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ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  ಎಂಬ ಪರಿಭಾವನೆಯನ್ನು  ಮೊಟ್ಟ  ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತು  ಮಿಲ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತು ರ ಜ್ಞರು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ಥದರು. ಆದರೆ ಅದಕೆೆ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ  ಕೀರ್ತಥ ಆಲ್ 
ಪ್ರರ ಡ್ ಮಾರ್ಥಲ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ತಲ್ಲು ತ್ು ದೆ.    

ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  
ಕುಗ್ಗು ವಿಕೆಯನ್ನು  ಸುಚಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಅಧ್ಯ ಯದಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ದ ವಿವಿಧ್ಗಳು, ಅದರ 
ಮಾಪನ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ನಿಧ್ಥರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 
ಚಚಿಥಸ್ತಲಾಗಿದೆ. 



  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಬಹು ಮಹತ್ವ ದ ಆರ್ಥಥಕಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದು , 
ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಬೆಲೆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ್ದ ಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ವಿವರಿಸುತ್ು ದೆ. ಕೆಲವು 
ವಸುು ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿಿ ದರೂ, ಇಳಿದರೂ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣವು 
ಅಷ್ಟಟ ಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲು .  

  ಇತ್ರ ವಸುು ಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ತವ ಲಪ  ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ದರೂ, ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಗಮನಾಹಥವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 
ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅನ್ನಭೀಗದಲ್ಲು  ಹೆಚಿಿ ನ 
ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ವಸುು ವಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿದೆ ಎಂದ್ದ 
ಹೇಳಬಹುದ್ದ.  

ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿಿ ದರೂ, ಕುಗಿು ದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದು ರೆ ವಸುು ವಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿಲು ವಂದ್ದ 
ಹೇಳಬಹುದ್ದ. 

  ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣಕೆ್ಕ  ಇರುವ 
ಪರ ರ್ತಮನೀಭಾವದ ಅಳತೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವ ಶಕು ಯೇ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ , ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಬೆಲೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸುು ವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲಾು ಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  
ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  ಮಾರ್ಥಲ್ರ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಯಿಂದ ಸ್ತಪ ರ್ಟ ವಾಗಿ 
ರ್ತಳಿದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ.   



ಮಾರ್ಥಲ್ ರವರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಬಗೆು  ಈ ರಿೀರ್ತ 
ಪರ ರ್ತಕರ ಯಿಸ್ಥದಾರೆ. 

   “ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರ ದಲ್ಲು ನ ಹೆಚಿಳವು 
ಸ್ತವ ಲಪ  ಇಲು ವೇ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಗಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು  ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ದರೆ, 
ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾತ್ರ ದಲ್ಲು ನ ಕುಗ್ಗು ವಿಕೆಯ ಸ್ತವ ಲಪ  ಇಲು ವೇ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಗಬಹುದ್ದ. 
ಇದಕೆೆ  ಅನ್ನಗ್ಗಣವಾಗಿ ಒಂದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು 
ಅಧಿಕಾವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಇಲು ವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ `` 

 

ಒಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಬೆಲೆ ಬದಲಾದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ  ಬೇಡಿಕ್ಕಯು ತೋರುವ 
ಪ್ರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಯೇ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ ಸಿ್ಥ ತಿಸಿ್ಥಪ್ಕತ್ವ . 



• ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ದ ವಿಧ್ಗಳು 
(TYPES OF ELASTICITY OF 
DEMAND ) 

  
ಬೇಡಿಕೆಯ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ವಿಧ್ಗಳು   
   ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ     ಸ್ತರಿಸ್ತಮ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ   

    ಪರಿಪೂಣಥ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ   

 ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ    

 ಪರಿಪೂಣಥ 

ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ   

  ವರಮಾನ ಬೇಡಿಕೆಯ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ   

  ಕತ್ು ರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ   

 ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ 

ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ   



  ಆಲ್ ಪ್ರರ ಡ್ ಮಾರ್ಥಲ್ ರವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊೀದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆಯ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ದ ಬಗೆು  ಸ್ತಪ ರ್ಟ ವಾದ ಚಿತ್ರ  ನಿೀಡಿದರು. 
ಬೆಲೆಯಮಾಪಥಡಿಯಾನಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  
ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು  ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  
ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ಒಂದ್ದ ಸೂತ್ರ ದ ಸ್ತಹಾಯದಿಂದ 
ಕಂದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. 







  ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟ  ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಆಗ್ಗವ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿದಿಥರ್ಟ  ವಸುು  ಒಂದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 
ಆಗ್ಗವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕತ್ು ರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  
ಎನ್ನು ವರು.  



  ಸ್ತಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಉಟಾಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆ ಪರ ಮಾಣವು ಎಲಾು  ಸಂದರ್ಥಗಳಲ್ಲು  ಒಂದೇ 
ರಿೀರ್ತಯಾಗಿರುವುದಿಲು . ಆದ್ದದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ದಲ್ಲು  
ಐದ್ದ ವಿಧ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಅವು ಮಂದಿನಂರ್ತವ.  



  ಒಂದ್ದ ನಿಗದಿತ್ ಮಟ್ಟ ಕಂತ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಸ್ತವ ಲಪ  ಏರುಪೇರಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಗಣನಿೀಯ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಸ್ತವ ಲಪ  ಏರಿದರು 
ವಸುು ವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗಮನಹಥವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ ತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲು  ವಸುು ವಿನ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು 
ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ಕೇಳಗಿನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ.  



          ಈ ಮೇಲ್ಲನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  PD ರೇಖ್ಯಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖ್ಯಯಾಗಿದ್ದು  OX ಅಕ್ಷಕೆೆ  
ಸ್ತಮನಾಂತ್ರವಾಗಿದೇ. ಈ ರೇಖ್ಯಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಪೂಣಥ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲು  ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ OP ಗಿಂತ್ ಸ್ತವ ಲಪ  ಹೆಚಿ್ಚ ದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೂನಯ  
ಸಿ್ಥ ರ್ತಯನ್ನು  ತ್ಲ್ಲಪುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬೆಲೆ OP ಗಿಂತ್ ಸ್ತವ ಲಪ  ಇಳಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಅನಂತ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

  ಪರಿಪೂಣಥ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ (Perfectly Inelasticity )   

  ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಯಾವ ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರು ಬೇಡಿಕೆ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  
ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಗ್ಗವುದಿಲು . 

 

 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲು  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ಶೂನಯ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. (e=o)ಇಂರ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಗೆ 
ಪರಿಪೂಣಥ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಂದ್ದ ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  

 

 

  ಇಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾ ವ ರಿೀರ್ತಯಲ್ಲು ಯು ಪರ ರ್ತಕರ ಯೆ 
ತೀರಿಸುವುದಿಲು . ಇದು ನ್ನ ಒಂದ್ದ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ  ತೀರಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. 



 

 

 

 

 

  ಈ ಮೇಲ್ಲನರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  QD ರೇಖ್ಯಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖ್ಯಯಾಗಿದ್ದ ox ಅಕ್ಷಕೆೆ  
ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯೂ op ಯಿಂದ OP1 ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದರು ಮತ್ತು  OP ಯಿಂದ 
OP2 ಗೆ ಇಳಿದರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣ ಮಾತ್ರ  OQ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟ ೀ  ಇರಲ್ಲ 
ಬೇಡಿಕೆಮಾತ್ರ  ಅಷ್ಟ ೀ ಇರುತ್ು ದೆ ಎಂಬದ್ದ ಇದರಿಂದ ಗೊತಾು ಗ್ಗತ್ು ದೆ. 



   ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ ಸ್ತವ ಲಪ  ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  
ಗಣನಿಯವಾದ ಹೆಚಿಳ ಉಂಟಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯಲ್ಲು ನ 
ಬದಲಾವಣೆ 1 ಎಂದಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1 ಕೆಂತ್ 
ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಇಂರ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಗೆ ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಎನ್ನು ತೆು ೀವ.   
ಇದನ್ನು  ಒಂದ್ದ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ತೀರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. 



    ಈ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲ ದ್ದು  ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುರ್ತು ರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದ್ದ. 
ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲ ಬೆಲೆಯೂ OP ಯಿಂದ OP1 ಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪರ ಮಾಣ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿತ್ು ದ 
ಪರ ಮಾಣಕೆಂತ್ಲ್ಲ ಅಧಿಕಾವಾಗಿ OM ನಿಂದ OM1ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದೆ. ಇಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ (      
P)ಗಿಂತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆ (     Q )ಅಧಿೀಕವಾಗಿ. (      Q>      P)ಇದನ್ನು   ಸ್ಥಂಖಿಕ   
ಅನ್ನಪತ್ದಲ್ಲು  e >1ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸ್ತಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 

 

 

 

 

  ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  ವಯ ತಾಯ ಸ್ತದ  ಪರ ಮಾಣವು ಬೆಲೆಯಲ್ಲು ನ ವಯ ತಾಯ ಸ್ತಕೆಂತ್  
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಅಂತ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  
ಹಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಗಣನಿಯವಾಗಿ ಕಡಿತ್ ಉಂಟಾದರೆ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಸ್ತವ ಲಪ ವೇ   ಹೆಚಿಳವನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದ್ದ. ಇಲ್ಲು  
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  1ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ 
ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವಂದ್ದ ಕರೆಯಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. 

     



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ಈ ಚಿತ್ರ ದ DD ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯ ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ು ದೆ. 
ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  ತೀರಿಸ್ಥರುವಂತೇ ಬೆಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  OP 
ಯಿಂದ OP1ಗೆ ಇಳಿದರು ಬೇಡಿಕೆಯು ಪರ ಮಾಣವು ಸ್ತವ ಲಪ ವೇ OM 
ನಿಂದ OM1ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿಳವು  (     Q) 
ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ್  (      P) ತ್ತಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. (     Q<    
P)ಇದನ್ನು    ಸ್ಥಂಖಿಕ  ಅನ್ನಪಾತ್ದಲ್ಲು  e <1 ಎಂದ್ದ 
ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ತಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 



   ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ ಮಾನದಷ್ಟ ೀ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ ಮಾಣವು ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು  ಸ್ತರಿಸ್ತಮ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  
ಎನ್ನು ತಾು ರೆ. 

 

ಉದಾ : ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ 8%ಹೆಚಿ್ಚ ದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 
8%ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅದೇ ರಿೀರ್ತ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ.8%ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ 
ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಶೇ.8%ಹೆಚಿ್ಚ ಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಇಂತ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು ಏಕ ಸ್ತಮಾನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು ಏಕ ಸ್ತಮಾನ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ ಇದನ್ನು  ಒಂದ್ದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ 
ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮೇಲ್ಲನ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  DD ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯು ಏಕಪರ ಕಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತಾು  
ಹೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲು  ಬೆಲೆ OP ಯಿಂದ OP1 ಗೆ ಇಳಿದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಷ್ಟ ೀ 
ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  OM ನಿಂದ OM1 ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯೂ 
ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟ ೀ (     P)ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆ (    Q)ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲು  
ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು (    P=     Q)ಸ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಕವಾಗಿ 
e=1ಎಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. 



 

 

 

 

 

ಈ ಮೇಲ್ಲನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  DD1ರೇಖ್ಯಯು ಪರಿಪೂಣಥ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  DD2ರೇಖ್ಯಯು ಪರಿಪೂಣಥ 
ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು , DD3ರೇಖ್ಯಯು ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
DD4ರೇಖ್ಯಯು ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ಮತ್ತು  DD5 ರೇಖ್ಯಯು 
ಸ್ತರಿಸ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. 





ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  ಮಾಪನದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಸ್ತರಳವಾದ ಈ 
ವಿಧಾನವನ್ನು  ಡಾ. ಮಾರ್ಥಲ್ ರು ಒಂದ್ದ ಸೂತ್ರ ದ ಮೂಲಕ 
ನಿರೂಪಿಸ್ಥದಾು ರೆ. ಅದ್ದ ಮಂದಿನಂರ್ತದೆ. 



ಒಂದ್ದ  ವಸುು ವಿನ  ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಶೇ 10ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ  
ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  ಅಷ್ಟ ೀ ಅಂದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 
ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಒಂದಕೆೆ  ಸ್ತಮವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 



ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಶೇ.20ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಗಬಹುದ್ದ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  
ಒಂದಕೆಂತ್ ಹೆಚಿಿ ರುತ್ು ದೆ. 

  

ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಶೇ.5 ರಷ್ಟಟ  ಬದಲಾವಣೆಯಗಬಹುದ್ದ.  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಒಂದಕೆಂತ್ 
ಕಡಿಮೇಯಿರುತ್ು ದೆ. 

 

 

 



ಈ ವಿಧಾನದ ಪರ ಕಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಆಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದ 
ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ ದಲ್ಲು  ಉಂಟಾಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಒಂದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ 
ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಗಾರ ಹಕರು ವಿನಿಯೀಗಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ  ಮೊದಲ್ಲನಷ್ಟ ೀ 
ಇದು ರೆ, ಅಂತ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  1ಕೆೆ  ಸ್ತಮನಾಗಿದೆ ಎಂದ್ದ 
ಹೇಳಬಹುದ್ದ. 

  

ಒಂದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಟ  
ಖಚಿಥನಲ್ಲು  ಹೆಚಿಳವಿದು ರೆ, ಆಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯು 1ಕೆಂತ್ 
ಜ್ಞಸ್ಥು ಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಬಹುದ್ದ. ಇದಕೆೆ  ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸುು ವಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾರ ಹಕ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ  
ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂದ್ದ 
ಹೇಳಬಹುದ್ದ. ಇದನ್ನು  ಈ ಮಂದಿನ ಪಟ್ಟಟ ಯಿಂದ ಸ್ತಪ ರ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. 
799 Shri 



 ಮೇಲ್ಲನ ಪಟ್ಟಟ ಯ 1ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲು  ಪರ ರ್ತ ಯೂನಿಟ್ಟಟ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು , 2ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲು  

ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಮತ್ತು  3ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲು  ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ ವನ್ನು  

ತೀರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. ‘A’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದು ರೂ, ಸ್ತರಕನ ಮೇಲೆ 

ಗಾರ ಹಕರು ವಿನಿಯೀಗಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ  ಮೊದಲ್ಲನಷ್ಟ ೀ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವೂ 1ಕೆೆ  ಸ್ತಮವಾಗಿದೆ. “B” ವಿಭಾಗದಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  

ಬದಲಾವಣೆಯಿದು ರೂ, ಗಾರ ಹಕರು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಟ  ವಚಿ ದಲ್ಲು  ಹೆಚಿಳವಾಗಿರುವುದನ್ನು  

ನೀಡ್ಬಹುದ್ದ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  1ಕೆಂತ್ ಜ್ಞಸ್ಥು ಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ದ 

ಹೇಳಬಹುದ್ದ. ಅದರಂತೆ ‘C’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯಲ್ಲು  ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದು ರೂ 

ಸ್ತಹ ಗಾರ ಹಕರು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಟ  ಖಚ್ಚಥ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು 

ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದ್ದ ರ್ತಳಿದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 



  ಬಂದ್ದವಿನ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಅಳೆಯುವ 
ಪದು ರ್ತಯನ್ನು  ಮಾರ್ಥಲ್ಲರ  ಸೂಚಿಸ್ಥದರು. ಇದರ ಪರ ಕಾರ ಒಂದ್ದ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ತರಳ ರೇಖ್ಯಯನ್ನು   ಎಳೆದ್ದ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲು  
ಆಗ್ಗವ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  



ಮೇಲ್ಲನ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  5 ಬಂದ್ದಗಳನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. L. M. N. P. T. ಈ 
5ಬಂದ್ದಗಳು ವಿವಿಧ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ಟಟ ವ. ಹೇಗೆಂದರ LT ರೇಖ್ಯಯ N 
ಬಂದ್ದವಿನಲ್ಲು  ಮಾತ್ರ  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1ಕೆೆ  ಸ್ತಮನಾಗಿದೆ. ಆ ಬಂದ್ದವು LT 
ರೇಖ್ಯಯ  ಮದಾಯ ಭಾಗದಲ್ಲು  N ಬಂದ್ದವಿಗಿಂತ್ ಮೆಲಾಾ ಗದಲ್ಲು ರುವ ಮಬಂದ್ದವಿನಲ್ಲು  
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1ಕೆಂತ್ ಜ್ಞಸ್ಥು ಯಾಗಿದ್ದು , P ಬಂದ್ದವಿನಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 1ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

 

 

 

ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರ ಮಾಣ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದು ರೆ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ಬಂದ್ದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆ ತ್ತಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿದೆರೇ , ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕೆೆ  
ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಉಪಯೀಗಿಸ್ತಬೇಕು. 

ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಳೆಯು 10ರೂ. ನಿಂದ 15ರೂ. ಗೆ ಹೆಚಿಿ ದರೆ ಆದರಿಂದ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  
ಉಪಯೀಗಿಸುವುದ್ದ ಸೂಕು ವಂದ್ದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವಿಧಾನದ ಸೂತ್ರ ವು  ಬಂದ್ದ ವಿಧಾನದ ಸೂತ್ರ ಕೆಂತ್ ಭಿನು ವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲು  
ಹೇಳೆಯ ಮತ್ತು  ಹಸ್ತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳ 



ಈ  ವಿಧಾನದಲ್ಲು  ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು , ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರ ಮಾಣದ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಸ್ತರಾಸ್ತರಿಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯ ವಿಧಾನವಂದ್ದ 
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯು ವಿಧಾನವಂದ್ದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಕತೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯು ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ಥದಂತ್ಹ ಬೆಲೆ ರೇಖ್ಯಯ 
ಸ್ತರಾಸ್ತರಿ ಪರ ರ್ತಕರ ಯೆ.  

ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಂದ್ದಗಳು ಒಂದ್ದ ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 
ಒಂದ್ದ ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ವು ಒಂದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯು ಒಂದ್ದ ವಕರ ರೇಖ್ಯ. ಬೇಡಿಕೆ 
ರೇಖ್ಯಯ ಒಂದ್ದ ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ ಸ್ತರಾಸ್ತರಿಯೇ ವೃತ್ು ಖಂಡ್ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ.  





ಈ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ. 
PP1ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ತರಾಸ್ತರಿಯನ್ನು  QQ1ಗಳ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಅಳತೆ 
ಮಾಡ್ಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದ ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  AB 
ರೇಖ್ಯಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ  ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಆದರೆ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತೆಯ 
ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸುವುದ್ದ ಸೂಕು ವಾದ್ದದ್ದ. ರೇಖಾಚಿತ್ರ ದಲ್ಲು  AB ರೇಖ್ಯಯ 
ಭಾಗವು ವೃತ್ು  ಖಂಡ್ವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖ್ಯಯಲ್ಲು  ಭಾಗವು ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿದು ರೇ, 
ವೃತ್ು ಖಂಡ್ ಸಿ್ಥ ರ್ತ ಸಿ್ಥಪಕತೆಯನ್ನು  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದ್ದ ಸುಲರ್. ಬೆಲೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಲಪ ವಾಗಿದು ರೆ  ಬಂದ್ದ ವಿಧಾನ ಸೂಕು . 

 

 

  ವಿವಿಧ್ ಆಕೃರ್ತಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಲ್ಲ ಬಾರದಿದು ರೂ ಅದರ ಸ್ಥಮಾನಯ  
ಸ್ತವ ರೂಪವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಂದೆ ಕೊಟ್ಟಟ ರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗಳು 
ವಿವಿಧ್ ಬಗೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತ ಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ಥಕೊಡುತ್ು ವೇ. 

ಅಂದರೆ ಮಂದಿನ  A.B.C..D.ಎ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗಳು ಅನ್ನಕರ ಮವಾಗಿ 
ಪರಿಪೂಣಥ  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  (A)ಪರಿಪೂಣಥ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  (B), ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  (C), ಸ್ಥಪೇಕ್ಷ  ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  (D) ಮತ್ತು  ಸ್ತರಿಸ್ತಮ  
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  (E)ಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ು ವೇ. 







    ಹಿೀಗೆ ಮೇಲೆಂಡ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಬಹುು ದ್ದ. 

 

 

 

 

ನೈಜ ಜಗರ್ತು ನ ಕೆಲವು ಪರ ಮಖ ವಿರ್ಯಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 
ಹೆಚಿ್ಚ  ಅನವ ಯವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅದ್ದ ಕೆಳಕಂಡಂರ್ತದೆ.  

ಕೃಷಿ (Agrriculture ) 

       ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಕೃಷಿಕೆಷ ೀತ್ರ ಕೆೆ  

ಅನವ ಯವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ.ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸುಗಿುಯ ಕಾಲದಲ್ಲು  ರೈತ್ ಬೆಳೆದ ದವಸ್ತ 
–ಧಾನಯ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿರುವದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಹೆಚಿ್ಚ  
ಲಾರ್ವನ್ನು  ಗಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾಗ್ಗವದಿಲು . 



ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಉತಾಪ ದಿಸ್ಥದ  ವಸುು ವಿಗೆ  ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿದಾು ಗ ಅದನ್ನು  
ಹೆಚಿಿ ನ  ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗರಿರ್ಠ  ಲಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. ಆದ್ದದರಿಂದ 
ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ನಿೀರ್ತಯನ್ನು  ರಚಿಸ್ತಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ತ್ತಂಬಾ 
ಉಪಯುಕು ವಾಗಿದೆ.  

ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸ್ಥ ಹೆಚಿ್ಚ  ಲಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. 
ಒಂದ್ದ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವಿದು ರೆ ಅಂತ್ಹ ಸ್ತಮಯದಲ್ಲು  
ಅವುಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದೇಂಬ ಗ್ಗಟ್ಟ ನ್ನ 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ರ್ತಳಿಸ್ಥಕೊಡುತ್ು ದೆ.  

 

        ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ ಉತಾಪ ದನೆ ಕಾಯಥದಲ್ಲು  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉತಾಪ ದನ ಘ್ಟ್ಕಗಳ 
ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ಥರಿಸುವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಸೂಕು ಮಾಗಥದಶಥನ 
ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

ಉಧಾಹರಣೆ :ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಥಕರ ಸೇವಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿದು ರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಭಾವಣೆಯನ್ನು  ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸೇವಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವಿದು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನು  ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲ್ಲ 
ಸ್ಥಧ್ಯ ವಾಗ್ಗವುದಿಲು  . ಹಿೀಗೆ ಕೃಷಿಕೆಷ ೀತ್ರ ದ ಬಹುತೆು ೀಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಅನವ ಯವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 



   ತೆರಿಗೆ  (Tax) 

ತೆರಿಗೆಗಳ ಮತ್ತು   ಆರ್ಥಥಕ ನಿೀರ್ತಗಳ ರಚನೇಯ ಸಂರ್ಥದಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ 

ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಅನವ ಯವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ತಕಾಥರವು 
ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನ ಜ್ಞಗರುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿೀಕಷ ಸ್ತಬೇಕಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. 
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸ್ತಕಾಥರ ಕಡಿಮೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ವಸುು ಗಳ 
ಬೇಡಿಕೆಯು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕುಗ್ಗುವುದಿಲು . ಜ್ಞರು ಮೊದಲ್ಲನ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು ಯೇ 
ಅವುಗಳನ್ನು  ಕೊದ್ದಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. 

ಆಗ ನಿರಿೀಕಷ ಸ್ಥದಷ್ಟಟ  ಆದಾಯವು ಸ್ತರಕಾರಕೆೆ  ಲರ್ಯ ವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ.  

ಉಧಾಹರಣೆ :ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ವಸುು ಗಳಾದ 
ಬೆಂಕಪಟ್ಟ ಣ, ಸ್ಥಗರೇಟ್, ಸ್ತಕೆರೆ, ಕೆರೂಸ್ಥನ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು  ಹಣಕಾಸ್ಥನ  
ಮಂರ್ತರ ಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ವಿಧಿಸ್ಥದರೆ ಆದಾಯ ದೊರೆಯದಿರಬಹುದ್ದ. 
ಆದು ರಿಂದಲೆು ೀ ಸ್ತರಕಾರವು ತೆರಿಗೆಯ ವಿಧಿಸುವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು 
ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಆಯವಯ ಯ ಪಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲು  ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲು  ಮತ್ತು   
ಕಾನೂನಿಗನ್ನಗ್ಗಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿಯಿಂರ್ತರ ಸುವಲ್ಲು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ.        



ವಸುು ಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಧಾಥರದಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು ಹೆಚಿ್ಚ  
ಅನವ ಯವಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅಗತ್ಯ ದ ವಸುು ಗಳ ಮತ್ತು  ಪಯಾಥಯ 
ವಸುು ಗಳಿಲು ದ ಸ್ತರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕ ಗ್ಗಣವಿರುವುದಿಲು   

 . ಆಗ ಉತಾಪ ದಕ ಅರ್ವಾ ಮಾರಾಟ್ಗಾರ ಇಂತ್ಹ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ 
ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. ಒಂದ್ದ ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಹೆಚಿ್ಚ  
ಇದು ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಗದಿಮಾಡಿ ಇಲು ವ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಇಳಿಸ್ಥ 
ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಗಳಿಸ್ತಬಹುದ್ದ.  

  ಅಪರಿಪೂಣಥ ಪೈಪೀಟ್ಟ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಏಕಸ್ಥವ ಮಯ ದ 
ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗಳಲ್ಲು  ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ನಿಧಾಥರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  



ವಸುು ಗಳ ಪರ ಮಾಣ ಅರ್ವಾ ಗಾತ್ರ ವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
ಅವಲಂಬಸ್ಥರುತ್ು ದೆ. ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವನ್ನು  
ಅನ್ನಸ್ತರಿಸ್ಥ ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಅನ್ನಭೀಗಿಯ 
ವತ್ಥನೆಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದಕ ಹೆಚಿ್ಚ  ಜ್ಞಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯ ಯನ 
ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು ಉತಾಪ ದನೆಯ 
ಪರ ಮಣದ ನಿಧಾಥರ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಉತಾಪ ದಕನಿಗೆ 
ಸ್ತಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

  

ಒಟಾಟ ರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು ವಾಸ್ತು ವಿಕ ಜಗರ್ತು ನಲ್ಲು  ಹೆಚಿ್ಚ  
ಮಹತ್ವ ವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಮೇಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳು 
ಸ್ತಪ ರ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ು ವ. 



ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ 
ನಿಧ್ಥರಿಸ್ತಲಪ ಡುತ್ು ದೆ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲು  ಮಖಯ ವಾದವುಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂರ್ತವ.   

 ಅಗತ್ಯ ವಾದ ವಸುು ಗಳು (Necessary goods) 

ಜೀವನೀಪಾಯಕೆೆ  ಅತಾಯ ವಶಯ ಕ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು 
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ು ದೆ ಅರ್ವಾ ಇಲು ವಂದರೂ ತ್ಪಾಪ ಗಲಾರದ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಜನರು ಅಂತ್ಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಇರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು  
ಕೊಂಡುಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಉದಾ: ಆಹಾರ, ಇತಾಯ ದಿ. 

 ವಿಲಾಸ್ಥ ವಸುು ಗಳು (Luxury goods) 

ವಿಲಾಸ್ಥ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಜ್ಞಸ್ಥು ಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅವುಗಳ 
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿಯು ಮತ್ತು  ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ 
ಬೇಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಉದಾ: ಟ್ಟ.ವಿ, ರೇಡಿಯೀ ಇತಾಯ ದಿ. 



 ಹವಾಯ ಸ್ತಗಳು (Habits) 

ಅನ್ನಭೀಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು  ಅನ್ನಭೀಗಿಸುವ 
ಹವಾಯ ಸ್ತವಿದು ರೆ ಅಂತ್ಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  ಇರುವುದಿಲು . 
ಉದಾ: ಒಂದೇ ಬಾರ ಂಡ್ನ ಬೀಡಿಯನ್ನು  ಸೇದಲ್ಲ ಅಭಾಯ ಸ್ತ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ ವಯ ಕು  ಆ ಬೀಡಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ದರೂ ಅದನ್ನು  
ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಾರ. 

 ಬದಲ್ಲ ವಸುು ಗಳು (Substitutes) 

ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬದಲ್ಲ ವಸುು ಗಳಲ್ಲು  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ ವು ಇರುತ್ು ದೆ. 
ಉದಾ: ಕೊೀಕೊೀ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೆ ಅನ್ನಭೀಗಿಗಳು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು  
ನಿಲ್ಲು ಸ್ಥ ಕಾಫಿಯನ್ನು  ಬಳಸುತಾು ರೆ.  

 ಬೆಲೆಗಳ ಮಟ್ಟ  (Level of 
prices) 

ಅರ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಇಲು ವೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  
ಕಡಿಮ ಇರುತ್ು ದೆ. 



ಪೂರಕ ವಸುು ಗಳು (Complementary goods) 

ಪೂರಕ ವಸುು ಗಳಲ್ಲು  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಗಮನಾಹಥವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಉದಾ: 
ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ ಅದಕೆೆ  ಬೇಕಾದ ಪ್ರಟ್ರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ 
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಗ್ಗತ್ು ದೆ. 

  ವಸುು ವಿನ ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೀಗ (Alternative uses) 

 ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೀಗಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ್ಹ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವಿರುತ್ು ದೆ. ಉದಾ: ವಿದ್ದಯ ತ್ಚಛ ಕು ಯು ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೀಗಗಳನ್ನು  
ಹಂದಿದ ವಸುು ವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ದಯ ತ್ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಅನ್ನಭೀಗವು 
ಹೆಚಿ್ಚ ಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು  ವಿವಿಧ್ ಉಪಯೀಗಕೆೆ  
ಉಪಯೀಗಿಸ್ತಬಹುದ್ದ. 

  ಅನ್ನಭೀಗವನ್ನು  ಮಂದ್ದವರಿಸುವುದ್ದ (Postponement 
of consumption) 

 ಸ್ತನಿು ವೇಶಕೆೆ  ಅನ್ನಗ್ಗಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಸುು ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು  
ಮಂದೂಡ್ಬಹುದ್ದ. ಅಂತ್ಹ ವಸುು ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  
ಇರುತ್ು ದೆ. ಉದಾ: ಕಾಮಡಾಮರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲು  ಪಿೀಠೀಪಕರಣಗಳನ್ನು  
ಕೊಂಡುಕೊಳುಳ ವುದ್ದ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಸುು ಗಳನ್ನು  
ಕೊಂಡುಕೊಳುಳ ವುದನ್ನು  ಮಂದೂಡ್ಬಹುದ್ದ. 



ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸ್ಥು ಪಕತ್ವ ವು ಒಬಾ  ಗಾರ ಹಕನ 
ವರಮಾನವನ್ನು  ಅವಲಂಬಸುತ್ು ದೆ. ಅಂದರೆ ಗಾರ ಹಕರು ತ್ಮಮ  
ವರಮಾನದ ಸ್ತವ ಲಪ  ಭಾಗವನ್ನು  ಖಚ್ಚಥ ಮಾಡಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳುಳ ವ  
ವಸುು ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥ ಪಕತ್ವ  ಇರುತ್ು ದೆ. 

ಉದಾ :ದಿನ ಪರ್ತರ ಕೆಯ ಪತ್ರ ದ ಬೆಲೆ 50 ಪೈಸೆ ಇದ್ದು ದ್ದ ಒಂದ್ದ 
ರೂಪಾಯಿಯಾದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕುಗ್ಗುವುದಿಲು  ಏಕೆಂದರೆ 
ಸ್ಥಮಾನಯ ವಾಗಿ ಜನರು ತ್ಮಮ  ವರಮಾನದ ಅರ್ತೀ ಸ್ತವ ಲಪ  ಭಾಗಮಾತ್ರ  
ಪರ್ತರ ಕೆಯನ್ನ ಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಖಚ್ಚಥ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 



  ಸ್ತಮಯ (Time) 

ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಂದ್ದ ನಿದಿಥರ್ಟ  ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲು . ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಒಂದ್ದ 
ದಿನದ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ, ಒಂದ್ದ ರ್ತಂಗಳಿಗೆ, ಒಂದ್ದ ವರ್ಥಕೆೆ  ಇಲು ವ ಅನೇಕ ವರ್ಥಗಳಿಗೆ 
ಇರಬಹುದ್ದ. ಅಲಾಪ ವಧಿಯಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಇರುವುದಿಲು . ಆದರೆ 
ದಿೀರ್ಘಥವಧಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲು  ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಇರುವುದ್ದ. 

ಈ ಮೇಲೆಂಡ್ ಅಂಶಗಳಲು ದೆ ಬಳಕೆಯ ಪರ ಮಾಣ, ವಸುು ವಿನ ಬಾಳಿಕೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಪುನರಾವತ್ಥನೆ, ಹಣದ ಪರ ಮಾಣ ಇನ್ನು  ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವನ್ನು  ನಿಧ್ಥರಿಸುತ್ು ವ. 

* (Conclusion) 

ಒಟಾಟ ರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ವು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತ್ದೊಂದಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಗಾತ್ರ ದಲ್ಲು  ಸಂರ್ವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. ಅದೇ ರಿೀರ್ತ ಅದ್ದ 
ಆದಾಯದಲ್ಲು ನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲಾು ಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  
ಮತ್ತು  ಒಂದ್ದ ವಸುು ವಿನ ಬೆಲೆಯಲಾು ಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನು ಂದ್ದ 
ವಸುು ವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲಾು ಗ್ಗವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಕ್ಕಡ್ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ 
ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಅರ್ವಾ ಅಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ  ಯಾವ ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  
ರ್ತಳಿಯಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ತಲಾಗ್ಗತ್ು ದೆ. ಇದೆಲಾು  ಅಂಶಗಳನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ 
ಈ ಅಧಾಯ ಯದಲ್ಲು  ಅರ್ಯ ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಸಿ್ಥ ರ್ತಸಿ್ಥಪಕತ್ವ ದ 




