
रा ीय उ  आिण काही मूलभूत संक ना 

कोण ाही  देशा ा  अथ व थेत  रा ीय  उ   या  संक नेला  मह ाचे  थान  आहे. 

देशातील लोकांचे राहणीमान,  ांना  ा  होणा या सुखसोयी व  ांना िमळणारे समाधान  ा 

सव  गो ी  ा  देशातील  रा ीय  उ ा ा  आकारावर  व  िवतरणावर  अवलंबून  असतात. 

णूनच  रा ीय उ ाला कोण ाही  देशाची समृ ी व सामािजक क ाण याचे मोजमाप 

करणारा  एक  मापदंड  आहे  असे  टले  जाते.  कोण ाही  देशा ा  रा ीय  उ ा ा 

आकडेवारीव न  ा  देशातील  लोकांचे  जीवनमान  कसे  आहे  हे  कळते.  तसेच  देशाचा 

आिथक िवकास होत आहे िकंवा नाही व िवकास होत अस ास िवकासाची गती िकती आहे 

हे सव समजून  घेता  येते.  ामुळे  ेक  देशात रा ीय उ ा ा अ यनाला मह   िदले 

जात आहे. 

 रा ीय उ ाची संक ना :  

रा ीय  उ   हा  थूल  अथशा ाचा  अ ास  िवषय  आहे.  रा ीय  उ   ही  सं ा  'रा ीय 

लाभांश',  'रा ीय  उ ादन  िकंवा  'रा ीय  खच'  या  अथाने  देखील  वापरली  जाते. 

सवसाधारणपणे  कोण ाही  देशातील  एकूण  उ   णजे  रा ीय  उ   होय.  एखा ा 

ठरािवक  वषात  देशात  ा  व ू  व  सेवांचे  उ ादन  झालेले  असते  ांचे  पैशात  मू  

काढ ात येते  ास रा ीय उ  असे  टले जाते. आधुिनक अथ व थेत सव  वहाराचा 

नोदं  पैशात होत असते आिण  ामुळे  रा ीय उ   देखील  पैशा ा साहा ाने मोज ात 

येते. रा ीय उ ाचे मापन करीत असताना  िविश  कालावधी हा साधारणपणे एक वषाचा 

असतो.  कोण ाही  देशात  व ू  आिण  सेवांचे  उ ादन  ही  बाब  सतत  चालणारी  (एखा ा 

वाहासारखी) असते. अथ व थेत  मश ी, नैसिगक साधने आिण भांडवली साधने यां ा 

साहा ाने व ू आिण सेवांची िनिमती होत असते. 



 

रा ीय उ ा ा  वेगवेग ा  ि कोनातून अनेक अथशा ांनी  ा ा  िदले ा आहेत. 

ापैकी काही  ा ा पुढील माणे आहेत. 

(१)  डॉ.  माशल  ‐  "देशातील  म,  भांडवल  आिण  नैसिगक  साधनसाम ी ा  साहा ाने 

ितवष   मूत आिण अमूत अशा व ू व  सेवांचे  जे  िन ळ उ ादन झालेले असते  ते रा ीय 

उ  होय. 

माशल यां ा  ा ेनुसार  देशात उ ािदत झाले ा सव  कार ा व ूं ा उ ादनाची 

बेरीज करावी लागते.  एकूण उ ादनातून घसारा खच वजा  के ानंतर जी  र म  राहील 

ास िन ळ रा ीय उ  असे  णता येते. 

वरील  ा ेत मह ाचा दोष  णजे, देशात उ ािदत झाले ा  ा व ू व सेवा असतात 

ांची अचूकपणे मोजदाद करणे आव क असते. िवशेषत: सेवांची मोजदाद करणे ही एक 

गंुतागंुतीची बाब असते.  ाच माणे अथ व थेतील अनेक व ूंची दुहेरी मोजदाद हो ाची 

श ता  असते.  ामुळे  रा ीय  उ ाचे  मापन  यो रीतीने  होत  नाही.  थोड ात  णजे 

माशल  यांनी  िदलेली  ा ा  ता क  ा  यो   असली  तरी  ावहा रक  ा या 

ा ेत अनेक  ुटी आहेत.  

(२)  ा. िपगू ‐ " ा व ू आिण सेवांची मोजदाद पैशा ा  पात करता येते  ांचा समावेश 

रा ीय  उ ात  कर ात  येतो."  याचा  अथ  असा  की,  ा  मूत  आिण  अमूत  व ू  आिण 

सेवांची खरेदी िव ी पैशा ा आधारे होत असते  ास रा ीय उ  असे  णता येते. 

डॉ. माशल यां ा  ा े माणेच  ा. िपगू यांची  ा ा उ ादना ा  ि कोनावर आधारीत 

आहे.  ा.  िपगू यां ा  ा ेनुसार देशातील सव  कार ा व ू आिण सेवां ा उ ादनास 

रा ीय उ  असे  णता  येणार नाही.  ा व ू आिण  सेवांचे  पैशा ा साहा ाने मापन 

कर ात  येते  ांचाच  समावेश  रा ीय  उ ात  होतो.  एखा ा  ीने  (गृहीणीचे  काय) 

कोणताही मोबदला  पैशा ा  पात न घेता जे काय केलेले असते  ाचा समावेश रा ीय 



उ ात करता येणार नाही, अनेक  िवकसनशील देशात अ ापही व ु  िविनमय प ती ा 

आधारे  वहार होतात.  ामुळे अशा  वहारांची नोदं रा ीय उ ात करता  येणार नाही, 

रा ीय उ ाची मोजदाद करीत असताना  ामुळे अनेक  ुटी राह ाची श ता असते. 

(३)  ा.  िफशर  ‐  "एका  वषा ा  कालावधीत  देशातील  िन ळ  उ ादनापैकी  जो  भाग 

र ा उपभोगासाठी वापर ात येतो ते रा ीय उ  होय." डॉ. माशल आिण  ा. िपगू 

यांनी रा ीय उ ा ा  ा ा उ ादना ा  ि कोनातून  के ा आहेत. परंतु  ा. 

िफशरने ठपभोगास मह   िदले. परंतु या  ा ेनुसार रा ीय उ ाची  ात मोजदाद 

करताना अनेक अडचणी उ वतात. व ू आिण  सेवां ा उ ादनापे ा उपभोगासंबंधीची 

आकडेवारी  जमा  करणे  ही  अ ंत  गंुतागंुतीची  बाब  असते.  उपभोगाची  मोजदाद  करणे 

कठीण  असते.  ाच माणे  िटकाऊ  व ूंचा  उपभोग  कालावधी  आिण  ांचे  मू  

ठरव ाबाबत  ावहा रक पातळीवर अनेक अडचणी येतात. 

(४) भारतीय  रा ीय उ  सिमती  (१९५१  ) ची  ा ा,  "एका  िविश  कालावधीत  देशात 

उ ादन झाले ा व ू आिण सेवा याची दुहेरी मोजदाद होऊन देता केलेली मोजणी  णजे 

रा ीय उ  होय.'  " ही  ा ा अ ंत  ापक आहे.  ामुळे  ावहा रक  ीने  रा ीय 

उ ाचे मापन करणे अ ंत कठीण आहे. 

वरील  ा ांचा  अ ास  के ानंतर  आपणास  रा ीय  उ ाची  साधी  व  सोपी  ा ा 

पुढील माणे करता  येईल.  "कोण ाही  देशाचे  रा ीय उ   णजे एका वषात उ ािदत 

संपूण  व ू  व सेवां ा  मू ाची  बेरीज  होय.  ातून  उ ादनाक रता  वापरले ा  यं   व 

भांडवली व ूंचा घसारा वजा केला जातो आिण िवदेशातून  ा  शु  उ   ात िमळिवले 

जाते." या  ा ेव न पुढील बाबी   होतात. 

(i) कोण ाही देशाचे रा ीय उ  हे एका वषाचे उ  असते.  

(ii) रा ीय उ   णजे व ू व सेवां ा मू ांची बेरीज असते.  

(iii) रा ीय उ ातून यं  व भांडवली व ूंचा घसारा वजा केला जातो.  



(iv) रा ीय उ ाम े िवदेशातून  ा  शु  उ  (िनयात‐आयात) िमळिवले जाते. 

सू   पाने, 

रा ीय उ  = व ू व सेवांचे वािषक उ ादन मू  + िवदेशातून  ा  शु  उ  

भांडवली व ूंचा घसारा 

रा ीय उ ाची वैिश े 

वरील  ा ांव न रा ीय उ ाची वैिश े पुढील माणे सांगता येतील.  

(1) एका िव ीय वषाचे उ  ‐ रा ीय उ ाची गणना नेहमी एका िविश  कालावधीसाठी 

केली जाते. सवसाधारणपणे ही गणना एका वषासाठी असते. भारताचे िव ीय वष १ एि ल ते 

३१ माच असे असते. 

(२) पैशात   केलेले मू  रा ीय उ  नेहमी पैशात   केले जाते.  ा व ू व सेवांना 

िविनमय मू  असते अशाच व ू व सेवांचा समावेश रा ीय उ ात केला जातो. 

 (३) फ  अंितम व ु आिण  मू   ‐ रा ीय उ ाचे मापन करताना फ  अंितम व ू व 

सेवांचे मू  घेतले जाते. क ा मालाचे मू  मोजले जात नाही. उदा. साखरेचे मू  िनि त 

करताना उसाचे  मू   िवचारात  घेतले जात नाही. कारण साखरे ा  िकमतीत उसाचे  मू  

मोजलेले असते. 

(४)  एकूण  िन ळ  मू   रा ीय  उ ाचे  मापन  करताना  व ू  व सेवांचे  िन ळ  मू  

िवचारात घे ात येते. उ ादन  ि येत भांडवली व ूंचा सतत वापर होत असतो.  ामुळे 

भांडवली  व ूंची  (यं ाची) झीज  होत असते.  ास  पसारा असे  णतात.  रा ीय उ ात 

घसारा मोजला जात नाही,  

(५)  िन ळ  िवदेशी  उ   रा ीय  उ ाची  गणना  करतांना  िवदेशी  ापारापासून 

िमळणा या  िन ळ उ ाचा समावेश केला जातो,  णजे  िन ळ  िनयात  मू   (िनयातीचे 

मू  ‐ आयातीचे मू ) रा ीय उ ात समािव  केले जाते. 



 (६)  वाही संक ना रा ीय उ  ही एक  वाही संक ना आहे. व ू व सेवांचे उ ादन ही 

सतत  चालणारी  ( वाहासारखी)  ि या  आहे.  णून  एका  वषा ा  काळात  उ ािदत 

झाले ा व ू आिण सेवांचा  वाह  णजे रा ीय उ  होय. 

 (७) सम ल ी संक ना  ‐ रा ीय उ  ही सम ल ी  संक ना आहे.  िविश  काळातील 

रा ीय उ ाव न अथ व थे ा कामिगरीची क ना येते. 

काही मूलभूत संक ना 

रा ीय उ ाचे मापन करतांना अनेक नवीन संक नाचा वापर कर ात येतो.  णून  थम 

ा  संक नांची  ओळख  क न  घेणे  आव क  आहे.  रा ीय  उ ाशी  संबंिधत  काही 

मूलभूत संक ना पुढील माणे आहेत. 

(१) उपभो  व ू 

दैनंिदन जीवनाम े आपण आप ा  िविवध गरजा भागिव ासाठी  िविवध व ुंचा उपभोग 

(वापर)  घेत असतो. व ूम े मानवी गरज  पूण कर ाची श ी असते  ितलाच उपयोिगता 

असे  णतात आिण उपयोिगतेचा वापर करणे  णजेच उपभोग होय. याव न  "उपभो  

व ू  णजे आपली  इ ा  िकंवा गरज  पूण कर ाक रता उपभो ा ारे उपभु   केली 

जाणारी व ू होय." उपभो  व ु ही उपभो ा ारे  पणे उपभोगासाठीच खरेदी केली 

जाते.  णून ितला 'उपभो ा व ू' असेही  णतात. उदा.  ेड , िब टे अ धा े, कापड, 

सायकल,  पंखा, मोटार सायकल,  टेिलफोन,  टेिल जन इ ादी. उपभो  व ूला  'अंितम 

व ू' असेही  णतात. कारण  ितचा वापर अ  व ू ा उ ादनाक रता केला जात नाही, 

परंतु  ुत  करणात  'अंितम व ू' ही संक ना थो ा वेग ा संदभात मांड ात आली 

आहे.  उपभोगा ा  संदभात  एक  गो  ल ात  घेणे आव क  आहे की  कोण ाही  व ूचा 

उपभोग  घे ाक रता  ा  व ूचे    सेवन  (खाणे)  करणे  आव क  नाही  तर  ा 

व ूमधील  उपयोिगतेचा  वापर  के ानेही  उपभोगाची  ि या  घडून  येते.  उदा.  ेड, 

िब टे,अ धा े यांचा आपण  पणे सेवन क न उपभोग घेतो. तर कापड, सायकल, 



पंखा इ ादी ं ा उपयोिगतेचा वापर क न उपभोग घेतो. ता य, उपयोिगतेचा वापर करणे 

णजेच उपभोग होय. 

"मानव िनिमत अथ ादक व ू  णजे भांडवली व ू होय." 

वरील  ा ेव न एखा ा व ूला भांडवली व ू  णावयाचे असेल तर  ा व ूम े दोन 

गो ी असणे आव क आहेत. 

(i)  ती  व ू मानविनिमत असावी.  णजे मानवाने  प र म क न  िनमाण  केलेली असली 

पािहजे. िनसगाने िवनामू  िदलेली असता कामा नये. 

(ii) ती व ू उ ादन कायासाठी उपयु  असली पािहजे. 

वरील दोन बाबी  ा व ूंम े आढळून येतील  ा सवाना भांडवली व ू असे  णता येईल. 

या  ि कोनातून  शेतक याचा  लाकडी  नांगर,  िश ाचे  िशवण  यं ,  डॉ रचे  थमामीटर, 

कारखा ाची इमारत, यं साम ी व उपकरणे  ा सवाचा समावेश भांडवली व ूम े करता 

येईल. कारण  ा सव व ू मानवाने बनिवले ा आहेत. तसेच  ा उ ादनाक रता वापर ा 

जातात. 

एखादी व ू, उपभो  व ू आहे की भांडवली व ू?  हे  ित ा वापरावर अवलंबून असते. 

उदा.  एका  शेतक याजवळ  दोन  पोती  ग   आहेत.  ाने  ा  ग ाचा  वापर  कुटंुबा ा 

पोषणाक रता  केला  असेल  तर  ती  उपभो   व ू  होय.  परंतु  ाने  ाचा  वापर  शेती ा 

पेरणीसाठी  केला  असेल  तर  ती  भांडवली  व ू  होईल.  तसेच  दुसरे  उदाहरण  घेता  येईल. 

समजा  एका  गृह थाने  एक  मोटार‐कार  खरेदी  केली  आिण  ितचा  वापर  कौटंुिबक  गरजा 

भागिव ासाठी केला जात असेल तर ती उपभो  व ू समजली जाईल. परंतु  ा गृह थाने 

ितचा वापर  टॅ ी  णून भा ाने  दे ाक रता  केला असेल तर ती भांडवली व ू  णून 

ओळखली जाईल. ता य, व ू एकच असते परंतु  ितचा वापर कोण ा कायासाठी  केला 

जातो याव न ती उपभो  व ू आहे की भांडवली व ू आहे  हे ठरिवले जाते. भांडवली 

व ुची वैिश े ‐ भांडवली व ुची  मुख वैिश े पुढील माणे सांगता येतील. 



(i)  मानविनिमत  ‐  भांडवली  व ू  मानवाने  प र म  क न  िनमाण  केले ा  असतात.  ा 

िनसगिनिमत नसतात. 

(ii) उ ादनास सहा क ‐ भांडवली व ूमुळे उ ादन कायास मदत होते.  

(iii) हास पावणारे  ‐ भांडवली व ू  िटकाऊ असतात परंतु सतत वापर के ाने  ांची झीज 

होते असते. उदा. यं साम ी, अवजारे इ ादी. क ा माल मा  एकदाच वापर ाने न  होत 

असतो. 

(iv)  काय मतेत  वाढ  ‐  भांडवली  व ू ा  वापरामुळे  काय मतेत  वाढ  होते.  उदा. 

हातमागापे ा यं ावर कापड लवकर तयार करता येते. 

(v) उ ाचे साधन  ‐  टॅ ी, मोटार, ट  यासार ा भांडवली व ू भा ाने  देऊन उ  

ळिवता येते.  

(vi) बचतीतून िनिमती आव क असते. भांडवली व ूची िनिमती कर ासाठी बचत करणे 

भांडवली व ूचे  कार –  

(i)  मालकी  ह ानुसार  ‐  भांडवली  व ूचे  पुढील  दोन  कार  पडतात. 

(अ)  वैय क  िकंवा खाजगी भांडवली व ू  ‐ जी व ू  वैय क मालकीची असते आिण 

ित ापासून  ा  ीला उ  िमळते ितला वैय क भांडवली व ू असे  णतात. उदा. 

ी ा मालकीची कारखा ाची इमारत,  यं साम ी इ ादी. या माणेच काही भांडवली 

व ू भागीदारी सं था, सहकारी सं था िकंवा कंपनी ा मालकी ा असतात. 

(ब) रा ीय भांडवली व ू काही भांडवली व ू रा ीय मालकी ा असतात.  ापासून रा ाला 

उ  िमळते. उदा. रा ीय लोहमाग, सावजिनक  े ातील कारखाने, पो ‐तार इ ादी. 

(ii) िटकाऊपणानुसार पुढील दोन  कार पडतात.  

(अ)  थर भांडवली व ू ‐  ा व ुंचा दीघकाळपयत वापर करता येतो ितला  थर भांडवली 

व ू असे  णतात. उदा. कारखा ाची इमारत, यं साम ी, फिनचर इ ादी. 



 

 

(ब) िफर ा भांडवली व ु ‐ उ ादन कायात  ा व ुंचा एकदाच वापर करता येतो  ांना 

िफर ा भांडवली व ू असे  णतात. उदा. कोळसा,  इंधन, क ा माल इ ादी. कापसाचे 

पांतर कापडाम े केले की आणखी  ाचा वापर नवीन कापड तयार कर ाक रता करता 

येत नाही. 

(iii) गितशीलतेनुसार दोन  कार पडतात. 

(अ) उपयोिजत भांडवली व ू ‐ जी व ू िविश  कामासाठीच वापरता येते अ  कामासाठी 

ाचा  वापर  करता  येत  नाही  ाला  उपायोिजत  भांडवली  व ु  उदा.  िच पटगृह  असे 

णतात. 

(ब) तर ा भांडवली व ू ‐  ा व ुंचा कोण ाही उ ोगाम े वापर करता येतो. ितला तरते 

भांडवली व ू असे  णतात. उदा. वीज, कोळसा इ ादी. 

(३) अंितम व ू 

अंितम  व ू  णजे  जी  व ू  उ ादनानंतर  उपभो ा ारे  इ ा  िकंवा  गरज  पूण 

कर ाक रता वापरली जाते ती व ू होय. जो  ाहक (उपभो ा)  ा व ुची खरेदी करतो 

तोच  शेवटी  ितचा उपभोग  घेतो.  णजे तो  ा व ुची  दुस याला  िव ी करीत नाही  िकंवा 

ितचा वापर अ  व ु ा  िनिमतीक रता  िकंवा  ितचे  प बदल ाक रताही  केला जात 

नाही.  ता य  अंितम  व ुचा  शेवट  उपभोगात  होतो.  णून  ितला  'उपभो ा  व ू  असे 

णतात.  अंितम  व ूवर  उ ादनाची  पुढची  ि या  करावयाची  नसते.  कारण  उ ादन 

ि या  पूण झालेली असते  णून  ितला  'तयार व ु'  (Finished Goods) असेही  णतात. 

याव न  आपणास  अंितम  व ूची  ा ा  पुढील माणे  करता येईल.  "जी  व ू  शेवटी 

उपभो ा ारे  वापरली जाते आिण  ितला  पुढ ा उ ादन  ि येची  मुळीच आव कता 



नसते अशी  व ू  णजे  अंितम  व ू  होय."  उदा.  िब टे,  पेन,  पु क,  सायकल,  पंखा 

इ ादी. 

रा ीय उ ाचे मापन करतांना  ात फ   अंितम व ुचेच  मू  समािव  कर ात  येते. 

क ा  मालासार ा  अधिस   (म थ)  व ूचे  मू   समािव   केले  जात  नाही.  कारण 

अरधिस  व ूचे मू  अंितम व ु ा मू ाम े समािव  झालेले असते.  णून उ ाची 

दुहेरी गणना टाळ ासाठी अधिस  व ूचे मू  वगळ ात येते. 

वैिश े  ‐  

(i) अंितम व ूवर उ ादन  ि या पूण झालेली असते. (ii) अंितम व ूवर उ ादनाची पुढील 

ि या केली जात नाही. 

(iii) अशा व ू उपभोगासाठी तयार असतात. 

(iv) अंितम व ुंची खरेदी उपभो ा ारे उपभोगासाठीच केली जाते.  

(v) काही अंितम व ू उपभोग यो  तर काही उ ादन यो  असतात. 

(vi) अंितम व ुंचा वापर अ  व ु ा उ ादनाक रता अधिस  व ू  णून केला जाऊ 

शकतो. 

अंितम व ुंचे  कार अंितम व ू दोन  कारात वग कृत करता येतात. 

(i) अंितम उपभो ा व ू  ा व ू उपभो ा ारे कुटंुबा ा गरजा भागिव ासाठी खरेदी 

के ा  जातात.  ांना  अंितम  उपभो ा  व ू  असे  णतात.  उदा.  दूध,  ेड,  पंखा, 

टेिल जन, कार, धुलाई यं  इ ादी.  

(ii)  अंितम  उ ादक  व ू  ‐  उ ादक  िकंवा  पे ा ारे  ा  व ू  अ   व ु ा 

उ ादनाक रता  उपयोगात  आण ा  जातात  ांना  अंितम  उ ादक  व ू  असे  णतात. 

उदा. सयं , यं साम ी इमारत इ ादी. 

 

 



(४) अधिस  (म थ) व ू 

अंितम  व ू  तयार  कर ाक रता  आदान  णून  ा  व ूंचा  वापर  केला  जातो  ांना 

अधिस  व ू असे  णतात. अधिस  व ूवर पुढची उ ादन  ि या क नच अंितम व ु 

तयार  केली जाते.  ामुळे  ांना उ ादक व ु असेही  णतात. अधिस  व ू उ ादन 

प र े ा ा आत असतात.  ां ावर उ ादनाची  पुढची  ि या करावयाची असते  णून 

ांना अथ‐तयार व ू असेही  णतात. थोड ात  ा व ुंचा उ ादन  ि येत वापर केला 

जातो  ांना अधिस  व ू असे  णतात. उदा. क ा माल,  इंधन, वीज,  सुटी, उपकरणे 

इ ादी.  अधिस   व ूंचा  वापर  अनेक  उ ेशाक रता  केला  जाऊ  शकतो.  उदाहरणाथ, 

पोलादाचा वापर गृहिनमाण, यं साम ी फिनचर, कार इ ादी ा िनिमतीक रता केला जाऊ 

शकतो.  तसेच  लाकडाचा  वापर  फिनचर  िकंवा  दारे  खड ा  तयार  कर ाक रता  केला 

जाऊ शकतो. 

अधिस   व ूची  उपल ता  कशी  करावी  याबाबतीत  उ ादक  पेढीसमोर  तीन  िवक  

(पयाय) असतात. एक, अधिस  व ुंची  त:  िनिमती क न  नंतर  ांचा उ ादनाक रता 

वापर  करणे,  दुसरा,  अधिस   व ुंची  िनिमती  क न  ांची  िव ी  करणे  आिण  ितसरा, 

अधिस  व ू बाजारातून खरेदी क न नंतर  ांचा वापर दु म अधिस  व ू िकंवा अंितम 

व ु ा उ ादनाक रता करणे,  यापैकी  पेढीला जो  िवक  सोयीचा  वाटतो  ाची  िनवड 

करत असते. 

एखादी व ू अधिस  व ू आहे की अंितम व ू? हे िनरपे पणे वग कृत क  शकत नाही. 

कारण  ते  ित ा  वापरावर  अवलंबून  असते.  उदाहरणाथ  साखरेचा  वापर  िब टे  तयार 

कर ाक रता  केला तर ती अधिस  व ू होईल. याउलट साखरेचा वापर उपभोगासाठी 

केला तर ती अंितम व ू होईल. तसेच एखादी व ू अधिस  व ू आहे की उपभो ा व ू 

आहे हे सु ा  ित ा वापरावर अवलंबून असते. उदा. कापडाचा वापर  रेडीमेड कपड़े तयार 



कर ाक रता  केला तर ती अधिस   व ु  होईल. याउलट कापडाचा  वापर उपभो ाने 

त:क रता केला असेल तर ती उपभो ा व ू होईल. 

रा ीय उ ाचे मापन करतेवेळी  ात  केवळ  अंितम  व ुंचे  मू   िवचारात  घे ात  येते. 

अधिस   व ुंचे  मू   िवचारात  घेतले  जात  नाही.  कारण  ांचे  मू   अंितम  व ू ा 

मू ाम े समािव  झालेले असते.  अंितम व ू सोबत अधिस  व ूचे  मू   सु ा  रा ीय 

उ ात  समािव   केले  तर  उ ाची  दुहेरी  गणना  होईल  आिण  रा ीय  उ ाचा  अचूक 

आकडा समजून येणार नाही. 

अधिस  व ुची वैिश े ‐ आपणास अधिस  व ुंची वैिश े पुढील माणे सांगता येतील. 

(i) अधिस  व ू  ा एक तर क ा माल िकंवा अध‐िनिमत व ू असतात.  

(ii) अधिस  व ू उ ादन प र े ा ा आत असतात जाते. 

 (iii)  अधिस   व ूवर  उ ादनाची  पुढची  ि या  क न  अंितम  व ू  तयार  केली 

(iv) अनेक उपभो ा व ू  िकंवा  अंितम व ू  दुस या व ु ा उ ादनात अधिस  व ू 

णून वापर ा जातात. उदा. मीठ हे अनेक खा  पदाथा ा उ ादनात वापरले जाते.  

(v) अधिस  व ुंचे मू  रा ीय उ ात समािव  केले जात नाही. कारण  ांचे मू  अंितम 

व ूंम े समािव  झालेले असते. 

सकल  गंुतवणूकीचा अथ ‐ "एका वषा ा कालावधीत देशातील भांडवली संप ी ा मू ात 

होणारी  वाढ  णजे  गंुतवणूक  िकंवा  भांडवल  िनिमती  होय."  उदाहरणाथ,  नवीन 

कारखा ाची  इमारत,  सयं   आिण  यं साम ी,  ह ारे,  इतर  अवजारे,  क ा  माल  तसेच 

अंितम  व ू  व  म थ  व ुं ा  सा ात  होणारी  वाढ  इ ादी.  यालाच  भांडवल  िनिमती 

असेही  णतात होय." 

के  यां ा मते "भांडवली व ु ा प रमाणात होणारी वाढ  णजे गंुतवणूक" गंुतवणुकीची 

संक ना   करताना एक गो  ल ात घेणे आव क आहे की भांडवल आिण  गंुतवणूक 

यात फरक आहे. भांडवल  णजे भांडवली व ूंचा एकूण साठा होय आिण गंुतवणूक  णजे 



िविश   कालखंडात  भांडवली  व ू ा  सा ात  होणारी  वाढ  होय.  उदा.  समजा  एका 

कारखा ाची  यं साम ी  (भांडवली  संप ी) १०,००० कोटी र ची होती आिण चालू वषाम े 

आणखी  ात ८,००० कोटी ची नवीन  यं साम ीची भर घातली. याचा अथ चालू वषाम े 

भांडवली  संप ीम े ८,००० कोटी ची वाढ झाली. हीच  ा वषाची सकल  गंुतवणूक होय. 

भांडवल  िनिमती बचतीपासून होते,  णून या बचतीचा उपयोग  कंप ांचे भाग, कजरोखे, 

इ ादी िव ीय संप ी खरेदी कर ासाठी केला असेल तर ती  'िव ीय  गंुतवणूक होय. अशी 

गंुतवणूक व ू आिण सेवां ा उ ादनाला व रोजगाराला   मदत करत नाही. बचतीचा 

उपयोग जर  यं साम ी, क ा माल, कारखा ाची इमारत इ ादी भांडवली सा ात वाढ 

कर ासाठी  केला असेल तर ती  'वा व  गंुतवणूक' होय. अशी  गंुतवणूक व ू व  सेवां ा 

उ ादनाला  व  रोजगाराला    मदत  करते.  के ने  आप ा  िववेचनात  वा व 

गंुतवणुकीलाच मह  िदलेले आहे. देशा ा अथ व थेत होणारी वा व  गंुतवणूक खाजगी 

व  सरकारी  अशा  दो ी  े ात  होत असते.  ांना अनु मे खाजगी  गंुतवणूक  व  सरकारी 

गंुतवणूक असे  णतात. 

(१) खाजगी गंुतवणूक ‐ खाजगी गंुतवणुकीम े खालील खचाचा समावेश केला जातो.  

(अ) माल सा ावरील खच ‐ माल सा ाचा अथ, िविश  तारखेला उपल  असलेला क ा 

माल, अध‐िनिमत माल व प ा मालाचा साठा होय. जर वषा ा  शेवटी माल सा ाम े 

वाढ होत असेल तर वाढीव मू ाला माल सा ातील गंुतवणूक समजली जाते. 

(ब) यं साम ी व उपकरणावरील खच  ‐ अथ व थे ा उ ादन  मतेत वाढ कर ासाठी 

कारखाना, यं साम ी व उपकरणे खरेदी करावी लागतात.  ांचा समावेश गंुतवणुकीत केला 

जातो.  

(क) इमारत  िनिमतीवर केलेला खच  ‐ इमारत  िनिमतीचे दोन मु  उ ेश आहेत.  थम, ही 

िटकाऊ उपभो  व ू असून ितचा उपयोग कुटंुबा ा िनवासाक रता केला जातो दुसरा, ही 



इमारत भा ाने  देऊन उ   िमळिवता  येते. इमारत  िनिमतीचे काय खाजगी  गंुतवणुकीचा 

मह पूण भाग असून तो सकल रा ीय उ ादनात (GNP) समािव  केला जातो. 

(२) सरकारी  गंुतवणूक ‐ सरकारी  गंुतवणूक  णजे क  सरकार, रा  सरकारे व  थािनक 

सरकारे  यांनी  केलेली  गंुतवणूक  होय.  सरकार ारे  कालवे,  जलाशये,  सडका,  रे े,  वीज, 

दूरसंचार, डाक खाते इ ादीवंर खच केला जातो.  ाला सरकारी  गंुतवणूक असे  णतात. 

यािशवाय सरकार उपभो  व उ ादक व ुंची  सु ा  िनिमती करतात.  ासाठी कर ात 

येणा या  खचाला  सु ा  सरकारी  गंुतवणूक  असे  णतात. 

घसारा (Depreciation) 

यं साम ी,  ह ारे,  अवजारे,  कारखा ाची  इमारत  इ ादी  थर  संप ी  दीघकाळ  चालत 

असली तरी  ितचे आयु  मा  ठरािवक असते.  थर  संप ीचा जसजसा वापर  केला जातो 

तसतशी  ितची  िकंमत कमी कमी होत जाते. आिण  शेवटी आयु   संप ानंतर ती  संप ी 

िन पयोगी ठरते.  संप ी  िन पयोगी होणे  णजे एक  कारचे  नुकसान होय.  हे  नुकसान 

णजेच घसारा िकंवा झीज होय. 

दुस या श ात, "संप ी ा वापरामुळे िकंवा अ  कारणामुळे संप ी ा गुण, मा ा, मू ात 

एकसारखी  पण  कायम  पाची  जी  घट  होते  ितलाच  घसारा  िकंवा  अव यन  असे 

णतात." 

वरील  ा ेव न घसा याची पुढील वैिश े   होतात. 

(i) घसारा  णजे संप ी ा गुण, मा ा, मू ात होणारी घट होय.  

(ii) घसारा संप ी ा वापरामुळे िकंवा अ  कारणामुळे होत असतो. 

(iii) घसारा हळूहळू पण कायम  पाचा होत असतो.  

(iv) घसा याचा संबंध  थर संप ीशीच असतो. 

(v) घसा यामुळे  थर संप ीचे मू  कमी होते. 



सकल  गंुतवणूक  आिण  िन ळ  गंुतवणूक  ‐  उ ादन  ि येत  यं साम ी,  अवजारे 

इ ादीचंा सतत वापर होत असतो.  ामुळे कालांतराने  यं साम ीचा काही भाग  िनकामी 

होतो.  णून दरवष  नवीन यं साम ी खरेदी करावी लागते, खरेदी केलेली नवीन यं साम ी 

णजे सकल गंुतवणूक होय. या यं साम ीपैकी काही भाग जु ा यं साम ीची  ित थापना 

कर ासाठी खच होतो आिण िश क रािहलेला भाग  णजे नवीन  गंुतवणूक होय. यालाच 

'िन ळ िकंवा शु  गंुतवणूक' असे  णतात. 

थोड ात, घसारा  िकंवा  ित थापना खच वजा न करता  केलेली  गंुतवणूक  णजे  'सकल 

गंुतवणूक'  होय आिण घसारा  व  ित थापनेचा खच  वजा क न  येणारी  गंुतवणूक  णजे 

िन ळ िकंवा शु  गंुतवणूक होय. 

िन ळ िकंवा शु  गंुतवणूक सू   पाने पुढील माणे मांडता येईल. 

िन ळ/शु  गंुतवणूक = सकल गंुतवणूक – घसारा 

सकल गंुतवणूक व िन ळ गंुतवणुकीची संक ना पुढील उदाहरणा ारे अिधक   करता 

येईल. 

समजा  एका कारखा ात  १०,००० कोटी  र ची  यं साम ी बसिवली  होती.  ापैकी  ३,००० 

कोटी ची यं साम ी िनकामी झाली. चालू वषात  ा कारखानदाराने ८,००० कोटी र ची नवीन 

यं साम ीची  भर  घातली.  यापैकी  ३,०००  कोटी  र  ची  यं साम ी  िनकामी  यं ा ा  जागी 

ित थािपत झाली. उरले ा ५, ००० कोटी  ा यं साम ीची नवीन भर पडली.  णजे आता 

एकूण यं साम ी  (१०,०००  ‐ ३,०००) = ७, ००० + ८,००० = १५,००० कोटी ची झाली.  णजे 

ात फ  ५,००० कोटी  ा  यं साम ीची नवीन भर पडली हीच ती  िन ळ  िकंवा  शु  

गंुतवणूक होय. व ८,००० कोटी ची चालू वषात बसिवलेली यं साम ी  णजे सकल गंुतवणूक 

होय. 

(५)  थूल  (सकल)  रा ीय  उ ादन  (Gross  National  Product  ‐  GNP)  थूल  रा ीय 

उ ादनास एकूण रा ीय उ  असेही  टले जाते. एखा ा देशात िविश  कालखंडात  ा 



अंितम व ू उदा. कापड, साखर इ ादी आिण सेवांचे उ ादन होते  ाची बाजारभावानुसार 

जी  एकूण  िकंमत होते  ास  थूल  रा ीय उ ादन असे  टले जाते. व ू आिण  सेवां ा 

उ ादनासाठी  यं े,  उपकरणे  इ ादी  सार ा  भांडवली  मालम ेची  जी  झीज  होते  ास 

घसारा असे  टले जाते.  थूल रा ीय उ ादन या  संक नेत घसारा  िकंवा झीज  िवचारात 

घेतलेला असतो. 

थूल  रा ीय उ ादनात  केवळ  देशात उ ािदत होणा या व ू व  सेवांची  िकंमत  िवचारात 

घेतली  जात  नाही  तर  ाचबरोबर  देशातील  ी  व  सं थांनी  िवदेशात  केले ा 

गंुतवणुकीपासून िमळणारे उ  तसेच िवदेशातील  ी व सं थांनी आप ा देशात िविवध 

वहारापासून  िमळवलेले उ  यांचीही नोदं  थूल रा ीय उ ादना ा संक नेत करावी 

लागते. सू पाने 

थूल रा ीय उ  = देशांतगत एकूण उ ादन + देशातील  ी व सं थांनी िवदेशात 

िमळवलेले उ  ‐ िवदेशी  ी व सं थांनी देशात िमळवलेले उ . 

(७) िन ळ रा ीय उ ादन (Net National Product ‐ NNP) 

देशात एखा ा  िविश  कालावधीत व ू आिण सेवांचे उ ादन कर ासाठी यं े, उपकरणे, 

इ ादीसार ा  भांडवली  व ुंचा  वापर  करावा  लागतो.  उ ादना ा  ि येत  भांडवली 

व ुंची जी झीज होत असते  ास घसारा खच असे  टले जाते. भांडवली व ुंची झीज 

भ न काढ ासाठी जो खच करावा लागतो तो घसारा खच होय.  थूल रा ीय उ ादनातून 

घसारा  खच  वजा  के ानंतर  जे  उ ादन  िमळते  ाला  िन ळ  रा ीय  उ ादन  असे 

णतात. 

िन ळ रा ीय उ ादन =  थूल रा ीय उ ादन ‐ घसारा, 

(८)  थूल देशांतगत उ ादन (Gross Domestic Product ‐ GDP) 

कोण ाही  देशा ा आंत रक सीमेअंतगत एका वषा ा कालखंडात उ ािदत सव  अंितम 

व ू व सेवां ा पैशात   केले ा मू ाला  थूल देशांतगत उ ादन असे  णतात. 



अथ व थे ा अनेक  े ात उ ादनाची  ि या  सु  असते.  ात साखर, कापड, लोखंड, 

खते, ग , तांदूळ इ ादी व ुंचे उ ादन केले जाते. तसेच सरकारी उप म. बँका,  िवमा व 

प रवहन इ ादी ारे सेवांची  िनिमती केली जाते.  ा सव व ू व सेवां ा बाजार  िकमती ा 

बेरजेला  सकल  देशांतगत  उ ादन  असे  णतात.  थूल  देशांतगत  उ ादनाचे  आगणन 

ावेळी बाजार िकमतीनुसार केले जाते  ावेळी  ाला बाजार िकमतीनुसार  थूल देशांतगत 

उ ादन (GDP at Market Price) असेही  णतात. 

(९)  िन ळ  (शु )  देशांतगत  उ ादन  (Net  Domestic  Product  ‐  NDP)  सामा  

उ ादन  ि या  सु  असताना अनेक भांड व ुंचा जसे  यं साम ी, उपकरणे, अवजारे, 

टॅ र,  फिनचर  कारखाना  व  कायालयाची  इमारत  इ ादीचंा  वापर  होत  असतो.  ामुळे 

ांची सतत झीज होत असते. कालांतराने  ा भांडवली व ुंची  ित थापना करणे आव क 

असते.  ामुळे एकूण उ ादनापैकी एक िह ा घसा यासाठी (झीज) राखून ठेवावा लागतो. 

अशा कारे  थूल  देशांतगत उ ादनामधून घसारा खच वजा  केला तर  िश क असले ा 

उ ादनाला िन ळ (शु ) देशांतगत उ ादन असे  णतात. सू पाने 

 सू  

िन ळ देशांतगत उ ादन =  थूल देशांतगत उ ादन ‐ घसारा (NDP = GDP ‐ 
Depreciation) 

(१०) दरडोई उ  (Per Capita Income) 

दरडोई  उ   णजे  देशातील  ेक  ीस  िमळणारे  सरासरी  उ   होय.  दरडोई 

उ ाची गणना कर ासाठी देशातील एकूण रा ीय उ ाला देशातील एकूण लोकसं ेने 

भाग िदला जातो. येणारा भागाकार  णजे दरडोई उ  होय.  

सू   पाने – 

दरडोई उ  = एकूण रा ीय उ  



दरडोई उ ाव न देशा ा आिथक िवकासाची क ना येते. एखा ा देशाचे रा ीय उ  

जा  असूनही लोकसं ा सु ा बरीच जा  असेल तर दरडोई उ  फार कमी (१ याठलट 

एखा ा  देशाचे  रा ीय उ  कमी असूनही  तेथील लोकसं ा फार कमा असेल तर  तेथे 

दरडोई उ  जा  राहील. भारता ा बाबतीत असेच होत आहे. भारताच रा ीय उ  हे 

जगातील अनेक संप  देशा ा रा ीय उ ापे ा जा  आहे. परतु भारतातील लोकसं ा 

इतकी जा  आहे की दरडोई उ ा ा आधारावर भारत हा  केवळ अध‐िवकिसत  देश 

नाही तर इतर देशां ा तुलनेत  ाचे  थान बरेच खाली आहे. 

झीज  भ न  काढ ासाठी  जो  खच  करावा  लागतो  तो  घसारा  खच  होय,  थूल  रा ीय 

उ ादनातून घसारा खच वजा के ानंतर जे उ ादन िमळते  ाला िन ळ रा ीय उ ादन 

असे  णतात.  

िन ळ रा ीय उ ादन =  थूल रा ीय उ ादन ‐ घसारा. 

(८)  थूल देशांतगत उ ादन (Gross Domestic Product ‐ GDP) 

कोण ाही  देशा ा आंत रक सीमेअंतगत एका वषा ा कालखंडात उ ािदत सव  अंितम 

व ू व सेवां ा पैशात   केले ा मू ाला  थूल देशांतगत उ ादन असे  णतात. 

अथ व थे ा अनेक  े ात उ ादनाची  ि या  सु  असते.  ात साखर, कापड, लोखंड, 

खते, ग , तांदूळ इ ादी व ुंचे उ ादन केले जाते. तसेच सरकारी उप म. बँका,  िवमा व 

प रवहन इ ादी ारे सेवांची  िनिमती केली जाते.  ा सव व ू व सेवां ा बाजार  िकमती ा 

बेरजेला  सकल  देशांतगत  उ ादन  असे  णतात.  थूल  देशांतगत  उ ादनाचे  आगणन 

ावेळी बाजार िकमतीनुसार केले जाते  ावेळी  ाला बाजार िकमतीनुसार  थूल देशांतगत 

उ ादन (GDP at Market Price) असेही  णतात.  

(९) िन ळ (शु ) देशांतगत उ ादन (Net Domestic Product ‐ NDP) 

सामा  उ ादन  ि या सु  असताना अनेक भांडवली व ुंचा जसे यं साम ी, उपकरणे, 

अवजारे,  टॅ र, फिनचर कारखाना व कायालयाची  इमारत  इ ादीचंा वापर होत असतो. 



ामुळे  ांची सतत झीज होत असते. कालांतराने  ा भांडवली व ुंची  ित थापना करणे 

आव क  असते.  ामुळे  एकूण  उ ादनापैकी  एक  िह ा  घसा यासाठी  (झीज)  राखून 

ठेवावा  लागतो.  अशा कारे  थूल  देशांतगत  उ ादनामधून  घसारा  खच  वजा  केला  तर 

िश क असले ा उ ादनाला िन ळ (शु ) देशांतगत उ ादन असे  णतात. 

सू   पाने 

िन ळ देशांतगत उ ादन =  थूल देशांतगत उ ादन – घसारा (NDP = GDP ‐ 
Depreciation) 

(१०) दरडोई उ  (Per Capita Income) दरडोई उ   णजे देशातील  ेक  ीस 

िमळणारे सरासरी उ  होय. दरडोई उ ाची गणना कर ासाठी देशातील एकूण रा ीय 

उ ाला  देशातील एकूण लोकसं ेने भाग  िदला जातो.  येणारा भागाकार  णजे दरडोई 

उ  होय. सू   पाने 

दरडोई उ  = एकूण रा ीय उ  
                       ------------------ 
                       एकूण लोकसं ा 

दरडोई उ ाव न देशा ा आिथक िवकासाची क ना येते. एखा ा देशाचे रा ीय उ  

जा  असूनही लोकसं ा सु ा बरीच जा  असेल तर दरडोई उ  फार राहील. याउलट 

एखा ा  देशाचे रा ीय उ  कमी असूनही  तेथील लोकसं ा फारच कमा असेल तर  तेथे 

दरडोई उ  जा  राहील. भारता ा बाबतीत असेच होत आहे. भारताब रा ीय उ  हे 

जगातील  अनेक  संप   देशा ा  रा ीय  उ ापे ा  जा   आहे.  परंतु  कमी  भारतातील 

लोकसं ा इतकी जा  आहे की दरडोई उ ा ा आधारावर भारत हा देश केवळ अध‐

िवकिसत  देश  नाही  तर  इतर  देशां ा  तुलनेत  ाचे  थान  बरेच  खाली  आहे. 

(११) वैय क उ  (Personal Income) 

"वैय क  उ   णजे  कोण ाही  देशातील    िकंवा,  कुटंुबाना  एका  वषा ा 

कालावधीत वा िवक र ा िमळालेले उ  होय." 



 

 

वैय क  उ   हे  नेहमी  रा ीय उ ापे ा कमी  असते.  ाचे कारण  णजे उ ादक 

घटका ारे जेवढे उ  िनमाण केले जाते ते पूणपणे  ांना  ा  होत नाही.  णजेच रा ीय 

उ ा ा  राशीतून  िविवध कपाती वजा  के ानंतर जी  राशी  िश क  राहते  ते  वैय क 

उ  होय. 

वैय क उ ाचे आगणन  ‐  वैय क उ ाचे आगणन कर ासाठी रा ीय उ ा ा 

राशीमधून खालील पदां ा रकमा वजा के ा जातात. 

(अ)  कंप ाचा  आयकर  ‐  ावसाियक  कंप ांना  आप ा  न ाचा  काही  भाग  कंपनी 

करा ा  पाने  सरकारला  ावा  लागतो.  अशा कारे  उ ाचा  हा  भाग  भागघारकांना 

वैय क उ ा ा  पाने  ा  होत नाही.  ामुळे हा भाग रा ीय उ ातून वजा केला 

जातो. 

(ब) कंप ांचे अिवत रत उ  ‐ कंप ा आप ा उ ाचा एक भाग भागधारकांना वाटून न 

देता  परत  ाची  वसायात  गंुतवणूक  करतात.  ामुळे  वैय क  उ ाचे  आगणन 

करतांना तो भाग रा ीय उ ातून वजा केला जातो. 

(क)  सामािजक  सुर ेसंबंधी  कपाती‐  सामािजक  सुर े ा  उ ेशाने  भिव   िनवाह  िनधी, 

िनवृ ी वेतन िनधी इ ादी ं ा  पाने काही कपाती के ा जातात. या कपातीचंी राशी रा ीय 

उ ातून  वैय क  उ   काढ ासाठी  वजा  केली  जाते.  कारण  वैय क  उ  

अशा कार ा कपातीमुळे कमी होत असते. 

वैय क उ ाचे आगणन कर ासाठी रा ीय उ ामधून वरील कपाती वजा के ानंतर 

ात  ीला िनवृ ी वेतन, बेकारी भ ा यासारखे ह ांतरण शोधन  ा  होत असेल तर ते 

ात िमळिव ात येते. 



वैय क  उ ाचे  आगणन  कसे  कर ात  येते  हे  पुढील माणे  सू   पाने  सांगता 

वैय क  उ   =  रा ीय  उ   ‐  कंप ांचा  आयकर  ‐  अिवत रत  ावसाियक  नफा  ‐ 

सामािजक सुर ेसंबंधी कपाती + ह ांतरण शोधन 

वैय क उ ा ा आगणनामुळे  

(i)   िकंवा कुटंुबा ा संभा  खरेदी श ीचे अनुमान करता येते.  

(ii) रा ीय उ ाचा  िकती  िह ा उ ादक घटकांना  ां ा सेवेब ल  ा  होतो यासंबंधी 

ान  ा   होते.  परंतु  वैय क  उ ापैकी  िकती  र म  ी  िकंवा  कुटंुबांना 

उपभोगाक रता उपल  होते हे मा  समजू शकत नाही. 

(१२)  य यो  उ / ाय  उ  (Disposable Income) 

ी अथवा कुटंुबांना िमळणारे वैय क उ  हे पूणतः खच कर ाक रता उपल  होत 

नाही.  ाचे  कारण,  वैय क  उ ाचा  एक  भाग  आयकर,  संप ी  कर  इ ादी   

करा ा  पाने सरकारला  ावा लागतो.  णून   कराचे शोधन के ानंतर  वैय क 

उ ाचा जो भाग िश क राहतो  ाला  य यो  उ  असे  णतात.  णून  य यो  

उ   हा  वैय क  उ ाचा  असा  भाग  आहे  की  जो    कराचे  शोधन  के ानंतर 

लोकाजवळ िश क राहतो अथात,  

य यो  उ  = वैय क उ  ‐ वैय क   कर 

(ii)  य यो  उ ाचा मु  भाग उपभोगावर खच होतो आिण बाकीचा भाग बचत  णून 

िश क राहतो.  णून  य यो  उ  = उपभोग + बचत  

(१)  वैय क उ  व  य यो  उ न  यांची  तुलना क न  वैय क उ ावर   

करांचा िकती भार पडला तो मािहत होते. 

(२)  वैय क उ ापैकी  िकती भाग उपभोगावर खच  के ा जाऊ शकतो याची क ना 

येते. 

 



(३) वैय क उ ापैकी िकती भाग बचती ा  पाने उपल  होऊ शकतो याची क ना 

येते. 

रा ीय उ ाचे मापन 

मागील  करणात  आपण  रा ीय  उ ाची  संक ना  आिण  रा ीय  उ ाशी  संबंिधत 

असले ा मह ा ा  संक नांचा अ ास  केला आहे. या  संक नांचा उपयोग आपणास 

रा ीय  उ   मापनाचा  अ ास  करतांना  होणार  आहे.  ुत  करणात  आपण  रा ीय 

मापना ा िविवध प तीचें िववेचन करणार आहोत. कोण ाही देशा ा आिथक िवकासाचा 

िनकष  णून तसेच आिथक  िव ेषणाचे साधन  णून रा ीय उ ाची मोजणी मह ाची 

असते.  भारतात  १९५५  पासून  रा ीय  उ ा ा  गणनेची  जबाबदारी  'क ीय  सां कीय 

संघटन' (Central Statistical Organisation) या सं थेकडे सोपिवलेली आहे. 

 रा ीय उ  मापना ा प ती 

 उ ादन, उ  व खच  हे तीन घटक आिथक  वहारांचा च ाकार  वाह तयार करतात. 

उ ादनामुळे  उ ाला  चालना  िमळते,  उ ामुळे  खचाला  चालना  िमळते  व  खचामुळे 

उ ादनाला चालना  िमळते, अशा कारे कोण ाही  देशा ा रा ीय उ ाचे मापन  पुढील 

तीन वैक क प ती ं ारे केले जाऊ शकते. 

(१) उ ादन प ती 

 (२) उ  प ती 

 (३)  खच  प ती  वरील  तीन  प तीिंशवाय  रा ीय  उ   मापना ा  आणखी  दोन  प ती 

आहेत. परंतु 

ा फारशा  चिलत नाहीत.  

(४) सामािजक लेखांकन प ती 

(५) इतर प ती 



  

(१) उ ादन प ती (Production Method) 

या प तीनुसार देशात एका ठरािवक कालावधीत  ा व ू व सेवांचे उ ादन झालेले असते 

ांचे  पैशातील मू  ल ात  घेऊन रा ीय उ  काढ ात  येते. अथ व थेत शेती,उ ोग, 

खाणकाम, बांधकाम वाहतूक व दळणवळण इ ादी अनेक  े े असतात. या  िविवध  े ात 

उ ािदत झाले ा  ा अंितम व ू व सेवा असतात  ां ा पैशातील मू ा ा आधारे रा ीय 

उ ाचा अंदाज काढ ात येतो. 

या प तीनुसार रा ीय उ ाची मोजणी करीत असताना ि ी (दुहेरी मोजणी) हो ाची 

श ता  असते.  ासाठी  रा ीय  उ   मोज ासाठी  अधिस   व ू  (Interme‐  diate 

Goods) वगळणे आव क असते. अधिस  व ू  णजे  ा व ूंवर आणखी  ि या करणे 

आव क असते  ा व ू होत. उदा. उस, कापूस, इ ादी.  अंितम व ू आिण  सेवा यांचे 

मू   रा ीय  उ   काढतांना  मह ाचे  असते.  अंितम  व ू  णजे  उपभोगासाठी  िवकत 

घे ात आलेली व ू होय. उदा. साखर कापड,िकंवा दोनदा मोजणी टाळ ासाठी केवळ 

वाढीव मू   (विधत मू )  िवचारात  ावे लागते. वाढीव मू   णजे व ू ा उ ादना ा 

ेक ट ात (अव थेत) झालेली जी मू ातील िन ळ वाढ होते  ाची एकूण बेरीज होय. 

उदा.  तयार  कप ां ा  उ ादनाचे  तीन  ट े  आहेत.  या  सवच  ट ातील  उ ादनाचा 

समावेश  रा ीय  उ ात  करता  येणार  नाही.  तर  ासाठी  उ ादना ा  ेक  ट ात 

झालेली  मू ातील  िन ळ  वाढ  यांची  बेरीज  क न  रा ीय  उ   मोज ात  येते. 

अथ व थेत  भांडवली  आिण  उपभो   व ूंचे  उ ादन  होते  ाचे  मू   रा ीय  उ ात 

िवचारात  ावे लागते.  ाच माणे िवदेशी  ापारापासून जी देणी उ वलेली (धना क िकंवा 

ऋणा क) असतात  ांचीही नोदं रा ीय उ ात करावी लागते. 

 

 



उ ादन प तीनुसार रा ीय उ ाचे मापन करीत असताना पुढील द ता  ावी 

(१) रा ीय उ ातून घसारा खच (झीज) वजा केला पािहजे.  

(२) या प तीनुसार केवळ अंितम व ुंचीच नोदं रा ीय उ ाचे मापन कर ासाठी केली 

पािहजे. अधिस  व ुंची नोदं करणे यो  होणार नाही. 

(३) उ ादनाची (ि ी) दोनदा मोजणी होणार नाही याची खबरदारी घेतली पािहजे. उदा. 

साखरे ा  उ ादनाची  िकंमत  िवचारात  घेतली  तर  उसा ा  उ ादनाची  िकंमत  िवचारात 

घे ाची आव कता नसते. 

(४) आयात आिण िनयात केले ा व ू व सेवा यांचे मू  िवचारात  ावे लागते.  

(५)  ा वषात भांडवली व ुंचे उ ादन झालेले असते  ाच वष ा रा ीय उ ात  ांचा 

समावेश करावा लागतो.  

(६) अथ व थेत व ुं ा  िकमतीत  जे बदल होतात  ांचीही नोदं  घेणे आव क असते. 

(७) रा ीय उ ातून अ  कराची र म वजा करावी लागते.  

(८)  सरकारने  िदले ा  अथसहा ाची  र म  मा   रा ीय  उ ात  जमा  केली  पािहजे. 

विधत मू ाची संक ना रा ीय उ ाची दुहेरी मोजणी टाळ ासाठी विधत मू   (वाढीव 

मू )  या  संक नेचा  आधार  घेतला  जातो.  विधत  मू   प तीनुसार  एखा ा  व ू ा 

उ ादना ा सव ट ात,  मू ात जी एकूण वाढ होते  ाची  बेरीज क न रा ीय उ  

मोज ात येते. एखा ा का िनक उदाहरणा ा आधारे ही संक ना अिधक   होईल. 

उसापासून साखर िनिमतीचे समजा एकूण चार ट े आहेत. पिह ा ट ात उसाचे उ ादन 

कर ात येते. दुसया ट ात उसतोड, वाहतूक इ ादी बाबी येतात. ितसया ट ात साखर 

कारखा ात उसापासून साखर तयार होते. चौ ा आिण अंितम ट ात बाजारात  िकरकोळ 

िव े ता साखरेची िव ी करतो. या चारही ट ातील उ ादना ा िकमतीचा रा ीय उ ात 

समावेश  के ास  रा ीय  उ ाचा  अंदाज  चूक ाची  जा   श ता  असते.  िकंब ना 



ापे ा अिधक  रा ीय उ ाचा आकडा  येऊ शकतो.  ासाठी उ ादना ा  ेक 

ट ात व ू ा मू ात जी वाढ होते  ाची बेरीज करावी लागते. 

ही  बेरीज  ा व ू ा बाजारातील  मू ाबरोबर  येते. साखरेचे उ ादन  व  मू ातील  वाढ 

(आकडे  पयात) 

उ ादनाचे ट े 

(१) उसाचे उ ादन 

(२) उस तोडणी, वाहतूक इ ादी 

(३) साखरेचे उ ादन 

(४) िकरकोळ िव े ता 

(२) उ  प ती (Income Method) 

एका  िविश  कालखंडात  देशातील सव  ी आिण  सं था यां ा उ ाची  बेरीज  केली 

असता रा ीय उ  िमळते. या प तीत उ ादना ा भूमी,  म, भांडवल आिण संघटन या 

चार घटकांना  िमळणा या मोबद ाचा समावेश असतो.  ामुळे अथ व थेत एका  िविश  

कालावधीतील एकूण खंड, एकूण वेतन, एकूण  ाज आिण एकूण नफा यांची बेरीज  णजे 

एकूण  रा ीय  उ   होय.  या  प तीनुसार  उ ादना ा  चारही  घटकांना  िमळणा या 

मोबद ाची  बेरीज  रा ीय उ  मोज ासाठी करावी लागते.  ामुळे या प तीस घटक 

खच  प ती  असेही  णतात.  अथ व थेतील  सव  ी,  सं था,  यंरोजगार  करणा या 

ी, सरकारी कमचारी,इ ादी ं ा सव  कार ा उ ाचा तपशील काळजीपूवक जमा 

(संकिलत) करावा लागतो. ासाठी सरकारी  काशने,  कंप ांचे अहवाल, करिववरण प े 

इ ादी ं ा मा मातूनउ ाची आकडेवारी शोधणे आव क असते. 

िवकिसत  देशात उ  प तीनुसार रा ीय उ  मोज ात फारशा अडचणी  येत नाहीत. 

कारण िवकिसत देशात ब तेक  वहार पैशा ा मा मातून होत असतात.  ाच माणे बँक 

वहाराचे  माण  देखील  िवकिसत  देशात  जा   असते.  िवकसनशील  देशात  िनर रता, 



दा र   इ ादीचें  माण  अिधक  अस ामुळे  बँक  वहाराचे  माण  िवकिसत  देशां ा 

तुलनेत कमी आढळतात.  ाच माणे िवकसनशील देशातील  ामीण भागात काही  वहार 

व ु  िविनमय  प ती ा  आधारे  होत  असतात.  ामुळे  ामीण  भागात  अनेक  ीनंा 

व ू पाने  उ   िमळते.  उ   प तीनुसार  रा ीय  उ नाचे  मापन  कर ा ा  ीने 

िवकसनशील देशात अनेक अडचणी येतात. 

उ   प तीनुसार  रा ीय  उ ाचे  मापन  करीत  असताना  पुढील  बाबीचंी  द ता  ावी 

लागते. 

(१) ह ांत रत उ ाचा समावेश रा ीय उ ात कर ात  येऊ नये. उदा.  िनवृ ी  वेतन, 

बेकारी  भ ा  इ ादी.  कारण  अशा  कारचे  उ   उ ादना ा  ि येत  भाग  न  घेता 

िमळालेले  असते.  ाच माणे  ह ांत रत  उ   एका  ीकडून  दुस या  ीकडे 

ह ांत रत झालेले अस ामुळे अशा उ ाचा समावेश रा ीय उ ात करता येत नाही. 

(२)  ा  सेवांना  कोणताही  मोबदला  िमळत  नाही  ा  सेवांचा  समावेश  रा ीय  उ ात 

कर ात येऊ नये.  

(३)  ावसाियक  सं थांनी  ा न ाचे वाटप  केलेले नसते  ाचा समावेश रा ीय उ ात 

कर ात आला पािहजे. 

(४) िवदेशी  ापारातून जी देणी िनमाण होतात  ा सवाची नोदं रा ीय उ ात  

(५) उ ादन  ि येत भाग  घेत ानंतर  जे उ   िमळालेले असते  ाच उ ाचा करणे 

आव क असते. 

(६) एकच उ  दोनदा मोजले जाणार नाही याची द ता  ावी.  

(७)  संयोजकाने  उ ादन  कायासाठी  त: ा  घटकांचा  वापर  केला  असेल  तर  ां ा 

मोबद ाचा  (गिभत  प र याचा)  बाजार  िकमतीनुसार  समावेश  रा ीय  उ ात  करणे 

आव क असते. 

 



(३) खच प ती (Expenditure Methaod) 

अथ व थेत  अंितम  व ू  व  सेवा यावर जो खच कर ात  येतो  ा आधारे  रा ीय उ  

मोजता येते. या प तीनुसार एका िविश  कालावधीत देशात जो एकूण खच होतो  ा खचाची 

बेरीज  केली असता रा ीय उ   िमळते. या प तीत रा ीय उ ाचे मापन कर ासाठी 

खाजगी खच आिण सरकारी खच अशा दो ी खचाला एकि त कर ात  येते. एकूण खच 

प तीत साधारणपणे खालील खचाचा समावेश कर ात येतो. 

(१)  वैय क  उपभोग  खच  ‐  अथ व थेत  कुटंुबसं था  िकंवा  ी  िविवध  व ू  आिण 

सेवांवर खच करीत असतात. नाशवंत आिण िटकाऊ उपभो  व ू आिण िनरिनरा ा सेवा 

यावर  ीचंा जो खच होतो  ास वैय क उपभोग खच असे  टले जाते. 

(२) सरकारचा सेवा व व ू यावरील खच ‐ सरकारला अथ व थेत िविवध व ू आिण सेवा 

यावर खच करावा लागतो. क  आिण रा  सरकारांना  शासन, िश ण, आरो  इ ादीवंर 

मो ा  माणात  खच  करणे  अप रहाय  असते.  सावजिनक  उ ोगावरही  सरकारला  खच 

करावा लागतो. एकूण खचात सरकार ा व ू व सेवावरील खचाचा समावेश होतो. 

(३) खाजगी देशांतगत गंुतवणूक देशात उ ादक मो ा  माणावर गंुतवणूक। 

1.  करीत  असतात.  उ ादकांना  आधुिनकीकरणाबरोबरच  नवीन  गंुतवणुकीसाठी  मो ा 

माणात  खच  करावा  लागतो.  उ ादकां ा  अशा  कार ा  खचास  गंुतवणूक  खच  असे 

टले जाते. 

(४)  िन ळ  िनयात  िवदेशी  ापारास आयात आिण  िनयात अशा दोन बाज असतात.  ा 

व ू  िवदेशातून आयात कर ात  येतात  ांचा समावेश  रा ीय उ ात करता  येत नाही. 

कारण अशा व ुंचे उ ादन  देशात होत नाही. परंतु  ा व ुंची  िनयात कर ात  येते  ा 

व ूंचे  उ ादन  देशात  होते.  ामुळे  अशा  व ुंचा  समावेश  रा ीय  उ ात  करता  येतो. 

ावेळी  एखा ा  देशाला  एकूण  िनयातीतून  एकूण  आयात  वजा  केली  असता  जी  िनयात 



िश क राहते  ा  िनयातीस अित र   िनयात असे  टले जाते. अशा  कार ा  देशातील 

अित र  िनयातीचा समावेश िवदेशी गंुतवणूकीत होतो. 

ामुळे खच प तीनुसार 

एकूण  रा ीय उ   =  वैय क उपभोग खच  + सरकारचा व ू व  सेवा यावरील खच  + 

खाजगी देशांतगत गंुतवणूक + िन ळ िनयात. 

खच प तीनुसार रा ीय उ ाचे मापन करीत असतांना अनेक अडचणी  येतात.  िवशेषत: 

िवकसनशील  देशा ा अथ व थेत  ी  िकंवा  कुटंुब  सं थांकडून खचाची यो  आिण 

अचूक मािहती  िमळणे अश  असते. खचाची नोदं  व थतपणे  ठेव ाचा  य   खूपच 

कमी  माणात  ी आिण कुटंुबे करीत असतात. रा ीय उ ाचे मापन कर ासाठी खच 

प तीचा वापर कमी  माणात होतो. 

खच  प तीनुसार  रा ीय  उ ाचे  मापन  करीत  असताना  खालील  बाबीचंी  द ता  ावी 

लागते. 

(१) खचाची दोनदा मोजणी होणार नाही याची द ता  ावी लागते.  

(२) अंितम उपभो  व ूवर होणारा खच िवचारात घेतला पािहजे.  

(३) खचासंबंधीची मािहती  व थत, अचूक आिण खा ीशीर असावी लागते. 

(४)  िवदेशी  ापारातून उ वणारी जी  देणी असतात  ाची नोदं रा ीय उ ात कर ात 

आली पािहजे. 

ा.  िफशर  यां ा  मते,  अथ व थेतील  ेक  ीचा  वा व  खच  आिण  बचत  यांचे 

अनुमान लावणे कठीण असते.  ामुळे ही प त अचूक िन षा त पोहचू शकत नाही. 

रा ीय उ ा ा मापना ा वरील तीन प तीपैंकी उ ादन प ती आिण उ  प ती या 

दोन प तीचंा  ापक  माणावर  वापर कर ात  येतो. खच प तीनुसार  रा ीय उ ाचे 

मापन  कर ाबाबत  अनेक  अडचणी  अस ामुळे  ती  प ती  तुलना क   गंुतागंुतीची 

आहे. अनेक िवकसनशील देशात उ ादन प ती आिण उ  प तीचा वाप कर ात येतो. 



कोणतीही एक प ती प रपूण आहे असे  णता  येत नाही.  ेक प तीत काही अडचणी 

िदसून येतात. 

(४) सामािजक लेखांकन प ती (Social Accounting Method) 

सन १९३०  ा महामंदीनंतर अथशा   रचड  ोन,  जे. आर.  िह ,  हैरा  ईडी आिण 

एलन पीकॉक इ ादीनंी सामािजक लेखांकन प तीचा िवकास केला. या प तीनुसार केवळ 

रा ीय  उ ाचे  मोजमाप  केले  जात  नाही  तर  देशाची  संपूण  आिथक  संरचना,  िविवध 

े ामधील सहसंबंध आिण आिथक ि यांची िव ृत आकडेवारी वेगवेग ा ले ांचे  पाने 

सादर केली जाते. 

रचड  ोन  (Richard  Stone)  यां ा  मते  सामािजक  लेखांकन  प तीनुसार  देशातील 

लोकसं ेला  उ ा ा  आधारावर  वेगवेग ा  वगात  िवभ   के ा  जाते.  ेक  वगात 

समािव  असणा या काही लोकां ा उ ाचे मोजमाप क न  ाआधारे सरासरी उ  

काढले  जाते.  ा  वगातील  एकूण  लोकसं ेला  सरासरी  उ ाने  गुणून  ा  वगचे  एकूण 

उ  मािहत केले जाते. अशा कारे वेगवेग ा वगा ारे  ा  उ ाची बेरीज  णजे रा ीय 

उ  होय. 

संयु   रा ा  (UN)  ा योजनेनुसार सामािजक  लेखांकनाक रता  संपूण अथ व थेला पाच 

े ाम े िवभािजत केले जाते.  

(१) उ ादक सं था (Production Enterprises),  

(२) िवि य सं था (Financial Institution),  

(३) िवमा व सामािजक सुर ा सं था, 

 (४) अंितम उपभो ा वग व  

(५) इतर.  ेक  े ाक रता चार खाती ठेवली जातात  

(अ) संचालन खाते (Operative Account),  

(ब) चालू खाते ( Current Account),  



(क) भांडवल खाते (Capital Account) आिण  

(ड) संिचत खाते (Reserve Account) 

ा  देशातील सव वगातील   व सं था आप ा उ ाचा अचूक  िहशेब  ठेवू शकतात 

ा देशात सामािजक लेखांकन प तीचा वापर करणे श  आहे. अध‐िवकिसत देशात, जेथे 

उ ाचे  िहशेब अचूकपणे  ठेवले जात नाही  तेथे या प तीचा वापर फार मयािदत असणे 

ाभािवक आहे. 

(५) इतर प ती (Other Methods) 

वरील  प तीिशवाय  रा ीय  उ ाचे  मोजमाप  कर ाक रता  काही  इतर  प तीचंा  सु ा 

वापर केला जाऊ शकतो. 

ावसाियक  गणना  प ती  ही  अशा कारची  प ती  आहे  की  िज ा  अंतगत  वेगवेग ा 

वसाया ा आधारावर रा ीय उ ाचे मोजमाप केले जाते. 

ो. कुजनेट्स (Kuznets) यांनी रा ीय उ ाचे मोजमाप कर ासाठी तीन प ती सूचिव ा 

आहेत. (१) व ु व सेवा प ती (Commodity and Service Methoxi), 

 उ ‐ ा  प ती (Income Received Method) आिण  

(३) उपभोग‐बचत प ती (Consumption‐Saving Method) 

ा प ती वर सांिगतले ा पिह ा तीन प ती सार ाच आहेत. रा ीय उ ाचे मोजमाप 

कर ासाठी  िविवध प तीचंा  िमि त  पाने वापर करणे श  आहे. डॉ.  राव  (V.K.R.V. 

Rao)  यांनी  भारता ा  रा ीय  उ ाचे  अनुमान  कर ासाठी  उ ादन  प ती  व  उ  

प तीचा िम  (एक ) वापर केला आहे. 

स ा थतीत उ ादन प तीचा अिधक  वापर  केला जात आहे. कारण असा  िवचार  केला 

जातो की ही प ती इतर प तीपे ा अिधक  े  व  ावहा रक आहे. आिण या प तीम े 

उ ा ा दुहेरी मापनाची श ता कमी असते. 

  



रा ीय उ  मापनातील अडचणी 

(Difficulties  in  the Measurement  of National  Income)  रा ीय उ ाचे मापन करीत 

असताना  ा अडचणी उ वतात  ाचे दोन भागात िवभाजन करता येईल. 

(अ) संक ना क अडचणी 

(ब)  ावहा रक अडचणी 

वरील दो ी  कार ा अडचणीचें िववेचन पुढे केले आहे.  

(अ) संक ना क अडचणी (Conceptual Difficulties) 

रा ीय  उ   मापनातील  संक ना क  अडचणीनंा  'तांि क  अडचणी'  असेही  णतात. 

संक ना क अडचणी पुढील माणे आहेत. 

(अ) संक ना क अडचणी 

(१) दुहेरी मापनाची अडचण 

(२) ह ांत रत उ  

(३) िवनामू  सेवांचा मोबदला 

(४) भांडवली व ूंचा घसारा खच 

(५) अवैध उ  

(६) िकमतीतील बदलाची अडचण 

(७) बाजारात िव ी न होणाया व ु व सेवा 

(८) सदोष मापन प ती 

(१) दुहेरी मापनाची दुहेरी मापनाची 

अडचण अडचण ही रा ीय उ ा ा मापनातील मह ाची अडचण होय. रा ीय उ ा ा 

उ ादन  प तीनुसार  अशा  व ूंचा  समावेश  कर ात  येतो  ा  अंितम  व ू  असतात. 

अधिस  व ूंचा समावेश रा ीय उ ात करता येत नाही. परंतु अथ व थेत अशा अनेक 

व ू असतात की  ांची दोनदा मोजणी हो ाची श ता असते. उदा. उस आिण साखर, 



कापूस आिण कापड इ ादी. एखादी व ू उ ादना ा एका  ि येत अंितम व ू असते तर 

उ ादना ा  दुस या  ि येत ती अधिस  व ू असते. वा िवक पाहता  रा ीय उ ाचे 

मापन  करीत  असताना  केवळ  अंितम  व ुची  नोदं  ावी  लागते.  ात  मा   रा ीय 

उ ा ा मापनात दुहेरी मापन हो ाची श ता नाकारता येत नाही. 

(२) ह ांत रत उ  ‐ एखा ा  ला जे उ  िवनासायास  ा  होते  ास ह ांत रत 

उ   असे  टले  जाते.  उदा.  बेकारी  भ ा,  िनवृ ी  वेतन  इ ादी.  ह ांत रत  उ ाचा 

समावेश रा ीय उ ात करता येत नाही. परंतु बेकारी भ ा व िनवृ ी वेतन है। एका अथाने 

सरकारला  करावा  लागणारा  खच  असतो.  खच  प तीनुसार  वा िवक  पाहता  ाची  नोदं 

करणे  आव क  असते.  रा ीय  उ ाचे  मापन  करीत  असताना  कोण ा  कार ा 

ह ांत रत  उ ाचा  समावेश  ाम े  करता  येत  नाही. 

(३)  िवनामू  सेवांचा मोबदला  ‐ अथ व थेत असे अनेक  वहार  िकंवा सेवा असतात की 

ांना कोण ाही  कारचा मोबदला  िदला जात नाही. रा ीय उ ात अशा  सेवांची  िकंवा 

कायाची नोदं कर ात  येते की  ांना मोबदला  िदला जातो. परंतु अशी अनेक काय  िकंवा 

सेवा असतात की  ांचे मापन  पैशात करता येत नाही. उदा. घरातील गृिहणीचे काय  िकंवा 

रा ीय  सेवायोजनेत  महािव ालयीन  िव ा ानी  केलेले  काय.  अशा  कायाची  नोदं  रा ीय 

उ ात  करता  येत  नाही  ामुळे  रा ीय  उ ाचा  आकडा  ापे ा  कमी  ये ाची 

श ता  असते.  थोड ात,  अनु ादक  कायाचा  िकंवा  िबनामोबदला  केले ा  कायाचा 

मोबदला ठरवणे आिण  ाची नोदं करणे कठीण असते. 

(४) भांडवली व ुंचा घसारा खच ‐ भांडवली व ुंचा घसारा खच काढ ाची अडचण असते. 

भांडवली व ुं ा खरेदी  िकमती ा साहा ाने घसारा खच काढ ात येतो. परंतु भांडवली 

व ुं ा मू ात देखील बदल होत असतात. अशा प र थतीत भांडवली व ुंचा घसारा खच 

काढ ासाठी कोणते मू  िवचारात  ावे यासारखी सम ा िनमाण होते. भांडवली व ुंचा 

अचूक आिण यो   कारे घसारा खच काढ ात अनेक अडचणी उ वतात. िन ळ रा ीय 



उ ादन  या  रा ीय  उ ा ा  संक नेत  घसारा  खच  मह ाचा  असतो.  परंतु  भांडवली 

व ुंचा घसारा खच काढ ात अडचणी येतात. 

(५) अवैध  (बेकायदेशीर) उ  अथ व थेत  िनरिनरा ा  े ात अवैध  िकंवा  बेकायदेशीर 

वहार  होत  असतात.  अशा  अवैध  िकंवा  बेकायदेशीर  वहारापासून  जे  उ   काही 

ीनंा  िमळते  ास अवैध  (बेकायदेशीर) उ  असे  टले जाते. उदा.  जुगार, लॉटरी, 

त री, स ेबाजी इ ादी. अशा  कार ा बेकायदेशीर उ ाचा समावेश रा ीय उ ात 

करता  येत  नाही.  कारण  अशा  वहारांना  कायदेशीर  मा ता  नसते.  वा िवक  पाहता 

अथ व थेत अशा  कार ा उ ाचे  माण वेगाने वाढत असते. अशा उ ाचा समावेश 

रा ीय  उ ात  करता  येत  नस ामुळे  ात  रा ीय  उ ाचा  आकडा  कमी  येतो. 

(६)  िकमतीतील बदलाची अडचण  ‐ रा ीय उ ाचे मापन बाजारातील  िकमती ा आधारे 

कर ात येते. मूळ वषातील  िकंमत आिण चालू  िकमतीनुसार रा ीय उ ाचे मापन करता 

येते.  परंतु  चालू  िकमतीनुसार  रा ीय  उ ाचे  मापन  कर ात  अनेक  अडचणी  येतात. 

िकमतीत  सतत  चढ‐उतार  होत  असतात  ावेळी  देशात  िकंमत  वाढ  झालेली  असते 

अशावेळी  रा ीय उ  कमी झाले असले तरी वाढ ा  िकमतीनुसार  रा ीय उ  जा  

ये ाची श ता नाकारता येत नाही.  ाच माणे अथ व थेत िकंमत घट ही अव था असेल 

तर रा ीय उ  जा  असले तरी  ात मा  घट ा  िकमतीनुसार रा ीय उ  कमी 

ये ाची श ता असते. अथ व थेत  िकमती  थर असतांना रा ीय उ ाचे मापन करणे 

यो   असते.  मूळ  वषातील  िकमती ा  आधारे  रा ीय  उ ाचे  मापन  कर ात  अनेक 

अडचणी येतात. 

(७) बाजारात  िव ी न होणाया व ू व  सेवा‐  ा व ू व  सेवांची  िव ी बाजारात होत नाही 

ांचा  समावेश  रा ीय  उ ात  कर ात  येत  नाही.  अशावेळी  रा ीय  उ ाचा  िनि त 

आकडा उपल  होत नाही. उदा. एखा ा शेतक याने अ धा ा ा उ ादनाचा काही भाग 

आप ा कुटंुबासाठी राखून ठेवला तर अशावेळी  ा व ुंचा  (उ ादनाचा) समावेश रा ीय 



उ ात  कर ात  येत  नाही.  अथात  अशा  व ूंचे  अपेि त  मू   िनि त  कर ात  येते. 

ात अपेि त मू  ठरिवतांना देखील अनेक अडचणी येतात. (८) सदोष मापन प ती ‐ 

रा ीय उ ा ा एकूण तीन मापन प ती आहेत. उ ादन प ती, उ  प ती आिण खच 

प ती अशा तीन प ती ा साहा ाने रा ीय उ ाचे मापन करता येते. यातील मह ाची 

अडचण अशी की  ेक  प तीत काही उिणवा आहेत. कोणतीही  एक  प त  ही  रा ीय 

उ ाचे मापन कर ा ा  ीने प रपूण आहे असे  णता  येत नाही. अशा प र थतीत 

कोणती प ती यो   णून  ीकारायची ही अडचण आहे. 

(ब)  ावहा रक अडचणी  (Practical  Difficulties)  रा ीय उ ाचे मापन करतांना   

वहारात येणा या अडचणी पुढील माणे 

(१)  असंघिटत  े   ‐  असंघिटत  े ात  मो ा  माणावर  उ ादन  होते  आिण  उ ाची 

िनिमती  होते.  अथ व थेत  असे  अनेक  उ ोग,  वसाय  असतात  की  ांची  कायदेशीर 

नोदंणी झालेली  नसते. असंघिटत  े   हे सरकारी  िनयं णाबाहेरचे  े  अस ामुळे अशा 

े ातील  उ ादन,  उ ाचे  मापन  कर ात  अनेक  अडचणी  येतात.  िवशेषत:  ामीण 

भागातील  अनेक  उ ोग,  वसायावर  सरकार ा  यो   िनयं णाचा  अभाव  अस ामुळे 

अशा  कार ा असंघिटत  े ातील उ ादन व उ  यांचे मापन करता येत नाही,  ामुळे 

ात रा ीय उ  कमी ये ाची श ता असते. 

(२) अमौि क  े   ा  े ात  पैशािशवाय  वहार होत असतात  ास अमौि क  े  असे 

णतात.  िवकसनशील आिण अ िवकिसत देशात अ ापही काही  वहार व ु  िविनमय 

प ती ा आधारेच चालतात. अशा  कार ा  वहारात पैशाचा संबंध नसतो.  ामुळे अशा 

कारचे  जे  वहार असतात  ांची नोदं रा ीय उ ात करता  येत नाही, रा ीय उ ात 

अशाच  वहारांचा समावेश होतो की  जे  वहार  पैशा ा आधारे  पूण होतात. अमौि क 

े ात जे  वहार होतात  ांचा समावेश रा ीय उ ात अडचणी 

(ब)  ावहा रक अडचणी 



(१) असंघिटत  े  

(२) अमौि क  े  

(३) िव सनीय मािहतीचा अभाव 

(४)  थलांतर करणा या समुहांचे उ  

(५) विधत मू  

(६) अचूक उ ा ा नोदंीचा अभाव  

(७) मानिसकतेची अडचण करता येत नाही.  

रा ीय  उ ा ा  मापनात  अमौि क  े ातील  वहारां ा  मापन  कर ाची  मह ाची 

अडचण असते.  (३)  िव सनीय  (अचूक) मािहतीचा अभाव  ‐  रा ीय उ ाचे मापन करीत 

असताना  अथ व थे ा  िविवध  े ातील  मािहती  जमा  करावी  लागते.  कोण ाही  एका 

प तीने  रा ीय  उ ाचे मापन  केले  तरी  िव सनीय  िकंवा  अचूक  मािहती  िमळेलच असे 

णता  येणार  नाही.  शेती  े ,  लघु  आिण  कुटीरो ोग  इ ादी  े ातील  मािहती  जमा 

कर ात अनेक अडचणी  येतात.  िवशेषत:  ामीण भागात उ ादन उ  याबाबत अचूक 

मािहती 

िमळत  नाही.  कारण  ामीण  भागात  अ ान,  िनर रतेचे  अिधक  माण  असते,  रा ीय 

उ ाची  आकडेवारी  जमा  करणारी  यं णादेखील  अनेक  वेळा  िशि त  आिण  काय म 

नसते. घोड ात रा ीय उ ाची िव सनीय आिण अचूक अशी मािहती उपल  होत नाही. 

ाचा प रणाम रा ीय उ ा ा आकडेवारीवर होतो. 

(४)  थलांतर  करणा या  समुहांचे  उ   ‐भारतासार ा  िवकसनशील  देशात  थलांतर 

करणा या  अनेक  जाती‐जमाती  अ ात  आहेत.  अशा  जाती‐जमाती  वसाय  आिण 

उदरिनवाहा ा  िनिम ाने सतत एका  िठकाणा न  दुस या  िठकाणी भटकत असतात. अशा 

समुहांचे  सतत  थलांतरण  होत  असते.  ामुळे  ां ा  उ ाची  नोदं  होत  नाही  ही  एक 

मह ाची  अडचण  असते.  ाच माणे  अ ान,  िनर रता  यांचे  अिधक  माण  थलांतर 



करणा या  समुहांम े  अस ामुळे  ां ाकडून  अपेि त  आिण  िव सनीय  अशी 

उ ासंबंधीची मािहती िमळत नाही. 

(५) विषत  मू   (वाढीव  मू )  ‐ उ ादन प तीनुसार विधत  मू ानुसार व ूं ा  मू ाचा 

समावेश  रा ीय उ ात कर ात  येतो. उ ादना ा  ेक ट ात व ू ा  मू ात जी 

वाढ  होते  ा  वाढीव  मू ाची  बेरीज  कर ात  येते.  परंतु    वहारात  मा   विधत 

मू ानुसार रा ीय उ ाचे मापन कर ात अनेक अडचणी येतात. 

(६)  अचूक  उ ा ा  नोदंीचा  अभाव  ‐  देशात  अनेक  अशा  ी  असतात  की  ां ा 

िनि त उ ाचा  ोत (माग) आिण िनि त उ  याबाबत अिनि तता असते. एकच  ी 

अनेक  वसाय  करीत  असते.  अशा  प र थतीत  अचूक  उ ाची  नोदं  कर ात  अनेक 

अडचणी येतात. 

(७) मानिसकतेची अडचण ‐ अनेक वेळा समाजात  ीचंी ख या उ ाची नोदं कर ाची 

आिण  ते  उ     कर ाची  मानिसकता  नसते.  अशा  कारची  मानिसकता  केवळ 

िनर र  असणाया  ीम े  असते  असे  नाही  तर  सुिशि त  ी ा  बाबतीत  देखील 

असते.  ाचा  प रणाम  णजे  उ ाची  यो   मािहती  सांग ाची  अनेकांची  मानिसकता 

नसते.  ामुळे ही रा ीय उ ा ा मापनात अडचणी येतात. 

रा ीय उ ा ा िव ेषणाचे मह  

 रा ीय  उ ाव न  देशातील  सवसामा   लोकां ा  राहणीमानाची  क ना  येते.  रा ीय 

उ ा ा मापनाचे मह  खालील मु ांव न अिधक   होईल. 

(१) आिथक  िवकासाचे सूचक  ‐ एखा ा  देशाचा आिथक  िवकास हा  िकती  माणात झालेला 

आहे.  याचे  मुख  मापदंड  हे  रा ीय  उ   आहे.  देशा ा  रा ीय  उ ाव न  तो  देश 

िवकिसत िकंवा अिवकिसत आहे हे कळून ये ास मदत होते.  



(२) सरकारला धोरण ठरिव ास उपयु  ‐ सरकारला आपले मौि क व राजकोषीय धोरण 

ठरिव ासाठी  रा ीय  उ   हे  अ ंत  उपयु   ठरते.  रा ीय  उ ाव न  िवतरण, 

करारोपण, सावजिनक  य हे धोरण सरकार ठरवीत असते.  

(३) आिथक िनयोजनास उपयु  ‐ िनयोजनाची उि े िकतपत पूण झालेली , ह आपणास 

रा ीय उ ा ा वाढीनुसार कळून  येते आिण  ानुसार  िनयोजनाची  पुढील उ ी े  पूण 

कर ास मदत होते. 

(४)  तुलना कर ास उपयु   वेगवेग ा  िवकिसत  देशामधील  वेगवेग ा कालखंडातील 

रा ीय उ   िकती आहे यांची तुलनाही आपणास रा ीय उ ाव न करता येते. याव न 

वेगवेग ा देशाचा िवकास दर, राहणीमान यांचा अ ास कर ात येतो.  

(५)  अथ व थे ा  पाची  क ना  येते  ‐  रा ीय  उ ाव न  िवकासाचा  दर  कळत 

असतो.  तसेच  अथ व थे ा  एकूण  उ ादन मतेची  क ना  येते.  ा माणे  रा ीय 

उ ाम े  कोण ा  े ाचा  वाटा  िकती  आहे,  याची  क ना  येते.  उ ोग,  कृषी  सेवा  या 

े ातील  रा ीय  उ ा ा  आकडेवारीनुसार  अथ व था  ाथिमक,  ि तीय  आिण  तृतीय 

े ात कशी वाटचाल करते है अ ास ास मदत िमळते.  

(६) आंतररा ीय सहकायास उपयोगी देशाचे आंतररा ीय धोरण ठरिव ासाठी रा ीय उ  

हे अ ंत मह ाचे ठरते. IME, World Bank या सार ा मौि क सं थांचे सहकाय हे रा ीय 

उ ा ा आधारावर िनि त होत असते आिण देशातील भांडवलाचा या सं थामधील िह ा 

हा आपण रा ीय उ ा ा आधारावरच िनि त करीत असतो. 

 (७)  रा ीय  उ ाव न  दरडोई  उ   काढता  येते  रा ीय  उ ाला  देशातील  एकूण 

लोकसं ेने  भागले  असता  दरडोई  उ   कळून  येते.  िनरिनरा ा  वषाक रता  तयार 

केले ा दरडोई उ ा ा आकडेवारीव न  देशा ा उ ात कोणते बदल घडून आले 

आहे याचा अंदाज येतो. 



(८)  उ   वाटणीची  क ना  येते  ‐  दरडोई  उ ाव न  िकंवा  दरडोई  उपभोगाव न 

आिथक क ाणासंबंधी  थूल क ना येते. परंतु समाजा ा  िविवध  रावर उ ाचे वाटप 

कसे झाले आहे याची क ना  येत नाही.  णून  िनरिनरा ा  रातील उ   वाटणी ा 

आधारावर तयार केलेली रा ीय उ ाची आकडेवारी काढली असता रा ीय उ  वाटणीत 

घडून आलेले बदल कळतात. 

(९) योजने ारे झाले ा  गतीचे मोजमाप कर ास उपयु   ‐ आिथक  िवकासाचे मह ाचे 

िनदशक  णजे रा ीय उ  वाढीचा दर, दरडोई उ  वाढीचा दर, भांडवल  िनिमती ा 

वाढीचा  दर  इ ादी  सव  गो ी  रा ीय  उ   आकडेवारीव न  समजून  येतात.  ा  िविवध 

कार ा दराव न आिथक िनयोजनामुळे िकतपत  गती झाली  ाचा बोध होतो. 

(१०) अंदाजप क तयार कर ास उपयु  ‐ देशाची आिथक व सामािजक उ ती करणे, हा 

सरकार ा अंदाजप काचा उ ेश असतो. याक रता  मु ा ती  िनयंि त करणे व रोजगार 

वाढिवणे  आव क  असते.  ती  िनयंि त  कर ाक रता  िकती  बचत  करणे  आव क 

आहे, िकती कर आकारावे लागेल, िकती गंुतवणूक करावी लागेल  ा सव गो ीकं रता रा ीय 

उ ाची आकडेवारी अ ंत उपयु  असते. 

 


