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ACHAMILLAI PGTRB ECONOMICS 
STUDY MATERIAL - 2018  

 முக்கஷக் ககஶட்பஶடுகள் 
 
லட்டிக் ககஶட்பஶடுகள்  

1. உற்பத் ஷத் ஷமன் ககஶட்பஶடு ( productivity theory ) 

மூதம் உற்த்தித் தின் யாய்ந்தது ஆகவய மூதத்திர்க்கு யட்டி 

யமங்க வயண்டும்.  

2. துய்ப்புத்  லிர்புக் ககஶட்பஶடு ( Abstinence Theory ) –நஶழஶசஸனிர் 

 நிதன் தன் ககனில் கிகைக்கும் ணத்கத அடுத்த யிாடிவன 

செயமித்து னன் துய்ப்து ஒவ்சயாருயரின் இனற்க்கக குணம். 

அதக உைடினாகச் செயமிக்காநல் வெநிக்கத் துண்டுயது யட்டி 

ஆகும்  ெீினர் கூிமள்ார்.  

3. கஶத் ஷருத் ல் ககஶட்பஶடு ( waiting theory ) – ஶர்ளல் 

ககனில் கிகைக்கும் ணத்கத உைடினாக செயமிக்காநல் 

காத்திருப்தற்க்கு சகாடுக்கப்டும் சயகுநதி யட்டி ஆகும்  

4. கஶயக் கறஷவுக் ககஶட்பஶடு ( Agio theory ) – கபஶம் கபஶகுலஶக் 

ிகழ்கா யிருப்ங்கக புக்கணித்துயிட்டு திர்கா 

யிருப்ங்கில் ஆர்யமுள்யபாக செய்யதற்க்கு நக்களுக்கு சகாடுக்க 

வயண்டின ென்நாம் யட்டினாகும்  

5. கஶயத் க ர்வு லட்டிக் ககஶட்பஶடு(time Preference)-இர்லிங் பிளர் 

நக்கின் ிகழ்கா யிருப்ம் அதிகநிருந்தால் அதிகநாக செவு 

செய்யர், இதால் வெநிப்பும், மூதமும் குகமம். வெநிப்பும் 

மூதமும் சருக ிகழ்கா யிருப்ம் குகயாக இருக்க 

வயண்டும் . இதற்க்கு தூண்டுவகாாக நக்களுக்கு ென்நாம் யமங்க 
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வயண்டும். இச்ென்நாவந யட்டினாகும். ஆக கா வதர்வுக்கு 

சகாடுக்கும் ென்நாவந யட்டி ன்று ிரர் கூிமள்ார்.  

6. த ஶன்ல லட்டிக் ககஶட்பஶடு ( classical theory )  

மூதத்தின் வதகய நற்றும் அிப்க சாறுத்து யட்டி அகநமம் 

ன்று சதான்கந யாதிகள் கூிமள்ர்   

7. கடன் நஷ ஷக் ககஶட்பஶடு ( Loanable funds theory ) – நட்லிக்ழல்  

கைன் ிதிக்கா வதகயமம் கைன் ிதிக்கா அிப்பும் ெந்திக்கும் 

இைத்தில் யட்டி ிர்ணனிக்கப்டுகிது.  

8. தஶக்க லிருப்ப லட்டிக் ககஶட்பஶடு(Liquidity Preference Theory)-கஸன்ஸ் 

நக்கிைம் ககனிருப்ாக உள் சபாக்க ணத்கத ெிிது காம் 

யிட்டுக் சகாடுப்தர்க்காக, அயர்களுக்கு சகாடுக்கப்டுயவத 

யட்டினாகும்  

இயஶபக் ககஶட்பஶடுகள்  

1. இயஶப லஶ ககஶட்பஶடு ( Rent theory ) – லஶக்கர் 

ித்தின் தப சயறுப்ாட்டிர்க்கு ற் யாபம் கிகைப்து வால், 

சதாமில் முகவயார்கின் திகநக்கு ற் இாம் கிகைக்கும் 

ன்து யாக்கரின் கருத்தாகும்  

இாம் திகநனின் வயறுாட்டிால் உண்ைாயதால் அகத திகந 

உனர்யின் யாபம் ாம் ன்து யாக்கரின் கருத்தாகும்  

2. கூயஷக் ககஶட்பஶடு ( Wage Theory ) – டஶசஷக்  

சதாமிில் திகந நிக்கயர் சரும் கூிவன யாபம்  

உகமப்புக்கு ஊதினநாக கூி யமங்குயது வால் சதாமில் 

அகநப்புக்கு ஊதினநாக இாம் யமங்கப்டுகிது.  

3. இக்கநஷலயக் ககஶட்பஶடு ( Dynamic theory of profit ) - JB.கஷரஶர்க்  
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சாருாதாப அகநப்ில் ற்டும் நாற்ங்களுக்கு ற் 

சதாமில்முனல்யருக்கு இாம் கிகைக்கும்  

சதாைர்ந்து நாிக்சகாண்வைனிருக்கும் சாருாதாபத்தில் நட்டுவந 

இாம் ச முடிமம்  கிார்க் கூிமள்ார் 

4. புத் ஶக்கக் ககஶட்பஶடு  - சும்பிட்டர் 

புதுகநகக கண்டுிடித்து அயற்க உற்த்தினில் ஈடுடுத்துயதால் 

கிகைக்கக் கூடினவத இாம் ஆகும்.  

5. ஆபத்து ஏற்புக் ககஶட்பஶடு ( Risk bearing theory of profit )- வஶகய 

ஆத்துக்கக ற்க சதாமில் முனல்வயார் சறும் ரிசு இாநாகும்  

6. உறு ஷின்ல  ஶங்கும் ககஶட்பஶடு ( uncertainty bearning theory of profit ) 

லநட்  

காப்டீு செய்துக் சகாள் முடினாத ஆத்துக்ககமம், 

உறுதினின்கநகனமம் தாங்குயதர்க்காகத் சதாமில் முனல்வயார் 

சறும் சயகுநாவந இாம் ஆகும்  

லஶணிப சூறல் ககஶட்பஶடு  

1. சூரிப் புள்ரிக் ககஶட்பஶடு ( Sun spot Theory ) – தெலஶன்ஸ்  

 யாணிச் சுமர்ச்ெி வதான்றுயதற்க்கு தட்சயட் ிககில் ற்டும் 

நாறுதல்கவ காபணம்.  

2. உரலில் ககஶட்பஶடு – பிகு  

யாணிச் சூமலுக்கு யணிகர்கின் நதில் வதான்றும் ம்ிக்கக 

நற்றும் அயம்ிக்ககத்தான் காபணம்  

3. புத் ஶக்கக் ககஶட்பஶடு – சும்பிட்டர்  

புதின கண்டுப்ிடிப்புகின் காபணநாக யாணிச் சூமல் 

ற்டுகின்து.  
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4. பணலறஷக் ககஶட்பஶடு ( Monetary Theoy ) – வஶட்க  

ண அயிலும், கைன் அயிலும் ற்டும் நாற்ங்கவ யாணி 

சூமக வதாற்றுயிக்கின்.  

5. ஷகு மு லீட்டுக் ககஶட்பஶடு ( over investment ) – லஶன்கவக்  

வெநிப்க யிை அதிகநாக முதலீடு செய்யதாவவன யாணி சூமல் 

ற்டுகிது  

6. ஷகு கசஷப்புக் ககஶட்பஶடு ( over saving ) – வஶப்சன் 

யாணி சுமர்ச்ெிக்கு ெமுதானத்தின் நிகக வெநிப்பு நற்றும் குக 

தகர்வய காபணம்  

7. சஷயந் ஷ லலயக் ககஶட்பஶடு( cob web theory ) - சூல்ஸ்   

வயாண்கந சாருட்கின் உற்த்தி அயில் ற்டுகின் 

சூமல்கக இக்வகாட்ாடு யிக்குகிது.  

8. வஷக்ழஷன் லஶணிப சூறல் ககஶட்பஶடு  

ஹிக்ஸ் சருக்கி நற்றும் முடுக்கி கருத்கத இகணத்து 

இக்வகாட்ாடு யிக்கப்ட்டுள்து. யாணி சூமின் இரு 

க்கங்காக சருக்கிமம் முடுக்கிமம் அகநந்துள்து.  

9. கஸன்சஷன் ககஶட்பஶடு  

மூதத்தின் இறுதிிக ஆக்கத் திில் ற்டும் நாறுதல்கவ 

யாணி சூமல் ற்ட்ை காபணநாகும் 

 பணலகீ்கக் ககஶட்பஶடுகள்  

1. பண அரவுக் ககஶட்பஶடு  

ணத்தின் அவு அதிகரிப்தால் ணயகீ்கம் ற்டுயது  

வபா.நில்ைன், ிகபடுவநன், ஹாட்வப ஆகிவனார் இதன் 

அடிப்கைனில் ணயகீ்கத்கத யிக்கிமள்ர்.  
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2. ஷலக க லலக் ககஶட்பஶடு – லிக்தழல், ககனன்,கஸன்ஸ்  

அிப்கக் காட்டிலும் ண்ைத்கத யாங்குயதர்க்கா வதகய 

அதிகநாக இருப்தால் ற்டுயவத ணயகீ்கம் ஆகும்  

3. க லல இழுப்பு பணலகீ்கம்  

வாதுநா அிப்கக் காட்டிலும் வாதுநா ணத்வதகய 

அதிகரிக்கும் வாது வதகய யிகநட்ைத்கத வநவ இழுக்கும் 

இதுவய வதகய இழுப்பு ணயகீ்கம்  

4. தசயவு உந்து பணலகீ்கம்  

ணயகீ்கம் ற்டுயதற்க்கு காபணம் உற்த்திக் காபணிகளுக்கு 

செய்ப்டும் செவு அதிகரிப்வத ஆகும். – ணயகீ்கம் செயாள் 

உந்தப்டுகிது. 

    _____________________________000_________________________ 

 சுண்டல் ககஶட்பஶடு ( Drain Theory ) – நலகஶெஷ 

   இங்கிாந்து இந்தினாயின் செல்யத்கதசனல்ாம் சுபண்டிக் 

சகாண்டுவாய்யிட்ைதாக கருதிார். உைம்ிிருந்து உதிபத்கத உிஞ்சுயது வால் 

இந்தினாயின் செல்யத்தில் சரும்குதி ிரிட்டிஷ்காபர்கால் உிஞ்ெப்ட்ைது 

பஶரீட்கடஶ புது நயப் தபஶருரஶ ஶம்  

 ெநவாக்குக் வகாட்ாட்கைப் னன்டுத்தி தி நிதின் 

த்கதமம், சுமுதான த்கதமம் ாரீட்வைா ஆபாய்ந்தார். 

 உச்ெிக ெமூக ன் – ந்த நாற்மும் ஒருயருக்கு க் 

குகயிர்க்குக் காபணநாய் இருக்கக் கூைாது.  

வஷக்ழஷன் ஈடுகட்டு  த்துலம்  - ன்கந சறுயர்கள் ட்ைம் அகைந்தயர்களுக்கு 

ஈட்டுசதாகககன சகாடுத்து அயர்களுக்கும் ிகப ன்கந கிகைக்கும்டி செய்தால் 

ெமுதானத்தில் சாருாதாப ன் அதிகரிக்கும் .......................த ஶடரும்  
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