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ദേശീയ വരുമാനം 

ദേശീയ വരുമാനം 

 ഒരു പ്രദയേക കാലയളവിൽ (സാധാരണയായി ഒരു വർഷം) ഒരു രാജ്േത്ത ്

ഉൽപ്പാേിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ ചരക്കുകളുടെയും ദസവനങ്ങളുടെയും ആടക 

മൂലേമായി ദേശീയ വരുമാനം സാധാരണയായി നിർവചിക്കടപ്പെുന്നു. 

 ദേശീയ വരുമാനത്തിനട്െ അളവുകൾ യാടെ ടകാെുക്കുന്നു- 

o ജിഡിപി (ടമാത്ത ആഭ്േന്തര ഉൽപ്പാേനം) 

o GNP (ടമാത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം) 

o NNP (അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം) 

o PI (വേക്തിഗയ വരുമാനം) 

o DPI (ഡിസ്ദരാസിബിൾ വേക്തിഗയ വരുമാനം) 

ജ്ിഡിരി (ടമാത്ത ആഭ്േന്തര ഉൽപ്പാേനം) 

 ഒരു പ്രദയേക കാലയളവിൽ (സാധാരണയായി ഒരു വർഷം) രാജ്േത്തിനട്െ 

ഭ്ൂമിശാസ്പ്യരരമായ അയിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഉൽപ്പാേിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അന്തിമ 

ചരക്കുകളുടെയും ദസവനങ്ങളുടെയും ആടക മൂലേമാണ ്ജ്ിഡിരി. 

 ഇയിൽ, െസിഡനെ്് രൗരന്മാരും ആ രാജ്േത്തിനട്െ അയിർത്തിക്കുള്ളിൽ 

യാമസിക്കുന്ന വിദേശ രൗരന്മാരും നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകളും/ദസവനങ്ങളും 

ഞങ്ങൾ രരിഗണിക്കുന്നു. 

 ഉദാഹരണം- 

 RS സമ്പാേിക്കുന്ന 100 ദകാെി ഇന്തേക്കാർ ഉടെന്ന ്കരുയുക. ഇന്തേൻ പ്രദേശത്ത ് 100 

ദകാെിയും RS സമ്പാേിക്കുന്ന 1 ദകാെി വിദേശികളും. ഇന്തേൻ പ്രദേശത്ത ്10 ദകാെി രൂര 

നൽകി അയയ് രാജ്േങ്ങളിദലക്ക ്അയയ്ക്കുക. അദയസമയം, വിദേശ രാജ്േങ്ങളിൽ 

യാമസിക്കുന്ന 10 ദകാെി ഇന്തേക്കാർക്ക ് RS. 40 ദകാെി നൽകി ഇന്തേയിദലക്ക ്

അയയ്ക്കുക. ഇവിടെ ജ്ിഡിരി (100 + 10 = 110 ദകാെി) ആണ.് 

GNP (ടമാത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം) 

 ഒരു പ്രദയേക കാലയളവിൽ ഇന്തേയിലും വിദേശത്തും ഇന്തേക്കാർ ഉൽപ്പാേിപ്പിക്കുന്ന 

അന്തിമ ചരക്കുകളുടെയും ദസവനങ്ങളുടെയും ആടക മൂലേമാണ ് ജ്ിഎൻരി 

നിർവചിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നയ.് 

 ഇന്തേയിൽ യാമസിക്കുന്ന വിദേശികളുടെ വരുമാനം ഒെിവാക്കുദമ്പാൾ, ഒരു 

രാജ്േടത്ത യാമസക്കാരും അല്ലാത്തവരുമായ രൗരന്മാർ ഉൽപ്പാേിപ്പിക്കുന്ന 

സാധനങ്ങളുടെ മൂലേം ജ്ിഎൻരിയിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു. 

 ഉദാഹരണം- 

 ഇന്തേൻ പ്രദേശത്ത ് 100 ദകാെി സമ്പാേിക്കുന്ന 100 ദകാെി ഇന്തേക്കാരും ഇന്തേൻ 

പ്രദേശത്ത ് 10 ദകാെി സമ്പാേിച്ച ് അയയ് രാജ്േങ്ങളിദലക്ക ് അയയ്ക്കുന്ന 1 ദകാെി 

വിദേശികളും ഉടെന്ന ് കരുയുക. 

അദയസമയം, വിദേശ രാജ്േങ്ങളിൽ 
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യാമസിക്കുന്ന 10 ദകാെി ഇന്തേക്കാർ 40 ദകാെി സമ്പാേിച്ച ് ഇന്തേയിദലക്ക ്

അയയ്ക്കുന്നു. 

o ഇവിടെ, ജ്ിഎൻരി (100 + 40 = 140 ദകാെി) 

o നമുക്ക ്GNP = GDP + വിദേശത്ത ്നിന്നുള്ള ടമാത്തം ഫാക്ടർ വരുമാനം (കയറ്റുമയി-

ഇെക്കുമയി) എന്ന ്രെയാം. 

o GNP = 110 + (40 – 10) = Rs. 140 ദകാെി 

o (ഇൻവാർഡ് ടെമിറ്റൻസ ് കയറ്റുമയിയിലും രുെദത്തക്കുള്ള രണം 

ഇെക്കുമയിയിലും വരുന്നു) 

ടമാത്തം ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം (NNP) 

 ടമാത്ത ദേശീയ ഉൽരാേനത്തിൽ (ജ്ിഎൻരി) മൂലേത്തകർച്ച കുെച്ചാണ് ഇയ ്

കണക്കാക്കുന്നയ.് 

 NNP = GNP - മൂല്യത്തകർച്ച 

 കുറിപ്പ-് 

 ഘെകം ടചലവ ്- ചരക്കുകളും ദസവനങ്ങളും ഉൽപ്പാേിപ്പിക്കുന്നയിനുള്ള ടചലവ ്

 വിരണി വില- വിരണി വില കണക്കാക്കുന്നയിന ് ഞങ്ങൾ രദരാക്ഷ നികുയികൾ 

ദചർക്കുകയും ഫാക്ടർ ടചലവിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന സബസ്ിഡികൾ 

കുെയ്ക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 

 വിരണി വില = ഫാക്ടർ ടചലവ ്+ രദരാക്ഷ നികുയികൾ - സബസ്ിഡി 

 ഫാക്ടർ വിലയിൽ NNP = വിരണി വിലയിൽ NNP - രദരാക്ഷ നികുയി + സബസ്ിഡി 

 സാധാരണയായി, ഫാക്ടർ ദകാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ NNP-ടയ ദേശീയ വരുമാനം എന്ന ്

വിളിക്കുന്നു. 

 അയുദരാടല, ഫാക്ടർ ദകാസ്റ്റിടല എൻഎൻരി, ഫാക്ടർ ദകാസ്റ്റിൽ ജ്ിഡിരിയും നമുക്ക ്

കണക്കാക്കാം. 

വേക്തിഗയ വരുമാനം 

 ഒരു വർഷം ടകാെ് രാജ്േടത്ത ജ്നങ്ങൾക്ക ് ലഭ്ിച്ച വരുമാനത്തിനട്െ 

ആടകത്തുകയാണ.് 

 വ്യക്തിഗത വ്രുമാനം = ദദശീയ വ്രുമാനം + കകമാറ്റ ദപയമ്മന്റുകൾ - 

ദകാർപ്പദററ്റിന്മറ മവ്ളിമപ്പടുത്താത്ത ല്ാഭം + സാമൂഹിക സുരക്ഷാ 

വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുള്ള ദപയമ്മന്റ ്

 പ്ൊൻസ്ഫർ ദരയ്ടമനെ്ുകൾ എന്നയ ്ഒരു ഉൽപ്പാേനക്ഷമമായ ദജ്ാലിക്ക ്എയിരല്ലാത്ത 

ദരയ്ടമനെ്ുകളാണ.് (ഉോഹരണം- വാർദ്ധകേ ടരൻഷൻ, ടയാെിലില്ലായ്മ 

നഷ്ടരരിഹാരം മുയലായവ) 

 സാമൂഹിക സുരക്ഷാ വേവസ്ഥകൾ- രിഎഫ,് ഇൻഷുെൻസ ് മുയലായവയ്ക്ക ്

ജ്ീവനക്കാർ നൽകുന്ന ദരയ്ടമനെ്.് 
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 ഡിസ്ദരാസിബിൾ വേക്തിഗയ വരുമാനം 

 ദനരിട്ടുള്ള നികുയി കുെച്ചയിന ്ദശഷം വേക്തികൾക്ക ്ലഭ്ിക്കുന്ന വരുമാനം. 

 ഡിസ്ദരാസിബിൾ വേക്തിഗയ വരുമാനം = വേക്തിഗയ വരുമാനം - ദനരിട്ടുള്ള 

നികുയികൾ 

യഥാർത്ഥ വരുമാനവും നാമമാപ്യ വരുമാനവും 

 ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അെിസ്ഥാന വർഷ വില 

ഉരദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ഇയിടന യഥാർത്ഥ വരുമാനം എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

 ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നയിന ്ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രദയേക വർഷടത്ത (നിലവിടല 

വർഷം) വില ഉരദയാഗിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ഈ വരുമാനടത്ത നാമമാപ്യ വരുമാനം 

എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 

ജ്ിഡിരി ഡിദേറ്റർ- 

 ടമാത്തത്തിലുള്ള വിലക്കയറ്റം കണക്കാക്കാൻ ഉരദയാഗിക്കുന്നു. 

ഇന്തേയിടല ദേശീയ വരുമാനത്തിന്ടെ ഏകദേശ കണക്ക ്

 1868-ൽ ോോഭ്ായ് നവദൊജ്ി 'രാവർട്ടി ആൻഡ് അൺ പ്ബിട്ടീഷ ്െൂൾ ഇൻ ഇന്തേ' എന്ന 

രുസ്തകം എെുയി. ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നയിനുള്ള ആേേ പ്ശമമായിരുന്നു 

അയ്. 

 1925-29 കാലയളവിടല ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയ ദഡാ. വി.ടക.ആർ.വി. 

ൊവുവാണ് ആേേമായി ദേശീയ വരുമാനം ശാസ്പ്യീയമായി കണക്കാക്കിയയ.് 

 സവായപ്ന്തോനന്തരം 1949-ൽ രി.സി.യുടെ ദനയൃയവത്തിൽ ദേശീയ വരുമാന സമിയി 

രൂരീകരിച്ചു. മഹലദനാബിസ.് 

 കുെച്ച ് വർഷങ്ങൾക്ക ് ദശഷം മസൻട്ടൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗകനദസഷൻ 

(സിഎസഒ്) രൂരീകരിച്ചു. 
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