Indian Economy
ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ మరియు తెలంగాణ లో అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు ప్రతిష్టా త్మకమైన పరీక్షలు APPSC & TSPSC
గ్రూ ప్-1,2,3 అలాగే UPSC,SSC మొదలైన పరీక్షలకు చాలా మంది ఆశావహులు, ఈ ప్రతిష్టా త్మక ఉద్యోగాల్లో కి
ప్రవేశించడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.దీనికి పో టీ ఎక్కువగా ఉండడం కారణంగా, అధిక వెయిటేజీ సంబంధిత సబ్జెక్టు లను
ఎంచుకుని స్మార్ట్ అధ్యయనంతో ఉద్యోగం పొ ందవచ్చు. ఈ పరీక్షలలో ముఖ్యమైన అంశాలు అయిన పౌర శాస్త ం్ర , చరిత,్ర
భూగోళశాస్త ం్ర , ఆర్ధిక శాస్త ం్ర , సైన్సు మరియు విజ్ఞా నం, సమకాలీన అంశాలు చాల ముఖ్యమైన పాత్ర పో షిస్తా యి. కాబట్టి
ఈ APPSC & TSPSC గ్రూ ప్-1,2,3 అలాగే UPSC,SSC మొదలైన పరీక్షలపై ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థు ల కొరకు
Adda247, ఈ అంశాలలో ఒకటైన ఆర్ధిక శాస్త ం్ర కు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను PDF రూపంలో
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ఆర్థికాభివృద్ధి
ఆర్ధికాభివృద్ధి అనేది ఒక సంక్లిష్ట ప్రక్రియ. సహజ వనరులు, ఆర్థిక-ఆర్థికేతర అంశాల వల్ల ఇది ప్రభావితమవుతుంది.
సహజ వనరులను ఆర్థికాభివృద్ధిని నిర్ణ యించేవిగా చెప్పొచ్చు. ఆర్ధిక కారకాల్లో ముఖ్యంగా మూలధన సదుపాయం,
దాని రేటు, ఉపాంత ఉత్పత్తి , నిష్పత్తి తదితర అంశాలు ఏ దేశాభివృద్ధినైనా నిర్ణ యిస్తా యి. వ్యవసాయ ఉత్పత్తు ల
మిగులు, అంతర్జా తీయ వ్యాపారంలో మిగులు కూడా అత్యంత ప్రభావితం చేసే అంశాలు. ఆర్థికేతర అంశాల్లో ముఖ్యంగా
మానవ వనరుల నాణ్యత, రాజకీయ స్వేచ్ఛ, సాంఘిక వ్యవస్థ , సాంకేతిక నిర్మాణం, సార్వత్రిక విద్య, ఉన్నత విద్య,
పరిశోధన అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వ వ్యయాలు, అవినీతి రహిత పాలన లాంటివి దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి దిశ దశను నిర్ణ యిస్తా యి.
మొత్త ంగా ఇవన్నీ మానవాభివృద్ధిని నిర్ణ యిస్తా యి.
ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక అంశాలు
ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక అంశాల పాత్ర అత్యంత కీలకం. ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి నిర్దిష్ట సమయంలో జరుగుతుందా
లేదా అనేది మూలధన సంచయనం రేటు, మూలధన నిల్వలపై ఆదారపడి ఉంటుంది.
ఆర్థికాభివృద్ధిని నిర్ణ యించే అంశాలు
1. మూలధన సంచయనం

ఒక దేశ ప్రగతిశీల నిర్మాణంలో మూలధనం క్రియాశీల పాత్ర పో షిస్తు ంది. ఆర్థికాభివృద్ధి సాధనలో వృద్ధిరేటు పెరుగుదలకు
పెట్టు బడి ప్రధానమైంది. ఇది అభివృద్ధి దిశను నిర్ణ యిస్తు ంది. ఆదాయాన్ని ఎక్కువస్థా యిలో పొ దుపు చేస్తే పెట్టు బడులు
పెరిగి అభివృద్ధి జరుగుతుంది.
2. వ్యవసాయోత్పత్తు ల మిగులు
దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధానంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరుగుదల ఉండటమే కాకుండా, ఉత్పాదకతలో పెరుగుదల ఉండటం
అవసరం. ముఖ్యంగా గ్రా మీణ ప్రజల అవసరాలు తీరాక మిగులు ఎంత ఉందో తెలిపేదే 'విక్రయం కాగల మిగులు'. ఇది
ఎక్కువగా ఉంటే ఆదాయాలు పెరిగి ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుంది.
3. విదేశీ వ్యాపారస్థితి
ఆర్ధికాభివృద్ధిని నిర్ణ యించే అంశాల్లో ఒక దేశం ఏ విధమైన ఉత్పత్తు లు చేస్తు ందనేది కీలకం. ఇది అంతర్జా తీయ
వ్యాపారంలో మిగులును నిర్ణ యిస్తు ంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ప్రా థమిక రంగానికి సంబంధించిన ఉత్పత్తు లు
ఎగుమతి చేసి పారిశ్రా మిక, యంత్ర వస్తు వులను దిగుమతి చేసుకుంటాయి. ఈ దేశాల్లో అధిక విలువున్న వస్తు వులు
దిగుమతుల వల్ల విదేశీ నిల్వలు తగ్గు తున్నాయి.
4. ఆర్థిక వ్యవస్థ తీరు
అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం తన అభివృద్ధికి ఏ రకమైన నమూనాను అనుసరిస్తు ందో దాన్నిబట్టి ఆర్థికాభివృద్ధిలో
మార్పులుంటాయి. ముఖ్యంగా దేశం పెట్టు బడిదారులకు ప్రా ధాన్యం ఇస్తు ందా, ప్రభుత్వ రంగం ద్వారా అభివృద్ధికి
ప్రా ధాన్యం ఇస్తు ందా అనేది కీలకమైన అంశం. ఇటీవల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలన్నీ తమ దేశాభివృద్ధికి మిశ్రమ
ఆర్థిక వ్యవస్థ ను అనుసరిస్తు నా న్నాయి. ఈ వ్యవస్థ లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల కలయిక ద్వారా అభివృద్ధి
జరుగుతుంది.
ఆర్థికాభివృద్ధికి
1) సహజ వనరులు
2) ఆర్థిక కారకాలు
●
●
●
●

మూలధన సంచయనం
వ్యవసాయ మిగులు
విదేశీ వాణిజ్య స్థితి
ఆర్థికవ్యవస్థ ర *

3) ఆర్థికేతర కారకాలు
●
●
●
●
●
●
●
●

మానవ వనరులు |
ఆరికాభివృదిలో ఆరికేతర అంశాల పాత
సాధారణ విద్య
సాంకేతిక విజ్ఞా న స్థితి
రాజకీయ స్వేచ్ఛ
సాంఘిక వ్యవస్థ నిర్మాణం
అవినీతి
అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక |

●

పరిశోధన అభివృద్ధిపై వ్యయం

ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్ధికేతర అంశాల పాత్ర
చరితల
్ర ో ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆర్థిక అంశాలకున్న ప్రా ధాన్యమే ఆర్థికేతర అంశాలకూ ఉంది.
వీటిలో ముఖ్యమైనవి.
1. మానవ వనరులు
ఆర్థికాభివృద్ధిలో మానవ వనరులు అతి ముఖ్యమైనవి. దేశంలో అక్షరాస్యత కలిగిన ఆరోగ్యవంతమైన, నైపుణ్యమున్న
జనాభాను మానవ వనరులుగా భావిస్తా రు. ఉత్పత్తి పెరుగుదలకు వీరు అధిక స్థా యిలో సహాయపడతారు. తద్వారా
ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉత్పాదక స్థితి పెరుగుతుంది.
2. సాంకేతిక విజ్ఞా న స్థితి
ఒక దేశం ఉత్పత్తి పెరుగుదల, నాణ్యత, పరిమాణం లాంటి అంశాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞా నంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ నాణ్యమైన వస్తు వులను అధిక పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయడానికి
ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఆర్థికాభివృద్ధి నిర్ణ యంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం ముఖ్యమైనపాత్రని పో షిస్తు ంది. అభివృద్ధి
చెందుతున్న దేశాల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం ప్రభుత్వాలు చేస్తు న్న పరిశోధన అభివృద్ధి. శాస్త ్ర సాంకేతిక రంగాలపై వ్యయం
తదితర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
3. రాజకీయ స్వేచ్ఛ
ఒక దేశ ఆర్థిక స్థితి, వ్యవసాయ-పారిశ్రా మిక రంగాల అభివృద్ధి గతంలో ఆ దేశం వలస పాలనలో ఉందా? లేదా అనే
అంశాల ఆధారంగా నిర్ణ యించవచ్చు. పాలన స్వేచ్ఛ లేకపో తే అర్థికాభివృద్ధి తక్కువగా ఉంటుంది. ఉదా: అభివృద్ధి
చెందుతున్న దేశాలైన భారత్, పాకిస్థా న్, బంగ్లా దేశ్, శ్రీలంక, కెన్యా, మలేసియా మొదలైనవి. ఈ దేశాలన్నీ గతంలో
బ్రిటిష్ పాలనలో ఉండటంతో దో పిడీకి గురై అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉన్నాయి. స్వయం పాలన స్వేచ్ఛ. వనరుల
సద్వినియోగం, ఉత్పత్తు ల అభిలషణీయ వినియోగం ద్వారా స్వయం సమృద్ధి సాధించవచ్చు.
4. సాంఘిక వ్యవస్థ నిర్మాణం.
దేశంలో ఉ సాంఘిక వ్యవస్థ లో ప్రధాన అంశాలైన కులం, మతం, ప్రా ంతం, మూఢ నమ్మకాలు, గ్రా మీణ-పట్ట ణ సమాజం,
స్త్రీ సాధికారికత, అక్షరాస్యత, మహిళల అక్షరాస్యత లాంటి అంశాల ఆధారంగా ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుంది.
ఒక దేశ సామాజిక నిర్మాణంలో.. ఈ అన్ని అంశాల్లో అనుకూలత, ప్రజా భాగస్వామ్యం
ఎక్కువగా ఉండటం, అభివృద్ధి చెందాలనే భావన దేశంలో ఆర్థికాభివృద్ధిని నిర్ణ యిస్తా యి. ఇవన్నీ ఆ దేశ ఆర్థికవ్యవస్థ
పునాదులను పటిష్ఠం చేస్తా యి.
5. అభివృద్ధి చెందాలనే కోరిక (డిజైర్ టు డెవలప్)
ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది ఒక యాంత్రిక పరమైన ప్రక్రియ కాదు. ఇది ప్రజల ఆలోచన, మానసిక అనుకూల అంశాలపై
ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రజలకు అభివృద్ధి చెందాలనే భావన కోరిక ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశ అభివృద్ధి త్వరగా
జరుగుతుంది.
6. అవినీతి

అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆర్థికాభివృద్ధిని నిరోధించే ప్రధాన అంశం అవినీతి. ప్రభుత్వంలోని అంగాల్లో ముఖ్యంగా
ఉద్యోగస్వామ్యంలోని అవినీతి స్థా యికి ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పాలనలో పారదర్శకత,
జవాబుదారీతనం, వ్యాపార
వాణిజ్య సమూహాల్లో , అధికార గణంలో నీతినిజాయతీ ఉండటం వల్ల ఆర్థికాభివృద్ధి పెరిగి దేశాభివృద్ధి జరుగుతుంది.
ఆశ్రిత పక్షపాతం, బంధుప్రీతి (క్రో నీ క్యాపిటలిజం) లాంటి అంశాలు.. పాలనలో అవినీతి ప్రభుత్వ విధానాలు కొన్ని
వర్గా లకు అనుకూల నిర్ణ యాలు తీసుకునేలా ఉండి ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణకు, ఆదాయ అసమానతల పెరుగుదలకు
కారణమవుతున్నాయి.
7. పరిశోధన, అభివృద్ధిపై వ్యయం
దేశ ఆర్థికాభివృద్ధిక,ి ఉత్పత్తి పెరుగుదలకు ప్రభుత్వం మొత్త ం వ్యయంలో పరిశోధన రంగంపై ఎంత కేటాయిస్తు ందనే
అంశంపై ఆర్థికాభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటిపై ఎక్కువ వ్యయం చేస్తే సాంకేతిక పరిజ్ఞా నం వృద్ధి చెంది ఉత్పత్తి లో భారీ
పెరుగుదల నమోదవుతుంది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సుమారు జీడీపీలో 5 శాతం ఈ రంగంపై వ్యయం చేస్తు ండగా,
వెనుకబడిన దేశాలు 1 శాతం లోపే వ్యయం చేస్తు న్నాయి.
8. ఆర్థికాభివృద్ధి-ప్రజాసంక్షేమం
ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రధానంగా దేశంలో ఆర్థికవృద్ధి (ఉత్పత్తి పెరుగుదల) తో పాటు దేశంలో వచ్చిన వ్యవస్థా పూర్వక, సాంఘిక,
ప్రగతిశీల, సాంకేతిక మార్పుల గురించి తెలుపుతుంది. అంటే దేశంలో సమూల మార్పులను ఇది వివరిస్తు ంది. తద్వారా
ప్రజాసంక్షేమం సాధ్యపడుతుంది. కొన్ని అంశాల్లో పెరుగుదల దేశ సంక్షేమాన్ని పెంచడానికి బదులు తగ్గిస్తు ంది. దేశంలో
ఉత్పత్తు లు ఏ రంగానికి చెందినవి? ప్రణాళికల అమలు ఎలా జరుగుతుంది? అనే అంశాలపై కూడా ప్రజాసంక్షేమం
ఆధారపడి ఉంటుంది.

- Conclusion
APPSC & TSPSC గ్రూ ప్-1,2,3 అలాగే UPSC,SSC, పంచాయతీ కార్యదర్శి మరియు భారతదేశంలోని అన్ని
ఇతర పో టీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థు ల కోసం తాజా మరియు నవీకరించబడిన గణాంకాలతో తెలుగులో పూర్తి
భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ కు సంబందించిన సమాచారాన్ని వివరంగా వివిధ భాగాలలో PDF రూపంలో ఆసక్తి గల
అభ్యర్ధు ల కొరకు Adda247 అందిస్తు ంది.

- FAQs
Q. Adda247 APPSC,TSPSC కి సంబంధించిన ప్రత్యేక్ష తరగతులు & మెటీరియల్స్ ను అందిస్తు ందా?
జ:అవును,ఇప్పుడు Adda247 తెలుగు భాషలలో కూడా నిష్ణా తులైన అధ్యాపకులచే ఆన్లైన్ ప్రత్యేక్ష తరగతులు &
మెటీరియల్స్ ను అందిస్తు ంది.
Q. Adda247 కరెంట్ అఫైర్స్ PDF తెలుగులో అందిస్తు ందా?
జ:అవును, Adda247 తెలుగు భాషలలో కూడా వారం,నెలవారీ కరెంట్ అఫైర్స్ PDFలను అందిస్తు ంది.తాజా
సమకాలీన అంశాలను కవర్ చేయడానికి ఉత్త మ మార్గ ం రోజువారీ వార్తా పత్రికను చదవడం మరియు కొన్ని విశ్వసనీయ

వెబ్సైట్లను అనుసరించడం. రోజువారీ సమకాలీన అంశాలు Adda247 ఉత్త మ వెబ్సైట్-adda247/te లో
అందించబడుతుంది. ఇది adda247/te వెబ్సైట్తో పాటు యప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
Q. తెలుగులో Adda247 యప్ ను తెలుగు లో వీక్షించడం ఎలా?
జ: యప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని,స్టేట్ ఎగ్జా మ్స్ ఎంచుకొని,ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ & తెలంగాణ పై క్లిక్ చేసి బాష ను తెలుగు లోకి
మార్చడం ద్వారా వీక్షించగలరు.

adda247 APP ను డౌన్లోడ్ చేసుకోడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి
మే నెల వారి కరెంట్ అఫైర్స్ PDF తెలుగులో

మే నెలవారీ కరెంట్ అఫైర్స్PDF English లో

జూన్ నెలవారీ కరెంట్ అఫైర్స్ PDF తెలుగులో

ఆంధ్రపద
్ర ేశ్ స్టేట్ GK PDF

తెలంగాణా స్టేట్ GK PDF

తెలుగు లో Static, Banking, Computer
Awareness PDF

