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�ગાવાની નાણાકં�ય સચંાલન પર અસર 

અિમતભાઈ �રુ�ભાઈ વસાવા 

આસી. �ોફ�સર, 

સ�યમ કૉલેજ ઓફ એ��કુ�શનએ, ઝાડ��ર 

સારાશં 

કંપની ક� પેઢ� વષર્મ ં �ે કંપનીની  આિથક પપ�ર�િઆ�  �વમ, નફમકમ�ક�મ  �વમ �ે્જ કમયર્્�મ  �વમ, 

�ોકડની ર�િઆ�  �વમ, લે�મ-દ��મની પપ�ર�િઆ�  �વમ ્મટ� નમ�મકં�ય પ�કો �ૈયમ� ક�� છે. બ �્મ ં�ે� અને 

્દં�નમ �વમહો સ�� ચમલ�મ હોય છે. �ની ��ય્ ક� પ�ો્ અસ� નમ�મક�ય સચંમલન પ� િ�ી હોય છે. ધધંમની 

�ૂંકમગમળમની અને લમબંમગમળમની નમ�મકં�ય સગંીન�મ અને નફમકમ�ક�મ  �વમ ��ુો�� આવ�લેષ�નો ઉપયોગ િમય 

છે. પ�ં� ુ�ગમવમજ�ય પપ�ર�િઆ�ને કમ��ે કંપનીની વમ��આવક પપ�ર�િઆ�  �ી શકમ�ી નિી. વમ��આવક પપ�ર�િઆ� 

 �વમ ્મટ� �ગમવમને �યમન્મ ં�મખીને આ્લક�ો�ુ ં��ૂયમકંન ક��ુ ંજ��� છે. �ેનમ  ધમ�� જ ધસ�ની જોગવમઇ, 

�ટોકની પડ�� ન�� ક�વી જ��� છે. કમ�� ક� �ગમવમની નમ�મકં�ય સચંમલન, પેઢ�નમ ં��ૂય, ધસમ�મની જોગવમઇ 

�ટોકની પક�્� લે�-દ��ની ર�િઆ�, નમ�મકં�ય બ �ોની  ્ીનગી��ઓ, વળ��નમ ં દ� નમ�મક�ય બ �ો્મ ં

નમ�મક�ય સમધનો, નમ�મક�ય પ�કોનમ ં આવ�લેષ� અને �ડૂ� ખચરનમ ં બ�પટ�ગ પ�  ડ� અસ� િમય છે.  િી 

કંપનીનમ ં પહસમબો લખ�ી વખ�ે �ગમવમની ક� ્પંદની પપ�ર�િઆ�ને �યમન્મ ં�મખીને યો�ય પ�આ�નમ ંઉપયોગ �મ�મ 

પહસમબો ન�ધવમ જોઈએ. 
 

ચાવી�પ શ�દો : �ગમવો, નમ�મક�ય સચંમલન 
 

1. ��તાવના 

કોઈપ� દ�શ�ુ ંઅિર��ં નમ�મક�ય બમબ�ો પ�  ધમપ�� હોય છે. વ� ુપડ�મ નમ�મનંી અિર��ં પ� અસ� િ�ી 

હોય છે અને નમ�મનંી અછ� પ�  અસ� ક�� છે. સ�� ભમવ્મ ંવધમ�ો ક� �ગમવમની પપ�ર�િઆ�્મ ંસ�� વધમ�ો 

િ�ો હોય છે. સ�� ચમ� ુ�હ� છે. �નમ કમ��ે બ �્મ ંવ��નુી ્મગં, ��ુવઠમ, પક�્�, �મહક સ�ંયમ વગે�� ગમઢ 

અસ� િમય છે. કંપનીઓ � ચીજવ�� ુક� સેવમઓ�ુ ંઉ�પમદન ક� વેચમ� ક��ી હોય એનમ પ� �ગમવો અસ� ક�� છે. 

કંપની � વમઆષથક પહસમબો �ૈયમ� ક�� છે. �ે �ગમવમને કમ��ે સમચમ હો�મ નિી. �ગમવમને �યમન્મ ંલીધમ આવનમ �ૈયમ� 

ક�વમ્મ ં વ�મ હોવમિી કંપનીની સમચી પપ�ર�િઆ�  �ી શકમ�ી નિી. કંપનીની વમ��આવક પપ�ર�િઆ�  �વમ ્મટ� 
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�ગમવમની પહસમબી પ�કો અને આવઆવધ પહસમબી અસ�ો પ� કયમ કયમ ઘટકો પ� ક�વી અસ� િમય છે અને કંપની 

સમિે જોડમયેલમ �ોકમ�કમ�ો, લે�દમ�ો, દ�વમદમ�ો અ�ય પ્કમ�ો પ� ક�વી અસ� િમય છે �ે્જ કંપનીનમ આવઆવધ 

ખચમરઓ અને �ટોકની પડ�� પ� ક�વી અસ� િમય છે �ે  ��ુ ંજ��� છે.  કંપનીનમ વમઆષથક પહસમબો �ૈયમ� ક��ી 

વખ�ે �ગમવમને �યમન્મ ં�મખ�ુ ંજ��� છે.  

 

2. �ગાવાનો અથર   

Frof. Coulborn નમ જ�મ�યમ �જુબ,  

Inflation refers to a situation where too much money is choosing too few goods.  

�ગમવો એટલે સમ્મ�ય ભમવ સપમટ�્મ ંિ�ો સમ��ય��ૂર વધમ�ો. 

�ગમવો કંપની ક� પેઢ�ની આ્લક�ોનમ ં ��ૂયને, આ્લક�ોનમ ં ધસમ�મને, ્મલસમ્મનનમ ં ��ૂય, પેટ�ને, લે�દમ�ો, 

દ�વમદમ�ોનમ ં ��ૂયને અને નફમને અસ� ક�� છે. �યમ�� �ગમવમજ�ય પપ�ર�િઆ� હોય �યમ�� જો ચીલમચમ� ુ પહસમબી 

પ�આ� �જુબ નમ�મકં�ય પ�કો �ૈયમ� ક�વમ્મ ં વે �ો બધમની સમચી પપ�ર�િઆ�  �ી શકમ�ી નિી.  ધધંમની 

સમચી પપ�ર�િઆ�  �વમ ્મટ� સચંમલકોએ �ગમવમને �યમન્મ ં�મખીને વમઆષથક પહસમબો �ૈયમ� ક�વમ જ��� છે. �ગમવો 

નફમ-�કુસમન ખમ�મની અને પમકમ સ�વૈયમની અનેક આવગ�ો પ� અસ� ક�� છે. 

1. િમલકતોના ��ૂય પર અસર  

�ગમવમની પપ�ર�િઆ�્મ ંઆ્લક�ો�ુ ંચોપડ� દશમરવેલ  આ�હમઆસક ��ૂય �ે�ુ ંવમ��આવક ��ૂય દશમરવ� ુ ંનિી. વમ��આવક 

બ � ��ૂય ક��મ ંચોપડ� ��ૂય ઓ� ંહોય છે.  િી પેઢ��ુ ંચો��ુ ં��ૂય ઓ� ંજોવમ ્ળે છે. શે�ની ચોપડ� પક�્�, 

ઓછ�, બ �પક�્� ઓછ� અને પેઢ��ુ ં ��ૂય પ� ઓ� ંજ �હ� છે. આ્લક�ોની  આ�હમઆસક પક�્� પ� ધસમ�મની 

જોગવમઇ ઓછ� િશે, નફો બનમવટ� ���ે  ચો જોવમ ્ળશે અને કોપ���ટ ્ે��ુ ં ભમ�� પ� વધશે. �ગમવમને 

કમ��ે નમ�મકં�ય પ�કો્મ ંકંપનીની વમ��આવક પપ�ર�િઆ� �ગટ િ�ી નિી.  

2. પેઢ�ના ��ૂય પર અસર  

�ગમવમનો વમ��આવક દ� અપે�્� દ� �ટલો જ હોય �યમ�� પેઢ�નમ ં��ૂયને ખમસ અસ� િ�ી નિી. �યમ�� �ગમવમનો 

વમ��આવક દ� અપે�્� દ� ક��મ ંઅલગ હોય �યમ�� પેઢ�નમ ��ૂયને અસ� ક�� છે. પેઢ�નમ ં��ૂય પ� �ગમવમની 

અસ� લે�મ-દ��મની પપ�ર�િઆ� પેદમશ ક� સેવમઓનમ ંભમવો અને પડ��ની સવેંદનશીલ�મ અને ધસમ�મની જોગવમઇ 

�ે્જ �ટોકની પક�્� �વમ પપ�બળોનમ ં ધમ�� િમય છે.  

a. લેણા-દ�ણાની પ�ર��થિત  

�ગમવો �ોકડની લેવડ-દ�વડ ક��મ ંબધમ જ પ્કમ�ોને અસ� ક�� છે. �ગમવમ્મ ંસ�� વધમ�ો આધ�મ� ્ેળવનમ�ને 

લમભ િમય છે. �્મ ં�ગમવો વધે એટલે નમ�મ�ં ુ ંવમ��આવક ��ૂય ઘટ� છે. �ેિી લીધેલી લોન પ�� �કુવ�ી સ��મ 

નમ�મનંી ્દદિી િમય છે. દ�વમદમ�ને �ટલો લમભ િમય �ેટલી લે�દમ�ને ખોટ  ય છે. �ગમવમનમ ંઅપે�્� દ� 
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ક��મ ંવમ��આવક દ�્મ ંવધમ�ો ક� ઘટમડો િમય �ો પેઢ�નમ ં��ૂય પ� �ેની શી અસ� િમય �ેનો  ધમ� પેઢ�ની 

ચો�ખી લે�દમ�ોની ક� ચો�ખી દ�વમદમ�ની પપ�ર�િઆ� પ� �હ�લો છે. જો પેઢ�ની ચો�ખી પપ�ર�િ� લે�દમ�ની હોય 

અને �ગમવમનો દ� અપે�્� ક��મ ંવધી  ય �ો પેઢ�ની સપંઆ�્મ ંઅને ��ૂય વધમ�ો િમય છે અને જો �ગમવમનમ ં

વમ��આવક દ� અને અપે�્� દ� ક��મ ંઘટ�  ય �ો પેઢ�ની સપંઆ� અને �ેનમ ��ૂય્મ ંવધમ�ો િમય છે. 

b. પેદાશ ક� સેવાની �ક�મત અને પડતરની �ગાવા ��યેની સવેંદનશીલતા : 

પેદમશ ક� સેવમની પક�્� અને પડ��ની �ગમવમ ��યેની સવેંદનશીલ�મ પેઢ�નમ ં��ૂય પ� અસ� ક�� છે. પેદમશની 

પક�્�ની �ગમવમ ��યેની સવેંદનશીલ�મ �ટલી �ી� હોય �ે્ પક�્�્મ ંઝડપિી વધમ�ો િમય છે અને પડ��ની 

સવેંદનશીલ�મ ઓછ� �ે્ પડ��્મ ંવધમ�ો િમય છે. �ગમવમનમ ંવધમ�મ ��યે પડ��ની સવેંદનસીલ�મ વધમ�� હોય 

અને પક�્� ઓછ� હોય �ો પેઢ��ુ ં��ૂય ઘટશે. 

c. ધસારાની જોગવાઈ  

ધસમ�મની જોગવમઇ આ્લક�નમ ં આ�હમઆસક ��ૂયનમ ં ધમ�� ક�વમ્મ ં વે છે. �ગમવમજ�ય પપ�ર�િઆ�્મ ંઆ્લક�ોની 

�નુઃ �િમપનમ પક�્� �ે્ની  આ�હમઆસક પક�્� ક��મ ંવધમ�� હોય છે. જો ધસમ�મની જોગવમઇ  આ�હમઆસક પડ��નમ ં

 ધમ�� ગ�વમ્મ ં વે �ો નફો વધશે. પેઢ�ની કચ�મપેટ�ની જવમબદમ��્મ ં વધમ�ો િશે અને પેઢ�નમ ં ��ૂય્મ ં

ઘટમડો િશે. પ�ં� ુજો ધસમ�મની જોગવમઇ �નુઃ �િમપનમ પક�્�નમ ં ધમ�� ક�વમ્મ ં વે �ો નફો ઘટશે. ક�વે�મની 

જવમબદમ�� ઘટશે અને પેઢ�નમ ં��ૂય્મ ંવધમ�ો િશે. 

d. �ટોકની �ક�મત  

ઉ�પમદન પડ�� ગ����ની દ�ખ��ખ ્મલસમ્�ીની પક�્� કઇ પ�આ� અ�સુમ� ન�� ક�વમ્મ ં  વે છે �ેની 

પેઢ�નમ ં ��ૂય પ� અસ� ક�� છે. જો ઇ�� ુ પક�્�ો Lifo પ�આ� અ�સુમ� ન�� ક�વમ્મ ં વે �ો �ે વ�ર્મનની 

પક�્�્મ ંવધમ�ો ન�ક િશે. પડ�� વધશે, નફો ઘટશે, ક�વે�મની જવમબદમ�� ઘટશે અને પેઢ��ુ ં��ૂય વધશે અને 

જો ઇ�� ુપક�્� Fifo પ�આ� �જુબ ન�� ક�વમ્મ ં વે �ો �ગમવમજ�ય પપ�ર�િઆ�્મ ં્મલસમ્�ીની � પડ�� હોય 

�ેનમ ંક��મ ંઓછ� પડ�� �કવમ્મ ં વશે કમ��ે પહ�લમ ં વેલી ્મલસમ્�ી ઉ�પમદન ્મટ� પહ�લમ ં્ોકલવમ્મ ં

 વે છે અને પહ�લમ ં્મલસમ્�ી ઉ�પમદન ્મટ� પહ�લમ ં્ોકલવમ્મ ં વે છે અને પહ�લમ ખ��દમયેલ ્મલસમ્�ીની 

હોય છે. �િી ઓછ� પડ��નમ ંકમ��ે નફો વધશે. ક�વે�મની જવમબદમ�� વધશે. અને પેઢ��ુ ં��ૂય ઘટશે. 

3. નાણાકં�ય બ�રોની �મીનગીર�ઓ અને વળતરના ંદર પર અસર  

�ગમવો નમ�મ બ � અને �ડૂ� બ � �વમ નમ�મક�ય બ �ોની  ્ીનગી��ઓ પ�નમ ંવળ��નમ ંદ�ને અસ� ક�� 

છે. �ગમવમજ�ય પપ�ર�િઆ�્મ ં ્ીનગી��ઓનમ ં� �ોકમ� ક�વમ્મ ં વે છે. �ેનમ પ� � �ોકડ �વમહ �મ�� િનમ� 

છે. �ેની ખ��દ શર��  ્ીનગી��ની ખ��દ� ક��ી વખ�ે નમ�મનંી � ખ��દશર�� હોય �ેનમ ંક��મ ંઓછ� હોય છે. 
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પપ��મ્ે  ્ીનગી��નો ક��લમ �ોકમ� પ� ્ળ�ો વળ��નો વમ��આવક દ� �ેનમ ંનો્ીનલ વળ��નમ ંદ� ક��મ ં

ઓછો હોય છે.  

 

4. નાણાકં�ય બ�રોની નાણાકં�ય સાધનો પર અસર  

બ �્મ ં�્ સેવમ ક� વ��નુમ ભમવ વધે �ે્ કમ્દમ�ો ્�ઘવમ�� ભ�િમની ્મગ�ી ક�� છે અને �ે્ની દલીલ 

�વીકમ��ને �ે્ને ્�ઘવમ�� ભ��ુ ં �કુવવમ્મ ં  વે છે કમ�� ક� �ગમવમનમ ં દ�્મ ં વધમ�ો િવમિી નમ�મકં�ય 

વમ��આવક ��ૂય્મ ંઘટમડો િમય છે. �ગમવો નમ�મકં�ય બ �ો્મ ં�ડૂ� ્ેળવમ� અને �ડૂ� ��ુ� પમડનમ�ને અસ� ક�� 

છે. �યમ�� �ગમવમ્મ ંઅનઅપે�્� વધમ�ો િમય છે �યમ�� નમ�મકં�ય બ �ો્મ ં�યમજનમ ંદ�ો  ચકમય છે અને ન�ુ ં

આધ�મ�  ચો દ�� િમય છે. પ�ં� ુ �ુનમ આધ�મ� પ� નીચમ �યમજનમ દ� ચમ� ુ �હ� છે �નમ ં પપ��મ્ે બદલમયેલી 

�ગમવમની પપ�ર�િઆ�્મ ંઆધ�મ� ક�નમ�ને �કુસમન િમય છે. 

5. નાણાકં�ય િવ�લેષણ પર અસર  

કંપની ક� પેઢ�ની  આિથક પપ�ર�િઆ�, નફમકમ�ક�મ અને કમયર્્�મ  �વમ ્મટ� નમ�મક�ય પ�કો�ુ ં ��ુો��ની 

્દદિી આવ�લેષ� ક�વમ્મ ં વે છે. �ગમવમની પપ�ર�િઆ�્મ ંકંપનીની સમચી પપ�ર�િઆ��ુ ં�ચ�  �ી શકમ� ુ ંનિી. 

કમ�� ક� નમ�મકં�ય પ�કો,  આ�હમઆસક પડ��નમ ં ધમ�� �ૈયમ� ક�વમ્મ ં વે છે.  િી �ગમવમની પપ�ર�િ�્મ ં

કંપનીની નમ�મકં�ય પપ�ર�િઆ�ની વમ��આવક�મ  �વમ ્મટ� �ગમવમને �યમન્મ ં �મખી �ધુમ�મ-વધમ�મ સમિેનમ ં

નમ�મકં�ય પ�કો ફ��િી �ૈયમ� ક��લમ નમ�મકં�ય પ�કો પ�  ધમપ�� નમ�મકં�ય આવ�લેષ� નમ�મકં�ય પપ��મ્ો�ુ ં

�ચ� �ૂ�ંુ ��ૂ િમય છે. �ગમવમને �યમન્મ ં �મ�યમ વગ� નમ�મકં�ય પપ��મ્�ુ ં ક���ુ ં ��ૂયમકંન �ૃઆ�્ ���ે  � ુ

દ�ખમય છે.  

6. �ડૂ�ખચર બબ�ટ�ગ પર અસર  

�ડૂ� ખચરનમ ંબ�પટ�ગ  ગે સમ્મ�ય ��મ�લકમ એવી છે ક� વ�ર્મન ભમવો્મ ં ધમ�� �ુલ �ડૂ� ખચર અને �ોકમ�નો 

 દમજ ન�� ક�વમ્મ ં વે છે. વ�ર્મન ભમવોનમ ં ધમ�� �ો��ટનમ ં આિથક  ��ુય દ�આ્યમન �મ�� િનમ� 

ચો�ખમ �ોકડ  વક �વમહનો  દમજ ન�� ક�વમ્મ ં વે છે અને �ડૂ�ની પડ�� પ� વ�ર્મન ભમવ સપમટ�ને 

�યમન્મ ં �મખીને ન�� ક�વમ્મ ં વે છે. �ડૂ�ની સ���મશ પડ��નમ ં દ�ને વટમવનમ ં દ� ���ક� �વીકમ��ને ભમઆવ 

�ોકડ �વમહને �ે દ�� વટમવીને વ�ર્મન ��ૂય શોધવમ્મ ં વે છે. �ે્મિંી �ોકમ� બમદ ક��મ ચો��ુ ંવ�ર્મન ��ૂય 

્ળે છે.  
  

3. ઉપસહંાર 

કોઈપ� કંપની, પેઢ� ક� સ�ંિમએ પો�મનમ ંવમઆષથક પહસમબો �ૈયમ� ક��ી વખ�ે બ �્મ ંકઇ પપ�ર�િઆ� છે �યમન્મ ં

લે�ુ ંજ��� છે. કમ�� ક� �ે� અને ્દં�ની ર�િઆ�એ કંપનીનમ ંઅને બ � સમિે સકંળમયેલમ આવઆવધ ઘટકો પ� અસ� 
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ક�� છે. �ને કમ��ે કંપનીનમ ંવમઆષથક પહસમબો સમચી ર�િઆ� દશમરવ�મ નિી અને કંપનીનમ ંસચંમલકોને ખોટ� ્મપહ�ી 

્ળે છે. સચંમલકોને આન�રય લેવમ્મ ં��ુક�લીઓ િમય છે.  વી �ગમવમની પપ�ર�િઆ�ને �યમન્મ ં�મખીને સચંમલકોએ 

વમઆષથક પહસમબો �ૈયમ� ક�વમ જોઈએ.  
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