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चलनवाढ 
• वसू्त आणि सेवाांच्या णिमतीच्या पातळीत सामान्य वाढ. 

• सांदर्भ िालावधीत णिां मत णिदेशाांिातील बदलाची टके्कवारी दर म्हिूि याचा अांदाज आहे. 

• सध्या र्ारतात चलिवाढीचा दर ग्राहि णिां मत णिदेशाांि- एिणित (आधाररू्त वर्भ- 2012) च्या मदतीिे मोजला 

जातो. 

• एणिल 2014 पयंत, चलिवाढीचा दर WPI (घाऊि णिां मत णिदेशाांि) च्या मदतीिे मोजला गेला. 

• चलिवाढीचा दर = (वतभमाि िालावधी णिां मत णिदेशाांि-सांदर्भ िालावधी णिां मत णिदेशाांि)/(सांदर्भ िालावधी 

णिां मत णिदेशाांि)×100 

चलनवाढचा प्रकार 

वाढीच्या दरावर आधाररत (Based on the rate of rising in Inflation) 

1. रेंगाळिारी चलिवाढ (Creeping Inflation) 

• अणतशय िमी दरािे णिां मत वाढ (<3%) 

• हे सुरणित आणि अर्भव्यवस्रे्साठी आवश्यि मािले जाते. 

2. चालिे णिां वा टर ॉणटांग चलिवाढ (Walking or Trotting Inflation) 

• णिमतीत मध्यम दरािे वाढ (३% < चलिवाढ < १०%) 

• या दरािे चलिवाढ हा अर्भव्यवस्रे्साठी धोक्याचा इशारा आहे. 

3. धावती चलिवाढ (Running Inflation) 

• उच्च दरािे णिमतीत वाढ (10 % < चलिवाढ < 20 %) 

• त्याचा अर्भव्यवस्रे्वर णवपरीत पररिाम होतो. 

4. हायपरइन्फ्लेशि णिां वा सरपटिारी चलिवाढ णिां वा धावपट्टी चलिवाढ (Hyperinflation or Galloping Inflation 

or Runway Inflation) 

• अणतशय उच्च दरािे णिमतीत वाढ (20 % < चलिवाढ < 100 %) 

• या पररस्स्र्तीमुळे अर्भव्यवस्रे्चे सांपूिभ पति होते. 

कारणाांवर आधाररत (Based on the causes) 

• णिमाांि पुल इन्फ्लेशि: जेव्हा मयाभणदत पुरवठ्यापेिा जास्त वसू्त आणि सेवाांच्या मागिीमुळे चलिवाढ उद्भवते. 

• िॉस्ट-पुश इन्फ्लेशि: जेव्हा मयाभणदत पुरवठ्यावर वसू्त आणि सेवाांसाठी उच्च इिपुट खचाभमुळे (उदाहरि- िच्चा 

माल, मजुरी इ.) चलिवाढ उद्भवते. 

इतर व्याख्या 

1. णिलेशि (Deflation): हे चलिवाढच्या णवरुद्ध आहे. 

• अर्भव्यवस्रे्तील णिां मतीच्या सामान्य पातळीत घट. 

• या णिां मत णिदेशाांिात मोजले जािारे ििारात्मि आहे. 

2. सॅ्टगलेशि: जेव्हा अर्भव्यवस्रे्त स्स्र्रता आणि चलिवाढ एिि असते. 

3. स्स्र्रता (Stagnation): िमी राष्ट्र ीय उत्पन्न वाढ आणि उच्च बेरोजगारी. 

4. णिसइन्फ्लेशि (Disinflation): जेव्हा चलिवाढचा दर िमी असतो. 

उदाहरि: जर गेल्या मणहन्यातील चलिवाढ दर 4% असेल आणि चालू मणहन्यात चलिवाढचा दर 3% असेल. 

5. ररलेशि (Reflation): चलिवाढीच्या स्स्र्तीतूि अर्भव्यवस्रे्ची सुटिा िरण्यासाठी चलिवाढीचा दर वाढवण्यासाठी 

सरिारची जािीवपूवभि िेलेली िृती. 
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6. िोर चलिवाढ (Core Inflation): हे िाही उत्पादिाांच्या णिां मती वगळूि अर्भव्यवस्रे्तील णिमती वाढीचे मोजमाप आहे 

(ज्ाांची णिां मत अस्स्र्र आणि तातु्परती स्वरूपाची असते. 

चलनवाढचे पररणाम (Effects of Inflation) 

1. उत्पन्न आणि सांपत्तीचे पुिणवभतरि (Redistribution of income and wealth) 

चलिवाढच्या िर्ावामुळे िाही लोिाांचे िुिसाि होते आणि दुसऱ्या गटाचा फायदा होतो. 

उदाहरि- 

कर्जदार आणण कर्जदाराांच्या बाबतीत 

• िजभदार - लार्ार्ी 

• धििो- तोटा 

उत्पादक आणण ग्राहकाांच्या बाबतीत 

• उत्पादि- लार्ार्ी 

• ग्राहि - तोटा 

2. उत्पादि आणि उपर्ोगावर पररिाम 

• चलिवाढमुळे मागिी िमी होते ज्ामुळे उत्पादि िमी होते. 

• लोि िमी सेवा वापरण्याचा ियत्न िरतात ज्ामुळे वापर िमी होतो. 

3. पेमेंटची िणतिूल णशल्लि 

• णियाभत िमी होते आणि इतर देशाांििूि आयात वाढते ज्ामुळे परिीय चलि राखीव घटते. 

चलनवाढ णनयांत्रणासाठी उपाययोर्ना 

1. के्रणिट णियांिि: त्याचा वापर आरबीआयििूि िेला जातो. 

2. ित्यि िरात वाढ: वाढलेल्या अित्यि िराांमुळे, लोिाांििे िमी पैसा उपलब्ध आहे आणि त्याांच्याििूि िमी मागिीमुळे 

णिां मत िमी होते. 

3. णिां मत णियांिि: अणधिाऱ्याांिी िमाल णिां मत मयाभदा णिणित िरूि. 

4. व्यापार उपाय: वसू्त आणि सेवाांची णियाभत आणि आयात िरूि अर्भव्यवस्रे्त योग्य पुरवठा राखिे. 
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