
आिथक िनयम 

शा   टले  की  िनयम  आलेच.  ेक  शा ात  काहीना  काही  िनयम 
असतातच. अथशा   हे  सु ा एक शा  अस ामुळे  ातही  िनयम असणे 
अप रहाय आहे. अथशा ातील िनयमांनाच अथशा ीय िनयम िकंवा आिथक 

िनयम असे  णतात. दोन घटनांमधील िकंवा दोन घटकांतील कायकारण संबंध 
 करणाया  िवधानांना शा ीय  िनयम असे  णतात. शा ीय  िनयम  हे 

कारण व प रणाम यातील संबंध   करीत असतात. अथशा ीय िनयमसु ा 
मनु ा ा आिथक  य ांमधील कारण व प रणाम यांचे  ीकरण करतात. 
उदा. मागणी ा िनयमानुसार व ूची िकंमत वाढ ास ितची मागणी कमी होते. 
यातील िकंमत वाढ ाची घटना हे कारण आहे व मागणी कमी हो ाची घटना 
हा प रणाम होय. अशा कारे अथशा ीय  िनयम  देखील कारण व प रणाम 
यातील पार रक संबंध   करतात. 

सवसामा  माणसं आपले आिथक  वहार कसे पार पाडतात याचा अ ास 
अथशा ात  केला  जातो.  णून  दैनंिदन  जीवनात आिथक  वहारासंबंधी 
ांची वागणूक कशी असते? अमयाद गरजा आिण मयािदत साधने यांचा मेळ 

घाल ासाठी मनु  गरजांची िनवड कशी करतो? आप ा जवळील मयािदत 
उ  तो िविवध व ूंवर कशा कारे खच करतो? यासंबंधी सवसामा   वृ ी 
दशिवणारे िनयम अथशा ात असतात.  ांनाच आिथक िनयम असे  णतात.  

आिथक िनयमांची  ा ा 

डॉ. माशल ा मते,  ां ा  ेरक इ ांची ती ता पैशा ा  पात मोजता 
येते अशा आिथक  वहारां ा बाबतीत मनु  समाजाची सवसामा   वृ ी 
दशिवणारे िवधान  णजे आिथक िनयम होय. 

ा. रॉिब ा मतानुसार, अनेक सा  आिण दुिमळ व वैक क साधने यांचा 
मेळ  घाल ा ा  ीने  केले ा  मानवी  वागणुकीसंबंधी  सवसामा   वृ ी 
दशिवणाया िवधानाला आिथक िनयम असे  णतात. 
  

 



आिथक िनयमांचे  कार 

(१)  यंिस  आिथक िनयम ‐ काही िनयम हे  यंिस  असतात.  ांना िस  

कर ाची गरज पडत नाही. उदा.  ेक मनु  आपले मयािदत उ  जा ीत 
जा  समाधान  िमळिव ा ा  हेतूनेच खच करतो  िकंवा कोणताही उ ादक 

मह म नफा िमळिव ा ा हेतूनेच योजना आखतो. 

(२) नैसिगक  वृ ीदशक आिथक िनयम अथशा ातील काही िनयम नैसिगक 

वृ ी दशिवणारे असतात. नैसिगक घटकां ा दुिमळतेमुळे हे िनयम अंमलात 
येतात. उदा. आ ासी उ ी िनयम, खंडाचे िनयम इ ादी. 

(३)  कायकारण  भावदशक  आिथक  िनयम  ‐  अथशा ातील  काही  िनयम 
कायकारण  भाव  दशिवणारे  असतात.  हे  िनयम  मनु ा ा  आिथक 

वागणुकीसंबंधीची असतात. उदा. मागणीचा िनयम, पुरव ाचा िनयम इ ादी. 

आिथक िनयमांचे  प व वैिश े 

(१)  केवळ आिथक  वहारांचे  िववेचन  ‐ आिथक  िनयम  मनु ा ा  केवळ 

आिथक  वहारांचे  िववेचन  करतात. आिथकेतर  उदा.  राजकीय,  धािमक, 

नैितक इ ादी  वहारांचा अ ास आिथक िनयमा ा क ेत येत नाही. 

(२) सवसामा   वृ ीदशक िविश  प र थतीत मानवाची  वहार कर ाची 
सवसामा   वृ ी काय राहील  हे दशिव ाचे काय आिथक  िनयम करतात. 
उदा. व ूची  िकंमत कमी झाली तर मनु   ा व ूची मागणी जा  करील. 
याउलट  िकंमत  वाढली  तर मागणी कमी करील.  ही मनु ाची सवसाधारण 
वृ ी असते. हीच  वृ ी दशिव ाचे काय मागणीचा िनयम करतो. 

(३) प र थती सापे   ‐ आिथक  िनयम प र थती सापे  असतात.  णजेच ते 
िविश  प र थतीतच खरे ठरतात. ती  (गृहीत) प र थती  ात नसेल तर 
आिथक  िनयम खरे  ठरत  नाहीत, उदा.  मागणीचा  िनयम खरा  ठर ासाठी 
लोकांचे  उ , आवडी  िनवडी  यात  बदल  ावयास  नको,  परंतु  व ू ा 
िकमतीत वाढ झाली असताना लोकांचे उ  देखील वाढले असेल तर मागणीचे 
प रणाम कमी होणार नाही.  णजेच  िनयम खरा ठरणार नाही.  (४)  नैसिगक 

शा ा ा तुलनेत अिनि त ‐ आिथक िनयम हे नैसिगक शा ातील 



 

िनयमा माणे  नेहमीच खरे ठरणारे नसतात.  िवकोणा ा तीन कोनाची  बेरीज 
दोन  काटकोन  असते  हा  भूिमतीतील  िनयम  िकंवा  वर  फेकलेला  दगड 
जिमनीकडे परत  येतो हा  गु ाकषणाचा  िनयम  नेहमीच येतो. परंतु आिथक 

िनयम हे नेहमीच खरे ठरतील असे सांगता येत नाही. 

कारण आिथक िनयम सजीव अशा मनु ा ा वागणुकीसंबंधी असतात.  ाला 
मन, भावना, आवडीिनवडी असतात.  ा सवाचा प रणाम  ा ा वागणूकीवर 
होतो.  णून  िविश  प र थतीत  ाची वागणूक कशी राहील  ते सांगता  येत 
नाही,  ामुळे आिथक िनयम तंतोतंत लागू होत नाहीत. 

(५) इतर सामािजक शा ा ा तुलनेत अिधक िनि त आिथक िनयम नैसिगक 

शा ातील िनयमा माणे िनि त नसले तरी रा शा , समाजशा , इितहास 
इ ादी  सामािजक  शा ातील  िनयमा ा  तुलनेत  अिधक  िनि त  असतात. 
कारण अथशा ाला आिथक  िनयमां ा मोजमापासाठी  पैशासारखे मह ाचे 
साधन उपल  आहे. यािशवाय गिणत व सं ाशा ाचा आधार आहे. ही सोय 
इतर  सामािजक  शा ांना  नाही.  ामुळेच आिथक  िनयम  इतर  सामािजक 

शा ां ा तुलनेत अिधक काटेकोर व िनि त असतात. 

(६) का िनक  प आिथक  िनयम  िविश  क नांवर  िकंवा  गृहीतांवर 
आधारलेले  असतात.  ा  क ना  िविश   प र थतीसंबंधी  िकंवा  मानवी 
वागणुकीसंबंधी असतात.  गृहीत  प र थती असली  तर आिथक  िनयम लागू 
होतातय  अ था  नाही.  ामुळे  आिथक  िनयमांना  का िनक  िनयम  असे 
णतात. 

(७) कायकारण संबंधदशक आिथक िनयम दोन घटनांमधील कायकारण संबंध 
दशिवतात.  उदा.  मागणी ा  िनयमानुसार  व ू ा  िकमतीत  घट  झा ास 
मागणी प रणामात वाढ होते. या िनयमातील िकमत घट होणे हे कारण होय तर 
मागणी प रणामातील वाढ हा  ाचा प रणाम होय. 
 

 



 आिथक िनयम का िनक का? 

ा माणे भौितकशा ाचे िनयम सव प र थतीत व सव काळात लागू होतात 
ा माणे अथशा ाचे िनयम सव प र थतीत व सव काळात लागू होत नाहीत. 

हे  िनयम  िविश  प र थतीतच काया त होतात.  िविश  प र थती उपल  

नसेल तर  हे  िनयम लागू पडत नाहीत.  णूनच आिथक  िनयमांना का िनक 

िनयम  असे  णतात.  परंतु  या  िठकाणी  असा    िनमाण  होतो  की, 
भौितकशा ाचे  िनयम  िनि त व काटेकोर असतात. मग अथशा ाचे  िनयम 
असे अिनि त व का िनक का? अथशा ीय िनयम अिनि त िकंवा का िनक 

अस ाची कारणे पुढील माणे सांगता येतील ‐ 

(१)  अ ासिवषयातील  फरक  ‐  भौितकशा ाम े  िनज व  व  जड  व ूंचा 
अ ास केला जातो. याउलट अथशा  एक सामािजक शा  अस ामुळे यात 
सजीव  अशा  मानवाचा  अ ास  केला  जातो.  मानव  सजीव  असा  ाणी 
अस ामुळे  ाला  तःचे असे मन, इ ा व भावना आहेत. दया,  ेम, धर्म, 
परोपकार, कौटंुिबक  ेम इ ादी भावनांचा प रणाम  ा ा वागणुकीवर होती. 
णून  मानवी  वागणुकीवर आधा रत  असलेले आिथक  िनयम  अिनि त  व 

का िनक असणे  ाभािवक आहे.  

(२)  मनु ावर  योग करणे अश   ‐ भोौितकशा ातील  िनयमांची स ता 
पडताळून पाहता येते. िनज व व ूंना  योगशाळेत नेऊन परी ण करता येते, 
परंतु  अथशा ाचा  अ ासिवषय  असले ा  मानवाला  योगशाळेत  बंदही 
करता येत नाही आिण  ावर  योग क न परी ण करता येत नाही. 

(३) अिनि त मापदंड ‐ अथशा ात मानवी वागणुकीचे मापन मु ेत केले जाते. 
परंतु  मु ा पी  हा  तराजू  प रपूण  आिण  िव सनीय  नाही.  उदा.  एखा ा 

ी ा गरजेची ती ता तो  ी  ा गरजेसाठी िकती मु ा  ावयास तयार 
आहे याव न ठरिवली जाते. परंतु सामा तः कारण आिथक  िनयम सजीव 
अशा मनु ा ा वागणुकीसंबंधी असतात.  ाला मन, भावना, आवडीिनवडी 
असतात.  ा  सवाचा  प रणाम  ा ा  वागणुकीवर  होतो.  णून  िविश  

प र थतीत  ाची वागणूक कशी राहील ते सांगता येत नाही.  ामुळे आिथक 

िनयम तंतोतंत लागू होत नाहीत. 



(४) अ गट घटकांचा  भाव  ‐  ो. डरबन ा मते, आिथक  िनयमावर  गट 
घटकांबरोबर अ गट घटकांचा देखील  भाव पडतो. परंतु दुदवाची गो  अशी 
की, हा अ गट घटकांचा शोध अजूनही पूणत  कर ात आला नाही.  ामुळे 

गट  घटकां ा आधारावर  तयार कर ात आलेले आिथक  िनयम अ गट 
घटकां ा  भावामुळे अचूकपणे काया त होत नाही. 

वरील कारणांमुळे अथशा ीय िनयम भौितकशा ा माणे िनि त नाहीत तर ते 
अिनि त व का िनक आहेत  णून डॉ. माशल  णतात की, अथशा ीय 
िनयमाची  तुलना  गु ाकषणासार ा सा ा व  िनि त  पा ा  िनयमाशी 
करावयाची नसून समु ा ा भरती‐ओहोटी ा िनयमाशी करावयाची असते.ष् 
कारण  ा माणे समु ाला भरती‐ओहोटी िकती, के ा व कशी येईल याचा नेम 
नसतो  तसेच अथशा ीय  िनयम  के ा, कसे  व  िकती  माणात काया त 
होतील हे िनि तपणे सांगता येत नाही. 

आिथक  िनयम  व  भौितक  िनयम  यांची  तुलना  :‐  भौितक  (नैसिगक) 

शा ातील िनयम आिण अथशा ातील िनयम यात खालील मु ां ा बाबतीत 
फरक िदसून येतो. 

(१) िनयमाचे  प ‐ नैसिगक शा ातील िनयम िनि त  पाचे असतात. ते 
नेहमीच  खरे  ठरणारे  असतात.  उदा.  गु ाकषणा ा  िनयमानुसार  वर 
फेकलेली  कोणतीही  व ू  जिमनीकडे  परत  येते.  हा  िनयम  आपणास 
सदासवकाळ अनुभवास येतो. याउलट सामािजक शा ातील िनयम अिनि त 

पाचे असतात.  ते  नेहमीच खरे ठरतील याची खा ी  देता  येत नाही. उदा. 
व ूची िकंमत वाढली तर मागणीत घट होते हा अथशा ीय मागणीचा िनयम 
आहे.  परंतु  हा  िनयम  िविश   प र थती  कायम  रािहली  तरच  खरा  ठरतो. 
प र थतीत बदल झाला तर मागणीचा िनयम अनुभवास येत नाही. 

(२) अ ासिवषय ‐ नैसिगक शा ातील िनयमांचा अ ासिवषय िनज व अशा 
व ू आहेत. िनज व व ू  थर असतात.  ां ा आकार रचनेत बदल होत नाही. 
ामुळे  नैसिगक  शा ातील  िनयमाम े  अिधक  िनि तता  येते.  याउलट 

सामािजक शा ातील िनयमाचा अ ासिवषय सजीव असा मानव आहे.  ाला 
मन, भावना, आवडी‐िनवडी, सवयी इ ादी असतात व  ा सवाचा प रणाम 



ा ा वागणुकीवर होतो.  ामुळे  िविश  प र थतीत  ाची वागणूक कशी 
राहील हे िनि तपणे सांगता येत नाही.  

(३) प रणाम  ता ‐ नैसिगक शा ातील िनयमाचा प रणाम अगदी  पणे 
िदसून  येतो. उदा. हायडोजन व ऑ जन  िविश  तापमान असताना एक  

आणले तर  ापासून पाणी तयार होते ह  ात आपणास िदसते. 

याउलट सामािजक शा ातील  िनयमाचा प रणाम  पणे  िदसून  येत नाही. 
िवशेषतः अथशा ातील काही िनयमांचा प रणाम िदसून ये ास बराच उशीर 
लागतो. उदा.  िकमतीत घट झाली तर मागणीत वाढ हो ास उशीर लागतो. 
ामुळे अथशा ातील िनयमाचा प रणाम होतो िकंवा नाही हे लवकर जाणवत 

नाही. 

(४)  ायोिगकता  ‐  नैसिगक शा ाचे  िनयम  योगशाळेत  पडताळून  पाहता 
येतात.  योग करताना िवरोधी कारणे आढळ ास ते दूर करता येतात व िनयम 
अचूक अस ाची खा ी क न घेता येते. 

याउलट  सामािजक  शा ातील  िनयम  योगशाळेत  पडताळून  पाहता  येत 
नाहीत. िनयमा ा आड येणारी काही िवरोधी कारणे उ व ास ती दूर करता 
येत नाहीत  ामुळे िनयमाची स ता पडताळून पाहता येत नाही. 

(५) सम ाचे  प  ‐  नैसिगक शा ातील कोणतीही  िविश  सम ा इतर 
सम ांपासून सहज वेगळी करता येते आिण अशा वेग ा केले ा सम ेचा 
तं  आिण सखोल अ ास करता येतो. 

याउलट  सामािजक  शा ातील  ेक  सम ा  कोण ा  ना  कोण ा  तरी 
सम ेशी  जुळलेली  असते.  ितला  पूणपणे  वेगळे करता  येत  नाही.  ामुळे 

कोण ाही सम ेचा खया अथाने  तं  आिण सखोल अ ास करता येत नाही. 
उदा.  अथशा ातील  बेकारीची  सम ा  ही  लोकसं ावाढी ा  सम ेशी 
जुळलेली आहे.  ामुळे  बेकारी ा  सम ेचा अ ास करताना  लोकसं ा 
वाढीची सम ासु ा िवचारात  ावी लागते. 

(६) मोजमापाचे साधन नैसिगक शा ील िनयमांचा  भाव मोज ाक रता यो  

ती मापन यं े उपल  अस ाने  ांचा  भाव काटेकोरपणे मोजता येतो. 



याउलट  सामािजक  शा ातील  िवशेषत  अथशा ातील  िनयमांचा  भाव 
मोज ाक रता पैसा हेच एकमेव साधन आहे, परंतु ते देखील िव सनीय साधन 
नाही. कारण पैशा ा मू ात बदल घडून येत असतात. 

अथशा ीय िनयमाचे मह  व उपयोिगता 

(१) भिव कालीन घटनांचा  अंदाज  ‐ अथशा ीय  िनयम कारण व प रणाम 
यां ातील  सहसंबंध  दशिवणारे  अस ामुळे  या  िनयमां ा  आधारे 
भिव कालीन घटनांचा अंदाज घेता येतो. उदा. मु े ा पुरव ात वाढ झाली 
असेल तर भिव ात व ू ा िकमतीत वाढ घडून येईल याबाबत अंदाज घेता 
येतो. 

(२) गरजांची सुसंगत िनवड ‐ अथशा ीय िनयमा ारे गरजांची सुसंगत िनवड 
कशी करावी ते कळते व  ामुळे मयािदत उ ातून जा ीत जा  समाधान 
िमळिवता येतो. 

(३) आिथक सम ा सोडिव ास मदत ‐ अिवकिसत देशात बेकारी, दा र य, 
यासार ा अनेक सम ा िनमाण होत असतात.  ा सम ा सोडिव ाक रता 
अथशा ीय िनयमाचा अ ास उपयु  ठरतो. 

(४) रा ीय धोरण ठरिव ास उपयु  ‐ रा ाचे आिथक घोरण ठरिव ाक रता 
आिथक  िनयमाचा  उपयोग  होतो.  उदा.  िकंमत  िनयं ण,  तुटीचे अथ बंधन, 
बेकारीची  सम ा,  आिथक  िनयोजन,  रा ीय  उ   इ ादीबाबत  धोरण 
ठरिव ात  ा िनयमांचा उपयोग होतो. 

(५)  ापारी व उ ादकांना उपयु  ‐  ापारी व उ ादकांना उ ादन िकती 
करावयाचे? व ूची  िकंमत  िकती ठेवावी? उ ादक घटकांना मोबदला  िकती 
ावा? इ ादीबंाबत  िनणय घेतांना अथशा ीय  िनयमांचा फार मोठा उपयोग 

होतो. 

अथशा ीय िनयमां ा मयादा 

 1  अथशा ीय  िनयम  हे  केवळ  आिथक  वहारांचाच  अ ास  करतात. 
अनािथक दा. राजकीय, धािमक,  नैितक  वहाराचा अ ास यात केला जात 
नाही. 



(२)  अथशा ीय  िनयम  िविश   प र थतीतच  लागू  पडतात.  ती  प र थती 
उपल  नसेल तर है िनयम अंमलात येत नाही. 

(३) हे िनयम मानवा ा वतणुकीसंबंधी असतात आिण मानवाची वतणूक िविवध 
कारणांमुळे  सतत  बदलत  असते  णून  बदलती  वतणूक  ही  अथशा ीय 
िनयमाला पडणारी एक मयादा आहे. 
 


