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F.Y.B.A. Economics 
Microeconomics – II 

Semester – II 
 

Preamble : 
 
As a logical to Microeconomics Paper I, this paper is aimed at giving 
supply side knowledge of Economics to the learner which will enhance 
their knowledge about aspects of production, cost and revenue analysis, 
theories of distribution and understanding about the market structure.  
 

Module I : Production Analysis                                         (12 Lectures) 
Production Function : Concept And Types ; Concepts of Total, Average 
and Marginal Product; Law of Variable Proportion and Returns to Scale, 
Isoquant and Producer’s Equilibrium.  
 

Module II : Cost & Revenue Analysis                               (12 Lectures) 
Concept of Costs: Money and Real Cost, Private Cost, Explicit and 
Implicit Cost, Opportunity Cost; Relationship between Average, Marginal 
and Total Cost; Derivation of Shot Run and Long Run Cost Curves; 
Concepts of Revenue Types and Interrelationship. 
 

Module III : Factor Pricing                                                 (12 Lectures) 
Marginal Productivity Theory of Distribution Rent : Ricardian Theory of 
Rent, Modern Theory of Rent, Quasi Rent; Wages: Modern Theory of 
Wages; Collective Bargaining; Supply Curve of Labour; Interest Classical 
Theory of Interest, Loanable Funds Theory of Interest; Profit: Risk and 
Uncertainty Theory, Innovation Theory.  
 

Module IV : Equilibrium in Different Market Structure  (12 Lectures) 
Concept Of Equilibrium TR – TC And MR – Approach Features of 
Perfect Competition; Monopoly and Monopolistic Competition, Short Run 
and Long Run Equilibrium of Firm and Industry under each Market 
Condition; Selling Cost and Wastage under Monopolistic Competition.  
 
Note : We may include case studies and numerical examples for modules 
1, 2 and 4 from examination point of view.  
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१.४ उ�पादन फलनाची सकं�पना 
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  १.५.१ अ�पकालीन उ�पादन फलन 

  १.५.२ दीघ�कालीन उ�पादन फलन 

१.६  एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन   

१.७ साराशं 

१.८ �� 

१.१ उि��ये  (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होईल.  

 उ�पादनाचे घटक  

 उ�पादन फलनाची सकं�पना 

 उ�पादन फलनाचे �कार 

 एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन   

१.२ ��तावना (INTRODUCTION) 

अथ�शा�ा�या अ�यासात मागणी व उपभोगानतंर उ�पादन ही सकं�पना मह�वपूण� ठरते. 
उ�पादन �ि�येचा अथ� व�तूची िनिम�ती करणे होय. तर ’उ�पादन �हणजे मानवी �य�ना�ारे 
नैसिग�क व�तू व मानविनिम�त भाडंवली व�तू यां�या सहा�याने िनरिनरा�या उपयोिगतांची 
िनिम�ती करणे होय.“ �हणजेच उ�पादनाचा खरा अथ� उपयोिगतेची िनिम�ती करणे होय. 
अथा�त व�तू व सेवा�ंया उपयोगातील बदला नसुार उपयोिगतेचे वेगवेगळे �कार पडतात. 
उदाहरणाथ�, व�तूचा आकार बदलून जर उपयोिगतेत वाढ होत असेल तर ती �प 
उपयोिगता होय. उदाहरणाथ�, लाकडा�या ओडं�यापासून टेबल, खूच� तयार करणे. व�तू 
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एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी वाह�न ने�यास �थान उपयोिगता िनमा�ण होते. 
उदाहरणाथ�,  कोकणातील हापूस आंबा मुंबई�या बाजारात िवकणे. जर वेळेतील बदलाने 
उपयोिगता िनमा�ण होत असेल तर �याला समय उपयोिगता �हणतात. उदाहरणाथ�, 
शेतमाल िविश� हगंामात िनमा�ण होतो, परतं ुतो वष�भर वापरला जातो आिण एखा�ा व�तू 
ब�ल जािहराती�ार े उपभो��यास मािहती िद�यास �याला �ान उपयोिगता �हणतात. 
उदाहरणाथ�,  अंगा�या साबणाचे मह�व व फायदे सागंणे िश�क, कलावतं आिण �िमका�ंार े
जी समाजाची सेवा केली जाते तीला सेवा उपयोिगता �हणतात. थोड�यात वरील �माणे 
िनरिनरा�या उपयोिगता िनमा�ण कर�या�या �ि�येस उ�पादन असे �हणतात.  

१.३ उ�पादनाचे घटक (FACTORS OF PRODUCTION) 

भूमी, �म, भाडंवल व सयंोजन हे उ�पादनाचे चार �मखु घटक होत. अिलकडील काळात 
उ�पादन घटकानंा आदान (Input) असे �हणतात, तर या उ�पादन घटका�ंया सहा�याने 
िनमा�ण केले�या उ�पादनास �दान (Output) असे �हणतात.  

उ�पादनाचा अथ� : 

१. “वेगवेग�या आदानांचे �पातंर �दानात कर�या�या �ि�येस उ�पादन असे �हणतात.” 

२. “उ�पादन �हणजे मानवी �य�ना�ंार े नैसिग�क व�तू व मानव िनिम�त भाडंवली व�तू 
या�ंया सहा�याने िनरिनरा�या उपयोिगताचंी िनिम�ती करणे होय.” 

थोड�यात उपयोिगते�या िनिम�तीसाठी उ�पादनाचे चार ही घटक मह�वपूण� ठरतात आिण 
�म, भूिम, भाडंवल व सयंोजन हे चार ही घटक एकि�त आणून �या�या सहकाया�तून 
व�तूचे उ�पादन करणा�या स�ंथेला उ�ोगस�ंथा (Firm) िकंवा पेढी असे �हणतात.  

उ�पादनाम�ये योगदान िद�याब�ल उ�पादना�या भूमी या घटकाला खडं, �म या घटकाला 
मजूरी िकंवा वेतन, भाडंवल या घटकाला �याज आिण संयोजकाला नफा या �व�पात 
मोबदला िदला असतो. 

१.४ उ�पादन फलनाची सकं�पना (CONCEPT OF PRODUCTION 
FUNCTION) 

वा�तिवक पाहता उ�पादन फलन ही सकं�पना अिभयािं�क� या शा�ाचा िवषय आहे. परतं ु
अथ�शा�ात देखील या सकं�पनेला मह�व आहे. कारण उ�पादन कोठे, के�हा, िकती व 
कोण�या व�तूचे करावे यासाठी ही सकं�पना मह�वपूण� ठरते.  

�या�या : 

 “िविश� उ�पादन �ि�येत वापरली जाणारी आदाने व �यातून िनमा�ण होणारी �दाने 
या�ंयातील प�रमाणा�मक सबंंध �हणजे उ�पादन फलन होय.” 
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 “उ�पादन फलन �हणजे आदाने आिण �दाने या�ंयातील आढळून येणारा काया��मक सबंंध 
होय.” 

 “उ�ोग स�ंथे�या भौितक आदाने व �दाने यां�या एकमेकातील सबंंधाला उ�पादन फलन 
�हटले जाते.” 

हे समीकरणाने पढुील �माणे �प� करता येईल.  

Qx = f(a, b, c, d……..n) 

येथे, 

 Qx = xव�तूचे उ�पादन प�रमाण �हणजे (�दाने) 

 f =काया��मक सबंंध 

 a, b, c, d, n = xव�तू�या उ�पादनासाठी वापरले जाणार ेघटक (आदाने) 

समजा, एखा�ा व�तू�या उ�पादनासाठी फ� �म (Labour - L) आिण भाडंवल 
(Capital - K) ह े दोनच घटक वापरले जात असतील, तर उ�पादन फलन पढुील�माणे 
�प� करता येईल.  

Qx = f(L, K) 

येथे,  

 Qx = xव�तूचे उ�पादन प�रमाण 

 f =फलन 

 L = �माचे प�रमाण 

 K = भाडंवलाचे प�रमाण 

अथा�त, उ�पादन फलनात आदानाचंा �दानाशंी एका िविश� �कारचा सबंंध असतो.  

�ा. सॅ�यएुलसन या�ंया मते, “िविश� आदानाचंा ��येक समहुा�या सहा�याने उ�पािदत 
करता ये�यासारखे �दानांचे मह�म प�रमाण �प� करणारा तािं�क सबंंध �हणजे उ�पादन 
फलन होय. ते िदले�या तािं�क �ाना�या अव�थेत माडंले जाते.” 

थोड�यात, एका िविश� प�रमाणातील �दाना�ंया �ा�ीसाठी आव�यक असणार ेआदानाचें 
िकमान प�रमाण उ�पादन फलन दश�िवते.  

आपली �गती तपासा : 

१) उ�पादनाचे चार �मखु घटक सागंा.  

२) उ�पादन फलन �हणजे काय? 
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१.५ उ�पादन फलनाचे �कार (TYPES OF PRODUCTION 
FUNCTION) 

उ�पादन फलनाचे पढुील दोन �कार पडतात.  

१) अ�पकालीन उ�पादन फलन (Short Run Production Function) 

२) दीघ�कालीन उ�पादन फलन (Long Run Production Function) 

१.५.१ अ�पकालीन उ�पादन फलन (Short Run Production Function) : 

साधारणत: अ�पकाळात तािं�क प�रि�ततीत बदल करता येत नाही. अ�पकाळात 
उ�पादना�या काही घटकात बदल करता येत नाही. �या घटकात बदल करता येत नाही 
�यानंा उ�पादनाचे ि�थर घटक असे �हणतात. तर �या घटकात बदल करता येतो �यानंा 
बदलते घटक असे �हणतात. �यामळेु एका घटकाचे �माण बदलते ठेवून इतर घटकाचें 
�माण ि�थर ठेव�यास उ�पादनात घडून येणा�या बदलाचे िव�ेषण करणा�या फलनाला 
अ�पकालीन उ�पादन फलन असे �हणतात. अ�पकाळात उ�पादना�या एका घटकात 
बदल क�न आिण इतर सव� घटक ि�थर ठेवून व�तूचे उ�पादन करणे श�य असते. या 
बदल�या सदंभा�त जे उ�पादन फलन िमळते, �यालाच बदल�या �माणाचा िनयम (Law of 
variable proportion) िकंवा अ�पकालीन उ�पादन फलन असे �हणतात.  

अ�पकालीन उ�पादन फलनाम�ये उ�पादनाचा एक घटक बदलता ठेवून इतर घटक ि�थर 
मानले जातात.  

हे समीकरणाने पढुील �माणे �प� होईल.  

Qx = f(X1 X2 X3………Xn) 

येथे, 

 Qx = Xव�तूचे उ�पादन प�रमाण 

 f =फलन 

 X1 =उ�पादनातील बदलता घटक 

 X2 X3 Xn = उ�पादनातील ि�थर घटक  

वरील समीकरणात, Qxयाचा सबंंध X1या बदल�या घटकाशी व X2 X3 Xnया ि�थर 
घटकाशंी असतो. 

१.५.२ दीघ�कालीन उ�पादन फलन (Long Run Production Function) : 

�या काळात उ�पादना�या सव��या सव� घटकात बदल करता येतो �याला दीघ�काळ अस े
�हणतात. दीघ�काळात उ�पादना�या सव��या सव� घटकात बदल करता येतो. जे�हा 
उ�पादना�या सव� घटकामं�ये बदल केला असता उ�पादनात काय बदल होतो ते �या 
उ�पादन फलना�ार े दश�िवले जाते �या उ�पादन फलनास दीघ�कालीन उ�पादन फलन 
िकंवा प�रमाण ��यय िनयम (Law of Returns to Scale) असे �हणतात.  
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हे समीकरणाने पढुील �माणे �प� होईल.  

Qx = f(X1 X2 X3………Xn) 

येथे, 

 Qx = Xव�तूचे उ�पादन प�रमाण 

 f =फलन 

X1 X2 X3 Xn = Xव�तू�या उ�पादनासाठी वापरले जाणार ेसव� ि�थर घटक (आदाने) 

वरील समीकरणात Qxचा ��य� सबंंध X1 X2 X3 Xnया ि�थर घटकाशंी आहे. 

१.६ एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन  (TOTAL 
PRODUCT, AVERAGE PRODUCT AND MARGINAL 
PRODUCT) 

बदल�या �मा�ंया िनयमा�या सहा�याने आपणास एकूण उ�पादन, सरासरी उत�दन व 
सीमातं उ�पादन यातील सबंंध पाहता येईल.  

�ा. जॉज� ि�टगलर या�ंया मते, “इतर सव� घटक ि�थर ठेवून फ� एका उ�पादन घटकाचे 
�माण �मशः वाढिवत गे�यास एका िविश� मया�देनतंर उ�पादनातं होणार ेवाढीचे वाढीचे 
�माण घटत जाते, �हणून सीमा�त उ�पादना घटत जाते.” �ा. बेनहेम�या मते, उ�पादन, 
घटकापैंक� एका घटकाचे �माण वाढिवत गेले तर िविश� िबंदनुतंर �थम सीमातं उ�पादन व 
नतंर सरासरी उ�पादन घटत जाते.  

वरील िव�ेषण आपण आकृती�या सहा�याने �प� क�.  

 

वरील आकृतीत एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन यातंील सबंंध 
दश�िवला आह.े आकृतीम�ये TP हा एकूण उ�पादनाचा व�, AP हा सरासरी उ�पादनाचा 
व� व MP हा सीमातं उ�पादनाचा व� आहे. इतर घटक ि�थर ठेवून �मा�या मा�ेत वाढ 
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करीत गे�यास �थम एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन वाढत जाते. 
आकृतीत दश�िव�या�माणे P िबंदूत सीमातं उ�पादन व सरासरी उ�पादन समान िदसून 
येतो. P िबंदूत मह�म सीमातं उ�पादन तर R िबंदू मह�म सरासरी उ�पादन दश�िवतो. N 
िबंदूत सीमातं उ�पादन शू�य दश�िवला आहे. �याचवेळी एकूण उ�पादन मह�म अस�याचे 
आकृतीव�न समाजते. असे असले तरी सीमातं उ�पादन जे�हा ऋण होते ते�हा एकूण 
उ�पादन देखील घटू लागते.  

थोड�यात वरील आकृतीत एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं उ�पादन यातंील 
सबंंध दश�िव�यासाठी तीन अव�था दश�िव�या आहेत. यातील पािह�या अव�थेत सरासरी 
व सीमातं उ�पादन वाढताना िदसतो मा� अजून एकूण वाढ�याची संधी या अव�थेत िदसून 
येते. दसु�या अव�थेत सरासरी उ�पादन वाढताना िदसतो मा� सीमातं उ�पादन घटत 
जातो मा� या अव�थेत एकूण उ�पादन सव��च पातळीला पोहोचतो. ितस�या अव�थेत 
मा� एकूण, सरासरी व सीमातं सव�च उ�पादन घटताना आपण आकृतीत पाहतो. सीमातं 
उ�पादन या अव�थेत ऋणा�मक होते. ते�हा उ�पादकाने दसु�या अव�थेत उ�पादना घेणा 
आव�यक आहे.  

१.७ साराशं (SUMMARY)  

अथ�शा�ात मागणी व उपभोगानतंर उ�पादन ह े मह�वपूण� ठरते आिण उ�पादन �हणजे 
व�तूची िनिम�ती करणे होय. तसेच उ�पादन �हणजे वेगवेग�या उपयोिगताचंी िनिम�ती होय. 
अथा�त उपयोिगतेचे अनेक �कार पडतात. िनरिनरा�या उपयोिगता िनमा�ण कर�या�या 
�ि�येस उ�पादन असे �हणतात. उ�पादनासाठी वेगवेग�या उ�पादन घटकाचंी (आदान) 
आव�यकता असते. तर �या घटका�या सहा�याने िनमा�ण केले�या उ�पादनास �दान 
(Output) असे �हणतात. �हणजेच वेगवेग�या आदानाचें �पातंर �दानात करणा�या 
�ि�येस उ�पादन असे �हणतात. ��ततु �करणात आपण उ�पादन फलनाची सकं�पना 
अ�पकालीन व दीघ�कालीन उ�पादन फलन, एकूण उ�पादन, सरासरी उ�पादन व सीमातं 
उ�पादन  इ. चा सिव�तर अ�यास केलेला आह.े 

१.८ �� (QUESTIONS)  

१) उ�पादन फलन �हणजे काय? अ�पकालीन उ�पादन फलन व दीघ�कालीन उ�पादन 
फलन या सकं�पना �प� करा.  

२) िटपा िलहा.  
i. उ�पादनाचे घटक  
ii.एकूण उ�पादन  
iii.सरासरी उ�पादन 
iv.सीमातं उ�पादन  
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२ 
उ�पादनाचे िनयम, समउ�पादन व�  

व उ�पादकाचे सतंुलन  
घटक रचना :  

२.१ उि��ये  

२.२ ��तावना 

२.३ बदल�या �माणाचा िनयम  

२.४ प�रमाण ��यय िनयम 

२.५ समउ�पादन व�  

२.६  समउ�पादन व�ाची वैिश�ये 

२.७  उ�पादकाचे सतंलुन   

२.८ साराशं 

२.९ �� 

२.१ उि��ये (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होईल.  

 बदल�या �माणाचा िनयम 

 प�रणाम ��यय िनयम 

 समउ�पादन व�ाचा अथ� व वैिश�ये  

 उ�पादकाचे सतंलुन  

२.२ ��तावना (INTRODUCTION) 

अ�पकाळात उ�पादनाचा एक घटक बदलता ठेवून इतर घटक ि�थर ठेव�यास �यचा 
उ�पादनावर काय प�रणाम होतो याचा िवचार बदल�या �माणाचा िनयमात केलेला आहे.  

उ�पादन फलनाचे सिव�तर �प�ीकरण कर�यासाठी �या नवीन तं�ाचा वापर केला जातो 
ते तं� �हणजे समउ�पादन व� िव�ेषण होय. समव�ृी व� िव�ेषणासारखेच समउ�पादन  
व�ाचे िव�ेषण आहे. उपभोगा�या �े�ात समव�ृी व� िव�ेषण जसे मह�वाचे असते, 
तसेच उ�पादन �े�ात समउ�पादन व� िव�ेषण मह�वपूण� मानले जाते. उ�पादना देणार े
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दोन उ�पादन घटकाचें वेगवेगळे आदान-समूह दश�िवणार े िबंदूपथ साधणारा व� �हणजे 
समउ�पादन व� होय. या सम उ�पादन व�ानंाच उ�पादकाचा समव�ृी व� (Producer’s 
Indifference Curve), सम उ�पादन राशी व� (Iso-Product Curve) आिण सम 
उ�पादन व� (Iso-quants) असे ही �हणतात. उदाहरणाथ� – एखा�ा व�त�ुया १०० 
नगाचें उ�पादन १ य�ं व २० �िमका�ंया साहा�याने होऊ शकते िकंवा २ य�ं व १५ 
�िमका�ंया सहा�याने करता येते.  

२.३ बदल�या �माणाचा िनयम (LAW OF VARIABLE 
PROPORTION)  

२.३.१ िनयमाची �या�या :  

१) पॉल सॅ�युएलसन –“तािं�क ि�थती कायम असताना एक घटक बदलता व इतर घटक 
ि�थर असताना स�ुवातीला बदल�या घटकामंळेु उ�पादनात वाढ होते परतं ुएका ठरािवक 
मया�देनतंर बदल�या घटकात वाढ के�यास उ�पादनात होणारी वाढ कमी कमी होत जाते.” 

२) �ा. जॉज� ि�टगलर –“इतर उ�पादन घटक ि�थर ठेवून एका उ�पादन घटका�या 
मा�ेत समान �माणात वाढ केली तर एका िविश� मया�देनतंर उ�पादनात होणा�या वाढीचे 
�माण घटत जाते �हणजे सीमातं उ�पादन घटत जाते.” 

३) �ा. बेन हमॅ –“एका घटका�या सयंोगाम�ये �माणशीर वाढ करत गे�यास एका िविश� 
िबंदूनंतर स�ुवातीला सीमातं उ�पादन घटते व नतंर सरासरी उ�पादन देखील घटत जाते.” 

अ�प काळात उ�ोगस�ंथे�या एकूण उ�पादन घटकाचें दोन �कार पडतात.  

अ) बदलते घटक : 

असे घटक क� �या�ंया प�रमाणात सहज वाढ िकंवा घट करता येते. उदाहरणाथ�– क�चा 
माल, मजूर, इंधन, वाहतूक खच� इ.  

ब) ि�थर घटक :  

असे घटक क� �या�ंया प�रमाणात अ�पकाळात वाढ िकंवा घट करणे श�य नसते. 
उदाहरणाथ� - इमारत, अवजड य�ं साम�ी, �यव�थापक वग� इ.  

उ�पादनाचे इतर घटक ि�थर असताना व एक घटक बदलता असताना उ�पादनात होत 
असले�या प�रवत�नाचे �प�ीकरण बदल�या �माणाचा िनयम देतो.  

२.३.२ बदल�या �माणा�या िनयमाची गृिहते  

१. अ�पकालीन िव�ेषण िवचारात घेतले आह.े  

२. उ�पादनाचे तं� ि�थर आहे.  

३. उ�पादना�या एका घटकात बदल करणे श�य असते.  
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४. उ�पादनाचे इतर घटक ि�थर असतात.  

५. उ�पादन घटक वेगवेग�या �माणात एक� आणता येतात.  

६. सीमातं व सरासरी उ�पादनाचे मोजमाप भौितक प�रमाणात होऊ शकते (उदा. टन, 
ि�वटंल इ.) 

७. अथ��यव�थेत पूण� �पधा� असते.  

२.३.३ िनयमांचे �प�ीकरण : 

उ�पादनातील एका घटकाचे प�रमाण ि�थर ठेवून इतर घटका�ंया प�रमाणात वाढ करत 
गे�यास एकूण उ�पादनात होणा�या वाढीचे �माण स�ुवातीला वाढते, नतंर ि�थर होते व 
शेवटी घटत जाते. �हणजेच बदल�या �माणा�या िनयमा�या तीन अव�था िदसून येतात.  

उदाहरणा�या सहा�याने िनयमाचे �प�ीकरण करता येईल. समजा उ�पादनात भाडंवल व 
�म हे दोन घटक आहेत. �यातील भाडंवल हा घटक ि�थर असून �म हा घटक बदलता 
असला तरी �याचंी स�ंया जस जशी वाढत जाईल तस तसे एकूण, सरासरी व सीमातं 
उ�पादन प�रमाणात बदल होत जाईल हे पढुील को�का�ार े�प� होईल.  

त�ा �. २.१ 

�मीकां
ची 

स�ंया 

भाडंव
लाचे 

प�रमाण 

�म आिण 
भाडंवलाचे 

�माण 

एकूण 
उ�पादन 

सरासरी 
उ�पादन 

सीमातं 
उ�पादन 

 

१ २ १:२ ६ ६ ६  

२ २ २:२ १६ ८ १०  

३ २ ३:२ २७ ९ ११  

४ २ ४:२ ३६ ९ ९  

५ २ ५:२ ४० ८ ४  

६ २ ६:२ ४२ ७ २  

७ २ ७:२ ४२ ६ ०  

८ २ ८:२ ४० ५ -२  

 

वरील त��याव�न असे �प� होते क� भाडंवलाचे प�रमाण ि�थर असताना �माचे प�रमाण 
वाढवत गे�यास एकूण उ�पादन वाढत जाते. परतं ुसरासरी आिण सीमातं उ�पादन प�रमाण 
एका िविश� मया�देपय�त वाढते व नतंर कमी कमी होत जाते. या िठकाणी उ�पादना�या तीन 
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अव�था िदसून येतात. ४ �या �मा�या प�रमाणापय�त सरासरी उ�पादन वाढत जाते. 
�यामळेु ही उ�पादनाची पिहली अव�था �हणून ओळखली जाते. �मा�या ७ �या 
प�रमाणापय�त दसुरी अव�था िदसून येते, येथे सीमातं उ�पादन श�ुय होते. पढेु मा� ७ �या 
प�रमाणानतंर तीसरी अव�था िदसून येते, येथे एकूण उ�पादन कमी होऊ लागते तसेच 
सीमातं उ�पादन ऋण होत जाते. या तीनही अव�था आकृती�या सहा�याने पढुील �माणे 
दाखिवता येतील.  

 

आकृती �मांक २.१ बदल�या �माणाचा िनयम 

आकृतीम�ये OXअ�ावर �माचे प�रमाण तर OY अ�ावर उ�पादन प�रमाण दश�िवले 
असून, TPहा एकूण उ�पादन व� AP हा सरासरी उ�पादन व� तर हा MPहा सीमातं 
उ�पादन व� आहे. आकृतीम�ये िदसून येणाया� तीन अव�थाचे �प�ीकरण पढुील �माणे 
देता येईल.  

१) �थम अव�था (First Stage) : 

उ�पादनाची �थम अव�था �माचे प�रमाण O-X2 इतके होई पय�त असते. या अव�थेत 
एकूण, सरासरी तसेच सीमातं उ�पादन वाढत जाते. परतं ु सीमातं उ�पादनात होणाया� 
वाढीचा वेग सरासरी उ�पादनापे�ा जा�त असतो आिण O-X1 उ�पादनानतंर हा वेग कमी 
कमी होत जातो. N1 या िबंदूत सरासरी उ�पादन सवा�त जा�त असते आिण येथेच O-X1 

�म प�रमाणानतंर कमी होत असलेले सीमातं उ�पादन सरासरी उ�पादनाबरोबर असते या 
िठकाणी सरासरी उ�पादन O-X2 �म प�रमाणापय�त वाढत असते. �यामळेु या प�रि�थतीत 
िदसून येत असले�या उ�पादन िनयमास वध� उ�पादन िनयम (Law of Increasing 
Returns) असे �हणतात. हा िनयम �माचे प�रमाण O-X2 होईपय�त िदसून येतो.  

सीमांत उ�पादन वाढ�याची कारण े: 

१) या काळात उ�पादना�या ि�थर घटकाचें प�रमाण जा�त असते. तसेच ते घटक 
अिवभा�य अस�याने �याचे �माण कमी करता येत नाही. प�रणामी या काळात �याचा 
पूण� उपयोग होत नस�याने उ�पादन कमी िमळते. परतं ु या ि�थर घटकाचंा वापर 
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जसजसा पणु�पणे होऊ लागतो तसतशी �याचंी काय��मता वाढत जाते. �यामळेु 
�या�या उ�पादकतेत वाढ होऊन सीमातं उ�पादन वाढत जाते.  

२) उ�पादन पेढीस �ा� होणार े आंत�रक व बा� फायदे उ�पादन �ि�येत सधुारणा 
घडवून आणतात. �यामळेु उ�पादनाचा वेग वाढून सीमातं उ�पादन वाढते.  

२) दुसरी अव�था (Second Stage) : 

जेथे सरासरी उ�पादन मह�म असून ते सीमातं उ�पादनाबरोबर असते तेथे ही अव�था 
स�ु होते व सीमातं उ�पादन जेथे श�ुय होते तेथे ही अव�था सपंते. जे�हा सीमातं उ�पादन 
श�ुय असते ते�हा एकूण उ�पादन मह�म असते. या अव�थेत सरासरी उ�पादनापे�ा 
सीमातं उ�पादन कमी हो�याचा वेग हा जा�त असतो. प�रणामी सीमातं उ�पादन कमी होत 
अस�यामळेु येथे �हासमान उ�पादन िनयम काया�ि�वत होतो. �मा�या O-X3 प�रणामास 
सीमातं उ�पादन श�ुय होताना िदसून येते.  

�हासमान ��याय िनयम लागू हो�याची कारण े: 

१) अ�पकाळात काही घटक ि�थर असतात. शेतक�यासाठी जमीन हा घटक ि�थर असून 
�याचा परुवठा अलविचक आह.े �िमक आिण भाडंवल हे घटक जे�हा जमीन या घटका�या 
सयंोगात येतात ते�हा बदल�या घटका�ंया वाढ�या प�रणामा�या तलुनेत ि�थर घटकाचें 
प�रमाण कमी पडत अस�याने �हासमान ��याय िनयम िदसून येतो.  

२) या िठकाणी उ�पादनाचे घटक हे एकमेकानंा अपूण� पया�यी असतात. �म या 
भाडंवलाचा िविश� मया�देपय�त पया�य होऊ शकतो. या अपूण� पया�यतेमळेु एका घटकाचे 
दसु�या घटकाशंी असलेले �माण बदलिवले क� सीमातं उ�पादन कमी होऊ लागते.  

३) �मा�या अित�र� प�रणामामळेु उ�पादकता कमी होऊ लागते. कारण उ�पादन 
�यव�थेत फाय�ा�या मानाने तोट्याचे �माण वाढते. प�रणामी सीमातं उ�पादन कमी 
हो�यास स�ुवात होते.  

३) ितसरी अव�था (Third Stage) : 

या अव�थेत �मा�या प�रमाणात मोठ्या �माणात वाढ झालेली िदसून येते आिण �यामळेुच 
या अव�थेत एकूण सरासरी तसेच सीमातं उ�पादन कमी होऊ लागते. �मा�या अित�र� 
प�रमाणामळेु सीमातं उ�पादन या अव�थेत ऋण होत जाते. येथे वाढ�या नकुसानीमळेु 
एकूण तसेच सीमातं उ�पादन कमी होऊ लागते.  

अशा�कार ेबदल�या �माणा�या िनयमात आपणास तीन अव�था िदसून येतात. �या �हणजे 
वध� उ�पादन व �हासमान उ�पादन, तर काही अपवादा�मक प�रि�थतीत ि�थर उ�पादन 
िनयम काया�ि�वत होतो. �हणजेच बदल�या �माणाचा िनयमा�या वध�, ि�थर आिण 
�हासमान उ�पादन िनयम अशा तीन अव�था िदसून येतात.  
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बदल�या �माणाचा िनयमाचे मह�व : 

१. बदल�या �माणाचा िनयम अ�पकाळ िवचारात घेतो. अ�पकालावधीत घटकाचंा सयंोग 
साधून मह�म उ�पादन कसे करता येईल याबाबत हा िनयम उ�पादकाचें माग�दश�न 
करीत असतो.  

२. हा िनयम उ�पादकास �ा ��ीने स�ुा माग�दश�क ठरतो क� �यामळेु उ�पादनातील 
अडथळे दूर क�न उ�पादनात वाढ करता येईल.  

३. या िनयमा�ार ेउ�पादनाचे िनरिनराळे घटक कोण�या �माणात वापरावे याची क�पना 
येते.  

४. तसेच घटका�ंया पया�यतेची क�पना येऊ शकते.  

५. िवकिसत व अिवकिसत अथ��यव�थाना उ�पादनाचे तं� िनि�त करताना हा िनयम 
उपय�ु ठरतो.  

२.४ प�रमाण ��यय िनयम (LAW OF RETURNS TO THE SCALE) 

अ�पकाळात लागू पडणा�या बदल�या �माणा�या िनयमात उ�पादनाचा एक घटक ि�थर 
ठेवून दसु�या घटकाचे �माण बदलते ठेवले होते. परतं ुदीघ�काळात मा� उ�पादना�या ि�थर 
घटकामं�ये स�ुा बदल करता येतो.  

िनयमाची गृहीत त�वे : 

१. हा िनयम माडंताना दीघ�काळ िवचारात घेतलेला आह.े  

२. सघंटक हा घटक सोडून सव�च घटक बदलते मानले आहेत.  

३. उ�पादनाचे तं� ि�थर आहे.  

४. �िमक उपल�ध साधना�ंया सहा�याने उ�पादनाचे काय� करतात.  

५. पूण� �पध�ची प�रि�थती अि�त�वात असते.  

६. उ�पादनाचे मापन िविश� भौितक एककाम�ये करता येते.  

७. उ�पादनात केवळ मू�य असणा�या घटकाचा िवचार केला आहे.  
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प�रमाण ��याय िनयमाचे �प�ीकरण पढुील को�का�या सहा�याने देता येईल.  

त�ा �. २.२ 

प�रमाण भूमीचे प�रमाण �माचे प�रमाण एकूण उ�पादन सीमांत उ�पादन 

१ १ २ ७ ७ 

२ २ ४ १५ ८ 

३ ३ ६ २४ ९ 

४ ४ ८ ३४ १० 

५ ५ १० ४४ १० 

६ ६ १२ ५३ ९ 

७ ७ १४ ६१ ८ 

८ ८ १६ ६८ ७ 

 

वरील को�का�ार ेप�रमाण ��याय िनयमा�या तीन अव�था जसे वध�, ि�थर व �हासमान 
पढुील आकृती�ार ेदश�िवता येईल.  

 

प�रमाण 

आकृती �मांक २.२ प�रमाण ��यय िनयम 

वरील त�ा व आकृती�ार ेहे �प� होते क� जे�हा प�रमाणानसुार उ�पादना�या आदानाम�ये 
वाढ केली जाते ते�हा पिह�या अव�थेत सीमातं उ�पादन वाढत जाताना िदसते. ही वाढ 
आदाना�या चौ�या एकका पय�त िदसून येते. या अव�थेत �ाम�ुयाने वध� प�रमाण ��याय 
िनयम िदसून येतो.  
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चौ�या एककपासून पाच�या एककापय�त उ�पादनाची दसुरी अव�था िदसून येते. या 
अव�थेत सीमातं उ�पादन कायम राहते. �यामळेु ि�थर प�रमाण ��याय िनयम िदसून येतो.  

ितसरी अव�था पाच�या एककानतंर स�ु होते. या अव�थेत सीमातं उ�पादन ह ेकमी होऊ 
लागते. �यामळेु तेथे �हासमान प�रमाण ��याय िनयम िदसून येतो. अथा�त एकूण उ�पादन 
मा� स�ुवातीपासून सात�याने वाढतच जाताना िदसून येते. वरील चच�व�न असे िदसून 
येते क� प�रमाण ��याय िनयमात �ाम�ुयाने तीन अव�था िदसून येतात. �या �हणजे वध�, 
ि�थर आिण �हासमान ��याय िनयम �ा होत. या अव�था िदसून ये�याचे कारण �हणजे 
उ�पादनात िनमा�ण होणार े फायदे आिण तोटे होत. फाय�ामळेु वध� उ�पादन िनयम 
काया�ि�वत होतो तर तोट्यामुळे �हासमान उ�पादन िनयम काया�ि�वत होतो. जे�हा फायदा 
व तोट्याचा समतोल साधलेला असतो ते�हा ि�थर उ�पादन िनयम िदसून येतो.  

आपली �गती तपासा : 

१) बदल�या �माणा�या िनयमाची �या�या सागंा.  
२) प�रमाण ��यय िनयम �हणजे काय? 

२.५ सम उ�पादन व�ाचा अथ� (MEANING OF ISO-QUANTS) 

�ा. कोहेन – “सम उ�पादन व� �हणजे असा व� जी �या व�ावर िमळू शकणारा 
उ�पादनाचा मह�म दर ि�थर असतो.” 

�ा. �टोिनअर व �ा. हेग – “ समव�ृी व�ा सारखाच सम उ�पादन व� असतो. �या �माणे 
समव�ृी व� समाधानाची एक िविश� पातळी िमळवून देणार े दोन व�तूंचे वेगवेगळे सव� 
सयंोग दश�िवतो, अगदी �याच �माणे समउ�पादन व� एक िविश� उ�पादन मा�ा �ा� 
कर�यासाठी लागणा�या उ�पादन घटकाचें वेगवेगळे सयंोग दश�िवतो.” 

थोड�यात असे �हणता येईल क� एखा�ा व�तू�या िविश� नगाचें उ�पादना कर�यासाठी 
िभ�न घटकांचे �माण दाखिवणारा व� �हणजे समउ�पादन व� होय.  

गृिहते : 

सम उ�पादना व� सकं�पना �प� कर�यासाठी पढुील मह�वाची ठरतात.  

१. फ� �म आिण भाडंवल उ�पादनाचे दोन घटक. 
२. वरील दो�ही घटक एकमेकानंा पया�यी असतात. 
३. उ�पादन तं� ि�थर असते.  

वरील गिृहता�या आधार ेसमउ�पादन व� तयार करता येईल.  

दोन उ�पादन घटका�या सहा�याने ते केले जाते. हे दो�ही घटक एकमेकानंा पया�यी असून 
उ�पादन काळात उ�पादन तं� ि�थर आहे.  
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त�ा �. २.३ 

सम उ�पादन को�क (Iso-Quant Schedule) 

उ�पादन घटक समूह �म भांडवल (मा�ा) उ�पादना प�रमाण 

A २० १ १०० 

B १५ २ १०० 

C ११ ३ १०० 

D ०८ ४ १०० 

E ०६ ५ १०० 
 

वरील को�काव�न हे �प� होते क� A, B, C, D, E या कोण�याही घटक समूहापासून 
िमळणार ेउ�पादना समान आह.े A घटक समूहासाठी २० �िमक तर ०१ मा� भाडंवलाची 
वापरली असून B घटक समूहासाठी १५ आिण २ मा� भाडंवला�या वापर�या आहेत. मा� 
कोण�याही घटक समूहापासून िमळणार ेउ�पादन १०० एवढे समान आहे.  

वरील सम उ�पादन को�क आलेखा�या �पात माडं�यास आपणास समउ�पादन व� 
(Iso-quant Curve) �ा� होतो.  

 

आकृती �. २.३  समउ�पादन व� 

वरील आकृतीम�ये x अ�ावर भाडंवला�या मा�ा तर y अ�ावर �िमकांची स�ंया दश�िवली 
आहे. A, B, C, D, E हे सव� घटक समूह एकमेकानंा जोड�यास आपणास ICQ हा 
डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा सम उ�पादन व� िमळतो. या व�ावरील 
कोण�याही संयोगा�या सहा�याने उ�पादन करता येते. सम उ�पादना व�ावर घटका�ंया 
�ित�थापन दराला तािं�क �ित�थापनाचा सीमातं दर असे �हणतात. सम उ�पादन 
व�ा�या उताराने हा दर दश�िवला जातो व तो नेहमी ऋणा�मक असतो. सम उ�पादन व� 
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आकृतीने दश�िवताना �या बरोबरच स�ंया�मक आकडा दश�िवला जातो. वरील आकृतीम�ये 
१०० हा आकडा ICQ या व�ाकार असले�या उ�पादनाची मा�ा दश�िवली.  

सम उ�पादन व� नकाशा (Iso-quant Map)  

समव�ृी व� नकाशा �माणेच सम उ�पादन व� नकाशा काढता येतो. समव�ृीव� व� 
नकाशात डावीकडील समव�ृी समव�ृी व�ापे�ा उजवीकडील समव�ृी व� अिधक 
समाधान देनारासतो. परतं ुनेमके िकती समाधान अिधक आहे हे �प� सािंगतले जात नाही. 
परतं ुसम उ�पादक व� िकती उ�पादन होते हे अंकातून दश�िवतो. उ�पादना�या वेगवेग�या 
पातळी दश�िवरं ेअनेक सम उ�पादन व� काढ�यास सम उ�पादन व� नकाशा तयार होतो.  

 

आकृती �. २.४ : समउ�पादन व� नकाशा 

वरील आकृती �माकं २.४ म�ये O-X अ�ावर भाडंवलाची मा�ा तर O-Y अ�ावर 
�िमकाचंी मा� दश�िवली असून IQC१, IQC२, IQC३ आिण IQC४ असे चार सम उ�पादन 
व� दश�िवले आहेत. ते व� अन�ुमे १०० नग, २०० नग, ३०० नग व ४०० नगाचें 
उ�पादन प�रमाण दश�िवतात. याचाच अथ� असा क� IQC१ पे�ा IQC४ हा व� जा�त 
उ�पादना प�रमाण दश�िवतो.    

आपली �गती तपासा : 

१. सम उ�पादन व� �हणजे काय ? 
२. सम उ�पादन व� नकाशा कसा तयार होतो ? 

२.६ सम उ�पादन व�ाचे गणुधम� (वैिश�ये) (PROPERTIES OF ISO-
QUANTS) 

�म आिण भाडंवल हे उ�पादनाचे दोन घटक असून ते एकमेकानंा पया�यी �हणून वापरता 
येतात व पूव� एवढेच उ�पादन करता येते. �हणजे जा�त �िमक व कमी भाडंवल िकंवा 
जा�त भाडंवल आिण कमी �िमकाचंा वापर क�न व�तूचे उ�पादन (१०० नग) पूव� 
इतकेच करता येते. अथा�त हे दो�ही घटक एकमेकानंा पूण� पया�यी नाहीत. �हणजेच 
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भाडंवलाचा वापर ना करता फ� �िमकांचा वापर क�न उ�पादन तयार करणे िकंवा 
�िमकाचंा वापर न करता फ� भाडंवलाचा वापर क�न व�तूची िनिम�ती करणे श�य 
नसते. �हणजे एका घटकाऐवजी दसु�या घटक सपूंण�पणे वापरणे श�य नसते. तर 
उ�पादनात �याचे �माण कमी जा�त करता येते. याव�न सम उ�पादन व�ाची वैिश�ये 
पढुील �माणे �प� करता येतील.  

१. सम उ�पादन व� हे ऋणा�मक उताराचे असतात.  
२. सम उ�पादन व� हे आरभं �थानाशी बिहव�� असतात.  
३. दोन सम उ�पादन व� हे एकमेकानंा छेदत नाहीत.  
४. वर�या पातळीवरील सम उ�पादन व� हे उ�पादनाचे जा�त प�रमाण दश�िवतात.  
५. दोन सम उ�पादन व�ाम�ये अनेक सम उ�पादन व� असू शकतात.  
६. सम उ�पादन व�ाचंा आकार हा सीमारषेानंी मया� िदत असतो.  

वरील गुणधमा�चे सिव�तर �प�ीकरण पुढील�माण े–  

१) सम उ�पादन व� ह ेऋणा�मक उताराचे असतात : 

सम उ�पादन व� ह ेडावीकडून उजवीकडे खाली उतरणार ेअसतात. ज ेतस ेअसेल तर हा 
व� समान उ�पादन मा�ा दश�िवणार नाही. या व�ाने समान उ�पादन मा�ा दश�िव�यासाठी 
एका उ�पादन घटकाची मा�ा कमी होणे आव�यक आहे. ही मा� कमी होत नसेल तर 
समान उ�पादन िनमा�ण न होता उ�पादनात फरक होईल. हे आपण आकृतीने �प� क�.  

 

आकृती �. २.५ 
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वरील आकृती �माकं २.५ ‘A’ म�ये IQC (१००) या समउ�पादन व�ावर भाडंवलाची 
मा�ा a आिण b िबंदू�या िठकाणी ि�थर असून �माची मा�ा b िबंदू�या िठकाणी वाढत 
आहे, �हणून हा व� सम उ�पादन व� होऊ शकत नाही. कारण सम उ�पादन व�ावर 
वेगवेग�या िबंदू�या िठकाणी एका घटकात वाढ होत असताना दसु�या घटकात घट होणे 
आव�यक आहे. आकृती ‘B’ मधील ि�थती आकृती ‘A’ �या उलट आह.े IQC या O-X 
अ�ाला समातंर असणा�या सम उ�पादन व�ावर �माची मा�ा a आिण b िबंदू�या िठकाणी 
ि�थर असून भाडंवलाची मा�ा b िबंदू�या िठकाणी वाढत आहे. �हणून हा व� देखील सम 
उ�पादन व� होऊ शकत नाही. कारण एका घटकात वाढ होत असताना दसु�या घटकात 
घट होणे आव�यक असते.  

आकृती ‘C म�ये iqc  हा व� डावीकडून उजवीकडे वर सरकणारा असून या व�ावरील a  
िबंदूपे�ा b िबंदूत भाडंवल व �म या दो�ही घटका�ंया मा�ा जा�त वापर�यात आ�या 
आहेत. प�रणामी हा व� देखील सम उ�पादन व� होऊ शकत नाही.  

आकृती ‘D’  म�ये IQC हा व� डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा असून या 
व�ावरील a िबंदू�या िठकाणी OL१ एवढे �म आिण OC१ एवढी भाडंवलाची मा�ा वापरली 
जाते. उ�पादकाने ‘a’ ऐवजी ‘b’ िबंदूवर उ�पादन घेत�यास �माची मा�ा O-L२ एवढी व 
भाडंवलाची मा�ा OC२ एवढी असेल. अथा�त C१-C२ एवढी भाडंवलाची मा�ा वाढते व L१-
L२ एवढी �माची मा�ा कमी होते �हणजे a िकंवा b या कोण�याही िठकाणी उ�पादन 
घेत�यास ते समान असेल, �हणून समउ�पादना व� हा ऋणा�मक उताराचा असतो हे 
आकृती ‘D’ व�न िस� होते. 

२) सम उ�पादन व� ह ेआरभं �थानाशी बिहव�� असतात:  

सम उ�पादन व�ाचा दसुरा मह�वाचा गणुधम� �हणजे तो आरभं िबंदूला बिहग�ल आकाराचा 
असतो.  
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आकृती �. २.६ 

वरील आकृती �माकं ६.४ म�ये ‘A’ आिण ‘B’ आकृतीम�ये दाखिवलेले सम उ�पादन व� 
हे अन�ुमे सरळ रषेा�मक व अंतग�ल अस�याने हे व� अन�ुमे ि�थर सीमातं पया�यता दर 
आिण वाढता सीमातं पया�यता दर दश�िवतात. ि�थर सीमातं पया�यता आिण वाढता सीमातं 
पया�यता दर हा अपवादा�मक प�रि�थतीतच असतो. सामा�य ि�थतीत सीमातं पया�यता दर 
हा �हासमान सीमातं पया�यता दाखिवणारा व� हा आकृती�या ‘C’ म�ये IQC हा सम 
उ�पादन व� उगमिबंदूकडे बिहग�ल आह.े आिण तो बिहग�ल अस�याचे कारण �हणजे 
�हासमान सीमातं �ित�थापन दर ह े होय. �हणून सम उ�पादन व� हे आरभं �थानाशी 
बिहग�ल असतात.  

३) दोन समउ�पादन व� एकमकेांना छेदत नाहीत : 

दोन समउ�पादन व� हे एकमेकानंा छेदत नाहीत िकंवा �पश� करत नाहीत  कारण अशी 
ि�थती िनमा�ण झा�यास सम उ�पादन व�ाचे िन�कष� हे चकु�चे ठरतात.  

  

आकृती �. २.७ 
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वरील आकृतीम�ये IQC१ आिण IQC२ या दोन व�ानंी एकमेकानंा छेद�यास िमळणार े
िन�कष� चूक�चे असतात. कारण IQC१ हा उ�पादना�या १०० मा� दश�िवतो तर IQC२ हा 
उ�पादना�या २०० मा� दश�िवतो.  IQC१ वरील ‘b’ िबंदू दो�ही व�ावर समान 
अस�यामळेु तो ‘b’ आिण ‘c’ इतके उ�पादन दश�िवतो अस ेआकृतीव�न �प� होते. परतं ु
वा�तव ि�थतीत हा िनण�य चकु�चा असेल. ‘c’ िबंदू जवळ असलेले २०० मा�ा उ�पादन 
आिण ‘b’ िबंदू जवळ असलेले १०० मा�ा उ�पादन एकमेकाबंरोबर होऊ शकत नाही. 
�हणून दोन सम उ�पादन व� एकमेकानंा छेदत नाहीत िकंवा �पश� करत नाहीत ह े�प� 
होते.  

४) वर�या पातळीवरील सम उ�पादन व� हा उ�पादनाचे जा�त प�रणाम दश�िवतो : 

वरील सम उ�पादन हे खाल�या सम उ�पादन व�ापे�ा जा�त प�रमाण दश�िवतात. ह े
पढुील आकृतीने �प� होईल.  

 

आकृती �. २.८ 

वरील आकृती �माकं ६.६ म�ये O-X अ�ावर भाडंवलाची मा�ा व O-Y अ�ावर �माची 
मा�ा दश�िवली असून IQC१, IQC२, IQC३ आिण IQC४ असे चार सम उ�पादन व� 
दश�िवले आहेत. या ��येक व�ावर उ�पादन अन�ुमे १००, २००, ३०० व ४०० 
दश�िवले आहे. IQC१ पे�ा IQC२ हा व� दो�ही व�तूचे जा�त उ�पादन प�रमाण दश�िवतो. 
IQC३ पे�ा IQC४ हा जा�त उ�पादन मा�ा दश�िवतो. �हणजेच ��येक उजवीकडील सम 
उ�पादन व� हा डावीकडील सम उ�पादन व�ापे�ा उ�पादनाचे जा�त प�रमाण दश�िवतो. 

५) दोन सम उ�पादन वा�ांपे�ा अनेक समउ�पादन व� असू शकतात : 

जर दोन सम उ�पादन व� उ�पादना�या िविश� मा�ा दश�िवत असतील तर दोघा�ंया म�ये 
असले�या जागेत या दोन उ�पादन मा�ा मधील अनेक मा�ा दश�िव�या जाऊ शकतात. 
�यामळेु या दोन व�ा�ंया म�ये अनेक सम उ�पादन व� असू शकतात. हे पढुील आकृतीने 
�प� होईल.  
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आकृती �. २.९ 

वरील आकृतीम�ये IQC१ हा सम उ�पादन व� २०० मा�ा इतके उ�पादन दश�िवतो तर 
IQC३ हा ५०० मा�ा इतके उ�पादन दश�िवतो. परतं ुया दोन �हणजे IQC१ आिण IQC३ 
या सम उ�पादन व�ा�ंयाम�ये IQC[३००], IQC[४००] मा�ा दश�िवणार ेअनेक सम उ�पादन 
व� काढले जाऊ शकतात. �हणून दोन सम उ�पादन व�ामं�ये अनेक सम उ�पादन व� 
असू शकतात हे �प� होते.  

६) सम उ�पादन व�ांचा आकार हा सीमा रषेांनी मया�िदत केलेला असतो.  

सम उ�पादन व�ाचंा आकार हा दोन रषेा�ंया म�ये असले�या अंडाकृती �देशात असू 
शकतो. कारण या दोन रषेा�ंया बाहेर असले�या उ�पादन घटकाचें संयोग हे एकतर 
असभंवनीय िकंवा तोटयाचे असतात. �या दोन रषेा�ंया म�ये असलेले उ�पादन घटकांचे 
सयंोग हे फायदेशीर िकंवा िमत�ययी असे असतात. �हणून सम उ�पादन व�ाचंा आ� हा 
सीमा रषेानंी मया�िदत केलेला असतो, ह ेपढुील आकृतीने �प� होईल.  

 

आकृती �. २.१० 
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आकृतीम�ये O-A आिण O-B या दोन सीमा रषेा काढले�या असून IQC१, IQC२, IQC३ 
आिण IQC४ असे चार सम उ�पादन व� काढलेले आहते. आकृतीमधील A आिण B 
रषेे�या आतील भाग हा सभंवनीय असून या रषेा�ंया बाहेरील भाग हा असभंवनीय असतो. 
�हणून सम उ�पादन व�ाचा आकार का सीमा रषेानंी मया�दीत केलेला असतो. 

२.७ उ�पादकाचा समतोल (PRODUCER’S EQUILIBRIUM) 

उ�पादकाचा समतोल �हणजे जेथे िकमान उ�पादन खचा�त कमाल उ�पादन पातळी गाठली 
जाते. अशी अव�था होय . एकदा अशी अव�था �ा� झा�यास �या ि�थतीत बदल 
कर�याची उ�पादकाची इ�छा नसते. उ�पादकाकडून उ�पादन घटकाचंी िनवड केली जात 
असताना मह�म नफा िमळिवणे हे �याचे उि�� असते. जा�तीत जा�त लाभ 
िमळिव�यासाठी उ�पादक सम उ�पादन व� नकाशा व सम खच� रषेा या दोन घटकाचंा 
असा सयंोग �ा� करतो क�, �या�या मया�िदत खचा�त जा�तीत जा�त उ�पादन िमळेल. 
असा मह�म लाभ िमळवून दणेा�या सयंोगा�या िठकाणीच उ�पादकाचे सतंलुन होते. तोच 
उ�पादकाचा समतोल िबंदू होय. हे आपण पढुील आकृतीने �प� क�या.  

  

आकृती �. २.११ 

वरील आकृती �माकं ६.१३ म�ये O-X अ�ावर भाडंवलाची मा�ा तर O-Y अ�ावर 
�माची मा� दश�िवली असून PL ही सम खच� रषेा असून IQC१, IQC२ आिण IQC३ असे 
तीन सम उ�पादन व� दश�िवले आहेत. IQC२ (२००) सम उ�पादन व�ाने PL या सम 
खच� रषेेला ‘R’ या िबंदू�या िठकाणी �पश� केलेला असून �या िठकाणी �पश� केलेला असून 
�या िठकाणी उ�पादक Q-Q एवढ्या भाडंवली मा�ा व O-U एवढे �म वाप�न ‘R’ िबंदू�या 
िठकाणी २०० नगाचें सवा�िधक उ�पादन कमी खचा�त क�न सतंलुन अव�थेत असतो. या 
िबंदू िशवाय तो इतर कोण�याही िबंदू�या िठकाणी समतोल अव�थेत नसतो.  
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समजा उ�पादकाने ‘S’ आिण ‘T’ या िबंदूची िनवड केली तर तेथे उ�पादकास जा�तीत 
जा�त उ�पादन िमळणार नाही. कारण ते दो�ही िबंदू PL या समखच� रषेेवर असले तरी ते 
IQC१ या खाल�या सम उ�पादन व�ावर अस�यामळेु �या व�ावर असलेले उ�पादन 
घटक सयंोग फ� १०० नगाचें उ�पादन क� शकतात. या उलट तेवढ्या उ�पादन खचा�त 
‘R’ िबंदू जवळील उ�पादन घटक सयंोग २०० नगांचे उ�पादन करतो.  

�या िशवाय IQC३ या व�ावर ३०० नगाचें उ�पादन होऊ शकते. परतं ु उ�पादका�या 
मया�िदत गुतंवणूक र�कमेत �या सयंोगा�या उ�पादन करणे श�य नाही. �यामळेु ‘R’ हाच 
िबंदू उ�पादकाचा समतोल दश�िवतो.  

उ�पादका�या सतंलुनासाठी पढुील अट�ची पूत�ता होणे आव�यक असते.  

१. सम उ�पादन व� हा समखच� रषेेला �पश� असला पािहजे.  
२. सम उ�पादन व� हा सतंलुना�या िठकाणी िबंदूकडे बिहग�ल असला पािहज.े  
३. �पश� िबंदू�या िठकाणी तािं�क पया�यतेचा सीमातं दर घटत जाणारा असला पािहजे.  

�हणूनच आकृतीमधील ‘R’ हा िबंदू उ�पादकाचे सतंलुन दश�िवतो.    

२.८ साराशं (SUMMARY) 

अथ�शा�ात मागणी व उपभोगानतंर उ�पादन ह े मह�वपूण� ठरते आिण उ�पादन �हणजे 
व�तूची िनिम�ती करणे होय. तसेच उ�पादन �हणजे वेगवेग�या उपयोिगताचंी िनिम�ती होय. 
अथा�त उपयोिगतेचे अनेक �कार पडतात. िनरिनरा�या उपयोिगता िनमा�ण कर�या�या 
�ि�येस उ�पादन असे �हणतात. उ�पादनासाठी वेगवेग�या उ�पादन घटकाचंी (आदान) 
आव�यकता असते. तर �या घटका�या सहा�याने िनमा�ण केले�या उ�पादनास �दान 
(Output) असे �हणतात. �हणजेच वेगवेग�या आदानांचे �पातंर �दानात करणाया�  
�ि�येस उ�पादन असे �हणतात. ��ततु �करणात आपण उ�पादन फलनाची सकं�पना 
अ�पकालीन व दीघ�कालीन उ�पादन फलन व �या सदंभा�तील बदल�या �माणाचा िनयम 
आिण प�रमाण ��याय िनयम, �याची वैिश�्ये, �याचे मह�व इ. चा सिव�तर अ�यास केलेला 
आहे.  

२.९ �� (QUESTIONS) 

१) बदल�या �माणाचा िनयम थोड�यात �प� करा.  
२) प�रमाण ��याय िनयम �प� करा.  
३) समउ�पादन व�ाचा अथ� सागूंन समउ�पादना व�ाची वैिश�ये िवशद करा.  
४) उ�पादकाचे सतंलुन आकृती�या आधार े�प� करा.  
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घटक २  

३ 
खच� िव�ेषण 

घटक रचना :  

३.१ उि��ये 

३.२ ��तावना 

३.३ उ�पादन खचा��या सकं�पना िकंवा वग�करण 

३.४ खचा��या इतर सकं�पना 

३.५ अ�पकालीन खच� व�ाची उ�प�ी 

३.६ दीघ�कालीन खच� व�ाची उ�प�ी 

३.७ दीघ�काळात सरासरी खच� व� (यू) आकाराचा अस�याची कारणे 

३.८ दीघ�कालीन सीमातं खच� व� 

३.९ साराशं 

३.१० �� 

३.१ उि��ये  (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होते. 

 उ�पादन खचा��या सकं�पना 

 खचा��या इतर सकं�पना 

 अ�पकालीन खच� व�ाची �य�ुप�ी 

 दीघ�कालीन खच� व�ाची �य�ुप�ी 

 दीघ�कालीन सरासरी खच� व� (यू) आकाराचा अस�याची कारणे 

 दीघ�कालीन सीमातं खच� व� 

३.२ ��तावना (INTRODUCTION) 

��येक उ�पादक हा न�या�या अपे�ेने उ�पादन करत असतो आिण नफा हा व�तू व 
सेवे�या िनिम�तीसाठी येणारा खच� व व�तू िव�� के�यानतंर िमळणा�या �ा��वर अवलंबून 
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असतो. �हणून उ�पादकाचा आप�या व�तू िनिम�तीसाठी येणारा खच� कमी कसा रािहल 
असा �य�न असतो. उ�पादकाला भूमी, �म, भाडंवल, क�चा माल, इमारती, वीज, पाणी व 
इतर अनेक गो��वर खच� करावा लागतो. उ�पादना�या चारही घटकाचंा व�तू�या 
उ�पादनासाठी वापर करावा लागतो. या वापराब�ल �यांना खंड, मजूरी, �याज इ. �व�पात 
मोबदला �ावा लागतो. उ�पादन घटकाचंा मोबदला �हणजेच उ�पादकाचा उ�पादनासाठी 
असणारा खच� होय, �हणून खच� �हणजे - ’उ�पादना�या िविवध घटकानंा �ा�या लागणा�या 
मोबद�याची बेरीज �हणजे उ�पादन खच� होय.“ 

थोड�यात उ�ोगस�ंथेला व�तू व सेवा याचें उ�पादन कर�यासाठी जो खच� करावा लागतो 
�याला उ�पादन खच� असे �हणतात. ��ततु �करणात खचा��या िविवध सकं�पना आिण 
अ�पकालीन खच� व दीघ�कालीन खचा�ची �य�ुप�ी �प� कर�यात आली आह.े  

३.३ उ�पादन खचा��या सकं�पना िकंवा वग�करण (CONCEPTS 
CLASSIFICATION OF PRODUCTION COST) 

१) पैशातील खच� / मौ�ीक खच� (Money Cost) : 

डॉ. माश�ल या�ंया मते, एखादी व�तू िनमा�ण कर�यासाठी जेवढा पैसा खच� होतो, तेवढा �या 
व�तूचा पैशातील खच� होय. �ा. हॅ�सन या�ंया मते, व�तूचे िविश� प�रमाण िनमा�ण 
कर�यासाठी उपयोगात आणले�या उ�पादन घटकांना िद�या जाणा�या मोबद�याची बेरीज 
�हणजे पैशातील खच� होय. उदाहरणाथ� - X व�तूचे १० नग उ�पादन कर�यासाठी २०० 
�पये खच� आला, तर २०० �पये हा पैशातील खच� होय. पैशातील उ�पादन खचा�त 
क��या मालाची खरदेी, �िमकाचें वेतन, भाडंवलावरील �याज, जागेचे भाडे, वाहतकु खच�, 
जािहरात खच�, िवमा खच�, िविवध �कारचे कर, कजा�वरील �याज, इंधन खच� इ�यादी 
खचा�चा समावेश होतो.  

एकूण पैशातील खचा�चे दोन �कारात वग�करण करता येते. �हणून,  

पैशातील खच� = �य� खच� + अ�य� खच�  

अ) �य� खच� (Explicit Cost) : 

 “�य� पैशातील खच� �हणजे अशा �कारचा खच� होय क�, जो उ�ोगस�ंथेला व�तू 
िकंवा सेवां�या खरदेीसाठी ��य�पणे करावा लागतो.” उ�पादन �ि�येत उ�पादक 
उ�पादना�या िविवध घटकांना पैशा�या �व�पात िकंमत देत असतो. अशा �कार�या 
उ�पादन घटकावंर केला जाणारा पैशातील खच� �हणजे �य� खच� होय. �य� खच� हा 
�वत:ची मालक� नसले�या उ�पादन घटकावंर करावा लागतो. याम�ये पढुील खचा�चा 
समावेश असतो.  

१) वेतन आिण मजूरी 

२) भाडंवल गुतंवणूक�वरील �याज 

३) क��या मालाची िकंमत 
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४) जागेचे भाडे  

५) वाहतकु, बाजारपेठ, जािहरात खच� 

६) िव�याचे ह�े 

७) परवाना श�ुक 

८) सपं�ी कर 

९) इंधन खच�  

वरील सव� �कारचा खच� �य� खच� होय.  

ब) अ�य� खच� (Implicit Cost) : 

उ�पादन �ि�येत काही घटक हे �वत: उ�पादकाचे असतात. �या�या वापराब�ल �याला 
मोबदला िमळत नाही. उ�पादक जर दसु�यासाठी काम करत असेल िकंवा �वत:ची बचत 
दसु�याला कजा�ऊ देत असेल, तर �याला �या बद�यात वेतन आिण कज� िमळेल. परतं ु
�वत:�या उ�पादन �ि�येत वापर केला तर �याला काही िमळत नाही. �हणजचे 
उ�पादका�या �वत:�या मालक��या घटकाचंा खच� हा अ�य� खच� होय. थोड�यात 
’अ�य� खच� �हणजे उ�पादका�या मालक��या साधनांवरील व सेवांवरील खच� होय.“ 

याम�ये पढुील खचा�चा समावेश होतो.  

१) उ�पादकाने �वत: परुिवले�या भाडंवलावरील �याज. 

२) उ�पादकाला �या�या स�ंथेतून िमळणारा सामा�य नफा.  

३) �वत:�या मालक�चे उ�पादन घटक.   

वरील िविवध कारणांसाठी केला जाणारा खच� हा पैशा�या �व�पात �य� होत नाही िकंवा 
�याची कोठेही न�द होत नाही.  

२) वा�तव खच� (Real Cost) : 

ही सकं�पना डॉ. माश�ल यानंी माडंली. माश�ल�या मते, “व�तू�या उ�पादनासाठी 
समाजातील �य��ना जो �य�न आिण �याग करावा लागतो, �याला वा�तिवक खच� असे 
�हणतात.” �िमकानंा सहन करावा लागणारा �ास व क�, भाडंवलदारांना बचतीसाठी 
करावा लागणारा उपभोग �याग, जमीनदार भूमीचा उपयोगाचा �याग करतो. वरील सव� 
�यागाचंा समावेश वा�तव खचा�त केला जातो.  

उदाहरणाथ� - एका सतुाराला एक टेबल बनिव�यासाठी १० तास लागत असतील आिण 
�यासाठी �याला िदली जाणारी मजूरी ही १०० �पये असेल तर �या टेबलाचा पैशातील 
खच� हा १०० � इतका असले. परतं ु वा�तव खच� मा� �या सतुाराचे १० तासाचे �म 
इतका असेल.  

वा�तिवक खच� ही सकं�पना मह�वाची असली तरी तीचा �यवहा�रक ��ीने फारसा उपयोग 
नाही. कारण या सकं�पनेत स�ंया�मक मापन करणे श�य नसते.  
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३) सामािजक खच� (Social Cost) : 

सामािजक खच� या सकं�पनेचा िवचार �यापक पातळीवर केला जातो. समजा एका िविश� 
िठकाणी अनेक रासायिनक उ�ोगाचंी उभारणी के�यास आजूबाजू�या प�रसरात भूमी 
�दूषण, हवा �दूषण, पाणी �दूषण होते. �या �दूषणाचा �ास उ�ोजकानंा होत नसला तरी 
प�रसरातील आजूबाजू�या नाग�रकांना होतो. प�रसरातील नाग�रका�ंया आरो�यावर 
�दूषणाचे अनेक वाईट प�रणाम होतात. या �दूषणाचा व वाईट गो��चा �ास कमी 
कर�यासाठी वैयि�क व शासक�य पातळीवर करावा लागणारा खच� िवचारात घेणे गरजेचे 
असते. अशा �कार�या खचा�ला सामािजक खच� (Social Cost)असे �हटले जाते.  

४) खाजगी खच� (Private Cost) : 

 “उ�पादकानंा उ�ोग-�यवसाय चालिव�यासाठी जो �य��श: खच� करावा लागतो �याला 
खाजगी खच� असे �हणतात.”अशा खचा�ची सपूंण� जबाबदारी ही उ�ोजक िकंवा 
कारखानदाराचंी असते.  

उदाहरणाथ� - समजा शामराव या भाडंवलदार �य��ने कोकणात एक खाजगी मालक�चा 
कापड कारखाना स�ु के�यास कापडा�या उ�पादनासाठी शामराव यानंा कापूस िवकत 
�यावा लागेल, �यासाठी वाहतकु खच� करावा लागेल. कारखा�यातील कामगारानंा वेतन 
�ावे लागेल, वीज खच�, पाणी खच�, गोडावून खच�, िविवध �कारचे कर भरावे लागतील. या 
सव� खचा�ची बेरीज के�यास कापडाचा उ�पादन खच� िमळतो आिण या सव� खचा�ची 
जबाबदारी पणु�त: शामराव या कारखानदारावर �यि�श: पडते. �हणून अशा खचा�ला 
खाजगी खच� (Private Cost) असे �हणतात. 

५) संधी खच� / वैकि�पक खच� (Opportunity Cost) : 

 “सधंी �याग खच� �हणजे गमावलेली सधंी होय.”ही सकं�पना �ाम�ुयाने कमतरतेशी तसेच 
�यागाशी िनगडीत आहे. उ�पादनाचे घटक �या िविश� काया�साठी वापरले आहेत. �या 
काया��यित�र�, इतर काया�त वापरले जात असतील तर इतर काया�पैक� सवा�त जा�त 
मोबदला देणा�या काया�त �यांना िमळणारा मोबदला हा �या काया�साठी हे उ�पादनाचे घटक 
वापरले आहेत, �या काया�साठीचा वैकि�पक खच� असतो. �हणजेच िविश� उ�पादन 
घटका�ंया सहा�याने एखादी व�तू तयार केली असता, �याच घटका�ंया सहा�याने दसुरी 
व�तू तयार होऊ शकत नाही. हा दसु�या व�तूचा �याग �हणजे वैकि�पक खच� होय. 
उदाहरणाथ� - समजा अथ��यव�था घटका�ंया पूण� रोजगार सतंलुन अव�थेत आह.े 
घटकाचा परुवठा मया�िदत असून �याचा वापर बदली उ�पादनासाठी केला जातो. तसेच 
अथ��यव�थेत उ�पादन तं� ि�थर आह.े समजा अशा ि�थतीत अथ��यव�थेत दोन व�तूचे 
उ�पादन होते. �या �हणजे �वारी आिण �ॅ�टर. घटक मया�िदत अस�याने अथ��यव�था 
मया�िदत मा�ेत �वारीचे िकंवा मया�िदत मा�ेत �ॅ�टरचे उ�पादन घेऊ शकते. जर एका 
व�तू�या उ�पादनात वाढ केली तर दसु�या व�तू�या उ�पादनात घट करणे ज�रीचे आह.े 
�हणजेच दो�ही व�तूचे उ�पादन एकाच वेळी वाढिवणे श�य नाही, हे आपण पढुील 
को�काने �प� क�.  
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त�ा �मांक ३.१ 

उ�पादनाचे �कार �वारी (िकलो, लाख) �ॅ�टर (हजारात) 

a ० १५ 

b १ १४ 

c २ १२ 

d ३ ९ 

e ४ ५ 

f ५ ० 

 

वरील को�काव�न अथ��यव�था सहा वेगवेग�या संयोगां�या �ा दोन व�तूचे उ�पादन घेते. 
a सयंोग असे दश�िवतो क� जर अथ��यव�था सव� उ�पादन घटकाचंा वापर फ� �ॅ�टर�या 
उ�पादनासाठी करत असेल, तर १५ हजार �ॅ�टर िनमा�ण होऊ शकतात. परतं ु ते�हा 
�वारीचे उ�पादन शू�य असेल.  

याउलट f सयंोग असे दश�िवतो क�, ५ लाख िकलो इतके �वारीचे उ�पादन होऊ शकते. 
परतं ु ते�हा �ॅ�टरचे उ�पादन शू�य असेल. �हणजे या िठकाणी अथ��यव�था १५,००० 
�ॅ�टरचा �याग करते. हा �याग �हणजे वैकि�पक खच� होय, हे आपण पढुील आकृती�ार े
�प� क� शकतो.  

 

�वारी (िकलो - लाख) 

आकृती �मांक ३.१ संधी खच� 

वरील आकृती�ार ेa, b, c, d, e, f या सयंोगाना जोडणारा व� हा उ�पादन श�यता व� 
आहे. (PPC) हा व� अस े दश�िवतो क� �ॅ�टर�या उ�पादनात वाढ होत असताना 
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आपणास �वारीचे उ�पादन कमी करावे लागते. या उलट ि�थती जर �वारीचे उ�पादन 
वाढिव�यास िदसून येते. एका व�त�ुया उ�पादनात वाढ करीत असताना दसुया� व�तू�या 
उ�पादनाचा करावा लागणारा �याग �हणजे वैकि�पक खच� होय.  

वैकि�पक खच� हा आिथ�क ��्या जा�त मह�वाचा अ�यास अस�याचे कारण हा खच� 
उ�पादक घटकाचा यो�य वापर कसा करता येईल याची क�पना उ�पादकाला देत असतो.  

आपली �गती तपासा : 

१) उ�पादन खच� �हणजे काय? 

२) फरक �प� करा.  

 अ) �य� खच� व अ�य� खच�  

 ब)  मौि�क खच� व वा�तव खच�  

३.४ खचा��या इतर सकं�पना (OTHER COST CONCEPTS) 

याम�ये पढुील सकं�पनाचंा समावेश होतो.  

१) एकूण खच� (Total Cost - TC) : 

उ�पादनाची िविश� पातळी गाठ�यासाठी उ�ोगस�ंथेला करावा लागणारा एकूण ि�थर खच� 
आिण एकूण बदलता खच� याचंी बेरीज �हणजे एकूण खच� होय.  

�हणून,  

  एकूण ि�थर  खच� + एकूण बदलता खच� = एकूण खच� 

  TFC + TVC = TC 

२) एकूण ि�थर खच� (Total Fixed Cost - TFC) : 

 “उ�पादनातील बदलामळेु जो खच� बदलत नाही अशा खचा�ला ि�थर खच� असे �हणतात.” 
व�तूचे उ�पादन होत असताना उ�पादकाला जमीन, इमारत, य�ंसाम�ी, �यव�थापक वग� 
इ. ची आव�यकता असते. उ�पादन बंद असले तरी उ�पादकाला या घटकासंाठी खच� 
करावाच लागतो, असा खच� उ�पादनातील वाढीमळेु वाढत नाही िकंवा घटीमळेु घटत नाही. 
उ�पादन बंद ठेवले तरी उ�पादन खचा�त बदल होत नाही. उदाहरणाथ� - जागेचे भाडे, 
इमारतीचे भाडे, य�ंसाम�ीचा घसारा, िवमा ह�े, �शासक�य खच�, �यव�थापकाचें पगार इ.  

३) एकूण बदलता खच� (Total Variable Cost - TVC) : 

जे खच� उ�पादन वाढीनसुार वाढतात व घटीनसुार घटतात अशा खचा�ला बदलता खच� 
असे �हणतात. हा खच� वाढ�या उ�पादनाबरोबर वाढत जातो.  
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उदाहरणाथ� - क�चामालाची खरदेी, इंधन खच�, �िमकाचें वेतन, वाहतकु खच�, उ�पादन 
श�ुक इ�यादी वरील खच� बदलते असतात. एकूण खचा�त एकूण ि�थर खच� व एकूण 
बदलता खच� याचंा समावेश होतो.  

 TC = TFC + TVC 

४) सरासरी खच� (Average Cost) : 

एकूण उ�पादन खचा�स उ�पादना�या एकूण मा�ेने भागले असता येणारी राशी �हणज े
सरासरी खच� होय.  

सू� �पाने -  

  
 

SketÀCe GlHeeove Ke®e&
mejemejer Ke®e&

GlHeeovee®es SkeÀt Ce veie





 

  TC
AC =

Q  
येथे, 

 

  Q = उ�पादनाचे नग 

उदाहरणाथ� - समजा 10 X व�तूचे उ�पादन कर�यासाठी होणारा एकूण खच� २०० �पये 
इतका असेल तर सरासरी खच� हा २० �पये इतका असेल.  

५) सरासरी ि�थर खच� (Average Fixed Cost - AFC) : 

एकूण ि�थर खचा�ला उ�पािदत नग स�ंयेने भागले असता आपणास सरासरी ि�थर खच� 
िमळतो.  

सू� -  

 
SkeÀt Ce emf Lej Ke®e&

mejemejer Ke®e&
veie meKb ³ee





 

  TFC
AFC =

Q
 

६) सरासरी बदलता खच� (Average Variable Cost - AVC) : 

एकूण बदल�या खचा�ला उ�पािदत नग स�ंयेने भागले असता आपणास सरासरी बदलता 
खच� �ा� होतो.  

सू� -  

 
SkeÀt Ce yeouelee Ke®e&

mejemeje r yeouelee Ke®e&
veie mebK³ee







 

TVC
AVC =

Q  
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७) सीमांत खच� (Marginal Cost - MC) : 

एकूण उ�पादनात आणखी एका नगाने वाढ के�यामळेु उ�पादन खचा�त होणा�या वाढीला 
सीमातं खच� असे �हटले जाते.  

सू� -  

 SketÀCe Ke®eel& e neCs eeje yeoue
meecr eeble Ke®e&

GlHeeove cee$esle nesCeeje yeoue


 


  
 

  



TC
MC =

Q
 

उदाहरणाथ� - समजा 10 X व�तूचे उ�पादन के�यास १०० �पये खच� येतो, तर 11 X 
व�तूचे उ�पादन के�यास जर खच� ११५ �पये होत असेल, तर १५ �पये हा सीमातं खच� 
होय.  

३.५ अ�पकालीन खच� व�ाची उ�प�ी (DERIVATION OF SHORT 
RUN COST CURVES) 

१) एकूण ि�थर खच� (Total Fixed Cost - TFC) : 

एकूण ि�थर खच� हा उ�पादना�या ि�थर घटकावंर येणारा एकंदर खच� दश�िवतो. 
अ�पकालावधीत एकूण ि�थर खचा�त बदल होत नाही. उ�पादना�या प�रमाणात बदल 
केला तरीही हा खच� समानच राहतो. उदा. य�ें, कारखाना, जागेचे भाडे इ. घटकावंर येणारा 
खच� हा एकूण ि�थर खचा�त समािव� आह.े  

२) एकूण बदलता खच� (Total Variable Cost - TVC) : 

उ�पादन �ि�येत बदल�या घटकावंर केला जाणारा खच� �हणजे एकूण बदलता खच� होय. 
या खचा�चे �माण उ�पादना�या वाढीनसुार वाढत जाते. उदा. �म, वीज, इंधन, क�चामाल 
इ. घटकावंर हा खच� करावा लागतो.  

३) एकूण खच� (Total Cost - TC) : 

उ�पादनात एकूण ि�थर खच� व एकूण बदलता खच� याची बेरीज �हणजे एकूण खच� होय. या 
खचा�त सव� घटकांवर येणाया� खचा�चा समावेश अस�यामळेु �याला एकूण खच� असे 
�हणतात. एकूण खच� बदलाची िदशा ही एकूण बदल�या खचा�स समातंर िदशे�माणे असते. 
अ�पकालावधीतील हे ित�ही �कारचे एकूण खच� पढुील आकृती�ार ेदाखिवता येतील.  
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आकृती �मांक ३.२ 

वरील आकृतीम�ये एकूण ि�थर खच� हा एकूण ि�थर खच�, एकूण बदलता खच� हा एकूण 
बदलता खच� दाखिवला आहे. O-Xअ�ावर उ�पादन प�रमाण तर O-Yअ�ावर उ�पादन 
खच� दश�िवला आह.े एकूण ि�थर खच� हा स�ुवातीला O-Kएवढा असतो आिण उ�पादन 
िकती ही वाढले तरी तो कायम राहतो. एकूण बदलता खच� हा स�ुवातीला श�ुय असतो 
आिण उ�पादना�या वाढ�या प�रमाणाबरोबरच तो वाढत जातो. एकूण खच� हा K येथून स�ु 
होतो आिण तो बदलता खच� आिण ि�थर खच� या�ंया बेरजेने वाढत जातो. एकूण ि�थर 
खच� व एकूण बदलता खच� हा दोह�ची बेरीज एकूण खचा�चा व� दश�िवत अस�याने तो 
बदल�या खच� व�ास समातंर असतो.  

४) सरासरी ि�थर खच� (Average Fixed Cost - AFC) : 

 
SketÀCe efmLej Ke®e&

mejemejer emf Lej Ke®e&
GlHeeove veie







 

उदा. समजा उ�पादनाचे �माण ५ नग इतके असताना येणारा एकूण ि�थर खच� जर २० �. 
इतका असेल तर 

 
20

5
mejemeje r efmLej Ke®e&   

 4mejemeje r efmLej Ke®e&   

५) सरासरी बदलता खच� (Average Variable Cost - AVC) : 

 
SketÀCe yeouelee Ke®e&

mejemejer yeouelee Ke®e&
GlHeeovee®es veie
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उदा. समजा एकूण बदलता खच� २० �. इतका असताना एकूण उ�पािदत नगाचें �माण ५ 
इतके असेल तर  

 
20

5
mejemeje r yeouelee Ke®e&   

  4mejemejer yeouelee Ke®e&    

६) सरासरी एकूण खच� (Average Total Cost - ATC) : 

 �हणजे,  

 20 20
mejemejer SketÀCe Ke®e&

5





  

 8 ªmejemeje r SkeÀt Ce Ke®e&    

७) सीमांत खच� (Marginal Cost - MC) : 

उ�पादनाम�ये एका नगाने वाढ के�यामळेु एकूण उ�पादन खचा�त होणाया� वाढीस सीमांत 
खच� �हणतात. 

 
SketÀCe Ke®eel& eerue yeoue

meerceeble Ke®e&
GlHeeovee®³ee veie meKb ³esleeur e yeoue





  

 





TC
MC =

Q
 

  येथे   िच�हाने अ�पसा बदल दश�िवला आहे.  

   बदल 

 Q = उ�पादन प�रमाण 

 TC = एकूण खच�  

अ�प कालावधीत खच� व�ाचा संबंध (Behaviour of Cost Curves in the 
short-Run) : 

��येक उ�पादीत नगासाठी येणारा खच� माडंला तर आप�याला खच� व उ�पादन याचंा 
सबंंध दाखिवणारा त�ा िमळेल.  
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त�ा �मांक ३.२ 

उ�पादन 
नग 

एकूण 
ि�थर 
खच� 

(TFC) 

एकूण 
बदलता 

खच� 
(TVC) 

एकूण 
खच� 
(TC) 

स.ि�थ.ख. 

(AFC) 

स.ब.ख. 

(AVC) 

स.ख. 

(AC) 

सी.ख. 

(MC) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 100 0 100 - - - - 

1 100 90 190 100 90 190 90 

2 100 170 270 50 85 135 80 

3 100 240 340 33.33 80 113.33 70 

4 100 300 400 25.00 75 100.00 60 

5 100 370 470 20.00 74 94.00 70 

6 100 450 550 16.67 75 91.67 80 

7 100 540 640 14.29 77.14 91.43 90 

8 100 650 750 12.50 81.23 93.73 120 

9 100 780 880 11.11 86.67 97.78 130 

10 100 930 1030 10.00 93.00 103.00 150 

 

वरील त��याव�न पढुील गो�ी �प� होतात.  

१. उ�पादना�या सव� पातळीवर एकूण ि�थर खच� कायम आह.े (कॉलम २) उ�पादन शू�य 
असतानाही हा खच� करावा लागतो. मा� सरासरी ि�थर खच� हा वाढ�या 
उ�पादनाबरोबर कमी होत जाताना िदसतो. (कॉलम ५) 

२. एकूण बदलता खच� वाढ�या उ�पादनाबरोबर स�ुवातीस कमी वेगाने वाढतो कारण या 
काळात वाढते उ�पादनफल िदसून येते. परतं ु४ �या नगानतंर मा� एकूण बदलता खच� 
वाढ�या वेगाने वाढत जातो. कारण �या काळात घटते उ�पादनफल िदसून येते. 
(कॉलम ३) सरासरी बदल�या खचा�बाबत स�ुा हेच िदसून येते. (कॉलम ६) 

३. एकूण उ�पादन खच� ही स�ुवातीस ४ �या नगापय�त घट�या वेगाने वाढतो व नतंर 
वाढ�या वेगाने वाढतो. (कॉलम ४) एकूण सरासरी खच� ही ४ �या नगापय�त वाढ�या 
वेगाने वाढतो व नतंर ७ �या नगानतंर प�ुहा वाढ�या वेगाने वाढतो. (कॉलम ७) 

४. सीमातं उ�पादन खच� देखील स�ुवातीस ४ �या नगापय�त घटत जातो व नतंर वाढत 
जातो. कारण घट�या उ�पादन फलाचा िनयम होय. (कॉलम ८) 
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हेच आपण पढुील आकृती�या सहा�याने �प� क�.  

 

आकृती �मांक ३.३ 

वरील आकृती�ार े O-Xअ�ावर उ�पादन प�रमाण व O-Yअ�ावर उ�पादन खच� 
दश�िवले�या असून या आकृती�ार ेपढुील गो�ी िस� होतात.  

१. उ�पादनातील वाढी बरोबरच सरासरी ि�थर खच� व� वेगाने (AFC) डावीकडून 
उजवीकडे खाली सरकत जातो. �हणजेच हा खच� वाढ�या उ�पादनाबरोबर घटत 
जातो.  

२. सरासरी बदलता खच� व� (AVC) वाढ�या उ�पादनाबरोबर स�ुवातीला घटतो व नतंर 
प�ुहा वाढतो �यामळेु हा व� डावीकडून प�ुहा उजवीकडे वर चढत जातो.  

३. सरासरी एकूण खच� व� ATC = AC देखील वाढ�या उ�पादनाबरोबर स�ुवातीला 
झपाट्याने कमी होतो व नतंर प�ुहा वाढत जातो. प�रणामी पु�हा हा व� उजवीकडे वर 
चढतो.  

४. सीमातं खचा�चा व� देखील वाढ�या उ�पादनाबरोबर स�ुवातीला डावीकडून 
उजवीकडे खाली सरकतो �हणजे उ�पादन खच� वाढ�या उ�पादनाबरोबर कमी होतो व 
प�ुहा वाढत जाऊन व� उजवीकडे वर चढत जातो.  

५. सीमातं उ�पादन खचा�चा व� (MC) सरासरी बदलता खच� व� (AVC) व एकूण 
सरासरी खच� व� या (AC) दो�ही व�ानंा �या�या िकमान उंची�या िबंदूतून खालून वर 
छेदतो. 

६. सरासरी बदल�या खच� व�ास (यू) आकार �ा� हो�याचे कारण �हणजे बदल�या 
�माणाचा िनयम होय. सरासरी एकूण खच� व�ाचा आकार (यू) या अ�रासारखाच 
अस�याचे कारण  �हणजे हा व� सरासरी बदल�या खचा��या व�ावर अवलंबून 
असतो. तसेच सीमातं खचा�त स�ुवातीस होणारी घट आिण नतंर होणारी वाढ ह े
सीमातं खच� व� (यू) आकाराचा अस�याचे कारण आह.े अथा�त येथे ही बदल�या 
�माणाचा िनयम काया�ि�वत होताना िदसून येतो.  
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आपली �गती तपासा : 

१) फरक �प� करा.  

 अ) सरासरी खच� व सीमातं खच�.  

 ब)  एकूण ि�थर खच� व एकूण बदलता खच�. 

३.६ दीघ�कालीन खच� व�ाची उ�प�ी / दीघ�कालीन खच� व� 
(DERIVATION OF LONG RUN COST CURVE / LONG RUN 
COST CURVE) 

दीघ� कालावधीम�ये उ�पादना�या सव�च घटकामं�ये बदल करणे श�य असते. �यामळेु 
ि�थर उ�पादन खच� (FC) ही सकं�पना लागू पडत नाही. दीघ� कालावधीत उ�ोगस�ंथा 
आप�या य�ं, इमारती, कायम �व�पी �यव�थापक वग� इ. सव�च सय�ंाम�ये बदल क� 
शकते. �हणून दीघ�कालीन उ�पादन खचा�ची �या�या पढुील�माणे -  

“सव�च उ�पादन घटक बदलता येतात असे गहृीत धरता िविश� उ�पादन कर�यासाठी 
येणार िकमान उ�पादन खच� �हणजे दीघ�कालीन उ�पादन खच� होय.” 

दीघ�कालीन सरासरी खच� (LAC) (Long Run Average Cost) : 

�हणजे दीघ�कालीन उ�पादन खच� भािगले �यावेळचे उ�पादन होय.  

  LTC
LAC =

Q
 

LAC = दीघ�कालीन सरासरी खच�, LTC = दीघ�कालीन एकूण खच�,Q = उ�पािदत नग 

दीघ�कालीन सरासरी उ�पादन खचा�चा अथ� �प� कर�यासाठी अ�पकालीन सरासरी 
खचा�चा व� िवचारात �यावा लागेल. पढुील आकृती�ार ेते दश�िवता येईल.  

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ३.४ दीघ�कालीन सरासरी खच� व� 
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वरील आकृतीम�ये SAC1,SAC2,SAC3 हे तीन अ�पकालीन सरासरी खच� व� आहेत. 
अथा�त हे तीन सव�� आहेत. या आकृती�ार ेपढुील म�ेु �प� होतात.  

१) O-X1इतके उ�पादन �यावयाचे झा�यास उ�ोग स�ंथा पिहले सय�ं �हणजे SAC1 
याचा ि�वकार करले. कारण O-X1 या उ�पादनपातळी पय�त SAC1 या व�ावर येणारा 
सरासरी खच� तेवढ्याच उ�पादनासाठी SAC2 या व�ापे�ा कमी आह.े 

उदाहरणाथ� - O-X1उ�पादन घेत�यास SAC1 वरील सरासरी खच� b-x1 हा SAC2 वरील 
सरासरी खच� a-x2 पे�ा कमी (bx1 < ax1) आह.े याव�न असे �हणता येईल क� O-X1 या 
उ�पादन पातळीपय�त उ�ोगस�ंथा SAC1 या सय�ं व�ावरच राहणे पसतं करले.  

२) समजा उ�ोगस�ंथा O-X3इतके उ�पादन करायचे असेल तर उ�ोगस�ंथा SAC2 या 
सयं� व�ाचा आधार घेईल. कारण O-X3 इत�या उ�पादनास SAC1 या व�ावरचा 
सरासरी खच� D-X3 इतका तर SAC2 या व�ावरील खच� E-X3 इतका आह.े येथे E-X3 < 
D-X3 �हणूनच O-X3 इत�या उ�पादनासाठी SAC2 या व�ावरच राहणे उ�ोगस�ंथा पसतं 
करले.  

३) उ�ोगस�ंथा O-X5 इतके उ�पादन करायचे अस�यास उ�ोगस�ंथेला SAC3 या 
सय�ंाची िनवड करावी लागेल. कारण O-X5उ�पादनास SAC2 व�ावरील सरासरी खच� 
G-X5 इतका आह.े तर SAC3 वर तेवढ्याच उ�पादनाचा सरासरी खच� H-X5 इतकाच 
आहे.  

वरील सव� अ�पकालीन सरासरी खच� व�ानंा जोडणारी एक रषेा काढ�यास आपणास 
दीघ�कालीन सरासरी खच� व� िमळतो. (LAC).LACहा ��येक अ�पकालीन सरासरी खच� 
व�ाला िविश� िबंदूना �पश� करतो. या LAC ला िनयोजन व� (Planning Curve) िकंवा 
आ�छादायक व� (Envelope Curve) असेही �हणतात.  

दीघ�काळाचा िवचार करता ही उ�ोगस�ंथा SAC2 या सय�ं व�ावर ‘e’या िबंदूत सतंिुलत 
होईल व उ�पादनाची पातळी या िठकाणी O-X3 इतक� असेल.  

३.७ दीघ�काळात सरासरी खच� व� (यू) आकाराचा अस�याची कारणे 
(REASONS OF U SHAPED LONG RUN AVERAGE COST 
CURVE)   

१) प�रमाण ��यय िनयम : 

दीघ�काळात �ाम�ुयाने प�रमाण ��यास िनयम लागू पडतो. या िनयमानसुार स�ुवातीस 
वध� नतंर ि�थर व शेवटी �हासमान िकंवा घट�या ��यय िनयम असे तीन �य�ुप�ी िनयम 
उ�पादन �ि�येत �मा�माने काय� करतात. �यामळेु वध� �य�ुप�ी िनयमाचा प�रणाम 
�हणून दीघ�कालीन सरासरी खच� कमी होतो, तर �हासमान �य�ुप�ी िनयमाचंा प�रणाम 
�हणून दीघ�कालीन सरासरी खच� वाढतो. प�रणामी स�ुवातीची घट व नतंर�या वाढीमळेु 
सरासरी खच� व�ास U (यू) आकार �ा� होतो.  
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२) �यव�थापन प�ती : 

�ा. च�बरलीन या�ंया मते, उ�पादन कमी असताना �यव�थापन प�तीवर येणारा खच� हा 
जा�त असतो. उ�पादन प�रमाण वाढत असताना स�ुवातीला काही मया�देपय�त 
�यव�थापना�या आिण इतर खचा�त ि�थर अशा गुतंवणूक�त वाढ करावी लागत नाही. 
प�रणामत: उ�पादन वाढीबरोबर �यव�थापनावरील खच� कमी होत जातो. आधिुनक 
�यव�थापनात तं�ामळेु �मिवभाजनाचा आिण वैिश�ीकरणाचा प�रणाम उ�पादनाचा वेग 
वाढून फायदा वाढत जाऊन सरासरी खच� कमी होत जातो. अथा�त उ�पादनाचे �माण 
जसजसे वाढत जाईल तसतसे �मिवभाजन इतके वाढत जाईल क� �िमका�ंया काया�वर 
िनय�ंण ठेवणे �यव�थापकाला कठीण जाईल. िनरिनरा�या िवभागांचे पर�पराशंी असलेले 
ससूु�ीकरण अश�य होईल. प�रणामी उ�पादन �ि�येत िदरगंाई होईल आिण कामाचा वेग 
कमी होऊन तोट्याचे �माण वाढून दीघ�कालीन सरासरी खच� वाढत जाईल.  

३) उ�पादन घटकांची अिवभा�यता : 

�ो. का�डोर, �ीमती रॉिब�स, �ो. नाईट, �ो. लन�र या�ंया मते दीघ�काळात उ�पादनाचे 
काही घटक हे अिवभा�य असतात. �यामळेु स�ुवाती�या काळात कमी उ�पादन असताना 
�याचा परुपेरु वापर होत नाही. प�रणामी या काळात उ�पादन खच� जा�त असतो. उ�पादन 
वाढीबरोबरच अशा अिवभा�य घटकामं�ये एकदम वाढ करता येत नाही. �यामळेु या 
घटकाचंा अती �माणात वापर होतो. अती उपयोगामळेु ते काय��म काय� क� शकत नाहीत 
व सरासरी खच� वाढत जातो. स�ुवातीस खचा�त होणारी घट आिण नतंर होणारी वाढ 
यामळेु दीघ�कालीन सरासरी खच� व�ास U (यू) आकार �ा� होतो. 

४) संयोजका�या पुरवठ्याचा अभाव : 

उ�पादनात वाढ होत असताना �यव�थापन प�तीवर ताण असला तरी सयंोजक या 
उ�पादन घटकाचंा परुवठा मळुीच वाढत नसतो. कारण सयंोजन आिण साहस अशा 
�व�पाचे काय� कारखा�यातील कोणतीही पगारी �य�� क� शकत नाही. साहसाचा परुवठा 
स�ुवातीला मया�िदत अस�याने या काळात उ�पादनात वध� उ�प�ी िनयम लागू पडतो 
आिण नतंर साहसावर उ�पादन वाढीमळेु ताण वाढत अस�याने �हासमान �य�ुप�ी िनयम 
लागू होतो. स�ुवातीस होणाया� खचा�तील घटीचा व नतंर होणाया� वाढीमळेु सरासरी खच� 
व�ास U (यू) आकार �ा� होतो. 

३.८ दीघ�कालीन सीमातं खच� व� (LONG RUN MARGINAL COST 
CURVE)  

दीघ�कालीन सीमातं खच� व� ळ (यू) आकाराचा असतो. 

सू� -  

 GlHeeove Ke®eel& e Ie[tve ³esCeeje yeoue
oerIe&keÀeueerve meerceelb e Ke®e&

GlHeeove HeefjceeCeele Peeuesuee yeoue
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पढुील आकृती�या सहा�याने हा खच� व� �प� करता येईल.  

 
आकृती �मांक ३.५ 

वरील आकृतीचे �प�ीकरण पढुील�माणे देता येईल.  

१) िदघ�काळात O-X1 इतके उ�पादन �यावयाचे असेल तर A1 �ा िबंदू�या िठकाणी 
िमळेल कारण येथे SAC1 हा अ�पकालीन सरासरी खच� व� आिण LAC हा िदघ�कालीन 
सरासरी खच� व� हे एकमेकानंा �पश� करतात. SAC1 शी सबंंिधत SMC1 हा आहे. 
�हणजेच िदघ�काळात O-X1इतके उ�पादन �यावयाचे अस�यास उ�पादनाचा सीमातं खच� 
B-X1 इतका असेल. येथे ‘B’हा िदघ�कालीन सीमातं खच� व�ातील एक िबंदू आह.े  

२) समजा िदघ�काळात O-X2 इतके उ�पादन �यावयाचे असेल तर ते A2 �ा िबंदू�या 
िठकाणी घेता येईल. कारण या िठकाणी अ�पकालीन सरासरी खच� व� SAC2 हा LAC 
�ा िदघ�कालीन सरासरी खच� व�ास �पश� करतो. तसेच हा िबंदू SMC2 �ा अ�पकालीन 
सीमातं व�ावरील स�ुा िबंदू आहे. �हणजेच िदघ�काळातील O-X2 �ा उ�पादना�या सीमांत 
खच� A1- X2 इतका असेल. तसेच A2 हा िबंदू िदघ�कालीन सीमातं खच� व�ावरील एक िबंदू 
आहे.  

३) जर िदघ�काळात O-X3 इतके उ�पादन �यावयाचे असेल तर ते A3 �ा िबंदू�या िठकाणी 
घेता येईल. कारण या िठकाणी SAC3 अ�पकालीन सरासरी खच� व� (LAC)�ा 
िदघ�कालीन सरासरी खच� व�ास �पश� करतो. तसेच ‘C’हा िबंदू A3 �ा िबंदूशी सबंंिधत 
आहे. कारण तो SAC3 �ा अ�पकालीन सीमातं खच� व�ावरील िबंदू आह.े येथे O-X3 �ा 
उ�पादनाचा सीमातं खच� C-X3 इतका असेल. तसेच ‘C’हा िबंदू िदघ�कालीन सीमातं 
व�ावरील एक िबंदू आहे.  

४) या िठकाणी आपणास B1, A2, Cहे िबंदू िमळतात. �ा िबंदूनंा जोडणारी रषेा �हणजेच 
िदघ�कालीन सीमातं खच� व� होय.  

५) वरील आकृती�ार ेहे ही �प� होते क� िदघ�कालीन सरासरी खच� कमी होत असताना 
सीमातं खच� �या�यापे�ा कमी असतो.  
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६) िदघ�कालीन सरासरी खच� कमीत कमी असताना िदघ�कालीन सीमातं खच� 
�या�याबरोबर असतो.  

७) िदघ�कालीन सरासरी खच� वाढत असताना सीमातं खच� �या�यापे�ा जा�त असतो.  

आपली �गती तपासा : 

१) िदघ�कालीन उ�पादन खच� �हणजे काय? 

२) िदघ�काळात सरासरी व� �ू ‘(ळ)’ आकाराचा अस�याची कारणे सागंा.  

३.९ साराशं (SUMMARY)  

��येक उ�पादक हा न�या�या अपे�ेने उ�पादन करत असतो. नफा हा व�तूची िव�� 
के�यानतंर िमळणाया� �ा�ीवर अवलंबून असतो. �हणून उ�पादक नेहमी खचा�पे�ा �ा�ी 
कशी अिधक राहील असा �य�न करत असतो. उ�पादकाला व�तू व सेवे�या िनिम�तीसाठी 
भूमी, �म, भाडंवल, सयंोजन या उ�पादन घटकाचंी आव�यकता असते. या घटका�ंया 
वापराब�ल �यानंा खडं, मजूरी, वेतन व नफा अशा �व�पात मोबदले �ावे लागतात. या 
उ�पादन घटकाचंा मोबदला �हणजेच उ�पादकाचा उ�पादनासाठी असणारा खच� होय. 
�हणून खच� �हणजे उ�पादना�या िविवध घटकांना �ावा लागणाया� मोबद�याची बेरीज होय. 
��ततु �करणात आपण उ�पादन खचा��या िविवध सकं�पना, अ�पकालीन खच� व 
िदघ�कालीन खच� व�ाची �य�ुप�ी �प� केलेली आह.े  

३.१० �� (QUESTIONS)  

१) अ�पकालीन खच� व�ांची �य�ुप�ी �प� करा.  
२) िदघ�कालीन खच� व�ाची �य�ुप�ी �प� करा.  
३) टीपा िलहा.  
 १) पैशातील खच� 
 २) वा�तव खच�  
 ३) सामािजक खच�  
 ४) खाजगी खच�  
 ५) िदघ�कालीन सरासरी खच� 
 ६) िदघ�कालीन सीमातं खच�  
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४ 
�ा�ी�या सकं�पना 

घटक रचना :  

४.१ उि��ये  

४.२ ��तावना 

४.३ �ा�ी�या सकं�पना - एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी, सीमातं �ा�ी 

४.४ पूण� �पधा� व एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी आिण सीमातंी �ा�ी या मधील सबंंध 

४.५ अपूण� �पधा� व एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी आिण सीमातं �ा�ी यामधील सबंंध 

४.६ साराशं 

४.७ �� 

४.१ उि��ये  (OBJECTIVES) 

या घटकात अ�यास के�यानतंर त�ुहास पढुील बाब�चे �ान होईल. 

 �ा�ी�या िविवध सकं�पना 

 पूण� �पधा� आिण िविवध �ा�ीमधील सबंंध 

 अपूण� �पधा� आिण िविवध �ा�ीमधील सबंंध 

 लविचकता आिण िविवध �ा�ीमधील सबंंध 

४.२ ��तावना (INTRODUCTION) 

बह�तेक उ�ोगस�ंथा या न�या�या अपे�ेने चालिव�या जातात. उ�ोगस�ंथेला एकाच वेळी 
उ�पादक आिण िव�ेता अशी दहुेरी भूिमका बजवावी लागते. उ�ोगस�ंथेला खचा�चे 
िव�ेषण जेवढे मह�वाचे असते तेवढेच �ा�ीचे िव�ेषण देखील मह�वाचे असते. 
अथ�शा�ात एकाचा खच� हे दसुया�चे उ�प�न असते. उ�ोगस�ंथा कोण�या �कार�या 
व�तूची िनिम�ती करते यावर ितची �ा�ी अवलंबून असते. उ�ोगस�ंथे�या व�तूना मागणी 
जा�त अस�यास �ा�ी देखील जा�त असते. �ा�ी जा�त असेल तर उ�ोगस�ंथेला नफा 
�ा� होतो. �ा�ीचा अथ� 

१) ’�ा�ी �हणजे िविश� िकंमतीला िविश� व�तूचे नग िवकून िमळिवलेले उ�प�न होय.“ 

२) ’उ�ोगस�ंथेने िविश� नग िवकले असता ितला िमळणार ेउ�प�न �हणजे �ा�ी होय.“ 
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४.३ �ा�ी�या सकं�पना - एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी, सीमातं �ा�ी 
(CONCEPTS OF REVENUE) 

उ�ोगस�ंथाना िमळणार ेउ�प�न, महसूल िकंवा मोबदला यालाच �ा�ी देखील �हटले जाते. 
उ�ोगस�ंथेला व�तूचे उ�पादन करताना �या व�तू�या उ�पादनासाठी येणारा खच� व ती 
व�तू िव�� के�यानतंर िमळणारी िकंमत िकंवा उ�प�न िकंवा �ा�ी याचा देखील िवचार 
करावा लागतो. �हणून �ा�ी�या वेगवेग�या तीन सकं�पना आहेत.  

अ) एकूण �ा�ी (ए.�ा.) Total Revenue (T.R) 

ब) सरासरी �ा�ी (स.�ा.) Average Revenue (A.R) 

क) सीमातं �ा�ी (सी.�ा.) Marginal Revenue (M.R) 

वरील सकं�पनांचा सिव�तर अ�यास पूढील�माणे पाह�.  

अ) एकूण �ा�ी (ए.�ा.) Total Revenue (T.R) : 

िव�� केले�या सव� नगस�ंयेपासून िमळणार ेउ�प�न �हणजे एकूण �ा�ी होय. थोड�यात 
एकूण �ा�ी �हणजे िव�� केलेली नगस�ंया गिुणले �या व�तूची िकंमत होय.  

स�ु :  SkeÀt Ce ÒeeHleer efJe¬eÀer keÀs ueus eer veiemeKb ³ee ekf eÀb cele     

समजा : रनेॉ�ड या उ�ोगस�ंथेने १०० बॉलपेन ��येक� ५ �पये िकंमतीला िवक�यास 
१०० x ५ =५०० �पये एकूण �ा�ी होते.  

  ए.�ा. = १०० x५ =५०० �पये 

एकूण �ा�ी ही स�ुवातीला िविश� मया�देपय�त वाढते नतंर मा� ती हळूहळू कमी होऊ 
लागते. हे आपण आकृती�या सहा�याने �प� क�.  

 

आकृती �मांक ४.१ एकूण �ा�ी 
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वरील आकृतीम�ये O-Xअ�ावर िव�� केलेले नग व O-Yअ�ावर एकूण �ा�ी दश�िवलेली 
आहे. ए.�ा. हा एकूण �ा�ीचा व� असून OPया िबंदूपय�त एकूण �ा�ी वाढते व �यानतंर 
मा� ती घटू लागते.  

ब) सरासरी �ा�ी (स.�ा.) Average Revenue (A.R) : 

उ�ोगस�ंथेने िव�� केले�या व�तू�या सव� नगापासून िमळाले�या एकूण �ा�ीला िव�� 
केले�या नगसं�येने भागले असता सरासरी �ा�ी िमळते.  

स�ु : SkeÀt Ce ÒeeHleer
mejemejer ÒeeHleer

eJf e¬eÀer keÀs ueus eer veiemeKb ³ee





 
  

उदाहरणाथ� : रनेॉ�ड या कंपनीने आपले १०० बॉलपेन ५ �पये िकंमतीला िव�� के�यास 
एकूण �ा�ी ५०० �पये येते तर सरासरी �ा�ी ५ �पये येते. हेच स�ुात दश�िव�यास.  

  5
S. Òee. 500

me. Òee. ©He³es
efJe¬eÀer keÀs ueus eer veiemeKb ³ee 100

   



 

 

उ�ोगस�ंथा सामा�यत: आप�या सव� नगाचंी िव�� एकाच िकंमतीला करत असतात �हणून 
व�तूची िकंमत आिण सरासरी �ा�ी हे नेहमी समान असतात. �ाहकाने व�तूसाठी िदलेली 
िकंमत हीच िव�े�याची �ा�ी असते. �हणून उ�ोगस�ंथेचा सरासरी �ा�ी व� हाच 
उपभो��याचा मागणी व� असतो.  

क) सीमांत �ा�ी (सी.�ा.) Marginal Revenue (M.R) : 

उ�ोगस�ंथेने एका अिधक नगाची िव�� के�यास जे जा�तीचे िन�वळउ�प�न िमळते �याला 
सीमातं �ा�ी असे �हणतात. दसुया� श�दात सीमातं �ा�ी �हणजे एका जादा नगाची िव�� 
के�यास एकूण �ा�ीत जी िन�वळभर पडते ती �या शेवट�या नगाची सीमातं �ा�ी होय 
िकंवा शेवट�या नगा�या िव��मळेु एकूण �ा�ीत भर �हणजे सीमातं �ा�ी होय.  

स�ु : Jemle®t ³ee SkeÀt Ce ÒeeHleerle neCs eeje yeoue
meecr eelb e ÒeeHleer

Jemle®t ³ee eJf e¬eÀer Heejf ceeCeele nesCeeje yeoue


   


   
  

उदा. रनेॉ�ड या बॉलपेन कंपनीने ५ �पये िकंमतीचे १०० पेन िवक�यास एकूण �ा�ी 
१०० x५ =५०० �पये असेल. समजा या कंपनीने १०१ पेन िवकून ५१० �पये एकूण 
�ा�ी झा�यास शेवटचा १ पेन हा सीमातं नग असून जा�तीचे १० �पये ही सीमातं �ा�ी 
होय.  

सीमातं �ा�ी ही शेवट�या नगामळेु एकूण �ा�ीत पडणारी भर असते. वरील उदाहरणात 
एकूण �ा�ी पडलेली भर ५१० - ५०० =१० �पये आह.े अशा�कार ेएक जा�तीचा नग 
िव�� कर�यापूव� िमळणार ेउ�प�न हे एक जा�तीचा नग िव�� के�यानतंर िमळणाया� एकूण 
उ�प�नातून वजा के�यास सीमातं �ा�ी िमळते.  

�ा�ी�या या तीन ही सकं�पनाम�ये पर�पर सबंंध असतो.  
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आपली �गती तपासा : 

१) �ा�ी �हणजे काय? 

२) फरक �प� करा. सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी.  

४.४ पूण� �पधा� व एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी आिण सीमातं �ा�ी यामधील 
सबंधं (RELATIONSHIP BETWEEN TR, AR AND MR CURVES 
UNDER PERFECT COMPETITION) 

�या बाजारात अनेक िव�ेते व अनेक �ाहक असतात अशा बाजाराला पूण� �पधा� असे 
�हणतात. उदाहरण - शेतकरी, शेतमाल व �ाहक अशा पूण� �पध��या बाजारात कोणती ही 
एक �य�� िकंवा उ�ोगस�ंथा व�तू�या िकंमतीवर �भाव टाकू शकत नाही. कारण एकूण 
उ�पादनात �या�ंया िवक�या जाणा�या उ�पादनाचा वाटा हा अगदी अ�प असतो. �यामळेु 
उ�ोगस�ंथेला बाजारातील िकंमतच ि�वकारावी लागते. अथा�त येथे सरासरी �ा�ी ही 
व�तू�या सव� नगांना समान असते. सरासरी �ा�ी ि�थर अस�यामळेु ��येक अित�र� 
नगा�ंया िव��पासून िमळणारी सीमातं �ा�ी देखील सारखीच असते. �याच�माणे िव�� 
एका नगाने वाढिव�यामळेु �या�या एकूण �ा�ीत होणारी वाढ बाजारातील िकंमती एवढीच 
असते. हे पढुील को�का�ार ेअिधक �प� करता येईल.  

त�ा �. ४.१ 

ए.�ा., स.�ा. आिण सी.�ा. यामधील संबंध 

िवकलेली नगसं�या िकंमत 
(�ितनग) 

�पये 

ए. �ा. 
(T.R.) 

�पय े

स. 
�ा.(A.R.) 

�पय े

सी. �ा. 
(M.R.) 

�पये 

1 4 4 4 4 

2 4 8 4 4 

3 4 12 4 4 

4 4 16 4 4 

5 4 20 4 4 

6 4 24 4 4 

 

वरील को�काम�ये व�तूची िकंमत ि�थर असताना िव�� केले�या नगस�ंये�या वाढीबरोबर 
एकूण �ा�ी (ए.�ा.) वाढत जाते तर सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी ि�थर असते �हणजेच ती 
िकंमती बरोबर असते. हेच पढुील आकृती�या सहा�याने �प� करता येईल.  
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आकृती �मांक ४.२ : ए.�ा., स.�ा. व सी.�ा. मधील संबंध 

वरील आकृतीम�ये अ�ावर व�तूचे नग दश�िवले असून अ�ावर �ा�ी दश�िवली आह.े स.�ा. 
व सी.�ा. हा सरासरी व सीमांत �ा�ीचा व� असून ए.�ा. हा एकूण �ा�ीचा व� होय. पूण� 
�पध�त स.�ा. व सी.�ा. ह े व� अ�ाला समातंर असतात. कारण या �पध�त िव�े�याने 
व�तूचे िकती ही नग िवकले तरी स.�ा. व सी.�ा. समान असते. �हणून या दो�ही �ा�ी 
एकाच रषेेने दश�िव�या आहेत. तसेच एकूण �ा�ीत वाढ होत अस�यामळेु ए.�ा. व� 
डावीकडून उजवीकडे वर चढत जाणारा दश�िवला आहे. तो वाढ�या िव�� बरोबर �ा�ीत 
वाढ दश�िवतो.  

४.५ अपूण� �पधा� व एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी आिण सीमातं �ा�ी 
यामधील सबंधं (RELATIONSHIP BETWEEN TR, AR, AND MR 
UNDER IMPERFECT COMPETETION) 

पूण� �पधा� ही वा�तिवक प�रि�थतीम�ये कोण�याही अथ��यव�थेत आढळून येत नाही. 
बह�तेक अथ��यव�थेत अपूण� �पधा�च अि�त�वात असते. अपूण� �पधा� ही अ�पािधकार, 
द�्यािधकार, म�ेदारीय�ु �पधा� , म�ेदारी या िविवध �व�पात असते. अपूण� �पध�त 
मागणी कमी लाविचक असते. िभ�न िव�� नगां�या बाबतीत वेगवेग�या िकंमती आकार�या 
जातात. �हणजेच िव��म�ये वाढ कर�यासाठी िकंमतीत घट करावी लागते. अशा वेळी 
मागणी व¬पà् हा डावीकडून उजवीकडे खाली घसरणारा असतो. �हणजेच स.�ा. व सी.�ा. 
�ा पूण� �पध��माणे एक सार�या नसून �या वेगवेग�या असतात हे पढुील को�काने �प� 
होईल.  
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त�ा �. ४.२  

को�क �मांक ४.२ अपूण� �पध�तील स.�ा. व सी.�ा. मधील संबंध 

िवकलेली  

नगसं�या 

िकंमत  

�पय े

ए. �ा.(T.R.) 

�पय े

स. �ा.(A.R.) 

�पये 

सी. �ा.(M.R.) 

�पये 

1 12 12 12 -- 

2 11 22 11 10 

3 10 30 10 8 

4 9 36 9 6 

5 8 40 8 4 

6 7 42 7 2 

7 6 42 6 0 
 

वरील को�काव�न हे �प� होते क� अपूण� �पध�त िव�� केले�या नगस�ंयेत जसजशी वाढ 
होते तसतशी िकंमत कमी-कमी होत जाते. �यामळेु सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी हे देखील 
कमी होतात. मा� सीमातं �ा�ी�या घटी�या दर हा सरासरी �ा�ी पे�ा जा�त असतो. तर 
एकूण �ा�ी ही घटी�या दराने वाढते. हे पढुील आकृतीने �प� करता येईल. 

 

आकृती �मांक ४.३ अपूण� �पध�तील स.�ा. व सी.�ा. यामधील संबंध 

वरील आकृतीम�ये स.�ा. व सी.�ा. हे अन�ुमे सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी व� असून ते 
दो�ही व� डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणार ेआहेत. स�ुवातीला हे दो�ही व� एकाच 
िबंदूमधून स�ु होत असले तरी सरासरी �ा�ी पे�ा सीमातं �ा�ी व� वेगाने खाली सरकतो 
�हणून सीमातं �ा�ी व� हा सरासरी �ा�ी व�ा�या डा�या बाजूला असतो. कारण सरासरी 
�ा�ी पे�ा सीमातं �ा�ी अिधक वेगाने घटते.  
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आकृती �मांक ४.४ अपूण� �पध�तील एकूण �ा�ी 

वरील आकृतीमधील एकूण �ा�ी हा एकूण �ा�ीचा व� असून तो खालून वर �हणजे 
डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा धना�मक उताराचा आहे. याव�न हे �प� होते क� अपूण� 
�पध�त देखील पूण� �पध��माणेच िव�� प�रमाणात वाढ होत असताना एकूण �ा�ी वाढत 
जाते. परतं ुती वाढ घट�या दराने असते.  

आपली �गती तपासा : 

१) पूण� �पध��या बाजारात एकूण सरासरी व सीमातं �ा�ीमधील सबंंध अ�यासा.  

४.६ साराशं (SUMMARY) 

उ�ोगस�ंथे�या खचा��या बाजू�माणेच �ा�ीची बाजू देखील मह�वाची असते. याम�ये एकूण 
�ा�ी �हणजे व�तूची िकंमत गणुीले व�तूचे िव�� प�रमाण असते तर सरासरी �ा�ी �हणजे 
एकूण �ा�ी भागीले िव�� केलेली नग स�ंया आिण िसमांत �ा�ी �हणजे आणखी एका 
नगाने िव�� वाढिव�यास एकूण �ा�ीत होणारी िन�वळवाढ होय. या तीन ही �कार�या 
�ा�ी आिण पूण��पधा� व अपूण� �पधा� याम�ये वेगवेगळा सबंंध असतो. मागणीची लविचकता 
व सरासरी �ा�ी आिण सीमातं �ा�ी याचंा देखील सबंंध असतो.  
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४.७ �� (QUESTIONS) 

१) �ा�ीचा अथ� सागंा व �याचे िविवध �कार �प� करा.  

२) सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी यामधील फरक �प� करा.  

३) पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथे�या एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी �प� करा.  

४) अपूण� �पध�त एकूण �ा�ी, सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ी यामधील सबंंध �प� करा.  

५) मागणीची लविचकता व सरासरी �ा�ी आिण सीमातं �ा�ी यामधील सबंंध �प� करा.  

६) एकूण �ा�ीची सकं�पना उदाहरण व आकृती�या सहा�याने �प� करा.  
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घटक ३  

५ 
घटक िकंमत िनि�ती : खडं आिण मजूरी 

घटक रचना  

५.० उि��ये 

५.१  ��तावना  

५.२  िवतरणाचा सीमातं उ�पादकता िस�ातं  

५.३  खडं  

५.४  �रकाड�चा खडं िस�ातं  

५.५  आधिुनक खडं िस�ातं  

५.६  आभासी खडं  

५.७  मजूरी/ वेतन  

५.८  मजरुीचा आधिुनक िस�ातं  

५.९  सामिुहक �यश��  

५.१० �माचा परुवठा व�  

५.११ ��    

५.० उि��ये (OBJECTIVES)  

 िवतरणाचा सीमातं उ�पादकता िस�ातं समजून घेणे.  

 �रकाड�चा खडं िस�ातं समजून घेणे.  

 �रकाड�चा आधिुनक िस�ातं व आभासी खडं याचंा अ�यास करणे. 

 मजूरी/वेतन ही सकं�पना समजून घेणे.  

 मजरुीचा आधिुनक िस�ातं अ�यासणे.  

 सामिुहक �यश�� सकं�पना समजून घेणे.  

 �माचा परुवठा व� अ�यासणे.  
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५.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

उ�पादन घटका�ंया संय�ु �य�ना�ार े सपं�ीचे जे उ�पादन होते �याची उ�पादक 
घटकामं�ये वाटणी कर�या�या ि�येला िवतरण असे �हणतात. �ा. चॅपमन या�ंया मते, 
“उ�पादन काया�त सहभाग िद�याब�ल उ�पादक घटकानंा िकंवा �यां�या मालकांना जो 
मोबदला िदला जातो, �या ि�येला िवतरण असे �हणतात. सामा�यपणे भूमी, �म, भाडंवल, 
सघंटक या सव� घटका�ंया साहा�याने उ�पादन केले जाते. या घटकाचंा परुवठा करणा�या 
मालकानंा अन�ुमे खडं, मजूरी, �याज, नफा िदला जातो.” 

या िस�ातंानसुार, उ�पादन घटका�ंया सेवासंाठी �या�ंया िव�े�यानंा िदली जाणारी िकंमत 
िनि�त केली जाते, �यानंा िवतरणाचे िस�ातं असे �हणतात. हे िस�ातं भू �वामीला 
िमळणारा खडं, �िमकानंा िमळणारी मजूरी, भाडंवलदाराला िमळणार े�याज व सयंोजकाला 
िमळणारा नफा कसा िनि�त होतो, यासबंंधीचे िववेचन करतात. िवतरणाचे सामा�यत: दोन 
िस�ातं आहेत – 

१) िसमातं उ�पादकता िस�ातं  
२) आधिुनक िस�ातं  

५.२ िवतरणाचा िसमातं उ�पादकता िस�ातं (MARGINAL 
PRODUCTIVITY THEORY OF DISTRIBUTION)  

उ�पादक घटकानंा िमळणारा मोबदला �या�या िसमातं उ�पादकतेनसुार ठरतो, असे हा 
िस�ातं सागंतो. या िस�ातंानसुार उ�पादन घटकाचंी िसमातं उ�पादकता जर जा�त 
असेल, तर घटकाला जा�त मोबदला �ा� होतो. या िस�ातंाचा िवकास जे�हासँ, डॉ. 
माश�ल, जे. बी. �लाक� , वालरस इ�याद�नी केलेला आहे. या िस�ातंाचा ख�या अथा�ने 
िव�तार कर�याचे काय� �ीमती जोन रॉिब�सन यानंी केले आहे.   

५.२.१ सीमांत उ�पादकतेचा अथ� –  

“उ�पादनाचे इतर घटक ि�थर ठेवून केवळ एका घटकात सार�याच �माणात वाढ के�यास 
एकूण उ�पादनात पडणारी श�ु भर �हणजे �या िविश� घटकाचंी सीमातं उ�पादकता होय.” 

�ो. �लाक�  यां�या मते,  

“��येक िववेकशील भाडंवलदार मह�म नफा िमळावा, या उ�ेशाने �िमकानंा �या�ंया 
सीमातं उ�पादकतेएवढीच मजूरी देत असतो िकंवा मजरुी जर िदलेली असेल तर �िमकाचंी 
स�ंया इतक� ठेवतो क�, �याचंी सीमातं उ�पादकता �चिलत मजूरी दराबरोबर राहील.”  

५.२.२ सीमांत  उ�पादकता िस�ांताची गृिहत े– 

१) मह�म नफा िमळवणे हे सयंोजकाचे �मखु उि�� असते. 

२) बाजारात प�रपूण� �पध�ची अव�था असते.  
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३) सव� उ�पादन घटक एकिजनसी असतात.  

४) उ�पादन घटकाचें िवभाजन करता येते.  

५) उ�ोगात आ�हासी उ�प�ी िनयम लागू पडतो.  

६) घटका�या सीमातं उ�पादकतेचे मापन करता येते.  

७) उ�पादनाचे घटक पूण�पणे गितशील असतात.  

८) अथ��यव�थेत पूण� रोजगारीची अव�था असते.  

५.२.३ िस�ांताचे �प�ीकरण - 

मह�म नफा िमळवणे हे सयंोजकाचे म�ुय उि�� असते. �याकरीता तो कोण�याही 
उ�पादक घटकाचा उ�पादन काया�त वापर करताना �या घटकाची सीमातं उ�पादकता व 
�या घटकाला �ावी लागणारी िकंमत िकंवा मोबदला या दोन गो��ची तलुना करतो. जोपय�त 
उ�पादक घटकाची सीमातं उ�पादकता ही �याला �ा�या लागणा�या मोबद�यापे�ा जा�त 
असते, तोपय�त �या घटकाचा अिधक वापर करतो. कारण असे के�याने �याचा फायदा 
होतो व ही �ि�या �या घटकाची सीमातं उ�पादकता �या�या मोबद�याबरोबर होत नाही, 
तोपय�त स�ुच ठेवतो. �यावेळी उ�पादन घटकाची सीमातं उ�पादकता ही �या घटका�या 
मोबद�याबरोबर होते, �यावेळी तो �या घटकाचा अिधक वापर करणे बंद करतो. कारण 
यापढेु घट�या फला�या िनयमानसुार �या घटकाची सीमातं उ�पादकता ही �याला �ा�या 
लागणा�या मोबद�यापे�ा कमी होईल. प�रणामी �याला तोटा होईल.  

हीच क�पना उदाहरणा�या साहा�याने पढुील�माणे �प� करता येईल.  

त�ा �. ५.१ 

मजुरांची सं�या ��येक मजुराची सीमांत उ�पादकता �िमकांची मजूरी 

१ १०० �. ५० �. 

२ ७५ �. ५० �. 

३ ५० �. ५० �. 

४ २५ �. ५० �. 

   

वरील उदाहरणात पिह�या मजरुामळेु सीमातं उ�पादन १०० �. चे होते व �याला ५० �. 
फायदा होतो. या�माणे दसु�या मजरुापासून २५ �. चा फायदा होतो. ितस�या मजरुापासून 
मा� फायदा होत नाही, परतं ुतोटाही होत नाही. कारण �याची सीमातं उ�पादकता व �याला 
�ावी लागणारी मजूरी समान आहे, परतं ु तो चौथा मजूर कामावर घेणार नाही, कारण 
�या�यापासून सयंोजकाला २५ �. तोटा होतो. �हणून कोणताही िववेकशील सयंोजक �या 
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मजरुाची सीमातं उ�पादकता �या�या मजूरी एवढी असेल. एवढेच मजूर कामावर घेईल 
�हणजे वरील उदा. नसुार ३ मजूर कामावर घेतले जातील.  

वरील उदाहरण आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे �प� करता येईल.  

  

             आकृती �. ५.१ 

वरील आकृतीत दश�िव�या�माणे सीउ हा सीमातं उ�पादकता व� असून तो आ�हासी 
उ�प�ी िनयमानसुार व�न खाली उतरणारा ऋणा�मक आकाराचा आहे. मम हा ि�थर 
मजूरी दराचा व� असून सीमातं उ�पादकता व�ाला स िबंदूत छेदून जातो. �यामळेु या 
िठकाणी सीमातं उ�पादकता व मजरुीचा दर यात समानता ��थािपत होऊन मजरुीचा दर 
५० �. असताना तीन मजूर कामावर लावले जातील.  

एका उ�पादन घटकाचा अनेक उ�ोगात वापर करता येतो. �यामळेु एका घटकाची एका 
उ�ोगात सीमातं उ�पादकता कमी असेल, तर तो घटक �या उ�ोगातून जा�त उ�पादकता 
असले�या उ�ोगात जाईल. �यामळेु साहिजकच पिह�या उ�ोगातील घटकाचे प�रमाण 
कमी झा�यामळेु तेथील सीमातं उ�पादकता वाढेल. तर दसु�या उ�ोगात घटकाचे प�रमाण 
वाढ�यामळेु तेथील सीमातं उ�पादकता कमी होईल व अशा �कार े �या घटकाची दो�ही 
उ�ोगातील सीमातं उ�पादकता समान होईल.  

साराशं �पाने, दीघ�काळात ��येक उ�पादन घटकाची सीमातं उ�पादकता सव� उ�ोगात 
समान राह�न ती �या घटकाला �ा�या लागणा�या मोबद�याबरोबर राहील.  

५.२.४ िस�ांतावरील िटका/ आ�ेप: 

१) सीमांत उ�पादकतेचे मोजमाप कठीण – 

व�तूचे उ�पादन हे अनेक उ�पादन घटका�ंया काया�चा संय�ु प�रमाण असतो. �यामळेु 
एका घटका�या मा�ेत वाढ के�याने उ�पादनात होणारी वाढ ही केवळ �या मा�ेपरुतीच 
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झालेली नसते, तर सव� घटकाचंा सयं�ु प�रणाम असतो. �यामळेु एका घटकाची सीमातं 
उ�पादकता मोजणे अश�य आहे.  

२) अ�यवहाय� िस�ांत -  

या िस�ातंानसुार उ�पादक घटकाचा मोबदला �या�या सीमातं उ�पादकतेनसुार िदला 
जातो. परतं ु�यवहारात असे आढळून येत नाही. 

उदा. मजरुानंा िदली जाणारी मजूरी �या�ंया सीमातं उ�पादकतेपे�ा िकतीतरी कमी असते.  

३) सव� घटक एकिजनसी नसतात - 

उ�पादनाचे सव� घटक एकिजनसी नसून �याम�ये िविभ�नता िदसून येते. उदा – ��येक 
�िमकाचंी काय��मता व कौश�य िभ�निभ�न असते.  

४) अ�प काळाकडे दुल�� -  

या िस�ातंात केवळ दीघ�काळाचा िवचार झालेला आह.े परतं ु अ�पकाळात मोबदले कसे 
ठरतात, याचा िवचार केलेला नाही.  

५) उ�पादन तं� ि�थर नसत.े  

६) पूण� रोजगारीची ि�थती अि�त�वात नसत.े  

७) उ�पादनाचे घटक पूण�पणे गितशील नसतात.  

८) केवळ आ�हासी उ�प�ी िनयमच िदसून येत नाही.  

९) एकांगी िस�ातं – 

या िस�ातंात फ� सीमातं उ�पादकतेला �हणजे उ�पादन घटका�या मागणी बाजूचा िवचार 
केलेला आहे. परतं ुपरुवठयाचा िवचार केलेला नाही. �यामळेु हा िस�ातं एकागंी आहे अशी 
टीका केली जाते.  

५.३ खंड (RENT) 

दैनिंदन जीवनात भाटक िकंवा खडं हा श�द भाडे या अथा�ने वापरला जातो. उदा. घर, 
जमीन इ. �या उपयोगाब�ल �या�ंया मालकानंा िदला जाणारा मोबदला �हणजे खडं अस े
समज�यात येते. परतं ु अथ�शा��ाम�ये खडं या श�दाचा वापर वेग�या अथा�ने घेतला 
जातो. अथ�शा�ात “खडं �हणजे भूमी�या वापराब�ल भू �वामीला िदला जाणारा भूमी�या 
उ�प�नातील एक भाग होय.” 

खंडाची/ भाटकाची �या�या: 

�रकाड� – 

“भूमी�या मलुभूत व अिवनाशी गणुाचंा वापर के�याब�ल भूमी�या एकूण उ�पादनापैंक� भू 
�वामी ला िदला जाणारा मोबदला �हणजे भाटक होय.” 
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का�ह�र – 

“भूमी�या उपयोगाब�ल भूमी मालकाला िदली जाणारी िकंमत �हणजे भाटक/ खडं होय.” 

५.४ �रकाड�चा खंड िस�ातं (RECARDIAN THEORY OF RENT) 

ि�टीश अथ�शा�� डेि�हड �रकाड� यांनी आप�या Principal of Political Economy या 
�थंाम�ये खडंाचा परपंरागत िस�ातं माडंला आहे. �या�ंया काळात लोकामं�ये असा समज 
होता क�, जमीनदाराने खडं वाढिवला �हणून अ�नधा�या�या िकमती वाढले�या आहेत. हा 
समज खोडून टाक�यासाठी “खडंामळेु धा�या�या िकमती वाढत नसतात, तर धा�या�या 
िकमती वाढ�यामळेु जिमनीचा खडं वाढत असतो” असे मत �रकाड� यानंी माडंले. 
�रकाड��या मते, भूमी ही नैसिग�क देणगी अस�यामळेु भूमीला उ�पादन �यय नाही. �हणूनच 
खडं उ�पादन �ययात समािव� करता येत नाही. भूमीतील गणु िभ�नतेमळेु जा�त सपुीक 
जिमनीला कमी सपुीक जिमनीपे�ा जा�तीचे िमळणार ेआिध�य �हणजे खडं होय.  

५.४.१ खंडाची �या�या: 

“भूमी�या मलुभूत व अिवनाशी गणुाचंा वापर के�याब�ल भूमी�या एकूण उ�पादनापैक� जो 
भाग मालकाला िदला जातो, �याला भाटक िकंवा खडं असे �हणतात.”  

५.४.२ �रकाड��या खंड िस�ांताची गृहीत:े 

१) खडं हा केवळ भूिमलाच िमळतो. तो उ�पादना�या इतर घटकानंा िमळत नाही.  

२) भूमीचा परुवठा  मया�िदत असतो.  

३) भूमी ही गणु��्या िभ�न असते.  

४) भूमीम�ये मलुभूत व अिवनाशी गणु असतात.  

५) भूमीची लागवड सपुीकतेनसुार केली जाते. 

६) लोकस�ंया ही सतत वाढत असते.  

७) शेतीम�ये आ�हासी उ�प�ी िनयम लागू पडतो.  

८) जिमनी�या सिुपकतेतील िभ�नतेमळेु खडंाची िनिम�ती होते.  

९) सीमातं जमीन अि�त�वात असते.  

१०) हा िस�ातं िदघ�काळावर आधारलेला आह.े  

५.४.३ िस�ांताचे �प�ीकरण: 

उ�पादना�या ि�येत भूमीचा िव�ततृ व सखोल असा दो�ही �कारचा उपयोग होतो. या 
दो�ही �कारात खडं कसा िनमा�ण होतो, हे �रकाड� यानंी पढुील�माणे �प� केले आह.े  
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अ) िव�तृत लागवडीत खंड िनिम�ती –  

“शेतजिमनीचे अिधकािधक तकुडे लागवडीखाली आणणे �हणजे िव�ततृ जमीन होय.” 

�रकाड��या मते, मानवाने सव��थम िव�ततृ लागवड प�तीने शेती केली आहे. या 
प�तीनसुार मानवाने सवा�त �थम सपुीक जिमनीवर लागवड केली. लोकस�ंया वाढ�याने 
कमी सपुीक िकंवा म�यम सपुीक जमीन लागवडीखाली आणली. लोकस�ंया पु�हा 
वाढ�याने सवा�त शेवटी किन� �ती�या जिमनीची लागवड कर�यात आली. या शेवट�या 
िकंवा सीमातं जिमनीवर जेवढा लागवड खच� केला असेल नेमके तेवढेच उ�प�न �ा� होते. 
�हणून या सीमातं जिमनीला खडंिवरिहत जमीन �हटले जाते �हणजेच सीमातं पूव� 
जिमनीलाच खडं �ा� होतो.  

खडंाची िनिम�ती कशी होते हे, खालील को�काव�न अिधक �प� होईल.  

त�ा �. ५.२ 

 जिमनीचा 
�कार 

लागवडीचा 
खच� 

ग�हाचे 
उ�पादन 

िकंमत 

(�ित ि�व)ं 

एकूण 
उ�पादन 

भाटक/  

खंड 

‘अ’ सपुीक  ५००० �.  २० ि�वं १००० �.  २०,००० 
�.  

१०००० + 
५००० = 
१५०००�. 

‘ब’  म�यम  ५००० �.  १० ि�वं १००० �.  १०,००० 
�. 

५,००० �.  

‘क’  किन�  ५००० �.  ५ ि�व ं १००० �.  ५,००० 
�.  

-- 

 

उ�प�न व खच� समान आह.े �हणून ती जमीन सीमातं आहे. सीमातं जिमनीला खडं िमळत 
नाही. परतं ु �यापूव��या अ व ब या जिमनी सीमातंपूव� जिमनी अस�याने �यांना अन�ुमे 
१५,००० �. व ५,००० �. खडं िमळतो.  

अशा �कार े िविश� प�रि�थतीत समान �े�फळा�या परतं ु गणुिभ�नता असले�या 
जिमनी�या तकुड्यावर सार�याच �म भाडंवला�या मा�ा लाव�यास सीमातंपूव�  
जिमनीपासून सीमातं जिमनीपे�ा जे जा�तीत जा�त उ�प�न िमळते, �याला खडं िकंवा 
भाटक असे �हणतात. 
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वरील उदाहरण आकृती�या सहा�याने पढुील�माणे �प� करता येईल. 

 

                    आकृती �. ५.२ 

वरील आकृतीत जो रखेािंकत भाग दश�िवला आहे, �यापैक� आड�या रषेानंी दश�िवलेला 
भाग “अ” भूमीला खडं �हणून िमळतो. ितर�या रषेेने दश�िवलेला भाग “ब” भूमीला िमळतो. 
“क” भूमीला कोणताही खडं िमळत नाही. �यामळेु “क” ही भूमी खडंरिहत आहे.  

२) सखोल िकंवा गहन लागवडीत खंड िनिम�ती – 

शेतीक�रता उपल�ध असणारी सव� जमीन लागवडीखाली आली तरीही लोकस�ंयेचा भाग 
अिधक �माणात वाढत असेल, तर अ�नधा�याची वाढती मागणी पूण� कर�यासाठी एकाच 
जिमनी�या तकुड्यावर अिधकािधक �म भाडंवला�या मा�ा लावून लागवड केली जाते, 
याला सखोल लागवड असे �हणतात. अशा �कार ेिविश� प�रि�थतीत जिमनी�या िविश� 
�े�फळात अिधकािधक �म भाडंवला�या मा�ा गुतंिव�यास सीमातंपूव� मा�ेपासून सीमातं 
मा�ेपे�ा जे जा�तीचे उ�प�न िमळते, �याला भाटक असे �हणतात. पढुील उदाहरणा�या 
साहा�याने ही क�पना अिधक �प� करता येईल.  

त�ा �. ५.३ 

�म व 
भांडवला�या 

मा�ा 

��येक 
मा�ांवर 

खच� 

ग�हाचे 
उ�पादन 

ग�हाची 
िकंमत 

एकूण 
उ�पादन 

खंड/  
भाटक 

पिहली मा�ा  ५००० �.  २० ि�वटंल १००० �.  २०,००० �.  १०००० + 
५००० = 
१५००० �. 

दसुरी मा�ा  ५००० �.  १० ि�वटंल १००० �.  १०,००० �.  ५,००० �.  
ितसरी मा�ा  ५००० �.  ५ ि�वटंल १००० �.  ५,००० �.  -- 
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मागील उदाहरणात �म व भांडवला�या ितस�या मा�ेपासून िमळणार ेउ�प�न ५००० �. 
असून या मा�ेसाठी आलेला खच� हा स�ुा ५००० �. आहे. �यामळेु ितस�या मा�ेपासून 
खडं िमळत नाही. परतं ु अगोदर�या मा�ेपासून पिह�या व दसु�या मा�ेला अन�ुमे 
१५,००० �. व ५००० �. खडं िमळतो.  

 

     आकृती �. ५.३ 

वरील आकृतीमधील रखेािंकत भाग हा पिह�या व दसु�या मा�ेला िमळणारा खडं असतो. 

जिमनीला िकंवा �म-भाडंवला�या मा�ेला िमळणार े खडं अ�नधा�या�या िकमतीवर 
अवलंबून असतात. बाजाराम�ये िकंमती वाढ�यास खडंाची र�कमही वाढते आिण सीमातं 
जमीन िकंवा सीमातं मा�ा याला स�ुा खडं िमळू लागतो. याउलट अ�नधा�या�या िकमती 
कमी झा�यास खडंाची र�कमही कमी होते. �हणजेच खडं हा िकमतीनसुार िनि�त होतो. 
असे �रकाड�चे �ितपादन आहे.  

५.४.४ िस�ांतावरील टीका: 

१) जिमनीची श�� मलुभूत व अिवनाशी नसते – 

�रकाड�ने जिमनीची उ�पादकता अिवनाशी आहे, असे �हटले आह.े परतं ुजिमनीवर काहीही 
सधुारणा न करता वषा�नवुष� लागवड केली तर �या जिमनीचा कस कमी होत जातो. �यामळेु 
जिमनीत अिवनाशी गणु असतात, असे �रकाड�चे �हणणे चकु�चे आहे.  

२) जिमनी�या लागवडीचा �म चुक�चा – 

�रकाड�ने जिमनीची लागवड सपुीकतेनसुार केली जाते, असे गहृीत धरले आह.े परतं ु
इितहासाव�न असे िदसून येते क�, मन�ुयाने शेतीची लागवड करताना सपुीकतेचा िवचार न 
करता सोयी�कर जिमनीवर �थम लागवड केली आहे.  
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३) खंडरिहत भूमीची अवा�तव क�पना - 

िकतीही िनकृ� जमीन जमीनदार लागवडीसाठी देताना खडं ठरवून देते. �यामळेु खडंरिहत 
भूमी अि�त�वात नसते.  

४) िवसगंत िस�ांत – 

�रकाड��या मते, भूमी�या मुलभूत व अिवनाशी गणुाबाबत भूमीला खडं िमळतो, तर ते 
दसुरीकडे असे �हणतात क�, सीमातं भूमीला खडं िमळत नाही. परतं ु सीमातं भूमीम�ये 
स�ुा काही �माणात नैसिग�क व अिवनाशी गणुधम� असतातच. अशा�कार े �रकाड��या 
खडंाची �या�या व सीमातं भूमीचा अथ� यात िवरोधाभास आह.े  

५) खंड इतर उ�पादन साधनांनाही िमळतो – 

�रकाड��या मते, गणुिभ�नतेमुळे जिमनीला खडं िमळतो. परतं ुआधिुनक अथ�शा��ां�या 
मतानसुार सव� जिमन सारखी सपुीक असली तरीही खडंाची िनिम�ती होते. एवढेच न�हे तर 
उ�पादना�या इतर साधनाचंाही �याचंा परुवठा लविचक अस�यास �यांना खडं िमळतो.  

६) खंड व िकंमत यांचा संबंध चुक�चा - 

�रकाड�ने  िकमतीचा प�रणाम खडंावर होतो, परतं ुखडंाचा प�रणाम िकमतीवर होत नाही 
असे �हटले, परतं ुशेती करणार ेशेतकरी खडंाचा समावेश उ�पादन खचा�त करतात आिण 
�याच�माणे धा�या�या िकमतीत वाढ करतात. �यामळेु खडंाचा िकमतीवर प�रणाम होतो.  

७) पूण� �पधा� अि�त�वात नसत.े  

८) केवळ आ�हासी उ�प�ी िनयमच िदसून येत नाही.  

९) भूमी�या िविवध उपयोगाकडे दुल��.  

१०) केवळ दीघ�काळाचा िवचार  

अशा �कार े �रकाड��या िस�ातंावर टीका कर�यात येत असली तरी अथ�शा�ाम�ये या 
िस�ातंाला मह�वाचे �थान आहे. भूमीचा परुवठा मया�िदत अस�यामळेु खडंाची िनिम�ती 
होते, हे �रकाड�चे मत आधिुनक अथ�शा�� स�ुा मा�य करतात.  

५.५ खंडाचा आधुिनक िस�ातं (MODERN THEORY OF RENT)  

��तावना : 

भूमी, �म, भाडंवल व सयंोजक या चार घटका�ंया काया�मळेु उ�पादन िमळते आिण 
�हणूनच या घटकानंा मोबदला देणे आव�यक आहे. भूमी�या वापराक�रता िदला जाणारा 
मोबदला �हणजे खडं होय, असे स�ुवातीला मानले जात असे. परतं ु आधिुनक खडं 
िस�ातंात खडं हा केवळ भूमीलाच िमळतो असे नाही तर इतर उ�पादन घटकानंास�ुा खडं 
िमळतो. आधिुनक अथ�शा��ानंी खडंास ‘भूमीखडं’ असे �हटले आह.े �रकाड��या मते, 
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जिमनी�या उपजत व अिवनाशी गणुाब�ल उ�पादनाचा जो भाग जिमनी�या मालकास 
मालकास िदला जातो, �यास खडं असे �हणतात.  

खडंाचा सनातन िस�ातं �रकाड�ने माडंला पण या िस�ातंातून फारकत घेऊन जॉन 
रॉिब�सन व माश�ल यानंी आधिुनक खडं िस�ातंाची माडंणी केली. खडंाचा आधिुनक 
िस�ातं पढुील वैिश�्यावंर �काश टाकतो.  

१) खडं हा जिमनीचा मोबदला आहे. तसेच जिमनीबरोबर इतर घटकानंास�ुा खडं िमळतो. 
२) खडं हा उ�पादन घटकाची िकंमत असू शकतो. तो िविश� गणुाबं�ल न�हे तर मागणी 
परुवठ्या�या सतंलुनातून िनि�त होतो.  

३) खडं ही उ�पादन घटकाची िकंमत असून बदली उ�प�नातील वाढावा �हणता येईल.  

सौ. जॉन रॉिब�सन या�ंया मते, “उ�पादन घटकाला तो स�या काम करीत असणा�या 
�यवसायात  िटकून राह�यासाठी आव�यक असणा�या मोबद�यापे�ा जो अित�र� वाढावा 
�ा� होतो, �यास ‘खडं’ �हणतात.”  

सौ. रॉिब�सन यानंी आप�या मदु�्ात पढुील घटकावर भर िदला आहे.  

१) खडं हा वाढा�यातून िनमा�ण होतो.  
२) ��येक उ�पादन घटकाची परुवठा िकंमत �हणजे �या घटकाचे बदली उ�प�न होय.  
३) ��येक उ�पादन घटकास तो स�या काम करीत असणा�या �यवसायात िटकून 

राह�यासाठी िकमान मोबदला �ावा लागतो.  
४) ��येक उ�पादन घटकास िकमान मोबद�यापे�ा जे अित�र� उ�प�न िमळते �यास 

वाढावा �हणतात.  

खडंा�या आधिुनक िस�ातंात भूमी, �म, भाडंवल, सयंोजक या उ�पादन घटकानंा �या�ंया 
िकमान परुवठा िकंमतीपे�ा जे अित�र� उ�प�न िमळते, �यास खडं �हणतात. �रकाड��या 
मते जिमनीला िमळणार े सव� उ�प�न खडं �व�पाचे आहे, कारण भूमी ही मानवाला 
िमळालेली िनसग�द� देणगी आह.े जमीन िनसग�द� अस�यामळेु ितची परुवठा िकंमत शू�य 
असते. �हणून जिमनीला िमळणार ेसव� उ�प�न खडं �व�पाचे असते.  



  

 

met#ce DeLe&Meem$e-II 

60 

 

आकृती �.५.४  

वरील आकृतीत ‘मम’ हा मागणी व� तर ‘पप’ हा परुवठा व� आहे. भूमीचा ि�थर 
अस�यामळेु ‘पप’ हा परुवठा व� ‘अ�’ अ�ास लंब�प काढला आह.े ‘अप’ या जिमनीची 
‘अक’ ही िकंमत ठरले. मागणी वाढली असता परुवठ्यात बदल न झा�याने भूमीचे बदली 
उ�प�न असते. �यामळेु ‘अकसप’ एवढा आिथ�क खडं जिमनीला िमळतो.  

बदली उ�प�नाची संक�पना  

उ�पादन घटक हे एकापे�ा जा�त उ�ोगात जा�त उ�ोगात उपयोगी अस�यामळेु �या 
घटकानंा �या �यवसायात अिधक मोबदला िमळतो �याच �यवसायात जा�यास ते तयार 
असतात. �हणून ते तयार असतात. �हणून उ�पादन घटकाला मळु�याच �यवसायात 
िटकवून ठेव�यासाठी िकंवा तो दसु�या �यवसायात जाऊ नये �हणून िकमान मोबदला �ावा 
लागतो यास घटकाचे बदली उ�प�न �हणतात.  

खडं = ��य�ातील उ�प�न – बदली उ�प�न  

भूमीला असलेली मागणी आिण भूमीचा परुवठा या घटका�ंया सतंलुनासाठी खडंाची 
िनिम�ती होते.  

भूमीची मागणी : 

भूमीची मागणी ही दसु�या घटकावर अवलंबून असणारी मागणी आह.े भूमी�या वापरातून 
तयार होणा�या व�तूची मागणी वाढली क� भूमीची मागणी वाढते. भूमीची मागणी व िकंमत 
यात �य�त सबंंध असतो.  
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भूमीचा पुरवठा : 

�रकाड��या मते भूमीचा परुवठा ताठर असला तरी वैयि�क, उ�ोग �तरावर भूमीचा परुवठा 
कमी जा�त करता येणे श�य आहे. बदली उ�प�न िकंवा खडंाची सकं�पना पूण� लविचक 
परुवठा, पूण� अलविचक परुवठा, अपूण� अलविचक परुवठा या तीन अव�थामं�ये पाहता 
येईल.  

पूण� ताठर परुवठा असतो. अशा ि�थतीत जिमनीला िमळणार ेसव� उ�प�न खडं �व�पाचे 
असते. जिमनीचा परुवठा ि�थर अस�याने जिमनीची मागणी वाढ जाते तसा खडं वाढत 
जातो.  

 

आकृती �.५.५  

जिमनीचा परुवठा ि�थर आहे, �हणून ‘पप’ हा परुवठ्याचा व� अ� ‘अ’ अ�ाला लंब�प 
काढला आहे. ‘म’ या मागणी व�ाचा िवचार करता ‘अप’ या जिमनीची िकंमत ‘अक’ ठरते. 
�हणजेच ‘अक’ एवढा खडं िमळतो. पण जिमनीची मागणी वाढ�यास मागणी वाढ�यास 
मागणीव� ‘म२’ असा सरकतो आिण मळु�या जिमनीची िकंमत ‘अक१’ पय�त वाढते. 
िकंमतीत वाढ हो�याचे कारणपरुवठा ि�थर असतो हे आह.े पण जर मागणी कमी झाली तर 
मागणी व� ‘म१’ असा खाली सरकेल आिण िकंमत ‘अक२’ होईल. जे�हा िकंमत ‘अक’ 
असते ते�हा ‘अकसप’ एवढा खडं िमळतो आिण जिमनीची िकंमत कमी झा�यास खडं कमी 
होतो.  

२) पूण� लविचक पुरवठा  

भूमीचा परुवठा पूण�पणे लविचक अस�यामळेु परुवठ्याचा व� आकृतीत अ� अ�ाला 
समातंर काढला आहे.  
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आकृती �.५.६  

‘मम’ हा मागिनवा� व ‘पप’ हा परुवठा व� एकमेकानंा ‘क’ िबंदूत �पश� करतात. ते�हा ‘अन’ 
या जिमनीची ‘अप’ ही िकंमत ठरते. या िठकाणी जिमनीचा परुवठा लविचक अस�यामळेु 
खडंाची िनिम�ती होत नाही. जिमनीला िमळणार े सव� उ�प�न बदली �व�पाचे असते. ही 
ि�थती आकृतीत दश�िवली आहे.  

३) अपूण� लविचक पुरवठा  

व�तू�या दिुम�ळतेमळेु खडंाची िनिम�ती होते. जे�हा उ�पादना घटकाचंा परुवठा अपूण� 
लविचक असतो. ते�हा व�तूची मागणी परुवठ्यापे�ा �बळ अस�याने खडंाची िनिम�ती होते. 
यालाच दिुम�ळता खडं �हणतात. खडं �हणजे बदली उ�प�नापे�ा जे उ�प�न िमळते ते 
उ�प�न होय.  

आकृतीत अ� अ�ावर जिमनीचा मागणी परुवठा तर अय अ�ावर भूमीची िकंमत दश�िवली 
आहे. ‘मम’ हा मागणीव� व ‘पप’ हा परुवठा व� आह.े  

 

आकृती �. ५.७  
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जिमनीचा उपयोग ग�हा�या उ�पादनासाठी केला जातो. ‘अब’ जिमन उपयोगात आणली 
जाते ते�हा तीच परुवठा िकंमत ‘बस१’ आह.े �हणजेच ‘अब’ हा जिमनीचा भाग ग�हा�या 
उ�पादनासाठी वापर�यास �याच उ�पादनात ठेवायचा अस�यास ितला ती िकंमत �ावी 
लागते. या िकंमतीलाच बदली िकंमत �हणतात. अशाच �कार�या ‘क’ जिमनीची िकंमत 
‘कस२’ आहे. तर ‘ड’ जिमनीची िकंमत ‘डस३’ आहे. तर ‘इ’ जिमनीची िकंमत ‘इन’ आहे. ही 
बदली िकंमत होय.  

जिमनी�या मागणीचा ‘मम’ हा व� तर ‘सस’ हा परुवठा व� आहे. हे एकमेकानंा ‘न’ िबंदूत 
छेदतात. ते�हा जिमनी�या उपयोगाची सव�साधाराण िकंमत ‘अक’ असते.  

भूमीची सव� घटक उ�पादना�या सारखे असतील तर �यानंा मागणी आिण परुवठ्यातून 
िनमा�ण झालेली िकंमत िमळेल. याचाच अथ� शेवट�या ‘इ’ घटकाची िकंमत ‘अक’ आिण 
�याचंी बदली िकंमत आिण �याचंी बदली िकंमत ‘इन’ ही सारखी आहे. ब, क, क, ड या 
जिमन��या घटकाचंी िकंमत ही �या�या बदली उ�प�नापे�ा जा�त आहे. �हणजेच सीमातं 
पूव� जिमनीला खडं िमळतो तर सीमातं भूमीला खडं िमळत नाही.  

खडं = एकूण उ�प�न – बदली उ�प�न  

  = अइनक – अइनस 

खडं = कसन 

रॉिब�सन यां�या मते खडंाचा आधिुनक िस�ातं हा खडं सकं�पनेची �या�ी वाढवून 
भूिम�माणे इतर घटकानंाही दिुम�ळतेमळेु खडं िमळतो असे �प� करतो. अशा �कार े
आधिुनक िस�ातं हा अिधक �यापक अस�याने �रकाड��या िस�ातंापे�ा अिधक सरस 
असलेला िदसतो. या िस�ातंातून पढेु डॉ. माश�ल यानंी आभास खडं ही सकं�पना माडंली.  

५.६ आभास खंड (QUASI RENT) 

आभास खडंाची सकं�पना डॉ. माश�ल यानंी माडंली आहे. आभास खडंास खडं स��य 
उ�प�न असेही �हटले जाते. डॉ. माश�लची ही सकं�पना �हणजे �रकाड��या खडंिवषयक 
सकं�पनेचे िव�तारीकरण असून ती य�ं, इमारत इ�यादी भाडंवली व�तूं�या बाबतीत 
ल�ात घेतली आह.े भाडंवलाचा परुवठा अ�पकाळात अलविचक अस�यामळेु �याची 
िकंमत �या�या मागणीव�न ठरते. डॉ. माश�ल�या मते भूमीला जसा अलावाचीकातेमळेु खडं 
िमअलतो. तशाच �कार े भाडंवलालाही �या�या अलविचकतेमलेु खडं िमळतो. परतं ु
य�ंसाम�ुीचा परुवठा अ�पकाळात अलविचक असला तरी दीघ�काळात लविचक असतो. 
भाडंवलाला अ�पकाळात �या�या अलविचकतेमळेु ते जा�तीचे उ�प�न िमळते �याला 
माश�ल खडं न �हणता आभास खडं �हणतो. अ�पकालखंडाम�ये य�ंसाम�ुीचा परुवठा 
ि�थर अस�याने �यानंा खडंासारखे उ�प�न �ा� होईल. मा� दीघ�काळात परुवठा वाढ�याने 
खडं िमळणार नाही कारण हा वा�तव खडं नसून आभास खंड आह.े  
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�टेिनयर आिण हेग या�ंया मते, “अ�पकाळात य�ंसाम�ुीचा परुवठा ि�थर अस�याने �यांना 
खडंासारखे काही उ�प�न �ा� होईल. मा� दीघ�काळात ह ेउ�प�न िटकणार नाही, कारण हा 
वा�तव खडं नसून आभास खंड आहे..” 

आभास खडं = एकूण उ�प�न – सरासरी बदलता खच�  

दीघ�काळात सव�च उ�पादन बदलत अस�याने उ�ोगस�ंथेला वाजवी नफा �ा� होईल व 
खडंसम उ�प�न नाहीसे होते. ि�थर घटकानंा फ� �या�ंया उ�पादन खचा�एवढा मोबदला 
िमळतो. आभास खडं कसा िमळतो हे पढुील आकृतीत दश�िवले आह.े  

  

आकृती �.५.८  

MC  = सीमातं खच�  

AC  = सरासरी खच�  

AVC = सरासरी बदलता खच� 

MR  = सीमातं �ा�ी 

AR  = सरासरी �ा�ी 

वरील आकृतीत अ� अ�ावर उ�पादन तर अय अ�ावर िकंमत व खच� दश�िवला आह.े ‘स’ 
या िबंदूत MR = MC (सीमातं �ा�ी = सीमातं खच�) झा�याने सतंलुन साधले जाईल. ‘अव’ 
एवढे उ�पादन होऊन एकूण �ा�ी ‘अकसव’ आहे. तर एकूण बदलता खच� ‘अक२चव’ आह.े 
ते�हा ‘कक२सच’ हा आभासखडं असेल.  

आभास खडं  = एकूण �ा�ी – सरासरी बदलता खच�  

   = अकसव – अक२च व 

आभास खडं  = क२कस च 
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दीघ�काळात परुवठा वाढ�याने िकंमत कमी होईल. ती अक१एवढी होईल. या ि�थतीत 
सीमातं खच� = सीमातं �ा�ी ही अट ‘स१’ िबंदूत पूण� होते. �यावेळी ‘अव१’ एवढे उ�पादन 
होईल. तर ‘अक१’ ही िकंमत ठरते. 

आभास खडं  = एकूण �ा�ी – सरासरी बदलता खच�  

   = अक१स१व – अक३च१व१ 

आभास खडं = क३क१स१च१      

 जर िकंमत यापे�ा कमी झाली तर MR = MC ही ि�थतीत ‘स२’ िबंदूत पूण� होते व ‘अक४’ 
िकंमत ठरले आिण उ�पादन ‘अव२’ िकंमत ठरले आिण उ�पादना ‘अव२’ होईल.  

आभास खडं  = एकूण �ा�ी – सरासरी बदलता खच�  

   = अक४स२व२ – अक४च२व२  

   = शू�य  

�हणजेच दीघ� कालखडंाम�ये खडंस��य उ�प�न न� होते. जोपय�त व�तूंची िकंमत 
सरासरी बदल�या खचा�पे�ा जा�त असते. तोपय�त आभास खडं िनमा�ण होईल आिण नतंर 
आभास खडं नाहीसा होईल.  

५.७ मजूरी (WAGES) 

५.७.१ �ा�तािवक: 

�म व उ�पादनाचा एक मलुभूत व सजीव घटक आह.े उ�पादन काया�त केले�या सेवेब�ल 
�िमकानंा जो मोबदला िदला जातो. �याला मजूरी असे �हणतात. अथ�शा�ात “मजूरी” या 
श�दाचा अथ� सकुंिचत तसेच �यापक अशा दो�ही अथा�नी केला जातो.  

५.७.२ मजुरीची �या�या: 

�ा. बेन हमॅ यांनी केलेली सकुंिचत �या�या – 

“करारानसुार सेवा �दान के�याब�ल मालकाकडून �िमकांना िदली जाणारी मौि�क राशी 
�हणजे मजरुी होय.” 

डॉ. माश�ल यांची �यापक �या�या – 

“�िमकानंा �यां�या सेवासंाठी िदली जाणारी िकंमत �हजंे मजूरी होय.” 

५.७.३ मजुरीचे �कार : 

मजरुीचे मौि�क व वा�तिवक असे दोन �कार आहेत.  
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१) मौि�क मजूरी (रोख मजूरी) – 

मौि�क मजूरी �हणजे �िमकानंा पैशा�या �व�पात िमळणारी र�कम होय. उदा. ‘अ’ 
�ािमकाची मौि�क मजूरी दरमहा १०,००० �पये आह.े १०,००० �. ही �या �ािमकाची 
मौि�क मजूरी आहे.  

२) वा�तिवक मजूरी – 

वा�तिवक मजूरी �हणजे �िमकानंा �ा� होणा�या एकूण व�तू बस सेवा िकंवा एखा�ा 
िविश� नोकरीपासून �ा� होणार ेफायदे होय.  

अथ�शा�ात मौि�क मजूरी पे�ा वा�तिवक मजरुीला �जा�त मह�व िद�या जाते थोड�यात 
सू��पाने,  

वा�तिवक मजूरी = रोख मजूरी x म�ुेची �मश�� + इतर सखुसोयी व लाभ.  

५.७.४ वा�तिवक मजूरी िनधा��रत करणार ेघटक : 

१) रोख मजूरी –  

�िमकानंा िमळणारी मजूरी िजतक� जा�त िततक� वा�तिवक मजूरी जा�त असते. कारण 
जा�त वेतनाम�ये जा�त व�तू व सेवा खरदेी करता येतात.  

२) म�ेुची �यश�� – 

 म�ुेची व�तू व सेवा खरदेी कर�याची श�� �हणजे म�ुेची �यश�� होय. व�तू आिण 
सेवा�ंया िकमती जा�त अस�यास म�ुेची �यश�� कमी असते आिण �यामळेु याउलट 
िकमती कमी अस�यास म�ुेची �यश�� जा�त असते आिण �यामळेु वा�तिवक मजूरी पण 
जा�त असते.  

३) सोयी व सवलती – 

वेतन �यित�र� �िमकाला राह�याकरीता मोफत घर, मोफत औषधोपचार, मलुाकं�रता 
मोफत िश�ण इ. इ. सोयी व सवलती िजत�या जा�त िततक� वा�तिवक मजूरी जा�त 
असते.  

४) कामाचे �व�प – 

�या कामात �ाणहानी हो�याची श�यता असते िकंवा जे काम आरो�या�या ��ीने 
हािनकारक असते तेथे वा�तिवक मजूरी कमी असते. उदा. खाणकाम मजूर, बाधंकाम मजूर 
या लोका�ंया �यवसायात अिधक धोका असतो, याउलट डॉ�टर, वक�ल, �ा�यापक या 
लोका�ंया �यवसायात कोणताच धोका नसतो. �हणून �याचंी मजूरी जा�त असते.  
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५) कामाचे तास व सु�्या – 

रोजचे कामाचे तास कमी असतील व स�्ुया जा�त असतील, तर वा�तिवक मजूरी जा�त 
असते. उदा. – �ा�यापकाला कामाचे तास कमी आिण स�्ुया जा�त असतात. �हणून 
तेवढेच रोख वेतन िमळिवणा�या बकेँतील अिधका�यापें�ा �ा�यापकाचे वा�तिवक वेतन 
जा�त असते.  

६) बढतीची संधी – 

�या नोकरीम�ये बढतीची संधी लवकर उपल�ध होऊ शकते तेथे वासातािवक मजूरी 
जा�त असते.  

७) सामािजक �ित�ा –  

�या �यवसायानंा सामािजक �ित�ा असते, अशा �यवसायातील सामािजक �ित�ा जा�त 
असते.  

८) िश�ण व �िश�णाचा खच� – 

�या �यवसायात िश�ण व �िश�णाचा खच� जा�त असतो तेथे वा�तिवक मजूरी कमी 
असते. उदा. – डॉ�टर, इंिजिनयर हो�यासाठी बराच खच� करावा लागतो, �यामळेु �याचंी 
वा�तिवक मजूरी कमी असते.  

९) कामातील िनयिमतपणा – 

�िमकानंा काम िनयिमतपणे िमळत असेल, तर �याची वा�तिवक मजूरी जा�त राहील. 
याउलट काम हगंामी �व�पाचे असेल तर रोख मजूरी िततक�च िमळून देखील वा�तिवक 
मजूरी कमी राहील.  

५.८ मजुरीचा मागणी पुरवठयाचा िस�ातं (मजुरीचा आधुिनक िस�ातं) 
(MODERN THEORY OF WAGES) 

या िस�ातंानसुार �या�माणे ओना�याही व�तूची िकंमत ित�या मागणी-परुवठ्यानसुार 
ठरते, �याच�माणे �िमकाचें मजरुीचे दर स�ुा �िमकां�या मागणी आिण परुवठ्यानसुार 
ठरतात.  

५.८.१ गृहीत प�रि�थती: 

या िस�ातंाम�ये पढुील गहृीत प�रि�थती िवचारात घे�यात आली आह.े  

१) �म बाजारात प�रपूण� �पध� असते.  

२) �िमक सघंिटत नसून ते आप�या �माची �वतं�पणे िव�� करतात.  

३) सव� �िमक काय��मते�या ��ीने समान असतात. 
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४) सव� �िमकामं�ये पूण� गती�मता असते.  

५) पेढ्याचंी स�ंया जा�त असते.  

५.८.२ िस�ातंाची मांडणी: 

“एका िविश� �यवसायातील िविश� �कार�या �िमकांची मजूरी ही �या�ंया मागणी 
परुवठ्या�या सतंलुनाने ठरत असते.” 

वरील िस�ातंाला मागणी व परुवठा या दोन बाजू अस�यामळेु �या दोन बाजूंचा िवचार करणे 
�थम आव�यक ठरते, तो पढुील�माणे – 

�िमकांची मागणी – 

�िमकाचंी मागणी ही पढुील तीन घटकावंर आधा�रत असते.  

१) व�तूची मागणी –  

�िमकाकं�रता असणारी मागणी ही अ��य� �व�पाची असते अिधक �या व�तूची िनिम�ती 
करतो, �या व�तूची मागणी वाढली तर �िमकाचंी मागणी वाढते.  

२) तांि�क �गती –  

तािं�क �गतीवर देखील �िमकाचंी मागणी अवलंबून असते. तािं�क �गतीमळेु य�ंाचा 
अिधक वापर केला जाऊन �िमकाचंी मागणी कमी होते.  

३) पया�यी घटकां�या िकमती – 

�िमकाचंी मागणी इतर पया�यी उ�पादक घटका�ंया िकमतीवर अवलंबून असते. उदा. 
�िमकाला पया�य असणा�या य�ंसाम�ी�या िकंमतीत वाढ झा�यास �िमकाचंी मागणी 
वाढेल.  

मजरुीत वाढ झाली, तर �िमकाचंी मागणी कमी होते आिण मजरुीत घट झाली, तर 
�िमकाचंी मागणी वाढते. यामळेु �िमकाचंा मागणी व� हा व�न खाली डावीकडून 
उजवीकडे उतरणारा ऋणा�मक आकाराचा असतो.  

�िमकांचा पुरवठा –  

१) काय��म लोकसं�या – देशात िजतक� जा�त काय��म लोकस�ंया असेल, िततका 
जा�त �िमकाचंा परुवठा होईल. 

२) �िमकांची गती�मता – एका िठकाणाह�न दसु�या िठकाणी िकंवा एका �यवसायातून 
दसु�या �यवसायात जाणा�या �िमका�ंया श��ला गती�मता असे �हणतात. �िमकाचंी 
गती�मता जेवढी जा�त, तेवढा �िमकाचंा परुवठा जा�त असतो.  

३) मजुरीचा दर – �िमका�ंया परुवठ्याला �भािवत करणारा हा मह�वाचा घटक आह.े 
मजूरी दर जेवढा जा�त, तेवढा �िमकाचंा परुवठा जा�त असतो.  
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मजूरी दारा�या समाज िदशेने �िमकाचंा परुवठा बदलत अस�यामळेु �िमकाचंा परुवठा व� 
हा खालून वर चढत जाणारा, डावीकडून उजवीकडे चढत जाणारा धना�मक आकाराचा 
असतो.  

५.८.३ मागणी-पुरवठ्याचे सतुंलन व मजूरी दराचे िनधा�रण : 

�या मजूरी दरावर �िमकांची मागणी आिण �िमकांचा परुवठा यांचे सतंलुन होते, तेथेच 
मजरुीचा दर िनधा��रत होतो. मजूरी दराचे िनधा�रण कसे होते, हे खालील आकृती�ार े�प� 
करता येईल.  

 

आकृती �. ५.९   

मागणी पुरवठ्याचे संतुलन व मजूरी दराचे िनधा�रण 

बाजू�या आकृतीम�ये DD हा �िमकासंाठी असणारा मागणी व� असून SS हा �िमकांचा 
परुवठा व� आहे. या दो�ही व�ाचे सतंलुन E या िबंदूत होऊन OP हा मजरुीचा दर 
िनधा� �रत होतो.  

५.८.४ िटका�मक प�र�ण: 

१) प�रपूण� �पध�चे अवा�तव गहृीत  

२) �िमक सघंिटत नसतात हे चकु�चे  

३) सौदाश��त असलेला फरक  

४) �िमकाचंी काय��मता समान नसते 

५) �िमकामं�ये प�रपूण� गती�मतेचा अभाव  

५.९ सामिुहक सौदेबाजी/ �यश��  (COLLECTIVE BARGAINING)  

सामिुहक सौदेबाजी/ �यश�� �हणजे कामगार सघंटने�ारा मालकवगा�शी कामाचे तास, 
कामाची प�ती, वेतन इ�याद�िवषयी केलेला औपचा�रक करार. अथ�शा�ात ही स�ंा वेतन, 
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कामाचे तास, कामा�या िठकाणची प�रि�थती, अनषुािंगक लाभ या सदंभा�तील �� आिण 
�ि�या या�ंया उभयप�ी वाटाघाटीस िदली जाते. आधिुनक काळाम�ये आिथ�क �गतीवर 
मोठ्या �माणात भर दे�यात आला आहे. आिथ�क �गतीसाठी औ�ोिगक ऐ�य िकंवा 
औ�ोिगक घटकातंील सवंाद अ�यतं मह�वाचा असतो. औ�ोिगक ऐ�यासाठी कामगार 
आिण मालक या दोन घटकामं�ये सामंज�य, सहकाय� व भागीदारीची भूिमका असणे 
आव�यक असते. औ�ोिगक ऐ�या�या सदंभा�त सािंघक सौ�ास अितशय मह�व िदले 
जाते. जर सौदा करणार ेदो�ही प� भ�कम असतील आिण िनयोजनब� सामिुहक सौदा 
कर�याची सवय िवकिसत झालेली असेल, तर औ�ोिगक शातंता िनमा�ण हो�यास मदत 
होते. सामिुहक सौ�ाम�ये सघंिटत समूहातील सबंंधाचा िवचार होतो. तो आिथ�क 
लोकशाहीचा मह�वाचा घटक असून दो�ही प�ांना मा�य होणारा तोडगा आहे.  

आधिुनक काळाम�ये सामिुहक कामगाराचंी मजूरी ठरिव�यावर भर िदलेला िदसून येतो, 
कारण या काळाम�ये बह�ताशंी सव� �कार�या उ�ोगामं�ये कामगारा�ंया सागंताना िनमा�ण 
झाले�या आहेत.  

सामिुहक सौदेबाजीची पा��भूमी:  

सामहुीक सौदेबाजीस ‘सामदुाियक वाटाघाटी’ या नावानेही ओळखले जाते. औ�ोिगक 
�ातंीनतंर सामिुहक सौदेबाजीत आमलुा� बदल झाले. उ�पादनाचे यांि�क�करण झाले. 
�यामळेु �याला आप�या �मािशवाय इतर कोणताही आधार नाही, असा कामगारवग� 
िनमा�ण झाला. य�ें भाडंवलदारवग� एका बाजूला आिण दसु�या बाजूला �याला मजूर 
सबंंधाम�ये मालकाचे वच��व आढळते. भारतातदेखील औ�ोिगक सबंंधाशी सबंंिधत अनेक 
कायदे कर�यात आले आहेत. यामं�ये द �ेड यिुनयन ॲ�ट १९२६, द इंड��ीयल 
िड��यटु ॲ�ट १९४७, इ. मह�वाचे कायदे याचंा समावेश आह.े औ�ोिगक ऐ�य आिण 
कामगाराचें िहत सबंंध साध�याक�रता भारतात सािंघक सौदा या त�वाचा अनेकदा वापर 
केला जातो. एस. ए. डागंे, जॉज� फना�डीस, द� सावतं इ. कामगार ने�यानंी या त�वा�या 
मा�यमातून औ�ोिगक सबंंध सरुळीत राह�यासाठी सामिुहक/सािंघक सौदेबाजी केली आहे 
आिण त�सबंंधी�या वाटाघाटी अयश�वी झा�यानतंर सपंाचे आ�हानही िदले आहे.  

सामिुहक सौदेबाजी ही सात�यपूण� �ि�या आह,े ती सतत चालणारी असते. एखादा करार 
जरी झाला, तरी अनेक बाब�साठी पढुील चचा� चालू राहणे आव�यक असते. �यामळेु 
वाटाघाटीची �िकया सतत चालू असते. ही सामिुहक �ि�या असून याम�ये �यव�थापन 
िकंवा मालक आिण कामगार याचें �ितिनधी सहभागी होतात. सामिुहक �व�पातच िनण�य 
घेतले जातात. ही एक लविचक व गितशील �ि�या आह.े याम�ये कोणताही प� ताठर 
��ीकोन ठेवत नाही. समोरची �िति�या िवचारात घेऊन आप�या भूिमकेम�ये बदल 
कर�याचा �य�न दो�ही प�ाकंडून केला जातो. हा औ�ोिगक लोकशाही �थापन कर�याचा 
�भावी माग� आहे. या मा�यमातून औ�ोिगक �े�ातील कामगार आिण मालक या�ंयातील 
वाटाघाटीमधून िविवध �� सोडिव�यासाठी �य�न केले जातात. �यामळेु कारखा�यामं�ये 
खेळीमेळीचे व िव�ासाचे वातावरण तयार होते. हा आतंरशाखीय �यव�थेचा अितशय 
चागंला आिण उपय�ु असा �कार आहे. सामिुहक सौदा �हणजे औ�ोिगक स�ंथातंील 
�वयशंासन आहे. �यामळेु आधार नाही, असा मजूरवग�, कामगारवग� आिण भाडंवलदर वग� 
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अशीच समाजरचना ��थािपत झाली. �यामळेु भाडंवलदार वगा�स कामगाराचंी िपळवणूक 
कर�याची संधी �ा� झाली आिण भाडंवलदारानंी या सधंीचा परुपूेर फायदा घेतला.  

पढेु कालातंराने आपली होणारी िपळवणूक ल�ात घेऊन मजरुानंी सघंिटत हो�यास �ारभं 
केला. कामगार सघंटना बलवान होताच आपली िपळवणूक होणार नाही व आप�याला 
यो�य वेतन िमळेल, अशी द�ता �यावयास स�ुवात झाली. यासाठी कामगारांनी सपं केले, 
लढे केले. याचा प�रणाम असा झाला क�, आज वेतन िनि�त कर�याची िकंवा मजरुाचंी 
मजूरी ठरिव�याची सामिुहक सौदेबाजी ही प�त स�ु झाली. 

सामिुहक सौदेबाजी ही सकं�पना �थम अठरा�या शतका�या उ�राधा�त इं�लंडम�ये ��ततु 
झाली. सािंघक/ स�ुाचे ह ेत�व इं�लंड, अमे�रकासार�या िवकिसत देशातं खूपच मह�वपूण� 
ठरले मा� मोठ्या �माणातील उपल�ध कामगार वगा�मळेु िवकसनशील देशातं हे त�व 
�हणावे तसे यश�वी झालेले नाही.  

काही देशामं�ये कामगार सघंटना, मालकाची जबाबदारी, कामा�या िठकाणची सरुि�तता इ. 
िवषयक कायदे अि�त�वात आहेत. िवशेषत: इं�लंड आिण काही रा��कुल देशातंील अशा 
काय�ामंळेु मालक आिण कामगार या�ंयातील सबंंधावर प�रणाम झाले. मालकानंी सबंंिधत 
करार पाळले नाहीत, तर सघंटना सपंाचे ह�यार उपिसत आिण करार �वीकार�यासाठी 
दबाव टाकत. सपंा�या काळात मालकानंा नफा तर गमावावाच लगे पण �यवसायात घट 
ये�याची वा �यवसाय बडु�याची भीतीदेखील असे. �या देशामं�ये कामगारां�या सपंा�या 
अिधकारावर िनब�ध घाल�यात आले आहेत, �या देशातं मालक औ�ोिगक शातंता 
��थािपत होते. वाटाघाटी�या मा�यमातून मालक व कामगार एक� बसून अडचणी 
सोडिव�याचा �य�न करतात. यामळेु औ�ोिगक कलह कमी होतात आिण औ�ोिगक 
�े�ाम�ये शातंता ��थािपत होऊन उ�प�नही वाढते.  

या �क�येमळेु शोषण दूर हो�यास मदत होते. कामगार सघंिटत �य�ना�ंार ेआप�या माग�या 
मा�य क�न घेतात. �यामळेु मालकवगा�कडून होणारी कामगाराचंी िपळवणूक टाळता येते.  

सामिुहक सौदेबाजीसाठी आव�यक अटी : सामिुहक सौदेबाजी हे औ�ोिगक िववाद िकंवा 
कलह सोडिव�याचे प�रणामकारक साधन आहे. या वाटाघाटी यश�वी हो�यासाठी पढुील 
अट�ची आव�यकता असते. सामिुहक सौदेबाजी यश�वी हो�यासाठी सबंंिधत 
कारखा�याम�ये कामगारांची सघंटना ससुघंटीत असली पािहजे. तसेच ती मा�यता�ा� 
कामगार सघंटना असावी अशी पिहली अट असते. कामगार सघंटना ही ख�या अथा�ने 
कामगाराचें �ितिनिध�व करणारी व कायदेशीर मागा�ने काय� करणारी असावी. तसेच 
�यव�थापन जबाबदार, भ�कम आिण �गतशील असणे आव�यक आहे. �यव�थापनाला 
�यवसायाचा मालक �हणून कामगार, उपभो�े व रा��ािंवषयी�या आप�या जबाबदारीची 
जाणीव असावी लागते. कामगार सघंटना व मालक या�ंया �ितिनध�कडे तडजोड कर�याची 
तयारी असली पािहजे. काही गो� िमळिव�यासाठी काही गो��चा �याग कर�याची तयारी 
ठेवावी लागते. सामिुहक सौदेबाजी�या बाबतीत मलुभूत उि��ासंाठी सामिुहक एकमत 
असणे, एकमेकाचें अिधकार एकमेकानंा मा�य असणे आव�यक असते. सामिुहक सौ�ा�ार े
जे करार केले जातात, �याचें पालन दो�ही प�ानंी करणे आव�यक असते. तरच वाटाघाटी 
यश�वी होऊ शकतात.  
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५.१० �म/ कामगार पुरवठा व� (BACKWARD–BENDING 
LABOUR SUPPLY CURVE)  

अथ�शा�ाम�ये कामगारांना मागास वाकलेला परुवठा व� िकंवा मागे वाकलेला �म/ 
कामगार परुवठा व� एक �ािफकल िड�हाइस आह,े �याम�ये अशी प�रि�थती दश�िवली 
जाते, �याम�ये वा�तिवक (चलनवाढी – सधुा�रत) वेतन एका िविश� �तरापे�ा अिधक 
वाढते ते�हा लोक िव�ातंी घेतील. (िवनामोबदला िमळाले�या कामा�या वेळेसाठी आिण 
जा�त मजरुीमळेु कामगाराचंा परुवठा कमी होतो आिण �यामळेु िव��साठी कमी मजरुीचा 
कालावधी िदला जातो. ‘�म – िव�ातंी’ �ेडऑफ �हणजे वेतन-कमाई करणा�या मानवांना 
वेतन दे�या�या कामात �यतीत होणारा वेळ (अि�य मनाला जातो) आिण समाधान-�य�ुप�न 
वेळ नसलेला �यापार, �यामळेु ‘िव�ातंी’ काया�त सहभाग घेता येतो आिण झोपेसार�या 
आव�यक आ�म-देखभाल कर�यासाठी वेळेचा उपयोग. �ेडऑफची ग�ुिक�ली �हणजे 
कामा�या ��येक घटकापासून िमळणार े वेतन आिण न िमळाले�या वेळे�या वापरामळेु 
िनमा�ण झाले�या समाधानाची तलुना, अशी तलुना सामा�यत: उ�च वेतन लोकानंा 
पगारासाठी अिधक वेळ घालव�यासाठी मोिहत करते; बदलीचा सकारा�मक उतार कामगार 
मजूर परुवठा व� दश�वतो. तथािप, मागास – वाकणे कामगार परुवठा व� ते�हा होते जे�हा 
अगदी जा�त मजूरी लोकानंा कमी का�का�या�स आिण अिधक िव�ातंी घे�यास िकंवा ना 
िमळाले�या वेळेचा उपयोग कर�यास उदय�ु करते.  

 

आकृती �. ५.१०   �म पुरवठा व� 

आकृती �. ५.१० म�ये मागे वाकलेला �म परुवठा व� दश�िवला आह.े OX अ�ावर 
कामाचे तास व OY  अ�ावर वेतन दश�िवला आहे. SL  हा �माचा परुवठा व� आहे. तो 
S1 या िठकाणापासून मागे वाकलेला आह.े W2 या िविश� पातळीपासून वेतनात वाढ 
झा�यामळेु �माचा परुवठा कमी होत आहे. यावेळी �िमक उ�प�न वाढीमळेु कमी तास काम 
करतात आिण अिधवेळ फुरसत िकंवा िव�ातंीचा आनदं घेतात. SS1 पय�त उ�प�न 
प�रणामापे�ा पया�यता प�रणाम अिधक असतो, यावेळी अिधक तास काम केले जाते. मा� 
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S1L या ि�थतीत पया�यता प�रणामापे�ा उ�प�न प�रणाम अिधक राहतो. अशा वेळी 
फुरसतीचा आनदं घेतला जातो.  

उदरिनवा�हा�या पातळीपे�ा मजूरी वाढते, �ित यिुनट (सामा�यत: िदवस, आठवडा िकंवा 
मिहला) िकती तास काम करावे याब�ल कामगारा�ंया िनवडीवर दोन बाब�चा प�रणाम 
होतो. �थम �ित�थापन ि�कंवा �ो�साहन �भाव आह.े वेतनात वाढ झा�याने, पगारासाठी 
अित�र� तास काम करणे आिण कामा�या बाजूने एक अित�र� तास न भरलेला वेळ 
बदलणे यामधील �यापार (Trade Off) अशा�कार,े कमी वेळेपे�ा जा�त मजरुीवर अिधक 
तास �म-वेळेची ऑफर िदली जाईल. दसुरा आिण �ितकूल प�रणाम हा आह ेक� ज�ुया 
वेतन दरावर काम केलेले तास आता सव� जण पूव�पे�ा अिधक उ�प�न िमळवतात, उ�प�न 
प�रणाम तयार करतात, �यामळेु अिधक मनोरजंन िनवड�यास �ो�सािहत केले जाते, 
कारण ते अिधक परवडणार ेआह.े बह�तेक अथ�शा�� असे गहृीत करतात क�, पगाराचा 
वेळ (िकंवा िव�ातंी) हा एक चागंला काळ आहे आिण �हणूनच लोकांचे उ�प�न (िकंवा 
सपं�ी) वाढत गे�याने लोकानंा �यात जा�त पािहजे असते. वाढ�या वेतनाचा दर उ�प�नात 
वाढ करीत अस�याने, सव�काही अस�याने, सव�काही ि�थर नस�यास, न िमळाले�या 
वेळेचे आकष�ण वाढते, अखेरीस �ित�थापनाचा प�रणाम तट�थ होतो आिण मग वाकणे 
होऊ शकते.  

आकृती दश�िवते क� जर वा�तिवक मजूरी W1 व�न W2 पय�त वाढली असेल तर, 
वैयि�क कामगारां�या �ित�थापनाचा प�रणाम उ�प�ना�या प�रणामापे�ा जा�त असेल; 
�हणून कामगार L1 ते L2  पय�त वेतन िमळ�याचे काम वाढव�यास तयार असेल. तथािप, 
जर वा�तिवक वेतन W2 व�न W3 पय�त वाढले असेल तर पगारासाठी काम कर�यासाठी 
ऑफर केले�या तासाचंी स�ंया L2 व�न L3 पय�त घसरले कारण उ�प�ना�या प�रणामाची 
श�� आता �ित�थापना�या �भावापे�ा जा�त आहे; जा�तीत जा�त तास न िमळणा�या 
अित�र� कामातून िमळणारी उपय�ुता आता जा�त तास काम क�न िमळवता येणारी 
जा�तीची िमळकत िमळिव�यापे�ा जा�त आहे.  

५.११ �� (QUESTIONS)  

1) िवतरणाचा सीमातं उ�पादकता िस�ातं �प� करा.  

2) खडंाची �या�या देवून �रकाड�चा खडं िस�ातं �प� करा.  

3) आधिुनक खडं िस�ातंाचे �पि�करण �ा.  

4) आभासी खडंाची सकं�पना �प� करा.  

5) मजरुीचा आधिुनक िस�ातं �प� करा.  

6) सामिुहक �यश�� वर टीप िलहा.  

7) �माचा परुवठा व� आकृती�या आधार े�प� करा.  
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६ 
घटक िकंमत िनि�ती : �याज आिण नफा 

घटक रचना  

६.०  उि��ये 

६.१  ��तावना  

६.२  �याजाचा रोखता अिभलाषा िस�ातं  

६.३  �याजाचा ऋणयो�य िनधी िस�ातं  

६.४  नफा  

६.५  न�या�या जोखीम िस�ातं  

६.६  न�याचा अिनि�ततेचा िस�ातं  

६.७  न�याचा नव�वत�न िस�ातं  

७.८  साराशं 

७.९  �� 

६.० उि��ये (OBJECTIVE) 

 �याजाची सकं�पना अ�यासणे.  

 �याजाचा सनातनवादी िस�ातं अ�यासणे.  

 �याजाचा कज�देय िस�ातं अ�यासणे. 

 नफा ही सकं�पना अथ�शा�ीय��्या समजून घेणे.  

 न�याचे जोखीम, अिनि�तता व नव�वत�न िस�ातं अ�यासणे.  

६.१ ��तावना (INTRODUCTION)  

आधिुनक अथ��यव�थेला म�ुेला उ�पादन �ि�या स�ु करणार े च� �हटले जाते. 
उ�पादनाचे काय� स�ु कर�यासाठी म�ुा�पी भाडंवल जवळ नसेल, तर ते परत कर�या�या 
अटीवर इतराकंडून उसनवारीवर �यावे लागते. “कजा�ऊ �हणून घेतले�या म�ुा�पी 
भाडंवला�या वापराब�ल जो मोबदला िदला जातो, �याला �याज असे �हणतात.” 
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�या�या : 

�ा. का�ह�र – 

“भाडंवला�या मालकास िमलार ेउ�प�न �हणजे �याज होय.” 

डॉ. माश�ल – 

“एखाडता वषा�साठी कजा��या केले�या वापराब�ल ऋणकोने धनकोला िदलेला मोबदला 
�हणजे �याज होय.” 

 �ा. क� स –  

“एका िनि�त कालावधीक�रता रोखते�या करा�या लागणा�या �यागाचे ब�ीस �हणजे �याज 
होय.” 

६.२ �याजाचा रोखता अिभलाषा िस�ातं िकंवा तरलता अिधमान िस�ातं 
(LIQUIDITY PREFERENCE THEORY OF INTEREST)  

लॉड� जे. एम. क� स या ि�टीश अथ�शा��ाने १९३५ म�ये िलिहले�या The General 
Theory Employment, Interest and Money या �थंात �याजाचा रोखता अिभलाषा 
िस�ातं �प� केला आह.े म�ुा ही अशी रोख सपं�ी आहे क� जीचा उपयोग क�न कोणतेही 
हवी ती गरजेची व�तू ता�काळ िमळिवता येते. या वैिश�्यामंुळेच रोख �व�पात पैसा जवळ 
बाळगणे पसतं केले जाते, यालाच रोखतेची अिभलाषा �हणतात. रोखतेचा �याग 
कर�यासाठी धनकोला �व�ृ करावयाचे असेल तर �यासाठी �याग�पी मोबदला िकंवा 
ब�ीस देणे ज�रीचे असते. रोखतेची अिभलाषा जेवढी जा�त तेवढा �याजाचा दर �ावा 
लागतो. याउलट रोखता अिभलाषा जेवढी कमी तेवढाच �याजदर कमी �ावा लागतो. 
�हणूनच के�स�या मते, “एका िविश� काळाक�रता रोखतेचा �याग कर�यासाठी दे�यात 
येणार ेपा�रतोिषक िकंवा ब�ीस �हणजे �याज होय.” 

के�स�या मते, �याज ही एक श�ु मौि�क घटना आह.े के�सने म�ुे�या मू�य स�ंहण या 
काया�ला िवशेष मह�व िदले. के�स�या मते, म�ुेची एकूण मागणी व म�ुेचा एकूण परुवठा 
या�ंया सतंलुनाने �याज दर िनि�त होत असतो.  

६.२.१ म�ेुची मागणी –  

के�स�या मते, समाजा�या रोख र�कम जवळ बाळग�या�या इ�छेवर �हणजेच रोखता 
अिभलाषेवर म�ुेची मागणी अवलंबून असते. म�ुे�या मागणीचे िकंवा रोखता अिभलाषेचे 
�मखु तीन हेतू असतात ते पढुील�माणे – 

१) खरदेी हतूे –  

के�स�या मते, समाजातील �य�� व �यापारी स�ंथा वत�मानकालीन गरजा पूण� कर�यासाठी 
उ�प�नाचा काही भाग �वत:जवळ राखून ठेवतात, यालाच खरदेी हेतू असे �हणतात. खरदेी 
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हेतूसाठी असणारी िम�ेची मागणी ही उ�प�नावर अवलंबून असते. सू��पाने ते 
पढुील�माणे माडंता येईल.  

LT = F (Y)  

या सू�ामं�ये LT = खरदेी हेतूसाठी असलेली मागणी, F = फलन व Y उ�प�न पातळी 
असा अथ� होतो. उ�प�न िमळिव�याचा कालावधी मोठा असेल, तर खरदेी हेतूसाठी म�ुेची 
मागणी जा�त राहते.  

२) तरतुदीचा हतूे – 

या हेतूला द�ता हेतू िकंवा सरु�ा�मक हेतू असे �हणतात. भिव�यकाळ हा अिनि�त 
असतो. �य��वर कधी व के�हा सकंट कोसळेल, ह े सागंता येत नाही. यावर मात 
कर�यासाठी �य�� �वत:जवळ काही रोख र�कम बाळगणे पसतं करतो. भावी सकंटाची 
श�यता जेवढी जा�त तेवढी तरतदुीचा हेतूसाठी होणारी मु�ेची मागणी जा�त असते. तर 
तरुी�या हेतूसाठी असणारी म�ुेची मागणी ही �ाम�ुयाने उ�प�न पातळीवर िनभ�र असते. 
हेच पढुील सू��पाने माडंता येईल.  

LP = F (Y)   

या सू�ामं�ये LP = तरतदुी�या हेतूसाठी असणारी मदृेची मागणी, F फलन, Y = उ�प�न 
पातळी. 

३) प�रणामकारक हतूे – 

प�रक�पना हेतूलाच स�ा हेतू असे स�ुा �हणतात. प�रक�पना हेतू �हणजे बाजारपेठेत 
भिव�यकाळात काय घडेल यासबंंधी अनमुान काढून नफा िमळिव�याचा उ�ेश होय. 
कंपनी�या शेअस��या िकंमतीतील बदलाचा लाभ घे�यासाठी �हणजेच प�रक�पना हेतूसाठी 
म�ुेची मागणी केली जाते. जे�हा �याजदर जा�त असतो. ते�हा शेअस��या िकमती कमी 
असतात. अशा वेळी लोक शेअस�ची खरदेी करतात. �हणून लोकाचंी रोख म�ुेची मागणी 
कमी होते. जे�हा �याजदर कमी होतो, ते�हा रो�या�ंया िकमती वाढतात. अशा वेळी लोक 
आप�या जवळील रोखे िवकून रोख र�कम जवळ बाळगतात. अशावेळी रोखतेची 
अिभलाषा वाढते. �व�त िकमतीलाच रोखे खरदेी क�न वाढ�या िकमतीला िवकणे, हा 
प�रक�पन हेतूमागे असतो. प�रक�पन हेतूसाठी असणारी म�ुेची मागणी ही �याज दरावर 
िनभ�र असते. �याजदर जा�त असेल, तर प�रक�पन हेतूसाठी होणारी म�ुेची मागणी कमी 
असते. याउलट कमी �याजदरावर प�रक�पन हेतूसाठी म�ुेची मागणी वाढत असते. हेच सू� 
�पात पढुील�माणे माडंता येईल.  

LS = F (Y) 

LS = प�रक�पन हेतूसाठी मु�ेची मागणी, F = फलन व R = �याजदर असा याचा अथ� 
होतो.  
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अशा �कार ेखरदेी हतूे, तरतूद हेतू आिण प�रक�पन हेतू �ा ित�ही िमळून म�ुेची मागणी 
िनि�त होते.  

६.२.२ म�ेुचा पुरवठा:  

म�ुेचा परुवठा �हणजे देशातील एकंदर उपल�ध म�ुा प�रमाण होय. के�सने म�ुा परुवठ्यात 
िवधी�ा� म�ुा व ��यय म�ुा याचंा समावेश केला आहे. िवधी�ा� म�ुेची िनिम�ती देशाची 
म�यवत� बकँ करीत असते. तर ��यय म�ुेची िनिम�ती �यापारी बकँ करीत असते. िवधी�ा� 
म�ुेतून खरदेी व तरतदुीचा हेतूसाठी लागणारी रोकड उपल�ध होते, तर ��यय म�ुेचा 
उपयोग म�ुयत: प�रक�पन हेतूसाठी केला जातो.  

िवधी�ा� म�ुेचा परुवठा �याजा�या दरावर अवलंबून नसतो, तर तो सरकारी धोरणावर 
अवलंबून असतो. �याम�ये वारवंार बदल केले जात नाहीत �हणजेच तो एका िविश� 
काळात ि�थर असतो. �हणून एका िविश� वेळी म�ुेचा एकूण परुवठा ि�थर असतो.  

६.२.३ �याजदराचे िनधा�रण: 

म�ुे�या मागणी-परुवठ्याचे सतंुलन होऊन �याजदर कसा ठरतो. ह ेपढुील उदाहरणाव�न व 
आकृतीव�न �प� होईल.  

त�ा �. ६.१ 

 �याजाचा दर (% म�य) म�ेुची मागणी (कोटी) म�ेुचा पुरवठा (कोटी) 

१. २० ४ १२ 

२. १६ ८ १२ 

३. १२ १२ १२ 

४. ०८ १६ १२ 

५. ०४ २० १२ 
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आकृती �. ६.१ 

वरील आकृतीम�ये DD हा रोखता अिभलाषा िकंवा म�ुे�या मागणीचा व� आहे. हा व�  
�याजदर आिण म�ुेची मागणी यातील �य�त सबंंध �य� करतो. SS हा म�ुे�या परुवठा व� 
OY आसाला समातंर आहे. याचा अथ� म�ुेचा परुवठा अ�प काळाम�ये ि�थर असतो, 
म�ुेचा मागणी व� व म�ुेचा परुवठा व� यांचे सतंलुन C िबंदू म�ये होऊन सतंिुलत 
�याजदर १२ ट�के िनि�त झाला आहे.  

म�ुेचा परुवठा ि�थर असताना म�ुे�या मागणीत वाढ झाली, तर नवीन मागणीचा व� मूळ 
मागणी व�ा�या वर�या बाजूला जाईल. आकृतीम�ये तो DD व SS या दोन वा�ाचें नवीन 
सतंलुन C या िबंदूवर होऊन �याजाचा सतंिुलत दर १६ ट�के िनि�त होतो. ता�पय� म�ुेचा 
परुवठा ि�थर असताना म�ुे�या मागणीत वाढ झाली, तर �याजदरात वाढ घडून येते.  

६.२.४ के�स�या रोखता अिभलाषा िस�ांतावरील टीका/ आ�ेप : 

१) अमौि�क घटकांकडे दुल�� –  

के�सने �याजही पूण�पणे अमौि�क घटना समजून मौि�क घटकाकंडे दलु�� केले आह.े 
वा�तिवकता भाडंवलाची उ�पादकता, समय अिभलाषा इ�यादी अमौि�क घटकाचंाही 
�याज दरावर प�रणाम होतो.  

२) अ�पकालीन िस�ांत - 

के�सचा �याजदराचा िस�ातं अ�पकालीन आहे. तो दीघ�कालीन �याजदराची �प�ीकरण 
देऊ शकत नाही.  

३) एकांगी िस�ांत –  

के�सने आप�या िस�ातंाम�ये म�ुे�या मागणीवर भर िदला आहे. म�ुे�या परुवठ्या�या 
�याजदरावर होणारा प�रणाम िवचारात घेतला नाही. �हणून हा िस�ातं एकागंी ठरतो.  
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४) संकुिचत ��ीकोन – 

या िस�ातंाम�ये म�ुेची मागणी केवळ खरदेी, तरतूद व प�रक�पन या तीन उ�ेशाकं�रताच 
केली जाते, अस े�हटले आहे. परतं ु��य�ात बचत, उपभोग �व�ृी व भाडंवलाची सीमातं 
�मता इ�यादी घटकाचंाही प�रणाम म�ुे�या मागणीवर होतो.  

५) बचतीकडे दुल�� –  

भाडंवला�या गुतंवणकु�पासून �याज िमळिव�यासाठी बचत करणे आव�यक असते. परतं ुया 
बचतीचा िवचार के�स यानंी केलेला नाही.  

६) रोखता व �याज दो�ह�ची �ा�ी - 

 के�स�या मते रोखतेचा �याग के�याब�लचा मोबदला �हणजे �याज होय. परतं ु �य��ने 
अ�पकालीन ठेवीत पैसे गुतंिवले, तर रोखता व �याज दो�ही �ा� होते.  

७) िवसंगत िस�ातं - 

हा िस�ातं तेजी व मंदी�या काळात लागू होत नाही. तेजी�या काळात रोखता अिभलाषा 
कमी असते. �हणून �याजाचा दर कमी असायला पािहजे. परतं ु तेजी�या काळात इतर 
व�तूं�या िकंमती�माणे �याजदर स�ुा जा�त असतो, तसेच मंदी�या काळात रोखता 
अिभलाषा जा�त असते. �हणून �याजदर जा�त असायला हवा. परतं ुया काळात �याजदर 
कमी असतो.  

६.३ �याजाचा ऋणयो�य िनधी िस�ातं (LOANABLE FUNDS 
THEORY OF INTEREST) 

ऋणयो�य िनधी िस�ातंाचे सव��थम �ितपादन �वीडीश अथ�शा�� नटिवकसेल यानंी 
केले. या िस�ातंात सधुारणा क�न तो नवीन �व�पात माडं�याचे काय� ओहिलन, िमड�ल, 
जेकब वायनर इ�याद�नी केले. या िस�ातंाला कजा�ऊ रकमेचा िस�ातं िकंवा उधार 
देयकोष िस�ातं असे स�ुा �हणतात. हा िस�ातं �हणजे परपंरागत िस�ातंाचे िवकिसत 
�प आहे. �हणून या िस�ाताला नव परपंरागत िस�ातं असेही �हणतात.  

ऋणयो�य िनधी िस�ातंाम�ये �याजदराचे िनधा�रण करताना �ित�ा, समय अिभलाषा, 
भाडंवलाची उ�पादकता यासार�या वा�तिवक घटकाबंरोबरच बचत अपस�ंहण व 
अिधकोष ��यय इ�यादी मौि�क घटकाचंाही िवचार केला आहे. या िस�ातंानसुार “कजा�ऊ 
दे�यात येणा�या उपयोगाची िकंमत �हणजे �याज होय.”  

�या�या: 

“ऋणयो�य िनधीची मागणी व ऋणयो�य िनधीचा परुवठा या�ंया सतंलुनाने �याजाचा दर 
ठरतो.” 
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वरील िस�ातंानसुार �याजाचा दर कसा ठरतो, ह े पाह�यासाठी सव��थम आपणास 
ऋणयो�य िनधीची मागणी व ऋणयो�य िनधीचा परुवठा या दो�ही बाजू समजून घेणे 
आव�यक ठरते.  

६.३.१ ऋणयो�य िनधीची मागणी (Demand for loanable Funds) :  

ऋणयो�य िनधीची मागणी पढुील काया�साठी केली जाते.  

१) गुंतवणकु�साठी मागणी (Investment Demand) :  

नोकरीक�रता कजा�ऊ रकमेची मागणी ही �ाम�ुयाने कारखानदार व �यापारी वगा�कडून 
केली जाते. नवीन य�ंसाम�ी िकंवा भाडंवली व�तू खरदेी कर�यासाठी या िनधीची मागणी 
केली जाते, ितलाच गुतंवणकु�साठी मागणी �हणतात. ही मागणी �याजदर व भाडंवलाची 
सीमातं उ�पादकता या दोन घटकावंर अवलंबून असते. थोड�यात, �याजदर कमी 
अस�यास गुतंवणकु�क�रता कजा�ऊ रकमेची मागणी वाढते व �याजदर जा�त अस�यास 
मागणी घटते.  

२) उपभोगासाठी मागणी (Consumer Demand):  

राह�यासाठी घर, मोटर सायकल, ि�ज, वॉिशगं मिशन, टी �ही. इ�यादी िटकाऊ व 
मौ�यवान व�तूंची चालू उ�प�नातून खरदेी करणे श�य नसते. ह ेमागणी स�ुा �याजदरा�या 
िव�� िदशेने बदलत असते.  

३) सं�हणासाठी मागणी (Saving Demand): 

स�ंहण �हणजे �वत:जवळ रोख र�कम बाळगणे होय. रोख र�कम जवळ बाळगणे ही 
मानवाची एक सामा�य �व�ृी आहे. लोक आप�या उ�प�नाचा काही भाग उपभोगावर खच� 
करतात व काही भाग �वत:जवळ ठेवतात. या रोख रकमेचा सबंंध �याजदराशी असतो. जर 
�याजदर अिधक असेल, तर �य�� �वत:जवळ कमी रोख र�कम ठेवतात. कारण ही 
र�कम कज� दे�यासाठी वापरतात. याउलट �याजाचा दर कमी असेल, तर जा�त रोख 
र�कम जवळ बाळगणे ते पसतं करतात. �हणूनच ऋण यो�य िनधीची स�ंहनासाठी 
असलेली मागणी आिण �याजाचा दर या दोघामं�ये �य�त सबंंध आढळतो.  

गुतंवणूक, उपभोग व स�ंहण या ित�ही काया�साठी असणारी ऋण यो�य िनधीची मागणी ही 
�याजा�या िव�� िदशेने बदलत असते. �यामळेु ऋणयो�य िनधीची मागणी व� हा व�न 
खाली उतरणारा �हणजेच ऋणा�मक आकाराचा असतो.  

६.३.२ ऋणयो�य िनधीचा पुरवठा (Supply of Loanble Funds) : 

ऋणयो�य िनधीचा परुवठा हा पुढील घटकावंर अवलंबून असतो.  

१) बचत – 

उ�प�नाचा जो भाग वत�मानकालीन गरजावंर खच� न करता भिव�यकालीन गरजासंाठी 
राखून ठेवला जातो, �याला बचत असे �हणतात. कजा�ऊ रकमाचंा परुवठा �ाम�ुयाने 
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�य�� व स�ंथानंी केले�या बचतीमधून होत असतो. बचतही उ�प�नासोबतच �याज दरावर 
स�ुा अवलंबून असते. �याज दर जा�त अस�यास बचत जा�त होते व �याजदर कमी 
अस�यास बचत कमी होते. �हणजेच बचत ही �याज दरा�या समान िदशेने बदलते.  

२) अपसं�हण –  

बचत केले�या पैशातून काही भाग कजा�ऊ दे�यासाठी बाहेर काढणे �हणजेच अपस�ंहण 
होय. स�ंहणा�या िव�� ि�या �हणजे अपस�ंहण. �याज दर वाढ�यास स�ंिहत केलेला 
पैसा कजा�ऊ दे�यासाठी बाहेर काढला जातो. �यामळेु कजा�ऊ रकमेचा परुवठा वाढतो व 
अपस�ंहण जा�त होते. थोड�यात �याजदरा�या समिदशेने अपस�ंहणात बदल होतो.  

३) अिधकोष ��यय -    

�यापारी बकँा ��यय िनिम�ती क�न �यापारी व कारखानदार यानंा कज�परुवठा करतात. 
�याजाचा दर जा�त अस�यास बकँा ��ययाचा अिधक परुवठा करतात व �याज दर कमी 
अस�यास ��ययाचा परुवठा कमी करतात.  

४) अपगुंतवणूक / िनगु�तवणूक  

एकदा गुतंिवलेली र�कम बाहेर काढून घेणे �हणजे अपगतुंवणूक होय. �यावेळी भाडंवलाची 
सीमातं लाभ�मता �चिलत �याजदरापे�ा कमी असते. �यावेळी कारखानदार उ�ोगातील 
पैसा बाहेर काढून तो कजा�ऊ दे�यासाठी तयार असतात. अपगुतंवणूक ही स�ुा 
�याजदरा�या समान िदशेने बदलते.  

कजा�ऊ रकमेचा परुवठा बचत, अपस�ंहण, अिधकोष ��यय व अपगुतंवणूक या चार 
घटकावंर अवलंबून असतो. या चारही घटका�ार े होणारा कजा�ऊ रकमाचंा परुवठा हा 
�याजदरा�या समान िदशेने बदलतो. �यामळेु कजा�ऊ रकमे�या परुवठ्याचा व� खालून वर 
जाणारा �हणजे धना�मक आकाराचा असतो.  

६.३.३ मागणी – पुरवठा चे सतंुलन (Equilibrium of Demand & 
Supply of Loanable Funds)  

�या �याजदराला ऋणयो�य िनधीची मागणी व ऋणयो�य िनधीचा  परुवठा यात सतंलुन 
��थािपत होते. �याज दर िनि�त होतो, ही िनि�ती पढुील आकृती�ार ेदश�िवता येईल.  

�प�ीकरण –  

पढुील आकृती�ार ेग ग हा गुतंवणकु�क�रता मागणी दश�िवणारा व� उ उ हा उपभोगासाठी, 
तर स स हा स�ंहणासाठी असलेली मागणी दश�िवतात. या तीन मागणीची बेरीज �हणजे 
एकूण मागणी दश�िवणारा व� म म हा आह.े  
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आकृती �. ६.2 

६.३.४ ऋणयो�य िनधीची मागणी व पुरवठा: 

ब ब हा बचतीतून होणारा परुवठा व� आहे, तर अ स हा अपस�ंहणातून अ प हा अिधकोष 
��ययातून आिण अ ग हा अपगुतंवणकु�तून परुवठा दश�िवतात. या चारही परुवठा व� 
िमळून एकूण परुवठा दश�िवणारा व� पप हा आह.े मम व पप या एकूण मागणी व एकूण 
परुवठा व�ा�या सा�ाने “अक” हा सतंिुलत �याजदर िनि�त होतो. या �याजदराला 
ऋणयो�य िनधीची मागणी व परुवठा अत इतका आहे.  

या िस�ातंा�ार े�याजदर िनधा�रणात ऋण यो�य िनधीची मागणी व परुावठा या दो�ही बाजूचे 
मह�व िवचारात घेतले आह.े �यामळेु हा िनि�त िस�ातं सरस व �यापक आहे. तरीस�ुा या 
िस�ातंावर काही आ�ेप घे�यात आले आहेत.  

६.३.५ िस�ातंावरील आ�ेप/टीका : 

१) दो�ही घटकांचे एक�ीकरण अयो�य – 

या िस�ातंात �याज दरावर प�रणाम करणा�या मौि�क व अमौि�क अशा िभ�न घटकाचंा 
िवचार केला आहे. परतं ुया दो�ही घटकाचें �व�प आिण काय� िभ�न अस�यामळेु �यांचे 
एक�ीकरण चकु�चे ठरते. 

२) बचत केवळ �याजदरावर अवलंबून नसते – 

या िस�ातंात बचत केवळ �याज दरावर अवलंबून असते, परतं ु वा�तिवकत: बचतीवर 
�याजा�यित�र� कौटंुिबक �ेम, जबाबदारीची जाणीव, दूरदश�पणा इ�याद�चा देखील 
प�रमाण होतो. परतं ुया बाबी िवचारात घे�यात आ�या नाहीत.  
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३) उ�प�न पातळीकडे दुल�� – 

के�स�या मते, बचत व गुतंवणकु�चा प�रणाम उ�प�नावर होतो. तसेच उ�प�नाचा प�रणाम 
बचत व गुतंवणकु�वर होतो, �यामळेु �याजदर ख�या अथा�ने उ�पादना�या पातळीवर 
अवलंबून असतो. परतं ुया िस�ातंाने उ�पाना�या पातळीचे �प�ीकरण केले नाही.  

४) सं�हणाची �ामक क�पना –  

के�स�या मते, स�ंहणाची अ�यतं �ामक, सिंद�ध व ग�धळ िनमा�ण करणारी आह.े स�ंहण व 
अपस�ंहण या�ंयामळेु म�ुे�या परुवठ्यात बदल होऊ शकत नाही, असे के�स यांचे मत 
आहे.  

५) अवा�तिवक गृिहते - 
या िस�ातंात पूण� �पधा� रोजगाराची ि�थती इ�यादी अवा�तव गिृहते घेतलेली आहेत जी 
कधीही अि�त�वात नसतात. 

 

६.४ नफा (PROFIT) 

६.४.१ �या�या/ अथ�:  

उ�पादन काया�तील जोखीम �वीकार�याब�ल सयंोजकाला िकंवा सघंटकाला िमळणारा 
मोबदला �हणजे नफा होय. िकंवा उ�पादन �ययापे�ा अिधक �व�पाचे उ�प�न �हणजे 
नफा होय. नफा हे अवशेष �व�पाचे उ�प�न आह.े �हणजे उ�प�नापासून होणा�या �ा�ीतून 
सव� उ�पादन घटकाचें मोबदले व इतर खच� िद�यानतंर संयोजकाजवळ जे उ�प�न िश�लक 
राहते, �याला नफा असे �हणतात.  

न�याची �या�या अनेक अथ�शा��ांनी केले�या आहते. �या पढुील�माणे – 

जे. बी. �लाक�  –  

“व�तू�या उ�पादन खचा�वरील िकमतीचे अिध�य �हणजे नफा होय.”  

�ा. हॉले –  

“धोका प�कर�याब�ल सयंोजकाला िदला जाणारा मोबदला �हणजे नफा होय.”  

�ा. शुंपीटर –  

“नव�वत�नाब�ल सयंोजकाला िदला जाणारा मोबदला �हणजे नफा होय. 

६.४.२ न�याची वैिश�ये (Features of Profit): 

१) नफा हे अिनि�त व अवशेष �व�पाचे उ�प�न आह.े  

२) नफा जोखीम �वीकार�याचा मोबदला आहे.  

३) अिनि�ततेमळेु िनमा�ण होतो.  
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४) न�याची िनिम�ती अपूण� �पध�त होते.  

५) नफा नेहमी अि�थर असतो.  

६) नफा हा धना�मक िकंवा ऋणा�मक असू शकतो.  

६.४.३ एकूण नफा आिण शु� नफा (Total Profit and Net Profit):  

एकूण नफा/ िम� नफा – 

उ�पािदत व�तूची िव�� क�न आले�या एकूण �ा�ीतून एकूण खच� वजा के�यानतंर जी 
र�कम उरते. ितला एकूण िकंवा िम� नफा असे �हणतात.  

थोड�यात, एकूण नफा = एकूण �ाि� – एकूण �य� �यय  

शु� नफा -  

श�ु नफा �हणजे आिथ�क नफा होय. उ�पादन काया�तील जोखीम �वीकार�याचे काय� 
सयंोजकाला करावे लागते. या काया�ब�ल सयंोजकाला जो मोबदला िमळतो. तो श�ु नफा 
होय. एकूण �ा�ीतून �य� �यय आिण अ�य� �यय वजा के�यानतंर जी र�कम िश�लक 
उरते. ितला श�ु नफा असे �हणतात. थोड�यात –  

शु� नफा = एकूण �ाि� – एकूण �य� व अ�य� �यय  

एकूण िम� न�याचे घटक: 

१) शु� नफा – 

सयंोजकां�या खालील तीन �कार�या काया�चा मोबदला श�ु न�यात असतो.  

अ) जोखीम �वीकार�याचा मोबदला. 

ब) उ�पादन घटकाचंा सम�वयपूव�क वापर कर�याचा मोबदला. 

क) नव�वत�न मोबदला.  

२) अ�य� �यय – 

जे खच� वा�तिवकपणे होतात. परतं ु�याचें मौि�क �व�पात शोधन केले जात नाही, �यानंा 
अ�य� �यय असे �हणतात.  

उदा. सयंोजका�ंया मालक��या साधनाचें मोबदले, घसारा इ�यादी अ�य� �ययाचा 
समावेश एकूण न�यात होत असतो.  

३) एकािधकार नफा – 

कधी कधी एखा�ा सयंोजकाला उ�पादनात एकािधकार �ा� होतो. अशा वेळी  तो व�तूची 
अिधक िकंमत आका�न िवशेष नफा िमळवतो. या अित�र� न�याचा समावेश एकूण 
न�यात होतो.  
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४) आकि�मत नफा – 

कधी कधी प�रि�थतीमळेु सयंोजकाला आकि�मत नफा �ा� होतो. उदा. �वाईन �लू �या 
काळात मा�क�या वाढले�या मागणीमळेु �याचा उ�पादकानंा आकि�मत नफा झाला. अशा 
�कार�या न�याचा समावेश एकूण न�यात होतो.  

६.५ �ा. हॉले याचंा न�याचा जोखीम िस�ातं (RISK THEORY OF 
PROFIT) 

�ा. हॉले यानंी न�याचा जोखीम िस�ातं माडंलेला आहे. जोखीम प�करणे हे उ�ोगाचे म�ुय 
िकंवा �मखु काय� आह.े या काया�चा मोबदला �हणून उ�ोजकाला जे अविश� �व�पात 
उ�प�न �ा� होते �याला नफा असे �हणतात. �ा. हॉले या�ंया मते "जोखमी�या िवमािंगत 
मू�य शोधनापे�ा अित�र� उ�प�न �हणजे नफा होय." 
�ा. हॉले या�ंया मते, जर उ�पादन खच� इतके उ�प�न �ा� होत असेल, तर कोणताही 
सघंटक जोखीम प�कर�यास तयार होणार नाही. कोण�याही �यवसायापासून िमळणारा 
नफा हा �यव�थापन िकंवा सम�वयक या काया�चे पा�रतोिषक नसून सघंटक जी जोखीम 
आिण जबाबदारी �वीकारतो, �याचा हा मोबदला असतो.  
जोखीम सयंोजका�या परुवठ्यात अवरोधक �हणून काय� करीत असते, �यामळेु सव� �य�� 
जोखीम �वीका� शकत नाही. ज ेसयंोजक जोखीम प�करतात तेच नफा कमवू शकतात. 
सव� उ�ोगात जोखमीचे �व�प सारखे नसते. �यामळेु सव� सयंोजकानंा िमळणारा नफा 
स�ुा सारखा नसतो. संयोजकांना िमळणारा नफा हा �यां�या यो�यतेवर आिण प�रि�थतीवर 
देखील अवलंबून असतो.  

िस�ांतावरील टीका – 

१) नफा जोखीम टाळ�याचा मोबदला -    

�ा. का�ह�र�या मते, नफा हा जोखीम �वीकार�याचा मोबदला नसून जोखीम टाळ�याचा 
िकंवा जोखीम कमी कर�याचा मोबदला असतो. कारण जोखीम टाळता आली नाही, तर 
तोटा होऊ शकतो.  

२) नव�वत�नाचा मोबदला – 

शुपंीटर�या मते, नफा हा �वत�नामळेु िनमा�ण होत असतो. हा िवचार �ा. हॉले यानंी 
आप�या िस�ातंात माडंलेला नाही.  

३) नफा हा केवळ जोखमीचा मोबदला न�ह े– 

नफा हा जोखीम �वीकार�यासोबतच सघंटन कौश�य, �यव�थापन इ. काया�ब�ल स�ुा 
िमळतो. याचा िवचार हॉले यांनी केला नाही.  
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४) नफा व जोखीम यांचा संबधं यो�य – 

�ा. हॉले यानंी जेवढी जोखीम जा�त तेवढा नफा जा�त िमळत असतो, असे समीकरण 
माडंले आहे. परतं ुटीकाकारा�ंया मते, ते पूण�पणे अयो�य आह.े  

५) इतर घटकांकडे दुल�� – 

�ा. हॉले यानंी आप�या िस�ांतात केवळ जोखीम या एकाच घटकाचा िवचार केलेला आहे. 
इतर घटकाकंडे पूण�त: दलु�� केलेले आहे.  

६.६ �ा. नाईट याचंा न�याचा अिनि�ततेचा िस�ातं (UNCERTAINTY 
THEORY OF PROFIT) 

�ा. एफ. एच. नाईट यानंी १९२१ म�ये “Risk, Uncertainty and Profit” या �थंाम�ये 
न�याचा अिनि�ततेचा िस�ातं माडंला. �या�ंया मते, अिनि�तता �वीकार�याब�ल 
सयंोजकाला संयोजकाला िमळणारा मोबदला �हणजे नफा होय.  

िस�ांताची मांडणी – 

सयंोजकाला अनेक जोखमी साभंाळा�या लागतात, �यापैक� काही जोखीम िनि�त 
असतात, तर काही जोखीम अिनि�त असतात. या अिनि�त जोखमी �वीकार�याब�ल 
सयंोजकाला नफा िमळतो.  

िस�ांताचे �प�ीकरण -  

�ा. नाईट यानंी सयंोजकाला नफा का िमळतो हे सागंताना जोखमीचे दोन भागात िवभाजन 
केले आहे.  

१) िवमायो�य जोखीम (अपेि�त जोखीम) – 

काही जोखमी अशा असतात क� �याचंा पूव� अंदाज करता येतो. अशा जोखम�ना अपेि�त 
जोखीम असे �हणतात. अशा जोिखमी पासून होणार ेनकुसान टाळ�याकरता �याचा िवमा 
उतरवता येतो.  

उदा. िनसग�िनिम�त जोखमीम�ये पूर, भूकंप, वादळ, आग, अपघात; तसेच मानविनिम�त 
जोखमीम�ये चोरी, दरोडा, लुटमार, जाळपोळ इ. जोखम�चा िवमा काढता येतो. अशा�कार े
अपेि�त जोखम�ना िवमा काढता येत अस�यामळेु उ�ोगात कोण�याही �कारची 
अिनि�तता िनमा�ण होत नाही. 

२) िवमाअयो�य जोखीम (अनपेि�त जोखीम) : 

उ�ोग �यवसायात अशा काही घटना घडून येतात क�, �याचंा अंदाज लावता येत नाही. 
अशा जोखम�ना अनपेि�त जोखीम असे �हणतात. अशा जोखमीचा िवमा उतरिवता येत 
नाही. या जोखमी �या िविवध कारणामंळेु िनमा�ण होतात ती कारणे �हणजे अथ��यव�थेत 
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असणारी �पधा�, तािं�क बदल, सरकारचा ह�त�ेप, मंदीची ि�थती हे आहते. या सव� 
जोखमी अनपेि�त असतात, �यामळेु �याचा िवमा काढता येत नाही.  

न�याची  िनिम�ती – 

अपेि�त जोखमीचाच िवमा काढता येतो. �यामळेु अशा जोखमीपासून अिनि�तता िनमा�ण 
होत माही. �यामळेु सयंोजकाला अशा जोखमीपासून नफा िमळत नाही. परतं ु अनपेि�त 
जोखमीच मा� िवमा काढता येत नाही. याऐवजी �वीकार�याचे काय� संयोजकाला करावे. 
�यामळेु उ�ोगात अिनि�तता िनमा�ण होते व �यामळेु नफा िनमा�ण होतो. �ा. नाईट या�ंया 
मते, अिनि�तता िजतक� जा�त तेवढा नफा जा�त असतो.  

िस�ांतावरील टीका – 

१) संयोजकां�या िविवध काया�कडे दुल�� – 

�ा. नाईट यानंी सयंोजका�या िविवध काया�कडे दलु�� क�न केवळ अिनि�तता 
�वीकार�याब�लचा मोबदला �हणजे नफा होय, असे �हटले ते यो�य नाही.  

२) तोटयाचे �प�ीकरण नाही – 

टीकाकारा�ंया मते, अनेक वेळा अिनि�तता �वीकार�यानंतरही सयंोजकाला नफा िमळत 
नाही. कधी कधी तोटाही होऊ शकतो, परतं ुया तोटयाचे �प�ीकरण �ा. नाईट यानंी केले 
नाही.  

३) एकािधकारी न�याचे �प�ीकरण नाही - 

 एकािधकारी पेढीला �पधा��मक पेढीपे�ा अिधक नफा का िमळतो याचे �प�ीकरण �ा. 
नाईट यानंी केले नाही.  

४) व�तुि�थतीकडे दुल�� – 

��येक सयंोजक अपेि�त न�याचा अंदाज घेऊनच गुतंवणूक करीत असतो. परतं ु�ा. नाईट 
यानंी या व�तिु�थतीकडे दलु�� केले आहे.  

५) अपूण� िस�ांत - 

�ा. नाईट यानंी न�यावर प�रणाम करणर ेज ेिविवध घटक आहेत, �या�ंयाकडे दलु�� केलेले 
आहे.  

उदा. �पध�चे �व�प, लोकस�ंया, लोकाचें उ�प�न, आवडीिनवडी, अथ��यव�थेची ि�थती 
इ. बाब�कडे दलु�� केले आहे. �यामळेु हा िस�ातं अपूण� ठरतो आहे.  
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६.७ �ा. शुपंीटर याचंा नव�वत�नाचा िस�ातं (INNOVATION 
THEORY OF PROFIT)  

�ा. �लाक�  यानंी गितमान अथ��यव�थेत होणा�या बदलामुळे नफा िनमा�ण होतो, ही गो� 
शुपंीटर यानंा मा�य असली तरी �या�ंया मते, उ�पादन प�तीत येणा�या नव�वत�नामळेु 
नफा िनमा�ण होतो. नफा हे नव�वत�नाचे पा�रतोिषक होय.  

नव�वत�नाचा अथ� (Meaning of Innovation): 

शुपंीटर या�ंया मते, व�तूचा उ�पादन खच� कमी कर�यासाठी उ�पादन �ि�येत जे बदल 
केले जातात, �यानंा नव�वत�न असे �हणतात.  

शुपंीटर यानंी नव�वत�न ही क�पना ब�याच �यापक अथा�ने वापरली आहे. �याम�ये पढुील 
बाब�चा समावेश होतो.  

१) नवीन व�तूंचा शोध  

२) नवीन उ�पादन प�तीचा अवलंब  

३) नवीन बाजारपेठांचा शोध  

४) क��या माला�या नवीन �ोताचंा शोध  

५) उ�पादना�या दजा�त व तं��ानात सधुारणा  

६) उ�ोगाचंी पनुर�चना  

७) नवीन िव�� कलेचा अवलंब  

न�याची िनिम�ती : 

नव�वत�न यामळेु �हणजेच उ�पादन �ि�येत होणा�या बदलामळेु उ�पादन खच� कमी होतो. 
उ�पादन खच� कमी झा�यामळेु व�तूची िकंमत व तीचा उ�पादन खच� यात तफावत िनमा�ण 
होऊन न�याची िनिम�ती होते.  

नव�वत�नामळेु िमळणारा नफा हा �थायी �व�पाचा असतो. एखा�ा सयंोजकानंी 
नव�वत�न क�न नफा िमळिवला असेल तर कालातंराने �याची मािहती इतर सयंोजकानंा 
िमळते व तेदेखील �याचे अनकुरण करतात. या कारणामळेु हळूहळू नफा नाहीसा होत 
जातो. परतं ुजर एखा�ा सयंोजकानंी आपले नव�वत�न ग�ु ठेवले असेल, �याचे पेटंट घेतले 
असेल, तर इतर सयंोजक �याचे अनकुरण क� शकणार नाहीत. अशा ि�थतीत 
सयंोजकाला िमळणारा नफा �थायी �व�पाचा आहे.  

नव�वत�नामळेु िमळणारा अ�थाई �व�पाचा नफा सतत िमळत राहावा, �हणून 
सयंोजकाकडून सतत नव�वत�नाचे �योग केले जातात. अशा �कार े नव�वत�नाचे च� 
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अखडंपणे चालू राहते. शुपंीटर�या मते, नफा हे नव�वत�नाचे कारण आिण प�रणाम दो�ही 
स�ुा असतो.  

िस�ांतावरील टीका – 

१) इतर घटकांकडे दुल�� :  

न�याची िनिम�ती अनेक कारणामंळेु होत असते. परतं ु शुपंीटर यानंी नफा हा केवळ 
नव�वत�नामळेुच िनमा�ण होतो, असे �हटले आहे ते बरोबर नाही.  

२) वा�तिवक प�रि�थतीची उपे�ा : 

शुपंीटर�या मते, जोखीम �वीकार�याचे काय� भाडंवलदार करतो. परतं ु वा�तिवक 
प�रि�थतीत सयंोजकाच ते काय� करीत असतो. याकडे शुपंीटरने दलु�� केलेले आहे.  

३) संयोजकां�या काया�चा संकुिचत िवचार : 

शुपंीटर�या मते, नव�वत�न करणे हेच �मखु काय� सयंोजकाचे आहे. परतं ु टीकाकारा�ंया 
मते, सयंोजकाला नव�वत�नासोबतच इतर िविवध �कारची काय� पार पाडावी लागतात.  

४) जोखमीकडे दुल�� : 

शुपंीटर यानंी न�या�या िनिम�तीम�ये जोखीम काया�चा िवचार केलेला नाही.  

५) अिनि�तीकडे दुल�� : 

�ा. नाईट या�ंया मते, अिनि�ततेमळेु न�याची िनिम�ती होते. परतं ु शुपंीटर यानंी या 
घटकाकंडे दलु�� केले आहे.  

६.८ साराशं (SUMMARY) 

या �करणाम�ये भाडंवलाची िकंमत (�याज) आिण सयंोजकाची िकंमत (नफा) िनि�ती 
िस�ातंाचे िव�ेषण कर�यात आले आहे. या �करणाम�ये �याजाचा तरलता अिधमान 
िस�ातं, �याजाचा ऋणयो�य िनधी िस�ातं, हॉले याचंा न�याचा जोखीम िस�ातं, �ा. नाईट 
याचंा न�याचा अिनि�ततेचा िस�ातं व �ा. शुपंीटर याचंा नव�वत�नाचा िस�ातं इ�याद�चा 
सिव�तर अ�यास कर�यात आला आह.े  

६.९ �� (QUESTIONS) 

१) �याजाचा तरलता अिधमान िस�ातं �प� करा.  

२) �याजाचा ऋणयो�य िनधी िस�ातं �प� करा.  

३) हॉले याचंा न�याचा जोखीम िस�ातं �प� करा.  

४) न�याची �या�या देवून �ा. नाईट याचंा न�याचा अिनि�ततेचा िस�ातं �प� करा.  

५) �ा. शुपंीटर या�ंया न�या�या नव�वत�न िस�ातंाचे िटका�मक प�र�ण करा.  
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घटक ४  

७ 
पूण� �पध�त - उ�ोगस�ंथा आिण उ�ोगध�ंाचे सतंुलन 

घटक रचना :  

७.० उि��ये  

७.१ ��तावना 

७.२ पूण� �पध�ची वैिश�्ये 

७.३ पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथेचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल 

७.४ पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल 

७.५ साराशं 

७.६ �� 

७.० उि��ये  (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होईल.  

 पूण� �पध�ची सकं�पना 

 पूण� �पध�ची वैिश�्ये 

 पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथेचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल.  

 पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल.  

७.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

अथ�शा�ात बाजार या स�ेंला िवशेष मह�व आहे. बाजार �हणजे असे िठकाण क� जेथे 
�ाहक व िव�ेते एक� येऊन व�तूंची खरदेी आिण िव�� करतात. अथा�त बाजार रचना 
कशा �व�पाची आहे �याचा �भाव बाजारातील घटकावंर पडत असतो. हा �भाव 
अ�यास�यासाठी बाजार रचनेचे �कार िवचारात �यावे लागतात. पढुील त��या�ार े
बाजाराचे �कार अिधक चागं�या�कार ेदाखिवता येतील.  
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वरील त��याव�न हे �प� होते क�, बाजारपेठेचे �मखु दोन �कार पडतात व �ा दो�ही 
बाजारात िव�े�यांची सं�या, िकंमत ि�थती, व�तूंचे �व�प इ. बाबतीत मोठा फरक आहे. 
��ततु �करणात आपण फ� पूण� �पधा� या बाजार �कारावर ल� क� �ीत करणार असून 
तीचे वैिश� व उ�ोगस�ंथा व उ�ोगध�ंाचे पूण� �पध�तील अ�पकालीन व दीघ�कालीन 
सतंलुन याचंा अ�यास करणार आहोत.  

७.२ पूण� �पध�ची वैिश�्ये (FEATURES OF PERFECT 
COMPETITION) 

पूण� �पधा� �हणजे अशी बाजारपेठ क� �या बाजारपेठेत कोणतीही िव�ेता िकंवा �ाहक 
व�तू�या िकंमतीवर �भाव पाडू शकत नाही.  

७२.१ �या�या (Defination) : 

�ीमती जॉन रॉिब�सन –“पूण� �पधा� �याच प�रि�ततीत असते क� ज�ेहा ��येक 
उ�पादकाची उ�पादनासाठी असलेली मागणी प�रपूण� लविचक असते. तसेच सव� �ाहक, 
�पध�क-िव�े�याम�ये िनवड कर�या�या ��ीने समान असतात व �यामळेु बाजार प�रपूण� 
होत असतो.” 

�हणजेच अशा बाजारपेठेत िव�ेते व �ाहकाचंी स�ंया फार मोठी असून �याचें िकंमतीवर 
िनय�ंण नसते आिण �ाहकां�या ��ीने सव� िव�े�याचें उ�पादन एक�प असते.  

७.२.२ पूण� �पध�ची वैिश�्ये / गुणधम� (Features of Perfect Competition) : 

१) असं�य िव�ेते :  

पूण� �पध��या बाजारात िव�ेते ह ेअस�ंय असतात. एकूण परुवठ्याम�ये एका उ�पादकाचा 
परुवठा हा अ�यतं अ�प भाग अस�यामळेु तो परुवठ्या�या सहा�याने िकंमतीवर �भाव पाडू 
शकत नाही.  

२) असं�य �ाहक :  

पूण� �पध��या बाजारात �ाहकांची स�ंया स�ुा खूप जा�त असते. एका �ाहकाची मागणी ही 
एकूण मागणी�या अ�यतं अ�प भाग अस�याने मागणी�या मा�यमातून एखादा �ाहक 
िकंमतीवर �भाव पाडू शकत नाही.  

३) एकिजनसी व�तू :  

पूण� �पध��या बाजारपेठेचे हे एक मह�वाचे वैिश� आह.े या बाजारपेठेत सव� उ�पादन 
स�ंथानंी िनमा�ण केले�या व�तू या एकिजनसी असतात. �हणजेच व�तूचे सव� नग रगं, �प, 
चव, आकार, �कार, वजन िकंमत इ. सव� बाबतीत पूण�त: एकसारखे असतात. �यामळेु 
कोण�याही उ�पादकास आप�या व�तूची िकंमत �चलीत िकंमती पे�ा जा�त ठेवता येत 
नाही. प�रणामी बाजारात ��थािपत झालेली िकंमतच ि�वकारणे �म�ा� असते. �हणूनच 
एकिजनसी व�तूंची सव�� एकच िकंमत राहते.  
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४) िकंमत िनि�ती :  

पूण� �पध��या बाजारात व�तूची िकंमत ही एकूण मागणी व एकूण परुवठा या�ंया संघषा�तून 
ठरते. अशी िनि�त झालेली िकंमत उ�पादनस�ंथा ि�वकारत असते. या �चिलत 
िकंमतीलाच उ�पादक आपले उ�पादन िवकत असतो.  

५) बाजारपेठेचे संपूण� �ान :  

पूण� �पध�त बाजारातील �ाहकानंा व िव�े�यानंा बाजारपेठेचे सपूंण� �ान असते. �ो. के. ई. 
बीि�डंग यां�या श�दात �ेते व िव�े�याचंा िनकटचा सबंंध असतो. बाजारपेठेत उपल�ध 
असणाया� व�त,ु व�त�ुया िकंमती, �याचंी मागणी, पया�यी व�तू इ. बाबतची मािहती �ाहक 
तसेच िव�े�याला असते. अशा या बाजारात कोण�याही िव�ेता िकंमती बाबत �ाहकाचंी 
फसवणूक क� शकत नाही.  

६) संगनमत :  

पूण� �पध��या बाजारात अस�ंय उ�पादक एकाचवेळी उ�पादन घेत असले तरी 
उ�पादनाबाबत या उ�पादक िकंवा िव�े�यामं�ये कोण�याही �कारचे सगंनमत नसते.  

७) म�ु आगमन आिण िनग�मन :  

पूण� �पध�त नवीन उ�पादन स�ंथेला बाजारपेठेत �वेश क�न आपले उ�पादन स�ु 
कर�याचे पूण� �वातं�य असते. तसेच कोण�याही उ�पादकाला आपला उ�ोग बंद क�न 
बाजारपेठेतून बाहेर पड�याचे स�ुा �वातं�य असते. थोड�यात �या�ंया बाजारातील 
आगमन व िनग�मनावर कोणतेही कृि�म िनय�ंण नसते.  

८) �ाहक व िव�ेते गितशील :  

पूण� �पध��या बाजारपेठेत िव�ेते तसेच �ाहक पूण�पणे गितशील असतात. �यामळेु खरदेी -
िव���या �यवहारावंर कोण�याही मया�दा पडत नाहीत.  

९) उ�पादन घटक गितशील :  

उ�पादनाचे भूमी, �म, भाडंवल व सयंोजन हे घटक पूण� �पध�त एका उ�ोगातून िकंवा 
उ�पादन �यव�थेतून दसुया� उ�ोगात िकंवा उ�पादन �यव�थेत जावू शकतात. �हणजेच ते 
पूण�त: गितशील अस�याने उ�पादनात आव�यक असा बदल होऊ शकतो.  

१०) वाहतूक खचा�चा अभाव :  

पूण� �पध��या बाजारपेठेचे हे एक मह�वाचे गहृीत वैिश� आहे. या बाजारपेठेत उ�पादन 
स�ंथा आिण बाजार यात अंतराचा फरक नस�याने व�तू�या वाहतूक खचा�चा अभाव 
असतो.  

११)सरकारी िनयं�णाचा अभाव :  

पूण� �पध��या बाजारपेठेत व�तूची िकंमत ही एकूण मागणी व एकूण परुवठ्याव�न ठरते. 
तसेच वाहतूक खचा�चा ही अभाव असतो. �यामळेु सरकारकडूनही बाजारावर िनय�ंण 
नसते. अथा�त ही बाजारय�ंणा ही िनय�ंणम�ु �व�पाची बाजारय�ंणा असते.  
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अशा�कार े वरील िविवध गणुधमा�नी य�ु असलेली ही पूण� �पधा� �हणजे का�पिनक 
�व�पाची बाजारपेठ अस�याचे ल�ात येते.  

७.३ पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथेचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल 
(SHORT RUN AND LONG RUN EQUILIBRIUM OF THE FIRM 
UNDER PERFECT COMPETITION)   

७.३.१  पूण� �पध�त उ�ोगसं�थेचा अ�पकालीन समतोल (Short Run 
Equilibrium of the Firm under Perfect Competition) : 

पूण� �पध�त बाजारात समतोल साधला असता जी िकंमत ��थािपत होते ती सव�च 
उ�ोगस�ंथा�ंया बाबतीत एकच असते. �या उ�पादन प�रमाणा�या िठकाणी सी.�ा. 
(MR)व �या व�तूला येणार सी.ख. (MC) हा समान होईल, तेवढे उ�पादन केले असता 
उ�ोगस�ंथेला जा�तीत जा�त नफा �ा� होतो. �यापे�ा कमी िकंवा जा�त उ�पादन 
के�यास उ�ोगस�ंथेचा नफा कमी होतो. एकूणच उ�ोग स�ंथेला जा�तीत जा�त नफा 
िमळाला क� ितचा समतोल होतो. पढुील आकृती�ार ेहे �प� करता येईल.  

 
                    Y                TC 
                                                                                      TR 
                                                                       B                   
 
         TR, TC,         Break-even 
         profit              Point 
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आकृती �. ७.१  

पूण� �पध�त उ�ोगसं�थेचा अ�पकालीन समतोल 

वरील आकृतीम�ये O-X उ�पादन तर O-Yअ�ावर खच� व �ा�ी दश�िवला आह.े 
आकृतीम�ये स.ख. हा सरासरी खच� व� तर सी.ख. हा सीमातं खच� व� असून P.P ही 
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रषेा सीमातं �ा�ी, सरासरी �ा�ी व िकंमत दश�िवते. पूण� �पध�त कोणतीही एक उ�ोगस�ंथा 
िकंमतीवर �भाव पाडू शकत नाही. बाजारातील �चलीत िकंमतच �यानंा ि�वकारावी 
लागते. �यामळेु �या बाजारपेठेत िकंमत =सरासरी �ा�ी =सीमातं �ा�ी आढळते. आकृतीत 
हे P.P �ा व�ाने दश�िवले असून हा व� नेहमीच O-X अ�ाला समातंर असतो.  

उ�ोगस�ंथे�या समतोला�या ��ीने सी.�ा. व� व सी.ख. व� हे दो�ही एकमेकानंा श ्
िबंदूत छेदतात. या समतोला�या अव�थेत उ�ोगस�ंथा O-N इतके उ�पादन घेते. या O-
Nउ�पादनाची िकंमत MN इतक� असते.  

उ�ोगस�ंथा O-Nएवढे उ�पादन घेत असताना, ��येक नगाचा सरासरी खच� NQ एवढा 
असतो. परतं ुबाजारात ��येक नगासाठी उ�ोगस�ंथेला िमळणार ेउ�प�न MN एवढे आह.े 
MN उ�प�नातून �हणजेच िकंमतीतून NQ एवढा उ�पादन खच� वजा के�यानतंर 
उ�ोगस�ंथेला ��येक नगामागे MQ एवढा नफा िमळतो.  

पूण� �पध�त अ�पकाळात व�तू�या सरासरी उ�पादन खचा�पे�ा िकंमत अिधक असते. 
�यामळेु उ�ोगस�ंथेला जा�तीत जा�त नफा िमळतो. या उलट काही वेळेस बाजारातील 
िकंमत सरासरी खचा�पे�ा कमी असू शकते ते�हा उ�ोगस�ंथेला अ�पकाळात तोटा ही 
सहन करावा लागतो.  

७.३.२ पूण� �पध�तील उ�ोगसं�थेचा दीघ�कालीन समतोल  (Long Run 
Equilibrium of the firm under perfect competition) : 

दीघ� कालावधी �हणजे २५ वषा�पे�ा अिधक कालावधी िवचारात घेतला जातो. या 
कालावधीत उ�ेगस�ंथेला ि�थर उ�पादन घटकाम�ये स�ुा बदल करता येतो. या 
कालावधीत वाढ�या नवीन उ�ोगस�ंथे�या �पध�मळेु व�तू�या वाढ�या परुवठ्या बरोबरच 
अित�र� नफा कमी होत जाऊन सव�साधारण नफा (Normal Profit) िमळू लागतो. कारण 
या कालावधीत एकूण उ�पादन खच� आिण एकूण �ा�ी या दो�ही गो�ी समाज असतात. 
ते�हा उ�ोगस�ंथा समतोलात असते. 

 एकूण उ�पादन खच� =व�तूचा सरासरी उ�पादन खच� xएकूण उ�पादन  

 तर एकूण �ा�ी =व�तूची िकंमत xएकूण उ�पादन 

दीघ�कालीन उ�ोगस�ंथेचा समतोल साध�यासाठी पढुील दोन अट�ची पूत�ता करावी 
लागते.  

१) व�तूची िकंमत =व�तूचा सरासरी खच� 

२) व�तूची िकंमत =व�तूचा सीमातं उ�पादन खच� 

दीघ�काळात उ�ोगस�ंथेचा सीमातं उ�पादन खच� हा व�तू�या िकंमतीबरोबर असतो. हा 
सीमातं उ�पादन खच� िकंमतीपे�ा कमी असतो, ते�हा उ�पादन वाढिवले जाते आिण जा�त 
असतो ते�हा उ�पादन कमी केले जाते व अशा �रतीने उ�ोगस�ंथेचा समतोल साधला 
जातो.  
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पढुील आकृती�ार ेहे अिधक �प� करता येईल.  

 

आकृती �मांक ७.२ 

पूण� �पध�त उ�ोगसं�थेचे दीघ�कालीन संतुलन 

आकृतीम�ये O-Xअ�ावर उ�पादन तर O-Y अ�ावर खच� व �ा�ी दश�िवली असून P.P हा 
सीमातं �ा�ी, सरासरी �ा�ी तसेच िकंमतीचा व� आहे. सीमातं उ�पादन खचा�चा व�, 
सरासरी उ�पादन खचा�चा व� आिण िकंमतीचा व� हे ित�ही व� एकमेकानंा श ् िबंदूत 
िमळतात. �यामळेु M हा िबंदू उ�ोगस�ंथेचा समतोल िबंदू आहे. �ा समतोल िबंदूतून O-
Xअ�ावर लंब टाक�यास आपणास N हा िबंदू िमळतो. �हणजेच समतोलाव�थेत 
उ�ोगस�ंथा O-N इतके उ�पादन घेते िकंवा O-N इत�या उ�पादनाला उ�ोगस�ंथेची 
समतोलाव�था िनमा�ण होते. एकूणच पूण� �पध�त दीघ�काळात उ�ोगस�ंथेचा समतोल 
हो�यासाठी िकंमत (स.�ा. AR) =सी. ख. (MC) स.ख. (AC) असे आव�यक आह.े  

  िकंमत = स.�ा. = सी.�ा.  

आपली �गती तपासा : 

१) फरक सागंा : पूण� �पधा� व अपूण� �पधा� 

२) पूण� �पध�ची �या�या सागंा.  

७.४ पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोल 
(SHORT RUN AND LONG RUN EQUILIBRIUM OF THE 
INDUSTRY UNDER PERFECT COMPETITION) 

७.४.१ पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन समतोल (Short Run Equilibrium 
of the Industry Under Perfect Competition) : 
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िविश� �कार�या व�तूचे उ�पादन घेणा�या अनेक उ�ोगस�ंथा िमळून उ�ोगधदंा (उ�ोग) 
तयार होतो. पूण� �पध�त �या िकंमतीला एकूण मागणी व एकूण परुवठा समान होतात तेथे 
उ�ोगध�ंाचा समतोल साधला जातो.  

अ�पकाळात उ�ोगध�ंात अनेक उ�ोगस�ंथा माफ� त मालाचा परुवठा केला जातो. 
अ�पकाळात वाढ�या मागणीचा प�रणाम �हणून जा�त िकंमत िमळते. प�रणामी परुवठा 
वाढिवला जातो. उ�ोगाचा पुरवठा व� �हणजे सव� उ�ोगस�ंथे�या सीमातं खच� व�ाची 
बेरीज असते. हा परुवठा व� हा डावीकडून उजवीकडे वर सरकणारा आहे.  

पूण� �पध�त अ�पकाळात उ�ोगध�ंा�या मालाची मागणी �हणजे पूण� बाजारपेठेची मागणी 
असते. अथा�त ही मागणी लोका�ंया सवयी, आवड, फॅशन, उ�प�न, लोकस�ंया इ. 
घटकावंर अवलंबून असते. हा मागणी व� डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा असतो. 
जेथे हा एकूण मागणी व� व एकूण परुवठा व� एकमेकानंा छेदतात तेथे िकंमत ठरते, आिण 
उ�ोगध�ंाचा समतोल साधला जातो. पढुील आकृती�ार ेहे �प� करता येईल.  

 

आकृती �मांक ७.३ 

पूण� �पध�त उ�ोगाचे/ उ�ोगधं�ाचे अ�पकालीन संतुलन 

आकृतीम�ये O-Xअ�ावर व�तूचे नग व O-Y अ�ावर िकंमत दश�िवली असून S-Sहा 
एकूण परुवठा व� तर D-D हा एकूण मागणी व� आहे. हे दो�ही व� एकमेकानंा M िबंदूत 
छेदतात. हा िबंदू उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन समतोल िबंदू आहे. येथे O-N एवढ्या मागणी 
व परुवठ्याची O-P इतक� समतोल िकंमत आह.े                

या समतोलाव�थेतून पढुील काही िन�कष� काढता येतात.  

१. अ�पकाळात एकूण मागणी व एकूण परुवठा व� एकमेकानंा छेदतात तेथे उ�ोगध�ंाची 
समतोल अव�था िनमा�ण होते.  

२. या समतोला�या िठकाणीच �यातील ��येक उ�ोगस�ंथा समतोलाव�था साधते.  

३. या समतोला�या िठकाणी समतोल िकंमत ��थािपत होते.  
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४. उ�ोगध�ंाचा परुवठा बदलला तर मा� िकंमत बदलते.  

५. िकंमत कमी अस�यास परुवठा कमी व िकंमत जा�त अस�यास परुवठा जा�त असतो.  

६. ही समतोलाची ि�या ही �वयंचिलत असते.  

७. येथे िकंमत य�ंणा काय� करीत असते.  

७.४.२ पूण� �पध�त दीघ�काळात उ�ोगधं�ाचा समतोल (Long Run Equilibrium 
of the Industry under Perfect Competition) : 

दीघ�काळात उ�ोगध�ंा�या समतोलासाठी उ�ोगस�ंथा�ंया स�ंयेत बदल होता कामा नये. 
�हणजेच नवीन उ�ोगस�ंथानंी उ�ोगध�ंात �वेश क� नये िकंवा असले�या 
उ�ोगस�ंथानंी उ�ोगातून बाहेर पडू नये. ते�हा उ�ोगध�ंाचा समतोल होऊ शकतो. 
अथा�त या प�रि�थतीत उ�ोगस�ंथानंा आव�यक तेवढाच नफा िमळत अस�याने 
उ�ोगस�ंथाचंी स�ंया वाढत ही नाही िकंवा कमी ही होत नाही.  

दीघ�कालीन समतोलासाठी उ�ोगध�ंानंा पढुील अट�ची पतु�ता करावी लागते.  

१) सीमातं खच� (MC) = सीमातं �ा�ी (MR) = िकंमत 

२) सरासरी खच� (AC) =  सरासरी �ा�ी (AR) = िकंमत 

या अटीनसुार समतोलाव�था पढुील आकृती�ार े�प� करता येईल.  

 

आकृती �मांक ७.४ 

पूण� �पध�त उ�ोगसं�थेचे दीघ�कालीन संतुलन  

आकृतीम�ये O-X अ�ावर व�तूचे नग व O-Y अ�ावर िकंमत (स.ख.) दश�िवली आह.े S-
S हा परुवठा व� आिण D-D हा मागणी व� सव� उ�ोगस�ंथाचंा िमळून तयार झालेला 
आहे. P ही ��येक उ�ोगस�ंथे�या िकमान सरासरी खचा�ची पातळी आह.े या प�रि�थतीत 
उ�ोगध�ंाचा समतोल M या िबंदू�या िठकाणी होतो. या समतोल िबंदू�या िठकाणी व�तूचा 
परुवठा O-N इतका आहे. ही सतंलुनाची मूळ ि�थती आहे.  



  

 

met#ce DeLe&Meem$e-II 

98 

समजा, काही कारणाने दीघ�काळात मागणी वाढली �यामळेु मागणी व� वर सरकून नवीन 
मागणी व� D1- D1 असा िमळेल. अथा�त �यामळेु िकंमतीत वाढ होऊन ती P1 पय�त वाढेल. 
P1 ही िकंमत सरासरी खचा�पे�ा (स.ख.) जा�त अस�याने ��येक उ�ोगस�ंथेला अित�र� 
नफा िमळेल. या अित�र� न�या�या आकष�णाने अनेक नवीन उ�ोग  उ�ोगध�ंात �वेश 
करतील. अथा�त वाढ�या उ�ोगस�ंथामळेु व�तूचा परुवठा स�ुा वाढत जाईल. प�रणामी 
िकंमत कमी होत जाते व ती P1 व�न Pपय�त कमी होते. वाढ�या उ�ोगस�ंथा�ंया 
�वेशामळेु परुवठ्यात वाढ होऊन S1- S1 हा नवीन परुवठा व� D1- D1 �ा नवीन मागणी 
व�ास M1 या िबंदू�या िठकाणी छेदेल. या नवीन सतंलुन िबंदू�या िठकाणी एकूण परुवठा 
O-N पासून ON1 पय�त वाढेल. िकंमत मा� O-Pइतक� उ�ोगस�ंथा�ंया िकमान स.ख. 
इतक�च अस�याने अित�र� नफा कोणालाही िमळत नाही.  

समजा, काही कारणाने दीघ�कालावधीत मागणी कमी झाली तर D2- D2 हा नवीन मागणी 
व� िमळेल. �यामळेु िकंमत कमी होऊन ती P2 पय�त कमी होते. अथा�त ही िकंमत िकमान 
सरासरी खचा�पे�ा कमी अस�यामळेु ��येक उ�ोगस�ंथेला तोटा सहन करावा लागतो. 
प�रणामी उ�ोगस�ंथा उ�ोगातून बाहेर पडतील व इतर फायदेशीर �यवसायाकडे वळतील. 
यामळेु व�तूचा परुवठा कमी होईल. प�रणामी िकंमत वाढू लागेल. D2- D2 हा मागणी व� 
आिण S2- S2 हा परुवठा व� एकेमकानंा M2 �ा िबंदूत छेदतो. �ा नवीन सतंलुन िबंदू�या 
िठकाणी एकूण परुवठा O-Nपासून ON2 पय�त कमी होईल. परतं ु िकंमत OP2 व�न O-P 
पय�त वाढ�याने सव� उ�ोगस�ंथा िकमान सरासरी खचा�एवढी िकंमत िमळत अस�याने 
कोण�याही उ�ोगस�ंथेला तोटा सहन करावा लागणार नाही.  

 अथा�त या समतोलाव�थेिवषयी असे �हणता येईल क� - 

१. दीघ�काळात उ�ोगध�ंाने ��थािपत केलेली िकंमत ही सव� उ�ोगस�ंथा�ंया िकमान 
सरासरी खचा�एवढी असते.  

२. सव� उ�ोगस�ंथानंा या काळात पूण� �पधा� अस�याने सव�साधारण नफा (Normal 
Profit)  िमळतो.  

३. एकिजनसी उ�पादन अस�याने िव�� खचा�ची गरज नसते.  

४. दीघ�कालीन समतोल हा �थायी �व�पाचा असतो.  

७.५ साराशं (SUMMARY) 

अथ�शा�ात बाजार ही स�ंा िवशेष मह�वाची आह.े बाजाराचे �ाम�ुयाने दोन �कार िदसून 
येतात. ते �हणजे पूण� �पधा� आिण अपूण� �पधा� होय. �ा. नाईट या�ंया मते, ’�या 
बाजारपेठेत �ाहक, िव�ेते हे बाजारपेठेचे सपूंण� �ान असलेले, उ�पादन घटकाचंी सपूंण� 
गितशीलता, िवभाजनात असते अशा बाजारपेठेस पूण� �पधा� �हणतात.“ पूण� �पध�त 
अ�पकाळात व�तू�या सरासरी उ�पादन खचा�पे�ा िकंमत अिधक असते. �यामळेु 
उ�ोगस�ंथेला जा�तीत-जा�त नफा िमळतो. या उलट काही वेळेस बाजारातील िकंमत 
सरासरी खचा�पे�ा कमी असू शकते, ते�हा उ�ोगस�ंथेला अ�पकाळात तोटा ही सहन 
करावा लागतो. दीघ�कालीन उ�ोगस�ंथे�या समतोल साध�यासाठी �ाम�ुयाने व�तूची 
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िकंमत †व�तूचा सरासरी खच� व व�तूची िकंमत †व�तूचा सीमातं उ�पादन खच� असावा 
लागतो. पूण� �पध�त उ�ोगध�ंा�या अ�पकालीन समतोलासाठी एकूण मागणी व एकूण 
परुवठा समान असावा लागतो तर दीघ�कालीन समतोलासाठी सीमातं खच� †सीमातं �ा�ी 
†िकंमत व सरासरी खच� †सरासरी �ा�ी †िकंमत असावी लागते.  

७.६ �� (QUESTIONS) 

१. पूण� �पधा� �हणजे काय? पूण� �पध�ची वैिश�्ये �प� करा.  

२. पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथेचा अ�पकालीन समतोल कशा साधला जातो? 

३. पूण� �पध�त उ�ोगस�ंथेचा दीघ�कालीन समतोल �प� करा.  

४. पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा अ�पकालीन समतोल कसा साधला जातो? 

५. पूण� �पध�त उ�ोगध�ंाचा दीघ�कालीन समतोल कसा साधला जातो ते आकृतीसह 
�प� करा. 
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८ 
म�ेदारीतील समतोल आिण मू�यिवभेद 

घटक रचना :  

८.० उि��ये  

८.१ ��तावना 

८.२ म�ेदारीची वैिश�ये  

८.३ म�ेदारीतील समतोल 

  ८.३.१ म�ेदाराचा अ�पकालीन समतोल 

  ८.३.२ म�ेदाराचा दीघ�कालीन समतोल 

८.४ मू�यिवभेद / िवभेदी म�ेदारी 

  ८.४.१ मू�यिवभेदी म�ेदारीतील समतोल 

  ८.४.२ मू�यिवभेद �कार 

८.५ अवपूंजन 

८.६ साराशं 

८.७ �� 

८.० उि��ये  (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होईल.  

 म�ेदारी 

 म�ेदारीची वैिश�ये  

 म�ेदारीतील समतोल 

 िवभेदी म�ेदारी 

 अवपूंजन   

८.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

मागील �करणात आपण पूण� �पधा� �ा एका टोका�या बाजारपेठेचा िवचार केलेला आह.े 
तर ��ततु �करणात आपण म�ेदारी �ा दसु�या टोका�या बाजारपेठेचा िवचार करणार 
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आहोत. म�ेदारीला इं�जीत Monopoly असे �हणतात. Mono �हणजे एक (Single) 
आिण Poly �हणजे िव�ेता (Seller)असा म�ेदारी या श�दाचा अथ� आहे. या बाजारपेठेत 
एकाच िव�े�याचा व�तू�या परुवठ्यावर पूण� अिधकार असतो. �हणून म�ेदारीला 
एकािधकार असेही �हणतात. अशा म�ेदारी�या पढुील�माणे �या�या करता येतील.   

म�ेदारीची �या�या : 

१. �ा. च�बरलीन : “बाजारात पया�यी व�तूंचा अभाव असलेली अव�था �हणजे म�ेदारी 
होय.” 

२. �ा. लन�र : “�या व�तूं�या मागणीचा व� खाली येणारा असतो असा उ�पादक िकंवा 
िव�ेता �हणजे म�ेदारी होय.” 

३. �ा. िल�से : “पूण� �पध��या िव�� टोकाला असणारा बाजाराचा �कार �हणजे म�ेदारी 
होय आिण जे�हा सपूंण� उ�ोग एका उ�पादका�या हातात असतो ते�हा ती िनमा�ण 
होते.” 

वरील सव� �या�या �ाम�ुयाने श�ु म�ेदारीची सकं�पना �प� करतात. ��य� बाजारात 
मा� अशी श�ु म�ेदारी आढळून येत नाही, तर मया�िदत (Limited) िकंवा अपूण� 
(Imperfect) म�ेदारी आढळते. 

८.२ म�ेदारीची वैिश�ये (FEATURES OF MONOPOLY) 

वरील �या�यावं�न म�ेदारीची �मखु वैिश�्ये पढुील �माणे �प� करता येतील.  

१) एकच िव�ेता आिण असं�य �ाहक - 

म�ेदारी बाजारपेठेचे हे मह�वाचे वैिश�्य आहे क� बाजारात एकटाच उ�पादक िकंवा 
िव�ेता असतो व �याचे सपूंण� परुवठ्यावर िनयं�ण असते. परतं ु या बाजारपेठेत पूण� 
�पध��माणेच अस�ंय �ाहक असतात.  

२) िकंमत िनयं�ण - 

या बाजारात एकच उ�पादन स�ंथा अस�याने उ�ोगस�ंथा व उ�ोगधदंा हा फरक केला 
जात नाही. �यामळेु या एकट्या उ�पादकाचे बाजारपेठेतील व�तूं�या िकंमतीवर पूण� िनय�ंण 
असते. �याचे व�तू�या मागणीवर िनय�ंण नसले तरी परुवठ्यावरील िनय�ंणामळेु तो 
�वत:ला अनकूुल अशीच िकंमत िनि�त करतो.  

३) पया�याचा अभाव : 

या बाजारात िव�ेता हा एकमेव अस�याने तो िवकेल िकंवा �या व�तूंचा परुवठा �या 
िकंमतीला करणार �याच िकंमतीला ितच व�तू �ाहकाला खरदेी करावी लागते. या 
पया�या�या अभावामळेु िकंमतीवर िनय�ंण ठेवणे अिधक श�य होते.  
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४) �वेशावर बंधन : 

पूण� �पध��माणे उ�ोगस�ंथानंा उ�ोगध�ंात �वेश कर�याचे �वातं�य म�ेदारीत नसते, 
तर उलट या बाजारात नवीन उ�ोगस�ंथानंा �वेश िदला जात नाही. �ा �वेशावर पडणारी 
बंधने ही िविवध �कारची असतात. ही नैसिग�क, कायदेशीर, आिथ�क, कृि�म �व�पाची 
असतात.  

५) पुरवठ्यावर िनयं�ण : 

म�ेदारीम�ये उ�पादकाचे बाजारपेठेतील परुवठ्यावर पूण�त: िनय�ंण असते. तो �या�या 
इ�छे �माणे परुवठ्यात वाटेल ते�हा घट क� शकतो. या परुवठ्यावरील िनय�ंणामळेुच 
िकंमती वरील िनय�ंण सहज श�य होते.  

६) मू�यभेद : 

म�ेदारीम�ये एकच िव�ेता व अनेक �ाहक असे सिमकरण अस�याने हा उ�पादक / 
िव�ेता िनरिनरा�या बाजारात वेगवेग�या िकंमतीला आपले उ�पादन िवकू शकतो. अथा�त 
हा मू�य भेद म�ेदारीतच श�य होतो.  

७) �पध�चा अभाव : 

म�ेदारी बाजारपेठेत एकच िव�ेता अस�याने व �याचे बाजारपेठेतील सपूंण� परुवठा व 
िकंमतीवर िनय�ंण अस�याने तसेच पया�यी व�तूचा अभाव अस�याने �पध�ची ि�थती 
िनमा�ण होत नाही.  

८) मह�म नफा : 

म�ेदाराचा हेतू मह�म नफा िमळिवणे हा असतो. या सदंभा�त डॉ. माश�ल �हणतात, 
“म�ेदाराचा वा�तिवक हेतू �या िकंमतीला तो व�तू बाजारात िवकू शकतो, �या िकंमतीतून 
�याचा फ� उ�पादनाचाच खच� भ�न िनघेल अशा�कार ेपरुवठ्याचा मागणीशी मेळ घालणे 
हा नसतो, तर �याला श�य तेवढी जा�तीत जा�त िन�वळ �ा�ी िमळवून देऊ शकेल 
अशा�कार ेपरुवठ्याचे मागणीशी समायोजन साधणे हा असतो.” 

९) मागणी व� : 

पूण� �पध��या बाजारात उ�ोगस�ंथाचंा मागणी व� �हणजे सरासरी �ा�ी व� हा सपूंण� 
लवचीक �हणजे O-X अ�ाला समातंर असतो, तर म�ेदारीत सपूंण� उ�ोगाचा मागणीव� 
हाच उ�ोगस�ंथेचा मागणी व� अस�याने हा मागणी व� �हणजे सरासरी �ा�ी व� 
डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा असतो.  

वरील िविवध वैिश�्यानंी य�ु असलेली म�ेदारी बाजारपेठ ही पूण� �पध�चे दसुर ेटोक आहे. 
परतं ु��य�ात बाजारात �ा दोन टोकाचंा म�य साधणारी अव�था िदसून येते.  
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८.३ म�ेदारीतील समतोल (EQUILIBRIUM IN MONOPOLY) 

८.३.१ म�ेदाराचा अ�पकालीन समतोल (Equilibrium of a Monopolist in the 
Short-Run) : 

म�ेदारीत म�ेदाराचे �मखु उि�� नफा िमळिवणे हे असते. अथा�त उ�पादनाची पातळी 
िनि�त करताना तो याचा िवचार करतो. म�ेदाराचा समतोल हो�यासाठी पढुील अट�ची 
पूत�ता होणे आव�यक असते.  

१) सीमातं खच� =सीमातं �ा�ी असावी 

२) सीमातं खच� व� हा सीमातं �ा�ी व�ाला खालून छेदून वरती जाणारा असला पािहज.े  

वरील अट�ची पूत�ता होत असेल तरच म�ेदारीत म�ेदाराचा समतोल ��थािपत होतो.  

म�ेदाराचा मागणी व� (स.�ा.) डावीकडून उजवीकडे खाली सरकणारा अस�याने 
कोण�याही उ�पादन पातळीला सी.�ा. ही स.�ा. ह�न कमी असते. अथा�त समतोल ि�थतीत 
सी.�ा. =सी. ख. असते. परतं ुस.�ा. सी.�ा. अस�याने समतोल ि�थतीत स.�ा. सी.ख. 
�हणजेच म�ेदारीत िकंमत ही सीमातं खचा�पे�ा नेहमीच जा�त असते. पढुील आकृती�या 
सहा�याने म�ेदाराचा अ�पकालीन समतोल �प� करता येईल.  

 

आकृती �मांक ८.१ 

म�ेदाराचे न�यासह अ�पकालीन संतुलन 

आकृतीम�ये O-Xअ�ावर उ�पादन व O-Yअ�ावर खच� व �ा�ी दश�िवलेली असून MRहा 
सीमातं �ा�ीव�, ARहा सरासरी �ा�ीव�, SMC हा अ�पकालीन सीमातं खच�व� तर 
SAC हा अ�पकालीन सरासरी खच� व� आह.े S िबंदू�या िठकाणी अ�पकालीन सीमातं 
खच� व� सीमातं �ा�ी व�ाला खाल�या बाजूने छेदत अस�याने �यािठकाणी म�ेदाराचा 
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समतोल साधला जातो. �ा सतंलुन िबंदू�या िठकाणी O-Nइतके उ�पादन होते. �हणजचे 
समतोला�या िठकाणी सीमातं �ा�ी =सीमातं खच� आहे.  

परतं ु म�ेदारा�या बाबतीत सरासरी �ा�ी >सीमातं �ा�ी अशी ि�थती अस�याने 
समतोला�या िठकाणी सरासरी �ा�ी / िकंमत >सीमातं खच� अशी ि�थती आढळते. 
आकृतीम�ये स.ख. N-Rहा सरासरी �ा�ी (स.�ा.) MN पे�ा कमी आह.े �यामळेु 
म�ेदारीला PQRM इतका नफा �ा� होतो. अथा�त हा नफा अवाजवी आहे. येथे 
म�ेदाराला असाधारण नफा जरी होत असला तरी अ�पकाळात म�ेदाराला तोटा स�ुा 
सहन करावा लाग�याचा संभव असतो. ही श�यता पढुील आकृती�ार े�प� करता येईल.  

 

आकृती �मांक ८.२ 

म�ेदाराचे तोट्यासह अ�पकालीन संतुलन 

आकृतीम�ये ‘S’िबंदू हा समतोल िबंदू आहे. या समतोल िबंदू�या िठकाणी घेतले जाणारे 
उ�पादन O-Nइतके आह.े अथा�त येथे O-Nइतके उ�पादन घे�यासाठी येणारा सरासरी 
खच� MN इतका आह,े तर सरासरी �ा�ी RN इतक� आहे. अथा�त MN>RN, �हणजेच 
सरासरी खच� हा सरासरी �ा�ीपे�ा जा�त आहे. �हणूनच म�ेदारास PQRM इतका तोटा 
सहन करावा लागेल. परतं ु सरासरी बदल�या खचा�पे�ा सरासरी �ा�ी जा�त अस�याने 
उ�पादन चालू ठेवले जाते.  

८.३.२ म�ेदाराचा दीघ�कालीन समतोल (Equilibrium of a Monopolist in the 
Long-Run) : 

दीघ�काळात म�ेदाराला उ�पादनस�ंथेला आकारमानात हवे तसे बदल करता येतात. 
तसेच मागणी �माणे उ�पादनात बदल क� शकतो. या काळात म�ेदाराला तोटा सहन 
करावा लागणार नाही कारण िकंमत ही सरासरी खचा�पे�ा जा�त राहील. अथा�त या काळात 
म�ेदारा�या समतोलाची �मखु अट �हणजे दीघ�कालीन सीमातं खच� व� सीमातं �ा�ी 



 

 

म�ेदारीतील समतोल आिण मू�यिवभेद 

 

105 

व�ाला खाल�या बाजूने छेदतो, �या उ�पादन पातळी�या िठकाणी समतोल ��थािपत 
होतो. �या िठकाणी सी.�ा. दी. सी.ख. असतो. या समतोलाचे वैिश�्य �हणजे या 
बाजारपेठेत नवीन उ�पादनस�ंथा �वेश करीत नस�याचे दीघ�काळातही म�ेदाराला 
असाधारण नफा �ा� होतो. आकृती�या सहा�याने हे अिधक �प� करता येईल.  

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ८.३ 

म�ेदाराचे दीघ�कालीन संतुलन 

आकृतीम�ये ‘S’ िबंदू हा समतोल िबंदू आह.े या िबंदू�या िठकाणी घेतले जाणार ेउ�पादन 
O-Nइतके आह.े �यासाठी येणारा सरासरी खच� R-Nइतका व सरासरी �ा�ी मा� MN 
इतक� आह,े �हणजे सरासरी �ा�ी ही सरासरी खचा�पे�ा जा�त (AR > AC) आह.े 
प�रणामी म�ेदारास PQRM इतका असाधारण नफा होईल. 

एकूणच असे ल�ात येते क�, म�ेदाराला िमळणारा असाधारण नफा हा कायम�व�पी 
आहे. अ�पकाळात तोटा सहन करावा लागला तरी तो उ�पादन पातळीत बदल क�न 
तोट्याचे न�यात �पातंर करीत असतो. दीघ�काळात स�ुा नवीन �पध�कानंा �वेश बंदी 
अस�यामळेु म�ेदाराचा नफा िटकून राहतो.  

आपली �गती तपासा : 

१) म�ेदारीची �या�या सागंा.  

२) म�ेदारीची �मखु वैिश�्ये कोणती? 

३) म�ेदारीत समतोल हो�यासाठी कोण�या अट�ची पूत�ता होणे आव�यक असते? 
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८.४ मू�यिवभेद / िवभेदी म�ेदारी (PRICE DISCRIMINATION) 

मू�यिवभेद �हणजे एकाच �कार�या व�तू िकंवा सेवेसाठी वेगवेग�या �ाहकाकंडून, 
वेगवेग�या बाजारात, वेगवेग�या वेळेनसुार वेगवेगळी िकंमत घेणे होय. म�ेदारीत 
म�ेदाराचे व�तू�या परुवठ्यावर आिण िकंमतीवर पूण� िनय�ंण अस�याने मह�म नफा 
िमळिव�याक�रता म�ेदार एकाच �कार�या व�तूसाठी िकंवा सेवेसाठी वेगवेग�या िकंमती 
आकारतो. �या म�ेदारीत असा मू�यभेद केला जातो �या म�ेदारीला िवभेदी एकािधकार 
(Discriminating Monopoly) असे �हणतात. मू�यभेद हे म�ेदार बाजारपेठेचे खास 
वैिश�्य आहे. उदा. डॉ�टरस ्�ीमंत ��णाकडून जा�त फ� तर गरीब ��णाकडून कमी फ�, 
घेताना सव�साधारणत: िदसून येते, हा मू�यभेदाचाच �कार आह.े  

�या�या (Defination) : 

१) �ीमती जोन रॉिब�सन –“एकाच िनय�ंणाखाली उ�पादन केले�या एकाच �कार�या 
व�तूसाठी वेगवेग�या �ाहकाकडून वेगवेगळी िकंमत घेणे �हणजे मू�यभेद होय.” 

२) �ा. िल�स े –“जे�हा उ�पादक िनरिनरा�या �ाहकानंा दोन िकंवा जा�त िकंमतीना, 
उ�पादनखचा�शी सबंंधीत नसले�या कारणासाठी एकाच �कारची व�तू िवकतो ते�हा 
मू�यभेद होतो.” 

३) �ा. ि�टगलर – “मू�यभेद �हणजे तािं�क��्या सार�या असले�या व�तू �या�या 
सीमातं खचा��या �माणात नसले�या िकंमत�ना िवकणे होय.” 

४) �ा. �टोिनअर आिण हगे – “व�तूचे ज े नग भौितक वैिश�्या�ंया ��ीने एकसारखे 
असताना अशा वेगवेग�या नगाचंी वेगवेगळी िकंमत जे�हा म�ेदाराकडून आकारली 
जाते ते�हा मू�यभेद घडून येते.” 

वरील �या�या�ंया आधार े असा िन�कष� काढता येतो क� मू�यभेदाची �ाम�ुयाने दोन 
वैिश�्ये िदसून येतात ती �हणजे एकच व�तू व िभ�न िकंमत. व�तू�या उ�पादन खचा�त 
फरक नसतानाही एकच व�तू िनरिनरा�या �ाहकांना िनरिनरा�या िकंमतीला िवकली जाते.  

८.४.१ मू�यिवभेदी म�ेदारीतील समतोल : 

मू�यभेद कर�यामागे म�ेदाराचा �मखु हेतू नफा िमळिवणे हा असतो. अथा�त �यासाठी तो 
एकच व�तू वेगवेग�या बाजारात वेगवेग�या िकंमतीला िवकत असतो. अथा�त 
उ�ोगस�ंथेचा समतोल �या उ�पादन पातळीशी होतो जेथे सीमातं �ा�ी =सीमातं खच� 
असतो तसेच सीमातं �ा�ी व�ाला सीमातं खच� व� खाल�या बाजूने छेदून वर जाणारा 
असतो.  

अथा�त मू�यभेदात िविवध बाजार अि�त�वात असतात. �हणजेच िभ�न मागणी व� 
�या�ंयाशी सबंंधीत सीमातं �ा�ी व� असतात. मू�यभेदात समतोलासाठी �मखु अटी 
�हणजे 
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१) ��येक बाजारातील सीमातं खच� =सीमातं �ा�ी असावी 

२) दो�ही बाजारातील सीमातं �ा�ी समान असली पािहजे.  

मू�यभेदात दोन बाजारातील सीमातं �ा�ीची बेरीज क�न एकूण सीमातं �ा�ीव� िमळतो. 
�ा एकूण सीमातं �ा�ी व�ाव�न व सीमातं खच� व�ाव�न एकूण उ�पादन िकती असावे 
याचा िनण�य घेता येतो व �याचे वाटप दोन बाजारात िव��साठी करता येते. पढुील 
आकृती�ार ेहे अिधक �प� करता येईल.  

 

आकृती � ८.४ 

आकृतीम�ये ितस�या (३) भागात म�ेदाराचा एकूण समतोल दश�िवला आहे. म�ेदार एकूण 
उ�पादन O-N इतके करले व �या�या उ�पादनाची िकंमत ‘MN’ इतक� ठेवेल. अथा�त तो 
आपले उ�पादन ‘A’व ‘B’ अशा दोन वेगवेग�या बाजारात िवकणार आहे. �यातील ‘A’या 
बाजारात मागणीची लविचकता कमी िकंवा मागणी अिधक अलविचक असलेले स.�ा. १ ही 
सरासरी �ा�ी व� व सी.�ा. १ सीमातं �ा�ी व� दश�िवलेले आहेत. तर ‘B’या बाजारात 
मागणीची लविचकता जा�त िकंवा मागणी अिधक लविचक असून �या�याशी सबंंिधत 
स.�ा. २ हा सरासरी �ा�ी व� व सी.�ा. २ हा सीमातं �ा�ी व� दश�िवलेले आहेत. ��येक 
उ�पादन पातळीशी ‘A’आिण ‘B’या दोन बाजारातील सरासरी �ा�ीची आडवी बेरीज क�न 
एकूण सरासरी �ा�ी व� िमळतो (TAR). तसेच या दोन बाजारातील सीमातं �ा�ीची 
आडवी बेरीज क�न एकूण सीमातं �ा�ीचा व� िमळतो (TMR). एकूण सीमातं �ा�ी 
व�ाला (TMR)सीमातं खच� व� (MC) ‘P’या िबंदूत खालून छेदून वर जातो. या समतोल 
िबंदू�या िठकाणी घेतले जाणार े उ�पादन ‘O-N’इतके आहे. ��येक बाजारातील सीमातं 
�ा�ी ही समतोल िबंदूशी असले�या एकूण उ�पादना�या सीमातं खचा�  इतक� असणे 
आव�यक अस�याने ‘P’या िबंदूतून डावीकडे O-Xअ�ाला समातंर रषेा काढ�यास ती 
सी.�ा. २ ला P2 िबंदूत छेदते. म�ेदाराला या ‘B’बाजारात O2-Nइतके उ�पादन M2-N2या 
�ित नग िकंमतीला िवकता येते. तीच समातंर रषेा ‘A’बाजारात सी.�ा. १ ला [MR1] 
‘P1’या िबंदूत छेदेल व या बाजारात म�ेदार O1-N1इत�या उ�पादनासाठी �ितनग M1-N1 
इतक� िकंमत आकारले.  
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वरील आकृती व�न असे िदसून येते क� ‘A’बाजारात मागणीची लविचकता कमी अस�याने 
जा�तीत जा�त िकंमतीला कमीत-कमी-नग िवकले जातील. तर ‘B’या बाजारात मागणीची 
लविचकता जा�त अस�याने कमी िकंमतीला जा�त नग िवकले जातात. �हणजेच N1> 
M2-N2तसेच O1-N1 + O2 - N2 =O – Nएकूणच ज�ेहा म�ेदारा�या उ�पादनाला िभ�न 
बाजारात कमी अिधक लविचक मागणी असते ते�हा म�ेदार मू�यभेद क� शकतो.  

८.४.२ मू�यिवभेद �कार (Types of Price - Discrimination) : 

मू�यभेद यश�वी कर�यासाठी वेगवेग�या अट�ची पूत�ता करावी लागते. �या अटीनसुार 
मू�यभेदाचे िविवध �कार िदसून येतात ते पढुील�माणे.  

१) �य��नुसार मू�यभेद - 

��येक �य��ची आिथ�क प�रि�थती आिण गरज िवचारात घेऊन म�ेदार एकाच व�तू व 
सेवेसाठी िनरिनरा�या �य��कडून वेगवेग�या िकंमती वसूल करतो, याला �यि�गत 
मू�यभेद असे �हणतात. 

उदा. डॉ�टर गरीब पेश�टला कमी फ�, तर �ीमंत पेश�टला जा�त फ� आकारतो.  

�ाहका�या उ�प�न पातळीचा िवचार क�न असा मू�यभेद केला जातो.  

२) वयानुसार मू�यभेद - 

�ाहका�या वयानसुार एकाच �कार�या सेवेसाठी वेगवेगळे दर आकारले जातात.  

उदा. बस सेवेम�ये १२ वषा��या आतील मूलानंा अध� ितिकट िदले जाते, तर �यापढुील 
वयोगटातील लोकानंा पूण� ितिकट �यावे लागते.  

३) उपयोगानुसार मू�यभेद : 

एकाच �कारची व�तू िकंवा सेवा वेगवेग�या �यवसायात/ उ�ोगात वेगवेग�या 
कारणाक�रता उपयोगात आणली जात असेल तर वेगवेग�या िकंमती आकार�या जातात. 
�यालाच उपयोगानसुार मू�यभेद �हणतात.  

उदा. वीज मंडळा माफ� त घरातील वापरासाठी, कारखा�यातील वापरासाठी व शेतीसाठी 
वापरले�या िवजेची दर आकारणी वेगवेगळी केली जाते.  

४) �थानानुसार मू�यभेद : 

एकाच �कारची व�तू िकंवा सेवा वेगवेग�या िठकाणी वेगवेग�या िकंमतीला िवकली जात 
असेल तर �थानानसुार मू�यभेद होतो. उदा. मुंबईमधील सा�या हॉटेलम�ये असले�या 
चहा�या िकंमतीपे�ा ताजमहल हॉटेलम�ये िमळणा�या चहाची िकंमत ही जा�त असते. 
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५) वेळेनुसार मू�यभेद : 

म�ेदारीमाफ� त सेवे�या वेळेनसुार स�ुा म�ुयभेद केला जातो. उदा. एस.टी.डी. म�ये दूर 
अंतरावर कॉल कर�यासाठी िदवसा आकारला जाणारा दर व रा�ीसाठी आकारला जाणारा 
दर हा वेगवेगळा आह.े �हणजेच सेवा कोण�या कालावधीत परुिवली जाते, यानसुार दरात 
बदल क�न मू�यभेद केला जातो.  

६) िव���या �व�पानुसार मू�यभेद : 

व�तू�या िव��चे �व�प कसे आहे यानसुार स�ुा मू�यभेद करता येतो. उदा. व�तूची िव�� 
घाऊक �व�पाची असेल तर कमी िकंमत आकारली जाते. याउलट िकरकोळ िव��साठी 
जा�त िकंमत आकारली जाते.  

७) व�तू िकंवा सेवे�या �व�पानुसार म�ुयभेद : 

काही व�तू िकंवा सेवा एका बाजारातून दसु�या बाजारात �थलातंरीत करता येत नाहीत, 
�यामळेु मू�यभेद करता येतो. उदा. डॉ�टर एकाच �कार�या श�ि�येसाठी वेगवेग�या 
��णाला �या�या आिथ�क प�रि�थतीचा िवचार करता वेगवेगळी फ� आकारीत असतात.  

८) बाजारपेठे�या अपूण�तेनुसार मू�यभेद : 

बाजारपेठेतील �ाहक जर अ�ानी असेल तर िव�ेता एकच व�तू िकंवा सेवा वेगवेग�या 
�ाहकानंा वेगवेग�या िकंमतीला िवकून मू�यभेद करतो. उदा. �ाहकाकडून खास ऑड�स� 
घेऊन व�तूची िव�� करण.े  

९) भौगोिलक मू�यभेद : 

िनरिनरा�या �देशात िकंवा िनरिनरा�या बाजारात एकच व�तू िकंवा सेवा िनरिनरा�या 
�य��ला िनरिनरा�या िकंमतीला िवकली जाते. उदा. �ीमंत लोकव�ती असले�या 
िवभागात जी व�तू अिधक िकंमतीला िवकली जाते तीच व�तू गरीब लोका�ंया वसाहतीत 
कमी िकंमतीला िवकली जाते.  

१०) कायदेशीर पाठबळानुसार मू�यभेद : 

सरकार�या कायदेशीर पाठबळानसुार स�ुा मू�यभेद करता येतो. उदा. रशेन दकुानातील 
साखर, ग�हाची िकंमत व ख�ुया बाजारातील �याच व�तू�या िकंमती यात फरक असतो.  

अशा�कार ेमू�यभेदाचे वरील �माणे वेगवेगळे �कार िदसून येतात.  

आपली �गती तपासा : 

१) मू�यभेद �हणजे काय? 

२) मू�यभेदात समतोलासाठी कोण�या �मखु अटी आहेत? 
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८.५ अवपूजंन (DUMPING) 

 “�यावेळी म�ेदार एखादी व�तू देशातंग�त बाजारात जा�त िकंमतीला तर परदेशी 
बाजारपेठेत तीच व�तू कमी िकंमतीला िवकतो, ते�हा �याला अवपुंजन/ राशीपतन अस े
�हणतात.” 

राशीपतन हा मू�यभेदाचाच एक �कार आह.े म�ेदार हा दशेातंग�त बाजारात जरी म�ेदार 
असला तरी, परदेशी बाजारपेठेत पूण� �पधा� अस�याने �याला परदेशी बाजारपेठेत तीच 
व�तू कमी िकंमतीला िवकणे भाग पडते.  

वेगवेग�या बाजारात मागणीची लविचकता वेगवेग�या �व�पाची असते. देशातंग�त व 
परदेशी बाजारपेठेत उ�पादनाची ि�थती वेगवेगळी असते ती पढुील�माणे.  

१) �य��नुसार मू�यभेद - 

देशातंग�त बाजारपेठेत �पध�चा अभाव अस�याने म�ेदारी िदसून येते. �यामळेु �ा 
बाजारातील मागणी व� डावीकडून उजवीकडे खाली घसरणारा असतो.  

२) परदेशी बाजारपेठ - 

परदेशी बाजारपेठेत मा� पूण� �पधा� अस�याने मागणी व� हा पूण� लविचक �हणजेच O-X 
अ�ाला समातंर असतो. अशा प�रि�थतीत म�ेदार/ उ�पादकामाफ� त िकंमत िनधा�रण कशा 
प�तीने केले जाते हे पढुील आकृती�ार े�प� करता येईल. 

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ८.५ 

आकृतीम�ये AR1 आिण MR1 हे देशातंग�त सरासरी �ा�ी व सीमातं �ा�ीचे व� असून D1 
हा देशातंग�त मागणी व� आहे. िवदेशी बाजारपेठेतील AR2 व MR2 हे �ाम�ुयाने सरासरी 
�ा�ी व� व सीमातं �ा�ी व� O-Xअ�ाला समातंर आहेत. तर D2 हा िवदेशी मागणी व� 
आहे.  
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अवपुंजना�या ि�थतीत म�ेदार देशातंग�त बाजारपेठेत O-Lआिण OP2 �ा िकंमती�या 
दर�यान िव�� करतो. तो OP2 पे�ा कमी िकंमतीला देशातंग�त बाजारपेठेत िव�� करणार 
नाही. िवदेशी बाजारपेठेत तो OP2 �ा िकंमतीला िव�� करले. मह�म नफा 
िमळिव�यासाठी म�ेदाराला दो�ही बाजारपेठेतील सीमातं �ा�ी समान करणे आव�यक 
ओह. हा व� LMQD2 असा होतो. तर एकि�त मागणी व� LQRD2  असा आह.े सीमातं 
�ा�ीव�ाला सीमातं खच� व� (MC) ‘R’िबंदूत खाल�या बाजूने येऊन छेदतो तेथे समतोल 
��थािपत होतो. या समतोल िबंदू पातळीवरील O-Nइतके उ�पादन िमळते. �ा 
उ�पादनापैक� O-N1इतके उ�पादन O-P1िकंमतीला देशातंग�त बाजारपेठेत तर N1-N इतके 
उ�पादन परदेशी बाजारपेठेत O-P2 इत�या िकंमतीला िवकून म�ेदार जा�तीत जा�त नफा 
िमळवेल.  

अथा�त परदेशी बाजारपेठेतील O-P2 ही िकंमत देशातंग�त बाजारपेठेतील O-P1 �ा 
िकंमतीपे�ा कमी आह.े  

८.६ साराशं (SUMMARY) 

��य� बाजारात िदसून येणारी म�ेदारी ही मया�िदत िकंवा अपूण� म�ेदारी आढळते. 
म�ेदारीत म�ेदाराचे �मखु उि�� हे नफा िमळिवणे हे असते. म�ेदारा�या समतोलासाठी 
सीमातं खच� = सीमातं �ा�ी व सीमातं खच� व� हा सीमांत �ा�ी व�ाला खालून छेदून 
वरती जाणारा असला पािहजे, �ा अट�ची पूत�ता होणे आव�यक असते.  

मू�यभेदाची �ाम�ुयाने दोन वैिश�्ये िदसून येतात ती �हणजे एकच व�तू व िभ�न िकंमत. 
व�तू�या उ�पादन खचा�त फरक नसतानाही एकच व�तू िनरिनरा�या �ाहकानंा 
िनरिनरा�या िकंमतीला िवकली जाते. म�ेदारा�या उ�पादनाला िभ�न बाजारात कमी -
अिधक लविचक मागणी असते ते�हा म�ेदार मू�यभेद क� शकतो. �या-�या कारणासाठी 
मू�यभेद केला जातो �यानसुार �याचे िविवध �कार िदसून येतात.  

अवपुंजन ही सकं�पना आंतररा��ीय �यापारा�या ��ीने मह�वाची ठरते. अवपुंजनातग�त 
म�ेदार एखादी व�तू देशातंग�त बाजारात जा�त िकंमतीला तर परदेशी बाजारपेठेत तीच 
व�तू कमी िकंमतीला िवकतो.  

८.७ �� (QUESTION) 

१. म�ेदारी �हणजे काय? म�ेदारी बाजाराची वैिश�्ये कोणती? 

२. म�ेदारी प�रि�थतीत उ�पादका�या अ�पकालीन समतोल �प� करा.  

३. म�ेदारी उ�पादकाचा दीघ�कालीन समतोल �प� करा.  

४. मू�यभेद �हणजे काय? मू�यभेदाचे िविवध �कार सागंा.  

५. िवभेदी म�ेदारा�या समतोला�या अटी कोण�या? 

६. टीप िलहा : अवपूंजन 
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९ 
म�ेदारीयु� �पध�तील सतंुलन 

घटक रचना :  

९.० उि��ये 

९.१ ��तावना 

९.२ म�ेदारीय�ु �पध�ची वैिश�्ये 

९.३ म�ेदारीय�ु �पध�तील िकंमत व उ�पादन िनि�ती 

९.४ म�ेदारीय�ु �पध�तील अप�यय 

९.५ साराशं 

९.६ �� 

९.० उि��ये (OBJECTIVES) 

या घटकाचा अ�यास के�यानंतर िव�ा�या�ना पढुील बाब�चे �ान �ा� होईल.  

 म�ेदारीय�ु �पध�ची सकं�पना.  

 म�ेदारीय�ु �पध�ची वैिश�्ये 

 म�ेदारीय�ु �पध�तील िकंमत व उ�पादन िनि�ती 

 म�ेदारीय�ु �पध�तील अप�यय 

९.१ ��तावना (INTRODUCTION) 

सनातनवादी िवचारवतंानी १९२० पय�त मू�यिनि�तीसाठी पूण� �पधा� व म�ेदारी या दोन 
�ा�पाचंा वापर केला. अथा�त हे दो�ही ही �ा�पे दोन टोकाचे व �यावहा�रक जगात लागू न 
पडणार ेअस�याने नवीन �ा�पाची गरज भासू लागली.  

नवीन �ा�पा�या िदशेने �थम िवचार �ा. �ाफा यानंी १९२६ म�ये माडंले. �यानतंर 
१९३३ म�ये �ा. एडवड� च�बरलीन यानंी ‘The Theory of Monopolistic 
Competition’व सौ. जोन रॉिब�सन यानंी ‘The Economics of Imperfect 
Competition’�ा �थंाम�ये अन�ुमे 'म�ेदारीय�ु �पधा� ' आिण 'अपूण� �पधा� ' या 
सकं�पना माडं�या. याचा अथ� असा क� बाजारात पूण� �पधा� आिण म�ेदारी याचे िम�ण 
असलेली म�ेदारीय�ु �पधा� अि�त�वात असते.  
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म�ेदारीयु� �पध�चा अथ� : 

म�ेदारीय�ु �पधा� �ा सकं�पनेचा अथ� पढुील �या�यांव�न अिधक �प� करता येईल.  

१) �ा. च�बरलीन : “��य� �यवहारात म�ेदारी आिण पूण� �पधा� याचंी वैिश�्ये एक� 
आढळून येणारी बाजारपेठ �हणजे म�ेदारीय�ु �पधा� होय.” 

२) �ा. िल�से : “म�ेदारीयकुत �पध�चा बाजार �हणजे असा बाजार क�, �यात अनेक 
उ�पादन सघंटना पर�परानंा पया�यी ठरणा�या व एक सार�या िदसणा�या परतं ु ��य�ात 
एक नसणा�या व�तूचे उ�पादन करत असतात.” 

३) �ा. नॉक : “�या बाजारात अनेक उ�ोग स�ंथा जवळ�या पया�य ठरणा�या व�तूची 
िनिम�ती करत असतात आिण दसु�या उ�ोगस�ंथानंा तशाच �कार�या व�तू तयार क�न 
बाजारात �वेश कर�याचे �वातं� असते अशी बाजारपेठ �हणजे म�ेदारीय�ु �पध�ची 
बाजारपेठ होय.” 

वरील �या�यावं�न आपणास म�ेदारीय�ु �पधा� �हणजे काय हे ल�ात येते. म�ेदारीय�ु 
�पध�चे �व�प जाणून घे�यासाठी ित�या वैिश�्याचंा िवचार करणे गरजेचे ठरते.  

९.२ म�ेदारीयु� �पध�ची वैिश�्ये (FEATURES OF 
MONOPOLISTIC COMPETITION) 

पूण� �पधा� व म�ेदारी याचें िम�ण असले�या �ा बाजारपेठेम�ये दो�ही बाजारपेठेची ल�णे 
िदसून येतात. या िशवाय काही ल�णे हे �ाम�ुयाने �ाच बाजारपेठेशी सबंंिधत आहेत ती 
पढुील�माणे.  

१) असं�य िव�ेत/े उ�पादन पेढ्या : 

म�ेदारीय�ु बाजारपेठेत िव�े�याची स�ंया ही खूप जा�त असली तरी ती पूण� �पध�इतक� 
मोठी नसते, तरी स�ुा मागणीचे िवभाजन होत अस�याने िव�ेता िकंमतीवर मोठ्या 
�माणात �भाव पाडू शकत नाही.  

२) असं�य �ाहक : 

म�ेदारीय�ु �पध��या बाजारपेठेत �ाहकाचंी स�ंया �चडं असते. तो आप�याला हवी 
असणारी व�तू कोण�याही िव�े�याकडून खरदेी क� शकतो.  

३) म�ु आगमन व म�ु िनग�मन : 

म�ेदारीय�ु �पध��या बाजारात �वेश कर�याचे �वातं� हे िव�े�याला िकंवा उ�पादकाला 
असते. तो बाजारपेठेत के�हा ही �वेश क�न व�तूचे उ�पादन घेऊ शकतो व िव�� क� 
शकतो. तसेच तो के�हाही व�तूचे उ�पादन व िव�� बंद क�न बाजारपेठेतून बाहेर पडू 
शकतो. अथा�त यामळेु दीघ�काळात उ�पादन पेढ्याचंी स�ंया सतत बदलत राहते.  
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४) पया�यी व�तूची उपल�धता : 

म�ेदारीय�ु �पध��या बाजारपेठेत अनेक उ�पादक हे अनेक व�तूचे उ�पादन घेत असतात 
क� �या व�तू �ा एकमेकानंा पया�यी असतात. �ा पया�यी व�तूचे वेगळेपण ह े�ाम�ुयाने 
�याचा रगं व आकार �ा �व�पात िदसून येते. थोड�यात पया�यी व�तूची स�ंया ही मोठी 
िदसून येते.  

५) वाहतूक खच� : 

म�ेदारीय�ु �पध�त वाहतूक खचा�चा िवचार केला आहे. अथा�त वाहतूक खचा�चा िकंमतीवर 
होणारा प�रणाम टाळ�यासाठी उ�पादक जवळची बाजारपेठ काबीज कर�याचा �य�न 
करतो.  

६) व�तूभेद : 

व�तूभेद हे म�ेदारीय�ु �पध�चे मह�वाचे ल�ण आहे. �ा अंतग�त तो आपली व�तू 
इतरा�ंया व�तूपे�ा कशी वेगळी आहे हे दाखिव�याचा �य�न करीत असतो. �यासाठी 
व�तूचा रगं, आकार, बाधंणी, सवुास, िटकाऊपणा, िच�ह, पॅिकंग इ. म�ये फरक क�न 
आपली व�तू इतरापें�ा �े� आहे असे भासिव�याचा �य�न करतो. व�तभेुदामळेु 
उ�पादकाला बाजारपेठेत िटकून राहता येते.  

७) िव�� खच� : 

म�ेदारीय�ु �पध�त िनकट�या पया�यी व�तूचे उ�पादन घेणा�या िव�े�याची स�ंया अिधक 
अस�याने �पध�त िटकून राह�यासाठी िव�� खचा�ची आव�यकता असते. �ात व�तूसोबत 
पूरक व�तू देणे, िव��वर बि�स, व�तदु�ु�तीची हमी देणे, उधारीवर व�तूची िव��, �दश�न 
भरिवणे, जािहराती करणे, इ. मागा�चा अवलंब करावा लागतो.  

८) �वतं� िकंमत धोरण : 

अनेक िव�ेते पया�यी व�तूची िव�� करत अस�याने बाजारपेठेत िटकून राह�यासाठी 
िव�े�याला �वतं� िकंमत िवषयक धोरण ठरवावे लागते.  

९) �ाहकास िनवडीचे �वातं�य : 

म�ेदारीय�ु �पध�म�ये एकाच �कार�या व�तूंची िव�� करणार े अनेक िव�ेते असतात. 
तसेच �पध�त िटकून राह�यासाठी ते मू�यभेद व िव�� खच� करीत असतात. अशा �ा 
बाजारपेठेत �ाहकाला अनेक पया�यी व�तूची बाजारपेठे उपल�ध असते. तो आप�याला 
हवी असलेली व�तू ह�या �या िव�े�याकडून ह�या �या वेळेस ह�या �या �माणात खरदेी 
क� शकतो.  
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१०) समूह संक�पना : 

म�ेदारीय�ु �पध��या बाजारपेठेत व�तिुभ�नता असते. ��येक िव�ेता बाजारपेठेत िटकून 
राह�याचा �य�न करत असतो. पया�यी व�तू मधील �पधा� टाळ�यासाठी िव�ेता आपला 
सघं िकंवा समूह �थापन क� शकतात.  

आपली �गती तपासा : 

१) म�ेदारीय�ु �पधा� �हणजे काय? 

२) �प� करा : व�तूभेद ह ेम�ेदारीय�ु �पध�चे मह�वाचे ल�ण आहे.  

९.३ म�ेदारीयु� �पध�तील िकंमत व उ�पादन िनि�ती (PRICE AND 
OUTPUT DETERMINATION UNDER MONOPOLISTIC 
COMPETITION) 

म�ेदारीय�ु बाजारपेठ हे पूण� �पधा� व म�ेदारी याचें िम�ण आहे. अशा बाजारपेठेत 
उ�पादकाचा हेतू नफा िमळिवणे हा असतो. �यासाठी तो व�तूभेद तसेच िव�� खच� ही 
करतो. तसेच उ�पादन करते वेळी सीमातं उ�पादन खच� हा सीमातं �ा�ीपे�ा जा�त 
असणार नाही, याची द�ता देखील घेत असतो. या बाजारपेठेत उ�पादन आिण िकंमत 
याचंी िविवध कालावधीम�ये कशी िनि�ती होते, याचे िव�ेषण पढुील�माणे केले आह.े  

अ) अ�पकालीन समतोल (Short Run Equilibrium) : 

अ�पकाळात उ�ोगस�ंथेचा समतोल हो�यासाठी सीमातं �ा�ी आिण िसमातं खच� (सी.�ा. 
=सी.ख.) समान �हावे लागतात. सीमा�त �ा�ी ही सीमा�त खचा�पे�ा (सी.�ा. >सी.ख.) 
जा�त असते, ते�हा उ�ोगस�ंथेला अवा�तव नफा िमळतो. �यामळेु उ�पादन वाढीस 
चालना िमळते. याउलट जे�हा सीमातं �ा�ी पे�ा सीमातं खच� (सी.�ा. < सी.ख.) जा�त 
असतो, ते�हा उ�पादनस�ंथेला तोटा होतो. अशा वेळी उ�पादन कमी कर�याचा �य�न 
केला जातो. थोड�यात, ��येक उ�ोगस�ंथेचा समतोल हा सीमातं �ा�ी व सीमातं खच� 
जेथे समान होतो तेथे होतो व �यािठकाणी असलेली िकंमत आिण उ�पादन �माण िनि�त 
केले जाते. या बाजारात अनेक न�या ज�ुया स�ंथा व�तूचे उ�पादन घेत अस�याने �यांचे 
उ�पादन खच� व िकंमती वेगवेग�या राहतात. प�रणामी अ�पकाळात काही उ�ोगस�ंथानंा 
भरपूर नफा, तर काह�ना तोटाही सहन करावा लागतो. अथा�त उ�पादक जेथे सवा�िधक 
नफा िमळतो �या पातळीपय�त (सी.�ा. =सी.ख.) उ�पादन घेतो. अ�पकालीन सतंलुनात 
पढुील तीन अव�था िनमा�ण होतात.  

१) अित�र� न�यासह अ�पकालीन समतोल : 

अ�पकाळात उ�पादकाला अित�र� नफा �ा� होऊ शकतो. अथा�त �यासाठी सरासरी 
�ा�ी ही सरासरी खचा�पे�ा (स.�ा. >स.ख.) जा�त असायला पािहजे. हे पढुील आकृती�ार े
अिधक �प� होते. आकृतीम�ये ‘O-X’अ�ावर उ�पादन व ‘O-Y’अ�ावर िकंमत दश�िवली 
आहे अ.सी.ख. व अ.स.ख. हे अन�ुमे अ�पकालीन सीमातं खच� व� व अ�पकालीन 
सरासरी खच� व� आहेत. तर सी.�ा. व स.�ा. ह ेसीमातं �ा�ी व सरासरी �ा�ी दश�िवतात.  
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आकृती �मांक ९.१ 

सीमातं �ा�ी आिण सीमातं खच� व� ‘Q’िबंदूत एकमेकानंा छेदतात. �यामळेु तेथे समतोल 
साधतो. या िबंदूला उ�ोग सं�था O-Nइतके उ�पादन करते व जा�तीत जा�त फायदा 
िमळवतो. O-Nउ�पादनाची O-P इतक� िकंमत आह.े तर Q-R इतका खच� आह.े 
िकंमतीतून खच� वजा के�यास उ�ोगस�ंथेला ��येक नगामागे एवढा नफा िमळेल.  

 एकूण �ा�ी - एकूण खच� =नफा 

 ONSP - ONTR = RPST आकृतीतील छायािंकत भाग हा अित�र� नफा दश�िवतो.  

२) सव�साधारण न�यासह अ�पकालीन समतोल - 

अ�पकाळात उ�पादका�या अ�पकालीन सरासरी खच� (अ.स.ख.) आिण सरासरी �ा�ी 
(स.�ा.) एकसारखे असतात तेथे सव�साधारण नफा िनमा�ण होतो.  

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ९.२ 
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सव�साधारण न�यासह अ�पकालीन संतुलन  

आकृतीम�ये O-X अ�ावर उ�पादन व O-Y अ�ावर खच� व �ा�ी दश�िवली आह.े सी.�ा. व 
स.�ा. हे सीमातं �ा�ी व सरासरी �ा�ी चे व� असून अ.सी.ख. व अ.स.ख. हे अ�पकालीन 
सीमातं खच� व अ�पकालीन सरासरी खच� व� आहेत. अ.सी.ख. व सी.�ा. हे व� 
एकमेकानंा ‘S’िबंदूत छेदतात. �याच पातळीस अ.स.ख. व स.�ा. हे ‘R’या िबंदूत समान 
होतात. �यामळेु उ�पादकास केवळ सामा�य नफा �ा� होईल व �यास OP ही िकंमत 
िमळेल.  

३) तोटयासह अ�पकालीन समतोल - 

अ�पकाळात जर उ�पादकाची िकंमत �या�या अ�पकालीन सरासरी खचा�पे�ा कमी असेल 
तर �यास तोटा होऊ शकतो.  

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ९.३ 

तोटयासह अ�पकालीन संतलुन 

आकृतीम�ये O-X अ�ावर उ�पादन व O-Y अ�ावर िकंमत, खच� व �ा�ी दश�िवली आह.े 
अ.स.�ा. व अ.सी.�ा. हे अ�पकालीन सरासरी �ा�ी व अ�पकालीन सीमातं �ा�ीचे व� 
असून अ.सी.ख. व अ.स.ख. हे अ�पकालीन सीमातं खच� व अ�पकालीन सरासरी खच� 
व� आहेत. सी.�ा. व सी.ख. व� एकमेकानंा ‘S’िबंदूत छेदतात. O-N उ�पादनास ONTR 
एवढा खच� येतो. तर �ा�ी ONQP ही एवढी होते. खचा�मधून �ा�ी वजा के�यास PRTQ 
एवढा तोटा होतो. आकृतीतील छायािंकत भाग हा उ�पादनाचा एकूण तोटा आहे.  
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९.३.२ दीघ�कालीन समतोल (Long Run Equilibrium) : 

अ�पकाळात एका उ�ोगस�ंथचे सतंलुन सा�य होते. परतूं जेथे अनेक उ�ोगस�ंथाचंा 
समावेश होतो तेथे सतंलुन सा�य होत नाही. तसेच अ�पकाळात पेढीस अित�र� नफा 
�ा� होत अस�याने अनेक नवीन उ�ोगस�ंथा न�या�या अिभलाषेने बाजारात �वेश 
करतात �यामळेु दीघ�काळात व�तूचा परुवठा वाढून िकंमती कमी होऊन केवळसामा�य 
नफा �ा� होतो. तसेच �या उ�ोगस�ंथानंा तोटा होतो �या दीघ�काळात बाजारपेठ 
सोडतील. दीघ�काळात उ�ोगस�ंथाचंी स�ंया जा�त राह�न मागणी व� हा अिधक लविचक 
असेल.  

दीघ�काळातील सतंलुनासाठी सी.�ा. = सी.ख. = स.�ा. = स.ख. अशी ि�थती िनमा�ण 
�हावी लागते.  

आकृती �माकं ७.४ म�ये O-X अ�ावर उ�पादन व O-Y अ�ावर खच� व �ा�ी दश�िवली 
आहे. दी.स.�ा. व दी.सी.�ा. हे दीघ�कालीन सरासरी �ा�ी व दीघ�कालीन सीमातं �ा�ीचे 
व� असून दी.सी.ख. व दी.स.ख. हे दीघ�कालीन सीमातं खच� व दीघ�कालीन सरासरी खच� 
व� आहेत.  

 

उ�पादन 

आकृती �मांक ९.४ 

म�ेदारीयु� �पध�तील दीघ�कालीन संतुलन 

सी.�ा. व सी.ख. हे व� एकमेकानंा िबंदूत छेदतात तसेच स.�ा. व स.ख. हे व� एकेमकानंा 
िबंदूत छेदतात. आकृतीत दािखव�या �माणे इतके उ�पादन असून दीघ�काळात इतक� 
िकंमत आह.े म�ेदारी य�ु �पध�त सी.�ा. =सी.ख. आिण स.�ा. =स.ख. या दो�ही अटी 
पूण� झाले�या अस�याने ��येक उ�ोगस�ंथेला सव�साधारण नफा �ा� होतो.  
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आपली �गती तपासा : 

१) अ�पकाळात उ�ोगस�ंथेचा समतो हो�यासाठी कोण�या अटीची पूत�ता होणे आव�यक 
आहे? 

२) दीघ�कालीन सतंलुनासाठी कोणती अट आव�यक आह?े 

९.४ म�ेदारीयु� �पध�तील अप�यय (WASTES OF 
MONOPOLISTIC COMPETITION) 

म�ेदारीय�ु �पधा� ही जरी �यवहाय� असली तरी ती�यात काही अप�यय स�ुा िदसून 
येतात. िव�े�याम�ये होणा�या िकंमत व िकंमते�र �पध�मळेु अथ��यव�थेत पढुील अप�यय 
िदसून येतात.  

१) अित�र� �मतेची िनिम�ती : 

म�ेदारीय�ु �पध�त उ�पादक हा �यनुतम सरासरी खचा�ला उ�पादन घेत नाही. तो 
उ�पादनाचा सरासरी खच� कमी क�न उ�पादन पूण� �मतेपय�त वाढवू शकतो. परतं ु�याला 
व�तूची िकंमत ही सरासरी खचा�पे�ा कमी करायची नसते. अथा�त �यासाठी तो दीघ�काळात 
सरासरी खच� िकमान पातळीवर ये�यापूव�च उ�पादन थाबंिवतो.  

२) जािहरातीवर होणारा अप�यय : 

म�ेदारीय�ु �पध�तील उ�ोगस�ंथेचे यश हे �ाहकावर अवलंबून असते. �ाहकाला 
आकिष�त कर�यासाठी मोठ्या �माणात जािहरात खच� करावा लागतो. उ�पादन 
खचा�बरोबरच करावा लागणारा िव�� खचा�चा भार हा शेवटी िकंमती�या �पाने �ाहकावरच 
पडतो. अथा�त अशा अनाव�यक खचा�मळेु साधनांचा अप�यय होतो.  

३) वाहतूक खच� : 

म�ेदारीय�ु �पध�त व�तूभेद केला जात अस�याने उ�पादकाला आपली व�तू सतत नव-
नवीन बाजारपेठेत नेऊन िवकावी लागते. �भावी मागणीसाठी केला जाणारा हा वाहतूक 
खच� शेवटी �ाहकाकडूनच वसूल केला जातो.  

४) जा�तीची िकंमत : 

म�ेदारीय�ु �पध�त उ�पादकाचा समतोल हा िकमान सरासरी खच� पातळी ये�यापूव�च 
��थािपत होतो. अशा प�रि�थतीत म�ेदारीय�ु �पध�तील उ�पादक व�तूची िकंमत स�ुा 
अिधक आकारतो.  

५) बेरोजगारी : 

म�ेदारीय�ु �पध�त �यूनतम पातळी�या आधीच उ�पादन थाबंिवले जात अस�याने पूण� 
�मतेचे उ�पादन न घेत�याने बेरोजगारीची सम�या िनमा�ण होते.  
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६) �ाहकाची िदशाभूल : 

म�ेदारीय�ु �पध�त जा�तीत जा�त �ाहक आकिष�त कर�यासाठी व�तूला मागणी वाढावी 
�हणून उ�पादक व�तूभेद करतात. व�तूचा रगं, आकार, पॅिकंग, जािहराती इ. मा�यमातून 
ब�याचदा हल�या दजा��या व�तू �ाहकानंा िवकून �याचंी िदशाभूल केली जाते.  

७) िवशेषीकरणाचा अभाव : 

म�ेदारीय�ु �पध�त व�तूभेद केला जात अस�याने व�तू�या िवशेषीकरणावर भर िदला 
जात नाही. �यामळेु उ�पादन खच� वाढतो व व�तूची िकंमत स�ुा वाढते.  

एकूणच म�ेदारीय�ु �पध�त वरील अप�ययामंळेु व�तूची िकंमत वाढून, �पधा� वाढून, 
साधनाचंा द�ुपयोग होऊन हा सव� भार ��य� व अ��य�पणे �ाहकावर पडतो.  

९.५ साराशं (SUMMARY) 

पूण� �पधा� व म�ेदारी या�या िम�णातून म�ेदारीय�ु �पध�ची बाजारपेठ तयार होते. 
अथा�त अशा बाजारपेठेची ल�णे स�ुा �ा दोन बाजारपेठा�ंया िम�णा�या �व�पात िदसून 
येतात. यािशवाय व�तूभेद, िव�� खच�, �ाहकाची पसतंी �ा सारखी काही मह�वपूण� ल�णे 
स�ुा �ा बाजारपेठेत िदसून येतात. या बाजारपेठेत उ�पादन आिण िकंमत याची 
अ�पकालीन व दीघ�कालीन समतोलाची ि�थती िदसून येते. अ�पकालीन सतंलुना�या 
अित�र� न�यासह, सव�साधारण न�यासह व तोट्यासह समतोल अशा अव�था िदसून 
येतात. तर दीघ�कालीन सतंुलनासाठी सी.�ा. =सी.ख. =स.�ा. =स.ख. अशी ि�थती 
असावी लागते. तसेच �पध�तील अप�ययाचा शेवटी सव� भार हा �ाहक / उपभो��यावरच 
पडतो.  

९.६  �� (QUESTIONS) 

१) म�ेदारीय�ु �पधा� �हणजे काय? ितची िविवध वैिश�्ये कोणती? 

२) म�ेदारीय�ु �पध�तील उ�ोगस�ंथेचा अ�पकालीन समतोल �प� करा.  

३) म�ेदारीय�ु �पध�तील पेढीचा दीघ�कालीन समतोल �प� करा.  

४) टीप िलहा - 

 अ) म�ेदारीय�ु �पध�तील अप�यय.  
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