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F.Y.B.A. 
Semester – I (CBCS) 
Microeconomics – I 

 (Academic Year: 2021-22 at IDOL) 
 
Preamble: This course is designed to expose the students to the basic 
principles of microeconomic theory. The emphasis will be on the 
development of analytical thinking with the help of statistical tools among 
the students and develop the skill of application of microeconomics 
concepts to analyze the real life situations. 
 
Module - I: Introduction to Microeconomics  
Microeconomics: Meaning, Scope, Nature, Importance and Limitations; 
Basic Economic Problems; Role of Price Mechanism in a Market 
Economy; Positive Economics and Normative Economics; Concepts of 
Equation, Functions, Graphs, Diagrams, Line, Slope and Intercept 
 
Module - II: Ten Principles of Economics 
Trade-Off Faced by the Individuals; Significance of Opportunity Cost in 
Decision Making; Thinking at the Margin; Responses to incentives; 
Benefits from Exchange; Organization of Economic Activities through 
Markets and its Benefits; Role of Government in improving Market 
Outcomes; Dependence of Standard of Living on Production; Growth in 
Quantity of Money; Inflation and Unemployment Trade Off 
 
Module - III: Markets, Demand and Supply  
What is a Market; What is Competition; Demand Curves: Market 
Demand versus Individual Demand, Movements along the Demand Curve, 
Shifts in the Demand Curve; Supply Curves: Market Supply and 
Individual Supply, Shifts in Supply Curve; Market Equilibrium - Three 
Steps to Analyze Changes in Equilibrium; Price Elasticity of Demand, 
Methods of Measuring Price Elasticity of Demand – Total Outlay Method, 
Percentage Method and Point Method; Concepts of Income Elasticity of 
Demand, Cross Elasticity of Demand and Promotional Elasticity of 
Demand 
 
Module IV: Consumer’s Behavior  
Introduction to Cardinal and Ordinal Approaches; Indifference Curve 
Analysis - Properties of Indifference Curves, Budget Line, and 
Consumer’s Equilibrium; Income, Price and Substitution Effect; 
Derivation of Demand Curve; Consumer’s Surplus: Strong Ordering and 
Weak Ordering 
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मॉडयुल I 

१ 
अथ�शा� आिण �या�या प�ती 

(ECONOMICS AND ITS METHODS) 
घटक रचना : 

१.० उि��ये 

१.१ सू�म अथ�शा�  

 १.१.१  सू�म अथ�शा�ाचे �व�प  

 १.१.२  सू�म अथ�शा�ाचा अथ�  

 १.१.३  सू�म  अथ�शा�ाची वैिश�्ये 

 १.१.४  सू�म  अथ�शा�ाचे मह�व 

 १.१.५  सू�म  अथ�शा�ा�या मया�दा 

१.२   मूलभूत आिथ�क सम�या 

१.३   व�तूिन� अथ�शा� आिण आदश�वादी अथ�शा�  

१.४   साराशं 

१.५   सरावासाठी ��  

१.० उि��्य े(OBJECTIVES) 

 सू�म अथ�शा�ाचा अथ� व वैिश�ये अ�यासणे. 

 सू�म अथ�शा�ाचे �व�प व मह�व समजून घेणे. 

 सू�म अथ�शा�ा�या मया�दा अ�यासणे. 

 मूलभूत आिथ�क सम�या अ�यासणे. 

 व�तिुन� अथ�शा� आिण आदश�वादी अथ�शा� यातील फरक समजावून घेणे.  

१.१  सू�म अथ�शा� (MICRO ECONOMICS) 

अथ�शा�ीय िव�ेषण प�तीचा अ�यास करताना तो दोन ��ीकोनातून केला जातो. 
�यातील पिहला ��ीकोन सू�मल�ी होय. दसु�या ��ीकोनास सम�ल�ी िकंवा �थूल 
��ीकोन असे नाव िदले जाते. अथ�शा�ीय अ�यासा�या या प�ती हळूहळू  उ��ातं होत 
गे�या आहेत. सू�म आिथ�क िव�ेषण प�तीचा वापर हा काल�माने अिभजातवादी 



  

 

सू�म अथ�शा� -I 

 

2 

अथ�शा��ा�ंया काळचा �हणून अिधक पूव�चा मानला जातो. अथा�त १७ ते १९ �या 
शतका�या काळात इं�लड, �ासं , जम�नी, इटली या यरुोिपयन देशात या अ�यासप�तीचा 
अिधक �माणात वापर होत होता. परतूं अधूनमधून मा�थस, मा�स� यासंार�या 
अथ�शा��ांनी �या�याच जोडीला �थूल अथ�शा�ीय िव�ेषणाचाही वापर केलेला होता. 
िवसा�या शतकात देखील के���या पूव� ि�वडीश अथ�शा�� िवकसेल, कॅसेल  तसचे 
ि�टीश अथ�शा�� रॉबट�सन ् हा�ंे यानंीही सू�म िव�ेषण तं�ाबरोबरच �थूल 
अथ�शा�ाचाही वापर केलेला िदसतो. �ासं�या िनसग�वादी अथ�शा�� �वे�ने याने देखील 
सम� अथ�शा�ीय िव�ेषणाचा म�ुयत: वापर केला होता. अलीकड�या काळात  सव�च 
�मखु अथ�शा�� गरज व सोई�माणे या दो�ही अ�यास तं�ाचा वापर करतात. 
अथ�शा�ीय अ�ययनाम�ये �ा दो�ही सकं�पना अ�यतं मह�वा�या असून अथ�शा�ा�या 
उगमापासून अ�ययन करताना या प�ती�ार े अ�ययन कर�यात आले. मूलत: सू�म 
(Micro) िव�ेषणाचा अथ� लहान घटक भागांचा अ�यास करणे व �थूल िव�ेषणाचा 
(Micro) अथ� एकूण िकंवा सम� प�रि�थतीचा अ�यास करणे.  

१.१.१  सू�म अथ�शा�ाचे �व�प (Nature of Micro Economics) :  

अथ��यव�थेतील लहानातील लहान घटकाचंा �वतं�पणे अ�यास करणा�या िव�ेषण 
प�तीला सू�मल�ी अथ�शा� असे �हणतात. Micro या �ीक भाषेतील श�दाचा अथ� 
अितशय सू�म अगर लहानात लहान असा भाग होय. सू�म अथ�शा��, एखा�ा देशातील 
िविश� �यि�, िविश� उ�ोगस�ंथा, िविश� उ�ोग िविश� व�तू इ�याद�चा अ�यास सू�म 
प�तीने केला जातो. याचाच अथ� असा क� अथ��यव�थेत जे अनेक घटक असतात 
�यापैक� एखा�ा िविश� घटकाचंी चचा� केली जाते. अथ��यव�थेतील सू�म घटकाचा 
अ�यास क�न �या�या वत�णूक�िवषयी िववेचन करणार ेशा� �हणजे सू�मल�ी अथ�शा� 
होय. �ा. िज. लन�र यां�या मते, अथ��यव�थेचे जणूकाही सू�म दश�कातून िनरी�ण क�न 
अथ��यव�थे�या शरीरातील ��येक पेशीचा अ�यास सू�म अथ�शा�ात केला जातो. उदा. 
उपभो��याची वैयि�क वत�णूक, वैयि�क मागणी, वैयि�क परुवठा, एखा�ा उ�ोगस�ंथेचा 
उ�पादन खच�, व�तचुी िकंमत, कामगारानंा िदली जाणारी मजूरी, जमीन मालकाचा खडं, 
भाडंवलदारांचे �याज, सयंोजकाचा नफा इ�यादीची �वतं�पणे चचा� केली जाते.  

ॲडम ि�मथला सू�म  अथ�शा�ाचा आ��वत�क �हणतात. कारण १९ �या शतकात ॲडम 
ि�मथ पासून सू�म अथ�शा�ा�या अ�यासाची स�ुवात झाली. �यानतंर �रकाड�, जे.बी.से. 
�ो. िमल, मॉरीस डॉब, बोि�डंग, डॉ. माश�ल, िपंगू, िह���ो. सॅ�यूए�सन, �ीमती जोन 
रॉबी�सन इ�यादी अथ�शा��ांनी याचा िवकास केला आह.े  

१.१.२  सू�म अथ�शा�ाचा अथ� (Meaning of Micro Economics) : 

�ा. बोि�डंग या�ंया मते, ’सू�म अथ�शा� �हणजे एका िविश� पेढीचा, िविश� कुटंुबाचा, 
�यि�गत िकंमत मजरुी, उ�प�न, वैयि�क उ�ोग आिण िविश� व�तू याचंा अ�यास होय.“ 

मॉ�रस या�ंया मते, ’अथ��यव�थेचे सू�मदश� अ�ययन �हणजे सू�म अथ�शा� होय.“ 
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�ा. लन�र या�ंया मते, ’अथ��यव�थेचा जैिवक �णालीत एक �यि� िकंवा कुटंुब �हणून 
उ�ोगस�ंथा उ�पादकाची भूिमका बजावतात. अथ��यव�थेतील या उलाढालीचे सू�म  
दश�काखाली िनरी�ण कर�याचा �य�न सू�म अथ�शा� करते.“ 

वरील �या�या�या अ�यासातून खालील गो�ी ल�ात येतात.  

१) सू�म अथ�शा�ात एखा�ा गटाचा अ�यास केला जातो. तो एकक �वतं� आह े  अस े 
मानून अ�यास केला जातो.  

२) कोण�याही घटकाचा �वतं�पणे अ�यास केला जातो.  

३) कोण�याही एका घटकाचा अ�यास करताना �या गटाची �या�या सकंुिचत केली जाते.  

१.१.३  सू�म अथ�शा�ाची वैिश�ये (Features of Micro Economics) : 

१) सू�म अथ�शा�ात एका घटकाचा अ�यास केला जातो.  

२) सू�म अथ�शा� अथ��यव�थेचे सू�म  प�तीने अ�ययन करते.  

३) सू�म अथ�शा�ात िविश� घटकाचा अ�यास करताना मह�मतेचे त�व िवचारात घेतले 
जाते.  

४) सू�म अथ�शा� एका गटाचा अ�यास करताना �या गटाची �या�या सकुंिचत करीत 
असते.  

५) अ�यासासाठी घेतले�या वैयि�क एककावर काय� करणारे इतर घटकच घटका�ंया 
काया�चा �या एककावर होणारा प�रणाम याचंा अ�यास सू�म  अथ�शा� करते.  

थोड�यात सू�म अथ�शा�ात आिथ�क घटकाचंा वैयि�क पातळीवर अ�यास केला जातो 
�हणजेच सू�म अथ�शा� हे अथ��यव�थेचे सू�म  प�तीने अ�ययन करणार ेशा� आहे.  

आपली �गती तपासा  

१) सू�म अथ�शा� �हणजे काय? 

२) सू�म अथ�शा�ाची वैिश�्ये कोणती? 

१.१.४ सू�म अथ�शा�ाचे मह�व (Significance or Important of Micro 

Economics) : 

सू�म अथ�शा�ीय प�तीचे िववेचन हे सै�ािंतक �यवहा�रक��्या उपय�ु व मह�वाचे आहे. 
या प�तीचे मह�व पढुील�माणे सािंगतले जाते.  

१)  �यि�गत आिथ�क �� सोडिव�यासाठी : 

कोण�याही अथ��यव�थेतील �यि�समोर अनेक आिथ�क �� असतात. सू�म 
अथ�शा�ा�या अ�यासाने �यि�गत �� समजू शकतात. �� समज�यावर ते 
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सोडिव�यासाठी उपाययोजना करता येतात. �यि� कुटंुब, उ�ोगस�ंथा यानंा आपले 
आिथ�क �� सोडिव�यासाठी या प�ती�या अ�यासाने माग�दश�न होते.  

२) आिथ�क धोरण ठरिव�यासाठी : 

सू�म अथ�शा� देशाला आिथ�क धोरण ठरिव�यासाठी उपय�ु ठरते. सू�म  अथ�शा�ा�या 
अ�यासाने उ�पादनातील मह�म काय��मता कोण�या घटकावंर अवलंबून असते हे 
समजते. �यामळेु अकाय��मता दूर कर�यासाठी यो�य उपाय सरकारला योजता येतात.  

३) देशा�या आिथ�क िवकासाला उपयु� : 

देशातील �यि�गत घटकाचंा िवकास झाला नाही तर देशाचा िवकास होणार नाही. सू�म  
अथ�शा�ा�या अ�यासाने �यि�गत घटकाचंा िवकास करता येतो व पया�याने देशाचा 
िवकास होतो. उदा. देशातील शेतकरी, कामगार वग�, उ�ोगपती, भाडंवलदार वग� या�ंया 
आिथ�क वत�नाचा अ�यास सू�म अथ�शा�ात करता येतो.  

४) अथ��यव�थेचे काय� समजते : 

ख�ुया अथ��यव�थेत अस�ंय उ�पादक व उपभो�े असतात. तसेच अस�ंय व�तू व सेवाचें 
उ�पादन केले जाते. उ�पादन साधनाचे व घटकाचें वाटप कसे करावे. उ�पािदत व�तू व 
सेवाचें वाटप उपभो��यामं�ये कसे करावे इ�यादीचे �ान िकंमत य�ंणेमाफ� त होते. व�तूं�या 
िकंमतीचा अ�यास केला जातो.  

५) आिथ�क क�याण : 

सू�म अथ�शा�ात ��येक �यि�चे उ�प�न, उपभोग, बचत, उ�ोगस�ंथेचे उ�पादन 
इ�यादीचा अ�यास केला जातो. याव�न देशाची अथ��यव�था िवकिसत आहे िक 
मागासलेले आहे हे समजते. देशातील ��येक �यि�चे उ�प�न बचत व उपभोग अिधक 
असेल तर अथ��यव�था िवकिसत आहे असा िन�कष� िनघतो. थोड�यात देशातील लोकाचें 
आिथ�क क�याण िकती �माणात सा�य झाले हे समजते.  

६) उ�ोगांना उपयु� : 

लॉड� के�स�या मते, सू�म अथ�शा� हे ��येका�या िवचार साधनाचंा आव�यक भाग आहे. 
आंतररा��ीय �यापार उ�पादन साधनाचंी िकंमत, साव�जिनक आय�यय इ�यादी ��ांची 
सोडवणूक कर�यास सू�म अथ�शा� मदत करते.  

१.१.५  सू�म अथ�शा�ा�या मया�दा (Limitations of Micro Economics) : 

सू�म अथ�शा� प�ती आिथ�क िव�ेषणात मह�वाची असली तरी या प�ती�या काही 
मया�दा आहेत �या पढुील�माणे.  
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१) संपूण� अथ��यव�थेचा अ�यास करता येत नाही : 

सू�म अथ�शा�ात एका िविश� घटकाचा अ�यास केला जातो. उदा. एक �ाहक एका 
व�तचुी िकंमत, वैयि�क उ�ोगस�ंथा इ�यादी. �यामळेु िविश� घटकाबंाबत अ�ययन 
करता येते. परतूं �यापक ��ीने िवचार के�यास सपूंण� अथ��यव�थेचा अ�यास करता येत 
नाही. थोड�यात सू�म अथ�शा�ा�या सहा�याने �यि�गत िन�कष� काढले जातात ते सपूंण� 
समाजाला िकंवा अथ��यव�थेला उपय�ु ठरत नाहीत.  

२) अवा�तव गृिहते : 

सू�म अथ�शा�ा�या सहा�याने आिथ�क िव�ेषण करताना अनेक गो�ी गिृहत धर�या 
जातात. उदा. पूण� �पधा�, पूण� रोजगार, उ�पादक घटकाचंी गित�मता इ�यादी. वा�तिवक 
पाहता ही गिृहतकेच का�पिनक �व�पाची आहेत. �यामळेु  �याचंा आधारावर काढलेले 
िन�कष� चूिकचे असतात. सू�म अथ�शा� ह ेचूिक�या गिृहतकावंर आधारलेले आहे.  

३) मह�वाचे �� अ�यासण ेअश�य : 

सपूंण� देशा�या ��ीकोनातून काही ��ाचंा अ�यास करणे मह�वाचे असते. उदा. एकुण 
रा��ीय उ�प�न, रा��ीय उ�प�नाची वाटणी, देशातील पतपैसा एकूण रोजगार, साव�जिनक 
िव��यवहार, आिथ�क िवकास इ�यादी. मह�वा�या घटकाचा अ�यास सू�म  अथ�शा�ात 
केला जात नाही. कारण हे अथ�शा� �यि�गत घटकाचंा अ�यास करते. �यामळेु  या 
अथ�शा�ाची �यावहा�रक उपय�ुता मया�िदत होते.  

४) अिव�सनीय िन�कष� : 

सू�म अथ�शा�ा�या अ�यासात अनेक सािं�यक� आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. पण 
ही आकडेवारी िव�सनीय नसते. �यामळेु अशा अिव�सनीय आकडेवारी�या आधारे 
काढलेले िन�कष� अिव�नीय ठरतात.  

५) अिनि�तता वाढ�यास कारणीभूत : 

सू�म अथ�शा� अ�ययनाची िह प�त अिनि�तता वाढिव�यास कारणीभूत ठरते. कारण 
याम�ये �यि�गत घटकांचा अ�यास केला जातो. आिण �यि�गत िन�कष� एकि�त क�न 
देशाचे िन�कष� आहेत अस े मानणे चकु�चे ठरते. सू�मल�ी अथ�शा�ाचा आधार घेऊन 
देशपातळीवरील िन�कष� काढणे �हणजे अिनि�ता िनमा�ण करणे होय.  

१.३  मूलभूत आिथ�क सम�या (Basic Economic Problems) 

आप�या व�तू व सेवां�या गरजा पूण� कर�यासाठी उपल�ध ससंाधने एक� क�न उ�पादन 
करणे हा ��येक अथ�शा�ीय काया�चा म�ुय उ�ेश आह.े अ�न, व� व िनवारा या मलुभूत 
गरजा मानवी जीवन जग�यासाठी आव�यक आहेत. मानवी जीवन आरामदायी हो�यासाठी 
इतर अनेक गो�ी गरजे�या असतात. गरजा पूण� कर�यासाठी लागणा�या �ोताचंी 
उपल�धता ही गरजा�ंया तलुनेने कमी आहे. ससंाधनांचा/ �ोताचंा अभाव हे सव� 
अथ�शा�ीय सम�याचें मूळ कारण आहे. �यामळेुच पढेु िनवडीची सम�या िनमा�ण होते. 
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ससंाधना�ंया मबुलकते�या अभावामळेु लोकानंी तसेच समाजाने काय घेतले पािहज ेव काय 
सोडून िदले पािहजे याची िनवड करणे भाग पडते. एखादा समाज जेवढा मोठा असतो 
तेवढ्याच �या�या िनवडी �ा अस�ंय व जटील असतात. शेवटी, खालीलपैक� तीन 
�कार�या आिथ�क सम�या उ�वू शकतात. 

१. आपण कोण�या व�तू व सेवांची िनिम�ती केली पािहजे व ती िकती �माणात 
असावी? 

ससंाधना�या मबुलकते�या अभावामळेु कोणताही समाज आप�याला पािहजे �या व�तू 
पािहजे ितत�या �माणात तयार क� शकत नाही. �यामळेुच पढुील म�ुय �� उ�वतो. 
कोण�या  व�तू व सेवा �ा जा�त गरजे�या आहेत? ��येक समाजाने आप�याकडे उपल�ध 
असले�या संसाधनाचंा यो�य वापर क�न कोण�या व�तूंचे िकती �माणात उ�पादन झाले 
पािहजे ते ठरिवले पािहजे. आव�यक व�तूंचे अिधक उ�पादन करायचे क� चैनी�या व�तूंचे 
अिधक उ�पादन करायचे हे ठरिवले पािहज.े तसेच उपल�ध ससंाधने शेतमालासाठी  
वापरावीत क� उ�ोग ध�ंासाठी वापरावीत, िश�णाला �ाधा�य िदले पािहजे क� आरो�य व 
ल�करी सेवासंाठी वापरली जावी हे ठरिवणे गरजेचे आहे. 

२. दुसरी मह�वाची सम�या �हणजे या व�तू व सेवांचे उ�पादन कसे करावे? 

व�तू व सेवाचें उ�पादन हे उ�पादनाचे घटक जसे जमीन, �म, भाडंवल व उ�ोग हे एक� 
क�न केले जाते. �यासाठी हे घटक एक� कसे करावेत ? िकती �माणात करावेत ? जा�त 
�माचा िकंवा मजरुाचंा वापर करावा क� य�ंाचंा वापर करावा ? उ�पादनासाठी कोण�या 
उपल�ध तं��ानाचा वापर करावा ? अशा �कार�या सम�यांचा सामना करावा लागतो. 

३. ितसरी सम�या �हणजे �ा व�तू व सवेांचे उ�पादन कोणासाठी करायचे ह ेठरिवणे. 

व�तू व सेवाचें िविवध �कार े िवतरण केले जाते. अथ��यव�थेत िकती मालाचे उ�पादन                                  
होते ? समाजातील कोण�या घटकानंा िकती �माणात या मालाचे िवतरण होते ? या मालाचे 
िवतरण कसे होते? कोण�या �य��ना कमी तर कोण�या �य��ना याचा जा�त लाभ                
होतो? अथ��यव�थेतील ��येक �य��ला िकमान व�तू व सेवाचंा लाभ िमळतो आहे क� 
नाही? तो िमळ�यासाठी सिुनि�त िनयोजन आहे क� नाही ? या �कार�या सम�याचंा 
सामना करावा लागतो. 

अशा �कार े��येक अथ��यव�थेला ससंाधना�या यो�य वाटप कर�या�या सम�येचा सामना 
कारावा लागतो. �हणूनच दिुम�ळ ससंाधनाचें यो�य वाटप व अंितम व�तू व सेवाचें यो�य 
िवतरण या मलुभूत अथ�शा�ीय सम�या आहेत. 

मलुभूत आिथ�क सम�यांचा सामना कर�यासाठीचे िविवध ��ीकोन 

सव� समाज ह ेतीन �कार�या आिथ�क सम�यानंा सामोर ेजातात. �या सम�याचंा सामना       
कसा करायचा हे �या समाज �यव�थेने ठरिवले�या आिथ�क उि��ावंर व िवचारधारवेर  
अवलंबून असते.  
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१. क� ि�य िनयोिजत आिथ�क �यव�था : 

क� ि�य िनयोिजत आिथ�क �यव�थेत सव� ससंाधने ही सरकार�या िकंवा रा�या�या मालक�
ची असतात. खाजगी ससंाधने व मालम�ेला �ा �कार�या �यव�थेत काहीही वाव नसतो. 
सव� जिमनी,घर,े कारखाने, वीज क� �े, वाहतूक �यव�था ही सरकार�या �हणजेच लोका�ंया 
मालिकची असतात.  

रा��ीय उ�प�नाचे व सपं�ीचे समान िवतरण �हावे, ह ेया �यव�थेचे म�ुय उि��्य आहे. 

या �यव�थेत उ�पादनासबंंधी सव� िनण�य �हणजेच कशाचे उ�पदन �यावे, ते कसे �यावे,  
िकती �माणात �यावे, �याचे वाटप कसे झाले पािहजे यासबंंधीचे सगळे िनण�य ह ेसरकार घे
ते.  �हणूनच उ�पादनासबंंधीचे िनण�य ह ेजटील �व�पाचे असतात. ही �यव�था नोकरशाही 
 �व�पाचे अस�यामळेु िनण�य ह ेबदल�या �व�पाचे, जटील व वेळ लावणारे असतात.  
कामगारानंा �याचंी उ�पादकता व �मता ल�ात न घेता समान वेतन िदले जाते. �यामळेुच 
कठोर प�र�म कर�याची �याचंी तयारी नसते.   

या �यव�थेत उ�पादनासबंंधी सव� िनण�य �हणजेच कशाचे उ�पदन �यावे, ते कसे �यावे, िक
ती �माणात �यावे, �याचे वाटप कसे झाले पािहजे यासबंंधीचे सगळे िनण�य हे सरकार घेते. 
�हणूनचउ�पादनासबंंधीचे िनण�य ह ेजटील �व�पाचे असतात.ही �यव�था नोकरशाही �व�
पाचे अस�यामळेुिनण�य ह ेबदल�या �व�पाचे, जटील व वेळ लावणारे असतात.कामगारानंा 
�याचंी उ�पादकता व �मता ल�ात न घेता समान वेतन िदले जाते. �यामळेुच कठोर प�र�
म कर�याची �याचंी तयारी नसते.या �यव�थेत नफा कमावणे हा हेतू नस�यामळेु नवक�प
नाचंा अभाव असतो. �याचा िवपरीत परीणाम कंप�यां�या काय��मतेवर होतो.�ा कंपं�यामं
�ये तयार झालेला माल हा सहसा िनकृ� दजा�चा असतो. तसेच हा माल िविवध �कारचा न
स�यामळेु एकाच �कार�या मालामळेु �ाहकानंा चागं�या �कार ेउपभोग घेऊन �याचा आनं
द िमळवता येत नाही. चीनची अथ��यव�था ही क� ि�य िनयोिजत अथ��यव�थेचे उ�म उदाह
रण आहे. 

२. बाजार / िवपणन अथ��यव�था : 

ही अथ��यव�था िनरकुंश अथ��यव�थे�या िस�दातंावर आधारीत आहे. याचाच अथ�,   
सरकार�या कोण�याही िनय�ंणािशवाय लोक बाजारात �यवहार क� शकतात.  

ससंाधना�ंया वाटपाम�ये बाजार श��चा �हणजेच मागणी व परुवठा यातंील अिनयंि�त  
बदलाचंा मोठा सहभाग असतो. यामळेुच मागणी व परुवठयातील बदला�ंया आधारे 
बाजारातील िनण�य हे सहज व पटकन घेतले जातात. सरकारची यामधील भूिमका ही 
िनयिं�त असते. या �यव�थेम�ये िनवड व उ�ोगाचें �वातं�य आहे. �ाहक आपले उ�प�न 
आप�या मज��माणे खच� क� शकतात. तसेच उ�ोजक आपली खाजगी ससंाधने भरपूर 
नफा कमाव�यासाठी वाप� शकतात. या �यव�थेम�ये �ाहक हा राजा असतो. �या�या 
इ�छा व मज� ल�ात घेऊन व�तू व सेवाचें उ�पादन केले जाते. उ�ोजक जा�त नफा 
कमाव�या�या उ�ेशाने नवीन क�पना राबवतात. या �यव�थेचे आणखी एक मह�वाचे 
वैिश�य �हणजे �पधा�. �पध�मळेु उ�ोगामंधील काय��मता वाढ�यास मदत होते. यनुायटेड 
�टेट्स ऑफ अमे�रका हे या �यव�थेचे उ�म उदाहरण देता येईल.  
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या �यव�थेचे काही दोष आहेत. सवा�त �थम दोष �हणजे या �यव�थेम�ये �याच व�तू व 
सेवाचंी िनिम�ती होते �या उ�पादकाला जा�त नफा िमळवून देतात. याम�ये लोकोपयोगी 
व�तू �हणजेच उ�ाने, र�ते यानंा मह�व िदले जात नाही. तसेच गणुव�ा वाढवणा� या सेवा 
�हणजे िश�ण व आरो�य हे अिवकिसत  असतात. दसुरीकडे, हानीकारक व�तू जसे, श�े, 
मादक पदाथ�, िसगारट्ेस या जा�त नफा देणा� या व�तूंचे जा�त �माणात उ�पादन घेतले 
जाते.  उ�ोजक नफा वाढिव�यासाठी उ�पादन खच� कमी कर�यासाठी नकारा�मक बा�ता 
िनमा�ण हो�याकडे दलु�� करतात. अशा �कार�या उ�पादनाचे परीणाम सव� समाजाला 
भोगावे लागतात. उ�ोग अशाच ससंाधनाचंा वापर करतात �यामळेु �यानंा जा�त नफा 
होतो. याचा परीणाम दसु�या ससंाधना�ंया वापरावर होतो. ती ससंाधने एकतर कमी 
िकंबह�ना वापरातच येत नाहीत. या �यव�थेत �ाहक हा राजा आहे असे �हटले जाते परतं ु
ख� या अथा�ने उ�पादक हा राजा असतो. तो �या�या मज�ने व�तूंचे उ�पादन घेतो व 
�ाहकाला �या व�तूंचे सेवन कर�यास भाग पाडतो. बाजार अथ��यव�थेत म�ेदारी 
��थािपत होते. या म�ेदारी श�� सरकार�या िनय�ंणा�या अभावामळेु �ाहकाचें शोषण 
करतात.  या �यव�थेचा दसुरा दोष �हणजे रा��ीय उ�प�न व सपंि�चे िवषम वाटप हा 
आहे. या �यव�थेमळेु �ीमंत व गरीब लोक यामंधील दरी वाढते. 

३. संिम� अथ��यव�था : 

��य�ात श�ुद �व�पातील िनयोिजत व बाजार अथ��यव�था नसते तर सिंम� �व�पातील 
अथ��यव�था अि�त�वात असते. तथािप, काही अथ��यव�थामं�ये  सरकारचे वच��व, तर 
काही अथ��यव�थामं�ये खाजगी उ�ोगस�ंथाचें वच��व असते. सिंम� अथ��यव�थेम�ये 
सहसा दोन �े� असतात, साव�जिनक व खाजगी  �े�. खाजगी �े�ाचे िनय�ंण हे �य���ारे 
होते. बाजार अथ��यव�थेची बरीच वैिश�्ये यात िदसून येतात जसे क� खाजगी मालम�ा, 
उ�पादक व �ाहकाचें आिथ�क �वातं�य, म�ुय हेतू नफा कमावणे, �पधा� इ. 

या �े�ात बाजार �यव�थेतील दोषही िदसून येतात जसे क� साव�जिनक व�तूंसाठी 
तरतदुीचा अभाव असणे व समाजा�या िहताचा िवचार न करता �वत:�या �वाथा�चा िवचार 
क�न उ�पादन घेणे. साव�जिनक �े�ासबंंिधत सव� िनण�य हे सरकार घेते. अनेक िवकिसत व 
उदयो�मखु अथ��यव�थामं�ये या �े�ाची भूिमका अ�यतं मया� िदत आहे. तथािप, हे �े� �या 
व�तूंची िनिम�ती करते �या व�तुं�या िनिम�तीत खाजगी �े�ाचा काहीही फायदा नसतो. हे 
�े� �ाहकाचें व एकूणच  समाजाचे बाजार अथ��यव�थे�या िवपरीत प�रणामापंासून सरं�ण 
कर�यासाठीचे कायदे अंमलात आणते. म�ेदारी�या परीणामापंासून �ाहकांचे र�ण  
कर�यासाठी म�ेदारी िवरोधक व िनय�ंक काय�ाचंी अंमलबजावणी करते.  तसेच 
�दूषणाला आळा घाल�यासाठी, �यापारा�या अनिुचत प�दत�पासून समाजाचे िहत 
जप�याचे कायदेही अंमलात आणते.  

१.३ व�तूिन� अथ�शा� आिण आदश�वादी अथ�शा� (POSITIVE 

ECONOMICS AND NORMATIVE ECONOMICS) 

अथ�शा�ाचा िवचार वा�तिवक अथ�शा� आिण आदश�वादी अथ�शा� अशा दोन 
��ीकोनातून केला जातो. अथ�शा� हे वा�तिवक अथ�शा� आहे िक, आदश�वादी 
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अथ�शा� आहे. याबाबत अथ�शा��ामं�ये मतभेद केला जातो. अथ�शा� हे केवळ 
वा�तववादी शा� होय. असे ज�ुया इं�ज सनातनपंथीय अथ�शा��ानी मानले. जम�नीतील 
ऐितहािसक स�ंदायातील अथ�शा��ां�या मते, अथ�शा� हे आदश�वादी शा� आह.े  

वा�तिवक अथ�शा� व�तूि�थती काय आह?े याचा अ�यास करते. याउलट आदश�वादी 
अथ�शा� व�तूि�थती कशी असावी? यािवषयी मािहती देते. वा�तिवक अथ�शा� 
�येयाबाबत िकंवा उि��ाबंाबत तट�थ असते. याउलट आदश�वादी अथ�शा� व�तूि�थती 
कशी असावी, यासबंंधी मािहती देते.  

�ा. रॉिब�सने ‘An Essay on the Nature and Significance of Economic 
Science’ हा �थं िलिह�यानंतर अथ�शा� हे वा�तिवक अथ�शा� आहे क� आदश�वादी 
अथ�शा� आहे, हा वाद प�ुहा स�ु झाला. रॉबी�सन�या मते, अथ�शा� ह े वा�तववादी 
शा� आहे आिण आपले हे मत माडंताना �या�ंया समथ�नाथ� �यानंी पढुील कारणे िदलेली 
आहेत.  

१) व�तूि�थती काय आहे ह ेअथ�शा�ाने सागंावे, ती कशी असावी हे सागूं नये.  

२) अथ�शा� हे भावनावंर आधारीत नाही, तर ते इतर शा�ा�माणे तक� श�ु िवचारावर 
आधा�रत आहे �हणून �यास वा�तिवक अथ�शा� �हणावे.  

३) वा�तिवक आिण आदश�वादी असे दो�ही ��ीकोन अथ�शा�ाने ि�वकार�यास �यामळेु 
लोक चकु��या मागा� ने जा�याची श�यता असते. �हणून अथ�शा� हे फ� वा�तिवक 
अथ�शा� आहे.  

थोड�यात, अथ�शा� हे वा�तिवक शा� आहे ते व�तिु�थतीचे वण�न करते. चागंले काय? 
वाईट काय? हे ते सागंत नाही. सभोवताल�या अनेक घटकाचें, घटनाचें सू�म  िनरी�ण 
क�न �यांची माडंणी कर�याचे काम अथ�शा�  करते. �हणजेच अथ�शा� हे व�तूिन� 
शा� आह.े  

अथ�शा� आदश�वादी शा� आह ेका? 

रॉबी�सन सार�या अथ�त�ांनी अथ�शा� हे वा�तववादी शा� आहे, असे मानले तर 
�या�ंया टीकाकारांनी अथ�शा� हे आदश�वादी शा� आहे असे मत �य� केले. �ा. 
हॅि�क�या मते, अथ�शा� हे नीतीशा�ापासून वेगळे करता येत नाही. अथ�शा� हे पणु�पणे 
वा�तववादी असू शकत नाही. कारण अथ�त� स�ुा एक �य�� असते. �यामळेु  
�वाभािवकच व�तूि�थतीचा अ�यास करीत असताना �या�या भावनांचा, पवु��हाचा िकंवा 
मताचंा �या अ�यास िवषयावर �भाव पडू शकतो. �हणूनच अथ�शा�ाचा अ�यास 
आदश�वादी ��ीकोनातून स�ुा करणे आव�यक ठरते.  

अथ�शा� ह ेआदश�वादी शा� आह ेकारण - 

१) अथ�शा�ाचा अ�यास िवषय मानव आहे �यामळेु व�तिु�थतीचा अ�यास करताना 
भावनाचंा थोडा तरी प�रणाम होणारच.  
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२) अथ�शा�ाने काय आहे? ह े�प� के�यानतंर जे आहे ते चागंले आह ेिक वाईट आहे हे 
सािंगतले गेले नाही तर अथ�शा� हे िनरथ�क शा� ठरले. कारण ब�या वाईटाचा िवचार 
न झा�यास िहतकर असे आिथ�क धोरण ठरिवताच येणार नाही.  

३) अथ�शा�ाचा अ�यास िवषय मानव आहे. मानव हा भावना�धान �ाणी आह,े �यामळेु 
अ�ययन करताना मानव आप�या िस�ातंा�या प�रणामाब�ल पूण�पणे तट�थ राह� 
शकणार नाही.  

या सव� िववेचनाव�न असा िन�कष� िनघतो िक, अथ�शा� ह े फ� वा�तिवक अथ�शा� 
नाही, तर ते आदश�वादी देखील आह.े  

वा�तिवक अथ�शा� व आदश�वादी अथ�शा� यांमधील फरक : 

त�ा �. १.१ 

वा�तिवक अथ�शा� आदश�वादी अथ�शा� 

१) वा�तिवक अथ�शा� हे व�तूि�थती 
काय आहे याचे वण�न करते. 

1) आदश�वादी अथ�शा� व�तूि�थती 
कशी असावी याबाबत माग�दश�न 
करते.   

2) वा�तिवक अथ�शा�ात उपल�ध 
मािहती�या आधार े स�यता 
पडताळून पहाता येते. 

2) आदश�वादी अथ�शा�ात स�यता 
पडताळून पहाणे श�य नसते.  

 

3) वा�तिवक अथ�शा� ��य� 
व�तूि�थतीशी सबंंिधत असते. 

3) आदश�वादी अथ�शा� िनतीवादाशी 
सबंंिधत असते.  

4) वा�तिवक अथ�शा�ाची स�ुवात 
ॲडमि�मथ पासून झाली.   

4) आदश�वादी अथ�शा�ाची स�ुवात 
डॉ. माश�ल �ा. िह�स या�ंयापासून 
झाली आह.े  

5) उदा. इतर प�रि�थती ि�थर 
असताना िकंमत व मागणी सबंंध 
�य�त असतो. .  

5) उदा. जीवनाव�यक व�तू�या िकमती 
िनय�ंणात असा�यात.  

 

आपली �गती तपासा :  

१) आदश�वादी अथ�शा� व वा�तिवक अथ�शा� यामंधील फरक सागंा.  

२) खालीलपैक� वा�तिवक आिण आदश�वादी शा�ाची वा�य कोणती ते ओळखा. 

अ) �ी िश�ण समाजासाठी उ�म आहे.  

आ) ��येकास �ाथिमक आरो�य सेवा िमळा�यात मग ते �यासाठी पैसे भरोत   िकंवा नाही.  
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इ) दा� आरो�यास अपायकारक आह.े  

ई) पा�याचा साठा मया�िदत असला तरी पा�यासाठी लोकाकंडे पैसे मागणे हा ह�क नाही.  

उ) सरकारने गरीबानंा मदत करावी.  

ऊ) अंदाजप�कातील तूट कमी कर�यासाठी जा�त दराने कर आकारणी करावी व 
साव�जिनक खचा�त घट करावी.  

१.४  साराशं (CONSLUSION) 

सू�म अथ�शा� :  सू�म अथ�शा� �हणजे एका िविश� उ�ोगस�ंथा, िविश� कुटंुबाचा, 
वैयि�क िकंमत, वैयि�क उ�प�न व वैयि�क उ�ोग आद�चा अ�यास होय.  

वा�तिवक अथ�शा� हे व�तिु�थती काय आह,े याचे वण�न करते.  

आदश�वादी अथ�शा� हे व�तिु�थती कशी असावी, याबाबत माग�दश�न करते.  

आदश�वादी अथ�शा� हे ��य� व�तिु�थतीसोबत, तर आदश�वादी अथ�शा� हे 
िनितवादाशी सबंिधत असते.    

१.८  सरावासाठी �� (PRACTICE QUESTIONS) 

१) सू�म अथ�शा�ाचा अथ� सागूंन सू�म अथ�शा�ाची वैिश�ये �प� करा.  

२) सू�म अथ�शा�ाचे �व�प व मह�व �प� करा.  

३) सू�म अथ�शा� �हणजे काय? सू�म अथ�शा�ा�या मया�दा �प� करा.  

४) मूलभूत आिथ�क सम�याचंी चचा� करा.  

५) व�तिुन� आिण आदश�वादी अथ�शा�ाचा अथ� सागूंन यातंील फरक �प� करा.  
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२ 
अथ�शा�ीय िव�ेषणाची साधन े

(TOOLS OF ECONOMIC ANALYSIS) 
 

घटक रचना : 

२.० उि��्ये 

२.१ ��तावना  

२.२ आलेख 

२.२.१ एकचलीय आलेख 

२.२.२ ि�चलीय आलेख 

२.३ उतार  

२.४ फलन   

२.५     अवरोध 

२.६  आकृ�या  

२.७  सिमकरण  

२.८    साराशं 

२.९   सरावासाठी ��  

२.० उि��्य े(OBJECTIVES) 

 अथ�शा�ा�या आलेख (एकचलीय आलेख व ि�चलीय आलेख) या साधनांचा अ�यास 
करणे. 

 आकृ�या व सिमकरण या साधनाचंा अ�यास करणे.  

 उतार, फलन व अवरोध या अथ�शा�ीय िव�ेषणा�या साधनाचंा अ�यास करणे. 

२.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

अथ�शा�ासार�या सामािजक शा�ा�या अ�यासात अनेक सािं�यक�य आिण गिणतीय 
सकं�पना आिण साधनाचंा वापर वाढत आहे. आधिुनक अथ�शा� िशक�यासाठी 
स�ंयाशा�� आलेख, गिणतीय सू�, समीकरणे इ�यादी साधनांचा वापर करतात. ��ततु 
�करणात आपण आलेख, उतार, व�, फलन या साधनांचा अ�यास करणार आहोत. 

 



 

 

अथ�शा�ीय िव�ेषणाची साधने 

 
 

13 

२.२ आलेख (GRAPH) 

अथ�शा�ीय अ�यासात दोन चलातील सबंंध दश�िव�यासाठी वापरले जाणार ेसाधन �हणजे 
आलेख होय. अमतु�  अथ�शा�ीय सकं�पनाना मूत� �प देणार ेसाधन �हणजे आलेख होय. 
�यावेळेस फलन सबंंध आकृती�या आधार े िकंवा आलेखा�या आधार े �हणजेच व�ा�या 
आधार े दश�िवला जातो �या प�तीला आलेखा�मक प�त �हणतात. दोन चलातील 
काया��मक सबंंध दाखव�यासाठी आलेखाचा अवलंब केला जातो. तसेच आलेख 
सामा�यानंा समज�यास सोपे असतात. आलेखामळेु सकं�पना अिधक �प� होते. आलेख 
काढ�यासाठी आलेखप�ाचा अवलंब केला जातो.  

आकृती २.१ 

 

 वरील आलेखात X सरळरषेा काढली जाते ितला काटकोनात छेदणारी Y रषेा काढली 
जाते. या दोन अ�ा�या छेदनिबंदूस आरभंिबंदू असे �हणतात. X �या धन िकंमती 
आरभंिबंदू�या उजवीकडे तर ऋणिकंमती आरभंिबंदू�या डावीकडे असतात. �याच�माणे Y 
�या धन िकंमती आरभंिबंदू�या वर�या बाजूस व ऋण िकंमती आरभंिबंदू�या खाल�या 
बाजूस घेत�या जातात �यामळेु आकृतीचे चार भाग पडतात.  

२.२.१ एकचलीय आलेख (GRAPH OF SINGLE VARUABLE) : 

पढुील आकृ�याम�ये सव�सामा�यपणे काढले जाणार ेतीन आलेख दश�िवले आहेत.  

१) पिह�या आलेख वतु�ळाकृती�या सहा�याने दश�िवला आह.े याम�ये भारताचा शेती 
उ�ोग व सेवा �े�ाचा िह�सा दश�िवला आहे.  

२) दसुरा आलेख �तंभा�या सहा�याने दश�िवला आह.े याम�ये िविवध देशाचे  एका िविश� 
कालखडंातील �य��चे उ�प�न दश�िवले आहे.  

३) ितसरा आलेख रषेे�या सहा�याने दश�िवला आह.े एक आलेख फ� एकाच 
चलघटकािवषयी मािहती देतो �हणून �याला एकचलीय आलेख असे �हणतात.  
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१)                                              आकृती २.२ 

वतु�ळाकृती 

 

२)                                               आकृती २.३ 

�तंभालेख 

 

 ३)                                              आकृती २.४                    

रषेा आलेख 
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२.२.२ ि�चलीय आलेख (GRAPH OF TWO VARIABLES) 

अथ�त� दोन चलघटकातील सबंंधाचंा अ�यास करतात, �हणून एकाच आलेखात दोन चल 
घटक दश�िवले जातात.  

पढुील को�कात वेगवेग�या  उ�प�न पातळीला आिण वेगवेग�या  िकंमतीला व�तूसाठी 
असणारी मागणी िकती आहे हे दाखिवले आहे. 

त�ा �. २.१ 

 िकंमत 
(�पये) 

वेगवेग�या  उ�प�न पातळीला M  व�तूसाठी मागणी 

 १०,००० �पये १५,००० �पये २०,००० �पये 

१० २ नग  ३ नग ५ नग 

९ ४ नग ५ नग ७ नग 

८ ७ नग ९ नग १२ नग 

७ १० नग १३ नग १५ नग 

६ १४ नग १६ नग १९ नग 

५ १८ नग २० नग २४ नग 

 मागणी व� 
D2D2 

मागणी व� DD मागणी व� 
D1D1 

 

आकृती २.५ 
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वरील आकृती DD हा मागणीव� दश�वला आह.े हा मागणी व� १५,००० �पये उ�प�न 
असताना M व�तूसाठी वेगवेग�या  िकंमतीला िकती मागणी असेल हे दश�िवते. वरील 
मागणी व�ाव�न �प� होते. िकंमत कमी असताना मागणी जा�त असते �हणजेच िकंमत व 
मागणी ऋणा�मक सबंंध असतो. �याच�माणे उपभो��या�या उ�प�नात वाढ झाली तर 
मूळ�याच िकंमतीचा उपभो�ा जा�त नगची खरदेी करतो. �यामळेु मागणी व� उजवीकडे 
सरकतो व उपभो��या�या उ�प�नात घट झाली तर उपभो�ा �याच िकंमतीला कमी नग 
खरदेी करतो. �यामळेु मागणी व� डावीकडे सरकतो, हे पढुील आकृतीत दश�िवले आह.े  

आकृती २.६ 

 

 १५,००० �पये उ�प�न असतानाचा मागणी व� DD आहे, तर २०,००० �पये 
असतानाचा मागणी व� D1D1 आह.े िकंमत ि�थर असताना उ�प�न वाढ�याने मागणी 
व� उजवीकडे सरकला. उ�प�न १०,००० �पये असतानाचा मागणी व� D2D2 आहे. 
उ�प�नात घट झाली असता मागणी घटते �हणून मागणी व� D2D2 असा डावीकडे 
सरकतो.  

२.३ उतार (SLOPE) 

दोन चल घटका�या िकंमती आलेखावर �थापन के�यानतंर वेगवेगळे िबंदू िमळतात, हे िबंदू 
एक� जोडले असता व� िमळतो. हा व� दोन �कारचा असतो.  

१) रखेीय व� 

२) अरखेीय व� 

१)  रखेीय व� - रखेीय व�ाचा उतार एका घटकातील बदलाने दसु�या घटकाची जागा 
घेत�याचे दश�िवत असतो. उदा. X �या िकंमतीतील बदलाने X व�तू�या मागणीत बदल 
घडून येतो. हे आकृतीत िकंवा आलेखात दश�िवताना दो�ही अ�ावर घडणार े बदल 
आप�याला दाखवावे लागतात.  
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१) रखेीय व�ाचा उतार मोज�यासाठी Y चलातील बदलाचे X चलातील बदलाशी 
गणुो�र काढले जाते.  

सू� : 

 ®eueeleeur e yeoue
Gleej

®eueeleeur e yeoue






Y
=

X
  

आकृती २.७ 

 

बाजू�या आकृतीत AB हा मागणी व� आहे. या व�ाचा उतार मोज�यासाठी Y चलातील 
बदलाचे X चलातील बदलाशी गणुो�र काढले जाते.  

रषेेचा उतार  
®eueeleerue yeoue

®eueeleeur e yeoue





Y
=

X
 

        NM
=

NP
 

    जर व� रखेीय असेल तर उतार मोज�यासाठी पढुील स�ुाचंा अवलंब केला जातो.  

  
DeejYb e eyf eob tHeemetve De#eeJejerue Deblej

Gleej
DeejbYe efyeob Ht eemetve De#eeJejerue Delb ej

   


   

Y
=

X
 

रखेीय उतार दोन �कारचे असतात.  

१) धना�मक उतार  

२) ऋणा�मक उतार  

१) धना�मक उतार - X आिण Y  अ�ावर दश�िवले�या दोन चलातील सबंध समान 
असतील तर उतार धना�मक असतो. उदा. परुवठा व िकंमत या दोन चलातील सबंध 
धना�मक असतो �हणून हा व� डावीकडून उजवीकडे वर सरकत जातो.  
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आकृती २.८ 

 

आकृतीत परुवठा व� दश�िवला असून िकंमतीतील वाढीबरोबर परुवठ्यात वाढ होते �हणून 
परुवठा व� डावीकडून उजीवकडे वर सरकत जातो.  

२) ऋणा�मक उतार - X आिण Y अ�ावर दश�िवले�या दोन चलातील सबंध िव�� 
असतील तर उतार ऋणा�मक असतो. उदा. िकंमत व मागणी सबंंध िव�� असतो �हणून 
हा व� डावीकडून उजवीकडे खाली घसरत जातो.  

आकृती २.९ 

Y

XO

efkeÀbcele

HegjJeþe

D

D

 

आकृतीत मागणी व� दश�िवला असून िकंमतीतील वाढी बरोबर मागणीत घट होते �हणून 
मागणी व� डावीकडून उजीवकडे खाली सरकत जातो. 

२) अरखेीय व� ( Non Linear Curve) : 

जर अरखेीय व� िदलेला असेल तर �या व�ाचा उतार िभ�न िबंदूत िभ�न असतो. अशा 
प�रि�थतीत एका िविश� िबंदूत �या व�ाचा उतार मोज�यासाठी �या िबंदूतून �पश� क�न 
जाणारी एक �पश� रषेा X आिण Y अ�ापय�त काढली जाते व �या �पश� रषेेचा उतार 
�हणजेच �या िबंदूम�ये �या व�ाचा उतार होय.  
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आकृती २.१० 

 

आकृतीत C िबंदूत MN या अरखेीय व�ाचा उतार पढुील स�ुा�या आधार ेकाढला जातो.  

२.४ फलन (FUNCTION) 

अथ�शा�ात अनेक चले अ�यासली जातात ही सव� चले सतत बदलत असतात. तरीस�ुा 
ती एकमेकाशंी सबंिधत असतात. अशा अनेक चलातील पर�पर सबंंध �प� करणा�या 
िवधानास फलन असे �हणतात. काही चले �वतं� तर काही दसु�या चलावंर िवसबूंन 
असतात. िवसबूंन असणा�या चलातील बदल हे मूळ �वतं� चलातील बदलानसुार घडून 
येतात.  

उदा. X आिण Y हे दोन संच आहेत. X हे फलनाचे काय��े� आिण Y हे Domain 
(आवाका) �ेणी आहे असे असेल तर Y =२ + ३X हे फलन समीकरण आहे.  

X चे मू�य १, २, ३, ४, ५, ६, ७ असताना Y चे मू�य िकती असेल व Y �या म�ुयाक 
िकतीने वाढ िकंवा घट होते हे आप�याला पढुील को�कात दश�िवता येईल. 

त�ा �. २.२ 

X Y = 2 + 3X वाढ / घट  Y  

1  Y = 2 + 3×1 = 5  -- 

2  Y = 2 + 3×2 = 8  3 

3  Y = 2 + 3×3 = 11 3 

4  Y = 2 + 3×4 = 14  3 

5  Y = 2 + 3×5 = 17  3 

6  Y = 2 + 3×6 = 20  3 

7  Y = 2 + 3×7 = 23 3 
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वरील समीकरणाव�न असे आढळले क� X ची िकंमत १ ने वाढते ते�हा Y ची िकंमत ३ ने 
वाढते. �या दराने Y म�ये वाढ होते. �याला फलनाचा चढ (Slope) असे �हणतात.  

आकृती २.११ 

 

चलातील बदलाचा दराला फलनाचा चढ �हणतात. जे�हा चला�या मू�यात बदल घडून 
येतो ते�हा X व Y  या चलातील बदलाचें गणुो�र िवचारात घेतात. आिण �याचा चढ 
िनि�त करतात. चढ हा िविश� अतंर दश�िवतो. दोन िबंदूतील बदलाचे �माण �हणजे चढ 
होय.  

 उतार (Slope) =
Y

X





  (येथे Y  ची िकंमत ि�थर दराने बदलत आहे) 

 उतार 3
(Slope) =

1
  Y Y  चलातील बदल  

     X X 3Slope  चलातील बदल  

जे�हा एखा�ा चलातील बदलामळेु दसु�या एखा�ा चलात ि�थर दराने बदल घडून येतो 
ते�हा �यास रिेखय फलन असे �हणतात. जे�हा हा बदल चढ�या दराने होतो ते�हा �यास 
धन फलन �हणतात. तर जे�हा बदल घट�या दराने होतो ते�हा �यास ऋण फलन �हणतात.  

जे�हा एखादी रषेा X िकंवा Y अ�ाला छेदून जाते. �या छेदन िबंदूस अंतरछेद / अंत:खडं 
(Intercept) असे �हणतात.  

पढुील आकृतीत X अ�ावर X चलमू�य आिण Y अ�ावर Y चलमू�य दश�िवले आह.े X चे 
मू�य ० असतात Y चे मू�य २ आहे �हणून २ हा अंतरछेद आहे. X �या मू�यात १ ने वाढ 
होत असताना Y  �या म�ुयात ३ ने वाढ होत आहे. अशा�कार ेX �या म�ुयात १ ने वाढ 
होत असताना Y �या म�ुयात जी वाढ होते ितलाच उतार असे �हणतात.  
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उदा.  7X   असताना  Y ची िकंमत आलेखा�या सहा�याने काढा. उदा.  6 2Y x   
जे�हा  1,2,3, 4,5,6,7X  असताना Y  चे मू�य आिण Y  �या म�ुयातील वाढ िकंवा 
घट पढुील को�कात दश�िवली आह.े  

त�ा �. २.३ 

X Y = 6 - 2X वाढ / घट  Y  

1  Y = 6 - 2×1 = 4  2 

2  Y = 6 - 2×2 = 2  2 

3  Y = 6 - 2×3 = 0  2 

4  Y = 6 - 2×4 = -2  2 

5  Y = 6 - 2×5 = -4  2 

6  Y = 6 - 2×6 = -6  2 

7  Y = 6 - 2×7 = -8  2 

8  Y = 6 - 2×8 = -10  2 

9  Y = 6 - 2×9 = -12  2 

10  Y = 6 - 2×10 = -14  2 

  

या फलनाचा आलेख पढुील�माणे आप�याला काढता येईल.  

आकृती २.१२ 
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उप�म :  

 िदले�या फलनाचा अंत:खडं व चढ शोधा 

2Y = 2 + 3x  X = 0,1, 2,3, 4,5  साठी घेऊन आलेख काढा. तसेच Y  मधील वाढ 

 Y  शोधा. 

2Y = 2 + x  असा फलनसबंंध आहे X = 0,1, 2,3, 4,5  असताना Y  चे मू�य शोधा.  

पढुील को�का�या आधार ेआप�याला Y चे मू�य शोधता येईल. 

त�ा �. २.४ 

  X 2Y = 2 + 3x  

0 2Y = 2 + 3 0 2 0 2     

1 2Y = 2 + 3 1 = 2 + 3 = 5  

2 2Y = 2 + 3 2 = 2 +12 = 14  

3 2Y = 2 + 3 3 = 2 + 27 = 29  

4 2Y = 2 + 3 4 = 2 + 48 = 50  

5 2Y = 2 + 3 5 = 2 + 75 = 77  

6 2Y = 2 + 3 6 = 2 +108 = 110  

 

आकृती २.१३ 
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वरील आलेखाव�न एक गो� �प� होते क� X म�ये १ ने वाढ होत असताना Y चलातील 
मू�यात होणारा बदल ि�थर नाही. �हणजे या आलेखात फलनाचा उतार ि�थर नाही.  

वरील आलेखात X म�ये एक एकक बदलाने होणाया� भ ्मधील बदल ि�थर नाही. ० ते १ 
पय�त X म�ये झालेली वाढ भ् म�ये २ ते ५ �हणजे ३ दाखवते तर १ ते २ म�ये झालेली 
वाढ Y म�ये ५ ते १४ �हणजे ९ दश�िवते. येथे फलनाचा चढ हा ि�थर नाही. तर तो X 
नसुार बदलतो.  

अथ�शा�ा�या अ�यासात दोन चलातील सबंध दश�िव�यासाठी नेहमी वापरले जाणार े
साधन �हणजे आलेख होय. आलेखा�या वापराने अथ�शा�ीय चलातील सबंध समजणे 
अिधक सलुभ होते. अमतु�  अथ�शा�ीय सकं�पनाना मूत� �प देणार ेसाधन �हणजे आलेख 
होय.  

२.५  अवरोध (Intercept) 

आलेखा�या पाय�याशी असले�या आड�या रषेेला '�' िकंवा  X अ� तर डा�या बाजूला 
असले�या उ�या रषेेला 'य' िकंवा  Y  अ� असे सबंोधतात. अथ�शा�ाम�ये साधारणपणे   
Y अ�ावर व�तूंची िकंमत दश�िवली जाते तर  X  अ�ावर व�तूंचे �माण दश�िवले जाते.  

अवरोध हा एक असा िबंदू आहे िजथे आलेखावरील रषेा   X  अ� िकंवा  Y   अ�ाला 
ओलाडंते िकंवा छेदून जाते. गिणतीय भाषेम�ये,  X अवरोधाची िकंमत ही   X  असते जे�हा 
y = 0 .  तसेच   Y   अवरोधाची िकंमत  y  असते जे�हा x = 0. आलेखावरील दोन रषेा 
�या िठकाणी एकमेकानंा छेदतात, �या िबंदूला छेदनिबंदू �हणतात. या आधी�या भागात 
उतार �हणजे काय हे आपण पािहले आह.े ह ेआपण खालील उदाहरणा�या �ार ेसमजावून 
घेऊ. 

समजा,   y = mx + b        

 X  �हणजे उतार व   y  �हणजे अवरोध 

हे आपण खालील परुवठा व�ा�या सहा�याने समजावून घेऊ.  

व�तूंचा परुवठा व िकंमत या�ंयाम�ये सकारा�मक सबंंध अस�यामळेु आलेखावरील परुवठा 
व�ाचा उतार हा वर चढणारा असतो. जे�हा परुवठा समीकरण हे रषेीय असते ते�हा ते 
पढुील�माणे असते:  

P = a + b Qs 

 जेथे,  a   हा    Y    अ�ा�या (कोणीही िवकू शकेल अशी िकंमत) बाजूचा अवरोध आह.े 
तसेच  b   हा रषेेचा उतार आहे. खालील आकृतीम�ये ते दश�िवले आह.े 

वरील आकृतीम�ये, कोणीही िवकू शकेल अशी सवा�त कमी िकंमत �. ५०/- आहे तर १०० 
नग िवक�यासाठी लागणारी िकंमत �. २५०/- आह.े 
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२.६ आकृ�या (Diagrams) 

अथ�शा�ीय िववेचनात दोन िकंवा अिधक चालातंील काया��मक सबंंध दश�िव�यासाठी 
आकृती हे देखील एक मह�वपूण� साधन वापरले जाते. आकृती�या मा�यमातून दोन 
चालातंील सबंंध िच�मय प�तीने दश�िव�याचा �य�न केला जातो.  

येथे आपण कॉब-ड�लस उ�पादन फळाची आकृती पाह�.  

आकृती �. २.१४ 

 

 

२.७ समीकरण (Equation) 

दोन चलामंधील सबंंध जे�हा गिणतीय प�तीने माडंला जातो ते�हा समीकरणाची मदत 
घेतली जाते. सािमकारा�ंया मा�यमातून अनेक परावलंबी चले व �वावलंबी चले या�ंयातील 
पर�पर सबंंध �प� केला जातो. समीकरणात दोन चलामंधील सबंंध दश�िव�यासाठी ‘=’ ह े
िच�ह वापरले जाते. 

उदा.  ( )D f p  

येथे,  D = मागणी  

 f = काया��मक फल 

 p = िकंमत  

वरील समीकरणानसुार मागणी क� िकंमतीवर अवलंबून असते. �हणजेच िकंमतीत बदल 
झा�यास मागणीवरही �भाव पडले हे या समीकरणातून समजते.  

असे असले तरी समीकरणे नेहमी स�य ठरतीलच असे नाही. चलानंा िदले�या 
मू�यानसुारच ती स�य ठरतात. 
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उदा. 3 9x    हे समीकरण ते�हाच स�य ठरले जे�हा 6x   असेल.  

थोड�यात समीकरणां�या मा�यमातून आपणासं दोन िकंवा �यापे�ा अिधक आिथ�क 
चलातंील सै�ािंतक सबंंध थोड�यात मा� �प�पणे माडंता येतात. �हणूनच अथ�शा�ीय 
िस�ातंाम�ये समीकरणां�या वापरास मह�व �ा� झाले आहे.      

  २.८  साराशं (CONCLUSION) 

आिथ�क िस�ातं �प� करताना आधिुनक आिथ�क िव�ेषणात गिणतीय व भूमीतीय 
साधनाचंा वापर केला जातो. �यामळेु गिणतीय व भूिमतीय साधना�ार ेअथ�शा�ीय �मेयांना 
सै�ािंतक �व�प येते. आकृ�या�ार ेआिथ�क िस�ातं आपणास अिधक अचूकपणे माडंता 
येतात.  

२.९  सरावासाठी �� (PRACTICE QUESTIONS) 

१) एकचलीय व ि�चलीय आलेखाचे वण�न करा.  

२) उतार यावर िटप िलहा.  

३) आलेखाचे अथ�शा�ातील मह�व �प� करा.  
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मॉडयुल II 

३  
अथ�शा�ाची त�वे – I 

(PRINCIPLES OF ECONOMICS-I) 
घटक रचना : 

३.० उि��ये 

३.१ ��तावना  

३.२ �यि�ना भेडसावणार ेप�रणाम वाटप  

३.३ िनण�य �ि�येतील सधंी खचा�चे मह�व  

३.४ िववेक� �यि� आिण िसमा�त लाभ 

३.५ �लोभनास �ितसाद  

३.६ समारोप 

३.७ सरावासाठी ��  

३.० उि��ये (OBJECTIVES) 

 अथ�शा�ातील मूलभूत त�वाचा अ�यास करणे.  

 �य�� पर�परिवरोधी त�वाचंा सामना कसा करतात हे समजावून घेणे.  

 सधंी खच� िनण�यावर कसा प�रणाम करतो ते अ�यासणे.  

 िसमातं लाभ त�वाचा अ�यास करणे.  

 �यि� �लोभनास कसा �ितसाद देतात हे समजावून घेणे.  

३.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

इतर सामािजक शा�ा�माणेच अथ�शा� हे स�ुा एक मा�यता पावलेले सामािजक शा� 
आहे. समाजा�या आिथ�क �यवहाराचंा िव�ेषणासाठी अथ�शा�ाचा वापर मह�वाचा आहे. 
मानवा�या गरजा अमया�द आहेत. परतूं �या गरजा पूण� कर�यासाठी असलेली भूमी, 
नैसिग�क साधनसपं�ी, क�चामाल, भाडंवलीसाधने वगैर ेउ�पादन साधनसाम�ुी दिुम�ळ व 
मया�िदत आह.े मया�िदत साधनसाम�ुीचा �� �यि�परुताच मया�िदत नाही तर एकूण 
समाजा�या ��ीने तो मह�वाचा �� आहे. दिुम�ळ साधनसाम�ुीचा मह�म समाधान 
िमळिव�या�या ��ीने कसा वापर करायचा असा �� िनमा�ण होतो. यालाच आिथ�क �� 
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�हणतात. साधनसाम�ुी�या दिुम�ळतेतून िविवध मूलभूत आिथ�क �� िनमा�ण होतात. या 
��ाचंी अथ��यव�थेला सोडवणूक करायची असते. उदा. कोण�या व�तूचे उ�पादन करावे? 
उ�पादन कसे करावे? उ�पादन कोणासाठी करावे? दिुम�ळ साधनसपं�ी वापर पणु�पणे केला 
जातो ना? साधनसपं�ीचा अप�यय होत नाही ना? असे �� अथ��यव�थेपढेु असतात. 
अथ��यव�थेला हे मलुभूत आिथ�क �� सोडिव�यासाठी �य�न करावे लागतात.  

साधनसपं�ी मया�िदत अस�याने लोकानंा ह�या असणा�या व�तू व सेवाचें उ�पादन करणे 
अश�य असते. आिण �हणूनच दिुम�ळ साधनसाम�ुीचे �यव�थापन कसे होते याचा अ�यास 
अथ�शा� करते. समाज �यव�थेम�ये साधनसाम�ुीचे वाटप कुटंूब आिण स�ंथा�या 
सामिुहक कृतीतून होत असते. �हणून लोक िनण�य कसा घेतात? पर�पराशंी सवंाद कसा 
साधतात? �लोभनास �ितसाद कसा देतात? बाजार य�ंणेत सरकारची भूिमका काय 
असते? बाजारय�ंणे माफ� त आिथ�क �यवहाराचे सघंटन कसे होते. सम� अथ��यव�था कशी 
काय� करते? बाजार�यव�थेत िकंमती कशा िनि�त होतात? याचा अ�यास अथ�त� करीत 
असतात.  

अथ�शा� ही मान�य िव�ेतील एक मह�वाची �ानशाखा आहे. अथ�शा�ातील मूलभूत त�वे 
समजून घेत�यािशवाय सबंंिधत अथ�शा�ीय योजना तयार करणे श�य होणार नाही. जर 
अथ�शा�ीय योजना चकु��या असतील तर लोकानंा मोठ्या सकंटाना त�ड �ावे लागेल 
�हणून या �करणात आपण अथ�शा�ा�या मूलभूत दहा त�वापैक� चार त�वाचा अ�यास 
करणार आहोत. ही त�वे लोक िनण�य कसे घेतात? �हणजेच अथ��यव�थेतील �य��गत 
िनण�य �ि�येशी ही त�वे सबंंधीत आहेत. ही त�वे पढुील�माणे आहेत.  

त�व १ �य��ना भेडसावणार ेप�रणाम वाटप / सममू�यन, �यापरबंदी.  

त�व २ िनण�य �ि�येतील सधंी खचा�चे मह�व.  

त�व ३ िववेक� �य�� िसमातं त�वाचा िवचार करतात.  

त�व ४ लोक �लोभनास �ितसाद देतात.  

३.२ �यि�ना भेडसावणार े प�रणाम वाटप (TRADE OFFS FACED 
BY INDIVIDUALS) 

त�व १ �य��ना भेडसावणार ेप�रणाम वाटप / सममू�यन, �यापरबंदी / पर�पर िवरोधी त�व 

Principle 1 – Trade offs Faced by Individuals. 

दैनिंदन जीवनात �यि�ला अनेक �कार�या प�रणाम वाटपा�या सम�येला सामोर े जावे 
लागते. �हणजेच सामा�यपणे आपणाला आवडणारी व�तू िमळिव�यासाठी आप�याकडील 
दसुरी व�तू �ावी लागते. यालाच अथ�शा�ात सममू�यन �हणतात. एखादी गो� 
िमळिव�यासाठी आप�याला दसु�या  एखा�ा व�तूचा �याग करावा लागतो. या 
व�तूि�थतीला अथ�शा�ात �यापारबंदी पर�पर िवरोधी त�व असे �हणतात.  
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दैनिंदन जीवनात आपण अनेक �कार�या प�रणाम वाटपाला सामोर े जातो. उदा. त�ुही 
अथ�शा�ा�या अ�यासासाठी तमुचा वेळ खच� केला तर त�ुहाला ि�केट मॅच खेळता येणार 
नाही. �हणजेच एक गो� श�य झाली तर दसुरी सा�य होत नाही. ि�केट मॅच खेळ�याने 
त�ुहाला मानिसक समाधान िमळेल. पण अ�यास न के�याने नकुसान होईल कारण 
अ�ययन कर�यात अडथळे येतील. थोड�यात एकात वाढ झाली असता दसु�यात घट 
हाते.  

समजा कुटंूबाचे उ�प�न कसे खच� करायचे असा िनण�य कुटंूब�मखुाला �यायचा आह.े 
समजा �याने दैनिंदन गरजा अ�न, व�, िनवारा या खचा�बरोबर कार खरदेी करायची 
ठरवली तर भिव�यासाठी बचत करता येणार नाही आिण मलुा�ंया उ�च िश�णावर पैसा 
खच� करता येणार नाही. �हणजेच एका व�तूवर जा�त पैसे खच� केले तर दसु�या व�तूवर 
कमी खच� करावे लागतील. साधने मया�िदत आिण पया�यी उपयोगाची असतात. �यामळेु �या 
साधनाचंा वापर एका पया�यासाठी के�यास दसु�या पया�यासाठी �याचा �याग करावा लागतो. 
त�ुही जर िप�चर बघायचा ठरवला तर त�ुहाला अ�यास करता येणार नाही, स�ंयाकाळी 
त�ुही रोज एक तास फेरफटका मार�यास जाता पण एक िदवशी �याचवेळी टी.�ही. 
पहा�याचे ठरवले तर फेरफटका मारता येणार नाही. �हणजेच प�रणाम वाटपाची सम�या 
िनमा�ण होते.  

अथ��यव�थेचा िवचार करता वेगवेग�या प�रणाम वाटपाला त�ड �ावे लागते. उदा. 
सरकारने पैसा नॅशनल पाक� साठी खच� करावा िक समाजा�या जीवनाव�यक गरजा 
भागिव�यासाठी खच� करावा हा िनण�य सरकारला �यावा लागतो. कारण नॅशनल पाक� वर 
जा�त पैसा खच� केला तर समाजा�या जीवनाव�यक गरजावंर कमी पैसा खच� होईल.  

सरकारने य�ुसािह�यावर जा�त खच� केला तर अ�न धा�यावर कमी खच� करावा लागेल. 
य�ुसािह�यावर कमी खच� केला तर देशा�या सरं�णाचा �� िनमा�ण होईल आिण 
जीवनाव�यक व�तूवर कमी खच� केला तर लोकाचंा रहाणीमानाचा दजा� खालावेल. 
�हणजेच देशा�या सरं�णासाठी य�ुसािह�यावरील खच� आव�यक आहे. तर रहाणीमानाचा 
दजा� उंचाव�यासाठी अ�नधा�यावरील खच� आव�यक आहे. �हणजेच प�रणाम वाटपाची 
सम�या िनमा�ण होते.  

समाज�यव�थेला आणखी एका प�रणाम वाटप सम�येला त�ड �ावे लागते आिण ती �हणजे 
काय��मता आिण समता होय.  

काय��मता - काय��मता �हणजे दिुम�ळ साधनसपं�ी�या सहा�याने मह�म समाधान �ा� 
करणे.  

समता - समता �हणजे उपल�ध साधनसपं�ीचे समाजाम�ये समान वाटप करणे होय.  

देशा�या सरकारला दा�र�्य रषेेखालील लोकासंाठी क�याणकारी योजना स�ु कराय�या 
आहेत. यासाठी सरकार �ीमंतावर ��य� कर आकारते आिण िमळणा�या महसूलाचा वापर 
गरीबा�ंया क�याणासाठी करते. यावेळी प�रणाम वाटपाची सम�या िनमा�ण होते. कारण 
�ीमंतावर कर आकार�यामळेु �ीमंताचे उ�प�न घटते. �यामळेु �या�या काय��मतेवर 
प�रणाम होतो. परतूं यासाठी सरकार ग�रबाचे क�याण साध�याकडे दलु�� क� शकणार 
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नाही. कारण समाजाम�ये �याचवेळी चागंले िनण�य घेता येतात िक जे�हा �या�याकडे इतर 
अनेक पया�य उपल�ध आहेत.  

आधिुनक समाज�यव�थेत �व�छ पया�वरण आिण औ�ोिगकरण यात प�रणाम वाटप िदसून 
येते. �दूषण होऊ नये, पया�वरण �व�छ रहावे यासाठी उ�ोग शहरात �थापन कर�यावर 
बंधने येतात परतूं �यामळेु उ�पादन, उ�प�न, रोजगार यात घट घडून येते.  

अशा�कार े �यि� समाज, आिण अथ��यव�था या सवा�नांच प�रणाम वाटपा�या सम�येला 
त�ड �ावे लागते.  

कृती - तमु�या रोज�या जीवनातील �यापारबंदी / पर�परिवरोधी त�वे सागंा.  

उदाहरण : 

१) अमीतने मोबाईल खरदेी करायचा ठरवला तर �याला बूट खरदेी करता येणार नाहीत.  

२) त�ुही स�ंयाकाळी बागेत िफरायला गेलात तर त�ुहाला �याचवेळी अ�यास करता 
येणार नाही. 

३) धम�शाळाम�ये राहणा�या साधूचा भौितक जगाशी काहीही संबंध नसतो. ते आपला सव� 
वेळी अ�याि�मक कामासाठी खच� करतात. ते सकाळी लवकर उठतात, �नान क�न 
�ाथ�ना करतात आिण जा�त वेळ अ�याि�मक �थंाचे वाचन कर�यात घालवतात. 
जा�त वेळ अ�याि�मक �ंथाचें वाचन करायचे असेल तर �ाथ�नेसाठी िकंवा 
झोप�यासाठी �यानंा कमी वेळ �ावा लागेल.  

४) त�ुही शेतात तादंळाचे िपक घेता तर �याच शेतात ग�हाचे पीक घे�याची संधी गमवता.  

५) जर त�ुही िम�ासंोबत एक िसनेमा पहायला जायचा बेत करता ते�हा त�ुही वेळ खच� 
करता जो त�ुही इतर कुठ�याही गो�ीसाठी खच� केला असता. �हणजेच त�ुहाला एक 
सधंी िमळते ते�हा त�ुही दसुरी सधंी गमवत असता.  

३.३ िनण�य �ि�येतील सधंी खचा�चे मह�व (SIGNIFICANCE OF 
OPPORTUNITY COST IN DECISION MAKING) 

त�व २ िनण�य �ि�येतील सधंी खचा�चे / वैकि�पक खचा�चे मह�व. 

Principle 2 – Significance of opportunity cost in Decision Making. 

दैनिंदन जीवनात आपण जे�हा एखादी ि�या करतो ते�हा दसुरी गो� कर�याची सधंी 
आप�याला सोडून �ावी लागते. जे�हा आपण एखादी गो� खरदेी करतो ते�हा आप�याला 
िकंमत मोजावी लागते आिण ही िकंमत �हणज ेजी दसुरी गो� आपण सोडून िदलेली असते. 
�याची िकंमत असते �यालाच सधंीखच� �हणतात. �ीमती रॉबीनसन या�ंयामते एखादा 
उ�पादन घटक एखा�ा िविश� उपयोगात िकंवा उ�ोगात रहावा �हणून जी िकंमत �ावी 
लागते �या िकंमतीला सधंी खच� िकंवा वैकि�पक खच� �हणतात.  
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उदा.  

१) एक एकर शेतात कापूस पेरला असता ६०,००० �पये उ�प�न िमळते. तर 
कापसाऐवजी गह� पेर�या तर ५०,००० �पये उ�प�न िमळते. �हणजेच ६०,००० कापूस 
िमळिव�याकरता ५०,००० �पये ग�हाचा �याग करावा लागतो. �हणून कापूस उ�पादनाचा 
सधंीखच� ५०,००० �पये आहे. थोड�यात जगात कोणतीही गो� फुकट िमळत नाही. 
त�ुहाला काही फायदा हवा असेल तर दसु�या  कोण�यातरी सधंीस मकुावे लागते. आिण 
�हणूनच िनण�य घेत असताना �यि� िमळणारा फायदा आिण गमवावा लागणा�या  
सधंीपासून िमळणारा फायदा याचंी तलुना करत असतो आिण �या आधार ेकोण�या सधंीची 
िनवड करायची याचा िनण�य घेतो.  

२) एखा�ा �यावसाियक खेळाडू देशासाठी खेळ�याचा िनण�य घेतो ते�हा तो कॉलेज 
िश�णाची संधी गमावतो. परतूं �यावसाियक खेळातून �याला जा�त लाभ िमळतात. आिण 
कॉलेजला जा�याचा �याचा सधंी खच� जा�त असतो. कारण �याला िश�णासाठी फ�, 
प�ुतके, �वासखच� इ�यादी वर खच� करावा लागतो. �हणून लाभ ही खचा�ची िकंमत असते. 
�यानसुार िनण�य घेतला जातो.  

सधंी खच� �हणजे स�या िविश� वापरात अस�यामळेु दसु�या  सव��म सधंीब�ल सहन 
करावे लागणार ेनकुसान होय.  

३) जर त�ुही पैसा आिण वेळ िसनेमा पहा�यासाठी घालवता तर तू�ही तो वेळ घरी 
प�ुतक वाच�यासाठी घालवू शकत नाही. तसेच िसनेमा पहा�यासाठी जो पैसा वापरता 
�याचा वापर दसु�या  कारणासाठी करता येत नाही.  

४) त�ुही ठरवता आहात स�ुीतील सहलीसाठी महाबळे�रला िफरायला जायचे. त�ुहाला 
�वासखच�, हॉटेल खच� यासाठी भरपूर पैसे खच� करावे लागतील. पण स�ुीतील सहलीतून 
िमळणारा आनदं हा मानिसक असेल. अशा प�रि�थतीत लाभ आिण खच� यांची तलुना 
त�ुही कशी कराल? 

जे�हा लाभ मानिसक असतो ते�हा त�ुही िवचार करता स�ुीतील सहलीवर पैसा खच� करावा 
का या पैशातून एखादा मोबाईल खरदेी करावा. �यामळेु मला लाभ जा�त िमळेल. 
थोड�यात �य�� सधंीची िनवड करत असताना िमळणा�या लाभाचा आिण करा�या 
लागणा�या  खचा�चा िवचार करते.  

५) आपण जे�हा आईि��म खातो ते�हा आपण ते पैसे दसु�या  कुठ�यातरी गो�ीवर खच� 
कर�याची संधी गमावतो. आपण तो आनदं गमावतो कारण आपण �यावर पैसा खच� क� 
शकत नाही. कारण आपला दसुरा उ�म पया�य �हणजे आईि��म खा�यासाठीचा संधी 
खच� होय. साहिजकच आपण आईि��म खा�यासाठी ते�हाच पैसा खच� करतो जे�हा 
आईि��म खा�यासाठीचा संधी खच� हा �यापासून िमळणा�या आनदंापे�ा जा�त नसतो.  

६) त�ुही बाजारात खरदेी कर�यासाठी जाता त�ुहाला िचकन आिण चीज खरदेी 
करावयाचे आहे. पण तमु�याकडे एकच व�त ु खरदेी कर�यासाठी पूरसेे पैसे आहेत. दोन 
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पया�यातून एकाची िनवड करायची असते ते�हा तमु�या खच� होणा�या पैशाचे मू�य काय 
आहे हे िवचारात घेऊनच पैसे खच� करावे लागतात.  

मया�िदत आिण पया�यी उपयोगाची साधने असतात. �यामळेु त�ुहाला कोण�या पया�यासाठी 
कमी खच� येईल आिण समाधान जा�त िमळेल याचा िवचार क�न िनण�य �यावा लागतो.  

७) त�ुहाला उ�च िश�णासाठी कॉलेजला �वेश �यावयाचा आहे. �यामळेु त�ुहाला बौि�क 
लाण होईल. चागंली नोकरी िमळेल. उ�च पगारामळेु �ित�ा वाढेल. पण �याचवेळी 
कॉलेजची फ�, प�ुतके, हॉ�टेल खच�, जेवण खच�, इ. चा िवचार करावा लागेल. परतूं 
कॉलेजला �वेश घेतला नाही तरी जेवण खच�, रहाणीमान खच� करावाच लागेल. �याच�माणे 
कॉलेजला जर गेले नाहीतर अ�यासासाठी खच� होणा�या वेळात एखादी नोकरी पकडली तर 
पैसे िमळतील. थोड�यात कॉलेजला जावे िकंवा नाही हा िनण�य घेत असताना सधंी 
खचा�चा िवचार करावा लागतो.  

थोड�यात एक गो� �ा� कर�यासाठी दसु�या सभंा�य व�तू�या उ�पादनास मकुावे लागते. 
�याचा �याग करावा लागतो. ता�पय� एक व�तू �ा� कर�यासाठी दसु�या सभंा�य व�तूचा 
�याग करावा लागतो. अशा खचा�च सधंी �याग खच� �हणतात.  

सधंी खच� ही मह�वाची अथ�शा�ीय सकं�पना आहे. िमसेन जोन रॉबीनसन यांनी आधिुनक 
खडं िस�ातं माडंताना या सकं�पनेचा वापर केला आह.े िनण�य �ि�येत सधंी खच�, 
सकं�पनेस फार मह�व आहे. व�तू�या िकंमत िनधा�रण �ि�येत देखील सधंी खच� िवचारात 
घेतला जातो. कमी लाभ िमळवून देणा�या उ�पादनाकडून जा�त लाभ िमळवून देणा�या 
उ�पादनाकडे उ�पादन घटक वळव�या�या ��ीने सधंी खच� सकं�पनेस मह�व आह.े  

कृती - खालील उदाहरणातील सधंी खच� ओळखा.  

१) एका जागेवर शाळॎ आहे ती आता र�ेवे �क�पाम�ये �पातंरीत होणार आहे.  

२) एका शेतक�याला दोन एकर गह� उ�पादनातून ३०,००० �पये उ�प�न िमळते तरी तो 
�या जिमनीवर कापूस उ�पादन घेतो.  

३) मी माइया वािष�क परी�ेआधी स�ंयाकाळी अ�यास करणे िनवडतो. ते�हा टी.�ही. वर 
ि�केट सामने दाखिवले जाणार आहेत. मी ि�केटचा चाहता आहे.  

३.४ िववेक� �यि� आिण िसमातं लाभ (RATIONAL PEOPLE AND 
MARGINAL PROFIT) 

त�व ३ िववेक� �य�� िसमातं त�वाचा िवचार करतात.  

Principle 3 – Rational people think at the Margin. 

िववेकानसुार िनण�य घेणार ेलोक नेहमच िसमातं लाभ हा िसमातं खचा�पे�ा जा�त आहे ना? 
याचा िवचार क�नच िनण�य घेतात.  
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उदा.  

१) कंपास बॉ�स उ�पादन कर�यासाठी येणारा खच� १०० �पये आहे आिण ती एक कंपास 
बॉ�स बाजारात १४० �पयांना िवकली जाते. अशा ि�थतीत िववेक� उ�पादक न�क�च 
कंपास बॉ�सचे उ�पादन करणार. कारण �यामळेु �याला ४० �पये नफा िमळतो. याउलट 
जर कंपास बॉ�सची िकंमत ८० �पये झाली तर िववेक� उ�पादक कंपास बॉ�सचे उ�पादन 
करणार नाही. कारण एक कंपास बॉ�स उ�पादन कर�यासाठी येणारा खच� �हणजे िसमातं 
खच� १०० �पये आहे. आिण कंपास बॉ�स ८० �पयानंा िवकला जातो �हणजेच �याला 
२० �. तोटा होतो. �हणजेच िसमातं खच� हा िसमातं लाभापे�ा जा�त अस�याने उ�पादक 
कंपास बॉ�सचे उ�पादन करणार नाही.  

२) समजा एक तास जादा अ�यास के�याने त�ुहाला २ मा�स� जादा िमळतील. परी�ा 
जवळ आली असताना एक तास जादा अ�यास क�न २ मा�स� जादा िमळिवणे मह�वाचे 
आहे. आिण जादा मा�स� िमळा�याने त�ुही आनदंी होता. पण समजा �यासाठी जा�ती�या 
जागरणामळेु तमुची झोप कमी होऊन त�ुही उदास होऊ शकता. त�ुही जा�त तास अ�यास 
करावा का नाही हे एका गो�ीवर अवलंबून असते ती �हणजे ते जा�तीचे दोन मा�स� तमु�या 
कमी झोपेमळेु होणा�या �ासापे�ा वरचढ असतील तर कधी कधी लोकाचंा ग�धळ उडतो 
िनण�य घेणे अश�य होते.  

३) दादर�या होलसेल माकेटम�ये कादंे १० �. िकलो आहेत आिण िव�ोळी�या 
माकेटम�ये १५ �. िकलो कादंे आहेत तर िव�ोळी�या माणूस कादंे खरदेीसाठी दादर�या 
माकेटम�ये जाणार नाही कारण दादर िव�ोळी र�ेवे ितिकटचा िवचार करता िव�ोळीतच 
कादंे खरदेी करणे फाय�ाचे ठरले.  

४) एका �य��कडून त�ुहाला १५०० �. येणे आहे. आिण ते िमळिव�यासाठी दसु�या 
शहरात जावे लागते. दसु�या शहरात जा�यासाठी येणारा खच� १७०० �पये असेल तर 
आपले पैसे आण�यासाठी त�ुही दसु�या शहरात जाणार नाही कारण �वासखच� िमळणा�या 
उ�प�नापे�ा जा�त आहे.  
 

सव� साधारणपणे वरील सव� उदाहरणात �यि� िसमातं लाभ त�वाचा िवचार क�न िनण�य 
घेते. जर िसमातं लाभ िसमातं खचा�पे�ा जा�त असेल तर तो िनण�य िववेक� आिण यो�य 
आहे असे �हणता येईल.  

उदाहरण : 

१) त�ुही एक कंपास बॉ�स आिण एक मोबाईल िवकत घे�याचे ठरवता. तमु�या 
घराजवळ�या दकुानात मोबाईल फोन १०,००० �पयांना तर कंपास बॉ�स २५० 
�पयांना िमळतो. तमु�या घरापासून २ िक.मी. दरु�या दकुानात मोबाईल फोन ९७०० 
�पयांना तर कंपास बॉ�स २५० �पयानंा उपल�ध आहे. �या दकुानात जा�यासाठी 
त�ुहाला २०० �पये �वास खच� येतो. तर त�ुही कमी िकंमतीसाठी �या दकुानात जाल 
का? िनण�य �या.  
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२) त�ुही एक कंपास बॉ�स आिण एक मोबाईल िवकत घे�याचे ठरवता. तमु�या 
घराजवळील दकुानात मोबाईल फोन १०,००० �पयानंा तर कंपास बॉ�स ३५० �पयानंा 
आहे. दोन िकलो मीटर दरु�या दकुानात मोबाईल फोन १०,००० �पयानंा पण कंपास 
बॉ�स ५० �पयानंा आहे. �या दकुानात जा�यासाठी त�ुहास ५०० �पये �वास खच� 
येईल. कमी िकंमतीसाठी �या दकुानात जावे का? िनण�य �या.  

३) ललीताबेन �ेस िव�े�या आहेत. �या शहरात घरोघरी िफ�न �ेस िव��चे काम 
करतात �याचें �ाहक शहरात सव�� पसरलेले आहेत. एक �ाहक फोन क�न दोन �ेसची 
मागणी करतो. दोन �ेस िवकले तर लिलताबेनला ४०० �. नफा िमळतो पण �ाहक दूर 
रहात अस�याने �ाहकापय�त पोहच�यासाठी २०० �पये �वास खच� येतो. अशा ि�थतीत 
लिलताबेन काय िनण�य घेतील? 

४) म�नभुाई हा टॅ�सी �ाय�हर आहे. िदवसभर टॅ�सी चालवून तो थकून गेला आहे. तो 
घरी जा�याचा िनण�य घेतो. तरीस�ुा एक �वासी �याला िवनंती करतो क�, दसु�या िठकाणी 
जायचे आह.े टॅ�सीभाडे १००० �. होणार असते. आिण टॅ�सी �ाय�हरला एक तास 
आणखी टॅ�सी चालवावी लागणार असते. �वासी १००० �पया�या बदली �वासी ११०० 
�पये दे�यास तयार आहे. म�नभुाईला १०० �पयाची कदर आहे �याच�माणे एक तास 
जादा आरामाची पण गरज आहे. म�नभुाई काय िनण�य घेईल? 

३.५ �लोभनास �ितसाद (RESPONSE TO INCENTIVES) 

त�व ४ लोक �लोभनास �ितसाद देतात.  

Principle 4 – People respond to Incentives. 

माणसे चालताना �ितसाद देतात. �य�� खच� आिण लाभाची तलुना क�न िनण�य घेत 
असतात. याचाच अथ� लोक उ�ेजनास िकंवा �लोभनास �ो�साहन देतात. मलुानंा 
सािंगतले जाते चागंला अ�यास के�यास चागंले मा�स� िमळतील आिण तलुा ब�ीस िमळेल. 
अशा ि�थतीत ब�ीसा�या अपे�ेने मलु अिधक अ�यास कर�यास �व�ृ होतात. िजथे 
िमळणार े ब�ीस वाढत जाते ते यशाची श�यता जा�त असते. असे घडते कारण लोक 
चालताना �ितसाद देतात. बढती िमळ�यासाठी चालना ही �य��ला �या�ंया �मतेपे�ा 
अिधक काम कर�यास �व�ृ करते. �य�� खच� आिण लाभाचा िवचार क�न िनण�य घेतात.  

उदा.  

१) बाजारात हापूस आं�याची िकंमत वाढते ते�हा �ाहक दवेगड हापूस आंबा खरदेी 
कर�याऐवजी �थािनक आंबा खरदेी करणे पसतं करतात. कारण यात �ाहकानंा 
पया�यी आंबा कमी िकंमतीत उपल�ध होतो. थोड�यात अथ��यव�था कशी काय करते 
हे समज�यासाठी आं�याची बाजारपेठ हा मह�वाचा घटक ठरतो.  

२) शेतकरी शेतात काबाडक� करतो कारण �याला अपे�ा असते िक �या�या िपकाला 
भरपूर नफा िमळेल. जर िकंमत वाढून नफा िमळ�याची शेतकया�ला आशाच िदसत 
नसेल तर तो जा�त क� करणार नाही. सव�चजण चालताना �ितसाद देतात.  
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३) समाजात सभेला वेळेवर ये�याचे फायदे जा�त असतील तर माणसे सभेला वेळेवर 
येतील. जर वेळेवर न ये�याचे फायदे जा�त असतील तर लोक वेळ पाळणार नाहीत. 
आधिुनक बाजार अथ��यव�थेची रचना ही फार गुतंागुतंीची आहे. पण लोकानंा ह�या 
असले�या सव� गो��चा ती परुवठा करते.  

४) मला भूक लागली आह ेआिण समोरच इडली, डोसा �टॉल आह.े मी दकुानात जाऊन 
इडली, डोसा खातो याचा अथ� मा�यावर�या �ेमाने दकुानदाराने दकुान काढले असा 
होत नाही तर दकुानदाराला नफा िमळतो �हणून �याने दकुान स�ु केले आहे.  

५) सव�साधारणपणे �य�� होणा�या तोट्यापे�ा जा�त फाय�ाचा िवचार करते. 
करदा�याना कर भर�यास आवडत नाही. कारण कर चकु�यामळेु होणारा फायदा 
जा�त असेल तर �य�� कर चूकव�याचा �य�न करतात. या उलट जर कर 
चकुिव�यावर सरकारने जबरद�त दडं आकारला तर कर चकुिव�याचे �माण न�क�च 
कमी होईल. आधिुनक अथ��यव�थेत �य�� चालताना �ितसाद देतात हा 
अथ��यव�थे�या चालनेतील मह�वाचा घटक आह.े आधिुनक बाजार अथ��यव�थेची 
रचना ही फार गुतंागुतंीची आहे. पण लोकानंा ह�या असले�या सव� गो��चा ती परुवठा 
करते.  

६) उदा. ३०० पेजीस नोटबकु पािहजे आहे. मला ती �टेशनरी�या दकुानात सहज िमळू 
शकेल. दकुानदाराने ती नोटबकु का ठेवली. कारण �याला �या�या िव��तून नफा 
िमळेल. नोटबकु िव��स ठेव�यामागचा दकुानदाराचा उ�ेश माझी गरज भागिवणे या 
पे�ा �याला उ�प�न िमळिवणे हा आहे. थोड�यात उ�प�न िमळिवणे ही �ेरणा �याला 
नोटबकु दकुानात िव��स ठेव�यास �व�ृ करते.  

७) �ेरणा जशा चागं�या असतात तशा गैरदेखील असतात. उदा. अ�न सरु�ा धोरणामळेु 
दा�र�य् रषेेखालील लोकांना �व�त दराने अ�नधा�य उपल�ध क�न िदले जाते. 
प�रणामी कुपोषणाचे �माण कमी होते. परतूं या धोरणाचे ऋणा�मक �लोभन �हणज े
लोकाचंी जादा क� कर�याची �व�ृी कमी होते. केवळ आठ ते दहा िदवस काम केले 
तरी सपूंण� मिहनाभर परुले इतके अ�नधा�य �यानंा िमळेल. �हणून आप�या 
उ�प�नात वाढ क�न ते दा�र�य् रषेे�या वर ये�याचा �य�न करणार नाहीत.  

ि�या - 

१) कमी पगार िमळणार ेकामगार हे जा�त पगार िमळणा�या कामगारापें�ा कमी काय��म 
असतात.  

२) मुंबईम�ये गोिवदंा पथकाना िमळणा�या बि�सा�ंया र�कमेत िदवस�िदवस वाढ होत 
आहे. �यामळेु गोिवदंा पथका�ंया स�ंयेत तसेच दहीहडंी�या थरामं�येही िदवस�िदवस 
वाढ होत आहे.  
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३.६ समारोप (CONCLUSION) 

या �करणाम�ये आपण अथ��यव�थेतील �यि�गत िनण�य घे�या�या �ि�ये�या चार 
त�वाचा अ�यास केला. पिह�या त�वाम�ये �यि�ला सममू�यन िकंवा प�रणाम वाटपाला 
कसे त�ड �ावे लागते याचा िवचार केला तर दसु�या त�वाम�ये संधी खचा�चे मह�व 
अ�यासले आिण ितस�या त�वाम�ये िववेक� �य�� िसमातं त�वाचा िवचार कसा करतात 
याचा अ�यास उदाहरणा�या सहा�याने केला. चौ�या त�वाम�ये �य�� �य�� �लोभनास 
�ितसाद कसा देतात हे अ�यासले.  

३.७ सरावासाठी �� (PRACTICE QUESTIONS) 

१) �यि�गत िनण�य �ि�येतील अथ�शा�ाची चार त�वे सागूंन �यापैक� कोण�याही एका 
त�वाचे सिव�तर �प�ीकरण करा.  

२) प�रणाम वाटप �हणजे काय? प�रणाम वाटप त�व �प� करा.  

३) सधंी खच� �हणजे काय? िनण�य �ि�येतील सधंी खचा�चे मह�व �प� करा.  

४) लोक �लोभनास �ितसाद देतात याचे समथ� करा.  

५) िनण�य �ि�येम�ये संधी (वैकि�पक) खच� कसा प�रणाम करतो ते दोन उदाहरणा�या 
सहा�याने �प� करा.  

६) �ो�साहनाला / �लोभनाला लोक �ितसाद देतात. ह े तीन उदाहरणा�या सहा�याने 
�प� करा.  
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४ 
अथ�शा�ाची त�वे-II 

(PRINCIPLES OF ECONOMICS-II) 
 

घटक रचना : 

४.० उि��्ये 

४.१ ��तावना  

४.२ िविनमयापासून लाभ 

४.३ बाजारामाफ� त आिथ�क �यवहाराचे सघंटन व लाभ 

४.४ बाजार य�ंणेत सरकारची भूिमका  

४.५ राहणीमानाचा दजा� आिण उ�पादन  

४.६ चलन स�ंथेतील वाढ आिण ि�फती  

४.७ ि�फती आिण बेरोजगारी 

४.८ समारोप 

४.९ सरावासाठी ��  

४.० उि��्ये (OBJEVTIVES) 

 बाजार य�ंणेत सरकारची भूिमका अ�यासणे. 

 सम� अथ��यव�था कशी काय� करते हे समजून घेणे.  

 चलन स�ंयेतील वाढ आिण िकंमतवाढ सबंंध अ�यासणे.  

 ि�फती आिण बेरोजगारी यातील सबंंध अ�यासणे.  

४.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

पिह�या �करणात आपण लोक िनण�य कसे घेतात याचा अ�यास केला. अथ��यव�था हा 
लोकाचंा असा गट असतो क� जो आप�या जीवनमाना�या सदंभा�त एक दसु�याशी सवंाद 
साधतो. अथ�शा�ाची त�वे भाग - २ या �करणाम�ये आपण लोक पर�पराशंी सवंाद कसा 
साधतात याचा अ�यास करणार आहोत.  

१) िविनमयापासून लाभ िकंवा �यापार ��येकासाठी चागंला असतो.  

२) आिथ�क उप�म बाजारा�या मा�यमातून आयोिजत करणे अिधक काय��म असते.  
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३) खाजगी बाजाराचे उ�पादन सधुार�यात सरकारची भूिमका मह�वाची असते.  

या तीन त�वाम�ये लोक पर�पराशंी सवंाद कसा साधतात हे आपण पहाणार आहोत. 
�हणजेच त�व पाच, सहा आिण सात ही त�वे लोक एकदसु�याशी सवंाद कशी साधतात 
या�याशी सबंंधीत आहेत.  

सम� अथ��यव�था कशी काय� करते याचा अ�यास आपण त�व आठ, नऊ आिण दहा या 
तीन त�वाम�ये करणार आहोत. त�व आठ म�ये राहणीमानाचा दजा� उ�पादनावर अवलंबून 
असतो याचा अ�यास करणार आहोत. त�व नऊ म�ये चलन स�ंयेतील वाढ आिण ि�फती 
तर त�व दहा म�ये ि�फती आिण बेरोजगारी याचंा अ�यास करणार आहोत.  

४.२ िविनमयापासून लाभ (PROFIT FROM EXCHANGE) 

त�व ५ �यापार ��येकासाठी चागंला असतो.  

Priciple 4 –Trade can make everyone better off.   

जागितक �पध�त ��येक देश दसु�या देशाचा �पध�क असतो हे खर ेअसेल तरी �यापारात 
दो�ही देशानंा लाभ िमळतो. कारण ��येक देशा�या नैसिग�क प�रि�थतीत फरक असतो. 
�हणून िविश� देशात िविश� व�तू कमी िकंमतीत तयार होते. उदा. नागपूर म�ये स�ंी, 
बा�ंलादेशात ताग, आसाम म�ये  चहा इ.  

�यापाराचा प�रणाम कुटंूबावर देखील होतो. कारण कुटंूबे कमीत कमी िकंमतीत जा�तीत 
जा�त समाधान िमळव�याचा �य�न करतात. �यापारामळेु  िवशेषीकरण श�य होते आिण 
��येक देशाला ह�या �या व�तू उपल�ध होतात.  

उदा.  

१) राजू आिण अिमत ह ेदोघ िम� आहेत. ते व�तीगहृात िश�णासाठी राहतात. राजू उ�म 
जेवण बनवतो तर अमीत खोली साफ कर�याचे काम कमी वेळात करतो. जर अमीतने 
जेवण बनव�याचे ठरिवले तर राजू पे�ा �याला जा�त वेळ लागतो आिण राजूने �म साफ 
करायची ठरवली तर �याला अमीतपे�ा जा�त वेळ लागतो.  

समजा दोघानंी िवशेषीकरण करायचे ठरवले �हणजे राजू �वत:साठी आिण अिमतसाठी 
जेवण बनवणार आिण अमीत आपली व राजूची खोली साफ करणार तर राजू व अमीत 
दोघेही आपल काम कमी वेळात करतील दोघानंाही फायदा होईल आिण अिधक वेळ 
अ�यासासाठी िमळेल.  

जसे �य��चे तसेच देशाचे देखील असते, ��येक देशाची काही व�तू उ�पादना�या बाबतीत 
अनकूुलता असते. �या देशात िविश� उ�पादनाला अनकूुल प�रि�थती असते तो देश �या 
उ�पादन िवशेषकरण करतो. आिण आप�या देशात जी व�तू जा�त खचा�त उ�पादन होते 
ती व�तू बा� देशातून आयात करणे पसतं करतात.  

२) िवशेषीकरणामळेु  कमी वेळात जा�त उ�पादन होते आिण दो�ही देशाचा फायदा होतो.  

 भारतातील अनकूुल नैसिग�क प�रि�थती तादूंळ उ�पादनास फायदेशीर अस�याने भारत 
तादंळाचे उ�पादन कमी वेळात कमी खचा�त मोठ्या �माणात घेतो आिण आसाम म�ये 
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चहा�या उ�पादनास अनकूुल प�रि�थती अस�याने आसाम चहाचे उ�पादन कमी खचा�त 
घेतो. आसाम आिण भारत या दोन देशानंी चहा आिण तादूंळ  या उ�पादनास िवशेषीकरण 
के�यास �याचा फायदा दो�ही देशानंा होतो. थोड�यात �यापारामळेु दो�ही देशाचा फायदा 
होतो. 

३)  �ा�स कामगारापे�ा �पेनचे कामगार कापड कमी वेळात बनवतात. तर �ा�स कामगार 
�पेन�या कामगारापे�ा वाईन कमी वेळात बनिवतात. अशा ि�थतीत �ा�स वाईन 
उ�पादनात आिण �पेनचे कापड उ�पादनात िवशेषीकरण करावे. दो�ही देशानंा कमी खचा�त 
उ�पादन िमळेल. �यािशवाय दो�ही देशातील �ाहकानंा कमी िकंमतीत व�तू िमळा�याने 
दो�ही देशाचा फायदा होईल.  

४) उदा. एक िशपंी ८ तासात दोन �ेस िशवतो. एका �ेसची िशलाई ५०० � असेल तर 
दोन �ेस पासून �याला १००० �. िमळतील. आिण िश�ंयाला एका वेळ�या जेवणासाठी 
आव�यक तादूंळ िपकिव�यासाठी १० तास लागतात. तादूंळ एकवेळ�या जेवणासाठी एक 
िकलो लागतात. असे गिृहत धरले आहे. तादंळाची िकंमत ५० �. िकलो आहे. अशा 
ि�थतीत ८ तास िशपंी काम क�न १००० �पये िमळिवणे जा�त चागंले. कारण १० तास 
काम क�न िशपंी फ� एकच िकलो तादूंळ िमळिवणार. �हणून िश�ंयाने तो �या �यवसायात 
जा�त पारगंत आहे �या �यवसायातच जा�त वेळ खच� करणे. आिण शेतक�याकडून तादूंळ 
खरदेी करणे यो�य ठरले. या दो�ही �यि�ंना �या�ंया व�तू  आिण सेवा�या िविनमयातून जो 
लाभ होतो �याला �यापारातून होणारा फायदा असे �हणतात. �य���माणे उदाहरण दोन 
आिण तीन म�ये �प� के�या�माणे रा��ानंाही �यापारातून फायदा होतो. ते �या व�तू�या 
उ�पादनात पारगंत आहेत ती एखा�ा महागड्या व�तू�या बद�यात िवकत घेणे जा�त यो�य 
ठरते. �यापाराम�ये होणा�या न�यामळेु बाजार अि�त�वात येतात. आिण िविनमयातून 
लोकाचें जीवन सखुकर बनते.  

कृती : 

१) सव�च बाबतीत �वयपूंण�ता ही �य���या बाबतीत चागंली क�पना आहे असे त�ुहास 
वाटते का? देशा�या सदंभा�त तमुचे मत काय आह?े 

२) पो�टाची ितिकटे गोळा कर�याचा छंद असलेली माणसे सतत दसु�या बरोबर 
ितिकटाचंी अदलाबदल करतात. हा िविनमय कोणाला लाभदायक असेल.  

४.३ बाजारामाफ� त आिथ�क �यवहाराचे सघंटन व लाभ 
(ORGANIZATION AND PROFIT OF ECONOMIC 
TRANSACTION BY MARKET) 

त�व - ६ आिथ�क उप�म बाजारा�या मा�यमातून आयोिजत करणे आिथ�क काय��म 
असते.  

Priciple 6 – Markets are usually a good way to organize economic 
activity. 
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अथ�शा�ा�या अ�यासात बाजार या सकं�पनेस िवशेष मह�व �ा� झाले आहे. बाजार 
�हणजे असे िठकाण िक जेथे �ाहक व िव�ेते एकमेका�ंया सपंका�त येऊन व�तुंची खरदेी 
िव�� करतात. �ा. बेनहॅम या�ंया मते, ज�ेहा एखा�ा व�तूचे �ाहक आिण िव�ेते यानंा 
एकि�त आण�याचा एकूण �यव�थेला बाजार �हणतात. बाजारपेठेचे वग�करण वेगवेग�या 
�कार ेकेले आह.े  

१) व�तुनूसार वग�करण - बाजारात िवक�या जाणा�या व�तनूुसार बाजाराचे वग�करण 
केले जाते. उदा. कापड बाजार, धा�य बाजार इ�यादी.  

२) कालखंडानूसार वग�करण - याम�ये कालखडंानसुार अित अ�प कालखडं, अ�प 
कालखडं, िदघ� कालखडं आिण अित दीघ� कालखडं असे िवभाजन केले जाते.  

३) �थलानुसार वग�करण - बाजारा�या िठकाणानसुार बाजारपेठेचे वग�करण केले जाते. 
उदा. �थािनक बाजारपेठ, रा��ीय बाजारपेठ, आंतररा��ीय बाजारपेठ इ�यादी.  

४) �पध�नुसार वग�करण - बाजारातील �पध��या �माणाव�न बाजारपेठेचे वग�करण केले 
जाते. उदा. पूण� �पधा�, म�ेदारी, म�ेदारी य�ु �पधा�, अ�पािधकार इ�यादी.  

अिलकडे बाजार हे भौितक िकंवा आभासी देखील असतात. याम�ये आभासी बाजारपेठेचे 
उदाहरण �हणजे इंटरनेट वरील खरदेी होय.  

बाजारपेठेम�ये �ाहक आिण िव�ेते दोघेही मह�वाचे असतात. बाजारात िव�ेते आिण 
�ाहक या�ंया संयोगातून िकंमती ठरतात. �ाहक व िव�ेते याचंा ऐि�छक िविनमय दोघाना 
तसेच अथ��यव�थेला देखील फायदेशीर होतो.  

आज सव�च देशानंी बाजार �यव�थेचा ि�वकार केला आह.े बाजार अथ��यव�थेत सव� िनण�य 
उ�पादनस�ंथा आिण कुटंुबस�ंथा घेतात. उ�पादनस�ंथा कोणते उ�पादन घटक वाप�न 
कोण�या व�तूचे उ�पादन �यायचे हे ठरवतात तर कुटंुबस�ंथा कोण�या व�तू आप�या 
उ�प�नातून खरदेी करावया�या हे ठरिवतात. उ�पादनस�ंथा आिण कुटंुबस�ंथा या 
दोघा�ंया िनण�यातून व�तू व सेवाचंी िकंमत ठरते. बाजारातील व�तू�या िकंमती िनि�त 
िकंवा बदल�या असतात. बाजारपेठा �ाहक व उ�ोजक या�ंया पय�त भौितक मािहती 
परुव�याचे काम करतात.  

उदा. �ाहका�या उ�प�नात वाढ झाली तर �ाहक उ�च �तीचे धा�य खरदेी करतील. 
बाजारात कोलम हा बारीक उ�च �ितचा तादंळु उपल�ध आहे. �याची िकंमत जा�त आह े
आिण दूसरा जाडा किन� �तीचा तादूंळ उपल�ध आह.े �याची िकंमत कमी आह.े 
�ाहका�ंया उ�प�नात वाढ झा�यामळेु �ाहक उ�च �ितचा कोलम तादंळु खरदेी करतील. 
�वाभािवक जाड्या तादंळाची मागणी कमी होईल. िकरकोळ िव�े�याकडे जाड्या तादंळाची 
मागणी कमी झा�याने तादंळाचा साठा पडून राहील. िकरकोळ िव�ेते घाऊक 
िव�े�याकडून आिण घाऊक िव�ेते शेतक�याकडून कोलम तादंळाची मागणी वाढवतील. 
�यामळेु कोलम तादंळाची मागणी वाढेल. याउलट प�रमल तादंळाची मागणी कमी झा�याने 
�वाभािवक जाड्या तादंळाची िकंमत घटेल. जाड्या तादंळाचे उ�पादन करणा�या 
शेतकया�ना यो�य िकंमत न िमळा�याने शेतकरी कोलम तादंळाचे उ�पादन करतील.  
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थोड�यात बाजारपेठेमळेु �ाहक कोलम तादंळाला जा�त मागणी करीत आहते. ही मािहती 
शेतकया�पय�त पोहचिवणे श�य होते. जर बाजारपेठा नसतील तर शेतकया�ना जाड्या 
तादंळाची मागणी घटली हे समजणार नाही. �वाभािवक शेतकरी �याच तादंळाचे उ�पादन 
करतील आिण शेतकया�ना नकुसान सहन करावे लागेल. �यासाठीच बाजार �यव�था खूप 
मह�वाची ठरते. �यामळेु  �ाहक व िव�ेते एक� येऊन िविनमय करतात. बाजारपेठे िशवाय 
मागणी व परुवठा यात समतोल साधणे कठीन असते. अथ��यव�था ही एक जटील स�ंथा 
आहे. कारण याम�ये हजारो व�तुं�या देवाण-घेवाणीचा अ�यास केला जातो. बाजारपेठेम�ये 
वेगवेग�या व�तूची खरदेीिव�� केले जाते. परतूं �ाहकाचंी बदलती मागणी व आव�यकता 
याचंी कोण�याही �कारची पूण� मािहती सरकारला नसते.  

आदेश अथ��यव�था �हणज े �या अथ��यव�थेत मागणी व परुवठा याचें आयोजन क� �ीय 
सरकार�या आदेशाने केले जाते. तेथे बाजारा�या सदंभ� घेतला जात नाही. पण बाजारा�या 
अभावामळेु  व आदेश अथ��यव�थेमळेु काही व�तचुी िव�� न झा�याने �यांचा साठा वाढतो. 
यािठकाणी कोण�या व�तूचे िकती उ�पादन �यायचे याचा िनण�य सरकारी खाती घेतात. या 
िठकाणी बाजारय�ंणा काय��म नसते. �यामळेु अित�र� परुवठा होतो. आिण �ाहकाचे परुसेे 
समाधान होत नाही. �हणून अथ�तं�ानूसार आिथ�क उप�म ह े क� �ीय  सरकारपे�ा 
बाजारा�या काय��णालीने आयोिजत करणे हे अिधक काय��म राहील.  

उदा.  

१) बाजारात महाग िकंमतीला तादूंळ व गह� उपल�ध असतील. पण ग�रबानंा महाग तादूंळ, 
गह� खरदेी करणे परवडणार नाही. �वाभािवक ते गरजेपे�ा कमी तादूंळ व गह� खरदेी 
करतील. यामळेु  �याना परुसेा आहार िमळणार नाही व कुपोषण होईल. �याचंी शारी�रक 
�मता कमी होऊन अथ��यव�थे�या उ�पादन �ि�येवर नकारा�मक प�रणाम होईल. हे यो�य 
नाही. �यामळेु बाजारभाव कमी दराला तादूंळ, ग�हाचा पुरवठा रशेिनगं दकुानातून ग�रब 
नाग�रकासंाठी करणे गरजेचे आहे. सरकारी सेवा व व�तूचा परुवठा हा अंशत: सरकारकडून 
होणे गरजेचे आहे. साव�जिनक व�तूं�या पूत�तेची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. या 
व�तू�या परुिव�याकरता सरकारला अथ�सकं�पात तरतूद करावी लागते. कारण ग�रब 
लोकानंा या व�तू आव�यक असतात. पण �या�ंया तटुपुं�या उ�प�नात �या खरदेी करणे 
श�य नसते.  

२) रा��ीय सरं�णाचा देशा�या सव� नाग�रकां�या र�णासाठी वापर केला जातो. �यापासून 
कुणाला विंचत ठेवता येत नाही. कोणा एका नाग�रकाला जा�त सरं�ण आिण दसु�याला 
कमी सरं�ण असे होत नाही. या बाबतीत खाजगी बाजार अयश�वी ठरतात. सरकारी 
सेवेसाठी कोणालाही िकंमत मोजावी लागत नाही िकंवा कोणाला विंचत ठेवता येत नाही. 
आिण �हणूनच अशा सेवा परुवठ्यास बाजारय�ंणा अपयशी ठरते. सव�सामा�यपणे िवचार 
केला तर आिथ�क उप�म व काय�प�ती बाजारा�या मा�यमातून अिधक काय��म प�तीने 
आयोिजत होतात तर इतर कोण�याही पया�यी आयोजाने आिथ�क उप�माची काय��मता 
कमी होते.  
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उप�म : 

१) तमु�या प�रसरातील दोन साव�जिनक व�तूची उदाहरणे �ा.  

२) भारतातील �ाथिमक िश�ण पूण�पणे खागजी बाजारपेठेवर सोपवावे असे त�ुहास वाटते 
का? 

३) समजा खाजगी बाजारपेठेऐवजी सरकारने नाग�रकानंा मोबाईल वाटप कर�याचा िनण�य 
घेतला तर काय होईल अस ेत�ुहाला वाटते? 

४.४ बाजार य�ंणेत सरकारची भूिमका (ROLE OF GOVERNMENT 
IN MARKET) 

त�व - ७ खाजगी बाजाराचे उ�पादन सधुार�यात सरकारची भूिमका मह�वपूण� आह.े  

Principle  7 – Government can sometimes impove market extremes 

�गत देशाम�ये बाजारय�ंणाही िवकासाचे इंिजन �हणून ओळखली जाते. �हणूनच खाजगी 
बाजाराचे आयोजन केले जाते. परतूं खाजगी बाजार �यव�थेत सम�या िनमा�ण होतात. 
उदा. �दूषण, बेरोजगारी, गरीबी इ�यादी. अशा सम�याचे िनराकरण कर�यासाठी सरकार 
बाजार य�ंणे�या काया�त ह�त�ेप करते. सरकारने अथ��यव�थेत ह�त�ेप कर�याची दोन 
कारणे आहेत. ती �हणजे समता िनमा�ण करणे आिण काय��मता वाढवणे होय.  

पूण� �पध��या अभावामळेु आिथ�क �गती सा�य हो�यासाठी बाजार �यव�था अयश�वी 
ठरते. जे�हा बाजारपेठेत पूण� �पधा� अि�त�वात नसते ते�हा बाजारय�ंणेतील सधुारणेत 
अडथळे येतात. अशावेळी  सरकारला बाजार य�ंणेत ह�त�ेप करावा लागतो.  

अयश�वी बाजार यं�णचेी साधने : 

१) अयश�वी �पधा� - पूण� �पध� अभावी बाजारय�ंणा अयश�वी ठरते. कारण म�ेदारी 
अ�पािधकार िकंवा म�ेदारीय�ु �पध�त व�तू�या िकंमती जा�त असतात. बाजारात कमी 
उ�पादन आिण िकंमत जा�त असते. याउलट पूण� �पध�तील उ�पादक एकिजनसी उ�पादन 
करतो आिण िकंमत व िसमातं खच� यांचा समतोल साधेपय�त उ�पादन वाढवू शकतो. पूण� 
�पध�त P = AR = AC = MR = MC  ही समतोलाची अट असते तर अपूण� �पध�त MR 
= MC समतोलाची अट असते. �हणजेच अपूण� �पध�त उ�पादन साधनाचा यो�य वापर होत 
नाही. �यामळेु साधनसपं�ी अप�यय होतो. �ाहकाचें शोषण होते आिण अकाय��म उ�पादन 
होते. �वाभािवक बाजारय�ंणा अकाय��म ठरते �हणून सरकारचा ह�त�ेप आव�यक 
असतो.  

२) अपूण� मािहती - पूण� �पध�तील �ाहकानंा सरकार व कामगार आिण उ�पादन स�ंथा 
यानंा बाजारपेठेचे पूण� �ान असते. पण अपूण� �पध�त अपयुा� बाजार य�ंणेमळेु काय��णाली 
िन�पयोगी ठरते. अशा ि�थतीत सरकारला बाजारपेठेत ह�त�ेप करावा लागतो.  
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३) बा�ता - बाजार �यव�थेत पूण� �पधा� आिण पूण� मािहती असून स�ुा बाजार घटकामळेु 
बाजारय�ंणा अपयशी ठरते. बा�ता ही सकारा�मक व नकारा�मक असते. सकारा�मक 
�हणजे िमळणार े बा� लाभ होय. उदा. व�ृारोपण, वै�िकय सिुवधा, �दषुणिवरोधी 
उपाययोजना इ�यादी होय. नकारा�मक �हणजे बा� खच� होय. उदा. �दषुणामुळे 
नाग�रका�ंया आरो�यावर होणारा प�रणाम इ�यादी. अशा ि�थतीत सरकारला ह�त�पे 
करावा लागतो.  

४) साव�जिनक व�तू - साव�जिनक व�तूं�या िनिम�तीमूळे स�ुा बाजार�यव�था अयश�वी 
ठरते. साव�जिनक व�तू �हणजे अशा व�तू क� �याचंा उपभोग एकाच वेळी सव� 
समाजाकडून सार�याच �माणात घेतला जातो. साव�जिनक व�तू िनिम�तीचा िसमा�त खच� 
हा अिधक�या �य��साठी शू�य असतो. कारण आपण �या �यि�ना सामािजक 
उपभोगापासून वंिचत ठेऊ शकत नाही.  

साव�जिनक व�तूंचा फायदा सवा�नाच होत अस�यामळेु ��येक �य�� �या व�तूची िकंमत 
दे�यास तयार नसतो. आिण िकंमत न देणाया�ला व�तू�या उपभोगापासून दूर ठेवता येत 
नाही. �हणूनच साव�जिनक व�तू उ�पादनात बाजारय�ंणा अपयशी ठरते आिण सरकारला 
ह�त�ेप करावा लागतो.  

�ा. सॅ�यअुलसन यां�यामते जर अथ��यव�था काय��मपणे चालवायची असेल तर 
कोण�याही देशातील सरकारला मह�वा�या जबाबदा�या ि�वकारा�या लागतात.  

१) साधनसाम�ुी�या वापरात काय��मता िनमा�ण करणे.  

२) उ�प�न व सपं�ी�या वाटपातील िवषमता कमी करणे.  

३) �थैया�सह आिथ�क िवकास िनमा�ण करणे.  

पूण� �पधा� का�पिनक अस�यामळेु बाजार य�ंणेला अपयश येते. �हणून अथ��यव�थेत 
सरकार�या ह�त�ेपाची गरज असते.  

अयश�वी बाजार�यव�था दूर कर�यासाठी आिण अथ��यव�थेची �गती वाढव�यासाठी 
सरकारची भूिमका मह�वाची असते.  

१) बाजार�णालीमळेु साधनांचे िवतरण यो�य होते. �ाहकांना ह�या �या व�तू परुिव�या 
जातात. बाजारात �ाहक व िव�ेते दोघानंाही बाजाराचे पूण� �ान असणे आव�यक 
असते. अपयुा�  मािहतीमळेु  बाजारय�ंणा अपयशी ठरते. �हणून सरकारला ह�त�ेप 
करावा लागतो. 

२) साव�जिनक व�तूचा वापर सव� समाज करतो. परतूं िकंमत दे�यास सव�जण तयार 
नसतात. �यामळेु बाजारय�ंणा अयश�वी ठरते. अशा प�रि�थतीत गणुव�े�या व�तूची 
िकंवा सवलती�या दरातील व�तूचा परुवठा कर�यासाठी सरकारची गरज असते.  
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३) उ�प�न व सपं�ी�या वाटपातील िवषमता दूर कर�यासाठी सरकार�या ह�त�ेपाची 
गरज असते. सरकार व खाजगी मालम�ेवर िनय�ंण ठेवते. िकमान वेतन कायदा 
म�ेदारी िनय�ंण कायदा याचंा अवलंब करतात.  

४) आिथ�क िवकासाला गती �ा� क�न दे�यास बाजारय�ंणा अपयशी ठरते. ते�हा 
सरकार�या ह�त�ेपाची गरज असते.  

५) रोजगार वाढ, आिथ�क व�ृी, गरीबी िनमू�लन अशी उि��्ये गाठ�यासाठी सरकारी धोरणे 
आख�यासाठी सरकारी ह�त�ेपाची गरज असते.  

काही अथ�तं�ा�या मते बाजार य�ंणा अपयशी ठरते तसे सरकार स�ुा अपयशी ठरते. जरी 
सरकार साव�जिनक व�तूंचा सव� नाग�रकांसाठी परुवठा करत असेल तर तरीदेखील यो�य 
�माणात आव�यक �या साव�जिनक व�तूंचा परुवठा कर�यास अपयशी ठरते. कारण �यास 
िनरिनराळे घटक कारणीभूत ठरतात जसे वाया गेलेली गुतंवणूक अप�यय, ��ाचार इ�यादी.  

उदाहरण - सरकार गोरग�रबांना �व�त दरात धा�य उपल�द क�न देते. सरकार ग�रब 
लोकानंा अ�नधा�याकरता अनदुान देते. परतूं ग�रब कोण ह ेपिहले शोधून काढणे आव�यक 
आहे. �यासाठी सरकारी कम�चारी वगा�वर अवलंबून रहाणे गरजेचे आहे. जर सरकारी 
कम�चाया�नी ग�रब कोण हे यो�य �कार े शोधले नाही आिण कम�चाया�नी ग�रबाचें अनदुान 
�या�ंया �वत:�या फाय�ासाठी दसुरीकडे वळवले तर अनदुानाचा उपयोग होणार नाही. 
यावर उपाय �हणून भारतात ग�रबाची अनदुानाची र�कम थेट �या�ंया बकेँ�या खा�यावर 
जमा केली जाते.  

उदा.  

१) भारतातील साव�जिनक ��णालय ग�रबांना परुशेा �माणात वै�िकय सेवा परुिवतात का? 
�या�याऐवजी खाजगी ��णालये असावीत काय? 

उ�र : खाजगी ��णालये वै�िकय सेवाचंा परुवठा करतात. परतूं हा परुवठा �ीमंताना 
उपयोगी असतो. कारण या वै�िकय सेवाचंी िकंमत जा�त असते. ग�रबानंा या सेवा 
परवडणाया� नसतात. हे जे�हा सरकार�या ल�ात येते ते�हा क� �  सरकार �ाथिमक आरो�य 
सेवाचंा �व�त दरात सवा�साठी परुवठा करते. साधारणपणे साव�जिनक व�तूचा परुवठा 
सरकार करते. कारण खाजगी बाजारपेठेत सामािजक हेतूने परुिवले�या व�तू खूपच कमी 
असतात. तसेच सरकारने परुिवले�या साव�जिनक व�तू देखील साव�जिनक मागणी पूण� क� 
शकत नाहीत. भारताची लोकस�ंया जा�त अस�याने भारतातील साव�जिनक ��णालय 
ग�रबानंा परुशेा वै�िकय सेवा परुिव�यास असमथ� ठरतात. �याच�माणे खर े गरीब कोण 
आहेत िक �या वै�िकय सेवाचें �व�त दरात गरज आह.े �यानंा शोधून काढ�यासाठी 
अिधकारी वग� आिण कम�चारी वग� या�ंयावर अवलंबून रहावे लागते. ते अिधकारी �ामािणक 
असतीलच असे नाही. �यामळेु भारतातील साव�जिनक ��णालय ग�रबानंा परुशेा �माणात 
वै�िकय सेवा परुिव�यात असमथ� ठरतील आिण खाजगी ��णालय असली तरी �यातील 
जा�त िकंमती�या वै�िकय सेवा ग�रबाना परवडणार नाहीत. आिण जर का या वै�िकय 
सेवा ग�रबाना परवड�या नाहीत तर ते सेवाचा लाभ घेणार नाहीत. �यामळेु �या �यि�ची 
शारी�रक �मता कमी होईल. याचा प�रणाम अथ��यव�थे�या उ�पादन �ि�येवर होईल. हा 
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उ�पादन �ि�येवरील नकारा�मक प�रणाम होऊ नये �हणून सरकारला �ाथिमक आरो�य 
सेवा बाजार भावापे�ा कमी दरात साव�जिनक ��णालयात उपल�ध क�न देणे गरजेचे आहे.  

उप�म �प� करा : 

१) एअर इंिडयाचे खाजगीकरण �हावे का? 

२) जर रा��ीय सरं�ण दलाचे खाजगीकरण झाले तर काय होईल? 

३) महारा�� रा�य प�रवहन महामंडळा�या ऐवजी खाजगी बसेस चालव�यात या�यात 
का? 

४) भारतातील साव�जिनक आरो�य क� �े ग�रबानंा काय��मपणे वै�िकय सेवा परुिवतात 
का? �या�याऐवजी खाजगी आरो�य क� � े असािवत का? 

४.५ राहणीमानाचा दजा� आिण उ�पादन (STANDARD OF LIVING 
AND PRODUCTION) 

त�व - ८ देशातील लोकांचे रहाणीमान व�तू आिण सेवा�ंया िनिम�ती �मतेवर अवलंबून 
असते.  

Priciciple 8 – A  Country;s standard of living depends on its ability to 
produced goods and services. 

जगातील वेगवेग�या देशातील लोका�ंया रहाणीमानात फरक असतो. एखा�ा िदले�या 
वेळेस देशातील रहाणीमान हे �यावेळेस देशातील ��येक नाग�रकामंागे िकती व�तू आिण 
सेवाचंा परुवठा उपल�ध आहे यावर ठरते. रहाणीमान हे सव�साधारणपणे देशातील 
लोकस�ंयेसाठी उपल�ध असलेले अ�न, व�तू, िनवारा, करमणूक�ची साधने, औषध, 
पायाभूत सिुवधा या घटका�ंया उपल�धतेवर अवलंबून असते. सव�साधारणपणे देशा�या 
रहाणीमानाचा दजा� हा दोन गो��वर अवलंबून असतो.  

१) देशात उ�पादन झाले�या व�तू व सेवा.  

२) देशात उपल�ध असलेली लोकस�ंया.  

बदल�या कालमानानूसार एखा�ा देशातील लोका�ंया रहाणीमानात मोठ्या �माणात फरक 
आढळतो. याचे �मखु कारण �हणजे उ�पादकता होय. उ�पादकता �हणजे �ती �मतास 
िनमा�ण होणा�या व�तू व सेवांचा दर होय. �या देशातील �िमकाचंी उ�पादकता जा�त 
असते �या देशातील रहाणीमान उ�च दजा�चे असते तर �या देशातील �िमकाचंी 
उ�पादकता कमी असते �या देशातील रहाणीमान हल�या दजा�चे असते. �याच�माणे 
उ�पादनवाढीचा दर उ�च असताना स�ुा रहाणीमानाचा दजा�  खालावलेला आढळतो याचे 
कारण �हणजे - 



 

 

अथ�शा�ाची त�वे – II 

 

45 

१) �या देशातील लोकस�ंया वाढीचा वेग उ�पादन वाढीचा वेगापे�ा जा�त असते. या 
देशानंा लोकस�ंया वाढी�या वेगापे�ा उ�पादन वाढीचा दर उ�च ठेव�यात अपयश 
आलेले असते. 

२) रहाणीमानाचा दजा� खालाव�याचे आणखी एक कारण �हणजे य�ु, नैसिग�क आप�ी, 
राजक�य अि�थरता इ�यादी.  

३) परदेशातील वेगाने बदलणार ेरहाणीमान होय.  

रहाणीमानाचा दजा� उ�च ठेव�यासाठी काही देश उ�पादनवाढीचा वेगावर ल� क� ि�त 
करतात. परतूं ठरािवक लोका�ंया रहाणीमानाचा दजा�  उ�च असतो. बाक� लोक 
सव�सामा�य जीवन जगत असतात. परतूं सरासरी रहाणीमानाचा दजा� उ�च आढळतो.  

रहाणीमानाचा दजा� उंचाव�यासाठी देशातील िनयोजनकारकाना उ�पादकता वाढवावी 
लागते. यासाठी कामगारानंा चागंले �िश�ण �ावे लागते. नवीन तं��ानाचा वापर श�य 
हो�यासाठी अिधक भाडंवल िनिम�ती करावी लागते. कामगारानंा उ�च िश�णासाठी 
परदेशात पाठवावे लागते. �हणजे िनयोजनकारकाना भौितक आिण मानवी भाडंवलात 
गुतंवणूक करावी लागते.  

�या देशातील कामगार �ित�मतास जा�त �माणात व�तू व सेवा िनमा�ण करतात �या 
देशातील लोकाचें रहाणीमान उ�च असते. थोड�यात देशातील रहाणीमानाचा दजा� हा �या 
देशा�या रा��ीय उ�पादनावर अवलंबून असतो.  

उदाहरण १ 

 अमे�रकेम�ये उ�पादन वाढीचा दर उ�च आहे.  

 अमे�रकन नाग�रकांना वेतन उ�च िमळते.  

 वेतनदर उ�च अस�यामळेु अमे�रकन नाग�रकांचा रहाणीमानाचा दजा� उ�च आह.े  

 अमे�रकन लोक गाडी, ऊ.�न.् खरदेी क� शकतात आिण उ�च वेतनामळेु पोि�क 
अ�न, फळे, दधु, अंडी, मासं अिधक खरदेी करतात. �वाभािवक अमेरीकन 
नाग�रकांचा रहाणीमानाचा दजा� उ�च असतो.  

�� : त�ुही आिण तमु�या आईविडला�ंया िकंवा आजी आजोबा�या रहाणीमानाचा 
दजा�म�ये फरक आहे का? फरक अस�यास हा फरक का िनमा�ण झाला? 

 रहाणीमानाचा दजा�त होणारा बदल बया�च वषा�नतंर झाला आहे.  

 देशा�या उ�पादन �मतेत वाढ झाली आहे.  

 पिह�या िपढीपे�ा या िपढीत िश�णाचा दजा� उ�च अस�याने वेतन दर उ�च आह.े  

 वेतनदर उ�च अस�याने उ�प�न पातळीत वाढ झाली आिण या िपढीतील �य�� अ�न, 
व�, िनवारा, िश�ण, मनोरजंन, आरो�य हे घटक उ�च दजा�चे उपभोगू लागले. �यामळेु 
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�याचंा रहाणीमानाचा दजा� उ�च आहे. थोड�यात या िपढीजवळ उ�च दजा�चे िश�ण 
अस�याने उ�पादकतेत वाढ झाली. �यामळेु पिह�या िपढीपे�ा रहाणीमानाचा दजा�  
उ�च आढळतो.  

उप�म : 

१) तमु�या पालकाशंी व घरातील व�ृ लोकाशंी चचा� करा आिण �या�ंया िपढीपासून ते 
तमु�या िपढीपय�त रहाणीमानात काय बदल झाले यावर द�ताऐवज तयार करा.  

२) त�ुहाला काय वाटते, जर तमु�या जीवनातील रहाणीमानात झाले�या सधुारणेचा 
समाजातील सव� घटकानंा फायदा होईल? तमु�या उ�राला परुावा �ा.  

४.६ चलन स�ंथेतील वाढ आिण ि�फती (INCREASE IN 
CURRENCY SYSTEM AND INFLATION) 

त�व - ९ �यावेळी सरकार मोठ्या �माणात चलनिनिम�ती करते �यावेळी िकंमतवाढ घडून 
येते.  

Principle 9 – Priciple Rise when Government Prints too much money.  

देशात ग�रबी मोठ्या �माणात असेल तर सव�साधारणपणे असा िवचार केला जातो िक 
लोकाकंडे पैसे नाहीत. खरदेी श�� नाही �हणून लोक गरीब आहेत. अशा प�रि�थतीत 
बकँानंी मोठ्या �माणात नोटा छापून गरीबानंा वाट�या तर ग�रबी दूर होईल का? ग�रबी दूर 
होणार नाही. कारण जर अिधक नोटा छापून ग�रबा�ंया हातात पैसा आला. �यामळेु ग�रब 
�यि� जीवनाव�यक व�तूना मोठ्या �माणात मागणी करतील. परतूं पैशाचा परुवठा �या 
�माणात वाढला �या �माणात जीवनाव�यक व�तूचा परुवठा वाढणार नाही. �यामळेु जा�त 
पैसा कमी जीवनाव�यक व�तूचा पाठलाग करले. �यामळेु जीवनाव�यक व�तूं�या िकंमतीत 
मोठ्या �माणात वाढ होईल. वाढ�या िकंमतीला जीवनाव�यक व�तू खरदेी करणे 
सव�सामा�य नाग�रकानंा परवडणार नाही. आिण �वाभािवकपणे जीवनाव�यक व�तू आिण 
सेवापंासून ग�रब �यि� विंचत राहतील.  

��य�ात जे�हा अथ��यव�थेत पैशा�या परुवठ्यात वाढ होते ते�हा व�तू व सेवा�ंया िकंमती 
वाढतात. पण जर उ�पादन साधने पूण� रोजगार अव�थेत नसतील तर वाढती मागणी पूण� 
कर�यासाठी उ�पादन साधने उपयोगात येतात �यामळेु व�तू व सेवा�या उ�पादनात वाढ 
होते. �याच�माणे उ�पादन साधना�या वापरामळेु रोजगारात देखील मोठ्या �माणात वाढ 
होते. आिण ग�रबी दूर हो�यास मदत होते.  

अमेरीकन अथ�शा�� आयिव�ग िफशर यांनी आप�या १९११ साली �िस� झाले�या 
The Purchasing Power Of Money या �थंात चलन स�ंयामान िस�ातं माडंला.  

पैशा�या सं�येत झाले�या बदलानसुार �याच �माणात िकंमत पातळीत बदल घडून येतो. 
िफशर�या मते, ’इतर प�रि�थती कायम असताना प�रचलनातील पैशा�या स�ंयेत वाढ 
झाली असता िकंमत पातळीत �याच �माणात वाढ होते आिण पैशा�या मू�यात �याच 
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�माणात घट होते. पैशा�या स�ंयेत घट झाली असता �याच �माणात िकंमत पातळीत घट 
होते व पैशा�या मू�यात वाढ होते.“ याचाच अथ� असा िक, पैशाची स�ंया द�ुपट झाली 
असता िकंमत पातळीत द�ुपट होते व पैशाचे मू�य िनमपट होते. याउलट पैशा�या स�ंयेत 
िन��याने घट झाली असता िकंमत पातळीही िन��याने कमी होते व पैशाचे मू�य द�ुपट 
होते.  

उदा.  

१) अथ��यव�थे�या आिथ�क �यवहारात मोठ्या �माणात पैसा असेल तर उपभो��या�या 
उ�प�नात वाढ होईल. उपभो�े िविवध व�तसुाठी मागणी वाढवतील. कारण उपभो��याची 
खरदेी श�� वाढेल. अशा ि�थतीत परुवठा जर ि�थर अस�याने उ�पादक मागणी 
परुव�यास असमथ� ठरतील. �हणून उ�पादक िकंमत वाढवतील व �याचा प�रणाम �हणजे 
भाववाढ होईल.  

ि�या : entoe भाववाढ �हणजे काय? 

 काही िविश� कालखडंाकरता व�तू व सेवा�ंया िकंमतीत वाढ होते �याला भाववाढ 
�हणतात. 

 भाववाढ होते ते�हा व�तू व सेवा�ंया िकंमती वाढतात पण पैशाचे मू�य घटते.  

 उपभो�े व�तू व सेवाचंी खरदेी कमी करतात.  

 चलनातील पैशा�या स�ंयेत �या �माणात वाढ होते �या �माणात िकंमतपातळी वाढते 
व अथ��यव�थेत भाववाढीची प�रि�थती िनमा�ण होते.  

उदाहरण - २ 

अथ��यव�थेत जर खूप िशपंी बेरोजगार असतील. िश�ंयाकडे क��या मालाचा भरपूर परुवठा 
असेल. अशा ि�थतीत सरकारने बकेँला सागूंन पैशाची छपाई केली आिण हे जादा पैसे 
ग�रबा�या हातात िदले तर काय होईल? 

उ�र - 

 ग�रबा�ंया हातात पैसा आ�याने ग�रब �य�� ती र�कम कपडे खरदेीसाठी वापरतील.  

 िश�ंयाला वाढीव मागणी िमळेल.  

 िश�ंयाला काम िमळा�याने रोजगार वाढेल.  

 रोजगारात वाढ झा�याने ग�रबाना उ�प�न िमळेल आिण गरीब �य�� आपला पैसा 
कपड्यावर खच� करतील. ते�हा िश�ंयाकडे न वापरलेले जे कपडे असतील ते सपंतील. 
पण �यानतंर मा� मागणी वाढली तर िकंमती वाढतील.  
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 थोड�यात अशा �कार े पैशाचा वाढता परुवठा बाजारातील व�तूची िकंमत वाढवतो 
आिण सवा�त मह�वाचे हातात पैसा आला तरी गरीब �यि� सव�च पैसा कपड्यावर खच� 
करणार नाही.  

४.७ ि�फती आिण बेरोजगारी (INFLATION AND NEMPLOYMENT) 

त�व - १० ि�फती आिण बेरोजगारी यातील अ�पकालीन प�रणाम वाटपाला समाजाला 
त�ड �ावे लागते.  

Principle 10 – Society faces a short-run trade of between inflation and  
unempolyment. 

महागाई आिण बेकारी यातील अ�यो�य सबंंध आपणास वाढ�या बेरोजगारीचा दर हा 
महागाई वाढवतो असे �प� करते. लडंन �कूल ऑफ इकॉनॉिम�स येथे �ा. ए. ड��यू, 
िफिल�स यांनी १९५८ म�ये (इ.स. १८६१-१९५७ या काळातील) इं�लडमधील वेतन 
दरातील बदलाचा सखोल अ�यास केला. या अ�यासात �यांना इं�लंडम�ये वािष�क भाववाढ 
व वािष�क बेरोजगारी यात िनकटचा सबंंध अस�याचे आढळते. �ा. ए. ड��यू िफिल�स यांनी 
भाववाढ व बेरोजगार यातील �य�त सबंंध �प� केला आह.े �हणजेच जे�हा भाववाढ उ�च 
पातळीवर असते ते�हा बेरोजगारीचे �माण अ�प असते. याउलट जे�हा भाववाढ उ�च 
पातळीत असते ते�हा बेरोगगारीचे �माण अ�य�प असते. ते�हा बेरोजगारी �चडं असते. या 
दो�ही सम�यावंर उपाय शोधताना सरकारला पढुील िनण�य �यावे लागतात.  

 सरकारला बेरोजगारीवर िनय�ंण आणायचे आहे तर �यानंा भाववाढ सोसावी लागते.  

 भाववाढ िनय�ंणात आणायची तर बेरोजगारी सहन करावी लागते.  

 भाववाढ व बेरोजगारी यात पर�परिवरोधी सबंंध अस�याने भाववाढीवर सपूंण� िनय�ंण 
ठेवता येत नाही िकंवा बेरोजगारीचे समूळ उ�चाटण करता येत नाही.  

 सरकारला भाववाढ सहन क�न काही �माणात बेरोजगारीवर िनय�ंण िमळिवणे श�य 
आहे.  

 भाववाढ आिण बेरोजगारी यातील पर�पर �य�त सबंंध �य� कर�यासाठी िफिल�स 
यानंी एका व�ाचा वापर केला �या व�ाला िफिल�स व� �हणतात.  

 

 

 

 

 

 



 

 

अथ�शा�ाची त�वे – II 

 

49 

आकृती ४.१  बेरोजगारीचा दर - िफिल�स व�ातील समायोजन 

 

आकृतीत OX अ�ावर बेरोजगारीचा दर OYअ�ावर भाववाढ दश�िवली आहे. भाववाढ 
शू�य पातळीवर आहे. R हा मूळचा समतोल िबंदू आह.े समजा सरकारने िव�तारीत मौि�क 
धोरण आकारले तर सम� मागणीत वाढ होईल. �यामळेु उ�पादनात वाढ होईल. �हणून 
अथ��यव�था P िबंदूत जाईल. P िबंदूतील भाववाढ ही R िबंदूतील भाववाढी पे�ा जा�त 
आहे. �वाभािवक व�तू�या िकंमतीत वाढ होईल. परतूं सम� मागणीत वाढ झा�याने 
उ�पादनात वाढ होऊन रोजगारात वाढ होईल. बेरोजगारीचा दर नैसिग�क बेरोजगारीचा दर 
(M) पे�ा कमी होईल. अशा �कार े P िबंदूत बेरोजगारी R िबंदूपे�ा कमी मा� भाववाढ 
अिधक राहील. मा� येथे ि�थरता होतेच असे नाही.  

सारांश : 

 कमी बेरोजगारी जा�त भाववाढ.  

 बेरोजगारी व भाववाढ �य�त सबंंध 

 भाववाढ िनयं�णासाठी मौि�क धोरणाचा अवलंब, बेरोजगारी, वेतनवाढ आिण भाववाढ 
या�ंयातील सममू�यन िकंवा प�रणाम वाटप.  

�यावेळी बेकारीचा दर कमी असतो. �यावेळी वेतनवाढीचा दर जा�त असतो. याउलट 
बेरोजगारीचा दर जा�त असताना वेतनवाढीचा दर कमी असतो. �मासाठी असणारी 
मागणी परो� �व�पाची असते. अथ��यव�थेतील बेरोजगारीचा दर मागणीचे �ितिबंब मानता 
येते. िफिल�स व� हा बेरोजगारीचा दर व भाववाढ यातील संबंध �प� करतो.  

उदाहरण - १ 

 २००८-२००९ म�ये अथ��यव�थेम�ये अमेरीके�या िव�ीय अ�र� आले.  

 िव�ीय �यव�था कोसळली आिण शेअस� माक� ट  तोट्यात गेले.  
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 बेरोजगारीत वाढ झाली USA सरकारने करात घट केली आिण साव�जिनक 
खचा�त वाढ केली.  

 Apex  बकेँने USA मधील पैशा�या परुवठ्यात वाढ केली.  

 उि��्ये बेरोजगारी कमी करणे हे होते.  

ि�या : 

अमे�रकन सरकारने अिधक आलेला पैसा �यवसायात गुतंवला. पैशाचा वापर नवीन फॅ�टरी 
स�ु कर�यासाठी केला. �यामळेु उ�पादन�मते म�ये वाढ झाली. याचा फायदा कोणाला 
झाला? समाजाला उ�पादनात वाढ झाली �हणून फुकट जेवण िमळेल का? 

 अमे�रकने अिधक पैसा बचत क�न फॅ�टरीम�ये गुतंवला �यामळेु उ�पादन�मता 
वाढली.  

 �वाभािवक अिधक उ�पादन कर�यासाठी �िमका�ंया रोजगारात वाढ झाली.  

 �िमका�ंया वेतन दरात वाढ झाली.  

 �िमकानंा अिधक वेतन िमळा�याने �िमकांनी आपला उपभोग खच� वाढिवला आिण 
पािहजे �या व�तू खरदेी के�या.  

अशा �कार ेअ�पकाळात बेरोजगारी, वेतनवाढ, भाववाढ यातील दहुेरी सबंंध िदसून येतो. 
सरकार खच� र�कमेत बदल क�न करा�या दरात बदल क�न आिण नवीन नोटांची िनिम�ती 
क�न चलनि�फती आिण बेरोजगारी याचंा एकि�त प�रणाम साध�याचा �य�न करते. 
मौि�क व राजकोषीय धोरणा�या यश�वी प�रणामकारकतेवर अथ��यव�थेचे यश अवलबूंन 
असते.  

४.८ समारोप (CONCLUSION) 

अ�याधिुनक गुतंागुतंीचा आिण �भावी आिथ�क िव�ेषणासाठी अथ�शा�ा�या त�वाचा वापर 
केला जातो.  

सदर �करणाम�ये लोक पर�पराशंी ससुवंाद कसा साधतात यािवषयी आपण पढुील तीन 
त�वाचा अ�यास उदाहरणा�या सहा�याने केला आहे ती त�वे पढुील�माणे आहेत.  

त�व - ५ �यापार ��येकासाठी चागंला असतो.  

त�व - ६ आिथ�क उप�म बाजारा�या मा�यमातून आयोिजत करणे अिधक काय��म असते.  

त�व - ७ खाजगी बाजाराचे उ�पादन सधुार�यात सरकारची भूिमका मह�वपूण� असते.  
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सम� अथ��यव�था कशी काय� करते या सदंभा�त मह�वा�या असणाया� तीन त�वाचा 
अ�यास देखील आपण या �करणात केला आहे ती त�वे पढुील�माणे आहेत.  

त�व - ८ देशातील लोकाचें रहाणीमान व�तू आिण सेवा�ंया िनिम�ती �मतेवर अवलंबून 
असते.  

त�व - ९ �यावेळी सरकार मोठ्या �माणात चलनिनिम�ती करते �यावेळी िकंमतवाढ घडून 
येते.  

त�व - १० ि�फती आिण बेरोजगारी यातील अ�पकालीन प�रणाम वाटपाला समाजाला 
त�ड �ावे लागते.  

४.९ सरावासाठी �� (PRACTICE QUESTIONS) 

१) �यापार सवा�साठी चागंला असतो उदाहरणा�या सहा�याने �प� करा.  

२) लोक पर�पराशंी ससुवंाद कसा साधतात हे सागंणारी अथ�शा�ाची दोन त�वे �प� 
करा.  

३) सम� अथ��यव�था कशी काय� करते हे सागंणारी अथ�शा�ाची दोन त�वे �प� करा.  

४) आिथ�क �यवहाराचे सघंटन कर�यात बाजार य�ंणेची भूिमका �प� करा.  

५) लोकाचें राहणीमान व�तू व सेवा�ंया उ�पादनाशंी कसे सबंंिधत असते ते �प� करा.  

६) चलन स�ंयेतील वाढ आिण ि�फती यातील सबंंध �प� करा.  

७) चलन ि�फती आिण बेरोजगार यातील अ�पकालीन प�रणाम वाटप �प� करा.  

८) िटप िलहा.  

 १) खाजगी बाजार आिण सरकारची भूिमका  

 २) चलनवाढ आिण िकंमतवाढ सबंंध 

 ३) ि�फती आिण बेरोजगार  

 ४) बाजारय�ंणेचे अपयश 
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मॉड्यूल III 

५ 
बाजारपेठा, मागणी व पुरवठा व बाजार समतोल 

(MARKETS, DEMAND AND SUPPLY) 
 

घटक रचना : 

५.० उि��्ये  

५.१ बाजारपेठ �हणजे काय? 

५.२ �पधा� �हणजे काय? 

५.३ मागणी व� 

 ५.३.१ मागणीचा िस�ातं   

 ५.३.२ वैयिक्तक मागणी िव�� बाजार मागणी 

 ५.३.३ मागणी व�ावर होणा-या हालचाली / मागणीतील िवचलन  

 ५.३.४ मागणी व�ातील अंतरण 

५.४ परुवठा व�  

 ५.४.१ बाजार परुवठा आिण वैयि�क परुवठा 

 ५.४.२ परुवठा व�ातील अंतरण  

५.५ बाजार समतोल सकं�पना 

५.६ समतोला�या बदला�या िव�ेषणाचे तीन ट�पे 

५.७ कमाल मया�दा िकंमत व िकमान मया�दा िकंमत 

५.८ �� 

५.० उि��्ये (OBJECTIVES) 

 बाजारपेठ ही सकं�पना अ�यासणे.  

 मागणीचा िस�ातं व मागणी व� समजून घेणे.  

 वैयि�क मागणी व बाजार मागणी या सकं�पना अ�यासणे.  

 मागणी व�ावरील हालचाली व अंतरण याचंा आढावा घेणे.  
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 परुवठा व� व परुवठा व�ातील अंतरण समजून घेणे.  

 बाजार परुवठा व वैयि�क परुवठा अ�यासणे.  

 बाजार समतोल सकं�पना समजून घेणे.  

 बाजार समतोला�या िव�ेषणा�या आढावा घेणे.  

 कमाल मया�दा व  िकमान मया�दा िकंमती अ�यासणे.  

५.१ बाजारपेठ �हणजे काय? (WHAT IS MARKET) 

बाजारपेठे ही एक िविश� जागा िकंवा िठकाण आहे जेथे �ाहक व िव�ेता हे एकि�त येऊन 
व�तू िकंवा सेवा यां�या खरदेी वा िव��चा �यवहार क� शकतात.  

बाजारपेठ ही सकं�पना �देश, रा�य, देश व आंतरदेश अशा िविवध �तरावंर काय�रत 
असते.  

५.२ �पधा� �हणजे काय? (WHAT IS COMPETITION) 

�पधा� �हणजे एकाच �कार�या व�तू आिण सेवा देणाया� �ित�पधा�म�ये जा�तीत जा�त 
मोबदला, नफा व बाजारातील वाटा िमळव�याची धडपड होय.  

बाजारातील �पधा� उ�ोगानंा अिधकािधक व�तू िव�� कर�यासाठी िवपणना�या मलुभूत 
चार घटकाचंा �हणजेच व�तू, �थल, जािहरात व िकंमत याचा अिधकािधक वापर कर�यास 
उ�सकु करते. पणु� �पधा� ही आदश� बाजारपेठ मानली जाते. पणु� बाजारपेठेतील काही 
वैिश�्ये : 

१) खरदेीदार, िव��कार व �ाहक यानंा एकमेकाबं�ल सपूंण� मािहती.  

२) िव��साठी�या सव� व�तू सार�याच असतात.  

३) एकच िकंमत 

४) िन:प� �ाहक  

५) आगमन व िनग�मनाचे �वातं�य 

६) मोठ्या �माणातील िव�ेता, �हणून जा�त �पधा�  

अशा �कार ेिजतके िव��दार जा�त िततक� जा�त �पधा�. �हणूनच 'एकािधकार �पधा� ' या 
बाजार सरंचनेत एकच िव�ेता अस�याने तेथे �पध�क व �पधा� दो�हीही अि�त�वात 
नसतात. 

आपली �गती तपासा : 

१) बाजारपेठ ही सकं�पना �प� करा.  

२) �पधा� �हणजे काय? 
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५.३ मागणी व� (DEMAND CURVE) 

५.३.१ मागणीचा िस�ांत : 

डॉ.अ��ेड माश�ल यानंी मागणीचा िस�ातं खालील�माणे माडंला आहे.  

’बाजारातील इतर सव� गो�ी ि�थर असताना िव�ेय व�तू�या िकंमतीत घसरण झा�यास 
�या�या मागणी�या �माणात वाढ होते, आिण व�तू�या िकंमतीत वाढ झा�यास �या�या 
मागणी�या �माणात घट होते. येथे इतर गो�ी �हणजे �ाहकाचे उ�प�न, पया�यी व�तूंची 
िकंमत, प�रपूरक व�तूंची िकंमत, आवड व �ाधा�य, जािहरात इ�यादी. मागणीचा िस�ातं 
हा मागणी केले�या व�तूंची स�ंया व मागणीचे �माण यांमधील पर�परािवरोधी सबंंध 
दश�िवतो, हे आपण मागणी व�ा�ार े�प� क� शकतो.” 

त�ा �. ५.१ 

मागणी अनसूुची 

िकंमत मागणी 

१० १० 

९ १२ 

८ १४ 

७ १६ 

 

 वरील त�ा हेच दश�वतो क�, जे�हा व�तूची िकंमत कमी होऊ लागते, व�त�ुया 
मागणीची स�ंया वाढू लागते. हाच त�ा वाप�न पढुील आलेख तयार करता येईल.  

आकृती ५.१ 

मागणी व� 
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वरील आकृतीत '�' अ�ावर मागणीची स�ंया तर 'य' अ�ावर व�तूची िकंमत घेतली आह.े 
या दोघामं�ये �य�त सबंंध अस�या कारणा�तव मागणीचा व� खाल�या िदशेने सरकतो. 
मागणी व�ाचा चढ उतार ऋण अस�यासाठी �मूख दोन प�रणाम जबाबदार आहेत.  

१) वा�तिवक उ�प�न प�रणाम  

२) पया�यी प�रणाम  

१) 'वा�तिवक उ�प�न प�रणाम' - �ाहका�या उ�प�नात काहीही बदल झाला नाही पण जर 
व�तूं�या िकंमती वाढ�या तर �याचे वा�तिवक उ�प�न घटते. आिण �हणूनच �याची 
मागणीची स�ंया घटते.  

२) 'पया�यी प�रणाम' - जे�हा एखा�ा व�तूची िकंमत वाढते, �ाहक गरज भागिव�यासाठी 
�या�या पया�यी व�तूला �ाधा�य देते आिण �हणून �या व�तूची िकंमत वाढली �याची 
मागणी घटते.  

वरील दो�हीही प�रणामामंळेु मागणीचा िस�ातं �प� होतो. या दो�ह�ही प�रणामांना 
एकि�तपणे 'िकंमत प�रणाम' असेही सबंोधले जाते.  

५.३.२ वैयि�क मागणी िव�� बाजार मागणी (Individual demand versus 
Market demand) : 

बाजार मागणी �हणजेच िविश� व�तू िकंवा सेवासंाठी असणाया� सव� �य���या वैयि�क 
मागणीची बेरीज होय. हेच खालील त��या�या सहा�याने �प� करता येईल. समजा A 
आिण B हे दोनच �ाहक बाजारात आहेत तर �या दोन �ाहकाचंी िमळून बाजार मागणी 
कशी तयार होते हे आपणाला पढुील�माणे पाहता येईल.  

त�ा �. ५.२  

�य��गत आिण बाजार मागणी सूची 

िकंमत A ची मागणी B ची मागणी बाजार मागणी 

 (A ची मागणी + B ची मागणी) 

5 6 10 16 

10 5 8 13 

15 4 6 10 

20 3 4 7 

25 3 2 5 
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�य��गत मागण�ची बे�रज के�यानतंर बाजार मागणी िमळते �हणूनच �य��गत मागणी 
िनधा�राचे जे घटक असतात तेच घटक बाजार मागणी िनधा��रत करतात.  

आकृती ५.२ 

�यि�गत व मागणी व� 

 

 

वरील आकृतीत A आिण B �या मागणी व�ाची आडवी बेरीज के�यानतंर D M हा बाजार 
मागणी व� िमळतो. हा बाजार मागणी व� िकंमतीत बदल होत असताना एकूण मागणी 
कशी बदलते हे दश�िवतो.  

५.३.३ मागणी व�ावर होणाया� हालचाली / मागणीतील िवचलन (Movement 
Along the demand curve) : 

इतर प�रि�थती ि�थर असताना व�त�ुया िकंमतीत बदल झा�यामळेु मागणीत चढउतार 
होतात ते�हा �याला मागणीतील िवचलन असे �हणतात. मागणीतील िवचलन दोन �कारचे 
असते.  

१) मागणीतील िव�तार िकंवा �सरण : इतर प�रि�थती ि�थर असता व�तूं�या िकंमतीत 
घट झा�याने मागणीत वाढ होते, ते�हा �यास मागणीतील िव�तार िकंवा �सरण अस े
�हणतात.  

२) मागणीतील सकंोच िकंवा आकंूचन : इतर प�रि�थती ि�थर असताना व�तुं�या 
िकंमतीत वाढ झा�याने मागणी कमी होते ते�हा �यास मागणीतील सकंोच िकंवा 
आकंूचन असे �हणतात. मागणीतील िव�तार व सकंोच पढुील आकृती�ार े�प� करता 
येईल.  
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आकृती ५.३ 

मागणीतील िव�तार व संकोच 

 

वरील आकृतीत A िबंदूवर व�तूंची िकंमत १५ �पये असून मागणीची स�ंया ६ आह.े जे�हा 
व�तूची िकंमत १५ �पयावं�न १० �पयांवर घसरते ते�हा मागणी स�ंया ६ व�न ८ वर 
जाते. येथे मागणी व� A िबंदूव�न  B िबंदूवर खाल�या बाजूला सरकतो. यालाच मागणी 
व�ातील िव�तार अस े�हणतात. याऊलट जे�हा िकंमत १५ �पयावं�न २० �पयापंय�त 
वाढते, ते�हा मागणी ६ व�न ४ वर घटते. प�रणामी मागणी व� A िबंदूव�न C िबंदूकडे 
वर�या िदशेने सरकतो, यालाच मागणीतील सकंोच �हणतात. मागणी िव�तार व सकंोच 
दो�हीही एकाच मागणी व�ावर दश�िवले जातात.  

५.३.४ मागणी व�ातील अंतरण (Shift in demand curve) : 

िकंमत ि�थर असताना इतर प�रि�थतीत बदल झा�यामळेु मागणीत चढउतार होतात ते�हा 
�या बदलास मागणीतील �थलातंर िकंवा अंतरण असे �हणतात. मागणीतील अंतरण 
पढुील�माणे दोन �कारचे असते : 

१) मागणीतील वृ�ी िकंवा वाढ : िकंमत ि�थर असताना इतर घटकात बदल झा�यामळेु 
जे�हा मागणी वाढते �यास मागणीतील व�ृी िकंवा वाढ असे �हणतात.  

२) मागणीतील घट िकंवा �हास: िकंमत ि�थर असताना इतर घटकात बदल झा�यामळेु 
जे�हा मागणी कमी होते, ते�हा �यास मागणीतील �हास िकंवा घट असे �हणतात.  

उदाहरण : समजा बाजारात व�तुं�या िकंमती ि�थर आहते पण जे�हा लोकाचें उ�प�न 
वाढते ते�हा, �यासच िकंमतीत ते जा�त स�ंयेने मागणी करतात यास मागणीची व�ृी असे 
�हणतात, याउलट जे�हा उ�प�न कमी होते ते�हा मागणी�या सं�येत घट होते. �यास 
मागणीतील घट �हणतात हे बदल आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे दाखवता येतील. 
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आकृती ५.४ 

मागणीतील वृ�ी व घट 

 

वरील आकृतीम�ये िकंमत २० �पयावंर ि�थर आहे व ३० ही मागणीची स�ंया आहे 
(मागणी व� d0 do) जे�हा लोकाचें उ�प�न वाढते ते�हा �याचंी मागणीची स�ंया वाढते व 
मागणी व� d0 d0 व�न d1 d1 उज�या बाजूला वर �थलातंरीत होतो. या बदलास 
मागणीची व�ृी �हणतात. याउलट उ�प�न घट�याने मागणी व� डा�या बाजूला d2 d2 
असा सरकतो या बदलास मागणीतील घट असे �हणतात.  

५.४ पुरवठा व� (SUPPLY CURVE) 

पुरवठा : पॉल सॅ�यअुलसन या�ंया मते, 'बाजारात अि�त�वात असले�या िकंमतीला 
िव�ेता िव��साठी इ�छुक असले�या व�तुंची नगसं�या यातील सबंंध �हणजे परुवठा 
होय.' 

पुरवठ्याचा िनयम : परुवठ्याचा िनयम हा डॉ. अ��ेड माश�ल यांनी १८९० म�ये 
आप�या 'अथ�शा�ाची मलुत�वे' या �थंात माडंला. �या�ंया मते ’इतर प�रि�थती ि�थर 
असताना अिधक िकंमतीला जा�त नगस�ंया िव��साठी आण�या जातात व कमी 
िकंमतीत कमी नगस�ंया िवि�साठी आण�या जातात.“ 
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पुरवठा व� :  

त�ा �. ५.३ 

पुरवठा प�क 

व�तचुी िकंमत (�पये) परुवठा (नग) 
० ० 
५ १ 

१० २ 
१५ ३ 
२० ४ 
२५ ५ 
३० ६ 

 

 वरील प�का�या सहा�याने आपण परुवठा व� पढुील�माणे काढू शकतो.  

आकृती ५.५ 

पुरवठा व� 

 

वरील आकृतीम�ये �-अ�ावर परुवठा नगस�ंया तर य-अ�ावर व�तचुी िकंमत दश�िवली 
आहे. जे�हा व�तूची िकंमत ५ �पये आहे ते�हा १ नग व�तू परुिवली जाते. जसजशी िकंमत 
वाढते परुवठा स�ंयाही वाढत जाते व जे�हा िकंमत ३० �पये होते. परुवठा स�ंया ६ 
नगापय�त वाढते. अशा �कार ेव�तचुी िकंमत आिण परुवठा दश�िवणार े िबंदू �थापन क�न 
एक� जोड�यास हा परुवठा व� िमळतो. िकंमत आिण परुवठा स�ंया याम�ये सरळ  सबंंध 
अस�या कारणा�तव परुवठा व� वर�या िदशेने सरकतो.  
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५.४.१ बाजार पुरवठा आिण वैयि�क पुरवठा : 

१) वैयि�क पुरवठा : वरील परुवठा व� संक�पना, परुवठा व� व आकृती ५.४ मधील 
परुवठा व�, वैयि�क परुवठा �हणून �ा� धरावा.  

२) बाजार पुरवठा : िविश� कालावधीत िविवध िकंमत पातळीला बाजारातील सव� 
िव�े�यांनी िवि�साठी आणले�या नगसं�या दश�िवणार ेप�क �हणजेच बाजार परुवठा 
प�क होय. वैयि�क परुवठ्याची बेरीज केली असता बाजार परुवठा प�क िमळतो 

त�ा �. ५.४ 

बाजार पुरवठा प�क : 

पेि�सलची 
िकंमत (�पये) 

A चा पेि�सल 
परुवठा (नग) 

B चा पेि�सल 
परुवठा (नग) 

पेि�सलचा बाजार 
परुवठा (नग) 

५ १ ३ ४ 
१० २ ५ ७ 
१५ ३ ७ १० 
२० ४ ९ १३ 
२५ ५ ११ १६ 
३० ६ १३ १९ 

 

आकृती ५.६ 

वैयि�क व बाजार पुरवठा व� 

 

वरील आकृतीत एA हा A चा परुवठा व� आहे. तसेच SB हा B चा परुवठा व� आह.े A 
आिण B चा परुवठा व�ाची आडवी बेरीज के�यानतंर SS हा बाजार परुवठा व� िमळतो.  
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५.४.२ पुरवठा व�ातील अंतरण : 

िकंमत ि�थर असताना इतर प�रि�थतीत बदल झा�यामळेु परुवठ्यात चढउतार होतात, 
�या बदलानंा परुवठ्यातील अंतरण िकंवा �थलातंर असे �हणतात. परुवठ्यातील अंतरण 
पढुील�माणे दोन �कारचे असते.  

१) पुरवठ्यातील वाढ / वृ�ी : “िकंमत ि�थर असताना इतर घटकात अनकूुल बदल 
झा�यामळेु, जसे उ�प�न घटका�या िकंमतीत घट, करा�या �माणात घट, तािं�क 
सधुारणा, इ. मळेु परुवठा वाढतो �यास परुवठ्यातील वाढ िकंवा व�ृी असे �हणतात.” 

२) पुरवठ्यातील घट : ’िकंमत ि�थर असताना इतर घटकात �ितकूल बदल झा�यामळेु, 
जसे उ�पादन घटका�या िकंमतीत वाढ, जनेु उ�पादन नग इ�यादीमळेु परुवठा कमी होतो 
�यास परुवठ्यातील घट िकंवा �हास असे �हणतात.“ 

परुवठ्यातील वाढ आिण घट पढुील आकृती�या सहा�याने �प� करतात.  

आकृती ५.७ 

बाजार संतुलन 

 
 

वरील आकृतीत OX अ�ावर व�तचुी परुवठा स�ंया आिण OY अ�ावर व�तचुी िकंमत 
आहे. मळु िकंमत २० �पये असताना ६ नग व�तूचा परुवठा झाला. िकंमत ि�थर असताना 
इतर घटकातं अनकूुल बदल झा�याने परुवठा स�ंया ४ व�न ६ वर पोहोचते व परुवठा व� 
S1, व�न S2 वर सरकतो. हा बदल �हणजेच परुवठ्यातील व�ृी होय. याउलट इतर 
घटका�ंया �ितकूल बदलामंळेु �याच िकंमतीत व�तचुी परुवठ्या स�ंया ६ व�न ४ वर 
घटते. परुवठा व� S1 व�न डावीकडे S3 वर सरकतो, या बदलास परुवठ्यातील घट असे 
सबंोधतात.  
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५.५ बाजार समतोल सकं�पना (CONCEPT OF MARKET 
EQUILIBRIUM) 

आतापय�त आपण मागणी आिण परुवठा याचें �वातं�य�र�या िव�ेषण केले. आता �याचंा 
एकि�त िवचार क�न बाजारपेठेत व�त ुव सेवाचंी समतोलीन िकंमत आिण नगस�ंया कशी 
िनि�त होते हे पढुील�माणे अ�यासता येईल.  

समतोल �हणजेच अशी प�रि�थती क�, �यात परुवठा आिण मागणी समान असते. परुवठा 
आिण मागणी समान असताना जी िकंमत िनि�त होते ितलाच समतोल िकंमत �हणतात. 
खालील आकृतीत बाजार परुवठा व� व बाजार मागणी व� �या िबंदूत छेदतात �या 
िबंदूला बाजार समतोल असे �हणतात. या छेदन िबंदूत जी िकंमत असते ितला समतोलीत 
िकंमत आिण छेदन िबंदूतील नगस�ंयेला समतोलीन नगस�ंया असे �हणतात.  

  

आकृती ५.८ 

आकृतीत DD - मागणी व� आिण SS  -परुवठा व� E या िबंदूत पर�परानंा छेदतात. या 
िबंदूव�न पेि�सलची समतोल िकंमत २० �पये आिण समतोल नगस�ंया ८ इतक� आह.े 
समतोलीन िकंमतीला परुवठा नगस�ंया व मागणी नगस�ंया समान आहेत.  

समतोल िकंमतीपे�ा जा�त िकंमत आकार�यास, उदा. �पये, २५ अशावेळी परुवठा 
नगस�ंया वाढते. (िबंदू - B) पण मागणी नगस�ंया कमी होते. (िबंदू - A) प�रणामी अित�र� 
परुवठ्याची प�रि�थती िनमा�ण होते. याउलट जे�हा िकंमत १५ �पये आकारली जाते ते�हा 
मागणी नगस�ंया वाढते (िबंदू - D) परुवठा नगस�ंया कमी होते (िबंदू - C) प�रणामी 
अित�र� मागणीची प�रि�थती िनमा�ण होते. �हणूनच मागणी आिण परुवठा व�ावर िबंदू 
�यित�र� कोण�याही िबंदूवर बाजार असमतोल होतो आिण अित�र� मागणी िकंवा 
परुवठ्याची प�रि�थती िनमा�ण होते.  
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५.६ समतोला�या बदला�या िव�ेषणाचे तीन ट�पे (THREE STEPS 
TO ANALYSE CHANGES IN MARKET EQUILIBRIUM) 

समतोलीत िकंमत आिण नगस�ंया, परुवठा आिण मागणी व�ा�या प�रि�थतीवर अवलंबून 
असते. यापैक� कोण�याही एकात िकंवा दोहोत एखा�ा घटनेमळेु बदल झा�यास बाजार 
समतोलात बदल घडून येतो. प�रणामी समतोलीत, िकंमत आिण नगस�ंया स�ुा बदलते. 
अशा बदला�ंया िव�ेषणाला तलुना�मक ि�थतीशील असे �हणतात. या बाजार समतोलात 
कशा�कार ेबदल घडून येतो याचे िव�ेषण पढुील तीन ट��यात करता येते.  

१) मागणीतील बदल  

२) परुवठ्यातील बदल  

३) मागणी व परुवठा दोह�तील बदल  

१) मागणीत बदल झा�यामळेु  बाजार समतोलातील बदल (Change in Market 
equilibrium due to shift in demand) : 

िदले�या िकंमतीला इतर कोण�याही घटकात बदल झा�यामळेु मागणी वाढणार असेल तर 
मागणी व� वर�या िदशेने उज�याबाजूला सरकतो. प�रणामी समतोलीत िकंमत आिण 
नगस�ंयेत वाढ घडून येते. उदा. सणासदुीला फुलाचंी मागणी खपु असते, परुवठा 
नेहमी�माणेच अस�याकारणाने बाजारातील फुला�ंया िकंमतीत वाढ होताना िदसते.  

आकृती ५.९ 

  

वरील आकृती�या सहा�याने मागणी व�ा�या �थलातंराबरोबरच परुवठा व�ावरील 
िवचलन स�ुा �प� करता येते. �यावेळी फुलाचंी मागणी वाढते �यावेळी मागणी व� dd 
वर�या बाजूला d1 d1 असा सरकतो पण परुवठा तोच अस�याने फुलांची िकंमत ३०० 
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�पयांव�न ४०० �पयावंर जाते. परतं ुिकंमत वाढत असताना परुवठ्यात देखील वाढ होते 
�यास परुवठ्याचे िवचलन �हणजेच परुवठ्याचा िव�तार असे �हणतात.  

२) पुरवठ्याचे �थलांतर झा�यामळेु बाजार समतोलातील बदल (A change in 
market equilibrium due to a shift supply) : 

कोण�याही घटनेमळेु िदले�या िकंमतीला परुवठा नागस�ंयेत घट झाली तर परुवठा व� 
डा�या बाजूला सरकतो. प�रणामी समतोलीन िकंमत वाढते व नगस�ंयेत घट होते. उदा. 
समजा अितपावसामळेु  िकंवा द�ुकाळ प�रि�थतीमळेु ग�हाचे िपक घटते पण �याचा 
प�रणाम �या�ंया िकंमतीवर होतो व िकंमती वाढतात.  

आकृती ५.१० 

 

वरील आकृती म�ये SS हा मळु परुवठा व� आहे पण काही कारणा�तव जे�हा ग�हाचे 
उ�प�न घटते ते�हा ग�हाचा परुवठा व� डा�या बाजूला SS  व�न S1 S1वर सरकतो. 
समतोल E व�न E1 वर सरकतो. प�रणामी िकंमत २०० �पयावं�न ३०० �पयांवर 
पोहोचते प�रणामी ग�हा�या मागणीतही घट होते.  

३) मागणी आिण पुरवठयातील बदल (Change in demand and supply) : 

कोण�याही घटनेमळेु परुवठा व मागणी या दोघामं�येही अनकूुल बदल घडून आ�यास 
िकंमत पवु�वत होते पण तसे न झा�यास व पर�पर िवरोधी बदल झा�यास समतोलीन 
िकंमत बदलते.  
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आकृती ५.११ 

 

वरील आकृतीत dd  आिण SS  हे अन�ुमे मळेु  मागणी व� व परुवठा व� आहेत. जे�हा 
मागणी व परुवठा दो�हीही वाढतात ते�हा dd  आिण SS उज�या बाजूला अन�ुमे d1d1 
S1 S1 अस े सरकतात व िकंमत पूव��माणे ३० �पयावंर ि�थरावते. हाच बदल िव�� 
िदशेतील बदलानेही दाखवता येतो.  

५.७ कमाल मया�दा िकंमत व िकमान मया�दा िकंमत (PRICE CELLING 
AND FLOOR PRICING) 

म�ु �पधा� बाजारात मागणी आिण परुवठा एकि�तपणे व�तू िकंवा सेवेची समतोलीत िकंमत 
ठरवतात. ही प�त आदश� आहेच पण अशा म�ु बाजारात ठरवले�या समतोलीन 
िकंमतीमळेु �ाहक िकंवा िव�ेता यावंर �ितकूल प�रणाम होत असेल िकंवा ही िकंमत 
�या�ंयासाठी अयो�य असेल तर सरकार ह�त�ेप क�न िकंमतीवर िनय�ंण िमळवून यो�य 
ती िकंमत ठरवतो. जर �ाहकाचंी सघंटना दबाव आण�यात यश�वी झाली तर �ाहकांसाठी 
फायदेशीर कमाल िकंमत ठरवून िदली जाते. या िकंमतीपे�ा जा�त िकंमत आकारता येणार 
नाही �हणून ितला कमाल िकंमत मया�दा (Price Celling) असे �हणतात. याउलट 
िव�े�याचंी सघंटना यश�वी झाली तर सरकार कायदेशीर िकमान िकंमत मया�दा ठरवून 
देतो, यापे�ा कमी िकंमत आकारता येत नाही �हणून याला िकमान मया�दा (Price Floor) 
असे �हणतात. याचे प�रणाम पढुील�माणे िवचारात घेता येतात.  

१) कमाल मया�दा िकंमतीचे बाजार िन�प�ीवर कसे प�रणाम होतात? (How Price 
Celling affects market outcomes) :  

�यावेळी सरकार �ाहकां�या बाजूने िवचार क�न कमाल मया�दा िकंमती ठरवून देईल 
�यावेळी दोन श�यता िनमा�ण होतात. १) समजा सरकारने ४० �पये �ितनग कमाल 
मया�दा िकंमत ठरवून िद�यामळेु समतोलीन िकंमत मया�दा कमाल मया�दा िकंमतीपे�ा कमी 
राहील. �यामळेु कमाल मया�दा िकंमत बंधनकारक राहणार नाही. कारण कमाल मया�दा 
िकंमतीचा काहीच प�रणाम िदसून येणार नाही. २) समजा सरकारने २० �पये �ितनग 
िकंमत ठरवून िदली. समतोलीन िकंमत ३० �पये, �ितनग अस�यामळेु आता कमाल 
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मया�दा िकंमत बंधनकारक असेल. या िकंमतीला व�तचुी मागणी जा�त आिण परुवठा कमी 
रािहल. प�रणामी व�तुं�या तटुवडा िनमा�ण होईल व काही लोकानंा खरदेी करायची 
असताना स�ुा उपल�ध होणार नाहीत.  

कमाल मया�दा िकंमतीमळेु व�तचुी टंचाई िनमा�ण होईल �यामळेु िनयिं�त ब�तीचा वापर 
करावा लागले�या व�त�ुया तटुवड्यामळेु बाजारात असणा�या व�त ु िमळव�यासाठी 
चकु�चा माग�ही अवलंबला जाऊ शकतो. �हणूनच �यावेळी सरकार �पधा��मक बाजारात 
बंधनकारक िकंमत मया�दा लादते �यावेळी व�तचुा तटुवडा िनमा�ण होतो आिण िव�ेते 
टंचाई असणारी व�तू मोठ्या स�ंयेने असणाया� सभंा�य �ाहकानंा िनयिं�त प�तीने 
िवकतात. कमाल मया�िदत िकंमतीमळेु िनय�ंण य�ंणा िवकिसत होत असेल तर �विचतच 
इ� असते. अकाय��मता िनमा�ण होते कारण �यामळेु �ाहका�ंया वेळेचा अप�यय होतो. म�ु 
�पधा��मक बाजारातील िनय�ंण य�ंणा ही काय��म आिण �य�� िनरपे� असते. �यावेळी 
बाजारात समतोल असतो �यावेळी कोणताही �ाहक क� जो बाजार िकंमत दे�यास तयार 
असतो �याला ती व�त ु िमळते कारण म�ु बाजारात व�तचेु वाटप बाजार िकंमतीला होत 
असते.  

आकृती ५.१२ 

 

बंधनकारक नसलेली कमाल मया�दा िकंमत : 

वरील आकृतीत व�तचुी समतोलीत िकंमत ३० �पये �ित नग इतक� आहे. सरकारने 
कमाल मया�दा िकंमत ४० �पये �ितनग िनि�त केली. कमाल मया�दा िकंमत ही समतोलीत 
िकंमतीपे�ा जा�त अस�यामळेु या िकंमतीचा �भाव िदसून येणार नाही �यामळेु ३० �पये 
�ितनग या बाजार िकंमतीलाच मागणी व परुवठ्यात समतोल ��थािपत होईल. या 
समतोलव�थेत परुवठा नगस�ंया आिण मागणी स�ंया दो�हीही समान �हणजेच १०० नग 
इतक� आहे.  
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आकृती ५.१३ 

 

बंधनकारक कमाल मया�दा : 

वरील आकृतीत समतोलीत िकंमत २० �पये �ितनग इतक� आह.े सरकारने कमाल मया�दा 
िकंमत १० �पये �ितनग िनि�त केली आहे. ही कमाल मया�दा िकंमत समतोलीत 
िकंमतीपे�ा कमी अस�यामळेु बाजार िकंमत १० �पये �ितनग या समतोलीत िकंमतीपे�ा 
कमी अस�यामळेु  बाजार िकंमत २० �पये �ितनग अशी राहील आिण फ� ६० नगां�या 
परुवठा होत व ४० नगाचंा तटुवडा आहे.  

वरील उदाहरणा�न एक सामा�य िन�कष� िमळतो, �यावेळी सरकार �पधा��मक बाजारपेठेत 
कमाल मया�दा िकंमत बंधनकारक�र�या ठरवून देतो �यावेळी व�तचुा तटुवडा िनमा�ण होतो. 
आिण िव�ते मोठ्या स�ंयेने खरदेी �मता असणाया� �ाहकानंा तटुवडा असणारी व�त ु
िनयिं�त प�तीने िवकतात. कमाल मया�दा िकंमत प�तीने ही िवतरण य�ंणा इ�छेिव�� 
असते. िदघ�काळातील ती अकाय��ण असते कारण याम�ये �ाहकाचंा खपु वेळ वाया जातो. 
तसेच िव�ेता िव�े�यामंाफ� त भेदाभेद केला जातो िक जे �ाहका�ंया �ि�कोनातनु अयो�य 
असते.  

२) िकमान मया�दा िकंमतीचे बाजार िन�प�ीवर कसे प�रणाम होतात? (How Price 
Floor affect market outcomes ) : 

�यावेळी सरकार �ाहका�ंया बाजूने िवचार क�न िकमान मया�दा िकंमत ठरवून देते �यावेळी 
दोन श�यता िनमा�ण होतील. समजा सरकारने २० �पये �ितनग िकमान मया�दा िकंमत 
ठरवून िदली. समतोलीन िकंमत २० �पये �ितनग अस�यामळेु िकमान मया�दा िकंमतीचा 
बाजार िकंमतीवर काहीच प�रणाम होणार नाही. हे पढुील आकृतीने �प� होते.  

 

 

 



  

 

सू�म अथ�शा� -I 

 

68 

आकृती ५.१४ 

 

बंधनकारक नसलेली िकमान मया�दा िकंमत : 

वरील आकृतीम�ये व�तचुी समतोलीन िकंमत ३० �पये �ितनग इतक� आहे व समतोलीन 
परुवठा व मागणी १०० नग आहे. सरकारने िकमान मया�दा िकंमत २० �पये �ितनग इतक� 
िनि�त केली. ही िकमान मया�दा िकंमत समतोलीत िकंमतीपे�ा कमी आह.े �यामळेु या 
िकंमतीचा समतोलीत बाजार िकंमतीवर काहीच प�रणाम होणार नाही. बाजार िकंमत व 
मागणी  परुवठ्यात समायोजन घडवून आणेल व �यामळेु समतोलीत मागणी व परुवठा 
नगस�ंया १०० इतक�च राहील.  

आकृती ५.१५ 

 

बंधनकारक िकमान मया�दा िकंमत : 

वरील आकृतीत व�तचुी समतोलीत बाजार िकंमत ३० �. �ितनग इतक� आहे. सरकारने 
िकमान मया�दा िकंमत ४० �पये �ितनग इतक� िनि�त केली जी समतोलीत बाजार 
िकमंतीपे�ा जा�त आहे. �हणून आता बाजार, िकंमत ४० �पये �ितनग इतक� राहील. या 
िकंमतीला १२० नगस�ंये�या परुवठा आहे. परतं ुमागणी फ� ८० नगस�ंयेची अस�याने 
४० नगस�ंयेचा वाढावा बाजारात होईल. अशा�कार े जर िकमान मया�दा िकंमत 
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बंधनकारक असेल तर परुवठ्यात वाढावा िनमा�ण होतो िकमान मया�दा िकंमती�या 
प�रि�थतीत काही िव�ेते �या�ंयाकडील सव� उ�पादनातील िव�� क� शकत नाही.  

५.८ �� (QUESTIONS) 

१) बाजारपेठ �हणजे काय? 

२) �पधा� �हणजे काय? 

३) टीप िलहा : मागणी व�  

४) वैयि�क मागणी व बाजार मागणीतील फरक �प� करा.  

५) टीप िलहा :  

 १) मागणीतील िवचलन 

 २) मागणीतील अंतरण 

६) बाजार परुवठा व वैयि�क परुवठा यातंील फरक �प� करा.  

७) टीप िलहा :  

 १) परुवठा व� 

 २) परुवठा व�ातील अंतरण 

८) बाजार समतोलाची सकं�पना �प� करा.  

९) समतोला�या बदला�या िव�ेषणाचे तीन ट�पे �प� करा.  

१०) टीप िलहा : 

 १) कमाल मया�दा िकंमत 

 २) िकमान मया�दा िकंमत  

११) कमाल मया�दा िकंमतीचा बाजार िन�प�ीवर कसा प�रणाम होतो.  

१२) िकमान मया�दा िकंमती�या बाजार िन�प�ीवरील प�रणाम �प� करा.  
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६ 
मागणीची लविचकता 

(ELASTICITY OF DEMAND) 
 

घटक रचना : 

६.० उि��्ये 

६.१ मागणीची लविचकता 

६.२ मागणीची िकंमतसापे� लविचकता  

६.३ मोज�या�या प�ती आिण मागणीची िकंमतसापे� लविचकता 

६.४ मागणीची उ�प�न लविचकता 

६.५ मागणीची ितरकस लविचकता  

६.६ मागणीची लविचकता �वत�न 

६.७  साराशं   

६.८ सरावासाठी ��  

६.९ सदंभ�सूची 

६.० उि��्ये (OBJECTIVES) 

 मागणीची िकंमत सापे� लविचकता अ�यासणे.  

 मागणीची िकंमतसापे� लविचकता मोज�या�या प�त�चा अ�यास करणे.  

 मागणीची उ�प�न लविचकता अ�यासणे. 

 मागणीची ितरकस लविचकता अ�यासणे. 

 मागणीची �वत�न लविचकता अ�यासणे. 

६.१ मागणीची लविचकता (ELASTICITY OF DEMAND ) 

मागणी�या लविचकतेचा िस�ांत डॉ.माश�ल यानंी िदला. मागणी�या िस�ातंाव�न िकंमतीत 
बदल होत असताना मागणीत बदल होतो ह ेसमजते. परतं ु या बदलाचे �माण �प� होत 
नाही आिण �हणूनच मागणीची लविचकता या बदलाचे �माण िनि�त करतो.  

व�त�ुया मागणीतील बदलाचे मागणी�या िनधा�रक घटका�या बदलाशी असलेले �माण 
�हणजे मागणीची लविचकता होय.“ 
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 मागणी�या लविचकतेचे �कार : 

१) मागणीची िकंमत लविचकता 

२) मागणीची उ�प�न लविचकता 

३) मागणीची छेदक िकंवा ितरकस लविचकता 

४) मागणीची उ�ेजना�मक लविचकता.  

६.२  मागणीची िकंमतसापे� लविचकता (PRICE ELASTICITY OF 
DEMAND) 

डॉ.माश�ल या�ंया मते, ’व�त�ुया िकंमतीत झाले�या बदलाचा प�रणाम �हणून व�त�ुया 
मागणीत जे �माणशीर बदल होतात �याचें गणुो�र �हणजेच मागणीची िकंमतसापे� 
लविचकता होय.“ 

 
 

ceeieCeelr eeur e ÒeceeCeMeerj yeoue
ceeieCee®r ee r ekf eÀbcelemeeHes#e ueJeef®ekeÀlee

efkeÀbceleerleerue ÒeceeCeMeejr yeoue
 

Q P
EP=

Q P

Q P
=
Q P

Q P
=

P Q

 



 




 



 

येथे EP= मागणीची िकंमतसापे� लविचकता 

 AQ= मागणीतील बदल  

 Q= मळु मागणी 

 AP= िकंमतीतील बदल 

 P= मळु िकंमत  

उदा. खालील मािहती�या आधार ेमागणीची िकंमत-सापे� लविचकता काढा.  

िकंमत (�पये) मागणी (नगस�ंया) 

10 (P1) 50 (Q1) 

15 (P2) 40 (Q2) 

मागणीतील बदल  2 1 40 - 50 = -10Q=Q Q    

िकंमतीतील बदल  2 1 15 -10 = 5P= P P    
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मळु मागणी  50Q=  

मळु िकंमत  10P=  

  
10 10

5 50
2

5

0.4

Q P
EP=

P Q

=

=






 




 

,

  

६.३  मागणी�या िकंमतसापे� लविचकता मोज�या�या प�ती 
(METHODS OF MEASURING RICE ELASTICITY OF 
DEMAND) 

मागणी�या िकंमतसापे� लविचकता मोज�या�या प�ती (Method of measuring price 
elasticity of demand)) : 

१) शेकडा प�त (Percentage Method): 

   ceeieCeelr eeur e Meks eÀ[e yeoue
ceeieCeer®eer ueJee®f ekeÀlee

efkeÀbceleerleerue MeskeÀ[e yeoue



 

                      

 





 


Q P
EP=

P P
Q P

=
P Q

 

उदा. समजा िकंमतीत १० ट�के बदल घडून आला व �याचा प�रणाम �हणून मागणीत 
स�ुा १० ट��यांचा बदल झाला तर वरील स�ुा�माणे लविचकता पढुील�माणे : 

   
10

EP= 1
10

     

हा गणुाकं एक आहे �हणून मागणी एकक लविचक आहे. (जे�हा गणुाकं एकपे�ा कमी असते 
ते�हा मागणी एकक कमी लविचक असते. उदा. ०.५, ०.६, ०.९, इ.)  

२) िबंदू प�ती (Point Method) :  

  (Lower segment)

(Upper segment)

ceeieCeeJr e¬eÀeJejeur e efyeboHt eemevt e®ee Keeue®ee Yeeie
ceeieCeer®ee r ueJeef®ekeÀlee

ceeieCeerJe¬eÀeJejeur e efyeboHt eemetve®ee Jej®ee Yeeie
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आकृती ६.१ 

 

१) A िबंदूत मागणीची िकंमत लविचकता   (मागणी अगिणत लविचक आहे)  

२) R िबंदूत मागणीची िकंमत लविचकता  (मागणी अिधक लविचक आहे) 

३) S िबंदूत मागणीची िकंमत लविचकता  (मागणी एकक लविचक आह)े 

४) T िबंदूत मागणीची िकंमत लविचकता  (मागणी कमी लविचक आहे) 

५) B िबंदूत मागणीची िकंमत लविचकता  (मागणी लविचक नाही आहे) 

3) एकुण खच� प�ती (Total Outlay Method): 

 मागणीची लविचकता मापन कर�याची सवा�त सोपी प�त �हणून डॉ.माश�ल यानंी 
एकूण खच� प�त सचुिवली आह.े  

 जर िकंमत कमी होत असताना एकूण खच� वाढत असेल तर मागणीची िकंमत 
लविचकता एक पे�ा जा�त असते.  

 जर िकंमत कमी होत असताना एकूण खचा�त काहीच बदल होत नसेल तर मागणी 
िकंमत लविचकता एक असते.  

 जर िकंमत कमी होत असताना एकूण खच� घटत असेल तर मागणीची िकंमत 
लविचकता एकापे�ा कमी असतो. हेच पढुील त��या�या सहा�याने मागणी�या 
लविचकतेचे मापन करता येईल.  
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त�ा �. ६.१  

एकूण खच� आिण िकंमत लवचिकता 

व�तचुी िकंमत 
(�पयात) 

व�तचुी मागणी 
(नगस�ंया) 

एकूण खच� 
(�पयात) 

िकंमत लविचकता 

५०  ४० २००० जा�त लविचकता  
 e 1  ४०  ६० २४०० 

५० ४० २००० एकक लविचकता  
 e 1  ४०  ५० २००० 

५० ४० २००० कमी लविचकता  
 e 1  ४०  ४५ १८९० 

 

जा�त लविचक मागणी  : (EP >1): 

व�तचुी िकंमत कमी होत असताना �या व�तवुरील एकूण खचा�त वाढ होत असेल आिण 
िकंमत वाढत असताना एकूण खचा�त घट होत असेल तर व�त�ुया मागणीची लविचकता 
एकापे�ा जा�त असते. वरील त��यात व�तचुी िकंमत ५० �पयांव�न ४० �पयांवर जाते 
व मागणी ४० व�न ६० अशी वाढली आहे व एकूण खचा�त २००० �पयांव�न २४०० 
�पये अशी वाढ झाली आहे.  

एकक लविचक मागणी  : (EP=1) : 

व�तचुी िकंमत कमी होत असताना िकंवा वाढत असताना एकूण खचा�त कोणताही बदल 
होत नसेल �हणजे एकूण खच� ि�थर असेल ते�हा व�त�ुया मागणीची लविचकता एक 
असते.त��यात व�तचुी िकंमत ५० �पयावं�न ४० �पयापंय�त कमी झा�यानतंर स�ुा 
एकूण खच� २००० �पये ि�थर आहे.  

कमी लविचक मागणी  (EP<1) : 

व�तचुी िकंमत कमी होत असताना व�तिुतल एकूण खचा�त घट होत असेल आिण िकंमतीत 
वाढ होत असताना एकूण खचा�त वाढ होत असेल तर व�त�ुया मागणीची लविचकता एक 
पे�ा कमी असते. त��यात िकंमत ५० �पयावं�न ४० �पये अशी कमी झा�यावर 
मागणीत ४० नगावं�न ५० नग अशी वाढ झाली परतं ु एकूण खच� २००० �पयावं�न 
१८९० �पये असा कमी झाला.  

िकंमत आिण एकूण खच� यातील सबंंध आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे �प� करता 
येईल; 
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आकृती ६.२ 

 

वरील आकृती X अ�ावर खच� आिण भ ् अ�ावर िकंमत दश�िवली आहे dc या वर�या 
भागात िकंमत कमी होत असताना एकूण खच� वाढत आह.े �हणजेच िकंमत आिण एकूण 
खच� यात �य�त सबंंध आह े �हणून मागणी जा�त लविचक आहे. cd या मध�या भागात 
िकंमत कमी होत असताना िकंवा वाढत असताना एकूण खच� ि�थरच आहे �हणून मागणीची 
िकंमत लविचकता एक आह.े ab या खाल�या भागात िकंमत कमी होत असताना एकूण 
खच� कमी होत आह.े कारण िकंमतीतील बदला�या तलुनेत मागणीतील बदल कमी आहे. 
�हणून मागणी कमी लविचक आहे.  

६.४  मागणीची उ�प�न लविचकता (Income Elasticity of Demand) 

िकंमती�या �यित�र� व�तू�या मागणीवर �ाहका�ंया उ�प�नाचा मोठा �भाव पडत असतो. 
सव�साधारणपणे उ�प�न आिण मागणी यामं�ये धना�मक सबंंध असतो. �हणजेच 
उपभो��याचे उ�प�न वाढ�यास मागणी वाढते. याउलट उ�प�न घात�यास मागणीत घट 
होते. किन� व�तू तसेच िगफेन व�तू याला अपवाद असतात.  

मागणीची उ�प�न लविचकता �हणजे मागणीतील बदलाचे �माण आिण उ�प�नातील 
बदलाचे �माण यातंील गणुो�र होय. �ा. �टोिनअर आिण हेग या�ंया मते, उपभो��या�या 
एका िविश� व�तूं�या खरदेीचा �या�या उ�प�नातील बदलाला असणारा �ितसाद हा 
मागणीची उ�प�न लविचकता दश�िवतो. थोड�यात उपभो��या�या उ�प�नात होणारा 
�माणशीर बदल व �यामळेु मागणीत होणारा �माणशीर बदल याचें गणुो�र �हणजे 
मागणीची उ�प�न लविचकता होय.  
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सू��पाने,  

=

Y

Q Y
E

Q Y

Q Y
EY

Q Y

Q Y
EY

Y Q

 

 

 

V V

V

V

V

ceeieCeelr eeur e Meks eÀ[e yeoue
ceeieCee®r ee r GlHevve ueJeef®ekeÀlee  

GlHevveeleeur e MeskeÀ[e yeoue

 

याम�ये,  

YE   उ�प�न लविचकता  

Q V मागणीतील बदल 

Q   मूळ मागणी  

Y V  उ�प�नातील बदल 

Y   मूळ उ�प�न 

उदा. समजा उपभो��याचे उ�प�न ३०,००० �. व�न ४०,००० �. पय�त वाढले, ते�हा 
जर उपभो�ा व�तूची मागणी २०० नगांव�न ३०० नगापंय�त वाढिवत असेल तर अशा 
प�रि�थतीत मागणीची उ�प�न लविचकता पढुील�माणे काढता येईल. 

Y

Q Y
E

Y Q
 

V

V
 

     

100 30,000

10,000 200

3

2

 



 

1.5YE   

 मागणीची उ�प�न लविचकता = 1.5 

उ�प�न लावाचीकातेचे �कार (Types of Income Elasticity) : 

साधारणत: उ�प�न लविचकतेचे �कार पाच �कार पडतात. 

i. ऋणा�मक उ�प�न लविचकता (Negative Income Elasticity)  

ii. शू�य उ�प�न लविचकता (Zero Income Elasticity) 
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iii. एकक उ�प�न लविचकता (Unitary Income Elasticity)  

iv. एकापे�ा जा�त उ�प�न लविचकता (Income Elasticity is greater than one)  

v. एकापे�ा कमी उ�प�न लविचकता (Income Elasticity is lesser than one) 

१) ऋणा�मक उ�प�न लविचकता 0YE  (Negative Income Elasticity) : 

 जे�हा उपभो��या�या उ�प�नातील बदला�या उलट िदशेने व�तू�या मागणीत प�रवत�न 
होतो ते�हा मागणीची उ�प�न लविचकता ऋणा�मक असते. ब�याच वेळा उ�प�नातील 
वाढीबरोबर मागणीत घट झा�याचे िदसून येते ते�हा ऋणा�मक उ�प�न लविचकता 
िनदश�नास येते. सामा�यत: िनकृ� व�तूं�या बाबतीत मागणीची लविचकता ऋणा�मक 
िदसून येते.  

२) शू�य उ�प�न लविचकता 0YE   (Zero Income Elasticity) : 

जे�हा उपभो��या�या उ�प�नात बदल होवून देखील मागणीत बदल होत नाही ते�हा 
मागणीची उ�प�न लविचकता शू�य असते, तट�थ व�तूं�या मागणीची लविचकता शू�य 
असते.  

उदा. िमठाची मागणी �ाहका�या उ�प�नात िकतीही वाढ झाली तर िमठाची मागणी बदलत 
नाही.  

३) एकक उ�प�न लविचकता 1YE   (Unitary Income Elasticity) : 

जे�हा उपभो��या�या उ�प�नातील बदलाचे �माण हे �या�या मागणीतील बदला�या 
�माणाएवढे असते ते�हा मागणी�या उ�प�नाची लविचकता एकक असते. समजा 
उपभो��याचे उ�प�न १०% नी वाढले व �याचा प�रणाम �हणून उपभो��या�या मागणीत 
१०% नी वाढ झाली तर �या व�तू�या मागणीची उ�प�न लविचकता ही एकक असते.  

४) एकापे�ा जा�त उ�प�न लविचकता ( 1)YE   (Income Elasticity is 
greater than one)  

जे�हा उपभो��या�या उ�प�नात झाले�या शेकडा बदलापे�ा उपभो��या�या मागणीतील 
शेकडा बदल जा�त असेल ते�हा मागणी�या उ�प�नाची लविचकता एकापे�ा जा�त असते.  

उदा. समजा उपभो��या�या उ�प�नात १०% नी वाढ झाली व �याचा प�रणाम �हणून 
उपभो��या�या मागणीत १५% नी वाढ झाली तर �यास मागणी�या उ�प�नाची एकापे�ा 
जा�त लविचकता असे �हणतात.  

५) एकापे�ा कमी उ�प�न लविचकता 1YE  (Income Elasticity is lesser than 
one) 

जे�हा उपभो��या�या उ�प�ना�या वाढी�या बदलापे�ा उपभो��या�या मागणीतील बदल 
कमी असेल ते�हा मागणी�या उ�प�नाची एकापे�ा कमी लविचकता असते. ब�याच वेळा 
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उपभो��याचे उ�प�न जा�त वाढते, ते�हा मागणी�या उ�प�नाची लविचकता एकापे�ा कमी 
असते.  

उदा. समजा उपभो��याचे उ�प�न २०% नी वाढले व �याचा प�रणाम �हणून 
उपभो��याची मागणी १५% नीच वाढत असेल तर मागणीची उ�प�न लविचकता एकापे�ा 
कमी  आहे असे �हटले जाते.  

वर िव�ेषण केले�या मागणी�या उ�प�न लावा चीकाते�या पाच �काराचें िव�ेषण एकाच 
आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे करता येईल.  

 

आकृती �. ६.३ 

वरील आकृतीत ox अ�ावर मागणी दश�िवली असून oy अ�ावर उ�प�न दश�िवले आह.े 
आकृतीम�ये उ�प�न लविचकता दश�िवणार ेपाच वेगवेगळे लविचकतेचे D1, D2, D3, D4 व  
D5 हे व� दश�िवले आहेत. यापैक� D1 हा व� ऋणा�मक उ�प�न लविचकता दश�िवतो,  D2 
हा व� शू�य उ�प�न लविचकता दश�िवतो. तर D3 हा व� एकापे�ा कमी उ�प�न 
लविचकता दश�िवतो. आकृतीम�ये D4 हा एकक उ�प�न लविचकता व� असून D5 �ा 
व�ा�ार ेएकापे�ा जा�त उ�प�न लविचकता दश�िवली आह.े      

६.५  मागणीची ितरकस लविचकता (Cross Elasticity of Demand) 

व�तूची िकंमत आिण �ाहकाचें उ�प�न �ाचबरोबर इतर व�तूं�या िकंमतीत होणार ेबदल ह े
स�ुा मागणीवर प�रणाम करतात. ��य� �यवहारात व�तूला असणा�या मागणीवर इतर 
व�तू�या िकंमतीम�ये होणा�या बदलाचा प�रणाम होत असतो. उदा. मोटार सायकल�या 
िकमतीम�ये घट झा�यास मोटार सायकलची मागणी वाढेलच �याचबरोबर पे�ोलचीही 
मागणी वाढेल. अशी अनेक उदाहरणे आपणास उदाहरणे आपणास दैनिंदन �यवहारात 
पहावयास िमळतात. अथा�त हाच सबंंध मागणी�या छेदक लविचकते�या सकं�पनेतून �प� 
केला गेला आहे.  

एखा�ा व�तू�या िकंमतीतील बदलामळेु दसु�या अ�य व�तू�या मागणीत जे�हा बदल होतो 
ते�हा �यास मागणीची छेदक अथवा अ�यो�य लविचकता असे �हणतात. फ�यु�सन या�ंया 
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मते, ‘y’ व�तू�या िकंमतीत जे�हा बदल होतो ते�हा ‘x’ व�तू�या मागणीत होणा�या बदलाचे 
�माण मागणीची छेदक लविचकता दश�िवते. 

' '
=

' '

x

y

Jemle®t ³ee ceeieCeerleeur e ÒeceeCeMeejr  yeoue
ceeieCeer®ee r ísokeÀ ueJe®eef®ekeÀlee 

Jemlet®³ee efkeÀbceleerleerue ÒeceeCeMeejr  yeoue
 

 
%

%
x

xy

y

Q
E

P


V

V
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PQ

Q P
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Q P

PQ

Q P

 

 

 

VV

VV

V

V

 

yx
xy

y x

PQ
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वरील सू�ात,  

xyE   मागणीची छेदक लविचकता  

yQ V  x व�तू�या मागणीतील बदल 

xQ x व�तू�या िकंमतीतील बदल  

yP YV  व�तू�या िकंमतीतील बदल  

yP Y  व�तूची मूळ िकंमत  

उदा. समजा कॉफ��या १०० �ॅम�या पॅकेटची िकंमत 50 �. व�न ६० �. इतक� वाढली 
पण �याचा प�नाम �हणून चहाची िव�� २००kg इतक� वाढली. याव�न आपणास 
मागणीची छेदक लविचकता पुढील�माणे काढता येईल.  

50 50

200 10
xyE    

      
5

4

1.25





 

मागणीची छेदक लविचकता = 1.25 

 



  

 

सू�म अथ�शा� -I 

 

80 

मागणी�या छेदक लविचकतेचे �कार (Types of Cross Elasticity of Demand)  

मागणी�या छेदक लविचकतेचे पढुील मह�वाचे तीन �कार पडतात. 

i. धना�मक छेदक लविचकता (Positive Cross Elasticity) 

ii. ऋणा�मक छेदक लविचकता (Negative Cross Elasticity) 

iii. शू�य छेदक लविचकता (Zero Cross Elasticity) 

१) धना�मक छेदक लविचकता (Positive Cross Elasticity) : 

एका व�तू�या िकंमतीत होणा�या बदला�या िदशेने दसु�या व�तू�या मागणीत बदल 
झा�यास मागणीची छेदक लविचकता धन असते. असा अनभुव पया�यी व�तूं�या बाबतीत 
येतो.  

उदा. जे�हा चहाची िकंमत वाढते ते�हा कॉफ�ची मागणी वाढते. अथा�त  चहा�या िकंमतीत 
झालेला प�रणाम �हणून कॉफ�ची मागणी वाढते.  

ऋणा�मक छेदक लविचकता (Negative Cross Elasticity)  

शू�य छेदक लविचकता )Zero Cross Elasticity)  

धना�मक छेदक लविचकतेचे तीन उप�कार पडतात.  

i. एकापे�ा जा�त अ�यो�य/ छेदक लविचकता ( 1)xyE   

ii. एकक जा�त अ�यो�य/ छेदक लविचकता ( 1)xyE   

iii. एकापे�ा कमी अ�यो�य/ छेदक लविचकता ( 1)xyE   

धना�मक छेदक लविचकता आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे �प� करता येईल. 

आकृती �. ६.४ 

 

वरील आकृतीत ox अ�ावर ‘y’ व�तूची मागणी दश�िवली आहे तर oy अ�ावर ‘x’ व�तूची 
िकंमत दश�िवली आहे. ‘DD’ या व�ा�ार े मागणी�या लविचकतेची धना�मक छेदक 
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लविचकता दश�िवली आह.े आकृतीत दश�िव�या�माणे ‘x’ व�तू�या िकंमतीत PP1 एवढी 
वाढ झाली असता �याचा प�रणाम �हणून y व�तू�या मागणीत QQ1 एवढी एवढी वाढ 
झा�याचे िदसून येते. या िठकाणी मागणी�या लविचकतेची धना�मक छेदक लविचकता 
��ययास येते. अथा�त येथे x व y या दोन पया�यी व�तू आहेत.  

२) ऋणा�मक छेदक लविचकता (Negative Cross Elasticity) 

जे�हा x व�तू�या िकंमतीतील बदला�या िव�� िदशेने y व�तू�या मागणीत बदल घडून 
येतो ते�हा मागणीची छेदक लविचकता ऋणा�मक असते. अथा�त जे�हा x व�तूची िकंमत 
वाढते ते�हा y व�तूची मागणी घटते याउलट जे�हा x व�तूची िकंमत घटते ते�हा y व�तूची 
मागणी वाढते. परुक व�तू�या सदंभा�त मागणीची ऋणा�मक छेअक लविचकता अनभुवास 
येते.  

उदा. पे�ोलची िकंमत वाढ�यास मोटारगाडीची मागणी घटते याउलट पे�ोलची िकंमत 
घट�यास मोटारगाडीची मागणी वाढते.  

वरील िव�ेषण आकृती�या सहा�याने अिधक �प� करता येईल.  

आकृती �. ६.५ 

 

वरील आकृतीत ‘DD’ व�ा�ार े ‘x’ व ‘y’ व�तूंमधील मागणी�या लविचकतेची ऋणा�मक 
छेदक लविचकता दश�िवली आहे. आकृतीत दश�िव�या�माणे x व�तू�या िकंमतीत PP1 
एवढी घट झाली असता �याचा प�रणाम �हणून y व�तू�या मागणीत QQ1 एवढी वाढ 
झा�याचे िदसून येते. अथा�त ‘x’ व ‘y’ या येथे पूरक व�तू आहेत.  

३) शू�य छेदक लविचकता (Zero Cross Elasticity) 

जर एका व�तू�या िकंमतीतील बदलणे दसु�या व�तू�या मागणीत काहीही बदल होत 
नस�यास मागणीची छेदक लविचकता शू�य असते. दोन व�तूंम�ये काहीही सबंंध 
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नस�यास एका व�तू�या िकंमत बदलाचा दसु�या व�तू�या मागणीवरील �भाव शू�य 
असतो.  

वरील िव�ेषण आकृती�या सहा�याने अिधक �प� करता येईल.  

आकृती �. ६.६ 

 

वरील आकृतीत DQ हा व� मागणीची शू�य छेदक लविचकता दश�िवतो. कारण x व�तूची 
िकंमत OP व�न OP1 एवढी घातली, मा� तरीही y व�तू�या मागणीत कोणताही बदल 
झाला नाही.  

मागणीचा छेदक लविचकता पुढील त��या�या सहा�याने थोड�यात �प� करता येईल.  

त�ा �. ६.२ 

मागणी�या छेदक लावाचीकातेचे �कार 

लविचकतेचा �कार ‘x’ व�तू�या 
िकंमतीतील बदल 

‘y’ व�तू�या 
मागणीतील बदल 

व�तूचा आकार 

१. धना�मक वाढ 

घट 

वाढ 

घट 

पया�यी व�तू 

२. ऋणा�मक वाढ 

घट 

घट 

वाढ 

पूरक व�तू 

३. शू�य वाढ 

घट 

ि�थर 

ि�थर 

असबंंिधत व�तू 
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६.६  मागणीची �वत�न लविचकता (Promotional Elasticity of 

Demand) 

अ�पािधकार आिण म�ेदारीय�ु �पधा� या अ�यतं मह�वा�या बाजाररचना आहेत. या 
दो�ही �पधा��मक बाजारपेठेत उ�ोगस�ंथा एकमेकानंा पया�यी असणा�या व�तूसेवांचे 
उ�पादन करतात. अशा बाजारपेठातं िवशेषत: अ�पिधकारात गळेकापू �पधा� असते. 
��येक उ�पादक आपली व�तू इतर उ�पादना�ंया तलुनेत कशी �े� आहे हे पटवून दे�याचा 
�य�न करत असतो. �यासाठी जािहरातीचा अवलंब केला जातो. जािहरातीवर भरमसाठ 
खच� करणा�याउ�पादकाला आपण केले�या जािहरातीमुले मागणीत िकती वाढ होते ह े
मािहती क�न घे�यात सार�य असते. अथा�तच जािहरातीवरील खच� आिण मागणीतील 
बदल यातील पर�पर सबंंध �वत�न/ व�ृी लविचकता या सकं�पने�या सहा�याने �प� केला 
जातो.  

“जािहराती�या खचा�त बदल झाला असता व�तू�या िव��त व प�रणाम मागणीत जो बदल 
होतो �यास मागणीची �वत�न लविचकता असे �हणतात.”  थोड�यात व�तूची िव�� आिण 
जािहरात खच� याचें गणुो�र �हणजे मागणीची �वत�न लविचकता होय. 

सू��पात , 

सू��पाने,  

= 
eJf e¬eÀeleeur e ÒeceeCeMeejr  yeoue

ceeieCeer®ee r ÒeJeleve ueJee®f ekeÀlee 
peeenf jele Ke®eeleeur e ÒeceeCeMeejr  yeoue
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वरील सू�ात, 

Ae   �वत�न लविचकता  

xS V  X व�तू�या िव��तील बदल  

xS X व�तूची मूळ िव��  

xA XV  व�तू�या जािहरात खचा�तील बदल  

xA X व�तूचा मूळ जािहरात खच�  
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मागणी�या �वत�न लविचकतेचे �कार (Types of Promotional Elasticity of 
Dedmand) : 

मागणी�या �वत�न लविचकतेचे �कार पढुील�माणे सागंता येतील. मागणीची �वत�न 
लविचकता शू�यापासून ते अ�नात पय�त ( ( 0e   ते )e    बदलते.  

१) शू�य �वत�न लविचकता ( 0)Ae  : 

जे�हा जािहरात क�न अथवा जािहरात खचा�त बदल होवूनही व�तू�या िव��त कोणताही 
बदला होत नाही ते�हा अशा व�तू�या मागणीची �वत�न लविचकता शू�य असते.  

२) एकक �वत�न लविचकता ( 1)Ae   : 

जे�हा व�तू�या जािहरातीवर केले�या खचा��या सम�माणात व�तूची मागणी वाढते ते�हा 
�यास मागणीची एकक �वत�न लविचकता असे �हणतात. 

३) एकापे�ा जा�त �वत�न लविचकता ( 1)AE   : 

जे�हा व�तू�या जािहरातीवर के�या जाणा�या खचा�पे�ा व�तूची मागणी जा�त �माणात 
वाढत असेल तर �यास एकापे�ा जा�त �वत�न लविचकता असे �हणतात.  

४) एकापे�ा कमी �वत�न लविचकता ( 1)Ae   : 

जे�हा जािहरात खचा�तील बदला�या िदशेने परतं ु जािहरात खचा��या �माणापे�ा कमी 
�माणात व�तू�या िव��त घडून येतो ते�हा मागणीची �वत�न लविचकता एकापे�ा कमी 
असते.  

व�ृी लविचकता शू�य होणे आटव ऋण होणे �हणजे जािहरातीवरील खच� अन�ुपादक ठरणे 
अथवा जािहरात खचा�मळेु न�यात घट होणे असा होतो. अथा�त जािहरात खच� मया�देत 
ठेवला तर �ाहकाचंा सकारा�मक �ितसाद िमळून िव��त वाढ होते मा� एका िविश� 
मया�देनतंर जािहरात खच� के�यास िव��त वाढ होत नाही.  

मागणीची �वत�न लविचकता पुढील आकृती�या सहा�याने अिधक �प� करता येईल.  

आकृती �. ६.७ 

 



 

 

मागणीची लविचकता 

 

85 

वरील आकृतीत ‘ox अ�ावर िव�� खच� तर ‘oy’ अ�ावर व�तूची िव�� दश�िवली आह.े 
आकृतीत दश�िव�या�माणे स�ुवाती�या कालावधीत िव�� खच� केला नाही तरी िव�� होते. 
नतंर िव�� खचा�त वाढ झा�यामळेु व�तू�या िव��त वाढ होत जाते. एका िविश� 
मया�देनतंर िव�� उ�चतम िशखर गाठते. मा� �यानतंर जािहरातीवर केले�या खचा�चा 
फारसा फायदा होत नाही. कारण नतंर�या काळात �हणजे m2 नतंर िव�� खचा�त वाढ 
झाली तरी िव��त वाढ न होता घटत जाताना िदसून येते.  

वरील आकृतीव�न समजते क�,m1 ते m2 पय�त जािहरात खचा�तील बदल िव��त मोठ्या 
�माणार घडवून आणतात. मा� �यानतंर केलेला जािहरात खच� मागणीत �हास घडवू 
आणतो. �हणजेच व�तू�या मागणीवर जािहरात खचा�चा कोणताही प�रणाम होत नाही.     

६.७ साराशं (SUMMARY)  

िकंमत हा मागणीवर प�रणाम करणारा अ�यतं मह�वाचा घटक आह.े असे असले तरी 
उपभो��याचे उ�प�न, पया�यी व पूरक व�तू�या िकंमतीतील बदल, उपभो��या�ंया आवडी-
िनवडी, फॅशन, सरकारी धोरण,इ. घटकाचंाही मागणीवर प�रणाम होतो. िकंमत बदलली क� 
मागणी बदलते हे मागणी�या िस�ातंाव�न समजते मा� िकंमतीत शेकडा बदल झाला व 
�याचा प�रणाम �हणून मागणीत शेकडा िकती बदला झाला हे आपणास मागणी�या 
लविचकतेव�न कळते. ते�हा मागणीची लविचकता सकं�पना अथ�शा�ीय िववेचनात 
अ�यतं मह�वाची मानली जाते. मागणी�या लविचकता  मापना�या अनेक प�त�चा िवकास 
झा�यामळेु अथ�शा�ीय िववेचन सलुभ झाले आहे.   

६.८ सरावासाठी �� (QUESTIONS) 

१) मागणीची िकंमतसापे� लविचकता �हणजे काय? सागूंन मापन प�ती �प� करा.   

२) मागणीची उ�प�न लविचकता �प� करा. 

३) मागणीची ितरकस लविचकता �प� करा.  

४) मागणीची �वत�न लविचकता �प� करा.  

६.९ सदंभ�सूची (REFERENCES) 

१) सू�म ल�ी अथ�शा�, डॉ.देशमखु, डॉ.. िवभतेु, शेठ �काशन, मुंबई. 

२) N. Gregory Mankilo, Principles of Microeconomics, Cengage 
Learing,2015. 

३) H.L. Ahuja, Advance Economic Theroy, S.Chand.  

४) �ा. राम देशमखु, आधिुनक उ�चतर आिथ�क िस�ातं, िव�ा �काशन, नागपूर 
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मॉड्यूल IV 

७ 
उपभो��याची वागणुक – I  

(CONSUMER BEHAVIOUR-I) 
घटक रचना  

७.० उि�� े

७.१  ��तावना  

७.२  उपयोिगता िव�ेषण  

७.३ उपयोगीतेचे स�ंया�मक व �मा�मक मापन  

७.४ समव�ृी व� िव�ेषण  

७.५ समव�ृी नकाशा  

७.६ िसमा�त पया�यता दर  

७.७ समव�ृी व�ाची वैिश�ये  

७.८  िकंमतरषेा  

७.९  उपभो��याचा समतोल  

७.१०  ��   

७.० उि��ये (OBJECTIVES) 

 स�ंया�मक उपयोगीतेचे माश�लची सकं�पना समजावून घेणे.  

 समव�ृी व� िव�ेषण जे.आर. िह�स आिण ॲलन याचंा ��ीकोन अ�यासणे.  

 समव�ृी वा�ाची वैिश�ये समजावून घेणे.  

 िकंमतरषेा व समव�ृी व�ा�या सहा�याने, उपभो��या�या समतोल अभा�साने. 

 िकंमत प�रणाम �हणजे उ�प�न प�रणाम व पया�यता याचंी बेरीज असते ह े समजवून 
घेणे.  

 िकंमत उपभोग व�ानसुार मागणी व�ाची िनि�ती करण.े  

 उपभो��या�या सतंोषािध�याची सकं�पना अ�यासणे.  
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७.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

इतर सामािजक शा�ा�माणे अथ�शा� स�ुा मा�यता पावलेले शा� आहे. समाजा�या 
आिथ�क �यवहारा�ंया अ�यासासाठी अथ�शा�ाचा वापट मह�वाचा ठरतो. कोण�याही 
अथ��यव�थेत उपभो��याचे �थान मह�वाचे असते. जी �य�� व�तू व सेवाचंा उपभोग घेते 
ितला उपभो�ा �हणतात. उ�भो�या उपयोिगता असले�या व�तू व सेवाचंा गरजा 
भागिव�यासाठी वापर करतो. उपभो��या�ंया गरजा अमया�िदत असतात परतं ुउ�प�नाची 
साधने मया�िदत असतात. आप�या मया�िदत उ�प�नातून उपभो�ा अिधकािधक गरजा 
भागवून मह�म समाधान िमळिव�याचा �य�न करतो. आप�या मया�िदत उ�प�नातून 
उपभो��याला अमया�द गरजा भागिव�यासाठी कोण�या व�तू व सेवांची िनवड करायची 
याचे िनण�य �यावे लागतात. कोण�याही अथ��यव�थेतील उपभो�ा उपयोग िवषयक िनण�य 
घेताना िविवध व�तू व सेवामंधून िनवड अथ��यव�थेतील उपभो�ा उपयोग िवषयक िनण�य 
घेताना िविवध व�तू व सेवामंधून िनवड करताना कशी वत�णूक करतो याचे �प�ीकरण 
कर�यासाठी अथ�शा�ात स�ंयावाचक उपयोिगता ��ीकोन, �मवाचक उपयोिगता आिण 
�कट पसतंी ��ीकोन माडं�यात आले आहेत. हे ��ीकोन पढुील�माणे आहेत.  

१) सीमातं उपयोिगता िव�ेषण – डॉ. आ��ेड माश�ल Marginal Utility Analyasis 
Dr. Marshall  

२) समव�ृी व� िव�ेषण – �ा. िह�स आिण ॲलन Indifference Curve Analysis – 
Prof-Hicks & Allen  

३) �कट पसतंी ��ीकोन – �ा. सॅ�यएुल सन Revealed Preference Theory – 
Prof. Samuelson 

या �करणात आपण पिह�या दोन �काराचंा अ�यास आहोत.  

७.२ उपयोिगता िव�ेषण (UTILITY ANALYSIS) 

उपयोिगता ही अथ�शा�ातील मलुभूत सकं�पना आहे. डॉ. माश�ल यानंी आप�या 
अथ�शा�ाची मूलत�वे या �थंात ही सकं�पना १८९० म�ये माडंली. �या�ंया मते 
उपयोिगता एक स�ंया�मक आहे.  

डॉ. माश�ल यानंी उपयोिगतेची �या�या पढुील�माणे केली आहे –  

“व�तू व सेवेम�ये मानवी गरज पूण� कर�याची जी �मता असते ितला उपयोिगता 
�हणतात.” 

उपयोिगता ही एक अ��य सकं�पना आहे. िजला कोणतेही भौितक िकंवा मूत� �प नसते. 
उपयोिगता �हणजे मानवी मनात िनमा�ण झालेली का�पिनक क�पना असते. �याला 
व�तूची गरज िनमा�ण होते �यालाच उपयोिगता जाणवते. व�तूंची का�पिनक जेवढी जा�त 
तेवढी �या व�तूस िकंमत दे�यास उपभो�ा तयार होतो. �हणजेच उपयोिगता व िकंमत 
याचंा िनकटचा सबंंध आहे.  
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७.३ उपयोिगतेचे स�ंया�मक आिण �मा�मक मापन (CARDINAL 
AND ORDINL UTILITY) 

डॉ. माश�ल या�ंया मते स�ंया�मक मापन �हणजे १,२,३,४,...........२५ इ�यादी होय. डॉ. 
माश�ल या�ंया मते उपयोिगतेचे स�ंया�मक �व�पात मापन करता येत. तसेच दोन 
उपयोिगताचंी तलुना करता येते. उदा. उपभो��याला x व�तूपासून २५ मा�ा उपयोिगता 
िमळते. तर y व�तू पासून मा�ा उपयोिगता िमळते �हणजे x पे�ा y पासून िमळणारी 
उपयोिगता जा�त आह.े परतं ु व�तूपासून िमळणार े समाधान ही एक आि�मक अव�था 
आहे. वेगवेग�या �य��ना सार�याच व�तूपासून िमळणार ेसमाधान वेगवेगळे असते िकंवा 
एकाच �या��ीला सार�याच व�तूपासून वेगवेग�या वेळेस िमळणार े समाधान सारखेच 
नसते. कारण उपयोिगता ही �य��, िठकाण, तसेच वेळ यावर अवलंबून असते.  

�या अथ�शा�ाला उपयोगीतेचे स�ंया�मक मापन श�य न�हते �या अथ�त�ानंी दजा�िन� 
��ीकोन माडंला. �या�यामते िविवध व�तूपासून िमळणा�या उपयोगीताचें �मवाचक मापन 
करता येते. �या�ंया मते उपभो��याला x व�तूपे�ा y व�तू�या उपभोगातून अिधक 
समाधान िमळते. �यामळेु पिहला, दसुरा अशी �मवारी लावता येते.  

डॉ. माश�ल या�ंया स�ंया�मक उपयोिगता िव�ेषणावर टीका क�न �ा. िह�स व �ा. ॲलन 
यानंी �मवाचक उपयोिगतेचे िव�ेषण माडंले तेच िव�ेषण अथ�शा�ात समव�ृीव� 
िव�ेषण �हणून मा�य पावले.  

७.४ समवृ�ी व� िव�ेषण (INDIFFERENCE CURVE ANALYSIS) 

७.४.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

माश�ल �णीत उपयोिगता िव�ेषणातील दोष दाखवून समव�ृी व� िव�ेषण मा�य केले 
जाते. उपयोिगता स�ंया�मक ��ीकोनातून मोज�यापवु� उपयोिगतेचे मोजमाप ��दश� 
करणे या त�वावर समव�ृी व� िव�ेषण आधारलेले आहे.  

या िव�ेषणाची माडंणी सव��थम �ो. एजवथ� यानंी १८८१ म�ये �या�ंया Mathematical 
Physical या प�ुतकात केली. �यानतंर १८९२ म�ये अमे�रकन अथ�शा�� �ो. िफशर 
यानंी समव�ृी व�ाचा �वीकार केला. १९०६ म�ये इटािलयन अथ�शा�� पॅरटेोने 
आप�या Mauelde Economics Politique या प�ुतकात समव�ृी व� िव�ेषणा�ंार े
मू�य िस�ातं माडंला. १९१३ म�ये �ो. जॉ�सन यानंी समव�ृी व�ाचे ि�थर उपयोिगता 
व� या नावाने �प�ीकरण केले. १९३४ म�ये �ो. िह�स आिण �ो. ऐलेन Economics 
यानंी मािसका�या फेबबृारी�या अंकात A Reconsideration of the Theory of Value 
या लेखाम�ये सै�ािंतक माडंणी केली. १९३९ म�ये �ो. िह�स यांनी आप�या Value 
and Capital या प�ुतकात समव�ृी व� िव�ेषणाची सिव�तर �रतीने माडंणी क�न 
समव�ृी व�ाला आधिुनक �व�प िदले.  

“सारखीच समाधानाची पातळी दश�िवणा�या दोन िभ�न व�तूं�या गटानंा समव�ृी िबंदू 
�हणतात. व या समव�ृी िबंदू�या माग� �हणजेच समव�ृी व� होय.” 
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७.४.२ �या�या (Defination) : 

समव�ृी व� �हणजे अशा अनेक िबंदूचंा समूह होय क� जो दोन व�तू�या अशा अनेक 
जोड्याचें �ितिनिध�व करतो क� �या उपभो��यास उपयोिगतेची िकंवा समाधानाची समान 
पातळी िमळवून देतात.  

एकाच समव�ृी व�ावरील सव��या सव� िबंदू हे समान समाधान पातळी �य� करतात. दोन 
िभ�न व�तूं�या अशा अनेक जोड्या असतात क� जे आपणास समान समाधानाचे िबंदू 
िमळवून देतात. अशा िबंदूनंा जोडले असता आप�याला समव�ृी व� िमळतो.  

उदा. आप�याला पढुील को�का�या आधार ेसमव�ृी व� काढता येईल.  

७.४.३ समवृ�ी व� (Indifference Curve) :  

त�ा �. ७.१ 

व�तूगट x व�तूचे नग y व�तूचे नग 

A 1 25 

B 2 20 

C 3 16 

D 4 13 

E 5 11 

F 6 10 

 

आकृती �. ७.१  
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आकृतीत ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर y व�तू दश�िवली आह.े दोन िभ�न 
व�तू�या अशा अनेक जोड्या को�कात दश�िव�या आहेत �या समान समाधान िमळवून 
देतात. A व�तूगटात (१ x चा नग + २५ y चे नग) F व�तूगटात (६ x चे नग + १० y चे 
नग) अशाच जोडया B,C,D,E या व�तूगटात आहेत. ह े सव� समूह जोडले आ�ाटा 
आप�याला समव�ृी व� िमळते. या समव�ृी वा�ावरील सव� समूह उपभो��यास समान 
समाधान देतात.  

७.५ समवृ�ी व�ाचंी नकाशा (INDIFFERENCE CURVE MAP) 

समव�ृी व�ां�या नकाशात एकापे�ा अनेक समव�ृी व�ाचा समावेश होतो. िविवध 
समाधाना�या पात�या दश�िवणार ेव� एकि�त काढ�यास समव�ृी व�ांचा दश�िवला आहे.  

आकृती ७.२ 

  

 

वरील आकृतीत ox अ�ावर x व�तू आिण oy व�तू दश�िवली आह.े IC1 ते IC4  हे चार 
समव�ृी व� दश�िवले आहेत. व� IC2 व� IC1 व� हा IC1 पे�ा अिधक समाधानाची 
पातळी दश�िवतो �हणजेच ��येक वर�या पातळीवरील समव�ृी व� हा अिधक समाधान 
दश�िवतो.  

७.६ िसमा�त पया�यता दर (MARGINAL RATE OF 
SUBSTITUTION)  

समव�ृी व� िव�ेषणात िसमा�त  पया�यता दर सकं�पनेस अन�य साधारण मह�व आहे. 
जे�हा दोन व�तू (x आिण y) उपभोग�या जातात ते�हा x व�तूचे अिधकािधक नग �ा� 
कर�यासाठी उपभो��यास y व�तू�या काही नागांचा �याग करावा लागतो. �हणजेच x 
व�तूचे आिण y व�तू या�ंयात जो िविनमय दर असतो. �या दरास िसमा�त  पया�यता दर 
असे �हणतात. िसमा�त  पया�यता दाराची सकं�पना पढुील को�का�या सहा�याने 
समजावून घेता येईल. �या को�क पाह�.  
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त�ा �. ७.२ 

व�तूगट x व�तूचे नग y व�तूचे गट िसमा�त  पया�यता दर 

A 1 25 - 

B 2 20 05 

C 3 16 04 

D 4 13 03 

E 5 11 02 

F 6 10 01 
  

वरील को�काव�न �प� होते क� व�तूगट A म�ये 1x =25y अशी ि�थती आह.े व�तूगट 
B म�ये x चा नग जा�त िमळिव�यासाठी उपभो�ा y �या 5 नगांचा �याग करतो. �यामळेु 
�याचे समाधान समान राहते. व�तूगट C म�ये x चा नग एक नग जा�त िमळिव�यासाठी 
उपभो�ा y �या 4 नगाचंा �याग करतो. �हणजेच x चा नग िमळिव�यासाठी y �या कमी 
नगाचंा �याग करले. अशा �रतीने व�तूगट B,C,D व E िमळिव�यासाठी अन�ुमे 5, 4, 3, 
2, 1 अशा नगाचंा �याग करले. �हणजेच x �या वाढ�या उपयोगा बरोबर िसमा�त  पया�यता 
दर हा �मश कमी होत जाईल. िसमा��य परयाता दर कमी होत जाणे ही समव�ृी व� 
िव�ेषणातील अ�यतं मह�वाची आिण मलुभूत �व�पाची सकं�पना �व�पाची आह.े 
िसमा�त  पया�यता दर घटत जातो. कारण x व�तू�या साठ्यात वाढ होत जाते तशी �याला 
x व�तू पासून िमळणारी उपयोिगता उ�रो�र कमी होत जाते. याउलट y व�तू�या 
साठ्यात होणा�या घटीमळेु y व�तूची उपयोिगता वाढत जाते. पढुील आकृती�या सहा�याने 
घट�या िसमा�त  पया�यता दराचे �प�ीकरण देता येईल.  

आकृती ७.३ 
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उपभो�ा हा िबंदू A पासून B पय�त B पासून C पय�त C पासून D पय�त D पासून E पय�त 
E पासून F पय�त F पासून G पय�त G पासून H पय�त H पासून I पय�त ��येक वेळी x चा 
एक नग जा�त �ा� करतो परतं ु�याला y चे काही नग ��येक वेळी �यामागचे लागतात. x 
चा एक नग अिधक िमळिव�यासाठी y व�तूं�या कमीत कमी नगाचंा �याग करतो. यालाच 
घट�या िसमा�त  पया�यता दराचे त�व असे �हणतात. उपभो�ा BC एवढ्या x �या जा�त 

नगासाठी AB एवढ्या y �या नगाचा �याग करतो. ��येकवेळी   हा घटत जातो.  

MRS
y

xy
x





 

MRS – िसमा�त  पया�यता दर  

  - बदल  

MRS
AB DC EF HG

xy
BC DE FG GI

     

��येकवेळी गणुो�र कमी कमी होत जाते यालाच घट�या िसमा�त  पया�यता दराचे त�व 
असे �हणतात. 

७.७ समवृ�ी व�ाचंी वैिश�ये (PROPERTIES OF INDIFFERENCE 
CURVE) : 

समव�ृी व�ाची काही मह�वाची वैिश�ये पाहताना समव�ृी व�ा�या िव�ेषणाची गहृीतके 
आपण पाहणार आहोत.  

गृहीतके (Assumptions) : 

१) उपभो�ा हा �यवहारी असून तो दो�ही व�तू�या अिधक नगानंा �ाधा�य देतो.  

२) उपभो��याला बाजारातील व�तूं�या िकंमतीची पूण� मािहती असते.  

३) उपभो��याचे उ�प�न ि�थर आहे. �या�या आवडी-िनवडी म�ये बदल होत नाही.  

४) उपभो��याची िनवड ससुगंत �व�पाची आहे. याचा अथ� उपभो��याने एकदा घेतलेला 
िनण�य बदलता येत नाही.  

५) उपभोगातील व�तू या पूण�त िवभाजीय असतात.  

६) घटता िसमा�त  पया�यता दर अनभुवास येतो.  
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वैिश�ये (Features) : 

१) समवृ�ी व� आरभं�थानाशी बिहव�� असतात –  

समव�ृी व� आरभं�थानाशी बिहव�� असतो याचे �प�ीकरण घट�या िसमा�त  पया�यता 
दारा�या आधार ेदेता येतो. उपभो��याने एका व�तूचा उपयोग कमी के�याने समाधानाची 
जी हानी होते ती भ�न काढ�यासाठी उपभो�ा दसु�या व�तू�या अिधक नगांचा उपयोग 
घेतो �हणून समव�ृी व� आरभं�थानाशी बिहव�� असतो.  

आकृती ७.४ 

 

आकृतीम�ये x अ�ावर x व�तू y अ�ावर y व�तू आिण y अ�ावर y व�तू दश�िवली आह.े 
IC या व�ाने दोन व�तूं�या िविवध गटापंासून समान समाधान देणार ेगट दश�िवले आहेत. 
उपभो�ा oy3 पासून oy2 पय�त y व�तूचा उपभोग कमी करतो ते�हा तो x व�तूचा 
xx1पय�त वाढवतो. याचा अथ� उजवीकडे सरकताना व�ाचा उतार �मशः कमी होत जातो 
�हणून समव�ृी आरभं�थानाशी बिहव�� असतो.  

२) समवृ�ी व� डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा असतो –  

उपभो��यास समाधानाची पातळी कायम  ठेवायची अस�याने उपभो��याने एका व�तूचे 
जा�त नग जर �यावयाचे ठरिव�यास �यास दसु�या व�तूचे नग कमी �यावे लागतील. 
सोबत�या आकृतीव�न ही गो� �प� करता येईल.  
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आकृती ७.५ 

 

वरील आकृतीव�न असे िदसून येते क� उपभो�ा x व�तूचे नग अिधक खरदेी कर�यासाठी 
y व�तू�या नगाचंा �याग करतो. x व�तूचा उपयोग y1y2 ने कमी होतो. �यामळेु उपभो�ा 
समव�ृी व�ाव�न खाली येतो. घट�या िसमा�त  पया�यता दरामळेु समव�ृी व� डावीकडून 
उजवीकडे खाली सरकणारा असतो. जर तो तसा नसेल तर तीन श�यता आढळतात.  

अ) समव�ृी व� डावीकडून उजवीकडे वर चढत जाणारा असतो.  

ब) समव�ृी व� ox अ�ास समातंर असतो.  

क) समव�ृी व� ox अ�ास लंब�प असतो.  

वरील तीन श�यता पडताळून पाह�.  

अ) समवृ�ी व� डावीकडून उजवीकडे वर चढत जाणारा असतो.  

आकृती ७.६ 
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समव�ृी व� घना�मक चढ असणारा असू शकत नाही. कारण वरील आकृतीत समूह A 
पे�ा समूह B हे दो�ही िबंदू उपभो��यास समान समाधान देणार ेनस�याने समव�ृी व� 
डावीकडून उजवीकडे चढत जाणारा असणार नाही.  

ब) समवृ�ी व� ox अ�ास समांतर असेल.  

आकृती ७.७ 

 

वरील आकृतीत ox अ�ास समातंर समव�ृी व� काढला आह.े या आकृतीत y व�तूचे नग 
ि�थर असताना x चे नग वाढत जातात. A, B व C हे तीन समूह िमळतात. A पे�ा B 
समहुात िमळणार ेसमाधान जा�त आहे तर B पे�ा C समूहात िमळणार ेसमाधान जा�त 
आहे. B आिण C समूहात y चा �याग न करता x चे अिधक नग िमळतील. प�रणामी �ा 
िठकाणी समाधानाची पातळी समान आहे असे मानणे चकु�चे ठरते.  

क) समवृ�ी व� ox अ�ास लंब�प असेल : 

आकृती ७.८ 

 

समव�ृी व� ox अ�ास लंब�प असत नाही आिण जर तो लंब�प असेल तर x व�तू�या 
उपभोगत बदल उपभोगात बदल न होता y व�तू�या उपभोगात वाढ होत जाते. �यामळेु A 
पे�ा B समूहात आिण B पे�ा C समूहात अिधक समाधान िमळते. �हणजेच येथे 
समाधानाची पातळी समान नस�याने व� ox अ�ास लंब�प असू शकत नाही.  

समव�ृी व� ox अ�ास लंब�प नसतो. समातंर नसतो तसेच तो डावीकडून उजवीकडे वर 
चढत जाणारा नसतो याचाच अथ� तो डावीकडून उजवीकडे खाली घसरत जाणारा असतो.  
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३) सामा�य ि�थतीत समवृ�ी व� समांतर नसतात.  

आकृती ७.९ 

 

समव�ृी व� िववेचन घट�या िसमा�त  पया�यता दरावर आधा�रत आधा�रत आह.े 
साहिजकच पया�यता दर िभ�न असणार ेव� समातंर नसतात.  

४) उजवीकडे समवृ�ी व� समाधानाची उ�च पातळी दश�िवतात : 

दोन िभ�न �तरावरील समव�ृी व� हे समाधानाची िभ�न पातळी �य� करतात. आरभं 
िबंदू�या जवळ असणारा समव�ृी व� कमी समाधान तर आरभंिबंदपुासून दूर असणारा 
समव�ृी व� अिधक समाधान �य� करतो. हे पढुील आकृतीव�न �प� करता येईल.  

आकृती ७.१0 

  

आकृतीम�ये IC1 व�ापे�ा IC2 व� उ�च �तरावर आहे. प�रणामी B िबंदूत A िब�दपेु�ा x 
व y चे अिधक नग उपल�ध होतात. �यामळेु �यापासून अिधक समाधान िमळते.  �हणूनच 
उजवीकडे समव�ृी व� समाधानाची उ�च पातळी दश�िवतात.  

५) दोन समवृ�ी व� एकमकेास छेदत नाहीत : 

दोन समव�ृी व� हे नेहमी िभ�न दहा�ची समाधानाची पातळी दश�िवतात, �यामळेु ते 
एकमेकानंा छेदत नाहीत.  
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आकृती ७.११ 

 

आकृतीम�ये IC1 आिण IC2 हेर समव�ृी व� एकमेकांना C िबंदू�या िठकाणी �पश� 
करतात. वरील आकृतीव�न असे अनमुान िनघते क� A = B परतं ु व�तूसमूहात A 
व�तूसमूहापे�ा व�तू अिधक �माणात िमळते �हणजेच दोन समव�ृी व� एकमेकासं �पश� 
करीत नाहीत.  

७.८ िकंमतरषेा (Price Line or Budget Line) 

उपभो�ा हा नेहमीच मह�म समाधान िमळिव�यासाठी वर�या समव�ृी व�ावर राह�याचा 
�य�न करत असतो. उपभो��याला व�तू�या खरदेी�या िनण�य घेत असताना आप�या 
जवळील उ�प�नाचा िवचार करावा लागतो. �यानतंर बाजारातील िकंमती समज�यावर 
�याला आप�या खरदेीश��चा अंदाज येतो.  

�या�या : 

िकंमती ि�थर असताना उ�भो��याकडील उ�प�ना�या सहा�याने तो खरदेी क� इि�छत 
असले�या दोन वेगवेग�या व�तूंचे सव� सयंोग दश�िवणारी रषेा �हणजे िकंमत रषेा होय.  

िकंमत रषेा ही उपभो��याचे उ�प�न आिण दोन व�तूं�या िकंमतीवर अवलंबून असते. 
िकंमत रषेेची सकं�पना पढुील उदाहरणा�या सहा�याने �प� करता येईल.  

उपभो��याचे दरिदवशीचे उ�प�न 60 �. आहे. x व�तूची िकंमत 15 �. तर y व�तूची 
िकंमत 10 �. आह.े उपभो��याचे सव� उ�प�न x व�तूवर खच� करावयाचे �हटले तर 
(15x4=60 �.) उपभो�ा x व�तूचे 4 नग आिण y व�तूचे शू�य नग खरदेी करतो. याउलट 
उपभो��याने सव� उ�प�न y व�तूवर खच� करावयाचे ठरवले तर (10x6=60) y व�तूचे 6 
नग आिण x व�तूचे शू�य नग खरदेी करतो. 6 आिण 4 या दोन श�यता दश�िवणारी रषेा 
काढली असता ितला िकंमत रषेा �हणतात. पढुील आकृतीत िकंमतरषेा दश�िवली आहे.  
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आकृती ७.१२ 

 

PL ही िकंमतरषेा आह.े उपभो��याचे उ�प�न आिण x व y व�तू�या सदंभा�त िकंमत रषेा 
काढली आहे. िकंमतरषेा असे दश�वते क� उपभो�ा y व�तूचे 6 नग आिण x व�तूचे शू�य 
नग िकंवा x व�तूचे शू�य नग खड� करतो. PL या िकंमतरषेे�या बाहेर असणा�या e हा िबंदू 
उपभो�ा खरदेी क� शकत नाही कारण उपभो��याला उ�प�ना�या बाहेर तो िबंदू आह े
तसेच d समूह खरदेी केला तर उपभो�ा सव� उ�प�न खच� करीत नाही.  

िकंमत रषेा चढ व आकार (Slope and Position of the Price Line) 

 िकंमत रषेेचा आकार व चढ दोन घटकावंर अवलंबून असतो.  

१) उपभो��याचे उ�प�न  

२) व�तू�या िकंमती  

वरील दो�ही गो�ीत बदल झाला असता िकंमत रषेेचा आकार व चढ बदलतो.  

१) उ�पनांतील बदलांचा िकंमतरषेेवरील प�रणाम : 

आकृती ७.१३ 
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उपभो��याचे उ�प�न आिण दोन व�तूं�या (x,y) िकंमती या सदंभा�त PL ही िकंमतरषेा 
काढली आह.े आता x व y या दोन व�तूं�या िकंमती ि�थर राह�न उपभो��याचे उ�प�न 
वाढले तर मूळ िकंमतरषेा उजवीकडे P1L1 ही नवीन िकंमतरषेा स�ंिमत होईल. याउलट 
उपभो��याचे उ�प�न कमी झा�यास नवीन िकंमतरषेा मूळ िकंमतरषेे�या डावीकडे 
�थलातं�रत होईल. जे�हा िकंमतरषेे�या उजवीकडे �थलातं�रत होते ते�हा उपभो��याला 
दो�ही व�तूचे अिधक नग िमळतात आिण जे�हा नवीन िकंमतरषेा मूळ िकंमतरषेे�या 
डावीकडे �थलातंरीत होते ते�हा उपभो��याला दो�ही व�तूचे नग उपभोगता येतात.  

२) िकंमतीतील बदलाचा िकंमत रषेेवरील प�रणाम  

िकंमतरषेेवर उपभो��याला उ�प�नातील बदलाचा जसा प�रणाम होतो तसाच तो व�तू�या 
िकंमतीतील बदलानेही होतो.  

अ) x व�तू�या िकंमतीतील बदल आिण िकंमतरषेा  

उपभो��याचे उ�प�न आिण y व�तूची िकंमत ि�थर असताना x व�तू�या िकमतीतील 
बदलामळेु िकंमत रषेेत कसा बदल होतो ते पढुील आकृतीत दश�िवले आह.े  

आकृती ७.१४ 

 

आकृतीम�ये मूळ िकंमतरषेा PL ही आहे. x व�तूची िकंमत कमी झाली तर िकंमतरषेा PL1 
अशी मूळ िकंमतरषेे�या उजवीकडे सरकेल �यामळेु उपभो��यास x व�तूचे अिधक नग 
िमळतील. याउलट x व�तूची िकंमत वाढ�यास नवीन िकंमतरषेा PL2 होईल. अशा 
ि�थतीत उपभो��याला व�तूचे कमी नग िमळतील.  

ब) y व�तू�या िकमतीतील बदल आिण िकंमतरषेा : 

उपभो��याचे उ�प�न आिण x व�तूची िकंमत ि�थर असताना y व�तू�या िकंमतीतील 
बदलामळेु िकंमतरषेेत कसा बदल होतो ते पढुील आकृतीत दश�िवले आह.े  
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आकृती ७.१५ 

 

वरील आकृतीत PL ही मूळ िकंमतरषेा आह.े y व�तूची कमी झाली असता िकंमतरषेा मूळ 
िकंमतरषेे�या वर�या बाजूला सरकते ती P2L होय. या िठकाणी उपभो��यास y व�तूचे 
अिधक नग िमळतील. याउलट y व�तूची िकंमत वाढ�यास नवीन िकंमतरषेा मूळ िकमततर 
रषेे�या खाल�या बाजूस सरकेल ती �हणजे P1L होय. या िठकाणी व�तूचे कमी नग 
िमळतील.  

७.९ उपभो��याचा समतोल (CONSUMER’S EQUILIBRIUM)  

उपभो�ा आपले उ�प�न दोन व�तूवर खच� क�न  जा�तीत जा�त समाधान कसे िमळेल हे 
समव�ृी व� िव�ेषणा�या सहा�याने �प� करता येते. आपले मया�िदत उ�प�न ल�ात 
घेऊन उपभो�ा िकंमती पाह�न व�तूंची खरदेी मह�म समाधान िमळिव�यासाठी कशा 
�कार ेकरतो हे दश�िवले जाते. 

 उपभो��याला दोन व�तूपासून अगर दोन व�तूसमूहापासून जा�तीत जा�त समाधान 
िमळत असेल तर तो �याचा समतोल िबंदू होय, जे�हा उपभो�ा समतोल ि�थतीत असतो 
ते�हा �याला आपला िनण�य बदलावा x व y व�तूं�या खरदेीची पनुर�चना करावी असे �याला 
वाटत नाही. अथा�त मह�म समाधान िमळिव�यासाठी �ाहक वर�या समव�ृीव�ाकार 
पोहोचतो. ते�हाच  तो समतोल अव�थेत असतो.  

िकंमतरषेा आिण समव�ृी व�ा�ंया नकाशा�या सहा�याने आपणास समतोल �प� करता 
येईल.  
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गृिहते : 

१) उपभो��याला व�तूं�या िकंमती मािहत असून �या बदलत नाहीत.  

२) ठरािवक काळात उपभो��या�या दो�ही व�तूंचा पसतंी �म कायम असून तो बदल 
नाही.  

३) समव�ृी वा�ाचंा नकाशा िदलेला असतो.  

४) उपभो�ा आपले सव� उ�प�न दोन व�तूवर खच� करतो.  

५) दो�ही व�तू िवभाजनशील आिण एकिजनसी असतात.  

६) उपभो�ा अिधकािधक समाधान िमळिव�याचा �य�न करतो.  

उपभो��याचा समतोल �प� कर�यासाठी िकंमतरषेा आिण समव�ृी व�ाचा नकाशा एक� 
काढावा लागतो. 

आकृती ७.१६ 

 

आकृतीम�ये ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर y व�तू दश�िवली आह.े PL ही 
िकंमतरषेा असून IC1, IC2 हे IC3 तीन समव�ृी व� आहेत. ह े व� उपभो��या�या 
समाधानाची पातळी दश�िवतात. आकृतीम�ये B हा िबंदू IC3 वर असून तो िकंमतरषेे�या 
बाहेर आह.े �यामळेु उपभो�ा आप�या उ�प�नात तो समूह खरदेी क� शकणार नाही. 
िकमतरषेेवर C, A व D हे तीन समूह आहेत पण उपभो�ा आपली पसतंी C आिण D 
समूहास देणार नाही. कारण ते IC1 वर आहते. उपभो�ा �यवहारी अस�याने तो वर�या 
समव�ृी व�ावरील A हा समूह पसतं करले. कारण या िबंदूत IC2 व� आिण िकंमतरषेा 
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एकमेकासं �पश� करतात. A िबंदू�या िठकाणी िकंमत रषेेचा कल आिण समव�ृी व�ाचा 
कल समान असतो. �हणजेच A हा उपभो��याचा समतोल िबंदू होय. समव�ृी व�ाचा कल 
= िकंमत रषेेचा चढ  

x

y

P
MRSxy

P
  

A या िबंदूत उपभो�ा x व�तू�या OM नगांचा आिण y व�तू�या नगाचंा ON नगाचंा 
उपयोग होतो. उपभो��या�या समतोल साध�यासाठी िकंमतरषेा समव�ृी व�ास �पश� 
क�न गेली पािहजे. आिण �या िबंदूत समव�ृी व� बिहव�� असला पािहजे कारण जर 
समव�ृी व� बिहव�� नसेल तर िसमा�त  पया�यता दर घटता असणार नाही.  

आकृती ७.१७ 

 

वरील आकृतीत IC1 आिण IC2 हे दोन समव�ृी व� आहते तर PL ही िकंमतरषेा आह.े 
समव�ृी व� IC1 वरील B व C िबंदूत उपभो��या�या समतोल साधला जाणार नाही. या 
दो�ही िबंदूत िकंमतरषेा समव�ृी व�ास �पश� करीत असली तरी �या िठकाणी समतोल 
साधत नाही कारण समव�ृी व� आरभं�थानाशी अंतग�ल अस�याने समतोल साधत 
नाही. परतं ु A िबंदूत IC2 व� PL िकंमतरषेेस �पश� करतो ते�हा तो आरभं�थानाशी 

बिहव�� असतो, �या िठकाणी िसमा�त  पया�यता दर घटत x

y

P
MRSxy

P

 
  

 
अस�याने 

तेथे समतोल ��थािपत होतो.  

अशा �कर े�या पातळीस िकंमतरषेा आिण समव�ृी व� याचंा कल सारखा असतो आिण 
समव�ृी व�ाचा िसमा�त  पया�यता दर घटत असतो �यामळेु अशा ि�थतीत उपभो��याचा 
समतोल ��थािपत होतो.  
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७.१० �� (QUESTIONS) 

१) समव�ृी व� �प� करा.  

२) िटपा िलहा  

a. समव�ृी व�ाचा नकाशा  

b. सीमातं पया�यता दर  

c. िकंमत रषेा  

३) समव�ृी व�ाची �या�या देवून समव�ृी व�ाची वैिश�ये िवशद करा. 

४) उपभो��याचे सतंलुन आकृती�या साहा�याने �प� करा.   
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८ 
उपभो��याची वागणुक – II 

(CONSUMER BEHAVIOUR-II) 
 

घटक रचना  

८.१  ��तावना  

८.२  उ�प�न प�रणाम  

८.३   पया�यता प�रणाम  

८.४   िकंमत प�रणाम  

८.५   िकंमत उपभोग वा�ानसुार मागणी वा�ाची िनि�ती  

८.६   उपभो��याचे सतंोषािध�य  

८.७   साराशं  

८.८   ��   

८.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

आपण उपभो��याचे उ�प�न व व�तूं�या िकंमती ि�थर आहेत असे समजून �याचा समतोल 
कसा साधला जातो याची चचा� केली. तथािप, उपभो��या�या उ�प�नात बदल होतो. 
व�तूं�या िकंमतीतही बदल सभंवतो. ते�हा �याचे प�रणाम उपभो��या�या सा�तोलावर 
होऊन �याचा समतोल कसा साधतो हे पाहणे आव�यक आहे या तीन प�रणामाचंी सिव�तर 
चचा� आपण करणार आहोत.  

८.२ उ�प�न प�रणाम (INCOME EFFECT) 

उपभो��या�या उ�प�नात बदल झा�यामळेु �या�या एकूण समाधानावर जो प�रणाम होतो. 
�यास उ�प�न प�रणाम असे �हणतात. व�तूं�या िकंमती ि�थर रािह�या असता 
उपभो��या�या उ�प�नात बदल झा�यामळेु �याचा व�तूं�या खरदेीवर जो प�रणाम होतो तो 
उ�प�न प�रणाम होय. �य��चे उ�प�न वाढ�यास तो दो�ही व�तू पूव�पे�ा अिधक खरदेी 
करले �यामळेु ते वर�या समव�ृी व�ावरील जाईल �या�या एकूण समाधानात वाढ होईल. 
याउलट उ�प�नात घट झा�यास तो दो�ही व�तू पूव�पे�ा कमी खरदेी करले. तो खाल�या 
समव�ृी व�ाकार येईल. �यामळेु उपभो��या�या एकूण समाधानात घट होईल.  

व�तू�या िकंमती ि�थर असताना उपभो��या�या उ�प�नात वाढ झाली असता �याचा 
उपभो��या�या मागणीवर जो प�रणाम होतो �यास उ�प�न प�रणाम �हणतात.  
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व�तूं�या िकंमती कायम असून उपभो��या�या उ�प�नात वाढ झाली असता िकंमतरषेा 
उजवीकडे सरकते. नवीन िकंमतरषेा वर�या पातळीवरील समव�ृी व�ाला �पश� करले 
�यामळेु उपभो��या�या समाधानात वाढ होईल. पढुील आकृती�या सहा�याने उ�प�न 
प�रणाम �प� करता येईल.  

 

आकृती ८.१ 

 

आकृतीम�ये ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर y व�तू दश�िवली आहे. P1L1, P2L2, 
P3L3, P4L4 या चार िकंमतरषेा आहेत. तर IC1 ते IC4 हे चार समव�ृी व� आहेत.  

P1L1 या पािह�या िकंमतरषेेस IC1 हा व� E1 िबंदूत �पश� करतो. ते�हा उपभो�ा OA1, 
एवढे x व�तूचे तर OB एवढे y व�तूचे नग खरदेी करतो.  

जर उपभो��याचे पैशातील उ�प�न वाढले तर िकंमतरषेा P2L2 होईल व �ा िकंमतरषेेस 
दसुरा समव�ृी व� E2 िबंदूत �पश� करले. ते�हा उपभो�ा OA2 एवढे x व�तूचे तर OB2 
एवढे y व�तूचे नग खरदेी करले. �याला पूव�पे�ा अिधक समाधान िमळेल. जर 
उपभो��याचे उ�प�न वाढत गेले तर िकंमत रषेा P3P3, P4L4 अशी उजवीकडे सरकत 
जाईल. व समतोलाचे िबंदू E3, E4, िमळतील. वाढत जाणा�या उ�प�न बरोबर िमळणार ेE1, 
E2, E3, E4 हे समतोल िबंदू जोडले असता डावीकडून वर जाणारा व� िमळतो, �ा व�ास 
उ�प�न उपभोग व� असे �हणतात. हा व� उ�प�नातील बदलाचा उपभोगावर होणारा 
प�रणाम दश�िवतो.  

सामा�य व�तूबाबत असणारा उ�प�न उपभोग व� डावीकडून उजवीकडे वर चढत जाणारा 
असतो. सामा�य व�तू �हणजे उ�प�न वाढीबरोबर �या व�तूंची खरदेी वाढते. 
सव�साधारणपणे िनकृ� �ती�या िगफेन व�तू �हणतात. �या�ंया बाबत उ�प�न प�रणाम 
वेगळ असतो. अशा व�तू�या बाबतीत उ�प�न वाढ�यावर �य�� िगफेन व�तूची खरदेी 



  

 

सू�म अथ�शा� -I 

 

106 

कमी करतात व दज�दार व�तू िमळिव�याचा �य�न करतात. पढुील आकृतीम�ये x ही व�तू 
िनकृ� दजा�ची आह.े उ�प�न वाढले असता उपभो�ा x या व�तूचा उपभोग कमी क�न y 
या उ�च दजा��या व�तूचा उपयोग वाढवतो.  

आकृती ८.२ 

 

वरील आकृतीत x िनकृ� व�तू तर y �े� व�तू आहे. उ�प�न वाढत जाते तशी िकंमतरषेा 
P1L1, P2L2, P3L3 अशी उजवीकडे सरकते व पािह�या, दसु�या व ितस�या समव�ृी 
व�ास अन�ुमे  E1, E2, E3 िबंदूत �पश� करते.  

E2 िबंदूचा िवचार करता उपभोग x व�तूचा OA2 तर y व�तूचा OB1, उपभोग होतो. 
उ�प�न वाढले असता िकंमतरषेा P3L3 होते �ा िकंमतरषेेस IC3 समव�ृी व� E3 िबंदूत 
�पश� करतो. उ�प�न वाढून स�ुा x िनकृ� व�तू अस�याने उपभो�ा x व�तूचा उपभोग 
A2A1 ने कमी करतो तर y व�तू �े� अस�याने �याचा उपयोग B1B2 ने वाढवतो. �यामळेु 
िमळणारा ICC उ�प�न उपभोग व� y अ�ा�या िदशेने मागे सरकतो.  

पढुील आकृतीत जर x व y यापैक� एक व�तू िगफेन �कारातील असेल तसेच सामा�य 
व�तू याबाबत ICC व� कसा असेल ते दश�िवले आह.े  

आकृती ८.३ 
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ICC1 हा व� सामा�य व�तूबाबत काढला आह.े ICC2, हा व� x व�तू िनकृ� असताना 
काढला आहे तर ICC3 हा व� y व�तू िनकृ� असताना काढला आह.े  

८.३  पया�यता प�रणाम (SUBSTITUTION EFFECT)  

उपभो��याचे उ�प�न ि�थर राह�न व�तूं�या िकंमतीतील सापे� बदलामळेु उपभो��या�या 
समाधान ि�थर असते �याला पया�यता प�रणाम �हणतात. िकंमतीतील सापे� बदलामळेु 
समाधानात वाढ िकंवा घट होत नाही.  

उपभो�ा आपली समाधानाची पातळी कायम ठेवतो. सतंलुन �याच समव�ृी व�ावर घडून 
येते. फ� सतंलुन िबंदूम�ये मा� बदल घडून येतो.   

�टोिनयर व हेग या�ंया श�दात “जे�हा िकमतीतील सापे� बदलाचा उपभो��या�या 
समाधानावर अनकूुल िकंवा िकंवा �ितकूल प�रणाम घडून येत नाही. परतं ु �याला दोन 
व�तूं�या खरदेीम�ये नवीन सापे� िकंमतीनसुार बदल करावा लागतो. �याला पया�यता 
प�रणाम �हणतात.  

�या�या : 

उपभो��याचे वा�तव उ�प�न आिण समाधान पातळी कायम असताना इतर व�तू�या 
तलुनेत एखा�ा व�तू�या बदलामळेु ित�या मागणीत घडून येणारा बदल �हणजे पया�यात 
प�रणाम होय,  

उदा. उपभो�ा x व y या दोन व�तूंचा उपभोग घेतो. उपभो��याचे उ�प�न ि�थर आह.े 
अशा ि�थतीत जर जर y व�तूची िकंमत ि�थर राह�न x �या िकंमतीत घट झाली तर 
उपभो�ा x व�तूचे पूव�पे�ा जा�त नग खरदेी क� शकतो. कारण x व�तूची िकंमत कमी 
झा�याने उपभो��या�या वा�तव उ�प�नात वाढ होते. असह ि�थतीत उपभो��याचे 
वाढलेले वा�तव उ�प�न काढून घेऊन �याला मळु�याच समव�ृी व�ावर ठेव�यासाठी 
�या�या पैशातील उ�प�नात घट करावी लागेल. �हणजेच िकंमतरषेेत बदल करावा लागेल. 
पढुील आकृती�या सहा�याने पया�यता प�रणाम �प� करता येईल.  

आकृती ८.४  
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वरील आकृतीत ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर y व�तू दश�िवली आह.े 
उपभो��याचे उ�प�न आिण दोन व�तूं�या िकंमती यासदंभा�त PL ही िकंमतरषेा काढता 
येते. या िकंमत रषेेस पिहला IC1 व� E1 िबंदू �पश� करतो ते�हा उपभो�ा x व�तूचे ON 
नग तर y व�तूचे OM नग खरदेी करतो आता उपभो��याचे उ�प�न व y व�तूची िकंमत 
ि�थर आहे. आपण x व�तू�या िकमतीत घट झाली �यामळेु नवीन िकंमतरषेा PL1होईल. 
या िकंमतरषेेस IC2, व� E2 िबंदूत �पश� करले. E2 िबंदूत उपभो��याचा समतोल साधला 
जाईल. िन�वळ पया�यता प�रणाम माप�यासाठी उपभो��या�या वा�तव उ�प�नात जेवढी 
वाढ झाली तेवढ्या �माणात �या�या उ�प�नात घट करावी लागेल. �यामळेु िकंमतरषेा 
P2L2 होईल. ही िकंमतरषेा PL1, ला समातंर असणे गरजेचे आहे ही नवीन िकंमत रषेा IC1, 
व�ास E3 िबंदू �पश� करते. या E3 िबंदूत उपभो��या�या नवीन समतोल �ा� होतो. या 
सतंलुन ि�थतीत उपभो�ा x व�तूचे ON नग उपभोगतो तर �हणजे x ची िकंमत कमी 
झा�यामळेु �याने x व�तूचा उपभोग NN1 ने वाढवला तर y व�तूचा उपयोग MM1 ने कमी 
केला. E1, ते E3 या एकाचा समव�ृी व�ावरील हालचालीत पया�यता प�रणाम दाखवता 
येतो.  

८.४  िकंमत प�रणाम (PRICE EFFECT)  

िकंमत प�रणाम हा समव�ृी व� िव�ेषणातील एक अ�यतं मह�वाचा प�रणाम आह.े इतर 
व�तू�या िकंमती कायम असताना जर एखा�ा व�तू�या िकंमतीत बदल घडून आला तर 
�याचा उपभो��या�या उपभोगावर कसा प�रणाम घडून येतो हे िकंमत प�रणामात दश�िवले 
जाते. 

“िकंमत प�रणाम �हणजे िकंमतीत झाले�या बदलामळेु व�तू�या मागणीवर होणारा 
प�रणाम.” 

िकंमत प�रणाम हा ��य�ात दोन प�रणामांनी बनलेला िदसून येतो ते �हणजे उ�प�न 
प�रणाम व पया�यता प�रणाम होय. एक तर व�तूची िकंमत कमी झाली तर �या�हा प�रणाम 
उपभो��या�या वा�तव उ�प�नात वाढ होते आिण दसुर े�हणजे ती वाटू दसु�या व�तू पे�ा 
�व�त वाटते.  

उपभो��याचे उ�प�न ि�थर आहे. उपभो��याला मह�म समाधान िमळवायचे आहे. 
उपभो��या�या आवडी िनवडी कायम आहेत. x व y या दोन वाटू असून y ची िकंमत ि�थर 
आहे आिण x व�तूची िकंमत कमी होते. अशा गहृीत प�रि�थतीत िकंमत प�रणामाचे 
�प�ीकरण पढुील�माणे देता येईल.  

 

 

 

 



 

 

उपभो��याची वागणकु – II  

 

109 

आकृती ८.५ 

 

वरील आकृतीत ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर y व�तू दश�वली आह.े उपभो��याचे 
उ�प�न आिण दोन व�तू�या िकमती यासदंभा�त PL ही िकंमतरषेा काढता येईल. या िकंमत 
रषेेस IC1 व� E1 िबंदूत �पश� करतो ते�हा उपभो�ा ON नग x व�तूचे आिण OM नग 
व�तूचे होते. उपभो��याचे उ�प�न आिण y व�तूची िकंमत ि�थर असताना x ची िकंमत 
कमी झाली तर उपभो�ा x चे अिधक नग व तलुनेने y चे कमी नग खरदेी करले. 
उपोभो��या�या वा�तव उ�प�नात वाढ झा�याने उपभो�ा पढुील समव�ृी व�ाकार 
जाईल.  उ�प�नात वाढ झा�याने नवीन िकंमतरषेा PL1 होईल. �या िकंमतरषेेस IC2 व� 
E2 व� E2, िबंदूत �पश� करतो ते�हा उपभो�ा x व�तूचा ON होतो �हणजे x व�तू �व�त 
झा�याने x व�तूचा उपभोग NN1 ने वाढवतो आिण y चा उपभोग MM1 ने कमी करतो. 
अशा �कार ेx व�तूची िकंमत घटत गे�यास आपणास समतोलाचे अनेक िबंदू िमळतील. ह े
िबंदू जोडले असता जो व� िमळतो �याला िकंमत उपभोग व� �हणतात. आकृतीम�ये E1, 
E2, E3 ह े िबंदू जोडले असता आपणास िकंमत उपभोग व� िमळतो. हा व� िकंमतीतील 
बदलाचा उपभोगावर होणारा प�रणाम दश�वतो. 

िकंमत प�रणाम हा उ�प�न प�रणाम आिण पया�यता प�रणाम याचंा िमळून बनतो.  

िकंमत प�रणामां�या दोन अव�था असतात.  

१) पािह�या अव�थेत उ�प�न प�रणाम घडून येतो.  

२) दसु�या अव�थेत पया�यता प�रणाम घडून येतो.  

�यामळेु िकंमत प�रणाम हा उ�प�न प�रणाम आिण पया�यता प�रणामा�या बेरजेएवढा 
असतो.  

िकंमत प�रणाम=उ�प�न प�रणाम+पया�यता प�रणाम हे पढुील आलेखात �प� केले आह.े  
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आकृती ८.६ 

 

P1L1 ही मळुची िकंमतरषेा असताना उपभो��याचा उपभो��या�या समतोल E1 िबंदूत 
होतो. कारण या िकंमतरषेेस IC व� E1 िबंदूत �पश� करतो.  

१) िकंमत प�रणाम : 

उपभो��याचे पैशातील उ�प�न आिण y व�तूची िकंमत ि�थर असताना जर x व�तू�या 
िकंमतीत घट झाली आिण िकंमतरषेा PL2 अशी उजवीकडे सरकेल नवीन िकंमतरषेेस IC2 
व� E2 िबंदूत �पश� करतो आिण नवीन समतोल ��थािपत होतो. या ि�थतीत उपभो�ा x 
व�तूचे OQ3नग खरदेी करतो �या�या समाधानात वाढ होते कारण तो वर�या समव�ृी 
व�ाकार असतो, तसेच x व�तू�या उपभोगात Q1Q3 ने वाढ होते Q1Q3, हा िकंमत 
प�रणाम होय.  

२) पया�यता प�रणाम : 

िकंमतीतील बदलामळेु x व�तूचा उपभोग Q1Q3, एवढा वाढला. याम�ये पया�यता प�रणाम 
िकती आहे हे पाह�यासाठी P1L2 या िकंमतरषेेला समांतर अशी P2L3 ही �ितपूरक 
भरपाई रषेा काढली.  

x व�तू �व�त आिण y व�तू तलुनेने महाग अस�याने उपभो�ा x व�तूचा उपभोग 
वाढवतो. तर y व�तूचा उपभोग कमी करतो. P2L3 िकंमतरषेा IC2 या समव�ृी व�ाला 
E3 िबंदूत �पश� करते. �हणून E3 हा उपभो��याचा सतंलुन िबंदू होय. अशा �कार ेE1 
िबंदपुासून E3 िबंदूकडे होणारा उपभो��याचा �वास �हणजे पया�यता प�रणाम होय, या 
ि�थतीत x व�तूचा उपभोग Q1Q2 ने वाढवतो.  
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उ�प�न प�रणाम : 

�ितपूरक िकंमत रषेे�या आधार े उपभो��याचे कमी कर�यात आलेले उ�प�न जर परत 
परत दे�यात आले तर उपभो�ा दसु�या समव�ृी व�ावरील (IC2) E2 िबंदूत जाईल. E3 ते 
E2 हा उपभो��याचा �वास �हणजे उ�प�न प�रणाम होय.  

अशा�कार ेिकंमत प�रणाम पढुील दोन अव�थाकडे िदसून येते.  

१) E1 िबंदूपासून E2 या सतंलुन िबंदूकडे झालेला उपभो��याचा �वास उ�प�न 
प�रणाम होय.  

२) E1 िबंदपुासून E3 या सतंलुन िबंदूकडे झालेला उपभो��याचा �वास पया�यता 
प�रणाम होय. या दोघांना िन�वळ प�रणाम �हणजे िकंमत प�रणाम होय.  

िकंमत प�रणाम = उ�प�न प�रणाम + पया�यता प�रणाम  

         Q1Q3  =     Q2Q3       +      Q1Q2     

८.५ िकंमत उपभोग व�ानुसार मागणी वा�ाची िनि�ती (DERIVATION 
OF DEMAND CURVE FROM PRICE CONSUMPTION 
CURVE) 

िकंमत उपभोग व�ानसुार मागणी मागणी व� आपण काढू शकतो पण �यासाठी खालील 
तीन गहृीत प�रि�थती अि�त�वात असणे आव�यक आह.े  

१) उपभो��याची पसतंी ि�थर असावी.  

२) उपभो��याचे उ�प�न मया�िदत असावे.  

३) इतर व�तूं�या िकंमती ि�थर अस�या पािहजेत.  

PCC व�ापासून मागणीव� कसा काढला जातो ते उदाहरणा�या सहा�याने पाह�. उदा. 
उपभो��याचे पैशातील उ�प�न १००० �. आहे. तो x व�तूचे नग खरदेी क� इि�छतो. x 
�या ��येक नगाची िकंमत १०० �. आहे.  

आकृती�या A िवभागात ox अ�ावर x व�तू आिण oy अ�ावर पैशातील उ�प�न दश�वले 
आहे. PL ही मूळ िकंमतरषेा असून उपभो�ा x व�तूचे १० नग खरदेी क� शकतो. (10 x 
100 = 1000) स�ुवातीस PL  िकंमतरषेा E िबंदूत IC1 व�ास �पश� करते ते�हा उपभो�ा 
x व�तूचे  OM नग खरदेी क� शकतो.  

जर x ची िकंमत 50 �. झाली तर उपभो�ा x व�तूचे २० नग खरदेी क� शकतो. (20 x 
50 = 1000) आता िकंमतरषेा PL1 उजवीकडे सरकेल तर िकंमत रषेेस IC2 व� E1 िबंदूत 
�पश� लारतो. आता उपभो�ा x व�तूचे ON नग खरदेी क� शकतो आता x ची िकंमत 
कमी झा�यास उपभो�ा x व�तूचे अिधक नग खरदेी क� शकतो. (40 x 25 = 1000) तो 
x व�तूचे OR नग खरदेी क� शकतो.  
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आकृती ८.७ 

 

आकृती�या A िवभागातील E1, E2, E3 हे िबंदू जोड�यास आपणास PCC व� िमळतो. 
सबंंिधत िकंमतीत B िवभागात जर A, B, C ह े िबंदू जोडले तर आपणास (मागणी व�) 
िमळतो. हा व� डावीकडून उजवीकडे खाली उतरणारा असतो. हा व� ऋणा�मक 
आकाराचा आहे. कारण मागणी व िकंमत या�ंयात नेहमीच �य�त स�ब�ध असतो.  

८.६   उपभो��याचे सतंोषािध�य (Consumer’s Surplus)  

आधिुनक आिथ�क िव�ेषणात सतंोषािध�य सकं�पना मह�वपूण� मानली जाते ही सकं�पना 
डॉ. माश�ल या�ंया नावाने ओळखली जाते. सव��थम ही सकं�पना �� च अथ�शा�� डयिुपट 
यानंी १९४४ म�ये मंडळी. परतं ु�याचे िव�ेषण शा�ीय न�हते. डॉ. माश�ल यानंी शा�ीय 
��ीकोनातून उपभो��याचे सतंोषािध�य ही सकं�पना मंडळी. डॉ. माश�ल यानंी ही 
सकं�पना आप�या ‘Principles of Economics’ या �थंात अिधक िवकिसत �व�पात 
माडंली. 
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संतोषािध�य : 

“उपभो�ा एखा�ा व�तूला दते असले�या वा�तव िकंमतीपे�ा �या व�तूपासून िमळालेले 
समाधान हे जा�त असते, �यास सतंोषािध�य असे �हणतात.”  

डॉ. अ��ेड माश�ल : 

“एखा�ा व�तूिवना राह�याऐवजी व�तूची खरदेी कर�यासाठी उपभो�ा जी िकंमत दे�यास 
तयार असतो आिण ��य�ात तो जी िकंमत देतो. या िकंमतीतील अतंर हेच अित�र� 
समाधानाचे आथ�क मापन होय, यालाच उपभो��याचे सतंोषािध�य �हणतात.”  

�ा. महेता : 

“आप�याला  व�तूपासून जी उपयोिगता िमळते व �यासाठी  जो �याग करावा लागतो या 
दोहोतील फरक �हणजे सतंोषािध�य होय.”  

�ा. जे आर. िह�स : 

“उपभो��याचे सतंोषािध�य �हणजे व�तू�या नागांचे िसमा�त  मू�य व ितला ��य�ात 
िदली जाणारी िकंमत या�ंयातील फरक होय.”  

खालील उदाहरणा�या सहा�याने उपभो��याचे सतंोषािध�य ही सकं�पना अिधक चागं�या 
रीतीने आपणास �प� करता येईल.  

उदा. त�ुही एखादा �ेस खरदेी कर�यासाठी बाहेर पडता ते�हा 1000 �. खच� कर�यास 
तयार आहात. परतं ु ��य�ात दकुानात जाऊन त�ुही िकंमत बाबत जे�हा चौकशी करता 
ते�हा त�ुहाला �ेस ८०० �. िमळतो. �हणजेच त�ुही दे�यासाठी १००० �. तयार होता. 
परतं ु ��य�ात त�ुहाला �ेस ८०० �. िमळतो. २०० � त�ुहाला सतंोषािध�य िमळते. 
सतंोषािध�याची सकं�पना डॉ. माश�ल या�ंया घट�या िसमा�त  उपयोिगते�या त�वावर 
आधा�रत आहे. या त�वानसुार उपभो�ा जे�हा व�तूं�या काही नगाचंा एका पाठोपाठ एक 
अशा �माणे उपभोग होत असतो. तशी �या व�तूपासून िमळणारी िसमा�त  उपयोिगता 
घटत जाते. �ा ि�थतीत व�तू�या नगापासून िमळणारी िसमा�त  उपयोिगता आिण िकंमत 
समान होते. तेथे उपभो�ा आपला उपभोग थाबंवतो. परतं ुया पूव��या नगापासून िमळणारी 
िसमा�त  उपयोिगता िकंमतीपे�ा अिधक अस�याने उपभो��यास जे अिध�य �व�पाचे 
समाधान िमळते, �यास डॉ. माश�ल उपभो��याचे सतंोषािध�य असे �हणतात.  

उदा. समजा उपभो�ा खरदेी करत असले�या एका नगाची िकंमत १०० �. अस�यास 
उपभो��याला िकती सतंोषािध�य िमळते ते पढुील उदाहरणा�या सहा�याने �प� करता 
येईल.  
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त�ा �. ८.१ 

व�तूचे नग  िकंमत �पये  िसमा�त  उपयोिगता  उपभो��याचे सतंोषािध�य  

1 100 200 100 

2 100 150 50 

3 100 120 20 

4 100 100 00 

एकूण ४ 400 570 170 

 

उपभो��यास पािह�या नगापासून िसमा�त  उपयोिगता २०० िमळते. परतं ु तो देत 
असलेली िकंमत १०० �. आहे. �याला िमळणार ेसतंोषािध�य (२०० – १००) १०० �. 
आहे. दसु�या लगेच ितस�या नगापासून िमळणार ेसमाधान स�ुा देत असले�या िकंमतीपे�ा 
जा�त आह.े चौ�या नगाला �ावी लागणारी िकंमत १०० �. आहे आिण िमळणारी िसमा�त  
उपयोिगता १०० आह.े दो�ही समान अस�याने उपभो�ा उपभोग थाबंवतो. अशा�कार े
उपभो��याला १०० + ५० + २० = १७० एवढे सतंोषािध�य िमळते.  

पढुील आकृती�ार ेही सकं�पना �प� करता येईल.  

आकृती �. ८.८ 

 

आकृतीम�ये ox अ�ावर नगस�ंया आिण oy अ�ावर िकंमत आिण िसमा�त  उपयोिगता 
दश�िवली आह.े MM हा व� िसमा�त  उपयोिगता दश�िवणारा व� आहे. OR एवढी 
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नगस�ंया खरदेी कर�यास उपभो�ा OMQR एवढी िकंमत �ावयास तयार आहे. परतं ुतो 
��य�ात OPQR एवढी िकंमत देतो. �यामळेु उपभो��यास िमला�े सतंोषािध�य रखेािंकत 
भागने दश�िवले आहे.  

उपभो��याचे सतंोषािध�य = उपभो�ा �ावयास तयार असलेली िकंमत–��य� िकंमत  

                                   = OMQR – OPQR  

उपभो��याचे सतंोषािध�य = PMQ  

गृिहते : 

१) उपभो��याचे उ�प�न, आवडी िनवडी ि�थर आहेत.  

२) उपभो�ा एकावेळी एकाच व�तू खरदेी करतो.  

३) िहस सकं�पना घट�या िसमा�त  उपयोिगते�या त�वावर अवलंबून आह.े 

४) उपयोिगता मापनीय असून ितचे पैशा�या �व�पात मापन केले जाऊ शकते.  

५) पैशाची िसमा�त  उपयोिगता ि�थर असते.  

संतोषािध�य संक�पनेवरील िटका : 

१) सतंोषािध�याची सकं�पना अवा�तव गिृहतावर अवलंबून आहे. उदा. पैशाची िसमा�त  
उपयोिगता ि�थर नसते. उपयोगीतेचे अचूनच मापन करता येत नाही. इ.  

२) �ित�े�या आिण जीवनाव�यक व�तूं�या बाबतीत उपभो��याचे सतंोषािध�य मोजणे 
अ�यतं कठीण आहे. अशा व�तूस उपभो�ा उपभो�ा िकतीही पैसा खच� कर�यास 
तयार असतो.  

३) उपभो��या�या उ�प�नात खचा�त व सवेंदनाम�ये बदल होत अस�यामळेु उपभो��याने 
उपभो��याचे सतंोषािध�य मोज�यात अडचणी येतात.  

४) �ा. िनकोलसन यांनी सतंोषािध�या�या सकं�पनेला अ�यवहा�रक व �ामक मानले 
आह.े कारण �या�या मते दोन देशातील सारखे उ�प�न असणा�या �य�� समान 
नसतात.  

मह�व : 

१) सै�ािंतक ��ीने ही सकं�पना मह�वाची आहे कारण आप�याला उपयोिगता मू�य 
आिण िविनमय मू�य यातील फरक �प� करता येतो. कारण आप�या जीवनात अनेक 
अशा व�तूचा उपयोग करतो क� �याचें िविनमय मू�य �या�ंया उपयोग मू�यापे�ा 
फारच कमी आहे. उदा. वत�मानप�, आगपेटी, मीठ इ. 

२) आंतररा��ीय �यापारापासून िमळणा�या फाय�ाचे मापन करता येते.  
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३) म�ेदाराला आप�या व�तूची िकंमत ठरिव�यासाठी या संक�पनेचा उपयोग होतो. 
सतंोषािध�य कमी असेल तर तो मालाची िकंमत कमी आकारतो आिण सतंोषािध�य 
जा�त असले तर तो आप�या मालाची अिधक िकंमत आका�न अिधक नफा िमळवू 
शकतो.  

४) दोन देशा�ंया आिथ�क िवकासाची तलुना कर�यासाठी उ�य�ुत.  

५) अथ�मं�यास कर आकारताना उपय�ु ठरते. उपभो��याचे संतोषािध�य पूण�पणे काढून 
घेतले जाणार नाही याची खबरदारी घेता येते.  

६) मू�यभेद धोरण ठरिवताना म�ेदार उपभो��याचे सतंोषािध�य या सकं�पनेचा उपयोग 
होतो.  

७) सरकारिनिम�त िकंमत िवषयक धोरणाचा समाजातील िविवध घटकावर होणारा प�रणाम 
�ा सकं�पने�या सहा�याने अजमावता येतो. 

८.७   साराशं (SUMMARY) 

उपभो��या�ंया सतंोषािध�या�या सकं�पनेवर िटका कर�यात आली तरी ही सकं�पना 
फोल नसून मह�वाची आहे. �ो. डी. एच. रॉबट�सन यानंी तर असे �हटले आहे क�, “जर जर 
आपण या िस�ातंापासून अिधक अपे�ा केली नाही तर बौि�क �पाने ही सकं�पना 
अ�यासपूण� आहे आिण �यावहा�रक काया�म�ये माग�दश�न कर�या�या ��ीने उपय�ु आह.े” 
सतंोषािध�य ही सकं�पना सरकारला आिथ�क धोरण ठरिवताना, अिभय�ंयास कर 
आकारताना, म�ेदारास िकंमत आकारताना उपय�ु ठरते. ही सकं�पना अथ�शा�ात 
मह�वाची अस�याने Indifference Function Club चे �मखु सद�य �ो. िह�स आिण 
ॲलन यानंी उपभो��या�या संतोषािध�याने मापन समव�ृी व�ा�या सहा�याने केले आह.े 
�यानंी सतंोषािध�याचे िनरिनराळे चार �कार मानले आहेत. ते �हणजे १) िकंमत अितपूरक 
बदल २) िकंमत सममू�य प�रवत�न ३) प�रमाण अितपूरक बदल ४) प�रमाण सममू�य 
प�रवत�न होय. या चार �कारचे �प�ीकरण �ो. िह�स यानंी Review of Economics 
Studies म�ये ‘The Four Consumer Surpluses’ हा लेख िलह�न केले आहे.  

८.८   �� (QUESTIONS) 

१) उपयोिगतेची सकं�पना �प� करा.  

२) स�ंया�मक आिण �मा�मक उपयोिगता यातील फरक सागंा. 

३) घट�या िसमा�त  पया�यता दराचे त�व आकृतीस��प� करा. 

४) समव�ृी वा�ाची वैिश�्ये िलहा.  

५) िकंमत रषेा ही सकं�पना �प� क�न �यात कसा बदल होतो ते आकृतीसह �प� 
करा.  

६) िकंमत प�रणाम ही सकं�पना �प� करा.  
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७) उपभो��याचा समतोल आकृतीसह �प� करा. 

८) िकंमत उपभोग व�ानसुार मागणीव�ाची िनि�ती करा.  

९) उपभो��याचे सतंोषािध�य ही सकं�पना �प� करा.  

१०) उपभो��या�या सतंोषािध�याचे मह�व सागंा.  

११) सतंोषािध�या�या सकं�पनेवरील िटकाचंी चचा� करा.  

िटपा िलहा. 

१) समवतृ�व� त�ा  

२) िकंमत रषेा  

३) िकंमत प�रणाम, व� आिण मागणी व�  

४) उपभो��या�या समतोल  

५) �ाधा�य पातळी  
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