
'से' चा बाजाराचा िनयम (Say's Law of Market) 

1936 म े की ने आप ा 'जनरल िथअरी ऑफ मनी, इ रे  अँड ए ॉयमट या ंथात रोजगारीसंबंधी 
आपले िव ेषण ुत कर ापूव  अॅडम थ, जे. बी. से, रकाडो ं इ ादी परंपरावादी अथशा ांनीदेखील 

रोजगारीचे िव ेषण केले होते. परंपरावादी अथशा ांचा रोजगारीसंबंधीचा ि कोन ो. जे. एम. की ला मा  

न ता णूनच की ने आप ा ंथात रोजगारीचे नवीन ि कोनातून िववेचन केले.  परंपरावादी अथशा ांचे 

रोजगारीसंबंधी िवचार वेगवेग ा परंपरावादी अथशा ांनी रोजगारीसंबंधी आपले जे िवचार कट केलेले. होते 

ां ा आधारावर रोजगारीचा परंपरावादी िस ांत तयार झाला आहे. परंपरावादी  अथशा ां ा मते, 'पूण 

रोजगारीची प र थती' ही एक सामा  प र थती होय. एखा ा अथ व थेत जर पूण रोजगारी अ ात नसेल तर 

ती प र थती असामा  प र थतीचे ोतक असते व अशी असामा  प र थती णजेच अपूण रोजगारीची 
प र थती होय. हा सरकारी ह ेपाचा प रणाम असतो, कारण सरकारी ह ेप मागणी व पुरव ा ा श ीनंा 

तं पणे काय क  देत नाही. णूनच परंपरावादी अथशा ांनी 'मु ' अथ व थेवर भर िदला होता. 'मु ' 

अथ व था ती अथ व था होय ा अथ व थेत कोण ाही कार ा सरकारी ह ेपाचा पूणपणे अभाव 

असतो व बाजारयं णेला तं पणे काय क  िदले जाते. ां ा मते एखा ा अथ व थेत जर अपूण रोजगारी 
अ ात असेल तर ा अथ व थेत 'पूण रोजगारी' थािपत हो ाची ली नेहमीच आढळते. परंपरावादी 
अथशा ाने रोजगारी संबंिधत हे िवचार 'से' ा এजारा ा िनयमा ा पात ंिथत कर ात आले आहेत. 

 'से' चा बाजाराचा िनयम 

ा चे अथशा  'जे. बी. से' ने आप ा टेड डी इकॉनािमक पॉिलिटक' म थात बाजारासंबंधी जो िनयम 

केला आहे तो 'से चा बाजाराचा िनयम या नावाने ओळखला जातो. या िनयमात रोजगारीचे िववेचन कर ात आले 

आहे. से ा मता माणे अथ व थेत मागणीपे ा पुरवठा वाढून सामा  अ ु ादन व सामा  बेकारीची प र थती 
अपन होऊच शकत नाही. कारण अथ व थेत नेहमी पूण रोजगारी अ ात असते. िनयम - से ा मते, "पुरवठा 

तःक रता मागणी िनमाण करतो' . उ ादन व ुंसाठी बाजारपेठ िनमाण करते. ामुळे कर ात आलेले उ ादन 

बाजारात पूणपणे िवक ा जाते, प रणामतः मागणी ा मानाने उ ादन वाढून अनु ादनाची অ थती िनमाण 

झालेली आहे, असे अथ व थेत सहसा घडून येत नाही. से ा मतानुसार उ ादनच व ुं ा बाजाराची िनिमती 
करते  

िनयमाची गृहीते 

(१) पूण रोजगारी अथ व थेत मु ा तीची प र थती िनमाण न होता पूण रोजगारी अ ात असते. 

(२) मु  अथ व था - देशाची अथ व था मु  अथ व था असते. मु  अथ व था णजे ती अथ व था 
होय, ा अथ व थेत कोण ाही कार ा सरकारी ह ेपाचा पूणपणे अभाव असतो.  

(३) प रपूण धा - मा ा आिण व ू ा बाजारात प रपूण धची प र थती अ ात असते. 

(४) सम प म - देशातील म सम प असतात. याचा अथ असा की, सव िमकांची काय मता समान असते. 

(५) लवचीक िकमती आिण मजुरी -देशातील मजुरीचे दर तसेच व ुं ा िकमती लवचीक असतात णजेच गरज 

पड ास ां ात बदल करणे सहज श  असते. 

(६) मु े चे थर प रमाण - अथ व थेतील मु◌े्चे एकूण प रमाण थर असते. 



िस ांताचे ीकरण 

खालील मु ा ा आधारे िस ांताचे ीकरण करता येईल. व ुंचे उ ादन होत असताना ा 
उ ादना ा ि येमधूनच व ूक रता मागणी िनमाण होत असते. उ ादना ा कायात भूमी, (१) "उ ादन मागणी 
िनमाण करतो" म, भांडवल आिण संघटन है घटक काय करतात व ा काया ा मोबद ा ा पात गत होते. 

हे उ  व ूंवर खच केले जाते व ामुळे व ूक रता मागणी महावृत नेहमीच आढळते. परंपरावादी 
अथशासख जञांचे रोजगारीसंबंधीचे हे िवचार 'से' ा बाजारा ा िनयमा ा पात ंिथत कर ात आले 

आहेत.जे ा नवीन उ ादन केले जाते ाचवेळी ा उ ादनासाठी मागणीदेखील िनमाण होते. कारण ा 
उ ादनात वापर ा जाणा या घटकांना पा र िमक ा  होते. थोड ात उ ादना ा काळातच यश ी िनमाण 

होते व ही यश ी व ुं ा खरदीसाठी वापरली जात अस ामुळे जेवढे उ ादन केले जाते तेवढे संपूण उ ादन 

आपोआप िवकले । जाते. मागणी ा अभावी उ ादन िवकले गेले नाही, असे सहसा घडत नाही. ण अथ व थेत 

अ ु ादनाची प र थती सहसा उ  होत नाही. से ा मते उ ाद व ूक रता बाजार िनमाण करते. एका 
उदाहरणा ारे ही ि या  करता येईल समजा अथ व थेत १०० कोटी पयांचे नवीन उ ादन कर ात आले 

आहे. के. उ ादन कर ासाठी जी साधने वापर ात आली असतील ा साधनां ा ामीनंा ा साधनां ा 
कायाचा मोबदला १०० कोटी ा  होऊन ांचे उ  १०० कोटी पयांज वाढेल. हे वाढलेले १०० कोटी पयांचे 

उ  व ू खरेदी कर ासाठी वापरले जाऊन व ुंची मागणी १०० कोटी पयांनी वाढेल. याचा अथ असा की, 
उ ादन १०० कोट पयांनी वाढ ाने ते उ ादन व ुसाठी १०० कोटी पयांची नवीन मागणी िनमाण करील.  

(२) "व ू पर रासाठी मागणी िनमाण करतात" - एवढेच न े तर परंपरावादी अथशा ां ा मतानुसार व ू 
पर रांसाठी मागणी िनमाण करतात. 'अ' व ू ा उ ोगात जर उ ादन वाढले तर ामुळे केवळ 'अ' व ुसाठीची 
मागणी िनमाण होते असे नसून ती व ु ा उ ादनातील वाढ ब, क, ड व ुंसाठी मागणी िनमाण करते. कारण 'अ 

उ ादनात वापर ा जाणा या साधनांना जे उ  ा  होते ते उ  ा साधनांचे ामी केवळ 'अ व ुवरच खच 

करतात असे नसून ते उ  ब, क, ड व ुंवरदेखील खद केले जाऊन ब, क, ड व ूंसाठीदेखील नवीन मागणी 
िनमाण होते. ती मागणी पूण कर ासाठी जर ब व ुचे उ ादन वाढिवले गेले तर ही वाढ, वर  के ा माणे 

केवळ ब व ुसाठीच नवीन मागणी िनमाण करते असे नसून ती अ, क, ड व ुंसाठीदेखील मागणी िनमाण करते. 

अशा कारे व ू पर रांसाठी मागणी िनमाण करीत अस ामुळे ेक व ूचे वाढलेले उ  िवक ा जाते. 

मागणीअभावी ते िवक ा गेले नाही, असे घडून येत नाही. ामुळेच अथ व थेत सामा  अ ु ादनाची प र थती 
िनमाण होत नाही. 

(३) "बचत नेहमी गंुतवणूकीबरोबर असते" परंपरावादी अथशा ां ा मते व ुं ा उ ादनवाढी ा ि येत 

उ ादना ा साधनांना ा  होणा या उ ाचा काही भाग जर बचत क न ठेव ात आला तर ा भागाची 
गंुतवणूक केली जाते. णजेच बचत नेहमी गंुतवणुकीबरोबर असते. जर बचत आिण गंुतवणूक यात अंतर असेल तर 

लवचीक ाजा ा दरात मा मातून ते अंतर समा  होऊन बचत आिण गंुतवणूक यात समानता थािपत होते. 

बचत जर गंुतवणुकीपे ा जा  असेल तर ाजाचे दर घटतात ामुळे एका बाजूने बचत घटते व दुस या बाजूने 

गंुतवणूक वाढते व बचत आिण गंुतवणूक यात समानता थािपत होते. परंपरावादी अथशा ांचे असे मत होते की, 
ाजाचा दर आिण बचत यां ा दर ान समसंबंध असतो. ाजाचे दर वाढ ास बचत वाढते आिण समानता 
थािपत होऊन अथ व थेत सामा  अ ु ादनाची प र थती उ  होत नाही ामुळेच अथ व थेत सामा  

बेकारी कधीच आढळत नाही. 



 (४) "मजु◌ूरीत घट क न बेकारी दूर करता येत एखा ा उ ोगात मागणीपे ा पुरवठा वाढून ता ुरती बेरोजगारी 
ा उ ोगात िनमाण होऊ शकते, परंतु िमकां ा मौि क मजुरीत घट क न ती बेकारी दूर करता येते असा 

परंपरावादी अथशा ांचा िव ास होता. समा ा बाजारात धची प र थती अस ामुळे िमक बेकारी ा 
भीतीने ही रोख मजुरीतील कपात ीकारतात आिण िमकां ा रोख मजूरीत घट झा ाने उ ादकांचे मजुरी देयक 

(Wage Bill) कमी होते. ामुळे उ ादन खच घटतो व व ूं ा िकमती कमी होऊन ांची मागणी वाढते. फलतः 
संयोजकांनी उ ािदत केलेला माल िवकला जातो. अशा कारे एखा ा उ ोगात ता ुरती िनमाण झालेली 
अ ु ादनाची प र थती व बेकारी न  होऊन पु ा पूण रोजगारी थािपत होते. 

से चा बाजाराचा िनयम ो. िपगूने मा  केला आहे व तो िनयम वेग ा ि कोना ा आधारावर  केला 
आहे. से आिण इतर परंपरावादी अथशा ांचे असे मत होते की, िकमती व मजुरी लवचीक असतात व अशा 
लवचीक िकमती ा व मजुरी ा मा मातून अथ व था त:ला पूण रोजगारी ा पातळीवर समायोिजत करते. 

णजेच लवचीक मजुरीमुळे पूण रोजगारी थािपत होते. से ा िनयमातील हा िवचार ो. िपगूने मा  केला आहे. 

िपगू ा मते मागणी िकतीही असली तरी िमकां ा रोख मजुरीतील कपाती ारे पूण रोजगारी थािपत केली जाऊ 

शकते. अिमक आिण मालकवग यात सौदा होऊन मजुरी िनि त होते. ामुळे मालकवग िमकां ा मजुरीत कपात 

क न अिधक िमकांना रोजगार देऊ शकतात. मजुरीत कपात झा ाने उ ादनखच घटतो, व ुं ा िकमती 
घटतात ामुळे ांची मागणी वाढते. उ ादन बाढिवले जाते व बेकार िमकांना काम िदले जाऊन अथ व थेतील 

बेकारी दूर होऊन पूण रोजगारी थािपत होते. ो. िपगूची अशी धारणा होती की, जर िमक आप ा सीमांत 

उ ादकतेइतकीच मजुरी ावयास तयार असतील तर मा ा बाजारात कधीच बेकारीची प र थती ठ  होऊ 

शकत नाही. अशा कारे िपगू ा मतेदेखील अथ व थेत सामा  अ ु ादनाची व सामा  बेकारीची प र थती 
अ ात असू शकत नाही. अथ व थेत नेहमी पूण रोजगारीची प र थती अ ात असते. 

(१) पुरवठा त:क रता मागणी िनमाण करतो. 

(२) पुरवठा त:क रता मागणी िनमाण करीत अस ामुळे अथ व थेत जे उ ादन केले जाते ते आपोआप िवकले 

जाते. कारण व ू पर रांसाठी मागणी िनमाण करतात.  

(३) ामुळे अथ व थेत सामा  अ ु ादनाची व सामा  बेकारीची प र थती सहसा आढळत नाही. 

(४) अथ व थेत नेहमी पूण रोजगारी अ ात असते. 

(५) अथ व थेतील एखा ा उपयोगात मागणीपे ा पुरवडा वाबून ता ुरती बेकारीची प र थती िनमाण होऊ शकते, 

परंतु िमकां ा मौि क मजुरीत कपात क न ती न  करता येते व अथ व थेत पूण रोजगारी थािपत होते. 

 की चे 'से' ा बाजार िनयमावरील आ ेप 

 (१) पूण धची क ना चुकीची आहे- रोजगारीचा परंपरावादी िस ांत महणदेव । 'से' चा बाजार िनयम मा ा व 

व ुं ा बाजारात प रपूण धा असते, या गृहीताक आधारलेला आहे, परंतु  वहारात मा ा व व ुं ा 
बाजारात प रपूण धा कायम अ ात नसते. 

(२) बचतीचे गंुतवणुकीत आपोआप प रवतन होत नाही - या िस ांतानुक लवचीक ाजा ा दरा ा मा मातून 

बचत व गंुतवणूक याम े समानता थािपत होतन। ा ारे पूण रोजगारी थािपत होते. परंतु की ा मते 

अथ व थेत बचत करणाचব ी व ा बचतीची गंुतवणूक करणा या ी वेगवेग ा असतात व ांची टी 



वेगवेगळी असतात. ामुळे गंुतवणूक करणारे बचत ां ा संपूण बचतीची गंुतवर करतीलच असे नाही ामुळे 

बचत आिण गंुतवणूक याम े समानता थािपत होत नाही. 

(३) बचत आिण गंुतवणूक ाजसापे  नसतात - परंपरावादी अथशा ां ा मते जर बचत आिण गंुतवणूक यात 

अंतर असेल तर ाजा ा दरात बदल होऊन अंतर न  होते. णजेच बचत आिण गंुतवणूक ाजा ा दरावर 

अवलंबून असे परंपरावादी अथशा ांचा हा िवचारदेखील की ला मा  नाही. ां ा मते बचन २ गंुतवणूक ही 
ाजदरसापे  नसून ती उ सापे  असते. उ ा ा पातळीतील बदलाच मा मातून बचत व गंुतवणूक या ा 

दर ान समानता थािपत होते. 

(४) चुकीचा आधार - रोजागारीचा परंपरावादी िस ांत या िवचारांवर आधारलेत आहे की, व ुं ा उ ादनवाढी ा 
ि येत उ ादना ा घटकांना ा  होणारे संपूण ठ ा व ुंवर खच केले जाते, ाचा काही भाग बचत क न 

ठेवला जात नाही. परंतु परंपरावाद िस ांतातील हा आधारभूत िवचार वहारात चूक आहे. उ ादना ा घटकांना 
ा  होगारे उ  पूणपणे व ुंवर खच केले जात नाही ामुळेच व ुंची वतमान मागणी कमी होते. प रणामतः 

संपूण उ ादन िवकले जात नाही. 

(५) मु  अथ व था - परंपरावादी अथशा ांनी आप ा रोजगारी ा िववेचनात 'मु  अथ व था' गृहीत धरली 
आहे. मु  अथ व था णजे अशी अथ व था होय ा अथ व थेत बाजारयं णेला तं पणे काय क  िदले 

जाते. ित ात सरकारचा ह ेप मुळीच नसतो, परंतु की ला मु  अथ व थेची क नाच मा  न ती. 
की ा मते, "वतमान अथ व थेत सरकारी ह ेपािशवाय जनक ाण साधले जाऊ शकत नाही. तेजी व मंदी 
या दो ी प र थतीत सरकारने ह ेप केला पािहजे हा की चा ढ िव ास होता. 

(६) िमकां ा मजुरीतील कपात िमकां ा रोख मजुरीत कपात कर ासंबंधी परंपरावादी अथशा ांचे व िपगूचे 

िवचार की ने मा  केले नाही, या िवचारावर की ने खर टीका केली आहे. परंपरावादी अथशा ांनी 
िमकां ा रोख मजुरीत कपात क न एखा ा उ ोगात ता ुरती िनमाण झालेली बेकारी दूर क न पु ा पूण 

रोजगारी थािपत करता येते, असे मत दिशत केले होते. की ा मते िमकां ा रोख मजरीत कपात करणे 

वहारात श  नसते. कारण संयोजकांनी िमकां ा रोख मजुरीत कपात कर ाचा जर य  केला तर िमक 

संघटना ाचा खर िवरोध करतात. ामुळे तसे करणे संयोजकांना श  होत नाही. िशवाय जर िमकां ा रोख 

मजुरीत कपात कर ात आली तर िमकांची यश ी कमी होऊन भावी मागणी घटते व रोजगाराची पातळी 
कमी होऊ शकते. ामुळे की चा िमकां ा रोख मजुरीत कपात कर ाला ती  िवरोध होता. 

(७) अपूण रोजगार संतुलन - अथ व थेत नेहमी पूण रोजगारी अ ात असते हे परंपरावादी अथशा ांचे मत 

की ला मा  न ते. ा ा मते अथ व थेचे संतुलन पूण रोजगारी ा पातळीवर थािपत होत नसून ते अपूण 

रोजगारी ा पातळीवर थािपत होते. दुस या श ात, की ा मते अथ व थेचे संतुलन थािपत होऊन जी 
रोजगाराची पातळी िनि त होते ती पूण रोजगारीपे ा कमीच असते. णजेच अथ व थेत काही िमक काम ा  

न झा ामुळे बेकार असतात. 

(८) दीघकालीन िस ांत परंपरावादी अथशा ांचा रोजगारीचा िस ांत दीघकालीन रोजगारीचे ीकरण करणारा 
िस ांत आहे. परंतु की ा मते सामा जनांसाठी दीघकाळापे ा अ काळ जा  मह ाचा असतो. कारण 

'दीघकाळात आप ा सवाचा मृ ू होतो.' रोजगारी ा परंपरावादी िस ांतावर पुढील माणे टीका क न की ने 

रोजगारीचा परंपरावादी िस ांत अमा  केला आहे व रोजगारीचे ीकरण ाने वेग ा ि कोना ा आधारावर 

केले आहे. 



 भावी मागणीचे त  / की चा रोजगारीचा सामा  िस ांत 

परंपरावादी अथशा ांनी आप ा रोजगारीसंबंधी ा िस ांतात अथ व थेत नेहमी पूण रोजगारी 
अ ात असते, असे ितपादन केले होते. परंपरावादी अथशा ां ा या िवचाराशी की  सहमत न ते. 

अथ व थेतील पूण रोजगारी की ने कधीच मा  केली नाही, ा ा मते अथ व थेचे अ कालीन संतुलन 

थािपत होऊन जी रोजगारीची पातळी िनि त होते ती पूण रोजगारी ा पातळी ा खालीच असते. आपले 

रोजगारीसंबंधीचे हे िवचार की ने "जनरल िथअरी ऑफ मनी इंटरे  अँड ए ायमट" या १९३६ साली कािशत 

झाले ा ंथात ुत केले. या ंथात की ने अथ व थेतील रोजगारी िनि त करणा या घटकांचे परंपरावादी 
िस ांतापे ा वेग ा ि कोनातून िव ेषण केले आहे. 

की ने आप ा रोजगारी ा िस ांताला 'सामा  िस ांत' असे संबोधले आहे कारण रोजगारीचे िव ेषण 

करताना की ने सम ी (सम ) ि कोन प रला आहे. अथ व थेतील एखा ा िविश  उ ोगात रोजगारी कशी 
िनि त होते याचे िव ेषण कर ाऐवजी संपूण अथ व थेत रोजगारीची पातळी कशी िनि त होते याचे िव ेषण 

कौ ा रोजगारी ा सामा  िस ांतात कर ात आले. की ने आप ा रोजगारी ा िववेचनात भावी मागणीला 
अ ािधक मह  िदले अस ामुळे की ा िस ांत भावी मागणीचा िस ांत असेही णतात. 

की ा िस ांताची मांडणी 

की ने भावी मागणी िस ांताची मांडणी पुढील माणे केली आहे - की ा मते 'भांडवलवादी 
अथ व थेत अ काळात रोजगारीची पातळी भावी मागणीने िनि त होते. भावी मागणी िजतकी जा  िततकी 
रोजगारीची पातळी जा  असते आिण अथ व थेतील एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यात समानता 

थािपत होऊन भावी मागणी िनि त होते.' याचा अथ असा की -भांडवलवादी अथ व थेत, अ काळात एकूण 

मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यां ा दर ान समानता थािपत होऊन रोजगारीची पातळी िनि त होते. 

याला अथ व थेचे अ कालीन संतुलन णतात. अथ व थेचे अ कालीन संतुलन थािपत होऊन रोजगारीची 
पातळी िनि त होते ती पूण रोजगारी ा पातळीपे ा कमीच असते.' 

की ा िस ांताची गृहीते 

(१) भांडवलवादी अथ व था - आप ा िववेचनात की ने भांडवलवादी अथ व था गृहीत धरली आहे. 

समाजवादी अथ व थेत की चा िस ांत लागू होत नाही.  

(२) अ काळ - आप ा िव ेषणात की ने अ काळ गृहीत धरला आहे व रोजगारी िनधा रत करणा या 
उपभोग, गंुतवणूक इ ादी सव घटकांचे ीकरण अ काळा ा संदभात केले आहे. 

(३) प रपूण धा - म बाजारात व व ू बाजारात प रपूण धा अ ात असते, असे की ने गृहीत धरले आहे. 

भावी मागणीचे िनधारक घटक 

की ा रोजगारी ा सामा  िस ांतानुसार भांडवलवादी अथ व थेत अ काळात अथ व थेचे 

संतुलन थािपत होऊन रोजगारी िनि त होते. अथ व थेचे अ कालीन संतुलन णजे एखा ा रोजगारी ा 
पातळीला एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यां ा दर ान समानता थािपत होणे होय. याचा अथ 

असा की. भावी मागणीची णजेच पयायाने रोजगारी ा पातळीचे िनणायक घटक दोन आहेत. (अ) एकूण मागणी 



िकंमत व (ब) एकूण पुरवठा िकंमत. ामुळे आपण एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत या संक नांचे 

ीकरण क न ा दोहोमं े समानता थािपत हो ाची ि या  क . 

भांडवलवादी अथ व थेत उ ादनाचे काय मु तः संयोजकां ा ारे केले जाते आिण मह म नफा ा  

करणे है खासगी संयोजकाचे उि  असते. या अथ व थेत उ ादनासंबंधीचे व ामुळेच रोजगारी दे ासंबंधीचे 

िनणय खासगी संयोजकां ारे घेतले जातात. हे िनणय मह म नफा ा  कर ाचे उिद  समोर ठेवून घेतले जातात. 

उ ादनात बाद कर ाचा जर संयोजकांनी िनणय घेतला तर रोजगारीतदेखील वाढ केली जाते कारण जा  

उ ादन कर ासाठी जा  िमकांची गरज असते. की ने आप ा िववेचनात असे गृहीत धरले की, रोजगारीत 

उ ादना ा माणात बदल होतो. याचा अथ असा की ा माणात उ ादन वाढिवले जाते ाच माणात रोजगारी 
वाढते. िकती िमक कामावर लावा ाचे याचा िनणय घे ापूव  िविश  िमक कामावर लाव ानंतर ां ा 

मा ारे िकती उ ादन होईल व ते भिव ात िवक ानंतर ां ा िव ीपासून एका िविश  एकूण िव ी िकमतीची 
अपे ा करतात. या रोजगारी ारे उ ािदत होणा या माला ा िव ीपासून अपेि लेली एकूण िव ी िकंमत णजे ा 
िविश  रोजगारीची एकूण मागणी िकंमत असते. कौ ने एकूण मागणी िकमतीची ा ा पुढील माणे केली आहे. 

"एखा ा रोजगारी ा उ ी ा िव ीपासून जी एकूण िव ी िकंमत ा  होईल अशी संयोजकांनी अपे ा केली 
असते ा एकूण िव ी िकमतीला ा रोजगारी ा पातळीची एकूण मागणी िकंमत णतात." 

अशा कारे एकूण मागणी िकंमत णजे िविश  रोजगारी ा पातळीपासून सव संयोजकांनी अपेि लेली 
ा ी होय. जे ा संयोजक अिधक िमक कामावर लावतात ते ा ां ा मा ारे अपेि लेले एकूण उ ादन जा  

असते व ा जा  उ ादनाची िव ी के ाने जा  एकूण िव ी िकंमत ा  होईल अशी संयोजकांना आशा 
असते. याचा अथ असा की, जा  रोजगारी ा पातळीसाठी एकूण मागणी िकंमतदेखील जा  असते. एखा ा 
िविश  रोजगारी ा पातळीसाठी एकूण मागणी िकंमत िविश  असते आिण वरवर ा रोजगारी ा पातळीसाठी 
एकूण मागणी िकंमत देखील जा  असते. थोड ात रोजगारीची पातळी जसजशी वाढत जाते तसतशी एकूण 

मागणी िकंमत वाढत जाते. 

एकूण मागणी िकमती ा वरील ा ेव न िदसून येते की, की ने अपेि त ा ीचा (एकूण मागणी 
िकमतीचा) उ ादनाशी  संबंध न जोडता तो उ ादनासाठी िद ा जाणा या रोजगारीशी जोडला आहे. असे 

का? या ाचे उ र असे आहे की, की चा मु  उ ेश रोजगारी िनधा रत करणारे घटक शोधून काढणे हा होता, 
उ ादनाची मा ा िनधा रत करणारे घटक शोधून काढणे हा की चा उ ेश न ता. िशवाय उ ादने वेगवेग ा 

पाची असतात व सव कार ा उ ादनांचे मापन क  शकेल असे एखाद सामा  भौितक माप उपल  

नसते. एवढेच न े, तर की चे मत असे होते की, अ काळात उ ादनात आिण रोजगारीत सार ाच माणात 

बदल होतात. व ुत: उ ादनासाठी मागणी ही उ ादनासाठी लागणा या माची मागणी असते. ामुळेच की ने 

संयोजकां ा अपेि त ा ीचा संबंध सरळ उ ादनाशी न जोडता उ ादनासाठी लागणा या रोजगारीशी जोडला 
आहे. 

एकूण मागणीचे को क िकंवा एकूण मागणी फलन वर उ ेख के ा माणे रोजगारी ा वेगवेग ा 
पात ांसाठी एकूण मागणी िकमती वेगवेग ा असतात आिण वरवर ा रोजगारी ा पातळीसाठी एकूण मागणी 
िकंमत जा  जा  असते. जर रोजगारी ा वेगवेग ा पात ा व ांना अनुल ून असले ा वेगवेग ा एकूण 

मागणी िकमती जर एखा ा को का ा पात ुत के ा तर ा को काला एकूण मागणीचे को क िकंवा 
एकूण मागणी फलन असे णतात. एकूण मागणी फलन पुढे िदलेले आहे. 



एकूण मागणी फलन 

रोजगारी (कोटी िमकास) एकूण मागणी िकंमत (कोटी पये ) 
0 0 
1 60 
2 100 
3 150 
4 190 
5 220 
6 240 
7 250 

 

वरील एकूण मागणी ा को काव न िदसून येते की, रोजगारीत जसजशी वाढ होते तसतशी एकूण मागणी 
िकमतीत वाढ होत जाते आिण हे ाभािवक आहे. कारण रोजगारीत वाढ होणे याचा अथ उ ादनात वाढ असा 
होतो व उ ादनात वाढ झा ानंतर ते उ ादन िवकून जा  एकूण िव ी िकमतीची संयोजक अपे ा करतात. 

दुस या श ात, जा  रोजगारीचा अथ संयोजकांनी अपेि लेली जा  ा ी व कमी रोजगारीचा अथ संयोजकांनी 
अपेि लेली कमी ा ी असा होतो. 

एकूण मागणीचा व  - एकूण मागणी ा को काला एका व ा ारेदेखील दशिवता येते. या व ाला एकूण 

मागणीचा व  िकंवा एकूण मागणी फलाचा व  णतात. हा व  रोजगारी व एकूण मागणी िकंमत यातील संबंध 

दशिवतो. वर दशिव ा माणे रोजगारी ा पातळीतील वाढीबरोबर एकूण मागणी िकंमत वाढत जाते. ामुळे 

एकूण मागणीचा व  पुढील आकृतीत दशिव ा माणे खालून वर उजवीकडे वळणारा असतो. 

 

आकृतीत 'अम' एकूण मागणीचा व  होय. या व ाव न रोजगारी आिण एकण मागणी िकंमत यातील 

संबंधािवषयी पुढील वैिश े  होतात. (अ) हा व  'अ' िबंदूपासून उगम पावतो. याचा अथ असा की, शू  

रोजगारीसाठी एकूण मागणी िकंमत शू  असते. 

(ब) हा व  खालून वर उजवीकडे वळणारा आहे. याचा अथ असा की. रोजगारीची पातळी जसजशी वाढत जाते 

तसतशी एकूण मागणी िकंमत वाढत जाते. वरवर ा रोजगारी ा पातळीसाठी एकूण मागणी िकंमत जा  आहे. 

(क) सुरवातीला या व ाचा उतार ती  आहे. या व ावरील 'क' िबंदूपयत उतार ती  आहे. याचा अथ असा की, 
सुरवाती ा अव थेत रोजगारीमधील वाढीबरोबर एकूण मागणी िकंमत ती  वेगाने वाढू लागते. 'क' िबंदू नंतर या 
व ाचा उतार मंद झालेला आहे. याचा अथ नंतर ा अव थेत एकूण मागणी िकमतीमधील वाढ मंद गतीने होऊ 



लागते. हे असे का होते? या ाचे उ र असे आहे की, रोजगारी ा सुरवाती ा अव थेत संयोजकां ा 
ा ीसंबंधी ा अपे ा ब याच जा  असतात ामुळे एकूण मागणी िकंमत वेगाने वाढते. परंतु रोजगारी जसजशी 

वाढत जाते तसतसा संयोजकां ा ा ीसंबंधी ा अपे ा मंदावत जातात. ामुळे एकूण मागणी िकंमत मंदगतीने 

वाढू लागते.  

(ड) अ काळात उपभोग जरी थर असला तरी गंुतवणुकीत वाढ िकंवा घट होऊ शकते. गंुतवणुकीत वाढ 

झा ास भावी मागणी वाढून एकूण मागणी को कच बदलते व एकूण मागणीचा व  आकृतीत दशिव ा माणे 

वर सरकून 'अम१' ा थतीत येतो. याउलट गंुतवणूक घट ास भावी मागणी कमी होऊन एकूण मागणीचा व  

खाली सरकतो व तो 'अमर' या थतीत येतो. अशा कारे एकूण मागणी फलन थर नसते. अ थरता हे ाचे 

वैिश  असते. 

एकंदर िकंवा एकूण पुरवठा िकंमत 

की ा िस ांता माणे रोजगारी ा िनधारणात एकूण पुरवठा िकंमत हा घटक देखील मह ाचा असतो. 
एकूण पुरवठा िकमतीची ा ा पुढील माणे करता येते. "एखादी रोजगारीची पातळी जेमतेम परवड ासाठी ा 
रोजगारी ा उ ी ा िव ीपासून जी िकमान एकूण िव ी िकंमत ा  ावी अशी सव संयोजकांची अपे ा असते 

ा अपेि त िकमान एकूण िव ी िकमतीला ा रोजगारी ा पातळीची एकूण पुरवठा िकंमत णतात." 

उ ादन करताना संयोजकांना िविवध उ ादना ा घटकांना ा ा लागणा या मोबद ा ा पात 

खच करावा लागतो व हा खच संयोजकांचा उ ादन खच असतो संयोजकाचा उ ेश नफा ा  करणे हा असतो. 
तोटा सहन क न उ ादन कर ास कोणताही संयोजक तयार होणार नाही. ामुळे िविश  सं ेत िमक 

कामावर लावले तर तेव ा िमकां ारे होऊ शकणा या उ ादनाची िव ी के ानंतर ा एकूण िव ी िकमतीतून 

िकमान ांचा उ ादनखच भ न िनघाला पािहजे, अशी संयोजकांची ाभािवक अपे ा राहील दुस या श ात असे 

णता येईल की, िविश  सं ेत िमकांना रोजगारी देणे संयोजकांना जेमतेम परवड ासाठी ांची अपेि त ा ी 
कमीत कमी ां ा एकूण उ ादनखचाएवढी असली पािहजे. याव न असा िन ष िनघतो की, रोजगारीची एकूण 

पुरवठा िकंमत संयोजककां ा एकूण उ ादन खचाबरोबर असते. 

जर संयोजकांनी रोजगारीत वाढ केली तर उ ादनात तसेच ां ा उ ादनखचात वाढ होईल व वाढलेला 
उ ादनखच भ न काढ ासाठी ते उ ािदत माला ा िव ीपासून पूव पे ा जा  िकमान ा ीची अपे ा 
करतील. णजेच रोजगारीत वाढ झा ानंतर एकूण पुरवठा िकमतीदेखील वाढ होईल. अशा कारे रोजगारी आिण 

एकूण पुरवठा िकमत यां ा दर ानदेखील सरळ संबंध आढळून येतो. 

एकूण पुरवठा को क िकंवा एकूण पुरवठा फलन - िविश  रोजगारी ा पातळीसाठी िविश  एकूण पुरवठा 
िकंमत असते, परंतु रोजगारी ा पातळीत बदल झा ास एकूण पुरवठा िकंमतदेखील बदलते. पुरवठा िकंमत 

वर ा रोजगारी ा पातळीसाठी जा  आिण खाल ा रोजगारी ा पातळीसाठी कमी असते. जर आपण 

रोजगारी ा वेगवेग ा पात ा व ांना अनुल ून असले ा एकूण पुरवठा िकमती एखा ा को का ा पात 

ुत के ा तर ा को काला एकूण पुरव ाचे को क िकंवा एकूण पुरवठा फलन णतात. हे को क पुढे िदले 

आहे. 

 



रोजगारी (कोटी िमकास) एकूण पुरवठा िकंमत (कोटी पये ) 
0 0 
1 40 
2 60 
3 90 
4 130 
5 180 
6 240 
7 310 

 

एकूण पुरव ाचा व  - एकूण पुरव ाचे को क जर एखा ा व ा ा ारे ुत केले जर ा व ाला एकूण 

पुरवठा व  णतात. पुढील आकृतीत हा व  दशिवला आहे. या आकृतीत 'अप' एकूण पुरवठधाचा व  आहे या 
व ाची पुढील वैिश े िदसून येतात. 

 

(अ) या व ाचा उगम 'अ' िबदूतून झाला आहे. याचा अथ असा होतो की, शू  रोजगारी ा पातळीत एकूण पुरवठा 
िकंमत शू  असते. (ब) हा ब देखील खालून वर उजवीकडे वळणारा आहे. याचा अथ असा होतो की, रोजगारी ा 
पातळीतील वाढीबरोबर एकूण पुरवठा िकंमत वाढत जाते. (क) रोजगारी ा सुरवाती ा अव थेत या व ाचा उतार 

मंद आहे. याचा अथ असा होतो की, सुरवातीला एकूण पुरवठा िकंमत णजेच संयोजकांचा उ ादनखच मंदगतीने 

वाढतो. आकृतीत 'क' िबंदूपयत या व ाचा उतार मंद आहे. परंतु 'क' िबं◌ूनंतर तो एकदम ती  झालेला आहे. 

णजेच नंतर ा अव थेत एकूण पुरवठा िकंमत णजेच संयोजकांचा एकूण उ ादन खच वेगाने वाढू लागतो. हे 

असे का घडते? या ाचे उ र असे आहे की, सुरवातीला रोजगारीत जसजशी वाढ होते तसतसे उ ादन वाढून 

संयोजकांना उ ादनमाना ा बचती जा  माणात ा  होऊ लागतात. ामुळे उ ादनवाढीबरोबर उ ादन खद 

बाढला तरी तो कमी वेगाने वाढतो. नंतर ा अव थेत उ ादनमाना ा बचती ा मानाने तो ाचे माण वाढू लागते 

ामुळे उ ादन खचातील वाढीचा वेग बाढू लागतो. प रणामतः एकूण पुरवठा िकंमत वेगाने वाढू लागते,. एकूण 

मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यांचे िववेचन के ानंतर यां ा समानतेने भावी मागणीचे िकंवा 
रोजगारी ा पातळीचे िनधारण कसे होते, यांचा िवचार क , रोजगारीचे िनधारण व अथ व थेचे अ ावधी संतुलन 

की ा रोजगारी ा िस ांता माणे अ काळात एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवटा िकंमत यां ा दर ान 

समानता थािपत होऊन रोजगारीची पातळी िनि त होते. साला की ने अथ व थेचे अ ावधी संतुलन असे 

संबोधले आहे. ा रोजगारी ा पातळीत एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकमती ा दर ान समानता 
थािपत होते ती रोजगारीची पातळी अथ व थेत थािपत होते. 



वर उ ेख के ा माणे रोजगारीतील वाढीबरोबर रोजगारीची एकूण मागणी िकंमत वेगाने वाढते, परंतु 

एकूण पुरवठा िकंमत कमी वेगाने वाढते. ामुळे एकूण पुरवठा िकमत क एकूण मागणी िकमती ा मागे राहते. 

दुस या श ात संयोजकांची अपेि त ा ी ां ा अपेि त उ ादन खचा ा मानाने जा  रा न संयोजकांना नफा 
ा  होऊ लागतो. एकूण मागणी िकंमत आिण एकूण पुरवठा िकमत यामधील अंतर णजेच संयोजकांचा नफा 

होय सुरवातीला रोजगारीत जसजशी वाढ होत जाते तसतसे हे अंतर वाढत जाते. णजेच संयोजकांचा अपेि त 

नफा वाढत जातो. ामुळे आप ा न ात आणखी वाढ कर ासाठी संयोजक रोजगारी ा पातळीत वाढ क  

लागतात, परंतु नंतर संयोजकां ा ा ीसंबंधी ा अपे ा मंदाऊ लागतात व उ ादनमानातील अ-बचतीचे माण 

वाढ ाने संयोजकाचा अपेि त उ ादन खच वाढत जातो. ामुळे एका बाजूने एकूण मागणी िकमतीतील वाढीचा 
वेग कमी होत जातो व दुस या बाजूने एकूण पुरवठा िकमतीतील वाढीचा वेग वाढत जातो. ामुळे एकूण मागणी 
िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यामधील अंतर कमी होऊन एखा ा रोजगारी ा पातळीला हे अंतर संपु ात येऊन 

एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवटा िकमती ा दर ान समानता थािपत होते. ा रोजगारी ा पातळीत 

एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत समान बनतात ती रोजगारीची पातळी अथ व थेत िनि त होते. 

पुढील उदाहरणा ा ारे ही संतुलनाची क ना  केली आहे. 

रोजगारीचे िनधारण 

रोजगारीची पातळी (कोटी िमक) एकूण मागणी िकंमत (कोटी पये) एकूण पुरवठा िकंमत (कोटी पये)
0 0          0 
1 60         40 
2 100         60 
3 150         90 
4 190       130 
5 220 180 ए.मा. िकं. > ए.पु.िकं 
6 240 240 ए.मा. िकं. = ए.पु.िकं 
7 250 310 ए.मा. िकं. < ए.पु.िकं 

 

 उदाहरणात ६ कोटी िमक या रोजगारी ा पातळीला एकूण मागणी िकंमत २४० कोटी पये व एकूण 

पुरवठा िकमत २४० कोटी आहे. ामुळेच अथ व थेत कोटी िमकांना रोजगार ा  होऊन रोजगारीची पातळी ६ 

कोटी िमक इतकी िनि त होईल, परंत िमकांची रोजगारी ५ कोटी िमक इतकी िनि त होऊ शकणार नाही. 
कारण या पातळीला एकूण मागणी िकमत एकूण पुरवठा िकमतीपे ा जा  आहे तसेच ती ७ कोटीला िनि त होणार 

नाही. कारण या पातळाला एकूण मागणी िकमतीपे ा एकूण पुरवठा िकंमत जा  आहे. 

 



आकृतीत 'क' िबंदूत एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत यां ा दर ान समानता थािपत 

होऊन भावी मागणी व रोजगारीची पातळी िनि त झाली आहे. कारण क िबंदूत एकूण मागणीचा व  व एकूण 

पुरव ाचा व  पर रांना छेदतात. दुस या श ात अथ व थेचे अ ावधी संतुलन 'क' िबंदूत थािपत होऊन 

अथ व थेत 'अट' ही रोजगारीची पातळी िनि त झाली आहे. या रोजगारी ा पातळीला एकूण मागणी िकंमत व 

एकूण पुरवठा िकंमत दो ी 'अस' आहेत. अथ व थेत चिलत मजुरी ा दरावर काम क  इ णा या िमकांची 
एकूण सं ा 'अट१' आहे. या सव िमकांना जर काम िमळाले तर अथ व थेत पूण रोजगारी थािपत होईल. परंतु 

अथ व थेचे अ कालीन संतुलन 'अट' रोजगारी ा पातळीलाच थािपत होते. याचा अथ असा होतो की, 
अथ व थेचे अ कालीन संतुलन अपूण रोजगारी ा पातळीला थािपत होते. अथ व थेवर 'अट' रोजगारी 
िनधा रत होते आिण 'टट१' िमक चिलत मजुरी ा दरावर काम कर ास तयार असूनदेखील ांना काम ा  

होत नाही, फलत: ांना बेकार राहावे लागते. 'टट१' िमकांनासु ा रोजगार िमळून पूण रोजगारी थािपत 

हो ासाठी एकूण मागणीचा व  वर सरकून तो 'अम१' या थतीत आला पािहजे. 

सारांश –  

(१) भांडवलवादी अथ व थेत, अथ व थेचे अ कालीन संतुलन थािपत होऊन रोजगारीची पातळी व भावी 
मागणी िनि त होते. 

(२) अथ व थेचे संतुलन णजे एखा ा रोजगारी ा पातळीला एकूण मागणी िकंमत आिण एकूण पुरवठा िकंमत 

यां ा दर ान समानता थािपत होणे होय.  

(३) अशा कारे, एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकंमत हे रोजगारीचे िनधारक घटक होय. 

(४) एकूण मागणी िकंमत णजे संयोजकांची एकूण अपेि त ा ी होय व पुरवठा िकंमत णजे संयोजकांचा 
एकूण अपेि त उ ादनखच होय  

(५) रोजगारीतील वाढीबरोबर एकूण मागणी िकंमत व एकूण पुरवठा िकमत दो ी एकूण वाढतात. सुरवातीला 
एकूण पुरवठा िकमती ा मानाने एकूण मागणी िकंमत जा  वेगाने वाढते. नंतर ा अव थेत एकूण मागणी 
िकमतीतील वाढीचा वेग मंदावतो. उलट, एकूण पुरवठा िकमतीतील वाढीचा वेग वाढतो. प रणामतः एखा ा 
रोजगारी ा पातळीला या दोहोत समानता थािपत होते. 

६) अथ व थेचे अ कालीन संतुलन थािपत होऊन िनि त होणारी रोजगारीची पातळी पूण रोजगारी ा 
पातळीपे ा कमीच असते. 

भावी मागणीची संक ना  

लाड.जे.एम.की ा रोजगारी ा सामा  िस ांतानुसार भांडवलवादी अथ व थेत अ काळात रा ीय 

उ  रोजगारी ा पातळीवर अवलंबून असते. कारण की चे मत होते की, अ काळात भांडवल, उ ादन तं  

इ ादी थर असतात. परंतु अथ व थेतील रोजगारीची पातळी भावी मागणीवर अवलंबून असते. भावी मागणी 
ही अथ व थेतील रोजगारीचा आधार होय. भावी मागणी िजतकी जा  िततकीच रोजगारीची पातळी जा  असते 

आिण भावी मागणी िजतकी कमी िततकीच रोजगारीदेखील खाल ा पातळीवर असते. भावी मागणी ही एकूण 

मागणी फलन व एकूण पुरवठा फलन यावर अवलंबून असते. भावी मागणी वाढ ास अथ व थेतील रोजगारी, 
उ ादन व रा ीय उ ात वाढ होते व भावी मागणी घट ास रोजगारी घटते, उ ादन घटते तसेच रा ीय उ  



देखील घटते. अशा कारे की ा रोजगारी ा िस ांता माणे अथ व थेतील रोजगारी िनि त हो ा ा संदभात 

भावी मागणीची भूिमका अ ंत मह ाची असते. ामुळेच की ने आप ा रोजगारी ा िववेचनात भावी 
मागणीला अ ािधक मह  िदले अस ामुळे की ा िस ांताला ' भावी मागणीचा िस ांत' असेही णतात. 

भावी मागणीचा अथ 

की ने भावी मागणीची ा ा पुढील माणे केली आहे. "अथ व थे ा अ ावधी संतुलना ा अव थेत 

रोजगारीची जी एकूण मागणी िकंमत असते, ती एकूण मागणी िकंमत णजेच भावी मागणी होय." भावी 
मागणी ा या ा ेव न िदसून येते की, भावी मागणी णजे रोजगारी ा पातळीची एकूण मागणी िकंमत होय. 

रोजगारी कशी िनधा रत होते या ा ीकरणात आपण पािहले आहे की रोजगारी ा वेगवेग ा पात ांसाठी 
एकूण मागणी िकंमत वेगवेगळी असते. परंतु ेक एकूण मागणी िकंमत णजे भावी मागणी नसते. फ  

अथ व थे ा अ कालीन संतुलना ा अव थेतील एकूण मागणी िकंमत ही ' भावी मागणी' होय. 

जे ा अ काळात अथ व थेचे संतुलन थािपत झालेले असते ते ा रोजगारीची एकूण मागणी िकंमत 

एकूण पुरवठा िकमतीबरोबर थािपत झालेली असते. याव न असे णता येते की, भावी मागणी णजे ती 
एकूण मागणी िकंमत होय, जी एकूण पुरवठा। िकमतीबरोबर असते. ाअथ  अथ व थे ा अ ावधी संतुलना ा 
अव थेत एकूण मागणी िकंमत एकूण पुरवठा िकमतीबरोबर असते, ाअथ  ' भावी मागणी णजे अथ व थे ा 
अ ावधी संतुलना ा अव थेतील रोजगारीची एकूण पुरवठा िकंमत होय' अशी जर भावी भागणीची ा ा केली 
तर ती ा ा चूक होणार नाही. परंतु की ने भावी मागणीला एकूण पुरवठा िकमती ा संबंधात प रभािषत न 

करता एकूण मागणी िकमती ा संबंधातच प रभािषत केले आहे, असे का? 

की ने आप ा रोजगारी ा िस ांतात एकंदर पुरवठा फलनापे ा एकूण मागणी फलनाला जा  मह  

िदले आहे. कारण की ा मते अ काळात एकूण पुरवठा फलन थर असते. ात बदल हो ाची श ता 
नसते. कारण भांडवल, िमकांची उ ादकता आिण तांि क घटकांवर एकूण पुरवठा फलनातील बदल अवलंबून 

असतो आिण अ काळात या घटकांम े बदल करणे श  होत नाही. णून अ काळात एकूण पुरवठा फलनात 

बदल संभवत नाही. परंतु एकूण मागणी फलनात मा  बदल होऊ शकतो. अशा कारे की ने आप ा रोजगारी ा 
िववेचनात एकूण पुरवठा फलनाला थर मानून आपले संपूण ल  एकूण मागणी फलनाकडे कि त केले होते. 

की ने एकूण मागणी फलनालाच जा  मह  का िदले? यामागे आणखी एक कारण संभवते. रोजगारी ा 
परंपरावादी िस ांतावर टीका करताना की ने ा िस ांताला 'एकांगी िस ांत' संबोधले होते. कारण ा िस ांतात 

पुरवठा प ावर अिधक भर िदला गेला होता व मागणी प ाची उपे ा कर ात आली होती. ामुळे ा िस ांतातील 

ही कमतरता की ने आप ा िस ांतात एकूण मागणी फलनास तुलना क जा  मह  देऊन दूर केली आहे. 

भावी मागणीचे िव ेषण 

भावी मागणीचा जो अथ वर  केला आहे ाव न असे आढळून येते की, भावी मागणी, 
अथ व थे ा अ ावधी संतुलना ा अव थेतील रोजगारीची एकूण मागणी िकंमत होय. एकूण मागणी िकमतीचे या 
अगोदर जे ीकरण कर ात आले आहे. ा ीकरणानुसार एकूण मागणी िकंमत णजे संयोजकाची एकूण 

अपेि त ा ी होय. णजेच रोजगारी ारे उ ािदत के ा जाणा या व ू प रमाणा ा िव ीपासून अपेि लेली 
एकूण िव ी िकंमत होय. संयोजकांना ही िव ी िकंमत कधी ा  होईल? अथातच जे ा समाज संयोजकां ारे 

उ ािदत व ूंवर आपला पैसा खच करील ते ाच संयोजकांना ा ी िमळू शकेल. ामुळे ाभािवकपणे, समाज 

संयोजकां ा व ूंवर जेवढा खच करील तेवढीच संयोजकांची ा ी राहील, दुस या श ात, संयोजकांची एकूण 



अपेि त ा ी समाजा ा एकूण खचाबरोबर राहील. समाजा ा एकूण खचात उपभो  व ुंवरील खच णजेच 

उपभोग खच व भांडवली व ुंवरील खच णजेच गंुतवणूक खच समािव  असतो. याचा अथ असा की, समाजाचा 
एकूण खच, उपभोग खच व गंुतवणूक ा ा बेरजेबरोबर असतो. समाजातील उपभोग खच खासगी ीचंा तसेच 

खासगी सं थांचा उपभोग खच असतो तसेच समाजाचा गंुतवणूक खच, खासगी ी व खासगी सं थांचा गंुतवणूक 

खच असतो. याव न असे णता येते की भावी मागणी, खासगी ीचंा उपभोग खच, खासगी सं थांचा उपभोग 

खच, खासगी ीचंा गंुतवणूक खच व खासगी सं थांचा गंुतवणूक खच यां ा बेरजेबरोबर असते हे िव ेषण 

सारांश पाने पुढील समीकरणा ारे ुत करता येते. 

भावी मागणी = एकूण मागणी िकंमत 

= संयोजकांची एकूण अपेि त ा ी  

= समाजाचा एकूण खच 

= उपभोग खच + गंुतवणूक खच 

= खासगी ीचंा उपभोग खच + खासगी सं थांचा उपभोग खच + खासगी ीचंा गंुतवणूक खच + 

खासगी सं थांचा गंुतवणूक खच 

एकूण पुरवठा िकमती ा संदभात देखील भावी मागणीचे िव ेषण करता येते. वर  के ा माणे 
भावी मागणी णजे अथ व थे ा अ ावधी संतुलना ा अव थेतील रोजगारीची एकूण पुरवठा िकंमत होय. 

परंतु वर  के ा माणे एकूण पुरवठा िकमत संयोजकां ा एकूण उ ादन खचाबरोबर असते ामुळे पयायाने 
भावी मागणी संयोजकां ा एकूण उ ादन खचाबरोबर असते. संयोजकां ा एकूण उ ादन खचात ांनी भूमी, 
म, भांडवल आिण संघटन या उ ादना ा घटकांना िदलेला एकूण मोबदला णजे अनु मे खंड, मजुरी, ाज 

आिण नफा यांचा समावेश होतो. याचा अथ असा होतो की, भावी मागणी खंड, मजुरी, ाज व नफा यां ा 
बेरेजेबरोबर असते. परंतु समाजातील लोकांना खंड, मजुरी, ाज आिण नफा यां ा पात ा  होणा या 
उ ाची बेरीज णजेच रा ीय उ  होय. याव न असा िन ष िनघतो की, भावी मागणी रा ीय उ ाबरोबर 
असते. भावी मागणीचे हे िव ेषण पुढील समीकरणा ा पाने ुत करता येते. 
 

भावी मागणी 
 
= एकूण पुरवठा िकंमत 
 
= संयोजकांचा एकूण उ ादन खच 
 
= खंड + मजुरी + ाज + नफा 
 
= रा ीय उ  
 

भावी मागणी आिण रोजगारी 
 

की ा रोजगारी ा िस ांतात भावी मागणी ा संक नेचे अन साधारण मह  आहे. ामुळेच 

की चा रोजगारीचा िस ांत भावी मागणीचा िस ांत' या नावाने ओळखला जातो. अथ व थेतील रोजगारीची 
पातळी भावी मागणीवर अवलंबून असते. रोजगारीत वाढ कर ासाठी भावी मागणीत वाढ होणे आव क आहे. 



भावी मागणीवे। जे िव ेषण वर ुत केले आहे ा िव ेषणानुसार भावी मागणी समाजा ा एकूण। 

खचाबरोबर असते. ामुळे भावी मागणीत व ा ारे रोजगारी ा पातळीत वाढ कर ासाठी समाजा ा एकूण 

खचात वाढ ावयास हवी. समाजा ा एकूण खचात खासगी ीचंा उपभोग व गंुतवणूक खच तसेच खासगी 
सं थांचा उपभोग व गंुतवणूक खच समािव  होतो. ामुळे रोजगारीत वाढ कर ासाठी या सव कार ा खचाम े 
िकंवा उपभोग अथवा गंुतवणूक यापैकी एका खचात वाढ क न भावी मागणीत वाढ करणे  ा ारे रोजगारीत 

वाढ करणे श  असते. 

की ा मते, अनेकदा, अ काळात, खासगी ी ं ा व सं थां ा उपभोग व गंुतवणूक खचात फारशी 
वाढ हो ाची श ता नसते. अशावेळी भावी मागणीत वाढ कर ासाठी सरकारने मो ा माणावर उपभोग व 

गंुतवणूक खच केला पािहजे. िवशेषतः आिथक मंदी ा काळात बरीच खाली घसरलेली रोजगारीची पातळी 
वाढिव ासाठी सरकारी खच मह ाची भूिमका पार पाडू शकते, असे की चे मत होते. णून असे णता येते 

की, भावी मागणी ही खासगी उपभोग खच, खासगी गंुतवणूक खच आिण सरकारी खच यां ा बेरजेबरोबर असते. 

 

भावी मागणी = C + I + G 

(C = उपभोग, I = गंुतवणूक, G = सरकारी खच.)   

 

उपभोग फलन | (Consumption Function) 

भावी मागणीची संक ना की ा रोजगारी ा िस ांतातील मह पूण संक ना होय. की ा 
रोजगारी ा सामा  िस ांतानुसार अथ व थेतील रोजगारी भावी मागणीवर अवलंबून असते. ामुळे 

रोजगारी ा पातळीत वाढ कर ासाठी भावी मागणीत वाढ होणे आव क असते. भावी मागणी समाजा ा 
एकूण खचाबरोबर असते. ामुळे ाभािवकपणे भावी मागणी वाढ ासाठी समाजाचा एकूण खच वाढणे 

आव क असते. समाजा ा एकूण खचात उपभोग खच आिण गंुतवणूक खच या दोहोचंा समावेश होतो. या दो ी 
खचात वाढ झाली िकंवा यापैकी एका खचात वाढ झाली तरी भावी मागणी बाढून रोजगारीची पातळी वाढते. 

उपभोग खच वाढला तर तो गंुतवणुकीला े रत करतो. ामुळे उपभोग व ू आिण भांडवली व ू या दो ी 
कार ा व ूंची मागणी वाढून ां ा उ ोगात उ ादन वाढिवले जाते. या ि येत अथ व थेतील बेकार 

िमकांना रोजगार ा  होतो व अथ व थेतील रोजगारीची पातळी वाढते. 

 उपभोग वृ ी 

अथ - समाजातील लोक आप ा उ ातून आप ा गरजे ा व ू व सेवा खरेदी कर ासाठी जी र म 

खच करतात ाला समाजाचा उपभोग खच िकंवा एकूण उपभोग णतात. सामा पणे हा एकूण उपभोग 

उ ा ा पातळीवर अवलंबून असतो. उ ाची पातळी जसजशी बदलते तसतसा एकूण उपभोगदेखील बदलतो. 
उ ा ा पातळीत बदल होऊन देखील उपभोग थर रािहला आहे, असे सामा पणे धडत नाही. उ ाची 
पातळी जसजशी वाढत जाते तसतसा एकूण उपभोगदेखील वाढत जातो. उ ा ा वेगवेग ा पात ावर उपभोग 

खच िकंवा एकूण उपभोग िकती राहील हे एखा ा को का ा ारे दशिवता येते. हे को क णजेच उपभोग वृ ी 
होय. थोड ात, उ  आिण उपभोग यातील संबंधाला उपभोग वृ ी णतात. हा संबंध फलना क संबंध 



असतो. उपभोग उ ावर अवलंबून असतो. की ा मते उपभोग िनधा रत करणारा एकूण उ  हा एक 

मह ाचा घटक होय. उ  आिण उपभोग खच यातील संबंध पुढील समीकरणा ारे  करता येते. 

C = f (y) 

या समीकरणात C= उपभोग, y = उ  आिण (f = उपभोग वृ ी िकवा एकूण उ ाचा तो भाग होय, जो 
उपभोगावर खच केला जातो. अशा कारे उ  व उपभोग। यामधील फलना क संबंध उपभोग वृ ी िकंवा 
उपभोग फलन होय. 

ो. डडले िडलफड ा मते, "उ ा ा वेगवेग ा पात ांवर होणा या उपभोग खचा ा वेग ा प रमाणांना 
दशिवणा या को काला उपभोग वृ ी को क णतात, ाला सं ेपात उपभोग वृ ी असे संबोधले  

बचत वृ ी 

अथ - उपभोग आिण बचत या दोन ि या पर र िव  ि या असतात. ामुळेच बचत णजे 

"उपभोगावर खच न केला जाणारा उ ाचा भाग होय." उ  थर असता उपभोग जा  अस ास बचत कमी 
असते आिण उपभोग कमी अस ास बचत जा  असते. उदा. समजा समाजाचे उ  १०,००० कोटी असेल व 

उपभोग खच ७,००० कोटी र असेल तर बचत ३,००० कोटी राहील. याउलट, जर उपभोग खच ३,००० कोटी र असेल 

तर बचत ७,००० कोटी राहील. अशा कारे उपभोगाची ि या व बचतीची ि या पर रिव  ि या अस ामुळे 

उपभोग वृ ी आिण बचत वृ ी या पर रिव  

वृ ी असतात. उ  आिण बचत यातील फलना क संबंधाला बचत वृ ी णतात. णजेच S=f(y). यात S = 

बचत, y= उ  आिण f= बचत वृ ी िकंवा उ ाचा तो भाग जो बचत क न ठेवला जातो. अशा कारे उपभोग 

वृ ी आिण बचत वृ ी या एकाच ना ा ा दोन बाजू होत. 

उपभोग वृ ीची वैिश े 

 (१) मनोवै ािनक संक ना - व ुत: उपभोग वृ ीची संक ना समाजातील लोकां ा मनोवृ ीशी संबंिधत 

संक ना असते. लोकां ा आवडीिनवडी, ां ा सवयी इ ादी गत घटकांचा प रणाम उपभोग वृ ीवर 

होत असतो. की ा मते अ काळात हे घटक थर असतात णूनच अ काळात उपभोग वृ ी थर असते. 

 (२) ग रबांची उपभोग वृ ी ीमंतांपे ा जा  असते - ग रबांचे उ  इतके कमी असते की आप ा उ ाचा 
जवळजवळ संपूण भाग ांना उपभोगावर खच करावा लागतो. ामुळे ग रबांची उपभोग वृ ी जा  असते. पानु 

ीमंतांचे उ  इतके जा  असते की ांना आप ा गरजे ा उपभोग व ू व सेवा खरेदी कर ासाठी आप ा 
उ ाचा एक लहानसा भाग खच करावा लागतो, ामुळे ांची उपभोग वृ ी कमी असते.  

(३) उ  आिण रोजगारी उपभोग वृ ीवर अवलंबून असतात - जे ा समाचजाची उपभोग वृ ी वाढते ते ा 
उपभोग खच वाढून भावी मागणी वाढते व ामुळे होकगारीची पातळी वाढते. 

 (४) अ काळातील उपभोग खच - अ काळातील उपभोग खच सीमांत उपभोग वृ ी व ाय  उपभोग यावर 

अवलंबून असतो. ाय  उपभोग णजे लोकांचा असा ूनतम उपभोग खच होय जो लोकांना उ  जरी शू  

असले तरी करावाच लागतो. अ काळात उ  जसजसे वाढत जाते तसतशी उपभोग वृ ी कमी कमी होत जाते.  

दीघकाळातील उपभोग वृ ी दीघकाळात कोणतीही ी उ  ा  झा ािशवाय खच क  शकत नाही. 



ामुळे दीघकाळात ाय  उपभोग खच नसतो. ामुळे दीघकाळातील उपभोग वृ ी सीमांत उपभोग वृ ीवर 

अवलंबून असते. दीघकाळात माजा ा उ ात जरी वाढ झाली तरी उपभोग वृ ी कमी न होता थर राहते. 

उपभोग वृ ीचे कार  उपभोग वृ ीचे पुढील तीन कार असतात. 

(१) संपूण उपभोग वृ ी, (२) सरासरी उपभोग वृ ी, (३) सीमांत उपभोग वृ ी. 

(१) संपूण उपभोग वृ ी  

वर उ ेख के ा माणे उ ा ा वेगवेग ा पात ांसाठी उपभोग खचाचे प रमाण वेगवेगळे असते. 

उ ा ा वेगवेग ा पात ा व ांना अनुस न असले ा उपभोग खचा ा पात ा जर एखा ा को का ा 
पात ुत के ा तर ा को काला उमभोग वृ ीचे को क िकंवा संपूण उपभोग वृ ी णतात. 

उपभोग वृ ीचे को क 

उ  (Y) कोटी ₹ उपभोग खच (C) कोटी ₹ 
0 40 

100 140 
200 200 
300 290 
400 370 
500 440 
600 500 
700 500 

 

वरील को काव न िदसून येते की, शू  उ  असतानादेखील उपभोगावर ४० कोटी इतका ूनतम खच 

करावा लागतो. हा खच ाय  उपभोग खच होय. समाजाचे उ  १०० कोटी असताना देखील उपभोग खच 

उ ापे ा जा च आहे आिण उ  २०० कोटी असताना उपभोग खच २०० कोटी णजेच उ ाएवढा उपभोग 

खच आहे ामुळे २०० कोटी र हा आधारभूत उपभोग खच होय. २०० कोटी या उ ाच् पातळीनंतर जर उ ात 

पलीकडे वाढ होत गेली तर उपभोग खच उ ात होणा या वाढी ा तुलनेत उ रो र कमी-कमी रकमेने वाढत 

गेला आहे. परंतु समाजाचे उ  जर वाढत गेल तर असा िबदू येतो की ा िबंदूनंतर उ ात वाढ होऊनही 
उपभोगखचात वाढ होत नाही. वरील उदाहरणात ६०० कोटी ही उ ाची पातळी हा असा िबंदू होय, ा 
पातळीनंतर उ  ७०० कोटी पयत वाढूनही उपभोग खच ५०० कोटी इतकाच रािहला आहे. णजेच उपभोग 

खचात अिजबात वाढ झाली नाही. संपूण उपभोग वृ ी आकृती ारेदेखील  करता येईल. 

खालील आकृतीत 'डड' व  उपभोग वृ ीचा व  आहे. हा व  खालून वर उजवीकडे वळणारा व  

आहे. कारण उ ातील वाढीबरोबर उपभोग खच वाढत जातो. सुरवातीला उपभोग खच हा उ ापे ा जा  आहे. 

नंतर उ  व उपभोग खच यात समानता येते. हाच आधारभूत उपभोग खच होय. ही समानता २०० कोटी उ ावर 

येते. आकृतीम े ही समानता 'ई' िबंदूने दशिवली आहे. हा व  जसजसा वर चढत जातो तसतसा या व ाचा उतार 

मंद मंद होत जातो. कारण उ ातील समान वाढीबरोबर उपभोग खचात उ रो र कमी कमी माणात वाढ होते. 

या व ावरील 'क' िबंदूनंतर हा व  जवळजवळ ि तीज समांतर झाला आहे याचा अथ असा होतो की, ६०० कोटी 
या उ ा ा पातळीनंतर पु ा पुढे उ ाची पातळी वाढली तरी उपभोग खचात वाढ होत नाही. अशा कारे, 



संपूण उपभोग वृ ी णजे उ ा ा वेगवेग ा पात ांसाठी उपभोगा ा वेगवेग ा मा ा दशिवणारे को क 

होय. 

वरील को काव न िदसून येते की, शू  उ  असतानादेखील उपभोगावर कोटी इतका ूनतम खच 

करावा लागतो. हा खच ाय  उपभोग खच होय. समाजाचे। उ  १०० कोटी असताना देखील उपभोग खच 

उ ापे ा जा च आहे आिण उ  २०० कोटी असताना उपभोग खच २०० कोटी णजेच उ ाएवढा उपभोग 

खव आहे ामुळे २०० कोटी हा आधारभूत उपभोग खच होय. २०० कोटी र या उ ा ा पातळीनंतर जर उ ात 

पलीकडे वाढ होत गेली तर उपभोग खच उ ात होणा या वाढी ा तुलनेत उ रो र कमी-कमी रकमेने वाढत 

गेला आहे. परंतु समाजाचे उ  जर वाढत गेले तर असा िबंदू येतो की ा िबंदूनंतर उ ात वाढ होऊनही 
उपभोगखचात वाढ होत नाही. वरील उदाहरणात ६०० कोटी ही उ ाची पातळी हा असा िबंदू होय, ा 
पातळीनंता उ  ७०० कोटी पयत वाढूनही उपभोग खच ५०० कोटी इतकाच रािहला आहे. णजेच उपभोग 

खचात अिजबात वाढ झाली नाही. संपूण उपभोग वृ ी आकृती ारेदेवील  करता येईल. 

 

खालील आकृतीत 'डड' व  उपभोग वृ ीचा व  आहे. हा व  खालून वा उजवीकडे वळणारा व  आहे. 

कारण उ ातील वाढीबरोबर उपभोग खच वाढत जातो. सुरवातीला उपभोग खच हा उ ापे ा जा  आहे. नंतर 

उ  व उपभोग खच यात समानता येते. हाच आधारभूत उपभोग खच होय. ही समानता २०० कोटी र उ ावर 

येते. आकृतीम े ही समानता 'ई' िबंदूने दशिवली आहे. हा व  जसजसा वर चढत जाता तसतसा या व ाचा उतार 

मंद मंद होत जातो. कारण उ ातील समान वाढीबरोबर उपभाग खचात उ रो र कमी कमी माणात वाढ होते. 

या व ावरील 'क' िबंदूनंतर हा व  जवळजवळ ि तीज समांतर झाला आहे याचा अथ असा होतो की, ६०० कोटी 
या उ ा ा पातळीनंतर पु ा पुढे उ ाची पातळी वाढली तरी उपभोग खचात वाढ होत नाही. अशा कारे, 

संपूण उपभोग वृ ी णजे उ ा ा वेगवेग ा पात ांसाठी उपभोगा ा वेगवेग ा मा ा दशिवणारे को क 

होय. 

उ  (y) कोटी ₹ उपभोग (c) कोटी ₹ सरासरी उपभोग वृ ी    
APC = C/Y 

सीमांत उपभोग वृ ी 
MPC =Δ C/ΔY 

200 200 200/220=1 100/100=1.0 
300 290 290/300=0.97 90/100=0.9 
400 370 370/400=0.93 80/100=0.8 
500 440 440/500=0.88 70/100=0.7 
600 500 500/600=0.83 60/100=0.6 
700 500 500700=0.71 0/100=0.0 



 

 

 (२) सरासरी उपभोग वृ ी (Average Propensity to Consume) 

एकूण उपभोग खचाचे एकूण उ ाशी जे माण असते, ा माणाला सरासरी उपभोग वृ ी णतात. 

पीटरसनने सरासरी उपभोग वृ ीची ा ा पुढील माणे केली आहे - "सरासरी उपभोग वृ ी णजे एखा ा 
िविश  उ ा ा पातळीवर उपभोग खच आिण उ  यातील माण होय." 

             अशा कारे एखा ा िविश  उ ा ा पातळीला अनुस न जो उपभोग खच असतो ा उपभोग खचाचे 

ा उ ाशी माण णजे सरासरी उपभोग वृ ी होय. 

थोड ात  

                                     उपभोग खच 
सरासरी उपभोग वृ ी = -------------------- 
                                           उ  
            c 
APC = ---- 
            y 

समजा, समाजाचे उ  300 कोटी आहे आिण या उ ातून 290 कोटी 1 उपभोगावर खच केले जातात 

णजेच उ  (Y) = 300 कोटी व उपभोग खच (C) 290 कोटी आहे. 

                           290 
 सरासरी उप. . = -------   = 0.97 
                           300 
 

सरासरी उपभोग वृ ीचे आकृती ारे ीकरण 

 



याचा अथ असा की, उपभोग व ा ा वरवर ा िबंदू ा िठकाणी सरासरी उप. . कमी कमी होत जाते. 

याचा अथ असा की, समाजा ा उ ात जसजशी वाढ होत जाते तसतशी सरासरी उपभोग वृ ी कमी कमी होत 

जाते. 

 

(३) सीमांत उपभोग वृ ी (Marginal Propensity to Consume) 

उ ात वाढ झा ाने उपभोग खचात वाढ होते. उपभोग खचातील वाडीचे उ ातील वाढीशी जे माण 

असते ा माणास सीमांत उपभोग वृ ी णतात. ो. कीजर ा श ात, "सीमांत उपभोग वृ ी ही 
उपभोगयो  उ ात वाढ िकंवा घट व ित ा फल प उपभोग खचात होणारी वाढ िकंवा घट यातील संबध 

दशिवते." 

अशा कारे, 
                                  उपभोग खचातील वाढ 
सीमांत उपभोग वृ ी  = -------------------------------- 
                                        उ ातील वाढ 
             ΔC 
MPC =  ------ 
             ΔY 
 

 MPC = सी.उप. ., ΔC = उपभोगातील वाढ आिण ΔY = उ ातील वाढ होय. समजा समाजाचे उ  २०० 

कोटी पयांपासून जर ३०० तर उपभोग खच २०० कोटी पयांपासून २९० कोटी पयापयत वाढतो. याचा अथ असा 
कोटी पयांपयत वाढते 

             ΔC 
MPC =  ------ 
             ΔY 
 
           90               9       
      = -------    =     ----      = 0.9 
          100             10 
 
सीमांत उपभोग वृ ीचे आकृती ारे ीकरण 



 

(३) सीमांत उपभोग वृ ी 

होते, परंतु असे घडू शकत नाही. साधारणपणे सीमांत उप. . १ आिण ० या दोन सं ां ा । 

(२) सीमांत उपभोग वृ ी नेहमी धना क असते ती ऋणा क असू शकत नाही - ऋणा क सीमांत उपभोग 

वृ ीचा अथ असा होतो की, उ ात वाढ झाली असता उपभोग खचात घट झाली आहे, परंतु  वहारात 

सहसा असे घडून येत नाही णजेच सौ.उप. . शू ापे ा कमी असू शकत नाही. 

(३) उ ात जसजशी वाढ होत जाते तसतशी सीमांत उपभोग वृ ी उ्तरोज कमी कमी होत जाते - वरील को क 

. २ व न िदसून येईल की, उ ात २०० कोटी पयांपासून उ रो र वाढ होत असताना सीमांत उपभोग वृ ी 
उ रो र कमी कमी होत केली आहे. उ ात उ रो र वाढ झाली असता सीमांत उपभोग वृ ी हास का पावते? 

पुढील कारणांमुळे सीमांत उपभोग वृ ी उ ातील वाढीबरोबर उ रो र कमी कमी होत जाते. 

(अ) अ काळात लोकां ा सवयीत फारसा बदल संभवत नाही. ामुळे उ ातील संपूण वाढ उपभोगावर खच 

केली जात नाही. 

(ब) जसजसे उ  वाढत जाते तसतशा मह ा ा गरजा उ रो र पूण होत जातात. मह ा ा गरजांची पूत  

पूव च होऊन गेलेली अस ामुळे वाढलेले उ  गरजांवर फारसे खच करावे लागत नाही ामुळे वाढले ा 
उ ातील उ रो र कमी कमी भाग उपभोगावर खच होतो. 

(क) भिव काळातील अिनि त प र थतीस तोडं दे ासाठी लोक वाढले ा उ ाची काही भाग बचत क न 

ठेवतात. 

(ड) उपभोग खच केवळ वतमान उ ावरच अवलंबून नसतो तर तो भूतकाळातील उ ावरदेखील अवलंबून 

असतो. भूतकाळात उ  कमी असते आिण वतमानकाळात ते वाढ ानंतर भूतकाळातील उ ा ा 
पातळी माणेच ते खच कर ाची वृ ी लोकांम े आढळते ामुळे उ रो र ा माणात उपभोग खच वाढत 

नाही. 

(इ) लोकां ा आवडीिनवडी, फॅश  इ ादीम े ताबडतोब बदल होत नाही. ामुळे ठ ात थायी पात 

वाढ झाली तरी लोकां ा उपभोग खचात कमी माणात वाढ होते. 



(४) ग रबांची सीमांत उपभोग वृ ी ीमंता ा सीमांत उपभोग वृ ीपे ा जा  असते - कारण गरीबांचे उ  

कमी असते ामुळे ां ा अनेक गरजा तृ  झाल ा नसतात. ामुळे उ ात वाढ झाली तर ती वाढ ते आप ा 
अतृ  गरजांवर खच क  टाकतात. 

(५) दीघकाळात सीमांत उपभोग वृ ी थर असते आप ा आवडीिनवडी व सवयीत बदल केलेला असतो. ामुळे 

ा माणात ांचे उ  वाढते ाच माणात ांचा उपभोग खच वाढतो. दीघकाळात लोकांनी 

(६) असामा  प र थतीत सीमांत उपभोग वृ ी एकापे ा जा  असू सीमांत उपभोग वृ ी एकापे ा जा  

असणे याचा अथ उ ातील वाढीपे ाही जा  वाढ उपभोग खचात होणे होय. साधारण प र थतीत सहसा असे 

घडून येत नाही. परंतु यु ो र प र थतीत लोक यु काळात दाबून टाकले ा इ ा पूण कर ासाठी उ ातील 

वाडी पे ा देखील जा  पैसा उपभोगावर खच करतात तसेच महाभयंकर ती ा काळातदेखील असाच अनुभव 

येतो. सीमांत उपभोग वृ ी व सीमांत बचत वृ ी यांची बेरीज नेहमीच एकाबरोबर असते 

णजेच, सीमांत उपभोग वृ ी + सीमांत बचत वृ ी = 1 

.:. सीमांत उपभोग वृ ी 1 -  सीमांत बचत वृ ी  

आिण सीमांत बचत वृ ी = 1 - सीमांत उपभोग वृ ी 

सरासरी व सीमांत उपभोग वृ ीचा संबंध 

 (१) समाजा ा उ ात जसजशी वाढ होत जाते तसतशी सरासरी उपभोग वृ ी तसेच सीमांत उपभोग वृ ी 
दो ी उ रो र घटत जातात. को क मांक २ म े समाजाचे उ  २०० कोटी पयांपासून ७०० कोटी 

पयांपयत वाढले असता सरासरी उपभोग अवृ ी १ पासून ०.७१ पयत उ रो र कमी होत गेली आहे व सीमांत 

उपभोग वृ ी १ पासून ० पयत उ रो र घटलेली आहे. 

(२) सीमांत उपभोग वृ ी ा मानाने सरासरी उपभोग वृ ी सावकाश घटते. ामुळे उ ा ा ेक पातळीवर 

सीमांत उपभोग वृ ी सरासरी उपभोग वृ ीपे ा कमी असते. वरील को क . २ म े ३०० कोटी या उ  

पातळीवर सी.उप. . ०.९ आहे आिण सरासरी उप. . ०.९७ आहे. तसेच ६०० कोटी ा उ  पातळीवर सी.उप. . 

०.६ आहे आिण सरासरी उप. वृ ी मा  ०.८३ आहे. 

उपभोग फलनाला भािवत करणारे घटक  

उपभोग वृ ीवर अनेक घटकांचा भाव पडलेला आढळून येतो. वर उ ेख के ा माणे उपभोग आिण 

बचत या ि या पर रांशी संबंिधत असतात. ामुळे ा घटकांचा उपभोग खचावर भाव पडतो ाच घटकांचा 
बचतीवरदेखील भाव पडत असतो. मनु  जे ा मो ा माणावर बचत कर ासाठी वृ  होतो ते ा ाचवेळी 
तो आपला उपभोग कमी कर ास वृ  होतो. ामुळे ा कारणांमुळे बचत कर ाची वृ ी लोकांम े माण 

होते ाच कारणांमुळे आपला उपभोग खच कमी कर ाची वृ ी लोकांम े िनमाण होत असते. 

उपभोग वृ ी ा घटकां ारे भािवत होत असते ा घटकांचे वग करण पुढील दोन गटात केले जाते - (अ) 

मानसशा ीय घटक िकंवा अंतगत घटक, (ब) व ुगत िकंवा बा  घटक 

(अ) मानसशाखीय घटक 



या घटकात अशा मानवी भावाची मनोवै ािनक वैिश े, सामािजक वहार आिण सं थागत आिण 

सामािजक व थांचा समावेश केला जातो, जे मानवाला आपला उपभोग वाढिव ास िकंवा कमी कर ास वृ  

करतात. हे घटक अ काळात थर असतात व या घटकांव न 'उपभोग वृ ीचे प िनि त होते. या 
मानसशा ीय घटकात पुढील घटकांचा समावेश होतो. 

(१) खबरदारी - मनु ा ा जीवनात अनेक आक क आिण अनाक क घटना घडून येतात. जसे, आजारपणा, 
अपघात, बेकारी, ातारपण इ ादी. या काळात मनु ाचे उ  कमी होते िकंवा खंिडत होते. उ  कमी 
झा ामुळे िकंवा ते खंिडत झा ामुळे ाला अनेक अडचणीनंा तोडं ावे लागते. अशी प र थती उ  होऊ नये 

णून खबरदारी घे ासाठी मनु  आपले वतमान उ  संपूणपणे उपभोगावर खच न करता अशा. प र थतीला 
तोडं दे ासाठी बचत कर ास वृ  होतो. परंतु खबरदारी घे ासाठी मनु  िकती माणात बचत करील हे 

मनु ा ा मनोवृ ीवर अवलंबून असते. काही लोक आप ा भिव ाची फार िचंता करतात व भिव काळात घडू 

शकणा या अशा घटनासंबंधी ते जाग क असतात. असे लोक आपला वतमान उपभोग मयािदत क न 

खबरदारी ा ीने भिव ासाठी जा  माणात बचत कर ास वृ  होतात. याउलट जे लोक भिव ाची फारशी 
िचंता करीत नाहीत ते आपले वतमान उ  जा ीत जा  माणात वतमान उपभोगावरच खच कर ास वृ ी 
होतात. 

(२) दूर ी - ी कुटंुबाचा एक घटक णून ावेळी वावरते ते ा कुटंुबासंबंधी ा काही जबाबदा या पार 

पाडणे हे ीचे कत  असते. परंतु या जबाबदा या पार पाड ासाठी ब याच पैशाची आव कता असते. जसे 

मुलामुलीचें िश ण, ांचे िववाह, ातारपणात आई-विडलांचे पालनपोषण इ ादी या खचाची तरतूद कर ासाठी 
ी आपला वतमान उपभोग सीिमत क न अशा जबाबदा यांसाठी तरतूद कर ा ा उ ेशाने बचत कर ास 

वृ  होतो. ही तरतूद अथातच ीवरील जबाबदा यां ा पावर अवलंबून असते. ा ी ा कुटंुबाचा 
आकार मोठा असतो ितला कुटंबासंबंधी ा ब याच अिधक जबाबदा या उचला ा लागतात. ामुळे अशी ी 
जा  बचत कर ास वृ  होते. 

(३) ित ा - काही ी समाजात ित ा ा  कर ासाठी बचत कर ास वृ  होतात. समाजात पैशािशवाय 

ित ा ा  होत नाही. ामुळे ा ी जा ीत जा  बचत क न आप ाजवळील पैसा वाढिव ाचा य  

करतात. एवढेच न े तर अशा ी समाजात आपली ित ा वाढिव ासाठी आप ा संप ीचे दशनही 
करतात. 

(४) लोभीपणा - समाजातील काही ी भावत:च कंजूष वृ ी ा असतात. अशा ीनंा पैशाचा संचय 

कर ाम ेच आनंद ा  होतो, पैशा ा उपभोगापासून ांना आनंद ा  होत नाही. अशा कंजूष वृ ी ा 
ी आपले उ  उपभोगावर खव न करता ा उ ाला जा ीत जा  माणात बचत क न ठेव ास वृ  

होतात. ामुळे आप ा वतमान उपभोगावर कमीत कमी खच कर ाची वृ ी अशा ीमं े आढळते. 

(५) जीवनमानात सुधारणा - काही ी आप ा जीवनमानात वाढ कर ा ा हेतुने उपभोगावर जा ीत जा  

खच क न कमी बचत कर ास वृ  होतात. उपभोग । हे जवनमानाचे सार असते आिण उपभोगात वाढ होणे हे 

जीवनमान उंचाव ाचे ल ण असते. 

आिथक तं ता - जमा क न ठेवलेला पैसा हा नेहमीच संकटकाळी कामी येतो. ामुळे कोणावरही 
अवलंबून न राहता आिथक ि ने तं  ावे या उ ेशाने काही ी आपले वतमान उ  वतमान उपभोगावर 

कमी माणात खच क न बचत कर ास वृ  होतात. लाभ - बचत केलेला पैसा बँकां ा ठेवीत गंुतिवला िकंवा 



तो रोखे, खासगी कंप ांचे ऋणप  िकंवा कंप ांचे शेअस याम े गंुतिवला तर ापासून ाजा ा पाते । 

िकवा लाभांशा ा पात उ  ा  होती. है उ  ा  कर ा ा उ ेशाने समाजातील काही ी आपला 
वतमान उपभोग कमी क न बचत कर ास वृ  होतात. 

(८) ावसाियक उि  एखादा नवीन वसाय सु  कर ासाठी िकंवा अ ात असले ा वसायाचा िव ार 

कर ासाठी पैशाची आव कता असते. ामुळे ी िकंवा ावसाियक पे ा ांना ा  होणा या उ ाचा 
काही भाग या कायासाठी बचत क न ठेवतात, तसेच प रक नाचे वहार करणारे लोकदेखील या वहारांसाठी 
लागणारा पैसा उपल  ावा या उ ेशाने बचत करतात. वरील गत कारणांमुळे समाजातील लोक आपला 
वतमान उपभोग कमी क न बचत कर ास वृ  होतात, परंतु की ा मते अप य, अदूर ी, हौसमौज, 

उदारता आिण संप ीचे दशन इ ादी कारणे ीला जा ीत जा  उपभोगाकडे घेऊन जातात. वरील बचतीची 
कारणे ीशंी संबंिधत असतात. परंतु अथ व थेत ीबंरोबर ावसाियक पे ा, कंप ा, महामंडळे आिण 

शासकीय सं थादेखील बचत कर ास वृ  होतात. ा घटकांमुळे ावसाियक पे ा वगैरे बचत कर ास वृ  

होतात ते घटक पुढील माणे आहेत. 

(अ) रोखतेची अिभलाषा - रोख पैसा जवळ बाळग ाची इ ा णजे रोखतेची अिभलाषा होय. ावसाियक 

पे ांना आपला दैनंिदन खच चालिव ासाठी जसे – क ा माल खरेदी कर ाक रता वगैरे रोख पैशाची 
आव कता असते. ामुळे या कायासाठी ा आप ा उ ाचा काही भाग आप ाजवळ राखून ठेवतात.  

(ब) उ ोगाचा िव ार - ावसाियक पे ा आिण कंप ा आप ा उ ोगाचा आणखी िव ार कर ासाठी आप ा 
लाभाचा काही भाग बचत क न ठेवतात. 

(क) उ ोगाचे आधुिनकीकरण उ ोगाचे आधुिनकीकरण करणे णजेच यं साम ी व यं संचाचे नवीनीकरण करणे. 

यासाठी मो ा माणावर गंुतवणुकीची आव कता असते. ामुळे ावसाियक पे ा आिण कंप ा आप ा 
वतमान लाभाचा काही भाग या कायासाठी बचत क न ठेवतात. 

(ड) िव ीय दूर ी - ावसाियक पे ांना िकंवा कंप ांना नेहमीच लाभ ा  होतो असे नाही, कधी कधी 
तोटादेखील होऊ शकतो. ामुळे भिव काळात होऊ शकणा या तो ासाठी तरतूद कर ा ा उ ेशाने 

ावसाियक पे ा व कंप ा बचत कर ास वृ  की ा मते अ काळात वरील मानसशा ीय घटकात 

फारसा बदल संभवत नस ामुळे उपभोग वृ ी अ काळात थर असते. परंतु सरकारचे राजकोषीय धोरण, 

ाजा ा दरातील बदल आिण भांडवला ा मू ात शी  बदल इ ादी घटकांचा अ काळातदेखील उपभोग 

वृ ीवर भाव पडून उपभोग वृ ीत बदल होऊ शकतो.. 

(ब) व ुगत िकंवा बा  घटक 

उपभोग वृ ीला भािवत करणा या अंतगत घटकांचा िवचार के ानंतर आता बाहा िकंवा व ुगत 

घटकांचा िवचार क . हे घटक आिथक घटक असतात. ांची मा ा क व सां कीय गणना करता येते णूनच 

ांना व ुगत िकंवा बा  घटक णतात. घटक उपभोग वृ ीत वेगाने बदल घडवून आणतात. उपभोग वृ ीला 
भािवत करणा बा  घटकांम े पुढील घटकांचा समावेश होतो. 



(१) उ  उपभोग वृ ी िवशेष ाने उ ावर अवलंबून असते. उ  जसजा◌े वाढत जाते तसतसा उपभोग खच 

वाढत जातो, परंतु उपभोग वृ ी कमी कमी होत जाने याच कारणामुळे जा  उ  गटातील लोकांची उपभोग 

वृ ी कमी असते, परंतु कमी उ  गटातील लोकांची उपभोग वृ ी जा  असते. 

(२) उ ाची वाटणी - समाजात उ ाची वाटणी कशा पाची आहे यावर देखील उपभोग वृ ी अवलंबून 

असते. समाजातील उ ाची वाटणी दोन कारची असू शक - सम वाटणी आिण िवषम वाटणी. जर उ ाची सम 

वाटणी झालेली असेल तर उपभोग वृ ी जा  असते. परंतु िवषम वाटणी ा प र थतीत उपभोग वृ ी कमी 
आिण बचत वृ ी जा  असते. कारण रा ीय उ ाचा जा ीत जा  भाग ीमंत वगा ा वा ाला आला असतो 
आिण ीमंताची उपभोग वृ ी कमी असते. 

(३) िकमतीची व मजुरीची पातळी - िकमती ा पातळीत वाढ झा ाने लोकांचे वा िवक उ  घटते व उपभोग 

वृ ीदेखील घटते. याउलट िकमती ा पातळीतील घट उपभोग वृ ीत वाढ कर ास कारणीभूत होते. या माणे 

मजुरी ा पातळीत वाढ झा ास उपभोग खच वाढतो आिण मजुरी ा पातळीत घट झा ास उपभोग खच घटतो. 

(४) ाजाचे दर - ाजा ा दरांचादेखील उपभोगखचावर व बचतीवर प रणाम होत असतो. ाजाचे दर जा  

अस ास ाजा ा पाने अिधक उ  ा  कर ा ा उ ेशाने लोक आपला उपभोग खच कमी क न 

जा ीत जा  बचत कर ास वृ  हातात. याउलट ाजाचे दर कमी अस ास उपभोग वाढून बचत कमी असते. 

परंपरावादी अथशा ांचा हा ि कोन की ने मा  मा  केला नाही. समाजात काही असे लोक असतात की जे 

ाजा ा पाने एक िनि त उ  ा  क  इ तात. ाजाचे दर वाढ ास अशा लोकांची बचत कमी होते. 

याउलट ाजाचा दर कमी झा ास अशा लोकाचा बचर वाढते. अलीकडेच वॉरेन वेबरने िस  क न दाखिवले 

आहे की ाजाचे दर व उपना यां ा दर ान सरळ ( ) संबंध असतो. 

(५) सरकारचे राजकोषीय थोरण सावजिनक ऋणासंबंधी ा धोरणाला राजकोषीय धोरण णतात. या धोरणाचा 
उपभोगावर माणावर लावले तर समाजातील उ ा ा वाटणीतील िवषमता कमी होते व ामुळे उपभोग वृती 
वाढते व उपभोग खच वाढतो. 

(६) रोख संप ीचा संचय - मनु  आप ाजवळ रोख पैसा, बँका ा चालू खा ात ठेवलेली र म इ ादी 
पात रोख संप ी ठेवतो. ही रोख संप ी िजतकी जा  िततकाच उपभोग खच जा  असतो. कारण जा  रोख 

संप ी जवळ अस ास मनु ाला ितची सीमांत उपयोिगता कमी वाटते व ामुळे ती संप ी उपभोगावर खच 

कर ास तो मागेपुढे पाहत नाही. जोकसं ेची संरचना - सामा पणे ३५ वषावरील वया ा लोकांम े जा  बचत 

कर ाची वृ ी आढळते. जर देशा ा लोकसं ेत अशा ३५ वषावरील वया ा लोकांचे माण जा  असेल तर 

बचतीचे माण जा  असते. ) सामािजक सुरि तते ा सोयी - जर सरकारने मजूर वगासाठी जीवन िवमा, 
सामािजक िवमा, भिव  िनधी इ ादीसार ा सामािजक सुरि तते ा अनेक योजना सु  के ा असतील तर 

यासाठी िमकां ा वेतनातून बरीच मोठी र म या योजनांची वगणी णून कापली जाते. ामुळे िमकांजवळ 

उपभोगासाठी कमी र म िश क राहन समाजाना उपभोग खच कमी होतो. 

(९) िनगमांचे ावसाियक धोरण - जर ावसाियक महामंडळे, कंप ांनी मो ा माणावर लाभांश िवत रत 

कर ाचे धोरण ीकारले तर लोकांचे उ  वाढून उपभोग खच वाढतो. याउलट जर ांनी आप ा न ाचा 
बराच मोठा भाग सुरि त िनधीत जमा क न कमी माणात लाभांश िवत रत केला तर उपभोग खच कमी होतो. 



(१०) अनपेि त नफा िकंवा तोटा - आक क न ाचा िकंवा तो ाचा उपभोगावर प रणाम होतो. जे ा लोकांना 
अनपेि त लाभ ा  होतो ते ा ांचा उपभोग खच वाढतो. 

(११) नवीन व ू जर बाजारात िवकावयास आ ा तर अशा नवीन उपभो  व ूंचे आकषण लोकांना उपभोगावर 

जा  खच कर ास वृ  करते. 

(१२) उधारी व ह ेदारीने व ू खरेदी कर ा ा सुिवधा लोकांना व ूंवर जा  खच कर ास वृ  करतात. 

वतमानकाळात टी. ी., ीज, मोटारगा ा यासाठी अशा सुिवधा िद ा जातात. 

(१३) िटकाऊ व ुंचा साठा लोकांजवळ जर पुरेसा असेल तर अशा व ूंबर खच कर ाची लोकांची वृ ी कमी 
होते. 

(१४) दुलभ व ूंची उपल ता - ब याच काळापयत दुिमळ असले ा व ू जर बाजारात उपल  होऊ लाग ा तर 

लोक अशा व ू पु ा िमळणार नाहीत या िवचाराने ां ावर जा  खच क  लागतात ामुळे उपभोग वृ ी 
वाढते. 

(१५) लोकां ा आवडीिनवडीत िकंवा फॅशनम े बदल झा ास उपभोग वृ ी वाढते.  

(१६) थर उ  अस ास उपभोग वृ ी जा  असते. ीचे उ  अ थर अस ास उपभोग वृ ी कमी 
असते. 

वरील सव अंतगत आिण बा  घटकांचा उपभोग वृ ीवर प रणाम होत असतो. बा  घटकांचा परंतु अ काळात 

मानसशा ीय घटक सामा पणे थर असतात. ामुळे उपभोग वृ ीवर मह पूण भाव पडलेला आढळतो. 

 उपभोग वृ ीचे मह   

(१) उपभोग वृ ी गंुतवणुकीचे िवशेष मह   करते - अ काळात उपभोग । वृ ी थर असते ामुळे 

उपभोग खच वाढू शकत नाही, णून अ काळात रोजगारीत वाढ कर ासाठी गंुतवणूक खचात वाढ करणे 

आव क आहे.  

(२) उपभोग 'से ा िनयमाचे खंडन करतो - से ने पूण रोजगारी गृहीत धरली आहे. परंतु सीमांत उपभोग वृ ी नेहमी 
एकपे ा कमी अस ामुळे वाढलेले संपूण उ  उपभोगावर खच केले जात नाही ामुळे अ ु ादनाची प र थती 
व बेकारी िनमाण होते 

(३) उपभोग वृ ी ापार च ाचे ीकरण कर ास सहा क असते - सीमांत उपभोग वृ ी एकपे ा कमी 
अस ाने अथ व था तेजीकडून मंदीकडे वाटचाल क  लागते. तेजीमधील वाढीबरोबरच उ ात वाढ होऊ 

लागते. परंतु वाढलेले संपूण उ  उपभोगावर खच केले जात नाही व अिधक बचत केली जाते. ही वृ ी तेजीचा 
आधारच कमजोर क न टाकते व मंदीचे कारण बनते. 

(४) ून रोजगार संतुलनाचे ीकरण - की ा िस ांता माणे भावपूण मागणी ा पातळीवर अथ व थेचे 

संतुलन थािपत होते. परंतु हे संतुलन पूण रोजगार संतुलन नसते कारण उपभो े उ ात झालेली संपूण वाढ 

उपभोगावर खच करीत नाहीत. 



(५) आिथक धोरणे िनि त कर ास सहायक - पूण रोजगारी आिण आिथक थैय थािपत कर ासाठी व 

आव क धोरणे िनि त कर ास उपभोग वृ ीची संक ना साहा भूत ठरते. बेकारी दूर कर ासाठी सरकारने 

समाजा ा उपभोग वृ ीत वाढ केली पािहजे आिण ासाठी असे करिवषयक धोरण अंमलात आणले पािहजे की 
ा धोरणामुळे समाजातील उ ाचे पुनिवतरण होऊन समाजा ा उपभोगखचात वाढ होईल व ा ारे 

रोजगारी ा पातळीत वाढ होईल. 

 (६) सरकारी ह ेपाचे मह  - उपभोग वृ ीव न रोजगारी वाढिव ा ा ि ने सरकारी ह ेपाचे मह  

 होते. सीमांत उपभोग वृ ी १ पे ा कमी अस ामुळ उ  आिण खचात जे अंतर वाढत जाते ते बाजार 

यं णे ारे कमी केले जाऊ शकत नाही. अशा प र थतीत खच उ ाबरोबर आण ासाठी सरकारला ह ेप 

करणे भाग पडते.  

(७) अिधक बचतीचे ीकरण कर ास उपभोग वृ ीची संक ना सहायक ठरत. पूण रोजगारी ा 
पातळीवरील उ ातील संपूण बचतीची गंुतवणूक कर ात आली नाही तर आिथक बचतीची श ता िनमाण होते. 

 

 

उपभोग वृ ीत वाढ कर ाचे उपाय 

(१) उ ाचे पुनिवतरण ग रबांची उपभोग वृ ी जा  असते आिण ीमंतीची उपभोग वृ ी कमी असते. ामुळे 

सरकारने आप ा राजकोषीय धोरणां ारे ीमंतां ा उ ात घट व ग रबां ा उ ात वाढ क न उ ाचे 

पुनिवतरण घडवून आणले तर एकंदरीत समाजाची उपभोग वृ ी वाढून उपभोग खच वाढतो.  

(२) सामािजक सुरि तते ा योजनांम े वाढ जीवन सामािजक िवमा, भिव  िनधी इ ादी सामािजक सुरि तते ा 
योजनांम े वाढ क न उपभोग वृ ीत वाढ करता येते.  

(३) वेतनात वाढ - िमकां ा वेतनात वाढ क न उपभोग वृ ीत वाढ करता होते. परंतु ासाठी िमकां ा 
सीमांत उ ादकतेतदेखील वाढ ावयास पािहजे. 

(3) या ा सोयी - िटकाऊ व ू जसे मोटारगा ा, ीज, टेिल जन सेट, घरे इ ादीसाठी जर पुरेसा य 

पुरवठा कर ात आला तर उपभोग वृ ी वाढते. 

 (५) शहरीकरण - लोकसं ेचे शहरीकरण झा ास उपभोग वृ ी वाढते कारण ामीण लोकांपे ा शहरी लोकांची 
उपभोग वृ ी जा  असते. 

(६) लोकसं ेतील वाढीमुळे उपभोग वृ ी वाढते. (७) वाहतुकी ा सोयी वाढ ास उपभोग वृ ी वाढते कारण 

व ू एका िठकाणा न दुस या िठकाणी नेणे सहज श  होते. 

(८) जािहरात व चारा ारे उपभोग वृ ीत वाढ करता येते. यां ामुळे उपभो  व ूंची मागणी मो ा माणावर 

वाढून या व ूंवर मो ा माणावर खच केला जातो. 



(९) दशन प रणामामुळे उपभोग वृ ीत वाढ होते. जे ा गरीब लोक ीमंत लोकां ा संपकात येतात ते ा ते 

देखील ीमंतां ा उपभोगातील व ूंचा वापर क  लागतात ामुळे उपभोग खच वाढतो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गंुतवणूक गुणक (Investment Multiplier) 

भावी मागणीवर रोजगारीची पातळी अवलंबून असते. अथ व थेतील रोजगारी ा पातळीत वाढ 

कर ासाठी भावी मागणीत वाढ करणे आव क असते. परंतु भावी मागणी समाजा ा एकंदर खचाबरोबर 

असते व समाजा ा एकंदर खचात उपभोग खच व गंुतवणूक खच यांचा समावेश होतो. ामुळे जर अथ व थेतील 

गंुतवणूक खचात (I) वाढ झाली तर ाचा प रणाम अथ व थे ा उ ावर (Y) तसेच रोजगारी ा 
पातळीवरदेखील होतो. 

की ने आप ा रोजगारी ा सामा  िस ांतात गंुतवणूक खचात वाढ व ामुळे समाजा ा उ ात 

होणारी वाढ यांचा संबंध  करताना असे दशिवले आहे की, जर समाजातील गंुतवणूक खचात वाढ झाली तर ा 
वाढी ा फल प समाजा ा उ ात होणारी अंितम वाढ गंुतवणूक खचातील वाढी ा अनेक पटीने होत असते. 

हे  कर ासाठी की ने गुणका ा संक नेचा वापर केला आहे. गुणकाची संक ना मूलत: का  (Kahn) या 
अथशा ाने १९३१ म े िवकिसत केली होती. परंतु की ने या संक नेचा उपयोग आप ा रोजगारी ा सामा  

िस ांतात केला आहे. का चा गुणक हा रोजगार गुणक होता. की चा गुणक हा 'गंुतवणूक गुणक' आहे. 

गुणक (Multiplier) 

समाजा ा गंुतवणूक खचात वाढ झाली तर ा वाढी ा फल प समाजा ा उ ात व रोजगारीत 

अनेक पटीनंी वाढ होते. गंुतवणूक खचातील वाढ व उ ातील वाढ यामधील पटदशक संबंध णजे गुणक होय. 

अशा कारे गुणक णजे उ ातील वाढ व गंुतवणूक खचातील वाढ यांचे गुणो र होय. 

        उ ातील वाढ 
गुणक = ------------------------- 



        गंुतवणुकीतील वाढ 
 
         ΔY 
K =-------- 
         Δ I 
उ ातील वाढ = गुणक x गंुतवणूक खचातील वाढ 

ΔY  = K x I 

                                     उ ातील वाढ 
गंुतवणूक खचातील वाढ = --------------------- 
                                           गुणक 
                    ΔΥ 
         ΔI  =  ------- 
                      K 
 

समजा अथ व थेतील गंुतवणूक खचात १००० कोटी पयांची वाढ झाली आहे. या वाढी ा फल प 

जर समाजा ा एकूण उ ात अंितम वाढ ५००० कोटी पये झाली असेल तर ा प र थतीत गुणक पुढे 

दशिव ा माणे राहील. 

              उ ातील वाढ 
गुणक = ----------------------- 
              गंुतवणूकीतील वाढ 
      
        5000 कोटी  
=  ---------------------- 
      1000 कोटी 
 
    गुणक = 5 
 

"समाजा ा गंुतवणूक खचात वाढ झा ाने प रणामतः समाजा ा उ ात अंितम वाढ िजत ा पटीने होते तो 
पटदशक आकडा णजे गुणक होय."  

गुणकाचा आकार 

की ची गुणकाची संक ना उपभोग वृ ीशी संबंिधत आहे. की ा गुणक िस ांता माणे गुणकाचा 
आकार समाजा ा सीमांत उपभोग वृ ीवर अवलंबून असते. गुणकाचा आकार िनि त कर ासाठी की ने 

पुढील सू  िदले आहे. 

                   1 
गुणक = ---------------- 
            1 - सी.उप. . 
           1 
K = ------------- 
       1- MPC 



 
(K = गुणक, MPC = सीमांत उपभोग वृ ी) 
 

उपभोग वृ ी ा करणात  के ा माणे सीमांत उपभोग वृ ी आिण सीमांत बचत वृ ीची बेरीज नेहमी १ 

असते. णजेच 

सी.उप. . + सी.बचत . = 1 
 MPC + MPS = 1 
 
.. MPS = 1 - MPC  
आिण MPC = 1-MPS 
 

वरील गुणका ा सू ातील उज ा बाजूचा छेद णजेच 1 MPC ही समाजाची बचत वृ ी (MPS) होय. णून 

असे णता येते की, 

                    1 
गुणक  = ------------- 
             सी.बचत . 
 
         1 
K = ------ 
      MPS 
 

थोड ात, गुणक सीमांत बचत वृ ी ा  असतो. वर उ ेख के ा माणे गुणक समाजा ा सीमांत उपभोग 
वृ ीवर आधा रत असतो. जर समाजाची सीमांत उपभोग वृ ी माहीत असेल तर ाव न गुणकाचा आकार 

वरील सू ा ा आधारे िनि त करता येतो. एका उदाहरणा ारे ही गो   करता येईल. समजा, समाजाची सीमांत 
उपभोग वृ ी ३/४ आहे. या प र थतीत गुणक िकती राहील? वरील सू ा ा आधारे आपण गुणकाचा आकार 
काढू. 
                     1 
गुणक = ------------------- 

1- सी.उप. . 
 

                     1               1 
             = -----------   = ------    = 4 
                   1-3/4         1/4 
गुणक = 4 
 

या उदाहरणात सी. उप. . 3/4 आहे णजेच सीमांत बचत वृ ी 1/4 राहील आिण ा अथ  गुणक सीमांत बचत 

वृ ी ा  असतो णून सीमांत बचत वृ ी 1/4 अस ास गुणक 4/1 णजेच 4 राहील. 

वर उ ेख के ा माणे गुणकाचा आकार सीमांत उपभोग वृ ीवर अवलंबून असतो. सीमांत उपभोग 

वृ ी िजतकी जा  िततकाच गुणकाचा आकार मोठा असतो आिण सीमांत उपभोग वृ ी िजतकी कमी िततकाच 



गुणकाचा आकार लहान असतो. मागील करणात  के ा माणे सीमांत उपभोग वृ ी जा ीत जा  1 आिण 

कमीत कमी 0 असते िकंवा ती 0 आिण 1 या दोन सं ां ा दर ान असते. सै ांितक ि ने सीमांत उप. वृ ी 1 

िकंवा 0 असू शकते. सीमांत उपभोग वृ ी १ असणे याचा अथ असा होतो की, उ ातील संपूण वाढ उपभोगावर 

खच केली जाते, परंतु ही अपवादा क प र थती होय. तसेच सीमांत उपभोग वृ ी असणे याचा अथ उ ातील 

वाढीचा काहीही भाग उपभोगावर खच केला जात नाही असा होतो, परंतु ही देखील अपवादा क प र थतीच होय. 

 वहारात सीमांत उपभोग वृ ी 0 आिण 1 ा दर ान असते. 

सै ांितक ि ने समाजा ा वेगवेग ा सीमांत उपभोग वृ ी ा प र थतीतील गुणकाचा आकार पुढे 

दशिवला आहे.  

सीमांत उपभोग वृ ी सीमांत बचत वृ ी गुणकाचा आकार 
0 1 1 

1/10 9/10 10/9 
1/3 2/3 3/2 
1/2 1/2 2 
3/5 2/5 5/2 
2/3 1/3 3 
4/5 1/5 5 
1 0 α (अगिणत) 

वरील त ाव न िदसून येते की, सीमांत उपभोग वृ ी 1 अस ास गुणक (अगिणत) असतो आिण 

सीमांत उप. . 0 अस ास गुणक 1 असतो.  वहारात । सीमांत उप. .0 िकंवा 1 सहसा नसते. ामुळे 

 वहारात गुणकाचा आकार अथातच । 1 पे ा जा  आिण अगिणत पे ा कमी असतो  

गुणकाची कायप ती 

जर अथ व थे ा गंुतवणूक खचात वाढ झाली तर ा वाढीचा भाव थम उपभोग । खचावर होतो आिण 

उपभोगखचातील वाढी ा मा मातून समाजा ा उ ावर प रणाम होतो. हा प रणाम गुणका ारे  कर ात 

आला आहे. 

जे ा समाजा ा गंुतवणूक खचात वाढ होते ते ा थम उ ात वाढ होते आिण उ ात वाढ झा ाने 

उपभोगखचात वाढ होते. एका ीचा उपभोगखच णजे दुस या ीचे उ  असते. ामुळे उपभोगखचात 

बदल झा ास उ ात बदल होतो. अशा कारे ही ि या तोपयत सु  राहते जोपयत उपभोग खचातील वाढ शू  

होत नाही गुणकाची उ  सारणाची ि या पुढील माणे दशिवली जाऊ शकते. 

 

 

 

                   ΔΙ                                    ΔΥ                                 ΔC                                  ΔΥ   

 

       



गुणकाची ि या दोन पाची असते, जे ा गंुतवणूक खचात वाढ होते ते ा ा वाढी ा फल प 

उ ात अनेक पटीनंी वाढ होते, ही गुणकाची अनुकूल ि या होय. याउलट जर गंुतवणूक खच घटला तर उ ात 

गंुतवणूक खचातील पटी ा अनेक पटीनंी घट होते, ही गुणकाची ितकूल ि या होय. आपण थम एखा ा 
उदाहरणा ारे गुणकाची अनुकूल ि या  क , 

गुणकाची अनुकूल ि या समजा अथ व थेत गंुतवणूक खचात ारंिभक वाढ १०० कोटी झाली आहे. 

समाजाची सीमांत उपभोग वृ ी १/२ आहे. समजा, ा अथ व थेत १०० कोटी खच क न एक नवीन कारखाना 
उभार ाित आला आहे. णजेच १०० कोटीचंी नवीन गंुतवणूक कर ात आली आहे. हे १०० कोटी र समाजातील 

ा लोकांना ा  होतील ा लोकांनी ा कारखा ा ा उभारणीस योगदान िदले आहे. णजेच ा लोकांना हे 

१०० कोटी पये ा  होऊन पिह ा अव थत समाजाचे उ  १०० कोटी पयांनी वाढेल. पुढील त ात ही गो  

दशिव ात आला आहे. 

 गंुतवणूक खचातील ारंिभक वाढ = १०० कोटी ₹ x सी.उप. . = १/२ 

एम ा अव ोत चा १०० कोटी पयांची १/ २ सपे वच केले उपभोगावर खच कर ात आलेते ५० डपकग 

दन करणा ा उ ादकांना ा  होतील, ांचे उ  ५० कोटी पयांनी वाटेल, व दूस ा अव ेत समाजा ा 
उ ात ५० कोटी पयांथी बाढ होईल ितस ा वादले ा उ ाचा अथा भाग णजेच ५० * १/२ २५ उपगवर केले 

जाऊन झा अव थेत उपभोग खचात व उ ात २५ कोटी पयांची वाढ होईल, अव थेत वादले ा २५ कोटी 
उ त ाचा १/२ भाग १२.५ कोटी पयांनी ब चौय्ा अव थेत समाजा ा उ ात १२.५ कोटी पयांची वाढ होईल 

यद अिकमाणे पाच ा अव थेत समाजा ा उ ात ६.२५ कोटी पयनी व सहा ा अव थेत समाजा ा उ ात 

३.१२५ कोटी पयांनी वाढ होईल. ही ि या अनंत अ ोपयीत सु  रा न अंततः सव अव थिमळून समाजा ा 
उपभोग खचात १०० कोटी 

मामाची व समाजा ा उ ात २०० कोटी पयांची वाढ झालेली आवळून बेईल. ता य समाजाची सीमांत 

उपभोग वृ ी जर १/२ असेल तर समाजा ा गंुतवणूक ारंिभक वाढ १०० कोटी पयांची झा ास समाजा ा 
उ ात एकूण २०० ट संपयाची वाद होईल णजेच गंुतवणूक गुणक २ राहील. गुणकाची ितकूल ि या - जर 

गंुतवणखचात घट झाली तर उ ात गंुतवणूक वाईतील घटी ा अनेक पटीने पट होत असते. याला गुणकाची 
ितकूल ि या म ार 

 अनुकूल ि ये ा िव  ि या होय. समजा एखा ा अथ व ेत गंु पूक कई जा १०० कोटी पयांनी 
पटला आिण समाजाची सीमांत उपभोग बुती १/२ अवेल उ ात] एकुण २०० कोट पयांनी पट होईल., णजेच 

गंुतवणूक खयत टपट माजच उ ात पान बेऊन गुणक २ राहा सखुआलसनने गुणका ा अनुकूल आिण अ्ितकृत 

भिकयेशं ी ह सुलवणकीत होणा ा पटीत आगखीवय करमी करते सदेश टी ससेस अिधतारसाठी काय करते 

बबीन गंुतवणुकीत ती आणाखी] कट करते আৰ केते आते ◌्य मते "गुणक एक यारी लवार होय,  



 

वरील आकृतीत 'अस एकूण पुरव ा ा व  असून 'ड, ड१, ड२, हे एकूण मागणीचे व  आहेत. 

सुरवातीचा एकूण मागणी व  'ड' एकूण पुरवठा व ाला 'ख' िबंदुत छेदतो ामुळे उ ाची संतुलन पातळी 'अम' 

राहील. गंुतवणूक खच वाढ ाने मागणीचा व  वर सरकून 'ड१' या थतीत आला तर हा 'ड१' व  एकूण पुरवठा 
व ाला ग िबंदुत छेदून उ ाची संतुलन पातळी 'अम१' पयत वाढते. उ ात होणारी 'मम१' ही वाढ गुणकाची 
अनुकूल ि या होय. ा उलट गंुतवणूक घटली तर मागणी व  खाली सरकून 'डर' थतीत येतो. 'ड२' व ाला 
'अस' व  'क' िबंदूत छेदतो ामुळे उ ाची नवीन संतुलन पातळी 'अम२' थािपत होते. णूनच उ ात 'मम२' 

घट होते ही गुणकाची ितकूल ि या आहे. 

गुणकाची वैिश े 

(१) गुणकाचा आकार समाजा ा सीमांत उपभोग वृ ीवर अवलंबून असतो. समाजाची सीमांत उपभोग वृ ी 
िजतकी जा  िततकाच गुणकाचा आकार मोठा असता.  

(२) गुणक सीमांत बचत वृ ी ा  (िवप रत) असतो. उदाहरणाथ सीमांत बचत वृ ी जर १/३ असेल तर 

गुणक ३/१ णजेच ३ राहील. 

(३) गुणकाची अनुकूल तशीच ितकूल ि या होत असते, णजेच गुणक दो ी िदशांनी काय करीत असतो. 
गंुतवणूक खचात वाढ झा ाने ा वाढी ा अनेक पटाना उ ात वाढ होते व गंुतवणूक खचात घट झा ाने ा 
घटी ा अनेक पटीनंी घट उ ात होत असते. 

(४) गुणका ा आकारावर उ ा ा वाहातील गळतीचा प रणाम होऊ शकतो.  

(५) जे ा अथ व थे ा खचात सतत आिण तं  बदल होत असतात ते ाच गुणक त  काया त होते. 

९) वेगाची उपे ा - गुणक प रणाम होत असताना वेग प रणाम घडून येत नाही असे की ने गृहीत धरले आहे. 

णजेच उपभोगातील वाढीचा गंुतवणूक खचात प रणाम होत नाही असे गृहीत धरले आहे. ात मा  गुणक 

प रणाम घडून येताना ते प रणाम देखील पडून येतो. 



(१०) समाजाची सीमांत उपभोग वृ ी थर असली पािहजे की ने गुणक िस ांतात गृहीत धरले आहे की 
समाजाची सीमांत उपभोग वृ ी थर असते, परंत है चूक आहे. ात समाजा ा उ ातील वाढीबरोबर 

सीमांत उपभोग वृ ी उ रो र कमी होऊ लागते. 

(११) समय िवलंब की ने गुणक िस ांतात असे गृहीत धरले आहे की, उपभो ाला जे उ  ा  होते ते तो 
ताबडतोब खच करीत नाही. णजेच उ ाची ा ी व खच यात वेळेचे अंतर असते. हे अंतर िजतके जा  असते 

िततका गुणक प रणाम जा  असतो. 

(१२) गंुतवणुकीचा इतर े ातील प रणाम की ने आप ा गुणक िस ांतात. असे गृहीत धरले आहे की, नवीन 

गंुतवणुकीचा िव मान गंुतवणुकीवर िवपरीत प रणाम होत नाही. जर नवीन गंुतवणुकीमुळे िव मान गंुतवणूक घटली 
तर गुणक प रणाम पूणपणे िदसून येत नाही. 

 गुणका ा गळती  

गुणका ा कायप तीचे जे ीकरण वर कर ात आले आहे, ानुसार ेक अव थेत समाजा ा 
उ ात वाढ झा ास सीमांत उपभोग वृ ी ा माणात उपभोग खच वाढून तेव ाच रकमेने समाजाचे उ  

वाढते. ात मा  असे घडून येत नाही. कारण उ वाढी ा वाहात अनेक गळत िनमाण झाले ा असतात. 

ांना गुणका ा गळती णतात. गुणका ा गळती पुढील माणे आहेत. 

(१) बचत - उ ात होणारी संपूण वाढ उपभोगावर खच केली जात नाही तर ितचा काही भाग बचत क न ठेवला 
जातो ामुळे गुणक प रणाम मयािदत पात घडून येतो. ामुळेच बचत ही उ ा ा वाहातील एक गळती 
होय. 

(२) जु ा कजाची फेड उ ातील वाढीचा काही भाग जर जु ा कजाची फेड कर ासाठी वापर ात आला तर 

उपभोग खच कमी होऊन गुणक प रणाम सीिमत होतो.  

(३) िन य रोख रकमेचा संचय - उ ातील वाढीचा काही भाग बँका ा खा ात जमा कर ात आला तर 

ामुळे उपभोग खच वाढत नाही व गुणक प रणाम मयािदत माणातच होतो. 

(४) जुने रोखे, ऋणप े िकंवा शेअसची खरेदी - उ ात होणा या वाढीचा काहा भाग जुने रोखे िकंवा ऋणप े िकंवा 
जु ा कंप ांचे शेअस खरेदी कर ासाठी वापर ात आला तर तेवढा भाग उ  वाढी ा वाहातून बाहेर पडतो. 
फलत: गुणक प रणाम िकंमत ती - जर उपभो  व ू व सेवां ा िकमती वाढ ा, तर वाढले ा उ ाचा 
काही भाग ा वाढले ा िकमतीवरच खच होतो. ामुळे गुणक प रणाम अपेि त SE माणात घडून येत नाही. 

(६) करारोपण - जर सरकारने मो ा माणावर करारोपण केले तर उ ातील वाढीचा एक भाग करांवर खच 

होतो. तो भाग उ  वाढी ा वाहातून बाहेर पडून गुणक प रणाम मयािदत पातच घडून येतो. 

(७) अपगंुतवणूक - जर उपभो  व ूंसाठी वाढलेली मागणी पूव पासूनच उपल  सा ात पडून असले ा 
जा ी ा व ुमधून पूण कर ात आली तर गुणक प रणाम मयािदत पातच घडून येतो.  

(8) आयात - उ ातील वाढीचा काही भाग आयात व ूंवर खच कर ात आला तर तो भाग देशात न राहता 
देशाबाहेर जातो ामुळे तो देशातील समाजा ा उ ात वाढ क  शकत नाही ामुळे गुणक प रणाम मयािदत 

होतो. 



 (९) सरकारी रो ांची खरेदी - जर लोकांनी उ वाढीचा काही भाग सरकारी रोखे खरेदी कर ासाठी खच केला 
तर गुणक प रणाम मयािदत होतो. 

(१०) कंप ांचा अिवत रत नफा अनेक कंप ा, ांना ा  होणारा संपूण नफा भागघारकांम े वाटत नाही. ांचा 
काही भाग सुरि त कोषात जमा करतात. हा न वाटलेला नफा गुणक प रणाम कमी कर ास कारणीभूत होतो. 

गुणकाची टीका  

गुणक िस ांतावर ो. हॅ र, हेबरलर, ो. हाट, ो.  इ ादी अथशा ांनी टीका केली आहे. या 
िस ांतावरील मुख आ ेप पुढील माणे आहेत. 

(१) सीमांत उपभोग वृ ी थर नसते - गुणकात की ने असे गृहीत धरले आहे की, समाजा ा उ ात वाढ होत 

गेली तर सीमांत उपभोग वृ ी थर राहते. परंतु टीकाकारां ा गते उ ात जसजशी वाढ होत जाते तसतशी 
सीमांत उपभोग वृ ी उ रो र कमी कमी होऊ लागते. 

(२) आकलनास कठीण - ो. हॅ न ा मते गुणकाची संक ना ही गंुतागंुतीची गिणतीय संक ना असून ितचे 

सहजपणे आकलन होत नाही. 

(३) समय िवलंब - की  गुणक िस ांतात असे मानतो की, गंुतवणूक वाढ ाने ता ाळ उ  वाढते व उ ातील 

ती वाढ लगेच उपभोगावर खच केली जाते. परंतु वहारात असे िदसून येते की, उ  ा  होणे व ते उपभोगावर 

खच केले जाणे यात बराच काळ जातो. कारण वतमान उपभोग हा मागील उ ावर अवलंबून असतो. 

(४) हा िस ांत णजे केवळ एक क ना होय - टीकाकारां ा मते गंुतवणूक आिण उ  यात िनि त असा 
पूविनधा रत संबंध नसतो. ामुळेच हाटने ा िस ांताला 'पाचवे चाक' आिण हेझलीटने गुणकाला 'िनरथक 

उपकरण' असे संबोधले आहे. 

(५) तुटी ा अथ बंधाला अनाव क मह  - ो. ा मतानुसार गुणक िस ांत तुटी ा अथ बंधाला 
अनाव क मह  देतो. व ूत: तुटीचा अथ बंध हा एक असा राजकोषीय उपाय आहे ाचा अनेक सरकारांनी 
चुकीचा उपयोग केला आहे. 

(६) सरकारी गंुतवणुकीचा खासगी गंुतवणुकीवरील प रणाम जे ा सरकार ारे मो ा माणावर गंुतवणूक केली 
जाते ते ा खासगी े ात गंुतवणूक कर ाची वृ ी कमी होते. अशा प र थतीत गुणक िनरथक ठरतो. 

(७) अधिवकिसत देशात लागू होत नाही - टीकाकारां ा मते गुणक त  अधिवकिसत देशात लागू होत नाही. 
कारण ा देशांची अथ व था औ ोिगक अथ व था। नसते व या देशात अिधकांश गंुतवणूक सरकार ारे केली 
जाते. 

 गुणकाचे मह   

गुणका ा मह ाचे िववेचन दोन भागात करता येईल. (अ) सै ांितक मह  व (ब) ावहा रक मह  

(अ) सै ांितक मह  



(१) उ ातील सारणाचे ीकरण - गुणक त  उ  सारणां ा ि येचे रधटीकरण करते. वेगवेग ा 
अथ व थांम े उ ा ा सरणात िभ ता अपने स गुणक िस ांताचे मह  असते. 

(२) गंुतवणुकीचे मह  - गुणका ा अ यनाने गंुतवणुकीचे मह   होते. कारण गुणक िस ांत ितपादन 

करतो की गंुतवणूक खचातील ारंिभक वाढीमुळे उ ाल अनेक पटीनंी वाढ होते. 

(३) बचत आिण गंुतवणुकीतील समानता - गुणक िस ांत बचत आिण गंुतवणुकी ा दर ान समानता थािपत 

कर ास मदत करतो. जर गंुतवणूक बचतीपे ा जा  असेल तर गुणक भावामुळे उ ात गंुतवणुकीपे ा अिधक 

वेगाने वाढ होईल आिण उ ात वाढ झा ाने बचत वाढेल आिण बचत व गंुतवणूक यात समानता थािपत होईल. 

(४) की नंतर ा अथशा ात मह  - हरॉड आिण डॉमर, िह , सॅ ुअलसन या की नंतर ा अथशा ांनी 
गुणकाचे मह  मा  क न आप ा आिथक िव ेषणात गुणका ा संक नेचा वापर केला आहे. 

(ब) ावहा रक मह  

(१) ापार च ाचे ीकरण - ापार च ातील प रवतन िबंदूचे ीकरण गुणका ा आधारे करता येते. उ  

अिधक रा न उपभोग कमी अस ास अथ व था मंदीकडे वाटचाल करते. परंतु मंदी ा काळात जे ा उ  

घटते ते ा उपभोग फारसा कमी होत नाही. प रणामतः अथ व था समृ ीकडे वाटचाल क  लागते. 

(२) आिथक थोरणे िनधा रत कर ासाठी सहायक - आिथक धोरणे िनि त केली जाऊ शकतात. याचा अथ असा 
की, हा िस ांत सरकारी ह ेप गृहीत धरतो. गुणक त ा ा आधारे 

(३) पूण रोजगारी - पूण रोजगारीचे धोरण िनि त कर ासाठी गुणकाची धारणा साहा भूत ठरते. कारण गुणका ारे 

हे कळून येते की, पूण रोजगारी थािपत कर ासाठी गंुतवणूक खचात मो ा माणावर वाढ होणे आव क 

असते. 

(४) तुटी ा अथ बंधाचे मह  मंदी ा काळात खासगी गंुतवणूक वाढिव ासाठी ाजा ा दरात घट 

कर ाऐवजी तुटाचा अथ बंध अिधक यो  असतो. 

(५) मंदी ा प र थतीतून सुटका - मंदी ा प र थतीतून अथ व थेला बाहेर काढ ासाठी गुणक िस ांत 

सहायक असतो. मंदी ा काळात ारंिभक गंुतवणुकीत थोडीशी वाढ क न अथ व थेला मंदीतून बाहेर काढता 
येते. 

(६) मु ा तीवर िनयं ण - गुणका ा ितकूल ि येनुसार गंुतवणूक खच कमी क न समाजा ा उ ात अनेक 

पटीने घट क न मु ा तीचे िनयं ण करता येते. 
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 गुतवणूक फलन (Investment Function) 

रोजगारी ा पातळीत वाढ कर ा ा ि ने उपभोग खच जशी मह ाची भूिमका पार पाडू शकतो, 
ाच माणे गंुतवणूक खचातील वाढदेखील देशातील रोजगारी ा पातळीत वाढ हो ास कारणीभूत असते. ामुळे 

ुत करणात गंुतवणूक खचाचे अ यन करावयाचे आहे. थम आपण गंुतवणुकीचा अथ  क . 

गंुतवणुकीचा अथ  

की ने गंुतवणुकीची ा ा पुढील माणे केली आहे. "भांडवली व ुं ा प रमाणात होणारी वाढ णजे गंुतवणूक 

होय." 

की ने गंुतवणुकीचा अथ  करताना कोण ाही ी ारे के ा जाणा या दोन कार ा 
गंुतवणुकीचा िवचार केला आहे - (अ) िव ीय गंुतवणूक आिण (ब) वा िवक गंुतवणूक. 

िव ीय गंुतवणूक णजे कंप ांचे जुने शेअस खरेदी करणे होय आिण वा िवक गंुतवणूक णजे नवीन 

शेअसची खरेदी िकंवा नवीन कारखाने, इमारती इ ादीचंी िनिमती होय. िव ीय गंुतवणुकीमुळे मु े चे केवळ एका 
ीकडून दुस या ीकडे ह ांतरण होते. परंतु ही गंुतवणूक रोजगारीत वाढ घडवून आण ास कारणीभूत 

ठरत नाही. णूनच की ा मते ा गंुतवणुकीमुळे उ ादना ा साधनां ा मागणीत व रोजगारीत वाढ होते ती 
गंुतवणूक वा िवक गंुतवणूक होय. थोड ात, वा िवक गंुतवणूक णजे अथ व थेतील भांडवली व ुं ा 
प रमाणात वाढ होणे होय, की ने रोजगारी ा िववेचनात वा िवक गंुतवणुकीलाच मह  िदलेले आहे. 

गंुतवणुकी ा संदभात एक गो  ल ात ठेवणे आव क आहे. ती णजे भांडवल आिण गंुतवणूक यात 

फरक असतो. भांडवल णजे भांडवली व ुंचा एकूण साठा होय आिण गंुतवणूक णजे भांडवली व ु ा 
साठयात, िविश  कालखंडात होणारी वाढ होय. 



उदा. समजा २०१६-१७ या वषा ा शेवटी एखा ा कारखा ाची भांडवली संप ी १००० कोटी र आहे आिण 

२०१७-१८ या वषा ा शेवटी ती ११०० कोटी झाली तर याचा अथ १०० कोटी र ही गंुतवणूक होय. 

 गंुतवणूकीचे कार (Types of Investment)  

(१) ाय  गंुतवणूक आिण (२) े रत गंुतवणूक  

 (१) ाय  गंुतवणूक (Autonomous Investment) 

थर उपभोगा ा पातळीवर जी गंुतवणूक केली जाते ा गंुतवणुकीला ाय  गंुतवणूक णतात. या 
गंुतवणुकीवर उ ातील बदलाचा प रणाम होत नाही. याउलट ा गंुतवणुकीचा उ ावर मा  भाव पडू शकतो. 
एवढेच न े तर उ  थर रा नही ाय  गंुतवणूक बदलू शकते. उ ात बदल होऊनदेखील ही गंुतवणूक 

थर राहते. ामुळे ाय  गंुतवणुकीचा व  ि ितजसमांतर असतो. 

ाय  गंुतवणुकीची वैिश े  

(१) ाय  गंुतवणुकीवर उ ात होणा या बदलाचा प रणाम होत नाही. 

(२) आिथक णाली ा बिह ात घटकांचा (Extrogeneous Factors) जसे लोकसं ा, िवदेशी ापार, 

तं िवषयक बदल, संशोधन, यु , आंतररा ीय प र थती इ ादी घटकांचा प रणाम होतो.  

(३) सरकार ारे िकंवा खासगी े ा ारे र े, कालवे, शाळा, दवाखाने इ ादीम े केली गेलेली गंुतवणूक ाय  

गंुतवणूक असते. 

(४) सामा पणे ाय  गंुतवणूक ही सावजिनक गंुतवणूक असते.  

(५) दीघकाळात सव कारची खासगी गंुतवणूक ाय  गंुतवणूक बनते. 

(६) ाय  गंुतवणुकीचा व  ि ितजसमांतर असतो. 

पुढील आकृतीत ाय  गंुतवणूक दशिवलेली आहे. 

 



वरील आकृतीत 'गग' हा ि ितजसमांतर व  ाय  गंुतवणुकीचा व  होय. या आकतीव न िदसून येते 

की, उ  'अट' पासून 'अट१' पयत जरी वाढले तरी गंुतवणूक अ' इतकीच असते. णजेच उ ातील बदलांचा 
गंुतवणुकीवर प रणाम होत नाही.  

(२) े रत गंुतवणूक - उपभोगा ा आिण उ ा ा बदल ा पातळीवर केली जाणारी गंुतवणूक ही े रत 

गंुतवणूक होय. उ ात वाढ झाली असता उपभोग खच वाढतो व हा वाढलेला उपभोग खच नवीन गंुतवणुकीला 
े रत करतो णून या गंुतवणुकीला े रत गंुतवणूक णतात. समाजा ा उ ात जसजशी वाढ होत जाते 

तसतसा उपभोग वाढून े रत गंुतवणूकदेखील वाढत जाते. ामुळे े रत गंुतवणुकीचा व  खालून वर उजवीकडे 

वळणारा असतो. उदा. कापडाचा उपभोग वाढून जर कापडाची मागणी वाढली तर वाढलेली मागणी पूण 

कर ासाठी यांि क मागांची मागणी वाढते व यांि क माग तयार करणा या उ ोगात नवीन गंुतवणूक केली जाते. ही 
गंुतवणूक कापडा ा मागणीत वाढ झा ामुळे े रत झालेली असते. थोड ात, े रत गंुतवणुकीची वैिश े 
पुढील माणे सांगता येतील. 

े रत गंुतवणुकीची वैिश े 

(१) उपभोगात वाढ झा ामुळे े रत गंुतवणूक केली जाते.  

(२) ही गंुतवणूक उ ावर अवलंबून असते. उ ातील बदलाचा या गंुतवणुकीवर प रणाम होतो.  

(३) मु त: े रत गंुतवणूक खासगी उ ोगां ारे जा ीत जा  नफा ा  कर ा ा हेतूने केली जाते. 

(४) भिव काळात व ुं ा मागणीत वाढ हो ाची जर श ता असेल तर े रत गंुतवणूक वाढते.  

(५) लोकसं ा जर वाढली तर व ुंची व सेवांची मागणी वाढून े रत गंुतवणूक वाढते. 

(६) े रत गंुतवणुकीचा व  खालून वर उजवीकडे वळणारा असतो. 

 

 

 



वरील आकृतीत 'गग' व  े रत गंुतवणुकीचा व  होय. आकृतीव न िदसून येते 'अट१' उ  पातळीवर 

गंुतवणूक 'पट १' असते. उ  'अट२' पयत वाढले तर गंुतवणूक 'प र' असते. णजेच उ ात 'पन' वाढ 

झा ाने े रत गंुतवणुकीत 'नप१' वाह होते. 

गंुतवणूक वृ ी  

साधारणपणे गंुतवणूक उ ावर अवलंबून असते. उ  वाढ ास गंुतवणूकदेखील वाढते. उ  आिण 

गंुतवणूक यामधील संबंधाला की ने गंुतवणूक वृ ी असे संबोधले आहे. 

गंुतवणूक वृ ीचे (१) सरासरी गंुतवणूक वृती आिण (२) सीमांत गंुतवणूक वृ ी असे दोन कार असतात. 

(१) सरासरी गंुतवणूक वृ ी - गंुतवणूक खचाचे एकूण उ ाशी जे माण असते ा माणाला सरासरी गंुतवणूक 

वृ ी णतात. णजेच I 

                                          गंुतवणूक खच             I 
सरासरी गंुतवणूक वृ ी = -----------------------     = ----- 
                                            एकूण उ              Y 
 
समजा समाजाचे उ  1000 कोटी आहे. ातून 200 कोटी गंुतवणूकीवर 

                                                                        I           200 
खच केले जातात. णून सरासरी गंुतवणूक वृ ी     ----     = ------  = 0.20 
                                                                        Y         1000 
(२) सीमांत गंुतवणूक वृ ी - समाजा ा एकूण उ ात वाढ झाली तर गंुतवणुकीत वाढ होते. गंुतवणुकीत 

होणा या वाढीचे उ ात होणा या वाढीशी जे माण असते ाला सीमांत गंुतवणूक वृ ी णतात.   

                                           गंुतवणुकीतील खच              I 
  सरासरी गंुतवणूक वृ ी =  ---------------------------   =  ----- 
                                               उ ात वाढ                  Y 
 

समजा उ ात 100 कोटीचंी वाढ झा ाने गंुतवणुकीत 10 कोटी पयांनी वाढ होत असेल तर सीमांत गंुतवणूक 

वृ ी गंुतवणुकीसंबंधीचे िनणय 

                                                   ΔI          10 
सीमांत गंुतवणूक वृ ी     ----     = ------  =   -------  =   0.10           
                                                   ΔY         100         
 

गंुतवणुकीशी संबंिधत आधारभूत संक नांचा िवचार के ानंतर गंुतवणुकीसंबंधीचे िनणय कोण ा 
घटकांवर अवलंबून असतात याचा आपण िवचार क . 

भांडवलवादी अथ व थेत गंुतवणुकीसंबंधीचे सव िनणय खासगी संयोजकां ारे घेतले जातात. कारण 

मह म नफा ा  करणे हे खासगी संयोजकाचे उि  असते. गंुतवणूक कर ासाठी लागणारा पैसा खासगी 
संयोजकांनी त:जवळील बचत गंुतवणूक कर ासाठी वापरली तर ा बचतीवर ांना जे ाज ा  होऊ शकले 



असते ा ाजापासून ांना वंिचत ावे लागते. णजेच एक कार ाज ही गंुतवणुकीसाठी मोजावी लागणारी 
िकंमत होय. बचत केले ा पैशातून नवीन भांडवली संप ी खरेदी करणे णजे गंुतवणूक होय. 

संयोजक नवीन भांडवली संप ी का खरेदी करतो? कारण ा भांडवली संप ी ारे ाला लाभ ा  होत 

असतो. ामुळे गंुतवणूक करताना संयोजक ाज व भांडवली संप ीपासून ा  होऊ शकणारा लाभ याची तुलना 
करतो. की ा मते गंुतवणुकीसंबंधीचे िनणय घेताना संयोजक ाजाचे दर व भांडवली संप ीची सीमांत 

लाभ मता यांची तुलना करतात व जोपयत भांडवली संप ीची सीमांत लाभ मता ाजा ा दरापे ा जा  असते 

तोपयतच गंुतवणूक करणे संयोजकांना परवडते. थोड ात, गंुतवणुकीसंबंधीचे िनणय भांडवलाची सीमांत 

लाभ मता व ाजाचा दर या दोन घटकांनी भािवत झालेले असतात. अशा कारे गंुतवणूक िनधा रत करणारे 

मुख दोन घटक पुढील माणे असतात. (१) भांडवलाची सीमांत लाभ मता, (२) ाजाचा दर १३.५ भांडवलाची 
सीमांत लाभ मता (Marginal Efficiency of Capital) 

वा वात भांडवला ा सीमांत लाभ मतेची संक ना १९३० म े थम िफशरने ितपादन केली होती. 
िफशर ा मते नवीन गंुतवणुकीपासून ा  होऊ शकणा या लाभाचा अपेि त दर णजे भांडवलाची सीमांत 

लाभ मता होय. भांडवली संप ी ा एखा ा अित र  मा ेपासून ा  होणा या उ ी ा िकमतीतून उ ादन 

य वजा जाता ा  होणारे उ  णजे भांडवलाची सीमांत लाभ मता होय. 

भांडवला ा सीमांत लाभ मतेचा अथ/ ा ा 

(१) ो. कीजरने भांडवला ा सीमांत लाभ मतेची ा ा पुढील माणे केली आहे. "भांडवलाची सीमांत लाभ मता 
णजे तो वटावाचा दर होय, ा दराने भांडवली संप ीचे अपेि त उ  ित ा पुरवठा िकमतीबरोबर असते." 

(२) ो. की ने देखील भांडवला ा सीमांत लाभ मतेची ा ा वटावा ा दरा ा संदभातच केली आहे. 

की ा मते, "भांडवलाची सीमांत लाभ मता णजे तो वटावाचा दर होय ा दराने भांडवली संप ी ा अपेि त 

ा ीचे वतमान मू  ा भांडवली संप ी ा पुरवठा िकमतीशी समान होते." 

वरील ा ांचा जर एकि तपणे िवचार केला तर असे िदसून येते की, भांडवलाची सीमांत लाभ मता दोन घटकांनी 
िनधा रत होते. 

(अ) भांडवली संप ीची संभा  ा ी (ब) भांडवली संप ीची पुरवठा िकंमत 

(अ) भांडवली संप ीची संभा  ा ी - भांडवली संप ीची संभा  ा ी णजे ा भांडवली संप ीपासून ित ा 
संपूण जीवनकाळात ा  होऊ शकणारे एकूण शु  उ  होय. णजे भांडवली संप ीची संभा  ा ी िनि त 

कर ासाठी ा संप ी ा ारे उ ािदत होणाया व ुंची एकूण िकंमत िवचारात न घेता या एकूण िकमतीतून 

उ ादन खच व ा भांडवली संप ी ा ित थापनेचा य वजा जाता िश क राहणारी र म िवचारात घेतली 
जाते. ही िश क राहणारी र म णजे ा भांडवली संप ीचे शु  उ  होय. उदा. समजा एखा ा यांि क 

मागापासून एका वषात १०,००० र िकमतीचे कापड उ ािदत होते. कापडाचा उ ादन य ५०००असून ा याि क 

मागा ा झीजेचा खच णजेच ित थापन य जर १००० असेल तर कापडा ा १०,००० र िकमतीतून उ ादन 

य + ित थापन य (५००० +१०००१) ६००० वजा जाता िश क राहणारे ४००० ा यांि क मागाचे एका 
वषातील शु  उ  होय. भांडवली संपतीची संभा  ा ी िनि त कर ासाठी ा संप ीपासून एका वषात ा  

होऊ शकणा या शु  उ ाचे अनुमान केले जाते व ाव न ा भांडवली संप ीपासून ित ा संपूण जीवनकाळात 



ा  होऊ शकणा या एकूण शु  उ ाचा अंदाज बांधला जातो. वरील उदाहरणात जर यांि क मागाचा 
जीवनकाळ १० वषाचा असेल तर या जीवनकाळात णजेच १० वषात ा यांि क मागाला ा  होऊ शकणारे 

एकूण शु  उ  णजे ा यांि क मागाची संभा  ा ी होय. 

भांडवली संप ी ा एकूण संभा  ा ीचे अनुमान उ ादनातील वतमान प र थती ा आधारे केले जाते. 

याचा अथ असा की, ा भांडवली संप ी ारे उ ािदत होणा या व ुंची वतमान मागणी, ितची वतमान िकंमत, 

वतमान उ ादन खच इ ादी ं ा आधारावर भांडवली संप ी ा संभा  ा ीचे अंदाज बांधले जातात. 

(ब) भांडवली संप ीची पुरवठा िकंमत - वर उ ेख के ा माणे नवीन भांडवली संप ीत गंुतवणूक कर ापूव  

ित ा संभा  ा ीबरोबरच ितची पुरवठा िकंमतदेखील िवचारात ावी लागते. कारण भांडवलाची सीमांत 

लाभ मता भांडवली संप ी ा पुरवठा िकमतीवरदेखील अवलंबून असते. भांडवली संप ीची पुरवठा िकंमत णजे 

भांडवली संप ी ा एका नवीन मा ेचा उ ादन खच होय. ामुळेच भांडवली संप ी ा पुरवठा िकमतीला पूण 

थापनेचा खच असेही णतात. अशा कारे, 

                                                  संभा  ा ी x १०० 
भांडवलाची सीमांत लाभ मता =  ----------------------------- 
                                                         पुरवठा िकंमत 
वरील ा ेत सांिगत ा माणे भांडवलाची सीमांत लाभ मता दरा ा पात 

 केली जाते णून संभा  ा ी व पुरवठा िकमत यां ा माणाला १०० ने गुणले सीमांत लाभ मतेचे की चे 

सू  की ने भांडवला ा सीमांत लाभ मतेची ा ा वटावा ा दरा ा संदभात  केली आहे. ा ा े ा 
आधारावर की ने जाते. 

 

भांडवलाची सीमांत लाभ मता िनि त कर ासाठी पुढील सू  िदले आहे.  

Cr= Q2+ (1+r)+ (1+r)+ (1+r) 

या समीकरणात Cr= भांडवली संप ीची पुरवठा िकंमत, Q1, Q2, Q3 इ ादी ा संप ीचे ा ा वषातील 

अपेि त उ  आिण r = णजे तो वटावाचा दर होय ा दराने भांडवली संप ी ा अपेि त ा ीचे वतमान मू  

ित ा पुरवठा िकमतीशी समान होते. 

गंुतवणूक आिण भांडवलाची सीमांत लाभ मता भांडवला ा सीमांत लाभ मतेचे जे ीकरण वर कर ात 

आलेले आहे भांडवलाची सीमांत लाभ मता णजे भांडवला ा एका अित र  मा ेपासून ा  होणा या। अपेि त 

उ ाचा सव  दर होय. की ा मते गंुतवणूकखचात जसजशी वाढ होत । जाते तसतशी भांडवलाची सीमांत 

लाभ मता उ रो र कमी कमी होत जाते. गंुतवणुकी ा वेगवेग ा पात ा व ां ा अनुषंगाने असलेला सीमांत 

लाभ मतेचा दर जर आपण एखा ा को का ा ारे ुत केला तर ा को काला 'भांडवल गंुतवणूक मागणीचे 

को क' णतात. हे को क गंुतवणूक खच व भांडवलाची सीमांत लाभ मता यां ा दर ान फलना क संबंध 

दशिवते. खालील गंुतवणूक मागणी ा को कात िदसून । येते की, गंुतवणुकीत जसजशी वाढ होते. तसतशी सीमांत 

लाभ मता उ रो र कमी कमी होत जाते.  

 



गंुतवणूक मागणी को क 

गंुतवणूक (लाख पयात) भांडवलाची सीमांत लाभ मता (%) 
100 15 
125 12 
150 9 
175 6 

 

गंुतवणूक व भांडवलाची सीमांत लाभ मता यातील फलना क संबंध दशिवणारा व  सीमांत लाभ मतेचा 
व  असतो. गंुतवणुकीतील वाढीबरोबर भांडवलाची सीमांत लाभ मता उ रो र कमी कमी होत जाते. णून 

सीमांत लाभ मतेचा व  पुढील आकृतात दशिव ा माणे व न खाली उजवीकडे वळणारा व  असतो. जे ा 
संयोजकां ा भावा लाभासंबंधी ा अपे ांम े बदल होतो ते ा भांडवली संप ी ा संभा  ा ीत बदल होऊन 

भांडवला ा सीमांत लाभ मतेचा व  आकृतीत दशिव ा माणे वर िकंवा खाली सरकती, साधारणपणे असे 

आढळते की, तेजी ा काळात संयोजकां ा भांडवली संपतीपासून ा  होऊ शकणा या संभा  ा ीसंबंधी ा 
अपे ा उंचावतात. कारण या काळात व ुंची मागणी वाढलेली असते. ामुळे संघटक लाभासंबंधी आशावादी 
बनलेले असतात व या काळात गंुतवणूक मागणीचे संपूण को कच बदलते व सीमांत लाभ मतेचा व  वर सरकतो. 
याउलट मंदी ा काळात संयोजकां ा लाभासंबंधी ा अपे ा मंदावले ा असतात. कारण व ुंची मागणी कमी 
झालेली असते. ामुळे एक कारे ते िनराशावादी बनलेले असतात. ामुळे भांडवला ा सीमांत लाभ मतेचा व  

खाली सरकतो. पुढील आकृतीव न हे  होईल. 

 

आकृतीत 'मम' रेषा सीमांत लाभ मतेची रेषा आहे. गंुतवणूक 'अट' अस ास सीमांत लाभ मता 'अस' 

असते. परंतु गंुतवणूक जर 'अट१' पयत वाढली तर सीमांत लाभ मता 'असर' पयत घटते. तेजी ा काळात 

भांडवला ा सीमांत लाभ मतेची रेषा वर सरकून 'म ' या थतीत येते आिण मंदी ा काळात ती खाली सरकून 

'म२म२' या थतीत येते. 

ता य, गंुतवणुकीत जसजशी वाढ होते तसतशी भांडवलाची सीमांत लाभ मता उ रो र कमी होऊ 

लागले. परंतु असे का घडते? पुढील तीन कारणांमुळे भांडवलाची सीमांत लाभ मता कमी होऊ लागते. 



(१) भांडवली संप ी ारे उ ािदत होणा या व ुं ा पुरव ात वाढ झा ामुळे भांडवलाची सीमांत लाभ मता कमी 
होते. कारण भांडवली संप ीचा उपयोग जा  माणात केला जाऊ लागला तर ा संप ी ारे उ ािदत होणा या 
व ुंचे उ ादन वाढते. ांचा पुरवठा वाढतो ामुळे ांची िकंमत कमी होते. ामुळे भांडवली संप ीची संभा  

ा ी कमी होऊन सीमांत लाभ मता कमी होते. उदा. संभा  यांि क मागांम े गंुतवणूक वाढून यांि क मागांची 
सं ा वाढली तर कापडाचे उ ादन वाढते. कापडाचा पुरवठा वाढतो, ामुळे कापडाची िकंमत कमी होते. फलतः 
यांि क मागाची संभा  ा ी कमी होऊन ाची सीमांत लाभ मता कमी होते. 

(२) जे ा गंुतवणुकीसाठी भांडवली संप ीची मागणी वाढते ते ा पुरव ा ा िनयमानुसार ा भांडवली संप ीची 
पुरवठा िकंमत वाढते. ामुळे पुरवठा िकमतीवर ा  होणारे आिध  घटते ामुळे सीमांत लाभ मता घटते.  

(३) उ ादनात भांडवली व ुंचे प रमाण जसजसे वाढत जाते तसतसा आ ासी उ ी िनयम ि याशील होऊन 

भांडवली संप ी ा नंतरनंतर ा मा ेची संभा  ा ी कमी होऊन सीमांत लाभ मता कमी कमी होऊ लागते. 

वरील तीन कारणांमुळे भांडवलाची सीमांत लाभ मता गंुतवणुकीतील वाढीबरोबर उ रो र कमी कमी होऊ लागते. 

भांडवला ा सीमांत लाभ मतेला भािवत करणारे घटक ा घटाकांचा भांडवला ा सीमांत लाभ मतेवर 

भाव पडतो ा घटकांचे (अ) अ कालीन घटक व (ब) दीघकालीन घटक या दोन कारात वग करण केले जाते. 

(अ) अ कालीन घटक - भांडवला ा सीमांत लाभ मतेला भािवत करणारे घटक पुढील माणे असतात. 

(१) उ ातील बदल - अ काळात उ ात होणा या बदलाचा प रणाम भांडवला ा सीमांत लाभ मतेवर होतो. 
उ  वाढ ास उपभोग वाढून व ुची मागणी । वाढते ामुळे भांडवली संप ीची सीमांत ा ी वाढून सीमांत 

लाभ मता वाढते. याउलट उ  घट ास सीमांत लाभ मता कमी होते. 

(२) उपभोग वृ ी - भांडवली व ुंची मागणी उपभो  व ुं ा मागणीवर अवलंबून असते. ामुळे अ काळात 

उपभोग वृ ी वाढून उपभो  व ुंची मागणी वाढली तर भांडवली संप ीची सीमांत लाभ मता वाढते. याउलट 

उपभोग वृ ी घट ास सीमांत लाभ मतेत घट होते. 

(३) व ुं ा िकमतीत बदल - जर भिव काळात व ुं ा िकमती बाढ ाची श ता असेल तर भांडवली संप ीची 
संभा  ा ी वाढून सीमांत लाभ मता वाढते. याउलट भिव काळात व ूं ा िकमती घट ाची संभावना असेल 

तर सीमांत लाभ मता कमी असते. 

(४) उ ादन खचातील बदलाचा अंदाज जर भिव काळात व ुं ा उ ादनखचात वाढ हो ाची श ता असेल 

तर भांडवली संप ीची अपेि त ा ी कमी होऊन सीमांत लाभ मता कमी होते. याउलट भिव ात व ुंचा 
उ ादनखच घट ाची श ता असेल तर सीमांत लाभ मता वाढते.  

(५) सरकारचे करिवषयक धोरण - सरकार ा करिवषयक धोरणाचादेखील भांडवला ा सीमांत लाभ मतेवर 

प रणाम होतो. जर सरकारने मो ा माणावर  आिण अ  कर लावले तर ाचा गंुतवणुकीवर ितकूल 

प रणाम होतो व सीमांत लाभ मता घटते. सौ  कर भांडवलाची सीमांत लाभ मता वाढिवतात. 

(६) िव मान गंुतवणुकीचे प रणाम - संप ीचे प रमाण जा  असेल तर भांडवली संप ीत आणखी वाढ कर ास 

वाव नसता व भांडवलाची सीमांत लाभ मता कमी होते.  



(७) वतमान भांडवली संप ीची उ ादन मता - जर वतमान भांडवली संप ीची उ ादन मता पूणपणे वापरली 
जात नसेल तर ा संप ी ारे उ ािदत होणा या व ुवा एखा ा उ ोगात पूव पासून भांडवली मागणी वाढ ास ा 
संप ी ा प रमाणात आणखी वाढ कर ाची गरज नसत. कारमे िव मान यु  उ ादन मतेचा उपयोग व ुचे 

उ ादन वाढिव ासाठी केला जाऊ शका या प र थतीत भांडवली संप ीची सीमांत लाभ मता कमी असते.  

(८) संयोजकांचा आशावाद आिण िनराशावाद िनराशावाद भांडवला ा सीमांत लाभ मतेला भािवत करतो. 
आशावाद अपेि त लाभात संघटकांचा आशावाद व वाढ करतो ामुळे भांडवलाची सीमांत लाभ मता वाढते. 

याउलट िनराशावाद भावी अपेि त लाभात घट करतो, ामुळे सीमांत लाभ मता घटते. 

(ब) दीघकालीन घटक - भांडवला ा सीमांत लाभ मतेला भािवत करणारे दीघकालीन घटक पुढील माणे 

(१) लोकसं ा - वाढ ा लोकसं ेचा भांडवला ा दीघकालीन सीमांत लाभ मतेवर अनुकूल भाव पडतो. कारण 

वाढ ा लोकसं े ा गरजा पूण कर ासाठी मो ा माणावर गंुतवणूक कर ाची आव कता असते.  

(२) तांि क गती - उ ादन तं ात गती होऊन नवीन यं ांचा शोध लागला तर अशी नवीन यं े उ ादनात लावली 
जातात व भांडवलाची सीमांत लाभ मता वाढते. 

(३) नवीन देशांचा िवकास - एखा ा देशात नवीन देशांचा आिथक िवकास कर ासाठी ा देशात शेती, उ ोग 

व सेवा या े ात मो ा माणावर गंुतवणूक केली जाते. कारण भांडवली सीमांत उ ादकता कमी होते. 

(४) सरकारचे आिथक धोरण - भिव काळात सरकार कशा कारचे आिथक धोरण ीकारते यावरदेखील 

भांडवलाची सीमांत लाभ मता अवलंबून असते. भिव ात सरकार उ ोगांचे रा ीयीकरण कर ाची श ता नसेल 

तर खासगी संयोजकां ा ि ने भांडवलाची सीमांत उ ादकता कमी होते. 

(५) गंुतवणुकीचा चालू दर एखा ा उ ोगात गंुतवणुकीचा वतमान दर जर बराच मोठा असेल तर अशा उ ोगात 

नवीन गंुतवणूक कर ास फारसा वाव नसतो. ामुळे भांडवलाची सीमांत लाभ मता कमी होते. 

(६) मागणीतील दीघकालीन वाढ - जर भिव काळात व ुं ा मागणीत कायम पाची वाढ हो ाची श ता 
असेल व ही वाढ दीघकालीन कायम िटकून राह ाची श ता असेल तर संयोजक अशा व ुं ा उ ोगात जा  

गंुतवणूक कर ास े रत होतात व भांडवलाची सीमांत लाभ मता वाढते.  

(७) देशातील राजकीय व सामािजक प र थती - समाजात भिव काळात यु ासार ा घटनांमुळे राजकीय व 

सामािजक अशांती िनमाण हो ाची श ता असेल तर भांडवलाची सीमांत लाभ मता कमी होऊन कमी गंुतवणूक 

केली जाते. याउलट शांतते ा प र थतीत भांडवलाची सीमांत लाभ मता जा  असते. वरील घटकां ारे 

भांडवलाची अ कालीन आिण दीघकालीन सीमांत लाभ मता भािवत होत असते. 

भांडवला ा सीमांत लाभ मते ा संक नेवरील आ ेप 

 (१) भांडवला ा सीमांत लाभ मतेचे मापन करता येत नाही - टीकाकारां ा मते की ने ितपादन केले ा 
सीमांत लाभ मते ा संक नेचे वहारात िनि त मापन करणे कठीण आहे. कारण सीमांत लाभ मता 
संयोजकां ा भांडवली संप ीपासून िमळू शकणा या संभा  ा ीसंबंधी ा अपे ांवर अवलंबून असते आिण या 
अपे ा पूणपणे बरोबर असू शकत नाही. 



(२) तकशु तेचा अभाव हेझलीट ा मते की ची भांडवला ा सीमांत लाभ मतेसंबंधीची धारणा तकशु  नाही. 
की ा मते भांडवला ा सीमांत लाभ मतेवर संघटकां ा भावी अपे ांचा भाव पडतो, परंतु ाजा ा दरावर 

मा  भावी अपे ांचा प रणाम होत नाही. याचा अथ असा होतो की, की ने भांडवला ा सीमांत लाभ मते ा 
संक नेला गितशील आिण ाजा ा दराला गितहीन मानले आहे, परंतु हेझलीट ा मते हे तकसंगत नाही. 

(३) सीमांत लाभ मतेचा िनि त अथ नाही- हेझलीट ा मते की ने आप ा िववेचनात 'सीमांत लाभ मता' या 
श ाचा उपयोग वेगवेग ा अथाने केलेला आहे. ामुळे या संक नेचा नेमका अथ कोणता हे शोधून काढणे 

कठीण आहे. 

(४) सीमांत लाभ मते ा मयादा - सालिनयर ा मते या संक ने ा दोन मयादा आहेत. थम, ा संक नेचा 
उपयोग करतेवेळी इतर उ ादना ा साधनां ा योगदानाचा िवचार करावयास पािहजे, परंतु की ने हा िवचार 

केला नाही. दूसरे णजे, की ने सीमांत लाभ मतेचा िवचार संपूण अथ व थे ा संदभात केला आहे. 

सॉलिनअर ा मते या संक नेचा िवचार अथ व थे ा वेगवेग ा े ां ा संदभात करणे अिधक यो  झाले 

असते. 

 (५) प रपूण धा अ ात नसते - की ने ा संक नेत व ू बाजारात व घटक बाजारात प रपूण धा 
अ ात असते असे गृहीत धरले आहे. परंतु ात प रपूण धची संक ना केवळ एक सै ांितक संक ना 
आहे.  वहारात कोण ाही बाजारात प रपूण धची प र थती कधीच आढळत नाही. भांडवला ा सीमांत 

लाभ मते ा संक नेवर हेझलीट आिण सॉलिनयरने वरील माणे टीका केलेली असली तरी गंुतवणूक िनधा रत 

कर ा ा संदभात की ा अथशा ातील ही एक मह पूण संक ना आहे.  

 


