அதிகாைல ேநரம்... காற்ைறக் கிழித்துக்ெகாண்டு பறக்கும் அந்த கார் மின்னலாக
மீ னம்பாக்கம் விமானநிைலயத்துக்குள் திரும்பி, சரக்குப் பிரிவுக்குச் ெசல்கிறது.

இதற்காகக் காத்திருந்த இருவர், காரின் டிக்கிையத் திறந்து சரக்ைக எடுத்து

விமானத்தினுள் ஏற்ற, அடுத்த பதிைனந்து நிமிடங்களில் விமானம், சிங்கப்பூர்
இருக்கும் திைசேநாக்கி ேடக்ஆஃப் ஆகிறது.

ெசன்ைனயில் இருந்து சிங்கப்பூருக்குப் பயணமாகும் அந்தச் சரக்கு என்ன
ெதரியுமா..? இட்லி! என்னது இட்லி எக்ஸ்ேபார்ட் ெபாருளா? என்று அதிர்ச்சியாக
இருக்கிறதா... தினசரி நைடெபறும் ஏற்றுமதி இது! என்ைறக்ேகா ஒருநாள்
சிங்கப்பூரில் இருந்து

ெசன்ைனையச் சுற்றிப் பார்க்கவந்த ஒருவர்
மயிலாப்பூரில் ஒரு டிபன் கைடயில் இட்லி
சாப்பிட்டிருக்கிறார். மல்லிைகப் பூவாக இருந்த இட்லி
அவர் மனைதக் கவர்ந்துவிட, 'இைத தினமும்
சிங்கப்பூரில் உள்ள என் ஓட்டலுக்கு அனுப்ப
முடியுமா?' என்று ேகட்டிருக்கிறார். இப்ேபாது
அதிகாைலயில் சட்னி, சாம்பார் சகிதமாக
சிங்கப்பூருக்குப் பறக்கிறது மயிலாப்பூர் இட்லி!
இட்லி ஒரு வைக என்றால், ெகாங்குமண்டலத்ைதச்
ேசர்ந்த முத்துசாமி இன்ெனாருவைக! இங்கிருந்து இங்கிலாந்ைதச் சுற்றிப்
பார்க்கப்ேபான முத்துசாமி, அணிந்து அசத்துவதற்கு தினுசு தினுசான
பனியன்கேளாடு ேபாயிருக்கிறார். இவர் அணிந்திருந்த பனியன்களின் டிைஸனில்
மயங்கிப்ேபான ெவள்ைளக்காரர்கள் தடவித் தடவிப் பார்க்க, உள்பனியைன மட்டும்
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விட்டுவிட்டு எல்லாவற்ைறயும் விைலேபசிவிட்டார். அப்படிேய சில

சாம்பிள்கைளயும் அதற்கு உள்ள டிமாண்ைடயும் ைவத்து அங்குள்ள ஸ்ேடார்களில்

ெசமத்தியான ஆர்டரும் பிடித்துக்ெகாண்டு வந்தார். அட்வர்ைடஸிங் ஏெஜன்டாக
இருந்த முத்துசாமி இப்ேபாது எக்ஸ்ேபார்ட்டர்!

இட்லி இல்லாவிட்டாலும் ஏேதா ஒரு
உணவுப்பண்டம் உங்களுைடய

ஸ்ெபஷாலிட்டியாக இருக்கலாம்... பனியன்
விற்கத் ெதரியாவிட்டாலும் ேவறு வியாபார

வித்ைத உங்கள் ைகயில் இருக்கலாம்.
அப்படி இருக்கும்ேபாது நீங்கள் ஏன்

ஏற்றுமதியில் இறங்கக் கூடாது?! ஏற்றுமதி
என்றாேல ேகாடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு

தாதுக்கைளயும், கனிமங்கைளயும்தான்

அனுப்பேவண்டும் என்பதில்ைல. அது

ெராம்பேவ சிம்பிளான விஷயம்தான்...
அந்நியச் ெசலாவணி நம் நாட்டுக்குத்

ேதைவயாக இருப்பதால் அரசாங்கமும் ஏற்றுமதிக்கு ஏகப்பட்ட சலுைககைள

அள்ளிக் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்கிறது. ெகாஞ்சம் அனுபவமும் முன் முயற்சியும்
இருந்தால் ேபாதும்... இந்தத் துைறயில் நீங்களும் பிரகாசிக்கலாம்.

அனுபவத்ைத யாராலும் கற்றுத்
தரமுடியாது. ஆனால், முயற்சி எடுப்பதற்கான
வழிகைளயும் ஏற்றுமதிக்கான
வாய்ப்புகைளயும் ெதரிந்து ெகாள்வதில்
சிரமம் ஏதும் இல்ைல. அந்த வழிகைள

அறிந்துெகாள்வதுதான் இந்தத் ெதாடரின்

ேநாக்கம். முழுேநரத் ெதாழிலாகேவா, பகுதி
ேநரமாகேவா, வட்டில்
ீ
இருந்தபடிேயா, பிற
ேவைலகளுக்கு நடுவிேலாகூட ஏற்றுமதித்
ெதாழிலில் ஈடுபடமுடியும். அதனால், ஏற்றுமதித் ெதாழில் என்பது இவருக்குத்தான்
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ஏற்றதாக இருக்கும்... இந்தப் பிரிவினரால் ெசய்யமுடியாது என்ெறல்லாம் எதுவும்
கிைடயாது.

உங்கள் எல்ேலாருக்குமான ெதாழில் வாய்ப்பு இது! ஏற்ெகனேவ இந்தத் துைறயில்
ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருப்பவர்கள் உங்கள் ெவற்றி ரகசியங்கைள

எங்கேளாடு பகிர்ந்து ெகாள்ளுங்கள்... புதிதாகத் தடம் பதிக்க நிைனப்பவர்கள்

உங்களுைடய சந்ேதகங்கைள எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இந்த இரண்டுேம
இரண்டு தண்டவாளங்கள் ேபால... அதில்தான் இந்த ஏற்றுமதி எக்ஸ்பிரஸ்
பயணிக்கப் ேபாகிறது. வாருங்கள்... பயணிக்கத் ெதாடங்குேவாம்...
ஆர்.அேசாகன்
ெதன் மண்டல இைண இயக்குநர்,
இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் கூட்டைமப்பு.
இத்ெதாடைர எழுதும் ஆர்.அேசாகன், எம்.ஏ., (ெபாது

நிர்வாகம்) டி.சி.பி, (வர்த்தக நைட-முைறகள்) பி.எல்.ஐ.எஸ்.
(நூலக அறிவியல்), ேபான்ற பட்டங்கேளாடு ஏற்றுமதி
நிர்வாகத்தில் பட்ட-ேமற்-படிப்பு டிப்ளேமா

முடித்திருக்கிறார். கம்ப்யூட்டர் பயன்பாட்டில் பல்ேவறு

சான்றிதழ் ேகார்ஸ்கைளயும் நிைறவு ெசய்திருக்கிறார்.
தனியார் நிறுவனங்களில் நான்கு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்துவிட்டு, 1983-ல் மத்திய

வர்த்தக அைமச்சகத்தின் ஏற்றுமதி ேமம்பாட்டு அைமப்பான இந்திய ஏற்றுமதி
நிறுவனங்களின் கூட்டைமப்பில் (Federation of Indian Export Organisations) ேசர்ந்தார்.
இன்ைறக்கு அதன் ெதன்மண்டல இைண இயக்குநராக உயர்ந்திருக்கிறார்.

ெதன்மண்டலத்தின் தைலைம அலுவலகம் ெசன்ைனயில் இருக்கிறது. இது
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, ேகரளா, புதுச்ேசரி மாநிலங்கைளச் ேசர்ந்த
ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் பல்ேவறு உதவிகைள அளித்து வருகிறது.

பன்னாட்டு வணிகம் ெதாடர்பான விஷயங்களில் கால் நூற்றாண்டுக்கு ேமல்
அனுபவம் இருக்கிறது. மத்திய அரசு, ெதன்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு
ஏற்றுமதி ெகாள்ைகைய வடிைமக்கத் ேதைவயான விஷயங்கைள
அளித்திருக்கிறார் என இன்னும் பல சிறப்புகள்..!
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.
'எனக்கு சரளமாக ஆங்கிலம் ேபசத் ெதரியாது...
நான் குக்கிராமத்தில் இருக்கிேறன்...
நான் கல்லூரிப் படிப்ெபல்லாம் படிக்கவில்ைல...
எனக்குத் ெதாழில்நுட்பம் ெதரியாது...
என்னால் ெபரிய அளவில் மூலதனம்
ேபாடமுடியாது...'
ஏற்றுமதித் ெதாழிலில் ஈடுபடாமல் தயங்கி

நிற்பதற்கு இன்னும் என்னெவல்லாம் உங்களால்
காரணம் ெசால்லமுடியுேமா எல்லாவற்ைறயும்
ெசால்லுங்கள்... என்னிடம் அதற்கு ஒரு

ஸ்ட்ராங்கான பதில் இருக்கிறது. அந்த பதில்...

இஸ்மாயில் கனி!

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்சுழிக்கு அருகில்
உள்ள குக்கிராமமான வரேசாழனில்
ீ
பிறந்து பத்தாம்

வகுப்புக்கு ேமல் படிப்ைபத் தாண்டாத, ெபரிய அளவில்

மூலதனம் ேபாட வழியில்லாத இஸ்மாயில் கனியிடம்
இருந்தது நம்மால் முடியும் என்ற நம்பிக்ைக மட்டும்தான்!
இப்ேபாது இவருக்கு ெசன்ைன, பிராட்ேவ பகுதியில்

'கிங்டம் ஓவர்சீஸ்' என்ற ெபரிய அலுவலகம் இருக்கிறது.
அரிசி, ைமதா, மசாலா ெபாருட்கள் ேபான்ற உணவுப்

ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்.

''சவுதியில இருக்குற மினா துைறமுகத்தில ெகாஞ்சநாள்
டிைரவரா ேவைல ெசஞ்ேசன். அங்க பல நாடுகள்ல இருந்து ெபாருட்கள் வந்து
இறங்கும். அப்ேபா ஏற்றுமதி பற்றி பல விஷயங்கள் ேபசிக்குவாங்க. நல்ல லாபம்
ெகாட்டும் ெதாழில்னு எனக்குப் புரிஞ்சது. நாமளும் இேதேபால ஏற்றுமதி ெசய்தால்
என்னனு ேதாணுச்சு. ஊருக்குப் புறப்பட்டு வந்து ஏற்றுமதிக்கான ேவைலயில்

இறங்கிேனன்.

நமக்கு நல்லா ெதரிஞ்ச அரிசி, மசாலா சாமான்கைளேய ஏற்றுமதி ெசய்யலாம்னு
முடிவு பண்-ணிேனன். முதல்கட்டமா, எனக்கு ெதரிஞ்சவங்க ேவைல பார்த்த
சிங்கப்பூர், மேலசியா நாடுகளுக்ெகல்லாம் சாம்பிள் ெபாருட்கேளாட ஃப்ைளட்
ஏறிேனன். ஃப்ைளட்டுல ேபாகும்ேபாது ஒரு ஆள் அதிகபட்சம் ைகயில் எடுத்துட்டுப்
ேபாற லக்ேகஜ் அளவான 30 கிேலாவுக்கு புழுங்கல் அரிசி, ைமதா மாவு, மசாலா
ெபாருட்கைள எடுத்துட்டுப் ேபாேனன். அைத அங்க உள்ளவங்களுக்கு ெகாடுத்து

சைமச்சுப் பார்க்கச் ெசான்ேனன்
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அைத ெவச்சு ெகாஞ்சம் ஆர்டர் பிடிச்ேசன். இங்ேக வந்து ெபாருட்கைள ெபட்

பாட்டில்ல அைடச்சு கவர்ச்சியா விற்பைன ெசஞ்ேசன். ஆரம்பத்துல லாபம்னு
ெபரிசா ஒண்ணும் கிைடக்கைல. அனுபவம் இல்லாததால 1.5 லட்ச ரூபாய்

நஷ்டமாச்சு. ஆனால், அைத நஷ்டம்னு ெசால்லக்கூடாது. ஏற்றுமதியில் உள்ள
ெநளிவுசுழிவுகைள கத்துக்க நான் ெகாடுத்த ஃபீஸ்னு ெசால்லலாம்.

அரிசிைய குளிர் நாடு, ெவப்ப நாடுகளுக்கு ஏத்தமாதிரி பக்குவப்படுத்தி

அனுப்பணும்னு ெதரிஞ்சுக்கிட்டது அப்ேபாதான். அேதேபால, நாம ெபாருைள
அனுப்பும் நாட்டில் நம்மாளு ஒருத்தர் இருந்தால் வியாபாரம் நல்லாயிருக்கும்னு
கத்துக் ெகாடுத்தது அந்த அனுபவம்தான். என்.ஆர்.ஐ. மூணு ேபைர பார்ட்னர்களா
ேசர்த்துக்கிட்ேடன். ஆளுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் முதலீ டு ேபாட்ேடாம். ெதாழில்
நல்லா பிக் அப் ஆச்சு. இப்ேபா கப்பல்ல சரக்கு அனுப்பும் அளவுக்கு

வளர்ந்திட்ேடாம். லட்சத்தில் இருந்த என்னுைடய பிஸினஸ் இப்ேபா நான்கு

ேகாடிங்கற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கு...'' என்று இஸ்மாயில் கனி ெசால்லும்ேபாது
சினிமாவில் ஒேர பாட்டில் பணக்காரர் ஆகும் ஹீேராவின் கைத ேபாலத்

ேதான்றலாம். ஆனால், அதன் பின்ேன இருக்கும் உைழப்பும் அனுபவமும் ஒரு

படத்துக்கான கைதயாக இருக்கும்.

உணவுப் ெபாருட்கைளக்கூட ஏற்றுமதி

ெசய்யமுடியும். ஆனால், இதுேபால

சரக்ைக கப்பலில் அனுப்பும்ேபாது பயண
காலேம குைறந்தபட்சம் 20-25 நாட்கள்

ஆகிவிடும். அதற்குப் பிறகு அந்தச் சரக்கு,
சந்ைதக்குச் ெசல்லேவண்டும்.
உபேயாகிப்பாளைரச் ெசன்று

ேசரேவண்டும். அவர் வட்டில்
ீ
பாதுகாத்து
ைவத்துப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
இைதெயல்லாம் மனதில்

ைவத்துக்ெகாண்டு ஏற்றுமதி
ெசய்யும்ேபாேத பக்குவப்படுத்திவிட
ேவண்டும்.

இதில் கவனிக்கேவண்டிய முக்கியமான விஷயம், ெபாருட்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்து
சுமார் 30-45 நாட்கள் கழித்துதான் பணம் ைகக்கு வரும். அந்த இைடப்பட்ட காலத்தில்
ெதாடர்ந்து நாம் அடுத்த ேவைலகைளச் ெசய்யும்
அளவுக்கு ெபாருளாதார ரீதியாகத் தயாராக இருக்க
ேவண்டும். இல்ைல-ெயன்றால் சிக்கலாகி,
வரப்ேபாகும் பில்ைல ைவத்து பல கடன்கைள
வாங்கும் நிைல ஏற்பட்டுவிடும்.

ஏற்றுமதி ெதாழிலில் இறங்க என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்? கைடப்பிடிக்க ேவண்டிய முைறகள், எப்படி
RangaRakes

tamilnavarasam.com

ஆர்டர் பிடிக்க ேவண்டும் என்பன ேபான்ற
ெடக்னிக்கல் விஷயங்களுக்கு முன்பாக சில அடிப்பைட விஷயங்கைளத்

ெதரிந்துெகாள்வது நல்லது.

முதலில், எந்தத் ெதாழிலாக இருந்தாலும் அகலக் கால் ைவக்கக் கூடாது.

சின்னதாகத் ெதாடங்கி நம் ைகக்குள் ெமாத்த நிர்வாகத்ைதயும் கட்டுப்பாடாக

ைவத்துக்ெகாண்டு அைத ெவற்றிகரமாக நைடமுைறப்படுத்த ேவண்டும். அதன்பிறகு

ெமதுவாக விரிவுபடுத்திக் ெகாள்ளலாம்.

அடுத்து, ஒேர ெபாருைள மட்டுேம ஏற்றுமதி
ெசய்வது என்ற முடிைவ எடுக்கக் கூடாது.

அேதேபால ஒருநாட்டுக்கு மட்டுேம ஏற்றுமதி
ெசய்வது என்றும் முடிெவடுக்கக் கூடாது.

ஏெனன்றால், நாம் ஏற்றுமதி ெசய்யும்

ெபாருளுக்கு திடீெரன்று ஏற்றுமதித் தைட

விதிக்கப்படலாம். அேதேபால, நாம் ஏற்றுமதி

ெசய்யும் நாடு, இந்தியப் ெபாருட்கைள

இறக்குமதி ெசய்வதில்ைல என்ற முடிைவ
எடுக்கலாம். சில ேநரங்களில் நம்முைடய

ெபாருளுக்கு நம்நாேட ஏற்றுமதித் தைட விதித்துவிடலாம். அப்படிப்பட்ட

ேநரங்களில் சிக்கலில் மாட்டிக்ெகாள்ேவாம். அதனால், பல ெபாருட்கள், பல நாடுகள்
என்ற அளவில் நம்முைடய ஏற்றுமதி வணிகத்ைத ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ெபாதுவாக உணவுப் ெபாருட்களுக்கு மிக முக்கியம்.

இைதெயல்லாம் ெதளிவுபடுத்திக்ெகாண்டு காத்திருங்கள்...
ஏற்றுமதியில் இந்தியா இன்று!
நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு, 2004-2009-ம் ஆண்டுக்கான ஒருங்கிைணந்த
ெவளிநாட்டுக் ெகாள்ைக மத்திய அரசால் ெவளிடப்பட்டது. அதில்,
ஐந்தாண்டு காலத்தில் நாட்டின் ஏற்றுமதிைய இரு மடங்காக அதிகரிக்க
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ேவைலவாய்ப்பு மற்றும்
உற்பத்தி ெபருகி, நாட்டின் ெபாருளாதார வளர்ச்சி ேமம்படும் என
எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அந்த இலக்ைக நான்கு ஆண்டுகளுக்குள்ளாகேவ
கடந்து, நாம் சாதைன பைடத்துள்ேளாம். 2004-ல் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 63

பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 2007-08-ம் ஆண்டில் 2.5 மடங்குக்கு
ேமல் உயர்ந்து 155 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டில் இந்தியாவின் ெமாத்த உலக வணிகம் (ஏற்றுமதி மற்றும்
இறக்குமதி) 400 பில்லியன் டாலர். இது உலக நாடுகளின் ெமாத்த வர்த்தக
பரிவர்த்தைனயில் 1.2%. ேசைவ வணிகத்ைதயும் ேசர்த்தால் நாட்டின்
உலக வணிகம் 525 பில்லியன் டாலர். இது கிட்டத்தட்ட நமது ஜி.டி.பி-யில்
சுமார் 50%. இந்த வளர்ச்சியினால், 1.36 ேகாடி ேபருக்கு புதிதாக ேவைல
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வாய்ப்பு கிைடத்துள்ளது.
அெமரிக்க டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 12%-க்கு ேமல்
உயர்வு, வட்டி விகித அதிகரிப்பு, நைடமுைற ெசலவு உயர்வு என

பல்ேவறு சிரமங்கைளத் தாண்டித்தான் இந்திய ஏற்றுமதி துைற இந்தச்
சாதைனைய நிகழ்த்தி இருக்கிறது. 2020-க்குள் உலகின் ெமாத்த

வர்த்தகத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்ைப 5% ஆக உயர்த்தேவண்டும் என்ற
இலக்ேகாடு இந்திய அரசு இயங்கி வருகிறது. இதைன நிைறேவற்ற

ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் பல்ேவறு சலுைககைளயும், உதவிகைளயும்
அளித்து வருகிறது.
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கடல் கடந்து கைரேயறலாம்!
ஏற்றுமதிக்கு ஒரு என்ைசக்ேளாபீடியா!
கைரயில் நின்று ஆற்ைறப் பார்த்தால் ஆழமும் ெதரியாது, ேவகமும் புரியாது.
அதற்காக கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு உள்ேள குதிக்கவும் முடியாது. நீச்சலின்

அடிப்பைட ெதரிந்திருக்க ேவண்டும் இல்ைலயா..? இதுவைரக்கும் ஏற்றுமதி

ெதாடர்பாக நாம் பார்த்தது எல்லாம் அடிப்பைடதான். இனி களத்தில் இறங்கலாம்...

ெபாதுவாக ஏற்றுமதியாளர்கைள இரு வைகயினராகப் பிரிக்கலாம். முதல்
பிரிவினர், பிறரிடமிருந்து ெபாருட்கைள வாங்கி ஏற்றுமதி ெசய்பவர். அவர்கைள

'ெமர்ச்ெசன்ட் எக்ஸ்ேபார்ட்டர்' (Merchant Exporter) என்பார்கள். அடுத்தவைகயினர், தாேன
ெசாந்தமாகப் ெபாருட்கைள உற்பத்திெசய்து ஏற்றுமதி ெசய்பவர். இவர்கைள
'ேமனுஃேபக்சரர் எக்ஸ்ேபார்ட்டர்' (Manufacturer exporter) என்பார்கள். ஆரம்பத்தில்

ெமர்ெசன்ட் எக்ஸ்ேபார்ட்டராக இருந்து ஓரளவுக்கு லாபம் பார்த்து அதன்பின்பு,
ெபாருட்கைள உற்பத்தி ெசய்து ேநரடி ஏற்றுமதியாளராக மாறுவது நல்லது. இப்படிச்
ெசய்தால், ஆரம்பத்தில் சிறு சறுக்கல் ஏற்பட்டாலும் எளிதில் சமாளிக்க முடியும்.
எப்படி ஆரம்பிப்பது?
முதலில் உங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு ெபயைரத் ேதர்வு ெசய்யுங்கள். அந்தப் ெபயர்,
சிறிதாகவும் எளிதில் உச்சரிக்கும்படியும் இருப்பது அவசியம். 'கருப்பண்ணராமசாமி
பாண்டியன் எக்ஸ்ேபார்ட் கார்ப்பேரஷன்' என்று நீட்டி
முழக்குவைதவிட, 'பாண்டியாஸ் எக்ஸ்ேபார்ட்' அல்லது
'பாண்டி இன்டர்ேநஷனல்' என்பதுேபால் ைவக்கலாம்.
இது நிறுவனத்தின் ெபயைர மற்றவர்கள் எளிதில்
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள்ள உதவும். முடிந்தால்
உங்கள் நிறுவனத்துக்கு என அழகிய ேலாேகா
ஒன்ைறயும் ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளுங்கள்! அேதேபால
உங்கள் மற்றும் கம்ெபனி ெபயர், அலுவலக முகவரி,
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ெதாைலேபசி எண், ஃேபக்ஸ், இ-ெமயில் முகவரி

ேபான்றவற்ைற குறிப்பிட்டு விசிட்டிங் கார்டு மற்றும்
ெலட்டர் ேபட் அடிப்பது அவசியம்.

அடுத்து உங்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் ெபயரில்
வங்கி நடப்பு கணக்கு (Current Account)

ெதாடங்கேவண்டும். வருமானவரி இலாகாவிடமிருந்து
பான் (PAN) நம்பர் வாங்கேவண்டும்.

ஏற்றுமதி-இறக்குமதி குறியீட்டு எண்!
இந்த நம்பர் மிகமிக அவசியம். இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி குறியீட்டு எண் (Import Export Code Number) இருந்தால்தான் எந்த ஒரு
ெபாருைளயும் ஏற்றுமதி ெசய்யமுடியும். இைத ெபரிய நகரங்களிலுள்ள ெவளிநாட்டு
வர்த்தக ெபாது இயக்குநர் (Director General of Foreign Trade - DGFT) அலுவலகத்தில்
விண்ணப்பித்து வாங்கிக்ெகாள்ளலாம்.

ஏற்றுமதி-இறக்குமதி குறியீட்டு எண்ைணப் ெபற ஏ.என்.எஃப். 2 ஏ (ANF 2 A)

விண்ணப்பப் படிவத்ைத பூர்த்திெசய்து ெகாடுக்கேவண்டும். இைத டி.ஜி.எஃப்.டி.
அலுவலகத்தில் ேநரில் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். அல்லது, www.dgft.gov.inஎனும்

இைணயதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்தும்ெகாள்ளலாம். இதற்கான கட்டணம்
அண்ைமக் காலம் வைர 1,000 ரூபாயாக இருந்தது. ஏற்றுமதியில் அதிகம் ேபைர

ஈடுபட ைவக்கேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்துடன் மத்திய அரசு இக்கட்டணத்ைத 75%

குைறத்து, 250 ரூபாயாக தற்ேபாது மாற்றியுள்ளது. இந்தக் கட்டணத்ைத டி.ஜி.எஃப்.டி.
அலுவலகத்தின் ெபயரில் டி.டி. அல்லது கருவூல ரசீது அல்லது எெலக்ட்ரானிக்

ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் முைறயில் ெசலுத்தலாம்.
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இந்த விண்ணப்பப் படிவத்ைதக் ெகாடுக்கும்ேபாது அதனுடன், வருமான வரித்
துைறயால் வழங்கப்பட்ட பான் கார்டின் சுய சான்றிட்ட நகல், உங்களது ஏற்றுமதி
நிறுவனத்துக்கு எந்த வங்கியில் கணக்கு ெதாடங்கியிருக்கிறீர்கேளா, அந்த
வங்கியிடமிருந்து அதற்ெகன உள்ள பிரத்ேயக படிவத்தில் சான்றிதழ்,

விண்ணப்பதாரரின் மார்பளவு புைகப்படம் இரண்டு, 30 ரூபாய் தபால் தைல ஒட்டிய
தபால் உைற, 250 ரூபாய்க்கான டி.டி. ேபான்றவற்ைற இைணத்துக்

ெகாடுக்கேவண்டும்! ெபாருட்கைள தாங்கேள உற்பத்தி ெசய்து ஏற்றுமதி
ெசய்பவர்களாக இருந்தால், சிறுெதாழில் ேசைவ ைமயத்தின் (SSI) சான்றிதழ்

அல்லது பிறவைக ெதாழில் உரிம சான்றிதைழ இைணக்கேவண்டும்.

இந்த ஏற்றுமதி-இறக்குமதி குறியீட்டு எண், விண்ணப்பித்த ஒரு வார காலத்துக்குள்
வழங்கப்பட்டுவிடும். ெசன்ைன தவிர, மதுைர, ேகாைவ, ேசலம், புதுச்ேசரியில்

பிராந்திய அலுவலகங்கள் உள்ளன. அப்பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்கள் அங்ேகேய

விண்ணப்பித்து எண்ைண வாங்கிக்ெகாள்ளலாம். ெசன்ைன வர ேவண்டியதில்ைல.
ைலெசன்ஸ் ேதைவயில்ைல!
அரசு முற்றிலும் தைடெசய்துள்ள ெபாருட்கைள (பாதுகாப்பு

ெதாடர்பானைவ) ஏற்றுமதி ெசய்ய அனுமதி இல்ைல. சில ெபாருட்கைள
அரசின் உரிமம் ெபற்று ஏற்றுமதி ெசய்யேவண்டும். இந்த இரு

பிரிவுகளில் வராத எந்தப் ெபாருைளயும் ஏற்றுமதி ெசய்வதற்கு

ைலெசன்ஸ் ேதைவயில்ைல. இறக்குமதி ெசய்வதற்கும் அரசு இதுேபான்ற

சில நைடமுைறகைள வகுத்துள்ளது. உள்நாட்டுத் ேதைவைய கருத்தில்
ெகாண்டு ஒரு சில ெபாருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு திடீர் தற்காலிக தைட
விதிக்கப்படுவதும் உண்டு. பருப்பு, எண்ெணய் ஏற்றுமதிக்கு சமீ பத்தில்

விதிக்கப்பட்ட தைட இதற்கு உதாரணம். ஏற்றுமதியாளர்கள் இதுேபான்ற
நிகழ்வுகைள அறிந்து ைவத்திருப்பது அவசியம்.

உலகம் முழுவதும் ஒேர சந்ைத!
ெசன்ைனயிலுள்ள ெவளிநாட்டு வர்த்தக ெபாது இயக்குநர்
அலுவலகத்தின் மண்டல இைண இயக்குநர் எம்.சாய்குமார் ஏற்றுமதி
குறித்த ேவறு பல விஷயங்கைளச் ெசால்கிறார். ''உலக
வணிகத்தின் ேபாக்கு இந்தியாவுக்குச் சாதகமானதாகேவ
இருக்கிறது. உலக வர்த்தக அைமப்பின் (World Trade
Organization) உலகமயமாக்கல் ெகாள்ைக மூலம், 'உலகம்
முழுவதும் ஒேர சந்ைத. அைனவருக்கும் சமமான வாய்ப்பு'
என்ற நிைல உருவாகியிருக்கிறது. இதனால் ெபரிய நாடு,
சிறிய நாடு, பணக்கார நாடு, ஏைழ நாடு என்ற பாகுபாடு
கைளயப்பட்டுவிடுகிறது. இதன்மூலம் உலகின் எந்த

நாட்டுக்கும் இந்தியா ஏற்றுமதி ெசய்யமுடியும்.
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அேதேபால இந்திய இறக்குமதி ெபாருட்களுக்கு எந்த நாடும் தைட
விதிக்க முடியாது என்பேதாடு, இறக்குமதி வரி என்பது அைனத்து
நாடுகளுக்கும் ஒேர அளவில்தான் இருக்கும். இதனால், இந்தியா இதர

நாடுகளுடன் சமமாகப் ேபாட்டியிட்டு ஏற்றுமதிைய அதிகப்படுத்தலாம்.
இப்ேபாது உலக சந்ைத நன்றாக இருக்கிறது. தமிழக அரசும், முதல்

முைறயாக அதன் ெதாழில் ெகாள்ைகயில் ஏற்றுமதிக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்து பல்ேவறு அறிவிப்புகைள ெவளியிட்டு, அவற்ைற

நைடமுைறப்படுத்தியும் வருகிறது. ஆகேவ தயக்கேம ேவண்டாம்..

ஏற்றுமதி ெசய்வதாக உங்கள் மனதில் ஆைச இருந்தால் துணிந்து

இறங்கலாம்.. பிரகாசமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது!'' என்று நம்பிக்ைக
வார்த்ைதகளில் ேபசுகிறார்.
150 மடங்கு வளர்ச்சி!
இந்தியாவின் அந்நியச் ெசலாவணி ைகயிருப்பு (Forex) 1992-ல் 2 பில்லியன்

டாலராக இருந்தது. அது இன்ைறக்கு 300 பில்லியன் டாலராக

அதிகரித்துள்ளது. இந்த உயர்வு நாட்டின் அதிேவகப் ெபாருளாதார
வளர்ச்சிையக் காட்டுவதாக உள்ளது.

ஏற்றுமதி ெசய்யும் நிறுவனத்ைத வணிகவரி மற்றும் கலால்வரி அலுவலகங்களில்
பதிவு ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாதுதான் வரிச் சலுைககைளப் ெபறமுடியும். ஏற்றுமதி
ெசய்வதற்கான ேகாட் எண்ைண வாங்கியதும், இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களின்
கூட்டைமப்பு, ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கழகங்களில் பதிவு ெசய்துெகாண்டால் கூடுதல்
நன்ைம கிைடக்கும். இந்த அைமப்புகள் பல்ேவறு நாடுகளில் உள்ள ஏற்றுமதி

வாய்ப்புகைள அதன் உறுப்பினர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துகிறது. ேமலும்,
ஏற்றுமதியாளர்கைள ெவளிநாடுகளுக்கு அைழத்துச் ெசன்று,
இறக்குமதியாளர்களிடம் ேநரிைடயாக அறிமுகப்படுத்தி, வியாபாரத் ெதாடர்புகைள

ஏற்படுத்தித் தருவேதாடு, கண்காட்சிகளில் பங்கு ெபறவும் ைவக்கிறது. இதன்மூலம்

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு எளிதில் ஆர்டர்கள் கிைடக்கின்றன.

ஏற்றுமதி ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளும் ெவளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கு அரசு
வழங்கும் மானியங்கைள ஏற்றுமதி கழகங்கேள ெபற்றுத் தந்துவிடுகின்றன. இைவ
தவிர, ஏற்றுமதியாளர்களின் நைடமுைறச் சிக்கல்கைள அரசிடம் எடுத்துச்ெசால்லி
தீர்வு காண்பது, கருத்துகைளயும், ஆேலாசைனகைளயும் அரசின் கவனத்துக்குக்
ெகாண்டு ெசல்வது ேபான்றவற்றுக்கும் உதவுகிறது. ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும்
அரசு அதிகாரிகள் இைடேய சந்திப்புகள், கருத்தரங்குகள், திறனாய்வுப் பயிற்சிகள்
ேபான்ற பல்ேவறு ேசைவகைள வழங்கி வருகிறது என்பதால் இந்த ஏற்றுமதி
கழகங்களில் பதிவு ெசய்துெகாள்வது பல வைகயில் லாபகரமானது!
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கடல் கடந்து கைரேயறலாம்! - 4

சுேரஷ், கிருஷ்ணன் இருவரும் நண்பர்கள்... தங்கள்
ஊரின் பிரசித்தி ெபற்ற மசாலாப் ெபாருள்கைள

ஏற்றுமதி ெசய்து லாபம் சம்பாதிக்கத் திட்டமிட்டனர்
இருவரும்!

சுேரஷ் ஏற்றுமதி குறித்து யாரிடமும்

ஆேலாசிக்கவில்ைல. தாேன முடிெவடுத்து
ெசயல்படத் ெதாடங்கினார். புதிதாக ஒரு பிராண்ைட

உருவாக்கி அந்தப் ெபயரில் ஏற்றுமதி ெசய்தால் அது
பிரபலமாகவும் லாபம் சம்பாதிக்கவும், அதிக காலம்
பிடிக்கும் என எண்ணினார். அதனால் ஏற்ெகனேவ

பிரபலமாக இருக்கும் மசாலா நிறுவனம் ஒன்றின்
பிராண்ைட ெவளிநாட்டில் பயன்படுத்திக் ெகாள்ளத்
திட்டமிட்டார். அதற்காக அந்-நிறுவனத்துடன் ேபச்சு
வார்த்ைத நடத்தினார். தங்கள் பிராண்ைட

ெவளிநாட்டில் பயன்படுத்த அவர்கள் ெபரும் ெதாைகையக் ேகட்டனர். ேமலும்,
விற்கும் மசாலாவுக்கு ஏற்ப கமிஷனும் தரேவண்டும் என்ற நிபந்தைனயும்
விதிக்கப்பட்டது. இதற்ெகல்லாம் சம்மதித்து சுேரஷ் களமிறங்கினார்.

ஆனால் கிருஷ்ணன், நாட்டு நடப்ைப அறிந்து, சந்ேதகங்கைள நாலு ேபரிடம் ேகட்டு
அதற்கு ஏற்ப ெசயல்படக்கூடியவர். அதுதான் எப்ேபாதும் ெவற்றிக் கனிைய
ெபற்றுத்தரும் என்று எண்ணுபவர். அதனால், அவர் ஏற்றுமதி ெதாடர்பான

விஷயங்கைள நண்பர்கள், அரசு அலுவலகங்கள், இைணய தளம் என்று பல
தரப்புகளில் ேதடித்ெதரிந்து ெகாண்டார். அதன்பிறகு தனக்ெகன ஒரு புது
பிராண்ட்ைட உருவாக்கி, மசாலா ெபாருள்கைள சுேரஷ் அனுப்பிய அேத
ெவளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்தார்.

சுேரஷின் ஏற்றுமதி அதிகமாக இருந்தாலும்,
அவருக்குக் கிைடத்த ெமாத்த லாபம் குைறவாக
இருந்தது. கிருஷ்ணன் குைறவாக ஏற்றுமதி
ெசய்தாலும் அவருக்குக் கிைடத்த ெமாத்த லாபம்
அதிகமாக இருந்தது.

அது எப்படி என்கிறீர்களா?
அதற்கான பதில்தான் இந்த அத்தியாயம்...!
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உள்நாட்டில் மட்டுேம ெதாழில் ெசய்பவர்களுக்கு

தங்கள் நாட்டு வியாபாரம் குறித்த ெகாள்ைககள்,
விதிமுைறகள் ெதரிந்தாேல ேபாதுமானது. ஆனால்,

ஏற்றுமதி ெதாழில் ெசய்பவர்களுக்கு தங்கள் நாட்டு
விவரங்கள் மட்டுமின்றி, எந்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி

ெசய்கிறார்கேளா, அந்த நாட்டு விதிமுைறகள் பற்றியும்
ெதளிவாகத் ெதரிந்திருக்க ேவண்டும்.

இந்தியாவில் ஏற்றுமதிைய ஊக்கப்படுத்தும் வைகயில்
'ெவளிநாட்டு வாணிபக் ெகாள்ைக மற்றும்

நைடமுைறகள்' (Foreign Trade Policy and Procedures)
அைமந்திருப்பது ஆறுதலான விஷயம்.

உற்பத்தி மற்றும் ேசைவகளின் ைமயமாக நம் நாட்ைட உருவாக்குவது, அதிக
ேவைலவாய்ப்புள்ள பல்ேவறு துைறகைளக் கண்டறிந்து அவற்ைற ேமலும்

ேமம்படுத்துவது, ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்களுக்கு உள்நாட்டில் ெசலுத்திய எல்லா
வைகயான வரிகைளயும் சமன் ெசய்வது (பல்ேவறு சலுைககள் திருப்பிக்

ெகாடுப்பது மற்றும் ஈடுெசய்வது), ேபாட்டி நாடுகளுக்கு இைணயாக நமது

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு சந்ைத வாய்ப்புகைள ஏற்படுத்திக் ெகாடுப்பது என பல

நல்ல அம்சங்கைள உள்ளடக்கியுள்ளது நமது ெவளிநாட்டு வாணிபக் ெகாள்ைக.

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதியில் ஈடுபடுபவர்கள், மத்திய வர்த்தக அைமச்-சகத்தின்
ெவளிநாட்டு வர்த்தக ெபாது இயக்குநரகம் (Director General of Foreign Trade) அவ்வப்ேபாது
அறிவிக்கும் நைட-முைறகைளக் கைடப்பிடிப்பது அவசியம். ெபாதுவாக, 'ஏற்றுமதி
வாயிலாக ெபறும் பணத்ைத சுலபமாக மாற்றத்தக்க அந்நியச் ெசலாவணியில்

(Freely Convertible currency) அல்லது இந்திய ரூபாயில் ஏற்றுமதியாளர்கள்

ெபறேவண்டும்' என்று மத்திய அரசு கூறுகிறது. எனேவ, ஏற்றுமதியாளர்கள், தங்கள்
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ஆர்டர்கள் மற்றும் வர்த்தக பரிவர்த்தைனகைள ேமற்கண்ட முைறயில்

ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அேத ேபால், ஏற்றுமதி ெசய்த பின்பு வரேவண்டிய
பணத்ைத பாரத ரிசர்வ் வங்கியின் ெகாள்ைககளுக்கு ஏற்ப குறித்த நாட்களுக்குள்
வங்கிக் கணக்கில் வரவு ைவக்கேவண்டும்.

தங்களின் ெசாந்த பிராண்டுகளில் ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்பவர்கைள மத்திய
அரசு ஊக்கப்-படுத்தி வருகிறது. அேதாடு அவர்கள் தங்கள் பிராண்டு-கைள சர்வேதச
அளவில் விளம்பரப்படுத்த மானியமும் வழங்குகிறது.

இப்ேபாது புரிந்திருக்குேம, கிருஷ்ணனுக்கு அதிக லாபம் எப்படிக் கிைடத்தது

என்று..!

மருந்து மற்றும் மருத்துவப் ெபாருட்கைள பிறநாடுகளில் விற்க அந்த நாடுகளில்
காப்புரிைம ெபறேவண்டியது அவசியம். அந்த காப்புரிைம ெபறுவதற்கும் மத்திய
அரசு மானியம் வழங்கி வருகிறது. இயந்திரம் சம்பந்தப்பட்ட ெபாருட்களின்
பரிேசாதைனகளுக்கு ஆகும் ெசலவுகளுக்கும் மானியம் தருகிறது. இந்த

மானியங்கள் ெபாருட்களின் தன்ைமக்கு ஏற்ப 25% முதல் 100% வைர இருக்கும்.

இதன் முழு விவரத்ைதயும் http://Commerce.nic.in என்ற இைணய தள முகவரியில்
பார்த்துத் ெதரிந்து-ெகாள்ளலாம்.

ெபாதுவாக, சிறிய அளவில் ஏற்றுமதி ெசய்பவர்கள் ெவளிநாடுகளுக்குச் ெசன்று
வியாபாரத்ைத ேமலும் வளர்ப்பதில் சிறு தயக்கம் காட்டுவார்கள். காரணம் அதற்கு
ஆகும் ெசலவு! இது ேபான்றவர்களுக்கு மத்திய அரசு பல்ேவறு வைகயில் உதவி
வருகிறது.

ஆண்டுக்கு 15 ேகாடி ரூபாய்க்கு குைறவாக ஏற்றுமதி ெசய்யும் ஏற்றுமதியாளர்கள்,
அடிக்கடி ெவளிநாடுகள் ெசல்வதற்கும், ெவளிநாடுகளில் நடக்கும்
ெபாருட்காட்சி/கண்காட்சிகளில் (Trade Fairs/Exhibitions) பங்ேகற்கவும் மானியம்
அளிக்கிறது. இது இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களின் கூட்டைமப்பு (FIEO) மற்றும்
ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு அைமப்புகள் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் சலுைக
நைடமுைறகள் தனியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரத்ைதயும் அேத
இைணயதளத்தில் பார்த்துத் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம்.
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அதிகமாக ஏற்றுமதி ெசய்து நாட்டுக்கு அதிக அந்நியச் ெசலவாணிைய ஈட்டித்தரும்

ெபரிய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு சலுைககள் ஏதும் இல்ைலயா என்று நீங்கள் ேகட்பது

ெதரிகிறது. அவர்களுக்கும் பல்ேவறு அங்கீ காரங்கைள அரசு வழங்குகிறது.

20 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ஏற்றுமதி ெசய்பவர்களுக்கு எக்ஸ்ேபார்ட் ஹவுஸ் (Export
House), 100 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ெசய்தால் ஸ்டார் எக்ஸ்ேபார்ட் ஹவுஸ் (Star
Export House), 500 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ஏற்றுமதி ெசய்தால் டிேரடிங் ஹவுஸ்

(Trading house), 2,500 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ெசய்தால் ஸ்டார் டிேரடிங் ஹவுஸ் (Star
Trading House), 10,000 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ெசய்தால் பிரீமியர் டிேரடிங் ஹவுஸ்
(Premier Trading House) என்ற அங்கீ காரத்ைத வழங்குகிறது.

இந்த அங்கீ காரத்ைதப் ெபறுவதிேலேய நிைறய சலுைககள் இருக்கின்றன.
சிறுெதாழில், குடிைசத் ெதாழில் தயாரிப்புப் ெபாருட்கள், விவசாய விைள-ெபாருட்கள்
ேபான்ற சிலவைக ஏற்றுமதிக்கு இத்தைகய அங்கீ காரம் வழங்க, அவர்கள்

ெசய்துள்ள ெமாத்த ஏற்றுமதிைய இரு மடங்காக அதிகரித்து கணக்கிட்டு
அங்கீ காரம் அளிக்கிறது.

இந்த அங்கீ காரத்ைதப் ெபற்றால் ஏதாவது சலுைக கிைடக்குமா?
இவ்வாறு அங்கீ கரிக்கப்படும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஏற்றுமதி மற்றும்
இறக்குமதிக்கு அவர்களின் சுய சான்றிதழ் (Self Declaration) அடிப்பைடயில் சுங்க
இலாகா பரிேசாதைனயிலிருந்து விலக்குப் ெபறுவது, ஏற்றுமதி மூலம் கிைடத்த
அந்நியச் ெசலாவணி முழுவைதயும் ெவளிநாட்டு நாணய மதிப்பிேலேய
அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் ைவத்துக்ெகாள்ளும் உரிைம ேபான்ற பல்ேவறு
சலுைககைள வழங்குகிறது.

விவசாய மற்றும் குடிைசத் ெதாழில் ஏற்றுமதி ெசய்பவர்கள் மூலப்ெபாருட்கைள
ெகாள்முதல் ெசய்ைகயில் விதிக்கப்படும் கலால் வரியிைன ஈடுெசய்ய முடியும்.
இதற்கான சலுைகைய டூட்டி கிெரடிட் ஸ்கிைரப் (Duty Credit Scrip) என்ற ெபயரில்
வழங்குகிறது.

ேமலும் குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு அதிகமாக ஏற்றுமதி ெசய்யத் தூண்டுவதற்கும்,
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அப்படி ஏற்றுமதி ெசய்யும்ேபாது ஏற்படும் நைடமுைற ெசலவுகளில் ஒரு பகுதிைய
ஈடுெசய்யவும் சலுைக தரப்படுகிறது. அதிகம் ேபருக்கு ேவைலவாய்ப்பு அளிக்கும்

ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்பவர்கைள ஊக்கப்படுத்தவும் சலுைககள்
வழங்கப்படுகிறது.

ஏற்றுமதிக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள உற்பத்தி ெசய்வதற்கு, சில

மூலப்ெபாருட்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கைள இறக்குமதி ெசய்யேவண்டி இருக்கும்.

இதற்காக, சுங்கவரி கட்டாமல் இறக்குமதி ெசய்வதற்கு, முன்கூட்டிேய உரிமம்
(Advance Authoraisation Scheme) வழங்குவதும் நைடமுைறயில் இருக்கிறது.

ேமலும் வரி விலக்கு ெபறத் தகுதியுள்ள ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்த பின்னர்,
கணக்கு குறிப்ேபடு திட்டம் (Duty Entitlement Pass Book-DEPB) மூலம் வரிச்சலுைக
ெபறலாம். ஏற்றுமதி ெசய்ததற்கான அத்தாட்சிைய (Shipping Bill)) வங்கியின்

சான்றிதழுடன் சமர்ப்பித்து ெபறலாம். எந்தப் ெபாருட்களுக்கு என்ன சதவிகிதம்

என்பைத அரசு அவ்வப்ேபாது அறிவிக்கும்.

மூலப் ெபாருட்களுக்கான ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் (Export Promotion Capital
Goods Scheme) மூலமாக ஏற்றுமதி தயாரிப்புக்குத் ேதைவயான இயந்திரங்-கைள 3%
சலுைக சுங்கவரிைய (Customs Duty) மட்டும் ெசலுத்தி இறக்குமதி ெசய்து

ெகாள்ளலாம். இந்த இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட இயந்திரத்தின் மூலம் மிச்சமான
மதிப்ைப ேபால் 8 மடங்கு ெபாருட்கைள 8 வருடங்களுக்குள் ஏற்றுமதி

ெசய்யேவண்டும் என்ற நிபந்தைனயுடன் இந்தச் சலுைக அளிக்கப்படுகிறது. சிறு

ெதாழில்களுக்கு இது அண்ைமயில் 6 மடங்காக குைறக்கப்பட்டுள்ளது.

ேமற்கண்ட சலுைககள் தவிர, தயாரிப்புகைள முழுைமயாக ஏற்றுமதி ெசய்யும்
நிறுவனங்கள் (Export Oriented Units - EOU), சிறப்புப் ெபாருளாதார மண்டலம் (Special

Economic Zone) ேபான்றைவ ஏற்படுத்தவும் பல்ேவறு சலுைககைள வழங்கி வருகிறது.
உலக அளவில் விைலப்புள்ளி ேகாருதல் (International Competitive Biddings), முழு
ஏற்றுமதி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், சிறப்புப் ெபாருளாதார மண்டலங்களில்
ெசயல்படும் நிறுவனங்கள் ேபான்றவற்றுக்கும் ெபாருட்கள்/வழங்கும்

ேசைவகளுக்கும் ஏற்றுமதி நிகர்நிைல (Deemed Exports) அந்தஸ்து வழங்கி அதற்கான
சிறப்புச் சலுைககைளயும் வழங்குகிறது.

இந்தச் சலுைககைள முைறயாகப் பயன்படுத்துவது மூலம் ஏற்றுமதியாளர்கள்

அவர்களின் லாப வரம்ைப அதிகரித்துக் ெகாள்ள முடியும்.
'

RangaRakes

'

tamilnavarasam.com

கடல் கடந்து கைரேயறலாம்!

புதிதாக ஏற்றுமதியில் கால்பதித்திருந்த ெநல்ைல மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த சுடைல முத்து என்ற இைளஞர் அண்ைமயில் என்ைனப்
பார்க்க வந்திருந்தார். அவரின் முகத்தில் வாட்டம் ெதரிந்தது.
''என்ன... ஏதாவது பிரச்ைனயா..?'' என்ேறன்.
''எங்க கம்ெபனி தயாரிப்புகளுக்கு ெவளிநாட்டில் நாளுக்கு நாள் ஆதரவு
கூடிக்ெகாண்ேட வருகிறது..!''

''அட... சந்ேதாஷமா ஸ்வட்
ீ ெகாடுத்து ெசால்லேவண்டிய விஷயத்ைதச் ேசாகமாச் ெசால்றீங்கேள..?''
என்ேறன்.

''பிராஃபிட் மார்ஜின் ெராம்பக் கம்மியா இருக்கு சார்...
அதுதான் பிரச்ைன... மற்ற நாடுகளில் இேத
ெபாருைளத் தயாரிப்பவர்கள் ெகாடுக்கும் விைலக்கு
ேபாட்டி ேபாடணும் என்பதால் விைலையயும்

அதிகரிக்க முடியைல. தைல சுத்துது...'' என்றார்.
அவருைடய ஏற்றுமதித் ெதாழில் பற்றிய
தகவல்கைளக் ேகட்டேபாதுதான் அவர் ெசய்யும் தவறுகள் ெதரியவந்தது. அைதப்

பற்றி விளக்கிச் ெசான்னேபாது ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டார்.

''சார்... நீங்க ெசான்ன வழிமுைறகைளக் கைடப்பிடிச்சா... இன்னும் குைறவான
ெசலவில் ஏற்றுமதி ெசஞ்சு அதிக லாபம் பார்க்கலாம் ேபாலிருக்ேக...'' என்று
உற்சாகமாக புறப்பட்டுச் ெசன்றார்.
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அவருக்கு நான் எந்த குறுக்குவழிையயும் கற்றுக் ெகாடுக்கவில்ைல. அவர் ெசய்யும்
தவறுகைளச் சுட்டிக் காட்டிேனன். தவறு என்றால் மத்திய அரசாங்கம் ெகாடுக்கும்
சலுைககைளப் பயன்படுத்தாமல் விட்ட தவறு மற்றும் வங்கி தரும் வசதிகைளப்
பயன்படுத்தாதுதான்... நீங்களும் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் ஏற்றுமதிைய

ஊக்குவிப்பதற்கு மத்திய அரசின் சுங்க இலாக மற்றும் கலால் துைற வழங்கும்
சலுைககைள..!

நாட்டில் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிப் ெபாருட்கைள முைறயாகச் ேசாதைனயிட்டு வரி வசூல் ெசய்வது, கடத்தைலத் தடுப்பது, ெவளிநாட்டுப் பயணிகள்

ெகாண்டுவரும் ெபாருட்கைளப் பரிேசாதைன ெசய்வது ேபான்றைவ சுங்க

இலாகாவின் முக்கியப் பணிகள்..! ஏற்றுமதி ெசய்யும்ேபாது இந்த சுங்க
இலாகாவிடம் சில படிவங்கைளச் சமர்ப்பிக்கேவண்டும்.

ஏற்றுமதி ெசய்ததற்கான ஆதாரமாக 'ஷிப்பிங் பில்' (Shipping Bill) இருக்கிறது. ஷிப்பிங்
பில்ைல சுங்க இலாகாவிடம் சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். இப்ேபாது விமானம் மூலமும்

ஏற்றுமதி ெசய்யப்பட்டாலும், ஆரம்ப காலத்தில் கப்பல் மூலேம ஏற்றுமதி

ெசய்யப்பட்டதால், அதற்கு ஷிப்பிங் பில் என்றுதான் ெபயர். இன்ைறக்கும் ஏற்றுமதி

என்று எடுத்துக்ெகாண்டால், 90% ெபாருட்கள் கப்பல் மூலம்தான் பயணமாகிறது.

சமர்ப்பிக்கும் முன் அது எந்த வைக ஷிப்பிங் பில் என்பைதக் கவனிக்க ேவண்டும்.
சரியான பில்ைல பயன்படுத்தினால்தான் ெசலுத்திய வரிகைளத் திரும்பப் ெபறுவது

மூலம் லாபமைடய முடியும்.

ஏற்றுமதி வரி அல்லது தீர்ைவ (Cess) ெசலுத்தேவண்டியது, வரி இல்லாத ஏற்றுமதி
(Free of Duty/Cess), ெசலுத்திய வரிைய சுங்க இலாகாவில் திரும்பிப் ெபறும் வைகயில்
அைமந்தது (Entitlement of Duty Drawbacks), கணக்கு குறிப்ேபடு திட்டம் (Duty Entitlement Pass

Book-DEPB), இறக்குமதி ெசய்த ெபாருைள மறுஏற்றுமதி ெசய்தது (Re-export of imported
Goods) என பல பிரிவாக ஷிப்பிங் பில்கள் இருக்கின்றன.
உள்நாட்டில் ெபாருைள உற்பத்தி ெசய்து ேநரடியாகக் கைடக்கு அனுப்பி விற்பது
ேபால் ஏற்றுமதியில் ெசய்யமுடியாது. நாடு விட்டு நாடு ெபாருட்கள் ெசல்வதால்,
பல பரி-ேசாதைன-கைளச் சந்தித்து அதன் பிறகுதான் இறக்குமதியாளருக்குச்
ெசல்கிறது.

எனேவ, ஷிப்பிங் பில்ைல சுங்க இலாகாவின் பரிேசாதைனக்குச் சமர்ப்பிக்கும்ேபாது
ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருள் பற்றிய முழுைமயான விவரம், அளவு, எைட, ேபக்கிங்,
இன்வாய்ஸ் (Invoice), ஏற்றுமதிக்கான ஒப்பந்தம், இறக்குமதி-யாள-ரிட-மிருந்து ெபற்ற
பர்ச்ேசஸ் ஆர்டர் (Purchase Order) நகல், ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருளுக்கான தரச்சான்றிதழ் நகல் ேபான்ற-வற்ைற இைணத்துக் ெகாடுப்பது அவசியம்.

இந்த ஆவணங்கைள சுங்க இலாகாவின், ஏற்றுமதி ஆவண ைமயத்தின் (Export
Documentation Centre) பரிேசாதகரிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவர் அைனத்து
விவரங்கைளயும் சரிபார்ப்பார். அதன் பின்பு, ஏற்றுமதிப் ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்டிருக்கும் கிடங்கின் (Shed) பரிேசாத-கருக்கு அனுப்பிவிடுவார். அந்த பரிேசாதகர்,
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ஆவணங்களில் உள்ளபடி, ஏற்றுமதிக்கான ெபாருட்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்று
ேசாதைன ெசய்-வார். திருப்திகரமாக இருந்தால் அவர் 'ஏற்றுமதி ெசய்யலாம்' (Let
Export) என்று ஷிப்பிங் பில் மீ து முத்திைர குத்தி, சுங்க பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு
அனுப்பி ைவப்பார்.

அந்த அதிகாரியின் கண்காணிப்பின் கீ ழ் ெபாருட்கள் ஏற்றுமதிக்காகச் ேசர்க்கப்படும்.
அவர் ஷிப்பிங் பில்லில் 'கப்பலில் ஏற்றலாம்' (Let Ship) என்று குறிப்பிடுவார். கப்பலில்,

சரக்கு ஏற்றி முடித்த பின்பு கப்பலின் ேகப்டன், சரக்கு கப்பலில் ஏற்றப்பட்டு விட்டது

என்பதற்கு ஆதாரமாக ரசீது ஒன்ைற (Mate’s Receipt) துைறமுக கிடங்கு அதிகாரியிடம்
வழங்குவார். ஏற்றுமதியாளரின் பிரதிநிதி துைறமுகத்தில் சரக்குக் கட்டணத்ைதச்

ெசலுத்தி இந்த ரசீைத வாங்கி, சுங்க இலாகா பாது-காப்பு அதிகாரியிடம் (Preventive

Officer) ெகாடுத்து ஷிப்-பிங் பில்லின் அைனத்து நகல்-களிலும் சரக்கு ஏற்றுமதி ெசய்தைத பதிவுெசய்து வாங்க-ேவண்டும்.

ேமலும், ேமட்ஸ் ரசீைத, சரக்கு ஏற்றுமதி ெசய்யப்பட்ட கப்பல் கம்ெபனியிடம்

ெகாடுத்து 'பில் ஆஃப் ேலடிங்' (Bill of Lading◌ீ) ஆவணத்ைதப் ெபறேவண்டும். இந்த பில்
ஆஃப் ேலடிங் ஆவணத்தில், ஏற்றுமதி ெசய்யப்பட்டுள்ள ெபாருள்

ைவக்கப்பட்டிருக்கும் கன்ெடய்னர், எத்தைன ேபக்ேகஜிங், ெபாருள் பற்றிய விவரம்,
எைட ேபான்ற விவரங்கள் இடம் ெபற்றிருக்கும். இந்த பில் ஆஃப் ேலடிங்
ஆவணத்ைத ஏற்றுமதியாளர் தன் வங்கியில் ெகாடுத்தால்... வங்கி,

இறக்குமதியாளரின் வங்கியிடமிருந்து பணத்ைதப் ெபற்றுக் ெகாடுத்துவிடும்.
இறக்குமதியாளர், தன் வங்கியில் இறக்குமதிப் ெபாருளுக்கான பணத்ைதச்
ெசலுத்தினால், அவருக்கு பில் ஆஃப் ேலடிங் ஆவணம் தரப்படும். இந்த

ஆவணத்ைதக் காட்டி துைறமுகத்திலிருந்து அவர் சரக்ைக ெடலிவரி எடுத்துக்
ெகாள்ள ேவண்டும்.

இந்த நைடமுைறயில் சலுைக ெபறுவது எப்படி?
ெசலுத்திய வரிகைள திரும்பப் ெபறும் முைற:
ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்கைள உற்பத்தி ெசய்யத்
ேதைவப்படும் மூலப் ெபாருட்கைள ெகாள்முதல்
ெசய்யும்ேபாது, ெசலுத்திய வரிகைள 'டிராேபக்' (Drawback)
என்ற திட்டத்தின் மூலம் சுங்க இலாகாவில் இருந்து
திரும்பப் ெபறலாம். இதற்கு முன்னர் குறிப்பிட்டது
ேபால் 'டிராேபக்ஸ் ஷிப்பிங் பில்' மூலமாக ஏற்றுமதி
ெசய்தைத ஆவணப்படுத்தியிருக்க ேவண்டியது

அவசியம்..!

ெபாதுவாக ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்களுக்கு, இந்தத்
திட்டத்தின் மூலம் எத்தைன சதவிகித வரிைய
திருப்பிக் ெகாடுப்பது என்பது முன்கூட்டிேய
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு நிர்ணயம்
RangaRakes

tamilnavarasam.com

ெசய்யப்படாத ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்யும் பட்சத்தில் தனிேய
விண்ணப்பிக்கலாம்.

ெபாதுவாக, ஏற்றுமதியாளர்கள் டிராேபக் சலுைக ெபற விண்ணப்பிக்கும்ேபாது
அைனத்து விவரங்கைளயும் முழுைமயாகச் சமர்ப்பித்தால்தான் கட்டிய வரிைய
விைரவாக திரும்பப் ெபறமுடியும். தற்ேபாது, இரண்டு நாட்களிேலேய கூட

ஏற்றுமதியாளரின் வங்கிக் கணக்குக்கு ெதாைக அனுப்பி ைவக்கப்பட்டு விடுகிறது.
க்ளியரிங் அண்ட் ஃபார்ேவர்டிங் ஏெஜன்ட்கள்
சுங்க இலாகாவின் நைடமுைறகள் கடினமாகத் ேதான்றலாம். சிறிது அனுபவம்
ஏற்பட்ட பின்பு இைவ மிக எளிைமயாகி விடும். புதிதாக ஏற்றுமதியில்

ஈடுபடுவர்களுக்கு படிவங்கைள நிரப்பிக்ெகாடுப்பது, ெபாருட்கைள ஏற்றுமதிக்காக

கப்பலுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வது ேபான்ற விஷயங்-களுக்கு உதவ 'க்ளியரிங் அண்ட்

ஃபார்-ேவர்டிங் ஏெஜன்ட்'கைள (Clearing & Forwading Agents) பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம்.

இவர்-கள் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிக்கு உரிய படிவங்கள் அைனத்ைதயும்
முைறயாகப் பூர்த்தி ெசய்வது முதல் சரக்குகைள கலால் மற்றும் சுங்க

இலாகாவுக்கு உரிய படிவங்களுடன் சமர்ப்பித்தல், அைனத்து வித ஏற்றுமதி/இறக்கு-

மதி வழிமுைறகைளத் தகுந்த முைறயில் ைகயாண்டு பல்ேவறு அரசுத்

துைறகளில் தகுந்த படிவங்கைளப் பூர்த்திெசய்து ெகாடுத்து ஏற்றுமதியளர்களுக்கு

உதவிகரமாக இருப்பார்கள். சுங்க இலாகாவில் பதிவு ெபற்ற இத்தைகய முகவர்கள்

ெசன்ைனயில் மட்டும் 600-க்கும் ேமற்பட்ேடார் இருக்கிறார்கள்.
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ஏற்றுமதி ெதாடர்பான அரசின் விதிமுைறகைளயும் நைடமுைறகைளயும் ெதரிந்து
ைவத்திருந்தாேல, பாதி லாபம் ைகக்குக் கிைடத்தது ேபால்தான்! அவற்றில் கலால்

வரி பற்றியைவ மிக முக்கியமானைவ. உங்களின் தயாரிப்புகைள கலால் வரி (Excise
Duty) ெசலுத்தாமல் ஏற்றுமதி ெசய்து அதிக லாபம் ஈட்ட வழி இருக்கிறது!
எப்ேபாெதல்லாம் கலால் வரி கட்டத் ேதைவயில்ைல..?
கலால் வரித் துைறயில் பதிவு ெசய்யப்பட்ட கிடங்குகளில் (Godowns) இருந்து

ஏற்றுமதி ெசய்தால்...

ெபாருட்கைளத் தயாரித்து ஏற்றுமதி ெசய்-பவர்கள்
ேபக்கிங்கில் உள்ள ெபாருைளப் பற்றி-யும் அதன்
மதிப்ைபப் பற்றியும் உத்தரவாதம் (Letter of undertaking)
ெகாடுத்தால்...

ெகாள்முதல் ெசய்த மூலப்ெபாருட்கைள, பதிவு
ெசய்யப்பட்ட கிடங்குகளின் மூலம் எடுத்துச்ெசன்று
ஏற்றுமதிக்கான ெபாருட்கைளத் தயாரித்தால்...

அதுேவ மூலப்ெபாருள் ெகாள்முதைல கலால் துைற
நிர்ணயிக்கும் இடங்களில் உள்ள கிடங்குகளில்

இருந்து ெசய்தால், ெகாள்முதலுக்கும் கலால் வரி ெசலுத்தத் ேதைவயில்ைல.
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ேவறு இடங்களில் ெகாள்முதல் ெசய்தால் கலால் வரி ெசலுத்திவிட்டு, பிறகு
கலால் வரித்துைறயிடம் இருந்து திரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.

காலக்ெகடு உண்டா?
கலால் துைறயினர் ஏற்றுமதிக்கான ஒப்புதல் அளித்த ஆறு மாதங்களுக்குள்
ஏற்றுமதி ெசய்து விடேவண்டும். ஏற்றுமதி ெதாடர்பான கலால் துைற
விளக்கங்கைள அலுவலகத்தில் ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாள்ளலாம்.

ெகாடுத்த உத்தரவாதத்ைத மீ றி நடந்துெகாண்டால் மீ ண்டும் பிைணயத்துடன்
விண்ணப்பிக்க ேவண்டிய நிைல ஏற்படும். அதுமட்டுமல்ல, ஒருமுைற
உத்தரவாதத்ைத மீ றி நடந்தால், அடுத்து அதிகாரிகள் உங்கைள சந்ேதகக்

கண்ேணாடுதான் பார்ப்பார்கள்.

இந்திய அரசின் அங்கீ காரம் ெபற்ற ஏற்றுமதியாளர்கள் (Govt. Recognised Export House)

மற்றும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கழகங்களில் (Export Promotion Council / FlEO) பதிவுெபற்ற
ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கலால் துைற சிறப்புச் சலுைக அளித்திருக்கிறது. இவர்கள்
ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்வதற்கு உத்தரவாதம் அல்லது பிைணயம் ெகாடுக்க

ேவண்டியதில்ைல.

ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருட்களுக்கு வரி கட்டத் ேதைவயில்ைல என்றாலும்,
அைனத்தும் கணக்கில் வரேவண்டும் என்பதற்காகேவ இந்த நைடமுைறகள்
ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றன.

அன்று பணியாளர்கள்...! இன்று ஏற்றுமதியாளர்கள்...!
ெசன்ைன அபிராமபுரத்தில் ெசயல்பட்டுவரும்
மருந்து ஏற்றுமதி நிறுவனம், இண்டஸ்
பார்மாசூட்டிக்கல்ஸ். இந்நிறுவனத்தின்
இயக்குநர்கள் பி.ஜி.ெஜயராம், வி.ரவிச்சந்திரன்,
ெசயல்பாட்டுப் பிரிவு தைலவர் ேக.மணி
ஆகிேயார் உற்சாகமாகப் ேபசினார்கள்.

மணிதான் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினார். ''மூன்று
ேபரும் ெசன்ைனயில் ஒரு மருந்து
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கம்ெபனியில் பணிபுரிந்ேதாம். சுமார் 15 வருட அனுபவத்துக்குப் பிறகு ேவைல

பார்த்த நிறுவனத்திலிருந்து முதலில் நான்தான் ெவளிேயறிேனன். என் வடுதான்
ீ
அலுவலகம். அம்மாதான் எனக்கு ெசக்ெரட்டரி. மைனவியின் நைகைய அடகு

ைவத்து ெபற்ற 50 ஆயிரம் ரூபாய்தான் ஆரம்ப முதலீ டு. மருந்து ஏற்றுமதி 2000-ல்

ெதாடங்கியது.

ஆரம்பத்தில் டானிக், வயிற்றுவலி மருந்து ேபான்ற மருந்துகள் மட்டுேம ஏற்றுமதி
ெசய்ேதன். அதுவும் குறிப்பிட்ட ஓரிரு நாடுகளுக்கு மட்டுேம. ஒரு சில

ெபாருட்கைளயும், ஒரு சில நாடுகைளயும் மட்டுேம நம்பி ஏற்றுமதி ெசய்வது
ஆபத்து என்று நிைனத்ேதன். அப்ேபாது, 2002-ல் ரவிச்சந்திரனும் ெஜயராமும்

வந்துேசர்ந்தார்கள். அதன் பிறகு ஏற்றுமதி ெபாருட்களின் எண்ணிக்ைக 10 ஆக
அதிகரித்தது. இன்ைறக்கு 60 ெபாருட்கைள 15-க்கும் ேமற்பட்ட நாடு-களுக்கு

ஏற்றுமதி ெசய்கிேறாம். 2002-ல் 2 ேகாடி ரூபாயாக இருந்த ேடர்ன் ஓவர், இப்ேபாது
சுமார் 25 ேகாடி ரூபாய். இைத 2010-ல் 50 ேகாடி ரூபாயாக அதிகரிக்க இலக்கு

நிர்ணயித்து இருக்கிேறாம்'' என்றார்.

மூவரும் தங்களின் ஏற்றுமதி ெடக்னிக் பற்றி ெசான்னார்கள். ''வாடிக்ைகயாளர்
ஒரு ெபாருைளக் ேகட்டால், அதைன இல்ைல என்று எப்ேபாதும் ெசால்வது
இல்ைல. அந்தப் ெபாருள் இந்தியாவில் கிைடக்கவில்ைல என்றாலும், எந்த

நாட்டில் கிைடக்கிறது என்பைதக் கண்டறிந்து, அந்த வாடிக்ைகயாளருக்கு அந்த

நாட்டிலிருந்ேத ஏற்றுமதி ெசய்துவிடுேவாம். மருந்து தவிர காபி, ேதயிைல,

அன்னாசிப் பழம், சர்க்கைர ேபான்ற 10-க்கும் ேமற்பட்ட ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி
ெசய்ய தனிேய ஒரு நிறுவனத்ைத உருவாக்கி உள்ேளாம்.

எங்களுக்ெகன்று தனிேய ெதாழிற்சாைல கிைடயாது. எங்களின் ேதைவையச்

ெசால்லி, மற்றவர்களிடமிருந்து தயாரித்து வாங்கி ஏற்றுமதி ெசய்துவருகிேறாம்.

உற்பத்தி ெதாழிற்சாைல இருந்தால்தான் ஏற்றுமதியில் சிறப்பான ெவற்றி
ெபறமுடியும் என்பைத எங்கள் விஷயத்தில் உைடத்ெதறிந்திருக்கிேறாம்''
என்றார்கள்.

''எங்களின் இறக்குமதியாளர்கைள ஆண்டுக்கு ஒருமுைற ேநரில் சந்தித்துப்
ேபசுவைத நாங்கள் வழக்கமாகக் ெகாண்டிருக்கிேறாம். இதற்காக நாங்கள் மாற்றி
மாற்றி சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்துெகாண்ேட இருப்ேபாம். இது பரஸ்பரம்

நம்பகத்தன்ைமைய ேமலும் அதிகரித்து, வணிகம் வளர உதவுகிறது.

மற்ெறாரு முக்கியமான விஷயம்... இறக்குமதியாளர்களுக்கு உடனடியாக பதில்
அளிப்பது. எந்த ஏற்றுமதியாளர் முதலில் பதில் அனுப்புகிறாேரா, அவைரத்தான்
இறக்குமதியாளர் அதிகம் மதிப்பார். இைத உணர்ந்தாேல, ேவகமாகச் ெசயல்படத்
ெதாடங்கிவிடுேவாம். எங்களின் இறக்குமதியாளர்கள் பல்ேவறு நாடுகளில்
இருக்கிறார்கள். அந்தந்த நாட்டு இறக்குமதியாளர்கைள அவர்களின் பணி
ேநரத்தில் ெதாடர்புெகாள்வதற்கு வசதியாக எங்களின் பணி ேநரத்ைத

ைவத்திருக்கிேறாம்.
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எங்கைளப் ெபாறுத்தவைரயில் முதல் மூலதனம் என்பது ைதரியம்தான்.

இரண்டாவது மூலதனம்தான் பணம். அந்தவைகயில் பலருக்கு ைதரியம் அளித்து,
ஏற்றுமதியில் இறங்க ைவத்திருக்கிேறாம். இது நாட்டுக்கு எங்களால் ஆன சிறிய
ேசைவ என்பதில் ெபரிய சந்ேதாஷம்'' என்றார்கள் மூவரும்!

RangaRakes

tamilnavarasam.com

'தூண்டில்காரனுக்கு தக்ைகயிேல கண்' என்பார்கள்... அதுமாதிரி,

ஏற்றுமதி ெசய்பவருக்கு சரியான ேநரத்தில் பணம் கிைடக்க

ேவண்டும்... இறக்குமதியாளருக்குப் ெபாருள் ேசதமில்லாமல்,
தரத்துடன் வந்து ேசரேவண்டும்... ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ெசய்யும்
நாடுகளுக்கு அந்நியச் ெசலாவணி ெகாட்ட ேவண்டும். இதுதான்
எண்ணமாக இருக்கும்.

இைவ அைனத்துேம தனித்தனி விஷயங்கள் ேபால

இருந்தாலும் ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்புைடயைவ. இந்த

நிகழ்வுகள் பிரச்ைன இல்லாமல் சங்கிலித் ெதாடர்

ேபால் சீராக நடக்கேவண்டும் என்றால்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ஏற்றுமதி நைடமுைற அவசியம்.
ஏற்றுமதி சம்பந்தமான படிவங்கள் உள்நாட்டு,

ெவளிநாட்டுச் சட்டங்கள், ெகாள்ைககள், அந்நியச்
ெசலாவணி கட்டுப்பாடுகள், நாடுகளுக்கு இைடேயயான

வணிகமுைற ஒப்பந்தங்கள், இரு நாடுகளின் வங்கி

நைடமுைறகள் ேபான்ற பல்ேவறு விஷயங்கைள உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.
இதில் ஏற்றுமதிைய ஊக்கப்படுத்துவதற்காக அரசு வழங்கும் வரிச் சலுைககைளப்
ெபறுவதற்கு 'ஏற்றுமதி ஆவணமாக்கம்' (Export Documentation) மிகமிக அவசியம்.
'ஏற்றுமதி ஆவணங்கள்' என்பது 'வணிகமுைற படிவங்கள்' (Commercial Documents)
'சட்டமுைற படிவங்கள்' (Legal Documents) என இருவைகயாக உள்ளன. 'வணிகமுைற
படிவங்கள்' ஆவணமாக்கப்பட்ட பின்பு, 'சட்டமுைற படிவங்க'ளாக
முைறப்படுத்தப்படும்.

ஏற்றுமதிக்கான ஆவணமாக்கம் என்பது வியாபார விசாரைண ஆரம்பிக்கும்ேபாேத
துவங்கிவிடுகிறது. வியாபார விசாரைணகளுக்குப் பதில் அனுப்பும்ேபாது பல்ேவறு
வைகயான அடிப்-பைடச் ெசலவுகள், ெபாருள் உற்பத்தி மற்றும் அடக்கவிைல,
ேபக்கிங், ேபாக்குவரத்து, காப்பீடு, வங்கிக் கடனுக்கான வட்டி, கப்பல்/விமானக்

கட்டணங்கள் ேபான்ற அைனத்ைதயும் கருத்தில் ெகாள்ளேவண்டும்.
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இைதச் ெசய்வதற்கு
என்ெனன்ன ேதைவ என்பைதப்

பார்ப்ேபாம்.

ஏற்றுமதி-இறக்குமதி குறியீட்டு
எண்
இதைன ெசன்ைன, மதுைர,

ேகாைவ ேபான்ற ெபரிய

நகரங்களிலுள்ள ெவளிநாட்டு
வர்த்தக ெபாது இயக்குநர்

(Director General of Foreign Trade)
அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்து

வாங்கிக்ெகாள்ளலாம்.

ஏற்றுமதி அைமப்புகளில் பதிவு
ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கழகங்கள்/இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களின் கூட்டைமப்பு (FIEO)
ேபான்றவற்றில் பதிவு ெசய்து உறுப்பினர் மற்றும் பதிவுச் சான்றிதழ்
ெபறேவண்டும்.

ஏற்றுமதி வியாபார விசாரைணகள் மற்றும் விைலப் புள்ளிகள்
உற்பத்தி அல்லது ெகாள்முதல் ெசய்து ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருளின்

அடக்கவிைல, இதர ெசலவு மற்றும் லாபம் உள்ளடக்கிய விைலப் பட்டியைல

இறக்குமதியாளருக்கு அனுப்பி ைவத்த ஆவணம்.
இறக்குமதியாளரின் எக்ஸ்ேபார்ட் ஆர்டர்

ஏற்றுமதியாளர் அனுப்ப இருக்கும் ெபாருட்களுக்கான உள்நாட்டு (இறக்குமதி
நாட்டின்) விதிமுைறகள் ேபான்றவற்ைற ஆராய்ந்து இறக்குமதியாளர் அளிக்கும்
ஆர்டர்.

ஆர்டைர ஏற்றுக்ெகாள்ளுதல்
இறக்குமதியாளர் அனுப்பும் தகவல்களான ேதைவ, ெபாருைள அனுப்பேவண்டிய
முைற, பணத்ைத அனுப்பும் விவரம் ேபான்றவற்ைற ஏற்றுமதியாளர்
ஒப்புக்ெகாண்டு (மாற்றம் ஏேதனும் ேதைவெயனில் பரஸ்பரம் ேபசி முடிவு ெசய்து)
ெபாருட்கைள ஏற்றுமதி ெசய்வதாக உறுதி அளிக்கும் ஆவணம்.

ெலட்டர் ஆஃப் கிெரடிட்
இது ெபாருள் ெவளிநாட்டுக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்து ெடலிவரி எடுக்கப்பட்டதும்,
இறக்குமதியாளரின் நாட்டில் உள்ள வங்கி, ஏற்றுமதியாளரின் வங்கியில் பணத்ைத
ெசலுத்தும் ஏற்பாடு.

ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் இந்த 'ெலட்டர் ஆஃப் கிெரடிட்' முைற மிகவும் பாதுகாப்பாக
இருப்பதால் ஏற்றுமதியாளர்கள் இந்த முைறயில் பரிவர்த்தைன ேமற்ெகாள்வைதப்
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ெபரிதும் விரும்பினர். ஆனால், இப்ேபாது இன்டர்ெநட், இ-ெமயில் என்று தகவல்
ெதாழில்நுட்பத் துைறயில் ஏற்பட்ட வியத்தகு மாற்றங்கைள அடுத்து, 'ெலட்டர்

ஆஃப் கிெரடிட்' மூலமான வணிகம் குைறந்து வருகிறது.

வங்கிச் ெசலவுகைளக் குைறக்கவும், காலதாமதத்ைதத் தவிர்க்கும் ெபாருட்டும்

'ெலட்டர் ஆஃப் கிெரடிட்' முைறைய இறக்குமதியாளர்கள் அதிகம் விரும்பாத நிைல
காணப்படுகிறது. ேமலும் இறக்குமதியாளர்கள் ெபாருட்களுக்கான ெதாைகைய சில
மாதங்கள் கழித்து அனுப்புவைதேய ெபரிதும் விரும்புகின்றனர். எனேவ,

எதிர்காலத்தில் 'ெலட்டர் ஆஃப் கிெரடிட்'டின் முக்கியத்துவம் குைறந்துவிடும் என

வல்லுநர்கள் கருத்து ெதரிவிக்-கின்றனர்.
ஏற்றுமதி காப்பீடு

ஏற்றுமதிக் கடன் உத்தரவாத கழகம் (Export Credit Guarantee Corporation) மற்றும் சில
காப்பீடு நிறுவனங்கள் இன்ஷூரன்ஸ் கவேரைஜ வழங்குகின்றன. இறக்குமதி

ெசய்யும் நாட்டின் அரசியல், ெபாருளாதார மாற்றங்கள், இயற்ைகப் ேபரழிவுகள்

ேபான்ற காரணங்களால் பணம் அனுப்புவதில் தைட ஏற்படலாம். இந்நிைலயில்
ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்கள் ஏற்றுமதிக்கு ஏற்ப தகுந்த காப்பீடுகைள
எடுத்துக்ெகாள்வது நல்லது.

சுங்க மற்றும் கலால் இலாகா நைடமுைறகள்
சுங்க மற்றும் கலால் இலாகா நைடமுைறகைள முழுைமயாகப் பின்பற்றினால்
ஏற்றுமதியாளர்களுக்குப் பல்ேவறு வரிச் சலுைககள் கிடக்கும்.
அந்நியச் ெசலாவணி கட்டுப்பாட்டு படிவம்
25 ஆயிரம் டாலர் வைரயிலான- ஏற்றுமதிகளுக்கு இந்தப் படிவத்ைதச் சமர்ப்பிக்கத்
ேதைவயில்ைல. இதற்கு ேமலாக ஏற்றுமதி ெசய்தால் இந்தப் படிவத்ைதச்
சமர்ப்பிப்பது அவசியம்.

பில் ஆஃப் ேலடிங்
ெபாருட்கைள ஏற்றுமதிக்காக கப்பலில் ஏற்றிய பின் ஏற்றுமதிக்குச் சான்றாக
வழங்கப்படுவது. இைத ைவத்துதான் இறக்குமதியாளர் ெபாருட்கைள ெடலிவரி

எடுக்கமுடியும்.

மற்ற முக்கிய ஆவணங்கள் பற்றி...
ெவங்காயத்தில் ெதாடங்கி... இரும்புத் தாதுக்கு...!
நாகப்பட்டினத்தில் ஆரம்பித்து இன்று இந்தியா
முழுவதும் பரவி இருக்கும் 'ராஜாத்தி' குழுமத்தின்
தைலவர் என்.முருேகசன். இக்குழுமம்,
ெவங்காயத்தில் ெதாடங்கி, இன்று இரும்புத் தாது
ஏற்றுமதிக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. உச்சத்ைத
ெதாட்ட கைதைய அவேர ெசால்கிறார்.
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''ஆழம் ெதரியாமல் காைல விடக்கூடாது என்பதற்காக, இத்துைறயில் அனுபவம்
ெபற முடிவுெசய்ேதன். இதற்காக நாகப்பட்டினத்திலுள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனம்
ஒன்றில் சம்பளம் இல்லாமல் இரண்டாண்டு பணிபுரிந்ேதன். ெவற்றிக்கு அதுதான்
அடித்தளமாக அைமந்தது.

மைனவியின் நைகைய ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அடகு ைவத்து 1974-ல்

பிள்ைளயார் சுழி ேபாட்ேடன். கம்ெபனி ஆரம்பித்து சுமார் 10 ஆண்டுகள் கடந்த
நிைலயில், வியாபாரத்துக்காக ெபற்ற கடன் அதிகரித்து ெதால்ைல ெகாடுக்க
ஆரம்பித்தது. நிைலைமையச் சமாளிக்க நிறுவனத்தின் அவசியமில்லாத

ெசலவுகைளச் சுருக்கத் ெதாடங்கிேனன். நான் ேவறு, கம்ெபனி ேவறு என்று

நிைனக்காததால், தனிப்பட்ட வாழ்க்ைக முைறயிலும் மாற்றத்ைத ேமற்ெகாண்டு
ெசலைவக் குைறத்ேதன்.

இதற்கிைடயில், ஏற்றுமதியின் எல்ைல மற்றும் ெபாருட்களின் எண்ணிக்ைகைய
அதிகரித்ேதன். ஆரம்பத்தில், ெவங்காயத்ைத மட்டும் மேலசியா மற்றும்

சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி ெசய்ேதன். இப்ேபாது, 18-க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயப்
ெபாருட்கைள 15-க்கும் ேமற்பட்ட நாடுகளுக்கு எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில்

ஏற்றுமதி ெசய்துவருகிேறாம். இந்தியாவின் ெவங்காய ஏற்றுமதியில் எங்களின்

பங்களிப்பு 60%-க்கும் ேமல்! ெவங்காயத்ைத உற்பத்தி ெசய்ய ஒப்பந்த விவசாய
முைறையப் பயன்படுத்தத் ெதாடங்கி இருக்கிேறாம். இது வருங்காலத்தில்

நிறுவனத்தின் வருமானத்ைத அதிகரிக்க உதவும்'' என்றவர் தன் ெவற்றியின்
ரகசியமாக கருதுவைதப் பற்றியும் ெசான்னார்.

''வாடிக்ைகயாளேர ராஜா. அவைர முழுைமயாகத் திருப்திபடுத்திவிட்டால் எல்லாம்
ெஜயம்தான். நிறுவனம் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்த பல வாடிக்ைகயாளர்கள்
இன்றும் ெதாடர்கிறார்கள். இதற்குக் காரணம், இறக்குமதியாளர்களுடன் தனிப்பட்ட
முைறயிலான நட்புப் பாராட்டுதல், தரமான ெபாருட்கைள மட்டுேம ஏற்றுமதி
ெசய்வது, சரியான ேநரத்தில் ெடலிவரி, ெசலைவப் பார்க்காமல் ெபாருளுக்கு ஏற்ப

ேபக்ேகஜிங் மற்றும் ெடலிவரி முைறைய ேமற்ெகாள்வது ஆகியைவதான்.

ெவங்காய ஏற்றுமதிக்கு என்று காற்ேறாட்ட வசதி ெகாண்ட பிரத்ேயக பின்னல்
சாக்குகள், மூங்கில் கூைடகளில் ெதன்ைன ஓைலையப் பரப்பி அனுப்புகிேறாம்.
இதனால், அைவ இயற்ைக முைறயிேலேய நீண்டகாலத்துக்குக் ெகடாமல்

இருக்கிறது.

நாங்கள் சம்பாதிப்பைத விட, இறக்குமதியாளர்கள் அவர்கள் நாட்டில் அதிகம்
சம்பாதிக்க வழி ெசால்லிக் ெகாடுக்கிேறாம். நிறுவனத்தின் ேடர்ன் ஓவர் கடந்த
பத்தாண்டுகளில் பத்து மடங்குக்கும் ேமல் அதிகரித்து, 2008-ல் 110 மில்லியன்
டாலராக உயர்ந்துள்ளது. ஏற்றுமதிக்கு வசதியாக முக்கிய அலுவலகங்கைள
துைறமுக நகரங்களிேலேய ைவத்திருக்கிேறாம். தமிழகத்ைதப் ெபாறுத்தவைர
ெசன்ைன, தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினத்தில் அலுவலகங்கள் இருக்கின்றன.

இைடயில் 'பாமாயில்', 'சன் ஃபிளவர் ஆயில்' ேபான்றவற்ைற இறக்குமதி
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ெசய்ேதாம். வளர்ந்த பிறகு, ஏற்றுமதிதான் நம் நாட்டுப் ெபாருளாதாரத்துக்கு

நல்லது என்று அைத மட்டுேம இப்ேபாது ெசய்து வருகிேறாம். சிறப்பான

ெசயல்பாட்டுக்காக ஏற்றுமதியில் பல்ேவறு விருதுகைளப் ெபற்றுள்ள எங்கள்
நிறுவனம், தற்ேபாது ஏற்றுமதி தவிர ஓட்டல், பேயா ெடக், அடிப்பைடக்

கட்டைமப்பு ேபான்ற இதர துைறகளிலும் நுைழந்துள்ளது. 2010-ல் புதிதாக
பங்குகைள ெவளியிட (ஐ.பி.ஓ.) திட்டமிட்டுள்ேளாம்'' என்றார்.
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கடல் கடந்து கைரேயறலாம்!

ஏற்றுமதி ஆவணங்கள் பட்டியல் நீளமாகப் ேபாய்க்ெகாண்ேட

இருக்கிறேத என்று மைலத்து நின்றுவிடாதீர்கள். பார்ப்பதற்கும்
படிப்பதற்கும் பக்கம் பக்கமாகத் ேதான்றும் இந்த விஷயங்கள்
உள்ேள நுைழந்த பிறகு மிக எளிதாகத் ேதான்றும்.

குளத்தில் குதிக்காமல் நீச்சல் கற்றுக்ெகாள்ள முடியாது.
ஆனால், என்ன ெசய்தால் தண்ண ீரில் மூழ்காமல் தப்பிக்கலாம்...
நமக்கு அடிப்பைடயான ேதைவகள் என்ெனன்ன என்பனவற்ைற
முதலிேலேய ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டுமல்லவா...

இேதா ேமலும் சில முக்கியமான ஆவணங்கள்...
கமர்ஷியல் இன்வாய்ஸ்
இது ஏற்றுமதி ெசய்பவர், இறக்குமதியாளர்களுக்கு

அனுப்பும் முழுைமயான விவரம் அடங்கிய படிவம்.
கான்சுலர் இன்வாய்ஸ் (Consular Invoice)
எந்த நாட்டுக்கு ெபாருள் ஏற்றுமதி ெசய்யப்படுகிறேதா
அந்த நாட்டின் தூதரகத்திடம் ெபறும் சான்றிதழ்.
ெகன்யா, உகாண்டா, ெமாரீஷியஸ், மியான்மார், இராக்
உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்வதற்கு இது

ேதைவ.
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உற்பத்தி மற்றும் மதிப்பு சான்றிதழ் (Combined Certificate of Origin and Value)
ஏற்றுமதி ெசய்யும் ெபாருளின் விவரம், மதிப்பு, உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட இடம்

முதலியவற்ைற உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி ெசய்து, வர்த்தக சைபயில் (Chamber of
Commerce) சான்று ெபறேவண்டும். இது இறக்குமதியாளர்களுக்கு அவர்கள் நாட்டில்

நைடமுைறகைளப் பூர்த்தி ெசய்வதற்குத் ேதைவ.

உள்நாட்டு உற்பத்திச் சான்றிதழ் (Certificate of Origin of Goods)
இறக்குமதியாளர்கள் பிரத்ேயக சலுைக வரி (Preferential Duty) ெசலுத்தி இறக்குமதி

ெசய்வதற்குத் ேதைவப்படும் சான்றிதழ் இது. இந்தச் சான்றிதைழ வழங்குவதற்காக
அரசு குறிப்பிட்ட ெதாழில்/வர்த்தக அைமப்புகள், ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு கழகங்கைள
அனுமதித்துள்ளது. இச்சான்றிதழ் மூலம் நம் நாட்டில்தான் ெபாருட்கள் உற்பத்தி

ெசய்யப்பட்டன என்பது உறுதி ெசய்யப்படுகிறது.
ஜி.எஸ்.பி. சான்றிதழ் (Generalised System of Preferences)

சுமார் 30 நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ெசய்வதற்கு இந்தச் சான்றிதழ் ேதைவப்படுகிறது.
இைத ஏற்றுமதியாளர்கள் அளிக்கும் உத்தரவாதத்தின் அடிப்பைடயில் 'எக்ஸ்ேபார்ட்

இன்ஸ்ெபக்ஷன் ஏெஜன்ஸி'கள் வழங்குகின்றன.

இந்தச் சலுைககளின் மூலம் பிறநாடுகள் இறக்குமதி ெசய்வதால், அடக்க
விைலயில் வரிச் சலுைக கிைடப்பதால் நாட்டின் ஏற்றுமதி அதிகரிக்க வாய்ப்பு
அதிகமாகிறது.

ஏற்றுமதி ஆய்வுச் சான்றிதழ் (Certificate of Inspection)
மத்திய அரசு, ஏற்றுமதிப் ெபாருட்கள் உலகத் தரத்தில் இருக்க நடவடிக்ைக
எடுத்துள்ளது. ரசாயனம், இரும்பு, பதப்படுத்தப்பட்ட ெபாருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு
தனிேய ஏற்றுமதி ஆய்வுச் சான்றிதழ் ேதைவப்படும்.

எல்லாவித டாகுெமன்ட்கைளயும் ஆவணப்படுத்திய பின்பு ேதைவயான
ஆவணங்கைள வங்கிக்குச் சமர்ப்பிக்கேவண்டும். வங்கி இறக்குமதியாளரிடமிருந்து
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பணம் வசூல் ெசய்யத் ேதைவயான நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளும்.பணத்ைத
ஏற்றுமதியாளரின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு ைவத்த பின்பு வங்கியிலிருந்து 'ேபங்க்
ரியைலேசஷன்' சான்றிதைழப் ெபறேவண்டும். இந்தச் சான்றிதழ்தான் ஏற்றுமதிைய
முைறயாக ஆவணப்படுத்தி ெசய்ததற்கான அைடயாளம் ஆகும்.
ஏற்றுமதிக்கு வங்கிக் கடன்
'ெதாழில் நடத்துபவர்களுக்கு கடனும் ஒருவைகயில் ெசாத்துதான்' என்று ஒரு
வாக்கியப் பிரேயாகம் உண்டு. அதாவது, மற்ற பிரிவினர் கடன் வாங்கினால் மன
உைளச்சல்தான் மிஞ்சும். அதுேவ, ெதாழில் நடத்துபவர்கள் வாங்கினால் அது

முதலீ டாகத்தான் இருக்கும். எனேவ அது ெதாழிலுக்குத்தான் நல்லது.

ஆனால், வாங்கும் கடைன யாரிடம் வாங்கேவண்டும், எப்படி வாங்கேவண்டும்
என்று ெதரியாமல் வாங்கினால், ெதாழிலதிபருக்கும் அது மன உைளச்சைலக்

ெகாடுத்துவிடும். ஏற்றுமதிக்கும் இது ெபாருந்தும். ஏற்றுமதியில் நிதி வசதி சரியான

சமயத்தில் கிைடப்பது ஏற்றுமதிைய அதிகரிக்க உதவுவேதாடு, உலக வர்த்தகப்
ேபாட்டிையத் திறம்படச் சமாளிக்கவும் உதவும்.

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு வங்கிகள் குைறந்த வட்டியில் சுலப முைறயில் கடன்கள்
வழங்குகின்றன. இந்தக் கடைன வங்கிகள் இரண்டு வைகயில் தருகின்றன.

- 'ஏற்றுமதிக்கான ஆர்டைரப் ெபற்று, மூலப்ெபாருட்கைளக் ெகாள்முதல் ெசய்ய,
ெபாருட்கைளத் தயாரிக்க' என்று அதைன ஏற்றுமதி ெசய்வது வைரயிலான
அைனத்துச் ெசலவுகளுக்கும் ேதைவப்படும் ெதாைகைய 'ப்ரி-ஷிப்ெமன்ட்
கிெரடிட்' (Pre-shipment Credit) என்ற ெபயரில் முன்கூட்டிேய வழங்குவது.

- ஏற்றுமதி ெசய்த பின்பு இறக்குமதியாளர்களிடமிருந்து பணம் கிைடக்கும்
வைரயிலான காலத்துக்கு 'ேபாஸ்ட் -ஷிப்ெமன்ட் கிெரடிட்' (Post-shipment Credit) என்ற

ெபயரில் ெகாடுப்பது.

முதல் முைறயில் கடன் ெபற, உறுதி ெசய்யப்பட்ட ஏற்றுமதி ஆர்டர் (Confirmed Export
Order) மற்றும் 'ெலட்டர் ஆஃப் கிெரடிட்' (Letter of Credit) அல்லது பிற வைகயில் பணம்
வரும் ஆதாரங்கைள வங்கியில் சமர்ப்பிக்க ேவண்டும். இந்தக் கடைன 6 மாதங்கள்
அல்லது அதிகபட்சமாக ஒரு வருடத்துக்குள் திரும்பச் ெசலுத்த ேவண்டும். நல்ல
முைறயில் ெதாடர்ந்து ஏற்றுமதி ெசய்யும் நிறுவனங்களுக்கு 'ெதாடர்
கணக்கு' (Running Account) முைறயில் வங்கிகள் கடன் வசதி அளிக்கின்றன.
ஏற்றுமதியின் மதிப்புக்கு ஏற்ப கடன் கிைடக்கும். சில சமயங்களில் அரசு வழங்கும்
'டிராேபக்' (Drawback) ேபான்ற சலுைககள் மூலமாக ஏற்றுமதியாளர்களுக்குக்
கிைடக்கும் ெதாைகையயும் கணக்கில் ெகாண்டு கூடுதல் ெதாைக கடனாகக்
கிைடக்கும். இந்தத் ெதாைகைய, இறக்குமதியாளரிடமிருந்து பணம் ெபற்றதும், அரசு
அளிக்கும் சலுைககள் கிைடத்ததும் திருப்பிச் ெசலுத்திவிட ேவண்டும் என்ற
நிபந்தைனயின் அடிப்பைடயில் வழங்கப்படுகிறது.

ெபாதுவாக, வங்கிகள் தகுந்த பிைணயம் மற்றும் மூலப் ெபாருட்கைள
தயாரிப்பு/ஏற்றுமதிக்காக ெகாள்முதல் ெசய்த பின், அதைன ஈடாக ைவத்து ெபாருள்
RangaRakes

tamilnavarasam.com

இருப்பு விவரத்ைத வங்கிக்கு அளிப்பது ேபான்றவற்றின் அடிப்பைடயில் கடன்
வழங்குகிறது.

அந்நியச் ெசலாவணியில் ஏற்றுமதிக் கடன்
ஏற்றுமதியாளர்கள் கடைன இந்திய ரூபாய் மற்றும் அந்நியச் ெசலாவணியில்

ெபறலாம். இது எந்த நாட்டுப் பணத்திலும் (டாலர், பவுண்டு, ெயன்) கிைடக்கும். இந்தத்
ெதாைகக்கான வட்டி, உலகச் சந்ைதயின் வட்டி விகிதத்ைத (லிவதீ
ீ ஷீக்ஷீ ஸிண ீtமீ )
விட சற்று அதிகமாக இருக்கும். அந்நியச் ெசலாவணியில் கடன் வாங்குவது

ஏற்றுமதிக்குத் ேதைவயான மூலப்ெபாருட்கைள இறக்குமதி ெசய்வதற்கு மிகவும்
பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தரம் ஒன்ேற தாரக மந்திரம்..!

ஏழு ஆண்டுகளில் 5 மடங்குக்கு ேமல் விற்பைன... ஏற்றுமதிையப்

ெபாறுத்த அளவில் இது ஒரு சாதைன அளவு என்றுதான்

ெசால்லேவண்டும். அந்த நிைலைய எட்டிப் பிடித்திருக்கும் 'அஹில்

அப்ேபரல்' (Ahill Apparel) நிறுவனத்தின் ெவற்றி ரகசியத்ைதச் ெசால்கிறார்
அதன் உரிைமயாளர்களில் ஒருவரான அருண்.

''தரம் முக்கியம்... அைத நாங்கள் எதற்காகவும் காம்ப்ரைமஸ்
ெசய்துெகாள்ளவில்ைல. விைலக்காகக் கூட! ஒருகட்டத்தில் நல்ல
தரமான துணிகைள ஏற்றுமதி ெசய்யேவண்டுமானால் இந்த விைல
ைவத்தால்தான் முடியும் என்ற முடிைவ நாங்கள் எடுத்தேபாது அது
மற்ற நிறுவனங்களின் விைலைய விடக் ெகாஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது.
ஆனாலும், நாங்கள் தரத்ைத விட்டுக் ெகாடுக்கத் தயாராக இல்ைல.

அதனாேல எங்கள் ஏற்றுமதியும் குைறயவில்ைல.

அேதேபால வாடிக்ைகயாளர்களின் அதாவது இறக்குமதியாளர்களின்
ரசைனைய அறிந்துெகாள்ள ேவண்டியது முக்கியம். அேத அளவுக்கு
நம்முைடய தயாரிப்ைப வாங்கிப் பயன்படுத்தப் ேபாகும் அந்நாட்டு
மக்களின் ரசைனயும் முக்கியம். அைதத் ெதரிந்துெகாள்வதற்காக பல
நாடுகளுக்குப் பயணிக்கிேறாம்'' என்றார்.
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கடல் கடந்து கைரேயறலாம்!

ஏற்றுமதிக்கு ஒரு என்ைசக்ேளாபீடியா!

கடன் இல்லாத குடும்ப வாழ்க்ைக ேவண்டுமானால் இருக்கலாம்... ஆனால்

ெதாழில்? ஏற்றுமதிக்கும் ெதாடர்ச்சியான கடன் உதவி மிகவும் ேதைவ. ஏெனன்றால்
ஏேதனும் காரணத்தால் ஏற்றுமதிக்கான பணம் வந்து ேசருவதில் தாமதம்

ஏற்பட்டால் மற்ற ஏற்றுமதி ஆர்டர்கைள நிைறேவற்றுவதில் சிரமம் ஏற்படும்.
அைதத் தவிர்க்கேவ கடன் ஏற்பாடுகள் அவசியம்.

கடன் தர வங்கிகள் ைகயாளும் நைடமுைறகள்:
நைடமுைறச் ெசலவுகள் மற்றும் உற்பத்தி

ெகாள்முதல் ேபான்றவற்றுக்கு (Working Capital) வங்கிகள்
கடன் வழங்குகின்றன. எந்த அளவுக்கு கடன்

வழங்கலாம் என்பைத நிறுவனத்தின் ெசாத்து மதிப்பு,
மூலப் ெபாருட்கள் இருப்பு, வரேவண்டிய பாக்கித்
ெதாைக, பண இருப்பு ேபான்றவற்ைற ஆராய்ந்து
நிர்ணயிப்பார்கள். கூடேவ கடந்தகால வியாபார
வளர்ச்சி, நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சித்
திட்டங்கள், நிறுவனத்தின் ெசயல்பாடு ஆகியவற்ைறயும் கணக்கில்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

ஏற்றுமதியாளர்கள் ெசய்யும் தவறுகள்:
'ஏற்றுமதி ஆர்டரின் ஷரத்துகைள முழுைமயாகக் கவனத்தில் ெகாள்ளாதது, ெலட்டர்
ஆஃப் கிெரடிட் காலவதியானதாகேவா அல்லது விைரவில் காலாவதியாகக்கூடிய
நிைலயில் இருப்பேதா, தவறான உற்பத்தி மதிப்பீடு, இறக்குமதியாளரிடம் இருந்து
முன்பணம் ஏதும் ெபற்றிருப்பின் அதைன விண்ணப்பிக்கும் கடனில் ேசர்க்காமல்
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விட்டுவிடுவது' முதலியைவ ஏற்றுமதியாளர்கள் ெசய்யும் தவறுகள் என

வங்கிகளில் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன.

நைடமுைறச் ெசாத்துக்கைள (Current assets)
மிைகப்படுத்தியும், ெவளிக் கடன்கைள (Sundry Creditors)
குைறவாகக் காட்டுவதும் அடிக்கடி வங்கிகளின்
பார்ைவக்கு வரும் தவறுகளாக இருக்கின்றன.

ஃேபக்டரிங் சர்வசஸ்:
ீ
ஏற்றுமதி பணத் ேதைவகளுக்கு, ஏற்றுமதிக்கு
முந்ைதய மற்றும் பிந்ைதய கடன்கள் தவிர்த்து

ேவறு வைக நிதி வசதிகளும் உள்ளன. அவற்றுள்

முக்கியமானது, ஃேபக்டரிங் சர்வசஸ்
ீ
(Factoring Services)

ஏற்றுமதியாளர்களின் இன்வாய்ஸ் மதிப்பில் குறிப்பிட்ட அளவு தள்ளுபடி (Discount)
ெசய்து, தன் ெபயருக்கு உரிைமைய மாற்றம் ெசய்து, அந்த இன்வாய்ஸ் பணத்ைத
வசூல் ெசய்துெகாள்ளும் முைற இது. இந்தச் ேசைவைய வழங்குபவைர 'ஃேபக்டர்'

என்பார்கள்.

இந்த முைறயில் ஏற்றுமதியாளர்கள், இறக்குமதியாளரிடமிருந்து பணம் ெபறும்

உரிைமைய ஃேபக்டர் ேசைவைய வழங்கும் நிறுவனத்துக்கு வழங்கேவண்டும். அந்த
உரிைமைய வழங்கியதுேம தள்ளுபடி ேபாக மீ தமுள்ள ெதாைகையப்

ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும். இந்த வைகயில் ஏற்றுமதி ஆர்டர் கிைடத்த உடேன கூட
ஃேபக்டர் நிறுவனங்கைளத் ெதாடர்புெகாண்டு உற்பத்தி/ெகாள்முதல் கடன்கைளப்

ெபறலாம். இதன் மூலம் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஒேர கல்லில் இரு மாங்காய்.
எதிர்பார்த்த கடன் சுலபமாகக் கிைடத்துவிடுவேதாடு, பணம் வசூல் ெசய்யும்

சிரமமும் தவிர்க்கப்படுகிறது. ஆனால், அதற்காக ெகாஞ்சம் ெதாைகைய தள்ளுபடி
ெசய்துெகாடுக்க ேவண்டியதிருக்கும்.

ெநதர்லாந்து நாட்டில் உள்ள ஃேபக்டர் ெசயின் இன்டர்ேநஷனல் (Factor chain
international) என்ற அைமப்பில் பதிவு ெசய்துள்ள நிறுவனங்கள் இந்தச் ேசைவைய
அளித்துவருகின்றன.

ஏற்றுமதிக்கான கடன்:
ஏற்றுமதி வணிகத்தில் கடனுக்கு வணிகம் (Credit Sales) ெசய்யும்ேபாது மிகவும்

எச்சரிக்ைகயுடன் நடந்துெகாள்ள ேவண்டும். ேபாட்டிகள் அதிகம் இருப்பதால்

இறக்குமதியாளர்கள் கடனுக்கு விற்பைன ெசய்யும் முைறைய விரும்புகிறார்கள்.
இவ்வாறு வர்த்தகம் ெசய்வதற்கு மிகவும் நம்பிக்ைக, நாணயம், வர்த்தகத்ைத நன்கு
திறம்பட நிர்வகிக்க ஏதுவான அைனத்து வசதிகைளயும் ெபற்றுள்ள

இறக்குமதியாளைரத் ேதர்வுெசய்து ெதாழில் ெசய்வது மிகவும் முக்கியம்.
இறக்குமதியாளர்கள் கண்ணுக்குத் ெதரியாத ேவறு
நாட்டில் இருப்பவர்கள். அவர்கைளப் பற்றி முழுைமயாக
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அறிந்தால்தான் வணிகம் சிறக்கும். இதற்கு

இறக்குமதியாளரின் நிதி நிைலைம, வியாபாரத்தில் அவர்களின் கடந்த காலச்
ெசயல்பாடுகள், வணிகம் ெசய்ய அவர்களிடம் உள்ள அலுவலகம் மற்றும்

விநிேயாக கட்டைமப்பு, ெசயல்திறன் மற்றும் நிர்வாகத் திறைம, இறக்குமதியாளரின்
பின்னணி, அவரிடம் ெதாடர்ந்து வணிகம் ெசய்யும்ேபாது எடுத்துக்ெகாள்ள

ேவண்டிய பிரத்ேயக நடவடிக்ைககள் ேபான்றவற்ைற அறிந்துெகாள்வது அவசியம்.
இந்த விவரங்கைள ஏற்றுமதியாளர்களுக்குத் தருவதற்கு பல நிறுவனங்கள்

உலகளவில் உள்ளன. இவற்ைற கிெரடிட் ேரட்டிங் ஏெஜன்ஸிகள் (Credit Rating Agency)
என்று அைழப்பார்கள்.

ஏற்றுமதியாளர்களும் தங்களின் பங்குக்கு ெதாடர்ந்து இறக்குமதியாளரின் வியாபார
நடவடிக்ைககைள கவனித்து வரேவண்டும். இறக்குமதியாளர் அடிக்கடி அலுவலகம்
மாற்றுவது, அவர்களின் வங்கி விவரங்கைள சரிவர ெதரியப்படுத்தாமல் இருப்பது,
ேவறு ெதாழிலில் நாட்டம் ெகாள்வது, கடன் காலத்ைத நீட்டிக்கச் ெசால்வது
ேபான்ற ெசயல்பாடுகள் இருந்தால், அத்தைகய இறக்குமதியாளர்கைள
மறுபரிசீலைன ெசய்வது அவசியம்.

அந்நியச் ெசலாவணி மாற்றங்கைள நிர்வகித்தல்:
(Foreign exchange risk management)
பங்குச் சந்ைதயில் அடிக்கடி ஏற்ற

இறக்கங்கைளப் பார்க்கிேறாம். கம்ெபனிகளின்

ெசயல்பாடு, அரசின் ெகாள்ைககள், எதிர்பாராத

ெபாருளாதார, அரசியல் மாற்றங்கள், சந்ைத

நிலவரங்கள் ேபான்ற பல்ேவறு காரணங்களால்
நிறுவனங்களின் பங்குகளின் விைல

உயர்வதும், குைறவதுமாக இருக்கின்றன.
இதுேபால ஒவ்ெவாரு நாட்டின் நாணய
மதிப்பும், உலக நிதி பரிவர்த்தைனகளில் அந்த நாட்டின் நாணயத்துக்கு இருக்கும்
மதிப்பு மற்றும் பல்ேவறு ெபாருளாதார மாற்றங்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்டு
மாறிக்ெகாண்ேட இருக் கிறது.

ஒருவர் ஏற்றுமதி ெசய்வதற்காக ஆர்டைர உறுதி ெசய்யும்ேபாது ரூபாயின் மதிப்பு
ஒரு டாலருக்கு 43 ரூபாய் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். 3 மாதங்களுக்கு பின்
ெபாருட்கைளத் தயாரித்து ஏற்றுமதி ெசய்து அதற்குண்டான பணத்ைத வரவு
ைவக்கும்ேபாது ரூபாய்க்கு எதிரான டாலரின் மதிப்பு 41 ரூபாயாக ஆகக்
குைறந்துவிட்டால் ஏற்றுமதியாளருக்கு ஒரு டாலர் வரவுக்கு இரண்டு ரூபாய்
இழப்பு ஏற்படுகிறது.

ெபாதுவாக, டாலருக்கு எதிராக ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்தால் ஏற்றுமதியாளருக்கு
இழப்பும், ரூபாயின் மதிப்பு குைறந்தால் லாபமும் கிைடக்கும் அதுேவ, இறக்குமதி
ெசய்யும்பட்சத்தில் எதிர்மைறயாக இருக்கும்.

கடந்த 2-3 ஆண்டுகளாக ெதாடர்ந்து ரூபாயின்
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மதிப்பு ெதாடர்ந்து அதிகரித்து வந்ததால் பல

ஏற்றுமதியாளர்கள் சிரமப்பட்டனர். அப்ேபாது, அரசு பல சலுைககள் வழங்கியது.
உலக அளவில் ெபரும்பாலும் அைனத்து வணிக பரிவர்த்தைனகளுக்கும் அெமரிக்க
டாலர் பயன்படுகிறது. ஒரு நாைளய ேதாராயமான உலக பரிவர்த்தைன 1.3
டிரில்லியன் டாலர் என்றால் இதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பைதப்

புரிந்துெகாள்ளலாம். நமது நாட்டின் 70% ேமலான உலக வர்த்தக பரிவர்த்தைனகள்
அெமரிக்க டாலரின் அடிப்பைடயில் நைடெபறுகிறது.

இத்தைகய சூழலில், ஏற்றுமதியாளர்கள் உலகின் பல்ேவறு ெபாருளாதார
ஏற்றத்தாழ்வுகளிலும் முழுைமயாக லாபம் ெபறுவதற்கு வங்கிகளும், இதற்ெகன

உள்ள பிரத்ேயக நிறுவனங்களும் அதற்குரிய ேசைவக் கட்டணங்கைளப் ெபற்று
வழங்கி வருகின்றன. ஏற்றுமதியாளர்கள் இவர்களின் பல்ேவறு திட்டங்கைளப்

பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.

உதாரணமாக, ஏற்றுமதிக்கான ஆர்டர் உறுதி ெசய்யப்பட்ட ேபாது மதிப்பு, ஒரு டாலர்
ரூ.42 என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். ஏற்றுமதிக்கான ெபாருைள உற்பத்தி ெசய்து,
ஏற்றுமதி ெசய்து, பணம் கிைடக்க 3 மாதம் ஆகிறது என்றால், இத்தைகய ேசைவ

வழங்கும் வங்கிகளில், மூன்று மாதம் கழித்து டாலரின் மதிப்பு எப்படி இருந்தாலும்

43 ரூபாய் என்ற மதிப்பில் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று ஒப்பந்தம்

ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். இதற்கு சிறிது ெசலவு ஆனாலும் ெபருமளவு இழப்பு
தடுக்கப்படும் லாபம் இருக்கிறது.

ஏற்றுமதி ெசய்வதற்கு அடிப்பைடத் தகுதி என்ெனன்ன, விதிமுைறகள், அரசு
அளிக்கும் சலுைககள், நிதியுதவிகள் என பல பயனுள்ள விஷயங்கைள விரிவாக
அலசி உள்ேளாம். இப்ேபாது நீங்கள் மனதளவில் ஏற்றுமதி ெசய்யத் தயாராகி
இருப்பீர்கள். இனி களத்தில் இறங்கேவண்டியதுதான்... நைடமுைறப்படுத்தும்ேபாது
ஏற்படும் சந்ேதகங்கைள நாணய விகடன் இதழுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள். பதில்
அளிக்கிேறாம்.

திைரகடல் ஓடுங்கள்... திரவியம் ேதடுங்கள்!

- ெதாகுப்பு: சி.சரவணன்
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