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विपणनाचे महत्त्ि  

विपणनाचे महत्त्ि विविध पैलूूंचा दषृ्टीने पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल: 

(अ) आर्थथक विकासाच्या दषृ्टीने विपणनाचे महत्त्ि: 

आर्थथक विकासाच्या दषृ्टीने विपणनाचे असणारे महत्त्ि पुढील मुद्द्ाूंच्या आधारे जाणून घेता 

येईल 

 (१)शेती ि औ्ोवगक क्षेत्राचा विकास:  

प्रत्येक दशेात शेती ि औ्ोवगक क्षेत्राचा विकास  घडिून आणण्यात विपणनाचा मोठा िाटा 

आह.े प्रगत विपणन व्यिस्थेमुळे शेतीमध्ये तयार होणारे धान्य ककिा उ्ोगाूंमध्ये तयार होणारा माल 

योग्य िेळी ि योग्य ककमतीला विक ला जात  असतो. त्यामुळे शेतकरी ि कारखानदार याूंना 

उत्पादनिाढीची प्रेरणा वमळून ते उत्पादन िाढवितात. अशा रीतीने विपणन शेती ि उ्ोगाूंच्या 

विकासाला मदत करत.े 

(२)रोजगारात िाढ: 

विपणना मध्ये  खरेदी ि विक्री या महत्िाच्या कक्रया समाविष्ट असल्या तरी त्याूंच्याबरोबर 

अनेक सेिा क्षेत्राूंचा विकास होतो . खरेदी-विक्रीचे व्यिहार सुलभ व्हािे म्हणून , विमा कूं पन्या िाहतूक 

कूं पन्या अथथपुरिठा करणाऱ्या वित्तीय सूंस्था मालाचा साठा करणाऱ्या साठिणूक सूंस्था शीतगृह े

वतचाही विकास होतो . त्यामुळे मोठ्या प्रमाणािर रोजगाराची सूंधी उपलब्ध होते . विशेषतः 

विकसनशील दशेात बेकारीची समस्या सोडिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणािर प्रयत्न करािे लागतात . 

म्हणून विकसनशील दशेात विपनानाला महत्त्िाचे स्थान आह.े 

  (३)  मूंदीिर मात: 

अथथव्यिस्थेत तेजी नूंतर मूंदीत असते . मूंदीमुळे बाजारात िस्तू उपलब्ध असून त्याूंना मागणी 

नसल्याचे आढळून येते . परूंतु विपणन प्रकक्रयेमुळे समाजातील कक्रयाशक्ती योग्य कदशेने प्रिावहत 

करण्याचे प्रयत्न होत असतात ि त्यामुळे मूंदीच्या काळातही िस्तूूंना मागणी होते ि अशा  प्रकारे 

मूंदीिर  वनयूंत्रण ठेिून  अथथव्यिस्था गवतमान करण्यासाठी विपणनाची मदत होत असते . 

 (४)  जीिनमानात िाढ: 

विपणनाच्या विकासामुळे िाहतूक ि दळणिळणाच्या सोयींचा विकास होतो . त्यामुळे दरू 

असणारी खेडी ि अविकवसत विभाग बाजारपेठाूंची जोडले जातात . त्यामुळे ग्रामीण भागातील 



लोकाूंची क्रयशक्ती योग्य पद्धतीने िापर ली जाते . विपणनाच्या सोयीमुळे ग्राहकाूंना अनेक पयाथय 

िस्तूची वनिड करता येते ि त्यामुळे त्याूंच्या जीिनमानात िाढ होऊ शकत.े 

(५)   राष्ट्रीय ि आूंतरराष्ट्रीय व्यापारात िाढ :  

विपणन व्यिस्थेमध्ये दशेी ि विदशेी व्यापारात िाढ होते . बाजारपेठाूंचा विस्तार झाल्यामुळे 

ग्राहकाूंच्या सूंख्येत िाढ झाली ि या िाढीमुळे व्यापार उ्ोगाूंचा विकास होऊन त्याूंच्या उत्पादनात 

िाढ होऊन होत आहे . विपणामुळे िस्तूूंना फक्त स्िदशेीच नव्ह ेतर विदशेी बाजारपेठही वमळत आहे . 

त्यामुळे रोजगार, गुणित्ता िाढीला चालना वमळत.े 

(ब)  उत्पादकाूंच्या दषृ्टीने विपणनाचे महत्त्ि : 

उत्पादक ककिा कारखानदाराूंनी तयार केलेल्या िस्तूूंची विक्री करण्यासाठी त्याूंना विपणन 

व्यिस्थेचा आधार घ्यािा लागतो . ककबहुना विपणन व्यिस्थेिरच उत्पादन उत्पादकाूंचे भवितव्य 

अिलूंबून असते. त्यामुळेच त्याूंच्या दषृ्टीने अनन्यसाधारण महत्त्ि आह ेते पुढील प्रमाण.े 

(१) िेळ ि खचाथत बचत:  

िस्तूूंची विक्री करण्यासाठी वितरणाचे अनेक मागथ उपलब्ध आहते . प्रत्येक उत्पादक आपली 

कुित ि आर्थथक साधने लक्षात घेऊन वितरण मागाथची वनिड करतो . त्यामुळे उत्पादकाच्या िेळेत ि 

खचाथतही बचत होते. 

(२)उत्पादनास योग्य ककमत: 

 विपणन व्यिस्थेमुळे कारखानदाराूंच्या िस्तू योग्य िेळी बाजारात पोहोचल्यामुळे त्याूंना 

योग्य ककमत वमळते तसेच ककमान विक्रीची हमी त्याूंना वमळत.े 

(३)उत्पादकािर भार कमी: 

 विपणन व्यिस्थेमध्ये उत्पादकाूंना िस्तूूंच्या विक्री चचता नसते . विपणन व्यिस्थेद्वारे 

उत्पादकाच्या िस्तूची विक्री होणार असल्याची खात्री असल्यामुळे त्याूंना उत्पादनािर जास्त लक्ष 

कें कित करता येते . त्यामुळे उत्पादक विक्रीच्या चचतेतून मुक्त होतात ि िस्तूच्या विकास ि गुणित्तेकडे 

लक्ष दऊे शकतात. 

(४)समाजाशी सूंबूंध: 

 प्रत्येक दशेातील विपणन व्यिस्था उत्पादक ि समाज याूंना जोडणारी एक महत्त्िा चा दिुा  

आह.े दिुाच्या सु दढृतेिर दशेाचा आर्थथक विकास अिलूंबून असून समाजाची सूंपन्न ता होत त्याच्यािर 

अिलूंबून असते. उत्पादकाूंना विपणन व्यिस्थेमाफथ त समाजापयंत पोहोचता येते . 



(क) ग्राहकाूंच्या दषृ्टीने विपणनाचे महत्त्ि: 

 विपणन व्यिस्थेचा कें िचबद ू ग्राहक आहते . दशे ककिा उत्पादकाूंच्या दषृ्टीने  जसे  विपणनाचे 

महत्त्ि आह.े तसेच ग्राहकाूंच्या दषृ्टीनेही विपणनाचे आह ेयासूंदभाथत पुढील मुद्दे महत्त्िाचे आहते. 

   (१)गरजाूंची पूतथता: 

विपणन यामुळे ग्राहकाूंच्या गरजा पूणथ होतात . ग्राहक विविध प्रकारचे असून त्याूंच्या गरजाही 

वभन्न वभन्न स्िरूपाच्या असतात . पण या सिथ गरजा पूतीचे काम विपणन याद्वारे करण्याचा प्रयत्न 

होतो. 

(२)आर्थथक क्षमतेनुसार खरेदी: 

ग्राहकाूंना त्याूंच्या अपेक्षेनुसार िस्तू वमळत असल्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या उत्पन्नानुसार 

जीिनमानात सुधारणा करण्याची सूंधी प्राप्त होतील . विपणन व्यिस्थेमध्ये ग्राहकाूंना केिळ मुबलक 

प्रमाणािर िस्तू  वमळत नाही तर विविध िस्तूूंच्या विपुल तेमुळे ते आपल्या आर्थथक कुितीनुसार िस्तू 

खरेदी करू शकतात. 

(३)आिडी-वनिडीसिाि: 

विविध िस्तूूंची खरेदी करून ग्राहक आपल्या गरजा भागित असले तरी िस्तूची खरेदी करणे 

एिढेच ग्राहकाचे ध्येय नसत.े विपणन व्यिस्थेमुळे ग्राहकाूंच्या आिडी वनिडीला िाि वमळतो . ज्या  

िस्तू आिडत नाहीत त्याूंची ग्राहकाूंना खरेदी करण्या चे बूंधन नाही ज्या िस्तू आिडतात त्याूंचीच 

प्रामुख्याने खरेदी केली जात.े त्यामुळे िस्तू खरेदीचे समाधान अनेक पयाथय ग्राहकाूंना वमळतात. 

(४)ककमत वनयूंत्रणाचा अप्रत्यक्ष फायदा: 

 ग्राहक िस्तूची खरेदी करताना त्याच्या ककमती कडे लक्ष दतेात. ज्यािेळी विपणन खचाथत िाढ 

होत.े त्यािेळी िस्तूचे ककमतीतही िाढ होते परूंतु आजकाल बाजारात एकाच प्रकारच्या अनेक 

उत्पादकाूंच्या िस्तू विक्रीस येत असल्यामुळे प्रत्येक उत्पादक विपणन खचाथिर वनयूंत्रण ठेिण्याचा प्रयत्न 

करतो अथाथतच त्याचा फायदा ग्राहकाूंना वमळतो  

अशा प्रकारे ग्राहक उत्पादक ि आर्थथक विकासाच्या दषृ्टीने दशेात विपणनला महत्त्ि प्राप्त झाले 

आह.े 

 


