
अर्थशास्त्राची व्याख्या { अडॅमस्स्त्मर्,माशथल व रॉबिन्स } 

प्रस्त्तावना  
 अती प्राचचन काळात अर्थशास्त्राची ओळख राजकीय अर्थशास्त्र म्हणून 

होती. चदं्रगपु्त मोयाथच्या काळात  (इ.स.पवूथ ३२२)  आयथ चाणक्यान ेकवटील्याच े

अर्थशास्त्र पुस्त्तकात  राजांनी राज्यकारभार चालवतांना उत्पन गोळा करून ते 

कशाप्रकारे खचथ करावे यासंिधीची माहहती प्राप्त होते. त्यामुळे कवटील्याच्या  
अर्थशास्त्राला राजकीय अर्थशास्त्र म्हणून ओळखले जात होते. 

 बिटीश अर्थशास्त्रज्ञ  अॅडमस्स्त्मर् यांनी १७७६ मध्ये “राष्टाची सपंती” या  
ग्रंर्ातून अर्थशास्त्राला स्त्वतंर शास्त्राचा दजाथ ममळवून हदला म्हणून 

अॅडमस्स्त्मर्ला अर्थशास्त्राचे जनक हा िहुमान ममळाला आहे. 

कोणत्याही शास्त्राच्या अभ्यासाची सुरुवात त्याच्या व्याख्येपासून 

होते.व्याख्येवरून त्या शास्त्राचा अभ्यासववषय,स्त्वरूप व व्याप्ती समजून येते. 

म्हणून प्रत्येक शास्त्राच्या अभ्यासाकररता व्याख्या महत्वाची समजली जाते. 

आजपयतं अर्थशास्त्राच्या ज्या ननरननराळ्या व्याख्या करण्यात आल्या 
आहेत.त्यांचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी तीन गटात वगीकरण करण्यात येते. 
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प्रकरण ३. आचर्थक ननयम व आचर्थक समस्त्या  
प्रस्त्तावना  
 शास्त्र म्हटले की ननयम आलेच. प्रत्येक शास्त्राला काहीना काही ननयम 

असतातच, अर्थशास्त्र हे सुद्धा एक शास्त्र असल्यामुळे त्यातही ननयम आहेत.  

अर्थशास्त्रातील ननयमाना अर्थशास्त्रीय ननयम असे म्हणतात.  दोन घटनामधील 

ककंवा दोन घटकांमधील कायथकारण सिधं स्त्पष्ट करणाऱ्या ववधानानंा शास्त्रीय 

ननयम असे म्हणतात. शास्त्रीय ननयम हे कारण व पररणाम यातील सिंध स्त्पष्ट 

करीत असतात. अर्थशा- स्त्रीय  ननयमसुद्धा मनुष्याच्या आचर्थक प्रयत्नामधील 

कारण व पररणाम यांचे स्त्पष्टीकरण करतात. उदा.मागणीच्या ननयमानुसार 
वस्त्तूची ककमत वाढल्यास नतची मागणी कमी यातील ककमत वाढण्याची घटना 
कारण आहे. व मागणी कमी होण्याची घटना हा परीणा  होय. अशाप्रकारे 
अर्थशास्त्रीय ननयमदेखील कारण व पररणाम यातील पारस्त्परीक संिंध स्त्पष्ट 

करतात.    
आचर्थक ननयमाची व्याख्या  

➢ डॉ. माशथल “ज्याच्या प्रेरक इच्छाची तीव्रता पैशाच्या स्त्वरुपात मोजता येते अशा 
आचर्थक  व्यवहारांच्या िाितीत मनुष्य समाजाची सवथसामान्य प्रवूती दशथववणारे 
ववधान म्हणज ेआचर्थक ननयम होय.” 

➢ प्रा. रॉबिन्स “अनेक साध्ये आणण दमुमथळ व पयाथयी साधन ेयाचंा मेल घालण्याच्या 
दृष्टीन ेकेलेल्या मानवी वागणकुीसंिंधी सवथसामान्य प्रवूती दशथववणाऱ्या ववधानाला 
आचर्थक ननयम असे म्हणतात.”  



आचर्थक ननयमाचं ेस्त्वरूप / वमैशष्टये  
 आचर्थक ननयमांची खालील प्रमाणे वमैशष्टये आहेत. 

१. केवळ आचर्थक व्यवहाराचंे वववेचन –  

आचर्थक ननयम मनुष्याच्या केवळ आचर्थक व्यवहाराचें वववचेन करतात. उदा. 
राजकीय, धाममथक ननैतक इत्यादी व्यवहाराचंा अभ्यास आचर्थक ननयमाचं्या कके्षत येत 

नाही. 
 

२. सवथसामान्य प्रवतृीदशथक – 

ववमशष्ट पररस्स्त्र्तीत  मानवाची व्यवहार करण्याची सवथसामान्य  

प्रवतृी काय राहील हे दशथववण्याचे कायथ आचर्थक ननयम करतात. उदा. वस्त्तचूी ककमत 

कमी झाली तर मनुष्य त्या वस्त्तचूी मागणी जास्त्त करील. याउलट ककंमत वाढली तर 
मागणी कमी करील. हह मनुष्याची सवथसाधारण प्रवूती दशथववण्याचे कायथ मागणीचा 
ननयम करतो. 

 आचर्थक ननयम व भौनतक ननयम याचंी तुलना  
 भौनतक (नसैचगथक) शास्त्रातील ननयम आणण अर्थशास्त्रातील ननयम यात 

खालील िाितीत फरक हदसून येतो. 

अ.क्र. अर्थशास्त्रातील(अचर्थक) ननयम भौनतक(नसैचगथक)शास्त्रातीलननयम 

१  आचर्थक ननयम नेहमीच खरे 
ठरतीलयाचीखारी(अननस्चचत) 

देता येत नाही. उदा.मागणीचा 
ननयम   

नैसचगथक शास्त्रातील ननयम ननस्चचत 

स्त्वरूपाचे असतात. त े नेहमी खरे ठरतात 

उदा. गुरुत्वाकषथणाचा  ननयम  

२ आचर्थक ननयमाचा अभ्यास ववषय 

सजीव मानव आहे. 

नसैचगथक शास्त्रातील ननयमाचा अभ्यास ववषय 

ननजीव वस्त्तू आहे. 

३  आचर्थक ननयमाचा पररणाम 

स्त्पष्टपणे हदसून येत नाही. 
उदा.मागणीचा ननयम   

नैसचगथक शास्त्रातील ननयमाचा पररणाम 

स्त्पष्ट हदसून येतात.उदा.H2O  



४  आचर्थक ननयम प्रयोग शाळेत 

पडताळून पाहता येत नाही. 
नैसचगथक शास्त्रातील ननयम प्रयोग शाळेत 

तपासून पाहता येतात.  
५  सामास्जक शास्त्रातील प्रत्येक 

समस्त्या कोणत्याना-कोणत्या  
समस्त्येशी जुळलेली असते. नतला 
पणूथपणे वेगळे करता येत नाही. 
उदा. िकेारी  

नैसचगथक शास्त्रातील कोणतीही समस्त्या 
इतर समस्त्यापंासून सहज वेगळी करता 
येते. 

६  आचर्थक ननयमांचा प्रभाव 

मोजण्यासाठी पसैा हेच एकमेव 

साधन आहे. परंत ु ते देखील 

ववचवसनीय साधन नाही.  

नैसचगथक शास्त्रातील ननयमांचा प्रभाव 

मोजण्याकररता योग्य ती  मापन यंर े

उपलब्ध असल्यान े त्यांचा काटेकोर प्रभाव 

मोजता येतो. 
 

 

 

आचर्थक समस्त्या / प्रचन 

अर्थशास्त्रात आचर्थक समस्त्याचंा अभ्यास केला जातो. उत्पादन प्रकक्रयेतून  

मानवी गरजाची  पूतथता केली जाते.  परंतु मानवी गरजा अमयाथद असल्यान ेव 

गरजापतुीची साधन ेमयाथहदत असल्यान ेआचर्थक समस्त्या/प्रचन ननमाथण होतात. 

आचर्थक  प्रचनाची सोडवणूक करतांना ननवडीचे तंर वापरले जाते.  मानवाच्या 
सवथच गरजा सारख्या महत्वाच्या नसतात काही गजाथची तीव्रता जास्त्त तर 
काहीचंी तीव्रता कमी असते. ज्या गरजा जास्त्त तीव्र त्या प्रर्म भागववल्या जातात 

व ज्या गरजा कमी तीव्र त्या नंतर भागववल्या जातात.  अशा प्रकारे आचर्थक 

प्रचन सोडवला जातो. 



व्याख्या- “ननरननराळ्या उद्हदष्टाचं्या पुतथतेकररता  मयाथहदत साधनाचं्या 
उपयोगाशंी संिंचधत  असलेल्या  ननवडीच्या प्रचनालाच आचर्थक प्रचन असे 

म्हणतात.” 

  र्ोडक्यात व्यक्ती,कुटंुि,समाज ककंवा देश(अर्थव्यवस्त्र्ा)या 
सवाथसमोर नेहमी एक गंभीर प्रचन ननवडीचा ननमाथण होतो. या  ननवडीच्या 
प्रचनाचाच अभ्यास आचर्थक प्रचनात केला जातो. 

अर्थव्यवस्त्र्ेचे मुलभूत प्रचन 

१. उत्पादन कशाचे व ककती प्रमाणात करावयाचे? 

साधन सामुग्री दमुमथळ असल्याने देशात उत्पाहदत होणाऱ्या 
वस्त्तूववषयी हा  ननणथय घ्यावा लागतो.  
 

 

२. उत्पादन कसे करावे ? 

उत्पादन कशाचे व ककती ? ठरल्यानंतर कोणत्या साधनाने कसे 

करावे?  ही  दसुरी समस्त्या ननमाथण होते.  उत्पादनात श्रम प्रधान 

ककंवा भांडवलप्रधान  तंर वापरावे ही ननवडीची समस्त्या ननमाथण 

होते. 

३. उत्पादन साधनाचंा उपयोग ककती कायथक्षमतनेे होत आहे? 



देशातील संसाधनाचा पुरेपूर वापर होने गरजेचे आहे. जर साधनाचा 
पणूथ वापर झाला नाही तर राष्रीय उत्पादनात वाढ होणार नाही. म्हणनू 

उत्पादन साधनांचा उपयोग ककती कायथक्षमतेने होतो की नाही ही 
समस्त्या आहे. 

४.  राष्रीय उत्पनात वाढ होत आहे कां? 

देशाच्या ववकासासाठी राष्रीय उत्पनात वाढ होणे अपेक्षक्षत असते, 

परंतु राष्रीय उत्पन्न वाढी सोित आचर्थक ववषमतेत वाढ होऊ नये. ही 
समस्त्या आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मागणी  ननयम  Law of Demand 

आकृतीमध्ये अक्ष या आसावर िाजारातील िटाटयाची मागणी दशथववली आहे. आणण अय 

अक्षावर ककंमत दशथववली आहे. हे दशथववणारे अ,ि,क,ड, हे बिदं ूकाढले आहेत. ह्या बिदंनुा 



जोडणारी एक रेषा काढल्यास मम हा मागणी वक्र तयार होतो. मागणी वक्र हा वरून 

खाली येणारा व डावीकडून उजवीकडे जाणारा आहे.  

ननयमाची गहृहते  

 मागणी ननयमाची खालील प्रमाण ेगहृहते आहेत. 

१. लोकसंख्या स्स्त्र्र असावी. 
२. उपभोक्त्याच्या आवडीननवडीत िदल होऊ नये. 

3. पयाथयी वस्त्तूंच्या ककमती स्स्त्र्र असाव्यात. 

४. परस्त्पर पूरक वस्त्तुंच्या ककमती स्स्त्र्र असाव्यात. 

५. हवामान, हंगाम इत्यादी भौताल्ची पररस्स्त्र्ती स्स्त्र्र असावी. 
६. वस्त्तूला प्रनतष्ठा मूल्य नसावे. 
७. वस्त्तूच्या उपयोगीतेत िदल होऊ नये.  

मागणी ननयमाचे अपवाद  

 मागणी ननयमाल एकाही अपवाद आहेत त ेखालील प्रमाण-े 

१.गीफें नचा ववरोधाभास – 

 इंग्लंडचा अर्थशास्त्रज्ञ सर रॉिटथ चगफेन   

 

मागणीच ेननधाथरक घटक / मागणीवर प्रभाव पडणारे घटक  
 मागणीवर फक्त ककंमतीचाच प्रभाव पडतो अस ेनाही. ककंमतीमशवाय इतर घटकांचा देखील प्रभाव 

पडतो.मागणीवर प्रभाव पडणारे घटक खालील प्रमाणे आहेत. 

१. लोकसंख्या – लोकसंख्येत होणाऱ्या िदलाचा मागणीवर पररणाम होतो. लोकसंख्येत वाढ झाली तर 
मागणी वाढते. आणण लोकसंख्येत घट  झाली तर मागणी घटते. 
२. उपभोक्त्याचे उत्पन्न – 

५.उपयोगीतते िदल –वस्त्तूचं्या उपयोगीतते िदल झाला.तर त्याच्या मागणीवर पररणाम होतो.एकादशीच्या 
ककंवा महामशवरारीच्या हदवशी केळी,रताळी यांच्या तर कोजाचगरीच्या हदवशी दधुाच्या उपयोगीतेत वाढ 

होते.म्हणून त्या हदवशी  अशा वस्त्तूंच्या मागणीत वाढ होते. 
६.हवामानात िदल – हवामानात िदल झाला तर त्याचा मागणीवर पररणाम होतो. उदा. उन्हाळ्यात रं्ड 
पेयाची मागणी वाढते. पावसाळ्यात छत्र्या व रेनकोटची मागणी वाढते तर हहवाळ्यात गरम कपड्याची 
मागणी वाढते. 
७.सामास्जक प्रर्ा व रूढी – पूवी पुरुषांनी टोपी घालणे, स्स्त्रयांनी िांगड्या घालणे,कंुकू लावण े ही 
सामास्जक प्रर्ा होती. अलीकडे ही प्रर्ा िरीच कमी झाल्यामुळे टोप्या,िांगड्या कंुकू या वस्त्तूंची मागणी 
कमी झाली आहे. 



८.जाहहरातीचा पररणाम – एखाद्या वस्त्तूची जाहहरात प्रभावीपने करण्यात आली तर त्या वस्त्तूला प्रचंड 

मागणी येते.  
९.भववष्यकालीन ककंमतीचा अदंाज – एखाद्या वस्त्तूंच्या ककंमती भववष्यात वाढणार आहेत असा अदंाज 

असेल तर त्या वस्त्तूची वतथमानकाळात मागणी वाढते. याउलट ककंमती कमी होणार अशी अपेक्षा असेल 

असेल तर मागणी कमी होते. 
मागणीतील िदल 

 मागणीचा ववस्त्तार आणण संकोच  
मागणीचा ववस्त्तार- इतर पररस्स्त्र्ती कायम असताना वस्त्तूच्या ककंमतीत घट झाल्यामुळे त्या वस्त्तचू्या 
मागणी पररमाणात जी वाढ होते नतला मागणीचा ववस्त्तार अस ेम्हणतात. 

ककंमत  मागणी  
१५रु. १५००नग  

१०रु. २००० नग  

मागणीचा संकोच - इतर पररस्स्त्र्ती कायम असताना वस्त्तचू्या ककंमतीत वाढ  झाल्यामळेु त्या वस्त्तचू्या 
मागणी पररमाणात जी घट  होते नतला मागणीचा संकोच  अस ेम्हणतात. 

ककंमत  मागणी  
१५रु. १५००नग  

२०रु. १००० नग  

 

मागणीतील वाढ  आणण घट  
मागणीतील वाढ- लोकसंख्या,लोकाचंे  उत्पन्न आवडीननवडी उपयोचगता इत्यादी घटकामंध्ये 

म्हणजेच इतर पररस्स्त्र्ती मध्ये िदल झाल्यामुळे मागणीत वाढ होत असेल तर त्याला मागणीतील 

वाढ असे म्हणतात. ककंमत  मागणी  
१५रु. १५००नग  

१५रु. २००० नग  

मागणीतील घट - लोकसंख्या,लोकाचंे  उत्पन्न आवडीननवडी उपयोचगता इत्यादी घटकामंध्ये 

म्हणजेच इतर पररस्स्त्र्ती मध्ये िदल झाल्यामुळे मागणीत घट  होत असेल तर त्याला मागणीतील 

घट  असे म्हणतात. ककंमत  मागणी  
१५रु. १५००नग  

१५रु. १००० नग  

 

 

 



 

 

 

वस्त्तुननष्ठ प्रचन 

1. कोणत्या अर्थतज्ञानाच्या मते अर्थशास्त्र हे ननवडीचे शास्त्र आहे? 

 अ) रॉबिन्स ि) डॉ, माशथल क) से ड) वपगू  
2. कोणत्या अर्थव्यवस्त्रे्त ककंमत यंरणा महत्वाची ठरते. 
 अ)भाडंवलवादी अर्थव्यवस्त्र्ा ि) समाजवादी अर्थ.क) ववकमसत अर्थ.ड)अववकमसत अर्थव्यवस्त्र्ा  
3. सामान्य तथयांच्या आधारे ववमशष्ट तथयां संिंधी ननणथय कोणत्या आचर्थक ववचलेषण पद्धतीत घेतल्या  
    जातात ? 

 अ) ननगमन पद्धती ि) आगमन पद्धती क) सकु्ष्म अर्थशास्त्र पद्धती ड) स्त्रू्ल अर्थशास्त्र पद्धती 
4. ववमशष्ट तथयाच्या आधारे सामान्य तथया ंसिंधंी ननणथय कोणत्या ववचलेषण पद्धतीत घेतले जातात? 

 अ) ननगमन ि) आगमन क) सूक्ष्म ड) स्त्रू्ल  

5. मागणी ननयमाच्या ववचलेषणासाठी उपयोचगतचेे मापन गणनात्मक पद्धतीन ेकरण्याच्या प्रयत्न यापकैी                   
 कोणत्या अर्थतज्ञाने  केलेला आहे.   

 अ) माशथल ि) हहक्स क) परेटो ड) एजवर्थ  
6. मागणी मसद्धातंाच्या ववचलेषणासाठी उपयोचगतचेे मापन क्रमवाचक पद्धतीन ेकरण्याचा प्रयत्न यापकैी  
 कोणत्या अर्थशास्त्रज्ञाने केलेला आहे? 

  अ) माशथल ि) हहक्स क) परेटो ड) एजवर्थ 
7.कोणत्या अर्थशास्त्रज्ञाने अर्थशास्त्राला आदशथवादी शास्त्र म्हणून संिोधले आहे. 

 अ) माशथल ि) रोबिन्स  क) के्रझर  ड) स े 

8. तटस्त्र्ता वक्राचा आकार असतो. 
 अ) ऋणात्मक  ि) धनात्मक  क) उदग्र  ड) क्षीतीज   

9. खालीलपैकी कोणत्या वस्त्तूची मागणीची लवचचकता कमी असते? 

 अ) जीवनावचयक ि) हटकाऊ क) चैनीच्या ड) यापैकी नाही. 
10. तटस्त्र्ता वक्राची संकल्पना सवथप्रर्म कोणत्या शास्त्रज्ञाने मांडली ? 

 अ) हहक्स ि) परेटो क) एजवर्थ ड) स्त्लटस्त्की   
11. हहक्स व एलनच्या तटस्त्र्ता वक्र ववचलेषणास मागणीचे स्त्पष्टीकरण करण्यासाठी ककती वस्त्तूचा  
 ववचार करण्यात आला. 
 अ) एक ि) दोन क) तीन ड) चार  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


