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பபொருளொதொரம் பகுதி - 4 

4. நொட்டு வருமொனம் [ National Income ] 

1. நாட்டின் செயல்பாடுகள் உற்பத்தியின் அள்வ ாடு சதாடர்புடடயது (அ) ச ாத்த 
சபாருளாதார நட டிக்டககவளாடு சதாடர்புடடயது. 

2. நாட்டின் ச ாத்த உற்பத்தி  திப்டபக் கணக்கிடு தற்கு நாட்டு  ரு ானம் ( ) 
உற்பத்தியின் முடைகள் அளவு வகாலாகப் பயன்படுகிைது. 

3. நாட்டு  ரு ானத்டதயும் உற்பத்திடயயும் அள டீு செய்ய ச ாத்த நாட்டு 
உற்பத்தி (GNP), ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி(GDP), ச ாத்த நாட்டு  ரு ானம் (GNI), 
நிகர நாட்டு உற்பத்தி(NNP), நிகரநாட்டு  ரு ானம் (NNI) ஆகிய ற்டை 
பயன்படுத்துகிவைாம். 

4.  த்திய  புள்ளியியல் அட ப்பு இந்தியா ில் நாட்டு  ரு ானத்டத 
கணக்கிடுகிைது. 

5. நாட்டினுடடய சபாருளியல் செயல்பாடுகள் நாட்டின்  ரு ானத்டத 
அளவுவகாலாகக் சகாண்டு கணக்கிடப்படுகிைது. 

நொட்டு வருமொனத்ததக் கணக்கிட அவசியம் 

1. நாட்டின் எதிர்காலத்டதப்பற்ைி அைியவும், அரசுக்குத் வதட யான சபாருத்த ான 
முன்வனற்ை சகாள்டககடள உரு க்கவும், பண்டங்களுக்கான எதிர்காலத் 
வதட டய நிறு னங்கள் அைிந்து சகாள்ளவும், உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடவும் 
பயன்படுகிைது. 

2.  க்களின்  ாழ்க்டகத்ப்தரத்டத அைிந்து சகாள்ள தலா  ரு ானம் (அ) தனி நபர் 
 ரு ானம் ஒரு அளவுவகாலாகப் பயன்படுகிைது. 

3. சபாருளாதார முன்வனற்ைம் ொந்த அைிஞர்கள் GNP டய  க்களின் நலத்டத 
அள ிடும் கரு ியாக பயன்படுத்து தில் பல குடைபாருகள் உள்ளதாக 
கருதுகிைார்கள். அ ர்கள் கூற்றுப்படி,  னித நலம் நாட்டு  ரு ானத்டத  ட்டும் 
ொர்ந்தது அல்ல. 

4. நாட்டு  ரு ானத்டத அள ிடு தில் GNP,  றுட , கல் ி, சபாதுநலம், பாலின 
ெ ன்பாடு,  னிதநலம் பற்ைிய பல பிரச்ெிடனகள் ஆகிய ற்டை த ிர்த்து ிட்டது. 
அ ர்கள் நலத்டத  திபடீு செய்ய வ று பல கரு ிகளான  னித  ளர்ச்ெிக் 
குைியீடுகடள பயன்படுத்துகின்ைனர். 
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5. செல் ந்த நாடுகள், நாட்டு  ரு ானத்தில் உயர்ந்தும்,  னித  ள வ ம்பாட்டில் 
தாழ்ந்தும் காணப்படுகிைது. அவத வபால ஏடை நாடுகள்  னித ள வ ம்பாட்டில் 
உயர்ந்தும் நாட்டு  ரு ானத்தில் தாழ்ந்தும் காணப்படுகின்ைார்கள். 

6. இந்தியா ில் GDP வ க ாக  ளர்ச்ெியடடந்தாலும்  னித  ளர்ச்ெி குைியீட்டடப் 
சபாறுத்த டர,  ற்ை நாடுகடள  ிட குடை ாக காணப்படுகிைது. 

நொட்டு வருமொனத்தின் இலக்கணம் 

நாட்டு  ரு ானம் என்பது ஒரு நாட்டில் ஓர் ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 
பண்டங்கள் ( ) பணிகளின் ச ாத்த  திப்பாகும். இது உற்பத்திய்லிருந்து கிடடக்கும் 
ச ாத்த  ரு ானம் (அ) உற்பத்திக்காக செய்யப்படும் ச ாத்த செலட க்குைிக்கும். 

ஆல்பிரட் மொர்ஷல்: ஒரு நாட்டின் உடைப்பும் முதலும் அந்நாட்டின்  ளங்களுடன் 
கூடி, ஓரண்டு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள்  ற்று அடனத்து 
 டகயான பணிகள் ஆகிய ற்ைின் சபாத்த நிகர  திப்பு. இது நாட்டின் நிகர ஆண்டு 
 ரு ானம் (அ) நாட்டின்  ரு ாய் (அ) நாட்டு  ரு ான ஈவு எனப்படுகிைது. 

இர்விங் பிஷ்ஷர்: பண்டங்களிலிருந்வதா (அ) சுற்றுப்புைச் சூைலிலிருந்வதா கடடெி 
நுகர்வ ாருக்கு கிடடக்கும் பணிகள் நாட்டு  ரு ான ஈவு (அ) நாட்டு  ரு ானம் 
எனப்படும். 

இந்திய நொட்டு வருமொன கணக்கீட்டுக் குழு: நாட்டு  ரு ானம் என்பது  றுமுடை 
கணக்கில் எடுத்த்க் சகாள்ளப்படா ல் ஒரு குைிப்பிட்ட காலத்தில் நாட்டில் உற்பத்தி 
செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  ற்றும் பணிகளின் ச ாத்த பண  திப்பாகும். 

பொல் A. சொமுவவல்சன்: ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி(GNP)  என்பது ஒர் நாட்டில் 
ச ாத்த ாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  ற்றும் பணிகளின் ஒரு சதளி ான 
கணக்கீட்டு அளவு. இதடன நுகர்வு, ச ாத்த முதலீடு, அரசு  ாங்கும் பண்டங்கள் 
 ற்றும் பணிகளின் அளவு நிகர ஏற்று தி ஆகிய ற்ைின் டாலர்  திப்பின் (பணம்) 
கூட்டுத்சதாடக. 

அடிப்பதடக் கருத்துக்கள் 

பமொத்த நொட்டு உற்பத்தி(GNP) 

ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி என்பது அந்நாட்டு  க்களால் ஒரு  ருடத்தில் (ஈட்டிய 
 ரு ானம்) உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ச ளியீடுகளின் (பண்டங்கள்+ பணிகள்) 
 திப்டபக் குைிக்கும். 
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ச ளிநாட்டு முதலீடு மூலம் ஈட்டிய இலாபமும் இதில் அடங்கும். 

பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி(GDP) 

ஒரு ஆண்டில்நாட்டின் எல்டலக்குள் உள்ள உற்பத்திக் காரணகீளால் உற்பத்தி 
செய்யப்பட்ட ச ளியீடு(பண்டங்கள்+ பணிகள்) களின் ச ாத்த  திப்டபக் குைிக்கும். 
(உற்பத்தி காரணிகள் அந்நாட்டு குடி கனுக்வகா(அ) அயல்நாட்டுக்காரருக்வகா 
சொந்த ாக இருக்கலாம்.) 

ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி= ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி- ச ளிநாட்டிலிருந்து 
ஈட்டப்பட்ட நிகர  ரு ானம் 

ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, உற்பத்திக் காரணிகள் யாருக்கு சொந்தம் என்படத ிட 
எங்கிருந்து  ரு ானம் ஈட்டப்பட்டது என்படத குைிக்கும். 

நிகர நொட்டு உற்பத்தி (NNP) 

ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து வதய் ானம் வபான்ை ெில ற்டை நீக்கிய பின் 
கிடடக்கும்பண  திப்பு நிகர நாட்டு உற்பத்தியாகும். 

ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி என்பது அஎநாட்டு  க்களால் ஒரு  ருடத்தில் ஈட்டிய 
 ரு ானம்  ற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  ற்றும் பணிகளின் 
 திப்டபக் குைிக்கும். ஒரு  ருட காலத்தில் உற்பத்தி அட ப்பு  ற்றும் 
இயந்திரங்கள் பழுதுபட்டிருக்கும். இவ் ாறு குைவுபட்ட மூலதன சொத்துக்களின் 
 திப்டப மூலதனத்தின் வதய் ானம் என்கிவைாம். 

ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து மூலதனத் வதய் ானத்டதக் கைிப்பதின் மூலம் 
நிகர நாட்டு உற்பத்தி கிடடக்கும். 

நிகர நாட்டு உற்பத்தி = ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி- வதய் ானம் 

நிகர உள்நொட்டு உற்பத்தி (NDP) 

ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து வதய் ானம் வபான்ை ெில ற்டை நீக்கிய பின் 
கிடடக்கும் பண் திப்பு நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தியாகும். ச ாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியிலிருந்து வதய் ானத்டதக் கைித்து பின் கிடடப்பது நிகர உள்நாட்டு 
உற்பத்தியாகும். 

நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி= ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி- வதய் ானம் 

தலொ வருமொனம் (அ) தனி நபரின் பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி (GDP per head) 
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 தலா  ரு ானம்  என்பது  க்களின்  ாழ்க்டகத் தரத்டத உணர்த்தும் ஒரு 
கரு ியாகும். 

 உண்ட யான தலா  ரு ானம் உயர்ந்தால்  க்களின் சபாது ான 
 ாழ்க்டகட் தரம் உயர்ந்ததாகக் கருதப்படும். ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 
ெில ற்டை ெரிசெய் தன் மூலம் இது சபைப்பட்டது. 

 தலா  ரு ானம் என்பது ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திடய ச ாத்த  க்கள் 
சதாடகயால்  குக்கக் கிடடப்பதாகும். 

பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி – பமொத்த நொட்டு உற்பத்தி 

ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஒரு நாட்டின் உற்பத்தித் திைடனக் குைிப்பதாகும். 

ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி  க்களின்  ாழ்க்டக தரத்டத சுட்டிக் காட்டும்  

ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் ச ாத்த நாட்டு உற்பத்திக்கும் இடடவய உள்ள 
முக்கிய ான வ றுபாடு அந்நாட்டின் இயல்டபப் சபாறுத்து அட யும். 

தலொ வருமொனம்= பமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தி / நொட்டின் பமொத்த மக்கள் 
பதொதக 

ஒரு நாடு அயல்நாட்டில்  ாழும்  க்களின்  ரு ானம்  ற்றும் குைிப்பிடத்தக்க 
அளவு பன்னாட்டு நிறு னங்களின் உற்பத்திடயயும் சபற்ைிருப்பின்(புைக்காரணிகளால் 
ஏற்படும் உற்பத்தி) அந்நாட்டின் ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி, ச ாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்திடய  ிட அதிக ாக இருக்கும். இவ் ாறு இல்டலசயனில், இரண்டுக்கும் 
உள்ள வ றுபாடு முக்கியத்து ம் சபைாது. 

இந்தியா ில் சென்டனயில் உள்ள அச ரிக்க வபார்டு வ ாட்டார் சதாைிற்ொடலயின் 
 ரு ானம். இந்தியா ின் ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திவயாடு கணக்கிடப்படுவ  
அல்லா ல் அச ரிக்கா ின் ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திவயாடு அல்ல. ஆனால் 
அந்நிறு னத்தின் லாஅபம், அச ரிக்காவுக்கு அனுப்பபட்டு, அச ரிக்கா ின் ச ாத்த 
நாட்டு உற்பத்திவயாடு கணக்கிடப்படும். 

அயல்நாட்டிலிருந்து ஈட்டப்படும் நிகர காரணி  ரு ானத்டத நம்முடடய ச ாத்த 
உள்நாட்டு உற்பத்திவயாடு வெர்ந்து ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி கணக்கிடப்படுகிைது. 
இக்காரணி உள்ளிடுகள் இந்தியா ிற்கு சொந்த ானட . அதா து ச ளிநாட்டு  ாழ் 
இந்தியகளின்  ரு ானம் ந து ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்திவயாடு வெர்ந்து (DDP), 
ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி (gnp)  கணக்கிடப்படுகிைது. 

தனிநபர்  ரு ானம் = வதெிய  ரு ானம் - உற்பத்தி  ரி - ெமூக பாதுகாப்பு 
செல ினங்கள் + அரசு பரி ாற்ைம் + அரசு செலுத்தும்  ட்டி 
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செல ிடத்தக்க தனிநபர்  ரு ானம் = தனிநபர்  ரு ானம் - வநர்முக  ரிகள் 

அன்றொட விதல மற்றும் நிதலயொன விதலயில் நொட்டு வருமொனம் 

நாட்டு  ரு ானத்த அன்ைாட  ிடலயிலும் நிடலயான  ிடலயிலும் 
கணக்கிடலாம். 

அன்ைாட  ிடலயில் நாட்டு  ரு ானம் என்பது, ச ளியீடு பண்டங்களின்  திப்டப 
அன்டைய அங்காடி  ிடலயில் கணக்கிடப்படு தாகும். 

அன்ைாட  ிடலயானது உண்ட   திப்டபவ்ட,  ரி, பண கீ்கம் (அல்லது  ிடல 
அர்வு) வபான்ை ற்ைால் உயர் ாக இருக்க  ாய்ப்புகள் உண்டு. ஆகவ  அன்ைாட 
 ிடலயில் கணக்கிடப்படும் நாட்டு  ரு ானத்தில் பண  கீ்கம்,  ரிகள் 
வபாை ற்ைின் தாக்கம் அதிக ாக இருக்கும். 

எல்லா ெமுதாயத்திலும் பண  கீ்கம் ஒரு சபாது ான இயல்பாக காணப்படு தால், 
அதன் தாக்கத்திலிருந்து உற்பத்தி  ற்றூம்  ரு ானத்தின் உயர்ட  கைித்து நாட்டு 
 ரு ானத்த கணக்கிடுதல் அ ெிய ாகிைது. நிடலயான  ிடலயில் நாட்டு 
 ரு ானத்டத கணக்கிடுதல் மூலம் ெில வதட யான  ற்ைங்கடள செய்து பண 
 ிக்கத்தின் தாக்கத்டத நீக்கலாம். 

நிடலயான  ிடலயில் நாட்டு  ரு ானம்,  ரு ானத்தின்  ாங்கும் ெக்தியின் 
அடிப்படடயில் கணக்கிடப்படு தால் இது உண்ட யான நாட்டு  ரு ானம் 
எனப்படுகிைது. 

ஓர் ஆண்டு காலத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பண்டங்கள்  ற்றும் பண்களின் 
 திப்டப அடிப்படட ஆண்டில் நில ிய  ிடலடயக் சகாண்டு கணக்கீடு செய்தால் 
கிடடக்கப் சபறும்  திப்பு, நிடலயான  ிடலயில் கணக்கிடப்பட்ட நாட்டு  ரு ானம் 
எனப்படும். நிடலயான  ிடல என்பது வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட அடிப்படட ஆண்டில் 
நிலவும்  ிடலயாகும். 

நொட்டு வருமொனத்தத படிப்பதின் அவசியம் 

நாட்டு  ரு ான கணக்கீடு ெமுதாயம் உற்பத்தி,நுகர்வு, சகாள்டகடய உரு ாக்குதல் 
வபான்ை பல காரணங்களுக்கு அ ெிய ாகிைது. 

சபாருளாதார நிடலடய அள ிடவும், நாட்டின் சபாருளாதார செயல்பாடுகடள 
கணக்கிடவும் பயன்படுகிைது. 

பல நாடுகள்,  ற்றும் பல காலங்களில் சபாருளாதார  ளர்ச்ெியின் வ கம்  ற்றும் 
வபாக்டக அள ிட அ ெிய ாகிைது. 
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அளவு, சபாருளாதார உற்பத்தி அட ப்பு முடைகடளயும், துடை  ாரியான 
பங்களிப்பு பற்ைியும் அைிந்து சகாள்ளப்பயன்படுகிைது. 

சபாருளாதார முன்வனற்ைத்தின் எதிர்கால வபாக்டக அைிந்து சகாள்ள பயன்படுகிைது. 

 ளர்ச்ெி  ிகிதத்டத அதிகரிக்க தகுந்த சபாருளாதார திட்டங்கடளயும் 
சகாள்டககடளயும்  குக்க அரசுக்கு உதவுகிைது. 

பல துடைகளில்  ின் செயல்பாடுகடளப் சபாறுத்து முன்வனற்ை இலக்குகடள 
நிர்ணயிக்க பயன்படுகிைது. 

பண்டங்களின் எதிர்காலத் வதட டய முன் கூட்டிவய அைிந்து சகாள்ள 
நிறு னங்களுக்கி உதவுகிைது. 

 க்களின்  ாழ்க்டகத் தரத்டத  ற்ை நாடுகவளாடு ஒப்பிட்டு அைிந்து சகாள்ள 
பயன்படுகிைது 

வருமொன ஓட்டம் 

உற்பத்தி ொதனங்கடள ( நிலம்,உடைப்பு,மூலதனம்,சதாைில் அட ப்பு)  க்கள் 
உற்பத்தி ொதனங்கடள (நிலம், உடைப்பு, மூலதனம், சதாைில் அட ப்பு)  க்கள் 
சபற்ைிருக்கிைார்கள், பண்டங்கடளயும் பணிகடளயும் உற்பத்தி செய்ய 
உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி காரணிகடள பயன்படுத்துகிைார்கள். அப்பண்டங்களும் 
பணிகளும்  க்களால்  ாங்கப்படுகின்ைன. 
 க்கள் உற்பத்தி காரணிகடள சபற்ைிருக்கிைார்கள். அடத உற்பத்தியாளர்களுக்கு 
அளிக்கிைார்கள். இவ்வுற்பத்திக் காரணிகடளப் பயன்படுத்தி நிறு னங்கள் 
பண்டங்கடளயும்  ற்றும் பணிகளாஇயும் உற்பத்தி செய்கின்ைன. அவ் ாறு உற்பத்தி 
செய்யப்பட்ட பண்டங்களும்  ற்றும் பணிகளும் நுகர்வ ரால் ( க்கள்) 
 ாங்கப்படுகின்ைன. உற்பத்தி காரணிகளின் பணிகடளப் பயன்படுத்தி யதற்காக 
 க்கள் காரணி  ரு ானத்டத  ாரம் (நிலம்), கூலி (உடைப்பு)  ற்றும்  ட்டி (முதல்) 
என்ை  டி த்தில் சபறுகிைார்கள். இந்த  ரு ானம்  ீண்டும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு 
நுகர்வு செலவு மூல ாக வபாய்ச் வெருகிைது. இவ் ாறு  ரு ானம் 
உற்பத்தியாளரிட ிருந்து  க்களுக்கும்,  க்களிட ிருந்து உற்பத்தியாளருக்கும் சென்று 
சகாண்வட இருப்பதற்கு  ரு ான ஓட்டம் என்று சபயர். 
 
 ரு ான ஓட்டம், பண  ரு ான ஓட்டம்  ற்றும் உண்ட   ரு ான ஓட்டம் என்ை 
இரு பகுதிகடள சகாண்டது.  
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உள் சுைல் ஓட்டம் உள்ளடீுகள் (காரணிகள்)  ற்றும் ச ளியீடுகடள (பண்டங்கள் 
 ற்றும் பணிகள்) குைிப்பதால் உண்ட   ரு ான ஓட்டம் என்று அடைக்கப்படுகிைது.  
 
 க்கள் காரணி  ரு ானத்டத பண ாக சபறுகிைார்கள்.  அவ் ரு ானம் 
உற்பத்தியாளர்களுக்கு நுகர்வு செலவு மூல ாகச் செல்கிைது. இடத ச ளி ஓட்டம் 
காட்டுகிைது.  
 
 ரு ானம் சபறு தும், செலவு செய் தும் பணத்தின் மூல ாக நடடசபறு டத 
இவ்வ ாட்டம் காட்டுகிைது. இதற்கு பணசபாருளாதாரம் அல்லது பண ஓட்டம் 
எனப்சபயர் 
 
நாட்டு  ரு ானத்த கணக்கிடு தில்  க்கள் சபறும்  ரு ானம் (Y) அ ர்கள் 
செய்யும் நுகர்வுச் செல ிற்கு(C) ெ  ாக இருக்கும். Y=C 
இந்த எளிய  ரு ான ஓட்டம், நாட்டு  ரு ானத்தின் கூறுகளான வெ ிப்பு (S) , 
முதலீடு(I), அரெின் செலவு (G) நிகர இைக்கு தி  ீதான செலவு (X-M) ஆகிய ற்டைச் 
வெர்க்கா ல்  ிளக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இட யடனத்தும் வெர்ந்தால்Y=C என்பது Y=C+I+G+(X-M) என்ைாகும். 
நாட்டு  ரு ானம் என்பது, நுகர்வ ார் © முதலீட்டாளர்() அரசு ()  ற்றும் அயல்நட்டு 
 ாணிபம் () ஏற்று தி () இைக்கு தி () ஆகிய நான்கு கூறுகளின்  ரு ானங்கள் 
அல்லது செல ினங்களின் கூட்டுத் சதாடகயாகும். 
 
நொட்டு வருமொன கணக்கீட்டு முதறகள் 

நாட்டு  ரு ானத்டத 3 ைிகளில் கணக்கிடலாம். 

1. உற்பத்தி முடை 2.  ரு ான முடை 3. செல ின முடை      

GDP என்பது நாட்டின் ச ாத்த உற்பத்தியாகும். நாட்டின் ச ாத்த செலவு அல்லது 
ச ாத்த  ர் ானம் ஆகிய ற்டை அளக்கும் அள ாகும். 

 ரு ானம் செல ிற்கு ெ ம். செல ானது  த்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 
பண்டங்களின்  திப்பிற்குச் ெ ம்.  ரு ானம் = செலவு= உற்பத்தி (Y=E=O) 

 ரு ான ஒட்ட ானது நாட்டு  ரு ானத்தின்  ற்ை கூறுகளான முதலீடு(I),  அரசு 
(G), அயல்நட்டு  ாண்பம் (X-M) ஆகிய ற்டை வெர்ப்பதன் மூலம் 
 ிரி ாக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 ிரி ாக்கப்பட்ட ஓட்டத்திலிருந்து  க்களின் வெ ிப்பு,  ரிகள், இைக்கு தி  ீதான 
செலுத்துடக முதலிய ற்டை கைிக்க வ ண்டும். எனவ  இட   ரு ான 
ஓட்டத்தில் ஏற்படும் கெிவுகளாகும். 

முதலீட்டுச் செலவு, அரசு செலவு,  ாணிபத்தின்  ீதான நிகர செலவு ஆகிய ற்டை 
 ரு ான ஓட்டத்தில் செர்க்க வ ண்டும். இட  உட்செலுத்துடக என 
அடைக்கப்படுகின்ைன. 

ஒரு ஆண்டின் அடனத்து கெிவுகடளயும்  ற்றும் உட்செலுத்துடககடளயும் 
வெர்த்தால் கிடடக்கும் சபாருளாதார ச ாத்த  ரு ானக் கூறுகளின் கூட்டுத் 
சதாடகயானது, ச ாத்த செலவு (அ) ச ாத்த உற்பத்திக்குச் ெ  ாகும். 

1. உற்பத்தி முதற 

ஓராண்டு காலத்தில் அடனத்து சதாைில் நிறு னங்களும் உற்பத்தி செய்த 
ச ளியீடுகளின் (பண்ங்கள்  ற்றும் பணிகளின்) ச ாத்த  திப்பின் கூட்டுத் 
சதாடகவய ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியாகும். 

இருமுடை கணக்கிருதல் இம்முடையில் உள்ள  ிகப்சபரிய கிக்கலாகும். பல 
நிறு னங்களின் ச ளியீடு பண்டம், ெில நிறு னங்களுக்கு உள்ளடீு பண்ட ாகிைது. 

(உ.ம்) டயர் சதாைிற்ொடலயின் ச ளியீடு பண்ட ாகிய டயர் இரு ெக்கர  ாகன 
சதாைிற்ொடலக்கு உள்ளடீு பண்ட ாகும். இரு நிறு னங்களின் ச ாத்த உற்பத்திடய 
கணக்கிடும் சபாழுது, டயரின்  திப்பு இருமுடை கணக்கிடப்படுகிைது. 

உற்பத்தியின் ஒவ்ச ாரு நிடலயிலும் பண்டங்களின் கூட்டப்பட்ட  திப்டப 
சதாகுப்பதன் மூல ாக இச்ெிக்கடலத் த ிர்க்கலாம். அல்லது இறுதிப்பண்டத்தின் 
(முழுட யடடந்த)  திப்டப கூட்டு தன் மூல ாக நாட்டு  ரு ானத்டதப் 
சபைலாம். 

2. வருமொன முதற 

உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ள உற்பத்தி காரணிகள் சபறும்  ரு ானத்டத கூட்டு தன் 
மூல ாக ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கணக்கிடப்படுகிைது. 

1. கூலி  ற்றும் ெம்பளாம் 

2. சுய சதாைில் புரிவ ாரின்  ரு ானம் 

3. சதாைில்துடைகளின் இலாபம்  ற்றும் ஈவு 

4.  ட்டி 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

9 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

5.  ாரம் 

6.அரசு நிறு னங்களின்  ரு ானம் 

7. அயல்நாட்டு  ாணிபத்தின் மூலம் ஈட்டிய நிகர  ரு ானம் 

ஆகிய  ரு ானங்கள் கூட்டுத் சதாடகவய ச ாத்த நாட்டு  ரு ான ாகும். இட  
அடனத்தும் காரணி  ரு ானம் எனப்படும். 

ெில உற்பத்தித் துடைகளில் உள்ளடீுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு ச ளியீடுகடள 
சபற்ைட க்காக சகாடுக்கப்படும்  ரு ானம் காரணி  ரு ான ாகும். 

3. பசலவின முதற 

செல ின முடையில் நாட்டில் வ ற்சகாள்ளப்படும் அடனத்து செலவுகளின் 
கூட்டுத்சதாடகவய ச ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியாக (GDP) கணக்கிடப்படுகிைது. 

நாட்டின் முக்கிய செலவுகளின் கூறுகள் 

C - நுகர்வுச் செலவு 

I - உள்நாட்டு முதலீடு 

G - அரசு செலவுகள் 

X - ஏற்று தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  ற்றும் பணிகள் 

M - இைக்கு தி  செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  ற்றும் பணிகள் 

NR - ச ளிநாடுகளில் உள்ள சொத்துக்களின் நிகர  ரு ானம் 

வ ற்கண்ட ஒட்டுச ாத்த செலவுகளின் கூட்டுத்சதாடகவய நாட்டு  ரு ானம். 

GDP = E= C+I+G+(X-M) 

E என்பது ஒட்டுச ாத்த செலவுகள் 

வ ற்கூைிய மூன்று முடைகளும் ஒவர  ாதிரியான முடிட வய தருகிைது. 
நடடமுடையில், இயந்திர நிடலயில் எற்படும்  ாற்ைம், கால நிடலயில் ஏற்படும்  
 ாற்ைங்களினாலும் ெிறு வ றுபாடுகள் வதான்றும். 

நொட்டு வருமொனத்தின் சில கருத்துக்கள் 

(Net National Product) NNP=GNP-வதய் ானம் 

(Net National Income) NNI= NNP-  டைமுக ரிகள் 
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PI=NNI – நிறுத்தி ட க்கப்பட்ட நிகர  ரு ானம், நிறு னங்களின்  ரி, 
சபாதுக்கடனுக்கு செலுத்தப்படும்  ட்டி. 

PDI= PI –தனி  ரி 

இக்கு GNP என்பது ச ாத்த நாட்டு உற்பத்தி 

NNP-  நிகர நாட்டு உற்பத்தி 

NNI- நிகர நாட்டு  ரு ானம் 

PI- தனி  னித  ரு ானம் 

PDI- செல ிடத் தகுதியான தனி னித  ரு ானம் 

நொட்டு வருமொனத்தத கணக்கிடுவதில் ஏற்படும் பிரச்சிதனகள் 

1. இருமுடை கணக்கிடுதல் ஒரு முக்கிய ான பிரச்ெிடனயாகும். நாட்டு 
 ரு ானத்டதக் கணக்கிட ெீரிய முடைகள் பல இருப்பினும், இருமுடை 
கணக்கிடுதடல த ிர்த்தல் கடின ானது. 

2. கருப்பு பணம் 

ெட்டத்திற்கு புைம்பான நட டிக்டககள், சதாைில்கள், லஞ்ெ லா ண்யம் வபான்ைட  
அதிக ாகக் காணாப்படும். நாடுகளில் கருப்புப் பணத்தின் புைக்கம் இடணப் 
சபாருளாதாரம் என்று கூறும் அள ிற்கு  ிரி டடந்துள்ளது. இக்கருப்புப் பணத்தின் 
புைக்கம் இடணப் சபாருளாதாரம் என்று கூறும் அள ிற்கு  ிரி டடந்துள்ளது. 
இக்கருப்புப்ப்ண ஆதிக்க ானது, அதிக்கரபூர்  ான சபாருளாதாரத்திற்கு இடணயாக 
உள்ளது. 

3. பணம் ொர சபாருளாதாரம் 

கிரா ப் பகுதிகளில் சபரும்பாலன பரி ாற்ைங்கள் முடையற்று நடப்பதால் 
அப்சபாருளாதாரம் பணம் ொரா சபாருளாதாரம் என்று அடைக்கப்படுகிைது.  ளர்ந்து 
 ரும் நாடுகளில் காணாப்படும் இத்தடகய சபாருளாதாரம் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் 
அளட  இதனுடடய உண்ட  நிடலடய ிட குடை ாகக் காட்டுகிைது. 

4.  ளரும் பணிகளின் துடை 

தற்காலத்தில் பணிகள் திடையானது, வ ளாண்ட   ற்றும் சதாைில் துடைடய ிட 
வ க ாக  ளர்ந்து  ருகிைது. பல புதிய பணிகளான ச ளித்திைன் நட டிக்டககள் 
வ க ாக  ளர்ந்து  ருகின்ைது. ெட்ட ஆவலாெடன,  ருத்து ப்பணி, நிதி உத ி, 
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 ணிக பணிகள் பற்றும் பணித்துடைகளின் கூடுதல்  திப்பு முழு து ாக 
துல்லிய ாக கணக்கிடப்படாத்தால் நாட்டு  ரு ானம் குடைத்து  திப்பிடப்படுகிைது. 

5. Household Services 

  டீ்டு வ டலகள்,  டீ்டட பரா ரித்தல், அ ீகப் பணிகளின்  திப்டப நாட்டு 
 ரு ானம் கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்ள ில்டல. நாட்டு  ரு ான  திப்படீ்டில் நம் 
நாட்டு சபண்கள்  டீ்டில் செய்யும்  திப்பு  ிக்க  ணிகள்  திப்பற்ை பணிகளாக 
கருதப்படுகிைது. 

6. ெமூகப் பணிகள் 

தாவன முன்  ந்து செய்ப ர்களின் பணிகள்  ற்றும் ஊதிய ில்லாத ெமூகப் 
பணிகளின்  திப்டபயும் புைக்கணித்து ிட்டது. 

7. சுற்றுச்சூைல்  திப்பு 

நாட்டு  ரு ான கணக்கீடு, சுற்றுச்சூைடல பாதிக்கும் சதாைிற்ொடலகள் என்றும், 
சுற்றுச்சூைடல பாதிக்காத சதாைில்கள்  என்றும் வ றுபடுத்த ில்டல. சுற்றுசுைடல 
 ாசுபடுத்தும் சதாைிற்ொடலகளின் செல ினம் நாட்டு  ரு ானக் கணக்கீட்டில் 
எடுத்துக் சகாள்ளப்பட ில்டல. 

இந்தியொவில் நொட்டு வருமொனத்தின் புள்ளி விவரங்கள் 

முடையான நாட்டு  ரு ான கணக்கீட்டு அட ப்பு 1960  களில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
இந்திய, நாட்டு  ரு ான கணக்கீட்டு புள்ளியியல்(NAS) அச ரிக்கா ின் நாட்டு 
 ரு ான கணக்கீட்டு அட ப்டப (1968) பின்பற்ையீது. 

நாட்டு  ரு ான கணக்கிட்டு குழு ின் பரிந்துடரயின்படி (1954)  த்திய புள்ளியியல் 
அட ப்பு, புள்ளி  ி ரங்களின் தரத்டத உயர்த்த, சதாடர்ந்து பல முயற்ெிகடள 
வ ற்சகாண்டது. அடிப்படட ஆண்டட அண்ட கால  ரிடெக்கு  ற்ைியது அதன் 
முயற்ெிகளில் ஒன்ைாகும். 

 த்திய புள்ளியியல் அட ப்பு 1970-71 ற்கு அடிப்படட ஆண்டட  ாற்ைி நாட்டு 
 ரு ான கணக்கீட்டட வ ற்சகாண்டது. 

உயர்த்தப்பட்ட புள்ளி  ி ரங்கள்  ற்றும்  ிரி ாக்கம் மூலம் CSO அடிப்படட 
ஆண்டட 1980-81 க்கும் வ லும் 1993-94 க்கும், 1999-2000 க்கும்  ற்ைியட த்தது. 
தற்வபாடதய அடிப்படட ஆண்டட 2004-2005 க்கு  ாற்ைியட த்தது. 

நொட்டு வருமொனத்தின் வபொக்கு 
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நாட்டு  ரு ானம் என்பது நாட்டின் சபாருளாதார  ளர்ச்ெியும் அதன் 
செயல்பாடுகடளயும் அளக்கும் ஒரு கரு ியாகும். இந்தியா ின் சபாருளாதார 
முன்வனற்ைத்டத நாட்டு  ரு ானத்தின் அளவு,  ளர்ச்ெி,  ற்ை துடைகளின் 
பங்களிப்பு மூலம் சதரிந்து சகாள்ள முடியும். 

தலொ வருமொனத்தின் வபொக்கு 

நிடலயான  ிடலயின் அடிப்படடயில் கணக்கிடப்பட்ட தலா  ரு ானம் 1950 படி 
2005 க்குள் 5  டங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

தலா  ரு ான  ளர்ச்ெி  ிகித ானது அவதகால கட்டத்தில் 1.4 ெத தீத்திலிருந்து 3.6 
ெத தீ ாக உயர்ந்துள்ளது. 

தலா  ரு ானம்  க்களின்  ாழ்க்டகத் தரத்த துல்லிய ாக அள ிடும் கரு ியல்ல. 
 க்களின் உண்ட யான  ரு ானம் தலா  ரு ானத்டத ிட அதிக ாகவ ா 
அல்லது குடை ாகவ ா இருக்கலாம்.  றுட ,  ரு ான ஏற்ைத்தாழ்வுகடள நீக்கும் 
நட டிக்டககள் நாட்டின் உண்ட யான  ரு ானப் பகிர்ட  அைிந்து சகாள்ள 
உதவுகிைது. 

துதற வொரியொன நொட்டு வருமொனம் 

சபாருளாதார முன்வனற்ைத்தின் சதாடக்க காலத்தில் நாட்டு  ரு ானத்தில் 
ம்தன்ட த் துடையின் பங்களிப்பு அதிகம். சபாருளாதாரம் முன்வனற்ைம் அடடய 
ஆரம்பித்தவுடன் வ ளாண்ட யின் பங்கு குடைந்தது. சதாைிற்ொடலகளின் பங்கு 
அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது. சபாருளாதாரம் அதிக அள ில் முன்வனற்ை டடந்த பிைகு, 
பணிகள் துடையின் நாட்டு  ரு ானத்தில் உயர்ந்தது. 


