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1H1 a1 G{fwek 
b'eK dk e'Jh ;w{j, okFNo iK okFNoh ;oeko nfijh okiBhfse ;z;Ek j[zdh j? fi; e'b pj[s ;kohnK 
okiBhfse ns/ nkofEe skesK j[zdhnK jB fco th jo oki dh ;oeko ~ nkofEe s"o s/ d{ihnK ;oekoK 
Bkb fwbtosB oZyDk g?_dk j?. d{ih tZvh izr s'_ pknd yk; s"o s/ fJj t/yD ftZu nkfJnk j? fe fe;/ 
th d/F e'b fJzB/ ;kXB Bjh_ jB fe T[j fJjBK ;kXBK Bkb nkgD/ noEuko/ dhnK b'VK g{ohnK eo ;e/. 
;z;ko d/ d{o ;zuko ;kXBK ftZu pj[s f}nkdk soZeh j'D Bkb d/FK ftZu nkg;h d{oh xZN rJh j? ns/ 
fJjBK d/ nkofEe Bks/ tZX rJ/ jB. fJ; soQK brdk j? fe ;kok ;z;ko fJe ;z;Ek j? ns/ ;ko/ d/F 
fe;/ Bk fe;/ gZy'_ fJ; ;z;Ek Bkb i[V/ j'J/ jB. nkw s"o s/ fJj fejk iKdk j? fe d[BhnK ftZu e[M 
nfij/ tZv/ d/F jB i' nkgDhnK ;kohnK b'VK nkgD/ ;kXBK Bkb jh g{ohnK eo ;ed/ jB. go nfij/ 
d/FK dh frDsh pj[s xZN j? ns/ nkw s"o s/ d[BhnK d/ ;ko/ d/FK ~ nkgDhnK nkofEe b'VK bJh fJZe 
d{;o/ s/ fBoGo eoBk g?_dk j?. 

1H1 a2 gkm d/ T[d/P 

fJ; gkm ftZu n;hA gVQkr/A fe nzsokFNoh tgko eh j? ns/ fJj nzsokokFNoh tgko Bkb'A fet/A fGzB 
j?.nzsookFNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs pko/ th ikDekoh jk;b eoKr/. 
1H1 a3  nzsookPNoh tgko 
eJh tkoh nzsookFNoh tgko ~ y/soh tgko Bkb'_ tZy ehsk iKdk j?. y/soh tgko fefonk T[; ~ fejk 
iKdk j? i' fe d/F d/ tZy-tZy y/soK ftZu ehsh iKdh j?, i/ Gkos d/ e[M y/so pDk fdZs/ ikD fit/_ 
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fe T[Zsoh y/so, dZyDh y/so iK gZSwh y/so, sK fJjBK y/soK ftukb/ j'J/ tgko ~ n;h_ y/soh tgko 
ejKr/. fJ; soQK y/soh tgko d/F dk nzdo{Bh tgko jh j[zdk j?. go fJ; d/ T[bN nzsookFNoh tgko 
T[j j[zdk j? fi; ftu fJe d/F d{i/ d/F B{z wkb t/udk s/ yohddk j?.nzsookFNoh tgko eoB bJh 
pDkJhnK rJhnK t;sK d/ T[sgkdB bJh tos/ ikD tkb/ ;kXB jo d/F ftZu tZy-tZy jz[d/ jB ns/ fJj 
;kXB d{i/ d/F tZb Bjh_ G/i/ ik ;ed/. fit/_ fe fe;/ d/F d/ w}d{o nkgD/ d/F d/ tZy-tZy y/soK ftZu sK 
ik ;ed/ go d{;o/ d/F bJh fJj w}d{o ezw Bjh_ eo ;ed/. fJ; soQK jo d/F dh g{zih T[sgkdB 
;z;EktK, ;oeko dh Bhsh s/ N?e;K dhnK doK nkfd ftZu th coe j[zdk j?. fJ; bJh jo fJe t;s{ dh 
tZy-tZy ehws j[zdh j?. jo d/F d/ T[sgkdB ;kXB, T[; dk tksktoB, T[;dk y/socb ns/ T[;d/ T[sgkdB 
;kXB tZy j'D ekoB fJBQK ftZu ehs/ rJ/ T[sgkdB dk fBy/Vk ehsk ik ;edk j?. e[dos B/ jo d/F ~ 
tZy-tZy ;kXB fdZs/ jB s/ fJjBK ;kXBK dh tos'_ eoB Bkb jo d/F ftZu tZy-tZy t;sK dk T[sgkdB 
jz[dk  j?. nkw s"o s/ fJj fejk iKdk j? fe d[BhnK ftZu e[M nfij/ tZv/ d/F jB i' nkgDhnK ;kohnK 
b'VK nkgD/ ;kXBK Bkb jh g{ohnK eo ;ed/ jB. go nfij/ d/FK dh frDsh pj[s xZN j? ns/ nkw s"o 
s/ d[BhnK d/ ;ko/ d/FK ~ nkgDhnK nkofEe b'VK bJh fJZe d{;o/ s/ fBoGo eoBk g?_dk j?. 

1H1 a4  nzsokokPNoh ns/ nzso^okPNoh tgko ftZu nzso 
fit/_ fe gfjbK dZf;nk frnk j?, nzsookFNoh tgko d/ e[M yk; bZSD j[zd/ jB fiBQK eoe/ fJ; soQK dk 
tgko tZy-tZy d/FK tb'_ ehsk iKdk j?. n;h_ fJj t/fynk j? fe d/F dh soZeh bJh nzdo{Bh tgko 
(nzsokokPNoh tgko) d/ Bkb-Bkb nzsookFNoh tgko th pj[s wjZstg{oB j?. eJh tko ;k~ fJj 
bZrdk j? fe fJj d't/_ tgko fJe' jh gqfefonk d/ d' fjZ;/ jB. fJjBK ftZu fe;/ jZd sZe nkg;h 
fBoGosk j? go fco th nzsookFNoh tgko, nzdo{Bh tgko Bkb'_ fpbe[b tZy j?. fJjBK d' soQK d/ tgkoK 
dk fBy/Vk j/m fby/ nB[;ko ehsk ik ;edk j?L 
1H  nzdo{Bh tgko eoB bJh n;h_ d/F d/ nzdo g?dk ehshnK rJhnK t;sK ~ nkgD/ d/F dhnK 

okiBhfse ;hwktK nzdo jh yohdd/ iK t/ud/ jK. fJ; d/ T[bN nzsookFNoh tgko d' iK fJ; s'_ 
tZX d/FK ftZu ehsk iKdk j?. fJ; bJh n;h_ d/F ftZu'_ yohdhnK rJhnK t;sK dh fefonk ~ 
nk:ks Bjh_ eod/ go i/ fJj t;sK fe;/ d{;o/ d/F s'_ yohdhnK ikD sK T[; ~ nk:ks fejk 
iKdk j?. fJ; soQK fBo:ks dk noE d/F s'_ pkjo t/uhnK ikD tkbhnK t;sK Bkb ;zpzfXs j?, 
Bk fe d/F d/ ftZu t/uhnK rJhnK t;sK Bkb. 

2H  fe;/ d/F d/ nzdo{Bh tgko bJh yohdD s/ t/uD dh gqfefonk ftZu fJ;/ jh d/F d/ b'e fjZ;k 
b?_d/ jB go id'_ n;h_ nzsookFNoh tgko eod/ jK sK fJ; fefonk ftZu b'eK d/ tZy-tZy ;w{j 
i'V/ j[zd/ jB, fit/_ fe Gkos d/ tk;h e'Jh t;sK gkfe;skBhnK e'b'_ yohdD iK ncohek d/ b'e 
t;s{ o{;hnK ~ t/uD. fJjBK tZy-tZy b'eK d/ ;w{jK dk okiBhfse, ;wkfie ns/ nkofEe 
tksktoD tZyok j[zdk j?. fe;/ d/F ftZu nzdo{Bh tgko eoB tkb/ ;ko/ nkofEe ;w{jK bJh fJe' 
jh ;wkfie okiBhfse ns/ nkofEe YKuk j[zdk j?. T[dkjoD ti'_, i/ Gkos ;oeko B/ t;sK dh 
yohd iK t/u bJh d; gqshFs ;/b N?e; fBoXkfos ehsk j't/ sK ;ko/ d/F ftZu'_ fe;/ th b'eK d/ 
;w{j tb'_ yohdhnk rJhnK iK t/uhnK rJhnK t;sK bJh fJj do bkr{ j't/rh. go i/ Gkos 
tk;hnK B/ fJj t;sK pkjob/ d/FK ~ t/uhnK j'D sK T[jBK d/ d/F d/ ;/b N?e; do tZy-tZy j' 
;edh j?. fJ; bJh fejk iKdk j? fe nzdo{Bh tgko b'eK d/ fe;/ pkjob/ ;w{j Bkb Bjh_ j[zdk 
id'_ fe nzsookFNoh tgko ftZu fJj pkjob/ ;w{j fjZ;k b?_d/ jB. 

3H  nzdo{Bh tgko bJh okiBhfse YKuk fJe' jh j[zdk j? go nzsookFNoh tgko eod/ ;w/_ ;k~ tZy-tZy 
okiBhfse YKfunK Bkb tosDk g?_dk j?. jo okiBhfse YKu/ dk nkofEe gfjb{ th tZyok j[zdk j?. fit/_ 



n?wHJ/H (noE ;ak;aso) Gkr d{ik  gouk 304-305 (nkg;aB gfjbh) 3

fe j[D sZe o{;hnK dk okiBhfse YKuk nfijk j? fe fJ; ftZu pkjo'_ nkT[D tkbhnK t;sK dh wksok 
pj[s xZN ;h id'_ fe nwohek, igkB iK fJzrb?_v dk okiBhfse YKuk nfijk j? fe fJjBK dhnK pj[s 
;kohnK t;sK ;koh d[BhnK d/ d/FK ftZu t/uhnK iKdhnK jB. i/ nZi th n;h_ Gkos d/ pk}ko ftZu'_ 
e'Jh pd/Fh t;s{ yohdDh j't/ sK ;k~ ikgkB, nwohek, fJzrb?_v, e'ohnk iK f;zxkg[o dhnK pDhnK 
j'JhnK pj[s ;kohnK t;sK fwb ikDrhnK go o{; dh pDh j'Jh uh} B}o Bjh_ nkt/rh. nfijk fJ; 
bJh j? fe o{; dk okiBhfse ns/ nkofEe YKuk pkeh d/FK Bkb'_ tZy fojk j?. fJ; soQK jo d/F dh 
;oeko nkgD/ Yzr Bkb nkgDhnK nkofEe BhshnK pDkT[_dh j?. nzsookFNoh tgko bJh ;k~ T[jBK 
dhnK nkofEe BhshnK dk fXnkB oZyDk g?_dk j?. 

4H  nzdo{Bh tgko bJh ;oeko tb'_ pDkJ/ rJ/ ek~B, fB:w ns/ tgkoe Bhsh jz[dh j? go nzso-
okFNoh tgko bJh ;k~ e[M yk; fe;w dhnK BhshnK pDkT[DhnK g?_dhnK jB fit/_ fe nk:ks-
fBo:ks Bhsh ns/ e'Nk fBoXkos eoB dh Bhsh, nk:ks iK fBo:ks bJh ;oeko tb'_ fdZsh ikD 
tkbh ;jkfJsk Bkb ;zpzfXs Bhsh nkfd. eJh tko fJj BhshnK tZy-tZy d/FK bJh tZy-tZy th 
oZyDhnK g?_dhnK jB ns/ fJ; soQK n;h_ fJj t/yd/ jK fe nzsookFNoh tgko, ;oeko dh nkfrnk 
iK ;oeko tb'_ ngDkJ/ rJ/ fB:wK nXhB jh j'Dk ;zGt j?. id'_ fe nzdo{Bh tgko eoB bJh 
;oeko ~ tZy-tZy t;sK iK tZy-tZy b'eK bJh tZyok fB:w Bjh_ pDkT[Dk g?_dk j?. d/F d/ nzdo 
tgko ehshnK rJhnK t;sK nfijhnK th j[zdhnK jB fiBQK pko/ ;oeko dk e'Jh fB:w iK N?e; 
bkr{ Bjh_ jz[d/ go nzsookFNoh tgko ftZu e'Jh th uh} fpBK ;oeko dh nkfrnk d/ t/uh iK 
yohdh Bjh_ ik ;edh. 

5H  nzdo{Bh tgko bJh n;h_ fJe' jh soQK dh eoz;h dh tos'_ eod/ jK. fe;/ d/F dh eoz;h dh 
ehws iK wjZssk T[; d/F d/ ;ko/ b'eK bJh fJZe' fijh j[zdh j?. fJe d/F dh eoz;h dk d{;o/ 
d/F bJh e'Jh w[Zb Bjh_ j?. d/F d/ b'e nkg;h tgko bJh T[; d/F dh eoz;h dh tos'_ eo 
;ed/ jB go nzsookFNoh tgko bJh fe;/ d/F dh eoz;h tosDk ;zGt Bjh_ j[zdk.  fJ; bJh 
nzsookFNoh tgko Bkb ftd/Fh eoz;h d/ b?D-d/D dh ;wZf;nk th i[Vh j'Jh j?. eJh tko nfijk 
th j[zdk j? fe fe;/ fJZe d/F dh eoz;h pkeh ;ko/ d/FK tZb'_ G[rskB bJh tosh iKdh j?. fit/_ 
fe nwohek dk vkbo, fJe nfijh eoz;h j? i' d[BhnK d/ pj[s ;ko/ d/FK tZb'_ G[rskB dk ;kXB 
wzfBnk iKdk j?. fJ; bJh i/ Gkos B/ fe;/ j'o d/F Bkb tgko  eoBk j't/ sK fJ; tgko dk 
G[rskB vkboK ftZu spdhb eotkJ/. fJ; soQK ftd/Fh w[dok dk n?e;u/__i ns/ fJ; Bkb i[VhnK 
j'JhnK ;wZf;nktK ~ th nzsookFNoh tgko d/ Bkb-Bkb ;[bMkT[Dk g?_dk j?. nfijh e'Jh ;wZf;nk 
nzdo{Bh tgko bJh Bjh_ j[zdh feT[_fe fJ; tgko bJh d/F dh nkgDh eoz;h jh tosh iKdh j?. 

6H  nzdo{Bh tgko bJh wzr, g{osh ns/ wkoehN bZrGZr fJe' fijh j[zdh j?. id'_ fe nzsookFNoh 
tgko bJh fJ; soQK dhnK FosK Bjh_ fwbdhnK. T[dkjoD d/ s"o s/, gZSwh d/FK ftZu tX/o/ mzv 
j[zdh j?. fJ; bJh fJjBK dh wzvh ftZu row eZgVk iK mzv o'eD d/ j'o ;kXBK dk T[sgkdB, 
wzr, g{osh ns/ tgko tX/o/ j't/rk. fJ; d/ T[bN dZyDh J/Fhnk d/ d/FK ftZu iK n\ohek d/ 
d/FK ftZu tX/o/ rowh g?_dh j? fi; ekoB fJjBK d/FK ftZu eZgV/ dh wzr ns/ T[sgkdB xZN j[zdk 
j?. fJ; bJh nzdo{Bh tgko bJh n;h_ nkgD/ d/F d/ jkbks ~ d/yd/ j'J/ T[sgkdB eo ;ed/ jK 
go nzsookFNoh tgko ftZu pkjob/ d/FK s'_ fe; soQK dh wzr j'Dh j?, fJj T[jBK d/FK d/ 
jkbks s/ fBoGo eodh j?. eJh tko fJe' t;s{ d/ tZy-tZy d/FK ftZu tZy-tZy o{g gqufbs j[zd/ 
jB fit/ fe Gkos ftZu ekoK ;Zi/ gk;/ p?m e/ ubkJhnK iKdhnK jB go nwohek ftZu yZp/ gk;/ 
p?m e/. fJ; bJh i/ Gkos dhnK ekoK nwohek ftZu t/uDhnK j'D sK fJj T[d'_ jh ;zGt j? id'_ 
n;h_ yk; s"o s/ yZp/ gk;/ p?m e/ ubkJhnK ikD tkbhnK ekoK pDkJhJ/. fJ; soQK n;h_ t/yd/ jK 
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fe nzsookFNoh tgko eoB bJh ;k~ d{;o/ d/FK d/ w";w, wzr, o[uhnK ns/ ohsh fotkiK dk 
fXnkD oZyDk g?_dk j?. 

7H  nzdo{Bh tgko bJh T[sgkdB d/ ;kXBK ~ d/F d/ fJe s'_ d{;o/ fjZ;/ sZe pV/ nkokw Bkb 
fbnKdk ik ;edk j?. go nzsookFNoh gZXo s/ fJjBK ;kXBK dh tos'_ s/ gqt/F w[Ffeb j[zdk j? 
fit/_ fe gzikp ftZu fe;/ t;s{ dk T[sgkdB eoB bJh i/ wdok; d/ w}d{o ukjhd/ jB sK n;h_ 
fpBK fe;/ o'e d/ pV/ nkokw Bkb pkjo d/ w}d{oK ~ gzikp ftZu fbnk ;ed/ jK. go i/ fJ; 
soQK d/ T[sgkdB bJh ;k~ fJzrb?_v s'_ ekohro ukjhd/ j'D sK T[jBK ftZu'_ fbnkT[D bJh ;k~ 
;oeko okjh_ ns/ nzsookFNoh gZXo s/ pDkJ/ rJ/ ek~B okjh_ jh ezw eoBk gt/rk. nkw s"o s/ 
jo d/F B/ nkgD/-nkgD/ fB:w pDkJ/ j[zd/ jB. fJjBK fB:wK nB[;ko nzsookFNoh gZXo s/ 
w}d{oK, g{zih ns/ eZu/ wkb dh got/F ;wZf;nk g?dk j[zdh j?. 

 fJ; soQK n;h_ t/yd/ jK fe nzsookFNoh tgko, nzdo{Bh tgko s'_ fpbe[b tZy j?. go fco th 
fe;/ d/F dk nzsookFNoh tgko fpBQK r[}kok Bjh_ j[zdk. ;r'_ d[BhnK d/ e[M nfij/ d/F jB i' fe nzso-
okFNoh tgko ~ nzdo{Bh tgko s'_ tX/o/ wjZstg{oB ns/ ckfJd/wzd ;wMd/ jB.  

;t?^nfGnk; gqPB 
1 a  nzsookPNoh tgko s'A eh Gkt j?<  
2 a  nzsookPNoh tgko, nzsokokPNoh tgko s'A fet/A fGzB j?<  

1H1 a5  nzsookPNoh tgko dk gozgoktkdh f;XKs 
nzso okFNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs ~ s[bBksfwe bkrs d/ f;XKs d/ BK Bkb ikfDnk iKdk j?. 
fJj f;XKs ;k~ pj[s g[okD/ noE-Fk;sohnK v/ftv fjT{w ns/ n?vw ;fwZE dhnK fbysK ftZu th B}o 

nkT[_dk j? gozs{ n;b ftZu fJ; f;XKs dh ftnkfynk foekov' (Ricardo) B/ nkgDh g[;se (Principles 

of Political Economy and Taxation) ftZu ehsh j?. nzso okFNoh tgko d/ wjZst ~ w[Zy oZyfdnK 
n?vw ;fwZE B/ fejk fe jo fJZe d/F ftZu ;oekoh Bk-dyb dh Bhsh dh tos'_ eoBh ukjhdh j?. T[BQK 
dk w[Zy ftuko fJj ;h fe feos dh tzv Bkb n;h_ T[sgkdB ftZu eJh r[DK tkXk eo ;ed/ jK. w[es 
pk}ko dh ;fEsh ftZu nzso okFNoh tgko ftZu tkXk j[zdk j? ns/ feos dh tzv dh tZX bkGdkfJe Yzr 
Bkb tos'_ ehsh iKdh j?. Gkt/_ fJ; f;XKs ;zpzXh w[ZYbh ikDekoh n?vw ;fwZE ns/ foekov' d[nkok fdZsh 
rJh, fco th i/H n?;H fwZbH e/B} ns/ pk;N/pb nkfd noE-Fk;sohnK d[nkok fJ; f;XKs ftZu ;[Xko ehs/ 
rJ/. 

1H1.5.1  gqhGkFktK (Definitions) 

;?fwb;B d/ nB[;ko, @@jo/e d/F T[; t;s{ ftZu ftF/FheoD gqkgs eodk j? fi; ftZu T[; ~ s[bBkswe 
bkG j?, ns/ T[; t;s{ dh tX/o/ wksok ftZu g?dktko eoe/ T[; t;s{ d[nkok ftd/FK s'_ j'oBK t;sK dk 
nk:ks eodk j?.## ("Each country will specialise in the commodity in which it has 

comparative advantage, exporting its surplus of that product for imports from 

aboard"-Samuelson). i?e'p tkJhBo d/ nB[;ko, @@jo/e d/F T[BQK tk;s{nK d/ T[sgkdB ftZu 
ftF/FheoD gqkgs eo/rh ns/ T[BQK dk fBo:ks eo/rk fiBQK d/ T[sgkdB ftZu T[; ~ s[bBkswe bkG 
f}nkdk j[zdk j? iK s[bBkswe jkBh xZN j[zdh j?.## w?e'Bb d/ FpdK ftZu, @@fJe d/F, ftnesh ns/ y/soK 
dh soQK T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB eoe/ bkG gqkgs eo ;edk j? fiBQK dk T[sgkdB T[j tZX s'_ tZX 
e[Fbsk Bkb eo ;edk j?. fJ;/ soQK T[BQK t;s{nK dk nk:ks eoe/ bkG gqkgs eo ;edk j?, fiBQK dk 
T[sgkdB T[j f}nkdk e[Fbsk Bkb Bjh_ eo ;edk.@# ("Nations like individuals and regions 

can gain by specializing in those products which they can produce with great 
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relative efficiency and trading for those goods which they can not produce 

efficiently"-Mecconell).  
;t?^nfGnk; gqPB 

3 a nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs s'A dh Gkt j?< 
4 a nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dhnK gqhGkPktK dZ;'A.  

1H1.5.2 wkBsktK (Assumptions) 

nzso okFNoh tgko dk gozgoktkdh f;XKs j/m fbyhnK wkBsktK s/ nXkos j? L 
1H feos jh e/tb T[sgkdB dk ;kXB j? ns/ T[sgkdB bkrs ftZu f;oc feos dh bkrs jh 

Fkfwb j[zdh j?. 
2H feos dhnK fJekJhnK ;wo{g jB. 
3H T[sgkdB d/ ;kXB fJe d/F d/ nzdo g{oB o{g ftZu rshFhb ns/ tZy-tZy d/FK d/ ftZueko g{oB 

o{g ftZu rshjhD jB. 
4H T[sgkdB ftZu ;wkB bkrs iK ;wkB cbB dk fB:w bkr{ j[zdk j?. 
5H nktkikJh dh e'Jh bkrs Bjh_ j[zdh. 
6H nzso okFNoh tgko ftZu e/tb d' jh d/F fjZ;k b?_d/ jB ns/ e/tb d' jh t;s{nK dk b?D-d/D 

ehsk iKdk j?. 
7H d'jK d/FK ftZu T[sgkdB d/ ;ko/ ;kXB g{oD o[}rko dh jkbs ftZu jB. 
8H t;s{ pk}ko ns/ ;kXB pk}ko ftZu g{oB w[ekpb/ dh jkbs j?. 

1.1.5.3 nzso okFNoh tgko dk nkXko (Basis of International Trade) 
nzso okFNoh tgko tZy-tZy d/FK ftZu T[sgkdB bkrsK ftZu nzso j'D eoe/ j[zdk j?. T[sgkdB bkrsK 
ns/ nzso d' soQK dk j' ;edk j? L 
 1H bkrsK ftZu fBog/y nzso (Absolute Differences in Costs) 
 2H bkrsK ftZu s[bBkswe nzso (Comparative Differences in Costs) 
1H bkrsK ftZu fBog/y nzso 
n?vw ;fwZE nB[;ko d' d/FK ftZu tgko T[d'_ jh ;zGt j[zdk j? id'_ fJZe d/F ~ fJZe t;s{ d/ T[sgkdB 
ftZu, d{i/ d/FK d/ w[ekpb/ ftZu fBog/y bkG j't/ ns/ d{i/ d/F ~ fe;/ j'o t;s{ d/ T[sgkdB ftZu fBog/y 
bkG j't/. fit/_ fe N/pb ftZu do;kfJnk frnk j?L 

gqsh feos fJekJh T[sgkdB 

 Gkos pzrbk d/F 
uktb 10 5 
egkj 5 10 

T[gob/ N/pb s'_ ;k~ ;kc gsk brdk j? fe Gkos ftZu fJZe fJekJh uktb = 0H5 fJekJh egkj ns/ 

pzrbk d/F ftZu fJe fJekJh uktb = 2 fJekJh egkj. 
;' ;kc j? fe Gkos ~ uktbK d/ T[sgkdB ftZu'_ fBog/y bkG j' fojk j? ns/ pzrbk d/F ~ egkj d/ 
T[sgkdB ftZu'_ fBog/y bkG j' fojk j?. 
d'jK d/FK d/ T[sgkdB ;zGktBk tZeo (Production Possibility Curves) ns/ nkco tZeo (Offer Curves) 
fJ; gqeko j'Dr/ L 
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fuZso 1       fuZso 2 

fuZso 1 ftZu AB tZeo Gkos dk T[sgkdB ;zGktBk tZeo j? ns/ AC pzrbk d/F dk T[sgkdB ;zGktBk 

tZeo j?. fuZso 2 ftZu OA tZeo Gkos dk nkco tZeo j? id'_ fe OB tZeo pzrbk d/F dk nkco 

tZeo j?. OA tZeo T[Zs/ 1 fJekJh uktb 0H5 fJekJh egkj d/ pokpo j? id'_ fe OB T[s/ 1 fJekJh 
uktb 2 fJekJh egkj d/ pokpo j?. 
fuZso 1 s'_ ;gFN j? fe Gkos ~ uktbK d/ T[sgkdB ftZu'_ fBog/y bkG j?. n?vw ;fwZE nB[;ko Gkos 
uktbK d/ T[sgkdB ftZu ftF/FheoB eo/rk ns/ uktbK dk fBo:ks eo/rk. fJ; d/ T[bN pzrbk d/F ~ 
egkj d/ T[sgkdB ftZu fBog/y bkG j?. fJ; bJh pzrbk d/F egkj fBo:ks eo/rk. Gkos ~ egkj d/ 
T[sgkdB ftZu fBog/y jkBh j?. fJ; bJh Gkos egkj nk:ks eo/rk. fJ; d/ T[bN pzrbk d/F ~ uktbK 
d/ T[sgkdB ftZu fBog/y jkBh j?. fJ; bJh pzrbk d/F uktb nk:ks eo/rk. 

fuZso 2 d/ OA tZeo s'_ ;gFN j? fe Gkos uktb sK jh fBo:ks eo/rk i/eo fJ; ~ fJekJh uktb d/ 
pdb/ 0H5 fJekJh egkj s'_ f}nkdk egkj fwb/ feT[_fe Gkos ftZu 1 fJekJh uktb dh T[sgkdB bkrs 
0H5 fJekJh egkj d/ pokpo j? ns/ pzrbk d/F egkj ftZu 1 fJekJh uktb dh T[sgkdB bkrs 2 
fJekJh egkj d/ pokpo j?. pzrbk d/F Gkos s'_ uktb sK jh nk:ks eo/rk i/eo T[; ~ 1 fJekJh 
uktb d/ pdb/ 2 fJekJh egkj s'_ xZN egkj d/Dh gt/. ;gFN j? fe Gkos uktb fBo:ks eo/rk ns/ 
pzrbk d/F uktb nk:ks eo/rk. wzB bT[ tgko bJh d't/_ d/F nzso okFNoh tgko dhnK Fos s/ wzB 
iKd/ jB feL 

1 fJekJh uktb = 1 fJekJh egkj 
fJ; w[skfpe Gkos ~ nkgD/ jh d/F ftZu 1 fJekJh uktb pdb/ 0H5 fJekJh egkj fwbdh j?. T[j pzrbk 
d/F e'b'_ 1 fJekJh uktb d/ pdb/ 1 fJekJh egkj b? fojk j?. fJ; soQK Gkos ~ 1 fJekJh uktb pkjo 
G/iD Bkb 0H5 fJekJh egkj dk bkG j' fojk j?. pzrbk d/F ftZu 1 fJekJh uktb dk w[Zb iK bkrs 2 
fJekJh egkj j?. go Gkos e'b'_ T[; ~ 1 fJekJh egkj d/ pdb/ gqkgs j' oj/ jB. fJ; soQK id'_ pzrbk 
d/F 1 fJekJh uktb pkjo'_ wzrtkT[_dk j? sK T[; B{z 1 fJekJh egkj dk bkG j' fojk j?. fJ; soQK ;gFN j? 
fe Gkos ~ egkj nk:ks eoe/ ns/ pzrbk d/F ~ egkj fBo:ks eoe/ bkG j't/rk. 
2H bkrsK ftZu s[bBkswe nzso 
v/ftv foekov' nB[;ko nzso okFNoh tgko dk w[Zy nkXko bkrsK ftZu s[bBkswe nzso j?. s[bBkswe nzso 
dk noE j? fe d/F d'jK jh t;s{nK dk T[sgkdB, d{i/ d/FK d/ w[ekpb/ ftZu xZN bkrs s/ eo ;edk j? 
gozs{ d'jK t;s{nK ftZu'_ fe;/ fJe dk T[sgkdB eoe/ f}nkdk bkG gqkgs eo ;edk j?. fJ; d/ T[bN d{ik 
d/F d'jK jh t;s{nK dk T[sgkdB f}nkdk bkrs s/ eodk j?. gozs{ d'jK t;s{nK ftZu'_ fJe dk T[sgkdB 
eoB ftZu s[bBkswe jkBh xZN j?. fJ; ~ j/m fby/ N/pb okjh_ ;gZFN ehsk frnk j?. 

A 
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gqsh feos fJekJh T[sgkdB 
t;sK Gkos ftZu pzrbk d/F ftZu 
uktb 10 5 
egkj 10 8 

 
T[gob/ N/pb s'_ ;k\ B}o nkT[_dk j? fe Gkos d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB ftZu fBg[zB j?. gozs{ fJj 
fBg[zBsk uktb d/ T[sgkdB ftZu egkj d/ T[sgkdB Bkb'_ f}nkdk j?. fJ; d/ T[bN pzrbk d/F d'jK 
t;s{nk d/ T[sgkdB ftZu'_ Gkos Bkb'_ xZN fBg[zB j?. fJ; ;fEsh ftZu d'jK d/FK ~ tgko eoB Bkb bkG 

j't/rk feT[_fe Gkos ftZu 1 fJekJh uktb = 1 fJekJh egkj 
ns/ pzrbk d/F ftZu 

  1 fJekJh uktb = 1H6 fJekJh egkj 
d'jK d/FK dhnK T[sgkdB bkrsK d/ nB[gks ~ nZr/ fdZs/ o/yk fuZso okjh_ T[sgkdB ;zGktBk tZeo ns/ 
nkco tZeo dh ;jkfJsk Bkb ;gFN ehsk ik ;edk j?. 

 

 

 

 
d't/_ d/FK d/ T[sgkdB ;zGktBk tZeo 

fuZso BzL 3 
 d't/_ d/FK d/ nkco tZeo 

fuZso BzL 4 
 fuZso BzL 3 ftZu (AB) Gkos dk T[sgkdB ;zGktBk tZeo j? ns/ (AC) pzrbk d/F dk T[sgkdB 
;zGktBk tZeo j?. fuZso 4 ftZu OA Gkos dk nkco tZeo j?. fi; T[Zs/ 1 fJekJh uktb 1 fJekJh 
egkj d/ pokpo j? ns/ OB pzrbk d/F dk nkco tZeo j? fi; T[Zs/ 1 fJekJh uktb 1H6 fJekJh egkj 
d/ pokpo j?. 

;' o/yk fuZsoK s'_ ;gFN j? fe Gkos ~ d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB s'_ fBog/y bkG j' fojk j?. fJ; 
d/ T[bN pzrbk d/F ~ d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB ftZu fBog/y jkBh j' ojh j?. j[D n;h_ t/yKr/ fe d't/_ 
d/F fejVhnK-fejVhnk t;s{nk d/ T[sgkdB ftZu ftF/FheoB eoBr/. Gkt/_ Gkos ~ d'jK t;s{nK d/ 
T[sgkdB ftZu fBog/y bkG gqkgs j[zdk j? go s[bBkswe o{g ftZu fJj bkG uktb d/ T[sgkdB ftZu 
f}nkdk j? feT[_fe  
 Gkos ftZu uktbK dhnK 10 fJekJhnK  Gkos ftZu egkj dhnK 10 fJekJhnK 

                   > 
 pzrbk d/F ftZu uktbK dhnK 5 fJekJhnK  pzrbk d/F ftZu egkj dhnK 8 fJekJhnK 
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iK 2 > 1.25 
;kc j? fe Gkos dh uktb dk T[sgkdB eoB dh ;woEk pzrbk d/F s'_ d[rDh j? id fe egkj dk 
T[sgkdB eoB dh ;woEk 1H25 r[DK dh j?. fJ; d/ T[bN pzrbk d/F dh T[sgkdB eoB dh ;woEk 
Gkos d/ w[ekpb/ ftZu uktbK d/ T[sgkdB ftZu pj[s xZN j? id fe egkj d/ T[sgkdB ftZu e[M f}nkdk 
j?. iK n;h_ efj ;ed/ jK fe pzrbk d/F ~ egkj d/ T[sgkdB ftZu s[bBkswe jkBh xZN j?. ;gFN j? 
fe Gkos uktb ns/ pzrbk d/F egkj d/ T[sgkdB ftZu ftF/FheoB gqkgs eo/rk. Gkos 1 fJekJh uktb 
d/ fBo:ks d/ pdb/ ftZu fJekJh s'_ f}nkdk egkj nk:ks eoBk ukj[zdk j?. id'_ fe pzrbk d/F 1 fJekJh 
uktbK d/ pdb/ 1H6 fJekJh s'_ xZN egkj fBo:ks eoB bJh fsnko j?. fJ; soQK d'jK d/F dhnK 
tgkoe FosK nkg;h ;wM"s/ s/ fBoGo eoBrhnK ns/ d't/_ nzso okFNoh tgko s'_ bkG gqkgs eoBr/. 

Gkos ~ d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB ftZu fBog/y bkG j' fojk j? go uktb d/ T[sgkdB ftZu'_ 

s[bBkswe bkG (10$5 > 10$8) f}nkdk j? id'_ fe pzrbk d/F ~ d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB ftZu fBog/y 
jkBh j[zdh j? go egkj d/ T[sgkdB ftZu s[bBkswe jkBh xZN j?. foekov' nB[;ko, Gkos uktbK d/ 
T[sgkdB ftZu ftF/FheoB eo/rk ns/ uktb fBo:ks eo/rk. pzrbk d/F egkj d/ T[sgkdB ftZu 
ftF/FheoB eo/rk ns/ egkj fBo:ks eo/rk. 

 fuZso 4 s'_ ;gFN j? fe Gkos uktb sK jh fBo:ks eo/rk i/eo fJ; ~ 1 fJekJh uktb d/ 
pdb/ 1 fJekJh egkj s'_ f}nkdk egkj gqkgs j't/ feT[_fe Gkos dh nkgD/ d/F ftZu 1 fJekJh uktb dh 
T[sgkdB bkrs 1 fJekJh egkj d/ pokpo j?. pzrbk d/F Gkos s'_ uktb sK jh nk:ks eo/rk i/eo 
T[; ~ 1 fJekJh uktb d/ pdb/ 1H6 fJekJh egkj s'_ xZN egkj d/Dh gt/. ;k\ j? fe Gkos uktb 
fBo:ks eo/rk ns/ pzrbk d/F uktb nk:ks eo/rk. 

 wzB bT[ fe d't/_ d/F nzso okFNoh tgko dhnK FosK nB[;ko fJ; Fos s/ wzB iKd/ jB fe 1 
fJekJh uktb 1H3 fJekJh d/ pokpo j? sK Gkos ~ nkgD/ d/F ftZu 1 fJekJh uktb d/ pdb/ 1 fJekJh egkj 
gqkgs j[zdh j?. T[j pzrbk d/F e'b'_ 1 fJekJh uktb d/ pdb/ 1H3 fJekJh egkj b? fojk j?. fJ; soQK Gkos ~ 
1 fJekJh uktb fBo:ks eoB Bkb 0H3 fJekJh egkj dk bkG j' fojk j?. pzrbk d/F ftZu 1 fJekJh uktb 
dk w[Zb iK bkrs 1H6 fJekJh egkj j?. id fe Gkos e'b'_ T[; ~ fJZe fJekJh uktb f;oc 1H3 fJekJh egkj 
d/ e/ fwb oj/ jB. fJ; eoe/ pzrbk d/F ~ fJekJh uktb nk:ks eoe/ 0H3 fJekJh d/ pokpo bkG j' fojk 
j?. fJ;/ soQK jh Gkos ~ egkj nk:ks eoe/ ns/ pzrbk d/F ~ egkj fBo:ks eoe/ bkG j't/rk. 

;t?^nfGnk; gqPB 
5 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dhnK wkBsktK dZ;' . 
6 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dk nkXko eh j?< 

nkb'uBk (Criticism) 

nzsookFNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dh nkb'uBk pj[s ;ko/ noE Fk;sohnK dhnK fbysK ftZu fwbdh j?. yk; 
eoe/ ;?w{nb;B ns/ T[jfbB tor/ noE Fk;sohnK B/ fJ; f;XKs dh nkb'uBk fJ; soQK ehsh j?. 
1H feos dh bkrs ;pzXh wkBsk L 
ebk;heb noE-Fk;sohnK nB[;ko fe;/ t;s{ dk w[Zb T[; t;s{ dh feos, bkrs s/ fBoGo eodk j?. 
gozs{ n;b ftZu feos d/ Bkb j'o th T[sgkdB d/ ;kXB fit/_ fe g{zih, G{wh ns/ T[dwh fJzB/ jh 
wjZstg{oB jB. nkb'ueK nB[;ko feos dh bkrs dh EK s/ nzso-okFNoh tgko dk ftFb/FD ehwsK d/ 
nkXko s/ eoBk ukjhdk j?.  
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2H ;fEo bkrsK d/ fB:w dh wkBsk L 
ebk;heb noE Fk;sohnK fJ; f;XKs ftZu fJj rZb wzBe/ ubd/ jB fe T[sgkdB ftZu f;oc ;fEo 
bkrsK dk fB:w jh bkr{ j[zdk j?. gozs{ nkw s"o s/ T[sgkdB ftu xZNd/ cbD iK tXdhnK bkrsK dk 
fB:w bkr{ jz[dk j?.  
3H feos dhnK fJekJhnK dh ;wkBsk L 
fJj f;XKs fJ; wkBsk s/ nkXkfos j? fe feos dhnK ;kohnK fJekJhnK ;wkB jB. n;b ftZu, feos 
dhnK fJekJhnK dh ekoi e[Fbsk tZyoh-tZyoh j[zdh j?. fJ; s'_ fJbktk tZy-tZy d/FK ftZu feos dhnK 
fJekJhnK fJe' fijhnK Bjh_ j[zdhnK. 
4H ;kXBK dh rshjhDsk L 
foekov' dk s[bBkswe bkrs f;XKs fJ; wkBsk s/ nkXkfos j? fe T[sgkdB d/ ;kXB tZy'-tZyo/ d/FK ftZu 
rshjhD jB id'_ fe n;b ftZu T[sgkdB d/ ;kXBK dk rshjhD j'Dk pj[s n"yk j?. fJBQK ftZu 
rshFhbsk j[zdh j?. 
5H wzr gZy ~ nZy'_ T[jb/ eoBk L 
foekov' nkgD/ f;XKs ~ f;oc t;sK dh g{osh ~ w[Zy oZy e/ f;XKs dh ftnkfynk eod/ jB. noEks 
fe;/ d/F ftZu feos dhnK fJekJhnK ~ ezw T[go brkT[D Bkb gqkgs j'D tkb/ T[sgkdB s/ eh gqGkt 
g?_dk j?. fe;/ d/F ftZu t;s{ dh wzr j? iK Bjh_ fJ; pko/ e'Jh ftnkfynk Bjh_ ehsh rJh. n;b ftZu 
foekov' uzrh soQK ;gFN Bjh_ eo ;e/ fe wzr ns/ g{osh d't/_ jh wjZst g{oB jz[dhnK jB feT[_fe T[BQK 
B/ fe;/ t;s{ dh ehws fBoXkos eoB bJh g{osh iK bkrs ~ jh wjZstg{oD wzfBnk j?. 
6H nktkikJh dh bkrs dk Bk j'Dk L 
id'_ e'Jh d/F t;sK dk T[sgkdB eoe/ d{i/ d/F ~ t/udk j? sK T[; ~ nktkikJh d/ ;kXBK dh bkrs 
;fjD eoBh g?_dh j?. eJh tko e[M d/F pj[s f}nkdk d{o j'D eoe/ fJj bkrs fJzBh f}nkdk j' iKdh 
j? fe s[bBkswe bkG ysw j' iKd/ jB. go fJ; f;XKs ftZu nktkikJh bkrs ~ fpbe[b nZy'_ T[jb/ 
ehsk frnk j?. 
7H d' t;s{nK ns/ d' d/FK dh wkBsk L  
ebk;heb noE Fk;soh fJ; wkBsk ~ b? e/ ubd/ jB fe tgko d' d/FK ftZu f;oc d' t;sK Bkb jh 
j[zdk j?. id fe tk;st ftZu nzso okFNoh tgko d' s'_ tZX d/FK iK t;sK ftZu j[zdk j?. fJ; bJh fJj 
f;XKs fJ; gZy'_ ntk;sfte wzfBnk iKdk j?. 
8H g{oB o[}rko dh wkBsk L 
ebk;heb noE Fk;soh wzBd/ jB fe d'jK d/FK ftZu T[sgkdB d/ ;ko/ ;kXB g{oB o[}rko dh jkbs ftZu 
j[zd/ jB. id'_ fe e/B} nB[;ko, noE ftt;Ek ftZu }o{oh Bjh_ fe g{oB o[}rko dh jkbs pDh oj/. 
9H g{oB w[ekpb/ dh jkbs dh wkBsk L 
ebk;heb noE Fk;soh fJj XkoBk ~ b? e/ ubd/ jB fe t;s{ pk}ko ftZu g{oB w[ekpb/ dh jkbs 
j[zdh j?. tk;st ftZu g{oB w[ekpb/ dh jkbs dk j'Dk n;zGt j?. 
10H bkG dh tzv dh T[bzxBk L 
fJ; f;XKs ftZu nzso okFNoh tgko s'_ j'D tkb/ bkG dh tzv d/ ftF/ dh T[bzxBk ehsh rJh j?. fJ; 
f;XKs s'_ fJj ;gFN Bjh_ j[zdk fe nk:ks eod/ ;w/_ d' d/FK ~ fe; wksok iK nB[gks ftZu bkG gqkgs 
j' fojk j?. 
pofNb T[jfbB B/ fJ; f;XKs dhnK ykwhnK ~ w[Zy oyd/ j'J/ fejk fe fJ; f;XKs dh ;jkfJsk Bkb 
nzso okFNoh tgko dk ftFb/FD eoBk n"yk j?. 
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;t?^nfGnk; gqPB 
7 a nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dh nb'uBkswe ftnkfynk eo'.  
8 a bkrsK ftZu s [bBkswe nzso dh ftnkfynk eo'. 

1H1 a6  ;koKP  
tgko fJe nfijh fefonk j? fi; okjh_ t;sK iK ;[ftXktK b'eK d/ fJe ;w{j s'_ d{i/ ;w{j tZb iKdhnK 
jB fJ; d/ pdb/ d{ik ;w{j gfjb/ ;w{j ~ w[dok fdzdk j?. fJ; soQK dh fefonk id'_ fe;/ d/F ftZu d' 
cowK, ;z;EktK iK wB[ZyK ftZu j't/ sK T[; ~ nzdo{Bh tgko fejk iKdk j?. go i/ fJj yohd iK t/u d' 
tZy-tZy d/FK ftZu j[zdh j? sK T[; ~ nzsookFNoh tgko fejk iKdk j?. nfijk tgko tZy-tZy d/FK d/ b'eK 
okjh_, cowK okjh_ iK ;oeko okjh_ j' ;edk j?. T[dkjoD d/ s"o s/, i/ Gkos e'Jh uh} o{; B{z t/udk j? 
iK o{; e'Jh uh} Gkos ~ t/udk j? sK fJj fefonk nzsookFNoh tgko dh fefonk j't/rh. gozgoktkdh 
noE-Fk;soh fJ; ftuko d/ XkoDh jB fe ftfGzB d/FK ftZu T[sgkdB bkrsK ftZu coe j'D eoe/ 
nzsookFNoh tgko j[zdk j?. T[BQK dk fJj th wZs j? fe jo/e d/F T[BQK t;sK d/ T[sgkdB ftZu 
ftF/FheoB gqkgs eo/rk fiBQK dh T[sgkdB bkrs G"fse ns/ G{r'fbe ekoBK eoe/ d{i/ d/F s'_ xZN j't/rh 
ns/ fJBQK t;s{nK dk fBo:ks ehsk ikt/rk. fJ; d/ pdb/ d{i/ d/FK s'_ fJj t;s{nK nk:ks eo/rk fiBQK 
dh T[sgkdB bkrs nB[e{b jkbsK Bk j'D eoe/ d{i/ d/FK s'_ tZX j't/. 

1H1 a7  S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB   
 1 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dh eh wkBsktK jB< 
 2 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dh ;zy/g ftnkfynk eo'. 
 3 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dhnK nkb'uBktK fby'. 
 4 a  s[bBkswe bkrs f;XKs s/ B'N fby'. 
1H1 a8  bzp/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
 1 a  nzsookPNoh tgko d/ f;XKs dk w[bKeD eo'. 
 2 a  nzsookPNoh tgko d/ gozgoktkdh f;XKs dhnK nkb'uBktK dh ftnkfynk eo'. 
1H1 a9  gVQB:'r g[;seK    
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n?wHJ/H Gkr d{ik noE-FkFso - gouk 304 -305 (nkg;aB gfjbh) 
(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

gkm Bzpo L 1H2  
 

nzsookPNoh tgko dk nkX[fBe f;XKs 
1H2 a1  G{fwek  
1H2 a2  j?ePo^T[jfbB dk f;XKs  

1H2 a2 a1  wkBsktK  
1H2 a2 a2  ftnkfynk  
1H2 a2 a3  nkb'uBk  

1H2 a3  gozoktkdh f;XKs ns/ nkX[fBe f;XKs dh s[bBkswe ftnkfynk  
1H2 a4  ;koKP  
1H2 a5  S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
1H2 a6  bzp/ T[ZsoK tb/ gqPB  
1H2 a7  gVQB:'r g[;seK  
  

1H2 a1  G{fwek  

nzso-okFNoh tgko d/ ebk;heb f;XKs nB[;ko d' d/FK ftZu tgko dk w[Zy ekoB s[bBkswe 
bkrs nzso j?. ebk;heb noE-Fk;soh fJ; rZb'_ fpbe[b u[Zg jB fe bkrs ftZu nzso fezBQK-
fezBQK rZbK eoe/ j[zdk j?. nkX[fBe noE-Fk;soh fit/_ n?bh j?eFo (Eli Heckscher) B/ 1919 
ftZu ns/ pofNb T[jfbB (Bertil Ohlin) B/ 1933 ftZu s[bBkswe bkrs nzso d/ ekoBK dk 
toDB eod/ j'J/ nzso-okFNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs B{z g/F ehsk j?. n;b ftZu fJj f;XKs 
v/ftv foekov' d[nkok g/F ehs/ s[bBkswe bkrs f;XKs Bkb'_ tZyok Bjh_ ;r'_ T[;/ dk jh fJe 
;'fXnk j'fJnk o{g j?. 

1H2 a2  j?eFo-T[jfbB dk f;XKs (Heckscher-Ohlin Theory) 

ebk;heb noE-Fk;soh ns/ foekov' nkgD/ f;XKs ftZu ehws ~ fBoXkoB eoB ;w/_ f;oc g{osh 
~ wjZstg{oD wzBdk j? feT[_fe T[j fJ; ftuko d/ jkwh ;B fe t;s{ dh bkrs, ehws ~ 
fBoXkoB eoB bJh wjZstg{oD j[zdh j?. go nkX[fBe noE Fk;sohnK fit/_ j?eFuo-T[jfbB B/ 
g{osh gZy d/ Bkb, wzr gZy ~ th T[BQK jh wjZstg{oD wzfBnk j?. T[BQK nB[;ko fi; soQK ehws 
dk fBoXkoD wzr ns/ g{osh Bkb pk}ko ftZu j[zdk j? T[;/ soQK jh tZy-tZy d/FK ftZu wzr ns/ 
g{osh ehws ~ fBFfus eodh j?. 

j?eFo T[jfbB dk ftuko j? fe nzso okFNoh tgko, n;b ftZu fJe d/F d/ d' y/soK ftZu tgko 
tKr jh jz[dk j?. nzso-okFNoh tgko ftZu t;sK dhnK ehwsK T[;/ soQK jh fBoXkos j[zdhnK jB 
fit/_ fe fe;/ d/F ftZu t;s{ dh ehws T[; t;s{ dh wzr ns/ g{osh d[nkok fBoXkos j[zdh j?. 
n;b ftZu fe;/ d/F ftZu fJZe t;s{ dk T[sgkdB T[; t;s{ d/ T[sgkdB d/ ;kXBK dh gqkgsh s/ 
fBoGo eodk j?. fiBQK d/FK ftZu w}d{o tZX wksok ftZu gkJ/ iKd/ jB fit/_ fe Gkos ns/ uhB 
nkfd. fJBQK d/FK ftZu T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk ikt/rk fiBQK t;s{nK bJh tX/o/  

11 
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w}d{oK dh b'V j[zdh j?. d{i/ gk;/ T[j d/F fiBQK e'b g{zih tZX wksok ftZu j[zdh j? fit/_ nwohek 
ns/ eB/vk nkfd d/F jB. fJBQK d/FK ftZu T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk ikt/rk fiBQK t;s{nK 
bJh tX/o/ g{zih dh b'V j[zdh j?. fJBQK t;s{nK dk jh fBo:ks ehsk ikt/rk. nzso okFNoh tgko 
eoB dk w[Zy ekoB fJj j[zdk j? fe fJe d/F fe;/ t;s{ ~ ftd/FK ftZu'_ xZN ehws s/ jk;b eo 
;edk j?. id'_ fe T[; t;s{ dk T[sgkdB i/eo d/F ftZu jh ehsk ikt/ sK tZX bkrs nkT[_dh j?. 

;t?^nfGnk; gqPB 
1 a  nzsookPNoh tgko dk nkX[fBe f;XKs eh j?<  
2 a  nzsookPNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs dh eh wkBsktK jB< 

1H2 a3  wkBsktK (Assumptions) 

1H fJj f;XKs w[Zy o{g ftZu d' d/F, d' ;kXB ns/ d' t;s{nK (2%2%2 wkvb) dh 
wkBsk s/ nkXkos j?. 

2H t;s{ pk}ko ns/ ;kXB pk}ko ftZu g{oB w[ekpb/ dh jkbs j?. 

3H T[sgkdB d/ ;kXB d/F d/ nzdo g{oB o{g ftZu rshFhb ns/ tZy-tZy d/FK ftZu 
rshjhD jB. 

4H jo fJe t;s{ d/ T[sgkdB ftZu ;fEo bkrsK dk fB:w bkr{ jz[dk j?. 

5H  T[sgkdB d/ ;kXBK dh g{osh fBFfus j?. 

6H nzso-okFNoh tgko T[Zgo fe;/ soQK dh gkpzdh Bjh_ brkJh iKdh ns/ nktkikJh 
dh e'Jh bkrs Bjh_ j[zdh. 

7H tZy-tZy d/FK dh ;kXB ;zgBsk (Factor endowment) ftZu fGzBsk j[zdh j?. 

8H jo/e t;s{ bJh d' d/FK ftZu fJe jh T[sgkdB cbB (Production 

Function) j[zdk j?, gozs{ tZy-tZy t;s{nK bJh tZy-tZy T[sgkdB cbB j[zdk j?. 

9H T[sgkdB dh seBhe ftZu e'Jh spdhbh Bjh_ j[zdh. 

10H tZy-tZy d/FK ftZu T[sgkdB d/ ;kXBK ftZu e'Jh r[Dkswe nzso Bjh_ j[zdk. 

j?eFo-T[jfbB d/ nB[;ko tZy-tZy d/FK ftZu tgko, t;s{ dhnK ehwsK ftZu nzso j'D ekoB g?dk 
j[zdk j?. t;s{ dhnK ehwsK ftZu nzso T[sgkdB d/ ;kXBK dh tZy-tZy d/FK ftZu ;zgzBsk ftZu 
ftfGzBsk ekoB g?dk j[zdk j?. T[jfbB nk;No/bhnk ns/ fJzrb?_v dh T[dkjoD fdzd/ j'J/ efjzd/ jB 
fe nk;No/bhnk e'b G{wh dh wksok f}nkdk j'D eoe/ G{wh ;;sh j? id'_ fe T[sgkdB d/ d{i/ 
;kXB xZN j'D eoe/ wfjzr/ jB. fJ; bJh nk;No/ bhnk ftZu T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk 
ikt/rk fiBQK t;s{nK d/ T[sgkdB bJh G{wh dh tZX b'V j't/ ns/ T[sgkdB d/ d{i/ ;kXB fit/_ 
feos s/ g{zih dh xZN b'V j't/. fJ; d/ T[bN fJzrb?_v e'b g{zih dh wksok feos ns/ G{wh Bkb'_ 
f}nkdk j'D eoe/, T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk ikt/rk fiBQK bJh g{zih dh tZX b'V j't/. fJ; 
bJh nk;No/bhnk eDe ns/ j'o c;bK dk T[sgkdB eo/rk. f;ZN/ ti'_ nk;No/bhnk, fJzrb?_v ~ 
eDe fBo:ks eoe/ T[;d/ pdb/ fJzrb?_v s'_ wFhBoh nk:ks eo/rk. fJ; f;XKs ~ n;h_ j/m fdZs/ 
fuZso d[nkok dZ; ;ed/ jK. 
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fuZso ftub/ d't/_ d/F, d' t;sK eZgVk ns/ eDe g?dk eod/ jB. eZgV/ dk T[sgkdB g{zih-gqXkB 
(Capital intensive) ns/ eDe dk feqsh-gqXkB (Labour Intensive) j?. d/F dh ;kXB ehws 
nB[gks o/yk AB eZgV/ d/ CC, isoquant ~ a fpzd{ s'_ S{zjdh j?. fJ;s'_ gsk brdk j? fe 
fJj d/F egV/ dh fJe fJekJh g?dk eoB bJh OK g{zih ns/ OM feqsh bkT[_dk j?. bkrs d/ 
o{g ftZu fJ; dk Gkt j? g{zih dh OA wksok ns/ w}d{oK dh f;co wksok. d{i/ FpdK ftZu, 
OM w}d{o& = g{zih dh AK wksok. fJ;/ soQK d/F 1 ftZu eZgV/ dh fJZe fJekJh ~ g?dk eoB 
dh g{zih d/ o{g ftZu e[Zb bkrs OA j?. d/F 2, dh ;kXB ehws nB[gks o/yk A2B2, CC 

isoquant ~ b fpzd{ s/ S{zjdh j?. fJ; dk Gkt fJj j? fe d/F 2, ftZu eZgV/ dh fJZe fJekJh 
~ g?dk eoB bJh g{zih dh OK1 wksok ns/ w}d{oK dh OM1 wksok b'Vh_dh j?. w}d{oK ~ g{zih 

ftZu pdbfdnK j'fJnK w}d{oK dh OM1 wksok ~, A2K1 gz{ih dh wksok d/ pokpo efj ;ed/ 

jK. fJ; soQK d/F 2, ftZu eZgV/ dh fJZe fJekJh g?dk eoB dh e[Zb bkrs OA2 g{zih j?. 

fJ; soQK fJ;/ ftZXh ~ jh ngBk e/ n;h_ egkj dh fJZe fJekJh ~ g?dk eoB dh e[Zb bkrs d/F 
1, ftZu g{zih dh OA wksok ns/ d/F 2 ftZu OA3 wksok eZY ;ed/ jK. A3B3 o/yk, d/F 2 dh 

;kXB ehws nB[gks o/yk A2B2 d/ ;wkBnzso j?.;kXB-ehws nB[gks o/yk A3B3, WW egkj 

d/ isoquent ~ d fpzd{ s/ S{zjdh j? fi; s'_ gsk brdk j? fe egkj dh fJe fJekJh OK3 

g{zih dh wksok ns/ OM3 w}d{oK dh wksok d/ i'V s'_ g?dk j[zdh j?. OM3 w}d{oK dh wksok 

gz{ih dh A3K3 wksok d/ pokpo j?. fJ; soQk d/F 2, ftZu egkj dh fJZe fJekJh g?dk eoB dh 

e[Zb bkrs gz{ih d/ o{g ftZu OA3(=OK3+K3A3) j[zdh j?. d/F 2, ftZu egkj dh fJe' fJekJh 

g?dk eoB bJh gz{ih dh OA3 wksok i' fe OA2 wksok s'_ xZN j? b'Vh_dh j? ns/ fJ; soQK 

egkj dk T[sgkdB feqs-gqXkB j?. f;ZN/ ti'_, d/F 2, ~ egkj jh g?dk ns/ pokwd eoBh ukjhdh 
j? feT[_fe fJj feqs ;zgB (labour abundant) d/F j?. fJ; soQK jh, d/F 1, i' fe g{zih tZi'_ 
nwho j?, ~ eZgV/ dk T[sgkdB ns/ pokwd eoBh ukjhdh j? feT[_fe fJ; ftZu gz{ih gqXkB seBhe 
dh tos'_ j[zdh j?. 

 fJ; f;XKs ~ n?v}toE d/ vZpk o/yk fuZso (Edgeworth Box Diagram) okjh_ th 
dZ; ;ed/ jK. 
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EDGEWORTH BOX DIAGRAM 

fJ; ftZu d' d/F X ns/ Y bJ/ jB fiBQK ftZu d' t;sK eZgVk ns/ egkj g?dk ehshnK iKdhnK 
jB ns/ T[sgkdB d/ d' ;kXB g{zih ns/ feos dh tos'_ jz[dh j?. d/FA X ftZu gz{ih dh wksok 
f}nkdk j? ns/ d/F Y ftZu feos dh wksok f}nkdk j?.fJBQK vZpk o/yk fuZsoK ftZu d/FA X ns/ 
d/F Y bJh tZyo/-tZyo/ fuZso pDkJ/ rJ/ jB. d/F X ftZu g{zih tZX j? i' fe AD d[nkok ;gFN 
ehsh rJh j? ns/ feos xZN j? i' fe AC okjh_ do;kJh rJh j?. fJ;d/ T[bN d/F Y ftZu 
feos tZX j? i' fe A'C' okjh_ fdykJh rJh j? ns/ g{zih xZN j? i' fe A'D' okjh_ fdykJh rJh 
j?. 

wzB bU d/F X d/ o/yk fuZso ftZu AB ;wM"sk tZeo (contract curve) T[Zs/ e'Jh fpzd{ M j?. 
pe;/ A'C'B'D' ftZu o/yk A'F, pe;/ ABCD ftubh AM d/ ;wkBKso  ns/ B'G',BM d/ 
;wkBKso fyZuh rJh j? i' fe M' fpzd{ s/ eZNdh j?. fJ; dk Gkt j? fe d/F XA ~ AM g{zih 
brkT[Dh ukjhdh j? ns/ eZgVk g?dk eoBk ukjhdk j? feT[_fe fJj g{zih gqXkB t;s{ j?. fJ; d/ 
T[bN d/F Y ~ B'M' feos ns/ A'M' g{zih bk e/ egkj t;s{ g?dk eoBh ukjhdh j?.fHJ; soQK, 
tgko s'I d't/I d/;aK B{z bkG j't/rk. 

 fJBQK o/yk fuZsoK ~ fJeZmk eoe/ fJe' fuZso okjh_ j/m fds/ nB[;ko ftykfJnk ik ;edk j?. 
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 T[go fdZs/ fuZso ftZu n;h_ d/yd/ jK fe 

 AM=AS+ST+TM 

 feT[Ife ST o/yk A'M' d/ ;wkBKso j?. fJ; soQK A'S TM' fJe us[oG[i j?. fuZso s'_ 
fJj th ;gFN j? fe ST>A'M'  

 feT[Ife AM>AS+TM+A'M' fJ; bJh 

 AM > A'M' 
;t?^nfGnk; gqPB 

3 a  j?ePo T[jfbB f;XKs dh ftnkfynK eo'. 
4 a  feos ;zgB ns/ g{zih gqXkB s'A eh Gkt j?. 

nkb'uBk 
Gkt/_ nkX[fBe noE-Fk;sohnK tZb'_ fdsk frnk fJj f;XKs gozgoktkdh f;XKs d/ w[ekpb/ ekch 
ft;Eko g{ote fdZsk frnk j? fco th eJh noE-Fk;sohnK, fit/_ j?pobo nkfd B/ fJ; dh 
nkb'uBk j/m fby/ gZyK s'_ ehsh j?. 
1H ;kXkoD ftFb/FD L fJ; f;XKs ftZu nzso-okFNoh tgko dh ftnkfynk pj[s jh ;kXkoD 

Yzr Bkb ehsh rJh j?. fJ; f;XKs ftZu d' d/F-d' t;sK dk jh tgko eod/ jB. i/eo 
nzso-okFNoh tgko ftZu d' s'_ f}nkdk d/F fjZ;k b?_d/ jB iK d' s'_ tZX t;sK dk b?D-
d/D ehsk iKdk j? sK fJ; ;fEsh ftZu fJj f;XKs nzso-okFNoh tgko dh ftnkfynk eoB 
ftZu n;woE j' iKdk j?. 

2H ntk;sfte wkBsktK L fJ; f;XKs ftZu pj[s ;kohnK fJ; soQK dhnK wkBsktK  
fit/_ feos g{oB w[ekpb/ dh ;fEsh iK nktkikJh dh bkrs dk Bk j'Dk nkfd jB. n;b 
ftZu fJBQK wkBsktK dk g{ok j'Dk n;zGt j?. 

3H ;fEo f;XKs L fJ; f;XKs ftZu n;h_ fJj wzB e/ ubd/ jK fe T[sgkdB dh seBhe ns/ 
gq;fEshnk ftZu e'Jh spdhbh Bjh_ j[zdh. fJ; s'_ Gkt j? i/ T[sgkdB gq;fEshnK ftZu 
spdhbh nk ikt/ sK fJ; f;XKs okjh_ nzso-okFNoh tgko dk ftFb/FD eoBk w[Feb j?. 

4H T[gG'rhnK dhnK o[uhnK ftZu nzso L fJ; f;XKs ftZu tgko eo oj/ d' d/FK d/ 
T[gG'rhnK dhnK o[uhnK ~ ;wkB wzB fbnk frnk j?. gqzs{ n;b ftZu T[gG'rhnK dhnK 
o[uhnK ftZu ;wkBsk Bjh_ j[zdh. 

5H fbT{BfN\ dk fto'XkGk; L fbT{BfN\ B/ fJj Bshik eZfYnk j? fe nwohek fJe g{zih gqXkB 
d/F j'D d/ pkti{d g{zih gqXkB t;sK nk:ks eodk j? id'_ feos gqXkB t;sK dk fBo:ks 
eodk j?. fJj fJ; f;XKs dk fto'XkGk; j?. i/ wzr ns/ g{osh d'jK gZyK ~ fXnkB ftZu 
oZfynk ikt/ sK }o{oh Bjh_ fe g{zih gqXkB t;sK dk jh fBo:ks eoBr/. 

6H go;go fto'Xh f;ZN/ L nkX[fBe f;XKs nB[;ko, nzso-okFNoh tgko dk nkXko, tZy-tZy d/FK 
ftZu ;kXB ehwsK ftZu fGzBsk j?. fJj Bk j't/ sK tgko j'Dk n;zGt j?. fJ; f;XKs 
ftZu fJj th dZf;nk frnk j? fe tgko d/ d"okB d' d/FK ftZu ;kXBK dhnK ehwsK ;wkB 
j[zdhnK jB. fJ; dk Gkt j? fe tgko th ;wkgs j' ikt/rk. 

7H ;kXBK dh n;wkBsk L fJj f;XKs ;kXBK dh ;wo{gsk s/ nkXkfos j?. n;b ftZu tZy-tZy 
d/FK ftZu ;kXB fJe' fij/ Bjh_ j[zd/. fe;/ d/F ftZu w}d{o f}nkdk e[Fb ns/ fwjBsh 
j[zd/ jB ns/ fe;/ d/F ftZu w}d{oK dh e[Fbsk xZN j[zdh j?. 
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8H ;kXBK dh wzr B{z nDr"fbnk eoBk L fJj f;XKs ;kXBK dh wzr B{z nZy'_ T[jb/ eodk j?. 
fJ; f;XKs nB[;ko fJZe ;kXB dh ehws, T[;dh g{osh s/ fBoGo eodh j?. tk;st ftu 
;kXBK dh g{osh ns/ wzr T[;dh ehws B{z fBoXkos eodhnK jB. 

9H nzfFe ;zs[bB ftFb/FD L nkX[fBe noE-Fk;sohnK j?pobo d/ nB[;ko, fJj f;XKs ;XkoB 
;zs[bB dh jkbs ~ fpnkB Bjh_ eodk. fJj ebk;heb noE-Fk;sohnK d/ f;XKs dh soQK 
f;oc nzFe ;zs[bB dk jh ftFb/FD eodk j?. 

ebk;heb f;XKs ns/ nkX[fBe f;XKs dh s[bBk  
ebk;heb f;XKs dh soQK nkX[fBe f;XKs nB[;ko th tgko dk nkXko s[bBkswe nzso jh j?. 
gozs{ ebk;heb f;XKs ftZu bkrs nzso g?dk j'D dk ekoB Bjh_ dZf;nk frnk. id'_ fe nkX[fBe 
f;XKs bkrs nzso g?dk j'D d/ ekoBK dk th toBD eodk j?. j?eFo-T[jfbB d[nkok fdZs/ rJ/ 
tgko d/ nkX[fBe f;XKs ns/ ebk;heb f;XKs ftZu j/m fbfynk nzso gkfJnk iKdk j?L 
1H foekov' d/ f;XKs nB[;ko fJe d/F T[; t;s{ dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk fi; Bkb 

T[; ~ s[bBkswe bkG gqkgs j[zdk j?. gzqs{ fJ; f;XKs ftZu s[bBkswe bkG gqkgs j'D d/ 
ekoBK dk toDB Bjh_ ehsk. id'_ fe nkX[fBe f;XKs s[bBkswe bkG g?dk j'D d/ ekoBK 
dh ftnkfynk ehsh rJh j?. 

2H ebk;heb f;XKs dh ftnkfynk f;o\ g{osh ~ jh w[Zy oZy e/ ehsh j? id'_ fe nkX[fBe f;XKs 
wzr ns/ g{osh d'jK sZsK ~ Fkwb eoe/ nzso-okFNoh tgko dh ftnkfynk eodk j?. 

3H ebk;heb f;XKs ftZu T[sgkdB dk ;kXB f;o\ feos ~ jh wzfBnk frnk j?. gozs{ 
nkX[fBe f;XKs nB[;ko feos ns/ g{zih d't/_ jh T[sgkdB d/ w[Zy ;kXB jB. fJ; bJh 
nkX[fBe f;XKs, ebk;heb f;XKs d/ w[ekpb/ tX/o/ fttjkoe j?. 

4H ebk;heb f;XKs, nzfFe ;zs[bB (Partial Equilibrium) dk f;XKs j?. id'_ fe 
j?eFuo-T[jfbB d[nkok fdZsk frnk f;XKs ;kXkoB ;zs[bB (General Equilibrium) 
dk f;XKs fejk ik ;edk j?. 

5H nzso-okFNoh tgko d/ ebk;heb f;XKs nB[;ko, tZy-tZy d/FK dk T[sgkdB cbB tZy-tZy 
gqeko dk jz[dk j/. id'_ fe nkX[fBe f;XKs nB[;ko d't/_ d/FK dk T[sgkdB cbB fJe'-fijk 
j[zdk j?. 

6H ebk;heb f;XKs ftZu ;EkB d/ sZs ~ nZy'_ T[jb/ ehsk frnk j? id'_ fe nzso-okFNoh 
tgko d/ nkX[fBe f;XKs ftZu ehws fBoXkoB ftZu ;w/_ d/ sZs d/ Bkb-Bkb ;EkB d/ sZs 
~ th Fkfwb ehsk frnk j?. 

7H ebk;heb f;XKs ~ nzso-y/soh f;XKs fejk ik ;edk j? id'_ fe nkX[fBe f;XKs, nzso-
y/soh dh EK nzso-okFNoh f;XKs ftZu spdhb eoe/ g/F ehsk frnk j?. 

8H nkX[fBe f;XKs nB[;ko tgko dk w[Zy nkXko ;zgzBsk (Factor endowments) ftZu 
ftfGzBsk j?. id'_ fe foekov' d[nkok fdZs/ rJ/ ebk;heb f;XKs ftZu fJBQK rZbK ~ 
nDr'fbnk ehsk frnk j?. 

9H nzso-okFNoh tgko dk ebk;heb f;XKs ;N?fNe (Static) j? id'_ fe nkX[fBe f;XKs 
rshFhb (Dynamic) j?. 

;t?^nfGnk; gqPB 
5 a  j?ePo T[jfbB f;XKs dh nkb'uBkswe ftnkfynk eo'. 
6 a  j?ePo T[jfbB f;XKs gozgoktkdh f;XKs s'A fet/A fGzB j?. 
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nzsookPNoh tgko dk nkX[fBe f;XKs 
nzsookPNoh tgko dk nkX[fBe f;XKs wZ[y s"o s/ ;thvB fBtk;h JhHn?cH j?euo 

ns/ T[;d/ u/b/ pofNb UjfbB Bkwh noEPk;sohnK B/ fdZsk j?. n;b ftZu ;G s'A gfjbk 

j?euo B/ fJ; f;XKs dk toDB ;thvB GkPk ftZu 1919 ftZu gqekfPs j'J/ nkgD/ fJZe y'I 

gZso ftZu ehsk . fJ; y'I gZso ftZu j?euo B/ nzsookPNoh tgko dk nkXko tZy^tZy d/PK 

ftZu ;kXB ;zzgzBsk dk tZy^tZy j'Dk dZf;nk j?. j?euo d/ nB[;ko jo/e d/P T[; t;s{ dk 

T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk fi; t;s{ d/ T[sgkdB ftZu T[jBK ;kXBK dh tos'A ehsh iKdh 

j? fijV/ T[; d/; e'b ;ky/g s"o s/ pj[sks ftZu jB. fJ; d/ T[bN, fJe d/P T[; t;s{ dk 

nk:ks eo/rk fi; d/ T[sgkdB ftZu T[jBK ;kXBK dh tos'A j't/ fijV/ T[; d/P e'b ;kg/y s"o 

E'VQ/ s/ jB. j?euo s'A 14 ;kb pknd, T[jfbB B/ 1933 ftu gqekfPs nkgDh g[;se ftu 

fJ; f;XKs Bz{ ft;fsqs o{g ftu g/P ehsk. T[; B/ nkgD/ tgko f;XKs  dk nkXko th 

tZy^tZy d/PK ftu T[sgkdB d/ ;kXBK dh wksok ftu nzso j'D Bz{ jh pDkfJnk j?. T[jfbB B/ 

gfjbk fJe d/P d/ tZy^tZy fJbkfenK ftu j'D tkb/ tgko d/ ekoBK Bz{ ikDB dh e'fPP ehsh 

ns/ T[; s'A pknd T[;/ Bz{ nzsookPNoh gZXo s/ bkr{ eoB dk :sB ehsk. T[jfbB nB[;ko 

nzsookPNoh tgko nzso^y/soh tgko dh fJe ftP/P ;fEsh j?. 

fJj f;XKs j/m fbyhnK wkBsktK s/ nXkfos j?.  
1H T[sgkdB d/ d'^feos ns/ gz{ih^;kXB jB. 
2H e/tb d' jh d/P jB. d't/ d/PK ftu ;kXB ;zgzBsk tZyoh tZyoh j?. fJe d/P feos 

;zgzB ns/ d{ik gz{ih ;zgzB j?.  
3H d' t;sK jB. d't/ t;sK ftu d't/ ;kXBK dh tos' ehsh iKdh j?. fJe t;s{ tX/o/ 

feos ygkT[ ns/ d{ih tX/o/ gz{ih ygkT[ j?.  
4H fJe d/P nzdo ;kXB rshPhb jB go d' d/PK ftueko ;kXB rshjhD jB. 
5H d't/ d/PK ftu T[sgkdB dh seBhe ;kwkB ofjzdh j?. 
6H nktkikJh ns/ Y"n^Y[nkJh dh bkrs BjhA jz[dh . 
7H d't/ d/PK ftu T[sgkdB ;kXBK dh wksok fdZsh j'Jh ns/ ;fEo ofjzdh j?. 
8H ;kXB pkiko ns/ t;s{ pkiko ftu g{oB w[ekpbk gkfJnk iKdk j?. 
9H ;kohnK t;sK dk T[sgkdB cbB gfjbh fvroh dk ;wo{g j?. 
10H t;s{ tNkdo/ s/ fe;/ fe;w dh o'e BjhA j? Gkt ;[szso tgko j[zdk j?.  
11H d'tK t;sK d/ T[sgkdB dh seBhe tZyoh^tZyoh j?, go d't/ d/PK ftZu fJZe jh t;s{ d/ 

T[sgkdB bJh fJZe' fijh seBhe tosh iKdh j?. 
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T[go'es wkBsktK T[Zs/ nXkfos j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko gz{ih ;zgzB d/P tX/o/ gz{ih 

ygkT[ t;s{ ns/ feos ;zgzB d/P tX/o/ feos ygkT[ t;s{ dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eod/ 

jB feT[Afe gz{ih ;zgzB d/P ftu gz{ih ygkT[ t;s{nK dk ns/ feos ;zgzB d/P ftu feos 

ygkT[ t;s{nk dk T[sgkdB ;ky/g o{g ftu ;;sk j't/rk.;kXB ;zgzB Bz{ d' sohfenK s'A gsk 

ehsk ik ;edk j?. 

1H ;kXB ;zgzBsk dk ehws nB[gks  

2H ;kXB ;zgzBsk dk G"fse wksok nB[gks 

n;h j?euo^T[jfbB wkvb dh ftnkfynk fJBQK d'BK wkgdzvK d/ nXko s/ eoKr/. 

1H ;kXB ;zgzBsk dk ehws nB[gks  

fJ; nB[gks w[skpe fi; d/P ftu gz{ih ;kg/y o{g s'A ;;sh ns/ feos ;kg/y o{g s'A 

wfjzrh j't/ sK T[; Bz{ gz{ih ;zgzB d/P fejk ikt/rk Gkt/A T[; d/P ftu gz{ih dh wksok ;kg/y o{g 

s'A xZN jh feT[A Bk j't/. d{i/ ;pdK ftu d/P A gz{ih ;zgzB ns/ d/P B feos ;zgzB j't/rk 

i/eo^ 

 

fJZE/  P= ;kXB ehws, K= gz{ih ;kXB, L= feos ;kXB,  A= d/P A, B= d/P B 

 s'A Gkt d/P A ftu gz{ih ns/ feos ;kXB dh ehws nB[gks 

 s'A Gkt d/P B ftu gz{ih ns/ feos ;kXB dh ehws nB[gks 
fJ; bJh d/P A fJZe gz{ih ;zgzB d/P j? T[; ftu gz{ih ;kg/y o{g ftu ;;sh ns/ d/P 

B feos  ;zgzB d/P j? feT[Afe T[; ftu feos ;kg/y o{g ftu ;;sh j?. i/eo fJBKQ d/PK ftu 

d' t;sKF^ t;s{ L ns/ t;s{ K^ dk T[sgkdB jz[dk j?. fJZE/ t;s{ K tX/o/ gz{ih ygkT[ t;s{ 

j? ns/ t;s{ L tX/o/ feos ygkT[ t;s{ j?. sK j?euo^UjfbB f;XKs nB[;ko, d/P A gz{ih 

ygkT[ t;s{ Gkt t;s{ K dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk . d{i/ gk;/, d/P B feos ygkT[ 

t;s{ Gkt t;s{ L dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk. fJ; wkvb dh ftnkfynk j/m fby/ 

o/yk^fuZso dh ;jkfJsk Bkb ehsh ik ;edh j?. 
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T[go'es o/yk fuZso ftu aa ns/ bb d' ;w^T[sgkd teoK jB. d't/A teoK d/P A 

ns/ d/P B tk;s/ t;s{ K ns/ t;s{ L d/ T[sgkdB cbB dh gqshfBXsk eodh j?. fJj d't/A 

;w^T[sgkd o/yktK fJe jh fpzd{ s/ fJe d{i/ Bz{ eZNdhnK jB. fJ; s'A f;ZX jz[dk j? fe t;sK 

d/ T[sgkdB ftu ;kXB xDsk ftu gfotosB BjhA jz[dk Gkt d'tK t;sK d/ T[sgkdB dh 

seBhe tZyoh^tZyoh j?, go d't/ d/PK ftZu fJZe jh t;s{ d/ T[sgkdB bJh fJZe' fijh seBhe 

tosh iKdh j? (wkvb dh frnkothA wkBsK).  o/yk fuZso ftu d/P A dh ;w^bkrs teo 

P0P0 ns/ P1P1 j?. fJjBK teoK dk M[ekn tX/o/  OY o/yk tZb j? fi;s'A gsk ubdk j? fe 

d/P A gz{ih ;zgzB d/P j? fiZE/ gz{ih ;kg/y o{g ftu ;;sh ns/ feos ;kg/y o{g ftu wfjzrh 

j?.fJ;/ soQK d/P B dh ;w^bkrs teo P3P3 ns/ P4P4 j?. fijBK dk M[ekn tX/o/  OX 

o/yk tZb j? fi; s'A ;gPN jz[dk j? fe d/P B feos ;zgzB d/P j? fiZE/ feos ;kg/y o{g ftu 

;;sh ns/ gz{ih ;kg/y o{g ftu wfjzrh j?.  
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fJ; o/yk fuZso s'A ;kc j[zdk j? fe fpd{z H T[Zs/, fiZE/ d/P A ftu t;s{ K dh ;w^bkrs o/yk 

P1P1  t;s{ K dh ;w^T[sgkd teo bb B{z ;goP eodh j?, t;s{ K dh fdZsh wksok g?dk eoB 

dh bkrs & HD gz{ih dh wksok O HF feos dh wksok j?.d{i/ gk;/, d/P A dh t;s{ L dh 

;w^bkrs o/yk P0P0  t;s{ L dh ;w^T[sgkd teo aa B{z fpd{z J  s/ ;goP eodh j?, fJ; 

bJh fpd{z J  s/ t;s{ L dh fdZsh wksok g?dk eoB dh bkrs& JE gz{ih dh wksok (iK HD gz{ih 

dh wksok)O JF feos dh wksok j?.fJ; bJh d/P A ftu t;s{ K ns/ t;s{ L dh gz{ih bkrs 

pokpo j? go t;s{ L dh feos bkrs (JF feos) t;s{ K dh feos bkrs (HF feos) s'A 

HJ feos tX/o/ j?. fJ; s'A ;kc j[zdk j? fe d/P A t;s{ K (gz{ih ygkT[ t;s{) dk T[sgkdB 

s[bBksfwe o{g ftu xZN bkrs s/ eo ;edk j?. fJ; bJh d/P A (gz{ih ;zgzB d/P) tX/o/ 

gz{ih ygkT[ t;s{ K d/ T[sgkdB ftu w[jkos jk;b eo/rk ns/ T[;dk fBo:ks eo/rk.  

fJ;/ soQK d/P B dh ;w^bkrs o/yk P3P3  t;s{ K dh ;w^T[sgkd teo bb B{z fpd{z R 

s/ ;goP eodh j?, fJ; fpd{z s/ t;s{ K dh fdZsh wksok g?dk eoB dh bkrs & GR gz{ih dh 

wksok O NR feos dh wksok j?. d{i/ gk;/, d/P B dh ;w^bkrs o/yk P4P4  t;s{ L dh 

;w^T[sgkd teo aa B{z fpd{z M s/ ;goP eodh j?, fJ; bJh fpd{z M s/ t;s{ L dh fdZsh 

wksok g?dk eoB dh bkrs& GM gz{ih dh wksok O TM feos dh wksok (iK NR feos dh 

wksok) j?. fJ; bJh d/P B ftu t;s{ K ns/ t;s{ L dh feos bkrs pokpo j? go t;s{ K 

dh g{zih bkrs (GR g{zih) t;s{ L dh g{zih bkrs (GM g{zih) s'A RM g{zih tX/o/ j?. fJ; s'A 

;kc j[zdk j? fe d/P B t;s{ L (feos ygkT[ t;s{) dk T[sgkdB s[bBksfwe o{g ftu xZN 

bkrs s/ eo ;edk j?. fJ; bJh d/P B (feos ;zgzB d/P) tX/o/ feos ygkT[ t;s{ L d/ 

T[sgkdB ftu w[jkos jk;b eo/rk ns/ T[;dk fBo:ks eo/rk.  

2H ;kXB ;zgzBsk dk G"fse wksok nB[gks 

fJ; nB[gks w[skpe fi; d/P ftu gz{ih dh G"fse wksok, feos dh G"fse wksok d/ 

w[ekpb/ fInkdk j't/ T[; d/P B{z gz{ih ;zgzB d/P fejk ikt/rk fJ;d/ T[bN, fi; d/P ftu gz{ih 
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dh G"fse wksok, feos dh G"fse wksok d/ w[ekpb/ xZN j't/ T[; d/P B{z feos ;zgzB d/P fejk 

ikt/rk. d{i/ ;pdK ftu d/P A gz{ih ;zgzB ns/ d/P B feos ;zgzB j't/rk i/eo^ 

 

fJZE/  Q= ;kXB wksok, K= gz{ih ;kXB, L= feos ;kXB,  A=  d/P A, B=  d/P B 

 s'A Gkt d/P A ftu gz{ih ns/ feos ;kXB dh G"fse wksok dk nB[gks 

 s'A Gkt d/P B ftu gz{ih ns/ feos ;kXB dh G"fse wksok dk nB[gks 

fJ; bJh d/P A fJZe gz{ih ;zgzB d/P j? feT[Afe T[; e'b gz{ih dh G"fse wksok, feos 

dh G"fse wksok d/ w[ekpb/ fInkdk j?. fJ;d/ T[bN, d/P B fJZe feos ;zgzB d/P j? feT[Afe 

T[; e'b gz{ih dh G"fse wksok, feos dh G"fse wksok d/ w[ekpb/ xZN j? . 

j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko gz{ih ;zgzB d/P tX/o/ gz{ih ygkT[ t;s{ ns/ feos ;zgzB 

d/P tX/o/ feos ygkT[ t;s{ dk T[sgkdB eodk j?. j/mbk o/yk^fuZso fJ; sZs B{z f;ZX eodk 

j?^  
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T[go'es o/yk fuZso ftu AB teo d/P A dh ns/ CD teo d/P B dh ;zGkth 

T[sgkdB teo j?. i/eo d't/ d/P d't/ t;s{nK fJe jh nB[gks ftu g?dk (o/yk OR d/ 

Bkb^Bkb) eoB sK d/P A fpd{z Q1 s/ ns/ d/P B fpd{z Q2 s/ T[sgkdB eo/rk. AB teo dh 

fpd{z Q1 T[FZs/ YbkB CD teo dh fpd{z Q2 T[FZs/ YbkB dh s[bBk ftu fInkdk j?. fJ;/ soQK d/P 

A dh ;w^bkrs o/yk P1P1 dh YbkB d/P B dh ;w^bkrs o/yk P2P2 s'A fInkdk j?. fJ; s'A 

;gPN j[zdk j? fe d/P A  ftu ;Nhb (gz{ih ygkT[ t;s{) dh ehws d/P B  Bkb'A xZN j? ns/ 

d/P B  ftu eZgV/ (feos ygkT[ t;s{) dh ehws d/P  A  Bkb'A xZN j?. ;gPN j? fe d/P A 

;Nhb d/ T[sgkdB B{z ns/ d/P B eZgV/ d/ T[sgkdB B{z soIhj d/t/rk. noEks gz{ih ;zgzB d/P 

tX/o/ gz{ih ygkT[ t;s{ ns/ feos ;zgzB d/P tX/o/ feos ygkT[ t;s{ d/ T[sgkdB soIhj 

d/t/rk. T[go'es ftPb/PD s'A fJj ;gPN BjhA j[zdk fe fejVk d/P fe; t;s{ dk fBo:ks 

eo/rk, fJj d't/ d/PK d/ wzr g?NoB s/ fBoGo eodk j?. fJE/ d' ;zGktBktK j' ;edhnK jB^ 

1H i/eo d/P A ftu ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN ns/ eZgV/ dh wzr T[; d/ 

T[sgkdB s'A fInkdk j? sK d/P A ;Nhb dk fBo:ks ns/ eZgV/ dk n:ks eo/rk. fJ;/ soQK i/ 
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d/P B ftu eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN ns/ ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A 

fInkdk j? sK d/P B eZgV/ dk fBo:ks ns/ ;Nhb dk n:ks eo/rk. fJ; ;fEsh ftu d't/ 

d/P nkg;h tgko j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko eoBr/. 

2H i/eo d/P A ftu ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk ns/ eZgV/ dh wzr T[; 

d/ T[sgkdB s'A xZN j? sK d/P A ;Nhb dk n:ks ns/ eZgV/ dk fBo:ks eo/rk. fJ;/ soQK i/ 

d/P B ftu eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk ns/ ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A 

xZN j? sK d/P B eZgV/ dk n:ks ns/ ;Nhb dk fBo:ks eo/rk. fJ; ;fEsh ftu d't/ d/P 

nkg;h tgko j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko BjhA eoBr/. 

gfjbh ;zGktBk B{z j/mb/ o/yk^fuZso okjhA ;gPN ehsk frnk j?. 

 

T[go'es o/yk fuZso ftu aa teo d/P A dh ns/ bb teo d/P B dh ;zGkth T[sgkdB 

teo j?. PP o/yk nzsookPNoh t;s{^ehws o/yk j?. T[dk;hB teo ICA ns/ ICB eqwtko 

d/P A ns/ d/P B d/ wzr g?NoB B{z do;kT[d/ jB. fpd{z Ea ns/ fpd{z Eb eqwtko d/P A ns/ 

d/P B d/ T[sgkdB fpd{z jB fiE/ nzsookPNoh t;s{̂ ehws o/yk PP  eqwtko d/P A dh ;zGkth 
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T[sgkdB teo aa  ns/ d/P B dh ;zGkth T[sgkdB teo bb ;goP eodh j?. fpd{z Ca ns/ 

fpd{z Cb eqwtko d/P A ns/ d/P B d/ T[gG'r fpd{z jB. fJE/ fpd{z Ca, fpd{z Ea d/ ;Zi/ jZE j? 

Gkt d/P A ftu ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN ns/ eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A 

fInkdk j?. fJ; bJh d/P A ;Nhb dh EaR wksok dk fBo:ks ns/ eZgV/ dh CaR wksok dk 

n:ks eoBk ukj/rk. go fpd{z Cb, fpd{z Eb d/ yZp/ jZE j? Gkt d/P B ftu eZgV/ dh wzr T[; 

d/ T[sgkdB s'A xZN ns/ ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk j?. fJ; bJh d/P B dk 

eZgV/ dh EbT wksok dk fBo:ks ns/ ;Nhb dh CbT wksok n:ks eoBk ukj/rk. fJ; soQK 

fJ; ;fEsh ftu d't/ d/P nkg;h tgko j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko eoBr/. 

d{ih ;zGktBk, i/eo d/P A ftu ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk ns/ eZgV/ 

dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN j't/ ns/ d/P B ftu eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk 

ns/ ;Nhb dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN j't/, B{z j/mb/ o/yk^fuZso okjhA ;gPN ehsk frnk 

j?. 
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fJ; o/yk fuZso ftu fpd{z Ea ns/ fpd{z Ca eqwtko d/P A d/ T[sgkdB fpd{z ns/ 

T[gG'r fpd{z jB. fpd{z Ca, fpd{z Ea d/ yZp/ jZE j? Gkt d/P A ftu ;Nhb dh wzr T[; d/ 

T[sgkdB s'A fInkdk ns/ eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN j?. fJ; bJh d/P A ;Nhb 

dh CaR wksok dk n:ks ns/ eZgV/ dh EaR wksok dk fBo:ks eoBk ukj/rk.T[/;/ soQK, i/ 

fpd{z Eb ns/ fpd{z Cb eqwtko d/P B d/ T[sgkdB fpd{z ns/ T[gG'r fpd{z jB, sK fpd{z Cb, fpd{z 

Eb d/ ;Zi/ jZE j? Gkt d/P B ftu eZgV/ dh wzr T[; d/ T[sgkdB s'A fInkdk ns/ ;Nhb dh 

wzr T[; d/ T[sgkdB s'A xZN j?. fJ; bJh d/P B dk eZgV/ dh CbT wksok dk n:ks ns/ 

;Nhb dh EbT wksok fBo:ks eoBk ukj/rk. fJ; soQK fJ; ;fEsh ftu d't/ d/P nkg;h 

tgko j?euo^T[jfbB wkvb nB[;ko BjhA eoBr/. 

nkb"uBktK 

j?euo^T[jfbB f;XKs dh nzsookPNoh tgko f;XKsK ftu fJe wjZstg{oB ;EkB j?. go 

e[M noE;kPsohnK B/ fJ; f;Xks dh j/m fby/ nB[;ko nkb"uBk ehsh j?^ 

1H rshjhB ft;b/PD^ j?euo T[jfbB wkvb nzsookPNoh tgko dk nfXn?B rshjhB 

jkbsK ftu eodk j?. i' ni'e/ ;w/A d/ rsh;hb :Z[r ftu ;jh BjhA Y[Zedk. 

2 ;wo{gh T[sgkdB cbB^ j?euo T[jfbB wkvb dk fJj wzBDk j? fe d'tK d/;K ftu 

;wo{g t;s{ d/ T[d:'r d/ T[sgkdB cbB ;wo{g jz[d/ jB, go ftek;;hb ns/ ftef;s d/;K 

ftu t;s{ d// T[sgkdB bJh tosh ikD tkbh seBhe ftu nzso gkfJnk iKdk j?. 

3 wzr xDsk^ j?euo U[jfbB wkvb d/ nB[;ko gz{ih ;zgzB d/P tX/o/ gz{ih ygkT[ t;s{ 

ns/ feos ;zgzB d/P tX/o/ feos ygkT[ t;s{ dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eod/ jB. go fJ; 

ftu wzr g?NoB pko/ e[M Bjh dZf;nk frnk, i/eo gz{ih ;zgzB d/PK dk wzr g?NoB gz{ih ygkT[ 

t;s{ tb ns/ feos ;zgzB d/PK dk wzr g?NoB feos ygkT[ t;s{ tb j't/ sK j?euo T[jfbB 

fET{ow bkr{ Bjh jz[dh. 

4 fbT[ABfNc dk fto'XkGk;^ B'pb g[o;eko fti/sk noE;k;soh B/ nwohek d/ nk:ks 

ns/ fBo:ks ;zpzXh nzefVnK dh ;jkfJsk Bkb fJj f;ZX ehsk j? fe j?euo T[jfbB f;XKs 

dk f;ZNk rbs j? fe gz{ih ;zgzB d/P tX/o/ gz{ih ygkT[ t;s{ ns/ feos ;zgzB d/P tX/o/ feos 
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ygkT[ t;s{ dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eod/ jB. fJ; Bz{ fbT{BfNc fto'XkGk; fejk iKdk 

j?. 

5 nzf;e ;zs[bB ft;b/;D^ j?pobo B/ fJ; f;XKs dh nb'uBk eofdnK j'fJnk fejk 

j? fe T[jfbB dk f;XKs ;zs[bB gqDkbh Bz{ ftef;s eoB ftu n;cb fojk j?. fJj sK f;oc 

nzf;e ;zs[bB ft;b/PD j?. 

6 ntk;sfte wkBsktK^ g{oB w[ekpbk, w[es tgko, nktkikJh ns/ Y'nk^FY[nkJh 

bkrsK dk Bk j'Dk, ;wo{gh T[sgkdB cbB nkfd e[M nfijhnK wkBsktK jB i' fe n;b 

;z;ko ftu ;zGt Bjh j' ;edhnK  

7 ;kXBK dhnK fJekJhnK dh fJe;koskF^ i?e'p  tkJhBo nkfd noEF;k;sohnK 

nB[;ko j?euo T[jfbB wkvb dh fJj wzBsk ;jh BjhA j? fe ;kXB dhnK tZy^tZy fJekJhnK 

dh ekoi e[;bsk ;wo{g jz[dh j?. tk;st ftu tZyFtZy d/;K ftu feos dhnK tZyF tZy 

fJekJhnK ebkswe s"o s/ fJe' fijhnK BjhA j' ;edhnK . 

8 ;kXB^xDsk dk T[bN j'Dk^ fJ; wkBsk d/ nB[;ko i/eo e'Jh t;s{ ;kXBK d/ fJe 

;z:'r s/ gz[ih ygkT[ t;s{ j? sK T[j t;s{ ;kXB ;kXBK d/ j'o ;z:'rK s/ th gz{ih ygkT[ t;s{ 

j'Dh ukjhdh j?.  i/eo fJj ;os g{oh Bk j't/, sK j?euo^T[jfbB wkvb dk bkr{ j'Dk n;zGt 

j' ikt/rk 

9 t;s{ ftG/d Bz{ Bionzdki eoBk^ i/eo d' d/;K d/ T[sgkdK ftu t;s{ ftG/d gkfJnk 

ikt/ sK fJZe' fij/ ;kXB^XB oZyD tkb/ d/;K ftu th tgko j' ;edk j?. fbzvo d/ nB[;ko 

fijBK d/;K dk nkwdB gZXo fJZe' fijk j't/ ns/ fijBK d/ T[gG'rhnK d/ ;[nkd th fJe' fij/ 

j'D T[jBK d/;K ftu nkg;h tgko ekch jz[dk ns/ fJ; dk ekoB t;s{ ftG/d jh j?. 

1H1H2 a4  ;koKP  

 j?eFo T[jfbB dk ftuko j? fe nzso okFNoh tgko, n;b ftZu fJe d/F d/ d' y/soK 
ftZu tgko tKr jh jz[dk j?. nzso-okFNoh tgko ftZu t;sK dhnK ehwsK T[;/ soQK jh fBoXkos 
j[zdhnK jB fit/_ fe fe;/ d/F ftZu t;s{ dh ehws T[; t;s{ dh wzr ns/ g{osh d[nkok fBoXkos 
j[zdh j?. n;b ftZu fe;/ d/F ftZu fJZe t;s{ dk T[sgkdB T[; t;s{ d/ T[sgkdB d/ ;kXBK dh 
gqkgsh s/ fBoGo eodk j?. fiBQK d/FK ftZu w}d{o tZX wksok ftZu gkJ/ iKd/ jB fit/_ fe Gkos 
ns/ uhB nkfd d/FK ftZu j?, fJBQK d/FK ftZu T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk ikt/rk. d{i/ gk;/ 
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T[j d/F fiBQK e'b g{zih tZX wksok ftZu j[zdh j? fit/_ nwohek ns/ eB/vk nkfd d/F jB. fJBQK 
d/FK ftZu T[BQK t;s{nK dk T[sgkdB ehsk ikt/rk fiBQK t;s{nK bJh tX/o/ g{zih dh b'V j[zdh j?. 
fJBQK t;s{nK dk fBo:ks ehsk ikt/rk. nzso okFNoh tgko eoB dk w[Zy ekoB fJj j[zdk j? fe 
fJe d/F fe;/ t;s{ ~ ftd/FK ftZu'_ xZN ehws s/ jk;b eo ;edk j?. id'_ fe T[; t;s{ dk 
T[sgkdB i/eo d/F ftZu jh ehsk ikt/ sK tZX bkrs nkT[_dh j?. 
1H1H2 a5  S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB  

1 a  nzsookPNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs dk eh nkXko j?<   
2 a  nzsookPNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs dhnK wkBsktK dZ;'A. 
3 a  nzsookPNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs dh nkb'uBktK fby'. 
4 a  nzsookPNoh tgko d/ nkX[fBe f;XKs dh gozgoktkdh f;XKs T[Zs/ Pq/Pmk fby'. 

1H1H2 a6 bzp/ T[ZsoK tb/ gqPB  
1H nzsookPNoh tgko d/ j?ePo T[jfbB f;XKs dh ftnkfynk eo'. 
2H nzsookPNoh tgko d/ j?ePo T[jfbB f;XKs dh nkb'uBk eo'. 
3H  nzsookPNoh tgko dk nkX[fBe f;XKs gozgoktkdh f;XKs s'A fet/A fGzB j?< 

1H1H2 a7  gVQB:'r g[;seK  
International Economics B. O. Soderstan 

 International Economics D. Salvatore 

 International Economics Sadama Singh & Vaish 

nzsookFNoh tgko  Ranjit Singh Ghuman 
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n?wHJ/H (noE-FkFso) Gkr d{ik gouk 304 -305 (nkg;aB gfjbh) 
(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

 

gkm Bzpo L 1H3  

ftebgh bkrsK dk f;XKs 

 
foekov' d/ s[bkswe w[b f;XKs dk fJe w[y d'; fJj j? fe fJj e/tb feos d/ w[b dk f;XKs 

j? Gkt fe;/ t;s{ dh ehws T[; t;s{ d/ T[sgkdB ftu br/ feos ;w/Z d/ w[b d/ pokpo j?. 

j?pbo d/ nB[;ko feos s'A fJbktk T[sgkdB d/ j'o th ;kXB jB fijBK Bz{ feos d/ o{g ftu 

fwDBk ;zGt BjhA. fJjBK Bz{ ftebgh bkrs d/ o{g ftu fwfDnk ik ;edk j?. j?pobo B/ 1936 

ftu nkgDk ftebgh bkrs dk f;XKs g/; ehsk. t;s{ X dh ftebgh bkrs d{i/ ;op'sw 

ftebg t;s{ dh ehws j't/rh fi;dk fsnkr ehsk ikt/rk sK i' t;s{ X B{z g?dk ehsk ik ;e/. 

j?pbo dh ftebgh bkrsK dk f;XKs ;zGkth T[sgkdB teoK iK ftebgh bkrs teoK s/ 

nXkfos j?. fJ; f;XKs d/ nB[;ko fe;/ d/; Bz{ T[; t;s{ T[sgkdB dk bkG j? fi; ftu T[;dh 

s[bBkswe ftebgh bkrs xZN j?.  

wkBsktK  

1) e/tb d' d/P jh jB  

2) d'Bk d/PK ftu d' t;s{nk dk T[sgkdB ehsk iKdk j?. 

3) T[sgkdB dh e/tb d'^ feos ns/ gz{ih^;kXB jB. 

4) ;kXB ns/ t;s{ pkIko ftu g{oB gqsh:'rsk gkJh iKdh j?  

5) jo/e t;s{ dk w[Zb T[;dh ;hwKs bkrs d/ pokpo j?. 

6) jo/e ;kXB dh g{osh ;fEo j?. 

7) jo/e d/P ftu g{oB o'Irko dh ;fEsh gkJh iKdh j?. 

8) seBhe ftu e'Jh pdbkt BjhA j[zdk . 
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9) d'BK d/PK ftueko ;kXB 

gkJh iKdh j?. 

10) d'BK d/;K ftueko y[Zb/ n

T[go'es wkBsktK d/ nkXko T[FZ

T[jBK ;zGt i'fVnK Bz{ do;kT[Adh 

T[sgkfds ehs/ ik ;ed/ jB. ;zGkth

Rate of Transformation-MRT) 

X dh fJe fJekJh g?dk eoB bJh

T[go'es ;wheoB ftu f

YbkB foDkswe Gkt T[go' j/mk t

T[ABs'do iK fBs'do j' ;edh j?

a) ;fEo ftebgh bkrs ns/ 
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;kXB rsh;hb BjhA jB go fJe d/P ftueko ;kXB ft

y[Zb/ ns/ gkpzdh ofjs tgko gkfJnk iKdk j? 

T[FZs/ ftebgh bkrs teo IK ;zGkth T[sgkdB teo

kT[Adh j? i' fe fJe d/; d/ nkgD/ ;kXBK ns/ seBhe d

;zGkth T[sgkdB teo d/ YbkB ;hwKs o{gKsoB do

RT) Bkb fBoXkfos ehsh iKdh j?. fJj do do;kT[Ad

oB bJh t;s{ Y dhnK fezBhnK fJekJhnK dk fsnkr eh

ܴܶܯ ൌ െ 
Δݔ

Δݕ
 

ftu foDkswe fuzzB (^) do;kT[Adk j? fe ;zGkth T[sgk

go' j/mk tb M[Zeh j[zdh j?. ;zGkth T[sgkdB teo f;ZXh o/yk

j? (Figure 1).  

ns/ nzsok;Noh tgko 
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ftu rsh;hbsk 

B teo d' t;sK d/ 

seBhe dh tos'A eoe/ 

soB do  (Marginal 

o;kT[Adh j? fe t;s{ 

nkr ehsk iKdk j?.  

h T[sgkdB teo dh 

ZXh o/yk, w{b fpzd{ s'A 
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 id' d' t;s{nK ftueko ;hwKs 

T[sgkdB o/yk fJe f;ZXh j/mk tZb

YbkB fJe' fijh j't/ Gkt ftebgh

tgko ;zGt Bjh jz[dk, feT[Afe fJ

pokpo j't/rk (Figure 2).  

nszookPNoh tgko T[; t/b/ jh ;zGt

j't/. fit/A fe j/mb/ o/yk fusZo 

QB eqwtko d/P A ns/ d/P B 

nkgDh ftebgh bkrs o/yk (PA

t;s{ X dh CD wksok ns/ t;s

ftebgh bkrs o/yk (QB) d/ fpzd{

OF wksok ns/ t;s{ Y dh EF

YbkB s'A fJj frnks jz[dk j? fe

d/P B d/ ;zGkth T[sgkdB teo

t;s{ X d/ T[sgkdB ftu s[bB

w[jkos jkf;b eo/rk ns/ d/P 

nkgDh ftebgh bkrs o/yk (PA
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wKs o{gksoB do ;fEo jz[dh j? sK ftebgh bkrs 

tZb M[Zeh j[zdh j?. i/eo d' d/PK ftueko ftebgh bk

ftebgh bkrs teo fJe d{i/ ;wKso j'D sK d'BK 

eT[Afe fJ; jkbks ftu d'BK d/;K ftu d't/A t;s{nK dk ehws

/b/ jh ;zGt j? id'A d' d/PK d/ ftebgh bkrs teoK dh Ybk

 3 ftu do;kfJnk frnk j?. o/yk^fuZso ftu, o/yk 

B dh ftebgh bkrs o/yk j?. tgko ofjs ;fEsh ft

PA) d/ fpzd{ C T[FZs/ T[sgkdB ns/ T[gG'r eodk j

ns/ t;s{ Y dh DO wksok j't/rh . fJ;/ soQK, i/ d

fpzd{ E T[FZs/ T[sgkdB ns/ T[gG'r eodk j? sK T[; e'b

EF wksok j't/rh. d/P A d/ ;zGkth T[sgkdB teo (

k j? fe d/; A Bz{ t;s{ Y d/ T[sgkdB ftu s[bBkswe 

 teo (QB) dh b/NthA YbkB s'A fJj frnks jz[dk j? 

 s[bBkswe bkG j?. fJ; eoe/ d/P A t;s{ Y d/ T[sgk

ns/ d/P B t;s{ X d/ T[sgkdB ftu w[jkos jkf;b eo/r

PA) T[Zs/ e/tb t;s{ Y dk jh T[sgkdB eodk j? sK

^305 (nkgPB gfjbh) 

 o/yk IK ;zGkth 

tebgh bkrs teo dh 

d'BK d/PK ftueko 

nK dk ehws nB[gks 

 

K dh YbkB tZy^ tZy 

, o/yk PA ns/ o/yk 

fEsh ftu, i/ d/P A 

eodk j? sK T[; e'b 

, i/ d/P B nkgDh 

T[; e'b t;s{ X dh 

eo (PA) dh yVQthA 

kswe bkG j?. go 

jz[dk j? fe d/; B Bz{ 

d/ T[sgkdB ftu 

 eo/rk. i/ d/P A 

eodk j? sK T[j t;s{ Y 
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dk tZX s'A tZX OP wksok dk T[sgkdB

o/yk (QB) T[Zs/ e/tb t;s{ X 

wksok dk T[sgkdB eo ;edk j?

pdbh eoBr/  

wzB bT[, d/P A fpzd{ H

d/P A t;s{ Y dh PD wksok 

eo/rk. fJ; soQK nzsook;Noh t

dk T[gG'r eo ;edk j? Gkt fJj

T[FZs/ d'At/ t;s{nK dk T[gG'r eo

dk fBo:ks eo/rk ns/ t;s{ Y

Bkb d/P B t;s{ Y dh fInkdk 

dk nkofEe bkG j?. 

b) tXdh ftebgh bkrs ns/ n
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k T[sgkdB eo ;edk j?. fJ;/ soQK, i/ d/P B nkgDh ft

X dk jh T[sgkdB eodk j? sK T[j t;s{ X dk tZX

;edk j?. d't/A d/; o/yk PB d/ nB[gks ftu d't/A t;s{n

H T[FZs/ d'At/ t;s{nK dk T[gG'r eoBk ukj[zdk j?, sK fJ

wksok dk fBo:ks eo/rk ns/ t;s{ X dh DH wksok

;Noh tgko Bkb d/P A t;s{ X dh fInkdk wksok CH

kt fJj d/P A  dk nkofEe bkG j?. fJ;/ soQK jh i/ 

gG'r eoBk ukj[zdk j?, sK fJ; fpzd{ T[FZs/ d/P B t;s{ X 

Y dh FG wksok dk nk:ks eo/rk. fJ; soQK nzsoo

nkdk wksok GE (=GF-EF) dk T[gG'r eo ;edk j? Gkt

ns/ nzsook;Noh tgko  

^305 (nkgPB gfjbh) 

kgDh ftebgh bkrs 

tZX s'A tZX OB 

/A t;s{nK dh ndbk 

 

sK fJ; fpzd{ T[FZs/ 

wksok dk nk:ks 

CH (=DH-CD) 

 d/P B fpzd{ G 

 dh BF wksok 

 nzsook;Noh tgko 

k j? Gkt fJj d/P B  
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id' d' t;s{nK ftueko ;hwKs o{gksoB do tXdh j? sK ftebgh bkrs teo IK ;zGkth 

T[sgkdB teo w{b fpzd{ T[Z/s/ T[Bs'do (Convex) j't/rk. o/yk fuZso 4 ftu d/P A dk ;zGkth 

T[sgkdB teo AA j? ns/ o/yk fuZso 5 ftu d/P B dk ;zGkth T[sgkdB teo BB j?. d/P A  

ns/ d/P B d/ T[sgkdB ;zGktBk teoK d/ nkeko d/ s[bBkswe nfXn?B s'A gsk ubdk j? fe 

t;s{ Y d/ o{g ftu t;s{ X dh ftebgh bkrs d/P A ftu xZN j? ns/ d/P B ftu fInkdk j?. 

d{i/ ;pdK ftu d/P A  dh t;s{ X d/ T[sgkdB ns/ d/P B dh t;s{ Y d/ T[sgkdB ftu tX/o/ 

;wZoEk j?.  

 

nzsook;Noh tgko ofjs ;fEsh ftu, d/P A  fpzd{ E s/ ;zs[bB ftu j't/rk fiZE/ d/P dh ;zGkth 

T[sgkdB teo (AA) d/P dh T[dk;hB teo (II) fJe d{i/ Bz{ ;goP eod/ jB. fJ; fpzd{ s/ d/P 

A t;s{ X dh OX wksok ns/ t;s{ Y dh OY wksok dk T[sgkdB ns/ T[gG'r eo/rk . 

;zGkth T[sgkdB teo (AA) dh fpzd{ E s/ YbkB PaPa  o/yk okjhA do;kJh rJh j?. fJ;/ soQK 

jh o/yk fuZso 5 ftu d/P B  fpzd{ E1 s/ ;zs[bB ftu j't/rk fiZE/ d/P dh ;zGkth T[sgkdB teo 

(BB) d/P dh T[dk;hB teo (I1I1) fJe d{i/ Bz{ ;goP eod/ jB. fJ; fpzd{ s/ d/P B t;s{ X dh 

OX1 wksok ns/ t;s{ Y dh OY1 wksok dk T[sgkdB ns/ T[gG'r eo/rk. ;zGkth T[sgkdB 
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teo (BB) dh fpzd{ E1 s/ YbkB

PaPa  dh YbkB b/NthA j?, fi; s'A

ftu t;s{ Y ;;sh j?.  

nB[gks o/yk PaPa ns/ o/yk Pb

nzsook;Noh tgko o/yk B{z do;

fpzd{ N s/ T[sgkdB eo/rk fiE/ 

PiPi Bz{ ;goP eodh j?. fJ; fpzd{

xZN wksok dk T[sgkdB eo/rk. 

oyDk ukjt/, sK T[j t;s{ X d

ME2 wksok gqkgs eo/rk. fJ; 

wksok dk bkG j't/rk. j[D d/P 

j't/rk. nzsook;Noh tgko ofjs

fJ;/ soQK nzsook;Noh tgko dh

dh TE1 xZN wksok dk T[sgkdB
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YbkB PbPb  o/yk okjhA do;kJh rJh j?. o/yk PbPb d/ s[bB

 fi; s'A ;gPN j[zdk j? fe d/P A  ftu t;s{ X ;;sh 

i/ d't/ d/P fJe d{i/ Bkb tgko eod/ jB sK nzsoo

bPb d/ ftueko j't/rk. o/yk fuZso 6 ns/ 7 ftu 

{z do;k ojh j?. i/ PiPi o/yk nzsook;Noh tgko o/yk j

fiE/ d/P dh ;zGkth T[sgkdB teo (AA) nzsook;Noh

J; fpzd{ s/ d/P A t;s{ X dh MN tX/o/ wksok ns/ t;

eo/rk. i/ d/P A t;s{ X dk T[gG'r dk gZXo gfjbk fizB

 dh MN wksok dk fBo:ks eoe/ fJ;d/ pdb/ ftu

. fJ; soQK nzsook;Noh tgko Bkb d/P A t;s{ Y dh

 d/P A  nkgD/ T[FZu/ T[dk;hB teo (I2I2) d// fpd{z E2 s/ 

ofjs ;fEsh ftu fJj ;zs[Bb fpd{z T[;dh gj[zu s'A pkjo

gko dh ;fEsh ftu, d/P B t;s{ Y dh TS tX/o/ wksok

[sgkdB eo/rk. i/ d/P B t;s{ Y dk T[gG'r dk gZXo
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s[bBk ftu o/yk 

;;sh j? ns/ d/P B  

nzsook;Noh tgko 

ftu PiPi o/yk ;zGt 

o/yk j't/ sK d/P A 

ok;Noh tgko o/yk 

s/ t;s{ Y dh EM 

bk fizBQK Gkt OX jh 

db/ ftu t;s{ Y dh 

dh EE2 fInkdk 

s/ ;zs[Bb  ftu 

s'A pkjo ;h. 

 

wksok ns/ t;s{ X 

k gZXo gfjbk fizBQK 
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Gkt OY1 jh oyDk ukjt/, sK T[

TE3 wksok dk n:ks eo/rk. f

teo (I3I3) d/ fpd{z E3 s/ ;zs[Bb 

fpd{z T[;dh gj[zu s'A pkjo ;h.

fInkdk wksok dk bkG j't/rk. 

C) xZNdh ftebgh bkrs ns/ n

id'A d' t;s{nK ftueko ;hw

T[sgkdB teo w{b fpzd{ T[Z/s/ fBs'do

BB eqwtko d/P A ns/ d/P B 

ofjs ;fEsh ftu, d/P A nkgD

ftu j? fiE/ d/P dh xo/b{ ehws 

j?. fJ;/ soQK, d/P B nkgDh ;

j?. 
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 sK T[j t;s{ Y dh TS wksok dk fBo:ks eo/rk ns

o/rk. fJ; soQK nzsook;Noh tgko Bkb d/P B nkgD/

;zs[Bb ftu j't/rk. nzsook;Noh tgko ofjs ;fEsh ftu

 ;h. fJ; soQK nzsook;Noh tgko Bkb d/P B t;s

 

ns/ nzsook;Noh tgko  

ftueko ;hwKs o{gksoB do xZNdh j? sK ftebgh bkrs teo

T[Z/s/ fBs'do (Cancave) j't/rk. o/yk fuZso 8 ftu o/yk 

B dh ftebgh bkrs teo IK ;zGkth T[sgkdB teo

nkgDh ;zGkth T[sgkdB teo (AA) d/ fpzd{ R T[FZs/ ;sz

ehws o/yk EE d/P dh ;zGkth T[sgkdB teo (AA) Bz{ 

kgDh ;zGkth T[sgkdB teo (BB) d/ fpzd{ S T[FZs/ ;sz[bB 

^305 (nkgPB gfjbh) 

/rk ns/ t;s{ X dh 

nkgD/ T[FZu/ T[dk;hB 

sh ftu fJj ;zs[Bb 

t;s{ Y dh E1E3 

rs teo IK ;zGkth 

 o/yk AA ns/ o/yk 

dB teo j?. tgko 

T[FZs/ ;sz[bB nt;Ek 

Bz{ ;goP eodh 

;sz[bB nt;Ek ftu 
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nzsook;Noh tgko dh ;fEsh ftu, AB o/yk nzsook;Noh ehws o/yk B{z do;kT[Adh j?. 

nzsook;Noh ehws o/yk AB dh s[bBk ftu, d/P A dh xo/b{ ehws o/yk EE dh yVQthA YbkB s'A 

fJj frnks jz[dk j? fe d/P A Bz{ t;s{ Y d/ T[sgkdB ftu s[bBkswe bkG j?. fJ;/ soQK, 

nzsook;Noh ehws o/yk AB dh s[bBk ftu, d/P B dh xo/b{ ehws o/yk FF dh b/NthA YbkB s'A 

fJj frnks jz[dk j? fe d/P B Bz{ t;s{ X d/ T[sgkdB ftu s[bBkswe bkG j?. fJ; eoe/ d/P 

A t;s{ Y d/ T[sgkdB ftu w[jkos jkf;b eo/rk ns/ d/P B t;s{ X d/ T[sgkdB ftu w[jkos 

jkf;b eo/rk. 

d{i/ ;pdK ftu, d/P A t;s{ Y dk fBo:ks eo/rk ns/ t;s{ X dk nk:ks eo/rk. d{i/ 

gk;/, d/P B t;s{ X dk fBo:ks eo/rk ns/ t;s{ Y dk nk:ks eo/rk. d't/A d/PK d/ bJh 

;s[zfbB fpdz{ ;w{fje T[dk;hB teo ns/ nzsook;Noh ehws o/yk d/ ;goP fpd{z s/ j't/rk, i' 

o/yk AB T[FZs/ feFZs/ ;fEs j't/rk. fJj ;s[zfbB fpd{z, fpd{z R iK S s'A fInkdk ;zs[PNh d/ gZXo B{z 

do;kT[Adk j?. fJjh d't/A d/PK d/ bJh nzsook;Noh tgko s'A bkG j?. 

f;XKs dk w[bKeD 

j?pobo d/ ftebgh bkrs f;XKs dk w[bKeD j/m fby/ d' YzrK Bkb ehsk ik ;edk j?^ 

I. s[bBkswe bkrs f;XKs Bkb'A tXhnk  

II. nkb'uBktK  

I. s[bBkswe bkrs f;XKs Bkb'A tXhnk 

fJ; f;XKs Bz{ gozgokrs noE;k;sohnK fit/ fe n?vw ;fwZE ns/ v/ftv foekov' 

d[nkok fdZs/ s[bBkswe bkrs f;XKs s'A tXhnk j/mk fby/ ekoBK eoe/ wzfBnk iKdk j?^ 

1) fJj wkvb gozgokrs f;XKs dh soQK feos w[b f;XKs dh wkBsk s/ nXkfos BjhA j?. 

fi; eoe/ fJj n;b d/ finkdk B/V/ j?. 

2) j?pobo dk f;XKs tgko s'A gfjbK ns/ pknd dhnK ;fEshnK dh ;wkB ftebgh bkrs, 

tXdh ftebgh bkrs ns/ xNdh ftebgh bkrs d/ nXhB ftnkfynk eodk. id'A fe 
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gozwgokrs f;XKs e/tb d' d/;K d/ nXhB ;wkB bkrs d/ fB:w dh jh ftnkfynk eodk 

j?  

3) ftebgh bkrs f;XKs tgko f;XKs ftu ;kXB gqsh;EkgB d/ wjZst Bz{ dZ;dk j?. 

4) ftebgh bkrs Bz{ nk;kBh Bkb wkfgnk ik ;edk j?. 

5) ftebgh bkrs dk f;XKs ;kBz{ dZ;dk j? fe tgko feT[A ns/ ed'A j'Dk ukjhdk j? fe bkG Bz{ 

d' d/;K ftukb/ fet/A tzfvnk iKdk j?. 
 

II. nkb"uBktK  

j?pobo dk ftebgh bkrs f;XKs nkb'uBktK s'A w[es BjhA j?. fJ; f;XKs d/ =nkb'uBk 

i?e'p tkfJBo tb'A fJ; gqeko ehsh rJh ^ 

1) i?e'p tkfJBo d/ nB[;ko fJ; f;XKs s'A efbnkD ;zpzXh ft;b/PD BjhA ehsk ik ;edk, 

feT[Afe fJj f;XKs fsnkr ns/ s[;Nhr[D dh nDj'Ad nkfd n;b w[b Bz{ BjhA dZ;dk.  

2) j?pobo d/ f;XKs dhnK wkBsktK fit/A fe d' d/;, d' t;sK, d' ;kXB, g{oB gqsh:'rsk, 

g{oB o'Irko nkfd n;b  d[BhnK ftu ;Zu BjhA jB. 

3) i?e'p tkfJBo nB[;ko ftebgh bkrs f;XKs s'A ;kXBK dh g{osh ftu j'D tkb/ pdbktK dk 

gsk BjhA uZbdk. 
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(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

 
gkm Bzpo L 1H4  

;wkB ehws ;wkBeoB gqw/: ns/ nkg;h wzr dk f;XKs 
1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਪᴆਮਯੇ ns/ nkg;h wzr dk f;XKs 

4. ਇਸਦੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ

5. ਿਸਟੱਾ 

6. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

8. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ 

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਹੈਕਸਰ ਉjfbB ਿਸਧਾਂਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸਾਪੇਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆ 

ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਿਕ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹᶣ ਹੈ,ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਪੇਖ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾ 

ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਿਵਕ ਗਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹɪਦ ‘ਚ ਵੀ,ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 

‘ਚ ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ 
ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੈਕਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਉ 

ਿਦਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਏ ਿਕ ਦੇਵ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀਆਂ 

ਵਾਸਤਿਵਕ ਗਤੀਆ ਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਸਾਧਨ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਿਕ 
ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ‘ਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹᶣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ 
ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਨਹᶣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਮੱਤਹੈ ਿਕ ਪਰੂਨ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਿਸਰਫ ਤਦੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਪਰੂਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਗਤੀਸੀਲ ਹਨ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਪᴆਮੇਯ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਪੜᴇ ਾਂਗੇ। 

3. ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਪᴆਮਯੇ 
ਸੈਿਮਉਲਸਨ B/ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰਤɪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 
ਇਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ: 
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ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਿਸਧਾਂਤ ਉਪਕਲਪਨਾਵਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: 

1. ਿਸਰਫ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਮੰਨ ਲਉ ੳ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਤੇ ਅ (ਿਬᴆਟੇਨ)। 

2. ਉਹ ਦੋ ਵਸਤਾ ਦਾ,ਮੰਨ ਲਉ ਅਨਾਜ ( ਕ ) ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕਰਦੇ ਹਨ। 

3. ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਧਨ ਹਨ ਭੂਮੀ (ੲ) ਅਤੇ ਿਕਰਤ। 

4. ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਇਕ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਆਈਲਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਸਿਥਰਪᴆਤੀਫਲ ਦਰਸਾᶳਦੇ ਹਨ। 

5. ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਦਾਕਤਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਜਕਰਦੇ ਹਨ। 

6. ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਗਿਹਨਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭੂਮੀ-ਗਿਹਨ ਅਤੇ ਕਪੜਾ 
ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਕਰਤ ਗਿਹਨ ਹੈ।      

7. ਦɪਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। 

8. ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਆਗਤਾਂ ਨੰੂ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲਇਕੋਿਜਹਾ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

9. ਦੇਸ਼ ੳ ਭੂਮੀ (ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ) ਬਹੁਤ ਦਸ਼ੇ, ਅ ਿਕਰਤ-ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 

10. ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 

11. ਪᴆਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀ ਹੈ। 

12. ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹᶣ ਹਨ। 

13. ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਗਤੀਸੀਲ ਨਹᶣ ਹਨ। 

14. ਹਰ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਰਇਕ ਦੇਸ਼ ਪਰੂਨ ਿਨਯੋਿਜਤਹੈ। 

15. ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪᴆਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤᴆ ਾਵਾਂ ਸਿਥਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ। 

16. ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਰੁਚੀਆਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ। 

17. ਦੋਵɨ ਦੇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੋਨɪ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪᴆਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵɨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹᶣ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਆਿਖਆ  
ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਰੂਰ ਠੀਕ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਰਤੀਦੇ ਆਗਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਆਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗਲ ਕਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਨੇ 

ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਤ ਸਿਹਜ ਪᴆਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਿਕ ਪਰੂਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਹਰਇਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 

ਕਪੜੇ ਤᶦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰਇਕ ਦੇਸ ‘ਚ ਕਪੜਾ ਿਵਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾਤਂ ਲਾਗਤ ਤɪ ਅਨਾਜ 
ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 

ਕਪੜੇ ਦੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਹᶣ ਹਨ। 
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ਿਕᶳਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾਉਦੀਆ ਂਹਨ,ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ਾ‘ਂਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 

ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂ ਹੋਣਗੀਆ। ਇਸਤਰᴇਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਫਰ,ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਸਮਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ 

ਚ ਿਕਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਕੋਿਜਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕᶳਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਂਤ 

ਉਤਪਾਦਕਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾᶳਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਅਰਥਾਤ 

ਭੂਮੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਲਾਗ ੂਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਦੇ ਸਿਹਜ ਪᴆਮਾਣ ਨੰੂ ਪਰਖਨ ਲਈ ਅਸᶣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਿਕᶳਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਤ-ਗਿਹਨ ਕਪੜੇ 

ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤɪ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਪੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਿਜᶳ-ਿਜᶳ ਕਪੜੇ 

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਿਤᶳ-ਿਤᶳ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਗਨ ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ‘ਚ ਮਜਦੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦɪ ਤɪ ਲਗਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪᴆਿਤਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਗਿਹਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਪਖੇਤਾ ‘ਚ ਿਕਰਤ ਗਿਹਨ 

ਕਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤɪ ਭੂਮੀ ਗਿਹਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਯਾਤ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਦੁਰਲਭਤਾ 

ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਗਾਨ ਤᶦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾ ਦਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪੜੇ 
ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਲਰਨਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸੋਧ ੇਹੋਏ ਪᴆਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਚੱਤਰ 1‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। FF ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਮਮਾਤᴆ ਾਵᴡ ਹੈ ਅਤੇ CC ਕਪੜੇ ਦਾ ਸਮਮਾਤᴆ ਾ ਵᴡ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵ ɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੋਨɪ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਗਟਾᶳਦੇ ਹਨ। OR ਅਤੇ OS ਰੇਖਾਵਾਂ ਿਚਪਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਿਵਧਕਰਨ ਕੋਣਪᴆਸਤੁਤ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਚੱਤਰ ‘ਚ ROS ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਏ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਪਸਚਾਤ 

ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ PL ਰੇਖਾ ਪᴆਗਟਾਉਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਸਮਮਾਤᴆਾ ਵᴡFF ਨੰੂ R ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਮਾਤᴆ ਾ ਵᴡ CC 

ਨੰੂ S ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਅਮਰੀek ‘ਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਪੂਰਬ ਸਾਪੇਖ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂ ੰ

PALA, ਰੇਖਾ ਦੀ ਢਲਾਨ ਪᴆਗਟਾᶳਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਸਮਮਾਤᴆਾ ਵᴡ FF ਨੰੂ ਿਬੰਦੂ K ਤੇ ਛੰੂਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਨੰਤਾ ਰੇਖਾ 

OK ਨੰੂ ਬਣਾᶳਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਪੰਨਤਾ ਰੇਖਾ ROS ਕੋਣ ਤɪ ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਰਵੇ, ਿਜਵᶤ ਿਕ ਿਚੱਤਰ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 

ਭੂਮੀ-ਗਿਹਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਨਹᶣ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਥ ੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਭੂਮੀ-ਿਕਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਉ᷀ਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੱੁਲ ਦੀ ਿਦᴆਸ਼ਟੀ ਤɪ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਸਦੇ ਲਗਾਨ ਤɪ 
ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱੁਲ ਦੀ ਿਦᴆਸ਼ਟੀ ਤ ɪਿਕਰਤਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤᶦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਘਰਲੂੇ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹᶣ 

ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਸਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਸਰਫ਼ਤ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ PALA,ਰੇਖਾ 

ਦੇ ਿਬੰਦੂ K ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ PLਦੇ ਿਬੰਦੂ R ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰ ੇਿਕਰਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਪᴆਯੋਗ 

‘ਚ ਿਲਆਈ ਜਾਏ।ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਦੋਵɨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੰੂ ਿਬੰਦੂ ਿਕਤ ਰੇਖਾ 
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PBLBਦੀ ਢਲਾਨ ਪᴆਗਟਾᶳਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਮਾਤᴆ ਾ ਵᴡ 

ਬਣਾᶳਦੀ ਹੈ। ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਸੰਪਨੰਤਾ ਰੇਖਾ ਵੀ ਿਚੱਤਰ

ਗਿਹਨ ਕਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਿਵ

ਪਰੰਤੂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ 

ਦੀ ਿਦᴆਸ਼ਟੀ ਤᶦ ਿਕਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤ

ਿਦᴆਸਟੀ ਤᶦ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 

ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ‘ਚ ( P

ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹᶣ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ

ਜਦ PBLBਦੇ ਿਬੰਦੂ T ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਤ

ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 

‘ਚ OS ਭੂਮੀ ਿਕਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿਬᴆਟੇਨ 

ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ

ਿਬੰਦੂਆ ਤੇ ਭੂਮੀ-ਿਕਰਤ ਅਨੁਪਾਤ OR

ਸੰਬੰਧਤਕਪੜੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਦ

‘ਚ ਹੈ। 

ਿਬੰਦੂ S ਤੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ = ਮਜਦੂਰੀ
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ਪᴆਗਟਾᶳਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਮਾਤᴆ ਾ ਵᴡ CC ਨੰੂT ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਖਾ

ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਸੰਪਨੰਤਾ ਰੇਖਾ ਵੀ ਿਚੱਤਰ ‘ਚ ROS ਕੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਥਤ ਹੈ ਇਸ

ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਿਵPਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। 

 ਨਹᶣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ‘ਚ ਿਕᶳਿਕ ਕਪੜਾ ਿਕਰਤ-ਗਿਹ

ੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (MPC) ਉਸਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ( PC ) ਤɪ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ

ਿਦᴆਸਟੀ ਤᶦ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (MPF),ਉਸਦੇ ਲਗਾਨ ਤɪ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਬᴆਟੇਨ 

PF ) ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸਦੇ ਦੋਵᶤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦ

ਜਾਇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਰੇਖਾ PL ਦੇ ਿਬੰਦੂ Sਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 

ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚOR ਭੂਮੀ-ਿਕਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤ

ਭੂਮੀ ਿਕਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅ

ੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਿਚੱਤਰ ‘ਚ PL ਰੇਖਾ ਦਾ ਢਲਾਨ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

OR ਅਤੇ OS ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਢਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ੇ ਿਕਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾਵਾਂ 1/OP ਅਤੇ 1/OL ਹਨ

ਮਜਦੂਰੀ * OL = ਲਗਾਨ *OP। 

L 304^305 (nkg;aB gfjbh) 

ਹ ਰੇਖਾ ਸੰਪੰਨਤਾ ਰੇਖਾ OT ਨੰੂ 

ਇਸ ਲਈ ਿਬᴆਟੇਨ ਿਕਰਤ-

 
ਗਿਹਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੱੁਲ 

ਤɪ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱੁਲ ਦੀ 

ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਕਪੜੇ ਅਤੇ 

ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸਦੇ ਦੋਵᶤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪਸਚਾਤ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ-

ਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ 

ਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਵੱਧ 

ੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 

ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 

ਰੇਖਾ ਦਾ ਢਲਾਨ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।R ਅਤੇ S 

ਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਿਬੰਦੂ S ਨਾਲ 

ਹਨ। ਇਹੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
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ਿਬੰਦੂ R ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ = ਮਜਦੂਰੀ * OL = ਲਗਾਨ *OP। 

ਇਸ ਲਈ ਦੋਵᶤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

4. ਇਸਦੀਆ ਂਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ 

ਮੀਡ, ਏਲਜਵਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ਨੇ ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਂਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਰੋਧਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਨ-
ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਨਹᶣ। 

ਇਕਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੋਵɨ ਸਾਧਨ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਭਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਦੇਸ ‘ਚ 

ਇਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਦੇਵ ੇਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋਿਜਹੇ ਸਾਧਨ 

ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨੀਕਰਨ 
ਨਹᶣ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ 

ਕਦੇ ਇਕਰੂਪ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਕੋ 

ਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ। 
ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਗਤ ਤੇ ਆਏਗੀ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬᴆਟੇਨ 

‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਰੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਿਕਰਤ ਦਾ 

ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੀਵᶣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਤਰਕ ਨਾਲਿਬᴆਟੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੀਮਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤɪ ਲਗਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ 
ਇਕ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਕੇ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਮੀਡ ਨੇ ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਵਸਤਾ ‘ਚɪ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੇ ਿਵਿਨਰਮਾਣ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 

ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਨਹᶣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਬᴆਟੇਨ ਨੰੂ ਕਪੜੇ ਦੇ 

ਿਵਿਨਰਮਾਣ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆ ਂ ਵੱਧ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਿਕਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ 

ਉਤਪਾਦਕਤਾਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਘੱਟ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੋ 

ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪᴆਤੀਫਲ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਿਸਧਾਂਤ 

ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪᴆਤੀਫਲ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਮੇਲ ਨਹᶣ ਖਾਂਦਾ। 

 

ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਇਕ ਇਕਲੱੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਿਵਿਸਸ਼ਟੀਕਰਨ 

ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰੂੀ ਪਰੂੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਤɪ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਇਕ 

ਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜਦ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਰਥਾਤ ਕਪੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਦੂਜਾ 
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ਉਦਯੋਗ ਿਜਵ ɨਿਬᴆਟੇਨ ‘ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤ ਸਮਾਨੀਕਰਨ ਤਦਤਕ 

ਨਹᶣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਲਗੇ ਸਭ ਸਾਧਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼,ਅਰਥਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਨਹᶣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਦਾ ਪᴆਮੇਯ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਰੂੀ ਤਰᴇਾਂ ਇਕ ਸਥੈਤਕ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈ। ਿਮਰਡਲ, ਿਕੰਡਲਬਰਗਰ,ਸੋਡਰਸਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਵਾਸਤਿਵਕਜਗਤ ‘ਚ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਦੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਮਰਡਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਰਾਂਹੀ ਸਾਧਨ 

ਅਨੁਪਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਤɪ ਹਟਕੇ ਸੰਚਯੀ ਪᴆਿᴡਆ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੈਿਮਉਲਸਨਪᴆਮੇਯ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਸਾਧਨ ਗਿਹਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਾਪੰਨ ਲੋਚਾਂ ਸਿਥਰ ਹੰੁਦੀਆ ਹਨ ਿਜਸ ਤᶦ ਦੋਵɨ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨਾਂ ਦੇ ਸਭ 
ਸੰਬੰਧਤ ਿਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਢਲਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭੂਮੀ (ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ) ਗਿਹਨ 
ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਰਤ ਗਿਹਨ। ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਦੋਵɨ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਾਪੰਨ ਲੋਚਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਬੰਦੂ ਸਾਪਖੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੂਮੀ (ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ)ਗਿਹਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦਨ 
ਫਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਿਬੰਦੂ ਸਾਪੇਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਕਰਤ-ਗਿਹਨ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਗਿਹਨਤਾ ਉਲਟਾਉ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸ 
ਿਵਚ ਸਾਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਗਿਹਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਇਕ-ਤɪ-ਇਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹᶣ ਹੈ। 

 

nkg;h wzr dk f;XKs (Principle of Reciprocal Demand) 

 gqf;ZX noE Fk;soh v/ftv foekov' d[nkok fdZs/ rJ/ s[bBkswe bkrs f;XKs ftZu nzso-okFNoh tgko 
d/ ekoBK ns/ bkGK dk f}eo ehsk j?. gozs{ T[BQK B/ tgko dhnK FosK ns/ bkG dh tzv pko/ e'Jh ftnkfynk 
Bjh_ ehsh. foekov' d/ f;XKs ftZu ;'X eoe/ i/Hn?;HfwZb B/ nkg;h 

wzr d/ f;XKs (Principle of Reciprocal Demand) dh ftnkfynk ehsh. T[BQK nB[;ko tgko 
f;o\ bkrs ftZu fGzBsk ekoB jh Bjh_ j[zdk ;r'_ tZy-tZy t;s{nK dh wzr dh bue th tgko ~ gqGkfts eodh 
j?. wzr dh bue s'_ Gkt fJe d/F dh d{i/ d/F s'_ nk:ks ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK ns/ d{i/ d/FK ~ 
fBo:ks ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK dh wzr s'_ j?. 

i/Hn?;HfwZb d/ nB[;ko, "nkg;h wzr s'_ Gkt, d' d/FK dh fJZe d{i/ d/ T[sgkdB bJh fJe d{i/ d/ T[sgkdB d/ 

o{g ftZu wzr dh Fesh ns/ b'V s'_ j?." ("Reciprocal demand means the relative strength 

and elasticity of demand of the two trading countries for each other's products in 

terms of their own product". J.S. Mill). 

fJ; f;XKs nB[;ko d' d/F A ns/ B nkg; ftZu tgko eod/ jB ns/ d' t;s{nK X ns/ Y dk nk:ks, 

fBo:ks eod/ jB. wzB bU d/F A, X t;s{ dk fBo:ks eodk j? fJ; bJh tgko dhnK FosK A d/F dh Y 

t;s{ bJh wzr ns/ [B d/F dh X t;s{ bJh wzr s/ fBoGo eodhnK jB. 

wkBsktK (Assumptions) 

 nkg;h wzr dk f;XKs j/m fbyhnK wkBsktK s/ nkXkfos j?L 

1H tgko ftZu f;oc d' jh d/F fjZ;k b?_d/ jB ns/ d' t;s{nK dk jh nk:ks fBo:ks ehsk iKdk j?. 
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2H d'jK t;s{nK d/ T[sgkdB ftZu ;wkB bkrsK dk fB:w bkr{ j[zdk j?. 

3H tgko eo oj/ d'jK d/FK ftZu g{oB o[}rko dh ;fEsh j?. 

4H d'jK d/FK ftZu g{oB w[ekpb/ dh ;fEsh j?. 

5H ;kXB g{oB o{g ftZu rshFhb jB. 

6H nzso-okFNoh tgko s[bBkswe bkrs f;XKs s/ nkXkfos j?. 

 nkg;h wzr d/ f;XKs dh ftnkfynk i/Hn?;HfwZb B/ foekov' d/ s[bBkswe bkrs f;XKs d/ nkXko s/ ehsh 
j?. T[BQK nB[;ko d' d/FK ftZu tgko s[bBkswe bkrsK ftZu nzso d/ ekoB j[zdk j? ns/ tgko dhnK FosK 

nkg;h wzr s/ fBoGo eodhnK jB. wzB bT[ d' d/F A ns/ B jB fijV/ fe egkj ns/ eZgV/ dk tgko eod/ 
jB j/mK fdZsh ;koDh s'_ nkg;h wzr dk f;XKs ;gFN j' iKdk j?. 

d/F feos ;kXB T[sgkdB 

egkj eZgVk 

A 100 3 3 

B 100 1 2 

 T[gobh  ;koDh s'_ ;gFN j? fe 100 xzN/ feos ;kXB dk gq:'r eod/ j'J/ AA d/F egkj dhnK 3 

fJekJhnK egV/ dhnK fszB fJekJhnk dk T[sgkdB eodk j? id'_ fe 100 xzN/ dh feos ;kXB dk gq:'r eoe/ B 
d/F egkj dh fJe fJekJh ns/ egV/ dhnK 2 fJekJhnK g?dk eodk j?. foekov' d/ s[bBkswe bkrs f;XKs 

nB[;ko A d/F egkj dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk ns/ B d/F egV/ dk T[sgkdB ns/ fBo:ks eo/rk. fJ; 

dk ekoB fJj j? fe A d/F ~ egkj d/ T[sgkdB ftZu s[bBkswe bkG f}nkdk j? ns/ B d/F ~ egV/ d/ 
T[sgkdB ftZu s[bBkswe jkBh xZN j?. 

 i/Hn?;HfwZb nB[;ko d'BK d/FK dhnK tgko dhnK FosK d'tK d/FK dhnK t;s{nK dh nkg;h wzr s/ fBoGo 

eodhnK jB. Gkt fe tgko FosK A d/F bJh egV/ dh wzr bue ns/ B d/F bJh egkj dh wzr bue s/ 
fBoGo eoBrhnK. fi; d/F dh fBo:ks dh wzr f}nkdk bueFhb ns/ nk:ks dh wzr xZN bueFhb j? T[; 
d/F dhnK tgko FosK nB[e{b j'DrhnK. fJ; d/ T[bN fi; d/F dh fBo:ks dh wzr xZN bueFhb ns/ nk:ks 
dh wzr f}nkdk bueFhb j?, T[; d/F dhnK tgko FosK gqshe{b j'DrhnK. 

 

 

e =  

nk:ksK ftZu gqshFs pdbkn 

fBo:ksK ftZu gqshFs pdbkn 

fBo:ks ehwsK ftZu gqshFs pdbkn 

nk:ks ehwsK ftZu gqshFs pdbkn 

 

or  

e =  

M 

M 

 

x 

Px 

Px 

 

x 

Pm 

Pm 
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 feT[fe ;zs[bs tgko nXhB 

 Pm.m = Px.x 

  Px 

Pm 

 

= 

M 

X 

 X  = fBo:ks 

 M   = nk:ks 

 P = ehws 

 e = nkg;h wzr dh bue 

id'A nkg;h wzr dh bue fJZe d/ pokpo j't/ Gkt, e= 1, sK tgko d/ bkG d'tK d/PFK ftZu 
fJZe' fij/ j'Dr/. i/eo fJe d/P ftZu e > 1 j't/ sK T[; d/P dhnK tgko PosK nB[e{b j'DrhnK 
ns/ tgko d/ bkG fInkdk gqkgs j'Dr/. fJ; d/ T[bN i/eo fJe d/P ftZu e < 1 sK T[; d/P 
dhnK tgkoe PosK gqshe{b j'DrhnK ns/ tgko dk bkG d{i/ d/P d/ w[ekpb/ xZN gqkgs j't/rk. 

;t? nfGnk; gqPB 

7 a  nkg;h wzr d/ f;XKs s'A eh Gkt j?< 

8 a  nkg;h wzr d/ f;XKs dhnK eh wkBsktK jB< 

o}kwzdh tZeo ns/ nkg;h wzr dk f;XKs (Offer Curves and Principle of Reciprocal 

Demand) 

 nkg;h f;XKs ~ n;h_ o}kwzdh tZeoK dh ;jkfJsk Bkb th ;gFN eo ;ed/ jK. 

 

 



n?wHJ/H (noE ;ak;so) Gkr d{ik 45 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 

 

 T[go'es fuZso ftZu d/F A dk o}kwzdh tZeo OA j? ns/ d/F B dk o}kwzdh tZeo OB j?. OA 
tZeo dZ;dk j? fe fJe fJekJh egkj d/ nk:ks d/ pdb/, ftZu egV/ dh fJZe fJekJh s'_ f}nkdk fBo:ks jz[dk 

j?. id'_ d/F B dk o}kwzdh tZeo OB dZ;dk j? fe fJe fJekJh egkj d/ nk:ks d/ pdb/ egV/ dhnK d' 

fJekJhnK s'_ xZN fBo:ks j[zdk j?. d'tK d/FK ftZu tgko dhnK FosK dk fBoXkoD o}kwzdh tZeo (offer 

curves) dh bue s/ fBoGo eodk j?. fi; fpzd{ s/ d't/_ d/FK dh o}kwzdh tZeo fJZe d[i/ d/ pokpo j'Dr/, 

T[E/ tgkoe FosK fBoXkos j'DrhnK. T[gob/ fuZso ftZu d't/_ tZeo, fpzd{ E s/ pokpo jB. fJ; o/yk fuZso 

ftZu OT o/yk tgko FosK ~ ;gFN eodh j?. A d/F, egkj dhnK OW fJekJhnK d/ fBo:ks pdb/ egV/ 

dhnK OC fJekJhnK nk:ks eo/rk ns/ B egV/ dhnK OC fJekJhnK d/ fBo:ks pdb/ egkj dhnK OW 

JekJhnK dk nk:ks eo/rk. d'tK d/FK dk tNKdok OW=OC fBoXkos j't/rk. 

 

o}kwzdh tZeoK ftZu gfotosB (Shifts in the offer curves) 

i/eo fe;/ ;w/_ fJe d/F iK d'tK d/FK d/ o}kwzdh tZeoK ftZu gfotosB nk ikt/ sK tgko dhnK FosK th 
gqGkfts j[zdhnK jB. 

 

 

 T[gob/ fuZso ftZu d't/_ d/FK d/ o}kwzdh tZeoK ftZu spdhbh j' rJh j? go tZeo FosK ftZu e'Jh 
spdhbh Bjh_ j'Jh. fJ; d/ T[bN i/eo fe;/ d/F d/ o}kwzdh tZeoK ftZu spdhbh j't/ sK tgko dhnK FosK ftZu 

th spdhbh j' iKdh j?. T[gob/ fuZso ftZu d't/_ d/FK d/ o}kwzdh tZeoK ftZu spdhbh OA s'_ OA1 ns/ OB 

s'_ OB1 j' iKdh j? go tgko FosK OT jh ofjzdhnK jB. fJ; dk Gkt j? fe d't/_ d/FK ~ tgko s'_ gqkgs 
j'D tkb/ bkG ftZu e'Jh spdhbh Bjh_ j't/rh. 

 

nkb'uBkL i/H n?;H fwZb d[nkok fdZs/ rJ/ nkg;h wzr d/ f;XKs dh nkb'uBk j/m fdZs/ nkXko s/ ehsh rJh j?L 
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1H  fJj f;XKs ntk;sfte wkBsktK fit/_ g{oB o[}rko, g{oB w[ekpbk, g{oB rshFhbsk nkfd s/ nkXkfos 
j?. tk;st ftZu fJj wkBsktK g{ohnK Bjh_ j[zdhnK fJ; bJh fttjkoe o{g ftZu f;XKs bkr{ Bjh_ j[zdk. 

2H  fJj f;XKs d' d/FK ns/ t;s{nK s/ nkXkfos j?. tk;st ftZu nzso-okFNoh y/so ftZu e/tb d' jh d/F 
ns/ d' jh t;s{nK dk tgko Bjh_ j[zdk pbfe pj[s ;ko/ d/F, d' s'_ tZX t;s{nK dk b?D d/D eod/ 
jB. fwZb B/ fJ; rZb dk toBD Bjh_ ehsk fe d' s'_ tZX d/F tgko dhnK FosK fe; soQK fBoXkos 
eoBr/. 

3H  fJ; f;XKs ~ tNKdok tgko dhnK jkbsK dk nX{ok f;XKs fejk ik ;edk j?. feT[_fe fJ; f;XKs ftZu 
gqkgs j'D tkb/ bkG dh mhe ftnkfynk Bjh_ ehsh rJh. 

 nzs ftZu n;h_ fJ; f;ZN/ s/ gj[zud/ jK fe Gkt/ i/H n?;H fwZb d[nkok fdZs/ rJ/ f;XKs dh nkb'uBk ehsh rJh 
j?. gozs{ fco th fJ; f;XKs d[nkok tgko FosK d/ fBoXkoD dh ;gFN ftnkfynk ehsh rJh j?. 

;t? nfGnk; gqPB 

9 a  nkg;h wzr d/ f;XKs dh nkb'uBkswe ftnkfynk eo'. 
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gkm Bzpo L 1H5  

 

wko;b J/ItoE G/N teo 
G/N teok B{z wkoPb ns/ J/itoE B/ nzso^okPNoh noE ;kPso ftZu gq;s[s ehsk. wkoPb 
ns/ J/ItoE B/ fwZb d/ gq;go wzr f;XKs dk fdqPNKs o/yk fuZso dh ;jkfJsk Bkb ehsk. 
nzso okPNoh tNKdok doK dk fBoXkoB eoB d/ bJh T[jBK B/ G/N teoK dh tos'A ehsh. G/N 
teo s'A Gkt d' t;s{nK d/ fpzd{ gZy d/ nfij/ ;z:'rK s'A j? fi;B{z d/P tgko ftZu ;ftfeqsh fdzdk 
j?. d{i/ PpdK ftZu, fe;/ d/P dk G/N teo fJj do;kT[Adk j? fe T[j d/P fe;/ t;s{ d/ fBo:ks 
d/ pdb/ d{i/ d/P dhnkA nk:ks bJh t;s{ dhnK fezBhnK fJekJhnK dh wzr eodk j?. don;b 
fJj G/N teoK tgko eo oj/ d/PK dh fJZe d{i/ dhnK t;s{nK bJh gq;go wzr B{z jh 
do;kT[AdhnK jB. fe;/ d/; dh G/N teo T[; d/; dh T[sgkdB ;zGktBktk o/yk ns/ T[dk;hB 
teo fuZso T[Zgo fBoGo eodh j?. fJj t/yDk T[fus j't/rk fe fdZshnK j'JhnK tZy tZy 
ebfgs ehws nB[gksK s'A G/N tZeoK fet/A gqkgs ehshnK ik ;edhnK jB. 
G/N tZeo dh T[Zsgsh d/ bJh fJj wzB fbnk frnk j? fe A ns/ B d' d/P jB. d/P A t;s{ X 

dk fBo:ks eodk j? fi;dk d/P B d[nkok nk:ks ehsk iKdk j?. d/P B t;s{ Y dk fBo:ks 
eodk j? fi;dk d/P A d[nkok nk:ks ehsk iKdk j?.  
d/; A dh G/N teo 
T[go'es o/yk fuZso 1 d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu d/P A d/ fBo:ks OX X{o/ T[Zgo ns/ nk:ks   OY X{o/ 
T[Zgo bJ/ rJ/ jB. o/yk fuZso d/ yZp/ fjZ;/ ftZu fpzd{ A T[Zs/ e'Jh tgko BjhA j' fojk. PA,PF 

ns/ PB fJyfsnkoh ehws o/yktK jB fijBK d/ YbkD t;s{ X dhnK t;s{ Y d/ o{g ftZu 
ftebg ehwsK B{z do;kT[Ad/ jB. i/eo nzso^okPNoh tgko PB= Px/Py=1  T[Zs/ P[o{ j' iKdk j? 
sk d/P A T[sgkdB fpzd{ B tZb iKdk j? fiE/ T[j 60Y bJh 60X tNkdo/ sfjs d/P B Bkb 
tgko eodk j? ns/ T[dk;hB tZeo III d/ fpzd{ E s/ gj[zu iKdk j?.fJ; s'A ;kB{z o/yk fuZso d/ 
;Zi/ fjZ;/ ftZu fpzd{ E gqkgs j[zdk j?. o/yk fuZso d/ yZp/ fjZ;/ ftZu, PF= Px/Py= 1/2 T[Zs/, d/P 
A  T[sgkdB d/ fpzd{ A dh irkQ s'A fpzd{ F s/, 20Y d/ bJh 40X dk d/P B Bkb tgko eodk j? 
ns/ T[dk;hBsk teo II d/ fpzd{ H s/ gzj[u iKdk j?. fJ;s'A ;kB{z o/yk fuZso d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu 
fpzd{ H gqkgs j[zdk j?.i/eo n;hA T[Zsgsh fpzd{ B{z H s/ E  fpzd{nK ns/ j'o nk:ks ns/ 
fBo:ksk d/ ;zs[bB fpzd{nK B{z nkg; ftZu fwbk d/JhJ/ sK ;kB{z o/yk fuZso d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu d/P 
A dh G/N teo gqkgs jzdh j?. G/N teo fJj ftykT[Adh j? fe d/P A t;s{ Y d/ nk:ks bJh 
t;s{ X dhnK fezBhnK fJekJhnK dk fBo:ks eoB bJh fsnko j?. 

yZp/ fjZ;/ B{z ;XkoB pDkT[D bJh n;hA fJyfsnkoh ehws o/yk PA=1/4 ns/ T[dk;hB 
teo I fijVh T[sgkdB ;hwk ns/ PA=1/4 T[s/ fpzd{ A s/ ;goP eodh j?, B{z SZv fdzd/ jK. 
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fJj fXnkB ftZu oZyDk Io{oh j? fe ;Zi/ fjZ;/ ftZu PA, PF ns/ PB dh yZp/ fjZ;/ d/ ;wkB Px/Py 

j[zdh j? feT[Afe T[j ;wkB fBoy/g YbkD tZb ;ze/s eodh j?. 

 
o/yk fuZso 1L d/P A d/ G/N teo dh T[Zsgsh 

o/yk fuZso 1 d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu d/P A dh G/N teo fJyfsnkoh ehws o/yk PA=1/4 s'A T[Zgo 
j[zdh j? fiE/ T[j fe;/ t;s{ d/ s[bBkswe bkG ns/ fBo:ks B{z wkgdh j?. t;s{ X d/ tZX 
fBo:ks bJh Px/Py ftZu tkXk Io[{oh j?. fJ; soQK PF=1/2 T[Zgo d/P A, 40X dk fBo:ks 
eoBk ukj/rk ns/ PB=1 TZ[go fJj 60X dk fBo:ks eo/rk. fJ;d/ gqw[Zy d' ekoB j' ;ed/ 
jB. gfjbk, d/P A t;s{ X dk tkX{ T[sgkdB (fBo:ks eoB) bJh nt;o bkrsK T[ZmkTA[dk j? 
ns/ d{ik, d/P A tgko okjhA t;s{ Y dh tZX wksok T[gG'r eodk j?. fe;/ d/P bJh t;s{ X dh 
fJZe fJekJh t;s{ Y d/ w[ekpb/ pj[w[Zb j' ;edh j?. 
o/yk fuZso d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu id'A d/P A fpzd{ E TZ[s/ gj[zu iKdk j? sK d/P A t;s{ Y  dhnK tkX{ 
fJekJhnK bJh t;s{ X dhnK j'o fJekJhnK d/D dk fJZS[e BjhA j't/rk.d/P A dh G/N teo O, 

H ns/ E fpzd{nK B{z fwbkD Bkb gqkgs j[zdh j?. d/P A dh G/N teo t;s{ X dhnK tZy^tZy 
wksoktK ftZu fBo:ks fijVk fe T[j t;s{ Y dhnK tZy^tZy wksoktK ftZu tNKdo/ d/ bJh d/D 
B{z fsnko j?, B{z do;kT[Adh j?.   
d/P B  dh G/N teo  
o/yk fuZso 2 ftZu 0X X{o/ T[Zs/ d/P B d/ nk:ks ns/ OY X{o/ T[Zs/ fBo:ks ftykJ/ rJ/ jB. 
o/yk fuZso 2 d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu d/P B ;zs[bB fpzd{ A s'A P[o{ eodk j?. i/eo fJyfsnkoh ehws 
o/yk PB’ = Px/Py=1 T[Zgo tgko P[o{ j[zdk j? sK d/P B t;s{ 60X bJh 60Y dk d/P A Bkb 
tNKdok eodk j? ns/ T[sgkdB d/ fpzd{ B’ ns/ T[dk;hBsk teo III’  d/ fpzd{ E’ d/ T[Zgo gj[zu 
iKdk j?. o/yk fuZso d/ yZp/ fjZ;/ ftZu tgkoe fse'B B’C’E’ o/yk fuZso d/ ;Zi/ fjZ;/ d/ O’C’E’ 

tgkoe fse'B d/ pokpo jB ns/ fJ; sok n;hA d/P B d/ G/N teo ftZu fpzd E’ gqkgs eod/ 
jK. 
o/yk fuZso d/ yZp/ fjZ;/ ftZu PF’ = Px/Py=2  T[Zs/ d/P B T[sgkdB ftZu fpzd{ F’ dh pikJ/ 
T[dk;hB teo II’  d/ fpzd{ H’ s/ gj[zudk j? ns/ 20X d/ bJh 40Y t;s{nK dk tNKdok eodk 
j?. yZp/ fjZ;/ ftZu tgkoe fse'B F’G’H’ ;Zi/ fjZ;/ ftZu tgkoe fse'B O’G’H’ d/ pokpo j[zdk j? 
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fi;s'A n;hA d/P B d/ G/N teo dk fpzd{ H’ gqkgs eod/ jK. T[sgZsh fpzd{ O B{z fpzd{ H’ ns/ E’ 
ns/ j'o gqkgs ehs/ ;wkB fpzd{nK B{z fwbkD Bkb n;hA d/P B d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu G/N teo gqkgs 
eod/ jK. G/N teo fJj ftykT[Adh j? fe d/P B t;s{ X d/ nk:ks bJh t;s{ Y dhnK fezfBnK 
fJekJhnK dk fBo:ks eoB bJh fsnko j?. 
fJZe tko fco yZp/ fjZ;/ B{z ;XkoD pDkT[D bJh fJyfsnkoh ehws o/yk PA’ =4 ns/ T[dk;hBsk 
teo I’ fijVh fe T[sgkdB ;hwk ns/ PA’ =4 B{z fpzd{ A’ s/ ;goP eodh j?, SZv fdzd/ jK. fJj 
fXnkB ftZu oZyDk io{oh j? fe ;Zi/ fjZ;/ ftZu PA’, PF’ ns/ PB’ dk yZp/ fjZ;/ d/ PA’, PF’  ns/ PB’  
dk ;wkB  Px/Py  j[zdk j? feT[Afe T[j ;wkB fBog/y YbkD tZb ;ze/s eodh j?. 

 o/yk fuZso 2L d/P B d/ G/N teo dh T[Zsgsh 
o/yk fuZso 2 d/ ;Zi/ fjZ;/ ftZu d/P B dh G/N teo fJyfsnkoh ehws o/yk PA’ = 4  s'A j/mk j[zdh 
j? fiE/ T[j fe;/ t;s{ d/ s[bBkswe bkG ns/ fBo:ks B{z wkgdh j?. d/P B bJh t;s{ Y d/ tZX 
fBo:ks bJh t;s{ Y dhnK s[bBkswe ehwsK ftZu tkXk Io{oh j/? noEks fJ;d/ gq;go (fit/A 
fe Px/Py) froktN Io{oh j?. fJ; soQK PF’ =2 T[Zgo, d/P B 40Y dk fBo:ks eodk j? ns/ 
PB’ =1  T[go fJj 60Y dk fBo:ks eodk j?. t;s{ Y d/ finkdk fBo:ks bJh d/P B bJh 
t;s{ Y dhnK s[bBkswe finkdk ehwsK dk j'Dk io{oh j?. d/P B B{z t;s{ Y d/ fBo:ks B{z 
T[sPkfjs eoB bJh Y t;s{ dhnK finkdk s[bBkswe ehwsK dh Io{os j? feT[Afe d/P B t;s{ 
Y d/ fBo:ks bJh tZXdhnK nt;o bkrsK B{z T[mkT[Adk j?, tgko okjhA d/P B d[nkok t;s{ X 
dk finkdk ns/ t;s{ Y dk xZN T[gG'r ehsk iKdk j? ns/ s[bBk ti'A t;s{ Y dhnK fJekJhnK 
t;s{ X dhnK fJekJhnK Bkb'A finkdk ehwsh j' iKdhnK jB. d/P B dh G/N teo t;s{ Y 
dhnK tZy^tZy wksoktK ftZu fBo:ks fijVk fe T[j t;s{ X dhnK tZy^tZy wksoktK ftZu 
tNKdo/ d/ bJh d/D B{z fsnko j?, B{z do;kT[Adh j?.   
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tgkoe ;zs[bB 
fiE/ d' d/PK d/ G/N tZeo nkg; ftZu eZNd/ jB T[E/ d' d/PK d/ nkg; ftZu tgko dhnK ;zs[bB 
s[bBkswe t;s{ ehwsK dk fBoXkoB j[zdk j?. fe;/ j'o s[bBkswe t;s{ ehws T[go d' t;s{nK 
d/ nk:ks ns/ fBo:ks dh fJZS[e wksok pokpo BjhA j' ;edh. fJj s[bBkswe t;s{ ehwsK B{z 
;zs[bB d/ gZXo tZb ikD bJh dpkn gkT[Adh j?. fJ;B{z o/yk fuZso 3 ftZu ;gPN ehsk frnk 
j?. d/P A ns/ d/P B dhnK o/yk fuZso 1 ns/ 2 dhnK G/N teoK nkg; ftZu fJZe d{;o/ B{z o/yk 
fuZso 3 ftZu E ik E’ fpzd{ T[Zgo eZNdhnK jB.fJj G/N teoK fijVhnK fJZe d{;o/ B{z fpzd{ E 

s/ eZNdhnK jB, ;zs[bB ehwsk (PB=1) B{z do;kT[AdhnK jB. PB T[Zs/ tgko ;zs[bB ftZu j? 
feT[Afe d/P A, 60Y bJh 60X fJekJhnK d/D bJh fsnko j? ns/ PB’ =1 T[Zs/ d/P B do[;sh 
Bkb 60X  bJh 60Y fJekJhnK d/D bJh fsnko j?. fJ; soQK tgko PB T[Zs/ ;zs[bB ftZu j?. 

 

 
o/yk fuZso 3L G/N teoK okjh tgkoe ;zs[bB 

 
fe;/ j'o fJyfsnkoh ehws o/yk Px/Py <1 T[Zgo tgko ;zs[bB ftZu BjhA j't/rk. T[dkjoD d/ 
s"o s/ Px/Py < 1 T[Zs/ d/; A d[nkok t;s{ X dh fBo:ks ehsh rJh wksok d/P B d[nkok 
nk:ks ehsh rJh wksok dh wzr s'A xZN j' ikt/rh fJj s[bBkswe t;s{ ehwsk B{z ;zs[bB tZb 
b? ikt/rh. Px/Py>1 TZ[s/ fJ;d/ T[bN j' ikt/rk. 
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n?wHJ/H (noE-FkFso) Gkr d{ik gouk 304 -305 (nkg;aB gfjbh) 
(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

 

gkm Bzpo L 1H6  

nzsook;aNoh tgko d/ Bt/A f;XKs 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ 

3. ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਅਤ ੇਮਗੰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿਲਡੰਰ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ 

4. ਵਰਨਨ ਦਾ ਵਸਤੂਚᴡ ਿਸਧਾਤਂ 

5. nzsਰ- ਉਦਯਗੋ ਵਪਾਰ 

6. ਛਟੋੇ ਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

8. gVQB:'r ਪੁਸਤਕਾ 

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਕਲਾਿਸਕੀ ਅਤੇ ਹੈਕਸ਼ਰ-j'fbਨ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ੋਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਵਸਤᴆਤ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲ ‘ਚ ਕᶲ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੱੁਝ 
ਨਵɨ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਿਵਵੇਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਨᴇ ਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ, ਵਰਨਨ ਦਾ ਵਸਤੂਚᴡ 
ਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆੰਤਰ-ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

3. ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਅਤ ੇਮਗੰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿਲਡੰਰ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ 
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆੀ ਐਸ ਬੀ ਿਲੰਡਰ ਨੇ ਇਕ ਿਸਧਾਂਤ ਪᴆਤੀਪਾਿਦਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ 

ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 

‘ਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਲੰਡਰ ਇਹ ਤਰਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਕਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪᴆਤੀਿਨਧੀ ਮੰਗ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਿਵਿਨਕਮਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 

ਪᴆਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪᴆਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ 
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ਿਲਆᶳਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵᶤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਿਨਰਯਾਤ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਇਕ 
ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪᴆਤੀਿਨਧੀ- ਮੰਗ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਤ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ 

1. ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਵਪਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੈ। 

2. ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਪਾਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇਲਈ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। 

3. ਿਜਨᴇ ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪᴆਤੀ-ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹᶣ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

4. ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਿਵਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਪਾਰ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ  
ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਿਲੰਡਰ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਚ 

ਵਪਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸਾਪੇਖ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨੰਤਾਂਵਾ ਦ ੇ ਰੂਪ ‘ਚਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਨਹᶣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ਲਈਤਕਨੀਕੀ ਸᴆੇਸ਼ਠਤਾ, 

ਪᴆਬੰਧਾਤਮਕ ਕੁਸਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਕਈ ਜਿਟਲ ਕਾਰਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਹੀ ਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗɪ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਿਵਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ 
ਮਾਤᴆਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪᴆਤੀ ਪਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਲੰਡਰ ਦ ੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਿਵਸਲੇਸਣਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰᴇਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਬ-ਸ਼ਰਤ “ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ”ਦਾ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ (ੳ) ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਿਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਘਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਹੈ,(ਅ) ਮੌਜੂਦ 

ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕɨਦਰ ਹਨ,ਅਤੇ(ੲ) ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟ ਜੋਖਮਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ 
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ਮਾਰਿਕਟ ਅਿਜਹੀ ਨਹᶣ ਹੈ,ਇਸ

ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾ ਦੀ ਰᶤਜ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਸਿᴡਯ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦ

ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ 
ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਦਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 
ਸਮਾਨਤਾ" ਕਿਹੰਦਾ। ਿਲੰਡਰ ਇਹ 

ਤੇ,ਉ᷀ਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਚ ਉਪਭੋਗੀ

ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਚ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪZਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ 

ਵਸਤਾ 

 

ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉ᷀ਚ
ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀ ਿਕ ਉ᷀ਚ-ਆਮਦਨ
ਨੀਵᶣ-ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਉ᷀ਚ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ
ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਨਹᶣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ
ਿਵਆਪਤ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 
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ਇਸਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਿਸਰਫ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਨਹᶣ 

ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾ ਦੀ ਰᶤਜ
ਦੇਸ਼ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਵਸਤਾਂ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲ
ਜਦ ਿਸਰਫ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨਵਧ

ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਘਟ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾ

ਬਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੇਰ ੇਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ
ੱਧਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਢਾਂਚੇ ਿਨਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। 
ੰਡਰ ਇਹ ਤਰਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ

ਉ᷀ਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਚ ਉਪਭੋਗੀ ਉਚ ਗੁਣਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 

 ਉਹ ਘੱਟ ਗੁਣਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹ
ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜੱਥ ੇਔਸਤਨ ਘੱਟ- ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਨੀਵᶣ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆ 

 
ਿਚੱਤਰ 1 

ਗ ਦੀ ਪᴆਿਵᴆਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉ᷀ਚ-ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਉ᷀ਚ -ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵ
ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 

ਉ᷀ਚ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ ਚਆਮਦਨ ਵੰਡ ਿਕ
ਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ
ਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇ ਹਨ ਅ
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ਮਾਰਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਨਹᶣ 

ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਾਵਤ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾ ਦੀ ਰᶤਜ ਨੰੂ 
ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ 

ਵਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਮਾਂ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟ 'ਚ ਦਾਖਲ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ 
 ਉਸਨੰੂ ਉਹ ਤਰਜੀਹ 

ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਿਹਣ 

ੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ 

 ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਿਨਯਮ 
ਨੀਵᶣ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆ 

ਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ। ਇਸਦਾ 
 ਨਹᶣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਨ ਵੰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਚ 
ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਢਾਂਚੇ ਅਤੀ 
 ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ 
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ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਖੱਰੇ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਤ ਅਤੇ 
ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅਿਧਮਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਤੀਿਵਆਪਤੀ ਮੰਗ ਿਸਧਾਤ ਨੰੂ ਿਚੱਤਰ 1 
ਰਾਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅਸᶣ ਦੋ ਦੇਸ਼A ਅਤੇ B ਲɩਦੇ ਹਾਂ। ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਸੈਿਤਜ ਅਕਸ ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾ ਅਨੁਲੰਬ 

ਅਕਸ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਣ OR ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੰੂ ਦਰਸਾᶳਦੀ ਹੈ। ਉ᷀ਚ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਮਦਨ OYaਵਾਲਾ ਦੇਸ਼A ਉ᷀ਚ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂOQa ਮੰਗਦਾ ਹੈ,ਜਦਿਕ ਨੀਵᶣ ਪᴆਤੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ OYb ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼B ਨੀਵੀ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ OQb ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ 

ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਿਵਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕੋਈ 

ਵਪਾਰ ਨਹᶣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਿਕ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹᶣ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਇਕ ਦੇਸ਼ ਚ ਦੋਨɪ 

ਗੁਣਤਾਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਉ ਦੇਸ਼ A ‘ਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨਾਲ AS, ਰɨਜਾਂ 

ਚ ਦੋਵɨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਦੇਸ਼ B 'ਚ BD ਰɨਜ ਹੈ। ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਚ ਿਵਆਪਕ ਮੰਗ 

ਦੀ ਰɨਜ BC=KS ਹੈ। ਿਕਉ ਿਕ ਮੰ ਗ ਦੀ ਅਤੀਿਵਆਪਤੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ 

ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉ᷀ਚ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ A ਉ᷀ਚ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ OQa ਨੰੂ ਨੀਵᶣ 

ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ B ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਉ᷀ਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ ਚ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,ਨੀਵੀ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ B,ਨੀਵᶣ ਗੁਣਤਾ 

ਵਾਲੀਵਸਤੂ OQb ਉ᷀ਚ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ A ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਨੀਵੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗਾਂ' ਚ 

ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ 

ਿਨਰਯਾਤ ਰɨਜ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੰਰਚਨਾ ਚ ਿਜੰਨੀ ਵੱਧ ਅਤੀਿਵਆਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉ᷀ਨੀਹੀ ਵਧ ਵਪਾਰ ਦੀ 

ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਾਤᴆਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜੰਨੀ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਤᴆਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉ᷀ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਉ᷀ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਵੱਧ ਵਪਾਰਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਤᴆਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉ᷀ਨੀ ਹੀ 
ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮਾਤᴆਾ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮਲੁਕੰਣ 
ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਹੈਕਸਰਉਿਲਨ ਿਸਧਾਂਤ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹੈਕਸਰ ਉjਿਲਨ ਿਸਧਾਂਤ ਇਸ ਪਰੀਕਲਪਨਾ 
ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾਵਾਂ ਚ ਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਲੰਡਰ 
ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰ ਤਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾਵਾਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ 
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ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਨਵᶣ ਿਕਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਿਨਰਮਾਣ ਚ ਵਪਾਰ 
ਦੀ ਵਡੱੀ ਮਾਤᴆਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 

 

ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਉਹ 

ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ' ਗੁਣਤਾਂ 

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵɨ ਮਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹᶣ 

ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਗੁਣਤਾ ਹੀ ਿਕᶳ ਪᴆਤੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪᴆਤੀਿਨਧ ਮੰਗ ਦੀ 
ਅਵਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਿਲੰਡਰ ਰਾਹᶣ ਸਹੀ ਢੰਗਨਾਲ ਪਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹᶣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹᶣ ਿਦੰਦਾ ਿਜਹਨਾਂ ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ 
ਨੰੂ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹᶣ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਹᶣ 
ਿਕਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਨਰਯਾਤ। ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਵਪਾਰ 

ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ਤੇ ਪᴆਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪᴆਭਾਵ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਐਨ ਨਹᶣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਲੰਡਰ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ' ਚ 

ਅਨੁਭਿਵਕ ਪᴆਮਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅਨੁਭਿਵਕ ਪᴆਮਾਣ ਦੀ ਸੰਿਖਪਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ 
ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਸਦਾ ਿਸਧਾਤ ਿਸਰਫ ਸੁਝਾਉ ਮਾਤਰ ਹੈ। 
ਿਸਟੱਾ  
ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਲੰਡਰ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਿਨਰਮਾਣਾਂ 
ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤᴆਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਵਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਿਕ 
ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ। 

4. ਵਰਨਨ ਦਾ ਵਸਤੂ ਚᴡ ਿਸਧਾਤਂ 
ਰੇਮੰਡ ਵਰਨਨ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਚ ਵਸਤੂ ਚᴡ ਪਰੀਕਲਪਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪᴆਗਟਾᶳਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਨਵᶣ 
ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ᴆਣੇੀਆਂ ਜਾਂ ਚᴡ ਿਵਚɪ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਚᴡ ' ਚɪ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ 

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 
ਇਸਦੀਆ ਂਮਾਨਤਾਵਾ ਂ

ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਇਹਨਾ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: ਫਰਮਾਂ ਜੇ ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ 

ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜਾਂ  ਕਾਲਪਿਨਕ ਏਕਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਫਾਇਦੇ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ 
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ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ w"ਿਕਆ ਰਾਹᶣ ਪᴆਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ। ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਭਾਂਵᶤ ਉਹ ਦੂਜੇ ੳਨੱਤ ਦੇਸ਼ 

ਜਾਂ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ' ਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ ਚ 

ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਰ ਉ᷀ਨਤ ਉਦਯੋਗਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤɪ ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਘਰੇਲੂ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਪᴆਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਿਜਵੇ ਿਕ ਪᴆਤੀ ਦᴈ ੰਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 

ਦਾ ਪᴆਕਟ ਹੋਣਾ, ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰੂਜੀ ਸਮਿਰੱਧਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ੁਰ ੂ'ਚ 

ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਰਨਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਿਜਹੇ ਪੂਜੀ ਸਿਮਰਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ 

ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਹਨਾ ਦਾ R&D ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁਦਾਂ ਹੈਾ ਿਜਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ੳਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਿਤਆਰ 
ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆᶳਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉ᷀ਚੀ ਪᴆਤੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਬᴡੀ ਲਈ ਮੌਕ ੇਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਪੂੰਜੀ ਸਮਿਰਧ ਦੇਸ਼ 

ਅਿਜਹੇ ਨਵਪᴆਵਰਤਨਾਂ ਨੰੂ ਪᴆੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਉਹ 
ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਥਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਕ 
ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪᴆਿᴡਆ ਚਾਲੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀ 

ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੀਵਣ 'ਚ ਚᴡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪᴆਵਾਹ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਪੂਰਬ 

ਅਨੁਮਾਨਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪᴆਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਨਨ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚᴡ ' ਚ ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਿਦਦੰਾ ਹੈ: 

ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਅਵਸਥਾ  

1. ਪਿਹਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪᴆਿᴡਆ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ ਿਕਰਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਜਦ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵɨ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਿਨਸਿਚਤਤਾਂਵਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ 

ਇਕ ਿਤਆਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਿਜੱਥੇ ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਲਈ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਘੱਟ 

ਹੋਵ।ੇ 

2. ਪਰੀਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਅਵਸਥਾ - ਇਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਵਸਤᴆਤ ਉਤਪਾਦਨ 
ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਿਡਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਿਮਆਦ ਤਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, 
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ਇਸਦਾ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਿਨਰਭ

ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੁਭਾਉ (ੲ) 
(ਸ) ਪੇਟᶤਟ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਗਠਨ। 

3. ਵਸਤੂ ਅਵਸਥਾ –ਇਸ

ਿਮਆਰੀਿᴡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ 
ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦ
ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮ
ਸਮਾਨਯ ਅਤੇ ਵਧੇਰ ੇਕਰਕ
ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬਿਹੰਦਾ

ਸੁਧ ਿਨਰਯਾਤਕ ਬਣ ਜਾਦᶤ

ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਫਰਮ ਤɪ
ਉਸਨੰੂ ਸਸਤੀ ਿਕਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉ᷀ਨਤ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ

ਕਰਕੇਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇ
ਅਨੁਕਰਣਅੰਤਰਾਲ ਘੱਟ ਹ
ਉਤਪਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੈ। 
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ਕਾਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ (ੳ) ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ‘ਚ ਵ

) ਿਜਸ ਗਤੀਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਵᶣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
 ਦੀਪᴆਭਾਵਸੀਲਤਾ (ਹ) ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਦਾ 
 

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ 

ਿਮਆਰੀਿᴡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਬᴡੀ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਦੀ ਲੋਚ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ

ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਕ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦ
ੂ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ 
ੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਵਸਤੂ ਖੇਤਰ
ਧੇਰ ੇਕਰਕੇ ਿਮਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਦੇਸ਼ 
 ਬਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹᶣ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕਰਣ ਨਾਲ ਉਹ

ਜਾਦ ɨਹਨ। ਵਰਨਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,ਜਦ ਵਸਤੂ ਿਮਆਰੀᴡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ 

ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਫਰਮ ਤɪ ਉ᷀ਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪᴆਤੀਯੋਗੀਆਂ 

ੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ

ਕ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵɨ-ਿਜਵɨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ 
ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਵɨ ਹੀ ਵਸਤੂ ਅੰਤਰਾਲ ਘੱਟ 
 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤ ɪਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 
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ਚ ਵਾਧਾ (ਅ) ਿਵਕਸਤ 

ਨਵᶣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ (ਕ) 

ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਪᴆਿᴡਆਵਾਂ 

 ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ 

ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਸਥਾਪਤ 

ਸਤੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
 ਆਪਣੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਖੀਰ 

ਤੂ ਿਮਆਰੀᴡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ 

ਉ᷀ਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਪᴆਤੀਯੋਗੀਆਂ 

ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਿਨਰਯਾਤ 

ਿਜਵɨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ 
 ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ 

ਤɪ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ 

 



n?wHJ/H (noE ;ak;so) Gkr d{ik 59 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 

ਿਚੱਤਰ 2 ਇਕ ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚᴡ ਚ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢਾਿਚਆਂ ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮɨ ਨੰੂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਕਸ ਤੇ ਅਤੇ ਿਬᴡੀ ਮਾਤᴆਾ ਨੰੂ ਕਸੈਿਤਜ ਅਰਸ਼ ਤੇ 

ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਚੱਤਰ ਵᴡਾਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੈਟ ਪᴆਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇਵᴡ P ਨਵᶣ ਵਸਤੂ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਨੂ ੰ ਿਦਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਥਦੂੰਿਕਤ ਵᴡ C ਉਪਭੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਭ ਤᶦ ਉਪਰ 

ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਵᴡਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤɪ ਉਪਰ ਵਾਲੇ 

ਸੈਟ ਨੂੰ ਲਉ ਜੋ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਿਹਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਦ ਨਵᶣ 

ਵਸਤੂ ਸੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵਚ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵɨ ਿਕ 

ਮੂਲ ਿਬੰਦੂ O ਤɪ ਇਕ ਵਤᴆ ਰਾਹᶣ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹᶣ 

ਵੰਡ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮɨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਸਤᴆਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗ ਤɪ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿਜਸਤɪ ਪਰੀਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਿਨਰਯਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ 

'ਚ ਵਸਤੂਮਆਰੀᴡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹੋਰ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰੂਤਰ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਫਲਸਰੁਪ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ 

ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਚੱਤਰਾ ‘ਚ ਵᴡਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਇਹ ਦਰਸਾᶳਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਹੋਰ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤɪ ਉਸਦੇ ਪਰੀਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਮਆਰੀᴡਤ ਵਸਤੂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਸਦੇ 

ਿਨਵਲ ਿਨਰਯਾਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਿਚੱਤਰ ‘ਚ ਵᴡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤɪ ਹੇਠਲਾ ਸਟੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾᶳਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 

ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ,ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਰੀਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ 

ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱੁਧ 

ਿਨਰਯਾਤਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵਸਤੂ ਅਸਲ 'ਚ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ 

1. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ- ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕ ਨਵਪᴆਵਰਤਕ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਮਾਰਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਵਸਵ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਫਰਮਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਮਾਰ ਿਕਟਾਂਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 
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2. ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਖੱਰਾ ਨਹᶣ - ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹᶣ ਿਕ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਰ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਪᴆਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੰeK Bਹᶣ ਿਕ ਉ᷀ਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਿਜਹੀਆਂ 

ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਮਮੂਲੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਿਸਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹᶣ ਸਗ ɪਹਰ ਇਕ ਉ᷀ਨਤ 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵᶣਵਸਤੂ ਦਾ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜᶣਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। 

3. ਪੰੂਜੀ ਸਮਿਰਧ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹᶣ -ਇਹ ਮਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮɨ 'ਚ ਸੱਚ ਹᶣ ਹੈ ਿਕ ਨਵੀਆਂ 

ਵਸਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਸਮਿਰੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ'ਚ ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਪਾਨੀ 

ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਫਰਮਾਂ ਿਕਰਤ-ਬਚਤਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਮਾਨ-ਬਚਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਬਚਤਕਾਰੀ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦ ੇਕੇ ਨਵਪᴆਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

5. nzਤਰ - ਉਦਯਗੋ ਵਪਾਰ  

ਕਲਾਿਸਕੀ,ਨਵ-ਕਲਾਿਸਕੀ, ਹੈਕਸਰ-ਉjਿਲਨ, ਸੈਿਮਉਲਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ 

ਅੰਤਰਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਉਦਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਕ 
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜɪ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 
ਹੋਣਾ। ਅੰਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
ਆਂਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਿਵਭੇਦੀᴡਤ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਮਰੂਪ ਨਹᶣ ਹੰੁਦੀਆਂ। 

 

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜᶦ ਜਰਮਨ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫᴆ ਾਂਸੀਸੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ ਸਾਬਣ, ਜੱੁਤੀਆਂ, 

ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਿਵਭੇਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ 
ਪਰਯਾਪਤ ਲਾਗਤ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦ ਬਗੈਰ ਉਦਯੋਗ ਪਧੱਰ ਤੇ 
ਬਗੈਰ ਲੋੜᶣਦੇ ਲਾਗਤ ਫਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆੰਤਰ-ਉਦਯੋਗ 
ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਪਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਰਾਹᶣ ਮਾਿਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

Bj = 1 – (Xj + Mj)/(Xj+Mj) 

ਿਜੱਥ ੇBj ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ j ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਪਾਰ-ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, Xj ਇਸ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਜਾਂ ਮਾਤᴆਾ ਹੈ ਅਤੇ 

Mj ਇਸਦੇ ਅਯਾਤਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਜਾਂ ਮਾਤᴆਾ ਹੈ। ਜਦ Bj ਸੂਚਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਿਸਰਫ ਿਨਰਯਾਤ ਜਾਂ 
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ਆਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾ ਉਦਯੋਗ 

ਵਪਾਰ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ। ਜਦ Bj = 1 ਹੋਵ ੇ ਤਾਂ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ 

ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰᴇਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਆੰਤਰ-ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਿਕਰਤ-ਿਵਭਾਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਜੋ ਮਾਰਿਕਟ 
ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ-ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਚੀਆਂ 
ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉ᷀ਚੀਆਂ 
ਭੰਡਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਿਵਚ ਫੈਿਲਆ ਹੈ।  

 

ਆਂਤਰ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਇਸਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਵਸਤੁ ਦੀਆਂ 

ਸਮਰੂਪ ਿਕਸਮਾਂ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ 

ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਏਕਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ ਦੋਵɨ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਸਰੂਪ, 

ਏਕਾਿਧਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਿਵਭੇਦੀᴡਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਕਟ ‘ਚ 
ਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਤਰ-ਉਦਯੋਗ 
ਵਪਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਿਹਲਾ, ਅਿਜਹਾ ਵਪਾਰ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤਰᴇਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾᶳਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ 

ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਂਸਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਜਸਤɪ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਦੂਜਾ, ਵਸਤੂ ਿਵਭੇਦੀਕਰਨ ਤᶦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਾਹᶣ 

ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਮੱੁਲ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਵਪਾਰ ਤɪ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੀਜਾ, ਆਂਤਰ-ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤᴆਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅੰਤਮ, ਿਵਭੇਦੀᴡਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 

‘ਚ ਪੁਰਿਜਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ 

ਿਨਗਮਾਂ ਰਾਹᶣ ਪੁਰਿਜਆਂ ਦ ੇਵਪਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਬੋ ਸੋਡਸਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਂਤਰਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਆਿਖਆਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਗ ਜਾਂ 

ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਿਵਭੇਦੀਕਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਅਲਪਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ 

ਿਵਹਾਰ, ਬਹੁਰਾਸਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਨ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

6. ਛਟੋੇ ਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

1. ਵਸਤੂਚᴡ 

2. ਵਸਤੂ ਿਵਭੇਦੀਕਰਨ 

3. ਆਂਤਰ ਵਪਾਰ 

4. ਅੰਤਰ ਵਪਾਰ 

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪਰੀਮਾਣ ਦੇ ਵਪਾਰ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਕਰੋ। 

2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂ ਚᴡ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 
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2. Salvatore, D.: International Economics  

3. Ethier, W.J.: Modern International Economics  

4. M. L. Zhingan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 



n?wHJ/H (noE ;ak;so) Gkr d{ik  63 goukL 304^305 (nkg;aB gfjbh) 
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(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

 

gkm Bzpo L 1H7  

 

tgko s'A cakfJd/ 
1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਵਪਾਰ ਤɪ ਫ਼ਾਇਦ ੇਅਤ ੇਆਮਦਨ ਵਡੰ  

4. ਵਡੱ ੇਅਤ ੇਛਟੋ ੇਦਸ਼ੇਾ ਂਨੂ ੰਝਰ ਤɪ ਫਾਇਦ ੇ

5. ਵਪਾਰ ਤɪ ਸਥਿੈਤਕ ਅਤ ੇਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦ ੇ

6. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

8. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 
ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫ਼ਾਇਦੇ ਤɪ ਭਾਵ ਸ਼ੱੁਧ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤɪ ਹੈ। ਜੋ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤᶦ 
ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤɪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟᴆੀਯ ਵਪਾਰ ਰਾਂਹੀ 
ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪᴆਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ ਅਸᶣ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ, ਵਪਾਰ ਤᶦ ਸਥੈਿਤਕ ਅਤੇ ਚਲਾਿਵਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜᴇ ਾਂਗੇ। 

3. ਵਪਾਰ ਤɪ ਫ਼ਾਇਦ ੇਅਤ ੇਆਮਦਨ ਵਡੰ 
ਜਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੳᴆਸਨੰੂ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ 
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਇਹ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠ ਿਲਿਖਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ: 

i. ਇਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ  

ii. ਇਹ X ਅਤੇ Y ਦੋ ਵਸਤਾਂ ਉਤਪਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

iii. A ਅਤੇ B ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 

iv. ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਰੀਭਾਸ਼ਤ ਭਲਾਈ ਫਲਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ  
ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤɪ ਆਮਦਨ

ਿਚੱਤਰ 'ਚ ਵਸਤੂ Y ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤੋ A 

ਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਨੰੂ ਅਨੁਲੰਬ ਅਕਸ ਤੇ ਮਾ

ਸੀਮਾ BA ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ C ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਵਰਤᶦ ਕਰਦੇਹਨ ਤਾਂ 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ Y ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ

ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤᶦ

OY1 

ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੰੁਦ

ਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਾ BA ਨੰੂ 

ਿਜਵੇ fਤᴆਕੋਣ KDL ਤੇ E ਿਬੰਦੂ ਦੋਵᶤ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਤᶦ ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਚ ਿਲਆ

ਵਪਾਰਪੂਰਬ ਸਿਥਤੀ (OX1 ਅਤੇ OY

ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤ ɪ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ

ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਉਪਭੋਗੀ B1A1 ਵਕਰ ਦੇ P

ਉਪਭੋਗੀ B ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਰਕ

ਿਕ ਉਹ B1A1ਵᴡ ਦੇ ਨਾਲ E ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਗ

ਦੋਵɨ ਉਪਭੋਗੀ D ਿਬੰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ X 

4. ਵਡੱ ੇਅਤ ੇਛਟੋ ੇਦਸ਼ੇਾ ਂਨੂ ੰਵਪਾਰ ਤɪ ਫਾਇਦੇ
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੰੂ ਿਲਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਹਨ। ਛੋਟ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹᶣ ਹੰੁਦ ੇਅਤੇ ਉਸਦੇ
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ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤɪ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਚੱਤਰ 1 

 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਨੰੂ ਕਸੈਿਤਜ ਅਕਸ ਤੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂ X 

ਕਸ ਤੇ ਮਾਿਪਆ fਗਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਪੂਰਬ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪ

ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਵਰਤᶦ ਕਰਦੇਹਨ ਤਾਂ A ਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ B ਤɪ ਵੱਧ ਹੁਦੰੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ 

ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ X ਦੀਵਧ ਮਾਤᴆ ਾ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਖਾਤ OX 

ਦੋਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਤᶦਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਨ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਹਾਂਸਲ ਹੁੰਦੀ 

 
ਿਚੱਤਰ 1 

ਨੁਾਫਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਾ B1A1 ਹੈ

ਨੰੂ C ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। B1A1 ਵਕਰ ਦੇ C ਤɪ 

ਿਬੰਦੂ ਦੋਵᶤ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਤᶦ ਿਬਹਤਰ ਸਿਥਤੀ ਚ ਿਲਆ ਦਏਗਾ ਿ

OY1) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ X ਅਤੇ Y ਦੀਆਂ ਵਧ ਮਾਤᴆ ਾਵਾਂ (OX

ਵਪਾਰ ਤ ɪ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਬਦਲਾਉ ਹੋਵੇਗਾ

P ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਵਪਾਰ ਪਰੂਬ ਸਿਥਤ'ਚ ਿਬੰਦੂ D ਤੇ ਉਪਭੋਗ

ਸਰਕਾਰ ਦੋਵɨ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਨੁ

ਿਬੰਦੂ ਤੇ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। E ਿਬੰਦੂ ਇਸ਼ਟਤਮ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਭਲਾਈ ਵੱਧੋ

 ਅਤੇ Y ਦੀਆਂਵਧ ਮਾਤᴆ ਾਵਾਂ (OX2ਅਤੇ OY2) ਉਪਭੋਗ ਕਰਦ

ਤ ɪਫਾਇਦ ੇ
 ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਪਾਰ ਤ ɪਮੁਕਾਬਲਤਨ

ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹᶣ ਹੰੁਦ ੇਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹ

04^305 (nkg;aB gfjbh) 

 ਰਾਹᶣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਦੇ ਉਪੂਭੋਗ ਤɪ B ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਦੀ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ A ਦੇਸ਼ B 

OX > OY. ਜੇਕਰ D 

 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ OX1 = 

ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਪਿਹਲਾਂ 

 ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਬੰਦੂ 

ਗਾ ਿਕਉਿਕਂ D ਿਬੰਦੂ ਤੇ 

OX2ਅਤੇ OY2) ਦਾ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਉਿਕ ਵਪਾਰ 

ਤੇ ਉਪਭੋਗੀ A ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 

ਨ ਦੀ ਪਨੁਰਚ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਾਈ ਵੱਧੋ-ਵੱਧਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕਉਿਕ 

ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਹੰੁਦ ੇ
ਸੀਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 
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ਘਰੇਲੂ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ 

ਸੰਸਾਧਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼

ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲɩਦਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼

ਉਹ ਿਵਸ਼ਵ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਖਰੀਆ
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਿਲਆ
ਸਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤɪ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਨੰੂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹᶣ ਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 

ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ

ਦੇਸ਼ A ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵਾਨਾ ਵᴡ 

ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਸਮੁਦਾਯ ਉਦਾਸੀ

ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ,ਦੇਸ਼ B ਿਬੰਦੂ C ਤੇ ਉਤਪ

ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵᴡ BS1,ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼

ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਲਈ AL ਵᴡ ਰਾਹᶣ ਪᴆਗਟਾਈ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨ 

ਲਉ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ

ਪᴆਗਟਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਤ

ਿਸਰਫ ਵਸਤੂ Y ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ
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ਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਿਕਸੇ ਿਵਸਾਲ 

ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਿਵ

ਸਲ ਕਰ ਲɩਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਵɨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਪਾਰ ਖੁਲੱਦ

 ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਉਸਨੰੂ ਵੱਧ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫ

 ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤᶦ ਿਵਸ਼ਵ ਬਜਾਰ 
ਾ ਵਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਹਾਂਸਲ ਕਰ 
 ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਏ ਿਕ ਅਵਸਰ ਲਾਗਤ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ 

ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤɪ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਨੰੂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹᶣ ਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 

ਇਸ ਸਿਥਤੀਨੰੂ ਿਚੱਤਰ 2(A ਅਤੇ B) ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ

ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵਾਨਾ ਵᴡ AL ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਚ ਦੇਸ਼ A ਿਬੰਦੂ C

ਯ ਉਦਾਸੀਨਤਾਵᴡ CI ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵᴡ AL

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਮੁਦਾਯ ਉਦਾਸੀਨਤ

ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵɨ ਿਚੱਤਰ 2(B) ‘ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ

ਵᴡ ਰਾਹᶣ ਪᴆਗਟਾਈ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨ 

ਹਮਣੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪᴆਸਤੁਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ AL ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 

ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਇਸਨੰੂ ਤਦੇ ਫਾਇਦ

ਚ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਬੰਦੂ B ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ। 

ਿਚੱਤਰ 2 

04^305 (nkg;aB gfjbh) 

ੇ ਿਵਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ 

ੰਦਰ ਹੀ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 

ਾਰ ਖੁਲੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ 

ਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤᶦ ਿਵਸ਼ਵ ਬਜਾਰ 
ਾਂਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੈਲਰ ਨੇ 

ੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ 
ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤɪ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਨੰੂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹᶣ ਿਮਲਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ 

ਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਚੱਤਰ 2(A)'ਚ 

C ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 

AL ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ 

ਦਾਸੀਨਤਾ ਵᴡ CI1,ਇਸਦੇ 

 ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਿਕ A ਵੱਡਾ 

ਵᴡ ਰਾਹᶣ ਪᴆਗਟਾਈ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨ 

ਸਮਾਨਾਂਤਰ BS2 ਵᴡ ਰਾਹᶣ 

ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ 
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ਿਚੱਤਰ 2(B) ‘ਚ ਇਹ ਸਮੁਦਾਯ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵᴡ CI2 ਦੇ ਿਬੰਦੂ C2 ਤੇ ਵਸਤੂ X ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਿਕᶳਿਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤ (ਵਪਾਰਸ਼ਰਤਾਂ) ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਨਹᶣ ਹੰੁਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਚੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਬੰਦੂ 

P ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਸਤੂ Y ਦੀ TC2 ਮਾਤᴆ ਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ ਿਚੱਤਰ 2(A) 'ਚ ਵੱਡ ੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ EC ਆਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਤɪ ਵਸਤੂ X ਦੀ TB ਮਾਤᴆ ਾ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਨੰੂ 

ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ EP ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਰਪੂ 'ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਛੋਟ ੇਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੋਵਾਂ ਤɪ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਜਦਿਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਉਸਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਢਾਂਿਚਆਂ ਦੇ 

ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵਾਪਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ'ਚ 

ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਪਰੂਬ ਕੀਮਤ ਅਨੁਾਪਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਤੋ ਦੋਵᶤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵਪਾਰ 

ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਸਰਤਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਪੂਰਬ ਕੀਮਤ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਤɪ ਿਕੰਨਾ ਬਦਲਾਉ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਿਕ 

ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਦਲਾਉ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਫਾਇਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪᴆਾਪਤ 

ਹੋਣਗੇ। 

5. ਵਪਾਰ ਤɪ ਸਥਿੈਤਕ ਅਤ ੇਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦ ੇ
ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫਾਇਦੇ ਨੰੂ ਸਥਿੈਤਕ ਅਤੇ ਚਲਾਿਵe ਫਾਇਿਦਆਂ ‘ਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਸਥਤੈਕ ਫਾਇਦ ੇ
ਵਪਾਰ ਤᶦ ਸਥੈਤਕ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਿਲਖਤ ਹਨ 

1. ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਰਨਾ - ਕਲਾਿਸਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤᴆ ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰ ਤੋ ਫਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 

ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 

ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਪਾਰ ਤ ɪ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਂਸਲ 

ਪᴆਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 

ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ, ਦੋਵɨ ਛੋਟ ੇਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ 

ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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2. ਭਲਾਈ ਚ ਵਾਧਾ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਕਰਤ ਿਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਤɪ ਵਸਤਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 

ਦੀ ਭਲਾਈ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ -ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤᶦ 

ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤᶦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੀ,ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰਅਤੇ 

ਅਰਥ ਪਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੰੂ ਵਧਾᶳਦਾ ਹ।ੈ 

4. ਅਤੀਰੇਕ ਦਾ ਿਨਰਗਮ - ਵਪਾਰ ਤɪ ਫਾਇਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਤਰੱਰਾਂਸਟਂਰੀ ਵਪਾਰ ਤɪ ਪਿਹਲਾ ਤੂਮੀ,ਿਕਰਤ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੇ ਿਨਸਿᴡਯ ਪਾਏਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ 

ਸੰਸਾਧਨਾਂਦਾ ਪᴆਯੋਗ ਵਸਤਾ ਦੇ ਅਤੀਰੇਕ ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਤ ਕਰਨ 'ਚ ਪᴆਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੇਚੀਆਂ 

ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਡਮ ਸਿਮਥ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਅਤੀਰੇਕ ਦਾ ਿਨਰਗਮਕਿਹਲਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦ ੇ 
ਵਪਾਰ ਤᶦ ਇਹ ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

1. ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸਲ ਵਰਤɪ - ਿਵਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਤੋ ਪᴆਤੱਖ ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦੇ ਤɪ 

ਿਵਸ਼ਵ ਦ ੇਉਤਪਾਦਕੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪᴆਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

2. ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ - ਵਪਾਰ ਤੋ ਮੱੁਖ ਪਰੋਖ ਚਲਾਇਕਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ 

ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲਾ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਮਸੀਨਾਂਦਾ ਵੱਧ ਪᴆਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈਾ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਨਵਪᴆਵਰਤਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, 

ਿਕਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. ਹੋਰ ਿᴡਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ - ਜਦਇਕ ਦੇਸ਼ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾ ਉਤਪਾਦਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ 

ਲਈ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਿᴡਆਵਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਬਜਲੀ,ਸੜਕਾਂ,ਫਲਾਈ 

ਓਵਰ,ਪੁਲਾਂ ਆਿਦ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਿਗਕ ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ 

ਅਤੇ ਭਵਨ ਕੇਦਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਖੇਤਰ ਕੱਚੇਮਾਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪᴆਯੋਗ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਿਵਕਸਤ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਕ, ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਿਵਕਸਤ 

ਹੰੁਦਾ ਹ।ੈ 

4. ਿਨਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ – ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਖਰੇ ਤਰᴇਾਂਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 

ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਹਨ।ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿᴡਆਵਾਂ ਛੇਕੜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ  ਸᴆੰਖਲਾਵਾਂ ਿਲਆᶳਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸਭ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਵਾਯਤ ਅਤੇ ਪᴆੇਰਕ ਿਨਵੇਸਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਿਲਆਉਦੇ ਹਨ। 
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6. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

1. ਸਥੈਤਕ ਫਾਇਦੇ 

2. ਚਲਾਿਵਕਫਾਇਦੇ 

3. ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ 

 

7. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨ 

1. ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫਾਇਦᶤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ‘ਵਪਾਰ ਤᶦ ਫਾਇਦੇ’ ਅਤੇ 'ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ' ‘ਚ ਸਬੰਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। 

2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤᶦ ਿਕਵੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

3. ਸਮਝਾਉ ਿਕ ਆਪ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰᴇਾ ਮਾਪੋਗ।ੇ 

4. ਵਪਾਰ ਤੋ ਸਥੈਤਕ ਅਤੇ ਚਲਾਿਵਕ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

 

8. ਪᴆਤਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

1. Sodersten, Bo and Read, G.: International Economics  
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3. Ethier, W.J.: Modern International Economics  
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(nzso-okFNoh noE-Fk;so) 

 
gkm Bzpo L 1H8  

 
tgko dhnK PosK  

 

1H8 a1 G{fwek 
1H8 a2  tgko dhnK PosK dh XkoBktK  

1H8 a2 a1 ;[ZX tgko dhnK PosK  
1H8 a2 a2 e[Zb tNKdok tgko dhnK PosK  
1H8 a2 a3 fJZe sock ns/ d' sock tgko dhnK PosK  

1H8 a3  tgko dhnK PosK B{z gqGkfts eoB tkb/ sZs  
1H8 a4  ;koKP  
1H8.5  S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
1H8.6  tZv/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
1H8.7  gVQB:'r g[;seK  

 

1H8 a1  G{fwek 
 nzso-okFNoh tgko ftZu fjZ;k b? oj/ ;ko/ d/FK dk w[Zy T[d/F tgko s'_ bkG gqkgs eoBk jz[dk j?. 
nkw s"o s/ tgko eo oj/ ;ko/ d/F bkG gqkgs eo oj/ j[zd/ jB. gozs{ fJj bkG tZy-tZy d/FK ftZu fe; 
gqeko tzv/ iKd/ jB, fJj tZy-tZy d/FK ftubhnK tgko FosK s/ fBoGo eodk j?. tgko dhnK FosK dh 
XkoBk ~ ;G s'_ gfjbK wko;b B/ 1923 ftZu nkgDh g[;se "Money, Credit and Commerce" ftZu 
tofsnk ;h. T[BQK B/ fJ; XkoBk dh tos'_ tNKdo/ d/ do ftZu ehsh ;h. fJ; s'_ fgS'_ j?pobo ns/ i?e'p 
tkJhBo nkfd noE Fk;sohnK B/ tgko dhnK FosK (Terms of Trade) ;zpzXh nkgD/ ftuko g/F  
ehs/ jB. 

 nzso-okFNoh tgko dhnK FosK s'_ Gkt T[; do s'_ j? fi; do s/ fJe d/F dhnK t;s{nK dk 
tNKdok d{i/ d/F dhnK t;s{nK Bkb jz[dk j?. d{i/ d/FK ftZu tgko FosK fJe d/F d/ nk:ks ns/ fBo:ks 
dhnK ehwsK d/ ;zpzX s/ fBoGo eodhnK jB. gqf;ZX noE-Fk;soh ;?fwT{b;B nB[;ko, @@tgko dhnK FosK 
dh gfoGkFk fJZe d/F dhnK fBo:ks ns/ nk:ks d/ nB[gks d/ o{g ftZu fdZsh iKdh j?.## (Terms of 

trade are defined as the ratio of the country's export price to her import price-
Samuelson). 

 nzso-okFNoh tgko ftZu fJZe d/F, d{i/ d/F ~ t;sK dk nk:ks ns/ fBo:ks eodk j?. t;sK d/ 
o{g ftZu tgko dhnK FosK fBoXkos eoBk pj[s n"yk j?. fJ; eoe/ n;h_ nk:ks ns/ fBo:ks t;sK dk  

ehws ;{ue nze b?_d/ jK. fJ; gqeko d'jK t;s{nK d/ ehws ;{ue nze d/ nB[gks w[skfpe n;h_ tgko 
dhnK FosK fBoXkos eo b?_d/ jK. 
1H8 a2  tgko dhnK FosK dhnK XkoBktK (Concepts  of Terms of Trade) 

 tgko dhnK FosK dhnK XkoBktK dk tZy-tZy noE Fk;sohnK B/ j/m fby/ nB[;ko toDB ehsk j?L 

1H8H2H1 ;[ZX tNKdok tgko dhnK FosK (Net Barter Terms of Trade) 
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 F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK dh XkoBk ~ n;h_ tgko dhnK FosK dk BK th d/ ;ed/ jK. 
fJ; XkoBk ;zpzXh ;G s'_ gfjbK ftuko g'qH n?cH vpfbT{, Nkf}r B/ fdZs/ ;B. fJ; s'_ pknd gq'H 
fezvbpo}o B/ fejk fe F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK dk Gkt fBo:ks nk:ks dhnK ehwsK d/ nB[gks 
s'_ j[zdk j?. 

 ;wheoD d[nkok 
 

TNB = 
PX 

PM 

 

x 100 

 fJE/ 

 TNB = F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK 

 PX = fBo:ks t;sK dhnK ehwsK 

 PM = nk:ks t;sK dhnK ehwsK 

 fJ; ;fEsh ftZu n;h_ fJe t;s{ d/ nk:ks ns/ fBo:ks dk ftFb/FD eo ;ed/ jK. gqzs{ i/eo 
nk:ks ns/ fBo:ks ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK dh frDsh fJZe Bkb'_ tZX j't/ sK n;h_ ehwsK dk ;{ue 
nze b?_d/ jK, fit/_ j/mK fdZsh ;wheoD d[nkok ;gFN j?L 

 

TNB 

 

= 
PX1/PX0 

PM1/PM0 

 
 

  = 
PX1/PM0 

PX0/PM1 

 
 

  = 
PX1/PM0 

PM1/PX0 

  fJ; ;wheoD ftZu 

 PX1ns/ PM1 =  ukb{ ;w/_ fBo:ks ns/ nk:ks ehwsK dk ;{ue 

 PX0 ns/ PM0 =  nkXko ;w/_ ftZu fBo:ks ns/ nk:ks ehwsK dk ;{ue 

T[dkjoD d/ s"o s/ 1975 ftZu nk:ks ns/ fBo:ks dhnK ehwsK ~ n;h_ nkXko ;kb (Base 

Year) wzB b?_d/ jK ns/ i' ehwsK n;h_ T[; nkXko ;kb ftZu bJhnK jB, T[BQK ~ n;h_ ;{ue nze = 100 
d/ pokpo wzBd/ jK. wzB bT[ ukb{ ;w/_ ftZu fBo:ks dhnK ehwsK (PX1) dk ;{ue nze 150 j' iKdk j? 
ns/ nk:ks t;sK dhnK ehwsK (PM1) dk ;{ue nze 120 j' iKdk j? sK F[ZX tNKdok tgko dhnK FosKL 

 

 
 

TNB =   
PX1 

PM1 

 

x 100 

 

=  
150 

120 

 

x 100 = 125 
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 fJ; s'_ Gkt j? fe d/F ftZu'_ fBo:ks ehwsK  dk tkXk, nk:ks ehwsK dh s[bBk ftZu tZX j'fJnk 
j?. fJ; d/ T[bN i/eo n;h_  fJj wzB bJhJ/ fe fBo:ks t;sK dhnk ehwsK dh ;{ue (PX1) s'_ tZX e/ 

150 j' iKdk j? ns/ nk:ks t;sK dhnK ehwsK dk ;{ue (PM1) 100 s'_ tX e/ 200 j' iKdk j? sK F[ZX 

tNKdok tgko dhnK FosK dk gqGkt j/mK fby/ nB[;ko j't/rkL 
 

TNB =   
PX1 

PM1 

 

x 100 

 

=  
150 

200 

 

x 100 = 75 

 fJ; dk Gkt fJj j? fe tgko dhnK FosK ;kv/ gqshe{b jB. 

nkb'uBkL F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK iK F[ZX t;s{ tgko FosK dh pj[s ;ko/ noE-Fk;sohnK B/ j/m 
fby/ nkXko s/ nkb'uBk ehsh j?. 

1H F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK dh XkoBk ftZu fBo:ks ns/ nk:ks dh ouBk ns/ fdFk tZb e'Jh 
fXnkB Bjh_ fdZsk frnk. 

2H nzso-okFNoh tgko ftZu bzp/ ;w/_ d"okB j'D tkbhnK spdhbhnK ~ fJ; XkoBk B/ fpbe[b nZy'_ 
Ujb ehsk j?. 

3H F[ZX tNKdok tgko iK t;s{ tgko dhnK FosK dh XkoBk d/ w[skfpe tgko dk ;zpzX f;oc 
t;s{nK iK ;/tktK Bkb jh j? i' fe n;b ftZu rbs j?. 

4H g'qH n?cH vpfbT{H Nkf}r B/ F[ZX tNKdok tgko dhnK FosK dhnK ewhnK ~ w[Zy oyd/ j'J/ e[Zb 
tNKdok tgko dh XkoBk dh ftnkfynk ehsh j?. 

;t?^nfGnk; gqPB 
1 a  tgko dhnK Posk s'A eh Gkt j?< 
2 a  P[ZX tNKdok tgko dhnK eh PosK jB< 

1H8H2H2  e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK (Gross Barter Terms of Trade) 

 e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK dh XkoBk dh ftnkfynk gq'Hn?cH vpfbT{, Nkf}r B/ ehsh. Nkf}r 
nB[;ko, fJe fBFfus ;w/_ ftZu fe;/ gfjb/ ;w/_ d/ w[ekpb/ nk:ks ns/ fBo:ks dhnK wksoktK d/ nB[gks 
~ e[Zb t;s{ tNKdok tgko FosK fejk iKdk j?. (Gross Barter Terms of Trade refers to the 

ratio between the quantity of imports and exports at a given period to an early 
period-Taussig)H 

 fJ; XkoBk nB[;ko n;h_ fJj t/yd/ jK fe fJZe d/F, fJZe fBFfus ;w/_ ftZu d{i/ d/F ~ fezBhnK 
t;sK ns/ ;/tktK dk fBo:ks eodk j? ns/ d{i/ d/F s'_ fezBhnK t;sK ns/ ;/tktK dk nk:ks eodk j?. 
;wheoD d/ o{g   

 

TGB =   
QX 

QM 

 

x 100 

i/eo tZy-tZy ;w/_ ftZu ehs/ ikD tkb/ tgko dh s[bBk eoBh j't/ sK j/m fbyh ;whoeD dh tos'_ 
eoBh ukjhdh j?. 

 

TGB =   
QX1 

QM1 

 

x 
QM0 

QX0 

  fJE/ 
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TGB = e[Zb tNKdok tgko dh FosK 

QX1 = ukb{ ;kb ftZu fBo:ks dh wksok dk ;{ue 

QM1 = ukb{ ;kb ftZu nk:ks dh wksok dk ;{ue 

QX0 = nkXko ;kb ftZu fBo:ks dh wksok dk ;{ue 

QM0 = nkXko ;kb ftZu nk:ks dh wksok dk ;{ue 

T[dkjoD d/ s"o s/ id'_ n;h_ 1975 ~ nkXko dk ;kb wzB e/ b?_d/ jK sK fBo:ks dk ;{ue nze 
180 j? ns/ nk:ks dk ;{ue nze 150 j? sK n;h_ e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK ~ j/m fby/ nB[;ko 
t/yKr/. 

 

TGB =   
QX1 

QM1 

 

x 100 

   
 

 =   
180 

150 

 

x 100 

 

= 200 

fJ; s'_ Gkt j? fe d/F ftZu fBo:ks dk tkXk 120 gqshFs j' frnk j? sK fJ; Bkb d/F ~ bkG 
j'fJnk j?. fJ; d/ T[bN i/eo ;kv/ e'b 100 s'_ xZN pkeh pudk j? sK n;h_ f;ZN/ s/ gj[zud/ jK fe d/F 
~ B[e;kB jz[dk j?.  

nkb'uBkL e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK dh XkoBk dh nkb'uBk eod/ j'J/ gq'H fezvbpo}o B/ fejk 
fe fJ; XkoBk ftZu xZN ;{uBk gqkgs j[zdh j? feT[_fe fJ; ftZu ehwsK ftZu spdhbh, G[rskB pkeh ftZu 
spdhbh ns/ g{zih ftZu spdhbh dk toBD Bjh_ j[zdk. fJ; s'_ fJbktk, fJ; XkoDk dh nkb'uBk j/m fby/ 
nB[;ko ehsh ik ;edh j?L 

1H e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK bkr{ j'D bJh }o{oh j? fe d/F dk G[rskB pkeh ;zs[fbs ;fEsh 
ftZu j't/ gozs{ nkw s"o s/ fJj wkBsk g{oh Bjh_ j[zdh. 

2H tgko dhnK fJj FosK t;s{nK d/ r[Dkswe gfotosB dk nzso-okFNoh tgko s/ g?D tkb/ gqGkt 
~ nZy'_ T[jb/eodhnK jB. 

3H e[Zb tNKdok tgko dhnK FosK fe;/ d/F dh T[sgkdB ;woEk ftZu gfotosB dk T[; d/F d/ 
nk:ks ns/ fBo:ks T[go g?D tkb/ gqGktK ~ nDr'fbnk eodhnK jB. 

4H tgko FosK dh fJj XkoBk g{zih d/ G[rskB ns/ T[; d/ j'D tkb/ gqGkt dh ftnkfynk Bjh_ eodh. 

1H8.2.3 fJe sock ns/ d' sock tgko dhnK FosK  (Single Factoral and Double Factoral 

Terms of Trade) 

 tNKdok tgko dhnK FosK dhnK ewhnK ~ w[Zy oyd/ j'J/ gq'H i?e'p tkJhBo B/ fJe sock ns/ d' 
sock tgko dhnK FosK dh XkoBk dh d/D fdZsh j?. T[BQK nB[;ko, fJe sock FosK s'_ Gkt nk:ks ns/ 
fBo:ks dhnK ehwsK d/ ;zpzX s'_ j? fiBQK ~ d/F d/ T[sgkdB ;kXB dh T[sgkdesk nB[;ko Ykfbnk frnk 
j?. d{i/ FpdK ftZu i?e'p tkJhBo B/ fJ; XkoBk dh ftnkfynk eod/ j'J/ fejk j? fe nk:ks ns/ fBo:ks 
dhnK ehwsK d/ ;{ue nze dk fBo:ks ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK ftZu tos/ ikD tkb/ ;kXBK dh 
T[sgkdesk ;{ue nze Bkb r[DK ehsk ikt/ sK fJZe sock tgko FosK pko/ ikDekoh jkf;b j[zdh j?. 

;wheoD o{g ftZu 
 

TS   =   
PX 

PM 

 

x FX 
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 fJE/ 

 TS = fJe sock tgko FosK 

 PX = fBo:ks ehws ;{ue nze,    

 PM = nk:ks ehws ;{ueKe 

 FX = fBo:ks t;sK dh T[sgkdesk dk ;{ue nze 
 T[dkjoD d/ s"o s/ n;h_ t/y ;ed/ jK fe i/eo fe;/ d/F dhnK fBo:ks ehwsK 30 gqshFs xZN 

rJhnK j'D ns/ fBo:ks t;s{ dh bkrs 50 gqshFs xZN rJh j? sK n;h_ T[; d/F d/ tgko T[go j'D 
tkb/ n;o ~ j/mK fby/ nB[;ko d/y ;ed/ jKL 

 

TS =   
70 
100 

 

x 150 
 

= 105 

Gkt fe d/F d/ tgko ftZu 5 gqshFs tkXk j' frnk j?. 
d' sock tgko FosK s'_ Gkt nfijhnK FosK jB fijVhnK fBo:ks T[d:'r d/ T[sgkfdesk ;{ue 

nze d/ Bkb-Bkb nk:ks T[d:'r d/ T[sgkfdesk ;{ue nze s/ th nkXkfos jB. fJ; XkoBk d/ nB[;ko, 
tgko dhnK FosK dk nB[wkB brkT[D bJh d/F d/ fBo:ks ~ T[sgkfds eoB tkb/ ;kXBK d/ Bkb-Bkb 
fi; d/F s/ nk:ks ehs/ iKd/ jB, T[; d/F ftZu T[sgkdB eoB tkb/ ;kXBK dh T[sgkdesk ~ th fXnkB 
ftZu ofynk iKdk j?. 

 ;wheoD o{g ftZu 
 

TS   =   PX 
PM 

 

x  FX 
FM 

 fJE/ 
 TD = d' sock tgko FosK 
 FM = nk:ks t;s{nK dh T[sgkdesk dk ;{ue nze 
fJ; XkoBk ~ fJe sock tgko dhnK FosK Bkb'_ tXhnk wzfBnk frnk j?. feT[_fe fJ; XkoBK ftZu d'jK 

d/FK dh T[sgkdesk ftZu nkT[D tkbhnK spdhbhnK dk i' gqGkt g?_dk j?, T[; ;zpzXh ikDekoh fwbdh j?. 
n;b ftZu fJ; XkoBK ftZu e[M so[ZNhnK jB. fJ; XkoBk nB[;ko nk:ks t;s{nK d/ T[sgkdesk 

;{ue nze dk gsk brkT[Dk tk;st ftZu n;zGt j?. 
;t? nfGnk; gqPB 

3 a  e[Zb tNKdok tgko dhnK eh PosK jB< 
4 a  fJZe sock s/ d' sock tNKdok tgko dhnK dh Posk jB< 

1H8.3  tgko dhnK FosK ~ gqGkfts eoB tkb/ sZs (Factors affecting terms of trade) 

 jo fJZe d/F dhnK tgko FosK ~ pj[s ;ko/ sZs gqGkfts eod/ jB. d/F ftZu wzr dh bue, d/F 
dh iB;zfynk, t;s{nK dh ehws, nk:ks ns/ fBo:ks dh wzr ns/ okiBhfse jkbsK dk tgko dhnK FosK 
s/ pj[s n;o j[zdk j?. fJ; s'_ fJbktk tgko dhnK FosK ~ j/m fby/ sZs pj[s gqGkfts eod/ jB. 

1H nk:ks ns/ fBo:ks dh wzr (Demand of Export and Import)L gq'H i/Hn?;H fwZb nB[;ko 
tgko dhnK FosK nk:ks ns/ fBo:ks dh wzr s/ fBoGo eodhnK jB. T[BQK nB[;ko nk:ks ns/ 
fBo:ks dh wzr bue ns/ g{osh bue tgko dhnK FosK ~ pj[s gqGkfts eodhnK jB. pkeh rZbK 
;wkB ofjD s/ i/eo nk:ks dh wzr bue f}nkdk j't/ sK tgko dhnK FosK nB[e{b j[zdhnK jB. 
fJ; d/ T[bN i/eo fBo:ks dh wzr bue f}nkdk j't/ sK tgko dhnK FosK gqshe{b j[zdhnK jB. 
fJ;/ soQK nk:ks ns/ fBo:ks dh g{osh bue th tgko FosK ~ gqGkfts eodh j?. 

2H nkofEe ftek; (Economic Development)L fe;/ d/F dk nkofEe ftek; T[E/ dhnK 
tgko dhnK FosK s/ pj[s f}nkdk n;o gkT[_dk j?. fi; d/F dk nkofEe ftek; f}nkdk j't/rk, 
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T[E/ seBheh ftek; f}nkdk j'D eoe/ t;s{nK tXhnk fe;w dhnK ns/ ;;shnK pDdhnK jB. 
fJ; bJh ;[Gkfte j? fe tgko dhnK FosK th T[; d/F d/ gZy ftZu j'DrhnK. 

3H T[gG'rhnK dh o[uh (Consumer Tastes)L- i/ fe;/ d/F d[nkok fBo:ks ehshnK ikD 
tkbhnK t;s{nK dh wzr tZX ikt/ ns/ pkeh jkbsK ;wkB ofjD sK T[; d/F dhnK tgko FosK 
T[; d/F d/ gZy ftZu j'DrhnK. fJ; d/ T[bN i/eo nk:ks dh wzr tZX ikt/ sK tgko dhnK 
FosK gqshe{b ftZu j'DrhnK. 

4H gqsh;EkgB t;s{nK dk j'Dk (Existence of Substitutes)L i/eo fe;/ d/F ftZu nk:ks 
t;s{nK d/ gqsh;EkgB t;s{nK fwbdhnK j'D sK T[BQK t;s{nK d/ nk:ks xZN ikDr/. fJ; d/ 
T[bN i/ nk:ks t;s{nK d/ gqsh;EkgB Bk fwbd/ j'D sK tgko dhnK FosK gqshe{b j[zdhnK jB 
feT[_fe fJj t;s{nK T[; d/F ~ bk}wh nk:ks eoBhnK g?_dhnK jB. 

5H ntw[bB (Devaluation)L i/eo fe;/ d/F dh ;oeko nkgDh w[dok dk ntw[bB eo d/t/ sK 
fJ; dk tgko dhnK FosK s/ n;o g?_dk j?. i/eo ntw[bB eoB s/ fBo:ks d/ w[Zb ftZu tkXk 
j' ikt/ sK tgko dhnK FosK nB[e{b j' ikDrhnK. fJ; d/ T[bN i/eo fBo:ks d/ w[Zb ftZu 
ewh j' ikt/ sK tgko dhnK FosK gqshe{b j' ikDrhnK. 

6H ;oeko dh tgkoe Bhsh (Commercial Policy of Govt.)L i/eo fe;/ d/F dh ;oeko 
T[E'_ d/ nk:ks ns/ fBo:ks T[Zs/ N?foc (Tariff) ns/ j'o pzXB Bjh_ brkT[_dh sK T[; d/F dhnK 
tgko FosK nB[e{b jz[dhnK jB. fJ; d/ T[bN i/eo ;oeko dh tgkoe Bhsh fJ; soQK dh j't/ 
fi; ftZu eoK s'_ fJbktk pzXB th nk:ks ns/ fBo:ks T[go brkJ/ ikD sK T[; d/F dhnK 
tgko FosK gqshe{b j[zdhnK jB. 

;t? nfGnk; gqPB 
5 a  tgko dhnK PosK nkofEe ftek; Bkb fet/A gqGkfts j[zdhnK jB< 
6 a  tgko dhnK Posk ntw[bB Bkb fet/A gqGkfts j[zdhnK jB< 

 
1H8 a4  ;koKP  
 nzso-okFNoh tgko dhnK FosK s'_ Gkt T[; do s'_ j? fi; do s/ fJe d/F dhnK t;s{nK dk 
tNKdok d{i/ d/F dhnK t;s{nK Bkb jz[dk j?. d{i/ d/FK ftZu tgko FosK fJe d/F d/ nk:ks ns/ fBo:ks 
dhnK ehwsK d/ ;zpzX s/ fBoGo eodhnK jB. nzso-okFNoh tgko ftZu fJZe d/F, d{i/ d/F ~ t;sK dk 
nk:ks ns/ fBo:ks eodk j?. t;sK d/ o{g ftZu tgko dhnK FosK fBoXkos eoBk pj[s n"yk j?. fJ; 
eoe/ n;h_ nk:ks ns/ fBo:ks t;sK dk ehws ;{ue nze b?_d/ jK. fJ; gqeko d'jK t;s{nK d/ ehws 
;{ue nze d/ nB[gks w[skfpe n;h_ tgko dhnK FosK fBoXkos eo b?_d/ jK. gqf;ZX noE Fk;soh v/ftv 
foekov' d[nkok fdZs/ rJ/ s[bBkswe bkrs f;XKs ftZu nzso-okFNoh tgko d/ ekoBK ns/ bkGK dk f}eo 
ehsk j?. gozs{ T[BQK B/ tgko dhnK FosK ns/ bkG dh tzv pko/ e'Jh ftnkfynk Bjh_ ehsh. foekov' d/ 
f;XKs ftZu ;'X eoe/ i/Hn?;HfwZb B/ nkg;h wzr d/ f;XKs (Principle of Reciprocal Demand) dh 
ftnkfynk ehsh. T[BQK nB[;ko tgko f;o\ bkrs ftZu fGzBsk ekoB jh Bjh_ j[zdk ;r'_ tZy-tZy t;s{nK dh 
wzr dh bue th tgko ~ gqGkfts eodh j?. wzr dh bue s'_ Gkt fJe d/F dh d{i/ d/F s'_ nk:ks 
ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK ns/ d{i/ d/FK ~ fBo:ks ehshnK ikD tkbhnK t;s{nK dh wzr s'_ j?. 
1.8.5  S'N/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
 1.  tgko dhnK PosK s/ B'N fby'. 
 2.  nkg;h wzr dh XkoBk dh ftnkfynk eo'. 
 3.  tgko dh PosK B{z gqGkfts eoB tkb/ sZsK dh ftnkfynk eo'. 
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1.8.6  tZv/ T[ZsoK tkb/ gqPB  
 1.  fJZe sock s/ d' sock tNKdok tgko dhnK eh PosK jB< 
 2.  nkg;h wzr d/ f;XKs dh nkb'uBkswe ftnkfynk eo'. 
1.8.7  gVQB:'r g[;seK  

International Economics B. O. Soderstan 

 International Economics D. Salvatore 

 International Economics Sadama Singh & Vaish 

nzsookFNoh tgko  Ranjit Singh Ghuman 
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ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹᴆਾਸ ਉਪਕਲਪਨਾ: ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤ ੇਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ 

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 

3. ਪᴆਿੇਬਸ਼ ਿਸਗੰਰ ਿਸਧਾਤਂ 

4. ਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ

5. ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਚ ਹᴆਾਸ ਦ ੇਗਲਤ ਪᴆਭਾਵ 

6. ਿਸਟੱਾ 

7. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

8. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

9. ਪᴆਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

 

1. ਭੁਿਮਕਾ 

ਿਮੰਤ, ਨਰਕਸੇ, ਪᴆੇਿਬਸ, ਿਸੰਗਰ, ਲੁਈਸ ਅਤੇ ਿਮਰਡਲ ਿਜਹੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ 

‘ਚ ਕੁਝ ਅਸੰਤੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਪਾਰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦᴆ ਾ ਤੇ ਿਨਯੰਤᴆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰ ਿਸਧਾਂਤ ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

2. ਪਾਠ ਦ ੇਉਦਸ਼ੇ 
ਇਸ ਪਾਠ ਿਵਚ  ਅਸᶣ ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਿਵਆਿਖਆ, ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

3. ਪᴆਿੇਬਸ਼ ਿਸਗੰਰ ਿਸਧਾਤਂ 

ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (LDCs) ਦੇ ਵਾਧ ੇ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਘਟਕ ਹੈ। ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ‘ਚ (ਸਿਥਤ LDCs)ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਕɨਦਰਾਂ ( ਚ ਸਿਥਤ ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ਾਂ-DCs) ਦ ੇਿਵਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਥਾਨਾਂਿਤᴆਤ ਹੋਈਆ ਹਨ। 

ਮਾਨਤਾਵਾਂ 
ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰ ਿਸਧਾਂਤ ਹੇਠ ਿਲਿਖਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰਤ ਹੈ: 
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i) ᶵਜਲ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ਤɪ 
ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾ ਵਲ ਸਥਾਨਾਿਤᴆਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ii) ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

iii) ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਕਟ ਏਕਾਿਧਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪᴆਤੀਯੋਗਾਤਮਕ ਹੈ। 

iv) ਿਕਰਤ ਸੰਘਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 

ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ‘ਚ ਹᴆਾਸ ਿਲਆਉਦੀ ਹੈ। 

v) ਿਵਸ਼ਵ ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

vi) ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀ 
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

vii) ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 

ਿਵਆਿਖਆ 
ਪᴆੇਿਬਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਚੱਕਰੀ ਕɨਦਰਾਂ (ਿਵਕਸਤ 
ਦੇਸ਼ਾਂ) ਤɪ ਪਰੀਸਰ ਦੇਦੇਸ਼ਾਂ ( ਘੱਟੱ-ਿਵੱਕਸਤ) ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਲੀ ਹੈ। 

 

ਉਸਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆ ਵਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਰਾਹੀ ਿਦਤੇ ਗਏ 

ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਸੁਿਵਵਸਿਥਤ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਿਦਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ 

ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚ ਕਮᶣ ਆਉਣਾ ਇਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਬᴆਟੇਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ-ਸਰਤਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰਤੇ ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 1870 ਅਤੇ 1930 ਦੇ ਿਵਚ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਕੰਮਤਾ ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ‘ਚ 
ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ‘ਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਹᴆਾਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਸਦਾ ਹੈ । 

i) ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ 
ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਸᴆਤਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾᶳਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 

‘ਚɪ ਕੁਝ ਘੱਟ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ-

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਿਮਲਦ ੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥɪ ਦੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀ ਵਧਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ 
ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਡਗ ਜਾਂਦੀਆਂਹਨ ਿਜਸ ਤɪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਮੁਢਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਬਚਤਾਂ ਲਈ ਪᴆਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਜਵɨ ਿਸੰਥਿੈਟਕ,ਜੂਟ ਅਤੇ ਰਬੜ 

‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਪᴆਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ। 

ii) ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਿਵਚ ਸਬੰਧ 
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ਪᴆੇਿਬਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਉ᷀ਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤᶦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ 
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਧਦਾ ਹੈ  

a. ਅਬਾਦੀ ਦਬਾਓ 
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਰਤ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ 
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਖਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਥ ੇ ਿਕਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 
ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਿਡਗ ਜਾਦਾ ਹੈ।  

b. ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਪਾਰ ਸੰਘ 
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਿਕਰਤੀ ਸੰਘ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਨਹᶣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 
ਿਜਥੇ ਿਕਰਤੀ ਸੰਘ ਹੰੁਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੰੁਦ।ੇ ਜਦਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਿਕਰਤਾਂ ਸੰਘ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਦੇੰ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਿਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਫਲ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

c. ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਤੱਤ 
ਪᴆੇਿਬਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ 
ਕਾਰਨ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂਦੇ ਵਸਤੂ ਬਜਾਰਾਂ ‘ਚ ਏਕਾਿਧਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਂਹੀ ਬਣਾਈ 
ਉਦਯੋਗਕ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉ᷀ਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਏਕਾਿਧਕਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਹਨਾਂ 
ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਤɪ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲɩਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਿਵਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਿਠਤਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਉਲਟ 
ਰਿਹੰਦੀਆ ਹਨ। 

d. ਅਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਸੇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਿਕਲਾਂ ਦੇ ਪᴆਭਾਵ  
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਬਜਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਦੇਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ 
ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਧਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 
‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 
ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਨਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜᴇ ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਲਾ ਛੱਡ ਿਦਤਾ 
ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪᴆਤੀਕੂਲ ਹੋ ਜਾਦਾੰਆਂਹਨ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸੀਮੁਦᴆ ਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ,ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂਨੰੂ ਉਲਟ (ਿਵਪਰੀਤ) ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸਿਕਲ 

ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਨਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਿਡਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ 
ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਦੇ ਿਕਓੁਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਬੇਲੋਚ ਪᴆਿᴡਤੀ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵ ਬਜਾਰ ‘ਚ 

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ‘ਚ ਮਾਰਿਕਟ ਅਪੂਰਨਤਾਵਾਂ, ਨਾਕਾਫੀ 

ਉਪਰh ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਰ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ‘ਚ 

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਆᶳਦਾ। ਇਸਦੇ 
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ਉਲਟ ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਿਨਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਸਫੀਤੀਕਾਰੀ ਦਬਾਉ, ਿਨਵੇਸ ਖਰਚ ਦੀ ਗਲਤਭਾਗਵੰਡ 

ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

e. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  
ਪᴆੋ ਿਸੰਗਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲᴇਣ 

ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ,ਿਕᶳਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਨਵੇਸਾਂ ਦਾ ੳਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪᴆਭਾਵ 

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਵɨ ਸᴆੋਤਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਿਵਸਕਤ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ 
ਿਨਰਯਾਤ ‘ਚ ਿਵਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਤੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗਿਵਹੂਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ: (1) ਿਨਵੇਸਕ ਦੇਸ਼ਾ ਂ ਨੇ 
ਿਵਦੇਸ਼ਾਂ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾਭੇਜਕੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਈ ਗੁਣਕਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹਾਸਂਲਕᶣਤਾ 
ਹੈ। (2) ਇਸਨੇ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿᴡਆਵਾਂ ਵਲ ਮੋੜ ਿਦਤਾ ਹੈ ਿਜਹਂਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਕਫਾਇਤਾਂ ਲਈ ਘਟ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। (3) ਇਸਤੋ 
ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਿਤੰਨ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਚɪ ਅੰਤਮ 
ਕਾਰਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ‘ਚਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਰਿਮਤ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਚੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਉਚੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇ 
ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ 
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀਆਂ‘ਚ ਬੇਕਾਰ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਫਰ ਿਵਕਸਤ 
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪਧੱਰਾਂ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂ
ਦੇ ਲੋਕਾਂਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੀਵਨ-ਪਧੱਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ᶵਜਲ ਦੇ 
ਿਨਯਮਦਾ ਕਾਰਜਕਰਨ ਕɨਦਰ (ਿਵਕਸਤ) ਅਤੇ ਪਿਰਸਰ(ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ)ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਕੀਮਤ ਿਵਭੇਦਾਂ 

ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਮੰਗ, ਿਨਰਮਤ 

ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਨਰਮਾਣ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪᴆਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਪᴆਤੀ ਇਕਾਟੀ ਉਤਪਾਦਨ‘ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤᴆਾਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ 
ਿਡਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਨੀਵੀ ਕੀਮਤ 
ਲੋਚ ਤɪ ਚੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਦɪਵɨ ਤਰᴇਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਿਡਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਨਾਲ 
ਹੀ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪੂਰਤੀ ਬੇਲੋਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪᴆਿਕਰਤੀ ਿਜਹੇ ਮੋਸਮ ‘ਚ ਅਿਨਸਿਚਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਂਹੀ 
ਪᴆਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾਫਸਲ ਉਤਪਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ-ਚੜᴇ ਾਉ ਹੰਦੇ ਹਨ। 



n?wHJ/H (noE ;ak;aso) Gkr d{ik 
 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਸਵ
ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ

ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਥੇ D ਅਤ

ਹਨ ਜੋ ਬੇਲੋਚ ਹੈ। 

OP ਕੀਮਤ ਤᶦ ਕੀਤੀ

ਸੰਤੁਲਨ ਿਨਰਧਾਰਤ 

QQs,ਕੀਮਤ‘ਚ ਬਹੁਤ

ਿਜਹੀ ਕਮੀ E, ਤੇ ਇਕ

QD,ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਧ ਿ

ਵਾਲੀਆਂ ਿਨਰਮਤ 
ਆਯਾਤਯੋਗ ਭੋਜਨ ਵਸ
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਵਾਲੀਆਂ ਆਯਾਤਯੋਗ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ

 

ਿਸੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਸਤᴆਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ
ਗਈ ਸੀ, ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀ ਪᴆਮਾਣਤ ਨਹੀ ਹੰੁਦੀ
ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਿਦਆ
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 ੇ ਿਵਸਵ-ਯੱੁਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮᶤ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਉ 
ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਚਤਰ 1 

ਅਤੇ s ᴡਮਵਾਰਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰੂਤੀ ਵᴡਾਂਨੰੂ ਪᴆਗਟਾਉਦੇ 

 ਉਹ ਿਬੰਦੂ E ਤੇਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤᴆ ਾ OQ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੂਤੀ‘ਚ ਥੜੋਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ S ਤɪ S1 ਿਬੰਦ

ਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਤੀ ‘ਚ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ PP1 ਿਲਆᶳਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰᴇਾਂ D

ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤɪ ਮੰਗ ‘ਚ ਆਈ

ਵਧ ਿਗਰਾਵਟ PP1, ਿਲਆᶳਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਵਕਸਤ 

 ਿਨਰਯਾਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ‘ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ‘ਚ ਆਪਣੀ 

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪᴆਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਯਾਤਯੋਗ ਿਨਰਿਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕ

ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋਵɨ ਤਰᴇਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ

ਿਸੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਸਤᴆਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਂ ਸਰਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪᴆਿਵਰਤੀ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧਤɪ ਪਿਹਲੇ ਦ

ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀ ਪᴆਮਾਣਤ ਨਹੀ ਹੰੁਦੀ। ਜਦ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲ
ੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤɪ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਫ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕᶳਿਕ 
ਂ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪੂੰਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ

04^305 (nkg;aB gfjbh) 

ਚੜਾਉ ਅਕਸਰ ਪੂਰਤੀ‘ਚ 
 ‘ਚ ਇਸਨੰੂਦਰਸਾਇਆ 

ᴡਮਵਾਰਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰੂਤੀ ਵᴡਾਂਨੰੂ ਪᴆਗਟਾਉਦੇ 

OQ ਦੀ ਮੰਗਅਤੇ ਪਰੂਤੀ 

ਿਬੰਦੂ E1 ਤੇ ਇਕਨਵਾਂ 

ਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਵਾਧਾ 

D ਤɪ D1ਮੰਗ ‘ਚ ਥੜੋੀ 

ਆਈ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਕਮੀ 

ਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਚੀ ਕੀਮਤ 

ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 
ਆਪਣੀ ਦੂਹਰੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ 

ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਚੀਆਂਕੀਮਤਾਂ 
ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 
ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 

ਿਸੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਸਤᴆਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ‘ਚ ਉਲਟ 

ੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਫ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਿਕᶳਿਕ 

ੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ 
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ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 
ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੰੁਦੇ ਭਾਵ ɨਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪᴆਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

f. ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਣ ਸਮਿਸਆਵਾਂ 

ਿਸੰਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰᴇਆਂ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਹᴆਾਸ 

ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਿਰਣ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਂਆਯਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਉਹ ਿਨਰਯਾਤਾਂ ਤੋ ਪᴆਾਪਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਿਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ‘ਚ ਪᴆਯੋਗ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਿਰਣਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਅਪਣੇ ਿਨਰਯਾਤ ਅਰਜਨਾਂ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੁਜੇ ਦ ੇਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

g. ਸੰਤਾਪਕਾਰੀ ਵਾਧਾ 
ਘਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਿਵਗਾੜ ਆᶳਦਾ ਹੈ ਜਦ -(ੳ) ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ 
ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਿਨਰਯਾਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵ,ੇ (ਅ) ਿਨਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਲੋ ਚਹੇਵੇ 
ਅਤੇ (ਸ) ਵਾਧਾ ਸਿਥਰ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਿਨਰਯਾਤਧਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

h. ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 
ਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹᴆਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਤੀ 
ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨᴇ ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ 
ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਹᴆਾਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

 

4. ਆਲੋਚਨਾਵਾ ਂ
ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਿਖਅਕੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ 
ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

1. ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂਿਖਅਕੀ ਆਧਾਰ 
ਇਹ ਿਸਧਾਤਇੰਗਲੈਡ ਦੀਆ ਂ ਵਸਤੂਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚਕ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 

ਸਮਾਨਯੀਕਰਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂਿਖਅਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 

1870ਤɪ1930 ਦੇ ਿਵਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹᴆਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਦੇ 
ਉਲਟ ਕੁਝ ਤਰਕ ਿਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  

a. ਇਹ ਸੂਚਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਤਾ ਦੇ ਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਹᶣ ਲɩਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ 
ਕੋਈਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤɪ ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਤੇ ਗੁਣਤਾ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਦਲ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਰɨਜ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾ‘ਚ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 

‘ਚ ਪਖੱਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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b. ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆ ਸੂਚਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਬᴆਿਟਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ 

ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ c.i.f. ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੰੂ f.o.b. ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰᴇਾਂ 

ਮਾਲ-ਢੁਆਈਲਾਗਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਮਤਾ ‘ਚ 

ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਅਬਦਲ ਹੰੁਦੀਆ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ 
ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਜੋ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਲਾਗਤਾਂ ਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਘੱਟ-
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

c. ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਿਬᴆਿਟਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨᴆਯੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪᴆਤੀਿਨਧ 

ਨਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਕੰਡਲਬਰਗਰ ਨੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ 
ਿਸੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬᴆਿਟਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀਆਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਨਯੀਕਰਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹᶣ ਬੈਠਦੇ। 

d. ਜੇਕਰ ਿਬᴆਿਟਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੀਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪᴆਤੀਿਨਧ ਮੰਨ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਯਾਤ-
ਸੂਚਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾ, ਖਣਜਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲਾਂ‘ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਪᴆਿਵᴆਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੁਪਾᶳਦਾ ਹੋਇਆ 
ਿਮਸ਼ਰਤ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

e. ਮੁਢਲੀਆ ਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਚ ਇਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਨਹᶣਹੰੁਦੀਆਹਨ। 

f. ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਚਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹᶣ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖਣਜਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇਮਾਲਾ ਂ ਿਜਹੀਆਂ ਵਖੋ-ਵੱਖ 
ਮੁਢਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂਹਨ। ਿਫਰ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਕਈ ਤਰᴇਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਇਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਨੰੂ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। 

 

2. ਅਨੁਭਿਵਕ ਪᴆਮਾਣ ਰਾਹੀ ਸਮਰਿਥਤ ਨਹੀ  

ਿਕੰਡਲਬਰਗਰ,ਏਲਜ਼ਵਰਥ, ਮੋਰਗਾਂਹੈਬਰਲਰ ਅਤੇ ਿਲਪਸੀ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧੁਿਨਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨਾਂ ਨੇ 

ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ ਿਸਧਾਂਤ ਨੰੂ ਸੱਚ ਿਸਧੱ ਨਹᶣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਲਪਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ‘ਚ ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਿਸੱਟਾ ਪਸ਼ੇ 
ਕੀਤਾ ਹੈ  "ਿਨਵਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਿਵਸਤᴆਤਿਵਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਯੂ ਐਸ ਦੇ              
ਅੰਕਿੜਆਂ‘ਚ  ਕੋ ਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਿਮਲਦਾ। ਇਕ ਇਹ ਿਕ ਿਵਸਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਜਹਨਾ‘ਚ ਯੂ ਐਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਿਕ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ‘ਚ 

ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹᴆਾਸ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

3. ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਿਵਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਿਨਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

4. ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾ‘ਂਚ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਿਸੱਧ ਨਹੀ 
ਇਹ ਤਰਕ ਿਕ ਿਵਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ ਏਕਾਿਧਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਉ᷀ਨਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਜਸਤੋ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ 
ਅਨੁਭਿਵਕ ਪᴆਮਾਣ ਰਾਹੀ ਿਸੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ। 

5. ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ᶵਜਲ ਦਾ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ 
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ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਿਕ ᶵਜਲ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਨੰੂ 
ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕᶳਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ। 
ਿਫਰ ਸਾਪੇਖ ਕੀਮਤਾ ਿਸਰਫ ਮੰਗ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਠ 

ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮɨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

6. ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨਦੇਖੀ 
ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰ ਿਸਧਾਂਤ ਿਸਰਫ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਧਤੀਆ ਦੀ 
ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਪੇਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮੰਗ ਤੇ ਸਗᶦ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਿਥਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਿਜਹਨਾ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮɨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਉ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

7. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸਾਂ ਤᶦ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ  
ਭਾਂਵੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਫਾਇਦੇ ਨੀਵੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪᴆਦਾਨ 
ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਸਤੂ ਸੁਧਾਰ ਵਸਤੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਬਹੁਿਵਧਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ‘ਚ 
ਪᴆਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋ ਫਾਇਦੇ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

8. ਮੁਢਲੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹᶣ 
ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਿਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ ਮੰਗ  ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹᴆਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹᶣ ਹੈ। 1870 ਤɨ ਿਵਸ਼ਵ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ 
ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਲ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ‘ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਉ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪᴆਭਾਵ ਨੂ ੰ
ਅੰਕਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ। 

 

5. ਵਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਚ ਹᴆਾਸ ਦ ੇਗਲਤ ਪᴆਭਾਵ 

ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਹᴆਾਸ ਦੇ ਹੇਠਿਲਿਖਤ ਗਲਤ ਪᴆਭਾਵ ਿਮਲਦੇ ਹਨ: 

ਆਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਚ ਿਗਰਾਵਟ: ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥੰਧਤ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕੀਮਤਾਂ‘ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਿਰਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। 

 

ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉ᷀ਚੇ ਘਾਟੇ: ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ‘ਚ ਹᴆਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਿਬਲਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਅਰਜਨਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾ 1 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਘਾਟੇ ਵਧੇ ਹਨ। 

 

ਵੱਧ ਰਹੇ ਿਰਣ: ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਚ 
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਿਬਆਜ਼ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਯਾਤ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਵਧਾ ਪਾਦɨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪɩਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ‘ਚ ਹੋਰ ਿਗਰਾਵਟ ਿਲਆᶳਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ 
ਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ਚ ਫਸ ਜਾਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇ ਜਾਲ‘ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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ਿਵਕਾਸ ਰੋਕਣਾਂ: ਉ᷀ਚੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਿਲਆᶳਦੇ ਹਨ ਿਕᶳਿਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ 

ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਵਕਾਸ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਨਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗੇ, ਤਫੀਤੀਕਾਰੀ 

ਦਬਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆᶳਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰᴇਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪᴆਿᴡਆ ਨੰੂ 
ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

6. ਿਸਟੱਾ  

ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤᴆ ੀਆਂ‘ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹᴆਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਿਵਵੇਚਨਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ 

ਰਿਹੰਦੀਆ ਹਨ। ਿਸੰਗਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਤɪ 1987ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਚ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਰਾਹੀ 

ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ 

1 ਪᴆਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਹᴆਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤɪ ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ ਦੁਗਣਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਨਾ 
ਿਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਤਾ ‘ਚ ਿਡਗਦੀਆਂ ਹਨ 
ਸਗᶦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਰਮਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚ ਘੱਟ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

7. ਛੋਟ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੋਟ ਿਲਖ ੋ

i) ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸ 

ii) ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਤੱਤ 

iii) ਿਰਣ ਸਮਿਸਆਵਾਂ 

 

8. ਵਡੱ ੇਉਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪᴆਸ਼ਨਾ ਂ

1. ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਵਪਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹᴆਾਸ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ। 

2. ਘੱਟ-ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਪᴆੇਿਬਸ਼-ਿਸੰਗਰ ਦੀਰਘਕਾਲੀਹᴆਾਸਉਪਕਲਪਨਾ ਦਾ 

ਪਰੀਖਣ ਕਰੋ। 

 

9. ਪᴆਸਤਾਿਵਤ ਪਸੁਤਕਾ ਂ

1. Sodersten, Bo and Read, G. : International Economics  

2. Salvatore, D. : International Economics  

3. Ethier, W.J. : Modern International Economics  

4. M. L. Zhingan: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 

 


