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1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਤɪ ਭਾਵ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪᴆਵਾਹਾਂ ਤɪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨᴇ ਾਂ ਨੰੂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਵਰᴇੇ ਤɪ ਘੱਟ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰੀਸੰਪਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਇਕ 
ਵਰᴇੇ ਤɪ ਵਧ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਪਰੀਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ।ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਮੁਦᴆ ਾ ਆੂਪਰਤੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪᴆਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤ ੇਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕᶳਿਕ 
ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਉਗਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਠਾਉਣੇ ਪਦੇੈ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ  ਿਦੰਦੇ ਹਨ  

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ, ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਨੰੂ 
ਪᴆਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

3. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂ
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਹਨ: 
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ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨ:  
ਇਸ ਚਲਨ ਤɪ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਓੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਿਸਧ ੇਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਚ ਹੰੁਦ ੇ
ਹਨ ਿਜਹਨਾਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਸ ਦਾ ਮੋਿਦᴆਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਜਂਵੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ᷄ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਚ ਦੁਪੱਖੀ 

ਨਰਮ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਪਖੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਜਵᶤ IMF, ਿਵਸ਼ਵਬੈਕ, IDA ਆਿਦ ਰਾਹੀ 

ਿਰਣਵੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਬੱਧ ਅਤੇ ਅਬੱਧ ਦੋਵੇ ਤਰᴇਾਂ ਦ ਕਰਜ਼ੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ।  
ਗਰੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨ :  
ਇਹ ਿਨਜੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਹਨ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਿਵਦੇਸਾਂ ਤੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਿਨਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਕਸਰ ਓੁਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਦਰੀ ਬ᷄ਕ ਜਾ ਂਸਰਕਾਰ, ਰਾਹᶣ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਿਨਜੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਫਾਇਦੇ ਉੇਦਸੇ ਤੋ ਪᴆਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਠ  
ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨ :  

ਇਹ ਇਕ ਵਰᴇੇ ਤɪ ਘੱਟ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰੀਸਪੰਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਕਰੰਸੀ , 

ਮੰਗ ਜਮਾਵਾਂ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਤੱਰਾਂ, ਕਮਸੀਅਲ ਪਪੇਰ, ਖਜਾਨਾ ਿਬਲਾਂ ਆਿਦ ਰਾਹੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕɨਦਰੀ ਬੈਕ ' 

ਅਤੇ ਕਮਰਸੀਅਲ ਬੈਕਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ।  
ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨ:  

ਇਹਇਕਵਰᴇੇਤɪ ਵਧ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਪਰੀਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਬਾਂਡ,  ਿਡਬੰਚਰ ,ਸਟਾਕ ਬੈਕਾਂ 

ਰਾਹੀ ਿਮਆਦੀ ਕਰਜੇ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਉ ਅਤੇ ਪᴆਤਖ ਿਨਵੇਸ ਚ 
ਵਰਗੀਵᴆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
ਪੋਰਟਫਲੋੀਉ ਿਨਵਸੇ 
ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹਸਤਾਂਤਰਨੀ ਪᴆਤੀ ਭੂਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਿਰਣ ਪੱਤਰ ਆਿਦ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । 
ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਿਰਣਪਤੱਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਲਾਭਾਂਸ ਜਾਂ 
ਿਬਆਜ ਹੀ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਦ ਿਨਜੀ ਿਨਵੇਸਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਨੰੂ 
ਪᴆਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਦੇਸ ਚ ਵੇਚ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾਬਾਹਰੀ ਪᴆਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਵੀ ਕਿਹਲਾਂਦੇ ਹਨ ।  
ਪᴆਤਖੱ ਿਨਵਸੇ 
ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਈ ਪᴆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਆਯਾਤਕਾਰੀ ਦੇਸ ਚ ਿਨਵੇਸਕ ਦੇਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਪਸਾਖਾ ਖੋਲਣਾ 
ਅਿਜਹੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥ। ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵ ੇਪੂੰਜੀ ਆਯਾਤਕਾਰੀ ਦੇਸ ਚ 
ਅਿਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਖɨਲਣਾ ਿਜਸਦਾ ਪਰੂਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵੱਤ ਪᴆਬੰਧਨ ਿਨਵੇਸਕ ਦੇਸ ਚ ਸਿਥਤ ਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ,ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਚ 
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸੇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸਕ ਦੇਸ ਚ ਿਨਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਨਵੇਸਕ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂਰਾਹੀ 
ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਚ ਸਿਥਰ ਪਰੀਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ । ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਗਮ ਜਾਂ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।  

4. ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੁਜੰੀ ਚਲਨ  

ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਵਰᴇੇ ਤੋ ਘੱਟ ਸਮੇ ਦੇ ਉਧਾਰਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੰੁਦ' ਹੈ । ਇਹ ਚਲਨ ਇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾ 

ਸੀ ਆਂ ਤੋ ਹੋਰਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਵੇਆਂ ਚ ਬਦਲਾਉ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਿਵਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਯਤਾਵਾ  
ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਦɨਗੰ ਬੈਕ ਹੋਰ ਤਰᴇਾਂ  ਦੇਬੈਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਿਵੱਤੀ 
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ਿਵਚᶦਲੀਏ  ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਰਮਾਂ ਆਿਦ ਤɪ ਹੈ । ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਚ ਕੋਦਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਜਮਾਂ ਖਾਤੇ , 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਬੈਕਾ ਦੇ ਜਮਾ ਖਾਤ,ੇ ਹੰੁਡੀਆਂ, ਓਵਰਡᴆ ਾਫਟ , ਬੈਕ ਨੋਟ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ 

ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  
ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨਾ ਂਦਾ ਪᴆਭਾਵ  
ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਮੁਦᴆ ਾ ਆੂਪਰਤੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪᴆਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਿਕᶳਿਕ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਅਲਪਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ  ਕਾਰਨ ਕੇਦਰੀ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੈਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੀਸਪੰਤੀਆਂ ਚ ਬਦਲਾਉ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਉ ਹੁੰਦ ੇ ਹਨ । ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ' ਚ ਜੋ 

ਬਦਲਾਉ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਮੋਕਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ।  
ਮਦᴆ ਾ ਪਰੂਤੀ ਚ ਮਢੁਲਾ ਬਦਲਾਉ  
ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਚ ਮੁਢਲਾ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਰਾਹੀ ਪᴆਤੱਖ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਦੇਸ 
ਦੇ ਆਯਾਤਾ ਤɪ ਿਨਰਯਾਤ ਵੱਧ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਹਨ  ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਦᴆ ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ 
ਜਦ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੋ ਆਯਾਤ ਵੱਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਦᴆ ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਿਕᶳਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੋ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਦ ੇਹਨ । 
ਮਦੁᴆ ਾ ਪਰੂਤੀ ਚ ਦੂਜਾ ਥਦਲਾਉ 
ਅਲਪਕਾਲੀ ਪᴆੰਜᴆੀ ਚਲਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਦᴆ ਾਪੂਰਤੀ ਚ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਓ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ ਰਾਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਆਯਾਤ ਤੋ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨᴇ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਦᴆਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹᶣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕɨਦਰੀ ਬ᷄ਕ ਿਵਚ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਸਤੋ ਦੇਸੀ ਬੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਵਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬੈਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤੋ ਸਾਖ ਜਾਂ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਚ ਮੁਦᴆ ਾ ਪਸਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੋ ਆਯਾਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ 
ਿਵਦੇਸੀ ਬੈਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਿਜਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ 
ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।  
ਮਦੁᴆ ਾ ਪਰੂਤੀ ਚ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਉ  
ਜਦɪ ਕɨਦਰੀ ਬਾਂਕਾ ਦੇ ਿਰਜਰਵ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ  ਉਹ ਬੈਕਾਂ ਦੇ  ਵਟਾਂਦਰਾ ਪਤੱਰਾਂ ਦਾ ਬੱਟਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖੱੁਲੇ 
ਬਜ਼ਾਰ ਪᴆਚਾਲਨਾਂ ਰਾਹੀ ਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਉਸਤੋ ਜੋ ਮੁਦᴆ ਾ ਪਸਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਦਾ 
ਤੀਜਾ ਪᴆਭਾਵ ਕਿਹਲਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕɨਦਰੀ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਦੇਯਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਿਰਜ਼ਰਵਾਂ ਚ ਕਮੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੱੁਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਚ ਜੋ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਪਕਾਲੀ 
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪᴆਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਚਸੀਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਚ ਕਾਫੀ 
ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੰੂਜੀ ਚਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ । 
ਅਸਿਥਰਤਾਕਾਰੀ ਸੱਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆ ਯᴆਾਤਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸਤੋ ਕੇਦਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਦਾਂ ਸੰਗੋੜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ 
ਅਸਿਥਰਤਾਕਾਰੀ ਸੱਟਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦ ਆਯਾਤਾਂ ਤੋ ਿਨਰਯਾਤᶦ ਵੱਧ ਹੁਦੇੰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਿਬਆਜ ਦਰ 
ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਤੋ ਬੈਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦᴆ ਾ ਪੂਰਤੀ ਚ ਪਸਾਰ । 
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾਉਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾਮਾਨ ਚ ਸਿਥਰਤਾਕਾਰੀ ਸੱਟ ੇਰਾਹੀ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਗਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਿਜਸਤੋ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸੀਮਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਿਥਰਤਾਕਾਰੀ ਸੱਟ ੇਤੋ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ 
ਚਲਨਾਂ ਰਾਹੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਉਚ ਸੀਮਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  
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ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਚਲਨ  
ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਇਕ ਵਰᴇੇ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਧਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਬਾਂਡ 
ਬਦਲਾਉਯੋਗ ਡਬੈਚਰ ਬᶥਕਾਂ ਰਾਹੀ ਿਮਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਿਦ ਸਾਮਲ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ ਿਵਸੇਸਕਰ ਬਾਂਡ 
ਪᴆਵਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਕਾਯਾਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ ਚ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀ ਵੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ । ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ  
ਦੋਵਾਂ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਜਵੇ ਿਵਸਵ ਬੈਕ ਯੂਰਪੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਬੈਕ  ,ਏ ਸੀਆਈ ਿਵਕਾਸ ਬੈਕ ਆਿਦ 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

5. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਂਦ ੇਫਾਇਦ ੇ 
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਦੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ : 

ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨਾ –ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਅਤੀਰੇਕ ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਦੈੀ ਹੈ । ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਤੋ ਦੇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਧਾਰਦਾਤਾ 
ਦੇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਪᴆਤੀਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਜਦ ਿਬਆ ਲਾਭਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਆਿਦ 
ਪᴆਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼  ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨੰੂ 
ਭਰਨ ਲਈ ਪᴆਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ।  

ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ -ਅ᷅ਤਰਪᴆਵਾਹ ਤੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਚ 

ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤਾਂ ਚ ਕਮੀ । ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਉਧਾਰਦਾਤਾ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ 
ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨਾ -ਚਲਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 

ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  
ਉਤਪਾਦਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ  -ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ 
ਰਾਹੀ ਪᴆਯੋਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸੀ ਤੋ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
ਭਲਾਈ -ਅਜਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਦੋੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਉਧਾਰ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹਨ ਉਹ 
ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਢੁਕਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਵਰਤੋ 
ਹੋਵੇ । ਇਸਲਈ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਉਹਨਾਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਚ ਪᴆਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਿਜੱਥ ੇਵੱਧ ੋਵੱਧ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ।  

ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਿਲਆਉਣਾ -ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਤੋ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਇਕੋਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪᴆਿਵਰਤੀਹ ੇ

ਜਾਂਦੀ ਰੇ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪᴆਵਾਹ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ 
ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਿਕ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀਤੇ  ਵਧ ਿਵਆਜ ਪᴆਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਖੀਰ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਯਾਤਕ ਦੇਸ ਚਿਬਆਜ 
ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।  
ਿਨਗਮ ਰਾਹੀ ਪᴆਾਪਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਆੁਧੳਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਚ 
ਮੁੜ - ਿਵਨਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਦੇਸ ਤੋ ਦੂਜੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਾਰਦਾਤਾ ਦੇਸ ਤੋ ਪਲਾਟ 

, ਉਪਕਰਨ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਚ ਹਸਤਾਂਤਿਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਦੀਆ ਤਕਨੀਕਾ ਵੀ ਉਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹIੈ 
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6. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ 
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਉਗਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ ਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ  ਿਦੰਦੇ ਹਨ  

1. ਪੂੰਜੀ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਵਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ 

ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲਾ , ਵਾਸੂ ਮੁੱਲ ਹᴆਾਸ ਤੱਤਾ ਅਵੰਡ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਕਰ ਛੂਟ ਿਵਕਾਸ ਰਾਹਤ ਆਿਦ ਮੂਲ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ 

ਪɩਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟਾਂ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਦੇਸੰਸਾਧਨਾ ਨੰੂ ਖਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ 
ਲਾਗਤਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ।  

2. ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਤੋ  ਪੁੰਜੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰ ਨ ਲਈ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭਾਂ ਲਾਭਾਂਸਾਂ ਿਬਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ  
ਸਥੋਾਨਾਂਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ  ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾ ਵਧ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  I  

3. ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਪᴆਮੱੁਖ ਪᴆਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸਤੋ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਿਨਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਘੱਟ ਅਤੇ ਿਵਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ।  

4. ਿਵਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉ᷀ਚਾ ਰਿਹਣਪਸਿਹਣ ਦਾ ਪੱਧਰ 
ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਵਾਂਛਨੀ ਪᴆਦਰਸਨਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਉ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

5. ਿਵਦੇਮੀ ਕੰਪਾਨੀਆ ਦੇਸ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਗਿਹਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੰਆਂਦੳਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟਟਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਾਧਨ ਸੰਪਨੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ । ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
ਅਿਜਹੇ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੳਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵਿਰᴇਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਚ ਉਚੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲਾਗਤਾਂ 
ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।  

6. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਤੋ ਦੇਸੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ੳਵਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਇਕ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਿਨਰਿਣਆਂ ਿਵਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉ᷀ਦਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੈ ਹਨ । ਅਿਜਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ 
ਥਹੁਕਮੋੀ ਿਨਗਮਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  

7. ਿਵਦੇਸੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥ ੇ ਿਵਦੇਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ । ਇਸਤੋ ਦੇਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਿਵਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਂਦਾ । ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 
ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂਪਦੈਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ । 

8. ਿਵਦੇਸੀ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਪੂੰਜੳ ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ ਰੇ । ਜਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ 
ਦੇਸਾਂ ਚ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰਪਵਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਿਨਵੇਸਕ 
ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋ ਪੂੰਜੀ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਚ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਛਾ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  

7. ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾ ਂਨੂ ੰਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤੱ  
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਦਾ ਪᴆਵਾਹ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਹੈ  
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 ਿਬਆਜ ਦਰ : ਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਤੱਤ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ 

ਵਰਤਮਾਨ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ । ਿਜਸ ਦੇਸ ਚ ਿਬਆਜ ਦਰ ਨੀਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀ ਪᴆਵਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਉਚੀ ਿਬਆਜ 
ਦਰਵਾਲੇ ਦੇਸ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਉਥੋ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪᴆਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।  
 ਸੱਟਾ:  ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾ ਵੀ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ 
ਚਲਨਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਸਟੋਰੀਏ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਿਵਖੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਿਬਆਜ ਦਰ ਚ ਵਾਧਾ 
ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਂਡ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਪᴆਤੀ◌ੂਭਤੀਆਂ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ , ਭਿਵੱਖ ਚ ਘਰੇਲੂ ਿਬਆਜ 

ਦਰ ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਵਦੇਸੀ ਸਟੋਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ ਚ ਿਨਵੇਸ ਕਰਨਗੇ 
ਿਜਸਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੇਸ ਚ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਵਮੂਲਨ ਦੀ ਭਿਵਖੱ ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੀਏ ਕਰੰਸੀ ਨੰੂ ਿਵਦੇਸੀ ਪᴆਤੀ◌ੂਭਤੀਆ ਂਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ 
ਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਿਵਦੇਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦੇਸ ਚ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ 
ਹੋਵੇਗਾ ।  
  ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ :ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਦੇਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਚ ਪੂੰਜੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਮੁਨਾਫ ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 
ਿਦᴆਸਟੀਗੋਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਦੇਸਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ 
ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚ ਪੂੰਜੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੋ ਇਕ ਿਵਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਸੰਭਾਵਤੋ ਮੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਿਦᴆਸਟੀਗੋਚਰ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਤੋ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਿਨਵੇਸ 
ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਤੋ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।  
 ਬੈਕ ਦਰ:  ਕɨਦਰੀ ਬੈਕ ਰਾਹੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਬੈਕ ਦਰ ਵᶣ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਮਾਰਿਕਟ 
ਿਬਆਜ ਦਰ ਇਸਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬੈਕ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ 
ਉਲਟ ਬੈਕ ਦਰ ਉ᷀ਚੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਜੰੀ ਦਾ ਦੇਸ ਚ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ । 
 ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ:  :ਮੰੂਜੀ ਚਲਨ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਚੋ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਜਸ ਦੇਸ ਚ 
ਿਕਰਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆੳਦ ਸਸਤੇ ਪᴆਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਿਨਵੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ।  
 ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਥਰਤਾ :ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਥਰਤਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਤਰੀ ਸਬੰਧ 
ਦੇਸ ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ।  
 ਕਰ ਨੀਤੀ :ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਪᴆਵਾਹ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੂਹਰਾ ਕਰਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਿਜਹੀ 
ਕਰ ਨੀਤੀ ਜੋ ਉ᷀ਦਮੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵਿਰᴇਆਂ ਲਈ ਕਰ ਤੋ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਰਕਸਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉ᷀ਚੀ ਸੁਲਕ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  
 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ:ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਤੇ ਪᴆਭਾਵ ਪਦੈਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ 
ਸਰਕਾਰ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਭਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਿਬਆਜ ਆਿਦ ਨੰੂ ਹਸਤਾਂਤੳਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦੇਸ ਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਹੋਵਗੇਾ । ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਨਰਮ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੋਸੀ , ਮੋਦᴆਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ  ਿਵਚਸਹਾਇਕਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ  I  

8. ਿਸਟੱਾ 
ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਤɪ ਭਾਵ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪᴆਵਾਹਾਂ ਤɪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨᴇ ਾਂ ਨੰੂ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਚਲਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ I 
ਪੂੰਜੀਦੀਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ  ਪੂਜੰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਪᴆਵਾਹ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸਕ ਆਮ 
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ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਿਬਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਚ 
ਿਨਵੇਸ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਪᴆਤੀਫਲ ਦੀ ਉ᷀ਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰਪਵਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਤਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸਕ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਲੈਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋ ਪੂੰਜੀ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਚ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪਦੈਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  

9. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

1. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ 

2. ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ 

3. ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ 

4. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 

10. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਘਟਕ ਪᴆਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

2. ਅਲਪਕਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਕਵɨ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

3. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲਨ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ,ਪੂੰਜੀ ਚਲਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ । 

11. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ 
1. Kindelberger, C.P.: International Economics 
2. Todaro, M.P.: Economic Development in the Third World  

3. Grubel, H.G. : international Economics  
1. Sodersten, B. : International Economics  

2. Friedrich, K. : International Economics  

3. Snider, D.A. : Introduction to International Economics 

4. Salvatore, D. : International Economics 
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ਿਨਜੀ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਨਵਸ਼ੇ ਅਤ ੇਬਹਰੁਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਗਮ 

2.2.1 ਭੁਿਮਕਾ 

2.2.2 ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

2.2.3 ਿਨਜੀ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਨਵਸ਼ੇ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ  

2.2.4 ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਅਤ ੇਘਟੱ ਿਵਕਸਤ ਦਸੇ 

2.2.5 ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਂਦ ੇਫਾਇਦੇ 

2.2.6 ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮੀਆ ਂ 

2.2.7 ਿਸਟੱਾ 

2.2.8 ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

2.2.9 ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

2.2.10 ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਯੂਰਪ ਤɪ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ 

ਗਈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕ ੇਚ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ' ਚ ਪᴆਤੱੁਖ ਿਨਵੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪᴆਵਾਿਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਪੂੰਜੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਨਰਤਾਂ ਦੇ ੳਤਪਾਦਨਾਂ ਚ ਲੱਗੀ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਿਹੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਿਨਵੇਿਸਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤɪ ਬਾਅਦ ਤᶦ ਅੱਧ ੇਤᶦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਜੀ ਿਨਵੇਸ ਪᴆਤੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਹਾ - ਅਸੋਿਧਤ ਤੇਲਾ ਮᶥਰਾਨੀਜ਼ਾ ਅਬਰਕ ਤਾਂਬਾ,ਿਬਜਲੀ ਸਕਤੀ ਆਿਦ ਦੇ ਿਨਸ਼ਕਾਸਨ ' ਚ 

ਕɨਿਦᴆਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪᴆਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿਨਵੇਿਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਚ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੀ,ਤਦ ਤਕ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਲ ਪᴆਵਾਿਹਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਦᴆਸਟੀ ਤᶦ ਕੁਝ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਵੱਡੀ ਹੋਵ।ੇ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਗਮ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟ ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿਨਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਪੜᴇ ਾਂਗੇ। 

3. ਿਨਜੀ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਨਵਸ਼ੇ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ  
ਿਨਜੀ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਨਵੇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ  

      94 
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ਫਾਇਦ ੇ 
ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪᴆਯੋਗ  
ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪᴆਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਤ ੋਜੇਹੜਾ ਫਾਇਦਾ 
ਹੋਵੇ ਉਸਨੁ ਮੁੜ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰਮਾਲੀਆ  
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚ ਸਰਕਾਰ ਿਵਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਤੇ 
ਕਰ ਲਗਾᶳਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਤɪ ਰਾਇਲਟੀਆਂ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾᶳਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਿਕਰਤ ਦੀ ਵਾਤਸਿਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ। ਜਦ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ ਤɪ ਪᴆੇਿਰਤ 

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਪɨਡੂ ਖੇਤਰ ਚ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਨਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸ ਤᶦ ਆਯਾਤ ਅਦਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਜਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਦਾਂ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ 

ਿਨਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਅੱਗ ੇਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਦੋਨɪ ਪਾਸੇ ਸᴆਖੰੂਲਾ ਪᴆਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਨਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗ ਗਿਹਨ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਦਸੇੀ ਉ᷀ਦਮ ਨੂ ੰਉਤਸ਼ਾਹ  
ਇਹ ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉ᷀ਦਮ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਚ ਵੱਧ 
ਿਨਵੇਸ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਚ ਿਵਦੇਸੀ ਉੇਦਮ ਦੇ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪᴆਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਮੁਦᴆ ਾ 
ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੋ ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਨੰੂ ਪੋਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵੀਵਰਗ  ਨੰੂ ਪᴆਿਸਕਸਣ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 
ਪᴆਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਜਾ ਉਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਵᶤ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। 
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ  
ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਬੋਝ 
ਪਾᶳਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਜਹੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਾਜ ਦੀ ਸਿਧਤੀ ਚਅਿਜਹੇ 
ਿਨਵੇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪᴆਭਾਵ ਪਾᶳਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਨਾ ਿਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ 
ਸਗੋ ਿਵਦੇਸੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਘਟੱ-ਿਵਕਸਤ ਦਸੇਾ ਂਚ ਿਨਵਸੇ ਨੂ ੰੳਤਸਾਹ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਉ᷀ਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਿਨਵੇਸ ਨੰੂ ੳਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 

ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲਾ ਯੁਗਾਂਡਾ,ਇਥਪੋੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਚ ਿਨਵੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਣ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤᶦ 

ਉਧਾਰ ਲɩਦਾ ਹ।ੈ 
ਬਹਿੁਵਿਧᴡਨ 
ਜਦ ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸੀ ਿਨਵੇਸ ਇਕ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚɪ ਤੇਲਾ ਖਣਜ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਢਣ 

ਚਾਹ,ਰਬੜ,ਕਾਫੀ,ਚਾਹ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਬਗਾਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਚ,ਿਬਜਲੀ,ਸੜਕ ਆਿਦ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਿਚਆਂ ਚ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀ 

ਵਸਤਾਂ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਤੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚ ਿਵਸਤᴆਤ ਬਹੁਿਵਧਕਰਨ  ਹ।ੈ 
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ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ 
ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸੀ  ਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਹੁਿਵਧਕਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤɪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ 
ਦੇਸਾਂ ਚ ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉ᷀ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿਵਸਤᴆਤ ਮਾਰਿਕਟ  

ਜਦ ਿਵਦੇਸੀ ਿਨਵੇਸਕ : LDCs ਦੇਸਾਂ ਚ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ  

ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਿਲਆᶳਦੇ  ਹਨ। ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪᴆਸਾਰ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 
ਨੁਕਸਾਨ 
ਫੈਦੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ: 

LDCs ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾ ਂ ਨੰੂ,ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਾਧ ੂ

ਅਵਮੂਲਨ ਭੱਤਾ,ਅਵੰਡ ਮੁਨਾਫ ੇ ਤੇ ਕਰ ਛੂਟ ਿਵਕਾਸ ਰਾਹਤ ਕਰ ਚ ਕੁਝ ਸਮɨ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਿਤᴆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪɩਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਵਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰੀ ਪᴆਵਾਹ ਿਲਆᶳਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਤɪ ਤੀਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪਦੈਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਰਣ ਸੇਵਾ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪᴆਤੱਖ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ 
ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੀਬਰ ਿਵਦੇਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਕਟ ਿਲਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪᴆਭਾਵ ਪਾᶳਦੇ 

ਹਨ।ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਕ ਨਹᶣ ਿਕ ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਫੁਜ਼ਗਾਰ,ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨੰੂ 

ਵਧਾᶳਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਨੰੂ ਿਨਰਾ ਓੰੁਤਸ਼ਾਿਹਂਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਿਨਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾᶳਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਤ ɪ
ਉਹ ਿਨਰਉਤਸਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਪᴆਮੱੁਖ 
ਪᴆਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵɨ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤੋਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਉ᷀ਚੀ ਤਨਖਾਹ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਤɪ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਿਨਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ,ਉਹ 

ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨੀਵᶤ ਅਤੇ ਿਵਚਲੇ ਪਧੱਰ ਦੇ ਪਦਾਂ ਲਈ ਪᴆਿਸਕਸਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਪਦਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ 

ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ,ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘੱਟਾ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਤੇ 

ਬੇਲੋੜਾ ਪᴆਦਰਸਨਕਾਰੀ ਪᴆਭਾਵ ਪਾᶳਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਉ ਪਦੈਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਫਜ਼ੂਲ 
ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪᴆਦਰਸਨਕਾਰੀ ਪᴆਭਾਵ ਪɩਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ 
ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇਸ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਗਿਹਨ ਤਕਨᶣਕ ਿਲਆᶳਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨ 
ਸੰਪੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹᶣ ਖਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਪਰੁਾਣੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ 
ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵਿਰᴇਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਚ ਉਚੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲਾਰਾਤਾਂ ਹਨ ਿਵਦੇਸੀ ਿਨਵੇਸ ਚ 
ਘਰੇਲੂ ਸਕਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਦੇਸੀ ਫਰਮਾਂ ਇਕ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ 
ਿਨਰਿਣਆਂ ਚ ਿਵਦੇਸੀ ਉਦੱਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਰਾਹᶣ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਚ ਅਸੰਤੁਿਲਤ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਿਪਛੜੇ ਹੀ ਰਿਹ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤɪ ਖੇਤਰੀ ਨਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨਵੇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਏਕਾਿਧਕਾਰੀਆ ਨੰੂ ਪਦੈਾ 
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ਕਰਦੇ ਹਨ,ਿਜਸ ਤᶦ ਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਿਧਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗੀਆਂ 

ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ' ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹᶣ ਸੰਕਟ ਵੀ ਿਲਆਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉ᷀ਚੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੀ 

ਸਿਥਤੀ ਚ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੰਦੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

4. ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਅਤ ੇਘਟੱ ਿਵਕਸਤ ਦਸੇ 

ਇਕ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਰਾਮ ' ਕੰਪਨੀ,ਫਰਮ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਅਮਰੀਕਾ,ਿਬᴆਟੇਨ ਜਰਮਨੀ ਜਪਾਨ ਆਿਦ 

ਿਕਸੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ 
ਏਸ਼ੀਆ ਮੋਫਗੰਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਿਜਹੇ ਘਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਹੀ ਨਹᶣ ਸਗੋ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ 

ਦੇਸਾਂ,ਆਸਟᴆ ੇਲੀਆ,ਿਨਉਜ਼ੀਲɩਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਬੜ,ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕੋਕ ੋਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੰੂ 

ਉਗਾਉਣ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ,ਅਤੇ ਸੋਧਨ ਤੇ ਘਂਰੇਲੂ ੳਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਆਿਦ ਚ ਕਾਰਜਸੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 

ਕੰਮਾਂ ਚ ਬᶥਿਕੰਗ,ਬੀਮਾ,ਜਲਯਾਨ,ਹੋਟਲ ਆਿਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਇਕ ਿਚੜੀਆਘਰ ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ 

ਿਨਆᶲ MNCs ਕਈ ਅਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪᴆਕਾਰਾਂ ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪᴆਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਜੈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਟᴆੀਟਨ  ਨੇ MNCs ਨੰੂ ਆਰਥਕਾ,ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪᴆੇਰਨਾਤਮਕ ਿਦᴆਸਟੀਕੋਣਾਂ ਤᶦ ਪਰੀਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਰੀਭਾਸਾ ਆਕਾਰ,ਭੂਗੋਲਕ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ MNCs ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸੰਜੁਗਤੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਪਰੀਭਾਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਿਵਿਸ਼ਸਟ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਲੀਅਨ 

ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੀ ਸੱੁਧ ਿਬᴡੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਿਵਿਨਰਮਾਣ ' ਚ ਪᴆਤੱਖ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 

ਕੁਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ 15 ਤੋ 20 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪᴆਤੱਖ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਿਵਦੇਸੀ ਉ᷀ਦਮ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 
ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 25 ਪᴆਤੀਸਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ। 

ਪᴆੇਰਨਾਤਮਕ ਪਰੀਭਾਸਾ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ' ਕੰਪਨੀ ਦਰਸਨ ਅਤੇ ਪᴆੇਰਨਾ ਨੰੂ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀਅਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀਅਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਾਹᶣ ਿਦਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇਕ ਫਰਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉ᷀ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਕ ੳਸਦੀਅ ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਦੀਅ ਯੂਿਨਟਾਂ 

ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਚ ਲਗੀ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹᶣ।' ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਅਨੁਸਥਾਪਤ,ਮੇਜਬਾਨ-

ਅਨᴆਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਿਵਸਵ-ਅਨੁਸਥਾਪਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਵਸ਼ਵ ਿਨਵੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਪᴆਭਾਵਸਾਲੀ ਨਹੀ ਹੰੁਦੇ ਸਗੌ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ,ਵਪਾਰ ਿਵੱਤ 

ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ,ਉਤਪਾਦਨ,ਵਪਾਰ,ਿਵੱਤ 

ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਉਿਚਤ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵɨ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ ਪᴆਕਾਸ਼ਤ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧ 

ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ। ਭਾਰਤ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਝ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਹਨ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ,ਪᴆੋਕਟਰ ᶶਡ ਗੈਬਲਾ ਨੈਸਲੇ, 

ਗਲੈਕਸੋ - ਪੀਫਾਈਜ਼ਰ,ਬੀ ਪੀ ਐਲਾ ਸੈਮਸੰਗਾ ਿਫਲੀਪਸ,ਐਲ ਜੀ, ਐਮ ᶶਡ ਐਫ ਟਾਇਰ ,ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਹੌਡਾ, ਫੋਰਡ,ਪੀਟਰ 

ਇੰਗਲੈਡ, ਰੀਬੋਕ,ਨਾਈਕ  ਆਿਦ। 
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5. ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਂਦ ੇਫਾਇਦ ੇ
ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਤɪ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾ ਨੰੂ ਪᴆਵਾਿਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪᴆਤੱਖ ਿਵਦੇਸੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਿਸਧਾਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਲਪਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤ ਆਪਸੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ। 
ਇਸਲਈ ਉਹ ਮਅਧਤ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਫਾਇਦੇ ਪੁਚਾਂਦੇ ਹਨ  
ਬਹਤੁ ਪੂੰਜੀ ਪᴆਵਾਹ  
ਿਵੱਤੀ ਿਦᴆਸਟੀ ਤɪ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਘਟੱ ਿਵਕਸਤ  
ਦੈਸਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਖੋਮ ਉਠਾਉਣਾ  
ਉਹ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਅਪਰੂਨ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵɨ ਸਕਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਹਰ ਿਕਰਤੀ 
ਆਿਦ  
ਨੀਵਾਂ ਬਜਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਗਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਲɩਦੇ ਹਨ। 
ਪᴆਬਧੰਕੀ ਫਾਇਦ ੇ 
ਉਹ ਨਵɨ ਿਹਮੰਤੀ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉ᷀ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉ᷀ਦਮੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਿਵਰਸਤ  
ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ 
ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤᶦ ਉ᷀ਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਾਂਿਤᴆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਿਵਕਸ ਉਤ ੇ
ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਨੰੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ehsk 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ' ਚ ਨਵੇ ਤਕਨੀਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਧੱਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ' 

ਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਮਡੰੀ  ਤਕਨੀਕਾ ਂ 
ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਆਪਣੇ ਮੱੁਖ ਖਰੋਤਰਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਾਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਨੋਖੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਿਵਧੀਆਂ ਅਪਨਾᶳਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਖohਦਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬᴆਾਂਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤɪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲਾ ਹ।ੈ 
ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਦਾ ਘੱਟਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਕ ਿਦᴆਸ਼ਟੀ ਤᶦ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ 
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚ ਸੱੁਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।। 

6. ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮੀਆ ਂ 

MNCsਨੰੂ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ ਿਵਹਾਰ,ਜੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਘᴆਣਾਲੀ ਚ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ,ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਏਜੰਟ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉ᷀ਚ ਮਨੁਾਫਾ  

ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਿਨਗਮ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਸੌ chਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੰਗਾਪੁਰ,ਮੈਕਸੀਕੋ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬᴆਾਜੀਲ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਚੱੁਕ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆ ਂਕਰਾਧਾਨ  
ਦਰਾਂ ਤᶦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰੂ ਵੱਧ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਰਾਹᶣ ਸੁਆਰਥ ਿਸੱਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਉਚੀਆ ਂਕੀਮਤਾ ਂ 

MNCs ਆਯਾਤਯੋਗ ਉਪᴡਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟਾ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਤɪ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲɩਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਬਜ਼ਾਰ ਤᶦ  eJh  ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉ᷀ਚ ਤਨਖਾਹ ਪᴆਾਪਤ ਪᴆਸ਼ਾਸਕ  

ਜੋ ਸਟਾਫ MNCs ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ? ਉਸਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉ᷀ਚੀ ਤਨਖਾਹ ਿਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚɪ ਕੁਝ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਜ ' 

ਚ ਿਨਯੁਕਤ ਉ᷀ਚ ਪᴆਸਾਸਕ ਨੰੂ ਿਦਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤᶦ ਵੀ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ 
ਿਕਰਤੀ ਨੰੂ ਦੂਣੇ ਜਾਂ ਿਤਨ ਗੁਣੇ ਤɪ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨੀਯ ਫਰਮਾਂ ਤᶦ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਤᶦ ਿਸਰਫ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਹᶣ ਵਧਦੀ ਸਗੋ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਚ ਲਗੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ' ਚ ਅਸੰਤੋਸ ਅਤੇ ਅਸੁਿਵਧਾ 

ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਬਚਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ  

MNCs, LDCsਚ ਆਯਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਵᶣ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਸਥਾਨੀਯ 

ਬਚਤਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨੀਯ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਭਾਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ MNCs ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 

ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ,ਸਥਾਨੀਯ ਫਰਮਾਂ ਵਪਾਰ ਤɪ ਹਟਾ ਿਦਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਾਨੀਯ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋੜ ਕਰ ਸਕਨ ਿਕᶳਿਕ MNCs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਿਹੱਸ ੇ

ਖਰੀਦ ਲɩਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤᴆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਾ ਲɩਦੀ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਨੀ  ਪੂਜੰੀ ਗਿਹਨ ਤਕਨੀਕਾ ਂ

MNCs, LDCs ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਸ਼ᴆੇਣੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸਥਾਨਾਂਿਤᴆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।' ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾ ਂ

ਨੰੂ ਤਕਨੀਕ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਿਥਤ ਪੜੈ ਕੰਪਨੀਆਂ 

ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ  ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਨᴇਾ ਦੇ  ਪਦਾ ' ਲਈ ਸਥਾਨੀਯ ਸੇਵੀਵਰਗ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪᴆਤੀ ਅਣਦੇਖੀ 

ਵਰਤਣਾ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਕਰੀਬ ਤɪ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਿਜਸਨੰੂ MNCs 

ਘੱਟਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਾਂਿਤᴆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਗਿਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਅਤੀਰੇਕ 
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹᶣ ਹੈ। 
ਖਤੇਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਂ

MNCs ਉਹਨਾ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ  

ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾ ਚ ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ dਵਾਦ  
ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਪᴆਤੀਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਸ਼ੇ 

ਿਵਧਾਇਕਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪᴆਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਿਹਤ ' ਚ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ' ਚ ਦਖਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉ᷀ਚ ਪਦਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਸੇਸਾਿਧਕਾਰ 
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ਵਰਗ ਨੰੂ ਥਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਸਥਾਨੀਯ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੰੂ, ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ 

ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ। ਉਹ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਦᴆਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

7. ਿਸਟੱਾ  
ਅਸਲ ਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕ ਬਹਰੁਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਮਾਤᴆ  ਸੋਸਣ ਦੇ ਏਜᶤਟ ਹਨ ਸਗੋ ਉਹ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਏਜɨਟ ਹਨ। 

ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਕੇ,ਪᴆਬੰਧਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬਜਾਰ 

ਸਬੰਧੀ ਕੁਸਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਾਕੇ ੳ[ਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲਗਾਕੇ MNCs ਨੇ ਿਸੰਗਾਪੁਰ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ,ਤੋਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਵɨ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂfXਆਨ 

ਿਦਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ,ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਿਦਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ MNCs ਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 

ਰੁਚੀ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਕਾਸਸੀਲੀ 

ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ MNCs ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ  ਪᴆਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਨਯੰਿਤᴆਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਵਆਪੀ ਿਵਸਾਲ MNCsਨੰੂ 

ਿਨਯੰਿਤᴆਤ ਕਰਨ ਦੇ ' ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਤੇ ਹੋਣ ਤੇ,ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਿਵਪਰੀਤ ਟᴆਸਟ 

ਿਨਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵᶤ ਿਕ ਭਾਰਤ ਚ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾੲ ਐਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਨੰੂ 
ਐਗਰੀਮᶥਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨੀਯਿਨਰਮਾਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਪੇਟɨਟ 

ਪᴆਿᴡਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਬਾਰ ੇਚ ਦਸ ਸਕਣ।ਘਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ MNCsਨੰੂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਟਰਕੀ ਐਗਰੀਮᶥਟਸ ਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਸਲ ਹਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਇਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ,ਜੋ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਿਮਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨੀਯ ਸੇਵੀਵਰਗ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ,ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਅਖੀਰ ਚ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨੀਯ ਫਰਮ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਸੋਪਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ MNCs ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਲਕ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਜਮਾ  ਿਦਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾ ਨੰੂ MNCs ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਤ ɪਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਗਣੀ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਵਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ 

ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ MNCs ਨੰੂ ਵੀ ਇਸਤɪ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚੇ। ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨੀਯ ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ 

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪᴆਾਪਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਤੇ ਇਕੋਿਜਹਾ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰ ਿਦਤੀਆ ਗਈਆਂ 
ਸਿਥਤੀਆ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆ ਪਾਪਧਤ ਨੰੂ ਘੱਟਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾ ਦੇ ਿਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾ ਭਾਗਾਂ ਚ ਪਲਾਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਰਾਟਾਦਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਰਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਚ ਪਾ◌ਾਪਧਤ ਦੀਆ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਮਨੱ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰᴇਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਧਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਨੰੂ MNCsਦੀ ਉਸ ਦੇਸ ਚ ਪᴆਜ਼ਿਲਤੋ 

ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜਸੰੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਭੁਲੱ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਧਤ ਦੇ 
ਪᴆਤੀ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਚ ਨਾ ਿਹਚਿਕਚਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਰਾਸਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਏ। 
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8. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

5. ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਨਗਮ 

6. ਘੱਟ ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ 

7. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ 

9. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਚ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨ ਕਰੋ। 

2. ਘੱਟਾ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮਾਂ ਦੇ ਪᴆਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। ਅਿਜਹੇ ਦੇਸਾਂ ਚ ਉਹ 
ਸੋਸਣ ਦੇ ਏਜɩਟ ਿਕᶳ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? 

3. ਕੀ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਿਨਗਮ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਸੋਸਣ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਕਾਰਣ ਿਦਓੁ। 
ਅਿਜਹੀ ਦੇਸਾਂ ਰ ਉਹ ਿਕਵɨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵਦੰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 
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ਅਤੰਰਣ ਸਮਿੱਸਆ ਤ ੇਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮਦਦ 

2.3.1 ਭੁਿਮਕਾ 

2.3.2 ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

2.3.3 ਅਤੰਰਣ ਸਮਿੱਮਆ 

2.3.4 ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦ ੇਪᴆਭਾਵ 

2.3.5 ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾ ਂਮਦਦ 

 2.3.5.1  ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੁਜੰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ ਦ ੇਭਦੇ  

 2.3.5.2  ਘਟੱ-ਿਵਕਸਤ ਦਸੇਾ ਂਚ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੁਜੰੀ ਮਦਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਪਖੱ  

2.3.6 ਿਵਦਸੇੀ ਪੁਜੰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ ਘਟੱ ਿਵਕਸਤ ਦਸੇਾ ਂਦ ੇਿਵਕਾਸ ਚ ਰਕੁਾਵਟ 

2.3.7 ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਲਈ ਿਵਦਸ਼ੇੀਮਦਦ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤੱ 

2.3.8 ਿਸਟੱਾ 

2.3.9 ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

2.3.10 ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

2.3.11 ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਤੋ ਭਾਵ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਤੋ ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਣਾਂ ਤੋ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 
ਦੋ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ b?Dd/D ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਕਿਹਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਣ 
ਵਾਸਤਿਵਕ ਅੰਤਰਣ ਵੀ ਕਿਹਲਾਂਦੇ ਹਨ ਿਕᶳਿਕ ਉਹ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਰਾਹੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਿਬਆਜ ਦਾ b?Dd/D ਦੇਸ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਅੰਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਤੇ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਰਾਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਤੀਪੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। 
ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ  ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਤੋ ਸਤੀਪੂਰ ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਥᴿᵞਤᴆ ੀਆਂ ਲਈ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਵਸਾ ਅੰਤਰਣ 
ਸਮੱਿਸਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬੋਝ ਸੀ। ਅਜਕਲ ਅੰਤਰਣ ਦੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇਨਦਾਰ LDCs ਤੇ ਿਰਣ ਅਤੇ ਿਬਆਜ ਦੇ ਭੁrskB ਦਾ ਭਾਹ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਮੱਤਰ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹੀ 

ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਤੀਪਰੂਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮੌਿਦᴆਕ ਸਗੋ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ 
ਪਏਗਾ। ਮਂੁਦᴆ ਾ ਅਤਰਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 
ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 
ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। fJਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਤੀਪੁਰਤੀ 
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ਦਾ ਪᴆਤੱਖ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਿਲਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਜਰਮਨੀ ਸਤੀਪਰੂਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਾਂ ਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਯਾਿਤਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚਂ ਕਮੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਮੁਦᴆ ਾ ਦਾ ਅੰਤਰਣ ਿਮੱਤਰ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾ ਂਦੀ ਖਰੀਦਸਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀ 
ਪਏਗਾ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਮਆ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ, ਫ਼ਾਇਦੇ 
ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

3. ਅਤੰਰਣ ਸਮਿੱਮਆ  

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀLDCs ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਤੇ ਿਵਸਤਾਰ 

ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਉਿਲਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹ ੈ 
ਉਿਲਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਇਕ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਿਰਣ ਦੇ ਿਬਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾᶳਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਯਾਿਤਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ 
ਜਾਏਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਚਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 

ਆਯਾਤ ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ LDCs ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਹ 

ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪᴆਤੱਖ ਪᴆਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਿਲਨ ਮੁਦᴆ ਾ ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਅਪᴆਤੱਖ ਪᴆਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਆਪਣਾ ਿਰਣ ਚੁਕਾᶳਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਤੀ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ 
ਆਯਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋ ਿਨਰਯਾਤ 
ਉ ਦਯੋਗਾਂ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਮੰਗ ਚਂ ਕਾ◌ਾ◌ੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਿਜਥ ੋ  ਤਕ ਿਨਹਧਾ◌ਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਸ ਸੀਮਾ ਤਕ ਉਹ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਪਖੇ 
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ 

ਨਹੀ ਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਚਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਪੱਖ ਚਂ। ਉਿਲਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ LDCs 

ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਚ ਅਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਿਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਸਰਫ ਆਮਦਨ ਪᴆਭਾਵ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲੇਨਦਾਰ ਤੇ ਖੇਨਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾ ਂ ਚਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਈ ਮੰਗ 
ਅਤɨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਧਿੁਨਕ ਿਵਚਾਰ 
ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਚਾਰ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਤੀਪਰੂਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਲਾਉ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਅੰਤਰਣ 
ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਦੋ ਪਿਹਲੂ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੇਨਜ ਸ਼ੁਧ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਿਰਣ 
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਵਦੇਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਜਟ 
ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸᴆੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਰਣ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆ 
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰᴇਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱੁਧ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਚਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦ ਇਕ ਿਰਣੀ  ਦੇਸ਼ ਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਸਰਫ 
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ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮੁਦᴆ ਾ ਅੰਤਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸਗੋ ਸੱੁਧ ਜਾਂ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਅੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਵਾਸਤਿਵਕ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਿਨਰਯਾਤ ਅਿਧਸੇਸ ਦਾ ਿਸਰਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਅਰਿਜਤ ਕਰ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ 
ਅੰਤਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਧਰੇੇ 
ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਣੀ ਦੇਸ ਨੰੂ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾਂਅਂ ਪਣੈਗੀਆ।ਂ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਿਵਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ 
ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਿਨਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਗੇੀ। ਜੇਕਰ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਚਂ ਨਹੀ ਵਧਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਨਦਾਰ LDCs ਦੀ ਸਮਾਨਯ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਜੋ 

ਿਰਣਦਾਤਾ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਚ ਆਪਸ ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ 
ਕੀਮਤ ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਉਹਨਾ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਅਬਦਲ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਯਾਿਤਤ ਮਾਲ ਦਾ ਉਪਭੋਗ 
ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਅਿਧਸੇਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪੂਭੋਗ ਪਧੱਰ ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 
ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਣ ਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਭਾਰ ਵਧਦਾ 
ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਲੇਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕੁਲ ਵਪਾਰ ਸਿਥਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਚ 
ਵਾਧਾ ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੰੂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਏਗਾ ਿਜਸ ਤੋ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਦੇ 
ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਚ ਿਨਰਯਾਤ ਅਿਧਸੇਸ ਪਦੈਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 
ਿਰਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਇਸਦਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। 

4. ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦ ੇਪᴆਭਾਵ 
ਜਦ ਇਕ ਿਰਣੀ ਦੇਸ ਆਪਣਾ ਿਰਣ ਚੁਕਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ  ਿਹੱਸਾ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ ਅੰਤਿਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਣ ਦੀ ਇਹ ਪᴆਿᴡਆ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਚ 
ਵਧਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾ ਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਿਵਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਖੇਪ ਮੰਗ ਨੰੂ 
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪᴆਭਾਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਦਾ 
ਪᴆਭਾਵ ਿਸਰਫ ਸਾਪੇਖ ਮੰਗ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੇਪ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀ ਬਸਰਤੇ ਿਕ ਭੋਿਤਕ ਸੰਸਾਧਨ ਅੰਤਿਰਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪᴆਭਾਵ ਦੀ ਿਦਸਾ ਦੋ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹੀ A ਅਤੇ B ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ  

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤੂ A  ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ Bਤੋ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਹੈ।A ਅਤੇ B ਦੀਆ ਸਾਖੇਪ ਕੀਮਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਰਣੀ ਦੇਸ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 

ਦਾ ਅੰਤਰਣ A ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਅਤੇ B ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।A ਦੇ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਚਂ ਿਰਣੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ 

ਰਾਹੀ ਿਨਰਯਾਤ ਮਾਲ A ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਤਰਣ ਵਪਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚਂ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਏਗਾ।ਆਮਤੋਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ 
ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਤਰਣ ਇਸਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤੂ ਤੇ 
ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਰਣਦਾਤਾ ਦੇਸ ਤੇ ਵਪਾਰ 
ਪᴆਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪᴆਭਾਵ ਇਸਦੇ ਉਲਟਹੋਵੇਗਾ।ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ  

ਨੰੂ ਿਚੱਤਰ।ਚਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਵਕਰD ਵਸਤੂ A ਦੇ ਲਈ ਵਸਤੂ B ਦੀ ਸਾਪਖੇਤਾ ਚ ਮੰਗ ਵਕਰਹੈ।S ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ 
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ਪੂਰਤੀ ਵᴡ ਹੈ।B ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ' ਚ A ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤੂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਉ᷀ਚ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਮਦਨ 

ਦੇ ਅੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ A ਲਈ ਮੰਗ ਚ ਕਮੀ ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ। 

 
 

ਇਹ ਿਚੱਤਰ ਚ D ਵਕਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ D1, ਤੇ ਿਖਸਕਣ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ E1 ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।A ਦੀ 

ਸਾਖੇਪ ਮਾਤᴆ ਾ OQ ਤੋ OQ1, ਤਕ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖੇਪ ਕੀਮਤ OP ਤੋ OP1 ਤਕ। ਿਦਹ ਖਰਾਬ ਵਪਾਰ 

ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾᶳਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੀ A ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਲੇਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਤਰਣਸਾਪੇਖ ਮੰਗ ਵᴡ ਨੂ ਸਜੇ ਪਾਸੇ D ਤੋ D2 ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

A ਦੀ ਸਾਪੇਖ ਕੀਮਤ ਨੂ OP ਤੋ OP2 ਤਕ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾᶳਦਾ ਹੈ। 

ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲੂ ਨੰੂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਰਚ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਚ ਬਦਲਾਉ 
ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਪਣੈਗੀਆਂ fਜਵੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਵਮੂਲਨ ਰਾਜਕੋਸੀ 

ਘਾਿਟਆਂ ਚ ਕਟੋਤੀ ਜਾਂ ਪᴆਤੱਖ ਿਨਯੰਤᴆਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋ ਦੇਨਦਾਰ ਦੇਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ , 

ਿਜਹਨਾਂ ਤੋ ਿਨਰਯਾਤ ਅਿਧਸੇਸ  ਪਦੈਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਰਣ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ। 
 ਿਜੱਥੇ ਤਕ ਅੰਤਰਣ ਸਮਿੱਸਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਹਲੂ ਦਾ ;tkb j? ਉਸ ਿਵਚ ਖਰਿਚਆਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ 
ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਖਰਿਚਆਂ ਵੇਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਚ ਵਾਧਾ ਬਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਚ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਤਾਂ ਸਫੀਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿਰਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਿਕ ਉ᷀ਚ ਸਫੀਤੀLDCs ਚ 

ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਚਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਯਾਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੋਸੀ ਘਾਟਾ 
ਵਧਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਜੀ ਿਨਵੇਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਚ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਜਨਤਕ 
ਿਨਵੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਕ d/P ਆਪਣੀ ਿਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ 

ਨਂੂ ਸਫੀਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਿਨਰਯਾਤ ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ 

ਰਾਹੀ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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5. ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾ ਂਮਦਦ  
ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤᶦ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦੇਸੀ 
ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਨᴇ ਾਂ ਰੂਪਾਂ ftu d/P ftu ਆᶳਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਿਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ 

ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਤɪ ਜੋ ਿਨਧੀਆਂ , ਪੂੰਜੀ ਪਦਾਰਥ , ਉਪਕਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਤਕਨੀਕਾਂ , ਮਾਿਹਰ ਆਿਦ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਚ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

5.1 ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੁਜੰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ ਦ ੇਭਦੇ  

ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਚ ਪᴆਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

1. ਿਨਜੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼: 

ਿਨਵੇਸ਼ ਪᴆਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਦੇ 

ਉ᷀ਦਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਿਨਵੇਸ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ LDCs ਚ ਿਨਰਿਮਤ ਪਗੰਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ 

ਜਾਂ ਕਾਨੂਨੀ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂੰਜੀ ਆਯਾਤਕਾਰੀ ਦੇਸ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ ਦੀ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਪਸਾਖਾ ਖੋਲਣਾ, ਅਿਜਹੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਧਾਰਣ ਹੋਵੇ I 

2. ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ਼ 

ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸਾਂ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ ਸੂਚᶣ  ਜਾਂ ਿਕਰਾਇਆਕੀਵᶣ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਚ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਤਾਂਤਰਨੀ 

ਪᴆਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਿਹਸੱੇ ਜਾਂ ਿਰਣਪਤੱਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ , ਿਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਲɩਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਣਾਂ 

ਤɪ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਿਨਵੇਸਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪᴆਾਪਤ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਿਸਰਫ਼ ਲਾਭਾਂਸ ਪᴆਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਪᴆਤੱਖ ਿਨਵੇਸ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਿਕਸੇ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਚ ਇਕ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪᴆਥੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵ ਬᶥਕ ਰਾਹᶣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਣਘੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। 

3. ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਿਰਣ 

ਵਪਾਰਕ ਿਰਣਾਂ ਚ ਵਣਜਕ ਬᶥਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤɪ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਿਵੱਤੀ ਿਨਗਮ ਆਿਦ ਤɪ 

LDCs ਨੰੂ ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਿਦ ਦੇ ਲਈ ਿਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ LDCs ਕੰਪਨੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵɨ ਿਨਵੇਸਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਨਧੀਆਂ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤɪ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

4. ਅਪᴆਵਾਸੀ ਜਮਾ ਖਾਤੇ  

ਨਾਗਿਰਕ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾ ਂਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਉਦਮੀ ਨਵɨ 
ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਿਨਵੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

5. ਜਨਤਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ 

ਿਨਵੇਸ਼ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:ਦੁਪੱਖੀ ਕਠੋਰ ਕਰਜ਼ੇL^  :ਇਹ ਿਰਣ ਇਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਇਕ LDC ਨੰੂ ਅਲਪਕਾਲ ਲਈ 

ਉ᷀ਚੀ ਿਬਆਜ ਦਰ ਤੇ ਦɨਦੇ ਹਨ। 

ਦੁਪੱਖੀ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇL^ xZN fpnki do s/ fJj foD dhoxekb d/ ਲਈ ਇਕ LDCਨੰੂ ਿਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr^d{ik   21         g/go^404^405 (nkgPB gfjbh) 
 

  

ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਿਮਲਕੇ ਿਕਸੇ LDC ਿਜਵᶤ ਭਾਰਤ ਨੰੂ  ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਿਰਣ ਉਸਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ fJਨਾਂ ਨੰੂ ;z:[es ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਿਵਧ ਏਜੰਸੀਆ ਂ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

6. ਬੱਧ ਕਰਜ਼ੇ  
fJBQK Bz{ goh:'iBk foD th efjzd/ jB ns/ fJj ;os ;fjs j[zd/ jB. LDC Bz{ fte;s d/; s'A 
wPhBoh, g[oI/ eZuk wkb wkfjo nkfd fe;/ yk; goh:'iBk bJh jh gqkgs j[zd/ jB. 

7. ਅੰਤਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨ 

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ LDCs ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੱਧ ਅਤੇ ਅਬੱਧ ਦੋਵɩ ਤਰᴇਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

5.2 ਘਟੱ-ਿਵਕਸਤ ਦਸੇਾ ਂਚ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਪੁਜੰੀ ਮਦਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਪਖੱ  

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ fਕਂਉɨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ , ਘੱਟ ਬਚਤ 

ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵᶣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਤɪ ਪਰਯਾਪਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਭਾਉ ਿਮਲਦਾ 
ਹੈ। ਉ᷀ਦਮ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਪਛੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ɪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤᶦ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿਜਸਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਸਰਫ 

ਨਾਂਪਮਾਤਰ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲਪਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ , ਬੰਨᴇ , ਿਬਜਲੀ ਆਿਦ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ 

ਮਸ਼ੀਨਾਂ , ਮਾਲ ਆਿਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ 

ਦੀ LDCs ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਖੱ ਚ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਕ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਘਰਲੂੇ ਬਚਤਾ ਂਨੂ ੰਅਨੁਪਿੂਰਤ ਕਰਨਾ  
ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਜੰੀ ਦਿਰਦᴆ   ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਚਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਅਰਥ 
ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਾਂ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਚਾਲੂ ਦਰ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਬਚਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਤɪ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੱੁਲ ਹᴆਾਸ  ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹᶣ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਅਤੇ 

ਨਾ ਹੀ , ਵਰਤਮਾਨ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਧਾਰਗᴆਿਹਣ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ 

ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਨੰੂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਾਫੀ ਨਹᶣ ਹੰੁਦ ੇਸਗੋ ਇਹਨਾਂ ਿਵਧੀਆਂ ਤɪ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪਧੱਰਾਂ ਚ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪɩਦਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸੀ ਪੂਜੰੀ ਦਾ ਆਯਾਤ , ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਨਾ  ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੰੂ 

ਪᴆਵਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਅਨੁਪੂਿਰਤ ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਤᶦ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਦਰ ਅਤੇ 
ਘਰੇਲੂ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ  
ਘੱਟ ਿਨਵੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਿਪਛੜੇਪਨ ਚ 

ਗᴆਸਤ ਹੋਣਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਿਪਛੜਾਪਨਾ , ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉ᷀ਚੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵਚ 

ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕੁਸ਼ਲ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤᶦ ਵਧਕੇਾ ਉਹ ਉ᷀ਚੇ ਪੂੰਜੀਪ 
ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਪᴆਕਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਧਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪɩਦੀ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤɪ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਤਕਨਲੋਜੀਕਲ ਿਪਛੜੇਪਨ ਨੰੂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ 
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ਹੈ।ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ , ਮਾਿਹਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ , ਮਾਰਿਕਟ ਸੂਚਨਾ ਉ᷀ਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ' ਚ 

ਨਵਪᴆਵਰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਯਾਪਤ ਭੌਤਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਿਲਆᶳਦੀ ਹ।ੈ 
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੁਰ ਕਰਨਾ  

LDCs ਿਵਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਭਾਉ ਹੰੁਦਾ ਹ? ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਿਨਵੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗਾ ਸੜਕਾਂ, 

ਿਬਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਤੂ ਿਕਉਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਵੱਡੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪᴆਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ 
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਸ਼ੁਰੂ ਨਹᶣ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਉਦਯਗੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  
ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਘੱਟਾ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਚ ਨਹᶣ ਹੰੁਦ ੇਿਕ  ਮੂਲ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 

ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸਪਾਤ , ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਭਾਰੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟਾ ਆਿਦ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ , ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪᴆਯੋਗ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਚ ਲੋਾਗਤਾਂ ਘਟਾਕੇ ਦੇਸੀ ਉਦਮ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਤɪ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ , ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ , ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ 

ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਂਅਤ ੇਨਵɨ ਖਤੇਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤɪ। 

ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ  ਸਭ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲɩਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਗਮ ਸਤੋਰਾਂ ਚੋ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ , ਨਵɨ 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦਾ ਪਧੱਰ ਉ᷀ਚਾ ਕਰਨ ਲਈ  

ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾᶳਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗੇ ਿਕਰਤ ਲਈ ਵੱਧ 

ਉ᷀ਚੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪᴆਵਾਹ 
ਤɪ ਜਦ ਦੇਸੀ ਿਕਰਤ ਿਸਆ ਕੁਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸਤɪ ਿਕਰਤ ਦੀ ਕੁਲ 

ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸᴆੇਸ਼ਠ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਅਚੂ , ਪᴆਬੰਧਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵᶤ 

ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵᶣ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਤᴆ ਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 
ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤɪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਣਅਿਹਣ ਦਾ ਪਧੱਰ ਉ᷀ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਵਾ ਂਨੂ ੰਘਟੱ ਕਰਨ ਲਈ  
ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇਸ ਪᴆੋਗᴆਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰੂਤੀ ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

LDCs ਚ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਪᴆੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ ਤɪ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਦੇ ਉਲੂਟੀ ਮੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ੳੲਸਤɪ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਉ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਚ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹᶣ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਨਹᶣ 
ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ ਜ 
ਉਤਪਾਦਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤɪ ਅਿਜਹੇ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਉ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 



n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr^d{ik   23         g/go^404^405 (nkgPB gfjbh) 
 

  

ਭਗਤਾਨ  -ਸ਼ਸੇ ਦੀ ਸਮਿੱਸਆ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ  

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ , ਇਸਨੰੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ , ਕੱਚਾ ਮਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਸੰਯੰਤᴆ ਾਂ ਆਿਦ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪɩਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ 
ਦੇ ਿਵਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਘੱਟ 
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯਾਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤ ɪਵੀ ਬਚ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ fਵਦੇਸੀ ਿਰਣ ਅਤੇ ਿਬਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਤɪ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਸ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਰ ਿਵਗੜਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹZਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. ਿਵਦਸੇੀ ਪੁਜੰੀ ਜਾ ਂਮਦਦ ਘਟੱ ਿਵਕਸਤ ਦਸੇਾ ਂਦ ੇਿਵਕਾਸ ਚ ਰਕੁਾਵਟ 
ਇਹ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਬਹੁਤ ;kਰੇ ਨਵɨ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਘZਟ ਿਵਕਸਤ ਸਨ ਅਤੇ 
ਬਗੈਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਏ।ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਸਭ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 
ਅੰਤਰ ਪᴆਵਾਹ ਅਤੇ ਪᴆਯੋਗ ਤੇ ਕਰੜੇ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਨਜੀ ਉ᷀ਦਮ ਦੇ 
ਕਾਰਜਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨੱਜੀ ਉ᷀ਦਮਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਪɩਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਨਵਲ ਿਨਵੇਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ 
ਹੈ।  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਅਰਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਨਹᶣ ਸੁਧਾਰਦੀ ਅਲਪਕਾਲਕ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਰਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸਾਲ ਬਾਹਰੀ ਜਨਤਕ ਿਰਣਾਂ ਤᶦ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
 ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਮੌਦᴆਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹᶣ ਵੱਡੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪᴆਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਦੇਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਿਰਜ਼ਰਵਾਂ ਨੰੂ 

ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਰੰੂਡ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਂ , ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸਤᴆਤ ਆਰਥਕ ਊਨੁਯੰਤᴆੲਾਂ , 

ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਰEਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਤਾਵਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ  ਬਚਤਾ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ ਚ 
ਬਾਧਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਿਵਦੇਸਾਂ ਚ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਿਲਆਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਫਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਤਰਕ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ। 
 ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਦਲ ਉਤਪਾਦਤ 
ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਦਤ ਪᴆਤੱਖ ਜਾਂ 
ਅਪᴆਤੱਖ ਮੁਨਾਫਾ ਰਿਹਤ ਉ᷀ਦਮਾਂ ਜਾਂ ਿᴡਆਵਾਂ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪᴆਥੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਂ ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕੱਚਾ 
ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਯਾਤ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਤᶦ ਸਮਾਜਕ 
ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਉ ਨੰੂ ਬਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ 
ਰਾਜਕੋਸੀ ਅਤੇ ਮੌਦᴆਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਚ 

ਬਚਤ , ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਰਨਦਾਤਾ ਬਧ ਮਦਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਜਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਬੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੌਦᴆਕ 

ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋLDCs ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਹਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ 
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ਵਜɪ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਧੀਮੂਲਨ ਵਾਲੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆ ਂਪ ੈਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਨਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸੀ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

7. ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਲਈ ਿਵਦਸ਼ੇੀਮਦਦ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤੱ  
ਘੱਟ -ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਪᴆਵਾਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਹੇਠਿਲਖਤ ਤੱਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ  

ਦਸ਼ੇਾ ਂਦੀ ਪᴆਾਪਤਤਾ: ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੀਰੋਕ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ,ਤਾ  ਜੋ ਓਹ LDCs 

ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਕਣ। 
ਪੂੰਜੀ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ  
ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਘੱਟ  -ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਉ᷀ਨੀ ਮਦਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜੰਨੀ 
ਿਕਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ ਕਰ ਸਕਣ।ਖਪਾਉੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਚ ਉਹ ਸਭ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਚ ਿਵਕਾਸ 
ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 

ਮੁੜਵੰਡ ਕਰਨਾ , ਪᴆਮੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਸਥਾਨਕ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹᶣ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਉਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤɪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪᴆਭਾਵ ਪਾᶳਦੀ ਹੈ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੰਤ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੀ। ਿਵਸਵ ਬɩਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 

ਿਰਪੋਰਟ ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਵਕਾਸ ਖੇਤਰ ' ਚ ਬɩਕ ਿਵੱਤ gqਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਪᴆਮੱੁਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੁਦᴆ ਾ ਦੀਆਂ ਨਹᶣ ਸਗᶦ ਤੁਰੰਤ 

ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਿਨਰਿਮਤ ਅਤੇ ਿਵᶳਤਬੱਧ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਉ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 
ਿਸਰਫ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹᶣ ਹੈ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ 
ਰਾਹᶣ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜੰੀ ਦੀ ਮਾਤᴆ ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪᴆਾਪਤਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰੂਕ ਸਾਧਨ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤɪ ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਘੱਟ  - ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਿਬਜਲੀ , ਮਾਲਢੁਆਈ ਆਿਦ ਉਪਰੀ 

bkrsk ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੰੂ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕੀ 
ਿਨਵੇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰਖਦ ੇ ਹਨਾ ਉਹ ਹਨ ਕੁਸ਼ਲ ਉੇਦਮਤਾ ਦਾ ਅਭਾਉ ਪᴆਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਨਕ ਮ[ਸਕਲਾਂ ਿਸੱਖਅਤ ਸੇਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅਭਾਉ, ਭੂਗੋਲਕ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਭਾਉ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ 
ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲੲh ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਿਚਤ ਪᴆਯੋਗ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਪਿਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮɨ ਿਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲɩਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 
ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਤɪ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜᶣਦੀਆਂ ਪਰੂਬ 
ਿਨਵੇਸ ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 
ਸਸੰਾਧਨਾ ਂਦੀ ਮਜੋਦੂਗੀ 
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰਯਾਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ 
ਸਫਲ ਪᴆਯੋਗ ਚ ਬਾਧਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵਚ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ;z;XBK ਦਾ ਅਭਾਉ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ 
ਦੇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਰਤᶦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਿਰਣ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦਸੇ ਦੀ ਿਰਣ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ  
ਿਕᶳਿਕ ਿਰਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟਾ ਪਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਰਾਹᶣ ਵਡੇ ਕੋਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਚ ਬਾਧਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
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ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਿਰਣ ਿਨਯਿਮਤ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮᶤ ਲਈ ਿਰਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪᴆਵਾਿਹਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਿਸਆ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਕᶳਿਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਚ ਿਰਣ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਂਧ ੇਦੂਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ 
ਿਕ ਿਰਣਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦਿਕ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮਾਜਕ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਿਜਵɨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ , ਿਸੱਿਖਆ , ਲੋਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਉਪਲਬਧ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਜਤਨ  
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਿਰਣ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ ਵਲ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਜਤਨ 
ਹੈ। ਿਵਦੇਸ ਤᶦ ਪᴆਾਪਤ ਪੂੰਜੀ ਤਦ ਤਕ ਫਲ ਨਹᶣ ਿਦੰਦੀ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਿਰਣ ਪᴆਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ ਉਸਦੀ ਅਕਾਂਿਖਆ ਨਾ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਤਨ ਨਾ ਕਗੇ ਨਕਰਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇਸ ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਫb ਏਜੰਟ ਬਨਣਾ ਹੈ। 

8. ਿਸਟੱਾ 
ਪਿਹਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ  ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਤੋ ਸਤੀਪੂਰ ਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਥsohਆਂ ਲਈ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਵਸਾ ਅੰਤਰਣ 
ਸਮੱਿਸਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬੋਝ ਸੀ। ਅਜਕਲ ਅੰਤਰਣ ਦੀ 

ਸਮੱਿਸਆ ਦੇਨਦਾਰ LDCs ਤੇ ਿਰਣ ਅਤੇ ਿਬਆਜ ਦੇ ਭੁਚਾਤਾਂਨ ਦਾ ਭਾਹ ਹੈ।ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਿਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਉਹਨਾਂ ਿਵਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਤɪ ਜੋ ਿਨਧੀਆਂ , ਪੂੰਜੀ ਪਦਾਰਥ , ਉਪਕਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲਾ 

ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ , ਮਾਿਹਰ ਆਿਦ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਚ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਨਰਭਰਤਾ 

ਿਲਆਂਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਰਨਦਾਤਾ ਬਧ ਮਦਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਬੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੌਦᴆਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇ ਹਨ ਜੋLDCs ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਹਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜᶦ ਪᴆਾਪਤ 

ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਧੀਮੂਲਨ ਵਾਲੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਿਬਆਜ ਦਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪ ੈਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸੀ ਪᴆਤੀਬੰਧ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

9. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

1. ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ 

2. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ 

3. ਬੱਧ ਮਦਦ 

4. ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ੇ 

10. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਿਰਣੀ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਿਰਣਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਿਕਵੇ 

ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
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2. ਅੰਤਰਣ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਰਣੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲੈ ਿਕਵᶤ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

3. ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਿਵਦੇਸੀ ਪੂਜੰੀ ਦੀ ਿਕᶳ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ?ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ । 

4. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਕਹਨਾਂ ਿਕਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਚ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਚ ਪᴆਵੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ?  

5. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ  ?ਇਸਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ । ਇਸਦੇ ਘੱਟ-
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ ਹਨ ? 

6. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ 'ਚ ਪᴆਵਾਹ ਦੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ? 

7. ਇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ 'ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਰਜ  -ਭਾਗ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕਰੋ । 

8. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ 
7. Kindelberger, C.P.: International Economics 

8. Todaro, M.P.: Economic Development in the Third World  
9. Grubel, H.G. : international Economics  
12. Sodersten, B. : International Economics  

13. Friedrich, K. : International Economics  

14. Snider, D.A. : Introduction to International Economics 

15. Salvatore, D. : International Economics 
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n?wHJ/H (noE Pk;so) Gkr^d{ik            g/go^404^405 (nkgPB gfjbh) 
         nzsok;aNoh noE ;ak;so 
 
gkm BzH 2H7             b/yeL vkH oDihs f;zx xz[wD    
    
 

International Liquidity) 

gkm d/ T[d/P 

nzsookPNoh sobsk dh b'V

nzsookPNoh sobsk dh xkN dh ;wZf;nk

nzsookPNoh sobsk dh ;wZf;nk dk jZb

S'N/ T[FZsoK tkb/ gqPB

tZv/ T[FZsoK tkb/ gqPB

jtkb/ 

1970ftnK d"okB ;z;ko nkofEesk Ã rzGho ;wZf;nktK dk ;kjwDk eoBk fgnk. fi; 

ekoB nzso-okµNoh tgko ftu tkXk j'Dk seohpB-seohpB o[e jh frnk. ftek; dh do 

th wZmh g? rJh ns/ p/o[}rkoh tXDh µ[o{ j' rJh. d{;o/ gk;/ ehwsK ftu s/}h Bkb tkXk 

j'Dk µ[o{ j' frnk ns/ ;z;ko nkofEesk fJe soQK Bkb ;N?rcb/µB (stagflation) dh geV 

ftu nk rJh. 

fJ; d/ w[Zy ekoB ;B 1972 ftu Gkosh T[g-wjKdhg ftu wkB;{B dk c/bQ j' ikDk 

ns/ cb;o{g nBki dhnK ehwsK ftu nEkj tkXk. nBki dhnK ehwsK ftu 1970 d/ 
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w[ekpb/ 1974 ftu d[rDhnK j' rJhnK. pkd dhnK ehwsK ftu e'Jh g"D/-d' r[DK tkXk j' 

frnk. 

nes{po 1973 ftu nop-fJ}okJhb bVkJh µ[o{ j' ikD Bkb s/b dhnK ehwsK ftu 

tkXk j'Dk µ[o{ j' frnk. e/tb uko wjhfBnK ftu s/b dhnK ehwsK 300 gqshµs tZX 

rJhnK. fJ; dk ckfJdk sK e/tb Ug/e (OPEC) d/µK Ã jh j'fJnk, go B[e;kB ;ko/ d/µK 

Ã T[mkT[Dk fgnk. shih d[BhnK d/ ftek;µhb d/µK Ã fJ; dh ;G s'_ tX wko gJh. s/b 

dhnK ehwsK tZXD Bkb ;z;ko-nkofEesk ftu nkwdB dh g[Botzv j'Jh. ;kb 1973 s'_ 

gfjbK Ug/e d/µK d[nkok jo ;kb 30 fpbhnB vkbo d/ pokpo s/b pokwd ehsk iKdk 

;h, go 1947 d"okB pokwd tZX e/ 120 fpbhnB vkbo j' rJ/. pokwd okµh ftu tkXk 

w[Zy s"o s/ s/b dhnK ehwsK ftu tkX/ ekoB jh ;h. s/b T[sgkde d/µK dh nkwdB ftu 

fJzBk tZvk tkXk j'D Bkb T[BQK dh pus ftu 60 fpbhnB vkbo dk tkXk j'fJnk, go fJ; 

d/ pokpo fBt/µ Bjh_ tfXnk. cb;o{g ;z;ko-nkofEesk Ã 1974-75 ftu fJe rzGho 

nkofEe wzdtkV/ dk ;kjwDk eoBk fgnk. 

 

gkm d/ T[d/P 

 fJ; gkm ftZu n;hA nzsookPNoh sbsk dh b'V, ckfJd/, fJ;d/ Bkb j'D tkbh nkofEe 

;wZf;nktK ns/ fJ; ;wZf;nk Bkb fet/A BihfmnK ik ;edk j? pko/ gVQKr/. 

 

nzsookPNoh sobsk dh b'V 

fJ; d/ Bkb jh fJe j'o ;wZf;nk yVh j' rJh ;h. s/b-T[sgkdeK dh tZvh pus 

(60 fpbhnB vkbo) Ã fBt/µ feZE/ ehsk ikt/. fBt/µ e/tb tv/ T[d:'fre d/µK ftu jh j' 

;edk ;h, go nfijk d'jK pbkeK (s/b T[sgkdeK s/ tZv/ T[d:'fre d/µK) dh fJe d{i/ s'_ 

dokwd eoB dh ;hwKs gqftosh T[&Zgo fBoGo eodk ;h. nzso-okµNoh w[dok czv ns/ 

;z;ko p?_e th fJBQK g?No' vkboK dh ;wZf;nk Ã jZb Bk eo ;e/. 

s/b dhnK ehwsK xND dh pikJ/ 1973 d/ gZXo s/ jh ojhnK. ;kb 1977 ftu fJBQK 

ftu E'VQk j'o tkXk j'fJnk. s/b dhnK ehwsK ftu tkX/ ekoB pj[s ;ko/ d/µK (s/b dokwd 

eoB tkb/) dk G[rskB pkeh xkN/ dh nt;Ek ftu gjz[u frnk. fJ; dk ;kjwDk eoB 

bJh tZv/ T[d:'fre d/µK B/ nkgD/-nkgD/ gZXo s/ nt;chshekoh BhshnK ngBkT[DhnK µ[o{ 
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eo fdZshnK. fJ; d/ cb;o{g p/o[}rkoh ftu tkXk j'fJnk ns/ T[BQK B{z fJ; dk Gkoh 

B[e;kB T[mkT[Dk fgnk. fJ; ;ko/ e[M dk nzso-okµNoh w[dfoe gqpzX ns/ nzso-okµNoh 

sobsk T[&Zgo wkVk gqGkt fgnk, go feT[_fe po?NB t[v} gqDkbh d/ yksw/ s'_ pknd ;fEo 

tNKdok do gqDkbh sK ysw j' jh u[Zeh j? ns/ fJ; dh EK cb'fNzr (floating) tNKdok 

do gqDkbh b? u[Zeh ;h. cb'fNzr tNKdok do gqDkbh ekoB T[go'es ;zeN dk gqGkt e[M 

xZN wko{ fojk. Bjh_ sK fJ; dk gqGkt j'o th wko{ j'Dk ;h. 

T[go'es ftosKs s'_ ;gµN j? fe po?NB t[v} gqDkbh nzso-okµNoh w[dfoe gqpzX 

1970 sZe sK mhe ubdk fojk, go 1970 s'_ pknd fJj vktK v'b j' frnk. fJ; Ã 

gfjbK tZvk XZek nr;s, 1917 Ã bZrk. y[d nwohek B/ vkbo ns/ ;'B/ ftubk Bksk •sw 

eo fdZsk. wkou 1973 ftu :{oghB nkofEe GkJhuko/ tZb'_ vkbo d/ fto[ZX nkgDhnK 

eoz;hnK Ã ;KM/ s"o s/ cb'N (float) eoB d/ c?;b/ Bkb d{ik tZvk XZek brk. iBtoh 

1976 ftu iw?fJek ;wM's/ B/ po?NB t[v} gqDkbh dk g{oh soQK G'r gk fdZsk. iw?fJek 

;wM"s/ okjh_ buehbh tNKdok do gqDkbh Ã :'r eoko fdZsk frnk ;h. po?NB t[v} 

gqDkbh dk nzs sK j' frnk, go fJ; d/ pdb ti'_ e'Jh fNekT{ w[dfoe gqpzX ;Ekgs Bk 

j' ;fenk. nZi th nzso-okµNoh w[dfoe gqpzX buehbh tNKdok-do gqDkbh d/ Gzpb G{;/ 

ftu jh fgnk j?. nzso-okµNoh sobsk dh Bk e/tb xkN jh wfj;{; j' ojh j? ;r'_ 

nzso-okµNoh w[dfoe gqpzX Ã ;[XkoB dh th b'V j?. 

nzso-okµNoh w[dfoe czv tZb'_ n?;HvhHnko ikoh eoe/ nzso-okµNoh sobsk ftu µ[ZX 

tkXk eoB dk :sB ehsk, go n?;HvhHnkoH th pj[s/ gqubs Bjh_ j' ;e/. ;kb 1974 s'_ 

nzso-okµNoh czv B/ tZy-tZy eoz;hnK d/ tNKdok doK Ã vkbo dh pikJ/ n?;HvhHnkoH Bkb 

i'V fdZsk j?. 

nzso-okµNoh w[dfoe gqpzX ns/ nzso-okµNoh sobsk d/ ;zpzX ftu gVQB s'_ pknd 

fJj gVQBk th T[fus j't/rk fe nZi dh d[BhnK ftu nzso-okµNoh sobsk dh xkN feT[_ 

j?< 

T[&Zgo f}eo ehsk ik u[Zek j? fe nzso-okµNoh sobsk eh j? s/ fJ; dh b'V feT[_ 

g?_dh j?. i/eo d[BhnK d/ ;ko/ d/µK dk G[rskB pkeh jw/µk ;zs[bB nt;Ek ftu oj/ sK 

nzso-okµNoh sosbk dh e'Jh ;wZf;nk jh T[sgzB Bjh_ j't/rh. fJ;/ soQK i/eo d[BhnK d/ 

jo/e d/µ dh eoz;h nzso okµNoh gXZo s/ G[rskB d/ wkfXnw ti'_ tosh ik ;edh j't/ sK 

th nzso-okµNoh sobsk dh ;wZf;nk T[sgzB Bjh_ j't/rh iK fco G[rskB pkeh ftu xkN/ 
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tkb/ d/µK Bkb ;hws jZd se tgko eo ;ed/ jB sK th nzso-okµNoh sobsk dh 

;wZf;nk T[sgzB Bjh_ j't/rh. 

tk;st ftu nfijk Bjh_. T[go'es fszBK jkbsK ftu'_ e'Jh fJe th tk;sfte Bjh_ 

ikgdh. fJ; bJh nzso-okµNoh sobsk dh ;wZf;nk j? ns/ j? th pj[s rzGho. 

don;b fJj ;wZf;nk w[Zy s"o s/ xZN-fte;s ns/ ftek;µhb d/µK dh j?, feT[_fe 

fJj jh nfij/ d/µ jB fijBK dk G[rskB ne;o jh xkN/ ftu ofjzdk j?. nZi ;z;ko 

gZXo s/ jkbs fJj j? fe fte;s d/µK bJh nzso-okµNoh sobsk dh e'Jh ;wZf;nk Bjh_. 

T[BQK bJh d'jK gkf;nK s'_ jkbks ;k}ro jB. G[rskB pkeh dh ;fEsh th nkw s"o s/ 

tkX/ tkbh jh j? ns/ T[BQK dh eoz;h (eoz;hnK) Ã th nzso-okµNoh gZXo s/ wkBsk gqkgs 

j?, Gkt nzso-okµNoh b?D d/D bJh tosh ik ;edh j?. fJ;/ soQK s/b-T[sgkde ns/ s/b 

dk pokwd eoB tkb/ d/µK bJh th nzso okµNoh sobsk dh ;wZf;nk Bjh_ j?. i/ ;wZf;nk 

j? sK e/tb xZN fte;s ns/ ftek;µhb d/µK bJh. fJ; d/ Bkb jh G[rskB pkeh ftu 

tkX/ tkb/ d/µ (fiBQK ftu iowBh, ikgkB ns/ gZSwh :{og d/ j'o d/µ µkfwb jB) th 

nkgD/ tkX/ Ã mhe eoB bJh rzGho Bjh_ jB. cb;o{g nzso okµNoh sobsk dh ;wZf;nk 

j'o rzGho jz[dh ik ojh j?. 

fte;s d/µK dk efjDk j? fe xZN ftef;s d/µ nkgDh fJ; jkbs bJh nkg f}zw/tko 

jB feT[_fe T[j ;wMd/ jB fe xZN fte;s d/µK ftu nkw s"o s/ nkofEe gqpzX mhe Bjh_ 

j?, fJBQK dhnK ;oekoK th nkgD/ ;kXBK s'_ f}nkdk you eodhnK jB, r?o T[sgkde ns/ 

c}{b youk tX fojk j?, tZv/-tZv/ ;wkfie ns/ nkofEe Nhu/ fwZE/ iKd/ jB, fi; eoe/ T[BQK 

dh nzso-okµNoh sobsk ;zpzXh ;wZf;nk rzGho jz[dh ik ojh j?. 

fJ; d/ T[bN xZN ftef;s d/µ fJj ;wMd/ jB fe T[BQK dh nfijh gsbh jkbs 

bJh ftef;s d/µ th f}zw/tko jB. fJ; d/ d' gfjb{ jB. fJe sK fJj fe nZi d/ xZN 

ftef;s d/µ ;dhnK s'_ p;shtkd dh b[ZN-y;[ZN dk fµeko oj/ jB ns/ fte;s d/µ G{sekb 

ftu ehsh fJ; b[ZN d/ ekoB jh ftef;s jB. d{;ok gfjb{ fJj j? fe nzso-okµNoh tgko 

ns/ ;jkfJsk dhnK µosK nkw s"o s/ xZN ftef;s d/µK d/ T[bN ns/ fte;s d/µK d/ jZe 

ftu ojhnK jB ns/ nZi th jB, feT[_fe xZN ftef;s d/µ w[Zy s"o s/ y/sh t;s{nK ns/ 

j'o eZuk wkb pokwd eod/ jB ns/ gZek wkb, wµhBoh ns/ ;/tktK nkfd pokwd eod/ 

jB. fJ; eoe/ tgko µosK th xZN ftef;s d/µK d/ fto[ZX jh ojhnK jB. fJ; d/ Bkb 

jh xZN ftef;s d/µK d/ ftukb/ nkgD/ dokwdK okjh_ tZX w[Zb dhnK t;sK ftef;s d/µK Ã 

G/id/ jB ns/ ftef;s d/µK s'_ pdb/ ftZu xZN w[Zb dhnK t;sK pokwd eod/ jB. fJ; Ã 
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Bk pokpoh tNKdo/ d/ f;XKs d/ gq;zr ftu oZy e/ t/fynk ik ;edk j?. fJ; ;wZf;nk Ã 

T[&Zso (nwho) ns/ dZyD (rohp) d/ fj;kp feskp ftu iK Bt/ nzso-oka;Noh nkofEe gqpzX 

d/ ;zdoG ftu oZy e/ th d/fynk ik ;edk j?. 

2H7H5 nzsook;aNoh sobsk dh ;wZf;nk dk jZb 

j[D ;[nkb g?dk jz[dk j? fe eh fJj ;wZf;nk fJzi jZb j' ;edh j? < T[&Zso BKj 

ftu jh j't/rk, feT[_fe nzso-okµNoh gZXo s/ Bk rohp d/µ ns/ Bk jh nwho d/µ nkgD/ 

nkg ;t?-fBoGo jB. nwho ns/ rohp d/µ dh fJe d{i/ T[&Zs/ pj[s tZvh wksok ftu 

fBoGosk j?. i/eo rohp d/µK Ã nkofEe ftek; bJh wµhBoh seBheh ns/ j'o t;sK 

ns/ ;/tktK dh b'V j? sK nwho d/µK Ã th rohp d/µK dh wzvh ns/ T[BQK d/ eZu/ wkb dh 

b'V j?. nZi dh ;fEsh fJj j? fe i/eo nwho d/µK gk; rohp d/µK dh wzvh Bk j't/ sK 

pj[s ;ko/ nwho d/µK dh noE ftt;Ek rzGho yso/ ftu g? ikt/rh. fJ; bJh fJj fe;/ 

d/ th fjZs ftu Bjh_ fe T[j nzso-okµNoh sobsk ;wZf;nk Ã nkgD/ nkgD/ B}ohJ/ Bkb 

d/yd/ ofjD ;r'_ d'jK Ã d/ fwbtosD dh b'V j?. 

;gµN j? fe nzso-okµNoh sobsk dh ;wZf;nk d/ jZb bJh d' gZXoK s/ :sBK dh 

b'V j?. fJe sK xZN fte;s ns/ fte;s d/µ fwbe/ fJ; ;wZf;nk Ã jZb eoB dh e'fµµ 

eoB. T[j fJzi j' ;edk j? L- 

(T) fiE'_ se ;zGt j' ;e/ «?o }o{oh pokwdK Ã xNkfJnk ikt/. pokwd 

gqsh;EkgB dh Bhsh th T[E'_ se jh ngDkJh ikt/ fiE'_ se ekoi e[µbsk 

T[&Zgo wkVk gqGkt Bk g?_dk j't/. 

(n) G[rskB pkeh ftu tkX/ tkb/ d/µ nkgD/ tkX/ Ã xZN eoB. nfijk eoB 

bJh fJBQK d/µK Ã ukjhdk j? fe T[j nkgD/ G[rskB pkeh ftu tkXk 

(;oekoh fo}ot) nkgD/ Bkb tgko eo oj/ xZN ftef;s d/µK dh eoz;h 

ftu oZyD. fJ; d/ Bkb jh fJBQK d/µK Ã ukjhdk j? fe T[j xZN ftef;s 

d/µK d/ pokwdK Ã nkgDh wzvh ftu nkT[D s/ pzdµK xZN eoB sK fe xZN 

ftef;s d/µK d/ pokwd tZX ;eD. 

(J) xZN ftef;s ns/ ftef;s d/µK ftueko tgko pokpoh d/ nkXko s/ ehsk 

ikt/ sK fe xZN ftef;s d/µK Ã T[BQK pokwdK dk mhe w[Zb fwb ;e/ ns/ 

pdb/ ftu T[BQK Ã pokwd th mhe w[Zb s/ fwb ;eD. 
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 (;) xZN ftef;s d/µK Ã ukjhdk j? fe T[j nzso-okµNoh tgko ns/ j'o y/soK 

  ftu nkg;h ;fj:'rsk d/ :sB eoB sK fe tgko pokpoh d/ nkXko s/  

  ehsk ik ;e/. d{i/ µpdK ftu *dZyD-dZyD ;fj:'r* dh ;•s b'V j?. 

 nzso-okµNoh sobsk dh ;wZf;nk Ã jZb eoB dk d{ik gZXo j? - nzso okµNoh 

tgko ftu tkX/ bJh ns/ G[rskB pkeh ftub/ xkN/ dh ;wZf;nk Ã jZb eoB bJh b'Vh_dh 

wksok ftu sobsk dk gqpzX eo/. n?;HvhHnkoH dh wkBsk tXkT[D bJh th nzso okµNoh 

sobsk dh  ;wZf;nk xNkJh ik ;edh j?. 

 

2H7H6 f;ZNk 

 nzsookPNoh sobsk fe;/ th noEftt;Ek d/ tkX/, tgko, ftek; bJh nfs Io{oh j?, 

fJ; gkm d/ ftZu n;h gfVQnK j? fe nzsookPNoh sobsk dh b'V eh j?, fJ; ;wZf;nk d/ 

gfoDkw ns/ fJ; ;wZf;nk Bz{ jZb eoB bJh ehs/ ik ;ed/ jB T[gokfbnK pko/ gfVQnk. xZN 

ftef;s d/PK dh ;wZf;nk j[zdh j?. g[{zih dh xkN ns/ g{zih fBowkD dh do ftZu xkN j'Dk, fJ; 

fJQBK d/Pk d/ e'b nzsookPNoh sobsk dh xkN ofjzdh j? ns/ fJBQK dh ftef;s d/Pk s/ fBoGo 

ofjDk g?dk j?. 

 

2H7H7 S'N/ T[FZsoK tkb/ gq;aB 

 B'N fby'L 

1H nzsookPNoh sobsk 

2H nzsookPNoh sobsk dh b'V 

3H nzsookPNoh sobsk dh ;wZf;nk 

4H nzsookPNoh sobsk dh ;wZf;nk dk jZb 

 

2H7H8 tZv/ gqPB 

1H nzsookPNoh  sobsk dh ;wZf;nk ns/ fJ;d/ jZbK pko/ ftnkfynK eo'. 

2H xZN ftef;s d/PK dh nzsookPNoh sobsk dh ;wZf;nk dh ftnkfynk eo'. 
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