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M.Com. Core Course in Economics
Semester - II

Paper II : Macroeconomic concepts and applications

Preamble:

The heavily application-oriented nature of macroeconomics subject is introduced in order to enable the
post graduate students to grasp fully the theoretical rationale behind policies at the country as well as
corporate level. This paper helps the students to receive a firm grounding on the basic macroeconomic
concepts that strengthen analysis of crucial economic policies. Students are expected to regularly read
suggested current readings and related articles in the dailies and journals are analysed class rooms.

Unit - I

Aggregate Income and its dimensions: National income aggregates - and measurement; - GNP, GDP,
NDP, Real and nominal income concepts, measures of inflation and price indices - GDP deflator, -
Nominal and real interest rates- PPP income and HDI

Unit - II

Keynesian concepts of Aggregate Demand (ADF), Aggregate Supply (ASF), Interaction of ADF and
ASF and determination of real income; Inflationary gap Policy trade-off between Inflation and
unemployment – Phillips' curve – short run and long run

Unit - III

The IS-LM model: Equilibrium in goods and money market; Monetary and real influences on IS-LM
curves, Economic fluctuations and Stabilisation policies in IS-LM framework - Transmission mechanism
and the crowding out effect; composition of output and policy mix, IS-LM in India

Unit - IV

International aspects of Macroeconomic policy: Balance of payments disequilibrium of an open economy
- corrective policy measures - Expenditure changing policies and expenditure switching policies BOP
adjustments through monetary and fiscal policies -The Mundell-Fleming model - Devaluation, revaluation
as expenditure switching policies - effectiveness of devaluation and J - curve effect

Suggested readings:

1) Dornbusch. R, Fisher.S., Macroeconomics, Tata McGraw-Hill 9th edition.

2) D'Souza Errol., Macroeconomics, Pearson Education 2008.

3) Gupta G.S., Macroeconomics Theory and Applications, Tata McGraw-Hill, New Delhi 2001.

4) Dwivedi D.N., Macroeconomics theory and policy, Tata McGraw-Hill, New Delhi 2001.

Current Readings:

Economic and Political Weekly

Indian Economic Review, Financial Dailies.
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१.० उणदष््टय े

• राष्ट्रीय ईत्पन्न ही सकंल्पना ऄभ्यासणे व समजून घेणे . 

• राष्ट्रीय ईत्पन्नाच्या दवदवध संकल्पना समजून घेणे.  

• राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाचा ऄभ्यास करणे. 

• चलनवाढीची सकंल्पना व ईपाय समजून घेणे. 

• नाममात्र अदण वास्तव व्याजदर सकंल्पनाचा ऄभ्यास करणे . 

• खरदेी – शक्ती समता दसद्ातंाचा ऄभ्यास करणे. 

१.१ राष्ट्रीय उत्पन्न  

राष्ट्रीय ईत्पन्न हणहणजे देशाच्या ऄथथव्यवस्थेत प्रत्येक वषन दनमाथण होणायाया सवथ अदथथक 

दियाचें मलु्य अहे. अदथथक िीयामंध्ये ऄशाच बाबींचा समावेश होतो दक, ज्या वस्तू व 

सेवाचें मूल्य बाजार दकंमतीला मोजले जाते. यामध्ये प्रामखु्याने शेती ईत्पादन, औद्योदगक 



   

 

                 –IV 

                       

2 

ईत्पादन अदण सेवाचं्या दनदमथतीचा समावेश होतो. ज्या वस्तू व सेवानंा दवदनमय मूल्य नाही 

दकवा बाजार मूल्य नाही यांचे स्वरूप ऄनादथथक ऄसते. ईदा. घरामध्ये पत्नीने पतीसाठी 

केलेली सेवा तसेच कुटंुबातील सदस्यानंी एकमेकासंाठी कोणतेही मूल्य न अकारता केलेले 

काम, छंद आत्यादी. ‚देशाचे राष्ट्रीय ईत्पन्न हणहणजे देशाच्या ऄथथव्यवस्थेत एका दवदशष्ठ 

वषाथत ईत्पादीत केल्या जाणायाया सवथ वस्तू  व सेवाचें एकूण बाजार मूल्य होय.’’ 

राष्ट्रीय ईत्पन्न हे देशातील वादषथक ईत्पादनाचे बाजार मूल्याचे मापन करते. यामध्ये ऄंदतम 

सवथ वस्तू व सेवांच्या बाजार मूल्याचें मापन केले जाते. वास्तव राष्ट्रीय ईत्पन्न 

मोजण्यासाठी दकंवा वस्तू व सेवाचं्या भौदतक ईत्पादनातील बदलाचें मापन करण्यासाठी 

राष्ट्रीय ईत्पन्नाची अकडेवारी ही दकंमत बद  शी समायोदजत केली जाते. 

परतूं राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे ऄचूक मापन करण्यासाठी एका वषाथत दोघाचं्या ऄथथव्यवस्थेत 

ईत्पाददत केल्या जाणायाया वस्तू व सेवाचें मापन एकदाच केले जाते. हणहणजे दहुेरी मोजदाद 

टाकली जाते. सवथसामान्यत: एखादी वस्तू ऄंदतमता बाजारात ग्राहकाचं्या ईपभोगासाठी 

येण्यापूवन दतला ऄनेक प्रिीयामाधून जावे लागते. ऄशा प्रकार े राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन 

करीत ऄसताना दहुेरी मोजदाद टाळून ऄंदतम ईपभोगासाठी बाजारात तयार ऄसणायाया 

वस्तू व सेवाचें एकदाच मापन केले जाते. राष्ट्रीय ईत्पन्नाची दह सकंल्पना ईत्पादन 

प्रवाहाच्या सदंभाथत स्पष्ट करण्यात अली अहे. 

राष्ट्रीय ईत्पन्न हे पैशाच्या प्रवाहाच्या बाबतीत सदु्ा स्पष्ट करता येते. देशातील अदथथक 

दिया या देशामध्ये खडं, वेतन, व्याज अदण नफा या स्वरुपात पैशाचा प्रवाह दनमाथण 

करतात. राष्ट्रीय ईत्पन्न ह े घटक ईत्पन्न जोडून अदण ऄप्रत्यक्ष कर व ऄनदुान 

समायोदजत करून दमळवता येते. अदण ऄशा प्रकार ेप्राप्त झालेल्या राष्ट्रीय ईत्पादन घटक 

खचाथनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न हणहणतात. 

राष्ट्रीय ईत्पन्न हे वेगवेगळ्या बाजूनी पाहता येते. राष्ट्रीय ईत्पन्न हे एकूण ईत्पन्न अदण 

एकूण खचथ यांचे प्रदतदनदधत्व करते जेव्हा वस्तू सेवा यांचे मोजमाप त्यांच्या बाजार 

दकमतींना केले जाते, तेव्हा बाबींची ओळख होते. त्या हणहणजे प्राप्त येणी = प्राप्त देणी = 

ईत्पाददत करून दवकलेल्या वस्तू व सेवाचें मूल्य होय . 

त्यामळेु राष्ट्रीय ईत्पन्न = राष्ट्रीय खचथ = राष्ट्रीय ईत्पादन 

ही सकंलना समजण्यासाठी ऄथथव्यवस्थेतील घरगतुी के्षत्र हे दोन के्षत्रीय प्रदतमान लक्षात 

घ्या. ईत्पादनससं्थाना या वस्तू व सेवाचें ईत्पादन करतात. या वस्तू व सेवाचें ईत्पादन 

करण्यासाठी ईत्पादन सखं्यांना श्रम, भूमी, भाडंवल, सयंोजक आ. ईत्पादन घटकाचंी गरज 

ऄसते. या सवथ ईत्पादन घटकानंा ईत्पादन कायाथत सहभाग घेतल्यामळेु त्यांचे-त्याचें 

मोबदले ऄनिुमे वेतन, खडं, व्याज अदण नफा या  स्व                             

          ल्य    खडं, वेतन, व्याज अदण नफा    ईत्पादन घटकानंा दमळणायाया 

मोबदल्या बरोबर ऄसले पादहजे. ईत्पादन घटकानंा दमळणार े हे ईत्पन्न त्याचं्या खचाथचे 

साधन बनते. ऄशाप्रकार ेईत्पन्न ससं्थाकंडून घरगतुी के्षत्राकडे येणारा ईत्पन्नाचा प्रवाह हा 

प्रामखु्याने ईत्पादक सेवा पुरदवण्याच्या बदल्यात येतो. याच प्रदियेचे वणथन राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाचा चदिय प्रवाह ऄसे केले जाते. 
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देशाच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन प्रामखु्याने पूढील तीन मापकाचं्या साह्याने केले जाते. 

१.  ईत्पादीत केल्या जाणायाया सवथ ऄंदतम वस्तू व सेवाचें मूल्य. 

२.  एका वगाथत घटक मालकानंा दमळालेल्या एकूण दमळकती. 

३.  एकूण ईपभोग खचथ,वस्तू व सेवावरील दनव्वळ गुतंवणूक खचथ अदण सरकारी खचथ.   

   तीन मापके अदथथक प्रणाली दकंवा राष्ट्रीय ऄथथव्यवस्थेची तीन मलुभूत काये दशथदवतात. 

ते हणहणज ेईत्पादन, दवभाजन व खचथ. चौथे मलुभूत कायथ हणहणजे ईपभोग व ऄतंभूथत खचथ 

होय. 

१.२  राष्ट्रीय उत्पन्न सिंकल्पना  

१.२.१ स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNP): 

स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न दह राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची ऄदतशय व्यापकपणे वापरली जाणारी 

सकंल्पना अहे.तसेच ती वस्तू व सेवाचं्या एकूण ईत्पादनाचे मलुभूत मोजमाप अहे. स्थूल 

राष्ट्रीय ईत्पादन हणहणज े एका दवदशष्ट वषाथत देशाच्या ऄथथव्यवस्थेत ईत्पाददत केल्या 

जाणायाया ऄंदतम वस्तू व सेवांचे एकूण बाजार मूल्य होय. यामळेु राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन ह े

बाजार मूल्यात केले जाते. त्यामळेु याला राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे चलनीय मापन ऄसेही हणहटले 

जाते. स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन करीत ऄसताना ऄंदतम वस्तू व सेवाचें   ल्य दवचा    

घ्यावे लागते. हणहणजेच यामध्ये ‘ऄंदतम’ याचा ऄथथ ऄसा होतो दक, दहुेरी मोजदाद टाळून 

ऄंदतम ईपभोगासाठी तयार ऄसणायाया वस्तुंचेच बाजार मुल्य याचा दवचार केला पादहजे. 

तसेच ‘स्थूल’ याचा ऄथथ ऄसा दक वस्तूचे ईत्पादन करीत ऄसताना भाडंवल दकंवा 

यतं्रसामगु्रीच्या देखभालीवर अदण दरुुस्तीवर होणारा खचथ हणहणजे ‘घसारा’ यातून वजा 

केला जात नाही. जेव्हा स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजले जाते तेव्हा ऄंदतम वस्तूंचे ईत्पादन 

दवचारात घ्यावे लागते. दसुयाया शब्दात सागंावयाचे झाल्यास ईत्पादनाच्या प्रत्येक प्रदियेत 

मलु्य जोडले जाते. ईदा. ब्रेड ईत्पादनाच्या ऄनेक प्रदिया अहेत. शेतकरी गहू दपक  तो. 

त्यानतंर दगरणमालक गहू दळून त्याचे पीठ बनदवतो. अदण       बेकरीमालक अपल्या 

बेकरीत ब्रेड बनदवतो अदण शेवटी दकरकोळ दविेता हा ब्रेड ऄंदतम ईप  गासाठी ग्राहकानंा 

दवकतो. अता ऄंदतम ब्रेड ईत्पादनाचे हे मूल्य प्रत्येक प्रदियेत कसे जोडले जाते हे पढुील 

तक्तत्यात दशथदवले अहे.  

 

टप्पा निं १ टप्पा निं २ टप्पा निं ३ टप्पा निं ४. टप्पा निं ५ 

शेतकयायाने 

जोडलेले 

मूल्य = ५ 

रुपये. 

दगरण मालकाने 

जोडलेले मलु्य 

= २ रुपये. 

बेकरी मालकाने 

जोडलेले मूल्य=५ 

रुपये 

दकरकोळ दविेत्याने 

जोडलेले मूल्य=३  

रुपये. 

बे्रडची ऄंदतम  

दकंमत=१५ 

रुपये 
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गव्हाची  

दकंमत 

गहू दळणाची 

दकंमत+गव्हाची 

दकंमत 

बे्रड बनदवण्याची 

दकंमत+दळणाची  

दकंमत+गव्हाची 

दकंमत     

दकरकोळ दविेत्याने 

जोडलेली 

दकंमत+बेकरी 

मालकाची दकंमत+ 

दळणाची  

दकंमत+गव्हाची दकंमत     

बे्रडची ऄंदतम  

दकंमत 

५+२+५+३+=

१५ रुपये. 

आकृती १.१ ब्रेड उत्पादनाच्या प्रत्येक प्रणियेत जोडलेली णकिं मत. 

अकृती ि. १.१ मध्ये दशथदवल्याप्रमाणे ब्रेड ईत्पादनाच्या दवदवध प्रदियासंाठी येणायाया 

खचाथची एकूण बेरीज करून ब्रेडची एकूण ऄंदतम दकंमत १५ रुपये आतकी झाली अह.े पण 

समजा अपण दसुयाया टप्पप्पयात २ रुपयाऐंवजी ७ रुपये लावले ऄसते, दकंवा दतसयाया 

टप्पप्पयात ५ ऐवजी १२ रुपये लावले ऄसते तर हे मापन चकुीचे झाले ऄसते. अदण ऄसे 

केल्याने ऄंदतम वस्तूचे मूल्य चकुीचे अले ऄसते हणहणजेच ब्रेडची दकंमत वाढलेली ददसली 

ऄसती. अदण राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा अकडाही कारण नसताना वाढला ऄसता. अदण हे 

चकुीचे झाले ऄसते.  

स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न वाढीचा दर हा राष्ट्रीय ऄथथव्यवस्थेच्या दवकासाचा महत्त्वाचा 

दन शथक  अहे. स्थूल राष्ट्रीय  त्पन्न वाढीचा दर हा देशाचे राष्ट्रीय ईत्पन्न घटत अहे दक 

वाढत अहे हे दशथदवतो. ऄथथव्यवस्थेचे ईत्पादन व वदृद्दर याचा मोठा ससं्थाशात्रीय 

दन शथक अहे. स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन अदण त्याचा ऄंदाज हा देशाचे धोरणकते अदण 

व्यापारी समदुाय यानंा देशाच्या अदथथक कामदगरीचे दवशे्लषण करण्यासाठी एक ईपयकु्त 

साधन प्रदान करते.  

खलु्या ऄथथव्यवस्थेत बाजार दकंमतीला स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन खालील 

समीकरणाच्या साहाय्याने मोजले जाते.  

GNP(MP) = C+I+G+Xn+Rn 

GNP (MP) = बाजार दकंमतीला स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न 

C =ईपभोग्य वस्तू  

I = गुतंवणूक वस्तू 

G = सरकारी सेवा 

Xn = दनव्वळ दनयाथत हणहणजेच दनयाथत - अयात 

Rn = दनव्वळ येणी हणहणजेच येणी - देणी 

स्थलु राष्ट्रीय ईत्पन्न हे राष्ट्रीय ईत्पादनाचे मूलभूत ले  मापन ऄसून चालू बाजार 

दकमतीला ऄंदतम वस्तूंचे ईत्पादन दशथदवते.  
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१.२.२. बाजार णकमतीला स्थूल देशािंतगगत उत्पन्न GDP (MP): 

एका अदथथक वषाथत देशाच्या भौगोदलक सीमाचं्या मध्ये तयार झालेल्या सवथ ऄंदतम वस्तू 

    सेवांचे पैशातील मूल्य हणहणजे स्थूल देशातंगथत ईत्पन्न होय. हे खालील समीकरणाने 

दशथदवता येते. 

GDPmp= C+I+G(x-m) 

GDPmp = बाजार दकंमतीला स्थूल देशातंगथत ईत्पन्न  

C = ईपभोग्य वस्तू , I = भाडंवली वस्तू दकंवा स्थूल गुतंवणूक, G = सरकारी सेवा,  

x-m दनयाथत मूल्य, - अयात मूल्य 

येथे x-m हणहणजे दनव्वळ दनयाथत होय. यामध्ये दनयाथत मळुातून अयात मूल्य वजा केले 

जाते. जर दनयाथत मूल्य अयात मूल्यापेक्षा जादा ऄसेल तर राष्ट्रीय ईत्पन्न वाढेल. याईलट 

दस्थतीत राष्ट्रीय ईत्पन्न कमी होइल.  

१.२.३ णनव्वळ देशािंतगगत उत्पन्न  (NDP): 

राष्ट्रीय ईत्पन्न दनधाथररत करीत ऄसताना घसारा दह एक महत्वाची सकंल्पना अहे. घसारा 

हणहणजे कोणत्याही वस्तूचे ईत्पादन करीत ऄसताना यतें्र अदण हत्यार ेजी झीज होते ती 

भरून काढण्यासाठी दकंवा नादरुुस्त यतं्रसामगु्रीच्या दरुुस्तीसाठी व देखभालीसाठी येणार 

खचथ होय. स्थूल देशातंगथत ईत्पन्नात घसायायाचा दवचार केला जात नाही. मात्र दनव्वळ 

देशातंगथत ईत्पन्न ठरदवताना स्थूल देशातंगथत ईत्पन्नातून घसारा वजा करावा लागतो. 

त्यामळेु पढुील समीकरणाच्या सहाय्याने दनव्वळ देशातंगथत ईत्पन्न मोजता येते. 

NDP = GDP – D 

NDP = दनव्वळ देशातंगथत ईत्पन्न 

GDP = स्थूल देशातंगथत ईत्पन्न 

D = घसारा 

१.३ नाममात्र उत्पन्न (बाजार णकमतीला राष्ट्रीय उत्पन्न ) आणण वास्तव 

उत्पन्न  ( णस्थर णकिं मतीला राष्ट्रीय उत्पन्न ) 

जेव्हा प्रदतवषन देशात ईत्पन्न होणायाया वस्तू व सेवाचं्या सखं्येला त्याचं्या चालू बाजार 

दकंमतीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळते. तथादप दकंमती या दस्थर राहत नाहीत. चालू 

दकंमतीला ऄसणायाया राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मूल्य हे दकंमतीत होणायाया बदलानंसुार बदलत 

जाते. जेव्हा अपण चालू दकंमतीत राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन करतो. तेव्हा अपल्याला 

नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळते. ऄशा प्रकार े दकंमत वाढीच्या काळात, जरी भौदतक 

ईत्पादन नगसखं्या व ईत्पादन दस्थर ऄसले तरी नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्न वाढत जाते. 

राष्ट्रीय ईत्पन्नातील वास्तव वाढ शोधण्यासाठी ईत्पादनाच्या एकूण भौदतक नगसखं्येला 
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दस्थर दकंमती दकंवा पायाभूत वषाथच्या दकंमतींनी गणुले पादहजे. ऄशा प्रकार े समायोजन 

दकंवा चलनवाढीद्वार े राष्ट्रीय ईत्पन्नाची गणना दस्थर दकंमतीवर केले जाते. दस्थर 

दकंमतीवर राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळवण्यासाठी सध्याच्या दकंमतीवरील राष्ट्रीय ईत्पन्न दकंमत 

दनदेशाकंाद्वार ेकमी केले जाते.     

वास्तव राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळदवण्यासाठी खालील सूत्राचा वापर केला जातो. 

दस्थर दकंमतीला राष्ट्रीय ईत्पन्न = 
चालू दकंमतीला राष्ट्रीय ईत्पन्न × १०० 

दकंमत दनदेशाकं 

ईदा. खालील टेबलमध्ये चालू दकंमतीला अदण दस्थर दकंमतीला भारतातील दवदवध 

वषाांच्या राष्ट्रीय ईत्पन्नाची अकडेवारी दशथदवली अहे दक, चालू दकंमतीला होणायाया 

दनव्वळ राष्ट्रीय ईत्पन्नात वाढीपेक्षा मूल्यापेक्षा जास्त अह.े कारण २०१५-१६ ते २०१९-

२० या कालावधीत दकंमती वाढल्या होत्या. 

वषग 

१ 

चालू णकिं मतीला 

राष्ट्रीय उत्पन्न 

णरणलयन रुपये 

२ 

घाऊक णकिं मत 

णनदेशािंक २०११-

१२ पायाभूत वषं 

३ 

णस्थर णकमतीला राष्ट्रीय 

उत्पन्न पायाभूत वषग ११-

१२ णरणलयन रुपये  

४ = २/३ x १०० 

 

२०१५-

१६ 

१२१.६२ १२२.०६ ९९.६३ 

२०१६-

१७ 

 

१३५.९५ 

(२nd RE) 

१२६.१९ १०७.७३ 

 

२०१७-

१८ 

 

१५५.२८  

(१st RE) 

१३१.१९ 

 

११५.३१ 

२०१८-

१९ 

१६८.३७ (PE) १३६.५५ १२३.३० 

२०१९-

२० 

१८१.१० (1
st
 

AE) 

१३९.८५ १२९.४९ 

RE = Required Estimate सधुाररत ऄंदाज  

PE = Provisional Estimate तात्परुता ऄंदाज 

AE = Advanced Estimate अगाउ ऄंदाज / प्रगत ऄंदाज  

सदंभथ  = India Economic Survey 2019-20 
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१.४ राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन  

एका वषाथत ऄथथव्यवस्थेत तयार झालेल्या वस्तू अदण सेवा याचें पैशातील मूल्य मोजले 

ऄसता अपणास राष्ट्रीय ईत्पन्न प्राप्त होते. परतं ु राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मोजमाप करताना 

घ्यावयाची सवाथत महत्त्वाची दक्षता हणहणजे फक्त ऄंदतम ईपभोग्य वस्तूचे मूल्य लक्षात घेणे 

होय. सवथसाधारणपणे राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मोजमाप हे तीन वेगवेगळ्या पद्तीने करता येते. 

त्यामध्ये ईत्पादन पद्ती, दवभाजन पद्ती अदण खचथ पद्ती याचंा प्रामखु्याने समावेश 

होतो. राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे ऄंदाज हे ऄथथव्यवस्थेची कामदगरी दशथदवतात. अदण हणहणूनच 

ऄथथशात्रज्ानंा अदथथक दवकास या सकंल्पनेचा सदवस्तर ऄभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाचे मोजमाप हे एक ऄत्यतं महत्त्वाचे साधन अहे.  

१.४.१  उत्पादन पद्धती: 

या पद्तीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्नच मापन करीत ऄसताना ऄथथव्यवस्थेचे वगनकरण हे 

प्रामखु्याने शेती के्षत्र, ईद्योग के्षत्र, सेवा के्षत्र अदण बदहगथत के्षत्र ऄसे केले जाते. औद्योदगक 

के्षत्रामध्ये सवथ ईत्पादक कायाांचा समावेश होतो. यामध्ये दवदवध के्षत्रातून ईत्पाददत केल्या 

जाणायाया दवदवध वस्तूचा समावेश होतो. यात प्रामखु्याने शेती, खाणकाम , वाहतूक अदण 

सावथजदनक के्षत्राचा समावेश होतो. तसेच सेवा के्षत्रामध्ये ग्राहकानंा परुदवल्या जाणायाया 

दवदवध वस्तूंचा समावेश केला जातो. सवथ वेतनदेयकांचा समावेश होतो. मात्र यातून 

      वेतन वगळले जाते. तसेच बदहगथत के्षत्रामध्ये अयात अदण दनयाथत यातून दमळालेल्या 

ईत्पन्नाचा दवचार केला जातो. राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची दह पद्ती राष्ट्रीय ईत्पन्नाचा 

ईगम कसा घेतो ते शोधण्यास मदत करते. दह पद्ती हणहणूनच औद्योदगक ईगमातून राष्ट्रीय 

ईत्पन्न या नावानेही ओळखली जाते. ज्या ज्या देशामंध्ये प्रत्येक वषन ईत्पादनाची गणना 

दवचारात घेतली जाते ऄशा सवथ देशामंध्ये या पद्तीचा वापर केला जाउ शकतो. परतं ु

ऄद्याप सवथ ईद्योगातील ईत्पादन गणना अकडेवारी ईपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे 

मापन करण्यासाठी आतर पद्तींसोबत या पद्तीचा वापर केला जातो. ईदा. भारताच्या 

राष्ट्रीय ईत्पन्न सदमतीने राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन करण्यासाठी ईत्पादन गणना पद्ती दह 

ईत्पन्न पद्तीसोबत वापरली अहे. दह पद्त ऄथथव्यवस्थेच्या दवदवध के्षत्राचें राष्ट्रीय 

ईत्पन्नातील त्याचें सबंंदधत योगदान प्रकट करून त्याचें सापेक्ष महत्त्व दशथदवते.  

या पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना दहुेरी मोजदार टाळण्यासाठी पढुील दोन पद्तींचा 

वापर करावा लागतो.  

१) अिंणतम वस्तूचे मोजमाप णवचारात घेणे: 

बयायाच वेळा राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजत ऄसताना त्याची दहुेरी मोजदार घेउन दवनाकारण 

राष्ट्रीय ईत्पन्न वाढल्याचे ददसते हे टाळण्यासाठी एखादे ईत्पादन जरी ऄनेक प्रदियामधून 

पार पडत ऄसले तरी ऄंदतम ईपभोगयोग्य वस्तूचीच मोजदार राष्ट्रीय ईत्पन्नामध्ये करावी.  

२) मूल्य वणधगत पद्धती: 

या पद्तीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजमापात ज्या वस्तू व सेवाचं्या ईत्पादनाच्या 

प्रदियेदरहणयान दवदवध टप्पप्पयांवर वाढत जाणायाया मूल्याचे मोजमाप केले जाते. ईदा. ब्रेड 
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बनदवण्याच्या प्रदियेत गव्हाची लागवड, गहू दळणें, बेकरीत ब्रेड बनदवणे अदण शेवटी 

त्याचा व्यापार करणे आ. प्रदियाचंा समावेश होतो. पढेु टेबल िमाकं १.२ मध्ये हे दशथदवले 

अह.े 

१ २ ३ ४ ५ 

१. गहू शेतकरी १०००/- ० १०००/- 

२. पीठ दपठाची दगरणी १४००/- १४००/- ४००/- 

३. ब्रेड बेकरी मालक १८००/- १८००/- ४००/- 

४. व्यापार व्यापारी  २०००/-  २००/- 

५. एकूण मूल्यवणधगत पद्धतीने एकूण बेरीज २०००/- 

 

ईत्पादन पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना पढुील काळजी घ्यावी लागते: 

१) दहुेरी मोजदाद टाळण्यासाठी ऄंदतम वस्तूंचे मूल्य दवचारात घ्यावे, कच्चा माल तसेच 

मध्यस्त आतर वस्तूंचे मलु्य वगळावे. 

२) शेतकरी त्याचं्या शेतीतील ज े ईत्पादन स्वताच्या ईदरदनवाथहासाठी बाजूला काढून 

ठेवतो त्याचे ही मूल्य दवचारात घ्यावे. 

३) तसेच ईद्योजकानंी जो ऄप्रत्यक्ष कर सरकारला भरला ती रक्तकम वगळावी अदण 

सरकारकडून ईद्योजकानंा जे सहाय्य दकंवा ऄनदुान दमळाले ती रक्तकम राष्ट्रीय 

ईत्पन्नात      वी. त्यामळेु ईत्पादनाची ऄचूक बाजार दकंमत समजेल. 

४) दनयाथतीमधून दमळालेले ईत्पन्न जमा करावे अदण अयातीवरील खचथ कमी करावा. 

ऄशा प्रकार ेस्थूल राष्ट्रीय ईत्पनाचे मापन झाल्यानतंर त्याम    दनयाथतीपासून दमळालेली 

रक्तकम घ्यावी. तसेच परदेशातून अलेली        जमा करावीत. अदण ऄप्रत्यक्ष कराची 

रक्तकम अदण घसायायाची रक्तकमही वजा करावी. ईत्पादन पद्तीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न 

मोजताना पढुील समीकरणाचा वापर केला जातो. 

Y = (P - D) + (S - T) + [( X - M) + [( R - P) ] 

वरील समीकरणात ईत्पन्न, Y= राष्ट्रीय, P = देशातंगथत ईत्पादन, D= घसारा रक्तकम,  

S= ऄनदुाने दकवा सहाय्य, T = ऄप्रत्यक्ष कर, X = दनयाथत, M = अयात, R = प्रदेशातून 

अलेली येणी,  P = परदेशात द्यावी लागणारी देणी. 

ईत्पादन पद्तीचा वापर हा ऄमेररकेत मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, तेथे ही पद्ती ‘एकूण 

ईत्पादन पद्त’ दकंवा वस्तू प्रवाह पद्त हणहणूनही ओळखली जाते. भारतासारख्या 

दवकसनशील देशात दह पद्ती वापरताना ऄनेक प्रकारच्या व्यवहाररक ऄडचणी येतात. 

कारण अजही अपल्या देशात बयायाच दठकाणी वस्तू दवदनमय पद्तीचा वापर केला जातो.  

१.४.२ उत्पन्न पद्धती णकवा घटक उत्पन्न पद्धती: 

राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची ईत्पन्न पद्ती दह दवतरणाच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय 

ईत्पन्नापयांत पोहोचते, त्यानसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न दवतरीत केल्यानतंर मोजले जाते अदण 
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व्यक्ती दकवा घटक मालकानंी कमावलेले ईत्पन्न हणहणून ददसून येते. ऄशा पद्तीने राष्ट्रीय 

ईत्पन्न दमळवताना श्रम, भूमी, भाडंवल, सयंोजक ऄशा दवदवध घटकानंा वेतन, खडं, 

व्याज, अदण नफा या दवदवध स्वरुपात जे ईत्पन्न दमळते त्या सवाांची एकदत्रत बेरीज केली 

जाते. त्याचबरोबर कंपन्यानंी न वाटलेला नफा अदण स्वयरंोजगार करणायायाचं्या 

ईत्पन्नाचा समावेश होतो. हस्तातंररत देणी जसे ऄनदुान, बदक्षस आ. घटक ईत्पन्नातून 

वगळावे. तसेच या ईत्पन्नात दनव्वळ दनयाथत अदण परदशेातील दनव्वळ येणी रकमाचंा 

समावेश करावा. सूत्ररूपाने हे पूढीलप्रमाणे व्यक्त केले जाते: 

Y = ( R+ W+ I+ P) + [( X- M ) + ( R - P) ] 

वरील समीकरणात,   

Y = राष्ट्रीय ईत्पन्न, R = खडं, W = वेतन, I = व्याज, P = नफा, X = दनयाथत, M = 

अयात, R = परदेशातून येणी, P = परदेशाला देणी 

या पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना पूढील खबरदारी घ्यावी लागते:  

१) ज्या वस्तू सेकं       हणहणून दवकल्या जातात त्यापासून दमळणार े ईत्पन्न वेगळे 

पादहजे. परतं ुया व्यवहारात जी दलाली दमळते दतचा समावेश राष्ट्रीय ईत्पन्नात होणे 

अवश्यक अहे. 

२) तसेच हस्तातंररत ईत्पन्न जसे, बेकार    , धमाथदाय रक्तकम, बक्षीस, जगुारी ईत्पन्न, 

लॉटरीमळेु दमळालेले प्रचडं ईत्पन्न आ. यातून वगळले पादहजे. 

३) तसेच दवत्तीय गुतंवणकुासाठी यातून वगळाव्यात त्याला समावेश वास्तव राष्ट्रीय 

ईत्पन्नात करू नये. तसेच संपत्तीशी दनगडीत भाडंवली फायदा अदण तोटा याकडे 

दलुथक्ष करावे. 

४) तसेच एकूण ईत्पन्नातून, सरकारला दमळणारी प्रत्यक्ष कराची रक्तकम वजा करावी 

कारण हे हस्तातंररत ईत्पन्न ऄसते. त्याचप्रमाणे सरकारने सहाय्य दकंवा ऄनदुान 

ददलेल्या ईद्योगांना जो नफा होतो या नफ्यातून सरकारकडून दमळणायाया ऄनदुानाची 

रक्तकम वगळावी  

५) कोणतेही पैसे न घेता ज्या सेवा परुदवल्या जातात त्याही या मधून वगळण्यात याव्यात. 

ईदा. अइने दकंवा पत्नीने केलेली सेवा. 

६) कंपन्यानी न वाटलेले नफा, सरकारी, मालमते्तपासून दमळणार े ईत्पन्न, तसेच 

सरकारी ईद्योगात होणारा नफा, यामध्ये समादवष्ट करावा. 

७) राहण्यासाठी स्वताचे घर दनवासस्थान ऄसल्यास त्यच्या भाड्याचा समावेश राष्ट्रीय 

ईत्पन्नात करावा. 

८) स्वतःच्या ईपभोगासाठी स्वतःच्या काही वस्तूंचे ईत्पादन केले ऄसल्यास त्याचेही 

मूल्य राष्ट्रीय ईत्पन्नात समादवष्ट करावे. 
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भारतात, राष्ट्रीय ईत्पन्न सदमतीने सेवा के्षत्रातून दमळणायाया ईत्पन्नाची बेरीज करण्यासाठी 

ईत्पन्न पद्तीचा वापर केला. ईत्पन्न पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना ऄनेक ऄडचणी 

येतात. कुटंुबे अपल्या ईत्पन्नाचा दहशोब दनट ठेवत नाहीत. त्यामळेु ह्या पद्तीचा वापर 

करताना मोठ्या प्रमाणावर मयाथदा येतात. कें द्रीय सखं्या ही राष्ट्रीय ईत्पनाचे मापन 

करण्यासाठी ईत्पादन पद्ती अदण ईत्पन्न पद्ती या दोन्हीच्या वापराला प्राधान्य ददले 

अहे. 

१.४.३ ‘खचग पद्धती’: 

राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची खचथ पद्ती दह ईपयोग पद्ती दकंवा गुतंवणूक पद्ती या नावानेही 

ओळखली जाते. खचथ पद्तीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना ईपभोगावर होणारा खचथ 

अदण अदण गुतंवणकुीवर होणारा खचथ याचंी एकदत्रत बेरीज ऄसते. या पद्तीने राष्ट्रीय 

ईत्पन्न हे पढुील स्वरुपात मोजले जाते. 

१)  खाजगी अदण सावथजदनक ईपभोग खचाथचा ऄंदाज  

२)  दस्थर अदण दनदित भाडंवल व शेऄर बाजार गुतंवणकुीचे मूल्य यामध्ये समादवष्ट 

करावे. 

३)  दनव्वळ दनयाथतीमधून प्राप्त होणार े ईत्पन्न याचंा समावेश करावा. सूत्ररूपाने खचथ 

पद्तीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न ही सकंल्पना पढुीलप्रमाणे माडंता येइल. 

Y = (C + I+ G) + [ (X - M) + (R – P) ] 

या समीकरणात Y = राष्ट्रीय ईत्पन्न, C = ईपयोग खचथ, I = गुतंवणूक खचथ, G = सरकारी 

खचथ, X = दनयाथत, M = अयात, R = परदेशाची येणी, P = परदेशाची देणी 

या पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्न मोजताना पढुील काळजी घ्यावी: 

१) सेकंड   ड वस्तूवरील खचथ वगळावा, कारण या वस्तू भूतकाळातील ईत्पादनाचा भाग 

अहे. 

२) दवत्तीय मालमत्ता जसे समभाग,कजथरोख आ.यावरील खचथ दह वगळावा कारण ते वास्तव 

राष्ट्रीय ईत्पन्नात येउ शकत नाहीत. 

३) मध्यस्थ वस्तूवरील खचथही यातून वगळावा. 

४) सरकारी खचथ जसे दनवतृ्तीवेतन, दशष्ट्यवतृ्ती, बेकार भत्ता याकडेही दलुथक्ष करावे. कारण 

हे सवथ हस्तातंररत ईत्पन्न अहे. 

५) ऄंदतम वस्तू व सेवाचं्या मूल्याचा समावेश करावा. 

१.४.४ राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या तीन पद्धतींचा ताळमळे: 

ईत्पादन पद्ती, ईत्पन्न पद्ती, अदण खचथ पद्ती, या तीन राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाच्या 

पद्ती अहेत, यामधील ईत्पादन पद्ती दह स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न, ईत्पन्न पद्ती ही स्थूल 
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राष्ट्रीय ईत्पन्न तर खचथ पद्ती दह स्थूल राष्ट्रीय खचथ या नावानीही ओळखल्या जातात. 

राष्ट्रीय ईत्पन्न = राष्ट्रीय ईत्पादन = राष्ट्रीय खचथ ऄसे ऄसल्याने, या तीन पद्तींपैकी 

कोणत्याही पद्तीने राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मापन केल्यास राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे समान मलु्य प्राप्त 

होइल. हणहणून ईत्पादन = ईत्पन्न = खचथ ऄसे सागंता येइल. 

योग्य पद्धती: 

राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाच्या तीन पद्ती या राष्ट्रीय ईत्पान्नाचे सारखेच मापन करतात. 

तथादप, राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाच्या या सवथ पद्ती सवथच देशात     क्त ठरत नाहीत. 

त्यामळेु राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची नेमकी योग्य पद्ती कोणती हे सागंणे तसे ऄवघड अहे. 

राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची ददलीली पद्ती दह दोन मखु्य दवचारांच्या अधारावर दनवडली 

जाते. ते हणहणजे १) राष्ट्रीय ईत्पन्न दवशे्लषणाचा           २)   श्य  त्या 

अकडेवारीची ईपलब्धता. जर दनव्वळ ईत्पादन मापनाचे ध्येय ऄसेल तर मूल्य-वदधथत 

पद्ती दनवडणे चागंले अहे. तसेच जर घटक ईत्पन्न दवतरणाचे ध्येय ऄसेल तर ईत्पन्न 

पद्ती योग्य ठरले. त्याचप्रमाणे जर राष्ट्रीय ईत्पनाच्या खचाथचा अकृदतबंध शोधावयाचा 

ऄसेल तर खचथ पद्ती दह ईप  क्त अहे. राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची योग्य पद्त दनवडताना 

जी पद्त अपण दनवडणार    साठी अकडेवारी ईपलब्ध ऄसणे अवश्यक अहे. या 

सवाांमध्ये मूल्यवदधथत पद्ती दह योग्य वाटते कारण या पद्तीमळेु सवथ अदथथक दियानंा 

सहज वगनकृत करण्यात येते अदण अवश्यक ती अकडेवारी सहज ईपलब्ध होते. तरीही 

कोणतीही एक पद्ती राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे ऄचूक मोजमाप करू शकत नाही. कारण त्यासाठी 

अवश्यक ऄसणारी अकडेवारी ईपलब्ध होत               सवथसासामान्य        

 त्प                              स्त                                          

      प्र         :  

१. राष्ट्रीय ईत्पन्न    सकंल्पना स्पष्ट      

२. स्थूल  राष्ट्रीय ईत्पन्न           गथत ईत्पन्न           स्पष्ट      

३.        ईत्पन्न       स्तव ईत्पन्न            स्पष्ट      

४. राष्ट्रीय ईत्पन्न                        णथन       

 

 

 

 

 

१.५  'चलनवाढ अथग आणण मापन' 

सवथसामांन्यपणे जेव्हा साधारण दकंमत पातळीत सातत्याने वाढ हॊत जाते त्या ऄवस्थेला 

चलनवाढ ऄसे हणहणतात. याईलट जेव्हा वस्तूंच्या दकमती या सातत्याने कमीहोत जातात 

त्या ऄवस्थेला चलनघट ऄसे हणहणतात. चलनवाढीचे मापन हे दकंमत दनदेशाकंाच्या 



   

 

                 –IV 
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स्वरूपात केले जाते. ईदा. भारतात घाउक दकंमत दनदेशाकं अदण ग्राहक दकंमत दनदेशाकं 

ऄसे दोन भाग अहेत. दकंमत दनदेशाकं हा वस्तू अदण सेवाचं्या दकंमतीवर ऄवलंबून ऄसतो 

दक वस्तू अदण सेवाचं्या दकमती वाढतात, तर कधी  कमी होतात. जेव्हा वस्तू व सेवाचं्या 

दकंमती या सातत्याने वाढतात या ऄवस्थेला चलनवाढ हणहणतात. 

टेबल १.३: 

भारतातील २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीतील घाउक दकंमत दनदेशाकंावर 

अधाररत चलनवाढ दर पढुीलप्रमाणे अहे. 

वषग घाऊक 

णकिं मत 

णनदेशािंक 

चलनवाढ दर (%) 

  P = [ ( p1 - P0 ) / P0 ] x 100 

२०१५-१६ १२२.६ - 

२०१६-१७ १२६.१९ १२६.१९-१२२.०६/१२२.०६x१०० =३.८३%  

२०१७-१८ १३१.१९ १३१.१९-१२६.१९/१२६.१९x१०० =३.९६% 

२०१८-१९ १३६.५५ १३६.५५-१३१.१९/१३१.१९x१०० =४.०८% 

२०१९-२० १३९.८५ १३९.८५-१३६.५५/१३६.५५x१०० =२.४१% 

 

चलनवाढ हा दकंमत पातळीतील बदलाचा दर अहे. बदलाचा दर हा पायाभूत वषाथच्या 

सदंभाथत मोजला जातो. जेणेकरून दकंमत वाढण्यासबंंदधत दीघथकालीन दृदष्टकोन प्राप्त होतो. 

सवथ व्यावहाररक हेतूंकररता चलनवाढ दर हा वादषथक अधारावर मोजला जातो. तथादप, 

ऄलीकडे काही वषाथत चलनवाढीचा दर हा मादसक व अठवड्याच्या अधा  वर मोजला 

जातो. चलनवाढीचा दर हा खालील समीकरणाने मोजला जातो.  

P = [( P1- Po) / Po] x 100. 

१.६ णकिं मत णनदेशािंक  

दकंमतीत बदल होण्याचे दोन पैलू अहेत. ते हणहणजे ...  

१)  सापेक्ष दकंमतीमध्ये बदल जे सूक्ष्म अदथथक एककाचं्या ससंाधनाचंा वाटा प्रभादवत 

करतात. अदण   

२)  दकंमतीमध्ये  होणार बदल दक ज्याचा प्रभाव हा पैशाच्या खरदेीशक्तीवर पडतो. ऄनेक 

प्रकारचे दकंमत दनदेशाकं अहेत ज्याचंा वापर हा दकंमत बदलाच्या दसुयाया पैलूंसाठी  

केला जातो. या प्रकरणात अपण प्रामखु्याने ग्राहक दकमंत दनदेशाकं अदण घाउक 

दकंमत दनदेशाकं या दोन सकंल्पनाचंा दवचार करावा लागतो. 
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अ)  ग्राहक णकमिंत णनदेशािंक:  

ईपभोक्तत्यास त्याच्या दैनदंदन जीवनात प्रत्येक प्रकारच्या वस्तू  व सेवांचा ईपभोग घ्यावा 

लागतो. ईदा. ऄन्नधान्य, कपडे, गहृपयोगी वस्तू आ. ऄशा वस्तूंच्या दकंमतीतील दोन दभन्न 

काळातील बदल लक्षात येण्यासाठी ग्राहक दकमंत दनदेशाकं दवचारात घेतला जातो. 

प्रत्येक कुटंुबा      स्वाद अदण प्राधान्ये  दह वेगवेगळी  ऄसतात. तसेच सबंंदधत वस्तूंच्या 

दकंमतीही सापेक्षपणे दभन्न ऄसतात. त्यामळेु वेगवेगळ्या समूहातील लोकासंाठी वेगवेगळा 

ग्राहक  दकंमती दनदेशाकं तयार करावा लागतो. यामध्ये काही शहरी भागातील ईद्योगात 

काम करणार ेओद्योदगक  कामगार, शेतमजूर , शहरी येत्रावर काम करणार ेकुशल कामगार 

आ. मूळ  वषाथच्या सदंभाथत ददलेल्यावषाथसाठी ग्राहक दकंमत दनदेशाकं तयार करताना पढुील 

मादहती अवश्यक  अहे.  

१)  मूळ वषाथतील ईपभोग्य वस्तू 

२)  मूळ वषाथतील वस्तूचं्या दकंमती  

३)  ददलेल्या वषाथसाठी प्रत्येक वस्तूच्या सापेक्ष दकमती 

अपण ईपरोक्त १ अदण २ मधील प्रत्येक वस्तूंचे वजन अपण दमळवू शकतो. वापराच्या 

सचंातील वस्तू जसे ऄन्न, आधंन अदण वीज, घरगतुी वस्तू, कपडे आ. लहान गटामंध्ये 

एकदत्रत केल्या जातात. ईदा. ऄन्न या संचाच्या बाबतीत अपण तणृधान्ये, कडधान्ये, 

तेलदबया, मेदयकु्त पदाथथ आ. तसेच या संचामध्ये सवथच वस्तूंची गणना करणे अवश्यक नाही. 

जर समूहातील सवथच वस्तूंच्या दकमती या सारखीच हालचाल दाखदवत ऄसतील तर 

दकंमत दनदेशाकं काढण्यासाठी फक्त एखादीच वस्तू दवचारात घेतली तरी चालते. ईदा. 

भाज्या अदण फळे या समूहात अपण दकमतीच्या हालचालींचे दनरीक्षण करण्यासाठी 

भाज्या अदण फळे यातील प्रत्येकी एक-एक वस्तू दनवडू शकतो. ईपभोग्य वस्तूंच्या 

सचंाबद्दल मादहती दह वेळोवेळी केल्या जाणायाया कौटंुदबक ऄंदाजपत्रक सवेक्षणामधून प्राप्त 

केली जाते. ह े सवेक्षण एका  दवदशष्ट कुटंुबाच्या ईपभोग्य खचथ रचनेच्या सदंभाथत खचाथचे 

ऄंदाज देतात. सदर सवेक्षणामध्ये के्षत्रीय ऄन्वेषकाचं्या मोठ्या प्रमाणावरील कमथचारी 

वगाथमळेु दकरकोळ दकुानातून दकमतीसबंंधी मादहती दमळते. काही वषाथनतंर मूळ वषाांमध्ये 

बदल होतो. जेणेकरून ऄदभरुचीत होणार बदल याबद्दल दवचार करता येतो.  

भारतातील श्रदमक ब्यू  ने लोकसखं्येच्या दवदवध समूहातील ईपभोक्ता ग्राहक दनदेशाकंाचे 

मापन करून ते प्रदसद् केले. खाली टेबल ि. १.४ मध्ये ग्राहक दकंमत दनदेशाकंाचे एक 

सैद्ादंतक ईदाहरण ददले अहे. ऄसे गहृीत धरूया दक, शहरातील एक दवदवध कुटंुब ह े

त्याचं्या ईपभोग सचंामध्ये एकूण ५ वस्तुंच्या वापर करते. १९९८-९९ मध्ये प्रत्येक 

मदहन्याला वस्तूंची खरदेी ऄसून १९९८-९९ अदण २००८-०९ च्या दकंमती ददल्या 

अहेत. 
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वस्तू नगसिंख्या 

१९९८-

९९ 

णकिं मती १९९८-

९९ रूपये 

णकिं मती 

२००८-०९ 

सिंबिंणधत  णकिं मत -

२००८-०९ णकिं मत 

२००८.०९x१०० 

णकिं मत १९९८-९९ 

तादूंळ २० दकलो रूपये  

१० /दकलो   

रुपये १५/दकलो १५०/- 

गहू १० दकलो रूपये  

०८/ दकलो 

रुपये  

१२/ दकलो 

१५०/- 

दूध ६० दलटर रूपये  

१०/ दलटर 

रुपये  

१५ / दलटर 

१५०/- 

कपडे ०५ मीटर रूपये  

१००/ मीटर 

रुपये  

२००/ मीटर 

२००/- 

घरभा

डे 

दोन रूम व 

दकचन 

रूपये  

१५००/ 

प्रदतमदहना 

रुपये  

३०००/ 

प्रदतमदहना 

२००/- 

 

१)  १९९८-९९ मधील एकूण खचथ = २८८० रुपये.  

२)    र - १९९८-९९ मध्ये घरभाड्याचा दर हा १५०० रुपये प्रदतमदहना होता. तर 

एकूण खचाथशी घरभाड्याचे प्रमाण काय होते.  

 
आतर वस्तूंचा   र हा खालीलप्रमाणे अहे: 

गहू = ०.०२, तादूंळ -०.०७, दूध - ०.२१, कपडे - ०.१७.  

भा  ची बेरीज दह ०१ आतकी ऄसते.  

०.५३ + ०.०२ + ०.०७ + ०.२१ + ०.१७ =०१ 

३)  तादंळाची सबंंदधत दकंमत  

 

 
४)  लॅस्पेऄर याचंा ग्राहक दकंमत दनदेशाकं  

It =
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B)  घाऊक णकिं मत णनदेशािंक: 

घाउक दकंमत दनदेशाकं तयार करण्याची पद्ती दह ग्राहक दकंमत दनदेशाकंासारखीच अहे. 

या दोन दनदेशाकंामधे पढुीलप्रमाणे फरक अह:े  

१) घाउक दकंमत दनदेशांकामधे सामादजक ऄसणायाया वस्तू या ग्राहक दकंमत 

दनदेशाकंातील वस्तूंपेक्षा वेगळ्या ऄसतात. घाउक दकंमत दनदेशाकंामधें समादवष्ट 

ऄसणायाया वस्तू हणहणजे औद्योदगक कच्चा माल, ऄधथ तयार वस्तू, खदनजे, राष्ट्रीय 

खते, मदशनरी, हत्यार े व ऄवजार े आ. याव्यदतररक्त ऄन्न, आंधन, वीज आत्यादीचाही 

समावेश होतो. घाउक दकंमत दनदेशाकं हा ईत्पादकानंी त्याच्या ईत्पादनासाठी 

ददलेल्या दकंमतीचा दनदेशाकं हणहणून दवचारात घेतला जाउ शकतो.  

२)  अधारभूत वषाथतील दवदवध वस्तूंच्या व्यवहाराच्या मूल्यावर भर अधाररत ऄसतो. 

ईत्पाददत ईत्पादनासाठी हे ईत्पादनाचे मूल्य अहे. तर कधी ईत्पादनासाठी 

दविीयोग्य ऄदधशेयाचे मूल्य मानले जाते.  

वस्तूिंचे मखु्य गट: 

१)  प्राथणमक वस्तू:  

ऄ)  ऄन्न  - तादूंळ, गहू आत्यादी  

ब)  गैर ऄन्न - कच्चा कापूस, ताग आत्यादी  

क)  खदनजे - लोहखदनज, मगँनीज आत्यादी  

A)   एकूण ८० आतक्तया प्राथदमक वस्तू त्यात अहेत  

२)  ईत्पाददत वस्तू - २७० वस्तू  

३)  आंधन, वीज, प्रकाश अदण वगंण - १० वस्तू  

१.७ राष्ट्रीय उत्पन्न         (णवभाजक) 

जेव्हा अपण नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्नाला वास्तव राष्ट्रीय ईत्पन्नाने दवभादजत (भागाकार) 

करतो तेव्हा अपल्याला राष्ट्रीय ईत्पन्न         दमळतो.  खाली टेबल िमाकं १.५ मध्ये 

दवदवध वषाथसाठी ऄसणारा राष्ट्रीय ईत्पन्न दडफ्लॅटर दमळतो.  

 

राष्ट्रीय ईत्पन्न         =  
नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्न  

वास्तव राष्ट्रीय ईत्पन्न  
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वषग चालू णकिं मतीला 

राष्ट्रीय उत्पन्न 

णरणलयनमध्ये 

णस्थर णकिं मतीला 

राष्ट्रीय उत्पन्न 

(२०११-१२)   

₹ णरणलयनमध्ये 

राष्ट्रीय उत्पन्न 

णडफ्लॅटर 

१ २ ३ ४ = २/ ३   

२०१५-१६ १२१. ६२ ९९. ६३ १.२२०६ 

२०१६-१७ १३५. ९५ १०७. ७२ १.२६१९ 

२०१७-१८ १५१.२८ ११५.३१ १.३११८ 

२०१८-१९ १६८. ३७ १२३. २९ १.३६५५ 

२०१९-२० १८१. १० १२९.४९ १.३९८५ 

 

जर अपण वरील टेबलाकडे पदहले तर ऄसे ददसते दक, जेव्हा अपण नाममात्र राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाला वास्तव राष्ट्रीय ईत्पन्नाने भागाकार करतो.  

तेव्हा अपल्याला राष्ट्रीय ईत्पन्न         दमळतो. तथादप खर े राष्ट्रीय ईत्पन्न 

मोजण्यासाठी सबंंदधत वषाथचा दकंमत दनदेशाकं अवश्यक अहे. एकदा, अपल्याकडे चालू 

वषाथचा दकंमत दनदेशाकं अला दक, अहणही चालू वषाथच्या दकंमत दनदेशाकंाच्या नाममात्र 

राष्ट्रीय ईत्पन्नाला भागून अदण भागाला १०० ने गणुाकार करून चालू वषाथचे राष्ट्रीय 

ईत्पन्न शोधू शकतो. वैकदल्पकररत्या चालू वषाथच्या दकंमत दनदेशाकंाला ऄदभूत वषाथच्या 

दकंमत दनदेशाकंाने दवभादजत करून राष्ट्रीय ईत्पन्न         शोधला जाउ शकतो. 

पायाभूत वषाथचा दकंमत दनदेशाकं नेहमी शभंर ऄसल्याने, राष्ट्रीय ईत्पन्न         फक्त 

दशाशं दबंदू डावीकडे दोन ऄंकानंी हलवून शोधला जाउ शकतो. ईदा.  

१.८ नाममात्र आणण वास्तव व्याजदर  

व्याज हणहणजे पैशाच्या वापराबद्दल ददलेला मोबदला होय. जेव्हा अपण बकेँकडून दकंवा 

आतर कोणाकडूनही पैसे ईसनवार घेतो तेव्हा अपण बकेँला दकंवा ज्या कोणाकडून पैसे 

घेतले अहेत त्याला पैशाच्या वापराचा मोबदला हणहणजेच व्याज देतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा 

अपण बकेँत पैसे ठेवतो तेव्हा बकँ अपल्याला व्याज देते. समजा जर अपण बकेँत एक 

वषाथकररता १०००-०० रुपये बकेँत ठेवले अदण वषथ  पूणथ झाल्यानतंर अपल्याला 

बकेँकडून १०८०-०० रुपये दमळाले हणहणजे वादषथक ८% व्याजदराने अपल्याला बकेँकडून 

व्याजापोटी जे ८०-०० रुपये जादा दमळाले हा व्याजाचा नाममात्र दर होय.  

नाममात्र व्याजदर अदण वास्तव व्याजदर समजावून घेण्यासाठी अपण एक ईदाहरण घेउ. 

समजा सफरचदं २००-०० रुपये दकलो अहेत. या दराने अपण १०००/- रुपयाचे ५ 

दकलो सफरचदं दवकत घेउ शकतो. परतं ु एक वषाथनतंर जेव्हा अपणाकडे १०८०-०० 

रुपये ऄसतील तेव्हा दनदितच अपण जादा सफरचदं दवकत घेउ शकतो. अदण तेव्हा 

अपण जे व्याजाचे जादा ८०-०० रुपये अपणाकडे अलेत त्याच्या साहाय्याने ०.४ दकलो 

जादा सफरचदं दवकत घेउ शकतो. या दस्थतीत अपल्याला वास्तव फायदा हा ०.४ दकलो 
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सफरचदंाचा  झाला. अदण हा वास्तव फायदा हणहणजेच वास्तव व्याजदर होय जो नाममात्र 

व्याजदराबरोबर अहे.  

वषाथच्या शेवटी जेव्हा अपल्याला नाममात्र व्याजाचे ८०.०० रुपये दमळाले. तसेच 

सफरचदंाच्या दकंमतीतही काही बदल झाला नाही. त्यामळेु व्याजाच्या ८०.०० रुपयामंध्ये 

०.४ दकलो सफरचदं दमळाले जे ५ दकलोच्या ८% आतके अह.े याचाच ऄथथ आथे नाममात्र 

व्याजदर अदण वास्तव व्याजदर दोन्ही समान अहे. हणहणजेच एका वषाथत बकेँने अपणास 

नाममात्र व्याज ८% ददले. अदण दह व्याजाची रक्तकम ८०-०० रुपये आतकी होती. अदण 

याच व्याजाच्या रकमेतून अपणास ०.४ दकलो सफरचदं दवकत घेता अले.  

जर समजा वस्तूची दकंमत १०% दन वाढली तर अपला तोटा होइल. कारण अता वास्तव 

व्याजदर हा -२% आतका ऄसेल. अदण जर वस्तूची दकंमत ५% दन वाढली तर वास्तव 

व्याजदर हा ८% - ५% = ३% आतका ऄसेल.  

तुमची प्रगती तपासा:  

१)  चलनवाढीचा ऄथथ स्पष्ट करा.  

२)  ग्राहक दकंमत दनदेशाकंावरून तहुणहाला काय समजले? 

३)  घाउक दकंमत दनदेशाकंावरून तहुणहाला काय समजले? 

४)  राष्ट्रीय ईत्पन्न दडफॉल्टर दह सकंल्पना स्पष्ट करा.  

५)  नाममात्र व्याजदर अदण वास्तव व्याजदर यातील फरक सागंा.  

 

 

 

 

 

१.९  खरदेी शक्ती समता णसद्धािंत    

दवदनमय दर दनदितीचा खरदेीशक्ती समता दसद्ातं हा स्वीडन येथील प्रा. गसु्ताव कॅसेल 

यानंी १९२० मध्ये माडंला. खरदेी शक्ती समता दसद्ातंाच्या प्रामखु्याने दोन अवतृ्या 

अहेत. त्या हणहणजे दनरपेक्ष अदण सापेक्ष अवतृ्ती. दनरपेक्ष अवतृ्तीनसुार दोन चलनामंधील 

दवदनमय दर हा दोन देशातील दकंमत दनदेशाकंाच्या समान ऄसावा. या दनरपेक्ष अवतृ्तीचे 

सूत्र पढुीलप्रमाणे अह.े  

RAB = PA / PB 

वरील समीकरणात हणहणजे अदण या दोन देशामंधील दवदनमय दर अह.े तर हणहणजे दकंमत 

दनदेशाकं अहे. दनरपेक्ष अवतृ्तीचा वापर केला जात नाही. कारण ती वाहतूक खचथ अदण 
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आतर खचथ याकडे दलुथक्ष करते जे व्यापार, दबगर व्यापार वस्तू भाडंवल प्रवाह अदण वास्तव 

खरदेी शक्ती यामध्ये ऄडथळा दनमाथण करते.  

सपूंणथ अवतृ्ती जी ऄथथतज्ाकंडून मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते दतचे वणथन खालीलप्रमाणे 

करता येइल. अपण ऄसे मानूया दक भारत अदण ऄमेररका या दोन देशामंध्ये ऄपररवतथनीय 

कागदी चलनपद्ती अहे. तसचं भारत अदण ऄमेररका याचं्यातील दवदनमय दर हा १ 

डॉलर = ४५ रुपये ऄसा अहे. ऄशा दस्थतीत ऄसे गहृीत धरूया दक, या दोन्ही देशातील 

दकंमत पातळी दह दस्थर अह.े अदण ऄसे ऄसताना जर दवदनमय दर हा १ डॉलर ४० रुपये 

आतका झाला तर याचा ऄथथ ऄसा होतो दक अता ऄमेररकेतील १ डॉलरच्या तलुनेत 

भारतात दततक्तयाच वस्तूंची खरदेी करण्यासाठी कमी पैसे लागतील. याचा ऄथथ ऄसा अहे 

दक ऄमेररकन डॉलरचे मूल्य जास्त अहे अदण भारतीय रुपयाचे ऄवमूल्यन झाले अहे. 

रुपयाच्या मूल्यवदृ्ीमळेु दनयाथत कमी होइल अदण भारतातील अयात वाढेल. पररणामी 

ऄमेररकन डॉलरची मागणी वाढेल अदण भारतीय रुपयाची घसरण होइल. त्यामळेु जोपयांत 

दवदनमय दर हा १ डॉलर = ४५ रुपये आतका होणार नाही तोपयांत ियशक्ती समता 

दसद्ातंानसुार दवदनमय दर पनुसांचदयत होणार नाही. याईलट जेव्हा दवदनमय दर हा १ 

डॉलर = ५० रुपये ऄसा दवदनमय दर झाला तर ऄशा दस्थतीत भारतीय रुपयाचे मूल्य 

वाढेल व ऄमेररकन डॉलरचे मूल्य कमी होइल. यामळेु दनयाथतीला चालना दमळेल अदण 

अयात कमी होइल. खरदेी शक्ती समता दसद्ातंानसुार दोन देशामंधील दवदनमय दर दोन 

देशाचं्या सबंंदधत िय शक्तीमधील समानतेच्या दबंदूवर दनधाथररत केला जातो. खरदेी शक्ती 

समता दवदनमय दर हा बदलणारा दर ऄसून जो दकंमतीच्या पातळीतील बदलासंह बदलतो. 

दसद्तातंाच्या सापेक्ष अवतृ्ती ऄंतगथत समतोल दवदनमय दराची गणना करण्यासाठी खालील 

सूत्र वापरले जाते.   

R = Ro x 
             PA1/PAo 

              PB1/PB0 

 

O = अधार कालावधी, 1 = कालावधी देश A & B = देश 'ऄ' व 'ब', P = दकंमत 

दनदेशाकं,  Ro = अधार कालावधीतील दवदनमय दर  

खरदेी शक्ती समता णवणनमय दर णसद्धािंतावर खालीलप्रमाणे टीका करण्यात आली 

आह:े  

१)  दोन देशाचं्या दकंमत दनदेशांकाची तलुना करता येत नाही दोन देशातंील दकंमत 

दनदेशाकंाचे अधार वषथ हे वेगवेगळे ऄसू शकते. तसेच ईपभोग सचंातही वेगवेगळ्या 

वस्तू ऄसू शकतात. त्यामळेु खरदेी शक्ती समता दर कोणत्याही दोन चलनाचं्या 

सापेक्ष िय शक्तीवर अधाररत ऄचूक दवदनमय दर देउ शकत नाही.  

२)  अधारभूत खचथ हे ऄदनदित अहे. हा दसद्ातं ऄसे गहृीत धरतो दक, अधारभूत वषाथत 

व्यवहार शेष हा समतोलात ऄसतो. परतं ु  व्यवस्थेला हा नेमका कोणत्या अधारभूत 

वषाथत समतोलात अह ेहे शोधणे ऄवघड अहे.  
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३)  भाडंवलाची गतीसमता दकंमत पातळीवर प्रभाव पाडते - हा दसद्ातं ऄसे गहृीत धरतो 

दक, भाडंवलामध्ये गदतक्षमता नाही. सवथसाधारण दकंमत पातळी दह दवमा, बदँकंग, 

तसेच जहाज वाहतूक व्यवहार आत्यादी वर प्रभाव पडू शकत नाही. तथादप, या सवथ 

बाबींचा दवदनमय दरावर पररणाम होतो.  

४) दवदनमय दरातील बदल हे सवथसाधारण दकंमत पातळीवर पररणाम करतात. जेव्हा 

दवदनमय दराचे ऄवमूल्यन होते तेव्हा देशातंगथत पातळीवर वाढत्या अयात दकंम  चा 

प्रभाव पडतो दनयाथतीसाठी मागणी वाढते. त्यामळेु दनयाथत वस्तूंच्या दकंमती    

वाढतात. याईलट जेव्हा दवदनमय दरात वाढ होते तेव्हा दनयाथतीवर ऄदनष्ट पररणाम 

होतो अदण अयात स्वस्त होते, अदण दकंमत पातळी कमी होउ लागते.  

५)  मकु्त व्यापार ऄदस्तत्वात नाही - हा दसद्ातं मकु्त व्यापारावर अधाररत अह.े तथादप, 

प्रत्यक्षात खलुा व्यापार ऄदस्तत्वात नसतो. अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऄनेक प्रकारची 

बंधने ऄसतात. दह बंधने प्रदतबधंात्मक व सरंक्षणात्मक ऄशा दोन्ही प्रकारची ऄसतात. 

या सवथ गैरबाजार शक्ती या दवदनमय दरावर प्रभाव टाकतात.  

६)  ऄन्योन्य मागणी लवदचकतेचा दवदनमय दरावर प्रभाव पडतो. - जेव्हा याचं्या मते हा 

दसद्ातं ऄन्योन्य मागणी दसद्ांताच्या प्रभावाकडे दलुथक्ष करतो. दवदनमय दर हा केवळ 

सापेक्ष दकमतीवर दनदित होत नाही. तर दोन देशातील ऄन्योन्य मागणी  

             ठरतो. 

७)  अयात अदण दनयाथतीसाठी ऄसणायाया मागणीचा प्रभाव हा दवदनमय दरावर पडतो. 

दवदनमय दर हा केवळ एकट्या खरदेी शक्ती यावरून दनदित होत नाही. तर अयात 

दनयाथतीसाठी ऄसणायाया मागणीवरही दवदनमय कर ऄवलंबून ऄसतो. जर 

अयातीसाठी ऄसणारी मागणी वाढली तर खरदेीशक्ती समता दस्थर राहते अदण 

दवदनमय दर वाढेल. याईलट पररदस्थतीत दवदनमय दर कमी होइल.  

णनष्ट्कषग: 

वरील सवथ मयाथदा ऄसल्या तरी खरदेी शक्ती समता दवदनमय दर दसद्ातं हा दवकास 

ऄथथशास्त्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. त्यामळेु ऄथथव्यवस्थेच्या वास्तव 

दवकासाची पातळी समजते, त्यामळेु खरदेी शक्ती समता दवदनमय दर हे ऄथथव्यवस्थेसाठी 

एक ईपयकु्त ऄसे समग्रलक्षी साधन अह.े दसद्ातंाच्या समथथनाथथ         हणहणतात दक, 

"दवदवध देशाचं्या दकंमतीची पातळी दभन्न ऄसताना, त्याचं्या दकंमती प्रणाली मात्र परस्पर 

सबंंदधत अदण परस्परावलंबी अहेत. दशवाय या दसद्ातंाचे समथथक हणहणतात दक, दवदनमय 

हा नेहमी पैशाच्या प्रमाणात योग्य बदलाचं्या कोणत्याही आदच्छत स्तरावर स्थादपत केले 

जाउ शकतात.  

१.१० सारािंश  

१)  देशाचे राष्ट्रीय ईत्पन्न हणहणजे "देशाच्या ऄथथव्यवस्थेत प्रत्येक वषन जेवढ्या वस्तू व 

सेवाचें ईत्पादन केले जाते त्या सवथ वस्तू व सेवाचें पैशातील ऄंदतम मूल्य हणहणजे 

देशाचे राष्ट्रीय ईत्पन्न होय."  



   

 

                 –IV 
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२)  राष्ट्रीय ईत्पन्नाकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने पादहले जाते. राष्ट्रीय ईत्पन्न हे देशाचे एकूण 

ईत्पन्न अदण एकूण खचथ दशथदवते. जेव्हा वस्तू व सेवा याचें बाजार दकंमतीला मूल्य 

हटदवले जाते. जेव्हा राष्ट्रीय ईत्पन्न या सकंल्पनेची ओळख दह पढुील तीन 

माध्यमातून होते.  

येणी मूल्य = देणी मूल्य = ईत्पाददत वस्तू व सेवाचें मूल्य हेच अपल्याला पढुीलप्रमाणे 

सागंता येइल.  

राष्ट्रीय ईत्पन्न = राष्ट्रीय खचथ = राष्ट्रीय ईत्पादन  

३)  राष्ट्रीय ईत्पन्नाची मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी सकंल्पना हणहणजे स्थूल 

राष्ट्रीय ईत्पन्न होय. देशातील वस्तू अदण सेवा यांचे मापन करण्यासाठीची एक 

महत्वाची सकंल्पना अहे. स्थूल राष्ट्रीय ईत्पन्न हणहणजे ऐका दवदशष्ट वषाथत देशाच्या 

ऄथथव्यवस्थेत जेवढ्या वस्तू अदण सेवाचें ईत्पादन व त्याचे पैशातील ऄंदतम मूल्य 

होय. दह सकंल्पना वस्तू व सेवा याचं्या अदथथक ईत्पादनाचे बाजारमूल्य दवचारात 

घेते. हणहणून याला राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे चालनीय मापन ऄसेही हणहणतात.  

४)  जेव्हा प्रत्येक वषन ईत्पाददत केल्या जाणायाया वस्तू व सेवानंाअपण त्याचं्या दकंमतीने 

गणुतो  अपल्याला चालू दकंमतीनसुार राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळते. तथादप दकंमती या 

दस्थर राहत नाहीत. चालू दकंमतीला ऄसणायाया राष्ट्रीय ईत्पन्नाचे मूल्य ह े

दकंमतीतील बदलानसुार बदलत जाते. जेव्हा अपण चालू दकमतीला राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाचे मापन करतो तेव्हा अपल्याला नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्न दमळते.  

५)  राष्ट्रीय ईत्पादन हे तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून दनदित करीत ऄसतो. व त्याचे 

मापन करता येते. त्या हणहणजे ईत्पादन पद्ती, दवतरण पद्ती अदण खचथ पद्ती होय.  

६)  जेव्हा ऄथथव्यवस्थेत दवदवध वस्तू व सेवाचं्या दकंमती या सातत्याने वाढत जातात या 

ऄवस्थेला चलनवाढ हणहणतात. चलनवाढ दह दकंमत दनदेशाकंाच्या रूपाने मोजली 

जाते. भारतामध्ये प्रामखु्याने ग्राहक दकंमत दनदेशाकं ऄशा दोन्हींचा वापर केला जातो.  

७)  जेव्हा अपण नाममात्र राष्ट्रीय ईत्पन्नाला वास्तव ईत्पन्नाने दवभादजत करतो तेव्हा 

अपल्याला राष्ट्रीय ईत्पन्न         दमळतो.  

८)  नाममात्र व्याजदर हणहणजे बाजारातील प्रचदलत व्याजदर होय. बाजारातील व्याजदर 

हा चालंबाजारातील पैशाची मागणी व पैशाचा वापर यावर ऄवलंबून ऄसतो, वास्तव 

व्याजदर हणहणजे नाममात्र व्याजदर अदण चलनवाढीचा दर यातील फरक होय.  

नाममात्र व्याजदर - चलनवाढीचा दर = वास्तव व्याजदर  

९)  दवदनमय दर दनदितीचा खरदेीशक्ती समता दसद्ातं हा स्वीडन येथील प्रा. गसु्ताव 

कॅसेल यानंी १९२० मध्ये माडंला. खरदेीशक्ती समता दसद्ातंाच्या दोन अवतृ्त्या 

अहेत.  
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१.११ प्रश्न  

१. खालील सकंल्पना स्पष्ट करा.  

ऄ) स्थूल राष्ट्रीय ईत्पादन  

ब)  राष्ट्रीय ईत्पन्न         

क) स्थूल देशातंगथत ईत्पन्न अदण दनव्वळ देशातंगथत ईत्पादन  

२. वास्तव अदण नाममात्र ईत्पन्न यातील फरक स्पष्ट करा.  

३. राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाच्या ईत्पादन पद्ती, ईत्पन्न पद्ती व खचथ पद्ती यावर 

मादहती दलहा.  

४. राष्ट्रीय ईत्पन्न मापनाची 'ईत्पादन पद्ती' अदण दतच्या मयाथदा दवशद करा.  

५. चलनवाढ हणहणजे काय? दतचे मापन कसे केले जाते.  

६. घाउक दकंमत दनदेशकांची रचना स्पष्ट करा.  

७. जी. डी. पी.         दह सकंल्पना दवशद करा.  

८. नाममात्र व्याजदर अदण वास्तव व्याजदर यातील फरक स्पष्ट करा.  

९. खरदेी शक्ती समता ईत्पन्न दह सकंल्पना स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

***** 
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प्रकरण १ 

१अ 

मानव ववकास वनरे्दशाांक 

प्रकरण रचना     

१अ.० उद्दिष्ट े

१अ.१ मानव द्दवकास द्दनदेशाांक सांकल्पना 

१अ.२ मानव द्दवकास द्दनदेशाांक घटक 

१अ.३ मानव द्दवकास द्दनदेशाांकाचे मापन  

१अ.४ साराांश 

१अ.५ प्रश्न 

१अ.० उविष्ट े

• मानव द्दवकास द्दनदेशाांक या सांकल्पनेचा अभ्यास करणे व ती समजावून घेणे. 

• मानव द्दवकास द्दनदेशाांक या सांकल्पनेचा अभ्यास करणे 

• मानव द्दवकास द्दनदेशाांकाच्या मापनाचा अभ्यास करणे. 

१अ.१ मानव ववकास वनरे्दशाांक सांकल्पना  

सय ांक्त राष्ट्रसांघाच्या द्दवकास काययक्रमाांतगयत ‘मानव द्दवकास अहवाल १९९७ मध्ये मानवी 

द्दवकासाचे असे वणयन केले आहे द्दक “लोकाांच्या आवड – द्दनवडी वाढवण्याची प्रद्दक्रया आद्दण 

ते साध्य करणे हे मानवी द्दवकासाच्या कल्पनेचे कें द्रस्थान आहे. असे द्दसद्ाांत हे मयायद्ददत 

द्दकां वा द्दस्थर नसतात. परांत  द्दवकासाच्या पातळीकडे द लयक्ष करून, मानव द्दवकासासाठी तीन 

आवश्यक पयायय म्हणजे दीघयकाळ आद्दण द्दनरोगी जीवन जगणे, ज्ञान प्राप्त करणे आद्दण सभ्य 

जीवनमानासाठी आवश्यक असणारी सांसाधने प्राप्त करून आद्दण मानवी जीवनाची ग णवत्ता 

व काययक्षमता स धारणे याला मानवी भाांडवल द्दवकास असे म्हणतात. तथाद्दप, मानवी 

द्दवकास समाप्त होत नाही. मानव द्दवकासामध्ये व्यक्तीत राजकीय, आद्दथयक आद्दण सामाद्दजक 

स्वातांत्र्यापासून ते सजयनशील व उत्पादक बनण्याचा आद्दण आत्म-सन्मान  द्दमळवून देणाऱ्या 

द्दवद्दवध सांधीचा समावेश होतो. मानव द्दवकास द्दनदेशाांक १९९७ मध्ये असे म्हटले आहे द्दक, 

“उत्पन्न हा एक पयायय आहे जो लोकाांसाठी महत्वाचा असून तो त्याांना हवा आहे. पण द्दह 

त्याांच्या आय ष्ट्याची एकूण बेरीज नाही. 

उत्पन्न हे मानवी द्दवकासाचे एक महत्वाचे साधन आहे. मानव द्दवकास द्दनदेशाांक १९९७ 

यामधून एक महत्वाची बाब समजते ती म्हणजे मानवी भाांडवल द्दवकास ही एक सातत्याने 

चालणारी प्रद्दक्रया आहे. मन ष्ट्यबळ द्दवकासाची प्रद्दक्रया ही द्दवकासद्दभमूख तेव्हाांच होते, जेव्हा 
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मानवी जीवनामध्ये स धारणा होईल व मन ष्ट्यबळाची काययक्षमता वाढेल. मन ष्ट्यबळ 

द्दवकासाम ळे मानवी जीवणाची ग णवत्ता व काययक्षमता स धारण्यासाठी तीन बाबी या 

महत्वाच्या आहेत त्या म्हणज े  वनमानाचा अपेद्दक्षत दर, साक्षरता दर आद्दण राहणीमानाचा 

दजाय या आहेत. 

पॉल स्रीटन याांच्या मतान सार खालील कारणाांसाठी मानव द्दवकास हा आवश्यक आहे: 

१) आद्दथयक वाढ हे मानवी द्दवकास साधण्याचे एकमेव साधन आहे.  

२) द्दशक्षणातील ग ांतवणूक, तसेच आरोग्य व प्रद्दशक्षण याम ळे मानवी श्रम   चे आय मायन 

तसेच काययक्षमता वाढेल आद्दण त्याम ळे मानवी भाांडवलाची ग णवत्ता स धारले. 

३) मद्दहला द्दशक्षण आद्दण द्दवकास याम ळे मद्दहलाांचे साक्षद्दमकरण होऊन मानवी जीवनाची 

ग णवत्ता स धारले. तसेच यामध्ये बालमतृ्य चे प्रमाण कमी करणे, प्रजनन दर कमी 

करणे, आद्दण क ट ांबाचे आकारमान छोटे करणे इ. बाबींचा समावेश केला पाद्दहजे. 

देशाची वाढणारी लोकसांख्या कमी होण्यास मदत होईल. 

४) तसेच सातत्याने वाढणाऱ्या लोकसांख्येम ळे मानवाचे द्दनसगायत होत जाणार ेअद्दतक्रमण, 

तसेच वाळवांटीकरण व जांगलतोड समस्या, जद्दमनीची होणारी धूप, नैसद्दगयक सौंदयायचा 

होणारा ऱ्हास व आपल्या सोभावताली नष्ट होणाऱ्या अनेक प्राणी व वनस्पती याांच्या 

प्रजाती या सवय समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी करण्यासाठी मानवी भाांडवल द्दवकास 

हा आवश्यक आहे . 

५) गररबी कमी करून लोकाांच्या द्दवद्दवध गरजा पूणय होण्यासाठी त्याांना प्रोत्साद्दहत करणे 

यामध्ये प्राम ख्याने आत्मसन्मानाच्या गरजा आद्दण आत्मप तत ांच्या गरजाांचा समावेश 

होतो. 

अशा प्रकार,े मानवी द्दवकास हा उत्तम नागरी समाज, सामाद्दजक द्दस्थरता आद्दण राजकीय 

स्थैयायसाठी योगदान देऊ शकतो. आद्दण यासाठीच मानवी भाांडवल द्दवकास हा आवश्यक 

आहे. 

१अ.२ मानव ववकास वनरे्दशाांक (२०११ नांतर नववन पद्धत) 

१.  आयुमाान वनरे्दशाांक (Life expecianly index) (LEI): 

= 
LE-20 

85-20 

२.  वशक्षण वनरे्दशाांक (EDUCATION INDEX) EI: 

१अ.२.१ शालेय वशक्षणाची सरासरी वषे:  

MEAN YEARS OF SCHOOLING INDEX (MISI) 
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१अ.२.२ शालेय वशक्षणाची अपेवक्षत वषे: 

EXPECTED YEARS OF SCHOOLING INDEX (EYSI) 

३.  उत्पन्न वनरे्दशाांक (INCOME INDEX): 

= 
In (GNI pc) – In (100) 

In (75000) – In (100) 

 

शेवटी मानव द्दवकास द्दनदेशाांक हा वरील तीन सामान्यकृत द्दनदेशाांकाचा भूद्दमतीय मध्य  

आहे. 

१अ.३ मानव ववकास वनरे्दशाांकाचे मापन 

मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक हा मानवी द्दवकासाचा साराांश आहे.मानव द्दवकास द्दनदेशाांक मानवी 

द्दवकासाची तीन पररमाणे म्हणजे द्दनरोगी जीवन, ज्ञानाची उपलब्धता आद्दण एक सभ्य 

जीवनमान या सवाांची देशातील सरासरी उपलब्धता याांचे मापन करतो. मानव द्दवकास 

द्दनदेशाांक हे सामान्यीकृत द्दनदेशाांकाचे भूद्दमतीय मध्य आहे, जे प्रत्येक परीमाणातील 

उजळणी मोजते मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक मोजण्यासाठी दोन पायऱ्या आहेत. 

पायरी नां.१ –परीमान वनरे्दशाांक तयार करणे: 

परीमान द्दनदेशाांक तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या द्दकमान व कमाल म ल्ये द्दनद्दित केली 

जातात. आद्दण हे म ल्य ० ते १० यामध्ये द्दनद्दित केले जाते. 

परीमाण वनरे्दशाांक वकमान मूल्य कमाल मूल्य 

आरोग्य अपेद्दक्षत जीवनमान २० ८५ 

द्दशक्षण अपेद्दक्षत शालेय वषे शाळेची 

सरासरी वषय  

०० 

०० 

१८ 

१५ 

राहणीमान स्थूल रा उत्पन्न २०११ (डॉलर) १००  ७५००० 

 

२० वषायच्या आय मायनासाठी नैसद्दगयक शून्य ठेवण्याचे औद्दचत्य हे एद्दतहाद्दसक प राव्यावर 

आधाररत आहे की २० व्या शतकात कोणत्याही देशाचे आय मायन २० वषायपेक्षा कमी न्हवते. 

द्दकमान ० वषायच्या द्दशक्षणाचे औद्दचत्य साधून, औपचाररक द्दशक्षणाद्दशवाय सांख्या द्दटकू 

शकतात शालेय द्दशक्षणाच्या सरासरी वषायसाठी कमाल १५ वषे ही २०२५ साठी 

द्दनदेशाांकाची अांदाजीत सांख्या आहे. तसेच अपेद्दषत शालेय वषे या द्दनदेशांकाचे कमाल म ल्य 

१८ आहे कारण बऱ्याच देशाांमध्ये पदव्यूत्तर द्दशक्षण पूणय करण्यासाठी १८ वषायचा कालावधी 

लागतो. दरडोइ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे कमी द्दकमान म ल्य हे १०० डॉलर हे म ल्य 

मोजमाप नसलेले द्दनवायह आद्दण द्दकमान जवळच्या फायदेशीर गैरबाजार उत्पादनाम ळे न्याय 

मानले जाते, जे अद्दधकृत आकडेवारी मध्ये धरण्यात आलेली नाही. तर हे कमाल मूल्य 

७५००० डॉलर द्दनद्दचत करण्यात आलेल आहे. २०१० मध्ये काहेनमन आद्दण डेटन याांनी 

असे   खवून द्ददले आहे द्दक, मानवी द्दवकास आद्दण कल्याण हे ‘‘वाद्दषयक उत्पन्न ७५०००/- 

डॉलरपेक्षा जास्त आहे.’’ यातून काहीही फायदा होत नाही. वाद्दषयक ५% द्दवकास दर गहृीत 



 

 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक 

२५ 

धरून प ढील पाच वषायत तीन देश ७५०००/- डॉलरपेक्षा मयायदेपेक्षा जादा टप्पा 

ओलाांडण्याचा अांदाज आहे. 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांकाचे सूत्र प ढीलप्रमाणे आह:े 

द्दकमान मूल्य: 

पररणाम द्दनदेशाांक = 
प्रत्य  मूल्य – द्दकमान मूल्य 

कमालमूल्य  – द्दकमान मूल्य 

 

द्दशक्षणाच्या परीमाणासाठी,समीकरण १ प्रथम प्रत्येक दोन द्दनदेशाांकाना लागू केले जाते. 

आद्दन त्यानांतर दोन परीमाणी द्दनदेशाांकाची अांकगद्दणद्दतय सरासरी घेतली जाते. 

पायरी नां २: मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक तयार करण्यासाठी आयामी द्दनदेशाांक एकद्दत्रत करणे. 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक हा एकूण तीन आयामी द्दनदेशाांकाची भूद्दमतीय मध्य आहे. यामध्ये 

प्राम ख्याने आरोग्य द्दशक्षण आद्दण उत्पन्न हे तीन आयाम आहेत. आद्दण या तीन प्रम ख 

आयामाांच्या माध्यमातून मानव द्दवकास द्दनदेशाांकाचे मापन केले जाते. प ढील एका 

उदाहरणाच्या साह्याने मानव द्दवकास द्दनदेशाांक कसा काढला जातो हे आपण पाहूया. 

      कोस्टी रीका  

अपेद्दक्षत आय मायन वषाांमध्ये- ७९.९३ 

शालेय द्दशक्षणाची सरासरी वषे- ०८.३७ 

शालेय द्दशक्षणाची अपेद्दक्षत वषे-१३.५ 

दरडोई स्थळ राष्ट्रीय उत्पन्न-१३०११.७ 

१. आरोग्य द्दनदेशाांक = 
७९.९३ - २० 

८५ – २०     

 

२. शालेय द्दशक्षणाची सरासरी वषे = 
८.३७–० 

= ०.५८ 
१५ – ०     

  

३. शालेय द्दशक्षणाची अपेद्दक्षत वषे    = 
१३.५–० 

= ०.७५० 
१८ – ०     

 

 

४.      द्दनदेशाांक    = 
०.५५८०+०.७५० 

= ०.६५४ 
२ 

५. उत्पन्न द्दनदेशाांक    = 
(१३०११.७) – (१००) 

(७५,०००) – (१००)     

 



   

 

                           

 

२६ 

= 
९.४७  – ४.६० 

११.२२– ४.६०      

 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक = 
(०.९२२ + ०.६५४ + ०.७३५)  

= ०.७६३ 
३     

 

२१०५ मध्ये साधारण चार गटात मानव द्दवकास द्दनदेशाांक द्दवभागण्यात आला ते प ढील 

प्रमाणे: 

१) अद्दत उच्च मानवी द्दवकास   -   ०.८०० ते १.०० द्दनदेशाांक  

२) उच्च मानवी द्दवकास          -   ०.७०० ते ०.७९९ द्दनदेशाांक  

३) मध्यम मानवी द्दवकास        -   ०.५५० ते ०.६९९ द्दनदेशाांक  

४) कमी मानवी द्दवकास           -   ०.५५० पेक्षा कमी द्दनदेशाांक  

जगातील काही द्दनवडक देशाांच्या द्दवकास द्दनदेशकाांची द्दस्थती खालील प्रमाणे: 

     क्र. २.१ मानव ववकास वनरे्दशाांक प्रवृत्ती 

 अवत उच्च मानव ववकास 

(रे्दश) 
वणावनहाय वनरे्दशाांक 

  १९९० २००० २०१० २०१४ 

१ नॉवे ०.८४९   ०.९१७   ०.९४०   ०.९४४ 

२ ऑस्रेद्दलया ०.८६५ ०.८९८   ०.९२७   ०.९३३ 

३   द्दस्वत्झलांड ०.८३१    ०.८८८    ०.९२४    ०.९३० 

४ डेन्माकय  ०.७९९   ०.८६२   ०.९०८   ०.९२३ 

५ नेदरलडँ ०.८२९   ०.८७७   ०.९०९   ०.९२२ 

६ जमयनी ०.८०१ ०.८५५ ०.९०६ ०.९१६ 

७ आयलांड ०.७७०   ०.८६१   ०.९०८   ०.९१६ 

८ अमेररका ०.८५९   ०.८८३   ०.९०९   ०.९१५ 

९ कॅनडा  ०.८४९   ०.८६७   ०.९०३   ०.९१३ 

१० न्यूझीलांड ०.८२०   ०.८७४    ०.९०५   ०.९१३ 

११ द्दसांगापूर  ०.८१७   ०.८१९   ०.८९७   ०.९१२ 

१२ हॉ ांगकॉ ांग ०.७८१   ०.८२५   ०.८९८   ०.९१० 

उच्च मानव ववकास वनरे्दशाांक 

१ बेलारूस  ०.८६३   ०.७८६   ०. ७९८ 

२ रद्दशयन प्रजासत्ताक ०.७२९   ०.७१७   ०.७८३   ०.७९८ 

३ मॉररशस ०.६१९   ०.६७४   ०.७५६   ०.७७७ 

४ क्यूबा  ०.६७५   ०.६८५   ०.७७८ ०.७६९ 

५ इराण ०.५६७   ०.६६५   ०.७४३   ०.७६६ 



 

 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक 

२७ 

६ श्रीलांका ०.६२०   ०.६७९   ०.७३८   ०.७५७ 

मध्यम मानव ववकास वनरे्दशाांक 

१ बोस्टवाना ०.५८४  ०.५६१   ०.६८१   ०.६९८ 

२   इांडोनेद्दशया ०.५३१  ०.६०६ ०.६६५ ०.६८४ 

३ दद्दक्षण आद्दिका ०.६२१   ०.६३२   ०.६४३   ०.६६६ 

४ इराक ०.५७२   ०.६०६   ०.६४५   ०.६५४ 

५ भारत ०.४२८   ०.४९६   ०.५८६   ०.६०९ 

६ भूतान - - ०.५७३   ०.६०५ 

७ बाांगलादेश ०.३८६   ०.४६८   ०.५४६   ०.५७० 

     मानव ववकास वनरे्दशाांक 

     वषा      वनरे्दशाांक 
  १९९० २००० २०१० २०१४ 

१         ०.४७३   ०.४४७   ०.५२९   ०.५४८ 

२           ०.३९९   ०.४४४   ०.५२२   ०.५३८ 

३       ०.२१४   ०.२५७   ०.३२६   ०.३४८ 

 

सांर्दर्ा:  यू. एन. डी. पी. मानव ववकास अहवाल २०१५: 

प ढे टेबल नांबर २.२ मध्ये २०१४ मधील द्दनवडक देशाांच्या मानव द्दवकास द्दनदेशकाांचा 

उल्लेख केला आह.े 

मानव 

ववकास 

वनरे्दशाांक 

क्रमाांक 

रे्दश 

मानव 

ववकास 

वनरे्दशाांक 

मूल्य 

जीवनमा

न 

वनरे्दशाांक 

शाळे   

सरासरी 

वषे 

 

शाळेची 

अपेवक्षत 

वषे 

र्दरडोई 

उत्पन्न 

१ नॉवे ०.९४४   ८१.६  १२. ६ १७.५ ६४,९९२ 

६ जमयनी ०.९१६ ८०.९ १३.१ १६.५ ४३,९१९ 

८ अमेररका ०.९१५ ७९.१ १२.९ १६.५ ५२,९४७ 

१४ इांग्लांड ०.९०७ ८०.७ १३.१ १६.२ ३९,२६७ 

२० जपान ०.९८१ ८३.५ ११.५ १५.३ ३६,९२७ 

२२ िान्स ०.८८८ ८२.२ ११. ११६.० ३८,०५६ 

३९ सौदी 

अरदे्दबया 

०.८३७ ७४.३ ८.७ १६.३ ५२,८२१ 

उच्च मानव ववकास 

५० रद्दशया ०.७९८ ७०.१ १२.० १४.७ २२,३५२ 

६३ मॉररशस ०.७७७ ७४.४ ८.५ १५.६ १७,४७० 

६९ इराण ०.७६६ ७५.४ ८.२ १५.१ १५,४४० 

७३ श्रीलांका ०.७५७ ७४.९ १०.८ १३.७ ९७७९ 

९० चीन ०.७२७ ७५.८ ७.५ १३.१ १२,५४७ 



   

 

                           

 

२८ 

मध्यम मानव ववकास 

१०६          ०.६९८ ६४.५ ८.९ १२.५ १६,६४६ 

१३० भारत ०.६०९ ६८.० ५.४ ११.७ ५,४९७ 

१४२            ०.५७० ७१.६ ५.१ १०.० ३,१९१ 

    मानव ववकास 

१४५        ०.५४८ ६१.६ ६.३ ११.० २७६२ 

१४७           ०.५३८ ६६.२ ४.७ ७.८ ४८६६ 

१८८       ०.३४८ ६१.४ १.५ ५.४ ९०८ 

       

तुमची प्रगती तपासा: 

१.  मानव द्दवकास द्दनदेशाांक या वरून त म्हाला काय समजले. 

२.  मानव द्दवकास द्दनदेशाांक आचा एक भाग बनून अपेद्दक्षत जीवनमान द्दनदेशक याांचे वणयन      

करा. 

३.  मानव द्दवकास द्दनदेशाांक मोजण्यासाठी उत्पन्न द्दनदेशाांक पद्ती स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

मानव ववकास वनरे्दशाांक यावरील टीका: 

मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक आवर कोणत्याही  पयायवरण द्दवचाराांचा समावेश करण्यात 

अयशस्वी झाल्याबिल टीका केली आह.े  केवळ राष्ट्रीय कामद्दगरीवर लक्ष कें द्दद्रत करणे 

आद्दण जागद्दतक दृद्दष्टकोनातून द्दवकासाकडे जास्त लक्ष देणे आद्दण सांय क्तराष्ट्र सांघाचा 

द्दवकास काययक्रमाांच्याद्वार ेअांतद्दनयहीत आकडेवारीच्या मोजमाप, त्र टी, आद्दण सूत्र बदलाांच्या 

आधारावर जगातील देशाांचे ‘द्दनम्न’  ‘मध्यम’ ‘उच्च’  आद्दण ‘अद्दतशय उच्च’  मानवी द्दवकास 

देश या  शे्रणीमध्ये  देशाांचे गांभीर व च कीचे वगतकरण होऊ शकते . 

अथयशास्त्रज्ञ हेंद्दिक्स वो  , हॉवडय  द्दचांग आद्दण मॅक्स द्दमद्दलयन अफेमेर हे मानव द्दवकास 

द्दनदेशाांकावर आधाररत  आरोग्य, द्दशक्षण आद्दण मानव द्दवकास द्दनदेशाांक तयार करण्यासाठी 

वापरल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाच्या आकडेवारी मधील त्र टीच्या दृद्दष्टकोनातून द्दवचार करतात. 

लेखकाांनी स चद्दवले आह ेकी, सांय क्त राष्ट्राांनी द्दवकास गटात देशाांचे वगतकरण करण्याची 

प्रथा बांद करावी. कारण कमी केले मूल्य अद्दनयांद्दत्रत द्ददसते. अद्दधकृत आकडेवारी चा 

अहवाल देण्यासाठी, धोरणात्मक वतयनासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते  आद्दण राजकारणी, 

ग ांतवणूकदार, धमायदाय देणगीदार आद्दण मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक वापरणाऱ्या जनतेची 

द्ददशाभूल होण्याची शक्यता द्दनमायण होते. २०१० मध्ये सांय क्त राष्ट्रसांघाने मानव द्दवकास 

द्दनदेशाांक या सांकल्पने वरील टीकेवर प्रद्दतद्दक्रया द्ददली. आद्दण राष्ट्राांना द्दनम्न, मध्यम आद्दण 



 

 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक 

२९ 

उच्च मानव द्दवकास देश म्हणून वगतकृत जाण्यासाठी गट अद्ययावत करण्यात आले. मानवी 

द्दवकास अहवाल कायायलयाने असे म्हटले आहे की, त्याने मानवी द्दवकास द्दनदेशाांकाच्या 

गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्तींची पद्तशीर प नरावतृ्ती केली आह े आद्दण नवीन 

काययपद्तीत थेट क ल्पच्या टीकेला उत्तर द्ददले  जाते. 

मानव द्दवकास द्दनदेशाांक वरील सवयसामान्य टीका प ढील प्रमाणे आहेत: 

१.  हे एक द्दनरथयक मापन आह े की, जे तयार केलेल्या वैयद्दक्तक मापनाच्या मूल्यात 

थोडीशी भर घालते. 

२.  सामाद्दजक द्दवकासाच्या काही पैलूांच्या मनमानी बाबींना कायदेशीरपणा प्रदान करणार े

हे एक साधन आह े

३.  ही एक सापेक्ष क्रमवारी तयार करणारी सांस्था आहे जी अांतर कालीन त लना 

करण्यासाठी द्दनरुपयोगी आह.े आद्दण त्यावरून देशाच्या प्रगतीची द्दकां वा 

मागासलेपणाची त लना करणे कठीण आह.े कारण प्रत्येक  वषायतील एखाद्या देशाचा 

मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक हा अपेद्दक्षत आय मायन द्दकां वा सकल देशाांतगयत उत्पादन द्दकां वा 

त्या वषायतील इतर देशाांच्या दरडोई उत्पन्नावर अवलांबून असतो.,तथाद्दप,  प्रत्येक वषत 

सांय क्त राष्ट्र सांघ सदस्याांचे मानव द्दवकास द्दनदेशाांक दर  सूचीबद् केले जातात आद्दण 

त्याांना क्रमाांक द्ददले जातात. हे क्रमाांक उच्च असल्यास, ते क्रमाांक सहजपणे राष्ट्रीय 

प्रगतीचे साधन म्हणून वापरले जाऊ शकते; आद्दण वैकद्दल्पक ररत्या कमी असल्यास 

ते राष्ट्रीय मागासलेपणा दाखद्दवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. 

रतनलाल बासू याांनी मानव द्दवकास द्दनदेशाांक या सांकल्पनेवर वेगळ्या प्रकार ेटीका केली 

आहे. त्याांच्या मते, अमत्यय सेन आद्दण मेहबूब- उल- हक याांची मानवी द्दवकास द्दनदेशाांकाांची 

सांकल्पना मानते की केवळ भौद्दतक स द्दवधाांच्या तरत दीम ळे मानवी द्दवकास होईल, परांत  बसू 

याांचे मत आहे की खऱ्या अथायने मानवी द्दवकासामध्ये भौद्दतक आद्दण नैद्दतक द्दवकास दोन्ही 

महत्त्वाचे आहेत.  

काही लेखकाांनी द्दनदेशाांकातील काही कमतरता दूर करण्यासाठी पयाययी द्दनदेशाांक 

प्रस्ताद्दवत केले आहेत. तथाद्दप, मानवी द्दवकास द्दनदेशाांकासाठी प्रस्ताद्दवत केलेल्या 

पयाययाांपैकी काहींनी अनेक देशाांना समाद्दवष्ट करणार े पयायय तयार केले आहेत, आद्दण 

कोणत्याही द्दवकास द्दनदेशकाांचा मानवी द्दवकास द्दनदेशाांक म्हणून चचाय आद्दण द्दवकासात्मक 

द्दनयोजनात इतका व्यापक द्दकां वा प्रभावीपणे वापर केलेला नाही. 

१अ. ४ साराांश 

१. सांय क्त राष्ट्रसांघाच्या द्दवकास काययक्रमाअांतगयत ‘मानव द्दवकास अहवाल १९९७ मध्ये 

मानवी द्दवकासाचे असे वणयन केले आह ेकी, ‘‘ लोकाांच्या आवडी-द्दनवडी वाढद्दवण्याची 

प्रद्दक्रया आद्दण ते साध्य करणे हे मानवी द्दवकासाच्या कल्पनेचे कें द्रस्थान आहे.  

२. मानव द्दवकास द्दनदेशाांक हा प ढील तीन गोष्टींवर अवलांबून असतो. 



   

 

                           

 

३० 

अ. अपेद्दक्षत जीवनमान द्दनदेशाांक 

ब.  द्दशक्षण द्दनदेशाांक 

क. उत्पन्न द्दनदेशाांक 

३   मानवी द्दवकास द्दनदेशाांकावर कोणते आहे पयायवरण द्दवचाराांचा समावेश करण्यात 

यशस्वी झाल्याबिल टीका केली गेली आहे. केवळ राष्ट्रीय कामद्दगरीवर लक्ष कें द्दद्रत 

करणे आद्दण जागद्दतक दृद्दष्टकोनातून द्दवकासाकडे जास्त लक्ष देणे आद्दण सांय क्त राष्ट्र 

सांघाच्या द्दवकास काययक्रमाांच्या द्वार ेअांतद्दनयद्दहत आकडेवारीच्या मोजमाप, त्र टी आद्दण 

सूत्र बदलाांच्या आधारावर  जगातील देशाांचे ‘द्दनम्न’, ‘मध्यम, ‘उच्च’ आद्दण ‘अद्दतउच्च’ 

मानवी द्दवकास देश या शे्रणीमध्ये देशाांचे गांभीर आद्दण च कीचे वगतकरण होऊ शकते. 

१अ. ५ प्रश्न 

१.  मानव द्दवकास ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

२.   मानव द्दवकास द्दनदेशाांकाची रचना उदाहरणासहीत स्पष्ट करा. 

३ .  मानव द्दवकास द्दनदेशाांक त्यावरील टीका स्पष्ट करा.  

 

 

 

 

 

***** 

 



  ३१ 

प्रकरण २ 

२ 

                   तत्व 

प्रकरण रचना 

२.० उद्दिष्ट े

२.१  पररणामकारक मागणीचे तत्त्व 

२.२  पररणाम कारक मागणी ठरद्दवणार ेघटक 

२.३  रोजगार समतोल 

२.४  अपूणण रोजगार समतोल सकंल्पना 

२.५ चलनवाढ अंतराची सकंल्पना 

२.६ साराशं 

२.७  प्रश्न 

 २.० उद्दिष्ट े

• पररणामकारक मागणीचे तत्त्व समजावून घेणे 

• एकूण मागणी फलन आद्दण एकूण परुवठा फलन या सकंल्पना समजावून घेणे 

• रोजगार  पातळी  द्दनधाणर  चा अभ्यास करणे. 

• पूणण रोजगार समतोल सकंल्पनेचा अभ्यास करणे. 

• चलनवा    अंतराची सकंल्पना अभ्यासणे. 

२.१ पररणामकारक मागणीचे तत्त्व  

जॉन मेनाडण   केन्स याचं्या मते, अथणव्यवस्थेतील रोजगार आद्दण उत्पादन हे उत्पन्न 

पातळीवरून ठरद्दवले जाते. आद्दण उत्पन्न पातळी ही पररणामकारक मागणीच्या 

पातळीवरून ठरते. प्रभावी मागणी प्रत्येक कालावधीत उत्पाद्ददत वस्तू आद्दण सेवावंर 

देशातील लोकानंी केलेल्या एकूण खचाणचा सदंभण देते. खचण प्रवाह हा उत्पन्न प्रवाह द्दनधाण ररत 

करतो. म्हणजेच एकूण खचण = एक असे असते. खचाणची पातळी उच्च असेल तर राष्ट्रीय 

उत्पन्नाची पातळी   उच्च राहील आद्दण या उलट पररद्दस्थतीत खचाणची पातळी कमी 

असेल तर राष्ट्रीय उत्पन्नाची पातळी ही कमी राहील. 

अथणव्यवस्थेतील एकूण खचण हा एकूण उपभोग आद्दण गुतंवणूक खचण याचंी बेरीज असते. 

म्हणूनच प्रभावी मागणी उत्पन्नाच्या कोणत्याही समतोल स्तरावर उत्पाद्ददत केलेल्या एकूण 



   

 

                           

 

३२ 

उत्पादनाची एकूण मागणी दशणद्दवते. एकूण मागणी ही राष्ट्रीय उत्पादनाचे द्दकंवा वास्तव 

राष्ट्रीय उत्पन्नाचे चलनातील मूल्य दशणद्दवते. राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये उपभोग्य व गुतंवणूक 

वस्तूंचा समावेश होतो. म्हणून प्रभावी मागणी ही एकूण उपभोग आद्दण गुतंवणूक माग    

यावरून द्दनधाणररत होते. आधदु्दनक कल्याण अथणव्यवस्थामंध्ये, सरकारी मागणी हादेखील 

एकूण मागणीचा एक प्रमखु घटक आहे. आद्दण म्हणूनच तो प्रभावी मागणीचा द्दतसरा घटक  

बनतो. त्यामळेु पररणामकारक मागणीच्या घटकाचें वणणन पढुील प्रमाणे केले जाते. 

पररणामकारक मागणी = C + I + G 

या समीकरणात  C = कुटंुबाचा उपभोग खचण 

 I  = खाजगी उद्योगाचंा गुतंवणूक खचण 

 G = उपभोग्य वस्तू आद्दण गुतंवणूक वस्तू यावरील सरकारी खचण 

२.२ पररणामकारक मागणी द्दनर्ााररत करणार ेघटक  

केन्स याचं्या मते एकूण मागणी फलन व एकूण परुवठा फलन या दोन्हींच्या समतोल द्दबंदूला 

पररणामकारक मागणी द्दनद्दित होते.  

अ) एकूण मागणी  फलन: (ADF)  एकूण मागणी म्हणजे अथणव्यवस्थेतील एकूण खचण होय. 

रोजगाराच्या आद्दण उत्पादनाच्या ज्या पातळीला सवण उद्योजकानंी अपेद्दित असलेले 

महत्तम द्दवक्री उत्पन्न म्हणजे एकूण  मागणी  द्दकंमत होय.  या मागणी द्दकमतीवरून एकूण 

मागणी फल तयार करता येते. ‘‘अथणव्यवस्थेत रोजगाराच्या द्दवद्दवध पातळयानंा होणार े

उत्पादन द्दवकून सवण उत्पादक जेवढे महत्तम उत्पन्न द्दवक्रीपासून अपेद्दितात ते दशणद्दवणार े

कोष्टक म्हणजे एकूण मागणी फलन होय.’’  

रोजगार पातळीत जसजशी वाढ होऊन जाते तसतशी एकूण मागणी द्दकंमतही वाढत जाते. 

या  उलट रोजगाराची  पातळी जसजशी कमी होत जाते तसतशी एकूण मागणी द्दकंमतही 

कमी  कमी होत जाते.  म्हणून रोजगार पातळी आद्दण एकूण मागणी द्दकंमत यामध्ये धनात्मक 

सबंंध आहे.  पढुील कोष्टकावरून आद्दण आकृतीवरून हे स्पष्ट होईल. 

टेबल २.१ 

रोजगार पातळी कामगार (हजाराांमध्ये) एकूण मागणी द्दकां मत लाख रुपयाांमध्ये 

१ १५० 

२ २२५ 

३ ३०० 

४ ३७५ 

५ ४५० 

 

वरील एकूण मागणी पत्रक अथणव्यवस्थेतील खचाणच्या प्रवाहासह  रोजगाराच्या या सदंभाणत 

मोजलेल्या वास्तद्दवक उत्पन्नाशी सबंंद्दधत आहे. वरील    कातील आकडेवारीचा वापर 



 

 

                   तत्व 

 

 

३३ 

करून आपल्याला एकूण मागणी फलनाची आकृती काढता येईल. पढेु आकृती. क्र. २.१ ही 

एकूण  मागणी फलनाची आकृती म्हणून ओळखली जाते. याचे समीकरण पढुीलप्रमाणे 

तयार होईल: 

ADP  = f (N) 

ADP  = एकूण मागणी द्दकंमत 

F     = कायाणत्मक सबंंध 

N       = रोजगार पातळी 

 

     

      

      

ल        

 
               वक्र                         ) 

        २.१ 

बाजूच्या आकृतीत OX  अिावर रोजगार पातळी दशणद्दवली असून OY अिावर त्या द्दवद्दशष्ट 

रोजगार पातळीला एकूण मागणी द्दकंमत द्दकती आह ेते दशणद्दवले आह ेआद्दण त्यावरून मागणी 

फलनाचा वक्र काढला आहे. 

२)  एकूण पुरवठा फलन (ASF): 

वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी उत्पादकास उत्पादन खचण येतो.  उत्पादकाने केलेला कमीत 

कमी उत्पादन खचण तरी केलेल्या उत्पादनातून द्दनघणे गरजेचे असते.  

‘‘रोजगार आद्दण उत्पादनाच्या ज्या पातळीला सवण उद्योजकास आवश्यक असणारी कमीत 

कमी द्दवक्री उत्पन्नाची रक्कम म्हणजे एकूण परुवठा द्दकंमत होय.’’ या परुवठा द्दकमतीवरून 

एकूण परुवठा फल तयार करता येते.  अथणव्यवस्थेत रोजगाराच्या द्दवद्दवध पातळयानंा होणार े

उत्पादन द्दवकून सवण उत्पादकास जेवढे कमीत कमी उत्पन्न द्दमळणे आवश्यक असते ते 

दशणद्दवणार े कोष्टक म्हणजे एकूण परुवठा फल होय.  पढेु टेबल क्रमाकं २.२  मध्ये एकूण 

परुवठा फलन दशणद्दवले आहे. 

 



   

 

                           

 

३४ 

रोजगार पातळी हजाराांमध्ये एकूण पुरवठा द्दकां मत लाख रुपयाांमध्ये 

१ १०० 

२ २०० 

३ ३०० 

४ ४०० 

५ ५०० 

 

वरील माद्दहतीवरून पढेु       २.२ मध्ये एकूण परुवठा फलन दशणद्दवले आह.े 

एकूण परुवठा फलन वक्र (ASF) 

 

 

एकूण    

पुरवठा 

      

 
रोजगार पातळी  कामगार ( हजाराांमध्ये) 

        २.२ 
 

आकृती क्रमाकं २.२ मध्ये OX अिावर देशातील रोजगार पातळी दशणद्दवली असून त्या 

प्रत्येक रोजगार पातळीला देशामध्ये एकूण परुवठा द्दकंमत द्दकती आहे ते OY अिावर 

दशणद्दवले असून त्यावरून एकूण परुवठा फलनाचा वक्र काढला आह.े 

२.३ समतोल रोजगार पातळी 

केन्स याचं्या मते ज्या द्दठकाणी एकूण मागणी फलन व एकूण परुवठा फलन हे दोन्ही समान 

होतात त्याद्दठकाणी देशातील रोजगार पातळी द्दनद्दित होते हे पढुील      वरून व 

आकृतीवरून स्पष्ट होईल.  

रोजगार 

पातळी 

(हजाराांमध्ये) 

एकूण मागणी 

फलन (ADF) 

(लाख रुपयाांत) 

एकूण पुरवठा 

फलन (ASF) 

(लाख 

रुपयाांत) 

तुलना रोजगार 

पातळीत 

होणारा 

बदल 

१ १५० १०० ADF> ASF वाढ 

२ २२५ २०० ADF> ASF वाढ 

३ ३०० ३०० ADF = ASF सतूंलन 



 

 

                   तत्व 

 

 

३५ 

४ ३७५ ४०० ADF< ASF घट  

५ ४५० ५०० ADF< ASF घट  

 

वरील तक्त्यात  देशामंधील ३ हजार इतक्या रोजगार पातळीला एकूण मागणी फलन व 

एकूण परुवठा फलन समान आहेत. त्यामळेु ३  हजार रोजगार पातळी हे सतंलुन रोजगार 

पातळी आहे.  हे पढुील आकृतीवरून द्ददसेल.  

 

 

 

 

 

उत्पन्न 

 
             

आकृती २.३ 

   ल आकृतीत ADF आद्दण ASF  हे दोन एकूण मागणी फलन आद्दण एकूण परुवठा 

फलनाचे वक्र आहेत.  आद्दण या दोन्ही वक्राचें सतंलुन ‘E’ द्दबंदूत झाले आह.े  तर ‘OY’  

अिावरील ‘R’  द्दबंदू हा समतोलाचे उत्पन्न दशणवतो आद्दण रोजगार पातळी ‘E’ या समतोल 

द्दबंदूने ‘OX’  अिावर N/Y अशी द्दनद्दित होते. 

तथाद्दप, E  हा द्दबंदू अपूणण रोजगार पातळी दाखद्दवणारा द्दकंवा पूणण रोजगार पातळीपेिा कमी 

रोजगार दाखद्दवणारा द्दबंदू आहे. आकृतीमध्ये पूणण रोजगार दाखद्दवणारा द्दबंदू हा ‘F’ असून तो 

एकूण परुवठा फलन वक्रावर आहे. 

केन्सच्या मतानसुार, अथणव्यवस्थेने पूणण रोजगार पातळीपेिा कमी पातळीला समतोल 

साधला आह े कारण उत्पन्न आद्दण उपभोग यातील अंतर गुतंवणकुीद्वार े पूणणपणे भरून 

काढले जात नाही. गुतंवणूका आद्दण बचती या समाजातील दोन वेगवेगळया वगाणकडून 

केल्या जातात. जेंव्हा बचती या कौटंुद्दबक िेत्राकडून केल्या जातात तेंव्हा सयंोजक 

वगाणकडून गुतंवणकुा केल्या जातात. त्यामळेुच गुतंवणकु ही बचतीबरोबरच समान होऊ 

शकत नाही.  जर एकूण गुतंवणूक ही एकूण बचती पेिा कमी असेल तर अथणव्यवस्थाही पूणण 

रोजगार पातळीपेिा कमी पातळीला कायणरत राहते. 

 

 



   

 

                           

 

३६ 

एकूण मागणी आद्दण रोजगार पातळीत वाढ: 

केन्सच्या अनसुार, अल्पकाळात एकूण परुवठा फलन हे द्दस्थर असते कारण अल्पकाळात 

अथणव्यवस्थेची उत्पादन शक्ती वाढवू शकत नाही. तथाद्दप, एकूण मागणी फलनात वाढ 

करून पररणामकारक मागणी आद्दण रोजगार पातळीत वाढ घडवून आणू शकतो. खालील 

आकृती क्र. २.४ मध्ये हे दशणद्दवले आहे. 

 

 

 

 

 

उत्पन्न   

 
        २.४ 

आकृतीमध्ये एकूण मागणी फलन वक्र ADF1  हा एकूण परुवठा  फलन वक्राला म्हणजेच 

ASF वक्रा ला E1  द्दबंदूत स्पशण करतो. आद्दण तेंव्हा ON/Y1 रोजगार पातळी द्दनद्दित होते. 

पण जेव्हा एकूण मागणीत वाढ होते तेव्हा तेव्हा नवीन एकूण मागणी फलनाचा वक्र हा 

ADF2 असा होतो.  आद्दण आता ADF2 एकूण मागणी फलन वक्र आद्दण ASF हा एकूण 

परुवठा फलन वक्र याचें सतंलुन E2 द्दबंदू मध्ये होईल आद्दण रोजगार पातळी वाढून ती 

ON/Y2 अशी होईल. 

यावरून हे कळते की, जर अथणव्यवस्थेतील एकूण मागणीत वाढ झाली तर रोजगार 

पातळीतही वाढ होईल.  आद्दण जर गुतंवणकुीसाठी द्दकंवा उपभोगासाठी मागणी वाढली 

तरच एकूण मागणीत वाढ होईल. 

केन्स याांच्या रोजगार द्दसद्ाांता वरील मयाादा/दोष/उद्दणवा: 

१.  हा द्दसद्ातं फक्त मकु्त बाजार अथणव्यवस्थेला लागू पडतो. केन्स याचंा रोजगार द्दसद्ातं 

हा फक्त भाडंवलशाही अथणव्यवस्थेतील मकु्त बाजाराला लागू पडतो. ज्याची 

कायणप्रणाली बाजार यतं्रणेवर आधारीत आहे. समाजवादी अथणव्यवस्थेत जेथे सवण 

द्दनणणय सरकारी यतं्रणेमाफण त घेतले जातात तेथे हा द्दसद्ातं लागू पडत नाही. तसेच 

द्दमश्र अथणव्यवस्थेलाही हा द्दसद्ातं लागू पडत नाही. 

२.  केन्स याचंा द्दसद्ातं नैराश्य काळात उपयकु्त आहे. केन्स यानंी १९३६ साली 

‘सवणसामान्य द्दसद्ातं’ हे पसु्तक द्दलद्दहले. द्दवसाव्या शतकाच्या मध्यात यरुोप आद्दण 



 

 

                   तत्व 

 

 

३७ 

अमेररका हे दोन्हीही मोठ्या आद्दथणक मंदीचा सामना करीत होते. आद्दण त्यावेळी या 

मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी केन्स यानंी वाढत्या सावणजद्दनक खचाणचा मागण सचुद्दवला. 

ज्यामळेु पररणामकारक मागणी वाढेल आद्दण अथणव्यवस्था मंदीतून बाहेर येईल. 

३.  खलु्या अथणव्यवस्थानंा केन्स याचंा द्दसद्ातं लागू पडत नाही. केन्स यांनी त्याचंा 

द्दसद्ातं माडंताना अथणव्यवस्था बंद्ददस्त आहे असे गहृीत धरले आहे. केन्स यांनी 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आद्दण गुतंवणूक यांचा राष्ट्रीय अथणव्यवस्थेवर कोणता पररणाम 

होतो हे द्दवचारात घेतली नाही.     

४. द्दवकसनशील देशानंा  केन्स याचंा द्दसद्ातं उपयकु्त नाही. केन्स याचंा द्दसद्ातं 

द्दवकसनशील देशानंा लागू पडत नाही कारण हे देश द्दनयद्दमतपणे बेकारी आद्दण छुपी 

बेकारी याचंा सामना करत असतात. 

५. दीघण काळातील समस्याकंडे केन्स याचंा द्दसद्ातं दलुणि करतो. केन्स यानंी 

अल्पकालीन समग्रलिी समस्यावंर उपाय सचुवले आहेत. परतं ु दीघणकालीन 

समस्यावंर उपाय सचुद्दवले नाहीत.  दीघणकाळासाठी केन्स म्हणतात की,’’  दीघण 

काळात आपण सवणचजण  मतृ झालेलो असतो.  त्यामळेु अथणव्यवस्थेतील दीघणकालीन 

समस्याकंडे दलुणि केले आह.े 

२.४ अपूणा रोजगार समतोल सांकल्पना 

रोजगाराची समतोल पातळी ही एकूण मागणी फलन व एकूण परुवठा फलन हे दोन्ही द्दबंदूत 

समान होतात त्या द्दबंदूला द्दनद्दित होते जोपयंत अथणव्यवस्थेत एकूण मागणी फलनाची 

द्दकंमत ही एकूण परुवठा फलनापेिा जास्त आह े तोपयंत रोजगार पातळी वाढते आद्दण 

समतोल द्दबंदूला येऊन द्दस्थर होते. पढेु टेबल क्र. २.४ मध्ये असे दशणद्दवण्यात आले आहे 

की, चार हजार इतक्या कामगार सखं्येला एकूण मागणी फलन व एकूण परुवठा फलन हे 

दोन्ही समान म्हणजे ८०० लाख रुपये इतके आह.े त्यानतंर पढुील प्रत्येक रोजगार 

पातळीला एकूण मागणी फलनापेिा एकूण परुवठा फलन जास्त असल्याने सयंोजकानंा 

मोठ्या प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागतो 

टेबल २.४ 

कामगार 

सांख्या 

(हजाराांमध्ये) 

एकूण मागणी 

फलन 

(लाख 

रुपयाांमध्ये) 

एकूण 

पुरवठा फलन 

( लाख 

रुपयाांमध्ये) 

 

तुलना 

रोजगार 

पातळीत 

बदल 

१ ३५० २०० ADF > ASF  वाढ 

२ ५०० ४०० ADF > ASF वाढ 

३ ६५० ६०० ADF > ASF वाढ 

४ ८०० ८०० ADF = ASF समतोल 

५ ९५० १००० ADF < ASF घट 

 



   

 

                           

 

३८ 

 

 

 

 

 

 

उत्पन्न  

 

पातळी 

 

एकूण        

फल  

 

 

 

एकूण मागणी फलन 

रोजगार पातळी 

आकृती २.५ 

आकृती २.५ मध्ये एकूण मागणी फलन ADF  आद्दण एकूण परुवठा फलन ASF  

दशणद्दवण्यात आले आह.े  हे दोन्ही वक्र एकमेकानंा ‘E’  द्दबंदूत स्पशण  करतात.  त्यामळेु ‘E’  

हा पररणामकारक मागणीचा द्दबंदू असून या द्दबंदूला ON/Y  इतकी समतोल रोजगार पातळी 

आद्दण OR  इतके समतोलाचे उत्पन्न आहे.  तथाद्दप E  द्दबंदू हा पूणण रोजगार पातळीपेिा 

कमी पातळीवर असणारा द्दबंदू आहे.  त्या ऐवजी ‘F’  द्दबंदू हा पूणण रोजगार पातळीचा द्दबंदू 

आह.े केन्स याचं्या मतानसुार अथणव्यवस्था ही पूणण रोजगार पातळीपेिा कमी पातळीला 

समतोलात येते. उत्पन्न आद्दण उपभोग यातील तफावत गुतंवणकुीने पूणणपणे भरून द्दनघत 

नसल्याने असे घडते. आद्दण अपूणण रोजगार पातळीला अथणव्यवस्था  समतोलात येते.  बचत 

आद्दण गुतंवणूक यामध्ये खालील कारणानंी तफावत द्दनमाणण होते. 

१.  बचत ही सवणसामान्य जनता करत, तर उद्योजक, सयंोजक गुतंवणूक करतात. 

२. बचत आद्दण गुतंवणूक द्दनधाणररत करणार े घटक हे वेगवेगळे असतात. उदा.  

सवणसामान्य लोक, द्दशिण, द्दववाह, आजारपण, म्हातारपणाची तरतूद इत्यादी 

कारणासाठी  बचत करतात.  तसेच द्दकरकोळ खचाणचाही यामध्ये समावेश होतो. तसेच 

घर खरदेी करणे, सोने द्दकंवा चादंी खरदेी करणे इत्यादीसाठी बचत करतात. तर 

गुतंवणकुी भाडंवलाची सीमातं कायणिमता आद्दण व्याजाचा दर यावर अवलंबून असते. 

अशाप्रकार े वरील कारणे पाहता गुतंवणूक ही बचती बरोबर होऊ शकत नाही.  जर सवण 

सयंोजकांच्या नफा द्दमळद्दवण्याच्या अपेिा कमी झाल्या की गुतंवणूक पातळीही कमी होते. 

त्यामळेु राष्ट्रीय उत्पन्न आद्दण रोजगार पातळी यातील समतोल ढासळतो. 

 तुमची प्रगती तपासा: 

१.  पररणामकारक मागणीची सकंल्पना स्पष्ट करा.  

२.  एकूण मागणी फलन आद्दण एकूण परुवठा फलन यातील फरक स्पष्ट करा. 

 



 

 

                   तत्व 

 

 

३९ 

३.  अपूणण रोजगार समतोल सकंल्पना स्पष्ट करा.  

 

 

 

 

 

२.५ चलनवाढीय अांतराची सांकल्पना  

केन्स यानंी १९४० मध्ये प्रकाद्दशत झालेल्या ‘HOW TO PAY’FOR WAR’ यदु्ासाठी 

पैसे कसे द्यावेत’  या पद्दत्रकेत चलनवाढीच्या अंतराची सकंल्पना माडंली. केन्स यांच्या मते 

चलनवाढ ही पूणणपणे ‘पूणण रोजगार’ प्राप्त झाल्यानतंर ची घटना आहे. चलन वाढ म्हणजे 

अशी अवस्था की जेथे उपलब्ध परुवठ्यासाठी जेंव्हा मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. 

चलनवाढीचे अंतर म्हणजे वास्तद्दवक सकल देशातंगणत उत्पादनाची रक्कम ही सभंाव्य पूणण 

रोजगार उत्पादनापेिा जास्त असते. चलनवाढीचे अंतर म्हणजे उपभोक्त्यांच्या वस्तू व 

सेवाचं्या उपभोगासाठी असणारी पैशाची एकूण मागणी आद्दण वस्तू व सेवाचंा परुवठा 

यातील फरक होय. जेंव्हा वस्तू आद्दण सेवाचंी मागणी ही उत्पादनापेिा जास्त असते तेव्हा 

चलनवाढीय अंतर अद्दस्तत्वात येते. यामळेु वास्तव सकल देशातंगणत उत्पादन हे सभंाव्य 

सकल देशातंगणत उत्पादनापेिा जास्त होऊ शकते, पररणामी चलनवाढीचे अंतर वाढू 

शकते.  याला चलनवाढीचे अंतर असे नाव देण्यात आले आहे कारण वास्तव सकळ 

देशातंगणत उत्पादनातील सापेि वाढीमळेु उपभोग खचण वाढतो, ज्यामळेु द्दकंमती 

दीघणकाळपयंत वाढतात. जास्त मागणी हा लोकाचं्या पैशातील उत्पन्नाचा पररणाम आहे. 

पैशाच्या उत्पन्नातही वाढ ही सरकारच्या अद्दतररक्त खचाणमळेु द्दकंवा खाजगी िेत्राद्वार े

अद्दतररक्त गुतंवणूक खचाणमळेु होऊ शकते.  

चलनवाढीय अंतराची सकंल्पनाही एका उदाहरणाच्या सहाय्याने स्पष्ट करता येईल येईल 

समजा द्ददलेल्या कालावधीत चालू द्दकमतीला देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न १०००/ कोटी रुपये 

आहे. त्यापैकी सरकारने कराच्या माध्यमातून २००/ कोटी रुपये जमा केले. आद्दण उरलेले 

८००/ कोटी रुपये हे लोकांकडील खचण योग्य उत्पन्न आहे. त्याच वेळी महागाईपूवण 

द्दकंमतीवर उपलब्ध राष्ट्रीय उत्पादनाची द्दकंमत ९००/ कोटी रुपये आहे यापैकी २००/ 

कोटी रुपयांचे उत्पादन सरकारी खचाणसाठी घेतले जाते आद्दण केवळ ७००/ कोटी रुपयाचें 

राष्ट्रीय उत्पादन सावणजद्दनक उपभोगासाठी वापरले जाते त्यामळेु १००/ कोटी रुपयाचंी 

चलनवाढ तफावत द्दनमाणण होते. पढुील कोष्टकावरून हे स्पष्ट होईल. 

टेबल २.५ चलन वाढ अांतर/ तफावत 

अ.  . तपशील रक्कम 

१   चालू द्दकमतीला राष्ट्रीय उत्पन्न १००० कोटी रु. 

२.   कराचंी रक्कम २०० कोटी रु. 

३.   खचण योग्य उत्पन्न ८०० कोटी रु 

४.  महागाई पूवण राष्ट्रीय उत्पन्न ९०० कोटी रु. 



   

 

                           

 

४० 

५.  सरकारी खचण २००  कोटी रु 

६. सावणजद्दनक उपभोगाचा उपलब्ध उत्पन्न (४-५) ७०० कोटी रु 

७.   चलनवाढीय अंतर (३-६) १०० कोटी रु. 

 

 

 

 

 

 

खचण 

(C+I+G) 

 

उत्पन्न (Y) 

आकृती २.६ 

वरील आकृतीत ‘yf’ हे पूणण रोजगार पातळीचे उत्पन्न आहे. ४५
0
 अंशाचा कोन   करून 

काढलेली रषेा उत्पन्न = खचण दशणद्दवते. C+I+G  हा खचाणचा वक्र ४५
0
  अंशाच्या रषेेला ‘A’ 

द्दबंदूत स्पशण करतो. अशा प्रकार ेपूणण रोजगार पातळीला A  हा समतोलाचा द्दबंदू आहे. तेंव्हा 

उत्पन्न YF इतके आह.े  जर एकूण खचण वाढला तर खचाणचा नवीन वक्र C+I+G  या ऐवजी 

C1+I1+G1 असा होईल. एकूण खचाणत द्दकंवा मागणीत झालेली वाढ दोन उभ्या खचण 

वक्रातील अंतराच्या सहाय्याने मोजता येते. अशा प्रकार,े उपलब्ध उत्पादन द्दकंवा 

वास्तद्दवक उत्पन्न YFA  च्या तलुनेत AE1  ही मागणी जास्त आहे.  नवीन C1+I1+G1 ही 

एकूण खचण रषेा ४५
0
  च्या रषेेला E2  द्दबंदूत स्पशण करते. आद्दण उत्पन्न OY1 इतके आहे. 

आता उपलब्ध उत्पादन YFA ला एकूण खचण Y1 E2  इतका आह.े त्यामळेु ही अद्दतररक्त 

मागणी AE1 = BE2  इतके चलनवाढीय  अंतर द्दनमाणण होते.  

२.६ साराांश 

१)  जॉन मेनाडण केन्स याचं्या मते, अथणव्यवस्थेतील रोजगार व उत्पादन हे उत्पन्न 

पातळीवरून ठरद्दवले जाते. प्रभावी मागणी ही प्रत्येक कालावधीत उत्पाद्ददत वस्तू 

आद्दण सेवावंर देशातील लोकानंी केलेल्या एकूण खचाणचा सदंभण देते. खचण प्रवाह 

उत्पन्न प्रवाह द्दनयदं्दत्रत करतो. म्हणजेच एकूण खचण= एकूण उत्पन्न असे असते. 

२)  एकूण मागणी फलन म्हणजे अथणव्यवस्थेतील एकूण खचण  होय.  रोजगाराच्या आद्दण 

उत्पादनाच्या या पातळीला सवण उद्योजकानंी अपेिीलेले महत्तम द्दवक्री उत्पन्न म्हणजे 

एकूण मागणी द्दकंमत होय’’. या मागणी द्दकंमतींवरून एकूण मागणी फल तयार होते. 



 

 

                   तत्व 

 

 

४१ 

‘‘अथणव्यवस्थेत रोजगाराच्या द्दवद्दवध पातळयानंा होणारे उत्पादन द्दवकून सवण उत्पादक 

जेवढे महत्तम उत्पन्न द्दवक्रीपासून अपेद्दितात ते दशणद्दवणार े कोष्टक म्हणजे एकूण 

मागणी फलन होय’’  

३)  रोजगार आद्दण उत्पादनाच्या ज्या पातळीला सवण उद्योजकास आवश्यक असणारी 

कमीतकमी द्दवक्री उत्पन्नाची रक्कम म्हणजे एकूण परुवठा द्दकंमत होय.’’  या परुवठा 

द्दकंमतीवरून एकूण परुवठा फल तयार करता येते. अथणव्यवस्थेत रोजगाराच्या द्दवद्दवध 

पातळयानंा होणार ेउत्पादन द्दवकून सवण उत्पादकास जेवढे कमीत कमी उत्पन्न  द्दमळणे 

आवश्यक असते ते दशणद्दवणार ेकोष्टक म्हणजे एकूण परुवठा फलन होय’’. 

४)  केन्सच्या मते रोजगार हा पररणामकारक मागणीवर अवलंबून असतो. आद्दण 

पररणामकारक मागणी ठरद्दवणार े दोन घटक म्हणजे एकूण मागणी फलन व एकूण 

परुवठा फलन हे आहेत. एकूण मागणी फलन आद्दण एकूण परुवठा फलन हे दोन्ही ज्या 

द्दठकाणी समान असतात त्या द्दठकाणी पररणामकारक मागणी द्दनद्दित होते तसेच 

रोजगार पातळीही द्दनद्दित होते.  

५)  केन्स याचं्या मते अथणव्यवस्थेचे सतंलुन हे नेहमी अपूणण रोजगार पातळीला होते. 

कारण उत्पन्न आद्दण उपभोग यातील गुतंवणकुीच्या माध्यमातून पूणणपणे भरून द्दनघू 

शकत नाही. 

६)  चलनवाढीचे अंतर म्हणजे वास्तद्दवक सकल देशातंगणत उत्पादनाची द्दकंमत ही सभंाव्य 

पूणण रोजगार पातळीच्या उत्पादनापेिा जास्त असते. 

 

२.७ प्रश्न 

१.  पररणामकारक मागणीची सकंल्पना स्पष्ट करा. 

२.  केन्स याचं्या द्दसद्ातंानसुार वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नाचे द्दनधाणरण कसे होते ते स्पष्ट 

करा. 

३.  एकूण मागणी फलन स्पष्ट करा. 

४.  एकूण परुवठा फलन स्पष्ट करा. 

५.  चलनवाढीय अंतराची सकंल्पना स्पष्ट करा. 

६. अपूणण रोजगार समतोल सकंल्पना स्पष्ट करा. 

 

 

 

***** 
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प्रकरण २  

२अ 

फिफिप्स वक्र फवश्लेषण 

प्रकरण रचना 

२अ.० उद्दिष्ट े

२अ.१  द्दिद्दिप्स वक्राची प्रस्तावना 

२अ.२   केन्स याांचे  द्दिद्दिप्स  वक्राबाबतचे द्दवशे्लषण  

२अ.३  द्दिद्दिप्स वक्र गहृीतकाचे बारगळणे आद्दण कोसळणे  

२अ.४   नैसद्दगिक बेरोजगारी दर गहृीतक आद्दण अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत 

२अ.५  दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र आद्दण अनकुुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत    

२अ.६   तकि शदु् अपेक्ा आद्दण दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र 

२अ.७  अल्पकािीन व दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्रातीि सांबांध  

२अ.८  साराांश 

२ अ ९  प्रश्न 

२अ.० उफिष्ट े

 द्दिद्दिप्स वक्राची सांकल्पना समजावून घेणे. 

 द्दिद्दिप्स वक्राबाबत केन्स याांचे द्दवशे्लषण समजावून घेणे. 

 द्दिद्दिप्स वक्राच्या  गहृीतकाचे कोसळणे समजावून घेणे. 

 बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दर गहृीतक आद्दण अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत समजावून घेणे. 

 तकि शदु् अपेक्ा आद्दण दीघिकािीन द्दिद्दिप्स  वक्राचा  अभ्यास करणे. 

 अल्पकािीन व दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्रातीि सांबांध समजावून घेणे. 

२अ.१ फिफिप्स वक्राची प्रस्तावना 

चिनवाढ आद्दण बेरोजगारीद्दशवाय आद्दथिक द्दवकास हा आधदु्दनक काळातीि स्कूि आद्दथिक 

धोरणाांचा उिेश आह.े तथाद्दप, अल्पावधीत चिन वाढ आद्दण बेरोजगारी याांच्यात व्यस्त 

सांबांध होताना द्ददसत आह े आद्दण म्हणूनच समग्र आद्दथिक धोरण द्दनमाितयाांना महागाई, 

आद्दथिक वाढ आद्दण बेरोजगारी याांच्यात समतोि राखण्याची गरज आहे. कमी आद्दथिक 

द्दवकास दर आद्दण उच्च बेरोजगारी सोबत कमी चिनवाढीचा दर द्ददसून येतो. तर उच्च  

आद्दथिक द्दवकास दर कमी बेरोजगारी सह द्ददसून येतो.  थोडक्यात चिनवाढीच्या काळात 

बेरोजगारी वाढते. या प्रकरणात आपण द्दिद्दिप्स वक्राची सांकल्पना पाहणार आहोत, जी 



 

 

द्दिद्दिप्स वक्र द्दवशे्लषण 
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सांकल्पना बेरोजगारी दर आद्दण चिन वाढीचा दर याांच्यातीि नकारातमक सांबांध 

दशिद्दवण्यासाठी पद्दहल्याांदा माांडिी गेिी. तसेच या  सांदर्ाितीि दीघिकािीन द्दचत्र देखीि 

पाहतो आद्दण नकारातमक सांबांध दीघिकाळ द्दिकून राहतात की नाही हे पाहतो. 

१९५८ मध्ये,  िांडन स्कूि ऑि इकॉनॉद्दमक्स येथीि प्राध्यापक ए. डब्लल्यू.  द्दिद्दिप्स 

याांनी इांग्िांड मधीि १८६१ आद्दण १९५७  या  वषाितीि वेतन वतिणूकीचा अभ्यास करून 

शोध द्दनबांध प्रकाद्दशत केिा.  तया मध्ये द्दिद्दिप्स याांना चिनवाढ आद्दण बेरोजगारी यामध्ये 

व्यस्त सांबांध असल्याचे आढळून आिे. म्हणजे बेरोजगारीचा दर द्दजतका जास्त असेि 

द्दततका महागाईचा दर कमी असेि म्हणजेच वेतन, महागाई आद्दण बेरोजगारी याांच्यात  

व्यस्त  सांबांध आहे. पढुीि आकृतीवरून द्दिद्दिप्स  वक्राची ची कल्पना येईि.  

आकृती क्रमाांक २अ.१ 

 

 

 

 

 

 

चिनवाढ 

दर 

 

बेकारी दर (%) 

बाजूच्या आकृतीवरून हे स्पष्ट होते की,  जसा जसा चिनवाढीचा दर कमी होत चाििा 

आहे तया  प्रमाणात बेरोजगारी वाढत चािल्याचे द्ददसून येते. कारण चिनवाढीच्या काळात  

उद्योजकाांचा  निा  वाढत गेल्याने  उतपादन वाढत जाते तयामळेु  जादा काम गारा ना 

कामावर घ्यावे िागते तयामळेु बेकारी कमी होते. याउिि चिनवाढीचा दर कमी होताना 

उतपादकाांचा निाही कमी होतो.  पररणामी उतपादन कमी झाल्याने बेरोजगारी वाढत जाते. 

उदा.  वरीि आकृतीत १० % चिनवाढ असताना २%  बेकारी आह,े तर ६% चिनवाढ 

दर असताना २% बेकारी आहे,  द्दकां वा ४%   चिनवाढ असताना ४.५%  बेकारी आहे.  

म्हणजेच चिनवाढीचा दर  कमी कमी होत असताना बेकारीचा दर मात्र  वाढत चाििा 

आहे. 

२अ.२  केन्स याांचे फिफिप्स वक्राबाबतचे फवश्लेषण  

केन्स या अथिशास्त्रज्ञाने द्दिद्दिप्स वक्राचे स्पष्टीकरण आकृती क्रमाांक २अ२  मध्ये दाखद्दविे 

आहे. केन्सचे अथिशास्त्र  उध्विगामी उतार असिेिा एकूण परुवठा वक्र गहृीत धरतो. या दोन 

कारणाांमळेु ऊध्विगामी उताराचा होतो. एक म्हणजे, अथिव्यवस्थेत जसे उतपादन वाढत जाते 

तसे घितया सीमाांत ििाचा द्दसद्ाांत कायािद्दन्वत होण्यास सरुुवात होते आद्दण कामगाराांची 
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सीमाांत र्ौद्दतक उतपादकता घिण्यास सरुुवात होते. पैशातीि मजरुी द्दनद्दित असल्याने 

आद्दण कामगाराांच्या सीमाांत र्ौद्दतक उतपादकतेत घि झाल्याने उतपादनाच्या सीमाांत खचाित 

वाढ होते. कारण सीमाांत खचि =  वेतन = कामगाराांचे सीमाांत र्ौद्दतक उतपादन होय. दसुर े

कारण म्हणजे,  रोजगार आद्दण उतपादन वाढल्याने मजरुीच्या दरात वाढ होऊन सीमाांत 

खचि वाढिा.  एकूण मागणी वाढल्याने मजरुाांची मागणी वाढते आद्दण तयामळेु मजरुीचा दरही 

वाढतो. जसजसे रोजगाराचे प्रमाण वाढत जाईि तसतसे वाढतया वेतन दरामळेु उतपादन 

सांख्येचा सीमाांत खचि वाढत जाईि. तमुच्या िक्ात येईि की आकृती २अ२  मधीि पॅनि 

A  मध्ये एकूण मागणी वक्र हा ADo  आहे आद्दण परुवठा वक्र ASo  सह द्दकां मत पातळी Po 

आद्दण उतपादन Yo असे द्दनधािररत केिे आह.े जेव्हा एकूण मागणी वाढते तेव्हा ADo  हा 

वक्रव उजव्या बाजूिा सरकतो आद्दण नवीन एकूण मागणी वक्र AD1  एकूण परुवठा  वक्रािा 

‘ b’ द्दबांदूत छेदतो. 

तयानसुार,  सकि राष्ट्रीय उतपादनात y1  पातळीपयंत वाढीसह उच्च द्दकां मत पातळी p1  

द्दनधाि ररत केिी जाते.  वास्तव सकि सकि राष्ट्रीय उतपादन वाढीबरोबरच बेरोजगारीचा 

दर हा U2  पयंत खािी येईि. अशाप्रकार,े द्दकां मत पातळीतीि वाढ द्दकां वा महागाई दर P0 ते 

P1  पयंत वाढल्याने बेरोजगारीचा दर घसरतो.  तयामळेु द्दकां मत पातळी आद्दण बेरोजगारी  

याांच्यातीि व्यस्त सांबांध दशिद्दविा जातो.  आता जेव्हा एकूण मागणीत वाढ होते तेव्हा एकूण 

मागणीचा AD हा वक्र उजव्या बाजूिा सरकतो आद्दण तो AD2  असा होतो.  नवीन एकूण 

मागणीचा AD2 हा वक्र एकूण परुवठा  वक्रािा ‘C’ द्दबांदूत स्पशि करतो.  तयानसुार द्दकां मत 

पातळी P2  आद्दण उतपादन Y2  इतके द्दनद्दित होते.  आता बेकारीचा दर हा U3  पयंत 

खािी येतो.  आकृती २अ २ च्या पॅनि b मध्ये, a, b, c द्ददिेिे आहेत  आद्दण हे द्दबांदू 

आकृतीच्या पॅनि a  मधीि समतोि द्दबांदू a, b, c  या तीनशी सांबांद्दधत आहेत.  

अशाप्रकार े एकूण मागणीत होणाऱ्या वाढीचा उच्च दर आद्दण द्दकमतीत होणारी मोठ्या 

प्रमाणावरीि वाढ या दोन्ही बाबी या बेकारीच्या खािच्या दराशी सांबांद्दधत आहेत.  

अशाप्रकार ेजेम्स याांनी असे दाखवून द्ददिे आहे की, खािीि बाजूस सरकणारा द्दिद्दिप्स 

वक्र हा चिनवाढीचा दर आद्दण बेरोजगारी यामध्ये व्यस्त सांबांध दशिद्दवतो.  

आकृती २अ.२ 

  

   वास्तव  सकळ  राष्ट्रीय  उत्पादन   बेरोजगारी चा दर 
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२अ.३ फिफिप्स वक्र गृहीतकाच ेबारगळणे आफण कोसळणे  

साठच्या दशकात रोजगार आद्दण उतपन्नाची पातळी वाढद्दवण्यासाठी द्दिद्दिप्स वक्र गहृीतके 

एक उपाय म्हणून स्वीकारिे गेिे. चिनवाढीचा दर आद्दण बेरोजगारीचा दर यातीि व्यस्त 

सांबांध समजावून साांगण्यासाठी हे एक व्यापक आद्दथिक साधन बनिे आह.े धोरण द्दनमािते या 

माध्यमातून बेरोजगारी आद्दण महागाई दराांची वेगवेगळे समूह द्दनवडू शकतात असे सचुद्दविे 

आहे. धोरण द्दनमािते हे कमी बेरोजगारी आद्दण उच्च चिनवाढीचा दर द्दनवडू शकतात.  जर 

असे करणे हे राजकीय आद्दण आद्दथिक दृष््टया िायदेशीर असेि तरच, अन्यथा नाही. 

तथाद्दप, साठच्या दशकात द्ददसल्या प्रमाणे उच्च चिन वाढ आद्दण कमी बेरोजगारी 

याांच्यातीि द्दस्थर सांबांध हे सत्तरच्या दशकात आद्दण तयानांतर द्दवशेषतः अमेररका आद्दण गे्रि 

द्दििनमध्ये पनुरावतृ्तीत  होऊ शकिे नाहीत असे द्ददसून आिे की चिनवाढीचा दर आद्दण 

बेरोजगारी दर दोन्ही अनेक प्रसांगी वाढिे होते. आद्दण तयामळेु चिनवाढ दर आद्दण बेकारी 

दर यातीि व्यस्त सांबांध द्ददसेनासा झािा. 

तयानांतर, चिन वाढ आद्दण बेरोजगारी याांच्यात व्यस्त सांबांध द्दनमािण होऊ शकत नाही 

कारण दीघि काळात एकूण परुवठा वक्र हा उर्ा असतो. आद्दण पूणि रोजगाराचा द्दबांदूवर 

पोहोचल्यानांतर उतपन्न,  रोजगार आद्दण चिनवाढ यामध्ये काहीही र्र न घािता केवळ 

द्दकां मत पातळीवर र्र घािेि. 

सत्तरच्या दशकात आद्दण तयानांतरच्या काळात द्दमळािेिी आकडेवारी आद्दण तयानांतर 

द्दिद्दिप्स वक्र मध्ये झािेिा बदि म्हणजे द्दवद्दवध वषांमध्ये,  द्ददिेल्या आकडेवारीच्या दराने 

द्दिद्दिप्स वक्र एक तर डावीकडे द्दकां वा उजवीकडे सरकतो. ज्यामळेु काही वेळा महागाई दर 

आद्दण बेकारीचा दर पाहता असे जाणवते की, ते वाढिे द्दकां वा कमी  झािे आहेत. तयामळेु 

चिनवाढीचा दर आद्दण बेरोजगारीचा दर याांच्यातीि सांबांध अद्दस्ततवात नसल्याचे द्दसद् 

झािे आह.े  

फिफिप्स वक्राच्या हािचािीची कारणे: 

केन्स याांच्या मते द्दिद्दिप्स वक्ररातीि बदि है सत्तरच्या दशकात तेिाच्या द्दकमतीत 

झािेल्या अरू्तपूवि वाढीच्या रूपात अनरु्विेल्या प्रद्दतकूि परुवठ्याच्या धक्क्यामळेु आहे.  

प्रद्दतकूि परुवठ्याच्या धक्क्यामळेु मांदीच्या घिनेिा आद्दण द्दिद्दिप्स वक्र गहृीतकाच्या 

द्दवघिनािा जन्म द्ददिा. राष्ट्रीय उतपादनावर आद्दण द्दकमतीच्या पातळीवर प्रद्दतकूि 

परुवठ्याच्या धक्क्याांमळेु मांदीच्या घिनेिा आद्दण द्दिद्दिप्स वक्र गदृ्दहतकाच्या द्दवघिनािा 

जन्म द्ददिा. राष्ट्रीय उतपादनावर आद्दण द्दकमतीच्या पातळीवरीि प्रद्दतकूि पूरवठ्याच्या 

धक्क्याांचा पररणाम आकृती २अ३  मध्ये दशिद्दविा आहे. मूळ एकूण मागणी व परुवठा वक्र 

अनकु्रमे AD0 आद्दण AS0  याांचे सांतिुन E0  द्दबांदूवर झािे आह.े  तयानसुार द्दकां मत पातळी 

P0  आद्दण राष्ट्रीय उतपादन Y0  द्दनधािररत झािे आह.े  ऑइि आद्दण पेरोद्दियम द्दनयाितदार 

देशाांनी सरुु केिेल्या तेिाांच्या द्दकमतीतीि वाढीमळेु मध्यपूवि देशाांच्या तेि उतपादक सांघाने 

अनेक वस्तू व सेवाांच्या उतपादन खचाित वाढ होण्यास हातर्ार िाविा.  ज्यामध्ये तेिाचा 

एक उतपादक घिक म्हणून वापर केिा जात होता.  उतपादन खचाित होणारी वाढ ही एकूण  

परुवठा  वक्रािा डावीकडे वरीि बाजूस सरकद्दवण्यास कारणीरू्त ठरिी.  तयामळेु राष्ट्रीय 
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उतपादनात घि होण्याबरोबरच द्दकमतीची पातळीही वाढते.  आपल्या िक्ात आिे असेि 

की नवीन एकूण परुवठा वक्र AS1  आता एकूण मागणी  वक्रािा AD0 िा E1  द्दबांदूत स्पशि 

करतो आद्दण नवीन द्दकां मत पातळी ही P1  अशी द्दनद्दित होते.  तथाद्दप, P1 या उच्च द्दकां मत 

पातळीिा वाढत जाणाऱ्या  बेकारीसह राष्ट्रीय उतपादन पातळी Y1 पयंत खािी येते. 

द्दवशेषतः सत्तरच्या दशकात अमेररकेने अनरु्विेिी ही नवीन घिना आद्दण तयामळेु 

द्दिद्दिप्स वक्राच्या रचनेत बदि  घडवून आणिा.  

 
आकृती २ अ ३ फिफिप्स वक्राची हािचाि 

तूमची प्रगती तपासा: 

१.  द्दिद्दिप्स वक्राची मूळ कल्पना काय आहे? 

२.  केन्स याांनी द्दिद्दिप्स वक्राचे सादरीकरण कसे केिे आहे. 

३.  द्दिद्दिप्स वक्राचे बारगळणे द्दकां वा कोसळणे म्हणजे काय. 

४.   द्दिद्दिप्स वक्राच्या हािचािीची कारणे स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

२अ.४ नैसफगिक बेरोजगारी दर गृहीतक आफण अनकूुि अपेक्ाांचा फसद्ाांत 

द्दिद्दिप्स वक्राची घिना दीघि काळात कायिरत राहू शकत नाही हे द्दसद् करण्यासाठी द्दमल्िन 

फ्रीडमन याांनी’ नैसद्दगिक बेरोजगारी दर’  ही सांकल्पना माांडिी आद्दण दीघिकािीन द्दिद्दिप्स 

वक्र हा अनिुांब उताराचा असून,  तयामळेु चिनवाढीचा दर आद्दण बेरोजगारीचा दर याांच्यात 

कोणताही सांबांध नाही.  तथाद्दप, तयाांनी हे द्दवचारिे की,  महागाई दर आद्दण बेरोजगारीचा दर 
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याांच्यात अल्पकािीन नकारातमक सांबांध आह.े द्दमल्िन फ्रीडमन म्हणतात की, 

बेरोजगारीच्या नैसद्दगिक दराने अथिव्यवस्था  दीघिकाळ अद्दस्थर आह.े  आद्दण द्दवस्ताररत 

द्दवत्तीय आद्दण चिन द्दवषयक धोरणाांमध्ये कोणताही हस्तके्प उच्च उतपादना द्दशवाय केवळ 

उच्च  द्दकमतींवर पररणाम करिे. जेव्हा सध्या सकि राष्ट्रीय उतपादन तयाच्या सांर्ाव्य 

पातळीप्रमाणे असते तेव्हा बेरोजगारी शून्य नसते द्दकां वा पूणि रोजगारही नसतो. जेव्हा पूणि 

रोजगार स्तरावर कायिरत असते.  तेव्हा घषिणातमक आद्दण सांरचनातमक कारणाांमळेु 

अद्दस्ततवात असिेिा बेरोजगारीचा दर यािा बेकारीचा नैसद्दगिक दर द्दकां वा इांग्रजी मध्ये 

अद्दधक योग्य ‘NAIRU’ असे म्हणतात. 

(Non Accelearating Inflation Rate of Unemployment’’) म्हणजेच अप्रवैद्दगक 

(बेरोजगारीचा अप्रवैद्दगक चिनवाढ दर) बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दर हा श्रम बाजारातीि 

सध्याच्या बेरोजगाराांची एकूण सांख्या =  सध्या उपिब्लध असणारा नोकऱ्याांची सांख्या असा 

आहे. नैसद्दगिक बेकारी ही घषिणातमक आद्दण रचनातमक कारणाांमळेु द्दनमािण होते.  

उदाहरणाथि  कामगार दिात नव्याने समाद्दवष्ट झािेिा कामगार वगि हा नवीन योग्य नोकरी 

द्दमळेपयंत आपिा वेळ घािवू शकतात.  उच्च द्दशक्ण घेणाऱ्या व्यक्ती कदाद्दचत 

श्रयशक्तीमध्ये असतीि परांत ुशैक्द्दणक बाांधीिकी मळेु ते कायिबिात सहर्ागी होऊ शकत 

नाहीत.  तसेच जेव्हा एखादा उद्योग बांद होण्याच्या अवस्थेत जातो तेंव्हा हळूहळू तेथीि 

कामगार सांख्या कमी केिी जाते.  तयाचवेळी एखादा नवीन उद्योग द्दनमािण होत असताना 

मोठ्या प्रमाणावर नवीन िोकाांना नोकरीच्या सांधी द्दनमािण होतात.  तथाद्दप बेरोजगार 

असणाऱ्या व्यक्तींना नव्याने द्दनमािण होणाऱ्या उद्योगात काम करण्यासाठी तयाांना योग्य अशा 

प्रद्दशक्णाची गरज आहे.  दसुऱ्या शब्लदात,  द्दमल्िन फ्रीडमन चा असा यदु्दक्तवाद आहे की,  

जर माद्दहती चकुीची झािी नसती, तर पूणि रोजगार आद्दण वास्तद्दवक रोजगार यात िरक 

असणार नाही. द्दवकद्दसत देशात बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दर साधारणपणे ४%  ते ५%  

इतका अांदाद्दजत करण्यात आिा आहे. 

बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दराांचे वणिन करण्यासाठी ‘NAIRU’  हा एक योग्य शब्लद आहे.  

कारण बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दर हा खािी येऊ शकत नाही.  द्दिद्दिप्स वक्र सांकल्पनेत 

असे द्ददसून येते की,  अल्पकाळात बेरोजगारीचा दर हा ‘NAIRU’  च्या खािी येऊ शकत 

नाही.  अशाप्रकार,े  जेव्हा वास्तव सकि घरिूे उतपादन हे सांर्ाव्य सकळ घरिूे 

उतपादनापेक्ा जास्त असते तेव्हा बेकारी चा दर हा ‘NAIRU’  पेक्ा कमी असेि. आद्दण या 

उिि पररद्दस्थतीत बेकारीचा दर हा ‘NAIRU’  पेक्ा जास्त असेि. जेंव्हा मागणीच्या शक्ती 

वेतनावर दबाव आणतात.  तयामळेु उतपादन क्मतेपेक्ा मजरुीचा दर वाढत जातो. 

दीघिकाळ द्दिद्दिप्स वक्राचे नसणारे अद्दस्ततव द्दसद् करण्यासाठी द्दमल्िन फ्रीडमन याांनी 

अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत माांडिा.  िोक तयाांच्या अपेक्ाांना पासून पूवीच्या आद्दण 

सध्याच्या महागाईच्या दरावर आधाररत  आहेत.  आद्दण ते तयाांच्या अपेक्ाांची जळुवून 

घेतात.  आद्दण िोक तेव्हाच अपेक्ाांशी  जळुवून घेतात जेव्हा वास्तव चिनवाढीचा दर हा 

अपेद्दक्त चिनवाढीच्या दरापेक्ा द्दनराळा असतो.  तयामळेु चिनवाढ व बेरोजगार यातीि 

व्यस्त सांबांध हा िक्त अल्पकाळात असतो.  द्दमल्िन फ्रीडमन चा अनकूुिी अपेक्ाांचा 

द्दसद्ाांत आद्दण द्दिद्दिप्स वक्र( दीघिकािीन)  याांची व्यतुपत्ती दशिविी आहे.  
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२अ.५ बेरोजगारीचा दर 

 

२अ.५ दीर्िकािीन फिफिप्स वक्र आफण अनुकुि अपेक्ाांचा फसद्ाांत    

वरीि आकृतीत A द्दबांदूवर पोहोचल्यानांतर अथिव्यवस्था तया िप्प्यावर थाांबत नाही कारण 

काही काळानांतर कामगाराांना सूद्दचत केिे जाते की, सध्याच्या चिनवाढीचा दर सहा िक्के 

आह े आद्दण वास्तद्दवक वेतन दोन िक्क्याांनी कमी केिे आह.े तयामळेु सांघद्दित कामगार 

तयाांचे वास्तद्दवक उतपन्न पूनसंचयीत करण्यासाठी अपेके्पेक्ा जास्त आद्दण जास्त झािेल्या 

महागाईसाठी र्रपाईची मागणी करतीि. जेव्हा मजरुीची र्रपाई होते,  तेव्हा नफ्याचे स्तर 

देखीि मकु्त स्तरावर पूनसंचयीत केिे जातात आद्दण अथिव्यवस्था ही B0 या द्दबांदूवर 

तयाच्या मूळ द्दस्थतीकडे परत येते. तथाद्दप, B0 हा द्दबांदू नवीन अल्पकािीन द्दिद्दिप्स वक्र 

SPC2 वर आह.े द्दबांदू B0 शी सांबांद्दधत प्रतयक् चिनवाढ दर हा सहा िक्के आहे आद्दण 

बेरोजगारीचा दरही सहा िक्के आह.े  आता अपेद्दक्त महागाई दर सहा िक्के असेि आद्दण 

कामगार र्द्दवष्ट्यातही याच दराची अपेक्ा ठेवतीि.  जर सरकारने द्दवस्तारातमक आद्दथिक 

आद्दण द्दवत्तीय धोरणे स्वीकारिी तर अथिव्यवस्था B1, C0  इतयादी द्दबांदूांच्या बाजूने पढेु 

जाईि आद्दण द्दििीपस वक्राद्दति बदि चािू राहीि. जेव्हा आपण A0, B0, C0 हे  हे द्दबांदू 

जोडू तेव्हा आपल्यािा दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र द्दमळेि. पण एक िक्ात घ्यावे िागेि 

की, LPC  हा वक्र उर्ा आह.े  आद्दण हा उर्ा वक्र असे दशिद्दवतो की, चिनवाढीचा दर 

आद्दण बेरोजगारीचा दर यामधीि द्दस्थती तिस्थ आहे. अशा प्रकार ेद्दमल्िन फ्रीडमन द्दसद् 

करतो द्दक, दीघिकाळात चिनवाढ आद्दण बेरोजगारीचा दर यामध्ये व्यस्त सांबांध नसतो.  

अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत सूद्दचत करतो की, कामगार चिनवाढीच्या नवीन दराांशी जळुवून 

घेतात आद्दण तयाांचा अपेद्दक्त महागाई दर योग्य वेळी जळुवून घेतो. 

२अ.६  तकि शुद् अपेक्ा आफण दीर्िकािीन फिफिप्स वक्र 

द्दमल्िन फ्रीडमन च्या मते अनकूुि अपेक्ाांच्या द्दसद्ाांतानसुार, नाममात्र  वेतन अांतर हे 

द्दकां मत पातळी द्दकां वा महागाई दरामध्ये बदिते. द्दकां मतीच्या पातळीपयंत नाममात्र वेतनातीि 

समायोजनाच्या अांतरामळेु व्यवसायाचा निा वाढत जातो. जेव्हा निा वाढत जातो तेंव्हा  



 

 

द्दिद्दिप्स वक्र द्दवशे्लषण 
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उद्योजक, व्यावसाद्दयक आपल्या उतपादनाचे प्रमाण वाढद्दवतात. तयामळेु मोठ्या प्रमाणावर 

देशात रोजगाराच्या सांधी द्दनमािण होतात. अशा प्रकार ेअथिव्यवस्थेतीि बेरोजगार पातळी ही 

नैसद्दगिक दराच्याही खािी येते. तकि सांगत अपेक्ा द्दसद्ाांताच्या समथिकाांचा असा द्दवश्वास 

आहे की, नाममात्र वेतन आद्दण बदितया द्दकां मत पातळी मध्ये कोणतेही समायोजन नाही. 

तयाांचे म्हणणे आह ेकी, नाममात्र वेतन आद्दण द्दकमतीच्या पातळीत अपेद्दक्त बदि याांच्यात 

झिपि समायोजन आह.े म्हणूनच चिनवाढ आद्दण बेरोजगारी यात व्यस्त सांबांध नाही. 

एकूण मागणी वाढल्याने होणारा चिनवाढीचा दर हा कामगार आद्दण कां पन्याांना अपेद्दक्त 

आहे. आद्दण वेतन करारामध्ये तयाचा समावेश होतो.  झिपि क्रमाने केिेिे असे समायोजन 

काांहीवेळा आगाऊ द्दकां मती वाढद्दवते. अशाप्रकार,े वास्तद्दवक उतपादनात कोणतीही वाढ न 

होता द्दकां वा तिस्थ दराच्या खािी बेरोजगारी कमी न होता द्दकां मत पातळीत वाढ होते. 

तकि सांगत अपेक्ा  द्दसद्ाांत काराांच्या मते, सांसाधने आद्दण तांत्रज्ञानाची उपिब्लधता िक्ात 

घेता, एकूण परुवठा वक्र हा सकि राष्ट्रीय उतपादन पातळीच्या सांर्ाव्य स्तरावर द्दकां वा 

नैसद्दगिक बेरोजगारी दर पातळीवर अनिुांब उताराचा आहे. तयामळेु दीघिकािीन द्दिद्दिप्स 

वक्र बेरोजगारीच्या नैसद्दगिक दराने एकूण परुवठा वक्राशी सांबांद्दधत आहे. तयामळेु दीघिकािीन 

द्दिद्दिप्स वक्र ही उर्ी सरळ रषेा आहे.  द्दकां वा रोजगाराच्या नैसद्दगिक दराने अनिुांब उतार 

आहे. 

पढुीि आकृती क्रमाांक २अ.६ मध्ये दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र दशिद्दविा आहे. 

 

 

 

 

 

द्दकां मत 

पातळी 

 

वास्तव राष्ट्रीय उत्पादन 

आकृती २अ.६ दीर्िकािीन फिफिप्स वक्र 

जेंव्हा  सरकार द्दवस्तारातमक मौद्दिक आद्दण राजकोषीय धोरण स्वीकारते, तेंव्हा आद्दथिक 

एकके द्दकां वा घिक मािक या धोरणाांचा चिनवाढीच्या प्रर्ावाचा अचूक अांदाज घेतीि 

आद्दण घिक व उतपादनाच्या द्दकां मतीमध्ये वरचे समायोजन करून वास्तद्दवक राष्ट्रीय 

उतपादन आद्दण वास्तद्दवक वेतन तयाांच्या मळु स्तरावर ठेवतीि.  अल्पावधीतीि एकूण 

मागणी आद्दण एकूण परुवठा वक्राांचे सरकणे आकृतीत दशिद्दवल्याप्रमाणे अनिुांब (उरे्) 

अद्यतद्दनत केिे जाईि. अथिव्यवस्था आता नवीन समतोि द्दबांदू ‘b’ तर कायिरत आह ेजी 
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मूळ समतोि द्दबांदू ‘a’  शी सांबांद्दधत आह.े  तथाद्दप,  समतोि हा P1  या उच्च द्दकां मत 

पातळीिा साधिा जाईि.  प्रतयेक प्रसांगी जेंव्हा सरकार द्दवस्तारक धोरणे स्वीकारते, जेंव्हा 

अथिव्यवस्था उतपन्न आद्दण उतपादनाच्या पूणि रोजगार स्तरावर कायिरत असते,  तेव्हा 

एकूण मागणी आद्दण परुवठा वक्र समान रीतीने वागतात आद्दण समतोि द्दबांदू हा ‘b’  वरून 

‘c’  मध्ये बदितो आद्दण ते तसेच पढेु चािू राहते.  या द्दबांदूांना जोडून दीघिकािीन एकूण 

परुवठा वक्र प्राप्त होतो.  िक्ात असू द्या की,  दीघिकािीन AS  वक्र (LAS) अनिुांब (उर्ा) 

उताराचा असून तो दशिद्दवतो की,  एकदा का समतोि उतपन्न आद्दण उतपादन रोजगाराच्या 

दराने पूणि रोजगार प्रस्थाद्दपत झािा की,  कोणतयाही द्दवस्तारक धोरणाचा पररणाम केवळ 

द्दकां मतीत वाढ करिे,  वास्तद्दवक राष्ट्रीय उतपादन द्दस्थर राहीि.  दीघिकािीन एकूण परुवठा 

वक्र हा नैसद्दगिक बेकारीच्या दरािा अनिुांब द्दतरकस असल्याने,  दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र 

देखीि अनिुांब उताराचा आहे. 

तुमची प्रगती तपासा: 

१.  बेकारी चा नैसद्दगिक  दर ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

२.  द्दिद्दिप्स वक्र आद्दण तकि शदु् अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत यातीि सांबांध स्पष्ट करा. 

३.  द्दिद्दिप्स वक्र आद्दण अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत यातीि सांबांध स्पष्ट करा.    

 

 

 

 

 

 

२अ.७ अल्पकािीन व दीर्िकािीन फिफिप्स वक्रातीि सांबांध  

दीघिकािीन द्दिद्दिप्स  वक्रातून जाणाऱ्या अल्पकािीन द्दिद्दिप्स वक्राची द्दस्थती अांदाद्दजत 

द्दकां वा अपेद्दक्त चिनवाढीचा दराने द्दनधािररत केिे जाते. अल्पकािीन द्दिद्दिप्स वक्राची 

तिुना ही अल्पकािीन एकूण परुवठा वक्राशी केिी जाऊ शकते. कारण दोन्ही वक्र हे 

द्ददिेल्या अपेद्दक्त द्दकां मत पातळीिा अधोरदे्दखत केिे जातात. अपेद्दक्त चिनवाढीच्या 

दरासह  काढिेिा अल्पकािीन द्दिद्दिप्स वक्र चिनवाढीच्या बदितया  दराबरोबर तयाचे 

स्थान बदितो.  अपेद्दक्त महागाई दर सहा िक्के असल्यास,  अल्पकािीन द्दिद्दिप्स वक्र 

‘SPC1’  देखीि सहा िक्के नैसद्दगिक बेरोजगारी दरासह  दीघिकािीन द्दिद्दिप्स  वक्रावर  

सांबांद्दधत द्दबांदू ‘A0’  मधून जातो. द्दिद्दिप्स वक्रासोबतची हािचाि एकूण मागणीतीि 

बदिाांद्वार ेद्दनधाि ररत केिी जाते. जेव्हा एकूण मागणीत अनपेद्दक्त वाढ होते, तेव्हा वास्तद्दवक 

चिनवाढीचा दर हा अपेद्दक्त चिनवाढीच्या दरापेक्ा अद्दधक असल्याचे आढळून येते आद्दण 

वास्तद्दवक राष्ट्रीय उतपादनातीि वाढ बेरोजगार दरािा तयाच्या नैसद्दगिक दरापेक्ा खािी 

घेऊन जाते. नवीन अल्पकािीन समतोि द्दबांदू ‘A1’ असा द्दनधाि ररत होतो जो समतोि 

द्दबांदूच्या डावीकडे आह.े  उिि, जर  अनपेद्दक्त दर हा अपेद्दक्त दरापेक्ा कमी असेि तर  

बेरोजगारीचा दर वाढेि आद्दण वास्तव राष्ट्रीय उतपादन घिेि. अशा द्दस्थतीत हािचाि 



 

 

द्दिद्दिप्स वक्र द्दवशे्लषण 

 

५१ 

खािच्या द्ददशेने आद्दण उजवीकडे असेि. अल्पकािीन द्दिद्दिप्स  वक्रातीि बदि  हे 

वास्तद्दवक आद्दण स्वीकृत महागाई दराांमधीि िरकामळेु होतो. आद्दण हे  द्दवचिन आद्दथिक 

आद्दण सरकारच्या द्दवत्तीय धोरणाांमधीि न स्वीकारिेल्या बदिाांमळेु होतो. जर वास्तद्दवक 

चिनवाढीचा दर हा अपेद्दक्त चिनवाढीच्या दरापेक्ा मोठा असेि तर अल्पकािीन 

द्दिद्दिप्स वक्र हा वरच्या द्ददशेने जाईि. या उिि द्दस्थतीत तो खािच्या द्ददशेिा घसरिे. 

ज्या अांतराने द्दिद्दिप्स वक्र नवीन स्थानावर सरकतो ते अांतर महागाईच्या अपेद्दक्त 

दरातीि बदिाांइतके असते.   

पढेु आकृती क्र. २अ.७ मध्ये अल्पकािीन आद्दण दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र यातीि सांबांध 

दशिद्दविा आह.े 

 
बेरोजगारीचा दर 

आकृती  अल्पकािीन आफण दीर्िकािीन फिफिप्स वक्र यातीि सांबांध 

२अ.८ साराांश 

१.  १९५८, मध्ये,  िांडन स्कूि ऑि इकॉनॉद्दमक्स येथीि प्राध्यापक ए.  डब्लल्यू 

द्दिद्दिप्स याांनी इांग्िांडमधीि १८६१ आद्दण १९५७  या वषाितीि  वेतन वतिणकुीचा 

अभ्यास करून शोधद्दनबांध प्रकाद्दशत केिा.  तयामध्ये द्दिद्दिप्स याांना चिनवाढ आद्दण 

बेरोजगारी यामध्ये व्यस्त सांबांध असल्याचे आढळून आिे आहे.  म्हणजे बेरोजगारीचा 

दर द्दजतका जास्त असेि द्दततका महागाईचा दर कमी असेि. 

२.  केन्स  याांनी असे दाखवून द्ददिे की,  खािीि उताराचा द्दिद्दिप्स वक्र हा बेरोजगारी 

आद्दण चिनवाढ यामध्ये व्यस्त सांबांध दाखद्दवतो. 

३.  सत्तरच्या दशकात आद्दण तयानांतरच्या काळात द्दमळािेिी आकडेवारी आद्दण तयानांतर 

द्दिद्दिप्स वक्रामध्ये झािेिा बदि म्हणजे द्दवद्दवध वषािमध्ये द्ददिेल्या आकडेवारीच्या 

दराने द्दिद्दिप्स वक्र एक तर डावीकडे द्दकां वा उजवीकडे सरकतो.  ज्यामळेु काांही वेळा 

महागाईचा दर आद्दण बेकारीचा दर पाहता असे जाणवते की, ते वाढिे द्दकां वा कमी 
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झािे आहेत. तयामळेु चिनवाढीचा दर आद्दण बेरोजगारीचा दर याांच्यातीि सांबांध 

द्दस्थर पद्तीने अद्दस्ततवात नसल्याचे आढळून आिे आहे. 

४.   द्दिद्दिप्स वक्राची घिना दीघिकाळात कायिरत राहू शकत नाही हे द्दसद् करण्यासाठी 

द्दमल्िन फ्रीडमन याांनी ‘ नैसद्दगिक बेरोजगारीचा दर’  ही सांकल्पना माांडिी आद्दण 

दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र हा अनिुांब उताराचा असून, तयामळेु चिनवाढीचा दर 

आद्दण बेरोजगारीचा दर याांच्यात कोणताही सांबांध नाही, तथाद्दप, तयाांनी हे स्वीकारिे 

की, महागाई दर आद्दण बेरोजगारीचा दर याांच्यात अल्पकािीन नकारातमक सांबांध 

आहे. द्दमल्िन फ्रीडमन म्हणतात की, बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दराने अथिव्यवस्था 

दीघिकाळ द्दस्थर आह.े  आद्दण द्दवस्ताररत द्दवत्तीय आद्दण चिनद्दवषयक धोरणाांमध्ये 

कोणताही हस्तके्प उच्च उतपादनाशीवाय केवळ उच्च द्दकां मतींवर पररणाम करिे. 

५.  बेरोजगारीच्या नैसद्दगिक दराचे वणिन करण्यासाठी ‘NAIRU’  हा एक योग्य शब्लद आहे.  

कारण बेरोजगारीचा नैसद्दगिक दर हा खािी येऊ शकत नाही.  द्दिद्दिप्स वक्र 

सांकल्पनेत असे द्ददसून येते की,  अल्पकाळात बेरोजगारीचा दर हा ‘NAIRU’  च्या 

खािी येऊ शकत नाही. 

६.   द्दमल्िन फ्रीडमन याांनी असे दाखवून द्ददिे आहे की,  चिनवाढ आद्दण बेरोजगारी 

यामध्ये दीघिकाळात व्यस्त सांबांध असत नाही.  दीघिकाळात द्दिद्दिप्स वक्राचे नसणार े

अद्दस्ततव द्दसद् करण्यासाठी द्दमल्िन फ्रीडमन  याांनी अनकूुिी अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत 

माांडिा. िोक तयाांच्या अपेक्ाांच्या सांदर्ाित पूवीच्या आद्दण सध्याच्या महागाईच्या 

दरावर आधाररत आहेत. आद्दण ते तयाांच्या अपेक्ाांशी जळुवून घेतात. 

२अ.९ प्रश्न 

१.  द्दिद्दिप्स वक्र द्दवशे्लषणाच्या सहाय्याने चिनवाढ व बेरोजगारी याांतीि सांबांध स्पष्ट 

करा. 

२.  केन्स याांच्या एकूण मागणी व एकूण परुवठा प्रद्दतमाांनाच्या आधार े द्दिद्दिप्स  वक्राची 

सांकल्पना स्पष्ट करा. 

३.  द्दिद्दिप्स वक्र गहृीतकाचे बारगळणे/कोसळणे स्पष्ट करा. 

४.  बेरोजगारीचा नैसद्दगिक आद्दण अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत स्पष्ट करा. 

५.  दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र आद्दण अनकूुि अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत स्पष्ट करा. 

६.   तकि शदु् अपेक्ाांचा द्दसद्ाांत आद्दण दीघिकािीन द्दिद्दिप्स वक्र ही सांकल्पना स्पष्ट करा. 

७.  अल्पकािीन आद्दण दीघिकािीन यातीि सांबांध स्पष्ट करा. 

 

 

***** 
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     ३ 

३ 

आयएस-एलएम प्रततमान - १ 

प्रकरण रचना 

३.०  उद्दिष्ट े 

३.१  प्रस्तावना 

३.२  आय एस एल एम प्रद्दतमान   

३.३  नाणे बाजार समतोल 

३.४  साराांश  

३.५  प्रश्न  

३.० उतिष्ट े

 देशातील तसेच कॉर्पोरटे स्तरावरील धोरणाांमागील ताद्दववक तकक  रू्पणकर्पणे समजून 

घेण्यासाठी द्दवद्यार्थ्यायााना सषम म करणे.   

 महत्त्वरू्पणक आद्दथकक धोरणाांच्या द्दवशे्लषणास बळकटी देणारी मूलभूत समद्दष्ट आद्दथकक 

सांकल्र्पनाांचा ठाम आधार घेणे.  

३.१ प्रस्तावना   

आयएस-एलएम प्रद्दतमान, ज्याचा अथक "ग ांतवणूक-बचत" (आय एस) आद्दण "तरलता 

प्राधान्य रै्पशाचा र्प रवठा" (एलएम) आहे. हे एक केन्सद्दयन समग्रलषम ी अथकशास्त्रीय प्रद्दतमान 

आहे, जे आद्दथकक वस्तूांचे बाजार ह ेकजक देणार् या बाजारशी कसे सांवाद साधते ते दशकद्दवते. 

व्याज दर आद्दण आउटर्प ट दरम्यान शॉटक -रन समतोल दशकद्दवण्यासाठी ग ांतवणूक-बचत वक्र 

आद्दण तरलता प्राधान्य रै्पशाचा र्प रवठा वक्र एकमेकाांना छेदतात असे आलेखात दशकद्दवले 

जाते.  

आयएस-एलएम (ग ांतवणूकीची बचत-तरलता प्राधान्य रै्पशाचा र्प रवठा) प्रद्दतमान वस्तू आद्दण 

सेवाांसाठीच्या बाजाररे्पठेतील समतोल आद्दण नाणे बाजार यावर लषम  कें द्दित करते. हे म ळात 

वास्तद्दवक उवर्पादन आद्दण व्याजदर याांच्यातील सांबांध दशकवते.  

जे.एम. केन्सच्या “जनरल द्दथयरी” वर आधाररत जॉन आर. द्दहक्स याांनी, ज्यात वयाांनी 

वस्तू, कामगार, र्पत आद्दण रै्पसा ह्या चार बाजाराचे द्दवशे्लषण केले आहे आद्दण ते द्दवकद्दसत 

केले आह.े 



   

 

                           

 

५४ 

१९३७ साली इकोनोमेद्दिका या जनकलमध्ये प्रकाद्दशत झालेल्या “द्दम. केन्स अडँ 

क्लाद्दसक्स: एक स चद्दवलेले इांटरद्दप्रटेशन” ह्या लेखामध्ये प्रद्दतमानाचे नाव प्रथम आयएस-

एएलए  आह.े 

हे प्रद्दतमान कसे कायक करते हे समजून घेण्यासाठी, प्रथम आर्पण वस्तू बाजारात समतोल 

दशकद्दवणारी आयएस वक्र कसे र्पररभाद्दषत केले ते र्पाहू. मग, एलएम वक्र, जे मनी 

माकेटमधील समतोलर्पणाचे प्रद्दतद्दनद्दधवव करते आद्दण मग समतोल कसे र्पोहोचला वयाचे 

द्दवशे्लषण अभ्यासू. 

 वास्तद्दवक वस्तू आद्दण द्दवत्तीय बाजाररे्पठेसाठी एकद्दित बाजाररे्पठेतील व्याज दर आद्दण 

समग्रलषम ी अथकशास्त्र मध्ये एकूण उवर्पादन सांत द्दलत ठेवण्यासाठी कसे सांवाद साधतात 

याचे वणकन आयएस-एलएम प्रद्दतमान करते.  

 आयएस-एलएम म्हणजे "ग ांतवणूकीची बचत- तरलता प्राधान्य रै्पशाचा र्प रवठा" होय. 

 केनेद्दसयन आद्दथकक द्दसद्ाांताचे और्पचाररक आलेखावमक प्रद्दतद्दनद्दधवव म्हणून हे 

प्रद्दतमान तयार केले गेले.  

 आयएस-एलएम आलेखावर, "आयएस" एक वक्र दशकद्दवते तर "एलएम" द सर् या वक्राांचे 

प्रद्दतद्दनद्दधवव करतो.  

 बाजार प्राधान्याांमध्ये बदल सकल देशाांतगकत उवर्पादनाच्या (जीडीर्पी) समतोल र्पातळी 

आद्दण बाजार व्याजदरामध्ये कसे बदल करतात याचे वणकन करण्यासाठी आयएस-

एलएम वार्परले जाऊ शकते.   

 आद्दथकक धोरणासाठी उर्पय क्त होण्यासाठी आयएस-एलएम प्रद्दतमानमध्ये अचूकर्पणा 

आद्दण वास्तववादाचा अभाव आहे. 

आयएस-एलएम मॉडेलमधील तीन बाह्य चल म्हणजे तरलता, ग ांतवणूक आद्दण खर्प ह ेहोय. 

द्दसद्ाांतान सार रै्पशाच्या र्प रवठ्याच्या आकार आद्दण वेगान सार प्रवाहीर्पणा द्दनद्दित केला 

जातो. ग ांतवणूकीची आद्दण वार्पराची र्पातळी वैयद्दक्तकररवया द्दनणकयाांद्वार ेद्दनद्दित केली जाते.  

आयएस-एलएम आलेख उवर्पादन द्दकां वा सकल देशाांतगकत उवर्पाद (जीडीर्पी) आद्दण व्याजदर 

याांच्यातील सांबांधाांचे र्परीषम ण करतो. सांरू्पणक अथकव्यवस्था फक्त दोन बाजाररे्पठाांमध्ये 

द्दवस्तारली आहे, उवर्पादन आद्दण रै्पसा, आद्दण वयाांची सांबांद्दधत र्प रवठा आद्दण मागणीची 

वैद्दशष््टये अथकव्यवस्थेला समतोल द्दबांदूकडे झ कतात.  

आयएस-एलएम आलेखामध्ये आयएस आद्दण एलएम अशा दोन वक्र असतात. सकल 

देशाांतगकत उवर्पादन (जीडीर्पी) द्दकां वा (वाय), आडव्या अषम ाांवर ठेवलेले असते, उजवीकडे 

वाढते. व्याज दर द्दकां वा (मी द्दकां वा आर) अन लांब अषम  बनवते.  

आयएस कव्हकमध्ये व्याज दर आद्दण उवर्पादन (जीडीर्पी) च्या सवक स्तराांचा सांच दशकद्दवला 

जातो ज्यात एकूण ग ांतवणूक (आय) एकूण बचत (एस) च्या बरोबरीची असते. कमी व्याज 

दरावर, ग ांतवणूक जास्त असते, जी अद्दधक एकूण उवर्पादन (जीडीर्पी) मध्ये रूर्पाांतररत 
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करते, म्हणून आयएस वक्र खाली आद्दण उजवीकडे खाली जाते. एलएम वक्र सवक प्रकारच्या 

उवर्पन्नाचा (जीडीर्पी) सांच आद्दण व्याज दराचे वणकन करते ज्यात रै्पशाच्या र्प रवठ्यासाठी 

रै्पशाची (तरलता) मागणी समान असते.  

एलएम वक्र वरच्या द्ददशेने उतार होतो कारण उच्च र्पातळीवरील आय (जीडीर्पी) 

व्यवहारासाठी रै्पशाची द्दशल्लक ठेवण्याची मागणी वाढवतात, ज्यास समतोलमध्ये रै्पसे 

र्प रवठा आद्दण तरलतेची मागणी ठेवण्यासाठी उच्च व्याज दर आवश्यक असतो.  

जेव्हा नाणे बाजार आद्दण वास्तद्दवक अथकव्यवस्था समतोल असतो तेव्हा आयएस आद्दण 

एलएम वक्रचे छेदनद्दबांदू व्याज दर आद्दण उवर्पादनचा समतोल द्दबांदू दशकद्दवतो. अद्दतररक्त 

आयएस आद्दण एलएम वक्र जोडून एकाद्दधक र्पररद्दस्थती द्दकां वा वेळी द्दबांदू दशकद्दवले जाऊ 

शकतात. 

३.२ आयएस-एलएम प्रततमान 

अथकव्यवस्थेमध्ये अल्र्प-कालावधीतील वास्तद्दवक सकल घरग ती उवर्पादनाच्या (ररअल 

जीडीर्पी) र्पातळीच्या द्दनधाकराकडे र्पाहण्याचा आयएस-एलएम प्रद्दतमान आणखी एक मागक 

प्रदान करतो. एकद्दित खचाकच्या प्रद्दतमान प्रमाणेच ते द्दकां मतीच्या र्पातळी द्दनद्दित 

केल्याप्रमाणे घेते. र्परांत  ते प्रद्दतमान द्दवशेषत: व्याज दरात बदल केल्याम ळे स्वायत्त खचाकत 

बदल होतो - आयएस-एलएम प्रद्दतमान व्याज दराला अांतजाकत चल मानते.  

आयएस-एलएम प्रद्दतमानचा आधार म्हणजे रै्पसा बाजाराचे द्दवशे्लषण आद्दण वस्तूांच्या 

बाजाररे्पठेचे द्दवशे्लषण, जे एकद्दित द्दकां मती द्ददल्याम ळे अथकव्यवस्थेत व्याज दर आद्दण 

आउटर्प टची सांत द्दलत र्पातळी द्दनद्दित करतात. प्रद्दतमानला व्याज दर आद्दण उवर्पादन 

(जीडीर्पी) चे सांयोजन द्ददसले की रै्पसा बाजार सांत द्दलत आह ेअसे म्हणतात. हे एलएम वक्र 

तयार करते. प्रद्दतमानाला व्याज दर आद्दण उवर्पादनाची जोड देखील आढळली की वस्तूांचे 

बाजार सांत द्दलत होते. हे आयएस वक्र तयार करते. समतोल म्हणजे व्याज दर आद्दण 

उवर्पादन सांयोजन जो आयएस आद्दण एलएम वक्र दोन्हीवर आहे.  

आयएस वक्र: 

आयएस वक्र वास्तद्दवक जीडीर्पी र्पातळी आद्दण वास्तद्दवक व्याज दराशी सांबांद्दधत आहे. यात 

वास्तद्दवक व्याजदरावरील खचाकचे अवलांद्दबवव आद्दण थोड्या काळामध्ये वास्तद्दवक जीडीर्पी 

खचाकच्या बरोबरीचा समावेश आहे. आयएस वक्र आकृती ३.१ "उवर्पन्नातील बदल" मध्ये 

दशकद्दवले आह.े आम्ही षैम द्दतज अषम  "वास्तद्दवक जीडीर्पी" असे लेबल करतो कारण थोड्या 

काळामध्ये वास्तद्दवक जीडीर्पी एकूण खचाकद्वार ेद्दनद्दित केले जाते. आयएस वक्र खाली उतार 

आहे: वास्तद्दवक व्याज दर वाढत असताना, खचाकची र्पातळी कमी होते. 

आयएस वक्र (ग ांतवणूकीसाठी आय आद्दण बचतीसाठी एस) उवर्पन्न आद्दण व्याज दराच्या 

सवक जोड्याांचा साराांश देते जे  वाय (Y) आद्दण व्याज दराच्या दरम्यानच्या बाजाराच्या 

व्यवयय सांबांधात बी अडँ एस (B & S) → माकेटमधील समतोल स द्दनद्दित करते. 
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आकृती: ३.१ आरांद्दभक समतोल: १ आद्दण १' → आर मध्ये घट → एकूण खचाकच्या 

व्याज-सांवेदनशील घटकाांमध्ये (सी आद्दण आय) वाढ → ई वरच्या द्ददशेने बदल, नवीन 

समतोल: २ आद्दण २'. 

तळाशी आलेखातील द्दबांदू  १' आद्दण २' शी जोडल्यास बी आद्दण एस माकेटमध्ये आयएस 

वक्र = समतोलर्पणाचा  सांच द्दमळतो आद्दण आय आद्दण व्याज दराच्या स्तराांशी सांबांद्दधत 

आह.े आयएस वक्रचा उतार सी आद्दण मी मधील बदल प्रद्दतद्दबांद्दबत करते.  खचाकतील 

एक्झोजेनस घटकामध्ये तसेच जी व एक्समध्ये कोणतीही वाढ (घट) होते आद्दण आयएस 

वक्र उजवीकडे (डावीकडे) सरकते.   

आकृती  ३.१: 

खरां तर, वास्तद्दवक व्याजदरावरील खचाकची अवलांद्दबता अांशतः ग ांतवणूकीवरुन येते. 

वास्तद्दवक व्याज दर जसजशी वाढत जाईल तसतसे नवीन भाांडवलावर कां र्पनीकडून खचक 

करणे आद्दण नवीन घराांवर खचक करणे कमी होते. वार्पर हा वास्तद्दवक व्याज दरावरही 

अवलांबून असतोः घरग ती द्दटकाऊ वस्तूांवर खचक कमी केल्याम ळे वास्तद्दवक व्याज दर  

वाढला आहे. 

 
 

खचक आद्दण वास्तद्दवक जीडीर्पी याांच्यातील जोडणी एकूण खचाकच्या मॉडेलमधून येते. व्याज 

दराची द्दवद्दशष्ट र्पातळी द्ददली तर एकूण खचक मॉडेल वास्तद्दवक जीडीर्पीची र्पातळी द्दनद्दित 

करते. समजा व्याज दर वाढला आह.े हे व्याज दरावर अवलांबून असलेल्या खचाकचे ते घटक 

कमी करते. एकूण खचाकच्या चौकटीत ही स्वायत्त खचाकची कर्पात आहे. आउटर्प टची 

समतोल र्पातळी कमी होते. वयाम ळे वक्र उतार खाली आह:े उच्च व्याजदर आद्दण कमी 

वास्तव सकल घरग ती उवर्पादन सांबांद्दधत आहे. 



 

 

आयएस-एलएम प्रद्दतमान - १ 

 

५७ 

एलएम वक्र: 

एलएम वक्र रै्पसे र्प रवठा आद्दण रै्पसा मागणी समान आहेत की व्याज दर आद्दण उवर्पन्न 

जोड्या प्रद्दतद्दनद्दधववआहेत.रै्पशाांची मागणी अशी घरे, कां र्पन्या आद्दण सरकार अशी करतात 

जे रै्पशाची देवाणघेवाण करण्याचे साधन आद्दण मूल्य स्टोअर म्हणून करतात. मागणीचा 

कायदा आहेः व्याज दर वाढत असताना, मागणी केलेल्या रै्पशाचे प्रमाण कमी होते कारण 

व्याज दर रै्पसे धारण करण्याची सांधी दशकद्दवतो. जेव्हा व्याज दर जास्त असतात, द सर्या 

शबदाांत, मूल्य स्टोअर म्हणून रै्पसे कमी प्रभावी असतात. जेव्हा उवर्पादन वाढते तेव्हा 

रै्पशाची मागणी वाढते कारण रै्पसे देखील द्दवद्दनमयाचे माध्यम म्हणून काम करतात. जेव्हा 

उवर्पादन मोठे असते तेव्हा लोकाांचे उवर्पन्न जास्त असते आद्दण म्हणूनच वयाांच्या 

व्यवहारासाठी जास्त रै्पसे ठेवू इद्दच्छत असतात. 

एलएम वक्र (तरलतेसाठी एल आद्दण चलनासाठी एम) सवक उवर्पन्न आद्दण व्याज दराच्या 

जोड्याांचा साराांश देते जे चलन बाजारात समतोल स द्दनद्दित करते - वाय आद्दण व्याज 

दरामधील थेट सांबांध. 

आकृती ३.२ 

 

वरील आकृती ३.२ मध्ये समतोल स रू करणे: १ आद्दण १  → 'Y → Md वाढ  वरच्या 

द्ददशेने जाणे → स द्दशद्दषम त, नवीन सांत लन: २ आद्दण २'. उजवीकडील आलेखामध्ये द्दबांदू १ 

'आद्दण २' जोडण्याद्वार,े एलएम वक्र = मनी माकेटवरील सवक उवर्पन्न आद्दण समतोल व्याज 

दराांची जोडणी द्दमळवा. 

एलएम वक्रचा उतार वाय (Y) मधील बदलाांद्दवषयी सांवेदनशीलता प्रद्दतद्दबांद्दबत करतो. 

रै्पशाच्या र्प रवठ्यात कोणतीही वाढ (घट) झाल्याने एलएम वक्र खाली सरकते. 

आपली प्रगती तपासा:  

१.  आयएस वक्राचा अथक आद्दण व्य वर्पन्नता स्र्पष्ट करा.  
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२.  एलएम वक्र चा अथक आद्दण व्य वर्पन्नता साांगा. 

 

 

 

 

 

३.३ नाणे बाजार समतोल   

रै्पशाचा र्प रवठा हा आद्दथकक अद्दधकाराांद्वार े द्दनवडला जातो आद्दण व्याजदरारे्पषम ा स्वतांि 

असतो. अशाप्रकार े ती उभ्या रषेाच्या रुर्पात रखेाांद्दकत होते. रै्पसे बाजारातील समतोल 

आकृती ३.३ "रै्पसा बाजारातील समतोल" मध्ये दशकद्दवली आहे. जेव्हा आद्दथकक र्प रवठा 

र्पतधोरण प्राद्दधकरणाद्वार े द्दनवडला जातो तेव्हा व्याज दर ही अशी द्दकां मत असते जी 

बाजाररे्पठेतला समतोल बनवते. कधीकधी काही देशाांमध्ये मध्यवती बकँ रै्पशाच्या 

र्प रवठ्यास लक्ष्य करते. वैकद्दल्र्पकररवया कें िीय बकँा व्याज दराला लक्ष्य बनद्दवणे द्दनवडू 

शकतात. आकृती ३.३ "रै्पसा बाजारातील समतोल" दोन्ही बाबतीत लागू होतेः जर आद्दथकक 

अद्दधकार व्याज दराला लक्ष्य करते तर रै्पसे बाजार आर्पल्याला रै्पशाच्या र्प रवठ्याचे स्तर 

काय असावे ते साांगते. 

एलएम वक्र शोधण्यासाठी जेव्हा अथकव्यवस्थेच्या आउटर्प टची र्पातळी बदलते आद्दण रै्पशाचा 

र्प रवठा द्दनद्दित केला जातो तेव्हा व्याजदराचे काय होते ते र्पाहतो. 

 
आकृती ३.३ " पैसा बाजारातील समतोल" 

आकृती ३.४ अ मध्ये "उवर्पन्नातील बदल" वास्तद्दवक सकल देशाांतगकत उवर्पादन 

(जीडीर्पी) च्या दोन द्दभन्न स्तराांवर रै्पसा बाजारातील समतोलचे सांत लन दशकवते. 

उवर्पन्नाच्या उच्च स्तरावर, रै्पशाची मागणी उजवीकडे हलद्दवली जाते; रै्पशाांची मागणी 

रै्पशाच्या र्प रवठ्याइतकी आहे हे स द्दनद्दित करण्यासाठी व्याज दर वाढतो. 
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अशा प्रकार,े एल एम वक्र वरच्या बाजूने खालच्या द्ददशेला सरकत आह.े उच्च वास्तद्दवक 

सकल देशाांतगकत उवर्पादन उच्च व्याज दराशी सांबांद्दधत आहे. एल एम वक्र बाजूच्या प्रवयेक 

टप्पप्पयावर, रै्पसे र्प रवठा हा  रै्पशाच्या इतकाच असतो.  

आर्पण नाममाि व्याज दराबिल द्दकां वा वास्तद्दवक व्याज दराबिल बोलत आहोत की नाही 

याबिल अद्यार्प आर्पण स्र्पष्ट केलेले नाही. खरां तर, जो रै्पसे धारण करण्याच्या सांधीची 

द्दकां मत दशकद्दवतो तो हा नाममाि व्याज दर आह.े जेव्हा आम्ही एल एम वक्र काढतो, तेव्हा 

अषम ावर वास्तद्दवक व्याज दर ठेवतो, जसे आकृती ३.४ "एलएम वक्र" मध्ये दशकद्दवलेले आह े

म्हणजेच आर्पण महागाईचा दर शून्य असलेल्या अथकव्यवस्थेचा द्दवचार करीत आहोत. या 

प्रकरणात, द्दफशर समीकरणान सार नाममाि आद्दण वास्तद्दवक व्याज दर समान आहेत. 

सांरू्पणक द्दवशे्लषणात चलनवाढीच्या दरात बदल केल्यास एलएम वक्र बदलेल ह ेलषम ात घेऊन 

आर्पण महागाईचा समावेश करू शकतो. रै्पशाच्या र्प रवठ्यात बदल देखील एलएम वक्र 

बदलतात. 

 
आकृती ३.४ उत्पन्नामधील बदल समतोल 

एल एम आद्दण आय एस वक्र याांच्या एकिीकरणाने व्याज दर आद्दण उवर्पादन समतोल 

र्पातळी द्दनमाकण होईल आहे. लषम ात ठेवा की दोन्ही सांबांध हे व्याज दर आद्दण आउटर्प टचे 

सांयोजन आहेत. ही दोन समीकरणे सोडवणे एकद्दितर्पणे समतोल ठरवते.  आकृती ३.५ 

मध्ये हे आलेखाद्वार ेदशकद्दवले गेले आह.े या दोन वक्राांचे क्रॉद्दसांग व्याज दर आद्दण वास्तद्दवक 

सकल देशाांतगकत उवर्पादन दशकद्दवलेले (r*,Y*), याांचे सांयोजन आह,े जसे की नाणे बाजार 

आद्दण वस्तू बाजार दोन्ही समतोल आहेत. 

 



   

 

                           

 

६० 

 
आकृती ३.५: आय एस-एल एम प्रततमानामधील समतोल 

तुलनात्मक आकडेवारी: 

त लनावमक आकडेवारीचे र्पररणाम हे स्र्पष्ट करतात की बाह्य घटकाांमधील बदल व्याज दर 

आद्दण उवर्पादनाच्या समतोल र्पातळीवर कसा प्रभाव र्पाडतात. या प्रद्दतमानसाठी दोन 

महत्त्वाचे बाह्य घटक आहेतः स्वायत्त खचाकची र्पातळी (व्याजदराम ळे होणारा कोणताही खचक 

वगळता) आद्दण वास्तद्दवक रै्पशाचा र्प रवठा. आम्ही या गोष्टींमधील बदल आउटर्प टच्या 

समतोल र्पातळीवर आद्दण व्याज दरावर ग्राद्दफक आद्दण बीजगद्दणतर्पणे कसे प्रभाद्दवत करतो 

याचा अभ्यास करू शकतो. 

आकृती ३.६ अ “आय एस वक्रातील बदल“मध्ये दाखद्दवल्याप्रमाणे स्वयांचद्दलत खचाकच्या 

र्पातळीत बदल केल्याम ळे आयएस वक्र बदलू शकेल, जर स्वायत्त खचक वाढला तर आय 

एस वक्र बाहेर र्पडतो. अथकव्यवस्थेची उवर्पादन र्पातळी वाढेल. आम्ही एलएम वक्र बाजूने 

जाताना व्याजदरात वाढ होते आद्दण रै्पशाांच्या बाजारातील समतोल स द्दनद्दित करतो. 

स्वायत्त खचाकतील बदलाांचा एक स्त्रोत म्हणजे द्दवत्तीय धोरण. स्वायत्त खचाकमध्ये सरकारी 

खचाकचा समावेश आहे  
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आकृती ३.६ अ “आय एस वक्रातील बदल“मध्ये दशकद्दवल्याप्रमाणे जी मध्ये वाढ झाल्याने 

उवर्पादन आद्दण व्याज दरामध्ये वाढ होते. 

आकृती ३.६  “आय एस वक्रातील बदल”: 

आकृती ३.६ “आय एस वक्रातील बदल” मध्ये दाखद्दवल्याप्रमाणे, खर् या रै्पशाच्या 

र्प रवठ्यातबदलाांमधील बदल, एलएम वक्र बदल. जर रै्पशाचा र्प रवठा कमी झाला तर एल 

एम वक्र बदलू शकेल. याम ळे उच्च व्याज दर आद्दण कमी उवर्पादन होऊ शकते कारण एल 

एम वक्र द्दस्थर आय एस वक्रबरोबर बदलते. 

 
 

आकृती ३.७  “एल एम वक्रातील बदल“ 

तवत्तीय आतण आतथिक धोरण े आतण आय एस - एल एम प्रततमान तवत्तीय धोरणाचा 

प्रभाव: 

प्रथम आय एस-एल एम प्रद्दतमान राष्ट्िीय उवर्पन्नाच्या स्तरावर सरकारी खचाकच्या वाढीच्या 

द्दवस्ताररत द्दवत्तीय धोरणाचा कसा र्पररणाम दशकद्दवतो हे स्र्पष्ट करू या. हे आकृती ३. ८ 

मध्ये स्र्पष्ट केले आह.े सरकारी खचाकत वाढ होणे जे स्वायत्त स्वरूर्पाचे आहे. वस्तू व 

सेवाांसाठी एकूण मागणी वाढवते आद्दण वयाद्वार ेआय एस वक्र मध्ये बाह्य बदल घडवून 

आणला जातो.  आकृतीत दाखद्दवल्याप्रमाणे सरकारी खचाकत वाढ झाल्याम ळे वक्राांमधील 

बदल IS1 वरून IS2 झाला आहे. 
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लषम ात घ्या की दोन आयएस वक्राांमधील षैम द्दतज अांतर सरकारी खचाकच्या वाढीच्या समान 

आहे सरकारी खचक ग णक, म्हणजेच, ΔG x 1/1-MPC जे राष्ट्िीय उवर्पन्नामधील वाढ 

दशकद्दवते षैम द्दतज अांतर EK च्या समान केन्सचे ग णक प्रततमान. तथाद्दर्प, आय एस-एल एम 

प्रततमानमध्ये राष्ट्िीय उवर्पन्नात वास्तद्दवक वाढ केनेद्दसयन ग णकाांच्या कामकाजाम ळे 

झालेल्या EK च्या बरोबरीची नाही. 

 
आकृती ३. ८ तवस्तारक तवत्तीय धोरण 

आयएस वक्र उजवीकडे सरकल्याम ळे व्याज दरामध्येही वाढ होते ज्याम ळे खासगी 

ग ांतवणूकीत घट येते. हे आकृती ३. ८ मधून द्ददसून येते की, एल एम वक्र अर्पररवद्दतकत 

राद्दहल्यास, नवीन आय एस2 वक्र द्दबांदू बी येथे एल एम वक्रला छेदते. अशा प्रकार,े सरकारी 

खचाकच्या वाढीसह आयएस-एलएम प्रद्दतमाना मध्ये (ΔG) समतोल हलद्दवला जातो द्दबांदू E 

ते B आद्दण यासह व्याजाचा दर आर1 ते आर2 र्पयात आद्दण उवर्पन्न र्पातळी Y1 ते Y2  र्पयात 

वाढतो. 

व्याज वाढल्याने खासगी ग ांतवणूकीत घट झाल्याने सीकेच्या बरोबरीचे उवर्पन्न नष्ट झाले 

आह.े अशा प्रकार,े CK सरकारी खचाकतील वाढीचा र्पररणाम दशकद्दवते. अशा प्रकार,े आय 

एस-एल एम प्रततमान दशकद्दवते की सरकारी खचाकमध्ये वाढीचे द्दवत्तीय द्दवत्तीय धोरण उवर्पन्न 

आद्दण व्याजदर दोन्ही वाढवते. 

हे लषम ात घेण्यासारखे आहे की आकृती ३.८ मध्ये दाखद्दवल्याप्रमाणे केन्सच्या 

प्रद्दतमानामध्ये येणार्या EK रे्पषम ा आय एस-एल एम प्रततमानमध्ये Y1 Y2  राष्ट्िीय उवर्पन्नात 

वाढ केली आहे. कारण केन्स वयाच्या सोप्पया ग णक प्रततमानमध्ये गदृ्दहत धरले की ग ांतवणूक 

द्दनद्दित आद्दण स्वायत्त आहे, तर आय एस-एल एम मॉडेल खासगी ग ांतवणूकीतील घट 

लषम ात घेतो जे सरकारी खचाकच्या वाढीसह होत असलेल्या व्याज दरात वाढ झाल्याम ळे 

होते. म्हणजेच सरकारी खचक वाढल्याने काही खासगी ग ांतवणूक वाढते. 
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वयाचप्रमाणे हे देखील स्र्पष्ट केले जाऊ शकते की सरकारी खचक कमी केल्याम ळे आय एस 

वक्र कमी होईल आद्दण एल एम वक्र बदलला नाही तर व्याज दर आद्दण उवर्पन्नाची र्पातळी 

दोन्ही घसरतील. हे लषम ात घेतले र्पाद्दहजे की सरकार अनेकदा अथकव्यवस्थेतील महागाई 

द्दनयांद्दित करण्यासाठी खचक कमी करते. 

वाढीव तवत्तीय धोरण: कराांमध्ये कपात: 

व्याप्ती वाढीच्या आद्दथकक धोरणाचे र्पयाकयी उर्पाय म्हणजे कराांची कर्पात ज्याम ळे लोकाांच्या 

द्दडस्र्पोजेबल उवर्पन्नात वाढ होते आद्दण लोकाांची मागणी वाढते. र्पररणामी, कराांमध्ये कर्पात 

केल्याम ळे आय एस वक्र उजवीकडे वळते कारण आकृती ३.९ मध्ये IS1 ते IS2 र्पयात 

दशकद्दवले.  

तथाद्दर्प, आयएस-एलएम प्रद्दतमानमध्ये  IS1 वरुन IS2 बदलल्यानांतर कर कमी झाल्याने 

अथकव्यवस्था समतोल द्दबांदू E र्पासून D र्पयात सरकते आद्दण आकृती ३.८ मध्ये स्र्पष्ट होते 

की व्याज दर आर1 ते आर2 र्पयात वाढते आद्दण उवर्पन्नाची र्पातळी वायर्पयात वाढते1 ते 

वाय2. व्याज दरात वाढ झाल्याम ळे खाजगी ग ांतवणूकीवर र्पररणाम होत असल्याने 

एलएचच्या बरोबरीचे उवर्पन्न नष्ट झाले आह.े 

 
आकृती ३.९ वाढीव तवत्तीय धोरण: कर कपातीचा प्रभाव 

 

द सरीकडे, सरकारने चलनवाढीचा दबाव कमी करण्यासाठी अथकव्यवस्थेमध्ये हस्तषेम र्प 

केल्यास लोकाांचे द्दडस्र्पोजेबल उवर्पन्न कमी करण्यासाठी वैयद्दक्तक कराांच्या दरात वाढ केली 

जाईल. वैयद्दक्तक करात वाढ झाल्याने एकूण मागणी कमी होईल. एकूण मागणी कमी 

झाल्याने महागाईवर द्दनयांिण ठेवण्यास मदत होईल. आयएस-एलएम वक्र प्रद्दतमानाांद्वार े हे 

दशकद्दवले जाऊ शकते. 

चलनतवषयक धोरण भूतमका: आतथिकखात्री तस्थरता आह े आय एम कवि मॉडेल 

माध्यमातून खुलासा: 

योग्य ते बदल करून चलनद्दवषयक धोरणाच्या माध्यमातून सरकार आद्दथकक र्पातळीवर 

प्रभाव टाकू शकते. प्रस्त त आद्दथकक र्पररद्दस्थतीन सार आद्दथकक धोरण द्दवस्तारावमक द्दकां वा 
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सांक द्दचत देखील असू शकते. आय एस-एल एम प्रद्दतमानाचा द्दवस्तार आद्दण द्दशस्तबद् 

आद्दथकक धोरणाांचा प्रभाव दशकद्दवण्यासाठी वार्परला जाऊ शकतो.  

रै्पशाच्या र्प रवठ्यात बदल केल्यास एल एम वक्र बदलू शकतो; रै्पशाच्या र्प रवठ्यातील 

द्दवस्ताराने ते उजवीकडे हलवते आद्दण रै्पशाच्या र्प रवठ्यात घट झाल्याम ळे ते डावीकडे 

झ कते. 

समजा अथकव्यवस्था मांदीच्या सावटात असेल तर, सरकार (आर्पल्या मध्यवती बकेँच्या 

माध्यमातून) अथकव्यवस्थेला मांदीतून बाहेर काढण्यासाठी द्दवस्ताररत आद्दथकक धोरण 

स्वीकारते. अशा प्रकार े ते अथकव्यवस्थेतील रै्पशाचा र्प रवठा वाढद्दवण्यासाठी उर्पाययोजना 

करतात. रै्पशाच्या र्प रवठ्यात वाढ, तरलतेची र्पसांतीची द्दस्थती द्दकां वा उवकररत रै्पशाांची मागणी 

याम ळे व्याजदरात घट होईल. 

कमी व्याजात उद्योजकाांकडून अद्दधक ग ांतवणूक होईल. अद्दधक ग ांतवणूकीम ळे एकूण मागणी 

आद्दण उवर्पन्न वाढेल. याचा अथक असा होतो की रै्पशाच्या र्प रवठ्यामध्ये द्दवस्तारासह एल 

एम वक्र उजवीकडे सरकत जाईल. र्पररणामी, आकृती ३.१० मध्ये दशकद्दवल्याप्रमाणे 

अथकव्यवस्था समतोल द्दबांदू E र्पासून D र्पयात जाईल, यासह व्याज दर r1 ते r2 र्पयात 

घसरले आद्दण राष्ट्िीय उवर्पन्न Y1 वरून Y2 र्पयात वाढेल. अशाप्रकार,े आय एस-एल एम 

प्रद्दतमान दशकद्दवते की रै्पशाच्या र्प रवठ्यात वाढ झाल्याम ळे व्याज दर कमी होतो आद्दण 

उवर्पन्न वाढते. 

आय एस-एल एम प्रद्दतमान रै्पशाच्या र्प रवठ्यातील द्दवस्ताराम ळे वस्तू आद्दण सेवाांच्या एकूण 

मागणीत वाढ होते. अशाप्रकार ेआर्पण र्पाद्दहले आह ेकी रै्पशाच्या र्प रवठ्यात वाढ झाल्याने 

व्याज दर कमी होतो, ज्याम ळे ग ांतवणूकीची अद्दधक मागणी वाढते. ग णाकार प्रद्दक्रयेद्वार े

ग ांतवणूकीची मागणी वाढल्यास एकूण मागणी आद्दण राष्ट्िीय उवर्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

वाढ होते. 

 
आकृती ३.१०: व्याज दर आतण उत्पन्नावर पैशाच्या पुरवठ्यात तवस्ताराचा पररणाम 
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अथकव्यवस्थेला जर महागाईचा िास होत असेल तर सरकार ते तर्पासून र्पाहते. मग सेंिल 

बकेँने कडक द्दकां वा आक ां चनावमक आद्दथकक धोरण स्वीकारले र्पाद्दहजे. महागाईवर द्दनयांिण 

ठेवण्यासाठी देशातील सेंिल बकँ ख ल्या बाजारात बॉन्ड्स द्दकां वा सरकारी द्दसक्य ररटीजची 

द्दवक्री करुन ख ल्या बाजारात रै्पशाचा र्प रवठा कमी करू शकते आद्दण वया बदल्यात हे बाडँ 

खरदेी करणार्याांकडून चलन द्दनधी द्दमळतो. अशा प्रकार ेबदँ्दकां ग प्रणालीतील तरलता कमी 

करता येऊ शकते.  

महागाई द्दवरूद् लढा देण्यासाठी रै्पशाांचा र्प रवठा कमी करण्यासाठी सेंिल बकँ बकँाांचे रोख 

राखीव प्रमाणही वाढवू शकते. जास्त रोख राखीव प्रमाण हे सूद्दचत करते की बकँाांना अद्दधक 

रोख राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. र्पररणामी, बकँाांकडे असलेली रोख साठा कमी होतो 

ज्याम ळे ते र्पतर्प रवठा करण्यास भाग र्पाडतात. या अथकव्यवस्थेतील रै्पशाांचा र्प रवठा कमी 

होत आह.े 

 
 

महागाई तवरूद्ध लढा देण्यासाठी आकुां चनात्मक चलनतवषयक धोरण: 

अशा प्रकार,े आय एस-एल एम प्रद्दतमानाचा वार्पर करून हे दशकद्दवले जाऊ शकते की 

रै्पशाच्या र्प रवठ्यात घट झाल्याम ळे एल एम वक्र खालच्या द्ददशेने सरकेल आद्दण व्याज 

दरात वाढ होईल तसेच उवर्पन्नाच्या र्पातळीत घट होईल. व्याजदरात वाढ, ज्याम ळे 

ग ांतवणूकीची मागणी आद्दण खर्प मागणी कमी होईल आद्दण महागाईवर द्दनयांिण ठेवण्यास 

मदत होईल.  

३.४ साराांश  

१. आय एस-एल एम प्रद्दतमान, ज्यात "ग ांतवणूक-बचत" (आय एस) आद्दण " तरलता 

प्राधान्य रै्पशाचा र्प रवठा (द्दलद्दक्वद्दडटी पे्रफरन्सी-मनी सप्पलाय)" (एल एम) आहे ते एक 

केनेद्दशयन समग्रलषम ी अथकशािीय प्रद्दतमान आहे ज्यामध्ये आद्दथकक वस्तूांचे बाजार कजक 
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देणार् या बाजाराशी कसे सांवाद साधते. (एलएम) हे दशकद्दवते. वास्तद्दवक हे उवर्पादन 

आद्दण व्याजदर याांच्यातील सांबांध दशकवते. 

२. आयएस वक्र (ग ांतवणूकीसाठी आय आद्दण बचतीसाठी एस) उवर्पन्न आद्दण व्याज 

दराच्या सवक जोड्याांचा साराांश देते ज े वाय (Y) आद्दण व्याज दराच्या दरम्यानच्या 

बाजाराच्या व्यवयय सांबांधात बी अडँ एस (B & S) → माकेटमधील समतोल 

स द्दनद्दित करते. 

३. एल एम वक्र (तरलतेसाठी एल आद्दण चलनासाठी एम) सवक उवर्पन्न आद्दण व्याज 

दराच्या जोड्याांचा साराांश देते जे चलन बाजारात समतोल स द्दनद्दित करते तसेच Y 

आद्दण व्याज दरामधील थेट सांबांध दशकद्दवते. 

४. दोन वक्र म्हणजेच आयएस आद्दण एलएम छेदने म्हणजे व्याज दर आद्दण वास्तद्दवक 

सकल देशाांतगकत उवर्पादन, (r*, Y*) याांनी दशकद्दवला जातो.  रै्पसा बाजार आद्दण वस्तू 

बाजार दोन्ही समतोल आहेत. 

५. द्दवस्तारक आद्दण आक ां चनकारी द्दवत्तीय आद्दण आद्दथकक धोरणाांम ळे आय एस आद्दण एल 

एम वक्र बदलू शकतात. 

३.५ प्रश्न  

१. आयएस वक्र च्या व्य वर्पत्तीची चचाक करा. 

२. एलएम वक्र च्या व्य वर्पन्नतेचे स्र्पष्टीकरण द्या. 

३. वस्तू आद्दण रै्पशाच्या बाजारात समतोल कसा साधला जातो ते समजावून साांगा. 

४.  आय एस वक्र वरील द्दवत्तीय धोरणात झालेल्या बदलाांचा र्पररणाम स्र्पष्ट करा. 

५.   रै्पसा बाजार समतोल यावर चलनद्दवषयक धोरणातील बदलाांचा र्पररणाम स्र्पष्ट करा. 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 



  ६७ 

     ३ 

३अ 

आयएस-एलएम प्रततमान- २ 

प्रकरण रचना 

३ऄ.०  ईद्दिष्ट े 

३ऄ.१  प्रस्तावना 

३ऄ.२  द्दस्थरीकरण धोरणे 

३ऄ.३  द्दस्थरीकरण धोरण ऄथथ 

३ऄ.४  द्दस्थरीकरण धोरणाचे मूळ 

३ऄ.५  द्दस्थरीकरण धोरणाचे भद्दवतव्य 

३ऄ. ६  प्रसारण यतं्रणा अद्दण गदीचे पररणाम 

३ऄ.७  ईत्पादन अद्दण धोरणांची सदं्दमश्र रचना 

३ऄ.८  धोरणांची सदं्दमश्रता – काये 

३ऄ.९  द्दवशेष द्दवचार 

३ऄ.१०  भारतातील अय एस एल एम 

३ऄ.११ १९८० पासून भारतीय ऄथथव्यवस्थेचे समग्र अद्दथथक द्दवशे्लषण 

३ऄ.१२  साराशं  

३ऄ.१३  प्रश्नसचं 

३अ.० उतिष्ट े 

 देश धोरणाचें तसेच कॉपोरटे पातळी मागे ऄसणार ेसैद्ादं्दतक तकथ  पूणथपणे अत्मसात 

करण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांना सक्षम करणे.  

 कठीण अद्दथथक धोरणाचें द्दवशे्लषण करण्यासाठी ईपयकु्त ऄशा मूलभूत समग्रलक्षी 

सकंल्पना ऄभ्यासणे. 

३अ.१ प्रस्तावना 

वाढ, द्दस्थरता अद्दण द्दवतरण ही ऄथथशास्त्राची तीन प्रमखु तत्वे अहेत. ऄथथशास्त्र एकट्या 

भौद्दतक कल्याणाशी सबंंद्दधत ऄसल्याने, वास्तद्दवक राष्ट्रीय ईत्पन्नातील वाढ, द्दस्थरता 

(ऐवजी ऄद्दस्थरता) वास्तद्दवक राष्ट्रीय ईत्पन्नातील चढ-ईताराचं्या बाबतीत द्दकंवा 

बेरोजगारीच्या दरामध्ये (दोन जोडले जातात ओकुनचा कायदा) अद्दण (सामान्य) द्दकंमत 

पातळी (महागाइ / घसरण) अद्दण घरगतुी ईत्पन्नाच्या द्दवतरणाच्या बाबतीत द्दवतरण. सवथ 

देशानंी वाढीचा दर, ईच्च द्दस्थरता, अद्दण समान नसले तरी द्दवतरणाचे लक्ष्य घ्यावे ऄशी 
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ऄथथशास्त्रज्ांनी द्दशफारस केली अह.े तथाद्दप, बहुतेक ऄथथशास्त्रज्ांचा ऄसा द्दवश्वास अहे की 

वाढ अद्दण द्दकंमत द्दस्थरता ही ऄल्पावधीत (द्दफद्दलपची वक्र) द्दवसगंत ईिीष्टे अहेत अद्दण 

ऄशा प्रकार ेया दोघाचंा हा एक वादद्दववादाचा मिुा अहे.  

प्रद्दसद् कुझनेटची वक्र सूद्दचत करते की वाढ अद्दण आद्दच्ित ईत्पन्नाचे द्दवतरण नेहमीच 

सरकत नाही. हा धडा स्थीरकरण धोरणांच्या वापराद्वार े अद्दथथक चढईतार अद्दण त्याचें 

देखरखेीचा मिुा यावर लक्ष देते. अम्ही या चढ-ईताराचंी खोली अद्दण प्रसार अद्दण 

सबंंद्दधत धोरणांच्या वास्तद्दवक वापराचे परीक्षण करण्यासाठी अद्दथथक चढ-ईतार ऄसलेल्या 

वेळ माद्दलकेच्या अकडेवारीवर अद्दण द्दनवडलेल्या देशामंध्ये द्दस्थरता ऄसणार् या धोरणांच्या 

द्दनदेशकांचे द्दवशे्लषण करतो. अम्ही या धोरणांच्या मूळ मयाथदा देखील हायलाआट करतो की 

व्यवसाय चक्रात द्दशकवण देण्यामध्ये त्यांची योग्य भूद्दमका कमी अहे. 

आतथिक चढउतार: 

अद्दथथक चढईतार फक्त वाढ द्दकंवा अकंुचन प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणारी एक देशाच्या राष्ट्रीय 

ईत्पन्न पातळी चढईतार अहेत. बाजाराची ऄथथव्यवस्था द्दस्थर नसते. ते बदलती अह.े 

राष्ट्रीय ईत्पन्नात वाढ म्हणजे ऄथथव्यवस्था वाढत अह,े तर राष्ट्रीय ईत्पन्नामध्ये घट 

म्हणजे ऄथथव्यवस्था घटत अहे. बाजारातील ऄथथव्यवस्थेत अद्दथथक चढईताराचें वणथन 

करणार ेसध्याचे अद्दथथक प्रद्दतमान म्हणजे व्यवसाय चक्र. 

व्यवसाय चक्र अद्दथथक चढईतार, अकंुचन अद्दण त्या दरम्यानच्या बदलाचें कालावधी 

वणथन करणार े अद्दथथक चढईताराचंा एक नमनुा अहे. जर अपण या कालावधीला 

अलेखाच्या माध्यमातून सादर केले तर अपल्याला द्दशखर े अद्दण कंुड, चढ-ईतार 

द्ददसतील. 

अद्दथथक ईतार-चढाव ही जीवनाची वास्तद्दवकता अहे (शम्पीटर, १९३९) सवथ देशामंध्ये या 

गोष्टींचा सामना करावा लागला अहे. परतं ुतेजी अद्दण मंद्दद सवथ देशामंध्ये नेहमीच एकद्दत्रत 

होत नसल्या अहेत अद्दण लाबंी द्दकंवा मोठेपणा दोन्ही एकसमान नसले अहेत. सारणी १ 

द्दनवडलेल्या देशासंाठी द्दनवडक वषाांसाठी माद्दहती प्रदान करते, जसे की भारत, चीन, 

मलेद्दशया, जी -७ देश अद्दण जगासह काही महत्त्वपूणथ समग्रलक्ष्यी ऄथथशास्त्रीय चल (ईदा. 

वाढीचा दर, बेरोजगारी दर अद्दण महागाइ दर)  

गेल्या ३४ वषाथत (१९६४-१९९७)  त्या कालावधीत सरासरी द्दवकास दर या देशामंधील 

सरासरी द्दवकास दर ऄनकु्रमे २.२% अद्दण ६.७ टक्क्यासंह प्रमाद्दणत द्दवचलनासह, 

यकेुमध्ये २.3% अद्दण चीनमध्ये ९.२ टक्क्यांच्या दरम्यान चढईतार झाला अह.े सपूंणथ 

जगासाठी,  वाढीचा सरासरी दर ३.७%  होता.  तर प्रमाद्दणत द्दवचलन १.४% होते अद्दण 

ते प्रमाण ३८% अह.े हे जागेवर अद्दण वेळेवर बर् याच प्रमाणात ऄद्दस्थरतेचे सकेंत देते. 

माद्दहतीनसुार द्दवकास दर, बेरोजगारी दर अद्दण महागाइ दर हे व्यवसाय चक्राचंी ईपद्दस्थती 

अद्दण खोली यावर अणखी प्रकाश टाकते. या अकडेवारीवरून ऄसेही द्ददसून अले अहे 

की, देशामंध्ये द्दवकास दरात जास्तीत जास्त चढईतार चीनमध्ये, द्दिटनमधील 

बेरोजगारीच्या दरात अद्दण भारतातील महागाइ दरामध्ये होते. 
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भारतात, १९७९-८० च्या दषु्ट्काळ (जेव्हा कृषी ईत्पादनात १२% घट झाली) सवाथत 

खराब नकारात्मक द्दवकास दर ६% होता अद्दण १९८० च्या ईत्तराधाथतील सौम्य 

सधुारणा-पे्रररत समदृ्ी (जेव्हा औद्योद्दगक ईत्पादन वाढले तेव्हा १९८८-८९ मध्ये द्दवत्त, 

द्दवमा, ररऄल आस्टेट अद्दण व्यवसाय सेवाचें ईत्पादन ११.४% नी वाढले अहे. 

जगातील ऄत्यतं चढईताराचंी काही ठळक ईदाहरणे खाली द्ददली अहेत: 

 १९२९-३३ ची महामंदी सवथ देशामंध्ये बर् यापैकी होती. या चार वषाांत जीडीपी 

ऄमेररकेत समुार े २९ टक्क्यानंी, ऑस्रेद्दलयामध्ये २२%, चेकोस्लोवाद्दकयामध्ये 

१८%, जमथनीत १६%, फ्रान्स अद्दण हगेंरीमध्ये ११%, स्वीडनमधील ९% 

टक्क्यांनी घसरला. यूके मध्ये ६% अद्दण आतर. त्या ऄनषुंगाने बेरोजगारीचे दर जास्त 

होते अद्दण बर् याच देशामंध्ये घसरणीचे प्रमाण बरचे जास्त होते. 

 १९२० च्या दशकात जमथनी, हगेंरी, ऑद्दस्रया अद्दण पोलंड यासह ऄनेक यरुोद्दपयन 

देशामंध्ये अद्दण ऑगस्ट १९४५ ते जलैु १९४६ दरम्यान पनु्हा हगेंरीच्या 

हायपरआन््लेशनने (यगुानयुगुीन महागाइचा त्रास) ओढवला. ऄजेद्दटना, बोद्दलद्दव्हया, 

िाझील, द्दनकारागअु, यासह ऄनेक लॅद्दटन ऄमेररकन देश. पेरू अद्दण यकेु्रनला 

१९८० अद्दण १९९० च्या दशकात या अजाराने ग्रासले होते. 

 १९७४-७५ अद्दण १९७९-८२ या काळात झालेला स्टॅग्लेशन सपूंणथ जगात 

बर् यापैकी व्यापक होता. ईदाहरणाथथ , जागद्दतक ईत्पन्नात वाढ १९७३ मधील ५.८ 

टक्क्यांवरून १९७५ मध्ये ०.७ टक्क्यावंर अद्दण १९७८ मध्ये ४.१ टक्क्यांवरून 

१९८२ मध्ये ०.४ टक्क्यापंयांत घसरली. जागद्दतक चलनवाढीचा दर या सवाांमध्ये 

दोन ऄकंी पातळीवर राद्दहला. वषे. यूएस अद्दण यूकेसह बर् याच देशामंध्ये यापैकी 

बर् याच वषाांत नकारात्मक वाढीचा दर होता अद्दण बाकीच्यानंी या सवथ वषाांत त्याचं्या 

सबंंद्दधत दरापेक्षा कमी होता. बहुतेक देशामंध्ये दोन-ऄंकी चलनवाढीचा दर द्दकंवा 

ईच्च एक-ऄंकी दर सहन करावा लागला होता. 

१९५० अद्दण १९६० च्या दशकात जपानमध्ये वेगाने वाढणारी भरभराट झाली. जपानी 

ऄथथव्यवस्था सध्या एका दशकापासून मंदीचा त्रास सहन करीत अहे. १९६० च्या 

दशकात (१९६७ वगळता जेव्हा द्दतच्यात सवाथत वाइट कोंडी झाली होती) अद्दण १९८० 

अद्दण १९९० च्या दशकात चीनने तलुनेने ईच्च वाढीचा दर (दोन-ऄंकी पातळी) 

ऄनभुवला होता. १९७९-८२ च्या काळात महामंदीनतंर ऄमेररकेला सवाथत वाइट मंदी 

सोसावी लागली पण १९९० च्या दशकात बहुतेक वेळेस योग्य कामद्दगरी केली. 

१९५६-५७, १९६४-६५, १९७२-७३ अद्दण १९७९-८० (जास्तीत जास्त .0.०%) 

अद्दण १९८८-८९ मध्ये जास्तीत जास्त १० टक्के वाढीचा भारताचा नकारात्मक द्दवकास 

दर अह.े दद्दक्षण-पूवथ अद्दशयाइ देशापैंकी बहुतेकानंी १९८६ ते १९९६ दरम्यान नकुत्याच 

झालेल्या अद्दथथक सकंटाला धरुन जाण्यासाठी ईच्च द्दवकास दर साध्य केला होता. 

यरुोद्दपयन देशामंधील वाढीचा दर स्टेगद्दफलेशन (१९७४-७५, १९७९-८२) तसेच १९९० 

च्या सरुुवातीच्या काळात द्दकंवा एकतर नकारात्मक द्दकंवा कमी होता.  
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अद्दफ्रकन देश अद्दण लॅद्दटन ऄमेररकन देशामंध्ये त्याहूनही ऄद्दधक वाइट चके्र अहेत. 

१९६४ मध्ये जगातील सवाथद्दधक द्दवकास दर ६.२% होता अद्दण १९८२ मध्ये सवाथत कमी 

०.४% होता. सवथसाधारणपणे १९८० अद्दण १९९० च्या दशकात बर् याच देशामंध्ये 

तलुनेने चागंली कामद्दगरी केली गेली होती. 

२००१ च्या सरुुवातीपासूनच, जगातील बहुतेक प्रदेशामंध्ये मंदीचा सामना करावा लागत 

अह,े जो नकारात्मक द्दवकास दरापेक्षा द्दवकास दरात घसरण अहे. १९३० च्या दशकाच्या 

सरुुवातीच्या महामंदीसारखी ही मंदी अद्दण ७० च्या दशकाच्या ईत्तराधाथतील अद्दण ८० 

च्या दशकाच्या सरुुवातीच्या काळातील पडझड सवथच देशात पसरली अह.े तथाद्दप, 

बहुतेक देशामंध्ये महागाइचा दर ऄलीकडे ऄगदी माफक अह.े 

बेरोजगारी अद्दण महागाइ डेटा (पॅनेल बी अद्दण सी, सारणी  १) व्यवसाय व्यवसायाची 

पनुरावतृ्ती पनु्हा दशथद्दवतात. अथथर ओकुनच्या कायद्यानसुार, बेरोजगारीची अकडेवारी ही 

केवळ द्दवकास दराची अरसा प्रद्दतमा अह.े १९६४-२००० दरम्यानचा सरासरी महागाइचा 

दर जमथनीमध्ये ३.२ टक्क्यापंयांत अद्दण भारतात ९.१ टक्क्याचं्या दरम्यान चढ-ईतार 

झाला. प्रमाद्दणत द्दवचलन ऄनकु्रमे १.८अद्दण २.८ टक्के होता. जगातील अकडेवारी 

ऄनकु्रमे ११.१ टक्के अद्दण ५.९ टक्के होती. ऄशाच प्रकार ेमहागाइचे प्रमाण द्दवचलनही 

बर् यापैकी जास्त होते. 

वास्तद्दवक जीडीपीमधील चढ-ईतार नेहमीच देशामंध्ये संकाद्दलत होत नाहीत. द्दवशेषतः 

जपानने १९५० अद्दण १९६० च्या दशकात तलुनेने ईच्च अद्दथथक वाढ केली होती, परतं ु

१९९० च्या दशकात याचा फारसा त्रास झाला. याईलट चीन, मलेद्दशया, भारत अद्दण 

ऄमेररकेनेही १९८० अद्दण १९९० च्या दशकात चागंले कामद्दगरी केली. 

तक्ता ३ अ १: आतथिक चढउतार (टक्केवारी): 

 
स्त्रोत: अयएमएफ: अंतरराष्ट्रीय द्दवत्तीय सांद्दययकी, द्दवद्दवध मिेु. 

* १९६४-१९९७ कालावधीसाठी. ** १९६४-१९९७/ ८५-८६-९८ कालावधीसाठी. *** 

१९६४-२००० कालावधीसाठी. 
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या चढ-ईतारामंागील मूलभूत घटक म्हणजे एकूण मागणी (एडी) अद्दण / द्दकंवा एकूण परुवठा 

(एएस) मध्ये धक्का. हे एक द्दकंवा ऄद्दधक एक्झोजेनस व्हेररएबल्स (धोरणात्मक वा 

ऄधोरणात्मक) मधील बदल अद्दण द्दनणथय घेणार् यांच्या वतथनात्मक मापदडंामंळेु ईववू 

शकते. ग्राहक, परुवठादार अद्दण कंपन्या. एकूण मागणीवर पररणाम करणार ेऄधोरणात्मक 

चलामध्ये ईपभोग, गुतंवणूक, द्दनयाथत अद्दण अयात या स्वायत्त घटकाचंा समावेश अहे, 

ज्यायोगे, देशातंगथत अद्दण परदेशी दोन्ही ग्राहक अद्दण कंपन्याचं्या अत्मद्दवश्वास अद्दण 

ऄपेक्षादं्वार े मागथदशथन केले जाते. एकूण परुवठ्यावर लागू होणार् या धोरणात्मक वा 

ऄधोरणात्मकमध्ये हवामान / पावसाळा, द्दनद्दवष्ठ वस्तूंच्या द्दकंमती, कच्चा माल अद्दण 

मध्यवती वस्तू, प्रदूषण अद्दण पयाथवरणाच्या द्दनयमांद्दवषयीची ऄट, भद्दवष्ट्यातील 

द्दकंमतींबिल व्यवसायाच्या ऄपेक्षा, घटक परुवठा, तंत्रज्ान, नवीन नैसद्दगथक ससंाधनांचा 

शोध आत्यादींचा समावेश अहे. . 

एकूण मागणीच्या धोरणात्मक चलामध्ये पैसे परुवठा (द्दकंवा ईच्च शक्तीचे पैसे), सरकारी 

खचथ, कर अकारणी अद्दण हस्तातंरणाची देयके अद्दण परकीय चलन दर, दर अद्दण कोटा 

याचंा समावेश अहे. वगथद्दमत्र (परुवठा करणारे) ऄसा द्दवश्वास करतात की थेट कर (वैयद्दक्तक 

अयकर, कॉपोरटे कर अद्दण बचत अद्दण गुतंवणूकीवरील सूट) एएसला तसेच ईते्तजन / 

द्दडसस्रेंटीव्हद्वार ेऄद्दधक श्रम परुवठा करण्यासाठी अद्दण ऄद्दधक द्दकंवा कमी गुतंवणूकीवर 

पररणाम करतात. 

एकूण मागणीला प्रभाद्दवत करणार्या वतथनात्मक मापदडंामंध्ये ईपभोगणे / बचत करणे, 

गुतंवणूक करणे अद्दण अयात करणे, गुतंवणूकीची अद्दण पैशाचं्या मागणीची व्याज 

सवेंदनशीलता, अयात व द्दनयाथतीची द्दकंमत लवद्दचकता आ. कामगाराचंा द्दवश्रातंी-काम 

प्राधान्य, जोखीम अद्दण न्याकडे कंपन्याचंा दृद्दष्टकोन, औद्योद्दगक सबंंध अद्दण दगंा 

आत्यादी वतथनात्मक मापदडंाचंी स्थापना करतात जी एकूण परुवठ्यावर पररणाम करतात. 

वतथनात्मक मापदडं ऄल्पावधीत बर् यापैकी द्दस्थर ऄसताना, धोरणात्मक वा ऄधोरणात्मक  

चल ऄल्पावधीत बदलतात. ऄशाप्रकार,े एकूण मागणी अद्दण एकूण परुवठ्यामधील बदल 

थोड्या काळामध्येदेखील द्दवद्दवध घटकामंळेु होउ शकतात अद्दण त्यापैकी कोणत्याही 

एकापेक्षा जास्त द्दवद्दशष्ट सकुंद्दचततेस द्दकंवा पनुप्राथप्तीस कारणीभूत ठरू शकते. 

तेल द्दनयाथतदारानंी (ओपेक) काटेल तयार केल्याने हे रखडले गेले अद्दण त्यामळेु तेलपरुवठा 

मयाथद्ददत झाला अद्दण कच्च्या तेलाच्या द्दकंमतीत लक्षणीय वाढ झाली. ईजेच्या द्दकंमतीतील 

वाढीमळेु सपूंणथ जगातील सवथ वस्तूंच्या ईत्पादन द्दकंमतीत वाढ झाली. कंपन्यांना त्याचं्या 

द्दकंमती जॅक करण्यास भाग पाडले गेले अद्दण म्हणून एएस वक्र वरच्या द्ददशेने सरकले. हा 

प्रद्दतकूल परुवठा धक्का अह,े ईत्पादन कमी होत ऄसताना द्दकंमती वाढल्या अहेत. याचा 

पररणाम म्हणून जगाने प्रथमच एकाच वेळी बेरोजगारी अद्दण महागाइच्या दोन द:ु खाचा 

ऄनभुव घेतला.  

१९२० च्या दशकात यरुोपचे ऄद्दत महागाइ यदु् वेळेच्या नकुसानीमळेु अद्दण पनुबाांधणीमळेु 

होते, ज्यामळेु भारी कजथ होते. जेव्हा कजथ द्दटकाव नसते तेव्हा त्या देशानंी ईच्च-शक्ती (पैश) 

पैशामंध्ये (अद्दण त्याद्वार े पैशाचा परुवठा) ऄद्दधकाद्दधक वाढवून तूट द्दवत्तपरुवठा करण्यास 

सरुवात केली अद्दण ऄद्दत महागाइला जन्म द्ददला. लॅद्दटन ऄमेररकेची ऄद्दत महागाइ कजाथच्या 
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माध्यमातून वाढण्याच्या प्रयत्नामंळेु होते अद्दण जेव्हा कजथ ऄस्वस्थ होते, तेव्हा काही 

देशामंध्ये बाह्य कजाथच्या सकंटात सापडले अद्दण त्या सवाांनी ऄद्दत महागाइ ईववणार् या 

चलनच्या ऄत्यद्दधक िपाइचा ऄवलंब केला. हे सवथ ऄद्दत महागाइ ईच्च-शक्तीच्या पैशात 

द्दततकीच ईच्च वाढीसह होते हे सागंण्याची गरज नाही. 

१९८० अद्दण १९९० च्या समदृ्ीचे शे्रय जागद्दतकीकरणाच्या प्रसारास, तादं्दत्रक प्रगतीस 

अद्दण द्दस्थर धोरणाचं्या योग्य हाताळणी करणार्यास द्ददले जाउ शकते. ज्या देशानंी व्यापार 

अद्दण अंतरराष्ट्रीय भाडंवलाचे ईदारीकरण केले, ते आतरापेंक्षा वेगाने वाढले. दद्दक्षण-पूवथ 

अद्दशयाइ देश अद्दण चीन या कल्पनेला परुसेे परुावे देतात. 

यूएसएसअरचा पतन अद्दण अद्दफ्रकन देशाचंा खराब ऄनभुव यास ऄद्दतररक्त अधार 

देतात. ईत्तर ऄमेररकन, जपानी अद्दण यरुोद्दपयन प्रदेशामंधून कमी द्दकमतीच्या अद्दशयाइ 

अद्दण लॅद्दटन ऄमेररकन प्रदेशामंध्ये ईत्पादन अधार बदलल्यामळेु महागाइ कमी होण्यास 

जगभर मदत झाली अहे. दूरसचंार अद्दण सगंणकीकरणाची भरती या पारपंाररक 

ईद्योगामंधून ज्ान-अधाररत ईद्योग अद्दण सेवाकंडे रचनात्मक बदल झाला. या तेजीची 

घसरण अद्दण १९९७ च्या अद्दशयाइ अद्दथथक सकंटानंा कारणीभूत ठरणार्या परकीय 

चलनात होणारी ऄटकळ ही सध्याच्या वाढीतील मंदीसाठी जबाबदार ऄसणार ेमयुय घटक 

मानले जाते. वाढती दहशतवाद, चढईतार पडणार े पावसाळे अद्दण पयाथवरणाच्या 

धोक्यामंळेुही या मंदीला चालना देण्यात मोलाचे योगदान अहे. 

३अ.२ तस्थरीकरण धोरण 

स्वयचंद्दलत द्दस्थरीकरण, ईदा. परुोगामी थेट कर अद्दण सामाद्दजक सरुक्षा प्रणाली, व्यवसाय 

चक्राचंा प्रद्दतकार करण्यासाठी कधीही परुसेे नसते. अद्दथथक चलन, चलनद्दवषयक धोरण 

अद्दण परकीय चलन दर प्रणाली अद्दथथक ईतार-चढाव दूर करण्यासाठी धोरणकत्याांच्या 

हाती अवश्यक साधने प्रदान करतात. सरकाराचंी द्दवत्तीय कामे, ईदा. सरकारी खचथ अद्दण 

कर अकारणीचा थेट पररणाम ऄप्रत्यक्षपणे अद्दण ऄप्रत्यक्षपणे एकूण मागणीवर होतो. 

सरकारी खचथ हा एकूण मागणीचा एक घटक अहे अद्दण कर अकारणीमळेु खाजगी ईत्पन्न 

कमी होते ज्यायोगे खाजगी वापर अद्दण गुतंवणूक कमी होते. खासगी गुतंवणूक अद्दण 

द्दनव्वळ द्दनयाथतीत घट करून द्दवस्तार द्दवत्तीय पॉद्दलसीच्या पररणामाचा एक भाग गदीत 

ऄसतो, कारण वाढीव सरकारी खचाथमळेु व्याज दरामध्ये वाढ होते अद्दण त्याद्वार े

(ऄथथव्यवस्था तरगंत्या दरावर ऄसेल तर) द्दवद्दनमय दराचे वाढ होते. 

द्दस्थरीकरण धोरण ही सरकार द्दकंवा मध्यवती बकेँने अखलेली धोरण अहे जे अद्दथथक 

द्दवकासाचे द्दनरोगी स्तर अद्दण कमीतकमी द्दकंमतीत बदल राखण्याचे ईिीष्ट अहे. द्दस्थरतेचे 

धोरण द्दटकवून ठेवण्यासाठी मागणी द्दकंवा परुवठ्यातील ऄचानक बदल द्दनयदं्दत्रत 

करण्यासाठी अवश्यक ऄसलेल्या व्यवसायाचे चक्र देखरेख करणे अद्दण द्दवत्तीय धोरण 

अद्दण अद्दथथक धोरण समायोद्दजत करणे अवश्यक अहे. 

व्यवसायाच्या वतृ्ताच्या भाषेत, ऄथथव्यवस्थेला ऄत्यद्दधक "ईष्ट्णता" द्दकंवा "मंदावलेली" 

होण्यापासून रोखण्यासाठी द्दस्थरीकरण धोरण तयार केले गेले. 
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द्दस्थरीकरण धोरण अवश्यकतेनसुार व्याज दर वाढवून द्दकंवा कमी करून ऄथथव्यवस्था 

समतेसाठी ठेवू आद्दच्ित अहे. 

•     व्याज दर खचथ करण्याच्या कजाथपासून परावतृ्त करण्यासाठी वाढद्दवले जातात अद्दण 

खचथ करण्यासाठी कजथ घेण्यास कमी करण्यासाठी कमी केले जाते. 

•     द्दवत्तीय मागणीचा वापर सरकारी मागणी अद्दण कर वाढवून कमी करून एकद्दत्रत 

मागणीवर पररणाम होउ शकतो. 

•  आद्दच्ित पररणाम म्हणजे ऄशी ऄथथव्यवस्था जी मागणीतील जगंली द्दस्वगंच्या 

पररणामापासून ईशीर करते. 

३अ.३ तस्थरीकरण धोरण सकंल्पना 

िूद्दकंग्ज ससं्थेच्या ऄभ्यासात ऄसे नमूद केले अह े की दसुर े जागद्दतक यदु् सपंल्यानतंर 

ऄमेररकेची ऄथथव्यवस्था दर सात मद्दहन्यापैंकी जवळपास एका मंदीच्या द्दस्थतीत अहे. हे 

चक्र ऄपररहायथ म्हणून पाद्दहले जाते, परतं ुद्दस्थरीकरण धोरण हा धक्का नरम करण्यासाठी 

अद्दण व्यापक बेरोजगारी रोखू शकते. 

देशाच्या सकल देशातंगथत ईत्पादनात (जीडीपी) मोजले तसेच चलनवाढीचा दर द्दकंवा 

घसरणीवर द्दनयतं्रण ठेवून द्दस्थरतेचे धोरण ऄथथव्यवस्थेच्या एकूण ईत्पादनातील ऄद्दनयद्दमत 

बदलानंा मयाथद्ददत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत अह.े या घटकाचं्या द्दस्थरतेमळेु रोजगाराच्या 

द्दनरोगी पातळीवर पररणाम होतो. 

द्दस्थरीकरण धोरण हा शब्द एखाद्या सावथभौम कजथ डीफॉल्ट द्दकंवा स्टॉक माकेट 

कॅ्रशसारयया अद्दथथक सकंटाच्या द्दकंवा धक्क्याच्या प्रद्दतद्दक्रयेच्या सरकारी कारवाइचे वणथन 

करण्यासाठी देखील केला जातो. प्रद्दतसादामंध्ये अपत्कालीन द्दक्रया अद्दण सधुारणा कायदे 

समाद्दवष्ट ऄसू शकतात. 

३अ.४ तस्थरीकरण धोरणाची मळेु 

ऄग्रगण्य ऄथथशास्त्रज् जॉन मेनाडथ केन्स यांनी ऄसा यदु्दक्तवाद केला की ऄथथव्यवस्था 

कोणत्याही प्रकारच्या नैसद्दगथक द्दकंवा स्वयचंद्दलत पनुबाधंणी द्दकंवा दरुुस्तीद्दशवाय द्दस्थर 

अद्दण द्दस्थर कालावधीचा ऄनभुव घेउ शकते. मागील ऄथथशास्त्रज्ांनी ऄसे पाद्दहले होते की 

चक्रीय पद्तीने ऄथथव्यवस्था वाढतात अद्दण सकुंद्दचत होतात, ऄधूनमधून मंदी येते 

त्यानतंर सधुारतात अद्दण द्दवकासाकडे परत येतात. ऄथथव्यवस्था पनुप्राथप्तीची प्रद्दक्रया 

साधारणत: मंदीनतंर ऄपेद्दक्षत ऄसावी ऄसे केन यानंी त्यांचे द्दसद्ातं द्दववाद्ददत केले. ते 

म्हणाले की, ग्राहक, गुतंवणूकदार अद्दण व्यवसाय यानंा ऄसलेली भीती व ऄद्दनद्दितता 

दीघथकाळापयांत कमी होणारा ग्राहक खचथ, अळशी व्यवसाय गुतंवणूक अद्दण ईन्नत 

बेरोजगारीच्या कारणास्तव बनू शकते जे सवथ एकमेकानंा दषु्ट्पररवतथनात बळकट करतात. 

ऄमेररकेत फेडरल ररझव्हथला वस्तू व सेवाचंी मागणी ऄगदी कमी करण्यासाठी व्याज दर 

वाढद्दवणे द्दकंवा कमी करण्याचे काम द्ददले जाते. चक्र थाबंद्दवण्यासाठी, कीने ऄसा यदु्दक्तवाद 
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केला, एकूण मागणीमध्ये फेरफार करण्यासाठी धोरणात बदल अवश्यक अहेत. तो अद्दण 

त्याच्यामागील केनेद्दशयन ऄथथशास्त्रज्ांनी ऄसा यदु्दक्तवाद केला की ईलटपक्षी धोरण 

अशावादी अद्दण अद्दथथक वाढीच्या काळात ऄत्यद्दधक चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी 

वापरला जाउ शकतो. केनेद्दशयन स्टेबलायझेशन पॉद्दलसीमध्ये, ईच्च पातळीवरील 

बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी मागणीला ईते्तजन द्ददले जाते अद्दण वाढत्या महागाइचा 

सामना करण्यासाठी ही दडपशाही केली जाते. मागणी वाढवण्यासाठी द्दकंवा कमी 

करण्यासाठी अज वापरली जाणारी दोन मयुय साधने म्हणजे कजथ घेताना व्याज दर कमी 

करणे द्दकंवा वाढवणे द्दकंवा सरकारी खचथ वाढद्दवणे द्दकंवा कमी करणे. हे ऄनकु्रमे अद्दथथक 

धोरण अद्दण द्दवत्तीय धोरण म्हणून ओळखले जातात. 

३अ.५ तस्थरीकरण धोरणाचे भाकीत  

यूएस फेडरल ररझव्हथ बोडाथसारयया कें द्रीय बँद्दकंग ऄद्दधकायाांमाफथ त बरचे कामकाज बहुताशं 

अधदु्दनक ऄथथव्यवस्था द्दस्थरीकरण धोरणानंा करतात. द्दस्थरीकरण धोरण व्यापक प्रमाणात 

यूडीएस मध्ये द्ददसून अलेल्या सकल देशातंगथत ईत्पादन द्दवकासाच्या मध्यम परतं ु

सकारात्मक दराचे शे्रय जाते. ऄद्दतवादी अशावाद द्दकंवा वाढत्या चलनवाढीच्या काळात 

मंदी अद्दण सकुंचन धोरणात द्दवस्ताररत अद्दथथक अद्दण द्दवत्तीय धोरणांचा वापर करणारे. 

याचा ऄथथ व्याजदर कमी करणे, कर कमी करणे अद्दण अद्दथथक मंदीच्या काळात वाढती तूट 

खचथ अद्दण व्याज दर वाढद्दवणे, कर वाढवणे अद्दण चागंल्या काळात सरकारी तूट खचथ कमी 

करणे याचा ऄथथ ऄसा अहे. 

बर् याच ऄथथशास्त्रज्ाचंा ऄसा द्दवश्वास अहे की दीघथकालीन समदृ्ीसाठी अद्दथथक वाढीचा 

द्दस्थर वेग कायम ठेवणे अद्दण द्दकंमती द्दस्थर ठेवणे अवश्यक अह,े द्दवशेषत: ऄथथव्यवस्था 

ऄद्दधक जद्दटल अद्दण प्रगत झाल्यामळेु. त्यापैकी कोणत्याही चलनात ऄत्यतं ऄद्दस्थरता 

व्यापक ऄथथव्यवस्थेस न येणार्या पररणामांना कारणीभूत ठरू शकते. 

द्दस्थर धोरणामंळेु १९८० अद्दण १९९० च्या दशकात मेद्दक्सको, ऄजेंद्दटना, थायलंड अद्दण 

आंडोनेद्दशयासह ऄनेक देशांनी घेतलेले कजथ अद्दण परकीय चलन सकंटानंा वाचद्दवण्यात 

मदत झाली. मंदीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी अद्दण दहशतवादी हल्ल्यामंधून बाहेर 

पडण्यासाठी ऄमेररका अद्दण भारत यांच्यासह ऄनेक देशामंध्ये सध्या ही साधने 

यशस्वीररत्या वापरली जात अहेत. तक्ता 3 ऄ २ मधील माद्दहती द्दनवडक देशामंध्ये या 

धोरणांचे द्दवस्ततृ कायथ दशथद्दवतात, ईदा. काही द्दनवडक वषाांसाठी भारत, ऄमेररका अद्दण 

चीन. या द्दनकालाचें काळजीपूवथक द्दवशे्लषण पढुील दशथद्दवतात:  

     (%ofGDP) 

Year Money Supply Grow Fiscal 

Deficit 

India China USA 

1969 9.80 N.A. 5.90 8.60 N.A. 19.34 2.52 

1970 10.80 N.A. 3.80 9.00 N.A. 19.50 3.15 

1980 12.30 24.80 6.30 13.23 26.59 21.62 6.54 

1990 18.90 13.40 3.80 17.27 16.81 22.43 8.12 
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1997 12.60 19.40 3.50 17.78 12.59 19.49 4.87 

2000 10.70 21.40 -3.80 16.98 18.09 18.19 5.35 

Mean

* 

14.79 21.38 5.97 14.28 18.11 20.86 5.60 

SD* 4.11 9.01 3.82 2.88 4.99 1.48 1.79 

तक्ता 3 अ.2: धोरण तनदेशकांमधील बदल (टक्केवारी) 

thIndia China aChina USA 

स्त्रोत: आंतरराष्ट्रीय नाण ेतनधी अयएमएफ:आंतरराष्ट्रीय द्दवत्तद्दवषयक सादं्दययकी, 

द्दवद्दवध द्दवषय. * चाळीस वषथ १९६९-२००० 

सकल देशातंगथत ईत्पादनातील द्दवकास दर, पैशाच्या परुवठ्यातील वाढीचा दर, 

जीडीपीच्या प्रमाणात सरकारी खचथ अद्दण द्दवत्तीय तूट या द्दतन्ही देशातं सकल देशातंगथत 

ईत्पादनाचे प्रमाण म्हणून द्दवशे्लषण नाही. हे लक्षात घेतले जाउ शकते की जर 

व्यवसायाच्या चढईतारावंर प्रद्दतरोध करण्यासाठी द्दस्थरता धोरणे लागू केली गेली तर, 

त्याचं्या सबंंद्दधत पररमाणे वाढतात. जेव्हा मंदी ऄसेल तेव्हा गती कमी तर समदृ्ी दरम्यान 

जलद होइल. 

पाच बरोबर ऄसलेल्यापैंकी तीन ऄमेररकेसाठी (सवथ सवाथत वाइट वषाथच्या काळात) अद्दण 

प्रत्येकी एक भारत (सवाथत वाइट वषाथच्या काळात पैसे परुवठा करण्यासाठी) अद्दण चीन 

(सवोत्तम वषाथत द्दवत्तीय तूट) साठी अहेत. या सोप्या द्दवशे्लषणावरून ऄसे सचुद्दवले जाते 

की द्दस्थरीकरण करणारी धोरणे केवळ यूएसमधील मंदीच्या ऄंमलबजावणीसाठीच लागू 

केली गेली. बहुताशं घटनामंध्ये ही धोरणे चक्रीय-समथथक होती ज्यायोगे त्याचंा प्रद्दतकार 

करण्याऐवजी चढईतार वाढत होते. 

याईलट, द्दवत्तीय धोरण ऄमेररका अद्दण चीनमध्ये चक्रीय-द्दवरोधी होते अद्दण भारतातील 

चक्रीय होते. वेगवेगळ्या द्दस्थरीकरणात्मक धोरणाचं्या सापेक्ष प्रभावीतेच्या बाबतीत 

ऄथथशास्त्रज् द्दभन्न अहेत. पैशाची मागणी अद्दण आतर वतथनद्दवषयक काये तलुनेने द्दस्थर 

अहेत ऄसा त्याचंा द्दवश्वास ऄसल्याने वगाथतील लोक अद्दथकथ  ईपकरणावरील 

चलनद्दवषयक धोरणाला ऄनकूुल अहते. याईलट, केनेद्दसयन लोक अद्दथकथ  धोरणाचे 

समथथन करतात, द्दवशेषत: मंदी रोखण्यासाठी, जेव्हा व्याज दर द्दवत्तीय तूटला क्वद्दचतच 

प्रद्दतसाद देते. दोन्ही शाळा ऄसा द्दवश्वास ठेवतात की धोरणे प्रभावी होण्यासाठी त्यानंा 

द्दवश्वासाहथ ऄसले पाद्दहजे. ऄथथव्यवस्था द्दस्थर करण्यासाठी परकीय चलन दर धोरणाचा 

फारसा ईपयोग झाला नाही. आतर दोन द्दवद्दवध यशाने लागू केले गेले अहेत. 

ज्ानाधाररत, तंत्रज्ान अद्दण धोरणामंधील पारदशथकता अद्दण अद्दथथक द्दवकासामधील समग्र 

लक्ष्यी ऄथथशास्त्र (द्दवत्तीय वषथ) समतोलाचे महत्त्व ओळखणे अद्दण आतर घटकासंमवेत 

सध्याच्या वाढीतील मंदीचा सामना करण्यासाठी धोरणांची ऄपरुी कायथक्षमता जबाबदार 

अहेत. मंदीच्या काळात पंप प्राआद्दमंग करणे आष्ट अह ेअद्दण ऄशा प्रकार ेऄनेक देशामंध्ये 

सध्या चालू ऄसलेल्या अद्दथथक धोरणाचें द्दमश्रण चागंले धोरण अहे. 

अद्दथथक ईतार-चढाव अले अहेत, वारवंार येत राहतील अद्दण ते पूणथपणे वाइट नाहीत. 

सवथच के्षत्रात ईतार-चढाव अहेत अद्दण अद्दथथक कामद्दगरी ऄपवाद ऄसू शकत नाही. 
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वास्तद्दवक जीवनात ऄसे काहीच पररपूणथ नसते अद्दण म्हणून पॉद्दलसी चढईतारापंासून 

सपूंणथ स्वातंत्र्याची हमी देउ शकत नाहीत. मंदी अत्मद्दनरीक्षण, द्दवश्रातंी, कायथप्रदशथन 

सधुारण्याचे मागथ, नवीन तंत्र शोधणे आत्यादी सधंी द्दशकवतात आत्यादी. महान नैराश्याचा 

ऄनभुव घेण्याच्या धोरणात समग्र लक्ष्यी अद्दथथक द्दसद्ातं अद्दण धोरणात क्रातंी करण्याची 

पे्ररणा केनेस ची नव्हती का? त्याचप्रमाणे द्दमल्टन फ्राआडमॅनला त्याच्या द्दकंमतींच्या ऄपेक्षा, 

बेकारीचा दर, अद्दण धोरणातील त्रटुी याचं्या गहृीतकेमळेु केनेद्दशयन द्दसद्ातंातील 

ऄपरुीपणाचा सामना करण्यास प्रोत्साद्दहत केले गेले नाही? तकथ सगंत ऄपेक्षाचं्या कल्पनेच्या 

प्रगतीच्या माध्यमातून रॉबटथ  लकुस अद्दण आतराकंडून त्याच्या कल्पनानंा ऄद्दतररक्त पाद्दठंबा 

द्दमळाला. 

नवीन कॅनेद्दशयन लोकानंी तकथ सगंत ऄपेक्षाचंा द्दसद्ातं स्वीकारला अद्दण जनु्या केनेद्दसयन 

शाळेच्या वेतन-द्दकंमतीतील कठोरपणाचे गदृ्दहतक तकथ सगंत केले. हे, आतरापैंकी, अमच्यास 

समदृ् केले अह.े 

ऄथथव्यवस्थेची समज अद्दण त्यानसुार अद्दथथक चढईतार अता पूवीपेक्षा ऄद्दधक चागंले 

समजले अद्दण व्यवस्थाद्दपत केले गेले अहेत. नवीन ईत्पादनाचंा शोध, नवीन तंत्रज्ान 

अद्दण द्दवलीनीकरणाकडे अद्दण जागद्दतकीकरणाकडे कल आत्यादी व्यवसाय चक्रातून पे्रररत 

झाले अहेत. 

खोल द्दकंवा / अद्दण दीघथ मंदी अद्दण ऄसरुद्दक्षत समदृ्ी ऄथाथतच चागंली नाहीत. यापूवी 

अद्दथथक अद्दण सामाद्दजक / मानद्दसक नकुसानात न अणता त्रास होतो. नतंरचे जीवनमान 

ईंचावण्यास प्रवतृ्त करते ज्याला कोणालाही ईलट करणे अवडत नाही. सदुैवाने, वरील 

तीन द्दवशे्लषक धोरणापैंकी द्दकमान द्दस्थरता धोरणापैंकी कमीतकमी ऄंशतः चढ-ईतार 

प्रद्दतरोध करण्यासाठी कोणत्याही पररद्दस्थतीत प्रभावी अहे. यामळेुच १९२९-१९३३ 

पासून जगाला कोणतीही तीव्र मंदी द्ददसली नाही अद्दण भद्दवष्ट्यात ऄशी मोठी औदाद्दसन्यता 

कधीच होणार नाही हे अपण सरुद्दक्षतपणे सागूं शकतो. देशानतंरच्या देशानंा मंदीचा सामना 

करावा लागला परतं ुते सवथ ऄल्पकालीन अद्दण तलुनेने ईथळ अहेत. 

याचे शे्रय समग्र लक्ष्यी ऄथथशास्त्राच्या द्दवकासास अद्दण जगभरातील धोरण-द्दनमाथत्यादं्वार े

त्याच्या वापरास द्ददले जाते. ही धोरणे वेगवेगळ्या यशाने वास्तद्दवक जगात लागू केली गेली 

अहेत. पूणथ धोरणाची कमतरता ऄंशतः या धोरणाचं्या मूळ मयाथदेमळेु अद्दण ऄंशतः त्याचं्या 

खराब ऄनपु्रयोगामंळेु झाली अहे. हे सागंण्याची गरज नाही की जागद्दतक बकँ अद्दण 

अंतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधीसारयया अंतरराष्ट्रीय ससं्थानंी सदस्य राष्ट्रानंा प्रभावी प्रद्दत-

चक्रीय धोरणांची ऄंमलबजावणी करण्यास मदत केली अहे, तरीही साद्दहत्य त्यांचे दबुथल 

मागथदशथन / शक्ती याचें ईदाहरण देते. धोरणाचें दषु्ट्पररणाम होतात, त्यातील काही ऄवादं्दित 

ऄसू शकतात, परतं ु द्दवद्दवध साधनांचा न्यायपूणथ संयोजन केल्यास त्याचे दषु्ट्पररणाम कमी 

होउ शकतात. ईदाहरणाथथ , द्दवस्ताररत द्दवत्तीय वषथ अद्दण द्दवस्ताररत अद्दथथक धोरण याचें 

योग्य द्दमश्रण म्हणजे व्याज दर न वाढवता ईत्पादन वाढवते. तसेच, द्दवस्ताररत द्दवत्तीय द्दकंवा 

चलनद्दवषयक धोरणासह परकीय चलन दराचे ऄवमूल्यन केले गेले तर व्यापार सतंलुन 

धोक्यात न घालता अमचे ईत्पादन जास्त होइल. तथाद्दप, चक्र खराब अद्दण ददैुवाने, समग्र 

लक्ष्यी ऄथथशास्त्रीय द्दसद्ातं अद्दण धोरण अद्दण तंत्रज्ानातील नवकल्पनामंध्ये मोठ्या 
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प्रमाणात प्रगती ऄसूनही, चक्र, कालातंराने सौम्य ऄसले तरी कायम राद्दहले अहेत अद्दण 

कधीही ऄदृश्य होण्याची शक्यता नाही.    

आपली प्रगती तपासा: 

१. अद्दथथक चढईताराचंी सकंल्पना समजावून सागंा. 

२. द्दस्थरीकरण धोरणाचंा ऄथथ स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

३अ.६ हस्तातंरण यतं्रणा आतण गदीचा (क्राउतडंग आउट) पररणाम   

क्राईद्दडंग आऊट म्हणजे ऄशी प्रद्दक्रया, जेथे सरकारी खचाथत वाढ झाल्याने खासगी 

के्षत्रातील खचथ कमी होतो. सावथजद्दनक के्षत्राच्या वाढीशी सबंंद्दधत व्याजदराच्या वाढीच्या 

पररणामी हे ईववते. ऄनेक ऄथथशास्त्रज्ांनी वेगवेगळ्या अद्दथथक परपंरामंधील क्राईद्दडंग 

अईट द्दवचारात घेतले अहे अद्दण बर् याच चचेचा द्दवषय अहे. ऄशा प्रकार,े सरकारी 

खचाथमध्ये वाढ झाल्यामळेु खाजगी गुतंवणूकीचा खचथ कमी होउ शकतो, याला गदीचा 

पररणाम म्हणून सबंोधले जाते. खासगी के्षत्रातील गुतंवणूकीचा खचथ सरकारी खचाथच्या 

गदीमळेु वाढतो. सरकारी खचाथचा (के.गणुक पररणामजीईच्च व्याजदराच्या खाजगी 

गुतंवणूकीवर नकारात्मक पररणाम झाल्यामळेु) कमी होतो. कारण गदीचा पररणाम एकद्दत्रत 

पररणाम कमी होतो परतं ुव्याज दर वाढतो.  

i. एकत्रीत मागणी (C + I + G) अद्दण एकद्दत्रत अईटपटु दृष्टीकोन अद्दण 

ii. अयएस-एलएम पध्दतीच्या दृष्टीने गदी-अवाजाच्या घटनेचे स्पष्टीकरण देउ शकतो. 

अपण द्दशकलो अहोत की समतोल राष्ट्रीय ईत्पन्न त्या द्दठकाणी द्दनद्दित केले जाते 

द्दजथे (C + I + G) वक्र 45° िेदते.  ती C + I1 + G1 द्वार ेदशथद्दवले जाते. जेव्हा व्याज 

दर अरऄसे गहृीत धरले जाते तेव्हा हे रखेा अकृती ३ ऄ १ मध्ये, C + I + G रखेा 

द्दबंदू इ वर 45° रखेा िेदते अद्दण समतोल राष्ट्रीय ईत्पन्न हे OY1 द्दनद्दित करते1. 
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आकृती ३अ.१ सरकारी खचि खासगी गुंतवणूकीसाठी गदी करते 

आतण एकूण उत्पादन कमी करते 

सरकारी खचाथमध्ये G1 ते G2 आतकी वाढ केल्यास C + I1 + G1 (holding r = r1) रखेा  

C+ I + G2 (for r = r1) पयांत सरकते. यामळेु एकूण ईत्पन्न OY2  (पूणथ गणुक प्रभाव) 

पयांत वाढते.. या ईच्च ईत्पन्न (OY2 > OY1), ,तथाद्दप, ( r ) अर पैसा मागणी अद्दण व्याज 

दर वाढीस कारणीभूत ठरते अद्दण तो  r1 पासून r2, जातो ज्यामळेु खाजगी द्दनयोद्दजत 

गुतंवणूकीचा खचथपयांत घसरला. .  

यामळेु एकद्दत्रत मागणी रषेा खाली C + I2 + G2 वर जाइल (अर = अरगहृीत धरून2 <अर1) 

समतोल अता द्दबंदू E3 पयांत घसरला.. लक्षात ठेवा की समतोल ईत्पन्न OY<OY2 वर 

घसरले अह3े. खासगी के्षत्राची गुतंवणूक रोखली जात अहे. येथे अपण कायाथद्दन्वत 

करताना 'अंद्दशक' गणुक प्रभाव पाहतो. 

तथाद्दप, व्याज दर कमी होत ऄसता तर गदी वाढण्याची कोणतीही घटना घडली नसती. 

समजा, कें द्रीय बकँ सरकारी खचाथसाठी ऄथथपरुवठा करण्यासाठी पैसे परुवठा वाढवते. 

त्याचा पररणाम अता कमी व्याजदराच्या रुपात मनी माकेटमध्ये जाणवू शकतो. याचा ऄथथ 

ऄसा अहे की जनतेद्वारे जास्त पैशाचंी मागणी जास्त प्रमाणात पूणथ केली जाउ शकते. 

यामळेु व्याज दर कमी होउ शकतात, एकूण ईत्पादन वाढू शकते. दसुर्या शब्दातं, गदी 

वाढवण्याऐवजी एखाद्याला 'कमी होण्याचा पररणाम' ऄनभुवास शकतो. 

अयएस-एलएम फे्रमवकथ च्या दृष्टीने गदी वाढवण्याच्या घटनेचे ऄद्दधक चागंले वणथन केले 

जाउ शकते कारण हे वस्तूंचे बाजार अद्दण पैशाचें बाजार दोन्ही एकत्र करते. एकद्दत्रत 

मागणी-एकद्दत्रत ईत्पादन दृष्टीकोन माल बाजार अद्दण पैशाच्या बाजारातील दवेु प्रदद्दशथत 

करत नाही. अकृती ३ ऄ २ मध्ये अम्ही अयएस अद्दण एलएम वक्र काढल्या अहेत. 

साधेपणासाठी, अम्ही एलएम वक्रवरील द्दलद्दक्वद्दडटी रॅप आफेक्टचा द्दवचार केला नाही. 

सरुुवातीला, अपली ऄथथव्यवस्था द्दबंदू E1 वर समतोल अह1े. सबंंद्दधत ईत्पन्न-व्याज दर 

सयंोजन r1 – Y1. 
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आकृती ३ अ २ आयएस-एलएम प्रततमानामध्ये गदीचा प्रभाव 

सरकारी खचाथतील वाढीमळेु समतोल द्दबंदू E2 बदलून IS वक्र IS2, पयांत बदलली. 

पररणामी, ईत्पन्न OY, पासून OY1 आतके वाढते11 पासूनपयांत(सरकारी खचाथचा पूणथ 

गणुक). परतं ु ऄथथव्यवस्था समतोलपणाच्या बाहेर नाही: वस्तूंचे बाजार सतंलुन ऄसते 

(द्दनयोद्दजत खचथ एकूण ईत्पादनाच्या बरोबरीपासून), पण पैसा बाजार समतोलपणाच्या बाहेर 

ऄसते. कारण जास्त ईत्पन्नामळेु पैशाचंी मागणी वाढते. 

पैशाचंी ही जास्तीची मागणी (पैसा बाजारमध्ये) नतंर व्याज दर खाली खेचतो, ज्यामळेु 

ईत्पन्नावरील गणुाकार पररणामाचे अकार कमी करण्याच्या हेतूने काही खासगी गुतंवणूक 

रोखली जाते अद्दण एकूण मागणी घटते. ऄंद्दतम समतोल (अयएस-एलएम 

प्रद्दतच्िेदनानसुार द्दनधाथररत) अता द्दबंदू E3 ईववतो अद्दण एकूण अईटपटु OY3 घसरते. 

लक्षात घ्या की एकूण ईत्पन्न वाढ (OY3 – OY1) ऄसलेल्या गणुक (Y2 – Y1) ( पूणथ ' 

प्रभाव) ने दशथद्दवलेल्या रकमेपेक्षा कमी अह.े  या ऄद्दभप्रायला बर् याचदा “गदीचा पररणाम” 

म्हणून सबंोधले जाते. हे सरकारी खचथ गणुक अकार कमी करते. 

येथे हे लक्षात घ्या की जमावाचा प्रभाव द्दकंवा त्याचा प्रभाव गुतंवणूकीच्या कायाथच्या 

स्वारस्यावरील सवेंदनशीलतेवर (म्हणजेच अयएस वक्राचंा ईतार) अद्दण पैसे मागणीची 

काये व्याज संवेदनशीलता यावर ऄवलंबून ऄसते (ईदा. एलएम वक्रचा ईतार). 

गुतंवणूकीच्या कायाथच्या व्याज-सवेंदनशीलतेचे मूल्य द्दजतके जास्त ऄसेल अद्दण पैशाच्या 

मागणीच्या कायाथचे मूल्य द्दजतके कमी ऄसेल द्दततके जास्त गदीचा पररणाम अद्दण त्याईलट 

होइल. 

३अ.७ उत्पादन आतण धोरणाची एकतत्रतता रचना  

धोरणाची एकद्दत्रतता द्दह सकंल्पना, ऄथथव्यवस्था व व्यवस्थापन करण्यासाठी देश वापरत 

ऄसलेल्या द्दवत्तीय अद्दण अद्दथथक धोरणाचं्या सयंोजनाचा सदंभथ ऄसतो. देशाच्या 

धोरणकते-द्दवशेषत: त्याचे फेडरल सरकार अद्दण मध्यवती बकँ याद्वार ेधोरणाची एकद्दत्रतता 

द्दनद्दित केले जाते. देशाच्या ऄथथव्यवस्थेला चालना देण्यास धोरणाची एकद्दत्रतता हा एक 
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महत्त्वाचा भाग अहे अद्दण देशाला त्याच्या ऄथथव्यवस्थेची ताकद द्दटकवून ठेवण्यासाठी 

मदत करते. 

• धोरणाची एकद्दत्रतता द्दह एक ऄथथव्यवस्था व्यवस्थाद्दपत करण्यासाठी अद्दथथक अद्दण 

चलनद्दवषयक धोरण संयोजन अहे. 

•    द्दवत्तीय अद्दण चलनद्दवषयक धोरणे देशाचे अद्दथथक धोरण बनवतात - फेडरल सरकार 

अधीची जबाबदारी साभंाळते तर ईत्तरवती कें द्रीय बकेँच्या देखरखेीखाली ऄसते. 

• अद्दथथक धोरण व्याजदर अद्दण पैसा परुवठा याचंा समावेश अहे, तर अद्दथथक धोरण 

खचथ अद्दण कर पढुाकार याचंा समावेश अहे. 

•     जरी सरकार ेअद्दण मध्यवती बकँाचंी लक्ष्ये अद्दण वेळेची द्दक्षद्दतजे वेगळी अहेत तरी 

ती अद्दथथक वाढीस चालना देण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. 

३अ.८ धोरणाची एकतत्रतता कसे कायि करते 

देशाच्या अद्दथथक धोरणात दोन घटक ऄसतात - त्याचे द्दवत्तीय धोरण अद्दण त्याचे अद्दथथक 

धोरण. एका द्दवत्तीय पॉद्दलसीमध्ये महागाइ, रोजगार अद्दण वस्तू व सेवाचंी मागणी 

यासारयया अद्दथथक पररद्दस्थतीला चालना देण्यासाठी अद्दण प्रभाद्दवत करण्यासाठी देशाचे 

सरकार वापरत ऄसलेल्या कोणत्याही खचथ योजना अद्दण कर ईपक्रमाचंा समावेश करते. 

दसुरीकडे अद्दथथक धोरण म्हणजे देशाच्या पैशाच्या परुवठ्यावर द्दनयंत्रण ठेवण्यासाठी 

केलेल्या कोणत्याही कृतीचा सदंभथ ऄसतो. अद्दथथक धोरण देशाला अद्दथथक वाढ द्दटकवून 

ठेवण्यास मदत करते ऄसे मानले जाते. 

बहुतेक लोकशाही देशामंध्ये, द्दनवडलेल्या द्दवद्दधमंडळ - फेडरल सरकार - द्दवत्तीय धोरण 

द्दनयदं्दत्रत करतात, तर स्वतंत्र कें द्रीय बकँा अद्दथथक धोरण हाताळतात. ऄमेररकेत ही फेडरल 

ररझवथ द्दसस्टम (फेड) अह,े जी डझनभर प्रादेद्दशक फेडरल ररझव्हथ बॅकंानंी बनलेली अहे. 

सरकार े अद्दण मध्यवती बकँा सहसा लक्ष्याचें द्दवस्ततृ सेट सामाद्दयक करतात. ते कमी 

बेकारी, द्दस्थर दर, मध्यम व्याजदर, अद्दण द्दनरोगी वाढ यांचा समावेश अहे.  

हे धोरण साध्य करण्यासाठी वेगवेगळ्या साधनाचंी नेमणूक केली जाउ शकते अद्दण 

बर् याचदा वेगवेगळ्या प्राधान्यक्रमावंर जोर द्ददला जाइल ईदाहरणाथथ , सरकारी ऄथथसकंल्प 

दीघथ मदुतीच्या व्याज दरावर पररणाम करतात, तर अद्दथथक धोरण ऄल्प-मदुतीच्या मदु्यानंा 

प्रभाद्दवत करते. कारण त्याचें ईिीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येकाची वेगवेगळी ईद्दिष्टे अद्दण 

वेळ द्दक्षद्दतजे अहेत. सरकारानंी सामान्य लोकाकंडून लोकद्दप्रय मान्यता द्दमळद्दवली पाद्दहजे 

अद्दण चार वषाांच्या चक्रामंध्ये सवथसाधारणपणे मतदान केले जाते, तर कें द्रीय बकँसथ तंत्रज् 

ऄसतात जे मतदारानंा थेट ईत्तर देत नाहीत. हे त्यानंा ऄद्दधक स्वतंत्र बनवते. 

मग हे सवथ कसे कायथ करते? द्दकंमती वाढतात अद्दण चलन एकाच यदु्दनटची क्रय शक्ती घटते 

तेव्हा महागाइ येते. याचा ऄथथ ऄसा की लोक वस्तू अद्दण सेवा द्दवकत घेउ शकत नाहीत 

कारण त्याचें पैसे पूवीसारखेच ताणत नाहीत – द्दकंमती फक्त खूप जास्त अहेत. ही 

पररद्दस्थती सपूंणथ ऄथथव्यवस्थेमध्ये पसरली, ज्यामळेु ग्राहक अद्दण व्यवसाय खचथ अद्दण 
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ईच्च बेरोजगारी कमी होइल, ज्यामळेु त्याचे काही पररणाम होतील. पॉद्दलसी द्दमश्रणाद्वार े

महागाइ रोखण्यासाठी देशाचे सघंराज्य सरकार अद्दण कें द्रीय बकँ मदत करू शकते. 

ईदाहरणाथथ , ग्राहकानंा जास्त पैसे खचथ करण्यास प्रोत्साद्दहत करण्यासाठी सरकार कर कमी 

करण्याची ऄंमलबजावणी करू शकते तर मध्यवती बकँ द्दवत्तीय बाजारात ऄद्दधक तरलता 

घेण्यास व्याज दर कमी करू शकते. मध्यवती बकँ गुतंवणूकीस चालना देण्यासाठी पैशाचंा 

परुवठा वाढवू शकते अद्दण खचाथस प्रोत्साद्दहत करते. 

३अ.९ तवतशष्ट समंती 

ऄशा काही वेळा ऄसतात जेव्हा द्दवत्तीय अद्दण राजकोषीय धोरण तयार करणार ेप्रत्यक्षात 

एकत्र काम करतात. ईदाहरणाथथ, सरकार कर कमी करून अद्दण खचथ वाढवून अद्दथकथ  

पे्ररणा. कें द्रीय बकँ ऄल्प मदुतीच्या व्याजदरामध्ये कपात करून अद्दथथक प्रोत्साहन देण्याचा 

द्दनणथय घेउ शकते. मोकळेपणाने सागंायचे तर, हे पॉद्दलसी द्दमक्स होते ज्यामळेु ऄमेररकेच्या 

२००८ च्या अद्दथथक सकंटाला द्दमळालेल्या प्रद्दतद्दक्रयेचे वैद्दशष््टय होते. गहृद्दनमाथण बाजारात 

घसरण, वाढते व्याज दर अद्दण सबफ्राआम कजथदारानंा चूक म्हणून हे सकंट ओढवले गेले. 

याचा डोद्दमनोज प्रभाव पडला ज्यामळेु जागद्दतक द्दवत्तीय बाजारात कॅ्रश झाला अद्दण शेवटी 

मोठा मंदी झाली. 

द्दवत्तीय अद्दण राजकोषीय धोरण देखील द्दभन्न द्ददशाद्दनदेश अणू शकते. कें द्रीय बकँ अद्दथथक 

धोरणात सलुभता अणू शकेल तर द्दवत्तीय धोरणकते कठोरपणाचे ईपाययोजना करतील. 

अद्दथथक सकंटानतंर यरुोपमध्ये हेच घडले. द्दकंवा लोकद्दप्रय पाद्दठंबा द्दमळद्दवण्यास ईत्सकु 

ऄसलेले सरकार कठोर कामगार बाजार अद्दण महागाइच्या दबावामळेु कर कमी करण्याचा 

द्दकंवा खचथ वाढद्दवण्याचा द्दनणथय घेउ शकते. या कृतींमळेु मध्यवती बकेँला व्याज दर 

वाढद्दवण्यास भाग पाडता येइल.   

आपली प्रगती तपासा: 

१.  “गदी वाढीचा पररणाम” या शब्दाचे स्पष्टीकरण द्या. 

२. धोरणाची एकद्दत्रतता या सकंल्पनेतून तमु्हाला काय समजते? 

 

 

 

 

 

३अ.१० भारतातील IS-LM 

१९९१ मध्ये भारताने अपली ऄथथव्यवस्था ईदार करण्यासाठी मोठ्या सधुारणाचंी 

सरुुवात केली. परतं ु १९८० च्या दशकापासून अयात अद्दण व्यवसायावरील द्दनयतं्रणे 

सोडवण्यासाठी हळूहळू अद्दण प्रभावी धोरण-स्तरावर प्रयत्न केले, जे एका दशका नतंर 

कळस गाठले. भारताच्या वाढीची कथा तेव्हापासून अद्दण सध्याच्या साथीच्या अधी 
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द्दलद्दहली गेली अहे; अकाराच्या दृष्टीने भारत पाचव्या क्रमाकंाची ऄथथव्यवस्था अद्दण 

जगातील सवाथत वेगवान द्दरद्दलयन डॉलरची ईदयोन्मखु ऄथथव्यवस्था होती. 

हे समग्र फे्रमवकथ  न्यू केनेद्दसयन सैद्ादं्दतक तत्त्वज्ानावर अधाररत अहे, जेथे गुतंवणूकीच्या 

कायाथसह एक साधे केनेद्दसयन ईपभोग कायथ समाद्दवष्ट केले अहे, जे प्रवेगक तत्त्वाद्वार ेपे्रररत 

अह.े तथाद्दप, द्दफद्दलप्स वक्रची एक वद्दधथत अवतृ्ती प्रस्ताद्दवत अह,े ज्यामध्ये भारतीय 

ऄनभुवाची पषु्टी करण्यासाठी मागासवगीय चलनवाढ ऄपेके्षचा समावेश अहे जथेे 

चलनवाढीच्या भद्दवष्ट्यातील गद्दतशीलता ठरवण्यात जडत्व महत्वाची भूद्दमका बजावते. दोन-

टप्प्यातील कमीतकमी चौरस तंत्र, स्रक्चरल आक्वेशन मॉडेल (एसइएम) चे एक रूप, 

द्दवशे्लषणासाठी वापरले जाते ज्यात ईपभोग खचथ, खाजगी भांडवल द्दनद्दमथती, अयात अद्दण 

द्दनयाथत ऄसलेले बाह्य के्षत्र, ऄथथव्यवस्थेची परुवठा बाजू, चलनवाढ गद्दतमान, कर सकंलन, 

अद्दण पैशाची मागणी कायथ मानले जाते. 

शेवटी, द्दवस्ताररत मौद्दद्रक अद्दण द्दवत्तीय धोरण हस्तके्षपाच्या पररणामाचा ऄंदाज 

लावण्यासाठी प्रद्दतमानाच्या प्रभावीतेचे मूल्याकंन करण्यासाठी, द्दवत्त वषथ २००९ -२०१० 

ते २०१८-२०१९ पयांत गेल्या १० वषाांपासून ऄनकुरण केले जाते. हे व्याज दर कमी 

करून अद्दण सरकारी भाडंवल वाढवून केले जाते. द्दनद्दमथती तसेच सरकारी ईपभोग ऄनकु्रमे. 

ऄनकुरणातील ऄनभुवजन्य द्दनष्ट्कषथ द्दवत्तीय अद्दण अद्दथथक दोन्ही धोरणांची प्रभावीता 

सचुवतात. ऄल्प मदुतीच्या व्याजदरात १०० टक्के द्दबंदू कपातीच्या सकंल्पनेनसुार 

द्दवस्ताररत अद्दथथक धोरण, सकल राष्ट्रीय ईत्पादनात समुार े४% वाढ करते. 

दसुरीकडे, सरकारी वापराचा खचथ अद्दण सावथजद्दनक भाडंवल द्दनद्दमथती या दोन 

व्हेररएबल्समध्ये वाढ ही द्दवत्तीय ईते्तजना म्हणून मानली जाते. सरकारी ईपभोग खचाथत 

१०% वाढ झाल्यामळेु ईत्पादनात १९.६५% वाढ होते, तर 10% जास्त सावथजद्दनक 

भाडंवल द्दनद्दमथती २४.२३% ने ईत्पादन वाढवते. अद्दथथक प्रोत्साहन अद्दण अद्दथथक वाढ 

केवळ शाश्वत अहे जर ह े कर सकंलनाद्वार े महसूल देखील द्दनमाथण करू शकते. दोन्ही 

प्रकरणामंध्ये, कर सकंलन समुार े५०% वाढते. भारतात कर सकंलन अधीच कमी अहे हे 

लक्षात घेता, ही वाढ अियथकारक नाही. 

३अ.११ १९८० पासूनच्या भारतीय अथिव्यवस्थेचे समग्र अथिशास्त्रीय 

अवलोकन 

भारतीय ऄथथव्यवस्थेच्या वाढीचा मागथ १९८० पासून हळूहळू अद्दण सातत्याने ईत्क्रातंीचा 

ऄनभुव घेत अह.े या गद्दतशील वाढीचे मयुय कारण गेल्या चार दशकामंध्ये वेगवेगळ्या 

टप्प्यामंध्ये स्वीकारलेल्या अद्दथथक धोरणामंध्ये बदल अह.े या ४० वषाांच्या कालावधीत 

भारताच्या व्यापक अद्दथथक कामद्दगरीचा सदं्दक्षप्त द्दचत्रण तक्ता ३ ऄ ३ मध्ये सादर केला अह.े 

अंतररक घटकानंी, जागद्दतक गणुधमाांसह, या प्रवासाला एका वेगळ्या गतंव्यस्थानाकडे नेले 

जेथे भारताला ऄद्दवकद्दसत ऄथथव्यवस्थेपासून जागद्दतक अद्दथथक व्यासपीठावर एक 

अशादायक ईदयोन्मखु शक्ती म्हणून ओळखले जाते. १९८० ते १९९० या कालावधीत, 

वाढीचा दर ५.८% च्या ऄभूतपूवथ स्तरावर गेला अद्दण हा अकडा जगातील ११३ पैकी 

अठ देशानंी मागे टाकला. ईदारीकरणानतंर, १९९०-१९९५ या कालावधीत, 
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सरंचनात्मक बदलामंळेु वाढीचा दर द्दकरकोळपणे ४.७०% पयांत घसरला, परतं ु मागील 

शतकाच्या शेवटच्या पाच वषाांत, म्हणजे ६.८४% पयांत, त्यानतंर सातत्याने वाढ झाली. 

नवीन सहस्राब्दीच्या पद्दहल्या पाच वषाांमध्ये ५.६५% वाढ झाली. 

२००५ ते २०१० पयांत, सकल राष्ट्रीय ईत्पादनाचा चतथुाांश वाढीचा दर ६.९२% च्या 

सवथकालीन ईच्च ऄंदाज अह.े अद्दथथक वषथ २००३-०४ ते २०१०-११ पयांत, २००८-

०९ वगळता, भारतीय ऄथथव्यवस्थेने समुार ेअठ वषे सातत्याने वाढीचा दर वाद्दषथक ८% 

च्या जवळ नोंदवला. २००८ नतंर सबप्राआम माकेट सकंट अद्दण त्याचा जागद्दतक प्रभाव, 

हा त्याच्या आद्दतहासातील टप्पा होता. 

भारतीय ऄथथव्यवस्थेने सलग वषाांमध्ये ईत्पादन वाढीमध्ये खालावलेला कल ऄनभुवला. 

२०१६ मध्ये नोटाबंदी अद्दण २०१७ मध्ये जीएसटी सारयया सरंचनात्मक सधुारणाचं्या 

कमकुवत ऄंमलबजावणीच्या प्रद्दतकूल पररणामामळेु हा कल अणखी वाढला होता. तथाद्दप, 

ऄनेक लोक ऄशा सधुारणांच्या दीघथकालीन फायद्यांच्या बाजूने यदु्दक्तवाद करतात, ज्याचा 

द्दनणथय फक्त योग्य वेळीच केला जाउ शकतो.  

तक्ता ३ अ ३: समग्र लक्ष्यी तनदेशक: १९८० ते २०२० पयंतची पंचवातषिक सरासरी 

 

एकूण-स्तरीय अईटपटुच्या द्दवद्दवध घटकावंर बारीक नजर भारतीय ऄथथव्यवस्थेच्या 

गद्दतमान वाढीचे मूल्याकंन करण्यासाठी एक ऄद्दतशय माद्दहतीपूणथ भाग अहे. ऄलीकडेच 

भारताला ईपभोग वाढीचा ऄनभुव येत ऄसला तरी, त्याच्या सरुुवातीच्या अद्दथथक 

प्रवतृ्तीला खाजगी गुतंवणकुीच्या दराने आंधन द्ददले होते, जे १९८०-१९८५ या 

कालावधीसाठी सतत ८.५७% वरून २०१०-२०१५ मध्ये ३०.३२% पयांत वाढले. , 

भारतातील सावथजद्दनक गुतंवणकुीत एक धमथद्दनरपेक्ष ऄधोगती द्ददसून अली, जी मयुयत्वे 

राज्य अद्दण कें द्रासह द्दवद्दवध स्तरावंर सरकारने पायाभूत सदु्दवधांच्या गुतंवणकुीत तीव्र घट 

केल्यामळेु झाली. 

मध्यमवगाथचा ईदय अद्दण लोकसयंयाशास्त्रीय प्रोफाआलमध्ये सकं्रमणामळेु गेल्या दशकात 

जास्त वापर झाला अद्दण ऄन्यथा मजबूत लवद्दचक घटक अद्दण ऄथथव्यवस्थेची ताकद 

कमी झाली, म्हणजेच खाजगी बचत. १९८०-१९८५ मध्ये १३.२३% वरून २००५-

२०१० मध्ये ३२.२३% पयांत द्दस्थर वाढ नोंदवली गेली अद्दण २००० च्या 

सकंटादरम्यान जागद्दतक गोंधळाच्या द्दवरूद् अपली अद्दथथक व्यवस्था ईंचावली. जीएसटी 
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अद्दण नोटाबंदी लागू झाल्यानतंर, बचत दर अद्दण खाजगी गुतंवणकुीचे दर २०१५ ते 

२०१९ या कालावधीत ऄनकु्रमे २९.७१% अद्दण २७.७६% पयांत घसरले. पढेु, अद्दथथक 

अघाडीवर, भारताचे धोरण कायम ठेवण्यासाठी रूद्दढवादी भूद्दमका ऄवलंबते राजकोषीय 

तूटची द्दनम्न पातळी, जी १९८५ ते १९९० या कालावधीत त्याच्या कमाल मूल्य ७.४४% 

अद्दण २०१५ ते २०२० पयांत ३.६०% च्या सवाथत कमी दरम्यान अहे. 

जागद्दतक ऄनभुव ऄसे सचुद्दवतो की भारतासारखे कोणतेही ईदयोन्मखु राष्ट्र नेहमीच 

महागाइच्या धक्क्यानंा बळी पडते, मयुयतः यामळेु सरंचनात्मक घटक. १९८० नतंर 

पद्दहल्या दीड दशकामंध्ये ईच्च चलनवाढीचा भारताचा ऄनभुव सरासरी ९.५% ऄसला 

तरी, त्याने पढुील दोन दशकात चलनवाढीला सरासरी ६.४१% च्या ऄद्दधक अरामदायक 

पातळीवर अणण्यासाठी अपल्या अद्दथथक धोरण साधनानंा कुशलतेने चालवले. म्हणज े

१९९५ ते २०१५ दरम्यान. देशाच्या सवोच्च बकेँने वेदनारद्दहत वाढीसाठी ४ % महागाइ 

दराचे लक्ष्य पातळी द्दनद्दित केली अद्दण २०१५ ते २०२० च्या कालावधीसाठी महागाइ 

३.३५% आतकी कमी ऄसल्याने त्या द्ददशेने यश अद्दण अशावादाचे परुावे अहेत. तथाद्दप, 

२०१९ ते २०२० च्या ऄखेरीस अद्दण त्यानतंर, जगभरातील आतर देशापं्रमाणे, भारतीय 

ऄथथव्यवस्थेला कोद्दवड -19 सकंटाचा मोठा फटका बसला. अद्दथथक वषथ २०२०-२१ च्या 

पद्दहल्या द्दतमाहीत सकल राष्ट्रीय ईत्पादनाची  वाढ  २३.९% कमी झाली अहे. द्दवद्दवध 

के्षत्राचं्या कामद्दगरीवरून हे द्ददसून येते की कृषी के्षत्र वगळता सवथ के्षत्रांनी Q1 २०२०-२१ 

मध्ये घटती प्रवतृ्ती दशथद्दवली अहे. बाधंकाम, व्यापार, वाहतूक अद्दण पयथटनासारयया सेवा 

घटकामंधील वाढीचा दर समुार े५०% कमी झाला अहे. ईत्पादन अद्दण खाण ईद्योगामंध्ये 

ऄनकु्रमे ३९.३% अद्दण २३.३% घट झाली अहे. खचाथच्या बाजूने, पद्दहल्या १० वषाांच्या 

सरासरी ३०% च्या तलुनेत Q1 २०२०-२१ दरम्यान गुतंवणकुीचा दर २२% आतका कमी 

अह.े या दरम्यान, भारतातील द्दकरकोळ महागाइ देखील लक्षणीयरीत्या वाढली अहे अद्दण 

ऑक्टोबर २०२० मध्ये त्याचे दर ७.६१% वर पोहोचले अहेत जे गेल्या सहा वषाथतील 

सवाथद्दधक अहेत. ही द्दचन्हे द्दचंताजनक अहेत कारण अद्दथथक धोरणाने अधीच सकंट कमी 

करण्यासाठी द्दवस्तारात्मक भूद्दमका घेतली अह.े अद्दथथक अघाडीवर, सकंटाचा तूटावंर 

लक्षणीय पररणाम झाला अहे. सप्टेंबर २०२१ साठी सामान्य लेखा द्दनयतं्रक (CGA) च्या 

ऄहवालानसुार, पद्दहल्या दोन द्दतमाहीसाठी द्दवत्तीय तूट अधीच अद्दथथक वषथ २०२०-२१ 

साठी वाद्दषथक ऄंदाजाच्या ११४% पयांत पोहोचली अहे. 

सध्याचा ऄभ्यास हा भारतातील एकूण अद्दथथक गद्दतशीलतेला एकूण पातळीवर पकडण्याचा 

प्रयत्न अहे. या ऄभ्यासात १९८० ते २०१९ पयांतचा वाद्दषथक डेटा समाद्दवष्ट अह.े 

अमच्या द्दवशे्लषणाचे सैद्ादं्दतक अधार केनेद्दसयन ऄथथशास्त्राच्या सूक्ष्म अद्दथथक पायावर 

अधाररत नवीन केनेद्दसयन फे्रमवकथ चे ऄनसुरण करतात. एकूण मागणी त्याच्या चार 

घटकानंसुार तयार केली जाते, म्हणजे वापर, खाजगी गुतंवणूक, द्दनयाथत अद्दण अयात. या 

अराखड्यात, सरकारी खचथ अद्दण सरकारी भाडंवल द्दनद्दमथती हे बद्दहष्ट्कृत मानले जाते. 

एकूण परुवठा श्रम, भाडंवल अद्दण बाह्य तादं्दत्रक प्रगतीद्वार े चालवलेल्या साध्या 

द्दनयोक्लाद्दसकल ईत्पादन कायाथचे रूप घेतो. चलनवाढीचा दर अईटपटु गॅप, मागील 

चलनवाढीच्या ऄपेक्षा अद्दण द्दवद्दनमय दराचे कायथ म्हणून घेतले जाते. हे नवीन केनेद्दसयन 

द्दफद्दलप्स वक्र प्रद्दतद्दनद्दधत्व खालीलप्रमाणे अह.े एलएम वक्र वैद्दशष््टय ईत्पन्न अद्दण ऄल्प 
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मदुतीच्या व्याज दराने द्दनधाथ ररत केले जाते. चलनद्दवषयक धोरण अद्दण राजकोषीय धोरण 

वस्तूंच्या बाजाराशी जोडणे, दीघथकालीन व्याज दर ऄल्पकालीन व्याज दर अद्दण सरकारी 

गुतंवणूकीद्वार े द्दनधाथररत केले जातात. शेवटी, दरडोइ ईत्पन्नाचे कायथ म्हणून कर ऄंदाज 

केला जातो. 

भारतीय ऄथथव्यवस्थेच्या सरंचनेसाठी अद्दथथक धोरणाच्या तुलनेत द्दवस्ताररत द्दवत्तीय धोरण 

महत्त्वपूणथ अहे कारण गुतंवणूक वाढ, कमी व्याजदरामळेु पे्रररत, ऄनेक घषथण अद्दण 

कमकुवत रान्सद्दमशन यतं्रणेमुळे ईत्पादन वाढवण्यामध्ये त्याचा स्टीम गमावला. भद्दवष्ट्यात 

ऄथथव्यवस्थेला शाश्वत वाढीच्या द्ददशेने नेण्यासाठी द्दववेकी द्दवत्तीय द्दस्थतींवर लक्ष कें द्दद्रत 

करण्याची गरज अह.े 

३अ.१२ साराशं 

१.  अद्दथथक ईतार-चढाव म्हणजे वाढ द्दकंवा अकंुचन दशथवणार्या देशाच्या राष्ट्रीय 

ईत्पन्नाच्या पातळीवरील चढईतार. बाजार ऄथथव्यवस्थेतील अद्दथथक चढईताराचें 

वणथन करणार े वतथमान अद्दथथक प्रद्दतमान हे व्यवसाय चक्र अहे. व्यवसाय चक्र हा 

अद्दथथक चढईताराचंा एक नमुना अहे जो अद्दथथक वाढीचा कालावधी, अकंुचन अद्दण 

दरम्यानच्या द्दस्थत्यतंराचें वणथन करतो. 

२.  द्दस्थरीकरण धोरण हे सरकार द्दकंवा त्याच्या मध्यवती बकेँने अखलेले धोरण अहे 

ज्याचा हेतू अद्दथथक वाढीचे द्दनरोगी स्तर राखणे अद्दण द्दकंमतीतील द्दकमान बदल 

करणे अह.े द्दस्थरीकरण धोरण द्दटकवून ठेवण्यासाठी व्यवसाय चक्राचे द्दनरीक्षण करणे 

अद्दण मागणी द्दकंवा परुवठ्यातील ऄचानक बदल द्दनयदं्दत्रत करण्यासाठी 

अवश्यकतेनसुार द्दवत्तीय धोरण अद्दण अद्दथथक धोरण समायोद्दजत करणे अवश्यक 

अह.े 

३.  द्दस्थर धोरणामंळेु १९८० अद्दण १९९० च्या दरम्यान मेद्दक्सको, ऄजेंद्दटना, थायलंड 

अद्दण आंडोनेद्दशयासह ऄनेक देशानंा भेडसावणार े कजथ अद्दण परकीय चलन 

सकंटापंासून मकु्त होण्यास मदत झाली अह.े सध्या, ही साधने ऄमेररका अद्दण 

भारतासह ऄनेक देशामंध्ये यशस्वीररत्या वापरली जात अहेत. मंदीची वाढ अद्दण 

दहशतवादी हल्ल्यातून बाहेर पडणे. 

४.  गदी वाढणे ही ऄशा प्रद्दक्रयेला सूद्दचत करते द्दजथे सरकारी खचाथत वाढ झाल्याने 

खाजगी के्षत्रातील खचथ कमी होतो. सावथजद्दनक के्षत्राच्या वाढीशी सबंंद्दधत व्याजदरात 

वाढ झाल्यामळेु हे घडते. सरकारी खचथ खाजगी के्षत्रातील गुतंवणकुीच्या खचाथपेक्षा 

जास्त अह.े त्यामळेु, (केसरकारी खचथच्या गणुक पररणामजी) कारण खाजगी 

गुतंवणूक प्रद्दतकूल पररणाम ईच्च व्याजदर खालील कमी अहे. गदीच्या पररणामामळेु 

एकूण ईत्पादन कमी होते परतं ुव्याज दर वाढतो. 

५.  पॉद्दलसी द्दमक्स हा शब्द द्दवत्तीय अद्दण चलनद्दवषयक धोरणाच्या सयंोजनास सूद्दचत 

करतो जो देश त्याच्या ऄथथव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरतो. राष्ट्राच्या 
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धोरणकत्याांद्वार े धोरणात्मक द्दमश्रण द्दवकद्दसत केले जाते अद्दण द्दनद्दित केले जाते - 

द्दवशेषतः त्याचे सघंीय सरकार अद्दण मध्यवती बकँ. राष्ट्राच्या अद्दथथक वाढीला 

चालना देण्यासाठी धोरणात्मक द्दमश्रण हा एक महत्त्वाचा भाग अहे अद्दण देशाला 

त्याच्या ऄथथव्यवस्थेची ताकद राखण्यासाठी रॅकवर ठेवण्यास मदत करते. 

३अ.१३ प्रश्न  

१. अद्दथथक चढईताराचंा ऄथथ स्पष्ट करा. 

२.   अद्दथथक चढईतारातील द्दस्थरीकरण धोरणे भूद्दमका यावर चचाथ करा. 

३.   द्दस्थरीकरण यतं्रणेची अद्दण गदी वाढीचा पररणाम याचंा IS-LM सरंचनेशी सबंंद्दधत 

भूद्दमका स्पष्ट करा. 

४.    भारतातील IS-LM सरंचना यावर चचाथ करा. 

 

 

***** 
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४.१३ चलनद्दवषयक धोरण आद्दण राजकोषीय धोरणाच्या माध्यमातून आयात   

         द्दनयाात ताळेबांदातील बदलत्या खचााची धोरणे आद्दण खचा बदलाची धोरणे  
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• देशातील तसेच कॉपोरटे स्तरावरील धोरणाांमागील सैद्ाांद्दतक तका  पूणापणे समजून 

घेण्यासाठी द्दवद्यार्थयाांना सक्षम करणे. 

• महत्त्वपूणा आद्दथाक धोरणाांच्या द्दवशे्लषणास बळकटी देणारी मूलभूत समग्र आद्दथाक 

सांकल्पनाांचा ठाम आधार घेणे. 
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४.२ प्रस्तावना 

अयात र्नयाित ताळेबंद: 

आयात द्दनयाात ताळेबांद (बीओपी) म्हणजे एका देशातील आद्दण उवाररत जगातील 

कां पनयाांमधील एका द्दवद्दशष्ट कालावधीत (जसे की एक चतथुाांश द्दकां वा वषा) दरम्यान केलेल्या 

सवा व्यवहाराांचे द्दवधान होय. 

यामधील आयात द्दनयाातीच्या केलेल्या नोंदी देशातील व्यक्ती, कां पनया आद्दण सरकारी 

सांस्था याांच्यासह पूणा केलेल्या सवा व्यवहाराचा साराांश देते. या व्यवहाराांमध्ये वस्तू, सेवा 

आद्दण भाांडवलाची आयात आद्दण द्दनयाात तसेच परदेशी मदत आद्दण पैसे पाठद्दवण्यासारख्या 

हस्ताांतरणाची देयके याांचा द्दह समावेश आहे.  

देशातील देयकाांची द्दशल्लक आद्दण द्दतची द्दनव्वळ आांतरराष्ट्रीय गुांतवणूकीची द्दस्थती 

एकद्दितपणे आांतरराष्ट्रीय खाती बनवते. देय द्दशल्लक रक्कम  दोन खात्यात व्यवहार करते: 

चालू खाते आद्दण भाांडवल खाते. कधीकधी भाांडवलाच्या खात्यास द्दवत्तीय खाते म्हटले 

जाते. भाांडवली खाते हे स्वतांि, सामानयत: अगदी लहान, स्वतांिपणे सूचीबद् केलेले खाते 

असते. भाांडवल खात्यात, मोठ्या प्रमाणावर पररभाद्दषत केलेले, द्दवत्तीय साधने आद्दण 

मध्यवती बकेँच्या साठ्याांच्या व्यवहाराांचा समावेश आहे.चालू खात्यात वस्तू, सेवा, 

गुांतवणूक उत्पनन आद्दण चालू बदल्याांमधील व्यवहाराांचा समावेश आहे. तसेच यामध्ये 

थोडक्यात पररभाद्दषत केलेल्या केवळ आद्दथाक उपकरणाांमधील व्यवहाराचा समावेश आहे. 

सध्याचे चालू खाते राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मोजणीमध्ये समाद्दवष्ट केले गेले आह,े तर 

भाांडवली खाते नाही. 

जोपयांत भाांडवलाचे खाते मोठ्या प्रमाणात पररभाद्दषत केले जात नाही पयांत तो आयात 

द्दनयाात ताळेबांद मधील भाांडवलाच्या सवा रकमेची बेरीज शूनय असणे आवश्यक आहे. 

कारण की चालू खात्यात द्ददसून येणार् या प्रत्येक पतात भाांडवलाच्या खात्यात सांबांद्दधत देय 

असते आद्दण त्याउलट जर एखादा देश एखाद्या वस्तूची द्दनयाात करते (चालू खात्याचा 

व्यवहार), जेव्हा त्या वस्तूसाठी पैसे द्ददले जातात (भाांडवल खाते व्यवहार) तेव्हा ते 

प्रभावीपणे परकीय भाांडवलाची आयात करते. 

भाांडवलाच्या द्दनयाातीतून जर एखादा देश आपल्या आयातीला द्दवत्तपरुवठा करू शकत 

नसेल तर त्याने त्याचे साठा कमी करत आणला पाद्दहजे. मध्यवती बकेँच्या साठा वगळता 

भाांडवली खात्याची अरां द पररभाषा वापरन ही पररद्दस्थती अनेकदा देयकाच्या तटुीची 

द्दशल्लक म्हणून ओळखली जाते. वास्तद्दवक, देयतेचे द्दवस्ततृ पररभाद्दषत द्दशल्लक शूनय 

पयांत वाढणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात, अथाव्यवस्था आद्दण उवाररत जगातील 

प्रत्येक व्यवहाराची अचूक मोजणी करण्याच्या अडचणीमळेु, द्दवदेशी चलन हस्ताांतरणामळेु 

झालेल्या द्दवसांगतींसह साांद्दख्यकीय द्दवसांगती उद्भवू शकतात. देशाांद्वार े द्दवद्दशष्ट कालावधीत 

सवा आांतरराष्ट्रीय आद्दथाक व्यवहाराांवर नजर ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी द्दशल्लक 

रक्कम (बीओपी) आह.े सहसा, आयात द्दनयाात ताळेबांदची गणना दर द्दतमाही आद्दण प्रत्येक 

कॅलेंडर वषी केली जाते. 
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खासगी आद्दण सावाजद्दनक अशा दोनही के्षिाांद्वार े घेतलेले सवा व्यवहार आयात द्दनयाात 

ताळेबांदमध्ये एका देशामध्ये द्दकती पैसे बाहेर जात आहेत हे द्दनधाा ररत करण्यासाठी करतात. 

एखाद्या देशाला पैसे द्दमळाले असल्यास, हे एक जमा म्हणून ओळखले जाते आद्दण जर 

एखाद्या देशाने पैसे द्ददले द्दकां वा द्ददले असेल तर हा व्यवहार देय म्हणून मोजला जातो. 

सैद्ाांद्दतकदृष््टया, आयात द्दनयाात ताळेबांद शूनय असावा, म्हणजे जमा (के्रद्दडट) आद्दण  

(डेद्दबट) द्दशल्लक असले पाद्दहजेत, परांत ुप्रत्यक्षात असे घडते. अशा प्रकार,ेआयात द्दनयाात 

ताळेबांद द्दनरीक्षकास साांगू शकेल की एखाद्या देशाची कमतरता द्दकां वा अद्दधशेष असल्यास 

आद्दण अथाव्यवस्थेच्या कोणत्या भागामध्ये द्दवसांगती उद्भवत आहेत. 

४.३ चालू खाते 

चालू खात्याचा वापर देशात वस्तू आद्दण सेवाांचा ओघ आद्दण वाहून जाण्यासाठी द्दचनहाांद्दकत 

करण्यासाठी केला जातो. सावाजद्दनक आद्दण खासगी अशा गुांतवणूकीवर द्दमळणारी कमाई 

चालू खात्यातही टाकली जाते. चालू खात्यामध्ये व्यापाराच्या व्यापारावरील जमा आद्दण 

डेद्दबट असते ज्यात कच्चा माल आद्दण तयार वस्तू अशा वस्तूांचा समावेश असतो जो द्दवकत 

घेतला जातो द्दकां वा द्दवकला जातो द्दकां वा द्ददला जातो. (शक्यतो मदतीच्या स्वरूपात). सेवा 

म्हणजे पयाटन, वाहतकुीच्या प्राप्ती (ज्यात एखादे जहाज सएुझ कालव्यातून जातील तेव्हा 

इद्दजप्तमध्ये द्यावे लागणायाा आकारणीप्रमाणे), अद्दभयाांद्दिकी, व्यवसाय सेवा शलु्क इ .  

वस्तू आद्दण सेवा एकद्दितपणे देशाचा व्यापाराचा समतोल (बीओटी) बनवतात. एकूण 

आयात आद्दण द्दनयाात केल्यामळेु व्यापाराचा समतोल ही देशातील द्दशल्लक सवाात मोठी 

असते. जर एखाद्या देशामध्ये व्यापार तूट द्दशल्लक असेल तर तो द्दनयाातीपेक्षा अद्दधक 

आयात करतो आद्दण व्यापारात द्दशल्लक राद्दहल्यास तो आयात करण्यापेक्षा अद्दधक द्दनयाात 

करतो. 

उत्पनन मालमत्ता जसे की समभाग (लाभाांश स्वरूपात) द्दमळालेल्या पावत्याही चालू 

खात्यात नोंदद्दवल्या जातात. चालू खात्याचा शेवटचा घटक हा एकतर्फी हस्ताांतरण आह.े हे 

जमा खाते आहे ज ेबहुतेक कामगाराांचे पैसे पाठवतात, जे परदेशात काम करणार्या राष्ट्रीय 

देशाच्या स्वदेशी परत पाठद्दवल्या जातात तसेच परदेशी मदत देखील प्राप्त केली जाते. 

वस्तू आद्दण सेवाांच्या व्यापारातील सवा देयकाची नोंद आहे आद्दण उत्पननाचा प्रवाह चार 

भागात द्दवभागले गेले आहेत: 

• वस्तूांच्या व्यापाराची द्दशल्लक (दृश्यमान) 

• सेवाांमध्ये व्यापार सांतलुन (अदृश्य) उदा. पयाटन, द्दवमा. 

• द्दनव्वळ उत्पनन वाहते. प्राथद्दमक उत्पनन प्रवाह (वेतन आद्दण गुांतवणूकीचे उत्पनन) 

• द्दनव्वळ चालू बदली दयु्यम उत्पननाचा प्रवाह (उदा. यएुन, ईयू मध्ये सरकारची बदली) 
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४.४ भाडंवल खाते 

भाांडवल खाते असे आहे द्दक जेथे सवा आांतरराष्ट्रीय भाांडवलाच्या हस्ताांतरणाची नोंद आहे. 

हे अद्दधग्रहण गैर-आद्दथाक मालमत्ता (उदाहरणाथा , जमीन म्हणून भौद्दतक मालमत्ता) सांदद्दभात 

करते आद्दण द्दवद्दनद्दमात मालमत्ताांच्या द्दकां वा द्दवल्हेवाट, ज्या उत्पादनासाठी आवश्यक 

असतात परांत ुद्दहर ेकाढण्यासाठी वापरल्या जाणार् या खाणीप्रमाणे तयार केली गेली नाहीत. 

कजा मार्फी, वस्तूांचे हस्ताांतरण आद्दण देश सोडून जाणार े द्दकां वा प्रवेश करत असलेल्या 

स्थलाांतरकत्याांद्वार ेआद्दथाक मालमत्ता, द्दनद्दित मालमते्तवर मालकीचे हस्ताांतरण (उत्पादन 

प्रद्दक्रयेमध्ये वापरल्या जाणार्या उपकरणाांसारख्या मालमत्ता उत्पनन), द्दनद्दित मालमत्ता, 

भेटवस्तू आद्दण वारसा कर, मतृ्यूची आकारणी आद्दण अखेरीस, द्दनद्दित मालमते्तचे द्दवमा न 

झालेले नकुसान द्दकां वा द्दवक्रीसाठी प्राप्त द्दनधीचे हस्ताांतरण. 

अर्थिक खाते: 

आद्दथाक खात्यात, व्यवसाय, स्थावर मालमत्ता, रोखे आद्दण साठे याांच्या गुांतवणूकीशी 

सांबांद्दधत आांतरराष्ट्रीय नावे प्रलेद्दखत असतात. आांतरराष्ट्रीय नाणेद्दनधी (आयएमएर्फ) कडे 

असणारा  परकीय साठा, सोने, द्दवशेष रखेाांकन अद्दधकार (एसडीआर), परदेशात असणारी 

खासगी मालमत्ता आद्दण थेट परकीय गुांतवणूकी यासारख्या सरकारी मालकीच्या 

मालमत्ताांचा समावेश आहे. खासगी आद्दण अद्दधकृत अशा परदेशी लोकाांच्या 

मालमत्तादेखील आद्दथाक खात्यात नोंदद्दवल्या जातात. 

आद्दथाक गुांतवणूकीसाठीच्या सवा व्यवहाराांची ही नोंद आहे. ज्यामध्ये खालील बाबी समाद्दवष्ट 

आहेत: 

• थेट गुांतवणूक - ही परदेशातून होणारी द्दनव्वळ गुांतवणूक आहे. उदाहरणाथा, जपानमध्ये 

जर यूके कां पनीने कारखाना बनद्दवला असेल तर ते यूकेच्या द्दवत्तीय खात्यावर देयता 

असेल) 

• पोटार्फोद्दलओ गुांतवणूक. हे रोखे, द्दगल्ट्स खरदेी करणे द्दकां वा बकँाांमध्ये बचत करणे 

यासारख्या आद्दथाक प्रवाह आहेत. 

• द्दवद्दनमय दरातील बदलाांचा र्फायदा घेण्यासाठी “हॉट मनी फ्लो” म्हणून ओळखल्या 

जाणार् या अल्प-मदुतीचा आद्दथाक प्रवाह, उदा. परदेशी गुांतवणूकदार चाांगल्या 

व्याजदराचा र्फायदा घेण्यासाठी यूके बकेँत पैसे वाचवतात - ही द्दवत्तीय खात्यातील 

एक जमा बाजू असेल. 

४.५ सतंुलन कायदा   

सांयकु्त-भाांडवल आद्दण द्दवत्तीय खात्याांपेक्षा चालू खाते सांतदु्दलत असावे; तथाद्दप, वर नमूद 

केल्याप्रमाणे, हे क्वद्दचतच घडते. आपण देखील लक्षात घेतले पाद्दहजे द्दक  द्दवद्दनमय दर 

बदलासह, पैशाच्या मूल्यात बदल होऊ शकतो आद्दण त्यामळेु आयात द्दनयाात ताळेबांद 

असांतदु्दलत होऊ शकतो. जर परदेशात द्दनद्दित मालमत्ता असेल तर, ही उधारलेली रक्कम 
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एक भाांडवली खाते बद्दहवााह म्हणून द्दचनहाांद्दकत केली जाते. तथाद्दप, त्या द्दनद्दित मालमते्तची 

द्दवक्री चालू खात्याचा प्रवाह (गुांतवणूकीतून द्दमळणारा उत्पनन) मानली जाईल.  

जेव्हा एखाद्या देशामध्ये चालू खात्यातील तूट असते जी भाांडवली खात्याद्वार े द्दवत्तपरुवठा 

केली जाते, तेव्हा देश खरोखरच अद्दधक वस्तू आद्दण सेवाांसाठी भाांडवली मालमत्ता ठेवत 

असतो. जर एखादा देश आपल्या चालू खात्यातील तूट भरन घेण्यासाठी कजा घेत असेल 

तर हे आयात द्दनयाात ताळेबांद मध्ये परकीय भाांडवलाच्या रूपात द्ददसून येईल. 

अपली प्रगती तपासा:  

१.  आयात द्दनयाात ताळेबांदची व्याख्या द्दलहा.   

२. आयात द्दनयाात ताळेबांद मधील चालू खाते स्पष्ट करा.  

३. आयात द्दनयाात ताळेबांद मधील भाांडवल खाते स्पष्ट करा.  

४. आयात द्दनयाात ताळेबांद मधील सांतूलन स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

४.६ खात्याचे ईदारीकरण  

२० व्या शतकाच्या उत्तराधाात जागद्दतक आद्दथाक व्यवहार आद्दण व्यापाराच्या वाढीमळेु 

बर् याच द्दवकसनशील देशाांमध्ये आयात द्दनयाात ताळेबांद आद्दण समग्र आद्दथाक 

उदारीकरणाला चालना द्दमळाली. द्दवकसनशील देशाांना उदयोनमखु बाजारपेठेतील आद्दथाक 

तेजीचा उद्रेक झाल्यामळेु या भाांडवलाचा र्फायदा घेण्यासाठी भाांडवल- आद्दण आद्दथाक 

खात्यातील व्यवहाराांवरील द्दनबांध हटवावे, असे आवाहन करण्यात आले. 

४.७ अयात र्नयाित ताळेबदंवर पररणाम करणार ेघटक      

चालू खात्यातील तूट खालील घटकाांमळेु होऊ शकते: 

१. अयातीवरील ग्राहकांच्या खचािचे दर: उदाहरणाथा , आद्दथाक भरभराटी दरम्यान 

खचाात वाढ होईल आद्दण यामुळे चालू खात्यावर तूट द्दनमााण होईल. 

२.   अंतरराष्ट्रीय स्पधाि : एखाद्या देशाला आपल्या प्रद्दतस्पध्याांपेक्षा महागाईचा अनभुव 

आला तर द्दनयाात कमी स्पधाात्मक होईल ज्यामळेु मागणी कमी होईल. 

३. र्वर्नमय दर : जर द्दवद्दनमय दर जास्त मूल्यमापन केले तर ते द्दनयाातीत तलुनेने 

अद्दधक महाग होते ज्यामळेु चालू खात्यात घट येते. 

४. ऄथिव्यवस्थेची रचना : द्दवओद्योगीकीकरण द्दनयाात के्षिास हानी पोहोचवू शकते. 
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चालू खात्यातील तूट यावर पररणाम करणार ेघटक: 

 
अकृती ४.१ चालू खात्यातील तुटीचे पररणाम देशासाठी देय 

४.८ अयात र्नयाित ताळेबदं देशात का महत्त्वाचा अह े 

पढुील कारणाांसाठी देशाचा आयात द्दनयाात ताळेबांद महत्वाचा आहे: 

• आयात द्दनयाात ताळेबांद देशाची आद्दथाक द्दस्थती दशावते. 

• आयात द्दनयाात ताळेबांदचा उपयोग देशाच्या चलन मूल्याचे कौतकु करीत आह े की 

घसारा आहे हे दशाद्दवण्यासाठी सूचक म्हणून वापरले जाऊ शकते. 

• आयात द्दनयाात ताळेबांद द्दवत्तीय आद्दण व्यापार धोरणाांबाबत द्दनणाय घेण्यास सरकारला 

मदत करते. 

• हे इतर देशाांसह देशाच्या आद्दथाक व्यवहाराांचे द्दवशे्लषण आद्दण समजून घेण्यासाठी 

महत्त्वपूणा माद्दहती प्रदान करते. 

आयात द्दनयाात ताळेबांदचा आद्दण त्यातील घटकाांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास, एखाद्याला 

देशाच्या अथाव्यवस्थेसाठी र्फायदेशीर द्दकां वा हाद्दनकारक प्रवतृ्ती शोधण्यास सक्षम केले जाऊ 

शकते आद्दण त्यानांतर योग्य उपाययोजना करणे शक्य होते.  
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पेमेंट्सच्या र्शल्लक रकमचेी रचना 

४.८.१  चूक अर्ण ईत्सर्िन: 

द्दद्वनोंद पद्तीप्रमाणे प्रत्येक पत सांकल्पनेनसुार एक देय अद्दस्तत्त्वात आहे आद्दण अशा प्रकार े

आयात द्दनयाात ताळेबांदमध्येही द्दशल्लक असणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात आयात द्दनयाात 

ताळेबांदात द्दशल्लक राहू शकत नाही. एकदा द्दवद्दवध प्रकारच्या आांतरराष्ट्रीय द्दवत्तीय 

प्रवाहाांची नोंद झाल्यावर साांद्दख्यकीतील द्दवसांगती, ज्यास िटुी आद्दण चकु म्हणून सांबोधले 

जाते, त्याांची नोंद देखील केली जाते. पैसे देयकाची माद्दहती गोळा करण्याच्या गुांतागुांतमळेु 

साांद्दख्यकीय द्दवसांगती उद्भवते. आपल्याला माद्दहतीचे द्दवद्दभनन स्त्रोत आढळू शकतात ज े

कधीकधी त्याांच्या दृद्दष्टकोणात द्दभनन असतात. उदाहरणाथा, तथाद्दप, माचामध्ये माल 

पाठद्दवला जातो आद्दण देयके माि  एद्दप्रल मध्ये प्राप्त होतात. ३१ माचा रोजी आकडेवारी 

सांकद्दलत केली असल्यास, सांख्या द्दभनन असेल. िटुी आद्दण चकुाांची रक्कम दोनही बाजूांना 

सांतदु्दलत करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात आह.े हे लक्षात ठेवणे उपयकु्त आहे की जेव्हा 

जेव्हा आयात द्दनयाात ताळेबांदासाठी भूतकाळातील आकडेवारी जसजशी वेळ जसजशी 

समायोद्दजत केली जाते तेव्हा िटुी शोधून काढल्यामळेु आद्दण 'चकुा' वगळण्यासाठीचे 

आकडे छोटे आद्दण कमी होत जातात. 

४.८.२ परकीय चलन साठा: 

परकीय चलन साठा परकीय चलन स्वरूपात ठेवलेल्या साठ्याांचे प्रदशान करते. जर एकूण 

द्दशल्लक उवाररत रक्कम असेल तर ते सरकारी ठेवी खात्यात हलद्दवली जाईल ज्यामुळे 

परकीय चलन साठा वाढेल. ते डॉलर, पौंड, सोने आद्दण द्दवशेष रखेाांकन अद्दधकार 

(एसडीआर) च्या स्वरूपात असू शकते. 

जर एखादी कमतरता असेल तर, तटुीच्या बरोबरीची रक्कम आयात द्दनयाात ताळेबांद 

समतोल आणणार् या अद्दधकृत राखीव खात्यातून घेतली जाते. जेव्हा जादा परकीय चलन 

राखीव द्दठकाणी हलद्दवला जातो तेव्हा त्या द्दवद्दशष्ट वषााच्या वही खात्यात द्दशल्लक वजा 

म्हणून दशाद्दवले जाते. वजाबाकी द्दचनह (-) चलनवाढीतील वाढ दशावते आद्दण अद्दधक द्दचनह े
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(+) ही तूट भरून काढण्यासाठी द्दवदेशी मदु्रा खात्यातून परकीय चलन घेण्याचे प्रदशान 

करते. 

आयात द्दनयाात ताळेबांद भारत आद्दण उवाररत  देश याांच्यातील पैशाचे सवा उपाय मोजते. 

चालू खाते आद्दण भाांडवली खात्यामधील र्फरक समजून घेणे आद्दण त्यामधील सांबांध 

समजणे ही मखु्य बाब आहे. 

अपली प्रगती तपासा: 

१.  देय द्दशल्लक असलेल्या चालू खात्याच्या व्यवहारावर पररणाम करणार ेघटक साांगा. 

२.  एखाद्या देशासाठी देय रकमेच्या सांतलुनाचे महत्त्व यावर चचाा करा. 

३.  बीओपीमध्ये िटुी आद्दण ओद्दमशन आयटमची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

४.  परकीय चलन साठ्याांचा अथा स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

 

४.९ अयात र्नयाित ताळेबदंातील ऄसमतोल   

आयात द्दनयाात ताळेबांदातील असमतोल ही अशी पररद्दस्थती आहे जवे्हा अांतगात आद्दण 

द्दकां वा बाह्य शक्ती बाजार सांतलुनास जाण्यापासून रोखतात द्दकां वा बाजार सांतलुनातून खाली 

घसरतात. पररवतानशील घटकाांमधील बदल द्दकां वा दीघाकालीन सांरचनात्मक असांतलुनाचा 

पररणाम हा अल्प-मदुतीचा उत्पादन असू शकतो. 

असमतोल देखील देशाच्या देय द्दशल्लक मधील कमतरता वणान करण्यासाठी केला जातो. 

• देय रकमेच्या असमथातेचा अथा म्हणजे त्याची अद्दतररक्त द्दकां वा तूटची द्दस्थती. 

• आयात द्दनयाात ताळेबांदातील असमतोल म्हणजे देयकापेक्षा जमा रक्कम जास्त अथवा 

कमी होते  अशा प्रकार,ेआयात द्दनयाात ताळेबांद =जमा >  देय. 

• एकूण देयके एकूण  जमा रक्कमपेक्षा जास्त असल्यास आयात द्दनयाात ताळेबांदामधील 

कमतरता येते. अशा प्रकार,े आयात द्दनयाात ताळेबांद =जमा <देय. 

• जेव्हा बाह्य शक्ती बाजारपेठाच्या परुवठ्यात आद्दण मागणीच्या समतोलतेमध्ये 

अडथळा आणतात तेव्हा असमतोल असते. प्रद्दतसादात, बाजार अशा राज्यात प्रवेश 

करते ज्या काळात परुवठा आद्दण मागणी जळुत नाही. 
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• सरकारच्या हस्तके्षपापासून ते कामगार बाजाराच्या अकायाक्षमतेपयांत आद्दण 

परुवठादार द्दकां वा द्दवतरकाद्वारे एकतर्फी कारवाई करण्यापासून अनेक कारणाांमळेु 

असमतोल होतो. 

• बाजारात समतोल असलेल्या नवीन राज्यात प्रवेश केल्याने सामानयत: असमतोल 

कमी केला जातो. 

४.१० अयात र्नयाित ताळेबदंातील ऄसमतोलाचे मखु्य प्रकार अहते 

i. चक्रीय ऄसमतोल: 

व्यापार चक्राांमळेु चक्रीय असमतोल उद्भवते. समदृ्ी आद्दण नैराश्यासारख्या व्यापार 

चक्राांच्या वेगवेगळ्या टप्प्याांनसुार, मागणी आद्दण इतर शक्तींमध्ये र्फरक असतो, व्यापाराच्या 

अटी तसेच व्यापाराच्या वाढीस कारणीभूत ठरते आद्दण त्या अनषुांगाने अद्दतररक्त द्दकां वा तूट 

देय द्दशल्लक होते.  

देय च्या र्शल्लकमध्ये चक्रीय ऄसमतोल ईद्भवू शकते कारण: 

i.  व्यापार चक्र द्दभनन देशाांमधील द्दभनन मागा आद्दण नमुनयाांचे अनसुरण करतात. 

वेगवेगळ्या देशाांमध्ये चक्राांच्या घटनेची समान वेळ आद्दण अधूनमधून नाही. 

ii.    वेगवेगळ्या देशाांद्वार ेकोणतेही समान द्दस्थरीकरण प्रोग्राम आद्दण उपाय अवलांबले जात 

नाहीत. 

iii. द्दनरद्दनराळ्या देशाांतील आयातीची मागणीची लवद्दचकता एकसारखी नसते. 

iv. आयातीच्या मागणीची द्दकां मत लवद्दचकता वेगवेगळ्या देशाांमध्ये द्दभनन आहे.  

थोडक्यात, चक्रीय चढउताराांमळेु उत्पननातील चक्रीय बदलाांमळेु देयच्या द्दशल्लकमध्ये 

ऄसमतोल द्दनमााण होते. 

रोजगार, उत्पादन आद्दण द्दकां मत बदल जेव्हा समदृ्ीदरम्यान द्दकां मती वाढतात आद्दण 

उदासीनतेत घट होतात तेव्हा ज्या देशाला आयातीला अत्यद्दधक लवद्दचक मागणी असते 

अशा देशाला आयातीचे मूल्य कमी झाल्याचा अनभुव येतो आद्दण जर द्दनयाातीची द्दनयाात पढेु 

चालू ठेवली तर देय च्या द्दशल्लकमध्ये द्दशल्लक रक्कम दशाद्दवली जाईल. 

तूट आद्दण बाकी वैकद्दल्पकररत्या एका चक्राच्या उदासीनता आद्दण समदृ्ीच्या टप्प्यात होत 

असल्याने, देय समतोल स्वयांचद्दलतपणे सांपूणा चक्र वर सेट केला जातो. 

ii. संरचनात्मक ऄसमतोल: 

हे देशाच्या द्दकां वा परदेशातील अथाव्यवस्थेच्या काही के्षिाांमध्ये घडणार् या सांरचनात्मक 

बदलाांमळेु उद्भवते ज्यामळेु द्दनयाात द्दकां वा आयात द्दकां वा दोनहीची मागणी द्दकां वा परुवठा सांबांध 

बदलू शकतो. समजा काही पयाायाांमळेु भारताच्या जूट उत्पादनाांची परकीय मागणी घटत 
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गेली, तर भारताने जूट वस्तूांच्या उत्पादनात वापरल्या गेलेल्या स्त्रोताांना द्दनयाातीच्या इतर 

वस्तूांमध्ये हलवावे लागेल. 

जर हे सहज शक्य झाले नाही तर भारताची द्दनयाातीमध्ये घट होईल आद्दण आयातही 

द्दततकीच राद्दहली तर देयच्या द्दशल्लकमध्ये असमतोल द्दनमााण होईल. त्याचप्रमाणे द्दनयाात 

वस्तूांच्या परुवठ्याची द्दस्थती बदलल्यास, म्हणजेच मखु्य वस्तूांमध्ये पीक द्दबघाड झाल्यामळेु 

द्दकां वा उत्पाद्ददत वस्तूांच्या बाबतीत कच्चा माल द्दकां वा कामगार सांपाचा तटुवडा इत्यादीमळेु 

परुवठा कमी झाला तर द्दनयाातही त्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. आद्दण देय रकमेच्या 

रकमेची सांरचनात्मक असमतोल उद्भवेल. 

द्दशवाय, चव, रॅ्फशन, सवयी, उत्पनन, आद्दथाक प्रगती इत्यादीतील बदलाांमळेु मागणीत बदल 

होताना पररणाम म्हणून आयात होण्याची शक्यता बदलू शकते. काही आयात केलेल्या 

वस्तूांची मागणी वाढू शकते, परांत ुकाही वस्तूांच्या कायाात रचनात्मक बदल होऊ शकतो. 

द्दशवाय, आांतरराष्ट्रीय भाांडवलाच्या हालचालींच्या दरात बदल केल्याने सांरचनात्मक बदल 

देखील केले जातात. आांतरराष्ट्रीय भाांडवलाचा ओघ वाढल्याचा थेट पररणाम देशाच्या देय 

रकमेच्या द्दशल्लक्यावर होतो. 

iii. ऄल्प-कालीन ऄसमतोल:  

देशाच्या देयच्या द्दशल्लक रकमेचा अल्प कालावधीत असमतोल हा तात्परुता असेल, 

'थोड्या काळासाठी, जो काही वेळाने येऊ शकतो. जेव्हा एखादा देश आांतरराष्ट्रीय स्तरावर 

कजा घेतो द्दकां वा कजा देईल तेव्हा त्याच्या देय रकमेमध्ये अल्प कालावधीत असमतोल 

द्दनमााण होईल, कारण ही कजा सहसा अल्प कालावधीसाठी द्दकां वा जरी ती दीघा मदुतीसाठी 

असेल तर नांतर परतरे्फड केली जाईल; म्हणूनच, द्दस्थती स्वयांचद्दलतररत्या दरुस्त होईल 

आद्दण कोणतीही गांभीर समस्या उद्भवणार नाही. 

अशाच प्रकार,े आांतरराष्ट्रीय कजा आद्दण कजा घेण्याच्या द्दक्रयाकलापाांमळेु उद्भवणार 

असमतोल  पूणापणे नयाय्य आहे. तथाद्दप, एखाद्या देशाच्या आयात द्ददलेल्या वषाात त्याच्या 

द्दनयाातीपेक्षा जास्त वाढ झाली तर अल्प-कालीन असमतोल देखील उद्भवू शकते. 

हे एका मागााने झाल्यास हे तात्परुते ठरणार आह,े कारण नांतरची तूट भरून काढण्यासाठी 

अद्दधक द्दनयाात करून आवश्यक पत उजाा तयार करन देश ते सहजपणे सधुारू शकेल. 

परांत ु अशा प्रकारच्या देयकेच्या द्दशल्लकपणाचे औद्दचत्यही नयाय्य नाही, कारण यामळेु 

दीघाकालीन असमतोल मागा प्रशस्त होऊ शकतो. 

जेव्हा अशी असमानता (द्दनयाातीपेक्षा जास्त प्रमाणात द्दकां वा त्याउलट आयात केल्याने 

उद्भवते) वषाानवुषे दीघाकाळापयांत उद्भवते, तेव्हा ती तीव्र होते आद्दण देशाच्या 

अथाव्यवस्थेवर आद्दण त्याच्या आांतरराष्ट्रीय आद्दथाक सांबांधाांवर याचा गांभीरपणे पररणाम 

होऊ शकतो. सतत तूट द्दनमााण झाल्याने त्याचे परकीय चलन साठा सांपत जाईल आद्दण 

परदेशी लोकाांकडून जास्त कजा घेता येणार नाही. 
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iv. दीघिकालीन ऄसमतोल: 

दीघाकालीन असमतोल म्हणजे एखाद्या देशाच्या पेमेंट्सच्या द्दशल्लकमध्ये खोलवर 

रजलेली, सतत तूट असणारी द्दकां वा सरप्लस होय. कालक्रमानसुार जमा होणार् या अल्प-

कालीन असमतोल - तूट द्दकां वा अद्दधशेषाांमळेु येणारी ही धमाद्दनरपेक्ष असमानता आहे. 

यामळेु सांबांद्दधत देशाची द्दवद्दनमय द्दस्थरता धोक्यात येते. द्दवशेषतः, देशाच्या पेमेंटच्या 

द्दशल्लक दीघा मदुतीची तूट म्हणजे द्दतचे परकीय चलन साठा कमी होते आद्दण अशा तूटच्या 

कालावधीत देश परदेशी लोकाांकडून आणखी कजा वाढवू शकणार नाही. 

थोडक्यात, वास्तद्दवक असांतषु्टता ही एक दीघा-काळाची घटना आहे. हे सतत खोल मळेु 

असलेल्या गद्दतशील बदलाांमुळे उद्भवते जे हळूहळू दीघा कालावधीत अथाव्यवस्थेत होते. 

भाांडवल द्दनद्दमाती, लोकसांख्या वाढ, प्रादेद्दशक द्दवस्तार, ताांद्दिक प्रगती, नवकल्पना इत्यादी 

गद्दतमान शक्ती / घटकाांमधील बदलाांमळेु हो ते. 

उदाहरणाथा , नव्याने द्दवकसनशील अथाव्यवस्था, द्दवकासाच्या प्रारांभीच्या टप्प्यात त्याच्या 

बचतीपेक्षा जास्त गुांतवणूकीची आवश्यकता आहे. कमी भाांडवलाच्या द्दनद्दमातीच्या दृष्टीने 

त्याला भाांडवलाची गरज भागद्दवण्यासाठी परदेशी देशाांकडूनही आयात करावे लागतात 

आद्दण त्यामळेु आयात द्दनयाातीपेक्षा जास्त होते. ही एक तीव्र घटना बनते. आद्दण अशा 

देशाांमध्ये परकीय भाांडवलाचा परुसेा प्रवाह नसतानाही, पेमेंट्सच्या तूट द्दशल्लक असू 

शकतात. 

४.११ ऄसमतोलाची कारणे अर्ण ईपाय  

एकूणच आयात द्दनयाात ताळेबांद खाते नेहमीच समतोल असते. हे द्दशल्लक द्दकां वा समतोल 

र्फक्त लेखाच्या दृष्टीने आहे कारण भाांडवली खात्याच्या मदतीने तूट द्दकां वा अद्दधशेष 

पनुसांचद्दयत केले जाते. 

खरां तर जेव्हा आपण असमतोलाबिल बोलतो तेव्हा तो देय द्दशल्लक असलेल्या चालू 

लेखाचा सांदभा देतो. स्वायत्त पावती स्वायत्त पेमेंट्सपेक्षा कमी असल्यास, देय रकमेची 

भरपाई द्दशल्लक असणारी असमतोल दशाद्दवणारी तूट आह.े 

आयात द्दनयाात ताळेबांदमध्ये असमतोल द्दनमााण करणार े अनेक घटक आहेत जे एकतर 

अद्दतररक्त द्दकां वा तूट दशाद्दवतात. 

अयात र्नयाित ताळेबंदमध्ये ऄसमतोलाची र्दलेली कारणे खालीलप्रमाणे:   

(i) अर्थिक घटक: 

(अ)  द्दनयाात आद्दण आयात दरम्यान असमतोल. (बीओआरमधील असमतोलचे ह े मखु्य 

कारण आह)े,  

(ब)  मोठ्या प्रमाणावर द्दवकास खचा, ज्यामळेु मोठ्या प्रमाणात आयात होते,  

(क)  सवासाधारण व्यवसायातील चक्रीय चढ-उतार (मांदी द्दकां वा नैराश्यासारख्या)  
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(ड) चढ्या चढ-उतार (मांदी द्दकां वा नैराश्यासारख्या) 

(इ)  परुवठा करण्याचे नवीन स्रोत आद्दण नवीन पयााय. 

(ii) रार्कीय घटक: 

राजकीय अद्दस्थरता आद्दण गडबड यामळेु मोठ्या भाांडवला वर पररणाम होतो आद्दण परकीय 

भाांडवलाच्या  प्रवाहात अडथळा आणतो. 

(iii) सामार्र्क घटक: 

(अ) रॅ्फशन, अद्दभरचीनसुार आद्दण लोकाांच्या पसांतींमध्ये बदल आयात आद्दण द्दनयाातीवर 

पररणाम घडवून आणून आयात द्दनयाात ताळेबांदमध्ये असमतोल आणतात.  

(ब) गरीब देशाांमधील उच्च लोकसांख्या वाढीचा त्याांच्या आयात द्दनयाात ताळेबांदवर द्दवपररत 

पररणाम होतो कारण यामळेु देशाांच्या आयातीसाठी गरजा वाढतात आद्दण त्याांची 

द्दनयाात करण्याची क्षमता कमी होते. 

(iv) आतर घटक: 

• चक्रीय चढउतार 

•  द्दनयाात कमी होण्याचा क्रम  

• आद्दथाक द्दवकास 

• लोकसांख्येमध्ये द्रतु वाढ 

• सांरचनात्मक बदल 

• नैसद्दगाक आपत्ती  

• आांतरराष्ट्रीय भाांडवलाच्या हालचाली 

४.१२ अयात र्नयाित ताळेबदंमधील ऄसमतोल  कमी करण्याचे  ईपाय 

१. अर्थिक ईपाय: 

ऄ) चलनर्वषयक धोरणः आद्दथाक धोरण हे  अथाव्यवस्थेतील पैशाच्या परुवठा आद्दण पत 

याांच्याशी सांबांद्दधत आहे. सेंरल बकँ योग्य उपाययोजनाांच्या माध्यमातून अथाव्यवस्थेतील 

पैशाच्या परुवठ्यास द्दवस्ततृ द्दकां वा करार करू शकते ज्यामळेु द्दकां मतींवर पररणाम होईल.  

ब) अ     धोरण: आद्दथाक धोरण हे उत्पनन आद्दण खचााबाबतचे सरकारचे धोरण असते. 

शासनाचा द्दवकास आद्दण द्दबगर-द्दवकास खचााचा भरणा आह.े कर आकारणी आद्दण कर न 

घेणार् या स्त्रोताांद्वार े द्दमळकत होते. पररद्दस्थतीनसुार सरकारी खचा वाढू द्दकां वा कमी होऊ 

शकतो. 
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क) र्वर्नमय दर घसारा देशांतगित चलनाचे मूल्य कमी करून: सरकार अथाव्यवस्थेतील 

आयात द्दनयाात ताळेबांदमधील असमतोल कमी करू शकते. द्दवद्दनमय दर घसारा, द्दवदेशी 

चलन सांबांधात गहृ चलन मूल्य कमी करते. पररणामी, आयात स्वस्त होते आद्दण द्दनयाात 

स्वस्त होते. यामळेु देशातील महागाईचा कल देखील वाढतो 

ड) ऄवमूल्यन: अवमूल्यन अद्दधकृत चलन द्दवद्दनमय मूल्य कमी करत आह.े जेव्हा एखादा 

देश आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करतो, तेव्हा द्दनयाात स्वस्त होते आद्दण आयात महाग 

होते ज्यामळेु आयात द्दनयाात ताळेबांद तूट कमी होते. 

इ) र्वकृतीकरण: द्दकां मती आद्दण उत्पनन कमी करण्यासाठी पैशाांच्या प्रमाणात होणारी घट 

म्हणजे भाव घसरण. देशाांतगात बाजारपेठेत जेव्हा चलन द्दवस्कळीत होते तेव्हा लोकाांच्या 

उत्पननात घट होते. यामळेु वापरावर आळा बसेल आद्दण सरकार द्दनयाात वाढवू शकते आद्दण 

अद्दधक परकीय चलन द्दमळवू शकते. 

च) र्वर्नमय र्नयंत्रण: सवा द्दनयाातदाराांना त्याांचे परकीय चलन कमाई जमा करण्यासाठी 

पत प्राद्दधकरणाने द्दनदेद्दशत केले आहेत आद्दण परवानाधारक आयातदाराांमध्ये एकूण 

उपलब्ध परकीय चलन रशेन द्ददले जाते. आद्दथाक अद्दधकायाा ने द्दनद्दित केल्यास 

परवानाधारक कोणतीही चाांगली पण रक्कम आयात करू शकतात 

२. र्वना अर्थिक  ईपाय: 

ऄ) र्नयाित प्रोत्साहन: द्दनयाातीवर द्दनयांिण ठेवण्यासाठी देश द्दनयाातीला उते्तजन देण्यासाठी 

उपाययोजनाांचा अवलांब कर शकतोः द्दनयाात वाढद्दवण्यासाठी द्दनयाात शलु्क कमी करता 

येईल; द्दनयाात वाढवण्यासाठी रोख सहाय्य, अनदुान द्ददले जाऊ शकते; द्दनयाातीसाठी 

असलेल्या वस्तूांना सवा प्रकारच्या सूट द्ददली जाऊ शकते. 

बी) अयात पयािय: आयात पयाायाांच्या उत्पादनास प्रोत्साद्दहत करण्यासाठी पावले काही 

पावले उचलता येतील. या आयात पयाायाांद्वार े आयातीचा वापर बदलून अल्पावधीत 

परकीय चलन वाचेल. 

c) अयात र्नयंत्रण: कोटा आद्दण दर यासारख्या द्दवद्दवध उपाययोजनाांच्या अवलांबनाद्वार े

आयात ठेवली जाऊ शकते. कोटा प्रणाली अांतगात, सरकार द्दवद्दशष्ट कालावधीत आयात 

केले जाणार ेजास्तीत जास्त वस्तू आद्दण सेवा द्दनद्दित करते. 

१. कोटार्कंमतीची: कोटा प्रणाली अांतगात सरकार द्ददलेल्या कालावधीत वस्तूची जास्तीत 

जास्त प्रमाणात द्दकां वाद्दनधाारण व परवानगी देऊ शकते. कोटा प्रणालीद्वार ेआयातीवर द्दनबांध 

घालून, तूट कमी केली जाते आद्दण देय स्थानाांची द्दशल्लक सधुारली जाते. 

२. दर: आयात म्हणजे आयातीवर लादलेली कर (कर). जेव्हा दर लागू केले जातात तेव्हा 

आयातीच्या द्दकां मती दराांच्या मयाादेपयांत वाढतात. वाढीव द्दकां मतींमळेु आयात केलेल्या 

वस्तूांची मागणी कमी होईल आद्दण त्याच वेळी देशाांतगात उत्पादकाांना जास्त आयात पयााय 

तयार करण्यास प्रवतृ्त केले जाईल. 
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अपली प्रगती तपासा: 

१.   देय रकमेच्या द्दशल्लकतेनसुार तमु्हाला काय समजते? 

२.   आयात द्दनयाात ताळेबांदाच्या असमतोलातील मखु्य प्रकार साांगा. 

३.   आयात द्दनयाात ताळेबांदाच्या असमतोलाची द्दभनन कारणे साांगा. 

४.   आयात द्दनयाात ताळेबांदाच्या असमतोलाचे पररणाम काय आहेत? 

५.   आयात द्दनयाात ताळेबांदाच्या असमतोल कमी करण्याचे उपाय साांगा. 

६. आयात द्दनयाात ताळेबांदाच्या असमतोल कमी करण्यासाठी गैर-आद्दथाक उपाय साांगा. 

 

 

 

 

 

४.१३  चलनर्वषयक धोरण अर्ण रार्कोषीय धोरणाच्या माध्यमातून 

अयात र्नयाित ताळेबदंातील बदलत्या खचािची धोरणे अर्ण खचि बदलाची 

धोरणे  

खलु्या अथाव्यवस्थेमध्ये, धोरणकत्याांना समग्र आद्दथाक द्दस्थरतेची दोन उद्दिष्ट ेसाध्य करणे 

आवश्यक असते, उदा. अांतगात आद्दण बाह्य द्दशल्लक. अांतगात द्दशल्लक एक अशी अवस्था 

आहे ज्यात अथाव्यवस्था त्याच्या सांभाव्य उत्पादन पातळीवर असते, म्हणजेच ते पूणा 

रोजगार राखते. 

देशातील सांसाधने आद्दण देशाांतगात द्दकां मती पातळी द्दस्थर आहेत. बाह्य समतोल साधला 

जातो जेव्हा एखादा देश चालू खात्यातील अत्यद्दधक तूट द्दकां वा अद्दधशेष (उदा. द्दनव्वळ 

द्दनयाात समान द्दकां वा शूनयाच्या जवळ नसतो) चालू असतो. अांतगात आद्दण बाह्य द्दशल्लक 

द्दमळद्दवण्यासाठी दोन स्वतांि धोरणे आवश्यक आहेत. एक म्हणजे खचा बदलणार े धोरण 

आद्दण दसुर ेम्हणजे खचा बदलण्याचे धोरण. 

खचा बदलण्याचे धोरण म्हणजे घरगतुी खचा द्दकां वा उत्पादन याांचे समान लक्ष्य ठेवून उत्पनन 

आद्दण रोजगारावर पररणाम करणे आद्दण द्दवत्तीय द्दकां वा आद्दथाक धोरणाचे स्वरूप घेते. खचा 

बदल  ही एक आद्दथाक धोरण आहे जी परदेशी आद्दण देशाांतगात वस्तूांवर देशाच्या खचााच्या 

रचनेवर पररणाम करते. द्दवशेष म्हणजे परदेशी आद्दण देशाांतगात वस्तूांच्या खचााच्या रचनेत 

बदल करून देशाच्या चालू खात्यात समतोल राखण्याचे धोरण आहे. याचा केवळ चालू 

खात्यातील द्दशल्लकच पररणाम होत नाही तर तो सांपूणा मागणीवर आद्दण त्याद्वार ेसमतोल 

उत्पादन पातळीवरही पररणाम करू शकतो. 
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४.१३.१  ऄंतगित अर्ण बाह्य समतोल:  

अांतगात आद्दण बाह्य द्दशल्लक दरम्यानचा सांबांध केनेद्दसयन प्रद्दतमानाद्वारे  जाऊ शकतो जेथे 

उपभोग्य उत्पननाचे काया आहे; चालू खाते वास्तद्दवक द्दवद्दनमय दर आद्दण द्दडस्पोजेबल 

उत्पननाचे आहे (तर देशाच्या द्दनयाातीवर पररणाम करणार ेपरकीय उत्पनन द्दस्थर असल्याचे 

गदृ्दहत धरले जाते); आद्दण गुांतवणूक आद्दण सरकारी खचा हे एक्सोजेनस आहेत. अांतगात 

आद्दण बाह्य द्दशल्लक अशी आहेत: 

अांतगात द्दशल्लक (II): Y = Yf = C (Yf - T) + I + G + CA (EP * / P, Yf - T) 

बाह्य द्दशल्लक (XX): CA = CA (EP * / P, Y - T ) = XX 

द्दजथे XX चालू खात्यातील तूट द्दकां वा अद्दधशेषची शाश्वत रक्कम आह े

जेव्हा द्दवद्दनमय दर लवद्दचक असेल, तेव्हा द्दवत्तीय द्दवस्तार - एकतर सरकारी खचााची वाढ 

द्दकां वा करात कपात - उत्पादन वाढवते, परांत ु चालू खात्यातील द्दशल्लक द्दबघडवते. 

याउलट, द्दवत्तीय आकुां चन चालू खाते द्दशल्लक सधुाररत करते, परांत ुउत्पादन कमी करते. 

द्दवशेष म्हणजे, जर एखाद्या देशाला द्दवत्तीय वाढीद्वार ेउत्पननाची पातळी वाढवायची असेल 

तर त्याला व्यापार द्दशल्लक वाढतच जावी लागेल, कारण द्दवस्ताररत द्दवत्तीय पॉद्दलसीमळेु 

सधुाररत द्दडस्पोजेबल उत्पननातून आयातीमध्ये वाढ होते आद्दण त्यामळेु चालू खात्यातील 

द्दशल्लक द्दबघडते. द्दकां वा, जर चालू खात्यातील तूट असणारा देश पनुहा द्दमळद्दवण्याचा 

प्रयत्न करीत असेल तर सांकुचनद्दवषयक द्दवत्तीय द्दकां वा आद्दथाक धोरण लागू करून हे साध्य 

करता येईल जेणेकरून आयात कमी होईल. 

जेव्हा देशाला एकाच वेळी अांतगात आद्दण बाह्य समतोल साधण्याची इच्छा असते, तेव्हा 

देशाने त्याच्या चलनाचे मूल्य बदलू द्ददले तर ते सवाात प्रभावी ठरले जेणेकरून वास्तद्दवक 

द्दवद्दनमय दरामधील बदलामळेु अथाव्यवस्थेची एकूण मागणी आद्दण आयातीची मागणी या 

दोनही गोष्टींवर पररणाम होऊ शकेल. चलनाच्या द्दकां मतीत बदल करून देशी-परदेशी 

वस्तूांच्या मागणीत बदल करन चालू खाते द्दशल्लक द्दमळद्दवण्याचे असे धोरण खचा बदलणार े

धोरण म्हणतात. 

जेव्हा खचा बदलण्याचे धोरण उपलब्ध नसते - म्हणजे जेव्हा अथाव्यवस्था द्दनद्दित द्दवद्दनमय 

दराच्या अधीन असते - द्दवत्तीय धोरणद्वार े खचा बदलणार े धोरण हे अांतगात आद्दण बाह्य 

द्दशल्लक द्दमळद्दवण्याचे एकमेव उपलब्ध धोरण साधन बनते. द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर 

प्रणालीमध्ये, चलनद्दवषयक धोरण अनपुलब्ध होते कारण त्याचा व्याज दर आद्दण द्दवद्दनमय 

दरावर पररणाम होतो. तथाद्दप, अशा वातावरणात अांतगात आद्दण बाह्य दोनही द्दशल्लक 

द्दमळद्दवण्यासाठी द्दवत्तीय धोरण अपरु ेआह.े  

४.१३.२ खचि बदलण्याच्या धोरणाचे पररणाम: 

द्दवमा दर लवद्दचक द्दकां वा द्दनद्दित आहे की नाही याचा द्दवचार न करता आद्दथाक धोरणातील 

बदलाांसह खचा बदलणार् या धोरणामळेु अल्प कालावधीत उत्पादनावर पररणाम होऊ शकतो 

असा अांदाज आह.े असे असले तरी त्याचे पररणाम द्दकां वा “द्दवत्तीय धोरणाचे गणुाकार” त्या 
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तलुनेत खलु्या अथाव्यवस्थेत छोटे आहते. बांद अथाव्यवस्थेत म्हणजेच, जेव्हा द्दवत्तीय 

द्दवस्तार लागू केला जातो, तेव्हा पैशाांची मागणी वाढेल आद्दण त्याद्वार े व्याज दर द्दमळेल, 

ज्यामळेु खाजगी गुांतवणूकीला प्रोत्साद्दहत केले जाईल. जोपयांत द्दकां मती काही प्रमाणात 

गदृ्दहत धरली जाते तोपयांत हा पररणाम द्ददसतो. म्हणूनच, द्दवत्तीय गुांतवणूकीचा पररणाम 

गुांतवणूक वाढल्यामळेु होतो, ज्याचा एकूण पररणाम उत्पननावर होतो आद्दण द्दनव्वळ 

द्दनयाातीवरही (म्हणजेच एक्स - आयएम = एस - आय) व्याज असल्यास द्दकती कमी असू 

शकते. दर द्दस्थर असल्याचे गदृ्दहत धरले गेले. तसेच आांतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी गणुाकार 

द्दजतका लहान असेल द्दततका अथाव्यवस्थादेखील द्दततकाच कमी आहे कारण परकीय 

वस्तूांची मागणी म्हणून उत्पनन प्रणालीमध्ये अद्दधक  “गळती” होते. 

दसुर् या बाजूला आद्दथाक द्दवस्तारासह खचा बदलणार् या धोरणामध्ये अल्पावधीत व्याज दरात 

कपात केली जाते, ज्यामळेु उत्पनन वाढते आद्दण त्याच मागााने; थोड्या काळामध्ये चालू 

खाते द्दबघडत असताना उत्पनन वाढते. तथाद्दप, आद्दथाक द्दवस्तार खासगी गुांतवणूकीस 

अनकूुल आहे, तर द्दवत्तीय द्दवस्तार सरकारी खचाास अनकूुल आह.े द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर 

प्रणालीअांतगात, चलनद्दवषयक धोरण कुचकामी ठरते, तर लवद्दचक द्दवद्दनमय दर प्रणालीपेक्षा 

द्दवत्तीय धोरणाचा पररणाम जास्त असू शकतो. जेव्हा द्दवस्ताररत द्दवत्तीय धोरण लागू केले 

जाते, तेव्हा गदी वाढण्याच्या पररणामामळेु व्याज दरात वाढ होईल, परांत ुत्याच वेळी, व्याज 

दराची वाढ रि करण्यासाठी कें द्रीय बकेँला अनकूुल, म्हणजेच द्दवस्तारात्मक, आद्दथाक 

धोरण लागू करावे लागेल. 

पैशाच्या परुवठ्यावर द्दकां वा व्याज दरावर होणारा पररणाम रि करण्याच्या अशा कृतीस बांदी 

म्हणतात. अनयथा, व्याज दरावर पररणाम होईल आद्दण याचा पररणाम सीमेवरील 

भाांडवलाच्या प्रवाहावर होईल (न बदललेले परदेशी व्याज दर द्ददलेला आह)े आद्दण म्हणून 

द्दवद्दनमय दरावर देखील पररणाम होईल. द्दवत्तीय द्दवस्तार बांदीसह असणे आवश्यक आह,े 

परांत ुउत्पादनावरील द्दवत्तीय द्दवस्ताराचा पररणाम लवद्दचक द्दवद्दनमय दर प्रणालीच्या तलुनेत 

जास्त असतो, द्दजथे द्दवद्दनमय दर व्याजदरामध्ये बदल प्रद्दतद्दबांद्दबत करण्यासाठी चढ-उतार 

करण्यास परवानगी द्ददली जाते.  

४.१३.३ खचाितील बदल:  

धोरणाचा पररणाम सांभाव्य खचा-  खचाातील बदलमध्ये अवमूल्यन द्दकां वा पनुमूाल्याांकन चालू 

खाते द्दशल्लक आद्दण उत्पादनाच्या समतोल पातळीवर पररणाम करणार े सवाात कें द्दद्रत 

धोरण आहे. अवमूल्यन आयातीची देशाांतगात द्दकां मत वाढवते आद्दण द्दनयाातीची द्दवदेशी 

द्दकां मत कमी करते; त्यामळेु आयात कमी होते आद्दण द्दनयाातीत वाढ होते. तथाद्दप, 

अवमूल्यन केल्यास चालू खात्यातील द्दशल्लक सधुाररत होते की नाही याची द्दनयाात आद्दण 

आयातीच्या मागणीच्या लवद्दचकतेवर अवलांबून आह.े माशाल-लनार अटनसुार, द्दनयाात 

आद्दण आयातीच्या मागणीच्या लवद्दचकतेची बेरीज एकापेक्षा जास्त असल्यास, देशी चलन 

घसारा चालू खात्यात सधुारणा होईल (माशाल-लनार अट पहा). जेव्हा अथाव्यवस्था अांतगात 

आद्दण बाह्य दोनही समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा एकट्याने खचा बदलण्याचे 

धोरण परुसेे नसते. उदाहरणाथा, जर अथाव्यवस्था पूणा रोजगाराच्या पातळीवर असेल, 

म्हणजेच अांतगात द्दशल्लक आधीच प्राप्त झाली असेल, परांत ुजर ती चालू खात्यातील तूट 
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चालवत असेल तर अथाव्यवस्थेमधील धोरणकते त्याचे चलन अवमदु्दल्यत कर शकतात 

जेणेकरन द्दनव्वळ द्दनयाात वाढेल. तथाद्दप, चालू खाते द्दशल्लक सधुारल्यामुळे 

अथाव्यवस्थेला जास्तच द्दबघडण्याची शक्यता असते जेणेकरून अांतगात समतोल नाहीसा 

होईल. 

सांतदु्दलत चालू खाते द्दटकवून ठेवताना अथाव्यवस्था चलनवाढीतील तूट द्दकां वा जास्त वाढ 

अनभुवत असल्यास, पनुमूाल्याांकनाचे धोरण सांपूणा खचा पातळीवर पूणापणे कमी करू 

शकते. परांत ु चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. म्हणूनच खचााचे बदलणे आद्दण खचा 

बदलण्याचे धोरण याांचे धोरण सहसा अांतगात आद्दण बाह्य दोनही द्दशल्लक द्दमळद्दवण्यासाठी 

आवश्यक असते. माशाल-लेनार अट ठेवून घेतलेल्या कोणत्याही गहृीत धरून अवमूल्यन 

केल्यास द्दनव्वळ द्दनयाात द्दकां वा चालू खाती सधुारतात आद्दण म्हणूनच उत्पादन वाढते. 

तथाद्दप, जेव्हा अल्पावधीत द्दकां मती द्दचकट असतात असे मानले जाते, तेव्हा अवमूल्यनसह 

खचा बदल धोरणमध्ये पररणाम समाद्दवष्ट असतो. म्हणजेच उत्पादन वाढीमळेु पैशाची मागणी 

आद्दण पररणामी व्याज दर दखेील वाढतो, जे खाजगी गुांतवणूकीला प्रोत्साद्दहत करते. हा 

वाढीचा पररणाम म्हणजे अवमूल्यनाच्या पररणामी उत्पनन वाढीचा काही भाग ऑर्फसेट 

करतो. 

म्हणूनच, नवीन समतोल उत्पननाची पातळी व्याज दर द्दस्थर राहू शकल्यास जे साध्य 

करता येईल त्याच्यापेक्षा थोडे कमी असेल. अवमूल्यन धोरण ह ेसवााद्दधक लक्ष कें द्दद्रत खचा 

बदलण्याचे धोरण आह,े परांत ु हे एकमेव नाही. सवासाधारणपणे, व्यय धोरणे व्यापार 

(द्दनयांिण) धोरणाचे रूप धारण करतात कारण त्याांचे लक्ष्य द्दनयाात द्दकां वा आयातीपैकी एक 

द्दकां वा दोनच्या खांडाांवर पररणाम होण्याचे असते. आयातीची आवक रोखण्यासाठी टॅररर्फ 

पॉद्दलसी लागू केली जाऊ शकते आद्दण द्दनयाातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्दनयाात अनदुानाचा 

वापर केला जाऊ शकतो, जरी ही धोरणे द्दवद्दशष्ट द्दवद्दशष्ट उद्योगाांची असतात. 

१९३० चा कुख्यात स्मूट-हव्ले टॅररर्फ ऍक्ट म्हणजे वास्तद्दवक आद्दथाक दृष्टीने अांमलात 

आणण्यात आलेली सवाात प्रद्दसद् टेररर्फ पॉद्दलसी. इतर देशाांच्या द्दकां मतीवर परदेशी वस्तूांची 

मागणी त्या देशाकडे वळद्दवणे हे या धोरणाचे उिीष्ट होते. घरगतुी उद्योग उद्ार या 

धोरणानांतर इतर देशाांनीही त्याांच्या देशाांतगात उद्योगाांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आद्दण 

शेवटी आांतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये झपाट्याने सांकुद्दचत होऊ लागले. 

४.१४  साराशं 

१.  आयात द्दनयाात ताळेबांद समायोजन  

स्वयांचद्दलत समायोजन आद्दण धोरण समस्या.  

२. धोरणाचे मुिे: 

खचा बदलाचे धोरण -  आद्दथाक आद्दण राजकोषीय  धोरण 

खचा बदलण्याचे धोरण -  अवमूल्यन आद्दण पुनमूाल्याांकन  

द्दवद्दनमय द्दनयांिण   -  द्दवद्दनमय दर द्दनयांद्दित करणे 
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धोरण 

आयात द्दनयाात ताळेबांद समायोजनासाठी खचा बदलाचे धोरण: 

अर्थिक धोरण: पैशाच्या परुवठ्यात आद्दण व्याजदरामधील बदलाांद्वार े 

र्वत्तीय धोरण : सरकारी खचा वबदल करून 

र्वत्तीय धोरण अर्ण रार्कोषीय धोरण 

 ४. ऄथिव्यवस्थेची प्राररं्भक र्स्थती 

• अांतगात आद्दण बाह्य द्दशल्लक. 

• अथाव्यवस्थेमध्ये उत्पनन आद्दण व्याज दर समतोल असतो. 

• आयएस-एलएम-बीपी फे्रमवका मध्ये, उत्पनन 'वाय *' आहे आद्दण व्याज दर 'आर *' 

आहे. 

• 'वाय *' आद्दण 'आर *' अथाव्यवस्था समतोल आह.े 

• आय-व्याज दर सांयोजन ज्यामध्ये अांतगात आद्दण बाह्य समतोल साधला जाऊ शकतो. 

५. https://image.slidesharecdn.com/adjustmentinbalanceofpayment 

स्पोद्दलद्दसमेअसा -१ 1 १ १२5१134341१ / / / / बीओपी-mentडजस्टमेंट-पॉद्दलसी- 

उपाय -8-638.jpg? सीबी = 1576259175आयएस-एलएम-बीपी मॉडेल 

६. अयात र्नयाित ताळेबंद मधील ऄडथळे:  

• सरकारी खचाात वाढ झाल्यामुळे (जी) 

• जीचा गणुक प्रभाव आहे 

• हे IS वक्र उजवीकडे बदलेल  

• IS 1 नवीन वक्र असेल 

• समतोल द्दबांदू E पासून H कडे सरकेल  

• G मधील वाढीमळेु खासगी गुांतवणूकीसाठी द्दनधी कमी होतो - यामळेु व्याज  दराला 

धक्का बसतो 

• व्याज आद्दण उत्पननाच्या दरात बदल केल्याने आयात द्दनयाात ताळेबांद मधील 

समतोल द्दबघडू शकेल.  
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७.  अयात र्नयाित ताळेबंद मधील तूट - कोणत्या प्रकारच ऄडथळे?   

• G मधील वाढीमळेु उत्पननात वाढ होते.  

• हे आयात वाढवते 

• चालू खात्यातील तूट  

• MPI वर अवलांबून असते 

८.  अयात र्नयाित ताळेबंद मधील र्शल्लक  

• G मधील वाढीमळेु व्याज दरात वाढ होईल 

• हे भाांडवलाची आवक वाढवते 

• भाांडवली खात्यावर अद्दधशेष 

• हे भाांडवली प्रवाहाांच्या व्याज लवद्दचकतेवर अवलांबून असते 

९.  सरकारी खचािचा प्रभाव 

• दोन प्रभाव 

• व्याज आद्दण उत्पननाच्या दरात वाढ 

• वाढते r हे भाांडवलाची आवक वाढवते  

• उत्पनन वाढल्याने आयात वाढते 

• चालू खात्यातील तूट आद्दण भाांडवली खाते अद्दधशेष 

• अशा प्रकार ेशेवटी आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोल होईल 

 १०.  ऄंर्तम र्नकाल समतोल ऄसेल की नाही? 

• चालू खात्यातील तूट आद्दण भाांडवल खाते अद्दधक्य वा अशक्तपणा यावर अवलांबून 

असते. 

• जर अद्दतररक्त उत्पनन तूट सधुारण्यास असमथा असेल तर समतोल साधता येणार 

नाही. 

११. र्ेव्हा सरकार खचि कमी होतो तेव्हा अयात र्नयाित ताळेबंदचे काय होते? 

• उत्पनन कमी होते 

• व्याज दर कमी करते 

• आयात कमी करते-चालू खाते अद्दधशेष 

• भाांडवल बाह्य भाांडवल खात्यातील तूट 
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• १२.  चलनर्वषयक धोरण अर्ण अयात र्नयाित ताळेबदं समायोर्न 

• जेव्हा पैसे परुवठ्यात काही बदल होतो तेव्हा आयात द्दनयाात ताळेबांदचे काय होते? 

• जेव्हा पैशाचा परुवठा वाढतो तेव्हा आयात द्दनयाात ताळेबांदचे काय होते? 

• जेव्हा पैसे परुवठा कमी होतो तेव्हा आयात द्दनयाात ताळेबांदचे काय होते? 

१३. अर्थिक धोरण फरक: 

• आयात द्दनयाात ताळेबांदवर द्दवत्तीय धोरणाचा पररणाम सशता आहे 

• उत्पनन गणुक, एमपीआय आद्दण भाांडवलाच्या व्याजातील लवद्दचकतेचे मूल्य यावर 

अवलांबून असते 

• आयात द्दनयाात ताळेबांदवर आद्दथाक धोरणाचा प्रभाव द्दनद्दित आहे 

• पैशाच्या परुवठ्यात कोणताही बदल केल्याने आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोल द्दबघडू 

शकेल  

१४. दोन संधी: पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ र्कंवा पैशाच्या पुरवठ्यात घट, पैसे पुरवठा व 

चालू खात्यात वाढ 

• उत्पनन वाढेल 

• आयात वाढेल 

• चालू खात्यातील तूट होईल 

१५.  पैशाचा  पुरवठा अर्ण भांडवल खात्यात वाढ 

• व्याज दर कमी होईल 

• भाांडवलाचा बद्दहगामन होईल 

• भाांडवली खात्यातील तूट बाहेर येईल 

१६.  पैशाचा  पुरवठा अर्ण अयात र्नयाित ताळेबंद समतोल वाढ 

• दोनही चालू खात्यातील तूट आद्दण भाांडवल खाते तूट 

• हे द्दनद्दितपणे आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोल साधण्यास िास देते 

१७.  पैशाचा पुरवठा अर्ण चालू खात्यात घट 

• उत्पनन कमी करा 

• आयात कमी करा 

• चालू खात्यातील तूट कमी करा 
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१८.  पैशाचा पुरवठा व भांडवली खचि कमी 

• व्याज दर वाढते 

• भाांडवलाची आवक होईल 

• भाांडवली खात्यातील तूट 

१९.  पैशाचा पुरवठा अर्ण अयात र्नयाित ताळेबंद समतोल घट 

• दोनही चालू खाते अद्दधक्य आद्दण  भाांडवली खाते अद्दधक्य 

• हे आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोल साधण्यास नक्कीच िास देते 

२०.  सतत अयात र्नयाित ताळेबंद ऄर्तररक्तसाठी पैस ेपुरवठा कमी का करत नाही? 

• आम्हाला अद्दधक उत्पननाची आवश्यकता आह े

• आम्हाला आद्दथाक वाढीची गरज आह े

• आम्हाला आद्दथाक कल्याण आवश्यक आहे 

• गुांतवणूकीला चालना देण्यासाठी व्याज दर कमी करणे आवश्यक आह े

• बाह्य के्षिाच्या द्दशल्लकपेक्षा उत्पननाला आपण प्राधानय द्ददले पाद्दहजे 

२१.  खचि बदलाचे धोरणः ऄवमूल्यन अर्ण मूल्यमापन खचि बदलाचे धोरण 

• आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोलचे मूल्याांकन आद्दण मूल्यमापन 

• चालू खात्यातील द्दशल्लक लक्ष कें द्दद्रत 

• चालू खात्यातील तूट (सीएडी) च्या अवमूल्यनाची द्दशर्फारस केली जाते 

• दरम्यान  चालू  खाते  अद्दधक्य  (CAS) पनुामूल्याांकन द्दशर्फारस केली आह े

२२. ऄवमूल्यन  

• सीएडी दरम्यान वापरले 

• देशाच्या चलनाच्या मूल्यात जाणीवपूवाक घट करणे 

• द्दनयाातीत वाढ आद्दण आयात कमी करन तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे  

• जेव्हा चलन मूल्य कमी होते, तेव्हा परदेशी ग्राहक अद्दधक खरदेी करू शकतात 

• त्याांना घरगतुी अथाव्यवस्थेतून खरदेी करण्याची इच्छा आहे 

• हे द्दनयाातीला चालना देते 
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२३.  ऄवमूल्यन करण्याचे यश यावर ऄवलंबून ऄसत.े 

• आयात आद्दण द्दनयाात केलेल्या वस्तूांच्या मागणीची लवद्दचकता 

• आयात द्दनयाात ताळेबांद सधुारण्यासाठी लवद्दचक मागणी आवश्यक आहे 

• परदेशी व्यापार्याांसाठी बाजारात प्रवेश 

• कमी प्रद्दतबांद्दधत अथाव्यवस्था आवश्यक आहे 

• द्दनयाात कर काढले पाद्दहजे 

• अथाव्यवस्थेची उत्पादन क्षमता 

• परदेशी देशाांकडून आवश्यक असलेल्या गोष्टींचे उत्पादन करण्यास सक्षम असणे 

आवश्यक आहे 

• देशाांतगात द्दकां मती द्दस्थरता 

• आांतरराष्ट्रीय सहकाया (कोणत्याही चलन यदु् इष्ट नाही) 

२४. ऄवमूल्यन ही खचि बदलाचे धोरण का अह?े 

• अवमूल्यन केल्याने आयात कमी होते आद्दण द्दनयाातीत वाढ होते 

• परदेशी वस्तूांवरील देशाांतगात अथाव्यवस्थेचा खचा देशाांतगात वस्तूांवर बदल होतो 

• परकीयाांचा खचा देशाांतगात वस्तूांकडे वळला 

२५. ऄंतगित अर्ण बाह्य र्शल्लक साठी मूल्यांकन 

• दोनहीसाठी अपरुा 

• द्दवकृतीकरण बाह्य द्दशल्लक समतोल आणू शकेल 

• एकट्याने अवमूल्यन दोनही सांतलुन आणू शकत नाही 

•  समजा एक अथाव्यवस्था आहे अांतगात द्दशल्लक आद्दण बाह्य असमतोल 

• बाह्य असांतलुन सधुारण्यासाठी डीव्होल्यूएशनचा अवलांब केला गेला 

• द्दकां मतीची रचना बदलल्यास अांतगात द्दशल्लक िास होईल 

२६. समर्ा ऄथिव्यवस्थेत ऄंतगित ऄसतंुलन अर्ण बाह्य र्शल्लक अह े

• नक्कीच नाही 

• पण हे प्रमखु भाग आहेत 

• शलु्क धोरण हे एक खचा बदलण्याचे धोरण आहे 
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• हे एका अथाव्यवस्थेपासून दसुर् या अथाव्यवस्थेत खचा बदलण्यास मदत करते 

• आयात आद्दण द्दनयाातीत बदल 

२७. ऄवमूल्यन अर्ण पुनमूिल्यांकन ह ेखचि बदल धोरणाचे फक्त एक भाग अहते का? 

• नक्कीच नाही 

• पण हे प्रमखु भाग आहेत 

• शलु्क धोरण हे एक खचा बदलण्याचे धोरण आहे 

• हे एका अथाव्यवस्थेपासून दसुर् या अथाव्यवस्थेत खचा बदलण्यास मदत करते 

• आयात आद्दण द्दनयाातीत बदल 

२८.  धोरण र्मश्रतेची अवश्यकता 

• र्फक्त एक धोरण बीओपी समतोल सदु्दनद्दित करू शकत नाही 

• आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोलतेसाठी बदलणार् या आद्दण खचा बदल धोरण वापर 

• त्या आद्दथाक धोरण, आद्दथाक धोरण, चलनाचे अवमूल्यन आद्दण पनुामूल्याांकन सांयोजन 

आह.े 

• द्दवद्दवध धोरणाांचे द्दभनन प्रभाव एकि काया करतील 

• अांतगात आद्दण बाह्य दोनही सांतलुन सदु्दनद्दित करणे आवश्यक आहे 

२९. र्वर्नमय र्नयंत्रण 

द्दवद्दनमय द्दनयांिण म्हणजे काय? 

• सरकारी / मध्यवती बकेँने चलनावर लादलेल्या द्दवद्दवध प्रकारची द्दनयांिणे 

• रद्दहवाशाांनी परकीय चलनाांच्या खरदेी / द्दवक्रीवरील द्दनयांिण  

• अद्दनवासींकडून स्थाद्दनक चलनाांच्या खरदेी / द्दवक्रीवर द्दनयांिण  

• हे आयात द्दनयाात ताळेबांद समतोलतेचे कठोर साधन आहे 

• ३०. सामान्य र्वर्नमय र्नयंत्रण 

• देशामध्ये परकीय चलन वापरावर बांदी घालणे 

• स्थाद्दनक चलन ठेवण्यास स्थाद्दनकाांना बांदी 

• सरकार मानयताप्राप्त द्दवद्दनमयकर ना प्रद्दतबांद्दधत चलन द्दवद्दनमय 

• द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर 

• आयात केली द्दकां वा द्दनयाात केली जाऊ शकते अशा चलनाच्या रकमेवर द्दनबांध 
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३१. र्वर्नमय र्नयंत्रणाची ईिीष्ट े

• आयात कमी करण्यासाठी 

• भाांडवल उड्डाण द्दनयांद्दित करण्यासाठी 

• सरकार परवानगी स्वतांि घरगतुी धोरणाांचे आपण अनसुरण करून आद्दथाक वाढ खािी 

करणे 

• बाह्य कजा सेवा: गरज आवश्यक परकीय चलन परतरे्फड आद्दण व्याज 

• १९३० च्या दशकात अनेक कजादार देशाांमध्ये हे उिीष्ट होते 

३२.  र्वर्नमय दर र्स्थरता सुर्नर्ित करण्यासाठी 

• भागीदार देश द्दकां वा प्रदेशाांच्या चलनासह 

• देशाांतगात चलनापेक्षा जास्त मूल्य द्दमळवणे 

• आयात स्वस्त करण्यासाठी 

• कमी द्दकां मतीत कच्चा माल आद्दण भाांडवली वस्तू आयात करण्यासाठी 

• परकीय कजााचा बोजा कमी करण्यासाठी (ऑद्दस्रया, हांगेरी आद्दण जमानीने पद्दहल्या 

यदु्ानांतर १९३० च्या दशकात हे केले) 

• देशाांतगात चलनाचे मूल्य कमी करणे 

• द्दनयाात स्वस्त करण्यासाठी 

• आयात द्दप्रय बनद्दवणे 

३३.  र्वर्नमय र्नयंत्रणाच्या पद्धती 

द्दवद्दनमय द्दनयांिणाच्या थेट पद्ती: 

• द्दवद्दनमय दर आद्दण द्दवदेशी चलनाशी सांबांद्दधत द्दवद्दनमय द्दनयांिणाच्या अप्रत्यक्ष पद्ती 

• दर, द्दनयाात अनदुान, द्दद्वपक्षीय आद्दण बहु-पाश्वाभूमी व्यवस्था 

१)  हस्तक्षेपाद्वार ेपरकीय र्वर्नमय दर र्नयमन: 

• परकीय चलन बाजारात सरकारचा हस्तके्षप 

• परकीय चलन खरदेी करा द्दकां वा द्दवक्री करा 

• जास्त चढउतार द्दनयांद्दित करण्यासाठी 

• जर वाढणारा दर (घसारा मध्ये देशाांतगात चलन) असेल तर परकीय चलन द्दवकले 

जाईल 

• जर दर कमी होत असेल तर (स्वदेशी चलन वाढ), परकीय चलन खरदेी केले जाईल 
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२)  र्वर्नमय र्नयंत्रण र्नबंध: 

• द्दवद्दनमय द्दनयांिणाचे अद्दधक गांभीर स्वरूप 

• परकीय चलन कमाईला शरण जाण्याचे द्दनदेश द्ददले जाऊ शकतात 

• लोकाांना परकीय चलन घेण्यास स्वातांत्र्य द्ददले जाऊ शकत नाही उदारीकरण 

झालेल्या काळात इष्ट नाही 

• (रे्फमा आद्दण रे्फरा) 

 परकीय चलन का अयोर्र्त केले र्ाउ शकते? 

• टूर आद्दण प्रवास 

• परदेशी आद्दथाक बाजारात गुांतवणूक 

• परकीय चलन बाजारात गुांतवणूक 

• देयके हस्ताांतररत करा 

• आयात द्दबलाचा तोडगा  

3) एकार्धक र्वर्नमय दर धोरणे: 

• वेगवेगळे द्दवद्दनमय दर स्वीकारले जाऊ शकतात 

• याला द्दनवडक अवमूल्यन धोरण देखील म्हटले जाते 

• द्दनयाात स्वस्त करण्यासाठी एक दर (कमी) 

• आवश्यक वस्तूांची आयात स्वस्त करण्यासाठी एक दर (कमी) 

• द्दकां वा दहुेरी द्दवद्दनमय दर 

• द्दवद्दशष्ट द्दनयाात वाढद्दवण्यासाठी मूल्य कमी करणे 

• द्दवद्दशष्ट वस्तूांची आयात कमी करण्यासाठी अद्दधक मूल्य 

४)  एक्सचेंर् करार:  

• द्दद्वपक्षीय द्दकां वा बहु-पाश्वा 

• व्यापार, गुांतवणूक, स्थलाांतर, पयाटन, शस्त्रास्त्राांचा पुरवठा इत्यादी के्षिात 

आांतरराष्ट्रीय सहकायाासाठी.  

५) र्वदेशी चलन र्नयंत्रण ऄप्रत्यक्ष पद्धती: 

• दर 

• आयात शलु्क आयात कमी करते 
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• कमी द्दवद्दनमय व्यवहाराांचा पररणाम होईल 

• कोटा आयात करा 

• आयात कमी करा 

• कमी द्दवद्दनमय व्यवहाराांचा पररणाम होईल. 

४.१५ प्रश्न    

१.  आयात द्दनयाात ताळेबांद चा अथा आद्दण सांरचना स्पष्ट करा. 

२.  'देयतेचे सांतलुन नेहमी सांतदु्दलत करते', द्दवधानाचे परीक्षण करा. 

३.   पेमेंट्सच्या द्दशल्लकवर पररणाम करणार ेघटक कोणते आहेत? 

४. देशासाठी आयात द्दनयाात ताळेबांद का महत्वाचे आहेत? 

५. आयात द्दनयाात ताळेबांदमध्ये परकीय चलन साठ्याची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

६.   पेमेंट्सच्या द्दशल्लकमध्ये असमतोल याचा अथा आद्दण प्रकार स्पष्ट करा. 

७.  आयात द्दनयाात ताळेबांद मध्ये असांतषु्टतेची कारणे कोणती आहेत? 

८.  द्दशल्लक देय पैशाची असमथाता सधुारण्याच्या उपायाांवर चचाा  करा. 

९.  देय  असमतोलमध्ये सांतलुन राखण्यासाठी आद्दथाक आद्दण द्दवत्तीय धोरणाांची भूद्दमका 

स्पष्ट करा. 

 

 

 

***** 
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प्रकरण ४ 

४अ 

म ुंडेल फ्लेंममुंग प्रमतमान 

प्रकरण रचना 

४अ.१ उद्दिष्ट े

४अ.२  प्रस्तावना 

४अ.३     म ुंडेल- फ्लॅद्दमुंग प्रद्दतमान अथथ 

४अ.४    भाुंडवल खाते 

४अ.५ सुंत लन कायदा 

४अ.६ खात्याचे उदारीकरण 

४अ.७ आयात द्दनयाथत ताळेबुंद वर पररणाम करणार ेघटक 

४अ.८ आयात द्दनयाथत ताळेबुंद ची सुंरचना  

४अ.९ आयात द्दनयाथत ताळेबुंदातील असमतोल 

४अ.१० आयात द्दनयाथत ताळेबुंदाच्या असमतोलातील म ख्य प्रकार 

४अ.११ आयात द्दनयाथत ताळेबुंदाच्या असमतोलाची कारणे  

४अ.१२ आयात द्दनयाथत ताळेबुंदाचा असमतोल कमी करण्यासाठी उपाय 

४अ.१४ साराुंश 

४अ.१५ प्रश्न 

४अ.१ उमिष्ट े

 द्दवद्यार्थयाांना सक्षम करण्यासाठी देशातील कॉपोरटे स्तरावरील धोरणाुंमागील 

सैद्ाुंद्दतक तकथ  आकलन करण्यास प्रोत्साद्दहत करणे. 

 महत्त्वपूणथ आद्दथथक धोरणाुंच्या द्दवशे्लषणास बळकटी देणाऱ्या मूलभूत समग्र आद्दथथक 

सुंकल्पना अभ्यासणे. 

४अ.२ प्रस्तावना 

बाह्य व्यापार आद्दण द्दवत्तीय व्यवहारासह ख ल्या अथथव्यवस्थेमध्ये, प्रम ख समग्र आद्दथथक चल 

(सकल राष्ट्रीय उत्पादन, चलनवाढ, द्दशल्लक, द्दवद्दनमय दर, व्याज दर इ.) कसे ठरवले 

जातात आद्दण परस्पर सुंवाद साधतात? द्दवत्तीय आद्दण आद्दथथक धोरणाुंचा काय पररणाम 

होतो? एका अथथशास्त्रीय प्रद्दतमानामध्ये केला गेला आहे, याचे नाव म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान 

आहे. 
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ह्यालाच आयएस-एलएम-बीपी (IS-LM-BP)  प्रद्दतमान देखील म्हटले जाते. रॉबटथ  म ुंडेल 

आद्दण माकथ स फ्लेद्दमुंग या अथथशास्त्रज्ाुंनी हे प्रद्दतमान तयार केले होते , जयाुंनी जयाुंनी ६० 

च्या दशकात म क्त अथथव्यवस्थेचे द्दवशे्लषण केले आह.े म ळात आपण असे म्हणू शकतो की 

म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान ही म क्त अथथव्यवस्थेसाठी आयएस-एलएम प्रद्दतमानची आवतृ्ती 

आह.े द्दशल्लक व्यद्दतररक्त वस्तू आद्दण द्दवत्तीय बाजारपेठेतील, प्रद्दतमान मध्येपेमेंट्सच्या 

द्दशल्लकचे द्दवशे्लषण समाद्दवष्ट केले जाते. 

जरी दोन्ही अथथशास्त्रज्ाुंनी एकाच द्दवषयावर सुंशोधन केले असले तरीही, एकाच वेळी, 

दोघाुंचे द्दवशे्लषण वेगवेगळे आहे. रॉबटथ  म ुंडेल द्दलद्दखत "भाुंडवल गमनशीलता आद्दण 

द्दस्थरीकरण धोरण द्दनद्दित आद्दण द्दवद्दनमय दर", १९६३ न सार,”भाुंडवल प्रवाह पररपूणथ 

बाबतीत द्दवशे्लषण” तर माकथ स फ्लेद्दमुंग याुंनी आपल्या लेखात “द्दनद्दित आद्दण बदलता 

द्दवद्दनमय दराुंच्या अुंतगथत अुंतदेशीय आद्दथथक धोरणे” १९६२ मध्ये अपूणथ भाुंडवल 

गद्दतशीलता गदृ्दहत धरुन अद्दधक वास्तववादी लेखन केले होते. याम ळे याला  अद्दधक कठोर 

आद्दण व्यापक प्रद्दतमान बनद्दवण्यात आले. तथाद्दप, आजकाल, त्याचे प्रद्दतमान स सुंगतता 

गमावले आहे, कारण वास्तद्दवक जगाच्या पररद्दस्थतीत एकूण भाुंडवल गद्दतशीलतेशी अद्दधक 

साम्य आहे, जे म ुंडेल याुंच्या दृश्याशी चाुंगले आहे. 

हे प्रद्दतमान कसे कायथ करते हे समजण्यासाठी, आम्ही प्रथम वस्तू बाजारातील समतोल 

प्रद्दतद्दनद्दधत्व करणार ेआयएस वक्र कसे पररभाद्दषत केले ते पाहू. द सर ेम्हणज,े एलएम वक्र, 

जे नाणे बाजारातील समतोलपणाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते. द्दतसयाांदा, बी-पी वक्र, जे 

पेमेंट्सच्या द्दशल्लक समतोलपणाचे प्रद्दतद्दनद्दधत्व करते. शेवटी, समतोल कसे पोहोचला 

त्याचे द्दवशे्लषण अभ्यासू. 

४अ.३  म ुंडेल-फ्लेंममुंग प्रमतमान अथथ   

म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान - आयएस-एलएम प्रद्दतमानप्रमाणे - द्दनद्दित द्दकुं मत पातळीच्या 

गदृ्दहतकावर आधाररत आहे आद्दण वस्तू बाजार आद्दण मनी माकेटमधील सुंवाद दशथद्दवतो. 

म क्त अथथव्यवस्थेत एकूण उत्पन्नामध्ये अल्प-कालावधीतील चढ-उतार (द्दकुं वा, त्याच गोष्टी 

कशा येतात, जाद्दहरात वके्रत बदल होतात) हे या प्रद्दतमनाद्वार ेस्पष्ट होते. 

म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान अत्युंत कडक गदृ्दहतकाुंवर आधाररत आहे ते म्हणज े हे प्रद्दतमान 

पररपूणथ भाुंडवल गद्दतमान असलेली एक लहान म क्त अथथव्यवस्था मानते. 

याचा अथथ असा आहे की आुंतरराष्ट्रीय अथथव्यवस्था सध्याच्या व्याज दरावर आुंतरराष्ट्रीय 

भाुंडवल बाजारातून कजथ घेऊ शकते द्दकुं वा कजथ देऊ शकते कारण द्दतचा देशाुंतगथत व्याज 

दर हा व्याज दराद्वार ेद्दनद्दित केला जातो. तर, लहान अथथव्यवस्थेचा अभ्यास केला जाणारा 

व्याज दर हे धोरण बदलता येत नाही. 

याचा अथथ असा आहे की केवळ द्दवद्दनमय दर बदलाुंद्वारचे समग्र आद्दथथक समायोजन होते. 

द सऱ् या शददाुंत, अद्दधकृतपणे द्दनधाथ ररत द्दवद्दनमय दर कायम ठेवण्यासाठी परकीय चलन 
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बाजारात द्दवद्दनमय दर हालचालींद्वार े समायोजन होते. कें द्रीय बकँ बदलत्या आद्दथथक 

पररद्दस्थतीला प्रद्दतसाद म्हणून द्दवद्दनमय दर खाली द्दकुं वा खाली जाण्यास परवानगी देते. 

४अ.३ गहृीतके  

मूलभूत गहृीतके खालीलप्रमाणे आहेत: 

 स्पॉट आद्दण फॉरवडथ द्दवद्दनमय दर एकसारखे आहेत आद्दण द्दवद्यमान द्दवद्दनमय दर 

अद्दनद्दित काळासाठी कायम राहतील अशी अपेक्षा आह.े 

 द्दनद्दित वेतन दर, बेरोजगार सुंसाधने आद्दण प्रमाणान सार द्दनरुंतर परतावे असे गदृ्दहत 

धरले जाते. अशा प्रकार ेघरग ती द्दकुं मतीची पातळी द्दस्थर ठेवली जाते आद्दण घरग ती 

उत्पादनाुंचा प रवठा लवद्दचक असतो. 

 करासह आद्दण उत्पन्नासह बचत वाढते. 

 व्यापाराचे द्दशल्लक फक्त उत्पन्न आद्दण द्दवद्दनमय दरावर अवलुंबून असते. 

 भाुंडवलाची गद्दतशीलता पररपूणथतेपेक्षा कमी असते आद्दण सवथ द्दसक्य ररटीज पररपूणथ 

पयाथय असतात. जोखीम केवळ  तटस्थ ग ुंतवणूकदार प्रणालीमध्ये आहेत. म्हणून 

पैशाुंची मागणी केवळ उत्पन्नावर आद्दण व्याजदरावर अवलुंबून असते आद्दण ग ुंतवणूक 

ही व्याजदरावर अवलुंबून असते. 

 द्दवचाराधीन देश इतका छोटा आहे की परदेशी उत्पन्नावर द्दकुं वा जगाच्या व्याज दरावर 

जागद्दतक पातळीवर पररणाम होऊ शकत नाही. 

४अ.४ चल   

हे प्रद्दतमान खालीलपैकी एक चल वापरते: 

 Y हा वास्तद्दवक स्थूल उत्पादन  आहे 

 C हा वास्तद्दवक उपभोग आहे 

 I हा वास्तद्दवक भौद्दतक ग ुंतवणूक, समावेश हेतू यादी ग ुंतवणूकआहे. 

 G हा वास्तद्दवक सरकारी खचथ (एक बाह्य चल)आहे 

 M हा बाह्य नाममात्र पैसे प रवठाआहे 

 P हा बाह्य द्दकुं मत पातळीआह े

 i हा नाममात्र व्याज दर आहे 

 L हा म्हणजे तरलता प्राधान्य (वास्तद्दवक पैशाुंची मागणी) 
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 T हा वास्तद्दवक कर आकारला जातो 

 NX हा वास्तद्दवक द्दनव्वळ द्दनयाथत आह.े 

या प्रद्दतमानाचे मूळ गदृ्दहतक म्हणजे व्याज दर (R) जागद्दतक दराच्या बरोबरीचा आहे. 

पररपूणथ भाुंडवल गद्दतमान असलेल्या छोट्या म क्त अथथव्यवस्थेमध्ये देशाुंतगथत व्याज (R*) 

अथथव्यवस्थेतील कोणत्याही बदलाुंम ळे देशातील व्याज दर बदलू शकतात. परुंत  व्याज दर 

जागद्दतक व्याजदराच्या पलीकडे जास्त काळ राहू शकत नाही. आद्दथथक भाुंडवलाच्या 

आवक आद्दण बद्दहगथमनाुंद्वार ेया दोघाुंमधील फरक द्र तपणे दूर केला जातो. 

हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की “लहानपणाचा” देशाच्या त्याच्या आकाराशी काही सुंबुंध 

नाही. एक छोटासा देश असा आहे जो आपल्या स्वत: च्या कजथ आद्दण कजथ देण्याच्या 

द्दक्रयाद्वार ेजागद्दतक व्याज दरात बदल करू शकत नाही. याउलट, मोठी अथथव्यवस्था अशी 

बाजारपेठ (सौदेबाजी) सामर्थयथ असते जेणेकरुन ते जागद्दतक व्याज दरावर प्रभाव टाकू 

शकतील. अशा देशासाठी आुंतरराष्ट्रीय भाुंडवल गद्दतशीलता अगदी पररपूणथ नाही द्दकुं वा देश 

इतके मोठे आह ेकी ते जागद्दतक भाुंडवलाच्या बाजारावर प्रभाव टाकू शकतो. 

म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानाचा म ख्य अुंदाज असा आहे की अथथव्यवस्थेचे वतथन ह े

अवलुंबलेल्या द्दवद्दनमय दर प्रणालीवर द्दनणाथयकपणे अवलुंबून असते, म्हणजे ते प्रवाही 

द्दवद्दनमय दर पद्ती द्दकुं वा द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर प्रणाली वापरते. आम्ही प्रवाही द्दवद्दनमय दर 

पद्ती अुंतगथत समायोजनसह प्रारुंभ करतो, अशा पररद्दस्थतीत परकीय चलन बाजारात 

मध्यवती बकेँचा कोणताही हस्तके्षप नसतो. 

अशा पररद्दस्थतीत जर देशाुंतगथत व्याज दर जागद्दतक दरापेक्षा वर गेला तर परदेशी लोक 

स्वदेशी देशाला कजथ देण्यास स रवात करतात. या भाुंडवलातून द्दनधीचा जास्त प रवठा 

होईल आद्दण देशाुंतगथत व्याज आर प न्हा खाली येईल. 

जर, काही कारणास्तव, देशाुंतगथत व्याज जागद्दतक दराच्या खाली आला तर, देशातून 

भाुंडवली बद्दहगथमन होईल आद्दण पररणामी द्दनधीची कमतरता R* च्या पातळीवर जाईल. 

अशाप्रकार,े पररपूणथ भाुंडवल गद्दतशीलतेच्या जगात, R द्र तपणे R * मध्ये समायोद्दजत 

होईल. 

आपली प्रगती तपासा: 

१.  म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानाच्या गदृ्दहतकाुंवर चचाथ करा. 

२.  म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानातील द्दवद्दवध चलाुंवर चचाथ करा. 
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४अ.५ म क्त अथथव्यवस्थतेील IS वक्र 

म ुंडेल फ्लेममुंग  प्रमतमानामध्ये वस्तू आमण सेवाुंचे बाजार खालील समीकरणाुंद्वार ेव्यक्त 

केले आह:े 

Y = C(Y – T) + I(r*) + G + NX(e) „ (1) 

द्दजथे सवथ अटींचे नेहमीचे अथथ असतात. येथे ग ुंतवणूक जागद्दतक व्याज r* वर अवलुंबून 

असते कारण r = r* आद्दण NX द्दवद्दनमय दर ई(e) वर अवलुंबून असतात जे देशाुंतगथत 

चलनाच्या बाबतीत परकीय चलनाची द्दकुं मत आहे. 

म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानामध्ये असे गदृ्दहत धरले जाते की दशे-द्दवदेशातील द्दकुं मतींचे स्तर 

द्दस्थर आहेत. तर, वास्तद्दवक द्दवद्दनमय दर आद्दण नाममात्र द्दवद्दनमय दरामध्ये कोणताही 

फरक नाही.  खालील आकृती ४अ.१ मधील वस्तूुंच्या बाजार समतोलाचे समीकरण स्पष्ट 

करते. 

 
आकृती ४अ.१ नवीन वक्र 

वरील आकृतीतील भाग (अ) मध्ये दाखद्दवल्याप्रमाणे, ई0 ते ई1 दरात वाढ, NX(e0) ते 

NX(e1) पयांत द्दनव्वळ द्दनयाथत कमी करते. पररणामी, द्दनयोद्दजत खचथ रखेा E1 खाली E0 

 पयांत खाली वळते. पररणामी, उत्पन्न Y1 ते Y0 पयांत घसरते.  भाग (सी) नवीन आय एस 

वक्र दशथद्दवतो. जे द्दबुंदूुंचे स्थान आहे, जे e आद्दण Y चे वैकद्दल्पक सुंयोजन दशथद्दवते जे 

वस्तूुंच्या बाजारात समतोल राखतात. 

 



   

 

                           

 

११८ 

नवीन आयएस वक्र या क्रमाचे अन सरण करून तयार केले आह:े 

e वाढ → NX  घट  → Y घट  

म क्त अथथव्यवस्था एलएम वक्र: 

म ुंडेलमधील  नाण ेबाजाराची समतोल मस्थती- फ्लेममुंग प्रमतमान आहेेः 

M = L(r*, Y) „ (2) 

since r = r*. 

येथे पैशाचा प रवठा त्याच्या मागणीन सार असतो आद्दण पैशाुंची मागणी आर (r) च्या त लनेत 

द्दभन्न असते आद्दण वाय (Y) सह सकारात्मक असते. या प्रद्दतमानामध्ये एम (M) मध्यवती 

बकेँद्वार ेद्दस्थर राहते. 

वरील आकृती ४अ.२ मधील भाग (बी) मध्ये दशथद्दवल्यान सार नवीन एल एम वक्र उभा 

आह-े कारण समीकरण (2) चे द्दवद्दनमय दराशी काही सुंबुंध नाही. हे समीकरण केवळ Y 

द्दनधाथ ररत करते, E उच्च द्दकुं वा कमी. आकृती ४अ.२ मधील भाग (अ) मध्ये, आम्ही बुंद 

अथथव्यवस्था एलएम वक्र आद्दण r आद्दण r* दरम्यान समानता दशथद्दवणारी द्दक्षद्दतजाची एक 

रखेा देखील काढतो. 

द्दबुंदू अ मधील दोन वक्राुंचे छेदनद्दबुंदू उत्पन्न Y च्या समतोल पातळीचे द्दनधाथरण करते, 

जयाचा E चा काही सुंबुंध नाही, जे आकृती ४अ.२ मधील भाग (बी) च्या अन लुंब अक्षाुंवर 

दशथद्दवलेले आहे. म्हणूनच नवीन (म क्त अथथव्यवस्था) एल एम वक्र उभे आहे. आकृती ४अ.२ 

मधील भाग (बी) वक्र r* आद्दण बुंद अथथव्यवस्था एलएम वक्र पासून काढलेले आह,े जे 

आकृती ४अ.२ मधील भाग (ए) मध्ये दशथद्दवलेले आहे. 

 
आकृती ४ अ २ नवीन IS वक्र 
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४अ.६ सामान्य समतोल  

आकृती ४अ.३ मध्ये वस्तू बाजार आद्दण नाणे बाजारातील सामान्य समतोल दाखद्दवला 

आहे. सामान्य समतोल उत्पन्न (Y0) आद्दण द्दवद्दनमय दर (e0) आयएस आद्दण एलएम वक्र 

एकमेकाुंना छेदणाऱ् या द्दबुंदूवर एकाच वेळी द्दनधाथररत केले जातात. 

 
आकृती  ४अ.३ म ुंडेल फ्लेममुंग प्रमतमानातील सामान्य समतोल 

४अ.७ म ुंडेल फ्लेममुंग प्रमतमानातील म ख्य सुंदेश 

म ुंडेल फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानातील म ख्य सुंदेश कोणत्याही आद्दथथक धोरण (आद्दथथक, आद्दथथक 

द्दकुं वा व्यापार) प्रभाव अुंतगथत देशातील द्दवद्दनमय दर प्रणाली अवलुंबून आह,े म्हणजेच देश 

द्दनद्दित द्दकुं वा तरता द्दवद्दनमय दर पद्तीचे अन सरण करीत आहे की नाही. खालील सारणी 

४अ.१ ही म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानातील तीन द्दभन्न धोरणाुंच्या प्रभावाुंची माद्दहती साराुंश 

देते. 

सारणी: ४अ.१ म ुंडेल-फ्लेममुंग प्रमतमानातील तीन प्रकारच्या धोरणाुंचे पररणाम: 

 
 

कोणतेही इद्दच्छत साध्य करण्यासाठी आद्दथथक, द्दवत्तीय आद्दण व्यापार धोरणाुंचा योग्य 

उपयोग कसा करावा हे म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान दशथद्दवते. या धोरणाुंचा प्रभाव द्दवद्दनमय दर 

प्रणालीवर अवलुंबून असतो. तरता द्दवद्दनमय दर पद्ती अुंतगथत, केवळ आद्दथथक धोरणच 

राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये बदल करू शकते. 
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चलनवाढीम ळे द्दवस्ताररत द्दवत्तीय धोरणाचा पररणाम पूणथपणे तटस्थ राहतो. द्दनद्दित द्दवद्दनमय 

दर प्रणाली अुंतगथत, केवळ द्दवत्तीय धोरणात Y बदलू शकते. पूवथद्दनधाथ ररत स्तरावर द्दवद्दनमय 

दर कायम ठेवण्यासाठी कें द्रीय बकँ पैशाच्या प रवठ्यावर द्दनयुंत्रण गमावते. 

४अ.८ अवमूल्यन, प नमूथल्यमापन - खचथ बदलाची धोरणे  

चलनाचे अवमूल्यन म्हणजे सोने, चाुंदी, द्दकुं वा परदेशी चलनाच्या दृष्टीने देशातील आद्दथथक 

घट होय.  आयात द्दनयाथत ताळेबुंदातील देय द्दशल्लक तूट दूर करण्यासाठी अवमूल्यन 

वापरले जाते. उदाहरणाथथ - चलनाचे अवमूल्यन केल्याने आयात देशाच्या चलनात खरदेी 

केलेल्या देशाच्या द्दनयाथतीच्या द्दकुं मती कमी होतील. 

इतर देशाुंकररता द्दनयाथत केलेला माल स्वस्त बनद्दवताना, अवमूल्यन केल्याने स्वदेशी देशात 

खरदेी केलेल्या आयातीच्या द्दकुं मती देखील वाढतात. जर द्दनयाथत आद्दण आयात या दोहोंची 

मागणी त लनेने लवद्दचक असेल (म्हणजे खरदेी केलेली द्दकुं मत द्दकुं मतीत होणाऱ्या बदलाुंस 

अत्युंत प्रद्दतसाद देणारी असेल तर) द्दनयाथतीतून देशाचे उत्पन्न वाढेल आद्दण आयातीवरील 

खचथ कमी होईल. अशाप्रकार,े त्याचा व्यापार अद्दधक प्रमाणात द्दशल्लक राहील आद्दण त्याची 

देयके द्दशल्लक स धारतील. जर देशाच्या अथथव्यवस्थेतील मूलभूत सुंरचनात्मक त्र टींचा 

पररणाम म्हणजे द्दशल्लक-देय असमथथता असेल तर मूल्यमापन प्रभावी ठरणार नाही. 

अवमूल्यनच्या उलट, प नमूथल्याुंकनामध्ये सोन्या, चाुंदी द्दकुं वा परकीय चलन एककाच्या 

बाबतीत देशाच्या आद्दथथक एककाच्या द्दवद्दनमय मूल्यात वाढ होते. जेव्हा इतर देशाुंच्या 

त लनेत देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन केले जाते तेव्हा हमी द्ददली जाऊ शकते. 

 चे अद्दधकृत मूल्य प नमूथल्याुंकन म्हणजे वेतन दर, सोन्याची द्दकुं मत द्दकुं वा परकीय 

चलन यासारख्या द्दनवडलेल्या पायाभूत बाबींशी सुंबुंद्दधत देशाच्या अद्दधकृत द्दवद्दनमय 

दराची गणना केलेली ऊध्वथगामी समायोजन होय . 

 द्दनद्दित द्दवद्दनमय दराच्या द्दनयमात, फक्त मध्यवती बकेँसारख्या देशाचे सरकारच चलन 

बदलू शकते. 

तरता द्दवद्दनमय दर पद्तीमध्ये, चलन प नमूथल्याुंकन द्दवद्दवध देशाुंमधील व्याज दराुंमध्ये बदल 

द्दकुं वा अथथव्यवस्थेवर पररणाम करणार े मोठ्या प्रमाणात कायथक्रमाुंसह द्दवद्दवध घटनाुंद्वारे 

चालना द्दमळू शकते. 

४अ.८.१ प नमूथल्याुंकनाचे प नरावलोकन:    

द्दनद्दित द्दवद्दनमय दराच्या द्दनयमात देशाच्या मध्यवती सरकारच्या द्दनणथयाम ळेच चलनाच्या 

अद्दधकृत मूल्यात बदल होऊ शकतो. सटे्टबाजी मयाथद्ददत ठेवण्यासाठी आद्दण द्दस्थर व्यवस्था 

प्रदान करण्यासाठी द्दवकसनशील अथथव्यवस्था द्दनद्दित-दर प्रणाली वापरण्याची अद्दधक 

शक्यता असते. तरता द्दवद्दनमय दर हा द्दनद्दित दराच्या द्दवरूद् आहे. तरता द्दवद्दनमय दर 

वातावरणात, द्दवदेशी चलन बाजारामधील द्दनयाथतीतील चढउतार आद्दण सुंबुंद्दधत द्दवद्दनमय 

दराद्वार ेपाद्दहलेले प नमूथल्याुंकन द्दनयद्दमतपणे होऊ शकते. 
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४अ.९ खचथ बदल धोरण   

खचथ बदल धोरण द्दह एक महत्त्वपूणथ पद्त आह.े जेव्हा बहुतेक वेळा देयकाच्या द्दशल्लकमध्ये 

मूलभूत असुंत लन द रुस्त करण्यासाठी वापरली जाते ती म्हणजे खचथ बदल धोरणाचा वापर 

करणे होय. खचथ बदल धोरणाचा वापर करणे म्हणजे सापेक्ष द्दकुं मतींमधील बदलाुंद्वार ेकायथ 

करतात. देशाुंतगथत उत्पाद्ददत वस्तू त लनेने स्वस्त करून आयातीच्या द्दकुं मती वाढद्दवल्या 

जातात. खचाथच्या बदल धोरणाम ळे द्दनयाथतीच्या द्दकुं मती कमी होऊ शकतात जयाम ळे 

देशाच्या द्दनयाथतीला प्रोत्साहन द्दमळेल. अशाप्रकार े सुंबुंद्दधत द्दकुं मती बदलून, खचथ-

बदलण्याची धोरणे देयतेच्या द्दशल्लकमध्ये असमथथता स धारण्यास मदत करतात. 

व्यय बदल धोरणाचे महत्त्वाचे स्वरूप म्हणजे राष्ट्रीय चलनातील द्दवदेशी द्दवद्दनमय दरामध्ये 

घट होणे, म्हणजेच अवमूल्यन. अवमूल्यन करून आपला अथथ अन्य परकीय चलनाुंच्या 

सुंदभाथत राष्ट्रीय चलन मूल्याचे मूल्य द्दकुं वा द्दवद्दनमय दर कमी करणे होय. हे लक्षात ठेवले 

पाद्दहजे की जेव्हा एखादा दशे द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर प्रणालीच्या अधीन असतो आद्दण 

कधीकधी त्याच्या देयकाची द्दशल्लक स धारण्यासाठी त्याच्या चलन द्दवद्दनमय दर कमी 

करण्याचा द्दनणथय घेतो तेव्हा अवमूल्यन केले जाते. 

१९४६ मध्ये अुंगीकृत ब्रेटन व ड्स द्दसस्टमच्या अुंतगथत, द्दनद्दित द्दवद्दनमय दर युंत्रणा 

स्वीकारली गेली, परुंत  व्ययच्या द्दशल्लकमध्ये मूलभूत असमतोल स धारण्यासाठी, देशाुंना 

आुंतरराष्ट्रीय नाणे द्दनधीच्या परवानगीने त्याुंच्या चलनाुंचे अवमूल्यन करण्याची परवानगी 

देण्यात आली. आता, ब्रेटन व ड्स पद्ती सोडून द्ददली गेली आहे आद्दण जगातील बहुतेक 

देशाुंनी त्याुंची चलन स रू केली आह े आद्दण अशा प्रकार े बाजारपेठेतील मागणी आद्दण 

प रवठा याुंच्यान सार द्दवद्दनमय दराुंची लवद्दचक दर स्वीकारली आहे. 

तथाद्दप, सध्याच्या लवद्दचक द्दवद्दनमय दर प्रणालीमध्येदेखील एखाद्या चलनाचे मूल्य द्दकुं वा 

त्याची मागणी आद्दण प रवठा द्दनद्दित केल्यान सार त्याचे द्दवद्दनमय दर कमी होऊ शकते. 

मागणी आद्दण प रवठा शती ुंन सार द्दनधाथररत केलेल्या द्दवदेशी चलनाुंच्या सुंदभाथत चलनाच्या 

मूल्यात घसरण हे घट म्हणून वणथन केले आहे. 

जर एखाद्या देशाने त्याची तपासणी करण्यासाठी प्रभावी पावले न घेता चलन घसारा 

करण्यास परवानगी द्ददली तर त्याचे अवमूल्यनासारखेच पररणाम होतील. अशाप्रकार,े 

चलनाचे मूल्यमापन द्दकुं वा अवमूल्यन करून आणले गेले आहे की नाही वा मूल्य कमी 

झाल्याच्या पररणामावर चचाथ करू. ज लै १९९९ मध्ये, जेव्हा भारत ब्रेटन-व ड्स द्दनद्दित 

द्दवद्दनमय दर प्रणालीच्या अधीन होता, तेव्हा त्याने त्याचे रुपया जवळपास २०% पयांत 

(पेमेंटच्या द्दशल्लकमध्ये असमथथता स धारण्यासाठी २० रुपये प्रद्दत डॉलर ते  २५ रुपये 

प्रद्दत डॉलरपयांत) कमी केले. 

आता प्रश्न हा आहे की देयकाचे समतोल स धारण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन कसे कायथ 

करते? परकीय चलनाुंच्या सुंदभाथत चलनाच्या द्दवद्दनमय दरात घट झाल्याने, द्दनयाथत केली 

जाणाऱ्या वस्तूुंच्या द्दकुं मती घसरतात, तर आयातीचे दर वाढतात. हे द्दनयाथतीला प्रोत्साद्दहत 
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करते आद्दण आयातीला उत्साद्दहत करते. द्दनयाथतीस इतकी उते्तद्दजत आद्दण आयात द्दनराश 

झाल्याने, देय रकमेची तूट कमी होण्यास प्रवतृ्त होईल. 

अशा प्रकार ेअवमूल्यनाच्या धोरणाला व्यय बदलण्याचे धोरण असेही म्हटले जाते कारण 

आयात कमी केल्याम ळे देशातील लोक देशाुंतगथत वस्तूुंवर आयातीवरील खचथ बदलतात. हे 

लक्षात घ्यावे लागेल की द्दनयाथतीच्या द्दकुं मती कमी झाल्याम ळे एखाद्या देशाच्या द्दनयाथतीची 

मागणी द्दकुं मत लवद्दचक असेल (तर, ई-द्दनयाथतीची कमाई वाढेलआर > 1). तसेच देशाच्या 

आयातीची मागणी लवद्दचक राद्दहल्यास आयातीचे दर वाढतील. जर देशाला आयातीसाठी 

मागणी करणे आवश्यक नसते तर आयातीच्या द्दकुं मती वाढल्याम ळे आयातीवरील खचथ 

कमी होण्याऐवजी वाढेल. 

अवमूल्यन: माशथल लनथर अटीन सार अवमूल्यन याम ळे द्दनयाथत उत्पन्नात वाढ होईल आद्दण 

आयात खचथ कमी होईल की द्दनयाथतीची परदेशी मागणी आद्दण देशाुंतगथत मागणीच्या 

द्दकुं मतीची लवद्दचकता यावर अवलुंबून आहे. 

माशथल आद्दण लनथर याुंनी अशी अट द्दवकद्दसत केली आहे जयामध्ये असे म्हटले आह ेकी जर 

द्दनयाथतीची द्दकुं मत लवद्दचकता आद्दण आयाताुंची द्दकुं मत लवद्दचकता जर एकापेक्षा जास्त 

असेल तर अवमूल्यन देयाचे सुंत लन स धारण्यात यशस्वी होईल. त्याम ळे, माशथल-लनथर 

अटीन सार, चलनाचे अवमूल्यन ताळेबुंद स धारणा झाली तर 

ex + em > 1 

जेथे 

em - मनयाथत मकुं मत लवमचकता  

ex  - आयात मकुं मत लवमचकता 

देशात जर अवमूल्यन झाल्यास ex + em < 1 तर  देय द्दस्थतीत स धारणा करण्याऐवजी 

द्दशल्लक द्दवपररत पररणाम होईल. Ex + em = 1 असल्यास, अवमूल्यन पेमेंट्सच्या 

द्दशल्लकमध्ये असमानता सोडेल. 

४अ.१० अवमूल्यनासाठीचा उत्पन्न शोषण दृमष्टकोन   

देश देय रकमेच्या स धारण्यात यशस्वी होण्यासाठी देशाकडे प रसेे द्दनयाथत करण्यायोग्य 

अद्दधशेष असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या देशाकडे द्दनयाथत करण्यासाठी प रसेे वस्तू 

आद्दण सेवा उपलदध नसतील तर अवमूल्यन द्दकुं वा घट  झाल्याम ळे त्याुंच्या द्दकुं मतींमध्ये 

पडणे काही उपयोग होणार नाही. 

द्दसडनी एस अलेक्झाुंडरने माुंडलेल्या उत्पन्न-शोषणाच्या दृद्दष्टकोनातून हे स्पष्ट केले जाऊ 

शकते. या दृद्दष्टकोनान सार, देशातील उत्पाद्ददत वस्तू आद्दण सेवाुंचे उत्पादन आद्दण त्याद्वार े

त्याचे शोषण यामधील फरक म्हणजे व्यापार समतोल. 
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वस्तू आद्दण सेवाुंचे उत्पादन शोषून घेतल्याचा अथथ असा होतो की त्या देशातील उपभोग 

आद्दण ग ुंतवणूकीसाठी त्यापैकी द्दकती वापरला जातो. म्हणजेच शोषण म्हणजे घरग ती 

उत्पाद्ददत वस्तू आद्दण सेवाुंवरील खचथ आद्दण ग ुंतवणूकीचा योग. 

खालील सूत्राद्वार ेव्यक्त करता येईल  

B = Y – A 

वरील सूत्रात - 

बी  = व्यापार द्दशल्लक द्दकुं वा द्दनयाथत करण्यायोग्य अद्दतररक्त 

वाय  = राष्ट्रीय उत्पन्न द्दकुं वा वस्तू व सेवाुंच्या उत्पादनाचे मूल्य 

ए  = शोषण द्दकुं वा वापर आद्दण ग ुंतवणूकीच्या खचाथची बेरीज 

यावरून असे होते की जर खचथ द्दकुं वा शोषण राष्ट्रीय उत्पादन पेक्षा कमी असेल तर, त्यात 

सकारात्मक व्यापार द्दशल्लक द्दकुं वा द्दनयाथत करण्यायोग्य अद्दधशेष असेल. हे द्दनयाथत 

करण्यायोग्य अद्दधशेष द्दनमाथण करण्यासाठी, देशाुंतगथत उत्पाद्ददत ग्राहक व ग ुंतवणूकीवरील 

वस्तूुंचा खचथ कमी केला जावा द्दकुं वा राष्ट्रीय उत्पादनास प रसेे वाढद्दवण्यात यावी. 

थोडक्यात, हे वरील प्रमाणे आहे की देय रकमेच्या द्दशल्लकमध्ये असमथथता स धारण्यास 

यशस्वी होण्यासाठी अवमूल्यन द्दकुं वा अवमूल्यन करण्यासाठी, देशाच्या द्दनयाथतीची आद्दण 

मागणीची द्दकुं मत लवद्दचकतेची बेरीज जास्त असणे आवश्यक आहे (म्हणजे एकापेक्षा 

जास्त) आद्दण द सर े म्हणजे त्यात प रसेे द्दनयाथत करण्यायोग्य अद्दधशेष असणे आवश्यक 

आहे. अन्य देशाुंनी प्रत्य त्तर देऊन त्याुंच्या चलनात असेच अवमूल्यन केल्यास आद्दण 

द्दवद्दनमय दराचे प्रद्दतस्पधी अवमूल्यन स रू झाल्यास त्याचे उिीष्ट साध्य करण्यातही 

अवमूल्यन यशस्वी होणार नाही. 

स्वातुंत्र्यानुंतर भारताने तीन वेळा त्याच्या चलनाचे अवमूल्यन केले, प्रथम १९४९ मध्ये, 

द सर े जून १९६६ मध्ये आद्दण द्दतसर े ज लै १९९१ मध्ये देय रकमेच्या द्दशल्लकतेची 

द रूस्ती स धारण्यासाठी. देयकेच्या द्दशल्लक रकमेची तूट कमी करण्यासाठी जून १९६६ चे 

अवमूल्यन काही काळ यशस्वी झाले नाही. 

कारण आपल्या पारुंपाररक द्दनयाथतीची बरीच मागणी जास्त लवद्दचक नव्हती आद्दण जास्त 

भाव असूनही आम्ही आपली आयात कमी करू शकलो नाही. तथाद्दप ज लै १९९१ मधील 

अवमूल्यन बरचे यशस्वी ठरले कारण त्यानुंतर आपली द्दनयाथत काही वषाांच्या वेगाने वाढत 

होती आद्दण आयातीची वाढ स रद्दक्षत मयाथदेत राद्दहली. 
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४अ.११ अवमूल्यन आमण आुंतरराष्ट्रीय व्यापार मशल्लक: J वक्र 

जे वक्र म्हणजे काय?: 

जे वक्र हा एक आद्दथथक द्दसद्ाुंत आहे जयामध्ये असे म्हटले आह े की काही द्दवद्दशष्ट 

गदृ्दहतकाुंन सार देशाच्या व्यापाराची तूट स रूवातीच्या चलन घसरल्यानुंतर आणखीनच 

द्दबघडेल. त्याचे म ख्य म्हणजे कारण, नजीकच्या काळात आयातीवरील जास्त द्दकुं मती कमी 

झाल्यापेक्षा एकूण नाममात्र आयातीवर जास्त पररणाम करतात. जेव्हा नाममात्र व्यापार 

द्दशल्लक रखेालेख म्हणून आरदे्दखत केली जाते तेव्हा हे वैद्दशष््टयीकृत अक्षर J आकाराचा 

पररणाम देते. 

 जे वक्र हा एक आद्दथथक द्दसद्ाुंत आहे जो म्हणतो की चलन घसरल्यानुंतर व्यापार तूट 

स रुवातीला आणखी खराब होईल. 

 नाममात्र व्यापार तूट स रुवातीला अवमूल्यनानुंतर वाढते, कारण द्दनयाथतीच्या द्दकुं मती 

प्रमाण समायोद्दजत करण्यापूवी वाढतात. 

 त्यानुंतर, प्रमाण समायोद्दजत केल्याम ळे, द्दनयाथत द्दस्थर राद्दहल्याम ळे आयात वाढीस 

लागते आद्दण व्यापार तूट सुंक द्दचत होते द्दकुं वा त्याऐवजी "जे" आकाराच्या अद्दतररक्त 

अवस्थेत बदलते. 

 खाजगी इद्दक्वटी, वैद्यकीय के्षत्र आद्दण राजकारणासह व्यापार तूट याद्दशवाय जे  वक्र  

द्दसद्ाुंत इतर के्षत्राुंवर लागू केला जाऊ शकतो. 

४अ.१२ J वक्र समजणे   

आयात आद्दण द्दनयाथतीचे व्यापारी खुंड प्रथम फक्त सूक्ष्म आद्दथथक बदल अन भवतात कारण 

द्दकमतीपेक्षा द्दकमती समायोद्दजत होतात, ह्याच द्दसद्ाुंतान सार J वक्र कायथ करतो. मग, 

जयाप्रमाणे वेळ बदलते त्याचप्रमाणे परदेशी खरदेीदाराुंना त्याुंच्या अद्दधक आकषथक 

द्दकमतींम ळे द्दनयाथतीचे प्रमाण नाटकी वाटू लागते. त्याचबरोबर घरग ती ग्राहक त्याुंच्या 

आयातीच्या  द्दकमतीम ळे कमी आयात केलेली उत्पादने खरदेी करतात.  

अवमूल्यनापूवीच्या आकडेवारीच्या त लनेत, या समाुंतर कृतींम ळे शेवटी व्यापार द्दशल्लक 

बदलते, वाढीव अद्दधशेष (द्दकुं वा लहान तूट) सादर करते. स्वाभाद्दवकच, समान आद्दथथक तकथ  

द्दवरुद् पररद्दस्थतींना लागू होतो - जेव्हा एखाद्या देशाला चलन मूल्याुंकनाचा अन भव येतो, 

पररणामी याचा पररणाम उलटा जे वक्र होईल. 

अवमूल्यन आद्दण वक्रवरील प्रद्दतसाद याुंच्यातील अुंतर हे प्राम ख्याने या पररणामाम ळे आहे 

की राष्ट्राच्या चलनात घसारा आल्यानुंतरही आयातीचे एकूण मूल्य वाढण्याची शक्यता 

आह.े तथाद्दप, पूवथ-द्दवद्यमान व्यापार करार पूणथ होईपयांत देशाची द्दनयाथत द्दस्थर राहते. 
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दीघथ कालावधीसाठी, मोठ्या सुंख्येने परदेशी ग्राहक त्याुंच्या देशातून अवमूल्यन झालेल्या 

चलनासह त्याुंच्या देशात येणाऱ्या उत्पादनाुंच्या खरदेीला अडथळा आणू शकतात. 

देशाुंतगथत उत्पाद्ददत उत्पादनाुंच्या त लनेत ही उत्पादने आता स्वस्त झाली आहेत. 

४अ १३.J वक्राचा पररणाम: 

जे वक्राचा पररणाम द्दवद्दनमय दरातील घसाराम ळे अल्पकालीन चालू खात्याचा होऊ शकतो 

(कारण मागणी द्दस्थर आह)े. तथाद्दप, दीघथकालीन, मागणी अद्दधक द्दकुं मत लवद्दचक बनते 

आद्दण म्हणूनच चालू खात्यात स धारणा होऊ लागते. 

जे-वक्र माशथल-लेनथर द्दस्थतीशी सुंबुंद्दधत आहे, जे असे म्हणते: 

 जर (PED x + PED m> 1) तर अवमूल्यन चालू खात्यात स धारणा करले. 

वेळ द्दवलुंब आद्दथथक धोरणावर कसा पररणाम करू शकते याचे जे-वक्र हे एक उदाहरण आहे. 

हे सूक्ष्म आद्दथथक तत्त्वे (लवद्दचकता) आद्दण व्यापक आद्दथथक पररणाम (चालू खाते) 

याुंच्यातील द वा देखील दशथवते. द्दशल्लक पेमेंटवरील चालू खाते मालाचे द्दनयाथत आद्दण 

आयात, सेवा आद्दण ग ुंतवणूकीचे द्दनव्वळ मूल्य (XM) मोजते. 

४अ १३.१ घसाराचा अल्प-म दतीचा पररणाम: 

 
आकृती ४ अ ४ 

 

 अल्पावधीत, द्दनयाथतीच्या द्दकुं मतीत घट झाल्याम ळे मागणी केलेल्या प्रमाणात थोड्या 

टक्के वाढ होईल. 

 द्दकुं मतीच्या आयातीत वाढ झाल्याम ळे आयातीच्या मागणीत कमी टक्केवारी घसरले. 

म्हणून, आयातीचे मूल्य प्रत्यक्षात वाढते (आम्ही आयातीवर जास्त खचथ करतो) 

 म्हणून, जर मागणी द्दस्थर नसल्यास, घसारा झाल्यास, प्रत्यक्षात चालू खाते द्दबघडत 

आहेत. 
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४अ १३.२ दीघथकालीन पररणाम: 

 
दीघथकालीन, मागणीसाठी द्दनयाथत आद्दण आयात अद्दधक द्दकुं मत लवद्दचक बनतील. 

(द्दकुं मतीस अद्दधक सुंवेदनशील) 

• म्हणून, द्दनयाथतीच्या द्दकुं मतीत घट झाल्याम ळे प्रमाणाच्या मागणीत मोठी टक्केवारी 

वाढेल. (आद्दण म्हणून आम्हाला द्दनयाथतीच्या मूल्यामध्ये मोठी वाढ द्दमळते) जेव्हा 

मागणी लवद्दचक असते तेव्हा द्दनयाथतीचे मूल्य वाढते - आद्दण आम्हाला चालू 

खात्याच्या द्दस्थतीत स धारणा द्दमळते. 

• तसेच, जर आयातीची मागणी द्दकुं मत लवद्दचक असेल तर आयातीच्या मागणीत मोठी 

टक्केवारी घसरण होईल. या प्रकरणात, आयातीवरील एकूण खचथ कमी होऊ लागतो. 

 

आकृती ४अ.६ 

भद्दवष्ट्यात, जागद्दतक मागणी वाढल्यास व्यापारातील तूट स धारत राहू शकते. 
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४अ १३.३ दीघथ म दतीत मागणी अमधक लवमचक का आह?े: 

 
आकृती ४ अ.७ 

अल्पावधीत, कुं पन्या आद्दण ग्राहकाुंना चाुंगल्या वस्तू खरदेी करण्याचे करार असू शकतात. 

 पयाथय शोधायला वेळ लागतो. 

 आयातीची उच्च द्दकुं मत घरग ती कुं पन्याुंना उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल, 

परुंत  यासाठी वेळ लागतो 

 लवद्दचकता आद्दण वेळ 

४अ १३.४  जे वक्र प्रभावाचे मूल्यमापन:   

दरा व्यद्दतररक्त अनेक घटक द्दवद्दनमय चालू खात्यावर पररणाम करतात चालू खाते 

 अवलुंबून असेल ग्राहक खचथ आद्दण आद्दथथक वाढीचा दर. 

 हे परदेशातील ग्राहकाुंच्या खचाथवर देखील अवलुंबून असते (म्हणून द्दनयाथतीची मागणी) 

 हे महागाईवर अवलुंबून असते (उदा. घसारा आयातीत महागाईला कारणीभूत ठरतो 

जयाम ळे द्दनयाथतीची स्पधाथत्मकता कमी होते) 

 कुं पन्या द्दवद्दनमय दराच्या हालचालींपासून बचाव करण्यासाठी द्दवमा पॉद्दलसींमध्ये ग ुंतू 

शकतात. 

माशथल लेनथर अट: 

यात असे म्हटले आह े की, चलनाचे अवमूल्यन चालू खात्यात स धारणा घडवून 

आणण्यासाठी (उदा. तूट कमी करणे), द्दनयाथत आद्दण आयातीच्या मूल्य लवद्दचकतेची बेरीज 

(पररपूणथ मूल्यामध्ये) १ पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. 
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• जर ( PED x + PED m> 1) नुंतर अवमूल्यन चालू खात्यात स धारणा करले. 

• जर (PED x + PED m> 1) तर एक प्रशुंसा चालू खाते खराब करले. 

याचे कारण असे की चालू खात्यावरील पररणाम एकूण मूल्यावर अवलुंबून असतो आद्दण 

केवळ द्दनयाथतीच्या प्रमाणात नाही. 

 

४अ १३.४ उदाहरण यूएस घसारा आमण चालू खात:े 

 
आकृती ४ अ.८ 

२००२ च्या स रुवातीपासून २००८ पयांत अमेररकन डॉलरमध्ये सतत घसारा आहे. 

 
आकृती ४ अ.९ 

 २००२ ते २००६ पयांत चालू खात्यात द्दबघाड आहे (मजबूत घरग ती वापराम ळे 

देखील) 
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 २००६ नुंतर चालू खात्यात तीव्र स धारणा झाली आहे. जे-वक्र लागू होऊ शकते असे 

स चद्दवत आह-ेचालू खाते शेवटी डॉलरच्या घसरणीला प्रद्दतसाद देत आह.े 

 तथाद्दप, २००६ पासून चालू खात्यात झालेली तीक्ष्ण स धारणा देखील अमेररकेच्या 

अथथव्यवस्थेतील मुंदी आद्दण आयातीवरील ग्राहक खचाथत घट झाल्याम ळे झाली. 

४अ १३.६ उदाहरण यूके अवमूल्यन २००८-०९: 

 
आकृती ४अ.१० 

२००७ पासून २००९ यूके चालू करण्यासाठी पाउुंड मूल्यठीक अवमूल्यन खाते २००१-

२०१५ 

 
आकृती ४अ.११ 

२००७-०९ घसारा दरम्यान स धारणा आहे. यूके चालू खाते-ते अद्दस्थर आह,े परुंत  

तोट्यात राहते. दीघथकालीन, घसारा नुंतर, चालू खात्यात स धारणेची आपण अपेक्षा करू 

शकतो, परुंत  प्रत्यक्षात, ते द्दबघडते. जे द्दसद् करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हे उपय क्त नाही. 
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-वक्र प्रभाव. परुंत , हे दशथद्दवते की अनेक घटक द्दवद्दनमय दराव्यद्दतररक्त इतर चालू 

खात्यातील देय द्दशल्लक प्रभाद्दवत करू शकतात. यामध्ये समाद्दवष्ट आहे. 

• अथथव्यवस्थेची द्दस्थती(मुंदीच्या मागणीत आयात खचथ कमी होतो. 

• इतर देशाुंमध्ये ग्राहकाुंची मागणी (उदा. य रोझोन मुंदी यूके द्दनयाथतीसाठी मागणी) 

• उत्पादकता आद्दण उत्पादन उद्योगाुंची स्पधाथत्मकता - म ख्य प्रद्दतस्पध्याांच्या त लनेत. 

एखाद्या देशाच्या चलनाचे मूल्य कमी झाल्याम ळे त्याचा माल परदेशी लोकाुंसाठी स्वस्त 

करून द्दनयाथत वाढवते. द सरीकडे, अवमूल्यन द्दकुं वा अवमूल्यन देशाुंतगथत चलनाच्या दृष्टीने 

परदेशातून आयात महाग करते (भारताच्या बाबतीत रुपया) आद्दण म्हणून आयात कमी 

होते. देशाची व्यापारी तूट कमी करणे. खरुं तर, अद्दलकडच्या वषाांत जेव्हा एखाद्या देशाने 

व्यापार द्दशल्लक द्दकुं वा देय द्दशल्लक मध्ये गुंभीर असमानता अन भवली, तेव्हा त्याने द्दनयाथत 

वाढवण्यासाठी आद्दण आयात कमी करण्यासाठी आद्दण अशा प्रकार े देय द्दशल्लक मध्ये 

समतोल प नसांचद्दयत करण्यासाठी त्याच्या चलनाचे अवमूल्यन केले. 

तथाद्दप, हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की व्यापाराच्या समतोलावर अवमूल्यन द्दकुं वा 

घसाराचा प्रभाव सुंद्ददग्ध आद्दण बऱ्यापैकी अद्दनद्दित आहे कारण एक चाुंगला करार एखाद्या 

देशाच्या द्दनयाथत आद्दण आयातीच्या द्दकुं मतीच्या लवद्दचकतेवर अवलुंबून असतो. 

उदाहरणाथथ , जर एखाद्या देशाच्या परकीय चलनाच्या दृष्टीने द्दनयाथतीची द्दकुं मत-लवद्दचकता 

एकतेपेक्षा कमी असेल तर परकीय चलनाच्या दृष्टीने द्दनयाथतीचे मूल्य कमी होईल कारण 

द्दनयाथतीचे भौद्दतक प्रमाण वाढणे ऑफसेटपेक्षा अद्दधक असेल चलनाचे अवमूल्यन. 

द सरीकडे, जर आयातीची मागणी अद्दस्थर असेल तर अवमूल्यन होऊनही ते कमी होणार 

नाहीत. 

अनेक अथथतजज्ाुंचे मत आहे की अवमूल्यनाम ळे स रुवातीच्या अवमूल्यनानुंतर काही 

द्दतमाही (कदाद्दचत तीन ते सहा) साठी व्यापार द्दशल्लक द्दबघडण्याची शक्यता आहे. तथाद्दप, 

त्याुंना वाटते की काही काळानुंतर, व्यापाराचे सुंत लन स धारू शकते. खरुं तर, जे वक्र 

नावाची सुंकल्पना प ढे ठेवण्यात आली आह.े यान सार, स रुवातीच्या घसारा नुंतर J चे 

अक्षर आकारान सार व्यापाराचे समतोल करते.  

याचा अथथ असा की अवमूल्यनानुंतर पद्दहल्या काही द्दतमाहीत व्यापाराचे सुंत लन द्दबघडते 

आद्दण त्यानुंतर ते सकारात्मक होते आद्दण स धारू लागते. हा J- वक्र प्रभाव आकृती ४ 

अ.१२ मध्ये दशथद्दवला गेला आहे. जेथे क्ष अक्षावर वेळ मोजतो, म्हणजेच अवमूल्यन नुंतरचे 

चत थाांश आद्दण आद्दण   य अक्षावर व्यापाराचा समतोल मोजतो. जर व्यापार समतोल मूल्य 

सकारात्मक असेल, म्हणजे, जर व्यापार द्दशल्लक शून्य रषेेच्या वर असेल आद्दण वक्र वाढले 

तर व्यापार समतोल स धारले. 
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आकृती ४अ.१२ व्यापाराच्या समतोलावर अवमूल्यनाचा प्रभाव: जे वक्र 

जर व्यापाराचा समतोल नकारात्मक असेल तर ते शून्य रषेेच्या खाली असेल आद्दण जर 

वक्र खाली उतरले तर याचा अथथ असा होतो की व्यापाराचा समतोल द्दबघडते. आकृती ४ 

अ.१२ वरून हे द्ददसून येईल की पद्दहल्या काही द्दतमाहीत, व्यापाराचा समतोल नकारात्मक 

राहते आद्दण द्दबघडते आद्दण नुंतर स धारणे स रू होते आद्दण शेवटी दीघथकाळ सकारात्मक 

होते. 

आता, सुंबुंद्दधत प्रश्न उद्भवतो की, जे-वक्र कसे येते. रुपयाचे अवमूल्यन (घसारा) च्या 

सुंदभाथत हे स्पष्ट करू. येथे घ्या की, व्यापाराच्या समतोल द्दनयाथतीचे मूल्य वगळता 

आयातीचे मूल्य आहे. अशा प्रकार;े 

व्यापार समतोल: 

रुपयामध्ये द्दनयाथतीचे मूल्य - रुपयामध्ये आयातीचे मूल्य हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की 

द्दनयाथत आद्दण आयात दोन्हीचे मूल्य द्दनयाथत द्दकुं वा आयात या दोन्हीच्या मूल्याुंच्या अन क्रमे 

द्दनयाथत आद्दण आयातीच्या रुपयाच्या द्दकुं मतीने ग णाकार केले जाते. चलनाचे अवमूल्यन 

(अवमूल्यन) द्दनयाथत आद्दण आयातीचे खुंड आद्दण रुपया दोन्हीवर पररणाम करते. प्रथम, 

चलनाचे अवमूल्यन (अवमूल्यन) द्दनयाथतीचे प्रमाण वाढवते आद्दण आयातीचे प्रमाण कमी 

करते, या दोन्ही गोष्टींचा व्यापार द्दशल्लक वर अन कूल पररणाम होतो, म्हणजेच ते व्यापार 

तूट कमी करतील द्दकुं वा व्यापार अद्दधशेष वाढवतील. 

द सर ेम्हणजे, अवमूल्यनाचा पररणाम म्हणून, रुपया-द्दनयाथतीची द्दकुं मत अल्पावधीत फारशी 

बदलण्याची शक्यता नाही. द्दनयाथतीची रुपया-द्दकुं मत देशाुंतगथत द्दकुं मतीच्या पातळीवर 

अवलुंबून असते आद्दण अल्पावधीत रुपयाचे अवमूल्यन (अवमूल्यन) देशाुंतगथत द्दकुं मतीच्या 

पातळीवर फारच कमी पररणाम करले. 

द सरीकडे, रुपया- आयातीचे मूल्य अवमूल्यन झाल्यानुंतर लगेच वाढते. परदेशातून 

भारतात आयात करणे अद्दधक महाग होईल कारण अवमूल्यनाम ळे शुंभर रुपयाुंची नोट 

पूवीपेक्षा कमी अमेररकन डॉलर आद्दण पौंड स्टद्दलांग खरदेी करले. अशाप्रकार,े आयातीच्या 

रुपया-द्दकुं मतीत वाढ झाल्यास व्यापाराच्या समतोलावर नकारात्मक पररणाम होतो, 
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म्हणजेच, तो व्यापारातील तूट वाढवण्याकडे द्दकुं वा व्यापारी अद्दधशेष कमी करण्याकडे कल 

ठेवतो. 

अवमूल्यनाचा द्दकमतीचा पररणाम आद्दण प्रमाण पररणाम. अवमूल्यन द्दकुं वा घसाराच्या 

पररणामी व्यापाराच्या समतोलावर घसारा द्दकुं वा अवमूल्यनाचा नकारात्मक पररणाम स्पष्ट 

होईल. समजा रु. ४६ प्रद्दत डॉलर ते रु. ४४ प्रद्दत डॉलर  असे रुपयाचे अवमूल्यन 

झाल्यानुंतर एका द्दवद्दशष्ट यूएस मशीनची द्दकुं मत ५०,००० ते ६०,००० इतकी कमी होईल. 

अशा प्रकार े अमेररकन मशीनच्या द्दकुं मतीत वाढ झाल्याम ळे, भारतीय पूवीच्या त लनेत 

अमेररकन मशीनवर अद्दधक खचथ करतील. हा द्दकमतीचा पररणाम आह.े परुंत  यूएस 

मशीनच्या द्दकुं मतीत वाढ झाल्याम ळे भारतीयाुंकडून अमेररकन मशीनची मागणी कमी 

होईल. हे प्रमाण पररणाम आहे. आता, आयातीच्या मूल्यावर अवमूल्यनाचा द्दनव्वळ पररणाम 

द्दकुं मतीच्या पररणामापेक्षा प्रमाण प्रभाव मोठा आहे की उलट यावर अवलुंबून आहे. आद्दण हे 

आयातीच्या द्दकुं मतीच्या लवद्दचकतेवर अवलुंबून असते. 

त्याम ळे असे द्ददसून येते की व्यापाराच्या द्दशल्लकवर अवमूल्यन (घसारा) चा द्दनव्वळ 

पररणाम कोणत्याही प्रकार े जाऊ शकतो. ऐद्दतहाद्दसक अन भव दशथद्दवतो की स रुवातीला 

नकारात्मक पररणाम प्राम ख्याने होतो. याचे कारण असे की आयातीच्या द्दकुं मतीवर 

अवमूल्यन/घसाराचा प्रभाव खूप वेगवान असला तरी, आयातीचे रुपया-द्दकुं मतीत वाढ 

आद्दण द्दनयाथतीचे मूल्य वाढीस प्रद्दतसाद म्हणून आयातीचे प्रमाण कमी होण्यास थोडा वेळ 

लागतो. परकीय चलनाच्या दृष्टीने द्दनयाथतीच्या द्दकुं मतीत घट. 

जे वक्र पररणामान सार, व्यापार सुंत लन वर अवमूल्यन/अवमूल्यनाचा प्रारुंद्दभक पररणाम 

नकारात्मक असतो आद्दण जेव्हा दीघथ कालावधीत आयात आद्दण द्दनयाथत द्दकुं मतीतील 

बदलाुंशी ज ळवून घेतात, तेव्हा व्यापार सुंत लन वर द्दनव्वळ  पररणाम सकारात्मक होतो. 

द्दनयाथत आद्दण आयातीला द्दजतकी जास्त द्दकुं मत लवद्दचक असेल द्दततकीच दीघथकालीन 

व्यापार सुंत लन स धारले. 

४अ.१४ अवमूल्यन आमण महागाई  

 

अवमूल्यन आद्दण चलन चलनाचे अवमूल्यन द्दकुं वा अवमूल्यन देशातील द्दकुं मत पातळी 

वाढवते आद्दण त्याम ळे महागाईचा दर वाढतो. हे दोन कारणाुंम ळे घडते. घसारा/ 

अवमूल्यनाचा पररणाम म्हणून आयात केलेल्या मालाच्या द्दकमती वाढतात. ग्राहकोपयोगी 

वस्तूुंच्या आयातीच्या बाबतीत त्याुंच्या द्दकुं मती वाढल्याने थेट चलनवाढीचा दर वाढतो. 

भाुंडवली वस्तू आद्दण कच्च्या मालाच्या आयातीच्या बाबतीत, त्याुंच्या आयात द्दकुं मतींमध्ये 

वाढ केवळ थेट द्दकुं मत पातळी वाढवणार नाही तर ते इतर वस्तूुंच्या उत्पादनात द्दनद्दवष्ठा 

म्हणून वापरले जात असल्याने, त्याुंच्या आयात द्दकुं मती वाढल्याने खचथ देखील वाढेल या 

इतर वस्तूुंचे उत्पादन आद्दण त्याम ळे महागाई वाढेल. 
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द सर े म्हणज,े घसाराम ळे द्दनयाथत स्वस्त होते आद्दण म्हणून जागद्दतक बाजारपेठेत अद्दधक 

स्पधाथत्मक होते. याम ळे मालाची द्दनयाथत वाढते आद्दण देशाुंतगथत बाजारात मालाचा प रवठा 

आद्दण उपलदधता कमी होते जयाम ळे घरग ती द्दकुं मतीची पातळी वाढते. याद्दशवाय, आयात 

केलेल्या मालाच्या उच्च द्दकमतींम ळे, देशातील लोक आता अद्दधक महाग आयातीसाठी 

देशाुंतगथत उत्पाद्ददत वस्तूुंची जागा घेतात.पररणामी, देशाुंतगथत उत्पाद्ददत वस्तू आद्दण सेवाुंवर 

एकूण मागणी द्दकुं वा खचथ वाढेल जयाम ळे मालाचे उत्पादन वाढेल द्दकुं वा त्याुंच्या द्दकुं मती 

वाढतील द्दकुं वा दोन्ही. तथाद्दप, जर अथथव्यवस्था क्षमता उत्पादनाच्या जवळ काम करत 

असेल तर त्याचा पररणाम वस्तूुंच्या द्दकुं मती वाढवण्यावर अद्दधक होईल. 

४अ.१५ साराुंश   

१. म ळात म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान ख ल्या अथथव्यवस्थेसाठी IS-LM प्रद्दतमानची आवतृ्ती 

आह.े वस्तू आद्दण आद्दथथक बाजारातील द्दशल्लक व्यद्दतररक्त, मॉडेलमध्ये देय 

द्दशल्लकचे द्दवशे्लषण समाद्दवष्ट आहे. 

२. म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान अत्युंत प्रद्दतबुंधात्मक गदृ्दहतकावर आधाररत आह.े हे पररपूणथ 

भाुंडवल गद्दतशीलतेसह एक लहान ख ली अथथव्यवस्था मानते. 

३. म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानचा म ख्य सुंदेश असा आहे की कोणत्याही आद्दथथक धोरणाचा 

प्रभाव (द्दवत्तीय, आद्दथथक द्दकुं वा व्यापार) द्दवचाराधीन देशाच्या द्दवद्दनमय दर प्रणालीवर 

अवलुंबून असतो, म्हणजे, देश द्दनद्दित द्दकुं वा फ्लोद्दटुंग द्दवद्दनमय दर प्रणालीचे पालन 

करत आहे का  

४. अवमूल्यन, सोने, चाुंदी द्दकुं वा परकीय चलन य द्दनट्सच्या दृष्टीने देशाच्या आद्दथथक 

य द्दनटच्या द्दवद्दनमय मूल्यामध्ये घट. सततच्या द्दशल्लक-भरणा तूट दूर करण्यासाठी 

अवमूल्यन वापरले जाते.  

५. अवमूल्यनाच्या उलट, प नमूथल्याुंकन सोन्या, चाुंदी द्दकुं वा परकीय चलन य द्दनट्सच्या 

बाबतीत देशाच्या आद्दथथक य द्दनटच्या द्दवद्दनमय मूल्यामध्ये वाढ समाद्दवष्ट करते. जेव्हा 

एखाद्या देशाच्या चलनाचे इतराुंच्या त लनेत अवमूल्यन केले जाते तेव्हा ते हाती घेतले 

जाऊ शकते, जयाम ळे सतत पेमेंट द्दशल्लक राहते.  

६.  जे वक्र हा एक आद्दथथक द्दसद्ाुंत आहे जयामध्ये असे म्हटले आहे की, काही 

गदृ्दहतकाुंन सार, एखाद्या देशाची व्यापार तूट स रुवातीला त्याच्या चलनाच्या 

घसरणीनुंतर आणखी वाढेल - म ख्यत्वे कारण की नजीकच्या काळात आयातीवरील 

उच्च द्दकुं मती कमी होण्यापेक्षा एकूण नाममात्र आयातीवर जास्त पररणाम करतील. 

आयातीचे प्रमाण जेव्हा नाममात्र व्यापार द्दशल्लक रषेा आलेख म्हणून चाटथ  केले जाते 

तेव्हा हे एक वैद्दशष््टयपूणथ अक्षर जे आकारात येते. 

 

 



   

 

                           

 

१३४ 

४अ.१६ प्रश्न 

१.  म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमान स्पष्ट करा. 

२.  म ुंडेल-फ्लेद्दमुंग प्रद्दतमानमधील वस्तू आद्दण  नाणे बाजारातील सामान्य समतोल स्पष्ट 

करा. 

३.  आयात द्दनयाथत ताळेबुंद समायोजन मध्ये खचथ बदलण्याची धोरणे म्हणून 

अवमूल्यनाची भूद्दमका स्पष्ट करा. 

४.  आुंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील जे वक्र प्रभाव स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 


