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1.�ೕ�� :- ಗುಣ  ಆ�ಾಯ ಮತು�
ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೕ�ನ ಹೂ��ಯ
ಬದ�ಾವ�ಯ ಪ��ಾಮವನು� �ೂೕ�ಸುತ��
ಆದ� �ೕಗವಧ�ಕವ� ಹೂ��ಯ �ೕ�ನ
ಬಳ�ಯ ಬದ�ಾವ�ಯ ಪ��ಾಮಗಳನು�
�ೂೕ�ಸುತ��.  �ೕ� �ೕ�ಯ��
�ೕಳ�ವ��ಾದ�, ಗುಣಕದ ಸಂದಭ�ದ��,
ಬಳ�ಯು ಹೂ��ಯ �ೕ�
ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತ��, ಆದ� �ೕಗವಧ�ಕ
ಹೂ��ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಬಳ�ಯ �ೕ�
ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತ��. ಈ  ಎರಡು
ಪ�ಭ�ಾ�ಗಳ�  �ಳ�ನಂ��.



2.ಗುಣಕ :- ಆ�ಾಯ ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗದ
ಆಧು�ಕ ��ಾ�ಂತದ�� ಗುಣಕ
��ಾ�ಂತವ� ಪ�ಮುಖ �ಾ�ನವನು�
ಪ�ದು�ೂಂ��.
 ಗು�ಾ�ಾರದ ಪ�ಕಲ��ಯನು�
�ದಲ�ಯ�ಾ� 1930 ರ ದಶಕದ
ಆರಂಭದ�� ಎ�.ಎ.�ಾ��
ಅ�ವೃ��ಪ��ದರು.  ಆದ� �ೕ��
ನಂತರ ಅದನು� ಮತ�ಷು� ಪ�ಷ���ದರು.
ಹೂ�� ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗದ ಆರಂ�ಕ
�ಚ�ಳದ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉ�ೂ�ೕಗದ
�ಚ�ಳ, �ೕರ ಮತು� ಪ�ೂೕ�ವ



ಹೂ�� ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗವನು�
���ಸುತ��.
ಆ�ಾಗೂ�, ಹೂ�� ಮತು� ಆ�ಾಯದ
ಮೂಲ �ಚ�ಳದ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಒಟು�
ಆ�ಾಯ, �ೕರ ಮತು� ಪ�ೂೕ�
�ಚ�ಳವನು� ಉ��ೕ�� ಗು�ಾ�ಾರದ
ಪ�ಕಲ��ಯನು� �ೕ�� ಪ���ಾ��ದರು.
 ಆದ��ಂದ, �ಾ�� ನ ಗುಣಕವನು�
‘ಉ�ೂ�ೕಗ ಗುಣಕ’ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾ�ದ��, �ೕ�� ಗುಣಕವನು�
ಹೂ�� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ ಗುಣಕ ಎಂದು
ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.  ಗು�ಾ�ಾರದ



ಮೂಲತತ��ಂದ� ಆ�ಾಯ, ಉ�ಾ�ದ�
ಅಥ�ಾ ಉ�ೂ�ೕಗದ��ನ ಒಟು� �ಚ�ಳವ�
ಹೂ��ಯ ಮೂಲ �ಚ�ಳ��ಂತ ಅ�ೕಕ ಪಟು�
��ಾ���.  ಉ�ಾಹರ��, ಹೂ�� ರೂ.  100
�ೂೕ� �ಾಡ�ಾ��, ಆಗ ಆ�ಾಯವ� ರೂ.
100 �ೂೕ� �ಾತ� ಆದ� ಅದರ�� ಬಹು.
 
 ಒಂದು �ೕ� ರೂ.  100 �ೂೕ�, �ಾ��ೕಯ
ಆ�ಾಯ ರೂ.  300 �ೂೕ�, ಗುಣಕವ� 3 ��
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��. ರೂ.  100 �ೂೕ�, ಒಟು�
�ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯ ರೂ.  400 �ೂೕ�, ಗುಣಕ
4.ಗು�ಾ�ಾರ, ಆದ��ಂದ, ಹೂ��ಯ �ಚ�ಳ��



ಆ�ಾಯದ �ಚ�ಳದ ಅನು�ಾತ.  Δ �ಾನು
ಹೂ��ಯ �ಚ�ಳವನು� ಸೂ��ದ� ಮತು�
ΔY ಆ�ಾಯದ �ಚ�ಳವನು� ಸೂ�ಸುತ��,
ಆಗ ಗುಣಕವ� ಆ�ಾಯದ �ಚ�ಳ (ΔK)
ಅನು�ಾತದ�� ಹೂ��ಯ �ಚ�ಳ�� (ΔI)
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��.
 ಆದ��ಂದ k = ΔY / ΔI ಅ�� k ಎಂಬುದು
ಗುಣಕವನು� ಸೂ�ಸುತ��.
ಈಗ, ಹೂ��ಯ ಆರಂ�ಕ �ಚ�ಳ��ಂತ
ಆ�ಾಯದ �ಚ�ಳ ಏ� ಅ�ೕಕ ಪಟು�
��ಾ��� ಎಂಬ ಪ���.  ಇದನು�
�ವ�ಸುವ�ದು ಸುಲಭ



ಇದನು� ಆರಂಭದ�� ರ��ಗಳ
��ಾ�ಣ�� ಹೂ�� �ಾಡ�ಾ�ತು�,
ಆದ� ಹಲವ� ಪಟು� �ಚು�.
ಹೂ��ಯ ಆರಂ�ಕ �ಚ�ಳದ
ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾ��ೕಯ
ಆ�ಾಯದ�� ಎಷು� �ಚ�ಳ
ಸಂಭ�ಸುತ�� ಎಂಬುದನು� ಈ
�ಳ�ನ ಗ�ತ ರೂಪದ��
ವ�ಕ�ಪ�ಸಬಹುದು:
 



ಇದನು� ಆರಂಭದ�� ರ��ಗಳ
��ಾ�ಣ�� ಹೂ�� �ಾಡ�ಾ�ತು�,
ಆದ� ಹಲವ� ಪಟು� �ಚು�.
ಹೂ��ಯ ಆರಂ�ಕ �ಚ�ಳದ
ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾ��ೕಯ
ಆ�ಾಯದ�� ಎಷು� �ಚ�ಳ
ಸಂಭ�ಸುತ�� ಎಂಬುದನು� ಈ
�ಳ�ನ ಗ�ತ ರೂಪದ��
ವ�ಕ�ಪ�ಸಬಹುದು:
 





�ೕ� �ೕ�ಸುವ ಕ�ಷ� ಒಲವ� 4/5 ಆ�ದ��,
ರೂ.  100 �ೂೕ� ರೂ. �ಾ��ೕಯ
ಆ�ಾಯವನು� 500 �ೂೕ� ರೂ.  ಆದ��ಂದ,
ಇ�� ಗುಣಕವ� 5 �� ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��.
�ಾವ� ಇದನು� �ಾ�ಾನ� ಸೂತ�ದ��
ವ�ಕ�ಪ�ಸಬಹುದು.
 ΔY ಆ�ಾಯದ �ಚ�ಳವನು� ಸೂ��ದ�,
investmentl ಹೂ��ಯ �ಚ�ಳ ಮತು�
ಎಂ�� �ೕ�ಸುವ ಕ�ಷ� ಪ�ವೃ��ಯನು�
ಸೂ�ಸುತ��, �ಾವ� �ೕ�ನ
ಸ�ೕಕರಣವನು� (i) ಈ �ಳ�ನಂ�
ಬ�ಯಬಹುದು.
 





ಗು�ಾ�ಾರದ �ಾತ�ವ� ಸಮು�ಾಯದ �ೕವ�ಯ
ಕ�ಷ� ಪ�ವೃ��ಯನು� ಅವಲಂ��ರುತ��
ಎಂಬುದು �ೕ��ಂದ ಸ�ಷ��ಾ��.  ಗುಣಕವ�
�ೕ�ಸಲು ಒಂದು �ೖನ� ಕ�ಷ� ಪ�ವೃ��ಯ
ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧ�ಾ��.  ಆ�ಾಗೂ�, �ಾವ�
ಗುಣಕವನು� ಸರಳ ರೂಪದ��
ವ�ಕ�ಪ�ಸಬಹುದು.  ಉ��ಾಯವ� ಆ�ಾಯದ
�ೖನ� ಬಳ�� ಸ�ಾನ�ಾ�� ಎಂದು ನಮ�
���ರುವಂ�, �ೕ�ಸುವ ಒಂದು �ೖನ� ಕ�ಷ�
ಒಲವ� ಉ�ಸಲು ಕ�ಷ� ಪ�ವೃ���
ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��, ಅಂದ� 1 - ಎಂ�� =
ಎಂ�ಎ�.  ಆದ��ಂದ, ಗುಣಕವ� 1 / 1-
ಎಂ�� = 1 / ಎಂ��� ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��.



 3.ಗುಣಕದ �ೂೕ��ಗಳ�:-
1.ಉ��ಾಯ
2.���
3.�� ಹಣದುಬ�ರ
4.ಸಲ �ೕ�ಸುವ�ದು
5.ಆಮದು
6.�ೕರು ಮತು� �ಾಲ �ಾತ�ಗಳನು�
�ೂಳ��ವ�ದು
 



4.ಗುಣಕ ಮಹತ�:-
 
1. ಹೂ�ೕ
2. ಆ��ಕ ಆವತ�ಗಳ�
3. ಉ��ಾಯ ಮತು�
�ೂೕ�ಯ ಸ�ಾನ�
4. ಆ��ಕ �ೕ�ಯ ಸು��ಕರಣ
 



�ೕ�ಗಳ�:-
 
• ��ರ �ದ��ಾನ
 
• ಅನು�ೂೕಗ�� ���ೕ�ದ �ಾ�ಶಸ�
 
• ��ೕ�ತ �ೂೕ�ಯ �ಲ���
 
• ಅ�ಾಸ��ಕ �ದ� �ಾನಗಳ�
 
• �ಾಲ ರ�ತ  �ದ��ಾನಗಳ�
 
• ಪ��ಾ�ಗ�ಲ�.
 



5.�ೕ�ೂೕತ�ಷ� ತತ�:-
  ಗುಣಕ ಮತು� �ೕಗವಧ�ಕವ�
ಪ��ಸ���ಗಳಲ� ಆದ�
ಸ�ಾ�ಾಂತರ ಪ�ಕಲ��ಗಳ�.
ಗು�ಾ�ಾರವ� ಬಳ�ಯ �ೕ�ನ
ಹೂ��ಯ ಪ��ಾಮವನು�
�ೂೕ�ಸುತ�� (ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗ),
�ೕಗವಧ�ಕವ� ಹೂ��ಯ �ೕ�ನ
ಬಳ�ಯ ಬದ�ಾವ�ಯ
ಪ��ಾಮವನು� �ೂೕ�ಸುತ��.



ಈ ಪದಗಳ�� ತತ��ದ �ೕಂದ� ಕಲ��ಯನು�
ಹ�� �ವ�ಸು�ಾ��: “�ಾವ��ೕ
ಅಂ�ಮ ಪ��ಾಣದ ಉ�ಾ�ದ�ಯ
ಉ�ಾ�ದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ��ೕ
ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� (ಒಂದು ವಷ� �ೕ�)
ಅದ�ೂಂ�� ಉತ����ಾಗುವ
ಉ�ಾ�ದ��ಂತ ಹಲ�ಾರು ಪಟು� �ೂಡ�
ಬಂಡ�ಾಳದ ಅಗತ��ರುತ��.  ಅಂ�ಮ
�ೕ��ಯು �ೂಸ ಅಂ�ಮ �ೕ���ಂತ
ಹಲ�ಾರು ಪಟು� �ೂಡ��ಾದ ಬಂಡ�ಾಳ
ಸರಕುಗ�� �ಚು�ವ� �ೕ���
�ಾರಣ�ಾಗುತ��. ”



�ೕಗವಧ��ಯ ತತ�ವ� ಬಳ�ಯ
ಸರಕುಗ�� �ೕ�� ��ಾ�ದ�,
ಉ�ಾ�ದ�ಯ ಅಂಶದ �ೕ��
��ಾ�ಗುತ�� ಎಂದು �ೕಳ�ತ��,
ಯಂತ�ವನು� �ೕ�, ಅದು ಸರಕುಗಳನು�
ಉ�ಾ��ಸಲು �ೂೕಗುತ��.
 ಆದ� ಯಂತ�ಗಳ �ೕ��ಯು ಉತ�ನ�ದ
�ೕ���ಂತ �ೕಗ�ಾ� ��ಾ�ಗುತ��.
ಆದ��ಂದ, �ೕಗವಧ�ಕವ� ಹೂ��ಯ
ಮಟ�ವನು� ಬಳ�ಯ ಬದ�ಾವ�ಯ
ದರದ �ಾಯ�ವ�ಾ�� �ಾಡುತ�� �ೂರತು
ಬಳ�ಯ ಮಟ�ವಲ�.



�ೕ� �ೕ�ಯ�� �ೕಳ�ವ��ಾದ�, ಬಳ�ಯ
ಸರಕುಗಳ �ೖ�ಾ��ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳ
ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೕಗವಧ�ಕವ� ಹೂ��
ಸರಕುಗಳ ಉದ�ಮಗಳ��ನ
ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� ಅ�ಯುತ��, ಬಳ�ಯ
ಸರಕುಗಳ �ೕ�� ಮತು� ಬಳ�ಯ ನಡು�ನ
���ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧದ �ಾರಣ
�ೕಗವಧ�ಕ�� ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ ಕಲ��ಯು
ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎಂ�ಗೂ �ಚು���ರುವ
�ೕ��ಯಲ�.  ಅವ�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸುವ
ಯಂತ�ಗ�� �ೕ��.  �ೕಗವಧ�ಕ
ಗು�ಾಂಕವ� ��ೕ�ತ ಹೂ��ಗಳ ನಡು�ನ



ಅನು�ಾತವ� ಬಳ�ಯ �ಚ�ಗಳ��ನ
�ವ�ಳ ಬದ�ಾವ�� ಅನು�ಾತ�ಾ��.
 �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ� α = ΔI / ΔC, ಇ��
�ೕಗವಧ�ಕ ಗು�ಾಂಕವನು�
ಸೂ�ಸುತ��;  ಹೂ��
���ೕಗದ��ನ �ವ�ಳ
ಬದ�ಾವ�ಗಳನು� �ಾನು ಸೂ�ಸು��ೕ�;
ಮತು� ΔC ಬಳ� ���ೕಗದ��ನ
�ವ�ಳ ಬದ�ಾವ�ಯನು� ಸೂ�ಸುತ��.
ರೂ.  ಬಳ�ಯ ಸರಕುಗಳ �ೕ� 10
�ೂೕ� ರೂ.  ಹೂ�� ಉದ�ಮಗಳ�� 20
�ೂೕ�, ನಂತರ �ೕಗವಧ�ಕ 2 ಆ��.



7. �ೕ�ೂೕತ�ಷ� ತತ�ದ ಕಲ��ಗಳ�:-
 
1. ಅನು�ೂೕ� ಸರಕುಗಳ �ೖ�ಾ��ಯ��
ಅ�ಕ �ಾಮಥ�� ಅ��ತ�ದ��ರುವ��ಲ�
2. ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕು �ೖ�ಾ��ಯ��
ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾಮಥ���ರುತ��
3.ಬಂಡ�ಾಳ ಉತ�ನ� ಅನು�ಾತ
��ರ�ಾ�ರುತ��
4 �ಚು���ರುವ �ೕ�� �ಾಯಂ ಆ�ರುತ��
5 ಬಂಡ�ಾಳ ಪ��ೖ� ����ಾ�ಪಕತ� ಗುಣ
�ೂಂ�ರುತ��
 



6. ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� ಸುಲಭ�ಾ�
ಲಭ��ರುತ��.
 
7.�ೕ�ೂೕತ�ಷ�  ತತ�ದ ��ಗಳ�
1.ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾಮಥ��
2.ಬಂಡ�ಾಳ ಉತ�ನ�ದ ಪ��ಾಣ
3�ಾಲದ ಲಭ�ತ
4ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಲಭ��
5.�ೕ��ಯ ಸ�ರೂಪ
6. ದ�ವ�ತ� ಮತು� �ೂಂ�ಾ��
7.ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕು �ೖ�ಾ��ಗಳ �ಚು�ವ�
�ಾಮಥ��
8.�ಂಜ�ತ ಮತು� ಮುಗ�ಟು�



�ೕ�ೂೕತ�ಷ� ತತ��ದ ಮಹತ�:-
1.ಆ�ಾಯ ಸೃ�� ಮತು� ಪ��ಾರದ
ಪ����ಯನು� ಈ ತತ��ದ ಸ�ಾಯ�ಂದ
��ಾ�� ��ಸಬಹುದು
2. ಈ ತತ�ವ� ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕು
�ೖ�ಾ��ಗಳ�
�ೕ� �ೕವ�  ಏ��ತಗ�� ಒಳ�ಾಗುತ��
ಎಂಬುದನು� �ವ�ಸುತ��
3.ಒಂದು ವಲಯದ��ನ ಒಂದು ಸಣ�
ಏ��ಯು �ೕ� ಇ�ೕ ಆ��ಕ�ಯ��ನ
�ಸ�ರ� ಮತು� ಪ�ಸರ�� �ಾರಣ�ಾಗುತ��
ಎಂಬ ��ಾರವನು� ಇದು ��ಯಪ�ಸುತ��.
 



4. �ಾ�ರ�,��� �ದ�ಾದ
ಅಥ��ಾಸ��ರು ತಮ� ಆ��ಕ
ಆವತ� ��ಾ�ಂತವನು� ಈ ತತ�ದ
ಆ�ಾರದ �ೕ� �ವ���ಾ��.
5.ಉತ�ನ�,ಆ�ಾಯ ಮತು�
ಉ�ೂ�ೕಗ ಮಟ�ದ��ನ �ೕವ�
�ೕ�ಯ ಏ��ತಗ�� �ಾರಣಗಳನು�
���ೕ�ಸುವ�� ಇದು ಬಹು
ಉಪಯುಕ��ಾ��.
 



8.ಗುಣಕ ಮತು� �ೕ�ೂೕತ�ಷ� ದ ಸಂಯುಕ�
�ಾ�ಾ�ಚ�:- ಗು�ಾಕ �ೂಂ�� �ೕಗವಧ�ಕದ
ಪರಸ�ರ ���ಯು �ಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ರಂತರ
ಆವತ�ಕ ಏ��ತಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ
�ಾಮಥ��ವನು� �ೂಂ��. ಅಥ��ಾಸ���ಾದ �.ಎ.
�ಾ�ಮು�ಲ��, �.ಆ�. ���, ಆ�.ಎ�.
�ಾ��ೂ� ಮತು� ಎ. �ಾ���� ಎರಡು ಸ�ಾ�ಾಂತರ
ಪ�ಕಲ��ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಯಶ��
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� ಮತು� �ಲವ� ಗಮ�ಾಹ�
ಸು�ಾರ�ಗಳನು� ಪ�ಚ���ಾ��.  ��ದು�ೂಂಡ
ಗುಣಕ ಅಥ�ಾ �ೕಗವಧ�ಕವ�
�ಾಯ��ವ��ಸುವ��ಲ�.  �ಾಸ�ವ�ಾ�,
�ೕಗವಧ�ಕದ �ೌಲ�ಗಳ� ಮತು� ಗುಣಕದ
ಪ��ಾಣವನು� ಅವಲಂ�� ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳ�
ಅಂತ��ಲ�ದ �ಾಧ��ಗಳ ಸರ�ಯ��
ಸಂ�ೕ�ಸುತ��.



9.ಸಂಯುಕ� �ಾ�ಾ�ಚರ� ಮಹತ�
1.ಸಂಯುಕ� ���ಯ ಸ�ಾಯ�ಂದ
ಆ��ಕ�ಯ�� �ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯ
ವೃ���ೂಳ��ವ ಪ����ಯನು�
��ಯಹು�ಾ��.
2.ಇದು ಸ�ಾ�ರದ �ಾವ�ಜ�ಕ �ಚ�ವ�
�ೕರುವ ಪ��ಾಮವನು�  ಅಥ��ಾ�
�ೂಳ��ಬಹುದು.
4.ಆ��ಕ �ೕ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��
ಸಂಯುಕ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಯ ���ೕಷ��
��ೕಷ ಮಹತ���.
 



10.ಉಪಸಂ�ಾರ:- ಈ �ೕ� ಗುಣಕ
ಮತು� �ೕ�ೂೕತ�ಷ� ಎರಡು �ೕ�
�ೕ� �ಾ�ದ�ರು ಅವ�ಗಳ ಒ�ಾ��
���ೕಷ� �ಂದ �ಾತ� ಅಧ�ಯನ
ಸೂಕ��ಾಗುತ�� ಇಲ�� ಅಪ�ಣ�.


