
अथशा ाचे  प व  ा ी  

ाचीन  काळी  अथशा   हे  तं   शा   मानले  जात  न ते.  ते 
रा शा ाचा एक भाग समजले जात होते.  णूनच  ा काळात अथशा ाला 

ाजकीय अथशा  असे  संबोधले जात असे. परंतु १७७६ म े अॅडम  थ 
यांनी  ा ाची संप ी हा  ंथ िल न अथशा ाला एक  तं  शा   णून  थान 
िमळवून िदले.  णूनच अॅडम  थला अथशा ाचा जनक असे  टले जाते. 
आधुिनक काळात अथशा  हे  तं  शा  मानले जात आहे. 

अथशा ाची  ा ा 

कोण ाही  शा ा ा  अ ासाची  सुरवात  ा ा  ा ेपासून  होते. 
ा ेव न  ा शा ाचा अ ास िवषय,  प व  ा ी समजून येते.  णून 
ेक  शा ा ा  अ ासाक रता  ा ा  ही  मह ाची  समजली  जाते.. 

आजपयत  अनेक  लेखकांनी  अथशा ा ा  ा ा  केले ा  आहेत,  परंतु 
दुदवाने  ात कुठेच एकवा ता िकंवा सुसू ता आढळून येत नाही.  ेकाने 
िविश   ि कोन समोर ठेवून  ा ा केलेली अस ामुळे  ा सव  ा ांम े 
कमालीची  तफावत  आहे.  ात  आ ंितक  मतिभ ता  आहे  ामुळे  काही 
अथशा ांनी  ा ा न देताच अथशा ाचे िलखाण केले आहे. परंतु याव न 
अथशा ाची  ा ा मह ाची नाही  िकंवा  ांचा अ ास कर ाची गरज 

नाही असा िन ष काढला तर तो चुकीचा ठरेल. कारण अथशा ाचा अ ास 

िवषय,  प व  ा ी यांचे अचूक आकलन क न घे ासाठी अथशा ाची 
ा ा  पाहणे  आव क  आहे.  अथात,  सवच  ा ांचा  सिव र  अ ास 

करणे आव क ठरत नाही. परंतु काही मह ा ा  ा ा पाहणे आव क 

ठरते. 

आजपयत,  अथशा ा ा  ा  िनरिनरा ा  ा ा  कर ात  आ ा 
आहेत  ांचे अ ासा ा सोयीसाठी तीन गटात वग करण कर ात येते. 

(अ) संप ीवर आधा रत  ा ा 

(ब) क ाणावर आधा रत  ा ा 

(क) दुिमळतेवर आधा रत  ा ा  



 (अ) संप ीवर आधा रत  ा ा ‐ संप ीवर आधा रत अथशा ाची  ा ा 
अनेकांनी के ा आहेत.  ात जे. ए. िमल, जे. बी. से.. वॉकर िसिनयर, अॅडम 

थ  इ ादीचंा समावेश होतो.  ापैकी  अंडम  थ यांनी  केलेली  ा ा 
मह ाची समजली जाते. अॅडम  थची  ा ा अॅडम  थ यांनी १७७६ म े 
ष्◌ॅमंसजी  व  ि◌छंजपवदेष्  हा  ंथ  कािशत  क न  ात  ांनी  संप ीला 

ाधा   देणारी  अथशा ाची  ा ा  पुढील माणे  केली  आहे.  ’’अथशा  

णजे रा ा ा संप ीचे  प व कारणमीमांसेचे िववेचन करणारे शा  होय. 

वा िवक पाहता ही  ा ा  णजे  ां ा  ंथाचे  दुसरे नावच आहे.  दुसया 
श ात सांगावयाचे झा ास  ां ा मते, ष्अथशा   णजे रा ा ा संप ीचे 
उ ादन, िविनमय शा  व वाटणी यांचे िववेचन करणारे शा  होय. 

ा ेची वैिश े 

(१) रा ीय संप ीला मह   ‐ अॅडम  थ यांनी  िदले ा  ा ेम े रा ीय 
संप ी हाच अथशा ाचा अ ास िवषय समजून ितला सवात जा  मह  िदले 

आहे.  

२) भौितक संप ीचा िवचार ‐  थ यांनी  ा व ूम े उपयोिगता, दुिमळता, 
मनु बा ता  आिण  िविनमयता  ही  चार  ल णे  िदसून  येतात  अशा  भौितक 

संप ीचाच िवचार केला आहे.  ा व ू डो ांनी िदसत नाही िकंवा  ांना  श 

करता येत नाही अशा अभौितक संप ीला अथशा ा ा अ ासातून वगळले 

आहे.  

(३) उ ादन िविनमय व वाटणीचा अ ास ‐  थने रा ीय संप ीचा अ ास 

करताना उ ादन, िविनमय व वाटणी या तीन भागांवर  ांनी जा  भर िदला.  

थ ा  ा ेवरील टीका 

१)  संप ीला अवा व  मह   ‐  थने  आप ा  ा ेम े  संप ी  हाच 
अ ासाचा क िबंदू समजून संप ीला अवा व मह  िदले आहे. 

२) उपभोगाकडे दुल  ‐  थने आप ा  ा ेत उपभोगाकडे पूणतः दुल  

केले आहे. वा िवकत  उपभोग हा अथशा ा ा अ ासाचा एक मह ाचा 



भाग  आहे.  सव  आिथक  ि यांचा  ारंभ  हा  उपभोगापासूनच  होतो.  ामुळे 

उपभोगाकडे दुल  क न चालत नाही. 

(३) संप ी सा  नसून साधन‐  थ ा मते  संप ी  िकंवा धन  हेच  ेक 

मानवाचे  ेय आहे व संप ी िमळिव ासाठीच  ेक मनु  अहोरा  झटतो. 
परंतु वा िवक पाहता संप ी हे सा  नसून मानवी क ाणाचे साधन आहे.  ा 
गो ीकडे  थने दुल  केले. 

 (4) आिथक मानवाची अवा व क ना‐  थने आिथक मानवाची क ना 
गृहीत धरली.  ां ा मते,  ेक मनु   ाथने  े रत होऊन काय करतो. 

ामुळे  ा ा  िहताबरोबरच समाजिहत साधले जाते, परंतु  हे बरोबर नाही. 
कारण बयाच वेळा मनु  दया, धम,  ेम, सेवा इ ादी भावनेतून काय करतो. 

थने याकडे पूणतः दुल  केले. 

 

(५) संकुिचत  ा ी  ‐  थ ा  ा ेनुसार मानवा ा  ा  ि यांचा संबंध 
संप ीशी  येतो अशा  ि यांचा अ ास अथशा ात होतो.  णजेच  संप ीशी 
संबंिधत  नसणाया  मानवी  ि यांना  अ ासातून  वगळले  आहे.  ामुळे 

अथशा ाची  ा ी संकुिचत झाली आहे. 

(६) अभौितक धनाकडे दुल  ‐  थने भौितक व ुंचाच समावेश संप ीम े 
केला आहे. अभौितक धनाचा (उदा. डॉ र, वकील व िश क इ ादी ं ा सेवा) 

ाने संप ीत समावेश केला नाही. 

(७) उ ेगजनक शा   ‐ अठरावे शतक धम ेचे शतक होते.  ा काळात 
संप ी  णजे सव  ही िवचारसरणी न  चणारी होती.  ामुळे  ा काळातील 

िवचारवंत र ीन, कालाईन यांनी अथशा ाची उ ेगजनक शा ,  पैशा ा 
पूजेचे  शा   ाथ   लोकांनी  िशकिवलेले  ाथ   शा श्  इ ादी  श ात 
संभावना केली. 
 

 

 



(ब) क ाणावर आधा रत  ा ा 

मानवी क ाणावर आधा रत असले ा अथशा ा ा  ा ा एडिवन कॅनन, 
िव म  बेवरीज, ए. सी.  िपग व माशल यांनी  िदले ा आहेत.  ापैकी माशल 

यांची  ा ा मह ाची समजली जाते. 

डॉ. माशलची  ा ा  ‐  अॅडम  थ यांनी  संप ीला सा  समजून मानवी 
क ाणाकडे दुल  केले होते. नेमकी हीच उणीव िवचारात घेऊन डॉ. माशल 

यांनी १८९० म े  तपदबपचसमे व ि◌ वदवउपबेष् हा  ंथ  कािशत केला 
आिण  ात संप ी व मानवी क ाण या दोहोत सम य साधून अथशा ाला 
सामािजक शा ाचे  प  ा  क न  िदले.  णून डॉ. माशल यांना नव 
पर रावादी अथशा ांम े अ थान िदले जाते.  ांनी मानवी क ाणाला 

ाधा  देणारी  ा ा पुढील माणे केली आहे. ष्अथशा   णजे जीवना ा 
सामा   वसायात  गंुतले ा  मानव  समाजाचा  अ ास  होय.  यात  मानवी 
क ाणा ा भौितक साधनांची  ा ी व  ांचा उपयोग  व  ां ाशी अ ंत 
िनगिडत असले ा  वैय क व सामािजक  य ांचे  िववेचन केले जाते. एका 
बाजूने तो  संप ीचा अ ास होय तर  दुसया व अिधक मह ा ा बाजूने तो 
मानवा ा अ ासाचा एक भाग होय.ष् 

डॉ. माशल ा  ा ेने जगातील अनेक  िवचारवंतांना आिण अथशा ांना 
पु ा एकदा िवचार कर ास भाग पाडले. कारण  ा  ा ेत पुढील मह ाची 
वैिश े िदसून येतात. 

ा ेची वैिश े 

(१) मानव समाजाचा अ ास ‐ डॉ. माशल यां ा मते, अथशा ात जीवना ा 
सामा   वहारात  गंुतले ा मानव समाजाचा अ ास  केला जातो. मालक, 

मजूर, शेतकरी, डॉ र वकील, कमचारी व गायक इ ादी जीवना ा सामा  

वसायात  गंुतले ा लोकां ा आिथक  य ाचा अ ास अथशा ात होतो. 
समाजापासून  दूर  राहणाया  वैरा ांचा  िकंवा  सं ाशांचा  िवचार  अथशा ात 
केला जात नाही. 

 (२)  अथशा   एक  सामािजक  शा   ‐  अथशा ात  समाज  जीवना ा 
आिथक  य ाचा अ ास  केला जातो  ामुळे अथशा   हे  एक सामािजक 



शा  आहे.  ा  य ांना समाज मा ता नसते  ांचा अ ास अथशा ात 
केला जात नसतो. उदा. चोरी, दरोडेखोरी, लुटमार इ ादी.  

(३) आिथक  वहारांचा अ ास  ‐ अथशा ाचा मु   िवषय संपती नसून, 
संपती  ा   कर ासाठी  कर ात  येणारे  मानवी  य   हा  आहे.  यालाच 
आिथक  वहार  णतात.  

(४) मानवी क ाणाचा िवचार ‐ संप ी हे सा  नसून मानवी क ाणाचा हेतू 
पूण करणारे साधन आहे. अशा कारे डॉ. माशल यांनी आप ा  ा ेत मानवी 
क ाणावर भर िदलेला आहे.  

(५)  भौितक  साधनांचा  अ ास  ‐  डॉ.  माशल ा  मते  मनु   अथवा 
समाजाकडून जे वैय क अथवा सामािजक  पाचे  य  केले जातात,  ा 

य ांमागे केवळ भौितक साधनांची  ा ी हाच उ ेश असतो. 

डॉ. माशल ा  ा ेवरील टीका 

१९  ा शतकात डॉ. माशलची  ा ा बरीच मा  पावली होती, परंतु नंतर  ा. 
रॉिब  आिण अ  अथशा ांनी या  ा ेवर कडाडून ह ा केला व  ात 
पुढील दोष अस ाचे सांिगतले. 

(१) अिनि त, संिद  व अवा व मोठी  ा ा ‐ माशलने आप ा  ा ेत 
जीवनातील सामा   वहार असा श योग  केला. परंतु सामा   वहार 
याचा नेमका अथ काय? तो   केला नाही. तसेच कोण ाही शा ाची  ा ा 
ही  सुटसुटीत  व  मोज ा  श ात  असायला  हवी,  परंतु  माशलची  ा ा 
लांबलचक आहे,  ामुळे ही  ा ा अिनि त, संिद  व अवा व मोठी आहे, 
अशी टीका केली जाते.  

(२)  ा ा  वग करणा क आहे  ‐  डॉ.  माशल  यांनी  मानवी  वहारांचे 
आिथक  व  टले  आिदकेतर  असे  दोन  भाग  क न  ापैकी  आिथक 

वहारांचाच अथशा ात अ ास होतो, असे आहे, परंतु  ा. संिब ने वावर 
आ ेप  घेऊन  अथशा ात  आिथक  वहारांचा  अ ास  होत  नसून  ेक 

वहारा ा आिथक बाजूचा अ ास होतो. असे  ितपादन केले.  



(३) मानवी क ाणाला अवा व मह ्  ‐ डॉ. माशलने आप ा  ा ेत 
मानवी  बा ाणाला  अ ग   थान  िदले  आहे.  परंतु  ा.  रॉिब ा  मते, 
अथशाखाचा कशाशीही संवाद असला तरी तो भौितक क ाण अशी  िनि त 
नाही.कारण अथशा  साम्ाण बाबतीत तट थ असते. अथशा  जर मानवी 
क ाणाला मह  दे ात आले तर अथशा ाचे शा ीय  प न  होईल. 

(४) भौितक साधनांनाच मह ाचे  थान  ‐ डॉ. माशलने भौितक साधनांची 
ा ी  व  ांचा  उपयोग  एव ापुरतीच  अथशा ची  ा ी  मयािदत  केली. 

रॉिब ा  मते  अथशा ात  भौितक  साधनांबरोबरच  अभौितक  साधनांचा 
देखील अ ास  ावयास पािहजे. कारण भौितक साधना माणेच अभौितक 

साधने (उदा. िश क, डॉ र, वकील यां ा सेवा) देखील दुिमळ व वैक क 

उपयोगाची असतात.  

(५)  फ   समाजातील  घटकांचा  अ ास  ‐  माशल ा  ा ेनुसार 
अथशा ात फ  समाजात राहणाया मनु ा ा आिथक  य ांचे िववेचन केले 

जाते. समाजापासून  दूर  राहणाया साथ, तप ी  इ ादी ं ा आिथक  य ांचे 
िववेचन यात होत नाही. परंतु  रॉंिब ा मते अथशा   हे एक मानवशा  

असून यात कोण ाही मनु ा ा आिथक  य ांचे िववेचन केले पािहजे. मग तो 
समाजात राहणारा असो अथवा नसो 

(६)  क ाणाची  क ना  सापे   पाची  आहे  क ाणाची  क ना  सापे  

पाची  आहे.  णजे  ती  ी,  थल  व  कालपर े  बदलणारी  आहे. 
दा ाला समाधान  ा  होते, परंतु इतरां ा  ीने ती हानीकारक ठरते. थंड 

देशात दा  उपयोगी ठ  शकते, पण ठ   देशात ती अपायकारक ठरते.  

(७) अथशा ाचे  संकुिचत  े   ‐  माशलने  आप ात  ा ेत  सामा  

वहार, भौितक साधनेश्,  ानवी क ाणाशी संबंिधत  वहार, सामािजक 

मानवश् असे वग करणा क श  वाप न अथशा ाचे  े   संकुिचत केले 

आहे. कारण  ा श ांमुळे असामा   वहार, अभौितक साधने, क ाणाशी 
संबंिधत नसलेले  वहार, समाजापासून अिल  राहणारा मानव यांचा अ ास 

अथशा ा ा क ेत येत नाही. 
 



(क) दुिमळतेवर आधा रत आधुिनक  ा ा 

ा.  रॉिब ची  ा ा  डॉ.  माशल  यांची  ा ा  दोषपूण  वाट ामुळे  ो. 
िलआनेल  रॉिब   यांनी  १९३९  म े  The Nature and Significane of 
Economic Science  हा  ंथ  कािशत  क न  ात  ांनी  दुिमळते ा 

ि कोनावर आधा रत अथशा ाची पुढील  ा ा केली आहे. 

“अथशा   हे सा े व  िवक ाने उपयोगात  येणारी  दुिमळ साधने यांचा  मेळ 

घाल ा ा  ीने कर ात  येणाया मानवी  य ांचा अ ास करणारे शा  

होय.”  

ा. रॉिब  यांनी  िदले ा अथशा ा ा  ा ेत खालील मु े   िदसून येतात. 
(१) मानवी सा े  णजे गरजा अमयाद आहेत आिण  ां ा पूततेक रता मनु  

सतत  य  करतो. 

(२) गरजापूत ची साधने उदा. पैसा,  म, वेळ इ ादी मयािदत आहेत. 

 (३)  गरजापूत ची  साधने  पयायी  उपयोगाची  आहेत.  णजे  एका  िविश  

कामाक रता ते साधन वापरले तर इतर कामाक रता वापरता येत नाही. 

(४) गरजापूत ची साधने मयािदत अस ामुळे सव गरजा भागिवणे श  नसते. 
ामुळे अित मह ा ा गरजांची  िनवड क न  ा गरजा  थम भागिव ा 

जातात. 

 5 अमयािदत गरजा आिण मयािदत साधने यांचा जा ीत जा  समाधान  ा  

होईल घाल ाचा  य  केला जातो. 

ा ेची वैिश े 

रािब  यांनी  िदले ा  ा ेचा अ ास  के ास आपणास  पुढील  वैिश ्चे 

िदसून येतात 

(१) शा शु  व िव ानवादी ‐  ा. रॉिब  यांनी िदलेली अथशा ाची  ा ा 
शा शु   व  िव ानवादी  आहे  तसेच  ती  मोज ा  श ात  सांिगतली  असून 
सुटसुटीत आहे.  



(२) आिथक  ांचा अ ास  ‐  ा. रॉिब  यां ा मते, मानवी गरजा अनंत 
आहेत व गरजापू ीची साधने मयािदत परंतु िविवध उपयोगाची आहेत.  ामुळे 

मयािदत साधनांचा अनंत गरजांबरोबर  मेळ कसा घालावा असा    िनमाण 

होतो.  यालाच  आिथक    असे  णतात.  ा  आिथक  ांचा  अ ास 

अथशा ात होतो. 

(३)  ी,  थल, काल  िनरपे   ‐  ा.  रॉिब  यांनी  िदलेली अथशा ाची 
ा ा सव  ी, सव िठकाणे आिण सव काळात लागू पडणारी आहे.  

(४) क ाण क नेचा  ाग  ‐  ा.  रॉिब   यांनी  अथशा ा ा  ा ेत 
मानवी  क ाणाचा  िवचार  केला  नाही.  ांनी  क ाणा ा  क नेचा  ाग 
क न असं  गरजा व दुिमळ साधने यावर अिधक भर िदला आहे. 

(५)  अथशा   सा ा ा  बाबतीत  तट थ  ‐  ा.  रॉिब   यां ा  मते, 
अथशा ाचा नीितमू ाशी  मुळीच  संबंध नाही. चांगले‐वाईट, यो ‐अयो , 

नैितक‐अनैितक  याचा  िवचार  अथशा ात  केला  जात  नाही.  णून  रॉिब  

णतात, अथशा  हे सा ां ा बाबतीत तट थ आहे. 
 

(६)  िव ेषणा क  ‐  ा.  रॉिब   यांनी  िदले ा  ा ा  िव ेषणा क 

आहेत.  ां ा मते, अथशा ात केवळ आिथक  वहारांचाच अ ास केला 
जात नाहीय तर मनु  जे धािमक, सामािजक, राजकीय व सां ृ ितक  वहार 
करतोय  ा  ेक  वहारा ा आिथक बाजूचा अ ास केला जातोय  णून 

ा. रॉिब ची  ा ा िव ेषणा क आहे, असे  टले जाते.  

रॉिब ा  ा ेवरील टीका  

ा.  रॉिब ा  ा ेने सव जगाचे ल  आकिषत  केले.  रॉिब ने आप ा 
ा ेत  दुिमळतेवर भर  देऊन आिथक  ांची चचा  केली. आिथक   हा 

ी, कुटंुब, समाज व रा  या सवानाच िनमाण होत अस ामुळे आिण तो सव 
कार ा  अथ व थेत  िदसून  येत  अस ामुळे  ही  ा ा  सवमा  

समज ात  आली,  परंतु  कालांतराने  ित ावर  पुढील माणे  टीका  कर ात 
आली. 



(१)    व  संकुिचत  ा ा  ‐  रॉिब ची  ा ा  मोज ा  श ात  व 
सुटसुटीत असली तरी तांि क ा बोजड असून सवसामा ांना अथशा ाचे 

प समाज ा ा  ीने कठीण आहे.  

(२) सा ांकडे  दुल  केले आहे  ‐ ा. रॉिब ने साधनांना अ ािधक मह  

देऊन । सा ांकडे पूणत  दुल  केले आहे,  ां ा मते, अथशा ाचा संबंध 
साधनांशी  आहे,  सा ांचा  अ ास  ा ा  क ेबाहेर  आहेश्  रॉिब ा  या 
िवधानावर वूटन, डब न, हाटे इ ादी अथशा ांनी सपाटून टीका केली आहे. 

ां ा मते मानवी गरजांना अिधक  ाधा   ावयास हवे. 

(३)  नैितक  तट थतेवर  भर  ‐ ा.  रॉिब ने  आप ा  ा ेत  िव ानवादी 
ि कोन  िवचारात  घेऊन  नैितकते ा बाबतीत तट थता दशिवली आहे.  ो. 

वूटन ा  मते  रॉिब चा  हा  ि कोन  आ ेपाह  आहे.  अथशा   केवळ 

िव ानवादी  असून  चालत  नाही  तुर  आदशिन   असावयास  पािहजे.  कारण 

अथशा ात िनज व अशा व ूंचा अ ास केला जात नसून सजीव मानवा ा 
वागणुकीचा अ ास केला जातो  णून  ा. िपगू  णतात, अथशा  हे केवळ 

ानदायी शा  नाही तर ते फलदायी शा  आहे. 

(४) सामािजक  य ांना गौण  थान ‐ रॉिब ने आप ा  ा ेम े आिथक 

ांची  उकल  करताना  मानवी  य ांवर  अिधक  भर  िदलाय  ामानाने 
सामािजक  य ांना गौण  थान िदले. परंतु सामािजक  य ांनी देखील मानवी 
क ाणात भर पडते.  णून सामािजक वतणुकीबा अ ास करणे आव क 

होते. 

(५) अथशा  हे केवळ शा  नसून कला आहे ‐  ा. रॉिब  यांनी अथशा ास 

केवळ  िस ांत  मांडणारे  शा   मानले  आहे.  परंतु    वहारात  ा 
िस ांताचा वापर क न मानवी क ाण साधणे हाच खरा अथशा ाचा उ ेश 

आहे आिण िस ांताचा वापर करणे हा कलेचा भाग आहे, पण रॉिब ने तो मा  

केला नाही. 

(६)  ी िव ेषणावर भर ‐  ेक  ी आप ा असं  गरजा दुिमळ 

परंतु  पयायी  उपयोगा ा  साधनां ारे  पूण  कर ाचा  य   करते.  यासाठी 
गरजांची ती ता ल ात घेऊन  ांचा  म लावते आिण अिधक मह ा ा गरजा 



थम भागिव ाचा  य  करते. अशा  गत  ि कोनातून रॉिब  यांनी 
िववेचन के ामुळे  ांचे सम ी िव ेषणाकडे दुल  झाले आहे. 

(७) अित  िववेकशील मानवाची क ना  चूक आहे  ‐  रॉिब ने  आप ा 
ा ेत मानवी  य ांचा िवचार करताना अित िववेकशील मानव गृहीत धरला 

आहे,  परंतु    प र थतीत  मानवाचे  अनेक  य   िववेकापे ा  भावनांनी 
भािवत  झालेले  असतात.  ामुळे  रॉिब ा  ा ेतील  िनवडीचे  त  

तंतोतंत पाळले जात नाही. 

(८) आिथक  िनयम  िनि त असतात असे मानणे  चूक आहे  ‐  रॉिब ने 
आिथक िनयमांना इतर शा ा ा िनयमा माणेच िनि त असतात असे मानले 

आहे, परंतु अथशास  हे एक सामािजक शा  आहे.  ामुळे  ते सदासवकाळ 

िनि त रा  शकत नाही. 

रॉिब ा  ा ेचे  े  

रॉिब ची  ा ा  इतर  ा ां ा  तुलनेत  े   समजली  जाते,  हे  पुढील 

मु ांव न   होईल. 

(१) आिथक  ांचा  िवचार  ‐  असं   गरजा  आिण  मयािदत  परंतु  पयायी 
उपयोगाची साधने यामुळे आिथक   िनमाण होतो, सवाना अनुभवास येणाया 

ांचे िववेचन रॉिब ने आप ा  ा ेत केले आहे.  

(२) सवमा   ा ा ‐ रॉिब ची  ा ा सवमा  समजली जाते. ही  ा ा 
भूत, वतमान आिण भिव काळातही स  ठरणारी आहे. तशीच ती कोण ाही 
अथ व थेत लागू पडणारी आहे. 

(३) अिधक शा ीय ‐ रॉिब ची  ा ा इतर  ा ांपे ा अिधक शा ीय 
आहे. कारण ती सुिनि त, काटेकोर व सुटसुटीत आहे. 

(४) अथशा ाला शा ाचा दजा ‐ रॉिब ने आप ा  ा ेत अथशा ाला 
शा ाचा  दजा  िदला  आहे,  णूनच  इतर  शा ा माणे  अथशा   देखील 

सा ां ा बाबतीत तट थ असते, असे मत   केले. 

  



माशल व रॉिब  यां ा  ा ेची फरक 

डॉ. माशल व  ा. रॉिब  यां ा  ा ांचा तुलना क अ ास के ास  ा 

पुढील माणे फरक िदसून येतो. 

माशलची  ा ा 

१.  ा ा वग करणा क आहे.  

२. यात केवळ मानवा ा आिथक  वहारांचा अ ास केला जातो.  

३. क ाणा ा क नेला मह ाचे  थान िदले आहे.  

४. यात फ  भौितक साधनांचा िवचार केला   जातो.  

5.  भौितक  साधनांची  ा ी  व  ा ा  ‐उपयोगासंबंधी ा  मानवी  य ांचा 
अ ास केला जातो. 

६. अथशा ीय िस ांतांना कमी िनि त  प देते. 

७. वैय क व सामािजक  य ांना मह  िदले आहे. 

८. अथशा ास कला व िव ाना ा  पात एक सामािजक शा  मानले आहे. 

९.  ा ा सरळ, सोपी परंतु लांबलचक आहे. 

१०.  ा ा आदशवादी आहे. 

रॉिब ची  ा ा 

१.  ा ा िव ेषणा क आहे.  

२. यात सव  वहारां ा आिथक बाजूचा िवचार केला जातो. 

३. क ाणाची क ना  ा  मानली आहे. 

४. यात भौितक व अभौितक अशा सव साधनांचा िवचार केला जातो. 

५. अनंत गरजा व मयािदत परंतु  िवक ाने उपयोगास  येणारी साधने यामुळे 

िनमाण होणाया आिथक  ांचा अ ास केला जातो. 

६. अथशा ा ा िस ांतांना िनि त व िनरपे  मानते. 



७. वैय क  य ावर अिधक भर िदला आहे. 

८. अथशा ास केवळ एक वा िवक शा  मानले आहे. 

९.  ा ा कठीण परंतु थोड ात आहे. 

१०.  ा ा िव ानवादी आहे. 

अथशा ाची  ा ी  

अथशा ा ा  ा ीसंबंधी  सु ा अथशा ांम े एकमत नाही. आधुिनक 

काळात अथशा ा ा अ यना ा क ा  िदवसिदवस  ं दावत अस ामुळे 

अथशा ा ा  ा ीिवषयी  वेगवेगळे  िवचार  मांडले  जातात.  तरीपण 

कोण ाही  शा ाची  ा ी  समजून  ावयाची  असेल  तर  ासाठी 
मु ेक न खालील बाबीचंा िवचार करावा लागेल. 

(अ) अथशा ाचा अ ासिवषय 

(ब) अथशा ाचे  प 

(क) अथशा ा ा मयादा 

वरील ित ी बाबीचंा िव ाराने िवचार क या. 

(अ) अथशा ाचा अ ासिवषय  

अथशा ाचा  अ ासिवषय  ा ा  नावाव नच    होतो.  अथशा   हा 
इं जीतील इकॉनॉिम  चा  ितश  आहे. इकॉनािम  हा श  इकॉनािमया 
या श ापासून तयार झाला आहे, या  ीक श ाचा अथ कुटंुबपालनाचे शा  

असा  होतो.  कुटंुबा ा  अनेक  गरजा  असतात,  परंतु  कुटंुबाजवळची  साधने 
(पैसा)  अपूरी  असतात.  ही  साधने  िवक ाने  उपयोगास  येणारी  असतात. 
अशावेळी  ीस  तःजवळ असले ा साधनांचा िववेकाने आिण गरजे ा 
ती तेनुसार  उपयोग  करावा  लागतो.  यासाठी  गरजांचे  मह   ल ात  घेऊन 
कोण ा  गरजा  थम  भागवा ात,  याची  िनवड  करावी  लागते.  ही  िनवड 

पर े बदल शकते. अशा कारे असं  गरजापैकी मह ा ा गरजांची 
िनवड क न  ा गरजा मयािदत. परंतु िवक ाने उपयोगात येणाया साधनां ारे 
पूण कर ाक रता कुटंुबाला जे  य  करावे लागतात.  ांनाच आिथक  य  



असे  णतात.  आिथक  य   व  ा ारे  गरजांची  पूतता  हाच  अथशा ाचा 
अ ासिवषय होय. अशा कारचे  य  आप ा िविवध गरजा भागिव ासाठी 

ी व कुटंुब, समाज व रा  या सवानाच करावे लागतात. 

अथशा ा ा  अ ासिवषयाची  क ना  अथशा ा ा  ा ेव न  येऊ 

शकते. अॅडम  थने आप ा  ा ेत संप ीचे उ ादन, वाटणी व िविनमय 
हाच  अथशा ाचा  अ ासिवषय  सांिगतला  आहे.  डॉ.  माशलने  मानवी 
क ाणासाठी  भौितक साधनाची  ा ी  व  ांचा उपयोग  यां ाशी  संबंिधत 
असले ा मानवी  य ाचा अ ास  णजे अथशा  होय, असे  टले आहे. 

ां ा मते अथशा ात आिथक  य ांचा अ ास कर ात  येतो.  जे  य  

आिथक नाहीत अशा आिथकेतर  य ांचा अ ास अथशा ात होऊ शकत 
नाही. 

ा.  रॉिब ने  क ाण  क नेला  ा   ठरवून  दुिमळतेवर  आधा रत 
अथशा ाची  ा ा िदली.  ां ा मते सा े (गरजा) असं  असतात. परंतु 
गरजापूत ची साधने मयािदत व िवक ाने उपयोगास येणारी असतात.  ामुळे 

असं   गरजांचा  मेळ  मयािदत साधनांशी  घाल ासाठी मानवाला  जे  य  

करावे  लागतात,  ाचा  अ ास  अथशा ात  केला  जातो.  ा.  रॉिब   यांनी 
आप ा  ा ेत आिथक  ाला अिधक मह  िदले आहे. आिथक   सव 
काळात व सव देशात िनमाण होत अस ामुळे तो मूलभूत   आहे, असे  ांचे 
मत होते. 

थोड ात,  ेक  मनु ाला  काही  ना  काही  गरजा  असतातच.  ा  गरजा 
भागिव ासाठी पैशाची आव कता असते. पैसा िमळिव ासाठी  य  करावे 
लागतात. अशारीतीने, गरजा ‐ आिथक  य  ‐ गरजांची पूतता हा अथशा ाचा 
अ ासिवषय होय. 

उपभोग, उ ादन,  िविनमय, वाटणी व सावजिनक आय य  हे अिभमतपंथी 
अथशा ांनी  केलेले अथशा ाचे पाच भाग आहेत.  ात डॉ. माशल यांनी 
आिथक क ाणाची भर घालून अथशा ाचे सहा भाग केलेले आहेत. हे सहा 
भाग  णजे  अथशा ाचा  अ ासिवषय  होत.  मनु   वैय क  अथवा 
सामुदाियकरी ा  जे  आिथक  य   करतो  ते  वरील  सहापैकी  कोण ा  तरी 



िवभागात मोडतात. मनु ा ारे केले जाणारे हे आिथक  य  हाच अथशा ाचा 
अ ासिवषय होय. 

(ब) अथशा ाचे  प  

 अथशा ाचे  प समजून  घे ासाठी सव थम आपणास खालील  ांची 
उ रे शोधून पाहावी लागतील. 

(१) अथशा  शा  आहे काय? 

(२) अथशा  कोण ा  कारचे शा  आहे? 

(३) अथशा  कला आहे काय? 

(१) अथशा  शा ्र आहे काय? 

कोण ाही  िवषयावरील उपल  मािहतीची प तशीर मांडणी  णजे शा  

होय.  एखा ा  िवषयासंबंधीची  त े  एकि त  करणे,  ांचे  वग करण  आिण 

िव ेषण करणे,  ातील कायकारण  संबंध शोधून काढणे आिण  ाआधारे 
काढलेले  िन ष समाजासमोर  ुत करणे  णजे शा  होय. थोड ात, 
प तशीर  ान  समु याला  शा   असे  णतात.  ा ीने  िवचार  के ास 

अथशा   हे शा  आहे असे  णतात. अथशा ाम े मानवा ा आिथक 

वहारांसंबंधी मािहती गोळा केली जाते.  ितचे वग करण व  िव ेषण क न 
कायकारण संबंध शोधून काढला जातो व  ा आधारे  िनयमांची मांडणी केली 
जाते. एखा ा िवषयाला शा ाचा दजा  ा  हो ासाठी  ा अटी पूण करा ा 
लागतात  ा सव अटीचंी पूतता अथशा  करते.  ामुळे अथशा  या िवषयाला 
शा  हे नामािभधान िनि तपणे देता येईल. 

िविवध  िवषयातील  शा ाची  दोन  गटात  िवभागणी  केली  जाते.  (१)  नैसिगक 

शा े (२) सामािजक शा . 

ा शा ाम े िनसगा ा िविवध अंगांचा अ ास केला जातो,  ांना  नैसिगक 

शा े  असे  णतात.  यात  भौितकशा ,  रसायनशा   वन ितशा , 

भूगभशा , धातुशा  व पयावरणशा  इ ादीचंा समावेश होतो. तसेच  ा 
शा ाम े समाजा ा  िविवध अंगांचा अ ास केला जातो  ांना  सामािजक 



शा  असे  णतात. यात समाजशा , अथशा , रा शा  मानसशा , 

नीितशा  इ ादीचंा समावेश होतो.. 

अथशा  हे एक सामािजक शा  आहे. मनु ाला जीवनात जे आिथक  वहार 
पार पाडावे लागतात,  ा  वहारा ती मनु ाची वागणूक कशी असते याचा 
अ ास  अथशा ात  केला  जातो.  अथशा   हे  समाजात  राहणाया  सामा  

माणसा ा  आिथक  वहारांचा  अ ास  करते.  समाज  सोडून  िहमालयात 
जाऊन बसले ा एखा ा वैरा ाचा अ ास अथशा  करीत नाही. समाजात 
राहणारी हाडामासाची सवसामा  माणसे दैनंिदन  वहारात कशी वागतात, 
याचाच अ ास अथशा ात केला जातो. 

अथशा   हे  एक  सामािजक  शा   आहे  या  मताचे  समथन  कर ासाठी 
आपणास  अथशा ा ा  अ ासाची  सामािजक  बाजू  मांडता  येईल. 

कारखा ात  व ूचे  उ ादन  कर ासाठी  िनरिनरा ा  िठकाणा न  क ा 
माल, यं साम ी व कामगार एक  आणले जातात.  ांनी उ ादन केलेला माल 

िव ीसाठी  िनरिनरा ा  िठकाणी  पाठिवला  जातो.  ा  मालाची  समाजातील 

िनरिनरा ा  लोकांना  िव ी  केली  जाते.  मालाची  िव ी  के ानंतर  येणाया 
रकमेतून भूिममालक,  िमक, भांडवलदार व संयोजक यांना  ांचे मोबदले िदले 

जातात. या मोबद ातून ते  त ा कुटंुबाला लागणाया गरजे ा व ू खरेदी 
करतात. अशा कारे जगात सव  पसरले ा को वधी लोकांचे आिथक जीवन 
एकमेकांवर अवलंबून असते. लोकां ा गरजा भागिव ाची  ि या ही एक 

मह ाची सामािजक  ि या आहे. या  ि येचा अ ास अथशा ात  केला 
जातो.  णून अथशा  हे एक सामािजक शा  आहे, असे  टले जाते. 

(२)  अथशा   कोण ा  कारचे  शा   आहे?  शा ाचे  खालील  तीन  कार 
पाड ात येतात. 

(१) व ुिन  शा ,  (२) आदशिन  शा ,  (३)  ावहा रक शा  वरीलपैकी 
कोण ा  कारात अथशा ाचा समावेश होतो  ाची चचा आपणास करावयाची 
आहे. 

(१)  अथशा   व ुिन   शा   आहे  काय?  एखा ा  िवषयाची  मािहती  िकंवा 
आकडेवारी गोळा करणे,  ाचे वग करण व िव ेषण करणे,  ातील घटकांचा 



कायकारण संबंध दशिवणे आिण  ाव न िन ष काढून समाजासमोर  ुत 
करणे हे काम व ुिन  शा े करतात. 

अथशा ाम े सु ा अशाच  कारची मािहती गोळा क न आिथक घटनांचा 
कायकारण संबंध   केला जातो व  ाव न िन ष काढले जातात.  ामुळे 

अथशा  हे व ुिन  िकंवा शु  शा  आहे. 

अथशा   हे व ुिन  शा  आहे की आदशिन ? यासंबंधीचे सवात चांगले 

ीकरण जे. एन. िक  (लॉड िक चे वडील) यांनी िदले आहे.  ां ा मते, 
काय आहे? या  ाशी संबंिधत प तशीर  ान  णजे व ुिन  शा  होय. या 

ाशी  संबंिधत प तशीर  ान  णजे आदशिन  शा  होय. रॉिब  यांनी 
अथशा ाला  व ुिन  शा  मानले आहे.  ां ा मते, अथशा ाचा  संबंध 
नैितकता  िकंवा  नीतीशा ाशी  नाही.  अथशा   सा ा ा  बाबतीत  तट थ 
असते. अथशासाम े चांगले‐वाईट, यो ‐अयो   ाचा िवचार केला जात नाही. 
िसगरेट व दा  इ ादीचें उ ादन व उपभोग  नैितकते ा  ीने अयो  व 
आरो ा ा ीने हानीकारक समजले जाते. परंतु  ा व ू समाजातील काही 
लोकां ा  गरजा  भागवतात.  ामुळे  ांचे  उ ादन  व  उपभोगाशी  संबंिधत 
आिथक  ि यांचा  अ ास  अथशा ात  केला  जातो.  एखा ा  अथशा ाला 
याबाबतीत बरे वाईटपणा िकंवा यो ‐अयो ता ठरिव ाचा मुळीच अिधकार 
नाही. 

ि डमॅन यांनी सु ा रॉिब माणेच अथशा ाला व ुिन  शा  मानले आहे. 
ां ा मते,  ुिन  शा ाचा उ ेश एक िस ांत िकंवा गृिहत कृ ांचा िवकास 

करणे  होय. अथशा   िसिनअर  व  जे.  एस.  िमल  पासून अिलकड ा सव 
अथशा ांनी अथशा ाला एक व ुिन  शा  समजून अथशा ाचे िववेचन 
केले आहे. 

(२) अथशा  आदशवादी शा  आहे काय?  

रसायनशा , भौितकशा  ही व ुिन  शा े आहेत.  ‘काय आहे? व ुिन  

शा े सांगतात तर नीितशा , धमशा  ही आदशवादी शा े आहेत. ‘काय 
असावे?’ (What Ought to be) हे सांग ाचे काम आदशवादी शा े करतात. 
आदशवादी शा ात चांगले वाईट, यो ‐अयो ,  ाय‐अ ाय याचा  िवचार 



केला  जातो.  अथशा   हे  आदशवादी  शा   आहे  िकंवा  नाही  या  बाबतीत 
अथशा ांम े मतिभ ता आहे.  ा. रॉिब , वायनर इ ादी अथशा ां ा 
मते अथशा   हे आदशिन  शा  नाही  ते फ  व ुिन  शा  आहे तर 
माशल,  िपग,  हँरॉड,  िह  व हाटे इ ादी अथशा ां ा मते, अथशा   हे 
जसे व ुिन  शा  आहे तसेच  ते आदशिन  शा सु ा आहे.  ां ा मते 
अथशा ाला नीितशा ापासून वेगळे करता येत नाही. अथशा  हे बेकारीची 
कारणे  देऊन  ितचे  दु रणाम सांगते तसेच  ते  बेकारी  दूर कर ाचे उपायही 
सुचिवते.  णून  अथशा   हे  व ुिन   तसेच  आदशिन   शा   आहे. 
अथशा ा ा अ ासामुळे मनु ाला  ान  ा ी तर होतेचय परंतु  ाचबरोबर 

ा  ानाचा  ा ा जीवनात   उपयोगसु ा होतो. 

अथशा   हे  केवळ व ुिन  शा  आहे असे  णणे  णजे एकांगीपणाचे 
होईल.  कारण  अथशा ाला  आदशवादाची  दुसरी  बाजू  पण  आहे,  ाकडे 

मुळीच दुल  करता येणार नाही. कारण अथशा ाचा संबंध मानवी क ाणाशी 
आहे.  ामुळे  ाला  नीतीशा ापासून  वेगळे  करता  येत  नाही.  उ ातील 

िवषमता,  औ ोिगक  शांती  व  सामािजक  सुरि तता  इ ादी  ांचे  केवळ 

िववेचन व िव ेषण करणे अथशा ाचे काम नाही, तर  ावर उपाय सुचिवणे 

हे  देखील  अथशा ाचे  िततकेच  मह ाचे  काय  आहे.  अथशा   हे  केवळ 

िस ांतवादी शा  असते तर मानवा ा निशबी केवळ ग रबी, आप ी व वग‐
संघष वा ाला आले असते. 

ता य, अथशा  हे केवळ ‘काय आहे’ या  ाचे िववेचन करणारे व ुिन  

शास  नसून  ते  ाय असावेश् यासंबंधी उपाय  सुचिवणारे एक आदशवादी 
शा  देखील आहे. 

(३) अथशा  हे  ावहा रक शा  आहे काय?  

ठरािवक उि े कशी सा  करावीत याचा  ावहा रक शा  अ ास करते. 
अथशा  सु ा आिथक उि े िनि त क न ती कशी सा  करावीत हे सांगते. 
आधुिनक काळात ब तेक सवच देशात िनयोजनाचा अवलंब केला जात आहे. 
आिथक  उि े  िनि त  करणे,  योजना  तयार  करणे  आिण  योजनेची 
अंमलबजावणी करणे ही सव काय  ेक  देशात  केली जात आहेत.  णून 



आधुिनक काळात अथशा ाला  ावहा रक शा   णून मा ता िमळालेली 
आहे.  अिलकड ा  काळात  ावहा रक  शा   णून  अथशा ाचे  मह  

िदवसिदवस वाढत आहे. 

(4) अथशा  कला आहे काय? 

संगीत, नृ कला, िच कला, ह कला या सव कला आहेत. शा ीय  ाना ा 
आधारावर  ा सव कला िस  क न दाखिवता येतात, परंतु अथशा ीय िनयम 
िस  क न दाखिवताना अनेक मयादा पडतात. अथशा ातील िनयम िविश  

प र थतीतच लागू पडतात. तरी पण काही अथशा ां ा मते अथशा  ही 
कला आहे. आजचे युग हे िनयोजनाचे युग आहे. देशाचा िवकास करणेय बेकारी 
दूर करणे, आिथक  िवषमता कमी करणे इ ादी उि े सा  कर ाक रता 
िनयोजनाचा अ ंत कौश ाने वापर करावा लागतो  णून अथशा  ही देखील 

कला आहे. 

(क) अथशा ा ा मयादा  

(१) फ   मु ेत मापनीय  वहार  ‐  ा मानवी  य ांचे  मु ेत मापन  केले 

जाऊ शकते अशाच  य ांचा अथशा ात अ ास केला जातो.  ा  य ांचे 
मु ेत मापन केले जाऊ शकत नाही अशा  य ांचा अथशा ात अ ास होत 
नाही. उदा. देशसेवा, समाजसेवा इ ादी.  

(२) फ  आिथक  वहार ‐ अथशा ात फ  आिथक  वहारांचा अ ास 

केला  जातो  णून  आिथकेतर  (धािमक,  राजकीय)  वहारांचा  अ ास 

अथशा ात होत नाही. 

(३)  सामािजक  मानव  ‐  समाजात  राहणाया  मानवा ा  आिथक  य ांचा 
अ ास अथशा ात  केला जातो. समाज सोडून  िहमालयात बसले ा साधू, 
सं ाशां ा िवचार अथशा ात केला जात नाही.  

(४) गृहीत प र थती आव क  ‐ अथशा ीय  िनयम  िविश  प र थतीतच 
खरे ठरतात. गृहीत प र थती अ ात नसेल तर अथशा ीय िनयम अंमलात 
येत नाहीत. 



(५) एकांगी  िन ष अथशा ात मानवी  वहारा ा फ  आिथक बाजूचा 
िवचार केला जातो व  ाव न िन ष काढला जातो, परंतु आिथक ा यो  

असणारा िन ष  ावहा रक ा यो  ठरेलच असे नाही. 

अथशा ा ा अ ासाचे मह  

समाजातील  सवसामा   ी,  उपभो े,  उ ादक,  मजूर,  ापारी, 
कारखानदार,  राजकीय  प   व  सरकार  या  सवा ा  ीने  अथशा ा ा 
अ ासाचे मह  आहे.  णूनच  ीमती बारबरा वटन  णतात, तु ी थोडे फार 
अथशा   अस ािशवाय  खया  अथाने  नाग रक  होक  शकत  नाही.या 
िवधानातच अथशा ा ा अ ासाचे मह  सामावलेले आहे. अथशा ा ा 
अ ासाचे मह  पुढील माणे सांगता येईल. 

(१) गरजा असं  असतात. परंतु गरजापूत्ीची साधने  (पैसा) अपुरी असतात. 
णून  थम मह ा ा गरजांची िनवड करावी लागते. गरजांची सुसंगत िनवड 

कशी करावी है अथशा ा ा अ ासाव न कळते.  

(२)  अथशा ा ा  अ ासामुळे  सवसामा   माणसाला  आिथक   

सोडिव ाचे  ान  ा   होते.  कौटंुिबक  अंदाजप क  कसे  तयार  करतात? 
गरजाची  मवारी कशी लावावी? मागणी आिण िकंमत यात काय संबंध आहे? 
या सव गो ीचे  ान माणसाला  ान  ा  होते.  

(३) अथशा ा ा अ ासामुळे मानवी  वहारांचे िनरी ण व िव ेषण क न 
मानवी वागणुकीसंबंधी अनुमान लावता येते. 

(४)  ापारी व कारखानदारांना अथशा ा ा अ ासाचे मह   िवशेष आहे. 
अथशा ा ा अ ासामुळे  ापारी व कारखानदारांना बाजारपेठेचे वेगवेगळे 

कार कोणते?  ात िकमती कशा ठरतात? िकमतीवर मागणीचा कसा  भाव 
पडतो याचे  ान  ा  होते. 

(५) सरकारला करिवषयक व चलनिवषयक धोरण ठरिवताना अथशा ा ा 
अ ासाचा उपयोग होतो.  

(६)  सरकारला  बेकारी,  दा र ,  आिथक  िवषमता  इ ादी  सम ा 
सोडिव ासाठी अथशा ा ा अ ासाचा फार उपयोग होतो. 



(७)  िमकांना सामूिहक सौदाश ी  णजे काय? व  ितचा  वेतन  िनि तीवर 
कोणता  भाव पडतो याची मािहती अथशा ा ा अ ासामुळे  ा  होते. (८) 
राजकीय  प ांना  आपला  िनवडणूक  जाहीरनामा  तयार  कर ासाठी 
अथशा ा ा अ ासाचा फार उपयोग होतो. 
 


