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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ (National Income) 

 ಷಮಗರ ಅಥಥವಹಷರದ ಅಧಯಯನದಲ್ಲ ಿ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯಕ್ಕೆ ವಿವಕೀಶ ಸ್ಹಾನವಿದಕ.   1930ರ ನಂತರ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ 

ಅಧಯಯನಕ್ಕೆ  J.M ಕ್ಕೀನ್ಸ್  ರರು  ಹಕಚ್ಚಿನ ಪ್ಹರವಷಯನುೀ ನೀಡಿದರು.    ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ಅಧಯಯನದಂದ ರಹಶರದ 

ಜನರಜೀನಮಟ್ಟ, ರಹಶರದ ಅಭಿೃದಿಯ ಸಂತ, ರಹಶರದಲ್ಲ ಿಆದಹಯದ ವಿತರಣಕ,  ವಿವಿಧ ಲಯಗಳ ಬಕಳಣಿಗಕ, ಆರ್ಥಥಕ 

ಚಟ್ುಟಿಕ್ಕಗಳ ಷವರೂ ಮತುು ರಚನಕಯನುೀ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಹಧಯಹಗುತುದಕ.   

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಗಳು: 

 ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಖರ ಮತುು ಷಥಷಮಮತ ಹಯಖ್ಹಯನ ಲಭ್ಯವಿಲ.ಿ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ 

ಅಥಥವಹಷರಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಿಹಯಖ್ಹಯನಗಳನುೀ ನೀಡಿದಹಾರಕ.  

 ಡಾ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾಷಷಲ್ " ಒಂದು ರಹಶರದ ವರಮವಕ್ತು ಮತುು ಬಂಡಹಳ ಅಲ್ಲಿನ ನಕೈಷರ್ಗಥಕ ಷಂತಿುನ ಮೀಲಕ ಷಕ್ತರಯಹರ್ಗ ತಿಥಸಿ 

ಒಂದು ಶಥದಲ್ಲ ಿಉತ್ಹುದಷು ನದಥಶಟ ರಮಹಣದ ನವಳ ಭೌತಿಕ ಷರಕು ಮತುು ಎಲಹಿ ವಿಧದ ಸ್ಕೀಕಗಳಕೀ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ". 

ಗುಣಗಳು: 

 ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದಲ್ಲ ಿಷರಕುಗಳ ಜಕೂತ್ಕಗಕ ಸ್ಕೀಕಗಳನುೀ ಒಳಗಕೂಳಳುತುದಕ. 

 ನವಳ ವಿದಕೀಶಿ ಆದಹಯನುೀ ಒಳಗಕೂಳಳುತುದಕ  

 ಷಕಳಿ ಕಚಿನುೀ ಕಳಕಯುುದು 

ದ್ ೀಷಗಳು: 

 ಜಗತಿುನಲ್ಲ ಿಉತ್ಹುದಷು ಷರಕುಗಳಳ ಅಷಂಖಯ ಮತುು ಕೈವಿಧಯ ಹರ್ಗರುುದರಂದ ನಖರ ಅಂದಹಜು ಕಶಟ  

 ದವಗಣನಕಯ ಷಮಸ್ಕಯಗಕ ರಹಹರ ಇಲ ಿ 

 ಅನುಭಕೂೀಗ ಅಥಹ ಸ್ಹಟಿ ವಿನಮಯ ದಿತಿ ಅಸಿುತವ  

 

ಎ.ಸಿ. ಪಿಗ  " ವಿದಕೀವದಂದ ಬರು ಆದಹಯು ಸ್ಕೀರದಂತ್ಕ ಸಣದ ಮೂಲಕ ಅಳಕಯಬಸುದಹದ ಷಮುದಹಯದ ಭೌತಿಕ ಆದಹಯದ 

ಭಹಗಕೀ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯಹರ್ಗದಕ". 

ಗುಣಗಳು:  

ಮಹಶಥಲ್ ರ ಹಯಖ್ಹಯನಕ್ತೆಂತ ಉತುಮ ಮತುು ಪ್ಹರಯೀರ್ಗಕ ಹದುದು 

 ಸಣದ ಮೂಲಕ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ಮಹನ  

 ವಿದಕೀಶಿ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ  
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 ಸಣದ ಮೂಲಕ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ಮಹನದ ರಯತೀದಂದ ದವಗಣನಕ ತಪ್ಪುಷು ರಯತೀ  

ದ್ ೀಷಗಳು: 

 ಸ್ಹಟಿ ವಿನಮಯ ದಿತಿ ಅಸಿುತವ  
 ಸಣಕ್ಕೆ ಮಿನಮಯ ಬಸುದಹದ ಮತುು ಬಹರದು ಎಂಬ ಅನವಯಕ ರ್ಗೀಥಕರಣ 

 

ಪ್ರೊ.ಇರ್ಷಿಂಗ್ ಫಿಷರ್   "ತಮಮ ಭೌತಿಕ ಅಥಹ ಮಹನವಿೀಯ ರಷರದಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಭಕೂೀರ್ಗಗಳಳ ಡಕಯು ಸ್ಕೀಕಗಳ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ". ಮಹಶಥಲ್ ಮತುು ಪ್ಪಗೂ ರರ ಹಯಖ್ಹಯನಗಳಳ ಉತ್ಹುದನಹ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ಕೂೀನನುೀ ಮುಂದದಾರಕ, ಹಕೂಂದದಾರಕ ಫಿಶರ್ 

ಷಮಿೀಕರಣ ಅನುಭಕೂೀಗ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ಕೂೀನನುೀ ಹಕೂಂದದಕ. 

ಗುಣಗಳು:  

 ಷರಕುಗಳ ಹಷುವಿಕ ಅನುಭಕೂೀಗದ ರಗಣನಕ 

 ಆರ್ಥಥಕ ಕಲಹಯಣದ ರಗಣನಕ 

ದ್ ೀಷಗಳು: 

 ನವಳ ಅನುಭಕೂೀಗದ ಮಹನ ಕಶಟಕರ 

 ಕ್ಕಲು ಅನುಭಕೂೀರ್ಗ ಷರಕುಗಳಳ ಸಲು ಶಥ ಬಹಳಿಕ್ಕ ಬರುಂತಸಹರ್ಗದುಾ, ರತಿಶಥ ನೀಡುರ ಸ್ಕೀಕಯ ಮಹನ 

ಕಶಟಕರ 

 ಬಹಳಿಕ್ಕ ಬರು ಷರಕುಗಳಳ ಒಬಬರಂದ ಮತ್ಕೂುಬಬರಗಕ ಸಸ್ಹುಂತರ ಹಗುುದರಂದ ಅುಗಳ ಸ್ಕೀಕಯ ಮೌಲಯಮಹನ ಕಶಟಕರ 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯಕಂದರಕ "ಒಿಂದು ಗ್ ತ್ಾಾದ ವಷಷದಲ್ಲ ಿಒಿಂದು ರಾಷರದಲ್ಲ ಿಉತ್ಾಾದನ್ಯಾದ ಎಲ್ಫಾಿ ಅಿಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ುಾ 

ಸ್ೀವ್್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್್ೆ ಮೌಲ್ಾವ್ಾಗಿದ್".  

ೊಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

 ಕ್ಕೀಲ ಸಣರೂಪ್ಪ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ 

 ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ ಒಂದು ನದಥಶಟ ಶಥಕ್ಕೆ ರಗಣನಕ 

 ದವಗಣನಕ ತಪ್ಪುಷಲು ಕ್ಕೀಲ ಅಂತಿಮ ಷರಕು ಮತುು ಸ್ಕೀಕಗಳ ಸಣರೂಪ್ಪ ಮಹರುಕಟ್ಕಟ ಮೌಲಯದ ರಗಣನಕ 

 ನವಳ ವಿದಕೀಶಿ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ  

 ಷಕಳಿ ಕಚಿದ ರಗಣನಕ ಇಲಿ 

ಸ್ಹಮಹನಯಹರ್ಗ, ವಿವಿಧ ದಕೀವಗಳಳ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ಮಹನದಲ್ಲ ಿಎರಡರಂದ ಮೂರು ಹಯಖ್ಹಯನಗಳನುೀ ರಗಣಿಷುರು. 
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ರ್ರ್ಧ ರಿಕಲ್ಾನ್ಗಳು: 
 

ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ಷಮಗರ ಷವರೂನುೀ ತಿಳಿಯಲು ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯದ ವಿವಿಧ ರಕಲುನಕಗಳನುೀ ತಿಳಿಯುುದು ಅಗತಯಹರ್ಗದಕ. 
 

ಒಟ್ುೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಾನನ (GNP) 

 

 ಒಂದು ದಕೀವದಲ್ಲ ಿ ಒಂದು  ಗಕೂತ್ಹುದ ಶಥದಲ್ಲ ಿಉತ್ಹುದಷಲಹದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕ್ಕಯ ಷರಕು ಮತುು ಸ್ಕೀಕಗಳ ಮಹರುಕಟ್ಕಟ 
ಮೌಲಯನುೀ (ನವಳ ವಿದಕೀಶಿ ಆದಹಯ ಸ್ಕೀರದಂತ್ಕ) ಒಟ್ುಟ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತುನೀ ಎನುೀರು.     
 

ಒಟ್ುಟ ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತುನೀ= ಅನುಭಕೂೀಗ (C) + ಸೂಡಿಕ್ಕ (I) + ಷಕ್ಹಥರ ಕಚಿ (G)+  ಆಮದು ಮತುು ರಫ್ತುಗಳ ವಕೀಶ (X-M) +  ವಿದಕೀಶಿ 

ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತುು ಪ್ಹತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಕೀಶ (R-P). 
 

ರಿಗಣಿಸಬ್ೀಕಾದ ಅಿಂಶಗಳು: 
 

 ಕ್ಕೀಲ ಸಣರೂಪ್ಪ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ 
 ರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಹಯ ಒಂದು ನದಥಶಟ ಶಥಕ್ಕೆ ರಗಣನಕ 
 ಅಂತಿಮ ಷರಕು ಮತುು ಸ್ಕೀಕಗಳ  ಮಹರುಕಟ್ಕಟ ಮೌಲಯದ ರಗಣನಕ 
 ನವಳ ವಿದಕೀಶಿ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ  
 ಷಕಳಿ ಕಚಿದ ರಗಣನಕ ಇಲಿ 
 ುಕೆಟ್ಕಟ ಷರಕು ಮತುು ಸ್ಕೀಕಗಳ ರಗಣನಕ ಇಲ ಿ
 ಬಕಲಕ ಬದಲಹಣಕಯಂದ ಬದಲಹಣಕಯಂದ ಆಗು ಲಹಭ್ ನಶಟಗಳ ಸ್ಕೀಥಡಕ ಇಲ ಿ 

 ಅಕರಮಹರ್ಗ ಗಳಿಸಿದ ಆದಹಯದ ರಗಣನಕ ಇಲ ಿ 


