
त्रि&के्षिीय प्रत्रिमानाि चक्राकार प्रवाह 

यापूर्वी आपण घरगुती के्षत्र र्व व्यर्वसाय के्षत्र असलेल्या द्वि-के्षत्रीय प्रद्वतमानात आद्वथिक 

व्यर्वहाराांचा चक्राकार प्रर्वाह कसा अस्तित्वात येतो हे पाद्वहले आहे- आता त्यात 

सरकारी के्षत्राचा समारे्वश करून द्वत्र-के्षत्रीय प्रद्वतमानाची माांडणी करता येईल- 

त्याकररता आपण आपल्या द्वर्वरे्वचनात सरकारी कर (उत्पन्न] आद्वण सरकारी खरेदी 

(खचि] याांचा समारे्वश करता येईल- सरकारी कर हा चक्राकार प्रर्वाहाचा बाह्य 

प्रर्वाह असून सरकारी खरेदी चक्राकार प्रर्वाहाचा अांतप्रर्वाह आहे-  

त्रि&के्षिीय अर्थव्यवस्रे्मधे्य चक्राकार प्रवाह खालील आकृिीमधे्य दर्थत्रवला आहे. 

 

प्रथम] आपण घरगुती के्षत्र आद्वण सरकारी के्षत्र यातील चक्राकार प्रर्वाहाचा 

द्वर्वचार करूया- घरगुती के्षत्रािारे देण्यात येणारे रै्वयस्तिक उत्पन्न कर आद्वण र्विु 

कर हे चक्राकार प्रर्वाहाचे बाह्य प्रर्वाह द्वकां र्वा गळती आहेत- सरकारी के्षत्र घरगुती 

के्षत्राकडून सेर्वाांची खरेदी करते आद्वण त्या मोबदल्यात त्याांना आजारपणाचा लाभ] 

बेकारी भत्ता] द्वनरृ्वत्ती रे्वतन इत्यादी ांच्या रूपाने हिाांतरण शोधन करते- तसेच 

द्वशक्षण] आरोग्य] द्वनर्वास] पाणी- पुरर्वठा] बगीचे] मैदान इत्यादी सोयी सामाद्वजक 

सेर्वाांच्या रूपाने उपलब्ध करून देण्याकररता त्यार्वर खचि करते- अशाप्रकारचे सर्वि 



सरकारी खचि चक्राकार प्रर्वाहाचे अांतप्रर्वाह आहेत- आता व्यर्वसाय के्षत्र आद्वण 

सरकारी के्षत्र यातील चक्राकार प्रर्वाहाचा द्वर्वचार करूया व्यर्वसाय के्षत्राकडून सरकारला 

देण्यात येणारे सर्वि प्रकारचे कर चक्राकार प्रर्वाहाचे बाढ़ प्रर्वाह आहेत] दुसरीकडे 

सरकार सर्वि प्रकारच्या गरजेच्या र्विू व्यर्वसाय के्षत्राकडून खरेदी करते- तसेच त्याांना 

उत्पादनाकररता प्रोत्साद्वहत करण्यासाठी हिाांतरण शोधन द्वकां र्वा अनुदान देते- 

अशाप्रकारचे हे सर्वि सरकारी खचि चक्राकार प्रर्वाहाचे अांतप्रर्वाह आहेत-  

आता आपण घरगुती] व्यर्वसाय आद्वण सरकारी के्षत्र एकद्वत्रत घेऊन र्वक्रकार 

प्रर्वाहातील बाहा प्रर्वाह र्व अांतप्रर्वाहाचा द्वर्वचार करूया- यापूर्वी साांद्वगतल्याप्रमाणे कर 

चक्राकार प्रर्वाहातील बाह्य प्रर्वाह द्वकां र्वा गळती आहे- ही गळती घरगुती के्षत्राचा 

उपभोग आद्वण बचतीला कमी करते- पुढे कमी उपभोगामुळे पेढ्ाांची द्वर्वक्री आद्वण 

प्राप्ती (उत्पत्र] कम होते] दुसरीकडे करामुळे व्यार्वसाद्वयक पेढ्ाांची गुांतर्वणूक आद्वण 

उत्पादन कमी होते- सरकारी कर आकारणीमुळे चक्राकार प्रर्वाहातून होणायाि बाहा 

प्रर्वाहाची मरपाई सरकार व्यर्वसाय के्षत्राकडून र्विू आद्वण घरगुती के्षत्राकडून सेर्वा 

खरेदी करून पूणि करीत असते- अशाप्रकारे चक्राकार प्रर्वाहातील बाह्य प्रर्वाह आद्वण 

अांतप्रर्वाह समान असतात- 

आकृतीर्वरून स्पष्ट होते की घरगुती आद्वण व्यर्वसाय के्षत्राकडून कराये उत्पन्न 

सरकारकडे जाते. आद्वण ह्याच उत्पन्नातून सरकार व्यर्वसाय के्षत्राकडून र्विू आद्वण 

घरगुती के्षत्राकडून उत्पादक घटक खरेदी करते- अशाप्रकारे सरकारी कर चक्राकार 

प्रर्वाहातील र्वा प्रर्वाह आहे- तर सरकारिारे र्विू र्व सेर्वाांची खरेदो अांतप्रर्वाह आहे- 

चि ुः के्षिीय प्रत्रिमानाि चक्राकार प्रवाह 

आतापयंत आपण बांद अथिव्यर्वस्था गृहीत धरून द्वह आद्वण द्वत्र-के्षत्रीय प्रद्वतमानाचै 

चचाि केली होती- परां तु आज जगात कोणत्याही देशाची अथिव्यर्वस्था बांद असल्याचे 

द्वदसन येत नाही- याउलट प्रते्यक देश दुसयाि देशासोबत व्यापारी सांबांध प्रस्थाद्वपत 

करून आपल्या गरजा भागद्वर्वण्याचा प्रयत्न करीत असते- म्हणून आद्वथिक व्यर्वहाराांच्या 

चक्राकार प्रर्वाहात द्वर्वदेशी के्षत्राचा समारे्वश करून चतुुःके्षत्रीय प्रद्वतमानाची माांडणी 

करता येते- या प्रद्वतमानात सांद्वदि अथिव्यर्वस्थेचे गृद्वहतक बाजूला सारून खुल्या 

अथिव्यर्वसे्यचे समन केले जाते- 



चतुुःके्षत्रीय प्रद्वतमानात द्वर्वदेशी व्यापार तसेच द्वर्वदेशी व्यापार के्षत्रात होणायाि सर्वि 

व्यर्वहाराांचा समारे्वश होतो- ज्यारे्वळी घरगुती के्षत्र द्वर्वदेशातून र्विूांची खरेदी करून 

आपल्या देशात आयात करते त्यारे्वळी तेरे्व उत्पन्न (पैसा] द्वर्वदेशात जाऊन चक्राकार 

प्रर्वाहात गळती द्वनमािण करते- यातलर द्वर्वदेशातील लोकाांनी आपल्या देशातील र्विू 

र्व सेर्वाांची खरेदी केे् यास तेर्वडी द्वनरयात र्वादून द्वर्वदेशी मुद्रा &उत्पन्न] आपल्या देशात 

येते आद्वण चक्राकार प्रर्वाहाल भरपाई होते] अशाप्रकारे द्वर्वदेशी व्यापारात आयात 

म्हणजे चक्राकार प्रर्वाहातील बाह प्रर्वाह असते] तर द्वनयाित म्हणजे अांतप्रर्वाह असते] 

चक्राकार प्रर्वाह द्वटकरू्वन ठेर्वण्यासाठी सांतुलन स्तस्थती आर्वश्यक असते आद्वण 

त्यासाठी कतीची तेर्वक्याच मूल्याने भरपाई झाली पाद्वहजे] चतुुः के्षत्रीय प्रद्वतमानात 

बचती र्व कराद्वशर्वाय आयातीमुळेही गळती होत असते] म्हणून ही गळती भरून 

काढण्यासाठी गुांतर्वणूक आद्वण सरकारी खचि द्वशर्वाय द्वनयाित र्वाढीची आर्वश्यकता 

असते- 

त्रवदेर्ी के्षि आत्रि चक्राकार प्रवाह 

घरगुती] व्यर्वसाय र्व सरकारी के्षत्राचा द्वर्वदेशी व्यापाराशी सांबांध आल्यामुळे 

चक्राकार प्रर्वाहात पुर्वा प्रकारे गळती र्व भरपाई घडून येते- घरगुती के्षत्र द्वर्वदेशातून 

र्विू र्व सेर्वाांची खरेदी करून तेर्वढ्ा मूल्याचे शोधन करतो- ही चक्राकार प्रर्वाहातील 

बाह्य प्रर्वाह आहे- याउलट घरगुती के्षत्रातील नागररक जसे] डॉक्टर] इां द्वजद्वनअर 

इत्यादी द्वर्वदेशात नोकरी करून त्या मोबदल्यात अांतरण शोधन प्राप्त करतात- ही 

चक्राकार प्रर्वाहाची भरपाई आहे- व्यर्वसाय के्षत्र देखील द्वर्वदेशातून भाांडर्वली र्विू] 

यांत्रसामग्री] कच्चा माल आद्वण सेर्वाांची खरेदी करून तेर्वढ्ा मूल्याचे शोधन करतो] 

ही प्रर्वाहातील गळती आहे] याउलट व्यर्वसाय के्षत्र द्वर्वदेशात र्विूांची द्वनयाित करतो] 

त्या मोबदल्यात उत्पन्न प्राप्त होते] द्वर्वदेशी व्यापारासाठी द्वर्वमा] बैंद्वकां ग इत्यादी सेर्वाांचा 

पुरर्वठा करतो] त्या मोबदल्यात द्वर्वदेशातून शोधन आप्त होते- तसेच व्यर्वसाय 

के्षत्राकडून द्वर्वदेशात गुांतर्वणूक केली जाते- त्याबद्दल द्वर्वदेशातून रॉयल्टी] व्याज] 

लाभाांश] नफा इत्यादीच्या रूपाने उत्पन्न प्राप्त होते- अशा सर्वि प्रकारची उत्पन्न 

प्राप्ती म्हणजे चक्राकार प्रर्वाहाची भरपाई असते- आधुद्वनक काळात व्यर्वसाय 

के्षत्राप्रमाणेच सरकारी के्षत्र देखील र्विू र्व सेर्वाांची आयात- द्वनयाित करीत असते- 

आयातीमुळे चक्राकार प्रर्वाहात गळती द्वनमािण होते तर द्वनयाितीमुळे भरपाई होते- 



द्वर्वदेशी नागररक पयिटनाकररता द्वकां र्वा द्वर्वदेशी द्वर्वद्याथी द्वशक्षणाकररता जेव्हा आपल्या 

देशात येतात तेव्हा द्वर्वदेशातून उत्पन्न प्राप्त होते- तसेच सरकारी के्षत्राने द्वर्वदेशात 

गुांतर्वणूक केली असेल तर त्यार्वर रॉयल्टी] व्याज] लाभाांश इत्यादीच्या रूपाने उत्पन्न 

प्राप्त होते- अशा सर्वि प्रकारची उत्पन्न प्राप्ती म्हणजे चक्राकार प्रर्वाहाची भरपाई 

होय- 

चतुुःके्षत्रीय प्रद्वतमानात आद्वथिक व्यर्वहाराांचा तसेच उत्पन्नाचा चक्राकार प्रर्वाह 

कसा अस्तित्वात येतो हे पुढील आकृतीिारे स्पष्ट करता येईल- 

 

 

 

आकृतीच्या र्वरच्या भागात घरगुती] व्यर्वसाय आद्वण सरकारी के्षत्र अशी द्वतन्ही 

के्षते्र दशिद्वर्वली असून त्याांच्यामधे्य आद्वथिक व्यर्वहाराांचा चक्राकार प्रर्वाह कसा अस्तित्वात 

येतो ह्याचे द्वर्वरे्वचन यापूर्वीच द्वत्र-के्षत्रीय प्रद्वतमानात केलेले आहे- पुन्हा येथे त्याची 

चचाि करण्याची आर्वश्यकता नाही- म्हणून येथे फि घरगुती] व्यर्वसाय र्व सरकारी 

के्षत्राचा द्वर्वदेशी के्षत्राशी सांबांध प्रस्थाद्वपत झाल्यामुळे उत्पन्नाचा चक्राकार प्रर्वाह कसा 

अस्तित्वात येतो ह्याचे द्वर्वरे्वचन पुढे केले आहे- 

र्वरील आकृतीमधे्य खुल्या अथिव्यर्वस्थेतील चतुुःके्षत्रीय प्रद्वतमान दशिद्वर्वले आहे- या 

प्रद्वतमानात द्वर्वदेशी के्षत्राचा समारे्वश केला असून तो आकृतीच्या खालच्या भागात 

दशिद्वर्वला आहे- घरगुती के्षत्र द्वर्वदेशातून र्विू र्व सेर्वाांची आयात करते त्याबद्दलची 



देणी द्वर्वदेशी के्षत्राला आप्त होतात आद्वण आपल्या देशातील नागररक द्वर्वदेशात नोकरी 

करतात त्याबद्दल अांतरण देणी प्राप्त होतात- हे आकृतीच्या खालच्या परां तु 

उजर्वीकडच्या भागात दाखद्वर्वले आहे. त्याचप्रमायो व्यर्वसाय के्षत्र द्वर्वदेशातून भाांडर्वली 

र्विू] यांत्रसामग्री] कच्चा माल इत्यादी ांची आयात करते- त्याबद्दलची देणी द्वर्वदेशी 

के्षत्राला प्राप्त होतात- तसेच व्यर्वसाय के्षत्रातून द्वर्वदेशात र्विू र्व सेर्वाांची द्वनयाित केली 

जाते त्याबद्दलची देणी व्यर्वसाय के्षत्राला प्राप्त होतात- 

जर आयातीपेक्षा द्वनयती जाि असेल तर देण्याघेण्याच्या आढाव्यात आद्वधक्य द्वनमािण 

होते- परां तु स्तयातीपेक्षा आयात जाि असेल तर आढाव्यात तूट द्वनमािण होते- परां तु 

कोणत्याही अथिव्यर्वस्थेत आयात र्व द्वनयाित समान असणे आर्वश्यक असते- अथाित 

हे कायि अथिव्यर्वस्थेत द्वर्वदेशी व्यापार धोरणािारे केले जाते- चक्राकार प्रर्वाहाचे महत्त्व 

चक्राकार प्रर्वाहाच्या अभ्यासाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल- 

1-आत्रर्थक व्यवहाराांची मात्रहिी - चक्राकार प्रर्वाहाची सांकल्पना अथिव्यर्वस्थेचे 

व्यापक स्वरूप स्पष्ट करते- त्यामुळे ह्या सांकल्पनेच्या अभ्यासार्वरून अथिव्यर्वस्थेतील 

सर्वि आद्वथिक व्यर्वहार सुरळीतपणे सुरू आहेत द्वकां र्वा नाहीत तसेच त्यात कोणते 

अडथळे आहेत हाची कल्पना येते-  

२- असांि लनाच्या समस्ाांचा अभ्यास %& चक्राकार प्रर्वाह द्वटकरू्वन ठेर्वण्यासाठी 

सांतुलन स्तस्थती आर्वश्यक असते- बचत] कर आद्वण आयातीमुळे चक्राकार प्रर्वाहात 

गळती द्वनमािण होते- सांतुलनार्वस्था द्वटकरू्वन ठेर्वण्यासाठी ह्या गळतीची भरपाई होणे 

आर्वश्यक असते-त्यासाठी गुांतर्वणूक] सरकारी खचि आद्वण द्वनयाित र्वाढीची आर्वश्यकता 

असते- काही कारणामुळे अथिव्यर्वस्थेत असांतुलन द्वनमािण झाले तर चक्राकार 

प्रर्वाहाच्या मदतीने उपाययोजना करता येते-  

३- गळिी व भरपाईचा प्रभाव %& आयातीमुळे तेर्वढा पैसा द्वर्वदेशात जातो- 

त्यामुळे चक्राकार प्रर्वाहात गळती द्वनमािण होत असते- अशा गळतीला प्रद्वतबांध 

घालण्यासाठी सरकारने अशाप्रकारची उपाययोजना करार्वयास पाद्वहजे की ज्यामुळे 

द्वनयाितीत र्वाढ होऊन आयात कमी होईल- बचत ही सुद्धा प्रर्वाहातील गळती आहे 

तसेच उपभोग खचि प्रर्वाहाची भरपाई आहे- जर भरपाईपेक्षा गळती जाि असेल 



तर उत्पादनापेक्षा एकूण खचि कमी होईल पररणामतुः कालाांतराने उत्पन्न र्व रोजगारात 

घट होईल- 

४- उत्पादक व उपभोके्त यािील सांबांधाची स्र्ापना %& आद्वथिक व्यर्वहाराांच्या 

चक्राकार प्रर्वाहामुळे उत्पादक र्व उपभोिे याांच्यामधे्य घद्वनष्ठ सांबांध प्रस्थाद्वपत होतात- 

अथाित हे आद्वथिक व्यर्वहार पैशाच्या सहाय्याने होत असतात. पैसा हे असे साधन 

आहे की] ज्याच्या माध्यमाने व्यर्वसाय के्षत्र घरगुती के्षत्राकडून उत्पादक घटकाांच्या 

सेर्वा खरेदी करतो आद्वण घरगुती के्षत्र व्यर्वसाय के्षत्राकडून र्विूांची खरेदी करतो- 

५- बाजारपेठेची उपलब्धिा %& आद्वथिक व्यर्वहाराांच्या चक्राकार प्रर्वाहामुळे उत्पादक 

आद्वण उपभोिे याांना एक प्रकारची बाजारपेठ उपलब्ध होते] त्यात र्विू र्व सेर्वाांची 

खरेदी द्वर्वक्री सहजतेने होत असते- चक्राकार प्रर्वाहात र्विू-बाजारासोबत घटक-

बाजारही अस्तित्वात येतो- त्यात उत्पादक घटकाांच्या सेर्वाांची खरेदी-द्वर्वक्री होत 

असते- 

६- स्फििी व अपस्फििीची कल्पना %& आद्वथिक व्यर्वहाराांच्या चक्राकार प्रर्वाहातील 

गळती आद्वण भरपाई ह्या दोन्ही द्वक्रया अथिव्यर्वस्थेच्या सांचालनात अडथळा द्वनमािण 

करतात- उदा- बचत ही चक्राकार प्रर्वाहातील गळती आहे- जर बचतीत र्वाढ 

झाली तर चक्राकार प्रर्वाहातील पैशात घट होते- अथिव्यर्वस्थेत पैशाचा पुरर्वठा कमी 

झाला तर त्यामुळे रोजगार- उत्पन्न र्व द्वकां मत पातळीत घट होऊन अपस्तितीची 

पररस्तस्थती द्वनमािण होते- याउलट उपभोग खचि र्व गुांतर्वणूक चक्राकार प्रर्वाहातील 

भरपाई आहे- त्यात र्वाढ झाली तर रोजगार] उत्पन्न] उत्पादन र्व द्वकां मत पातळीत 

र्वाढ होऊन स्तितीजय पररस्तस्थती द्वनमािण होते- 

७- ग िकाचा आधार %& उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रर्वाहातील गळती ही भरपाईपेक्षा 

जाि असेल तर गुांतर्वणूक गुणकाचा आकार कमी होईल- र्व त्यामुळे अथिव्यर्वस्थेतील 

रोजगार] उत्पन्न] उत्पादन र्व द्वकां मत पातळीत घट होईल- याउलट चक्राकार 

प्रर्वाहातील भरपाई ही गळतीपेक्षा जाि असेल तर गुांतर्वणूक गुणकाच्या आकारात 

र्वाढ होईल र्व त्यामुळे गुांतर्वणूकीत र्वाढ होऊन रोजगार] उत्पन्न र्व उत्पादनात र्वाढ 

होईल-  



८- मौद्वद्रक धोरणाचे महत्त्वसांतुद्वलत अथिव्यर्वस्थेकररता बचत र्व गुांतर्वणूक यात समानता 

असली पाद्वहजे- अशी समानता भाांडर्वल बाजारािारे आणता येते- सरकार मौद्वद्रक 

धोरणाच्या माध्यमाने भाांडर्वल बाजारार्वर द्वनयांत्रण ठेर्वते- बचत ही गुांतर्वणुकीपेक्षा 

जाि झाली द्वकां र्वा गुांतर्वणूक बचतीपेक्षा जाि झाली तर देशात अपस्तिती द्वकां र्वा 

स्तितीची पररस्तस्थती उद्भर्वते- म्हणून अपस्तिती द्वकां र्वा स्तितीर्वर द्वनयांत्रण ठेर्वण्यासाठी 

मौद्वद्रक धोरणाचा अर्वलांब करून गुांतर्वणुकीत र्वाढ द्वकां र्वा घट केली जाऊ शकते- 

९- राजकोषीय घोरिाचे महत्त्व %& उत्पन्नाचा चक्राकार प्रर्वाह सांतुद्वलत ठेर्वण्यासाठी 

बचत आद्वण कर याांची बेरीज गुांतर्वणूक आद्वण सरकारी खचि याांच्या बेरजेबरोबर 

असली पाद्वहजे- बचत आद्वण कर उत्पन्न प्रर्वाहातील गळती असून त्याांची भरपाई 

गुांतर्वणूक र्व सरकारी खचािने केली पाद्वहजे- म्हणून बचत र्व कराची बेरीज ही 

गुांतर्वणूक र्व सरकारी खचािच्या बेरजेपेक्षा जाि असेल तर अथिव्यर्वस्थेत अपस्तितीची 

पररस्तस्थती द्वनमािण होईल म्हणून करात घट र्व सरकारी खचाित र्वाढ यासारख्या 

राजकोषीय उपायाांचा अर्वलांब करून अपस्तितीची पररस्तस्थती दूर करता येऊ शकते- 

याउलट जर गुांतर्वणूक र्व सरकारी खचािची बेरीज ही बचत र्व कराच्या बेरजेपेक्षा 

जाि असेल तर देशात स्तितीची पररस्तस्थती द्वनमािण होईल- म्हणून बचतीला प्रोत्साहन 

र्व कर आकारणीत र्वाढ करून स्तितीची पररस्तस्थती द्वनयांत्रणात ठेर्वता येते- 

१०- व्यापार र्ोरिाचे महत्त्व %& आयात ही उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रर्वाहातील गळती 

आहे- कारण आयातीमुळे देशातील उत्पन्न द्वर्वदेशात जाते- म्हणून आयात द्वनयांद्वत्रत 

करण्यासाठी सरकार अशाप्रकारच्या उपायाांचा अर्वलांब करते की ज्यामुळे द्वनयाितीत 

र्वाढ होऊन आयात कमी होईल- अशाप्रकारे उत्पन्नाचा चक्राकार प्रर्वाह द्वनयाित 

प्रोत्साहन आद्वण आयात द्वनयांत्रण धोरणाला महत्त्व देते- 

अशाप्रकारे आद्वथिक व्यर्वहाराांच्या चक्राकार प्रर्वाहाचे अथिव्यर्वस्थेतील महत्त्व सैद्धाांद्वतक 

तसेच व्यार्वहाररक बरेच जाि आहे- 


