Nature and Scope of Business Economics
व्यवसाय अर्थ शास्त्राचे स्वरूप व व्यवसाय अर्थ शास्त्राचे व्याप्ती

व्यवसाय अर्थशास्त्र, ज्याला व्यवस्र्ापकीय अर्थशास्त्र दे खील म्हटले जाते. व्यवसायावर आर्र्थक र्सद्ाां त आर्ि
कायथ पद्तीचा वापर. व्यवसायात आहे .
व्यवसाय अर्थ शास्त्राचे स्वरूप:
व्यवसाय आर्र्थक व्यवसायाां ना त्ाां चे लक्ष्य प्राप्त करण्यात मदत करिारे र्नयम स्र्ार्पत करण्याचा प्रयत्न करीत
आहे , जे खरां च मूळ शब्दाचे सार दे खील आहे . तर्ार्प, जर कांपन्या वैध र्निथयाचे र्नयम प्रस्र्ार्पत करण्यासाठी
आहे त, ते समजिे आवश्यक आहे वातावरि. यासाठी सकारात्मक र्कांवा विथनात्मक र्सद्ाां ताचा अभ्यास
आवश्यक आहे. अशा प्रकारे , व्यवसाय अर्थशास्त्र मूलभूत आर्ि सकारात्मक आवश्यक गोष्टी एकत्र करते
.आर्र्थक र्सद्ाां त, नांतरचे जास्त पू वीचे जास्त महत्व.
व्यवसाय अर्थ शास्त्राचे व्याप्ती:
व्यवसाय अर्थशास्त्राच्या व्याप्तीबद्दल, उदृश्याां ची एकसारखेपिा नाही र्वर्वध लेखकाां मध्ये अस्तस्तत्वात आहे . तर्ार्प,
पु ढील पै लू साां र्गतले जाते. सामान्यत: व्यवसाय अर्थशास्त्राच्या अां तगथ त ये तात.
1. मागिी र्वश्ले षि आर्ि अां दाज
2. र्कांमत आर्ि उत्पादन र्वश्ले षि.
3. र्कांमती, र्निथय आर्ि धोरिे.
4. नफा व्यवस्र्ापन
5. भाां डवल व्यवस्र्ापन
या र्वर्वध बाबीांमध्ये या र्वषयाचा समावेश असल्याचेही मानले जाते
व्यवसाय आर्र्थक बाब.
1. मागिी र्वश्ले षि आर्ि अां दाज:
एक व्यवसाय फमथ एक आर्र्थक सांस्र्ा आहे जी उत्पादकाां ना रूपाां तररत करते बाजारात र्वकल्या जािा -या वस्तूां ची
सांसाधने. व्यवसाय र्निथयाचा एक प्रमुख भाग बनविे मागिीच्या अचूक अांदाजाां वर अवलांबून असते. मागिीचा
अां दाज ये ऊ शकतो बाजारपे ठेतील स्तस्र्ती राखण्यासाठी व बळकट करण्यासाठी व्यवस्र्ापनाचे मागथ दशथक म्हिून
आर्ि नफा वाढर्वते. र्डमाां ड्स र्वश्लेषि र्वर्वध घटक ओळखण्यात मदत करते उत्पादनाची मागिी प्रभार्वत
करते आर्ि अशा प्रकारे हाताळण्यासाठी मागथदशथक तत्त्वे प्रदान करतात.
2. र्कांमत आर्ि उत्पादन र्वश्ले षिः

र्कांमत आर्ि उत्पादन र्वश्लेषि पासून काढलेल्या डे टासह एकर्त्रत आर्र्थक खचाथ चा अभ्यास टिकाच्या
अकाउां र्टां ग रे कॉडथ मध्ये उपयु क्त खचाथ चे अां दाज येऊ शकतात जे उपयु क्त आहे त व्यवस्र्ापन र्निथयाां साठी.
र्कांमत अर्नर्िततेचे घटक अस्तस्तत्वात आहे त कारि सवथ र्कांमत र्नर्ित करिारे घटक ज्ञात आर्ि र्नयां त्रिीय
नाहीत. शोधत आहे आर्र्थक खचथ आर्ि त्ा मोजण्याची क्षमता ही अर्धक आवश्यक गोष्टी आहे त. प्रभावी नफा
र्नयोजन, खचथ र्नयां त्रि आर्ि आवाज र्कांमत पद्ती.
3. . र्कांमती र्निथय:
र्कांमती र्निथय आर्ि धोरिे खरां तर, र्कांमत ही एक कांपनीच्या उत्पन्नाची उत्पत्ती असते आर्ि त्ाचे यश र्कांमतीचे
र्निथय कसे घे तले जातात यावर मुख्यत्वे अवलांबून असते. महत्त्वाच्या बाबीांमध्ये या
गोष्टीांचा समावेश आहे. र्वर्वध बाजारपे ठेतील र्कांमतीांचे र्नधाथ रि, र्कांमतीांची पद्त, र्भन्न र्कांमत, उत्पादन-लाइन
र्कांमती आर्ि र्कांमतीचे अांदाज.
4.नफा व्यवस्र्ापन:
व्यवसाय सांस्र्ा सामान्यत: नफा कमर्वण्याच्या उद्दे शाने आयोर्जत केल्या जातात आर्ि र्मळवलेल्या दीघाथ वधीतील
नफ्या कांपन्याां चा एक महत्त्वपू िथ उपाय म्हिून घे तली जातात यश. जर भर्वष्याबद्दल ज्ञान पररपू िथ असेल तर नफा
र्वश्ले षिास र्मळे ल खूप सोपे काम केले. तर्ार्प, अर्नर्िततेच्या जगात अपे क्षा नसतात नफा र्नयोजन आर्ि
मोजमाप करिे कठीि आहे म्हिून नेहमी लक्षात आले व्यवसाय आर्र्थक क्षेत्र. या क्षेत्राच्या अां तगथ त समार्वष्ट केलेले
महत्त्वपू िथ पै लूः नफ्याचे स्वरूप आर्ि मोजमाप, नफा धोरिे आर्ि नफा तांत्र ब्रे क-इव्हन अनालयर्सस सारखे
र्नयोजन.
5. भाां डवल व्यवस्र्ापन:
र्वर्वध प्रकारच्या व्यवसायातील समस्ाांपैकी सवाथ त जर्टल आर्ि व्यवसाय व्यवस्र्ापकासाठी त्रासदायक म्हिजे
एखाद्या कांपनीच्या भाांडवलाशी सांबांर्धत गुां तविूक. तुलनेने मोठ्या रकमेचा सहभाग असतो आर्ि समस्ा दे खील
असतात . जर्टल की त्ाां च्या सोल्यूशनसाठी बराच वेळ आर्ि श्रम आवश्यक आहे त. अनेकदा
भाां डवल व्यवस्र्ापनासांदभाथ तील र्निथय उच्च व्यवस्र्ापनाद्वारे घे ण्यात ये तो. र्ोडक्यात भाां डवल व्यवस्र्ापन म्हिजे
र्नयोजन आर्ि भाां डवलाचे र्नयां त्रि खचथ. मुख्य र्वषय असे आहे त: भाां डवलाचा दर आर्ि परतावा दर
प्रकल्ाां ची र्नवड.

निर्थ य घेर्े.
निर्थ य घेण्याचे प्रकार

र्निथय घे िे म्हिजे यापै की एक र्नवडण्याची प्रर्िया दोन र्कांवा अर्धक वैकस्तल्क कोसथ र्नवडीचा प्रश्न उद्भवतो
कारि भाां डवल, जमीन, कामगार आर्ि व्यवस्र्ापन यासारखी मूलभूत सांसाधने मयाथ र्दत आहे त
आर्ि वैकस्तल्क वापरामध्ये नोकरी करता ये ईल. अशा प्रकारे र्निथय घे ण्याचे कायथ र्नवड आर्ि र्निथय घे ण्यास
एक बनतो जो सवाथ त जास्त प्रदान करे ल .इस्तित समाप्त होण्याचे कायथ क्षम माध्यम, म्हिा, नफा अर्धकतम करा.
र्निथय घे ण्याच्या व्याप्ती, महत्त्व आर्ि पररिामाच्या आधारे र्वर्वध प्रकाराां मध्ये वगीकृत केले जाऊ शकते.
र्निथयाचे र्वर्वध प्रार्धकरिाां नी र्वर्वध प्रकारे वगीकरि केले आहे .
1. व्यवस्र्ापि केलेले निर्थयः
र्नयर्मत र्निथय र्कांवा सांरर्चत र्निथय असे म्हितात. कारि असे आहे की या प्रकारचे र्निथय वारां वार घे तले जातात
आर्ि ते र्नसगाथ त वारां वार असतात. हा र्निथय सांस्र्ेच्या धोरिाच्या कक्षेत घे ण्यात आला आहे . केवळ र्नम्न स्तरीय
व्यवस्र्ापन केलेला र्निथय घे ते आर्ि त्ाचा अल्कालीन पररिाम होतो.
कालाां तराने काम दे िे, खरे दी ऑडथ र दे िे (सामग्रीसाठी) इत्ादी काही योजनाबद् र्निथयाां ची उदाहरिे आहे त.
प्रोग्राम केलेले र्निथय घे ण्यासाठी एक स्पष्ट कट प्रर्िया आहे . प्रोग्रामर र्निथय घे ताना र्निथय घे िार्याला कार्मथक
व्यवस्र्ापक र्कांवा सांचालक मांडळाकडून काहीही र्वचारण्याची आवश्यकता नसते.

2. व्यवस्र्ापि रनित निर्थय:
सामररक र्निथय र्कांवा मूलभूत र्निथय र्कांवा धोरिात्मक र्निथय र्कांवा पुनगथ र्ठत र्निथय असे म्हितात. जेव्हा जेव्हा
गरज भासते तेव्हा हा र्निथय वररष्ठ व्यवस्र्ापनाां नी घे तला आहे. धोरिात्मक र्निथय घे ण्यापू वी व्यवस्र्ापनाकडून
काळजीपू वथक र्वश्ले षि केले जाते.

3.प्रमुख निर्थ यः
मुख्य र्निथय अर्धक मूल्यासह स्तस्र्र मालमत्ता खरे दीशी सांबांर्धत आहे . जमीन व इमारत खरे दी हे मुख्य र्निथयाचे
उदाहरि आहे . हा र्निथय उच्च व्यवस्र्ापनाने घे तला आहे .

4.लघु निर्थ य:
र्करकोळ र्निथय कमी मूल्यासह वतथमान मालमत्ताां च्या खरे दीशी सांबांर्धत आहे . पे स्तिल, पे न, शाई इत्ादी खरे दी
ही र्करकोळ र्निथयाची उदाहरिे आहे त. हा र्निथय र्नम्न स्तरावरील व्यवस्र्ापन लोक घे त आहे त.

5. सं घटिात्मक निर्थयः
र्निथय घे िारा र्निथय घे तो आर्ि सांस्र्ेच्या प्रभावी कायाथ साठी त्ाची अां मलबजाविी करतो आर्ि त्ाला
सांघटनात्मक र्निथय म्हितात. तो हा र्निथय आपल्या अर्धकार आर्ि क्षमता यावर घे तो.

6.वैयक्तिक निर्थ य:
र्निथय घे िारा आपल्या वैयस्तक्तक जीवनासाठी र्निथय घे तो जो वैयस्तक्तक र्निथय म्हिून ओळखला जातो. हा र्निथय
तो घरातच लागू करतो आर्ि आपले वैयस्तक्तक आयु ष्य व्यवस्तस्र्त ठरवतो. हा र्निथय एखाद्या सांस्र्ेच्या
कामकाजावर प्रर्तर्बां र्बत करत नाही. र्निथय घे िारा वैयस्तक्तक र्निथय घे ताना सांस्र्ेचा सदस् नसतो.
वैयस्तक्तक र्निथय आर्ि वैयस्तक्तक र्निथय यातील फरक सांबांर्धत गोांधळ अस्तस्तत्त्वात आहे . ते एक नाहीत आर्ि
एकसारखे नाहीत. र्निथय घे िारा स्वतांत्र र्निथय घे ताना सांस्र्ेचा सदस् असतो. तो सांस्र्ेमध्ये लागू करू शकतो.
त्ाला वैयस्तक्तक र्निथय घे ण्याचा अर्धकार सोपर्वण्यात आला आहे . वैयस्तक्तक र्निथय घे ताना तो सांस्र्ेत असलेल्या
धोरि व पररस्तस्र्तीचा र्वचार करतो.

7. गट निर्थ य:
र्वर्शष्ट कामाां साठी उच्च कर्मशनद्वारे एक कर्मटी बनर्वली जाते. ये र्े, शीषथ व्यवस्र्ापनाला असे वाटते की
कोितीही समस्ा सोडर्वण्यासाठी प्रभावी र्निथय घेऊ शकत नाहीत. ठोस र्निथय घे ऊन सर्मतीने आपला
अहवाल सादर करिे अपे र्क्षत आहे हे अव्वल व्यवस्र्ापन र्नर्ित करते.

8. नवभागीय निर्थयः
ये र्े र्निथय घे िारे हे र्वभाग प्रमुख र्कांवा र्वभाग व्यवस्र्ापक आहे त. तो र्वभाग चालर्वण्याचा र्निथय घे तो.
र्वभागाच्या र्निथयाचा इतर र्वभागाां वर कोिताही पररिाम होत नाही. हा र्निथय सांबांर्धत र्वभागातच राबर्वला
जातो.

9. आनर्थ क-निर्थ य:

आर्र्थक-आर्र्थक र्निथयाचा अर्थ असा र्निथय घ्यावा की ज्यामध्ये कोिताही खचथ होिार नाही. व्यवस्र्ापनाच्या सवथ
स्तराां वर या प्रकारचे र्निथय घे तले जातात. कामगाराां चा मनोबल वतथन योग्य ठरर्वण्याशी सांबांर्धत र्निथय अआर्र्थक र्निथय असे म्हितात.

10. संकटाचा निर्थ यः
अनपे र्क्षत पररस्तस्र्ती पू िथ करण्याचा र्निथय घे तला जातो. सांकटाचा र्निथय घे ताना र्निथय घे िार्याला तपासिी
करून घे ण्याची कोितीही शक्यता व वेळ नाही. याला अन्यर्ा स्पॉट र्निथय म्हटले जाऊ शकते. कारि असे आहे
की जेव्हा जेव्हा गरज उद्भवली जाते तेव्हा र्निथय घे िार्याला सेकांदाचा अपव्यय न घे ता र्निथय घ्यावा लागतो.

11. सं शोधि निर्थयः

एखाद्या र्वर्शष्ट बाबीांच्या फायद्याचे आर्ि बाधक र्वश्ले षिानांतर र्निथय घे ण्यात ये तो. र्निथय घे िार्यावर असा
र्निथय घे ण्यास दबाव नसतो. सांशोधन र्निथयासाठी बर्याच मार्हतीची आवश्यकता असते. सांशोधनाच्या र्निथयाची
गु िवत्ता र्वश्वसनीय मार्हतीच्या उपलब्धतेवर अवलांबून असते.

12. समस्या निर्थ य:
समस्े चे र्नराकरि करण्याचा र्निथय घे तला जातो. समस्ा अपे र्क्षत र्कांवा अनपे र्क्षत असू शकते. या व्यर्तररक्त,
आलेला र्निथय सांस्र्ेला यापु ढे अडचिी र्नमाथ ि करीत नाही.

व्यवसाय अर्थ शास्त्रज्ां ची भूनमका आनर् जबाबदा –या
फमथच्या वेगवेगळ्या उद्दीष्टे लक्षात घे ता व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञाांची भूर्मका र्दवसेंर्दवस महत्वाची बनते. र्वर्शष्ट
कौशल्ये आर्ि तांत्रे वापरुन र्निथय घे ण्यामध्ये आर्ि अग्रे र्षत र्नयोजनात फमथच्या व्यवस्र्ापनास मदत
करण्यासाठी त्ाची महत्त्वपू िथ भूर्मका आहे . प्रगत दे शाां मध्ये , मोठ्या कांपन्या व्यवस्र्ापनास मदत करण्यासाठी
व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञ र्कांवा व्यवस्र्ापकीय अर्थशास्त्रज्ञ वापरतात.
मुदतीमध्ये व्यवसायावर पररिाम करिारे घटक फमथमध्ये र्कांवा फमथच्या बाहे र असू शकतात. सामान्यत: या
घटकाां ना दोन प्रकाराां मध्ये र्वभागले जाते उदा.,

1.बाह्य घटक आनर्
2.अंतगथत घटक
बाह्य घटक फमथच्या र्नयां त्रिाबाहे र आहे त आर्ि हे घटक व्यवसाय वातावरि तयार करतात. अां तगथ त घटक
फमथच्या व्यवस्र्ापनाच्या र्नयां त्रिाखाली असतात आर्ि त्ाां ना व्यवसाय ऑपरे शि म्हितात.

उदाहरिार्थ, गुां तविूक, रोजगार, वस्तूां चे उत्पादन, त्ाां ची र्कांमत इत्ादी बाबीांचा र्निथय घे ण्यास टिक स्वतांत्र
आहे परां तु हे सवथ र्निथय एखाद्या र्वर्शष्ट व्यवसायाच्या वातावरिाच्या चौकटीत, सरकारचे आर्र्थक धोरि आर्ि
स्पधेच्या मयाथदेत घे तले जातात. टिक इ.
व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञाां नी पयाथ वरिाचा अभ्यास केला पार्हजे
व्यवसायाच्या वातावरिाचा आर्ि फमथच्या स्वारस्ावर पररिाम करिारे बाह्य घटक, सामान्य र्कांमती, राष्टरीय
उत्पन्न आर्ि उत्पादन, व्यापाराचे प्रमाि इत्ादीांचा र्वस्तृ त अभ्यास करिे हे व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञाां चे प्रार्र्मक
कतथव्य आहे . या घटकाां चे सांपूिथ र्वश्ले षि केले पार्हजे आर्ि पु ढील प्रश्नाां ची उत्तरे शोधावी लागतील:

1. अर्थव्यवस्र्ेत कल काय आहे ? हे मांदीचे लक्षिे गळू न पडत आहे की दशथर्वत आहे ?

२. मनी माकेटचे स्वरूप काय असेल?

3. सवथसाधारिपिे कच्च्च्या मालाचे आर्ि तयार उत्पादनाां चे भाव र्कती असतील?

4. कांपनीने तयार केलेल्या सार्हत्ाच्या सांदभाथ त स्पधाथ वाढण्याची र्कांवा कमी होण्याची शक्यता आहे काय?

5. सरकारची धोरिे कोिती असतील?

या प्रश्नाां ची उत्तरे सांभाव्य व्यवसाय स्वरुपावर अर्धक प्रकाश टाकतील आर्ि व्यवसार्यक अर्थशास्त्रज्ञ वैज्ञार्नक
र्निथय घे ण्याद्वारे प्रभावी योगदान दे ऊ शकतात.
व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञाां नी व्यवसाय सांचालनासांदभाथ त र्निथय घ्यावेत

व्यवसायाचा अर्थशास्त्रज्ञ खालील व्यवसायाां चा अभ्यास करून आर्ि त्ाद्वारे र्वश्ले षि करून अां तगथ त
व्यवसायार्वषयी र्निथय घे ण्यात व्यवस्र्ापनास मदत करू शकेल:

1. ये त्ा वषाथ साठी उत्पादनाचे वेळापत्रक आर्ि यादी धोरि काय असले पार्हजे?

२. योग्य र्कांमत व मजुरीची पॉर्लसी कोिती असतील?

3. ये िा -या मर्हन्याां त र्कती रोख रक्कम उपलब्ध होईल आर्ि त्ाची गुां तविूक कशी करावी?

4. ये त्ा वषाथ साठी वाजवी र्विी व नफ्याचे बजेट कोिते असावे?

उपरोक्त अभ्यास करण्याव्यर्तररक्त, व्यवसाय अर्थशास्त्राला र्वर्शष्ट काये करावीत

1.र्विी अांदाज,
2. बाजार सांशोधन,
3.प्रर्तस्पधी कांपन्याां चे र्वश्लेषि,
4.र्कांमती समस्ा,
5.उत्पादन कायथ िम,
6.गुां तविूकीचे र्वश्ले षि आर्ि पयाथ वरिीय अां दाज इ.
व्यवस्र्ापनास आकडे वारीची मार्हती दे ण्याबरोबरच पररिामकारक र्नयोजन करण्यासाठी आवश्यक असिारी
आर्र्थक बु स्तद्मत्ता प्रदान करिे हे व्यवसाय अर्थशास्त्रज्ञाां चे कतथव्य आहे . र्बर्िनेस इकॉनॉर्मस्टला फमथची मुख्य
उर्द्दष्टे लक्षात ठे वून या उर्द्दष्टाां च्या आधारे र्निथय घ्यावे लागतात.

व्यवसायाची सामानजक जबाबदारी

व्यवसायाची सामार्जक जबाबदारी म्हिजे समाज र्हतसांबांधाांचे रक्षि करण्यासाठी व्यवसाय एां टरप्राइिच्या
व्यवस्र्ापनाची जबाबदा -या.

सामार्जक उत्तरदार्यत्वाच्या सांकल्नेनुसार व्यवसायाचे र्निथय घे ण्याकररता व्यवस्र्ापकाां चे उद्दीष्ट्य केवळ नफा
र्कांवा भागधारकाांचे मूल्य वाढविे नव्हे तर कामगार, ग्राहक आर्ि सांपूिथ समुदाय अशा समाजाच्या इतर सदस्ाां चे
र्हत साधिे आर्ि त्ाां चे सांरक्षि करिे होय. .
१. भागधारकांची जबाबदारीः
चाां गल्या कॉपोरे ट कारभाराच्या सांदभाथ त, कॉपोरे ट एां टरप्राइिने भागधारकाां चे हक्क ओळखले पार्हजेत आर्ि
त्ाां चे र्हत सांरर्क्षत केले पार्हजे. याने भागधारकाां च्या मार्हतीच्या अर्धकाराचा आदर केला पार्हजे आर्ि वार्षथक
सवथसाधारि सभेत प्रश्न र्वचारण्याच्या मतदानाचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या त्ाां च्या अर्धकाराचा आदर केला
पार्हजे.

कॉपोरे ट एां टरप्राइिने भागधारकाां शी व्यवहार करताना उत्कृष्ट आचारसांर्हता पाळली पार्हजे. तर्ार्प, कॉपोरे ट
बोडथ आर्ि व्यवस्र्ापन नफा र्कांवा भागधारकाां चे मूल्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतात परां तु हे उद्दीष्ट साधताना त्ाां नी
कमथचारी, ग्राहक व इतर भागधारकाां चे र्हत जपले पार्हजे. त्ाची खास जबाबदारी अशी आहे की नफा र्कांवा
भागधारकाां चे मूल्य वाढर्वण्याच्या प्रयत्नात ते वातावरि प्रदू र्षत करू नये .

२. कमथचार्यांवर जबाबदारीः
व्यवसाय उद्योगाचे यश त्ाच्या कमथचार्याां च्या मनोबलवर मोठ्या प्रमािात अवलांबून असते. कमथचारी एखाद्या
सांस्र्ेच्या कायाथ मध्ये मोलाचे योगदान दे तात. कॉपोरे ट एां टरप्राइिची उत्पादकता वाढर्वण्यासाठी चाां गल्या आर्ि
योग्य रोजगार पद्ती आर्ि औद्योर्गक सांबांध असावेत. सांघटनेचे स्वातांत्र्य आर्ि मुक्त सामूर्हक सौदे बाजीचे
कामगार र्कांवा कमथचार्याां चे हक्क याने ओळखले पार्हजेत. यार्शवाय, र्वर्वध कमथचार्याां मध्ये भेदभाव करू नये .

कमथचार्याांकडे असलेल्या कॉपोरे ट उपिमाची सवाथ त महत्त्वाची जबाबदारी म्हिजे त्ाां ना योग्य पगाराची दे य दे िे
आर्ि र्नरोगी आर्ि चाां गल्या कामाची पररस्तस्र्ती प्रदान करिे. व्यवसाय सांस्र्ाांनी त्ाां च्या कमथचार्याां ना आवश्यक
कामगार कल्यािकारी उपिम दे ण्याची गरज ओळखली पार्हजे, र्वशेषतः त्ाां नी मर्हला कामगाराां ची काळजी
घ्यावी. याखेरीज उद्योजकाां नी कामगाराां चे कौशल्य वाढर्वण्यासाठी योग्य प्रर्शक्षि व र्शक्षिाची व्यवस्र्ा करावी.

तर्ार्प, हे लक्षात घे तले जाऊ शकते की भारतातील फारच कमी कांपन्या वरील बर्याच चाांगल्या पद्तीांचे अनुसरि
करतात. भारतीय उद्योगाां चे किथधार सामान्यत: आपल्या कमथचार्याां च्या कमी उत्पादकता बद्दल तिार करतात,
परां तु त्ाां च्या समस्ाांकडे लक्ष वेधण्यासाठी फारसे काही केलेले नाही. अर्जत र्नवाडथ कॅबराल अगदी बरोबर
र्लर्हतो, “कदार्चत हे समजले पार्हजे की कॉपोरे शि फक्त त्ाां च्या कमथचार्याां इतकेच प्रभावी आर्ि कायथ क्षम
असू शकतात आर्ि म्हिूनच अनेक कामगाराां चे पालन करण्याच्या प्रयत्नाां पेक्षा अशा प्रकारच्या सुधारिेची
अां मलबजाविी कृतीशील पद्तीने करिे आवश्यक आहे . दे शात कायदे आहे त. हे बहुदा एक असे क्षेत्र आहे र्जर्े
चाां गल्या कारभाराच्या पद्तीांनी दे शाच्या व्यवसायाच्या वातावरिावर महत्त्वपू िथ प्रभाव पाडला आहे . ”

3. ग्रािकांवर जबाबदारीः
काही अर्थशास्त्रज्ञाां चे मत आहे की ग्राहक हा एक राजा आहे जो व्यापारी उद्योगाां ना आपल्या इिे नुसार वस्तू व
सेवा दे ण्याचे र्नदे श दे तो. तर्ार्प, आधुर्नक काळात हे कदार्चत काटे कोरपिे सत् असू शकत नाही परां तु
कांपन्याां नी त्ाां चे उत्पादनक्षम उपिम राबर्वण्याच्या दृष्टीने त्ाांचे र्हतसांबांध जपण्यासाठी त्ाांच्या जबाबदा .््या
मान्य केल्या पार्हजेत.

सामार्जक कराराच्या कल्नेचा मागोवा घे ताना व्यवस्र्ापन तज्ज्ञ पीटर डर कर म्हिाले, “ग्राहक हा व्यवसायाचा
पाया आहे आर्ि तो अस्तस्तत्वात ठे वतो. तो एकटाच रोजगार दे तो. ग्राहकाांच्या गरजा व गरजा भागवण्यासाठी
सोसायटी व्यापार-उद्योगात सांपत्ती उत्पादक सांसाधने सोपवते. वरील बाबीनुसार, व्यवसाय सांस्र्ाां नी ग्राहकाां चे
हक्क ओळखले पार्हजेत आर्ि त्ाां च्या गरजा समजल्या पार्हजेत आर्ि त्ानुसार वस्तू र्कांवा सेवा तयार केल्या
पार्हजेत.

ग्रािकांिा व्यवसाय उपक्रमांच्या खालील जबाबदायाथ उल्लेखिीय आिेत.

1. त्ाां नी ग्राहकाां ना वस्तू र्कांवा सेवा वाजवी दराने पु रवल्या पार्हजेत आर्ि हॉटे ल र्कांवा हॉटे ल बनवून त्ाां चे शोषि
करण्याचा प्रयत्न करु नये . जीवनरक्षक औषधे, भाजीपाला तेल आर्ि वीजपु रवठा आर्ि टे र्लफोन सेवा यासारख्या
अत्ावश्यक ’सस्तव्हथस’ सारख्या जीवनावश्यक वस्तूां ची र्नर्मथती करिार्या व्यावसार्यक उपिमाांच्या बाबतीत हे
अर्धक सांबांर्धत आहे .

२. त्ाां नी ग्राहकाां ना त्रासदायक आर्ि असुरर्क्षत उत्पादनाां चा पु रवठा करू नये ज्यामुळे त्ाां चे नुकसान होऊ
शकते.
3. त्ाां नी ग्राहकाां ना र्विी नांतरची सेवा द्यावी.
4. त्ाां नी अयोग्य आर्ि र्दशाभूल करिार्या जार्हरातीांच्या माध्यमातून ग्राहकाां ची चुकीची मार्हती काढू नये .
5. त्ाां च्या उत्पादनाां च्या योग्य र्वतरि व्यवस्र्ेची व्यवस्र्ा केली पार्हजे जेिेकरुन व्यापा by््याां कडून काळार्वपिन व नफा र्मळू नये .
6. त्ाां नी ऐकल्या जािार्या ग्राहकाां च्या हक्काां ची कबु ली र्दली पार्हजे आर्ि त्ाांच्या वास्तर्वक तिारीांचे र्नवारि
करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय केले पार्हजेत.

