
सू  व  थूल अथशा   

आिथक िव ेषणा ा दोन प ती आहेत. (१) सू  िव ेषण आिण (२)  थूल 

िव ेषण . सू  आिण  थूल या श ांचा सव थम अथशा ाम े वापर १९३३ 
म े ओसलो  िव ापीठाचे  िव ान  ा.  रॅगनर  ि शयांनी केला होता.  नंतर सव 
अथशा ांनी  या  श ांचा  ीकार  केला.  अथ व थे ा  एकाच  घटकाचे 
िकंवा अंगाचे िनरी ण क न िन ष काढ ा ा प तीला  सू  िव ेषण 

असे  णतात आिण संपूण अथ व थेचा एकाचवेळी  ापक रीतीने अ ास 

क न िन ष काढ ा ा प तीला  थूल िव ेषणश् असे  णतात. दुसया 
श ात, जंगलातील एका झाडाचा अ ास  हे सू   िव ेषण आहे तर संपूण 

जंगलाचा अ ास करणे  हे  थूल  िव ेषण आहे. आिथक  िव ेषणा ा या 
प ती ा  आधारावरच  अथशा ीय  अ ासाचे  दोन  भागात  िवभाजन  केले 

जाते. (१) सू  अथशा  आिण (२)  थूल अथशा . 

सू   अथशा   (MACRO ECONOMICS)  या  श ाची  ु ी  ीक 

भाषेतील  डपातवेश्  या  श ापासून  झाली.  ाचा  अथ  लहान  असा  होतो. 
माय ो  या  श ाचा  अथ  अ ंत  लहान,  अणू  िकंवा  सू   असा  होतो. 
अथ व थेतील एका घटकाचा  गत रीतीने  िकंवा  सू  रीतीने अ ास 

कर ा ा प तीला सू  अथशा  असे  णतात. सू  अथशा ालाच  ी 
अथशा ,  िविश   अथशा ,  अंशल ी  अथशा ,  एकल ी  अथशा , 

वैय क अथशा   िकंवा एकदेशीय अथशा  असेही  णतात,  ा माणे 

मनु ा ा र ा ा एका थबाचे िव ेषण क न ल ाव न मनु  शरीरातील 

संपूण  र ासंबंधीचे  िन ष  काढले  जातात.  ाच माणे  सू   अथशा ात 
एखादी  ी िकंवा कुटंुब, एखादा उ ोग िकंवा सं था याचा अ ास क न 
संपूण अथ व थेसंबंधी िन ष काढले जातात. 

सू  अथशा ात एका  ीचा, एका कुटंुबाचा, एका पेढीचा, एका उ ोगाचा 
िकंवा एका  िविश  व ू ा  िकमतीचा अ ास  केला जातो. उदा.  गत 
उपभो ा आपले संतुलन कसे साधतो याचा िवचार सू  अथशा ात कर ात 
येतो. संपूण अथ व थेतील उपभोगाचा िवचार केला जात नाही. एका पेढीतील 

िकंवा  उ ोगातील  मागणीचे  अ यन  यात  केले  जाते.  परंतु  संपूण 
अथ व थेतील  मागणीचा  िवचार  सू   अथशा ात  केला  जात  नाही.  एका 



िविश  व ूची िकंमत कशी ठरते, याचा िवचार सू  अथशा ात केला जातो. 
परंतु देशातील सामा  मू र कसा ठरतो, याचा िवचार यात केला जात नाही. 
दुसया श ात, सू  अथशा   णजे आिथक िव ेषणाचा असा  कार आहे 
की  ात अथशा ा ा केवळ एका लहानशा भागाचा अ ास केला जातो. 
एखादी  ी िकंवा पेढी िकंवा उ ोग आपले खासगी िनणय कशा कारे घेते? 
एक पेढी संतुलन अव थेम े कशा कारे येते? अथात एक पेढी आपला नफा 
कशा कारे मह म करते? 

एक  ी  आप ा  मयािदत  उ ात  मह म  समाधान  कशा कारे  ा  

करते? हे सव   सू  अथशा ाशी संबंिधत आहेत.  ावेळी आपण एखा ा 
िविश  व ू ा  िकमत  िनि तीचा  िकंवा एखा ा  िविश  उ ादक घटका ा 
िकंमत िनि तीचा िवचार करतो  ावेळी आपणास सू  अथशा ाचाच आधार 

ावा लागतो. 

ा ा  

िनरिनरा ा अथशा ांनी सू  अथशा ा ा  ा ा  पुढील माणे के ा 
आहेत.  ा. क. ई. बो ंग यां ा मते,  सू  अथशा  ही आिथक िव ेषणाची 
अशी शाखा आहे की  ात  गत एकका ा आिथक  वहारांचा अ ास 

केला जातो. मग ती एक  ी, एक कुटंुब िकंवा एक िविश  पेढी असो. हा एक 

िविश  एककाचा अ ास असून सव एककािमळून बनले ा समूहाचा नाही. 

वरील  ा ेव न   होते की, सू  अथशा ाम े एक  ी, एक कुटंुब, 
एक  पेढी, एक उ ोग, एक बाजार यासार ा अथ व थेतील लहान‐लहान 
एककांचा अ ास केला जातो. 

ा. लनर यां ा मते,  सू  अथशा ाम े अथ व थेकडे सू पणे पािहले 

जाते.  ाव न  आिथक  शरीरा ा  लाखो  पेशी  णजे  ी  िकंवा  कुटंुबे 
उपभो ा ा  पाने आिण  ी  िकंवा  पे ा उ ादका ा  पाने  संपूण 

आिथक शरीरा ा संचालनात कशा कारे योगदान देतात हे माहीत होते. 

अथ व था पी शरीरा ा िनरिनरा ा पेशी  णजे अथ व थेचे वेगवेगळे 

एकक जसे असं  उपभो े, असं  उ ादक, पे ा, िव े ते इ ादी आपले 

वहार कशा कारे करतात याचा अ ास सू  अथशा ाम े केला जातो. 



 

सू   अथशा ाम े  िविश   ी,  िविश   पेढी  िकंवा  िविश   उ ोगा ा 
संतुलनाचा अ ास केला जातो.  णून  ाला श्आंिशक संतुलन िव ेषण असे 

णतात.  ावेळी  वरील  सव  बाबी ं ा  पर र  संबंधाचा  तसेच  पर र 
िनभरतेचा अ ास केला जातो  ावेळी  ाला  संपूण संतुलन िव ेषण श् असे 

णतात. 

सू  अथशा ाची वैिश े  

(१)  िविश   एककाचा  अ ास  सू   अथशा ाम े  संपूण  अथ व थेचा 
अ ास  केला  जात  नाही  तर  ातील  लहान‐लहान घटकांचा  अ ास  केला 
जातो. उदा.  िविश   ी,  िविश  कुटंुब,  िविश   पेढी  िकंवा उ ोग,  िविश  

व ूची िकमत इ ादी. 

(२)  अथ व थेचा  सू   अ ास  सू   अथशा ाम े  संपूण  अथ व थेचा 
एकि तपणे अ ास केला जात नाही तर  िविश  एककाचा सू पणे अ ास 

केला जातो. उदाहरणाथ  सू  आिथक  िव ेषणात एका  िविश  व ूक रता 
एका  ी ा मागणीचा अ ास केला जातो आिण  ाव न  ा व ूक रता 
असलेली बाजाराची मागणी शोधून काढली जाते. 

(३) एकका ा अ ासाव न समूह संतुलनाचा अ ास ‐ सू  अथशा ाम े 
गत  आिथक  एकका ा  संतुलनाचा  अ ास  केला  जातो.  उदा.  एक 

उपभो ा आप ा मयािदत उ ा न मह म समाधान  ा  कर ाक रता 
कशा कारे  संतुलन साधतो?  िकंवा  एक  पेढी मह म नफा  िमळिव ासाठी 
कशा कारे  संतुलनाव थेत  येते?  इ ादी  ांचा  अ ास  सू   अथशा ात 
केला  जातो.  गत  एकका ा  अ ासाव न  बाजार  िकंवा  उ ोग 
यासार ा समूहा ा संतुलनाचा अ ास केला जातो. 

(४) िकंमत िस ांत हा मु  अ ास िवषय ‐ सू  अथशा ाचा मु  अ ास 

िवषय  िकंमत  िस ांत  आहे.  सू   अथशा ाम े  िविवध  व ू  व  उ ादक 

घटकां ा िकमती कशा कारे िनि त होतात याचा अ ास केला जातो. 



(५) मागणी‐पुरव ाचे  िव ेषण  ‐  सू  अथशा ाम े मागणी‐पुरव ा ा 
िव ेषणाला  फार  मह   आहे.  कारण  कोण ाही  व ूची  िकंमत  ित ा 
मागणी‐पुरव ानुसार  िनि त  होत  असते.  ामुळे  व ू  िकंवा  घटकां ा 
िकमतीची  िनि ती    कर ासाठी  मागणी  पुरव ाचा  अ ास  सू  

अथशा ाम े केला जातो. 

(६) क ाणकारी अथशा  ही मह ाची शाखा ‐ क ाणकारी अथशा  ही 
सू  अथशा ाची मह पूण शाखा आहे.  सू  अथशा ाम े व ू अथवा 
घटकांची  िकंमत  िनि ती करताना घटकांचे वाटप काय मरी ा झाले आहे 
िकंवा नाही हेदेखील   केले जाते. जर घटकां ा वाटपामुळे लोकांना मह म 

समाधान  ा  होत असेल तर घटकांचे वाटप काय मपणे झाले आहे, असे 

णता  येईल.  आिथक  काय मता  हा  क ाणकारी  अथशा ाचा  अ ास 

िवषय  आहे  आिण  क ाणकारी  अथशा   ही  सू   अथशा ाची  एक 

मह पूण शाखा आहे. 

(७) पूण  धा, पूण रोजगार आिण मु  बाजाराचे गृहीत ‐ सू  अथशा ातील 

िव ेषण हे अथ व थेत पूण  धा आिण पूण रोजगारीची  थती अ ात 
असते ही बाब गृहीत ध नच केले जाते.  ामुळे या साधनाचे वाटप िनरिनरा ा 
व ूं ा  उ ादनाम े  कसे  करावे,  असा    िनमाण  होतो.  अथातच  मु  

बाजार  अथ व थेत  उ ादक  साधनांचे  वाटप  व ू  व  साधनां ा  सापे  

िकमतीनुसार होत असते, असे  सू  अथशा ात सांिगतले जाते.  णे  सू  

अथशा ातील  िव ेषण  है  पूण  धा,  पूण रोजगार आिण  मु  बाजारा ा 
गृहीताबर आधा रत आहे. 

(८)  िविश   प र थतीवर  आधा रत  ‐  सु   अथशा ातील  िकंमत  िस ांत, 
मागणीचा  िनयम  व  पुरव ाचा  िनयम  हे  सव  िविश   प र थती  अ ात 
असेल  तरच  खरे  ठरतात.  तसेच  सू   अथशा ातील  घट ा  सीमांत 
उपयोिगतेचा िनयम समसीमांत उपयोिगता िनयम इ ादी िविश  प र थतीतच 
अनुभवास येतात. 

 

 



सू  अथशा ाची  ा ी  

(१) उपभोग या िवभागात सू  िव ेषण प तीने आहासी उपयोिगतेचा िनयम 
संतोषािध , समसीमांत उपयोिगता  िनयम इ ादी  िस ांताचा अ ास केला 
जातो. 

(२)  उ ादन  ‐  या  िवभागात  सू   िव ेषण  प तीने  िविश   उ ोगातील 

उ ादन  प रमाण,  उ ादन  खच  व  उ ादन  खचात  घडून  येणारे  बदल 

इ ादीचंा अ ास केला जातो. 

 (३) िविनमय िविश  व ूची िकंवा सेवेची िकंमत िनरिनरा ा प र थतीत कशी 
िनि त होते, याचे अ यन सू  िव ेषण प तीने केले जाते. 

(४)  िवतरण उ ादन  ि येत भाग  घेणाया साधनांना  ावा लागणारा मोबदला 
(उदा. खंड, मजुरी,  ाज, नफा) कसा िनि त केला जातो याचे अ यन सू  

िव ेषण प तीने केले जाते. 

राज  िकंवा सावजिनक आय य हादेखील एक अथशा ाचा पाचवा िवभाग 
आहे. परंतु या िवभागाचा संबंध िविश   ीशी न येता संपूण समाजाशी येतो. 

ामुळे सावजिनक आय , अिधकोषण व आंतररा ीय  ापार हे सव िवषय 
सू  अथशा ा ा क ेबाहेरचे आहेत, असे समजले जाते. सू  अथशा ाची 

ा ी चटकन ल ात यावी  णून सू  अथशा ीय  िस ांताचे  िविवध भाग 
खालील त ा ा  पात दशिवले आहेत. 

सू  अथशा ीय िस ांत 

 



सू  अथशा ाचे गुण, मह  िकंवा उपयोग 

(१) िविश  घटकां ा अ ासाक रता उपयु  ‐ काही िविश  ठ ोग िकंवा पेढी 
समोर  काही  गंभीर    िनमाण  होतात.  ते ा  ां ा  ांची  सोडवणूक 

कर ाक रता  ा  िविश  उ ोगाचा  िकंवा पेढीचा सू रीतीने अ ास करणे 

आव क ठरते. यासाठी सू  अथशा ाची मदत होते. 

(२) आिथक   समज ास मदत ‐ अनेक  ी िमळून समाज बनतो तसेच 
अनेक कारखाने  िमळून उ ोग बनतो.  देशापुढे अनेक आिथक    िनमाण 

होतात.  ते ा  ते  समजून  घे ाक रता  ाितिनिधक  घटकांचा  ( ी  िकंवा 
कारखाना) अ ास करावयास पािहजे.  सू  अथशा ाम े  िविश   ी 
िकंवा उ ोग या  ाितिनिधक घटकांचा सखोल अ ास केला जातो. 

(३) िविवध  ांची उ रे शोष ाक रता मदत अथशा ा ा  ेक िवभागात 
काही    िनमाण  झालेले  असतात.  उदा.  उपभो ा  आपले  संतुलन  कसे 

साधतो? व ूची िकंमत कशी ठरते? उ ादक घटकांचा मोबदला कसा ठरिवला 
जातो. या  िविवध  ांची उ रे  सू  अथशा ातील  िविवध  िस ांता ारे  देता 
येतात. 

(४)  यो   िनणय  घे ाक रता  मदत  दैनंिदन  जीवनाम े  ेक  ीला, 
सं थेला िकंवा उ ोगा ा संचालकांना आिथक  वहारासंबंधीचे अनेक िनणय 

ावे  लागतात  हे  िनणय  यो   व  अचूक  असावयास  पािहजेत.  िनणया ा 
अचूकतेवर  ांचे  यश  अवलंबून  असते.  अचूक  िनणय  घे ाक रता  सू  

अथशा ाची फार मदत होते. 

(५) घटनेमागील कायकारण  संबंध   कर ाक रता उपयु  डॉ. माशल 

णतात, कोण ाही घटनेमागील कायकारण संबंध   कर ाक रता सू  

अथशा   उपयु   ठरते.  कारण  ायकारण  संबंध    करताना  ा 
घटकांचे प रमाण ल ात  ावे लागतातय  ाची सं ा इतकी मोठी असते की 

ा  सवाचा  एकाच  वेळी  िवचार  करणे  सोईचे  नसते.  ामुळे  बाकीचे  घटक 

िन य आहेत, असे समजून यातून एकाच घटकाचे प रणाम  िवचारात  घेणे 

आव क ठरते. या प तीने  ाचे संपूण उ र एकदम  ा  होत नसले तरी 



अनेक  आंिशक  उ रे  आप ाला  ा   होतात  व  ती  मु   ांची  उ रे 
शोध ाक रता उपयु  ठरतात. 

सू  अथशा ाचे दोष िकंवा मयादा 

(१) सावि क  प समज ास अयो   ‐ या प तीनुसार एका  ीचा, 
सं थेचा िकंवा उ ोगाचा  तं री ा अ ास केला जातो. परंतु एका  ी ा 
आिथक  ांचा अ ास क न समाजापुढे असले ा  ांचे  प समजू 

शकेल िकंवा नाही, याब ल शंका वाटते. तसेच एका उ ोगाचा अ ास क न 
देशापुढील सावि क  ाचे  प समजू शकेल याची देखील खा ी देता येत 
नाही. कारण की,  ेक  ीची, सं थेची िकंवा उ ोगाची वैिश ये वेगवेगळी 
असतात आिण  ां ा  ाचे  पदेखील िभ  असते. 

(२) अयो  िन ष ‐ सू  अथशा ात एका  ीचा िकंवा उ ोगाचा सू  

रीतीने सखोल अ ास केला जातो व  ा आधारे अनेक उपयु  िन ष काढले 

जातात. काढलेले िन ष  ा  क् िकंवा उ ोगा ा  ि कोनातून यो  असले 

तरी  हेच  िन ष  जसे ा  तसे  सव  ीनंा  िकंवा  उ ोगांना  उपयु   व 
मागदशक ठ  शकत नाही. कधी कधी तर हे िन ष काही ं ा बाबतीत संपूण 

चुकीचे व अयो  िस  होऊ शकतात. 

(३)  अवा िवक  गृहीत  प र थती  ‐  सू   अथशा ा ा  प तीने  आिथक 

िव ेषण  करताना  काही  ठरावीक  बाबी  गृहीत  धरा ा  लागतात.  या  गृहीत 
बाबीपैकी काही बाबी अ ंत का िनक व अवा िवक असतात  ामुळे  ा ा 
आधारावर काढलेले िन ष चुकीचे ठरतात. उदा. सू  अथशा ाम े व ूची 
िकंमत  िनि त  करताना  पूण  धची  प र थती  गृहीत  धरली  जाते,  परंतु 
बाजाराम े पूण  धा कधीच अ ात नसतेय नेहमी अपूण  धा आढळून 
येते. 

(४)  मयािदत  उपयु ता  ‐  उपभोग,  उ ादन,  िविनमय,  िवतरण  या  चारही 
िवभाग  सू   अथशा ाचा  उपयोग  होत  असला  तरी  सावजिनक  आय य, 
अिधकोषण,  मौि क  धोरण  शु िवषयक  धोरण  यासार ा  मह पूण 

िवषयांचा  अ ास  कर ाक रता  या  प तीचा  मुळीच  उपयोग  होत  नाही. 
ामुळे सू  अथशा ाची  ावहा रक उपयु ता आपोआप मयािदत होते 



थूल अथशा  डंबतव  वदवउपबे 

िवसा ा  शतकात  सुरवातीपयत  सू   अथशा ा ा  बोलबोला  होता.  परंतु 
पिह ा महायु ानंतर आिण  िवशेषत  १९३०  ा जागितक  मंदीनंतर  सू  

अथशा ाची लोकि यता झपा ाने घस  लागली. कारण या जागितक मंदीची 
झळ  सवाना  बसली  होती.  या  मंदीचा  बीमोड  कर ासाठी  व  ित ा 
दु रणामापासून  बचाव  कर ासाठी  अनेकांनी  आपापले  िवचार  मांडले 

ाचवेळी  ा.  मा स  यांनीदेखील  आपले  िवचार  मांडले.  ांनी  आप ा 
िवचारांतगत  थूल अथशा ाचा पुर ार केला. योगायोग असा की,  ा. जे. एम. 
के   यांनीदेखील  थूल  अथशा ाची  बाजू  उचलून  धरली.  ामुळे  सू  

अथशा ाला  ओहोटी  लागली  आिण  थूल  अथशा ाची  लोकि यता 
भरभराटीला येऊ लागली. 

थूल अथशा   णजे काय? 

MACRO हा  श देखील  ीक  भाषेतील  MAKROS या  श ापासून  तयार 
झाला असून  ाचा अथ िव ीण िकंवा  ापक असा होतो.  थूल अथशा  ही 
देखील  आिथक  िव ेषणाची  मह पूण  प ती  आहे.  थूल  अथशा ालाच 
सम ी  अथशा ,  सामा   अथशा ,  ापक  अथशा   िकंवा  सम ल ी 
अथशा  असेही  णतात. 

(१)  ो. बो ीगं ा मते,  थूल अथशा ू हा अथशा   िवषयाचा असा भाग 
आहे,  ाम े िविश  बाबीचा अ ास न करता अथ व थेतील मु  समूहांचा 
व सरासरीचा अ ास  केला जातो, या समूहाची  ा ा  केली जाते व  नंतर 

ामधील पर र संबंध तपासून पािहले जातात. 

ो. बो ीगं  पुढे  णतात,  थूल अथशा   वैय क खरेदी प रमाणाऐवजी 
खरेदी  प रमाणा ा  सरासरीचा,  वैय क  उ ाऐवजी  रा ीय  उ ाचा, 
वैय क िकमतीऐवजी सामा  मू राचा आिण वैय क उ ादनाऐवजी 
रा ीय उ ादनाचा अ ास करते. 
 



(२)  ा. गाडनर  अॅकले यां ा मते  थूल अथशा ाचा  संबंध हा  ामु ाने 
अथ व थेतील  एकूण  उ ादन,  साधनसाम ी ा  वापराचे  माण,  रा ीय 
उ ाचे आकारमान आिण साधारण िकंमत पातळी यां ाशी असतो.श् 

(३)  ा.  जे. एल.  हॅनसन यां ा मते  थूल अथशा  ही अथशा ाची अशी 
शाखा आहे की  ाम े मो ा समु याचा, जसे एकूण रोजगार, एकूण बचत 
आिण गंुतवणूक, एकूण उ  इ ादीचंा िवचार कर ात येतो. 

वरील  ा ांव न   होते की,  थूल अथशा ात अथ व थेतील एखा ा 
एककाचा  िकवा घटकाचा अ ास  केला जात नाही तर  संपूण अथ व थेचा 
एकि तपणे  िवचार  केला  जातो.  थोड ात  थूल  अथशा ात  वैय क 

मागणीऐवजी  एकूण  मागणीचा,  िविश   व ू ा  िकमतीऐवजी  सामा  

मू राचा,  वैय क उ ाऐवजी  रा ीय उ ाचा आिण  पेढी ा एकूण 

उ ादनाऐवजी एकूण रा ीय उ ादनाचा िवचार केला जातो. 

थूल अथशा ाची वैिश े 

(१)  संपूण  अथ व थेचा  अ ास  ‐  संपूण  अथ व थेचा  अ ास  हे  थूल 

अथशा ाचे  वैिश  आहे. अथ व थेतील एकूण उ ादन, एकूण रोजगार, 
एकूण उपभोग, एकूण उ , एकूण बचत, एकूण  गंुतवणूक इ ादी अनेक 

घटकांचा  एकि तपणे  अ ास  थूल  अथशा ात  कर ात  येतो.  वैय क 

घटकांना  थूल अथशा ात मह  नसते  

(२)  अथ व थेशी  िनगिडत  समु याचा  संबंध  ‐  थूल  अथशा ाशी  केवळ 

अशाच समु याचा संबंध असतो की जे समु य संपूण अथ व थेशी िनगिडत 
असतात. उदाहरणाथ अथ व थेतील एकूण उ ादन, एकूण मागणी, एकूण 

पुरवठा इ ादी.  ा समु याचा संबंध अथ व थेशी नसतो  ाची दखल  थूल 

अथशा ात घेतली जात नाही.  

(३) घटकां ा (चलां ा) पर र संबंधाचे िव ेषण ‐ अथ व थेशी िनगिडत 
ा  घटकांचा  िकंवा  चलांचा  पर रसंबंध  असतो  ांचा  अ ास  थूल 

अथशा ात कर ात येतो. उदाहरणाथ एकूण उ ादन, एकूण उ  आिण 

एकूण उपभोग या सवच घटकांचा पर रसंबंध असतो.  ाचे िव ेषण केलेले 

असते.  



(४) अथ व थेतील  मुख घटकां ा िनधा रणाचे िव ेषण ‐ अथ व थेत जे 

मुख घटक असतात  ा घटकांचे िव ेषण  थूल अथशा ात कर ात येते. 
एकूण उ ादन, एकूण बचत, एकूण  गंुतवणूक, एकूण उ  इ ादी  मुख 

घटकांचे िनधारण (घटकांची िनि ती कशी होते),  ां ातील चढउतार,  ांचा 
पर र  संबंध  इ ादीचें  िव ेषण  थूल  अथशा ात  कर ात  येतो. 
सवसाधारण  िकंमत पातळीचे  िनधारण कशा कारे होते याचा अ ास  थूल 

अथशा त केला जातो. 

(५) अथ व थे ा काय णालीचे िव ेषण ‐  थूल अथशा ात अथ व थे ा 
काय णालीचे िव ेषण कर ात येते. कोण ाही अथ व थेत िविवध घटक 

असतात.  ाच माणे अथ व थेची िविश  अशा  कारची काय णाली असते. 
अशा कारची काय णाली समजून घे ासाठी  थूल अथशा ाची आव कता 
असते. 

(६) धोरणाची  िनि ती  ‐ अथ व थेतील एकूण  रोजगारा ा  थतीम े वाढ 
घडवून आण ासाठी  िनि त धोरण आखणे मह ाचे असते. अथ व थे ा 
िवकासासाठी  मौि क,  राजकोषीय,  ाजिवषयक,  धोरणाची  िनि ती  आिण 

ासंबंधीचे िव ेषण  थूल अथशा ात केले जाते. 

(७) सू  अथशा ास पूरक ‐  थूल अथशा ाचे एक वैिश   णजे ते सू  

अथशा ास  पूरक आहे. सू  आिण  थूल अथशा   है पर रांशी  िनगिडत 
असतात. अथ व थेतील एकूण रा ीय उ ाचा अ ास  थूल अथशा ात 
आिण  एखा ा  ी ा  उ ाचा  (वैय क  उ )  अ ास  सू  

अथशा ात कर ात  येतो.  गत उ  हा रा ीय उ ाचा एक भाग 
आहे. थोड ात  णजे  थूल अथशा  हे सू  अथशा ास पूरक आहे. 

(८) गृहीताचा आधार नाही ‐  थूल अथशा ात इतर प र थती कायम असते या 
गृहीताचा  आधार  घेतला  जात  नाही.  कारण  हे  गृहीत  घरले  तर  ामुळे 

अथ व थेचा अ ास करणे सोईचे होत नाही. 
 

 



थूल अथशा ाची  ा ी  

(१) उ  उ ादन व रोजगारी िस ांत यात उपभोग  वृ ी िस ांत, गंुतवणूक 

वृ ी िस ांत आिण  ापार च ाचे िस ांत याचा िवचार केला जातो. 

(२) सामा  मू राचा िस ांत ‐ यात  ती, अ ती, सं ती, िव ती 
इ ादीचंा िवचार केला जातो.  

(३) आिथक िवकासाचे िस ांत ‐ िवकिसत व अिवकिसत देशात    ावरील 

उपाय, उ  व रोजगार याब ल िववेचन कर ात येते. 

(४)  सम ी  िवतरण  िस ांत  यात  उ ादना ा  घटकांना  िमळणाया  एकूण 

िह ांचा आिण  ां ा पार रक संबंधाचा अ ास केला जातो. 

थूल अथशा ाचा अ ासिवषय खालील त ा ा  पाने िदला आहे. 

थूल अथशा ीय िस ांत 

 
 

थूल अथशा ाची उपयु ता, मह  िकंवा गुण 

(१) वा िवक  गृहीत प र थती  थूल अथशा ाम े कोणतीही अवा िवक 

प र थती  गृहीत  धर ात  येत  नाहीय  जी  ात  व ु थती  असेल  ितचा 
अ ास  कर ात  येतो  व  ाव नच  िन ष  काढले  जातात.  ामुळे 

साहिजकच हे िन ष अचूक व वा िवक असतात.  



(२) संपूण अथ व थेचे  प समजते  थूल अथशा ाम े िविश  एककाचा 
अ ास केला जात नाही तर संपूण एकका ा समूहांचा अ ास केला जातो. 

ामुळे संपूण अथ व थेची रचना व  प समजून येते. 

(३) सरकारला धोरण ठरिव ास उपयु  सरकारला आिथक धोरण आखताना 
िविश   ीचे उ , खच, बचत व उपभोगाचा  िवचार क न चालत नाही 
तर एकूण रा ीय उ , एकूण खच, एकूण बचत व एकूण उपभोग या बाबीचंा 
सामूिहकपणे िवचार करावा लागतो.  थूल अथशा ात संपूण समूहाचाच िवचार 
कर ात येत अस ामुळे आिथक धोरण ठरिवताना  ूल अथशा  उपयु  

ठरते. 

(४) अथ व थे ा सामूिहक  संचालनाक रता उपयु   थूल अथशा ाम े 
एकूण  रा ीय  उ ,  एकूण  उ ादन,  एकूण  उपभोग,  एकूण  बचत,  एकूण 

रोजगार  इ ादी  बाबीचंा  सामूिहक  रीतीने  अ ास  केला  जात  अस ामुळे 

अथ व थेतील सव दोष व व उिणवा कळून येतात. साहिजकच हे दोष िवचारात 
घेऊन अथ व थे ा  भावी संचालनाक रता यो  ती उपाययोजना करता येते. 

(५) रा ीय   सोडिव ास मदत  ेक देशासमोर काही मूलभूत   असतात 
व ते सोडिव ासाठी  ा देशाला सतत  य  करावे लागतात. उदा. बेकारी दूर 
कर ासाठी  रोजगारा ा  संधी  िनमाण  करणे,  लोकां ा  राहणीमानात  वाढ 
कर ासाठी रा ीय उ ात वाढ करणे, तेजी‐मंदीसार ा  ापारच ापासून 
देशाचे  संर ण करणे इ ादी.  हे सव   समूहाशी  िनगिडत असतात.  थूल 

अथशा ा ा साहा ाने या  ांची  िचिक ा करता  येते. या  ांची कारणे 

शोधता येतात व यो  ती उपाययोजना करता येते. 

थूल अथशा ाचे दोष िकंवा मयादा 

(१) समूहा ा रचनेकडे दुल  ‐  थूल अथशा ात समूहाचा िवचार केला जातो, 
परंतु समूहा ा रचनेकडे  दुल  केले जाते. वा िवकत  समूहातील  ेक 

घटकाची वैिश े वेगवेगळी असतात, परंतु याकडे दुल  केले जाते.  ामुळे 

काढलेले  िन ष  ामक व  चुकीचे  िनघतात. उदा. एखा ा वष  शेतमाला ा 
िकमतीत २५%ने घट झाली आिण औ ोिगक माला ा िकमतीत २५%ने वाढ 
झाली तर देशातील िकमतीची पातळी  थर राहील.  ामुळे सरकार कोणतीही 



उपाययोजना करणार नाही. परंतु  ामुळे गरीब शेतकयाचे नुकसान होईल व 
ीमंत कारखानदार आणखी  ीमंत होईल. सरकारला मा  याची क नासु ा 

येणार नाही. 

(२) सामूिहक  वृ ीचा सव  सारखा  भाव पडत नाही  ‐ समाजातील  िविभ  

वगाचे  िहतसंबंध  पर रा न  िभ   असतात.  इतकेच  न े,  तर  पर रा ा 
िव ही असतात. उदा. व ू ा  िकंमतीत वाढ झा ास  ामुळे उ ादक 

ापायाना फायदा होईल. परंतु उपभो ाचे मा   नुकसान होईल.  णजेच 
सामूिहक  वृ ीचा सव  सारखा  भाव पडणार नाही, परंतु ही गो  ल ात 
घेतली नाही तर चुकीचे िन ष  ा  होतात. 

(३)  सव  एककांना  सारखे  मह   नसते  ‐  ेक  समूहाम े  अनेक  एकक 

असतात. या सव एककांना सारखेच मह  नसते, काही एककांना जा  मह  

असते. परंतु  थूल अथशा ांम े समूहांचाच अ ास केला जातो. समूहातील 

ेक  एककाचा  अ ास  केला  जात  नाही.  ामुळे  अशारीतीने  काढलेले 

िन ष चुकीचे ठर ाची श ता असते. 
 

 

 

 


