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ఆర్థ్ధి క వృది్ధ, ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ 

ఆర్థ్ధ కవృది్ధని స్థధ ల దేశీయోత్పతి్త లేదా సంబంధిత్ స్థచీలైన స్థధ ల జాతీయోత్పతి్త, స్థధ ల 

జాతీయాదాయం రూపంలో కొలుసి్తరు. జాతీయ అకంట్ల  నంచి స్థధ ల దేశీయోత్పతి్తని 

గణిసి్తరు. జాతీయ అకంట్లల  పర త్త రంగానికి సంబంధించిన ఆదాయం, వయయం, పెట్లు బడుల 

వారి్థ్క గణంకాలన వెలల డిసి్తయి. వీటి ఆధారంగా ఏడాద్ధ కాలంలో దేశంలో మొతి్ం ఆదాయానిి 

అంచనా వేయవచ్చు. దేశంలోకి విదేశీ మూలధన పర వాహం అధికంగా ఉనిపపటికీ దేశం 

వెలుపలికి కూడా అంతే మొతి్ంలో మూలధనం త్రలిపోయే పర్థ్స్థధ తులు ఉంటాయి. ఈ 

నేపథ్యంలో ఆర్థ్ధ క వృది్ధని గణించడానికి స్థధ ల దేశీయోత్పతి్త కంటే స్థధ ల జాతీయోత్పతి్త సరైన 

కొలమానంగా ఉంట్లంద్ధ. స్థధ ల దేశీయోత్పతి్తని ఆదాయ మద్ధంపు, ఉత్పతి్త మద్ధంపు, 

వయయాల మద్ధంపు పది్తుల దాారా లకిిసి్తరు. ఆదాయ మద్ధంపు పది్త్తలో పర జల 

ఆదాయానిి గణిసి్తరు. ఉత్పతి్త మద్ధంపు పది్త్తలో ఆదాయానిి సృష్ు ంచడానికి 

ఉపయోగంచిన వసి్తవులు, సేవల విలువన; వయయాల మద్ధంపు పది్త్తలో ఉత్పతిులు, 

సేవలపైె వయయానిి లకిిసి్తరు. ఈ మూడు పది్తుల దాారా ఒకే స్థధ ల దేశీయోత్పతి్త విలువ 

వసి్తంద్ధ. ఆర్థ్ధ క వయవసధ లో ఉత్పతి్త పెర్థ్గనపుపడు ఆదాయం, వయయం ఒకే నిష్పతి్తలో పెరగాలి. 

గణంకాలన వాసివిక జీడీపీలో వారి్థ్క పెరుగుద్లగా శాతాలోల  చూపిసి్తరు. వాయపార చకాాల 

పర భావం కారణంగా అభివృది్ధ చంద్ధన ఆర్థ్ధ క వయవసధ లోల  సాలపకాల వృది్ధ రేట్లలో ఒడుదొడుకులు 

ఉంటాయి. ఆర్థ్ధ క వయవసధ  ఊపందుకునిపుపడు అధిక వృది్ధ రేట్ల నమోద్వుతుంద్ధ. దంతోపాట్ల 

ద్ర వ్యయలబణం పర్థ్స్థధ తులు కూడా ఏరపడతతాయి. వివిధ దేశాల జీడీపీ గణంకాలన పర్థ్శీలిసిే.. 

అధికంగా అభివృది్ధ చంద్ధన దేశాలోల  త్లసర్థ్ ఆదాయం ఎకుివగా ఉండతట్ం గమనించవచ్చు. 

వాసివిక స్థధ ల దేశీయోత్పతి్తలో పెరుగుద్ల కచిుత్ంగా పేద్ర్థ్క త్గుు ద్లకు దార్థ్తీసి్తంద్ని 

భావించలేం. అభివృది్ధ చందుతుని దేశాలోల  పేద్ర్థ్కం, ఆదాయ పంపిణీని పర తేయకంగా గణించడతం 
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కష్ు త్రం. ఎందుకంటే ఈ దేశాలోల  కచిుత్మైన విలువలు లభ్యం కావడతం కష్ు స్తధయం. దంతోపాట్ల 

ద్తిాంశాల విశ్లల ష్ణ స్తమరధ యం కూడా త్కుివగా ఉంట్లంద్ధ. 

 

ఆరి్థకాభివృది్ధ కొలమానాలు 

ఒక దేశ ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధని గణించడానికి కింద్ధ కొలమానాలన ఉపయోగంచవచ్చు. 

1. వాసివిక స్థధ ల జాతీయోత్పతి్తలో పెరుగుద్ల 

2. వాసివిక త్లసర్థ్ ఆదాయంలో వృది్ధ 

3. పర జల శా్లయస్తు పెరుగుద్ల 

4. కనీస అవసరాల ద్ృకపథ్ం 

5. మానవాభివృది్ధ స్థచీ 

1970కి మందు దరఘ కాలంలో వాసివిక జాతీయోత్పతి్తలో పెరుగుద్లన ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధగా 

భావించారు. అభివృది్ధ చందుతుని దేశాలోల  ఉత్పతి్తలో పెరుగుద్ల స్తధించడానికి భారీ 

పార్థ్శాామికీకరణ వ్యయహానిి అవలంభించాలి. ఇద్ధ ఆయా దేశాలోల  వయవస్తయం, 

గాామీణభివృది్ధని నిరల కిాయనికి గుర్థ్ చేసి్ంద్ధ. 

వాసివిక త్లసర్థ్ ఆదాయంలో పెరుగుద్ల అనేద్ధ ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధకి మరో సంపర దాయిక కొలమానం. 

దరఘ  కాలంపాట్ల త్లసర్థ్ ఆదాయ వృది్ధ రేట్ల అధికంగా ఉనిపుపడు జీవన పర మాణం, ఆర్థ్ధ క 

లకిాయలన స్తధించే స్తమరధ యం ఎకుివగా ఉంద్ని భావిసి్తం. ధరల స్తధ యిలో పెరుగుద్ల కంటే 

ఉత్పతి్త పెంపు స్తమరధ యం అధికంగా ఉనిపుపడు వాసివిక త్లసర్థ్ ఆదాయంలో పెరుగుద్ల 

ఏరపడుతుంద్ధ. 

ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధని కొలవడానికి ఉపయోగంచే ‘పర జల ఆర్థ్ధ క శా్లయస్తులో మరుగుద్ల’ కూడా 

సంపర దాయికమైందే. అంత్కుమందు కాలంతో పోలిునపుపడు దేశంలోని పర జలు ఉత్పతిులు, 

సేవలన ఎకుివగా వినియోగంచ్చకోగలిగనపుపడు పర జల ఆర్థ్ధ క శా్లయస్తు మరుగైంద్ని 

భావించవచ్చు. ఉత్పతిుల పెరుగుద్ల కారణంగా ఆదాయ, సంపద్ పంపిణీలో సమానత్ాం 

స్తధయంకాకపోవచ్చు. వినియోగ వయయంలోనూ వివిధ వరాు ల పర జల మధయ వయతాయసం ఎకుివగా 
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ఉండతవచ్చు. భారత్లో వివిధ కాలాలోల  ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అంచనాల పర కారం మొద్టి 20 శాత్ం 

కుట్లంబాల వినియోగ వయయం మొతి్ం వినియోగ వయయంలో 40 శాతానికి పైెగా ఉంద్ధ. చివర్థ్ 

20 శాత్ం కుట్లంబాల త్లసర్థ్ వినియోగ వయయం మొతి్ం వినియోగ వయయంలో 8 నంచి 9 

శాత్ంగా ఉంద్ధ. 

కనీస అవసరాల ద్ృకపథ్ం (ఫిజికల్ కాాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆపోర చ్) ఆధారంగా దేశంలో 

ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధని గణించడానికి మూడు స్థచీలన పర్థ్గణనలోకి తీస్తకుంటారు. అవి.. 

ఆయుఃపర మాణం, శిశుమరణల రేట్ల, అక్షరాసయత్. ఇందులో భ్ద్ర త్, నాయయం, మానవ 

హకుిలు లాంటి జీవన నాణయత్న నిరణ యించే అంశాలన తీస్తకోవడతం లేదు కాబటిు  

ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధకి ఇద్ధ కచిుత్మైన కొలమానంగా భావించలేమని విమరశకుల అభిపార యం. 

 

ఆధునిక ఆరి్థకవేత్త ల అభిపా్రయం 

ఆధునిక ఆర్థ్ధ కవేతి్లకు స్థధ ల జాతీయోత్పతి్త, త్లసర్థ్ ఆదాయం లాంటి స్థచీల సహాయంతో 

ఆర్థ్ధ క పర గత్తని కొలిచే విధానం సంత్ృపిి కలిగంచదు. వార్థ్ అభిపార యంలో వృది్ధరేట్ల ఎంత్? అని 

కాకుండా ఏవిధమైన వృది్ధ? అనేద్ధ మఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో మానవాభివృది్ధ స్థచీని 

రూపంద్ధంచారు. దంతోపాట్ల యూఎన్డీపీ కాలానగుణంగా అనేక స్థచీలన పర వేశపెటిు ంద్ధ. 

ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ గణనకు ఆధునిక ఆర్థ్ధ కవేతి్లు త్లసర్థ్ వాసివిక జీడీపీతో పాట్ల కింద్ పేర్కిని 

స్థచీలన కూడా ఉపయోగంచారు. 

1. జీడీపీలో వయవస్తయ రంగం వాటా అధికంగా ఉంటే ఆ దేశం ఆర్థ్ధ కవయవసధ  ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ 

పర కాియలో వెనకబడి ఉంద్ని భావించవచ్చు. 

2. త్లసర్థ్ విదుయత్ వినియోగానిి ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధకి స్థచీగా భావించవచ్చు. త్లసర్థ్ విదుయత్ 

వినియోగం ఎకుివగా ఉని దేశాలోల  పార్థ్శాామిక వృది్ధ అధికంగా ఉండతట్ంతో పాట్ల జీడీపీ 

వృది్ధలో పెరుగుద్ల ఏరపడుతుంద్ధ. విదుయత్ వినియోగం ఎకుివగా ఉంటే త్యారీ 

రంగంలో వృది్ధ అధికమై ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అభివృది్ధ చందుతుని దేశాలోల  

త్యారీరంగానికి ఉపాధి స్తమరధ యం అధికంగా ఉంద్ధ. 
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3. పర జలు వినియోగంచే ఆహారంలో పిండి పదారాధ ల కేలరీల శాత్ం అధికంగా ఉంటే ఆ దేశ 

ఆర్థ్ధ క వయవసధ న వెనకబడిన వయవసధ గా భావించవచ్చు. 

4. పార థ్మిక, సెకండతరీ విద్యలో డార పవుట్ రేట్ల త్కుివగా ఉండతట్ంతో పాట్ల పట్ు ణీకరణ, 

ఆయుః పర మాణం పెర్థ్గన దేశంలో ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ పర కాియ వేగవంత్మైంద్ధ. 

5. శిశు మరణల రేట్ల, జనస్తంద్ర త్ అధికంగా ఉండే పర్థ్స్థధ తులు ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధకి 

పర త్తబంధకంగా ఉంటాయి. 

భారత్లో ఆరి్థకాభివృది్ధ పా్కి్రయ 

భారత్ నామినల్ జీడీపీలో పర పంచంలో ఏడో అత్తపెద్ద  ఆర్థ్ధ కవయవసధ గా, పీపీపీ పరంగా మూడో 

ఆర్థ్ధ క వయవసధ గా నిలిచింద్ధ. 2001 త్రాాత్ సేవారంగంలో 9 శాత్ం వృది్ధ నమోద్వుతోంద్ధ. 

పైెైవేట్ రంగంలో ఐటీ రంగం అధిక ఉపాధి అవకాశాలు కలిపంచింద్ధ. జీడీపీలో వయవస్తయ రంగం 

వాటా త్గుు తూ ఇత్ర రంగాల వాటా పెరుగుతోంద్ధ. దని ఆధారంగా భారత్లో ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ 

పర కాియ వేగవంత్మైంద్ని చపపవచ్చు. మనదేశానికి యూరోపియన్ యూనియన్, అమర్థ్కా, 

యనెటైడ్ అరబ్ ఎమిరేట్ు్, చైనా, స్థంగపూర్ ఎగుమతుల మారిట్గా ఉనాియి. 

2015లో ఐ.ఎం.ఎఫ్. అంచనాల పర కారం రాబడులు 420 బిలియన్ డాలరుల , వయయం 570 

బిలియన్ డాలరుల గా నమోద్యాయయి. 2015 సెపెు ంబర్ 25 నాటికి దేశంలో మొతి్ం 349.97 

బిలియన్ డాలరల  విదేశీ మారకద్ర వయ నిలాలునాియి. వరలడ ్ ఫెడతరేష్న్ ఆఫ్ ఎకేుుంజ్ 

అభిపార యంలో ఫిబర వర్థ్ 2015లో మారిట్ కాపిట్లైజేష్న్లో బంబాయి స్తు క్ ఎకేుుంజ్ 

పర పంచంలో 11వ స్తధ నానిి, నేష్నల్ స్తు క్ ఎకేుుంజ్ ఆఫ్ ఇండియా 12వ స్తధ నానిి పందాయి. 

 

జీవన పా్మాణం అంచనాలో సమసయలు 

1. కొనుగోలు శకి్ర సామయం: వివిధ దేశాల పర జల మధయ జీవన పర మాణనిి పోలుడానికి 

భినిమైన కొనగోలు శకిి స్తమాయలన తీస్తకోవాలిు ఉంట్లంద్ధ. వాసివిక స్థధ ల 

దేశీయోత్పతి్త స్తధ నికంగా దేశంలోని కొనగోలు శకిిని సపష్ు పరచదు. ఉదాహరణకు 

నమీబియాలో త్లసర్థ్ ఆదాయం చాలా త్కుివ. అమర్థ్కా లాంటి అభివృది్ధ చంద్ధన ఆర్థ్ధ క 
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వయవసధ తో పోలిునపుపడు నమీబియాలో జీవన వయయాలు చాలా త్కుివ స్తధ యిలో 

ఉంటాయి. 2014లో నమీబియా త్లసర్థ్ స్థధ ల దేశీయోత్పతి్త 8200 డాలరుల . ఈ 

మొతిానిి అమర్థ్కాతో పోలిునపుపడు ఒక వయకిి నమీబియాలోనే అధిక వసి్తవులు, 

సేవలన వినియోగంచ్చకోగలుగుతాడు. ఈ కామంలో వివిధ దేశాల పర జల జీవన వయయానిి 

అంచనా వేయడానికి త్లసర్థ్ జీడీపీని కొనగోలు శకిి స్తమయం ఆధారంగా అంచనా వేయాలి. 

2. ఆరి్థక కారయకలాప్రనిి పూరి్థగా ప్ర్థగణనలోక్ర తీసుకోకపోవడం: కొనిి దేశాలోల  బాల క్ 

మారిట్ స్తధ యి హెచ్చుగా ఉంట్లంద్ధ. కొనిి ఆర్థ్ధ క కారయకలాపాలన అధికార గణంకాలోల కి 

తీస్తకోకపోవచ్చు. నమీబియా లాంటి దేశంలో జీవనాధార వయవస్తయానికి పార ధానయం ఉంద్ధ. 

ఈ దేశ జీడీపీలో వయవస్తయ రంగం వాటా స్తమారు 5 శాత్ం. వయవస్తయం ఎకుివగా 

జీవనాధారం కావడతం వలల  దని ఉత్పతి్తకి సంబంధించి కచిుత్మైన గణంకాలు లభించవు. 

కాబటిు  ఇలాంటి అభివృది్ధ చందుతుని దేశాలోల  వయవస్తయ రంగం అంచనాలు కచిుత్ంగా 

లేకపోవడతం వలల  జీడీపీ అలప అంచనాకు గురవుతుంద్ధ. దని ఆధారంగా త్లసర్థ్ ఆదాయం, 

పర జల జీవన పర మాణనిి కచిుత్ంగా అంచనా వేయలేం. 

3. వృది్ధక్ర సంబంధంచిన బహిరగ తాలు: అధిక జీడీపీ అధిక జీవన పర మాణనిి స్థచిసి్తంద్ధ. 

కానీ అధిక వృది్ధ కారణంగా కాలుష్యం, అధిక రదద  లాంటి సమసయలు ఏరపడతతాయి. ఈ స్థధ త్త 

జీవన పర మాణం త్గుు ద్లకు (కాలుష్యం కారణంగా ఆరోగయ కిీణత్, రదద  కారణంగా కాలం 

వృథా) దార్థ్తీసి్తంద్ధ. ఉదాహరణకు చైనాలో అధిక వృది్ధతో పాట్ల కాలుష్యం, రదద  లాంటి 

సమసయలు ఏరపడుతునాియి. 

4. ప్నిగంటలు: రండు దేశాలు ఒకే విధమైన జీడీపీని కలిగ ఉండతవచ్చు. కానీ ఒక దేశంలో 

వారంలో సగట్ల పని గంట్లు 60గా, మరో దేశంలో 40గా ఉనిపుపడు అధిక సగట్ల పని 

గంట్లు ఉని దేశంలో జీవన పర మాణం త్కుివగా ఉండతటానిి గమనించవచ్చు. 

5. పేదర్థకం: సమాజంలో ఆదాయం, వయయం ఏవిధంగా పంపిణీ జర్థ్గందో తెలుస్తకోవాలంటే 

జీవన పర మాణలన పర్థ్గణనలోకి తీస్తకోవాలి. దేశంలో అధిక త్లసర్థ్ జీడీపీ 

నమోదైనపపటికీ మరో వైెపు పేద్ర్థ్కం ఎకుివగా ఉండతవచ్చు. 
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6. మానవాభివృది్ధ సూచీ: జీవన పర మాణలన అంచనా వేయడానికి మానవాభివృది్ధ స్థచీ 

ఉపకర్థ్సి్తంద్ధ. ఆయుః పర మాణం, విద్య, త్లసర్థ్ ఆదాయం(పీపీపీ) స్థచీలుగా 

మానవాభివృది్ధ స్థచీ రూపంద్ధసి్తరు. ఆర్థ్ధ క వయవసధ లోల  త్లసర్థ్ ఆదాయం పెరుగుద్లకు 

అక్షరాసయత్కు పర త్యక్ష సంబంధం ఉంట్లంద్ధ. అక్షరాసయత్ అధికమైతే పనిలో 

పాలుపంచ్చకునే రేట్ల పెరగడతం వలల  వనరుల అభిలష్ణీయ వినియోగం.. త్దాారా 

ఆర్థ్ధ కాభివృది్ధ స్తధయమవుతుంద్ధ. ఫలిత్ంగా పర జల జీవన పర మాణంలో పెరుగుద్ల 

సంభ్విసి్తంద్ధ. 
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