
 

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

 

వృది్ధ అంచనాలు 

 
ప్ర ప్ంచ బ్యంక్ 

పటిష్ట మైన విస్త రణతోపాటు అనుకూల చమురు ధరలు దకి్షణాసియాలో ఆరి్థక వృది్ధని 

వేగవంతం చేయగలవని పర పంచబ్యంకు అభిపార యపడంద్ధ. 2017-18లో భారత్లో జీడీపీ 

వృది్ధ 8 శాతంగా నమోదు కాగలదని పర పంచ బ్యంక్ అంచనా వేసింద్ధ. 2015-16లో భారత 

ఆరి్థక వయవసి్ 7.5 శాతం వృది్ధ సాధిస్త ందని, 2016-18 మధయ కాలంలో పెటుట డడ వృది్ధ 12 

శాతంగా ఉండగలదని పర పంచ బ్యంకు నివేద్ధకలో పేర్కొనాారు.  

వినియోగం నుంచి పెటుట డడ ఆధార్థత వృది్ధపైె భారత్ దృష్టట  సార్థంచిందని పర పంచ బ్యంకు 

వరా్గలు తెలిపాయి. ఈ మారుు విష్యంలో చైనా పర్థసిితి విరుదింగా ఉందని వారు 

అభిపార యపడా్డరు. స్వదేశీ స్ంసి్లకు స్ండంధించి "Ease of doing business"లో మొతత ం 

189 దేశాలకుగాను భారత్ 130వ సిానానిా పంద్ధనటుు  పర పంచ బ్యంక్ 2015 అక్టట డర్ 27న 

వెలు డంచింద్ధ. ‘డూయింగ్ బిజినెస్ 2016: మజర్థంగ్ రెగ్యయలేటరీ కావలిటీ అండ్ ఎఫిష్టయన్సీ’ 

అనే నివేద్ధకలో పర పంచ బ్యంకు ఈ అంశానిా పేర్కొంద్ధ. 

 

ఐఎంఎఫ్ 

2014తో పోలిస్తత  2015లో పర పంచవృది్ధ రేటులో తగా్యదల ఉంటుందని ఇంటరేాష్నల్ 

మానిటరీ ఫండ్ (ఐఎంఎఫ్) అభిపార యపడంద్ధ. అక్టట డర్ 2015లో వరలా్ ఎకనమిక్ అవుట్

లుక్లో ఐఎంఎఫ్ వెలు డంచిన అంచనాల పర కారం 2014లో పర పంచ వాస్త విక సి్థల 

దేశీయోతుతిత  వృది్ధ 3.4 శాతంగా ఉంద్ధ. ఇద్ధ 2015లో 3.1 శాతంగా, 2016లో 3.6 శాతంగా 

ఉండగలదని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింద్ధ. అభివృది్ధ చంద్ధన ఆరి్థక వయవసి్ల స్గటు జీడీపీ వృది్ధ 

2015లో రెండు శాతం కాగా, 2016లో 2.2 శాతంగా ఉండగలదని ఐఎంఎఫ్ తెలిపంద్ధ. 
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అభివృది్ధ చంద్ధన ఆరి్థక వయవసి్లోు  2015లో జీడీపీ వృది్ధ స్పుయిన్లో అధికంగా (3.1 శాతం), 

జపాన్లో అలుంగా (0.6 శాతం) ఉండగలదని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింద్ధ. 

వేగంగా అభివృది్ధ చందుతునా ఆరి్థక వయవసి్ల స్గటు జీడీపీ వృది్ధ 2015లో 4 శాతం కాగా, 

2016లో 4.5 శాతంగా ఉండగలదని ఐఎంఎఫ్ తెలిపంద్ధ. చైనా జీడీపీ వృది్ధ 2015లో 6.8 

శాతంగా, 2016లో 6.3 శాతంగా ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా వేసింద్ధ. 2014లో 7.3 శాతం 

జీడీపీ వృది్ధ నమోదు చేస్కునా చైనా తర్గవత కాలంలో తకుొవ వృది్ధ కనడరచడ్డనిా 

గమనించవచ్చు. భారత్కు స్ండంధించి జీడీపీ వృది్ధ 2014లో 7.3 శాతం కాగా, 2015లో 

7.3 శాతం, 2016లో 7.5 శాతంగా ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ అంచనా. రష్యయ, బ్రర జిల్ దేశాల 

జీడీపీ వృది్ధ 2015, 2016లో రుణాతమకంగా ఉంటుందని ఐఎంఎఫ్ తెలిపంద్ధ. 

 

అభివృది్ధ చంద్ధన ఆరి్థక వయవసి్లు 

2015లో రెండు శాతం వృది్ధని మాతర మే నమోదు చేస్క్టగలిగే అభివృది్ధ చంద్ధన ఆరి్థక 

వయవసి్లు 2016లో 2.2 శాతం వృది్ధ సాధించగలవని ఐఎంఎఫ్ అభిపార యపడంద్ధ. ఆయా 

దేశాల జీడీపీ వృది్ధలో కంతమేర ఆశిస్త నా పెరుగ్యదల ఉండటానిక్ష కారణాలను ఐఎంఎఫ్ క్షంద్ధ 

విధంగా పేర్కొంద్ధ. 

1. యూరో పార ంతంలో కంతమేర పురోగమన పర్థసిితులు ఏరుడటం. 

2. జపాన్ ధనాతమక వృది్ధ. 

3. కూూ డ్ చమురు ధరలోు  తగా్యదల. 

4. అభిలష్ణీయ దర వయ విధానాలను అవలంభించే స్థచనలు. 

5. వితత  పర్థసిితులు మరుగ్యపడటం. 

6. కనిా దేశాల విష్యంలో కరెన్సీ విలువలో తగా్యదల. 

వేగంగా అభివృది్ధ చందుతునన ఆరి్థక వయవసి్లో్ల బలహీన వృది్ధ 

వేగంగా అభివృది్ధ చందుతున్న ఆరి్థక వయవసి్లోు  2014తో పోలిస్తత  2015లో వృది్ధ కి్షణంచింద్ధ. 

దీనిక్ష ఐఎంఎఫ్ క్షంద పేర్కొనా కారణాలను తెలిపంద్ధ. 
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 చమురు ఎగ్యమతులోు  వృది్ధ డలహీన పడటం. 

 చైనా ఆరి్థక వయవసి్లో వృది్ధ మందగంచడం. 

 ఇతర వస్త వుల ఎగ్యమతిదారులకు అనుకూలమైన వాతావవరణం లేకపోవడం. 

 ఎగ్యమతుల ధరలోు  తగా్యదల 

 జియోపలిటికల్ టెనినుు . 

 అమర్థకాలో వడాీ రేటుు  అధికమవుతాయనే అంచనాలతో పాటు డ్డలర్ విలువలో 

పెరుగ్యదల ఉంటుందనే అంచనాలు. 

డ్డలర్ విలువ అధికమవడం వలు  అభివృది్ధ చందుతునా రుణగూ హీత దేశాలకు రుణాల ఖరుు 

(Borrowing Cost)లో పెరుగ్యదల ఏరుడుతుంద్ధ. 

 

యూఎన్సీటీఏడీ: పర పంచ ఉతుతిత  వృది్ధ 

 

పర పంచ ఉతుతిత  వృది్ధ 2014, 2015 స్ంవతీర్గలోు  ఒకే విధంగా (2.5 శాతం) ఉండగలదని 

యూఎన్సీటీఏడీ పేర్కొంద్ధ. అభివృది్ధ చంద్ధన దేశాలకు స్ండంధించి ఉతుతిత  వృది్ధ 2014లో 

1.6 శాతం కాగా, 2015లో 1.9 శాతం ఉంటుందని యూఎన్సీటీఏడీ నివేద్ధకలో తెలిపారు. 

అమర్థకాలో ఉతుతిత  వృది్ధ 2014లో 2.4 శాతం కాగా, 2015లో 2.3 శాతంగా ఉంటుందని 

యూఎన్సీటీఏడీ పేర్కొంద్ధ.  

2014లో ఉతుతిత క్ష స్ండంధించి రుణాతమక వృది్ధ నమోదు చేస్కునా ఇటలీ, జపాన్ 2015లో 

ధనాతమక వృది్ధని కనడరుసాత యని, 2015లో అభివృది్ధ చంద్ధన దేశాలకు స్ండంధించి అమర్థకా 

(2.3 శాతం), యూకే (2.3 శాతం) దేశాల ఉతుతిత లో వృది్ధ అధికంగా ఉంటుందని యూఎన్

సీటీఏడీ నివేద్ధకలో పేర్కొనాారు. అభివృది్ధ చందుతునా దేశాలోు  ఉతుతిత  వృది్ధ 2014లో 4.5 

శాతం కాగా, 2015లో 4.1 శాతంగా ఉండగలదని యూఎన్సీటీఏడీ పేర్కొంద్ధ. 2014లో 

భారత్ కంటే చైనాలో ఉతుతిత లో వృది్ధ అధికంగా ఉండగా, 2015లో చైనాను భారత్ 

అధిగమించింద్ధ. చైనాలో ఉతుతిత  వృది్ధ 2014లో 7.4 శాతం కాగా, 2015లో 6.9 శాతంగా 
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ఉంటుందని యూఎన్సీటీఏడీ అంచనా. భారత్కు స్ండంధించి ఉతుతిత  వృది్ధ 2014లో 7.1 

శాతం కాగా, 2015లో 7.5 శాతంగా ఉండగలదని యూఎన్సీటీఏడీ అంచనా వేసింద్ధ. 

స్వాతంత్య్యానంతరం భారత్ల్ల జాతీయ, తలస్ర్థ ఆదాయాల వృది్ధ 

ఒక నిరీీత కాలంలో ఆరి్థక వయవసి్లో జాతీయ, తలస్ర్థ ఆదాయాలోు  పర్థమాణాతమక 

పెరుగ్యదలను ఆరి్థకవృది్ధగా పర్థగణసాత రు. సావతంతాయానంతరం గత 68 ఏళ్ు లో వాస్త విక 

జాతీయాదాయ సాంవతీర్థక వృది్ధ రేటు 4.5 శాతానిక్ష పైెగా నమోదైంద్ధ. సావతంతయాం సిది్ధంచిన 

తర్గవత కంత కాలంపాటు వాస్త విక జాతీయాదాయ వృది్ధలో తగా్యదల ఏరుడనపుటిక్ష 

అనంతర కాలంలో వృది్ధలో పెరుగ్యదల నమోదైంద్ధ.  

సావతంతాయానంతరం మొదటి దశాడద  కాలంలో వాస్త విక జాతీయాదాయ స్గటు వృది్ధ 3.8 

శాతంగా ఉంద్ధ. ఇద్ధ 1960వ దశకంలో 3.5 శాతంగా, 1970వ దశకంలో 3.1 శాతంగా, 

1980వ దశకంలో 5.5 శాతంగా నమోదైంద్ధ. ఆరి్థక పర ణాళికలు పార రంభమైన తర్గవత మొదటి 

మూడు దశకాలోు  జాతీయాదాయ వృది్ధ స్గటు 3.5 శాతంగా ఉండగా, 1980-81 తర్గవత 

స్గటున 5.7 శాతంగా నమోదైంద్ధ. 1960, 1970 దశాబ్ద లతో పోలిస్తత  1980వ దశకంలో 

జాతీయాదాయ వృది్ధ అధికంగా ఉంద్ధ. దీనిక్ష క్షంద్ధ కారణాలను పేర్కొనవచ్చు. 

1. పర భుతవ వయయంలో పెరుగ్యదల. ఇద్ధ ఆరి్థక వయవసి్కు వితత  మదద తును అంద్ధంచింద్ధ. 

2. మూలధన వస్త వులు, ఎలకాట ానిక్ వస్త వులు, ఆటోమొబై్రల్ రంగంలో వినియోగంచే 

తయారీ పర్థకర్గల ద్ధగ్యమతులపైె ఆంక్షలు తొలగంచడం. 

3. పెరుగ్యతునా దర వయ, కరెంటు అకంట్ లోటులను పూడుుక్టవడ్డనిక్ష పర భుతవం విదేశీ 

డహిరాత రుణాలపైె దృష్టట  సార్థంచడం. 

సి్థల జాతీయాదాయం సిిర ధరల వదద  మొదటి పర ణాళికలో 4 శాతం, పదో పర ణాళికలో 7.6 

శాతం, పదకండో పర ణాళికలో 7.8 శాతం వృది్ధని సాధించింద్ధ. నికర జాతీయాదాయ వృది్ధ సిిర 

ధరల వదద  మొదటి పర ణాళికలో 4.6 శాతం కాగా, పదో పర ణాళికలో 7.6 శాతం, పదకండో 

పర ణాళికలో 7.5 శాతంగా నమోదైంద్ధ. 2014-15లో నికర జాతీయాదాయం సిిర ధరల వదద  

(2011-12 పర కారం) రూ. 94,00,266 క్టటుు గా, పర స్త త ధరల వదద  రూ.112,17,079 
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క్టటుు గా సీఎస్వో అంచనా వేసింద్ధ.  

 

వెనుకబడిన రాష్ట్ర ాలో్ల వృది్ధ ప్ర కి్రయ ధోరణులు 

 1980వ దశాడద ం, స్ంస్ొరణల అమలు కాలంలో వివిధ ర్గష్యట ాల మధయ.. ముఖయంగా 

వెనుకడడన ర్గష్యట ాల మధయ వృది్ధ రేటులో వయతాయసాలు ఏరుడా్డయి. 

 1990వ దశాడద ంలో మధయపర దేశ్, ర్గజసిాన్ ర్గష్యట ాలు సాధించిన వృది్ధ రేటు స్ంతృపత కరంగా 

ఉంద్ధ. అయినపుటిక్ష పర స్త త దశాడద ం మొదటి అరి భాగంలో ఈ రెండు ర్గష్యట ాలోు  వృది్ధ 

రేటు మందగంచింద్ధ. 

 1990వ దశాడద ం రెండో అరి భాగం, ఆ తర్గవత కాలంలో ఒడశా, బిహార్, అసం, 

ఉతత రపర దేశ్ ర్గష్యట ాలోు  వృది్ధ కి్షణంచింద్ధ. ఇదే కాలానిక్ష స్ండంధించి ఇతర ర్గష్యట ాలోు  వృది్ధ 

రేటులో పెరుగ్యదల ఏరుడంద్ధ. గత పదేళ్ు  కాలంలో బిహార్లో జీఎస్డీపీ వృది్ధ అధికంగా 

నమోదు కావడం గమనించవచ్చు. 2012-13లో బిహార్ మాతర మే రెండంకెల వృది్ధ 

(10.73 శాతం) సాధించగలిగంద్ధ. ఈ ర్గష్ట ాం 2010-11లో 15.03 శాతం, 2011-12లో 

10.29 శాతం వృది్ధ సాధించింద్ధ. 

 కనిా ర్గష్యట ాలు జీఎస్డీపీ వృది్ధ రేటు సాధనలో ఇతర ర్గష్యట ాల కంటే వెనుకడడనపుటిక్ష 

పేదర్థక నిరూమలనలో మంచి ఫలితాలను సాధించాయి. 

 అధిక వృది్ధ సాధించిన ర్గష్యట ాలోు  పేదర్థకం కంత శాతం తగానపుటిక్ష వృది్ధ పర క్షూయలో కనిా 

పార ంతాలు, స్మూహాలు నిరకిాయనిక్ష గ్యరయాయయి. 

 వయవసాయ రంగ వృది్ధ, పేదర్థకం తగాంపు మధయ ఉనా స్ండంధం ఈస్ట ాన్ ఇండయాలోని 

వెనుకడడన ర్గష్యట ాలోు  కనిపంచింద్ధ. 

తలస్ర్థ ఆదాయ వృది్ధ 

తలస్ర్థ నికర జాతీయాదాయం 1950-51లో పర స్త త ధరల వదద  రూ. 274 కాగా సిిర ధరల 

వదద  (2004-05 పర కారం) రూ. 7513గా ఉంద్ధ. 2014-15లో తలస్ర్థ నికర జాతీయాదాయం 
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పర స్త త ధరల వదద  రూ. 88,533 కాగా, సిిర ధరల వదద  రూ.74,193. పర ణాళికా యుగంలో 

సిిర ధరల వదద  తలస్ర్థ ఆదాయ వృది్ధ మొదటి పర ణాళికలో 2.7 శాతం కాగా, పదో పర ణాళికలో 

5.9 శాతం, పదకండో పర ణాళికలో 6 శాతంగా నమోదైంద్ధ. 
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