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ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಸರ 

ಚರ್ಚಿಷಲಹಗಿರು ವಿಶಯಗಳು: 

 

ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ  ಅರ್ಿ 

ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಹಾಖ್ಹಾನ 

ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಹಾಪ್ತಿ 

ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಮಸತ್ವ ಮತ್ುಿ ಮಿತಿಗಳು 

 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರು ಅರ್ಿವಹಷರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಾಯನದ ವಿಧಹನಹಗಿದೆ.   ವಿವವದ ಮಸಹಮುಗಗಟ್ಟಿನ 

ಷಂದಭಿದಲ್ಲ,ಿ  1936 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಹದ J.M ಕೆೇನ್ಸ್ ರರ 'ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ'  ಎಂಬ ಗರಂರ್ದಂದಹಗಿ ಷಮಗರ 

ವಿವೆಿೇಶಣೆಯು ಮಸತ್ವನುು ಪ್ಡೆದದೆ.  ಷಮಗರ ಎಂಬ ಪ್ದ ಆಂಗಿಭಹಶೆಯ 'ಮಹಾಕೆ್ರೇ'(macro) ಎಂಬ ಪ್ದದಂದ 

ಬಂದದುು,  ಇದು ಗಿರೇಕ್ ಭಹಶೆಯ 'ಮಹಾಕೆ್ರೇಸ್' (makros) ನಂದ ಪ್ಡೆದುದಹಗಿದೆ.  (ಮಹಾಕೆ್ರೇಸ್-ಮಹಾಕೆ್ರೇ-

ಷಮಗರ)  ಮಹಾಕೆ್ರೇಸ್/ಷಮಗರ ಎಂದರೆ “ದೆ್ ಡ್ಡದು ಅರ್ಹ ವಿವಹಲಹದುದು ಎಂದರ್ಿ”. 

 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರೆಂದರೆ "ಇಡೇ ಆಥಿಿಕ ಾಷೆೆಯ ಷಮಗರ ಅಂವಗಳು ಅರ್ಹ ಷರಹಷರಿಗಳನುು 

ಅಭಾಸಿಷುುದಹಗಿದೆ".   ಅಂದರೆ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯ,  ಒಟುಿ ಉತ್ಹಾದನೆ,  ಒಟುಿ ಸ್ಡಕೆ,  ಒಟುಿ ಉಳಿತ್ಹಯ, 

ಒಟುಿ ಬೆೇಡಕೆ ಮತ್ುಿ ಪ್ೂರೆೈಕೆ, ಷಮಗರ ಬೆಲೆ ಮಟಿ,  ಆಥಿಿಕ ಬೆಳಣಿಗೆ ಇತ್ಹಾದ ಷಮಗರ ಅಂವಗಳ ಅಧ್ಾಯನಹಗಿದೆ. 

 

 ಪ್ರರ. ಕೆ. ಇ.  ಬೌಲ್ಲಡಂಗ್ ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ "ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಿಮಹಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಹಗಿ ಷಮಗರ 

ಪ್ರಿಮಹಣಗಳನುು,  ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಹಯಕೆೆ ಬದಲಹಗಿ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯನುು,  ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಹಗಿ 

ಷಹಮಹನಾ ಬೆಲೆಮಟಿನುು,  ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಾನುಕೆೆ ಬದಲಹಗಿ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಉತ್ಾನುನುು ಕುರಿತ್ು ಅಭಾಸಿಷುತ್ಿದೆ". 

 

 ಪ್ರರ. ಮಹಾಕೆ್ರೇನೆಲ್ " ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಇಡೇ ಆಥಿಿಕತ್ೆಯ ಷಮಗರತ್ೆಗಳ ಬಗೆಗ ರ್ಚಂತಿಷುತ್ಿದೆ.  ಅದು 

ಷಮಷ ಿ ಅರಣಾನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಷುತ್ಿದೆ,  ಒಂದು ಮರನಲಿ, ಅದು ಷಮಗರ ಆಥಿಿಕತ್ೆಯ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷಿನೆ್ ೇಟನುು 

ನೇಡ್ುತ್ಿದೆ". 
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ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಸರದ ವ್ಾಪ್ತಿ: 

 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಹಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ "ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಒಳಗೆ್ ಳುು ಅಧ್ಾಯನದ 

ವಿಶಯಗಳಹಗಿದೆ".     ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ್ ವಿಶಯಗಳನುು ತ್ನು ಅಧ್ಾಯನ ಹಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ್ ಂಡದೆ. 

 

1. ಆದಹಯ ಮತ್ುಿ ಉದೆ್ ಾೇಗ ಸಿದಹಧಂತ್  

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಈ ವಿಭಹಗದಲ್ಲ ಿ ಷಹಂಪ್ರದಹಯಿಕ ಉದೆ್ ಾೇಗ ಸಿದಹಧಂತ್,   ಕೆೇನ್ಸ್ ರರ ಉದೆ್ ಾೇಗ 

ಸಿದಹಧಂತ್ , ಕೆೇನ್ಸ್  ನಂತ್ರದ ಉದೆ್ ಾೇಗ ಸಿದಹಧಂತ್ಗಳು, ಅನುಭೆ್ ೇಗ ಪ್ರೃತಿ,ಿ ಸ್ಡಕೆಯ ಪ್ರೃತಿ,ಿ ಆಥಿಿಕ 

ಆತ್ಿಗಳು ಸೆೇಗೆ ಸಲು ಆದಹಯ ಮತ್ುಿ ಉದೆ್ ಾೇಗಕೆೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದಹಧಂತ್ಗಳನುು ಹಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ್ ಂಡದೆ. 

 

2. ಬೆಲೆ ಮತ್ುಿ ಸಣದುಬಬರ  

 ಈ ವಿಭಹಗದಲ್ಲ ಿಬೆಲೆಯ ಹತ್ರ, ಷಮತ್ೆ್ ೇಲನ ಬೆಲೆ ನಧಹಿರ,  ಸಣದುಬಬರ ಮತ್ುಿ ಸಣದಳಿತ್  ಅದರ 

ಪ್ರಕಹರ, ಕಹರಣ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಣಹಮಗಳನುು ತ್ನು ಅಧ್ಾಯನ ಹಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ್ ಂದದೆ. 

 

3. ಆಥಿಿಕ ಬೆಳಣಿಗೆ ಸಿದಹಧಂತ್  

 ಈ ಭಹಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಆಥಿಿಕ ಬೆಳಣಿಗೆ ಸಿದಹಧಂತ್ಗಳು, ಬೆಳಣಿಗೆಯ ಷಮಷೆಾಗಳು, ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯದ 

ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಿಕಲಾನೆಗಳು ಇತ್ಹಾದ ಅಂವಗಳನುು ಅಭಾಸಿಷಲಹಗುುದು. 

 

4. ಷಮಗರ ವಿತ್ರಣಹ ಸಿದಹಧಂತ್  

  ಈ ವಿಭಹಗದಲ್ಲ ಿಗೆೇಣಿ ಸಿದಹುಂತ್,  ಕ್ಲ್ಲಯ ಸಿದಹುಂತ್,  ಲಹಭದ ಸಿದಹಧಂತ್ ಹೇಗೆ ಸಲು ವಿತ್ರಣಹ 

ಸಿದಹಧಂತ್ಗಳನುು ಪ್ರಮುಖಹಗಿ ಅಭಾಸಿಷಲಹಗುುದು. 

 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಹಾಪ್ತಿ/ಗಡ ಸಿೆರಹಗಿರುುದಲ,ಿ ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಬೆಳೆದಂತ್ೆ ಅದು ತ್ನು 

ಅಧ್ಾಯನದ ಹಾಪ್ತಿಯನುು ವಿಷಿರಿಷುತ್ಹಿಷಹಗುತ್ಿದೆ. 
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ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಸರದ ರಮುಖ್ಾತೆ/ ಬಳಕೆ/ಮಹತ್ವ: 

 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ವಿವೆಿೇಶಣೆ ಪ್ರಷುಿತ್ ಶಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಸೆಚುು ಮಸತ್ವನುು ಸೆ್ ಂದದೆ.  ಈ ವಿವೆಿೇಶಣೆಗಳು 

ಷೆೈದಹಂತಿಕ ಮತ್ುಿ ಹರಯೇಗಿಕ ಎರಡ್ು ರಿೇತಿಯ ಮಸತ್ವನುು ಸೆ್ ಂದದೆ.   ಅುಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ರಮುಖಹದೆಂದರೆ, 

 

1. ಸಮಸ ಿಆರ್ಥಥಕ ವ್ಾವ್ಸ್ೆೆಯ ಚಿತ್ರಣ (Clear Picture of the Economy) 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಅಧ್ಾಯನ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯ,  ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಉತ್ಹಾದನೆ, ೆಚು, ಉಳಿತ್ಹಯ, ಸ್ಡಕೆ 

ಹೇಗೆ ಷಮಗರ ಅಂವಗಳನುು ಅಧ್ಾಯನ ಮಹಡ್ುುದರಿಂದ ಜಟ್ಟಲ ಅರ್ಿಾಷೆೆಯ ಕಹಯಿನಿಸಣೆಯನುು 

ಅರ್ಿಮಹಡಕೆ್ಳುಲು ನೆರಹಗು ಮ್ಲಕ ಅದು ಇಡೇ ಆಥಿಿಕ ಾಷೆೆಯ ಷಮಗರ ರ್ಚತ್ರಣನುು ಅರ್ಹ 

ಪ್ಕ್ಷಿನೆ್ ೇಟನುು ನೇಡ್ುುದು.      

 

2. ಆರ್ಥಥಕ ಧೆ ೋರಣೆಗ್ಳ ನಿರ ಪಣೆಗೆ ನೆರವ್ು (Helps to Formulate Economic Policies) 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಅಧ್ಾಯನದಂದ ಆಥಿಿಕ ಾಷೆೆಯ ವಿದಾಮಹನಗಳನುು/ಕಹಯಿನಿಸಣೆಯನುು 

ಅರ್ಿಮಹಡಕೆ್ಂಡ್ ನಂತ್ರ  ಅುಗಳನುು ಆಥಿಿಕ ಷಮಷೆಾಗಳ ನಹರಣೆಗೆ ಅನವಯಿಸಿ,  ಆಥಿಿಕ ಧೆ್ ೇರಣೆಗಳ 

ನರ್ಪ್ಣೆ ಮಹಡ್ಲು ನೇತಿ ನರ್ಪ್ಕರಿಗೆ ನೆರಹಗುತ್ಿದೆ.  ಉದಹಸರಣೆ:  ಸಣಕಹಸಿನ ನೇತಿ,  ಉದೆ್ ಾೇಗ 

ನೇತಿ,  ಹಾಹರ ನೇತಿ ಇತ್ಹಾದಗಳಿಂದ ಬಡ್ತ್ನ, ನರುದೆ್ ಾೇಗ, ಅಷಮಹನತ್ೆಗಳನುು ನಹರಿಷಲು ಧೆ್ ೇರಣೆಗಳನುು 

ರ್ಪ್ತಷಬಸುದು. 

 

.3. ಆರ್ಥಥಕ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯ ಅಧ್ಾಯನಕೆೆ ನೆರವ್ು ( Helps to Study Economic Growth) 

 ಆಥಿಿಕ ಬೆಳಣಿಗೆಯನುು ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದಲ್ಲ ಿಅಧ್ಾಯನ ಮಹಡ್ುುದರಿಂದ ಅರ್ಿಾಷೆೆಗೆ 

ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್ೆೇತ್ರದ ಕೆ್ಡ್ುಗೆ ಎಷ್ಟ್ಿದೆ?  ಯಹ ಲಯದ ಕೆ್ಡ್ುಗೆ ಸೆಚ್ಹುಗುತಿಿದೆ?  ಯಹುದು ಕಡಮೆಯಹಗುತ್ಿದೆ? 

ಎಂಬ ಅಂವಗಳನುು ವಿವೆಿೇಷ್ಟ್ಷಬಸುದು.  

 

4. ಆರ್ಥಥಕ ಆವ್ತ್ಥಗ್ಳ ಅಧ್ಾಯನಕೆೆ ನೆರವ್ು (Helps to Study Trade Cycles) 

 ಷಮಗರ ಆಥಿಿಕ ಚಟುಟ್ಟಕೆಗಳಹದ ಉತ್ಹಾದನೆ, ಉದೆ್ ಾೇಗ,  ಆದಹಯ,  ಬೆಲೆಯ ಮಟಿ 

ಇತ್ಹಾದಗಳಲ್ಲ ಿ ಉಂಟಹಗು ಏರಿಳಿತ್ಗಳನುು ಆಥಿಿಕ ಆತ್ಿಗಳು ಎನುುರು.   ಆಥಿಿಕ ಆತ್ಿಗಳ ವಿವಿಧ್ 

ಸಂತ್ಗಳನುು ತಿಳಿದು ಪ್ರಿಸಹರ ಮಹಡ್ಲು ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಅಧ್ಾಯನ ಅತ್ಾಗತ್ಾಹಗಿದೆ.      

ಉದಹಸರಣೆ:  ಸಣದುಬಬರ, ಹಂಜರಿತ್  ಮತ್ುಿ ಮುಗಗಟುಿ.   
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5. ರಷ್ಟ್ರೋಯ ಆದಯದ ಮಪನ (Helps to Measure National Income) 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯನುು ಅಧ್ಾಯಿಷುುದರಿಂದಹಗಿ ವಿವಿಧ್ ಉತ್ಹಾದನಹಂಗಗಳ 

ನಡ್ುೆ, ಲಯಗಳ ನಡ್ುೆ, ರಹಜಾಗಳ ನಡ್ುೆ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯದ ವಿತ್ರಣೆಯನುು ತಿಳಿಯಬಸುದು.  ಇದು 

ದೆೇವದ ಬಡ್ತ್ನ, ಆದಹಯದ ಅಷಮಹನತ್ೆ,  ಹರದೆೇಶಿಕ ಅಷಮತ್ೆ್ ೇಲನ ಮುಂತ್ಹದ ಷಮಷೆಾಗಳ ಮೆೇಲೆ 

ಬೆಳಕನುು  ಚ್ೆಲುಿುದು.   ಇದರಿಂದಹಗಿ ಭವಿಶಾದ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯದ ಮಟಿದ ಮುನುಂದಹಜು 

ಮಹಡ, ಏರಿಳಿತ್ಗಳನುು ತಿಳಿದು ಅದರ ನಿಸಣೆಗೆ ಕರಮಗಳನುು ಕೆೈಗೆ್ ಳುಲು ನೆರಹಗುತ್ಿದೆ. 

 

6. ಆರ್ಥಥಕ ಸಮಸ್ೆಾಗ್ಳ ಅಧ್ಾಯನ  (Helps to Study Economic Problems) 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಬಡ್ತ್ನ, ನರುದೆ್ ಾೇಗ ಇತ್ಹಾದ ಆಥಿಿಕ ಷಮಷೆಾಗಳನುು ತ್ನು ಅಧ್ಾಯನ ಹಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಒಳಗೆ್ ಂಡದುು,  ಇುಗಳಿಗೆ ಕಹರಣ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಸಹರೆ್ ೇಹಯಗಳನುು ಸುಡ್ುಕಲು ನೆರಹಗುತ್ಿದೆ. 

 

7. ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ವ್ ವ್ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗ್ಳ ಸವಭವ್ ವಿಶೆಲೋಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವ್ಗಿದೆ 

 (Helps to Understand the Nature of Micro or Individual Unit) 

 ಸಲು ಬಹರಿ ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂವಗಳು ಷಮಗರ ಅಂವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಹವಿತ್ಹಗಿರುುದುರಿಂದ, ೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ಘಟನೆಗಳ ಷವಭಹನುು ತಿಳಿಯಲು ಷಮಗರ ಅಧ್ಾಯನ ಅತ್ಾಗತ್ಾಹಗಿದೆ.  ಉದಹಸರಣೆ:  ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆೇಡಕೆ ಷಮಗರ 

ಬೆೇಡಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಹವಿತ್ಹಗಿರುತ್ಿದೆ,  ಒಂದು ಉದಾಮದಲ್ಲಿನ ೆಚುದ ಏರಿಕೆ,  ಷಮಗರ ಆಥಿಿಕತ್ೆಯಲ್ಲಿನ 

(ಸಣದುಬಬರ) ಅಂವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಹವಿತ್ಹಗಿರುತ್ಿದೆ.  

 

8. ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಾಣದ ಅರಿವ್ು   

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಅಧ್ಾಯನದಂದ ಷಮಹಜದ ಜನರ ಭೌತಿಕ ಕಲಹಾಣದ ಮಟಿನುು ತಿಳಿಯಲು 

ನೆರಹಗುತ್ಿದೆ.  ಇದಕೆೆ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯ,  ತ್ಲಹದಹಯ,  ಮಹನ ಅಭಿೃದಧ ಷ್ಚಾಂಕ ಮೊದಲಹದ ಷಮಗರ  

ಅರ್ಿವಹಷರದ ಪ್ರಿಕಲಾನೆಗಳುನೆರಹಗುತ್ಿದೆ. 

 

9. ಹಣದುಬಬರದ ಅಂಶಗ್ಳ ವಿಶೆಲೋಷಣೆ  

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ವಿವೆೇಶಹಗಿ ಸಣದುಬಬರ ಮತ್ುಿ ಮುಗಗಟ್ಟಿನಂದ ಅಂವಗಳನುು ತಿೇರಹಗಿ ವಿವೆಿೇಷ್ಟ್ಸಿ 

ಇುಗಳ ನಹರಣೆಗೆ ನೆರಹಗುತ್ಿದೆ. 

 

ಹೇಗೆ ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಸಲು ಷೆೈದಹಧಂತಿಕ ಮತ್ುಿ ಹರಯೇಗಿಕ ಮಸತ್ವನುು ಸೆ್ ಂದದೆ. 
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ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಸರದ ಮಿತಿಗ್ಳು: 

 

1. ಅತಿಯದ ಸ್ವ್ಥತಿರೋಕರಣದ ಅಯ 

 ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂವಗಳನುು ಷಮಗರ ಅಂವಗಳ ಆಧಹರದ ಮೆೇಲೆ ಷಹಿತಿರೇಕರಣಗೆ್ ಳಿಷುಹಗ 

ಎಚುರಹಷಬೆೇಕು.   ಇಲಿದದುಲ್ಲ ಿ ಅದು ತ್ಪ್ುಾ ಫಲ್ಲತ್ಹಂವನುು ನೇಡ್ುುದು.  ಉದಹಸರಣೆ:  ಉಳಿತ್ಹಯ ಾಕ್ತಿಗೆ 

ಉತ್ಿಮ, ಆದರೆ ರಹಶರಕೆೆ ಇದು ಪ್ರಿಣಹಮಕಹರಿ ಬೆೇಡಕೆ ಕುಸಿಯುಂತ್ೆ ಮಹಡ್ುುದರಿಂದ ಉತ್ಿಮಲ.ಿ  

 

2. ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಾಯನದ ನಿರ್ಥಕ್ಷ್  

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದಲ್ಲ ಿ ಕೆೇಲ ಷಮಗರ ಅಂವಗಳನುು ಮಹತ್ರ ಅಧ್ಾಯಿಸಿ, ಷ್ಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಹ ೆೈಯಕ್ತಿಕ 

ಘಟಕಗಳು ಅಧ್ಾಯನನುು ನಲಿಕ್ಷಿಷಲಹಗುತ್ಿದೆ.  ಷ್ಕ್ಷ್ಮಅರ್ಿವಹಷರದ ಅಧ್ಾಯನದ ಸೆ್ ರತ್ಹಗಿ ಷಮಗರ ಆಥಿಿಕ 

ವಿವೆಿೇಶಣೆ ಅಪ್ೂಣಿೆನಷುತ್ಿದೆ.    

 

3. ಅರ್ಥವ್ಾವ್ಸ್ೆೆಯ ಸರಿಯದ ಚಿತ್ರಣ ದೆ ರೆಯುವ್ುದಿರ್ಲ 

 ಕೆೇಲ ಷಮಗರ ಅಂವಗಳ ಅಧ್ಾಯನದಂದ ಅರ್ಿಾಷೆೆಯ ಹವವಿ ರ್ಚತ್ರಶೆಿೇ ದೆ್ ರೆಯುುದು. 

 

4. ಮಪನದ ಸಮಸ್ೆಾ 

 ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರದ ಅಧ್ಾಯನ ಷಮಗರ ಅನುಭೆ್ ೇಗ,  ಷಮಗರ ಉಳಿತ್ಹಯ,  ಷಮಗರ ಸ್ಡಕೆ,  ಷಮಗರ 

ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯ ಇತ್ಹಾದ ೆೈವಿಧ್ಾಮಯ ಅಂವಗಳನುು ಒಳಗೆ್ ಂಡದೆ.  ಆದರೆ,  ಸಣದ ಷಹಧ್ನದಂದ ಅುಗಳ 

ಮಹಪ್ನ ಕಶಿಷಹಧ್ಾ.  ಏಕೆಂದರೆ ಸಣದ ಮೌಲಾ ಸಿೆರಹಗಿರುುದಲಿ. 

 

5. ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗ್ಳ ಕೆ ರತೆ  

 ಷಮಗರ ಅರ್ಹ ಷರಹಷರಿ ಅಂವಗಳಹದ ಉಳಿತ್ಹಯ, ಸ್ಡಕೆ, ಉತ್ಹಾದನೆ ಮೊದಲಹದುಗಳ 

ಅಂಕ್ತಅಂವಗಳು ಷುಲಭಹಗಿ ಲಭಾಹಗುುದಲ.ಿ 

 

6.ರಿಭಷ್ಟ್ಕ ತೆ ಡಕುಗ್ಳು 

 ರಹಶರದಲ್ಲ ಿ ಎಲಹಿ ೆೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳು ಏಕ ರಿೇತಿಯಹಗಿರುುದಲ,ಿ  ಇಂತ್ಸ ಷನುೆೇವದಲ್ಲ ಿ ಇುಗಳನುು 

ಷಮಗರಗೆ್ ಳಿಸಿದಹಗ ಸಲು ಹರಿಭಹಷ್ಟ್ಕ ಷಮಷೆಾಗಳು ಎದುರಹಗುತ್ಿದೆ. ಉದಹಸರಣೆ:  ಅತಿ ಶಿರೇಮಂತ್ ಾಕ್ತಿಗಳ 
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ಆದಹಯನುು ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಆದಹಯಕೆೆ ಷೆೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ತ್ಲಹ ಆದಹಯನುು ಗಣನೇಯಹಗಿ ಸೆಚುುಂತ್ೆ 

ಮಹಡ್ುತ್ಿದೆ.  ಆದರೆ, ಹಷಿಹಗಿ ಎಲಿರ ತ್ಲಹದಹಯ ಅಶುಿ ಇರುುದಲ.ಿ 

 

7. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಥಕ ಮದರಿಗ್ಳ ಅನವಯಿಕೆ ಸಮಸ್ೆಾ 

 ಕೆಲು ಷಮಗರ ಆಥಿಿಕ ಮಹದರಿಗಳು ಮುಂದುರೆದ ಆಥಿಿಕತ್ೆಯನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಿಕೆ್ಂಡ್ು 

ರ್ಪ್ತತ್ಹಗಿರುುದರಿಂದ ಇುಗಳು  ಹಂದುಳಿದ ಆಥಿಿಕತ್ೆಗಳಿಗೆ ಷರಿಸೆ್ ಂದುುದಲ.ಿ 

ಉದಹಸರಣೆ:   ಕೆೇನ್ರರ ಸಿದಹಧಂತ್ಗಳು  

 

 ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಿತಿಗಳ ಸೆ್ ರತ್ಹಗಿಯ್ ಷಮಗರ ಅರ್ಿವಹಷರ ಸೆಚುು ಉಪ್ಯುಕಿತ್ೆ ಮತ್ುಿ ಪ್ರಷುಿತ್ತ್ೆಯನುು 

ಸೆ್ ಂದದೆ. 

 

 


