
आर्थिक र्ियाांचा चिाकार प्रवाह 

प्रास्तावना 

उत्पादन] उपभोग व र्वर्नमय ह्या अथिव्यवस्थेच्या तीन प्रमुख प्रर्िया 

आहेत- उपभोग व उत्पादन ह्या दोन सतत चालणायाि प्रवाही प्रर्िया असून 

त्या बरोबरीने चालत असतात- तसेच ह्या र्िया परस्पराांशी सांबांर्ित असून त्या 

परस्परावलांबी सुद्धा आहेत- उत्पादनामुळे उपभोग घडून येतो आर्ण 

उपभोगामुळे उत्पादनाला चालना र्मळते- दुसयाि शब्दात] सांपूणि ऑर्थिक 

र्ियाांचा प्रारांभ म्हणजे उत्पादन होय तर शेवट म्हणजे उपभोग होय- पुढे 

उत्पादन व उपभोग र्वर्नमयावर अवलांबून असते- अशाप्रकारे हे दोन्ही प्रवाह 

र्वर्नमयाद्वारे परस्पर सांबांर्ित व परस्परावलांबी आहेत-  

आर्थिक र्ियाांचा चिाकार प्रवाह % अथि  

*दुर्मिळता’ही साविर्िक समस्या आहे- ही समस्या सोडर्वण्याचे कायि 

अथिव्यवस्थेतील तीन सांस्था करीत असतात- १- व्यक्ति अथवा कुटुां बे २- पेढ्या 

आर्ण ३- सरकार-  

यानाांच अनुिमे घरगुती के्षि] व्यवसाय के्षि व सरकारी के्षि असे 

म्हणतात- हे र्तन्ही के्षि वसु्त व सेवाांचे उत्पादन] उपभोग आर्ण र्वर्नमय या 

र्तन्ही आर्थिक र्ियाांमधे्य सर्ियपणे भाग घेऊन परस्पराशी जुळलेले असतात- 

हे के्षि अशाप्रकारे र्िया व प्रर्तर्िया करून सांपूणि आर्थिक र्ियाांच्या चिाकार 

प्रवाहाला गती प्रदान करतात- जर खुली अथिव्यवस्था अक्तस्तत्वात असेल तर 

र्वदेशी व्यापाराला चालना र्मळून ̂ र्वदेशी व्यापार के्षि*हे चवथे के्षि अक्तस्तत्वात 

येते- 

‘घरगुती के्षिाकडून व्यवसाय के्षिाकडे र्वर्नमयाच्या माध्यमाने होणारा 

उत्पादक घटकाचा प्रवाह आर्ण व्यवसाय के्षिाकडून घरगुती के्षिाकडे होणारा 

वसू्त व सेवा प्रवाह चिाकार पद्धतीने सुरू असतो- यालाच आर्थिक व्यवहाराांचा 

चिाकार प्रवाह असे म्हणतात- 



घरगुती के्षि उत्पादक घटकाांचे मालक असतात- ते भूमी] श्रम] भाांडवल 

व सांयोजन इत्यादीचा व्यवसाय के्षिाला पुरवठा करतात- त्या मोबदल्यात त्याांना 

भाटक] मजुरी] व्याज नफा इत्यादीच्या रूपाने उत्पन्न प्राप्त होते- व्यवसाय 

के्षि उत्पादक घटकाांच्या सहाय्याने वसू्त व सेवाचे उत्पादन करून त्याांची घरगुती 

के्षिाला र्विी करतात- त्याद्वारे व्यवसाय के्षिाला उत्पन्न प्राप्ती होते- ^^वसू्त 

व सेवाांचे उत्पादन करण्याची प्रर्िया अथिव्यवस्थेत सातत्याने होत असते- 

त्यामुळे आर्थिक र्ियाांचा (व्यवहाराांचा) चिाकार प्रवाह सतत सुरू असतो-

** आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार प्रवाह सविप्रथम केन्स याांनी प्रसु्तत केला- 

एका के्षिाचा खचि हेच दुसयाि के्षिाचे उत्पन्न असते- व्यवसाईकाच्या  दृष्टीने 

असलेला खचि म्हणजे उत्पादक घटकाांची मालकी असणा&याांचे उत्पन्न होय- 

आर्ण घरगुती के्षिातील लोकाांनी केलेला खचि हे व्यावसार्यकाांचे उत्पन्न असते- 

व्यवसाय के्षिाकडून होणारी वसू्त व सेवाांच्या उत्पादनाची प्रर्िया आर्ण घरगुती 

के्षिाकडून होणारी उपभोगाची प्रर्िया अखांडपणे सुरू असते- त्यामुळे 

^^अथिव्यवस्थेतील उत्पन्न व खचि एका चिीय यद्धतीने प्रवाहीत होत असतात- 

यालाच उत्पन्नाचा चिाकार प्रवाह असेही म्हणतात**  

आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार प्रवाह फि दोन के्षि &घरगुती व व्यवसाय] 

असलेल्या बांद अथिव्यवस्थेतच अक्तस्तत्वात येतो असे नाही] तर तीन के्षि 

&सरकारी] आर्ण खुल्या अथिव्यवस्थेतील चार के्षि % र्वदेशी व्यापार] असलेल्या 

अथिव्यवस्थेतील अक्तस्तत्वात येतो- परां तु हा चांिाकार प्रवाह साध्य करण्यासाठी 

अथिव्यवस्थेच्या र्वर्वि के्षिामधे्य आवश्यक ते समायोजन करणे आवश्यक 

असते- चिाकार प्रवाहाच्या सहाय्याने खचि आर्ण उत्पन्नाचे तसेच व्यवसाय 

आर्ण घरगुती के्षिाच्या आपसातील व्यवहाराांचे र्वशे्लषण करता येते- 

^^खचािमुळे उत्पन्नाची र्नर्मिती होत’’ या सांकल्पनेवर चिाकार प्रवाह आिाररत 

आहे- 

चिाकार प्रवाहाचे के्षि 

अथिव्यवस्थेमधे्य आर्थिक र्ियासांबांिी र्नणिय घेणारे तीन घटक के्षि आहेत- 

त्याांचे कायि पुढीलप्रमाणे असते-  



1- घरगुती के्षि & यात व्यिी] कुटुां बे अथवा व्यक्तिसमूहाांचा समावेश 

होतो] ते उपभोगासांबांिी सवि र्नणिय घेत असतात] त्याांचा उदे्दश मयािर्दत 

उत्पन्नात कुटुांबातील सभासदाांच्या गरजा पूणि करणे हा असतो- घरगुती के्षि 

भूमी] श्रम] भाांडवल व सांयोजन यासारख्या उत्पादक घटकाांचे मालक असतात] 

हे ह्या घटकाांच्या सेवा र्वकून त्या मोबदल्यात अनुिमे खांड % भाटक] मजुरी] 

व्याज व नफा इत्यादी ांच्या रूपाने उत्पन्न प्राप्त करतात-  

२- व्यवसाय के्षि - यात वसु्तांचे उत्पादन न करता केवळ र्विी करणारी 

लहान मोठी दुकाने] तसेच उत्पादन व र्विी करणायाि पेढ्या] भागीदारी 

सांस्था] सहकारी सांस्था खाजगी व साविजर्नक कां पन्या इत्यादी ांचा समावेश 

होतो- वसू्त व सेवाांच्या उत्पादनासांबांिीचा र्नणिय व्यवसाय के्षिाद्वारे घेतला 

जातो- व्यवसाय के्षि उत्पादक घटकाांची र्नयुिी करतो आर्ण उत्पादक 

घटकाांच्या मालकाांना मोबदला देतो- ज्याप्रकारे घरगुती के्षि आपल्या गरजाांचे 

समािान करण्याकररता वसू्त व सेवाांचा उपभोग करतो. त्याचप्रकारे व्यवसाय 

के्षि नफा र्मळर्वण्याकररता वसू्त व सेवाांचे उत्पादन करतो. 

३- सरकारी के्षि- भाांडवलवादी] समाजवादी व र्मश्र ह्या र्तन्ही प्रकारच्या 

अथिव्यवस्थेमधे्य सरकारची महत्त्वाची भूर्मका असते- भाांडवलवादी अथिव्यवस्था 

सरकारचा फारसा हस्तके्षप नसतो- केवळ व्यक्ति व सांपत्तीच्या अर्िकाराांची 

स्थापना व रक्षण करने चलन व्यवस्थेचे सांचालन करणे आर्ण वजन-मापनाचे 

मापदांड प्रस्थार्पत करणे एवढीच सरकारला करावी लागतात- समाजवादी 

अथिव्यवस्थेमधे्य सरकारची फारच व्यापक भूर्मका असते- सरकार वसू्त व 

सेवाांच्या र्कमती र्नर्ित करून अथिव्यवस्थेतील सवि उत्पादन व उपयोगाच्या 

र्ियाांवर र्नयांिण ठेवत असते- र्मश्र अथिव्यवस्थेमधे्य सरकार बाजार व्यवस्था 

कायिक्षम बनवावे] सरकार खाजगी के्षिाच्या कायािचे र्नयमन करून तसेच 

त्याला प्रोत्साहन देऊन बाजार व्यवस्थेचे दोष दूर करते- सरकार स्वतः देखील 

उत्पादक घटकाांचा वापर करून वसू्त व सेवाांचे उत्पादन करते आर्ण पुढे 

घरगुती के्षि आर्ण व्यावसार्यक के्षिाला त्याचे र्विी करते- 

४- र्वदेशी व्यापार के्षि & खुली अथिव्यवस्था असताांना र्वदेशातून 

आवश्यक वसू्त व सेवाांची खरेदी  केली जाते आर्ण अर्तररि वसू्त व सेवाची 



र्वदेशात र्नयाित केली जाते- ज्यावेळी घरगुती के्षि र्वदेशातून वसू्त खरेदी 

करून देशात आयात करते त्यावेळी हा खचि चिाकार प्रवाहात गळती र्नमािण 

करतो आर्ण ज्यावेळी व्यावसार्दत के्षि र्वदेशातील लोकाांना आपल्या वसू्त व 

सेवाांची र्नयाित करते त्यावेळी गढ़तीची भरपाई होते- अशाप्रकारे आयातीमुळे 

र्नमािण होणायाि गळतीची भरपाई र्नयाितीने होत असेल तर उत्पिाचा चिाकार 

प्रवाह कायम राहील- उत्पन्नाच्या चिाकार प्रवाहात आयाती र्शवार बचती व 

करामुळेही गळती होत असते- ही गळती भरून काढण्यासाठी र्नयाितीर्शवाय 

गुांतवणूक आर्ण सरकारी खचाित वाढ करणे आवश्यक असते- 

चिाकार प्रवाहाची गृहीते :- 

आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार प्रवाह हा खालील गृहीतावर आिाररत आहे- 

१- चिाकार प्रवाह सविप्रथम र्द्व-के्षिीय] साध्या आर्ण बांर्दस्य 

अथिव्यवस्थेत अक्तस्तत्वात येतो- 

२- र्द्वके्षिीय प्रर्तमान घरगुती के्षि आर्ण व्यवसाय के्षि या दोहोमुळे 

तयार होते- 

३- घरगुती के्षिाला जे उत्पन्न प्राप्त होते ते पूणिपणे वसू्त व सेवाांवर खचि 

केले जाते- त्यामुळे व्यवसाय के्षिाला प्राप्ती होते- 

४- व्यवसाय के्षिाला वसू्त व सेवाांच्या र्विीपासून जे उत्पन्न प्राप्त होते 

ते भाटक मजुरी] व्याज व नफा इत्यादी ांच्या रूपाने घरगुती के्षिाला परत 

र्मळत असते-  

५- व्यावसार्यक पेट्या र्विी इतकेच उत्पादन करतात- म्हणजे उत्पादन 

हे मारका बरोबर असते- मालसाठा र्शल्लक नसतो. त्यामुळे चिाकार प्रवाह 

कायम राहतो- 

६- व्यवसाय के्षि आपली सांपूणि प्राप्ती घरगुती के्षिाला देत असल्यामुळे 

या के्षर्ि अर्वतरीत उत्पन्न नसते-  

७- िरगुती के्षिाचे व्यवहार हे सविि सारखे असतात- 



८- ज्यावेळी आर्थिक व्यवहाराांमधे्य सरकारी के्षिाचा अांतभािव केला जातो 

त्यावेळी त्याला र्ि-के्षिीय प्रर्तमान असे म्हणतात आर्ण चिाकार प्रवाहासाठी 

व्यवहारामध्य र्वर्शष्ट समायोजन करावे लागते- 

९- ज्यावेळी आर्थिक व्यवहाराांमधे्य र्वदेशी व्यापार के्षिाचा अांतभािव केला 

जातो त्यावेळी त्याला खुल्या अथिव्यवस्थेतील चार के्षिीय प्रर्तमान असे म्हणतात- 

अशा अथिव्यवस्थेत चिाकार प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी गळती &आयात] आर्ण 

भरपाई (र्नयाित्त मधे्य आवश्यक ते समायोजन करावे लागते-  

१०- स्थूल अथिशास्त्राच्या सांतुलनाकररता चिाकार प्रवाह कायम ठेवणे 

आवश्यक 

असते- अशाप्रकारे वरील गृहीताांच्या आिारे आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार 

प्रवाह स्पष्ट करता येतो- परां तु वास्तवात वरील प्रकारची पररक्तस्थती प्रत्यक्षात 

आढळून येत नाही तर ती काल्पर्नक स्वरूपाची पररक्तस्थती समजली जाते- 

चिाकार प्रवाहाचे प्रर्तमान  

आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार प्रवाह स्पष्ट करण्यासाठी एकूण तीन 

प्रकारचे प्रर्तमान प्रसु्तत केले आहेत- 

1- र्द्व-के्षिीय प्रर्तमान] २- र्ि-के्षिीय प्रर्तमान 3- चार-के्षिीय प्रर्तमान  

वरील र्तन्ही प्रकारच्या प्रर्तमानाचे र्ववेचन पुढे स्पष्ट केले आहे- 

र्द्व&के्षिीय प्रर्तमानात चिाकार प्रवाह 

अथिव्यवस्थेच्या र्द्व-के्षिीय प्रर्तमानात घरगुती के्षि आर्ण व्यवसाय के्षि 

अशा दोनच के्षिाांचा समावेश केला जातो- यात बांद अथिव्यवस्था अर्भपे्रत 

असते- घरगुती के्षि हा उपभोक्त्ाांचा वगि असून व्यवसाय के्षि हा उत्पादकाांचा 

वगि आहे- उत्पादनाचे घटक जसे भूमी श्रम] भाांडवल व सांयोजन याांची मालकी 

घरगुती के्षिाकडे असते- घरगुती के्षि हे व्यवसाय के्षिाला उत्पादक घटकाांच्या 

पुरवठा करून त्या मोबदल्यात भाटक- मजुरी] व्याज व नफा इत्यादी च्या 

रूपाने उत्पन्न र्मळर्वतो- व्यवसाय के्षि उत्पादक घटकाांच्या सेवा प्राप्त करून 



त्याद्वारे वसू्त व सेवाांचे उत्पादन करतो आर्ण उत्पार्दत वसू्त व सेवाांची घरगुती 

के्षिाला र्विी करून त्याद्वारे उत्पन्न प्राप्त करतो- 

व्यवसाय के्षि घरगुती के्षिाकडून उत्पादक घटकाांची प्राप्ती करून घरगुती 

के्षिाला वसू्त व सेवाांचा पुरवठा करतो- या मूलभूत र्वर्नमयाला ^वास्तर्वक 

र्वर्नमय* असे म्हणतात- र्वर्नमयाचे माध्यम म्हणून पैशाचा वापर केल्यास हे 

व्यवहार सुलभ होण्यास मदत होते- त्यामुळे व्यवसाय के्षि घरगुती के्षिाकडून 

प्रत्यक्षपणे उत्पादक घटकाांच्या सेवा खरेदी करीत नाही- तसेच घरगुती के्षि 

देखील व्यवसाय के्षिाकडून प्रत्यक्षपणे वसू्त व सेवाांची खरेदी करीत नाही- 

दोन्ही प्रकारचे व्यवहार हे बाजार यांिणेद्वारे केल्या जातात- उत्पादक घटकाांच्या 

खरेदी र्विीकरीता घटक बाजाराची मदत घेतली जाते- तर वसू्त व सेवाांची 

खरेदी-र्विीकरीता वसू्त बाजाराची मदत होत असते- 

र्द्व-के्षिीय प्रर्तमानात आर्थिक व्यवहाराचा चिाकार प्रवाह कशाप्रकारे 

अक्तस्तत्वात येतो हे पुढील आकृतीद्वारे स्पष्ट करता येईल- 

 

वरील आकृतीमधे्य अथिव्यवस्थेतील घरगुती के्षि व व्यवसाय के्षि यातील 

आर्थिक व्यवहाराांचा चिाकार प्रवाह दशिर्वलेला आहे- आकृतीच्या आतील 



वतुिळाच्या वरच्या भागात घटक बाजार आर्ण खालच्या भागात वसू्त बाजार 

दशिर्वलेला आहे- घरगुती के्षि भूमी श्रम] भाांडवल व सांयोजन ह्या उत्पादक 

घटकाांचे मालक असून ते वसू्त व सेवाांचे उत्पाद करण्याकररता व्यवसाय के्षिाला 

त्याांची र्विी करतात- व्यवसाय के्षिाद्वारे घरगुती के्षिाला वसु्त बाजारात वसू्त 

व सेवाांची र्विी केली जाते हे आकृतीच्या आतील वतुिळाच्या खालच्या भागात 

डावीकडून उजवीकडे दशिर्वले आहे आर्ण घरगुती के्षिाद्वारे उत्पादक घटकाांच्या 

सेवाांचे व्यवसाय के्षिाला होणारी र्विी ही आतील वतुिळाच्या वरच्या भागात 

उजवीकडून डावीकडे द्शर्वली आहे. व्यवसाय के्षिाकडून घरगुती के्षिाला 

होणारा वसू्त व सेवाांचा प्रवाह आर्ण घरगुती के्षिाकडून व्यवसाय के्षिाला 

होणारा उत्पादक घटकाांचा प्रवाह हा वसु्त-र्वर्नमयाच एक वास्तर्वक प्रवाह 

आहे- 

 

आिुर्नक काळात र्वर्नमयाचे सवि व्यवहार पैशाच्या सहाय्याने होत 

असतात- त्यामुळे पैशाचा र्कां वा उत्पन्नाचा प्रवाह हा वास्तर्वक प्रवाहाच्या र्वरुद्ध 

र्दशेने होत असतो- वसू्त बाजारातून घरगुती के्षिाकडून केली जाणारी वसू्त व 

सेवाांची खरेदी हा त्याांचा उपभोग खचि असून तो व्यवसाय के्षिाला उत्पन्नाच्या 

रूपाने प्राप्त होते- हे आकृतीमधे्य बाह्य वतुिळाच्या खालच्या भागात उजवीकडून 

डावीकडे दशिर्वले आहे. घटक बाजारात व्यवसाय के्षिाने घरगुती के्षिाकडून 

उत्पादक घटकाांच्या सेवा खरेदी केल्या तर तो व्यवसाय के्षिाचा खचि होतो 

आर्ण व्यवसाय के्षिाचा हाच खचि घरगुती के्षिाला उत्पन्नाच्या रूपाने प्राप्त होतो 

हे आकृतीमधे्य बाह्म वतुिळाच्या वरच्या भागात डावीकडून उजवीकडे दशिर्वला 

आहे- थोडक्यात] ^^एका के्षिाचे खचि हे दुसयाि के्षिाचे उत्पन्न असते- व्यवसाय 

के्षिाकडून उत्पादक घटकाांवर होणारा खचि हेच घरगुती के्षिाचे उत्पन्न असते- 

तर घरगुती के्षिाकडून वसू्त व सेवाांवर होणारा खचि हेच व्यवसाय के्षिाचे उत्पन्न 

असते म्हणजेच घरगुती के्षिाला प्राप्त झालेले उत्पन्न पुन्हा वसू्त व सेवाांच्या 

खरेदीमुळे व्यवसाय के्षिाकडे प्रवाहीत होत असते- अशाप्रकारे अथिव्यवस्थेत 

उत्पन्न व खचि ह्याचा चिाकार प्रवाह सतत सुरू असतो- 

 



 


