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राष्ट्र ीय उत्पन्न/National Income 

राष्ट्र ीय उत्पन्न सामान्यत: एका विविष्ट् कालािधीत (साधारणपणे एक िर्ष) देिात उत्पावदत सिष अंवतम िसू्त आवण सेिांचे 

एकूण मूल्य म्हणून पररभावर्त केले जाते. 

राष्ट्र ीय उत्पन्नाचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत- 

(A) GDP (सकल देिांतर्षत उत्पादन) 

(B) GNP (सकल राष्ट्र ीय उत्पादन) 

(C) NNP (वनव्वळ राष्ट्र ीय उत्पादन) 

(D) PI (िैयक्तिक उत्पन्न) 

(E) DPI (विस्पोजेबल िैयक्तिक उत्पन्न) 

GDP (सकल देशाांतर्गत उत्पादन) 

• जीिीपी म्हणजे देिाच्या भौर्ोवलक सीमेत विविष्ट् कालािधीत (साधारणपणे एक िर्ष) उत्पावदत सिष अंवतम िसू्त 

आवण सेिांचे एकूण मूल्य. 

• यामधे्य, आम्ही वनिासी नार्ररक आवण परदेिी नार्ररकांनी उत्पावदत केलेल्या सिष िसू्त/ सेिांचा विचार करतो जे 

त्या देिाच्या सीमेमधे्य राहतात. 

उदाहरण- 

समजा 100 कोटी भारतीय आहेत जे 100 कोटी कमाितात भारतीय हद्दीत.  1 कोटी परदेिी 10 कोटी भारतीय हद्दीत 

कमाितात आवण त्यांच्या संबंवधत देिांमधे्य पाठिा. त्याच िेळी, परदेिात राहणारे 10 कोटी भारतीय रुपये कमाितात. 40 

कोटी आवण भारतात पाठिा. येथे, GDP (100 + 10 = 110 कोटी) आहे. 

(B) GNP (सकल राष्ट्र ीय उत्पादन) 

• एका विविष्ट् कालािधीत भारतात तसेच परदेिात भारतीयांनी उत्पावदत केलेल्या अंवतम िसू्त आवण सेिांचे एकूण 

मूल्य म्हणून GNP ची व्याख्या केली जाते. 

• जीएनपीमधे्य देिातील वनिासी आवण अवनिासी नार्ररकांनी उत्पावदत केलेल्या िसंू्तचे मूल्य समाविष्ट् असते तर 

भारतात राहणाऱ्या परदेिी लोकांचे उत्पन्न िर्ळलेले असते. 

उदाहरण- 

समजा भारतीय प्रदेिात 100 कोटी कमािणारे 100 कोटी भारतीय आहेत आवण 1 कोटी परदेिी आहेत जे भारतीय प्रदेिात 

10 कोटी कमाितात आवण ते आपापल्या देिात पाठितात. त्याचबरोबर परदेिात राहणारे 10 कोटी भारतीय 40 कोटी 

कमािून ते भारतात पाठितात. 

येथे, जीएनपी आहे (100 + 40 = 140 कोटी) 

आम्ही म्हणू िकतो जीएनपी = जीिीपी + परदेिातून वनव्वळ घटक उत्पन्न (वनयाषत-आयात) 
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GNP = 110 + (40 - 10) = रु. 140 कोटी 

[आिक पैसे (Inward remittances)  वनयाषत मधे्य येतात आवण बाहेरील पैसे (outward remittances) आयात मधे्य] 

(C) ननव्वळ राष्ट्र ीय उत्पादन (NNP) 

• एकूण राष्ट्र ीय उत्पादन (जीएनपी) मधून घसारा िजा करून त्याची र्णना केली जाते 

• NNP = GNP - घसारा 

• टीप- 

• घटक खचष- िसू्त आवण सेिा वनमाषण करण्यासाठी लार्णारा खचष 

• बाजाराची वकंमत- बाजारभािाची र्णना करण्यासाठी आम्ही अप्रत्यक्ष कर जोितो आवण फॅक्टर खचाषत सरकारने 

वदलेली सबवसिी कापतो. 

• बाजार वकंमत = घटक वकंमत + अप्रत्यक्ष कर - सबवसिी 

• घटक खचाषिर NNP = बाजारभािािर NNP - अप्रत्यक्ष कर + सबवसिी 

• सहसा, आम्ही घटक वकंमत िरील NNP लाच राष्ट्र ीय उत्पन्न म्हटले जाते.  

• त्याचप्रमाणे, घटक खचाषिर NNP, आपण घटक खचाषिर जीिीपीची र्णना देखील करू शकतो. 

(D) वैयक्तिक उत्पन्न 

• देशातील लोकांना एका िर्ाषत वमळालेल्या सिष उत्पन्नाची बेरीज आहे. 

• िैयक्तिक उत्पन्न = राष्ट्र ीय उत्पन्न + हस्तांतरण देयके - कॉपोरेटचा अघोवर्त नफा + सामावजक सुरक्षा तरतुदीसंाठी 

पेमेंट 

• हस्तांतरण देयके ही अशी देयके आहेत जी कोणत्याही उत्पादक कायाषच्या विरोधात नाहीत. (उदाहरण- म्हातारपण 

पेन्शन, बेरोजर्ारी भरपाई इ.) 

• सामावजक सुरक्षा तरतुदी- कमषचाऱ्यांनी पीएफ, विमा इत्यादीसाठी केलेले पेमेंट. 

(E) निस्पोजेबल वैयक्तिक उत्पन्न 

• प्रत्यक्ष कर िजा केल्यानंतर व्यिीनंा वमळणारे उत्पन्न. 

• विस्पोजेबल िैयक्तिक उत्पन्न = िैयक्तिक उत्पन्न - थेट कर 

वास्तनवक उत्पन्न आनि नाममात्र उत्पन्न 

• जर आपण राष्ट्र ीय उत्पन्नाची र्णना करण्यासाठी आधार िर्ष वकंमत िापरतो, तर याला िास्तविक उत्पन्न म्हणतात. 

• जर आपण राष्ट्र ीय उत्पन्नाची र्णना करण्यासाठी विवशष्ट् िर्ष (चालू िर्ष) वकंमत िापरली तर या उत्पन्नाला नाममात्र 

उत्पन्न म्हणतात. 

जीिीपी निफे्लटर 

• एकूण वकंमत िाढीची र्णना करण्यासाठी िापरले जाते. 

भारतातील राष्ट्र ीय उत्पन्नाचा अांदाज 

• 1868 मधे्य दादाभाई नौरोजीनंी 'पॉिटी अँि अन विवटश रूल इन इंविया' हे पुस्तक वलवहले.  

• राष्ट्र ीय उत्पन्नाची र्णना करण्याचा हा पवहला प्रयत्न होता. 

• राष्ट्र ीय उत्पन्नाचा िैज्ञावनकदृष्ट्या अंदाज लािणारे पवहले व्यिी िॉ व्ही. के. आर. व्ही. राि 
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• स्वातंत्र्यानंतर 1949  मधे्य महालनोवबस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्र ीय उत्पन्न सवमतीची स्थापना करण्यात आली.  

• काही िर्ाांनंतर कें द्रीय सांक्तख्यकी संस्था (CSO) स्थापन झाली. 

राष्ट्र ीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती 

देशाचे राष्ट्र ीय उत्पन्न तीन पयाषयी पद्धतीनंी मोजता येते:  

(i) उत्पादन पद्धत  

(ii) उत्पन्न पद्धत 

(iii) खचष  पद्धत 

उत्पादन पद्धत 

• या पद्धतीमधे्य, राष्ट्र ीय उत्पन्न िसू्त आवण सेिांचा प्रिाह म्हणून मोजले जाते. आम्ही एका िर्ाषत अथषव्यिस्थेत उत्पावदत 

सिष अंवतम िसू्त आवण सेिांच्या पैशाचे मूल्य मोजतो. येथे अंवतम िसू्त त्या िसंू्तचा संदभष घेतात ज्या थेट िापरल्या 

जातात आवण पुढील उत्पादन प्रवियेत िापरल्या जात नाहीत. 

• उत्पादन प्रवियेत पुढे िापरल्या जाणाऱ्या िसंू्तना मध्यिती िसू्त म्हणतात. अंवतम मालाच्या मूल्यामधे्य, मध्यिती 

िसंू्तचे मूल्य आधीच समाविष्ट् केले आहे म्हणून आम्ही राष्ट्र ीय उत्पन्नामधे्य मध्यिती िसंू्तचे मूल्य मोजत नाही अन्यथा 

मालाच्या मूल्याची दुप्पट मोजणी होईल. 

• दुहेरी मोजणीची समस्या टाळण्यासाठी आम्ही मूल्यिधषन पद्धत िापरू शकतो ज्यात उत्पादनाच्या प्रते्यक टप्प्यािर 

िसू्तचे संपूणष मूल्य नाही तर मूल्यिधषन (म्हणजे मध्यिती चांर्ल्या अंवतम मूल्याचे मूल्य) मोजले जाते आवण हे 

सारांवशत केले जाते जीिीपी पयांत पोहोचण्यासाठी. 

• पैशाचे मूल्य बाजारभािानुसार मोजले जाते त्यामुळे बाजारभािािर एकूण जीिीपी आहे. बाजारभािािर जीिीपी पूिी 

चचाष केलेल्या पद्धतीनंी रूपांतररत केले जाऊ शकते. 

उत्पन्न पद्धत 

• या पद्धती अंतर्षत, राष्ट्र ीय उत्पन्न हे घटक उत्पन्नाचा प्रिाह म्हणून मोजले जाते. उत्पादन श्रम, भांििल, जमीन आवण 

उद्योजकता असे साधारणपणे चार घटक असतात. कामर्ारांना िेतन आवण पर्ार वमळतो, भांििलाला व्याज वमळते, 

जवमनीला भािे वमळते आवण उद्योजकतेला त्यांचे मोबदला म्हणून नफा वमळतो. 

• यावशिाय, काही स्वयंरोजर्ार व्यिी आहेत जे स्वतः चे श्रम आवण भांििल जसे की िॉक्टर, िकील, सीए इत्यादी 

िापरतात त्यांच्या उत्पन्नाला वमश्र उत्पन्न म्हणतात. या सिष घटक उत्पन्नाच्या बेरीजला घटक खचाषिर NDP म्हणतात. 

खचग  पद्धत 

• या पद्धतीत राष्ट्र ीय उत्पन्नाचे मोजमाप खचाषचा प्रिाह म्हणून केले जाते.  

• जीिीपी खाजर्ी िापराच्या खचाषची बेरीज आहे.  

• सरकारी उपभोर् खचष, एकूण भांििल वनवमषती (सरकारी आवण खाजर्ी) आवण वनव्वळ वनयाषत (वनयाषत-आयात). 
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