
 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

 

ఆరి్థకాభివృది్ధ 

సుసి్థర, విధాన నిరణయాల ఫలితంగా సాధంచే ఆరి్థకాభివృది్ధ ఒక ప్ర త్యేక ప్ర దేశంలోని ప్ర జల జీవన 

ప్ర మాణాలను మెరుగు ప్రుసుత ంద్ధ. దంతో పాటు ఆరోగ్ేవంతమైెన ఆరి్థక వాతావరణానిని 

కలిిసుత ంద్ధ. ఆరి్థకాభివృది్ధని ఆరి్థక వేవసి్లో ప్ర్థమాణాతమక, గుణాతమక మారుిగా 

పేర్కొనవచ్చు. మానవ మూలధనం, మౌలిక సౌకర్యేలు, పార ంతీయ పోటీ తతవం, భద్ర త, 

అక్షర్యస్ేత, ఆరోగ్ే ప్ర మాణాలు లంటి బహుళ అంశాలోో అభివృది్ధ సాధంచడం ఆరి్థకాభివృది్ధ 

ప్ర కి్రయలో భాగ్ంగా ఉంటుంద్ధ. 

ఆరి్థకాభివృది్ధ, ఆరి్థక వృది్ధ మధే స్ిష్ట మైెన వేతాేసాలున్ననియి. ఆరి్థక, సాంఘిక శి్రయసుులో 

భాగ్ంగా ఆరి్థకాభివృది్ధ మొద్టి ద్శలో ప్ర భుతవ జోకేం అవస్రమవుతంద్ధ. ఆరి్థక వృది్ధ ప్ర కి్రయ 

అనేద్ధ మార్కొట్ ఉతాిద్కత, సి్థల దేశీయోతిత్తత  పెరుగుద్లకు స్ంబంధంచంద్ధ. ప్ర ముఖ 

ఆరి్థక శాస్త రవేతత  అమర్ేసేన్ ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కి్రయలో ఆరి్థకవృది్ధని ఒక అంశంగా వర్థణ ంచారు. 

 

ఆరి్థకాభివృది్ధ విధానాలు 

1. ధరల సి్థరతవం, అధక ఉద్యేగిత, సుసి్థర వృది్ధ సాధన మొద్లైనవి ప్ర భుతవ ఆరి్థక లకాయ ేలోో 

భాగ్ంగా ఉంటాయి. వీటి సాధనలో ద్ర వే విధానం, కోశ విధానం, వితత  స్ంసి్ల నియంతర ణ, 

వాణిజేం, ప్నునిల విధానం ప్ర ధాన పాతర  పోషిసాత యి. 

2. వసిాప్న్న సౌకర్యేలైన హైవేస్, పారుొలు, గ్ృహ వస్త్త, విద్ే తద్ధతర స్దుపాయాల 

కలినతో పాటు నేర్యలను నిర్మమలించడానిక్ర అవస్రమైెన కారేకిమాలు చేప్ ట్ డం కూడా 

ఆరి్థకాభివృది్ధ విధాన్నలోో భాగ్ం. 

3. ఉపాధ కలిన, శిామిక శక్్ర అభివృది్ధ, చనని వాేపార్యల అభివృది్ధ, వాేపార విస్త రణ, 

సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనం బద్ధలీ చేసుకోవడం, ర్థయల్ ఎసేట ట్ అభివృది్ధ కోస్ం అవలంబంచే 

విధాన్నలు ఆరి్థకాభివృది్ధలో కీలక పాతర  పోషిసాత యి. 
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అంతరా్యతీయ వాణిజేం, వినిమయ రేటు అనేవి ఆరి్థకాభివృది్ధలో ప్ర ధానమైెన అంశాలు. కర్కన్సు 

విలువలు తరచ్చగా ఒడుదొడుకులకు గురవడం వలో ప్ర ప్ంచవాేప్త ంగా వివిధ దేశాలు వాణిజే 

మిగులు లేదా లోటును ఎదుర్కొంటున్ననియి. ఈ సి్థత్త ఆరి్థకాభివృది్ధపైె ప్ర భావం చూపుతోంద్ధ. 

ఆరి్థక కోణంలో చూస్థనపుిడు ప్ర ప్ంచవాేప్త ంగా నిరి్థష్ట  ప్ర దేశానిక్ర పార ధానేం ఉంద్ధ. ఒక దేశం లేదా 

అందులోని ప్ర త్యేక ప్ర దేశం కాంపిటీటివ్ అడావంటేజ్కు ఒక ముఖే సాధనంగా నిలిచన 

ప్ర్థసి్థతలు ఉండ్మే దనిక్ర కారణం. మూడో ప్ర ప్ంచ దేశాలు ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కి్రయ వేగ్వంతంపైె 

ద్ృషిట  సార్థంచాయి. 

 ఒక దేశ సి్థల జ్ఞతీయోతిత్తత  అధక రేటులో పెర్థగినప్ిటికీ అంటే అధక ఆరి్థకవృది్ధ 

సాధంచనప్ిటికీ దాని ఫలితాలు దేశంలో తకుొవ మంద్ధక్ర మాతర మే అంద్వచ్చు. ఫలితంగా 

మిగిలిన ప్ర జలు పేద్ర్థకంలో ఉంటారు. సి్థల జ్ఞతీయోతిత్తత  పెరుగుద్ల వలో పార ంతీయ 

స్మతౌలే అభివృది్ధ సాధేం కాకపోవచ్చు. కొనిని దేశాలోో గిామీణ - ప్ ట్ ణ పార ంతాలు, వివిధ 

సామాజిక వరా్యల మధే అస్మానతలు పెరగ్వచ్చు. దంతో ప్ర జల ఆదాయంలో వేతాేసాలు 

అధకమవుతాయి. ఈ కారణంగా అనిని వరా్యల వార్థ శి్రయసుు మెరుగుప్డదు. ఈ విధమైెన 

సి్థత్తని ఆరి్థకాభివృది్ధగా ప్ర్థగ్ణించలేం. ఆదాయ అస్మానతల నిర్మమలన; పేద్ర్థకం, 

నిరుద్యేగ్ం తగాింపు; విద్ే, ఆరోగ్ే ప్ర మాణాల మెరుగుద్ల; అవసిాప్న్న సౌకర్యేల అభివృది్ధతో 

పాటు అధక పార్థశిామికీకరణ లంటి అంశాలను ఆరి్థకాభివృది్ధలో భాగ్ంగా ప్ర్థగ్ణనలోక్ర 

తీసుకుంటారు. 

 ఆరి్థక వృది్ధ జ్ఞతీయోతిత్తత లో ప్ర్థమాణాతమక మారుిను మాతర మే తెలుపుతంద్ధ. ఆరి్థక 

వేవసి్లో జ్ఞతీయాదాయ పెరుగుద్లతో పాటు స్ంసిా పూరవక, సాంకేత్తక మారుిలతో కూడిన 

గుణాతమక మారుిను ఆరి్థకాభివృది్ధ వెలోడిసుత ంద్ధ. 

నిరి్థష్ట  పార ంతం లేదా ఒక దేశంలో సాపేక్ష ఆరి్థక పురోగ్త్తని ప్ర్థశీలించడానిక్ర ఆరి్థకవేతత లు అనేక 

సి్థల ఆరి్థక, సాంఘిక, సాంస్ొృత్తక స్థచీలను ఉప్యోగించారు. అవి: 

 1. తలస్ర్థ సి్థల దేశీయోతిత్తత  

 2. ఆదాయ ప్ంపిణీ 
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 3. అక్షర్యస్ేత, విద్ే 

 4. ఆరోగ్ే స్ంరక్షణ అందుబాటు 

 5. సామాజిక భద్ర త, పింఛనోు 

 6. ఆధునిక రవాణా వేవసి్ 

 

గా్రస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ (జీఎన్హెచ్ఐ) 

 ఒక దేశ ప్ర గ్త్తని కొలవడానిక్ర సి్థల దేశీయోతిత్తత క్ర ప్ర తాేమానియంగా ‘గిాస్ నేష్నల్ హ్యేపీనెస్ 

ఇండెకు్’ను తీసుకోవచ్చు. దేశ పురోగ్త్తని అంచన్న వేయడంలో జీడీపీ లంటి ఒకే కొలమానంపైె 

ఆధారప్డటానిక్ర బదులుగా జీఎన్హచ్ఐని ప్ర్థగ్ణనలోక్ర తీసుకోవడం కొంతవరకు 

ప్ర యోజనకరంగా ఉంటుంద్ధ. ఇందులో ప్ర జల ఆధాేత్తమక, భౌత్తక, సాంఘిక, ప్ర్యేవరణ 

అంశాలతో పాటు ఆరోగ్ేం తద్ధతర్యలు ఇమిడి ఉంటాయి. జీఎన్హచ్ఐ కొలమానంలో 

ప్ర్యేవరణం ఒక ముఖే కారకంగా ఉంటుంద్ధ. ‘గిాస్ నేష్నల్ హ్యేపీనెస్ ఇండెకు్’ అనేద్ధ ఆరి్థక 

వేవసి్లోని ఆరి్థక ఉతిత్తత  విలువను మాతర మే కాకుండా నికర ప్ర్యేవరణ ప్ర భావం; పౌరుల 

ఆధాేత్తమక, సాంస్ొృత్తక ప్ర గ్త్త; ప్ర జల మానస్థక, భౌత్తక ఆరోగ్ేం; కార్కిర్క్ో బలం; ర్యజకీయ 

వేవసి్ మొద్లైనవాటి గుర్థంచ వెలోడిసుత ంద్ధ. గిాస్ నేష్నల్ హ్యేపీనెస్ ఇండెకు్ ఆధారంగా సుసి్థర 

అభివృది్ధలో భాగ్ంగా ప్ర గ్త్తక్ర స్ంబంధంచన అనిని అంశాలపైె ద్ృషిట  కేందర కర్థస్థత  ఆరి్థకేతర 

అంశమైెన శి్రయసుుకు కూడా స్మాన పార ధానేం ఇవావలని ‘సం్ర్ ఫర్ భూటాన్ స్ట డీస్’ 

అభిపార యప్డింద్ధ.  

 

 జీఎన్హెచ్ఐలో ఉండే ముఖ్ామైన అంశాలు (Domains): 

 1. ఆరోగ్ేం 

 2. ప్ర్యేవరణ వైెవిధేం, సామరిేం 

 3. మానస్థక శి్రయసుు 

 4. సామాజిక ప్ర గ్త్త  
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 5. జీవన ప్ర మాణాలు 

 6. కాలం వినియోగ్ం 

 7. సాంస్ొృత్తక వైెవిధేం, సామరిేం 

 8. సుప్ర్థపాలన 

 9. విద్ే 

 1972లో జిగ్మమ స్థంఘీ వాంగ్చ్చక్ జీఎన్హచ్ స్థచీని ప్ర త్తపాద్ధంచారు. భూటాన్ ప్ర గ్త్తక్ర 

పార మాణికంగా సి్థల దేశీయోతిత్తత క్ర బదులు గిాస్ నేష్నల్ హ్యేపీనెస్ కొలమాన్ననిని 

ఉప్యోగించడం ప్ర యోజనకరమని ఆయన స్థచంచారు. 33 స్థచీలను 9 డొమైెనో క్రంద్ 

విభజించ ఈ స్థచీని ర్మపంద్ధంచారు. ఈ ఇండెకు్ను ర్మపంద్ధంచడంలో ఆలైొర్య-ఫోస్ట ర్ 

ప్ది్త్తని వినియోగించారు. అనిని డొమైెనోకు ఒకేవిధమైెన వెయిటేజీ ఇచాురు. ప్ర త్త డొమైెన్లోనూ 

లక్రయ త స్థచీలకు అధక వెయిటేజీ, సలఫ్ ర్థపోర్కట డ్ స్థచీలకు తకుొవ వెయిటేజీ ఇచాురు. 

జీఎన్హచ్ఐ ప్ర ధానంగా న్నలుగు అంశాలపైె ఆధారప్డి ఉంటుంద్ధ. అవి: 

1. సుసి్థర అభివృది్ధని పోర తుహంచడం. 

2. సాంస్ొృత్తక విలువలను కాపాడుకోవడం దావర్య ఆరి్థకాభివృది్ధని పోర తుహంచడం. 

3. స్హజ ప్ర్యేవరణానిని ప్ర్థరక్రయ ంచడం. 

4. సుప్ర్థపాలన సిాప్న 

‘సం్ర్ ఫర్ భూటాన్ స్ట డీస్’ స్రేవకు అవస్రమైెన ప్ర శానివళిని మెరుగుప్రుచ్చకొని గిాస్ 

నేష్నల్ హ్యేపీనెస్ స్రేవను మొద్టిసార్థగా 2007 డిసంబర్లో నిరవహంచంద్ధ. స్రేవ బడాెట్లో 

వేయ ప్ర్థమిత్త ద్ృష్ట్ట ే 12 జిలోలోో మాతర మే ఈ స్రేవ నిరవహంచారు. ఇందులో శాంపుల్ 

ప్ర్థమాణానిని 950క్ర ప్ర్థమితం చేశారు. ర్కండో స్రేవ ఏపిర ల్ 2010లో పార రంభమైె డిసంబర్ 

2010లో ముగిస్థంద్ధ. అనిని పార ంతాలోో స్రేవ నిరవహంచడం దావర్య ఇందులో 7142 శాంపులు్ 

తీసుకున్ననిరు. 

ఆరి్థకాభివృది్ధని నిర్ణ యంచే అంశాలు 
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1951లో భారత్లో 72 శాతం శిామిక శక్్రవేవసాయంపైె ఆధారప్డగా, ప్ర సుత తం ఈ మొతత ం 49 

శాతానిక్ర తగాింద్ధ. ఇదే స్మయంలో పార్థశిామిక, సేవా రంగాలపైె ఆధారప్డే శిామిక శక్్ర పెర్థగింద్ధ. 

ఇప్ిటికీ 

ఆరి్థకాభివృది్ధ కేవలం ఆరి్థక ప్రమైెన అంశాల వలో మాతర మే కాకుండా సాంఘిక, సాంస్ొృత్తక, 

ర్యజకీయ అంశాల వలో కూడా ప్ర భావితమవుతంద్ధ. భారత్లంటి అభివృది్ధ చందుతనని 

ఆరి్థక వేవసి్లోో ప్ర జల స్ంప్ర దాయ విలువలు, మత ఆచార్యలు, సాంఘిక వేవసి్ ఆరి్థకాభివృది్ధక్ర 

స్హకర్థంచేల లేవు. ఉతిత్తత  కారకాల మధే గ్మనశీలత, సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనం తకుొవగా 

ఉండ్ం తద్ధతర కారణాల వలో మూలధన్ననిని వినియోగించ్చకునే శక్్ర ప్ర్థమితం. సావతంతేరం 

వచాుక మొద్టి మూడు ద్శాబిాలోో భారతదేశ తలస్ర్థ ఆదాయం స్గ్టు వార్థయ క వృది్ధ ఒక శాతం 

మాతర మే. 1980వ ద్శకం మధే భాగ్ంలో ఆరి్థక స్రళీకరణ విధాన్నల వలో నెమమద్ధగా 

మార్కొ్ోపైె ఆంక్షలు తొలగాయి. 1991 తర్యవత స్ంస్ొరణలు వేగ్వంతం కావడంతో భారత్ 

సేవచాాయుత మార్కొట్ వేవసి్గా ర్మపంద్ధంద్ధ. 

భార్త్లో ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కా్రయ 

ఆరి్థక స్ంస్ొరణలు వేగ్వంతం కావడంతో భారత జీడీపీ గ్ణన్సయంగా పెర్థగింద్ధ. ఐఎంఎఫ్ 

అంచన్నల ప్ర కారం 2015లో భారతదేశ సి్థల దేశీయోతిత్తత  2.3 టిర లియన్ డాలరోు. ఈ 

ఏడాద్ధ తొలి తైెరమాస్థకంలో భారత్ జీడీపీ 7.5 శాతం వృది్ధ చంద్గా, చైన్న వృది్ధ 7 శాతం 

మాతర మే. మన దేశ ఆరి్థక వేవసి్ అతేంత వేగ్ంగా అభివృది్ధ చందుతోంద్ధ. 2013-14లో 

జీడీపీ 6.9 శాతం వృది్ధ చంద్గా, 2014-15లో 7.3 శాతం వృది్ధ చంద్ధంద్ధ. 2014-15లో 

భారత్లో సేవారంగ్ం 10.1 శాతం, తయారీ రంగ్ం 7.1 శాతం, వేవసాయ రంగ్ం 0.2 శాతం 

చొపుిన వృది్ధ చందాయి. స్ంస్ొరణల అనంతర కాలంలో పేద్ర్థక రేటు అంతగా తగా్లేదు. 

సామాజికాభివృది్ధక్ర స్ంబంధంచ ఆరి్థకేతర కోణాలోోనూ అంతగా ప్ర గ్త్త లేదు. పౌషిట కాహ్యర లోప్ం 

ఉనని అయిదేళో లోపు చన్ననిరుల స్ంఖే పెరుగుతోంద్ధ. ‘2015ఫోర్బు గో్లబల్ 2000’ 

కంపెన్సల జ్ఞబతాలో 56 భారతీయ స్ంసి్లు సిానం స్ంపాద్ధంచాయి. ర్థలయను్ ఇండస్ట్ట రస్, సేట ట్ 

బాేంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓఎన్జీస్ట్, ఎన్సట పీస్ట్, ఐస్ట్ఐస్ట్ఐ బాేంక్, టాటా స్ట్ట ల్, ఇండియన్ ఆయిల్ 
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కార్కిరేష్న్, హచ్డీఎఫ్స్ట్, టీస్ట్ఎస్ లంటి స్ంసి్లు ఈ జ్ఞబతాలో ఉన్ననియి. ‘ఈజ్ ఆఫ్ 

డూయింగ్ బజినెస్ ఇండెకు్-2015’లో భారత్ 142వ సిానంలో ఉండ్ం కొంత ఆంద్యళన 

కలిగించే ప్ర్థణామం. ఈ స్థచీలో చైన్న 90, రష్ట్ే 62, బ్రర జిల్ 120వ సిాన్నలను 

ద్క్రొంచ్చకున్ననియి. ‘ఇండెకు్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఫ్రర డమ్-2015’లో భారత్ 128వ సిానంలో 

నిలిచంద్ధ. ఈ స్థచీలో హ్యంకాంగ్,స్థంగ్పూర్ తొలి ర్కండు సిాన్నలోో ఉండగా, చైన్న 139, రష్ట్ే 

143వ సిాన్నలోో ఉన్ననియి. 

ఆరి్థకప్రమైెన, ఆరి్థకేతర అంశాలు ఆరి్థకాభివృది్ధని నిరణ యిసాత యి.  

ఆరి్థక్ప్ర్మైన అంశాలు 

1) మూలధన కలిన 

2) స్హజ వనరులు 

3) వేవసాయ రంగ్ంలో వికియం కాగ్ల మిగులు 

4) విదేశీ వాణిజేం 

5) మూలధన - ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత  

ఆరి్థకేతర్ అంశాలు 

1) మానవ వనరులు 

2) సాంకేత్తక విజా్ఞనం, సాధారణ విద్ే 

3) ర్యజకీయ సేవచా 

4) అవిన్సత్త 

5) అభివృది్ధ సాధంచాలనే కోర్థక  

మూలధన క్లపన 

ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కి్రయలో మూలధన కలిన ప్ర ధాన పాతర  పోషిసుత ంద్ధ. ఉతిత్తత క్ర అవస్రమైెన 

భౌత్తక పునరుతాిద్క కారకాల ర్యశ్ర మూలధనం. ఉతిత్తత  కోస్ం యంతార లు, ప్ర్థకర్యలను అధక 

మొతత ంలో వినియోగించ్చకోవాలంటే మూలధన కలిన రేటును పెంచాలి. అభివృది్ధ చంద్ధన 

దేశాలు ముఖేంగా జపాన్ తవర్థతగ్త్తన ఆరి్థక వృది్ధ సాధంచడానిక్ర అధక మూలధన కలిన 
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రేటే కారణం. భారత్ లంటి అభివృది్ధ చందుతనని దేశాలోో మూలధన కలిన రేటు తకుొవ. 

నిరబంధ డిపాజిట్ ప్థకాలు, అంతగా అవస్రం లేని(conspicuous) వసుత వుల వినియోగానిని 

తగాించడం, పెది్ మొతత ంలో ఎఫ్డీఐలను ఆకర్థయ ంచ్ం, డబో్ల్ేటీవో నియమావళిక్ర లోబడి 

వినియోగ్ వసుత వుల ద్ధగుమతలపైె ఆంక్షలు విధంచడం దావర్య భారత్ లంటి అభివృది్ధ 

చందుతనని దేశాలు సి్థల దేశీయ పదుపు రేటు పెంచ్చకోవాలి. తదావర్య అధక మూలధన 

కలిన సాధేమవుతంద్ధ.  

మూలధన - ఉతపతి్త నిషపతి్త 

ఆరి్థకాభివృది్ధ సాధనకు మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత ని ఒక ముఖే కారకంగా పేర్కొనవచ్చు. ప్ర త్త 

యూనిట్ ఉతిత్తత క్ర అవస్రమైెన మూలధన యూని్ో స్ంఖేను మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత  

తెలుపుతంద్ధ. ఇద్ధ నిరీణ త కాలంలో వివిధ రంగాలోో మూలధన ఉతాిద్కతను తెలుపుతంద్ధ. 

మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత  ఆరి్థకాభివృది్ధ ద్శపైె ఆధారప్డి ఉంటుంద్ధ. ఒక ఆరి్థక వేవసి్లో 

జ్ఞతీయాదాయ వృది్ధ రేటును మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత , జ్ఞతీయ పదుపు నిష్ిత్తత  

తెలుపుతాయి.  

సి్థల జాతీయోతపతి్త వృది్ధ 

సి్థల జ్ఞతీయోతిత్తత  వృది్ధ స్మీకరణం హ్యరడ్-డోమర్ నమూన్నకు చంద్ధంద్ధ. ఈ స్మీకరణం 

ప్ర కారం జీఎన్పీ వృది్ధ.. పదుపు నిష్ిత్తత క్ర అనులోమానుపాతంలో, మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత క్ర 

విలోమానుపాతంలో ఉంటుంద్ధ. జ్ఞతీయాదాయంలో అధక వృది్ధరేటు సాధనకు ఆరి్థక వేవసి్ 

పెటుట బడి రేటు పెంచాలి, మూలధన-ఉతిత్తత  నిష్ిత్తత ని తగాించ్చకోవాలి. 

సహజ వనరుల వినియోగం 

స్హజ వనరుల లభేత, అభిలష్ణీయ వినియోగ్ం ఆరి్థకాభివృది్ధని ప్ర భావితం చేసాత యి. స్హజ 

వనరుల కొరత లేకుండా, ఆధునిక సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞన్ననిని వినియోగించ్చకునే దేశాలు వేగ్ంగా 

ఆరి్థకాభివృది్ధ సాధసాత యి. స్హజ వనరుల అభిలష్ణీయ వినియోగ్ంలేని దేశాలోో ఆరి్థకాభివృది్ధ 

సాధేప్డదు. స్హజ వనరుల లభేత అధకంగా ఉననిప్ిటికీ, ఆయా వనరుల 

అలివినియోగ్ం కారణంగా ఆస్థయా, ఆఫ్రర కా దేశాలోో ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కి్రయ వేగ్వంతం కాలేదు. 
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భూమి కొరత ఉననిప్ిటికీ బర ్న్, ఫ్రర ను్ లు తమ వేవసాయ రంగానిని 

ఆధున్సకర్థంచ్చకున్ననియి. స్హజ వనరుల లభేత తకుొవగా ఉన్నని జపాన్లో పార్థశిామిక 

రంగ్ం అభివృది్ధ చంద్ధంద్ధ. ఖనిజ్ఞలు, ముడి స్రుకుల ద్ధగుమత్త దావర్య బర ్న్ తన పార్థశిామిక 

రంగానిని అభివృది్ధ ప్ర్థచంద్ధ. పర ఫెస్ర్ లూయిస్ అభిపార యం ప్ర కారం.. అభివృది్ధ చందుతనని 

దేశాలు ఆరి్థకాభివృది్ధ ప్ర కి్రయలో వెనుకబడటానిక్ర ఆయా దేశాలోో స్హజ వనరులను 

వినియోగించ్చకోలేకపోవడం, అలి వినియోగ్ం, దుర్థవనియోగ్మే కారణం. ఆరి్థకంగా, సాంకేత్తక 

విజా్ఞన ప్రంగా ఆయా దేశాలు వెనుకబడి ఉననిందువలో స్హజ వనరులను అభిలష్ణీయంగా 

వినియోగించ్చకోలేకపోతన్ననియని లూయిస్ అభిపార యప్డార రు. 

వావసాయ ర్ంగంలో వికా్యమయ్యా మిగులు 

వేవసాయ ఉతాిద్కతతోపాటు ఉతిత్తత  పెరుగుద్ల ఆరి్థకాభివృది్ధని నిరణ యిసుత ంద్ధ. వేవసాయ 

రంగ్ంలో వికియమయ్యే మిగులు అధకంగా ఉండ్ం ముఖేంగా గ్మనించాలిున విష్యం. 

రై్కత తన కుటుంబ అవస్ర్యలకు పోనూ మార్కొట్లో అమమకానిక్ర స్థది్ంగా ఉంచన ఉతిత్తత ని 

వికియం కాగ్ల మిగులుగా భావిసాత ం. ప్ ట్ ణీకరణ పెరుగుతోనని నేప్థేంలో ఆహ్యర ధాన్నేల 

డిమాండ్ పెరుగుతోంద్ధ. డిమాండ్కు స్ర్థప్డా ఆహ్యర ధాన్నేలు లభించకపోత్య ఆహ్యర ధాన్నేల 

కొరత ఏరిడి వృది్ధపైె ప్ర త్తకూల ప్ర భావం ప్డుతంద్ధ. 

విదేశీ వాణిజాంలోని సి్థత్తగతులు 

విదేశీ వాణిజేంలో ప్ర గ్త్త ఆరి్థకాభివృది్ధని ప్ర భావితం చేసుత ంద్ధ. సాధారణంగా అభివృది్ధ 

చందుతనని దేశాలు పార థమిక ఉతితత ల ఎగుమతలకు స్ంబంధంచ తలన్నతమక వేయ 

ప్ర యోజనం కలిగి ఉంటాయి. అభివృది్ధ చంద్ధన దేశాలు తయారీ ఉతితత ల ఎగుమతలకు 

స్ంబంధంచ తలన్నతమక వేయ ప్ర యోజన్ననిని కలిగి ఉంటాయి. పార థమిక ఉతితత ల విలువ 

తకుొవగా ఉండి తయారీ ఉతితత ల విలువ ఎకుొవగా ఉండ్ం వలో అభివృది్ధ చందుతనని 

దేశాలు వర్క నిబంధనలోో ప్ర త్తకూల ప్ర్థసి్థతలను ఎదుర్కొంటున్ననియి. 

సావతంతాేరనంతరం ర్కండేళో్ల మినహ్య భారత్ వాణిజే లోటును ఎదుర్కొంటంద్ధ. సాధారణంగా 

అభివృది్ధ చందుతనని దేశాలు పార థమిక ఉతితత లను ఎగుమత్త చేస్థత  అధక విలువ ఉనని 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

తయారీ ఉతితత లను ద్ధగుమత్త చేసుకుంటాయి. తదావర్య ఆయా దేశాలు చలోింపుల శ్రష్ంలో 

లోటు ఎదుర్కొంటాయి. ఫలితంగా ఈ దేశాలు విదేశీ మారక ద్ర వే స్ంకోయ భానిని 

ఎదుర్కొంటాయి. ఈ స్ంకోయ భం నుంచ బయ్ప్డేందుకు ప్ర భుతావలు అవలంభించే విధాన్నలు 

ఆరి్థకాభివృది్ధని ప్ర భావితం చేసాత యి. 

సాంకేత్తక్ ప్ర్థజాానం 

ఆధునిక సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనం.. ఆరి్థకాభివృది్ధని నిరణ యించే ముఖే కారకం. సాంకేత్తక ప్ర గ్త్త దావర్య 

ఆయా దేశాలు ఆరి్థక ప్ర యోజన్నలు పందుతాయి. స్ంసి్లు అంతరాత, బహరాత ప్ర యోజన్నలు 

పందుతాయి. నవకలినలకు అవకాశం ఏరిడి పెది్ ఎతత న నవ కలినలను వినియోగించ్చకునే 

అవకాశాలు ఆరి్థకాభివృది్ధ రేటును పెంపంద్ధసాత యి. ఆధునిక సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞన్ననిని 

వినియోగించన కారణంగా మూలధన వసుత వుల ఉతాిద్కత పెరుగుతంద్ధ. పర ఫెస్ర్ శామూేల్ 

స్న్ అభిపార యంలో అధక పెటుట బడులు పెటేట  దేశం కంటే అధక నవ కలినలు చేయగ్ల దేశం 

తవర్థతగ్తంగా ఆరి్థకాభివృది్ధ సాధసుత ంద్ధ. సాంకేత్తక ప్ర గ్త్త మూలధన పదుపు, శిామిక పదుపు 

సి్థరంగా ఉంటుంద్ధ. 

అభివృది్ధ చందుతనని దేశాలోో సాంకేత్తక ప్ర గ్త్త దావర్య ఆరి్థకాభివృది్ధ జరగాలంటే ‘ప్ర్థశోధన, 

అభివృది్ధ’పైె ప్ర భుతవ రంగ్ పెటుట బడులు పెరగాలి. దేశ అవస్ర్యలకు అనువైెన సాంకేత్తక 

ప్ర్థజా్ఞన్ననిని అభివృది్ధ చందుతనని దేశాలు అవలంభించనపుిడు ఆరి్థకాభివృది్ధ 

సాధేమవుతంద్ధ. 

బహిర్గ త అంశాలు 

ప్ర ప్ంచీకరణ నేప్థేంలో ఒక దేశ ఆరి్థకాభివృది్ధని బాహే అంశాలు ప్ర భావితం చేసాత యి. 

అంతరా్యతీయ మార్కొట్లో చమురుధరల పెరుగుద్ల, ద్ర వోేలబణం, యూరో దేశాల స్ంకోయ భం, 

యువాన్ మూలేహీన్సకరణ ప్ర భావం ప్ర ప్ంచంలోని ఇతర దేశాల ఆరి్థకాభివృది్ధపైె ప్ర భావం 

చూపుతన్ననియి. నిరీణ త సిాయిలో లభేమయ్యే విదేశీ వనరులు ఒక దేశ ఆరి్థకాభివృది్ధ సిాయిని 

నిరణ యిసాత యి.  

వృతి్త నిర్మాణత 
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ఒక దేశంలోని శిామిక జన్నభా వృత్తత  నిర్యమణతను ఆరి్థకాభివృది్ధ నిరణ యించే ప్ర ధాన కారకంగా 

పేర్కొనవచ్చు. వేవసాయ రంగ్ంపైె అధక శిామిక శక్్ర ఆధారప్డ్ం ఆరి్థకాభివృది్ధక్ర 

ప్ర త్తబంధకంగా ఉంటుంద్ధ. వేవసాయంపైె పెరుగుతనని శిామిక జన్నభా ఒత్తత డిని ద్ధవతీయ, 

తృతీయ రంగాలకు తరలించగ్లిగినపుిడు ఆరి్థకాభివృది్ధ సాధేమవుతంద్ధ.  
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