
आिथक   

अथशा ात आिथक सम ांचा अ ास केला जातो. अथ व था ही देशातील 
नाग रकांना  उपजीिवका  दान  कर ाची  व था  आहे.  कोण ाही 
अथ व थेत उ ादक साधनसाम ीचा वापर क न मानवी गरजांचे समाधान 
कर ाया व ूंचे उ ादन केले जाते. अशा कारे अथ व थेत  (अ) उ ादन 
आिण (ब) उपभोग  ा दोन ि या सात ाने चालत असतात. अथ व थे ा या 
ि या पर रावलंबी असून एका  माने घडून येत असतात. यालाच उ ादन 
ि या असे  णतात. उ ादन  ि येचा उ ेश उपल  साधन साम ी ा 
सहा ाने मानवी गरजांची  पूतता करणे असा असतो. अथशा ात उ ादन 
ि येशी संबंिधत िनयमांचे िव ेषण केले जाते. उ ादन  ि या हीच आिथक 

ांना ज  देत असते. 

आिथक सम ा ‐अथ व  ा ा  

वर  उ े ख ा माणे  उ ादन  ि या  हीच आिथक  ांची  जननी आहे. 
उ ादन  ि येचा  मु  उ ेश उपल  साधन साम ी ा सहा ाने मानवी 
गरजांची पूतता करणे हा असतो. परंतु एक बाब ि कालाबाधीत स  आहे की, 
उ ादनाची  िविवध साधने उदा.  भूमी,  म, भांडवल व संयोजन  हे  वैक क 

उपयोगाचे असून  मयािदत  माणात आढळून  येतात. अथात  ांचा  पुरवठा 
मागणी ा तुलनेत कमी आहे  णून  ांना मयािदत िकंवा दुिमळ असे  टले 
जाते.  दुसरीकडे, मानवी गरजा अमयाद व अनेक  कार ा असतात.  णून 
कोण ाही  वेळी एक अथ व था सव गरजांचे समाधान क  शकत नाही. 
अमयाद गरजा आिण मयािदत परंतु िवक ाने उपयोगात येणारी साधने अशा 
प र थतीत िनवड करणे आव क ठरते.  ावेळी आपणास सव काही िमळू 

शकत नाही,  ावेळी  हे  ावे की  ते  ावयाचे असे धोरण  अंमलात आणावे 
लागते.  अशा कारे  अथशा   हे  मयािदतपणा  िकंवा  दुिमळतेला  जीवनाचे 
मूलभूत  स   समजते.  शेवटी  ती ते ा आधारावर  गरजांची  िनवड करावी 
लागते.  िनवडीचा   हाच आिथक   आहे.  ावेळी  िनवड कर ाचा   

िनमाण होतो,  ाचवेळी आिथक   उ वतो. हा   मनु , कुटंुब, समाज, 
देश  या  सवासमोर  िनमाण  होतो.  रॉिब ने  मानवी  वहारातील  िनवड 



कर ा ा  या  ि येलाच  श्आिथक  श्  या  नावाने  संबोधले  आहे 
आिण ◌्यां ा मते, अथशा ाचा  मुख   आहे. 

ा ा ‐ आिथक  ा ा काही  मुख  ा ा पुढील  माणे आहेत.  ो. ए रक 

रोल यां ा मते आिथक    मु त  गरजां ा  िनवडीतून  िनमाण होणारा 
शन आहे. ही अशी िनवड आहे की  ाम े पयायी उपयोग असणाया मयािदत 
सायनांचा वापर केला जातो. हा साधनांचा काटकसरीने उपयोग कर ाचा   

आहे, 

ो.  ले िवच यां ा मते, आिथक  ाचा  संबंध  वैक क मानवी गरजांप े 
मथािदत साधनांचा अशा कारे उपयोग कर ाशी आहे की  ामुळे जा ीत 
जा  गरजांची पूतता होऊ शकेल. 

 आिथक  ाचे घटक  

(१) अमयािदत सा े  िकंवा गरजा  ‐ मानवी गरजा अमयाद असतात. सकाळी 
झोपेतून  उठ ानंतर  लागणाया  चहा ा कपापासून  तर  रा ी झोप ासाठी 
लागणाया अंथ णापयत िदवसभरात आपणास िकतीतरी व ुंची गरज भासते. 
एक गरज पूण झाली की दुसरी गरज िनमाण होते. ती पूण झाली की लगेच ितसरी 
गरज  पुढे  येते. मानवी गरजांची ही साखळी कधीच  संपत नाही. काही गरजा 
मानवी  जीवनाक रता  आव क  असतात.  उदा.  अ ,  व   आिण  िनवारा 
इ ादी. काही गरजा समाज जीवनातील िनरिनरा ा प र थतीव न िनमाण 
होत असतात.  गरजा अमयाद अस ामुळे  ीला आिथक  ि या  सतत 
करीत राह ाची  ेरणा िमळते. 

(२) मयािदत साधने ‐ मानवी गरजा पूण कर ाची  मता  ा व ूम े असते 
ितला साधन असे  णतात. ही साधने  ां ा मागणी ा तुलनेत कमी  माणात 
उपल  आहेत.  णजेच साधने मयािदत आहेत. उदा.  म, वेळ, पैसा इ ादी. 
साधनांचा उपयोग मानवी गरजा पूण कर ाक रता केला जातो. परंत ही साधने 
गरजां ा  तुलनेत  मयािदत असतात. अमयाद  गरजा आिण  मयािदत साधने 
अस ामुळे आिथक   िनमाण होतो. मयािदत साधना ा 



संदभात तीन गो ीचंा उ ेख आव क ठरतो. (अ) साधनांची दुिमळता सापे  

पाची असते.  णजेच एकंदर मानवी गरजां ा तुलनेत ही साधने मयािदत 
असतात. 

(ब)  साधनांची  मयािदतता  सावि क  आहे.  कारण  जगातील  कोण ाही 
अथ व थेत । साधने मयािदत  पातच िदसून येतात. 

(क) साधने िविश  कालाक रताच मयािदत नसतात तर हा मयािदतपणा िनरंतर 
अध नव वतन, भांडवल  िनिमती  इ ादीमुळे  देशाची उ ादन मता वाढते. 
आिथक िवकास के होतो. तरीपण  ा ती तेने मानवी गरजांम े वाढ होत आहे, 
ा ा तुलनेत साचने मरयं आहेत. 

(३) साधनांचे पयायी उपयोग ‐ गरम भागिवणारी साधने मयािदत तर आहेतचय 
परंतु  ती  पयायी  ठपयोगाचीगु ा  आहेत.  ामुळेच  आिथक    अिधक 

गंुतागंुतीचा होतो. पैसा, वेळ आिण  म या साधनांचा अनेक कामाको उपयोग 
करता येतो. परंतु हो साधने कोण ाही एका कामाक रता वापर ानंतर दुसया 
कामािकय ती वापरता येत नाही. उदा. तुम ाजवळ फ  वीस  पये आहेत. 
या वीस  पयात  तु एखा ा उपाहारगृहात जाऊन  तुमची  भूक भागवता  येईल 
िकंवा एखादे नोटबुक खरेदी करता ये िकंवा एखादा िच पट पाहता येईल. परंतु 
वीस  पये नोटबुक खरेदी कर ाक रता खच के◌े तर तु ाला उपाहारगृहात 
जाता येणार नाही तसेच िच पटही पाहता येणार नाही. 

थोड ात, अमयाद गरजा, मयािदत साधने आिण साधनांचे पयायी उपयोग या 
तर वैिश ांमुळे आिथक   िनमाण होतात. या तीनपैकी एक वैिश  जरी 
कमी पडले तरी आिथक    िनमाण होणार नाहीत. मानवी गरजा मयािदत 
असतील तर आिथक  च ठ वणार नाहीत. गरजा अमयाद आिण साधनेही 
अमयाद असतील तरी आिथक   उ वणार नाही. एवढेच न े तर अमयाद 
गरजा मयािदत साधने असतानादेखील साधनांचा एकच उपयोग होत असेल 
णजेच ती साधने पयायी उपयोगाची नसतील तरी आिथक   उ वणार 

नाहीत. 
 

 



िनवडीचा    

मानवी गरजा भागिवणारी साधने मयािदत असतात, या मयािदत साधनां ारे 
आप ा गरजा  पूर्ण करणे हा मानवी  वहार होय. परंतु ही साधने फ  

ािदतच नसतात तर  ांचे पयावी उपयोगही असतात. उदा. भूमीचा उपयोग 
शेतीक रता, घरे बांध ाक रता  िकंवा कारखाने उभार ाक रता केला जाऊ 

शकतो  तसेच भांडवलाचा उपयोग उपभो   व ूंची  िनिमती कर ाक रता 
िकंवा भांडवली  व ूंची  िनिमती कर ाक रता  केला जाऊ शकतो. अशाच 
कारची  थती इतर साधनां ा बाबतीतही िदसून येते. एकाच साधनाचे िविवध 
उपयोग  अस ामुळे  मानवासमोर  ि वडीचा  श्  िनमाण  होतो.  ामुळे 

साधनाचा वापर कोणती गरज पूण कर ाक रता करावा असा िनणय  ीला 
आिण समाजाला  ावा लागतो. साधनांचा  एकच उपयोग असता तर  िनवड 
कर ाची सम ा उ वली नसती. 

ाच माणे  मनु ा ा  सव  गरजा  सार ाच  मह ा ा  नसतात.  काही 
गरजांची ती ता जा  असते तर काहीचंी कमी असते. अ , व ,  िनवारा या 
गरजांची ती ता जा  असते. या  ित र  इतर गरजांची ती ता कमी असते, 
परंतु गरजा पूण करणारी साधने मयािदत आिग पयायी उपयोगाची अस ामुळे 

सव  गरजा  या साधनां ारे भागिवता  येऊ शकत  नाही.  शे ी  नाईलाजा व 
ेक  मनु ाला आप ा  िनरिनरा ा  गरजांमधून काहीचंी  िनवड करावी 

लागते. जा  मह ा ा गरजांची  िनवड क न  ांचा  म लाव ात  येतो 
आिण मयािदत साधनां ा साहा ाने  ांची  पूतता कर ात  येतो.थोडवयात 

ी, कुटंुब, समाज िकंवा देश या सवासमोर नेहमी एक गंभीर   असतो तो 
णजे िनवडीचा   होय. हा   अ ंत मह ाचा असा   आहे. या  ात 
थम कोणती गरज  पूण करावी याची  िनवड करावी लागते.  ि तीय कोण ा 
साथना ारा कोणती गरज पूण करावी याची िनवड करावी लागते. यासंबंधी  ो. 
लनर असे मत   करतात की,  ूलभूत आिथक   हा िनवडीचा   आहे. 
जोपयत मयािदत  नसते,  िनवड अनावरयक असले आिण जोपयत साधनांचे 
पयायी उपयोग नसतात, िनवड अश  असते.ष् िनवडीचा   हाच आिथक   

आहे, हे खालील त ाव न   करता येईल, 
 



आिथक   

 

वरील  त ाव न असे    होते की,  मयािदत  परंतु  पयायी  उपयोगा ा 
साधनांचा अमयािदत गरजा  पूण कर ाक रता वापर करतांना  िनवडीचा   

िनमाण होतो. या िनवडी ा  ाचाच अ ास अथशा ात केला जातो. 

आिथक  ाचे सावि क  प 

अमयािदत  गरजा  आिण  मयािदत  परंतु  पयायी  उपयोगाची  साधने  यामुळे 

आिथक   िनमाण होतो. हा   गरीब,  ीमंत,  ी, कुटंुब, समाज, देश या 
सवानाच  असतो.  णजे  आिथक  ाचे  प  सावि क  असते.  गरीब 

ीजवळ पैसा कमी अस ामुळे तर  ाला आिथक   भेडसावतात. परंतु 
ीमंत  ीजवळ भरपूर  पैसा असूनही  ां ासमोर आिथक    िनमाण 

होतात. कारण  ां ाजवळील पैसा हा  ां ा गरजां ा तुलनेत कमीच असतो. 
ाला  वेगवेग ा  शहरात  बंगले  खरेदी  करावयाचे  असतात.  आधुिनक 

मोटारीचा ताफा बाळगावा असे  ाला वाटते. मोटारी असतील तर िवमान खरेदी 
करावेसे वाटते. अशा असं  गरजां ा  तुलनेत  ा ाजवळील साधनसंप ी 
कमीच पडते. साधनांची  दुिमळता हा मानवाला कधीही ओलांडता न  येणारा 
अडसर आहे. 

आिथक  ाचे  प सावि क अस ामुळे  ेक  देशासमोर आिथक   

िनमाण होतात. जगात कोणतेही असे  रा  नाही की  ा ापुढे आिथक   

नाही. गरीब  रा ां माणेच  ीमंत  रा ासमोरही आिथक   असतात. फरक 



एवढाच आहे की  गरीब आिण  ीमंत  रा ांचे    वेगवेगळे असतात.  गरीब 
रा ासमोर अ , व , िनवारा या  ाथिमक गरजां ा बाबतीत 

आिथक   असतात तर  ीमंत  रा ात सवाना  बंगले हवेत, मोटारी ह ात, 
हावर जाऊन राह ाची सोय हवी,  देशात मोठमोठे कारखाने  हेवेत,  संपूण 
जगावर वचक राहील असा अ ांचा साठा हवा इ ादी आिथक   िनमाण 
होतात. 

गरजा मृगजळा माणे पुढे‐पुढे जाणाया असतात. एक गरज भागिवली की दुसरी 
गरज  िनमाण होते. ती  पूण केली की लगेच  ितसरी गरज  पुढे  येते. अशा कारे 
गरजा वाढत जातात आिण साधने मयािदत असतात.  ामुळे गरजांची  िनवड 
क न उपल  साधने अनेक  गरजांवर  वाटून  घेणे  हे काम  ी,  कुटंुब, 
समाज, देश या सवानाच करावे लागते. 

आिथक   आिण तांि क   

गरजा  अमयाद  असतात  आिण  गरजांची  पूतता  करणारी  साधने  मयािदत 
असतात. अशावेळी कोण ा गरजा  थम भागवा ात असा जो    िनमाण 
होतो  ाला आिथक   असे  णतात. आिथक  ाम े अनेक गरजांमधून 
काही गरजांची िनवड करावी लागते, याउलट  ावेळी गरज एक आिण गरज 
पूण कर ाचे पयाय अनेक असतात अशावेळी ती गरज  पूण कर ाक रता 
कोण ा पयायाची िनवड करावी असा जो   िनमाण होतो  ाला तांि क   

असे  णतात.  तांि क  ाम े  अनेक  पयायापैकी  एका  पयायाची  िनवड 
करावी लागते. उदा. एका  ीजवळ  िविश   र म आहे. या  रकमेतूनच 
ाला घराचे बांधकाम करता येते िकंवा मोटार खरेदी करता येते. परंतु दो ी 

नाही अशावेळी घर बांधावे की मोटार खरेदी करावी असा जो   िनमाण होईल 
तो आिथक   होय. समजा  ाने घर बांध ाचे ठरिवले तर घर बीटांचे बांधावे 
की िसमट काँ ीटचे तसेच घराचे दरवाजे आिण  खड ा लाकडा ा करा ा 
की लोखंडा ा करा ा असा जो   िनमाण होईल तो तांि क   होय. 

मूलभूत आिथक    

(१) व ू आिण मा ा  िनवडीचा    ‐ देशा ा अथ व थेचे  प कोणतेही 
असले सरी  ेक  देशाला कोणकोण ा  व ूंचे उ ादन करावयाचे आिण 



िकती  माणात करावयाचे  ाचा  िनणय  ावा लागतो. कारण साधनसाम ी 
दुिमळ अस ामुळे देशात ठ ािदत होणाया व ूिवषयी िनणय  ावा लागतो. 
उदा. ग , कापड, र े, वीज  िनिमती, इमारत, टी. ी.,  ि ज इ ादी.  देशात 
उपल   असले ा  साधनसाम ी ा  यो   वाटपासंबंधीचा  हा    आहे. 
कोणकोण ा व ूचे उ ादन करावयाचे ठर ानंतर  िकती मा ेत उ ादन 
करावयाचे  हा  िनणय  ावा लागतो. उदा.  िकती  टन  ग ,  िकती ल  मीटर 
कापड, िकती िकलोमीटर र े इ ादी. साधनसाम ी दुलभ अस ामुळे व ूंचे 
कार आिण मा ा यािवषयी  ाथिमकते ा आधारावर  िनणय  ावा लागतो. 
समाज उपभो  व ूंना  ाधा  देत असेल तर भांडवली व ूचे ठ ादन कमी 
होईल. याउलट भांडवली व ूंना  ाधा  िदले जात असेल तर उपभो  व ुंचे 
उ ादन कमी  होईल. भांडवलवादी अथ व थेत कोणकोण ा  व ू  िकती 
माणात उ ादन करायचे यािवषयीचा िनणय िकंमत यं णेमाफत घेतले जातो. 

(२)  उ ादन  प ती  िनवडीचा    ‐  कोणकोण ा  व ूचे  उ ादन  िकती 
माणात करायचे हे िनि त झा ानंतर दुसरी सम ा िनमाण होते ती  णजे 
व ूचे उ ादन कसे करायचे? दुसया श ात व ूचे उ ादन कर ाची यु  

प ती कोणती?  पुढील  उदाहरणाव न  याचा  मिथताथ   करता  येईल. 
शेतीम े  िमका ा जा  मा ा लावून िकंवा यं साम ीचा जा  वापर क न 
उ ादन करता  येते.  देशात  मश ी मो ा  माणात उपल  असेल  तर 
िमकांचा जा  वापर क न शेतीचे उ ादन घेता येईल िकंवा याउलट  माची 

दुिमळता आिण  भांडवलाची  िवपुलता असेल  तर जा   यं साम ीचा  वापर 
क न  उ ादन  घेता  येईल. औ ोिगक  व ू ा  बाबतीतसु ा  िनरिनरा ा 
उ ादन प तीचा अवलंब करणे श  असते. यापैकी काही उ ादनप ती 
‘भांडवल धान’ तर काही ‘ म धान’ असतात. कोण ा उ ादन प तीची 
िनवड करावी  णजे उ ादन  य कमीत कमी आिण  उ ादकता जा  

राहील याचा अ ास उ ादनसंबंधी ा िव ेषणात केलेला आढळतो. 

(३) उ  िवतरणाचा   ‐ उ ादनाचे वाटप समाजातील वेगवेग ा गटांम े 
कसे  केले जाते हा  ितसरा   आहे. यालाच  िवतरणाचा    सु ा  णतात. 
उ ादनाचे पैशातील मू   णजेच उ  होय. उ ादनाक रता समाजातील 

ीकडून भूमी,  म, भांडवल इ ादी साधनांचा पुरवठा केला जातो आिण 



ा  ीनंा बाजार िकमतीनुसार साधनांचा मोबदला िदला जातो. अशा कारे 
उ ाचे  िवतरण  िनधा रत  होत असते. करारोपण आिण  सरकारी अनुदान 
यामुळे  रा ीय उ ाचे  िनरिनरा ा  गटांमधील आिण  ीमधील  होणारे 
िवतरण बदलत असते. रा ीय उ ादन िकंवा उ ाचे समाजातील िनरिनरा ा 
गटात  अशा कारे  िवभाजन  झाले  पािहजे  की  ामुळे  मह म  सामािजक 

क ाण साधले जाईल.  ाया ा  ि कोनातून उ   िवतरणातील  िवषमता 
फार जा  असणे यो  नाही. रा ीय उ   िकंवा उ ादनात  िकती  िवषमता 
असावी  ◌ुवा  िनणय  ेक अथ व थेला  ावा लागतो. भांडवलवादी  देशात 
उ   िवतरण फार तफावत  िदसून  येते. परंतु स ा अमे रका,  इं ंड आिण 
इतर भांडवलवादी देशात उ ातील िवषता कमी कर ाचे  य  सु  आहेत. 
िकंमत िस ांतात िवतरणा ा शु  आिथक िस ांताचा अ ास केला जातो. 

(४) उ ादक साथनां ा काय म वापराचा   उ ादन साधनसाम ी दुिमळ 

आिण  मयािदत  आहे,  ामुळे  ांचा  काय मतेने  वापर  झाला  पािहजे. 
अथ व थेतील जी उ ादन साधने  िन य पडून आहेत,  ांचा वापर झाला 
पािहजे.  जर  िमक,  भूमी,  भांडवल कायापासून  वंिचत  राहत असतील  तर 
समाजाला  मौि क,  राजकोषीय  आिण  इतर  उपाययोजनां ारा  ां ा 
काय मतेने मह म वापर करावा लागेल. 
 

 


