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ఆరి్థక వ్యవ్సి్ - జాతీయాదాయం 

 
చకీ్రయ ఆదాయ ప్ర వాహం 

ఆరి్థక వ్యవ్సి్ను అయిదు రంగాల ఆధారంగా పర్థశీలంచవ్చ్చు.అవి.. 1. కుటంబం, 2. 

స్ంసి్లు, 3. విత్త  స్ంసి్లు(మూలధన మార్కెట్), 4. పర భుత్వం, 5. ఇత్ర పర పంచం. ఈ 

అయిదు రంగాలు ఉత్పత్తత  కారయకలాపాలో్ల నిమగ్నమైనందువ్లో వీటి మధయ ఆదాయ పర వాహం 

ఉంటంది. అనిన ఉత్పత్తత  కారకాల యాజమానయం కుటంబ రంగ్ం చేతులో్ల ఉంటంది. 

కుటంబ రంగ్ం ఉత్పత్తత  కారకాలను స్ంసి్ల(పర భుత్వ, పై్ైవేట, జాయింట్, స్వదేశశీ, విదేశశీ)కు 

స్రఫరా చేస్త ంది. ఉత్పత్తత  కారకాల సేవ్లను వినియోగంచ్చకుననందుకు స్ంసి్లు పర త్తఫలానిన 

చెలోస్తత యి. ఈ పర త్తఫలం భాటకం, వేత్నం, వ్డీ్డ, లాభం రూపంల్ల ఉంటంది. కుటంబ రంగానికి 

చెలోంపులు, పర భుత్వవనికి చెలోంచే కార్పపరేషన్ పనున, ఇత్ర పరోక్ష పనునలాటపాట విత్త  

స్ంసి్లో్ల పొదుపును స్ంసి్లు నిరవహిస్తత యి. 

 

స్ంసి్లు సి్థల ప్టు బడి కోస్ం విత్త  స్ంసి్ల నుంచి నిధులు స్మీకర్థస్తత యి. స్ంసి్ల నుంచి 

కార్పపరేషన్ పనున, ఇత్ర పరోక్ష పనునలు, కుటంబ రంగ్ం నుంచి వ్యకిిగ్త్ పనున రూపంల్ల 

పర భుత్వవనికి ఆదాయం స్మకూరుతుంది. పర భుత్వం వివిధ మారాాలో్ల పొందిన ఆదాయానిన 

స్ంసి్ల నుంచి వ్స్త , సేవ్ల కొనుగోలు కోస్ం, కుటంబ రంగానికి బదిలీ చెలోంపుల రూపంల్ల 

కొంత్ మొత్వత నిన ఖరుు చేస్త ంది. కుటంబ రంగ్ం, స్ంసి్లు, పర భుత్వం విత్త  స్ంసి్లో్ల పొదుపు 

చేస్తత యి. ఈ మూడు రంగాల నుంచి స్మీకర్థంచిన ధనానిన విత్త  స్ంసి్లు ప్టు బడి అవ్స్రమైన 

స్ంసి్లకు రుణంగా మంజూరు చేస్తత యి. త్మ సంత్ ఉత్పత్తత  స్తధనాలకు స్ంబంధంచి స్ంసి్ల 

నుంచి ఆదాయం పొందడంాట పాట పర భుత్వం, ఇత్ర దేశశాల నుంచి బదిలీ చెలోంపుల రూపంల్ల 

కుటంబ రంగ్ం ఆదాయం పొందుతుంది. స్ంసి్ల నుంచి వినియోగ్ వ్స్త వుల కొనుగోలు కోస్ం, 

పర భుత్వవనికి వ్యకిిగ్త్ పనున చెలోంచడానికి, విత్త  స్ంసి్లో్ల పొదుపు కోస్ం కుటంబ రంగ్ం నుంచి 
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ఆయా రంగాలకు ఆదాయ పర వాహం ఉంటంది. విదేశశాలకు ఎగుమతుల దావరా, ఇత్ర దేశశాల 

నుంచి ఉత్పత్తత  కారకాల ఆదాయం (ఫ్యయకు ర్ ఇన్కమ్), బదిలీ చెలోంపుల రూపంల్ల ఆదాయం 

లభిస్త ంది. దిగుమతులకు ఉత్పత్తత  కారకాల ఆదాయం, బదిలీ చెలోంపుల రూపంల్ల విదేశశీ 

రంగ్ం ఇత్ర దేశశాలకు చెలోంపులు చేస్త ంది. ఈ పర కిియ నిరాటంకంగా కొనస్తగ్డం వ్లో ఆరి్థక 

వ్యవ్సి్ల్ల వివిధ రంగాల మధయ ఆదాయం ఉత్పత్తత  కావ్డంాటపాట స్రుెయలేటట్ అవుతుంది. 

 

ఉత్పత్తత  మొత్త ం స్ంసి్ల నుంచే లభిస్త ందని, స్ంసి్లేట ప్టు బడి కారయకలాపాలు నిరవహిస్తత యని, 

పొదుపు మొత్త ం విత్త  స్ంసి్లకు బదలాయింపు అవుతుందనే పర మేయాల(అసంపష నస్)కు 

ల్లబడి వివిధ రంగాల మధయ చకి్రయ ఆదాయ పర వాహానిన పర్థశీలంచాల. 

ఆదాయ చకి్రయ పర వాహంల్ల జాతీయాదాయం నుంచి స్ంభవించే ఉపస్ంహరణలు(లీకేజెస్) 

జాతీయ ఉత్పత్తత  వ్యయంల్ల భాగ్ంగా ఉండవు. ఇవి పొదుపు(ఎస్), పనునలు(టి), 

దిగుమతులు(ఎం). జాతీయ ఉత్పత్తత  వ్యయంల్ల భాగ్ంగా ఉండే ఇంజెక్షనస్(ఆదాయ 

పర వాహంల్లకి మర్థంత్ ఆదాయం చేరుడం -అడిషనస్) జాతీయాదాయం నుంచి వ్చిునవి 

కావు. వీటిని ప్టు బడి(ఐ), పర భుత్వ వ్యయం(జి), ఎగుమతులు(ఎకస్)గా పేర్పెనవ్చ్చు. 

ఇంజెక్షనస్, లీకేజెస్ మధయ స్ంబంధం ఉంటంది. ప్టు బడి పాకిష కంగా లేటదా పూరి్థగా పొదుపుపై్ 

ఆధారపడి ఉంటంది. పర భుత్వ వ్యయానికి పనునల రూపంల్ల వ్చిున ఆదాయమే ఆధారం. 

ఆరి్థక స్మతౌలయ సి్థత్తని కొనస్తగంచాలంటే మొత్త ం పర ణాళికాబదధ మైన లీకేజెస్, మొత్త ం 

పర ణాళికాబదధ మైన ఇంజెక్షనస్(టోటల్ పోానీ్ ఇంజెక్షనస్)కు స్మానంగా ఉండాల. 

S + T + M = I + G + X 

పై్ స్మీకరణం సేవచాాయుత్ ఆరి్థక వ్యవ్సి్ల్ల మూడు రకాలైన అస్మతౌలయత్లను స్పషు ం 

చేస్త ంది. 

1.ప్టు బడి - పొదుపు అంత్రం 

2. దర వ్యల్లట/మిగులు 

3. కర్కంట్ అకంట్ ల్లట/మిగులు 
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ఈ మూడింటి మొత్త ం ‘స్నాన’కు స్మానంగా ఉండాల. భారత్దేశశంల్ల ప్టు బడి ఎలోపుపడూ 

పొదుపు కంటే ఎకుెవ్గా ఉంటంది. పర భుత్వం త్రచ్చగా దర వ్యల్లటను ఎదుర్పెంటోంది. 

కర్కంట్ అకంట్ ల్లట దావరా దర వ్యల్లట, ప్టు బడి-పొదుపు మధయ అంత్రాలను త్గాంచాలస 

ఉంటంది. 

 

జాతీయాదాయాన్ని ప్ర భావితం చేసే అంశాలు 

1. ఒక ఆరి్థక వ్యవ్సి్ పర గ్త్త జాతీయాదాయ పర్థమాణంపై్ ఆధారపడి ఉంటంది. 

జాతీయాదాయ పర్థమాణం కింది అంశాలపై్ ఆధారపడి ఉంటంది. 

2. స్హజ వ్నరులు(భూమి, ఖనిజాలు, నదులు, పరవత్వలు, అనుకూల వాత్వవ్రణం) 

అధకంగా లభయమయ్యయ దేశశాలో్ల జాతీయాదాయ పర్థమాణం ఎకుెవ్గా ఉంటంది. 

3. రోడోు, కాలవలు, బ్రర డిిలు, రై్కలేటవ, ఫ్యయకు రీలు అధకంగా ఉనన దేశశాలో్ల ఆరి్థక కారయకలాపాలు 

విస్త ృత్మై జాతీయాదాయం ప్రుగుతుంది. 

4. ఆధునిక ఆరి్థక వ్యవ్సి్ పర గ్త్తకి మూలధనం పర ధానమైంది. మూలధనం నాణయత్, 

పర్థమాణంపై్ ఉత్పత్తత  పర్థమాణం ఆధారపడి ఉంటంది. వెనుకబడిన దేశశాలో్ల మూలధనం 

కొరత్ వ్లో త్లస్ర్థ ఆదాయం త్కుెవ్. 

5. జాతీయాదాయవ్ృదిధ ని నిరణ యించే మరో ముఖయ కారకం మానవాభివ్ృదిధ . స్హజ వ్నరుల 

లభయత్ ఉననపపటిక్ర దేశశంల్ల జనాభా త్కుెవ్గా ఉంటే జాతీయాదాయ పర్థమాణం 

త్కుెవ్గా ఉంటంది. నైపుణయం ఉనన శిామిక శకిిాటపాట స్తమాజిక అంశాలైన విదయ, 

ఆరోగ్యం, గ్ృహ వ్స్త్త, పార్థశుదధ యం, స్వచామైన త్వగునీరు మొదలైనవి మానవాభివ్ృదిధ కి 

దోహదం చేస్తత యి. త్దావరా ఈ స్తమాజిక అంశాలు వ్నరుల అభిలషణీయ వినియోగానికి 

దార్థతీస్థ జాతీయాదాయ వ్ృదిధ కి కారణం అవుతునానయి. 

6. స్తంకేత్తక పర్థజాానం జాతీయాదాయ సి్తయిని నిరణ యిస్త ంది. స్తంకేత్తక పర్థజాానానిన 

త్కుెవ్గా వినియోగస్త నన దేశశాలో్ల జాతీయాదాయ సి్తయి త్కుెవ్గా ఉండటానిన 

గ్మనించవ్చ్చు. ఆధునిక స్తంకేత్తక పర్థజాానానిన ఎకుెవ్గా వినియోగస్త నన దేశశాలో్ల 
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జాతీయాదాయ వ్ృదిధ రేట అధకంగా నమోదవుాటంది. పర పంచీకరణ నేపథ్యంల్ల విదేశశీ 

స్తంకేత్తక పర్థజాానం దిగుమతులపై్ అధక దేశశాలు ఆంక్షలు తొలగంచాయి. దంాట 

జాతీయాదాయ వ్ృదిధ  వేగ్వ్ంత్మైంది. 

7. పార్థశిామిక స్తమరియం అధకంగా ఉండటం జాతీయాదాయ పర్థమాణానిన నిరణ యిస్త ంది. 

పార్థశిామికవేత్త ల(ఉదయమదారుల) స్తమరియం అధకంగా ఉనన దేశశాలో్ల వ్నరుల 

అభిలషణీయ వినియోగ్ం అధక జాతీయోత్పత్తత కి దార్థతీస్త ంది. త్దావరా జాతీయాదాయ 

పర్థమాణంల్ల ప్రుగుదల ఎకుెవ్గా ఉంటంది. 

8. శిమ విభజన, పర త్యయక్రకరణ లాంటి పర్థసి్థతులు పర్థశిమలో్ల అంత్రాత్ ఆదాయాల 

ప్రుగుదలకు దార్థతీస్తత యి. త్దావరా జాతీయోత్పత్తత  ప్ర్థగ జాతీయాదాయంల్ల 

ప్రుగుదల స్ంభవిస్త ంది. 

9. రాజక్రయ సి్థరత్వం ఉనన దేశశాలో్ల ఉత్పత్తత  అధక సి్తయిల్ల జరుగుతుంది. ఈ కిమంల్ల 

జాతీయాదాయంల్ల ప్రుగుదల ఉంటంది. రాజక్రయ సి్థరత్వం లేటని దేశశాలో్ల 

జాతీయాదాయవ్ృదిధ  త్కుెవ్గా ఉంటంది. 

సేవా రంగ ఆధారిత వృది్ధ 

1951 త్రావత్ నికర దేశశీయోత్పత్తత ల్ల వ్యవ్స్తయ రంగ్ం వాటా త్గాుతూ వ్స్త ంది. అదేశ 

స్మయంల్ల పార్థశిామిక, సేవా రంగాల వాటా ప్రుగుాటంది. పార్థశిామిక రంగ్ంల్ల నిరాాణాత్ాక 

మారుపలు చోట చేస్కునానయి. ఆరి్థక అవ్సి్తపనలైన రవాణా, స్మాచారం, శకిి, ఫైనానస్ 

లాంటి రంగాలో్ల వ్ృదిధ రేట మరుగైంది. 1980-81ల్ల భారత్ సి్థల దేశశీయోత్పత్తత ల్ల వ్యవ్స్తయ 

రంగ్ం వాటా 37.9 శాత్ం కాగా, సేవా రంగ్ం వాటా 38 శాత్ంగా నమోదైంది. అదేశ ఏడాది 

పార్థశిామిక రంగ్ం వాటా జీడ్డపీల్ల 24 శాత్ం. 1980వ్ దశకంల్ల జీడ్డపీల్ల సేవా రంగ్ం వాటా 

గ్ణనీయంగా ప్ర్థగంది. తొమిాదో పర ణాళికా కాలం(1997 -2002)ల్ల ఆరి్థక వ్ృదిధ  రేట కేవ్లం 

5.7 శాత్మే నమోదయినపపటిక్ర సేవా రంగ్ం వ్ృదిధ ల్ల మాత్ర ం ప్రుగుదల ఏరపడింది. 

ఈ పర ణాళిక కాలంల్ల వ్యవ్స్తయ రంగ్ం స్గ్ట వార్థష క వ్ృదిధ  2.5 శాత్ం కాగా, పార్థశిామిక రంగ్ం 

వ్ృదిధ  4.3 శాత్ంగా నమోదైంది. సేవా రంగ్ంల్ల 7.9 శాత్ం వ్ృదిధ  నమోదైంది. 2002-03 
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త్రావత్ స్మాచార రంగ్ం(ముఖయంగా టెలకాం), వాయపార సేవ్లు(ముఖయంగా ఇనఫరేాషన్ 

టెకానలజీ), ఫైనానస్ రంగాలు అధక వ్ృదిధ  కనబరాుయి. దంాట సేవా రంగ్ం సి్థరవ్ృదిధ ని 

నమోదు చేస్థంది. 2001-2012 మధయ కాలంల్ల భారత్ల్ల సేవా రంగ్ం స్గ్ట వార్థష క వ్ృదిధ  9 

శాత్ంగా ఉంది. ఇదేశ కాలానికి చైెనాల్ల సేవా రంగ్ వ్ృదిధ  10.9 శాత్ం. చైెనా త్రావత్ సేవా 

రంగ్ంల్ల వేగ్ంగా అభివ్ృదిధ  చెందుతునన ర్కండో అత్తప్దద  ఆరి్థక వ్యవ్సి్ మనదేశ. సేవా రంగ్ంల్ల 

2013-14ల్ల 9.1 శాత్ం, 2014-15ల్ల 10.6 శాత్ం వ్ృదిధ  నమోదైంది. 2014-15ల్ల పర స్త త్ 

ధరల వ్దద  ఉత్పత్తత  కారకాల దృష్ట్ు య సి్థల కలపిన విలువ్ల్ల సేవా రంగ్ం వాటా 52.7 శాత్ంగా 

నమోదైంది. ఎకనమిక్ స్రేవ 2014 పర కారం, 2012ల్ల పర పంచ జీడ్డపీల్ల సేవా రంగ్ం వాటా 65.9 

శాత్ం కాగా, మొత్త ం ఉదోయగత్ల్ల ఈ రంగ్ం వాటా 44 శాత్ం. 

 

సేవా రంగంలో సమసయలు 

1. భారత్దేశశంల్ల గిామీణ, పటు ణ పార ంత్వలో్ల అవ్సి్తపనా సౌకరాయలు స్ర్థపడా లేటవు. విదుయచాకిి 

కొరత్, టార ఫిక్ లాంటి స్మస్యలు భారత్ స్థలకాన్ స్థటీగా అభివ్ర్థణ ంచే బంగ్రురుల్ల 

ఎకుెవ్గా ఉనానయి. ఈ స్మస్యల వ్లో సేవ్ల నాణయత్ త్గాుతుంది. 

2. జాతీయాదాయంల్ల సేవా రంగ్ం వాటా స్మారు 55 శాత్ంగా ఉననపపటిక్ర 31 శాత్ం 

శిామిక శకిికి మాత్ర మే ఈ రంగ్ం ఉపాధ అవ్కాశాలు కలపస్త ంది. ఈ రంగ్ంల్ల జర్థగే వ్ృదిధ ని 

ఆరి్థకవేత్త లు ఉపాధ రహిత్ వ్ృదిధ గా భావిస్త నానరు. 

3. పరాయటక రంగ్ంల్ల భారత్ పొటెనిషయాలు (స్తమరి్థత్వం) అధకం. ఇటీవ్ల కాలంల్ల దేశశంల్లని 

కొనిన పార ంత్వలో్ల విదేశశీ పరాయటకులపై్ జర్థగన దాడుల కారణంగా భవిషయత్ల్ల ఆ పర భావ్ం 

పరాయటక రంగ్ అభివ్ృదిధ  నిరోధకంగా మారే అవ్కాశం ఉంది. 

4. పర భుత్వ - పై్ైవేట్ భాగ్స్తవమయంల్ల చేపటిు న అనేక అవ్సి్తపనా పార జెకుు ల నిరాాణంల్ల 

జాపయం జరుగుాటంది. దేశశంల్ల అవ్సి్తపనా సౌకరాయల కోస్ం పై్ైవేట్ రంగానికి అనేక 

ప్రర త్వసహకాలు ఇచిునా ఆ రంగ్ం నుంచి ఆశంచినంత్గా ప్టు బడులు రాలేటదు. 
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5. పార థ్మిక, దివతీయ రంగాలో్ల అధక వ్ృదిధ  నమోదైత్య సేవా రంగ్ వ్ృదిధ  నిరాటకంగా 

కొనస్తగుతుంది. 

6. భారత్ల్లని స్రీవస్ పొర వైెడరోు (బీపీవోలు, ఐటీ స్రీవస్ పొర వైెడరోు) ఇత్ర దేశశాల నుంచి తీవ్ర  

ప్రటీని ఎదుర్పెంటనానరు. 

ప్ర భుతవ ప్రర త్సాహకాలు 

సేవా రంగ్ వ్ృదిధ ని మరుగుపరాులసన ఆవ్శయకత్ను పర భుత్వం గురి్థంచింది. ఆరోగ్య స్ంరక్షణ, 

టూర్థజం, విదయ, ఇంజనీర్థంగ్, కమూయనికేషనోు, రవాణా, ఇనఫరేాషన్ టెకానలజీ, బ్యంకింగ్, 

ఫైనానస్, మేనేజ్మంట్, ఇత్ర రంగాలకు పర భుత్వం కొనిన ప్రర త్వసహకాలను పర కటించింది. 

1. పనున నిరాాణత్ల్ల భాగ్ంగా పర త్తపాదిత్ వ్స్త , సేవ్ల పనున(జీఎస్టీ)కు ర్కండు రేటో 

విధంచాలని పర భుత్వం భావిస్త ంది. దనివ్లో పార మాణిక ధరలాట ప్రలునపుపడు ముఖయ 

సేవ్లపై్ పనున రేట త్కుెవ్గా ఉంటంది. సేవ్ల పనున ప్ంచడం వ్లో వినియోగ్దారులపై్ 

పడే పర భావానిన కొంత్ మేర త్గాంచడానికి ఈ చరయ ఉపకర్థస్త ంది. 

2. ఇపపటి వ్రకు మొబైల్ నట్వ్రె్ కనకిు విటీ లేటని గిామాలో్ల 10 శాత్ం గిామాలకు 2016 

డిసంబర్ నాటికి మొబైల్ నట్వ్రె్ ను విస్త ర్థంచాలని భావిస్త నానరు. 

3. కి్రడిట్ / డెబ్రట్ కారీులు, నట్ బ్యంకింగ్, మొబైల్ వాయలటస్కు స్ంబంధంచి జర్థపే 

లావాదేశవీలకు పనున పర యోజనాలను పర భుత్వం పర త్తపాదించింది. 

4. అంత్రిాతీయ కారీులను అనుమత్తంచడానికి ఆర్బీఐ థ్ర్డపారీు  ‘వైెట్ లేటబులల్ 

ఏటీఎం’లను అనుమత్తంచింది. 
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