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ఆరి్థకాభివృది్ధ - జాతీయాదాయ భావనలు 

ఒక దేశ ఆరి్థకాభివృది్ధ ఆ దేశం మొత్త ం ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉంటంద్ధ. దేశంలోని వయక్తు లు, సంసిలు సంపాద్ధంచిన 

మొత్త ం ఆదాయమే జాతీయాదాయం. ఆరి్థకశాసత ర పర్థభాషలో.. దేశంలో సంవత్సరంలో ఉత్పత్తత  అయిన అంత్య 

వస్తత వుల, సేవల విలువల మొత్తత నిి జాతీయాదాయం అంటారు. మనదేశ జాతీయాదాయానిి మొదటగా మద్ధంపు 

చేసంద్ధ.. దాదాభాయ్ నౌరోజీ. 

జాతీయాదాయ అంచనాల సంఘం నిరవచనం పర కారం.. నిరీ్ణత్ కాలంలో ఉత్పత్తత  చేస ఒకసార్థ మాత్ర మే లెకకలోకి 

తీస్తక్తని వస్తత సేవల సముదాయమే జాతీయాదాయం. దీనిి సహజ వనరుల లభ్యత్, ఉత్పత్తత  కారకాలు- వాటి 

నాణ్యత్, శాామిక శకిు , సమరి వయవసిాపక్తలు, పర భుత్వ విధానాలు, రాజకీయ స్తసిరత్, పటిషట  పర ణాళిక రచన అమలు, 

సాంకేత్తక విజాాన పర గత్త మొదటలైెనవి పర భావిత్ం చేసాత యి.  

  

జాతీయాదాయాన్ని లెక్కించేటప్పుడు పరిగణనలోక్ తీసుకునే అింశాలు 

విన్నయోగ వసుు సేవల విలువ (C): వినియోగదారులు (పర జలు) వినియోగంచిన మొత్త ం వస్తత వులు, సేవల విలువ. 

సమగర  దేశీయ పెట్టు బడి (I): దేశీయంా పటిట న మొత్త ం మూలనిధి పటట బడి విలువ. 

పర భుత్వ వయయిం (G): పర భుత్వం  ఉత్పత్తత  చేసన వస్తత  సేవల వయయం విలువ. 

విదేశాల నించి వచిిన న్నకర రాబడులు(X–M): దేశ ఎగుమతుల (X) నంచి ద్ధగుమతులన (M) తీసవేసేత  వచేే 

విలువ. 

విదేశాల నించి వచిిన న్నకర ఆదాయ బదిలీల విలువ (R–P): విదేశాల నంచి వచేే ఆదాయం (R) నంచి 

విదేశాలక్త చేసే చెల్ల ంపులు (P) తీసవేసేత  వచేే విలువ. 

పరోక్ష పనిలు (IT): ఏదైనా ఒక వస్తత వు ధరలో ఉత్పత్తత  ఖరుేతోపాట ఉండే పరోక్ష పనిల విలువ. 

సబ్సిడీలు (S): ఉత్పత్తత దారులన ప్రర త్సంంచనినికి పర భుత్వం ఇచిేన సబ్ససడీల విలువ. 

త్రుగుదల(D): వస్తత వుల ఉత్పత్తత  కామంలో మూలధన సామగా (యంత్తర లు, భ్వనాలు మొదటలైెనవి) విలువ 

రోజురోజుకూ త్గుు తుంద్ధ. ఈ త్రుగుదటల విలువనే user cost అంటారు. 
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 జాతీయ భావనలు 

 1. స్థూ ల జాతీయోత్ుత్తు  (GNP): ఒక సంవత్సరంలో ఒకదేశంలో ఉత్పత్తత  చేసన వస్తత  సేవల మొత్త ం విలువన 

సి్థల జాతీయోత్పత్తత  అంటారు. ఈ భావనలో జాతీయాదాయానిి ఎవరు ఉత్పత్తత  చేశారనేదే ముఖయం. ఎకకడ 

ఉత్పత్తత  అయిందో పర ధానం కాదు. విదేశాలోల  సంపాద్ధంచి, సవదేశానికి పంపిన డబ్బున కూని జాతీయాదాయంలో 

కలపాల్. ఇద్ధ దేశ ఆరి్థక వృది్ధకి నిజమైన స్థచిక. 

  

 మార్కకట్ ధరలోల  సి్థల జాతీయోత్పత్తత   = వినియోగ వస్తత  సేవల విలువ (C)+ పటట బడి (I) + పర భుత్వ వయయం 

(G) + విదేశాల నంచి వచిేన నికర రాబడి (x–m) + విదేశాల నంచి వచిేన నికర ఆదాయం (R– P). 

  

 GNP at market price = C + I + G + (X–M) + (R–P)   

  

 ఉత్పత్తత  కారకాల ఖర్ణదు దటృష్ట్ట య సి్థల జాతీయోత్పత్తత : సాధారణ్ంా వస్తత వుల ధరలో ఉత్పత్తత  ఖరుే, పరోక్ష పని 

(అమమకపు పని) కల్స ఉంటాయి. కాబటిట  మార్కకట్లోని వస్తత వు ధర, వస్తత వు అసలు ధరన తెలపదు. అంటే 

అసలు ధర (కారకపు ధర)న తెలుస్తకోవాలంటే మార్కకట్ ధర నంచి పని విలువ (IT) తీసవేయాల్. అలాగే 

పర భుత్వం ఇచేే సబ్ససడీల వలల  కూని వస్తత వు అసలు ధర మారుతుంద్ధ.సబ్ససడీల వలల  మార్కకట్లో వస్తత వు ధర 

త్క్తకవా ఉంటంద్ధ. దానికి సబ్ససడీల(S)ల విలువన చేర్థేనపుడు అసలు ధరన మద్ధంపు చేయవచ్చే. కాబటిట  

మార్కకట్ ధరలో సి్థల జాతీయోత్పత్తత కి సబ్ససడీలు కల్పి పనిలన తీసవేసేత  ఉత్పత్తత  కారకాల దటృష్ట్ట య సి్థల 

జాతీయోత్పత్తత  తెలుస్తత ంద్ధ. 

 GNP at factor cost = C+ I + G + (X – M) + (R – P) – IT + S 

  

 2. స్థూ ల దేశీయోత్ుత్తు  (GDP): దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తత  చేసన వస్తత  సేవల మార్కకట్ విలువన సి్థల 

దేశీయోత్పత్తత  అంటారు. ఇద్ధ ఎవరు ఉత్పత్తత  చేశారు అనేదానికంటే ఎకకడ ఉత్పత్తత  చేశారు అనేదానికి అధిక 

పార ధానయత్  ఇస్తత ంద్ధ. దీనిలో విదేశాల నంచి ఆదాయం (R–P)  ఉండదు. 
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 మార్కకట్ ధరలోల  సి్థల దేశీయోత్పత్తత  = GNP at market price – (R–P) = C + I + G + (X–M) 

  

 ఉత్పత్తత  కారకాల ఖర్ణదు దటృష్ట్ట య సి్థల దేశీయోత్పత్తత  = GNP at factor cost – (R– P) = C + I  + G + (X 

– M) – IT + S 

  

 3. న్నకర జాతీయోత్ుత్తు  (NNP): సి్థల జాతీయోత్పత్తత  నంచి త్రుగుదటలన(D) తీసవేసేత  నికర జాతీయోత్పత్తత  

వస్తత ంద్ధ. వస్తత వులన ఉత్పత్తత  చేస్తత నిపుపడు మూలధన సామగా త్రుగుదటల పంద్ధ మూలధన ఆస్తత ల విలువ 

త్క్తకవవుతుంద్ధ. 

  

 మార్కకట్ ధరలోల  నికర జాతీయోత్పత్తత = GNP at market price – D C + I + G + (X –  M) + (R – P) 

– D 

  

 ఉత్పత్తత  కారకాల ఖర్ణదు దటృష్ట్ట య నికర జాతీయోత్పత్తత  = GNP at factor cost – D C + I + G + (X – M) 

+ (R – P) – IT + S – D 

  

 దీనేి జాతీయాదాయం అంటారు.  

  

 4. న్నకర దేశీయోత్ుత్తు  (NDP: సి్థల దేశీయోత్పత్తత  నంచి త్రుగుదటల (D)న తీసవేయాల్. 

 మార్కకట్ ధరలతో నికర దేశీయోత్పత్తత  = GDP at market price – D  C+ I + G + (X – M) – D 

  

 ఉత్పత్తత  కారకాల దటృష్ట్ట య నికర దేశీయోత్పత్తత = GDP at factor cost – D  

 C+ I + G + (X – M) – IT + S – D. 

  

ఆరిూ కాభివృదిి - స్థచికలు 
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ఉత్పత్తత లో పరుగుదటల ఆరి్థక పరుగుదటలన పర త్తబ్సంబ్సస్తత ంద్ధ. ఆరి్థక పరుగుదటల ఆరి్థక వృది్ధకి సంకేత్ం. 

ఆరి్థకవృది్ధతోపాట సామాజిక, సాంకేత్తక వయవసిాపూరవక అభివృది్ధని ఆరి్థకాభివృది్ధ అంటారు. దీనిిబటిట  

ఆరి్థకాభివృది్ధలో ఆరి్థకవృది్ధ ఒక భాగమని గమనించవచ్చే. ఆరి్థకాభివృది్ధ కింద్ధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటంద్ధ. 

  

1. త్లసరి ఆదాయిం: ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒకదేశ జాతీయాదాయానిి ఆ దేశ జనాభాతో భాగసేత  వచేే మొత్త ం 

త్లసర్థ ఆదాయం. 

 త్లసర్థ ఆదాయం= జాతీయాదాయం ÷ జనాభా 

 వాసత వ త్లసర్థ ఆదాయం = వాసత వ జాతీయాదాయం÷ జనాభా 

  

త్లసర్థ ఆదాయం ఆరి్థకాభివృది్ధకి ఆదటరశనీయమైన స్థచిక కాదు ఎందుకంటే జనాభాలో అత్త త్క్తకవ మంద్ధకి 

ఎక్తకవ ఆదాయం ఉండి, ఎక్తకవ మంద్ధకి అత్త త్క్తకవ ఆదాయం ఉండవచ్చే. కానీ త్లసర్థ ఆదాయం... మొత్త ం 

ఆదాయం సగటన తెలుపుతుంద్ధ. కాబటిట  జనాభాలోని పర త్త ఒకకర్థ ఆదాయం త్లసర్థ ఆదాయానికి సమానంా 

ఉంటందటని అంచనాక్త రావడం వాసత వ విరుదిటం. 

  

2. వాసు వ జాతీయాదాయిం: ఒక ఆధార సంవత్సరంలోని ధరలతో పర స్తత త్ సంవత్సర ఉత్పతుత లన గుణింంచా 

వచేేదే నిలకడ ధరలోల  జాతీయాదాయం. అదే వాసత వ జాతీయాదాయం. దీనివలల  ఉత్పత్తత  పర్థగతేనే జాతీయాదాయం 

పర్థగనటల  కచిేత్ంా తెలుస్తత ంద్ధ. ఈ వాసత విక జాతీయాదాయం కాలకామేణా పరాల్. జనాభా పరుగుదటలన మించి 

ఆదాయ పరుగుదటల ఉంనిల్. అపుపడే ఇద్ధ ఆరి్థకాభివృది్ధకి మంచి స్థచిక అవుతుంద్ధ. 

  

3. దారిదయర రేఖ: పేదటర్థకానిి కొలవనినికి పేదటర్థకపు గీత్ (దార్థదటయర రేఖ)న ఉపయోగసాత రు. ఈ గీత్క్త కిందటనని 

వార్థని పేదటవారుా, పైనని వార్థని పేదటలు కానివారుా నిరీయిసాత రు. పర జలు కనీస అవసరాల పర్థమాణాలన మొదటగ 

నిరిార్థసాత రు. వాటి విలువన అంచనా వేస కనీస జీవనావసర వినియోగ వయయానిి నిరీయిసాత రు. ఈ కనీస 

వయయసిాయిని పేదటర్థక గీత్ (దార్థదటయర రేఖ) అంటారు. ఈ కనీస వయయానిి కూని చేయలేని సిత్తనే పేదటర్థకంా 

పేర్కంటారు. దార్థదటయరరేఖక్త ద్ధగువనని పర జల సంఖయ త్గు తే ఆరి్థకాభివృది్ధ మరుగైనటల ా భావించవచ్చే. 
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4. న్నరుద్యయగిం: మార్కకట్ వేత్నాలక్త పనిచేయనినికి సదిటంా ఉనిపపటికీ ఉపాధి లభించని సితే నిరుదోయగం. 

నిరుదోయగం త్గు , ఉపాధి పర్థగ నపుపడు ఆదాయం పరుగుతుంద్ధ. ఇద్ధ పర జా సంకేేమానిి పంచి ఆరి్థకాభివృది్ధకి 

తోడపడుతుంద్ధ. 

  

5. ఆదాయ అసమానత్లు: ఆదాయంలో అసమానత్లు త్గు నపుపడు ఆరి్థకాభివృది్ధ  ముందుక్త సాగుతుంద్ధ. 

  

6. అక్షరాసయత్: దేశంలో ఒక భాషన చదటవడం, రాయగలగే జాానం ఉని పర జల సంఖయన అక్షరాసయత్ అంటారు. 

జనాభాలో ఏడేళ్లల  పూర్థు  చేస్తక్తని వార్థ సంఖయతో అక్షరాస్తయల సంఖయన భాగంచి అక్షరాసయత్ రేటన 

కనగంటారు. ముఖయంా స్త్త రల అక్షరాసయత్లో పరుగుదటల ఆరి్థకాభివృది్ధకి మంచి స్థచిక. 

  

7. నగరీకరణ: అధికసింఖయలో పగట ణాల పరుగుదటలన పగట ణీకరణ్ లేదా నగర్ణకరణ్ అంటారు. పగట ణాల పరుగుదటల.. 

పగట ణాలోల  నివసంచేవార్థ సంఖయ  

పరుగుతునిటల ా తెలుపుతుంద్ధ. ఇద్ధ ఆధునికత్న స్థచిస్తత ంద్ధ. 

  

8. జనన రేట్ట: త్క్తకవ జనన రేట అభివృది్ధకి ముఖయస్థచిక. ఇద్ధ జనాభా పరుగుదటలన అర్థకడుతుంద్ధ. దేశంలో 

పర త్త వేయి మంద్ధ జనాభాకి పుటిట న పిలల లన పర్థగణింంచడం దావరా జనన రేటన  

నిరిార్థసాత రు.  

  

9. మరణ రేట్ట: త్క్తకవ మరణ్ రేట కూని అభివృది్ధకి స్థచికమే. మంచి ఆరోగయం మరణ్ రేటన త్గు స్తత ంద్ధ. 

  

10. శిశు మరణ రేట్ట: పుటిట న పర త్త వేయి మంద్ధ పిలల లోల  ఏనిద్ధ వయస్తలోపు పిలల ల మరణాలన గణింంచి శిశు 

మరణాల రేటన వెలల డిసాత రు. ఆరి్థకాభివృది్ధకి మాత్త శిశువుల ఆరోగయం ముఖయం. 
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11. ఆయుః పర మాణిం:  

జీవించే వయస్తనే ఆయుః పర మాణ్ం అంటారు. ఆయ పర మాణ్ం ఎక్తకవా ఉంటే పర జలు ఆరోగయంా జీవిస్తత నాిరని 

అరిం. ఇద్ధ పర జలు సగటన ఎంత్ కాలం జీవిస్తత నాిరో తెలుపుతుంద్ధ. 
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