பத்திக் கரரணிகள் தங்கள் பணிகளுக்கரக வரரம் கூலி, வட்டி, இேரபம் 

ஆகியவற்றற எந்த அடிப்பறையில் பபறுகின்றன என்பறத ஆரரய்கின்பறரம். ''  

❖ பபரருளியலில் தனிமனிதர்களின் வருவரறய அல்ே.  

❖ உற்பத்திக் கரரணிகளின் வருவரறய - அவற்றின் விறேநிர்ணயத்றத விரிவரகப் 

பயில்கின்பறரம்.  

❖ ஆதேரல் இப்பகுதிறய “உற்பத்திக் கரரணிகளின் விறே நிர்ணயக் பகரட்பரடு” 

என்றும் கூறுவதுண்டு.  

❖ பகிர்வு பற்றிய பகரட்பரடுகறள “பகிர்வு பற்றிய நுண்ணினக் பகரட்பரடு” என்றும் 

“பகிர்வு பற்றிய பபரியல் பகரட்பரடு ” என்றும் பகுக்கேரம். 

 

1. பகிர்வு பற்றிய நுண்ணினக் பகரட்பரடு (Micro Theory of Distribution):  

• இதறன “பகிர்வு பற்றிய புதிய பதரன்றமக் பகரட்பரடு” (New Classical Theory 

of Distribution) என்றும் கூறுவரர்கள்.  

• இம்முறறயில் உற்பத்திக் கரரணிகளரன நிேம், உறழப்பு, முதல் அறமப்பு 

ஆகியவற்றின் "விறே" நிர்ணயம் பற்றிப் பயில்கின்பறரம்.  

• ஆனரல், இறவ நரட்டு வருவரயில் என்ன பங்குபபறுகின்ற பதன்பறர, 

கரேப்பபரக்கில் இறவ பபறும் பங்கில் என்ன மரற்றம் ஏற்படுகின்றபதன்பறர 

நரம் ஆரரய்வதில்றே.  
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2. பகிர்வு பற்றிய பபரியல் பகரட்பரடு (Macro Theory of Distribution) :  

• இதறன “பகிர்வு பற்றிய பதரகுதிக்பகரட்பரடு" (Aggregate Theory of 

Distribution) என்றும் கூறேரம்.  

• நரட்டின் வருவரயில் கூலி, ஆதரயம் ஆகியவற்றின் பங்கு, 

கரேப்பபரக்கில்  எப்படி அறமகின்றபதன்று விளக்குகின்றது.  

• முதன் முதலில் பபரியல் பநரக்கில் பகிர்றவப் பற்றி ஆரரய்ந்தவர் பைவிட் 

ரிக்கரர்பைர. இவருக்குப்பின் கரர்ல் மரர்க்ஸ், கரல்ைர்"  பபரன்றவர்கள் 

இதறனப் பற்றிச் சிந்தித்துள்ளனர்.  

 

1.2. ரிக்கரர்பைரவின் பகரட்பரடு  

❖ பைவிட் ரிக்கரர்பைர (David Ricardo) பகிர்வு பற்றி வழி பகரட்பரட்றை பகிர்வு 

பற்றிய பதரன்றமக் பகரட்பரடு என் கூறுவதுண்டு.  

❖ நரட்டு வருவரயில் வரரம், கூலி, இல் ஆயிவற்றின் பங்கு கரேப்பபரக்கில் எப்படி 

மரறும் என்ற ரிக்கரர்பைர அருறமயரக விளக்குகின்றரர்.  

 

எடுபகரள் 

• ரிக்கரர்பைர தனது பகரட்பரட்றைக் கீழ்க்கண்ை எடுபகரள்களின் மீது 

உருவரக்கியுள்ளரர்.  

1. பபரருளரதரரத்தில் பவளரண்றம, பதரழில் ஆகிய இரு துறறகள் மட்டுபம 

உள்ளன.  

2. எல்ேர நிேமும் தரனிய உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தப்பபற்றுள்ளது. 

பவளரண்றமயில் பசயல்படுகின்ற சக்திகள் தரன் பதரழில் துறறயிலும் 

பகிர்றவத் தீர்மரனிக்கின்றன.  

3. பவளரண்றம நிேத்தின் அளிப்பு நிறேயரனதரக இருக்கின்றது.  

4. நிேத்தில் குறறந்து பசல் விறளவு விதி பசயல்படுகின்றது.  

5. தரனியத்திற்கரன பதறவ பநகிழ்வற்றதரக உள்ளது.  

6. மூேதனமும் உறழப்பும் ஒபர மரறுகின்ற இடுமரனமரகும். (அவற்றின் விகிதம் 

மரறுவதில்றே )  
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7. பதரழில் நுட்ப அறிவு நிறேயரக இருக்கின்றது. அதரவது பவளரண்றமயில் 

முன்பனற்றம் இல்றே.  

8. பதரழிேரளர்களுக்கு பிறழப்பூதியக் கூலிபய கிறைக்கின்றது.  

9. உறழப்பின் அளிப்பு விறே நிறேயரக உள்ளது.  

10. உறழப்பின் பதறவ முதலின் திரட்சிறயச் சரர்ந்தது  

11. நிறறவுப் பபரட்டி நிேவுகின்றது.  

12. முதேரக்கத்திற்கும் பபரருளரதரர வளர்ச்சிக்கும் இேரபம் கட்ைரயம் பதறவ.  

 

விளக்கம்:  

❖ பபரரசிரியர் கரல்ைர் (Kaldor) இக்பகரட்பரட்றை "இறுதிநிறேக் கருத்து" (Marginal 

Principle), “எச்ச நிறேக் கருத்து” (Surplus Principle) ஆகியவற்றின் மூேம் 

விளக்குகின்றரர்.  

❖ நரட்டின் உற்பத்தியில் வரரத்தின் பங்கு எவ்வளவு என்பறத இறுதிநிறேக் கருத்து 

விளக்குகின்றது.  

❖ எஞ்சுவறத எப்படிக் கூலியரகவும், இேரபரமரகவும், பங்கிட்டுக் பகரள்கின்றனர் 

என்பறத எச்ச நிறேக்கருத்து விளக்குகின்றது. (இேரபத்தில் வட்டியும் பசரும் 

என்பது கவனிக்கத்தக்கது.)  

❖ கிறைக்கின்ற பமரத்த உற்பத்தியில் ஒவ்பவரரு உற்பத்திக் கரரணியும் பங்கு 

பபறுகின்றது.  

❖ ஓர் உறழப்பு அேகின் வரம் என்பது பின் சரரரசரி உற்பத்திக்கும் இறுதிநிறே 

உற்பத்திக்கும் உள்ள பவறுபரடு ஆகும். 

❖ ஆதரவது, உறழப்பின் சரரசரி உற்பத்திக்கும் இறுதிநிறே உற்பத்திக்குள்ள 

பவறுபரட்றை நிேத்தில் ஈடுபடுத்தும் உறழப்பு, மூேதனத்தின் அளவரல் 

பபருக்கினரல் பமரத்த வரர அளவு கிறைக்கும்.  

❖ இேரபம் என்பது உறழப்பின் இறுதிநிறே உற்பத்திக்கும் கூலிவிகிதத்திற்கும் உள்ள 

பவறுபரடு ஆகும்.  

❖ கூலிவிகிதம் “கூலிநிதி (Wage Fund) அடிப்பறையில் நிர்ணயமரகின்றது. 

பிறழப்பூதிய அளறவ கூலியரட்களின் எண்ணிக்றகயரல் பபருக்கினரல்  
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1. ப ொதுச் சமநிலை - வொல்ரசு (Walras) 
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1.1. விளக்ைம் 

❖ குறிப் ிட்ட விருப் ப்  ொங்கும் வருமொனமுலடய ஒவ்பவொரு நுைர்பவொனும் அங்ைொடி 

விலைலய அனுசொித்துத் தன் ஒவ்பவொரு ரூ ொய்க்கும் சம இறுதி நிலைப்  யன் ொடு 

ைிலடக்கும் வலையில் பசைவு பசய்து, உச்சமொன பமொத்தச் சமன் ொட்லடப் ப ற 

முயல்ைிறொன். 

❖ இபதப ொது ஒவ்பவொரு உற் த்தியொளனும் அங்ைொடி விலைலய அனுசொித்து இறுதி 

நிலைப்  யன் ொடு சமமொகும் டிச் சொதனங்ைலள வொங்ைி, தக்ை விைிதத்தில் ைைந்து, 

உச்ச ைொ ம் அலடயும் ைணியத்லத உற் த்தி பசய்ைிறொன்.  

❖ இது அவலன உத்தம உற் த்திப்  ருமனில் ப ொறித் பதொகுதிலய நிறுவவும் 

குலறந்த ட்சச் பசைவில் உற் த்தி பசய்யவும், இறுதி நிலைச் பசைவு = இறுதி 

நிலை வருவொய் அல்ைது பதலவ விலை என்ற அளவுக்கு உற் த்தி பசய்யவும் 

தூண்டுைிறது. 

❖ குறிப் ிட்ட ஒரு  ண்ட அங்ைொடியில் வொங்கும்ப ொது பதலவ விலைைலளத் 

பதொகுத்தொல் ப றும் அங்ைொடித் பதலவ விலையும், நிறுவனங்ைளின் அளிப்புைளின் 

பதொகுப் ொன அங்ைொடி அளிப்பு விலையும் சமமொை பவண்டும்.  

❖ இபதப ொபத சொதன அங்ைொடியில் அலவைளுக்குள்ள பதலவ விலைைளும் அங்ைொடி 

அளிப்பு விலைைளும் சமமொதல் பவண்டும்.  

❖ ஒரு ைொைக் ைட்டத்தில் பமொத்த சொதனத் பதலவயும் சொதனங்ைலள அளிக்கும் 

குடும் ங்ைள் ப றும் வருமொனத்துக்குச் சமமொை இருக்ை பவண்டும்.  

❖ இது குறிப் ிட்ட வருமொனமுலடய குடும் ங்ைள்  ண்ட அங்ைொடியில் (முதலில் 

கூறியவொறு)  ண்டங்ைலள வொங்ைச் பசய்ைிறது.  

❖ இப் டி நுைர்பவொர், உற் த்தியொளர் ஆைிபயொரது  ண்ட, சொதன அங்ைொடி 

நடவடிக்லைைள் இலணப்புறுைின்றன. இப்ப ொது எழும் வினொ இலவ அலனத்தும் 

எப் டி ஒன்றுக்பைொன்று ப ொருத்த மொைின்றன?  

❖  ண்ட அங்ைொடியின் சமநிலை சொதன அங்ைொடியின் சமநிலையுடன் ப ொருத்தமொ 

யிருக்குமொ? அதொவது ப ொதுச் சமநிலை சொத்தியமொ ? இப்ப ொதுச் சமநிலை 

தனித்தன்லம உலடயதொ?  ல்பவறு விலைப்  ொங்குைளில் ஒன்றொ ? தனித் 

தன்லமயதொயின் சம நிலை நிலைப று உலடயதொை இருக்குமொ ? அங்ைொடி முலற 

இந்தச் சமநிலைக்கு வழி பசய்யுமொ? நிலைக்ைச் பசய்யுமொ?  

❖ இப் டிப் ட்ட வினொக்ைளுக்கு விலட ைொண முயன்றொர் வொல்ரசு.  
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❖ இவரது பைொட் ொடு 1879 இல் அவரது நூலில் பவளி வந்ததொயினும் ைொசல் (cassel) 

அலதத் தன் நூலில்  ிர ைப் டுத்தியதற்கு முன்னொல் புறக்ைணிக்ை  ட்டிருந்தது.  

❖ ைொசலும் வொல்ரசு ப யலரக் குறிப் ிடொமல் சுருக்ைமொன உருவில்தொன் தந்தொர். 

ப ொதுச் சமநிலை என் து எல்ைொப் ப ொருளொதொரத் தீர்வுைளும்  ிலணந்தது; 

முடிவில் ப ொருத்தம் ப று லவ என்ற (எளிதில் புொிந்துபைொள்ளும்) ஒரு ைருத்தன்று.  

❖ இதுபவ பநடுங்ைொைம் தலட யொை இருந்தது. ஆனொல் விஷயம் எளியது.  ை ஒரு 

பநரச் சமம் ொடுைளுக்குத் தீர்வு ைொணும் முலறலயப் புொிந்துபைொண்ட வர்ைளுக்குப் 

ப ொதுச் சமநிலை என்ற ஒன்று உள்ளபதன் து புொிந்து பைொள்ள முடியொததன்று.  

❖ வொல்ரசுக்கு முன்ப  பைொர்பனொ (Cournot) ப ொதுச் சமநிலை  ற்றிய அறிவின் 

முக்ைியத்லத உணர்ந்திருந்த ப ொதிலும் இது ைணக்ைியலுக்கும் சொத்தியமொன தன்று 

என்று ைருதினொர்.  

❖ வொல்ரசுலடய பமதொவித் தனத்தினொல் தொன் இப் ிரச்சிலனக்கு ஒரு வழி ைொண 

முடிந்தது.  

❖ ஆனொல் அவருலடய ைணக்ைியைறிவு ப ொதுமொன அளவுக்கு இல்லை. ஆயினும் 

ஒரு உருலவத் தந்தவர்  

❖ அவபர. வொல்ரஸ் மொதிொிலயப்  ின் ற்றி, ைொசல் புலனந்தவலரவின் 

அடிப் லடயில் டொர்ஃப்மன்-சொமுவல்சன் வலரந்த மொதிொிலய நமக்கு வொட்சன் 

எளிலமயொய், சுருக்ைமொய்த் தந்திருக் திறொர்.  

❖ அதுபவ இங்குக் கூறப் டுைிறது. ஸ்யூதன் தன் “ப ொருளொதொரக் பைொட் ொடும் 

முலறயும்” என்ற நூலில்  குதி இரண்டில் பவகு விளக்ைமொைத் தந்துள்ள மொதிொிலய 

மொணவர்  டித்தல் அவசியம்.  

❖ ப ொருளொதொரத்தின் மொறிைளுக்குப்  ின்வரும் அலடயொளங்ைள் தருபவொம் 

1.  ண்டங்ைள்   1, 2, ……… n 

2.  சொதனங்ைள்  1, 2, ………. M 

3.  ண்ட க் ைணியங்ைள் X1 , X2 , ……….Xn    

4. சொதனக் ைணியங்ைள் r1,   r2, …….. rn    

5.  ண்ட விலைைள்  P1, P2, P3 ... Pn  

6. சொதன விலைைள்   V1, V2, V3 .... Vn 

7. சொதனங்ைள்  ண்டங்ைளில் பநரடியொை ஆளப் டு ைின்றன. (அதொவது இலட 

நிலைப் ப ொருள்ைள் இல்லை), உற் த்தி பசய்யும் சொதனத் பதொகுதிைள் 

உலழப்பு, முதல்  ண்டம். jஇல் ஒரு அைகு உற் த்தி பசய்ய i சொதனத்தில் ai 
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அளவுக்கு பவண்டியிருக்ைிறது. ஆைபவ a : j உள்ளீட்டுக் பைழு (input 

coefficient or production coefficient). இம்மொதிொியில் எல்ைொ உற் த்திக் 

பைழுக்ைளும் மொறொதன (fixed). இலவைளில் ma உள்ளன. 

8. எல்ைொ விலைைளும் ஒரு குறிப் ிட்ட  ண்டத்தின் விலைலய 

அளவுபைொைொைக் பைொண்டு அளக்ைப் டுைின்றன. இவ் வளவு பைொல் p1 = 1 

என்று பைொள்பவொம். ஆைபவ  ண்டங்ைள் 2, 3,...n ஆைியலவைளின் 

விலைைள். இலவ 1க்கு மொற்றொகும் வீதங்ைளொகும். அளலவப்  ண்டத்லத 

Numiraire என் ர்.  

 

1.2. வொல்ரசு ப ொதுச் சமநிலை  ற்றி ஹிக்சு  

❖ நொம் பமபை வொல்ரசு ப ொதுச் சமநிலை ற்றிப்  ொர்த்பதொம். இது ற்றி ஹிக்சு ைருத்து 

வருமொறு :  

❖ சிைர் ஒரு ஒருங்லைச் சமன் ொடுைள் பதொகுதி எல்ைொ விலை ைலளயும் ஒருபசர 

நிர்ணயிப் து மிைவும் ப ொருள் ப ொதிந்ததொைக் ைருதுைின்றனர்.  

❖ மொற்று விஷயமன் றியும் உற் த்திலயயும் உள்ளடக்ைி ஆய்ந்தொல் வொல்ரசு 

அலமப்பு ப ொட்டிப் ப ொருளொ தொரத்லத ஆழ்ந்தறிய வழி பசய்யும் என்று 

நிலனக்ைின்றனர்,  

❖ உண்லமபய. அபநை விஷயங்ைலளப் புொிந்து பைொள்வதற்கு வொல்ரசு பநொக்கு 

உ பயொைமொனபத என்று ஒப்புக்பைொள்ைிறொர் ஹிக்சு. 

❖ ஆயினும், சிறப்புைள் இருந்தப ொதிலும்,  ை ப ொருளொ தொொிைள் வொல்ரசின் அணுகு 

முலற ஓரளவுக்குப்  ைனற்றது என்று ைருதுைின்றனர்.  

❖ வொல்ரசு தரும்  டம் முழுப்  டம்தொன்; ஆனொல் தூரப்  ொர்லவப்  டம். அதனொல் 

ப றுவபதல்ைொம் முடிவில் சொியொைிவிடும் என்று உறுதி கூறுவபத.  

❖ ஆனொல் எப் டி, எவ் வழியொை என் து பதளிவொயில்லை.  

❖ இதனொல்  யனுலடய முடிவுைள் ப ற முடியொமல் ப ொய்விட்டது.  

❖ ஹிக்சு இந்தப்  யனின்லமக்குக் கூறும் ைொரணம் : வொல்ரசு தன் ப ொதுச் சம 

நிலைலயத் தொண்டிப் ப ொய் மொறுதல் விதிைள் (Laws of change) புலனய 

முற் டொலம. பைொடுக்ைப் ட்ட வசதிைள், விருப் ப்  ொங்குைளுடன் 

நிர்ணயிக்ைப் டும் விலைைள் எந்த நி ந்தலன ைலளப் பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும் 

என்று கூறினொபர ஒழிய, விருப் ங்ைள் அல்ைது வசதிைள் மொறினொல் என்ன நிைழும் 

என் லத விளக்ைவில்லை.  
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ப ொருளடக்கம் 

 

வ. எண் ப ொருள் பக்கம் 

1.  ணத்தின்  ண்பும்  ணிகளும் 

1.1  ணம் - ஒரு விளக்கம்   

1.2  ண்டமொற்று முறையிலுள்ள குறைகள்   

1.3  ணத்தின்  ணிகள்   

1.4  ணத்தின் இயங்கொ நிறைப்  ணிகளும்   

1.5  ணத்தின் சுழலைொட்டம்  

1.6 முதைொளித்துவ சமுதொயத்தில்  ணம்   

1.7 சமதர்ம சமுதொயத்தில்  ணத்தின்  ங்கு   

1.8  ணத்தின் சிைப்புக்களும் குறைகளும்   

1.9 
ப ொருளொதொரச் சீர்லகடுகள்  

 

1.10 
சமுதொயத் தீறமகள்  

 

1.11 
 ணத்தின் லதொற்ைமும் வளர்ச்சியும் வறககளும்  

 

1.12 
 ணத்தின் வளர்ச்சி  

 

1.13 நல்ை  ணத்தின் இயல்புகள்   

1.14  ணத்தின் வறககள்    

1.15  ணத்திட்டங்கள்  

1.16 நல்ை  ணத்திட்டத்தின் இயல்புகள்  

1.17 ப ொன் திட்டம்  

1.18  ன்னொட்டுப் ப ொன்திட்டம்   

2.  ண அளவுக் லகொட் ொடு 

2.1 விளக்கம்  

2.2 ல ரவறகப்  ண அளவுக் லகொட் ொடு   

2.3 பரொக்க இருப்புக் லகொட் ொடு   

3.  ணத்திற்கொனத் லதறவ 

3.1 
விளக்கம் 

 

3.2 பதொன்றமப் ப ொருளியைைிஞர்களின் கருத்து  
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3.3 தற்கொை ப ொருளியைைிஞர்களின் கருத்து  

3.4 பரொக்க விருப்  லநொக்கங்கள்  

3.5 
ஊக லநொக்கம் விளக்கம்:  

 

3.6 விருப்  வட்டிக் லகொட் ொடு  

3.7  ணத்தின் அளிப்பு  

3.8 பரொக்க விருப் ப் ப ொைி  

4.  ணத்தின் லதறவயும் அளிப்பும்  

4.1  ணத்லதறவக் லகொட் ொடுகள்  

4.2  ணத்தின் அளிப்பு  

4.3  ணத்தின் சுழல் லவகம்  

4.4  ணத்தின் லதறவ பநகிழ்ச்சி   

4.5  ணத்தின் அளிப்பு பநகிழ்ச்சி  
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1. ேணத்தின் ேண்பும் ேணிகளும் 

❖ "ேணம் ேத்தும் பெய்யும்", "ேணம் ேரதரளம் ைட்டும் ேரயும்", என்னும் ேழபைரழிகள் 

இன்மறய உலகில் ேணத்திற்குரிய பெல்வரக்மக விளக்குகின்றன.  

❖ பேரருளரதரர அமைப்ேின் அடிப்ேமையரகப் ேணம் திகழ்கின்றது. எல்லரப் 

பேரருளரதரர நைவடிக்மககமளயும் ேணம் ஊடுருவி நிற்ேமதக் கரண்கின்பறரம்.  

❖ உைலின் இயக்கத்திற்கு குருதி பயரட்ைம் துமணயரவமதப் பேரல, 

பேரருளரதரரத்தின் இயக்கத்திற்குப் ேணபவரட்ைம் இன்றியமையரத் 

பதமவயரகின்றது.  

❖ இதனரபலபய இன்மறயப் பேரருளரதரரத்மதப் 'ேணப் பேரருளரதரரம்' என்று 

கூறுகின்றனர்.  

 

1.1 ேணம் - ஒரு விளக்கம்  

❖ நரம் அமனவரும் அறிந்த ேணத்திற்கு எல்பலரரும் ஏற்றுக் பகரள்ளத்தக்க ஓர் 

இலக்கணம் (Definition of Money) இது வமர உருவரக வில்மல. ஒவ்பவரரு 

பேரருளியல் அறிஞரும் தம் கண்பணரட்ைத்தின் ேடி ஓர் இலக்கணம் தருகின்றரர்.  

❖ ேணத்தின் ேணிகமளக் கருத்தில் பகரண்டு, "ேணம் என்ேது ேணம் எமதச் 

பெய்கின்றபதர அதுதரன்", என்று வரக்கர் கூறுகின்றரர்.  

❖ "பேரருளுக்கரகச் பெலுத்துவதற்கும் பவறுவரணிேப் பேரறுப்பு களுக்குக் 

பகரடுப்ேதற்கும், எமதப் ேயன்ேடுத்தி அது ஏற்றுக்பகரள்ளப் பேறுகின்றபதர 

அதுதரன் ேணம்", என்று டிபெச். ரரேர்ட்ென் கூறுகின்றரர். 

❖  கிபரௌதர், "எப்பேரருளரயினும், அது பேரதுவரக ஏற்றுக் பகரள்ளப்ேட்டுப் 

ேலவமகப் பேரருட்கமளயும் ேணிகமளயும் வரங்கப் ேயன்ேடுைரனரல் அது 

ேணபைனப்ேடும்"," என்று கூறுகின்றரர்.  
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❖ கூறப்பேற்ற இலக்கணங்களிலிருந்து ேணத்தின் தன்மைமய அறிந்து பகரள்ளவும்.  

❖ பகரடுக்கல் வரங்கலில் எதமன எல்பலரரும் ஏற்றுக் பகரள்கின்றனபரர - அது 

உபலரகபைர, கரகிதபைர - அதுபவ ேணைரகப் புழக்கத்தில் ைரற்றுமையரகவும், 

ைதிப்ேளவுக் கருவியரகவும் இருக்கின்றது.  

 

1.2. ேண்ைைரற்று முமறயிலுள்ள குமறகள்  

❖ எப்பேரழுது ைனிதன் தனக்கு பவண்டிய எல்லரவற்க தரபன உற்ேத்தி பெய்து 

பகரள்ளரைல் பவமலப் ேகுப்ேின்அடிப்ேமையில் ஏதரவது ஒன்மற ைட்டும் தனது 

திறமைக்பகற்ே உற்ேத்தி பெய்யத் பதரைங்கினரபனர, அப்பேரழுது ேண்ை ைரற்று 

பதரன்றியது.  

❖ ஒவ்பவர ருவரும் தன்னிைம் ைிகுதியரக இருக்கும் பேரருமளக் பகரடுத்துப் 

ேிறரிைமுள்ள தனது பதமவப் பேரருமளப் பேற்றுக் பகரண்ைரர்கள்.  

❖ இத்தமகய பநரடிப் ேண்ை ைரற்றில் ெில குமறகளும் தமைகளும் கரணப்ேட்ைன.  

 

1. இருமுகத் பதமவப் பேரருத்தைின்மை:  

❖ ேண்ை ைரற்றிற்கு இருமுகத் பதமவப் பேரருத்தம் (Double Coincidence) பவண்டிய 

ஒன்றரகும்.  

❖ துணி மவத்திருக்கும் ஒருவருக்கு ஆடு பதமவப்ேட்டு, ஆடு மவத்திருப்ேவருக்கும் 

துணி பதமவயரனரல் ேண்ை ைரற்று எளிதரக நமை பேறும்.  

❖ ஆனரல் நமைமுமறயில் இப்ேடி ஏற்ேடுவ தில்மல.  

❖ துணி மவத்திருப்ேவருக்கு ஆடும், ஆடு மவத்திருப் பேரருக்கு பநல்லும் 

பதமவப்ேட்ைரல் இைர்ேரடு ஏற்ேடும்.  
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வ. எண் ப ொருள்  க்கம் 

1. மைய வங்கியின் அமைப்பும்  ணிகளும் 

1.1 த ொற்றமும் அமைப்பும்   

1.2 மைய வங்கியின்  ணிகள்   

1.3 நீ ி அல்லொ   ணிகள்   

1.4 இந் ிய ொிசர்வ் வங்கியில் உள்ள  ல்தவறு துமறகள்:   

1.5  ணம் பவளியிடும் முமறகள்:  

1.6  ணக்பகொள்மக:   

1.7  ணக்பகொள்மகயின் வமககள்  

1.8 வங்கி ஒழுங்கொற்றும் சட்டம் 1949   

2. சிலவமக மைய வங்கிகள் 

2.1 இங்கிலொந்து வங்கி  

2.2 அபைொிக்கக் கூட்டரசு கொப்பு நி ிமுமற  

2.3  ிரொன்சு வங்கி   

3. இந் ிய ொிசர்வ் வங்கி 

3.1 வரலொற்றுப்  ின்புலம்  

3.2  ணிகள்:   

4. மைய வங்கியின் கடன் கட்டுப் ொட்டு முமறகள் 

4.1 இருவமக முமறகள்   

4.2 கடனளவுக் கட்டுப் ொட்டு முமறகள்   

4.3 பவளி அங்கொடி நடவடிக்மககள்  

4.4 பரொக்க இருப்பு வீ  ைொறு ல்  

4.5 கடனளவுக் கட்டுப் ொட்டின் ப ொது வமரயமறகள்:  

4.6 கடன்  ன்மைக் கட்டுப் ொட்டு முமறகள்   

4.7 இந் ிய ொிசர்வ் வங்கி-தவளொண்மை  

5.  ணத் ின் அளிப்பு 

5.1 விளக்கம்  



2 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

5.2  ண அளிப்பு - விளக்கம்    

5.3 நொணய, கொகி ப் ணச் பசலொவணி   

5.4 த மவ மவப்புக்கள்   

5.5  ணத் ின் அளிப் ில் ைொறு ல்கள்   

5.6 மையவங்கியும் அரசும்:   

5.7  ணத் ின் சுழல் தவகம்   

5.8  ணத் ின் அளிப்ம  அளப்  ில் சிக்கல்கள்   
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SYLLABUS 

 Central Bank and its functions  

 Money supply in India. 

 மைய வங்கியின் பணிகள்  

 பணத்தின் அளிப்பு 

 

 

1. மைய வங்கியின் அமைப்பும் பணிகளும் 

1.1. ததோற்றமும் அமைப்பும்  

ததோற்றம்:  

 மைய வங்கி ஒரு நோட்டின் தமைமை வங்கியோகத் திகழ்கின்றது.  

 வங்கித் ததோழில் வளர்ந்த தபோழுது ததமவமய ஒட்டி வங்கிகளின் பணிகமளக் 

கட்டுப்படுத்தி தநறிப்படுத்தவும் அரசுக்கோகப் பண நடவடிக்மககமள 

தைற்தகோள்ளவும் மைய வங்கி ஒவ்தவோரு நோட்டிலும் 

ததோற்றுவிக்கப்தபற்றுள்ளது.  
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 வில்தரோஜர்ஸ் (Will Rogers), "ஆதிகோைம் முதல் மூன்று தபோிய 

கண்டுபிடிப்புகள் ததோன்றியுள்ளன. அமவ தீ, சக்கரம், மையவங்கி முமற", 

என்று கூறுகின்றோர். 

 1609 இல் தடன்ைோர்க்கில் அமைக்கப்தபற்ற ஆம்ஸ்டர்டோம்  

 வங்கிமயச் சிைர் உைகின் முதல் வங்கிதயன்று கூறுகின்றனர்.  

 தபோதுவோகப் பைரோல் 1656-ல் ஸ்வீடனில் அமைக்கப்தபற்ற ோிக்ஸ் வங்கி (Riks 

Vank) உைகில் முதல் வங்கியோகக் கருதப்தபறுகின்றது.  

 மையவங்கிக் தகோள்மக உருவோகும் வமகயில் திறம்படப் பணியோற்றிய வங்கி 

1694ல் நிறுவப்தபற்ற இங்கிைோந்து வங்கியோகும் (Bank of England).  

 இங்கிைோந் மதப்போர்த்து உைக நோடுகள் ஒவ்தவோன்றோக மையவங்கிமய 

அமைத்தன.  

 இப்தபோழுது ஏறத்தோழ எல்ைோ நோடுகளிலும் மையவங்கிகள் இருக்கின்றன.  

 

2. தனித்தன்மை:  

 ைற்மறய வங்கிகளிலிருந்து மையவங்கி தவறுபடுகின்றது.  

 "மையவங்கி அரசின் ஓர் அங்கைோகும்", என்று தசயர்ஸ் கூறுகின்றோர்.  

 டிகோக், "இைோபத்மத முதன்மை தநோக்கைோகக் கருதோைல் நோட்டின் தைோத்த 

நைனுக்கோகவும் தபோதுைக்களின் வசதிக்கோகவும் பணியோற்ற தவண்டுதைன்பதத 

மைய வங்கியின் வழிகோட்டும் தகோள்மக”, என்கின்றோர்.  

 மைய வங்கியின் பணிகள் தனித்தன்மை வோய்ந்தமவ. அமவ வணிக வங்கியின் 

பணிகளிலிருந்து தபோிதும் ைோறுபடுகின்றன.  
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 இந்த தவறுபோடுகமள, "முதைோவதோக, மையவங்கி அரசின் தவறு அங்கோடிக தளோடு 

தபருைளவில் அன்றிச் சிறு அளவில் ததோடர்புமடயவர்களோல் 

நிறுவகிக்கப்படுகின்றது.  

 இரண்டோவதோக இயன்ற அளவு அதிகைோன இைோபம் சம்போதிப்பதத வோணிப 

வங்கியின் தநோக்கைோகும்.  

 ஆனோல் மையவங்கிக்கு இைோபம் ததடதவண்டும் என்ற தநோக்கதை கிமடயோது 

என்று கூறைோம்.  

 மூன்றோவதோக மையவங்கிக்கும் வோணிப வங்கிகட்கும் இமடதய ஒரு சிறப்போன 

உறவு நிைவுகின்றது", என்று தசயர்ஸ் குறிப்பிடுகின்றோர்.  

 இப்தபோழுது மையவங்கியின் தபோறுப்புகள் ைிகுந்துள்ளன.  

 பனத்தின் உள்நோட்டு தவளிநோட்டு ைதிப்புகள் ைோறி, தபோருளோதோர வளர்ச்சி 

போதிக்கப்படோைல் இருக்கும் வமகயில் பணத்மத நிர்வகிக்கும் தபோறுப்பு 

மையவங்கியிடம் இருக்கின்றது.  

 வணிக வங்கிகளுக்கு வழிகோட்டியோகவும், கோவைனோகவும், மையவங்கி 

விளங்குகின்றது.  

 கோை ைோறுதலுக்தகற்ப மையவங்கியின் பணிகள் விோிவமடந்து வருகின்றன.  

 இது அரசின் வங்கியோக இருந்த தபோதிலும் அரசின் தமையீடின்றி சுதயச்மசயோகச் 

தசயல்படுகின்றது.  

 பணதவளியீட்டு முற்றுோிமை இதன் மகயிலிருப்பதோல் இதன் முக்கியத்துவம் 

தைலும் உயர்ந்துள்ளது.  

3. அமைப்பு:  

• மையவங்கிகள் முன்பு தனியோர் வங்கிகளோக நிறுவப்தபற்றன.  
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• ததோடக்ககோைத்தில் ஸ்வீடன், இங்கிைோந்து வங்கிகள் அரசுக்குக்கடன் 

தகோடுப்பதற்கோகத் ததோற்றுவிக்கப்தபற்றன.  

• அரசின் தமையீடின்றி மையவங்கி தசயல்பட தவண்டுதைன்று கருதியோதோல் 

அதமனத் தனியோர் நடத்துவதத சிறந்தததன்று எண்ணினர்.  

• 1936க்கு முன்னோல் ஒன்பது மையவங்கிகதள அரசுமடமையோக இருந்தன.  

• உைகப்தபருைந்தம் ஏற்பட்ட பிறகு பை அரசுகளின் கருத்து ைோறியது.  

• தபோன்திட்டத்தின் வீழ்ச்சிக்குப்பின் உள்நோட்டு தவளிநோட்டுச் தசைோவணி 

நிர்வோகத்தில் மையவங்கி முழுக்க ஈடுபடுவது ததமவயோயிற்று.  

• மையவங்கியின் முக்கியத்மத உணர்ந்து, அதமன நோட்டுமட மையோக்க 

தவண்டுதைன்ற கருத்து தைதைோங்கியது.  

• ஆதைோல் பமழய மையவங்கிகள் பைவற்மற அரசு தைற்தகோண்டது.  

• புதிய மையவங்கி கமளச் சிை நோடுகளில் அரதச நிறுவின.  

• முதலில் தனியோோின் கூட்டுப்பங்கு வங்கிகளோகத் ததோற்றுவிக்கப் தபற்று, பின் 

நோட்டுமையோன வங்கிகளுக்கு எடுத்துக்கோட்டுகளோக இங்கிைோந்து, இந்தியோ, 

பிரோன்சு ஆகியவற்றின் மையவங்கிகமளக் கூறைோம்.  

• அரசினோல் நிறுவப்தபற்று நடத்தப்தபறுகின்றமவ இைங்மக, பர்ைோ ஆகிய 

நோடுகளின் மையவங்கிகள், தனியோர் ததோடங்கி இப்தபோழுதும் தனியோோின் 

நிர்வோகத்திலுள்ள மையவங்கிகள் இத்தோலி, அதைோிக்கோ, ஆகிய நோடுகளில் 

உள்ளன.  

• ஜப்போன், போகிஸ்தோன், ஆகிய நோடுகளில் அரசும், தனியோரும் தசர்ந்து கூட்டோக 

மையவங்கிமய நடத்துகின்றனர்.  





PG TRB ECONOMICS 2020-21 - UNIT - XI 

ப ொருளடக்கம் 

 

வ.எண் ப ொருள்  க்க எண் 

 I.  ன்னொட்டு ப ொருளியல் அமைப்பு முமைகள் ைற்றும் 

 ன்னொட்டு மூலதனம் 

 

1.1  ன்னொட்டுப் ப ொருளியலின் ப ொருள் விளக்கம்  

1.2  ன்னொட்டுப் ப ொருளியலின் ப ொருளடக்கம்  

1.3 வொணிகம் ப ொருள்  

1.4  ன்னொட்டு வொணிகம்  

1.5  ன்னொட்டு வொணிகக் ககொட் ொடுகள்  

1.6  ன்னொட்டு வொணி  பதொன்மை ககொட் ொடுகள்  

1.7 ஆடம்ஸ்ைித்தின் ககொட் ொடு (Absolute Advantages)  

1.8 ொிக்கொர் கடொவின் ஒப்புமைச் பெலவுக்ககொட் ொடு  

1.9 புதிய  ன்னொட்டு வொணி க் ககொட் ொடு  

Heckscher-ohlin 

 

1.9.1  ன்னொட்டு வொணி த்தின் தற்கொலக் ககொட் ொடு (Modern 

Theory of International Trade) 

 

1.9.2 எடுககொள்கள்  

1.10 கொரண இருப்பு ைொதிொி  

1.11 பதொன்மை ைற்றும் புதிய ககொட் ொடுகள்  

1.12  ன்னொட்டு வொணிகத்தின் நன்மைகள்:  

1.13 வொணி  வீதம்  

1.14  ன்னொட்டு வொணிகம்  

1.15 பைொத்த  ண்டைொற்று வொணி  வீதம்  

1.16 வருவொய் வொணி  வீதம்  

1.17 ஒற்மைக் கொரணி வொணி வீதம்   

1.18 இரட்மட கொரணி வொணி  வீதம்  

1.19 வொணி க் பகொடுப் ல் நிமல (Balance of Trade)  

1.20 அயல்நொட்டு பெலுத்து நிமல (Balance of Payment)   

1.21 அயல்நொட்டுச் பெலுத்துநிமலயின் கூறுகள்  

1.22  ணைொற்று வீதம்  

1.23 அந்நிய கநரடி மூலதனமும்  ன்னொட்டு வொணிகமும்   
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1.24 உலகமூலதன இயக்கம் (International Capital Movement)  

1.25 அன்னிய மூலதனம் (Foreign Investment)  

1.26 அந்நிய மூலதனத்தின் வமககள் (Types of Foreign Investment)  

1.27 இந்திய அரெின் பகொள்மக (India Policy)  

1.28 புதிய அன்னிய முதலீட்டுக்பகொள்மக (New Foreign 

Investment Policy) 

 

1.29 இந்தியொவில் அன்னியமூலதனம் (India’s Foreign Investment)  

1.30 நன்மைகள்  

1.31 குமைகள் (Demerits)  

1.32 புதிய அன்னிய மூலதனத்தின் குமைகளும் (Demerits of 

Foreign Investment) 

 

 II வொிகள் ைற்றும்  ங்கு விதித்திலின் விமளவுகள்  

2.1 கட்டணங்கள்  

2.2 கட்டணங்களின் வமககள் (Types of Tariff)  

2.3 கட்டண விதித்தலின் நன்மைகள் (Benefits of Tarrif’s)  

2.4 கட்டணத்தின் ஏற்ைத்தொழ்வுகள் (Inequality of Tarrif’s)  

2.5 கட்டணத்தின் விமளவுகள் (Effects of Tariff)  

2.6 மூன்று முக்கிய  ணிகள் (கட்டணங்கள்)  

2.7 அரெொங்கம் கட்டணங்கள் எதனொல் விதிக்கிைது  

2.7.1 சுங்க வொிகளும் அல்லது கட்டணம் அவற்ைின்  ொதிப்புகளும் 

(Tariff’s and its Effects) 

 

2.7.2 சுங்க (அ) கட்டண வொிகளின் வமககள் (Types of Tariff’s)  

2.7.3 கதொற்ை அடிப் மட (Based on Origin)  

2.7.4  ொகு ொட்டு அடிப் மட (Based on Discrimination)  

2.7.5 சுங்க வொிகளின்  ொதிப்புகள் (Effects of Tariff)  

2.7.6  குதியொன ெைநிமல அய்வின் ஊகங்கள் (அல்லது) 

அனுைொனங்கள்  

 

2.7.7  ொதுகொப்பு ெொர்ந்த  ொதிப்பு (Protective Effect)  

2.7.8 ப ொதுவொன ெைநிமலயின் கீழ் வொியின்  ொதிப்பு (Effect of a 

Tariff General Equilibrium) 

 

2.7.9 உற் த்தி ைற்றும் நுகர்வு  ொதிப்புகள் (Production and 

Consumption Effects) 

 

2.8 ஒதுக்கீடு அல்லது  ங்கு (Quota)   

2.8.1  ங்கு ப ொருள் விளக்கம் (Quota)  
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2.8.2  ங்குகளின் வமககள் (Types of Quota)  

2.8.3 ஒதுக்கீடு (Quota)  

 III ஐகரொப் ிய ப ொருளொதொர கூட்டமைப்பு ைற்றும் வளரும் 

நொடுகளுக்கு பெய்யும் ஏற் ொடுகள் 

 

3.1 வரலொறு   

3.2 ஆரம்  கொல கநொக்கம் (Initial Aim)  

3.3 ஐகரொப் ொவின் கூட்டமைப்பு அமைப்பு முமை  

Organizational Structure EEC 

 

3.3.1 ஐகரொப் ிய கவுன்ெில் (Council of European Community)  

3.3.2 ஐகரொப் ொவின் கைிஷன் [Commission of European]  

3.3.3 நீதித்துமை (Council of Justice)  

3.3.4 ஐகரொப் ொவின் ககொர்ட் ஆப் தணிக்மக (Audition European 

Court of Auditor 

 

3.3.5 ஐகரொப் ொவின்  ொர்லிபைண்ட் (European Parliament)  

3.4 ஐகரொப் ொவின் ப ொருளொதொர கூட்டமைப் ின் கநொக்கங்கள் 

(Objectives) 

 

3.5 ப ொதுவொன தகவல்கள்  

 IV  ன்னொட்டு வொணி ம் மூலம் வளரும் நொடுகள் ெந்திக்கும் 

 ிரச்ெமனகள் (Trade Problems in Trade Developing 

Countries)  

 

4.1 உலக வொணி ம் (International Business)  

4.2 உலக வொணி த்தின் இயல்புகள் (Nature of International 

Business) 

 

4.2.1 புதிய வொணி த்தின் இயல்புகள் (Features of International 

Trade) 

 

4.2.2 புதிய  ன்னொட்டு வொணி த்திற்கொன கொரணங்கள்  

4.2.3 உள்நொட்டு  ன்னொட்டு வொணி  கவறு ொடுகள் (Difference 

between Domestic and International Trade) 

 

4.2.4 உள்நொட்டு வொணி ம் ைற்றும்  ன்னொட்டு வொணி ம் ஒர் 

ஒப்புமை (Domestic Trade and International Trade – A 

Comparison) 

 

4.2.5  ன்னொட்டு வொணி த்திலிருந்து கிமடக்கும் ஆதொயங்கள் 

(Gains from International Trade) 

 

4.2.6 ெர்வகதெ வர்த்தக ககொட் ொடுகள்  
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4.2.7 வொய்ப்பு வழிச் பெலவுக் ககொட் ொடு (Theory of Opportunity 

Cost) 

 

4.2.8 ைொைொத வொய்ப்புச் வழிச்பெலவில் வொணி ம் (Trade Under 

Constant Opportunity Cost) 

 

4.2.9 வளர்கின்ை வொய்ப்பு வழிச்பெலவில் வொணி ம் (Trade Under 

Increasing Opportunity Cost) 

 

4.2.10 குமைந்து பெல் வொய்ப்பு வழிச்பெலவில் வொணி ம் (Trade 

Under Decreasing Opportunity Cost)  

 

4.3 உலக வொணி த்தின் கொரணங்கள் (Reasons for International 

Business) 

 

4.3.1 வொணி க் பகொள்மக (தமடயற்ை வொணி ம்,  ொதுகொப்பு 

ைற்றும் சுங்க வொிகளும் அவற்ைின்  ொதுகொப்புகளும்)  

Trade Policy (Free Trade, Protection and Tariffs and its 

Effects) 

 

4.3.2 முன்னுமர (Introduction)  

4.3.3 வொணி க் பகொள்மகயின் வமககள் (Kinds of Trade Policy)  

4.3.4 தமடயற்ை வொணி ம்  

4.3.5 தமடயற்ை வொணி த்தின் ப ொருளும் இலக்கணமும்  

(Meaning and Definition of Free Trade) 

 

4.3.6 தமடயற்ை வொணி த்தின் நன்மைகள் (Advantages of Free 

Trade) 

 

4.3.7 தமடயற்ை வொணி த்தின் தீமைகள் (Disadvantages of Free 

Trade) 

 

4.3.8  ொதுகொப்பு (Protection)  

4.3.9  ொதுகொப்பு முமைகள்  

4.3.10  ொதுகொப் ிற்கும் ெொதகைொன விவொதங்கள் (Arguments for 

Protection) 

 

4.3.11  ொதுகொப் ிற்கு எதிரொன வொதங்கள்  

4.4 ப ொருளொதொர தூண்டல் (Economic Motive)  

4.5 உலக வொணி த்தின் நுமழவு (Entry) வழி  

4.5.1 ஏற்றுைதி (Export)  

4.5.2 வொணி  உொிமை (அ) அங்கீகொரம் (Licensing)  

4.5.3 முதலீடு பெய்யும் வழி முமையில் (Investment)  

4.6 உலகையைொக்கல் (Globalization)  
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4.7 உலகையைொக்கல் விமளவுகள் (Impacts)  

4.7.1 நன்மைகள் Positive Effects  

4.7.2 தீமைகள் (Negative Effects)  

4.8  ன்னொட்டு ப ொருளொதொர அமைப்புகள் International 

Economic Agency (or) Institutions 

 

4.8.1 அைிமுகம் (Introduction)   

4.9  ன்னொட்டு  ணநிதியம் (International Monetary Fund)  

4.10  ன்னொட்டு  ண நிதியத்தின் குைிக்ககொள்கள் (Objectives of 

International Monetary Fund) 

 

4.11  ன்னொட்டு  ண நிதியத்தின்  ணிகள் (Functions of IMF)  

4.12 நிதியம் ஆற்றும் 3 முக்கிய  ணிகள்  

4.13 நிதியம் வழங்கும் வெதிகள் (Facilities for IMF)  

4.14 நிதியத்தின் ெொதமனகள் (Achievement)  

4.15 இந்தியொ ைற்றும்  ன்னொட்டு  ணநிதியம் (India and 

International Monetary Fund) 

 

4.16 ைறுகட்டமைப்பு ைற்றும் கைம் ொட்டுக்கொன  ன்னொட்டு வங்கி 

(அ) உலக வங்கி (International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) or World Bank 

 

4.16.1 அைிமுகம்  

4.17 உலக வங்கியின் குழைம் (அ) அமைப்பு (Wing)  

4.18 உலக வங்கியின் கநொக்கங்கள் (Objectives)  

4.19 உலக வங்கி கடன் வழங்கும் நமடமுமை (Lending Procedure 

of IBRD) 

 

4.20 மூன்று முக்கிய நடவடிக்மககள் உலக வங்கி ெிைப்பு கவனம் 

பெலுத்துகிைது. 

 

4.21 உலக வங்கியின்  ணிகள் [Functions of World Bank]  

4.22 உலக வங்கியின் ெொதமனகள் (Achievements of IBRD)  

4.23 இந்தியொவும் உலக வங்கியும் (India and World Bank)  

4.24 உலக வர்த்த அமைப்பு (World Trade Organization)  

4.25 கதொற்ைம் (Introduction)  

4.26 உலக வர்த்தக மையம் (World Trade Center)  

4.27 உலக வர்த்தக அமைப் ின் கநொக்கங்கள் [Objectives of World 

Trade Organisation 

 

4.28 உலக வர்த்தக அமைப் ின் ஒப் ந்தங்கள்  
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4.29 வொணி ம் பதொடர் ொன முதலீட்டு வழிமுமைகள் ஒப் ந்தம் 

(Agreement on Trade Related Investment Measures TRIMS) 

 

4.30  ன்னொட்டு  ணிகள் வணி ம் பதொடர் ொன ப ொது ஒப் ந்தம்   

4.31 கவளொண்மை ஒப் ந்தம் (Agreement on Agriulture)  

4.32 தகரொறுகமளத் தீர்ப் தற்கொன அமைப்பு (Dispute Settlement 

Body) 

 

4.33 உலக வர்த்தக அமைப் ின்  ணிகள்  

4.34 உலக வர்த்தக அமைப் ின் வணிக அமைச்ெர்களின் ைொநொடு   

4.34 (a) உலக வர்த்தக அமைப் ின் ெொதமனகள்  

4.35 இந்தியொவும்  ன்னொட்டு வர்த்தக அமைப்பும்   

4.36  ன்னொட்டு வர்த்தக பதொகுதிகள்  

4.37 தமடயற்ை வொணிகப் குதி  

4.38 சுங்கவொி ஒன்ைியம்  

4.39 ப ொதுச்ெந்மத   

4.40 ப ொருளொதொர ஒன்ைியம்  

4.41 பதற்கொெிய ைண்டல ஒத்துமழப்பு ெங்கம் (South Asian 

Association for Regional Cooperation) 

 

4.41.1 முன்னுமர  

4.42 ெொர்க்கின் உச்ெி ைொநொடுகள்   

4.43 ெொர்க் அமைப் ின் கநொக்கங்கள்   

4.44 ெொர்க் அமைப் ின்  ணிகள்  

4.45 ெொர்க்கின் ெொதமனகள்  

4.46 பதன்கிழக்கு ஆெிய நொடுகள் கூட்டமைப்பு  

4.46.1 அைிமுகம்  

4.47 ஆெியொன் அமைப் ின் கநொக்கங்கள்  

4.48 ஆெியொனின்  ணிகள்   

4.49  ொிக்ஸ் நொடுகள் [BRICS]   

4.50  ிொிக்ஸ் (BRIC) - ைொநொடுகள்   

4.51 BRICS-ன் (Objectives)  ணிகள்  

4.52  ிொிக்ஸின் ெொதமனகள்  

4.53 பதொழில்நுட் ம் முன்கனற்ைம் ைற்றும் வர்த்தகம் (Technical 

Progress and Trade) 

 

4.54 பதொழில்நுட்  முன்கனற்ைத்தின் வமககள்  

 



TEACHER’S CARE ACADEMY,  KANCHIPURAM 
    TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER 

 HEAD OFFICE:  NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,  

 SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080   

 B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018 
 B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem 

 Trichy : 76399 67359         Salem : 93602 68118 
 

 

 PG TRB ECONOMICS 2020 - 21  

(UNIT - XI)  

 

 

SYLLABUS 

 International Monetary System and International Capital Movements 

 Tariffs and Quotas and Their Effects  

 EEC and Regional Arrangements by the Developing Countries  

 Trade Problems in Developing Countries. 

 

 பன்னாட்டு பபாருளியல் முறைகள் மற்றும் உலகளாவிய மூலதனம் 

 

 வாிகள் மற்றும் பங்கு விதித்தலின் விறளவுகள் 

 

 ஐர ாப்பிய பபாருளாதா  கூட்டறமப்பு மற்றும் வளரும் நாடுகளுக்கு 

பெய்யும் ஏற்பாடுகள் 

 

 பன்னாட்டு வாணிபம் மூலம் வளரும் நாடுகள் சந்திக்கும் 

பிரச்சனனகள். 

 



2 
 

www.tcaexamguide.com (95665 35080;    9786269980;   76399 67359;     93602 68118 )  

T
E

A
C

H
E

R
'S

  C
A

R
E

  A
C

A
D

E
M

Y
 

1. பன்னாட்டு பபாருளியல் அறமப்பு முறைகள் மற்றும் பன்னாட்டு மூலதனம் 

1.1 பன்னாட்டுப் பபாருளியலின் பபாருள் விளக்கம் 

➢ பன்னாட்டு பபாருளியல் பாடல் பன்னாட்டு வாணிபக் ரகாட்பாட்டிலிருந்து 

ரதான்ைியது. 

➢ பன்னாட்டு பபாருளியல் முதன் முதலில் இப்பாடம் உலகத்தின் ரமற்கு 

ஐர ாப்பாவில் உருவானது. 

➢ ஆடம்ஸ்மித், ரடவிட் ாிக்கார்ரடா, டாெிக் ரேபர்லர், J.S.மில், ரபலா பாலஸா 

ரபான்ை பதான்றம பபாருளியல் (Classical) நிபுனர்களின் பங்களிப்புகளால் 

பன்னாட்டுப் பபாருளியலின் பாடப்பபாருள் வடிவறமக்கப்பட்டது. 

➢ பன்னாட்டு பபாருளியல் என்பது பபாருட்கள் மற்றும் பணிகள் 

நாடுகளுக்கிறடரய பாி மாற்ைம் பெய்பது பற்ைிய பபாருளியலின் ஒரு 

பாடப்பிாிவாகும். 

1.2 பன்னாட்டுப் பபாருளியலின் பபாருளடக்கம்: 

➢ வாணிபம் பெய்யப்படும் அளவு, அயல் வாணிப விகிதம். பணமாற்று விகிதம் 

பன்னாட்டு பபாருள் வாணிப பெலுத்து நிறல விவாிக்கும் பிாிரவ தூய வாணிப 

ரகாட்பாடாகும். 

➢ நாடுகள் ஏற்றுமதி, இைக்குமதி எந்பதந்த வறகயான நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி 

இைக்குமதி என்பறத தூய வாணிபக் ரகாட்பாடு விளக்குகிைது. 

➢ நாடுகளுக்கிறடரயயான வாணிப உைவுகறள கட்டுபபடுத்துவதா, தறடகளற்ை 

வாணிகத்றத அனுமதிப்பதா ரபான்ைவற்றை பகாள்றகச் ெச்ெ வுகள் 

விவாதிக்கிைது. 

➢ பன்னாட்டு வாணிக நிறுவனங்களின் பெயல்பாடுகறளயும் பன்னாட்டு வாணிகக் 

கூட்டறமப்பும் ஒன்ைியங்களும் விவாதிக்கின்ைது. 
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➢ பன்னாட்டு வாணிகக் கூட்டறமப்பும் ஒன்ைியங்கள் என்பது பபாருளாதா  

ஒத்துறைப்பு மற்றும் அறமப்புகளின் மூலமாக நாடுகளின் பபாருளாதா ம் 

இறணக்கப்பட்டுள்ளறத விவாிக்கிைது. 

 

1.3 வாணிகம் பபாருள் 

➢ வாணிகம் என்பது ஒரு ெக்தி வாய்ந்த நாடுகறள இறணக்கும் கருவியாகும். 

➢ பபாருட்கள் மற்றும் பணிகறள மக்கள் தங்களுக்குள் பாிமாைிக் பகாள்வறதரய 

வாணிகம் என்கிரைாம். 

➢ வாணிகம் இ ண்டு பிாிவுகளாக பிாிக்கலாம். அறவ i) உள்நாட்டு வாணிகம், ii) 

பன்னாட்டு வாணிகம். 

➢ உள்நாட்டு வாணிகம்: ஒரு நாட்டிற்குள் மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கிறடரய 

நறடபபறும் வாணிகம். 

➢ பபாருட்கள் மற்றும் பணிகள் இடம்பபயர்தலில் தறட ஏதும் இல்றல என்ைால் 

அது உள்நாட்டு வாணிகம் என்றும் அறைக்கப்படுகிைது. 

➢ விற்ைல் மற்றும் வாங்கலில் ஒர  ஒரு பணம் மட்டுரம பயன்படுத்தப்படுகிைது 

உள்நாட்டு வாணிகத்தில். 

➢ பபாருட்கள் மற்றும் பணிகறள ஒரு நாட்டின் அ ெியல் மற்றும் புவி எல்றலக்குள் 

பாிமாைிக்பகாள்வறத உள்நாட்டு வாணிகம் எனலாம். 

➢ உள்நாட்டு வாணிகத்றத உள்ளுர் வாணிகம் (அ) ஒரு நாட்டின் 

பகுதிகளுக்கிறடயிலான வாணிகம் என்றும் அறைக்கலாம். 

1.4 பன்னாட்டு வாணிகம் 

➢ இரு அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட நாடுகள் பாிமாைிக்பகாள்வறத பன்னாட்டு 

வாணிகம் என்றும் அறைக்கலாம். 
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➢ இரு நாடுகறள கடந்து நறடபபறும் வாணிகம் பன்னாட்டு வாணிகம். 

➢ பன்னாட்டு வாணிகம் ரவறுபபயர்கள் பவளிவர்த்தகம் அல்லது அயல் வாணிகம் 

அல்லது மண்டலங்களுக்கிறடமிலான வாணிகம் என்னும் அறைக்கலாம். 

➢ பபாருட்கள் மற்றும் பணிகள் இடம்பபயர்தறல சுங்கவாி மற்றும் பங்களவு 

தறடகள் கடினமாக்ருகின்ைன. 

1.5 பன்னாட்டு வாணிகக் ரகாட்பாடுகள் 

➢ பன்னாட்டு வாணிகக் ரகாட்பாட்றட பதான்றம ரகாட்பாடுகள், தற்கால 

ரகாட்பாடுகள் என இ ண்டு வறககளாக பிாிக்கலாம். 

1.6 பன்னாட்டு வாணிப பதான்றம ரகாட்பாடுகள் 

➢ ஆடம்ஸ்மித் 1776-இல் தனி அடக்கச் பெலவு ரகாட்பாட்டிறன விளக்கினார். 

➢ பன்னாட்டு வாணிப பதான்றம ரகாட்பாட்றட பெம்றம படுத்தியவர் ரடவிட் 

ாிக்கார்ரடா ரமலும் ஒப்புறம பெலவுக் ரகாட்பாட்டிறன விளக்கினார் 

➢ இக்ரகாட்பாட்றட பெைறமபடுத்தியவர் J.S.மில், J.E.பகய்ர்னஸ், 

ெி.எப்.பாஸ்டபில், எப் டபிஸ்யூ டாெிக் மற்றும் காட்பி ய்ட் படைாபபர்லர் 

ரபான்ைவர் ஆவர். 

➢ குறைவான அடக்கச் பெலவில் பபாருள் உற்பத்தி தனி ரதர்ச்ெிறய அறடவதில் 

பன்னாட்டு வாணிகத்தின் பலன் கிறடக்குபமன ஆடம் ஸ்மித் நம்பினார். 

➢ ஒப்பிட்டு நன்றம ரகாட்பாட்றட ரடவிட் ாிக்கார்ரடா 1817-ல் வைங்கினார். 

➢ கா ணி-ொி விகிதம் வைங்கியவர் (பேக் பெர் ஒலின் (1919)). 

➢ பன்னாட்டு பபாருளின் வாழ்க்றக சுைற்ெி (ர  பவர்னன்(1966). 
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PG TRB ECONOMICS 2020-21 - UNIT - XII 

ப ொருளடக்கம் 

 

வ.எண் ப ொருள்  க்கம் 

1 நிதிப் ப ொருளியல்  

1.1 முன்னுரை  

1.2 அறிமுகம்  

1.3 ப ொதுநிதி ப ொருள்((Meaning)  

1.4 சில முக்கிய இலக்கணங்கள் (Definition)  

2 இயல்புள், எல்ரல மற்றும் முக்கியத்துவம்  

2.1 ப ொது நிதியியலின்  ொடப்ப ொருள் அல்லது எல்ரல (Nature 

and Scope) 

 

2.2 நிதிப்ப ொருளியலின் இயல்புகள்   

2.3 நிதிப்ப ொருளியலின்  ணிகள் 

 (Functions) 

 

2.4 நிதிநிரல அறிக்ரக ஏன் உருவொக்க வவண்டும்?  

2.5 ப ொதுநிதி மற்றும் தனியொர் நிதி (Public and Private Finance)  

2.6 ஒற்றுரமகள் (Similarities)  

2.7 வவற்றுரமகள் (Differences)  

2.8 நிதிப்ப ொருளியலின் முக்கியத்துவம்  

2.9 தற்கொல அைசின்  ணிகள்   

2.10 ப ொதுவொன வழிகளில்  ங்கு  

2.11 நிதியியல் பகொள்ரக (Fiscal Policy)  

2.12 இலக்கணம் (Definition)  

2.13 நிதிக்பகொள்ரகயின் வநொக்கங்கள் (Objectives)  

2.14 நிதிக்பகொள்ரகயின் குரற ொடுகள் (Demerits)  
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3 உச்ச அளவு சமூக நலக் பகொள்ரக (Maximum Social 

Advantages) 

 

3.1 முன்னுரை  

3.2 அதிக ட்ச சமூக நலன் மற்றும் அதிக ட்ச பமொத்த நலன்  

3.3 அனுமொனங்கள் (Assumption)  

3.4 அளவிடுதலில் உள்ள சிைமங்கள் (Difficulties)  

4 வொி விதிப்புக் வகொட் ொடு (Theory of Taxation)  

4.1  ணியின் பசலவுக் வகொட் ொடு (Cost of Services)  

4.2 குரற ொடுகள்  

4.3 நன்ரம வகொட் ொடு (Benefit theory)  

4.4 குரறகள்  

4.5 பசலுத்தும் திறன் வகொட் ொடு   

4.5.1 சமநிரல தியொகம்  

4.5.2 விகிதொச்சொை தியொகம்  

4.5.3 குரறந்த பமொத்த தியொகம்  (Aggregrate Scarifice)  

4.5.4 புளவியல் அணுகுமுரற  

4.6  ிைச்சரனகள்  

4.7 வொிவிகிதம்  

4.8 சட்டவொிவிகிதம்  

4.9 சைொசொி வொிவிகிதம் (Average tax rate)  

4.10 இறுதிநிரல வொி விகிதம் (Marginal tax rate)  

4.11 வொி விதிப்பு வகொட் ொடுகள் (Principles of Taxation)  

4.12 அறிமுகம் (Introduction)  

4.13 ப ொது வருவொய் வழிகள்  

4.14 ப ொருள் (Meaning)  

4.15 ப ொதுவருவொய் வழிகள் (Resource of Revenue)  

4.16 வொி வருவொய் (Tax Income)  
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4.17 இலக்கணம் (Definition)  

4.18 வொியின் அம்சங்கள்   

4.19 வொி விதிப் ின் வநொக்கங்கள் (Objectives of Taxation)  

4.20 வொி விதிப் ின் வரககள் (Types of Taxation)  

4.21 வொிகள் அல்லொத வழிகள் (Non-tax Revenue)  

5 வொி தொங்கும் திறன் (அ) வொி பசலுத்தும் திறன் 

(Taxable Capacity) 

 

5.1 அறிமுகம்   

5.2 வொிதொங்கும் திறன் வரககள்  

5.3 வொி தொங்கும் திறரனப்  ொதிக்கும் கொைணிகள்  

5.4 வொிதொங்கும் திறனின் எந்ந அளவு  

(Optimum level of taxable capacity) 

 

5.5 வகொலின் கிளர்க் வொிதொங்கும் திறன் கருத்து  

5.5.1 குரறகள்  

5.6 இந்தியொவில் வொி தொங்கும் திறன்  

5.6.1 இருவரகயொன கருத்துக்கள்  

5.7 மிகுதியொக வொி தொங்கும் திறன்  

5.8 குரறந்த வொிதொங்கும் திறன்  

5.8.1 வொிச்சுரமரய நகற்றுவரத நிர்ணயிக்கும் கொைணிகள்  

5.9 வொி பசலுத்தும் திறன் (Taxable Capacity)  

5.10 வொிவிதிப் ின் விரளவுகள் (Effects of Taxation)  

5.11 உற் த்தி மீதொன வொி விதிப் ின் விரளவுகள்  

(Effects of Production) 

 

5.11.1 உரழப்பு, வசமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகிய திறன்கள் வமலொன 

விரளவுகள் 

 

5.11.2 உரழப்பு, வசமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகியவற்றின் விருப் ம் 

மீதொன் விரளவுகள் 
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5.11.3 வளங்கரள  ிொித்துக்பகொள்ளும் இயல்புகள்  

5.11.4  கிர்வின் மீதொன வொி விதிப் ின் விரளவுகள்   

5.11.5 ப ொருளொதொை உறுதிநிரல (Stability) வொி விதிப் ின் விரளவு  

5.12 இந்தியொவில்  ிை லமொன வொிகள்  

5.12.1 வருமொன வொி  

5.12.2 கொர்ப் வைஷன் வொி (Corporation Tax)  

5.12.3 பசலவு வொி (Expenditure Tax)  

5.13 மூலதன  ொி மொற்றம் பசொத்துக்களின் வமலொன  

5.13.1  ண்ரண வொி (Estate Tax)  

5.13.2 பசல்வவொி (Wealth Tax)  

5.13.3 நன்பகொரடவொி (Gift Tax)  

5.13.4 மூலதன இலொ  வொி   

5.13.5  ங்கு  த்திை  ொிவர்த்தரன வொி (Securities transaction tax)  

5.13.6 வங்கிப் ண  ொிவர்த்தன வொி (Banking cash transaction)  

5.13.7 சுங்கத்தீர்ரவகள் (Customs duties)  

5.14  ிறவொிகள்  

5.14.1  ண்டம் மற்றும்  ணி வொி (Goods and Services Tax)  

5.14.2 சைக்கு மற்றும் வசரவ வொி   

5.15 IGST: INTEGRATED GOODS AND SERVICES  

5.16 விற் ரன வொியின் இயல்புகள் மற்றும் GST  

6 வொியின் வரககள் (Types of Tax)  

6.1 வநர்முக வொி (Direct Tax)  

6.2 வொியின் வரககள் (Types of Taxes)  

6.3 தனிந ர் வருமொன வொி (Personal income tax)  

6.4 வைலொற்று  ின்புலம் (History of Income tax)  

6.4.1 கம்ப னி வொி (Corporate Tax)  

6.5 பசொத்து வொி   
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6.6 அன் ளிப்பு வொி (Gift Tax)  

6.7 மூலதன ஆதொய வொி (Capital gain tax)  

6.8 Dividend Distribution tax  

6.9 குரறந்த ட்ச மொற்று வொி (Minimum Alternative Tax)  

6.10 Fringe Benefit (சலுரககள்)  

6.11 வங்கி  ொிவர்த்தரன வொி (Banking Cash Transaction)  

6.12 பசலவு வொி (Expenditure tax)  

6.13 ஆடம் ஸ்மித்தின் வொி விதிப்புக் பகொள்ரககள்   

6.14 மத்திய மற்றும் மொநில அைசுகளின் வொிகள்  

6.14.1 மத்திய அைசு விதிக்கும் வொிகள்  ற்றி என்பனன்ன என்று 

 ொர்ப்வ ொம் 

 

6.15 மொநில அைசொல் விதிக்கப் டும் வொிகள்  

6.16 வொி விதிப்பு முரறகள்  

7 வநர்முகவொி மற்றும் மரறமுகவொி  

(Direct and Indirect Tax) 

 

7.1 வொி விதிப் ின் புனித விதிகள் (ஆடம்ஸ்மித்)  

7.2 வநர்முக வொியின் நன்ரமகள் (Merits of Direct Tax)  

7.3 வநர்முக வொிகளின் தீரமகள் (Demerits of Direct Tax)  

7.4 மரறமுக வொி (Indirect Tax)  

7.5  ல்வவறு மரறமுக வொிகள் உள்ளன  

7.6 மரறமுக வொிகளின் நன்ரமகள் (Merits)  

7.7 மரறமுக வொியின் தீரமகள் (Demerits)  

7.8 வநர்முக மற்றும் மரறமுக வொிகள் வித்தியொசங்கள்  

7.9 ஒரு முரன மற்றும்  ல முரன வொி (Single and Multiple)  

7.10 வொி விதிப்பு பதொடர் ொனமற்ற விதிகள்  

7.11 வொி விதிப்புக் வகொட் ொடு (Theories of Taxation)   

7.12  லன் இருத்தல் அல்லது  லன் எதிர் ொர்த்தல் பகொள்ரக  
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7.13 வொி பசலுத்தும் திறன் பகொள்ரக (Ability to pay)  

7.14 வொி பசலுத்தும் திறனின் குறியீடுகள் (Indices)  

7.14.1 சமதியொகக் பகொள்ரகயில் மூன்று கருத்துகள் உள்ளன  

7.14.2  ொை ட்சமின்ரம அணுகுமுரற (Objective Approach)  

7.15  ணிகளின் பசலவு வகொட் ொடு  

7.16 தொக்கம் சுரம மற்றும் வொிகரள நகர்த்தல்  

7.17 வொிச்சுரமயின் கருத்துகள் (Concepts of Incidence)  

7.18 வொி நகர்த்துதல மற்றும் வொிச்சுரம வகொட் ொடுகள்  

7.19 வொிச்சுரமரய  ற்றிய நவீன வகொட் ொடு (Modern Theory)  

7.20 வதரவ மற்றும் அளிப்பு பநகிழ்வுகள்  

8 வொி புைட்டுதல் மற்றும் வொி விதிப் ின் நிரல ொடு  

8.1 வொி தொக்கு (Impact of Taxation)  

8.2 வொிரய புைட்டுதல் (Shifting of the tax)  

8.3 வொி நிரலப் ொடு (Incidence of Taxation)  

8.4 முக்கியம் (Importance)  

8.5 வொி விதிப் ின் நிரலப் ொடு  ற்றிய வகொட் ொடுகள்  

8.5.1 பசறிவு நிரலக் வகொட் ொடு (Concentration theory)  

8.5.2  ைவல் நிரலக்வகொட் ொடு (Diffusion theory)  

8.6 குரறகள்  

8.7 தற்கொலக் வகொட் ொடு (Modern theory)  

8.8 வொியின் நிரலப் ொட்ரட நிர்ணயிக்கும் கொைணிகள்   

8.9 வொி மூலதன ஆக்கம் (Tax Capitalisation)  

8.10 வொி மூலதன ஆக்கம் ஏற் ட கீழ்கண்ட சூழ்நிரலகள் வதரவ  

8.11 வொி புைட்டுதலுக்கும், வொி மூலதன ஆக்கத்திற்கும் வவறு ொடு  

8.12 அங்கொடி நிரலக்வகற்  வொி நிரலப் ொடு  

8.13 நிரறவுப்வ ொட்டி (Perfect Competition)  

8.13.1 அளிப்பு பநகிழ்ச்சி (Supply Elasticity)  
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8.13.2 பநகிழ்வற்ற அளிப்பு   

8.14 வதரவ பநகிழ்ச்சி (Demand Elasticity)  

8.14.1 பநகிழ்வற்ற வதரவ (Inelastic of Demand)  

8.15 முற்றுொிரம  

8.16 பமொத்த அளவு வொி (Lump sumtax)  

8.17 முற்றுொிரமப் வ ொட்டி (Monopolistic Competition)  

8.18 உற் த்திச் பசலவும் வொி நிரலப் ொடும்   

8.18.1 வளர்ந்து பசல் பசலவு (Increasing Cost)  

8.18.2 குரறந்து பசல் பசலவு (Decreasing Cost)  

8.18.3 மொறொத பசலவு (Constant Cost)  

8.19 வொிநிரலப் ொடு – மதிப்பீடு  

8.19.1 குரறகள்  
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 Fiscal Economics 

நிதிப்ப ொருளியல் 

 

 Nature, Scope and importance 

இயல்புகள் எல்லை மற்றும் முக்கியத்துவம் 

 

 Principle of Maximum Social Advantage 

உச்ச அளவு சமூக நைக் பகொள்லக 

 

 Principles of Taxation 

வொி விதிப்பு ககொட் ொடுகள் 

 

 Taxable Capacity 

வொி தொங்கும் அல்ைது பசலுத்தும் திறன் 

 

 Types of Taxes 

வொியின் வலககள் 

 

 Direct and Indirect Taxes 

கநரடி மற்றும் மலறமுக வொிகள் 

 

 Shifting and Incidence of Taxation 

வொிபுரட்டுதல் மற்றும் வொிவிதிப் ின் நிலைப் ொடு 
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1. நிதிப்ப ொருளியல் 

1.1 முன்னுலர 

❖ அரசின் நிதிப் ற்றிய விவொதங்களின் பதொகுப்க  நிதிப்ப ொருளியல் [Fiscal 

Economics] 

❖ அரசு என்ற பசொல் மக்கள் நைலை நொடும் ஒரு நல்ை அரலசலய குறிக்கின்றது. 

❖ ப ொது நிதிலய [Public Finance] என்ற பசொல் நிதிப்ப ொருளியல் [Fiscal Economics] 

எைவும் அலைக்கின்றைர். 

❖ அரசு அலமப்பு என் து கதசிய (National), மொநிை (State) மற்றும் உள்ளுர் (Local) 

அளவுகளில் இருக்கும். 

❖ உள்ளுர் (Local) அரசு அலமப்பு மொநகரொட்சி, நகரொட்சி, கிரொம  ஞ்சொயத்து 

ஆகியவற்லற குறிக்கின்றது. 

❖ அரசின் கடலை வருவொயொகக் கசர்த்து அதிலிருந்து ப ொதுச் பசைலவ கைித்தல் 

(Minus) எதிொியொக வந்தொல் அது  ற்றொக்குலற நிதியொக்கம் (Budgetary Deficit) எை 

அலைக்கப் டுகிறது. 

❖ இந்தியொவில் 1990-க்கு  ிறகு நிதிப் ற்றொகுலற என்ற கருத்து  ரவைொக 

 யன் டுத்தப் டுகிறது. 

❖ Budgetary Deficit-லிருந்து ப ொதுக்கடலைக் கைித்தொல் கிலடப் து Fiscal Deficit 

ஆகும். 

❖ இந்திய நிதிநிலை அறிக்லக (Budget) எப்க ொதும் கடலை பகொண்டுள்ளதொல் 

(Fiscal Deficit) எப்க ொதும் Budgetary Deficit-லய விட அதிகமொக இருக்கும். 

 

1.2 அறிமுகம் 

❖ நிதிப்ப ொருளியல்  லைய மற்றும்  ிரசித்தி ப ற்ற  ொடம் ப ொது நிதி (Public 

Finance) என் தொகும். 

❖ ப ொது நிதி (Public Fiinance) என்ற  ொடம் அரசு நிதி  ற்றிய பசயல் ொடுககளொடு 

பதொடர்புலடயது 
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❖ ப ொது நிதி அரசின் கருவூைகத்தின் நிதி பசயல் ொடுகள்  ற்றி விவொதிக்கிறது. 

❖ “ ிசிகல்” என்ற வொர்த்லத கிகரக்க வொர்த்லதயொை கூலட என்று ப ொருள் டும் இது 

“ப ொதுவொை ல ” என் லத குறிக்கும். 

❖ எைகவ “ப ொதுநிதி” என் லத “நிதிப்ப ொருளியல்” எை அலைக்கப் டுகிறது. 

❖ ப ொது நிதி என் து ஓர் அரசு தைது நிதி வளங்கலள உருவொக்குவது மற்றும் 

பசைவைிப் லத  ற்றி கூறுகிறது. 

❖ குடிமக்களின் பமொத்த விருப் ங்கள்  ற்றி அரசு கருத்தில் பகொள்கிறது. எைகவ 

தற்கொை அரசு நைம் க ணும் அரசொகும். 

❖ நிதிப்ப ொருளியல் ப ொது வருவொய், ப ொதுச்பசைவு, ப ொதுக்கடன், வரவு பசைவுத் 

திட்டம், கூட்டரசு நிதி மற்றும் உள்ளொட்சி நிதி ஆகியவற்லற  ற்றி விளக்குகிறது. 

 

1.3 ப ொதுநிதி ப ொருள் 

❖ ப ொது நிதி என் து அரசின் நிதி சொர்ந்தலவ  ற்றி  டிக்கக் கூடியதொகும். 

❖ அரசின் வருவொய் (Revenue) மற்றும் பசைவுகலளப் (Expenditure)  ற்றியும், அலவ 

ஒன்பறொபடன்று எவ்வொறு சொி பசய்து பகொள்கிறது என் லத  ற்றியும் 

விளக்குகிறது. 

 

1.4 சிை முக்கிய இைக்கணங்கள் (Definition) 

❖ “ப ொதுவொக ப ொதுநிதி என்ற  ொடம் அரசியலுக்கும் ப ொருளியலுக்கும் இலடகய 

எல்லைக் ககொடொக திகழ்கிறது” (Borderline between Economics and Politics) 

கூறியவர் டொல்டன் 

❖ “ப ொது அதிகொர அலமப் ின் வரவு பசைவுகலளப்  ற்றியும் அது ஒன்கறொபடொன்று 

சொி பசய்து பகொள்வலத  ற்றியும் பகொள்கிறது” - டொல்டன் 

❖ “அரசின் வருவொய் மற்றும் பசைவுகளின் இயல்ல யும், பகொள்லககலளயும் 

ஆரொய்வலத ப ொது நிதியியல் ஆகும்”. 
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2. இயல்புள் எல்லை மற்றும் முக்கியத்துவம் 

2.1 ப ொது நிதியியலின்  ொடப்ப ொருள் அல்ைது எல்லை  

[Scope or Subject Matter of Public Finance] 

ப ொது நிதியலின்  ொடப்ப ொருள் [Subject Matter] 

 

ப ொது  ப ொதுச் ப ொதுக்கடன் நிதி    நிதிக் 

வருவொய் பசைவு (Public Debt)  நிர்வொகம்  பகொள்லக 

(Public   (Public     (Finance 

 (Fiscal Policy) 

Revenue) Expenditure)    Administration) 

 நவீை கொைத்தில் ப ொது நிதியியல் ஐந்து துலணப் ிொிவுகலள கீகை விொிவொக 

கொண்க ொம். 

1. ப ொது வருவொய் (Public Revenue) 

➢ ப ொது வருவொய் என் து வொி மற்றும் வொியில்ைொ வருமொைங்கள், வொிக்பகொள்லக, 

வொிவிகிதம், வொியின்  ளு (burden of tax) வொியின் நொக்கம் ஆகியலவ அடங்கும். 

2. ப ொதுச் பசைவு (Public Expenditure) 

➢ அரசின் பசைவு ப ொதுச் பசைவின் விலளவு, ப ொதுச் பசைலவ கட்டு டுத்தல் 

ஆகியலவ பகொண்டுள்ளது. 

3. ப ொதுக்கடன் (Public Debt) 

➢ உள்நொடு மற்றும் பவளிநொட்டின் மூைம் ப றக்கூடிய கடன், ப ொதுக்கடன் சுலம, 

அதன் விலளவு, திரும்  பசலுத்தும் முலற ஆகியலவ இப் குதியில் அடங்கும். 

4. நிதி நிர்வொகம் (Public Administration) 

➢ அரசின் வரவு பசைவு திட்டத்தின்  ல்கவறு  குதிகலள  ற்றி  டிப் து நிதி 

நிர்வொகம். 

➢ வரவு பசைவு திட்டம் என் து ஒரொண்டிற்கொை அரசின் க ரளவு நிதி திட்டமொகும். 

➢ வரவு பசைவு திட்டத்தின்  ல்கவறு கநொக்கங்கள், அதலைத் தயொொிப் தற்கொை 

வைிமுலறகள், நிதிஒதுக்கீடு, மதிப்பீடு மற்றும் தணிக்லக க ொன்றலவ நிதி 

நிர்வொகத்தின் கீழ் அடங்கும். 
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