
B.A III Sem Macro Economics Unit 01 

Dr.G.Lohith, Assistant Professor, Government First Grade College, Banavara Page 1 
 

ಆದಯದ ಆರ್ತಕ/ೃತ್ಾಕರದ ಚಲನೆ 

 

 ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದರ ಕಹಯಿನಿಿಸಣೆಯ ಷಪಶಟ ಚಿತ್ರಣನನು ತಿಳಿಯಲನ ಆದಹಯದ ಆತ್ಿಕ ಚಲನೆ 

ರಿಕಲಪನೆಯನ ನೆರವಹಗನತ್ತದೆ.   ಆದನದರಿೊಂದ, ಈ ರಿಕಲಪನೆಗೆ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ ವಿಶೆಲೀಶಣೆಯಲ್ಲಲ ವಿಶೆೀಶ ಸ್ಹಾನ 

ಕಲ್ಲಪಷಲಹಗಿದೆ. 

 

 "ರಹಶರದಲ್ಲಲ ಆದಹಯ ಮತ್ನತ ವೆಚಚಗಳು, ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸ್ೆೀವೆಗಳು ನಿರೊಂತ್ರವಹಗಿ ತ್ನಿಲಹಕಹರದ 

ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ ಷವಯೊಂಚಹಲ್ಲತ್ವಹಗಿ ಚಲ್ಲಷನ ರಕ್ರರಯೆಯೆೀ ಆದಹಯದ ಆತ್ಿಕ ಚಲನೆಯಹಗಿದೆ ". ಅೊಂದರೆ,  ರಹಶರದ 

ಆದಹಯು ವಿವಿಧ ಯಕ್ರತಗಳ,  ಲಯಗಳ ಮತ್ನತ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳ ನಡನವೆ ನಿರೊಂತ್ರವಹಗಿ ರಹಿಷನತಿತರನತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ 

ಯಕ್ರತಯ  ಖಚನಿ, ಮತೆತತಬ್ಬ ಯಕ್ರತಯ ಆದಹಯವಹಗಿದನು, ಒಬ್ಬ ಯಕ್ರತಯ ಆದಹಯ ಮತೆತತಬ್ಬ ಯಕ್ರತಯ 

ಖಚಹಿಗಿರನತ್ತದೆ.  ಆರ್ಥಿಕ ಯಸ್ೆಾಯಲ್ಲಲ ಕನಟನೊಂಬ್ಗಳು,  ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳು,  ಷಕಹಿರ ಮತ್ನತ ವಿದೆೀಶಿ ಲಯಗಳು 

ರಷಪರ ಷೊಂಕಿ ಹೆತೊಂದಿದನು, ನಿರೊಂತ್ರವಹಗಿ ಪಹತಿಗಳನನು ಮತ್ನತ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಮಹಡನತಿತರನತ್ತವೆ.  ಹಿೀಗೆ 

ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಲನ ಸಣ,  ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸ್ೆೀವೆಗಳು ನಿರೊಂತ್ರವಹಗಿ ರಹಿಷನುದನ ಆದಹಯದ ಆತ್ಿಕ ರಸ 

ವಹಗಿರನತ್ತದೆ.   

ಸರಳವದ ದ್ವಿಲಯ ಆರ್ಥತಕತ್ೆಯಲ್ಲ ಿಆದಯದ ಆರ್ತಕ ಪ್ರಹನ : 

 ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಲ ಕನಟನೊಂಬ್ ಮತ್ನತ ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳು ಎೊಂಬ್ ಎರಡನ ಲಯಗಳು 

ಇರನತ್ತದೆ.   ಕನಟನೊಂಬ್ಲಯು ಭತಮಿ, ವರಮ, ಬ್ೊಂಡವಹಳದೊಂತ್ಸ ಉತಹಪದನಹೊಂಗಗಳನನು ಹೆತೊಂದಿದನು,  ಉತಹಪದನಹ  

ಲಯಕೆೆ ಸ್ೆೀವೆಯನನು ಮಹರನ ಮತಲಕ  ಆದಹಯನನು ಗಳಿಷನತ್ತದೆ.  ಉತಹಪದನಹ ಲಯು ಉತಹಪದಕರನನು  

ಒಳಗೆತೊಂಡಿದನು,  ಅದನ ಷರಕನಗಳನನು ಉತಹಪದಿಸ್ ಕನಟನೊಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಹ ಅನನಭೆತೀಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹರಹಟ 

ಮಹಡನತ್ತದೆ.   ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಲ ಈ ಎರಡನ ಲಯಗಳ ನಡನವೆ ಆದಹಯ ಮತ್ನತ ವೆಚಚಗಳು ಆತ್ಿಕ ರತದಲ್ಲಲ 

ರಹಿಷನುದನ ಚಿತಿರಷಲಹಗಿದೆ. 
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ದ್ವಿಲಯ ಆರ್ಥತಕತ್ೆಯಲ್ಲ ಿಆದಯದ ಆರ್ತಕ ಪ್ರಹನ 

ಮೀಲ್ಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಲ ಕನಟನೊಂಬ್ಲಯು ಷರಕನ ಮತ್ನತ ಸ್ೆೀವೆಗಳನನು ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳಿೊಂದ ಡೆದನ   ಅದಕೆೆ 

ರತಿಯಹಗಿ ಸಣನನು ಪಹತಿಷನುದನ.  ಕನಟನೊಂಬ್ ಲಯದಿೊಂದ ಭತಮಿ, ವರಮ,  ಬ್ೊಂಡವಹಳನನು ಡೆದನ ಅದಕೆೆ 

ರತಿಯಹಗಿ ಗೆೀಣಿ, ಕತಲ್ಲ, ಬ್ಡಿಿಯನನು ಉದಯಮ ಲಯ ಕನಟನೊಂಬ್ ಲಯಕೆೆ ನಿೀಡನುದನ.    ಹಿೀಗೆ, ಈ ರಕ್ರರಯೆಯನ 

ನಿರೊಂತ್ರವಹಗಿ ನಡೆಯನತಿತರನುದನ.  ಆದನದರಿೊಂದ,  ಒಟನಟ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನು(GNP) ಮತ್ನತ ಒಟನಟ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಆದಹಯ (GNI)  ಷಮನಹಗಿರನತ್ತದೆ. 

ಮೂರು ಲಯದ ಮದರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಯದ ೃತ್ಾಕರದ ಚಲನೆ 

ಈ ಮಹದರಿಯಲ್ಲಲ ಮತರನ ಲಯ ಮಹದರಿಯಲ್ಲಲ ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳು,  ಕನಟನೊಂಬ್ ಲಯದ ಜೆತತೆಗೆ ಬ್ೊಂಡವಹಳ 

ಮಹರನಕಟ್ೆಟಯನನು ರಿಗಣಿಷಲಹಗನತ್ತದೆ.   ಬ್ೊಂಡವಹಳ ಮಹರನಕಟ್ೆಟಯನ ಜನರನ ಮತ್ನತ ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳು ಮಹಡನ 

ಉಳಿತಹಯನನು ಸತಡಿಕೆಯಹಗಿ ರಿತಿಿಷನತ್ತವೆ.     ಬ್ೊಂಡವಹಳ ಮಹರನಕಟ್ೆಟಯೊಂದ  ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾಗಳು 

ಸ್ಹಲನನು ಡೆಯನತ್ತವೆ. 

 

ಕುಟುುಂಬ/ಅನುಭೊೋಗಿ ಉದಯಮ ಸುಂಸ್ೆ ೆ

ಆದಯದ ರೂಪ್ದ ಪತಿ 
(ಗೆೀಣಿ, ಕತಲ್ಲ, ಬ್ಡಿ)ಿ 

ಸರಕು ಸ್ೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಪತಿ 
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    ಉಳಿತಹಯ    ಉಳಿತಹಯ 

 

    ಸ್ಹಲಗಳು 

 

 

 

ನಲುು ಲಯದ ಮದರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಯದ ೃತ್ಾಕರದ ಚಲನೆ     

ಈ ಮಹದರಿಯಲ್ಲಲ ಕನಟನೊಂಬ್ಗಳು, ಉದಯಮ ಷೊಂಸ್ೆಾ, ಬ್ೊಂಡವಹಳ ಮಹರನಕಟ್ೆಟ ಜೆತತೆಗೆ ವಿದೆೀಶಿ ವಹಯಪಹರನನು 

ರಿಗಣಿಷಲಹಗನತ್ತದೆ.   ಇಲ್ಲಲ ವಿದೆೀಶಿ ವಹಯಪಹರ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್ಲಲನ ಆದಹಯ ಮತ್ನತ ಯಕ್ರತಗಳನನು ರಿಗಣಿಸ್ ಆದಹಯದ 

ೃತಹತಕಹರದ ಚಲನೆಯ ಷವರತನನು ವಿರಿಷಲಹಗನತ್ತದೆ. ರಹಶರದ ಆಮದನ-ರಫ್ತತಗಳ ಮೌಲಯ ಷಮಹನ ಆಗಿದಹುಗ 

ರಹಶರದ ಸಣರತಪಿ ಆದಹಯದಲ್ಲಲ ಯತಹಯಷವಹಗನುದಿಲಲ, ಬ್ದಲಹಗಿ ಆಮದನಗಳಿಗಿೊಂತ್ ರಫ್ತತ 

ಷನತಗಳ ಮೌಲಯ ಹೆಚಹಚದಹಗ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ ಅಧಿಕವಹಗನತ್ತದೆ ಹಹಗತ  ಆಮದನಗಳಿಗಿೊಂತ್ ರಫ್ತತ ಮೌಲಯ ಕಡಿಮ 

ಇದಹುಗ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ  ಕಡಿಮಯಹಗನತ್ತದೆ. 

 

ಕುಟುುಂಬ/ಅನುಭೊೋಗಿ ಉದಯಮ ಸುಂಸ್ೆ ೆ

ಆದಯದ ರೂಪ್ದ ಪತಿ 
(ಗೆೀಣಿ, ಕತಲ್ಲ, ಬ್ಡಿ)ಿ 

ಸರಕು ಸ್ೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಪತಿ 

ಬುಂಡವಳ 

ಮರುಕಟ್ೆೆ 


