
अथशा ीय अ ासप ती  

कायकारणभाव    करणे  हे  ेक  शा ा ा  अ यनाचे  उि   असते. 
अथशा ात सु ा आिथक घटनांचा कायकारणभाव   करणारे अनेक िनयम 
आहेत.  ांनाच आिदक  िनयम  णतात. आिथक  िनयम तयार करताना  ा 

ि येचा िकंवा  णालीचा उपयोग केला जातो ितला अथशा ीय अ यनाची 
प ती असे  टले जाते आिथक अ यन प तीव न िविवध आिथक घटनांचा 
अ ास क न िन ष काढता येतात व  ांची स ता पडताळून पाहता येते. 
आिथक  िवचारा ा  इितहासाव न  असे  िदसून  येते,  अथशा ा ा 
अ यनासाठी  वेगवेग ा अथशा ांनी  वेगवेग ा प तीचा अवलंब केला 
आहे.  िस  अथशा  कोसा  णतात, अ यनाची उि े िभ  असतील 

तर  ासाठी वेगवेग ा अ यन प तीचा अवलंब करावा लागेल. 

 अथशा ीय िव ेषण प ती 

अथशा ा ा  िव ेषणाक रता उपयोगात आण ा जाणाया  िविभ  प ती 
पुढील माणे आहेत 

(अ) िनगमन व आगमन प ती          (ब)  थैितक व गितशील प ती  

(क) सू  व  थूल प ती                   (ड) आंिशक व सामा  संतुलन प ती  

(ई) गिणतीय व सां कीय प ती    (फ) मानसशा ीय व सं था क प ती  

िनगमन व आगमन प ती  कनबजपअम ◌ंदक  दकनबजपअम डमजीवक  

अथशा ीय  िनयमांची मांडणी कर ाक रता अथशा ा ारे  मु तः दोन 
प तीचा अवलंब कर ात येतो. (१) िनगमन प ती व (२) आगमन प ती. 

 िनगमन प ती  

या  प तीलाच  िव ेषणा क  क ना क  िकवा  अमूत  प ती  असेही 
णतात. या प तीचा वापर परंपरागत अथशा   ो. सीिनअर, जे. एस. िमल, 

के  आिण डे ीड  रंकाड  यांनी मो ा  माणावर केला।  रकाड  या प तीचे 

क र  समथक  होते.  या  प तीनुसार  मानवी  वहाराशी  संबंिधत  काही 
सवसामा पणे आढळून  येणारे व  यंिस  असणारे त  आधार मानून  ा 



आधारे  अनुमान  व  िव ेषणा ा  सहा ाने  एखा ा  िविश   त ाची  अथवा 
िनयमाची  मांडणी  कर ात  येते.  अशा कारे  ही  प ती  सामा ाकडून 
िवशेषाकडे जाणारी अनुमान प ती आहे. 

ो.  िवलसन  गी  यां ा  मतानुसार  नगमन  प ती  णजे  सामा ाकडून 
िवशेषाकडे आिण सावि काकडून  गत आधारावर िन ष काढणे होय. 

उदाहरण (१) सव मानव म  आहेतष् हे  यंिस  असे सामा  िवधान आहे. 
या सामा  िवधाना ा आधारावर  ाम हा मानव आहे  ामुळे तो देखील म  

आहे असा िविश  िन ष काढता येईल. 

(२) इतर प र थती समान असताना  िकमतीत वाढ झाली अस ास मागणी 
कमी होते. हे आपणास मािहत आहे. या सामा  िवधानाव न आपणास असे 

णता  येईल  की  साखरेची  िकंमत  कमी  झा ास  साखरे ा  मागणीत  वाढ 
होईल. 

अशा कारे या प तीम े  थम  यंिस  असणारे सामा  िवधान, नंतर  ा 
अनुषंगाने  गत  िवधान  व  शेवटी  ाव न  िविश   ी ा  बाबतीत 
अनुमान या  माने िन ष काढ ात येतात. या प तीत केवळ  यंिस  व 
मा ता ा   त ा ा  आधारावरच  िन ष  काढ ात  येत  अस ाने  ा. 
बो ग यांनी या प तीला बौ क  योगाची प ती असे  टले आहे. 

िनगमन प तीचे गुण  

१) सरलता व सुलभता ‐ या प तीचा सव मोठा गुण  णजे सरलता व सुलभता 
होय. या प तीनुसार मानवी  वहारासंबंधी सवसामा  त े आधार मानून 
अ ंत  कमी  वेळात  मह पूण  िन ष  काढता  येतात.  या  प तीचा  वापर 
कर ासाठी  आकडेवारी  गोळा  करणे,  ांचे  वग करण  करणे  व  िव ेषण 

करणे इ ादी बाबी करा ा लागत नाहीत.  ामुळे सामा  मनु   सु ा या 
प तीचा सहज वापर क  शकतो.  

(२) िनि तता व  ता ‐ या प तीम े  यंिस  त ांना आधार मानून िन ष 
काढ ात  येतात  आिण  आव कतेनुसार  गिणतीय  प तीचा  देखील  वापर 
कर ात येतो.  ामुळे काढलेले िन ष िनि त व   होतात. 



(३) सव ापकता ‐ या प तीनुसार तयार केलेले िनयम  थल, काल, प र थती 
व  िनरपे  असतात. ते कुठेही, के ाही व कुणालाही लागू पडतात. कारण 

ते मानवा ा सामा   वृ ीवंर आधा रत असतात. उदा. आ ासी उपयोिगतेचा 
िनयम, हा िनयम िनगमन प तीवर आधा रत आहे व हा िनयम सव देशात व सव 

ीनंा लागू पडतो. 

 (४) आिथक िव ेषणाक रता उपयु  अथशा ीय िनयम रसायनशा  िकंया 
औितकशा ा ाणे  योगशाळेत  पडताळून  पाहता  येत  नाही.  णून 
अथशा ीय िनयमं ा िव ेषणाक रता िनगमन प ती अिधक उपयु  ठरते.  

(५) िन ता ‐ िनगमन प तीनुसार काढलेले िन ष पूणतः िन  असतात. 
कारण की  ते  यंिस  त ावर आधा रत असतात आिण  ावर  िव ेषण 

करणाया  ी ा िवचाराचा  भाव पडत नाही. 

(६) भिव कालीन अंदाज ‐ या प तीनुसार काढलेले िन ष िनि त  पाचे 
असतात.  ामुळे  या  िन षा ा  आधारे  भिव कालीन  आिथक  घटनांचा 
अंदाज करता येतो. 

 (७) पूरक प ती ‐ िनगमन प ती ही आगमन प तीची पूरक प ती समजली 
जाते. कारण आगमन प ती ारे काढले ा  िन षाची स ास ता  िनगमन 
प ती ारे पडताळून पाहता येते. 

िनगमन प तीचे दोष  

(१)  िन ष  चुकीचे ठरतात  ‐  िनगमन प तीनुसार काढ ात  येणारे  िन ष 
गृहीत प र थतीवर आधा रत असतात. ही प र थती सदासवकाळ अ ात 
असेलच  असे  नाही.  गृहीत  प र थती ा  अभावी  हे  िनयम  बरेचदा  चुकीचे 

ठरतात. 

(२) सव ापकता नसते ‐ िनगमन प तीनुसार तयार केलेले िनयम सव ापक 

असतात असे  णणे चूक आहे. कारण हे िनयम एक िविश  प र थतीतच खरे 
ठरतात आिण ही प र थती  ेक  वेळी  ेक  िठकाणी अ ात असेलच 
असे नाही.  ेक िठकाणची प र थती वेगवेगळी अस ामुळे एका िठकाणी 
लागू होणारे िनयम दुसया िठकाणी अनुभवास येत नाहीत. 



(३)  स ता  तपासून  पाह ाची  अडचण  ‐  या  प तीनुसार  तयार  केले ा 
िनयमाची  स ता  पडताळून  पाह ाची  कोणतीही  सोय  या  प तीत  नाही. 

ामुळे  ही  अवा िवक  गृहीतावर  आधा रत  अवा िवक  िनयम  बनिवणारी 
प ती आहे, असे टीका केली जाते. 

(४)  गितमान  िव ेषणाक रता  अयो   ‐  िनगमन  प तीम े  िनयम  तयार 
करताना  िविश  प र थती  थर असते असे  गृहीत मानले जाते. वा िवकत 
आिथक प र थती कधीच  थर नसते. ती नेहमी गितमान असते.  णून  थर 
प र थती ा  गृहीतावर  आधा रत  असलेली  िनगमन  प ती  गितमान 
िव ेषणाक रता अयो  ठरते. 

(५) अपूण प ती ‐ अथशा ातील अनेक सम ा अशा आहेत की  ा िनगमन 
प ती ारे  सोडिवता  येत  नाहीत.  ासाठी  इतर  प तीचा  उपयोग  करावा 
लागतो.  णून अथशा ाचा पया  िवकास कर ा ा  ीने ही प ती अपूण 

समजली जाते. 

आगमन प ती  

या  प तीला  ऐितहािसक,  सम यमूलक,  अनुभवा क  िकंवा  योगा क 

प ती इ ादी नावांनी ओळखले जाते. या प तीचा िवकास घडवून आण ाचे 
ेय  ेड रक िल  , रोशर , डॉ. इ ाम आिण वॅ र इ ादी अथशा ांना िदले 

जाते. इं ंडचे अथशा   फ लेसली  हे या प तीचे  मुख समथक होते. 

ही प ती  िनगमन प ती ा अगदी  िव  आहे. या प तीम े अनुमानाचा 
म  िवशेषाकडून  सामा ाकडे  असा  असतो.  दुसया  श ात  सांगावयाचे 

झा ास असे  णता  येईल की, या प तीम े  िविश  त ा ा आधारावर 
सामा  त ाची  िनिमती कर ात  येते. या प तीनुसार  थम  वहारातील 

िविवध घटनांचे  िनरी ण  ने अ ास क न  िन ष काढ ात  येतात.  नंतर 
िविवध  घटनां ा  बाबतीत  काढलेले  िन ष  एक प  आहेत  िकंवा  नाही  ते 
पािहले जाते आिण ते िन ष एक प असतील तर  ाव न सामा  िनयमांची 
मांडणी कर ात येते. 

िविलयम गी यां ा मते,  श्आगमन प ती  िवशेषाकडून सामा ाकडे  िकंवा 
गतकडून सावि क स ाकडे पोहोच ाची  ि या आहे. 



उदाहरण (१) आपणास मािहत आहे की, राम एक मनु  आहे व तो म  आहे. 
ाम एक मनु  आहे व तो देखील म  आहे. राम आिण  ाम दोघेही म  

आहेत.  या  िविश   िवधाना ा  आधारावर  सव  मानव  म   आहेतश्  असे 

सामा  िवधान करता येईल. 

 (२) एखा ा व ूची िकंमत कमी झाली तर  ा व ूची अिधक खरेदी केली जाते 
आिण  िकंमत  जा   झाली  तर  खरेदी  कमी  केली  जाते  असे  आपणास 

सामा त   िदसून  येते.  वेगवेग ा  बाजारपेठात,  िविभ   ी ा  आिण 

व ू ा बाबतीत अशीच  वृ ी िदसून येत असेल तर  ाव न असा सामा  

िन ष काढता येतो की, व ू ा  िकमतीत घट झाली तर मागणीत वाढ होते 
आिण  िकमतीत वाढ झाली तर मागणी कमी होते. यालाच मागणी  िनयम असे 

णतात. हा िनयम आगमन प ती ारेच मांडता येतो. आगमन प तीचे दोन 
कार आढळून येतात 

(अ)  योगा क प ती ‐ या प तीनुसार िनयंि त प र थतीम े  योग क न 
िन ष काढ ात येतात व  ा िन षा ा आधारे सामा  त  (िनयम) तयार 
कर ात येतात. भौितकशा ात या प तीचा वापर मो ा  माणावर कर ात 
येतो. कारण भौितकशा ाचा अ ासिवषय  िनज व असा पदाथ अस ामुळे 

ावर  योग करणे सहज श  होते. परंतु अथशा ाचा अ ासिवषय सजीव 
असा मनु  अस ामुळे  ाला  योगशाळेत आणून  ावर  योग करणे श  

होत  नाही.  ामुळे  अथशा ात  ा  प तीचा  वापर  फार  कमी  माणात 
कर ात येतो. 

(ब)  सां कीय  प ती‐  या  प तीनुसार  िविश   घटनेसंबंधी  िनरिनरा ा 
े ातून आकडेवारी गोळा कर ात  येते.  नंतर  ा आकडेवारीचे वग करण 

क न सारणीयन कर ात  येते. शेवटी सां कीय  सू ा ा सहा ाने  ाचे 
िव ेषण क न सामा  त  िकंवा अथशा ीय िनयम  ितपािदत कर ात 
येते अथशा ाम े सां कीय  प तीचाच जा   माणात  वापर कर ात 
येतो. 

 

 



आगमन प तीचे गुण 

(१)  िव सनीय  िन ष  ‐  ही  प ती  योग  आिण  सव ण  यावर  आधा रत 
अस ामुळे  काढ ात  येणारे  िन ष  वा िवकतेला  अनुस न  असतात. 

ामुळे ते जा  िव सनीय असतात. 

(२) िन ष पडताळून पाह ाची सोय या पदधतीम े एकदा काढलेले िन ष 
बरोबर आहेत िकंवा नाही ते परी ण व  योगा ारे पडताळून पाहता येते. 

 (३) गितमान िव ेषणास उपयु  या पद़तीम े गितमान प र थती िवचारात 
पेऊन िनयम तयार कर ात येतात.  ामुळे हे िनयम गितमान िव ेषणाक रता 
उपयु  ठरतात.  

(४)  थूल  अथशा ास  उपयु   रा ीय  उ ,  रोजगार,  आिथक  िवकास 

यासार ा  थूल अथशा ातील सम ांचा अ ास आगमन प ती ारेच केला 
जाऊ शकतो. 

(५)  आिथक  धोरणास  उपयु   या  प तीतील  िनणय  देशा ा  संपूण 

प र थती ा  अवलोकनावर  आधा रत  असू  शकतात.  ामुळे  या  प तीचे 

िस ांत आियक धोरणास उपयु  ठरतात. 

(६) िनगमन प तीला पूरक िनगम प ती ारे काढले ा िन षाची तपासणी 
आगमन प ती ारे केली जाऊ शकते.  ामुळे िनगमन प तीची िव सनीयता 
वाढते  णून आगमन प ती ही िनगमन प तीची पूरक समजली जाते. 

आगमन प तीचे दोष  

(1)  योग प तीचा वापर अश   ‐ अथशा ात मानवी वागणुकीचा अ ास 

करावयाचा  अस ामुळे  योग  प तीचा  वापर  करणे  अश   होते.  काही 
बाबतीत श  असला तरी तो अफाट खचाचा असतो. केवळ त   ीच हे 

योग क  शकत अस ामुळे  योग प ती िवशेष उपयु  ठरत नाही. 

(२) कठीण व गैरसोयीची प ती ‐ सां कीय प तीदेखील बरीच कठीण आहे. 
आकडेवारी गोळा करणे,  ांचे वग करण व िव ेषण करणे एक कठीण काय 
आहे.  ासाठी  िवशेष  ानाची आव कता असते.  णून मूल अॅ  कॅ ाल 

णतात की, अयो   ी ा हातात सां कीय प तीचा वापर देणे  णजे 



एक धोकादायक श  दे ासारखे आहे. यािशवाय या प तीत  म, वेळ व पैसा 
यांचा अिधक अप य होतो. 

(३) िन ष व वा िवकता यात तफावत  ‐ आकडेवारी अपूरी व अिव सनीय 
असेल  तर  ाव न  काढलेले  िन षसु ा  चुकीचे  िनघू  शकतात.  आिथक 

सव णाक रता  िवशेषतः  ादश प तीचा वापर कर ात  येतो  णून काही 
मोज ा  लोकां ा  वागणुकीव न  काढलेले  िन ष  सव  लोकांना  लागू 
पडतीलच असे नाही.  

(४) आिथक  िव ेषणाची अपूण प ती  ‐ केवळ आगमन प ती ारे आिथक 

िव ेषणाचे काय पूण होऊ शकत नाही.  ासाठी िनगमन प तीची मदत घेणे 

आव क  ठरते.  ो.  डरिबन  यां ा  मतानुसार  ष्आकडे  आिण  त े  तः 
काहीच बोलत नाही.  ांचे  िव ेषण,  तुलना आिण  िववेचन क नच  िन ष 
काढले जाऊ शकतात  णून आगमन अपूण प ती समजली जाते. 

(५)  ािदत वापर ‐ काही मानवीय ि या अशा असतात की,  ावर  योग करणे 

श  नसते. प रणामत  अथशा ाम े आगमन प तीचा वापर मयािदत 
े ापुरताच  होतो  व  अशा  ि यांचा  अ ास  कर ासाठी  िनगमन  प तीचा 

वापर करावा लागतो.  

(६)  िन   िनणयाची  असंभवनीयता  ‐  आिथक  सव णा ारे  काढले ा 
िन षावर िव ेषण करणाया  ी ा िवचारांचा  भाव पड ाची श ता 
असते.  ामुळे िन ष अवा िवक व प पाती अस ाची श ता असते. 

थैितक अथशा  ‐  

थैितक हा श  भौितकशा ातून घेतलेला आहे. भौितकशा ात  थैितक या 
श ाचा अथ पूण िव ांतीची अव था िकंवा कोण ाही हालचालीचा अभाव असा 
होतोय परंतु अथशा ात  थैितक अव थेचा अथ मृत  िकंवा गितशू  अव था 
असा नसून अव थेम े गती असते, परंतु गतीचा दर िनि त, िनयिमत व  थर 
असतो अशी अव था होय.  थैितक अथ व थेचे  मु   वैिश े  णजे या 
अथ व थेम े  आक कपणे  होणारे  चढ‐उतार,  बदल  िकंवा  अिनि तता 
यांचा पूणतः अभाव असतो.  थैितक अथ व थेम े काही  माणात बदल होत 



असतात.  परंतु  हे  बदल  इतके  अ   व  ु क  असतात  की  ामुळे 

अथ व थे ा  पात कोणताही बदल झा ाचे िदसून येत नाही. 

ा ा 

  ो. िह  यां ा मतानुसार, “ थैितक अथशा  महणजे िस ांताचा असा भाग 
की  ात ितिथकरणाचा िवचार के ा जात नाही 

या  ा ेत  ितिथकरणास  णजे कालमानास मह   िदले नाही. याचा अथ 
असा की. कालमानानुसार होणारे बदल  िवचारात न  घेता  िववेचन कर ा ा 
प तीत  थैितक अथशा   टले आहे. 

ा. हॅरॉड यां ा मतानुसार,  थैितक िववेचन हे िव ांती ा  थतीशी संबंिधत 
आहे.  परंतु  िव ांतीची  थती  णजे  आळसाची  थती  नसून  केवळ 

गंुतवणुकी ा अभावाची  थती आहे. प रणामतः िविश  काळात अथ व थेची 
केवळ पुनरावृ ी होत असते. 

वरील  ा ांव न असे   होते की,  थैितक अव था  णजे  थरतेची िकंवा 
िनि त दराने बदल हो ाची अव था होय.  थैितक अव थेचे उदाहरण देताना 
डॉ. माशल  णतात, हे एक जंगल आहे  ात अनेक नवीन झाडे उगवतात व 
जुनी झाडे न  होतात, परंतु जंगला ा एकूण  े फळात वाढ  िकंवा घट होत 
नाही.  

थैितक अथशा ाची वैिश े  

(१)  थैितक िव ेषण मु  संतुलना ा िवचारावर आधा रत आहे. 

 (२)  थैितक अथ व था मृत िकंवा गितशू  समज ात येत नाही. 

(३)  थैितक अथ व थेत काही बदल  िनि तपणे होतातय परंतु  ा बदलांची 
गती िनि त, िनयिमत व  थर असते.  

(४)  थैितक आिथक िववेचन एक कालरिहत क ना आहे आिण  ात आिथक 

िस ांताचा अ ास एका िविश  काळातच कर ात येतो. 

(५)  थैितक अथ व थेत एकूण बचत एकूण गंुतवणुकीबरोबर असते. 

थैितक अथशा ाचे  े  व  ा ी 



अथशा ातील अनेक िस ांत केवळ संतुलना ा प र थतीशी संबंिधत असून 
ाच  अ ास  केवळ  थैितक  िववेचना ारेच  केला  जाऊ  शकतो.  थैितक 

अथशा ाम े पुढी िस ांताचा अ ास कर ात येतो. 

(१)  रॉिब   यांनी  केलेली  अथशा ाची  प रभाषा  मु त   थैितक 

िव ेषणावर आधा रत 

(२) मागणी आिण िकंमत यां ातील कायकारण संबंध  थैितक िववेचनाचा एक 

भाग आहे. या संबंधावर काळ बदलाचा काहीच प रणाम होत नाही.  

(३) आ्हासी उपयोिगते ा िनयमाम ेदेखील काळ‐त  समािव  नाही.  

(४)  िति त  अथशा ांचा  तं   ापाराचा  िस ांत  तसेच  आंतररा ीय 
ापाराचा  तुलना क  प र याचा  िस ांत  थैितक  िववेचनावरच  आधा रत 

आहे. 

(५) एकािधकार मू ांचा िस ांत  थैितक अथशा ाचा एक भाग आहे.  

(६)  िवतरणातील  खंड,  ाज, मजुरी व नफा इ ादीसंबंधीचे अनेक  िस ांत 
थैितक िववेचनावर आधा रत आहेत. 

थैितक अथशा ाचे मह ध् गुण  

(१)  थैितक िववेचन सुलभ असते आिथक घटकांम े सतत बदल होत असतो. 
ामुळे बदल ा अथ व थेचा शा ीय प तीने अ ास करणे श  होत 

नाही.  णून  थैितक िववेचन प तीचा आधार घेणे आव क ठरते.  ा.  ूटन 
यांचे मत असे आहे की, काही घटक  थर समजून आिथक सम ांचा अ ास 

करणे सुलभ असते. 

(२)  तुलना क  अ यनासाठी  उपयु   थैितक  िववेचना ारे  दोन 
संतुलनाव थेची  तुलना करता  येते. एका  संतुलन  िबंदूची  दुसया  िबंदूशी  तुलना 
क न  ातील तफावतीची मािहती  ा  करता येते. 

(३)  िवशेष  गिणतीय  ानाची  आव कता  नाही  ‐  गितशील  िववेचनासाठी 
गिणतीय  उ   ानाची  आव कता  असते,  परंतु  थैितक  िववेचनासाठी 
गिणतीय उ   ानाची आव कता पडत नाही. 



(४)  गितशील  िववेचनासाठी  थैितक  िववेचन  आव क  आहे  ‐  ा माणे 

गतीसंबंधी िनयमांची मािहती समजून घे ासाठी िव ांतीचे िनयम माहीत असणे 

आव क  असते  ाच माणे  गितशील  अथ व था  समजून  घे ासाठी 
थैितक अव थेचे िववेचन करणे आव क ठरते.  

(५) काही िविश  आिथक सम ांक रता अनुकूल आंतररा ीय  ापार, मागणी 
व िकंमत यांचा संबंध, व ूचे मू  िनधारण, उ ादक घटकांचे मू  िनधारण 

इ ादी सम ांचा केवळ  थैितक अव थेतच केला जाऊ शकतो. 

थैितक अथशा ा ा मयादा  

(१)  थैितक अव था का िनक व अवा िवक आहे  ‐ थैितक अव था ही पूणतः 
का िनक अव था असून ती पूण  धा, साधनाची गितशीलता, उपभो ाला 
पूण  ान  असणे  तसेच  उपभो ा  िववेकशील  असणे  इ ादी  अवा िवक 

गृिहतावर आधा रत आहे. वा िवक जीवनात वरील सव गृिहते कधीच आढळून 
येत नाही  ामुळे  थैितक अव था वा िवकतेपासून पूणत  वेगळी असते. 

(२)  प रवतनशीलता  घटकांना  थर  मानणे  चूक  आहे  ‐  थैितक  िववेचनात 
लोकां ा = आवडी‐िनवडी, साधनांचा पुरवठा, तांि क  ान इ ादी बाबी  थर 
असतात असे समज ात आले. वा िवक जीवनात या घटकांम े सतत बदल 

होत असतो.  णून बदल ा पटकांना  थर मानून िववेचन करणे पूणत  चूक 

आहे. 

गितशील अथशा   

औौितकशा ात  गितशील  या  श ाचा  अथ  सात ाने  होणाया  बदलांची 
अव था असा होतो. अथशा  गितशील या श ाचा अथ ष्आिथक उ ांती ् 
असा  केला  जातो.  गितशील  अथशा ात  थैितक  अथशा ा माणे  आिथक 

घटकांना  थर समजून  िववेचन कर ात  येत नाही तर अथ व थेत सतत 
होणारे बदल व  ा बदलाना  भािवत करणारे पटक िवचारात घेऊन अ ास 

केला जातो. अशा कारे गितशील अथशा ात  बदलां ा  ि येचा अ ास 

कर ात  येते.  ा ा  ‐  गितशील  अथशा ाची  ा ा  िनरिनरा ा 
अथशा ांनी पुढील माणे के ा आहेत. 



ो. िह  यां ा मतानुसार, गितशील अथशा  आिथक िस ांताचा असा भाग 
होय  की  ात  सव  प रमाणास  कालावधीचे  संबंिधत  मोजले  जाते.  ो.िल े 
यां ा  मतानुसार,  असंतुलना ा  प र थतीत  अथ व थे ा  वतणुकीचा 
अ ास  णजे गितशील अथशा  होय. 

गितशील अथशा ाची वैिश े 

 (१)  गितशील  अथशा ाम े  बदलां ा  ि येचाश्  अ ास  करताना 
कालावधीला मह  दे ात येते. 

(२) एक  िविश   संतुलन एका  संतुलनाव थेतून  दुसया  संतुलनाव थेकडे जाते 
ावेळी  ा कालावधीत होणाया बदलांचा अ ास गितशील अथशा ात केला 

जातो. 

(३) गितशील अथशा ात लोकां ा आवडी‐िनवडी, तांि क  ान, लोकसं ा 
यासार ा संतुलनाव थेला  भािवत करणाया प रवतनशील घटकांचा अ ास 

कर ात येतो.  

(४) आिथक प र थती प रवतनशील असते हे त  िवचारात घे ात येते. 

गितशील अथशा ाचे  े  व  ा ी  

गितशील  अथशा ाम े  मु त   संतुलनाची  संबंिधत  असले ा  आिण 

कालावधीशी िनगिडत असले ा सम ांचा अ ास कर ात येतो. गितशील 

अथशा ात  ामु ाने खालील सम ांचा आिण िस ांताचा अ ास कर ात 
येतो.  

(१)  गितशील  अथशा ात  ापार  च ांचा  अ ास  कर ात  येतो.  ापार 
च ांचे  प हे केवळ गितशील अथशा ा ारे समजू शकते. 

(२) लोकसं ेचा िस ांत हा गितशील अथशा ाचाच िवषय आहे. 

(३)  ाजांचे िस ांतदेखील गितशील अथशा ाशी संबंिधत आहेत. कारण की, 
ाजाचे शोधन समय‐त ाशी संबंिधत आहे.  

(४) डॉ.माशल यांची आभास भाटकाची क नादेखील गितशील अथशा ाशी 
संबंिधत आहे. 



(५) नफा व गंुतवणुकीचे िस ांतदेखील गितशील अथशा ा ा क ेत येतात.  

(६)  आिथक  िवकास  आिण  िनयोजनाचे  िस ांत  गितशील  अथशा ा ा 
काय े ात येतात.  

(७)  ा सम ांवर मानिसक त ांचा  भाव पडतो अशा सम ांचा अ ास 

गितशील अथशा ात केला जातो. 

गितशील अथशा ाचे मह  

(१)  गितशील  िववेचनात  वा िवकता  असते  गितशील  अथशा ,  थैितक 

अथशा ा ा  तुलनेत  अिधक  वा िवक  आहे.  कारण  गितशील  अथशा  

थैितक अथशा ा माणे अवा िवक गृिहतावर आधा रत नाही तसेच याम े 
लोकां ा  आवडी‐िनवडी,  तांि क  ान.  लोकसं ा  इ ादी  घटक  थर  न 
समजता  प रवतनशील  समज ात  येतात.  अशा कारे  गितशील  अथशा  

वा िवकतेवर आधा रत अस ामुळे  ात जा  वा िवकता िदसून येते. 

(२) गितशील िववेचन जा  लविचक असते ‐ गितशील िववेचन  थर गृिहतावर 
आधा रत  नस ामुळे  ते  अिधक  लविचक  असते.  गितशील  अथशा ा ा 
लविचकता  या  गुणामुळे  आिथक  क ाण,  आिथक  िवकास  व  िनयोजन 
यासार ा सम ांक रता ही प ती िवशेष उपयोगी ठरते. 

(३)  काही  िवशेष  सम ांक रता  गितशीलता  अिधक  उपयु   आहे  ‐  सतत 
होणाया  बदलांमुळे  ा  सम ा  िनमाण  होतात  ा  सम ांचा  अ ास 

कर ाक रता  गितशील  अथशा ाचा  उपयोग  करणे  अिनवाय  ठरते.  उदा. 
ापार  च ाचे  िस ांत,  लोकसं ेचा  िस ांत,  नफा,  ाज  व  गंुतवणुकीचे 

िस ांत तसेच आिथक िवकास व िनयोजनाची सम ा इ ादी. 

(४)  िवकासा क  ि येचा  अ ास  गितशील  अथशा ामुळे  श   आहे  ‐ 
आिथक  िवकासाची  ि या च ीय  पाची असते.  ामुळे  िवकासासंबंधी 
आिथक  प रवतनाचा  अ ास  कर ासाठी  गितशील  अथशा ाचा  उपयोग 
करावा लागतो. 
 

 



गितशील अथशा ा ा मयादा . 

(१) गितशील  िववेचन एक कठीण प ती आहे  ‐ गितशील  िववेचनात आिथक 

घटकांना  थर न समजता प रवतनीय समज ात येते. परंतु अथ व थेतील 

आिथक घटकांम े इत ा वेगाने बदल होतो की  ामुळे गितशील िववेचन एक 

कठीण  व  गंुतागंुतीची  प ती  बनते  तसेच  गितशील  िववेचनाक रता  उ  

गिणतीय  ानाची आव कता असते. 

(२) जलद प रवतनासाठी  िन पयोगी प ती  ‐  ावेळी आिथक घटकांम े 
अ ंत  वेगाने बदल होत जातात,  ावेळी गितशील  िववेचनदेखील उपयु  

ठरत नाही. अशावेळी  थैितक िववेचनाचीच मदत  ावी लागते. 

(३)  अपूण  िवकासामुळे  कमी  वापर  आधुिनक  अथशा ांनी  गितशील 

िववेचनास  िवकिसत  कर ाचा  बराच  य   केला  असला  तरी  गितशील 

अथशा  अजूनही  िवकासा ा  ारंिभक  अव थेत  आहे.  ामुळेच  आिथक 

िववेचनासाठी या प तीचा वापर कमी  माणात. कर ात येतो. 


